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دولت ها چگونه و با چه راهکارهایی به مصاف ویروس و اقتصاد می روند؟

 اقتصاد
در تنگنای کرونا

فرصت امروز: از واپس��ین روزهای بهمن ماه س��ال گذشته بود که کرونا به مهم ترین موضوع ایران و جهان تبدیل شد. از آن زمان 
تاکنون شمار مبتالیان به کرونا در ایران از مرز 53هزار نفر گذشته و مجموع جان باختگان نیز مرز 3 هزار و 200 تن را رد کرده است. 
در جهان نیز با افزایش یکصد هزار نفری مبتالیان به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته، شمار مبتالیان به بیش از یک میلیون نفر 

رسیده و به نظر می رسد این آمار بدون توقف و با شدت بیشتری به نسبت روز های گذشته در حال افزایش است...

همتی از اختصاص 75 هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده خبر داد

برنامه های مهم بانک مرکزی در سال ۹۹
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تحریم ها با نظام بانکی ایران در سال ۹8 چه کرد؟

گزارش یک تحریم
وقتی کرونا بزرگ ترین تجربه جمعی دورکاری را رقم می زند

از کرونا تا دورکاری
فرصت امروز: از شرکت علی بابا گرفته تا گوگل و فورد، بسیاری از بنگاه های مطرح جهان به خاطر شیوع کرونا از کارکنان خود 
خواسته اند تا در زمان شیوع ویروس »کووید-19« و جلوگیری از توسعه آن، در منازل بمانند و از آنجا وظایف شغلی خود را انجام 
دهند. به همین دلیل، نحوه ساماندهی و مدیریت دورکاری در سازمان به منظور جلوگیری از بروز ناکارآمدی، صدمه به روابط کاری 
و کاهش انگیزه در کارکنان و همچنین تقویت بهره وری، به مهم ترین موضوع این روزهای دنیای مدیریت و کارآفرینی تبدیل شده 
است. در واقع، دورکاری به دلیل شیوع کروناویروس در بسیاری از کشورهای جهان، دیگر یک مزیت نیست بلکه یک ضرورت است. 
به نظر می رسد به زودی شاهد رکوردزنی در بزرگ ترین مقیاس دورکاری جهان خواهیم بود. هرچند هنوز بسیاری از شرکت های 
داخلی به دلیل تعطیالت عید، فعالیت خود را رسما آغاز نکرده اند، اما با تمام شدن این تعطیالت و شروع به کار آنها، احتماال شاهد 
بزرگ ترین تجربه جمعی دورکاری در ایران و جهان خواهیم بود. دورکاری یا Teleworking به زبان س��اده به کارکردن از »راه 
دور« گفته می شود و این ایده اولین بار در دهه 1970 توسط »جک ام.نیلز« که در کتاب های مختلف با عنوان پدر دورکاری از او یاد...
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در سـالی که گذشـت، باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو، 
چالش هـای زیـادی بـرای خودروهایی که وارد شـده اما از 

گمرک ترخیص نشده بودند، ایجاد شد. گزارش زیر 
به بررسی اتفاقات و هر آنچه که طی سال ۱3۹8 ...

سرنوشت خودروهای وارداتی 
چه شد؟

سرمقاله
 همراهی شبکه بانکی

با »جهش تولید«

خط مشی و رس��الت شبکه بانکی 
کشور برای »جهش تولید« در سال 
1399 چیس��ت؟ در پاس��خ به این 
پرسش باید به این نکته اساسی توجه 
کرد که با توج��ه به وضعیت تحریم 
و آثار مخرب اقتص��ادی و اجتماعی 
ناشی از ش��یوع ویروس کرونا، رونق 
اقتصادی کش��ور در گروی توس��عه 
تولید اس��ت و فراهم آوردن اسباب و 
شرایط الزم برای جهش تولیدی نیز 
نیازمند همراهی دستگاه های اجرایی 
با بخش تولید اس��ت. خوش��بختانه 
بانک مرکزی در اولین واکنش رسمی 
خود ب��ه نام گذاری س��ال 1399 به 
 عنوان »سال جهش تولید«، خطوط 
اصلی و راهبردی نظام بانکی کشور را 

در موارد زیر اعالم کرده است:
* ادامه سیاس��ت های مهار تورم 
و کنت��رل افزای��ش س��طح عمومی 

قیمت ها در حد مقدور
* ایج��اد خطوط اعتب��اری الزم 
برای بانک ها به  نحوی که مش��خصا 
به افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی 

در قالب وام های جدید، اقدام کنند
* تداوم مدیریت بازار ارز و تسهیل 
عرضه و تأمین ارز موردنیاز واحدهای 
مختل��ف تولیدی ب��رای واردات مواد 
اولیه و واس��طه ای و تضمین افزایش 
رقابت پذی��ری اقتصاد و ص��ادرات با 
کمک به تثبیت نرخ ارز حقیقی مؤثر

ادامه در همین صفحه 
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ادامه از همین صفحه
* توسعه »عملیات بازار باز« و کنترل نرخ سود برای فراهم آوردن شرایط برای اجرای سیاست های سرمایه گذاری 

دولت و تحریک رشد اقتصادی
* جلوگیری از ورود منابع بانک ها به فعالیت های سوداگرانه و تمرکز بر اجرای سیاست های احتیاطی بانک ها

* ادامه اصالح ترازنامه بانک ها در جهت آزادکردن منابع و افزایش میزان اعتباردهی برای س��رمایه گذاری و ایجاد 
زیرساخت های الزم اقتصادی.

در زمینه عملیات بانکی این واقعیت قابل کتمان نیست که بخش تولید به  عنوان مشتری دائمی شبکه بانکی کشور برای 
رونق تولید نیازمند محصوالت بانکی است تا آن را در توسعه تولید هزینه کند. این رابطه بانکی و مالی نیازمند همراهی 
و همدلی هر دو بخش با یکدیگر است. بر این اساس، سیستم بانکی کشور باید با درک صحیح و کارشناسی از مشکالت 
متعدد بخش تولید، منابع بانکی را به  نحوی مدیریت، تخصیص، پرداخت و نظارت کند که در نهایت منتهی به توسعه 
تولید شود، نه آنکه بر شمار بدهکاران بانکی بخش تولید بیفزاید. بخش تولید نیز قطعا به این نکته آگاه است که دریافت 
محصوالت بانکی نیازمند بررس��ی صحیح طرح های پیشنهادی، تعیین شرایط پرداخت و وثایق موردنیاز براساس نتایج 
حاصل از بررسی طرح ها و اعتبارسنجی مشتری است. نکته دیگر نیز این است که ادامه تسهیالت دهی بانک ها مستلزم 
وصول به موقع اقساط تسهیالت پرداختی است. در مرحله پرداخت تسهیالت هم شبکه بانکی کشور فارغ از مسئولیت 
نیست و وظیفه نظارت کارشناسی بر مصرف صحیح مبالغ تسهیالت در طرح مصوب را برعهده دارد تا این تسهیالت در 
همان پروژه ای هزینه شود که برای آن تصویب شده است بنابراین بخش تولید و شبکه بانکی کشور از جمله محورهای 

اساسی برای ایجاد جهش تولیدی هستند. کارکرد صحیح این دو محور نیازمند همدلی و همکاری متقابل است.
از نظر تحلیلی، نیاز مالی بخش تولید به انواع تسهیالت بانکی، اعم از ریالی یا ارزی را می توان عمدتا در سه بخش 
ایجاد و تأس��یس واحدهای تولیدی جدید، گسترش و توس��عه واحدهای تولیدی موجود و تأمین سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی فعال خالصه کرد. در بخش ایجاد و تأسیس واحدهای تولیدی، اکثر تسهیالت در قالب مشارکت 
مدنی و در مواردی تسهیالت مرابحه یا اجاره به شرط تملیک پرداخت می شود، اما در مورد سرمایه در گردش موردنیاز 
واحدهای تولیدی معموال تس��هیالت در قالب تس��هیالت سلف یا همان پیش خرید محصوالت به واحدهای تولیدی 
پرداخت می ش��ود تا به مصرف خرید مواد اولیه موردنیاز یا س��ایر نیازهای مالی آنان برسد. به هر حال، از نظر فرآیند 
بانکی، پرداخت تسهیالت بانکی به بخش تولید، چه در قالب تسهیالت مشارکتی و چه در قالب تسهیالت مبادله ای، 

نیازمند فراهم آوردن مقدماتی است که مهم ترین آنها عبارتند از:
* اعتبارس��نجی صحیح و علمی مش��تری و درک این نکته مهم که آیا مشتری متقاضی تسهیالت و یا به  عبارت 
بهتر، مدیران و دست اندرکاران واحد تولیدی از شهرت و اعتبار اجتماعی الزم برخوردار هستند و توانایی فنی الزم برای 

مدیریت صحیح واحد تولیدی را دارند یا نه.
* بررسی دقیق طرح پیشنهادی متقاضی تسهیالت از حیث فنی، مالی و بازار، به گونه ای که بانک به  طریق علمی 
اطمینان نسبی پیدا کند که طرح موردنظر در جدول زمانی مقرر به بهره برداری خواهد رسید، بازار کشش الزم برای 
جذب محصوالت تولیدی موردنظر را خواهد داشت و باالخره اینکه واحد تولیدی به سوددهی خواهد رسید و قادر به 

پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی در موعد مقرر خواهد بود.
* تعیین میزان و نوع وثایِق موردنیاز تسهیالت براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی و بررسی طرح پیشنهادشده.

* پرداخت توأم با نظارت تسهیالت به واحد تولیدی، به گونه ای که تسهیالت به تدریج و همگام با پیشرفت فیزیکی 
پروژه پرداخت شود و طرح براساس برنامه زمان بندی ارائه شده به مرحله تولید و سوددهی برسد.

* و باالخره اتخاذ سیاست های مناسب اعتباری به  منظور فرصت دهی به واحدهای تولیدی بدهکار برای پرداخت 
بدهی معوق شان به سیستم بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل امهال.

رعایت تمامی فرآیندهای بانکی مورد اشاره از جمله مسئولیت های قانونی بانک های دولتی و خصوصی در مقابل 
سپرده گذاران، سهامداران و مراجع نظارتی است، اما می توان با اصالح فرآیندهای مورد بحث، جهش عملیاتی در بانک ها 

ایجاد کرد و پرداخت تسهیالت را سرعت بخشید، اما چگونه؟ در این باره، چند پیشنهاد قابل بررسی است:
نخست؛ »جهش تولید« عالوه بر لزوم تامین خطوط ارزی موردنیاز، مستلزم برخورداری واحدهای فعال تولیدی از 
تسهیالت بانکی با نرخ سود ویژه بخش تولید است بنابراین در اولین گام، مجلس شورای اسالمی باید اعتبار کافی برای 
جبران تفاوت نرخ سود تسهیالت تولیدی با نرخ سود تسهیالت بخش غیرتولیدی اختصاص دهد تا واحدهای تولیدی 
بتوانند تسهیالت موردنیاز خود را با استفاده از »اعتبارات تخصیص داده شده برای جبران تفاوت نرخ سود« دریافت 

کنند. طبعا مدیریت توزیع این اعتبار بین بانک های عامل از طریق بانک مرکزی اعمال خواهد شد.
دوم؛ در حال حاضر، احراز مطلوب بودن طرح های پیش��نهادی برای دریافت تس��هیالت بانکی، مسئولیت قانونی 
بانک هاست، اما نیازی نیست که بررسی طرح ها حتما توسط بانک ها انجام شود، بلکه می توان فرآیندی طراحی کرد 
که بانک ها، بررسی طرح ها را به موسسات امین و مورد اعتماد خود ارجاع دهند؛ حتی هر بانک می تواند با هماهنگی و 
مجوز بانک مرکزی، یک یا دو موسسه »بررسی طرح« را تأسیس و راه اندازی کند تا اقدامات مربوط به بررسی طرح ها، 

سرعت عمل و دقت کارشناسی بیشتری پیدا کند.
س��وم؛ در مورد نظارت بر مصرف تسهیالت مصوب نیز پیشنهاد مشابه قابل بررسی است، زیرا یکی از دغدغه های 
مهم شبکه بانکی کشور، مصرف و هزینه تسهیالت مصوب در محل اجرای طرح یا پروژه است. فرآیند بانکی موسوم 
به »پرداخت نظارت شده برمبنای پیشرفت فیزیکی طرح« از همین موضوع، نشأت گرفته است، اما بانک ها می توانند 
نظارت را به موسسات امین و مورد اعتماد خود محول کنند و کارشناسان خود را درگیر نظارت مستقیم بر طرح نکنند.

چهارم؛ »ستاد تسهیل« و کارگروه های استانی آن )موضوع مواد ۶1 و ۶2 الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1397/02/30( می تواند در ایجاد تفاهم و هماهنگی بین بخش تولید و شبکه بانکی 
کشور، نقشی مؤثر داشته باشد. فراموش نکنیم که هدف مجلس شورای اسالمی از ایجاد »ستاد تسهیل«، رفع مشکالت 
مالی واحدهای تولیدی و حل و فصل مشکالت آنها با شبکه بانکی کشور است. حل و فصل مشکالت نیز در گروی تفاهم 
مالی بدهکار و بستانکار است بنابراین تبدیل شدن کارگروه های استانی »ستاد تسهیل« به نهادی برای ایجاد تسهیالت 

تکلیفی عمال نتیجه ای جز افزایش بدهی معوق بخش تولید نخواهد داشت.
پنجم؛ در مورد امهال تسهیالت معوق واحدهای تولیدی نیز چارچوب قانونی و شرعی موضوع در دستورالعمل امهال 
مصوب شورای پول و اعتبار مشخص است، اما از نظر کلی باید به این نکته توجه داشت که بانک ها در صورت تعویق 
اقساط تسهیالت ناچار خواهند بود که یا با مشتری مدارا کنند و به او مهلت پرداخت دهند یا آنکه با انجام اقدامات 
قضایی و ثبتی، مطالبات معوق خود را از طریق قانونی وصول کنند. نتیجه این اقدامات قانونی نیز تملک واحد تولیدی 
و آغاز مشکالت بانک ها برای مدیریت و فروش این واحدها خواهد بود. پس بایستی به جای تملک واحدهای تولیدی به 
  دنبال راه حل دیگری بود تا تولید استمرار یابد و بدهکار بتواند با در اختیار داشتن فرصت مناسب، مطالبات بانک های 
تسهیالت دهنده را پرداخت کند. البته این راه حل تنها در مورد واحدهای تولیدی فعال، قابل اعمال است و نه واحدهای 

تولیدی راکد و رهاشده.
ششم؛ یکی از مشکالت مهم و اساسی بخش تولید، تامین وثایق موردنیاز برای دریافت تسهیالت بانکی است. در 
مورد وثایق تسهیالت تولیدی و تملک آنها، با توجه به تجارب مدیریتی نگارنده در بانک های دولتی و خصوصی، تأمل 

درباره چند نکته ضروری است:
الف: با توجه به مشکالت قانونی مربوط به فرآیند قضایی یا ثبتی تملک وثیقه های تسهیالت، یکی از وثایق نه چندان 
مطلوب برای پرداخت تسهیالت بانکی، به وثیقه گرفتن محل اجرای طرح و ماشین آالت واحدهای تولیدی است، زیرا 
این قبیل وثایق عالوه بر دشواری های قانونی مربوط به طی مراحل قانونی تملک، در کوتاه  مدت منتهی به وصول نقدی 
مطالبات بانک های تسهیالت دهنده نخواهد شد، بلکه بانک ها را عالوه بر مشکالت قانونی، درگیر اداره و نگهداری این 
قبیل واحدهای تولیدی تعطیل یا رهاشده خواهد کرد. از این حیث، قانون »عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها 
و دس��تگاه ها و س��ایر مؤسسات و شرکت های دولتی به  منظور تسهیل امر س��رمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در 
طرح های تولیدی و صادراتی، مصوب خرداد 1380« یکی از قوانینی اس��ت که نتیجه ای جز درگیر کردن بانک های 
تسهیالت دهنده با مشکالتی نظیر نگهداری و فروش واحدهای تملیکی نداشته است. بنگاه داری و شرکت داری نه در 
تخصص و نه در توان مدیریتی بانک هاست، بنابراین اصرار بر به وثیقه گرفتن محل طرح و ماشین آالت واحدهای تولیدی 

و تملک آنها از نظر کارشناسی، توجیهی ندارد و تبدیل کردن آنها به نقدینگی، مشکلی مضاعف است.
ب: بدین ترتیب، این پرسش در ذهن مطرح می شود که وثایق تسهیالت بانک ها را چطور باید تعیین و تأمین کرد؟ 
در پاس��خ به این پرس��ش، توجه به این نکته ضروری است که نوع و میزان وثایق تسهیالت بانکی، برآیندی از نتایج 
حاصل از اعتبارسنجی و بررسی طرح است. در نتیجه لزومی ندارد که برای وثیقه تسهیالت واحدهای تولیدی بر روی 
محل طرح تمرکز کرد. وثایق معتبر خارج از طرح، نظیر سهام شرکت های معتبر پذیرفته شده در بورس یا تضمین 
شرکت های معتبر و صاحب نام و همچنین اموال منقول خارج از طرح، جایگزین های مناسبی هستند که می توانند عمال 

مانع از تملک واحدهای تولیدی توسط بانک های طلبکار شوند و وصول نقدی مطالبات بانک ها را سرعت ببخشند.
ج: از نظر بانکی، وثایق تسهیالت باید معتبر و دارای قابلیت نقدشوندگی باال باشند تا در صورت تملک، به سرعت 
و سهولت قابلیت فروش و تبدیل شدن به نقدینگی را داشته باشند. در حالی که وثایق محل طرح، قابلیت فروش و 
نقدش��وندگی س��ریع را ندارند و حتی پس از تملک نیز بانک ها را درگیر مدیریت این قبیل واحدها و یافتن مشتری 
مناسب خواهد کرد. به همین دلیل، به وثیقه گرفتن محل طرح برای وثایق تسهیالت تولیدی هرگز توصیه نمی شود. 
لذا به نظر می رسد تأسیس مؤسسات قوی مالی برای تضمین اطمینان بخش تسهیالت واحدهای تولیدی و همچنین 
فعال سازی صنعت بیمه در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود، ضمن آنکه در مورد تسهیالت بانکی موردنیاز بخش های 

حساس و حیاتی تولید دولت می تواند با مجوز مجلس تضمین این قبیل تسهیالت را برعهده گیرد.
اینها نکاتی است که بایستی در تدوین الیحه وثایق مدنظر قرار بگیرند. به هر حال، »جهش تولید« نیازمند هماهنگی 
همه دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی کشور است. باید امیدوار بود با سیاست گذاری مناسب بانک مرکزی و همگامی 
»شورای هماهنگی بانک های دولتی« و »کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی«، شبکه بانکی کشور بتواند نقشی 

موثر در »جهش تولید« داشته باشد.

نسخه وب اپلیکیشن همراه بانک پاسارگاد رونمایی شدهمراهی شبکه بانکی با »جهش تولید«

 ساعت کاری شعبه های بانک  پاسارگاد
در هفته سوم فروردین

بانک  پاسارگاد به  منظور اجتناب از تردد غیرضروری و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، در اقدامی هماهنگ با 
نظام بانکی کشور، نحوه فعالیت شعبه های خود در هفته سوم فروردین ماه را اعالم کرد. بانک  پاسارگاد همچنین 
کارت های نقدی مش��تریان که تاریخ انقضای آ نها فروردین 1399 بوده، تا فروردین ماه س��ال 1400 تمدید کرده 

است.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، واحدهای این بانک اعم از واحدهای س��تادی و ش��عبه ها در روزهای 
کاری از تاریخ شنبه 1۶ فروردین تا چهارشنبه20 فروردین امسال از ساعت 8:30 الی 12:30 آماده ارائه خدمات 
بانکی هستند. همچنین ساعات کار شعبه  بانک  پاسارگاد در کیش از ساعت 9 الی 13 و در قشم از ساعت 8:30 

الی 12 است.
در بازه زمانی یادشده، کلیه  شعبه های استان تهران و شهرستان هایی که دارای بیش از دو شعبه بانک  پاسارگاد 
هس��تند به  صورت ش��یفتی و در شهر هایی که صرفا دارای دو شعبه  هس��تند یک روز در میان فعال خواهند بود. 
همچنین کلیه ش��عبه ها در ش��هرهایی که تنها یک شعبه  بانک  پاس��ارگاد دارند، در تمامی روزهای کاری، با یک 

سوم از ظرفیت سرمایه  انسانی خود خدمات بانکی را ارائه می دهند.
بانک  پاس��ارگاد ب��ه هم میهنان توصیه کرده با توجه به ش��رایط موجود، برای حفظ س��المت خود و س��رمایه 
 انسانی در بانک ها، با بهره مندی از خدمات بانکداری  الکترونیک، از مراجعه به شعبه های بانک ها خودداری کنند. 
همچنین به منظور رفاه حال مشتریان و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، کارت های نقدی بانک پاسارگاد که تا 

فروردین 1399 اعتبار داشته اند، تا فروردین سال 1400 تمدید شده اند.
همچنین به تازگی نس��خه اولیه وب  اپلیکیش��ن همراه بانک  پاس��ارگاد، جهت اس��تفاده و بهره برداری در تمام 
دس��تگاه های مبتنی بر وب به ویژه در مرورگرهای گوش��ی های تلفن همراه، عملیاتی ش��د. البته زیرس��اخت وب 
اپلیکیشن همراه بانک پاسارگاد که در راستای رفع مشکل دسترسی کاربران دارای گوشی های تلفن همراه آیفون 
به این برنامه تهیه شده، مبتنی بر معماری محصول SPA است و از این رو، تحریم های شرکت اپل بر آن تأثیری 

نخواهد داشت.
از جمله خدمات ارائه شده در فاز اول این برنامه که به مرور تکمیل خواهد شد، شامل خدمات سپرده )مشاهده 
س��پرده های مشتری، گردش س��پرده، پرداخت قبض از سپرده و انتقال وجه س��پرده به سپرده(، خدمات کارت 
)مش��اهده لیس��ت کارت های مش��تری، دریافت رمز پویا، انتقال وجه کارت به کارت، دریاف��ت موجودی کارت، 
مس��دودکردن کارت و پرداخت قبض از کارت( و امکان تغییر رمز عبور و مش��اهده آخرین IP، س��اعت و تاریخ 

ورود به سامانه است.
دسترس��ی به این برنامه از طریق آدرس https://m.bpi.ir امکان پذیر اس��ت. ب��ه این ترتیب که با واردکردن 
ای��ن آدرس در مرورگر گوش��ی تلفن هم��راه تنها برای یک بار، امکان افزودن آیکون برنامه همراه بانک به لیس��ت 
برنامه های دستگاه وجود دارد و در دفعات بعد، برای استفاده از خدمات این برنامه، کافی است آیکون ایجادشده، 
توس��ط کاربر انتخاب ش��ود. جهت ورود به این س��امانه نیز باید نام کاربری و رمز عبور مربوط به همراه بانک، در 

صفحه  ورود به برنامه، درج شود.
گفتنی اس��ت افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت، افزایش سقف مبلغ کارت هدیه، افزایش سقف دریافت 
وجه نقد از خودپردازها، تمدید کارت های منقضی ش��ده، توصیه به بهره من��دی از خدمات بانکداری  الکترونیک، 
کاهش س��اعت کار و اعالم نحوه ارائه خدمات در ش��عبه ها به صورت ش��یفتی، از جمله تمهیداتی است که بانک  

پاسارگاد جهت کاهش مراجعه غیرضروری به شعبه ها و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ کرده  است.
بانک  پاس��ارگاد جهت رفاه حال هم میهنان، حفظ س��المت مشتریان و سرمایه  انس��انی خود و کاهش مراجعه 
غیرضروری به ش��عبه ها، س��قف انتقال وج��ه کارت به کارت از طری��ق اینترنت بانک، موبایل بانک، دس��تگاه های 
خودپرداز و کیوس��ک ها را به مبلغ 100 میلیون ریال افزایش داد. همچنین برای جلوگیری از جابه جایی فیزیکی 
وجوه نقد، س��قف کارت هدیه را نیز به مبلغ 20 میلیون ریال افزایش داد و امکان دریافت اس��کناس نو از طریق 

دستگاه های خودپرداز را جایگزین توزیع اسکناس در شعبه ها کرد.
تمدید خودکار تاریخ اعتبار کارت های نقدی که از ابتدا تا انتهای اس��فند سال 1398 منقضی می شوند به مدت 
یک س��ال و افزایش س��قف برداشت نقدی با کارت های نقدی بانک  پاس��ارگاد از طریق دستگاه های خودپرداز به 

مبلغ 5 میلیون ریال از دیگر اقدامات بانک  پاسارگاد است.
مشتریان می توانند پاسخ سواالت خود را درخصوص امور بانکی بدون مراجعه به شعبه ها از طریق تماس با مرکز 
مش��اوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد به ش��ماره 82890 و همچنین سامانه جامع ارتباط با مشتریان به آدرس 

https://www.bpi.ir/crm دریافت کنند.



فرصت امروز: از ش��رکت علی بابا گرفته تا گوگل و فورد، بس��یاری از بنگاه های 
مطرح جهان به خاطر ش��یوع کرونا از کارکنان خود خواس��ته اند تا در زمان شیوع 
ویروس »کووید-19« و جلوگیری از توس��عه آن، در منازل بمانند و از آنجا وظایف 
ش��غلی خود را انجام دهند. به همین دلیل، نحوه س��اماندهی و مدیریت دورکاری 
در س��ازمان به منظور جلوگیری از بروز ناکارآمدی، صدمه به روابط کاری و کاهش 
انگیزه در کارکن��ان و همچنین تقویت بهره وری، به مهم ترین موضوع این روزهای 
دنیای مدیریت و کارآفرینی تبدیل ش��ده اس��ت. در واقع، دورکاری به دلیل شیوع 
کروناویروس در بس��یاری از کش��ورهای جهان، دیگر یک مزیت نیس��ت بلکه یک 
ضرورت اس��ت. به نظر می رس��د به زودی ش��اهد رکوردزنی در بزرگ ترین مقیاس 
دورکاری جهان خواهیم بود. هرچند هنوز بس��یاری از شرکت های داخلی به دلیل 
تعطیالت عید، فعالیت خود را رس��ما آغاز نکرده اند، اما با تمام شدن این تعطیالت 
و ش��روع به کار آنها، احتماال ش��اهد بزرگ ترین تجربه جمعی دورکاری در ایران و 

جهان خواهیم بود.
دورکاری ی��ا Teleworking ب��ه زبان س��اده به کارک��ردن از »راه دور« گفته 
می شود و این ایده اولین بار در دهه 1970 توسط »جک ام.نیلز« که در کتاب های 
مختلف با عنوان پدر دورکاری از او یاد می ش��ود، در غرب مطرح ش��د. البته برخی 
از مدیران از اجرای دورکاری، نگران هس��تند، چراکه فکر می کنند دورکاری باعث 
کاهش نرخ بهره وری می شود، اما شواهدی وجود دارد که این نگرش را رد می کند 
و حتی ثابت می کند که دورکاری می تواند باعث افزایش بهره وری در سازمان شود؛ 
چنانچه پژوهشی در سال 2015 در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا بر روی یک آژانس 
مسافرتی چینی انجام شد و ثابت کرد که دورکاری در خانه، بهره وری را تا 13درصد 
افزایش می دهد، زیرا کارمندان زمان کمتری برای اس��تراحت و گفت وگو در خانه 
نس��بت به محل کار سپری می کنند و همچنین احساس راحتی بیشتری در خانه 

حین انجام کار دارند.
در این میان، سوال این است که چگونه می توان دورکاری را به تجربه ای موفق و 
کارآمد بدل کرد و چرا برخی از دورکاری ها به بروز ناکارآمدی، لطمه به روابط کاری 
و کاهش انگیزه و بهره وری می انجامد؟ در همین ارتباط، موسس��ه »مک کنزی« در 
تازه ترین گزارش خود به تجربیات برخی از بنگاه های بزرگ چین در دوره ش��یوع 
کرونا پرداخته است که می تواند توسط سایر بنگاه ها به مثابه الگوی موفق دورکاری 

در این دوران به کار گرفته شود.
چینی ه��ا از هم��ان ابتدا که اولین آثار ش��یوع ویروس کرونا در ش��هر ووهان را 
مشاهده کردند، به فکر دورکاری افتادند. در پایان تعطیالت سال نوی چینی، تقریبا 

200میلیون نفر ش��اغل در چین، کارهای ش��غلی خود را از خان��ه انجام دادند. از 
منظر فردی برای برخی از کارکنان چینی، هماهنگ کردن امور شغلی مانند ارتباط 
ب��ا همکاران یا ش��رکت در ویدئو کنفرانس به دلیل لزوم نگه��داری از فرزندان و یا 
رس��یدگی به امور خانه، کار دش��واری بود و از منظر بنگاه ها هم بسیاری از مدیران 
احس��اس کردند که بهره وری به دلیل عدم امکان مدیریت مناس��ب، کاهش یافته 
است. در نتیجه، نحوه ساماندهی و مدیریت دورکاری در سازمان به منظور جلوگیری 
از ب��روز ناکارآم��دی، صدمه به روابط کاری و کاهش انگیزه در کارکنان و همچنین 
تقویت بهره وری، به موضوع مهمی تبدیل شده است. به گفته موسسه »مک کنزی«، 
درنگی بر تجربه موفق دورکاری در س��رزمین اژدهای زرد نشان می دهد دورکاری 

زمانی موفق خواهد بود که از اصول و الزامات هشت گانه زیر برخوردار باشد:
* طراحی یک س��اختار اثربخ��ش: برای جلوگیری از ایجاد آش��فتگی و کاهش 
ش��فافیت و همچنین برقراری ارتباط موثر، بهتر اس��ت از ابتدا ساختار و چارچوب 
تصمیم گیری در حین دورکاری مشخص شود. در همین ارتباط، تشکیل گروه های 
کاری کوچک با هدف مشترک، ماموریت و مسیر گزارش دهی روشن، به نحوی که 

هدایت و انجام وظایف به سهولت امکان پذیر باشد، کمک کننده خواهد بود.
* هدای��ت از دور: ارائ��ه چش��م اندازی قوی و واقعی به کارکنان س��ازمان ضمن 
تقویت انگیزه آنها باعث افزایش تعهد و پاسخ گویی آنها می شود و ارتباطات فیمابین 
گروه های کاری، بهره ورتر و صادقانه تر خواهد بود. نحوه برقراری ارتباطات با کارکنان 
از حیث ایجاد اعتماد، حفظ پویایی و سازگاری، موضوعی مهم است. ارسال پیام های 
متنی یا صوتی یا تعیین برنامه کاری روزانه یا هفتگی از جمله مواردی هستند که 
در حین دورکاری و با استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری و یا شبکه های درون 

سازمانی به خوبی قابل انجام است.
* یافتن مس��یری جدید: برای جلوگیری از ایج��اد اختالالت احتمالی در حین 
دورکاری، تالش کنید تا با همکاری اعضای گروه، پیچ و مهره های نحوه تعامالت را 
خوب مشخص و تنظیم کنید. آهنگ نحوه انجام امور روزانه، محدودیت های فردی 
و هنجارهای خاص را پوش��ش دهید و از قبل پیش بینی های الزم را در مورد اینکه 

ممکن است موردی اشتباه انجام شود و باید چگونه آن را رفع کرد، بیندیشید.
* ش��ارژ قوی ارتباطات: ارتب��اط ضعیف مانع از افزایش به��ره وری در دورکاری 
می ش��ود. برای پرهیز از این اتفاق، الزم است کلیه کانال های ارتباطی بررسی شود 
و بس��ته به هدف از ارتباط با همکاران، کانال درس��ت انتخاب و از تعویض مکرر آن 
جلوگیری ش��ود. در این میان، پنج نوع ابزار ارتباطی متداول و بهترین کاربردهای 
آنها ش��امل تماس تلفنی، ویدئو کنفرانس، چت، ارائه ویدئویی همراه با یادداش��ت 

صوتی و پست الکترونیکی، وجود دارد. به عنوان نمونه، جلسات تصمیم گیری بهتر 
است در قالب ویدئو کنفرانس برگزار شود و یا ارتباط فردی از طریق تماس تلفنی، 
ارتباط با اعضای تیم از طریق چت و ارتباط با گروهی بزرگ از افراد در قالب پست 
الکترونیکی انجام ش��ود. همچنین حفظ تمرکز در انجام برخی امور مهم است لذا 
بهتر است از تغییر مستمر ابزارها یا ارتباط دائم، پرهیز شود و شاید برخی اوقات بهتر 
است که برای انجام دقیق یک کار، چت را خاموش و بعد از اتمام کار، روشن کرد.

* بهره برداری از قدرت فناوری: هر نوع دورکاری موثر با در نظرگرفتن اصول پایه 
آن یعن��ی فراهم بودن ارتباط اینترنتی ایمن، پایدار و س��ریع و همچنین چیدمان 
و ارگونومی درس��ت محیط کاری در منزل، ش��روع می ش��ود. توسعه دسترسی به 
ش��بکه های ارتباطی و اینترنتی و اس��تفاده از فناوری مناس��ب برای ایجاد ارتباط، 
به اش��تراک گذاری اسناد و مدارک و مدیریت فرآیندها، از اقدامات مهمی است که 
باید توس��ط مدیر سازمان پیش بینی و انجام شود. در این میان نقش حوزه فناوری 

اطالعات سازمان، مهم و قابل اعتناست.
* توجه جدی به امنیت: یکی از جنبه ها و پیچیدگی های استفاده از فناوری، لزوم 
توجه به امنیت و پیامدهای ناش��ی از عدم به کارگیری روش های ایمن برای انجام 
وظایف اداری است. مدیریت شبکه ارتباطی و محافظت از داده ها و اطالعات سازمان 
به ویژه اطالعات مش��تریان، موضوع مهمی اس��ت که باید از طریق تامین ابزارهای 

امنیتی قوی و مناسب توسط مدیریت سازمان، مورد توجه جدی قرار گیرد.
* القای فرهنگ همدردی و دلسوزی: به محض برگشت به شرایط عادی، درک 
این موضوع از س��وی مدیران س��ازمان که برخی از کارکن��ان در زمان قرنطینه با 
فش��ارهایی در خانه مانند مراقبت از فرزندان به علت بسته بودن مدارس، احساس 
منزوی ش��دن و یا عدم احس��اس امنیت ش��غلی، مواجه بودند، مهم است. افزایش 
تعام��الت اجتماعی در داخل گروه های کاری، حتی فرد-با-فرد، احس��اس منزوی 

شدن را دور و امنیت روانی افراد را تامین می کند.
* پذیرش ذهنیت آزمون و یادگیری: آماده باشید تا به محض اطالع یابی از عدم 
کارکرد یک روش، نسبت به تغییر سریع آن اقدام کنید. گروه هایی که دائما در حال 
یادگیری هستند، به طور فعال بهترین روش ها را می یابند و به سرعت مکانیزم هایی 
را برای تس��هیم ایده ها در بدنه س��ازمان به  کار می گیرند تا از این طریق موفقیت 
س��ازمان خود را در بلندمدت تضمین کنند. در صورت توجه به اصول بهره برداری 
صحیح و مدیریت درست، استفاده از دورکاری فرصتی را برای بنگاه ها و سازمان ها 
فراهم می کند تا ضمن بهبود رضایت کارکنان و مشتریان سازمان، بهره وری را هم 

ارتقا دهند.

وقتی کرونا بزرگ ترین تجربه جمعی دورکاری را رقم می زند

از کرونا تا دورکاری

این روزها با شیوع کروناویروس، دورکاری در سازمان ها اجتناب ناپذیر شده است، 
اما از آنجا که در گذشته تجربه چندانی از دورکاری نداشته ایم باعث اختالل هایی در 
س��ازوکارهای اداری شده و شیوه های ارتباطی و الگوهای کاری سازمان ها را مختل 
کرده اس��ت. در همین زمینه، »بیزینس ه��اروارد ریویو« در مطلبی به راهکارهایی 
پرداخت��ه که ب��ه مدیران و کارآفرینان برای اطمین��ان از عملکرد موثر کارکنان در 
ش��رایط دورکاری کمک می کند. این مطلب ش��امل پنج راهکار اس��ت و در بهبود 

دورکاری کارمندان موثر است.
* اهداف و نقش ها را با جزییات توضیح دهید: وقتی الگوی کار ناگهان تغییر می کند 
و به جای حضور در س��ازمان بای��د دورکاری کرد، باید دوباره چگونگی انجام وظایف و 
نقش هر فرد را توضیح داد و از درک آن توسط خود فرد و دیگران مطمئن شد. اهداف 
و نقش های هر یک از کارکنان را روشن کنید. دورکاری فرصت مناسبی برای یک گروه 
است تا درباره اهداف، نقش های فردی و چگونگی اثرگذاری هر یک بر نتیجه تجدیدنظر 
کنید. روشن کردن نقش ها به گروه های کاری کمک می کند تا درک کنند چه زمانی 
می توانند به جای رهبر س��ازمان خود به همکاران ش��ان مراجعه کنند تا تنگنای رهبر 
را بیش��تر نکنند. وقتی ارتباطات بین اعضای گروه کامل می شود، غیر از اعضای اصلی 

بسیاری از بازیگران فرعی اما موثر در کسب وکار هم به گروه پیوند می خورند.
رخدادهای ناگهانی مثل ش��یوع کرونا، وظایف و رقابت های تازه را برای کس��ب 
وکاره��ا ایج��اد می کند. به همین دلیل، رهبران باید به طور م��داوم اهداف گروه را 
در س��طح شخص و جمع شفاف کنند تا گروه بر اولویت ها متمرکز بماند. باید یک 
فهرست از وظایف درس��ت کنید، اهداف را در اولویت بندی های تازه تعریف کنید، 
خوب فکر کنید و ببینید هر وظیفه را باید به چه کسی واگذار کرد و مطمئن شوید 

که هر تغییری در اهداف گروه به آنها اعالم می شود.

* نقش��ه ای از مهارت ها و ظرفیت ها: این روزها بیش��تر مردم روی چند پروژه به 
طور همزمان کار می کنند. در شرایط بی ثباتی مثل امروز، احتمال اینکه پروژه هایی 
که یکی از اعضای گروه ش��ما درگیر آن  اس��ت، دچار شوک ناگهانی شود، باالست 
بنابراین شوک پروژه دیگران ممکن است عملکرد گروه شما را هم متأثر کند. برای 
کم کردن آس��یب های این گونه رخدادها، باید به اینکه گروه ش��ما چه مهارت های 
افزوده ای دارد فکر کنید یا اینکه چطور خارج از گروه خود می توانید به ظرفیت های 

دیگر دسترسی پیدا کنید.
در ش��راط بحرانی، وظایف تازه ای مطرح می ش��ود و اعضای گروه درگیر کارهای 
مختلف می ش��وند. با این انتظار که کارکنان باید به تنهایی با این تنش ها رو به رو 
شوند، به استرس آنها اضافه نکنید. برای آنها روشن کنید که می توانند برای مدیریت 
این همه وظیفه جدید و استرس ناشی از آن روی شما حساب کنند. تغییر اولویت ها 
باعث می شود افراد دیگری را به گروه اضافه کنید. برای مثال، در شرایط همه گیری 
بیماری که زنجیره تامین مختل می ش��ود، به یک نیروی عملیاتی احتیاج دارید، یا 
یک کارشناس بازاریابی برای اینکه بدانید اگر نمایشگاه ها لغو شدند، برای ارائه یک 
محصول جدید باید چه کنید. اضافه ش��دن یک نفر دیگر به گروه در این ش��رایط 
ممکن اس��ت بر اعتماد به نفس اعضای دورکار، اثر بگذارد. بنابراین الزم است برای 

معرفی عضو جدید به دیگر اعضای گروه زمان بگذارید.
* تاکید بر تعامالت ش��خصی: کاهش بهره وری و احس��اس پیوند با محیط کار، 
ح��س طبیعی و اولیه افرادی اس��ت ک��ه به ناگهان مجبور به دورکاری می ش��وند. 
رهبرانی که س��ابقه مدیریت گروه های مجازی را ندارند، ممکن اس��ت نس��بت به 
پیگیری از همکاران احساس خوشایندی نداشته باشند. در این شرایط وسوسه انگیز 
است که به طور انحصاری به یک مدیر وظیفه گرا تبدیل شوید. برای پرداختن به این 

چالش، زمان بیشتری را به تعامالت شخصی اختصاص دهید. باید همه را به خاطر 
بسپارید. بعضی افراد در گروه مثل زنان و اقلیت ها و سایر افرادی که در حاشیه گروه 
قرار دارند، کمتر به اطالعات یا منابع اثرگذار بر مدیران دسترسی پیدا می کنند. در 
زمان دورکاری کارکنان، فهرس��تی از همه اعض��ای گروه با عکس های آنها را تهیه 
کنید تا جلوی چشم تان باشند. این به شما کمک می کند آگاهانه تر درباره تخصیص 

مسئولیت ها تصمیم بگیرید.
* برنامه ریزی برای جلس��ات منظم: برای جمع ش��دن مجازی گروه برنامه ریزی 
کنی��د. از س��وی دیگ��ر کاری کنید که اف��راد به ج��ای انتظار برای جلس��ه های 
برنامه ریزی شده با یکدیگر هم تماس بگیرند. ارتباطات را انسانی کنید یعنی به جای 
اتکای بیش از اندازه به ایمیل زدن از رسانه های دیگر مثل کنفرانس های مبتنی بر 

وب برای ارتباط استفاده کنید. این به تقویت روحیه گروه کمک می کند.
* درک محیط کار همکاران: یک تور مجازی برگزار کنید. از هر شخص بخواهید 
چند دقیقه وقت بگذارد و فضای کارش در خانه را به گروه نشان دهد. چیزهایی که 
ممکن است حواس فرد را پرت کنید چیست؟ صدای واق واق سگ یا بچه هایی که 
از مدرسه به خانه می آیند؟ هدف از این کار این است که زمینه کاری هر یک از افراد 
گروه برای دیگران قابل فهم  تر شود و هر یک از آنها محدودیت های دیگری را بهتر 
درک کند. هرچه اعضای گروه از محیط کاری یکدیگر بیشتر بدانند، بیشتر یکدیگر 
را درک می کنند. مایکل یکی از اعضای گروه شماست که در آپارتمانی در نیویورک 
همراه با چند همخانه دیگر زندگی می کند. او در همین محیط کار می کند و زمانی 
ک��ه ش��ما با او تماس تصویری برقرار کنید، او ب��ا چالش  همخانه هایی که در حال 
صحبت یا راه رفتن هستند، رو به رو خواهد شد. به مایکل نشان دهید که این چالش 
را درک می کنید و می توانید در ساعت هایی که برای او راحت تر است، تماس بگیرید.

چگونه به دورکاری کارمندان خود کمک کنیم

کرونادرمانی با کمک دورکاری

نگاه

از خانه نشینی احمدی نژاد تا مصوبه دورکاری دولت دهم
درنگی بر تجربه دورکاری در جامعه ایرانی

دورکاری در حافظ��ه تاریخی جامعه ایران با ش��خص محمود احمدی نژاد 
گره خورده اس��ت. اگر در گوگل، کلیدواژه »دورکاری« را جس��ت وجو کنیم 
با بی ش��مار مطالبی برمی خوریم که به تجربه 11 روز خانه نش��ینی او مربوط 
می ش��ود. البته جدا از این حادثه سیاس��ی که از قهر تا دورکاری احمدی نژاد 
در سپهر سیاسی ایران تعبیر شد و دستمایه طنزها و کاریکاتورهای گوناگون 
ش��د، برنامه ای نیز با همین عنوان در س��ال های ابتدایی دهه 90 و در دوره 
دوم ریاس��ت جمهوری او اجرا ش��د که به مانند سایر برنامه ها و سیاست های 
خلق الساعه اش چندان دوام نیاورد و در همان روزهای ابتدایی روی کار آمدن 

دولت حسن روحانی برچیده شد.
احمدی نژاد که در کس��وت رئیس جمهوری رادی��کال از دغدغه »مدیریت 
جهان« حرف م��ی زد و به تعبیر یکی از نزدیکان��ش، به مثابه »معجزه هزاره 
سوم« ظهور کرده بود، پروژه دورکاری را به جهت کاهش ترافیک و کم شدن 
حج��م رفت و آمدها مطرح کرد و انجام آن را انقالبی در دولتش نامید. او در 
یک سخنرانی در 27 آذرماه سال 1390 و در »همایش ملي دورکاري در نظام 
اداری« ب��ه اهمیت کاهش هزینه ه��اي اداري و همچنین کاهش هزینه هاي 
کارمندان اش��اره کرد و گفت: »مثال یک کارمند احتیاج به ناهار دارد، هزینه 
رفت و آمدش اس��ت، هزینه مهدکودک فرزندش است و از طرف دیگر وقتي 
ک��ه در محیط اداري حضور پیدا مي کند، آنجا نیز باید امکاناتي در اختیارش 
قرار بگیرد و این باعث مي شود که هزینه ها باال رود. مي توان هزینه ها را کاهش 
داد و به خود کارمند برگرداند. اکنون کارمندان در تهران 40 هزار تومان پول 
رفت و آمد مي گیرند، 40 هزار تومان براي مهدکودک فرزندان شان و 40 هزار 
تومان نیز براي غذا که در مجموع مي شود 120 هزار تومان و اگر این کارمند 
در خانه کارش را انجام دهد 120 هزار تومان صرفه جویي مي شود و مي توان 

این هزینه را به خود کارمند برگرداند تا صرف خانواده شود.«
او همچنین در جلس��ه هیات دولت در 17 ش��هریورماه سال 89، یکی از 
اقدامات مهم دولت برای کاهش ترافیک را مصوبه دورکاری برشمرد و خواستار 
آن ش��د تا حداقل فعالیت 40درصد از کارمندان تهرانی در خانه انجام شود. 
در همی��ن ارتب��اط، آیین نامه دورکاری در هفتم مهرماه س��ال 89 در دولت 
دهم تصویب شد و سپس به دستگاه های زیرمجموعه دولت ابالغ شد. اولین 
وزارتخانه ای که داوطلبانه برنامه دورکاری را در برخی از بخش های خود اجرا 
کرد، وزارت ارتباطات بود. با اینکه طرح دورکاری به ش��کلی جدی از همین 
س��ال به مرحله اجرا درآمد و س��ازمان های بس��یاری در نوبت دورکاری قرار 
گرفتند، اما این طرح بازخورد چندانی نداش��ت و در انبوه برنامه های »دولت 

مهرورزی« گم شد.
البته یکی از ابهاماتی که برای کارمندان دولت در ارتباط با طرح دورکاری به 
وجود آمد، توهم اخراج بود. اگرچه این تعبیر به گفته دولتمردان دولت دهم، 
نادرست بود، اما کارمندان را درگیر این فکر کرده بود که شاید دولت با طرح 
دورکاری می خواهد بخش��ی از کارمندان خود را حذف کند بنابراین چندان 
عجیب نبود که استقبال چندانی از این طرح از سوی کارمندان صورت نگرفت.
در نهایت، برنامه دورکاری با روی کار آمدن دولت حس��ن روحانی در سال 
1392 برچیده شد. به همین منظور، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور 
در آبان م��اه س��ال 1392 در نامه ای خطاب به اس��حاق جهانگی��ری، نتایج 
آسیب شناس��ی این طرح را برش��مرد و خواس��تار لغو مصوبه آن شد. پس از 
ای��ن نامه نگاری، لغو رس��می مصوبه »دورکاری دولت دهم« در دس��تور کار 
هیات وزیران قرار گرفت و طولی نکشید که طرح دورکاری به زباله دانی تاریخ 

پیوست.
حاال با ش��یوع ویروس کرون��ا در این روزها و لزوم انج��ام کارها به صورت 
دورکاری، بازخوان��ی این نامه و آسیب شناس��ی ط��رح دورکاری دولت دهم 
خالی از فایده نیس��ت. نوبخت به معاون اول رئیس جمهور نوشته بود: »دولت 
وق��ت با هدف بهره وری، انعطاف پذیری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان، 
آیین نامه دورکاری را تصویب و ابالغ کرد، اما استقرار نظام دورکاری مستلزم 
تعیین مشاغل دارای شرایط دورکاری، تعریف دقیق کار براساس استانداردها 
و ش��اخص های مربوط و امکان ارزیابی و ارزش گذاری خروجی ها و بازده کار 
براساس شاخص های عینی است و نمی توان بدون فراهم ساختن شرایط الزم 
از ابعاد مختلف، نظام دورکاری را در دستگاه های اجرایی استقرار بخشیده و به 

هدف های مورد نظر دست یافت.«
ب��ه گفته نوبخت، »آیین نامه دورکاری صرفا به لحاظ برون رفت از ش��رایط 
اضطرار و آلودگی ش��دید هوای تهران با فوریت و بدون بررس��ی کارشناسی 
ابالغ شده و دستگاه های اجرایی نیز بدون آمادگی و فراهم بودن زیرساخت ها 
و برحس��ب تکلیف مبادرت به اجرای اضطراری مفاد تصویب نامه کردند. پس 
از چند س��ال از اجرای این مصوبه، پیمایش��ی درخصوص دورکاری با عنوان 
»آسیب شناس��ی اجرای آیین نامه دورکاری در دس��تگاه های اجرایی« انجام 
گرفت. نتایج بررسی های میدانی و بررسی صورت گرفته از کارکنان و مدیران 
دستگاه های اجرایی در بخش آسیب های آیین نامه دورکاری نشان می دهد که 

مصوبه مذکور به اهداف پیش بینی شده دست نیافته است.«
ازجمله دالیلی که در این نامه در ارتباط با بحث ناکارآمدی برنامه دورکاری 
اشاره شده، شامل 10 مورد است و از احساس مخاطره امنیت شغلی تا عدم 
شایسته س��االری و تبعیض میان کارکنان را دربر می گیرد. این دالیل عبارت 

بوده اند از:
* ایجاد نارضایتی در کارکنانی که به دالیل مختلف از جمله ماهیت 
ش��غل و وظیفه، امکان استفاده آنان از فرصت دورکاری فراهم نبوده 

است
* فراهم نبودن زیرساخت های فنی و بسترهای الزم برای اجرای دورکاری

* دور ش��دن کارکن��ان از محیط کار و عدم امکان دسترس��ی به آنان در 
مواقع ضروری

* کاهش میزان بهره وری دس��تگاه های اجرایی )براساس نظرخواهی انجام 
شده از مدیران(

* فق��دان بس��ترهای فرهنگی الزم و عدم س��ازگاری دورکاری با فرهنگ 
جامعه ایران و در نتیجه فراهم شدن زمینه بروز اختالفات خانوادگی به دلیل 

حضور مستمر کارمندان در منزل و تداخل کار اداری با امور خانه
* احساس به خطر افتادن امنیت شغلی کارکنان و عدم نیاز به وجود آنان 

در دستگاه های اجرایی
* عدم وجود نیروهای توانمند و متخصص در پیاده سازی مناسب دورکاری 

در دستگاه های اجرایی
* تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری در مقایسه با کارکنان توانمند 

و در نتیجه کاهش سطح انگیزش کاری کارکنان تالشگر
* عدم امکان نظارت مناسب بر انجام وظایف و عملکرد فرد دورکار به دلیل 

فقدان بسترهای اداری الزم
* کاهش تعلق سازمانی در کارکنان دورکار به دلیل دور بودن از محیط کار.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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فرصت امروز: از واپسین روزهای بهمن ماه سال گذشته بود که کرونا به مهم ترین 
موضوع ایران و جهان تبدیل ش��د. از آن زمان تاکنون ش��مار مبتالیان به کرونا در 
ایران از مرز 53هزار نفر گذشته و مجموع جان باختگان نیز مرز 3 هزار و 200 تن 
را رد ک��رده اس��ت. در جهان نیز با افزایش یکصد هزار نف��ری مبتالیان به ویروس 
کرونا در ش��بانه روز گذشته، شمار مبتالیان به بیش از یک میلیون نفر رسیده و به 
نظر می رسد این آمار بدون توقف و با شدت بیشتری به نسبت روز های گذشته در 

حال افزایش است.
ب��ا قطعی��ت می توان گفت تمام س��اکنان زمی��ن چه به صورت مس��تقیم و چه 
غیرمس��تقیم با کرونا درگیر ش��ده اند. جدا از بیمارانی که به ویروس »کووید-19« 
مبتال هستند و با عوارض جسمی آن دست و پنجه نرم می کنند، بیشتر شهروندان 
در این روزها با عوارض اقتصادی ش��یوع این ویروس دس��ت به گریبانند. البته به 
م��وازات تالش ها برای بهبود مبتالیان و مهار ش��یوع کرون��ا، دولت ها در این روزها 
با بس��ته های اقتصادی متنوع سعی کرده اند تا تبعات اقتصادی ناشی از شیوع این 

بیماری را مدیریت کنند.
در این میان، ویژگی های منحصر به فرد رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا باعث 
ش��ده تا دولت ها، روش های بی س��ابقه ای برای مقابله با این بحران در نظر بگیرند. 
مسئله اصلی دولت ها در حال حاضر این نیست که رکود اقتصادی ناشی از این شیوع 
کرونا چقدر عمیق اس��ت، بلکه مسأله این است که چطور می شود اثرات بلندمدت 
این بحران را کم کرد و با کمک به اقتصاد خانوارها، جلوی گس��ترش فقر، بیکاری 

و گرسنگی را گرفت.
برخالف بحران های قبلی که عموماً ریشه مالی داشتند، این بار مسأله خانه نشینی 
خودخواس��ته و اجباری کارکنان و مشتریان مطرح است. شیوع ویروس کرونا عمال 
باعث کمبود نیروی کار و در نتیجه خوابیدن کس��ب و کارها ش��ده و همین تفاوت 

باعث می شود تا نسخه بحران های قبلی برای بحران کرونا، موثر و کارساز نباشد.

بسته های اقتصادی دولت ها در راه است
بس��یاری از کش��ورها برای مقابله با رکود اقتصادی به نسخه جان مینارد کینز، 
اقتصاددان بریتانیایی دهه 1930 عمل می کنند که می گفت در زمان رکود، دولت 
باید به یک عده پول بدهد تا چاله بکنند و س��پس آن را پر کنند. کینز معتقد بود 
که در ش��رایطی که بخش خصوصی رغبتی به س��رمایه گذاری و اس��تخدام نیروی 
کار ندارد، این کار دولت باعث می ش��ود درآمد مردم باال برود، تقاضا برای کاالها و 
خدمات رشد کند و اقتصاد رونق بگیرد. به همین دلیل است که بسیاری از دولت ها 
در زمان رکود، بس��ته های »محرک اقتصادی« تجویز می کنند و با افزایش بودجه 

عمرانی و هزینه های دولت، تالش می کنند موتور اقتصاد را روشن کنند.
این بس��ته ها در دهه های اخیر، عالوه بر س��رمایه گذاری مستقیم، شامل کمک 
به بخش خصوصی با دادن وام های کم بهره یا تضمین بازپرداخت آنها بوده اس��ت. 
چندین و چند کش��ور از جمله آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانس��ه در هفته های اخیر 
برنامه های چند صد میلیارد دالری برای حمایت از بخش خصوصی اعالم کرده اند. 
اما وقتی دولت ها مردم را به خانه ماندن توصیه می کنند، کم کردن مالیات ها و دادن 

وام های بی بهره بعید است بتواند کسب و کارها را سر پا نگه دارد.
از س��وی دیگر، یکی از بخش های جذاب بسته های اقتصادی مقابله با کرونا این 
اس��ت ک��ه دولت ها تأمین بخش��ی از درآمد کارکنان بخش خصوص��ی را به عهده 
گرفته اند. برای مثال، آمریکا می خواهد به هر نفر که سابقه پرداخت مالیات بر درآمد 
دارد، تا سقف 1200 دالر پرداخت کند. مشابه این طرح در کشورهای اروپایی نیز 

در حال اجراست و قرار است تا 90درصد حقوق کارکنان شرکت ها پرداخت شود.
همچنین در برخی از کشورها برنامه هایی برای کمک مالی به افراد »خویش فرما« 
نظیر کارگران روزمزد یا رانندگان اپ های تاکسی تهیه شده تا جلوی پیوستن آنها 
به صف متقاضیان کمک هزینه بیکاری گرفته ش��ود. ه��دف همه این برنامه ها این 

است که در کنار تأمین معیشت مردم، جلوی لطمه بلندمدت به اقتصاد را گرفت.

دولت ها امیدوارند با تأمین حقوق کارکنان و دادن کمک هزینه و وام های کم بهره 
به شرکت ها، بتوانند جلوی ورشکستگی و انحالل آنها را بگیرند تا وقتی بحران کرونا 
تمام شد، کسب و کارها بتوانند به سرعت به وضعیت قبلی شان برگردند. به عبارت 
بهتر، دولت ها می خواهند بخش های آسیب دیده اقتصاد را به یک کمای پزشکی یا 

خواب زمستانی فرو ببرند تا با رسیدن بهار، بشود آن را دوباره بیدار کرد.
بسته اقتصادی دولت روحانی و تفاوت های آن

دولت حس��ن روحانی نیز در روزهای اخی��ر برنامه ای برای مقابله با اثرات اقتصادی 
ش��یوع کرونا ارائه داده و این بس��ته شامل پرداخت ماهانه 200 تا ۶00 هزار تومان به 
3 میلی��ون خان��وار بی درآمد، وام های بی بهره یک تا دو میلی��ون تومانی به 4 میلیون 
خانوار کم درآمد، و 75 هزار میلیارد تومان وام با بهره پایین به ش��رکت هایی است که 
کارکنان ش��ان را اخراج نکنند. این در حالی اس��ت که پیش از ش��یوع کرونا نیز دولت 
روحانی به واس��طه تحریم ها با کس��ری بودجه روبه رو ب��ود و همین تنگنای درآمدی 
مطمئنا بر توانایی دولت او جهت مقابله با تبعات اقتصادی ش��یوع کرونا، تاثیر منفی 
می گ��ذارد. نکت��ه دیگر به تفاوت بس��ته اقتصادی دولت روحانی با کش��ورهای غربی 
برمی گ��ردد و اینکه دولت روحانی برخالف بس��ته های اقتصادی کش��ورهای اروپایی، 
برنامه ای برای تأمین درآمد کارکنان بخش خصوصی و افراد دارای ش��غل آزاد ندارد. 
همچنین رقم این بسته اقتصادی به هیچ وجه قابل مقایسه با اعداد و ارقامی نیست که 
در اقتصادهای توسعه یافته برای مدیریت رکود اقتصادی ناشی از کرونا در نظر گرفته 
شده است. در حالی که بسیاری از کشورهای غربی و خاور دور بسته هایی به ارزش 10 
تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی شان تدارک دیده اند، بسته 100 هزار میلیارد تومانی 
دول��ت روحانی حدود 3درصد تولید ناخالص داخلی ایران اس��ت. اگرچه بی س��ابقگی 
بحران کرونا باعث شده تا هیچ کس نتواند با اطمینان بگوید که این بسته های اقتصادی 
چقدر مؤثر خواهند بود، اما پر واضح است که دولت روحانی در تنگنای درآمدی برای 

عالج اقتصاد کرونا زده، دارویی با ُدز پایین تجویز کرده است.

دولت ها چگونه و با چه راهکارهایی به مصاف ویروس و اقتصاد می روند؟

اقتصاد در تنگنای کرونا
انرژی

کابوس تولیدکنندگان نفت در ماه مارس
هیجان نفت اندکی فروکش کرد

تقابل عربس��تان و روس��یه به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت در کنار 
ویروس کرونا س��ومین ماه سال 2020 را به کابوسی برای تولیدکنندگان نفت 
تبدیل کرد، به طوری که قیمت نفت در این ماه با رسیدن به پایین ترین رقم از 

سال 2003 تاکنون وارد کانال 20دالر شد.
در ای��ن میان، قیمت نف��ت در بازارهای جهانی پس از آنک��ه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا گفت روس��یه و عربستان در صدد کاهش میزان تولید 
هستند، افزایش چشمگیری داشت، به طوری که قیمت نفت خام برنت دریای 
شمال پس از صحبت های ترامپ 30درصد افزایش یافت و به بشکه ای بیش از 

30 دالر رسید.
این درحالی اس��ت که در هفته های اخیر قیمت نفت کاهش شدیدی داشته 
و به پایین ترین س��طح خود در دو دهه اخیر رس��ید ک��ه مهم ترین دلیل آن، 
اختالف روس��یه و عربستان بر س��ر قیمت نفت بوده است. البته شیوع ویروس 
کرون��ا در جه��ان و کاهش تقاضا نیز بر قیمت نف��ت در بازارهای جهانی تاثیر 

منفی گذاشته است.
با این حال، قیمت نفت پس از اینکه پنجشنبه ش��ب صعود چش��مگیری را 
رقم زد، در معامالت روز جمعه با تردیدها نس��بت به توافق کاهش تولید میان 
عربستان و روسیه به پایین 25 دالر در هر بشکه برگشت. بهای معامالت نفت 
پس از اینکه روز پنجشنبه در بازار نیویورک در واکنش به توییت ترامپ، حدود 
25درصد صعود کرده ب��ود، روز جمعه حداکثر 7.1درصد کاهش یافت. رئیس 
جمهور آمریکا گفت��ه بود که انتظار دارد تولیدکنندگان جهانی تولیدش��ان را 
حداکثر 10 میلیون بش��که در روز یا بیشتر کاهش دهند، با این حال کرملین 
اندک��ی بعد اعالم کرد ک��ه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه با همتای 
سعودی خود صحبت نکرده و با کاهش تولید موافقت نکرده است. سیتی گروپ 
و گلدمن س��اکس اعالم کردند هر گونه توافق محدودیت عرضه بسیار اندک و 

بسیار دیر خواهد بود تا بتواند تاثیر افت تقاضا را جبران کند.
در حالی که بهای معامالت آتی افزایش یافت، دورنمای بازار فیزیکی تیره و تار 
مانده است و تخفیف هایی که برای تحویل فیزیکی برخی از گریدهای نفتی در 
آمریکا و کانادا عرضه شده، افزایش زیادی پیدا کرده است؛ چنانچه نفت سنگین 
لوییزیانا سوییت نسبت به وست تگزاس اینترمدیت یک دالر و 75 سنت ارزان تر 

شد و به رکورد پایین 10 دالر و 50 سنت در هر بشکه رسید.
نفت که دوش��نبه هفته گذش��ته به پایین ترین حد در 18 سال اخیر سقوط 
کرده بود، در این هفته نوسان زیادی را تجربه کرد. در حالی که ترامپ توییت 
کرد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با پوتین صحبت کرده است، یک منبع 
آگاه به بلومبرگ گفت: هدف ترامپ کامال رویایی است و به این بستگی دارد که 

آیا ریاض و مسکو می توانند به توافق برسند یا خیر.
رویکرد دولت ترامپ برای تصحیح فروپاشی کم سابقه بازار نفت، بی شباهت 
به بازی پلیس خوب-پلیس بد نیس��ت. در هر حال، پس از درخواست ترامپ، 
عربس��تان خواستار برگزاری نشست فوق العاده گروه اوپک پالس شامل روسیه 
برای مذاکره درباره یک توافق منصفانه ش��د که نش��ان می دهد این کشور در 
صورتی تولیدش را کاهش خواهد داد که دیگران هم چنین کاری را انجام دهند. 
جان دریس��کول، استراتژیست ارشد ش��رکت »جی تی دی انرژی« در این باره 
گفت که حتی اگر توافق برای کاهش تولید 10 میلیون بش��که در روز حاصل 
شود، عوامل بنیادین بازار نفت نابودی تقاضا و رشد ذخایر نفت را نشان می دهد. 

اضطراب و جنجالی که وجود دارد یادآور دوران بحران مالی است.

سناریوی روسی برای نجات بازار نفت
نفت شیل در سیبل قرار گرفت

به محض اینکه نفت ش��یل آمریکا بازار را ترک کن��د، قیمت نفت می تواند 
بهبود پیدا کرده و به ۶0 دالر برس��د. به گزارش ایسنا، این اظهارات اخیر ایگور 
سچین، مدیرعامل روس نفت بزرگ ترین تولیدکننده نفت روسیه است. سناریوی 
بیرون رفتن تولیدکنندگان نفت ش��یل آمریکا از بازار تا همین اواخر بعید بود. 
این تولیدکنندگان در قیمت بین 39 تا 48 دالر هر بش��که نفت سودآور بودند 
اما اکنون ش��اخص قیمت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به پایین 25دالر در 
هر بش��که سقوط کرده است و پس از چند بار تالش صعودی که موقتی از آب 

درآمد، همچنان پایین این محدوده مانده است.
در قیمت های فعلی هیچ دلیلی برای خوش بینی نسبت به صنعتی که از افت 
بی سابقه تقاضا و افزایش چشمگیر عرضه لطمه دیده است، وجود ندارد. به نظر 
می رسد دوام آوردن در این بحران به آمیزه ای از شانس و قدرتمندی نیاز دارد. 
هرچه یک ش��رکت بزرگ تر باشد فضای بیش��تری برای کاهش هزینه ها دارد. 
شرکت ها می توانند با درخواست از تامین کنندگان شان برای کاهش قیمت ها، 
هزینه های شان را پایین بیاورند و شماری از شرکت های نفت شیل پیش از این 

چنین درخواستی را مطرح کرده و خواستار تخفیف های قابل توجهی شده اند.
این اس��تراتژی در دوران بحران قبلی بازار نفت ه��م روی داد و در آن زمان 
تولیدکنندگان نفت ش��یل از افزایش بهره وری و کنترل دقیق هزینه ها صحبت 
کردن��د، با این حال عمده این صرفه جویی ناش��ی از کاهش چش��مگیر قیمت 
خدمات شرکت های خدمات میدان نفتی بود تا تولیدکنندگان بتوانند در طول 
بح��ران دوام بیاورند و به این ترتیب بقای مشتریان ش��ان را تضمین کنند. در 
نتیج��ه بخش خدمات میدان نفتی صنعت نفت از بخش اکتش��اف و تولید به 
مدت طوالنی تری آسیب دید. عالوه بر بهبود بهره وری، سطح قیمت نفت برای 
س��ودآوری هم به دلیل کاهش مخارج عملیاتی، کاهش پی��دا کرد، اما اکنون 
این هزینه ها باید کاهش بیش��تری پیدا کنند و شرکت ها هم با محدود کردن 
فعالیت ش��ان و کاهش ش��مار دکل ها و حفاری چاه های کمتر، به چنین کاری 
مبادرت کرده اند. این یکی از مکانیزم های خودس��اماندهی صنعت نفت ش��یل 
است. با حفاری چاه های کمتر، رشد تولید کمتر شده و از بین می رود و تولید رو 

به کاهش خواهد بود. احتماال چنین اتفاقی به زودی روی خواهد داد.
نفت ش��یل آمریکا برای تغییر بازی جهان نفت و کاهش هزینه ها برای دوام 
آوردن در بح��ران 2014 ت��ا 201۶ مورد تمجید قرار گرفته اس��ت، اما کلوب 
تولیدکنندگان نفت شیل اغلب فراموش می کند که کاهش هزینه های عملیاتی 
حدی دارد و شرکت های اکتشاف و تولید می توانند از یک خدمات دهنده میدان 
نفتی تخفیف های زیادی درخواس��ت کنند اما وقت��ی این تخفیف ها و کاهش 
هزینه ها به اوج خود رسیدند، شرکت های تولید و اکتشاف دیگر گزینه دیگری 
ندارند. بسیاری از این تولیدکنندگان کوچک تر مستقل و بسیاری از شرکت های 
بزرگ شیل در وضعیت فعلی عرضه و تقاضا، فضای چندانی برای تکان خوردن 
ندارند. پرسشی که بسیاری مطرح می کنند؛ این است که آیا صنعت شیل تجربه 
بحران قبلی را می تواند تکرار کند و با پایین بردن هزینه ها و چابک سازی دوام 
بیاورد و پس از پایان بحران بتواند در قیمت پایین تر نفت سودآوری داشته باشد. 
اگر بحران فعلی مانند بحران قبلی مربوط به عرضه بیش از حد نفت بود، پاسخ 
می توانس��ت »شاید« باشد اما متاسفانه این بار چنین نیست و صنعت اکنون با 

بزرگ ترین افت تقاضا در تاریخ بازار نفت روبه روست.
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با گس��ترش ویروس کرونا، تقریبا اکثر کشورهای درگیر بحران اپیدمی، تصمیم 
به تعطیلی موقت شهرهای خود گرفتند. به نظر می رسید تنها راهی که می توان از 
ش��یوع سریع این ویروس جلوگیری کرد، قطع روند سرایت آن به دیگری است، با 
این حال این تصمیم عوارض بس��یاری نیز به همراه داش��ت. بالفاصله با اجرای این 
کار، بسیاری از مردم برای تهیه مایحتاج اولیه خود شروع به خرید کردند. در همان 
ابتدای کار و به س��رعت، برخی کاالهای بهداشتی مانند ژل های ضدعفونی کننده، 
ماس��ک، دس��ت کش و الکل کمیاب ش��دند. اما ماجرای خرید به همین چند کاال 
ختم نش��د و فضای ترس باعث ش��د تا اکثریت مردم با رفتاری هیجانی به خرید 
مضاعف دست بزنند. به عبارت بهتر، مردم با رجوع به حافظه تاریخی، بحران کرونا را 
تداعی کننده دوران قحطی تلقی کردند و برای اطمینان خاطر شروع به انبار کاالهای 
اساسی کردند. برای مثال فروشگاه های زنجیره ای در کشورهای بزرگ اروپایی، خالی 
از مواد غذایی و دس��تمال های بهداشتی ش��دند. فیلم  درگیری شهروندان برای به 
دست آوردن کاالها در شبکه های اجتماعی به عینه نشان می داد که جامعه اروپایی 

در چه شرایط روانی بدی به سر می برد.
به عنوان مثال، کرونا در بریتانیا، رکوردی کم س��ابقه خلق کرد و فروش��گاه های 
بریتانیا در چهار هفته گذش��ته 11 میلیارد پوند جنس فروختند. بیشتر این خرید 
مربوط به مواد غذایی و اقالم ضروری پیش از تعطیلی ها و محدودیت های س��خت 
تردد در بریتانیا بود. به گفته شرکت بریتانیایی »کانتار« که در زمینه داده های بازار 
فعال اس��ت، بیش��ترین خرید بین 1۶ تا 19 مارس بوده که 88درصد خانواده های 
بریتانیایی برای خرید به فروشگاه ها رفتند. تنها در چهار هفته گذشته فروش اقالم 
ضروری بیش از 20درصد از س��ال گذش��ته بیش��تر بوده و حدود 11 میلیارد پوند 
برآورد شده است؛ حتی بیشتر از خرید کریسمس که به طور سنتی پرفروش ترین 
وقت سال است. براساس داده های شرکت »کانتار« هر خانواده بریتانیایی در چهار 
هفته اخیر به طور متوس��ط نزدیک به 78 دالر بیش��تر خرج کرده است. بیشترین 
خری��د در بریتانیا در لندن بوده که خرید خواروبار در این مدت 2۶ درصد افزایش 
داشته است. با هجوم گسترده مردم برای خرید کاال در بریتانیا رفته رفته فروشگاه ها 
با اعمال محدودیت  فروش بعضی کاالهای اساسی به هر نفر، تا حدی خود را بازیابی 

کردند اما کمبود برخی اقالم همچنان وجود دارد.

ب��ه گزارش بی بی س��ی، اقتصاد کش��ورهای اروپایی برمبنای بازار تنظیم ش��ده 
است، یعنی نظام س��رمایه داری برمبنای بازار مصرف، کاال تولید می کند و حتی با 
بازارس��ازی، نیاز کاذب ایجاد می کند تا مصرف افزایش یابد. مطابق با توان مصرفی 
این جوامع و قدرت خرید، مدلی از تولید شکل گرفته و نظام تولید مطابق با میزان 
مصرف، خود را مجهز کرده اس��ت. به عبارت دیگر، این نظام با یک رابطه متقابل، 
میزان تولید و مصرف را به تعادل رسانده است. در برخی کشورها نیز با استفاده از 

ابزار مالیاتی، میزان مصرف برخی کاالها کنترل می شود.
اما در هنگامه بحران کرونا، ضعف نظام س��رمایه  داری آش��کار ش��د و این رابطه 
متقابل میان تولید و مصرف از تعادل خارج شد، به طوری که هجوم هیجانی مردم 
برای خرید، قفسه  ها را خالی از کاال کرد و هر چقدر دولتمردان در رسانه ها از مردم 
خواس��تند تا بیش از نیاز خود خرید نکنند، با مقاومت جامعه مواجه شدند. چراکه 
امروز نمی توان با رفتاری مغایر با مدل پیشین به همان مصرف کننده گفت: »تو باید 

مطابق با نیازهای جامعه از سود شخصی صرف نظر کنی.«
البته برای مدیریت این معضل، راهی جز دخالت حداکثری دولت وجود نداشت. 
دیگ��ر نه نظام افزایش مالیات و نه توصیه های اخالقی نمی توانس��ت مصرف کننده 
غربی را کنترل کند. برخالف رویه نظام سرمایه داری این دولت بود که باید مداخله 
می کرد و نظام توزیع و مصرف کاال را مطابق با بحران جدید سازماندهی کند. وقتی 
فروش��گاه ها ملزم به رعایت س��همیه بندی فروش شدند، با عصبانیت مصرف کننده 
مواجه می ش��دند، زیرا تا پیش از این حق با خریدار بود. اصل بر مصرف بود و سود 
ش��خصی فرد ارزش��مند تلقی می ش��د. فردی که با این روش تربیت شده، چطور 
می تواند بپذیرد وقتی پول دارد و پول می دهد، حق ندارد بیشتر بخرد. مگرنه اینکه تا 
پیش از این رقابتی وسیع برای تامین نظر مصرف کنندگان بین شرکت های تولیدی 
ش��کل گرفته بود. آیا بنا بر شرایط پیش��ین، هر فرد که پول دارد حق دریافت کاال 

و خدمات ندارد؟
در نتیجه بسیاری از مشاغل تعطیل شدند؛ مشاغلی که مبتنی بر مصرف و تبلیغ 
برای افزایش آن سازماندهی شده بودند، با این حال قرنطینه دست آنان را از مشتری 
بوالهوسی که سابقا می شد او را به خرید تحریک کرد، کوتاه کرده بود. امروز مشتری 
تنها به دنبال کاالهای ضروری بهداشتی است و دیگر کاالی لوکس تجملی کاربرد 

فخرآور خود را از دس��ت داده است. جامعه مصرف گرای غربی در مواجهه با بحران 
کرونا، به س��رعت دچار رویکرد حفظ بقا ش��د. هر شخص خودش بر دیگری ارجح 
اس��ت مگ��ر آنکه نیروی برتر با ن��ام دولت به زور و برای تامی��ن منافع کل جامعه، 
تولید، مصرف و س��ود را مدیریت کند. با وجود قرنطینه و اجبار به ترک بس��یاری 
از مش��اغل، دولت موظف ش��د تا هزینه هنگفتی را بابت افراد خانه نش��ین و بیکار 
پرداخت کند. آش��کار اس��ت که در صورت عدم این کار، جامعه با بحران ناامنی نیز 
مواجه می شد بنابراین راهی جز دخالت حداکثری دولت باقی نماند. موضوع دیگری 
که در این مدت مورد توجه قرار گرفته، حفظ منابع اولیه و محیط زیس��ت اس��ت. 
افزایش جمعیت به منظور ایجاد مصرف کننده بیشتر و البته نیروی کار ارزانتر، یکی 
از الزامات نظام س��رمایه داری برای حفظ روند رشد است. در شرایط بحران کنونی، 
به وضوح مشخص شد که تامین منابع اولیه کاالهای موردنیاز این میزان از جمعیت 
با مش��کل جدی مواجه است. البته ممکن اس��ت سوال شود پس تا به حال چطور 
مدیریت می ش��د. پاسخ مشخص است. همیشه بخشی از جامعه با فقر خود هزینه 
زندگی مابقی جامعه را تامین می کردند. اما از زمانی که بدن فقرا نیز کارکرد مسری 
برای ویروس کرونا پیدا کرد، مشخص شد که همه انسان ها برای همه انسان ها مهم 
هستند. پس باید از آنها نیز مراقبت کنیم. این یکی دیگر از دالیلی است که دولت ها 
مجبور به پرداخت هزینه های کالنی ش��دند که این بخش حذف ش��ده از جامعه را 
که در تولید و مصرف نقش موردنظر سرمایه دار را بازی نمی کردند را، مراقبت کنند.
تک تک این اقدامات همان کاری اس��ت که هواداران سرمایه داری بارها به عنوان 
نقد علیه نظام مدیریت اجتماعی سوسیالیس��تی بیان کرده اند. نظام س��رمایه داری 
جهان��ی در مواجهه با بحران کرونا در ضعف به س��ر می ب��رد و چندین هفته زمان 
برد تا با تغییر در چارچوب های پیش��ین، مجددا به سیستمی مبتنی بر سود همه 
و نه س��ود س��رمایه دار، تغییر روش دهد. این موضوع ش��اید تاثیری بلندمدت نیز 
داشته باشد. استفاده از زیرساخت های اینترنتی و شکل گیری روش های دورکاری، 
ممکن است در آینده نظام بوروکراسی را نیز دستخوش تغییر کند، اما آنچه قطعی 
به نظر می رس��د، نیاز به بازنگری بر نظام توزیع کاال و مصرف براس��اس تئوری های 
مصرف گرایانه کاپیتالیستی است؛ سیستمی که دقیقا در هنگامه بحران ها کارآمدی 

خود را از دست می دهد.

وقتی کرونا، ضعف های نظام سرمایه داری را نمایان می کند

ناکارآمدی کاپیتالیسم در هنگامه کرونا
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با شیوع ویروس کرونا
23 میلیارد دالر صرف اپلیکیشن های پولی شد

آمارها نشان می دهد کاربران موبایل در سه ماهه نخست سال جاری میالدی 
بالغ بر 23 میلیارد دالر را صرف نصب و دانلود اپلیکیش��ن های جدید کرده اند. 
براس��اس تازه ترین آمارهای منتشرش��ده در وب س��ایت »تک کرانچ«، کاربران 
موبایل در س��ه ماهه نخست س��ال 2020 بیش از 23.4 میلیارد دالر را صرف 
نصب و دانلود اپلیکیشن های موبایلی جدید کرده اند. از این میزان 15 میلیارد 
دالر به اپلیکیش��ن های مبتنی بر سیس��تم عامل آی او اس و 8.3 میلیارد دالر 
نیز به اپلیکیش��ن های اندرویدی اختصاص یافته است. این آمار نشاندهنده آن 
است که هزینه های صرف شده برای خرید و استفاده از اپلیکیشن های جدید در 
سه ماهه نخست سال جاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال 2019 توسط 
کاربران رشد 5درصدی را تجربه کرده است. این خریدها شامل خود اپلیکیشن 
ی��ا قابلیت های درون پرداختی مانند پول های مجازی داخل بازی می ش��ود. از 
جمله اپلیکیشن هایی که در دس��ته بندی های پرطرفدار در زمان بحران کرونا 
قرار گرفته و رکورد بیش��ترین دانلود را زده اند می توان به شبکه های اجتماعی، 
پیام رسان ها، اپلیکیشن های پخش آنالین فیلم و سریال و موسیقی، اپلیکیشن 
های ورزشی، بازی، سالمتی، آموزشی و همچنین مربوط به تغذیه، رژیم غذایی 
و آش��پزی اش��اره کرد. این آمارها همچنین نشان می دهد در سه ماهه نخست 
س��ال 2020 مدت زمان صرف شده بر روی اپلیکیشن ها و بازی های اندرویدی 
و ios نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته با رش��د 20درصدی مواجه شده 
اس��ت . ۶5 درصد از اپلیکیشن های مبتنی بر سیستم عامل ios کاربرانی که از 
اپلیکیشن های پولی یا درون پرداختی استفاده کرده اند، اپلیکیشن های بازی و 
گیمینگ بوده اند این در حالی اس��ت که این رقم برای اپلیکیشن های بازی در 
سیستم عامل اندروید 85درصد گزارش شده است. در میان کشورهای مختلف 
 ios نیز کاربران آمریکا و چین بیش��ترین هزینه را صرف خرید اپلیکیشن های
کردند. این در حالی است که بیشترین هزینه برای اپلیکیشن های اندرویدی در 
کشورهای ژاپن، کره جنوبی و آمریکا صورت گرفته است. با تعطیلی مدارس و 
دانشگاه ها، موزه و سینما و کنسرت و تمامی اماکن عمومی در شهرهای مختلف 
جهان، بدیهی اس��ت که س��رگرمی افرادی که مجبورند برای مدت طوالنی در 
منزل بمانند، اینترنت و اپلیکیش��ن و برنامه های آنالینی است که می توانند با 
بهره مندی و اس��تفاده از آن بر روی گوش��ی هوشمند، رایانه و تلویزیون، اوقات 
فراغت خود را در مدت زمان اوج بحران گس��ترش ویروس کرونا سپری کنند. 
پرواضح است که دلیل این افزایش آماری به بحران کرونا برمی گردد و با اعالم 
وضعی��ت اضطراری و قرنطینه و وضع محدودیت های جدی و س��ختگیرانه در 
تردد در سطح شهر، بسیاری از شهروندان به سمت استفاده بیشتر از اینترنت و 

سرویس های آنالین سوق داده شده اند.

وزارت اقتصاد خبر داد
کمک 500 هزار دالری صندوق اوپک به ایران

وزارت اقتص��اد از کم��ک 500 هزار دالری صندوق اوپ��ک به ایران خبر 
داد و اعالم کرد کمک 500 هزار دالری صندوق اوپک برای توس��عه جهانی 
)OFID( به ایران برای خرید و توزیع تجهیزات بسیار ضروری بیمارستانی 

موردنیاز جهت مقابله با ویروس کرونا از سوی این صندوق تصویب شد.
کمیته اطالع رس��انی ستاد مقابله با ویروس کرونای وزارت اقتصاد اعالم کرد: 
صندوق اوپک برای توس��عه جهانی )OFID( این کم��ک 500 هزار دالری را 
در اختیار س��ازمان بهداش��ت جهانی قرار داده است تا خرید و توزیع تجهیزات 
بس��یار ضروری بیمارس��تانی مورد نیازجهت مقابله با وی��روس کرونا در ایران 
عملیاتی شود. براساس این گزارش، با توجه به گستردگی و شدت شیوع کرونا 
در س��طح جهان، وزارت اقتصاد برای دریاف��ت کمک های نقدی و غیرنقدی از 
بانک های توس��عه ای تالش کرده اس��ت و این کمک 500 هزار دالری صندوق 
اوپک برای توسعه جهانی )OFID( در پی اعالم آمادگی معاون وزیر اقتصاد و 
رئیس س��ازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای دریافت 
کمک های بانک های توس��عه ای انجام شد.  موضوع دریافت کمک های نقدی و 
 ،)WB( بانک جهانی ،)OFID( غیرنقدی از صندوق اوپک برای توسعه جهانی
بانک توس��عه اسالمی)IDB( و بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا)AIIB( از 
سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از 14 اسفندماه 
1398 در دست پیگیری است.  این کمک 500 هزار دالری صندوق اوپک برای 
توس��عه جهانی )OFID( در راستای حمایت از تالش های ملی برای مقابله با 
ویروس کرونا انجام گرفته است و صندوق مذکور در مواجهه با سیل سال 1398 

نیز کمک فوری مشابهی به کشورمان اعطا کرد.

لزوم تعیین سقف سنی برای دریافت وام ازدواج
سال گذشته ۱0 هزار فرد باالی 50 سال وام 

ازدواج گرفتند
در 10 ماهه س��ال گذش��ته )پایان دی ماه(، 9 هزار و 8۶2 فرد باالی 50 
س��ال از تس��هیالت ازدواج اس��تفاده کرده اند؛ این آماری است که به تازگی 
نهاد پژوهشی مجلس اعالم کرده و خواستار تعیین سقف سنی برای دریافت 
تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج در قوانین بودجه سنواتی شده است. مرکز 
پژوهش های مجلس در پژوهشی درخصوص تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
و افزایش سقف آن در قانون بودجه سال جاری به 100 میلیون تومان برای 
زوجین )هر نفر 50 میلیون تومان( آورده است: دولت در الیحه ای که برای 
بودجه س��ال جاری به مجلس ارائه داد، تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج را 
برای هر نفر 30 میلیون تومان در نظر گرفته بود که در کمیسیون تلفیق و 
ش��ورای نگهبان، به نفری 50 میلیون تومان افزایش یافت. در این پژوهش 
با انتقاد از افزایش س��قف تسهیالت ازدواج در کمیسیون تلفیق، آمده است: 
این اقدام س��بب می ش��ود تا بانک ها به دلیل بی میلی به اعطای تس��هیالت 
قرض الحس��نه، س��خت گیری بیش��تری در اعطای این وام به زوجین داشته 
باش��ند. به نحوی که در س��ال 98 تا پایان دی ماه، تنها 81درصد متقاضیان 
موف��ق به دریافت وام ازدواج ش��ده بودند. درحالی که در س��ال 97 در این 
بازه زمانی، ضریب موفقیت دریافت تسهیالت ازدواج، 94درصد بوده است.

همچنین در این پژوهش، خواس��ته ش��ده تا با توجه ب��ه بند الف تبصره 
1۶ مصوبه کمیس��یون تلفیق )قانون بودجه سال جاری( که در آن هدف از 
اعطای تسهیالت ازدواج، ترویج ازدواج جوانان اعالم شده، سقف سنی برای 
دریافت کنندگان این تس��هیالت تعیین ش��ود. به ویژه که در 10 ماهه سال 
گذشته، 9 هزار و 8۶2 فرد باالی 50 سال و 33 هزار و 297 فرد باالی 40 
س��ال از تسهیالت ازدواج اس��تفاده کرده اند. از سوی دیگر، افزایش سنواتی 
س��قف وام ازدواج س��بب شده تا هم س��ن ازدواج افزایش یابد و هم موالید 
در س��ال 97 نس��بت به 9۶ معادل 8درصد کاهش یافته و خانوارهای تک 
فرزند نیز در س��ال 97 نسبت به سرش��ماری سال 95، افزایش 30درصدی 

داشته باشد.

خــودرو

فرصت امروز: صنعت بانکی ایران همانند س��ایر صنایع در س��ال 98 با مشکالت 
تحریم مواجه بود و البته هنوز هم هست. پرواضح است که صنعت بانکی برای رشد 
به ارتباطات بین المللي نیاز دارد تا هم از نظر س��طح استانداردهای بانکداری و هم 
از نظر ارتباطات ارزی ارتقا یابد، اما بانک هاي ایرانی در اغلب س��ال های دهه 90 از 
این ش��انس محروم بوده اند. تنها در س��ال های 95 و 9۶، موانع تحریمی کنار رفت 
و کورس��وی امیدی از گشایش بانکی و ارتباطات بین المللی تابیده شد، هرچند که 
به دلیل بازخورد قطع ارتباطات بین المللی، امکان پیوند سریع در آن سال ها فراهم 
نش��د. البته بانک مرکزی در همین دو س��ال س��عی کرد با درخواست تغییرات در 
قوانین بانکی، اس��تاندارد بانکداری را ارتقا دهد و موانع ارتباطات بانکی را از سر راه 
بردارد. قدم گذاش��تن در مس��یر اصالحات بانکی به غیر از مقررات بانک مرکزی و 
آیین نامه های دولت، نیاز به قوانین جدیدی داشت تا رویه های سنتی نظام بانکی را 

به سوی مکانیزم های مدرن سوق دهد.
بر این اس��اس، 4 الیحه از س��وی دولت به طور هم زمان به مجلس فرستاده شد 
که به لوایح چهارگانه بانکی مشهور شد. اصالح قانون تأمین مالی تروریسم، اصالح 
قانون مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سه 
الیحه ای هستند که در کنار الیحه الحاق به کنوانسیون جرایم سازمان یافته )پالرمو( 
 FATF در مجلس طرح ش��د. هرچند الیحه مربوط به پالرمو به صورت مستقیم با
ارتباط ندارد و مرتبط با س��ازمان ملل اس��ت اما به دلیل آنکه موضوعات مشترکی 
همچون پولشویی و نحوه دسته بندی جرایم سازمان یافته به نوعی در زیرشاخه های 
اف اِي تي اف طرح می ش��وند، بس��یاری این 4 الیحه را در یک س��بد جای دادند. با 
این وجود، 3 الیحه توانس��ت به سالمت از پارلمان عبور کند و الیحه ای که ارتباط 

مستقیم با کارگروه اقدام مالی موسوم به اف اِي تي اف داشت، باقی ماند.
این الیحه هم از مجلس عبور کرد اما بعد از مخالفت ش��ورای نگهبان راهی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع تشخیص اما تصویب این الیحه را به تأخیر انداخت. 
این الیحه سرانجامی در مجمع نداشت تا اینکه دوم اسفند 98 نشست ویژه گروه اقدام 
مالی موسوم به اف اِي تي اف برگزار شد و این نهاد بار دیگر ایران را در لیست سیاه مالی قرار 
داد و از لیست تعلیق درآورد. این در حالی است که کشورهای رأی دهنده برای چند دوره 
پی درپی مجاب شده بودند که ایران در حال تصویب قوانین مورد نظر برای پیوستن به 
این گروه است. با این اتفاق بانک ها شرایط دشوارتری نسبت به گذشته احساس می کنند.

از س��وی دیگر، در ش��رایط رکود اقتص��ادی و کاهش ارزش پ��ول ملی، فعاالن 
اقتصادی انتظار دارند که تأمین مالی بهتری از سوی بانک ها داشته باشند.  در این 
میان، یک اتفاق دیگر هم در س��ال 98 افتاد و آن هم ارسال یک الیحه مهم بانکی 
به مجلس بود که البته بررس��ی آن به س��ال 99 موکول ش��ده است. الیحه اصالح 
قانون بانکداری اس��المی که از قوانین پایه در صنعت بانکداری به حس��اب می آید 
ب��رای فعاالن اقتصادی و بانک  ها اهمیت فراوانی دارد. فعاالن اقتصادی درخواس��ت 
کرده اند که بررسی این الیحه به سال 99 موکول شود تا به دور از شرایط انتخابات و 
به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. نوع اصالحات در این قانون، سرنوشت صنعت 

بانکداری ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اقتصاد همچنان چشم به تحوالت بازار ارز دارد
اولین نشانه های تغییر در اقتصاد ایران با تحوالت بازار ارز، نمایان می شود. ثبات 
یا بی ثباتی وضعیت اقتصاد ایران وابستگی غیرقابل انکاری به قیمت ارز در بازار آزاد 
دارد. ب��ه همین دلیل بود که از اواخر س��ال 139۶ با برهم خوردن فضای بازار ارز، 
اقتصاد ایران از آرامش 4 ساله خود فاصله گرفت. التهاب در بازار ارز در سال 1397 
به اوج خود رسید. قیمت دالر در این سال تا 1۶ هزار تومان هم پیش رفت و همین 
موض��وع اقتصاد ایران را با بی ثبات��ی قابل توجهی مواجه کرد. پیش بینی پذیر بودن 
پارامترهای تعیین کننده برای فعاالن اقتصادی جزو مهم ترین مولفه های کس��ب و 
کار است. این موضوع به مدت 4 سال در اقتصاد ایران وجود داشت اما در سال 97 
تحوالت پی درپی مانع تحقق این امر شد و فعاالن اقتصادی را با چالش مواجه کرد. 
در س��ال 98 با عبور از تنش های ارزی، ش��رایط تغییر کرد و آرامش نسبی در بازار 
ارز ایجاد ش��د. هرچند که نرخ دالر باالی 11 هزار تومان قرار داش��ت و تا 15 هزار 
تومان هم پیش رفت اما نوسانات محدود بود و فعاالن اقتصادی با تنش های کمتری 
نسبت به سال 97 مواجه بودند. قیمت دالر در این سال بسته به تحوالت سیاسی، 
اخبار و رویدادهای کالن نوس��انی حدود 20درصد را تجربه کرد. البته در این میان 
نقش بانک مرکزی غیرقابل انکار بوده است چه اینکه با کوچک شدن بازار و پایین 
آمدن حجم معامالت، عماًل عمده خرید و فروش ها از طریق بانک مرکزی مدیریت 
شد و این بانک نفوذ خود را در بازار افزایش داد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی در جریان تنش ها، وارد میدان شد و با انتشار پست اینستاگرامی سعی کرد 
که جو بازار را در اختیار بگیرد. همین موضوع باعث ش��د تا بازدهی بازار ارز در 11 
ماهه سال 98 به 12درصد برسد. نوسان 12درصدی قیمت از ابتدای سال تا ابتدای 
اسفند نشان می دهد که این بازار جذابیت الزم را برای سرمایه گذاران نداشته است.
دالر در ابتدای س��ال 1398 با قیمت 12 هزار و 890 تومان خرید و فروش شد. 
این نرخ با اندکی نوسان، روندی تقریباً افزایشی را طی کرد و در 19 اردیبهشت به 
باالترین قیمت خود در طول 11 ماه رسید. در این زمان نرخ دالر در بازار آزاد 15 
هزار و 350 تومان ثبت شد، اما از آن زمان روند کاهش قیمت ارز آغاز شد و قیمت 
آن در تاریخ 5 ش��هریور به کمترین میزان خود در س��ال 98 یعنی 11هزار و 100 
تومان رسید. البته که در اسفندماه ورق به طور کل برگشت و دالر آخرین روز کاری 

سال 98 را با قیمت 1۶100 تومان به پایان رساند.
آنچه در پیش بینی سال 99 در ارتباط با بازار ارز می توان گفت، آن است که این 
بازار در اواخر سال 98 با توجه به ورود ایران به لیست سیاه مالی با تنش مواجه شد 
و بهای دالر افزایش یافت. در شرایطی که به نظر می رسد دوران تنش ارزی به پایان 
رس��یده است و فعاًل ظرفیت چندانی برای افزایش بهای دالر وجود ندارد، تحوالت 
بین الملل��ی در حوزه اف اِي تي اف می تواند بر قیمت ارز تاثیرگذار باش��د. اگر نقل و 
انتقاالت ارزی با چالش بیش��تری مواجه شود و صادرکنندگان نتوانند ارز حاصل از 
صادرات را وارد ایران کنند، عرضه ارز کاهش خواهد یافت و این موضوع قیمت دالر 
را افزایش خواهد داد. سناریوی دوم این است که ورود به لیست سیاه، وضعیت نقل 
و انتقاالت ارزی را از این بدتر نمی کند که در این صورت نمی توان انتظار تغییرات 

ویژه ای در بازار ارز داشت.
بازار نسبتا آرام طال در سالی که گذشت

بازار طال و س��که نیز در س��ال 98 با عبور از التهابات قابل توجه س��ال گذشته، 
وضعیت باثبات تری را سپری کرد. در سال 1397 به واسطه رشد بهای دالر، ارزش 
پول ملی سقوط کرد، بازار طال همگام با دالر پیش رفت و افزایش 3 برابری قیمت 
را پشت سر گذاشت. سال 98 اما سال نسبتاً آرامی برای بازار طال و سکه بود. هرچند 
نوس��انات در این س��ال بازه 25درصدی داشت اما در مقایس��ه با سال 97 شرایط 
باثبات تری را س��پری کرد. البته بازار جهانی طال نیز که دومین عامل تعیین کننده 
قیمت طال و سکه در ایران است، چندان آرام نبود و افزایش قیمت در این بازار پس 
از یک دوره طوالنی ثبات، موجب تحرک بازار طال در ایران ش��د. قیمت هر اونس 
طال که اوایل س��ال 98 حدود یک هزار و 300 دالر بود در اواخر بهمن 98 به یک 
هزار و ۶00 دالر رس��یده بود که نشان دهنده بازدهی 23درصدی این بازار در دوره 

11 ماهه است.
در بازار ایران اما نوسانات سینوسی حاکم بود چراکه تحوالت سیاسی و تغییرات 
بهای دالر بیشترین تأثیر را بر این بازار داشت. قیمت سکه امامی در ابتدای فروردین 
1397 با کمی افت قیمت نسبت به سال قبل به 4 میلیون و ۶۶2 هزار تومان رسید. 
این رقم تا پایان شهریورماه به 4 میلیون و 52 هزار تومان کاهش یافت. بهای سکه 
روند نزولی را در فصل پاییز ادامه داد و در دوم آبان به کمترین میزان در سال 98 
رس��ید و ن��رخ 3 میلیون و 844 هزار تومان را ثبت ک��رد. پس از آن روند صعودی 
قیم��ت آغاز ش��د و تا پایان بهم��ن 98 به 5 میلیون و 27۶ هزار تومان رس��ید که 

باالترین قیمت در این دوره زمانی است.
محاس��به نقطه به نقطه درصد بازدهی سکه در 11 ماهه سال 98 نشان می دهد 
که 13درصد سود برای نگهداری سکه در این مدت به دست سرمایه گذاران رسیده 
است. نوسانات سینوسی و محدود طال و سکه در سال 98 نشان می دهد که جذابیت 
این بازار در سال 98 برای سرمایه گذاران چندان باال نبوده است. بازاری که سال 97 
باالترین بازدهی را در میان همه بازارهای واس��طه ای داش��ت در سال 98 نتوانست 
نظر سرمایه گذاران را جلب کند. هرچند که سرمایه گذارانی به طور سنتی برای این 
بازار وجود دارند و به خرید سکه به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت می  اندیشند. این 

دسته از سرمایه گذاران معموالً در این بازار به سود می رسند.
در پیش بینی تحوالت بازار ارز در س��ال 99 باید گفت، بازار طال و سکه در ایران 
به دو عامل داخلی و بین المللي وابس��ته است. نوس��انات نرخ ارز در ایران و قیمت 
جهان��ی طال بر این بازار تأثیر می گذارند. بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در این 
بازار نیز عامل سوم است که در مواقع التهاب نظیر سال 97 خود را نشان می دهد. 
برای تحلیل سرنوش��ت این بازار در س��ال 99 باید تحوالت ارز را ارزیابی کرد. اگر 
روابط سیاس��ی در سالی که آمریکا انتخابات ریاست جمهوری دارد، به سوی بهبود 
پیش برود، قیمت ارز کاهش می یابد و طال نیز از آن متأثر می ش��ود اما اگر شرایط 
به همین گونه ادامه یابد، می توان انتظار داشت که نوسانات طال مانند سال جاری 

عادی دنبال شود.

تحریم ها با نظام بانکی ایران در سال ۹8 چه کرد؟

گزارش یک تحریم

رئی��س کل بانک مرکزی در دوازدهمین روز از س��ال 99 در صفحه اینس��تاگرام 
خود از س��ه محور اصلی تصمیم گیری بانک مرکزی برای س��ال جدید خبر داد و با 
اش��اره به مشخص شدن ساز وکار پشتیبانی از طرح بزرگ تأمین 75 هزار میلیارد 
تومانی برای حمایت از کس��ب وکارهای آس��یب دیده از ش��یوع کرونا نوشت: این 
تصمیم ها درباره سیاست های اعتباری، سیاست های پولی و توسعه عملیات بازار باز 
و سیاست ارزی است. عبدالناصر همتی در این یادداشت اینستاگرامی نوشت: »امروز 
12 فروردین، در بانک مرکزی چند تصمیم مهم برای سال 99 گرفته شد: ابتدا در 

زمینه سیاست های اعتباری سه اقدام صورت می گیرد:
* در مقابل��ه با آثار اقتصادی کرونا، بانک های عامل مش��خص ش��د و س��ازوکار 
پش��تیبانی از طرح بزرگ تأمین اعتبار 75 هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و 
کارهای آس��یب دیده از کرونا با هدف حمایت از تداوم اشتغال نیروی کار واحدهای 

اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

* در زمینه کمک به ایجاد جهش تولید، مقرر شد واحد نظارت بر زنجیره تأمین 
در جهت تعمیق و توس��عه زنجی��ره تأمین مالی تولید کااله��ا و خدمات در بانک 

مرکزی ایجاد شود.
* سرانجام تعهد بانک های عامل مجری طرح گام نیز افزایش پیدا کرد.

همتی سپس درباره تصمیم دوم نوشت: در زمینه سیاست پولی و توسعه عملیات 
Repo-( و قرارداد خرید معکوس )Repo( بازار باز: شیوه نامه قرارداد خرید مجدد

Reverse( که برای اولین بار در ایران اجرا می شود تصویب شد. تصمیمی که درباره 
بخش سیاس��ت ارزی گرفته شده عبارت است از: برنامه ریزی الزم جهت تأمین به 
موقع ارز کاالهای اساس��ی از روش ها و کانال هایی که در دس��ترس بانک مرکزی و 
بخش خصوصی است، انجام و بر ضرورت تداوم روند مدیریت علمی و بدون هیجان 
بازار تاکید شد. همتی در انتها تاکید کرد: امیدوارم این اقدامات، چنانکه قبال گفته ام 
ادامه ثبات و پایداری را در اقتصاد فراهم کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار کند.

بررس��ی ها همچنین نشان می دهد بس��یاری از مشاغل در ایران با بحرانی جدی 
پس از شیوع کرونا مواجه شده اند. از همین رو، 75 هزار میلیارد تومان برای حمایت 
از تولید در نظر گرفته شده و طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت، این تسهیالت به 

واحدهای آسیب دیده که اشتغال خود را حفظ کرده اند، پرداخت خواهد شد.
به گفته همتی، بازپرداخت اقس��اط این تس��هیالت، دو ساله است و برای شروع 

بازپرداخت اقساط، تنفس چند ماهه در نظر گرفته خواهد شد. 
او با بیان اینکه نرخ سود 12درصدی این تسهیالت منطقی و براساس بررسی های 
کارشناس��ی اس��ت و هر نرخی کمتر از این با توجه به بار مالی آن برای نظام بانکی 
امکان پذیر نیس��ت، افزود: نرخ بهره حقیقی در کش��ورمان حتی در حد 18درصد 
نرخ س��ود اس��می بانک ها و با توجه به نرخ تورم س��االنه منفی است و قطعا با نرخ 
12درصد نرخ بهره حقیقی بسیار منفی تر خواهد بود و لذا کمک مناسبی به مشاغل 

آسیب دیده است.

همتی از اختصاص 75 هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده خبر داد

برنامه های مهم بانک مرکزی در سال ۹۹
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تشریح تخفیفات »طرح ترافیک« ۹۹ برای 
ساکنان محدوده

مدیر واحد س��اماندهی طرح ها و محدوده های ترافیکی شهرداری 
تهران جزییات تسهیالت جدید شهرداری تهران، برای تردد ساکنان 

محدوده طرح های ترافیکی در سال جاری را ارائه کرد.
عمار س��عیدیانفر در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه براس��اس 
مصوبه شورای شهر در سال گذشته ساکنین محدوده قبل از ساعت 
8:30  ی��ک خروج رایگان و بعد از س��اعت 17 یک ورود رایگان به 
مح��دوده داش��تند، گفت: در بازه بین 8:30 ت��ا 17، تعرفه عوارض 
ورود به طرح ترافی��ک و آلودگی هوا برای آنها نصف قیمت خواهد 
ب��ود. وی در مورد وضعیت س��اکنان محدوده های طرح ترافیک در 
س��ال جاری با بیان اینکه براس��اس مصوبه شورای شهر و به منظور 
بهبود تسهیالت ساکنین، این بازه به ساعت 9 تا 1۶ تغییر می یابد، 
گفت: همچنین تس��هیالتی برای س��اکنان مح��دوده طرح ترافیک 
و مح��دوده کنت��رل آلودگی هوا )زوج و فرد س��ابق( در نظر گرفته 
ش��د که بر این اس��اس س��اکنان با اجرای طرح جدید از  تخفیف 
50درصدی در هزینه طرح ترافیک و طرح محدوده کنترل آلودگی 

هوا بهره مند می شوند.
س��عیدیانفر با بیان اینکه س��اکنان محدوده می توانند با ارائه 
م��دارک به دفات��ر خدمات الکترونیک ش��هر از ای��ن تخفیفات 
بهره مند شوند، اظهار کرد: البته  افرادی که مالک هستند پس از 
پرداخت غیرحضوری عوارض نوسازی و پسماند، عوارض خودرو 
و در ص��ورت بدهکاری عوارض طرح ترافی��ک، نیازمند مراجعه 
به دفاتر خدمات الکترونیک ش��هرداری نیس��تند، اما افرادی که 
مستأجر هس��تند در صورت اتمام مدت اجاره می بایست تمدید 
قرارداد اجاره را به رؤیت دفاتر برس��انند. مدیر واحد ساماندهی 
محدوده ها و طرح های ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه در 
طرح ترافیک س��ال 99، رزرو طرح ترافیک برای همه شهروندان 
اعم از محدوده طرح یا غیر از محدوده طرح الزامی است، گفت: 
البته س��اکنان محدوده دوم »کنترل آلودگی هوا« یا همان زوج 
و فرد س��ابق دقت داش��ته باش��ند که فقط برای عوارض همان 
مح��دوده دوم از تخفیف 50درصدی برخوردارند و چنانچه وارد 
محدوده طرح ترافیک ش��وند تخفی��ف 50درصدی به آنها تعلق 

نخواهد گرفت.

تمامی تجهیزات و خطوط تولید پارس خودرو 
ضدعفونی شد

تمامی سطوح خطوط تولید، تجهیزات، ماشین آالت و ... در پارس 
خودرو به صورت کامل ضدعفونی شد.

ب��ه گ��زارش خبرگزاری تس��نیم به نق��ل از روابط عمومی 
پارس خودرو، عباس حق نظر معاون توس��عه منابع انس��انی 
و پش��تیبانی پارس خودرو گفت: تمامی سطوح خطوط تولید، 
تجهی��زات، ماش��ین آالت و ... در پارس خودرو برای ش��روع 
فعالیت در سال جدید و قبل از ورود پرسنل به صورت کامل 

ضدعفونی شد.
حق نظر تاکید کرد: تمهیدات الزم برای مقابله با کرونا از ماه قبل 
در ش��رکت صورت گرفته و از همان زمان ابتدایی ش��یوع کرونا در 
کش��ور تمامی سرویس ها، ورودی و خروجی های شرکت، سالن های 
تولید، اتاق های س��تادی و ... به صورت مستمر ضدعفونی می شود و 
مواد شوینده، ژل های ضدعفونی و ... به مقدار الزم تهیه و در اختیار 

تمامی کارکنان قرار می گیرد.
وی با اش��اره ب��ه برنامه ری��زی جامع برای کاه��ش تراکم نیروی 
انس��انی در محیط کار برای حفظ س��المت پرس��نل گفت: با تاکید 
مدیرعامل محترم ش��رکت حفظ س��المت نیروی انسانی در اولویت 
اول قرار گرفت و بر این اساس تمامی پرسنل ستادی و ایستگاه های 
تولید با کاهش تراکم نیروی انسانی تا پایان کنترل بیماری کرونا در 

کشور به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی پارس خودرو خاطرنشان 
کرد: اقالم موردنیاز برای ضدعفونی محیط کار و اس��تفاده شخصی 
به مقدار الزم تهیه و ذخیره ش��ده و ژل های ضدعفونی و ... در بدو 

ورود به تمامی پرسنل شرکت اهدا خواهد شد.
برخی دوست ندارند روند نزولی قیمت خودرو ادامه داشته باشد

ت��ا زمانی که این روند نزولی در ب��ازار ادامه پیدا کند به آن ورود 
نخواهیم کرد. بازار نزولی نیازی به ساز و کار ندارد؛ اگر تغییری در 
ب��ازار اتفاق افتاد به آن ورود خواهیم کرد و س��ناریویی که طراحی 

شده را رونمایی خواهیم کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، عباس تابش رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره طرح کنترلی این س��ازمان 
برای قیمت خودرو در بازار اظهار کرد: در شرایط فعلی که به لطف 
خدا قیمت ها رون��د نزولی به خود گرفته و خبری از افزایش قیمت 
نیس��ت؛ موضوعی که هفته گذش��ته درباره این موضوع مطرح شد 

مربوط به مصوبه هیأت دولت می شود.
او گف��ت: در ش��رایط فعلی تمام توان دولت ب��رای ویروس کرونا 
بس��یج شده و کمتر به موضوعات دیگر پرداخته می شود؛ منظور ما 
بررس��ی نشدن و کم کاری نیست بلکه تمرکز و انرژی کشور بر روی 

ماجرای ویروس کرونا متمرکز شده است.
تابش درباره پیش بینی برخی کارشناسان مبنی بر افزایش قیمت 
مج��دد در بازار خودرو تصریح کرد: در حال حاضر بازار روند نزولی 
دارد، اما عده ای هس��تند که تمایلی ندارند این روند ادامه داش��ته 
باش��د و اف��کار عمومی را به س��مت افزایش قیم��ت هدایت کنند؛ 
بس��یاری از این تحلیل ها به جای کمک کردن برای ما مشکل س��از 

می شود.
رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان ادامه 
داد: م��ا از مصوبه دولت به دنبال دس��تیابی ب��ه روند قیمتی نزولی 
بودیم که به لطف خدا هم اکنون به آن دس��ت پیدا کرده ایم، وقتی 
شرایط مطلوب است و بازار روند نزولی دارد، نباید آن را تغییر داد.
او با تاکید بر اینکه طرح این سازمان برای کنترل قیمت بازار روند 
نهایی خود را طی می کند، تاکید کرد: نگرانی ها و کارشناس��ی های 
اش��تباه بازار را به هم ریخته و مشکل ساز می شود؛ نگرانی هایی که 
بعضا حتی مبنای کارشناسی هم ندارند و باید به این موضوع توجه 

شود.

اخبـــــــار

به دنبال همه گیری ویروس کرونا، شرکت های خودروسازی بزرگ مانند فیات کرایسلر، دایملر 
و تویوتا به دنبال دریافت وام های چند میلیارد دالری برای مواجهه با این بحران هستند.

به گزارش زومیت، خودروسازان در سراسر جهان مشغول تحقیق درباره گزینه های مختلفی 
هس��تند تا تولید خود را در طول همه گی��ری ویروس کرونا ادامه دهن��د. دولت ها از کارگران 
کس��ب وکارهای غیرضروری می خواهند ک��ه در خانه بمانند و این بدان معنا اس��ت که چند 
خودروساز مجبور شده اند تولید خودرو را متوقف کنند. براساس چند گزارش، فیات کرایسلر، 

دایملر و تویوتا همگی دریافت وام های میلیارد دالری را بررسی می کنند.
اتوموتیو نیوز به نقل از افراد مطلع اعالم کرد که تویوتا به دنبال دریافت وام 9 میلیارد دالری 
است. خودروساز ژاپنی در پاسخ به بحران کووید 19 چند کارخانه را در سراسر جهان از جمله 
ایاالت متحده، فرانسه، هند، برزیل، فیلیپین و سایر کشورها تعطیل کرده است. در ایاالت متحده 
آمریکا، کارخانه های تویوتا از روز 1 فروردین )23 مارس( تعطیل شدند، اگرچه این خودروساز 
دیروز اعالم کرد که امیدوار است تولید خود را در اول اردیبهشت )20 آوریل( دوباره آغاز کند.

به گزارش بلومبرگ، دایملر نیز در وضعیت مشابهی به سر می برد و اخباری مبنی بر اینکه 
این خودروساز آلمانی در حال مذاکره برای دریافت وام است، به گوش می رسد. طبق گفته افراد 
مطلع، دایملر به دنبال دریافت وام 10 میلیارد یورویی )03/11 میلیارد دالر( اس��ت. دایملر نیز 
مانند س��ایر خودروس��ازان، چند کارخانه خود را در سراسر جهان تعطیل کرد و ساعت کار در 

کارخانه آالباما در ایاالت متحده را کاهش داد.
به گزارش رویترز، فیات کرایسلر )FCA( نیز برای تأمین اعتبار اضافی تالش می کند و برای 
دریافت تسهیالت 5/3 میلیارد یورویی )8/3 میلیارد دالر( با دو بانک توافق کرده است. بسیاری 
از کارخانه های این خودروساز در سراسر جهان، از جمله مواردی که در آمریکای شمالی وجود 
دارد، تعطیل اس��ت. وام جدید به تس��هیالت اعتباری 7/7 میلیارد یورویی )۶/8 میلیارد دالر( 
موجود این خودروساز اضافه می شود. این خودروساز امیدوار است که عملیات تولید را در ایاالت 

متحده و کانادا از 2۶ فروردین )14 آوریل( دوباره آغاز کند.
تالش این ش��رکت ها برای وام گرفتن در حالی صورت می گیرد که بسیاری از مردم سراسر 
جهان در کشورهای مختلف قرنطینه هس��تند، زیرا دولت ها برای آهسته تر شدن روند شیوع 
ویروس کرونا تالش می کنند. فورد هفته گذشته اعالم کرد که در حال بهره برداری از خطوط 

اعتباری موجود است تا توفان اقتصادی پیش رو را پشت سر بگذارد. ویروس کرونا تأثیر عمیقی 
بر خودروسازان و رویدادهای مربوط به خودرو مانند گودوود )Goodwood( داشته است.

جنرال موتورز به  دنبال کاهش حقوق کارمندان
ویروس کرونا اکثر افراد و مشاغل را تحت تأثیر قرار داده است و نه تنها بر سالمت جسمی، 
بلکه بر س��المت مالی نیز تأثیر می گذارد. طبق گزارش ها، جنرال موتورز با پیش بینی شرایط 
رکود، دور جدیدی از مرخصی ها و کاهش حقوق نیروی کار اداری را در دس��تور کار خود قرار 
داده است. طبق گزارش اتوموتیو نیوز، در این اقدام شاهد کاهش حقوق 20درصدی یا بیشتر 
کارکن��ان جنرال موتورز خواهیم ب��ود، درحالی که تقریبا ۶،500 کارگر عالوه بر کاهش حقوق 
مرخص ش��ده اند. برخی از برنامه های توسعه و تولید، حداقل به طور موقت متوقف می شوند؛ با 
این حال مزایای سالمت )بیمه درمانی( تحت تأثیر قرار نمی گیرد. موقعیت های کاری درگیر در 
درجه اول در بخش های مهندسی و تولید هستند که کارهای آنها نمی تواند در خانه انجام شود، 
با این حال چنین ش��رایطی به معنای بیکاری نیست، اما در این گزارش آمده است که ۶،500 
کارمند جنرال موتورز به مرخصی فرس��تاده می ش��وند و تا زمان از س��رگیری کار، حقوق آنها 
25درصد کاهش می یابد. کسانی که هنوز مشغول به کار هستند، کاهش 20درصدی دستمزد 
را تجربه خواهند کرد؛ هرچند جنرال موتورز متعهد است تا 15 مارس 2021، کلیه دستمزدهای 
پرداخت نشده معوق را بپردازد. مدیران نیز از این کاهش حقوق مصون نیستند. این طرح شامل 
30درصد کاهش برای مدیران ارش��د جنرال موتورز است و حقوق سایر مدیران نیز 25درصد 
کاهش خواهد یافت. کاهش 20درصدی دستمزد همچنین به هیأت مدیره جنرال موتورز نیز 

می رسد، اما برخالف سایر کارمندان، دستمزدهای معوق پرداخت نمی شود.
هدف این است که کمک های مالی فوری به جنرال موتورز ارائه شود، زیرا هم اکنون درآمد 
غول خودروسازی آمریکا تقریبا صفر است. چنین اتفاقی پس از اخراج بخشی از نیروی کار در 
پایان س��ال 2018 نیز رخ داد که این ش��رکت 15درصد از کارکنان حقوق بگیر خود را اخراج 
کرد. در این طرح همچنین ش��اهد بسته شدن چند کارخانه جنرال موتورز، از جمله کارخانه 

لرداستاون )Lordstown( در اوهایو بودیم که شورولت کروز قبال در آن ساخته می شد.
چند خودروساز اعالم کردند که تولید خودرو می تواند از نیمه ماه آوریل در آمریکای شمالی 
از سر گرفته شود. تا زمانی که آمار قربانیان و مبتالیان به بیماری کرونا در ایاالت متحده آمریکا 

افزایش می یابد، نمی توان امیدی به پایان تعطیلی و بازگشایی مجدد کارخانه ها داشت. 
فولکس واگن و مواجهه با ویروس کرونا

هفته گذش��ته فولکس واگن اعالم کرد که به دلیل ش��یوع ویروس کرونا، تولید خودرو را در 
سراس��ر اروپا متوقف خواهد کرد، با این حال براس��اس گزارش جدید اتوموتیو نیوز اروپا، این 
خودروساز هنوز هر هفته حدود 2/2 میلیارد دالر )حدود 2 میلیارد یورو( برای هزینه های ثابت 

می پردازد؛ کاری که هیچ خودروساز دیگری نمی تواند به طور نامحدود انجام دهد.
فولکس واگن مانند فورد، FCA و تویوتا، به دنبال از س��رگیری تولید خودرو در هر کجا که 
ممکن باشد، است. این به معنای بازگشت کارگران به کار، حفظ مسافت ایمن از یکدیگر و در 
عین حال ضدعفونی کردن تجهیزات است. هربرت دیس به تازگی اعالم کرد که تولید خودرو در 
چین به حالت قبل باز می گردد، اگرچه هنوز به صورت کامل به وضعیت گذشته بازنگشته است.
خودروس��از آلمانی تمام گزینه های خود را بررسی می کند؛ زیرا با همان وضعیت اقتصادی 
نامش��خصی که بسیاری از شرکت ها و مردم با آن رو به رو هستند، سروکار دارد. کاهش نیروی 
کار، ممکن به نظر می رسد، اگرچه این خودروساز هیچ گونه روش مشخصی ارائه نکرده است. با 
این حال، هربرت دیس اظهار داشت که فولکس واگن تنها در صورت »مداخله شدید« می تواند 
بحران را بدون زیان و کاهش مشاغل پشت سر بگذارد. یکی دیگر از طرح هایی که فولکس واگن 
برای مواجهه با این مش��کل بررس��ی می کند، امکان فروش اوراق بهادار تجاری برای پوش��ش 
تعهدات خود اس��ت. خودروس��از آلمانی هنوز به دنبال وام بانکی نرفته است. براساس گزارش 
اتوموتی��و نی��وز، فولکس واگن به بی��ش از 20 میلیارد دالر اعتبار دسترس��ی دارد. دیروز چند 
خودروساز اعالم کردند که قصد دارند از ماه آینده تولید و کار خود را از سر بگیرند. فورد از 18 
فروردین )۶ آوریل( کارخانه ای را در مکزیک بازگشایی مجدد می کند و سایر کارخانه های آن در 
آمریکای شمالی از 2۶ فروردین )14 آوریل( کار خود را دوباره آغاز می کنند. فیات کرایسلر نیز 
در نظر دارد از 2۶ فروردین تولید را از سر بگیرد. تویوتا اعالم کرد تولید خودرو را در آمریکای 
شمالی از ابتدای اردیبهشت آغاز خواهد کرد. خودروسازان همچنین در صدد هستند تا در تولید 
تجهیزات پزش��کی موردنیاز به کمک مراکز درمانی بشتابند. کارگران فورد و UAW در حال 
ساخت محافظ صورت هستند و FCA نیز در حال تولید یک میلیون ماسک در ماه برای کادر 

درمانی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا است.

چالش خودروسازان جهان برای مواجهه با ویروس کرونا

در سالی که گذشت، باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو، چالش های زیادی برای خودروهایی 
که وارد شده اما از گمرک ترخیص نشده بودند، ایجاد شد. گزارش زیر به بررسی اتفاقات و هر 
آنچه که طی سال 1398 برای بازار خودروهای وارداتی افتاد، می پردازد. به گزارش ایسنا، واردات 
خودرو در سال 1397 به دلیل شرایط خاص ارزی متوقف و ممنوع شد که با توجه به کمبود 
عرضه و افزایش تقاضا، افزایش چش��مگیر قیمت ها را رقم زد. هرچند که به گفته فعاالن این 
حوزه، آزادسازی واردات به تعادل بازار منجر خواهد شد اما با تغییرات ایجادشده در الیحه بودجه 
سال 1399 مشخص شد که این ممنوعیت در سال 1398 نیز تداوم خواهد داشت و تنها باید به 
آرام شدن بازار با تکیه بر ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک ها بسنده کرد. باتوجه به رقابتی 
بودن بازار خودرو، انجمن واردکنندگان خودرو معتقد بود تا زمانی که دولت صاحب بنگاه های 
بزرگ است، نگاه به بنگاه داران به صورت عدالت محور نخواهد بود و تنها شرکت های زیرمجموعه 
دولت در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت، بنابراین الزم است دولت بنگاه داری را رها کرده و 
دست از این فضا بردارد. با آزادسازی واردات و قرار دادن این خودروها در کنار خودروهای تولید 
داخل، حق انتخاب برای مردم به وجود آورد. اصلی ترین پیشنهادها در حوزه واردات خودرو در 
سال 1398 مبنی بر خروج دولت از صنعت خودرو بود و فعاالن این حوزه معتقد بودند که دولت 
می توانست با بازبینی در آزادسازی واردات و بازگشت نرخ تعرفه ها به قبل، تا حدودی تقاضای 

بازار را پاسخ داده و قیمت ها را کنترل و تعدیل کند.
مشکل ترخیص خودروهای بدون ثبت سفارش بانکی

پس از حدود یک سال از ثبت سفارش های غیرقانونی خودروها در گمرک و پس از آن پیش 
آمدن مس��ائلی همچون مخالفت بانک مرکزی با ورود خودروهای دپوشده در گمرک به دلیل 
مش��خص نبودن کانال های تأمین ارزی آنها، در اردیبهش��ت ماه و  درحالی که دو ماه از آغاز 
ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک می گذش��ت، از مجموع  13 هزار خودروی توقیف شده 
در گمرک تنها 500 دستگاه ترخیص شدند؛ لذا وزارت اقتصاد برای افزایش میزان ترخیص ها 
به رئیس جمهور پیشنهادی مبنی بر اینکه  »خودروهایی هم که ثبت سفارش بانکی نشده اند، 

ترخیص شوند« ارائه کرد. این موضوع مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت.
علت مخالفت مسئوالن بانک مرکزی با عدم ترخیص خودروهای بدون ثبت سفارش بانکی 
این بود که ورود این خودروها به بازار احتماال باعث وارد آمدن فشار تقاضا بر بازار آزاد ارز شود 
که این مسئله در تضاد با سیاست های ثبات بخش بانک مرکزی در بازار ارز بود. از سوی دیگر 
اس��تدالل مخالفان این فرضیه این بود که کس��انی که خودرو را تا گمرک ایران آورده اند، قبل 
از هر چیز آن را خریداری کرده و پولش را هم پرداخته اند بنابراین نگرانی از بابت فشار تقاضا 
برای خرید ارز نگرانی بی موردی است. به نظر می رسید یکی از اصلی ترین دالیلی که می تواند 
باعث شود تا دولت با ترخیص خودروهای بدون ثبت سفارش بانکی موافقت کند، احتماال درآمد 

تعرفه ای است که از محل ترخیص این خودروها نصیبش می شد.
انجمن واردکنندگان خودرو: مصوبه ترخیص خودروها از گمرک 

تمدید شود
در همان اواسط اردیبهشت ماه در شرایطی که تنها چند روزی به اتمام اعتبار مصوبه تصویب 
شده در دی ماه سال 1397 برای ترخیص بیش از 15 هزار خودرو باقی مانده بود، اما کمتر از 
1000 دستگاه از آنها ترخیص شده بودند؛ لذا انجمن واردکنندگان خودرو خواستار تمدید مدت 
اعتبار مصوبه ضمن تسهیل در فرآیند رسیدگی به پرونده ها شد و اعالم کرد که واردکنندگان 
خودرو معلول یک تصمیم نادرس��ت بودند که یک  ش��به در سال های 1395 و 139۶ گرفته و 

منجر به تشکیل پرونده شده است بنابراین بایستی نوع نگاه به آن هم علت و معلولی باشد.
به دنبال این درخواس��ت، براس��اس مصوبه جدید دولت، مهلت ترخیص خودروهای سواری 

وارداتی به مدت دو ماه، حدودا تا اواسط تیرماه )1۶تیر( تمدید شد.
در این مدت )از تاریخ 1۶ دی ماه 1397 تا تاریخ 1۶ تیرماه 1398(، ۶۶53 دستگاه خودروی 
وارداتی از گمرک ترخیص و حدود 7500 دستگاه دیگر باقی ماند که با توجه به اتمام مهلت 
ترخیص، تکلیف ش��ان نامشخص ماند؛ لذا انجمن واردکنندگان خودرو خواستار تمدید مجدد 
مهلت اجرای مصوبه هیات وزیران ش��د و مبنی بر کوتاه بودن مدت در نظر گرفته ش��ده برای 
ترخیص خودروهای رس��وبی در گمرک به جهت تمدید این مهلت، نامه نگاری هایی با شخص 
رئی��س جمهور، معاون اول وی، وزیر صمت و معاونان وزیر صمت برای تمدید مهلت ترخیص 
انجام داد. آنها معتقد بودند که »ما در کوتاه بودن این مدت مسئول نبوده ایم؛ دستگاه های اجرایی 

توانایی الزم را نداشتند.«
کاهش 50درصدی قیمت ها با واردات خودرو دست دوم

اواخر اردیبهشت ماه، قیمت خودرو در کشور آنقدر باال رفت که برخی فعاالن بازار و مسئوالن، 
واردات خودروهای خارجی دس��ت دوم را راه  حلی برای این معضل و در جهت ساماندهی بازار 
خودرو اعالم کردند. هرچند که چند س��الی است واردات خودروهای دست دوم در ایران انجام 
نشده است، اما باتوجه به تجربه مثبت برخی کشورها در واردات خودروهای دست دوم، برخی 
فعاالن و کارشناسان صنعت خودرو ایران نیز اعالم کردند که با توجه به اینکه ارزبری خودروهای 
داخلی و مصرف قطعات آنها باالست و در نهایت، مردم هم از کیفیت پایین خودروها ناراضی اند، 
بنابراین واردات کاال و از جمله خودرو می تواند باعث تقویت کیفیت تولیدات داخلی و کاهش 
قیمت های حبابی در بازار شود.  اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت واردات خودرو را 
اقدامی برای حمایت از تولید داخل بیان کرد و اختصاص ارز به واردات خودرو )چه صفر و چه 
دست دوم( را در شرایط اقتصادی امری غیرضروری دانست. کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
نیز معتقد بود که واردات خودروهای دست دوم خارجی به کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی 

دردی از بی خودرویی اقش��ار کم درآمد دوا نمی کند. البته که این موضوع برای س��رمایه های 
سرگردان در اختیار سرمایه داران و طبقه برخوردار، توجیه پذیر است اما الزمه آن خروج ارز از 
کشور است اما در شرایطی که برای تجار و واردکنندگانی که در پی واردات خودرو یا هر کاالی 

ارزان قیمت دیگری هستند، قیمت ارز باالست، واردات خودرو توجیه پذیر نیست.
بالتکلیفی پیش خریداران

پس از خروج آمریکا از برجام و ممنوعیت ثبت س��فارش برای واردات خودرو که از ابتدای 
تیرماه سال 1397 آغاز شد؛ مشتریانی که در آن بازه ثبت نام خودرو داشته  و حتی آنهایی که 
طبق شنیده ها در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، اقدام به پیش خرید خودروهای وارداتی کرده  
بودند؛ برای دریافت خودروهای خود دچار مشکل شدند. در این زمینه برخی کارشناسان صنعت 
خودرو، مش��کل اصلی را این می دانستند که دولت تمام مسئولیت عدم برنامه ریزی خود را به 
گردن ش��رکت های واردکننده و تجار انداخته است. عمده کسانی که در آن زمان خودروهای 
وارداتی را پیش خرید کرده بودند، خودروهای شان وارد شده بود اما دولت اجازه ترخیص نمی داد 
و این موضوع عالوه بر خریداران خودروهای وارداتی، ش��رکت های واردکننده را نیز بالتکلیف 
کرده بود بنابراین دعوایی دوس��ویه بین مشتریان و شرکت های واردکننده ایجاد می کرد. این 
موضوع از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز چند بار پیگیری شد اما نتیجه ای 
نداشت و پاسخی دریافت نشد. الزم به ذکر است که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( در رابطه با ثبت س��فارش خودروها در بازه ممنوعیت اعالم کرد که پس از 
ممنوعیت واردات خودرو، هیچ مجوز پیش فروش��ی برای خودروهای وارداتی صادر نشده و اگر 
شرکتی بعد از ممنوعیت واردات، اقدام به پیش فروش کرده، باید جزبیات آن به وزارت صمت 

منتقل شود تا مجوزهای شرکت مذکور بررسی شود.

کاهش 30درصدی قیمت خودرو به واسطه واردات با تعرفه ۹0درصد
 رئیس کمیسیون صنایع و معادن ایران ضمن تاکید بر اینکه واردات خودروهای کارکرده در شأن 
ما نیست، اما معتقد بود که در بحث های مختلف اگر واردات آزاد شود بسیاری از دعواهای ما با بانک 
مرکزی حل می شود. ارزانی خودرو تابع یک سری معادالت است که یکی از آنها آزادکردن واردات 
خ��ودرو اس��ت. او »اخالقاً و وجداناً«  قول داده بود ک��ه واردات خودرو با تعرفه 90درصد، 30درصد 
قیمت خودرو را کاهش می دهد. حتی برخی خواستار آن شدند که اجازه دهند ارز با منشأ خارجی 
صرف واردات خودرو به کشور شود، اما دولت نپذیرفت. به دنبال این موضوع، انجمن واردکنندگان 
خودرو نیز برای آزادسازی واردات خودرو مذاکره با مسئوالن دولتی را در اواخر مردادماه آغاز کرد و 
پیشنهاداتی در این زمینه ارائه داد. به طور مثال اینکه واردکنندگان برای واردات خودرو نیاز به ارز 
نداشته و تامین خودرو بدون اخذ وجه نیز می تواند انجام شود یا اینکه سرمایه های ایرانیان خارج از 

کشور در شرایط تحریمی نیز قابل استفاده بوده و می توان از آن  برای واردات خودرو استفاده کرد.
  واردات آزاد نمی شود

 پ��س از ای��ن ماجراها، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه در وزارت صنعت قصد و بنایی برای صدور مجوز برای خودروهای وارداتی 
وجود ندارد، اعالم کرد: خودروهای وارداتی، خودروهایی بودند که هزینه آنها به طرف خارجی 
پرداخت شده و بیش از یک یا دو سال در گمرک متوقف بودند؛ از این رو  با بررسی های دقیق 
موضوع در دستگاه های ذی ربط، پیگیری و تصمیم ترخیص اتخاذ شد اما دیگر به واردات خودرو 

اجازه داده نمی شود.
 وضعیت خودروهای مانده در گمرک تا پایان شهریورماه

در اواخر ش��هریورماه، دبیر انجمن واردکنندگان خ��ودرو با بیان اینکه به طور کلی بیش از 
۶000 دس��تگاه خودرو در گمرک ها مانده اند، اعالم کرد که روند ترخیص خودروهای وارداتی 
دپوش��ده در گمرک ها همچون قبل بوده و تغییری در روند آن ایجاد نش��ده است. برای 800 
دستگاه، گواهی نامه گمرکی صادر شد، حدود 1700 دستگاه اظهارنامه گمرکی گرفتند و 2200 
دستگاه خودرو قبض انبار داشتند. ضمن اینکه 2700 دستگاه نیز تحت نظر مقام قضایی بودند.  
نامه نگاری های مختلف در رابطه با ترخیص خودروهای مانده در گمرک انجام شد اما نتیجه ای 
نداشته است؛ چراکه استدالل مسئوالن ذی ربط این بود که مصوبه واردات خودروهای مانده در 

گمرک یک بار تمدید شده و دیگر جایی برای تمدید نیست.
مابه التفاوت ارزی ۱048 دستگاه خودروهای متوقف در گمرک 

هم پرداخت شد، اما خودروها ترخیص نشد

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، مابه التفاوت ارزی 1048 دس��تگاه از خودروهای 
متوقف در گمرک پرداخت، تمام امور ترخیص آنها انجام و حتی گواهی نامه گمرکی نیز صادر 
شد اما به دلیل اتمام مهلت مصوبه دولت، این خودروها امکان خروج از گمرک را پیدا نکردند. 
از این تعداد خودرو، حدود 1000 دستگاه هیوندا سوناتا متعلق به شرکت کرمان خودرو و 48 

دستگاه متعلق به سایر شرکت ها بود. 
کمت��ر از یک ماه بعد، بعد از رایزنی های انجام ش��ده برای ترخیص خودروهای دپو ش��ده، 
س��رانجام وزیر صنعت، معدن و تجارت دس��تور ترخیص 1048 خودروی پروانه شده مانده در 
گمرک را صادر کرد. این در حالی بود که حدود 13 هزار خودروی وارداتی از دو سال پیش وارد 
شده بودند که به دالیلی از جمله محدودیت های ارزی و ثبت سفارش، مجوز ترخیص نداشتند. 
تا اینکه از نیمه دوم سال گذشته هیات دولت طی مصوبه ای مهلت چهار ماهه ای را برای ترخیص 
خودروها صادر کرد که این فرصت در اردیبهشت ماه بار دیگر دو ماه تمدید شد در نیمه تیرماه 
و پایان مهلت تعیین ش��ده در نهایت حدود 7000 دستگاه ترخیص و 1048 دستگاه دیگر با 
وجود دریافت پروانه گمرکی به دلیل پایان مهلت نتوانستند از گمرک خارج شوند اما در نهایت 
وزیر صمت برای ترخیص این 1048 دستگاه موافقت کرد. اما این شیوه ترخیص، صدای انجمن 
واردکنندگان خودرو را درآورد. این انجمن معتقد بود که بهتر بود وزیر طبق قانون، مصوبه هیات 
دولت را برای ترخیص تمام خودروهای وارداتی متوقف در گمرک اخذ می کرد. دبیر این انجمن 
اعالم کرد که مصوبه دولت برای ترخیص خودروهای متوقف شده در گمرک باید به طور کلی 
تمدید می ش��د، اما ظاهرا تصمیم اتخاذشده برای ترخیص 1048 دستگاه از این خودروها، در 
جلسه کارگروه هماهنگی بانک مرکزی گرفته شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دستور 
ترخیص را صادر کرده است. در حالی که باید مشکل همه خودروهای وارداتی و خریداران آنها 
حل شود، اما متاسفانه یک دفعه و یک شبه خبر می آید که 1048 دستگاه خودرو اجازه ترخیص 
پیدا کرده اند که 1000 دستگاه آن فقط مربوط به شرکت کرمان موتور است. این موضوع اصال 
به عدالت، مساوات و گره گشایی از امور مردم نزدیک نیست. بهتر است تصمیمی گرفته می شد 
تا رضایت همه جلب شود. سوال اینجاست که اگر این خودروها به دلیل داشتن پروانه گمرکی 
ترخیص شده اند، چرا تاکنون اجازه ترخیص داده نشده بود؟ و اگر نباید ترخیص می شدند، چطور 

یک شبه اجازه ترخیص داده شد؟
ثبت سفارش خودرو باز می شود

اواخر بهمن ماه بود که معاون گمرک ایران ضمن اعالم وضعیت ترخیص تمامی خودروهای 
دپوشده، اعالم کرد که در راستای اجرای مصوبه هیات دولت باید ثبت سفارش برای ترخیص 
برخی از خودروهایی که فاقد ثبت سفارش هستند از سر گرفته شود. بعد از همه ماجراهایی که 
در رابطه با این خودروهای دپوشده در گمرک به وجود آمد و پس از طی حواشی و رایزنی های 
بسیاری که در رابطه با تعیین تکلیف باقی خودروها وجود داشت، در نهایت در روزهای پایانی 

بهمن ماه، هیات دولت به پیشنهادات مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد رأی مثبت داد.
یکی از مسائل مهمی که در رابطه با ترخیص خودروهای مانده، از سوی این مقام مسئول در 
گمرک ایران اعالم شد، باز شدن ثبت سفارش خودرو البته فقط برای آن دسته از خودروهای 
مانده در گمرک که فاقد ثبت سفارش بودند، بود. حدود 1100 دستگاه از خودروهای باقی مانده 
بدون ثبت سفارش بودند که امکان ترخیص آنها وجود نداشت و به گمرک نیز اظهار نشده بودند 
که بخشی از این خودروها تعیین تکلیف شده و با صدور ثبت سفارش قابلیت اظهار و ترخیص 
از گم��رک پیدا کردند. حدود 1048 دس��تگاه از 5100 خودروی باقی مانده در گمرک که در 
مدت شش ماهه اول مصوبه 1۶ دی 1397 تعیین شده برای ترخیص، عمده فرآیند و تشریفات 
گمرکی را طی کرده بودند و در آستانه ترخیص، زمان به پایان رسید و دیگر امکان خروج پیدا 

نکردند، قول ترخیص شان داده و اعالم شد که نیاز به مجوز دیگری ندارند.
قیمت خودروهای خارجی را به نصف می رسانیم

اواسط اسفندماه بود که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن بیان اینکه چنانچه مجاز اعالم 
ش��دن واردات خودرو در الیحه بودجه سال 1399 واقعا اجرا شود و نرخ تعرفه واردات کاهش 
یابد، واردکنندگان خودرو آمادگی کامل برای تامین نیاز خودروهای وارداتی را خواهند داشت، 
افزود: اگر دولت نرخ تعرفه ها را کاهش داده و آنچه که در الیحه بودجه آورده شده، واقعا اجرا 

کند، آمادگی این وجود دارد که قیمت خودرو در بازار را از قیمت های بازار به نصف برسانیم.
وی در رابطه با بهترین راهکار پیشنهادی در این زمینه، گفت: بهترین راهکار این است که 
دولت باتوجه به پارامترهای افزاینده  متعددی که طی چند سال اخیر برای افزایش قیمت خودرو 
ایجاد شده اس��ت، تجدیدنظری در این پارامترها داشته باشد. بهتر است که تعرفه های حدود 
7۶درصدی را تغییر داده و برای همه خودروهای وارداتی به حداکثر 20درصد برسانند؛ در این 
صورت می توان گفت واردکنندگان خودرو با منابع ارزی که در خارج از کشور دارند، می توانند 
نیاز بازار به خودروهای وارداتی را تامین کرده و با اختالف قیمت بسیار کمی نسبت به قیمت 

خودروهای داخلی، در اختیار مردم قرار دهند.
باز هم خودروها ترخیص نشدند

در نهایت از مجموع  12 هزار و 2۶1 دستگاه خودرو واردشده طی سال های 1395 تا 1397 
)پیش از ممنوعیت واردات خودرو( که وارد شده اما ترخیص نشده بودند، تا پایان سال گذشته 
8153 دستگاه ترخیص شد. علی رغم اینکه مهلتی سه ماهه تعیین شد تا نسبت به انجام امور 
قانونی درخصوص الباقی خودروها شامل 2289 دستگاهی که به دلیل مشکالت قضایی و 1100 
دس��تگاهی که بدون ثبت سفارش وارد ش��ده بودند، در چارچوب مصوبه دولت اقدام و تعیین 

تکلیف شود، اما در نهایت تا پایان سال 1398 این خودروها ترخیص نشدند.

سرنوشت خودروهای وارداتی چه شد؟
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تجربیات یک فروشنده بیمه عمر )قسمت آخر(
فروش بیمه عمر در بیمارستان

بله درس��ت شنیدید بیمارس��تان. دوس��تی دارم که یکی از فروشندگان 
حرف��ه ای بیمه عمر اس��ت او برای عمل جراحی مختصری مجبور ش��د در 
بیمارس��تان به مدت سه روز بستری شود. ش��اید باورش سخت باشد که او 
در این س��ه روز 9 تا بیمه عمر به دکتر و پرس��تار و بستگان تخت بغلی اش 

فروخت. 
ش��اید بگویید مگر قرار نیس��ت ما در یک وضعیت آرام بیمه بفروش��یم؟ 
چگونه ممکن است در بیمارستان که همگی نگران و ناراحتند افراد را بیمه 
عمر کنیم. به اعتقاد من بیمارستان یکی از بسترهای بسیار عالی برای بیمه 

کردن افراد است. 
همه چیز در جهان بر پایه تضاد ش��کل گرفته شب با روز، خوبی با بدی، 
س��یاهی با سفیدی و بیماری با س��المتی. چه جایی بهتر از بیمارستان که 
افراد برای درمان می آیند و هزینه های درمان یکی از دغدغه های آنهاست. 

البته موقعیت و فرصت را باید بشناس��ید. بدون تردید نمی  توانید به اقوام 
بیم��اری که در حال موت اس��ت یا روزهای آخر عمر را س��پری می کند با 
لبخند از آرامش بگویید. هوش��مندی ش��ما در انتخاب فرصت است. زمان و 
مکان را باید خودتان براس��اس هوش خود بس��نجید، اما آیا شما نمی توانید 
به اقوام بیماری که با عمل جراحی حالش خوب خوب شد و همه شکرگزار 

هستند و خوشحال، بیمه عمر بفروشید؟
 اگر نمی توانید این کار را انجام بدهید هنوز فروش��نده حرفه ای نیستید. 
دوس��ت عزیز من در بیمارستان به پزشکی که او را معاینه می کرد و فرصت 
دیدار خیلی کوتاهی با او داش��ت آنقدر حرفه ای عمل کرد که پزش��ک قانع 
ش��د بیمه عمر ش��ود. می گفت: معموال پزش��ک ها در فاصله معاینه از بیمار 
گاهی می پرس��ند ش��غلت چیه؟ این جوری می خواهند ی��ه جور صمیمیت 
خودشان را نشان دهند. اون می گفت من از این فرصت استفاده کردم وقتی 
از من پرس��ید چه کاره  ای؟ گفتم: تقریبا همکار ش��ما. در حالی که داش��ت 
پرونده را مطالعه می کرد س��رش را بلند کرد و گفت: عجب ش��ما پزش��ک 
هستید؟ گفتم: نه اما یه جوری همکار می شیم. دکتر عینک را داخل جیبش 
گذاشت و گفت: متوجه نشدم شما در مجموعه پزشکی کار می کنید؟ گفتم: 
نه پزش��ک تعجبش بیشتر ش��د با لبخند تلخی گفت: پس چطور همکار ما 
می ش��ید مگه می ش��ه؟ گفتم: کار ش��ما نجات جان انسان  هاست کار ما هم 
نجات جان و مال آدم هاس��ت. دکتر انگار که فتحی کرده باشد، گفت: عجب 
ش��ما آتشنشان هس��تید. خندیدم و مودبانه گفتم: نه دکتر این بار که کمی 
لحنش جدی تر شد گفت: خوب بگو پسر چی کاره ای؟ گفتم: فروشنده بیمه 
عمر هس��تم. دکتر لب هایش را جمع کرد و س��رش را به نش��انه تایید چند 
ب��ار تکان داد. ف��ردای آن روز رضایت او را برای بیمه عمر ش��رکتم گرفتم. 
برایش از نجات جان و مال آدم ها و ایجاد امنیت و رفاه و آرامش گفتم. مرد 
منطقی ای بود. س��ه تا بیمه نامه عمر از من گرفت. البته او از قبل در شرکت 

بیمه دیگری هم بیمه  نامه عمر داشت. 
 بیمار بغل دستی من وقتی ماجرا را دید اعتماد بیشتری به من کرد. وقتی 
پزشک به حرف من اعتماد می کند او شک و تردیدش درباره صحت کالمم 
برطرف می ش��ود. دوس��ت من می گفت: من به همسر بیمار هم اتاقی و چند 
ت��ا از اقوام آنه��ا بیمه عمر فروختم تا نگرانی آنها ب��رای درمان بیماری های 

احتمالی کمتر شود. 
فروش 9 تا بیمه در زمان بس��تری بودن در بیمارستان یعنی اوج حرفه ای 
بودن. ش��ما باید این رفتارها و مثال ها را الگو و سرمشق بدانید و به تناسب 
زمان و مکان و فرصت های به دس��ت آمده بیمه عمر بفروش��ید حتی روی 

تخت بیمارستان.

اقدام اوبر برای کاهش انتشار ویروس کرونا 

ویروس کرونا به علت س��رعت بس��یار باالی انتشار خود، به تهدیدی جدی 
برای تمامی کشورها تبدیل شده است. در این بین برندهای جهانی به خوبی 
نق��ش خود را برای رفع آن تا به امروز ایفا ک��رده و در کنار کمک های مالی، 
اقدامات س��ودمندی را برای کاهش میزان انتشار این ویروس انجام داده-اند. 
اگرچه دورکاری برای بسیاری از برندها امکان پذیر است، با این حال برای اوبر 
به عنوان نخس��تین و بزرگ ترین تاکسی آنالین، شرایط کامال متفاوت بوده و 
همین امر س��المت رانندگان را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است. در این 
راس��تا مدیران اوبر اعالم کرده اند که برای هر یک از رانندگان که درگیر این 
بیماری ش��وند، مرخصی 14 روزه با حقوق تعیین کرده اس��ت، با این حال با 
توجه به این امر که میزان حقوق رانندگان اوبر کامال بس��تگی به فعالیت آنها 
دارد و نمی توان برای آن یک محدوده مش��خص درآمدی را تعیین کرد، هنوز 
رقم مشخصی اعالم نشده است. همین امر نیز ممکن است باعث شود تا حتی 
رانندگان مشکوک به این ویروس نیز تمایل داشته باشند تا به کار خود ادامه 
دهند که این مس��ئله می تواند س��المت مس��افران را در معرض تهدید جدی 
قرار دهد. آخرین آمارها در رابطه با مبتالیان این ویروس حاکی از 100 هزار 
نفر اس��ت که پیش بینی می شود طی چند روز آینده افزایشی چشمگیر را نیز 
داشته باشد. در حال حاضر تهدید اصلی، وارد شدن این ویروس به کشورهای 
فقیرنش��ین آفریقایی است که می تواند یک بحران غیرقابل کنترل با توجه به 
امکانات پزشکی و عدم رعایت بهداشت عمومی باشد که تاکنون راه حلی برای 
آن ارائه نشده است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که بس��یاری از تحلیلگران عقیده دارند که اوبر باید اقدامات بیشتری را برای 
پیشگیری از ابتالی رانندگان خود به این ویروس انجام دهد و صرفا کمک به 
درمان آنها ابدا کافی نخواهد بود. در این رابطه ش��رکت لیفت به عنوان رقیب 
اوبر، مبلغی را در اختیار آژانس بهداش��ت عمومی آمریکا قرار داده است تا به 
صورت مکرر، رانندگان این ش��رکت معاینه ش��ده و تجهیزات بهداشتی را در 
اختیار آنها قرار دهند. درواقع ویروس کرونا علی رغم سرعت انتشار باالی آن، 
در صورتی که در مراحل اولیه شناس��ایی شود، احتمال مرگ و میر آن تقریبا 
صفر خواهد بود. به همین خاطر تش��خیص س��ریع آن بسیار مهم است. نکته 
دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که اقدام اوبر، به علت 
کاهش عملکرد رانندگان آن بوده و این امر س��ود ش��رکت را تحت تاثیر قرار 
داده است. به همین خاطر بسیاری از افراد این اقدام را صرفا در جهت حمایت 
از رانندگان و کمک به کاهش انتشار ویروس، نمی دانند. تحت این شرایط باید 

دید که اقدام بعدی اوبر در شرایط حاد حال حاضر چه خواهد بود. 
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بازاریابی

امروزه اغلب مردم با محتواهای بازاریابی بس��یار زیادی احاطه شده اند. هرچه 
فناوری های دیجیتال پیش��رفت می کند، امکان تولید محتوای بازاریابی نیز ارتقا 
پیدا می کند. اغلب بازاریاب ها انتظار دریافت مش��اهده باال از سوی مخاطب برای 
کمپین های ش��ان را دارند. با این ح��ال در واقعیت بازدیدهای دریافتی کمپین ها 
کمتر از حد مورد انتظار است. این امر به خوبی از سوی دیوید اوگیلوی، بازاریاب 
افسانه ای، تبیین شده است: »از هر 10 نفر فقط 8 نفر به تیتر محتوای تبلیغاتی 
نگاه می کنند. تنها 2 نفر باقی مانده حوصله مطالعه متن را خواهند داشت.« این 
امر به معنای دش��واری جلب نظر مخاطب هدف در عرصه بازاریابی است. اگرچه 
اظهار نظر اوگیلوی در س��ال 19۶3 اعالم ش��ده است، اما اکنون پس از گذشت 

نزدیک به 5 دهه هنوز هم کاربرد دارد. 
ظه��ور فناوری اینترنت نیز تاثیری در بی توجهی مخاطب به محتوای بازاریابی 
نداش��ته اس��ت. امروزه نیز بس��یاری از مردم ب��ه محتوای بازاریاب��ی بی توجهی 
می کنند. این امر با پیش��رفت ابزارهای مسدودسازی تبلیغات در فضای اینترنت 

شدت بیشتری پیدا کرده است. 
کارش��ناس های حرف��ه ای ح��وزه بازاریابی مانن��د اوگیلوی ب��ا اظهارنظرهای 
واقع گرایانه درباره سرنوشت کمپین های بازاریابی امکان شکل گیری پژوهش های 
کارب��ردی را فراهم کرده اند. هدف اصلی طرح های موردنظر یافتن راهکاری برای 
مقابله با پیشرفت سریع بی توجهی کاربران به محتوای بازاریابی است. ما در این 
مقاله نگاهی به برخی از مهم ترین یافته های پژوهش��گران در عرصه های مختلف 
خواهی��م انداخت. این امر نقش مهمی در توس��عه کمپین های بازاریابی و بهبود 

وضعیت آنها خواهد داشت. 
امروزه مقاله های بس��یار زیادی در ح��وزه بازاریابی وجود دارد. نکته مهم عدم 
کاربرد اغلب چنین مقاالتی است. به این ترتیب بسیاری از مقاالت مشهور در این 
زمینه بیشتر بر روی توصیه های ساده و واضح تاکید دارند. نیاز اصلی بازاریاب ها 
و برندها در ش��رایط کنونی یافتن موقعیتی برای بهب��ود عملی کیفیت محتوا و 
جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. در ادامه برخی از راهکارهای مناسب در راستای 
دس��تیابی به این هدف با توجه به یافته های پژوهش های مختلف مورد بررس��ی 

قرار خواهد گرفت. 
۱. قدرت برند شما

هم��ه م��ا بهترین ه��ا را ب��رای خ��ود می خواهیم. ای��ن گرایش��ی طبیعی در 
انسان هاس��ت. انس��ان ها در طول تاریخ به هنگام تصمیم گیری همیش��ه بهترین 
گزینه ها را مدنظر داش��ته اند. به این ترتیب در حوزه کس��ب و کار و بازاریابی نیز 
همین امر جریان دارد. مش��تریان همیش��ه به دنبال بهترین محصوالت هستند. 
این امر گرایش وس��یعی در برندها ب��رای تولید محصوالت بهتر با کیفیت هرچه 
بیش��تر ایجاد کرده اس��ت. برندهای بزرگ همیش��ه در زمینه تولید محصوالت 
ج��ذاب برای مخاطب هدف موفق هس��تند. تمایز مهم می��ان برندهای موفق و 
سایر کسب و کارها در توانایی آنها برای فهم نیاز مخاطب هدف و استفاده از آن 
در حین تولید محصوالت اس��ت بنابراین قدرت اصلی برندها در ش��ناخت دقیق 

مخاطب هدف نهفته است. 
امروزه اغلب مردم عالقه مند به دریافت اطالعات تازه در مورد برندها هس��تند. 
ما باید آخری��ن تغییرات برندمان و کمپین های بازاریاب��ی را در اختیار مخاطب 
هدف قرار دهیم و این امر احس��اس صمیمیت بیشتری در مخاطب هدف ایجاد 
خواه��د کرد. به این ترتیب ما فرصت بیش��تری برای جل��ب نظر مخاطب هدف 
خواهیم داش��ت. هرچه اعتماد مشتریان به یک برند بیشتر باشد، شانس آن برند 

برای تبدیل خریداران به مشتریان وفادار بیشتر خواهد شد. 
ای��راد اصلی برندها در زمینه بازاریابی عدم ایج��اد فضای صمیمی با مخاطب 
هدف اس��ت. به ای��ن ترتیب آنها در زمین��ه ارتباط با مخاط��ب هدف همچنان 
از عبارت های بس��یار رس��می اس��تفاده می کنند. ش��اید در نگاه نخست این امر 
بیانگر احترام ما به مش��تریان باش��د، اما در نگاهی عمیق تر نش��انه عدم درک ما 
از خواس��ته های آنها خواهد بود. امروزه هرچه ما رابطه ای صمیمی تر با مشتریان 
داش��ته باشیم، شانس بیش��تری برای دریافت بازدید بیش��تر در زمینه بازاریابی 
داریم. این امر ش��امل عبارت های مورد اس��تفاده در حوزه بازاریابی نیز می شود. 
بنابرای��ن وظیفه اصل��ی ما تالش برای بهبود س��طح تعامل مان با مخاطب هدف 

براساس ایجاد فضای صمیمانه خواهد بود. 
2. ایجاد فوریت و ویژگی خاص

زندگی انس��ان ها در دوران اولیه حیات بر روی زمین بس��یار سخت بود. شاید 
امروزه تصور دشواری در زمینه تهیه غذا یا ارتباط با دیگر انسان ها بسیار عجیب 
به نظر برس��د با این حال در دوره ای از زندگی انس��ان های اولیه اغلب نیازهای 
اصلی به س��ختی تهیه می ش��د. این امر امروزه در اغلب زمینه های زندگی تکرار 
نمی ش��ود. حوزه کسب و کار نیز یکی از زمینه های حضور راحت مشتریان است. 
م��ا باید در چنی��ن فضایی به دنبال جلب نظر مخاطب ه��دف به گونه ای خاص 

باش��یم. این امر برای اغلب برندها همراه با دش��واری بس��یار زیادی است اگر از 
نگاه مش��تریان به وضعیت بازار کس��ب و کار نگاه کنیم، اغلب برندها به شیوه ای 
انکارناپذیر ش��بیه به هم ش��ده اند. این امر فرآیند تصمیم گیری برای مش��تریان 
را دش��وار خواهد کرد. در چنین فضایی ایجاد تمای��ز میان برندمان و دیگر رقبا 

اهمیت حیاتی خواهد داشت. 
برندهای موفق در زمینه بازاریابی همیش��ه نوعی احساس فوریت در مخاطب 
ه��دف ایجاد می کنند. به عن��وان مثال، برگزاری جش��نواره ها منوط به ثبت نام 
فوری کاربران می ش��ود. این امر نوعی جنب و جوش خاص در مش��تریان ایجاد 
می کند. همچنین تولید محتوای بازاریابی به ش��یوه های کلیشه ای باید از دستور 
کار برندها خارج ش��ود. هر برند باید به ش��یوه ای خاص اقدام به تولید محتوای 
بازاریابی کند. در غیر این صورت توانایی  اش برای جلب نظر مش��تریان به شدت 

کاهش خواهد یافت. 
بس��یاری از مش��تریان در عمل محصوالتی را که نیاز چندان��ی به آنها ندارند، 
خری��داری می کنند. این امر ناش��ی از توانایی باالی برنده��ا در زمینه بازاریابی 
و جل��ب نظر مخاطب هدف اس��ت. به ای��ن ترتیب حتی مش��تریان بی عالقه به 

محصوالت آنها در وهله نخست بدل به مشتریان وفادارشان می شوند. 
ام��روزه برندهای ب��زرگ همگ��ی دارای ویژگی های خ��اص و منحصر به فرد 
هس��تند. همین امر آنها را نس��بت به س��ایر برندها متمایز کرده است. اگر ما به 
دنبال کس��ب موفقیت در حوزه بازاریابی هس��تیم، باید نسبت به ایجاد احساس 
فوری��ت در مخاط��ب ه��دف و همچنی��ن اس��تفاده از ویژگی های خ��اص برای 

کمپین مان اقدام کنیم. 
3. اهمیت عنصر غافلگیری

وقت��ی ما ف��ردی را غافلگیر می کنیم، تمام توجه اش به ما جلب خواهد ش��د. 
ای��ن امر اغل��ب در صحنه های غافلگیری افراد  به هنگام تولدش��ان در فیلم ها و 
کلیپ های مختلف به خوبی نمایان اس��ت. اگر در زمینه زندگی ش��خصی امکان 
غافلگی��ری و جل��ب توجه دیگران وج��ود دارد، باید وضعیت مش��ابهی در مورد 
دنیای بازاریابی نیز وجود داشته باشد. این امر موضوع این بخش از مقاله ماست. 
بس��یاری از مردم در حالت عادی توجهی به کمپین ه��ای بازاریابی ندارند. حال 
اگ��ر یک برند برخالف انتظارات آنها اقدام به تولی��د محتوا کند، به نوعی آنها را 
غافلگیر خواهد کرد. براس��اس مطالعه پژوهش��گران دانشکده مغز و اعصاب کالج 
لندن میزان اعتماد افراد در صورت غافلگیری به طرف مقابل بیشتر می شود. این 

امر در زمینه بازاریابی نتایج به شدت قابل توجهی در پی دارد. 
مغز انسان دارای پیچیدگی های خاصی است. به همین خاطر در عمل امکانات 
زی��ادی در اختیار بازاریاب ها برای جلب نظر مخاطب ه��دف وجود دارد. اگر ما 
برخی از پیچیدگی های ذهن انسان  را در خدمت اهداف بازاریابی به کار بگیریم، 
ام��کان جلب بازدید بیش��تر فراهم می ش��ود. الگوهای ذهنی ه��ر فرد در طول 
زندگی به ش��کلی ثابت ساماندهی می ش��ود. اغلب افراد انتظارات دقیقی نسبت 
به رویدادهای مختلف دارند. این امر ناش��ی از تجربه ما در طول زندگی اس��ت. 
اگر اتفاق موردنظر ما به ش��یوه ای متفاوت روی دهد، غافلگیری پدیدار می شود. 
تالش اصلی بازاریاب ها باید بر روی ایجاد غافلگیری برای مخاطب هدف باش��د. 
در غیر این صورت امکان جلب نظر آنها وجود نخواهد داش��ت. بسیاری از برندها 
به دلیل ناتوانی در ایجاد غافلگیری در میان مخاطب هدف با شکس��ت در زمینه 
بازاریابی مواجه می شوند بنابراین باید توجه بیشتری به عنصر غافلگیری داشت. 

4. اهمیت احساسات در حوزه بازاریابی
امروزه مطالعات پزش��کی دارای اهمیت زیادی در حوزه بازاریابی اس��ت. اغلب 
برندهای بزرگ و موفق برای طراحی کمپین های تاثیرگذار اقدام به اس��تفاده از 
آخرین یافته های علمی می کنند. ش��اید بس��یاری از افراد احساس��ات را موضوع 
تحقیق��ات علمی ندانن��د، با این ح��ال در عمل مطالعات بس��یار زیادی در این 
ح��وزه صورت گرفته اس��ت. اغل��ب مردم از نقط��ه نظر عاطفی جل��ب برندها و 
محصوالت ش��ان می ش��وند بنابراین توجه به عنصر عاطفی کمپین های بازاریابی 
دارای اهمیت بسیار زیادی است. وقتی امری موجب خوشحالی، خشم یا ناراحتی 
ما می شود، میزان دوپامین در بد ن مان افزایش پیدا می کند. این امر موجب ایجاد 
هیجان زدگی در افراد می شود. هرچه میزان دوپامین در خون بیشتر باشد، امکان 

جلب نظر افراد به امری خاص افزایش خواهد یافت. 
نکته مهم در زمینه بازاریابی تالش برای افزایش هیجان مخاطب هدف است. 
هرچه کمپین ما هیجان بیشتری به مخاطب هدف منتقل کند، شانس بیشتری 
ب��رای جلب توجه وی خواهد داش��ت. این امر از همان ابت��دا باید مدنظر برندها 
قرار گیرد. به این ترتیب تیتر کمپین ها باید به ش��یوه ای هیجان انگیز تهیه شود. 
بس��یاری از برندها فقط به ایج��اد هیجان در طول کمپین توج��ه دارند. به این 
ترتیب اگر مخاطب هدف به محتوای کمپین توجه نکند، هرگز جذب آن نخواهد 
ش��د. نکت��ه مهم در ای��ن میان تالش ب��رای جلب نظر مخاطب ه��دف با همان 
المان های نخس��ت کمپین مان اس��ت. بدون تردید تمام افراد به محتوای کمپین  
ما توج��ه نخواهند کرد بنابراین ما باید از همان فرص��ت اولیه برای تاثیرگذاری 
برروی مخاطب هدف اس��تفاده کنیم. در غیر این صورت حتی بهترین کمپین ها 

نیز شانسی برای جلب نظر مخاطب هدف نخواهند داشت. 
احساسات مختلف در افراد نتایج متفاوتی به همراه دارد. این امر اهمیت بسیار 
زیادی برای برندها دارد. اگر ما در تالش برای کسب نتیجه خاصی از کمپین مان 
هس��تیم، باید نوع خاصی از احساس��ات را در مخاطب هدف برانگیزیم. به عنوان 
مثال، ترغیب مخاطب هدف به خرید بیش��تر با ایجاد احساس خوشحالی صورت 
می گی��رد بنابراین ایجاد عصبانیت در مخاطب هدف نتیجه مناس��بی برای ما در 

پی نخواهد داشت. 
5. ایجاد جای خالی در اطالعات

ش��اید در نگاه نخس��ت ایجاد جای خالی در اطالعات موجود در کمپین های 
بازاریاب��ی عجیب به نظر برس��د. نکته مهم در این میان توجه به مطالعه راس��ل 
گلدمن و جورج الونش��تین تحت عنوان »نظریه جای خالی اطالعات« اس��ت. بر 
این اس��اس وقتی میان آنچه افراد می دانند و آنچه عالقه به دانس��تن اش دارند، 
جای خالی یا فاصله قابل توجهی وجود داش��ته باشد، واکنش احساسی شدیدی 
نش��ان خواهند داد. این امر به برنده��ا در زمینه جلب نظر مخاطب هدف کمک 
می کند. وظیفه اصلی برندها در این میان ایجاد ش��رایط تمایل به دانستن نکات 
مختلف در مخاطب هدف است. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف به بهترین شکل ممکن فراهم می شود.
استفاده از نظریه مورد بحث برای جلب نظر مخاطب هدف نیازمند دوراندیشی 
قابل توجهی است. بر این اساس ما باید در تیتر اصلی کمپین مان از عبارت های 
ش��امل اندکی ابهام مانند »این« یا »آن« اس��تفاده کنیم. این امر اندکی فضای 
خالی در ذهن مخاطب هدف ایجاد خواهد کرد. همین فضای خالی موجب تقوت 
انگیزه آنها برای پیگیری و توجه بیشتر به محتوای بازاریابی مان خواهد شد. شاید 
در ابتدا اس��تفاده از این شیوه برای برندها س��اده نباشد، اما به مرور زمان به آن 
عادت خواهیم کرد. نکته مهم در این میان ایجاد نسبت مناسبی میان المان های 
دارای ابه��ام و پیام اصلی کمپین اس��ت. تیتر اصلی ما نباید موجب س��ردرگمی 
کامل مخاطب هدف شود بنابراین توجه به تعادل مناسب در تیتر اصلی برندمان 

ضروری خواهد بود. 
ارائه ارزش های منحصر به فرد

دنیای پیش روی ما همراه با هرج و مرج بس��یار زیادی اس��ت. این امر فعالیت 
برندها را دشوار می کند. اغلب کارآفرینان و بازاریاب ها به فعالیت تحت فشار باال 
و ش��رایط در حال تغییر عادت ندارند. این ام��ر موجب کاهش کیفیت محتوای 
بازاریابی برندها در شرایط خاص می شود. تنها راهکار پیش روی برندها برای فرار 
از چنین وضعیتی تالش برای تولید محتوای بازاریابی براس��اس ارزش های ثابت 
برندشان اس��ت. بدون تردید تالش برای ایجاد ثبات در وضعیت بازاریابی همراه 
با خطرهای زیادی اس��ت. امروزه اغلب کارشناس های بازاریابی بر روی عادت به 
ش��رایط در حال تغییر تاکی��د دارند. نکته مهم در این می��ان توجه به ثبات در 
زمینه اس��تفاده از ارزش های منحصر به فرد برای بازاریابی است. به عنوان مثال، 
برند نایک در زمینه کمک به مردم برای فعالیت ورزشی سابقه طوالنی دارد. این 
امر ارزش اصلی آنها محس��وب می شود بنابراین مشاهده کمپین های بازاریابی با 
همکاری ورزشکاران مختلف و تالش برای بیان داستان های زندگی شان از سوی 
نای��ک امری طبیعی خواهد بود. این نوع از فعالی��ت نوعی ثبات برای برندها در 
حوزه بازاریابی ایجاد می کند. به این ترتیب در دنیای پر از نوس��ان کس��ب و کار 

خیال برندها از فعالیت بازاریابی راحت خواهد شد.
تاثی��ر الگوی همراه با ارزش در زمینه بازاریابی روی مخاطب هدف قابل توجه 
اس��ت. این امر موجب افزایش تمایل مخاطب هدف برای تعامل با برندها خواهد 
ش��د. امروزه بس��یاری از کمپین های بازاریابی در عمل پی��ام و ارزش خاصی را 
منتق��ل نمی کنند. همین امر موجب دلس��ردی مخاطب هدف می ش��ود. برند ما 
همیشه باید از پیام و ارزش های مشخصی برای جلب نظر مخاطب هدف استفاده 
کن��د. در غیر این صورت به تدریج کمپین های م��ا برای مخاطب هدف تکراری 
خواه��د ش��د. نتیجه این امر ناتوان��ی ما در زمینه تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف خواهد بود.  برخی از برندها در طراحی کمپین های بازاریابی اقدام به بیان 
تعهدات س��نگین می کنند. شاید این امر در وهله نخست توجه مخاطب هدف را 
جلب کند، اما ناتوانی برند ما در زمینه اجرای تعهدات موجب تردید هرچه بیشتر 

مخاطب هدف خواهد شد. 
تولید محتوا برای انسان ها، نه روبات ها

برند BuzzFeed یکی از موفق ترین کس��ب و کارها را دارد. این برند همیشه 
محت��وای بازاریابی ج��ذاب در اختیار مخاطب هدف ق��رار می دهد. جوناه پرتی، 
موس��س BuzzFeed، درباره موفقیت  برندش در زمینه بازاریابی بر روی تولید 
محتوا برای انسان ها به جای روبات ها تاکید دارد. بر این اساس ایراد اصلی اغلب 
برندها صرف تالش برای تولید محتواس��ت. این امر بیشتر شبیه به تولید محتوا 
برای روبات هاست. ما باید توجه به مخاطب هدف به عنوان فردی مانند خودمان 
را مدنظر قرار دهیم. به این ترتیب توانایی جلب نظر مخاطب هدف به ش��یوه ای 

متفاوت را خواهیم داشت. 
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مخاطب را به محتوای بازاریابی میخکوب کنید
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استراتژی کنترل ریسک در کسب و کار

هیچ کس��ب و کاری از ریس��ک های موجود در حوزه های مختلف به دور نیس��ت. 
فعالی��ت کاری همیش��ه هم��راه با اس��ترس و نگرانی از شکس��ت اس��ت. تاثیر این 
ریس��ک های احتمالی بر روی عملکرد کلی برندها انکارناپذیر به نظر می رس��د. این 
امر همیش��ه بار اضافی بر مدیران و کارمندان تحمیل می کند. امروزه امکان غلبه بر 
نکات منفی ناشی از ریسک های احتمالی با استفاده از استراتژی های مدیریتی وجود 
دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به تحمل فش��ارهای ناش��ی از ریسک های موجود در 
عرصه کس��ب و کار نخواهد بود.  بدون تردید کاهش تاثیر منفی ریسک های موجود 
در زمینه کسب و کار به معنای رفع کامل شان نیست. ما باید همچنان با برنامه ریزی 
به دنبال پیش��گیری از ریس��ک ها یا مدیریت آنها در مواقع موردنیاز باش��یم. در غیر 
این صورت کسب و کارمان به زودی با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهد شد. در 
ادامه برخی از اجزای اساسی یک استراتژی کاربردی برای مدیریت ریسک در کسب 

و کارهای مختلف را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
۱. شناسایی ریسک ها

نخس��تین گام برای غلبه بر ریس��ک های موجود تالش برای شناسایی شان است. 
برنده��ا ب��ه طور معمول توجه چندانی ب��ه این نکته ندارند. به ای��ن ترتیب فقط در 
مواقع بروز بحران اقدام به تصمیم گیری برای شناخت ریسک های احتمالی می کنند. 
بدون تردید ش��یوه مورد نظر مشکالت بس��یار زیادی برای برندها ایجاد خواهد کرد 
بنابراین ما باید همیش��ه آمادگی الزم برای مدیریت ریس��ک ها را داشته باشیم. اگر 
شما قصد شناسایی یک یا چند ریسک احتمالی در کسب و کارتان را داشته باشید، 
از چه ش��یوه ای استفاده خواهید کرد؟ بهترین راهکار مشورت با افراد آشنا به کسب 
و کارمان اس��ت. بدون تردید ما در عرصه کس��ب و کار تنها اف��راد حرفه ای موجود 
نیس��تیم. برخی از افراد دارای مهارت و تخصص بس��یار بیش��تری در مقایس��ه با ما 
هستند. نکته مهم در اینجا استفاده از کمک آنها برای شناسایی ریسک های احتمالی 
اس��ت.  گاهی اوقات تأمل درباره ش��رایط کس��ب و کار کمک زیادی به شناس��ایی 
ریسک های احتمالی می کند. برخی از افراد به اندازه زیادی درگیر کار روزمره همراه 
با فش��ار باال هس��تند. این امر فرصت تأمل عمیق بر روی ش��رایط کس��ب و کار و 
ریس��ک های احتمال��ی را از بین می برد. به این ترتیب ما بای��د تمام تالش مان برای 
فاصله گرفتن از فش��ار کاری برای مدتی اندک را به کار بگیریم. فقط در این صورت 
امکان شناس��ایی مشکالت و ریس��ک های موجود فراهم می شود.  راهکار دیگر برای 
شناس��ایی ریس��ک های موجود تالش برای همکاری با آژانس های مدیریتی اس��ت. 
راهکار موردنظر مزیت بهره مندی از اطالعات دقیق و طبقه بندی ش��ده را به همراه 
دارد. نکته مهم توجه به بودجه در دسترس برندمان است. اگر بودجه مناسبی برای 
همکاری با چنین آژانس هایی نداشته باشیم، باید به فکر راهکارهای دیگری باشیم. 

2. پیش بینی ریسک ها
پس از آنکه ریسک های موجود به طور دقیق شناسایی شدند، گام بعدی شناسایی 
شیوه تاثیرگذاری آنها بر روی کسب و کارمان است. بسیاری از برندها نسبت به این 
نکته توجه کافی ندارند. اگرچه ش��ناخت یک ریس��ک گام مهمی محسوب می شود، 
ام��ا ب��دون آگاهی از نح��وه تاثیرگذاری آن بر روی کس��ب و کارم��ان فرصت کافی 
برای مدیریتش  فراهم نخواهد ش��د. برندهای موفق همیشه حوزه های آسیب پذیر از 
یک ریس��ک را به دقت مورد شناس��ایی قرار می دهند.  بدون تردید پیش بینی نحوه 
تاثیرگذاری یک ریس��ک بر روی کس��ب و کار همیش��ه با اندکی ابهام همراه است. 
این امر به دلیل ماهیت متغیر حوزه کس��ب و کار ص��ورت می گیرد. بنابراین انتظار 
دریافت نتایج دقیق در این ح��وزه اندکی غیرواقع گرایانه خواهد بود. تنها نکته مهم 
در این میان تالش برای پیش  بینی هرچه دقیق تر تاثیر ریس��ک ها بر روی کس��ب و 
کارمان اس��ت.  اگر ش��ما با ریس��ک های بس��یار زیادی در حوزه کسب و کار مواجه 
هس��تید، به احتمال زیادی توانایی مدیریت مطلوب همه آنها را نخواهید داشت. این 
امر میزان دقت ما در پیش بینی ریس��ک ها را نیز کاهش می دهد بنابراین در صورت 
نی��از باید اقدام به همکاری ب��ا دیگر آژانس ها یا افراد حرفه ای کنیم. برخی از برندها 
مقاومت بسیار زیادی در برابر بهره مندی از کمک دیگران دارند. نتیجه نهایی این امر 

غافلگیری در زمان بروز بحران ناشی از ریسک های موجود خواهد بود. 
کنترل ریسک

پس از شناس��ایی ریس��ک های موجود نوبت به تالش برای کنترل آنها می رس��د. 
مش��کل اصلی برندها اغلب در این مرحله روی می دهد. در ادامه ما فرآیند مدیریت 

ریسک ها به صورت گام به گام را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
• پذیرش ریسک 

پس از آگاهی از وجود یک ریسک باید اقدام موثری در راستای پذیرش اش انجام 
دهی��م. برخی از کس��ب و کارها هیچ برنامه ای برای مدیریت بح��ران ندارند. به این 
ترتیب فقط اقدام به انکار ریس��ک موردنظر می کنند. این امر نتیجه ویرانگر ریس��ک 
موردنظر را دوچندان خواهد کرد. اگرچه انکار ریس��ک ها اس��تراتژی بدی نیست، اما 
فقط به درد ریس��ک های بسیار کوچک با تاثیر اندک بر روی کسب و کار می خورد. 

در سایر موارد ما باید درک درستی از ریسک و تایید آن داشته باشیم. 
• پرهیز از ریسک

بس��یاری از کسب و کارها پس از شناسایی ریسک ها و فهم نحوه تاثیرگذاری شان 
بر روی کس��ب و کارش��ان عالقه مند به پرهیز از آن هس��تند. به عن��وان مثال، اگر 
سرمایه گذاری در یک کش��ور همراه با ریسک نوسانات اقتصادی فراوان است، اقدام 
موثر تالش برای انتخاب کش��ور یا ش��رکتی دیگر به منظور س��رمایه گذاری خواهد 
بود. این امر ریس��ک های موجود در زمینه مدیریت کس��ب و کار را به شدت کاهش 

می دهد. 
• حذف ریسک

گام موردنظر در این بخش مربوط به حذف ریسک موردنظر برای همیشه است. به 
عنوان مثال، اگر کسب و کار ما به طور مداوم در معرض سرقت اطالعات الکترونیکی 
اس��ت، باید اقدام به نص��ب نرم افزارهای امنیتی پیش��رفته یا هم��کاری با تیم های 
س��ایبری کنیم. به این ترتیب ریس��ک موردنظر به طور کلی ریش��ه  کن خواهد شد. 
اشتباه برخی از برندها دست کم گرفتن ریسک های موجود است. به این ترتیب تاثیر 

ریسک موردنظر بر روی حوزه کسب و کار به شدت کاهش می یابد. 
• انتقال ریسک 

انتقال ریس��ک به حوزه ای دیگر شامل تالش برای سلب مسئولیت در حوزه تحت 
مدیریت مان است. به عنوان مثال، اگر ما مسئول تامین امنیت سرورهای الکترونیکی 
ش��رکت  هس��تیم، با انعقاد قراردادی با یکی از تیم های سایبری حوزه مسئولیت مان 
را ب��ه تیم موردنظ��ر منتقل خواهیم کرد. ای��ن امر هرگونه س��رقت اطالعات را در 
حوزه صالحیت تیم موردنظر قرار می دهد. امروزه بس��یاری از شرکت ها برای کاهش 
ریس��ک های موجود از این تکنیک استفاده می کنند. این امر به دلیل تخصص باالتر 

تیم های سایبری در عمل ریسک را تا حد زیادی از بین می برد. 
3. تعیین بودجه برای ریسک ها

تالش برای برنامه ریزی به منظور مقابله با ریس��ک ها نیازمند دسترس��ی به بودجه 
مناس��بی اس��ت. این امر اغلب مورد غفل��ت برندها قرار می گیرد. م��ا بدون بودجه ای 
مناس��ب توانایی هیچ اقدامی در راستای مدیریت ریسک ها را نخواهیم داشت. بهترین 
گزینه در این میان تالش برای پس انداز بخشی از درآمد شرکت برای مواقع اضطراری 
نظیر آنچه در این مقاله مورد بررس��ی قرار گرفت، اس��ت. به این ترتیب ما هیچ گاه در 
noobpreneur.com :مواجهه با ریسک ها غافلگیر نخواهیم شد.               منبع

دریچـــــه

یکی از رایج ترین اتفاقاتی که برای کارمندان رخ می دهد، از دست رفتن انگیزه 
کاری و یا کمرنگ ش��دن آن است. بدون شک چنین اتفاقی باعث می شود تا در 
بهترین حالت، صرفا روند رو به رش��د ش��ما متوقف شود. اگرچه برای بسیاری از 
افراد این اتفاق غیرقابل اجتناب اس��ت، با این ح��ال با رعایت برخی از راهکارها 
می توانید احتمال این اتفاق را با کاهشی شدید مواجه سازید. در همین راستا به 

بررسی 15 مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
۱-یادگیری خود را متوقف نکنید 

برای بس��یاری از اف��راد یادگیری تنها به دوران مدرس��ه و دانش��گاه محدود 
می ش��ود، این امر در حالی اس��ت که این اقدام، باید همیش��گی باش��د. در این 
رابطه برای جلوگیری از درگیر ش��دن با روزمرگی، توصیه می ش��ود تا دوره های 
آموزش��ی متنوعی را در دس��تور کار خود قرار دهید. این امر باعث می ش��ود تا 
امکان ارتقای ش��غلی در مدت زمان به مراتب کمتر نیز مهیا باش��د. همچنین با 
کسب مهارت های بیش��تر، امکان فعالیت های متنوع تر نیز فراهم خواهد شد که 
این امر به معنای افزایش کانال های درآمدی شما خواهد بود و بدون شک تحت 
این شرایط حتی اگر موقعیت شغلی فعلی خود را از دست بدهید، با یک بحران 
مواجه نخواهید ش��د. بس��یاری از افراد پس از کسب  مهارت های جدید و کسب 
موفقیت های بیشتر حتی نسبت به ادامه کار فعلی خود نیز دچار تردید می شوند. 

2-به دیگران آموزش دهید 
بدون شک هر فردی از مهارت هایی برخوردار است که شاید در موقعیت شغلی 
آنها کاربردی را نداشته باشد، با این حال شما می توانید آنها را به دیگران آموزش 
داده و از این طریق ضمن مرور دانس��ته های خود، منبع درآمدی را برای تامین 
مبلغ موردنیاز برای دوره های آموزش��ی خود داشته باشید. در نهایت این امر که 
به صورت داوطلبانه مهارت های خود را در اختیار س��ایر همکاران قرار دهید، جو 
فوق العاده ای را در ش��رکت ایجاد خواهد کرد. این اقدام ش��ما باعث خواهد ش��د 
تا س��ایر کارمندان نیز به رفتاری مش��ابه سوق داده ش��وند که این امر به معنای 
یادگیری رایگان و مداوم اس��ت. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید 
این اس��ت که امروزه روش های آموزشی بسیار متنوع شده است. به همین خاطر 
نباید خود را صرفا به حضور در کالس های یک موسس��ه که هزینه باالیی را نیز 

دارند، محدود تصور کنید. 
3-استراحت را جدی بگیرید 

فش��ار بیش از حد باعث می ش��ود تا افراد در یک مقطع، کامال خس��ته شده و 
انگیزه ای را برای ادامه کار خود نداش��ته باشند. این امر درست نکته ای است که 
مدیران حرفه ای به آن توجه ویژه ای را داش��ته و با اقداماتی نظیر س��فر رایگان، 
در ت��الش برای تجدید قوای نیروی کاری خود هس��تند، با این حال نکته ای که 
نباید فراموش کنید این اس��ت که همواره نباید منتظر باش��ید تا مدیران در این 
رابطه اقدامی را انجام دهند. درواقع تعداد این نوع مدیران در ابعاد جهانی بسیار 
ک��م بوده و به همین خاطر ش��ما باید در این زمین��ه برنامه ریزی کنید. فراموش 
نکنید که اگرچه ممکن اس��ت در برخی از روزه��ا، با حجم کاری بیش از حدی 
مواجه شوید، با این حال نباید اجازه دهید که این امر بیش از حد طوالنی شود. 
در نهایت این امر که در رابطه با نحوه استراحت خود تصمیم گیری کنید، بسیار 
مه��م خواهد بود. برای مثال برخی از اف��راد چرت کوتاه را ترجیح می دهند. این 
امر در حالی است که برخی دیگر انجام بازی های رایانه ای را برای خود مناسب تر 
می دانن��د. این امر کامال به خودتان بس��تگی خواهد داش��ت. همچنین فراموش 
نکنید که آستانه تحمل و نیاز به استراحت افراد با یکدیگر متفاوت بوده و در این 

رابطه نباید مقایسه ای را انجام دهید. 
4-فعالیت ها را به زمان حضور خود در شرکت محدود کنید

بسیاری از افراد عادت دارند که برخی از اقدامات خود را در خانه انجام دهند. 
این امر در حالی اس��ت که شما در زمان حضور خود در کنار خانواده، باید کامال 
خود را وقف آنها کنید. بدون ش��ک یک دغدغه کاری، کیفیت حضور ش��ما را به 
ش��دت کاهش خواهد داد. این امر در نهایت مشکالت خانوادگی و کالفگی شما 
را به همراه خواهد داشت. به همین خاطر توصیه می شود که استراحت های خود 
را به نحوی تنظیم کرده و سرعت کار خود را تا حدی افزایش دهید که با چنین 

ش��رایطی مواجه نش��ده و در صورت نیاز به زمان بیش��تر، اقدامات را به اولویت 
فردای خود تبدیل کنید. این امر اگرچه در ابتدا ممکن است کمی سخت به نظر 
برس��د، با این حال هنگامی که به عادت کاری شما تبدیل شود، دیگر هیچ گونه 

فشاری را متوجه نخواهید شد. 
5-با کارمندان شرکت رابطه خوبی را داشته باشید 

روابط از جمل��ه معیارهای تعیین کننده در میزان حس خوش��بختی 
افراد محس��وب می ش��ود. ب��ا توجه به این ام��ر که پس از خانه، ش��ما 
بیش��ترین زمان را در محل کار خود سپری خواهید کرد، ضروری است 
تا در این رابطه کامال حرفه ای رفتار کنید. درواقع شما به رابطه خوب با 
همه افراد شرکت نیاز خواهید داشت تا به سطح رضایت الزم دست پیدا 
کنید. فراموش نکنید که بس��یاری از کارمن��دان دلیل اصلی عدم ترک 
ش��رکت و قبول پیشنهادات کاری دیگر را دوس��تانی می دانند که طی 
سال ها فعالیت خود در شرکت فعلی به دست آورده اند. با این حال این 
نکته را نیز به خاطر داشته باشید که با همه افراد نباید صمیمی باشید. 
درواقع برای انتخاب دوس��ت، باید گزینش��ی عمل کنید که در ادامه در 

رابطه با آن بیشتر صحبت خواهد شد. 
6-از خودتان غافل نشوید 

ای��ن موضوع برای تقریبا تمامی اف��راد رخ می دهد که تصور می کنند 
که آنها خود واقعی ش��ان را فراموش کرده و صرفا در دو نقش کارمندی 
و همس��ری غرق ش��ده اند. به همین خاطر هفت��ه ای یکبار خصوصا در 
زمان های��ی که فردا تعطیل اس��ت، به انجام اقدام��ات مورد عالقه خود 
در کن��ار دوس��تان بپردازید. برای مثال ممکن اس��ت بیلی��ارد یکی از 
ورزش های مورد عالقه شما باش��د. بدون شک انجام هفتگی آنها باعث 
خواهد ش��د تا از چنین حسی فاصله بگیرید. درواقع شما هیچ گاه نباید 
خودتان را فراموش کنید. بدون ش��ک با یک برنامه ریزی درست، انجام 

این اقدامات کامال امکان پذیر خواهد بود. 
7-دفتر کار خود را شخصی سازی کنید 

این امر که دفتر کاری، مطابق میل ش��ما باشد، در روحیه شما بسیار 
تاثیرگذار خواهد بود. بدون ش��ک در این رابطه مدیران نیز مخالفتی را 
نخواهند داش��ت، با این حال توجه داش��ته باشید که برای این موضوع، 
ممکن اس��ت درخواست بودجه، با مخالفت همراه باشد. به همین خاطر 
بهتر اس��ت تا به دنبال تغییر دکوراس��یون و اقدامات کوچکی باشید که 
به خوبی دیده خواهند ش��د. برای مثال اس��تفاده از گیاهان و گل هایی 
که کامال مورد عالقه ش��ما اس��ت، در این رابطه کامال تاثیرگذار خواهد 
ب��ود. در ای��ن رابطه حتی قرار دادن عکس خان��واده در درون یک قاب، 
اقدامی رایج و بسیار تاثیرگذار خواهد بود، با این حال فراموش نکنید که 
تمامی تغییرات ش��ما باید با هماهنگی مدیر شرکت انجام شود. در غیر 
این صورت ممکن اس��ت مش��کالتی را برای شما به همراه داشته باشد. 
درواقع مالکیت فضای شرکت در اختیار مدیریت بوده و الزم است تا از 
آنها مجوز بگیرید. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این 
است که توصیه می شود تا پس از هر چند ماه، تغییراتی را اعمال کنید 

تا تنوع و تازگی ایجاد شود. 
8-برای پروژه های جدید داوطلب شوید 

این امر که به جای مجبور بودن به قبول پروژه-هایی که ابدا مورد عالقه شما 
نیس��تند، خود پروژه-هایی را تعیین کرده و آن را به مدیریت پیش��نهاد دهید، 
باعث خواهد ش��د تا در صورت تایید، کاری را انجام دهید که کامال مطابق میل 
و عالقه شما است. این امر نه تنها تنوع الزم را در اقدامات شما به وجود خواهد 
آورد، بلکه امکان کس��ب درآمد بیشتر نیز مهیا خواهد شد. درواقع یکی از دالیل 
مه��م کاه��ش انگیزه افراد، کافی نبودن حقوق آنها اس��ت که ای��ن امر می تواند 
گزینه ای بس��یار خوب محسوب شود. در نهایت اگر پروژه خود را به خوبی انجام 
دهید، بدون ش��ک نه تنها نظر مدیریت، بلکه نظر افراد خارج از ش��رکت را نیز 
به خود جلب خواهید کرد که این امر ش��رایط را برای انجام کارهای بیشتر مهیا 
خواهد کرد. درواقع نمونه های بسیاری از کارمندهایی وجود دارد که با انجام یک 

پروژه، مسیر کاری آنها کامال متحول شده است. 
۹-از انجام چند فعالیت به صورت همزمان خودداری کنید 

اگر کیفیت کار برای شما مهم است، ابدا نباید به دنبال انجام چند فعالیت به 
صورت همزمان باش��ید. اگرچه این سیاس��ت برای اقداماتی نظیر گوش دادن به 
پادکس��ت حین رانندگی، بدون مانع خواه��د بود، با این حال برای اقدامات مهم 
این مس��ئله کامال متفاوت بوده و الزم اس��ت تا تمامی تمرکز خود را بر روی آن 
قرار دهید. این امر باعث می ش��ود تا نیازی به انجام دوباره کارها وجود نداش��ته 

باشد و سرعت آن نیز افزایشی چشمگیر را پیدا کند. 
۱0-اهدافی قابل دستیابی را برای خود تعیین کنید 

هدف داشتن باعث می  ش��ود تا انگیزه شما افزایشی چشمگیر را پیدا 
ک��رده و دلیلی را برای ادامه فعالیت های خود داش��ته باش��ید. درواقع 
بدترین نوع اتفاق این اس��ت که تنها دلیل کار شما، صرفا کسب درآمد 
باشد. به همین خاطر توصیه می شود تا اهداف کوچک و قابل دسترسی 
را ب��رای خود تعیین کنید تا با دس��ت پیدا کردن به آنها، انگیزه ش��ما 
افزایشی چش��مگیر را پیدا کند. این امر در حالی است که اهداف بیش 
از حد بزرگ، به این علت که شانس تحقق بسیار کمی را دارند، ممکن 
اس��ت منجر به دلس��ردی ش��ما ش��ود. این امر در حالی است که شما 
می توانی��د اهداف کوچک خود را در راس��تای هدفی به مراتب بزرگ تر 

انجام دهید. 
۱۱-از تخیل خود کمک بگیرید 

تخیل به شما کمک خواهد کرد تا وضعیت مطلوب را در حال حاضر مشاهده 
کنید. تاثیر این امر به حدی است که بسیاری از افراد موفق، اعالم کرده-اند که 
ش��رایط فعلی خود را به صورت مرتب در سال-های قبل در ذهن خود مشاهده 
کرده اند. در این رابطه فراموش نکنید که تنها در صورت انجام مداوم آن، نتیجه 
الزم را به دس��ت خواهید آورد. همچنین الزم اس��ت تا در رابطه با جزییات نیز 
وس��واس خاصی را داشته باشید تا کامال مش��ابه واقعیت شود. این جمله مهم را 
نیز همواره به خاطر داشته باشید که جسم قدرت انجام هر کاری را که ذهن باور 

کند، به دست خواهد آورد. 
۱2-شکست را بیش از حد جدی نگیرید 

همه افراد شکس��ت را تجربه خواهند کرد، با این حال موفق ها کسانی هستند 
که درس های هر شکس��ت را به یاد داش��ته و انگیزه خود را از دس��ت نداده-اند. 
درواقع شما نباید از این مسئله، یک فاجعه بسازید. این امر کامال طبیعی بوده و 
ش��ما تنها باید تالش کنید که از تکرار آن خودداری کنید. در نهایت این امر که 
به جای سرزنش کردن خود، تنها به تحلیل علت این اتفاق تمرکز کنید، در این 

مسئله بسیار مهم خواهد بود. 
۱3-معجزه پاداش را فراموش نکنید 

ای��ن امر که پاداش��ی را برای خ��ود تعیین کنید، باعث خواهد ش��د تا انگیزه 
بیش��تری را برای انجام آن داش��ته باش��ید. در این رابطه شما می توانید اقدامات 
خالقانه را در دس��تور کار خ��ود قرار دهید. برای مثال حت��ی خرید یک کتاب، 
می تواند گزینه بسیار مناسبی باشد. به همین خاطر در این رابطه صرفا به دنبال 
م��وارد هزینه بر نبوده و خ��ود را بیش از حد درگیر نکنید. همچنین یادداش��ت 
کردن اقدام��ات روزانه و تهیه یک برنامه کاری، ب��ه پیگیری بهتر کمک خواهد 

کرد. 
۱4-اطراف خود را با افرادی مثبت اندیش پر کنید 

چه در رابطه با همکاران و چه در زمینه انتخاب دوست، الزم است تا در کنار 
خود افرادی را داش��ته باش��ید که انرژی منفی ای را به ش��ما منتقل نمی-کنند. 
همچنی��ن این نکته را فراموش نکنید که قب��ل از تالش برای پیدا کردن چنین 

افرادی، ضروری است تا خودتان نیز این خصوصیت را داشته باشید. 
۱5-بیشتر لبخند بزنید 

ب��دون ش��ک لبخند معجزه می کن��د. درواقع با لبخند زدن ن��ه تنها به فردی 
محبوب تر تبدیل خواهید شد، بلکه حس و حال خودتان نیز متحول می شود. به 
همی��ن خاطر برای این موضوع به دنبال بهانه ای نبوده و آن را به عادت رفتاری 

خود تبدیل کنید. 
در نهایت با رعایت این 15 اصل، بدون ش��ک ش��اهد تغییرات مثبتی خواهید 
بود، با این حال اگر همچنان مش��کالتی وجود دارد، مراجعه به یک روانپزشک و 

مشورت با مدیر شرکت می تواند کمک خوبی باشد. 
lifehack.org :منبع

چگونه انگیزه کاری خود را حفظ کنیم
noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت

ترجمه: علی آل علی
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مایکروسافت نوآورترین شرکت حوزه خدمات اداری

طبق س��نت هر ساله، مجله فست کمپانی اقدام به معرفی چند شرکت برتر در حوزه های مختلف کرده 
اس��ت که در زمینه نوآورترین های خدمات اداری، مایکروس��افت موفق ش��د تا عنوان نخست را به دست 
آورد. علت اصلی این امر نیز به خاطر برنامه محبوب آنها به نام مایکروسافت تامیز است که در حال حاضر 
از بین 100 ش��رکت برند برتر آمریکا، 91 مورد آنها از آن اس��تفاده می کنند. درواقع امسال نیز این برنامه 
پیش��رفت خوبی را خصوصا در زمینه هوش مصنوعی داش��ته است. رقیب اصلی آنها در این بخش شرکت 
اسلک بوده که از سال 2013 فعالیت خود را آغاز کرده است. در این رابطه مدیر این شرکت آقای استیو 
باترفبلد بارها مایکروسافت را به خاطر دعای خود مبنی بر رفتار ضدرقابتی، تهدید به شکایت کرده است. 
نکته دیگری که به عقیده بس��یاری از افراد در این تصمیم گیری تاثیرگذار بوده اس��ت، اقدامات جدی و 
تاثیرگذار این شرکت در راستای مبارزه با ویروس کرونا است. آنها امکان استفاده رایگان از این محصول را 
در چند وقت اخیر فراهم کرده اند تا تمامی شرکت ها خصوصا آنهایی که نوپا محسوب شده و بودجه کافی 
را ندارند، بتوانند از خدمات آن اس��تفاده کرده و امکان دورکاری فراهم باش��د. درواقع در شرایط فعلی، به 
هر میزان که رفت و-آمد افراد کمتر باش��د، س��رعت شیوع این ویروس نیز کاهشی چشمگیر پیدا خواهد 
کرد. آمارها نیز حاکی از آن است که میزان استفاده از این برنامه پس از شیوع ویروس کرونا، به بیش از 
500 برابر مش��ابه س��ال گذشته رسیده است. حال باید دید که برنامه های آتی مدیران مایکروسافت برای 

حفظ این جایگاه چه خواهد بود. 
fastcompany.com :منبع

دولت انگلستان چگونه از انتشار اخبار غلط پیرامون ویروس کرونا 
جلوگیری می کند

اخبار نادرس��ت پیرامون کرونا، آسیب های بسیار زیادی را داشته و حتی جان افراد را با تهدیدی جدی 
مواجه کرده است. یک نمونه ساده آن را می-توان به خبر نادرست امکان سنجش ابتال به کرونا از طریق 
متوقف کردن تنفس برای 10 ثانیه دانس��ت که البته ضرر جانی را به همراه نداش��ته ولی این دس��ته از 
اخبار حتی اگر تهدیدی را نداش��ته باش��ند، باعث دلخوش��ی خطرناک افراد از س��الم بودن خود خواهد 
ش��د. همچنین بمباران اطالعات نادرس��ت در نهایت باعث بی اعتمادی ها حتی به اخبار و مطالب درست 
می شود. در همین راستا دولت انگلستان راهکاری جالب را در دستور کار خود قرار داده است. بر طبق این 
تصمیم جدید که با بودجه نیم میلیون پوندی در مرحله اجرا قرار دارد، اینفلوئنسرها و یوتیوبرها مسئول 
اطالع رسانی درست خواهند شد. علت این امر به این خاطر است که قشر جوان، بیشتر به سمت این افراد 
گرایش داش��ته و ممکن اس��ت اخبار را دنبال نکنند. به همین خاطر اس��تفاده از آنها می تواند باعث شود 
تا موثق ترین اخبار را منتش��ر کند. توجه به این نکته ضروری اس��ت که سرعت انتشار اخبار و مطالب در 
شبکه  های اجتماعی به مراتب باال بوده و یک خبر نادرست می تواند در مدت زمانی اندک، به اطالع تمامی 
افراد ش��هر برس��د. همچنین این افراد وظیفه دارند تا شایعه ها را شفاف سازی کرده و اجازه ندهند که این 
موارد به باور مردم تبدیل شوند. وظیفه به اجرا گذاشتن این طرح نیز برعهده سازمان H2H قرار گرفته 
اس��ت که در سال 2013 برای مقابله با انتشار اخبار نادرست پیرامون ویروس ابوال تشکیل شده است. در 
حال حاضر س��ه ش��بکه اینستاگرام، توییتر و واتس اپ، در صدر انتخاب ها قرار دارد. حال باید دید که این 

طرح تا چه اندازه می تواند موفقیت آمیز باشد. 
businessinsider.com :منبع

کرونا المبورگینی را هم به تعطیلی کشاند 

المبورگینی سال گذشته یکی از بهترین آمارهای خود در زمینه فروش را به ثبت رساند که نشان از رشد 
43درصدی آن بوده اس��ت، با این حال در ابتدای 2020 با توجه به رش��د ویروس کرونا خصوصا در کش��ور 
ایتالیا که به مرکز این ویروس در اروپا تبدیل ش��ده اس��ت، المبورگینی برخالف سیاس��ت سایر رقبای خود 
نظیر فراری، اعالم کرده اس��ت که به صورت کامل فعالیت خود را متوقف خواهد کرد. در بیانیه این ش��رکت 
آمده اس��ت که هیچ چیز مهم تر از حفظ جان مردم کش��ور نبوده و در این رابطه ما تنها به کارمندان خود 
توجه نداریم. درواقع یک فرد آلوده می تواند به س��رعت چندین نفر را نیز مبتال کند. به همین خاطر وظیفه 
اخالقی هر برندی این است که از شیوع انتشار آن جلوگیری کند. درواقع در مقطع حال حاضر راهکار دیگری 
جز این اقدام وجود نداش��ته و ضررهای وارده بدون ش��ک در مقابل جان افراد، ناچیز خواهد بود. این اقدام 
جس��ورانه مدیران المبورگینی با توجه به این امر که مورد غفلت س��ایر برندهای خودروسازی ایتالیایی قرار 
گرفته است، وجهه این شرکت را بسیار باال خواهد برد. همچنین این تصمیم با توجه به در صدر قرار گرفتن 
نام این شرکت در اکثر خبرگزاری ها، یک اقدام فوق العاده مناسب تبلیغاتی نیز خواهد بود. در این رابطه ذکر 
این نکته ضروری اس��ت که مهم ترین نمایش��گاه خودرو )نمایشگاه ژنو( نیز به خاطر این ویروس تعطیل شده 
اس��ت و وضعیت مس��ابقات خودروس��واری نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. همچنین تحلیلگران بر این باور 
هس��تند که در صورت ادامه دار بودن این ویروس برای دو ماه دیگر، با بحران اقتصادی جدی مواجه خواهیم 
بود. درواقع در حال حاضر نیز بسیاری از برندها با نابودی مواجه شده اند که اکثر آنها نوپا بوده و تحمل چنین 
فشاری را نداشته اند. تحت این شرایط جهان در انتظار پیدا شدن راه حلی برای رفع سریع این ویروس است. 
bloomberg.com :منبع
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اگر بخواهیم اس��ترس  زاترین زمان قبل از شروع مصاحبه کاری 
را ن��ام ببریم، باید به 15 دقیقه قبل آن اش��اره کنیم و تحت این 
ش��رایط اگر خ��ود را درگیر نگه داریم، بدون ش��ک مانع از هجوم 
افکار بیهوده خواهیم شد، با این حال این امر به معنای چک کردن 
شبکه های اجتماعی نبوده و الزم است تا چند اقدام را انجام دهید 
تا به اوج آمادگی و آرامش دس��ت پیدا کنید. در همین راس��تا به 

بررسی پنج مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
۱-آرام باشید 

هنگامی که نگران باش��ید بدن ش��ما کورتیزول آزاد می کند که 
نتیجه آن اس��ترس ش��دید خواهد بود. تحت این شرایط شما ابدا 
قادر به عملکرد خوبی در هنگام مصاحبه نخواهید بود و بس��یاری 
از مطالب از ذهن ش��ما فراموش می شود. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا هر چیزی که باعث اس��ترس شما می ش��ود را رها کنید. 
برای مثال هیچ دلیلی وجود ندارد که شما در کنار باقی متقاضیان 
قرار گرفته و به حرف های ناامیدکننده آنها گوش دهید. همچنین 
توصیه می شود تا گوش��ی تلفن همراه خود را در حالت پرواز قرار 
دهید تا هیچ خبری باعث دگرگونی ش��ما نش��ود. بدون شک آرام 
بودن ش��ما این نکته را به فرد مصاحبه کنن��ده انتقال خواهد داد 
که فردی حرفه ای هس��تید. به همین خاطر ضروری اس��ت که در 

15 دقیق��ه قبل از ش��روع مصاحبه، از آرام ب��ودن خود اطمینان 
حاصل کنید. 

2-تنفس عمیق داشته باشید 
به هر میزان که اکسیژن بیشتری وارد ریه شما شود، عملکرد مغز 
نیز بهبود خواهد یافت. همچنین این مسئله در زمینه کاهش استرس 
نیز نقشی اساسی را ایفا می کند. برای این منظور توصیه می شود که 
برای پنج ثانیه دم را انجام داده و برای حدود 10 ثانیه، اقدام به بازدم 
کنید. همچنین بهتر است تا به سرویس بهداشتی بروید. علت این امر 
به این خاطر است که در حین مصاحبه، امکان این امر مهیا نبوده و 
ممکن اس��ت مصاحبه کننده تصور کند که شما در تالش برای انجام 
تقلبی هستید. در نهایت وضعیت خود را در آیینه بررسی کنید تا از 

آراسته بودن خود اطمینان داشته باشید. 
3-زودتر حضور پیدا کنید 

ش��ما باید در حدود نیم ساعت قبل از شروع مصاحبه خود، در 
نزدیکی شرکت حاضر شوید، با این حال بهتر است که زودتر از 15 
دقیقه به شروع، وارد شرکت نشوید. بدون شک روند رسیدن شما، 
اطمین��ان خاطر الزم را به وج��ود آورده و فرصت را برای اقداماتی 
نظیر م��رور برنامه های خود، مهیا خواهد س��اخت. همچنین الزم 
اس��ت تا با پرسنل شرکت، رابطه خوبی را داش��ته باشید. درواقع 
در بس��یاری از شرکت ها برای استخدام نظر کارمندان را نیز مورد 
توجه قرار می دهند. به همین خاطر بس��یار مهم است که آنها چه 
نظ��ری را در رابطه با ش��ما دارند. همچنین این اقدام ش��ما باعث 

می ش��ود تا در صورت قبولی، زمین��ه ارتباط خوب با همکاران، به 
وجود آمده و با یک ارتباط گرم، آرامش خود را نیز افزایش دهید. 
درواقع یک محیط ناآش��نا، کامال اس��ترس زا محسوب می شود. به 

همین خاطر این اقدام شما می تواند فشار روانی را کاهش دهد. 
4-برنامه خود را مرور کنید 

شما باید صحبت های اصلی خود را در یک برگه یادداشت کرده 
باش��ید و از این زمان برای مرور آن استفاده کنید. توصیه می شود 
که در این رابطه چشمان خود را بسته و همه چیز را تخیل کنید. 
این امر باعث می ش��ود تا موارد در ذهن شما ماندگاری بیشتری را 
داشته باشد. همچنین الزم است تا به کیف خود نگاهی انداخته و 
از مرتب بودن برگه ها و رزومه خود، اطمینان داشته باشید. درواقع 
تعلل کردن برای ارائه چنین مدارکی، چندان جالب نخواهد بود و 

بی نظمی شما را نشان خواهد داد. 
5-به اطراف توجه داشته باشید 

سعی کنید تا به عملکرد سایر کارمندان شرکت توجه داشته باشید. 
این امر باعث می شود تا نسبت به فرهنگ کاری و الگوهای یک کارمند 
نمونه، تا حدودی به آگاهی دس��ت پیدا کنید. این امر بدون شک در 
پاسخ های ش��ما تاثیرگذار خواهد بود.  در نهایت فراموش نکنید که 
باید لبخند به چهره داشته و تالش کنید تا خود را پرانرژی و باروحیه 
نشان دهید. نتایج تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است که حتی 
تظاهر در این رابطه نیز در وضعیت روحیه افراد کامال تاثیرگذار است. 
weforum :منبع

اقداماتی که در ۱5 دقیقه قبل از شروع مصاحبه کاری باید انجام داد
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