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اقشار تهیدست و آسیب پذیر جامعه چگونه بحران کرونا را تاب می آورند؟

غم نان و بیم جان
چش��مه س��اري در دل و / آبش��اري در کف / آفتابي در نگاه و / فرشته اي در پيراهن / از انساني که توئي / قصه ها مي توانم کرد / 
غمِ نان اگر بگذارد! )غزلی در نتوانس��تن-احمد ش��املو( نگاه نظارتی مجلس به دولت باعث ش��ده تا مرکز پژوهش ها به  عنوان نهاد 
پژوهشی و بازوی کارشناسی مجلس در این سال ها از تفکری انتقادی نسبت به مدیریت دولت برخوردار باشد و با دیدگاه واقع بينانه 
و روحيه ای بی طرفانه و بيرون از بازی قدرت بکوش��د همچون معنای لغوی »نقد« صرفا در پی »جدا کردن س��ره از ناس��ره« باشد. 
ای��ن ن��گاه نقادانه در ماجرای بحران کرونا نيز جاری و س��اری بوده و مرکز پژوهش ها از همان ابتدای ش��يوع بيماری در سلس��له 
گزارش هایی به بررس��ی راهبردهای مواجهه با ش��يوع کرونا و مقابله با تبعات اقتصادی و اجتماعی آن پرداخت. این نهاد پژوهشی 
حاال با گذشت بيش از 50روز از شيوع ویروس »کووید-19« در ایران به نقد عملکرد حمایتی دولت پرداخته و سعی کرده با نگاهی 
تحليلی و به دور از ارزیابی ش��تاب زده، سياس��ت های حمایتی دولت از اقش��ار ضعيف و آس��يب پذیر جامعه را به قضاوت بنشيند...

درخواست وام ایران از صندوق بین المللی پول به کجا رسید؟

آخرین خبر همتی از وام ۵ میلیارد دالری
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دیدگاه وزیر اقتصاد درباره تبعات اقتصادی شیوع کرونا

کرونا 1۵درصد از اقتصاد ایران را هدف می گیرد

نکاتی که می توان از کتاب عادت های اتمی اثر جیمز کلییر آموخت
6 گام ایجاد پادکست

سقوط عرصه تبلیغات با ویروس کرونا
چگونه میزان سوددهی مغازه خود را چند برابر کنیم 

اشتباهات رایج در هنگام شروع یک کسب وکار
درمان تنبلی با 12 راهکار ساده 

مدیریتوکسبوکار

۵

دبیـر انجمن صنایع همگن قطعه نیرومحرکه و قطعه سـازان 
خـودرو درخصـوص وضعیت تولید در سـال جدیـد اظهار 

داشت خودروسـازان در سال جدید از ظرفیت ها و 
زیرساخت های تولیدی جهت تحقق جهش تولید...

پروتکل های بهداشتی ویژه صنعت 
قطعه سازی هنوز ابالغ نشده

یادداشت
 درس های تازه
از بحران کرونا

برای عبور موفق از بحران، 
رهبران قدرتمند، خيلی زود 
ابهام و آش��وب گس��ترده ای 
می پذیرند.  را  ایجادشده  که 
در واق��ع، آنها هي��چ کتاب 
و مجموع��ه راه حل��ی برای 
عبور از بحران ها ندارند و در 
را  کارکنان ش��ان  آن،  غياب 
به حرکت نقطه به نقطه در 
با بح��ران رهنمون  مواجهه 
می کنن��د. آنها ب��ا هر تغيير 
وضعيت، یک حرکت جدید 
انج��ام می دهن��د. زمانی که 
وضعي��ت تغيي��ر می کند و 
اطالعات جدیدی به دس��ت 
می آی��د، تنظي��م حرکت ها، 
پيش��روی، بداه��ه رفت��ن و 
هدای��ت دوباره برای عبور از 

بحران ضروری است.
خوبی  به  ش��جاع  رهبران 
می دانن��د که ممکن اس��ت 
در این مسير اشتباهاتی هم 
رخ دهد و آنها خيلی سریع 
این  بدهن��د.  جه��ت  تغيير 
آنها چيزهایی  به  اش��تباه ها 
ش��کلتون،  می ده��د.  ی��اد 
جن��وب  قط��ب  کاوش��گر 
که کش��تی اش در آس��تانه 
زمس��تان در ی��خ گير کرده 

ب��ود، ماموریت خود 
3را از رسيدن به...

چهارشنبه
20 فروردین
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فرصت امروز: در اولين جلس��ه علنی مجلس در س��ال 99 و با حضور وزرای 
بهداشت، کشور و رئيس س��ازمان برنامه و بودجه، اقدامات اقتصادی و درمانی 
دولت برای مقابله با ویروس کرونا تش��ریح ش��د. این جلسه البته در غياب علی 
الریجانی به دليل ابتال به کرونا و به ریاست مسعود پزشکيان با حضور بيش از 

دو سوم از نمایندگان برگزار شد.
در این جلس��ه، س��عيد نمکی وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در 
جم��ع نمایندگان مجلس، آخرین اقدامات و راهکار های وزارت بهداش��ت برای 
پيش��گيری و مقابله با بيماری کرونا را تشریح کرد و گفت که ایران رتبه هفتم 
ابتال به کرونا و جایگاه شش��م مرگ و مي��ر را دارد. پس از نمکی نيز عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور و محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه به 
بيان تازه ترین برنامه های دولت برای مواجهه با شيوع کرونا پرداختند. نوبخت از 
تسویه 100درصدی اعتبارات حوزه بهداشت و درمان خبر داد و رحمانی فضلی 

از آمار کاهش ابتال به کرونا در بسياری از استان ها سخن گفت.
مس��عود پزش��کيان، نایب رئيس مجلس هم در ابتدای این جلسه با قدردانی 
از تالش های ارتش، س��پاه پاس��داران، دولت، کادر درمان و سازمان صداوسيما 
در مقابله ب��ا ویروس کرونا، گفت: »اگر یک ماه با قدرت عمل کنيم، می توانيم 
وی��روس را زمين گي��ر کنيم؛ با اقدام��ات عالمانه و با مش��ارکت مردم خواهيم 
توانس��ت این مس��ائل و همچنين مسائل اقتصادی، معيش��تی و گرفتاری هایی 

موجود را حل کنيم.«
مهم ترین بندهای س��خنان وزرای بهداش��ت، کشور و رئيس سازمان برنامه و 

بودجه را در ادامه گزارش حاضر می خوانيد:
نمکی: ایران رتبه هفتم ابتال و جایگاه ششم مرگ و مير را دارد

* آنچه امروز در کش��ور می بينيم، مرحله مدیریت بيماری اس��ت و به مهار و 
کنترل نرسيدیم. نباید دچار توهم یا گرفتاری محاسباتی شویم. در حال حاضر 
۷1ميليون نفر از مردم کش��ور را با اتکا به س��امانه س��يب و پرونده الکترونيک 
س��المت و سامانه ۴0۳0 غربالگری کرده و مواردی که در مرحله اوليه بيماری 

هستند را شناسایی کردیم. این پروتکل در جهان تایيد شده است.
* در روزهای آتی ش��اهد خواهيم بود ک��ه فاصله بين مرگ ها و موارد مثبت 
ابتال بيش��تر می شود. این فاصله بيش��تر، وضعيت ایران را بهتر نشان می دهد. 
ام��روز از نظر ابت��ال رتبه هفتم و از لحاظ مرگ و مير رتبه شش��م را در جهان 
داریم. به این دليل فاصله گذاری هوشمند را ایجاد کردیم تا هم از نظر اقتصادی 

دچار مشکل نشویم و هم کرونا را مدیریت کنيم.
* هيچ پدیده ای برای اقتصاد کش��ور، س��همگين تر از طوالنی تر شدن مدت 
کرونا نيس��ت. اميدواریم تا پایان اردیبهش��ت ماه بتوانيم به یک مرحله مهم در 

مقابله با ویروس »کرونا« برسيم.
* م��ا در پایيز 98 پيک پایيزه آنفلوآنزا را داش��تيم و منتظر نوع B آنفلوآنزا 
بودیم و گزارش هایی در این رابطه پس از بارش برف گزارش داده ش��د. پس از 
آن، دو مورد در روز ۲9 بهمن به ما گزارش دادند که در شهر قم عالئم دارند.

* کيت تش��خيصی کرونا درس��ت بعد از دو هفته که در ایران تشخيص داده 
ش��د، توسط سازمان جهانی بهداشت وارد ش��د، ولی در همان روزهای اول در 
انس��تيتو پاس��تور، کيت تش��خيصی کرونا جدید را طراحی ک��رده بودیم و دو 

آزمایشگاه در کشور آماده تشخيص بود.
* ۲۳ تيم اپيدميولوژیس��ت در حال کار روی این موضوع هس��تند که منشأ 
اول بيماری کجا بود. امروز زمان ریش��ه یابی بيماری و منش��أ آن نيست و وقت 
مبارزه با بيماری است. در فرانسه به ازای هر هزار نفر، حداقل هفت تخت وجود 
دارد و ما یک و ش��ش دهم تخت داریم. ميزان تخت های بيمارس��تانی اروپا ۴ 

تا 5 برابر ایران است.
نوبخت: ۴ هزار و ۴00 ميليارد به  عنوان کمک معيشتی پرداخت می شود

* فردا باید ۴ هزار و ۴00 ميليارد تومان به عنوان کمک معيش��تی به مردم 
پرداخت ش��ود. همچنين امروز یا فردا 100درصد اعتباراتی که مربوط به حوزه 

ردیف های بهداشت و درمان است، تسویه خواهند شد.
* تاکن��ون ۳ه��زار و 5۶0 ميليارد تومان به ش��کل ویژه برای تقویت س��تاد 
ملی مبارزه با کرونا، س��تاد تهران بزرگ و اس��تان ها به عنوان تنخواه پرداخت 
ش��ده است، برای ماه های آینده نيز بالغ به 1۲هزار و ۴00 ميليارد تومان برای 
تجهيزات بيمارس��تان ها در جهت مقابله با کرونا، تامين دارو، البس��ه و پوشاک 
ویژه کادر درمان، کيت های آزمایشگاهی، جبران کمبود درآمدهای اختصاصی 

دانشگاه های علوم پزشکی تخصيص داده می شود.
* ابت��دا به همه ش��رکت های داخلی و دانش بنيان ارائ��ه خواهيم کرد تا هر 
امکانی که برای تامين و توليد این اقالم از قبيل تجهيزات، البسه، دارو و موارد 
ویژه ای که برای بيمارس��تان ها الزم اس��ت را به ما اعالم کنند. اگر شرکت های 

داخلی ازعهده این کار بربيایند یک سنت را هم از خارج وارد نمی کنيم.
* 1۲ه��زار و ۴00 ميليارد تومان برای حمایت از مش��اغل و کس��به در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. برای حمایت از گروه های حساس و آسيب  دیده، در مرحله 
اول ۳ميليون نفر شناس��ایی شدند که حقوق ثابت و مالکيت دیگری نداشتند. 
ب��ه این افراد از ۲00تا ۶00 هزار تومان در اس��فندماه پرداخت کردیم. مرحله 
دیگ��ر ت��ا چند روز دیگر در فروردین انجام می ش��ود و جامعه هدفش حدود ۴ 
ميليون نفری است که درآمدش��ان روزمزد یا فصلی است. حساب کارت یارانه 
این افراد بين یک تا دو ميليون تومان طی امروز و فردا ش��ارژ خواهد ش��د. این 
مبلغ با چند ماه تنفس به تدریج و طی دو سال از حساب افراد کسر می شود.

* قرار بود سود این پرداخت ها 1۲درصد باشد، اما بنا بر تصميم گرفته شده 
س��ود این وام ۴درصد حساب خواهد ش��د. ۷8 ميليون نفر که یارانه می گيرند 
اگر متقاضی باشند می توانند با همين مکانيزم درخواست وام با سود 1۲درصد 
کنن��د. همچنين حدود ۳ميليون بنگاه تجاری را شناس��ایی کردیم که به آنها 
۷5 هزار ميليارد تومان تسهيالت خواهيم داد تا دوره گذار بيماری کرونا و آثار 

اقتصادی آن را پشت سر بگذارند.
وزیر کشور: در ایام عيد روزی ۲ هزار تخت بستری داشتيم

* طبق گزارش های واصله، روند ابتالی مردم به بيماری کرونا در بسياری از 
اس��تان ها رو به کاهش اس��ت. حدود 1۳58 شهر داریم که در تمام این شهرها 
اقدامات الزم از جمله ضدعفونی کردن معابر و همچنين رعایت نکات بهداشتی 

مورد توجه قرار گرفته است.
* وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در ۳0 بهمن ماه درباره بيماری 
کرون��ا اولي��ن گزارش را در دول��ت ارائه داد و ما در روز یکم اس��فند در وزارت 
کش��ور، س��تاد مقابله با کرونا را تشکيل دادیم. یکی دیگر از مسائلی که ما باید 
همزمان با ش��يوع ویروس کرونا مورد توجه قرار می دادیم، رسيدگی به مباحث 
بحرانی مثل س��يل ب��ود و همچنين مباحثی در حوزه مرزها وجود داش��ت که 

وزارت کشور اقدامات خود را در این راستا انجام داد.
* در ایام عيد، روزی ۲000 تخت بستری داشتيم اما در حال حاضر به ۴00 
مورد رس��يده است و در بسياری از اس��تان های دیگر کشور هم رویه به همين 
صورت اس��ت. این مس��ئله به این معنا نيس��ت که ما اعالم کنيم شرایط بسيار 
خوب اس��ت و فعاليت ها باید به صورت عادی انجام شود بلکه باید با هماهنگی 
و مشارکت یکدیگر، این روند مدیریت بيماری کرونا را ادامه دهيم تا طول عمر 

این بيماری و فوتی ها کاهش یابد.

اولین جلسه علنی مجلس در سال 99 برگزار شد

کرونادرمانی به روایت دولتمردان
شبکه خبری سی ان ان هشدار داد

موجی از ورشکستگی شرکت های نفتی در راه است
ش��بکه خبری س��ی ان ان در گزارشی هشدار داد که باقی ماندن قيمت نفت در س��طوح کمتر از ۴0 دالر می تواند بسياری از 

شرکت های فعال در بخش نفت و گاز آمریکا را به ورطه ورشکستگی بکشاند.
به گزارش سی ان ان، هفته گذشته شرکت نفتی »وایتينگ پتروليوم« که زمانی یک ستاره رو به رشد در صنعت نفت شيل به 
ش��مار می رفت و توانس��ته بود چندین سال با نفت 50 دالری کنار بياید، اعالم ورشکستگی کرد. با توجه به سقوط قيمت نفت 
به پایين ترین ميزان خود طی 1۷ س��ال اخير، ورشکس��تگی ش��رکت وایتينگ پتروليوم قطعا آخرین مورد ورشکستگی در بين 
شرکت های نفتی نخواهد بود و باید گفت که این اتفاق آغاز یک دومينوی سقوط در صنعت نفت آمریکا و جهان است. ویروس 
همه گير کرونا با کاهش دادن تقاضای جهانی برای بنزین، گازوئيل و س��وخت جت عمال صنعت نفت جهان را در هم شکس��ته 

است. در این ميان، جنگ قيمتی بين عربستان و روسيه باعث تشدید مشکالت شرکت های نفتی شده است.
در این ش��رایط به احتمال قریب به یقين طی ماه های آینده ش��اهد موجی از ورشکس��تگی های زنجيره ای در صنعت نفت 
خواهيم بود. برخالف آنچه در س��ال های ۲01۴ تا ۲01۶ اتفاق افتاد، این بار احتماال بس��ياری از شرکت ها نخواهند توانست از 
بحران عبور کنند. »اسپنسر کاتر« تحليلگر واحد اطالعات اقتصادی بلومبرگ، یکی از کارشناسانی است که درباره موج گسترده 
ورشکستگی شرکت های نفتی در سال جاری ميالدی هشدار می دهند. »بادی کالرک« از مدیران بخش انرژی شرکت حقوقی 
H&B هيوستون نيز پيش بينی می کند که طی یک سال آینده نزدیک به 100 شرکت توليدکننده نفت و گاز در آمریکا اعالم 

ورشکستگی خواهند کرد.
کالرک در این خصوص می گوید: »ورشکس��تگی صرفا مختص به ش��رکت هایی که یکی پس از دیگری در س��ال های ۲010 
تا ۲01۴ س��ر برآورده و با انبوهی از بدهی ها مواجهند، نيس��ت. برخی از ش��رکت هایی که در خطر ورشکس��تگی قرار دارند، 
ش��رکت هایی هس��تند که از ساختار مناس��بی برخوردارند. در هر کس��ب وکاری اگر قيمت ها ناگهان ۷0درصد افت کند، حتی 
ش��رکت هایی که بهترین برنامه ریزی را دارند نيز برای غلبه بر بحران باید س��ختی های زیادی را تحمل کنند. تنها بحث سقوط 

ناگهانی قيمت مطرح نيست؛ نفت ۲0 دالری بسيار پایين تر از قيمت سربه سر همه شرکت های نفتی فعال در آمریکاست.«
نتایج تحقيقات ميدانی فدرال رزرو داالس نشان می دهد حتی شرکت های فعال در حوضه نفتی پرميان تگزاس )که به دليل 
پایين بودن هزینه اس��تخراج نفت به طالیه دار رونق نفتی آمریکا تبدیل ش��ده اس��ت( نيز برای کسب سود از فعاليت های نفتی 
خود نيازمند نفت ۴9 دالری هس��تند. براس��اس این تحقيقات ميدانی، 15درصد از شرکت های نفتی آمریکایی تنها یک سال یا 
کمتر می توانند با نفت ۴0 دالری به فعاليت خود ادامه دهند و ۲۴درصد ش��رکت های نفتی این کش��ور نيز با نفت ۴0 دالری 

ظرف مدت یک الی دو سال ورشکسته خواهند شد.
ش��رکت وایتين��گ پترولي��وم که به  تازگی اعالم ورشکس��تگی کرده اس��ت، ش��اید برای ش��هروندان ع��ادی در آمریکا نام 
شناخته ش��ده ای نباش��د، اما این شرکت نفتی در اواخر سال ۲018 حدود 5 ميليارد دالر قيمت گذاری شده بود. این شرکت که 
بيش��تر فعاليت هایش در ميادین نفتی پرهزینه داکوتای ش��مالی متمرکز است، در دوران نفت 100 دالری رشد چشمگيری را 
تجربه کرد، اما در سال های اخير همواره در تالش برای بقا بوده است. اسپنسر کاتر، تحليلگر واحد اطالعات اقتصادی بلومبرگ 
درخصوص وضعيت ش��رکت وایتينگ پتروليوم می گوید: »نفت کمتر از ۶0 دالری برای ش��رکت وایتينگ مانند مرگ تدریجی 

بود، اما با نفت کمتر از ۴5 دالری این شرکت هيچ راهی برای ادامه حيات نداشت.«
شاید در یک دهه گذشته هيچ شرکتی به اندازه شرکت های نفتی از پایين بودن نرخ بهره و وجود تقاضای پایدار برای اوراق 
قرضه خود در بين س��رمایه گذاران، س��ود نبرده باشد. حتی پرریسک ترین ش��رکت های نفتی نيز طی این مدت قادر بوده اند از 
طریق انتشار اوراق قرضه شرکتی، منابع مالی موردنياز خود را فراهم کنند. پایين بودن هزینه استقراض برای شرکت های نفتی 

آمریکایی باعث شد که این کشور به بزرگ ترین توليدکننده نفت در جهان تبدیل شود.
اما اکنون شرکت های نفتی در آمریکا با حجم عظيمی از بدهی ها دست وپنجه نرم می کنند و شانس چندانی نيز برای تمدید 
سررس��يد پرداخت بدهی های ش��ان ندارند. در این ميان بازار اوراق قرضه نيز عمال به روی ش��رکت های نفتی بسته شده است و 
طی دو ماه اخير هيچ اوراق قرضه ای در حوزه نفت و انرژی در آمریکا منتشر نشده است. تعجبی ندارد که سرمایه گذاران هيچ 
تمایلی به س��رمایه گذاری در ش��رکت های بازنده از خود نشان ندهند. به گفته اسپنسر کاتر، این شرایط بسياری از شرکت های 

نفتی را به مرز ورشکستگی خواهد کشاند.
در این ميان، وضعيت بازارهای مالی نش��ان می دهد که ورشکس��تگی های بيش��تری در بين ش��رکت های نفتی در راه است. 
براساس رتبه بندی های جدید مؤسسه اعتبارسنجیS&P، در اواسط ماه مارس سال جاری ميالدی )اواخر اسفند 1۳98( حدود 
9۴درصد از شرکت های فعال در حوزه نفت و گاز از لحاظ رتبه اعتباری در وضعيت »تحت فشار« بوده اند؛ در حالی که این رقم 
در پایان س��ال ۲019 حدود ۲5درصد بوده اس��ت. اسپنس��ر کاتر، تحليلگر واحد اطالعات اقتصادی بلومبرگ، با استناد به این 
آمارها تأکيد می کند: »کل بخش نفت و گاز تحت فش��ار اس��ت. احتمال دارد در ماه های آینده تعدادی از شرکت های بزرگ در 

بخش نفت و گاز ورشکسته شوند.«
کليد نجات ش��رکت های نفتی از بحران کنونی این اس��ت که قيمت هر بشکه نفت برای مدت زیادی زیر ۴0 دالر نباشد. یک 
رالی قيمتی بزرگ که ش��اید از یک رش��د اقتصادی سریع نشأت بگيرد، به بسياری از شرکت های نفتی در معرض ورشکستگی 

امکان می دهد که دوباره روی پای خود بایستند.

نانسی کوهن
استاد مدیریت دانشکده کسب وکار هاروارد



چش��مه س��اري در دل و / آبش��اري در کف / آفتابي در نگاه و / فرش��ته اي در 
پيراهن / از انس��اني که توئي / قصه ها مي توانم کرد / غم ِنان اگر بگذارد! )غزلی در 

نتوانستن-احمد شاملو(
نگاه نظارتی مجلس به دولت باعث شده تا مرکز پژوهش ها به  عنوان نهاد پژوهشی 
و بازوی کارشناسی مجلس در این سال ها از تفکری انتقادی نسبت به مدیریت دولت 
برخوردار باشد و با دیدگاه واقع بينانه و روحيه ای بی طرفانه و بيرون از بازی قدرت بکوشد 
همچون معنای لغوی »نقد« صرفا در پی »جدا کردن سره از ناسره« باشد. این نگاه نقادانه 
در ماجرای بحران کرونا نيز جاری و ساری بوده و مرکز پژوهش ها از همان ابتدای شيوع 
بيماری در سلسله گزارش هایی به بررسی راهبردهای مواجهه با شيوع کرونا و مقابله با 
تبعات اقتصادی و اجتماعی آن پرداخت. این نهاد پژوهشی حاال با گذشت بيش از 50روز 
از شيوع ویروس »کووید-19« در ایران به نقد عملکرد حمایتی دولت پرداخته و سعی 
کرده با نگاهی تحليلی و به دور از ارزیابی شتاب زده، سياست های حمایتی دولت از اقشار 

ضعيف و آسيب پذیر جامعه را به قضاوت بنشيند.
پای ویروس کرونا چگونه به ایران باز شد؟

در واپسين روزهای بهمن ماه سال گذشته بود که زمزمه های شيوع کرونا و مرگ 
مشکوک چند تن از شهروندان قمی در فضای مجازی منتشر شد و طولی نکشيد 
که وزارت بهداشت در عصر روز چهارشنبه ۳0 بهمن ماه در اطالعيه ای از مرگ دو 
ش��هروند در ش��هر قم بر اثر ابتال به ویروس کرونا خبر داد. از آن زمان تا به امروز 
ویروس کرونا بدون توقف مرزهای سياس��ی را درمی نوردد و آخرین خبرها از تعداد 
مبتالیان به کرونا تا نوزدهمين روز از فروردین ماه امسال نشان می دهد که متاسفانه 
تعداد مبتالیان در کشور از مرز ۶۲ هزار نفر گذشته و آمار کشته شدگان به بيش از 

۳ هزار و 800 تن رسيده است. 
در همين حال، از شروع شيوع ویروس کرونا در شهر قم، سوال ها و پرسش های 
بسياری در افکار عمومی درباره نوع مدیریت بحران دولت و از جمله مسئله قرنطينه 
شهرها مطرح شده است. پيش از آن نيز چگونگی سرایت ویروس کرونا به جغرافيای 
کشور و نقش احتمالی شرکت هواپيمایی ماهان به واسطه برقراری پروازهای چين و 
ایران، موضوع اعتراض ها در شبکه های اجتماعی و تویيت های کاربران فضای مجازی 
ش��ده بود. البته بماند که بعدها مس��ئوالن وزارت بهداشت در اظهارات جداگانه به 
روش��نگری پرداختند و از سرایت ویروس کرونا به وسيله اتباع چيني به ایران خبر 
دادند. به گفته عليرضا ریيسي معاون وزیر بهداشت، »منشأ اوليه بيماري از شهر قم 
بوده که به جاهاي دیگر سرایت کرده، مشخص شد که علت شيوع ویروس در قم به 
 صورت واضح، کارگران و دانشجویان چيني ساکن استان بودند که در بهمن ماه، بين 

کشور خود و ایران تردد داشتند.«

مرکز پژوهش های مجلس اما به دور از جذابيت های ژورناليس��تی، به این بخش 
از بحران کرونا کاری ندارد و محافظه کارانه از چگونگی ش��يوع کرونا در ایران عبور 
می کند. مس��ئله برای این نهاد پژوهش��ی صرفا از بعد از روز س��ی ام بهمن ش��روع 
می ش��ود و اینجاس��ت که چگونگی حمایت دولت از اقشار تهيدست و آسيب پذیر 
به سوال مرکز پژوهش ها تبدیل می شود؛ اینکه عملکرد نهادهای حمایتی از اقشار 
ضعيف و نيازمند جامعه چگونه بوده است و آیا مردمان پایين دست به دنبال کرونا و 

در رویارویی غم نان و بيم جان، تاب خواهند آورد؟
ظهور هسته های ناآرام و ناخشنود در حاشيه شهرها

چن��د روز پيش و در پانزدهمي��ن روز از فروردین ماه، 50 اقتص��اددان ایرانی در 
نامه ای سرگشاده به رئيس جمهور، دو بسته سياستی برای مقابله با تبعات اقتصادی 
و اجتماعی ش��يوع کرونا پيشنهاد کردند و خواستار اجرای آن شدند. این دو بسته 
پيش��نهادی شامل »بس��ته اقدامات عاجل« برای سه 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 فوریت آغاز ش��ود و تا خرداد 99 ادامه یابد. هزینه اجرای این بسته 
۴0 هزار ميليارد تومان برآورد ش��ده که پيش��نهاد شده ۳5 هزار ميليارد تومان آن 
از طریق انتش��ار اوراق دولتی و 5 ه��زار ميليارد تومان آن از طریق وضع ماليات بر 

درآمدهای باالی ۲0 ميليون تومان تأمين شود.
به اعتقاد آنان، اگر با فرض خوش بينانه، اپيدمی کرونا در کوتاه مدت کنترل شده و 
شرایط بهداشتی و درمانی به وضعيت قبل از بيماری برگردد، آثار این شوک شامل 
تشدید رکود و کاهش توليد و رشد اقتصادی، افزایش بيکاری و کاهش اشتغال، رشد 
فقر و امکان افزایش یکباره ميزان فقر مطلق در دهک های پایين و در نهایت، افزایش 

کسری بودجه و متعاقبا افزایش پایه پولی خواهد بود. 
این 50 اقتصاددان در مورد پيامدهای اجتماعی بحران کرونا نيز صریحا از »امکان 
شکل گيری هسته های ناآرام و ناخشنود در حاشيه شهرها« صحبت کردند و گفتند 
که پيامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا »امکان شکل گيری هسته های ناآرام و 
ناخشنود در حاشيه شهرها« را در نيمه دوم سال 99 بيشتر می کند و »سال 1۴00 

را به دوره ای پربحران تبدیل خواهد کرد.«
این همان نکته ای اس��ت که مرکز پژوهش ها در گزارش خود با عنوان »ارزیابی 
اقدامات حمایتی دستگاه ها از اقشار ضعيف و آسيب پذیر« به آن اشاره کرده و نوشته 
اس��ت: »شواهد و داده های تجربی نش��ان می دهند، ویروس کرونا در بستر زندگی 
روزمره تا مدت ها ماندگار خواهد شد. تداوم این وضعيت باعث می شود اقشار ضعيف 
در معرض آس��يب، در مواجهه با این ویروس تاب آوری کمتری داش��ته باشد و این 

وضعيت رخدادهای دردناک دیگری به  دنبال خواهد داشت.«
به گفته نهاد پژوهش��ی مجلس، اگرچه همه دستگاه ها و نهادها در بحران کرونا 
سعی کرده اند از اقشار نيازمند حمایت کنند، اما اقدامات انجام شده از یک سو تابع 

سياس��ت اجتماعی مش��خص و روشنی نبوده است و از س��وی دیگر، این اقدامات 
ماهيتی تأخيری، پس��ينی و منفعالنه داش��ته اند. مضاف بر ای��ن، ضعف نهادهای 
هماهنگ کنن��ده و نظارتی منج��ر به م��وازی کاری، هدفمند نب��ودن و ناپایداری 

حمایت های اجتماعی شده است.
حمایت منفعالنه دستگاه های دولتی از افشار ضعيف

مرک��ز پژوهش ها در ادامه گ��زارش به عملکرد نهادهای حمایتی در بحران کرونا 
می پردازد و می نویس��د: در وضعيت های بحرانی عالوه بر اینکه انواعی از کنش های 
جمعی در بطن جامعه شکل می گيرد، دولت ها مکلف هستند به عنوان اصلی ترین 
نهاد اجتماعی و سياسی، مجموعه ای از اقدامات همگانی و گزینشی را برای حمایت 
از گروه های اجتماعی از یک سو و گروه هایی که بيشتر در معرض آسيب هستند از 

سوی دیگر طراحی کنند.
با اینکه از نگاه بازوی کارشناسی مجلس، نهادهای حمایتی از سازمان بهزیستی 
گرفته تا کميته امداد امام خمينی، اقدامات حمایتی را از زمان شيوع ویروس کرونا 
انج��ام داده اند، اما این اقدامات تابع سياس��ت اجتماعی یکپارچ��ه ای نبوده و عدم 
هماهنگی ميان آنها موجب پراکندگی، موازی کاری و عدم هدفمندی حمایت های 

اجتماعی شده است.
از ميان این دس��تگاه های حمایتی صرفا ش��هرداری ها، سازمان بهزیستی کشور، 
کميته امداد امام خمينی، بنياد مستضعفان و همين طور سازمان های مردم نهاد به 
اقش��ار ضعيف و نيازمند جامعه خدمات رسانی کرده اند و جای خالی نهادهای دیگر 
از جمله س��ازمان امور اجتماعی که مش��خصا بنا بر مصوبه شورای اجتماعی کشور 
)1۳59( وظيفه مدیریت و نظارت بر دس��تگاه  های حوزه آس��يب ها و حمایت های 

اجتماعی را برعهده دارد، خالی است.
مرک��ز پژوهش ها در پایان گ��زارش خود بر برنامه مح��وری نهادهای حمایتی و 
هدفمندس��ازی حمایت ه��ای اجتماعی تاکيد ک��رده و گفته که ضع��ف نهادهای 
هماهنگ کنن��ده و نظارتی منجر به ناپایداری حمایت های اجتماعی ش��ده اس��ت 
و الزم اس��ت ضمن بازاندیش��ی در رویه های پيش��ين از اقدامات تأخيری-تعجيلی 
غيرکارشناسی پرهيز شود، چراکه ادامه این وضعيت باعث می شود اقشار ضعيف و 

در حاشيه جامعه در مواجهه با کرونا تاب آوری کمتری داشته باشد.
قيصر امين پور در ش��عر »حاشيه« از مجموعه »بی بال پریدن« گفته است: »من 
در حاش��يه به دنيا آمدم / روزها در حاشيه خيابان کار مي کنم و شب ها در حاشيه 
پي��اده رو مي خوابم / من پایيز کار مي کنم، زمس��تان کار مي کنم، بهار کار مي کنم، 
تابس��تان کار مي کنم و در حاش��يه کار زندگي مي کنم / من حاشيه نشين هستم / 
ولي معني کلمه حاش��يه را نمي دانم / از معلم پرس��يدم: حاشيه یعني چه؟ / گفت: 
حاشيه یعني قسمت کناره هر چيز، مثل کناره لباس یا کتاب یا مثل حاشيه شهر 
که زباله ها را در آن مي ریزند / من گفتم: مگر آدم ها زباله هستند که بعضي از آنها 

را در حاشيه شهر ریختند؟«

اقشار تهیدست و آسیب پذیر جامعه چگونه بحران کرونا را تاب می آورند؟

غم نان و بیم جان

مرک��ز پژوهش های مجلس در گزارش خود به ارزیابی عملکرد حمایتی 
دس��تگاه های دولتی از اقش��ار ضعيف و آس��يب پذیر پرداخته و اقدامات 
تأخيری و منفعالنه را باعث افزایش شدت اثر و ماندگاری ویروس کرونا در 
اقش��ار ضعيف و تهيدست جامعه دانست. به اعتقاد نهاد پژوهشی مجلس، 
اگرچه همه دس��تگاه ها در بحران کرونا س��عی کرده اند از اقش��ار نيازمند 
حمایت کنند، اما این اقدامات تابع سياس��ت اجتماعی مشخص و روشنی 
نبوده و متاس��فانه ماهيتی تأخيری، پس��ينی و منفعالنه داشته است. در 
نتيجه ش��رایط زندگی برای گروه های اجتماعی آسيب پذیر در این زمان، 
بيش��تر از هر دوره ای سخت و دشوار شده و ادامه حيات اجتماعی آنها در 
گرو حمایت های اجتماعی پایدار است. مرکز پژوهش ها عملکرد نهادهای 

حمایتی را این گونه برشمرده است:
* اختصاص 5ميليارد و 800 ميليون از س��وی سازمان بهزیستی کشور 
به مراکز اقامتی، درمان و بازتوانی معتادان برای اجرای دس��تورالعمل های 

پيشگيری و کنترل ویروس کرونا با سرانه هر مرکز 5ميليون تومان
* تخصيص ۲۴ ميليارد تومان از سوی سازمان بهزیستی کشور به مراکز 
شبانه روزی نگهداری سالمندان و معلوالن با ظرفيت ۴8 هزار نفر و سرانه 

500 هزار تومان برای هر نفر
* اختصاص بسته حمایتی معيش��تی دولت برای ۳ميليون نفر از افراد 
نيازمن��د )۲00 ت��ا ۶00 هزار توم��ان( از طریق وزارت تع��اون، کار و رفاه 

اجتماعی
* اجرای توافق نامه اس��تانداری تهران و سازمان بهزیستی درباره طرح 

»جمع آوری ضربتی کودکان کار و خيابان«
* کمک 5 ميليارد تومانی به س��ازمان بهزیستی کشور برای حفاظت از 

سالمت کودکان کار در برابر کرونا از سوی بنياد مستضعفان
* اختص��اص ۴0 ميلي��ارد تومان )۳0 ميليارد توم��ان برای مددجویان 
کميت��ه امداد و 10 ميليارد تومان برای س��ازمان بهزیس��تی( برای تهيه 

بسته های بهداشتی و مراقبتی در برابر کرونا از سوی بنياد مستضعفان
* حمای��ت کامل از گروه ه��ای جهادی ب��رای ضدعفونی کردن مناطق 
پرخطر، غربالگری و آموزش مردم با اولویت 1۴ منطقه محروم کش��ور از 

سوی بنياد مستضعفان
* ارائه توصيه ها و خدمات بهداشتی و دعوت شهروندان به خودمراقبتی 
و حفظ قاعده فاصله گذاری اجتماعی از س��وی س��ازمان های مردم نهاد و 

رسانه های اجتماعی
* به دنبال شيوع ویروس کرونا و قرنطينه آسایشگاه کهریزک که ميزبان 
در حدود ۲هزار سالمند، معلول، بيمار ام.اس و معلول نخاعی است، بنياد 

مستضعفان ۳ ميليارد تومان به این آسایشگاه ها اهدا کرده است.
* بنياد مستضعفان 10 ميليارد تومان به ۴0 هزار معلول ضایعه نخاعی 
ش��دید و مس��تقر در منزل برای تهيه اقالم بهداشتی و ضدعفونی جهت 

پيشگيری از کرونا از طریق سازمان بهزیستی کشور تخصيص داده است.
* ش��هرداری ته��ران اقداماتی مانند انجام تس��ت غربالگ��ری کرونا در 
گرمخانه ه��ا، آموزش نيروهای س��تادی و ضدعفونی کردن مس��تمر تمام 
س��طوح در گرمخانه ها و سامان س��راها، تجهيز مراکز به تب سنج ليزری، 
توزیع بسته های بهداشتی به کودکان کار و زباله گرد و حضور تيم پزشکی 
در گودها و گاراژهای تفکيک زباله را در جهت حمایت از اقشار آسيب پذیر 

انجام داده است.
* بنياد مس��تضعفان یک ميليون تومان را به عنوان هدیه به درخواست 
شهرداری تهران برای ۴ هزار نفر پارکبان و کارگر پسماند و بهشت زهرا در 

مقابله با کرونا پرداخت کرده است.
* ضعف و تأخير دولت در تصميم گيری های ضروری و به موقع از قبيل 
منع تردد غيرضرور درون شهری و برون شهری، ارائه آموزش های پيشگيرانه 
به اقشار در معرض آسيب و فراهم کردن اسکان موقت برای بی خانمان ها 
باعث افزایش شدت اثر و ماندگاری این ویروس در الیه های پایين و اقشار 

ضعيف جامعه شده و در صورت ادامه این روند تبعات و فاجعه بزرگ تری 
رخ خواهد داد.

* با وجود اختصاص 5  هزار و 800 ميليارد تومان به سازمان بهزیستی 
برای اجرای دس��تورالعمل های پيش��گيری و کنترل ویروس کرونا، شاهد 
توق��ف پذیرش جدید معتادان خودمعرف در مراکز ماده »15« هس��تيم؛ 
مددجویانی که در این مراکز حضور داشتند هم به شکل بسيار چشمگيری 

تعدیل شده اند.
* مطابق با دستورالعمل کميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرآیند 
پذیرش معتادان متجاهر در مراکز ماده »1۶« نه تنها متوقف ش��ده، بلکه 
تعطيلی این مراکز را در پی داشته است و این امر باعث رهایی تعداد بسيار 
زی��ادی از معت��ادان متجاهر )در حدود 11 هزار نفر( در س��طح خيابان ها 
و معابر ش��هری شده اس��ت که به نوعی می توان آنها را منابع سيار انتقال 
ویروس کرونا تلقی کرد. این اقدام در تعارض با اقدامات مجدانه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا است و به لحاظ اجتماعی نيز به شدت موجب بدبينی و سلب 

اعتماد مردم می شود.
* در حال حاضر بيش از ۲هزار و 500 نفر از افراد بی خانمان و آسيب دیده 
در ۲1 گرمخانه و دو سامان س��را در تهران نگهداری می ش��وند و ظرفيت 
این مکان ها نيز محدود اس��ت. به نظر می رسد در شرایط کنونی و شدت 
ش��يوع ویروس و همچنين تعطيلی مراکز ماده »1۶« )معتادان متجاهر(، 
ظرفيت های مکانی موجود، امکان مدیریت و کنترل شيوع ویروس را فراهم 
نمی کنند و انتظار می رفت ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن مراقبت و ارائه 
خدمات آموزش��ی و بهداشتی به افراد مش��مول مراکز ماده »1۶«، نه تنها 
اق��دام به آزادکردن آنها نمی کرد، بلکه با فراهم کردن ش��رایط مناس��ب از 
طریق هماهنگی بين دس��تگاهی )در اختيار گرفتن س��الن های ورزشی و 
سوله هایی برای اسکان موقت بی خانمان ها به تفکيک افراد سالم و ناسالم و 

مشکوک( فرآیند پذیرش افراد جدید را تسهيل می کرد.

ادامه حیات اجتماعی اقشار آسیب پذیر در گرو سیاست های اجتماعی پایدار است

انتقاد مرکز پژوهش ها از عملکرد حمایتی دولت در مدیریت کرونا

نگاه

موسسه »مکنزی« بررسی کرد
اثر کرونا بر کسب وکارها

موسسه »مکنزی« در گزارشی تحليلی به بررسی تاثير کرونا بر کسب و کار ها 
پرداخته و نوش��ته است: ش��يوع ویروس در سطح جهان و بدون کاهش فصلی 
گس��ترش می یابد و این امر موجب ش��وک تقاضا می شود که تا سه ماهه دوم 
۲0۲1 ادامه خواهد داش��ت. در مقدمه گزارش موسسه »مکنزی« آمده است: 
چين و  کشورهای آسيای شرقی شروع به جبران عوامل اقتصادی می کنند اما 
اختالالت در زنجيره ارزش وجود دارد. قرنطينه های وس��يع در ایاالت متحده 
و اروپ��ا، محدودیت های مس��افرتی و افزایش فاصله اجتماعی منجر به کاهش 
هزینه های مصرف کننده  و سرمایه گذاری تجاری در سال ۲0۲0 می شود. چين 
و کشورهای آسيای شرقی با کاهش چشمگير در روند بهبود اقتصادی در سال 
۲0۲0 روبه رو می شوند و حتی این روند تا سه ماهه اول ۲0۲1 تسری می یابد. 
ای��االت متحده و اروپا نيز به دنبال کاهش تقاضا در مصرف کننده و هزینه های 
تجاری، رکود عميقی را در س��ال ۲0۲0 تجربه خواهند کرد. موسس��ه مشاوره 
»مکنزی« سپس در سرفصلی جداگانه با طرح این سوال که »کسب وکارها در 
ط��ول این مدت باید بر چه مواردی تمرکر کنند؟« توضيح داده که حفاظت از 
کارکنان، تشکيل تيم مقابله با ویروس کرونا، تثبيت زنجيره تامين، حفظ ارتباط 
با مش��تریان، حفظ نقدینگی برای عبور از بحران، تمرین برنامه و هدف گذاری 
از مهم ترین اولویت های بنگاه ها در طول این مدت اس��ت. در بخش بعدی این 
گزارش با عنوان »اقدام اساس��ی در زنجيره ارزش«، موسس��ه »مکنزی« ایجاد 
شفافيت در زنجيره تامين چند الیه، بهينه کردن ظرفيت توليد و توزیع، تخمين 
زدن تقاضای مش��تری نهایی، تجزیه و تحليل فهرس��ت موجودی و استفاده از 
ظرفيت لجس��تيک موجود را به عنوان راهکار س��ازمان های اقتصادی در زمان 
گسترش کروناویروس پيشنهاد داده اس��ت. »ایجاد روابط همکاری با شرکای 
تجاری«، »طراحی زنجيره تامين انعطاف پذیر برای آینده« و »بهبود پایداری و 
ثبات زنجيره ارزش به طور مداوم« از راهکارهای کوتاه مدت موسسه »مکنزی« 

با هدف حفظ زنجيره ارزش ظرف دو تا چهار ماه آینده است.

اکونومیست و سی ان ان  بیزینس گزارش می دهند
کرونا چه کسانی را پولدار کرده است؟

خانه نشينی، روند روزانه زندگی در تمام جهان را متحول کرده است. کافی است 
صفحه اینستاگرام را باز کنی، یکی در حال آموزش شيرینی پزی است، یکی خمير 
نان ورز می دهد و یکی دیگر از روش های ورزش در خانه می گوید. یکی یوگا می کند 
و یکی دیگر نيز روی تردميل می دود. این وضعيتی است که نه فقط در ایران، بلکه 
در سراسر جهان و در تمام زبان های شبکه های اجتماعی دیده می شود. به گزارش 
اکونوميس��ت، اگرچه کرونا اقتصاد جهانی را ویروسی کرده اما برخی صنایع نظير 
صنایع مبتنی بر وب آشپزی، بدنسازی و مدیتيشن در یک ماه اخير رشد عجيب  
و غریبی داشته اند. اکونوميست در این باره می نویسد: »اپليکيشن های مدیتيشن ، 
برنامه های بدنسازی یا فيتنس دیجيتال و دوره های آشپزی آنالین در حال رونق 
چش��مگيری هستند. برنامه »زوم« یک سرویس کنفرانس ویدئویی، حاال بيش از 
۴0 ميليارد دالر ارزش دارد. از آنجایی که بسياری از کالس ها و دوره ها به صورت 
پخش گسترده آنالین برگزار می شوند، حاال زوم به یکی از مهم ترین شرکت های 
»س��المت اجتماعی« تبدیل شده است.«  به گفته اکونوميست، تعداد بازدیدهای 
روزانه ویدئوهای »یوتيوب« که با تيتر »با من…« ش��روع می ش��وند و مربوط به 
آش��پزی، درس خوان��دن و  چيدمان منزل می ش��وند، از 15 م��اه مارس تاکنون 
۶00درصد رشد کرده است. در چين در یک ماه قرنطينه در ماه فوریه، دانلود پنج 
برنامه برتر دستور آشپزی دو برابر شد. در انگلستان فروش دستگاه های پاستاساز 
خانگی در فروشگاه بزرگ »جان لوئيس« پنج برابر شده است. اکونوميست به کنایه 
می نویسد: »وزنه های ورزشی و تش��ک های یوگا این روزها مانند دستمال توالت 
به فروش می روند.«  همچنين براس��اس گزارش سی ان ان  بيزینس، گردش مالی 
صنعت بدنسازی در سال ۲018 ميالدی،9۴ميليارد دالر بوده است. حاال قرنطينه 
خانگی جهان، ش��کل و شمایل این صنعت را تغيير داده است. این پایگاه خبری 
می نویسد: »با گسترش ویروس کرونا، باشگاه های ورزشی و بدنسازی درهای شان 
را بسته اند و خود را با یک واقعيت جدید هماهنگ می کنند. تغيير ناگهانی، باعث 
ایجاد خالقيت و انعطاف پذیری باش��گاه ها شده اس��ت؛ باشگاه هایی که به شدت 
وابسته به محل فيزیکی و کارکنان شان بوده اند.«  گزارش سی ان ان بيزینس نشان 
می دهد که از این شرایط، شرکت های مجازی و دیجيتالی بدنسازی، سود خوبی از 
تغيير وضعيت این صنعت می برند. به عنوان مثال، »ميرر« یک سيستم بدنسازی 
خانگی مبتنی بر واقعيت مجازی و کنش متقابل است که با قيمت 1۴95 دالر به 
فروش می رسد. فروش این سيستم در روزهای اخير اما رشد بسيار زیادی داشته 
و به گفته »برایان جينت« رئيس این ش��رکت، ميزان فروش از زمان شيوع کرونا 

بيش از دو برابر شده است.

کشورهای مختلف برای مقابله با کرونا چه کرده اند؟
کرونادرمانی با روش های مختلف

بحران ناش��ی از ش��يوع کرونا در حال تبدیل شدن به یک چالش تمام عيار 
اقتصادی اس��ت. به گزارش گاردین، برای همه مش��خص شده که سال ۲0۲0 
س��ال رکود اقتصادی در سراسر جهان است. رفت و آمدها در بسياری از نقاط 
به ش��دت محدود شده و برخی نيز رو به قرنطينه سراس��ری آورده اند. در این 
ش��رایط اقتصاد کش��ورها با شوک سنگينی مواجه شده اس��ت؛ از شمار رو به 
افزایش کس��انی که برای دریافت مزایای بيکاری درخواست داده اند تا کسب و 
کارهای تعطيل شده و دولت هایی که مجبور به هزینه های سنگين شده اند.  با 
این حال کشورها رویکرد یکسانی برای مقابله با کرونا اتخاذ نکرده  اند: کشورهای 
اروپایی راهی را امتحان کردند که در بحران س��ال ۲009 امتحان کرده بودند. 
آنها ش��روع به خرید اوراق قرضه شرکت ها برای جلوگيری از ورشکستگی آنها 
و ارائه تس��هيالت اعتباری بيش��تر به کس��ب و کارها کردند. در آمریکا و ژاپن 
دولت ها به ارائه یارانه نقدی مستقيم به خانوارها پرداختند تا جلوی سقوط آزاد 
مخ��ارج خانوار را بگيرند. راه دیگر که در انگليس ارائه ش��د، تالش برای حفظ 
س��طح درآمد خانوارها بود به طوری که دولت متعهد ش��د تا 80درصد درآمد 
خانواره��ا را در دوران قرنطين��ه به آنها پرداخت کند. ای��ن اقدام که به معنای 
افزایش ش��دید کسری بودجه دولت خواهد بود باعث می شود تا ميزان مخارج 
دولت به باالترین س��طح خود در طول ۶5 س��ال اخير برس��د.  از سوی دیگر، 
کشورهایی که توانایی مالی کمتری داشتند سراغ معافيت های مالياتی رفتند. 
ایتاليا و اسپانيا معافيت های موقت گسترده ای برای شرکت ها در نظر گرفتند و 
در سویيس به جای مداخله مستقيم بانک مرکزی، دو بانک عامل عهده دار ارائه 
تس��هيالت ارزان قيمت به شرکت ها شدند. همچنين در شرق آسيا، بار اصلی 
مقابله با پيامدهای اقتصادی کرونا به دوش بانک های مرکزی افتاده است. تنها 
در چين بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ ذخيره بين بانکی و در نظر گرفتن 
دوره های تنفس بازپرداخت اقساط، امکان ارائه وام هایی به ارزش صدها ميليارد 
دالر را فراهم کرده است. در ژاپن نيز بانک مرکزی صدها ميليارد دالر نقدینگی 

به بازارها تزریق کرده است.
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فرصت امروز: وزیر اقتصاد دوشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
ش��بکه دو س��يما حضور یافت و به برآورد ميزان خسارت کرونا به اقتصاد 
ایران پرداخت. به گفته فرهاد دژپس��ند، حدود 15درصد از توليد ناخالص 
ملی از بيماری کرونا متأثر می ش��ود. البته این رقم در کش��ورهای دیگر 
بيشتر است، زیرا بخش خدمات کشورهای توسعه یافته بزرگ تر است، اما 
از آنجا که بخش خدمات در اقتصاد ایران هنوز آنقدر گسترش پيدا نکرده 
است، برآورد می شود کرونا حدود 15درصد از اقتصاد ایران را هدف بگيرد.
وزیر اقتصاد همچنين در این برنامه تلویزیونی از جزیيات عرضه س��هام 
شرکت های دولتی صحبت کرد و گفت که تالش کرده ایم 15 اردیبهشت 

امسال اولين فراخوان برای واگذاری شرکت های دولتی باشد.
او درب��اره فرآیند این واگذاری ني��ز گفت که دوره فراخوان تا عرضه 10 
روز اس��ت و گروه گروه این اتفاق انجام می ش��ود. تالش مان این است که 
15 اردیبهشت اولين فراخوان واگذاری شرکت های دولتی باشد. همچنين 
مرحله دوم مربوط به عرضه ش��رکت هایی است که بورسی نيستند و وارد 

بورس می شوند.
دژپس��ند درباره تاثير واگذاری ش��رکت های دولتی بر بورس هم گفت: 
این امر عمق بازار بورس را افزایش می دهد. ش��اخص بازار س��رمایه صرفا 
منعکس کننده تحوالت بازار نيست، بلکه تحوالت اقتصاد کشور نيز بر آن 

اثر دارد.
تمهیدات مالیاتی کرونا فقط امهال است

وزیر اقتصاد سپس به تمهيدات مالياتی کرونا اشاره کرد و افزود: گمرک 
در دوره ثبت تا ترخيص رکورد ۴8 س��اعت را شکس��ت. مصوبات مالياتی 
برای کس��ب وکارهای آسيب دیده از کرونا فقط امهال است که این مصوبه 
کم��ک کرد ت��ا هر یک از مودی��ان مالياتی که به مب��ارزه به کرونا کمک 
می کنند، برای آنها هزینه قابل قبول مالياتی حس��اب می شود. با توجه به 

اثرات اقتصادی ش��يوع کرونا، در راس��تای کمک به معيشت و توان خرید 
مردم، ۲۳ ميليون خانوار از تس��هيالت بانکی با نرخ س��ود پایين در قالب 

کارت های خرید بهره مند خواهند شد.
وی درباره تاثير کاهش نرخ بهره تس��هيالت ب��رای کاهش اثرات کرونا، 
گفت: برای فعاالن آسيب دیده از کرونا نرخ سود تسهيالت 1۲درصد شده 
است. ابزار کاهش نرخ سود سپرده در جهت کاهش اثرات اقتصادی ویروس 
کرونا، به دليل نرخ نقدینگی صالح اس��ت که در این زمينه مورد استفاده 

قرار نگيرد.
دژپسند درباره بهبود فضای کسب وکار، توضيح داد: در سال گذشته رتبه 
کسب وکار یک گام بهتر شد و اگر اقدامات سال گذشته در این زمينه انجام 
ش��د امس��ال وضعيت بهتری در این حوزه خواهيم داشت. تشکيل دادگاه 
تج��اری اقتصادی را پيگيری کرده ایم که در آین��ده نزدیک این دادگاه را 
داشته باشيم. همچنين پنجره واحد فيزیکی و الکترونيکی را مورد پيگيری 

قرار داده ایم.
تحقق 100درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 98

وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال 98 بعد از 1۴ سال ميزان تحقق مالياتی از 
100درصد عبور کرده است. یک سوم رشد تحقق های مالياتی ما هم ناشی 
از تحول های فناورانه اس��ت که نشان دهنده این است که ما در این زمينه 
داریم خوب جل��و می رویم اما برای تحقق اقتصاد هوش��مند هنوز فاصله 
داریم. او درباره واگذاری س��هام شرکت های دولتی و دارایی های دولتی در 
س��ال 99 گفت: تالش کردیم تا واحدها را آماده کنيم تا در بورس عرضه 
کنيم. در سال گذشته ۶ تا ۷ شرکت را و یک بيمه البرز را به صورت بلوکی 
عرضه کردیم. چون بلوکی بود تقاضا نداش��ت و به سمت ETF رفتيم که 
گفتند از لحاظ قانونمندی درس��ت نيس��تند. اولين گام در این زمينه این 
اس��ت که دیروز در دولت دو آیين نامه در این مورد تصویب ش��د. شورای 

عالی بورس و هيأت واگذاری تش��کيل ش��د. به گفته دژپس��ند، در آینده 
نزدیک در سال جاری، سهام دولت در تعداد 9 شرکت دولتی در رسته های 
انرژی )پاالیشگاه و پتروشيمی(، مالی )بانک ها و بيمه ها( و صنایع فلزی و 
معدنی در بورس عرضه خواهند شد. در این مرحله از واگذاری، تصميم بر 
این است که به صورت فراگير این سهام ها را عرضه کنيم تا همه مردم با 
اعمال تخفيف هایی )در مرحله اول و فقط برای یک بار( در دو گروه ۲0 و 
۲5 درصدی با سقف خرید ۲ ميليون تومان به ازای هر نفر بتوانند  سهام 

عرضه شده را خریداری کنند.
درآمد 30 هزار میلیاردی از عرضه شرکت های دولتی

وزی��ر اقتصاد در پاس��خ به اینک��ه چه مق��دار درآمدزای��ی از واگذاری 
ش��رکت های دولتی به  دس��ت خواهد آمد؟ توضيح داد: ه��دف عمده ما 
در ای��ن زمينه، انتقال مالکيت و مردمی کردن اقتصاد اس��ت که برآوردها 
نشان دهنده این است که از این طریق حدود ۳0 هزار ميليارد تومان برای 

بودجه تامين مالی داشته باشيم.
دژپسند همچنين در پاسخ به اینکه آیا بازار سرمایه نقشی در تامين مالی 
شرکت ها داشته است؟ گفت: در سال 98 معادل ۲1۶ هزار ميليارد تامين 
مالی از بازار س��رمایه داش��تيم. حدود 100 هزار ميليارد تومان هم از بازار 
بدهی داشتيم. در 11 ماهه سال گذشته شرکت های بورسی ۷.1درصد در 

سرمایه گذاری رشد اسمی داشته اند.
او با بيان اینکه برای برخی از بنگاه ها در بازار بورس حباب تک رشته ای 
داش��ته ایم، گفت: در مورد دامنه بورس باید از ابزارهای تهدیدی استفاده 

نکنيم و برای بازار سرمایه باید قائده تعریف کنيم.
دژپس��ند در پایان از فروش 8۲ هزار ميليارد تومان اوراق خزانه در سال 
99 خبر داد و گفت که در سال جاری 8۲ هزار ميليارد تومان اوراق مالی 

اسالمی فروخته خواهد شد.

دیدگاه وزیر اقتصاد درباره تبعات اقتصادی شیوع کرونا

کرونا 15درصد از اقتصاد ایران را هدف می گیرد
یادداشت

درس های تازه از بحران کرونا

برای عبور موفق از بحران، رهبران قدرتمند، خيلی زود ابهام 
و آش��وب گسترده ای که ایجادشده را می پذیرند. در واقع، آنها 
هيچ کتاب و مجموع��ه راه حلی برای عبور از بحران ها ندارند 
و در غياب آن، کارکنان ش��ان را ب��ه حرکت نقطه به نقطه در 
مواجه��ه با بحران رهنمون می کنند. آنها با هر تغيير وضعيت، 
ی��ک حرکت جدید انجام می دهن��د. زمانی که وضعيت تغيير 
می کند و اطالعات جدیدی به دست می آید، تنظيم حرکت ها، 
پيش��روی، بداهه رفتن و هدایت دوباره ب��رای عبور از بحران 

ضروری است.
رهبران ش��جاع به خوبی می دانند که ممکن اس��ت در این 
مس��ير اشتباهاتی هم رخ دهد و آنها خيلی سریع تغيير جهت 
بدهند. این اش��تباه ها به آنها چيزهایی یاد می دهد. شکلتون، 
کاوشگر قطب جنوب که کشتی اش در آستانه زمستان در یخ 
گير کرده بود، ماموریت خود را از رس��يدن به س��رزمين  های 
یخ زده قطبی به نجات خود و مردانش تغيير داد. وقتی کشتی 
آنه��ا دیگر قابل س��کونت نبود، او به مردانش دس��تور داد که 
روی یخ ها یک اردوگاه بس��ازند. آنها س��رانجام به یک جزیره 
غيرمس��کونی رسيدند، اما آنجا فرصتی برای نجات نبود. برای 
همين او و گروه کوچکش 800 مایل دیگر در قایق های نجات 
تا جزیره ای دیگر پارو زدند، جایی  که او می دانس��ت می تواند 
از افرادی در آن جزیره کمک بگيرد. در چهار ماه، س��ه تالش 
ش��کلتون و گروهش برای نجات خنثی ش��د، ام��ا آنها دوباره 
برای نجات تالش کردند و س��رانجام با رهبری خوب شکلتون 
به خانه های ش��ان بازگشتند، درحالی که همه مردان گروهش 

زنده بودند.
در جری��ان بحران موش��کی کوب��ا در س��ال 19۶۲، رئيس 
جمه��ور ج��ان اف کندی چنين چابکی را از خود نش��ان داد. 
زمانی که روابط اتحاد جماهير شوروی و ایاالت متحده آمریکا 
به بن بست خورد، او از مشاوران خود خواست تا به جای تعهد 
و پيروی کورکورانه از روش ها، گزینه های شان را بيشتر کنند. 
او ب��ه آنها تاکيد کرد که باید روش ه��ای عملياتی را آزمایش 
کنند و اگرچه انتظار شکس��ت بيجا نيس��ت اما باید به سرعت 

یک راه حل جدید یافت.
ام��ا در مورد همه گيری کرونا چ��ه باید کرد؟ این بحران که 
امروز زمينه فاصله گذاری اجتماعی و رکود اقتصادی در آینده 
نزدیک را فراهم کرده، فرصتی برای سازمان ها و گروه ها از همه 
نوع آن، چه کشورها به طور کلی و چه کسب وکارها به وجود 
آورده تا نقاط ضعف و قوت خود را بهتر درک کنند. همه گيری 
کرونا فرصتی اس��ت تا رهبران و گروه های ش��ان در کشورها و 
کسب وکارها، آنچه را باعث پيوند افراد و انگيزه بخشی به آنها 
می شود بهتر بشناسند و برای پيشبرد کارها روی این نکته که 

همان دليل بودن آنهاست، بيشتر تمرکز کنند.
از سوی دیگر، بحران ها خسته کننده اند. پس از مدتی چالش 
با آنها به فرس��ودگی می رس��يم. برای کسانی که عزیزان خود 
را در بحران از دس��ت می دهند، بحران ویران کننده هم هست 
بنابراین یکی از مهم ترین کارهای یک رهبر واقعی کسب وکار 
این است که در این تالطم های شدید به کارکنان خود انرژی 
بده��د. یک رهبر واقعی باید نس��بت به احساس��ات کارکنان 

حساس بوده و در موقع الزم به آنها پاسخ دهد.
اما پيش از این، پرانرژی ماندن و حساس بودن به احساسات 
باید در خود رهبر تقویت ش��ود. آنها باید از خودش��ان شروع 
کنن��د. اگر یک کس��ب وکار را رهبری می کني��د، باید از نظر 
فيزیکی و روانی و عاطفی از خود مراقبت کنيد. باید بدانيد که 
چه زمانی بيش��تر ظرفيت تمرکز کردن را دارید و موثرترید و 
چه زمانی به استراحت نياز دارید. خوب غذا بخورید، به اندازه 
کاف��ی بخوابيد. به طور منظم ورزش کني��د و زمانی را بيرون 
از خانه س��پری کنيد، البته با ش��ش فوت فاصل��ه با غریبه ها. 
ارتب��اط با خانواده، کودکان و حيوانات خانگی و دوس��تان تان 

را حفظ کنيد.
از زبان بدن، کلم��ات و کنش های تان برای عالمت دادن به 
بقيه اس��تفاده کنيد. باید به آنها نش��ان دهيد که با شجاعت و 
اعتق��اد پيش می روید. این به معن��ای ارتباط دائمی با اعضای 
گ��روه و کارکنان شماس��ت. آنه��ا چگون��ه کار می کنند؟ چه 
احساس��ی دارند؟ به چه نياز دارند؟ وقتی استراحت می کنيد 
یا ب��ا روش هایی خود را دوباره س��رحال می آوری��د، آن را به 
کارکن��ان خود اعالم کنيد و آنها را هم به تجدیدقوا تش��ویق 

کنيد.
ان��درو کومو، فرماندار نيویورک به ش��هروندان توصيه کرده 
پياده روی کنند و با مادرش��ان تم��اس بگيرند. یکی از راه های 
س��ریع تقویت روحي��ه، پرورش حس قدردانی هم هس��ت. از 
کارکنان خود بخواهيد هر روز به س��ه نکته که درباره آن باید 
سپاس��گزار باشند، اشاره کنند. در واقع شما سه کار را به طور 
مداوم انجام می دهيد و از یکی به دیگری می رس��يد و دوباره 
باز می گردید. یک؛ نش��ان دادن عزم راسخ، دو؛ تاکيد بر نقش 

و ماموریت کارکنان و سوم؛ تمرکز بر فرصت های یادگيری.
هفته گذش��ته یکی از عزیزترین دوستان من در اثر ویروس 
کرون��ا از دني��ا رفت. برای بيش از 11 س��ال، او و همس��رش 
که حاال در بيمارس��تان بس��تری شده، فرش��تگان نجات من 
بودن��د. وقتی در س��ال ۲009 برای درمان بيماری س��رطان، 
ش��يمی درمانی می کردم آنها برای مراقبت به خانه ام آمدند و 
تعطيالت را با من ماندند و حواس ش��ان به همه چيز بود. آنها 
هر دو چراغ های روشن و تابنده زندگی من بودند و برای عبور 
از لحظه های س��خت زندگی به م��ن روحيه می دادند. اندوهی 
که از مرگ استيون احس��اس می کنم، سوزاننده است. با این 
حال، وقتی برای از دس��ت رفتنش اشک می ریزم، صدایش در 
گوشم می پيچد که می گوید: »نانسی، تو قوی تر از این حرف ها 
هس��تی. تو می توانی«. این همان جمله ای اس��ت که هر رهبر 
واقعی باید به مردم خود در س��طح ملت ها و یا کارکنانش در 

سطح کسب وکارها بگوید.
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نانسی کوهن
استاد مدیریت دانشکده کسب وکار هاروارد

در حالی که انتظار می رفت در سال جدید کمی از شدت رکود و تورم در اقتصاد 
ایران کاسته شود، اما شيوع ویروس کرونا باعث شده تا اگر به شدت رکود تورمی در 

این سال افزوده نشود، از عمق آن نيز کاسته نشود.
به گزارش خبرآنالین، شيوع گسترده کروناویروس در دنيا، در حال حاضر فعاليت 
بسياری از کسب وکارها را با رکود روبه رو کرده است. اقتصاد ایران هم در ميان انبوه 
آشفتگی ها و فشارهای تحریمی حاال با معضل کرونا نيز درگير شده است؛ به طوری 
که به اعتقاد کارشناسان و تحليلگران اقتصادی، در حالی که انتظار می رفت در سال 
جدید اندکی از ش��دت رکود و تورم کاس��ته شود، ولی کرونا باعث شد در سال 99 
اگر به شدت رکود تورمی افزوده نشود، از عمق آن کاسته هم نشود. سعيد مسگری، 
پژوهشگر اقتصادی در این خصوص برآورد کرده »همچنان رشد منفی و تورم باالی 

۳0درصد گریبانگير اقتصاد خسته ایران خواهد بود.«
این در حالی است که تا پيش از شيوع بيماری کرونا در کشور، بررسی وضعيت 
اقتصادی کش��ور حاکی از آن بود که با تخليه اث��ر تحریم ها بر اقتصاد، بهبودهایی 
محدود در متغيرهای اقتصاد کالن رخ داده است. در راستای چنين شرایطی، وزیر 
اقتص��اد عنوان کرده بود که »اطالعات مربوط به متغيرهای کالن اقتصادی نش��ان 
می دهند وضعيت کشور رو به بهبود است، ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسيده ایم.«

براس��اس آمارهای مرکز آمار ایران، رش��د اقتصادی 9 ماهه س��ال 1۳98 منفی 
۷.۶درصد و رش��د اقتص��ادی بدون نفت نيز تقریبا صفر درصد بوده اس��ت. به این 
ترتيب، رش��د کش��اورزی ۳.۲درصد، نف��ت منفی ۳۷درصد، رش��د صنعت منفی 
۲.۳درصد، رش��د آب، برق و گاز ۷.۷درصد، رشد بخش ساختمان 9.۶درصد و رشد 
بخش خدمات منفی 0.۲درصد گزارش شده است. همچنين براساس گزارش مرکز 

آمار، تورم ساالنه در ماه اسفند به ۳۴.8درصد رسيد.
بروز شرایط پیچیده از نگاه اتاق بازرگانی تهران

همچنين به اعتقاد محمد نهاوندیان، مع��اون اقتصادی رئيس جمهور، »بيماری 
کرونا 15درصد جامعه ش��اغل و توليد ناخالص ملی را تحت تاثير قرار داده اس��ت.« 
به گفته او، »خس��ارت به توليد ناخالص ملی 15درصد، اما تابع بازه زمانی اس��ت. 

بنابراین اگر جلوی بيکاری این افراد گرفته ش��ود، آثار ثانویه آن بر اقتصاد کش��ور 
نيز کاهش می یابد.«

در این ميان، اتاق بازرگانی تهران چند روز پيش با اش��اره به ش��رایط خاصی که 
ش��يوع کرونا برای اقتصاد ایجاد کرده، یک بس��ته پيش��نهادی به دولت ارائه کرد. 
براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، با توجه به اینکه فراگيری این ویروس هم به 
بخش عرضه و هم به بخش تقاضا آس��يب وارد کرده، صرف سياست های کالسيک 
تحریک عرضه یا تقاضا مناسب نخواهد بود و باید شرایط را پيچيده تر دید. همچنين 
ب��ا توجه به کاهش ش��دید درآمدهای نفت��ی باید در حوزه درآمده��ای دولت نيز 

تجدیدنظر صورت گيرد.
کمک به بنگاه ه��ا، کمک به تامين معاش حداقل��ی خانواده های ایرانی، کاهش 
ع��دم اطمينان در آینده اقتص��اد و برنامه ریزی هدف برای عبور از این ش��رایط، از 
جمله اولویت هایی است که پارلمان بخش خصوصی، اجرای آن را به دولت پيشنهاد 

کرده است.
2 بسته پیشنهادی اقتصاددانان به رئیس جمهور

در همين حال، 50 نفر از اساتيد و تحليلگران اقتصادی کشور چند روز پيش در 
نامه ای به رئيس جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب ش��يوع کرونا بر فعاليت های 
اقتصادی، اتخاذ دو دس��ته از سياست های اقتصادی را از دولت خواستار شدند و دو 
بسته شامل بس��ته اقدامات عاجل )تا خرداد 99( و بسته اقدامات اقتصادی خروج 
از رک��ود و ایجاد رش��د پایدار برای 9 ماه پایانی س��ال 99 را جه��ت اجرا به دولت 

پيشنهاد دادند.
هزینه اجرای بسته اقدامات عاجل ۴0 هزار ميليارد تومان برآورد شده که پيشنهاد 
شده ۳5 هزار ميليارد تومان آن از طریق انتشار اوراق دولتی و 5 هزار ميلياردتومان 

آن از طریق وضع ماليات بر درآمدهای باالی ۲0 ميليون تومان تامين شود.
در نامه اقتصاددانان به رئيس جمهور آمده است؛ همه گيری ویروس کرونا شوکی 
ب��زرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنين به بودجه و مخارج دولت 
وارد می کند که اندازه آن وابس��ته به نحوه عکس العمل کشور در هفته ها و ماه های 

آت��ی خواهد بود. با توجه به مح��دود و نامطمئن بودن منابع در اختيار و همچنين 
معلوم نبودن دوره اثرپذیری اقتصاد از گسترش بيماری، باید اوال با هوشمندسازی 
سياست های »فاصله گذاری اجتماعی« شيوع بيماری را در طول زمان توزیع کرد تا 
بار وارد بر بخش سالمت قابل تحمل شود. دوما با اتخاذ سياست های انبساطی مالی 
و اعتبارِی اختصاصی ش��ده و همراه کردن آنها با سياس��ت پولی مناسب، از تامين 
حداقل معيش��ت اقشار آسيب پذیر اطمينان حاصل کرد و در نهایت اینکه احتمال 

تشدید رکود اقتصادی و افت بيش از حد تقاضا را به حداقل رساند.
فرصت اقتصاد ایران برای اصالحات ساختاری

در این ميان، محمدرضا عبدالهی، پژوهش��گر اقتصادی معتقد است؛ »مجموعه 
چالش های س��اختاری در اقتصاد کشور در کنار مش��کالت ناشی از شيوع بيماری 
کرون��ا و کاهش قابل توجه قيمت نفت، اقتصاد ای��ران را در موقعيتی تاریخی قرار 

داده است.«
به گفته وی، »این موقعيت با وجود مش��کالت زیاد می تواند به مهم ترین فرصت 
اقتصاد ایران برای رهایی از چالش های س��اختاری خود بدل شود. در واقع با توجه 
به کسری بودجه قابل توجه دولت در سال جاری در صورتی که اراده ای جدی برای 
حل مس��ائل ساختاری اقتصاد ایران به خصوص قطع رابطه بودجه و نفت و اصالح 
نظام مالياتی در جهت افزایش درآمدهای مالياتی )با اس��تفاده از توس��عه پایه های 
مالياتی، ساماندهی معافيت ها و جلوگيری از فرار مالياتی( وجود داشته باشد، شرایط 
فعلی کشور کامال به لحاظ پذیرش عمومی جامعه مساعد برای این گونه اصالحات 

ساختاری است.«
از نگاه او، »البته در صورتی که همچنان اراده ای بر حل مسائل ساختاری اقتصاد 
ایران وجود نداش��ته باشد، تکيه بر برخی راهکارهای غيراصولی برای تامين کسری 
بودجه دولت )از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی( 
می توان��د به افزایش پایه پولی و در نتيجه رش��د نقدینگ��ی بينجامد و با توجه به 
وضعيت بی ثبات اقتصاد ای��ران و تحریک پذیری باالی انتظارات تورمی، پيامدهای 

تورمی خطرناکی در پی خواهد داشت.«

شیوع کرونا به »عرضه و تقاضا«، »بودجه« و »مخارج دولت« چقدر شوک وارد کرد؟

عمق رکود تورمی در سایه کرونا
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تصویب سند راهبردی بانک مرکزی
س��ند برنامه ه��ای راهبردی بخش ه��ای مختلف بان��ک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران برای بازه زمانی 1۳99 تا 1۴00 به تصویب 

هيات عامل این بانک رسيد.
ب��ه گزارش بانک مرکزی، این س��ند برمبنای سياس��ت های کلی 
اقتص��اد مقاومتی تنظيم ش��ده که در آن مهار ت��ورم، تامين ثبات 
اقتص��ادی و کمک به رش��د اقتص��ادی و نيز حص��ول اطمينان از 
س��المت موسس��ات تحت نظارت به عنوان ماموریت محوری برای 

بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
در این جلس��ه برنامه های بانک مرکزی برای توسعه عمليات بازار 
باز در س��ال جاری مورد بررس��ی قرار گرفت و با توجه به ضرورت 
اعالم ش��ده توس��ط دولت برای عرضه اوراق الزم توسط خزانه داری 
کل کش��ور، مقرر ش��د ع��الوه بر حض��ور بانک ها از ظرفيت س��ایر 

نهادهای فعال در بازار مالی نيز در بازار ثانویه استفاده شود.
همچني��ن تاکيد ش��د بخ��ش اعتب��ارات بانک مراح��ل اجرایی 
بخش های مختلف بسته اعتبار ۷5 هزار ميليارد تومانی شبکه بانکی 
ب��رای مقابله با آث��ار اقتصادی کرون��ا را در کوتاه ترین زمان ممکن 

پيگيری و عملياتی کند.

اولین عقبگرد دالر در سال 99 رخ داد
پیشروی سکه در چهارمین روز هفته

هم��راه با کاهش قيمت طال در ب��ازار جهانی، قيمت طال در بازار 
ایران کاهش یافت.

به گزارش خبرآنالین، قيمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 
در بازار تهران ۳۳ هزار تومان باال رفت و با قيمت ۶ ميليون و ۴8۳ 
هزار تومان به فروش رس��يد، اما قيمت نيم س��که، ربع سکه و سکه 
گرمی بدون قيمت باقی ماند. نيم س��که در روز سه شنبه با قيمت ۳ 
ميليون و 90 هزار تومان، ربع سکه یک ميليون و ۷90 هزار تومان 

و سکه گرمی 980 هزار تومان به فروش رفت.
این در حالی اس��ت که هر گرم ط��الی 18عيار با کاهش ۳ هزار 
و ۷00 تومانی روبه رو ش��د و ۶۴9 هزار و ۷00 تومان قيمت خورد. 
ه��ر مثقال طال نيز ۲ ميليون و 81۴ هزار تومان بود. اونس طال هم 
در بازار جهانی 1۴.9 دالر کاهش قيمت داش��ت و با نرخ یک هزار و 

۶51 دالر قيمت خورد.
در روز سه ش��نبه همچني��ن اولي��ن عقبگ��رد قيمت��ی دالر در 
صرافی ه��ای بانکی در س��ال 1۳99 ثبت ش��د، چنانچه هر دالر در 
صرافی های بانکی به قيمت 15 هزار و ۷00 تومان به فروش رس��يد 
که در مقایسه با روز دوشنبه کاهشی 100 تومانی را نشان می دهد. 
ن��رخ خرید دالر از مردم نيز در صرافی ه��ای بانکی با همين ميزان 
کاهش به 15 هزار و ۶00 تومان رس��يد. بررس��ی ها نشان می دهد 
همزم��ان با کاهش قيمت دالر در صرافی ه��ای بانکی، نرخ دالر در 
ب��ازار آزاد ني��ز در کانال 1۶ ه��زار تومان اندکی عقب رفته اس��ت. 
همچنين قيمت هر ی��ورو در صرافی های بانکی به تبع کاهش نرخ 
دالر، ب��ا عقبگردی اندک مواجه ش��د و نرخ ف��روش هر یورو به 1۷ 

هزار و 100 تومان رسيد.

رئیس کل بیمه مرکزی:
بیمه  کیفیت محصوالت تولیدی توسعه می یابد

رئيس کل بيمه مرکزی گفت صنعت بيمه برای توس��عه پوش��ش 
بيمه  کيفيت محصول و س��ایر مسئوليت های مرتبط با بخش توليد، 

آمادگی کامل دارد.
به گزارش بيمه مرکزی، غالمرضا س��ليمانی با اش��اره به ش��يوع 
وی��روس کرونا و تبع��ات اقتصادی آن گفت: بعد از ش��يوع ویروس 
کرونا بس��ياری از معادالت اقتصادی دس��تخوش تغيير شد که این 

بحران هم می تواند بر کيفيت عملکرد صنعت بيمه، اثرگذار باشد.
س��ليمانی با تش��ریح آخری��ن اقدامات نه��اد ناظ��ر و همچنين 
شرکت های بيمه در ميدان جهاد کرونا، یاد قربانيان صنعت بيمه در 
این عرصه را ماندگار توصيف کرد و گفت: تالش��گران صنعت بيمه 
نيز در خط مقدم خدمات رسانی حضور دارند و برای تحقق برنامه ها 

و هدف گذاری های سال جدید مجاهدت می کنند.
او نگاه دووجهی صنعت بيمه به پيام امس��ال رهبر معظم انقالب 
درخصوص ضرورت جهش توليد در کشور را از نکات ظریف و ویژه 
توصي��ف کرد و افزود: صنعت بيمه عالوه بر جهش بيمه ای و تمرکز 
بر افزایش ضریب نفوذ باید تمام قد به کمک توليد برود تا این شعار 

اقتصادی و اجتماعی به ثمر بنشيند.
رئي��س ش��ورای عالی بيمه همچني��ن از اعطای مجوز تاس��يس 
موسس��ات تضمين به منظور عرضه انواع ضمانت نامه های موردنياز 
بخش توليد، خبر داد و این امر را مس��تلزم تصویب مقررات مربوط 

در هيأت وزیران دانست.
به گفته وی، با تمهيدات صورت گرفته، این صنعت برای توس��عه 
پوشش بيمه  کيفيت محصول و سایر مسئوليت های مرتبط با بخش 

توليد، آمادگی کامل دارد.
س��ليمانی ارائه خدمات آموزشی و مش��اوره ای در زمينه مدیریت 
ریس��ک را از ماموریت ه��ای دیگر صنعت بيمه اع��الم کرد و گفت: 
تمام��ی بخش های توليدی در راس��تای بهبود فضای کس��ب و کار 
می توانن��د از خدمات صنعت بيمه در حوزه های گوناگون اس��تفاده 

کنند.
رئيس شورای عالی بيمه به آخرین تحوالت بيمه ای در دنيا اشاره 
ک��رد و افزود: در حال حاض��ر صنعت بيمه از محاس��بات عادی تا 
حدودی فاصله گرفته و در حوزه مطالبات مردمی و مس��ئوليت های 

اجتماعی نمود بيشتری دارد.
وی ای��ن تغيير ن��گاه را ب��رای صنعت بيمه ی��ک فرصت طالیی 
ارزیابی کرد و افزود: بيمه نامه های ش��هروندی و سایبری و نظایر آن 
از رشته های آینده داری به شمار می روند که در سال جاری اثر خود 

را در فعاليت های اجتماعی و اقتصادی نشان خواهند داد.
رئي��س کل بيمه مرکزی از آغاز به کار چند ش��رکت جدید 
بيمه در س��ال جدید نيز خب��ر داد و گفت: فضای رقابتی برای 
تمامی ش��رکت های بيمه آماده اس��ت، اما قطع��ا بخش هایی 
ک��ه ص��دور بيمه نامه ه��ای الکتروني��ک و حرکت به س��مت 
هوشمندس��ازی را جدی تر گرفته اند از شانس موفقيت باالتری 

بهره مند خواهند شد.

بانکنامه

در حالی در اس��فندماه س��ال گذشته با ش��يوع ویروس کرونا و تاثير 
منف��ی بر اقتص��اد جهانی، صن��دوق بين المللی پول از کم��ک مالی به 
کش��ور ها خبر داده بود که رئيس کل بانک مرکزی در تاریخ ش��انزدهم 
اس��فندماه با ارس��ال نامه ای به رئيس این صندوق خواستار استفاده از 
حق ایران برای بهره مندی از طرح 50 ميليارد دالری تس��هيالت سریع 

صندوق بين المللی پول برای جبران اثرات کرونا شد.
در واپسين ماه سال گذشته بود که صندوق بين المللی پول، براساس 
تجهيزات تامين مالی اورژانس��ی خود بس��ته 50 ميليارد دالری را برای 
اقتصاده��ای کم درآمد و در حال  توس��عه ای که ب��رای مقابله با ویروس 
جدی��د نياز به کمک مال��ی دارند در نظر گرفت. حدود 10 ميليارد دالر 
از این حجم ش��امل وام های با ن��رخ بهره صفر ب��رای اقتصادهای فقير 
ب��ود. صندوق بين المللی پ��ول در خبری که در وبگاه خ��ود قرار داد با 
رونمای��ی از این بس��ته حمایتی، اعالم کرد: اولویت کش��ورها در اتخاذ 
سياست های مالی اطمينان از مخارج حوزه سالمتی برای حفاظت مردم 
در برابر این بيماری، مراقبت از افرادی که بيمار ش��ده اند و کند کردن 

س��رعت شيوع این ویروس است. پس از این تصميم صندوق بين المللی 
پ��ول؛ عبدالناصر همتی رئيس کل بانک مرکزی در نامه به کریس��تالينا 
گئورگيوا رئيس صندوق بين المللی پول نوش��ت که براساس این اعالن 
رسمی، برای پشتيبانی اعضا از جمله ایران و با توجه به شيوع گسترده 
ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت تداوم پرقدرت اقدامات پيشگيری، 
درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن، با توجه به ميزان س��هميه جمهوری 
اس��المی ایران در صندوق، خواستار بهره مندی از تسهيالت تامين مالی 

سریع RFI در حدود 5 ميليارد دالر می باشم.
از آن تاری��خ تا به امروز اما هيچ خبری از ارائه تس��هيالت 5 ميليارد 
دالری از س��وی صندوق بين  المللی پول به ایران نشد. بر همين اساس، 
در س��اعات پایانی روز دوش��نبه این هفته یعنی هجدهم فروردین و با 
گذش��ت حدود یک ماه پس از ارس��ال نامه رئيس کل بانک مرکزی به 
رئيس صندوق بين المللی پول، عبدالناصر همتی در پيامی اینستاگرامی 
در این باره نوش��ت: »درخواس��ت بانک مرکزی برای دسترسی به حق 
خود در صندوق بين المللی پول و اس��تفاده از آن برای کمک به برنامه 

مقابله با مشکالت ناشی از شيوع ویروس کرونا، در جریان مراحل اداری 
است.«

همت��ی در بخش دیگری از یادداش��ت خود نوش��ت: »بانک مرکزی 
از طری��ق کاهش ۲50 ه��زار ميليارد ریالی ذخي��ره قانونی بانک ها و با 
همراه��ی بانک ها ام��کان تأمين اعتبار ۷50 هزار ميلي��ارد ریالی با نرخ 
1۲درصد را فراهم ساخته است. پيشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعطای 
وام ی��ک ميليون تومانی اعتبار خرید به ۲۳ ميليون خانوار یارانه بگير با 
ن��رخ 1۲درص��د و بازپرداخت ۲۴ ماهه با تنف��س چهارماهه به تصویب 

ستاد اقتصادی دولت رسيد که در اسرع وقت اجرایی خواهد شد.«
به نوش��ته رئيس کل بانک مرکزی، »با تأیيد مقام معظم رهبری یک 
ميليارد یورو برای پش��تيبانی از هزینه های عمدتا درمانی ناشی از کرونا 
اختص��اص یافت. بانک مرکزی با خرید این مبلغ ارزی، معادل ریالی آن 
را در اختيار سازمان برنامه خواهد گذاشت.« به گفته همتی، »امروز در 
جلسه ای در حضور معاون اول محترم رئيس جمهوری، برنامه ریزی الزم 

برای تأمين دارو و کاالهای اساسی سال 99 انجام شد.«

درخواست وام ایران از صندوق بین المللی پول به کجا رسید؟

آخرین خبر همتی از وام 5 میلیارد دالری

شس��تا به بورس می آید؛ این خبری اس��ت که مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
تأمين اجتماعی )شستا(، آن را اعالم کرده و گفته است: سهام این شرکت نهایتا تا 

هفته نخست اردیبهشت در بازار سرمایه عرضه خواهد شد.
محمد رضوانی فر با اعالم خبر بورس��ی ش��دن این ش��رکت در آینده 
نزدی��ک گفت: حداکث��ر تا هفته اول اردیبهش��ت ماه 99 نماد معامالتی 
ش��رکت س��رمایه گذاری تأمين اجتماعی با نماد شستا در بورس عرضه 
ش��ود. با انجام مراحل اداری و همکاری س��ازمان ب��ورس در نظر داریم 
حداکث��ر تا هفته اول اردیبهش��ت ماه امس��ال نماد معامالتی ش��رکت 

سرمایه گذاری تأمين اجتماعی با نماد شستا در بورس عرضه شود.
همچنين حس��ن اميری، نایب رئيس س��ازمان بورس و اوراق بهادار نيز از عرضه 
1۲درصدی س��هام شستا در بورس خبر داد. اميری با تاکيد بر اینکه فرآیند عرضه 
سهام شستا )شرکت سرمایه گذاری تامين اجتماعی( در بورس، در حال طی کردن 
مراحل الزم است، گفت: شستا مراحل نهایی پذیرش را طی می کند و سهام آن به 

زودی در بورس عرضه می شود.
او در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا عرضه اوليه در فروردین ماه صورت 
خواهد گرفت؟ پاس��خ داد: شستا اقداماتی که باید انجام می داد را انجام داده است. 
یک یا دو اقدام دیگر مانده که باید توسط شرکت انجام شود و زمانی که این اقدامات 
هم صورت بگيرد، س��هام شس��تا عرضه می ش��ود. در واقع این اقدامات ارتباطی به 

سازمان بورس ندارد و اقدامات کوچکی است که باید توسط شستا انجام شود.
این اتفاق در حالی اس��ت که یکی از تاکيدات رئيس جمهور خروج دس��تگاه های 
دولتی، نهادها و سازمان های عمومی از بنگاه داری بوده و در این راستا قرار شد سهام 
ش��رکت سرمایه گذاری تامين اجتماعی )شس��تا( در بورس عرضه شود تا به گفته 
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وزارتخانه از بنگاه داری به 

سمت سهامداری حرکت کند.
گرچه طبق گفته های وزیر تعاون قرار بود این اتفاق در مهر سال گذشته صورت 
گيرد، اما در نهایت در ۲۳ آذرماه 1۳98 پس از چندین ماه جلس��ه پذیرش شستا 
در محل س��ازمان بورس و اوراق بهادار تهران برگزار شد و مدیرعامل این مجموعه 
پيش از جلسه مذکور، در این مورد توضيح داد که با توجه به تاکيدات ویژه ریاست 
جمه��وری و پيگيری های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و البته همکاری مجدانه 
سازمان بورس و بورس تهران، به زودی بازار سرمایه شاهد عرضه سهام این مجموعه 
بزرگ اقتصادی خواهد بود. همچنين مستندات الزم برای طرح در جلسه پذیرش و 
ارائه به اعضای هيأت پذیرش آماده شده است. پس از پذیرش، وارد مراحل عملياتی 

عرضه در بازار سهام می شویم.  
البته پس از آن، علی صحرایی، مدیرعامل ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار تهران با 
تاکيد بر اینکه هنوز زمان عرضه سهام شستا در بورس مشخص نيست، توضيح داد 
که جلسه پذیرش شستا در بورس، برگزار شد و هيات پذیرش نکاتی داشتند که به 
شرکت اعالم کردند. این نکات اکثرا در راستای شفاف سازی، اطالعات مازاد، اقدامات 
برای برخی دارایی هایی بود که باید انجام شود تا جلسه هيات پذیرش مجدد برگزار 

شود. تالش می شود عرضه سهام شستا در بورس قبل از سال جدید صورت گيرد.
چندی بعد صحرایی در مورد ش��روط پذیرش شس��تا در بورس توضيح داد که 
عرضه زمانی صورت می گيرد که اميدنامه نهایی ش��ود و به ش��فافيت کافی برسد. 

همچنين شس��تا باید  ش��رایطی که اعضای هيات پذیرش گذاشتند را مهيا کنند. 
شرایط در مورد شفاف سازی است. همچنين بندهای حسابرس باید رفع ابهام شود.
او به این سوال که سهام شستا سال 98 عرضه می شود یا خير و اینکه چند درصد 
این شرکت در بورس عرضه خواهد شد؟ پاسخ داد که مشخص نيست سهام شستا 
امسال عرضه شود یا خير. همچنين شستا جزو شرکت های بزرگی است که 5درصد 

آن در بورس عرضه خواهد شد.
سرانجام مرتضی لطفی، عضو هيأت مدیره سازمان تامين اجتماعی در اواخر سال 
1۳98 درباره سياس��ت خروج از بنگاه داری در شستا گفت که در هر صورت منافع 
ذی نفعان ما در رویکرد سهامداری و پرتفوگردانی بهتر تامين می شود تا مدیریت یک 
بنگاه. سازمان یک برنامه راهبردی پنج ساله داشته که سال آینده به اتمام می رسد. 
در این برنامه آمده است که فعاليت های اقتصادی در پنج حوزه دارو، نفت و گاز، آی 

تی، بانک و فوالد منحصر شود.
به گفته لطفی، با توجه به اصل ۴۴ و سياست دولت نباید مدیریت بر بنگاه داشته 

باش��يم و حداکثر سهم ما ۴0درصد است. البته این اراده هم به طور جدی در همه 
ارگان ها و سازمان ها وجود دارد، اما موانع قانونی فراوانی داریم. شرایط احراز خریدار 
ب��ه لحاظ بورس، وضعيت ش��رکت ها، متغيرهای ارزی و قيمت��ی از جمله موانعی 
هستند که نه تنها حوزه سازمان بلکه سایر حوزه ها مانند بانک ها، بنياد مستضعفان 

و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم با آن روبه رو هستند.
این مقام مسئول گفت که همين بس که سازمان خصوصی سازی متهم به عدم 
رعایت قانون است. ما الزام داریم واحدها را از طریق بورس و فرابورس ارائه کنيم و 
مذاکره و مزایده در واگذاری ممنوع است. نباید با بخش خصوصی در برخی حوزه ها 
فعاليت کنيم. بورس بيش از 1۷0درصد رش��د دارایی داش��ته است. اکنون تامين 
اجتماعی معتقد است حتی االمکان از بنگاه داری خارج شود و دارایی های خرد را از 

طریق مشارکت در سهام به ارزش تبدیل کند.
در نهایت، به نظر می رس��د، به زودی و احتماال تا اواخر فروردین ماه شاهد عرضه 

اوليه سهام شستا در بورس باشيم.

به زودی 12درصد از سهام شستا به بورس می آید

شروط پذیرش شستا در بورس

صمت تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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تعطیلی مترو و اتوبوس در صورت تداوم 
فعالیت اجتماعی معنا ندارد

رئيس شورای اس��المی ش��هر تهران درخصوص تعطيلی مترو و اتوبوس 
گفت وقتی قرار اس��ت دو سوم کارمندان و بقيه س��ر کار بروند، نمی توانند 
که با حمل و نقل ش��خصی این کار را انجام دهن��د بنابراین وارد این بحث 
نمی ش��ویم. به گزارش ایرنا، محسن هاشمی روز سه شنبه در پایان دویست 
و هفتمين جلس��ه ش��ورای ش��هر تهران در جمع خبرن��گاران توضيح داد: 
بحث هایی همچون فاصله گ��ذاری اجتماعی فراتر از موضوع مترو و اتوبوس 
است. وی ادامه داد: زمانی که تعداد مسافران کم باشد می توان از شيوه نامه  
فاصله  گ��ذاری اجتماع��ی اس��تفاده کرد اما اگر مس��افر زیاد باش��د که این 
ش��يوه نامه موثر نيست. به گفته هاشمی، اگر قرار باشد فاصله یک یا دو متر 
حفظ شود این حتی در تاکسی هم جواب نمی دهد چه برسد به مترو. رئيس 
ش��ورای ش��هر تهران درخصوص جلسه روز گذشته ش��ورا نيز گفت: امروز 
ميزبان دکتر زالی بودیم و در حال حاضر دوگانگی در صحبت های مسئوالن 
ارش��د دیده می ش��ود چرا که از یک سو وزارت بهداش��ت و درمان تقاضای 
اعمال سختگيری های بيشتر را دارد اما از سوی دیگر بخش اقتصادی کشور 
نيز تصميماتی اتخاذ می کند که باعث می ش��ود مردم خود به خود احساس 
کنند که قدرت ویروس کرونا خيلی هم زیاد نيس��ت. هاش��می خاطرنشان 
کرد: تصميمات درس��ت و روشن برای مردم تبيين نمی شود و موضوع لوث 

شده و این را نيز در صحبت های دکتر زالی حس کردیم.

اولین فوتی ها در ناوگان حمل و نقل عمومی بود
یک عضو ش��ورای اسالمی ش��هر تهران گفت اولين فوتی ها را در ناوگان 
حمل ونقل عمومی داشتيم، امروز در اتوبوسرانی ۴0 نفر و در مترو ۳5 نفر 

از همکاران ما مبتال به کرونا هستند.
ب��ه گزارش مهر، ش��هربانو امانی در جریان دویس��ت و هفتمين جلس��ه 
ش��ورای شهر تهران پس از سخنان فرمانده ستاد مبارزه با کرونا شهر تهران 
گفت: همه ما می دانيم که س��ال 98 س��ال بسيار س��ختی بود اما متأسفانه 

گزارش های موجود می گوید امسال دریغ از پارسال است.
وی با بيان اینکه فرصت  س��وزی یکی از ضعف های جدی مدیریت کش��ور 
اس��ت، گف��ت: ویروس کرون��ا مدیریت کش��ور را به یک مدیری��ت هماورد 
فراخوان��د و با توجه به اینک��ه جمعيت زیادی در تهران حضور دارند، کانون 
قدرت تصميم گير و تصميم س��از نيز در تهران مس��تقر است و این کار ستاد 

فرماندهی کرونا در شهر تهران را سخت تر می کند.
امانی با اش��اره به اینکه می توانستيم از فرصت دو هفته ای تعطيالت عيد 
حداکثر استفاده را داشته باشيم، اظهار داشت: به دالیل متعدد مدیریتی بر 
روی کاغذ، س��تاد فرماندهی، شما و وزارت بهداشت هستيد اما هماهنگی و 
همراهی آنگونه که باید دیده نمی ش��ود و با این آس��يب جان وطن در خطر 

است و نمی دانم چه زمانی باید پاسخگو باشيد.
عضو ش��ورای شهر تهران با اش��اره به تالش شورا برای تعطيلی مهم ترین 
کانون انتقال ویروس کرونا که حمل و نقل عمومی است، گفت: اما متأسفانه 
ای��ن امر مورد قبول قرار نگرفت و اولين فوتی ه��ا را در ناوگان حمل و نقل 
عمومی داش��تيم. امروز در اتوبوسرانی ۴0 نفر و در مترو ۳5 نفر از همکاران 

ما مبتال به کرونا هستند.

ماشین های کشاورزی پالک دار بدون مراجعه 
حضوری سوخت دریافت می کنند

رئيس مرکز توس��عه مکانيزاس��يون کش��اورزی گفت تمامی ماشين های 
کشاورزی پالک دار بدون مراجعه حضوری سوخت دریافت می کنند.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، » کامبيز عباسی « در جلسه مشترک 
با مدیران س��تاد مبارزه با قاچاق س��وخت، شرکت پخش فرآورده های نفتی 
و مرک��ز فناوری اطالعات و اطالعات وزارت جهاد کش��اورزی، که به منظور 
رفع مش��کالت ثبت نام متقاضيان س��وخت برگزار ش��د، افزود: اکنون بيش 
از ۲80 ه��زار دس��تگاه تراکتور و کمباین پالک دار داریم که نيازی نيس��ت 
برای دریافت س��وخت مراجعه حضوری داشته باش��ند. رئيس مرکز توسعه 
مکانيزاس��يون کش��اورزی اظهار داش��ت: مقرر ش��د، به منظور عدم ایجاد 
اخالل در توليد، به طور فعلی درخصوص ثبت و تایيد درخواس��ت س��وخت 
ماشين های کشاورزی بدون پالک، فارغ از سقف های اعالمی حوزه سوخت، 

ثبت نام شهرستانی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری صورت پذیرد.
عباس��ی تصری��ح کرد: بدیهی اس��ت پ��س از راس��تی آزمایی مجدد آمار 
تراکتورهای فاقد پالک، نسبت به اصالح سهميه ها با حوزه سوخت همکاری 

الزم انجام و با تصميمات این جلسه ان شاءاهلل مشکالت حل خواهد شد.

نماگربازارسهام

یک عضو انجمن همگن قطعه س��ازی پيش بينی می کند که با توجه به افزایش 
قيمت پارامترهایی همچون قيمت مواداوليه، نرخ ارز، حقوق و دستمزد کارگران 
و ... در س��ال جدی��د، قيمت خودروها محتمل ۳0 ت��ا ۷0درصد افزایش خواهد 
یافت؛ مگر اینکه دولت بخواهد همچون سال های گذشته با قيمت های دستوری 

از افزایش قيمت خودرو در کارخانه ها جلوگيری کند.
احمدرض��ا رعنای��ی در گفت وگو با ایس��نا، با بي��ان اینکه قطع��ا بين ۳0 الی 
۷0درص��د افزایش قيمت در محص��والت خودرویی کش��ور در کارخانه ها ایجاد 
خواهد ش��د، اظهار ک��رد: قيمت مواد اوليه قطعا در س��ال جدید افزایش خواهد 
داش��ت بنابراین احتمال اینکه به لحاظ تامين مواد اوليه، قيمت ها باال رود بسيار 
زیاد اس��ت. از س��وی دیگر در رابطه با برخی مواداوليه ای که وارداتی هس��تند، 
باتوجه به اینکه در حال حاضر نرخ دالر نيز افزایش داش��ته و به باالی 1۶ هزار 
تومان رس��يده اس��ت، تاثيرگذار بر روی قيمت مواداوليه وارداتی خواهد شد. در 

حقيقت افزایش قيمت دالر باعث گران شدن نهاده های توليد می شود.
این عضو هيات مدیره انجمن صنایع همگن نيرومحرکه و قطعه سازی ادامه داد: 

عالوه بر این افزایش هزینه های حقوق و دستمزد نيز بر هزینه توليد تاثير خواهد 
گذاش��ت. همه اینها از جمله پارامترهای تاثيرگذار بر قيمت تمام ش��ده توليد و 
دس��تمزد خواهند بود که به هر حال باید در یک جا لحاظ شده و در قيمت های 
جدید دیده ش��ود. این افزایش قيمت ها در همه ش��رکت های قطعه  سازی اتفاق 
خواه��د افتاد که به تبع آن، در قيمت تمام ش��ده قطعاتی که به خودروس��ازان 
تحویل داده می شود، اثرگذار خواهد بود. از سوی دیگر خودروسازان نيز مستثنی 

از این افزایش دستمزد پرسنل خود و هزینه ها نخواهند بود.
وی افزود: از س��وی دیگر افزایش نرخ دالر در س��ال جدید نس��بت به س��ال 
گذش��ته محس��وس و قابل توجه بوده اس��ت که تاثيرگذار بر قيمت مواداوليه و 
نهاده ه��ای توليد به ویژه در کاالهای واس��طه ای و کااله��ای پایه ای برای توليد 
قطعات، خواهد بود که می تواند از جمله پارامترهای افزایش قيمت خودرو باشد. 
با توجه به چش��م انداز کاهش قيمت و صادرات نفت، احتماال افزایش مجدد نرخ 
دالر اتفاق خواهد افتاد بنابراین به نظر می رس��د در س��ال جاری افزایش قيمت 
خودروی کارخانه ای را ش��اهد باش��يم. همه موارد ذکرشده به صورت زنجيره وار 

به هم پيوسته هستند.
رعنای��ی تاکيد کرد: البت��ه پيش بينی های بنده با توجه به ش��رایط اقتصادی 
و محاس��بات اقتصادی به واس��طه پارامترهای تاثيرگذار اس��ت اما ممکن است 
همچون سال های گذش��ته، این افزایش قيمت ها بر گردن خودروساز گذاشته و 
اج��ازه افزایش قيمت محصوالت و در حقيق��ت اصالح قيمت ها را ندهد و راضی 

به زیاندهی آنها باشد.
این کارش��ناس صنعت قطعه  سازی کش��ور تصریح کرد: در صورتی که دولت 
اجازه اصالح قيمت را به خودروس��ازان در سال جدید ندهد، این افزایش قيمت 
در بازار ثانویه رخ خواهد داد. به جای آنکه خودروس��ازان به قيمت واقعی کاالی 
خود را عرضه و پول خود را دریافت کنند، طبيعتا دالل ها سود کرده و در مرحله 
بعد از تحویل خودروساز این افزایش قيمت لحاظ و به مشتریان عرضه می شود. 
در یکی دو س��ال اخير نيز قيمت گذاری ها دستوری و خودروساز مجبور بوده که 
محصول خود را بسيار پایين تر از قيمت تمام شده عرضه کند، در نتيجه متحمل 

ضرر و زیان های بسياری هم شده است.

???????????????????????????

خودروسازان، محصوالت خود را گران خواهند کرد؟

????????????????????

دبي��ر انجمن صنایع همگن قطع��ه نيرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو 
درخصوص وضعيت توليد در س��ال جدید اظهار داش��ت خودروسازان در 
س��ال جدید از ظرفيت ها و زیرس��اخت های توليدی جهت تحقق جهش 

توليد کامال برخوردار هستند.
آرش محبی  ن��ژاد در گفت وگ��و ب��ا خبرخ��ودرو، درخص��وص اقدامات 
قطعه س��ازان در دوران مقابله با کرونا افزود: توليد در مش��اغل مختلف از 
جمله قطعه س��ازی منوط ب��ه رعایت پروتکل های بهداش��تی گردیده که 
تاکنون از سوی وزارت بهداشت ابالغيه ای درخصوص این پروتکل ها صادر 

نشده است.
محبی نژاد با بيان اینکه امکان اجرای پروتکل های عمومی برای صنعت 
قطعه س��ازی وجود ندارد، ادامه داد: متأس��فانه تاکنون وزارت بهداش��ت 
پروتکل های بهداشتی را منفک از سایر صنایع، برای صنعت قطعه سازی و 

حتی خودروسازی ابالغ ننموده است.
دبي��ر انجمن صنایع همگن قطع��ه نيرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو 
توضيح داد: قطعه س��ازان و خودروس��ازان براساس جمع بندی های خود از 
پروتکل های موجود، قراردادهای بهداشتی را تنظيم نموده اند که البته خطر 
اینکه آیا این دس��تورالعمل ها با پروتکل های وزارت بهداشت همپوشانی و 

همخوانی دارد یا خير، وجود دارد. محبی نژاد تصریح کرد: ادامه روند توليد 
در حال حاضر نيازمند زیرس��اخت های سخت افزاری، فرهنگی و آموزشی 
است که قطعه سازان در این خصوص به سرعت در حال آماده سازی محيط 

کاری ایمن، برای کارکنان و رعایت صد درصدی پروتکل ها هستند.
وی با انتقاد از اینکه تمام مسئوليت اجرای پروتکل ها بر بنگاه ها واگذار 
ش��ده است، گفت: قطعه س��ازان از این موضوع که مسئوليت شروع به کار 
و یا تعطيلی بنگاه ها را هيچ ش��خص و ارگان��ی برعهده نمی گيرد و اینکه 
فقط می گویند« به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی توليد ادامه یابد»، 

گالیه مند هستند.
دبير انجمن صنایع همگن قطعه نيرومحرکه و قطعه سازان خودرو متذکر 
ش��د: در خصوص کارگاه ها و ش��رکت های توليدی که امکانات الزم برای 
رعایت پروتکل ها و همچنين تدارک مواد ضدعفونی از جمله الکل به دليل 

کمبود آن در بازار را ندارند، تعيين تکليف نشده است.
محبی نژاد ضمن ارائه پيش��نهادی به سازمان های صمت استان ها بيان 
کرد: این سازمان ها، سهميه ای درخصوص الکل، ماسک و مواد ضدعفونی 
مورد تایيد وزارت بهداشت برای قطعه سازان استان تحت پوشش خود در 

نظر بگيرند.

وی در ادام��ه یادآور ش��د: ش��اهد یک پروت��کل اس��تاندارد مدون که 
برای صنعت قطعه س��ازی و ش��روع به کار، تبيين ش��ده باش��د، نيستيم؛ 
فلذا قطعه س��ازان به صورت خودجوش و بنا ب��ر مصلحت و امکانات خود 
پروتکل های��ی را تعریف کرده و تالش خ��ود را جهت رعایت آنها مصروف 
می دارند منتها بار حقوقی ناشی از »ادامه توليد با رعایت کليه پروتکل ها« 

مشخص نيست برعهده بنگاه ها است یا وزارت بهداشت.
دبي��ر انجمن صنایع همگن قطعه نيرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو با 
اشاره بر سرعت بخشی در تهيه پروتکل ها از سوی قطعه سازان خاطرنشان 
کرد: اميدواریم تا هفته آتی، تمامی قطعه سازان بتوانند توليد را با ظرفيت 
باال و تيراژ بادوام و پایدار ش��روع کنند و در غير این صورت ش��اهد توليد 
موقت و کم فروغ همراه با مش��کالت پزش��کی، درمانی و سالمتی پرسنل 

خواهيم بود.
محبی نژاد در پایان خاطرنش��ان کرد: برخی از قطعه س��ازان با تبعيت از 
مقتضيات و مقررات خاص خود، توليد را با ظرفيت پایين یا یک سوم نيرو 
آغاز کرده اند و اکثر آنها به شدت در حال آماده سازی پروتکل های بهداشتی 
هستند تا شعار سال تحت عنوان جهش توليد پایدار را در محيطی ایمن، 

سالم و با تمام قدرت محقق کنند.

پروتکل های بهداشتی ویژه صنعت قطعه سازی هنوز ابالغ نشده
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بررسی الگوهای بازاریابی نوستالژیک
ترکیب بازاریابی و نوستالژی

بازاریابی نوس��تالژیک پدیده تازه ای نيس��ت. بس��ياری از برندها در طول 
دهه های گذش��ته از این تکنيک به بهترین شکل اس��تفاده کرده اند، با این 
ح��ال کاربرد آن در برهه کنونی بيش از هر زمان دیگری اس��ت. با ش��يوع 
وی��روس کرونا تمام کس��ب و کارها وضعيت نامناس��بی دارند. در این ميان 
طرح های��ی نظي��ر قرنطينه و فاصله گ��ذاری اجتماعی نيز احس��اس تنهایی 
بيش��تری در ميان مردم ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای مناسب برای 
جل��ب نظر مخاطب در چنين ش��رایطی اش��اره به اوقات خوش گذش��ته و 

اميدبخشی به آنها برای غلبه بر شرایط کنونی است. 
نخس��تين مشکل در زمينه استفاده از الگوی بازاریابی نوستالژیک مربوط 
به س��ابقه فعاليت نه چندان طوالنی برخی از برندهاس��ت. چنين برندهایی 
به س��رعت از ایده استفاده از بازاریابی نوستالژیک به دليل تاریخچه مختصر 
برندش��ان عبور می کنند. توصيه اساسی من در این بخش استفاده از الگوی 
مذکور در شرایط کنونی حتی از سوی برندهای کمتر عالقه مند به آن است. 
م��ا در این زمينه اجباری به اس��تفاده از تاریخچه برندمان نداریم. به عنوان 
مثال، اگر قصد طراحی تبليغی برای مسابقه سوپربال را دارید، به نمونه های 
قدیم��ی در دهه 80 ارجاع دهيد. این امر بدون نياز به اس��تفاده از س��ابقه 

برندمان امکان بازآفرینی خاطرات قدیمی را فراهم می کند.
بی تردید فعاليت در هر عرصه ای از بازاریابی دش��واری های خاص خود را 
دارد. اش��تباه برخی از برندها حضور در یک عرصه بازاریابی بدون یادگيری 
نکات اساس��ی اس��ت. در ادامه ما برخی از الگوهای بازاریابی نوستالژیک را 
مورد بررس��ی قرار خواهيم داد. به این ترتيب توانایی ش��ما برای فعاليت در 

این حوزه افزایش خواهد یافت.
1. تاکيد بر دس��تاوردهای برند: برخی از برندها به طور طبيعی در حوزه 
کس��ب و کار س��ابقه و تاریخچه بسيار زیادی دارند. این امر موهبتی طالیی 
برای چنين برندهایی خواهد بود. اس��تفاده از فرصت موردنظر برای توسعه 
هرچ��ه بهتر برند و همچني��ن توليد کمپين بازاریابی نوس��تالژیک ضروری 
خواهد بود. به این ترتيب ما فرصت کافی برای بازس��ازی خاطرات مخاطب 
هدف م��ان را خواهيم داش��ت. نکته مهم در اینجا اش��اره به دس��تاوردهای 
برندم��ان در طول دهه های متمادی فعاليتش اس��ت. ب��ه این ترتيب انگيزه 

مخاطب هدف برای توجه به برندمان دوچندان خواهد شد. 
۲. بازنش��ر اس��ناد قدیم��ی: ما ب��رای اس��تفاده از مزیت ه��ای بازاریابی 
نوس��تالژیک نيازی به قدمت فراوان در حوزه کس��ب و کار نداریم. برخی از 
برندها در مناسبت های مهم نظير س��الروز اختراع های مهم اقدام به بازنشر 
اس��ناد قدیمی پيرامون اختراعات مورد نظ��ر می کنند. به این ترتيب امکان 
ی��ادآوری تفاوت های مهم ميان برهه های تاریخی و همچنين آموزش نکات 
کاربردی در زمينه اختراعات موردنظر فراهم خواهد ش��د. نکته مهم در این 
مي��ان انتخاب اختراعات مرتبط با حوزه کس��ب و کارم��ان برای جلب نظر 
مخاطب هدف اس��ت. در غير این صورت تاثيرگذاری کمپين ما به ش��دت 

کاهش می یابد. 
۳. اس��تفاده از گذشته نزدیک: استفاده از خاطرات بسيار قدیمی هميشه 
بهترین گزینه نيس��ت. امروزه عرصه فناوری به سرعت در حال تغيير شيوه 
زندگی ماس��ت. اغلب ما دیگر به س��بک یک دهه پي��ش زندگی نمی کنيم 
بنابراین بس��ياری از محص��والت و خدمات موج��ود در آن زمان دیگر جزو 
نوستالژی های به یاد ماندنی محسوب می شوند. استفاده درست از نوستالژی 

در چنين فضایی ضروری خواهد بود. 
۴. اس��تفاده از فناوری ام��روز برای یادآوری برندهای گذش��ته: برخی از 
برندها در دهه های گذشته توليد محصوالت دارای فناوری های بسيار مدرن 
را برعهده داش��ته اند. بدون تردی��د محصوالت آن زمان در حال حاضر دیگر 
جدید محس��وب نمی ش��ود، اما اش��اره به آنها برای یادآوری نقش برندمان 
در زمين��ه توس��عه عرصه های فناوری و کس��ب و کار ض��روری خواهد بود. 
همچنين ش��اید برخی از برندهای تازه تاس��يس در زمينه بهبود قابل توجه 
کيفيت محصوالت قدیمی فعاليت داش��ته باشند. به این ترتيب آنها با اشاره 
به تاریخچه محصول موردنظر امکان بيان اهميت برندشان در مسير توسعه 

دنيای کسب و کار را خواهند داشت. 
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یوتیوب جدیدترین رقیب تیک تاک 

تيک تاک در دو س��ال اخير رشدی 1۲5درصدی را داشته که موجب حيرت 
همگان شده است. این موضوع یک حقيقت را نشان می دهد که تمایل کاربران 
به سمت ویدئو های کوتاه و خالقانه است و یک ترند جدید شکل گرفته است. 
به همين خاطر نيز اینس��تاگرام تغييراتی را اعمال کرده اس��ت تا بتواند در این 
رابطه نظر کاربران را به س��مت خود جلب کند. در این راستا یوتيوب به عنوان 
 Youtube بزرگ ترین بستر اشتراک گذاری ویدئو قصد معرفی سرویسی به نام
Shorts را دارد ک��ه در آن تنها ویدئو هایی با محدودیت زمانی شدید)درس��ت 
به مانند تيک تاک( وجود خواهد داشت، با این حال به نظر تحليلگران یوتيوب 
تنها زمانی می تواند در این رابطه رقيب قدرتمندی محس��وب شود که حداقل 
یک خالقيت جدید را ارائه کرده باشد. در غير این صورت دليلی برای جلب نظر 
مخاطبان تيک تاک وجود نخواهد داشت. درواقع با توجه به این امر که یوتيوب 
کاربران را در س��ود خود شریک می کند، ممکن است این طرح برای سرویس 
جدید نيز مورد اس��تفاده قرار گيرد که بدون ش��ک می تواند جذابيت باالیی را 
داشته باش��د. همچنين قرار است در این س��رویس امکان دسترسی سریع به 
تمامی موزیک های کشورهای مختلف وجود داشته باشد تا تمامی افراد جهان 
بتوانند با آن ارتباط الزم را برقرار کنند، با این حال هنوز زمان مشخصی برای 
ارائه این سرویس اعالم نشده است و احتمال دارد که تغييرات دیگری را شاهد 
باشيم. یکی از سواالت مهم این است که سرویس جدید به برنامه اصلی اضافه 
خواهد ش��د و یا یک اپليکيشن جداگانه طراحی می ش��ود، با این حال یکی از 
انتقادهای جدی به یوتيوب این است که به مقلد طرح های موفق سایر شبکه ها 
تبدیل شده است که نمونه آن را می توان اضافه کردن قابليت استوری دانست 
که از مدت ها قبل توس��ط اسنپ چت و اینس��تاگرام مورد استفاده قرار گرفته 
بود. درواقع انتظارات این اس��ت که یوتيوب با س��ابقه کاری باال و کسب عنوان 
محبوب ترین و بزرگ ترین شبکه حوزه ویدئو، طرح های منحصر به فردی را ارائه 
کند که سایرین از آن تقليد کنند. حال باید دید که این طرح جدید، تا چه حد 

می تواند موفقيت آميز باشد. 
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خــودرو

اکنون ما در برهه حساس��ی به س��ر می بریم. بس��ياری از امور به دليل شرایط 
بحرانی ناش��ی از شيوع بيماری کرونا در حالت تعليق قرار دارند. عرصه تبليغات 
نيز مانند بس��ياری از حوزه های دیگر حالتی ایستا پيدا کرده است. دیگر خبری 
از کمپين ه��ای تبليغاتی پرهزینه و موفقيت آميز نيس��ت. ش��اید هنوز برندها با 
شرایط تازه آشنا نشده اند. در هر صورت عرصه تبليغات نيز بخش مهمی از رکود 
اقتص��ادی جاری را به خود می بين��د. یکی از راهکارهای اصلی در دهه های اخير 
برای غلبه بر چالش های عرصه کس��ب و کار اس��تفاده از فناوری های تازه بود، با 
این حال فناوری های نوین در ش��رایط کنونی قدرت تاثيرگذاری شان را از دست 
داده اند. گونه های مختلف تبليغات نظير تلویزیونی، دیجيتال، رادیویی و محيطی 

به شدت از شرایط کنونی آسيب دیده اند. 
اغلب برندها در واکنش به شرایط ناشی از شيوع ویروس کرونا اقدام به کاهش 
ش��دید هزینه های جاری کرده اند. این اقدام به منظور پرهيز از ورشکس��تگی در 
ش��رایط بحران اهميت زیادی دارد. بدون تردید کمتر برندی شرایطی تا این حد 
پيچي��ده را پيش بينی می کرد. به همي��ن خاطر نوعی نگرانی حاد در ميان اغلب 

برندها مشاهده می شود. 
وقتی ش��رایط بحرانی ایجاد می ش��ود، اغلب برندها به س��راغ لغو کمپين های 
تبليغات��ی می رون��د. این امر دم دس��ت ترین گزین��ه برای مواجه��ه با ضررهای 
ناش��ی از بحران اس��ت. اکنون اغلب برندها به دنبال لغو کمپين های بازاریابی و 
تبليغات شان هس��تند. نتيجه این امر مواجهه با خيل عظيمی از درخواست های 
لغو توليد کمپين برای آژانس های تبليغاتی است. بی تردید نتيجه نهایی این امر 
در کوت��اه مدت کاهش ش��دید درآمد آژانس های تبليغات��ی خواهد بود بنابراین 
صحبت از س��قوط دنيای تبليغات در پی ش��يوع ویروس کرونا به هيچ وجه دور 

از انتظار نخواهد بود. 
دليل س��قوط دنيای تبليغات در پی ش��يوع بحران کنونی بس��يار ساده است. 
وقتی دنيا در بحران قرار دارد، انگيزه مش��تریان برای توجه به تبليغات کاس��ته 
خواهد ش��د. همچنين بس��ياری از مردم دیگر قدرت خرید سابق برای توجه به 
محصوالت مختلف را ندارند. بنابراین برندها نيز عالقه و بودجه ای برای هزینه در 
این امور نخواهند داشت. یکی از مهم ترین بخش های تعطيل شده در پی ویروس 
کرونا صنعت خودروسازی اس��ت. اغلب کارخانه های خودروسازی در کشورهای 
مهم مش��غول تولي��د لوازم بهداش��تی و ایمنی برای مقابله ب��ا ویروس موردنظر 
هس��تند. نکته جالب اینکه توقف فعاليت برندهای مختلف اتومبيل س��ازی تاثير 
چندانی بر روی افزایش تقاضا نداش��ته اس��ت. به عبارت دیگر، در صورت ادامه 

فعاليت غول های توليد خودرو هيچ تقاضایی برای خرید وجود نداشت. 
اگر ما در تالش برای مقایسه شرایط کنونی با دیگر برهه های حساس و بحرانی 
دني��ا باش��يم، تاریخ کمک چندانی به م��ا نخواهد کرد. هنگامی ک��ه آنفلوآنزای 
اسپانيایی در سال 1918 فاجعه های زیادی به بار آورد، هنوز نخستين شبکه های 
تلویزیونی نيز در دس��ترس نب��ود. بنابراین دنيای تبليغ��ات در آن زمان تفاوت 
فاحشی با وضعيت کنونی داشت. وقتی نزدیک به یک دهه پيش بحران مالی در 
اغلب کش��ورها شروع شد، بازهم شرایط با وضعيت کنونی قابل مقایسه نبود. در 
آن زمان یک بحران مالی عظيم موجب بروز مشکالتی برای کشورهای دنيا شد. 
این امر با ش��يوع یک ویروس همه گير و تعطيلی اغلب کس��ب و کارها به دالیل 
غيراقتص��ادی تفاوت دارد. اگر تمایل زیادی به جس��ت وجو در عرصه های تاریخ 
داش��ته باشيم، کمتر نتيجه ای از مقایس��ه دوره های مختلف با شرایط کنونی به 

دست خواهيم آورد. 
براساس پيش بينی موسسه IAB در ماه های مارس و ژوئن نزدیک به ۳۳درصد 
از هزینه های تبليغاتی شرکت ها نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت. این 
امر نتيجه مستقيم افزایش بحران های جاری در سطح جهان است. همچنين باید 
به اولویت های برندها در زمينه مدیریت ش��رایط کنونی نيز اش��اره کرد. بسياری 
از برندها در تالش برای بقا در طول بحران هستند بنابراین هزینه های تبليغاتی 
برای آنها چندان مهم تلقی نمی ش��ود. اگر برندهای مختلف توانایی ادامه فعاليت 
در پی ش��يوع کرونا را نداش��ته باش��ند، وضعيت عرصه تبليغات از این هم بدتر 
خواهد ش��د. ورشکستگی احتمالی برندهای مختلف در سراسر جهان برای افراد 
فعال در دنيای تبليغات دشوار خواهد بود. نتيجه مستقيم این امر کاهش ميزان 

تقاضا برای طراحی و اجرای کمپين های بازاریابی و تبليغاتی است. 
س��رمایه گذارها در بازاره��ای مختل��ف آس��تانه تحم��ل چندان��ی ندارن��د. 
دس��ت اندرکاران بورس هيچ وقت صب��ر زیادی برای ریزش س��هام ها و تحميل 
ضررهای هنگفت به شرکت ها در مواقع بحرانی از خود نشان نداده اند. در حقيقت 
ب��ورس بهترین معيار برای ارزیابی ميزان ضرر و زیان برندها در پی بحران کرونا 
در سراسر دنياست. براساس گزارش موسسه بارون، دو عرصه اصلی کسب و کار 
در پی ش��يوع ویروس کرون��ا ضربه های اصلی را دریاف��ت کرده اند. این عرصه ها 
ش��امل کسب و کارهای تلویزیونی و ش��رکت های زیرساخت کابل های مربوط به 
شبکه های خصوصی اس��ت. همچنين س��ایر حوزه ها نظير آژانس های تبليغات، 
س��ایت ها و رس��انه های دیجيتال نيز در طول ماه های اخير با بحران های زیادی 
دست و پنجه نرم کرده اند. براساس آخرین داده های موجود پيرامون بورس های 
معتبر نس��بت به سال گذشته ۴۶درصد ریزش در بازار مشاهده می شود. این امر 

به هيچ وجه برای دنيای کسب و کار و بالطبع تبليغات خوشایند نيست. 
در ادام��ه ما بررس��ی کوتاهی ب��ر روی تاثير تعطيلی موقت کس��ب و کارهای 

مختلف بر روی حوزه های مختلف تبليغات خواهيم داشت. 
1. تبلیغات دیجیتال

مایکل لوینه، پژوهش��گر موسس��ه پيوتال، تاثير اصلی تعطيلی کسب و کارها 
را متوجه اس��تارت آپ ها و برندهای تازه تاس��يس می داند. این برندها در مقایسه 
با دیگر کس��ب و کاره��ا تجربه و بودجه کمتری دارند. ب��ه همين خاطر توانایی 
کمتری برای مقابله مناس��ب با بحران کرونا نيز خواهند داش��ت. ش��اید در نگاه 

نخس��ت این امر چندان مهم تلقی نشود، اما با مشاهده تاثير آن بر روی فعاليت 
تبليغات غول های بزرگ افق دید وس��يع تری به دست می آوریم. آخرین گزارش 
گردش مالی فيس بوک در ح��وزه تبليغات خبر از افت ۴0 تا ۴5درصدی درآمد 
این غول آنالین دارد. اوضاع برای گوگل نيز چندان مس��اعد نيست. این شرکت 
با افت 50 الی 55درصدی درآمد وضعيت ناپایداری را س��پری می کند. براساس 
پيش بين��ی مای��کل لوینه اگر کس��ب و کارها برای مدت یک م��اه دیگر تعطيل 
بمانند، نرخ عجيب و غریب ورشکستگی ۳0درصد از کسب و کارهای کوچک در 

سراسر جهان طبيعی خواهد بود. 
فيس بوک و تویيتر از چند هفته پيش نس��بت ب��ه ضررهای هنگفت تعطيلی 
کامل کس��ب و کارها اظهار نگرانی کرده اند. همچنين بخش مهمی از تالش آنها 
در راس��تای بيان ضررهای احتمالی خودش��ان بوده است. به این ترتيب بسياری 
از تعهدات مالی و فرآیندهای پرداخت ماليات از س��وی آنها نيز با مشکل مواجه 
خواهد شد. شرکت آلفابت به عنوان صاحب امتياز گوگل نيز در مورد تاثير منفی 

این روند بر روی کسب و کارش اطالع رسانی کرده است. 
براساس گزارش تيم مالی فيس بوک افزایش اولویت و نگرانی نسبت به مقابله 
با ویروس کرونا بس��ياری از کس��ب و کارها را دچار مشکالت فراوان کرده است. 
در چنين فضایی جایی برای س��رمایه گذاری در ح��وزه بازاریابی و تبليغات باقی 
نمی ماند. دليل این امر نيز بس��يار س��اده اس��ت: هيچ افق روشنی برای بازگشت 
س��رمایه گذاری برندها در حوزه تبليغات وجود ندارد. نگرانی ها در حوزه تبليغات 
روز به روز در حال افزایش اس��ت. نکته منفی ماجرا ناتوانی کارش��ناس ها نسبت 
ب��ه بيان پيش بينی های دقيق اس��ت بنابراین ما باید نس��بت به ش��رایط جاری 
کس��ب و کارهای مان دقت بيشتری داشته باش��يم، چراکه در وضعيت ناپایدار و 

پيش بينی ناپذیری به سر می بریم. 
تویيت��ر در طول س��ال های اخير با برنامه های دقيق و تعریف اس��تراتژی های 
کاربردی موفق به افزایش درآمد س��اليانه اش شده است. آنها سال گذشته درآمد 
رویایی 8۲5 ميليون دالر را تجربه کردند. انتظار آنها برای س��ال جاری کس��ب 
درآمد 885 ميليون دالر بود، با این حال شرایط کنونی بسياری از پيش بينی های 
آنها را ناروا س��اخته اس��ت. براساس گزارش تيم مالی تویيتر وضعيت افت درآمد 
تویيتر به ش��دت در حال وخيم تر ش��دن اس��ت. نکته جالب اینکه آنها در زمينه 
تهيه گزارش��ی دقيق و مبتنی بر اعداد درست برای محاسبه ميزان خسارت های 
جانبی نيز ناتوان هستند. این امر حجم گسترده ضررهای مالی را نشان می دهد. 
اگر ما در بدترین حالت از دست رفتن تمام سود تویيتر در ماه جاری را مدنظر 
ق��رار دهيم، آنگاه با ادامه همين روند در ماه آینده باید انتظار کاهش دس��ت کم 
۳0درصدی درآمد این پلتفرم اجتماعی را داش��ته باش��يم. بدون تردید این خبر 
برای دیگ��ر ش��بکه های اجتماعی نيز نامطل��وب خواهد بود. اغلب ش��بکه های 
اجتماعی با اس��تفاده از درآمدهای تبليغاتی به فعاليت ش��ان ادامه می دهند. اگر 
ش��رایط کنونی برای دو ماه آینده ثابت باقی بماند، بس��ياری از کس��ب و کارها 

ورشکسته و شبکه های اجتماعی با وضعيت سختی رو به رو خواهند شد. 
براساس گزارش تویيتر، شرکت های آلفابت و پينترست نيز شرایط مشابهی را 
تجربه خواهند کرد. این امر ضرورت تصميم گيری برای مواجهه با شرایط کنونی 
در کمترین زمان ممکن را اجتناب ناپذیر خواهد س��اخت. مش��کل اصلی در این 
ميان عدم هماهنگی ميان برندهای دیجيتال اس��ت. این امر تصميم گيری قطعی 

و یافتن راهکاری مناسب برای بحران پيش رو را دشوار خواهد ساخت. 
نکت��ه مهم در زمين��ه فعاليت برندهای تبليغاتی در ح��وزه آنالین وضعيت به 
مراتب بهتر فيس بوک و آلفابت اس��ت. آنها دارای بودجه اضطراری قابل توجهی 
هس��تند بنابراین تعطيلی دنيای کس��ب و کار و تبليغات تاثير منفی کمتری بر 
روی آنها خواهد داشت، با این حال تلقی این وضعيت با عنوان عدم تاثيرگذاری 

بر روی آنها نادرست خواهد بود. 
2. شبکه های کابلی

شبکه های تلویزیونی از مدت ها پيش در عرصه تبليغات فعاليت داشته اند. این امر 
پشتوانه مالی اصلی برای تاسيس شبکه های کابلی را فراهم کرده است. درآمد اصلی 
چنين ش��بکه هایی از پخش تبليغات کسب می ش��ود بنابراین کاهش ميزان تمایل 
برندها به فعاليت تبليغاتی برای چنين برندهایی نتایج فاجعه باری به همراه خواهد 
داشت. شاید تنها نکته مثبت درباره شبکه های کابلی امکان تداوم درآمد مطلوب شان 
برای چند هفته آینده است. این امر ناشی از قراردادهای به نسبت بلندمدت شبکه ها 
با برندهاس��ت، با این حال پ��س از پایان این دوره ش��بکه های کابلی با بحران های 
مالی عظيمی مواجه خواهند ش��د. براس��اس پيش بينی های صورت گرفته از سوی 
پژوهش��گران ما در موسسه بارون، ورشکستگی چند شبکه کابلی مهم پس از پایان 

بحران کرونا دور از انتظار نخواهد بود. 
یک��ی از نکات مهم در زمينه ش��بکه های کابلی کاه��ش ميزان تمایل کاربران 
برای تمدید دوره های اشتراک ش��ان اس��ت. به این ترتيب دیگر خبری از درآمد 
ثابت ش��بکه های معروف نخواهد بود. این گسس��ت مالی به سادگی قابل جبران 
نيس��ت. اکنون در برخی از کشورها شبکه های کابلی در پی کاهش ميزان تمایل 
کاربران به خرید اش��تراک اقدام به تعطيلی موقت پخش برنامه کرده اند. ش��اید 
این امر در نگاه نخس��ت عجيب به نظر برس��د، اما راهکاری به نس��بت مناس��ب 
برای مقابله با افزایش تاثير منفی بحران مالی خواهد بود. اگر ش��بکه های کابلی 
توانایی جلب تبليغات و همچنين ترغيب مخاطب به تمدید دوره های اش��تراک 
را نداشته باشند، گزینه ای به غير از تعطيلی نخواهند داشت. در غير این صورت 
ورشکستگی با بدترین شرایط و بدهی های ناشی از آن در انتظارشان خواهد بود. 

3. غول های دنیای کسب و کار
کامکس��ت به عنوان بزرگ ترین رس��انه کسب و کار در ایاالت متحده همراه با 
وال��ت دیزنی و AT&T عملکرد بهتری در مقایس��ه با س��ایر برندهای فعال در 
عرصه تبليغات داش��ته اند. هر س��ه این برندها کم و بيش از شرایط بحرانی جان 
س��الم به در برده اند. این امر به معنای عدم مواجهه با ضررهای مالی هنگفت در 
ش��رایط کنونی است، با این حال ش��رایط بحرانی و خطرهای احتمالی همچنان 
ب��رای آنها وجود دارد. تمام س��ه برند فوق در زمينه مدیریت ش��بکه های کابلی 

فعالي��ت دارند. این امر به معنای احتمال باالی مواجهه با ضررهای مالی ناش��ی 
از چنين ش��رایطی خواهد بود. یکی از بدترین اخبار چند هفته اخير برای چنين 
برندهایی تعویق یکس��اله مس��ابقات المپيک و یورو ۲0۲0 ب��ود. این امر یکی از 
روزنه های اميد رس��انه های بزرگ ایاالت متحده را از بين برد. در چنين شرایطی 
تالش برای ادامه فعاليت در بازار کس��ب و کار هدف مهمی محس��وب می شود. 
ای��ن امر فقط از طریق کاهش هزینه های ج��اری امکان پذیر خواهد بود. معنای 
ضمنی این امر احتمال مش��اهده تعدیل نيرو در حجم وس��يع از سوی برندهای 

بزرگ است. 
یک��ی از نکات جال��ب درباره عملکرد برن��د کامکس��ت و AT&T راه اندازی 
سيس��تم های دورکاری آنالین اس��ت. این ام��ر به صاحبان کس��ب و کار امکان 
مدیری��ت کارمن��دان از راه دور را می دهد. همچنين کارمندان در ش��رکت های 
مختلف نيز ضرورتی برای حضور در محل کار نخواهند داشت. درآمدهای حاصل 
از این امر اهميت قابل توجهی برای دو برند فوق دارد. به این ترتيب شاید بخشی 

از ضررهای ناشی از شيوع ویروس کرونا به این شکل جبران شود. 
4. روزنامه ها

س��قوط عالقه ب��ه طراحی و نمای��ش تبليغات تير نهایی را ب��ر پيکره بی جان 
روزنامه ه��ا در سراس��ر دنيا وارد کرده اس��ت. عرصه مطبوع��ات چاپی در طول 
یک دهه گذش��ته به طور مداوم با مش��کالت فراوان مواجه بوده اس��ت. این امر 
تا حدودی ناش��ی از افزایش رس��انه های دیجيتال اس��ت. نتيجه طبيعی این امر 
جهت گيری هرچه بيش��تر روزنامه ها به س��وی انتش��ار نس��خه های آنالین بود. 
مهم ترین تاثير بحران کرونا کاهش ميزان سفارش��ات تبليغاتی از س��وی برندها 
برای روزنامه هاس��ت. به این ترتيب ش��رایط کنونی بيش از همه شرایط کسب و 

کار روزنامه ها را دستخوش تغييرات منفی کرده است. 
براساس گزارش موسس��ه مردیت، چاپ روزنامه در اروپا و آمریکای شمالی با 
افت ۶۶درصدی مواجه اس��ت. این امر به معنای ناتوانی ش��رکت های مطبوعاتی 
در زمينه تامين هزینه های جاری ش��ان است. شاید توقف موقت چاپ روزنامه ها 
به صورت کاغذی نخس��تين پيامد ادامه بحران کرونا باش��د. همچنين در ادامه 
احتمال تعطيلی یا حتی ورشکستگی برخی از روزنامه ها نيز دور از انتظار نخواهد 

بود. 
بی تردید برخی از رس��انه های بزرگ نظير نيویورکر یا واشنگتن پست توانایی 
مقابل��ه بهت��ر با بحران موج��ود را خواهند داش��ت. نکته مه��م در اینجا ناتوانی 
برندهای کوچک در زمينه مقابله موثر با بحران موردنظر است بنابراین در اینجا 
نيز بحران کرونا بيش��ترین ضرر را متوجه کس��ب و کاره��ا یا همان روزنامه های 

کوچک و محلی خواهد کرد. 
۵. شبکه های رادیویی

کاهش ش��دید ميزان تبليغات برای بس��ياری از برندها فاجعه بار است، با این 
ح��ال هيچ کدام به انداز عرصه رادیو از این امر متوجه ضرر نش��ده اند. بس��ياری 
از برنامه های رادیویی از زمينه پخش تبليغات درآمدهای بس��يار زیادی کس��ب 
می کنند. چنين برندهایی در ش��رایط کنونی با بحران های بسياری زیادی مواجه 
ش��ده اند. این امر در حوزه توليد پادکست نيز قابل مشاهده است. جلب اسپانسر 
در زمين��ه توليد پادکس��ت اهميت بس��يار زیادی دارد. اکنون ب��ا کاهش تمایل 
برنده��ا برای حمایت مالی از برنامه های رادیویی و پادکس��ت ها تامين مالی آنها 
با چالش مواجه ش��ده اس��ت. همين امر موج��ب تعطيلی برخ��ی از برنامه های 
رادیویی مش��هور شده اس��ت. در این ميان رسانه iHeartMedia بيش از همه 
ضرر دیده اس��ت. زمينه اصلی فعاليت این برند در حوزه پخش رادیویی و توليد 
پادکس��ت های حرفه ای است. بنابراین تحمل ضررهای فراوان در پی شيوع کرونا 
امری طبيعی برای مدیران آن خواهد بود.  نکته منفی درباره عرصه رادیو فقدان 
برنامه برای مقابله با بحران است. در اینجا شرایط برندهای بزرگ نيز با کسب و 
کارهای کوچک یکسان است بنابراین امکان توسعه کسب و کار و حتی مقابله با 

ورشکستگی احتمالی برای بسياری از شبکه های رادیویی وجود ندارد. 
سقوط آزاد دنیای تبلیغات

بهترین عملکرد در ميان برندهای مربوط به حوزه سرگرمی و دیجيتال مربوط 
به ش��رکت های بی نياز از تبليغات اس��ت. نت فليکس به عنوان یک رسانه آنالین 
کمترین ضرر را در پی ش��يوع ویروس کرونا مش��اهده کرده است. این امر ناشی 
از عدم اتکای ش��بکه مذکور بر تبليغات و استفاده از شيوه های دیگر برای کسب 
درآمد اس��ت. به این ترتيب افق پيش روی نت فليکس از تمام برندهای دیجيتال 
دیگر روشن تر است. البته این امر به معنای عدم تاثيرگذاری شيوع کرونا بر روی 
کسب و کار نت فليکس به طور قطعی نيست. بدون تردید تمام کسب و کارها از 
ش��رایط کنونی ضربه خواهند خورد. بحث اصلی پيرامون ميزان ضررها و توانایی 

برندها برای جبران خسارت هاست. 
یک��ی دیگر از عرصه های موفق در ميان کس��ب و کاره��ای مختلف مربوط به 
کنس��ول های بازی اس��ت. بس��ياری از مردم در دوران قرنطينه اقدام به استفاده 
بيش��تر از کنس��ول های بازی می کنند. همچنين پلتفرم های آنالین بازی نيز در 
شرایط کنونی طرفدارهای بيشتری پيدا کرده اند. شاید در چنين شرایطی جلب 
کاربران بيش��تر برای پلتفرم های موردنظر سود اضافی ایجاد کند. سود موردنظر 
نقش مهمی در مدیریت مناسب بحران ایفا خواهد کرد. بنابراین کمترین ميزان 

ورشکستگی در صنعت بازی های دیجيتال خواهد بود. 
مهم تری��ن راهکار ب��رای غلبه بر ش��رایط بحرانی کنونی در عرص��ه تبليغات 
برنامه ریزی برای کاهش هزینه های جاری است. این امر با توجه به سقوط دنيای 
تبليغات اجتناب ناپذیر است. همچنين رویای عبور از شرایط بحرانی کنونی بدون 
تحمل ضررهای احتمالی نيز باید به دس��ت فراموشی سپرده شود. کاهش ميزان 
وابس��تگی به سودهای ناش��ی از تبليغات نيز راهکار دیگری برای پرهيز پایدار از 
ضررهای هنگفت در ش��رایط بحرانی خواهد ب��ود. بی تردید پس از پایان بحران 
کرونا ش��يوه رفتار و س��بک زندگی بس��ياری از مش��تریان در سراسر دنيا تغيير 

خواهد کرد بنابراین ما باید برای عرصه تازه ای فعاليت تبليغاتی آماده شویم. 
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اشتباهات رایج در هنگام شروع یک 
کسب وکار

اگر اقدامات اوليه شما نادرس��ت باشد، نمی  توان انتظار نتيجه ای 
مطلوب را داش��ت. در این رابطه آگاه��ی از اقداماتی که نباید انجام 
شود، ش��ما را از مشکالت متعدد در امان نگه خواهد داشت. نکته-
ای که باید به آن توجه داش��ته باش��يد این است که اگرچه اشتباه 
کردن امری طبيعی محسوب می شود، با این حال اولویت این است 
ک��ه ميزان آن را تا حد امکان کاهش دهيم. در این رابطه اس��تفاده 
از تجربيات افراد اقدامی هوش��مندانه خواهد بود. در این راس��تا به 

بررسی پنج مورد منتخب خواهيم پرداخت.
1-عدم تحقیقات کافی 

نتای��ج آماره��ا حاک��ی از آن اس��ت ک��ه در ح��دود 50درصد از 
اس��تارت آپ ها براس��اس نياز جامعه ش��کل نگرفته و این امر باعث 
می ش��ود تا با شکستی سریع مواجه ش��وند. به همين خاطر بسيار 
مهم اس��ت که قب��ل از انتخاب حوزه کاری خ��ود، تحقيقات کافی 
داش��ته باش��يد. همچنين ضروری اس��ت تا تمامی اقدامات خود را 
براساس نياز بازار تنظيم کنيد. این امر کمک خواهد کرد تا رشدی 
سریع را تجربه کنيد. در آخر فراموش نکنيد که تا زمانی که حداقل 
ی��ک مزیت رقابتی ندارید، نباید فعاليت را آغاز کنيد. خوش��بختانه 
امروزه به لطف اینترنت، کس��ب اطالعات دیگر اقدامی بسيار دشوار 

و زمان بر محسوب نمی شود. 
2-عدم تعیین انتظارات 

حتما ش��ما هم با کسب وکارهایی مواجه شده اید که بدون تعيين 
انتظ��ارات و اهداف خود ش��روع ب��ه انجام یک فعالي��ت می کنند. 
فراموش نکنيد که در صورت عدم وجود یک چش��م انداز، شما قادر 
نخواهيد بود تا به فعاليت های خود نظم بخش��يده و آنها را در یک 
مس��ير درست قرار دهيد. به همين خاطر ضروری است تا انتظارات 
خود از فعاليت در بازار را تعيين کنيد. همچنين فراموش نکنيد که 
ای��ن اقدام باید در رابطه با کارمندان نيز انجام ش��ود. علت این امر 
به این خاطر اس��ت که اگر نيروی انس��انی شرکت، دقيقا نسبت به 
اقداماتی که باید انجام دهند، آگاهی نداشته باشند همواره احتمال 
بروز خطا وجود خواهد داش��ت. درواقع در موارد متعددی مشاهده 
ش��ده اس��ت که افراد به علت عدم آگاهی از انتظارات، اقداماتی را 
انجام داده اند که ابدا موردنياز ش��رکت نبوده اس��ت. این امر بدون 
ش��ک نارضایتی کارمندان و از بين رفت��ن تالش های آنها را نيز به 
همراه خواهد داش��ت. در ای��ن رابطه توصيه می ش��ود که خصوصا 
در ماه ه��ای ابتدای��ی، به صورت مکرر جلس��اتی را برگزار کرده و با 

کارمندان خود تعامل کافی را داشته باشيد. 
3-رهاکردن داده ها 

حتی قبل از ش��روع کسب وکار خود، شما از مجموعه ای از داده ها 
برخوردار هس��تيد. بدون ش��ک نگهداری آنها در شرایطی که حتی 
تص��ور آن را نيز نمی-کنيد، به کمک ش��ما خواهد آمد. این امر در 
حالی است که بسياری از مدیران نسبت به این مسئله بی توجه بوده 
و تص��ور می کنند که داده های قدیمی، دیگ��ر کاربردی را نخواهند 
داش��ت. به همين خاطر ضروری اس��ت که حتما ی��ک پایگاه داده 
مطمئن برای خود داش��ته باش��يد. در نهایت نباید از تفسير داده ها 
غافل ش��د. این امر کمک خواهد کرد تا شما قدرت پيش بينی بازار 

را پيدا کنيد. 
4-کار بیش از حد 

این نکته را همواره به خاطر داش��ته باش��يد ک��ه در صورت عدم 
بروز یک فاجعه و یا فروش ش��رکت خود، ش��ما تا پایان عمر خود 
صاحب برند خواهيد بود. این امر به معنای س��ال  ها فعاليت خواهد 
بود. به همين خاطر نباید خود را از همان ابتدا بيش از حد خس��ته 
کنيد. این امر باعث می ش��ود که س��المت روحی و جسمی شما با 
آس��يب های جبران نشدنی مواجه شود. به همين خاطر ضمن توجه 
به تالش کردن، الزم است تا به آستانه تحمل خود نيز توجه داشته 
باش��يد. همچنين این نکته را همواره به خاطر داش��ته باش��يد که 
موفقيت صرفا به معنای س��خت تر و بيش��تر کار کردن نبوده و الزم 
اس��ت تا در این رابطه هوش��مندانه فعاليت کنيد. درواقع در موارد 
متعدد مشاهده ش��ده است که برخی از افراد با یک ساعت فعاليت 
درست، به اندازه ساعت ها تالش سخت دیگران، دستاورد داشته اند. 
به همين خاطر الزم اس��ت تا اطمينان داش��ته باشيد که به صورت 
درس��ت و اصولی فعاليت می کنيد. همچني��ن این نکته را فراموش 
نکنيد که تقویت مهارت ها و توجه به کار تيمی، می تواند معجزه آسا 
باشد. در نهایت از توجه به خانواده و زندگی شخصی خود نيز غافل 
نش��ده و موفقيت را تنه��ا در گرو عملکرد مناس��ب در هر دو وجه 

زندگی خود )کار و زندگی شخصی( بدانيد.
۵-عدم توجه به بازاریابی دیجیتال

اگر بخواهيم یک مش��خصه از جهان حال حاضر را در مقایسه 
با گذشته نام ببریم، بدون شک حضور اینترنت گزینه شایسته ای 
خواه��د بود. درواقع امروزه این تکنولوژی به حدی فراگير ش��ده 
اس��ت که اف��راد به صورت ميانگين حداقل دو س��اعت را در این 
فضا س��پری می کنند. ای��ن امر به معنای یک فرص��ت بازاریابی 
ایده آل است. به همين خاطر الزم است تا به آن توجه ویژه ای را 
داشته باش��يم، با این حال فراموش نکنيد که منظور از بازاریابی 
دیجيتال، مجموعه ای از اقدامات متنوع محس��وب ش��ده که در 
این رابطه ش��اید بتوان توليد محت��وا را مهم ترین آنها تلقی کرد. 
همچنين باید توجه داشته باشيد که توليد محتوا، شامل اقدامات 
و انواع مختلفی اس��ت. بدون ش��ک اگر از همان ابتدای فعاليت 
خود در این رابطه نيز حرفه ای رفتار کنيد، ش��انس موفقيت شما 
چندین برابر خواهد ش��د. این نکته را نيز به خاطر داشته باشيد 
که هر روش��ی در شهر و کش��ورهای مختلف، دارای اهميت های 
متفاوتی هس��تند. برای مثال ممکن اس��ت اینس��تاگرام در یک 
منطقه پرمخاطب ترین شبکه باشد و برای یک کسب وکار، ایميل 
مارکتينگ اهميت داشته و اولویت اصلی محسوب شود. به همين 
خاط��ر ش��ما باید در این رابط��ه تحقيق��ات الزم را انجام داده و 
اولویت بندی درستی را داشته باشيد. در نهایت توجه به اقدامات 
انجام ش��ده از سوی س��ایر رقبا، کمک خواهد کرد تا به ایده  های 

جدیدتری دست پيدا کنيد. 
entrepreneur.com :منبع
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نماگربازارسهام

تنبلی بزرگ ترین مانع افراد برای رس��يدن به موفقيت اس��ت که باید سریعا درمان شود. 
درواقع در این ش��رایط افراد عمال توان پيشرفت را نخواهند داشت و امکان یک برنامه ریزی 
و پایبند بودن به آن عمال غيرممکن خواهد ش��د، با این حال هيچ چيزی به نام ذاتی بودن 
این موارد وجود نداشته و تنها به خواست و عملکرد افراد بستگی دارد. برای مثال فردی که 
از دوران کودکی آموزش-های درس��تی را طی نکرده باش��د، به احتمال زیاد در آینده نيز در 
صورتی که خود تغييراتی را ایجاد نکند، عادت های قدیمی با وی باقی خواهد ماند. تحت این 
شرایط سوالی که مطرح است این است که چه راهکارهایی برای رفع این موضوع وجود دارد؟ 
نکته جالب دیگری که ذکر آن ضروری اس��ت این است که علی رغم تصور افراد، تنبلی ابدا 
باعث آس��ودگی خيال نبوده و این موضوع باالترین ميزان استرس را نيز برای افراد به همراه 
خواهد داش��ت. همچنين فراموش نکنيد که سطح افراد در این رابطه متفاوت بوده و ممکن 
است تنها در برخی موارد محدود تنبلی هایی مشاهده شود، با این حال راهکارهایی که قصد 
معرفی آنها را داریم، می تواند برای هر فرد با هر ش��رایطی کارس��از باشد. در همين راستا به 

بررسی 1۲ مورد منتخب خواهيم پرداخت. 
1-تعیین اهداف و توجه مداوم به آنها 

اگرچه همواره با این جمله مواجه شده ایم که باید تنها بر روی یک هدف متمرکز بود، با این 
حال این موضوع باید مورد بررسی بيشتری قرار گيرد. درواقع منظور از یک هدفی بودن این 
است که شما باید انرژی خود را بر روی یک هدف قرار دهيد تا امکان رسيدن به سطح ایده آل 
آن وجود داشته باشد. این امر در حالی است که اگر بخواهيد چند هدف را به صورت همزمان 
انجام دهيد، عمال با کمبود وقت و انرژی مواجه ش��ده و در هيچ یک از آنها به س��طح خوبی 
دست پيدا نخواهيد کرد. به همين خاطر هم ورزشکاران حرفه-ای در یک رشته ورزشی، عمال 
وارد حوزه دیگری نمی-شوند، با این حال شما باید یک هدف بزرگ را تا حد امکان به موارد 
کوچک تر تبدیل کنيد. این موارد همگی در یک راستا بوده و در نهایت شما را به مقصد نهایی 
خواهد رساند، با این حال لطف این اقدام این است که باعث می شود تا سد ذهنی از بين رفته 
و با به دست آوردن هر یک از موارد، انگيزه شما برای ادامه راه نيز افزایشی چشمگير را پيدا 
کند. این امر یکی از دالیل مهم تنبلی افراد به علت کاهش شدید انگيزه آنها است. به همين 
خاطر شما باید با این اقدام ذهن خود را نسبت به واقعی بودن هدف خود، به اطمينان کامل 
برسانيد. فراموش نکنيد که بنا بر نظر روانشناس ها، ذهن هر آن چيزی را که باور کند، قدرت 

انجام آن را برای فرد نيز به وجود خواهد آورد. 
2-جوایزی را برای خود تعیین کنید 

از همين ابتدا، این باور را در خود ش��کل دهيد که دس��تاوردهای بزرگ در زندگی نياز به 
تالش فوق العاده و تحمل سختی دارند. به همين خاطر ابدا قرار نيست که رسيدن به هدف 
شما به مانند گذراندن یک تعطيالت باشد. درواقع اگر رسيدن به موفقيت آسان بود، تعداد 
افراد موفق جهان تا این حد کم نبوده و این امر موضوعی است که از همان ابتدای کار خود 
باید به یک باور ذهنی تبدیل کنيد، با این حال این امر بسيار طبيعی است که افراد پس از 
تحمل یک دوره طوالنی سختی-های متفاوت، در نقطه ای انگيزه خود را از دست داده و به 
فکر رها کردن همه چيز باشند. علت این موضوع کاهش هرچند کم ولی مداوم انگيزه افراد 
اس��ت که مورد بی توجهی قرار گرفته شده اس��ت. تحت این شرایط ضروری است تا همواره 
برنامه ای برای ارتقای روحيه خود داشته باشيد تا احتمال وقوع چنين اتفاقی عمال صفر شود. 
برای این موضوع توصيه می ش��ود تا برای خود جوای��زی را تعيين کنيد. این امر خود باعث 
می ش��ود تا انگيزه ش��ما برای انجام کارها افزایش پيدا کرده و آس��تانه تحمل شما افزایشی 
چشمگير را پيدا کند. نکته ای که باید در این رابطه مورد توجه قرار دهيد این است که منظور 
از جایزه صرفا موارد هزینه بر نبوده و تنها کافی اس��ت تا به عالیق خود توجه داش��ته باشيد. 
برای مثال اگر به فوتبال عالقه دارید، می توانيد آن را جایزه یک هفته کاری پرتالش تعيين 
کني��د. در نهایت انجام اقداماتی که لذت و آرامش باالیی را برای ش��ما به همراه دارد، باعث 

می شود تا امکان بازیابی انرژی نيز وجود داشته باشد. نهایت به هر ميزان که ذهن خود را از 
شرایط سخت فعلی حداقل برای مدتی دور نگه دارید، باعث می شود تا هيچ گاه تسليم شرایط 
موجود نشوید. درواقع افراد تحت فشار شدید، مسائل را به مراتب بزرگ تر از واقعيت می بينند. 

3-یک زمان سنج در کنار خود داشته باشید
یکی دیگر از دالیل مهم تنبلی افراد این است که آنها ابدا توان مدیریت زمان خود را نداشته 
و این موضوع باعث می شود تا اقدامات آنها بيش از حد زمان بر باشد. این امر در حالی است 
که برای مدیریت زمان، شما باید در ابتدا به نحوه استفاده از آن توجه داشته باشيد. درواقع در 
موارد متعدد مشاهده می شود که افراد در حين انجام یک کار، به فکر فرو رفته و این موضوع 
زمان زیادی را اشغال می کند. تحت این شرایط افراد به علت عدم پيگيری یک برنامه درست، 
عمال با نااميدی مواجه می ش��وند. درواقع هنگامی که انجام یک فعاليت بيش از حد زمان بر 
می شود، بدون شک هر فردی کالفه خواهد شد. به همين خاطر شما باید محدودیت زمانی 
برای خود تعيين کنيد. این امر باعث می شود تا شما فرصتی برای انجام اقدامات دیگر نداشته 
باشيد. همچنين فراموش نکنيد که شما باید از خسته شدن خود جلوگيری کنيد. به همين 
خاطر به اس��تراحت های کوتاه ميان دو فعاليت خود، توجه ویژه ای را داشته باشيد. فراموش 
نکنيد که شما باید برای چندین سال فعاليت خود را آماده نگه دارید، این امر در حالی است 
که اگر بيش از حد بر روی خود فشار بياورید، بدون شک امکان این موضوع غيرممکن خواهد 
بود. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشيد این است که بسياری از افراد تنبل، آنهایی 
هس��تند که از تالش خود نتيجه الزم را به دست نياورده اند. به همين خاطر شما باید کامال 
اصولی رفتار کنيد. برای اطمينان از درس��ت بودن اقدامات خود، مشورت گرفتن از یک فرد 

خبره نيز می تواند کامال کارساز باشد.  
4-از اهداف کوچک شروع کنید 

بدون شک انتخاب هدف اصلی در زندگی، امری زمان-بر خواهد بود. درواقع شما باید به 
این مرحله توجه ویژه ای داش��ته باشيد. علت این امر به این خاطر است که کل زندگی شما 
به این انتخاب بستگی خواهد داشت. نکته ای که باید در این مرحله به آن توجه داشته باشيد 
این است که شما بيش از هر چيزی به خودباوری نياز دارید. درواقع شما باید به این اطمينان 
برس��يد که قدرت رس��يدن به اهداف خود را دارید. برای این موضوع توصيه می شود که در 
ابتدا اهدافی کوچک و کامال قابل دسترس را مورد توجه خود قرار دهيد. این سياست درست 
اقدامی اس��ت که تمامی افراد موفق جهان، در ابتدای راه خود مورد توجه قرار داده اند. برای 
مثال برای کارآفرین شدن، شما در کنار دانش فنی، نياز به یکسری خصوصيت های مدیریتی 

دارید که دستيابی به آنها می تواند گام نخست شما باشد. 
۵-عادت های بد خود را کنار بگذارید 

عادت های بد شما را محدود خواهند کرد. این امر در حالی است که شما برای موفقيت نياز 
به پيشرفت دارید. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشيد این است که ریشه تنبلی افراد، 
عادت های نادرست نيز است. به همين خاطر با هدف قرار دادن آنها می توانيد به صورت کامل 
این مشکل را نابود سازید. برای مثال ممکن است عادت به تعویق انداختن اقدامات را داشته 
باشيد که باعث از دست رفتن فرصت های موجود می شود. در نهایت با حذف برخی از موارد، 
فضا برای ایجاد عادت های مفيد ایجاد خواهد شد. برای این موضوع یک روانشناس می تواند 

بهترین کمک را به شما کند. 
6-به صورت مداوم ورزش کنید 

ورزش نه تنها اعتماد به نفس و قدرت اراده فرد را به صورت معجزه آس��ا افزایش می دهد، 
بلکه برای حفظ سالمتی نيز اقدامی حياتی محسوب می شود، با این حال تنها زمانی این اقدام 
سودمند خواهد بود که به صورت مداوم باشد. درواقع انجام یک اقدام به صورت مداوم و آماده 
نگه داشتن توان بدنی، خود دو موردی است که باعث می شود تا ميزان تنبلی در افراد کاهشی 
شدید را پيدا کند. فراموش نکنيد که اگر بدنی آماده نداشته باشيد، این امر بسيار طبيعی است 
که اس��تراحت را به کار کردن ترجيح دهيد. در نهایت این اقدام، باعث می-ش��ود تا با اعمال 

فشار به صورت مداوم، آستانه تحمل شما نيز افزایش پيدا کند. 
7-به تغذیه خود توجه داشته باشید 

ش��اید این موضوع در ابتدا برای شما بی ربط تلقی شود، با این حال واقعيت این است که 
بدن انسان درست به مانند خودرو است که برای حرکت کردن به سوخت نياز دارد. در این 
رابطه به هر ميزان که س��وخت باکيفيت تری و کامل تری را داشته باشيد، عملکرد خودرو و 
ميزان پيمایش آن نيز بيشتر خواهد بود. این امر در حالی است که زندگی امروزه افراد را به 
سمت انواع فست فودها و مواد غذایی کم ارزش سوق داده است. فراموش نکنيد که اگر تغذیه 
حرفه ای نداش��ته باشيد، انرژی کافی برای انجام فعاليت های خود را نخواهيد داشت. در این 
رابطه هيچ فردی به اندازه یک مشاوره تغذیه نمی تواند به شما کمک کند. برای درک ميزان 
اهميت این موضوع تنها کافی است تا عملکرد خود یک هفته قبل و بعد از به اجرا گذاشتن 

این اقدام را با یکدیگر مقایسه کنيد. 
8-قبل از ساعت 12 بخوابید 

همه ما این تجربه را داشته ایم که با زود خوابيدن، عمال به تعداد ساعت خواب کمتری نياز 
داشته و سرحال تر نيز بوده ایم. این امر در حالی است که اگر دیر بخوابيد، حتی دو برابر ساعت 
خواب بيشتر نيز شما را در شرایط یک فردی که قبل از ساعت 1۲ خوابيده است، قرار نخواهد 
داد. پزشکان در این رابطه عقيده دارند که دیر خوابيدن سالمت افراد را نيز در معرض تهدید 
جدی قرار خواهد داد. بدن را پذیرای انواع بيماری ها می کند. فراموش نکنيد که ساعت کاری 
شما از صبح تا عصر خواهد بود که در صورت عدم خواب کافی و به موقع, تا پایان روز خسته 
خواهيد بود. این امر به معنای آن است که رسيدن به بهترین سطح، عمال غيرممکن خواهد 
شد. در نهایت این امر که اعتياد خود به گوشی تلفن همراه را از بين ببرید، کمک خواهد کرد 

تا وقت کافی برای اقدامات مهم تر را داشته باشيد. 
9-رقابت کنید

منظور از رقابت این نيست که خود را با یکی از همکاران مقایسه کرده و در تالش برای قرار 
گرفتن در جایگاهی باالتر از آن باشيد. این مسئله می-تواند به جو دوستانه شرکت بدترین 
ضربه را وارد کند، با این حال برای موفقيت، این مس��ئله بسيار مهم بوده و باعث می شود تا 
افراد انگيزه بهتر شدن را داشته باشند. برای این موضوع توصيه می-شود که گذشته خود را 
به رقيبی قرار داده و در تالش باشيد تا از آن بهتر شوید. برای مثال می-توانيد عملکرد روز، 
هفته و ماه گذشته را مورد هدف قرار دهيد. همچنين مطالعه زندگينامه افراد موفق شما را 
به این باور خواهد رس��اند که حتی از دل سخت ترین شرایط نيز می توان به موفقيت مدنظر 

دست پيدا کرد. 
10-محیط را تغییر دهید 

یک روش عالی برای از بين بردن تنبلی این است که شرایط گذشته را تغيير دهيد. برای 
مثال اگر همواره در تخت خواب خود مطالعه می کردید، توصيه می ش��ود تا این اقدام را در 
مکانی دیگر انجام داده و محيط اطراف خود را تغيير دهيد. فراموش نکنيد که از دل شرایط 
قدیمی، احتمال بروز نتایج جدید کاهشی چشمگير را پيدا خواهد کرد. در این رابطه حتی 

تغيير دکوراسيون نيز می تواند کامال کارساز باشد. 
11-سرگرمی ایجاد کنید 

اگرچه زمان حرکت یکس��انی را دارد، با این حال افراد در برخی از ش��رایط متوجه گذران 
آن نشده و نمونه آن را می توان در هنگام انجام بازی مشاهده کرد. این امر در حالی است که 
هنگام تحمل یک وزنه سنگين، حتی ثانيه ها نيز مورد توجه قرار می گيرد. به همين خاطر شما 
با جذاب تر کردن اقدامات خود، می توانيد فشار و عدم عالقه خود به آنها را کاهش دهيد. برای 
مثال برخی از افراد کار خود را به مانند یک بازی درمی آورند که باعث می شود تا از انجام آن 
باالترین لذت را برده و عمال انجام آن برای چندین ساعت نيز با خستگی آنها همراه نباشد. در 
این رابطه با یک جست وجوی ساده در اینترنت می توانيد نمونه های متعددی را مشاهده کنيد. 

12-تخیل داشته باشید 
تصور موقعيت مطلوب باعث می شود تا امکانات تحمل سختی های موجود، راحت تر باشد. 
برای این موضوع توصيه می ش��ود تا هر روز موقعيت مطلوب را برای چند دقيقه با جزیيات 

کامل تصور کنيد. این امر در روحيه شما نيز تاثير بسزایی را خواهد داشت. 
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درمان تنبلی با 12 راهکار ساده 

همواره می توان بهتر از سطح فعلی ظاهر شد. این مسئله در رابطه با هر چيزی 
صادق بوده و با درک درست از تغييرات الزم، می توان ميزان موفقيت را چندین 
برابر کرد. یکی از نکات جالب این اس��ت که به عقيده بس��ياری از فروش��ندگان، 
ش��غل آنها به نحوی اس��ت که محدودیت رش��د داش��ته و این امر به معنای آن 
خواهد بود که از طریق این شغل نمی-توان به ثروت باال دست پيدا کرد. این امر 
در حالی است که مغازه داری یکی از بهترین فرصت های شغلی حال حاضر جهان 
محس��وب می ش��ود، با این حال این نکته را باید مورد توجه خود قرار دهيد که 
درس��ت به مانند هر چيز دیگری، مقوله فروش نيز تغييراتی را نسبت به گذشته 
پيدا کرده اس��ت. به همين خاطر شما باید رویکرد متفاوت تری را داشته باشيد. 
در این رابطه آگاهی از اقداماتی که باید انجام ش��ود، رمز موفقيت خواهد بود که 

در ادامه به بررسی آنها خواهيم پرداخت. 
VR و AR 1-استفاده از

امروزه فروش اینترنتی مورد توجه بس��ياری قرار گرفته است، با این حال شما 
باید فضا را به س��متی بياوری��د که افراد کمترین تفاوت را در مقایس��ه با خرید 
 VR و AR حض��وری حس کنند. برای ای��ن موضوع اس��تفاده از دو تکنولوژی
)واقعيت مجازی و واقعيت افزوده( الزامی اس��ت. در این رابطه حتی اگر از دانش 
کافی برای توليد آنها برخوردار نيس��تيد، افراد زیادی وجود دارند که این کار را 
ب��ا هزینه ای کامال مناس��ب انجام خواهند داد. برای مث��ال افراد در هنگام خرید 
یک کفش می توانند از طریق دوربين خود، محصول را بر روی پای خود انداخته 
و آن را مش��اهده کنند. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشيد این است که 
تفاوتی ندارد که شما صاحب یک فروشگاه بزرگ و یا یک خرده فروشی هستيد، 
ای��ن اقدام حتما ش��ما را وارد مرحله جدیدی از س��ودآوری خواهد کرد. درواقع 
هزینه ای که در این رابطه متحمل می-ش��وید در مقایس��ه ب��ا درآمدهای آتی، 

کامال ناچيز خواهد بود. 
2-برنامه وفاداری 

فرآیند فروش حتی پس از خرید محصول نيز پایان نگرفته و الزم است تا آنها 
را برای خرید مجدد و معرفی خود به دیگران، آماده کنيد. برای این منظور ایجاد 
یک طرح وفاداری کامال الزامی است. این امر باعث می شود تا از حفظ مشتریان 
اطمينان داشته و مزیتی را برای انتخاب خود ایجاد کنيد. برای مثال این امر که 
تخفيف های ویژه ای را برای مشتریانی که چند خرید را انجام داده اند قائل شوید، 
یکی از س��اده ترین موارد محس��وب می ش��ود. در این رابطه توصيه می شود که 
اقدامات شما تنوع کافی را داشته باشد تا باالترین سطح نتایج را به دست آورید.

3-فضای مغازه را مدرن کنید 
این امر که در س��ایت خود امکانات و اطالعات مختلفی را درج کنيد، اقدامی 
کامال هوش��مندانه است، با این حال اش��تباه بزرگ بسياری از افراد و برندها این 
اس��ت که در فروش��گاه های خود چنين اقداماتی را انجام نمی دهند. برای مثال 

وجود یک صفحه نمایش��گر لمس��ی، کمک خواهد کرد تا اف��راد بتوانند تمامی 
محص��والت را هم��راه با اطالعات و قيمت آنها مش��اهده ک��رده و خریدی بهتر 
را داش��ته باش��ند. این امر کار فروش را نيز راحت تر کرده و نياز به نش��ان دادن 
ان��واع محصوالت و صحبت کردن پيرامون آنها را کاهش خواهد داد. با نگاهی به 
بهترین مغازه های حال حاضر جهان و ترندهای موجود، شما نسبت به تجهيزات 
جدید به آگاهی الزم دس��ت پيدا خواهيد کرد. در این رابطه فراموش نکنيد که 

همواره فضا برای ارائه خالقيت نيز مهيا است. 
4-رفتار یکسان را کنار بگذارید 

این امر یک واقعيت اس��ت که افراد با یکدیگر تفاوت داش��ته و این امر باعث 
می ش��ود تا تعامل با آنها به یک ش��يوه ثابت، بدون نتيجه باشد. درواقع شما باید 
تالش کنيد که با هر فرد، به آن روش��ی که تمایل دارد، ارتباط برقرار کنيد. در 
این رابطه حتی ممکن اس��ت نياز به شخصی س��ازی محصوالت نيز وجود داشته 
باشد. برای مثال ممکن است یکی از مشتریان تمایل داشته باشد که خرید او، با 
کاغذ کادو تزئين شده باشد. شما باید این اقدامات را انجام دهيد. درواقع با توجه 
ب��ه این امر که فاصله کس��ب وکارها با یکدیگر به کمترین حالت ممکن رس��يده 
اس��ت، ش��ما باید از هر فرصتی برای ایجاد یک مزیت و کس��ب رضایت بيشتر، 
استفاده کنيد. در نهایت با کمی توجه به هر یک از مشتریان و نوشتن اطالعات 

مرتبط با آنها، شما حتی می توانيد آنها را غافلگير کنيد. 
۵-به صورت مداوم ارتباط برقرار کنید 

نه تنها به صورت آنالین، بلکه به صورت مس��تقيم نيز شما باید ارتباط خود را 
با مش��تری حفظ کنيد. در این رابطه اقدامات بس��يار متنوع بوده و ارسال ایميل 
جدیدترین محصوالت، یکی از موارد ابتدایی محس��وب می شود. به همين خاطر 
توصيه می-شود که در این رابطه به اقدامات انجام شده از سوی سایر افراد توجه 
داش��ته و مطالب موجود را مورد مطالعه قرار دهيد. این نکته را همواره به خاطر 
داش��ته باشيد که به هر ميزان که حضور بيشتری را در ذهن خود داشته باشيد، 

انتخاب اول برای خریدها خواهيد بود. 
6-سطح خدمات به مشتری را افزایش دهید 

اش��تباه بزرگ بس��ياری از فروشندگان این اس��ت که تمامی ترفندها را برای 
خرید افراد انجام می-دهند و پس از طی ش��دن این مرحله دیگر خود را موظف 
به انجام اقدامی نمی دانند. این سياس��ت تنها باعث خواهد ش��د تا مشتریان شما 
به مرور کاهش پيدا کرده و ابدا برندی نباشيد که مشتریان به صورت ناخودآگاه 
آن را تبليغ می-کنند. به همين خاطر شما باید خدمت رسانی خوبی به مشتریان 
خود داشته باشيد. برای مثال ارسال رایگان محصول، یکی از این موارد محسوب 
می شود. این اقدامات اگرچه در ظاهر سود شما را کاهش می-دهند، با این حال 
واقعيت این اس��ت که منجر به افزایش چش��مگير تعداد دفع��ات خرید و تعداد 

مشتریان می شود که نتيجه آن سودی فراتر از حد تصور خواهد بود. 
7-جذابیت خود را افزایش دهید 

انجام برخی از اقدامات خود می تواند باعث جذاب-تر ش��دن فروش��گاه ش��ما 
شود. برای مثال یک کتاب-فروشی می تواند با دعوت از نویسندگان برای امضای 

کتاب ه��ای خود، به ی��ک باره آمار فروش یک روز را چندی��ن برابر کند. در این 
رابطه نيز با کمی خالقيت، می توانيد اقدامات بسيار جذابی را انجام داده و دليلی 

فراتر از انجام خرید را برای مشتریان ایجاد کنيد. 
8- تخفیف های ویژه ارائه دهید 

در این رابطه شما باید در سه سطح فعاليت کنيد، 1- تخفيف هایی که به صورت 
روزانه ارائه می  ش��ود تا دليلی برای مراجعه مداوم افراد به سایت وجود داشته باشد. 
۲-تخفيف هایی که تنها به مشتریان خاص اختصاص دارد و این موضوع باعث می-
شود تا افراد تمایل پيدا نکنند تا مراحل الزم برای قرار گرفتن در این دسته را طی 
کنند. ۳-جمعه س��ياه که در اصطالح به روزهای پایانی سال اطالق می شود که در 
آن فروش��گاه ها تخفيف های ویژه-ای را در نظر می گيرند تا ضمن خالی شدن انبار، 
فرصتی برای خرید همگانی وجود داشته باشد. این سياست اگرچه در ظاهر با سودی 
همراه نيس��ت، با این حال واقعيت این اس��ت که علی رغم تصور عموم با سودآوری 
فوق العاده همراه هستند. به همين خاطر توصيه می  شود که چند جمعه سياه در طول 
س��ال داشته باشيد. علت سودآوری آنها نيز به این خاطر است که به یک باره تعداد 
مش��تریان ده ها برابر می شود. به همين خاطر حتی باالترین تخفيف-ها نيز به علت 

خرید بسيار باال، سودآور باقی خواهد ماند. 
9-مسابقه ایجاد کنید 

شما باید فعاليت هایی را انجام دهيد که افراد خود را صرفا یک خریدار تصور نکنند. 
در این رابطه ایجاد مسابقات نه تنها مخاطب را سرگرم خواهد کرد، بلکه نوعی ارتباط 
عاطفی را نيز به وجود آورده و برند شما محبوبيت باالتری را پيدا می  کند. همچنين 
این نکته را نيز فراموش نکنيد که شما باید در زمينه توليد محتوا نيز فعاليت داشته 
باش��يد. منظور از این بخش توليد تيزرها و تصاویر تبليغاتی نبوده و به این موضوع 
اش��اره دارد که به هر ميزان که س��طح اطالعات جامعه هدف بيشتر باشد، احتمال 
تبدیل آنها به مش��تری نيز افزایش پيدا خواهد کرد. در این رابطه بهتر است تا انواع 
محتواها را مورد توجه قرار دهيد تا به پایگاهی در کس��ب وکار خود تبدیل شده و با 

این اقدام اعتبار و شهرت بيشتری را به دست آورید. 
10-تجربیات مشتری را انتشار دهید 

برای کسب اطمينان افراد، تجربيات مثبت و منفی مشتریان باعث خواهد شد 
تا آنها به اعتماد الزم دست پيدا کنند. در این رابطه فراموش نکنيد که تنها نباید 
موارد مثبت را مورد توجه قرار دهيد. این امر باعث خواهد شد تا افراد به صداقت 
ش��ما شک کنند. علت این امر به این خاطر اس��ت که برند بدون نقص، تاکنون 
وجود نداش��ته است، با این حال شما باید از اقدامات انجام شده برای رفع مشکل 
موجود نيز صحبت کنيد. در نهایت می توانيد از محتواهای توليدش��ده مشتریان 
نيز استفاده کرده و با این اقدام حجم کارها را کاهش دهيد، با این حال فراموش 
نکنيد که این اقدام باید همراه با مراتب قدردانی باش��د. در غير این صورت هيچ 

فردی تمایلی را به این اقدام از خود نشان نخواهد داد. 
در نهایت فراموش نکنيد که بهتر ش��دن، یک مس��ير هميش��گی بوده و حتی 

نباید خود را به این 10 مورد نيز محدود کنيد. 
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6 گام ایجاد پادکست

در چند س��ال اخير پادکس��ت ها به محبوبيتی فوق العاده دست پيدا کرده اند و این محبوبيت با سرعتی فوق العاده در 
حال افزایش اس��ت. به همين خاطر توليد آنها نه تنها یک موقعيت ش��غلی خوب برای افراد مختلف محسوب می شود، 
بلکه به نياز تمامی برندها نيز تبدیل شده است، با این حال بسياری از افراد اقدام در این زمينه را سخت تصور می کنند. 
این امر در حالی است که واقعيت کامال متفاوت بوده و هر فردی می تواند در این رابطه اقدام کند. فراموش نکنيد که 
توليد پادکس��ت در مقایس��ه با محتواهای ویدئویی، به دانش فنی و امکانات کمتری نياز دارد. این نکته را نيز به خاطر 
داش��ته باش��يد که برای استفاده از زمان مرده، پادکست ها بهترین انتخاب محس��وب می شوند. آمارها نيز حاکی از آن 
است که در حدود ۴0درصد از آمریکایی ها به صورت مداوم به پادکست گوش می دهند که رقم قابل توجهی محسوب 
می ش��ود. ش��ما می توانيد با استفاده از پادکست به راحتی به بس��ياری از اهداف تجاری خود دست پيدا کنيد. در این 

راستا به بررسی شش گام ایجاد پادکست خواهيم پرداخت. 
1-اهداف خود را تعیین کنید 

درست به مانند هر اقدامی، شما باید هدف مشخصی را از فعاليت خود داشته باشيد. در این رابطه فراموش نکنيد که به هز 
ميزان که هدف شما ارزشمندتر و جدیدتر باشد، شانس موفقيت شما نيز افزایش پيدا خواهد کرد. درواقع شما نباید پادکست 
را به مانند بيلبورد تبليغاتی خود تصور کنيد. درواقع اقدامات صرفا تجاری ابدا مورد توجه قرار نخواهد گرفت. به همين خاطر 
نيز شما باید بر روی توليد محتوا تمرکز کنيد. با این اقدام امکان تبليغ غيرمستقيم نيز فراهم خواهد بود و به افزایش شهرت 
برند ش��ما منجر خواهد ش��د. این نکته را فراموش نکنيد که در حال حاضر بسياری از افراد برای خود اسپانسرهایی را پيدا 
می کنند که باعث می ش��ود تا درآمد مس��تقيمی را از این اقدام خود داشته باشند. با این حال این هدف شما است که نحوه 
کس��ب درآمد از آن را مش��خص خواهد کرد. در این رابطه توصيه می شود که به فعاليت های انجام شده در حوزه مورد عالقه 
خود، نگاهی انداخته و به دنبال یک خالقيت و نوآوری جدید باشيد. همچنين فراموش نکنيد که فعاليت شما باید تنوع کافی 
را داشته باشد. در غير این صورت با نتيجه الزم همراه نخواهد بود. در آخر الزم است تا یک شعار را برای خود انتخاب کنيد 

تا افراد نسبت به محور فعاليت شما به آگاهی دست پيدا کنند. 
2-مخاطب هدف خود را تعیین کنید 

اگر فعاليت شما با استقبال مواجه نشود، طی کردن تمامی مراحل نيز نتيجه ای را در پی نخواهد داشت. در این رابطه 
اگرچه ممکن است تصور کنيد که تنها کافی است تا کيفيت کار باالیی را داشته باشيد، با این حال این سياست کامال 
پرریس��ک بوده و باعث می شود تا سرعت رشد ش��ما کامال محدود شود. درواقع بسيار بعيد است تا زمانی که ناشناس 
باشيد، توجهات به سمت شما جلب شود. به همين خاطر بهتر است تا در این رابطه به صورت مرحله-ای رفتار کرده و 
در ابتدا یک جامعه هدف محدود و مشخصی را داشته باشيد. بدون شک پس از کسب شهرت اوليه، می توان محدوده 
عملکردی خود را گس��ترش داد. همچنين این نکته را نيز فراموش نکنيد که ش��ما باید در حوزه ای فعاليت کنيد که 

کامال مرتبط با کسب وکار شما است و در آن مهارت دارید. 
3-فرمت مناسب را ایجاد کنید 

روش کار شما باید شکل مشخصی را داشته باشد تا مخاطب بتواند با آن ارتباط برقرار کند. برای مثال آیا پادکست 
ش��ما دارای یک راوی اس��ت و یا به صورت گروهی در این رابطه اقدام خواهيد کرد. همچنين در این مرحله شما باید 
نسبت به لحن ارتباطی خود نيز تصميم گيری کنيد. برای مثال ممکن است کامال ادبی یا دوستانه باشد. همچنين شما 
باید اپيزودها را مشخص کرده و برای هر یک برنامه ریزی داشته باشيد. برای مثال ممکن است در هر قسمت در ابتدا 
مس��ئله را مورد ارزیابی قرار داده و پس از آن با یک فرد خبره مصاحبه داش��ته باش��يد و در آخر نيز جمع بندی کنيد. 
درواقع در این بخش تمامی ویژگی های پادکس��ت های شما باید مشخص شود و پس از آن نسبت به زمان هر قسمت، 
تصميم گيری کنيد. در این رابطه توصيه می-شود که به اصل کوتاه بودن توجه داشته باشيد. این امر باعث می شود تا 
شانس دیده شدن شما افزایشی چشمگير را پيدا کند. برای درک بهتر اقداماتی که در این بخش باید انجام شود، بهتر 

است تا از فردی حرفه ای در این زمينه مشورت گرفته و چندین پادکست را گوش دهيد. 
4-تجهیزات خود را انتخاب کنید 

وجود یک ميکروفون باکيفيت، مهم ترین ابزار ش��ما محس��وب می ش��ود، با این حال باید توجه داشته باشيد که یک 
مکان س��اکت نيز از دیگر الزامات محس��وب می ش��ود، با این حال این احتمال وجود دارد که ش��ما تمامی مهمان ها را 
نتوانيد در مکان تعيين ش��ده جمع کنيد. به همين خاطر ممکن اس��ت برخی از بخش ها به صورت تماس تلفنی انجام 
ش��ود. در این راس��تا ش��ما باید اطالعاتی را در رابطه با نرم افزارهای ضبط صدا داش��ته باش��يد. همچنين شما باید از 
نرم افزارهای ادیت اس��تفاده کنيد تا بخش-های اضافی حذف ش��ده و ميزان نویز به حداقل برس��د. برای این موضوع 
Adobe Audition وAudacity  انتخاب های مناس��بی محس��وب می ش��ود. همچنين فرام��وش نکنيد که صدای 
مجری، باید مناسب باشد. در این رابطه حتی استفاده از یک دوبلور می تواند به افزایش جذابيت اقدام شما کمک کند. 
به عنوان نکته پایانی توصيه می شود که در ابتدا صدا را امتحان کنيد. برای این موضوع برای یک دقيقه ضبط را انجام 
داده و آن را گوش دهيد تا از درس��تی همه چيز اطمينان داش��ته باشيد. همچنين فاصله با ميکروفون را رعایت کنيد 
تا صدا در بهترین وضعيت ممکن باشد. ميزان فاصله نيز بستگی به ابزار کار خواهد داشت. به همين خاطر بهتر است 

تا فواصل مختلف را آزمایش کنيد. 
۵-متن داشته باشید 

اش��تباه بزرگ بسياری از افراد این اس��ت که کار خود را به صورت ذهنی آغاز می کنند. این مسئله باعث می شود تا 
همواره احتمال فراموش ش��دن برخی از نکات و انحراف از موضوع اصلی وجود داش��ته باشد. به همين خاطر شما باید 
برای هر قس��مت، متنی را آماده کرده و بخش ها را مش��خص کنيد. همچنين ضروری است در صورتی که گفت وگویی 
را دارید، همه چيز را از قبل با مهمان خود هماهنگ کرده باشيد تا خروجی کار کامال مناسب باشد. در آخر فراموش 
نکنيد که وجود ليوان آب و توقف های مش��خص، کامال الزامی خواهد بود. علت این امر به خاطر خش��کی گلو است که 
بر روی کيفيت صدا تاثير مخربی را خواهد داش��ت. در نهایت بهتر اس��ت تا در بين دو بخش، یک موسيقی، تبليغ و یا 
یک ایده خالقانه و جدید را پياده کنيد. این مس��ئله باعث می ش��ود تا تنوعی در حين کار شما شکل گرفته و مخاطب 

نيز برای چند ثانيه استراحت کند. 
6-فایل خود را در چندین مکان آپلود کنید 

پس از ادیت و آماده شدن یک بخش، الزم است تا آن را در پرمخاطب ترین مکان ها آپلود کنيد. در این رابطه برخی 
از افراد از مدت ها قبل اقدامات بازاریابی را انجام می دهند تا مخاطبين از قبل آش��نایی اوليه را داش��ته باش��ند. در این 
رابطه SoundCloud، Spotify و YouTube از ش��ناخته ش��ده ترین مکان ها هستند. در آخر فراموش نکنيد که 
شما باید حداقل یک پل ارتباطی با مخاطبان خود داشته باشيد تا تعامل الزم شکل گيرد. در این بخش توصيه می شود 

تا به انتقادات و پيشنهادات مخاطبان گوش کرده و از اعمال تغييرات الزم، واهمه نداشته باشيد. 
به عنوان توصيه پایانی ذکر این نکته ضروری اس��ت که شروع هر فعاليتی، بدون شک با اشتباهات و کاستی هایی همراه 
خواهد بود، با این حال این مسئله نباید منجر به ترس شما از شروع شود. این نکته را همواره به خاطر داشته باشيد که ایده 

ناب حال حاضر در صورتی که سریعا به اجرا گذاشته نشود، ممکن است توسط فردی دیگر مورد استفاده قرار گيرد. 
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برای محبوبيت بس��يار باالی یک کتاب، حتما نيازی نيست که از 
انتش��ار آن حداقل پنج سال گذشته باش��د. درواقع عادت های اتمی 
که در اواخر س��ال ۲018 عرضه شد، به موفقيتی جهانی دست پيدا 
کرده اس��ت که بس��ياری از کتاب ها حتی پس از گذشت یک دهه از 
انتظار آنها به چنين سطحی نزدیک نشده-اند و این امر بيانگر محتوای 
ارزش��مند و مفيد آن اس��ت. آقای کليير، در جدیدترین اثر خود به 
روش��ی جالب برای ایجاد و تقویت عادت های مثبت و کمرنگ کردن 
عادت های منفی پرداخته است. از نکات جالب این کتاب، لحن عاميانه 
و بس��يار روان آن است که مطالعه آن را برای هر فردی بسيار جذاب 
ساخته اس��ت. این امر در حالی اس��ت که معموال کتاب-های حوزه 
موفقيت، با قلمی سخت و انواع اصطالحات تخصصی است و به همين 
خاطر سليقه همگانی محسوب نمی شوند. در رابطه با علت انتخاب نام 
این کتاب، ذکر این نکته ضروری است که اصطالح اتم برای توصيف 
عادت ها به کار رفته است. درواقع برخی از عادت ها علی رغم کوچک 
بودن خود، درست به مانند اتم دارای قدرت و اثرگذاری بسيار باالیی 
هستند. این امر در حالی است که تقریبا تمامی افراد تمرکز خود را بر 
روی عادت هایی می-گذارند که به تصور آنها اصلی محسوب می شوند، 
با این حال این کتاب به خوبی نشان می دهد که حتی از کوچک ترین 
عادت ها نيز نباید غافل شد. تصور بسياری از افراد در رابطه با پيشرفت، 
مدلی خطی اس��ت. این امر در حالی است که بسياری از نتایج دیرتر 
از حد انتظار ما خود را نش��ان می دهند. این مسئله نباید باعث شود 
تا دچار نااميدی شویم. درواقع برای موفقيت، باید به دنبال یک مدل 
غيرخطی بود. همچنين در بخش دیگری از این کتاب به معرفی مدل 
چهار مرحله ای ایجاد عادت اشاره می کند که در ادامه به بررسی آنها 

خواهيم پرداخت. 
1-بروز نشانه ها 

در ابتدا هر فردی به سمت یک رفتار ترغيب می شود که نشانی 
از نش��انه هایی است که برای او جذاب بوده و این نخستين مرحله 
ایجاد یک عادت اس��ت. در این مرحله بسيار مهم است که بدانيم 

به سمت چه چيزهایی تمایل پيدا می کنيم. 
۲-ماندگاری در ذهن 

در این مرحله ذهن درگير ش��ده و ع��ادت اوليه ماندگار خواهد 
شد. بدون شک به هر ميزان که عادت مذکور، جذابيت باالتری را 

داشته باشد، این فرآیند زودتر نيز اتفاق خواهد افتاد. 
۳-رفتار کردن

در این مرحله اتفاقات از حالت تئوری خارج ش��ده و افراد اقدام 
به فعاليت می کنند. در این مرحله ممکن است این اقدام به صورت 

محدود و نه هميشگی باشد. 
۴-قضاوت 

در آخر تصميم گيری در رابطه تبدیل اقدام به عادت هميش��گی 
و یا کنار گذاشتن آن انجام می شود. بدون شک پررنگ کردن و یا 
کمرن��گ کردن هر ی��ک از این موارد باعث از بين رفتن و یا ایجاد 

یک عادت می شود.

حال س��والی که مطرح است این است که چگونه می-توان یک 
عادت خوب را ش��روع کنيم؟ برای این موضوع چند اقدام ضروری 
است. 1-شفاف سازی عادت: علت مفيد بودن عادت را تکرار کرده 
و از کلم��ات تاکيدی برای اطمينان از انجام ش��دن آن اس��تفاده 
کني��د. همچنين بهتر اس��ت تا آن را به یک ع��ادت قدیمی خود 
پيوند دهيد. ب��رای مثال برای مراقبه، بهتر اس��ت بگویيد که 10 
دقيقه پس از دوش گرفتن که عادت هميشگی محسوب می شود، 
این اق��دام را انجام خواهد داد. ۲-جذاب ک��ردن عادت: نمی توان 
انتظار داش��ت که یک ع��ادت جدید و ضروری، درس��ت به مانند 
تماشای سریالی جذاب باشد، با این حال شما می توانيد با اقداماتی 
آن را ج��ذاب کنيد. ب��رای مثال گوش دادن به موس��يقی هنگام 
دویدن یکی از س��اده ترین این موارد محس��وب می ش��ود. درواقع 
از ای��ن بخش به عن��وان پيوند یک اقدامی که باید انجام ش��ود با 
اقدام��ی که کامال مورد عالقه اس��ت، نام برده می ش��ود. همچنين 
در این رابطه پيداکردن دوس��تان و اطرافيان مشوق در کنار ایجاد 
انگيزه و مراس��م های انگيزش��ی می تواند کامال کارساز باشد. برای 
مثال می توانيد به یکی از سخنرانی های آنتونی رابينز گوش دهيد. 
۳-ساده کردن عادت: در این رابطه محدوده فعاليت بسيار متعدد 
بوده و تنها باید به این موضوع اش��اره داشته باشيد که باید محيط 
و ش��رایط را برای انجام اقدام مهياتر س��ازید تا انجام آن س��اده تر 
باش��د. برای مثال اگر قصد دارید که حتم��ا قبل از خواب مطالعه 
داش��ته باشيد، بهتر اس��ت که صبح ها پس از مرتب کردن تخت، 
کت��اب مدنظر را ب��ر روی آن و یا در کنار ميز کنار تخت خود قرار 
دهيد. ۴-رضایت بخش کردن عادت: ش��ما باید از کاری که انجام 
می دهيد احساس رضایت داشته باش��يد. برای مثال می توان فورا 
پ��س از انجام آن به خود جای��زه داد. همچنين می توان اقدامی را 
انجام دهيد که انجام ندادن لذت بخش شود. این مسئله برای کنار 
گذاشتن یک عادت امری حياتی خواهد بود. برای ترک یک عادت 
نيز تنها کافی اس��ت تا پس از طی ک��ردن مرحله یک، به صورت 

کامال عکس رفتار کنيد.  
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشيد این است که اگر کتاب 
را در دس��ترس و در معرض دید خود قرار دهيد و دسترس��ی به 
گوشی تلفن خود را محدود کنيد، احتمال ترک اعتياد به گوشی و 
کتاب خوان شدن، افزایش پيدا خواهد کرد. همچنين در این کتاب 
سعی ش��ده است تا دیدگاه افراد به شکس��ت را تغيير داده و این 
مس��ئله را کامال طبيعی جلوه دهد. درواقع در مس��ير ساخت یک 
عادت جدید، ممکن اس��ت همه چيز با آن سرعتی که شما انتظار 
دارید رخ ندهد، با این حال حتی یک قدم ش��ما نيز نتایج خود را 
نش��ان خواهد داد. درواقع نباید در ای��ن رابطه بيش از حد عجول 
باش��يم. همچنين بس��يار مهم اس��ت که تجدیدنظری در رابطه با 
دوستان خود داشته باشيم. این مسئله کمک خواهد کرد تا جوی 
موردنياز ش��کل گيرد. ب��رای مثال اگر خواه��ان رعایت یک رژیم 
غذایی س��الم هس��تيد، بدون شک دوس��تانی که عادت به مصرف 
فست فود دارند، کار را برای شما دشوار خواهند ساخت. همچنين 
کميت برخالف تصوری که به آن تاکيد می ش��ود، می تواند بهتر از 
کيفيت باش��د. درواقع یکی از مس��ائلی ک��ه در حال حاضر مطرح 

اس��ت، فشار روانی ناشی از ترک و یا ایجاد سریع یک عادت است. 
این امر در حالی است که در کتاب عادت های اتمی یاد می گيرید 
که چگونه این فرآیند را بدون متحمل ش��دن س��ختی و در مدت 
زمان��ی طوالنی تر تجربه کنيد. ب��رای درک این موضوع یک مثال 
آورده ش��ده است که در نخس��تين روز شروع یک کالس عکاسی، 
افراد به دو گروه تقس��يم ش��دن که گروه اول براساس کميت کار 
کرده و گروه دوم روی کيفيت تمرکز خواهند داشت. اگرچه انتظار 
می رفت که گروه کيفيت گرا تصاویر به مراتب بهتری را ثبت کنند، 
با این حال نتایج کامال متفاوت بوده و گروه کميتی بهترین تصاویر 
را ارائ��ه کردند. علت این امر به این خاطر بود که آنها به علت نياز 
به ثبت تصاویر متعدد، بارها این اقدام را در ش��رایط مختلف انجام 
داده و این مس��ئله باعث شد تا مهارت آنها افزایش چشمگيری را 
پيدا کند و بتوانند چند تصور فوق العاده را ثبت کنند، با این حال 
گروه کيفيت گرا به علت این امر که بر روی انجام یک اقدام هنری 
از همان اقدام نخس��ت خود تاکيد داش��تند، عمال موفقيت خاصی 
را به دس��ت نياوردند. این مسئله به خوبی نشان می دهد که برای 
ایجاد یک عادت جدید، اقدامات کوچک و حتی اشتباه ولی مداوم 
و متع��دد می تواند نتایج به مراتب بهتری را در مقایس��ه با زمانی 
داش��ته باش��د که از همان ابتدا بخواهيد سریعا به سطح موردنظر 
خود برس��يد. برای درک بهتر این موضوع، الزم است تا نگاهی به 
تيم دوچرخه سواری انگلس��تان داشته باشيم که تا سال ۲00۳ با 
ناکامی های متعدد مواجه بود و هيچ کس ورزشکاران این کشور را 
جزو حرفه ای ها و ش��انس کسب عناوین برتر تلقی نمی کرد، با این 
حال مربی جدید به نام بریلزفورد با تغييرات کوچک موفق ش��د تا 
این تيم را به پادشاه چند دوره مسابقات تبدیل کند. این تغييرات 
ب��ه حدی کوچک بودند ک��ه در ابتدا به نظر مربيان دیگر ابدا مهم 
تلقی نمی ش��دند. نظير اس��تفاده از الکل برای افزایش چسبندگی 
چرخ ها که از نظر آماری نتيجه قابل توجهی را به همراه نداش��ت، 
با این حال چندین اقدام بس��يار کوچک، در نهایت باعث تغييرات 
بزرگ ش��د. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��يد این 
اس��ت که به نظر بسياری از افراد اگر هر روز تنها یک درصد بهتر 
ش��وند، عدد قابل توجهی محسوب نشده و این امر باعث می-شود 
تا به این مس��ئله توجهی نداش��ته باش��ند، با این حال این اقدام 
باعث می شود که در انتهای سال ۳۷ بار بهتر شده باشيد. این امر 
در حالی اس��ت که شما عمال متوجه فش��اری نشده اید. در نهایت 
باید به این نکته توجه داش��ته باشيد که عادت ها درست به مانند 
درخت بامبو هستند. آنها در پنج سال نخست خود چندان رشدی 
را تجرب��ه نمی کنند. با این حال پس از طی کردن این پنج س��ال 
تنها طی ش��ش هفته، ۲۷ متر قد می کشند. به عنوان نکته پایانی 
ذک��ر این جمله ضروری اس��ت که عادت ها درس��ت به مانند یک 
شمشير دو لبه هس��تند. به همين خاطر نمی توان دقيقا گفت که 
آنها به ضرر و یا س��ود شما هس��تند و همه چيز به نحوه استفاده 
و عملک��رد خودتان بس��تگی دارد. درواقع حت��ی بهترین عادت ها 
اگر به خوبی مورد اس��تفاده ق��رار نگيرد، ایجاد آنها تنها وقت تلف 
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نکاتی که می توان از کتاب عادت های اتمی اثر جیمز کلییر آموخت

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: دن سیلوستره نویسنده و سخنران حوزه مدیریت 
مترجم: امیر آل علی

به قلم: آستین کلد نویسنده حوزه تکنولوژی و بازاریابی
مترجم: امیر آل علی


