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خسارت اقتصادی کرونا را چگونه جبران کنیم؟

مصاف ویروس و اقتصاد
با توجه به آس��یب اقتصادی شیوع ویروس کرونا و رکود بسیاری از کسب وکارها، جمعی از کارشناسان اقتصادی برای خروج از 
این وضعیت و جبران خسارات، پیشنهاداتی همچون پرداخت هزینه های برق، آب، گاز، عوارض عقب افتاده مردم و وام های بدون 
بهره یا کم بهره، اختصاص اعتبارات طرح های جاری و خط اعتباری توس��ط بانک مرکزی، پرداخت یارانه کرونایی، تس��هیالت به 
تولیدکنندگان بخش واقعی اقتصاد و پرداخت بخش��ی از بهره تس��هیالت توسط دولت به عنوان یارانه تسهیالت مطرح کردند. به 
گزارش ایسنا، شیوع ویروس کرونا نه تنها سالمت و روان مردم را در کشور ما و سایر مناطق درگیر این ویروس تهدید می کند، بلکه 
با کاهش مراجعات حضوری در اماکن عمومی در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران 
فصلی اس��ت، به فعاالن تجاری، اصناف مختلف و کارگران آنها هم آس��یب های جدی وارد کرده است. این موضوع موجب نگرانی 
آینده اقتصاد کشور شده است، زیرا آسیب دیدن کسب وکارهای خرد و فعاالن تجاری موجب کاهش تولید ناخالص داخلی، منفی 
شدن نرخ رشد اقتصادی و دیگر تبعات منفی اقتصادی می شود که در پی آن کارشناسان اقتصادی برای جبران خسارات اقتصادی 

کرونا به کسب وکارها، مجموعه پیشنهادها و راهکارهایی را در این زمینه مطرح کردند. اخذ اطالعات دقیق از میزان خسارت...

 ریزش ۸ هزار واحدی شاخص بورس
در دومین روز از آخرین هفته سال
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شیوع کرونا می تواند بین 700 تا 1۸00 میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی لطمه وارد کند

سایه کرونا بر سر صندوق های بازنشستگی

شیوع کرونا چگونه ثبات استارت آپ ها را محک می زند؟
5 فرصتی که اینترنت اشیا در اختیار شرکت ها قرار می دهد

پیوند فناوری و حوزه سالمت
ارسال خودکار در اینستاگرام و 4 مزیت اصلی

حوزه بازاریابی چه تغییراتی کرده است؟
چرا بیت کوین نصف ارزش خود را از دست داد 

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

بیل گیتس از سمت هیأت 
مدیره مایکروسافت استعفا داد 

یادداشت
 سال سخت
کارآفرینان

سال 1398 یکی از سال های 
پر فراز و نش��یب اقتصاد ایران 
بود که متأث��ر از خروج آمریکا 
از تواف��ق هس��ته ای )برج��ام( 
و اعم��ال تش��دید تحریم های 
اقتصادی و تنش های سیاس��ی 
در کش��ورهای منطقه، حوادث 
نظی��ر  طبیع��ی  غیرمترقب��ه 
س��یل، زلزله و ای��ن اواخر هم 
ش��یوع وی��روس کرون��ا، همه 
را  اقتصاد کش��ور  بخش ه��ای 

دچار چالش های جدی کرد.
اقتصاد  فعل��ی  چالش های 
ایران از دو جهت ایجاد شده 
بود؛ جهت اول اثر مس��تقیم 
ایران  اقتص��اد  ب��ر  تحریم ها 
و جه��ت دوم، فض��ای روانی 
ناش��ی از تحریم ه��ا و پروژه 
ایران هراس��ی بود. از این دو 
طری��ق اقتصاد ای��ران دچار 
بی ثباتی ش��د که حاصل آن 
افزای��ش چن��د براب��ری نرخ 
ارز، افزای��ش ن��رخ ت��ورم تا 
۴۵درص��د، کاه��ش ق��درت 
خرید، قاچ��اق کاال از داخل 
به خ��ارج، رکود اقتصادی در 
اثر گران ش��دن م��واد اولیه 
واردات��ی، تعطیلی بس��یار از 
بنگاه ه��ای اقتصادی کوچک 

و متوس��ط و نهایت��ا 
2افزایش بیکاری بود...
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فرصت امروز: اپیدمی کرونا کی تمام می شود؟ بدترین حالت قابل تصور در این اپیدمی چیست؟ چرا همه 
مردم در معرض خطر ابتال قرار دارند؟ چگونه می توان با کرونا مقابله کرد؟ چرا قطع زنجیره انتقال کرونا اینقدر 
اهمیت دارد؟ اینها س��واالتی است که با شیوع کروناویروس یا آنچه که به زبان علمی »کویید-19« خوانده 
می شود، افکار عمومی را مشغول خود کرده و به دلیل منشأ ناشناخته آن هنوز با قطع و یقین نمی توان درباره 
پایان این اپیدمی در ایران و جهان صحبت کرد. با این همه، دانشمندان و پزشکان، سناریوهای مختلفی برای 
آینده کرونا پیش بینی می کنند، اما این سناریوها چیست و چگونه می توانیم از خودمان بیشتر مراقبت کنیم؟
در پاسخ به این پرسش ها، دکتر سعید هاشمی نظری، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی و عضو هیات علمی 
دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می گوید: آینده این اپیدمی به میزان مداخالت 
و رعایت اصول بهداشتی از سوی مردم بستگی دارد، در صورت عدم رعایت اصول، اپیدمی تا جایی گسترش 
می یابد تا بخش زیادی از جامعه را مبتال کرده و در نهایت فروکش کند، اما این پروسه چند ماه زمان می برد. 

از طرف دیگر هر چقدر رعایت اصول و اعمال مداخالت جدی تر باشد این بازه زمانی کوتاه تر می شود.
او با تشریح سناریوهای مختلف قابل پیش بینی درباره آینده اپیدمی کرونا، گفت: اگر از همین فردا تمام 
کسانی که امکان آن را دارند در خانه بمانند و تنها بخش های ویژه مانند کادر بهداشت و درمان و بخش های 
مهم کش��وری فعال بمانند، می توان انتظار داش��ت که اپیدمی تا پایان فروردین رو به افول برود، در غیر این 

صورت، مدت زمان بیشتری درگیر اپیدمی خواهیم بود.
این عضو کمیته اپیدمیولوژی در ستاد عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با بیان اینکه پیش بینی 
زم��ان اوج و افول اپیدمی کرونا کار س��اده ای نیس��ت، ادامه داد: پیش بینی اپیدمی نیازمند مدل س��ازی و 
مدل س��ازی نیازمند دریافت داده های درس��تی است که از دل مطالعات اس��تخراج می شود. برای استخراج 
داده ها نیز باید مدت زمانی از شروع اپیدمی گذشته باشد. وی با بیان اینکه کنترل اپیدمی به تعریف و اجرای 
مداخالت تعریف شده براساس مدلسازی ها بستگی دارد، گفت: سرعت افول و خاموشی اپیدمی به عملکرد 
مداخالت و کارایی آنها  بس��تگی دارد، به عبارتی مداخالت به ش��ما می گویند که اپیدمی چه زمانی به اوج 

رسیده و چه زمانی افول می کند و یا بازه زمانی کاهش آن چقدر می تواند سریع باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اپیدمی بیماری های عفونی 
در جوامع، به دنبال تماس افراد حس��اس با مبتالیان به س��رعت رشد می کند، تصریح کرد: هر چقدر تعداد 
مبتالیان در جامعه بیشتر باشد و بیماران با افراد سالم تماس بیشتری داشته باشند، احتمال گسترش اپیدمی 
افزایش پیدا می کند. او بر نقش مداخالت در کنترل ش��یوع بیماری در جامعه، تاکید کرد و گفت: اگر هیچ 
اقدامی صورت نگیرد و مداخله ای انجام نشود، اپیدمی تا جایی گسترش پیدا می کند که تعداد افراد سالم از 
بیماران کمتر شود، به عبارت دیگر اکثریت افراد در تماس با هم، بیمار بوده یا قبال بیماری را گرفته باشند. 
به این ترتیب ویروس توان گسترش خود را از دست می دهد، البته این شرایط بدترین حالت قابل تصور در 
اپیدمی هاست. به این معنا که جوامع و دولت ها دست روی دست گذاشته و مداخله ای صورت نگیرد تا کل 
جامعه مبتال شده و اپیدمی خاموش شود. دکتر هاشمی با بیان اینکه اپیدمی با شاخصی به نام »میزان مولد« 
حرکت می کند، توضیح داد: »میزان مولد« به این معناست که هر بیمار، چند انسان سالم را مبتال می کند؛ 
هر چقدر این میزان باالتر باشد، رشد اپیدمی بیشتر خواهد شد، به عبارتی این احتمال وجود دارد که تعداد 

بیماران تا جایی افزایش یابد که مراکز درمانی قادر به پاسخگویی نباشند.
این متخصص اپیدمیولوژی، کاهش ش��اخص »میزان مولد« بیماری در جامعه را موثرترین مداخله برای 
کنترل اپیدمی عنوان کرد و در توضیح این مس��ئله گفت: »میزان مولد بیماری« در جامعه یک عدد است، 
با این تعریف که هر بیمار چند فرد سالم را مبتال می کند. در ابتدای اپیدمی ها این رقم بسیار باال و بسته به 
شرایط، متفاوت و بین 2 تا ۵ نفر گزارش شده است. هرچه این عدد کمتر شده و به یک و زیر یک نزدیک تر 
شود، اپیدمی سریع تر رو به افول می رود، به این معنا که هر فرد مبتال حداکثر یک نفر را مبتال کند، در آن 
صورت اپیدمی به سمت خاموشی می رود. این اپیدمیولوژیست به راهکارهایی برای کاهش میزان مولد و قطع 
زنجیره انتقال بیماری، اش��اره کرد و افزود: کنترل اپیدمی به کاهش احتمال تماس افراد بیمار با سایرین و 
همچنین کاهش احتمال انتقال در هر تماس وابس��ته است. ابتدا باید بیماریابی شده و طی آن افراد بیمار، 
افراد مش��کوک به بیماری و افرادی که با بیماران تماس داش��ته اند، باید ایزوله شوند. البته ایزوله به معنای 
بستری افراد در بیمارستان نیست و افرادی که دارای مشکالت حاد نیستند نباید در بیمارستان بستری شوند.
به گفته وی، ایزولیشن به معنای کاهش تماس این افراد با سایرین و یا در بهترین حالت 
قطع تماس اس��ت، به عبارت دیگر، این افراد باید تا جای ممکن در خانه بمانند. به همین 
دلیل است که بارها از سوی مسئوالن و متخصصان بر ضرورت قرنطینه خانگی و عمومی 

تاکید شده، چراکه در این حالت تماس بیماران با افراد سالم به حداقل ممکن می رسد.
این اپیدمیولوژیس��ت قرنطینه عمومی را اولین و مهمترین مداخله دانس��ت و گفت: مداخله دوم کاهش 
احتمال انتقال در شرایطی است که به هر دلیل یک تماس مشکوک صورت گرفته، در این زمان بهترین و 

موثرترین راهکار، رعایت کلیه اصول بهداشتی است که دائما بر روی آنها تاکید می شود.
او با بیان اینکه اجرای این دو راهکار از سرعت گسترش اپیدمی می کاهد، گفت: برای تحقق این مسائل دو 
راه وجود دارد، یا باید مانند چین، سیستم قرنطینه کلی در کل کشور و یا در استان های بسیار درگیر اجرا 

شود که کار بسیار سختی است و یا خود مردم رعایت کنند.
به اعتقاد این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، با ماندن افراد در خانه و قطع زنجیره انتقال، فرد 
مبتال دیگر نمی تواند فرد دیگری را مبتال کند. در این صورت با بهبودی فرد مبتال بعد از گذشت دو تا سه 
هفته، دیگر مبتالی جدیدی وجود نداشته و در اصل زنجیره انتقال قطع می شود. هرچه تعداد بیماران کمتر 
شود، امکان سرویس دهی مناسب به بیماران در مراکز درمانی بیشتر می شود، بنابراین ایزولیشن افراد و کاهش 
انتقال بیماری نیز سرعت بیشتری گرفته و قطعا آمار مرگ  و میر نیز کاهش پیدا می کند. اما در صورت عدم 
اجرای این مداخالت، سیستم درمان کشور قابلیت پشتیبانی و حمایت از سیل بیماران را نداشته و در نتیجه 

آمار مرگ و میر نیز روزبه روز افزایش پیدا می کند.
وی به تجربه موفق برخی کشورها در این رابطه، اشاره کرد و گفت: در کشورهایی که مردم اصول بهداشتی 
و مساله قرنطینه خانگی را جدی گرفته و اجرا می کنند، اپیدمی در حال کنترل است، به عبارت دیگر کنترل 

اپیدمی به رفتار و مداخالت ما بستگی دارد.
دکتر هاشمی با بیان اینکه عفونت ویروسی کرونا یک بیماری بالقوه کشنده نیست، گفت:  میزان مرگ و 
میرهای این بیماری در مجموع حدود دو الی س��ه درصد اس��ت، البته این درصد در سالمندان و افراد دارای 
بیماری های زمینه ای تا ۵ یا حتی 1۰درصد افزایش پیدا می کند. همچنین حدود 8۰درصد از مبتالیان نیازی 

به بستری نداشته و در 2۰درصد افراد نیازمند بستری نیز احتمال مرگ و میر درصد پایینی است.
به گفته وی، بهترین توصیه این است که افراد دارای نشانه های خفیف مانند سرفه و عطسه خفیف و یا تب 
پایین مستقیما به بیمارستان ها مراجعه نکنند، چراکه در صورت مراجعه نیز بستری نخواهند شد و با این کار 

تنها ریسک و احتمال انتقال بیماری به دیگران و یا ابتالی خود به بیماری را افزایش می دهند.
دکتر هاشمی خطاب به بیماران دارای عالئم خفیف توصیه کرد: این افراد می توانند با شماره  تماس های 
اعالم شده از سوی وزارت بهداشت تماس گرفته و اطالعات و توصیه های الزم برای قرنطینه و مراقبت های 

خانگی را دریافت کنند.
این اپیدمیولوژیست به فرضیه ضعیف شدن ویروس با گذشت زمان اشاره کرد و قطعیت این موضوع را به 
مطالعه ویروس شناسان منوط کرد و گفت: قطعیت این موضوع باید توسط ویروس شناسان بررسی و مطالعه 
ش��ود. در حال حاضر نمی توان با قطعیت گفت که با چرخش ویروس در جامعه، قدرت آن کمتر یا بیش��تر 
می شود، با این حال اگر فرض کنیم که ویروس کرونا همانند آنفلوآنزا از تغییرات دمایی پیروی می کند، انتظار 
داریم با شروع فصل گرما شیوع  و بروز آن کمتر شود ولی هنوز نمی توان آن را تایید کرد و در حال حاضر 

قطعی ترین راهکار برای نابودی اپیدمی، قطع زنجیره انتقال است.
ب��ه گفت��ه وی، البته مراکز تحقیقاتی و دارویی مختلف در سراس��ر جهان برای کش��ف دارو و واکس��ن 

کروناویروس جدید، در حال فعالیت هستند که امیدواریم هرچه سریع تر به نتیجه برسند.
او با تاکید بر ضرورت قرنطینه عمومی برای کنترل اپیدمی، تصریح کرد: تجربه موفق کش��ورها به دلیل 
اجرای قرنطینه کامل بود، البته قرنطینه محدود نیز بی تاثیر نیست، ولی اگر قرنطینه کامل 7۰درصد موثر 
باش��د، قرنطینه ناقص یا محدود تنها 1۰درصد تاثیرگذار اس��ت و نمی توان از این ش��رایط  انتظار کاهش 

زودهنگام اپیدمی داشت.
این اپیدمیولوژیست با تاکید بر اینکه همه ما در معرض خطر ابتال قرار داریم، گفت: با این حال در رابطه 
با کروناویروس نیز مانند هر بیماری دیگری افراد دارای سطح ایمنی ضعیف بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند، 
ولی این به معنای مستثنی بودن افراد سالم از بروز نوع شدید بیماری و یا حتی مرگ و میر نیست. لذا باید 
دست به دست هم داده و سعی کنیم با رعایت همه جانبه اصول بهداشتی و در خانه ماندن، تعداد موارد ابتال 

را کم کنیم تا سیستم درمانی بتواند پاسخگویی موارد حاد و شدید باشد.
او در بخش پایانی س��خنانش، بر ضرورت تقویت مش��ارکت های بین بخش��ی تاکید کرد و گفت: وزارت 
بهداش��ت به دلیل توانمندی علمی باید در بخش رهبری و مدیریت بحران عمل کند ولی از طرفی به خط 
کردن ارگان های مختلف در راستای اجرای توصیه های علمی نیازمند یک قوه و نیروی اجرایی مناسب است.

تدابیر مهم دولت برای حمایت از کسب وکارها و مردم
روحانی: قرنطینه نداریم نه امروز نه در ایام عید

فرص��ت ام��روز: رئیس جمهور با تاکید بر اینکه چیزی به نام قرنطینه نه امروز و نه در ایام عید نداریم و خدمات طبق روال به 
مردم ارائه می شود، گفت هرگونه محدودیت در ستاد ملی مبارزه با کرونا در تهران تصمیم گیری می شود.

حسن روحانی روز یکشنبه و پس از جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به موضوعات 
مطرح ش��ده در این نشس��ت گف��ت: تصمیم جمع بر این بود و تاکید کردیم که ش��رایط و روند اقتص��ادی و نیز تعامل مردم و 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی به رغ��م اینکه با کرونا مواجهیم باید پروتکل های بهداش��تی مدنظر قرار گی��رد و در عین حال فعالیت 
اقتصادی عادی باش��د. به گفته روحانی، اصال موضوعی به نام قرنطینه نداریم و اینکه ش��ایعه شده در تهران و بخشی از شهرها، 
بعضی فروشگاه ها و مشاغل در قرنطینه قرار می گیرند، چنین موضوعی وجود ندارد. او با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم در عرصه 
اقتصادی مش��کلی ایجاد ش��ود، گفت: البته در برخی از کسب و کارها به طور طبیعی مشکالتی ایجاد شده است. رئیس جمهور 
با بیان اینکه اس��تان ها به هیچ عنوان در زمینه تعطیلی، حق تصمیم گیری ندارند، ادامه داد: ایجاد هرگونه محدودیت، صرفا از 
طریق س��تاد ملی کرونا در تهران خواهد بود و اس��تاندارها و بخش های بهداش��تی نمی توانند در این زمینه تصمیم گیری کنند. 

بنابراین در استان ها در این زمینه اقدامی نباید صورت بگیرد.
روحانی که در نشس��ت مشترک ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان فعاالن اقتصادی سخن می گفت، با تبیین مصوبات دولت 
برای حمایت از قش��رهای آس��یب پذیر، گفت: نخستین بس��ته حمایتی برای این افراد همین هفته و تا قبل از سال نو پرداخت 
می شود و سه بسته دیگر نیز در ماه های بهار 99 به آنان پرداخت خواهد شد. او رقم این بسته حمایتی را از 2۰۰ تا ۶۰۰ هزار 
تومان متغیر دانست و گفت: توزیع تفصیل این مصوبه از طریق سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه تبیین می شوند. همچنین 
به ۴ میلیون خانوار دیگر نیز که معموال دچار مش��کل هس��تند و در ش��رایط سختی زندگی می کنند از یک تا دو میلیون وام با 
بهره بس��یار کم پرداخت خواهد ش��د. به گفته وی، ۴ درصد بهره وام را خانوارها و 8 درصد را دولت به بانک ها پرداخت خواهد 

کرد و به ارائه تضمین نیاز نیست و اقساط آن به تدریج از یارانه ای که به این خانوارها پرداخت می شود کسر خواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم مطمئن باشند که نیازهای بهداشتی، درمانی، ارزاق عمومی و نیازمندی های ضروری آنها 
تامین ش��ده اس��ت، افزود: ما در زمینه پرداختی هایی که مردم در این سه ماه از قبیل مالیات و سهم بیمه و اقساط بانکی دارند 
مهلتی قرار داده ایم و به کس��ب و کارهایی هم که دچار مش��کل شده اند و افرادی هم که در زندگی دچار سختی هستند، یارانه 

ویژه برای اسفند و سه ماه بهار در نظر گرفته ایم که برخی از این تصمیمات را امروز و بقیه را فردا اعالم می کنیم.
روحانی ادامه داد: درس��ت اس��ت که این روزها روزهای راحتی نیست و مش��اغل و مردم با سختی توأم هستند، اما مطمئن 
باشید نیازهای بهداشتی، درمانی، ارزاق عمومی و نیازمندی های ضروری تامین شده است و دولت حمایت خود را از این افراد 
انجام می دهد. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد: مردم بتوانند با مراعات دس��تورالعمل های بهداش��تی به زندگی معمولی خود 
در فعالیت ه��ای اقتص��ادی ادامه دهند و خداوند در روزهای پایانی س��ال به مردم ما کمک خواهد کرد و از این مقطع س��خت 
عب��ور می کنیم. همه تالش ما این اس��ت که فعالیت های اقتصادی، خدماتی که دولت انج��ام می دهد، حتی االمکان به گونه ای 
باشد که مردم در خانه بمانند و در جایی اجتماع نکنند و یا اگر اقدامی انجام می دهند در چارچوب یک اصول بهداشتی باشد.

رئیس جمهور تصریح کرد: بر این نکته هم تاکید می کنم که نس��بت به اینکه کاری، روزی و س��اعتی تعطیل ش��ود و کسب 
خاصی مورد محدودیت قرار بگیرد، مرجع آن فقط ستاد ملی مبارزه با کرونا در تهران است.

روحانی همچنین گفت: مردم مطمئن باش��ند کاالی مورد نیاز آنها تامین خواهد ش��د، اعم از کاالهایی که مربوط به مسائل 
بهداش��تی و درمانی اس��ت یا زندگی روزمره و کاالهای مصرفی آنها باش��د، اینها هم با ذخایر ما به اندازه کافی وجود دارد، هم 
خریدهای الزم انجام گرفته، هم بنادر ما االن پر از کاال است و هرگونه نیازی به ثبت سفارش جدید و خرید جدید باشد بانک 

مرکزی ارز الزم را تامین خواهد کرد و تامین کرده و بعد هم تامین خواهد کرد.
وی با بیان اینکه با کش��ورهای همس��ایه در حال مذاکره برای رفت و آمد برای نقل و انتقال کاال در مرزها هس��تیم که در 
چارچوب پروتکل های س��ازمان بهداشت جهانی انجام می گیرد، گفت: اقساط بانک ها و مبالغ پرداختی را که مردم در سه ماهه 
اس��فند، فروردین و اردیبهش��ت باید انجام دهند، می تواند به تاخیر بیفتد. به گفته روحانی، اقس��اطی که مردم باید به بانک ها 
پرداخت کنند برای س��ه ماه یعنی اس��فند، فروردین و اردیبهش��ت امهال می ش��ود و مردم می توانند پرداخت آن را به تعویق 
بیندازند. رئیس جمهور ادامه داد: ما تصمیماتی نیز نس��بت به چک هایی که احتماال به خاطر ش��رایط کس��ب و کار برگش��ت 
می خورد، اتخاذ کرده ایم، اما عدم پرداخت آنها باعث وجود محدودیت هایی می شود که بانک ها برای مشتریان در نظر گرفته اند 
که مقرر شد این محدودیت های بانکی در قبال مشتریان برداشته شوند. البته تسهیالتی که پیشتر راجع به آن صحبت کردم، 
مش��مول 1۰ دس��ته شغلی بود، اما در بحث چک این موضوع برای همه مردم صدق می کند و مردم مطمئن باشند که خدمات 
بانکی آنها متوقف نخواهد ش��د. به گفته او، در زمینه پرداخت حق بیمه کارفرمایان نیز در این س��ه ماه پرداخت حق بیمه به 
تاخیر می افتد و کارفرمایان لزوما ملزم به پرداخت حق بیمه نیستند، ضمن اینکه می توانند حق بیمه سه ماهه اسفند، فروردین 
و اردیبهشت را یکجا در خردادماه پرداخت نکنند و تا آخر سال آتی فرصت دارند تا به تدریج این حق بیمه را پرداخت کنند.

روحانی با تاکید بر اینکه در بخش مالیات تصمیمات خوبی را در این زمینه اتخاذ کردیم، خاطرنشان کرد: در پرداخت مالیات، 
یک مهلت س��ه ماهه به آنها داده می ش��ود و تصمیمات گرفته شده درباره این مقررات مالیاتی شاید فردا )دوشنبه( اعالم شود، 

چون برخی از موارد آن، فردا در ستاد ملی مطرح و تصمیم گیری می شود.

سناریوهای مختلف درباره آینده کرونا
اپیدمی کرونا کی آرام می گیرد؟

امین شاکری
رئیس مجمع عالی کارآفرینان



فرصت امروز: برخالف مجلس که به دلیل ش��یوع ویروس کرونا تعطیل ش��د و 
بررسی الیحه بودجه سال آینده را با چالش مواجه کرد، بازوی پژوهشی مجلس اما 
در این روزها بس��یار فعال است و در سلسله گزارش هایی به بررسی بازخورد اثرات 
کرونا بر اقتصاد، کسب و کار و آموزش پرداخته است. از جمله این گزارش ها، بار مالی 
ناشی از ش��یوع کرونا بر صندوق های بازنشستگی است و مرکز پژوهش ها تخمین 
زده که ش��یوع کرون��ا می تواند بین 7۰۰ تا 18۰۰ میلی��ارد تومان به صندوق های 

بازنشستگی لطمه وارد کند.
بازوی کارشناسی مجلس در این گزارش برآورد کرده که با سه سناریو هزار 
نفر فوتی و 1۰۰ هزار بیکار، 2 هزار نفر فوتی و 1۵۰ هزار بیکار و ۴ هزار نفر 
فوتی و 2۰۰ هزار بیکار چه هزینه هایی بر صندوق های بازنشستگی کشوری 
تحمیل خواهد شد. طبق این سه سناریو اگر تعداد فوتی ها و بیکارهای ناشی 
از بیم��اری کرونا را با هم متناظر فرض کنیم؛ صندوق های بازنشس��تگی در 
س��ناریوی اول یعنی 1۰۰۰ نفر فوتی و 1۰۰ هزار نفر بیکار حداقل متوجه 
718 میلیارد تومان بار مالی خواهند شد که ۶۰8 میلیارد تومان از این بار در 
س��ال 1399 رقم خواهد خورد. در س��ناریوی دوم یعنی 2۰۰۰ نفر فوتی و 
1۵۰ هزار نفر بیکار 118۰ میلیارد تومان بار مالی بر صندوق های بازنشستگی 
تحمیل خواهد شد که 92۶ میلیارد آن در سال 1399 رقم خواهد خورد. در 
سناریوی سوم به عنوان سناریوی بدبینانه با ۴۰۰۰ نفر فوتی و 2۰۰ هزار نفر 
بیکار بار مالی صندوق ها حداقل 18۵۵ میلیارد تومان خواهد شد که 1277 

میلیارد تومان آن در سال 1399 رقم خواهد خورد.
به گفته مرکز پژوهش ه��ا، بالیای طبیعی همواره با خود هزینه هایی بر دولت ها 
تحمیل می کنند، حال اگر تبعات این بالیا شامل آسیب یا تلفات جانی باشد قطعا 
هزینه های پایداری بر بخش سالمت، نهادهای حمایتی، صندوق های بازنشستگی و 
... وارد خواهد ش��د. با توجه به اینکه اخیرا ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده 
اس��ت و سناریوهای مختلفی در مورد میزان تلفات آن می توان متصور بود، در این 
گزارش تالش می ش��ود از یکسو در سناریوهای مختلف هزینه های ناشی از مرگ و 
میری که این ویروس بر صندوق های بازنشس��تگی تحمیل می کند، محاسبه شود 
و از س��وی دیگر هزینه های این صندوق ها به دلیل بیکار ش��دن افراد تخمین زده 

خواهد شد.
* سناریوهای بار مالی فوتی ها

به واسطه گزارش های میدانی، میانگین سن افراد فوت شده ناشی از بیماری کرونا 
حدود ۵۰ س��ال است از سوی دیگر سن بازنشس��تگی در ایران برای صندوق های 
مختلف بازنشستگی متفاوت است، اما میانگین وزنی آن برای صندوق های مختلف 
۵۵/3 س��ال اس��ت، بنابراین می توان گفت افراد فوت شده به طور میانگین باید در 
انتهای سال 1۴۰3 بازنشسته می شدند، اما بیماری کرونا موجب شد که پنج سال 

زودتر از موعد مقرر تعهد در برابر حقوق آنها بر صندوق های بازنشستگی اعمال شود.
براساس محاس��بات صورت گرفته میانگین حقوق بازنشستگی کشوری در سال 
1398 ح��دود 2 میلیون و 7۰۰ هزار تومان اس��ت و تع��داد بیمه پردازان صندوق 
بازنشس��تگی کشور 1.۴میلیون نفر هستند. همچنین میانگین حقوق بازنشستگی 
لش��کری در س��ال 1398 ح��دود 3 میلی��ون و 1۰۰ ه��زار تومان اس��ت و تعداد 

بیمه پردازان صندوق بازنشستگی لشکری 7۰۰ هزار نفر هستند.
به عالوه، میانگین حقوق بازنشس��تگی تأمین اجتماعی در س��ال 1398 حدود 
ی��ک میلیون و 9۰۰ هزار تومان اس��ت و تعداد بیمه پردازان تأمین اجتماعی 13.9 

میلیون نفر هستند.
همچنین میانگین حقوق صندوق روستاییان در سال 1398 حدود یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان اس��ت و تعداد بیمه پردازان صندوق روستاییان 1.۶ میلیون نفر 
هستند. براس��اس این گزارش، تعداد کل افراد بیمه پرداز صندوق های بازنشستگی 
بالغ بر 17.۶ میلیون نفر است و جمع وزنی پرداختی به آنها در صورت بازنشستگی 

در سال 1398 حدود 2 میلیون تومان است.
* س��ناریوی اول: در این سناریو با فرض هزار نفر فوتی جمع کل بار مالی 13۰ 
میلیارد تومان خواهد بود. البته این غیر از حق بیمه ای است که این افراد در طول 

دوره باقی مانده از عمر خود می توانستند به صندوق ها پرداخت کنند.
* سناریوی دوم: در این سناریو نیز با فرض 2 هزار نفر فوتی جمع کل بار مالی 
298/2 میلیارد تومان خواهد بود، البته با چشم پوش��ی از حق بیمه ای که این افراد 

در طول دوره باقی مانده از عمر خود می توانستند به صندوق ها پرداخت کنند.
* س��ناریوی سوم: در س��ناریوی س��وم با فرض ۴ هزار نفر فوتی به غیر از حق 
بیمه ای که می توانستند در طول دوره باقی مانده از عمر خود به صندوق ها پرداخت 

کنند جمع کل بار مالی ۶79/2 میلیارد تومان خواهد بود.
بنابراین در صورت بروز 1۰۰۰ نفر مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا در کشور در 
سال اول 19/3 و در کل پنج سال 13۰ میلیارد تومان، هزینه متوجه صندوق های 
بازنشس��تگی کشور خواهد ش��د. در صورت بروز س��ناریوی دوم یعنی 2۰۰۰ نفر 
فوتی، در س��ال اول ۴۴/3 و در کل پنج سال 298/2 میلیارد تومان، هزینه متوجه 

صندوق های بازنشستگی کشور خواهد شد.
در صورت بروز س��ناریوی ۴۰۰۰ فوتی که س��ناریویی بدبینانه اس��ت، در سال 
اول 1۰۰/8 و در کل پنج س��ال ۶79/2 میلیارد تومان، هزینه متوجه صندوق های 

بازنشستگی کشور خواهد شد.
البته صندوق ها متوجه هزینه دیگ��ری مانند عدم پرداخت حق بیمه افراد فوت 
ش��ده هم می ش��وند که در اینجا فرض می شود با اس��تخدام زودهنگام نیروی کار 
جایگزین نهایتا تا شش ماه آینده این حق بیمه پوشش داده می شود و از شش ماه 

هزینه عدم پرداخت حق بیمه به صندوق ها در اینجا چشم پوشی می شود.

* سناریوهای بار مالی ناشی از بیکاری ها
در صورت طوالنی ش��دن و ش��یوع گسترده ویروس کرونا، ممکن است اقتصاد و 
به خصوص بخش خدمات کش��ور با رکود مواجه شود. بررسی ها نشان می دهد هر 
ی��ک درصد کاهش تولید ناخالص داخل��ی می تواند به بیکاری 1۰۰ هزار نفر منجر 
ش��ود. براساس گزارش OECD در مورد تأثیرات اقتصادی کرونا، پیش بینی شده 
که اقتصاد جهانی احتماال با کاهش رشد 1/۵درصدی مواجه خواهد شد بنابراین در 
اینجا برای اقتصاد ایران در سه سناریو کاهش 1 درصدی، 1/۵درصدی و 2درصدی 
تولید ناخالص ملی، بیکاری به میزان 1۰۰، 1۵۰ و 2۰۰ هزار نفر بیشتر خواهد شد.

حال باید تخمین زد که اگر دولت تدبیری پیش بینی کند که تا ریشه کن شدن 
این بیماری از کش��ور مثال س��ه ماه به افراد بیکارشده ناش��ی از کروناویروس، بیمه 
بیکاری پرداخت کند، چه میزان هزینه متحمل خواهد ش��د؟ فرض می شود دولت 
حداقل حقوق یعنی یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان را در این سه ماه به عنوان بیمه 

بیکاری پرداخت خواهد کرد.
* اولین سناریو: در این سناریو با فرض بر 1۰۰ هزار بیکار بار مالی جبران بیکاری 

ناشی از کرونا ۵88 میلیارد تومان در طول سه ماه است.
* دومین سناریو: در این سناریو نیز بار مالی جبران بیکاری ناشی از کرونا در طول 

سه ماه با فرض بر 1۵۰ هزار بیکار 822 میلیارد تومان خواهد بود.
* سومین سناریو: در آخرین سناریوی بار مالی ناشی از بیکاری ها که بدبینانه ترین 
س��ناریو اس��ت با فرض بر 2۰۰ هزار بیکار بار مالی ناش��ی از کرونا بر صندوق های 

بازنشستگی کشوری 1۰7۶ میلیارد تومان خواهد بود.
اگر سه سناریو در تعداد فوتی ها و بیکارهای ناشی از بیماری کرونا را با هم متناظر 
فرض کنیم؛ صندوق های بازنشس��تگی در س��ناریوی اول یعنی 1۰۰۰ نفر فوتی و 
1۰۰ ه��زار نفر بیکار حداقل متوجه 718 میلیارد تومان بار مالی خواهند ش��د که 

۶۰8 میلیارد تومان از این  بار در سال 1399 رقم خواهد خورد.
در س��ناریوی دوم یعنی 2۰۰۰ نفر فوت��ی و 1۵۰ هزار نفر بیکار 118۰ میلیارد 
تومان بار مالی بر صندوق های بازنشستگی تحمیل خواهد شد که 92۶ میلیارد آن 
در س��ال 1399 رقم خواهد خورد. در سناریوی سوم به عنوان سناریوی بدبینانه با 
۴۰۰۰ نف��ر فوت��ی و 2۰۰ هزار نفر بیکار بار مالی صندوق ها حداقل 18۵۵ میلیارد 

تومان خواهد شد که 1277 میلیارد تومان آن در سال 1399 رقم خواهد خورد.
بنابراین طبق محاس��بات صورت گرفته در سه سناریو صندوق های بازنشستگی 
متوجه 718 تا 18۵۵ میلیارد تومان بار مالی خواهند ش��د که بین ۶۰8 تا 1277 
میلی��ارد تومان آن در س��ال 1399 اتفاق خواه��د افتاد. با توجه ب��ه اینکه این بار 
مالی هزینه قابل توجهی اس��ت، به نظر می رس��د تالش صندوق ها برای اس��تمداد 
به پیش��گیری بیش��تر می تواند ضمن ایفای نقش مس��ئولیت اجتماعی به کاهش 

هزینه های میان مدت و بلندمدت آنها کمک قابل توجهی کند.

شیوع کرونا می تواند بین 700 تا 1۸00 میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی لطمه وارد کند

سایه کرونا بر سر صندوق های بازنشستگی

زمان پرداخت اولین مرحله کمک حمایتی برای خانوارهای کم درآمد آسیب دیده 
از کرونا اعالم ش��د و بین 2۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان از روز سه ش��نبه به حس��اب این 
خانوارها واریز خواهد ش��د.  به گزارش خبرآنالین، براس��اس تصمیمات اتخاذشده 
دولت با ش��یوه های متعددی در صدد حمایت از اقش��ار آس��یب دیده و خانوارهای 
کم درآمد برآمده است. اعطای تسهیالت قرض الحسنه به برخی از صاحبان مشاغل، 
اعطای کمک بالعوض به خانوارهای کم درآمد، اعطای تسهیالت خرید به کارگران 
فصلی، تعویق زمان پرداخت اقس��اط برای برخی مش��اغل و تمدید مهلت پرداخت 
اقس��اط تمامی وام های قرض الحس��نه از جمله کمک هایی اس��ت که در این راستا 
تدارک دیده شده است. براساس این گزارش، مرحله اول کمک های بالعوض از روز 
سه شنبه به حساب خانوارهای کم درآمد واریز خواهد شد. مبلغ در نظر گرفته شده 
2۰۰ هزار تومان برای خانوارهای تک نفره تا ۶۰۰ هزار تومان برای خانوارهای پنج 
نفره است. مبالغ پرداختی در این قالب برای خانوار یک نفره 2۰۰ هزار تومان، خانوار 
دو نفره 3۰۰ هزار تومان، خانوار س��ه نف��ره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار 

تومان و خانوار پنج نفره یا بیشتر رقم ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور گفته است: این کمک ها در چهار مرحله 
انجام می شود و به حدود 3میلیون نفر تعلق می گیرد و تصمیم  بر آن شد که بسته 

به تعداد افراد خانوار، از 2۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان تحت عنوان بس��ته حمایتی ویژه 
پرداخت شود و نخستین آن سه شنبه همین هفته پرداخت می شود.

* تسهیالت کدام مشاغل تنفس گرفت؟
در پی مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص کمک به صاحبان کسب و کارهایی 
که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با مشکالتی مواجه شده اند، مصادیق 
کسب و کارهای مشمول که به تصویب کمیته منتخب دولت رسیده است اعالم شد.
مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رس��توران ها، بوفه ها، طباخی، تاالرهای 
پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه فروش��ی ها )و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت(. مراکز مربوط به گردش��گری ش��امل هتل ه��ا، هتل آپارتمان ها، 
مجتمع های جهانگردی و گردش��گری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، 
زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی 
)و موارد مشابه به تش��خیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی(،  
حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی 
و دریایی، دفاتر خدمات مس��افرتی و گردش��گری و  تولید و توزیع پوش��اک امکان 
امهال اقس��اط خود را دارا هس��تند. همچنین تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز 
توزیع آجیل، خش��کبار، قنادی، بس��تنی و آبمیوه،  مراکز و مجتمع های ورزشی و 

تفریحی، مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزش��ی و همچنین مراکز تولید، توزیع 
و فروش صنایع دس��تی نیز در این فهرس��ت جای دارند. بانک مرکزی اعالم کرده 
است مراتب به قید فوریت به تمامی واحدهای بانک ها و موسسه اعتباری غیربانکی 
ابالغ و برحس��ن اجرای آن نظارت دقیق به عمل می آید. در عین حال به صاحبان 
این کسب و کارها توصیه شده است از مراجعه مستقیم به بانک ها خودداری کنند. 
براساس پیش بینی های صورت گرفته این 1۰ گروه با مساعدت الزم برای پرداخت 
مالیات و بیمه نیز روبه رو خواهند بود. اقس��اط وام های قرض الحسنه کلیه اشخاص 
بدون قید و شرط به مدت سه ماه به تعویق خواهد افتاد و بانک ها موظف به اجرای 

این بخشنامه هستند.
* تمهیدات خاص برای کارگران فصلی

براس��اس تصمیمات اتخاذشده مقرر است بین یک تا دو میلیون تومان در کارت 
یارانه و حمایت معیش��تی کارگران فصلی شارژ شود؛ این مبالغ نیز سه ماه تنفس 
داشته و پس از آن به صورت اقساطی از افراد کسر می شود. نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه اعالم کرده اس��ت:  در ای��ن زمینه افراد نیازی به حضور در بانک یا 
آوردن وثیقه و ضامن ندارند و همین که تقاضا کنند پرداخت خواهد شد. سود این 

تسهیالت ۴درصد تعیین شده است.

اولین مرحله یارانه کرونا از فردا واریز می شود

بسته های حمایتی ویژه برای 10 رسته شغلی

یادداشت

سال سخت کارآفرینان

سال 1398 یکی از سال های پر فراز و نشیب اقتصاد ایران 
ب��ود که متأثر از خروج آمریکا از توافق هس��ته ای )برجام( و 
اعمال تش��دید تحریم های اقتصادی و تنش های سیاسی در 
کش��ورهای منطقه، حوادث غیرمترقبه طبیعی نظیر س��یل، 
زلزله و این اواخر هم ش��یوع ویروس کرونا، همه بخش های 

اقتصاد کشور را دچار چالش های جدی کرد.
چالش های فعلی اقتصاد ایران از دو جهت ایجاد شده بود؛ 
جه��ت اول اثر مس��تقیم تحریم ها بر اقتص��اد ایران و جهت 
دوم، فضای روانی ناش��ی از تحریم ها و پروژه ایران هراس��ی 
ب��ود. از ای��ن دو طریق اقتصاد ایران دچار بی ثباتی ش��د که 
حاص��ل آن افزایش چند برابری ن��رخ ارز، افزایش نرخ تورم 
تا ۴۵درص��د، کاهش قدرت خرید، قاچ��اق کاال از داخل به 
خارج، رکود اقتصادی در اثر گران ش��دن مواد اولیه وارداتی، 
تعطیلی بس��یار از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوس��ط و 

نهایتا افزایش بیکاری بود.
سال 1398 یک سال کم نظیر به لحاظ مشکالت اقتصادی 
در اقتصاد ایران در دوران پس از انقالب اسالمی و چهار دهه 
گذشته بوده اس��ت، به طوری که معیشت بسیاری از خانوار 

ایرانی تحت فشار قرار گرفت.
در س��ال 1399 ت��داوم تحریم های اقتص��ادی، جهت اول 
یعنی اثر مس��تقیم تحریم ها بر اقتصاد ایران همچنان وجود 
دارد اما جهت دوم یعنی جو روانی حاصل از تحریم ها کاهش 
خواه��د یافت و حباب روانی تحریم برداش��ته ش��ده و نگاه 
جامعه و فعاالن اقتصادی به مس��ائل اقتصاد منطقی تر شده 
و رفتار ه��ای هیجان��ی تا حد زیادی کنترل خواهد ش��د، اما 
همچنان می بایست سایست کنترلی در قبال رشد نقدینگی 
در جامع��ه اتخاذ ش��ود و ای��ن نقدینگی را به س��مت حوزه 
صنعت و تولید هدایت کرد تا ش��اهد افزایش قیمت در سایر 

بازار ها نباشیم.
به عبارت دیگر، شوک خروج از برجام در کنار اثر مستقیم 
یک ش��وک روانی بود که این ش��وک در مهرماه 97 به اوج 
خود رس��ید که مشخصه آن دالر 18۵۰۰ تومانی در مهر ماه 
97 بود. این ش��وک روانی به تدریج تخلیه شده و با تغییر در 
سیاس��ت های دولت و بانک مرکزی ب��ه تدریج اثر روانی آن 
کمتر ش��د و دالر به کانال 13 هزار تومان برگش��ت بنابراین 
می بایس��ت در حوزه ایجاد امنیت روانی برای جامعه به ویژه 
سرمایه گذاران اقدامات اساسی را انجام دهیم تا از واردشدن 

شوک های هیجانی به اقتصاد کشور، جلوگیری شود.
موضوعی که در سال 1399 فعاالن اقتصادی و کارآفرینان 
کش��ور را دچار ابهام کرده است، نحوه چگونگی محقق شدن 
درآمد های دولت است که س��ازو کارهای پیش بینی شده در 
تحقق بودجه، فش��ار بیش��تری را به بخ��ش خصوصی وارد 
خواهد کرد، که ضروری اس��ت دولت در بازنگری این الیحه 
با همفکری تش��کل های بخش خصوصی نظیر اتاق بازرگانی 

ایران، اقدام کند.
رک��ود تورم��ی ک��ه در اقتصاد کش��ور برای س��ال آینده 
وجود دارد، قطعا س��ال س��ختی را برای فع��االن اقتصادی و 
کارآفرین��ان رقم خواهد زد. البته جهت گیری های سیاس��ی 
دول��ت چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی، می تواند 
تأثیرات بسزایی در رونق تولید و حمایت از فعاالن اقتصادی 
و کارآفرین��ان ایجاد کند، اما با وضعیت فعلی عمق رکود در 

سال 1399 بیشتر خواهد بود.
دول��ت بای��د تالش کند ت��ا کنترل تورم را ب��ه عنوان یک 
وظیف��ه اصلی خ��ود دنبال کن��د و مانع افزای��ش قیمت ها 
به صورت افسارگس��یخته ش��ود. بهترین کار این است قدرت 
خرید مردم از طریق حفظ و کنترل نرخ تورم در حد معقولی 
با توجه به سیاست های پولی اتخاذ شود و همچنین دولت با 
ارائه کمک های نقدی و غیر نقدی، کاهش قدرت خرید مردم 
را جب��ران کند. انتظار از دولت این اس��ت ک��ه نقش آفرینی 
بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد و مخصوصا در تنظیم 
بازار کاالهای اساس��ی مردم، نظارت قوی تری را از خود بروز 
ده��د. دولت باید اف��رادی را به  کار بگیرد ک��ه آماده مقابله 
با بحران هس��تند و برای روزهای س��خت برنامه های اجرایی 
دارند. هم اکنون مش��اهده می کنید که ش��یوع ویروس کرونا 
بازار شب عید بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط 
را که س��هم بسزایی در آمار اشتغال کشور دارند را تا آستانه 
تعطیلی پیش برده اس��ت، اما سوال اساس��ی  این است: آیا 
ضروری نبود قبل از ش��یوع این ویروس در کشور تمهیدات 
و تصمیم��ات الزم در جهت حمایت از کس��ب و کارها اتخاذ 

می شد؟
اگرچه نمی توان در عل��م اقتصاد، رقمی دقیق را برای نرخ 
رشد اقتصادی کشور در سال پیش رو پیش بینی کرد، آن هم 
در شرایطی که عوامل و متغیرهای بسیاری بر این شاخص ها 
مؤثر اس��ت، اما به  نظر می رس��د که کش��ور در همین مسیر 
رش��د منفی اقتصادی، حرکت کند؛ به هر حال میزان رش��د 
اقتصادی کش��ور در 1399 به دو عامل و پارامتر شدت تأثیر 
تحریم های ایاالت متحده آمریکا بر میزان فروش نفت کشور 
و نیز قیمت های بازار جهانی طالی سیاه و در کنار آن میزان 

صادرات غیر  نفتی و نرخ ارز، بستگی دارد.
مس��ائل حوزه اقتصاد خرد و کالن و سیاست های حمایتی 
از تولید و کارآفرینی در کش��ور نیازمند بهبود فضای کسب 
و کار و ح��ذف قوانی��ن زائ��د و بوروکراس��ی های پیچیده و 
همچنین بررسی های دقیق و کارشناسی است که می بایست 
ب��ا همفکری صاحب نظ��ران و متخصص��ان اجرایی برای آن 
راهکارهای��ی مدون ش��ود. اگر همچنان ش��اهد اصرار برخی 
مدیران به تصمیم های تک جانبه خود باشیم، قطعا به بهبود 
و پیش��رفت نخواهیم رسید. لذا ضروری است در این شرایط 
جن��گ اقتصادی، ب��ا درک صحیح و ن��گاه واقع بینانه به فکر 

بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال 1399 باشیم.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: نهاد پژوهشی مجلس در تازه ترین گزارش خود به تحلیل عملکرد 
رقابت پذی��ری صنعتی در اقتصاد ای��ران پرداخت و تحریم را مانع��ی جدی در راه 
صادرات محصوالت صنعتی ندانس��ت. مرکز پژوهش ه��ا در تحلیل عملکرد رقابت 
صنعتی ایران به جدیدترین گزارش عملکرد رقابت صنعتی یونیدو استناد کرده است 

که در آن، ایران رتبه ۴9 را در میان 1۵۰ کشور به دست آورده است.
ب��ه گفته مرکز پژوهش ها، ه��دف از این مطالعه، ارزیابی روند زیرش��اخص های 
عملک��رد رقابت صنعت��ی ایران و تحلی��ل تطبیقی با کش��ورهای منطقه و برخی 
کشورهای توسعه یافته جهان است. روش شناسی این مطالعه، تحلیل آماری بر پایه 
اطالعات س��ری زمانی سازمان یونیدو اس��ت. جامعه آماری شامل بخش صنعت یا 
صنایع کارخانه ای و پایه آماری نیز ش��امل دوره بلندمدت 2۰17 -199۰ میالدی 

است.
براس��اس تعریف یونیدو، منظور از رقابت پذیری صنعتی، توانایی کش��ورها برای 
مان��دگاری و افزایش حضور هم زمان در بازارهای داخلی و بین المللی اس��ت و این 
امر از طریق توسعه فعالیت های صنعتی دارای ارزش افزوده باالتر و ارتقای محتوای 

فناوری تحقق پیدا می کند.
شاخص عملکرد رقابت صنعتی )CIP( یکی از شاخص هایی است که یونیدو برای 
ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادی مختلف مورداستفاده قرار می دهد و 
قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی 
یا کارخانه ای با عددی بین صفر تا یک اندازه گیری می شود. هرچه این عدد به یک 
نزدیک تر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در زمینه عملکرد رقابت صنعتی است.
بی��ن عملکرد صادرات صنعتی و رش��د اقتصادی در کش��ورهای مختلف جهان 
همبس��تگی مثبت و قوی وجود دارد و معموال کشورهایی که از صادرات صنعتی و 
رشد صنعتی بیشتری برخوردارند، رشد اقتصادی در آنها بیشتر بوده است و بررسی 
آمار س��ری زمانی نرخ رشد GPP و نرخ رشد صادرات صنعتی هشت کشور دارای 
بیشترین میزان رشد اقتصادی طی سال های 2۰1۶ -199۰ از قبیل چین، میانمار، 

ویتنام، کامبوج و... مؤید این ادعاست.
براس��اس جدیدترین گزارش عملکرد رقابت صنعتی یونیدو )CIP2۰19(، ایران 
در س��ال 2۰17 )سال 139۶( با امتیاز ۰.۰۶2 در میان 1۵۰ کشور، رتبه ۴9 را به 
دست آورده است که در مقایسه با رتبه ۵3 در سال 2۰1۶ از عملکرد رقابت صنعتی 
بهتری برخوردار ش��د. براس��اس گزارش یونیدو، بی��ش از ۶۵درصد از محصوالت 
صنعتی ایران در سال 139۶، منابع محور یا RB بودند. محصوالت با فناوری سطح 
متوسط )MT( با سهم 2۵.۵درصد در رتبه دوم و فناوری با سطح پایین )LT( نیز 
 )HT( دارای سهم 7.9درصد بود. سهم فناوری های پیشرفته یا با سطح فناوری باال

حدود ۰.9 واحد درصد بود که مهم ترین چالش پیش روی تولید محصوالت صنعتی 
کشور و نفوذپذیری در بازارهای بین المللی محسوب می شود.

روند بلندمدت امتیاز و رتبه عملکرد رقابت صنعتی )CIP( ایران در دوره 2۰17 
-199۰ نش��ان می دهد که هرچن��د روند امتیاز عملکرد رقاب��ت صنعتی ایران در 
بلندمدت صعودی بوده، اما در رتبه بندی دارای روند کامال نزولی بوده اس��ت و این 
امر حاکی از توس��عه بخش صنعت در فضای اقتصاد داخل و پسرفت در مقایسه با 
کشورهای مختلف جهان اس��ت. میزان اثرگذاری ایران بر تجارت صنعتی جهان و 
نقش آفرینی در اقتصاد بین الملل در دوره بلندمدت موردبررس��ی، درمجموع دارای 
روند صعودی بود، اما فراز و نش��یب های این روند کامال وابس��ته به شرایط تحریم، 

فضای پسابرجام و... بوده است.
بررس��ی روند ش��اخص های شدت صنعتی سازی نش��ان می دهد که برنامه سوم 
توس��عه نقطه عطف توس��عه صنعتی در ایران بود که نقطه عزیمت آن سال 1379 
بود و با فراز و فرودهایی در سال های بعد ادامه پیدا کرد، اما به مرور طی یک دهه 
اخیر اندازه یا جایگاه بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران به دالیل مختلف 
ازجمله تجربه نرخ رش��دهای منفی متوالی و تش��کیل سرمایه منفی در این بخش 
کوچک تر ش��د و به حدود ۵/12درصد کاهش یافت. این موضوع تلنگری به حوزه 
سیاس��ت گذاری صنعتی است که با جلب اعتماد بخش خصوصی و تقویت تشکیل 
س��رمایه و رفع موانع تولید، به دنبال نقش آفرینی بیشتر این بخش در اقتصاد ایران 

باشد.
ب��ه عبارت بهتر، جایگاه ایران در ارزش اف��زوده صنعتی جهان طی دو دهه اخیر 
تقریبا افزایش��ی بود، اما دقیقا از س��ال 1391-139۰ با ش��روع تحریم ها و تشدید 
آن، نقش آفرینی صنعت ایران در ابعاد جهانی به ش��دت تنزل یافت و در س��ال های 
139۶-139۵ هم زمان با فضای پسابرجام تا حدودی بهبود یافت و از افت بیشتری 
جلوگیری شد. براساس روند شاخص صنعتی سازی، شروع برنامه سوم توسعه نقطه 
عطف توس��عه صنعتی در ایران بود که از سال 1379 به بعد روند صنعتی سازی یا 
صنعتی ش��دن ایران به رغم کاهشی شدن در س��ال های 2۰۰8 -2۰۰7 هم زمان با 
بحران مالی غرب و تشدید تحریم ها در سال های 2۰12 -2۰11 درمجموع صعودی 

بود.
نکته قابل تأمل در روند س��هم صادرات صنایع با فناوری متوس��ط و باال در کل 
صادرات صنعتی ایران این است که در شرایط تحریم به رغم کاهش در سهم صادرات 
صنعتی، سهم صادرات با فناوری متوسط و باال با جهش افزایشی مواجه بود و این 
حاکی از آن است که تحریم نمی تواند مانع جدی سر راه صادرات صنعتی با سطوح 
فناوری باال باش��د. لذا این توصیه سیاس��تی بسیار حائز اهمیت است که در اجرای 

سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی باهدف افزایش تاب آوری و مقابله با فشارهای 
تحریمی، موضوع تقویت صنایع با س��طح فناوری باال در برنامه ریزی های آتی مورد 

تأکید قرار گیرد.
در تحلیل تطبیقی امتیاز و رتبه عملکرد رقابت صنعتی)CIP( ایران با کشورهای 
منطق��ه و منتخب جهان، وضعیت ایران به کش��ورهای قطر و امارات متحده عربی 
نزدیک اس��ت و از عربستان سعودی، 12 رتبه پایین تر قرار دارد. کشورهای آلمان، 
ژاپ��ن، چین، کره جنوبی و آمریکا پنج کش��ور اول در رتبه عملکرد رقابت صنعتی 
در دنیا هس��تند. کشورهای قابل مقایسه با اقتصاد ایران مانند ترکیه )امتیاز ۰.13( 
مالزی)۰.17( سنگاپور )۰.2۶(، تایلند )۰.1۵( و کره جنوبی )۰.3۶( به ترتیب دارای 
رتبه عملکرد رقابت صنعتی 28، 21، 12 ،  27 و ۴ هس��تند که در مقایس��ه با ایران 
که دارای رتبه ۴9 است، از میزان رقابت پذیری صنعتی باالیی در جهان برخوردارند.
در بحث توس��عه یافتگی صنعتی یا شدت صنعتی سازی، کشورهای کره جنوبی، 
تایوان، سنگاپور، چین، ژاپن، تایلند و مالزی بهترین شرایط را دارند و شاخص شدت 
صنعتی س��ازی کشورهای کره جنوبی، تایوان و سنگاپور حدود ۰.7۵ تا ۰.8۵ است 
درحالی که مقدار این ش��اخص برای اقتصاد ایران، حدود ۰.۵۰ اس��ت و این فاصله، 
ش��کاف بین س��طوح فناوری در محصوالت صنعتی تولیدشده در کشورها را نشان 
می دهد. در کش��ورهای س��نگاپور، تایوان، کره جنوبی و ژاپن بین ۵۵ تا 8۰درصد 
ارزش افزوده محصوالت صنعتی تولیدش��ده آنها دارای سطح فناوری متوسط و باال 
اس��ت که این رقم برای ایران حدود ۴۵درصد است و این موضوع در سبد صادرات 

این کشورها نیز قابل مشاهده است.
س��هم ارزش افزوده صنعتی در تولید ناخالص داخلی، ش��اخص مهمی در نشان 
دادن اندازه و جایگاه بخش صنعت آن کشور در میان بخش های مختلف اقتصاد آن 
کشور است. سهم و نقش بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی کشورهای چین، 
کره جنوبی، تایلند و مالزی در س��ال 2۰17 بین 2۰ تا 3۰درصد است و این سهم 
برای کشورهای سنگاپور، هند و ترکیه حدود 17درصد است این در حالی است که 
اندازه بخش صنعت ایران همانند کش��ورهای عربستان سعودی و آفریقای جنوبی، 

حدود 12.۵درصد است.
مهم ترین توصیه سیاستی مرکز پژوهش ها در پایان این گزارش که از تحلیل روند 
شاخص های رقابت پذیری صنعتی ایران طی یک دوره بلندمدت حدود 3۰ ساله به 
دس��ت آمده، این است که تحریم نمی تواند مانع جدی سر راه صادرات محصوالت 
صنعتی با س��طح فناوری باال یا هایتک باش��د بنابراین در اجرای سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی به منظور افزایش تاب آوری و مقابله با فش��ارهای تحریمی، موضوع 

تقویت و حمایت از صنایع با سطح فناوری باال، باید در اولویت قرار گیرد.

سهم ارزش افزوده صنعتی در تولید ناخالص داخلی 12.5درصد است

عملکرد رقابت پذیری صنعتی در اقتصاد ایران
دریچه

جزییات محدودیت تردد در خروجی 11 استان
وزیر راه: امسال مردم سفر نوروزی نروند

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، 
از خروج افراد دارای عالئم مش��کوک و مبت��ال به این ویروس از منزل 
و ش��هر جلوگیری می ش��ود و اعمال محدودیت تردد در 11 استان به 
همین منظور انجام ش��ده و این کار هیچ مشکل و زحمتی برای مردم 

ایجاد نخواهد کرد.
محمد اس��المی با اشاره به مصوبه ستاد مقابله با کرونا گفت: در این 
مصوبه آمده که کس��ی که عالئم کرونا دارد از خانه و شهر خود خارج 
نش��ود و به جای آنکه در ورودی ش��هرها و با پیمودن مسافت طوالنی 
از تردد افراد مبتال و مش��کوک به بیماری کویید-19 جلوگیری کنیم، 
در خروجی ش��هرها این کار را انجام دهیم تا کس��انی که عالئم آن را 
دارند از ش��هرهای خود خارج نشوند و برای درمان به سیستم درمانی 
معرفی ش��وند. او با بیان اینکه به خاطر اینکه مردم به زحمت نیفتند، 
ستاد مقابله با کرونا اعالم کرده که در خروجی شهرها این کنترل انجام 
ش��ود، افزود: این تصمیم مصوبه یک اقدام خردمندانه، خداپسندانه و 
مردم پسندانه است که اگر کسی عالئم این بیماری را دارد از خروجش 
جلوگیری شود و اگر کسی مشکلی ندارد، محدودیت و مشکلی برایش 
ایجاد نخواهد شد اما از همه مردم خواهش می کنیم از سفر غیرضروری 
خودداری کنند و امسال سفر نوروزی نداشته باشند تا کشور بتواند به 

این مسئله و مشکل مسلط شود.
وزی��ر راه و شهرس��ازی ادامه داد: همین اقدام��ات غربالگری و رصد 
افرادی که دارای عالئم این بیماری هس��تند، هم اکنون در فرودگاه ها، 
ایس��تگاه های راه آهن و پایانه های مس��افری انجام می ش��ود و از سفر 
افراد مش��کوک به این بیماری از طریق  سیستم حمل و نقل عمومی 
جلوگیری می ش��ود. این کار را از همان روزهای ابتدایی در فرودگاه ها 
و راه آهن ش��روع کردیم و با دس��تگاه های پیشرفته دمای بدن افراد را 
سنجیدیم و اگر کسی عالئمی داشت، اسم، کد ملی و شماره تماسش 
را یادداشت کردیم تا در سیستم غربالگری وزارت بهداشت وارد کنیم و 

به امور فرد مبتال یا مشکوک رسیدگی شود.
او درباره چگونگی اجرای طرح محدودیت تردد در 11 استان گفت: 
این طرح در ستاد مقابله با کرونا تصویب، ابالغ و هم اکنون اجرایی شده 
اس��ت. نیروها در خروجی ش��هرهای این 11 استان مستقر شده اند و 
بیشتر از این هم تجهیز می شوند. همچنین بخش دفاعی وارد می شود 
و نیروهایی به این خروجی ها اضافه می کند تا با کنترل بیشتر این طرح 
اجرایی ش��ود. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: از همه مردم خواهش 
می کنم که ضمن رعایت همه الزامات بهداش��تی اعالم ش��ده از سوی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تردد غیرضرور نداشته باشند؛ 
چراکه این کار به سالمت جامعه و فراگیرتر نشدن این ویروس منحوس 
کمک می کن��د و می توان از این طریق زنجیره انتقال آن را قطع کرد. 
همچنین به کشور و مسئوالن نیز کمک می کند تا این مشکل را کنترل 

کنند و مردم بتوانند از این مرحله حساس به سالمت گذر کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
تمهیدات جدید مالیاتی در شرایط کرونا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تمهیدات حمایتی این سازمان 
در راستای حمایت از فعالیت های اقتصادی آسیب دیده از بیماری کرونا 

را برای مؤدیان مالیاتی تشریح کرد.
به گزارش ایس��نا، امیدعلی پارس��ا درب��اره اقدامات س��ازمان امور 
مالیاتی کشور به منظور پیشگیری از گسترش بیماری کرونا و رعایت 
حق��وق مؤدیان مالیاتی، گفت: در مرحله اول برخی تمهیدات با صدور 
بخش��نامه های الزم از سوی س��ازمان امور مالیاتی صورت گرفت و در 
مرحله دوم بسته حمایتی پیشنهادی سازمان امور مالیاتی کشور تهیه 
و برای تصویب به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شد که 
تاکنون سه بند آن به تصویب رسیده است. وی افزود: در گام نخست به 
منظور پیشگیری از گسترش بیماری، جلسات هیات های حل اختالف 

مالیاتی از 1۵ اسفندماه 1398 تا پایان فروردین ماه 1399 لغو شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه براساس ماده 
18۶ قانون مالیات های مستقیم، بانک ها مکلفند جهت ارائه تسهیالت 
برای اشخاص حقیقی و حقوقی از سازمان امور مالیاتی استعالم کنند، 
اظهار کرد: با توجه به ش��رایط اخیر بانک ها و موسسات اعتباری برای 
اعطای تسهیالت به اشخاص حقیقی تا 2 میلیارد ریال و برای اشخاص 
حقوقی تا ۵ میلیارد ریال نیاز به استعالم از ادارات امور مالیاتی ندارند.

وی همچنین درخصوص مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا، گفت: طبق تصمیمات صورت گرفته سررسید پرداخت مالیات 
ب��ر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم س��ال 1398، از 1۵ فروردین 

1399 به تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1399 تغییر یافت.
پارس��ا اف��زود: در این طرح حمایتی مصوب ش��د که کلیه عملیات 
اجرایی وصول مالیات که در باب چهارم از فصل نهم قانون مالیات های 

مستقیم ذکر شده است، تا پایان اردیبهشت 1399 متوقف شود.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه صدور یا تجدید 
پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی از طرف مراجع صالحیت دار منوط 
به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی ربط است،  باتوجه به شرایط اخیر 
کشور صدور یا تجدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی موضوع ماده 
18۶ قانون مالیات های مستقیم تا پایان شهریورماه سال 1399 نیاز به 
اخذ گواه��ی از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

شریعتمداری:
کارگران برای درخواست بیمه بیکاری نیاز به 

مراجعه حضوری ندارند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد کارگران ش��غل از دست 
داده مش��مول قانون کار برای درخواست بیمه بیکاری نیاز به مراجعه 
حضوری ندارند. محمد ش��ریعتمداری در حساب شخصی توئیتر خود 
اعالم کرد که برای پیش��گیری از شیوع  کرونا  و حفظ سالمت کارگران  
مشمول   قانون کار و تامین اجتماعی  که شغل خود را از دست داده اند، 
از این پس برای ثبت درخواست بیمه بیکاری نیاز به مراجعه حضوری 

ندارند.    
ب��ه گفته وی، به منظور رعایت مهلت قانونی بیمه بیکاری، کارگران 
مشمول می توانند به س��امانه  bimebikari.mcls.gov.ir   مراجعه 

کنند.  

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

س��ازمان بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا )IATA( ب��ه تازگی برآورد و اعالم 
کرده اس��ت که در صورت تداوم ویروس کرونا در دو تا س��ه ماه آینده، شرکت های 

هواپیمایی بسیار بیشتری به مرحله ورشکستگی و فروپاشی خواهند رسید.
الکساندر دژونیاک، مدیر سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا )IATA( در 
گفت وگویی با مدیران دفتر مرکزی این سازمان خاطرنشان کرده است؛ در صورتی 
که شیوع ویروس کرونا تا دو-سه ماه آینده طول بکشد، انتظار می رود شرکت های 

هواپیمایی بسیار بیشتری اعالم ورشکستگی کرده و به مرحله فروپاشی برسند.
براس��اس گزارش عرب نیوز، وی در ادامه س��خنان خود گفت: ضرر و زیان های 
ناش��ی از شیوع گسترده ویروس کرونا و تبعات منفی آن بر درآمدزایی و سودآوری 
ایرالین ها دست کم 113 میلیارد دالر پیش بینی و برآورد شده بود که البته این رقم 
قب��ل از اعالم و اجرای قانون و محدودیت جدی��د ایاالت متحده آمریکا برای لغو و 
ممنوعیت 3۰ روزه تمامی پروازهای اروپایی بود. بدین ترتیب این رقم بسیار بیشتر 
از عدد ذکرشده خواهد بود و به گونه ای سرسام آور ضرر و زیان های مالی گسترده ای 
را برای ش��رکت های هواپیمایی سراس��ر جهان به ویژه اروپایی ها و آمریکایی ها به 

وجود خواهد آورد.
کارشناسان س��ازمان یاتا با ارائه پیش��نهاداتی جدید از تمامی دولت های جهان 
درخواس��ت کرده ان��د که در ص��ورت امکان و به منظ��ور جلوگیری از فروپاش��ی 

شرکت های هواپیمایی کمک و تسهیالت مالی ویژه به آنها ارائه دهند، مالیات های 
دریافتی از آنها را به صفر رس��انده و تمامی بدهی های قبلی آنها را تس��ویه کنند تا 
بدین ترتیب بتوانند اندکی از فش��ارهای وارده بر آنها بکاهند و از ورشکس��تگی و 

فروپاشی ایرالین ها جلوگیری به عمل بیاورند.
به نظر می رسد که پیش بینی کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه هوانوردی 
درس��ت از آب درآمده و شرکت های هواپیمایی تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس 
کرونا در کشورهای مختلف، در صورت کمبود یا نبود زیرساخت های مستحکم مالی، 
یکی پس از دیگری به مرحله فروپاش��ی و ورشکس��تگی سقوط خواهند کرد. یکی 
از نخستین ایرالین های فروپاشی شده تحت تاثیر مسائل اخیر، شرکت هواپیمایی 
بریتانیایی Flybe بود که با شیوع ویروس کرونا و کاهش چشمگیر ترافیک هوایی 
و تقاضای مسافران، اعالم کرد که به مرحله فروپاشی و ورشکستگی رسیده است. 

همزمان با ش��روع گسترده و ش��یوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان 
بس��یاری از ایرالین ها به منظور جلوگیری از انتش��ار بیشترین ویروس و همچنین 
حفظ س��المت و بهداش��ت جامعه، پروازهای خود به مناطق گس��ترده ای از جهان 
ک��ه هم اکن��ون با کرونا به ش��دت درگیرند را تا اطالع ثانوی لغ��و کرده و به حالت 
تعلیق درآورده اند. همین لغو پروازها موجب ش��ده که شرکت های هواپیمایی ضرر 
و زیان های مالی گس��ترده ای را متحمل ش��وند و بسیاری از خطوط هوایی پرتردد 

و درآمدزای��ی آنه��ا به حالت غیرفعال تغییر حالت دهد. بس��یاری از هواپیماها نیز 
هم اکنون در فرودگاه های بزرگ و پرتردد جهان زمینگیر شده  اند.

همه این مس��ائل موجب ش��ده بس��یاری از کارشناس��ان و تحلیلگران فعال در 
حوزه هوانوردی، صدمات وارده از س��وی ش��یوع ویروس کرونا بر صنعت هوانوردی 
و گردشگری را به حادثه تروریستی 11 سپتامبر به برج های دوقلوی ایاالت متحده 
آمریکا تش��بیه کنند که البته به عقیده آنها آس��یب های این ویروس خطرناک به 
مراتب بس��یار بیش��تر و گس��ترده تر خواهد بود به گونه ای که انتظار می رود شیوع 
کرونا در جهان عنوان بزرگ ترین کابوس برای ایرالین ها را به خود اختصاص دهد.

 )ICAO( پیشتر کارشناس��ان س��ازمان هوانوردی بین المللی غیرنظامی ایکائو
با انتش��ار گزارش��ی مفصل درخصوص ضرر و زیان های مالی گسترده شرکت های 
هواپیمایی در سراس��ر جهان تحت تاثیر شروع ویروس کرونا به شدت ابراز نگرانی 
کرده بودند.  یاتا در برآوردهای قبلی خود اعالم کرده بود که کاهش تردد، تعلیق و 
لغو پروازها موجب خواهد شد که حجم ترافیک هوایی جهان در سال جاری میالدی 
با یک کاهش ۴.7درصدی روبه رو ش��ود که این بیشترین میزان از بحران های مالی 
در س��ال های 2۰۰8 و 2۰۰9 میالدی به شمار می رود. این در حالی است که هنوز 
تبعات منفی این کاهش حجم ترافیک هوایی در جهان بر روی میزان س��وددهی و 

درآمدزایی ایرالین ها معلوم و مشخص نشده است.

سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا:

کرونا 2 ماه بیشتر بماند، کار ایرالین ها تمام است!

دوشنبه
26 اسفند 1398

شماره 1513



بانک  پاسارگاد اعالم کرد
شرایط مساعدت در بازپرداخت تسهیالت 

فعاالن اقتصادی
بانک  پاس��ارگاد در اطالعیه ای، ش��رایط حمایت و مس��اعدت در بازپرداخت 
تس��هیالت دریافتی فعاالن اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک 

را اعالم کرد.
به گزارش »فرصت امروز« طبق بخش��نامه بانک مرکزی درخصوص شرایط 
ب��ه وجود آمده ناش��ی از ش��یوع ویروس کرون��ا در جامعه و مش��کالت پدید 
آم��ده برای فعاالن اقتص��ادی به ویژه صاحبان کس��ب و کاره��ای کوچک در 
بازپرداخت تس��هیالت دریافتی، بانک پاسارگاد با هدف مساعدت و حمایت از 
تسهیالت گیرندگان مذکور )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( و همچنین ایفای 
مسئولیت های اجتماعی خود در شرایط حاضر، جزییات این اقدام را اعالم کرد.

بر این اس��اس، دریافت کنندگان تسهیالت قرض الحسنه، تسهیالت در قالب 
کلیه عقود و تسهیالت مربوط به کارت های اعتباری که حائز شرایط زیر باشند، 

می توانند از مزایای این طرح استفاده کنند:
* صاحبان کس��ب و کارها به ویژه کس��ب و کارهای کوچک که در لیس��ت 

مصادیق اعالم شده توسط دولت قرار دارند.
* تسهیالت گیرندگانی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، قادر 

به بازپرداخت اقساط تعیین شده در موعد مقرر نیستند.
* تس��هیالت گیرندگانی که در چارچ��وب مفاد دس��تورالعمل طبقه بندی 
دارایی های مؤسسات اعتباری، بدهی آنها تا تاریخ اول دی سال 1398در طبقه 

جاری قرار داشته  باشد.
* دریافت کنندگان تس��هیالت که اقس��اط آنها طی ماه های اسفند 1398، 

فروردین و اردیبهشت 1399 سررسید می شود.
همچنین مزایایی که در این طرح به مشموالن ارائه می شود، به این شرح است:

* اعطای مهلت سه ماهه در مورد تسهیالت و وام دریافتی اشخاص مشمول 
که بازپرداخت آنها به  صورت دفعی است و سررسید آنها در بازه زمانی اول اسفند 

سال 1398 تا 31 اردیبهشت سال 1399 قرار دارد
* دریافت اقساط تسهیالتی که طی ماه های اسفند سال 1398، فروردین و 
اردیبهشت سال 1399 سررسید می شود، پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط

* ع��دم دریافت جریمه )مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ 
سود مندرج در قرارداد( و کارمزد اضافی، از وام گیرندگان و تسهیالت گیرندگان 

مشمول در دوره مذکور
* چنانچه بدهی اش��خاص مش��مول در ب��ازه زمانی مذک��ور، در چارچوب 
مفاد دس��تورالعمل طبقه بن��دی دارایی ها ی مؤسس��ات اعتب��اری در طبقات 
غیرجاری طبقه بندی می شود، مشتری یادشده بابت مطالبات مذکور، مشمول 

ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نخواهد شد.
گفتنی است بانک  پاس��ارگاد در راستای تمهیدات اتخاذشده جهت کاهش 
مراجعه به ش��عبه ها و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، امکان ثبت مشخصات 
مش��موالن را از طریق س��ایت خود فراهم کرده  اس��ت. به این ترتیب واجدین 
ش��رایط می توانند با مراجعه به بخش »سامانه ثبت درخواست خدمات بانکی« 
در سایت بانک به نشانی https://www.bpi.ir/aid ، مشخصات خود را ثبت 
کنند. شعبه های بانک پاسارگاد در سراسر کشور در اسرع وقت نسبت به بررسی 
درخواس��ت ها اقدام کرده و اطالعات تکمیلی را به مشتریان ارائه خواهند کرد. 
همچنین مرکز مش��اوره و اطالع رس��انی بانک  پاسارگاد به ش��ماره 8289۰ و 
https://www.bpi. در س��ایت این بانک به آدرس CRM همچنین سامانه
ir/crm به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سؤاالت هم میهنان هستند.

با سامانه #720* بیشتر در خانه بمانید 
س��امانه #72۰* با ارائه بخش��ی از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری، 

می تواند در کاهش مراجعه به شعبه ها نقش داشته باشد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، در س��امانه #72۰* برخی از 
خدمات بانکی مانند امکان پرداخت قبوض، امکان خرید شارژ، امکان خرید 
بس��ته های اینترنت، دریافت رم��ز پویای کارت و رم��ز دو عاملی، پرداخت 
عوارض جاده ای، تبدیل ش��ماره شبا به سپرده و یا کارت، دریافت موجودی 
کارت و امکان کمک به خیریه ها ارائه می ش��وند. هم وطنان با ش��ماره گیری 
ک��د #72۰* می توانند از این خدمات بهره ب��رده و با اجتناب از مراجعه به 
شعبه ها، باعث کاهش در تردد غیرضروری شوند. سایر سامانه های بانکداری 
 الکترونیک بانک  پاسارگاد نیز اعم از بانکداری مجازی، همراه بانک پاسارگاد، 
س��امانه پرداخت اینترنتی س��ایت بانک، کیپاد و تلفن بان��ک، اکثر خدمات 

بانکی را بدون مراجعه به شعبه ها به مشتریان ارائه می دهند.

بانک مرکزی تکذیب کرد
سقف برداشت از خودپرداز، همان 500 هزار 

تومان است
در پی انتش��ار اخباری مبنی بر کاهش س��قف برداش��ت از خودپردازها، 
رواب��ط عمومی بان��ک مرکزی ضمن تکذی��ب این خبر اعالم کرد، س��قف 

برداشت از خودپردازها تا اطالع ثانوی ۵ میلیون ریال در هر روز است.
رواب��ط عموم��ی بانک مرک��زی ضمن درخواس��ت از مردم ب��رای انجام 
الکترونیکی امور بانکی، اعالم کرد که مردم در مواردی که اجبار در استفاده 
از پول نقد دارند، می توانند به جای مراجعه به ش��عب، به صورت غیرشتابی 

روزانه تا سقف ۵ میلیون ریال از خودپرداز وجه نقد دریافت کنند.

طال گرمی 5۸7 هزار تومان
راه سکه از دالر جدا شد

بازار طال و سکه در دومین روز از آخرین هفته سال در حالی با افزایش قیمت 
مواج��ه بود که نه تنها قیمت دالر در صرافی های بانکی با تغییری مواجه نش��د 
بلکه قیم��ت طال در بازارهای جهانی نیز به دلیل تعطیل��ی بازارها بدون تغییر 
مان��د. به گزارش خبرآنالین، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی در روز یکش��نبه 
به قیمت ۵ میلیون و 9۶۴ هزار تومان فروخته ش��د که در قیاس با روز ش��نبه 
افزایش��ی نزدیک به 37 هزار تومان را نش��ان می دهد. همچنین سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز با افزایش ۵۰ هزار تومانی به قیمت ۵ میلیون و 8۰7 هزار 
تومان فروش رفت. به این ترتیب سکه از سد مقاومتی ۶ میلیون تومانی فاصله 
گرفته است.  اما میزان تغییر قیمت نیم سکه و ربع سکه اندک بود، چنانکه هر 
قطعه نیم سکه با رشد ۵ هزار تومانی قیمت به 2 میلیون و 998 هزار تومان و 
هر قطعه ربع س��که نیز با افزایش 3 هزار تومانی قیمت به یک میلیون و 7۴۶ 
هزار تومان رس��ید. همچنین قیمت س��که گرمی با 13 هزار تومان افزایش به 
972 هزار تومان رسید. هر گرم طالی 18 عیار نیز در بازار به قیمت ۵87 هزار 

تومان فروخته می شود که رشدی نزدیک به ۶ هزار تومان را نشان می دهد.

بانکنامه

کس��انی که از ابتدای اس��فندماه تا پایان اردیبهش��ت ماه چک ش��ان 
برگشت بخورد، مشمول محرومیت های بانکی نخواهند شد؛ این خبری 
بود که رئیس کل بانک مرکزی دیروز پس از جلسه ستاد اقتصادی دولت 
اعالم کرد و از مدارای س��ه ماهه بانک ها با چک های برگش��تی به دلیل 

شیوع کرونا خبر داد.
عبدالناصر همتی گفت: طبق قانون، کس��انی که چک ش��ان برگشت 
بخورد از خدمات بانکی محروم می شوند، اما روز گذشته از رئیس جمهور 
درخواس��ت کردیم و مصوب ش��د کس��انی که در فاصله زمانی ابتدای 
اس��فند تا آخر اردیبهشت چک شان برگش��ت می خورد، رابطه حقوقی 
بین صادرکننده چک و ذی نفع سر جایش باقی بماند، اما سیستم بانکی 

محرومیت از خدمات را حذف کند.
به گفته همتی، این افراد از وقتی چک ش��ان برگش��ت بخورد تا س��ه 
ماه می توانند از خدمات بانکی اس��تفاده کنند. همچنین براساس مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار، 1۰ رس��ته کس��ب و کار تعیین ش��ده بود که از 
شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، بنابراین این افراد می تواند سه قسط 
اس��فند 98 و فروردین و اردیبهشت 99 را پرداخت نکنند؛ ضمن اینکه 
مردمی که کس��ب و کار آنها مش��مول این 1۰ گروه بوده، آسیب دیده 
و نتوانس��تند که درآمد کسب کرده و تسهیالت خود را پرداخت کنند، 
تا س��ه ماه می توانن��د به بانک ها مراجعه نکنند. بر این اس��اس، بانک ها 
بعد از س��ه ماه پرونده آنها را بررس��ی می کنند و کم��ک الزم را به آنها 

خواهند داشت.
همتی همچنین از پرداخت وام به ۴ میلیون نفر با نرخ س��ود ۴درصد 
خبر داد و گفت: دریافت کنندگان این وام ها، طبقات آسیب پذیر کسب و 
کار هستند که بر این اساس دولت قبول کرده تا نرخ سود این تسهیالت 
ب��ه ۴درصد کاهش یابد؛ این در حالی اس��ت که این اف��راد نیاز به ارائه 
ضامن نداشته و از یارانه خود، می توانند اقساط خود را بپردازند که این 

تصمیم مهمی بود که قرار است صورت گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: سیس��تم بانکی به کمک س��ازمان 
تامین اجتماعی خواهد آمد تا تس��هیالتی را در اختیار این سازمان قرار 
دهد تا س��هم کارفرمایی مشاغل آسیب دیده را سه ماه با تاخیر دریافت 
کند؛ ضم��ن اینکه بانک مرکزی آمادگی دارد ک��ه در این رابطه کمک 
کن��د و بانک ها نیز آمادگی دارند به مردم کمک کنند تا کش��ور از نظر 

اقتصادی از این مرحله عبور کند.
همتی درخصوص س��قف جابه جایی غیرحضوری از طریق کارت های 
بانکی گفت: تمام تالش ما این اس��ت که مردم به ش��عب کمتر مراجعه 
کرده و با اس��کناس کمتر درگیر شوند؛ به همین منظور سقف دریافت 
پ��ول نقد از ای تی ام ها به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته تا مردم کمتر 
به شعب مراجعه کنند؛ اگر یک یا دو بانک این سقف را کاهش داده اند، 
مساله شخصی خود بانک ها است ولی از نظر بانک مرکزی این سقف به 
جای خود باقی است؛ ضمن اینکه سقف کارت به کارت نیز از 3 میلیون 

به 1۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گفته وی، در این میان، مردم نیز باید هر بانکی که سرویس بهتری 
می ده��د را انتخاب کنند و نکته دیگر اینک��ه کمتر پول نقد بگیرند؛ به 
همین دلیل س��قف دریافت کارت هدیه را نیز که ۵۰۰ هزار تومان بوده 

به 2 میلیون تومان افزایش داده ایم.
همتی درباره ساعت کار بانک ها نیز گفت: ساعت کار بانکی طبق روال 
سال های قبل ش��یفت دارند و بانک ها برنامه ریزی کردند که همواره در 
خدمت مردم باشند، ولی باز هم خواهش می کنم که با توجه به فشاری 
ک��ه به لحاظ بیماری کرونا بر روی هم��کاران نظام بانکی بوده و برخی 
از آنها نیز آس��یب دیده اند، مردم کمتر به ش��عب مراجعه کنند و فقط 
کارهای ضروری خود را از طریق حضور در شعبه انجام دهند، اما به هر 
حال نظام بانکی در ایام نوروز نیز در شعب کشیک، آماده خدمات رسانی 

به مردم است.
گفتنی اس��ت بانک مرکزی مصادیق بخش ها و رس��ته های کس��ب و 

کارهایی که به طور مس��تقیم از بیماری کرونا دچار بیش��ترین آس��یب 
ش��ده اند را اعالم کرد. بخشنامه بانک مرکزی درباره مصادیق بخش ها و 
رسته های کس��ب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار 
بیشترین آسیب شده اند، پس از مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص 
مس��اعدت به صاحبان کس��ب و کارهایی که به دلیل ش��رایط ناشی از 
ش��یوع ویروس کرونا در کس��ب و کار خود با مشکالتی مواجه شده اند، 
ابالغ ش��ده اس��ت. این بخش��نامه جهت اطالع مدیران عامل بانک های 
دولت��ی، غیردولتی، ش��رکت دولتی پس��ت بانک، موسس��ات اعتباری 

غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئال ارسال شده است. 
ب��ه گفته بان��ک مرکزی، مراک��ز تولید و توزی��ع غذاهای آم��اده اعم از 
رستوران ها، بوفه ها، طباخی، تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه فروشی ها 
)و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت( به عنوان یکی 

از گروه های شغلی آسیب دیده از کرونا به شمار می روند.
مراک��ز مرب��وط به گردش��گری ش��امل هتل ه��ا، هت��ل آپارتمان ها، 
مجتمع ه��ای جهانگ��ردی و گردش��گری، مهمانپذیره��ا مهمانس��راها، 
مس��افرخانه ها، زائرس��راها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و 
تفریحی و خدماتی بین راهی و موارد مش��ابه به تشخیص وزارت میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز جزو این گروه ها هستند.
از دیگر گروه های ش��غلی آسیب دیده می توان به حمل و نقل عمومی 
مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی، 
دفاتر خدمات مس��افرتی و گردش��گری، مراکز تولید و توزیع پوشاک و 

مراکز تولید و توزیع کیف و کفش اشاره کرد.
همچنی��ن مراکز توزیع آجیل، خش��کبار، قنادی، بس��تنی و آبمیوه، 
مراکز و مجتمع های ورزش��ی و تفریحی، مراکز و مجتمع های فرهنگی 
و آموزش��ی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دس��تی نیز به عنوان 
رس��ته های شغلی محس��وب ش��ده اند که بیشترین آس��یب را از کرونا 

دیده اند.

رئیس کل بانک مرکزی از لغو شرط محرومیت از خدمات بانکی برای دارندگان چک برگشتی به دلیل کرونا خبر داد

مدارای ۳ ماهه بانک ها با چک های برگشتی

با توجه به آسیب اقتصادی شیوع ویروس کرونا و رکود بسیاری از کسب وکارها، 
جمعی از کارشناس��ان اقتصادی ب��رای خروج از این وضعیت و جبران خس��ارات، 
پیش��نهاداتی همچون پرداخت هزینه های برق، آب، گاز، عوارض عقب افتاده مردم 
و وام های بدون بهره یا کم بهره، اختصاص اعتبارات طرح های جاری و خط اعتباری 
توس��ط بانک مرکزی، پرداخت یارانه کرونایی، تس��هیالت به تولیدکنندگان بخش 
واقعی اقتصاد و پرداخت بخش��ی از بهره تس��هیالت توس��ط دولت به عنوان یارانه 

تسهیالت مطرح کردند.
به گزارش ایسنا، شیوع ویروس کرونا نه تنها سالمت و روان مردم را در کشور ما و 
سایر مناطق درگیر این ویروس تهدید می کند، بلکه با کاهش مراجعات حضوری در 
اماکن عمومی در ماه پایانی س��ال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای 
خرد و کارگران فصلی اس��ت، به فعاالن تجاری، اصناف مختلف و کارگران آنها هم 

آسیب های جدی وارد کرده است.
این موضوع موجب نگرانی آینده اقتصاد کش��ور ش��ده اس��ت، زیرا آسیب دیدن 
کس��ب وکارهای خرد و فعاالن تجاری موجب کاهش تولید ناخالص داخلی، منفی 
ش��دن نرخ رش��د اقتصادی و دیگر تبعات منفی اقتصادی می ش��ود که در پی آن 
کارشناسان اقتصادی برای جبران خسارات اقتصادی کرونا به کسب وکارها، مجموعه 

پیشنهادها و راهکارهایی را در این زمینه مطرح کردند.
اخذ اطالعات دقیق از میزان خس��ارت وارد ش��ده به اقتصاد، یکی از اولویت های 
اقتصاددانان برای جبران این خس��ارات اس��ت، زیرا ابتدا باید مش��خص ش��ود که 
چه میزان و چه فعالیت هایی در پی ش��یوع این ویروس متضرر ش��ده اند تا از آنها 

حمایت های مالی صورت بگیرد.
* دریافت اطالعات از میزان خسارات کرونا برای جبران آن

طبق گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، تا زمانی که اطالعات دقیقی درخصوص 
میزان خس��ارات وارده کرونا بر اقتصاد کشور منتشر نشود، نمی توان از پیشنهاداتی 
ب��رای حمایت از فعاالن اقتصادی صحبت کرد، زیرا حمایت ها به میزان خس��ارات 
بستگی دارد تا حدود و نوع نیازهای افراد آسیب دیده از شیوع این ویروس مشخص 

شود.

ی��ک اقتصاددان دیگر نیز معتقد اس��ت که اولین اقدام در این زمینه این اس��ت 
که یک اولویت بندی برای صنوف، کس��ب و کارهای خرد و متوس��ط انجام شود تا 
مش��خص شود بیشترین ضرر و زیان به کدام ش��رکت ها و صنوف وارد شده است. 
دومین اقدام، برآورد خسارات احتمالی این ویروس برای صنوف مختلف و کسب و 

کارهای خرد و متوسط است تا میزان ضرر و زیان واردشده به آنها مشخص شود.
همچنین اختصاص اعتبارات و تس��هیالت برای مقابله با کرونا، جبران خسارات 
اقتصادی آن و حمایت از کس��ب و کارهای آس��یب دیده از این ویروس یکی دیگر از 

ملزومات ذکرشده از سوی کارشناسان اقتصادی برای مقابله با کرونا است .
پرداخ��ت هزینه های ب��رق، آب، گاز، عوارض عقب افتاده م��ردم و وام های بدون 
بهره یا با بهره کم، اختصاص اعتبارات طرح های جاری و خط اعتباری توسط بانک 
مرکزی، پرداخت یارانه کرونایی، تسهیالت به تولیدکنندگان بخش واقعی اقتصاد و 
پرداخت بخش��ی از بهره تسهیالت توسط دولت به عنوان یارانه تسهیالت از جمله 
پیش��نهادهایی است که اقتصاددانان برای جبران خس��ارات اقتصادی کرونا مطرح 

کرده اند.
براساس گفته یک کارشناس اقتصادی، در این شرایط باید به جز یارانه همیشگی، 
ی��ک یارانه کرونایی هم برای حمایت از افراد آس��یب دیده از ش��یوع کرونا در نظر 

گرفته شود.
عالوه بر این، اقتصاددان دیگری اقدام الزم برای خروج از وضعیت ایجادشده برای 
اقتصاد را در هوشمندس��ازی فعالیت هایی می داند و معتقد است که مسئوالن باید 
س��عی کنند تا ابالغیه بدهند که فعالیت هایی که به صورت سنتی انجام می شوند، 
از این پس به صورت الکترونیکی انجام ش��وند. همچنین، وی قانونمندکردن نظام 
سرمایه گذاری را به عنوان پادزهری برای مقابله با زیان های اقتصادی کرونا می داند.

* لزوم ایجاد بستر الزم برای الکترونیک  سازی فعالیت ها
نکته دیگری که در این زمینه حائز اهمیت اس��ت ایجاد بس��تر الزم برای تحقق 
شهر هوشمند و الکترونیک یا دولت الکترونیک است زیرا، به خصوص در این شرایط 
حضور دولت الکترونیک قوی می توانست از بروز بسیاری از مشکالت و آسیب های 
ایجادشده بر اثر شیوع این ویروس جلوگیری کند که این نشان می دهد دولت هنوز 

به رسیدن به الکترونیکی کردن امور و فعالیت ها فاصله دارد و باید برای رسیدن به 
آن تالش بیشتری صورت بگیرد.

از این پس باید توجه بیش��تری به کس��ب وکارهای الکترونیک شود تا در شرایط 
بحرانی همچون شیوع کرونا، بتواند جای خالی نقش فعالیت های تولیدی به شکل 
سنتی را بگیرد تا در این مواقع ضربه کمتری به اقتصاد و تولید داخلی کشور وارد 

شود.
گفتنی اس��ت که بازار ماس��ک و مواد ضدعفونی به دلیل اهمیت این گونه اقالم 
در پیشگیری از شیوع این ویروس، از استقبال زیادی برخوردار شد و در مواردی با 
مشکالتی همچون کمبود، گرانی، احتکار و... مواجه شد؛ در این شرایط، بسیاری از 
کارخانجات تولیدکننده این قبیل محصوالت میزان تولیدات خود را افزایش دادند 

و یا برخی دیگر از تولیدکنندگان برای تولید این محصوالت تغییر کاربری دادند.
* چگونگی حل مشکل بازار ماسک و مواد ضدعفونی

با این وجود، همچنان کمبود معضل اصلی این بازار اس��ت که یک کارش��ناس 
اقتصادی برای حل مش��کل این بازار پیشنهاداتی همچون پرداخت یارانه یا کاهش 
هزینه های تولید برای تولیدکنندگان مواد ضدعفونی در جهت افزلیش میزان تولید 
آنها و توزیع کارت هوش��مند یارانه کاالهای اساس��ی و تخصیص اقالمی همچون 

ماسک، ژل و محصوالت بهداشتی را مطرح کرد.
بنابراین، آنچه قابل اهمیت است ابتدا کنترل هرچه سریع شیوع این ویروس در 
کش��ور و سپس اقدام در جهت بهبود فضاهای آسیب دیده از شیوع کرونا همچون 
فضای کس��ب وکار اس��ت که دولت بس��ته های حمایتی در نظر گرفته شده در این 
زمینه را به بهترین نحو براس��اس تشخیص درست از افراد و میزان آسیب دیدگی 

آنها توزیع کند.
با این تفاس��یر، طبق گفته کارشناس��ان اقتصادی فعال س��ازی پایگاه اطالعات 
اقتص��ادی خانوارها و یا ایجاد مراکزی برای ثبت میزان و نوع آس��یب دیدگی افراد 
که در نتیجه آن بتوان تشخیص داد که چه کسی چه میزان از این ویروس آسیب 
دیده تا در این زمینه با شناخت  رانت خواران، توانست به دهک های پایین درآمدی 

یارانه تعلق بگیرد.

خسارت اقتصادی کرونا را چگونه جبران کنیم؟

مصاف ویروس و اقتصاد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار
 تعویق اقساط وام های قرض الحسنه

به کجا رسید؟
با وجود مصوبه ش��ورای پول و اعتب��ار و تاکید رئیس کل 
بانک مرکزی مبنی بر اینکه اقس��اط وام  قرض الحسنه کلیه 
اش��خاص بدون هیچ قید و شرطی به مدت سه ماه به تعویق 
بیفتد، باز هم بانک ها نس��بت به دریافت اقس��اط این قبیل 
وام ها اقدام کرده یا از حس��اب اشخاص برداشت کرده اند که 
ابراز »بی اطالعی یا عدم دریافت ابالغیه در این رابطه« بهانه 

شعب شده است.
به گزارش ایس��نا، چندی پیش با تش��کیل شورای پول و 
اعتبار و پیش��نهادات بانک مرکزی برای حمایت از کس��ب 
و کارها و همچنین اش��خاصی که در جریان ش��یوع ویروس 
کرونا کس��ب درآمد و اشتغال آنها آسیب دیده است، مصوب 
ش��د که اقس��اط وام ها تحت ش��رایطی به مدت س��ه ماه به 

تعویق بیفتد.
از جمله تصمیم های گرفته ش��ده این بود که اقس��اط وام 
قرض الحسنه کلیه اش��خاص بدون قید و شرط به مدت سه 
م��اه به تعویق بیفتد و بانک ها موظف به اجرای آن باش��ند. 
بر این اس��اس، کلیه اش��خاص اعم از افراد با درآمد ثابت یا 
کس��انی که درآمد ثابتی ندارند می توانند به مدت س��ه ماه، 
یعنی از اس��فند تا پایان اردیبهشت اقساط خود را پرداخت 

نکنند و به پایان دوره موکول شود.
اما آنچه اکنون و در روزهای پایان اسفند اتفاق افتاده این 
است که با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ها نسبت 
به دریافت اقساط قرض الحس��نه اقدام کردند؛ به طوری که 
یا از حس��اب اشخاص این اقس��اط برداشت شده یا با ارسال 
پیامک به مشتریان خواهان واریز قسط شدند. پرس و جو از 
ش��عب از این حکایت دارد که ظاهرا ابالغی در این رابطه به 
آنها نش��ده و تا این موضوع صورت نگیرد، اقساط را دریافت 

خواهند کرد.
این در حالی است که مصوبه شورای پول و اعتبار برای به 
تعویق انداختن اقس��اط برای تمامی روزهای ماه اسفند بوده 
و اینگونه نیس��ت که اگر قس��طی مربوط به روزهای ابتدایی 

این ماه و قبل از مصوبه باشد را شامل نشود. 
اما دیگر مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتبار مربوط به صاحبان 
کس��ب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل 
شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر و دچار مشکالت 
مالی شده بودند را دربر می گیرد که مجموعه ای از اشخاص 

حقیقی و حقوقی هستند. 
طبق بخش��نامه  بانک مرکزی 1۰ گروه کسب و کاری که 
ش��امل به تعویق انداختن تس��هیالت می ش��وند عبارتند از 
»مراک��ز تولی��د و توزیع غذاهای آم��اده«، »مراکز مربوط به 
گردش��گری«، »حمل و نقل عمومی مس��افر درون شهری و 
برون ش��هری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی دریایی«، »دفاتر 
خدمات مس��افرتی و گردشگری«، »تولید و توزیع پوشاک«، 
»تولی��د و توزی��ع کیف و کف��ش«، »مراکز توزی��ع آجیل، 
خشکبار، قنادی، بس��تنی و آبمیوه«، »مراکز و مجتمع های 
ورزش��ی و تفریح��ی«، »مراک��ز و مجتمع ه��ای فرهنگی و 
آموزشی« و همچنین »مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع 

دستی«.
بانک مرکزی تاکید کرده بود که تمامی واحدهای بانک ها 
و موسس��ات اعتباری غیربانکی موظف به اجرای سریع این 
مصوبه هستند و باید بر اجرای آن نظارت دقیق شود. از این 
رو انتظار می رود مجموع��ه نظارتی بانک مرکزی بر بانک ها 
موضوع دریافت اقس��اط وام ها به ویژه وام قرض الحس��نه را 

حل و فصل کند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بازار سرمایه از هفته گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش 
قیمت نفت وارد مدار ریزش شد و این ریزش در این هفته هم ادامه دارد، به طوری 
که ش��اخص بورس که س��ال خوبی را به نس��بت دیگر بازارهای موازی پشت سر 
گذاشته بود، در آخرین روزهای سال کامال در مدار ریزش و اصالح قرار گرفته است.

در دومین روز این هفته نیز اگرچه ش��اخص کل در دقایق نخس��تین معامالت، 
صعودی بود اما طولی نکش��ید که س��قوط کرد و بیش از 8 هزار واحد فرو ریخت 
بنابراین ش��اخص کل در روز یکش��نبه با 8هزار و ۶39 واحد افت در نهایت تا رقم 

۴9۴ هزار و 99 واحد عقب رفت.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با 3 هزار و 3۴۵  واحد افت به 172 هزار و 38۵  
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 2 هزار و 22۵ واحد کاهش به 11۴ هزار و ۶89 
واحد رس��ید. شاخص آزاد ش��ناور نیز با 13 هزار و 87۵ واحد کاهش به رقم ۶28 
هزار و 23 واحد رسید، شاخص بازار اول ۶ هزار و 787 واحد و شاخص بازار دوم 1۵ 

هزار و 31۶ واحد کاهش داشتند.
در معامالت این روز بیش از ۶ میلیارد و ۴۰1 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش ۴7 هزار و 21۵ میلیارد ریال داد و ستد شد. 
نمادهای پربیننده دومین روز هفته

همچنین نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس)فارس( با یک هزار و 29 واحد، 
گروه مپنا )رمپنا( با 3۵7 واحد ملی صنایع مس ایران )فملی( با 2۴1 واحد، معدنی 
و صنعتی گل گهر )کگل( با 1۴7 واحد، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش )افق( 
با ۶2 واحد و س��رمایه گذاری کش��اورزی کوثر )زکوثر( با ۵۰ واحد بیشترین تأثیر 

مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در مقاب��ل نیز نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۴۵7 واحد، پتروش��یمی 
پارس )پارس( با ۴1۴ واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 3۶2 واحد، کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 31۵ واحد و پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( 

با 313 واحد از جمله گروه هایی بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند.
نمادهای بانک ملت، گلوکوزان، س��ایپا، بانک تجارت، ایران خودرو، پاالیش نفت 
اصفهان و ملی صنایع مس ایران نیز از جمله نمادهای پربیننده روز یکشنبه بودند. 
گروه شیمیایی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه 32۵ میلیون و 881 هزار برگه س��هم به ارزش ۵ هزار و ۵۴۵ میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
اما معامالت در بازار فرابورس که به دلیل وجود اختالل در س��امانه معامالتی تا 
ساعت 1۴ ادامه داشت، در حالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار نزدیک به 
77 واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۶ هزار و ۵۰۶  واحد ثابت ماند. در این بازار 
یک میلیارد و 27۴ میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از 29 هزار و 218  میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
بیشترین تاثیر مثبت را در بین تمامی نمادها، نماد پتروشیمی تندگویان )شگویا(، 
توکاریل )توریل(، س��یمان ساوه )ساوه(، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر( و صنعتی 
بهپاک )بهپاک( بر ش��اخص این بازار داش��تند. در مقابل نماد سهامی پتروشیمی 
زاگ��رس )زاگ��رس(، فرابورس ایران )فراب��ورس(، صنایع ماش��ین های اداری ایران 
)مادیرا(، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، پاالیش نفت الوان )شاوان( 
و گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان( مانع از رشد بیشتر شاخص فرابورس در 

روز یکشنبه شدند.
سهم بازار سرمایه در مبارزه با شیوع کرونا

ش��یوع ویروس کرونا همه معادالت در اقتصاد ای��ران و جهان را بهم 
ریخت��ه و بازار س��رمایه نیز از این موضوع در امان نمان��د. با اینکه بازار 
س��رمایه سال نس��بتا خوبی را نس��بت به بازارهای ارز، مسکن و خودرو 
سپری کرده بود، اما شیوع کرونا و کاهش شدید قیمت نفت دومینویی 
را تشکیل داد که به ریزش چند هزاری شاخص بورس منجر شده است. 
در واقع، بازار سرمایه به دلیل حضور گسترده مردم در کارگزاری ها برای 
صدور کد معام��الت و تاالر بورس جهت انجام معامالت از جمله اماکن 
عمومی اس��ت که می تواند منجر به انتقال ویروس و گس��ترده تر شدن 
ش��یوع این بیماری باشد که در این زمینه سازمان بورس اقداماتی را به 
منظور قطع کردن زنجیره ویروس کرونا در دستور کار قرار داده و آن را 

به فعاالن بازار ابالغ کرده است.
در همین زمینه، غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
نقش مردم برای مبارزه با کرونا و نجات از این بحران اشاره کرد و گفت: دستوراتی 
مانند جلوگیری از سفرها و ماندن در خانه که از سوی ستاد مبارزه با کرونا مطرح 
ش��ده باید به طور حتم از سوی مردم اجرا ش��ود، این اقدام از سوی مردم می تواند 

کمک بزرگی در قطع زنجیره کرونا و امکان کنترل این ویروس در کشور باشد.
او در گفت وگو با ایرنا، درباره صحبت های مطرح ش��ده درخصوص نقش آمریکا 
در انتق��ال ویروس کرونا نیز گفت: این موضوع به عنوان یک احتمال جدی مطرح 
است و به هیچ عنوان نباید نسبت به این موضوع غفلت کرد. شواهد بسیاری وجود 
دارد مبنی بر اینکه آمریکا از سال های گذشته از طریق تحقیقات بیولوژیک و ایجاد 

ویروسی به دنبال نابود کردن و زمینگیر کردن دشمنان خود است.
به گفته این عضو مجمع تشخیص، طبق تجربیات گذشته محققانی از کشورهای 
استکباری مانند آمریکا در حوزه کشورهای آفریقایی ایدز و در شرق آسیا سارس را 
ایجاد کردند بنابراین بعید نیست و این احتمال قوی وجود دارد آمریکایی ها  برای 
زمینگیر کردن اقتصاد چین و مقابله با ایران از موضع انتقال ویروس کرونا استفاده 

کرده باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید این مس��اله مورد بررس��ی و پیگیری دقیق تری صورت 
گیرد، ادامه داد: باید در این زمینه اقدامات حقوقی و قضایی انجام و شواهد و قرائن 
الزم جمع آوری ش��ود تا اقدام بین  المللی علیه ایجادکنندگان این بیوتروریس��م به 

کار گرفته شود.
مصباحی مقدم با اش��اره به اینکه اقدامات س��ازمان بورس در راستای جلوگیری 
از انتقال ویروس قابل تحس��ین اس��ت، گفت: بس��یاری از مردم می توانند از طریق 
ارتباط��ات اینترنتی خود ب��ا کارگزاری ها تقاضای خود را منتقل و با امکانات فراهم 
شده برای ارتباط اینترنتی اقدام به معامله کنند، بنابراین احتیاجی به حضور فیزیکی 
م��ردم در کارگزاری ها و ایجاد تجمع در این مکان ه��ا برای انجام معامالت در بازار 

سرمایه نیست.

ریزش ۸ هزار واحدی شاخص بورس در دومین روز از آخرین هفته سال

بورس نزولی ماند
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 تمهیدات ویژه میادین میوه و تره بار
در ایام نوروز

مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت با اش��اره به فعالیت 
میادی��ن میوه و تره بار در ایام نوروز گفت تأمین و عرضه مواد 

خوراکی تعطیل بردار نیست.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، عباس قبادی معاون 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت با اش��اره ب��ه وضعیت جامعه 
که درگیر مبارزه با ش��یوع بیماری کرونا اس��ت، گفت: پیش 
از این 22۰ نمایش��گاه مس��تقیم کاال را برای روز های پایانی 
س��ال تدارک دیده بودیم که براس��اس فرمان ستاد مبارزه با 
بیماری کووید 19 نمایش��گاه های بهاره را تعطیل کردیم، اما 
نمایش��گاه های زنجیره ای و میادین تره بار را رونق بیش��تری 

دادیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان ش��رایط ذخایر 
کاال برای ش��ب عید هموطنان و وف��ور کاال در انبار ها افزود: 
شب گذشته در ستاد تنظیم بازار دوباره وضعیت بازار بررسی 

شد تا به موقع اقالم موردنیاز مردم به دست شان برسد.
او با اعالم اینکه مردم از خرید های احساسی اجتناب کنند، 
گفت: مواد غذایی و اقالم موردنیاز در س��بد خانوار، به  اندازه 

کافی در انبار ها وجود دارد.
معاون وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت همچنین ابراز کرد: 
مایحتاج موردنیاز س��فره های مردم تولید داخل است و به قدر 

کافی در انبار ها موجود است.
مع��اون وزیر صمت از نظارت بر خرید های اینترنتی گفت و 
اضافه کرد: قرار بر این ش��ده اس��ت که فروشندگان اینترنتی 
مجاز کمتر از 2۴ س��اعت کاال های موردنیاز مردم را در منزل 

تحویل دهند.
قب��ادی ب��ا توصیه به م��ردم ک��ه از هجوم به فروش��گاه ها 
خ��ودداری کنند، گف��ت: اقدام ناگهانی ب��رای خرید عالوه بر 

تراکم جمعیت باعث افزایش قیمت ها هم می شود.
70هزار تن سیب و پرتقال انبار کردیم

او از انب��ار 7۰ هزار تن میوه )س��یب و پرتقال( برای ش��ب 
عید خبر داد و یادآور ش��د: اقالم گوش��ت، مرغ، میوه و مواد 

بهداشتی موردنیاز در بازار و فروشگاه ها وجود دارد.
قبادی از مردم درخواست کرد تا تحت تأثیر فضای مجازی 
ق��رار نگیرن��د و گفت: با اص��الح فرهنگ مص��رف، به موقع و 

به اندازه برای خانواده خرید کنیم.
قبادی ب��ا بیان اینکه فرآیند تأمی��ن و عرضه مواد خورد و 
خوراک مردم تعطیل ش��دنی نیس��ت، گف��ت: میادین میوه و 
تره بار برخالف س��ال های گذش��ته، در ایام نوروز هم فعالیت 

می کنند به جز روز اول سال.

به شایعات توجه نکنید
تمام سوپرمارکت ها به فعالیت خود ادامه 

می دهند
رئیس اتحادیه س��وپرمارکت و م��واد پروتئینی گفت تمام 
س��وپرمارکت ها در تهران باز هس��تند و به فعالیت خود ادامه 

می دهند.
س��عید درخش��انی، رئیس اتحادی��ه س��وپرمارکت و مواد 
پروتئینی در گفت وگو  با باش��گاه خبرن��گاران جوان، درباره 
تعطیلی س��وپرمارکت ها اظهار کرد: تمام س��وپرمارکت ها در 

تهران باز هستند و به فعالیت خود ادامه می دهند.
رئیس اتحادیه س��وپرمارکت و مواد پروتئینی در واکنش به 
انتشار شایعاتی در فضای مجازی درخصوص احتمال تعطیلی 
س��وپرمارکت ها در روزه��ای اخی��ر اظهار ک��رد: این موضوع 
صح��ت ن��دارد، چراکه تاکنون دس��توری مبنی ب��ر تعطیلی 
سوپرمارکت ها از سوی اتاق اصناف برای ما صادر نشده است.
درخشانی در پاسخ به این پرسش که در شرایط حال حاضر 
آیا اقالم موجود در س��وپرمارکت ها افزای��ش قیمت خواهند 
داش��ت یا خیر؟ گف��ت: قیمت اقالم در س��وپرمارکت ها ثابت 

است.
رئیس اتحادیه س��وپرمارکت و م��واد پروتئینی در پایان از 
مردم درخواس��ت کرد که به ش��ایعات منتشرشده در فضای 

مجازی توجه نکنند.
گفتنی اس��ت، در روزهای اخیر ش��ایعاتی مبنی بر تعطیلی 

سوپرمارکت ها در فضای مجازی منتشر شده بود.

ظرفیت تولید مواد شوینده کارخانجات 2 تا 
3 برابر نیاز کشور است 

دبیر انجمن تولیدکنندگان محصوالت شوینده با بیان اینکه 
هیچ کمبودی در محصوالت ش��وینده در کشور وجود ندارد، 
گفت ظرفیت تولید محصوالت ش��وینده کارخانجات کشور 2 

تا 3 برابر نیاز بازار است. 
جمش��ید ف��روزش در گف��ت وگو ب��ا خبرن��گار اقتصادی 
خبرگزاری تس��نیم، با اش��اره به اینکه روند تأمین مواد اولیه 
موادهای تولیدی ش��وینده با س��رعت انجام می ش��ود، اظهار 
داشت: قیمت محصوالت شوینده هیچ تغییری نکرده و مردم 
می توانن��د حتی از تخفیفات برخی از واحدهای ش��وینده هم 

استفاده کنند.
وی با بیان اینکه هیچ کمبودی در محصوالت ش��وینده در 
کش��ور وجود ندارد، افزود: ظرفیت تولید محصوالت شوینده 
کارخانجات کش��ور 2 تا 3 برابر نیاز بازار است حتی در برخی 
از محصوالت مانند ظرفیت چند برابر نیاز بازار است و در این 

رابطه مردم نباید نگرانی داشته باشند.
دبی��ر انجمن تولیدکنندگان محصوالت ش��وینده گفت: در 
حال حاضر انبارها پر از کاال است و واحدهای تولیدی با توجه 
به برند و  سهم خود از بازار مشغول فعالیت هستند به نحوی 

که برخی چندشیفته مشغول تولید هستند.

اخبـــار

شایعه قرنطینه شهرهای بزرگ کشور به منظور مقابله با ویروس کرونا این روزها 
خود عامل ایجاد تجمع ها و گس��ترش ویروس است. به گزارش  باشگاه خبرنگاران 
جوان،  ش��ایعه س��ازی ها از آنجایی آغاز  می ش��ود که قوای جدیدی به کمک قوه 
مجریه برای ایجاد آرامش و تامین نیازهای اساسی مردم برای مقابله با کرونا روی 
کار می آید. همزمان با دستور رهبر انقالب اسالمی به ستاد کل نیروی های مسلح 
برای همکاری با دولت جهت ریش��ه کن شدن ویروس منحوس کرونا، رسانه های 
معاند و دامن زنندگان ش��ایعات بر طبل قرنطینه ش��دن ش��هرها به ویژه پایتخت 
زده و مردم را برای خریدهای مش��ابه کش��ورهای اروپایی و هجوم به فروش��گاه ها 

ترغیب می کند.
این جریان با سوءاستفاده از شرایط فعلی قصد تصویرسازی از ایران برای ضعیف 
جل��وه دادن م��ردم در مقابله با بحران را داش��ته و از اخبار جعلی قصد برهم زدن 

اذهان عمومی را با خود به دنبال دارد.
به دس��تور رهبری سرلشکر باقری، رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح از تصمیم 
قرارگاه مبارزه با کرونای نیروهای مسلح برای کاهش تردد در کشور از 2۴ ساعت 
آینده س��خن گفت؛ همچنین صحبت هایی از یک بسیج همگانی به میان آمد که 
برای تمام مردم کش��ور تس��ت اولیه احتمال ابتال به کرون��ا را انجام خواهد داد و 

مبتالیان احتمالی شناسایی و قرنطینه خواهند کرد.
همین موضوع باعث ش��د تا بازار ش��ایعات داغ ش��ده و خبر تعطیلی پمپ های 
بنزین، نانوایی ها، فروشگاه ها و مواردی از این قبیل به میان بیاید. هرچند در همان 
ساعات ابتدایی مسئوالن ستاد ملی مبارزه با کرونا این شایعات را تکذیب کردند و 

اخطار دادند که هجوم بردن به این مراکز ممکن اس��ت خطرساز شود؛ اضطراب و 
نگرانی در دل مردم باقی  ماند.  فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در تهران این احتمال 
که تهران از امروز و با تصویب ستاد عالی مبارزه با کرونا به حالت قرنطینه محدود 
در آی��د را داد. او از وضع قوانین جدید ب��رای کاهش حضور مردم در فعالیت های 

عمومی سخن گفته اما شرح دقیقی درباره جزییاتش نداده است.
قرنطینه نداریم؛ تنها وضع قوانین جدی در ترددها

حرف ه��ای دکتر زالی، فرمانده س��تاد مبارزه با کرونا در ته��ران از وضع قوانین 
جدید برای کاهش حضور مردم در فعالیت های عمومی سخن گفته اما شرح دقیقی 
درباره جزییاتش نداده اس��ت اما ش��اید تعطیالت پایان سال ادارات کمی زودتر از 

همیشه آغاز شود.
نگرانی ه��ا در ذهن ها باق��ی مانده بود و حرف های علیرضا زالی، فرمانده س��تاد 
مبارزه با کرونا در تهران این نگرانی ها را تشدید کرد؛ او از وضع قوانین جدید برای 
کاهش حضور مردم در فعالیت های عمومی خبر داد اما شرح دقیقی درباره جزییات 
آن ارائه نکرد و همین باعث ش��د تا حرف هایی از قرنطینه ش��دن تهران و تعطیلی 

مراکز فروش و پمپ بنزین ها و کاهش عرضه به میان آمد.
در همان س��اعات ابتدایی ش��ایعه تعطیل شدن یا قرنطینه شدن تهران تکذیب 
شد؛ انوشیروان محس��نی بندپی استاندار تهران طی بیانیه ای تمام شایعاتی که با 
موضوع قرنطینه تهران بیان شده بود را یک دروغ بزرگ خواند و تاکید کرد خبری 

از قرنطینه شدن تهران یا تعطیلی مراکز فروش و کارخانجات کشور نیست.
ام��ا اضط��راب و نگرانی از مواجهه با کمبود در دل مردم کش��ور افتاده اس��ت؛ 

متاسفانه ویروس کرونا به هر کشوری که وارد شده با کلمه  ای به نام کمبود مواجه 
بوده است؛ در شرایط فعلی بسیاری از کشور های بزرگ دنیا با شرایط سختی دست 
و پنجه نرم می کنند که می توان آن را قحطی نامید. اقالم اساس��ی و مهمی مثل 
خوراکی ها و مواد بهداش��تی به طور چشمگیری در فروشگاه ها و مراکز عرضه این 

کشور ها کاهش پیدا کرده است.
همی��ن موضوع نگرانی های مردم ایران را تش��دید کرده اس��ت و نگرانی از بروز 
چنین مش��کلی عده ای از هموطنان مان را به س��مت فروش��گاه ها و مراکز عرصه 
کشانده و اضطراب ناشی از ترس باعث شده تا بیش از نیازشان اقدام به خرید کنند.

هیچ یک از مراکز خرید و عرضه اقالم اساسی تعطیل نمی شوند
حس��ین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در ام��ور بازرگانی در گفت وگو 
با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، 
درباره تعطیلی فروش��گاه های سطح کشور، با اش��اره به جلسه فوق العاده  ای که در 
ستاد تنظیم بازار برگزار شد، اظهار کرد: زمزمه های محدودشدن عبور و مرور و یا 
کنترل ش��دن مراکز خرید که جمعیت  به سمت برخی به سمت آنها برای خرید 

هجوم برده اند ما را ملزم به تشکیل جلسه ویژه ای برای کنترل این اتفاقات کرد.
او تاکی��د کرد: دوش��ادوش کادر پزش��کی که برای حفظ س��المت مردم تالش 
می کنند نیاز به فعالیت بخش پشتیبانی وجود دارد. تامین اقالم ضروری و مایحتاج 
موردنیاز مردم تعطیلی پذیر نیس��ت و در هیچ دوره ای تعطیل نمی ش��ود بنابراین 
ام��روز خیلی محک��م اعالم کردم که زنجیره تامین، توزی��ع، حمل و نقل و عرضه 
کاالهای اساسی به خصوص اقالم ضروری برای مقابله با کرونا تعطیل نخواهد شد.

شایعه قرنطینه پایتخت به دنبال چه اهدافی بود؟

 تصویرسازی غلط از خریدهای روزمره ایرانیان

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزش��کی از رشد یک هزار 
درصدی تولید مواد ضدعفونی کننده خبر داد.

مهدی ش��اهمرادی مقدم، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات 
پزش��کی و مدیر ش��رکت دانش بنیان تولید مواد ضدعفونی کننده در گفت وگو با  
باش��گاه خبرنگاران جوان، درخص��وص تولید مواد ضدعفونی کننده توس��ط این 
ش��رکت دانش بنیان گفت: هم اکنون در کش��ور توان تولید حدود 3۰۰ هزار تن 

مواد ضدعفونی کننده را در سال داریم.
ش��اهمرادی مقدم با اش��اره به اینکه با ش��یوع ویروس کرونا در کشور و طبق 
درخواست هایی که توسط س��ازمان های ذی ربط انجام گرفته است، افزایش یک 
ه��زار درصدی تولی��د مواد ضدعفونی کننده را در این ش��رکت ش��اهد بوده ایم، 
افزود: مواد ضدعفونی کننده تولیدش��ده در همه بیمارس��تان های کشور به ویژه 
بیمارس��تان هایی که بیماران مبتال به کرونا در آنها بس��تری هستند، توزیع شده 
است و حتی استان های حاشیه ای کشور هم پشتیبانی های الزم را در این زمینه 

دریافت کرده اند.

این عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ادامه داد: مواد 
ضدعفونی کننده در بس��ته های مختلف مانند ۵۰ - 12۵ - 2۵۰ و ۵۰۰ سی سی 
و ۵ لیتری توزیع می شود و همچنین شرکت های آرایشی و بهداشتی که آمادگی 
همکاری تحت لیس��انس این ش��رکت را داشته باش��ند می توانند پکیج های یک 
تنی و 22۰ لیتری را نیز دریافت و پس از بسته بندی در ابعاد کوچک تر به نقاط 

موردنظر ارسال کنند.
ش��اهمرادی مقدم با بیان اینکه همکاران ما تالش های الزم را انجام می دهند 
که مواد ضدعفونی کننده موردنیاز را به کادر درمانی کشور جهت مقابله با کرونا 
برسانند، گفت: همکاران ما نیز در خط مقدم جبهه جهاد بر علیه شیوع بیماری 
کرونا همگام با کادر فداکار بهداش��ت و درمان کشور انجام وظیفه می کنند و در 
این راه تا پای جان ایس��تاده اند. با وجود اینکه یکی از مدیران توانمند ما در این 
راه س��خت به درجه رفیع ش��هید خدمت نائل گش��ت، اما هیچ یک از این موانع 

باعث نشد که لحظه ای در تولید و خدمت به هموطنان خود درنگ کنیم.
ای��ن عضو هی��أت مدیره انجم��ن تولیدکنن��دگان تجهیزات پزش��کی ضمن 

انتقاد از برخی اقدامات دس��ت و پاگیر و ش��رایط ضد و نقیض جهت تولید مواد 
ضدعفونی کننده در کشور گفت: تعامل بیشتر دولت و قوه مقننه جهت تسریع و 

تسهیل تولید و توزیع مواد ضدعفونی کننده بسیار حائز اهمیت است.
او ب��ه هموطنان توصیه کرد که هنگام خرید م��واد ضدعفونی کننده به نکاتی 
مانند کد IRC و یا ش��ماره ثبت دارویی توجه کنند، چراکه متأس��فانه برخی از 

افراد سودجو به این حوزه ورود کرده اند و با جان مردم بازی می کنند.
این مدیر ش��رکت دانش بنی��ان تولید م��واد ضدعفونی کننده تأکی��د کرد: از 
هموطنان درخواس��ت داریم که حتما مواد ضدعفونی کننده را از مراکز مشخص 
قانونی و داروخانه ها تهیه کنند و هنگام خرید به تاریخ تولید و انقضا توجه کنند 
و اگر به مورد مش��کوکی در مورد اصالت م��اده ضدعفونی کننده برخورد کردند، 

آن را اطالع دهند.
شاهمرادی مقدم بیان کرد: برخی از افراد سودجو و کالهبردار از برند شرکت 
ما سوءاس��تفاده کرده اند که ما این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری می کنیم 
و  از هموطنان نیز درخواست داریم تا حتما موارد مشکوک را به ما اطالع دهند.

با طلوع آفتاب در سراسر آمریکا، هزاران نفر در خارج از سوپرمارکت ها 
و خوار و بار فروش��ی ها قبل از باز ش��دن آنها صف کشیدند و به دنبال 

فرصتی برای خرید ملزومات شان بودند.
ب��ه گزارش خبرگزاری تس��نیم به نق��ل از رویترز، یک فروش��گاه در 
نیوجرس��ی ساعت 8 صبح باز ش��د و ۵ دقیقه بعد تمام بطری های شیر 
و آب معدن��ی آن به فروش رفت. در تگزاس، برخی پمپ بنزین ها خالی 
از س��وخت شده اند. حتی یک بطری س��فیدکننده هم در فروشگاه هوم 

دیپات ویریجینیا دیده نمی شود.
 با طلوع آفتاب در سراسر آمریکا، هزاران نفر در خارج از سوپرمارکت ها 
و خوار و بار فروش��ی ها قبل از باز ش��دن آنها صف کشیدند و به دنبال 

فرصتی برای خرید ملزومات شان بودند.
الکس��یس کاپل، یکی از ش��هروندان واش��نگتن که در حال خرید از 
فروش��گاه کاستکو بود گفت: »احمقانه اس��ت. مردم دیوانه شده اند. من 
زیاد نگران نیس��تم ولی اگر قرنطینه شویم می خواهم مطمئن شوم که 

غذای کافی داریم.«  آمریکایی ها روزهاست در حال ذخیره کاال هستند. 
ولی بس��یاری از آنها زمانی متوجه شدت گسترش این ویروس و مرگبار 
بودن آن ش��دند که دونالد ترامپ در روز دوشنبه شرایط اضطراری ملی 
اع��الم کرد و ۵۰ میلی��ارد دالر کمک برای مقابله با این ویروس در نظر 
گرفت.  بیش از 2۵۰۰ آمریکایی به ویروس کرونا مبتال ش��ده و حداقل 
۵2 نفر جان خود را از دست داده اند. این ویروس تا حاال 1۵۴ هزار نفر 

را در سراسر دنیا مبتال کرده و جان ۵8۰۰ نفر را گرفته است.

افزایش یک هزار درصدی تولید مواد ضدعفونی کننده

هجوم آمریکایی ها به فروشگاه ها از ترس ویروس کرونا 
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اخبار

چرا در روزهای اخیر قیمت خودرو کاهش 
یافته است؟

عضو کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اس��المی گفت به نظر من روند 
کاهش��ی قیمت خودرو تا س��ال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد و قیمت ها 
از این هم کمتر خواهد ش��د. محمدرضا منصوری، عضو کمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس ش��ورای اس��المی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه 
خبری تهران نیوز، درباره علت کاهش قیمت خودرو در روزهای اخیر اظهار 
ک��رد: طی روزهای گذش��ته به دلیل ش��یوع بیماری کرون��ا، تقاضای خرید 
خودرو به ش��دت از س��وی مردم کاهش یافته و از س��وی دیگر چون میزان 
انجام سفرها در آستانه نوروز روند نزولی داشته، قیمت خودرو سیر کاهشی 
را طی می کند. وی افزود: به دلیل اینکه ویروس کرونا، آسیب هایی را متوجه 
اقتصاد کشور کرده و بسیاری از کسب و کارها را مختل ساخته است، خیلی 
از متقاضیان خرید خودرو نقدینگی خود را به دلیل مشخص نبودن وضعیت 
اقتصادی در س��ال آینده، در دستان ش��ان حفظ کرده اند تا از آنها به عنوان 
پشتوانه مالی استفاده کنند؛ لذا حفظ نقدینگی را به خرید خودرو در آستانه 

نوروز ترجیح داده اند.
نماینده مردم س��اوه در مجلس شورای اس��المی خاطرنشان کرد: به نظر 
من روند کاهش��ی قیمت خودرو تا س��ال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد و 
قیمت ها از این هم کمتر خواهد ش��د و از آنجا که مردم قدرت خرید باالیی 

ندارند باید انتظار کاهش قیمت  بیشتر خودرو را داشت.
منصوری گفت: همچنین ظرفیت تولید خودروها در چند هفته گذش��ته، 
مق��داری افزای��ش یافته و ای��ن افزای��ش ظرفیت هم در کاه��ش قیمت ها 
تأثیرگذار بوده است. وی با اشاره به سرپیچی بانک ها از مصوبه بانک مرکزی 
درخصوص تعویق دریافت اقساط وام گیرندگان به خاطر مشکالت اقتصادی 
به وجود آمده با ش��یوع ویروس کرونا، گفت: بانک ها مجبور هستند که این 
مصوبه را اجرا کنند، البته هرچند بانک ها با مش��کالتی دس��ت و پنجه نرم 

می کنند، اما باید از قانون تمکین کنند.
عضو کمیس��یون صنایع مجلس با بیان اینک��ه بانک مرکزی زمانی که به 
بانک ها اعالم می کند تا سه ماه اقساط تسهیالت را دریافت نکنند ابتدا باید 
منابع جایگزین برای این مدت سه ماه و ضرر و زیان بانک ها را مشخص کند 
ت��ا آنها به این مصوبه عم��ل کنند، تصریح کرد: بنابراین تا منابع این مصوبه 

تعیین نشود، بانک ها زیر بار مصوبه استمهال اقساط وام نخواهند رفت.
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: شورای پول و اعتبار 
و رئیس جمهور که اکنون رئیس س��تاد مبارزه با کرونا شده باید سریعا طی 
بخش��نامه ای صراحتا این موضوع را اعالم و محل زیان و ضرر را مش��خص و 

ابالغ کنند وگرنه بانک ها اقدامی نمی کنند.

ضدعفونی کردن جایگاه های سوخت آغاز شد
مش��اور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع ه��ای خدماتی، رفاهی و 
بین راهی گفت ضدعفونی همه جایگاه ها آغاز ش��ده است و این کار با کمک 
عمده جایگاه داران پیش می رود اما الزم اس��ت که یک بسیج همگانی برای 
این مهم ایجاد ش��ود. به گزارش پرش��ین خودرو، محمد عطاپور، با اشاره به 
تدابیر در نظر گرفته شده برای ضدعفونی کردن جایگاه های سوخت، اظهار 
کرد: هر جایگاه با هزینه خود بنرهایی را برای آگاهی مش��تریان نصب کرده 
و تا آنجایی که توانس��ته اند جایگاه ها را به مواد ضدعفونی و دستکش مجهز 

کرده اند اما همچنان مشکالت زیادی در جایگاه ها وجود دارد.
وی یک��ی از بزرگ ترین مش��کالت را تب��ادل پول نقد برش��مرد و افزود: 
متاس��فانه علی رغم هشدارهای داده شده برخی همچنان پول نقد پرداخت 
می کنن��د. خواه��ش ما این اس��ت که اف��راد از کارت عابربان��ک خود برای 

پرداخت ها استفاده کنند.
 هیچ اپراتوری به ویروس کرونا مبتال نشده است

مش��اور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع ه��ای خدماتی، رفاهی و 
بین راه��ی با تاکید بر اینکه خوش��بختانه تاکنون هیچ ک��دام از اپراتورهای 
جایگاه ها به ویروس کرونا مبتال نش��ده اند، گفت: سالمتی کارکنان برای ما 
بس��یار اهمیت دارد و به همین دلیل هزینه های سنگینی برای مقابله با این 

ویروس در جایگاه های سوخت انجام شده است.
عطاپ��ور اظهار ک��رد: خواهش ما این اس��ت که اس��تانداری، فرمانداری، 
س��ازمان اس��تاندارد و ش��هرداری ها نیز به این مهم ورود کنند و این کار به 
صورت کالن پیش برود تا بتوان این ویروس را به طور کامل در جایگاه های 

سوخت ریشه کن کرد.

معضل تشخیص لنت ترمز تقلبی برای 
مصرف کنندگان

رئی��س انجمن تولیدکنندگان لنت ترم��ز و کالچ ضمن تاکید بر مطابقت 
تولیدات داخلی با تکنولوژی روز دنیا بر وضعیت مناس��ب صنعت لنت ترمز 
کش��ور در بخش تحقیق و توسعه خبر داد. حس��ین الجوردی در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار خبرخودرو درخصوص وضعیت بازار لنت ترمز و کالچ در س��ال 
جاری اظهار داش��ت: مش��کلی درخصوص تامین لنت ترمز و کالچ در بازار 
وج��ود ندارد و تولیدکنن��دگان داخلی حتی بیش از مص��رف داخلی و نیاز 
بازار تولید نموده  ان��د. وی درخصوص کیفیت لنت ترمزهای موجود در بازار 
گفت: لنت ترمز یک قطعه فوق ایمنی اس��ت و جزو کاالهایی اس��ت که در 
داخل کش��ور از اس��تاندارد اجباری برخوردار اس��ت به همین دلیل تمامی 
تولیدکنندگان موظف به کسب مجوز استاندارد از موسسه استاندارد هستند 
و ح��ق ندارند لنت ترمز بی کیفیت تولید کنن��د و در غیر این صورت تولید 
آنها می بایس��ت متوقف شود. رئیس انجمن تولیدکنندگان لنت ترمز و کالچ 
درخص��وص چگونگی اطالع خریداران از اصالت لنت ترمزهای عرضه ش��ده 
بی��ان کرد: تقلبی یا غیرتقلبی بودن ای��ن کاال برای مصرف کننده به راحتی 
قابل تش��خیص نیس��ت اما لنتی که عالمت استاندارد داش��ته باشد به این 
معنا اس��ت که نهایتا در کارخانه ای تولید ش��ده که تمام ضوابط اس��تاندارد 

را رعایت کرده است.
الجوردی با اش��اره به لزوم بازرس��ی های متناوب در میان توزیع کنندگان 
بازار از س��وی موسس��ه اس��تاندارد اف��زود: انجمن تولیدکنن��دگان معضل 
وجود لنت های تقلبی در بازار را به موسس��ه اس��تاندارد و س��ازمان حمایت 
از تولیدکنن��ده و مصرف کننده اطالع داده  اس��ت و به منظور رس��یدگی به 
ای��ن موضوع، انعقاد یک تفاهم نامه میان انجمن لنت ترمز ایران و موسس��ه 
استاندارد و تحقیقات صنعتی مطرح بوده که تاکنون عملیاتی نشده اما این 
موسسه خود را متعهد به انجام آن تا پایان سال دانسته که در صورت انعقاد 
ای��ن تفاهم نامه انجمن لن��ت ترمز که صاحبان اصلی و دلس��وز این صنعت 
هس��تند در اولین فرصت متقلبین را شناس��ایی و به مراج��ع قانونی اعم از 

دادگاه و موسسه استاندارد معرفی می کنند.

معاون نظارت بر کاال های س��رمایه ای و خدمات س��ازمان حمایت گفت 
براساس تصمیمات س��تاد تنظیم بازار از اواخر سال 97 تاکنون هیچ گونه 

تغییر قیمتی درخصوص خودرو های پرتیراژ اتفاق نیفتاده است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وحید منایی درباره نقش و جایگاه 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان در ارتباط با موضوع 
تنظیم بازار خ��ودرو اظهار کرد: در بخش وظای��ف و اختیارات قانونی هر 
ی��ک از دس��تگاه های حاکمیتی )لزوم مرورمفاد قان��ون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو و نیز آیین نامه اجرایی آن توس��ط صاحب نظران 
در بخش خودرو( از یکس��و و در س��مت عرض��ه )برنامه ریزی برای تولید، 
عرضه، فروش و پیش فروش( از س��وی دیگر، همچنین در سمت تقاضا و 
بازار، دامنه وس��یعی دارد و در این میان جایگاه سازمان حمایت در بخش 
تنظیم بازار خودرو همانند س��ایرکاال ها و خدمات حس��اس و ضروری در 
زمینه بررسی و اعالم گزارش کارشناسی قیمت به مراجع ذی صالح برای 
تصمیم گیری نهایی پیرامون تعیین قیمت ها و نیز وظایف نظارت و بازرسی 
محوله قطعا معطوف به اقدامات سلیقه ای نبوده و بایستی براساس مصوبات 

قانونی صورت پذیرد.

معاون نظارت بر کاال های س��رمایه ای و خدمات سازمان حمایت درباره 
ح��دود وظایف و اختیارات قانونی دیگر مراجع ذی صالح در زمینه تنظیم 
بازار خودرو: بدیهی اس��ت همانند سایر اقالم کاالیی حساس و ضروری در 
سبد خانوار، کلیه مراجع ذی صالح و ذی ربط در حدود وظایف و اختیارات 
قانونی خود مسئول بوده و بایستی پاسخگو باشند که بر این اساس، با توجه 
به مصوبات تنظیم بازار تمامی اقدامات صورت گرفته مرتبط با تغییر قیمت 
خودرو از سرمنشأ کارخانه از طریق کمیته خودرو مستقر در وزارت صنعت، 

معدن و تجارت ستاد تنظیم بازار کشور صورت می پذیرد.
او ادامه داد: این س��ازمان به عنوان یکی از اعضای س��تاد تنظیم بازار و 
کمیت��ه خودرو صرفاً اقداماتی که از منظر آن س��تاد یا کمیته خودرو نیاز 
به تعیین کارشناس��ی قیمت داشته باش��د را با فرمول و روش مشخص و 
وف��ق ضوابط قیمت گذاری کاال های تولی��د داخل، مصوب هیأت تعیین و 
تثبیت قیمت ها )cost plus(، بررسی و نتیجه را به کمیته یاد شده ارجاع 
می دهد تا متعاقبا و پس از تایید مقدماتی اعضا، مراتب برای تاییدن هایی 

به ستاد تنظیم بازار منعکس شود.
عضو هیات مدیره سازمان حمایت با تاکید بر اینکه براساس تصمیمات 

س��تاد تنظی��م ب��ازار از اواخر س��ال 97 تاکنون هیچ گون��ه تغییر قیمتی 
درخصوص خودرو های پرتیراژ اتفاق نیفتاده است توضیح می دهد: همانگونه 
که پیش از این نیز اعالم ش��د آخرین قیمت های ابالغی از منشأ کارخانه 
براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار در اواخر سال 97 تعیین و تاکنون نیز 
هیچ گونه تغییر قیمتی درخصوص خودرو های پرتیراژ اتفاق نیفتاده، لیکن 
متاسفانه آن خبرگزاری در قالب مصاحبه با برخی کارشناسان فاقد اطالع 
از ضوابط و مقررات و حدود وظایف حوزه های مختلف در بخش خودرو و 
بدون تفکیک قیمت کارخانه از قیمت بازار صرفا به عنوان کارشناس مسائل 
خودرو نس��بت به درج واحصا برداشت های ذهنی خود در ارتباط با میزان 
کارایی این سازمان اظهارنظر نموده و به آن دامن می زنند، حال آنکه تعیین 
قیمت در بازار برای خودرو ها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا بوده و مضافا 
امکان دخل و تصرف افراد غیر در قیمت خودرو خریداری ش��ده توس��ط 
اشخاص و در مالکیت ایشان وجود ندارد و به عبارتی در شرایط موجود با 
توجه به عدم هرگونه تغییر قیمت از منشأ کارخانه تولیدی، قیمت خودرو 
در بازار براساس توافق خریدار و فروشنده شبیه سایر بازار های مشابه )نظیر 

بازار مسکن( است.

نقش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تنظیم بازار خودرو

ضدعفونی محدود و دیرهنگام پایانه  های مس��افری در پایتخت، معاینه مسافر 
قبل از سفر، نبود الکل برای ضدعفونی و تهیه محلول ضدعفونی ناوگان به چند 
برابر قیمت از مواردی است که قائم مقام اتحادیه تعاونی سواری کرایه بین شهری 
به عنوان دغدغه این روزهای صنف حمل و نقل عمومی جاده ای مطرح می کند.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، با شیوع بیماری کرونا 
در کش��ور و همه گیری این ویروس، ستاد مبارزه با کرونا تأکید کرد که مردم از 

انجام سفر خودداری کنند.
 با ش��یوع بیماری کویید 19 بس��یاری از مردم از انجام سفرهای نوروزی خود 
منصرف ش��ده اند و درصد باالیی از بلیت های قط��ار و هواپیما برای ماه جاری و 

همچنین ایام نوروز، توسط مردم کنسل شد.
در  ح��وزه حمل ونقل جاده ای عمومی نیز کرونا موجب  کاهش تقاضای س��فر 
ش��ده اس��ت اما به هر حال ماهیت ناوگان حمل ونقل عمومی، خدمات رسانی به 

مردم است و در این راستا باید در صورت وجود تقاضا، خدمات ارائه شود.
در ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای حدود ۴1 هزار دس��تگاه سواری کرایه، 

12 هزار و 9۰۰ دستگاه اتوبوس  و 33 هزار دستگاه مینی بوس فعال است.  
در این حوزه با توجه به شیوع بیماری کرونا، توجه دقیق به پایش و غربالگری 
مسافر در پایانه های مسافری همچنین ضدعفونی و گندزدایی پایانه ها و ناوگان، 
امری ضروری و قابل توجه اس��ت ، ضدعفونی مس��تمر ناوگان و خدمات دهی در 
این حوزه به مس��افر  باید مورد توجه باش��د تا از ش��یوع بیش��تر بیماری کرونا، 

جلوگیری شود.

در این راس��تا به اتحادیه تعاونی سواری کرایه بین شهری که بیشترین تعداد 
ناوگان عمومی مسافری جاده ای را دارد رفتیم تا درباره خدماتی که در این حوزه 
به مس��افران ارائه می ش��ود و تمهیداتی که بابت جلوگیری از شیوع کرونا به کار 

گرفته می شود،  اطالعاتی را کسب کنیم.
نعمت اهلل حاج محمدعلی، قائم مقام اتحادیه تعاونی س��واری کرایه بین شهری 
کش��ور، در این باره می گوید: با ش��یوع بیماری کرونا، تالش کردیم در راس��تای 
ضدعفونی و گندزدایی ناوگان همچنین ضدعفونی دفاتر ش��رکت ها در پایانه های 
مس��افری، نس��بت به تهیه  ال��کل اقدام کنی��م اما چند روز اس��ت هرچه تالش 
می کنیم، به جایی نمی رس��یم، حتی با ش��ماره  تماس هایی که از س��وی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم اعالم شده است تماس گرفتیم و مشکالت 
خ��ود را بابت نبود الکل برای ضدعفونی ناوگان و دفاتر ش��رکت ها در پایانه های 

مسافری در میان گذاشتیم، اما به نتیجه نرسیدیم.
ش��یوع بیماری کرونا تأثیر بسزایی در کاهش تقاضای سفرهای جاده ای داشته 
است، تقاضای سفر در انواع مدل های حمل ونقلی و همچنین حمل ونقل جاده ای 
و ناوگان س��واری کرایه کاهش یافته اس��ت، اما به هر حال طبق مصوبه س��تاد 
مبارزه با کرونا، مردم باید از انجام س��فر خودداری کنند و ما هم بر این موضوع 

تأکید داریم.
*در حال حاضر  چند ش��رکت فعال در حوزه س��واری کرایه در اس��تان تهران 

فعال است؟
 حاج محمدعل��ی: در ح��ال حاضر ۴۶ ش��رکت در چه��ار پایان��ه اصلی تهران 

)پایانه های غرب، شرق، جنوب و بیهقی( و همچنین پایانه فرعی سه راه افسریه 
و سه راه جاده چالوس فعالیت می کنند، همچنین 2 شرکت ناوگان سواری کرایه 
به عنوان شرکت درب تا درب فعالیت می کنند یعنی از درب منزل مسافر تا درب 

مقصد  مسافر را جابه جا می کنند.
* کاهش 7۰ درصدی تقاضای سفر با ناوگان سواری کرایه  

- برآوردی از میزان کاهش سفر در ایام اخیر به دلیل شیوع کرونا داشته اید؟
حاج محمدعلی : در ترمینال شرق بر اساس بررسی  صورت وضعیت صادر شده، 
از یک تا 2۰ اس��فند، ما تا ۴۵ درصد کاهش تقاضای س��فر  داشتیم در حالی که 
همیش��ه از 2۰ اسفند با افزایش ۴۰ درصدی تقاضا مواجه بودیم که این افزایش 
۴۰ درص��دی هم وجود ندارد و پیش بینی ما این اس��ت که تا 7۰ درصد کاهش 

تقاضا برای سفر با ناوگان سواری کرایه وجود داشته باشد.
* نامه به وزیر راه و شهرسازی و هشدار تعطیلی شرکت های فعال حمل ونقلی 
- در ای��ن باره درخواس��تی به دولت و وزارت راه و شهرس��ازی ارائه داده اید؟ 

مکاتبه ای بابت حمایت یا تأمین اقالم الزم داشته اید؟
حاج محمدعلی : صنف کارگری اتحادیه تعاونی های س��واری کرایه بین شهری 
در 18 اسفند ماه امسال نامه ای به وزیر راه و شهرسازی نوشت و در آن دغدغه ها 
و مش��کالت خود را پس از ش��یوع ویروس کرونا مطرح کرد، در آن نامه قید شد 
که صنف کارگری اتحادیه س��واری بین ش��هری کشور در حال زمین گیری است 
و اگر دولت ورود نکند و راهکاری اندیش��یده نشود شرکت های فعال حمل ونقلی 

تعطیل می شوند.

عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س می گوید عل��ی رغم در 
نظ��ر گرفتن فرمول های ویژه اما مصرف کنن��دگان واقعی نمی توانند در 
طرح ه��ای پیش فروش خ��ودرو ثبت نام کنند، زیرا برخی با اس��تفاده از 
رانت و اطالعاِت به روز اقوام و بس��تگان خود را در این طرح ها ثبت نام 

می کنند.
ولی ملکی عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س در گفت وگو با 
خبرن��گار خبرگزاری خان��ه ملت درباره تاثیر طرح ه��ای پیش فروش بر 
قیم��ت خودرو، گفت: اگرچه طرح ه��ای پیش فروش خودرو می تواند به 
عنوان ُمس��کن و به صورت موقت از افزایش قیمت ها جلوگیری کند اما 

درمان قطعی حل مشکالت این حوزه نیست.
مصرف کنندگان واقعی نمی توانن��د در طرح های پیش فروش ثبت نام 

کنند
عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س ادام��ه داد: علی رغم در 
نظ��ر گرفتن فرمول های ویژه اما مصرف کنن��دگان واقعی نمی توانند در 
طرح ه��ای پیش فروش خ��ودرو ثبت نام کنند، زیرا برخی با اس��تفاده از 
ران��ت و اطالعاِت به روز اقوام و بس��تگان خ��ود را در این طرح ها ثبت 

نام می کنند.
خودروسازان کنترل خود بر نحوه اجرای طرح های پیش فروش خودرو 

را افزایش دهند
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس معتقد اس��ت خودروسازان 
باید کنترل خود را بر نحوه اجرای طرح های پیش فروش خودرو افزایش 

دهند تا اتهامات واردشده به این شرکت ها کاهش یابد.
وی با بیان اینکه س��وداگران از وضعیت بازار خودرو و تیراژ تولید آنها 
آگاه هس��تند، به همین دلیل با کاهش عرضه به راحتی قیمت ها را در 
ب��ازار افزایش می دهن��د، ادامه داد: با افزایش تولید قطعه س��ازان، تیراژ 
تولید خودروس��ازان نیز بیشتر می شود در نتیجه عرضه به بازار افزایش 

یافته و از گرانی ها جلوگیری می شود.

کاهش 70درصدی تقاضای سفر ناوگان سواری

استفاده از رانت اطالعاتی برای ثبت نام در طرح های پیش فروش خودرو
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کسب و کارامـروز۸

صندوق توسعه فناوری های نوین با همکاری شبکه فن بازار معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با استفاده از پتانسیل های کارگزاران این شبکه، طرح 
»توس��عه بازار محصوالت دانش بنیان« را با هدف تس��هیل تقاضای محصوالت 

دانش بنیان در سراسر کشور اجرا می کند.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخب��گان، محصول حائز ش��رایط طرح توس��عه 
ب��ازار محص��والت دانش بنی��ان باید در لیس��ت 
محصوالت یا موضوعات دانش بنیان قرار داش��ته 
باش��د، همچنین ای��ن محص��ول از گواهینامه و 
مجوزات الزم برخوردار باشد. براساس این طرح، 
نرم افزارهای مورد تأیید کارگروه تأیید صالحیت 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز 

مورد حمایت تسهیالت لیزینگ قرار می گیرند.
محصول دانش بنیان م��ورد پذیرش همچنین 
می  توان��د واس��طه ای، س��رمایه ای، مصرف��ی )با 
ش��رایط نظارت خاص و تایید صندوق نوآوری و 

شکوفایی(، باشد. ملحقات و لوازم جانبی محصول دانش بنیان، مشروط بر اینکه 
در کارکرد صحیح محصول نقش اساسی داشته باشد، می تواند در ارزش قرارداد 

یا پیش فاکتور لیزینگ محاسبه شود.

فروش��نده مورد تایید در این طرح باید به تایید کارگروه تشخیص صالحیت 
شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده باشد. 
همچنین فروش��نده از ظرفیت تولید مطلوب با وجود قراردادهای جاری و آتی 

برخوردار باشد.
 در ای��ن ط��رح خری��دار دارای ش��خصیت 
حقوقی خصوصی یا تعاونی )شرکت یا موسسه 
غیردولت��ی و غیرعمومی( یا دارای ش��خصیت 
حقیق��ی ب��ا صالحی��ت تاییدش��ده در یکی از 
نظام های قانونی )پزش��کی، مهندس��ی، صنفی 
و...( و یا مراجع رسمی کشور )جهاد کشاورزی، 
اتاق بازرگانی و...( اس��ت. خریدار همچنین باید 
از امکان ارائ��ه تضامین الزم و چک بازپرداخت 
ب��ا توجه به توانمندی مالی و اعتباری برخوردار 

باشد.
 نرخ تس��هیالت در این ط��رح 9درصد 
برای یک سال است. مدت تنفس خریدار 
نیز 3 تا ۶ ماه اس��ت. دوره بازپرداخت نیز  حداکثر 3۶ ماه با احتساب 
دوره تنفس خواهد بود. میزان تس��هیالت نیز 8۰ درصد مبلغ قرارداد 

یا پیش فاکتور خواهد بود.

ماس��ک های نانو یک اب��زار مهم برای کادر درمان محس��وب 
می شود. کادر درمان کشور در میدان مبارزه با بیماری کرونا در 
خطری جدی قرار دارند. پس تولید محصوالت بهداش��تی برای 

آنها از اولویت ها به شمار می رود. 
به همت شرکت های دانش بنیان 
روند تولید ماسک نانو برای کادر 

درمان سرعت گرفته است.
 از همان روزهایی که ویروس 
کرونای جدید ش��یوع پیدا کرد، 
ماس��ک نانویی و تولید آن مورد 
توجه ق��رار گرفت. در این حوزه 
ایران یکی از کش��ورهایی است 
ک��ه تجهیزات الزم ب��رای تولید 

نانو الیاف را دارد. 
تحریم ها یک دلیل دس��تیابی 
به این فناوری شد. شرکت های 

دانش بنیان تولید ماس��ک  ان 9۵ و ان 99 را با تمام توان انجام 
می دهند.

در روزهایی که کشورمان نیز با این بیماری دست و پنجه نرم 

می کند و کادر درمان به این محصوالت نیاز دارند، ش��رکت های 
دانش بنیان به می��دان آمده اند تا این نیاز را رفع کنند. در حال 
حاضر س��ه شرکت دانش بنیان تولید ماس��ک برای کادر درمان 
را انجام می دهند و توزیع آنها 
مدیریت  با  بیمارستان ها  میان 
وزارت بهداشت در حال انجام 
اس��ت.  به گفته سعید سرکار، 
دبی��ر س��تاد توس��عه فناوری 
نانو معاون��ت علمی، مواد اولیه 
این ماس��ک ها در داخ��ل و با 
توانمندی نیروی انسانی خالق 

تولید می شود.
البته ماش��ین آالت صنعتی   
تولی��د ای��ن ماس��ک ها نیز در 
کش��ور س��اخته می ش��ود. دو 
ش��رکت دانش بنی��ان در حال 
تولید ماس��ک های نانو هس��تند.  عالوه بر آن، یک شرکت دیگر 
که دس��تگاه تولید نانوالیاف را تولید و ماس��ک های معمولی را 

به نانو تبدیل می کرد نیز اکنون وارد مرحله تولید شده است.

تولید ماسک های نانو برای کادر درمان شتاب گرفتطرح توسعه بازار محصوالت دانش بنیان اجرا می شود

ب��ا توجه به ظرفیت های موجود در کش��ور و لزوم بهره گیری بهینه 
از آنها برای رشد اقتصادی پایدار، نقش آفرینی نخبگان در حوزه های 

مرتبط با اقتصاد یکی از موضوعات اساسی امروز کشور است.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، نقش آفرینی 
بهینه نخبگان در حوزه های موردنیاز یکی از موضوعات اساسی کشور 
در همه بخش ها است چراکه این مهم می تواند توسعه و تعالی و البته 

بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی را حاصل کند.
یکی از حوزه های مورد تأکید در این موضوع، اقتصاد اس��ت که به 
عنوان زیربنای بس��یاری از مش��کالت و چالش های کش��ور از آن یاد 
می ش��ود. در همین رابطه و در قالب گفت وگو با برخی از نمایندگان 
مجلس  شورای  اسالمی، موضوع اهمیت حضور نخبگان در حوزه های 

مرتبط با اقتصاد را مورد بررسی قرار داده ایم:
علیرضا ابراهیمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس  شورای  اسالمی 
با بیان اینکه کش��ور برای رس��یدن به جایگاه مطل��وب، چاره ای جز 
تمرک��ز بر ظرفیت ه��ای درونی ندارد، می گوی��د: حرکت حول منابع 
بومی و داش��ته های درونی و همچنین به کارگیری پتانسیل درونی از 

ارکان اصلی توسعه  پایدار برمبنای اقتصاد مقاومتی است.
وی با اش��اره به ل��زوم نقش آفرین��ی جامعه نخبگان��ی در اقتصاد، 
می افزاید: برای رس��یدن ب��ه اقتصاد دانش بنیان نیاز اس��ت در وهله 
اول مردم، دولت، مجلس و همه نهادها و دس��تگاه های دیگر به نظام 
اقتصادی تعریف ش��ده باور داشته باش��ند و همه تالش خود را برای 
تحق��ق اهداف آن  به  کار گیرند. در تفکر دانش بنیان و بر طبق اصول 
اقتصاد مقاومتی می توان با حصول دانش  فنی به جای خام فروش��ی، 
نفت را به فرآورده های متعدد با ارزش افزوده باال تبدیل کرد و از این 

داالن وارد بازار تجارت جهانی شد.
نماین��ده مردم رامیان و آزادش��هر در مجلس ش��ورای اس��المی، 
نیازس��نجی را اولین گام چرخه تبدیل علم به ثروت قلمداد و تصریح 
می کند: تبدیل یافته های محققان و دانش��گاهیان به تولید و محصول 
بازارمح��ور و در نهای��ت حصول ث��روت از منبع ف��روش آن، یکی از 
راه های مورد وثوق در اقتصاد است که این امر مستلزم ظرفیت سازی 
نخبگان��ی، نخبه پ��روری، به روزرس��انی و علمی کردن اقتصاد اس��ت. 
از س��وی دیگر باید دانس��ت در دنیای امروز، رش��د علمی بدون نگاه 
اقتص��ادی نمی توان��د در رون��د حرکتی جامعه به س��مت توس��عه و 

پیشرفت، اثرگذار باشد.
عض��و کمیس��یون فرهنگی مجلس تأکید می کند: در هر ش��اخه و 
رشته ای از علم که نگاه اقتصادی وجود داشت، محققان عالوه بر رشد 
علمی، به دانش  فنی هم دست یافتند و توانستند از راه تبدیل آن به 
ثروت هم کش��ور را به س��مت خودکفایی سوق دهند و هم اقتصادی 
پای��دار و مبتنی بر دانش ایج��اد کنند. فناوری هس��ته ای، برخی از 
گرایش های علوم پزش��کی مانند سلول های بنیادین و همچنین هوا-

فضا و صنایع موشکی بهترین نمونه ها از این دست هستند. این تفکر 
صحی��ح باید به همه زمینه های تحقیقاتی در همه رش��ته ها تس��ری 
پیدا کند. وی یادآور می ش��ود: در طول س��ال های گذشته و براساس 
مقتضی��ات هر زم��ان، قوانین متعددی در ح��وزه اقتصاد دانش بنیان 
به صورت طرح و با الیحه به تصویب مجلس رس��یده اس��ت و همین 
موضوع س��بب شده است کشور با انباشت قانون در این حوزه روبه رو 
باش��د که نه  تنها تس��هیلگر مسیر نیس��ت بلکه در برخی موارد حتی 

مانع حرکت است.
حسن خس��ته بند؛ عضو کمیسیون عمران مجلس  شورای  اسالمی، 
نگاه جدید به داش��ته  های کش��ور و اس��تفاده از مزیت های موجود را 
اقدام��ی مهم در به کارگیری نخبگان در حوزه های اقتصادی می داند 
و معتقد اس��ت: تقویت زیرساخت های موجود برای استفاده از دریای 
جن��وب و ش��مال، زمینه س��از ورود فناوری های داخل��ی و خارجی 
و تزریق آن به بخش های س��احلی کش��ور اس��ت که همین موضوع 
می تواند آینده اقتصادی کشور را تا حد باالیی تضمین کند. به عنوان 
نمون��ه، مناطق آزاد، یک��ی از بهترین  محل ها برای توس��عه فناوری 
دریایی و ایجاد ش��رکت های دانش بنیان ب��ا محوریت صنایع دریایی 
هس��تند؛ این مناطق به دلیل برخورداری از ش��رایط خاص، استعداد 
بیش��تری در ایجاد و افزایش همکاری ه��ای بین المللی در زمینه های 

مختلف خاصه عرصه های فناوری دارند.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس  ش��ورای اسالمی اضافه می کند: 
افزایش مش��ارکت و ایجاد زیرساخت های س��خت افزاری و اجتماعی 
الزم، مناطق آزاد را به محلی مناسب برای جذب سرمایه گذار خارجی 
تبدیل می کند که همین موضوع سبب می شود به تدریج سرمایه الزم 

برای عملیاتی شدن ایده ها و طرح های نخبگانی فراهم شود.
وی استانداردس��ازی و تجاری س��ازی محص��والت دانش بنی��ان را 
یکی از ملزومات امروز کش��ور برش��مرده و می افزاید:  دس��تیابی به 
فناوری  روز می تواند س��هم کشور را از تجارت و اقتصاد آب های آزاد 
جهان مخصوصا دریاهای ش��مال و جنوب کشور افزایش دهد؛ البته 
به ش��رطی که در بازارس��ازی های بین المللی با تأکید بر کش��ورهای 
همس��ایه نیز اقدامات اساسی و دانش بنیانی صورت گیرد. تولید انبوه 
محص��والت دانش بنیان و ارائه خدمات فناورانه ب��ه جامعه، عالوه بر 
حص��ول ارزش اف��زوده و ثروت آفرینی، نقش مهمی در اش��تغال زایی 

پایدار ایفا می کند.
محمدباس��ط درازهی؛ عضو کمیس��یون آموزش وتحقیقات مجلس 
 شورای  اسالمی بر لزوم تبدیل علم به ثروت تأکید می کند و می گوید: 
تبدی��ل دس��تاوردهای علمی به فن��اوری و در نهایت ث��روت یکی از 
ملزومات کش��ور برای پیشرفت و توس��عه است که در برخی حوزه ها 
مانند ICT خوشبختانه نتایج خوبی حاصل شده است؛ بخش زیادی 
از ای��ن موفقیت به دلی��ل رویکرد، برنامه ریزی و اقدامات مناس��ب و 

منطقی معاونت  علمی  و فناوری ریاست جمهوری است.  
نماینده مردم س��راوان در مجلس  ش��ورای  اسالمی با اشاره به لزوم 
توجه ب��ه مقتضیات و مزیت های بومی هر منطقه و اس��تان، بر لزوم 
تعریف آنها در قالب پروژه های تحقیقاتی و دانش��گاهی تأکید دارد و 
معتقد اس��ت: مشکالت کنونی و آینده کش��ور باید با تزریق ایده ها و 
فعالیت های نخبگانی مرتفع شود تا کشور بتواند آینده ای درخشان تر 

داشته باشد.
وی در پای��ان بیان می کند: نخبگان و مس��تعدان برتر باید از طریق 
عملیاتی ک��ردن ایده ها و اندیش��ه های خود، س��هم باالی��ی در تولید 
ناخالص ملی داش��ته باش��ند. برای رس��یدن به این هدف، اولین گام 
افزی��ش مه��ارت و توانمندی آنان در ابعاد عملیاتی اس��ت. این روند 
نه تنه��ا به تدریج این اف��راد را از حمایت بی نیاز می کند بلکه س��بب 
می ش��ود با ایجاد کسب وکارها و شرکت های دانش بنیان توسط آنان، 

اشتغال و اقتصاد کشور نیز ساماندهی شود.

به قلم: جی گرین - خبرنگار / مترجم: امیر آل علی

موسـس مایکروسـافت در جدیدترین پسـت خود در شـبکه لینکدین اعالم کرده است که از سمت هیأت مدیره شرکت استعفا داده است تا فرصت بیشتری را برای پیگیری پروژه های بشردوستانه خود داشته باشد. نکته جالب این است که آقای گیتس به علت دوستی صمیمی ای 
که با وارن بافت دارد، در هیأت مدیره شرکت برکشایر هاتاوی نیز حضور داشته است که این خبر به معنای رهاکردن این سمت نیز است. وی در پست خود اعالم کرده است که هدف سه گانه او کمک به بهداشت، آموزش و کاهش اثرات اقلیمی است، با این حال وی در قسمت پایانی 
پیام خود اعالم کرده است که این تصمیم به معنای فراموش کردن شرکتی که آن را بخشی از وجود خود می داند، نخواهد بود. درواقع وی همچنان مشاوره های خود را به مدیرعامل فعلی )ساتیا نادال( خواهد کرد. ذکر این نکته ضروری است که مایکروسافت در سال 1975 تاسیس 
شد و تا به امروز همواره بیل گیتس نقش کلیدی را در این شرکت داشته است. ساتیا نادال نیز در واکنش به این خبر ضمن قدردانی از زحمات آقای گیتس عنوان کرده است که همچنان مشتاقانه به دنبال یادگیری بیشتر از دوست خود است. با توجه به فعالیت های جدی بنیاد بیل 
و ملیندا گیتس برای پیشـگیری و درمان ویروس کرونا، برخی از افراد عقیده دارند که علت اصلی این تصمیم، تمرکز بر روی پروژه مذکور برای رفع هرچه سـریع تر ویروس خواهد بود. حال باید دید که آیا هیأت مدیره مایکروسـافت فردی را جایگزین  بیل گیتس خواهد کرد و یا 

منبع: washingtonpost.comبا همین تعداد فعلی به کار خود ادامه خواهد داد. 

در گفت وگو با نمایندگان مجلس  شورای  اسالمی مطرح شد

لزوم افزایش نقش آفرینی نخبگان در حوزه های اقتصادی کشور

بیل گیتس از سمت هیأت مدیره مایکروسافت استعفا داد 

دریچــه

گروهی از محققان امپریال کالج لندن مشغول توسعه واکسنی هستند که تا به حال 
روی موش ها آزمایش شده و امیدوارند آن را روی انسان ها نیز آزمایش کنند. به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، محققان انگلیسی مشغول توسعه واکسنی برای 
کووید 19 هستند. گروهی از محققان به رهبری رابین شاتوک، رئیس دانشکده عفونت 
مخاط��ی و ایمنی دانش��گاه امپریال کالج لندن به طور موفقیت آمیز واکس��ن مذکور را 
روی موش ه��ا آزمایش کرده اند و امیدوار هس��تند تا ماه ژوئن آزمایش روی انس��ان را 
آغ��از کنند. پل مک کی، محقق ارش��د این پروژه به خبرن��گاران می گوید: یک ماه پس 
از تزریق واکس��ن به موش ها، نتایج آن را دریافت کردم. این واکس��ن کارآمد است. این 
گروه با محققانی در پاریس همکاری کردند تا تاثیرگذاری واکس��ن در میمون ها را نیز 

بررسی کنند.

واکسن کرونا با موفقیت روی موش ها 
آزمایش شد

دوشنبه
26 اسفند 1398

شماره 1513
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کوره های ذوب القایی به صورت فراوان در صنایع س��بک و س��نگین کاربرد 
دارند، کوره های القایی دارای مزایای فراوانی نسبت به سایر کوره ها هستند که 
مهمترین آنها راندمان باال و سرعت گرمایش بسیار باالی آن است در عین حال 

به دلیل عدم آلودگی زیست محیطی بسیار مورد 
توجه قرار گرفته است.

ش��رکت  مدیرعام��ل  اس��فندیاری،  افش��ین 
دانش بنیان »س��پاهان القا« ک��ه در زمینه تولید 
ان��واع کوره های ذوب القایی فعالی��ت دارد، بیان 
کرد: کوره های ذوب القایی همانطور که از نامش 
مشخص اس��ت برای ذوب فلزات به کار می روند. 
این کوره ها با اعمال می��دان الکترومغناطیس از 
طریق سیم پیچ مسی به فلزات داخل کوره دمای 
آن را ب��ه س��رعت افزایش داده و ت��ا دمای ذوب 

می رساند.
این فعال فناور ادامه داد: فناوری س��اخت این 
دس��تگاه تا چند س��ال پیش فقط در دست چند 

کش��ور بود که خوش��بختانه اکنون کش��ورمان به تولیدکننده کوره های ذوب 
القایی با ظرفیت 2۵ تن تبدیل شده است.

مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان »س��پاهان القا« توضیح داد: فناوری ساخت 

کوره ه��ای ذوب القای��ی با ظرفیت ه��ای پایین )۵۰۰ کیلو، ی��ک تن و دو تن( 
در اختیار چندین کش��ور خاص بود ولی س��اخت این دستگاه ها با ظرفیت باال 
عمدتا در دست شرکت های آلمانی و آمریکایی بود، بنابراین شرکت های فوالد 
داخل��ی برای تهی��ه این تجهیز به کش��ورهای 
اروپایی وابسته بودند که با آغاز تحریم ها و عدم 
فروش آن ب��ه ایران ش��رکت های داخلی برای 
تهیه این تجهیزات به کشورهایی همچون هند 
و چین مراجع��ه و از آن طریق اقدام به واردات 

می کردند.
وی به بی��ان ویژگی کوره ه��ای تولیدی این 
ش��رکت پرداخت و اف��زود: تنظی��م اتوماتیک 
حداکثر توان و حذف توان راکتیو، راندمان باال 
و انطباق با اس��تانداردهای جهانی و استفاده از 
یوک های آب خنک با راندمان الکتریکی باال از 

جمله ویژگی های این کوره ها هستند.
ای��ن فعال فناور درباره میزان اش��تتغال زایی 
صورت گرفته در این شرکت گفت: در حال حاضر 12۰ نفر به صورت مستقیم 
مش��غول به کار هستند و به صورت غیرمستقیم بسیار بیشتر خواهد بود و این 

رقم اشتغال زایی به ازای هر کوره حدود 2۰۰ نفر خواهد بود.

فناوری های خواندن و نوش��تن در مغز، پایه و اس��اس روش های 
درمانی نوین برای مش��کالت شناختی، مغز و همچنین ابزار اصلی 

واسط های مغز-ماشین هستند.
 ای��ن ابزارها عموما متک��ی بر ابزارهای 
الکترونیکی، مغناطیسی، نوری و فراصوت 
اس��ت. به عالوه، با ای��ن فناوری به همراه 
توس��عه فهم کارکرد مغز، نیاز به ابزارهای 

نوین برای مطالعه مغز گسترش می یابد.
س��تاد توس��عه عل��وم و فناوری ه��ای 
ش��ناختی معاونت علمی چند سالی است 
که به صورت مستمر به توسعه مجموعه ای 
از ابزارهای مطالعه مغز پرداخته و از یک 
س��ال اخیر مرحله گسترش کاربرد آنها را 

در مراکز علمی هدف قرار گرفته است.
همچنین س��تاد از ابتدای س��ال جاری 
کارگروه توسعه فناوری ها و ابزارهای نوین 

برای ارتباط دو س��ویه با مغز با هدف درمانی را راه اندازی کرد. این 
کارگروه متش��کل از متخصصانی از دانشگاه، صنعت، کارآفرینان و 

بازیگران و قانونگذاران ملی است.

ارزیاب��ی وض��ع موج��ود کش��ور از منظ��ر مناب��ع، ظرفیت-ها، 
توانمندی ه��ا و نیازهای ملی، پای��ش آینده علم و فناوری در حوزه 
ارتباط دوس��ویه با مغز و توسعه کسب و کار دانش بنیان برای ارائه 
خدمت ب��ه م��ردم، ص��ادرات و صنایع 
برخی اهدافی اس��ت که در این کارگروه 

دنبال می شود.
همچنی��ن توس��عه ابزاره��ای مطالعه 
مغز و عمومی س��ازی اس��تفاده از آن در 
مراک��ز علمی داخل کش��ور، حمایت از 
توسعه ابزارهای نوین و ترکیبی تحریک 
غیرتهاجم��ی مغ��ز، تکمیل نس��ل اول 
سیس��تم های کاشتنی در مغز و طراحی 
نس��ل دوم و توس��عه ابزاره��ای مدرن 
تحریک مدالیته های حسی برای کنترل 
کارکرد مغز برخی از اقداماتی اس��ت که 

توسط این کارگروه انجام شده است.
البت��ه در این کارگ��روه محصوالت و خدمات نی��ز مورد حمایت 
قرار گرفت تا ش��اهد توسعه فناوری ها و ابزارهای نوین برای ارتباط 

دوسویه با مغز باشیم.

مسیر توسعه فناوری های خواندن و نوشتن در مغز هموار شد»کوره های ذوب القایی« ایران ساخت صادر شد

»کارس��از« عنوان مستند-مسابقه ای است که از شب گذشته پخش 
آن آغاز ش��د. معرفی کس��ب و کاره��ای نو و اس��تارت آپ هایی که با 
خالقی��ت و نوآوری خ��ود محصولی تولید کردند، موض��وع این برنامه 
است. این برنامه فرصتی برای رقابت ایده های برتر و توسعه آنها فراهم 

می کند.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، »کارس��از« 
با حمایت س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنی��ان معاونت علمی 
از 2۴ اس��فند روی آنتن ش��بکه مس��تند می رود و تالش می ش��ود تا 
فرهنگ س��ازی و ترویج کس��ب و کارهای نوآورانه در قالب یک برنامه 

تلویزیونی، به ثمر بنشیند.
پرویز کرمی، مش��اور معاون علمی و 
فناوری رئیس جمه��وری در گفت وگو 
با خبرگزاری ف��ارس، درباره این برنامه 
می گوی��د: ای��ن برنام��ه با س��اختاری 
نوآوران��ه به دنب��ال تبدی��ل ایده ها به 
محصول اس��ت. ایده های بس��یاری در 
ذهن جوان��ان خالق و ن��وآور خصوصا 
دانش��جویان وجود دارد ک��ه به مرحله 
اجرا نمی رس��د. پس در »کارساز« این 

فضا مهیا است.
کرمی ادامه می ده��د: این برنامه در 
ایده پ��ردازی و رس��یدن ب��ه محصول 
ش��رکت کنندگان را همراهی می کند و 
در این مس��یر مش��کالت و چالش های 

پیش رو را بررسی می کند.
کسب و کارهای نو توسعه می یابد

ای��ن برنامه دو بخش اصلی دارد و در 
فضای داخل اس��تودیو و فضای بیرونی 
تصویربرداری ش��ده اس��ت. دبیر ستاد 

فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی درباره این موضوع بیان 
می کند: س��ه منتور و مربی متخصص در حوزه کسب و کار به نام های 
فرزین فردیس، محس��ن باس��تانی و علی اصغر س��عدآبادی در فضای 
استودیو حضور دارند، با حضور این افراد دارای تجربه شرکت کنندگان 
در قالب گفت و ش��نود، سوال و پاسخ موضوعات فناورانه و کارآفرینی، 
کس��ب و کار  نوپا را به تصویر می کش��ند. همچنی��ن ایده پردازان در 
مرحله اول که در استودیو ضبط می شود باید بتوانند از ایده خود دفاع 
کنند و به چالش های مدنظر داوران پاس��خ دهند تا بتوانند امتیاز الزم 

را برای صعود به مراحل بعدی و تولید محصول کسب کنند.
او با بیان اینکه این برنامه همچون یک ش��تابدهنده در حوزه توسعه 
کسب و کارهای نو ایفای نقش می کند، می افزاید: حضور افراد باتجربه 
و مجرب این برنامه را تبدیل به یک شتابدهنده کرده است. زیست بوم 
نوآوری و فناوری در کش��ور دارای بازیگران مختلفی مانند شرکت های 
دانش بنیان، مراکز رش��د، ش��تابدهنده ها، اس��تارت آپ ها، دانشگاه ها، 
کارخانه های نوآوری و پارک های علم و فناوری است. هر یک از آنها با 
ایفای نقش خ��ود از مرحله تولید علم تا تبدیل به محصول را حمایت 
می کنن��د. ای��ن برنامه نیز در کن��ار این بازیگران و س��اخت برنامه ای 

مستند به ترویج و فرهنگ سازی در این حوزه کمک می کند.
ایده ها معرفی می شود

کرمی با اش��اره به پخ��ش برنامه های��ی چون »می��دون« در حوزه 

کارآفرینی از صدا و س��یمای جمهوری اسالمی، می گوید: »کارساز« را 
می توان به نوعی تایتل برنامه هایی مانند میدون که خوب درخش��یده 
دانس��ت؛ چراکه عالوه بر طرح موضوع کسب و کارهای نوپا، چگونگی 
تبدی��ل ایده تا محص��ول را در ذهن و توان دانش��جویان و کارآفرینان 
ب��ه چال��ش می کش��د. امیدواریم این برنام��ه ضمن معرف��ی ایده ها و 
ایده پردازان به جامعه، فضای روبه رش��د زیست گون را با ارائه کارهای 
خوب و قابل قبول در پی داش��ته باش��د و با یک جهش به سمت جلو 

پیش برود.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه درباره نحوه 
حضور ش��رکت کنندگان و انتخاب ایده ها در »کارس��از« بیان می کند: 
فراخ��وان حض��ور در ای��ن برنامه در 
س��ایت آن منتش��ر ش��د و به اطالع 
فعاالن  و  دانش��گاهیان  کارآفرین��ان، 
حوزه عل��م و فناوری رس��ید. پس از 
ایده ه��ای  ارزیاب��ی  و  داوری  کار  آن 
ارس��ال شده آغاز ش��د و در این میان 
2۰ ای��ده انتخاب ش��د ت��ا در رقابتی 
همگن محصول خود را تولید و عرضه 
کنند. پس می توان گفت در این مسیر 
بینندگان با مراحل ش��کل گیری ایده 
و س��پس تجاری سازی و تولید آن در 

بستر اصلی خود آشنا می شود.
ب��ه گفت��ه او، »کارس��از« نق��ش 
برگزی��دگان مس��ابقه  از  حمایت��ی 
دارد. در ح��ال حاضر کش��ور با اتکا 
به نیروی انسانی خالق و نوآور خود 
در ح��ال حرکت به س��وی اقتصاد 
دانش بنیان و گ��ذار از اقتصاد نفتی 
و سنتی است. خوش��بختانه نیروی 
انس��انی جوان و خالق الزمه تحقق این هدف اس��ت که در کشور 
ملزوم��ات این موضوع مانند وج��ود چهار و نیم میلیون دانش��جو 
وجود دارد. واقعیت این است که تمامی این فارغ التحصیالن امکان 
جذب در کارهای دولتی و دفتری ندارند، همچنین زیرساخت های 
خوب��ی که در حوزه ه��ای مختلف علمی، فن��ی و تحقیقاتی وجود 
دارد ی��ا س��اختارهایی همچ��ون پارک های علم و فن��اوری، مراکز 
رش��د ش��تابدهنده ها، کارخانه های نوآوری، قانون مترقی و پیشرو 
حمایت و تاسیس ش��رکت های دانش بنیان، همگی موجب شده اند 
تا جوانان ما ایده های خود را در حوزه های مختلف در شکل شرکت 

دانش بنیان اجرایی کنند.
دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی همچنین 
می گوید: »کارس��از« برای فرهنگ س��ازی درست گام برداشته است تا 
جوانان ب��ه صورت تمرینی ایده خود را به ایده پردازان ارائه کنند و در 
برنامه مورد تاکید قرار دهد. هرچند که در این راه مش��کالت و زمین 
خوردن هایی نیز وجود دارد که هر کارآفرینی با آنها مواجه می ش��ود و 

البته در نهایت با لبخند رضایت از آن سختی ها یاد می کند.
مستند مس��ابقه »کارساز« تولید جدید اس��تودیو نوبین و محصول 
س��ازمان هنری رسانه ای اوج از ش��نبه بیست و چهارم اسفند هر شب 
س��اعت 21 در 1۰ قسمت از ش��بکه مستند سیما روی آنتن می رود و 

روز بعد ساعت 9 صبح بازپخش می شود.

به قلم: جی گرین - خبرنگار / مترجم: امیر آل علی

موسـس مایکروسـافت در جدیدترین پسـت خود در شـبکه لینکدین اعالم کرده است که از سمت هیأت مدیره شرکت استعفا داده است تا فرصت بیشتری را برای پیگیری پروژه های بشردوستانه خود داشته باشد. نکته جالب این است که آقای گیتس به علت دوستی صمیمی ای 
که با وارن بافت دارد، در هیأت مدیره شرکت برکشایر هاتاوی نیز حضور داشته است که این خبر به معنای رهاکردن این سمت نیز است. وی در پست خود اعالم کرده است که هدف سه گانه او کمک به بهداشت، آموزش و کاهش اثرات اقلیمی است، با این حال وی در قسمت پایانی 
پیام خود اعالم کرده است که این تصمیم به معنای فراموش کردن شرکتی که آن را بخشی از وجود خود می داند، نخواهد بود. درواقع وی همچنان مشاوره های خود را به مدیرعامل فعلی )ساتیا نادال( خواهد کرد. ذکر این نکته ضروری است که مایکروسافت در سال 1975 تاسیس 
شد و تا به امروز همواره بیل گیتس نقش کلیدی را در این شرکت داشته است. ساتیا نادال نیز در واکنش به این خبر ضمن قدردانی از زحمات آقای گیتس عنوان کرده است که همچنان مشتاقانه به دنبال یادگیری بیشتر از دوست خود است. با توجه به فعالیت های جدی بنیاد بیل 
و ملیندا گیتس برای پیشـگیری و درمان ویروس کرونا، برخی از افراد عقیده دارند که علت اصلی این تصمیم، تمرکز بر روی پروژه مذکور برای رفع هرچه سـریع تر ویروس خواهد بود. حال باید دید که آیا هیأت مدیره مایکروسـافت فردی را جایگزین  بیل گیتس خواهد کرد و یا 

منبع: washingtonpost.comبا همین تعداد فعلی به کار خود ادامه خواهد داد. 

کارساز؛ فرصت فرهنگ سازی در حوزه کسب و کارهای نو

بیل گیتس از سمت هیأت مدیره مایکروسافت استعفا داد 

یادداشـت

پوی��ا کردن و متنوع س��ازی زیس��ت بوم اقتصاد دیجیتال یک��ی از پیش نیازهای مهم 
توس��عه این اقتصاد در کش��ور است؛ اقتصادی که در مقابله با اقتصاد سنتی پا به عرصه 
گذاشت و با گام های بلندی که برداشت توانست اقتصاد سنتی و دیرینه کشور را پشت 

سر بگذارد.
ای��ن اقتص��اد متکی بر فناوری های نوین و پیچیده، توانس��ته ب��ازار اقتصادی دنیا را 
دگرگ��ون و نیازهای جدیدی در این عرصه ب��رای دولتمردان تعریف کند؛ نیازهایی که 

خود نیازمند تامین زیرساخت های الزم در اقتصاد کشورها هستند.
ای��ران هم که ناگزیر به اقتصاد دیجیتال ورود کرده اس��ت باید هم پای دنیا به دنبال 
تامین پیش نیازهای این اقتصاد همه گیر باشد. به طور مثال ایجاد تنوع در این اقتصاد با 
کمک همه نهادها و دستگاه های ذی ربط در این حوزه محقق می شود. باید زیست بومی 

زیست بوم اقتصاد دیجیتال پویا 
می شود



امروزه با رونمایی از ابزارهای مختلفی نظیر جست وجوی صوتی و الگوریتم گوگل 
برت حوزه بازاریابی پیچیده تر از هر زمانی ش��ده اس��ت. بازاریاب ها با ورود به سال 
جدید انتظار بحران ها و چالش های تازه ای را داش��تند. نکته مهم در اینجا آمادگی 
برای مواجهه با چالش های تازه در دنیای بازاریابی اس��ت. بس��یاری از برندها هنوز 
آمادگی الزم برای انطباق با تغییرات تازه را ندارند. به این ترتیب احتمال شکس��ت 

برندها در سال 2۰2۰ بیشتر از هر زمان دیگری در سال های اخیر است. 
مطالعه ای از س��وی موسس��ه بازاریابی محتوایی بیانگر افزایش بودجه دست کم 
نیمی از بازاریاب های فعال در عرصه B2B در س��ال جاری است. این امر به خوبی 
احساس خطر از سوی بازاریاب ها را بیان می کند. سایر بازاریاب ها نیز به طور مداوم 
در حال اعمال فشار بر روی مدیران برندها به منظور افزایش بودجه بخش بازاریابی 
هس��تند. بخش قابل توجهی از افزایش بودجه به ص��ورت پس انداز برای زمان های 

اضطراری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
ب��دون تردید عرصه بازاریابی نیز مانند س��ایر بخش های کس��ب و کار در طول 
سال های پیش روی تغییرات زیادی خواهد کرد. نکته مهم آگاهی از تغییرات پیش 
روی و تالش برای انطباق هرچه بهتر با آنهاس��ت. برندها در مواجهه با مش��کالت 
پیش روی نباید غافلگیر شوند. مهم ترین تهدید برای ادامه فعالیت هر برند مواجهه 
با تغییرات تازه بدون اطالع قبلی است. این امر توانایی ما برای واکنش مناسب را به 
شدت کاهش می دهد. در ادامه برخی از تغییرات مهم دنیای بازاریابی در سال جاری 

را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ضرورت بازآفرینی محتوا

بازآفرین��ی محتوا مهم ترین اقدام برای کس��ب حداکثر س��ود ممک��ن از فرآیند 
سرمایه گذاری در حوزه بازاریابی است. لیندا اما، مسئول بخش بازاریابی در موسسه 
esm Digital نس��بت به این موضوع اظهارنظر جالبی دارد: »استفاده از اطالعات 
دقی��ق در حوزه بازاریابی رواج قابل مالحظه ای پیدا کرده اس��ت. نکته مهم در این 
میان افزایش سرمایه گذاری برندها بر روی حوزه بازاریابی است. به این ترتیب امروزه 
بخش قابل توجهی از بودجه برندها صرف بازاریابی تاثیرگذار می شود. وقتی ما هزینه 
بسیار زیادی بر روی حوزه بازاریابی انجام می دهیم، انتظار برای دریافت نتیجه بهتر 
طبیعی خواهد بود. مشکل اساسی در این میان استفاده یکبار برای همیشه از اغلب 

محتواهای بازاریابی است.« 
بدون تردی��د تمام برندها تمایل به تولید محتوا با کمترین هزینه دارند. این امر 
امکان فعالیت مناسب به آنها را خواهد داد. نکته مهم در اینجا ناتوانی اغلب برندها 
برای اس��تفاده دوباره از محتوای قدیمی اس��ت. به این ترتیب باید همیش��ه هزینه 
تازه ای برای تولید  محتوای جذاب انجام دهند. یکی از اقدامات جالب از سوی برخی 
از برنده��ا تالش برای تعیین چند ه��دف به طور همزمان برای یک محتوا پیش از 
طراحی اش اس��ت. به این ترتیب از همان ابتدا ش��رایط الزم برای استفاده دوباره از 

محتواهای بازاریابی مدنظر قرار خواهد گرفت.

نکته مهم درخصوص استفاده دوباره از محتوای بازاریابی قدیمی تفاوتش با مفهوم 
بازنشر اس��ت. در اینجا ما فقط اقدام به انتش��ار دوباره محتوای قدیمی نمی کنیم. 
بدون تردید محتواهای قدیمی به طور دس��ت نخورده در ش��رایط کنونی جذابیت 
چندانی برای مخاطب هدف نخواهد داشت بنابراین ما باید اهداف و اطالعات تازه ای 
ب��ه محتوای تازه اعطا کنیم. در غیر این ص��ورت هرگز توانایی تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را نخواهیم داشت. آنجی کویگلی، کارشناس شبکه های اجتماعی و 
ایده پردازی خالق در موسس��ه بازاریابی رد اگ، درباره این موضوع اظهارنظر جالبی 
دارد: »بازآفرینی محتوای قدیمی بازاریابی به معنای به روز رس��انی آن با استفاده از 
اطالعات تازه اس��ت. به این ترتیب ما بدون صرف هزینه بیش��تر امکان جلب نظر 
مخاطب هدف را خواهیم داش��ت. هرچه سابقه یک برند در زمینه بازاریابی بیشتر 

باشد، امکان استفاده بهتر از فرآیند بازآفرینی محتوای قدیمی را خواهد داشت.«
برخ��ی از برندها در زمین��ه بازآفرینی محتوای بازاریابی ش��ان اقدام به انتش��ار 
مجموعه ای از محتواهای به روز ش��ده در قالب یک کتاب الکترونیکی می کنند. این 
امر توجه بس��یاری از کاربران را برمی انگی��زد. همچنین احتمال دریافت واکنش از 

سوی رسانه ها و تمایل به مصاحبه اختصاصی را نیز افزایش خواهد داد. 
ب��دون تردید تمام طرفدارهای یک برند تمایل به مش��اهده محت��وای بازاریابی 
قدیمی آن خواهند داشت. این امر به خوبی از سوی برخی از برندهای بزرگ مورد 
شناس��ایی قرار گرفته اس��ت. به همین خاطر گاهی اوقات اقدام به انتشار محتوای 

قدیمی برای تعامل هرچه بهتر با مخاطب هدف شان می کنند. 
ایجاد ارتباط میان تیم های فروش و بازاریابی

فرآیند بازاریابی و فروش شباهت های بسیار زیادی به هم دارد. نکته مهم در این 
میان ایجاد ارتباط نزدیک میان تیم بازاریابی و فروش است. بسیاری از برندها بخش 
بازاریاب��ی و فروش را در کنار هم قرار می دهد. این امر در راس��تای افزایش کارایی 
دو تیم صورت می گیرد. به این ترتیب دسترس��ی اعضای هر تیم به یکدیگر س��اده 
خواهد شد. ما در بخش فروش نیازمند جلب نظر مخاطب هدف به محصوالت مان 
هس��تیم. این امر به طور دقیق از عهده بازاریاب ها برمی آید. از سوی دیگر تیم های 
بازاریابی نیز نیازمند دریافت اطالعات دقیق درباره محصوالت و همچنین س��لیقه 
مش��تریان هس��تند بنابراین رابطه مناس��ب میان تیم های بازاریابی و فروش امری 

ضروری خواهد بود. 
مشکل بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی ناتوانی در ایجاد ارتباط مناسب میان 
بخش بازاریابی و فروش اس��ت. این امر موجب فعالیت مجزای هر بخش برای خود 
می شود. وقتی یک برند اینگونه فعالیت داشته باشد، نتیجه نهایی ناتوانی در زمینه 
بازاریابی و فروش خواهد بود. امروزه برندهای بزرگ به خوبی از پیوند نزدیک میان 
فرآین��د بازاریاب��ی و فروش آگاهی دارند. به همین خاطر م��ا هم باید از الگوی آنها 

پیروی کنیم. 
براس��اس اظهارنظر کویگلی ایج��اد ارتباط نزدیک میان تی��م بازاریابی و فروش 
نیازمند توجه به ابزارهای ارتباطی در دس��ترس اس��ت بنابراین هرچه ابزارهای در 
دس��ترس ما برای س��هولت فرآیند ارتباط میان دو تیم بیشتر باشد، نتیجه بهتری 

در انتظار ما خواهد بود. 

پیوند میان بخش بازاریابی و فروش حتی در زمینه مدیریت سئو نیز اهمیت دارد. 
ما در مدیریت سئو نیازمند آگاهی از کلیدواژه های کاربردی هستیم. این امر بدون 
شناخت درست س��لیقه مخاطب هدف و تغییرش امکان پذیر نیست. بدون تردید 
تیم ه��ای بازاریابی و فروش هر کدام اطالعاتی درباره س��لیقه مخاطب هدف دارند. 
نکت��ه مه��م در این میان ناتوانی هر تیم به صورت مجزا ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
سلیقه مخاطب هدف یا شناخت آن است بنابراین هر تیم در عمل نیازمند برخی از 

اطالعات تیم دیگر خواهد بود. 
ضرورت توجه به اصول پایه ای

نکات پیشین در زمینه بازاریابی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، با 
این حال بدون توجه به برخی از نکات پایه ای هرگز امکان موفقیت در دنیای 
بازاریابی پدید نخواهد آمد. یکی از مهم ترین نکات پایه ای در زمینه بازاریابی 
بهینه توجه به ارزیابی مداوم کمپین هاس��ت. این امر امکان بهبود کیفیت 
محتوا در گام های بعدی را فراهم خواهد ساخت. شاید در نگاه نخست بهبود 
مداوم محتوای بازاریابی به طور طبیعی نیز امکان پذیر باشد. این نوع ذهنیت 
بیشتر در میان بازاریاب های تازه کار دیده می شود. نکته مهم در این میان 
ضرورت رمزگش��ایی از سرمایه گذاری عظیم برندها در حوزه ارزیابی مداوم 

محتوای بازاریابی شان است. 
مش��اهده سیر تحول محتوای بازاریابی همیش��ه دارای اهمیت است بنابراین ما 
باید توجه ویژه ای به ارزیابی وضعیت کلی کمپین های برندمان در بلندمدت داشته 
باشیم. گاهی اوقات برخی از برندها به طور ناخودآگاه در بازه های زمانی طوالنی هیچ 
نوآوری بازاریابی ندارند. این امر نتیجه ای مرگبار برای برندها خواهد داشت بنابراین 
ما باید همیشه به دنبال نوآوری های تازه در عرصه بازاریابی برندمان باشیم. در غیر 

این صورت امکان کسب موفقیت برای ما فراهم نخواهد شد. 
آخرین گام پایه ای در راستای ارزیابی وضعیت بازاریابی برند شامل توجه به چهار 

پرسش ذیل است:
• کدام کاربران در حال مراجعه به سایت ما هستند؟

• عالقه اصلی کاربران سایت ما بیشتر به سوی کدام نوع محتواست؟
• کدام صفحات در ش��بکه های اجتماعی بیش از سایرین نظر کاربران ما را جلب 

می کند؟
• ک��دام ن��وع از الگوهای ترغیب مخاطب هدف به س��وی عمل��ی خاص بر روی 

مشتریان ما تاثیر دارد؟
بدون تردید پاس��خ هر کدام از پرس��ش های فوق در ط��ول زمان تغییر می کند 
بنابراین ما نیز باید در طول زمان همیشه آماده بهبود وضعیت بازاریابی مان براساس 
داده های تازه باش��یم. در غیر این صورت به زودی از س��وی رقبا کنار زده خواهیم 
شد. امروزه مشتریان انتظارات بسیار زیادی از برندها دارند بنابراین اتکا بر الگوهای 
بازاریابی قدیمی برای جلب نظر آنها دیگر کارساز نخواهد بود. نکته مهم در این میان 
توجه به تغییرات این حوزه است. توجه به سه نکته مورد بررسی در این مقاله راهکار 

مناسبی به منظور شروع فعالیت خواهد بود. 
cmswire.com :منبع

چرا بیت کوین نصف ارزش خود را از دست داد 

وارن بافت در یکی از س��خنرانی های خ��ود در ابتدای ظهور بیت کوین 
اع��الم کرده بود که ابدا نباید در این ارز س��رمایه گذاری کرد و به زودی با 
کاهشی ش��دید مواجه خواهد شد که باعث نابودی سرمایه افراد می شود. 
اگرچه این عقیده در ابتدا مورد انتقاد بس��یاری از افراد قرار گرفت، با این 
حال این پیش��گویی در حال به وقوع پیوستن است. درواقع بیت کوین در 
کمتر از 2۴ س��اعت به نصف ارزش خود رس��یده و این موضوع ترس های 
زی��ادی را ایجاد کرده اس��ت. این نکته را فرام��وش نکنید که بیت کوین، 
بزرگ ترین و مطرح ترین ارز دیجیتال جهان محس��وب شده و کاهش آن 
بر روی س��ایر موارد نظیر اتریوم و الیت کوین نیز تاثیر می گذارد. در حال 
حاضر هر بیت  کوین به رقم باورنکردنی 38۰۰ دالر رسیده و همین امر نیز 
باعث ش��وکه شدن بسیاری از افراد شده است. تحت شرایط حال حاضر با 
فروش شدید این ارزها مواجه هستیم. همین امر نیز باعث شده است تا در 
این مقاله به بررسی دالیل وقوع این اتفاق بی سابقه بپردازیم. در این رابطه 
اگرچه اکثر مدیران صرافی های ارزهای دیجیتال دالیل مختلفی نظیر عدم 
اعتماد خریداران برای استفاده از بیت کوین برای مدت طوالنی را به بهانه 
خود تبدیل کرده و تالش می کنند تا از فروش ش��دید این ارز جلوگیری 
کنند، با این حال واقعیت این است که کرونا تمامی کسب وکارها را تحت 
تاثیر خود قرار داده و این موضوع بهای نفت را نیز با کاهش��ی چش��مگیر 
مواجه س��اخته اس��ت و این امر دلیل اصلی این کاهش ش��دید محسوب 
می شود. حال باید دید که این کاهش طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد 

داشت و یا شاهد یک نوسان کوتاه مدت خواهیم بود.
bloomberg.com :منبع

بازگشایی فروشگاه های اپل در چین

برند اپل در گزارشی رسمی خبر از بازگشایی تمام ۴2 فروشگاه اش در چین 
داده اس��ت. مدیرعامل این غول دنیای دستگاه های دیجیتال خبر موردنظر را 
در مصاحبه ای اختصاصی با بلومبرگ و رویترز اعالم کرده است. به این ترتیب 
استراتژی اپل در راستای مقابله با گسترش هرچه سریع تر ویروس کرونا تقریبا 
به پایان راه رسیده است. مدیران اپل در ابتدای ماه فوریه در واکنش به شیوع 
س��ریع این ویروس اقدام به تعطیلی موقت فروشگاه های ش��ان در این کش��ور 
کردند.  براس��اس گزارش رسمی اپل بستن فروش��گاه های این برند در چین 
به عن��وان یکی از بزرگ ترین بازارهای آنها موجب ب��روز برخی از چالش های 
مالی در ماه گذشته شده است. با این حال مدیران این برند پس از بازگشایی 
دوباره ش��عبه های فروش ش��ان در چین امیدوار به بازگشت وضعیت به حالت 
عادی هستند. نکته مهم درباره وضعیت برند اپل حضورش در تمام نقاط شیوع 
کروناست. وقتی ما با یک برند بزرگ مواجه هستیم، بحران های جهانی بیشتری 
تاثیر را بر روی آن خواهد داش��ت. این امر در مورد تجربه کرونا به خوبی قابل 
مشاهده اس��ت. اکنون پس از بازگشایی فروش��گاه های اپل در چین نوبت به 
شعبه های ایتالیا رسیده است. براساس اعالم رسمی مدیران اپل در ایتالیا این 
برند به طور موقت تمام فعالیت های فروش خود را تعطیل کرده است. این امر 

در راستای بهبود وضعیت سالمتی مشتریان بازار ایتالیا صورت گرفته است. 
تیم کوک در مصاحبه ای پیرامون بازگشایی شعبه های اپل در چین اینگونه 
اظهارنظر کرده است: »من گمان می کنم کشور چین به خوبی ویروس کرونا را 
تحت کنترل درآورده است. اگر ما فقط به آمارهای رسمی این کشور در زمینه 
مقابله ب��ا ویروس موردنظر نگاه کنیم، امکان فهم نکات بس��یار زیادی درباره 
سرنوشت آن را خواهیم داشت. من به طور شخصی نگاه بسیار مثبتی به این 
ماجرا دارم.« شروع فعالیت خرده فروشی اپل در بازار چین همراه با تردیدهایی 
درباره وضعیت آنها در بازارهای جهانی اس��ت. به این ترتیب ش��اید با ش��یوع 
بیشتر ویروس کرونا شاهد تعطیلی هرچه بیشتر شعبه های اپل در سراسر جهان 
به دالیل بهداشتی باش��یم. بدون تردید این امر تا زمان کنترل کامل ویروس 

موردنظر ادامه خواهد داشت. 
theverge.com :منبع

نینتندو سوئیچ، محبوب ترین برند خانواده ها

کنس��ول بازی ویدئویی نینتندو سوئیچ یکی از بهترین گزینه ها برای ایجاد 
اوق��ات خوش برای اعضای خانواده اس��ت و ماهیت س��بک و قابل حمل این 
کنس��ول بسیاری از افراد را مجذوب کرده اس��ت. براساس مطالعه ای از سوی 
موسس��ه Engagement Lab بر روی میزان عالقه خانواده ها به برندها در 
بازار ایاالت متحده برند نینتندو با فصله ای قابل مالحظه به عنوان نخست دست 
یافته است. بدون تردید بخشی از این اعتبار ناشی از سال های فعالیت نینتندو 
در زمینه طراحی و تولید کنس��ول های بازی اس��ت. نکته جالب در این مقاله 
بررسی ۶۰۰ برند مختلف برای رتبه بندی شان بوده است.  یکی از نگرانی های 
مداوم خانواده ها و کارش��ناس های کس��ب و کار روند توس��عه برندها در طول 
سال های اخیر است. توجه به نهاد خانواده و تالش برای جلب نظر تمام اعضای 
آن باید در دس��تور کار برنده��ا قرار گیرد. بدون تردید تم��ا برندها در زمینه 
دستیابی به این حدف وضعیت یکسانی ندارند. برند نینتندو در این حوزه سابقه 
بسیار درخشانی دارد. این امر امکان توسعه برند بر محور خانواده های مختلف 
در سراسر دنیا را فراهم کرده است.  وقتی از برندهای مورد عالقه مشتریان در 
بازار ایاالت متحده صحبت می کنیم، بس��یاری از ش��رکت های فعال در زمینه 
مد، پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی مدنظر قرار می گیرد. نکته جالب اینکه 
نینتندو در زمینه برندهای آفالین رتبه نخست را کسب کرده است. این امر به 
معنای س��رمایه گذاری هنگفت این برند برای جلب نظر افراد در دنیای واقعی 
است.  برند دیسنی در زمینه برترین برندهای آفالین رتبه سوم را کسب کرده 
است. یونلیور و داو تنها برندهای موفق در زمینه آنالین و آفالین بوده اند. این امر 
بیانگر ایجاد تعادل میان فعالیت آنالین و آفالین دو برند فوق است. معیار اصلی 
در ارزیابی های فوق بررسی میزان عالقه خانواده ها به برندهاست. بر این اساس 
دو حوزه آنالین و آفالین با مطالعه های مکمل مورد بررس��ی قرار گرفته است. 
بی تردید در طول سال های پیش روی توسعه برند بر محور خانواده ها اهمیت 
بیشتری خواهد یافت، با این حساب باید منتظر توسعه هرچه بهتر نینتندو در 
marketingdive.com :میان خانواده ها در بازارهای مختلف باشیم.    منبع
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شبکه های اجتماعی را می توانیم امروزه یکی از پرکاربردترین زمینه های فعالیت 
هر فردی بدانیم.

این شبکه ها به قدری در زندگی مردم جای خود را باز کرده اند که هر صبح بعد 
از خواب و هر شب قبل از خواب، حتما باید این شبکه ها و مطالب مربوط به آنها را 
چک کنیم. به همین دلیل روز به روز بر تعداد این شبکه ها نیز افزوده می شود و از 
طرفی نفوذ آنها  در زندگی مردم نیز بیش از پیش می شود. با اینکه بسیاری از مردم 
از این ش��بکه ها به صورت روزانه اس��تفاده می کنند ولی باز هم به قدری تعداد این 
شبکه ها زیاد است که بسیاری از افراد از همه آنها استفاده نمی کنند یا حتی آگاهی 
کافی از همه این شبکه ها ندارند. یکی از این شبکه هایی که کمتر شناخته شده است 
و ش��اید بسیاری از شما تا قبل از این نام آن را نشنیده بودید، شبکه »کورا« است. 
همانطور که می دانید هر یک از شبکه های اجتماعی برای هدفی طراحی شده اند و 

نحوه استفاده از آنها نیز متفاوت است.
شبکه کورا، بیش��تر برای ایجاد بستری مناسب برای پرسش و پاسخ به سواالت 
کاربران ایجاد ش��ده است. اغلب افرادی هم که در این شبکه ها به طراحی سواالت 
می پردازند و س��ایر کاربران به آنها پاسخ می دهند، خود کاربران هستند. به همین 
دلیل این ش��بکه را بس��یاری از افراد یکی از شبکه های مهم و مناسب برای اهداف 
بازاریاب��ی می دانند. امروزه ش��بکه کورا خود را به عنوان یک��ی از پربازدیدکننده ها 

معرفی کرده است.
بنابراین، به خوب��ی می توانیم به اهمیت آن در زمینه بازاریابی پی ببریم، چراکه 
افراد بازدیدکننده از این ش��بکه، روز به روز در حال افزایش است. از طرفی، افرادی 
که این شبکه ها را راه  اندازی کرده اند تالش می کنند از این شبکه به صورت حرفه ای 

برای پژوهش ها و پاسخگویی به سواالت تخصصی استفاده کنند. هرچند هم اکنون 
نیز پاس��خ های درج ش��ده در این سایت تخصصی هس��تند ولی کامال پیش بینی 
می ش��ود که طی چند س��ال آینده، این پاسخ ها از کیفیت باالیی برخوردار شوند و 

میزان تخصصی و حرفه ای بودن آنها افزایش پیدا کند.
از آنجایی که یکی از زمینه های فعالیت بازاریابی، اس��تفاده از بازاریابی دیجیتال 
اس��ت. پس هر زمینه یا بستری که فراهم می شود می تواند یک بستر مناسب برای 
بازاریابی باشد. از آنجایی که افراد زیادی روزانه بیشتر وقت خود را صرف شبکه های 
اجتماعی و مطالعه مطالب آن می کنند، به همین دلیل استفاده از هر پلتفرمی برای 
بازاریابی دیجیتال ضروری است بنابراین برندها به فکر این هستند تا حضوری فعال 
در شبکه های اجتماعی داشته باشند. هرچند شبکه اجتماعی کورا را نمی توانیم به 
عنوان انتخاب اول بسیاری از برندها بدانیم اما می توانیم از زمینه ها و فرصت های آن 

برای افزایش فعالیت های بازاریابی خود استفاده کنیم.
می توانی��م زمینه های مناس��ب در ش��بکه اجتماعی کورا را ک��ه در فعالیت های 

بازاریابی مورد استفاده قرار می  گیرد را در موارد زیر خالصه کنیم.
1- محتوای جذاب

از آنجایی که افراد مختلف و کاربران س��عی می کنند سواالت علمی و تخصصی 
خود را در این ش��بکه ها مطرح کنند و س��ایر کاربران نیز پاس��خ های علمی به آنها 
می دهند بنابراین می توانیم از این شبکه برای تهیه محتوای تخصصی بسیار مناسب 
برای ش��بکه های اجتماعی و سایت های خود استفاده کنیم. سعی کنید با مراجعه 
به این ش��بکه، کلیدواژه های مناسب و اطالعات اصلی را به دست آورید. بسیاری از 
افراد و برندها ممکن است به این نکته توجهی نداشته باشند بنابراین شما به عنوان 

فردی آگاه برای افزایش دانسته های علمی و تخصصی خود و همچنین تهیه محتوا 
می توانید از آن استفاده کنید.

2- آشنایی با سواالت اصلی کاربران
از آنجایی که کاربران در این ش��بکه، س��واالت خود را مطرح می کنند، بنابراین 
می توانید به زمینه های درگیری ذهنی مخاطبان و س��واالت اساسی که آنها دارند 

آشنا شوید.
2- مدیریت سئو

از ش��بکه اجتماعی کورا نیز می توانید مانند سایر ش��بکه ها، برای مدیریت سئو 
اس��تفاده کنید. در صورتی که بتوانید میزان بازدید خود در ش��بکه کورا را افزایش 
دهید، می توانید امیدوار باش��ید که میزان جس��ت وجوی لغات و مطالب موردنظر 
ش��ما بیشتر خواهد ش��د. بنابراین، به راحتی می توانید میزان شهرت و اعتبار خود 

را افزایش دهید.
4- فعالیت تخصصی

براس��اس تجربیات مشاوره بازاریابی، ممکن است بس��یاری از افراد دچار اشتباه 
شوند و صفحه ای که در این شبکه اجتماعی طراحی کرده اند به پاسخگویی سواالت 
مختلف افراد و مخاطبان خود بپردازند. در حالی که باید تالش کنند تمامی سواالتی 
که در حوزه تخصصی آنهاست پاسخ دهند. تا خودشان را به عنوان متخصص در آن 
حوزه معرفی کنند و از طرفی افرادی که به آن شبکه سر می زنند بدانند که به دنبال 
پاسخ سواالت خود باید کجا بگردند و مطمئن هستند که در صورتی که به صفحه 
شما سر بزنند می  توانند سواالت و پاسخ های تخصصی در آن زمینه را مشاهده کنند.
qmpmarketing :منبع

ت��ا به حال پیش آم��ده که برای خرید یک لباس ورزش��ی در گوگل 
جس��ت وجو کنید و لباس موردنظرتان را پیدا کنی��د اما بعد از انتخاب 
لباس از س��ایت خارج نشوید و چرخی بین بقیه محصوالت بزنید، شاید 
عضویت ویژه س��ایت را هم بگیرید و ب��ا 2۰درصد تخفیف اعضای ویژه 
یک گرمکن و یه تاپ و شلوارک ورزشی هم به خریدهاتون اضافه کنید.
ش��اید ش��ما هم جزو آن دس��ته از مشتریان باش��ید که حتی قبل از 
خرید حضوری س��ری به اینترنت می زنند و محصول موردنظرش��ان را 
در چند س��ایت بررس��ی می کنند. طبق آمارهای ارائه شده ۴7درصد از 
مصرف کنندگان قبل از صحبت با فروش��ندگان ۴-۵ سایت و مطلب را 
بررسی می کنند، عالوه بر این ۵1درصد از کل ترافیک سایت ها از طریق 
جس��ت وجوی ارگانیک س��ایت ها و بیش از ۴۰درصد از درآمد سایت ها 

حاصل از ترافیک ارگانیک است.
به همین دلیل اس��ت که ترافیک ارگانیک بس��یار مهم است و کمک 
می کند تا نام تجاری خود را بس��ازید و فروش محصوالت تان را افزایش 

دهید. در ادامه راجع به جست وجوی ارگانیک صحبت خواهیم کرد.
جست وجوی ارگانیک چیست؟

نتایج جس��ت وجوهای ارگانیک نتایجی هس��تند ک��ه بدون پرداخت 
هزین��ه تبلیغات گ��وگل در نتیجه جس��ت وجو در اینترنت به مخاطب 

نمایش داده می ش��وند. این نتایج به طور معمول براس��اس فاکتورهای 
بهینه س��ازی موتورجس��ت وجو )SEO( انجام می ش��ود. از طرفی دیگر 
ممکن است موتورهای جست وجو نتایجی را که برای نمایش آنها هزینه 
به گوگل پرداخته ش��ده اس��ت را نیز نمایش دهند، در این صورت این 
نتایج هن��گام نمایش )Ad( را در کنار لینک خود نش��ان می دهند که 

نشاندهنده تبلیغات هزینه دار گوگل است.
ترافی��ک ارگانیک از اصلی ترین منابع ترافیکی اس��ت که برای ایجاد 
فروش روی آن حس��اب می شود. با داشتن یک استراتژی مناسب برای 
ایجاد ترافیک جس��ت وجو می توانید خیال خود را برای افزایش ورودی 
س��ایت راحت کنید ش��اید این کار به زمان احتیاج داش��ته باش��د ولی 
در بلندمدت می تواند تاثیرات بس��یار خوبی بر بیزینس ش��ما بگذارد از 

الزامات ترافیک ارگانیک تولید محتوای مناسب است.
ش��ما با تولید محتوای درس��ت به س��واالت مخاطب پاسخ می دهید، 
مخاطب برای پیدا کردن جواب س��وال خود وارد س��ایت شما می شود 
و در این حالت اس��ت که ش��ما می توانید محصوالت و خدمات خود را 
به او معرفی کنید. برای به دس��ت آوردن رتبه مناسب و قرار گرفتن در 
نتایج برگزیده باید به کلمات کلیدی، عبارت هایی که بیشتر جست وجو 
می ش��وند و مواردی از این دست توجه کنید. همچنین توصیه می شود 

تا بالگ داشته باشید و در شبکه های اجتماعی فعالیت کنید و صفحات 
خود را برای جس��ت وجوگرها بهینه کنید تا رتبه جست وجوی ارگانیک 

خود را بهبود بخشید.
جس��ت وجو و ترافیک ارگانیک منبع بس��یار مهمی اس��ت که باید به 
آن به طور جدی توجه ش��ود در صورتی که سایت شما به وسیله هزینه 
تبلیغ��ات در نتایج برگزیده باش��د هدف فقط نمایش محصول اس��ت و 
تبلیغات گوگل به تنهایی کمکی به ایجاد وفاداری در مشتری نمی کند.
تعدادی از روش های ایجاد ترافیک و بازدید : مستقیم: ترافیکی که از 

منابع مختلف و ناشناخته به صورت مستقیم ایجاد می شود.
ایمیل: ترافیک ناشی از ایمیل مارکتینگ.

ش��بکه های اجتماعی: ترافیکی که از طریق انواع شبکه های اجتماعی 
ایجاد می ش��ود و از طریق شبکه های اجتماعی مخاطب به سمت سایت 
هدایت می ش��ود. با داشتن یک استراتژی مناس��ب می توانید در جهت 
افزایش ترافیک ارگانیک اقدام کنید. سئو از جمله راه هایی است که در 
این مس��یر به شما کمک می کند. همچنین به کمک گوگل آنالیتیکس 
می توانی��د نتایج فعالیت های انجام ش��ده، ورودی ه��ا و منابع آنها و در 

نهایت اثربخش بودن آنها را بررسی کنید.
blogad :منبع

اهمیت افزایش بازدید و ترافیک ارگانیک سایت

ارسال خودکار در اینستاگرام و 4 مزیت اصلی

بدون شک مدیریت یک صفحه، امری زمان بر محسوب می-شود، 
با این حال ش��ما نمی توانید حجم فعالیت خود را کاهش دهید. در 
غیر این صورت با ریزش ش��دید مخاطب مواجه خواهید شد. اگرچه 
اتوماتیک کردن اقدامات در اینس��تاگرام امری الزامی محسوب می-
ش��ود، ب��ا این حال با توجه به این امر که ای��ن اقدام همچنان مورد 
توجه بس��یاری قرار نگرفته اس��ت، ذکر دالی��ل اهمیت آن ضروری 
خواهد بود. در همین راستا چهار مزیت اصلی آن را بررسی کرده و 

در آخر نرم افزارهای موجود برای این امر را معرفی می کنیم.
1-صرفه جویی در زمان

 ب��رای کس��ب مخاطبین زیاد، ش��ما در کنار در اختیار داش��تن 
محتوای ارزش��مند و جدید، نی��از به فعالیت مداوم��ی نیز خواهید 
داش��ت. بدون ش��ک این امر بس��یار س��خت بوده و ممکن اس��ت 
زمان بن��دی الزم ش��کل نگی��رد. این ام��ر در حالی اس��ت که یک 
سیس��تم خودکار، بدون حتی یک ثانیه تاخیر مطالب موردنظر شما 
را به اش��تراک گذاش��ته و این امر باعث می ش��ود تا در زمان ش��ما 
صرفه جویی جدی ش��ود. با این اقدام دیگر ش��ما به استفاده از چند 
ادمین برای صفحه خود نیاز نخواهید داش��ت که این امر در زمینه 
صرفه جویی در بودجه و افزایش امنیت صفحه، بس��یار مهم اس��ت. 
در نهایت ش��ما زمان بیش��تری را برای انجام اقدامات��ی نظیر انواع 

تحلیل ها به دست خواهید آورد. 
2-افزایش تعامل 

این امر که بتوانید نرخ مناسبی برای ارسال محتواهای خود داشته 
باش��ید و بر طبق یک برنامه زمانی از پیش تعیین شده رفتار کنید، 
مخاطبین نیز می توانند با ش��ما هماهنگ ش��وند. این امر درست به 
مانند برنامه های تلویزیونی است که از قبل لیست گزینه های روزانه 
خود را مشخص می کنند که باعث می شود تا مخاطبین بتوانند خود 
را هماهنگ س��ازند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که شما باید در هر مرحله، نظرات مخاطبین خود را جویا 
شوید تا نسبت به درست بودن تصمیمات، اطمینان حاصل کنید. 

3-صرفه جویی در هزینه ها 
همانط��ور که در بخش نخس��ت نیز عنوان ش��د، در حال حاضر 
بس��یاری از برندها از چند ادمین برای مدیریت پیج خود اس��تفاده 
می کنند. بدون ش��ک بسیار سخت است که انتظار داشته باشید که 
این افراد در س��اعت های پایانی شب یا آغازین صبح نیز فعالیتی را 
داشته باش��ند. همچنین هزینه همکاری با آنها نیز زیاد خواهد بود. 
این امر خصوصا برای برندهای نوپا یک مش��کل محس��وب می شود. 
همچنین همواره احتمال از دس��ت رفت��ن صفحه نیز وجود خواهد 
داشت. به همین خاطر اگر صفحه تنها در اختیار خودتان قرار داشته 
باشد، بدون شک با تقریبا هیچ مشکل امنیتی مواجه نخواهید شد. 

4-امکان فعالیت بیشتر
با این اقدام ش��ما می توانید باالترین حد فعالیت را داشته باشید، 
با این حال در این زمینه فراموش نکنید که س��رعت انتشار مطالب 
نباید باعث ش��ود تا از کیفیت آنها کاس��ته ش��ود. همچنین باید به 
آس��تانه تحمل مخاطبین نیز توجه داشته باش��ید. به صورت کلی، 
صفحه هایی که فعالیت بیش��تری را دارند، س��ریع تر هم به مخاطب 
باالتر دس��ت پی��دا خواهند کرد. نکته دیگری ک��ه باید به آن توجه 
داش��ته باشید این اس��ت که نوع محتوا و میزان زمانبر بودن آن نیز 
از دیگر عوامل مهم محس��وب می ش��ود. برای مثال اگر پس��ت شما 
صرفا یک عکس باشد، بدون شک شما پس از چند دقیقه می توانید 
مطالبی دیگر را ارس��ال کنید. با این حال اگر یک متن بلند همراه 
با مجموعه تصاویری نظیر چند اینفوگرافی را ارس��ال کرده باشید، 

بدون شک نیاز به گذشتن چند ساعت خواهد بود. 
در آخر پس از کسب اطمینان از سودمندبودن این اقدام، ضروری 

است تا با چند نرم افزار قدرتمند در این زمینه آشنا شوید. 
Sendible

این نرم افزار نه تنها برای اینس��تاگرام، بلکه برای تمامی شبکه های 
اجتماعی می تواند مورد اس��تفاده قرار گیرد، با این حال ش��ما تنها 
برای 3۰ روز قادر به اس��تفاده رایگان آن خواهید بود و الزم اس��ت 
ت��ا مبلغی را برای خرید آن هزینه کنی��د که در مقابل خدمات آن، 
کامال ناچیز محسوب می ش��ود. محیط کاربری آن کامال ساده بوده 
و ش��ما پس از ثبت نام و انتخاب ش��بکه اجتماعی خود، می-توانید 
محتواهای موردنظر را ارس��ال کرده و زمان ارس��ال آنها را مشخص 

کنید. 
Tailwind

ای��ن برنام��ه کامال رایگان بوده و این امر باعث می ش��ود تا گزینه 
کامال مناس��بی باش��د، با این حال تنها از دو ش��بکه اینس��تاگرام و 

پینترست پشتیبانی می کند. 
postfity

تف��اوت ای��ن برنامه با س��ایر موارد معرفی ش��ده این اس��ت که 
روش هایی را ب��رای افزایش مخاطبین نیز ارائه می دهد که می تواند 
به رش��د سریع تر ش��ما کمک کند. همچنین با این برنامه می توانید 
برای چن��د روز آینده نیز برنامه ریزی کرده و مطالب موردنظر را در 

صف ارسال قرار دهید. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که به صورت مداوم بر تعداد این 
برنامه  ها افزوده می شود. به همین خاطر از بررسی سایر موارد غافل 

نشده و بهترین را برای خود انتخاب کنید. 
business2community.com :منبع
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تجربیات یک فروشنده بیمه عمر )6(
فروش بیمه عمر به راننده تاکسی

اون س��ال ها هنوز اس��نپ و تپسی نبود. از ش��رکت که بیرون آمدم 
س��وار یه تاکسی شدم و گفتم دربس��ت عباس آباد. راننده تاکسی مرد 
میانسالی بود. با عالمت سر مرا به داخل تاکسی دعوت کرد. هنوز چند 
قدمی نرفته بودیم که آقای راننده سر صحبت را باز کرد. در حالی که 
س��یگارش را روشن می کرد، گفت: سیگار که آزارتون نمیده؟ گفتم: نه 
اما فقط می خوام کمی س��ریع تر برسم س��ر قرار. دنده را عوض کرد و 

گفت: به روی چشم.
از پس��ر 2۵ س��اله اش می گفت که کار ندارد و بیکار است و عصبی. 
می گفت گاهی بنده خدا میاد و روی تاکس��ی می شینه و برای خودش 
کار می کن��ه. نگران آینده زندگی خودش و پس��رش بود. با او همدلی 
کردم و از روزگار و فراز و نش��یب هایش گفتم. کمی که آرام شد گفتم 
ش��اید من بتونم به ش��ما کمک کن��م تا کار کند. انگار ک��ه به او خبر 
برنده شدن در قرعه کشی بی ام و را داده باشند رویش را به طرف من 
برگرداند و گفت: جدی می فرمایید؟ گفتم: از نظر من 1۰۰درصد ولی 
بستگی به خودش دارد. بالفاصله گفت: چقدر حقوق می دید گفتم به 
خودش بس��تگی دارد. برایش از س��ازوکار مالی فروشندگان بیمه عمر 
گفتم. هنوز به مقصد نرسیده بودیم که با گوشی اش به پسرش زنگ زد 
و با احترام گوشی را به من داد تا با او حرف بزنم. از صداش معلوم بود 
پس��ر تیز و بزی است. اونو به شرکت دعوت کردم. پدرش را همان روز 
اول بیم��ه عمر کردم. خودش امروز یکی از  مدیران خوب فروش بیمه 
عمر است. او در کمتر از پنج ماه ۶۰۰ بیمه نامه به نام خودش ثبت کرد. 
اگر رفتار من در تاکسی به گونه ای بود که راننده امکان ارتباط نداشت 
و نمی توانس��ت حرفش دلش را بزند ما امروز یک مدیر خوب فروش و 

حداقل هزار بیمه گذار کمتر داشتیم. 
ما فروشندگان در هر پست و مقامی باید فرصت ها را بیابیم و از آنها 
به ش��کل درستی استفاده کنیم. مهم نیست شما در تاکسی هستید و 
یا در حال ش��نا در درون اس��تخر. مهم نیست که لباس رسمی بر تن 
دارید یا اس��پرت پوشیدید. مهم نیس��ت که فرم بیمه نامه همراه شما 
باش��د یا نه، مهم این اس��ت که شما در هر حالتی فروشنده باشید و از 
هر فرصتی برای فروش استفاده کنید. من می تونستم با یک رفتار سرد 
راننده تاکسی را از خود دور کنم، اما بدون آنکه بدانم او و پسرش دریایی 

از پول و ثروت برای من بودند. 
از لحظه لحظه زندگی به ش��کل درست برای فروش استفاده کنید. 
خود را مقید نکنید که با کت و ش��لوار و کیف سامس��ونت بیمه عمر 
بفروش��ید. شما در حال تماشای فوتبال یا بازی در زمین بسکتبال هم 

می توانید فروشنده باشید. 
بیمه عمر از نظر مردم کاالی ضروری نیس��ت که بخواهند از ش��ما 
بخرند ش��ما باید زمینه ه��ای خرید را برای او فراهم کنید. ش��ما باید 

بفروشید. فروشنده حرفه ای شما هستید. 
اگ��ر بتوانید از همه فرصت های زندگی در همه مکان ها و زمان ها به 
ش��کل درستی برای فروش بیمه عمر استفاده کنید، بی تردید در زمان 
کوتاهی به یکی از بزرگ ترین فروشندگان بیمه عمر تبدیل می شوید و 

می توانید رویاهای زندگی خود را برآورده کنید.
وظایف برندها در مواقع بحرانی

در مواقع بحرانی فرهنگ قوی شرکت و یک تعریف مشخص از هدف 
برند می تواند در کمک به یک برند برای حرکت درس��ت در این مواقع 
بسیار ارزش��مند باش��د. تاکتیک های ارتباطات باید حول اولویت های 
تجارت و ذی نفعان آن شکل بگیرد، اما باید توجه داشت که چگونه این 
اولویت ها با هویت و ارزش های تجاری یک شرکت در بلندمدت مطابقت 
دارند. اگر ش��رکتی با اولویت بندی سود یا تبلیغات در زمان اشتباه در 
برابر ارزش های بیان شده یا تجسم شده خود عمل کند، ممکن است به 
عنوان برند فرصت طلب تلقی شود. صرف نظر از چگونگی انتخاب یک 
برند برای برقراری ارتباط، الزم است به یاد داشته باشید که در مقیاس 
جهانی فکر کنید و یک ذهنیت فراگیر را در س��ازمان تان پیاده س��ازی 

کنید.
برندها به ویژه شرکت های بین المللی، نه تنها با مصرف کنندگان محلی 
خ��ود، بلکه تیم های آنها در سراس��ر جهان باید اطمینان حاصل کنند 
که همه ذی نفعان، کارمندان و مش��ترکان از همکاری های مش��ترک 
حس خوب دریافت می کنند و این مقدمه س��اخت برند در بلندمدت 
در ذهن کاربران داخلی )نفرات س��ازمان( و کاربران خارجی )مشتریان 

و تامین کنندگان( است.
برندها در دنیای امروز نقش و مس��ئولیت عمده ای دارند، به ویژه در 
مواردی که چالش های بهداشت عمومی مانند بحران فعلی کروناویروس 
اس��ت. در این فرصت قصد داریم پیش��نهادات مدیران روابط عمومی 

پیرامون وظایف برندها در مواقع بحرانی را تشریح کنیم:
همدلی: الزم اس��ت اس��تارت آپ ها خط ارتباطی با مشتریان داشته 
باشند که نه تنها درک متقابل داشته باشند بلکه باید اعتماد به آینده و 
توانایی همه را برای همکاری در کنار هم و یافتن راه حل ها نشان دهند.

تعامل: این ش��رکت ها باید با ذی نفعان خود درگیر باشند و از طریق 
اقدامات خود باعث ایجاد اعتماد به نفس در برند ش��وند و همچنین از 

تمام ظرفیت خود برای استفاده حمایت کنند.
آموزش: استفاده از چندین کانال برای آموزش ذی نفعان و مشتریان 
خ��ود در مورد بحرانی، پیرامون اقدامات پیش��گیری و درمان ضروری 
اس��ت. رویکرد 3E همچنین با تقویت اطالع��ات صحیح و مهار اخبار 
جعلی که در اکوسیس��تم پخش می ش��ود، ش��رکت ها را ب��رای ارائه 
پشتیبانی از تالش سازمان هایی مانند دولت و WHO ترغیب می کند.

اگر یک شرکت بزرگ هستید که برای مبارزه با کرونا ویروس کمک 
مالی می کنید، باید اعالمیه دقیقی را با اطالعات کلیدی پیرامون مبلغ 
دقیق کمک ه��ای مالی، س��ازمان های گیرنده هدف اه��دا، تدارکات، 
نتیج��ه و ... انجام دهید. اگر خدمات یا محصوالت ش��ما به این بحران 
coronavirus بس��یار مرتبط هستند، ممکن اس��ت انجام برخی از 
دانش افزایی ها در مورد پیش��گیری از انتقال ویروس ضروری است و در 

صورت عدم انجام آن مورد قضاوت قرار خواهید گرفت.
در مواقع ش��رایط اضطراری، همیش��ه امکان استفاده از کمپین های 
CSR ق��وی وج��ود دارد و در حال حاضر تع��دادی از برندهای بزرگ 
و کوچ��ک که ب��رای مبارزه با وی��روس چین س��رمایه گذاری کرده اند 
وج��ود دارد. – L’Oréal و Estée Lauder فقط دو نمونه زیبایی از 
مارک هایی است که به سرعت با بودجه متعهد به این اتفاق برخواسته اند.
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کارش��ناس های عرصه سالمت همیش��ه از تالش برای استفاده از فناوری های تازه 
در زمینه بهداش��ت صحبت می کنند. اغلب پزشک های متخصص همیشه از کمبود 
امکانات فناورانه در عرصه فعالیت شان در مقایسه با سایر حوزه ها شکایت دارند. این 
امر در طول دهه اخیر با توجه ویژه کارآفرینان به حوزه س��المت موجب ایجاد پیوند 

نزدیک میان عرصه فناوری و سالمت شده است. 
امروزه فناوری های س��المتی و بهداشتی بس��یار زیادی در دسترس مردم عادی و 
متخصصین قرار دارد. شاید تا همین چند دهه پیش طراحی روبات های هوشمند برای 
مدیریت عمل های جراحی بیشتر شبیه شوخی بود، اما اکنون روبات های پیشرفته به 
مرحله بهره برداری رسیده اند. سال 2۰19 همراه با نوآوری های بسیار زیادی در عرصه 
پزشکی بود. این امر پیوند میان فناوری و سالمت را بیش از هر زمان دیگری نزدیک 
ساخت. تبادل دیجیتال اطالعات کمک بسیار زیادی به افزایش سرعت فرآیند تعامل 
میان پزشکان و کادر درمانی به طور کلی با بیمار کرده است. نوید اصلی افراد حاضر در 
دنیای فناوری تغییر نحوه رفتار با بیماران با استفاده از ابزارهای تازه است. این امر در 

بلندمدت نوعی انقالب تازه در عرصه پزشکی و سالمت ایجاد خواهد کرد. 
سیستم های س��المتی همیش��ه اجزای پیچیده ای داش��ته اند. هرچه امکانات در 
دسترس ما توسعه پیدا می کند، انتظارمان برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی 
بیشتر می شود. این امر مورد توجه بسیاری از کارآفرینان قرار داشته است. به همین 
خاط��ر در ط��ول دهه های اخی��ر ابزارها و فناوری ه��ای تازه ای در ای��ن عرصه مورد 
بهره برداری قرار گرفته است. در ادامه 1۰ مورد از برترین ابزارها و فناوری های تازه در 

حوزه سالمت را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی

فناوری هوش مصنوعی در طول س��ال های اخیر توسعه بس��یار زیادی پیدا کرده 
اس��ت. ما به عنوان کارآفرین بیش��تر با هوش مصنوعی در عرص��ه بازاریابی و روابط 
عمومی آشنایی داریم. نکته مهم در این میان توانایی های بسیار زیاد هوش مصنوعی 
در زمینه تعامل شبیه به انسان است بنابراین ما کار دشواری برای جایگزینی روبات ها 
و نس��ل جدید هوش مصنوعی به جای خدمات انسانی نخواهیم داشت. بدون تردید 
هنوز هم برای اعطای اختیارات نامحدود به هوش مصنوعی در زمینه سالمت نیاز به 
زمان است، با این حال همین االن نیز بسیاری از خدمات درمانی به صورت خودکار از 

سوی سیستم های دارای هوش مصنوعی دنبال می شود.
یکی از شکایت های همیشگی بیماران در زمینه مراجعه به درمانگاه ها شلوغی بیش 
از اندازه اس��ت. این امر کیفیت ارائه خدمات به بیم��اران را تحت تاثیر قرار می دهد. 
سامانه ای هوشمند امکان مدیریت داده های مربوط به میلیون ها بیمار در زمان واحد 
را دارد. به این ترتیب کادر مدیریتی درمانگاه امکان برنامه ریزی برای س��ایر خدمات 

رسانی ها را خواهند داشت. 
براس��اس پیش بینی موسسه فوربس، صنعت بهداشت و سالمت دیجیتال تا سال 
2۰2۵ ارزش��ی معادل 2۰۰ میلیارد دالر پیدا خواهد کرد. این امر به معنای ضرورت 
توجه به فناوری های حوزه س��المت از سوی کارآفرینان است. همچنین دیگر خبری 
از نارضایتی های ناش��ی از پیگیری خدمات درمانی نخواهد بود. ش��اید برخی از ما در 
گوشی های هوش��مندمان اپ های ساده ای در حوزه سالمت و پزشکی داشته باشیم. 
بدون تردید در طول س��ال های پیش روی فناوری موجود در زمینه طراحی اپ های 
حوزه س��المت پیشرفت قابل توجهی خواهد کرد. شاید در آینده ای نزدیک برخی از 
خدم��ات درمان��ی بدون نیاز به مراجعه به درمانگاه قابل پیگیری باش��د. این امر نیاز 

بیمارستان ها به کادر درمانی پرتعداد و شیفت های طوالنی را کاهش خواهد داد. 
ه��وش مصنوعی در زندگی فعلی ما تاثیر بس��یار زی��ادی دارد. نکت جالب اینکه 
برخی از کارشناس ها توانمندی بسیار بیشتری برای این فناوری قائل هستند. یکی از 
مهم ترین گام ها در زمینه ارائه خدمات درمانی گفت وگو با بیمار است. این امر اهمیت 
بسیار زیادی برای کادرهای درمانی و همچنین فرآیند تشخیص بیماری دارد. تالش 
اصلی اغلب ش��رکت های فعال در حوزه س��المت جایگزینی هوش مصنوعی با کادر 
درمانی در زمینه گفت وگو با بیماران اس��ت. نیت این امر امکان طبقه بندی س��ریع 
داده ها و ارائه ش��ان به پزشک متخصص است. بی تردید این امر تاثیر قابل توجهی بر 

روی افزایش کیفیت ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در سراسر دنیا خواهد داشت. 
یکی از انتقادات اصلی به نس��ل اول هوش مصنوعی نیاز به تعریف بانک اطالعاتی 
وسیع برای کارکرد مناسب شان بود بنابراین اهالی عرصه فناوری باید فکری به حال 
این مسئله کنند. خوشبختانه نسل جدید هوش مصنوعی در پیوند با یادگیری ماشینی 
مش��کل مورد نظر را حل کرده اس��ت. به این ترتیب امکان مدیریت امور مربوط به 
بیم��اران بدون نیاز به تعریف بانک های اطالعاتی گس��ترده وجود دارد. مزیت اصلی 
فناوری یادگیری ماشینی امکان مراجعه به اینترنت یا مقاالت پزشکی از سوی هوش 
مصنوعی برای ارائه پاسخ های دقیق تر به بیماران است. این امر مزیت بسیار بزرگی در 

دنیای پرستاری و پزشکی ایجاد خواهد کرد. 
ام��روزه برخ��ی از برندهای بزرگ عرص��ه IT مانند گوگل نی��ز وارد عرصه تولید 
نرم افزارهای حرفه ای س��المت محور ش��ده اند. مهم ترین تولید گ��وگل در این زمینه 
دس��تیار بهداشتی Deep Mind اس��ت. این دستیار کاربردهای بسیار زیادی دارد. 
یکی از کاربردهای مورد نظر امکان کمک به تش��خیص انواع بیماری هاس��ت. به این 
ترتی��ب افراد بدون نی��از به مراجعه به درمانگاه امکان اط��الع از ابتال به یک بیماری 

خاص را خواهند داشت.
خودکارس��ازی فرآیندهای مختلف در عرصه سالمت در دهه پیش روی نیز ادامه 
خواهد داشت. هنوز عرصه های بسیار زیادی توانایی بهره مندی از خدمات حوزه هوش 
مصنوع��ی را دارد بنابراین عرصه فعالیت کارآفرینان در زمینه فناوری های س��المت 

مهیا خواهد بود. 
هدف اصلی از خودکارس��ازی فرآیندهای پزش��کی با استفاده از هوش مصنوعی و 
یادگیری ماش��ینی کاهش مدت زمان اتالف وقت بیماران اس��ت. امروزه در برخی از 
بیماری ها هر لحظه نیز دارای اهمیت است به این ترتیب با کمک فناوری های جدید 

امکان حفظ جان تعداد هرچه بیشتری از بیماران فراهم می شود. 
2. فناوری تشخیص رایانه ای- تصویری

تش��خیص برخ��ی از بیماری ها نیازمند تهیه عکس های خاصی اس��ت. این امر به 
طور معمول زمان زیادی از بیماران در درمانگاه می گیرد. یکی از نوآوری های تازه در 
عرصه سالمت فراهم سازی امکانات موردنیاز برای تهیه عکس های تشخیص بیماری 
به صورت رایانه ای اس��ت. پزشکان در زمینه تشخیص برخی از بیماری ها بر حدس و 
گمان تکیه می کنند. این امر نگرانی های زیادی برای بیماران به همراه دارد. همچنین 
احتمال تش��خیص اش��تباه و طی کردن روند درمانی نامناس��ب نیز افزایش می یابد. 
راهکار مناسب برای پزشکان در چنین شرایطی استفاده از فناوری های بهتر به منظور 
تش��خیص دقیق تر خواهد بود. فناوری تشخیص رایانه ای- تصویری در همین راستا 

توسعه یافته است. 
امروزه درمان بیماری هایی نظیر سرطان در صورت تشخیص به موقع بسیار راحت 
است. نکته مهم در اینجا مراجعه بیماران دارای سرطان به مراکز درمانی پس از شروع 
وخامت اوضاع است. اگر فناوری برای تشخیص سریع نشانه های سرطان وجود داشته 
باشد، افراد به راحتی امکان مقابله با شرایط را خواهند داشت. این امر میزان مرگ و 

میر و صدمات ناشی از سرطان را به شدت کاهش خواهد داد. 
گاهی اوقات بیماران در فرآیند درمان س��ختی های زیادی را تحمل می کنند. این 
امر به طور ویژه در مورد تش��خیص های دیرهنگام صحت دارد. وقتی بیماری تا حد 
زیادی رشد کرده باشد، مقابله با آن دشوار خواهد شد. فناوری های تشخیص رایانه ای- 
تصوی��ری تا پیش از این فقط برای مراکز درمانی تهیه می ش��دند. نکته مهم در این 
میان توجه اهالی دنیای فناوری و کس��ب و کار به توس��عه چنین فناوری هایی برای 
افراد عادی است. به این ترتیب اکنون برخی از اپ های ویژه برای تشخیص برخی از 
بیماری ها براساس تهیه عکس از افراد وجود دارد. این امر امکان ابتال به بیماری های 
خ��اص را بیان می کند. به این ترتی��ب در صورت احتمال ابتال به بیماری برای کاربر 

پیام اخطار ارسال می شود. 
یکی از نکات مهم در زمینه بهداشت و سالمت ارزیابی مداوم وضعیت بدنی است. 
ش��مار بس��یار زیادی از افراد نسبت به این امر توجه کافی ندارند. به همین خاطر در 
عمل شانس ابتالی بسیار زیادی خواهند داشت. اگر ما به دنبال کاهش میزان ابتال به 
بیماری های مختلف هستیم، باید به طور مداوم وضعیت مان را بررسی کنیم. مراجعه 
به درمانگاه برای بررس��ی وضعیت بدنی گزینه موردعالقه اغلب مردم نیست. فناوری 
در اینجا نیز به کمک مردم آمده است. اگر شما در زمینه تشخیص پزشکی مهارتی 
ندارید، اس��تفاده از اپ های بررس��ی وضعیت بدنی باید در دستور کارتان قرار گیرد. 
این امر اهمیت بس��یار زیادی خواهد داش��ت. بدون تردید اس��تفاده از این فناوری ها 
نیازمند توس��عه ابزارهای جانبی خاصی است. این امر ما را به فناوری دیگری هدایت 

خواهد کرد.
3. فناوری های پوشیدنی

ساعت های هوشمند و گجت هایی نظیر فیت بیت، گارمین یا ساعت اپل از جمله 
فناوری های کاربردی در زمینه سالمت هستند. شاید کاربرد اصلی این ابزارها در زمینه 
سالمت نباشد، اما به واس��طه نوآوری های جذاب امکان ارائه خدمات بهتر درمانی را 
فراهم می کنند. گجت های پوشیدنی در طول سال های اخیر به سرعت در میان مردم 
توس��عه پیدا کرده اند. این امر کار را برای توس��عه فناوری های عرصه بهداشت بسیار 
س��اده کرده اس��ت. اگر ما به دنبال طراحی برنامه ای برای ارزیابی وضعیت س��المت 
کاربران هستیم، باید نسبت به سنجش فشار خون یا ضربان قلب توجه داشته باشیم. 
گجت هایی نظیر ساعت های هوشمند پیگیری این امور را به ساده ترین شکل ممکن 

فراهم کرده است. 

شرکت های فعال در زمینه بیمه سالمت یا درمانگاه ها به طور وسیعی از گجت های 
پوشیدنی استفاده می کنند. برخی از برندهای عرصه فناوری برای توسعه هرچه بهتر 
محصوالت شان اقدام به همکاری با برندهای مشهور در عرصه درمان و خدمات پزشکی 
می کنند. به این ترتیب خیال مشتریان نسبت به کیفیت باالی محصوالت جمع خواهد 
شد. این امر کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در بسیاری از کشورها را توسعه 

داده است. 
س��اعت های هوشمند در طول سال های اخیر توسعه بس��یار زیادی پیدا کرده اند. 
نسل جدید ساعت های هوشمند دارای فناوری تشخیص برخی از بیماری ها براساس 
اتصال با بدن کاربر هس��تند. این امر در زمینه خدمات پزش��کی کاربرد زیادی دارد. 
امروزه برخی از درمانگاه ها برای بررسی سابقه سالمت بیماران اقدام به ارزیابی حافظه 
ساعت  هوش��مند یا دیگر گجت های پوشیدنی آنها می کنند. به این ترتیب اطالعات 
موردنیاز آنها به س��ادگی در اختیارشان قرار خواهد گرفت. این امر به معنای کاهش 
نیاز به آزمایش های متعدد از سوی بیماران است بنابراین روند درمان آنها به سرعت 

پیگیری خواهد شد. 
4. واقعیت مجازی و افزوده

توس��عه فناوری های واقعیت مجازی و افزوده بیشتر از جنبه سرگرمی مورد توجه 
برنده��ا قرار گرفته اس��ت. امروزه این دو فناوری در تم��ام عرصه های زندگی ما نفوذ 
کرده اند. نکته جالب اینکه اکنون یافتن حوزه هایی بدون تاثیرپذیری فناوری موردنظر 
بسیار دشوار خواهد بود. بدون تردید هر فناوری کاربردی در راستای نقش آفرینی در 
زمینه بهداشت و سالمت نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این امر شامل فناوری 

واقعیت مجازی و افزوده نیز می شود. 
یکی از کاربردهای اصلی فناوری واقعیت مجازی و افزوده آموزش خدمات پزشکی 
و اقدامات اولیه به هنگام بروز حوادث ناگوار است. بسیاری از اوقات تلفات اصلی یک 
حادثه به دلیل عدم آشنایی درست قربانیان و افراد نزدیک به آنها با شیوه های درمانی 
و کمک های اولیه تش��دید می شود. اس��تفاده از فناوری های واقعیت مجازی و افزوده 
شانس افراد بیشتری برای کمک به قربانیان حوادث را افزایش می دهد. به این ترتیب 

ما فضای سالم تری برای بیماران خواهیم داشت. 
آم��وزش کادرهای پزش��کی پس از پایان تحصیالت در مراکز دانش��گاهی یکی از 
دغدغه های درمانگاه ها محس��وب می شود. بدون تردید فقط با حضور در کالس های 
آموزش��ی امکان یادگیری عمل های جراحی پیچیده فراهم نمی ش��ود. گاهی اوقات 
پزش��کان تازه کار باید تجربه عملی نیز کسب کنند. این امر در مورد پزشکان تازه کار 
ش��امل اس��تفاده از برخی حیوانات یا ش��روع با جراحی های س��اده می شود. مزیت 
فناوری واقعیت مجازی و افزوده امکان ارائه خدمات آموزشی باکیفیت به دانشجویان 
رش��ته پزشکی است. به این ترتیب دیگر نیازی به صرف هزینه های باال برای تقویت 

مهارت های دانشجویان نخواهد بود. 
5. ثبت داده های پزشکی به صورت الکترونیکی

اطالعات بیماران در مراکز درمانی به شیوه های مختلفی ثبت و نگهداری می شود. 
امروزه هنوز هم اغلب درمانگاه ها دارای سیس��تم های ثبت اطالعات فیزیکی هستند. 
این امر جس��ت وجوی میان پرونده های مختلف برای کادرهای خدماتی و پزش��کان 
را دش��وار می کند. بنابراین استفاده از سیستم های هوشمند و به روز نقش مهمی در 

افزایش سرعت خدمات رسانی درمانگاه ها خواهد داشت. 
ثبت اطالعات بیماران به صورت الکترونیکی دسترسی به آن را ساده خواهد کرد. 
ب��ه این ترتیب پزش��کان مختلف به هنگام تعامل با بیم��اری واحد امکان بارگیری و 
مش��اهده اطالعات از سراس��ر دنیا را خواهند داش��ت. یکی از نکات منفی در زمینه 
سفرهای خارجی گردشگران مربوط به دشواری های انتقال پرونده های پزشکی است. 

این مشکل با استفاده از سیستم های ثبت داده الکترونیکی حل خواهد شد. 

خوش��بختانه امروزه نرم افزارهای بسیار زیادی در زمینه ثبت اطالعات بیماران به 
صورت هوش��مند وجود دارد. این سیستم ها در صورت نیاز کادرهای درمانی آخرین 
اطالعات بیمار را در اختیارش��ان قرار خواه��د داد. همچنین امکان پیگیری آخرین 

پزشک بیمار نیز فراهم خواهد بود. 
6. فناوری نسل پنجم اینترنت

فناوری نس��ل پنجم اینترنت در حوزه سالمت و بهداشت کاربردهای بسیار زیادی 
دارد. امروزه بس��یاری از درمانگاه ها دارای ترافیک اینترنت سنگینی هستند. این امر 
حتی باز کردن یک ایمیل س��اده را نیز دش��وار می کند. بدون تردید در روند درمان 
بیماران هر دقیقه دارای اهمیت اس��ت بنابراین سرعت پایین خدمات آنالین به هیچ 
وجه قابل قبول نخواهد بود. نسل پنجم خدمات اینترنت امکان انتقال داده های مختلف 

با سرعت بسیار زیادی را فراهم می کند. 
بسیاری از تیم های جراحی در فرآیند درمان بیمار نیازمند اتصال پایدار و پرسرعت 
آنالین هس��تند. فناوری نسل پنجم اینترنت امکان دسترس��ی به هرگونه داده های 
موردنیاز را فراهم می س��ازد بنابراین دیگر مشکلی در این زمینه پیش روی کادرهای 

درمانی و جراحی نخواهد بود. 
7. خدمات تلفنی حوزه سالمت

شخصی سازی خدمات پزشکی و ارائه آنها به ساده ترین شیوه ممکن اهمیت بسیار 
زیادی دارد. اغلب این خدمات با محوریت اصلی بیماران صورت می گیرد. به این ترتیب 
ما بدون نیاز به مراجعه به درمانگاه ها امکان بهره مندی از خدمات درمانی را خواهیم 
داشت. بدون تردید استفاده از هوش مصنوعی در اینجا نیز قابل توجه است. فقط در 
صورت اس��تفاده از هوش مصنوعی درای توانایی بسیار باال امکان مدیریت حوزه های 
موردنظر فراهم خواهد ش��د. نکته مهم در این میان ضرورت اس��تفاده از پزشک های 
متخصص برای پشتیبانی از سیس��تم های هوشمند است. در غیر این صورت با بروز 
خطای احتمالی از س��وی هوش مصنوعی، بیمار موردنظر تجربه منفی را پیش روی 

خواهد داشت. 
بدون شک حفاظت از اطالعات بیماران در قبال حمله های سایبری اهمیت زیادی 
دارد. بس��یاری از بیمارس��تان های بزرگ در این زمینه هزینه های سرسام آوری انجام 
می دهند. به این ترتیب آنها توانایی مدیریت اطالعات بیماران را پیدا می کنند. نکته 
مه��م در این زمینه نقش خدمات تلفنی در کاهش دش��واری های عرصه حفاظت از 
اطالعات بیماران اس��ت. اگر ما فقط اندکی در این زمینه سرمایه گذاری کنیم، امکان 
س��رقت اطالعات از سیس��تم های تلفنی به صفر نزدیک خواهد شد. این امر نیازمند 
تعریف بانک اطالعات جداگانه از سیستم های تلفنی خواهد بود. با این حساب امنیت 

اطالعات بیماران ما به شدت افزایش خواهد یافت. 
۸. سیستم های دارای بالک چین

بالک چین فناوری بس��یار مهمی در زمینه حفظ نرم افزارها و کدهای واس��طه در 
زمینه ارتباطات آنالین اس��ت. این امر احتمال س��رقت اطالعات را به شدت کاهش 
می دهد. امروزه برخی از برندهای فعال در حوزه بهداشت به طور مداوم نگران وضعیت 
اطالعات بیماران شان هستند. این امر با استفاده از فناوری بالک چین فرصت طالیی 

برای بهبود سطح امنیت اطالعات بیماران را فراهم می سازد. 
عرصه اصلی فعالیت فناوری بالک چین در زمینه کاهش خطرات ناش��ی از تبادل 
اطالعات در عرصه فناوری اس��ت. این امر کاربرد بسیار زیادی در زندگی روزمره ما و 
سرنوشت بسیاری از برندها دارد بنابراین استفاده درست از این فناوری نقش مهمی 

در بهبود شرایط خواهد داشت. 
تعیین پس��وردهای چندبعدی و پیچیده برای اطالعات اهمیت بس��یار زیادی در 
تامین امنیت شان دارد. این امر موجب اعتماد بیشتر بیماران به فناوری های دیجیتال 
در عرصه پزشکی می شود بنابراین بیمارستان ها و موسسه های خدمات حوزه سالمت 
باید هرچه بیشتر از چنین فناوری هایی استفاده کنند. در غیر این صورت امکان جلب 

اعتماد بیماران به شیوه های جدیدی فراهم نخواهد شد. 
9. روبات های چت

استفاده از روبات های چت همیشه برای اهالی دنیای فناوری اهمیت زیادی داشته 
اس��ت. این امر با توس��عه فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی موجب معرفی 
نسل دوم روبات های چت شده است. نسل تازه روبات های چت امکان پیگیری خدمات 
درمانی مختلف در کمترین زمان ممکن را فراهم می کند. بدون تردید ما در حوزه های 
مختلف��ی نیازمند خدمات آنالین هس��تیم. این امر در حوزه درمان به ش��دت حس 
می شود بنابراین ما باید توجه ویژه ای به این امر داشته باشیم. نکته مهم در این میان 
کمبود امکانات و کادرهای متخصص برای ارائه خدمات آنالین به بیماران اس��ت. در 

چنین شرایطی استفاده از روبات های چت اهمیت ویژه ای پیدا می کند. 
برخی از روبات های چت دارای کاربرد بس��یار ساده ای نظیر تعیین نوبت ویزیت یا 
پیگیری خدمات درمانی هس��تند، با این حال نمونه های تازه تر در زمینه ارائه برخی 
از توصیه های پزش��کی براساس اظهارات بیماران نیز توانمند هستند. این امر توانایی 
روبات های چت برای ارائه خدمات تخصصی را افزایش داده است. با این حساب گاهی 

اوقات ما به هیچ وجه نیازمند مراجعه به درمانگاه نخواهیم بود.
بی ش��ک فناوری روبات های چت در زمینه س��المت هنوز در ابتدای راه قرار دارد. 
اس��تفاده از نظرات بیماران در زمینه ارائه خدمات و همچنین ایجاد پیوند نزدیک تر 
میان حوزه س��المت و فناوری برای توسعه اپ ها و روبات های موجود ضروری خواهد 

بود. 
10. جست وجوی صوتی

فناوری جست وجوی صوتی امکانات بسیار زیادی در اختیار بیماران قرار می دهد. 
امروزه بس��یاری از مردم به جای تایپ موارد مورد نیازش��ان برای یافتن اطالعات در 
موتورهای جس��ت وجو اقدام به استفاده از جست وجوی صوتی می کنند. این فناوری 
در اپ های حوزه سالمت کاربرد زیادی خواهد داشت. به این ترتیب ما با بیان مشکل 
موردنظرمان امکان اس��تفاده از خدمات پزش��کی به صورت برخط را پیدا می کنیم. 
سیس��تم های درمانی دارای هوش مصنوعی بس��یار پیشرفته هستند. این امر امکان 
یافت��ن نکات تخصصی در زمین��ه بیماری های مختلف، با تعامل بیم��اران، را فراهم 

می سازد. 
امروزه برخی از دستیارهای هوشمند نیز در زمینه ارائه خدمات پزشکی و سالمت 
محور فعالیت دارند. این امر ش��امل دس��تیارهای سیری، الکس��ا و گوگل هوم است. 
مایکروس��افت نیز با معرفی دس��تیار کورتونا گام مهمی در این عرصه برداشته است. 
شرکت های فعال در زمینه سالمت باید سازگاری بسیار زیادی با الگوی جست وجوی 
صوتی داشته باشند. در غیر این صورت احتمال شکست در جلب نظر بیماران افزایش 

می یابد. 
جمع بندی

فناوری های نوین نقش مهمی در توسعه خدمات بهداشتی و سالمت ایفا می کنند. 
این امر محدود به حوزه خاصی از درمان و سالمت نیست. نکته مهم استفاده درست 
از فناوری های در دسترس و تالش برای ارائه خدمات بهتر است. به این ترتیب امکان 
جلب نظر بیماران فراهم خواهد ش��د. بس��یاری از مردم هنوز نس��بت به استفاده از 
فناوری های مدرن در حوزه س��المت اطمینان کافی ندارن��د. تالش برای جلب نظر 
مردم با اس��تفاده از فناوری های تازه بخش مهمی از کار کادرهای درمانی و برندها را 

تشکیل می دهد. 
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در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شد؛
اجرای طرح ضدعفونی در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 

آذربایجان شرقی
تبریز - ماهان فالح: در راس���تای اجرای طرح پیش��گیری 
از ش��یوع ویروس کرونا و ب��ا هماهنگی های صورت گرفته طرح 
ضربتی ضدعفون��ی و گندزدایی در محل اداره کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اجراء شد. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان با اعالم این خبر 
اظهار کرد: ب��ا هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت مجموعه 
کارخانجات کلرپارس و به همت کارشناس��ان این شرکت طرح 
ضربتی ضد عفونی محل های خدمت رسان اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان اجرا شد. میراحد حسینی تصریح کرد: این طرح در راستای کنترل و پیشگیری از 
ش��یوع بیماری کرونا و انتش��ار ویروس به عمل آمد که این امر در کنار اقدامات سایر نهادها و سازمانهای 
خصوصی و دولتی در جهت س��الم س��ازی محیط کار ب��رای کارکنان و نیز خدم��ت گیرندگان اداره کل 

صورت گرفت.
وی اظهار کرد: پیش از این، از زمان اعالم وزارت بهداشت و استانداری آذربایجان شرقی مواد ضدعفونی 
کننده در بین واحدهای اداره کل توزیع و این ادارات از انتشار ویروس کرونا گندزدایی و مرتبا ضدعفونی 
می شوند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی همچنین از موکول شدن جلسات هیات 
های تش��خیص و حل اختالف کارگری به ماه  آتی خبر داده تصریح کرد: با هماهنگی های صورت گرفته 

این هیات ها در ایام عاری از بیماری برگزار خواهد شد.
 وی همچنین از حضور و غیاب مستمری بگیران بیمه بیکاری خبر داد و افزود: حضور و غیاب این افراد 

تا اردیبهشت بدون حضور مستمر بگیران صورت خواهد گرفت.

اقدامات شرکت گاز استان اردبیل در مقابله با ویروس کرونا
اردبیـل - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل ش��رکت گاز 
اس��تان اردبی��ل از اقدامات گس��ترده این ش��رکت در مقابله با 

ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان اردبیل، سردار 
اس��ماعیلی مدیر عامل این شرکت از انجام اقدامات گسترده به 
منظور مقابله با شیوع این بیماری در شرکت گاز استان خبر داد 
و گفت: با توجه به ش��رایط پیش آمده در س��طح استان اردبیل 
اقدامات پیش��گیرانه و مراقبتی بر اس��اس ش��یوه نامه ابالغی به 
منظور مقابله با ش��یوع ویروس کرونا در س��طح ادارات استان انجام شده است. وی برگزاری دوره آموزشی 
مجازی ، تهیه پوس��ترهای آموزش��ی و دس��تورالعمل های بهداشتی در زمینه بهداش��ت فردی ، غذایی ، 
توزیع دس��تکش یک بار مصرف ، تنظیف س��طوح در دس��ترس کارکنان ، هماهنگی کامل ادارات تابعه 
با س��ازمان های مرتبط، اطالع رس��انی راه های مقابله و پیش��گیری این بیماری ، ضدعفونی نمودن تمام 
س��اختمان ها و دفاتر کارکنان به ویژه آبدارخانه ها، آموزش نیروهای خدماتی و اداری، ضدعفونی کردن 
س��اختمان ها به صورت دوره ای ، نصب بنرهای آموزش��ی مقابله با ویروس کرونا ، استفاده از دستگاههای 
چشمی ضد عفونی کننده و ... را از اقدامات این شرکت در جهت مقابله با کرونا ویروس برشمرد و گفت: 
از مش��ترکین گاز طبیعی در س��طح استان خواستاریم با توجه به ش��رایط بوجود آمده در سطح استان از 

مراجعات غیر ضروری به ادارات تابعه شرکت گاز استان اردبیل خودداری نمایند.

با همت شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان :
خریداری اقالم مورد نیاز بخش کرونای بیمارستان مسجدسلیمان 

اهواز – شـبنم قجاوند: جلس��ه بررس��ی آخری��ن وضعیت 
بخش بهداشت و درمان مسجدس��لیمان در خصوص پذیرش و 
نگه��داری از بیماران مبتال به ویروس کرونا با حضور تعدادی از 
اعضای شورای تأمین به میزبانی شرکت بهره برداری نفت و گاز 

مسجدسلیمان برگزار شد .
دادستان عمومی و انقالب شهرستان مسجدسلیمان در ابتدای 
جلسه ضمن تقدیر از پای کار بودن و همراهی همیشگی صنعت 
نفت در ارائه خدمات  عمومی ، از این ش��رکت درخواس��ت کرد 

در جهت رفع نگرانی عمومی از بابت نبود اقالم بهداشتی و تجهیزات درمانی اقداماتی را صورت بخشد .
علی اسکندی با اشاره به خدمات شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان در جهت پیشگیری و شیوع ویروس 
کرونا گفت : درخواستم این است که اقالم مورد نیاز جهت پیشگیری و ارائه خدمات تخصصی و عمومی با 
کمک این شرکت خریداری و برای ارائه خدمات رایگان به عموم شهروندان به مدیریت بهداشت و درمان 
شهرستان واگذار شود . مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نیز طی سخنانی با اشاره 
به خریداری تعدادی از اقالم پزش��کی و بهداش��تی مورد نیاز از جمله تب س��نج های دیجیتال و اکس��ی 
متر - الکل - آب ژاول - دس��تگاه های مه پاش خودرویی و دس��تی گفت : این شرکت از زمان شیوع این 
ویروس در کنار س��ایر س��ازمان های دولتی اقدامات پیشگیرانه ای را در جهت مقابله با شیوع و گسترش 
ویروس کرونا صورت بخش��یده اس��ت . مهندس قباد ناصری افزود : آمادگی این را داریم که برای حفظ 
سالمت روانی و جسمانی شهروندان عزیزمان تا حد امکان از توان مالی و تجهیزاتی مان استفاده کنیم .

وی با اشاره به اینکه این شرکت با در اختیار داشتن حدود ۴۰۰۰ نفر پرسنل و تقریباً 1۶۰۰۰ نفر با 
احتس��اب اعضای خانواده بزرگترین جامعه ی اداری این شهر محسوب می شود تصریح کرد : سالمتی 
تک تک ش��هروندان اعم از شرکتی یا غیرشرکتی برای ما مهم و حیاتی است چرا که مبتال شدن یکی 
از پرس��نل این ش��رکت یا بالعکس یکی از ش��هروندان می تواند به آس��انی موجب درگیر شدن تعداد 
وس��یعی از آح��اد جامعه گردد . مهندس ناصری ادام��ه داد : از همین جا و به نیابت از هیأت مدیره ی 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به آقای دادستان و مدیریت بهداشت و درمان شهرستان 
قول می دهم برای تأمین تجهیزات و وس��ایل پیش��گیرانه ، مراقبتی و درمانی الزم جهت مقابله با این 
ویروِس منحوس و در نهایت تأمین امنیت روانی و بهداشتی و درمانی جامعه از هیچ کوششی فروگذار 

نخواهیم کرد .
وی همچنین از مدیران بخش های مالی و کاالی این ش��رکت درخواست کرد با رعایت ضوابط اداری و 
مالی اقالم مورد نیاز و درخواس��ت ش��ده ی بخش بهداشت و درمان در سریع ترین زمان ممکن خریداری 

و برای ارائه خدمت رایگان به شهروندان ، در اختیار آنها قرار گیرد .

در راستاي ارتقاء سطح پیشگیري از کرونا در واحدهاي عملیاتي
تغییر ساعت کاری نوبت کاران شرکت های بهره بردار مناطق نفت خیز جنوب

اهواز – شـبنم قجاونـد: مدیر تولید ش��رکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب از تغییر س��اعت کاری نوبت کاران ش��اغل در 
تاسیسات عملیاتی این ش��رکت خبر داد. مهندس سعید کوتی 
گفت: س��اعت کاری نوبت کاران در ش��رکت های بهره برداری 
نفت و گاز گچساران، کارون، مارون و آغاجاری تا پایان فروردین 
ماه سال 1399 به صورت دو روز صبح کاری 12 ساعته، دو شب 
کاری 12 ساعته و ۴ روز استراحت تغییر یافت.  وی افزود: این 
تصمیم به منظور حضور بیش��تر کارکنان در منزل اتخاذ شده و 
همچنین ریس��ک ابتال به ویروس کرونا در واحدهای عملیاتی مناطق روستای مجاور تاسیسات را کاهش 
می دهد.  مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب افزود: اقدامات الزم برای مقابله با این ویروس 
در تمامی مناطق عملیاتی به صورت روزانه انجام می شود.  وی در پایان اظهار داشت: تغییر ساعت کاری 

نوبت کاران شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان نیز در دست بررسی است.

قم - خبرنـگار فرصت امروز: مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری قم ادعای رسانه های معاند در خصوص ساخت قبور جدید در 

آرامستان بهشت معصومه)س( را تکذیب کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم؛ مهدی کالنترزاده با اشاره به 
انتش��ار مطلبی در رس��انه های خارجی در خصوص آمار باالی متوفیان 
کرونا در بهشت معصومه)س( گفت: راهبرد رسانه های معاند برای همه 
مشخص است و تالش آنان در انتشار اخبار کذب و دروغ بر ناامن کردن 

فضای روانی جامعه و دروغ پراکنی است.
وی در خصوص تفاوت های آماری اشاره شده در برخی مفاحل خبری 
اظهار کرد: ش��هرداری متول��ی ارائه آمار در خصوص تع��داد بیماران و 
فوت شدگان ویروس کرونا نیست و طبق تصمیم شورای مدیریت بحران 

آمار رسمی تنها از سوی دانشگاه علوم پزشکی اعالم می شود.
کالنترزاده با تاکید بر اینکه آمار دانشگاه علوم پزشکی به طور کامل 
با آمار پذیرش متوفیان در سازمان آرامستان های شهرداری انطباق دارد 
افزود: اگر تفاوتی هم وجود داشته باشد در خصوص متوفیان بر اثر عللی 

به جز ابتال به کرونا و بیماری های حاد تنفسی و شبه کرونایی است که 
در شرایط عادی نیز وجود دارد.

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم، با تاکید بر اینکه به 

طور روزانه در شرایط عادی بین 18 تا 2۰ نفر در شهر قم فوت کرده و 
در آرامستان بهشت معصومه)س( پذیرش می شوند اظهار کرد: تصویری 
که از س��وی رسانه های بیگانه منتشرش��ده اغراق شده و صرفاً با هدف 
دروغ پراکنی است و حتی بخشی از تصاویر مربوط به محدوده و فضای 

آرامستان بهشت معصومه)س( نبوده و برای امالک مجاور آن می باشد.
وی س��اخت قطعات��ی از قبور ب��ه عنوان قطعات بحران را براس��اس 
برنامه ری��زی قبل��ی عنوان ک��رد و گفت: س��اخت ای��ن قطعات طبق 
دس��تورالعمل س��تاد بحران کش��ور اس��ت که می بایس��ت بخشی در 
آرامس��تان ها برای بحران هایی نظیر س��یل، زلزله و … اختصاص یابد. 
وی طرح توس��عه بهش��ت معصومه)س( را مربوط به چندین سال قبل 
دانس��ت و افزود: با توجه به لزوم گسترش این آرامستان و جلوگیری از 
دفن اموات در آرامس��تان های سطح شهر، مطالعات و عملیات عمرانی 
طرح توسعه آرامستان بهشت معصومه)س( از چندین سال قبل به اجرا 
درآمده و حتی اخبار مربوط به س��اخت قبور بحران ماه ها قبل از شیوع 

کرونا منتشر و منعکس شده است.

اهواز – شبنم قجاوند: شهردار اهواز در راستای حمایت از مشاغل 
، اصناف و کسبه بازار الیحه بخشودگی 3 ماهه عوارض کسب و پیشه 

را به شورای شهر تقدیم کرد.
پس از ش��یوع کرونا و در آس��تانه تعطیالت نوروزی، بازار اهواز نیز 
همچون سایر شهرهای کشور با رکود در خرید و فروش مواجه شد. در 
این راستا موسی شاعری شهردار اهواز در حمایت از مشاغل، اصناف 
و کس��به بازار الیحه بخشودگی 3 ماهه عوارض  کسب و پیشه را به 
شورای ش��هر تقدیم کرد. پیش از این هم به دستور شهردار اهواز به 
منظور ارتقاء سالمت ش��هروندان و برای پیشگیری از شیوع بیماری 
کرونا اماکن مختلف ش��هراهواز از جمله ناوگان حمل ونقل عمومی، 
محیط اتوبوس های درون شهری وپایانه ها، تاکسی ها در سطح شهر، 

پارک ها، معابر شهری و...روزانه ضدعفونی می شود.
ش��هردار اهواز روزهای گذش��ته در نامه ای به اس��تاندار خوزستان 
خواستار ممنوعیت ورود مسافران نوروزی به اهواز شد که با استقبال 

شهروندان همراه شد. شاعری همچنین با ممنوع کردن برپایی چادر 
مسافرتی در پارک ها، بوستان ها و اماکن عمومی شهر اهواز، اظهار کرد: 

واحدهای اجرائیات شهرداری با جدیت بر اجرای این تصمیم نظارت 
خواهد کرد. شهردار اهواز همچنین در خصوص مدت زمان ضدعفونی 
شهر  گفت: ما تا زمان حل مشکل و رسیدن به شرایط پایدار و با نظر 
و تشخیص شورای سالمت و ستاد ویژه مبارزه با کرونا این عملیات را 

مستمرا در کنار دستگاههای اجرایی دیگر دنبال خواهیم کرد.
وی با اش��اره به اعم��ال برخی محدودیت ها در ش��هر خطاب به 
ش��هروندان اهوازی گفت: از همه ی همشهریان عزیز می خواهم که 
محدودیتهای اعمال شده را رعایت کنند و توصیه ها را جدی بگیرند 
تا این ویروس ناخوشایند به خواست خدا و همت همگانی ریشه کن 

شود.
 اقدامات خوب شهردار اهواز در مقابله با کرونا منحصر در این موارد 
نیست و شهرداری کالنشهر اهواز پیشگام ضدعفونی شهر و مقابله با 
کرونا در استان خوزس��تان بوده است اقدامی که با حضور گروههای 

جهادی و سایر ارگان ها در کنار شهرداری اهواز تداوم دارد.

ایالم – هدی منصوری: معاون عملیات شرکت پاالیش گاز ایالم از 
رشد کمی و کیفی محصوالت تولیدی این شرکت در سال جاری خبر 
داد و گفت: با به ثمر رسیدن تالش شبانه روزی پرسنل این شرکت در 
کاهش توقفات و ارتقاء ش��اخص های پایداری تولید، میزان محصوالت 
تولیدی این پاالیشگاه اعم از  گاز شیرین، گوگرد، میعانات گازی  و ال 

پی جی خام در مقایسه با سالهای قبل افزایش چشمگیری داشته اند.
به گزارش روابط عمومی، مهندس" عابدین زرگوشی"با اشاره به حفظ 
روند و نرخ مثبت افزایش تولید در س��ه سال اخیر،اظهار داشت: تصفیه 
گاز ترش و تحویل گاز شیرین به خط سراسری در سال جاری نسبت به 
سال گذشته 1۰ درصد و در مقایسه با دو سال قبل 3۰ درصد افزایش 
یافته است. معاون عملیات شرکت پاالیش گاز ایالم اظهار داشت:با حفظ 
پایداری تولید در واحدهای بازیافت گوگرد در س��ه سال گذشته، تولید 
گوگرد پاستیلی نیز نسبت به سال قبل حدود 1۰ درصد و در مقایسه با 

سه سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است.
وی به افزایش تولید محصول میعانات گازی در س��ال جاری اش��اره 
و تصریح کرد: در س��ال جاری در مجموع با افزایش 1۰۰ هزار بش��که 

نس��بت به مجموع تولید س��ال قبل،تولید میعانات گازی نیز ۵ درصد 
رشد داشته است.  

مهندس زرگوشی با بیان اینکه شرکت پاالیش گاز ایالم در سال 98 
بیش از 23 هزار تن ال. پی. جی خام به پاالیشگاه چهارم مجتمع پارس 

جنوبی ارسال نموده است،خاطرنشان کرد: در 12 سال گذشته از زمان 
راه اندازی پاالیشگاه تاکنون بطور کلی فروش این محصول قریب به 8۵ 

هزار تن بوده که 7۵ هزار تن آن در سه سال اخیر محقق شده است. 
همچنین وی به کاهش شاخص مصرف ویژه انرژي )SEC( اشاره کرد 
و افزود: در این پاالیشگاه با تدابیری که در حوزه کاهش مصرف انرژی در 
کنار افزایش تولید بکار گرفته شده، مصرف ویژه انرژي که بیانگر میزان 
انرژي مصرفی به ازای یک تن تولید محصوالت است در پایان سال 98 
نسبت به میانگین سال 97 از رقم 2.39 به 2.11 رسیده که به معنای 

کاهش 12درصدی مصرف انرژي به ازای هرتن تولید بوده است.
معاون عملیات ش��رکت پاالیش گاز ایالم افزود:در کنار افزایش کمی 
محصوالت خوش��بختانه به لحاظ کیفی نیز پس از س��الها با استاندارد 
نمودن میزان مرکاپتان موجود در گاز شهری تزریقي به خط سراسری، 
بهب��ود قابل توجهی در کیفی��ت این محصول حاصل ش��ده و گوگرد 
پاس��تیلی نیز همچنان با خلوص منحصر به فرد تحویل مشتریان می 
گردد.  وی تصریح کرد: کسب تمامی این موفقیت ها در شرایط تحریم، 

در سایه تالش و کوشش مستمر پرسنل پاالیشگاه حاصل شده است.

تبریز – ماهان فالح: برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش کشور، اولین 
ابالغ طرح ابتکاری" معلم یار" در روستاهای محروم، به مدیرکل آموزش و پرورش 
آذربایجان شرقی اعطا شد. در یک اقدام نادر و به دنبال تعطیلی اضطراری مدارس 
کش��ور و با هدف جبران عقب افتادگی تحصیل��ی و آموزش دانش آموزان مناطق 
محروم اس��تان در کالسهای چند پایه و زیر حدنصاب 1۵ نفر با اجرای یک طرح 
ابتکاری، برای اولین بار در س��طح کشور؛ از سوی رئیس آموزش و پرورش منطقه 
محروم خواجه، جعفر پاشایی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به عنوان 
معلم یار روستای س��ولوجا )با چهار دانش آموز( منصوب شد. مدیرکل آموزش و 
پرورش اس��تان با اعالم آغاز طرح ابتکاری " معلم یار" در استان آذربایجان شرقی 
گفت: این طرح با مش��ارکت همزمان 13۰۰ نفر از کادر اداری آموزش و پرورش 
مناطق و نواحی استان، به شکل داوطلبانه و رایگان در 13۰۰ کالس درس مناطق 
محروم استان اجرا می شود تا مجاهدان آموزش در کنار مدافعان سالمت، ایران را 
به س��وی افق های روشن رهنمون ش��وند. او در مورد نحوه اجرای این طرح افزود: 
با توجه به اینکه 3۰ درصد از مدارس اس��تان با تعداد زیر 1۵ نفر دانش آموز و یا 

به صورت چند پایه تشکیل می شود و فاقد امکانات دسترسی به فضای مجازی و 
اینترنت هستند با ارائه کتابچه های راهنمای معلم به اولیای دانش آموزان، جهت 
همکاری آنها و نیز ارائه دی وی دی و س��ی دی های آموزش��ی، همراه بسته های 

آموزش��ی که توسط گروه های آموزش��ی با آخرین یافته های علمی در حوزه های 
روش های تدریس و متناس��ب هر منطقه، شهرستان، کوچکی و بزرگی مناطق و 
نیز با در نظر گرفتن ضعف و قوت دانش آموزان آماده می شود، به نقش معلم در 
آموزش کمک خواهیم کرد. مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: معلم یاران دو 
روز در هفته به مناطق اعزام می شوند و به صورت هفتگی پیگیر تکالیف ارائه شده 
به دانش آموزان خواهند بود و این پیگیری با ارتباط تلفن های ثابت ادامه خواهد 
یافت و حضور فیزیکی آنها بسیار کم خواهد بود. هر معلم یار با گرفتن مشخصات 
و ش��ماره تماس به صورت تلفنی با دانش آموز همراه خواهد بود و تا پایان کتاب 
درسی آنها را یاری می کند. جعفر پاشایی خاطرنشان کرد: این بسته های آموزشی 
آماده با راحت ترین راه های آموزش، مهارت های اجتماعی را نیز آموزش می دهد 
که یکی از این مهارت ها پیشگیری است و اکنون پیشگیری از ابتال به کرونا یکی 
از موارد آموزش��ی می تواند باشد. مجاهدان آموزش در مدارس همزمان، مدافعان 
سالمت نیز هستند. آنها هم پیگیر آموزش و هم سالمت دانش آموزان هستند. هر 

دانش آموز برای اولیای خود پیام رسان سالمت نیز محسوب می شود.

تبریز – ماهان فالح: جزئیات پرداخت قبوض برق در زمان شیوع ویروس 
کرونا از سوی شرکت  توانیر اعالم شد. 

ش��رکت توانیر با ارس��ال ابالغیه ای خطاب به مدیران عامل ش��رکت های 
برق منطقه ای و توزیع نیروی برق سراس��ر کش��ور، مواردی را برای همکاری 
با مشترکان در خصوص دریافت هزینه برق مصرفی آنان اعالم کرد.  در این 
ابالغیه که با امضای محمدحسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر ارسال 
ش��ده، خاطرنشان شده اس��ت: با توجه به شرایط به وجود آمده و لزوم ایجاد 
تس��هیالت برای آن دسته از متقاضیان و مش��ترکان برق که درگیر مسائل 
جانبی مربوط به کرونا هستند، ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن آمادگی و پایداری 
ش��بکه ی برق، اقدامات زیر را به عمل آورند.  ش��رکت ها مکلفند نس��بت به 
ارائ��ه ی خدمات غیرحضوری و فروش و خدمات پس از فروش اقدام و ضمن 
اطالع رس��انی عمومی، تس��هیالت الزم در این زمینه را در اختیار متقاضیان 
قرار دهند.  مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی ب��رق تبریز نیز در این رابطه از 
بابت مسایل و مشکالت به وجود آمده ی ناشی از شیوع بیماری ویروس کرونا 
)کووید 19( ابراز نگرانی کرد و گفت: با وجود شرایط خاص فعلی، این شرکت 
تمام سعی و تالش خود را به صورت شبانه روزی به کار می گیرد تا شبکه ی برق 

 رسانی با مشکلی مواجه نش��ده و خدمات رسانی به مردم تداوم داشته باشد.  
عادل کاظمی با اشاره به ابالغیه ی وزارت نیرو توضیح داد: به خاطر مشکالتی 
که شیوع بیماری کرونا برای برخی کسب و کارها ایجاد کرده، کسب وکارهایی 
که در این رابطه متضرر شده اند می توانند در این مدت هزینه های برق مصرفی 

خود را پس از پایان اردیبهش��ت ماه پرداخت کنند تا بیشتر از این با مشکل 
مواجه نشوند.  وی، وظیفه ی شرکت توزیع نیروی برق تبریز را ارائه ی خدمات 
به صورت گس��ترده و مستمر به مردم و مشترکین عنوان و تصریح کرد: این 
خدمات و هرگونه رفع مشکالت شبکه، نیازمند صرف هزینه هایی است که از 
طریق پرداخت قبوض و صورت حس��اب های برق مصرفی و انرژی برق تامین 
می شود. اگر این مبالغ به موقع پرداخت نشود شرکت توزیع نیروی برق تبریز 

در ارائه ی خدمات پایدار خود با مشکل مواجه می شود. 
کاظمی یادآور ش��د: از مش��ترکینی که چندین دوره است هزینه ی برق 
مصرف��ی خود را پرداخت نکرده اند درخواس��ت می ش��ود جه��ت رفاه دیگر 
همش��هریان و مش��ترکین، نس��بت به پرداخت بدهی برق مصرفی خود در 
اس��رع وقت اقدام کنند.  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در ادامه 
اظهار داش��ت: براساس سخنان وزیر نیرو، آن دسته از مشترکانی که توانایی 
پرداخت یکجای هزینه های انش��عاب برق 2۵ آمپر تک فاز را ندارند چنانچه 
این مش��ترکین به واقع نیازمند بوده و مش��کالت پرداختی آنها برای شرکت 
مسجل ش��ود، هزینه  های انشعاب درخواس��تی این متقاضیان در سه قسط 

دریافت خواهد شد.
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ب��ا توجه به ش��واهد موجود اینترنت اش��یا همچنان در سراس��ر جهان رو به 
گسترش اس��ت. کارشناس��ان این عرصه معتقدند میلیاردها و حتی صدها هزار 
میلیارد دس��تگاه مختلف در جهان وجود دارد که با اس��تفاده از فناوری اینترنت 
اش��یا به یکدیگر متصل شده اند که این باعث گسترش و همه گیر شدن اینترنت 

اشیا )IoT( در کره زمین شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، با توجه به ش��واهد موجود 
اینترنت اش��یا همچنان در سراسر جهان رو به گس��ترش است. کارشناسان این 
عرصه معتقدند میلیاردها و حتی صدها هزار میلیارد دس��تگاه مختلف در جهان 
وجود دارد که با اس��تفاده از فناوری اینترنت اش��یا به یکدیگر متصل شده اند که 
این باعث گس��ترش و همه گیر ش��دن اینترنت اش��یا )IoT( در کره زمین شده 
اس��ت. حاال اگر از این اعداد و ارقام بگذریم باید به این س��وال پاس��خ دهیم که 
واقعا چه بخش از این عظمت در اختیار ش��رکت ها قرار گرفته اس��ت؟ در ادامه 
پنج منطقه حکمرانی اینترنت اش��یا را که ش��رکت ها از آن اس��تفاده می کنند، 

بیان می کنیم.
اجازه دهید به این واقعیت اشاره کنیم که صرفا استفاده از دستگاه هوشمندی 
که به دس��تگاه دیگری متصل اس��ت کاربردهای اصلی اینترنت اش��یا را نش��ان 
نمی ده��د. به عن��وان مثال ردیاب ه��ای دیجیتالی، دس��تگاه های بهداش��تی و 
دریچه ه��ای تخلیه که با اینترنت کنترل می ش��وند، هم��ه و همه از این فناوری  
استفاده می کنند اما آیا واقعا این همه انتظار ما از IoTهاست؟ پس چه کاربردی 

برای شرکت ها می توانیم انتظار داشته باشیم؟
در نگاه اول ش��اید بتوان گفت اینترنت اش��یا می تواند به شرکت ها در افزایش 
رضایتمندی مشتریان، کاهش هزینه ها، بهبود کارایی عملیاتی و به دست آوردن 
مزیت رقابتی کمک ش��ایانی کند، اما هنوز پنج فرصت برتر در این زمینه وجود 
دارد که بس��تر بسیاری از فعالیت های آتی شرکت ها در دنیای مدرن بشر خواهد 

بود.
یک؛ بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش پایداری

IoT این امکان را به ما می دهد که با هوشمندس��ازی س��ازه ها و ساختمان ها 
میزان قابل توجهی در مصرف انرژی صرفه جویی داشته باشیم و برآوردها بیانگر 
این نکته است که می توان با استفاده از اینترنت اشیا حداقل تا 2۵درصد مصرف 
انرژی را در س��اختمان ها کاهش داد. به عنوان مثال با اس��تفاده از سنس��ورهای 
شناس��ایی حضور افراد در محیط می توان تش��خیص داد که در لحظه چند نفر 
در ی��ک م��کان یا اتاق حضور دارند و براس��اس آن میزان ن��ور و حرارت اتاق را 

تنظیم کرد.
این در حالی اس��ت که حتی امکان مدیریت این روند از کیلومترها دورتر نیز 
وجود دارد که نه تنها در کاهش هزینه ها کمک ش��ایانی به اقتصاد می کند بلکه 
ب��ا توجه به کاهش مصرف انرژی بهترین گزینه برای حفاظت از محیط زیس��ت 
است. البته این سنسورها می توانند میزان و درصد اشتغالی اتاق ها در شرکت ها، 
موسس��ات و مراکز خدماتی، آموزش��ی و درمانی را نیز مش��خص کنند تا برای 
اس��تفاده بهینه از فضای ساختمان برنامه ریزی کنیم و بهره وری را در دانشگاه ها 

و برخی مشاغل دیگر تا ۴۰درصد افزایش دهیم.

شاید با خودتان فکر کنید که پایان این کارایی رسیده، در حالی که هنوز این 
سنسورها می توانند خدمات مناسبی ارائه کنند و هزینه های تعمیرات و نگهداری 
سازه ها را به خصوص در مراکز عمومی و شرکت های پررفت و آمد کاهش دهند؛ 
زیرا با استفاده از آنها می توان قطعی سیم و کابل، نشتی آب و گاز و از این قبیل 

موارد را قبل از بروز خسارت شناسایی و تعمیر کرد.
دو؛ دارایی ها و موجودی شرکت ها

یکی از مهم ترین بخش ها در ش��رکت ها بخش مالی و حسابداری است که هر 
س��اعت و هر س��ال باید تراز باشد. اینجاس��ت که دوباره IoT یا همان اینترنت 
اش��یا به کمک اقتصاد ما می آید. در بسیاری از شرکت ها، به خصوص شرکت های 
ب��زرگ، انبارداری و همچنین بررس��ی اموال مصرفی و تجهیزات س��االنه نه تنها 
زمان بلکه هزینه  زیادی از بخش حس��ابداری و مال��ی می گیرد. در حالی که باز 

هم اینترنت اشیا می تواند راه حلی کم هزینه  و سریع تر در این زمینه ارائه کند.
به عنوان مثال در یک بیمارس��تان دانستن این که تجهیزات مورد نیاز یا حتی 
داروه��ای موردنیاز پرس��تاران در کدام اتاق یا قفس��ه قرار دارد ع��الوه بر اینکه 
می توان��د بعضا جان بیماران را نجات دهد، قطعا در کاهش هزینه ها نیز بس��یار 
تاثیرگذار اس��ت. در این شیوه حسگرها و ردیاب های الکترونیک می توانند مانعی 
بزرگ در مقابل س��رقت های احتمالی، اس��تهالک غیرضروری و حتی فرسودگی 
کاال در گوش��ه ای از انبار باش��ند. این خدمات می تواند به هتلداران این امکان را 
بدهد که چمدان ها، تجهیزات مورد نیاز ارائه س��رویس به مسافران، انواع ظروف 
غذاخ��وری و... را در کل هتل ردیابی کنند و از هدررفت منابع جلوگیری کنند. 
آیا تا به حال به این نکته فکر کرده اید که س��االنه چند لیوان، بش��قاب، س��ینی، 

قاشق و چنگال در هتل ها گم می شود؟
سه؛ افزایش امنیت و محیط های سالم

یک��ی دیگر از گرفتاری ها در مراکز بزرگ اقامتی مثل هتل ها یا ش��رکت های 
چن��د ملیت��ی که معموال در یک س��اختمان ب��زرگ با هزاران پرس��نل فعالیت 
می کنند، موضوع رعایت اس��تانداردها و بهداش��ت و پاکیزگی محیط کار اس��ت. 
اینجاس��ت که دوباره فناوری اینترنت اش��یا می تواند وارد عمل شود و در کاهش 
هزینه ه��ا و زمان این مراک��ز نقش مهم و کلیدی ایفا کند. حس��گرها می توانند 
کیفیت آب و هوای داخل س��اختمان را در تمام س��اعات روز کنترل کنند و در 
صورت نیاز نس��بت به بهبود آن به ش��کلی خودکار گام بردارند و در بخش دیگر 
حتی می توانند زمان تخلیه س��طل های زباله تک تک اتاق ها را به بخش خدمات 
یادآوری کنند یا اینکه برای دور کردن حش��رات از س��اختمان فعال ش��وند. به 
عن��وان مثال یکی از کاربردهای س��اده IoT در این بخ��ش کنترل کیفیت آب 
اس��تخر و میزان مواد ضدعفونی کننده موردنیاز برای تصفیه آب یا زمان آبیاری 

فضای سبز و گلدان های داخل ساختمان است.
چهار؛ مشتریان وفادار و تجربه عالی خرید آنها

اصوال هر تولیدکننده ای عالقه مند اس��ت بتواند متناس��ب با نیاز و سلیقه بازار 
اقدام به س��رمایه گذاری کند، به این ترتیب دس��تیابی به اطالعات بازار می تواند 
میلیون ه��ا نه، بلکه ده ها میلی��ارد ارزش افزوده برای تولیدکنن��دگان به همراه 
داش��ته باشد. در این بخش باز هم IoT میانه میدان دیده می شود و با استفاده 

از فناوری های نوین مثل تشخیص چهره این امکان را برای تولیدکنندگان فراهم 
می کن��د تا بتوانند ذائقه، س��بک زندگی، اخالق و روحیات مش��تریان را قبل از 
تولید در اختیار داش��ته باشند و متناس��ب با آن وارد بازار شوند. این فناوری در 
فروشگاه های زنجیره ای بزرگ اکنون به کار گرفته می شود که اتفاقا نتیجه بسیار 

مناسبی هم به همراه داشته است.
در این ش��یوه قطعا فروش��گاه ها متناسب با ذائقه، سلیقه، س��بک زندگی و... 
می توانند قفس��ه ها را به گونه ای طراحی کنند که خریداران در کوتاه ترین زمان 
ممکن بهترین گزینه مورد نیازشان را با قیمتی مناسب تهیه کنند تا با تجربه ای 
عالی از خرید باز هم به همان فروش��گاه س��ر بزنند و به قول خودمان مش��تری 

وفادار آن فروشگاه باشند.
پنج؛ مصرف کنندگان و فرصت های طالیی

در زندگی دیجیتالی امروز و البته س��بک زندگی صنعتی ما یکی از مهم ترین 
دغدغه ه��ای تولیدکنندگان و ش��رکت های خدماتی تبلیغ��ات هدفمند و دقیق 
اس��ت. نیازی که می تواند سرنوش��ت یک سرمایه گذاری را تعیین کند و آن را یا 
به قله های موفقیت برساند یا برعکس با میلیاردها دالر زیان راهی دره خاطره ها 
کند. پس IoT یا همان اینترنت اش��یا دوباره از راه می رس��د و به سرمایه گذاران 
امتیازات��ش را یادآوری می کند. این فناوری برای ش��رکت های خدماتی امکاناتی 
فراه��م می کند تا س��ابقه دقیق��ی از خریدها و دریافت خدمات مش��تریان را در 
اختیار داش��ته باش��ند و دقیقا براساس س��بک زندگی آنها یا سلیقه خریدشان 

تبلیغات هدفمندی را منتشر کنند.
ب��ه عنوان مثال اگر خان��واده ای در منطقه غربی لندن هر هفته چهار بس��ته 
دس��تمال کاغذی با یک برند خاص از یک فروش��گاه خ��اص خریداری می کند، 
در واقع هر بار با پرداخت فاکتور فروش��گاه از خود ردپایی به  جای گذاش��ته که 
ش��رکت های تبلیغاتی می توانند با اس��تفاده از آن در هفته س��وم یا حتی صبح 
روز موعود تبلیغات همان دس��تمال کاغذی را با تخفیف ویژه برای وی ارس��ال 
کنند که مثل زنگ س��اعت برای بیدار ش��دن از خواب افراد اس��ت و ناخواسته 
آن فرد را دس��ت به  جیب می کند. این ش��یوه در میان شرکت های تبلیغاتی به 
»انگش��ت نگاری مشتری« معروف شده است. این شیوه در فرودگاه ها، سالن های 
زیبایی، س��الن های ورزش��ی، هتل ها، فروش��گاه های زنجیره ای و البته رستوران  
یا کافی ش��اپ ها بسیار کاربردی اس��ت. آیا تاکنون دقت کرده اید چرا وقتی پای 
صندوق فروشگاه های زنجیره ای برای پرداخت می روید، شماره تلفن همراه شما 

را می خواهند؟
خ��ب حاال ک��ه با پنج کارب��رد قابل توجه اینترنت اش��یا در کس��ب وکارها یا 
شرکت ها آشنا شدید یک سوال دیگر مطرح می شود که چطور مدیران شرکت ها 
می توانند از این خدمات با هزینه مناسب استفاده کنند؟ یا به قول معروف چطور 
بهینه از این خدمات اس��تفاده کنند؟ در ادامه شش روش مقرون به صرفه برای 

استفاده از این فناوری  برای تان می گوییم.
قانون اول: فقط به دنبال آخرین فناوری نباشید

فرام��وش نکنید اگرچه فناوری اینترنت اش��یا جزو جدیدترین دس��تاوردهای 
دنیای هوش��مند بشری است اما برای اس��تفاده از این فناوری در کسب وکارتان 

نیازی نیست همیشه جدیدترین فناوری را به کار گیرید یا جدیدترین دستگاه ها 
را در اختی��ار داش��ته باش��ید، بلکه می توانید متناس��ب با نیاز و کار ش��رکت یا 
کس��ب وکارتان حتی از فناوری های قدیمی تر اس��تفاده کنی��د. پس تا زمانی که 
الزامی به اس��تفاده از جدیدترین فن��اوری ندارید برای تهیه آنها اقدام نکنید و با 

همان فناوری که کار شما را راه می اندازد، سر کنید.
قانون دوم: از مقیاس کوچک استفاده کنید

برای استفاده از این خدمات نیازی به زیرساخت گسترده و قابل توجهی نیست 
و این تصور اشتباه را که برای استفاده از اینترنت اشیا حتما باید زیرساخت های 
گس��ترده ای در اختیار داشته باشید کنار بگذارید، چون فقط به جیب تان خیانت 
کرده اید. س��عی کنید ابتدا با اس��تفاده از یک پروژه کوچک موفقیت ها و همسو 
بودن آن با اهداف خودتان را امتحان کنید و اگر دس��تاورد مناس��بی داشتید، به 

دنبال توسعه باشید.
قانون سوم: دستگاه های آنالوگ یا غیرهوشمند را حتما هوشمند کنید

وقتی تجهیزات ش��ما هوشمند نیست چطور تصمیم دارید از فناوری اینترنت 
اشیا  اس��تفاده بهینه داشته باشید و در وقت و زمان خودتان صرفه جویی کنید؟ 
پس از امروز نس��بت به هوش��مند کردن تجهیزات دفتر یا شرکت خودتان اقدام 
کنید و براس��اس ی��ک برنامه این کار را تمام کنید، زیرا ب��ا این روش می توانید 

تجارب خارق العاده ای در کسب وکارتان داشته باشید.
قانون چهارم: از ارائه دهندگان خدمات اینترنت ارزان استفاده کنید

هوشمند کردن اش��یا بدون شبکه داخلی یا شبکه جهانی اینترنت امکان پذیر 
نیس��ت. به همی��ن دلیل قبل از هر کاری به دنبال بهتری��ن گزینه برای انتخاب 
ش��بکه داخلی یا حتی ارائه دهنده خدمات اینترنت بین المللی باشید. در صورت 
انتخاب بهترین گزینه شک نداشته باشید که رقم قابل توجهی به حساب شرکت 
 Low یا LPWAN تخفیف گرفته اید. به عنوان مثال اس��تفاده از ش��بکه های
Wide Area Wide می تواند هزینه عملیاتی را به میزان قابل توجهی کاهش 

دهد.
قانون پنجم: برای امنیت ناخن خشک نباشید

یک��ی از مهم تری��ن نکات ب��رای کاربرد دقی��ق اینترنت اش��یا موضوع امنیت 
اکوسیس��تم یا ش��بکه ای اس��ت که برای خودتان دس��ت و پا کرده اید. فراموش 
نکنید وقتی به دنبال اس��تفاده از اینترنت اش��یا برای ارتقای کسب وکار خودتان 
هستید، در واقع همه چیز به همه چیز متصل است و در نتیجه باید از دسترسی 
هکرها به اطالعات تا جای ممکن جلوگیری کنید. پس برای اس��تفاده درست از 
سیستم های امنیتی هرگز به چشم هزینه به آن نگاه نکنید چون این موضوع یک 

سرمایه گذاری برای شماست. البته پول اضافه دادن هم هنر نیست.
قانون ششم: هرگز کوتاه مدت فکر نکنید

با توجه به تمام قوانین مطرح ش��ده حاال نوبت به این رسیده که یادآور شویم 
حتما در نظر داش��ته باش��ید نباید هرگز به این ش��یوه کوتاه مدت بنگرید یا فکر 
کنی��د، بلکه باید برای رس��یدن به اهداف خودتان بلندم��دت فکر کنید و دقت 
داشته باشید که سرمایه گذاری در اینترنت اشیا فرصتی برای شما ایجاد می کند 

که در بلندمدت بتوانید سود تضمین شده ای از کسب وکارتان داشته باشید.

5 فرصتی که اینترنت اشیا در اختیار شرکت ها قرار می دهد
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روزبه روز شمار مبتالیان و قربانیان ویروس کرونا افزایش پیدا می کند. 
ویروس کرونا تاثیر مخربی روی اقتصاد جهانی داشته و عملکرد بسیاری 
از شرکت ها را با مشکل مواجه کرده است. در این میان اقدامات صورت 
گرفته برای جلوگیری از ش��یوع این ویروس، آس��یب شدیدی به دنیای 
اس��تارت آپ ها زده که برای مثال می توان به مشکالت مربوط به تامین 

قطعات و منابع انسانی اشاره کرد.
ت��ا به ام��روز بیش از 1۰۰ هزار نفر به ویروس کرونا مبتال ش��ده اند و 
نزدی��ک به ۴۰۰۰ نفر جان خود را از دس��ت داده ان��د. در حالی که این 
ویروس به 1۰۰ کشور سرایت کرده، نزدیک به 8۰درصد قربانیان مربوط 
به کش��ور چین می شود. اقدامات پیش��گیرانه  زیادی برای جلوگیری از 
ش��یوع بیشتر کرونا در سراس��ر جهان صورت گرفته که شاید مهم ترین 

آنها، قرنطینه کامل ایتالیا باشد.
در ای��االت متحده آمریکا ش��مار مبتالیان به این ویروس با س��رعت 
باالیی در حال افزایش اس��ت که این موضوع باعث شده برخی ایالت ها 
مانن��د کالیفرنیا و نیویورک وضعیت اضط��راری اعالم کنند و همچنین 

برخی مناطق پرخطر قرنطینه شده اند.
 )OECD( هفت��ه گذش��ته س��ازمان همکاری و توس��عه اقتص��ادی
پیش بین��ی خود از میزان رش��د اقتصاد جهانی را ب��ه نصف کاهش داد 
و ش��اخص مدیران خری��د )PMI( جی پی مورگان ب��ه کمترین میزان 
از س��ال 2۰۰9 رسید. بس��یاری از غول های دنیای فناوری مانند اپل و 
انویدیا به درآمد کمتری در مقایس��ه با گذش��ته دس��ت پیدا کرده اند و 

پیش بینی درآمد خود برای آینده را کاهش داده اند.
تاثیر مخرب ویروس کرونا روی اقتصاد تا حدودی به اختالل در میزان 
تقاضا برای کاالها مربوط می ش��ود که دلیل آن، قرنطینه کردن مناطق 
و همچنین محدودیت در س��فر اس��ت. با وجود این اختالل، بسیاری از 
اقتصاددانان در رابطه با عرض��ه کاال ابراز نگرانی کرده اند. این نگرانی ها 
مرب��وط ب��ه کاهش بهره وری نی��روی کار، اختالل در زنجی��ره تامین و 

همچنین تعطیلی دفاتر و کارخانه ها می شود.
ش��رکت »دان و براداس��تریت« این هفته با انتشار مطلبی عنوان کرد 
که 9۴درصد ش��رکت های Fortune 1۰۰۰ دارای المان های اصلی از 
زنجیره تامین قطعات خود در کشور چین هستند. شوک وارده به بخش 
عرض��ه و تولید، کاهش نرخ به��ره و محرک های مالی را برای بانک های 

مرکزی تبدیل به امری دشوار می کند.
چرا اقدامات پیشگیرانه استارت آپ ها را درگیر می کند؟

اس��تارت آپ ها در برابر اختالالتی نظیر آنچه بحران کرونا ایجاد کرده، 
بس��یار آسیب پذیر هس��تند. در ادامه به بررس��ی تمام موارد به صورت 

جداگانه می پردازیم.
کاهش بهره وری کارمندان

در س��ازمان هایی که دارای نیروی کار کمی هس��تند، هر عضو نقش 
حیات��ی برعهده دارد. بنابراین کاهش به��ره وری هر عضو می تواند تاثیر 
مخربی روی کارهای تیمی داشته باشد. نیازهای شخصی مانند مراقبت 
از خان��واده، مراقبت های بهداش��تی یا نگرانی های مرب��وط به خانواده و 
نیازه��ای اجتماعی مانند نظارت بر ش��یوع وی��روس و واکنش ایالتی و 
ف��درال ب��ه آن می تواند طی روزه��ا، هفته ها و ماه ه��ا باعث کم توجهی 
کارمندان به کار ش��ده که تاثیر مخربی روی عملکرد یک اس��تارت آپ 

خواهد داشت.
افزایش میزان مرخصی کارمندان برای رس��یدگی به مسائل شخصی، 
تبدیل به یک چالش بزرگ برای تحقق قراردادها و سایر تعهدات تجاری 
اس��تارت آپ ها شده اس��ت. براساس بررس��ی که دو هفته پیش توسط 
CNBC صورت گرفت، نزدیک به ۴۰درصد شرکت هایی که کارمندان 
محل کار خود را ترک کرده اند، در برگشت به آن دچار مشکل هستند. 

انتظار می رود این میزان هم اکنون افزایش پیدا کرده باشد.
غیب��ت کارمن��دان می تواند به معنای افزایش اس��تفاده از مزایا مانند 
مراقبت های پزشکی، مرخصی بیماری یا خانوادگی در مدت زمان کوتاه 
باش��د که می تواند بودجه استارت آپ ها را با مشکل مواجه کند، چرا که 
اکثر آنها دارای بودجه کافی برای پش��تیبانی از این خدمات نیس��تند. 

درنظر گرفتن این مزایا برای استارت آپ ها می تواند دشوار باشد.
اخالل در زنجیره تامین

مش��کل در زنجیره تامین، می تواند عواقب زیادی برای استارت آپ ها 
در بخش های مختلف ش��امل تکنولوژی و مراقبت های بهداشتی داشته 
باش��د. این مشکل زمانی خود را بیشتر نش��ان می دهد که زنجیره های 

تامین بیشتر روی تعداد خاصی از فروشندگان تمرکز می کنند.

چین بزرگترین تولیدکننده کاالهای صنعتی مخصوصا قطعات اصلی 
اس��ت و اغلب با کمترین هزین��ه آنها را تولید می کند بنابراین ش��یوع 
ویروس کرونا در این کش��ور و قرنطینه گسترده، زنجیره تامین قطعات 
را با مش��کل مواجه کرده است. میزان انتقال محموله ها از چین در ماه 
ژانویه کاهشی 7۰درصدی داش��ته و نزدیک به ۴۰درصد ظرفیت باری 

چین فعالیتی ندارد.
در س��ال های اخیر ش��رکت های آمریکایی زنجیره تامی��ن خود را از 
چین، به کش��ورهای دیگر مانند ویتنام، بنگالدش و مکزیک گس��ترش 
داده اند، اما ویروس کرونا به این کشورها نیز سرایت کرده است. با توجه 
ب��ه این موضوع، ش��اهد کمبود در قطعات صنعت��ی، تاخیر و همچنین 
کاهش کیفیت آنها هستیم. در زمینه خدمات، استارت آپ ها اغلب برای 
تحویل کاال به ش��رکای نظارتی، قانونی و صنعتی وابس��ته هس��تند که 
یک ش��رط الزم برای انجام کار آن ها محسوب می شود. اختالل در این 
زنجیره تامین می تواند در اعتبارس��نجی ضروری، پیمانکاری و یا کسب 
اطالع��ات تاخیر ایج��اد کند که ناتوانی اس��تارت آپ ها را ثابت می کند. 
برون س��پاری کاره��ا در زنجیره تامی��ن خدمات ب��رای برخی وظایف 
ضروری مانند خدمات به مش��تری و گردش کار اداری بخش دیگری از 

آسیب پذیری در ارائه خدمات را مشخص می کند.
اس��تارت آپ ها دارای جریان درآمد کوچکی هس��تند که شامل گروه 
کوچکی از مش��تریان و یا قراردادها می ش��ود. با توج��ه به این موضوع، 
مش��کالت در زنجیره تامین می تواند در بلندمدت اس��تارت آپ ها را فلج 

کند.
تعطیلی دفاتر

در نهای��ت باید به تعطیلی دفاتر اس��تارت آپ ها و یا ایجاد محدودیت 
برای آنها اش��اره کنیم. این موض��وع می تواند روی عملک��رد آنها تاثیر 
مخرب داش��ته باش��د. دس��تورالعمل های اخیر مراکز کنت��رل بیماری 
)CDC( و اداره ایمنی و بهداشت شغلی )OSHA( شامل توصیه هایی 
برای کارفرمایان در راس��تای برنامه ریزی جهت پاس��خگویی به ش��یوع 
بیماری می ش��ود. این احتمال وج��ود دارد که نیاز به تعطیلی دفتر و یا 

کارخانه باشد.
در ح��ال حاض��ر کارمن��دان در حال آماده س��ازی ب��رای »اقدامات 
اجتماعی از راه دور« هس��تند که آنها را از ی��ک نیروی کار فیزیکی به 
نی��روی کار مجازی تبدیل می کند. با افزایش ش��یوع ویروس کرونا در 
مناطق مختلف ایاالت متحده، احتمال تعطیلی دفاتر اس��تارت آپ های 

بیشتری وجود دارد.
اقداماتی که به ثبات استارت آپ ها کمک می کند

مدیران، س��رمایه گذاران، ش��رکا و مشتریان اس��تارت آپ ها می توانند 
ب��ا چندین راهکار مانع از فروپاش��ی آنها در برابر ویروس کرونا ش��وند. 
مدیرعامل باید راه حل های عملیاتی، س��ازمانی و مالی را در نظر بگیرد. 
از نظ��ر عملیاتی می تواند با ایجاد روش هایی ب��رای ارتباط دیجیتالی و 
همچنی��ن ایجاد معیارهایی برای اطمینان از میزان بهره وری کارمندان، 

خود را برای دفتر کار مجازی آماده کنند.
از لحاظ س��ازمانی، مدی��ران می توانند کارمن��دان را آموزش دهند و 
همچنین پروتکل های ش��فافی برای گردش کار ایجاد کنند تا مش��کلی 
در زمینه کمبود نیروی احتمالی نداش��ته باش��ند. مدیران برای تقویت 
اس��تراتژی های سازمانی خود می توانند نقاط ضعف و یا وابستگی اصلی 
خود در زنجیره تامین را شناس��ایی کنند. برای مقابله با این مش��کالت 
می توان با ش��رکت های دیگر همکاری کرد و ی��ا از طریق ادغام داخلی 

آنها را برطرف کرد.
از نظر مالی مدیران باید تا حد ممکن مدل های تجاری خود را تغییر 
دهند تا درآمد ناش��ی از رش��د کوت��اه مدت در اولویت ق��رار بگیرد که 
در برابر مش��کالت غیرمنتظره در زنجیره تامین و یا ش��وک در تقاضا، 
دارای بودجه و نقدینگی کافی باش��ند. این هدف با کاهش هزینه ها و یا 
قراردادهای کوچک امکان پذیر می ش��ود. مدیران همچنین می توانند به 

عنوان یک جایگزین، میزان بودجه را باالتر از گذشته در نظر بگیرند.
س��رمایه گذاران اس��تارت آپ ها می توانن��د تاثیر مناس��بی در کاهش 
مش��کالت داشته باش��ند. رهبری و پیش بینی جذب س��رمایه می تواند 
اس��تارت آپ ها را در برابر مش��کالتی مانند تغییر ساختار زنجیره تامین 
مقاوم کند. این موضوع سازگاری استارت آپ ها با شرایط غیرعادی بازار 

را نیز در پی خواهد داشت.
س��رمایه گذاران می توانن��د از تخص��ص و ش��بکه های خ��ود ب��رای 
اش��تراک گذاری آموخته ها در شرایط مشابه استفاده کنند. این موضوع 

از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت چرا که مدیران اس��تارت آپ ها معموال 
افراد بی تجربه ای هس��تند که برای ایجاد یک اکوسیس��تم انعطاف پذیر 

دچار مشکل می شوند.
شرکا و مش��تریان استارت آپ ها نیز نقش حیاتی در پشتیبانی از آنها 
ایفا می کنند. اطمینان از عملکرد مناسب یک استارت آپ، به نفع شرکا 
و مش��تریان خواهد بود. ش��رکت ها برای جلوگی��ری از تغییر مدل های 
تجاری و افزایش هزینه ها از استارت آپ ها برای تقویت نوآوری های خود 
استفاده می کنند. با توجه به این موضوع، مشتریان و شرکا در موقعیت 
مناسبی برای مذاکره مجدد جهت تغییر شرایط قرارداد قرار دارند. آنها 
همچنین می توانند با بازطراحی مشوق ها، بدون قربانی کردن ارزش های 

کلی، امنیت مالی کنونی استارت آپ ها را نیز تامین کنند.
کرونا و تقویت سیستم ایمنی استارت آپ ها

ش��یوع ویروس کرونا احتماال باعث افزایش توانایی اس��تارت آپ ها در 
پیش بین��ی آینده خواهد ش��د. اختالل در عرضه قطع��ات، یک چالش 
برای استارت آپ ها محسوب می شود. با وجود تمام موارد، استارت آپ ها 
می توانند با هوش��یاری، سازگاری س��ریع و برنامه ریزی جامع از شرایط 
سخت جان سالم به در ببرند. استارت آپ هایی که در این شرایط از بین 
نروند، همانند سلول های سفید خون پس از یک عفونت شدید، در برابر 

چالش های بعدی مقاوم تر می شوند.
techcrunch/digiato :منبع

شیوع کرونا چگونه ثبات استارت آپ ها را محک می زند؟
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ارتقای محتوای بازاریابی با استفاده از شبکه های اجتماعی

موفقیت در حوزه بازاریابی نیازمند ارائه محتوای باکیفیت به مخاطب هدف اس��ت. این امر یکی از اصول اولیه دنیای بازاریابی دیجیتال محس��وب 
می شود. امروزه استفاده از شبکه های اجتماعی رونق بسیار زیادی گرفته است. نکته مهم در این زمینه امکان بهبود کیفیت محتوای بازاریابی با استفاده 
از ش��بکه های اجتماعی اس��ت. حضور فعال اغلب برندها در فضای ش��بکه های اجتماعی به خوبی بیانگر اهمیت این حوزه برای بازاریابی و تبلیغات 
برندهاست بنابراین در نگاه نخست فعالیت در شبکه های اجتماعی کمک فراوانی به برند ما خواهد کرد.  امروزه اغلب فعالیت های کسب و کارها در 
دنیای دیجیتال صورت می گیرد بنابراین تالش برای ساماندهی امور بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی نیز منطقی خواهد بود. بدون تردید فعالیت 
در هر حوزه ای نیازمند برنامه ریزی دقیق است بنابراین ما نیز باید برنامه دقیقی برای کسب و کارمان داشته باشیم. در غیر این صورت کمپین های 
بازاریابی مان با شکست همراه خواهد شد.  شبکه های اجتماعی دارای کاربردهای بسیار متنوعی هستند. هدف اصلی ما در این مقاله ساماندهی به 
تجربه بازاریاب ها و صاحبان برند در زمینه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. بدون تردید استفاده از استراتژی های مناسب در این راستا نقش 
مهمی بر روی کیفیت محتوای ما خواهد داشت. در ادامه چهار راهکار اصلی برای بازاریابی موفق در شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

1. مزیت  شناخت درست مخاطب هدف
بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی بدون تالش برای آگاهی از س��لیقه مخاطب هدف به هیچ جایی نخواهد رسید. بسیاری از برندها کمپین های 
بازاریابی شان با شکست مواجه می شود. این امر اغلب به دلیل عدم شناخت درست مخاطب هدف است. وقتی ما براساس سلیقه شخصی مان دست 
به تولید محتوا بزنیم، نتیجه امر هرگز موردپسند مخاطب هدف نخواهد بود. یه نکته مهم در اینجا تالش برای شناخت هرچه بهتر مخاطب هدف 
در راستای ارتقای کیفیت و تاثیرگذاری محتوای مان است.  وقتی صحبت از شناخت مخاطب هدف می شود، استفاده از شبکه های اجتماعی مزیت 
فراوانی خواهد داشت. بسیاری از برندها حضور در شبکه های اجتماعی را فقط برای کسب اطالعات درباره مشتریان منطقی می دانند. به این ترتیب 
فضای ش��بکه های اجتماعی فقط برای بارگذاری محتوای بازاریابی نیس��ت. ما با اندکی تامل پیرامون رفتار کاربران فرصت کس��ب اطالعات بسیار 
ارزشمندی را خواهیم داشت. شناخت درست از مخاطب هدف به سادگی امکان پذیر نیست بنابراین ما چند پرسش اساسی برای آگاهی از سطح 

شناخت  شما از مخاطب هدف تان طراحی کرده ایم. به پرسش های ذیل توجه کنید:
• مشتریان شما بیشتر چه زمانی آنالین هستند؟

• محتوای مورد عالقه آنها دارای چه ویژگی هایی است؟
• آنها چه محتواهایی را دوست ندارند؟

• آیا برند شما در سطح مناسبی از تعامل با مخاطب هدف است؟
• کدام دسته از محتوای بازاریابی انگیزه آنها برای به اشتراک گذاری را افزایش می دهد؟

بدون تردید پرسش های بسیار زیادی قابل طرح است، اما مهم ترین آنها برای ارزیابی شناخت مان از مخاطب هدف همین چند مورد است. اگر 
حتی در زمینه پاسخگویی به یکی از موارد فوق تردید دارید، باید دوباره فرآیند بازاریابی تان را برنامه ریزی کنید. امروزه بسیاری از برندها براساس 
آنچه اطالعات معتبر می نامند، کمپین های بازاریابی شان را برنامه ریزی می کنند. نتیجه نهایی این امر شکست کمپین های موردنظر و اتالف بخش 
قابل توجهی از بودجه چنین برندهایی است.  ارزیابی وضعیت فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی بهترین راهکار برای کسب برخی از اطالعات 
مهم و ارزشمند درباره شان است. بدون تردید این امر نیازمند اختصاص زمان مناسب است. هیچ کارآفرینی فقط با اختصاص بخش اندکی از زمانش 
در طول روز امکان کسب شناخت معتبر از مخاطب هدف را نخواهد داشت.  اگر شما نسبت به محتوای موردعالقه مخاطب هدف تان اطالع پیشینی 
دارید، کارتان بسیار ساده خواهد شد. توصیه من در این موارد تالش برای راستی آزمایی شناخت تان از مخاطب هدف است. به این ترتیب شما هرگز 
غافلگیر نخواهید شد. بسیاری از برندها اطمینان بسیار زیادی نسبت به شناخت سلیقه مخاطب هدف دارند، اما در نهایت کمپین های بازاریابی شان 

با شکست مواجه می شود. 
2. استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار شنیدن صدای مخاطب

شبکه های اجتماعی برای برندها نقش ارزیابی وضعیت موجود را نیز دارد. این ابزار به طور کلی در خدمت شنیدن صدای مخاطب هدف هم هست 
بنابراین ما با فعالیت در شبکه های اجتماعی باید نسبت به توجه به انتقادات و خواسته های مختلف هدف اقدام کنیم. بدون تردید این امر در ابتدا 
دشوار خواهد بود، با این حال اندکی تمرین و تداوم این شرایط موجب حرفه ای شدن ما می شود. امروزه اغلب برندهای بزرگ دارای مهارت بسیار 

زیادی در زمینه تعامل با مخاطب هدف هستند. این امر تا حد زیادی ناشی از شنیدن به موقع صدای مخاطب هدف از سوی آنهاست. 
شبکه های اجتماعی قابلیت مناسبی برای آگاهی از موارد ذیل دارد:

• ارزیابی وضعیت کلی برند
• گفت وگو با برخی از مخاطب های هدف به منظور آگاهی از دغدغه های شان

• کسب اطالع از وضعیت حوزه کسب و کارمان و ارزیابی مخاطب هدف از آن
• بررسی فعالیت رقبا در حوزه کسب و کار و بازاریابی

تالش برای استفاده از شبکه های اجتماعی به منظور آگاهی از چنین نکاتی اهمیت زیادی دارد. امروزه برخی از برندها فقط به منظور بارگذاری 
محتوای بازاریابی از ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده می کنند. این امر موجب کاهش مداوم توانایی آنها برای تولید محتوای جذاب می ش��ود. اگر ما 
عالقه مند به فعالیت به عنوان یک برند معتبر در زمینه بازاریابی هستیم، باید همیشه به خواسته های مخاطب هدف گوش دهیم. اغلب اوقات این 

فرآیند بدون اطالع مستقیم مخاطب هدف صورت می گیرد بنابراین شاید نیازی به گفت وگوی مستقیم با مخاطب هدف نیز نباشد. 
3. اهمیت محتوای هیجان انگیز

ایراد اصلی بس��یاری از کمپین های بازاریابی عدم هیجان ش��ان است. به این ترتیب مخاطب هدف به سرعت حوصله اش سر می رود. اگر ما به طور 
مداوم از یک زاویه دید یا لحن برای بیان اهداف برندمان استفاده کنیم، مشتریان دیگر توجهی به فعالیت ما نخواهند داشت. مزیت برندهای بزرگ 
توانایی شان برای استفاده از شیوه های مختلف بازاریابی است. همین امر موجب تعامل بهینه آنها با مخاطب هدف می شود. اگر ما در تالش برای تعامل 
سازنده با مخاطب هدف هستیم، باید نیم نگاهی به ترندهای برتر در شبکه های اجتماعی داشته باشیم. این امر توانایی ما برای تولید محتوای جذاب 
را افزایش می دهد.  بی تردید هیچ برندی به تنهایی توانایی تولید مداوم محتوای جذاب را ندارد. به همین خاطر باید از منابع مختلف کمک گرفت. 
امروزه بسیاری از اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی مشغول تولید محتوا و تعامل با کاربران هستند. فعالیت آنها موجب ایجاد برخی ترندها در دنیای 
بازاریابی می شود. به این ترتیب ما فرصت کافی برای استفاده از ایده های جذاب بدون نیاز به سرمایه گذاری برای ایده پردازی مستقل را خواهیم داشت. 

4. کمک به مخاطب برای فهم محتوای مان
هنوز هم بسیاری از برندها در زمینه تولید محتوای بازاریابی از برخی اصطالح های پیچیده و تخصصی در حوزه کسب  و کار استفاده می کنند. این 
امر در اغلب اوقات موجب سردرگمی مخاطب هدف می شود. توصیه اغلب بازاریاب های حرفه ای به برندها تالش برای تولید محتوای ساده و قابل فهم 
برای همه است. در غیر این صورت ما موفقیتی در زمینه تولید محتوا کسب نخواهیم کرد.  گاهی اوقات برندها برای تولید محتوای بازاریابی، بسته 
به هدف شان، ناگزیر به استفاده از برخی اصطالح های تخصصی هستند. توصیه من در این شرایط تالش برای توضیح مفهوم اصلی محتواست. به این 
ترتیب از بسیاری اشتباهات و سوءبرداشت ها جلوگیری خواهد شد.  برخی از برندها دارای مشتریان خاص هستند. این امر شامل برخی از تیم های 
ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه مدیریت هاست است. چنین شرکت هایی نیازی به استفاده از عبارت های ساده ندارند. دلیل این امر آگاهی 
مخاطب هدف شان از اصطالح های تخصصی است، با این حال وضعیت سایر کسب و کارها متفاوت است. اغلب کسب و کارها دارای مخاطب هدف 
عادی هستند بنابراین باید در حوزه بیان نکات مدنظرشان به زبانی ساده دارای مهارت باشند. در غیر این صورت مخاطب هدف آنها به سرعت جذب 
رقبا خواهند شد.  وقتی صحبت از کاربردهای شبکه های اجتماعی در حوزه بازاریابی می شود، اغلب افراد فقط به بارگذاری محتوا در پلتفرم هایی 
نظیر فیس بوک یا اینستاگرام فکر می کنند. نکته مهم در این میان ضرورت استفاده از شبکه های اجتماعی برای ارتقای کیفیت محتوای بازاریابی 
است. به این ترتیب ما کمپین های بهتری برای مخاطب هدف ساماندهی خواهیم کرد. اگر به دقت موضوع مورد بررسی در این مقاله را بررسی کنیم، 
شبکه های اجتماعی هم به تولید محتوای باکیفیت و هم یافتن مخاطب هدف برای کار نهایی برندها کمک می کند بنابراین تفاوت برندها بستگی به 

مهارت شان برای استفاده از شبکه های اجتماعی در حوزه بازاریابی خواهد داشت. 
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نش��انه هایی وجود دارد که بیانگر موفق آمیز بودن و یا شکست شما 
در مصاحبه کاری خواهد بود. س��نجش این موارد از این منظر بسیار 
مهم اس��ت که شما نهایت تالش خود را کرده و بدانید که تا چه حد 
باید به آینده خود خوش��بین باشید. درواقع هنگامی که تکلیف شما 
سریعا مشخص شود، گزینه های دیگر را از دست نخواهید داد. در این 

راستا به بررسی پنج نشانه رایج خواهیم پرداخت. 
1-شما قادر به پاسخ دادن به سواالت نیستید 

فرد مصاحبه کننده ممکن اس��ت در رابطه با موارد مختلف از شما 
س��والی را بپرسد، بدون شک اگر شما در برابر آنها سکوت کنید، باید 
کار خود را تمام ش��ده بدانید. درواقع یک اس��تاندارد وجود دارد که 
باید به بیش از 8۰درصد سواالت پاسخ مناسب داده شود، در غیر این 
صورت فرد مصاحبه کننده ش��ما را از لیست اصلی خود خارج خواهد 
کرد. در این رابطه بررسی سواالت رایج مصاحبه های شغلی، می تواند 

کمک بسیار خوبی برای شما باشد.  
2-فرد مصاحبه کننده با شما ارتباط چشمی برقرار نمی کند 

این امر به معنای آن خواهد بود که شما کمتر از حد تصور بوده اید. 
این موضوع را به سادگی می-توان در حالت چهره وی مشاهده کرد. 

ب��ه همین خاطر اگ��ر فرد مصاحبه کننده در ابت��دا خندان و پرانرژی 
است و بعد از مدتی به فردی عبوس تبدیل می شود، بدون شک شما 
گزین��ه مدنظر نبوده اید، با این حال اگر از ابتدا این حالت وجود دارد، 

دیگر نمی توان براساس آن قضاوت کرد. 
3-کار به صورت آزمایشی به شما پیشنهاد شده است 

این امر به معنای آن خواهد بود که شما دقیقا مطابق میل شرکت 
نیس��تید و شرایط یک رقابت ایجاد شده است. در این شرایط توصیه 
می ش��ود تا به دنبال گزینه های دیگری باش��ید. علت این امر به این 
خاطر اس��ت که روند یک استخدام درس��ت این است که شما سریعا 
استخدام شوید و این امر باعث می-شود تا زمانی را به صورت رایگان 
کار کنید. بدون شک در صورت عدم تایید شما، ضربه روحی سنگینی 
را متحمل خواهید شد، با این حال اگر تضمینی برای استخدام بعد از 
سپری کردن این دوره وجود داشته باشد، مانعی برای قبول آن وجود 

ندارد و داستان کامال متفاوت خواهد بود. 
4-مصاحبه بیش از حد کوتاه و با پایانی غیرمنتظره است 

معموال یک مصاحبه کاری باید در حدود نیم ساعت زمان را اشغال 
کند. اگرچه این میزان برای شرکت-های مختلف کمی متفاوت است، 
با این حال اگر مصاحبه ش��ما در زمان��ی کمتر از 1۵ دقیقه به پایان 
خود برس��د، به این معنا خواهد بود که فرد مصاحبه کننده ش��ما را از 
لیست خود خارج کرده و دیگر دلیلی برای ادامه حس نمی کند. تحت 

این ش��رایط بهتر است تا به دنبال شغلی دیگر برای خود باشید. این 
امر باعث می شود تا در زمان شما صرفه جویی شود. 

5-زمانی برای شروع کار اعالم نشده است 
معم��وال در مصاحبه های موفقیت آمیز، ف��رد مصاحبه کننده زمان 
تقریبی اعالم نتیجه و شروع کار شما را اعالم خواهد کرد، با این حال 
اگر این اتفاق رخ نداد، احتماال هرگز با پاسخی مواجه نخواهید شد. 
تمامی این موارد می تواند نشانه های شکست شما در مصاحبه باشد، با این 
حال شما می توانید حتی از این اتفاق تلخ نیز دستاوردهایی را داشته باشید. 
برای مثال از فرد مصاحبه کننده بخواهید تا برای شما تحلیل خود را ارسال 
کنند. در این رابطه الزم است تا علت این خواسته خود را نیز مطرح کنید. 
درواقع این اطالعات باعث می ش��ود تا ش��ما نسبت به ضعف های خود آگاه 
ش��ده و بهترین برنامه ریزی را برای رفع آنها داشته باشید. همچنین توصیه 
می ش��ود تا س��واالت را تا زمانی که حضور ذهن دارید، در جایی یادداش��ت 
کرده و آن را برای مصاحبه بعدی خود مرور کنید. همچنین این امر که قبل 
از مصاحبه بعدی خود، اطالعات بیش��تری را به دست آورید، کمک خواهد 
کرد تا با مشکالت کمتری نیز مواجه شوید. در نهایت این نکته را فراموش 
نکنید که عدم قبولی شما به معنای یک گناه بزرگ و بی لیاقتی نبوده و نباید 
خود را س��رزنش کنید. درواقع اگر روحیه خود را از دست بدهید، همه چیز 

نابود خواهد شد. 
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