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بسته پیشنهادی اقتصاددانان به رئیس جمهور راهگشای مصائب کرونا خواهد بود؟

کرونا درمانی اقتصاد
فرصت امروز: در پانزدهمین روز از فروردین ماه بود که 50 اقتصاددان ایرانی در نامه ای به رئیس جمهور، دو بس��ته پیش��نهادی 
برای مقابله با تبعات اقتصادی و اجتماعی شیوع کرونا ارائه کردند و خواستار اجرای آنها شدند. این دو بسته اقتصادی شامل »بسته 
اقدامات عاجل« برای س��ه ماهه نخس��ت امسال و »بسته اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار« برای 9 ماهه پایانی 
سال 99 است. به گفته این اقتصاددانان، بسته اقتصادی نخست با عنوان »بسته اقدامات عاجل« باید به صورت فوری آغاز شود و تا 
خرداد سال ۱۳99 ادامه یابد. هزینه اجرای این بسته ۴0 هزار میلیارد تومان برآورد شده که پیشنهاد شده ۳5 هزار میلیارد تومان 
آن از طریق انتشار اوراق دولتی و 5 هزار میلیارد تومان آن از طریق وضع مالیات بر درآمدهای باالی ۲0 میلیون تومان تأمین شود. 
البته این 50 اقتصاددان در این نامه تنها به ارائه بسته پیشنهادی نخست با نام »بسته اقدامات عاجل« پرداخته اند و ارائه بسته 
پیش��نهادی دوم را ب��ه زمانی دیگر موکول کرده اند. آنها در این بس��ته اقتصادی، چهار دغدغه کلیدی »تأمین معیش��ت خانوار«، 
»فاصله گذاری اجتماعی«،  »حمایت از اشتغال« و »تأمل در تبعات اقتصاد کالن« را مدنظر قرار داده و آن را با هدف کنترل موثر...

قیمت  هر مترمربع مسکن در تهران بیش از ۴ میلیون تومان افزایش یافت

بازار مسکن 99 به کدام سو می رود؟
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گزارش » المانیتور« از سرنوشت اقتصاد ایران در عصر کرونا

بودجه ریزی و ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ پاشنه آشیل اقتصاد

کرونا چه درسی را به همگان آموخت 
ترندهای وبالگ نویسی در عرصه بازاریابی

مدیریت بحران در کسب و کارهای مختلف
راهکارهای تقویت روحیه کارآفرینی در کودکان

درس های کرونا به کارمندان 
خصوصیات رفتاری مشترک موفق ترین افراد جهان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

۲
»روزنامه ها منتشـر نمی شـوند« این شـاید مهم ترین خبر 

برای جامعه روزنامه نگاران ایران در ایام نوروز بود. 
خبری مأیوس کننده و بهت آور و البته قابل نقد...

نقدی به توقف انتشار نشریات کاغذی از بیم گسترش کرونا

 روزنامه ها به
»تعطیالت تاریخ« می روند

یادداشت

چه باید کرد؟

محم��د قائ��د، روزنامه ن��گار 
زمان��ی  ایران��ی،  پیشکس��وت 
س��خنی مان��دگار گفت��ه ب��ود 
که درخ��ور وضعی��ت فعلی ما 
اس��ت  پرش��ماری  مصائ��ب  و 
که گرفت��ار آن هس��تیم: »هر 
مملکتی ب��رای اینکه به جایی 
برسد باید س��نگ زیرین آسیا 
داشته باشد، یعنی جمعی آدم 
پاکیزه باشعور و عاری از روحیه 
»پولو بردار ف��رار کن« و »دزِد 
نگرفته پادشاه است« که برای 
مردم الگو باشد تا سنگ باالیی 
ک��ه عب��ارت از خواس��ت های 
بتوان��د  اس��ت  مل��ت  متغی��ر 
بچرخد. نگارن��ده با وجود آنکه 
هیچ امی��دی به هی��چ دولتی 
در هیچ کج��اي جهان ندارد و 
معتقد اس��ت در تحلیل نهایی 
توسعه یک کشور را خود مردم 
بیش از هر عامل دیگری پیش 
می برند، ول��ی می خواهد روی 
نقش سیاس��تمداران و نیاز به 
یک پروژه سیاسی برای بهبود 
اوضاع و روبه رو شدن با »بحران 
چش��م انداز« تاکید کند. اجازه 
دهید بیش��تر توضی��ح دهم. از 
قرار س��الی پ��ر از چالش پیش 
رو است، حدس و گمانه بسیار 

صحب��ت  در  اس��ت، 
3صاحب نظران...
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فرصت امروز: حرکت ش��اخص بورس ب��ر مدار صعود ادامه یاف��ت و فعالیت این بازار در 
دومین روز هفته نیز با چراغ سبز به پایان رسید. شاخص کل بازار سرمایه در این روز نوسان 
اندکی داشت و در حالی که کمترین رقم شاخص 5۷۱ هزار واحد بود، در نهایت با ۶ هزار و 
59۴ واحد رشد در ارتفاع 5۷۴ هزار و ۲0 واحد ایستاد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 
۳ هزار و 9۴5 واحد رشد به ۲0۴ هزار و ۳۸۸  واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۲ هزار 

و ۳۲5 واحد افزایش به ۱۳5 هزار و 9۸0 واحد رسید.
در معامالت این روز بیش از ۷ میلیارد و ۶۱۲ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۶0 هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال داد و س��تد شد. نمادهای شرکت ارتباطات سیار ایران 
)همراه( با 5۸9 واحد، تولیدی فوالد س��پید فراب کویر )کویر( با ۴۴9 واحد، پتروش��یمی 
پ��ارس )پ��ارس( با ۳۱۳ واحد، بورس اوراق بهادار تهران )ب��ورس( با ۲۳۲ واحد و مخابرات 

ایران )اخابر( با ۲۲۱ واحد، بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در مقابل، نمادهای کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با ۲۷5 واحد، بانک ملت 
)وبملت( با ۲5۸ واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با ۱۷5 واحد، صنایع پتروش��یمی 
خلی��ج فارس )فارس( با ۱۴5 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۱۱۶ واحد و خدمات 
انفورماتیک )رانفور( با 9۸ واحد از جمله گروه هایی بودند که افت ش��اخص بورس را در روز 

یکشنبه رقم زدند.
نماده��ای بانک ملت، بانک تجارت، گلوکوزان، پاالیش نفت اصفهان، س��المین، توس��عه 
مع��ادن و فلزات و بان��ک صادرات ایران نیز در گروه نمادهای پربیننده قرار داش��تند. گروه 
ش��یمیایی هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
۳9۶ میلیون و ۶۸9 هزار برگه سهم به ارزش ۸ هزار و 5۲۴  میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از ۱۱۷ واحد افزایش داش��ت و بر روی کانال ۷ هزار و ۳۴۲  
واحد ثابت ماند. در این بازار ۲میلیارد و ۸۳۶ میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از ۳0هزار 

و ۷۸5  میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماده��ای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، فرابورس ایران )فرابورس( 
و توس��عه مول��د نیروگاهی جه��رم )بجهرم( بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص این بازار 
داش��تند. همچنین نمادهای گروه توس��عه مالی مهر آیندگان )ومهان(، صنایع ماشین های 
اداری ایران )مادیرا(، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، کلر پارس )کلر(، جنرال 

مکانیک )رنیک(، نفت پاسارگاد )شپاس( مانع از رشد بیشتر شاخص فرابورس شدند.
رشد شاخص بورس برای مدتی کوتاه متوقف می شود

درباره سمت و سوی بازار سهام، یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر پایان رشد فعلی 
شاخص بورس برای مدتی کوتاه گفت: با توجه به اینکه شاخص بورس به سقف قبلی خود 
دست پیدا کرده است، بنابراین احتمال کاهش حدود ۲0درصدی این شاخص وجود دارد.

مهدی طحانی در گفت و گو با ایرنا، به علت رشد ۲0هزار واحدی شاخص بورس در روز 
ش��نبه اشاره کرد و گفت: معامالت بورس از سال گذشته به دلیل ورود چشمگیر نقدینگی 
به این بازار تغییر کرد، به گونه ای که روز شنبه بیش از یک هزار و ۴00 میلیارد تومان پول 
جدید وارد این بازار شد. به طور کلی پول افراد تازه وارد به بورس، کل روند معامالت بورس 

را تغییر و باعث جابه جایی بسیاری از اعداد معامالتی این بازار شد.
به گفته طحانی، در وضعیت کنونی که همه دنیا در حال دست و پنجه نرم کردن با شیوع 
ویروس کرونا هس��تند و قیمت نفت و دیگر کاالها کاهش پیدا کرده اس��ت، رشد سهام کاال 

محور منطقی و ادامه دار به نظر نمی رسد.
او به پایان رشد فعلی شاخص بورس برای مدتی کوتاه اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه 
ش��اخص بورس به سقف قبلی خود دس��ت پیدا کرده است، بنابراین احتمال کاهش حدود 
۲0درصدی این ش��اخص وجود دارد. به نظر می رسد بازار سرمایه تا چند روز منفی شود و 

دوباره شاخص بورس به کانال 500 هزار واحد بازگردد.
به اعتقاد طحانی، اکنون بازار به طور دائم در حال نوس��ان اس��ت و به نظر می رس��د این 
بازار  با یک روند منفی همراه ش��ود. نکته ای که در  این میان وجود دارد این اس��ت که اگر 

کش��ور در حال دس��ت و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا نبود، ش��اخص بورس تاکنون به 
کانال ۷00 هزار واحد راه پیدا کرده بود، در صورتی که مس��ئله کرونا تا دو یا سه ماه آینده 
در کشور برطرف شود شاهد روند افزایشی شاخص بورس بازار با شیب کمتر نسبت به سال 

گذشته خواهیم بود.
او به بازگش��ایی نماد سهام گروه خودرو در بازار اشاره کرد و افزود: اگر نماد گروه خودرو 
با وضعیت کنونی بازگشایی شود با قیمت باال باز خواهد شد، اما باید این موضوع را مدنظر 
قرار داد که اکنون صنعت خودرو در اکثر دنیا به دلیل ش��یوع کرونا با مش��کل مواجه شده 
است، بازار ایران هم از این وضعیت مستثنی نیست و می تواند روند منفی را در پیش گیرد.

وی به مهم ترین ریس��ک های تهدیدکننده معامالت بازار سرمایه اشاره و بیان کرد: رکود 
موجود در کشور و کاهش تقاضا، افت قیمت ها در بازار جهانی و برابری نوسان نرخ دالر به 

ریال از جمله خطراتی محسوب می شوند که اکنون بازار را تهدید می کند.
تاثیر شیوع کرونا بر کاهش ارزش بورس های جهانی

همچنین قاس��م محس��نی، کارشناس بازار س��رمایه در مورد تاثیر شیوع کرونا بر کاهش 
ارزش بورس ه��ای جهانی گفت: کاهش ارزش ش��اخص بورس های جهانی که گاهی تا یک 
سوم ارزش آنها را شامل شده، نشان دهنده تاثیر مخرب ویروس کرونا بر بورس های جهانی 

است.
محسنی در گفت وگو با سنا، با بیان اینکه آثار ناشی از ویروس کرونا از جمله موضوعاتی 
اس��ت که بیش تری��ن تأثیرات منفی را بر اقتصاد فعلی کش��ور وارد می کند، افزود: ش��یوع 
ویروس کرونا که در ماه های اخیر توجه بازارهای جهانی را به خود مشغول و آثار ناگواری بر 
این بازارها تحمیل کرده نمونه ای از رخدادهای غیرمنتظره اس��ت که می تواند آثار شدیدی 

را بر بازارهای مالی بر جای بگذارد.
به گفته وی، کاهش ارزش ش��اخص بورس های جهانی که گاهی تا یک س��وم ارزش آنها 
را شامل شده و همچنین کاهش ارزش بازار برخی شرکت های پذیرفته شده در بورس های 
جهان��ی که آن هم در برخی موارد تا ۶0درصد ارزش بازاری س��هام آنها کاهش یافته، خود 

نشان دهنده ابعاد بزرگ این رخداد است.
محس��نی ادامه داد: ویروس کرونا و تعطیلی رخدادهایی از جمله مس��ابقات ورزش��ی که 
جنبه شدید اقتصادی دارند موجب توقف در فعالیت های اقتصادی و گاهی آثار ناگواری در 
برخی صنایع از جمله گردش��گری، حمل و نقل و هتلداری ش��ده اس��ت؛ البته  در برخی از 
صنایع دیگر نیز به تدریج آثار این ریسک آشکار می شود. از سوی دیگر تأثیرات این بحران 
بر مدیریت مالی شخصی خانوار و کسب و کارهای کوچک و گاهی بزرگ به نوعی است که 
با وارد آمدن خلل در ثبات جریانات درآمدی این ش��رکت ها، شاهد افزایش ریسک اعتباری 
کس��ب و کارها می ش��ویم؛ تا جایی ک��ه در چند وقت اخیر برخی از موسس��ات رتبه بندی 
اعتباری مطرح دنیا، تاثیر تأخیر در بازپرداخت اقس��اط برخی از وام ها را که به دلیل شیوع 

ویروس کرونا رخ داده است، بر رتبه اعتباری موضوع رتبه بندی کاهش داده اند.
به گفته محس��نی، ش��روع این بحران در کشور چین به تنهایی باعث شد تا آثار آن را در 
روند نزولی در بازارها از جمله کامودیتی ها شاهد باشیم. از سوی دیگر عدم توافق عربستان 
و روسیه در اجالس اوپک پالس و در نتیجه آن کاهش قیمت نفت خام، ابتدا تا ۳0 دالر که 
برخی پیش بینی ها تا پایین تر و حتی کمتر از ۲0 دالر را برای ش��ش ماه آینده دور از ذهن 
ندانسته اند، همه و همه نشان از رخداد یک بحران مالی جدید در اقتصاد جهانی در ماه های 
آتی دارد. اخیرا نیز ش��اهد تخصیص بودجه  س��نگین ۳ تریلیون دالری برای اقتصاد آمریکا 

جهت رهایی از شیوع کرونا بوده ایم که تأییدی بر آثار اقتصادی آن است.
او با اش��اره به اینکه عبور از ش��رایط کنونی و دستیابی به جهش اقتصادی، نیازمند نوعی 
همدلی در میان آحاد جامعه و سیاس��ت گذاران و اس��تفاده از ظرفیت های داخلی و دانش 
نس��ل جوان و ابزارسازی و نهادسازی ها در این زمینه است، گفت: توجه به کسب وکارهای 
کوچک و مبتنی بر اینترنت، پلتفرم های تأمین مالی و حمایت از نسل جوان در قالب ایده ها 
و کس��ب وکارهای نوین  می تواند تا حد زیادی موجب بهره گیری از این ظرفیت ها در ایجاد 

کسب و کارهای جدید شود.

ورود شاخص بورس به کانال 5۷۰ هزار واحد

بورس صعودی ماند
روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد

آغاز فعالیت  های کم ریسک اقتصادی از هفته آینده
ستاد ملی مبارزه با کرونا صبح یکشنبه به ریاست رئیس جمهور در ساختمان حافظیه سعدآباد تشکیل جلسه داد و مقرر شد تا کسب و 
کارهای متوسط و کم ریسک در استان ها، فعالیت خود را از ۲۳ فروردین آغاز کنند. در استان تهران این فعالیت از ۳0 فروردین با مراعات 

پروتکل های بهداشتی آغاز می شود.
مهم ترین سخنان روحانی را به نقل از خبرگزاری ها در ادامه می خوانید.

* کرونا با همه گرفتاری هایی که ایجاد کرده آثاری هم داشته است. در این روزها شاهد وحدت بیشتر جامعه بودیم؛ وحدت بین دولت، 
نیروهای مسلح و مردم و یکپارچگی امروز در سراسر کشور مشاهده می شود. گزارشات راجع به سالم بودن هوا و وضعیت ترافیک هم یکی 

دیگر از آثار آن است.
* بین وزارتخانه ها و به ویژه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی اختالف وجود ندارد. 

* امروز نسبت به طرح جدید فاصله گذاری هوشمند بحث کردیم و کارگروهی این را بحث و در این چند روز در وزارت کشور بررسی کرده 
بود. کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا هم آن را بررسی کرد و مصوبه ای هم در پی داشت. طبق این مصوبه، فعالیت های کم ریسک از 
۲۳ فروردین با رعایت پروتکل وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی در استان ها می تواند فعالیت کنند. البته فعالیت های اقتصادی قبال 

هم با حفظ و رعایت این پروتکل برپا بود، اما فعالیت های پرریسک همچنان ممنوع است تا بعدا راجع به آن تصمیم گیری شود.
* فعالیت اقتصادی در استان تهران از ۳0 فروردین با در نظر گرفتن پروتکل وزارت بهداشت آغاز به کار می کند. در بحث کسب و کارهای 
کم ریسک، فعالیت های کسبه و فعالیت های اقتصادی که پرریسک نیست قرار شد از شنبه ۲۳ فروردین با مراعات پروتکل های اعالم شده 

وزارت بهداشت کار خود را آغاز کنند و حتما باید روی این پروتکل نظارت شود.
* در تهران از هفته آینده یعنی ۲۳ فروردین دو سوم کارمندان ملزم به حضور در سر کار خواهند بود و یک سوم مخیر هستند که سر کار 
باشند یا خیر و مسئوالن ادارات هستند که در این زمینه تصمیم گیر هستند. دیگر نیاز به بیان نیست که آن کسانی که مبتال به کرونا هستند 
وظیفه دارند که سر کار خود حاضر نشوند و آمدن سر کار برای آنها جرم محسوب می شود کسی که دارای کرونا است آمدن در جامعه و سر 

کار ممنوع است و باید خود را یا در خانه یا در نقاهتگاه و یا در بیمارستان خود را قرنطینه کند.
*بازگشایی فعالیت ها در جامعه به صورت پلکانی و تدریجی آغاز می شود، ما هم نسبت به فعالیت اقتصادی در استان ها و استان تهران و 

هم نسبت به سایر فعالیت ها در کشور به صورت پلکانی و تدریجی تصمیم گرفتیم.
*ادارت دولتی اکنون نیز فعال هستند و همه مشغول فعالیت هستند البته از هفته آینده از ۲۳ فروردین ماه فعالیت ادارات به این صورت 
خواهد بود که دو سوم سرکار حاضر می شوند و یک سوم از کارکنان مجاز هستند که سر کار نروند و بخش های مختلف درباره حضور یک 
س��ومی کارکنان به صورت گردش��ی تصمیم  گیری کنند که یک سوم کمتر در محل کار حضور پیدا کنند مگر جاهایی که ضرورت داشته 

باشد بیش از دو سوم فعالیت بکنند. 
*هر کس به کرونا مبتال شد موظف است به رئیس بخش خود در محل کار اعالم کند و سر کار نیاید و باید برای مدتی که برای درمان 
مشخص شده حدود دو هفته باید به صورت قرنطینه در منزل یا نقاهتگاه و یا بیمارستان بنا به شرایط بیماری بماند. حضور فرد مبتال در 

محل کار تخلف است و کسی که می داند مبتال است و آزمایش او مثبت شده است نباید سر کار برود.
* کسی که آزمایشش مثبت شد، نباید اضطراب و نگرانی داشته باشد. بسیاری از مردم با ایزوله کردن و قرنطینه خود و بدون درمان خوب 
می شوند و رقم این افراد، ۸5درصد است. ممکن است ۱5 الی ۲0درصد از بیماران نیز به مشکل خورده و به دکتر مراجعه کنند و برخی نیز 

نیاز به پروتکل درمانی داشته باشند.
* از ۱00 نفری که مبتال می شوند حدود سه یا چهار نفر با خطر مرگ مواجه هستند. نرم های جهانی مرگ در مورد این بیماری 5درصد 
است و ما باید تالش کنیم به زیر سه و دو درصد برسیم. باید این بیماری را به منزله آنفلوآنزا بدانیم. مگر کسی آنفلوآنزا می گیرد، آن را پنهان 

می کند و یا نگران می شود. باید همه اصول بهداشتی را مراعات کنیم.
* کار ادارات نیز از ۲۳ فروردین در همه استان ها و خود تهران، از ۷ صبح تا ۲ بعدازظهر خواهد بود. چون ناهار و نماز جماعت نیست، از 

همین رو کار به صورت پیوسته خواهد بود و تا ساعت ۱۴ خوب است. ماه رمضان نیز اینگونه خواهد بود.
* همچنان اتوبوس ها، قطار، هواپیما، کشتی همه فعالیت خودشان را با آن پروتکل هایی که اعالم شده، انجام می دهند و رعایت فاصله و 

استفاده از ماسک را مراعات کنند. همه این چیزهایی که گفتند باید مراعات کنند و کارشان را انجام دهند.
*اما نسبت به خودروهای شخصی که در داخل استان آزاد هستند و فعالیت آنها ممنوع نبوده و بین استان تهران و البرز هم فعالیت ها 
تقریبا یکی است که یک استان تلقی شده است اما بین استان و استان ممنوع بوده است و همچنان تا ۳0 فروردین ممنوع خواهد بود که 

این ممنوعیت را باید مورد مراعات قرار دهند و آزادی تردد بین استان ها از ۳0 فروردین شروع خواهد شد.
*آخرین بحثی که داشتیم راجع به بخش آموزش و آموزش و پرورش و آموزش عالی  بود و در اینجا بحثی هایی مطرح شد که کمیته 
اجتماعی – امنیتی این گزارش را داد و  در آموزش و پرورش و آموزش عالی، فعال تصمیم بر این اس��ت که در بخش آموزش به اس��تثنای 
آموزش تکمیلی از  ۳0 فروردین آموزش های تکمیلی مخصوصا بخش دکترا حضور خواهند داشت، ولی در بخش آموزش و پرورش تصمیم 

این است که تا ۳0 فروردین فعالیت آموزشی  در مدارس تعطیل باشد و از فضای مجازی استفاده کنند.
*البته راجع به اماکن مقدسه گفتم و تأکید کردم که این اماکن مقدسه فعال تا آخر فروردین مثل سابق تعطیل می ماند و اینکه برای ۳0 
فروردین به بعد چه خواهد شد، تصمیمی است که در جلسات آینده اتخاذ می کنیم و۲۴ فروردین جلسه بعدی ما خواهد بود اما اگر تا ۲۴ 

فروردین جلسه ای الزم است، می توانیم باز جلسه بگذاریم و قبال به دوستان عزیز و برادران برای جلسه اطالع می دهیم.

امیرحسین خالقی
پژوهشگر اقتصاد سیاسی



»روزنامه ها منتشر نمی شوند« این شاید مهم ترین خبر برای جامعه روزنامه نگاران 
ای��ران در ایام نوروز بود. خبری مأیوس کنن��ده و بهت آور و البته قابل نقد. اطالعیه 
ستاد مقابله با کرونا درباره عدم انتشار روزنامه ها تا ۲0 فروردین، شوکی بود که تن 
نحیف روزنامه نگاری ایران را لرزاند. توقف انتش��ار نشریات کاغذی از بیم گسترش 
کرونا در حالی اس��ت که اکثر نش��ریات در اسفندماه از طریق دورکاری و با حداقِل 
حضور کارکنان منتشر شدند و این یعنی توقف انتشار نشریات چاپی، کمک چندانی 

به پیشگیری از شیوع کرونا نمی کند.
طبیعی بود که مصوبه س��تاد مقابله با کرون��ا با بازخورد منفی مطبوعات و افکار 
عمومی روبه رو شد. مدیران هفت روزنامه در نامه ای به رئیس جمهور خواستار اتخاذ 
راه حلی برای انتشار روزنامه های سراسری شدند. در این نامه به مصوبه ستاد مقابله 
ب��ا کرونا درباره تعطیلی برخی از صنوف از جمل��ه چاپخانه ها و در نتیجه تعطیلی 
روزنامه های چاپی، اشاره شده و آمده است: »روزنامه ها با دعوت از نخبگان سیاسی، 
علمی و فرهنگی و تولید محتوای آگاهی بخش می توانند راه را بر انتش��ار اطالعات 
غلط در جامعه ببندند و از طرفی سیاست گذاران را در  اعمال سیاست های درست، 
پشتیبانی کنند و در این شرایط حساس و خطیر، نقش پل ارتباطی قابل اعتمادی 
بین مردم و مس��ئوالن باش��ند.« در انتهای این نامه نیز از رئیس جمهور درخواست 

شده تا اجازه چاپ روزنامه ها را صادر کند.
فقدان نهادهای مدنی و روزنامه نگارانی که غم نان دارند

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران نیز با انتشار بیانیه ای خواستار بازگشایی 
مطبوعات پس از بیس��تم فروردین ماه شد و نوش��ت: »نقش مطبوعات در دو دهه 
گذشته تضعیف شده  است، ولی همچنان این نقش جایگزیني ندارد. فارغ از ایرادات 
قانونی وارده نسبت به تعمیم محدودیت فعالیت هاي صنفي به مطبوعات؛ از حیث 
دفاع از آزادي بیان و اطالع رساني نه تنها باید مطبوعات را از شمول این محدودیت ها 
خارج کرد، بلکه باید کوش��ید که شرایط را براي انتش��ار و دسترسي عموم به آنها 

نیز فراهم کرد.«
در همین حال، نگاهی به آنچه نشریات مهم جهان در این روزها انجام می دهند، 
می تواند سرمشقی برای تصمیم گیران در ستاد مقابله با کرونا و مدیران مطبوعاتی 
کشور باشد که توقف انتشار نشریات کاغذی را به راحتی پذیرفته اند. در این ماجرا 
بار دیگر فقدان نهادهای صنفی به چش��م آمد که از حقوق مطبوعات دفاع کنند و 
صدای روزنامه نگارانی باشند که غم نان دارند و از بیکاری و خانه نشینی می هراسند.
روزنامه ها در حالی در ایران منتش��ر نمی شوند که نظیر این اتفاق ناگوار در هیچ 
جای دیگری رخ نداده اس��ت. اگرچه چند روزنامه عربی داوطلبانه نس��خه چاپی و 

کاغذی خود را متوقف کرده اند، اما اینکه به  صورت دس��توری و س��لبی از انتش��ار 
مطبوعات به  خاطر بیم گسترش کرونا جلوگیری شود، رخدادی است که متاسفانه 
تنه��ا در ای��ران اتفاق افتاده اس��ت. روزنامه ه��ا نه تنها در کش��ورهای درگیر کرونا 
کمافی السابق چاپ می شوند که از سوی دولت نیز مشمول بسته های حمایتی قرار 
گرفته اند. به عنوان مثال، روزنامه های ایتالیایی نه تنها در شمال این کشور که منشأ 
اصلی کرونا در کشور »چکمه« است، همچنان منتشر می شوند، بلکه دولت ایتالیا، 
خبرنگاران و روزنامه نگاران را در رده مشاغل ضروری و مهمی دسته بندی کرده که 
می توانند برخالف دیگران برای تهیه خبر آزادانه سفر کنند. دکه های روزنامه فروشی 
نیز برخالف دیگر مش��اغل باز هستند و به خدمت رسانی با وجود شیوع کرونا ادامه 

می دهند.
از سوی دیگر، اتحادیه کارکنان رسانه استرالیا نیز از دولت این کشور درخواست 
کرده تا برای کنار آمدن با بحران کرونا و تداوم فعالیت مطبوعاتی مبلغ ۴0 میلیون 
دالر از صندوق ناش��ران برداش��ت کند. رئیس اتحادیه کارکنان رس��انه استرالیا در 
این باره گفت که »مردم برای اطالع دقیق از خبرها و رویدادها معموال به رسانه ها 
مراجعه می کنند. حال اگر آنها تعطیل ش��وند، اخبار کذب و نادرست، فضای خالی 
به وج��ود آمده را پ��ر خواهد کرد. در حال��ی که ما در قرنطینه خانگی اس��تراحت 
می کنیم، تعدادی از خبرنگاران با به خطر انداختن جان شان همچنان در حال تهیه 
گزارش خبری هستند. ما درک می کنیم که رسانه ها چه فشاری را تحمل می کنند 
و تالش می کنیم تا به حل مشکالت شان کمک کنیم، اما تعطیل کردن رسانه، کاری 

جز خیانت به کارکنان این بخش و جامعه نیست.«
از »روزنامه نگاری تحلیلی« تا »روزنامه نگاری تزیینی«

موضوع انتش��ار کاغذی روزنامه ها آنقدر اهمیت دارد که به س��وژه ای در محافل 
خبری اروپا تبدیل ش��ده اس��ت. روزنامه »گاردین« در همین باره با دفاع از انتشار 
نسخه های چاپی روزنامه ها می نویسد: »بخشی از جامعه با نشریات چاپی خو گرفته 
و با فضای مجازی انس ندارد. همچنین در برخی از گروه های سنی امکان دسترسی 
به نس��خه های آنالین سخت است و در برخی از مناطق امکان بازدید آنالین فراهم 

نیست. در نتیجه انتشار نسخه کاغذی روزنامه ها یک ضرورت است.«
ش��اید این گزاره شبیه به جمله قصار به نظر بیاید، اما سرزمین بدون مطبوعات 
هراس آور اس��ت. مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند و باید در جامعه حضور 
داشته باشند. پذیرفتنی نیست که در چنین برهه حساسی که شیوع کرونا به خطری 
برای س��المت عمومی تبدیل ش��ده اس��ت، روزنامه ها و مطبوعات به اطالع رسانی 
نپردازند و مردم را از خطرات این بیماری همه گیر مطلع نکنند. همانطور که اغلب 
بزرگان رس��انه ای در واکنش به این اتفاق گفته اند، نمی توان تنها برای اطالع رسانی 
به فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی چشم داشت، چراکه فاصله شایعه و خبر 
در فضای مجازی، مخدوش ش��ده اس��ت. همچنین اگر س��تاد مقابله با کرونا برای 

اطالع رس��انی به صداوس��یما تکیه دارد، باید گفت راه را به خطا رفته است. انجمن 
صنفی روزنامه نگاران اس��تان تهران در بیانیه خود در این باره نوشته: »اطالع رساني 
و آزادی بیان در کنار غذا، بهداشت، آب، برق و... جزو ضروریات اولیه زندگي امروز 
محسوب مي شود و نمي توان آنها را از سبد اقالم ضروري حذف کرد. شاید گفته شود 
که صداوسیما و فضاي مجازي شیوه هاي مناسب براي تأمین این نیاز هستند. اگر 
از صداوسیما بگذریم که فاقد اعتبار کافي براي ایفاي این نقش است؛ فضاي مجازي 
نیز نتوانسته است جایگزین کامل و مسئولیت پذیري براي مطبوعات کاغذی شود.«
البته این انتقاد درس��تی اس��ت که مطبوعات کاغذی باید پوس��ت بیندازند و از 
روزنامه نگاری مکتوب به س��مت روزنامه نگاری چندرسانه ای حرکت کنند، اما این 
اتفاق به شکل تحمیلی و ناخواسته نتیجه ای به دنبال ندارد. با اینکه اغلب روزنامه ها 
پس از تعطیالت نوروز به نسخه آنالین روی آورده اند و به طور جسته و گریخته و با 
تعداد صفحات کمتر به صورت PDF )تا ضرب االجل ۲0 فروردین( منتشر می شوند، 
اما عدم انتش��ار چاپی مطبوعات، تیر خالصی است به پیکر نحیف »روزنامه نگاری 

تحلیلی« در ایران و هم راستا شدن با »روزنامه نگاری تزیینی«.
چرا کماکان در تعطیالت تاریخ به سر می بریم؟

از س��وی دیگر، توقف انتشار نش��ریات کاغذی از بیم گسترش کرونا در شرایطی 
اس��ت که ش��واهد علمی چندانی از ناقل بودن کاغذ روزنامه ها در دس��ت نیست و 
تحقیقات علمی امکان انتقال ویروس از طریق روزنامه ها را محتمل نمی داند. انجمن 
بین المللی رس��انه های خب��ری )INMA( به تازگی به جمع بندی تحقیقات علمی 
درب��اره ایمنی روزنامه ها پرداخته که به وضوح نش��ان می ده��د روزنامه ها بی خطر 
هستند و هیچ خطری برای انتقال ویروس از طریق آن وجود ندارد بنابراین نه تنها 
از بیم ناصواب گس��ترش کرونا، فعالیت چاپی روزنامه ها در کشورهای درگیر کرونا 
مختل نشده بلکه  اغلب نشریات با انرژی مضاعف و به طور ویژه ای به موضوع کرونا 
و آگاهی بخشی به مردم پرداخته اند. در فرازی از رمان »طاعون« نوشته »آلبر کامو« 
از زبان راوی می خوانیم که »روزنامه ها که در ماجرای موش ها )ناقل طاعون( آن همه 
پرگوی��ی کرده بودند، دیگر حرفی نمی زدند، زی��را موش ها در کوچه می میرند، اما 
انس��ان ها درون خانه ها و روزنامه ها فقط با کوچه کار دارند«. تاس��ف انگیز است که 
روزنامه ها در دنیای داس��تانی کامو و با شیوع طاعون منتشر می شوند، اما در ایران 
و از بیم اپیدمی کرونا، روزنامه ها به »تعطیالت تاریخ« رفته اند؛ ایده »تعطیالت در 
تاریخ« را داریوش ش��ایگان در کتاب »نگاه شکسته؛ اسکیزوفرنی فرهنگی« مطرح 
کرده و می گوید: »ما در تعطیالت تاریخی هس��تیم. هنگامی که به محتوای تاریخ 
ن��گاه می کنم می بینم ک��ه در غیاب من پدید آمده اس��ت. همچنان که در تکوین 
این تاریخ ش��رکت نکرده ام، مسئول پیامدهای آن نیز نیستم.« بنابراین چگونه باید 
درک کرد که روزنامه ها به عنوان رکن چهارم دموکراس��ی، سهمی در تکوین تاریخ 

نداشته باشند؟!

نقدی به توقف انتشار نشریات کاغذی از بیم گسترش کرونا

روزنامه ها به »تعطیالت تاریخ« می روند

ماجرای رمان »طاعون« نوشته آلبر کامو، در شهری به نام اُران در الجزایر اتفاق 
می افتد. موش های صحرایی در این ش��هر شروع به مردن می کنند و طبق معمول، 
مقامات شهر در ابتدا توجهی به موضوع ندارند، اما خیلی زود درمی یابند که طاعون 
در ش��هر شایع شده اس��ت. وقایع رمان از زبان راوی که بعدها خود را »دکتر ریو« 
معرفی می کند، روایت می ش��ود: »طاعون در حال گس��ترش اس��ت. مردم در حال 
مرگ هستند. به همه دستور داده شده که در خانه و در قرنطینه بمانند، در حالی 
که پزشک ها ۲۴ ساعته برای نجات قربانیان مشغول کارند. اعمال قهرمانانه و اعمال 
شرم آور وجود دارد. کسانی هستند که فقط به فکر خودشان هستند و کسانی هم 

اهداف بلندتری در سر دارند. وضعیت انسان، پوچ و متزلزل است.«
همانطور که از این چند سطر پیداست، وقایع رمان »طاعون« دست کمی از فضای 
این روزهای جهان در هنگامه ش��یوع ویروس کرونا ندارد. جالب اس��ت که ش��یوع 
کرونا، رمان »طاعون« را پرفروش کرده و این کتاب در مدت زمان کمی به فهرست 

کتاب های پرفروش در فرانسه، ایتالیا و ایران راه یافته است. 
اگرچه کامو از آن دس��ت نویس��نده هایی اس��ت که برخی نام��ش را مترادف با 
پوچ گرایی می دانند، اما رم��ان »طاعون« می تواند بهترین مدعا برای اثبات پوچ گرا 
نبودن او باشد. به گزارش »گاردین«، نویسنده های کمی هستند که به اندازه کامو در 
آثارشان به موضوع مرگ پرداخته اند. او یکی از بزرگ ترین نویسندگان قرن بیستم 
اس��ت که بیش از نیم قرن پیش در تصادف اتومبیل کش��ته شد، اما در هیچ یک از 
آثارش مثل »طاعون«، رویارویی و همزیس��تی انسان با مرگ را این چنین حماسی 
و با وضوح روایت نکرده اس��ت. درس��ت همانند راوی داستان »دکتر ریو« که سعی 

می کن��د به جنگ طاعون برود، کامو نیز با واژه هایش می کوش��د علیه بی عدالتی و 
فاشیسم بجنگد.

داستان کامو درباره کسانی است که با ایستادن در مقابل طاعون تعریف می شوند. 
همچون هر اثر استعاری و تمثیلی دیگری، »طاعون« می تواند نماد چیزهایی فراتر 
از آنچه به نظر می رس��د باشد. این رمان به خوبی می تواند نمایانگر طاعون در یک 
جامعه باشد؛ جامعه ای که خیاالت رنگارنگش را به گوش جهان پر از فقر می رساند تا 
به دنبال وعده های پوچ او میلیون ها نفر سوار کشتی های تابوتی شوند و به بیابان های 

مرگبار سفر کنند. 
در نقدها و تفسیرهایی که درباره این کتاب نوشته شده، »طاعون« استعاره ای از 
فاشیسم و هر آن چیزی است که جامعه انسانی را با هراس روبه رو می سازد. کامو این 
اثر را در دوران هجوم فاشیس��م هیتلری به کشور فرانسه نوشت و بی تردید یکی از 
این چهره های وحشت، فاشیسم است. خود کامو در این باره گفته است: »کوشیده ام 
»طاعون« دارای چند بعد باش��د، با وجود این، یکی از مس��ائل آن فاشیس��م است، 
بنابراین طاعون می تواند دیکتاتوری و س��رکوب، فاشیسم، اشغال، گرسنگی و دیگر 

پدیده هایی باشد که جامعه انسانی را با وحشت روبه رو می کند.«
وقت��ی کام��و در س��ال ۱95۷ جایزه نوب��ل را دریاف��ت می کرد، در س��خنرانی 
شگفت انگیزش گفت که وظیفه نویس��نده »چیزی بسیار بیشتر از نوشتن« است. 
کام��و هی��چ دوگانگی بی��ن پوچی که در قل��ب »بیگانه« و تالش ش��خصیت های 
»طاعون« وجود دارد ، قائل نیس��ت. او یک بار از »شراب پوچی« و »نان بی تفاوتی« 
نوشت که عظمت انسان را تغذیه می کنند. در واقع، ضعف ابزورد، هیچ دلیلی برای 

عمل نکردن نیس��ت. کامو با همه حس عمیق پوچی اش، ما را به س��مت فعالیت و 
مبارزه سوق می دهد.

اما چرا »طاعون« این روزها این قدر برای ما معنادار اس��ت ؟ کامو پیش از آن ، در 
مقاله ای با عنوان »بیابان« از مادی گرایی زننده نوشت. او در دنیایی که مادی گرایی 
آنچنان انزجاربرانگیز اس��ت که تبدیل به یک بال ش��ده ، در مسیر رساندن مفهومی 
حیاتی به ما قرار گرفته اس��ت. هرآنچه انس��ان در دوران س��رمایه داری افراطی با 
طبیعت ویرانگر خود انجام می دهد ، هماهنگی روزگار را بر هم می زند. بع بع کردن 
سیاس��تمداران در »طاعون« خیالی کامو یادآور سخنان و رفتار قدرتمندان دوران 
اوست. کامو راهی را برای کنار گذاشتن تقالی بیهوده به منظور رسیدن به یگانگی 

و در عین حال جنگیدن به ما پیشنهاد می دهد.
در انته��ای کتاب ، »دکتر ریو« که همس��رش در جایی دور از او بر اثر »طاعون« 
مرده ، خانواده ها و عشاق را که دوباره دور هم جمع شده اند، نگاه می کند و می اندیشد 
با وجود این همه رنج و زجر بی ثمر ، می توان بدون امید به آرامش ذهنی رسید. او به 
این نتیجه می رسد که بله می شود، »اگر یک چیز باشد که فرد همیشه به دنبالش 

است و گاهی به آن دست پیدا می کند ، آن عشق انسانی است.«
کامو در نامه ای به روالن بارت درباره کتاب طاعون می نویس��د: »در مقایس��ه با 
رمان »بیگانه«، »طاعون« بی گفت وگو گذاری اس��ت از سرکشی انفرادی به جهان 
اجتماع��ی؛ اجتماع��ی که بای��د در مبارزه هایش ش��رکت کرد. اگ��ر از »بیگانه« تا 
»طاعون« راهی در راستای تحول باشد، این تحول در جهان، همبستگی و مشارکت 

است.« اینچنین است که کامو در رمان »طاعون« ما را به مبارزه فرا می خواند.

وقتی »کامو« مقابل پوچ گرایی می ایستد و ما را به مبارزه دعوت می کند

استقبال از »طاعون« در روزگار کرونازده

نگاه

بازتاب اپیدمی و قرنطینه در ادبیات داستانی
کوری، زایو، طاعون و دیگران

کروناویروس، اولین بیماری اپیدمیک و واگیردار تاریخ نیس��ت، اما 
ش��یوع آن در شروع س��ومین دهه از هزاره س��وم میالدی و در عصر 
اینترنت و ش��بکه های اجتماعی، آن را به تجربه ای ش��گفت و بی بدیل 
در تاریخ بش��ری تبدیل کرده اس��ت. در دنیای ادبیات و س��ینما نیز 
ویروس ه��ا، باکتری ه��ا و س��ایر بیماری ه��ای واگیردار س��وژه اغلب 
نویس��ندگان و فیلمسازان بوده اس��ت. در این روزها که شیوع کرونا، 
شهروندان را در قرنطینه خانگی فرو برده است، خوانش کتاب هایی که 

به همین شرایط ناپایدار پرداخته اند، خالی از لطف نیست.
* گزارشی از سال طاعون، دنیل دفو

طاعون خیارکی از س��ال ۱۶۶5 تا ۱۶۶۶ به بریتانیا بازگشت، لندن 
را درنوردی��د و تقریب��ا یک چهارم جمعیت این ش��هر را در ۱۸ ماه به 
کام مرگ کش��اند. بیشتر از 50 س��ال بعد، دنیل دفو اسناد تاریخی را 
بررس��ی کرد تا گزارش��ی واقع گرایانه از آثار طاعون در این شهر تهیه 
کند. رم��ان دفو هنوز هم می تواند همذات پنداری خواننده را برانگیزد 
و در او آش��وب به پ��ا کند؛ به ویژه در بخش های��ی از کتاب که دفو از 
خانواده هایی می نویس��د که به خاطر یک عضو مبتال مجبور بودند در 
قرنطین��ه بمانند: »معموال در چنین منازلی ب��ود که ما غم انگیزترین 
جیغ ه��ا و فریاده��ای فقیران را می ش��نیدیم. آنه��ا از دیدن وضعیت 
عزیزترین خویشاوندان ش��ان و از وحش��ت زندانی ش��دن در قرنطینه 

خانگی تا سرحد مرگ ترسیده و بیمناک بودند.«
* نقاب مرگ سرخ، ادگار آلن پو 

ادگار آلن پو را اس��تاد ترسیم ترس می دانند. داستان های او معموال 
ترس را به صورت غیرش��فاف و در عین ح��ال ظریف در ذهن و روان 
انس��ان ها وارد می کند. »نقاب مرگ س��رخ« یکی از آن دس��ته آثاری 
اس��ت که او توانسته در آن همذات پنداری خواننده را تحریک کرده و 
فضای ترس را از طریق یک بیماری واگیردار روایت کند. این داستان 
درباره هراس از مرگ اس��ت و از ب��روز طاعونی همه گیر به نام »مرگ 
س��رخ« در کشوری ناشناخته سخن می گوید که مبتالیان به آن بر اثر 
خونریزی های جلدی ش��دید، به ویژه در ناحی��ه صورت در عرض نیم 
س��اعت می میرند. در اوج این بحران، یک شاهزاده ثروتمند و جوان به 
نام پروسپروی برای فرار از مرگ، خود و هزار نفر از دیگر نجیب زادگان 
ثروتمند را در بخش��ی از کاخ پادش��اهی پنه��ان می کند و در محیط 
ام��ن کاخ و بی توجه به درد و رنج دیگران در دنیای بیرون، مش��غول 
خوشگذرانی می شود. او جش��ن بالماسکه باشکوهی را برای سرگرمی 
ترتیب می دهد، اما ناگهان »مرگ س��رخ« در قالب شبحی نقاب دار در 

میان آن جمع ظاهر شده و همه را به کام مرگ می کشاند.
* کوری، ژوزه ساراماگو

»کوری« از آن دس��ت رمان هایی اس��ت که نمی توانید آن را زمین 
بگذارید. ژوزه س��اراماگو که به خاطر این رمان برنده جایزه نوبل شد، 
به ماجرای یک اپیدمی جذاب و البته ترس��ناک پرداخته است. فرض 
کنید یک روز همه مردم دنیا در اثر یک بیماری همه گیر دچار کوری 
و نابینایی جمعی ش��وند. چ��ه اتفاقی می افتد؟ س��اراماگو به نتایج و 
عواقب این اتفاق احتمالی می پردازد و نتیجه تحلیل او، رمان س��ترگ 

»کوری« است.
ماجرای این کتاب از ترافیک یک چهارراه آغاز می ش��ود. راننده یک 
اتومبیل در پش��ت چراغ قرمز خیابان به  ناگاه دچار کوری می شود. به 
فاصله اندک��ی، افراد دیگری نیز دچار همان کوری می ش��وند. راننده 
اتومبیل که از قضا پزش��ک است، با معاینه چش��م بیماران درمی یابد 
که چش��م این افراد کامال سالم است، اما هیچ چیز نمی بینند و تنها با 
یک سپیدی شیری رنگ روبه رو هستند. پزشک می فهمد که این یک 
اپیدمی است و به چشم ارتباطی پیدا نمی کند. پس از چند روز تمامی 
افراد نابینا توس��ط دولت جمع آوری ش��ده و در یک آسایشگاه ساکن 
می شوند. در این میان یک زن دچار کوری نمی شود. او همسر پزشک 
است اما به دروغ اذعان به کوری می کند تا بتواند در کنار شوهرش در 
آسایش��گاه باشد. در آن آسایشگاه تمامی افراد نابینا هستند. نیروهای 
امنیت��ی برای افراد غ��ذا تهیه می کنند، اما برای عدم س��رایت کوری 
به آنها، تنها غذاها را تا دِر آسایش��گاه حم��ل می کنند. نابینایان برای 
تقس��یم غذا با هم درگیر می ش��وند. کم کم خوی حیوانِی افراد در این 
وضعی��ت فالکت ب��ار بروز می کند. کثافت، فحش��ا و… آسایش��گاه را 
فرامی گی��رد. عده ای از کورها، تحویل غذا را به دس��ت می گیرند و غذا 
را به اف��راد دیگری می فروش��ند. کورها برای زنده مان��دن، از تمامی 
چیزهای باارزِش خود می گذرند تا به جایی می رسند که افراد زورگیر 

از کورها زن های شان را طلب می کنند... .
* زایو، مصطفی رضایی کلورزی

ش��اید باورتان نش��ود، اما در ادبیات معاصر فارس��ی نیز داس��تانی 
علمی-تخیلی درب��اره یک بیماری همه گیر وج��ود دارد. رمانی با نام 
»زایو« در ژانر علمی- تخیلی که حوادث آن در س��ال ۱۴۲0 شمسی 
روایت می شود. دورانی که در آن یک ویروس وحشتناک به نام »زایو« 
سراس��ر دنیا را فرا گرفته و رس��انه ها اعالم کرده ان��د که هیچ دارویی 
ب��رای مقابله با این ویروس وجود ندارد. در حالی که نیمی از جمعیت 
زمین به واس��طه گس��ترش این بیماری مرده اند، از جانب فلس��طین 
گزارش��ی به ایران می رسد که در آن به وجود یک آزمایشگاه مشکوک 
در اعماق زمین در منطقه ای اش��اره می شود. دکتر علی پارسا، محقق 
و میکروب ش��ناس ایرانی ب��رای یافتن س��رنخ هایی از »زایو« و نجات 
س��اکنان زمین از دست این میکروب کشنده با یک گروه آموزش دیده 
به این آزمایشگاه می روند، اما در طول مسیر با اتفاقات عجیبی روبه رو 

می شوند که حوادث بعدی داستان را شکل می دهند.
* چشمان تاریکی، دین کونتز

»چش��مان تاریکی« البته هنوز به فارس��ی ترجمه نشده، اما اشاره 
به آن در گزارش حاضر می تواند جالب باش��د. در این داس��تان شیوع 
ویروس کرونا در س��ال ۲0۲0 پیش بینی می ش��ود و بس��یاری آن را 
پیش بینی کنن��ده اپیدمی کروناوی��روس در جه��ان می دانند. در این 
کتاب که نخس��تین بار در سال ۱9۸۱ منتشر شد، سالحی بیولوژیکی 
با عن��وان »ووهان ۴00« باعث ش��یوع یک بیماری ش��بیه ذات الریه 
می ش��ود. »چشمان تاریکی« نوشته »دین کونتز« است و ماجرای آن 
درباره مادری است که فرزندش ناپدید شده؛ مادر در حین جست وجو 
برای یافتن پس��رش به ش��هر ووه��ان چین می رس��د و درمی یابد که 
ویروس در آزمایش��گاه ساخته شده و افراد زیادی را مبتال کرده است. 
جالب اس��ت که این ویروس همانند کروناویروس عالئم تنفسی دارد و 
البته بس��یار خطرناک تر از کروناست، زیرا همه مبتالیان را ۲۴ساعته 
از پا درمی آورد. موضوع این رمان همچنین باعث گسترش تئوری های 

توطئه در مورد شیوع کرونا شده است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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فرص��ت امروز: در پانزدهمی��ن روز از فروردین ماه بود ک��ه 50 اقتصاددان ایرانی 
در نامه ای به رئیس جمهور، دو بس��ته پیش��نهادی برای مقابله با تبعات اقتصادی 
و اجتماعی ش��یوع کرونا ارائه کردند و خواس��تار اجرای آنها ش��دند. این دو بسته 
اقتصادی ش��امل »بس��ته اقدامات عاجل« برای س��ه ماهه نخست امسال و »بسته 
اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار« برای 9 ماهه پایانی سال 99 
اس��ت. به گفته این اقتصاددانان، بسته اقتصادی نخس��ت با عنوان »بسته اقدامات 
عاجل« باید به صورت فوری آغاز ش��ود و تا خرداد س��ال ۱۳99 ادامه یابد. هزینه 
اجرای این بس��ته ۴0 هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده که پیشنهاد شده ۳5 هزار 
میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق دولتی و 5 هزار میلیارد تومان آن از طریق 

وضع مالیات بر درآمدهای باالی ۲0 میلیون تومان تأمین شود. 
البته این 50 اقتصاددان در این نامه تنها به ارائه بس��ته پیشنهادی نخست با نام 
»بس��ته اقدامات عاجل« پرداخته اند و ارائه بسته پیشنهادی دوم را به زمانی دیگر 
موکول کرده اند. آنها در این بسته اقتصادی، چهار دغدغه کلیدی »تأمین معیشت 
خانوار«، »فاصله گذاری اجتماعی«،  »حمایت از اشتغال« و »تأمل در تبعات اقتصاد 
کالن« را مدنظ��ر ق��رار داده و آن را با هدف کنترل موثر ش��یوع بیماری، افزایش 
به موقع ظرفیت درمانی کش��ور و حفظ کیفیت خدمات درمانی،  اطمینان از تأمین 
حداقل معیش��ت آحاد جامعه، جلوگیری از افزایش ش��دید بیکاری و تشدید رکود 

مطرح کرده اند.
امکان شکل گیری هسته های ناآرام در حاشیه شهرها

این اقتصاددانان معتقدند که »همه گیری ویروس کرونا ش��وکی بزرگ به بخش 
عرض��ه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد می کند که 
اندازه آن وابسته به نحوه عکس العمل کشور در هفته ها و ماه های آتی خواهد بود.« 
آنها پیش بینی کرده اند که پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران ویروس کرونا، »امکان 
شکل گیری هسته های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها« در نیمه دوم سال 99 را 
بیشتر می کند و »سال۱۴00 را به دوره ای پربحران تبدیل خواهد کرد.« همچنین 
در ادامه این نامه، افزایش رکود، کاهش تولید و درصد رشد اقتصادی، افزایش فقر، 
افزایش کس��ری بودجه و وخیم ترش��دن وضعیت تورمی به عنوان دیگر پیامدهای 

احتمالی بحران کرونا از نگاه این اقتصاددانان نام برده شده است.
در ابتدای این بسته اقتصادی ابتدا به وضعیت اقتصاد ایران در دو سال گذشته و 
پیش از شیوع ویروس کرونا اشاره شده و سپس به بررسی وضعیت اقتصادی کشور 
در سه بخش پرداخته شده است. به اعتقاد این 50 اقتصاددان، اقتصاد ایران پیش از 
شیوع کرونا برای دو سال در وضعیت رکود تورمی قرار داشت. همچنین با انتظارات 
تورمی باال به دلیل کسری بودجه سال 99 روبه رو بود. در چنین شرایطی به دلیل 
پایین بودن چسبندگی قیمتی،  میزان اثرگذاری سیاست های انبساطی پولی و مالی 

نیز پایین خواهد بود. از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا منجر به شوک تقاضای کل، 
شوک عرضه کل و شوک مالی/ بودجه ای )Fiscal( می شود.

ب��ه اعتقاد این اقتصاددانان، اگر با فرض خوش بینانه اپیدمی کرونا در کوتاه مدت 
مرتفع شده و شرایط بهداشتی و درمانی به وضعیت قبل از بیماری برگردد، آثار این 
شوک شامل تش��دید رکود و کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش نرخ 
اشتغال، افزایش کسری بودجه دولت و متعاقبا افزایش پایه پولی و همینطور افزایش 
فقر و امکان افزایش یکباره میزان فقر مطلق در خانوارهای سه تا چهار دهک پایین 
و نیز افراد بیکار شده و یا مبتال به بیماری خواهد بود. همچنین امکان شکل گیری 
هس��ته های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها وجود دارد که نیمه دوم سال 99 و 

سال ۱۴00 را به دوره ای پر بحران تبدیل خواهد کرد.
سیاست های اقتصادی با فرض اجرای بودجه 99

اما اقداماتی که در این بس��ته اقتصادی ارائه ش��ده با فرض اجرای سیاست های 
بودجه مصوب س��ال ۱۳99 پیش��نهاد ش��ده اس��ت. در بخش هزینه ها و مخارج 
نیز 5 نوع هزینه در نظر گرفته ش��ده اس��ت؛ بخش نخس��ت مربوط به هزینه های 
بخش بهداش��ت و درمان است که حدود ۱0 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 
بخ��ش دوم اعطای کارت خرید یک میلیون تومانی برای هر عضو از خانواده اس��ت 
که هزینه آن ۸0هزار میلیارد تومان خواهد ش��د. این کارت اعتباری با پش��توانه و 
ضمانت یارانه های ماهانه و س��هام عدالت و در قالب کاالکارت اعتباری )نه پول نقد 
و نه تس��هیالت بانکی( با قابلیت خرید در فروش��گاه های زنجیره ای طرف قرارداد و 
پلتفرم های برخط اس��ت. این ابزار می تواند نقش موثری در ایجاد زیرس��اخت برای 

تامین امنیت غذایی آحاد جامعه داشته باشد.
بخش سوم سیاس��ت های حمایتی به حمایت از معیشت خانوارهای آسیب دیده 
اختصاص دارد که هزینه آن ۱5هزار میلیارد تومان برآورد می شود. این حمایت به 
شکل کمک های نقدی بالعوض برای خرید مواد غذایی و ضروری است. درباره مبلغ 
و زمان بندی پرداخت آن نیز پیش��نهاد شده که در دو یا سه سطح حمایت تعریف 
ش��ود و هزینه  تشخیص اشتباه کاهش یابد و بر این اساس، مبالغ به  صورت ماهانه 
پرداخت شود. در غیر این  صورت ممکن است افراد در یک ماه تمامی منابع خود را 

هزینه  و در ماه بعد با مشکالت معیشتی برخورد کنند. 
برای اجرای گس��ترده طرح مش��اغل عمومی نیز پیش��نهاد ش��ده که پرداخت 
۷0درصد »حداقل حقوق« در ازای به کارگیری افراد در امور بهداش��تی و مراقبتی 
و آموزشی انجام شود. کمک به تولید و اشتغال بنگاه های به اجبار تعطیل شده نیز 
بخش دیگری از سیاس��ت های حمایتی اس��ت و پیشنهاد شده که این کمک ها در 
قال��ب ۷.5 ه��زار میلیارد تومان بودجه و ۲0 هزار میلی��ارد تومان اعتبارات در نظر 
گرفته ش��ود. همچنین پیشنهاد شده که دولت بخشی از حداقل حقوق شاغالن را 

برعهده گیرد و اعطای 500میلیون تومان خط اعتباری مش��روط به حفظ حداقل 
90درصد نیروی کار تا ش��هریورماه نیز در دستور کار قرار گیرد. درنهایت در بخش 
آخر، کمک به تولید و اشتغال با هزینه ۷.5 هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار 
گرفته و پیشنهاد هایی برای افزایش شش ماهه مهلت زمانی جهت پرداخت بیمه و 

مالیات ارائه شده است.
در بخش دیگری از این نامه، سیاس��ت های مالی و پولی و تأمین اعتباری توسط 
نظام بانکی و تأمین مالی زنجیره تولید تش��ریح شده است. در بخش سیاست های 
مالی پیشنهاد به تخصیص ۴0هزار میلیارد تومان منابع اضطراری بودجه ارائه شده 
اس��ت. اجرای عملیات بازار باز و  خرید بخش��ی از اوراق در قالب عملیات بازار باز به 
نحوی که میزان سود اوراق کوتاه مدت باثبات بماند، در بخش سیاست پولی اشاره 
شده است. همچنین تأمین اعتبارات توسط نظام بانکی پیشنهاد شده و توصیه شده 

که روش مورد اجرا کمترین آثار تورمی را داشته و به لحاظ اجرایی سریع باشد.
از دورکاری تا رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محیط کار

در ادامه این نامه و در بخش درمانی به تهیه پروتکل های مشخص، فاصله گذاری 
اجتماعی هوش��مند و انجام تس��ت ابتال در ابعاد وسیع اش��اره شده است. به گفته 
این اقتصاددانان، پروتکل مشخص شده باید براساس ضرورت فعالیت اقتصادی برای 
اقتصاد، امکان دورکاری و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محیط کار طبقه بندی 
ش��ود. نبود پروتکل مش��خص می تواند منجر به بروز بحران اجتماعی و اختالفات 
ش��دید در محیط کاری ش��ود. همچنین در این بخش به انجام تست ابتال و تست 
آنتی بادی کرونا در ابعاد وس��یع تاکید ش��ده و آمده است که تست آنتی بادی کرونا 
به بازگش��ت هرچه س��ریع تر نیروی کار ایمن  نس��بت به  وی��روس کرونا به چرخه  
فعالیت های اقتصادی کمک می کند. در غیر این  صورت کاهش نیروی کار )به دلیل 
سیاست های فاصله گذاری اجتماعی( بیشتر و طوالنی تر خواهد بود. همچنین تست 
)رندوم( ابتال به کرونا در ابعاد باال می تواند تصویر دقیق تری از میزان شیوع بیماری 
در کش��ور داده و احتمال موفقیت سیاست فاصله گذاری اجتماعی را افزایش دهد. 
برای بهبود فاصله گذاری اجتماعی هوشمند نیز می توان از داده ها و اپلیکیشن های 
هوشمند اس��تفاده حداکثری کرد. از جمله اقتصاددانان شناخته شده ای که در این 
نامه حضور دارند می توان به محمود افضلی دکترای اقتصاد، امراهلل امینی عضو هیأت 
علمی دانش��گاه عالمه، عباس امینی فرد پژوهش��گر دانشگاه استراسبورگ فرانسه، 
لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه، مهدی حیدری، عضو هیأت علمی 
دانشگاه خاتم، علی دادپی عضو هیأت علمی دانشگاه داالس آمریکا، مهدی راستاد 
عضو هیأت علمی دانش��گاه ایالتی کالیفرنیا، س��عید رحیمیان، عضو هیأت علمی 
دانشگاه خاتم، علی سرزعیم عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه، مجید شاکری مدرس 

دانشگاه تهران اشاره کرد.

بسته پیشنهادی اقتصاددانان به رئیس جمهور راهگشای مصائب کرونا خواهد بود؟

کرونا درمانی اقتصاد
یادداشت

چه باید کرد؟

محمد قائد، روزنامه نگار پیشکسوت ایرانی، زمانی سخنی ماندگار 
گفته بود که درخور وضعیت فعلی ما و مصائب پرش��ماری است که 
گرفتار آن هس��تیم: »هر مملکتی برای اینکه به جایی برس��د باید 
سنگ زیرین آسیا داش��ته باشد، یعنی جمعی آدم پاکیزه باشعور و 
عاری از روحیه »پولو بردار فرار کن« و »دزِد نگرفته پادش��اه است« 
که برای مردم الگو باش��د تا سنگ باالیی که عبارت از خواست های 
متغیر ملت اس��ت بتواند بچرخد. نگارنده با وجود آنکه هیچ امیدی 
به هیچ دولتی در هیچ کجاي جهان ندارد و معتقد است در تحلیل 
نهایی توسعه یک کشور را خود مردم بیش از هر عامل دیگری پیش 
می برند، ولی می خواهد روی نقش سیاستمداران و نیاز به یک پروژه 
سیاس��ی برای بهبود اوضاع و روبه رو ش��دن با »بحران چشم انداز« 

تاکید کند. اجازه دهید بیشتر توضیح دهم.
از قرار س��الی پر از چالش پیش رو اس��ت، حدس و گمانه بسیار 
اس��ت، در صحبت صاحب نظران می توان از دشوارتر شدن مبادالت 
مالی با جهان، افزای��ش احتمالی تحریم ها، کابوس محتمل انتخاب 
دوباره دونالد ترامپ، ادامه رکود اقتصاد )رش��د اقتصادی منفی ۷.۶ 
درصدی س��ال ۱۳9۸( و پرش احتمالی دالر شنید. بامزه تر از همه 
کس��ری بودجه ش��دید دولت در س��ال 99 و عزم جزم دولت برای 
مالیات گیری و فروش اوراق اس��ت. می دانیم که کفگیر دولت به ته 
دیگ خورده اس��ت و عایدات رو به کاه��ش نفت کفاف مخارج این 
دول��ت فرب��ه را نمی دهد، کم کردن جدی هزینه ه��ا هم که از قرار 
نش��دنی است، ولی انگار کس��انی در دولت بنا ندارند تسلیم شوند. 
گذش��ته از مالیات بر درآمد و مانند آن، س��روکله انواع جدیدی از 
مالیات هم پیدا شده اس��ت، مالیات ساالنه بر خانه ها و خودروهای 
ب��ه اصطالح گران قیمت که با توجه به قیمت آنها اخذ می ش��ود، از 
جمله ترفندهایی است که بناست امسال به جیب های سوراخ دولت 
ریخته ش��ود. این قبیل مالیات ها راهکار اهال��ی دولت برای تأمین 
هزینه هاس��ت. می دانیم که این قبیل ژست های چزاندن ثروتمندان 
و گرفتن پول از آنها برای تعداد زیادی شاید جذابیت داشته باشد، با 
این حال همچنان کس��ری بودجه )بخوانید »چاپ« پول و پتانسیل 
تورمی آن( همچنان مسئله ای جدی برای سال 99 به شمار می آید.

البته در وضعیت کنونی کشور تجویز بسیاری از اهالی اقتصاد چیزی 
جز همین سیاس��ت ریاضتی )ترکیب��ی از افزایش مالی��ات و کاهش 
هزینه های دولت( نمی تواند باشد، ولی مالیات گرفتن هم آداب خودش 
را دارد و نمی توان به سبک داروغه مالیات عمل کرد و به بهانه باال بودن 

مخارج عمومی از هر کس و هر چیز مالیات گرفت.
بررسی تجربه های جهانی در کتابی خواندنی از السینا و همکاران 
ب��ه نام »ریاض��ت« )austerity( همین را می گوی��د. در آن کتاب 
با بررس��ی یکصد و ان��دی تجربه جهانی ریاض��ت اقتصادی نتیجه 
می گیرد این قبیل سیاس��ت ها می توانند موفق باش��ند، اما کار یک 
تبصره جدی دارد، اگر در راس��تای ریاضت و برای مبارزه با کسری 
بودجه فقط از مس��یر افزایش مالیات ها بروی��م کار عیب می کند و 
رکود پیامد آن خواهد بود، ول��ی کاهش هزینه های دولت می تواند 
در آینده به رونق اقتصاد بینجامد. اس��تدالل این اس��ت که افزایش 
مالیات ها س��یگنال ب��دی به فع��االن اقتصادی اس��ت، در صورتی 
که کاه��ش هزینه ها می تواند اعتم��اد آنها را بازگرداند. متاس��فانه 
اعتمادزدای��ی از فع��االن اقتص��ادی و فضولی حداکث��ری دولت در 
اقتصاد به بهانه »ش��رایط حساس کنونی« درست همان کاری است 
که دارد دنبال می ش��ود. دشواری اساسی دیگر را هم به این تصویر 
پیچی��ده بیفزایی��د که از قرار اعتماد ش��هروندان و اهالی اقتصاد به 
دول��ت هم کاهش جدی یافته اس��ت، از برخی م��وارد مانند نمونه 
غم انگیز افزایش یک ش��به قیمت بنزین می توان اس��تنباط کرد که 
وضعیت اعتماد شهروندان به دولت و سیاست های آن خوب نیست 
و معنای آن این اس��ت که حتی سیاس��ت های خوب اقتصادی هم 

چندان بختی برای موفقیت نخواهند داشت.
ریاضت و س��ختی که اجتناب ناپذیر اس��ت و از نظ��ر اقتصادی باید 
به دنبال محکم تر بس��تن کمربندها بود، ولی بدون اعتماد و همراهی 
ش��هروندان و اهالی اقتصاد شکست حتمی است، پس چطور باید کار 
را پیش برد؟ پاس��خ این پرس��ش همان چیزی اس��ت که در آغاز این 
نوشتار به آن اشاره شد: سیاستمداران کاربلد و مجرب و لزوم ساختن 
و پرداختن یک پروژه سیاسی. واقعیت این است کشور زیبای ما با یک 
چالش اساسی یعنی بحران چشم انداز روبه رو است، تا وقتی نتوان یک 
آینده خواس��تنی را به افکار عمومی فروخ��ت کار پیش نخواهد رفت، 
برجام و توافق هسته ای نوعی چشم انداز برای ارتباط گسترده با جهان را 
تبلیغ می کرد و هوادارانی هم داشت، ولی به هزار دلیل شکست خورد، 
اکنون چشم اندازی نداریم و به قول قدما در دوره فترت به سر می بریم، 
این برای مملکتی درگیر هزار مشکل، مصیبت کمی نیست. سیاسیون 
م��ا از هر گروه و جناحی که باش��ند، باید به جد به دنبال س��اختن و 
پرداختن چنین چشم اندازی باشند، وقتی صحبت از نبود پروژه سیاسی 
می کنیم، در واقع این نکته را در نظر داریم که شوربختانه هیچ گروهی 
چش��م اندازی جذاب برای اکثریت��ی از مردم ندارد؛ چش��م اندازی که 
وضعی��ت مطلوب و جه��ت کلی حرکت کش��ور را در داخله و خارجه 

مشخص سازد.
در مسیر س��اختن و پرداختن این پروژه سیاس��ی هم دشواری کم 
نیس��ت. بس��یاری از کارت های خوب قبلی را بد ب��ازی کردیم و آنها 
دیگر س��وخته اند. می دانیم که نمی توان امروز با خیلی از سیاست ها و 
ش��عارهایی که پیش تر رأی می خری��د و جذابیت ایجاد می کرد، پیش 
رفت. اما اگر بناست اصالح اقتصادی صورت گیرد، پیش نیاز آن چیزی 
جز یک پروژه سیاس��ی برای خلق چشم اندازی بدیل نیست که بتواند 
عده زیادی را جلب کند و س��ختی های پی��ش رو را تحمل پذیر کند. 
چن��د چهره آبرودار با طرحی مش��خص و جذاب ب��ه ویژه برای طبقه 
متوسط شهری نیاز است، با این حال نباید از یاد برد که سیاست هنر 
گشودن امکان هاست. اگر راهی هم نباشد، باید آن را ساخت. در جایی 
دیگر به اهالی سیاست کشور پیشنهاد کردم کتابی که سال گذشته به 
نام »کیس��ینجر مذاکره گر« منتشر شد را از دست ندهند؛ آشنا شدن 
با روش و منش فردی که در زندگی سیاس��ی اش با بحران های جدی 
روبه رو بود و از خیلی از آنها به س��المت بیرون آمد، امیدبخش خواهد 
بود. شاید اکنون بیش از هر زمان دیگری در چند دهه گذشته نیازمند 
سیاستمدارانی توانمند از جنس کیسینجر یا حتی سیاستمداران ایرانی 

موفقی نظیر قوام و فروغی هستیم.
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امیرحسین خالقی
پژوهشگر اقتصاد سیاسی

قیمت مس��کن در حالی افزایشی بیش از ۴ میلیون تومان در هر متر مربع را به 
طور متوسط در تهران پذیرا شده است که بررسی ها نشان می دهد بازار مسکن یکی 

از کم رونق ترین و کم مشتری ترین سال های خود را پشت سر گذاشته است.
به گزارش خبرآنالین، در س��ال گذش��ته حجم معامالت مسکن با افت شدیدی 
همراه بود، به طوری که در ش��هر تهران نزدیک به ۸۴ هزار قرارداد خرید و فروش 
منعقد شد که در مقایسه با سال قبل از آن، کاهشی ۳5درصدی را نشان می دهد. 
بازار مس��کن ایران اما به رغم کاهش شدید معامالت با افزایش ۶۷درصدی قیمت 

همراه بود؛ اتفاقی که بسیاری از کارشناسان بدان رکود تورمی لقب می دهند.
مس��کن یکی از مهم ترین کاالها در س��بد مصرفی خانوار ایرانی است که بخش 
مهمی از درآمد خانوار را از آن خود می کند. از این رو خرید خانه، یکی از اولویت های 
اصلی خانوارها در ایران محسوب می شود چراکه غالبا میزان رشد اجاره بها از تورم 
پیشی می گیرد و در بسیاری موارد اجاره یک واحد مسکونی در منطقه ای متوسط 

چندین برابر حداقل دستمزد مصوب آب می خورد.
این وضعیت سبب شده است سیاست های دولتی همواره توجهی ویژه به مسکن 
داشته باشند. افزایش شدید قیمت در سال ۱۳9۷ و خروج مسکن از دسترس طبقه 
متوسط در کنار کاهش قیمت ارز در بازار سبب شده بود در نیمه اول سال گذشته 

قیمت مس��کن روندی کاهشی را تجربه کند. در برخی از مناطق تهران این ریزش 
قیمت حتی به 5 میلیون تومان در هر متر مربع نیز رسیده بود و فعاالن بازار معتقد 
بودند پول الزم ها بیش از این رقم نیز حاضر به تخفیف هستند اما از اواخر آبان ماه 

با تغییر قیمت بنزین سیگنال های اقتصادی نیز تغییر کرد. 
ارز، این پیش��ران بازار ایران با رش��د قیمت مواجه شد و به تبع آن قیمت سکه، 
مسکن و خودرو نیز رو به افزایش نهاد. تعداد معامالت مسکن در آذرماه و دی ماه 
افزایش��ی را نسبت به ماه های قبل تجربه کرد، اما در نهایت رکورد همیشگی پایان 
س��ال با وضعیت رخ داده در اثر ش��یوع کرونا، سبب ش��د معامالت مسکن با افت 
شدیدی مواجه شود. خصوصا آنکه مشاوران امالک نیز در رسته مشاغل غیرضروری 

قرار گرفته و تعطیلی آنها در ابتدای فروردین اعالم شد.
در این میان، سوالی که بسیاری این روزها مطرح می کنند، آن است که باالخره 
مسکن امسال گران می شود یا ارزان؟ پرسشی که البته پاسخی صریح بدان نمی توان 
داد. متوس��ط قیمت هر متر مربع واحد مس��کونی در تهران در فروردین ماه س��ال 
گذشته برابر با ۱۱میلیون و ۴۱۷ هزار تومان بود که در ماه پایانی سال به ۱5میلیون 

و ۶5۸ هار تومان افزایش یافت.
این رش��د قابل توجه البته این روزها، زیر عالمت س��وال بزرگی قرار گرفته است 

چرا که شیوع کرونا سبب شده است بخش مهمی از خریداران فعال تقاضای خود را 
وارد بازار نکنند. برخی معتقدند در این شرایط احتمال تکرار وضعیت سال گذشته 
در بازار وجود دارد. در سال گذشته قیمت مسکن در اردیبهشت ماه با رشدی یک 
میلیون و ۳00 هزار تومانی به طور متوسط به ۱۲ میلیون و ۷۱۲ هزار تومان در هر 
متر مربع رسید. مسکن در ماه های پس از آن وارد کانال ۱۳ میلیون تومان شد اما 
از نیمه مرداد ش��رایط رو به تغییر گذاشت و قیمت ها با کاهشی آشکار مواجه شد. 
قیمت متوس��ط هر متر مربع واحد مس��کونی در تهران در شهریورماه در کانال ۱۲ 
میلیون قرار گرفت و تغییرات قیمتی در این کانال سه ماه به طول انجامید تا اینکه 
معادالت در بازار دس��تخوش تغییر ش��ده و بار دیگر مسکن پیشروی در کانال ۱۳ 

میلیون تومان را آغاز کرد و تا پایان سال به نیمه کانال ۱5 میلیون تومان رسید.
برخی معتقدند کاهش ش��دید تقاض��ا در کنار نامعلوم بودن زم��ان پایان کرونا 
می تواند س��بب ش��ود تقاضا در کف قرار داشته باش��د. همین امر می تواند در نیمه 
اول سال به کاهش قیمت ها منجر شود. در کنار این تحلیل  های فعاالن بازار بر این 
نکته استوار است که رشد شدید قیمت ها سبب شده است بسیاری توان وارد کردن 
تقاضای خود به بازار را نداش��ته باش��ند از این رو کاهش تقاضا در کنار فعال شدن 

پروژه ای مسکن ملی می تواند ترمز رشد قیمت ها را بکشد.

قیمت  هر مترمربع مسکن در تهران بیش از ۴ میلیون تومان افزایش یافت

بازار مسکن 99 به کدام سو می رود؟
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بانک مرکزی اعالم کرد
شرایط تسویه بدهی بدهکاران بانکی

بانک مرکزی در بخش��نامه ای به بانک های عامل ش��رایط تسویه 
بدهی بدهکاران بانکی را ابالغ و تأکید کرد که بدهکاران برای ارائه 

درخواست خود تا پایان خرداد 99 فرصت دارند.
این  بانک در بخشنامه ای به بانک های عامل شرایط تسویه بدهی 
بده��کاران بانک��ی را ابالغ و تأکید ک��رد که بدهکاران ب��رای ارائه 
درخواس��ت خود تا پایان خرداد 99 فرصت دارند. همچنین در این 
بخش��نامه آمده اس��ت: بانک ها باید ظرف دو ماه پس از درخواست 
بدهکاران و نهایتا تا پایان مرداد 99 مانده بدهی آنان را اعالم کنند؛ 
ضم��ن آنکه بدهکاران برای تس��ویه نقدی بدهی خود بدون س��ود 

مرکب تا پایان آذر 99 فرصت دارند.

برای چندمین بار
بانک مرکزی، تغییر در سود سپرده ها را 

تکذیب کرد
بانک مرکزی با تکذیب تغییر س��ود بانک��ی، اعالم کرد این بانک 

برنامه ای برای تغییر در نرخ سود سپرده ها ندارد.
ش��ایعاتی از ابتدای هفته در فضای مجازی درباره احتمال کاهش 
س��ود بانکی منتش��ر ش��د و البته این ش��ایعه به پیش��نهاد یکی از 
بانک های خصوصی در این خصوص باز می گردد. در واکنش به این 
شایعه، روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد که این بانک برنامه ای 
ب��رای تغییر در نرخ س��ود س��پرده ها ندارد. پیش از ای��ن نیز بارها 
چنین ش��ایعاتی درباره کاهش س��ود بانکی و یا اخذ مالیات از سود 

حساب های بانکی مطرح شده بود که همه آنها تکذیب شده بود.

آخرین وضعیت بازار طال و سکه
قیمت ها همچنان باال می رود

بازار طال و س��که همچنان در مدار صع��ودی حرکت می کند؛ به 
طوری که سکه ۴۳ هزار تومان و طال یک هزار و ۶00 تومان افزایش 

قیمت داشت.
به گزارش خبرآنالین، قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 
در دومی��ن روز هفته در بازار تهران ۴۳ هزار تومان افزایش یافت و 
ب��ا قیمت ۶ میلیون و 550 هزار تومان به فروش رفت. س��که تمام 
به��ار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش ۳0هزار تومانی همراه بود و ۶ 

میلیون و ۳۸0 هزار تومان قیمت پیدا کرد.
نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی در بازار بدون قیمت ماند. قیمت 
نیم سکه در بازار ۳ میلیون و 90 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون 
و ۷90 هزار تومان و سکه گرمی 9۸0 هزار تومان بود. این در حالی 
اس��ت که قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار یک هزار و ۶00 تومان باال 
رف��ت و با قیمت ۶5۴ هزار و ۳00 تومان فروخته ش��د. اما در بازار 
جهانی به دلی��ل تعطیل بودن بازارها، اونس طال تغییری در قیمت 
نداش��ت؛ به طوری که در این روز ه��ر اونس طال در بازار جهانی با 

قیمت یک هزار و ۶۱۸ دالر دیده می شد.
همچنین قیمت دالر در صرافی های بانکی و در روز یکش��نبه در 
حالی ۱5 هزار و ۸00 تومان اعالم ش��د که بررسی ها نشان می دهد 
قیمت ها در ب��ازار آزاد همچنان در کانال ۱۶ هزار تومان قرار دارد. 
بر این اساس، هر دالر در صرافی های بانکی برابر با ۱5 هزار و ۸00 
تومان اعالم ش��د. نرخ خرید دالر از مش��تری نیز برابر با ۱5 هزار و 
۷00 تومان گزارش ش��د که تغییری را نس��بت به روز شنبه نشان 
نمی ده��د، با این حال بازی دالر در س��قف کانال ۱5 هزار تومان و 
قرار داش��تن قیمت دالر در ب��ازار آزاد در کانال باالتر حکایت از آن 
دارد که تالش س��نگینی برای عدم افزای��ش نرخ ها در صرافی های 
بانکی در جریان است. همچنین نرخ یورو بدون تغییر نسبت به روز 
شنبه در صرافی های بانکی به قیمت ۱۷ هزار و ۲00 تومان فروخته 

شد. نرخ خرید یورو نیز ۱۷هزار و ۱00 تومان است.

پیامدهای کروناویروس بر اقتصاد جهانی 
اقتصاد جهان 11درصد کوچک تر می شود

مدی��ر بزرگ تری��ن صن��دوق س��رمایه گذاری جهان نس��بت به 
پیامدهای سنگین ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی هشدار داد.

به گزارش رویترز، مدیر موسسه بلک راک که بزرگ ترین صندوق 
س��رمایه گذاری جهان محسوب می ش��ود پیش بینی کرد در نتیجه 
ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا در س��طح جهان، می��زان تولیدات 
ناخالص داخلی جهان در نیمه نخست امسال ۶تریلیون دالر کاهش 
یابد که معادل ۱۱درصد کل اندازه اقتصاد جهان است. او همچنین 
هشدار داد که 5میلیون نفر در سراسر جهان با خطر از دست دادن 
ش��غل خود مواجه اند و شمار بسیار بیش��تری نیز احتماال با کاهش 

حقوق و مرخصی های اجباری مواجه خواهند شد. 
از س��وی دیگر، بانک گلدمن ساکس در گزارشی با هشدار نسبت 
به جدی تر بودن بحران کرونا نس��بت به رکود بزرگ س��ال ۲00۸ 
هشدار داد که در سناریو بدبینانه ممکن است رشد اقتصادی آمریکا 
در س��ه ماهه دوم امس��ال به منفی ۳۴درصد برس��د که ۱0درصد 
بیشتر از رقم پیش بینی شده در گزارش قبلی است همچنین انتظار 
می رود در سه ماهه نخست امسال اقتصاد آمریکا 9درصد کوچک تر 
ش��ود.  این بانک آمریکایی با قطعی دانستن پیامدهای شیوع کرونا 
بر بازار کار پیش بینی کرده اس��ت نرخ بیکاری آمریکا به ۱5درصد 

افزایش یابد که ۳درصد بیشتر از پیش بینی قبلی است. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از احتمال س��خت تر ش��دن 
طرح فاصله گذاری اجتماعی خبر داده اس��ت. اکنون تجمع بیش از 
۱0 نفر در آمریکا ممنوع اس��ت.  گلدمن س��اکس پیش بینی کرده 
اس��ت در صورت وخیم تر ش��دن ش��رایط در آمریکا، بانک مرکزی 
آمری��کا با تزریق ۴5۴ میلی��ارد نقدینگی اقدام به ثبات بخش��ی به 
بازار اوراق این کش��ور کند. همچنین رش��د قابل توجه ۱9درصدی 
برای اقتصاد آمریکا در س��ه ماهه س��وم در صورتی که بحران کرونا 
تا نیم س��ال اول به پایان برسد پیش بینی شده است. اکنون آمریکا 
بیش��ترین تعداد مبتالیان به کووید-۱9 در جهان و س��ومین آمار 
ش��مار قربانیان را پس از ایتالیا و اس��پانیا دارد؛ به گونه ای که یک 

نفر از هر چهار مبتال به کووید-۱9 در جهان، آمریکایی هستند.

بانکنامه

پایگاه خبری »المانیتور« در تازه ترین گزارش خود به بررس��ی ش��رایط فعلی و 
احتمالی اقتصاد ایران در مواجهه با بحران کرونا پرداخت و نظام بودجه و ارز ۴۲00 

تومانی را پاشنه آشیل اقتصاد ایران خواند.
این پایگاه خبری در ابتدای گزارش خود نوشت: در حالی که دولت ایران سرگرم 
مدیریت نظام درمانی خود در مواجهه با ش��یوع کرونا در این کش��ور است، میزان 
درخواست ها از دولت برای توجه به وضعیت اقتصاد و توسعه یک برنامه محرک رو به 
افزایش است. در شرایط مالی کنونی دولت حسن روحانی چه می تواند بکند؟ دولت 
نه تنها با کاهش درآمدهای مالی کوتاه مدت خود مواجه ش��ده بلکه به سپرده های 
ارزی خود در بانک های خارجی نیز به دلیل تحریم ها دسترس��ی ندارد و نمی تواند 
امیدوار به تامین مالی از طریق انتش��ار اوراق قرضه در بازارهای خارجی باش��د. در 
نتیجه، گزینه های دولت برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد محدود است اما 
هنوز کارهایی وجود دارند که می شود انجام داد: اصالحات و بازسازی ساختارها که 

البته با توجه به چالش های موجود، روندی طوالنی مدت خواهد بود.
دولت چگونه کسری بودجه 99 را پر خواهد کرد؟

به گزارش ایس��نا، پایگاه خب��ری »المانیتور« ادامه می دهد: این مس��ئله خیلی 
پنهانی نیست که دولت سیاست های مالی انقباضی را انتخاب کند: قیمت نفت )در 
بازارهای جهانی( س��قوط کرده و درآمدهای مالیاتی نیز به احتمال زیاد با توجه به 
پیامدهای س��نگین کرونا بر روی فعالیت کسب و کارها محقق نخواهد شد. عالوه 
بر این رئیس جمهور روحانی پیش��تر از اختصاص ۲0درصد کل بودجه امسال برای 
مب��ارزه با کرونا خب��ر داده بود. در نتیجه دولت ایران با یک کس��ری بودجه بزرگ 
مواجه است و سوال مهم این است که دولت چگونه این کسری را پر خواهد کرد؟ 
گزینه های س��نتی نظیر برداش��ت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق قرضه ریالی 
در بازارهای داخلی و اس��تقراض از بانک مرکزی همگی به ش��دت تورم زا هستند و 
باید از آنها در بحران کنونی پرهیز ش��ود. دولت همچنین ش��اید بخواهد که درآمد 
مالیاتی بیشتری داشته باشد اما این کار می تواند شرکت های بیشتری را به سمت 

ورشکستگی سوق دهد.
به گفته»المانیتور«، سیاست های اولیه دولت که در ابتدای سال جاری اعالم شد 
نشانگر تفکر جدیدی نبود. اعالم شد که برای کاالهایی که نمونه مشابه داخلی دارند 
مجوز واردات صادر نخواهد ش��د که این سیاست ممکن است باعث تشدید قاچاق 

و کاهش انگیزه ها برای بهبود رقابت پذیری محصوالت در بین تولیدکنندگان شود. 
کارشناس��ان معتقدند که در مقطع فعلی، س��ه مانع اصلی برای اجرای یک برنامه 
محرک کارا وجود دارد: تحریم ها، خألهای ساختاری و سیاست گذاری های نامناسب. 
هرچند تحریم ها از بعد خارجی بر عملکرد اقتصاد و در بعد داخلی بر توانایی دولت 
در دسترسی به منابع ارزی تاثیر گذاشته است، اما در حال حاضر چشم انداز روشنی 
ب��رای رفع یا کاهش تحریم ها وجود ندارد و در نتیجه دولت باید فعال روی دو مانع 

دیگر تمرکز کند.
استراتژی حداکثرسازی سیاست های حمایتی

یکی از اصالحات کلیدی در حوزه بودجه ریزی است، چراکه سیستم فعلی بخش 
قاب��ل توجه��ی از منابع را از طریق توزیع ناکارآمد ه��در می دهد. دولت می تواند با 
توجه به ش��رایط اضطراری ملی، دست س��ودجویان را از منابع بودجه ای قطع کند 
و ای��ن اقدام باید با کارهای دیگری برای افزایش ش��فافیت نظ��ام بودجه ای همراه 
شود. یک مسئله مهم دیگر، پایان دادن به سیاست گذاری نامناسب تعیین دستوری 
نرخ ارز اس��ت. ن��رخ دالر ۴۲00 تومانی اکنون تنها حدود یک چه��ارم نرخ ارز در 
بازار آزاد اس��ت و همین باعث ایجاد فس��اد و رانت در نظام ارزی شده است. شکی 
نیست که یکسان سازی نرخ ارز پیامدهای دردناکی از جمله در حوزه تورمی داشته 
باش��د، اما تصحیح نرخ های ارز باعث دستیابی به اهداف مختلفی نظیر بهبود کلی 
جایگاه مالی دولت، کاهش فس��اد در ش��بکه های ارزی و قاب��ل پیش بینی پذیرتر 
ش��دن شرایط اقتصاد برای کسب و کارها ش��ود که همواره قربانی نامطمئن بودن 

سیاست گذاری های اقتصادی شده اند.
از سوی دیگر، اگرچه تصمیم دولت برای اختصاص مبلغی در حد ۱0 میلیارد دالر 
برای حمایت از اقتصاد ایران در برابر پیامدهای ویروس کرونا تصمیم درس��تی بود، 
اما دولت نیاز به یک اس��تراتژی برای به حداکثر رساندن نتایج مثبت سیاست های 
حمایتی خود دارد. با توجه به ظرفیت های داخلی اقتصاد ایران، کار بهتر آن اس��ت 
که به جای اتخاذ رویکرد حمایتگرایانه از راه حل توانمندسازی بخش های مختلف 
بهره برد. با توجه به شرایط موجود، این کار، خیلی راحت نخواهد بود به ویژه اینکه 
بهبود ش��رایط بازار کار نیز یک اولویت مهم برای دولت اس��ت. در س��ال گذشته ) 
۱۳9۸( بخش کشاورزی رشد مثبت را تجربه کرد و انتظار می رود امسال نیز بخش 
کشاورزی به تقویت رشد تولید ناخالص داخلی کمک کند با این حال دولت باید به 

تامین نیازهای این بخش به ویژه کسب و کارهای کوچک فعال در حوزه کشاورزی 
توجه کند. دولت باید در کنار رش��د بخش کش��اورزی، سرمایه گذاری بیشتری در 
صنایع فرآوری غذایی انجام دهد که باعث اش��تغال زایی بیش��تر و ایجاد پتانس��یل 

صادراتی جدیدی در بازارهای منطقه خواهد شد.
صنایع دس��تی نیز یکی دیگر حوزه هایی است که می تواند به اشتغال زایی کمک 
کند. پتانسیل بزرگی برای تولید صنایع دستی سنتی و مدرن در ایران وجود دارد. 
دولت هم چنین می تواند با سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه بیشتر در بخش معدن، 
جلوی خام فروش��ی را بگیرد و ارزش اف��زوده صادرات مواد معدنی را افزایش دهد. 
در هر دو بخش معدن و صنایع دستی، کاهش سختگیری های دولت روی فعالیت 
بخش خصوصی و ارائه وام ها و تسهیالت ارزان قیمت می تواند گره گشا باشد. دولت 
همچنین می تواند به جای وام دهی به بنگاه های بزرگ روی ارائه تسهیالت بیشتر به 

کسب و کارهای کوچک و متوسط تمرکز کند. 
سرمایه ایرانیان خارج از کشور و فرصت های کرونایی

در روزهایی که برخی از بخش های س��ودآور نظیر گردشگری نه تنها 
در ایران بلکه در سراس��ر جهان در نتیجه شیوع کرونا روزهای خوبی را 
نمی گذرانند، دولت می تواند روی توس��عه بخش های جدیدی حس��اب 
کند که یکی از منحصر به فردترین دارایی های پنهان ایران در ش��رایط 
کنونی، ایرانیان خارج از کش��ور هس��تند. جذب چهره های کلیدی این 
جامعه نیازمند انجام برخی اقدامات اس��ت که ش��اید برای دولت سخت 
باشد اما قطعا نقش سازنده ای در ایجاد کسب و  کارهای جدید و ایجاد 
ش��غل در ایران خواهد داش��ت. ش��فافیت بهتر  و آزادی های اجتماعی، 
بهبود محیط س��رمایه گذاری و اطمینان دهی به این افراد برای فعالیت 

در ایران از جمله اقداماتی است که می تواند صورت گیرد.
همچنین با وجود پیامدهای منفی غیرقابل انکار کرونا، در نتیجه بحران کنونی، 
فرصت  هایی نیز برای اقتصاد پدید آمده اس��ت برای مث��ال مصرف بنزین در ایران 
تقریبا نصف ش��ده و این به معنای افزایش فرصت صادرات این فرآورده اس��ت که 
می تواند به نوبه خود باعث افزایش درآمدهای ارزی دولت شود. عالوه بر آن ظرفیت 
زیادی در صنایع ایران وجود دارد که می تواند برای تولید تجهیزات پزشکی، ماسک 

و مواد ضدعفونی کننده استفاده شود.

گزارش » المانیتور« از سرنوشت اقتصاد ایران در عصر کرونا

بودجه ریزی و ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ پاشنه آشیل اقتصاد

ب��ه گفته بانک مرکزی، تعداد چک های برگش��تی در بهمن ماه س��ال 
گذش��ته ۳.۶درصد باال رفت. آنطور که بان��ک مرکزی گزارش داده، در 
بهمن ماه ح��دود ۷۱9 هزار فقره چک به ارزش ۱۱۶ هزار میلیارد ریال 
برگش��ت خورده که نس��بت به دی ماه از نظر تعداد ۳.۶درصد و از نظر 

مبلغ ۴.۱درصد افزایش داشته است.
براس��اس تازه ترین آمار بانک مرکزی، ح��دود ۸ میلیون و ۶00 هزار 
فقره چک به ارزش حدود ۱۲۱9 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه پارسال 
در کل کش��ور مبادله ش��د که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به 

ترتیب ۱.۶درصد و ۱0.۳درصد افزایش را نشان می دهد.
در دومی��ن ماه زمس��تان در اس��تان تهران ح��دود ۲ میلیون و 900 
هزار فقره چک به ارزش��ی بالغ بر ۶۳0 هزار میلیارد ریال مبادله ش��د. 
همچنین در این ماه در سراسر کشور بالغ بر ۷میلیون و ۸00 هزار فقره 
چک به ارزش��ی بیش از یک هزار و ۱0۲ میلیارد ریال وصول ش��د که 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.5درصد و ۱۱درص�د 
افزایش را نشان می دهد. از نظر کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده 
در همین ماه نیز به ترتیب 9۱.۶درصد و 90.5درصد وصول شده است.
همچنی��ن از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله ش��ده در بهمن ماه به 
ترتیب ۸.۴درصد و 9.5درصد برگش��ت داده ش��ده است. این در حالی 
اس��ت که درصد تعداد و مبلغ چک های برگش���ت داده شده در دی ماه 
پارس��ال به ترتیب ۸.۲درصد و ۱0.۱درصد و در بهمن ماه س��ال ۱۳9۷ 

ب���ه ترتیب 9.۷درصد و ۱۱.۱درصد بوده اس��ت. همچنین در ماه مورد 
گزارش در استان تهران حدود ۲۱۴ هزار فقره چک ب�ه ارزش ب�یش از 
5۳ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۴درصد و از 
نظر ارزش ۸.5درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده است.
از س��وی دیگر، تعداد تراکنش های شبکه پرداخت کشور )کارتخوان، 
موبایلی و اینترنتی( در اس��فندماه 9۸ که ش��یوع کرونا ش��تاب گرفت، 
کاهش داشته که علت اصلی آن را می توان در تعطیلی مشاغل و اصناف 

پرمشتری مانند رستوران ها و سینماها جست وجو کرد.
بررس��ی جداول آماری شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور نشان 
می دهد در اسفندماه پارسال، تعداد ۲میلیارد و ۲۸0 میلیون تراکنش به 
ارزش ۳۲۸ هزار و ۱۷0 میلیارد تومان در ش��بکه پرداخت کارت کشور 
انجام ش��ده که از نظر تعداد تراکنش نس��بت ب��ه بهمن ماه ۱.۳۷درصد  

)معادل ۳۱ میلیون و 5۸0 هزار و ۷۶۲ تراکنش( کاهش یافته است.
ارزش تراکنش های ش��بکه پرداخت کش��ور در اس��فند 9۸ نسبت به 
بهمن همین س��ال نیز حاوی رش��د ۱.۲۲درصدی بوده است. در بهمن 
۱۳9۸ تع��داد ۲میلیارد و ۳۱۲ میلی��ون تراکنش به ارزش ۳۲۴ هزار و 
۲۳0 میلی��ارد تومان از طریق ش��بکه پرداخت انجام ش��ده بود. کاهش 
۱.۳۷درص��دی تعداد تراکنش های ش��بکه پرداخ��ت در حالی رخ داده 
که در اس��فند 9۸ به دلیل ش��یوع کرونا، محدودیت هایی در اس��تفاده 
از اس��کناس و پول نقد ایجاد ش��ده و همچنین تبلیغ گسترده ای برای 

استفاده از کارتخوان و سایر روش های پرداخت غیرحضوری انجام شد.
پیگیری ه��ا نش��ان می دهد که علت تعداد تراکنش ها، تعطیل ش��دن 
برخی اصناف و مش��اغل به علت ش��یوع کرونا در اسفندماه بوده است. 
به عنوان مثال، رس��توران ها، فس��ت فودها، سینماها و مراکز فرهنگی و 
... با اس��تفاده از کارتخوان، بخش قابل توجهی از تراکنش ها را به خود 
اختصاص می دادند، اما پس از ش��یوع کرونا، میزان مراجعه و استفاده از 
این دس��ته از کاالها و خدمات به تدریج کاهش یافت و س��پس متوقف 
شد. البته با توجه به تشویق استفاده از خریدهای اینترنتی در هفته های 
اخی��ر، احتماال میزان تراکنش ه��ای الکترونیکی به تدریج رو به افزایش 

گذاشته و روند صعودی بیابد.
با اینکه میزان تراکنش های ش��بکه پرداخت در اس��فند 9۸ نسبت به 
ماه قبل خود کاهش داش��ته اما بررس��ی آمار یکس��اله نشاندهنده رشد 
قابل توجه در این بخش است. جداول آماری شبکه الکترونیکی پرداخت 
کارت کشور )شاپرک( نشان می دهد تعداد تراکنش های شبکه پرداخت 

در اسفند 9۸ نسبت به اسفند 9۷ رشد ۲.۸درصدی داشته است.
مبلغ و ارزش تراکنش های ش��بکه پرداخت نیز در دوره مورد بررسی 
نشان دهنده رش��د ۱۱.۶درصدی در کارنامه یکس��اله آن است. گفتنی 
اس��ت در اس��فند 9۷ نیز تعداد ۲ میلی��ارد و ۲۱۸ میلیون تراکنش به 
ارزش ۲9۳ هزار و 9۲۲ میلیارد تومان در ش��بکه پرداخت الکترونیکی 

کشور انجام شده بود.

از کاهش پرداخت های الکترونیکی تا افزایش چک های برگشتی

رد پای کرونا در سیستم بانکی

صمت تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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قیمت گذاری دستوری خودرو مانع دستیابی 
به جهش تولید است 

مشاور انجمن خودروسازان ایران قیمت گذاری دستوری را از موانع 
دستیابی به جهش تولید دانست.

داوود میرخان��ی رش��تی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار خبرخ��ودرو، 
درخصوص ش��اخص های موثر بر بهبود وضعیت تولید و افزایش تیراژ 
در سال 99، اظهار داشت: عالوه بر موضوع نقدینگی، مشکالت موجود 
در ح��وزه واردات مواد اولیه و همچنین خرید مواد اولیه پایه توس��ط 
قطعه س��ازان از تولیدکنندگان داخلی با قیمتی باالتر از قیمت جهانی 
در حال حاضر از موانع تولید در صنعت خودروسازی به شمار می روند.

وی اف��زود: اگر در روند تامین مواد اولیه خللی ایجاد نش��ود، تولید 
همانند س��ال گذشته ادامه می یابد و در غیر این صورت مشکل تولید 
خواهیم داشت. مش��اور انجمن خودروسازان ایران با اشاره به کاهش 
قدرت خرید مردم گفت: ش��یوع ویروس کرونا و مش��کالت اقتصادی 

ناشی از آن، میزان تقاضای موثر را کاهش خواهد داد.
میرخانی رش��تی ضم��ن تاکید بر لزوم هم��کاری بانک مرکزی در 
تحقق جهش تولید بیان کرد: هدف گذاری برمبنای افزایش تولید یک 
امر ضروری اس��ت که در راستای تحقق آن می بایست تالش های الزم 
صورت گیرد، اما عملیاتی شدن آن نیازمند همکاری واحدهای خارج 

از خودروسازی از جمله بانک مرکزی است.
وی همچنین اضافه کرد: وزارت صمت اگر بتواند بر تولیدکنندگان 
مواد اولیه پایه نظیر فوالد مبارکه و پتروش��یمی ها و کاهش قیمت ها 
اثرگذار باشد می توان نس��بت به افزایش تیراژ تولید امیدوار بود و در 

غیر این صورت دستیابی به اهداف دشوار خواهد شد.
مش��اور انجمن خودروس��ازان ایران قیمت گذاری دستوری را بالی 
جان خودروسازان دانست و تصریح کرد: خودروسازان در حال حاضر 
به کمک ارزیابی مجدد دارایی ها از تله ورشکس��تگی رها شده اند، اما 
با ادامه روند قیمت گذاری از س��وی دولت، طی چند ماه آینده مجددا 

ورشکسته خواهند شد!
میرخانی رشتی در ادامه به اصرار و سختگیری سازمان استاندارد و 
محیط زیست به اعمال استاندارد یورو 5 اشاره کرد و افزود: در حالی 
که خودروس��ازان در مس��یر تولید محصوالت قدیمی با ده ها مشکل 
مواجه هس��تند، اصرار ب��ر تولید محصوالت یورو 5 در این وانفس��ای 

مشکالت، مزید بر علت شده است.
وی با اش��اره به مش��کالت وزارت نفت در تولید و توزیع سراسری 
بنزین یورو ۴، گفت: کماکان اصرار س��ازمان های فو ق الذکر بر اعمال 
استاندارد یورو 5 ادامه دارد، هرچند سوخت مصرفی از استانداردهای 
الزم برخوردار نیس��ت؛ در چنین شرایطی دستیابی به استاندارد یورو 

5 امکانپذیر نیست.
مش��اور انجمن خودروس��ازان ایران در پایان درخصوص هزینه های 
عمومی بنگاهداری از جمله افزایش دستمزدها خاطرنشان کرد: دولت 
ب��ه دنبال کاهش ق��درت خرید مردم در جهت جب��ران آن، اقدام به 
افزایش دس��تمزدها می کند که ای��ن امر منجر به افزایش قیمت تمام 

شده و در نتیجه افت بیشتر تقاضا در بازار خودرو می گردد.

توقیف بیش از 3 هزار خودرو در طرح 
فاصله گذاری اجتماعی

مع��اون اجتماعی و فرهنگ پلیس راهور ناج��ا گفت از آغاز اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی تا روز گذشته )شنبه( تعداد جریمه های 
ص��ادره ب��رای رانندگان متخلف ۲۷ ه��زار و ۴5۱ مورد و خودروهای 

توقیفی ۳ هزار و ۱۷۴ مورد بوده است.
به گزارش روز یکش��نبه پای��گاه خبری پلیس، س��رهنگ عین اهلل 
جهانی اظهار داشت: از آغاز اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی تا روز 
گذش��ته، تعداد جریمه های صادره )جریم��ه 500 هزار تومانی( برای 
رانندگانی که با پالک غیربومی وارد ش��هرهای دیگر شده اند و به این 
طرح بی توجه بوده اند، ۲۷ هزار و ۴5۱ مورد اعالم ش��ده؛ همچنین ۳ 
هزار و ۱۷۴ خودرو نیز علی رغم تذکرات، اصرار به تردد در شهرهای 

غیرمحل سکونت خود را داشتند، توقیف شده است.
وی با اش��اره به اهمیت اجرای ط��رح فاصله گذاری اجتماعی تاکید 
ک��رد: این ط��رح با قوت ادامه دارد و ما نیز از م��ردم انتظار داریم که 
به این موضوع بیش از گذش��ته اهتمام داشته باشند و با خدمتگزاران 
خ��ود در نیروی انتظامی و پلیس راهور همکاری های الزم را داش��ته 

باشند.
معاون اجتماعی و فرهنگ پلیس راهور خاطرنشان کرد: شهروندان 
عزیز از ترددهای بی مورد جدا خودداری کنند و در خانه بمانند چراکه 
عدم توجه به این طرح، س��المت عموم جامعه را به خطر می اندازد و 
پلیس نیز با افراد متخلف و کسانی که طرح فاصله گذاری اجتماعی را 

رعایت نمی کنند، برابر قانون برخورد می کند.

غربالگری 6۷۰۰ نفر از کارکنان شرکت واحد 
اتوبوسرانی

مدیرعام��ل ش��رکت واح��د اتوبوس��رانی ته��ران از اج��رای طرح 
غربالگری۶۷00 نفر از کارکنان این ناوگان خبر داد.

به گزارش فارس، محمود ترفع درباره طرح غربالگری بیماری کرونا 
در راس��تای حفظ، صیانت و ارتقای س��المت کارکنان ش��رکت واحد 
اظهار داش��ت: اطمینان و مراقبت از سالمتی کارکنان و جلوگیری از 
بیمار شدن آنها و قطع زنجیره بیماری و بیماریابی از جمله اهداف این 
طرح محسوب می شود. وی با اشاره به اینکه در قالب طرح غربالگری، 
تس��ت های تب سنجی، س��نجش اکسیژن، ویزیت پزش��ک و بررسی 
عالئم بالینی کارکنان انجام ش��د، اظهار کرد: به تش��خیص پزش��ک، 
بخشی از همکاران شرکت واحد توسط تیم پزشکی شرکت شهر سالم 

مورد آزمایش خون نیز قرار گرفتند.
مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران با اعالم اینکه با وجود 
اتخاذ و اجرای اقدامات پیش��گیرانه و بهداشتی، متأسفانه تاکنون ۴0 
نفر از همکاران ما که ۱۸ نفر از آنها را رانندگان تش��کیل می دهند به 
بیماری کرونا مبتال شده اند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای طرح 
غربالگری، آن دسته از همکارانی که مشکوک به این بیماری هستند، 

شناسایی شوند تا هرچه زودتر مورد مداوا و درمان قرار گیرند.

نماگربازارسهام

شرکت صنایع تولیدی کروز با سه دهه فعالیت در زمینه تولید قطعات خودرو، 
در واحد تحقیق و توس��عه خود اقدام به طراحی و بومی سازی بسیاری از قطعات 

پیشرفته خودرو کرده است.
به گزارش کارگر نیوز، تحقیق و توسعه در این شرکت از دو واحد الکترونیک و 
مکانیک تشکیل شده که بالغ بر ۲50 نفر در زمینه پیشبرد داخلی سازی قطعات 

خودرو فعالیت دارند.

ک��روز به منظور در اختیار گرفتن بازاره��ای هدف که به دنبال کاهش قیمت 
تمام شده، کیفیت باال و تنوع محصول است، از بدو تاسیس همواره توجه ویژه ای 
به امر تحقیق و توس��عه داش��ته اس��ت. این واحد در کروز از سال ۱۳۸9 در دو 
بخش الکترونیک و مکانیک ش��روع به فعالیت کرد و تا امروز توانسته بسیاری از 

قطعات خودرو را بومی سازی کند.
کروز در س��ال گذش��ته برای ارتقای دان��ش فنی، کاه��ش هزینه های تولید، 
 افزایش بهره وری، بهینه س��ازی مواد، طراحی محصول و تغییرات مهندسی خود 
پروژه هایی به صورت موازی با دانش��گاه های امیرکبیر، تهران و شریف پیش برده 
اس��ت و حدود ۴0 نفر از دانش��جویان این دانش��گاه ها در واحد تحقیق و توسعه 
مس��تقر هستند که در آینده با گذراندن واحدهای آموزشی می توانند جذب این 
واحد ش��وند. البته همانند کلیه پروژه های تحقیقاتی، نتیجه تحقیق و توسعه در 
این صنعت نیز در کوتاه مدت مش��خص نمی شود و ممکن است ماه ها و یا بیش 
از یکس��ال زمان الزم باش��د تا حاصل کار نمایان شود. کروز با درک این موضوع 
آینده نگری را اس��اس کار خود قرار داده که امروزه نتایج سال ها تالش و فعالیت 

در این زمینه دیده می شود.

در سال گذشته کروز توانست با همت مهندسان خود و ارتباط با دانشگاه های 
مذکور به خودکفایی بس��یاری از قطعات مانند کنترل بدنه نس��ل جدید تعدادی 
از خودروهای داخلی، مدل های متفاوت س��وئیچ، ECU نس��ل جدید که دارای 
قابلیت های منحصر به فرد اس��ت، طراحی و ساخت اجزای مکانیکی پلتفرم های 
برقی کروز و بهینه س��ازی آن ش��امل مجموعه جعبه الکترونیک��ی کنترل بدنه، 
متعلق��ات مکانیکی جعب��ه الکترونی��ک ECU، فیوزباکس ها و ... دس��ت یابد. 
همچنی��ن در ای��ن بنگاه اقتص��ادی جهت پیش��برد روند بومی س��ازی قطعات، 
کمیته ای تخصصی با هدف بررس��ی نیازمندی ه��ا و انتخاب پروژه ها و قطعات با 
اولویت باال تش��کیل ش��د که عوامل متفاوتی مانند مقرون به صرفه بودن، مواد و 
تجهیزات موردنیاز و ... را امکان س��نجی و بر این اس��اس زمینه طراحی و تولید 

قطعات موردنظر فراهم می شود.

امیرحسن کاکایی درخصوص تأثیر تولید محصوالت جدید بر کاهش قیمت ها 
اظهار داش��ت با وجود دو قیمت کارخانه و قیمت بازار، کاهش قیمت ها از سوی 

خودروسازان به هیچ وجه وجود ندارد.
وی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص خودروهای پرتیراژ داخلی 
گفت: قیمت ها در این بخش نیز زیانده هستند. به عنوان مثال مبنای قیمت ۳۸ 
میلیونی خودروی پراید، بهمن ماه 9۷ اس��ت و با وجود تورم 50درصدی امکان 

کاهش آن میسر نیست.
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنع��ت ایران درخصوص قیمت بازار افزود: 
قیمت ۷0میلیونی پراید ناش��ی از حباب ایجادش��ده در ب��ازار و برمبنای عرضه 
و تقاضای مبتنی بر س��رمایه گذاری اس��ت نه برمبنای عرض��ه و تقاضای واقعی 

مصرف کننده و تولیدکننده.
کاکایی ادامه داد: قیمت معقول پراید 50 میلیون تومان اس��ت و قیمت فعلی 
براساس هیجان بازار ش��کل گرفته که در صورت افزایش تیراژ به تدریج کاهش 

می یابد. وی بیان کرد: ش��رکت س��ایپا حداقل قیمت تمام شده خودرو و قطعات 
پراید را حدود ۴۲.5میلیون تومان اعالم کرده که حداقل برمبنای اقالم خریداری 

شده می بایست 50 میلیون تومان محاسبه شود.
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو تأکید کرد: در صورت اجرای اس��تانداردهای 

آالیندگی این خودرو قیمت باالتری نسبت به قیمت پایه فعلی خواهد داشت.
کاکای��ی با بیان اینک��ه قیمت های بازار باالتر از قیمت های پایه اس��ت، گفت: 
کاه��ش قیمت ها به واکنش بازار می انجامد و بن��ده این اطمینان را می دهم که 

سیر نزولی خودرو را در سال 99 شاهد نخواهیم بود.
وی اف��زود: یک خودروی جدید در ابتدای ورود به ب��ازار، تیراژ پایینی دارد و 
برای افزایش تیراژ به دو یا س��ه س��ال زمان نیازمند اس��ت که اصطالحاً رمپاپ 

می گویند.
این کارش��ناس صنعت خودرو درخصوص داخلی سازی 90درصدی قطعات در 
کش��ور گفت: در ش��رایط تحریم داخلی س��ازی ۱0درصد باقی مانده و به دلیل 

فقدان مواد اولیه آن در کش��ور امکان پذیر نیس��ت و همین موضوع روند افزایش 
تیراژ را کند می کند.

کاکایی قیمت فعلی خودرو را ناشی از وضعیت اقتصادی کشور دانست و یادآور 
شد: تقاضای واقعی یک میلیون و ۲00هزار دستگاه در سال است که تولید فعلی 

حدود ۸00هزار خودرو است.
وی با اش��اره به افزایش مقطعی قیمت پراید همراه با افزایش تیراژ آن تصریح 
ک��رد: قیمت ها با میزان عرضه ارتباط��ی ندارد و علت اصلی آن وجود هیجان در 

بازار سرمایه گذاری و کاهش ارزش ریال است.
عض��و هی��أت علمی دانش��گاه عل��م و صنعت متذک��ر ش��د: در نتیجه عرضه 
خودروهای جدید بر قیمت ها و هیجان بازار تأثیر چندانی نخواهد داشت، اما در 
بلندمدت عملکرد قوی صنعت خودرو و ایجاد ارزش افزوده باال به معنای افزایش 
قدرت اقتصاد کشور است و تأثیر آن بر ارزش ریال است که به تدریج به کاهش 

قیمت ها و ثبات آن می انجامد.

تحقیق و توسعه کروز در سال گذشته منجر به بومی سازی صدها قطعه پیشرفته شد

کاهش قیمت خودرو در سال 99 امکانپذیر نیست

مش��اور ش��هردار تهران درخصوص ادامه تعلیق اجرای طرح ترافیک در 
ته��ران ت��ا ۳0 فروردین گفت این موضوع این هفته و براس��اس داده های 

موجود بررسی و درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.
به گزارش تس��نیم، غالمحسین محمدی مشاور شهردار تهران در پاسخ 
به این سوال که اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در جلسه دیروز ستاد 
مقابله با کرونا و به دستور ریاست جمهوری تا ۳0 فروردین ادامه پیدا کرده 
است آیا در شرایط طرح ترافیک تغییری ایجاد خواهد شد یا خیر گفت: به 
هر تقدیر تصمیمات در شهرداری تهران هم به نوعی تابع تصمیمات ستاد 

ملی مقابله با کرونا است.
وی افزود: درخصوص اینکه تعلیق اجرای طرح ترافیک که پیش از این 
تا ۲0 فروردین قرار بوده اس��ت انجام گیرد تا ۳0 فروردین تمدید ش��ود 

تابع بررس��ی برخی ضوابط و پارامترها است. محمدی گفت: ما باید تاثیر 
تعلیق طرح ترافیک را بر روی کاهش استفاده مردم از ناوگان حمل و نقل 
عمومی و همچنین کاهش حضور مردم ببینیم و سپس در صورت کاهش 
محسوس و چشمگیر نسبت به تعلیق اجرای طرح ترافیک تصمیم بگیریم.

مشاور شهردار تهران درخصوص اینکه این احتمال وجود دارد که تعلیق 
ط��رح ترافیک ادامه پیدا کند ی��ا خیر گفت: هر دو موضوع ادامه تعلیق یا 

لغو تعلیق آن در دست بررسی است و به مردم اطالع رسانی خواهد شد.
این در حالی است که روز گذشته و در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
که با حضور حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان برگزار 
ش��د مقرر ش��د طرح فاصله گذاری اجتماعی تا ۳0 فروردین ماه در کشور 

به اجرا درآید.

ترافیک این روزها به دلیل لغو طرح ترافیک
همچنین پیروز حناچی شهردار تهران دیروز در جلسه شورای اسالمی 
شهر تهران گفته است: نمی توان حمل و نقل عمومی را تعطیل کرد زیرا به 
هر ترتیب عده ای از شهروندان باید به محل کار خود بروند نظیر پزشکان، 

پرستاران و نیروهای خدماتی.
وی گفته بود: از این رو حمل و نقل عمومی تعطیل نش��ده اما همزمان 
اجرای طرح ترافیک لغو ش��ده تا بخشی از مردم با خودروهای شخصی به 

محل کار خود بروند و از حمل و نقل عمومی استفاده نکنند.
حناچی افزوده بود که بخشی از ترافیک این روزهای تهران هم می تواند 
ناشی از همین امر باشد که مردم برای استفاده از خودروی شخصی مایل 

بوده اند.

ادامه تعلیق طرح ترافیک تا ۳۰ فروردین بررسی می شود
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توصیه هایی به مدیران برای فرار از بحران 
مالی ناشی از ویروس کرونا

اگرچه ویروس کرونا تلفات چندانی را به همراه ندارد، با این حال س��رعت بسیار 
باالی انتقال آن باعث شده است تا بسیاری تقریبا تمامی کشورهای جهان در شرایط 
قرنطینه به س��ر ببرند. تحت این ش��رایط شرکت های مختلف با بحران مالی جدی 
مواجه شده و برخی اعالم ورشکستگی کرده اند. اگرچه نمی توان شرایط سخت حال 
حاضر که مش��خص نیس��ت تا چند وقت دیگر ادامه خواهد داشت را به حالت قبل 
برگردان��د، با این حال راهکارهایی وجود دارد که می تواند به ش��ما کمک کند تا با 
بحران مالی مواجه نشده و با یک مدیریت درست، امکان ادامه فعالیت را برای خود 
مهیا س��ازید. درواقع ویروس کرونا با تمامی سختی هایی که به همراه داشته است، 
یک تمرین فوق العاده برای مدیران است که قدرت مدیریت بحران خود را در معرض 
آزمایش قرار دهند. درواقع احتمال دارد که هرساله ویروس هایی نظیر کرونا را شاهد 
باشیم. به همین خاطر اگر از همین ابتدا آمادگی الزم را در خود ایجاد نکنیم، نابودی 
حتمی خواهد بود. در همین راستا به بررسی شش راهکار کامال کاربردی که به کمک 

آنها موفق شده ام تا کسب وکار خود را حفظ کنم، خواهم پرداخت. 
1-فروش آنالین داشته باشید 

در شرایط کنونی، توصیه ها این است که افراد تا حد امکان از خانه های خود خارج 
نشوند، با این حال افراد همچنان نیازهایی را خواهند داشت. به همین خاطر نمی توان 
برای خریدهای آنها نیز قرنطینه ای را اعمال کرد. تحت این شرایط در صورتی که به 
صورت آنالین محصوالت خود را به فروش برسانید، بدون شک با همچنان مشتریانی 
را خواهید داشت، با این حال فراموش نکنید که شما باید تمامی اصول بهداشتی را 
رعایت کرده و بر روی بسته بندی های خود نیز از پالستیک های پرس شده استفاده 
کنید تا خطری برای سالمت افراد محسوب نشود. همچنین توصیه می شود که امکان 
پرداخت های متنوعی را داش��ته باشید. برای مثال ممکن است بخشی از مشتریان، 
به علت ش��رایط قرنطینه خود با مشکل مالی مواجه باشند. به همین خاطر امکان 
پرداخت اقساطی و یا هر روش دیگری که نیاز به پرداخت کل هزینه به صورت یکجا 
را نداشته باشد، بدون شک راهکاری تاثیرگذار خواهد بود. همچنین فراموش نکنید 
که بهتر اس��ت تا در کنار محصوالت فعلی خود، برخی از اقالم نظیر مواد ش��وینده 
و بهداش��تی را نیز قرار دهید. درواقع ش��ما باید خود را با شرایط فعلی که نیاز افراد 

تفاوت هایی را پیدا کرده است، هماهنگ باشید. 
۲-حقوق کارمندان را کاهش دهید 

در شرایط سخت انتظارات این است که همگان در حد توان خود به یکدیگر کمک 
کنند. درواقع شما از تهدید فعلی، می توانید فرصتی را برای ارتقای جایگاه خود نزد 
جامعه هدف، استفاده کنید. برای این منظور تنها کافی است تا به جای اخراج برخی 
از کارمندان خود، پیشنهاد کاهش حقوق را بدهید. این مسئله بدون شک با استقبال 
مواجه خواهد شد. همچنین با توجه به این امر که بسیاری از شرکت ها کارمندان خود 
را اخراج کرده اند، بدون شک این اقدام شایسته و اخالقی شما، مورد توجه بسیار قرار 
خواهد گرفت. همچنین بهتر است که تا حد امکان به صورت دورکاری به کار خود 
ادامه دهید. این مسئله کمک خواهد کرد تا افراد نیز با مسئله کاهش درآمد خود، 
بهتر کنار بیایند. در نهایت این امر که از موسسات مختلف تقاضای کمک مالی و وام 

کنید، یکی دیگر از سیاست های کاربردی محسوب می شود. 
3-در شبکه های اجتماعی و رسانه ها حضور داشته باشید 

در ش��رایط فعلی میزان اس��تفاده افراد از اینترنت، ش��بکه های اجتماعی و انواع 
رسانه-ها افزایشی چشمگیر را پیدا کرده است. به همین خاطر شما می توانید از آن 
برای ساخت آینده ای بهتر استفاده کنید. برای مثال بسیاری از افراد از طریق ایجاد 
چالش ها و مسابقات، در همین شرایط سخت کنونی، میزان دنبال کنندگان خود را 
بیش از حد افزایش داده اند. در نهایت توجه داشته باشید شما باید دلیلی فراتر از نیاز 
را برای خرید افراد ایجاد کنید. برای مثال می توانید بخش��ی از س��ود خود را صرف 
کمک به افرادی که در ش��رایط فعلی با نیاز مالی ش��دید مواجه شده اند، اختصاص 
داده و یا به مراکز درمانی برای خدمت رسانی بهتر به بیماران کمک کنید. درواقع در 
شرایط فعلی شما باید سود خود را کاهش دهید. این امر باعث می شود تا سودآوری 
شرکت همچنان ادامه داشته باشد که بدون شک بهتر از قطع شدن کامل آن خواهد 
بود. همچنین شما می توانید در سایت و صفحه خود در شبکه های اجتماعی، اقدام 
ب��ه انجام تبلیغات کرده و از این طری��ق درآمد خود را افزایش دهید. درواقع اگرچه 
کرونا انواع کس��ب وکارها را با مشکل مواجه ساخته است، با این حال برای برندهای 
بهداشتی، باالترین سود را به همراه دارد. به همین خاطر بسیار طبیعی است که آنها 

نیاز به تبلیغات بیشتری داشته باشند. 
۴-پیش فروش داشته باشید 

شما می توانید تخفیف های ویژه ای را تعیین کرده و محصوالت خود را پیش فروش 
کنید. درواقع حتی اگر امکان تولید در شرایط فعلی برای شما مهیا نباشد، می توانید 
از برنامه های آینده صحبت کرده و از همین امروز مشتریانی را ایجاد کنید. همچنین 
شما می توانید فعالیت های جانبی را در دستور کار خود قرار دهید. برای مثال فعالیت 
در بورس، ایجاد دوره  های آموزشی مختلف در زمینه کاری خود از جمله ساده-ترین 

این موارد محسوب می شود. 
5-چالش های پیش رو را پیش بینی کنید 

بدون شک فضای کس��ب وکار پس از رفع کامل ویروس کرونا با تغییراتی همراه 
خواهد بود. بدون شک اکر شما بتوانید این تغییرات را پیش بینی کرده و خود را برای 
آن آماده کنید، می توانید به درآمدهای بس��یار باالیی دست پیدا کنید. درواقع شما 
باید اس��تراتژی جدیدی را برای خود ایجاد کنید. همچنین شما می توانید با کمک 
کردن به دولت، از آنها کمک های مالی دریافت کنید. برای مثال این امر که شرکت 
را به مکانی برای قرنطینه بیماران و یا انبار کردن داروهای پزشکی تبدیل کنید، یکی 

از این موارد محسوب می شود. 
6-صحبت کنید 

ممکن است شما بدهی هایی را داشته باشید. برای مثال اجاره ای بودن محل 
کار یکی از این موارد محس��وب می شود. تحت این شرایط با توجه به کاهش 
شدید درآمد، توان پرداخت آنها عمال غیرممکن خواهد بود. تحت این شرایط 
توصیه می شود که با افراد مختلف در این رابطه صحبت کرده و از آنها بخواهید 
که طلب خود را در زمانی مناسب تر دریافت کنند. بدون شک با توجه به جهانی 
بودن این مش��کل، بعید است که با مخالفت آنها مواجه شوید، با این حال در 
صورتی که بتوانید حداقل بخشی از این هزینه ها را پرداخت کنید، بدون شک 
بهتر خواهد بود. علت این امر به این خاطر است که افرادی که از شما طلبی را 
دارند نیز در شرایط فعلی بدون شک با مشکالت مالی دست به گریبان هستند. 
درواقع الزم اس��ت تا به یک توافق دو طرفه که حاصل کمک مش��ترک است، 

دست پیدا کنید.  
در نهایت در صورتی که همچنان در شرایط بحرانی به سر می برید، توصیه می شود 
که تا بخشی از سهام شرکت را به فروش رسانده و یا با برندهای دیگر ادغام شوید، با 
این حال اگر همکاری شما با برندی باشد که کرونا چندان مشکلی را برای آنها ایجاد 
نکرده است، به مراتب بهتر خواهد بود. درواقع شما می توانید با یک ایده و پیشنهادی 

جذاب، آنها را به اطمینان از سودآور بودن همکاری و کمک به شما، برسانید. 
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وبالگ نویسی همیشه یکی از راهکارهای مناسب برای تعامل با مخاطب هدف 
محس��وب می شود. اغلب برندها دارای وبالگ رس��می برای تعامل هرچه بهتر با 
مش��تریان هستند. بازاریابی درست در وبالگ رسمی برند امکان افزایش ترافیک 
س��ایت رس��می را نیز فراهم می کند. همچنین جایگاه برند ما در حوزه کسب و 
کار به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. برخی از برندها در میان رقبا به دلیل بیان 
نکات کاربردی و کارشناسی درباره کسب و کارشان دارای شهرت بسیار بیشتری 
هس��تند. امروزه بازاریابی از طریق وبالگ نویس��ی کاربردهای بسیار زیادی دارد. 
برندهای بزرگ همیش��ه حساب ویژه ای بر روی این الگوی بازاریابی می کنند. به 

همین خاطر سرمایه گذاری باالیی در حوزه موردنظر صورت می گیرد. 
م��ا در طول پژوهش برای یافتن ترندهای برتر حوزه وبالگ نویس��ی به برخی 
از نکات و ابزارهای جالب برخورد کردیم. ش��اید در نگاه نخس��ت انگیزه کاربران 
ب��رای مطالعه محتوای وبالگ ها در طول یک دهه اخیر به ش��دت کاهش یافته 
باش��د. اگرچه این امر در نگاه نخست درست به نظر می رسد، اما از اساس دارای 
ایراد است. هنوز هم بسیاری از مخاطب های عالقه مند به کسب و کارهای خاص 
اقدام به مطالعه محت��وای بازاریابی در وبالگ ها می کنند. مزیت وبالگ ها امکان 
بیان محتوای تخصصی تر در حوزه کسب و کار است. بنابراین هنوز هم وبالگ ها 
طرفداره��ای خاص  خ��ود را دارد.  مزیت اصلی وبالگ ها امکان دسترس��ی تمام 
کاربران به آن در سراس��ر دنیاست بنابراین دیگر محدودیتی در زمینه دسترسی 

به کاربران پیش روی ما نخواهد بود. 
چرا وبالگ نویسی اهمیت دارد؟

بدون تردید وبالگ نویسی اهمیت بسیار بیشتری در مقایسه با آنچه شما گمان 
می کنید، دارد. بس��یاری از کسب و کارها نسبت به اهمیت های وبالگ نویسی به 
طور کامل بی توجه هس��تند. براس��اس گزارش موسسه ویش بالگ به طور کلی 

چهار مزیت برای وبالگ نویسی از نقطه نظر بازاریابی وجود دارد:
• افزایش ترافیک آنالین به سوی کسب و کارمان

• بهبود وضعیت سئو برندمان
• نمایش جلوه ای پیشرو از برندمان در حوزه کسب و کار

• شانس تعامل بهتر با مشتریان هدف و برندهای حاضر در کسب و کارمان
وقتی ما وبالگ رس��می برای برندمان تاسیس می کنیم، شانس تولید محتوای 
تخصصی و اظهارنظر کارشناسی را خواهیم داشت. این امر اهمیت بسیار ویژه ای 
دارد. نکته مهم در این میان ایجاد ارتباط میان س��ایت رسمی برندمان با وبالگ 
است. اش��تباه برخی از برندها فعالیت در زمینه وبالگ نویسی بدون بیان رسمی 
ارتباط آن با برندش��ان اس��ت. به این ترتیب ش��اید مخاطب هدف هرگز تمایلی 
به مش��اهده محتوای وبالگ موردنظر نش��ان ندهد. راهکار مناسب در این بخش 
اس��تفاده از اطالعیه ه��ای واضح و درج لینک وب��الگ در اکانت های برندمان در 

شبکه های اجتماعی مختلف است. 
وقتی ما به طور مداوم محتوای کاربردی در وبالگ رسمی برندمان را بارگذاری 
کنیم، وضعیت کسب و کارمان در موتورهای جست وجو بهبود پیدا می کند. یکی 
از المان های مهم برای الگوریتم گوگل به روز رسانی مداوم محتوای وبالگ هاست. 
ب��ه این ترتیب ما با تولید محتوا رتبه های بهتری در نتایج جس��ت وجوی گوگل 
پی��دا خواهیم کرد. بدون تردید اس��تفاده از کلیدواژه ه��ای کاربردی برای جلب 
نظر مخاطب هدف و بهبود وضعیت مدیریت س��ئو حیاتی اس��ت. خوش��بختانه 
امروزه اغلب سایت های بزرگ مانند گوگل ابزارهای ویژه و رایگانی برای مشاهده 

وضعیت کلیدواژه ها دارند. 
امروزه مقاالت بس��یار زیادی درباره ش��یوه نگارش درست در سایت و وبالگ 
رسمی برند وجود دارد. اغلب رقبای ما به احتمال زیاد از توصیه های رایج در این 
زمینه استفاده می کنند بنابراین عدم توجه ما به این حوزه فقط موجب جا ماندن 
از رقبا خواهد ش��د. امروزه ایده های جذابی برای نگارش مقاله در وبالگ رسمی 
برند وجود دارد. برخی از برندها هنوز هم بر روی تعدادی از ایده های قدیمی در 
حوزه بازاریابی تاکید دارند. این امر موجب دش��واری هرچه بیش��تر برای توسعه 
برند در حوزه بازاریابی می ش��ود. ما باید به طور مداوم در جست وجوی ایده های 
تازه برای نگارش محتوای تازه در وبالگ مان باشیم. در غیر این صورت به سرعت 

از عرصه بازاریابی کنار خواهیم رفت. 
شاید در نگاه نخست اطالع از امکان ارتباط و تعامل کاربردی با مخاطب هدف 
از طریق تولید محتوای جذاب برای ش��ما دشوار باشد. وبالگ  نویسی در طول دو 
دهه اخیر به طور مداوم در میان بازاریاب ها و برندها شهرت بسیار زیادی داشته 
اس��ت. یکی از عوامل اصلی پایداری ش��هرت این الگوی بازاریابی نتیجه بخش��ی 
باالی آن اس��ت بنابراین تمام برندها باید اس��تفاده از آن را مدنظر داشته باشند. 
در غی��ر این صورت ام��کان بازاریابی کاربردی برای آنها فراهم نخواهد ش��د. در 
ادامه ۱۲ ترند تازه در زمینه وبالگ نویس��ی از نقطه نظر بازاریابی مورد بررس��ی 

قرار خواهد گرفت. 
1. وبالگ های اطالعات محور

برخ��ی از برنده��ا در تالش برای ارائ��ه اطالعات کاربردی ب��ه مخاطب هدف 
هستند. این امر نیازمند اختصاص زمان مناسب برای پژوهش بر روی حوزه های 
مختلف کس��ب و کار است. امروزه به طور معمول برندهای دارای بودجه مناسب 
و فعال در عرصه های جهانی اقدام به راه اندازی این نوع وبالگ می کنند. اگر شما 
نی��ز ابزار و امکانات الزم را دارید، راه اندازی چنین وبالگی ایده مناس��بی خواهد 
بود.  نکته مهم در زمینه ایجاد وبالگ اطالعات محور تالش برای تولید اطالعات 
دس��ت اول است. برخی از برندها فقط اقدام به کپی برداری از پژوهش های دیگر 
برندها می کنند. این امر عالوه بر ش��کایت س��ایر برندها موجب افت میزان توجه 

مخاطب هدف به ما خواهد شد. 
۲. وبالگ های خالقانه

برخ��ی از برندها به دلیل خالقیت در زمینه فعالیت یا تولید محتوای بازاریابی 
دارای ش��هرت هستند. این امر شامل تولید محصوالت ساده اما خالقانه با هزینه 
اندک است بنابراین تالش برای پیاده سازی الگویی مشابه در زمینه وبالگ نویسی 
نیز طبیعی خواهد بود. مهم ترین گام در راستای ایجاد یک وبالگ خالقانه توجه 
به نیازهای اصلی مخاطب هدف اس��ت. این نیازها باید ارتباط مستقیمی با حوزه 
کس��ب و کار ما داشته باشد. در غیر این صورت امکان جلب نظر مخاطب هدف 

به محصوالت برندمان فراهم نخواهد شد. 
3. وبالگ های شرکتی

ش��رکت های مادر نیز در حال بررس��ی مزیت های وبالگ نویس��ی هستند. این 
امر ش��امل تالش برای ایجاد وبالگ های زیرشاخه برای شرکت به منظور پوشش 
کلی کسب و کار آنهاس��ت. شاید در نگاه نخست پرداختن به حوزه های مختلف 
در حوزه کس��ب و کار چندان ساده نباشد، اما در صورت استفاده از بازاریاب های 
حرفه ای در حوزه های مختلف به خوبی امکان مدیریت چنین وبالگ هایی فراهم 
می شود. امروزه برخی از وبالگ های مشهور و پرطرفدار در میان کاربران به طور 

همزمان از حوزه های مختلف کسب و کار حمایت می کنند. 
۴. وبالگ های شخصی

ایجاد برند ش��خصی همیشه جذابیت های خاص خود را دارد. این امر بسیاری 
از کارآفرینان را به س��وی ایجاد برند شخصی در کنار فعالیت حرفه ای شان سوق 
داده اس��ت. اگر ش��ما نیز به فکر تاسیس برند شخصی هس��تید، باید استفاده از 
مزیت های وبالگ را مدنظر قرار دهید. مزیت اصلی این امر امکان ایجاد ارتباطی 
ش��خصی با مخاطب هدف است. یکی از ایده های مناسب در زمینه ایجاد وبالگ 
ش��خصی پرداختن به پش��ت صحنه فعالی��ت روزمره به عنوان کارآفرین اس��ت. 
مشتریان امروزی عالقه بسیار زیادی به مشاهده پشت صحنه کسب و کار دارند 
بنابراین ما با پاس��خگویی به این نیاز مشتریان امکان جلب توجه آنها را خواهیم 
داشت. بی تردید در نگاه نخست این امر اندکی عجیب به نظر می رسد. پیش نیاز 
مدیریت وبالگ شخصی به صورت کاربردی اطالع از سلیقه مخاطب هدف است 

بنابراین ما باید مطالعه دقیقی بر روی مشتریان مان داشته باشیم. 
5. وبالگ های فرهنگی

حوزه گردش��گری همیش��ه مورد توجه وبالگ نویس ها بوده است. بسیاری از 
برنده��ای فعال در صنعت گردش��گری بخش مهم��ی از وبالگ های پرطرفدار را 
در اختی��ار دارن��د. تمام افراد پیش از اقدام برای س��فر به یک مقصد توریس��تی 
نی��از به اطالعات دقیق دارند. وبالگ های تخصصی در زمینه گردش��گری امکان 
فراهم س��اختن اطالعات موردنیاز کاربران را خواهند داشت. مزیت اصل این امر 
امکان ترغیب مخاطب هدف به اس��تفاده از خدمات برندمان در مقاصد موردنظر 
اس��ت. به این ترتیب ما با ارائه اطالعات مناسب به مخاطب هدف امکان افزایش 

درآمدمان را داریم. 
یکی از ترندهای برتر در زمینه وبالگ نویس��ی در حوزه گردش��گری توجه به 
ویژگی های فرهنگی اس��ت. این امر ش��امل معرفی فرهنگ ه��ای مختلف و بیان 
نقاط اش��تراک مختلف ش��ان اس��ت. این امر انگیزه مخاطب هدف برای سفر به 
مقاصد مورد تاکید ما را بیش��تر خواهد کرد. نتیجه این امر امکان بهره مندی از 

درآمد بیشتر برای برندمان خواهد بود. 
6. ایده های نوآورانه

برخ��ی از وبالگ ه��ا در زمینه معرف��ی ایده های نوآورانه حت��ی پیش از توجه 
برخی از کارآفرینان فعالیت دارند. این امر ش��امل شناسایی برخی از رویکردهای 
جایگزین در زمینه تولید محصولی خاص یا ارائه خدمات مختلف است. سرانجام 
چنی��ن ایده هایی به طور معمول همکاری صاحب��ان وبالگ موردنظر با برخی از 
سرمایه گذارها برای ایجاد استارت آپی نوپا است بنابراین اگر ایده های مناسبی در 
حوزه کس��ب و کار دارید، راه اندازی یک وبالگ خاص برای معرفی ایده های تان 
ضروری خواهد بود. این امر مزیت های بسیار زیادی برای ما به همراه دارد. اغلب 
کارآفرینان در ابتدای راه دارای بودجه کافی نیستند. همکاری با سرمایه گذارهای 
مختلف بدون معرفی ایده مان به آنها امکان پذیر نیس��ت بنابراین وبالگ رس��می 

بهترین مکان برای تعامل میان کارآفرینان و سرمایه گذارها خواهد بود. 
۷. وبالگ نویسی تخصصی

وبالگ ها در سراسر دنیا به خاطر فعالیت رایگان و دسترسی سریع مورد توجه 
هس��تند. امروزه برخی از برندها در زمینه ه��ای خاصی فعالیت دارند. این برندها 

بای��د اقدام به شناس��ایی مخاطب هدف خاص ش��ان کنند. فق��ط در این صورت 
امکان بهره مندی از مزیت های تعامل با مخاطب هدف خاص فراهم خواهد شد. 
بدون تردید در گام نخست تالش برای فعالیت برای یک گروه خاص دشوار به 
نظر می رسد. این امر بستگی به میزان تخصص ما در حوزه کسب و کارمان دارد 
و هرچه تخصص ما بیشتر باشد، امکان بازاریابی به صورت تاثیرگذار افزایش پیدا 
خواهد کرد. امروزه بسیاری از کاربران به دنبال وبالگ های عمومی نیستند. آنها 
بیش��تر به دنبال فضایی برای مطالعه اطالعات خاص و دس��ت اول موردنیازشان 
هس��تند. ما ب��ا ارائه چنین اطالعاتی ش��انس جلب نظر آنها را خواهیم داش��ت. 
هرچه دانش تخصصی  ما در یک حوزه مشخص کسب  و کار بیشتر باشد، امکان 
بهره مندی از آن در راس��تای تاس��یس وبالگ تخصصی بیشتر خواهد بود. اعتبار 
چنین وبالگ هایی در عرصه کس��ب و کار و میان مخاطب هدف همیش��ه بیشتر 

از سایر الگوهاست. 
8. وبالگ های خانوادگی

برخ��ی از خانواده ه��ا برای هماهنگی بیش��تر با یکدیگر و به اش��تراک گذاری 
لحظات خوش اقدام به تاس��یس وبالگ رس��می می کنند. شاید در نگاه نخست 
این امر هیچ اهمیت بازاریابی یا کاری نداش��ته باشد با این حال سرنوشت اغلب 
چنین وبالگ هایی فعالیت در عرصه سبک زندگی است. این امر با افزایش توجه 
کاربران به وبالگ موردنظر به ذهن اعضای خانواده می رس��د. اگر ش��ما از همان 
ابتدا فعالیت در زمینه س��بک زندگی را مدنظر داش��ته باشید، امکان بهره مندی 
س��اده تر از مزیت های بازاریابی را خواهید داش��ت. مهم ترین مزیت شما در این 

زمینه امکان توسعه هرچه سریع تر کسب و کار خواهد بود. 
9. نگارش محتوای خالقانه

انتشار کتاب امر دشواری محسوب می شود. بسیاری از افراد توانایی و خالقیت 
الزم ب��رای نگارش رمان های ج��ذاب را دارند، با این حال دش��واری های عرصه 
چاپ آنها را دلس��رد می س��ازد. اگر ش��ما قصد فعالیت به عنوان یک نویسنده را 
دارید، باید اس��تفاده از وبالگ را مدنظر قرار دهید. این امر امکان معرفی ش��ما 
به دامنه وس��یعی از مردم را به همراه دارد. بدون تردید همه نویس��ندگان بزرگ 
کارشان با قدم های کوچک شروع شده است بنابراین ما نیز باید راهکار مشابهی 
را دنبال کنیم. استفاده از وبالگ شخصی به عنوان محلی برای انتشار نوشته های 
تخصصی مان در زمینه ادبیات یا به اشتراک گذاری داستان های مان ایده مناسبی 

به منظور جلب نظر ناشران خواهد بود. 
1۰. وبالگ های مسافرتی

برخی از بهترین وبالگ های رس��می مربوط به حوزه گردش��گری اس��ت. این 
ام��ر با فعالیت آژانس های گردش��گری تفاوت عمده ای دارد. ام��روزه تعدادی از 
ماجراجویان خوش ذوق اقدام به تاس��یس وبالگ رسمی برای به اشتراک گذاری 
خاط��رات و محت��وای مرب��وط به سفرش��ان می کنند. اگر ش��ما نی��ز در زمینه 
ماجراجویی های هیجان انگیز فعالیت دارید، باید نس��بت به تولید محتوای جذاب 
درباره س��فرهای تان توجه کنید. مزیت اصل��ی این امر امکان بهره مندی از جلب 
توجه مخاطب هدف برای گسترش فعالیت های مان است. بسیاری از راهنماهای 
مشهور تورهای گردشگری فعالیت شان را همین طور شروع کرده اند. به هر حال 
ما باید فرصتی برای تعامل با مخاطب هدف ایجاد کنیم. در غیر این صورت آنها 

هرگز از فعالیت ما در این عرصه آگاه نخواهند شد. 
11. وبالگ های آموزشی

تالش برای یاد دادن نکات مختلف به مخاطب هدف همیشه ایده جذابی برای 
تاس��یس وبالگ اس��ت. امروزه برخی از س��ایت های بزرگ نیز در زمینه آموزش 
نح��وه فعالیت یا کار با دس��تگاه های مختلف فعالیت دارند. ای��ن امر در صورت 
پیگیری درست از سوی برندها مزیت های بسیار زیادی به همراه دارد. ساده ترین 
راهکار کس��ب درآمد از این شیوه دریافت هزینه اشتراک برای به اشتراک گذاری 
ویدئوهای آموزش��ی اس��ت. به این ترتیب ما با تکیه ب��ر توانایی ایده پردازی مان 

امکان جلب نظر مخاطب هدف را خواهیم داشت. 
1۲. وبالگ های فهرستی

یکی دیگر از ایده های س��اده و جذاب ب��رای راه اندازی وبالگ مربوط به ایجاد 
فهرس��تی از کارهای موردنیازمان اس��ت. این امر ش��امل بارگ��ذاری برنامه های 
کاربردی برای پیش��برد وضعیت کس��ب و کار است. بس��یاری از کارآفرینان در 
ماه های ابتدایی فعالیت ش��ان از این ایده استفاده می کنند. به این ترتیب دیگران 
نی��ز در جریان فعالیت برند ما قرار خواهند گرفت. یادآوری چنین نکاتی پس از 
مدت ها فعالیت در دنیای کسب و کار نوعی احساس نوستالژیک را به همراه دارد 

بنابراین استفاده از شیوه موردنظر نیز باید مدنظر برندها قرار گیرد. 
وبالگ نویس��ی در طول دو دهه اخیر دس��تخوش تغییرات بسیار زیادی شده 
اس��ت. ش��اید کمتر کاربری هنوز به تاثیرگذاری وبالگ ها در ح��وزه بازاریابی و 
کس��ب و کار باور داشته باشد. نکته مهم در این میان اعتماد به آمارهای رسمی 
اس��ت بنابراین ما باید با اس��تفاده از ایده های کاربردی و جذاب اقدام به تعامل 
مناسب با مخاطب هدف مان کنیم. استفاده از ترندهای مورد بحث در این مقاله 

برای شروع فعالیت ایده مناسبی به نظر می رسد. 
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 راهکارهای تقویت روحیه کارآفرینی
در کودکان

کودکان همیش��ه ایده های جالبی برای ش��غل های آینده ش��ان 
دارند. برخی از کودکان از همان س��ال های نخس��ت عالقه مند به 
فعالیت در حوزه های ورزش��ی هستند. ورزشکارانی نظیر تایسون 
فیوری و س��رنا ویلیامز در این دس��ته قرار دارند. برخی دیگر نیز 
عالقه من��د به فعالی��ت در حوزه های هنری هس��تند. این امر در 
صورت راهنمایی درس��ت والدین و ارائه امکانات موردنیاز موجب 

توسعه هرچه بهتر استعداد و عالقه آنها خواهد شد. 
شاید فعالیت در زمینه ورزش و هنر به اندازه کافی جذاب باشد، 
با این حال برخی دیگر از کودکان از همان ابتدای دوران کودکی 
تمایل به فعالیت در حوزه های فنی کارآفرینی دارند. افرادی مانند 

استیو جابز یا آریانا هافینگتن در این دسته قرار می گیرند. 
اگ��ر فرزندان ما در س��نین کودکی تمایل به مس��یر خاصی از 
کس��ب و کار نش��ان می دهند، وظیف��ه ما به عن��وان والدین آنها 
ارائ��ه راهنمایی های درس��ت خواهد ب��ود. به این ترتیب مس��یر 
ش��کوفایی اس��تعدادهای آنها به بهترین شکل ممکن طی خواهد 
ش��د. راهنمایی ذهن های جوان و نوش��کفته همیش��ه راحت تر از 
برنامه ریزی برای افراد بزرگسال است بنابراین باید مدیریت عالقه 
و تقوی��ت انگیزه کودکان از همان س��ال های ابتدایی مدنظر قرار 

گیرد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی راهکارهای پرورش توانایی و 
عالقه مندی های کودکان است بنابراین در ادامه به بررسی برخی 

از مهم ترین راهکارها در این زمینه خواهیم پرداخت. 
1. باشگاه های کارآفرینان جوان

ام��روزه بس��یاری از کارآفرین��ان جوان و کم  س��ن و س��ال در 
ش��هرهای مختلف مش��غول به فعالیت هس��تند. این امر موجب 
س��اماندهی باشگاه ویژه برای چنین کارآفرینانی شده است. شاید 
در نگاه نخست چنین باشگاه هایی بسیار حرفه ای به نظر برسد. به 
این ترتیب جایی برای کودک خردسال ما نخواهد بود. نکته مهم 
درخصوص فعالیت چنین باش��گاه هایی تالش برای آموزش نکات 
کاربردی به کودکان است. به این ترتیب ما با ثبت نام فرزندان مان 
در چنین باش��گاه هایی امکان بهره مندی از فرصت های بی نظیری 

را خواهیم داشت. 
گاهی اوقات در چنین باش��گاه هایی اف��راد و کارآفرینان موفق 
برای کودکان س��خنرانی می کنند. تجربه مالق��ات با کارآفرینان 
موفق در س��ال های ابتدایی زندگی هرگ��ز از ذهن کودکان پاک 
نمی شود. این امر شاید موجب تقویت انگیزه برخی از کودکان به 

منظور فعالیت در حوزه های خاصی شود. 
یک��ی از نگرانی های اصل��ی در دوران کنونی احس��اس تنهایی 
بیش از حد ک��ودکان در خانواده های کم جمعیت اس��ت. توانایی 
خالقیت کودکان همیش��ه در جمع فعال می شود. بنابراین ما باید 
برنامه دقیقی برای حضور کودکان مان در میان دیگر افراد همسال 
داشته باشیم. در غیر این صورت خطر احساس انزوای بیش از حد 

کودکان و عادت آنها به این شرایط افزایش خواهد یافت. 
اگر فاصله محل سکونت شما تا باشگاه کارآفرینان جوان بسیار 
زیاد اس��ت ام��کان حضور آنالین در کالس ه��ا را فراموش نکنید. 
این امر امکان بهره مندی از امکانات مش��ابه حضور در کالس ها را 

فراهم خواهد کرد. 
۲. اردوهای تابستانی کارآفرینی

اردوهای تابستانی همیش��ه مدنظر کودکان و خانواده های شان 
است. این دوره های آموزشی فرصت طالیی برای یادگیری اصول 
و هنجارهای اجتماعی از س��وی کودکان اس��ت. امروزه برخی از 
اردوهای آموزش��ی براس��اس اولویت های کارآفرینان س��اماندهی 
می ش��ود. اگر ش��ما عالقه مند به همراهی با فرزندتان برای ادامه 
فعالیت در حوزه کارآفرینی هس��تید، باید نس��بت به ثبت نام وی 

در چنین اردوهایی اقدام کنید. 
امروزه بس��یاری از والدین کودکان ش��ان را در مهد کودک ثبت 
نام می کنند. توصی��ه کلیدی من در این بخش توجه به اردوهای 
تابس��تانی کارآفرینان به جای کالس های مهد کودک اس��ت. به 
این ترتیب انگیزه و اس��تعداد کودکان ما به بهترین شکل ممکن 
تقویت خواهد ش��د. حضور معلم های حرف��ه ای و تحصیلکرده در 
زمین��ه کارآفرینی در چنی��ن اردوهایی موج��ب افزایش کیفیت 

آموزشی خواهد شد. 
اگر کودک ما با ش��رکت در دوره های آموزش��ی و تفریحی بدل 
به ایالن ماس��ک بعدی نش��د، باز هم ش��انس باالیی برای تقویت 
قدرت خالقیت وی وجود دارد. به این ترتیب ما با ثبت نام وی در 
اردوه��ای موردنظر در هر صورت به آینده بهتر کودک مان کمک 

خواهیم کرد. 
3. بازدید از شرکت ها یا استخدام معلم خصوصی

تمام کارآفرینان نیاز به ش��رکت در کالس های آموزشی یا طی 
کردن دوره های دانشگاهی را ندارند. برخی از افراد دارای استعداد 
درونی برای فعالیت در حوزه کارآفرینی هس��تند. این افراد حتی 
بدون طی کردن دوره های آموزش��ی نیز هوش بس��یار باالیی در 
زمین��ه مالی دارند بنابراین تکیه صرف بر روی دوره های بازاریابی 

کافی نیست. 
گاه��ی اوقات ما باید کودکان مان را نس��بت به حضور در عرصه 
واقعی کس��ب و کار ترغیب کنیم. این امر موجب آش��نایی وی با 
شرایط واقعی کسب و کار و کسب آمادگی برای حضور در چنین 

موقعیتی خواهد شد. 
برخ��ی از خانواده ها ب��رای آموزش بهتر فرزندان ش��ان اقدام به 
س��اماندهی تورهای بازدید از شرکت های بزرگ می کنند. به این 
ترتیب ک��ودکان امکان مالقات با کارمندان حرفه ای و مش��اهده 
دفتره��ای واقع��ی کار را خواهن��د داش��ت. البته برخ��ی دیگر از 
خانواده ه��ا نیز اقدام به اس��تخدام معلم خصوص��ی برای کودکان 
می کنند. این امر شامل درخواست از یک کارآفرین برای گفت وگو 
ب��ا کودکان در روزهای مش��خصی از ماه اس��ت. ای��ن امر موجب 

آشنایی تدریجی کودک ما با شرایط کسب و کار خواهد شد. 
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اگرچه هنوز س��ایه کرونا از س��ر جهانیان برداشته نش��ده است، با این حال تا 
به همین جا نیز درس-های بس��یار بزرگی را به همگان آموخته اس��ت. درواقع 
در حال حاضر همه جا صحبت از بحران مالی نه تنها برای ش��رکت ها بلکه برای 
افراد عادی نیز هس��ت، با ای��ن حال افرادی که منبع درآم��دی آنها متنوع بود، 
عمال مش��کل خاصی را نداش��ته اند، با این حال سوالی که مطرح است این است 
که چگونه می توان درآمد خود را افزایش داد؟ درواقع به عقیده بس��یاری از افراد 
برای افزایش درآمد تنها راهکار موجود افزایش ساعت کاری و یا رها کردن شغل 
فعلی و پیدا کردن کاری دیگر است، اما شما می توانید در کنار کار اصلی خود نیز 
درآمدهای قابل توجهی را داشته باشید. نکته جالب این است که بسیاری از افراد 
به قدری در این شغل دوم خود موفق ظاهر شده اند که از درآمد شغل اصلی نیز 
فراتر رفته اس��ت. در این رابطه اینترنت بهترین بس��تر موجود محسوب می شود. 

در این رابطه به بررسی ۱۱ مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
۱-وبالگ نویسی

کرونا بدون ش��ک باعث رونق کار وبالگ ها ش��ده است. علت این امر به خاطر 
این اس��ت که در فضای قرنطینه استفاده افراد از اینترنت چندین برابر می شود. 
در ای��ن رابطه تفاوتی ندارد که خود وبالگ��ی را ایجاد کنید و یا این  کار را برای 
یک برند انجام دهید، ش��ما می توانید در هر زمان و شرایطی در این رابطه حتی 
از طریق گوشی تلفن همراه خود نیز اقدام کنید. درواقع در زمینه وبالگ نویسی 
ش��ما قادر خواهید بود تا زمان موردنی��از را مدیریت کرده و مطالب را در اوقات 
استراحت و بیکاری خود نوشته و در سایت قرار دهید. با این حال برای موفقیت 

کامل در این زمینه توصیه می شود که با اصول سئو آشنایی پیدا کنید.
۲- کتاب الکترونیکی

امروزه جهان به س��متی در حال حرکت اس��ت ک��ه از کتاب های الکترونیکی 
به عنوان آینده این صنعت نام برده می ش��ود. عدم نیاز به حمل کتاب، امکانات 
متنوع و عدم نیاز به قطع درخت در کنار هزینه به مراتب پایین تر از جمله عوامل 
اس��تقبال از آنها محسوب می ش��ود. در این رابطه حتی اگر ایده ای برای نوشتن 
کتاب ندارید، می توانید در زمینه تولید آنها فعالیت کنید. برندهای فعال در این 
زمینه نیز بدون شک از همکاری با شما استقبال خواهند کرد. در این رابطه حتی 
بسیاری از سایت ها کتاب ها را خریداری می کنند و به ازای هر خرید و یا دانلود، 

شما را در سود خود سهیم خواهند کرد. 
۳-دوره های آموزشی

بدون شک هر فردی از مجموعه ای از مهارت ها برخوردار است که فضایی برای 
یاددهی آنها وجود نداش��ته است، با این حال اینترنت امکانات را بدون هیچ گونه 
هزین��ه ای فراهم می آورد. برای مثال اگر در زمینه نواختن یک نوع س��از مهارت 
داری��د، می توانی��د یک دوره آموزش��ی تعیین کرده و آن را به فروش برس��انید. 
همچنی��ن با ق��رار دادن آموزش-های خود در یوتیوب و اینس��تاگرام، می توانید 

طرفدارانی را به دس��ت آورده و از طریق تبلیغات و یا پیدا ش��دن مشتری برای 
آم��وزش در خانه آنها، درآمدهای قابل توجهی را داش��ته باش��ید. در این رابطه 
توصیه می ش��ود که در ابتدا یوتیوب را اولویت اول خود قرار دهید. علت این امر 
به این خاطر است که این شبکه شما را در سود خود سهم می کند و بزرگ ترین 

مکان به اشتراک گذاری ویدئو محسوب می شود. 
۴-کتاب صوتی 

اس��تفاده از زمان مرده، امروزه مورد توجه بس��یاری قرار گرفته ش��ده اس��ت. 
ب��رای مثال امکان مطالعه در هنگام رانندگی ابدا وجود ندارد، با این حال ش��ما 
می توانید بدون هیچ گونه مشکلی به یک کتاب صوتی گوش دهید. در این رابطه 
تولید پادکس��ت نیز می تواند کامال سودمند باشد، با این حال فراموش نکنید که 
شما باید از صدای مناسب و یک میکروفن باکیفیت برخوردار باشید. در غیر این 

صورت افراد گزینه های دیگر را مورد توجه قرار خواهند داد. 
5-بازاریابی وابسته 

در یک تعریف کلی این امر که برای محصوالت برندهای مختلف، مشتری سازی 
کنید را بازاریابی وابس��ته می گویند. این امر باعث خواهد ش��د تا بخشی از سود 
محصول به ش��ما اختصاص یابد. بدون ش��ک اگر ش��ما تنها بتوانید دوس��تان و 
اطرافیان خود را به مش��تری تبدیل کنید نیز درآمد خوبی را به دس��ت خواهید 
آورد، با این حال فراموش نکنید که بهتر اس��ت تا برخی از تکنیک های فروش و 
اعتمادس��ازی را یاد بگیرید تا با پاسخ های منفی به مراتب کمتری مواجه شوید. 
خوش��بختانه این موارد در مقاالت و سخنرانی های مختلف وجود داشته و نباید 

تصور کنید که یادگیری در این زمینه برای شما هزینه بر خواهد بود. 
6-ساخت اپلیکیشن 

تلفن های همراه به پرکاربردترین وسیله هر فرد تبدیل شده است. این امر به معنای 
آن است که اپلیکیشن ها شانس موفقیت باالیی دارند. به همین خاطر شما می توانید 
ایده های خود را اجرایی کرده و یا این اقدام را برای افراد دیگر انجام دهید. حتی اگر 
بر روی محصول خود قیمتی را نیز نگذارید، از طریق تبلیغات بدون شک درآمد خوبی 
را به دست خواهید آورد، با این حال بهتر است که قبل از شروع کار خود، نگاهی به 

موارد موجود بیندازید تا از انجام اقدامی تکراری جلوگیری شود. 
۷-اجاره دادن 

بس��یاری از چیزها وجود دارد که می تواند به اجاره گذاش��ته شود. بری مثال 
زمان هایی که در خانه حضور ندارید را می توانید به فرصتی پولساز تبدیل کنید. 
همچنین می توانید پذیرای توریس��ت های مختلف باشید. این امر حتی در رابطه 
با خودرو ش��خصی و ابزارهای��ی که در اختیار دارید نیز صادق اس��ت. به همین 
خاطر تنها کافی است تا فهرستی در این رابطه ایجاد کنید. خوشبختانه برای هر 
چیزی، انواع سایت ها وجود دارد. برای مثال کارهای دستی خود را می توانید در 

سایت Etsy به فروش برسانید. 
8-اینفلوئنسر و یوتیوبر

ب��ه افرادی که به صورت حرفه ای در ش��بکه های اجتماعی فعالیت می کنند و 
به واس��طه اقدامات خود به برندی ش��خصی و شهرتی دس��ت پیدا می کنند، در 

اصطالح اینفلوئنس��ر گفته می شود که ش��اخه های متعدد و متنوعی دارد. برای 
مثال اینفلوئنس��ر سفر یکی از این موارد محسوب می شود. شما می توانید با انواع 
برندها قرارداد امضا کرده و محصوالت آنها را به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم 
تبلیغ کنید. همچنین تبدیل ش��دن به واینر)کمدین های اینترنتی( و یا فعالیت 
در ش��بکه یوتیوب که در اصطالح به این افراد یوتیوبر گفته می شود نیز می تواند 

به افزایش درآمد شما کمک کند. 
9-عکاسی

یکی از مهارت هایی که امروزه موردنیاز تمامی برندها قرار گرفته است، عکاسی 
اس��ت. این امر حتی برای افراد عادی نیز مهم اس��ت. علت این امر به این خاطر 
اس��ت که هر فردی تمایل دارد تا بهترین عکس  ها را داش��ته باش��د و آن را در 
صفحه خود در ش��بکه های اجتماعی قرار دهد. همچنین در مراس��م هایی نظیر 
ازدواج و تولد نیز افراد ترجیح می دهند که عکس های باکیفیتی را داشته باشند 
تا خاطرات آنها به بهترین شکل ثبت و ماندگار شود. در این رابطه شما می توانید 
نیازهای موجود را برطرف کرده و از طریق آن درآمد داش��ته باش��ید. همچنین 
این نکته را فراموش نکنید که برخی از س��ایت ها حق اس��تفاده از تصاویر شما را 
خری��داری می کنند. درواقع زمینه فعالیت در این حوزه کامال متنوع خواهد بود. 
با این حال بهتر است تا دوربینی مناسب را برای خود تهیه کرده و دوره-های آن 
را بگذرانید. همچنین یادگیری نرم افزارهای ویرایشی نظیر فتوشاپ نیز ضروری 

خواهد بود. 
1۰-بورس

خرید س��هام و فعالیت در بورس نیز یکی دیگر از اقداماتی محس��وب می شود 
که ش��ما می توانید آن را در دستور کار خود قرار دهید، با این حال توجه داشته 
باش��ید که برخالف تصور عموم مردم، فعالیت در این زمینه به این شکل نیست 
که ش��ما تنها کافی اس��ت تا ظرف ۱5 دقیقه، سهام های موردنظر خود را بخرید 
و یا به فروش برس��انید. درواقع ش��ما باید دوره آن را گذرانده و اخبار را پیگیری 
کنی��د. برای مثال ش��ما باید س��ریعا بدانید که قیمت نفت چ��ه تغییراتی را در 
چند روز آینده خواهد داش��ت و براس��اس آن تصمیم گیری کنید. بهتر است که 
در ای��ن رابط��ه تا قبل از کس��ب  مهارت  و تجربه کافی، از یک دوس��ت حرفه ای 

کمک بگیرید. 
11-بسته بندی

در زم��ان بیکاری خود در خانه می توانید بخش��ی از نی��از برندهای مختلف را 
تامی��ن کنی��د. برای مثال خیاطی و بس��ته بندی از جمله س��اده ترین این موارد 
محس��وب می  ش��ود. درواقع در این رابطه همواره موارد جدیدی معرفی می شود. 
س��اخت تراریوم، پرورش گیاهان دارویی، س��اخت زیورآالت و صنایع دس��تی از 

جمله موارد نسبتا جدید محسوب می شود. 
در نهایت توجه داشته باشید که شما می توانید از چند مورد به صورت همزمان 
اس��تفاده کنید. بدون ش��ک به هر میزان که درآمدهای ش��ما تنوع بیشتری را 
داشته باشد، حتی بدتر از ویروس کرونا نیز شما را وارد یک بحران نخواهد کرد. 
entrepreneur.com :منبع

کرونا چه درسی را به همگان آموخت 

مدیریت کس��ب و کار یکی از دش��وارترین کارهای دنیا محس��وب می شود. 
انتظار هیأت رئیس��ه و س��رمایه گذاران از مدیران همیشه در سطح باالیی قرار 
دارد. این امر موجب ایجاد دش��واری های بس��یار زیادی برای مدیران می شود. 
اگرچه اش��تباهات مدیریتی همیش��ه نقش مهمی در شکست برندها دارد، اما 
گاهی اوقات انتظارات برندها از مدیران بیش از اندازه غیرواقعی اس��ت. به این 
ترتی��ب در عمل برندها فرصتی برای فعالیت مناس��ب ب��ه مدیران نمی دهند. 
نتیجه این امر ناتوانی مدیران برای ایجاد ش��رایط مناسب خواهد بود. براساس 
مطالعه موسس��ه هاروارد بیزینس نزدیک به 50درص��د از مدیران تازه به کار 
گرفته ش��ده، هرگز بیش از ۱۸ ماه در منصب تازه ش��ان دوام نمی آورند. بدون 
تردید جابه جایی س��ریع مدیران در بخش های مختلف موجب بروز مشکالتی 
برای برندها می شود. هرچه توانایی شرکت ها برای حفظ مدیران بیشتر باشد، 
ثبات کسب و کارشان بیشتر خواهد شد. این امر بستگی به توانمندی مدیران 
برای اداره مناس��ب بخش تحت مس��ئولیت و ارائه امکانات جانبی مطلوب از 

سوی شرکت دارد. 
اغل��ب اوقات مدیران اجرایی بار س��نگینی بر روی دوش های ش��ان احس��اس 
می کنند. این امر ناشی از انتظارات بسیار زیاد و گاهی غیرواقع گرایانه از آنهاست. 
ران کاروچی، کارش��ناس مدیریت کسب و کار، در مقاله ای برای موسسه هاروارد 
بیزینس به نکته جالبی پیرامون این وضعیت اش��اره دارد: »۳۸درصد از مدیران 
اجرایی در شرکت ها نسبت به وضعیت تنهایی و ناتوانی برای ایجاد ارتباط موثر با 
دیگران اظهار نگرانی کرده اند. این امر موجب کاهش توانمندی افراد برای تعامل 
س��ازنده با کارمندان و دیگر مدیران ش��رکت می ش��ود. بر این اساس 5۴درصد 
از مدی��ران اجرایی در ش��رکت های آمریکایی نس��بت به ع��دم پذیرش موقعیت 
فعلی ش��ان در صورت آگاهی کامل از شرایط جاری اظهارنظر کرده اند.« بی تردید 
پش��یمانی مدیران از تصدی جایگاه شان در شرکت تاثیرات بسیار مرگباری برای 

برندها دارد. 
وقتی برندها با مشکل یا بحران مواجه می شوند، مسئولیت اصلی بر روی دوش 
مدیران خواهد بود. این امر فشار کاری مدیران را به شدت افزایش می دهد. اغلب 
اوقات زمان کافی برای مدیریت بحران به مدیران داده نمی شود. گرایش عجیبی 
در میان روس��ا و س��رمایه گذاران برای برکناری سریع مدیر اجرایی و جایگزینی 
وی با فردی تازه وجود دارد. ش��اید این امر نوعی احس��اس اطمینان نس��بت به 
حرکت در مسیر درست برای آنها ایجاد کند، اما در عمل شرایط مدیریت بحران 

را غیرممکن خواهد کرد. 
مدیران باید توانایی دسترس��ی به تمام جزییات شرکت را داشته باشند. وقتی 
ما به عنوان فردی تازه وارد در یک شرکت مسئولیت مهمی را برعهده می گیریم، 
نیازم��ان به زمان بیش��تر خواهد ب��ود. این امر اغلب مورد توج��ه هیأت مدیره و 
مجموعه س��هامداران قرار نمی گی��رد بنابراین چالش اصلی مدیران در مواجهه با 
بحران های کاری فقط معطوف به عامل بحران ساز نیست. بسیاری از اوقات تعامل 
با مدیران باالدستی بسیار راحت تر از هیأت مدیره یا سهامداران است. این امر به 

دلیل آشنایی مدیران با دشواری های ساماندهی کسب و کار است. 
شاید بسیاری از افراد شکست را امری استثنایی در حوزه کسب و کار قلمداد 
کنند. نکته مهم در این میان ماهیت طبیعی شکست و بروز بحران در حوزه های 
مختلف کسب و کار است. اگر یک شرکت برای مدت زمانی طوالنی با هیچ گونه 

بحرانی مواجه نش��ود، باید نسبت به ماهیت فعالیتش تردید داشت. هدف اصلی 
در این مقاله بررسی شیوه های مدیریت بحران در حوزه کسب و کار با تمرکز بر 
روی توانمندی های مدیران اس��ت بنابراین در ادامه برخی از مهم ترین مهارت ها 
و توانایی ه��ای موردنیاز برای مدیریت بحران از س��وی مدی��ران اجرایی را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
1. ضرورت تغییر کیفیت کاری

وقت��ی م��ا در موقعیت مدیریت یک ش��رکت یا بخش قرار داری��م، باید نحوه 
کارم��ان به طور دقیق س��اماندهی ش��ود. در غیر این صورت همیش��ه با چالش 
کمبود زمان و بودجه مواجه می ش��ویم. بس��یاری از مدی��ران موفق پیش از هر 
اقدامی در زمینه ش��ناخت دقیق موقعیت ش��ان و آش��نایی با بخش های مختلف 
گام برمی دارند. مزیت این امر امکان تصمیم گیری مناس��ب پس از گذشت اندک 
زمانی از شروع به کارمان است. بسیاری از مدیران برای مدتی طوالنی در زمینه 
مسئولیت ش��ان تصمیم های همراه با تردید می گیرند. این امر ریسک های زیادی 
برای ش��رکت به همراه خواهد داشت. بهترین راهکار تالش برای اختصاص زمان 
مناس��ب به شناخت سریع وضعیت شرکت و س��پس تصمیم گیری های مطمئن 
اس��ت. مدیریت حیطه تحت پوش��ش ما در این زمان براساس دریافت مشاور از 

کارمندان و کارشناس های حرفه ای امکان پذیر خواهد بود. 
۲. ایجاد پیوند میان ذهن و قلب افراد

ارتقا به س��طح ت��ازه ای از مدیری��ت نیازمند تغییر رویکرد نس��بت به فعالیت 
در حوزه کس��ب و کار اس��ت و اغلب مدیران ش��یوه ای یکسان برای مدت زمانی 
طوالن��ی دارند. این امر هرگونه نوآوری و بهبود ش��رایط موج��ود را امکان ناپذیر 
می کند. تمام مدیران باید پس از گذشت اندک زمانی از شروع به فعالیت نسبت 
به به روز رس��انی سبک مدیریتی ش��ان اقدام کنند. در غیر این صورت شیوه های 

مدیریتی شان به سرعت از رده خارج خواهد شد. 
بهترین راهکار برای مدیریت بهینه شرکت ها در زمان حاضر تالش برای ایجاد 
پیوند میان ذهن و قلب کارمندان اس��ت. بدون تردید ش��مار زیادی از کارمندان 
صرفا به دلیل اجبار اقدام به فعالیت در ش��رکت ها می کنند. نوع فعالیت همراه با 
اجبار هرگز دارای کیفیت مطلوبی نیس��ت بنابراین ما باید نسبت به ایجاد عالقه 
ب��ه کار در کارمندان تالش کنیم. گاهی اوقات با ایجاد تغییرات اندک در وظایف 
کارمندان امکان بهبود فعالیت شان فراهم می شود. به این ترتیب از هرگونه تغییر 
یا درخواس��ت برای انتقال به بخش��ی دیگر از سوی کارمندان، در صورت داشتن 

مهارت موردنظر، موافقت کنید. 
3. مدیر انطباق پذیر

برخی از مدیران به محض ش��روع به فعالیت در ش��رکتی تازه دچار سرگیجه 
می ش��وند. این امر ناشی از تفاوت های موجود میان وضعیت کسب و کار قبلی و 
ش��رکت فعلی است. یکی از توانایی های اساسی هر مدیر توانایی اش برای انطباق 
با ش��رایط تازه اس��ت بنابراین ما باید توانایی باالیی برای انطباق با ش��رایط تازه 
داشته باشیم. در غیر این صورت همیشه در مواجهه با بحران ها دچار غافلگیری 

خواهیم شد. 
اغل��ب بحران ه��ا در حوزه کس��ب و کار ماهیت مش��ابه دارند. مش��کل اصلی 
ناتوانی مدیران برای ایجاد ش��رایط مناسب به منظور مدیریت بحران است. وقتی 
تیم مدیریتی با مش��اهده بحران دچار دستپاچگی ش��ود، مدیریت بحران بسیار 
دش��وارتر خواهد شد. ما همیشه باید آمادگی الزم برای مدیریت بحران را داشته 
باش��یم. در غیر این صورت به طور مداوم هزینه س��نگینی برای عبور از بحران ها 

پرداخت خواهیم کرد. 

۴. ضررهای اعتماد به نفس بیش از حد
برخ��ی از مدیران همیش��ه دارای اعتماد به نفش بیش از اندازه هس��تند. این 
امر آنها را نس��بت به یادگی��ری نکات تازه یا تالش برای ارتقای س��طح کیفیت 
مدیریت ش��ان بی  توجه می سازد. این امر همیشه نتیجه نامناسبی برای برندها در 
پی دارد. منظور من صرف نظر از اعتماد به نفس نیس��ت. به هر حال هر مدیری 
باید دارای س��طح مناسبی از اعتماد به نفس باشد. نکته مهم در این میان تالش 

برای پیشگیری از افزایش سطح اعتماد به نفس به حد نامناسب است. 
معیار تش��خیص مقدار مناس��ب اعتماد به نفس همیشه براساس منفعت برند 
ارزیاب��ی می ش��ود. هرگاه اعتماد به نفس ما موجب ایجاد ش��رایط دش��وار برای 
برندمان ش��د، بای��د اقدام به اتخاذ رویکردی واقع  گرایان��ه بگیریم. این امر دارای 
اهمیت حیاتی اس��ت. اش��تباه اصلی مدیران در بخش های حساس کسب و کار 

اعتماد به تجربه شان یا عدم توجه به بحران هاست. 
5. نقش گوش دادن به دیگران

مدی��ران دارای اطالعات بی پایان و بی رقیب نیس��تند. این امر ضرورت گوش 
دادن به دیگران را مطرح می کند. اگر ما توانایی گوش دادن به دیگران را نداشته 
باش��یم، همیشه با مش��کل کمبود اطالعات مناس��ب مواجه خواهیم شد. بدون 
تردی��د مدیران زمان کافی برای یافتن اطالع��ات موردنیاز یا انجام پژوهش های 
کاربردی را ندارند. این امر اهمیت همکاری با افراد متخصص را به خوبی نش��ان 

می دهد. 
ایراد اصلی برخ��ی از مدیران تالش برای مدیریت تمام بخش ها و بحران ها به 
طور ش��خصی است. این امر همیش��ه موجب بروز بحران های پیچیده در شرکت 
می ش��ود بنابرای��ن گاهی اوقات ما فق��ط باید به حرف ه��ا و توصیه های دیگران 

گوش دهیم. 
6. اهمیت حفظ خونسردی

وقتی بحران ایجاد می ش��ود، ما باید خونسردی مان را حفظ کنیم. در غیر این 
صورت تمام بخش ها دچار هرج و مرج خواهند ش��د. مدیریت بحران در ش��رایط 
عصبانیت و س��ردرگمی بخش های مختلف امکان پذیر نیست. نخستین اقدام در 
اینجا تالش برای کاهش میزان نگرانی و اس��ترس کارمندان است. به این ترتیب 

شرایط مناسب برای شناسایی بحران و اقدام برای مهارش مهیا خواهد شد. 
اغلب اقوات بحران های کس��ب و کار به تنهایی خطرناک نیستند. نکته مرگبار 
در ای��ن میان نح��وه واکنش مدیران و به طور کلی اعضای ش��رکت نس��بت به 
بحران موردنظر است. درست به همین خاطر اغلب برندهای بزرگ در مواجهه با 
شدیدترین بحران ها نیز به طور کامال خونسرد و با اعتماد به نفس رفتار می کنند. 

۷. سرمایه گذاری بر روی آموزش بهتر
یادگی��ری نکات مدیریتی هیچ گاه متوقف نمی ش��ود. اگر ما در طول یک دهه 
اخیر هرگز به س��راغ به روز رس��انی اطالعات مان در زمین��ه مدیریت نرفته ایم، 
نتیجه این امر احتمال بروز چالش و بحران در کس��ب و کارمان است بنابراین ما 
باید همیش��ه به دنبال ارتقای سطح مهارت و توانایی مان باشیم. این امر همیشه 
م��ورد غفلت مدیران در بخش های مختل��ف قرار می گیرد. اغلب مدیران فقط در 
ش��رایط رویارویی با بحران ها اقدام به اتخاذ تدابیر عملی برای مدیریت آنها و به 
روز رسانی س��طح دانش شان می کنند. در غیر این صورت هرگز خبری از تالش 
برای یادگیری نکات تازه نیس��ت. توصیه نهایی من ایجاد ش��رایط مناسب برای 
تم��ام مدیران و کارمندان به منظور یادگیری نکات تازه در حوزه تخصصی ش��ان 

است. این امر توسعه و پیشرفت پایدار برندمان را تضمین خواهد کرد. 
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بررسی ۷ نکته مهم در مدیریت بحران

مدیریت بحران در کسب و کارهای مختلف
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درس هایی که کرونا به کارمندان آموخت 

به هر ترتیب کرونا هم به مانند تمامی ویروس های تاریخ، در نقطه ای به پایان خود نزدیک خواهد ش��د، با این حال 
این اتفاق حاوی چند درس برای کارمندان بوده است که باید حتی پس از اتمام آن نیز به خاطر داشته باشیم. درواقع 
در حال حاضر برای حفاظت از درگیر ش��دن با این ویروس، افرادی نظیر اریک پنا )مدیر بهداشت جهانی( توصیه های 
ارزشمندی را داشته اند که باید برای همیشه مورد استفاده قرار گیرد. این امر باعث خواهد شد تا در برابر ویروس های 

بعدی، آمادگی بیشتری را داشته باشیم. در این راستا به بررسی هشت مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-شستن دست ها 

بدون ش��ک تقریبا تمامی کارمندان تنها برای صرف ناهار اقدام به شس��تن دس��ت های خود می کردند، با این حال 
کرونا باعث شده است تا این اقدام، به مراتب بیشتر انجام شود. سوالی که مطرح است این است که چرا ویروسی نظیر 
کرونا باید دلیلی برای رعایت بهداشت در سطح ایده آل باشد؟ درواقع رفتار کاری خصوصا آنهایی که اشتراکی محسوب 
می-شوند، منبع انواع ویروس ها خواهند بود. یک آمار جالب حاکی از آن است که صفحه گوشی های تلفن همراه، حتی 
از دستش��ویی ها نیز آلوده تر هس��تند. به همین خاطر توصیه می شود که این اقدام را به عادت کاری خود تبدیل کنید. 
درواقع با توجه به این امر که نشس��تن های طوالنی تهدیدی برای س��المتی محس��وب می شود، بهتر است تا در هنگام 
بلند شدن، به دستشویی رفته و دستان خود را پاک کنید. در این رابطه فراموش نکنید که برای کسب باالترین نتایج، 
حداقل به ۲0 ثانیه زمان نیاز خواهد بود تا صابون به خوبی بتواند تاثیر خود را داشته باشد، با این حال فراموش نکنید 
که شس��ت و شوی زیاد، می تواند باعث حساسیت پوستی شما شود، به همین خاطر توصیه می شود که تا حدامکان از 

صابون-های طبیعی استفاده کرده و مرطوب کننده ها را فراموش نکنید. 
۲-وجود ماده ضدعفونی کننده

چنین موادی کمک خواهند کرد تا در صورت عدم دسترسی به دستشویی، بتوانید دستان خود را پاک کنید. همچنین از آنها برای 
ضدعفونی کردن سطوح پرکاربرد خود نظیر دستگیره، صفحه کلید و صفحه موبایل خود نیز می توانید استفاده کنید. نکته ای که در 
این رابطه باید به آن توجه داشته باشید این است که ماده ضدعفونی کننده شما باید حداقل ۶0درصد الکل داشته باشد. در غیر این 
صورت نتیجه الزم را به همراه نخواهد داشت. در نهایت بهتر است تا برای صرف میان وعده های خود از یک دستکش یکبار مصرف 
استفاده کنید. بدون شک رعایت این اقدام حتی پس از رفع کرونا نیز باعث می شود تا کمتر دچار بیماری های هرچند ساده شوید. 

3-تمیز کردن سطوح 
تا قبل از کرونا اگر از یک کارمند در رابطه با زمان تمیز کردن س��طوح نظیر میز کاری، س��وال بپرس��ید، در بهترین 
حالت جواب هفته ای یکبار خواهد بود. این امر در حالی اس��ت که ش��ما در این رابطه باید دو بار در روز اقدام به انجام 
این کار کنید. بار نخست به محض وارد شدن به دفتر و سپس قبل از ترک محیط شرکت که باعث می شود تا وضعیت 
بهداشت محیط، در سطح خوبی قرار داشته باشد. در این رابطه توصیه می شود که سایر همکاران خود را نیز به انجام 
چنین اقداماتی تش��ویق کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا به صورت کلی تمام فضای شرکت، به مکانی سالم تر تبدیل 
ش��ود. بدون ش��ک مدیران نیز به خاطر کاهش نیاز به مرخصی، از این اقدام اس��تقبال خواهند کرد و تجهیزات الزم را 
در اختیار ش��ما قرار می دهند. هرچند که حتی اگر خودتان ش��خصا بخواهید در این رابطه اقدام کنید، با هزینه زیادی 
مواجه نخواهید شد. نکته مهم دیگر آن است که این مواد، به علت ترکیبات شیمیایی خود می تواند با مشکالت تنفسی 

همراه باشد. به همین خاطر استفاده از دستکش و ماسک در هنگام کار با آنها ضروری خواهد بود.
۴-استفاده از دستکش 

در طول روز افراد به س��طوح مختلف دس��ت می زنند که معلوم نیست کدام یک از آنها میزبان یک ویروس باشد. در حال 
حاضر افراد به خاطر ترس از کرونا، از دستکش و دستمال برای لمس سطوح مختلف استفاده می کنند، با این حال شما باید 
این اقدام را به صورت همیش��گی رعایت کنید. به همین خاطر توصیه می ش��ود که یا یک دستکش قابل شست وشو داشته 
باشید و یا از مواد یک بار مصرف در این زمینه ها استفاده کنید. اگرچه بهتر است تا مورد اول را در اولویت خود قرار دهید. 
علت این امر به این خاطر است که دستکش های پالستیکی اگر بخواهد مورد استفاده عموم مردم قرار گیرد، بدون شک با 

حجم باالی زباله ها مواجه خواهیم بود. فراموش نکنید که پالستیک ها دشمن سرسخت محیط زیست محسوب می شوند.
5-رعایت فاصله  

در رابطه با ویروس کرونا توصیه می ش��ود که فاصله یک متری با افراد را رعایت کنیم. همچنین از دس��ت دادن نیز 
خودداری ش��ود. چه بهتر که این اقدام به فرهنگ کارمندی تبدیل ش��ده و عادت دس��ت دادن به صورت کامل از بین 
برود. درواقع ش��ما از راه دور نیز درس��ت به مانند سالم مردم کشور هند، می توانید احوالپرسی داشته باشید. حتی در 
میزهای کاری مشترک نیز توصیه می شود تا فاصله الزم را ایجاد کرده و تا حد امکان از وسایل شخصی استفاده کنید. 
برای مثال استفاده از یک قمقمه، نه تنها باعث می شود تا لیوان های یک بار مصرف کمتری استفاده شود، بلکه نیاز به 

لمس سطح آبسردکن نیز با کاهشی چشمگیر همراه خواهد بود. 
6-استفاده از دورکاری

کرونا باعث ش��ده اس��ت تا دورکاری مورد توجه جدی تمامی ش��رکت ها قرار گیرد. درواقع برای بسیاری از اقدامات 
می توان به همین ش��کل به کار ادامه داد. به همین خاطر ضروری اس��ت تا نگاه سنتی به مقوله کارمندی از بین برود. 
در این رابطه توصیه می ش��ود که برای اقداماتی که نیازی به حضور ش��ما در شرکت نیست، با هماهنگی مدیر شرکت 
به صورت دورکاری فعالیت کنید. این امر در نهایت باعث خواهد شد تا استفاده از وسایل شخصی، ترافیک و... کاهش 
چش��مگیری داش��ته باشد. این موضوع باعث خواهد ش��د تا افراد به علت حضور در خانه، فرصت استراحت بیشتری را 

داشته باشند و با صرف وعده های غذایی سالم تر، ایمنی بدن خود را افزایش دهند. 
۷-عدم لمس صورت 

تا قبل از ویروس کرونا، لمس صورت، چش��م، بینی و دهان تقریبا عادت همگانی بوده اس��ت، با این حال کرونا باعث 
ش��ده اس��ت تا افراد این عادت را کنار بگذارند. درواقع این مسئله از نظر بهداشتی نیز بسیار مهم است و افراد تا زمانی 
که از پاک بودن دس��تان خود اطمینان ندارند، نباید چنین اقداماتی را انجام دهند. در رابطه با وخامت اوضاع در این 
رابطه تنها کافی اس��ت تا به آمارهای منتشرش��ده در رابطه با متوس��ط میزان لمس صورت توس��ط کارمندان در سال 
گذشته نگاهی بیندازید. نکته جالب این است که این عادت یک تیک عصبی بوده و عمال دلیل خاصی برای آن وجود 

ندارد. به همین خاطر کنار گذاشتن آن نباید چندان دشوار باشد. 
8-حفظ آرامش 

در نهایت نکته  پایانی ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که ترس باعث می شود تا سیستم ایمنی افراد با کاهشی 
چشمگیر مواجه شده و پذیرای انواع ویروس ها باشند. درواقع در رابطه با ویروس کرونا، برای افرادی که از تغذیه و سالمت خوبی 
برخوردار بودند تنها به صورت یک سرماخوردگی ظاهر شد و سریعا بهبود یافتند. نکته جالب دیگر این است که بنا بر تحقیقات 
انجام شده، اکثر مبتالیان اظهار کرده اند که ترس ابتال به این ویروس در آنها وجود داشته است. این موضوع نیز به اثبات رسیده 
اس��ت که ذهن و جس��م با یکدیگر ارتباط مستقیمی دارند. به همین خاطر بسیار مهم است که روحیه خود را حفظ کرده و 
در مواقع بحرانی دستپاچه نشوید. بدون شک آرامش شما در حفظ سالمتی، عاملی تعیین کننده خواهد بود. درواقع ضروری 
اس��ت تا در طول زندگی در تالش برای کاهش اس��ترس های خود باشیم. فراموش نکنید که بسیاری از افراد به علت وحشت 
خود از این ویروس که نرخ مرگ ومیر آن در مقایسه با سایر ویروس های چند سال گذشته، بسیار کمتر بوده است اقداماتی 
businessinsider.com :را انجام داده اند که منجر به مرگ آنها و یا وارد شدن آسیب های جدی شده است.      منبع
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نویسنده حوزه موفقیت و کارآفرینی 

مترجم: امیر آل علی
با نگاهی به موفق ترین افراد جهان ممکن اس��ت تصور کنید که 
آنه��ا فرمول��ی جادویی را در اختیار خود دارن��د. این امر در حالی 
اس��ت که این مس��ئله تنها به این خاطر است که شما تنها بخش 
ج��ذاب زندگی آنها را مش��اهده کرده و ابدا به مس��یری که برای 
رسیدن به این جایگاه طی شده است، توجهی ندارید. اگرچه افراد 
با یکدیگر تفاوت هایی را دارند، با این حال برخی از ویژگی ها برای 
پیمودن مسیر موفقیت الزامی بوده و این امر باعث می شود تا آنها 
در بین تمامی افراد مش��ترک باش��د. بدون شک آگاهی نسبت به 
آنه��ا کمک خواه��د کرد تا خود را به س��طح حرفه ای ها نزدیک تر 
کنیم. در این راس��تا به بررسی چند مورد منتخب از این ویژگی ها 

خواهیم پرداخت. 
1-دایره اعتماد بسازید 

اعتماد مس��ئله بس��یار مهمی اس��ت. درواقع تاریخ پر اس��ت از 
افرادی که به علت اعتماد نابجا با بدترین ضربه ها مواجه ش��ده  اند. 
تحت این ش��رایط هر فردی الزم اس��ت تا ب��رای ارتباطات خود، 
دایره های مشخصی داشته و تنها افرادی را در حلقه مورد اعتمادها 
قرار دهد که کامال آنها را قبول دارند. روانشناس ها نیز بر این باور 
هس��تند که داش��تن روابط صمیمی بس��یار مهم بوده و حتی به 
افزای��ش طول مدت عمر نیز منجر می ش��ود. به همین خاطر این 
مس��ئله تنها برای امور کاری، دارای اهمیت نیست. همچنین این 
نکته را به خاطر داش��ته باشید که همواره امکان جا به جایی افراد 

نیز وجود دارد. 
۲-موقعیت های استرس زای خود را بشناسید 

اس��ترس طوالنی مدت بدترین دش��من سالمتی افراد محسوب 
ش��ده و باعث می شود تا عملکرد مغز نیز به پایین ترین سطح خود 
برس��د. به همین خاطر بس��یار مهم اس��ت که افراد تا حد امکان 
استرس های خود را کاهش دهند. برای این منظور توصیه می شود 
که تمامی موقعیت های اس��ترس زای خود را یادداش��ت کرده و تا 
حد امکان آنها را حذف کنید. برای موارد باقی مانده نیز الزم است 

تا به دنبال راهکاری باش��ید. این تمرین باعث خواهد شد تا قدرت 
حل مس��ئله و حفظ آرامش در شما ش��کل گیرد. به همین خاطر 
نیز با مشاهده افراد موفق، پی به این امر خواهید برد که آنها حتی 
در برابر س��خت ترین شرایط نیز روحیه خود را از دست نمی دهند. 
این باور را نیز در خود ش��کل دهید که با فکر کردن به مشکالت، 

هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. 
3-اقدام خود را به تاخیر نیندازید 

زندگ��ی درس��ت ب��ه مانن��د ورزش فوتب��ال اس��ت. ش��ما در 
موقعیت ه��ای مختلف زم��ان اندکی ب��رای تصمیم گیری خواهید 
داش��ت و در صورتی که تعلل کنید، موقعیت را به بازیکن حریف 
خود تقدیم خواهید کرد. این س��رعت اگرچه ممکن اس��ت باعث 
ش��ود که با شکست مواجه ش��وید، با این حال تا زمانی که روحیه 
خود را از دس��ت ندهید، هیچ چیز تمام نشده است. این باور را در 
خود ایجاد کنی��د که فرصت ها منتظر ش��ما نمی مانند. به همین 
خاطر باید جس��ارت اقدام س��ریع را در خود تقویت کنید. درواقع 
بس��یاری از افراد پس از رو به رو شدن با یک ایده، به این موضوع 
اق��رار می کنند که آن را در ذهن خود داش��ته اند، با این حال تنها 
یک نفر جس��ارت به اجرا گذاشتن آن را داشته است. درواقع شما 

نباید ساده از کنار ایده های خود گذر کنید. 
۴-نگرش مثبت داشته باشید

ب��ه جرأت می توان گفت که حتی یک مورد انس��ان کامال موفق 
با نگرش منفی در طول تاریخ وجود نداش��ته اس��ت. علت این امر 
به این خاطر اس��ت که برای حل مش��کالت و حفظ روحیه، وجود 
نگرش مثبت امری الزام��ی بوده و هیچ جایگزینی برای آن وجود 
ن��دارد. این امر کم��ک خواهد کرد تا به جای توجه به مش��کالت 
موج��ود، بر روی راهکارها تمرکز کنی��د. به همین خاطر نیز افراد 

موفق، حتی از همنشینی با منفی باف ها نیز دوری می کنند. 
5-با آغوش باز پذیرای تغییرات باشید 

تغیی��رات غیرقابل توق��ف هس��تند. درواقع جهان با س��رعتی 
مثال زدنی در حال دگرگون ش��دن اس��ت. تحت این شرایط ثابت 
ماندن تنها به رشد معکوس شما منجر خواهد شد. به همین خاطر 
ضروری است تا کامال پذیرای هرگونه تغییر ضروری باشید. درواقع 

هر نوع تغییری را نیز نباید الزامی تلقی کرد. در این رابطه اگر یک 
دوست موفق را در کنار خود داشته باشید، بدون شک وی شما را 

به این سمت سوق خواهد داد. 
6-چشم اندازی را برای خود تعیین کنید 

اگر ندانید که در راس��تای چه مقصدی در حال حرکت هستید، 
بدون ش��ک اقدامی پرریس��ک را انجام خواهید داد. درواقع علت 
سبک زندگی متفاوت افراد این است که آنها به خوبی می دانند که 
هدف ش��ان در زندگی چه بوده و این امر باعث می شود تا بسیاری 
از موارد دیگر دلیل و جذابیتی را نداش��ته باش��د. به همین خاطر 
برای موفقیت الزم اس��ت تا با یک چشم انداز، تمامی اقدامات را با 

یکدیگر هماهنگ سازیم تا باالترین نتایج به دست آید.  
۷-اعتماد به نفس داشته باشید 

اگر بس��یاری از افراد عقیده دارند که بزرگ ترین دارایی هر فرد 
س��المتی اس��ت، با این حال واقعیت این است که اعتماد به نفس 
در جای��گاه به مرات��ب باالتری قرار دارد. ب��رای درک این واقعیت 
تنها کافی است تا به قهرمانانی اشاره کنیم که با معلولیتی مواجه 
هس��تند. درواقع اعتماد به نفس ه��ر مانعی را از میان خواهد برد. 
فراموش نکنید که کس��ب موفقیت در هیچ حوزه ای آسان نبوده و 
به همین خاطر در صورتی که اعتماد به نفس نداشته باشید، بدون 

شک قادر به پایان رساندن راه خود نخواهید بود. 
8-از کاری که انجام می دهید لذت ببرید 

ای��ن امر به معن��ای آن خواهد بود که ش��ما باید کاری 
را انج��ام دهید که به آن عالقه داش��ته و ی��ا عالقه به آن 
را در خود ایجاد کرده اید. همچنین الزم اس��ت تا از س��ایر 
جنبه ه��ای زندگی خود غافل نش��ده و موفقیت در زندگی 
شخصی و کاری را در کنار هم داشته باشید. بدون شک اگر 
شخصیت انعطاف پذیری داشته باشید، در این رابطه کامال 

موفق ظاهر خواهید شد. 
در نهایت توجه داش��ته باشید که این موارد تنها اصول مشترک 
موفقیت محس��وب می شود، با این حال ش��ما باید به دنبال موارد 

شخصی سازی شده نیز در کنار آنها برای خود باشید. 
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