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توافق تاریخی اوپک پالس برای کاهش روزانه ١٠ میلیون بشکه نفت

آتش بس نفتی
سرانجام در نهمین نشست فوق العاده »اوپک پالس« که از طریق ویدئویی برگزار شد توافق کاهش روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت 
حاصل شد. به گزارش آسوشیتدپرس، قبل از آغاز نشست فوق العاده اوپک پالس، عربستان و روسیه در مذاکراتی فشرده بر سر کاهش 
روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت خام به توافق رسیدند. قبل از آغاز نشست بحث بر سر کاهش ۲۰ میلیون بشکه نفت بود که به ۱۵ 
میلیون بشکه کاهش یافت و سرانجام در گفت وگو با سایر اعضا به ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز رسید. این میزان از نفت خام حدودا 
معادل ۱۰درصد از نیاز جهان به نفت خام است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا قبل از آغاز نشست فوق العاده اوپک پالس با 
سران عربستان و روسیه گفت وگو کرد. ترامپ در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت: » تولید آنقدر باالست که هیچ کس نمی داند 
با این مقدار  نفت چه کند.« در نخستین واکنش ها، صنایع نفتی آمریکا که از فروپاشی اتحاد اوپک و غیراوپک و سقوط قیمت نفت...

میزان تاب آوری اقتصادی و اجتماعی ایران در برابر کرونا چقدر است؟

نگاه ایرانی ها به کرونا
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روابط بانک ها با مردم در روزهای کرونایی چه تغییری می کند؟

سیل چک های برگشتی در راه

مدیریت زمان به سبک حرفه ای ها
١٠سریال نت فلیکس که هر کارآفرینی باید ببیند 

رازهای فروش موفق
چالش های بازاریابی برای نوجوانان
انتخاب نام برند با 5 راهکار طالیی

اسپاتیفای پادشاه بازار پخش موسیقی در سال 2٠١9

8 تا ١6

مدیریتوکسبوکار

 بیل گیتس: تا پاییز سال 2٠2١ 
از کرونا در امان نخواهیم بود

5

رشـد بی وقفه و پرشـتاب این روزهای بازار سرمایه، زمینه 
ترس و هراس بسیاری از سهامداران را با گمان وجود حباب 

در قیمت سهام و احتمال افت شدید شاخص بورس 
ایجاد کرده است. بازار سرمایه که از سال...

رشد بی وقفه بازار سرمایه باعث ترس سهامداران از وجود 
حباب در قیمت سهام شده است

آیا شاخص بورس حباب دارد؟

یادداشت
چالش های فراروی نظام بانکی 

در سال 99

سال ۱۳۹۸ س��الی پرچالش برای 
نظام بانکی کش��ور بود. نوسانات یا به  
عبارت��ی، هیجانات مدام بازار س��که و 
ارز در کن��ار طرح جنجال��ی و مطول 
کمیس��یون اقتصادی مجلس موسوم 
به »طرح بانکداری جمهوری اسالمی 
ایران« از جمله چالش هایی بودند که 
بانک مرکزی و ش��بکه بانکی کش��ور 
را ناخواس��ته درگیر مباحث و مسائل 
جانب��ی آن کردند. بان��ک مرکزی نیز 
مواضعی نسبتا مطلوب برای هر یک از 
چالش های مورد اشاره اتخاذ کرد، اما از 
اواخر سال ۱۳۹۸ میهمان ناخوانده ای 
به ن��ام ویروس کرونا در ایران ش��یوع 
یاف��ت و ب��ا وجود تالش قاب��ل تقدیر 
کادر درمانی کشور، جمعی از مبتالیان 
را ب��ه کام م��رگ کش��ید. ب��ه دنبال 
ش��یوع ویروس کووید-۱۹ بس��یاری 
از فعالیت های اقتص��ادی به تعطیلی 
کش��یده شد و رش��د اقتصادی کشور 
را تحت الش��عاع خود قرار داد. در کنار 
شوک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، 
اثرات س��وء تحریم ه��ای ناجوانمردانه 
دولت آمریکا نیز مزید بر علت شد و با 
ایجاد مشکالت فراوان در راه صادرات 
فرآورده ه��ای نفتی و میعانات گازی و 
خدمات مهندسی، کاهش درآمدهای 
ارزی کشور را در پی داشت؛ پدیده ای 
که خواه ناخواه افزای��ش نرخ ارز را به 

دنبال خواهد داشت.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
 نظام بانکی کش��ور نیز از اثرات سوء این چالش ها مصون نماند، به طوری که جمعی 
از کارکن��ان پرتالش ش��بکه بانکی بر اثر ابتال به ویروس کرونا به دیار باقی ش��تافتند 
و فعالیت ش��عب نیز عمال ت��ا مرز ۵۰درصد کاهش یاف��ت. پیش بینی ها و برآوردهای 
کارشناس��ی حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۹ مش��کالت اشاره شده تداوم خواهد 
داش��ت. به این ترتیب، فائق آمدن بر هر کدام از این مش��کالت نیازمند عزم و تدبیر 
ملی است و دستیابی به آن جز با استعانت از خداوند و راه حل های کارشناسانه میسر 
نیس��ت. به  طور خالصه، مش��کالت و چالش های فراروی نظام بانکی کش��ور در سال 

۱۳۹۹ را می توان در موارد زیر برشمرد:
اول؛ چالش افزایش مطالبات معوق

در ای��ن زمینه توجه به این نکته ضروری اس��ت که اگ��ر وضعیت تعطیلی موقت یا 
دائمی واحدهای کس��ب وکار و واحدهای تولیدی بدین نحو پیش رود قطعا مشکالت 
مال��ی گریبانگی��ر این واحدها خواهد ش��د. نتیجه آن نیز ناتوانی در پرداخت اقس��اط 
تس��هیالتی اس��ت که این واحدها یا این اشخاص از بانک ها دریافت کرده اند. لذا بدون 
تردی��د این پدیده در عمل منتهی به افزایش مطالبات معوق بانک ها خواهد ش��د. در 
چنی��ن وضعیتی بانک ها معموال دو راه حل برای وص��ول مطالبات معوق خود خواهند 

داشت: 
الف( برای وصول مطالبات معوق خود مبادرت به انجام اقدامات قضایی یا ثبتی کنند
نتیجه قهری و اجتناب ناپذیر این راهکار قانونی، تملک واحدهای تولیدی یا کس��بی 
توس��ط بانک های طلبکار اس��ت؛ پدی��ده ای که به همراه خود بانک ه��ا را خواه ناخواه 
درگیر مشکالت بنگاه داری و شرکت داری و پیداکردن مشتری مناسب برای واحدهای 
تولیدی یا کس��بی تملک ش��ده خواهد کرد. راه حل نسبتا ساده این مشکل، اجتناب از 
وثیقه گرفتن واحدهای تولیدی و ماشین آالت آن و روی آوردن به وثایق معتبر خارج 
از طرح اس��ت. به بیان ساده، منطقی نیس��ت از یک طرف بانک ها را ناچار ساخت که 
حتما در تس��هیالت تولیدی محل طرح را به وثیقه گیرند و از طرف دیگر، بانک ها را 
در مقام وصول مطالبات شان از تملک قانونی محل اجرای طرح باز داشت و از افزایش 

مطالبات معوق شان نیز شاکی بود.
ب( مدارای بیشتر با مشتریان بدهکار با استفاده از ظرفیت های قانونی دستورالعمل 

امهال
از این راه حل، مشتریان بدهکار بانک ها بیشتر سود خواهند برد، زیرا فرصت بیشتری 
ب��رای پرداخت بدهی خ��ود به بانک ها پی��دا خواهند کرد. ولی به هرحال، اس��تمهال 
تس��هیالت به بانک ها نیز این فرصت را خواهد داد که به جای طی تش��ریفات پیچیده 
و ش��دیدا بوروکراتیک، اقدامات قضایی و یا عملیات ثبتی، به بدهکاران بانکی فرصت 
دهند تا مطالبات خود را در این فرصت پرداخت کنند و بانک های تسهیالت دهنده را 

به  طور ناخواسته وارد عرصه تملک واحدهای تولیدی و بنگاه داری نکنند.
دوم؛ چالش افزایش تقاضای تسهیالت بانکی

جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( حاکی از آن 
است که ۵.۵4درصد از کل تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش های 
مختلف اقتصادی، صرف س��رمایه  در گردش شده است. ولی وضعیت نامطلوب اقتصادی 
ناش��ی از شیوع ویروس کرونا و سیاست های مقابله و پیشگیری از مبتالشدن به آن خواه 
ناخواه نیاز مالی واحدهای تولیدی و کس��بی و دریافت تسهیالت بانکی را تشدید خواهد 
کرد. آیا قدرت مالی فعلی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی برای ارائه پاسخ 

مناسب و مثبت به این حجم از تسهیالت بانکی، کافی است؟
در پاس��خ بدین پرس��ش می ت��وان گفت، اگر رون��د قرنطینه و تعطیلی ناخواس��ته 
واحدهای تولیدی و کس��بی بر همین منوال پیش رود پاس��خ قطعا منفی خواهد بود. 
در ای��ن رابطه، گرچه بانک مرکزی بر توس��عه عملیات بازار باز عزم راس��خ دارد و در 
جدیدترین تصمیم خود اعالم داش��ته که »بانک مرک��زی از طریق کاهش ۲۵۰ هزار 

میلی��ارد ریال��ی ذخیره قانونی بانک ها و با همراهی بانک ه��ا امکان تامین اعتبار ۷۵۰ 
هزار میلیارد ریالی با نرخ ۱۲درصد را فراهم ساخته است. پیشنهاد بانک مرکزی مبنی 
ب��ر اعطای وام یک میلیون تومانی اعتبار خرید به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر با نرخ 
۱۲درصد و بازپرداخت ۲4 ماهه با تنفس چهار ماهه به تصویب ستاد اقتصادی دولت 
رسید، که در اسرع وقت اجرایی خواهد شد. با تایید مقام معظم رهبری، یک میلیارد 
یورو برای پش��تیبانی از هزینه های عمدتا درمانی ناشی از کرونا اختصاص یافت. بانک 
مرکزی با خرید این مبلغ ارزی، معادل ریالی آن را در اختیار س��ازمان برنامه خواهد 
گذاش��ت...«. با این وجود، میزان قدرت تسهیالت دهی بانک ها نمی تواند جوابگوی این 

حجم از تقاضای تسهیالت بانکی باشد. پس چاره چیست؟
برای حل این مشکل، چند راه حل قابل بررسی است:

الف( ایجاد تفاوت در نرخ سود تسهیالت تولیدی با نرخ سود تسهیالت غیرتولیدی. 
موضوعی که در دهه شصت و هفتاد متداول بود و بخش تولید از مساعدت های بانکی 
بیش��تر برخوردار می ش��د. برای تامین منابع الزم برای این تفاوت نرخ سود تسهیالت 
بانکی، همکاری متقابل دولت و مجلس، بانک مرکزی و ش��بکه بانکی کش��ور ضروری 
اس��ت. به بیان دیگر، نمی توان بار مالی ناش��ی از این سیاست را تماما بر دوش شبکه 

بانکی کشور قرار داد.
ب( اختصاص خطوط اعتباری ارزی و ریالی به بخش تولید که نیازمند تامین منابع 

الزم توسط بانک مرکزی و مجلس شورای اسالمی است.
ج( اعم��ال نظارت دقیق کارشناس��ی بر تخصیص و مصرف تس��هیالت پرداختی به 
بخش تولید توسط بانک های تسهیالت دهنده، به گونه ای که اوال: تسهیالت تولیدی به 
واحدهای تولیدی پرداخت شود که بنا به بررسی کارشناسی بانک به سوددهی مناسب 
و قابل قبول می رس��ند. ثانیا: تس��هیالت تصویب ش��ده نه به طور یکجا بلکه تدریجی و 
براساس مراحل کارشناسی و پیشرفت پروژه به صورت نظارت شده به متقاضی پرداخت 
ش��ود تا مبالغ تسهیالت وارد بازار غیرمتشکل مالی نشود. نظارت بانک مرکزی بر این 

فرآیند بسیار ضروری است.
سوم؛ چالش تصویب شتاب زده و بدون اصالح »طرح بانکداری جمهوری اسالمی«

گفتنی اس��ت در آذرماه ۱۳۹۸ طرح مورد اش��اره بدون بررس��ی کارشناسی کافی 
توسط کمیسیون اقتصادی در دستور کار مجلس قرار گرفت و با وجود مخالفت صریح 
رئی��س کل بانک مرکزی و دولت، دو فوریت آن م��ورد تصویب قرار گرفت. این طرح، 
موارد مختلف و متنوعی نظیر س��اختار بانک مرکزی، تاس��یس بانک توسعه ای جدید 
در کن��ار بانک ه��ای موجود، عملی��ات بانکی بدون ربا و... را دربر داش��ت که به لحاظ 
گس��تردگی موضوعات بی نظیر اس��ت. این طرح همچنین از حی��ث مغایرت موادی از 
آن با موازین ش��رعی، مورد انتقاد محافل ح��وزوی قرار گرفته و از جهت بانکی نیز به 
دالیل مختلف مورد مخالفت دولت، بانک مرکزی و محافل بانکی اس��ت. بدون تردید 
کپی برداری س��اختار جدید بانک مرکزی از س��اختار بانک مرکزی یکی از کشورهای 
اروپایی و تصویب شتاب زده طرح مورد بحث بدون انجام اصالحات الزم، بانک مرکزی 
و ش��بکه بانکی را با چالش های اساس��ی مواجه خواهد ساخت و بر مشکالت روزافزون 
نظام بانکی کش��ور خواهد افزود. با دولتی کردن کامل بانک مرکزی و س��لب استقالل 
کارشناس��ی آن نمی توان به حل مشکالت نظام بانکی کشور امیدوار بود. لذا همکاری 
بان��ک مرکزی و ش��بکه بانکی با کمیس��یون اقتص��ادی مجلس برای رفع اش��کاالت 

ساختاری این طرح، بسیار ضروری است.
به هرحال، در س��ال ۱۳۹۹ چالش های بس��یاری ف��راروی نظام بانکی کش��ور قابل 
پیش بینی اس��ت و مش��کالت ناش��ی از گس��ترش و ش��یوع ویروس کرونا نیز بر این 
چالش ها افزون خواهد ش��د. قطعا مدیریت بانک مرک��زی بر این چالش ها و همگامی 
ش��بکه بانک های دولتی با مدیریت »ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی« و ش��بکه 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با مدیریت »کانون بانک ها و موسسات اعتباری 

خصوصی«، راه را برای پیروزی بر این چالش ها هموار خواهد ساخت.

چین چگونه توانست ویروس کرونا را مهار کند؟
درس های سخت قرنطینه ووهان

در حالی  که این روزها کرونا مرزهای سیاسی را یکی پس از دیگری درمی نوردد و کشورهای زیادی با ویروس کووید-۱۹ دست به گریبان هستند، شهر 
ووهان چین به عنوان کانون اولیه شیوع کروناویروس از قرنطینه خارج می شود. بازگشت به »وضعیت عادی« در این شهر پس از دو ماه و نیم قرنطینه 
نظامی اتفاق می افتد. با آنکه مهار کرونا یک پیروزی بزرگ سیاسی برای دولت چین به شمار می رود اما چند روز پیش، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت 
بهداشت با یک رشته توییت، رفتار دولت چین با ایران و سایر کشورها در اطالع رساني درباره ماهیت ویروس کرونا را »یک شوخي تلخ« قلمداد کرد. پیش 
از جهانپور نیز انتقادها از چین و شیوه اطالع رسانی این کشور از بیماری کرونا در غرب نیز صورت گرفته بود. در همین زمینه، خبرگزاری رویترز در گزارشی 

به بازگشت »وضعیت عادی« در شهر ووهان و درس های این موفقیت سخت پرداخته است:
* نوبت دانشمندان: مقام های بهداشتی ووهان، مرکز استان هوبئی، نخستین مورد ویروس جدید کرونا را در ماه دسامبر و نخستین مورد مرگ ناشی 
از آن را در روزهای نخست ماه ژانویه گزارش کردند. در دو هفته نخست ماه ژانویه، مقام های محلی تاکید می کردند که اوضاع تحت کنترل است؛ امکان 
انتقال ویروس از انسان به انسان را دست کم می گرفتند و بر غذاهای دریایی و بازار محلی فروش حیوانات وحشی که گمان می رفت منشأ بیماری است، 
متمرکز بودند. در همان زمان و احتماال بر پایه همین گزارش ها، رسانه های بین المللی هم بر همین موارد تاکید می کردند و به دنبال یافتن سرمنشأ ویروس 
سارس جدید در میان غذاهای عجیب چینی از مار گرفته تا خفاش می گشتند. با این حال موارد جدید ابتال بیشتر و بیشتر می شد. در ۱۲ ژانویه، بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان های ووهان پر شده و مراکز درمانی با کمبود دستگاه های تنفس مصنوعی مواجه شده بودند. آنطور که مردم محلی می گویند، 
شماری از بیماران مبتال به مرض مرموز جدید جان خود را در همان زمان از دست داده بودند. با این همه، دست کم تا ۱۶ ژانویه، دولت محلی ووهان تاکید 
می کرد که هیچ مورد جدیدی از ابتال در دو هفته اخیر گزارش نشده است. شهر ۱۱ میلیون نفری ووهان در آستانه سال نوی چینی با رستوران های مملو 
از مشتری و فروشگاه های بزرگ به حیات عادی ادامه می داد. مردم برای تعطیالت سال نو آماده می شدند. شهروندان ووهان می گویند در آن روزها، اقدامات 
مراقبتی حداقلی ازجمله کنترل دمای بدن مشتریان در ورودی فروشگاه های بزرگ و تشویق شهروندان به استفاده از ماسک تبلیغ می شد: »مردم عادی 
نمی دانستند که باید موازین مراقبتی را اجرا کرد.« اما همه چیز از ۱۸ ژانویه تغییر کرد؛ دولت مرکزی یک گروه کارشناسی را به سرپرستی ژونگ نانشان، 
اپیدمولوژیست ۸۳ ساله به ووهان فرستاد. ژونگ همان کسی بود که در سال ۲۰۰۳، زنگ خطر ویروس کرونای سارس را در چین به صدا درآورده بود. 
دانشمندان اعزامی از پکن در دو روز تمام گزارش های شیوع بیماری، از غذاهای دریایی گرفته تا بازارچه فروش حیوانات وحشی را بررسی کردند. یک روز 
پیش از رسیدن آنها به ووهان، چهار مورد دیگر از ابتال به ویروس جدید ثبت شده بود که هیچ ارتباطی با ماجرای بازار حیوانات وحشی نداشت. حقیقت تلخ 
آرام آرام برمال می شد: ویروس از انسان به انسان منتقل می شود. گویا همین گروه برای نخستین بار اتخاذ موارد سختگیرانه برای جلوگیری از شیوع بیماری 
را توصیه کرد. از قرار معلوم این سومین سفر یک کارگروه علمی از پکن به ووهان بود. دو گروه پیشین در روزهای دوم و هشتم ژانویه به این شهر سفر کرده 
بودند اما هیچ کدام گزارشی فراتر از گفته های مقام های محلی به دولت مرکزی نداده بودند. گروه تحت امر دکتر ژونگ نانشان در تحقیقات خود متوجه شد 
که ده ها تن از کادرهای درمانی به بیماری مبتال شده اند. به عالوه بیمارستان ها تا شانزدهم ژانویه، یک ماه پس از گزارش اولین مورد بیماری، از هیچ کس 
تست نگرفته اند. آنطور که دو منبع نزدیک به این پرونده می گویند، پیشنهاد این گروه برای قرنطینه کردن شهر ووهان و افزایش سریع تخت های بیمارستانی 
روز نوزدهم ژانویه به کمیسیون ملی بهداشت و سالمت چین داده شد. منابعی که خواسته اند نام شان فاش نشود، می گویند مقام های محلی ووهان در ابتدای 
کار از پذیرش پیشنهادهای گروه دکتر ژونگ نانشان به دلیل نگرانی از عواقب اقتصادی سر باز زدند اما دولت مرکزی آنها را مجبور به اجرای قرنطینه کرد.
بیستم ژانویه، یک روز پس از گزارش علمی به کمیسیون ملی بهداشت و سالمت، پکن کارگروه ویژه مبارزه با ویروس جدید کرونا در ووهان را به راه 
انداخت: شهر باید قرنطینه شود. یه کینگ، معاون رئیس دفتر آمار استان هوبئی می گوید تنها زمانی که یافته های دکتر ژونگ نانشان منتشر شد به جدی 
بودن خطر پی برده است. او می گوید این گزارش ها زمانی منتشر شدند که دیگر کار از کار گذشته بود: »اگر دولت زودتر هشدار داده بود، اگر گفته بودند 
که همه باید ماس��ک بزنند و دمای بدن  مردم کنترل ش��ود، احتماال ش��مار قربانیان خیلی کمتر از حاال بود: درس سختی بود؛ با خون و اشک.« آخرین 
تحقیقات پیش از اجرای قرنطینه نشان می داد که افراد مبتال به ویروس جدید از ووهان دست کم به ۲۵ استان، شهر و شهرستان دیگر چین سفر کرده اند.

* قرنطینه شهر ۱۱ میلیونی: تصمیم دولت مرکزی برای بستن و کنترل شهر به سرعت اجرایی شد. به گفته دو مقام دولت محلی، اعضای دولت محلی 
دستور کتبی را مبنی بر ممنوعیت سفر دریافت کردند. این دستورالعمل دولتی البته جزییات بیشتری نداشت و فقط اعالم کرده بود اعضای دولت حق 
خروج از شهر را ندارند و اگر سفر کرده اند، باید به سرعت به ووهان بازگردند. ساعت هشت شب، مقام های عالی رتبه با تلفن دستور نهایی را دریافت کردند: 

شهر باید از فردا صبح تعطیل شود.
فرمان قرنطینه عمومی ساعت ۲ بامداد ۲۳ ژانویه به عموم اعالم شد. هزاران نفر با اطالع از این تصمیم به فکر فرار از شهر افتادند اما تمام ورودی ها 
و خروجی های شهر بسته شده بود: وسایل حمل و نقل عمومی تعطیل و استفاده از خودروی شخصی ممنوع اعالم شد: ساکنان ووهان تنها چند ساعت 
پس از فرمان دولت در خانه های شان حبس شدند. ژو ژیانوونگ، شهردار ووهان چندی بعد در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی چین به صراحت گفت 
که شیوه اطالع رسانی به ویژه در مراحل اولیه کار را بسیار سخت کرد: »اطالعات باید سریع تر منتشر می شدند. پیشبرد کار با اجبار دولت محلی به انتظار 

صدور دستور از پکن برای اطالع رسانی عمومی و کامل، کند شده بود.«
* بازگشت به زندگی عادی جدید: بیش از دو ماه پس از قرنطینه شهر، ووهان سرانجام به حالت پیش از تعطیلی باز می گردد. دولت چین به ساکنان 
ووهان اجازه داد از ش��هر خارج ش��وند. در هفته گذش��ته و در حالی که ویروس کرونا در جهان هزاران قربانی بر جای می گذارد، شهر ووهان تنها یک 

مورد جدید ابتال گزارش کرد.
با وجود افزایش بدبینی ها در سطح جهان از ایاالت متحده گرفته تا ایران به آمار و ارقام ارائه شده مبتالیان و قربانیان بیماری کووید-۱۹ از سوی دولت 
چین، تجربه این کشور احتماال تا حاال، موفق ترین تجربه کنترل ویروس جدید کرونا است، اما جهان ما پس از کرونا دیگر آن جهان سابق نخواهد بود. 
پروفسور ژو الن، عضو کارگروه دولتی مبارزه با ویروس کرونا می گوید: »محدودیت های وضع شده در زمان قرنطینه، نظیر حفظ فاصله اجتماعی احتماال 

بخشی از سبک زندگی آینده در چین خواهد بود. از همین حاال زندگی اجتماعی ما وارد یک روتین جدید شده است.«
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علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



ب��ا وجود آنکه همه گیری ویروس کرونا همچن��ان در ایران و جهان ادامه دارد، از 
امروز فعالیت های اقتصادی در مشاغل کم خطر در شهرستان ها و در تهران از هفته 
آینده آغاز می ش��ود. این درحالی اس��ت که تا بیس��ت و دومین روز از فروردین ماه 
امسال و بنا بر اعالم وزارت بهداشت، تعداد مبتالیان کرونا در ایران از ۶۸ هزار نفر 
گذشته و آمار کشته شدگان نیز مرز 4 هزار و ۲۰۰ نفر را پشت سر گذاشته است.

ویروس کرونا در مدت زمان اندکی از طرح یک سرماخوردگی ساده تا نمود جنگ 
بیولوژیک و تهدید فراگیر بشری مطرح شده و به نظر می رسد شیوع آن را می توان 
یک نقطه عطف تاریخی در تجربه بشری دانست غالبا در توضیح تجربه های فراگیر 
بشری از جنگ های جهانی اول و دوم در قرن بیستم نام می برند که میلیون ها نفر 
در آن جان باخته اند. حاال به نظر می رس��د تجربه ای فراگیرتر از جنگ های جهانی 

در حال وقوع است و کرونا به پدیده فراگیر قرن بیست و یکم تبدیل شده است.
درحالی که اقتصاددانان بیشتر از تبعات اقتصادی کرونا و رکود فراگیر در اقتصاد 
جهانی صحبت می کنند، جامعه شناسان بر جنبه های اجتماعی کرونا تمرکز کرده اند 
و بحث فاصله گذاری اجتماعی و اثرات آن در روابط بش��ری به ویژه در جنبش های 
اعتراض��ی معاصر همانند جنبش جلیقه زردها در فرانس��ه ب��ه موضوع جذاب آنها 
تبدیل ش��ده است. از نگاه روانشناس��ان اجتماعی نیز نوع رفتار عمومی ملت ها در 
برابر بحران کرونا نشأت گرفته از روحیه تاریخی کشورهاست. به نظر می رسد بحران 
کرونا از س��بک زندگی و روابط بشری تا حوزه سالمت، اقتصاد، سیاست و وضعیت 
رسانه ها را با تحوالت تازه ای مواجه کرده و به آزمون و سنگ محکی برای دولت ها 

و ساختارهای سیاسی بدل شده است.
در همین حال، سومین نظرسنجی »مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران« یا همان 
»ایس��پا« نشان می دهد که اکثریت مردم ایران در این روزها نگران سالمت خود و 
خانواده شان هستند. طبق آخرین نتایج نظرسنجی ایسپا که روز جمعه ۲۲ فروردین 
ماه منتش��ر شد، نگرانی مردم از س��المت خود و خانواده شان از نیمه اسفندماه ۹۸ 
به این س��و افزایش پیدا کرده است. این نظرسنجی نشان می دهد۵۱درصد از مردم 
تهران نگرانی زیادی در مورد ابتالی خود یا خانواده ش��ان به ویروس کرونا دارند و 

تنها ۲۹درصد از مردم کمتر نگران هستند.
براساس نظرسنجی ایسپا، سه چهارم مردم خواهان تعطیلی کسب و کارها تا پایان 
یافتن همه گیری بیماری هس��تند. میزان موافقت با تعطیلی در بین حقوق بگیران 
بخ��ش دولت��ی و خصوصی باالی ۸۰درصد و در میان کارکنان مس��تقل و کارفرما 
حدود ۶۸درصد است. البته از جمله حلقه های مفقوده نظرسنجی ایسپا، نظرخواهی 

از کارگران فصلی و روزمزد است که در این آمار نادیده گرفته شده اند.
این نظرس��نجی همچنین نش��ان می دهد که در ۱۶درصد از خانوار های تهرانی، 
تن��ش خانوادگی به س��بب در خانه ماندن افزایش یافته اس��ت. در ۵۸ درصد این 
خانواده ها تنش میان زن و شوهر افزایش داشته و 4۶ درصد خانواده ها هم افزایش 

تنش والدین با فرزندان را تجربه کرده اند.
در همین حال، محمدرضا جوادی یگانه، معاون شهردار تهران و عضو هیأت مدیره 
ایس��پا با ارائه تحلیلی از نتایج نظرسنجی مشترک ایسپا و دفتر مطالعات اجتماعی 

ش��هرداری تهران در یادداش��تی نوشت: »نتایج نشان می دهد زنان و جوانان بیشتر 
کرونا را جدی گرفته اند که به عبارت دیگر یعنی مردان شاغل کمتر از دیگر گروه ها 

از کرونا می ترسند؛ برای بسیاری از آنها ترس یعنی بی پولی.«
او در این یادداشت، تحلیلی از نتایج این نظرسنجی ارائه کرد و نتیجه 
گرف��ت که مردان »ش��اغل« به دلیل »غم نان« کمت��ر از ویروس کرونا 
می ترس��ند: »در کش��ورهایی که خصوصی س��ازی و رونق اقتصادی در 
اولویت آنهاس��ت، شیوه اصلی پیشگیری از اپیدمی کرونا یعنی شکستن 
زنجیره انتقال یک فاجعه محس��وب می ش��ود. به همین سبب است که 
برخی دولت ه��ای جهان هنوز هم ترجیح می دهند کرونا را مس��ئله ای 
عادی نشان دهند که تلفات آن بیش از یک آنفلوآنزای معمولی نیست. 
آنها در انتخاب میان اقتصاد و تلفات کرونا اولی را ترجیح می دهند. آنها 
حت��ی ابایی ندارند ک��ه قربانیان را که اغلب از میان س��المندان و افراد 

دارای بیماری زمینه ای هستند، کم اهمیت بدانند.
در ایران اما، این فقط سیاس��تمداران نیس��تند که با این انتخاب مواجهند. این 
دوراه��ی در برابر بس��یاری از مردم ع��ادی نیز قرار دارد؛ از یک س��و به آنها توصیه 
می شود در خانه بمانند و از سوی دیگر برای کسانی که حقوق ثابت به حساب شان 
واریز نمی شود، نیمه تعطیل شدن یا قرنطینه کامل شهر از هر جهت زیان اقتصادی 
و معیشتی است. در چنین شرایطی عجیب نیست اگر بخشی از مردم در برابر همه 
توصیه ها درخصوص در خانه ماندن و خطر کرونا، چاره ای جز نترس��یدن نداش��ته 

باشند.«
به نوش��ته او، »نتایج دو موج نظرس��نجی که توس��ط دفتر مطالعات اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری تهران که با همکاری ایسپا در سطح شهر تهران انجام شده )۱۲ 
تا ۱4 اس��فند و ۲۱ تا ۲4 اسفند( می تواند تا حد زیادی ابعاد این انتخاب دشوار را 
آش��کار کند. یافته های نظرسنجی اثرات اقتصادی قابل توجه کرونا بر زندگی مردم 
تهران را نشان می دهد؛ چنانچه ۷۰درصد از خانوارهای تهرانی پس از اپیدمی کرونا، 
درآمدشان کاهش یافته است. اگر خط خیابان انقالب را مرز شمال و جنوب تهران 
در نظر بگیریم، این کاهش درآمد تفاوتی در میان ساکنان دو سمت آن ندارد. گرچه 
می توان انتظار داش��ت این کاهش درآمد اثرات به مراتب بیشتری بر زندگی فقرای 
شهری داشته باشد. کسانی که تحت پوشش نظام حمایت رفاهی نیستند، پس انداز 
شخصی ندارند و زیان آنها به هیچ شکل جبران نمی شود و بیش از دیگران با مشکل 

معیشتی در روزگار کرونا مواجهند.
نتایج این نظرس��نجی نشان می دهد نسبت افرادی که درآمدشان کاهش یافته، 
ب��رای افراد با تحصیالت دیپلم و پایین تر ۷۵ درصد و برای افراد با تحصیالت عالی 
۶۷ درصد اس��ت؛ موضوعی که نش��ان می دهد برای افراد با مشاغل سطح پایین تر، 

احتمال کاهش درآمد بیشتر است.
همچنین این نظرس��نجی عالوه بر اینکه به یافته های امیدوارکننده ای همچون 
افزایش ۱۰ درصدی دسترس��ی مردم به وس��ایل پیش��گیری و بهداشتی و کاهش 
بی اعتمادی به آمارهای رس��می و نارضایتی از عملکرد دولت، به مس��ئله اثر کرونا 
بر معیش��ت و ترس مردم نیز پرداخته است، به طوری که ۹۳درصد از پاسخگویان 
موافق قرنطینه  بوده اند، در حالی که یک هفته قبل ۶۱درصد با آن موافق و ۳۳درصد 

مخالف بودند.

نارضایت��ی عموم��ی از عملکرد دول��ت و نهاده��ای عمومی در مه��ار کرونا در 
نظرسنجی های مختلف مشهود اس��ت. این نارضایتی خصوصاً در کسانی که کرونا 
بر درآمد خانوارش��ان اثر منفی گذاش��ته، بیشتر اس��ت. در حالی  که ۵۶ درصد از 
پاسخگویان میزان رضایت خود را از عملکرد نهادهای دولتی و عمومی در مدیریت 
کرونا »کم«، ۳۱درصد »متوسط« و ۱۳درصد »زیاد« اعالم کرده اند،  نسبت ناراضیان 

در میان زیان دیدگان اقتصادی ۶۰درصد و در بقیه 4۷درصد است.
کاه��ش درآمد یک امر واقعی اس��ت، اما در مقابل کرون��ا و خطر مرگ هم یک 
واقعیت اس��ت. طبق آنچه ش��هروندان گفته ان��د ۹درصد از تهرانی ها در بس��تگان 
نزدیک ش��ان کسی هس��ت که به کرونا مبتال شده باشد،  البته این عدد به این معنا 
نیست که ۹درصد مردم مبتال به کرونا شده باشند، زیرا یک مبتال می تواند آشنای 
چندین نفر باش��د، اما ترس از کرونا فقط منحصر به این گروه نیس��ت؛ نگاهی به 
شهر در روزهای پایانی سال نشان می دهد هراس از کرونا فقط محدود به درگیری 
مس��تقیم با بیماری نبوده و بس��یاری از ترس ابتال از تردد خود در شهر کاسته اند. 
در پاسخ به این سؤال که چقدر می  ترسید خود و خانواده تان به کرونا مبتال شوید، 
4۸درصد از پاس��خگویان ترس خود را »زیاد«، ۲۲درصد »متوس��ط« و ۳۰درصد 

»کم« اعالم کرده  اند. چه کسانی بیشتر می ترسند؟
نتایج نش��ان می دهد زنان و جوانان بیشتر کرونا را جدی گرفته اند که به عبارت 
دیگر یعنی مردان ش��اغل کمتر از دیگر گروه ها از کرونا می ترسند؛ برای بسیاری از 
آنها ترس یعنی بی پولی. یا اگر هم اوایل می ترسیدند،  چون مجبورند سر کار بروند، 

نگرش خود را نسبت به ترس تغییر داده اند  تا با نگرانی کمتر بتوانند بیرون بروند.
ترس مردم از کرونا و مورد نگرش شان به قرنطینه شدن به شرایط عینی زندگی 
آنها بستگی دارد. مثاًل در مورد قرنطینه شدن وقتی از مردم تهران درباره قرنطینه 
شهرهایی که ویروس کرونا در آن شایع است، سؤال شده، ۹۳درصد از پاسخگویان 
موافق بوده اند. همین س��ؤال یک هفته قبل در مورد قرنطینه شدن تهران پرسیده 
شده بود. آنجا ۶۱درصد با آن موافق و ۳۳درصد مخالف بودند. گرچه احتمال دارد 
میزان موافقت با قرنطینه تهران هم در طول این هفته افزایش یافته باش��د، اما باز 
هم بعید است شهروندان تهرانی نظر یکسانی درباره قرنطینه تهران و دیگر شهرها 
داش��ته باش��ند. در واقع آنها راحت تر در مورد لزوم قرنطینه شدن بقیه شهرها نظر 
موافق می دهند تا تهران. از طرف دیگر در مورد قرنطینه تهران هم مردان بیشتر از 

زنان با محدودیت تردد و تعطیل شدن شهر مخالفند.
در مورد قرنطینه فردی هم وضعیت مش��ابه اس��ت. براس��اس نتایج نظرسنجی 
۲۰درصد از پاس��خگویان خود را قرنطینه کامل کرده اند و ۶۳درصد نیز تردد خود 
و خانواده ش��ان را در سطح ش��هر تا حد زیادی کاهش داده اند. در مقابل ۵درصد از 
شهروندان چندان از میزان تردد خود در شهر نکاسته اند. در حالی که یک چهارم زنان 

خود را قرنطینه کامل کرده اند، برای مردان این نسبت ۱۵درصد است.
با آنکه امروز مدام به مردم توصیه می شود در خانه بمانند، اما سیمای شهر نشان 
می دهد ظاهراً برخی آن را چندان جدی نگرفته اند. آیا این جدی نگرفتن از ناآگاهی 
اس��ت؟ آیا مردم مقصرند؟ طبعاً کس��انی هس��تند که با رعایت نکردن توصیه های 
بهداشتی، تردد و سفر غیرضروری جان خود و دیگران را به خطر می اندازند، اما در 
شرایطی که هیچ سازوکار جایگزینی برای تأمین نیاز خانوار وجود ندارد، نمی توان 

گناه قطع نشدن زنجیره انتقال را یکسره بر گردن مردم انداخت.«

میزان تاب آوری اقتصادی و اجتماعی ایران در برابر کرونا چقدر است؟

نگاه ایرانی ها به کرونا

فرص��ت امروز: صندوق بین المللی پول اع��الم کرد که اقتصاد جهان در 
سال جاری میالدی عمیق ترین رکود در ۹۰ سال گذشته را تجربه می کند 
و در این میان اقتصادهای نوظهور، کش��ورهای کم درآمد آفریقا، آمریکای 

التین و آسیا در معرض خطر باالتری قرار دارند.
به گزارش یورونیوز، کریس��تالینا گئورگی��وا، رئیس صندوق بین المللی 
پول، روز پنجشنبه ضمن توضیح چشم انداز اقتصادی متصور این نهاد مالی 
بین الملل��ی گف��ت: »با توجه به اینکه نیمی از ۱۸۹ کش��ور عضو صندوق 
متقاضی دریافت کمک های مالی هستند، هیات مدیره تصمیم گرفته که 
س��قف منابع اختصاص یافته ب��ه کمک های اضط��راری را از ۵۰ به ۱۰۰ 
میلی��ارد دالر افزای��ش دهد.« گئورگیوا گفت که مطاب��ق برآورد صندوق 
بین المللی پول، اگر شیوع ویروس کرونا در نیمه دوم سال جاری مهار شود 
ش��اید اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ با بهبود اوضاع جزئی مواجه شود. به 
گفته او، نگرانی های موجود در مورد مدت زمان ادامه شرایط فعلی تردیدی 

برای بدتر شدن اوضاع اقتصادی جهان باقی نمی گذارد.
گئورگیوا خاطرنش��ان کرد که با بدتر ش��دن اوضاع، صندوق بین المللی 
پول آمادگی دارد تا از توان وام دهی یک تریلیون دالری خود استفاده کند. 
او همچنین از تالش صندوق بین المللی پول برای متقاعدکردن کشورهای 

ثروتمند برای تعویق بازپرداخت بدهی های کشورهای فقیر خبر داد.
رئیس صندوق بین المللی پول یادآور شد که مطابق بررسی های این نهاد 
مالی، دولت ها در سراسر جهان برای عبور از رکود سال ۲۰۲۰ که مطابق 

برآورد ما س��نگین ترین رکود پس از »رک��ود بزرگ« خواهد بود، حدود ۸ 
تریلیون دالر هزینه می کنند.

در همی��ن حال، رئی��س کل بانک مرک��زی ایران در تاریخ ش��انزدهم 
اس��فندماه یا ارس��ال نامه ای به رئیس صندوق بین المللی پول خواس��تار 
استفاده از حق ایران برای بهره مندی از طرح ۵۰ میلیارد دالری تسهیالت 

سریع این صندوق برای جبران اثرات کرونا شد.
عبدالناصر همتی در نامه خود به کریس��تالینا گئورگیوا رئیس صندوق 
بین المللی پول اعالم کرد که براس��اس اعالن رسمی شما، برای پشتیبانی 
از اعض��ا از جمله ایران و با توجه به ش��یوع گس��ترده وی��روس کرونا در 
کش��ورمان و ضرورت تداوم پرقدرت اقدامات پیش��گیری، درمان و مقابله 
با آثار اقتصادی آن، با توجه به میزان س��همیه جمهوری اسالمی ایران در 
صندوق، خواستار بهره مندی از تسهیالت تامین مالی سریع RFI در حدود 

۵ میلیارد دالر می باشیم.
در این بین، آخرین خبرهای همتی از ارائه تسهیالت ۵ میلیارد دالری 
نش��ان می دهد که درخواس��ت ایران در جریان مراحل اداری است. او روز 
دوشنبه هجدهم فروردین ماه در پیامی اینستاگرامی نوشت: »درخواست 
بانک مرکزی برای دسترس��ی به حق خ��ود در صندوق بین المللی پول و 
اس��تفاده از آن برای کمک به برنامه مقابله با مش��کالت ناش��ی از شیوع 

ویروس کرونا، در جریان مراحل اداری است.«
رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود درباره روند پیگیری 

تسهیالت صندوق بین المللی پول نوشت: »حدود یک  ماه پیش بعد از اعالم 
رس��می آمادگی صندوق بین المللی پول برای کمک سریع و بدون قید و 
ش��رط به کشورهایی که درگیر مقابله با ویروس کرونا هستند، درخواست 
ایران را برای اس��تفاده از حق ایران از این حمایت صندوق اعالم کردم، اما 
افرادی در خارج، درصدد وارونه جلوه دادن تالش ها و انحراف درخواس��ت 

بحق ایران بوده اند.«
ب��ه نوش��ته همتی، »ب��ه همه اع��الم می کنم ک��ه س��از و کار اروپایی 
اینس��تکس)INSTEX( و حت��ی کانال مالی س��وئیس)SHTA( که به 
ادعای خود آمریکا از تحریم های یک جانبه آمریکا مستثنی است، کانال های 
در دسترس برای انجام برخی مبادالت کمک های انسان دوستانه و از جمله 

منابعی است که صندوق در اختیار ایران قرار خواهد داد.«
او با اش��اره به مخالفت آمریکا برای کمک صن��دوق بین المللی پول به 
ایران نوش��ت: »کشورهای اروپایی و سایر کشورها، در روند استفاده از این 
دو کان��ال قرار دارن��د. امیدوارم در این برهه تاریخ��ی، مخالفت آمریکا به 
وجهه تخصصی صندوق و نیز کارکرد آن برای کمک به کش��ورهای عضو 
به ویژه ایران، آس��یبی نرساند.« همتی تاکید کرده: »ما مصمم به پیگیری 
درخواس��ت خود در قالب »تامین مالی س��ری« RFI هستیم و دیروز نیز 
در نامه ای به رئیس صندوق، این مس��ئله را تاکید کردم. انتظار داریم که 
صندوق به سرعت، به درخواست ایران که خود از بنیان گذاران این صندوق 

بوده است، پاسخ مثبت دهد.«

صندوق بین المللی پول: اقتصاد جهان به قعر عمیق ترین رکود 9٠ سال گذشته می رود

وام 5 میلیاردی ایران به کجا رسید؟

نگاه

برنده نهایی بحران جهانی کرونا کیست؟
کسب وکارهای برنده در عصر پساکرونا

آندرس آلسوند، استاد سابق اقتصاد بین الملل مدرسه اقتصادی استکهلم 
س��وئد و عضو ارشد اندیش��کده ش��ورای آتالنتیک در یادداشتی به بررسی 
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بحران کرونا پرداخته و در پایان این یادداشت، 

اشاره ای به کسب وکارهای برنده در جهان پساکرونا داشته است:
هزینه های شیوع جهانی ویروس کرونا بسیار سنگین و اثرات آن 
بر اقتصاد جهانی بس��یار شدید خواهد بود، اما می توانیم بگوییم که 
ماهیت و ابعاد این هزینه ها تا حد زیادی به سیاس��ت های آمریکا و 
اتحادیه اروپا بس��تگی خواهد داشت. روال پزشکی جاری این است 
که کشورها برای شکس��ت دادن ویروس کرونا بر »تشخیص، مهار 
و درمان« آن تأکید داش��ته باشند. مهم ترین تدبیری که برای مهار 
ش��یوع این ویروس همه گیر اندیشیده شده، فاصله گذاری اجتماعی 
است که در عمل به تعطیلی گسترده بخش خدمات، از گردشگری 
و هتلداری گرفته تا هنر، ورزش و س��ینما انجامیده است، در حالی 
که حمل ونقل بار و بس��یاری از فعالیت های صنعتی همچنان ادامه 

دارد.
برآورد می ش��ود حدود ۳۰درصد از فعالیت های��ی که ارزش افزوده ایجاد 
می کنند، متوقف شده یا در حال توقف هستند. اگر فرض کنیم که این روند 
تا س��ه ماه ادامه داشته باش��د،  تولید ناخالص جهان در سال جاری میالدی 
نس��بت به س��ال گذشته ۷.۵درصد کوچک تر خواهد ش��د. البته با توجه به 
اینکه هیچ س��رمایه گذاری جدیدی انجام نمی ش��ود و در نتیجه ظرفیت ها 
نیز افزایش نخواهد یافت، میزان کاهش تولید ناخالص جهان حتی می تواند 

بیشتر از این ارقام باشد.
به ط��ور کلی روند تعطیلی کس��ب وکارها در زم��ان وقوع بحران 
می توان��د به صورت تدریجی یا هماهن��گ رخ دهد. آنچه اکنون در 
اروپ��ا و آمریکا اتفاق افتاده این اس��ت که کس��ب وکارها به صورت 
تدریجی تعطیل ش��ده اند و زمان زیادی برای مهار ویروس کرونا از 
دست رفته است. در آمریکا دولت فدرال این کشور سیاست گذاری 
ب��رای مقابله ب��ا بحران کرونا را ره��ا کرده و کار را ب��ه فرمانداران 
ایالت��ی واگذار کرده اس��ت. در اروپا نیز کمیس��یون اروپا به عنوان 
ب��ازوی اجرایی اتحادیه اروپا تقریبا خود را کنار کش��یده و هر یک 
از کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا سیاست های خاص خود را دنبال 

می کند.
در نتیجه این اتفاقات، بس��یاری از کش��ورهای اروپای��ی مرزهای خود را 
بدون هماهنگی با یکدیگر بس��ته اند و حوزه شنگن که متشکل از ۲۶ کشور 
اروپایی اس��ت، عماًل فرو پاشیده و مش��خص نیست که پس از پایان بحران 
کرونا، معاهده ش��نگن که یکی از بزرگ ترین دستاوردهای اتحادیه اروپا به 

شمار می رود، بار دیگر برقرار شود.
البته نحوه تعطیل ش��دن کس��ب وکارهای خصوصی در اروپ��ا و آمریکا، 
تف��اوت زیادی با هم دارد. در آمریکا کارگران به  س��رعت اخراج می ش��وند 
و ش��رکت ها ب��ه  ندرت خس��ارتی ب��ه آنها پرداخ��ت می کنند. بس��یاری از 
کس��ب وکارهای آمریکایی در دوره بح��ران از بین می روند و به همین دلیل 
در هفته منتهی به ۲۸ مارس )۹ فروردین( بیش از ۶.۶ میلیون تقاضا برای 
دریافت مس��تمری بیمه بیکاری در آمریکا به ثبت رس��ید که در تاریخ این 

کشور یک رکورد محسوب می شود.
ام��ا در اروپا بازار کار معموال تغییرات ش��دیدی ندارد و ش��رکت ها کمتر 
اق��دام به تعدیل کارکنان خ��ود می کنند. کاهش تعداد روزهای کاری هفته 
به س��ه یا چه��ار روز در زمان وق��وع بحران های اقتص��ادی، اکنون به یک 
ش��یوه بین المللی تبدیل شده اس��ت و این باعث می شود که بازار کار کمتر 
تح��ت تأثیر بحران قرار بگیرد. البته بحران های اقتصادی همواره هزینه های 

دیگری نیز در پی دارند که ارزیابی این هزینه ها کار دشواری است.
وقتی ش��یوع یک ویروس همه گیر آشکار می ش��ود، دولت ها باید تمامی 
مناب��ع در اختیار خود را ب��رای مقابله با آن ب��ه کار بگیرند. خرید متمرکز 
اقالم ضروری باید از ابتدا تا انتهای بحران در دس��تور کار دولت ها باشد، اما 
متأس��فانه دولت آمریکا و دولت های اروپایی این کار را انجام ندادند و تنها 
در اواخر ماه مارس یعنی چندین هفته پس از آغاز بحران بود که کمیسیون 
اروپ��ا توانس��ت خرید متمرکز اقالم ضروری را س��ازماندهی کند اما در این 
زمینه نیز هر یک از کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا مس��تقل عمل می کنند. 
چندین کش��ور عضو اتحادیه اروپا که منابع پزشکی قابل توجهی در اختیار 
دارند، صادرات این اقالم را به دیگر کش��ورها ممنوع کرده اند؛ به ویژه آلمان 
که از صادرات اقالم پزش��کی به ایتالیا که در شرایط بحرانی به سر می برد، 

جلوگیری می کند.
پی��ش از آنکه اتحادیه اروپا و ناتو برای کمک به ایتالیا وارد عمل ش��وند، 
چین و روس��یه کمک های به موقعی را به این کش��ور ارائه کردند. در آمریکا 
نیز به نظر می رس��د که دولت فدرال با وجود منابع نظامی گسترده اش، در 

بسیاری از موارد خود را کنار کشیده است.
در ح��ال حاضر اطالعات آماری زیادی درباره ش��یوع وی��روس کرونا در 
جه��ان وجود دارد. منحنی ابتال و مرگ ومیر در کش��ورهای مختلف جهان 
تفاوت قابل توجهی نش��ان می دهد. تاکنون سه کشور غربی مشخصا ایتالیا، 
اس��پانیا و آمری��کا در مهار وی��روس کرونا ناکام مانده اند. اغلب کش��ورهای 
شرق اروپا مرزهای خود را بسته و از همان ابتدا محدودیت های شدیدی را 
اجرا کرده اند. کش��ورهای شمال اروپا با توجه به قوی تر بودن نظام سالمت 
عمومی شان، منابع بیشتری برای تشخیص و درمان بیماری در اختیار دارند.

ویروس کووی��د-۱۹ احتماال تغییرات زیادی را در جوامع غربی و اقتصاد 
آنه��ا ایجاد خواهد کرد. احتماال مرزهای کش��ورها دیگر به اندازه زمان قبل 
از ش��یوع ای��ن بیماری به روی مس��افران باز نخواهد بود. ناتوانی کش��ورها 
در تأمین اقالم پزش��کی موردنیاز خود در طول دوره ش��یوع بیماری، باعث 
خواهد ش��د که در آینده تمایل به بومی س��ازی افزای��ش یابد. ناکامی نظام 
سالمت در مقابله با ویروس کرونا، تقاضا برای تقویت نظام سالمت عمومی 
را افزای��ش خواهد داد. افزایش احتمالی ن��رخ بیکاری به باالترین رقم خود 
پ��س از رک��ود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میالدی، باعث خواهد ش��د که کش��ورها 
ل��زوم تقویت نظام تأمین اجتماعی، بیمه های بیکاری و بیمه های س��المت 

را بیشتر درک کنند.
تغییرات اقتصادی ممکن اس��ت از این هم ش��دیدتر باشد. شیوع ویروس 
کرونا ناگهان بسیاری از کارها را به خانه منتقل کرده است؛ جایی که افراد 
در آن ب��ه اغلب چیزهایی که می خواهند، دسترس��ی دارند. آیا دوران دفاتر 
کاری پرهزینه و خس��ته کننده به س��ر آمده اس��ت؟ آیا دفاتر کاری قدیمی 
جای خود را به دفاتر خانگی و کافه ها خواهند داد؟ چرا باید در عصر »زوم« 
و »اس��کایپ« این همه زمان و پول صرف س��فرهای کاری ش��ود؟ آیا واقعا 
کس��ی هست که بخواهد ریسک آلوده شدن به یک بیماری را در سفرش با 
یک کش��تی تفریحی بزرگ به جان بخرد؟ چه کسی می خواهد با هزینه ای 
گزاف به ش��هر ش��لوغ ونیز سفر کند و ریس��ک آلوده شدن به یک ویروس 

جدید را بپذیرد؟
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سرانجام در نهمین نشست فوق العاده »اوپک پالس« که از طریق ویدئویی برگزار 
شد توافق کاهش روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت حاصل شد.

به گزارش آسوش��یتدپرس، قبل از آغاز نشست فوق العاده اوپک پالس، عربستان 
و روس��یه در مذاکراتی فش��رده بر سر کاهش روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت خام به 
توافق رس��یدند. قبل از آغاز نشست بحث بر سر کاهش ۲۰ میلیون بشکه نفت بود 
که به ۱۵ میلیون بش��که کاهش یافت و س��رانجام در گفت وگو با سایر اعضا به ۱۰ 
میلیون بشکه نفت در روز رسید. این میزان از نفت خام حدودا معادل ۱۰درصد از 

نیاز جهان به نفت خام است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا قبل از آغاز نشست فوق العاده اوپک پالس با 
سران عربستان و روسیه گفت وگو کرد. ترامپ در یک نشست خبری در کاخ سفید 

گفت: » تولید آنقدر باالست که هیچ کس نمی داند با این مقدار  نفت چه کند.«
نظر زنگنه درباره توافق اوپک پالس چیست؟

در نخستین واکنش ها، صنایع نفتی آمریکا که از فروپاشی اتحاد اوپک و غیراوپک 
و سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی زیان دیده اند، از توافق اوپک پالس استقبال 
کردند. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران نیز در مصاحبه با خبرگزاری شانا گفت: »توافق 
برای کاهش روزانه ۱۰ میلیون بشکه در بازه زمانی نخست )از یکم ماه مه تا پایان 
ژوئن ۲۰۲۰( دو ماهه اس��ت، در بازه زمانی دوم یعنی از یکم ماه ژوئیه تا پایان ۳۱ 
دس��امبر س��ال ۲۰۲۰ میالدی کاهش عرضه روزانه نفت ۸ میلیون بش��که کاهش 
خواهد بود، س��پس در بازه زمانی س��وم از یکم ژانویه ۲۰۲۱ ت��ا آوریل ۲۰۲۲ نیز 

کاهش عرضه روزانه ۶ میلیون بشکه نفت می شود.«
گویا به گفته خالد الفاضل، وزیر نفت کویت، مکزیک با این توافق تاریخی مخالف 
اس��ت. بیژن زنگنه درباره مخالفت مکزیک گفت: »قرار ش��د بحث ها و گفت وگوها 
ادامه یابد، ۲۲ کش��ور توافق داش��تند، اما مکزیک نکات و نگرانی هایی داش��ت که 
بررس��ی آنها نیازمند زمان بود، قرار ش��د دوباره با این کشور مذاکره شود تا قضیه 

به سرانجام برسد.«
عربستان سعودی و روسیه و سایر کشورهای تولیدکننده نفت در اوپک و غیراوپک 
اعالم کرده بودند که چنانچه ایاالت متحده آمریکا هم تولید نفت خام خود را کاهش 
دهد، آنها برای ایجاد ثبات در قیمت ها تولید نفت را کاهش می دهند. وزارت انرژی 
آمریکا در پاس��خ اعالم کرد که دول��ت آمریکا در روند تولید نفت دخالت نمی کند، 
بلک��ه بازارها خود تولید نفت را تنظیم می کنند. در این فاصله، به س��بب اختالف 
عربستان و روسیه و همچنین پیامدهای اقتصادی همه گیری جهانی بیماری کووید 
۱۹ قیمت نفت بیش از ۵۰درصد از ارزش خود را از دس��ت داده و به هر بشکه ۳4 

تا ۲۷ دالر رسیده است.

در نشست روز پنجشنبه اوپک پالس چه گذشت؟
مکزیک روز پنجش��نبه پس از ۹ ساعت مذاکره میان کشورهای گروه 
اوپک پالس، بدون موافقت با توافق کاهش تاریخی ۱۰ میلیون بش��که 
در روز تولی��د نفت برای مهار ریزش قیمت ها، از این نشس��ت ویدئویی 
خارج ش��د. آنطور که منابع آگاه به پالتس گفتند، سایر تولیدکنندگان 
که در رأس آنها عربس��تان و روسیه قرار دارد، به مذاکرات درباره نحوه 
ادامه تعامل ش��ان پرداختند و بس��یاری از وزیران از احتمال فروپاش��ی 
مذاکرات به شدت عصبانی بودند. این گروه روز جمعه در نشست وزیران 
گروه جی ۲۰ که هدف اولیه آن جلب مش��ارکت آمریکا، کانادا، برزیل و 
س��ایر تولیدکنندگان مهم خارج از گروه اوپک پالس بود، تالش می کند 

مکزیک را به همراهی با کاهش تولید مجاب کند.
تحت توافق پیشنهادش��ده، ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش تولید در 
ماه های مه و ژوئن انجام می گیرد و کاهش تولید تا پایان س��ال ۲۰۲۰ 
به ۸میلیون بشکه در روز می رسد و سپس در سال ۲۰۲۱ تا ۲۲ آوریل 
به ۶ میلیون بشکه در روز محدود می شود. هر کدام از اعضای این گروه 
تولیدش را ۲۳درصد از س��طح اکتبر سال ۲۰۱۸ کاهش خواهد داد به 
جز عربس��تان س��عودی و روسیه که کاهش تولیدش��ان برمبنای سطح 
تولی��د ۱۱ میلیون بش��که در روز خواهد بود یعنی ه��ر کدام از این دو 
کش��ور تولیدش را در دو ماه نخس��ت اجرای ای��ن توافق به ۸.۵میلیون 

بشکه در روز خواهد رساند.
عربستان که بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان است، اعالم کرده بود 
که تولیدش را در ماه جاری به رکورد ۱۲ میلیون بشکه در روز رسانده 
اس��ت. روس��یه هم طبق بررس��ی گلوبال پالتس آنالیتیکس، در مارس 
۱۰.۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده بود، اما مکزیک حاضر نشد 
س��همیه جدید ۱.۳۵۳ میلیون بش��که در روز را بپذیرد زیرا این کشور 
قصد دارد بس��ته س��رمایه گذاری انرژی ب��ه ارزش ۱۳.۵ میلیارد دالر را 
به منظور کمک به ش��رکت نفتی دولت��ی پمکس برای افزایش تولید به 

۲میلیون بشکه در روز تا پایان امسال رونمایی کند.
ب��ه گفته مناب��ع آگاه از مذاکرات اوپک پالس، مکزی��ک در ابتدا با کاهش تولید 
موافقت کرده بود و این گروه در آستانه نهایی کردن توافق بود، اما هیات مکزیکی 
برای مش��اوره با اندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک وقت خواستند. 
این مش��اوره و چانه زنی درباره کاهش تولید چهار س��اعت طول کشید اما مکزیک 

روی موضع خود ماند.

همزمان با ادامه این بن بست، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که 
عربس��تان و روس��یه را برای خاتمه دادن به جنگ قیمت و بازگشت به 
پای میز مذاکره متقاعد کرده بود، تماسی تلفنی با ملک سلمان، پادشاه 
عربستان سعودی و والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه داشت و پس 
از ای��ن مکالمه ۹۰ دقیقه ای، به خبرنگاران گفت که معتقد اس��ت گروه 
اوپک پالس به توافق نزدیک شده است اما هیچ جزییاتی را فاش نکرد.

دورنمای ترسناک بازار نفت
این دیدار پس از یک هفته دیپلماس��ی نفتی و فشارهای ترامپ برای یک توافق 
میان تولیدکنندگان بزرگ و کمک به صنعت رو به زوال نفت ش��یل آمریکا برگزار 
ش��د. ترامپ با وجود درخواست از عربستان س��عودی و روسیه برای کاهش تولید، 
برای مش��ارکت در کاهش تولید اوپک پالس هیچ وعده ای ندارد اما انتظار می رود 
دن برویت، وزیر انرژی آمریکا در نشست وزیران گروه جی ۲۰ در روز جمعه اعالم 
کند که پیش بینی شده است تولید نفت آمریکا در یک سال آینده ۲ میلیون بشکه 

در روز کاهش پیدا خواهد کرد.
عدم تمایل مکزیک به کاهش تولید ممکن است توافق را برهم زند، اما نمایندگان 
مکزیک به خوبی از اوضاع باخبر هس��تند. محمد بارکین��دو، دبیرکل اوپک به این 
گروه اعالم کرده که دورنمای بازار وحش��تناک اس��ت و دبیرخانه اوپک پیش بینی 
کرده که تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۰ به میزان ۶.۸ میلیون بشکه در 
روز کاه��ش پی��دا خواهد کرد و با نرخ فعلی عرضه و تقاضا، ظرفیت مخازن جهانی 

در ماه مه تکمیل می شود.
به گفته منابع آگاه، عربس��تان به دنبال کاهش تولید ۱۵ میلیون بش��که در روز 
اوپک پالس بود، اما نتوانست موافقت روسیه را جلب کند. این دو کشور در نشست 
ششم مارس اوپک پالس پس از مخالفت روسیه با پیشنهاد عربستان سعودی برای 
تشدید کاهش تولید با توجه به تاثیر شیوع ویروس کرونا روی تقاضا، نتوانستند به 
توافق برس��ند اما در نشست روز پنجشنبه ابتدا میان خودشان به توافق رسیدند و 
سپس بیشتر زمان این نشست را به جلب موافقت تولیدکنندگان کوچک تر و تغییر 

آمار صرف کردند.
مکزی��ک آخرین مانع این توافق اس��ت زیرا اجرای این تواف��ق به موافقت همه 
تولیدکنندگان مشروط است. براساس گزارش پالتس، نشست روز جمعه گروه جی 
۲۰ به میزبانی عبدالعزیز بن س��لمان، وزیر انرژی عربستان سعودی برگزار می شود 
و مکزیک تنها کشوری نخواهد بود که باید برای مشارکت در کاهش تولید متقاعد 
شود. از این رو انتظار می رود این نشست هم آزمون دیگری از  تمایالت ژئوپلیتیکی 

باشد.

توافق تاریخی اوپک پالس برای کاهش روزانه ١٠ میلیون بشکه نفت

آتش بس نفتی
بازارکار

 افزایش 2١درصدی حداقل دستمزد 99 
بدون رضایت کارگران

چرخ اقتصاد کارگری سخت تر از قبل 
می چرخد

در چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران 
در س��ال ۹۹ که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده 
کارگران و کارفرمایان برگزار شد، به دلیل اختالف نظر نمایند ه های 
گروه کارگری و کارفرمایی درب��اره درصد افزایش حداقل مزد، این 
مس��ئله به رأی گیری گذاشته شد و حداقل دستمزد کارگران برای 
امس��ال  ۲۱درصد افزایش یافت. بر این اساس پایه حقوق کارگران 
از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در س��ال ۱۳۹۸ به یک میلیون و 
۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت. افزایش مبلغ 
بن  خواربار مصوبه دیگر ش��ورای عالی کار در این جلس��ه بود که از 
۱۹۰ هزار تومان س��ال گذشته به 4۰۰ هزار تومان رسید. همچنین 
حداق��ل مزد روزان��ه نیز از ۵۰ هزار و ۵۶۶ تومان س��ال ۹۸ به ۶۱ 
هزار و ۱۸۰ تومان در س��ال جاری افزایش یافت. ش��ورای عالی کار 
همچنین درباره حق مس��کن کارگران هیچ مصوبه ای نداش��ت و بر 
این اساس کمک هزینه مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ 

هزار تومان باقی ماند.
در ادامه مذاکرات برای تعیین دس��تمزد سایر سطوح مزدی، اعضای شورای 
عالی کار درصد سایر سطوح مزدی را ۱۵درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت 
در ماه تصویب کردند و پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون 

کار با بیش از یک سال سابقه کار به ۱۷۵ هزار تومان رسید. 
مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد در س��ال ۱۳۹۹ با احتس��اب 
افزایش ۳۱۸ هزار تومانی حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی، بن خواربار 
4۰۰ هزار تومانی و س��ایر مزایای جانبی م��زد، به ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
و کارگران متأهل با احتس��اب موارد فوق و حق اوالد به حدود ۳میلیون تومان 

نزدیک شد.
این در حالی اس��ت که ش��ورای عالی کار اسفندماه س��ال گذشته با افزایش 
۳۶.۵درصدی مزد و اعمال مصوبه افزایش 4۰۰ هزار تومانی مجلس، پایه حقوق 
کارگران را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین کرده بود، اما در حالی اعضای 
شورای عالی کار پس از شش ساعت چانه زنی و مذاکره در نهایت با رأی گیری، 
افزایش ۲۱درصدی حداقل دس��تمزد کارگران در س��ال ۹۹ را تصویب کرده و 
پایه حقوق کارگران ۳۱۸ هزار تومان افزایش یافت که این اتفاق بدون رضایت 
نماینده کارگران رخ داد بنابراین نمایندگان تشکل های اسالمی کار در شورای 
ً  در صددند  عالی کار برای اولین بار از قبول مزد مصوب خودداری کردند و ظاهرا
به دیوان عدالت اداری ش��کایت کنند. آنها رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را 
پیشنهاد کرده بودند. یعنی همان رقمی که دولت در پی چانه زنی های بسیار به 

عنوان حداقل دریافتی کارکنان دولت تعیین کرده است.
در همین زمینه، حس��ین س��الح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در گفت وگو با 
»پایگاه خبری اتاق ای��ران« از جزییات این تصمیم می گوید: »طبق قانون کار 
در اس��فندماه هر سال شورای عالی کار به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری 
در حوزه روابط کار و متولی موضوع تدوین و تصویب دستورالعمل ها، مسائل  و 
مقررات روابط کار؛ که البته  یکی از ماموریت های این ش��ورا تعیین دس��تمزد 
اس��ت، برای تعیین تکلیف مزد س��ال بعد با حضور اعضا که شامل سه نماینده 
جامعه کارگری، س��ه نماینده از طرف کان��ون عالی کارفرمایی و چهار نماینده 

دولت است، تشکیل و تصمیم گیری می نمایند.
به گفته س��الح ورزی، در تعیین دس��تمزد کارگران دو معیار تورم و نس��بت 
آن با معیش��ت جامعه کارگری با توجه به ش��رایط  اقتصاد کالن کشور مدنظر 

تصمیم گیران قرار می گیرد. 
او ادامه می دهد: در سال های بعد از انقالب تعیین دستمزد به این شکل بوده 
که از اواخر زمستان کارگروه های کارشناسی و تخصصی برای تعیین دستمزد با 
حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل می شد و در نهایت در اسفندماه 
دو یا سه جلسه با حضور نماینده هر سه گروه یعنی کارگران، کارفرما و دولت 
تش��کیل ش��ده و با مذاکره و چانه زنی روی رقمی توافق می کردند. نتیجه این 
تصمیم ها گاه با نارضایتی نماین��ده جامعه کارگری یا گاه با نارضایتی نماینده 

کارفرمایی بوده و گاه هر دو گروه ناراضی از جلسه بیرون می آمدند. 
س��الح ورزی تصری��ح می کند: ب��ه این دلیل ک��ه نماین��دگان دولت نقش 
تعیین کننده ای در دستمزد دارند؛ نماینده دولت با لحاظ کردن شرایط حاکم بر 
اقتصاد کالن کش��ور و اثرات ناشی از میزان افزایش دستمزد، از عددی حمایت 
می کن��د که ممکن اس��ت نزدیک به خواس��ته کارگ��ری و گاه نزدیک به نظر 

کارفرمایی بوده باشد. 
او تاکید می کند: امسال متاسفانه عالوه بر همه مشکالت اقتصاد کالن، از تورم 
و رکود گرفته تا بازگشت تحریم ها، شیوع ویروس کرونا بنگاه های اقتصادی را با 

مشکالت جدی مواجه کرده است. 
دامنه این مشکالت به قدری جدی است که ممکن است به تعطیلی خیلی 
از بنگاه ها بینجامد. در چنین شرایطی اعضای شورای عالی کار در جلسه پایانی 
که در اواخر اس��فندماه س��ال ۱۳۹۸ برگزار شد، به نتیجه ای نرسیدند و تعیین 
دستمزد امسال به فروردین ماه موکول شد، تا اینکه روز گذشته حداقل دستمزد 

کارگران برای سال ۹۹ را ۲۱درصد افزایش دادند. 
س��الح ورزی تاکید می کن��د: جامعه کارفرمایی معتقد اس��ت که کارگران از 
اصلی ترین س��تون نظام تولید و کار هستند و تولید و توسعه فعالیت اقتصادی 
در سایه رضایت قلبی و حفظ معیشت جامعه کارگری ممکن و میسر است. از 
طرفی ش��رایط اقتصاد حاکم بر کشور و موضوع مربوط به شیوع ویروس کرونا 

اصل نهاد تولید و نظام کار را با تهدید مواجه کرده است.  
او ادامه می دهد: از طرفی در تعیین میزان افزایش دس��تمزد کارکنان دولت 
معیارهای��ی مثل اثرات اقتصادی و تورمی آن را بررس��ی کرده اند که ش��رایط 

می تواند منبعث از افزایش دستمزد تاثیر بپذیرد. 
به گفت��ه نایب رئیس اتاق ایران در تعیین دس��تمزد، نماینده کارگران توقع 
افزایش بیش ۲۵درصدی دستمزد و نماینده کارفرمایان به افزایش ۱۵درصدی 
تاکید داشتند که هیچ کدام به خواسته خود نرسیدند و در نهایت با میانجیگری 

دولت و در نظر گرفتن همه شرایط افزایش ۲۱درصد دستمزد تصویب شد. 
او ادامه می دهد: در سال ۱۳۹۹حداقل دستمزد ۲۱درصد افزایش پیدا کرده، اما 
دریافتی به ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان افزایش یافته است که به معنای افزایش 
۳۲درصدی دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ خواهد بود. کمک هزینه اقالم مصرفی 
)خواربار( از ۱۹۰ به 4۹۰ افزایش یافت. پایه س��نواتی از ۷۰ تومان به ۱۷۵ افزایش 
یافت. حق هر فرزند از ۱۵۱ به ۱۸۳ هزار تومان افزایش یافت. نسبت دریافتی به سبد 
معیشتی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۵۵.۲درصد بوده است. در واقع این به معنای افزایش 

بیش از ۳۳درصد هزینه پرسنلی کارفرمایان خواهد بود. 
به گفته س��الح ورزی البته افزایش ۲۱درصدی دس��تمزدها در عمل بیش از 
4۰درصد هزینه پرس��نلی کارفرمایان را افزایش داده اس��ت. در شرایط سخت 
اقتصادی و ش��یوع کرونا و تاثیر آن بر کسب وکارها همین میزان افزایش برای 
کارفرما ممکن و میسر نیست و حتی در عمل ممکن است اثر معکوس داشته 

باشد و باعث آسیب دیدن اشتغال باشد.
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نهمین نشس��ت وزیران نفت و انرژی ۲۳ کش��ور عضو اوپک پالس در 
آخرین س��اعات روز پنجش��نبه از طریق وبینار به ریاست وزرای انرژی 

عربستان و روسیه برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک(، متن بیانیه نهمین نشس��ت فوق العاده وزارتی کش��ورهای 

عضو و غیرعضو اوپک به شرح زیر است:
در این نشس��ت به نمایندگان کش��ورهای آرژانتین، کلمبیا، اکوادور، 
مصر، اندونزی، نروژ، ترینیداد و توباگو و رئیس مجمع بین المللی انرژی 
خوش��امد گفته ش��د. همچنین در این نشست کش��ورهای تولیدکننده 
 Declaration( عض��و و غیرعضو اوپک حاضر در توافقنام��ه همکاری
of Cooperation(، ت��داوم تعه��د خود به ای��ن توافقنامه را با هدف 
دس��تیابی و پایدار نگه داش��تن بازار باثبات نفت، به منظور تامین منافع 
متقابل کش��ورهای تولیدکننده، اقتصاد کارآم��د، تضمین عرضه منظم 
برای مصرف کنندگان و بازگشت س��رمایه مطمئن برای سرمایه گذاران 

را تایید کردند.
با توجه به بنیان های کنونی و اجماع درباره چشم انداز بازارهای جهانی 

نفت خام، کشورهای شرکت کننده در این نشست موافقت کردند:
 )Declaration  of cooperation( چارچوب توافقنامه همکاری *
که در تاریخ دهم دس��امبر س��ال ۲۰۱۶ میالدی امضا و در نشست های 
بعدی بر آن صحه گذاش��ته شد، در کنار منشور همکاری که دوم ژوئیه 

۲۰۱۹ امضا شده بود، در این نشست تایید شد.
* تواف��ق ب��رای مجموع کاهش تولی��د روزانه ۱۰ میلیون بش��که ای 
کش��ورهای عضو و غیرعضو اوپک از یکم ماه مه س��ال ۲۰۲۰ میالدی 
ب��رای ی��ک بازه زمانی اولیه به مدت دو ماه آغاز می ش��ود که پایان این 
بازه ۳۰ ژوئن امس��ال خواهد بود سپس برای یک بازه زمانی شش ماهه 

دیگر از یکم ژوئیه تا ۳۱ دس��امبر س��ال ۲۰۲۰ کاهش عرضه روزانه ۸ 
میلیون بشکه کاهش خواهد بود، سپس در بازه زمانی سوم از یکم ژانویه 
۲۰۲۱ ت��ا ۳۰ آوری��ل ۲۰۲۲ به مدت ۱۶ ماه نی��ز کاهش عرضه روزانه 
۶ میلیون بشکه می ش��ود. خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای تولید 
همه کش��ورهای حاضر در این توافق به جز عربستان و روسیه ماه اکتبر 
سال ۲۰۱۸ میالدی خواهد بود، در حالی که مبنای محاسبه تولید برای 
روس��یه و عربستان روزانه ۱۱ میلیون بش��که در نظر گرفته شد. مهلت 
این توافق امضاشده تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ میالدی خواهد بود، با این حال 

تمدید این توافق در دسامبر ۲۰۲۱ میالدی بررسی خواهد شد.
* از دیگ��ر تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان برای مش��ارکت در این 
تالش به منظور ثبات بخش��ی به بازارهای جهانی نفت خام درخواس��ت 

شده است.
* ماموری��ت کمیته مش��ترک وزارتی نظارت ب��ر توافق کاهش تولید 
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک )JMMC( در قالب توافقنامه همکاری 
برای نظارت بر شرایط عمومی بازارهای جهانی نفت خام و سطح تولید 
کش��ورهای حاضر در توافق و میزان پایبندی آنها به سهمیه های تولید 
تعیین ش��ده با همکاری فعالیت کمیته مش��ترک فنی )JTC( تمدید و 

تایید شد.
* بررسی پایبندی کشورهای تولیدکننده حاضر در توافقنامه همکاری 
به سهمیه های تولید تعیین شده، براساس داده های منایع ثانویه مطابق 

با روش تاییدشده از سوی کشورهای عضو اوپک، رصد می شود.
* کشورهای حاضر در این توافق دهم ژوئن سال ۲۰۲۰ میالدی برای 
تعیین و بررس��ی اقدام های بیشتر با هدف برقراری توازن در بازار نفت، 

از طریق وبینار نشست برگزار می کنند.
* هم��ه تولیدکنندگان عض��و و غیرعضو اوپک حاض��ر در توافقنامه 

همکاری به اس��تثنای مکزیک درباره موارد یادش��ده به توافق رسیدند، 
در نتیجه این توافق مشروط به رضایت مکزیک است.

در همین حال، اس��نادی که به دس��ت رویترز رس��یده اس��ت، نشان 
می دهد که اوپک پالس در ماه های مه و ژوئن تولیدات خود را به اندازه 
۱۰ میلیون بش��که در روز کاهش خواهد داد. تمامی اعضا تولیدات خود 
را به اندازه ۲۳درصد کاهش داده و س��هم عربس��تان و روسیه هر کدام 

۲.۵ و عراق بیش از یک میلیون بشکه در روز خواهد بود.
این اسناد حاکی از آن است که اوپک پالس در ادامه کاهش تولیدات 
را تس��هیل کرده و از جوالی تا دس��امبر آن را از ۱۰ به ۸ میلیون بشکه 
در روز می رس��اند و س��پس از ژانویه ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲ این رقم را 
به ۶ میلیون بش��که در روز خواهد رساند. منابع آگاه گفته اند از آنجا که 
اوپک پالس به دنبال شکس��تن مقاومت آمریکا اس��ت، کاهش تولیدات 
تدریجی خواهد بود؛ به اعتقاد آنان حضور آمریکا در توافق حیاتی است 

و از این رو به دنبال متقاعدکردن این کشور هستند.
در یکی از نش��انه ها مبنی بر تقالی اوپ��ک پالس برای جلب حمایت 
گسترده تر، ایالت آلبرتا به عنوان عمده تولیدکننده نفت کانادا اعالم کرد 
ک��ه تولیدات همین حاال نیز کاهش یافت��ه و اوپک از آنان برای کاهش 
بیش��تر درخواست نکرده اس��ت. این ایالت اعالم کرد که از ایده آمریکا 

درخصوص اعمال تعرفه بر واردات نفت از ریاض حمایت می کند.
مس��کو و ریاض پس از آنکه در جریان نشستی در ماه مارس در وین 
اتریش از رس��یدن به توافق بر س��ر کاهش تولیدات ناکام ماندند، وارد 
جنگ نفتی ش��دند و در نتیجه آن عربس��تان تولیدات خود را در آوریل 
به رقم رکوردشکن ۱۲.۳ میلیون بشکه در روز رساند؛ این در حالی بود 
که این رقم پیش از آن ۱۰ میلیون بش��که بود و در این میان، مسکو با 

۱۱.۳ بشکه در روز به فعالیت خود ادامه می داد.

بیانیه رسمی نهمین نشست فوق العاده اوپک پالس منتشر شد

 کاهش ١٠میلیون بشکه ای برای 2 ماه
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در هفته پایانی فروردین ماه سال 99
ساعت کار شعبه های بانک  پاسارگاد اعالم شد

بانک  پاسارگاد ساعت کار واحدهای خود را از تاریخ ۲۳ فروردین 
سال ۱۳۹۹ تا اطالع ثانوی اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، کلیه واحدهای این بانک 
اعم از شعبه ها و واحدهای ستادی )به جز شعبه های کیش و قشم(، 
از تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۹ تا اطالع ثانوی، در روزهای شنبه 
تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱4 و در روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ 

الی ۱۲:۳۰ آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان هستند.
ش��عبه بانک  پاس��ارگاد در کیش در روزهای شنبه تا پنجشنبه از 
س��اعت ۹ الی ۱۳ و ش��عبه  این بانک در قش��م در روزهای شنبه تا 
پنجش��نبه از س��اعت ۸:۳۰ الی ۱۲ خدمات بانکی را به مش��تریان 

ارائه می دهند.
براس��اس این خبر، با توجه به شیوع بیماری کرونا و جهت حفظ 
س��المت مش��تریان و سرمایه  انس��انی بانک، ش��عبه ها و واحدهای 
س��تادی تا اطالع ثانوی با حضور دو سوم از سرمایه انسانی فعالیت 

خواهند کرد.
به هم میهنان گرامی توصیه می شود برای جلوگیری از شیوع این 
بیماری و حفظ س��المت جامعه، با بهره مندی از خدمات بانکداری 
 الکترونیک اعم از بانکداری مجازی، همراه بانک پاس��ارگاد، س��امانه 
پرداخت اینترنتی س��ایت بانک، کیپاد، تلفن بانک و سامانه ۷۲۰#* 

از مراجعه غیرضروری به شعبه های بانک ها خودداری کنند.
گفتنی اس��ت مرکز مش��اوره و اطالع رس��انی بانک  پاس��ارگاد به 
ش��ماره ۸۲۸۹۰ و همچنین س��امانه CRM در س��ایت این بانک 
به آدرس https://www.bpi.ir/crm به صورت شبانه روزی آماده 

پاسخگویی به سؤاالت هم  وطنان هستند.

١.6 میلیارد دالر ایران آزاد شد
خبر خوش همتی از لوکزامبورگ

در حالی ایران از صندوق بین المللی پول درخواست وام ۵ میلیارد 
دالری داده و البته با سنگ اندازی آمریکا در این مسیر روبه رو شده، 

خبری خوش از سوی رئیس کل بانک مرکزی ایران اعالم شد.
البت��ه به م��وازات تالش ها ب��رای دریافت وام از صن��دوق؛ دولت 
روحانی پیش��نهاد برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی 
را ارائ��ه داد که به تازگی با تایید رهبر انقالب روبه رو ش��د. هرچند 
کش��ورها و نهادهای بین المللی به دلیل تحری��م های آمریکا علیه 
ای��ران آنگون��ه که باید در مس��یر مبارزه با کرونا ای��ران را همراهی 
نکردند اما خوشبختانه در ۲۰ فروردین ماه رئیس کل بانک مرکزی 
خبر رفع توقیف ۱.۶ میلیارد دالری از دارایی های ایران را رسانه ای 
ک��رد؛ خبری که ش��اید بتواند در این ش��رایط کم��ک بزرگی برای 

اقتصاد ایران باشد.
ب��ه گفته همتی، مبلغ ۱.۶ میلی��ارد دالر متعلق به بانک مرکزی 
نزد کلیراس��تریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۲۵ دی ماه سال ۱۳۹4 
در توقیف بوده، رفع توقیف ش��ده و سپس با صدور دستور موقت از 
ش��عبه دیگری از دادگاه های کشور یادشده از انتقال همان وجوه به 
آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه ۱۱ سپتامبر به 
ایران پیشگیری شد به این ترتیب، این منابع مالی ایران که ممکن 
بود با ش��یطنت آمریکایی ها ی��ا در توقیف بماند یا به آمریکا منتقل 
ش��ود، اکنون رفع توقیف ش��ده و می توان امیدوار بود که در اختیار 
ایران قرار بگیرد. البته هنوز مش��خص نیس��ت که امکان انتقال این 
مناب��ع به ایران وجود دارد یا خیر، اما در صورت رأی قطعی دادگاه، 
ممکن اس��ت ایران بتواند این منابع مالی را صرف واردات کاالهای 

موردنیاز خود در کشورهای خارجی کند.
هرچن��د که ای��ن دارایی ها رفع توقیف ش��ده اند اما همچنان این 
پرسش مطرح اس��ت که آیا ایران امکان دسترسی به این دارایی ها 
جهت پوش��ش خسارت های ناشی از شیوع ویروس کرونا به اقتصاد 
ایران را دارد؟ پرسش��ی که مسئولین بانک مرکزی می توانند به آن 

پاسخ دهند.

تعداد کارت های بانکی تراکنش دار به ١٠9 میلیون رسید
اثرات کرونا در شیوه پرداخت

تع��داد کارت های بانک��ی دارای حداقل یک تراکنش در ش��بکه 
پرداخت الکترونیک در اس��فند ماه ۹۸ افزایش چشمگیری داشته و 

تعداد آنها به ۱۰۹ میلیون و ۹۷۵ هزار کارت رسیده است.
ب��ه گزارش ایِبنا، بررس��ی آمارهای گزارش اقتصادی اس��فند ماه 
۱۳۹۸  ش��بکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( نشان می دهد 
که در ماه پایانی س��ال ۱۳۹۸ بالغ ب��ر ۱۰۹ میلیون و ۹۷۵ هزار و 
۷۰۷ کارت بانک��ی از جمله کارت های اعتباری، برداش��ت و هدیه و 
بُن کارت حداقل یک تراکنش را داش��تند؛ از سوی دیگر بررسی ها 
نش��ان می دهد که در بهمن ماه سال جاری، تعداد  ۱۰4 میلیون و 
۹۳۲ هزار و ۷۶۷ کارت بانکی تراکنش داشتند که نشان از افزایش 
4.۸۱درصدی تعداد کارت های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در 

اسفندماه نسبت به بهمن ماه سال گذشته دارد.
مقایسه آمار اس��فندماه با ماه های گذشته به خصوص روند فصل 
پاییز در ش��بکه پرداخت حاکی از آن اس��ت که تع��داد کارت های 
بانک��ی تراکنش دار در تمامی بخش ها در حال افزایش اس��ت اما در 
این میان بیش��ترین رش��د تعدادی به ترتیب مربوط به کارت های 
برداشت، کارت هدیه و بن کارت و پس از آن کارت اعتباری است؛ 
از س��وی دیگر، شیوع ویروس کرونا در کش��ور باعث شده تا میزان 
پرداخت با کارت بانکی نس��بت به پرداخت نقدی رشد داشته باشد 
و در آم��ار کارت ه��ای بانکی تراکنش دار نیز ای��ن موضوع حاکی از 
تعداد کارت های بانکی تراکنش دار و فعال ش��دن برخی کارت های 

صادرشده بدون تراکنش بوده است.
بیش��ترین تعداد کارت بانکی در ایران مربوط به کارت برداشت با 
تعداد ۱۰۵ میلیون و ۳۰۸ هزار عدد تا پایان اس��فند ۹۸ اس��ت که 
همین موضوع باعث شده تا کارت های برداشت سهم ۹۵.۷۶درصدی 
از کل کارت های بانکی تراکنش دار داش��ته باشند. همچنین تعداد 
کارت های هدیه و ب��ن کارت تراکنش دار در مدت مذکور بالغ بر 4 
میلیون و ۵۲۹ هزار عدد اعالم ش��ده است. تعداد کارت های بانکی 
دارای تراکن��ش از نوع کارت اعتباری نیز در اس��فندماه با  کاهش 

۱۳.۳۸درصدی نسبت به دی ماه به ۱۳۷ هزار عدد رسیده است.

بانکنامه

از آخرین روزهای بهمن ماه پارسال و با شیوع کرونا در ایران، بخشی از اقتصاد به 
حالت تعلیق یا تعطیل درآمده است. برآوردها نشان می دهد شیوع کرونا ۱۵ درصد 
تولید ناخالص داخلی را در سال ۹۹ تحت  تاثیر قرار می دهد. با توجه به این شرایط، 
اینکه ویروس کرونا تا چه زمانی تداوم خواهد داشت، چندان قابل پیش بینی نیست، 
اما نکته مهم این است که باید تمهیداتی برای برون رفت اقتصاد از چالش های دوران 
کرونا و پس��اکرونا اتخاذ کرد. در همین زمینه، یحیی آل اسحاق، ر ئیس اسبق اتاق 
بازرگانی تهران معتقد اس��ت که در ش��رایط بحران اقتصادی باید تمام توان کشور 
جمع شود و همه در جهت رفع مشکل دست به یکی کنند. هر کاری که باعث تفرقه 

یا عدم استفاده از امکانات به صورت جمعی باشد، مضرر است.
آل اسحاق در گفت وگو با خبرآنالین، درباره بهترین سیاست برای عبور اقتصاد از 
کرونا گفت: اینکه شرایط موجود کشور عادی نیست، برای همه مشخص است؛ چه 
کسانی که به طور مستقیم در حوزه مسائل اقتصادی کشور کار می کنند، چه فعاالن 

اقتصادی و چه حتی عامه مردم.
به گفته وی، همه مردم وضعیت جهانی را مشاهده می کنند و هم وضعیت داخل 
کش��ور را شاهد هستند و احتیاج به استدالل و منطق ندارد. اوضاع کامال مشخص 
اس��ت. به عبارتی، همان طور که حوزه س��المت در چالش قرار دارد و ضرورت دارد 
ب��رای این بخش برنامه ریزی و مدیریت صورت گیرد، در حوزه اقتصادی نیز چنین 
شرایطی را داریم. در این شرایط، اولویت با بخش سالمت است، اما سالمت اقتصادی 

نیز اهمیت دارد.
پیشنهاد پنج بندی تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع

رئیس س��ابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: در حال حاضر 
برای برون رفت از این وضعیت این س��وال مطرح اس��ت که چه باید کرد؟ من طرح 

پنج پیشنهادی در این خصوص دارم: تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع.
آل اس��حاق در توضیح پنج پیشنهاد خود برای برون رفت اقتصاد از شرایط سخت 
اقتصادی، گفت: در رابطه با تمهید واقعیت این اس��ت که وضعیت اقتصادی کشور 
بعد از کرونا و حین کرونا، فورس ماژور است و شرایط غیرمترقبه است. این شرایط 
غیرمترقبه نه تنها برای ایران که برای کل جهان وجود دارد. جهان اقتصادی بعد از 
کرونا و حین کرونا با یکدیگر تفاوت دارد و س��اماندهی آن بهم ریخته است. نتیجه 

چنین وضعیت این ش��ده که نفت حدود ۲۰ دالر شده و خیلی از شرکت ها منحل 
و بس��یاری از ش��رکت ها در حال تعطیلی هستند. در عین حال، بورس های جهانی 
س��قوط کرده است. در حال حاضر بزرگ ترین رکود تاریخی بعد از سال ۲۰۰۸ در 

جهان اتفاق افتاده است.
رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: در حوزه داخلی نیز 
مجموعه شرایط نشان می داد که در حوزه بازرگانی تالش هایی که در حوزه تجارت 
ش��ده بود تا کاالها در یک ماه آخر س��ال به فروش رود، برهم خورد و امکان انجام 
تعهدات امکان پذیر نیس��ت. به عبارتی، ما با سیل عظیم چک های برگشتی روبه رو 
خواهیم بود و همچنین با سیل عظیم برگشت کاالها از واحدهای توزیع کننده مواجه 

می شویم. دعاوی زیادی نیز در قوه  قضائیه ایجاد خواهد شد.
اقتصاد ایران در شرایط فورس ماژور قرار دارد

به اعتقاد آل اس��حاق، در ش��رایط فورس ماژور باید هم��ه روابط اقتصادی )رابطه 
بانک ها با مردم، رابطه تولیدکننده با مصرف کننده، رابطه بس��تانکار با بدهکار و...( 
تغییر کند و همه باید به یکدیگر مهلت دهند بنابراین در همه حوزه های اقتصادی، 
شرایط مهلت دادن باید سامان پیدا کند. برای مثال، قوه  قضائیه یک مسئول دارد و 
می تواند دعاوی را شش ماه به تاخیر بیندازد. مجلس نیز باید مصوبه ای برای تمهیل 
داش��ته باش��د و بانک ها باید طلب های خود را به تاخیر بیندازند. یک س��ری از این 

اقدامات صورت گرفته و بخشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
او به پیشنهاد خود برای تسهیل امور، اشاره کرد و گفت: در برخی رشته های شغلی 
افراد اساسا شغل خود را از دست داده اند. برای مثال، افرادی که در رستوران ها کار 
می کردند یا در کارهای خدماتی و حمل ونقلی بودند و همچنین بناها و شاگردهای 
مغازه ها، حاشیه نش��ین های ش��هرها و...، محل درآمدی خود را از دست داده اند. در 
اینجا دولت باید امکان پرداخت وام های بالعوض داشته باشد. البته اقداماتی دولت 
در این خصوص داشته و بیمه های بیکاری را پرداخت خواهد کرد، اما در حجم این 
مجموعه نیس��ت، چون احتمال دارد تا ش��ش ماه دیگر درآمدی نداشته باشند. به 

این گروه باید با کرامت و حفظ شئونات کمک مالی شود؛ نه اینکه وام داده شود.
رئیس س��ابق اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: از س��وی دیگر، واحدهای تولیدی و 
به خصوص واحدهای کوچک و متوس��ط هم برای ادامه تولید و تامین مواداولیه و 

پرداخت دس��تمزد نیاز به کمک مالی دارند و هم در قالب تقاضا با مش��کل مواجه 
هس��تند، چراکه مردم باید قدرت خرید داش��ته باش��ند تا کاالی تولیدکنندگان را 
بخرند. دولت البته ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده اس��ت. 

تسریع در این کار باید اتفاق بیفتد.
ب��ه گفت��ه وی، همه این وظایفی که عنوان کردم، تمهید، تس��هیل و تکریم نیاز 
ب��ه بودج��ه دارد. دولت در ش��رایطی که درآمدهای نفتی اش به حداقل رس��یده و 
درآمدهای مالیاتی اش با مش��کل مواجه است، با مشکل تامین بودجه روبه رو است. 

دولت بودجه را از راه تبدیل می تواند تامین کند.
تبدیل دارایی های منجمد و نقدینگی به دارایی های روان

رئیس س��ابق اتاق بازرگانی تهران افزود: بنا به گفته مس��ئوالن دولتی، ۱۸هزار 
هزار میلیارد تومان دارایی داریم که در اختیار دولت اس��ت که منجمد شده است. 
همچنین حدود ۵۰درصد دارایی بانک ها منجمد و همین طور بالاستفاده مانده است. 
مجموعه دارایی های منجمد را باید تبدیل به دارایی های روان و جاری کرد تا بتوان 
مشکالت را حل کرد. در عین حال، حجم نقدینگی ای که در کشور وجود دارد که 
بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می ش��ود که اگر این رقم به بخش تولید 
هدایت ش��ود، می تواند بس��یاری از مش��کالت را حل کند و این کار هم با سیاست 

تبدیل قابل حل است.
او در مورد سیاست تجمیع نیز گفت: درخصوص سیاست تجمیع هم باید بگویم 
که ما در سطح اقتصادی کشور، آورده های بزرگی را داریم که همه همگن نیستند. 
یعنی آورده س��رمایه اجتماعی باال داریم، گروه هایی با سالیق و روحیه های مختلف 

وجود دارد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در شرایط بحران اقتصادی باید تمام 
توان کش��ور جمع شود و همه در جهت رفع مشکل دست به یکی کنند. هر کاری 
که باعث تفرقه یا عدم استفاده از امکانات به صورت جمعی باشد، مضرر است. یعنی 
مس��ائل کشور به گونه ای اس��ت که باید هرچه در توان داریم، در مسیر حل مشکل 
قدم برداریم. الزمه این کار این است که اقتصاد را از سیاست زدگی جدا کنیم. یعنی 
قطب قطب کردن جامعه در حوزه اقتصاد بزرگ ترین آفت است. باید همه دست به 

دست هم دهند و با وحدت در مسیر حل مشکل گام بردارند.

روابط بانک ها با مردم در روزهای کرونایی چه تغییری می کند؟

سیل چک های برگشتی در راه

ش��عب برخی بانک های واقع در مناطق تجاری در روزهای اخیر به 
دلیل کاهش س��اعت کاری و ش��یفت بندی، شلوغ و پرازدحام بود، اما 
بیش��تر شعب تقریبا خلوت هستند؛ به نظر می رسد که ترس از کرونا 
باعث ش��ده که مردم به ویژه س��المندان به جز در موارد ضروری به 

شعب بانک مراجعه نکنند.
به گزارش ایرنا، با توجه به اینکه بانک ها به عنوان یکی از مکان های 
اصلی انتقال ویروس کرونا شناخته می شوند، مردم تالش می کنند به 
ندرت و تنها در مواقع ضروری در شعب بانک ها حضور یابند. با وجود 
کاهش حضور مردم در اغلب شعب، اما در برخی شعب به ویژه شعبی 
که در مناطق تجاری واقع ش��ده اند، شاهد ازدحام مشتریان هستیم. 
در این میان، کاهش ساعت کاری بانک ها و شیفت بندی شعب، باعث 

تشدید این ازدحام شده است.
چن��دی پیش »احم��د امیرآبادی« از نمایندگان مجلس با انتش��ار 
عکسی از ازدحام جمعیت در یکی از شعب بانک ها، گفت: »بانک ها به 
دلیل رعایت بخشنامه یک سوم با ازدحام مراجعین مواجه شده اند که 
این موضوع، با طرح فاصله گ��ذاری اجتماعی مغایرت دارد. یا بانک ها 
را تعطیل کنید یا ش��عب را افزایش دهید؛ وقتی بانک ها فعالیت کرده 

و چک کسبه را می پذیرند، کسبه هم مغازه را تعطیل نمی کنند.«
بررس��ی ها نش��ان می دهد که مش��کالت مربوط به رمز دوم یکبار 
مصرف )پویا(، نقد کردن چک، برگش��ت چک، واریز مبالغ باال و ... از 
مهم ترین دالیل حضور در شعب در زمان شیوع کرونا به شمار می رود.

شعب شلوغ بانک ها در روزهای کرونایی
به دلیل کاهش س��اعت کار بانک ها و تعطیلی موقت برخی ش��عب، 
ازدحام در برخی از ش��عب رخ داده به طوری که باعث نگرانی نسبت 
به ش��یوع کرونا در آنها و تهدید س��المت کارمندان و مشتریان شده 
اس��ت. بررسی ها نشان می دهد که ازدحام جمعیت در همه شعب رخ 
نداده، بلکه در آن دس��ته از شعبی وجود دارد که در مناطق تجاری و 

شلوغ واقع شده اند.
براساس گزارش��ی که از شعبه یک بانک غیردولتی واقع در خیابان 
نواب به ایرنا اعالم ش��د در روز سه ش��نبه )۱۹ فروردین( بیش از ۷۰ 

نفر برای انجام امور بانکی در نوبت قرار داشتند که این موضوع باعث 
نگرانی کارکنان و مش��تریان شعبه شده بود، چرا که ازدحام در شعب 
بانک، با طرح فاصله گذاری اجتماعی، منافات داش��ته و خطر ش��یوع 

ویروس کرونا را به دنبال دارد.
از س��وی دیگر، ازدحام فقط در برخی ش��عب بانک��ی وجود دارد و 
بیش��تر آنه��ا به صورت عادی و ب��ه دور از ازدحام ب��ه کار خود ادامه 
می دهن��د. بررس��ی های میدانی از مناطق مختلف نش��ان می دهد که 
شعب اصلی واقع در مناطق تجاری، دچار ازدحام هستند و سایر شعب 
با تعداد کم مش��تریان به کار مشغولند. حضور کم تعداد مشتریان در 
این ش��عب در حالی است که س��اعت کاری بانک ها کم شده و بیشتر 
آنها نیز تنها در برخی روزها دایر هس��تند. در واقع، نگرانی از ش��یوع 
کرونا تا حد زیادی بازدارنده بوده و باعث ش��ده اس��ت که مردم کمتر 

به شعب مراجعه کنند.
از کاهش ساعت کار بانک ها تا شیفت بندی برخی شعب

ساعت کار جدید بانک ها از سوی شورای هماهنگی بانک ها و کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تعیین و اعالم شده که همراه با 
کاهش بوده است. براساس اعالم شورای هماهنگی بانک ها، بانک های 
دولت��ی و نیمه دولتی، ش��عب ای��ن بانک ها به صورت ش��یفت بندی، 
چرخش��ی و دورکاری از شنبه تا چهارش��نبه برای کارکنان از ساعت 
هف��ت تا ۱4 و برای مش��تریان از س��اعت ۷و ۳۰ تا ۱۳ دایر اس��ت. 
همچنین کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز اعالم کرده 
اس��ت: س��اعت کار کارکن��ان از ۷ و ۳۰ ت��ا ۱4 و ۳۰ دقیق��ه و برای 

مشتریان از ۸ تا ۱4 خواهد بود.
همچنین برخی بانک ها اقدام به شیفت بندی شعب خود کرده اند به 
طوری که ش��عب واقع در یک محدوده جغرافیایی به نوبت در برخی 
روزها فعال هس��تند. حتی برخی ش��عب بانک های اصلی و بزرگ نیز 
اقدام به تعطیلی موقت برخی ش��عب خود کرده ان��د. به عنوان مثال، 
شعبه یکی از بانک های بزرگ دولتی در خیابان مجیدیه جنوبی تهران 
در هفته ای که گذش��ت برای جلوگیری از ش��یوع کرونا به طور کامل 
تعطیل بود و با نصب اطالعیه ای بر روی درب آن، از مراجعه کنندگان 

خواسته بود که به شعبه دیگر آن بانک در خیابان مجاور مراجعه شود.
نکت��ه جال��ب توجه این بود که با وجود مراجعه مش��تریان ش��عبه 
تعطیل ش��ده به شعبه دایر، ازدحامی  در شعبه دایر وجود نداشت. به 
نظر می رس��د که به دلیل معرفی بانک ها به عنوان یکی از مکان های 
اصلی انتقال ویروس کرونا، مردم احتیاط کرده و کارهای مالی خود را 

تا حد ممکن بدون مراجعه به شعب انجام می دهند.
در همین حال، برخی ش��عب بانک ها از ورود گسترده مشتریان به 
داخل ش��عبه جلوگی��ری کرده اند به طوری که مش��تریان جلوی آن 
ش��عبه در داخل خیابان به صف می ایستند و به نوبت برای انجام امور 
خود داخل شعبه می شوند. براساس مشاهدات میدانی، در مقابل اغلب 
این بانک ها، ازدحامی وجود نداش��ته و پنج تا ۱۰ نفر در بیرون شعبه 

با فاصله از یکدیگر ایستاده اند.
حضور کمرنگ سالمندان و بازنشستگان در بانک ها

با توجه به اینکه سالمندان از قربانیان اصلی ویروس کرونا به شمار 
می رون��د، آنها احتیاط کرده و جز در موارد بس��یار ضروری از حضور 
در شعب خودداری می کنند. بر این اساس، این روزها به ندرت شاهد 
حضور سالمندان در شعب بانک ها هستیم. احمد مختاری، پیرمرد ۷4 
س��اله ای که با ماسک و دستکش، خارج از شعبه یک بانک دولتی در 
خیابان گلبرگ منتظر رسیدن نوبت و ورود به شعبه است به خبرنگار 
ایرنا گفت: »اگر مجبور نبودم به ش��عبه نمی آمدم، خیلی می ترسم اما 
به خاطر اینکه حساب بانکی من مشکل پیدا کرده، حقوقم را از کارت 

نتوانستم بگیرم و مجبور شدم که حضوری مراجعه کنم.«
به گفته وی، »ش��عبه بانک ه��ا خیلی خلوت ش��ده اند، اما با وجود 
ای��ن خلوتی، ما پیرمردها برای حضور در بانک، نگران هس��تیم. چون 
کرونا بیشتر سراغ افراد مس��ن می آید.« این کارگر بازنشسته با طرح 
درخواس��تی از مس��ئوالن بانکی، گفت: »ای کاش، مسئوالن بانک ها 
کاری می کردند که در زمان شیوع کرونا، افراد مسن مجبور نشوند در 
صف بایس��تند؛ مسئوالن ش��عب می توانند کار پیرمردها و پیرزن ها را 
زودتر از سایر مش��تریان راه بیندازند تا احتمال بیمارشدن شان کمتر 

شود.«

از شعب شلوغ بانکی تا اجرای فاصله گذاری اجتماعی

این روزها در شعبه های بانک ها چه می گذرد؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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از برداشت یک میلیارد دالری تا تعویق 3ماهه اقساط
جزییات بسته حمایتی کرونا

تاکنون با اعتباری که از محل اعتبارات بانکی، بودجه ای و ارزی 
تامین شده، رقمی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع  
بس��ته حمایتی کرونا پیش بینی شده است که از کانال تسهیالت 
بانک��ی و یا کمک ه��ای بالعوض در اختی��ار گروه های هدف قرار 
می گیرد. این بس��ته حمایتی کرونا از برداشت یک میلیارد دالری 
از صن��دوق توس��عه ملی، تعویق س��ه ماهه اقس��اط و عدم تعلیق 
خدمات بانکی صاحبان چک برگش��تی ت��ا وام یک تا دو میلیونی 
اصناف با س��ود 4درصد و همچنین پیش��نهاد وام یک میلیونی با 
س��ود ۱۲درصد به ح��دود ۲۳ میلیون خانوار یاران��ه بگیر را دربر 

می گیرد.
به گزارش ایسنا، به دنبال شیوع ویروس کرونا، حدود دو ماهی 
است که کشور ما هم در وضعیت خاصی بوده و بخش های مختلف 
به ویژه اقتصادی تحت تاثیر قرار دارد؛ به طوری که کسب و کارها 
در اغل��ب موارد تعطی��ل و یا با کاهش قابل توج��ه درآمد مواجه 
ش��دند. از این رو با توجه به الزام حمایت دولت از اقش��ار آسیب 
پذیر و کس��ب و کارها، بس��ته حمایتی با چن��د گزینه پیش بینی 
ش��د و به تدریج در دستور کار قرار گرفت، اما برای تامین هزینه 
بسته حمایتی از منابع بانکی، بودجه دولت و صندوق توسعه ملی 
استفاده می شود که به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد و 

عمده آن از محل بانک هاست. 
* تعویق اقس��اط به مدت س��ه ماه: این در حالی اس��ت که در 
اولین مصوبات قرار بر این شد تا تمهیداتی برای مشتریان بانکها و 
تسهیالت گیرندگان فراهم شود که در این روزها با کاهش درآمد، 
پرداخت اقساط وام برایشان سخت شده است. بر این اساس برای 
صاحبان کسب وکارها به ویژه کسب وکارهای کوچک که به دلیل 
ش��رایط ناشی از ش��یوع ویروس کرونا متضرر و با مشکالت مالی 
مواجه شده اند، پیش بینی ش��د که اقساط وام اشخاص حقیقی و 
حقوقی، به مدت س��ه ماه از اس��فند تا اردیبهش��ت ماه به تعویق 
افتد، همچنین اقس��اط وام های قرض الحس��نه کلیه اشخاص نیز 

شامل این طرح می شود.
* ع��دم تعلیق خدم��ات به صاحبان چک برگش��تی: کاهش و 
حت��ی توقف درآمد و متضرر ش��دن اصناف موج��ب نگرانی آنها 
بابت برگشت چک هایشان شد که در این رابطه نیز بانک مرکزی 
تصمیم گرفت در راس��تای حمای��ت از صاحبان چک، افرادی که 
چک های آنها از اسفند تا پایان اردیبهشت سال برگشت می خورد، 
از دریافت خدمات بانکی محروم نش��وند، این در حالی اس��ت که 
در شرایط عادی برای صاحبان چک های برگشتی خدمات بانکی 
ارائه نمی ش��ود. البته اصناف خواستار این بودند که در این مدت 
چک های آنها در بانک برگش��ت نخ��ورد که این موضوع با توجه 
ب��ه اینکه باید حقوق دو ط��رف صادرکننده و ذی نفع چک حفظ 

می شد، مورد پذیرش قرار نگرفت. 
* وام ی��ک تا دو میلیونی 4درصدی اصناف و ۱۲درصدی یارانه 
بگیران: در بس��ته حمایتی برای اقشار آسیب پذیر دو نوع وام نیز 
پیش بینی ش��د که از محل ۷۵ هزار میلی��ارد تومان اعتباری بود 
که بانک مرکزی از محل منابع بانکها و کاهش ذخیره قانونی آنها 
پیش بینی کرد. بر این اس��اس در مرحله اول قرار شد تا به حدود 
4میلیون نفر از کسب و کارهای آسیب دیده تسهیالت یک تا دو 
میلیون تومانی با س��ود 4درصد اختصاص پیدا کند که البته سود 

کلی ۱۲درصد بوده و ۸درصد آن را دولت تقبل می کند. 
بعد از مدتی بانک مرکزی پیش��نهاد وام یک میلیونی با س��ود 
۱۲درص��د به ح��دود ۲۳ میلی��ون خانوار یارانه بگی��ر )حدود۷۸ 
میلی��ون نفر( را مطرح کرد که مصوب ش��د و قرار اس��ت به این 
خانوارها در ص��ورت اعالم تقاضا در س��امانه ای که دولت تعریف 
می کند، پرداخت ش��ود. هر دو تس��هیالت 4درص��دی اصناف و 
۱۲درصدی یارانه بگیران به حس��اب یارانه آنها واریز می ش��ود و 
بع��د از حدود چهار م��اه تنفس به مدت ۲4 ماه از حس��اب آنها 

کسر خواهد شد. 
* کم��ک ۲۰۰ تا ۶۰۰ ه��زار تومانی برای فاقد درآمدها: کمک 
دیگ��ری که به عنوان پرداخت نقدی و بالعوض پیش بینی ش��د، 
منابع��ی از محل بودجه دولت اس��ت که به ح��دود ۱.۵ میلیون 
خانوار فاقد هیچ گونه درآمدی پرداخت می شود؛ به طوری که به 
تناسب بعد خانوار بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان طی چهار مرحله 
به حساب یارانه آنها واریز می شود که برای خانوار تک نفره ۲۰۰ 
هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، س��ه نفره 4۰۰ هزار تومان، 
چهار نفره ۵۰۰ هزار و پنج نفره و باالتر ۶۰۰ هزار تومان اس��ت. 
هزینه پرداخت این بسته حمایتی در هر ماه بیش از ۳۰۰ میلیارد 
تومان اس��ت که در مجموع به ۱۳۵۰ میلیارد تومان در چهار ماه 

پیش بینی شده می رسد.
* پرداخت هایی برای نظام سالمت: با شیوع ویروس کرونا تامین 
هزینه های مربوطه به ویژه در حوزه بهداش��ت و درمان موضوعی 
بود که به طور خاص تامین آن متوجه دولت است و طبق آماری 
که در مدت اخیر اعالم ش��د تا مرز 4۰۰۰ میلیارد تومان از منابع 
دولت به نظام س��المت اختصاص یافته که در بخش های مختلف 
از جمله س��تاد ملی کرونا، دانش��گاه علوم پزشکی و بیمه سالمت 

بوده است.
* کمک یک میلیارد دالری از ذخایر ارزی: در کنار منابعی که 
از محل بانک ها و بودجه دولت برای تامین هزینه بس��ته حمایتی 
کرونا و س��ایر هزینه های آن مورد استفاده قرار می گیرد، کمک از 
صندوق توس��عه ملی نیز در دستور کار قرار گرفت. این در حالی 
اس��ت که با توجه به هزینه س��نگین کرونا و از س��ویی وضعیت 
درآم��دی دولت، از مدتی پیش بحث هایی درباره تامین هزینه از 
محل صندوق توس��عه ملی وجود داشت و پیشنهاداتی نیز مطرح 
ش��د، تا اینکه رئیس جمهور طی نام��ه ای به مقام معظم رهبری، 
خواستار برداشت یک میلیارد دالری از صندوق توسعه ملی برای 
بخش بهداش��ت و درمان و همچنین تامی��ن هزینه بیمه بیکاری 

شد که در نهایت رهبری نیز با این درخواست موافقت کردند.
با امکان برداش��ت یک میلیارد دالری از صندوق توس��عه ملی، 
بانک مرکز معادل ریالی این منابع را در اختیار دولت قرار می دهد 
و ب��ا توجه ب��ه اینکه با نرخ بازار نیما به ریال تبدیل خواهد ش��د 
و در ح��ال حاضر نرخ نیمایی به حدود ۱4 هزار تومان می رس��د، 
حداق��ل مبلغ حدود ۱4 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار 

خواهد داد.

دریچه

رش��د بی وقفه و پرش��تاب این روزهای بازار س��رمایه، زمینه ترس و 
هراس بس��یاری از س��هامداران را با گمان وجود حباب در قیمت سهام 
و احتمال افت ش��دید ش��اخص بورس ایجاد کرده اس��ت. بازار سرمایه 
که از س��ال گذش��ته وارد مدار صعودی ش��د، روزهای تاریخ س��ازی را 
از خ��ود ب��ه یادگار گذاش��ته و هر روز در معامالت خ��ود با طی کردن 
قله های جدید به رکوردش��کنی های جدید دس��ت پیدا کرده است. از 
جمله دالیل رش��د تاریخی بورس می توان به برخی از سخت گیری های 
موج��ود برای س��رمایه گذاری در دیگر بازارهای موازی اش��اره کرد که 
باع��ث رک��ود در این بازارها ش��ده و این موضوع در کنار رش��د قیمت 
دالر زمینه رونق شاخص بورس را فراهم کرده است. همچنین حمایت 
دول��ت از س��رمایه گذاری در بورس و توصیه به مردم توانس��ته اعتماد 
جامعه را برای ورود س��رمایه های خود به بازار سهام فراهم کند که این 
اتف��اق عامل��ی در افزایش ورود نقدینگی به این ب��ازار و هجوم افراد به 

کارگزاری ها برای دریافت کدهای جدید معامالتی شد.
در این بین، واقعی بودن رشد بازار سرمایه از جمله مسائلی است که 
این روزها مورد بحث بس��یاری از فعاالن بازار قرار گرفته و درخصوص 
احتمال وجود حباب در ش��اخص بورس و قیمت س��هام ش��رکت های 
حاض��ر در بازار، نظرات ضد و نقیضی مطرح ش��ده اس��ت. این موضوع 
ترس را در بس��یاری از س��هامداران ایجاد کرده که ب��ا ترکیدن حباب 
ش��اخص بورس و افت یکباره ش��اخص بورس، س��رمایه های در اختیار 
خ��ود را که با امید وجود روزهای س��بز  وارد این ب��ازار کرده بودند، از 

دست بدهند. 
در همی��ن زمینه، محمودرضا خواجه نصیر، عضو هیأت مدیره بورس 
تهران در گفت و گو با ایرنا، معتقد است که مولفه های بنیادی نمی تواند 
توجیه کننده رشد این روزهای بازار سرمایه باشد بلکه فقط نقدینگی و 
تالش سرمایه گذاران برای ورود سرمایه های خود به بازار سرمایه باعث 

رشد چشمگیر این بازار شده است.
به اعتقاد وی، نمی توان همه بازار سرمایه را با یک نگاه مورد ارزیابی 
قرار داد و اعالم کرد که ش��اخص بورس دارای حباب اس��ت زیرا در هر 
فضای سرمایه گذاری مسائل متفاوتی برای تحلیل وجود دارد. به گفته 
خواجه نصیر، سال گذشته شاهد برخی از شرکت های زیانده بودیم که 
بین ۱۰ تا ۲۰ برابر افزایش قیمت داش��تند و نس��بت قیمت به درآمد 
این ش��رکت ها همخوانی چندانی با یکدیگر نداشتند. شاید نتوان اسم 
حباب بر آنها گذاش��ته شود اما نس��بت قیمت به درآمد این شرکت ها 
نشان می دهد بیش از استانداردهای قیمت گذاری رشد کردند و فاصله 

زیادی را با  این استانداردها دارند.
عضو هیات مدیره ش��رکت بورس تهران گفت: نمی توان کلمه حباب 
را به کل رشد شاخص بورس نسبت داد، اما شاهد تعدادی از شرکت ها 
در بورس هس��تیم که سال گذشته بیش از ۱۰ تا ۲۰ برابر رشد کردند 
و زمانی که این شرکت ها را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم شاهد 
هس��تیم که بخش زیادی از این شرکت ها از نسبت قیمت به درآمد یا 

نسبت قیمت به فروش بسیار باالیی برخوردارند.
به گفته وی، در بازار ش��اهد برخی از ش��رکت های زیانده هستیم که 
س��ال گذش��ته قیمت آنها تا ۲4 برابر افزایش یافته است، این نکات از 

جمله مسائل نگران کننده برای کارشناسان بازار محسوب می شوند.
خواج��ه نصیر معتقد اس��ت، این مس��ائل به همه ش��رکت ها اطالق 
نمی ش��ود بلکه ش��اهد حض��ور برخی از ش��رکت های ب��زرگ در بازار 
هس��تیم که نسبت قیمت به درآمد، فروش و سود آنها معقول نیست و 

سرمایه گذاری در آنها منطقی به نظر می رسد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: تعداد ش��رکت هایی که با هیچ 
منطق ارزش گذاری به جز ورود نقدینگی رشد نمی کنند و قیمت فعلی 

آنها توجیه پذیر نیست، کم نیستند.
او در ش��رایط فعلی، نقدینگی را به عن��وان اصلی ترین عامل هدایت 

بازار س��رمایه مطرح کرد و گفت: س��رمایه گذاران باید با تخصص کافی 
وارد بازار سرمایه شوند و توصیه ما به همه کارشناسان و سرمایه گذاران 
این اس��ت که اگر از این تخصص برای سرمایه گذاری برخوردار نیستند 
از ورود مس��تقیم ب��ه این بازار پرهی��ز کنند و از طری��ق صندوق های 

سرمایه گذاری اقدام به ورود سرمایه های خود به این بازار کنند.
به اعتقاد خواجه نصیر، رشد شاخص بورس تا زمان ورود نقدینگی به 

بازار سرمایه ادامه دار خواهد بود.
ورود بازار سرمایه به مرحله ریسک

مصطفی رضایی، مدیرعامل کارگزاری ارزش آفرین الوند نیز در گفت 
و گو با ایرنا با ابراز نگرانی نس��بت به روند کنونی معامالت بازار سرمایه 
گف��ت: قیمت ها با توجه به حجم نقدینگی واردش��ده به این بازار رو به 
باال و به مرور در حال ریس��کی ش��دن است. به گفته وی، از این به بعد 
در معامالت بازار به خصوص در برخی از سهم ها که تحلیل بنیادی آنها 
جوابگوی قیمت های کنونی نیس��ت و فقط به دلیل فش��ار ورود پول با 

افزایش قیمت همراه شدند شاهد ایجاد حباب خواهیم بود.
رضایی به تصمیم چند وقت گذش��ته رئیس سازمان بورس مبنی بر 
کاهش دامنه نوس��ان به ۲درصد اش��اره کرد و گفت: اجرای این قانون 
می توانس��ت کمکی در بهبود معامالت کنونی بازار سرمایه باشد، با این 
اتفاق ش��اهد رش��د فزاینده و ایجاد حباب در قیمت س��هم ها نبودیم و 
معامالت بازار رون��د منطقی تری را در پیش می گرفت اما مخالفت های 

بانک مرکزی و فعاالن بازار باعث لغو اجرای این قانون شد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، ورود حجم گسترده نقدینگی به 
بازار در حال فش��ار به معامالت ای��ن بازار و افزایش قیمت ها به صورت 

لحظه ای است که این موضوع چندان منطقی به نظر نمی رسد.
او با تاکید بر اینکه اکنون ریسک موجود در معامالت این بازار بسیار 
زیاد شده است، گفت: رشد غیراصولی بازار سرمایه همیشه باعث ایجاد 
ضرر به س��هامداران خرد می ش��ود در حالی که حرفه ای ها به موقع از 

بازار خارج می شوند و مانع از ضرر و زیان احتمالی خود خواهند شد.
به اعتقاد رضایی، س��ازمان بورس باید تدابی��ری را برای این موضوع 
اتخ��اذ کند یا اگ��ر دولت به دنبال حمایت از بورس و ورود نقدینگی به 
این بازار است نباید اجازه دهد قیمت های واهی در این بازار ایجاد شود. 
زمانی که ورود پول به بازار افزایش می یابد قیمت ها صعودی می ش��ود، 
اما متاس��فانه سهامداران دقت نمی کنند که قیمت سهم موردنظر برای 
خری��د ارزنده اس��ت یا خیر و همچنین در زمان فروش هم نس��بت به 
قیمت واقعی س��هم دقت نمی کنند و با نرخ بس��یار پایین تر سهام خود 

را به فروش می رسانند.
حمایت دولت از ورود نقدینگی به بورس

همچنین محمد حس��ن نژاد، عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس در 
گف��ت و گو با ایرنا، به حمایت دولت از ورود نقدینگی به بورس اش��اره 
کرد و گفت: در نخس��تین روزهای ش��یوع ویروس کرونا بورس واکنش 
چندانی از خود نشان نداد اما از ۱۹ اسفند بسیاری از سهم ها با توجه به 
گستردگی شیوع ویروس کرونا، افت قیمت نفت، کامودیتی ها و ریزش 

بورس های جهانی با ریزش همراه شدند.
او با بیان اینکه افت ش��اخص بورس در ماه اسفند موقتی بود و بازار 
دوباره به روند صعود خود بازگش��ت، افزود: در این میان بانک مرکزی 
مجوز افزایش نرخ تس��عیر ارز تا ۲۰درصد را ابالغ کرد که این تصمیم 
باعث رشد گروه های بانکی در بورس شد. در وضعیت کنونی که عالئم 
کرون��ا ت��ا حدودی تاثی��ر خود را بر رون��د بازار از دس��ت داده و باعث 
بهبود روند معامالت بورس های جهانی و بازگش��ت قیمت کامودیتی ها 
به دوران قبل از کرونا ش��د ش��اهد رکوردشکنی های پی در پی در این 

بازار هستیم.
به گفته عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس، حمای��ت دولت از ورود 
نقدینگ��ی به بازار س��رمایه زمینه ایج��اد خوش بین��ی را در معامالت 

ای��ن بازار فراهم کرد که باعث تمایل و اعتم��اد فعاالن بازار برای ورود 
سرمایه های خود به این بازار شد.

وی با بیان اینکه عرضه های مختلف در بورس نش��ان می دهد که در 
مرحله تکمیل خصوصی س��ازی هستیم، افزود: برخی از شرکت های در 
اختیار دولت وارد بورس ش��د و همچنان مدیریت آن در اختیار دولت 
بود اما اکنون دولت به دنبال ورود باقی س��هام خود در بورس است که 
این موضوع باعث خصوصی سازی واقعی خواهد شد و مدیریت از دست 

دولت خارج می شود.
به گفته حس��ن نژاد، س��ال گذش��ته در دی ماه اعالم کردم بورس تا 
اسفندماه مثبت است و بعد از آن با ریزش همراه خواهد شد اما تسعیر 
نرخ ارز و خصوصی س��ازی ها باعث رش��د منطقی بورس ش��د و به نظر 

می رسد اکنون حبابی در قیمت سهام وجود ندارد.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با بی��ان اینکه در معامالت کنونی 
ب��ازار س��رمایه حباب در همه س��هم ها وج��ود ندارد، گف��ت: فقط در 
ش��رکت های کوچک شاهد حباب هستیم که به طور حتم بعد از مدتی 
حب��اب آن می ترکد، اما در ش��رکت های بزرگ حباب��ی وجود ندارد و 

خطری معامالت این نوع سهم ها را تهدید نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه وزن ش��اخص بورس بیشتر بر روی شرکت های 
بزرگ اس��ت، گفت: زمانی که شرکت های کوچک با افت شدید همراه 

شوند بازار سرمایه با ریزش چندانی روبه رو نمی شود.
حس��ن نژاد در پاسخی به س��والی مبنی بر اینکه رشد شاخص بورس 
ادامه دار است یا خیر، اظهار داشت: بازار سرمایه دماسنج اقتصاد کشور 
اس��ت و اکنون روند این بازار وابسته به مس��ئله کرونا است که تا کجا 

ادامه دارد.
بازار سرمایه همچنان جا برای رشد دارد

هاش��م ذوالفقاری، کارشناس بازار س��رمایه نیز به ایرنا، می گوید که 
رشد پرش��تاب این روزهای ش��اخص بورس ممکن است دارای حباب 
باش��د اما تحلیل این موضوع وابس��ته به شرایط موجود است. او معتقد 
است اکنون با توجه به رش��د قیمت دالر، پیش بینی تورم 4۰درصدی 
در سال ۹۹، کاهش فروش نفت و وجود تحریم ها چنین انتظاری را در 
کش��ور به وجود آورده که با کسری بودجه سنگین مواجه خواهیم شد، 
این اتفاق می تواند منجر به ایجاد تورم انتظاری و خریداری سهم شود.
ذوالفقاری به تغییر ش��کل ارزش گذاری در بازار امس��ال نس��بت به 
سال های گذشته اشاره کرد و گفت: با ورود سرمایه گذاران خرد به بازار 
مدل ارزش گذاری در س��هم ها به س��مت ارزش جایگزینی رفته است، 
بنابراین بس��یاری از س��هم ها با وجود رش��د زیادی که داشتند باز هم 
خریدار دارند. این کارش��ناس بازار سرمایه در ادامه سخنان خود یادآور 
شد که حباب در بیشتر مواقع در بازار وجود دارد اما در شرایط کنونی 
با توجه به اینکه هنوز چش��م انداز روشنی برای قیمت دالر و مذاکرات 
ایران با آمریکا وجود ندارد مشخص نیست  که این حباب چقدر واقعی 

است و شاخص بورس تا چه میزان جا برای رشد دارد.
وی ادامه داد: خبری مبنی بر از س��رگیری فعالیت بانک ها در آلمان 
منتش��ر ش��د که در صورت چنین اتفاقی، قیمت دالر در نرخ ۱4 هزار 
تومان کنترل می ش��ود و تورم انتظاری که اکنون در بورس وجود دارد 

دیگر تداوم پیدا نخواهد کرد.
ذوالفقاری با تاکید بر ادامه رشد بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این 
بازار گفت: بازار همچنان به خصوص در سهم های بزرگ مانند بانکی ها، 
پتروش��یمی و فوالدی ها جا برای رش��د دارد، اما میزان دقیق رشد آن 

وابسته برخی از اتفاقات غیرقابل پیش بینی شده است.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، نمی توان به طور دقیق اعالم 
ک��رد که ب��ازار تا کجا رش��د می کند زیرا اگر ام��کان چنین پیش بینی 
وجود داشت مردم ضرر کمتری را در بازار متحمل می شدند اما به نظر 

می رسد شاخص بورس تا ۷۰۰ هزار واحد رشد خواهد کرد.

رشد بی وقفه بازار سرمایه باعث ترس سهامداران از وجود حباب در قیمت سهام شده است

آیا شاخص بورس حباب دارد؟
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حباب کاذب قیمت لیموترش و لیموشیرین 
در بازار

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی تهران گفت قیمت 
لیموت��رش و لیموش��یرین، به س��بب س��ودجویی دالالن رش��د 

چشمگیری داشته است.
اس��داله کارگ��ر در گفت و گو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، از 
افزایش چشمگیر قیمت لیموترش و لیموشیرین در بازار خبر داد 
و گفت: اگرچه بنا به اظهارات رئیس اتحادیه عمده فروشان مقادیر 
قابل توجهی لیموش��یرین و لیموترش در س��ردخانه ها دپو شده، 
اما قیمت آن به س��بب س��ودجویی دالالن رشد قابل مالحظه ای 

داشته است.
وی قیم��ت کنونی هر کیل��و لیموترش در میدان مرکزی را ۲۹ 
هزار تا ۳۰ هزار تومان و لیموش��یرین ۱۵ تا ۲4 هزار تومان اعالم 
کرد و افزود: با توجه به نوس��ان چشمگیر قیمت این دو محصول 
ط��ی روز های اخیر، دیگر در خرده فروش��ی ها س��ود ۳۵درصدی 

لحاظ نمی شود.
کارگ��ر قیمت هر کیلو پرتقال تامس��ون ش��مال را 4 هزار تا ۷ 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلوگرم پرتقال توس��رخ 
۵ هزار تا ۷ هزار و ۵۰۰ تومان، پرتقال رسمی شمال 4 هزار تا ۶ 
هزار تومان، پرتقال رسمی جنوب ۵ هزار تا ۷ هزار تومان، نارنگی 
تخم پاکستانی ۶ هزار تا ۱۰ هزار تومان سیب لبنانی زرد 4 هزار 
ت��ا ۹ هزار تومان، س��یب لبنانی قرمز 4 هزار ت��ا ۸ هزار تومان و 

کیوی ۶ هزار تا ۱۱ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه میوه و س��بزی با اش��اره به نرخ سایر میوه ها در 
ب��ازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو خی��ار بوته ای با نرخ ۳ هزار و 
۵۰۰ ت��ا ۶ ه��زار تومان، خیار گلخانه ۳ ه��زار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و 
۵۰۰ تومان، گریپ فروت توس��رخ ۳ هزار تا ۵ هزار تومان، گریپ 
فروت س��فید ۲ هزار تا 4 هزار تومان، موز ۱۰ هزار تا ۱۶ هزار و 
۵۰۰ توم��ان، ملون 4 هزار تا ۸ هزار توم��ان و هندوانه یک هزار 
و ۲۰۰ ت��ا ۳ ه��زار توم��ان در میدان مرکزی میوه و ت��ره بار و با 

احتساب ۳۵درصد سود در خرده فروشی عرضه می شود.
وی قیم��ت هر کیلو بادمجان قلم��ی را ۳ هزار تا ۶ هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو بادمجان گلخانه ۵ هزار تا ۹ هزار 
تومان، باقالی ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار تومان، پیاز ش��یری ۳ هزار 
و ۵۰۰ تا ۸ هزار تومان، پیاز زرد ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان، 
تره فرنگی 4 هزار تا ۸ هزار تومان، سیب زمینی نو 4 هزار و ۵۰۰ 
ت��ا ۷ هزار تومان، س��یب زمینی کهنه ۲ هزار ت��ا 4 هزار تومان، 
نارن��ج ۲ هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان و س��یر خش��ک ۲۰ تا ۲۷ 

هزار تومان است.

واحدهای موفق و فعال مورد حمایت ویژه 
قرار می گیرند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت واحدهای 
موفق و فعال مورد حمایت ویژه قرار می گیرند.

محمدرض��ا صفی خان��ی عصر روز گذش��ته در بازدی��د معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان از کارخانه پگاه استان 
اظهار کرد: امسال س��ال جهش تولید بوده و باید رویکرد اساسی 
حوزه تولید اس��تان تحقق این امر باش��د که خوشبختانه تاکنون 
فعاالن اقتصادی لرستان تالش های زیادی انجام دادند که باید از 

آنها تقدیر و تشکر کرد.
وی ادامه داد: س��ال گذشته به نام س��ال رونق تولید نامگذاری 
ش��ده بود و هدف اساسی کشور و استان حفظ وضعیت موجود و 
تالش برای فعالیت مستمر واحدهای تولیدی بود که خوشبختانه 

این امر محقق شد.
رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت لرس��تان عنوان کرد: 
عالوه بر اینکه در سال گذشته توانستیم وضعیت موجود را حفظ 
کنیم براساس آمار و اطالعات لرستان با افزایش تولید و همچنین 
ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در کش��ور محقق شد 
که این امر با تالش های فعاالن اقتصادی، تولیدکنندگان، مدیریت 

ارشد و مسئوالن اقتصادی استان انجام شد.
وی در ادامه با اش��اره به ظرفیت های مناس��ب در استان برای 
تحقق جهش تولید افزود: خوشبختانه لرستان دارای ظرفیت های 
متنوعی در حوزه تولید بوده و این امر خود می تواند الزمه محقق 
س��اختن جهش تولید باشد و در این راستا واحدهایی که توانایی 
ارتقا و افزایش تولید در آنها وجود دارد شناس��ایی ش��ده و برنامه 

ویژه ای برای حمایت و توسعه آنها اندیشیده شده است.
رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت لرس��تان عنوان کرد: 
خوشبختانه شرکت شیر پگاه لرستان به عنوان یکی از ظرفیت های 
وی��ژه این اس��تان در حوزه تولید به ش��مار رفته و در س��ال های 

گذشته تاکنون شاهد پیشرفت این واحد تولیدی هستیم.
صفی خانی گفت: پگاه به عنوان یکی از محورهای جهش تولید 
در لرستان به ش��مار رفته و مطمئناً در نظر داریم تا حمایت های 

ویژه ای برای تحقق این امر از این شرکت انجام شود.
وی اظهار کرد: یکی از برنامه های اساسی این است که پروژه ها 
را تس��هیالت محور قرار ندهیم و براساس ظرفیت های موجود به 
دنبال جهش آنها باش��یم البته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
یک س��رفصل س��رمایه در گردش ب��رای پروژه هایی که محوریت 
جهش تولید دارند در نظر گرفته ش��ده که مطمئناً در موعد مقرر 

اطالع رسانی الزم خواهد شد.
این مس��ئول بیان کرد: درخصوص جبران خس��ارت واحدهای 
تولیدی آسیب دیده از سیل سال ۹۸ اعتبارات پایدار مناسبی در 
نظر گرفته و بانک های آن نیز مشخص شده و منتظر ابالغ هستیم 
ک��ه به دلیل بح��ران کرونا به تعویق افت��اده و مطمئنا واحدهایی 
همچون پگاه که در س��یل آسیب جدی دیدند مورد حمایت قرار 

خواهد گرفت.
وی گف��ت: برای جهش تولید در ش��رکت هایی همچون ش��یر 
پ��گاه و س��ایر واحدهای تولیدی اس��تان باید به دنب��ال افزایش 
تنوع محصوالت باش��یم که امیدواریم این در دستور کار مدیران 
واحدهای تولیدی قرار گیرد و مجموعه مدیریتی اس��تان نیز تمام 

تالش خود برای تحقق این امر استفاده خواهد کرد.

اخبـــار

رئیس سازمان غذا و دارو گفت سه شرکت برای تولید فاویپیراویر اعالم آمادگی 
کرده اند و ماده اولیه آن تا دو ماه آینده وارد بازار خواهد شد.

رئیس س��ازمان غذا و دارو درباره تولید داروی فاویپیراویر در ایران در گفت وگو 
با  باش��گاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: فاویپیراویر از حدود ۸ سال گذشته برای 
درمان بعضی از بیماری های ویروسی مورد استفاده قرار می گیرد و مطالعاتی وجود 
دارد که نشان می دهد این دارو در درمان کرونا اثربخشی دارد و کشورهای دنیا به 

شدت روی این موضوع کار می کنند تا به نتایج قطعی برسند.
شانه س��از افزود: در ایران فاویپیراویر برای درمان کرونا وارد فاز مطالعات بالینی 

شده تا از ایمنی و اثربخشی آن اطمینان حاصل کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: توان تولید ماده اولیه فاویپیراویر در کشور به 
ص��ورت بالقوه وجود دارد و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، ظرف مدت زمان 

کوتاهی ماده اولیه این دارو تولید خواهد شد.
تولید انبوه فاویپیراویر در دستور کار شرکت های داروسازی

شانه س��از با اش��اره به تولید داروی فاویپیراویر در ایران اظهار کرد: سه شرکت 
برای تولید ش��کل نهایی ای��ن دارو اعالم آمادگی کرده ان��د اما برای تصمیم گیری 
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در همه این موارد صرفا تایید کمیته ای واجد 

صالحیت علمی و از هر نظر بی طرف مالک خواهد بود. 

شانه س��از اف��زود: در ای��ن قبی��ل م��وارد ادع��ای یک نف��ر نمی توان��د مالک 
تصمیم سازی های مهم قرار گیرد. لذا مالک نهائی نظر مراجع ذی صالح و بی طرفی 
اس��ت که شخصا هیچ س��ودی از ورود یا عدم ورود دارو به فهرست دارویی کشور 
نمی برند و اگر تاییدیه های الزم اخذ ش��ود، دارو به س��رعت به تولید انبوه خواهد 
رس��ید. احیانا اگر کمبودی هم وجود داشته باشد در صورت لزوم تا تامین کمی و 
کیفی کامل توس��ط داروهای تولید داخل، واردات هم در دس��تور کار قرار خواهد 

گرفت .
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد:  یک شرکت دانش بنیان این دارو را به طور 
محدود تولید کرده و مطالعات بالینی تحت نظارت اداره کل داروی سازمان غذا و 
دارو در حال انجام است و با توجه به این شرایط اضطراری و خاص در بحران کرونا، 

استثنا بحث کارآزمایی های بالینی و تولید به موازات هم دنبال می شود.
آزمایش فاویپیراویر بر روی بیماران کرونایی 9 بیمارستان کشور

در روزهای نخس��ت آغاز سال پزشکان از اثربخشی داروی فاویپیراویر در درمان 
بیم��اران کرونایی خبر دادند که به دنبال آن دارو به طور رس��می وارد کارآزمایی 
بالینی وزارت بهداش��ت ش��د تا هزینه اثربخش��ی آن در درمان بیماران کرونایی 

مشخص شود.
مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی س��تاد مقابله با وی��روس کرونا اظهار کرد: 

مدیرکل داروی س��ازمان غذا و دارو در دوم فروردین امسال نامه ای مبنی بر توزیع 
۱۵ ه��زار عدد قرص فاویپیراویر س��اخت یک کارخانه چینی به دانش��گاه بقیه اللهّ 
ارسال کرده که در آن از این دانشگاه درخواست شده است تا طرح کلینیکال  تریال 
برای داروی فاویپیراویر انجام شود و درحال حاضر طرح کلینیکال تریال برای این 

دارو تدوین شده است.
او ادام��ه داد: بیمارس��تان بقی��ه اللهّ با هماهنگی س��ازمان غ��ذا و دارو، داروی 
فاویپیراویر را در بیمارس��تان های امام خمینی)ره( تهران، مسیح دانشوری، رسول 
اکرم)ص(، بیمارستان خورشید اصفهان، شهید بهشتی کاشان، کوثر سمنان، والیت 

قزوین، بیمارستان امام)ره( ساری و لبافی نژاد تهران توزیع کرده است.
قانعی تاکید کرد: به دلیل فش��ارهای روحی در فضای مجازی مطالبی منتش��ر 
می شود که نیت افراد خیر و برای نجات بیماران بستری در بیمارستان هاست، اما 
به طور کلی به دلیل آنکه این دارو در ایران ثبت نشده و تاییدیه FDA آمریکا را 
ندارد، چاره ای جز کلینیکال تریال نیس��ت تا دارو با مجوز سازمان غذا و دارو ثبت 

و اجازه تجویز پیدا کند.
گفتنی اس��ت؛ فاویپیراویر )Favipiravira( که با نام Avigan نیز ش��ناخته 
می ش��ود یک مهارکننده وسیع الطیف RNA پلیمراز ویروسی است که پتنت آن 

متعلق به شرکت Fujifilm-Toyama ژاپن است.

تولید داروی فاویپیراویر در 3 شرکت داروسازی

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای گفت دستورالعمل هایی 
درخصوص توزیع ماس��ک و دستکش در فروشگاه های زنجیره ای وجود 

دارد.
امیرخس��رو فخریان در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، گفت: 
دستورالعمل هایی درخصوص توزیع ماسک و دستکش در فروشگاه های 
زنجیره ای وجود دارد، اما هنوز تصمیم گیری های نهایی در این خصوص 

صورت نگرفته است.
او بیان کرد: اگر این امکان فراهم ش��ود که ماس��ک در کنار دستکش 
در فروش��گاه ها عرضه شود بس��یار مناسب اس��ت، اما با توجه به اینکه 
قیمت ماس��ک باالس��ت تهیه کردن آن کار دش��واری است، چرا که در 

ط��ول روز ح��دود 4 میلیون نفر به فروش��گاه های زنجی��ره ای مراجعه 
می کنند که فراهم کردن این تعداد ماسک سخت است. رئیس اتحادیه 
کشوری فروش��گاه های زنجیره ای تش��ریح کرد: تصمیماتی باید گرفته 
شود که مردم با ماسک وارد فروشگاه شوند، اما در کنار این موضوع نیز 
دستکش در فروشگاه وجود دارد. هم اکنون به طور مرتب فروشگاه ها را 

ضد عفونی می کنیم و دستکش در اختیار مردم قرار می دهیم.
این مقام مس��ئول معتقد اس��ت که به دلیل قیمت ماسک )حدود ۵ 
هزار تومان( توزیع آن در تمام فروشگاه ها امکان پذیر نخواهد بود چراکه 
رف��ت و آمد در فروش��گاه ها زیاد اس��ت و حتی برخی اف��راد ممکن به 
بهانه ماس��ک به فروش��گاه بیایند و خریدی نداشته باش��ند.   فخریان 

افزود: هم اکنون فروش��گاه های زنجی��ره ای فعالیت می کنند و به صورت 
منتخب شبانه روزی فعال هستند چرا که برخی از مردم تمایل دارند در 

ساعت هایی که تردد کم است، به فروشگاه ها مراجعه کنند.
او با اش��اره به اینکه بعد از ۲۳ فروردین فروشگاه ها نیز فعال خواهند 
ماند، گفت: وضعیت فعالیت فروش��گاه ها بعد از ۲۳ فروردین مانند قبل 

خواهد بود و فروشگاه  ها همانند اکنون فعال خواهند ماند.
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای تشریح کرد: تقاضا در 
فروش��گاه ها به شدت کمتر شده اس��ت.  این مقام مسئول گفت: عرضه 
و توزیع دس��تکش در فروشگاه امکانپذیر اس��ت و اکنون فروشگاه ها به 

مشتریانی که به فروشگاه مراجعه می کنند دستکش می دهند.

عضو اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت با وجود افزایش قیمت مرغ به ۱۱ هزار 
تومان، اما همچنان با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار ۲ هزار تومان فاصله دارد.

عظیم حجت عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی کش��ور در گفت و 
گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، از افزایش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: 
ام��روز نرخ هر کیلو مرغ زن��ده درب مرغداری ۷ هزار و ۷۰۰ تومان و مرغ آماده 
به طبخ در خرده فروش��ی ۱۱ هزار تومان است. وی افزود: تصمیمات اخیر ستاد 
تنظی��م بازار مبنی بر اص��الح وزن خرید تضمینی مرغ منجر به افزایش قیمت و 
کاهش زیان مرغداران در بازار شده است. حجت ادامه داد: پشتیبانی امور دام از 
تاریخ ۱۹ فروردین اقدام به خرید مرغ با وزن باالی یک کیلو و ۸۰۰ تا ۲ کیلو و 
۲۰۰ گرم کرده اس��ت که جذب بخشی از مرغ های با وزن باال، عکس العمل خود 
را در بازار نش��ان داده است، در حالی که اگر پشتیبانی امور دام از ابتدا به دنبال 
خرید مرغ سایز نبودند، زیان مرغداران کمتر از این میزان بود. عضو هیأت مدیره 

اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت کنونی مرغ از نرخ مصوب ستاد 
تنظیم بازار پایین تر اس��ت، بیان کرد: در ح��ال حاضر نرخ هر کیلو مرغ در بازار 
ی��ک هزار و ۹۰۰ تا ۲ هزار تومان با قیمت مصوب س��تاد تنظیم بازار مربوط به 
س��ال گذشته فاصله دارد، این در حالی است که هزینه های تولید نسبت به سال 
قبل حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ تومان رشد داشته است. وی نرخ واقعی هر کیلو مرغ 
زنده را ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان و مرغ گرم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱4 هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: طبق سنوات گذشته نرخ حقوق و دستمزد، بیمه و سایر 
هزینه ها در ابتدای سال افزایش می یابد که این امر بر نرخ تمام شده تولید دامن 

می زند که در پایان ماه می توان نرخ تمام شده تولید را اعالم کرد.
اختالف 2 هزار تومانی قیمت جوجه با نرخ مصوب

عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی درب��اره آخرین وضعیت جوجه 
یک��روزه گفت: نرخ کنونی هر قطعه جوجه یکروزه بس��ته ب��ه نژاد 4۰۰ تا ۶۰۰ 

تومان است که با نرخ تمام شده تولید ۲ هزار تومان فاصله دارد.
وی ادام��ه داد: بن��ده معتق��دم با افزایش قیم��ت مرغ و تمای��ل مرغداران به 
جوجه ری��زی، ن��رخ جوجه یک��روزه افزایش یابد ک��ه این امر تا ح��دی از زیان 

واحد های مرغ مادر می کاهد.
حجت با تاکید بر آزادسازی ارسال نهاده از بنادر گفت: با آزادسازی نهاده دامی 

و ارسال از بنادر کمبودی در تامین نیاز ماه رمضان نداریم.
وی ادامه داد: اگر پشتیبانی امور دام حواله ارسال بار از بنادر را آزاد کند، این 
موضوع تلنگری اس��ت تا با افزایش جوجه ریزی در واحد های مرغداری، اطمینان 

خاطر مصرف کنندگان نسبت به کمبود مرغ در ماه رمضان مرتفع شود.
ای��ن مقام  مس��ئول در پایان درباره آین��ده بازار مرغ در م��اه رمضان گفت: با 
آزادس��ازی ارس��ال بار از بن��ادر و تمایل مرغ��داران به جوجه ری��زی در واحد ها 

کمبودی در عرضه مرغ نخواهیم داشت که بتواند بر بازار مرغ اثرگذار باشد.

فروشگاه ها موظفند به مشتریان دستکش یکبار مصرف بدهند

قیمت مرغ به ١١ هزار تومان رسید

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

احتمال بازگشایی برخی از مراکز فروش قطعه 
در تهران

 سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو از ارائه پیشنهاد اتحادیه به اتاق اصناف 
تهران مبنی بر بازگشایی برخی مراکز فروش از ۲۳ فروردین خبر داد. سیدمهدی 
کاظم��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص وضعیت صنف لوازم 
یدکی در تعطیالت ناش��ی از شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: اعضای اتحادیه 
براساس دستورات ستاد مقابله با ویروس کرونا مبنی بر تعطیلی اصناف، همکاری 
خوبی داش��ته اند و در انتظار دس��تور اتاق اصناف تهران برای بازگشایی مراکز 
فروش هستیم. وی افزود: پیشنهاد معرفی و بازگشایی تعدادی از فروشگاه های 
مجهز و منصف در برخی از خیابان های تهران و نه مراکز پرازدحام، تحت عنوان 
ش��یفت کاری برای رفاه حال شهروندان به ریاس��ت اتاق اصناف ارائه شده که 
نیازمند اعطای مجوز از سوی ستاد بحران است. سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی 
خودرو با اش��اره به دس��تور تمدید تعطیلی صنف لوازم یدکی در تهران تا ۳۰ 
فروردین ماه، گفت: صنف لوازم یدکی یکی از مش��اغل ضروری اس��ت و عالوه 
بر آن اعضای صنف با چک های برگش��تی مواجه ش��ده اند و امیدواریم براساس 
درخواس��ت اتحادی��ه برخی از مراکز و نه پاس��اژهای پرتردد از روز ش��نبه ۲۳ 
فروردین ماه بازگشایی شوند. کاظمی با بیان اینکه دستورالعمل های بهداشتی از 
سوی اعضای اتحادیه در فروشگاه ها رعایت شده است، تصریح کرد: حفظ جان 
مردم برای ما از اهمیت بس��زایی برخوردار است اما گاهی یک قطعه، جان یک 
بیمار را برای مراجعه به موقع به مراکز درمانی نجات می دهد و همچنین امکان 
انتقال مواد غذایی و دارویی را سرعت می بخشد. وی درخصوص تأمین قطعات 
بیان کرد: به دلیل رکود بازار در اس��فندماه گذش��ته، کمبود قطعه نداریم اما با 
کاهش تولید داخل و واردات، در بازه زمانی اردیبهشت و خرداد با کمبود قطعه 
مواجه خواهیم شد. سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو درخصوص ضدعفونی 
مراک��ز فروش گفت: برخی از اف��راد هیأتی و مذهبی بازار به صورت خودجوش 
اق��دام به ضدعفونی مراکز فروش واقع در خیابان های ملت، اکباتان، س��عدی و 
امیرکبیر و آماده سازی آنها قبل از بازگشایی کرده اند و حتی ارائه مواد غذایی و 
لوازم بهداشتی به کارگران مستقر در پاساژها و نواحی اطراف، انجام شده است.

مخالفت ستاد ملی کرونا با اجرای طرح 
ترافیک در تهران

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت شروط و الزامات آغاز 
به کار صنوف و صنایع کم خطر در استان ها از فردا و تهران از ۳۰ فروردین ماه 
را اعالم کرد. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، فرهادی در 
پاس��خ به سوالی درباره احتمال طرح ترافیک در تهران از فردا گفت: ستاد ملی 
کرونا در جلسات مخالف انجام طرح ترافیک در تهران است چرا که با اجرای آن 
یا باید از تاکس��ی اس��تفاده شود یا مترو و اتوبوس. وی افزود: البته به تاکسی ها 
اعالم شده که طبق راهنمای تدوین شده، در صندلی عقب خودرو تنها دو مسافر 
س��وار شوند، در اتوبوس ها نیز با ۵۰درصد ظرفیت و در مترو هم اعالم شده که 
مسافر ایستاده ممنوع بوده و نصف ظرفیت واگن ها مسافرگیری شود طبیعتا این 
موضوع ایجاد صف خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد ما این بوده که شهرداری تهران 
طرح ترافیک را به عقب اندازد. البته اجرای گام دوم فاصله گذاری اجتماعی در 
تهران از ۳۰ فروردین ماه اجرایی می شود. فرهادی گفت: در راهنمای بازگشت 
شاغلین به کار پیش بینی کردیم که در صورت ابتال، افراد چه کنند. همچنین در 
صورت ابتال و گذراندن دوران نقاهت و با مراجعه به پزشکان طب کار، می تواند 

گواهی شروع به کار را دریافت کنند.

اقدامات ترافیکی برای شنبه کرونایی در پایتخت
مدیریت شهری تهران اقداماتی را برای حضور دو سوم کارکنان در سطح شهر 
پیش بینی کرده اس��ت. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از مهر، 
از صبح ش��نبه ۲۳ فروردین ماه طرح ترافیک از س��اعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۹:۰۰ 
اجرایی خواهد ش��د که از ساعت ۱4:۰۰ تا ۱۶:۰۰ شهروندان شاغل دو ساعت 
فرصت دارند یک خروج رایگان از محدوده طرح های ترافیکی داش��ته باش��ند. 
همچنین شهروندان برای استفاده از تخفیف های طرح ترافیک حداقل باید ۵۶ 
هزار تومان اعتبار در حساب شهروندی خود داشته باشند. ناوگان اتوبوسرانی با 
تمام ظرفیت خود به مس��افران خدمات رسانی می کند و عالمت هایی را نیز بر 
روی صندلی های اتوبوس گذاشته تا فاصله اجتماعی رعایت شود. در صندلی های 
دو تای��ی تنها یک نفر می تواند بنش��یند و در ک��ف اتوبوس ها نیز عالمت هایی 
نصب شده است. مدیران اتوبوسرانی از شهروندان درخواست کردند برای رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی از س��وار ش��دن در اتوبوس هایی که مس��افر زیاد دارند، 
خ��ودداری کنند. همچنین طرز رزرو صندلی برای اتوبوس های خارج از ناوگان 
حمل و نقل عمومی اجرایی خواهد شد. این طرح در شرکت های اتوبوس واحد 
اجرایی نمی شود. در تاکسی ها نیز برای رعایت طرح فاصله گذاری تنها سه مسافر 
س��وار خواهند ش��د و برای ایجاد فاصله میان رانندگان تاکسی و مسافران نیز 
طلق هایی نصب ش��ده اس��ت که در مرحله اول این جداس��ازی بر روی ۳ هزار 
دستگاه تاکسی اجرایی شده است. در مترو نیز نشانه های فاصله گذاری بر روی 
پله های برقی، راهروهای مترو و ایستگاه ها و داخل واگن ها انجام شده و به جز 
ضدعفونی کردن قطارها، ایستگاه ها و پایگاه ها در چندین نوبت، مدیران مترو از 
شهروندان درخواست کردند که به برچسب های فاصله گذاری شده توجه کنند.

افزایش تیراژ خودرو منوط به تامین نقدینگی است
یک کارش��ناس صنعت خودرو تحق��ق افزایش تیراژ تولی��د را در گرو تامین 
نقدینگی دانس��ت. ش��هرام آزادی در گفت وگو با خبرنگار خودرو، اظهار داش��ت: 
روند داخلی س��ازی قطعات می بایست تداوم یابد و سرمایه گذاری کافی در جهت 
توسعه محصول انجام شود به نحوی که با خروج محصوالت قدیمی، جایگزین های 
مناسبی وارد چرخه تولید شوند؛ البته برنامه هایی در این باره طی سال گذشته 
طراحی شده که با تمام قدرت باید پیگیری شوند. وی ضمن اشاره به راهکارهای 
اساسی در پیش��رفت صنعت خودرو در سال ۹۹، افزود: بخشی از سرمایه گذاری 
توس��ط تولیدکنندگان، قاعدتا نیازمند مس��اعدت دولت از طریق ارائه تسهیالت 
یا روش های دیگر اس��ت تا مسیر تولید هموار ش��ود. عضو هیات علمی دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوسی درخصوص موضوع جهش تولید و افزایش تیراژ خودرو 
در س��ال جاری گفت: افزایش تیراژ به عواملی نظیر نقدینگی، سرمایه گذاری در 
خودروس��ازان بستگی دارد. اگر میزان نقدینگی مناسبی به صنعت خودرو تزریق 
ش��ود، افزایش تولید دور از دس��ترس نخواهد بود و در غیر این صورت نمی توان 
پیش بینی خوبی در نظر داش��ت. آزادی درخصوص افزایش دستمزدها به عنوان 
یکی از هزینه های عمومی در بنگاه های تولیدی به موضوع تورم اش��اره و تصریح 
کرد: تورم، موضوعاتی از قبیل پرداخت سود بانکی از سوی خودروسازان و افزایش 
هزینه ها مشتمل بر دستمزد و مواد اولیه را دربر می گیرد که بر روی قیمت نهایی 
محصول اثرگذار است که با این تفاسیر انتظار ثبات قیمت خودرو منطقی نیست.

ضامن��ی درباره افزایش ۱۱درصدی نرخ کرایه در روز های پایانی س��ال 
گذشته و افزایش ۲۵درصدی نرخ کرایه در سال جاری توضیحاتی داد.

ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو«، مرتض��ی ضامنی مدیرعامل 
اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور درباره افزایش ۱۱درصدی نرخ کرایه در 
روز های پایانی سال گذشته و افزایش ۲۵درصدی نرخ کرایه در سال جاری 
گفت: بیان این مطلب که وزارت کش��ور به ش��هرداری ها گفته باشد نرخ 
کرایه با افزایش نرخ بنزین به ش��کل خودجوش افزایش پیدا کند به هیچ 
وجه امکان ندارد، زیرا فرآیند تعیین نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی 
شکل و ساختار مشخص قانونی دارد که شهرداری ها پیشنهاد خود را ارائه 
می کنند، این پیشنهاد در شورای شهر تهران به تصویب می رسد و پس از 

آن فرمانداری جهت اجرا آن را تایید و ابالغ می کند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کش��ور افزود: ما در سال گذشته 
ش��اهد افزایش نرخ بنزین بودیم که از نرخ پایه هزار تومان به هزار و ۵۰۰ 

تومان افزایش پیدا کرد و این افزایش قیمت موجب ش��د هزینه رانندگان 
در حال��ی افزایش پیدا کند که درآمد آنها ثاب��ت مانده بود و از همین رو 
وزارت کش��ور پس از اقدامی کارشناسی شده به استانداری ها و شهرداری 
این اجازه را داد تا با توجه به مسائل شهری و حقوق رانندگان تا ۱۱درصد 
نرخ کرایه را در کالنشهر ها و ۱4درصد در دیگر شهر ها به تبع افزایش نرخ 
سوخت کرایه ها را باال ببرند. ضامنی تصریح کرد: در هیچ جای کشور این 
افزایش نرخ )۱۱درصد در کالنش��هر ها و ۱4درصد در دیگر شهرها( اعمال 
نشد، زیرا این اقدام در چارچوب اختیار محلی بود و تنها در روز های پایانی 
سال گذشته در تهران اجرا شد که باید به این نکته اشاره کنم که در هیچ 
کجای کشور افزایش سنواتی نرخ کرایه مبنای مشخصی ندارد و باید پس 
از کارشناس��ی انجام شده نرخ کرایه با توجه به میزان افزایش نرخ تورم به 

شکل نرمال افزایش پیدا کند.
او با اشاره به این نکته که بسیاری از رانندگان ناوگان تاکسیرانی تمایلی 

ب��ه افزای��ش نرخ کرایه خود ندارند، گفت: در خیلی از ش��هر های کش��ور 
رانندگان ناوگان تاکسیرانی تمایلی به افزایش نرخ کرایه خود ندارند، زیرا 
بر این باورند که افزایش نرخ کرایه کاهش ش��دید سفر ها را به دنبال دارد 
و از این دست رانندگان می توان به تاکسیرانان مشهدی اشاره کنم که به 
دنب��ال این بودند تا به جای افزایش نرخ کرایه تمهیدات دیگری برای آنها 

در نظر گرفته شود.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور تاکید کرد: برای تعیین نرخ 
کرایه مبنایی وجود دارد و نرخ تورمی اعالمی از سوی بانک مرکزی مبنای 
تعیین افزایش نرخ کرایه در هر سال می شود و افزایش نرخ کرایه تاکسی 
تا س��قف ۲۵درصدی مصوبه ش��ورای ش��هر تهران بود که در فرمانداری 
تهران این میزان افزایش نرخ کرایه تاکسی بررسی می شود و به طور حتم 
فرمان��داری تهران نی��ز از افزایش بی رویه نرخ کرایه ن��اوگان حمل و نقل 

عمومی جلوگیری می کند.

فرمانداری سد افزایش بی رویه نرخ کرایه تاکسی

کاهش سفر با افزایش نرخ کرایه

خودروس��ازان جهان��ی تالش های خود را ب��رای بازکردن کارخانه ها س��رعت 
می بخش��ند و از پروتکل های ایمنی که برای تولید دستگاه های تنفس مصنوعی 

در چین و آمریکا در هفته های اخیر ایجاد شده است، پیروی می کنند.
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از تس��نیم، خودروس��ازان 
جهانی که از همه گیری ویروس کرونا آسیب دیده اند تالش های خود را برای باز 
کردن کارخانه ها از ووهان گرفته تا مارانلو و میش��یگان س��رعت می بخشند و از 
پروتکل های ایمنی که برای تولید دستگاه های تنفس مصنوعی در چین و آمریکا 

در هفته های اخیر ایجاد شده است، پیروی می کنند.
اقدامات ایمنی در تولیدکننده های مختلف متفاوت است. خودروسازی فراری 
ایتالیا روز چهارش��نبه اعالم کرد از کارمندان��ی که می خواهند ببینند آیا به این 

ویروس مبتال شده اند یا نه به طور داوطلبانه آزمایش خون می گیرد.
جیم گلین، رئیس بخش ایمنی محیط کار ش��رکت جنرال موتورز اعالم کرد 

این ش��رکت اعتقادی به مفید بودن آزمایش خون ن��دارد ولی گلین گفت برای 
محافظت از کارگرانش از اقداماتی که ش��رکت آمازون اتخاذ کرده است استفاده 

می کند، اقداماتی مانند بررسی دمای بدن کارگران قبل از ورود به کارخانه ها.
تولیدکنن��دگان و عرضه کنن��دگان خ��ودرو عقی��ده دارند که بررس��ی دمای 
بدن، پرسش��نامه های روزانه س��المتی، طراحی مجدد خط��وط مونتاژ برای دور 
نگه داش��تن کارگران از یکدیگر به اندازه ۰.۹ تا ۱.۸ متر و اس��تفاده از ماس��ک 

و دستکش می تواند به ادامه فعالیت این کارخانه ها با ایمنی کامل کمک کند.
جنرال موتورز اعالم کرد پروتکل های ایمن نگه داشتن کارگران را می داند. این 
خودروس��ازی کارخانه های خود در چین را بازگشایی کرده است و کارگرانش در 

کره جنوبی به فعالیت خود ادامه می دهند.
این شرکت خودروسازی زمان بازگش��ایی کارخانه ها در آمریکا را اعالم نکرد. 
سایر خودروسازی ها تاریخ آغاز به کار خود را اعالم می کنند در حالی که مقامات 

بهداش��تی و سیاست گذاران فدرال و دولتی نگران برداشته شدن زود قرنطینه ها 
هستند.

همه گیری ویروس کرونا صنعت خودروس��ازی جهان را در بدترین ش��رایط از 
زمان بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ قرار داده است. تقاضای مصرف کنندگان برای 
خودرو س��قوط کرده است چون دولت های چین، اروپا و آمریکا شهرهای شان را 
قرنطینه کرده اند. بس��ته شدن کارخانه های خودروس��ازی در آمریکای شمالی، 

جریان مالی خودروسازان و واردکنندگان دیترویت را از بین برده است.
در اروپا، خودروس��ازان بزرگ اعالم کردند ک��ه امیدوارند در نیمه دوم آوریل 
فعالی��ت خود را آغاز کنند. در آمریکا، چندین خودروس��از بزرگ از جمله فیات، 
کرایسلر، هوندا موتور و تویوتا موتور قصد دارند تولید خود را در اولین هفته ماه 
مه از س��ر بگیرند. ولی دولت ترامپ اعالم کرده است مردم باید همچنان  تا ۳۰ 

آوریل فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی مقوله افزایش تیراژ 
خودرو را در کاهش قیمت تمام شده موثر دانست.

محس��ن کوهکن ریزی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، در خصوص عوامل 
موثر بر بهبود وضعیت تولید و افزایش تیراژ خودرو اظهار داشت: افزایش بی رویه 
قیمت خودرو در بازار به عنوان مش��کل اساسی، ناشی از عدم تعادل میان عرضه 

و تقاضا است؛ چه این تقاضا واقعی باشد یا با هدف کسب سود.
وی ضم��ن تاکید بر لزوم اق��دام در جهت افزایش تولید به عنوان اس��تراتژی 
خودروس��ازان در سال ۹۹، افزود: افزایش تولید از آنجا که منجر به ایجاد تعادل 
میان عرضه و تقاضا خواهد ش��د، طبیعتا بر کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه 

تعیین قیمت ها براساس یک روند منطقی و کارشناسی شده می انجامد.
نماینده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد: به اعتقاد بنده، 
قطعا تحقق ش��عار س��ال مبنی بر جهش تولید در صنعت خودرو به دلیل وجود 

توانمندی ها و ظرفیت های داخلی امکانپذیر است.

کوهکن ریزی یادآور شد: خودروسازان در گذشته به دلیل برخورداری از منابع 
ارزی، انعق��اد قرارداد با خودروس��ازی های پژو و رن��و و واردات خودرو از برخی 
کشورهای آسیای شرقی کمتر از ظرفیت های بالقوه داخلی استفاده کرده بودند.
وی درخص��وص تامین قطعات گفت: قطعه س��ازان در ح��ال حاضر از توانایی 
تولید قطعاتی که در گذش��ته با هر دلیل و مبنایی کمتر به آن حوزه ورود کرده 
بودند، برخوردار هس��تند. این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد: علی 
رغم اینکه از ابتدای س��ال به دلیل ش��یوع ویروس کرونا حرکت ش��تابنده ای در 
بخ��ش تولید نداری��م، اما امیدواریم با وجود قراردادهای خودروس��ازان با وزارت 
دفاع و دستاوردهای ناشی از آن و همچنین با کمک بخش های تحقیقاتی دولتی 
و بخ��ش خصوصی و برخ��ورداری از توانمندی های موسس��ات عمومی دولتی و 

غیردولتی، کسری تولید در ماه  های آتی جبران شود.
کوهکن ری��زی درخص��وص افزایش هزینه ه��ای عمومی بن��گاه داری از جمله 
افزایش دس��تمزدها بیان کرد: کارگران، س��تون فقرات بخش تولید هس��تند و 

می بایس��ت از رضایت نسبی برخوردار باشند زیرا مزایای دلسوزی، صرف زمان و 
توجه نیروی کار، عاید تولیدکننده خواهد شد.

وی با اش��اره به تعدیل نیرو و عدم افزایش دس��تمزد در برخی کشورها حتی 
با وجود تعادل در تولید و نیروی انس��انی گف��ت: نیروی مازاد یکی از موضوعات 
مطرح در صنعت خودروی کش��ور اس��ت که بخش��ی از این افراد را با استفاده از 
امکانات بالقوه، جس��ارت مدیران و با کس��ب مجوزه��ای الزم می توان در بخش 
افزایش تولید به کار گرفت و زمینه اشتغال بخش دیگری را با استفاده از امکانات 

دیگر بدون از دست دادن حتی یک نفر و با درآمد بیشتر فراهم کرد.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: بازنگری در برآورد س��رمایه ها و به روزآوری به افزایش اعتبار می انجامد که 
کش��ورهای دیگر نیز برای برقراری تعادل انجام داده اند و در حال حاضر، اعمال 
مصوبات ش��ورای عالی کار و نیروی کار مازاد از مش��کالت عمده دو خودروس��از 

بزرگ کشور است.

خودروسازان کارخانه های خود را باز می کنند

ظرفیت تحقق جهش تولید در صنعت خودرو وجود دارد
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اس��باب بازی  صنعتی مهم و درآمدزا در دنیا است. تزریق نوآوری و خالقیت 
همراه با فناوری نانو به اسباب بازی ها رنگ و بوی دیگری می دهد. رنگ و بویی 
از جنس کیفیت باالتر و جذابیت بیشتر. در کشورمان نیز ستاد توسعه فناوری 

نانو معاونت علمی با برگزاری مس��ابقه ای طراحی 
و س��اخت اسباب بازی های خالقانه نانو را مدنظر 

قرار داده است.
 س��ر و صدا نکن. همه ما این جمله را از 
مادران برای آرام کردن فرزندان شنیده ایم. 
بسیاری هم با دادن یک اسباب بازی زمینه 
را ب��رای س��رگرم و آرام ش��دن فرزند خود 
فراه��م می کنن��د. ماش��ین های رنگارنگ و 
کوچ��ک، عروس��ک های زیبا. اس��باب بازی 
صنعتی اس��ت که عالوه بر ک��ودکان، افراد 

بزرگسال نیز درگیر آن هستند.
 ام��ا با تزریق خالقیت و نوآوری به این صنعت 
می توان آن را تقویت کرد و ش��اهد شکوفایی آن 

باش��یم. در این صورت اس��تقبال از محصوالت رش��د می کند. در ایران نیز به 
تازگی اتفاقاتی در این حوزه رخ داده است.

در این میان می توان به برگزاری مسابقه »طراحی و ساخت اسباب بازی های 

خالقانه نانو« توسط ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی اشاره کرد. در این 
صورت ش��اهد رسوخ و نفوذ فناوری نانو در صنعت اس��باب بازی نیز می شویم 
و زمین��ه ارتباط میان متخصص��ان فناوری نانو و طراحان اس��باب بازی فراهم 

می شود.
نفوذ فن��اوری نانو در صنای��ع گوناگون 
تحوالت چش��مگیری را ایجاد کرده است 
در صنعت اس��باب بازی نیز با اس��تفاده از 
این فناوری می توان محصوالتی با خواص 
مختل��ف تولید ک��رد. فن��اوری نانو کمک 
می کند اس��باب بازی ها سبک تر و در عین 
حال مس��تحکم تر ش��وند. همچنین عمر 
آنها به علت آبگریزی، ضد حریق ش��دن، 
ضد سایش ش��دن افزایش یابد. همچنین 
می ت��وان به اس��باب  بازی ها خ��واص ضد 
باکت��ری داد که موضوعی مه��م در بازی 

کودکان است.
با نفوذ فناوری نانو در این صنعت پرطرفدار، محصوالت با کیفیت باالتری به 
دس��ت مصرف کنندگان می رسند. از سویی با سه محوری که در این رقابت در 

نظر گرفته شده می توان انتظار تحول در این حوزه را نیز داشت.

پایگاه داده اقتصاد دیجیتال ایران به همت ستاد توسعه فناوری های 
اقتص��اد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری به تازگی راه اندازی ش��ده اس��ت. در این پای��گاه می توانید 

وضعی��ت فعل��ی ایران و جه��ان در حوزه 
اقتصاد دیجیتال را دنبال کنید.

ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، پایگاه داده اقتصاد دیجیتال 
ایران به همت س��تاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری به 
تازگی راه اندازی شده است. در این پایگاه 
می توانید وضعیت فعلی ایران و جهان در 

حوزه اقتصاد دیجیتال را دنبال کنید.
این پایگاه داده ب��ا جمع آوری و تحلیل 
حوزه های دانش��ی، فناوران��ه و کاربردی 
اقتصاد دیجیتال در ایران و جهان س��عی 

ب��ر آن دارد که از یک س��و وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال در کش��ور 
و جای��گاه آن در جه��ان را ترس��یم و از س��وی دیگر ب��ه عنوان یک 
سیستم تحلیلی پش��تیبانی از تصمیم برای سیاست گذاران، فناوران و 

پژوهش��گران این حوزه ایفای نقش کند. پایگاه داده اقتصاد دیجیتال 
ایران در س��ه بخش »محصوالت اقتصاد دیجیتال کشور«، »پتنت های 
بین الملل��ی« و »مق��االت منتشرش��ده مهم ترین حوزه ه��ای اقتصاد 
دیجیت��ال«، قابلیت جس��ت وجو و ارائه 

گزارشات تحلیلی را ارائه می دهد.
در بخش محصوالت اقتصاد دیجیتال 
کش��ور، ۲ هزار و ۷۵۵ محصول مبتنی 
بر محصوالت ش��رکت های دانش بنیان و 
خالق، گردآوری شده و براساس فناوری 
اصل��ی مورد اس��تفاده و همچنین حوزه 

کاربرد در سایت ارائه شده است.
در ای��ن بخ��ش ع��الوه بر مش��خص 
ب��ودن محص��والت توس��عه یافته در هر 
اس��تان کشور، حوزه های کاربردی مانند 
س��المت، آموزش و خدم��ات دیجیتال، 
ش��هر، خان��ه، دس��تیار و حم��ل و نقل 
هوشمند و ... هم معرفی شده است. فناوری های مورد استفاده در این 
بخش هم ش��امل هوش مصنوعی، روباتیک، اینترنت اشیا، بالک چین، 

ابری، کالن داده و داده کاوی می شود.

پایگاه داده اقتصاد دیجیتال ایران راه اندازی شدنوآوری های نانو دنیای اسباب بازی ها را متحول می کند

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس 
بنی��اد ملی نخبگان در یادداش��تی اینس��تاگرامی، عملکرد زیس��ت 
ب��وم اقتص��اد دانش بنیان در مبارزه با ویروس کرون��ا و فائق آمدن بر 
مش��کالت ناش��ی از این بحران نکات مهمی را مطرح کرده است که 

متن کامل آن را در ادامه می خوانید.
»تاکن��ون صدها پ��روژه تحقیقاتی برای کش��ف ماهیت ویروس و 
رفتار آن تعریف ش��ده و در حال انجام اس��ت. بیش از ۲۰۰۰ تس��ت 
بالینی در قالب ۷۶ پروژه جهت کشف پروتکل  های درمانی، داروهای 
موثر، روش های س��لول درمانی، اس��تفاده از پالسمای خون بیماران 
بهبودیافت��ه و داروه��ای گیاهی موثر بر بیماری انجام ش��ده اس��ت. 
بس��یاری نتایج قابل توجهی داش��ته اس��ت و این صدها هزار ساعت 
کار تحقیقاتی باعث توس��عه دانش مقابله با بیماری، حذف داروهای 
بی تأثیر بر روند بیماری و توس��عه سه پروتکل درمان موثر بر بیماری 
بوده ک��ه نتیجه آن تأثیرات قابل توجه��ی در کاهش تلفات بیماران 

داشته است.
مطالعات با مش��ارکت بس��یاری از دانش��مندان، محققین ش��اغل 
در پژوهش��گاه ها، دانش��گاه ها و ش��رکت های دانش بنیان انجام شده 
اس��ت. پروژه های متعددی برای کشف واکسن با مشارکت شرکت ها 
و پژوهش��گاه ها در جریان اس��ت و ماهیت ژنتیک��ی ویروس در حال 

استخراج.
برای تش��خیص بیماری خوش��بختانه دو نوع کیت با دو نوع روش 
مختلف یکی بر پایه بزاق و یکی بر پایه آزمایش خون در داخل کشور 

به تولید انبوه رس��یده اس��ت. هر دو روش مزایای خاص خود را دارد 
و به زودی خبرهای خوبی برای تولید انبوه کیت تش��خیص س��ریع 
اعالم می ش��ود که قابلیت تس��ت در مقیاس چند میلیون در هفته را 

خواهد داشت.
سامانه های هوش مصنوعی به طور وسیعی برای تشخیص بیماری 
به بازار عرضه شده است و اپلیکیشن های متعددی با هدف پیش بینی 

و پیگیری از ابتال به بیماری توسعه پیدا کرده است.
در حالی که کش��ورهای پیش��رفته با مش��کالت ج��دی در تأمین 
تجهیزات پزش��کی و بیمارس��تانی خود دس��ت به گریبانند در ایران 
شرکت های دانش بنیان همه این محصوالت را در داخل تولید کرده اند 
و تاکنون هیچ بیماری کمبود این تجهیزات از جمله ونتیالتور، س��ی 
تی اس��کن، تجهیزات اتاق های آی سی یو و عمل، اکسیژن ساز، بای 

پپ و ... را تجربه نکرده است.
تاکنون چندین خط تولید ماس��ک به بازار عرضه شده و ظرف ۱۵ 
روز آین��ده حدود 4۰ خط تولید جدید داخلی اضافه می ش��ود. همه 
داروهای مورد اس��تفاده در داخل تولید می شود. حتی موارد جدیدی 
که در لیس��ت دارویی نبوده اند در عرض چند روز توسط شرکت ها به 

تولید آزمایشی و به زودی به تولید انبوه می رسند.
در ح��وزه آموزش و س��المت مج��ازی اتفاقات بی نظی��ری افتاده 
اس��ت، اما هن��وز راه زیادی ب��رای همه ما باقی مانده اس��ت. تمامی 
ای��ن موفقیت ها به مدد فرزندان ش��ما مرم ش��ریف ای��ران و جوانان 

تحصیلکرده این کشور رخ داده است.«

تولی��د بافت های زنده از س��لول های بدن در محیط آزمایش��گاهی 
اس��اس مهندسی بافت را تش��کیل می دهد؛ حوزه ای دارای اهمیت که 
ج��ان هزاران بیمار را در دنی��ا نجات می دهد. روش های جدیدی برای 
توس��عه این حوزه در حال گس��ترش اس��ت که می توان به استفاده از 
چاپگرهای زیس��تی اشاره کرد. در مهندس��ی بافت اعضای بدن انسان 
با چاپگر زیس��تی تولید می شود و پس از آن بافت موردنظر پیوند زده 

می شود.
  پس با توس��عه و گس��ترش این حوزه می توان اندام های بدن مانند 
کلیه، چش��م، گوش را با این چاپگرها س��اخت و به داخل بدن منتقل 

کرد. البته این حوزه اکنون در مراحل آزمایشگاهی قرار دارد.
برای تولید بافت با اس��تفاده از چاپگرهای زیستی دو خروجی وجود 
دارد. نخس��ت قالب یا همان داربست است که شکل آن براساس اندام 
موردنظر اس��ت و پس از آن س��لول اس��ت که در این داربس��ت قرار 

می گیرد.
توس��عه این حوزه در کش��ور نیاز به حمای��ت دارد. در همین زمینه 
مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی وارد عمل ش��ده اس��ت. از سه 
س��ال پیش چهار ش��رکت فناور نس��بت به تجاری س��ازی چاپگرهای 

زیستی در کشور اقدام کردند.
البته برخی گروه های دانشگاهی نیز نمونه هایی برای تحقیقات خود 
س��اخته اند. با توجه به این موارد و همچنین آمار فروش  ش��رکت  های 
فناور داخلی نزدیک به ۱۵دس��تگاه در س��طوح کیفیت��ی متفاوت در 

کش��ور وج��ود دارد. نکته دیگری ک��ه باید در این ح��وزه مورد توجه 
قرار داد، زنجیره ارزش چاپ زیس��تی اس��ت که خود شامل سه بخش 
چاپگرهای زیستی، مواد و جوهر زیستی مصرفی و توسعه و چاپ بافت 
زیس��تی انسانی اس��ت. پس مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی با 
هدف توسعه کس��ب وکارهای این حوزه و به علت نبود زیرساخت های 
تجهیزاتی و عدم تجربه اس��تفاده از این فناوری در کش��ور اقداماتی را 

انجام داده است تا به زودی شاهد رونق آن در کشور باشیم.
علی محمد س��لطانی رئیس مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی 
درباره اقدامات انجام ش��ده برای رونق این حوزه در کش��ور می گوید: 
این مرکز از دو دانش��گاه فعال برای خرید چاپگرهای زیس��تی حمایت 
کرد تا پژوهش و تحقیقات در این حوزه رونق داش��ته باشد. همچنین 
برگزاری رویداد چاپ زیس��تی و چالش جوهرهای زیستی نیز با هدف 
توس��عه پنج نوع جوهر زیستی تجاری از جمله اقدامات انجام شده در 

این حوزه است.
او ادامه می دهد: س��ه نوع جوهر زیس��تی دارای مج��وز از اداره کل 
تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در سال جاری با 
حمایت مرکز تجاری س��ازی می شود. همچنین توسعه تجاری دو بافت 
غضروف و رگ قابل ارائه به س��رمایه گذار با نتایج آزمون های برون تنی 
و درون تنی و کمک به طراحی، توس��عه و تولید چاپگر تخصصی تولید 
انبوه بافت های استخوان و پوست از اولویت های دیگرمان در این حوزه 

است.

بیـل گیتـس در تازه ترین پیش بینی هـای خود در مورد ویروس کرونـا حرف هایی زد که 
عده ای را ناامید و عده ای را خوشحال می کند.

بـه گـزارش دیجیاتو، خبر بد از نظر گیتس این اسـت که واکسـن بیمـاری کووید ١9 تا 
سپتامبر سال 2٠2١ آماده نخواهد شد و مردم ایاالت متحده تا پایان ماه مه نمی توانند طرح 
فاصه گیـری اجتماعی را متوقف کنند؛ طرحی که زیان قابل توجهی به اقتصاد این کشـور 

وارد کرده و جدی نگرفتن آن احتمال بدتر شدن اوضاع را به دنبال دارد.
البته گیتس آماده شـدن واکسـن در بازه ١8 ماهه را در صورتـی امکان پذیر می داند که 
ساخت آن با بیشترین سرعت پیش برود و شرکت های تولیدکننده واکسن نیز به سرعت و 
با بیشترین ظرفیت تولید آن را آغاز کنند. آن وقت می توان به توزیع انبوه واکسن تا سال 

آینده امیدوار بود، این در حالی است که از صدها واکسنی که در حال تولید هستند، فقط 
چند مورد مؤثر خواهند بود.

در حال حاضر ١٠٠ واکسـن در دسـت سـاخت اسـت که ١٠ تـای آنها از جمله واکسـن 
Moderna-NIAID »نتایج بسـیار امیدوارکننده ای« داشته اند. فاز اول آزمایش انسانی 
این واکسـن اواخر اسـفندماه شروع شد و آزمایش بقیه واکسـن ها نیز از ماه آینده شروع 

می شود.
گیتـس می گوید اگـر ایاالت متحده بتوانـد بیماری کووید ١9 را در ماه  هـای آوریل و مه 
کنتـرل کند، می تـوان انتظار بـاز شـدن کارخانه ها، مـدارس و از سـرگیری فعالیت های 
ساختمان سـازی و ... را داشـت. البتـه او اضافه می کنـد که احتمال برگـزاری رویدادهای 

یادداشت اینستاگرامی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

امروز در بحران کرونا کجا ایستاده ایم

3 نوع جوهر زیستی به تجاری سازی می رسد

بیل گیتس: تا پاییز سال 2021 از کرونا در امان نخواهیم بود

دریچــه

حمل ونقل ریلی در کش��ور یکی از پرطرفدارترین و ایمن ترین روش هایی اس��ت که 
مردم برای جابه جایی از آن استفاده می کنند، اما این سیستم هم برای ماندگاری و ارائه 
مناسب خدمات به مشتریان نیاز به شبکه ای منسجم از خدمات تعمیر و نگهداری دارد. 
ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری هم با همین هدف به دنبال ایجاد این شبکه با همکاری دیگر حلقه های موثر 

حمل ونقل ریلی در کشور است.
 عدم توجه به این موضوع، تبعات زیادی برای متولیان این حوزه دارد. کاهش رغبت 
مس��افران به اس��تفاده از این نوع حمل ونقل و زمان بر ش��دن ارائه خدمات از جمله این 
مش��کالت و تبعات اس��ت، اما تعمیر و نگهداري به موقع و مناس��ب خطوط ریلی نقش 

بسزایي در تامین ایمني و باال بردن سرعت ارائه خدمات در این بخش دارد.

شبکه منسجم تعمیر و نگهداری 
ریلی ایجاد می شود

شنبه
23 فروردین 1399

شماره 1519
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چین در س��ال ۲۰۱۹ میالدی بیش از ۵۸ هزار حق امتیاز اختراع 
به طور بین المللی ثبت کرده و به این ترتیب از آمریکا پیش��ی گرفته 
اس��ت. آمریکا 4۱سال مداوم بیشترین حق امتیاز اختراع در جهان را 

ثبت کرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
گ��زارش  نخب��گان،  ملی  بنی��اد 
مالکی��ت  س��ازمان  عملک��رد 
معنوی)WIPO( در سال ۲۰۱۹ 
ارتقایافته  عملکرد  نش��ان دهنده 
چین درخصوص ثبت حق امتیاز 
اختراع اس��ت. طبق این گزارش 
در سال گذش��ته چین به عنوان 
بزرگ ترین منبع درخواست حق 
امتی��از اخت��راع بین المللی ثبت 
آمری��کا  از    WIPO در  ش��ده 

پیشی گرفته است.
چین در س��ال ۲۰۱۹ می��الدی ۵۸ هزار و ۹۹۰ درخواس��ت حق 
امتیاز اختراع در WIPO  ثبت کرده اس��ت. این در حالی است که 
آمریکا در سال گذشته ۵۷هزار و ۸4۰ درخواست حق امتیاز اختراع 

ثبت کرده است.
البت��ه بای��د اش��اره کرد طی 4۱ س��ال گذش��ته آمریکا همیش��ه 
بزرگ تری��ن منبع درخواس��ت ح��ق امتی��از اخت��راع بین المللی در 

WIPO بوده است.
س��ال ۲۰۱۹ می��الدی چین 
بی��ش از ۵۸ هزار ح��ق امتیاز 
اخت��راع به طور بین المللی ثبت 
ک��رده و به این ترتیب از آمریکا 
پیش��ی گرفت��ه اس��ت. آمریکا 
4۱س��ال مداوم بیش��ترین حق 
امتی��از اختراع در جهان را ثبت 

کرده است.
عملکرد  گ��زارش  همچنی��ن 
 ۲۰۱۹ س��ال  در   )WIPO(
نش��ان می دهد هوآوی در سال 
گذش��ته میالدی در کل 44۱۱ 
حق امتیاز اختراع در سطح بین المللی ثبت کرده است. به این ترتیب 
هوآوی شرکتی با بیش��ترین حق امتیاز اختراع ثبت شده در سراسر 

جهان به حساب می آید.

محصولی »ایران س��اخت« بار دیگر در دل بحران گره گش��ا شد. سوییچ های 
مخابراتی پرظرفیت که در س��امانه 4۰۳۰ به کار رفته اس��ت؛ محصولی برآمده 
از زیس��ت بوم فناوری و نوآوری که اگر نبود، تامین آن از خارج کش��ور ماه ها 

زمان نیاز داشت، اما با محصول تولید یک شرکت 
دانش بنیان این سامانه برای پاسخگویی به مردم 

کشور ظرف ۷۲ ساعت راه اندازی شد.
 ش��یوع کرون��ا توانمن��دی دانش بنیان ها 
در عرصه ه��ای گوناگ��ون را ب��ار دیگ��ر به 
نمای��ش درآورد. ب��ا بروز این بحران س��تاد 
مل��ی مقابله با کرون��ا ب��رای فاصله  گذاری 
و پاس��خگویی ب��ه س��واالت مردم س��امانه 
تلفنی 4۰۳۰ را راه اندازی کرد؛ س��امانه ای 
که جمعیت میلیون��ی را باید مدیریت کند. 
یکی از زیرس��اخت های الزم برای ایجاد آن 
س��وییچ های مخابراتی پرظرفی��ت بود. در 
ش��رایط عادی چندین م��اه وارد کردن این 

محصول دارای فناوری پیشرفته زمان می برد.
اما با محصولی »ایران س��اخت« این نیاز رفع ش��د و ظرف مدت ۷۲ س��اعت 
این مرکز تلفن راه اندازی ش��د تا با پاس��خگویی س��واالت از نگرانی و اضطراب 

مردم کاسته شود.
ش��رکت دانش بنیان صنایع ارتباطی آوا کار طراحی و س��اخت س��وییچ های 
مخابرات��ی پرظرفی��ت را انجام می دهد. انوش��یروان مرآت مدیر این ش��رکت 
دانش بنیان درباره این محصول گفت: از فناوری 
مخابراتی نسل جدید برای توسعه این محصول 
استفاده شده اس��ت. این سوییچ ها در برقراری 
ارتباط��ات تلفنی کاربرد دارد. پیش از تولید آن 
در داخل سازمان ها و ارگان ها باید از محصوالت 
اروپای��ی و چینی برای رفع نیاز خود اس��تفاده 
می کردن��د اما اکنون این محص��ول جایگزینی 

برای آنها است.
 م��رآت ادامه داد: س��ازمان های متوس��ط و 
بزرگ ارتباطات مخابرات��ی و تلفنی خود میان 
کاربران را با این سوییچ ها برقرار می کنند. بدین 
معنا که اگر س��ازمان ها دارای شعب مختلف با 
پراکندگ��ی جغرافیایی باش��ند به س��وییچ های 
پرظرفیت نیاز دارند. ش��رکت مخابرات ایران نیز در توس��عه جدید خود از این 
محصول اس��تفاده کرده است و اکنون ش��بکه مخابرات در ۱۱ استان کشور از 

این محصول استفاده کرده اند.

سوییچ های مخابراتی »ایران ساخت« در مبارزه با کرونا گره گشا شدچین بعد از 4٠ سال به برتری آمریکا در ثبت اختراع پایان داد

ش��رکت های دانش بنیان بی��ش از هر چیز به بازارهای رو به رش��د 
ب��رای محصوالت خود نی��از دارند. برنامه ریزی ویژه برای بازارس��ازی 
محص��والت دانش بنی��ان برای کمک ب��ه رف��ع نیازمندی های صنایع 
کش��ور، از جمله طرح های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

برای سال ۱۳۹۹ است.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، ش��رکت های 
دانش بنی��ان بیش از هر چیز به بازارهای رو به رش��د برای محصوالت 
خ��ود نی��از دارن��د. برنامه ریزی وی��ژه ب��رای بازارس��ازی محصوالت 
دانش بنیان برای کمک به رفع نیازمندی های صنایع کش��ور، از جمله 
طرح های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای سال ۱۳۹۹ 

است.
از جمله مهم ترین وظایفی که برعهده مرکز ش��رکت ها و موسسات 
دانش بنیان قرار دارد، ارزیابی و شناس��ایی شرکت های دانش بنیان در 
سطح کشور است. ارائه حمایت های موردنیاز شرکت های دانش بنیان 
نیز مح��ور دیگر فعالیت های ای��ن مرکز را دربر می گی��رد. این مرکز 
ماهیانه چند صد ش��رکت دانش بنیان را ک��ه به صورت الکترونیکی و 
غیرحضوری تش��کیل پرونده داده اند، مورد بررس��ی و غربالگری اولیه 

قرار می دهد.
معیارهای اولیه

شرکت های دانش بنیان از حیث  مالکیت و احراز تعلق آن به بخش 
خصوصی، نوع و س��طح فناوری محص��والت تولیدی و از لحاظ بومی 
بودن دانش فنی در داخل شرکت مورد بررسی و پایش قرار می گیرند. 
در صورتی که ش��رکتی از نظر این س��ه معیار اولیه م��ورد تایید قرار 
گیرد، به عنوان ش��رکت دانش بنیان شناس��ایی می ش��ود و در سایت 
این مرکز درج می ش��ود. همچنین ش��رکت دانش بنیان تاییدشده، به 
نهاده��ای حمایتی و صندوق های همکار ب��ا معاونت علمی و فناوری، 

جهت اخذ تسهیالت و معافیت ها معرفی می شود.
به روزرسانی پروتکل ها

براساس دس��تورالعمل ها معیارها و پروتکل های ارزیابی متناسب با 
مقتضیات جدید، به روز رس��انی شود. به عنوان مثال، کاالیی که چند 
سال قبل به عنوان یک محصول دانش بنیان شناسایی می شد، ممکن 
اس��ت امروز به یک فناوری معمول و در دسترس همه تبدیل شده و 
دیگر لبه فناوری محس��وب نشود و به عنوان یک محصول دانش بنیان 
تلقی نگردد. این رصد و پایش مداوم، کمک می کند که ش��رکت های 

دارای فناوری برتر، از سایر شرکت ها متمایز شوند.
بررسی دوره ای شرکت ها

پرونده ش��رکت ها ب��ه ص��ورت دوره ای، مورد بازبین��ی مجدد قرار 
می گیرد. در واقع تاییدیه اولیه، موقت محس��وب می شود و در ارزیابی 
جدید، هم محصوالت قدیمی ش��رکت از نظر س��طح فن��اوری مورد 
بازبین��ی قرار می گیرد و ه��م تولیدات جدید آنها مورد بررس��ی قرار 
می گی��رد. در فرآیند های تایید و ارزیابی نیز ب��ا هدف تمرکززدایی و 
کاهش بار اجرایی این مرکز، فرآیندهای اجرایی ارزیابی به کارگزاران 
مورد وثوق س��پرده ش��ده اس��ت و نتایج ارزیابی ها، در انتها به تایید 
کارگروه های تخصص��ی در حوزه های مختلف مانند فناوری اطالعات، 

الکترونیک، مواد و تجهیزات پیشرفته و... می رسد.
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

براس��اس قانون، حمایت های ویژه ای برای تسهیل امور شرکت های 
دانش بنیان در نظر گرفته ش��ده که با همکاری دستگاه ها و نهادهای 
مختلف در حال انجام اس��ت و در سال ۱۳۹۸ این حمایت ها به شکل 

گسترده تر و متنوع تری به شرکت های دانش بنیان ارائه شد.
این مس��ئله باعث شکل گیری همکاری های مختلفی با دستگاه های 
ذی ربط ش��ده اس��ت. به عنوان مثال همکاری با دس��تگاهای متولی 
در زمین��ه ارائه معافیت ه��ای مالیاتی، گمرک��ی و معافیت حق بیمه 
قراردادهای دانش بنیان ش��کل گرفته اس��ت. تس��هیالت ویژه ای که 
س��تاد کل نیروهای مس��لح در زمینه خدمت نظ��ام وظیفه به منابع 
انسانی فعال در ش��رکت های دانش بنیان عرضه می کند و همکاری با 
صندوق توس��عه ملی در زمینه گسترش خدمات مالی به شرکت های 
دانش بنیان نمون��ه ای از این همکاری ها اس��ت. همچنین همکاری با 
برخی ش��هرداری ها، در زمینه استقرار دفاتر ش��رکت ها و همکاری با 
صدا و سیما در زمینه فعالیت های ترویجی، دیگر نمونه های قابل ذکر 

در این زمینه است.
ارائه بیش از 5٠ عنوان مشاوره رایگان و خدمات تخصصی 

کسب و کار
ارائ��ه بیش از ۵۰ عنوان مش��اوره رایگان و تخصصی به ش��رکت های 
دانش بنیان از جمله  دیگر خدمات ارائه ش��ده به شرکت های دانش بنیان 
اس��ت. این خدم��ات مش��اوره در حوزه های گس��ترده ای از جمله بیمه، 
مالیات، بازاریابی، حقوقی و عقد قراردادها و.... عرضه می ش��ود. برگزاری 
نشست های آموزشی در سطح کشور و عرضه خدمات توانمندسازی نظیر 
خدمات بازاریابی، حس��ابداری، طراحی صنعتی محصوالت دانش بنیان، 
ارزش گذاری دانش فنی، صدور بیمه نامه مس��ئولیت کاال برای پوش��ش 
ریسک به کارگیری محصوالت دانش بنیان و جبران خسارت های احتمالی 
ناش��ی از آن، آسیب شناسی و ارتقای منابع انسانی شرکت ها، حمایت از 
تهیه تکنیکال فایل برای شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی، نمونه های 

دیگری از این نوع حمایت ها است.
 حمایت از صادرات محصوالت دانش بنیان

بس��ته ویژه ای ب��رای حمایت از ص��ادرات محص��والت دانش بنیان 
طراحی و اجرا ش��ده است که بر این اس��اس شرکت های دانش بنیان 
می توانن��د برای ص��ادرات محصوالت خود، از خدم��ات مختلف نظیر 
حضور در نمایش��گاه های معتبر بین المللی، ثب��ت پتنت در بازارهای 

صادراتی، انجام تحقیقات بازارهای بین المللی و... استفاده کنند.
 رفع نیازمندی های صنایع

در حال حاض��ر یک بانک اطالعاتی جامع و دقیق از توانمندی های 
ش��رکت های دانش بنیان وجود دارد که عدم ش��کل گیری آن پیش از 
این، یک خأل جدی محسوب می شد. براساس این اطالعات، متناسب 
با نیازمندی های موجود در صنایع مختلف، توانمندی ها و ظرفیت های 
موجود در میان ش��رکت های دانش بنیان به صنایع معرفی می ش��ود. 
کم��ک به اتصال میان این دو بخ��ش، عالوه بر کمک به رفع نیازهای 
کش��ور، به ایجاد بازار برای محصوالت دانش بنیان نیز کمک می کند. 
در همی��ن زمینه، س��ازوکارهای قانونی برای عقد قرارداد و حمایت از 
ساخت بار اول محصوالت دانش بنیان در زمینه های راهبردی موردنیاز 

دستگاه های مشمول برگزاری قانون مناقصات نیز ایجاد شده است.
توسعه فعالیت ها در سال ١399

با توجه به اهم تمهیدات انجام گرفته در س��ال قبل، این فعالیت ها 
در سال ۱۳۹۹ نیز پیگیری خواهد شد. به طور خاص در سال ۱۳۹۹، 
بازارس��ازی برای محصوالت دانش بنی��ان و رفع نیازمندی های صنایع 
کش��ور و پاس��خ به نیازهای فناورانه صنایع بزرگ، یکی از محورهای 
فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهد بود که برای 

آن برنامه ریزی ویژه ای صورت گرفته است.

آینده امیدوار بود، این در حالی است که از صدها واکسنی که در حال تولید هستند، فقط 
چند مورد مؤثر خواهند بود.

در حال حاضر ١٠٠ واکسـن در دسـت سـاخت اسـت که ١٠ تـای آنها از جمله واکسـن 
Moderna-NIAID »نتایج بسـیار امیدوارکننده ای« داشته اند. فاز اول آزمایش انسانی 
این واکسـن اواخر اسـفندماه شروع شد و آزمایش بقیه واکسـن ها نیز از ماه آینده شروع 

می شود.
گیتـس می گوید اگـر ایاالت متحده بتوانـد بیماری کووید ١9 را در ماه  هـای آوریل و مه 
کنتـرل کند، می تـوان انتظار بـاز شـدن کارخانه ها، مـدارس و از سـرگیری فعالیت های 
ساختمان سـازی و ... را داشـت. البتـه او اضافه می کنـد که احتمال برگـزاری رویدادهای 

ورزشی تا زمان آماده شدن واکسن و توزیع آن بین مردم بسیار کم است.
او خبـر خوب هـم می دهد و می گوید جهان پس از بحران کرونـا احتماال دیگر با بحرانی 
شـبیه به کووید ١9 مواجه نخواهد شـد، چون این بحران درس های زیادی به بشر داده و با 
اسـتفاده از داروهایی که در حال حاضر برای درمان این بیماری در دسـت ساخت هستند، 

می توان در آینده قبل از شیوع گسترده عوامل بیماری زا آنها را کنترل کرد.
بیل گیتس می افزاید که »بنیاد بیل و ملیندا گیتس« عالوه بر سـرعت بخشیدن به روند 
سـاخت واکسـن ها، روی مبحث درمانشناسـی هم تمرکز کرده، بنابراین می توان چندین 
کالس مختلف از داروها را در مدت زمان کم توسـعه داد و در آینده پس از شـیوع بیماری 

جدید داروی موثر آن را چهار تا شش ماه بعد تولید کرد.

سال جهش در بازار سازی محصوالت دانش بنیان است

بیل گیتس: تا پاییز سال 2021 از کرونا در امان نخواهیم بود

یادداشـت

دسترس��ی کس��ب وکارهای خصوصی به پایگاه های داده دولتی با همکاری کارگروه 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی  تسهیل می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان به نقل از دبیرخانه شورای اجرایی 
فناوری اطالعات کشور، تسهیل دسترس��ی کسب وکارهای خصوصی به زیرساخت ها و 
پایگاه های داده دولتی و ملی، از اصول توس��عه محس��وب می ش��ود. از این رو کارگروه 
تعامل پذی��ری دول��ت الکترونیکی و س��تاد توس��عه فناوری ه��ای اقتص��اد دیجیتال و 
هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قصد دارند در راستای ایجاد 
ش��رایطی برای تس��ریع در هماهنگی های میان بخش خصوص��ی و دولتی و جهش در 
توس��عه و تولید، امکان دسترس��ی کس��ب وکارهای بخش خصوصی را به سرویس های 

داده دولتی فراهم کنند.

دسترسی کسب وکارها به پایگاه های 
داده دولتی تسهیل می شود



فروش یکی از مهم ترین مس��ائل هر شرکتی محسوب می شود. بدون 
این بخش عمال بقا غیرممکن بوده و تمامی تالش ها بدون دلیل خواهد 
ش��د. اگرچه تمامی افراد در این رابطه تالش هایی را انجام می دهند، با 
این حال در صورت عدم آگاهی از بهترین روش های موجود، بدون شک 
بازنده میدان خواهید بود. این نکته را همواره به خاطر داش��ته باش��ید 
که در هیچ بازاری ش��ما تنها نبوده و این موضوع باعث می ش��ود تا در 
صورت عملکرد ضعیف شما، موقعیت برای سایر برندها کامال مهیا شود. 
به همین خاطر ضروری است تا در این رابطه با دقت عمل باالیی رفتار 
کنید. در این راستا به بررسی ۱۵ اقدام ضروری برای تجربه فروش باال، 

خواهیم پرداخت.
١-اهداف خود را مشخص کنید 

بدون هدف انجام هر کاری به شکل صحیح و نتیجه بخش عمال غیرممکن 
بوده و این مسئله باعث خواهد شد تا تمامی تالش و هزینه شما با نتیجه 
الزم همراه نباش��د. در این راس��تا توصیه می ش��ود که قبل از هر اقدامی 
اهداف خود از حضور در بازار را تعیین کنید با طی کردن این مرحله شما 
قادر خواهید بود تا اس��تراتژی های خود برای رس��یدن به هر یک از آنها را 
طرح ریزی کنید. این امر کمک خواهد کرد تا تمامی اقدامات ش��ما کامال 

اصولی و بر طبق یک برنامه درست پیش برود. 
2-محصول خود را بشناسید

شما باید باالترین سطح اطالعات را در رابطه با محصولی که قصد فروش 
آن را دارید، داش��ته باشید  این امر کمک خواهد کرد تا امکان جلب توجه 
فراهم شود. این امر در حالی است که در حال حاضر بسیاری از افراد اقدام 
ب��ه فروش محصول��ی می کنند که در رابطه با آن اطالع��ات الزم را ندارند. 
ش��اید به این خاطر است که شرکت هایی که خود تولیدکننده و فروشنده 
یک محصول هستند، معموال موفق تر ظاهر می شوند. در این راستا توصیه 
می شود تا زمانی را صرف شناخت کامل محصول خود کنید. این امر شامل 
حتی کوچک ترین اطالعات نیز می شود. پس از طی کردن این مرحله شما 

قادر به شناسایی روش درست تبلیغ محصوالت خواهید بود. 
3-نیاز جامعه هدف را بشناسید

آیا ش��ما درست در راس��تای رفع حداقل یک نیاز مخاطب هستید؟ اگر 
پاس��خ به این س��وال منفی است، توصیه می ش��ود تا پا را فراتر نگذاشته و 
بازنگری جدی را انجام دهید. درواقع محصول شما باید ارزش کافی را داشته 
باشد در غیر این صورت حتی بهترین تبلیغات و تکنیک های فروش نیر قادر 
نخواهد بود که موفقیت طوالنی مدت را برای ش��ما به همراه داشته باشد. 
نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که اقدامات شما 
در این بخش تنها به خود محصول محدود نبوده و شما می توانید با ایجاد 
یک تفاوت جذاب در شیوه خدمت رسانی به مشتری نیز در این رابطه کامال 

موفق ظاهر شده و در مقایسه با سایر رقبا در جایگاه باالتری قرار گیرید
4-جذابیت داشته باشید

بس��یاری از برندها به نحوی اقدام ب��ه فروش محصول خود می کنند که 
ابدا برای مخاطب حتی کوچک ترین جذابیتی را نداشته و این مسئله باعث 
می شود که علی رغم تالش های قابل توجه، نتیجه خوبی را به دست نیاورند. 
به همین خاطر توصیه می شود که تا حد امکان جذابیت ایجاد کنید. برای 
مثال استفاده از افراد مشهور به عنوان سفیر و معرف برند، یکی از ساده ترین 
این اقدامات محس��وب می ش��ود. این اقدام باعث خواهد شد تا دیگر صرفا 
کیفیت و یا قیمت محصول، معیار خرید نباش��د. برای مثال پس از عرضه 
سری فیلم های جیمز باند، میزان استقبال از محصوالت برند خودروسازی 
استون مارتین افزایش خیره کننده ای را پیدا کرد. درواقع ایجاد یک جذابیت 
باعث می ش��ود تا بسیاری از نقص های موجود دیگر مورد توجه قرار نگیرد. 
بدون ش��ک با کمی خالقیت می توانید در این رابطه اقدامات بسیار خوبی 
را انجام دهید. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است 
که توجه به اقدامات انجام ش��ده از س��وی سایر برندها نیز می تواند به شما 

ایده های جدیدی را بدهد. برای مثال ممکن اس��ت یک برند خارج، اقدامی 
را انجام داده باشد که شما می توانید با پیاده سازی آن در کشور خود، نتایج 
بسیار خوبی را به دست آورید. برای تکمیل اطالعات خود نیز در این رابطه 
بهتر است تا مقاالت موجود در رابطه با چگونگی ایجاد جذابیت برای یک 

محصول را مطالعه کنید.
5-تمرکز خود را حفظ کنید

حیطه کاری ش��ما باید کامال مشخص باشد در غیر این صورت مخاطب 
قادر نخواهد بود تا ارتباط الزم را با شما برقرار سازد. به همین خاطر توصیه 
می شود که یک بازار مشخص برای خود داشته باشید. این امر باعث خواهد 
شد تا فرصت حرفه ای شدن در آن را پیدا کنید. این امر در حالی است که 
اگر بخواهید دائما حوزه کاری خود را عوض کنید، بدون ش��ک در بهترین 
حالت در هر یک از آنها تنها یک سطح معمولی را خواهید داشت. این نکته 
را همواره به خاطر داشته باشید که در ابتدای شروع کار خود با مشکالتی 
مواجه خواهید ش��د و حتی ممکن اس��ت درآمد قابل توجهی را به دست 
نیاورید. با نگاهی به نقطه شروع تمامی برندهای مطرح حال حاضر، پی به 
درستی این گفته خواهید برد. در نهایت توجه داشته باشید که بهتر است تا 
حداقل یک مشاور باسابقه در کنار خود داشته باشید. این امر باعث خواهد 

شد تا ریسک کاری شما با کاهشی چشمگیر مواجه شود. 
6-قیمت گذاری درستی را داشته باشید

بدون ش��ک تا زمانی که به یک برند محبوب تبدیل نش��ده باشید، افراد 
هزینه باالیی را برای شما پرداخت نخواهند کرد. به همین خاطر بسیار مهم 
اس��ت که قیمت شما کامال رقابتی باش��د. این موضوع باعث خواهد شد تا 
ضمن تضمین فروش، همه چیز به صورت مرحله ای رشد کند. در این رابطه 
ضروری اس��ت که در ابتدای کار خود هزینه کمتری را در مقایسه با سایر 
رقبای خود ارائه دهید، با این حال فراموش نکنید که این اقدام شما نباید 
باعث شود که از کیفیت کار شما کاسته شود. به همین خاطر ضروری است 
تا حتی کیفیت باالتر از استاندارد بازار را نیز داشته باشید. این امر درست 
اقدامی است که برندی نظیر هوآوی به لطف آن، اکنون به یکی از سه برند 

اصلی حوزه تولید گوشی های هوشمند تبدیل شده است. 
7-آنالیز داشته باشید

ش��ما باید تمامی اطالعات خود و اوضاع بازار را مورد ارزیابی قرار دهید. 
این مس��ئله بر روی تصمیم های آتی ش��ما نقش بسیار تعیین کننده ای را 
خواهد داشت. در این راستا شما به تیمی برای این کار نیاز خواهید داشت. 
علت این مس��ئله به این خاطر است که حتی گردآوری اطالعات نیز امری 
سخت خواهد بود. در نهایت توصیه می شود که اطالعات خود را به صورت 
آمار درآورید. این مسئله کمک خواهد کرد تا امکان مقایسه نیز فراهم باشد. 
همچنین با استفاده از همین اطالعات، شما قدرت پیش بینی آینده را نیز 

به دست خواهید آورد. 
8-زنجیره تامین خود را شکل دهید

حت��ی در بهترین حالت ممکن نیز قادر نخواهی��د بود تا همه چیز را به 
تنهایی تولید کنید. به همین خاطر بسیار مهم است که برندهای مناسبی را 
برای تامین نیاز خود پیدا کنید. با تکمیل این بخش شما هیچ گاه با مشکل 
جدی مواجه نشده و وجود کافی محصول، باعث می شود تا در کمترین زمان 
ممکن، محصوالت را در اختیار افراد قرار دهید. نکته دیگری که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که شما باید در زمینه فروش کامال آینده نگرانه 
رفتار کنید. در غیر این صورت حتی قادر به پایان رساندن سال اول فعالیت 

خود نیز نخواهید بود. 
9-ارزش سازی داشته باشید 

چه دلیلی وجود دارد که افراد شما را به جای برندی دیگر انتخاب کنند؟ 
درواقع ش��ما باید چندین دلیل و ارزش برای خود داشته باشید. برای این 
موضوع توصیه می شود که نگاهی به برندهای موجود در بازار داشته باشید. 
همچنین این امر که خود را از نگاه مش��تری مشاهده کنید، کمک خواهد 
کرد تا اقدامات ش��ما کامال موردپس��ند آنها قرار گیرد. در نهایت فراموش 
نکنید که حتی ایده های به ظاهر س��اده، در صورتی که به خوبی پرداخته 

شوند، می توانند راهکاری طالیی باشند. 

١٠- شیوه های متنوعی را در دستور کار خود قرار دهید
اگر تنها بخواهید با اتکا بر یک روش به کار خود ادامه دهید، بدون شک 
نتیجه خوبی را به دست نخواهید آورد. علت این امر به این خاطر است که 
شرایط بازار همواره در حال تغییر بوده و مشتریان نیز از یک سلیقه یکسان 
برخوردار نیستند. به همین خاطر شما باید در شیوه های فروش خود تنوع 
الزم را داش��ته باش��ید. همچنین توصیه می شود که از فروش آنالین غافل 

نشده و در شبکه های اجتماعی نیز حضور پررنگی را داشته باشید.
١١-انعطاف داشته باشید

این بخش مخصوص رویارویی با مش��تری بوده و الزم اس��ت تا انعطاف 
باالیی را داش��ته باش��ید. برای مثال ممکن است نیاز باشد که سریعا شما 
ش��یوه رفتاری خود را عوض کرده و یا شدیدترین انتقادها را تحمل کنید. 
تحت این شرایط اگر بخواهید طبق یکسری اصول از پیش تعیین شده رفتار 
کنید، بدون شک ثمره فعالیت شما بهترین نخواهد بود. در این رابطه توصیه 
می شود تا اصول مذاکره و فروشندگی را در مقاالت، کتاب ها و سخنرانی های 
موجود، م��ورد مطالعه قرار دهید. در نهایت اگر در برخورد با مش��تری به 
نکته جالب و جدیدی برخورد کردید، الزامی است تا آن را یادداشت کنید. 
از این موارد می توان به عنوان راهنمای عمل برای موردهای مش��ابه دیگر 

استفاده کرد. 
١2- مشتری مداری را جدی بگیرید

ش��ما باید تمامی تالش خود را برای جلب رضایت مشتریان خود انجام 
دهی��د. در این رابطه ضروری اس��ت تا امکاناتی نظیر مرجوعی کردن کاال، 
گارانتی، پش��تیبانی و… وجود داشته باشد. در این رابطه به هر میزان که 
خالقیت باالتری را داشته باشید، بدون شک نتیجه بهتری را نیز به دست 
خواهید آورد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید هزینه  فرصت 
شما است. درواقع با پرداختن به یک اقدام، شما شانس خود را برای انجام 
فعالیت های دیگر از دست خواهید داد. به همین خاطر بسیار مهم است که 
اولویت را بر روی خواست مشتری قرار دهید. در این رابطه یک نظرسنجی 
ساده، کامال کارساز خواهد بود. همچنین نوع رفتار با حتی بدترین انتقادات، 
شخصیت برند شما را نش��ان خواهد داد. به همین خاطر از آموزش مداوم 

تیم فروش، غافل نشوید.
١3-قوانین را شخصی سازی کنید

بس��یاری از قوانین وجود دارد که در صورت تالش برای به اجرا گذاشتن 
بی نقص آن، به احتمال زیاد با مشکالت متعددی مواجه خواهید شد. علت 
این امر به این خاطر است که شرایط شما حتما با زمانی که یک قانون وضع 
شده است تفاوت هایی را خواهد داشت. به همین خاطر اگر تفاوت هایی را در 
آن اعمال نکنید، بدون شک با بدترین نتایج مواجه خواهید شد. همچنین 
فراموش نکنید که اگر در این زمینه ابداعاتی نیز داش��ته باشید، با رشدی 
چشمگیر مواجه خواهید شد. به همین خاطر صرفا به دنبال موارد موجود 

و تقلید نباشید.
١4-CRM را جدی بگیرید

منظور از این بخش مدیریت ارتباط با مشتری است که بسیار حیاتی بوده و 
الزم است تا اصول آن را فرا گیرید. هدف آن نیز این است که نیازهای مشتری 
به بهترین شکل مدیریت شود. درواقع در موارد متعدد مشاهده شده است که 
به علت عدم توجه به میزان و زمان درس��ت اضافه کردن یک خدمت جدید، 
سطح توقع مشتری به مراتب بیشتر از حد توان یک شرکت شده است. بدون 
ش��ک برای عدم درگیرشدن با اینچنین شرایطی، یادگیری اصول این بخش 
ضروری خواهد بود. برای مثال شما باید فرق مدل استراتژیک و تعاملی را بدانید.

١5-ذهنیت منفی را کنار بگذارید
این امر یک واقعیت است که در زمینه فروش، شما بارها با پاسخ های منفی 
مواجه خواهید شد. تحت این شرایط اگر ذهنیت منفی داشته باشید، خیلی زود 
ناامید می شوند. همچنین با چنین ذهنیتی شما بیشتر بر روی مشکالت تمرکز 
خواهید کرد. این امر در حالی است که جهان در دست مثبت اندیش ها بوده و 
برای این افراد عمال نقطه پایان و سدی واقعی وجود نخواهد داشت. علت این امر 

به این خاطر است که آنها بیشتر بر روی رفع مشکل تمرکز دارند.
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انتخاب نام برند با 5 راهکار طالیی

ن��ام برند یک��ی از مهم ترین اقدامات محس��وب می ش��ود و برای 
همیشه، همراه شما باقی خواهد ماند. به همین خاطر ضروری است 
تا نس��بت به آن توجه ویژه ای را داش��ته باشید، با این حال بسیاری 
از اف��راد در این رابطه با مش��کل مواجه ش��ده و همین امر احتمال 
انتخابی اشتباه را افزایش می دهد. بدون شک آگاهی از راهکارهای 
موج��ود در این رابط��ه می تواند نتیجه کار را متحول س��ازد. بدون 
ش��ک هنگامی که با آگاهی یک اقدامی را انج��ام دهید، نتایج کار 
تفاوت چش��مگیری را پیدا خواهد کرد. در ادامه به بررسی این پنج 
راهکار خواهیم پرداخت. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید 
این است که روش های معرفی شده، ممکن است با یکدیگر در تضاد 
باش��ند. به همین خاطر نباید تصور کنید که می توانید همه آنها را 
به صورت همزمان مورد استفاده قرار دهید، با این حال در مواردی 
که مش��کلی وجود ندارد، انج��ام این اقدام می توان��د نتیجه کار را 

بهتر کند. 
١-آشنایی

نام برند باید برای جامعه هدف مفهومی آش��نا را داش��ته باشد تا 
ام��کان ارتباط برقرار کردن س��ریع با آن مهیا باش��د. در این رابطه 
توصیه می شود که از انتخاب نام-های عجیب که حتی درک مفهوم 
آن س��خت اس��ت و جامعه با آن آش��نایی الزم را ندارند، خودداری 
کنی��د. همچنین رعایت این نکته ضروری اس��ت که نام ش��ما باید 
کوتاه و س��اده باشد تا به سادگی در ذهن ماندگار شود. درواقع یک 
نام ساده و آشنا، به فعالیت های به مراتب کمتری برای ماندگارشدن 
نیاز خواهد داش��ت. در نهایت توجه داشته باشید که در این بخش 
می توان از نوستالژی کمک گرفته و نام هایی را انتخاب کرد که افراد 

از گذشته با آن آشنایی دارند. 
2-قافیه

هم قافی��ه بودن نام برند با ش��عار انتخابی، جذابیت کار را افزایش 
می دهد. این امر احتمال ماندگاری برند در ذهن را بسیار باال خواهد 
برد. در این رابطه اگر نام برند از دو یا چند کلمه تش��کیل می شود، 
ضروری اس��ت تا هماهنگی و موزون بودن میان آنها وجود داش��ته 
باش��د. همچنین از اس��تعاره می توانید برای انتقال مفهوم موردنظر 
خود استفاده کنید، با این حال توجه داشته باشید که این اقدامات 
تنها زمانی نتیجه بخش خواهد بود که برای نخستین بار انجام شده 
باش��د. به همین خاطر الزم است تا از عدم تکراری بودن، اطمینان 
حاصل کنید. در حال حاضر انواع س��ایت ها و موسسات وجود دارند 
که شما را در آگاهی پیدا کردن نسبت به این مسئله کمک خواهند 

کرد. به همین خاطر نباید آن را سخت تلقی کنید. 
3-تلفظ

ای��ن امر که تلفظ نام برند ش��ما عجیب و منحصر به فرد باش��د، 
به علت متفاوت بودن، ش��انس ماندگاری بیشتر آن افزایش خواهد 
یافت. طبق این سیاس��ت حتی می توان از کلماتی کمتر ش��ناخته 

شده استفاده کرد تا کنجکاوی افراد به خوبی تحریک شود. 
4-ارتباط 

نام انتخاب ش��ده باید ارتباط الزم را با فعالیت شما داشته باشد. 
در غیر این صورت جلوه جالبی را نخواهد داش��ت. در این رابطه به 
هر میزان که نام انتخاب ش��ده، معنای بزرگ تر و ارزش��مندتری را 
دربر بگیرد، بدون شک تصور ذهنی بهتری را در ذهن مخاطبان به 
همراه خواهد داشت. همچنین این نکته را فراموش نکنید که تلفظ 
برخی از کلمات در ابتدای جمله، سخت بوده و بهتر است تا آنها را 
جزو اولویت های اول خود قرار ندهید. در نهایت فراموش نکنید که 
شما باید اطمینان داشته باشید که در صورت مخفف شدن نام برند، 
کلمه ای با معنای بد و رکیک ش��کل نگیرد. ای��ن موضوع می تواند 
تاثیر مخرب بس��یاری را به همراه داشته باشد. در نهایت بهتر است 
تا از کلماتی استفاده کنید که معنایی را به صورت همزمان در ذهن 
تداعی کند. برای مثال ب��رای انتخاب نام برند فعال در حوزه تولید 
ل��وازم صنعتی، می توانید از نام یک فلز محکم و در عین حال ارزان 
قیمت اس��تفاده کنید تا دو مفهوم موردنیاز در ذهن مخاطب شکل 
گی��رد. در این رابطه فراموش نکنید که نام برند با لوگو آن نیز باید 

ارتباط داشته باشد.
5-نام اشخاص

ش��ما می توانید از نام اش��خاص مطرح برای برند خود اس��تفاده 
کنید. نمونه آن را می-توان برند تس��ال دانس��ت، با این حال در این 
رابطه الزم اس��ت تا مجوزهای الزم را بگیرید تا با مشکالت حقوقی 
مواجه نش��وید. همچنین از نام رویدادهای مهم و اماکن مشهور نیز 

می توانید استفاده کنید. 
در آخر توجه داش��ته باشید که تقلیدکردن و تالش برای انتخابی 
ش��بیه به برندهای مطرح، تنها این نکته را در ذهن تداعی می کند 
که شما یک برند توانا محسوب نشده و صرفا مقلد اقدامات سایرین 
هس��تید. این امر محدوده رشد ش��ما را بیش از حد محدود خواهد 
ک��رد. تحت این ش��رایط دیگر کیفیت کار ش��ما تفاوتی را نخواهد 
داش��ت. علت این امر به این خاطر اس��ت که ن��ام برند، تاثیر منفی 

خود را ایجاد کرده است. 
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امروزه دنیای بازاریابی دس��تخوش تغییرات بس��یار زیادی ش��ده است. اهمیت 
روزافزون نس��ل جوان برای برندها جای هیچ س��والی ندارد. اکنون اگر ما در تالش 
برای موفقیت در حوزه کس��ب و کار هس��تیم، باید به نوجوان��ان به عنوان گروهی 
منحصر به فرد از مخاطب هدف مان نگاه کنیم. پیش از این اغلب برندها نسبت به 
تعامل با نوجوانان به عنوان مشتریان مستقل توجهی نداشتند، با این حال شرایط 

کنونی به طور کامل تغییر کرده است. 
نوجوانان دسترس��ی قابل توجهی ب��ه ابزارهای دیجیتال دارن��د. این امر انگیزه 
آنها برای به اش��تراک گذاری محتوای دیجیتال را افزایش داده است. به این ترتیب 
نسل جوان محصول مورد عالقه  اش را به راحتی با استفاده از گوشی های هوشمند 
با دوس��تان به اش��تراک می گذارد. شاید در نگاه نخس��ت جلب نظر نسل جوان به 
محصوالت برند دش��وار باشد. نکته مهم در این میان توجه به سلیقه ویژه نوجوانان 
اس��ت. اگر محصوالت برند ما براس��اس سلیقه آنها طراحی ش��ود، به احتمال زیاد 

توانایی جلب نظر آنها را خواهیم شد. 
کس��ب و کارهای کوچک بیش از دیگر شرکت ها به جلب توجه نسل جوان نیاز 
دارند. این امر ناش��ی از ماهیت فعالیت آنها و امکان شخصی س��ازی بهینه کاالها و 
خدمات برای آنهاست. مزیت اصلی صاحبان کسب و کار در دوران کنونی دسترسی 
به اطالعات دقیق تر در مقایس��ه با دوران گذشته است بنابراین اغلب کارآفرینان و 
صاحبان کس��ب و کار به خوبی از اهمیت بازاریابی برای نس��ل جوان آگاهی دارند. 
به برخی از آمارهای رس��می درباره نوجوانان آمریکایی در زمینه خرید محصوالت 

توجه کنید:
• براساس گزارش رسمی مقامات ایاالت متحده در سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۳۳.۵ 
میلیون نوجوان در این کش��ور زندگی می کنند. این آمار در حال حاضر به ش��دت 
افزایش یافته است بنابراین برندها با یک بازار کامل و آماده برای بهره برداری مواجه 

هستند. 
• نس��ل میانسال به طور کلی س��االنه ۱۵۸ میلیارد دالر درآمد دارد. بدون تردید 
بخ��ش قابل توجه��ی از این درآمد به هزینه های نوجوان��ان خانواده اختصاص پیدا 

می کند.
• ۱۷درصد از نوجوانان به عنوان اینفلوئنسر در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند. 
بر این اساس آنها ترندهای جذابی برای دیگر کاربران ایجاد می کنند. این امر توجه 

به سلیقه آنها برای حضور موفق در بازار را حیاتی می سازد. 
• از هر ۱۰ نوجوان آمریکایی چهار نفر اقدام به پس انداز پول ش��ان در حسا ب های 
بانکی جداگانه می کنند. این امر به خوبی ارزش پول در نگاه نس��ل جوان را نش��ان 

می دهد. 
بدون تردید بازاریابی برای نوجوانان اهمیت بسیار زیادی دارد. بسیاری از برندها 
هنوز نس��بت به این نکته آگاهی دقیق ندارند. ویژگی اصلی برندهای موفق در این 
میان آگاهی از ش��یوه بازاریابی برای نس��ل جوان اس��ت. هدف اصلی مقاله کنونی 
بررسی بهترین راهکارهای بازاریابی برای نوجوانان است. بی شک چالش های بسیار 
زیادی در این مس��یر وج��ود دارد. هدف اصلی ما تالش ب��رای کاهش چالش های 

موجود به حداقل خواهد بود. 
١. ضرورت مطالعه بازار

تمام برندها پیش از رونمایی از یک محصول مش��خص باید اقدام به مطالعه بازار 
کنند. این امر توانایی بهتری در اختیار ما برای طراحی محصوالت جذاب و مطابق 
با س��لیقه مخاطب هدف قرار می دهد. امروزه برخی از برندها در تالش برای تولید 
محصول براساس دیدگاه شخصی مدیران شان هستند. نتیجه نهایی چنین فرآیندی 

ناتوانی در زمینه جلب نظر مخاطب نوجوان خواهد بود. 
گاهی اوقات ما محصول جذابی برای نس��ل ج��وان تولید می کنیم، اما در زمینه 
اطالع رس��انی ضعیف هس��تیم. این امر چالش اصلی پیش روی کس��ب و کارهای 
کوچک محس��وب می ش��ود. راهکار مناس��ب در ای��ن میان تالش برای اس��تفاده 
از ش��بکه های اجتماعی پرطرفدار در میان نس��ل جوان اس��ت. یکی از پلتفرم های 
محبوب در میان نسل جوان در سراسر دنیا یوتیوب است. ثبت اکانت رسمی در این 
ش��بکه اجتماعی کار دشواری نیست. به این ترتیب ما فرصت کافی برای بارگذاری 

پست های ویدئویی جذاب را خواهیم داشت. 
امروزه فرمت ویدئو طرفدارهای بسیاری در میان نسل جوان دارد. این امر ناشی 

از تمایل نسل جوان برای مشاهده محتوای ویدئویی به جای مطالعه متن یا مشاهده 
تصاویر است بنابراین اس��تراتژی اصلی برند ما باید تولید محتوای ویدئویی جذاب 
برای جلب نظر مخاطب هدف باشد. آموزش نحوه کار با محصول تازه برند یا تاثیر 

آن بر روی زندگی نسل جوان گزینه منطقی محسوب می شود. 
اگ��ر در زمینه تولید پادکس��ت مهارت دارید، به احتمال زی��اد برند مورد عالقه 
مخاطب نسل جوان خواهید بود. یکی از ویژگی های اصلی نوجوانان امروزی عالقه 
به پادکس��ت است بنابراین تمام برندهای جویای موفقیت در بازار کسب و کار باید 
نسبت به تولید پادکست های جذاب اقدام کنند. گاهی اوقات استفاده از شیوه های 
بازاریابی رایج گزینه مطلوبی برای تعامل با مخاطب هدف محسوب نمی شود. تعامل 
با مخاطب نوجوان دقیقا در همین دس��ته قرار می گیرد بنابراین ما باید ش��یوه ای 

متفاوت و مبتنی بر استفاده از فرمت ویدئو و صوت را مدنظر قرار دهیم. 
2. معرفی خود به عنوان برندی جذاب

کس��ب شهرت در میان نس��ل جوان بدون ارائه جلوه ای جذاب امکانپذیر نیست. 
بسیاری از برندها درست مانند افراد بزرگسال با نوجوانان رفتار می کنند. نکته مهم 
در این میان ضرورت شخصی سازی نوع بازاریابی مان برای نسل جوان است. به این 
ترتیب ما فرصت طالیی برای تعامل بهینه با آنها خواهیم داش��ت. مهم ترین نکته 
در زمینه بازاریابی برای نس��ل جوان استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری است. 
نوجوانان همیش��ه مهارت باالیی در زمینه استفاده از فناوری های تازه دارد. به این 
ترتیب ما با اس��تفاده از فناوری های نوین در کمپین های بازاریابی مان امکان جلب 

نظر آنها را خواهیم داشت. 
برخی از برندها در زمینه بازاریابی ثبات الزم را ندارند. به این ترتیب پس از مدت 
زمانی فعالیت مطلوب در حوزه بازاریابی به کلی ناپدید می شوند. مشتریان نوجوان 
تمایل بس��یار باالیی به مشاهده محتوای بازاریابی باکیفیت به طور مداوم دارند. در 

غیر این صورت کار ما برای جلب نظر آنها دشوار خواهد شد. 
3. اهمیت حضور در کنار نوجوانان

بازاریابی برای نسل جوان در شبکه های اجتماعی رایج امکانپذیر نیست. وقتی ما 
در تالش برای شخصی سازی محتوای بازاریابی مان هستیم، باید اقدام به حضور در 
پلتفرم ه��ای مورد عالقه آنها نیز بکنیم. در غیر این صورت  تالش های ما نیمه کاره 
باقی خواهد ماند. امروزه یکی از نکات مهم در زمینه بازاریابی توجه به پلتفرم هدف 
است. برندها برای تعامل با نوجوانان باید درک درستی از شبکه های اجتماعی مورد 
عالقه آنها داش��ته باشند. در غیر این صورت امکان تعامل سازنده با آنها را از دست 

می دهند. 
آژانس بازاریابی رفوئل در زمینه تولید محتوای تخصصی برای نسل جوان مهارت 
باالیی دارد. توصیه اصلی این آژانس برای برندهای مختلف تالش برای شناس��ایی 
دقیق سلیقه مخاطب هدف است. فقط در این صورت امکان شناسایی پلتفرم های 
مورد عالقه آنها فراهم خواهد ش��د. گام بعد حضور در کنار نوجوانان در شبکه های 
اجتماعی دلخواه شان است. به این ترتیب ما بهترین فرصت برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را خواهیم داش��ت. اش��تباه اغلب برندها تصور شرایط یکسان برای 

بازاریابی معطوف به نوجوانان با شرایط یکسان است. 
4. تعامل نزدیک با مخاطب هدف

نسل جوان عالقه بسیار زیادی نسبت به اشتراک گذاری محتوا دارد. این امر شامل 
رد و بدل کردن اطالعات مربوط به محصوالت مورد عالقه شان نیز می شود. بنابراین 
ما باید برنامه دقیقی برای تولید محتوای مورد عالقه مخاطب هدف داش��ته باشیم. 
یکی از نکات مهم در زمینه تقویت انگیزه نوجوانان برای بازنش��ر محتوای بازاریابی 
ما تعامل نزدیک با آنهاس��ت. بسیاری از برندها در زمینه تعامل نزدیک با مخاطب 
هدف ش��ان شکست می خورند. این امر ناشی از عدم برنامه ریزی درست برای ایجاد 
ارتباط پایدار با آنهاس��ت. اگر ما در تالش برای ایجاد ارتباط مناس��ب با نوجوانان 
هس��تیم، باید تا جای ممکن به زاویه دیدش��ان نزدیک شویم. فقط در این صورت 

امکان تاثیرگذاری بر روی آنها فراهم خواهد شد. 
امروزه بسیاری از نوجوانان به جای تعامل رو در رو با دیگران اقدام به استفاده از 
شبکه های اجتماعی می کنند. این امر ضرورت برنامه ریزی برندها برای تعامل نزدیک 
با مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی را بیان می کند. شاید در نگاه نخست این 
امر درست مانند تدوین استراتژی بازاریابی باشد، با این حال تفاوت قابل مالحظه ای 
میان این دو روند وجود دارد. ما عالوه بر تولید محتوای بازاریابی باید در تالش برای 
تعامل با نوجوانان براساس سلیقه خاص هر کدام نیز باشیم. این امر اعتماد آنها به 

کسب و کارمان را به شدت باال خواهد برد. 

5. استفاده از فرصت های ارتقای برند
نوجوانان علی رغم تمام تفاوت هایی که با نس��ل های دیگر دارند، در زمینه خرید 
برخی ویژگی های مشترک هم دارند. این امر شامل استقبال از تخفیف های عمده، 
اس��تفاده از مزایای عضویت در باشگاه مشتریان برندها و همچنین دریافت بن های 
خرید ویژه است. طراحی کمپین های مختلف و ایجاد مناسبت های اختصاصی برای 
برن��د به منظور ارائه تخفیف به مش��تریان نوجوان گزینه کامال منطقی محس��وب 
می شود. این امر امکان تعامل بهتر میان برندها و مشتریان را فراهم خواهد ساخت. 
نکته مهم در اینجا تالش برای اس��تفاده از تخفیف  بر روی محصوالت مورد عالقه 
مشتریان است. در غیر این صورت کمپین ما تاثیرگذاری مطلوبی بر روی مخاطب 

هدف نخواهد داشت. 
امروزه همکاری با اینفلوئنس��رها برای بازاریابی یک استراتژی کاربردی محسوب 
می شود. نسل نوجوان اعتماد بسیار زیادی به اینفلوئنسرها دارد بنابراین در صورت 
نی��از به ارتقای هرچه بهتر برندمان باید به فکر هم��کاری نزدیک با چنین افرادی 
باشیم. نکته مهم در این میان ضرورت انتخاب افراد تاثیرگذار مورد اعتماد مخاطب 

هدف مان است. در غیر این صورت بودجه برندمان هدر می رود. 
6. حمایت از ارزش یا هدفی خاص

براساس مطالعه موسسه فوربس، نوجوانان ذهنیت بهتری نسبت به برندهای فعال 
در زمینه حمایت از یک ارزش یا هدف خاص دارند. این امر به دلیل تمایل نس��ل 
جوان به نقش آفرینی در حوزه های مختلف جامعه است. برندهای بزرگ همیشه از 
اهداف و ارزش های واال و موردپس��ند مخاطب هدف حمایت می کنند. درس��ت به 
همین خاطر اغلب موردپسند تمامی مشتریان در بازارهای مختلف هستند. اگر ما 
در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تیم، باید استراتژی مشابهی 

به کار بگیریم. 
میزان نگرانی نس��ل نوجوان نسبت به شرایط محیط زیست یا دیگر دغدغه های 
اجتماعی به طور میانگین بیشتر از نسل های دیگر است بنابراین برندها برای جلب 
نظر آنها نیاز به امری بیشتر از تولید محصوالت جذاب دارند. این امر باید به خوبی 
مدنظر برندها قرار گیرد. در غیر این صورت هرگز فرصت مناسب برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف را پیدا نخواهند کرد. 
7. آگاهی از قوانین بازاریابی

پی��ش از تالش برای بازاریابی با ه��دف جلب نظر مخاطب نوجوان باید برخی از 
قوانین مهم در این زمینه را مدنظر داش��ته باش��یم. بدون تردید نوجوانان ش��رایط 
ویژه ای در مقایس��ه با دیگر افراد دارند. این امر موجب ایجاد دشواری هرچه بیشتر 
در فرآیند بازاریابی برندها شده است. نکته مهم در این میان آگاهی از دغدغه های 
خاص هر کدام از مشتریان به منظور پشتیبانی درست از آنهاست. به این ترتیب ما 
با هزینه کمتر امکان بهره مندی از مزایای جلب اعتماد مش��تریان هدف را خواهیم 
داشت. برخی از نکات مهم در زمینه بازاریابی برای نسل نوجوان به شرح ذیل است:
• بازاریابی برای نوجوانان به طور معمول به معنای بازاریابی برای والدین آنها نیز 
هست بنابراین عالوه بر ارائه پیشنهادهای جذاب باید به سطح قیمت نهایی نیز توجه 
داش��ته باشیم. بسیاری از برندها در عمل نسبت به این نکته توجه کافی ندارند. به 
همی��ن خاطر علی رغم تمایل نوجوان��ان به خرید محصوالت آنها، والدین راضی به 

پرداخت هزینه موردنظر نمی شوند. 
• جل��ب وفاداری مش��تریان حتی در مورد نس��ل نوجوان بای��د در کانون اهداف 
برندمان قرار داش��ته باشد. امروزه بخش قابل توجهی از سود هر شرکت مربوط به 
مش��تریان وفادارش اس��ت بنابراین توجه به جلب وفاداری نسل جوان با استفاده از 

تکنیک های مختلف ضروری خواهد بود. 
• وقت��ی ما در ح��ال بازاریابی برای نوجوانان هس��تیم، باید ب��ه اصالت محتوای 
بازاریابی مان توجه داشته باشیم. اغلب مشتریان نسل جوان نسبت به برندهایی که 
اقدام به الگوبرداری یا کپی مستقیم از ایده های دیگر برندها می کنند، واکنش مثبتی 
نش��ان نمی دهند بنابراین در صورت بی توجهی سرنوشت برند ما به شدت در خطر 

خواهد بود. 
• اش��تباه برخی از برندها تصور نوجوانان به عنوان گروهی دارای س��لیقه یکسان 
اس��ت. این امر خطرناک ترین اش��تباه در زمینه بازاریابی محس��وب می شود. تنوع 
س��لیقه نوجوانان بسیار بیشتر از دیگر افراد اس��ت بنابراین ما باید توجه ویژه ای به 
شخصی سازی محتوای بازاریابی مان برای سلیقه های مختلف داشته باشیم. در غیر 

این صورت توجه یک گروه به هزینه دلسردی سایر گروه ها جلب می شود. 
business.com :منبع

اطالعاتی که در بخش درباره ما سایت شرکت 
باید درج شود 

یکی از بخش هایی که معموال کمتر مورد توجه قرار می گیرد، 
بخ��ش درباره ما س��ایت ها اس��ت، با ای��ن حال ب��ه عقیده من 
مهم ترین بخش را تشکیل می دهد با این حال این امر به معنای 
آن نیست که شما باید انواع اطالعات را در آن بیاورید. بلکه تنها 
کافی است که اطالعات موردنیاز را درج کرده و حالتی حرفه ای 
را پیدا کنید. خوشبختانه انجام این اقدام بسیار ساده بوده و نیاز 
به مهارت خاصی ندارد. در ادامه به بررسی پنج مورد از اطالعات 

ضروری برای این بخش خواهیم پرداخت. 
١-داستان برند 

داس��تان ش��کل گرفتن برند و دلیل ش��روع فعالیت ش��ما 
نخستین موردی است که در این صفحه باید ذکر شود، با این 
حال در این رابطه الزم اس��ت تا به صورت کامال خالصه رفتار 
کنی��د و تنها اطالعات مه��م و جالب را درج کنید. برای مثال 
برای افراد اهمیتی ندارد که ش��ما چگونه با شریک خود آشنا 
ش��دید، با این حال نحوه ش��کل گیری ایده تاس��یس شرکت، 
کامال الزام��ی خواهد بود. برای درک بهتر این موضوع توصیه 
می ش��ود تا نمونه های موجود از چندین برند را مورد مشاهده 
ق��رار دهید تا به اطالعات الزم نس��بت به این بخش دس��ت 

پیدا کنید. 
2-خدمات 

در این مرحله ضروری است تا خدمات خود را برشمرده و آنها 
را ش��رح دهید. توصیه می شود که ابتدا خدمات اصلی را معرفی 
کرده س��پس به س��راغ موارد فرعی بروید. همچنین الزم است 
ت��ا در این رابطه ب��ه نحوی رفتار کنید که فض��ا برای همکاری 
برندها با شما نیز مهیا باشد. درواقع تنها نباید به فکر جلب نگاه 

مشتریان باشید. 
3-مدارک

در س��ومین مرحله ش��ما باید دالیلی را ب��رای ادعاهای خود 
مطرح کنید. در این رابطه حتی پیوست یک مدرک معتبر نظیر 
یک گواهی و جایزه می-تواند گزینه مناس��بی باش��د. همچنین 
مش��تری های مط��رح و برنده��ای محبوبی که با آنه��ا فعالیت 
داش��ته اید را مثال بزنید. درواقع این بخش باید به صورت مداوم 
به روز ش��ود. در نهایت بهتر است تا تعداد مشتریانی که تاکنون 
داش��ته اید را به ص��ورت تقریبی اعالم کنید. این امر به کس��ب 

اطمینان بیشتر، کمک شایانی خواهد کرد. 
4-تیم شرکت 

نکته ای که باید توجه داش��ته باش��ید این است که شما برای 
دسترس��ی س��اده تر می توانید تیترها و با بخش های جداگانه ای 
را ایجاد کنید تا دسترس��ی کاربران به اطالعات مورد نظرش��ان 
ساده تر ش��ود. در این بخش شما باید حداقل کلیدی ترین افراد 
تیم ش��رکت خود را معرفی کنید. در این رابطه تنها به اطالعات 
مه��م بس��نده کرده و تصویر آنها را منتش��ر کنی��د. نکته ای که 
باید توجه داشته باش��ید این است که خود شما به عنوان مدیر 
ش��رکت، مهم ترین فرد برای درک اطالعات محسوب می شوید. 
بهتر اس��ت تا یک پل ارتباطی با افراد نیز وجود داشته باشد. در 
نهایت این امر که نحوه فعالیت خود را شرح دهید، اقدام شما در 
این زمینه را تکمیل خواهد کرد. برای مثال می توانید از سرعت 
ارسال محصول صحبت کرده و موارد به کار رفته در بسته بندی 

محصول را معرفی کنید. 
5-راه های ارتباطی

در آخر شما باید اطالعات کلی شرکت را به اشتراک بگذارید. 
این موارد ش��امل آدرس، تلفن تم��اس، ایمیل، آدرس صفحات 
ش��رکت در شبکه های اجتماعی و... است. این امر باعث می شود 
ت��ا در صورتی ک��ه افراد پس از مطالعه اطالعات داده ش��ده، به 
اطمین��ان الزم رس��یدند تاخیری به وجود نیای��د. برای ترغیب 
بیشتر افراد می توانید یک تخفیف ویژه و یا پیشنهادی جذاب را 
ارائه دهید. بدون شک پس از انجام این پنج مرحله، سایت شما 

جلوه حرفه ای تری پیدا خواهد کرد. 
entrepreneur.com :منبع

اسپاتیفای پادشاه بازار پخش موسیقی در 
سال 2٠١9

برند س��وئدی اسپاتیفای در سال ۲۰۱۹ درست به مانند چند 
س��ال اخیر رتبه نخست برترین های حوزه پخش موسیقی را به 
دس��ت آورد. کل این بازار در مقایس��ه با س��ال گذشته رشدی 
۳۲درصدی را داش��ته است. طبق تحقیقات انجام شده از سوی 
موسس��ه تحقیقات��ی Counterpoint اگرچه اس��پاتیفای با 
۳۵درصد بازار، همچنان در صدر قرار دارد، با این حال بیشترین 
می��زان رش��د را باید برای رقیب اصلی آن، اپ��ل در نظر گرفت 
که باعث شده اس��ت تا اختالف آنها کمتر شود. در حال حاضر 
س��رویس پخش موس��یقی این شرکت ۱۹درصد س��هم بازار را 
در اختیار دارد. در رتبه های بعدی س��رویس پخش موس��یقی 
آمازون، تنس��ت و در نهای��ت یوتیوب قرار دارد. خوش��بختانه 
وی��روس کرونا بر روی این سیس��تم ها تاثیر مخربی را به همراه 
نداشته و با توجه به قرنطینه بسیاری از افراد در خانه های خود، 
میزان استفاده از هر یک از آنها افزایشی چشمگیر را پیدا کرده 
اس��ت. به همین خاطر تحلیلگران بر این باور هس��تند که سال 
۲۰۲۰ را باید درخش��ان تر از هر زمانی برای این بازار به حساب 
آورد، با این حال تا پایان س��ال هنوز زم��ان زیادی باقی مانده 
و باید دید که هر یک از برندهای معرفی ش��ده، چه اقداماتی را 

انجام خواهند داد. 
thehindubusinessline.com :منبع
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١٠سریال نت فلیکس که هر کارآفرینی باید ببیند 

این امر بس��یار طبیعی اس��ت که کارآفرین ها به علت مش��غله باالی خود، 
فرصت چندانی را خصوصا برای مش��اهده سریال ها نداشته باشند، با این حال 
ش��یوع ویروس کرونا فرصت انجام این کار را به وجود آورده است. با این حال 
س��والی که مطرح است این اس��ت که در بین گزینه های موجود، کدام موارد 
می-تواند رضایت یک کارآفرین را به همراه داشته و حاوی مطالب ارزشمندی 
باش��د. درواقع س��طح انتظار این افراد از س��ایرین به مراتب باالتر بوده و بعید 
است که سریالی را صرفا به خاطر داستان هیجانی و صحنه های اکشن انتخاب 
کنند. در این راس��تا قصد دارم تا ۱۰ س��ریال فوق العاده محصول نت فلیکس 
را معرف��ی کنم که بدون ش��ک رضایت نه تنها کارآفرین ه��ا، بلکه هر فردی را 

می تواند جلب کند. 
)2٠١8( Dirty Money-١

این سریال در قالب مستند به بررسی داستان رسوایی ها و فسادهای تجاری 
پرداخته اس��ت. نکته جالب آن این است که در ساخت داستان ها از گزارش-

های قابل اس��تناد اس��تفاده شده است. درواقع مش��اهده این اثر به این علت 
ارزش��مند است که یادآور بس��یاری از مس��ائل و اقدامات غیرقانونی می شود 
که می تواند اعتبار یک کارآفرین را یک ش��به نابود س��ازد. بدون ش��ک پس 
از مش��اهده این س��ریال بعید اس��ت دیگر تمایلی به اقداماتی نظیر پولشویی 
داش��ته باش��ید. برخی از این داس��تان ها به قدری هولناک اس��ت که از تصور 
آدم��ی خارج بوده و تا مدت ها ذهن را درگیر نگ��ه می دارد. برای مثال دیدن 
جنایت هایی که پش��ت صحنه ظاهر یک برند محبوب وجود دارد، بدون شک 
دید هر فردی را متحول خواهد کرد. به همین خاطر در جایگاه نخس��ت این 

فهرست قرار گرفته است. 
)2٠١١( Suits-2

این سریال در ژانر کمدی و با بازی مگان مارکل، همسر پرنسس هری )نوه 
ملکه الیزابت(در ۹ فصل تولید شده است که فضایی کمدی را دارد و روایتگر 
داس��تان های یک موسس��ه حقوقی در شهر نیویورک اس��ت. نکته جالب این 
س��ریال، همکاری دو نفر یا یکدیگر است که یکی از آنها هیچ گونه تحصیالتی 
را در رشته حقوق نداشته ولی به علت اعتقاد همکار او، عملکرد خیره کننده ای 
را از خود نش��ان می دهد. این س��ریال اهمیت پشتکار، جسارت و تیم خوب را 
به خوبی نش��ان داده و نحوه مدیریت ش��رایط بحرانی توسط شخصیت اصلی 

داستان، خود یک کالس آموزشی است. 
)2٠١7(Workin’ Moms -3

این سریال طنز به یکی از رایج ترین مشکالت مادران شاغل پرداخته است. 
درواقع ایجاد تعادل میان کار و زندگی ش��خصی در کنار ظاهر ساده خود، به 
قدری دش��وار است که حتی باعث به وجود آمدن شرایط خنده داری می شود، 
با این حال نمایش نحوه مدیریت کارها می تواند حاوی نکات آموزنده بس��یار 
خوب باش��د. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که علی 
رغم تص��ور عموم، افراد می توانند حتی در زندگی ش��خصی خود نیز بر روی 

کمک یکدیگر حساب کرده و با یک کار تیمی، همه چیز را ساده کنند.
)2٠١9( The Mind. Explained -4

این س��ریال به مانند مورد نخس��ت به صورت مستند تهیه شده است و در 
آن اما اس��تون در نقش راوی حضور داش��ته و از افراد مطرح جهان در رابطه 
با موضوعاتی نظیر اضطراب صحبت می ش��ود. ش��یوه کاری این مستند بسیار 
جالب بوده و از تلفیق انیمیش��ن و مصاحبه به دس��ت آمده است. بدون شک 
پس از مش��اهده آن نگرش ش��ما نسبت به بسیاری از مس��ائل به ظاهر ساده 
اطراف خود، کامال دگرگون خواهد ش��د. اس��تقبال منتق��دان از این مجموعه 

بیانگر محتوای ارزشمند و ارزش باالی مشاهده آن است. 
)2٠٠5( The Office-5

کمتر کس��ی را می توان پیدا کرد که سریال تحسین شده The Office را 
ندیده باش��د. این مجموعه طوالنی که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ پخش شد، در 
ژانر کمدی داس��تان یک دفتر کاری را روایت می کند. در این س��ریال هر یک 
از کارمندان مش��کلی به خصوص را داش��ته و در رأس آنها مدیر شرکت قرار 
دارد که ش��خصیتی بس��یار متفاوت و عجیب اس��ت. در این سریال مفاهیم و 
موضوعات آموزنده ای به زبان طنز بیان شده است که باعث می شود تا مشاهده 
آن ابدا شما را خسته نکرده و به اندازه چند کتاب مطالب آموزنده داشته باشد. 

)2٠١7( Broken-6
این س��ریال که فصل چهارم آن در حال پخش اس��ت داستان یک کشیش 
را روایت می کند که مس��ئولیت اداره ش��هری به نام ماوریک را برعهده دارد. 
مش��اهده ش��یوه مدیریتی متفاوت و نحوه مقابله او با مشکالت موجود، بدون 

شک برای هر مدیر و کارآفرینی جذاب خواهد بود. 
)2٠١5( Better Call Saul-7

خالق سریال تحسین شده برکینگ بد این بار نیز اثری جذاب را تولید کرده 
اس��ت که به نوعی راوی حوادث قبل از این سریال خصوصا در رابطه با وکیل 
جیمز مک گیل اس��ت. ش��یوه کاری این وکیل، بدون شک حاوی درس های 
ارزشمندی برای هر کارآفرین خواهد بود. همچنین داستان گیرا و جذاب آن، 
تا مدت ها ش��ما را س��رگرم خواهد کرد به نحوی که پس از ش��روع نخستین 

قسمت، بعید است تا پایان آن اقدام به کار دیگری کنید. 
)2٠١9( Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates-8

بیل گیتس بدون شک یکی از تکرار نشدنی ترین شخصیت های حال حاضر 
جهان محسوب می شود. در این سریال سعی شده است تا در کنار بازگو کردن 
داستان زندگی بیل گیتس، مدل مدیریتی و شیوه تصمیم گیری او در شرایط 
مختلف نیز مورد بررس��ی قرار گیرد. درواقع اگ��ر می خواهید با متفاوت ترین 
روایت از زندگی رکورددار عنوان ثروتمندترین فرد جهان آش��نا شوید، بدون 
ش��ک این س��ریال گزینه فوق العاده ای خواهد بود که توسط نت فلیکس تهیه 

شده است. 
)2٠٠7( Mad Men-9

این درام آمریکایی در هفت فصل تهیه ش��ده اس��ت که داستان یک بنگاه 
تبلیغات��ی را روایت می کند. تا به امروز این س��ریال جوای��ز متعددی نظیر 4 
جایزه گلدن گلوب و ۱۶ جایزه امی را دریافت کرده است. این سریال پر است 
از تکنیک های بازاریابی و سیاست های جالبی که می تواند برای هر کارآفرینی 
فوق العاده باشد. همچنین این سریال به نقد برخی از روش های رایج فروش و 

تبلیغات پرداخته است که دالیل آنها کامال قابل توجه است. 
)2٠١7( Girlboss-١٠

این سریال الهام گرفته شده از یکی از کتاب های پرفروش نیویورک تایمز به 
همین نام اس��ت. این فیلم به داستان میلیونر شدن یک دختر جوان پرداخته 
و اهمیت اینترنت و ایده های خالقانه را برای موفقیت در کس��ب وکار امروز به 
تصویر می کش��د. همچنین این سریال شما را با اقدامات الزم برای شروع یک 
کسب وکار در جهان متفاوت امروز آشنا کرده و دیدگاه شما را نسبت به نحوه 

موفقیت، تغییر خواهد داد. 
entrepreneur.com :منبع

رهبری
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اگرچه بس��یاری از افراد عقیده دارند که س��المتی مهم ترین دارایی هر فردی 
محسوب می-شود، با این حال واقعیت این است که شما سالمتی از دست رفته 
خ��ود را ب��ا طی کردن یک دوره درمان��ی، می توانید بازگردانی��د، با این حال در 
رابطه با زمان این امکان وجود نخواهد داش��ت. تحت این شرایط مقوله مدیریت 
آن بس��یار مهم خواهد بود. در این زمینه اگرچه راهکارهای مختلفی وجود دارد، 
با این حال بدون ش��ک نظر حرفه ای ها و مدیران پرمش��غله ای که با تکنیک های 
خود موفق ش��ده-اند تا با کمبود زمان مواجه نش��وند، بدون شک ارزش باالتری 
را خواهد داشت. در همین راستا به بررسی ۱۸ روش منتخب خواهیم پرداخت. 

١-به سطح انرژی خود توجه داشته باشید 
اش��تباه ب��زرگ تقریبا تمامی افراد این اس��ت ک��ه آنها تنه��ا اقدامات خود را 
مش��خص می-کنند. این امر در حالی است که شما باید به سطح انرژی خود نیز 
توجه داش��ته باش��ید. به همین خاطر نیز همواره توصیه می شود که سخت ترین 
اقدامات را در س��اعت های اولیه روز انجام دهید. علت این امر به این خاطر است 
که بدن در این ش��رایط در باالترین س��طح انرژی خود اس��ت، با این حال نکته 
دیگ��ری که در این رابطه نباید فراموش کنید این اس��ت که انجام چند فعالیت 
دش��وار، بدون شک شما را بیش از حد خسته خواهد کرد. فراموش نکنید که در 
این شرایط شما به زمان استراحت نسبتا طوالنی ای نیاز خواهید داشت. این امر 
در حالی اس��ت که اگر فعالیت های ساده را در بین دو فعالیت سخت قرار دهید، 
این امر درس��ت به مانند فرصتی برای استراحت کردن خواهد بود. در این رابطه 
توصیه می ش��ود که پس از نوش��تن تمامی اقدامات و وظایف روزانه خود، آنها را 
براس��اس میزان س��خت و یا آس��ان بودن، ترتیب بندی کنید. تحت این شرایط 
امکان برنامه ریزی درست به وجود خواهد آمد. همچنین فراموش نکنید که شما 
در کنار برنامه روزانه، باید برنامه هفتگی، ماهانه و حتی ساالنه نیز داشته باشید. 
این امر کمک خواهد کرد تا همه چیز بر طبق یک نظم درست پیش رود. بدون 
ش��ک با اجرای این سیاس��ت، ش��ما قادر به انجام تمامی اقدامات ضروری خود 

هستید و استفاده بهتری را از زمان موجود خواهید داشت. 
2-از شب قبل برنامه ریزی کنید 

برنامه روزانه به این معنا اس��ت که به صورت مداوم باید انجام ش��ود. این امر 
در حالی اس��ت که برای برنامه هفتگی، تنها به یک روز زمان نیاز خواهد بود. در 
این رابطه توصیه می شود که از شب قبل در این رابطه اقدام کنید. علت این امر 
به این خاطر اس��ت که افراد معموال در دقایق پایانی قبل از خواب خود، معموال 
کار مهم��ی را انج��ام نمی دهند. این امر کمک خواهد ک��رد تا در روز آینده، نیاز 
به صرف زمانی برای این موضوع نباش��د. همچنین فکر کردن به اقدامات قبل از 
خوابیدن، باعث می ش��ود تا موارد، بهتر در ذهن اف��راد باقی بماند. این امر تعهد 
ش��ما به انجام آنها را نیز افزایش خواهد داد. درواقع برنامه ریزی اقدامی است که 
خستگی بدنی را برای افراد به همراه نخواهد داشت، با این حال ذهن را بیش از 
حد درگیر می کند. بدون شک انجام این اقدام در دقایق اولیه حضور در شرکت، 
تنها باعث می ش��ود تا بهترین استفاده را از زمان خود نداشته باشید. با این حال 
اگر از ش��ب قبل برنامه ریزی کرده باش��ید، به محض وارد شدن به شرکت، قادر 

به شروع کار خواهید بود. 
3-روز خود را با بزرگ ترین و مهم ترین اقدام خود شروع کنید

م��ارک توای��ن در جمله ای طالیی اعالم کرده اس��ت که اگ��ر وظیفه یک فرد 
خوردن قورباغه اس��ت، بهتری��ن زمان برای انجام آن دقایق اولیه صبح اس��ت و 
اگر در این رابطه تعداد بیش از یکی اس��ت، بهتر است که در ابتدا از بزرگ ترین 
آنها ش��روع کنی��د. این موضوع به خوبی نش��ان می دهد که هر ف��ردی باید در 
ابت��دا وظیفه اصل��ی و بزرگ ترین اقدام را انجام دهد. ای��ن موضوع باعث خواهد 
ش��د تا رفتار شما براساس یک اولویت درس��ت پیش برود. تحت این شرایط در 
ساعت های پایانی روز، ش��ما با اقدامات نه چندان حیاتی مواجه خواهید بود که 
در صورت بروز یک مش��کل و عدم توان برای به پایان رس��اندن آنها، با مشکلی 
جدی مواجه نخواهید ش��د. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
است که در برنامه ریزی های خود انعطاف پذیر باشید. درواقع همه چیز ابدا مطابق 
با برنامه ریزی جلو نخواهد رفت. به همین خاطر بس��یار مهم است که زمان های 

خالی برای جبران عقب ماندگی ها را نیز مشخص کنید. 
4-بازنگری داشته باشید 

ش��ما باید به این موضوع توجه داشته باشید که برخی از اقدامات شما اهمیت 
الزم را نداشته و یا با گذشت زمان تاثیر اولیه خود را از دست داده است. درواقع 
درس��ت به مانند هر برنامه ریزی دیگری، ش��ما باید به فهرس��ت اقدامات روزانه 
خ��ود نگاه��ی بیندازید و تا حد امکان موارد غیرض��روری را حذف کنید. در این 
رابطه یک راهکار س��اده تر نیز وجود دارد. درواقع بس��یار سخت است که به یک 
باره تمامی اقدامات غیرضروری را کنار گذاش��ت. درواقع برخی از موارد به عادت 
افراد تبدیل ش��ده است و کنار گذاشتن سریع آنها می تواند فشار روحی شدیدی 
را به همراه داش��ته باشد. به همین خاطر الزم است تا به صورت مرحله ای پیش 
بروی��د. در نهایت بازنگ��ری در برنامه ها کمک خواهد کرد تا ب��ا کم ترین میزان 
اش��تباه به کار خود ادامه دهید. برای فعالیت درس��ت در این زمینه بهتر اس��ت 
تا به آش��نایی کامل نس��بت به ماتریکس آیزنهاور دس��ت پیدا کنید. برطبق این 
ماتریکس شما باید تمامی اقدامات خود را در چهار گروه مهم و فوری، مهم ولی 

غیرفوری، غیرمهم ولی فوری، غیرمهم و غیرفوری تقسیم کنید. پس از آن امکان 
برنامه ریزی درست مهیا خواهد شد. 

5-کار تیمی را برگ برنده بدانید 
حتی س��خت ترین اقدامات نی��ز هنگامی که به صورت تیمی انجام ش��ود، در 
کم تری��ن زمان ممک��ن به پایان خواهد رس��ید. این امر در حالی اس��ت که اگر 
بخواهید سیاس��ت فردگرایی را به اجرا گذاش��ته و اقدامات را به صورت انفرادی 
انجام دهید، تنها با از دس��ت دادن زمان و انرژی مواجه خواهید ش��د. به همین 
خاط��ر بای��د به آگاهی کافی از اقداماتی که می توان ب��ه صورت تیمی انجام داد، 
دس��ت پیدا کنید. همچنی��ن فراموش نکنید که برخ��ی از اقدامات نیز می تواند 
توس��ط افرادی دیگر انجام ش��ود. برای مثال شست وش��وی ماش��ین بدون شک 
اقدامی بدون اهمیت بوده و اگر بخواهید خود ش��خصا در این رابطه اقدام کنید، 
ب��ه علت تنها بودن و نبود تجهیزات الزم محکوم به صرف زمان طوالنی خواهید 
ش��د. این امر در حالی اس��ت ک��ه کارواش ها این اقدام را در چن��د دقیقه انجام 
می دهند. درواقع شما باید از این سیاست برای کاهش حجم اقدامات روزانه خود 

و کاهش زمان موردنیاز برای انجام کارها، استفاده کنید. 
6-از تکنولوژی کمک بگیرید 

تکنولوژی باعث ساده تر ش��دن و افزایش سرعت انجام کارها شده است. برای 
مثال در گذشته افراد برای یک جا به جایی کوچک، به علت وسایل حمل و نقل 
ابتدایی خود، محکوم به صرف چندین روز بودند، با این حال اکنون رس��یدن به 
حتی دورترین نقاط نیز طی چند ساعت امکانپذیر شده است. در زمینه کاری نیز 
بسیاری از تکنولوژی ها وجود دارد که می تواند کار شما را ساده ساخته و یا حتی 
بخشی از نیاز وظایف شما را به صورت خودکار انجام دهد. تحت این شرایط عدم 
استفاده از آنها یک اشتباه وحشتناک خواهد بود. به همین خاطر توصیه می شود 

که زمانی را صرف یادگیری این ابزارهای مرتبط با حوزه کاری خود، کنید. 
7-محدودیت زمان داشته باشید 

این امر که یک محدوده مش��خصی برای انجام هر اقدام وجود داش��ته باش��د، 
باعث خواهد ش��د تا از اتالف وقت جلوگیری ش��ود. درواقع بسیار اتفاق می افتد 
که افراد به علت عدم ایجاد محدودیت زمانی، بارها توقف هایی را ایجاد می کنند. 
همچنین ش��ما پس از طی کردن این مرحله، می توانی��د به صورت مداوم زمان 
خود را محدودتر کنید تا مجبور به ارائه راهکارها و افزایش مهارت خود باش��ید. 
این امر در نهایت باعث می ش��ود که زمان به مراتب بیشتری را در اختیار داشته 
باشید. درواقع این موارد اگرچه ممکن است در ابتدا کوچک و در حد چند دقیقه 
باشند، با این حال فراموش نکنید که جمع این موارد کوچک، در نهایت حتی به 

چند ساعت صرفه جویی تبدیل خواهد شد. 
8-حواسپرتی را از بین ببرید 

برهم خوردن تمرکز افراد باعث می شود تا سرعت انجام یک فعالیت با کاهشی 
چش��مگیر مواجه ش��ود. علت این امر به این خاطر اس��ت که هر فردی به زمانی 
خ��اص نی��از دارد تا به اوج تمرکز خود دس��ت پیدا کند. بدون ش��ک حتی یک 
وقفه کوچک نیز باعث می ش��ود تا نیاز به طی ش��دن مج��دد این فرآیند وجود 
داش��ته باشد. به همین خاطر ضروری است که تا حد امکان مواردی را که منجر 
به حواس��پرتی شما می-شود، شناس��ایی کرده و اقدام به حذف آنها کنید. نکته 
دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که هر اقدامی باید در زمان 
معین خود انجام ش��ود، برای مثال اگر چند س��اعت دیرتر شبکه اجتماعی خود 
را چ��ک کنید، بدون ش��ک اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. ب��ه همین خاطر بهتر 
اس��ت تا برطبق قوانین رفتار کنید تا در نهایت این موارد به عادت رفتاری ش��ما 
تبدیل ش��ود. با تبدیل شدن یک مورد به عادت، دیگر فشار و سختی ای را حس 

نخواهید کرد. 
9-تصمیم گیری سریع داشته باشید 

ای��ن موضوع خصوصا در رابطه با مس��ائل بی اهمیت، بس��یار مهم خواهد بود. 
درواقع اگرچه برای مسائل مهم شما باید زمانی کافی را صرف فکر کردن کنید، 
با این حال برای مس��ائلی که حیاتی نیستند، داستان کامال برعکس خواهد بود. 
درواقع شما باید سریعا در این رابطه تصمیم گیری کرده و تعلل را به عاملی برای 
از دس��ت رفتن زمان تبدیل نکنید. نمونه س��اده این امر انتخاب لباس است. این 
امر درس��ت اقدامی اس��ت که مارک زاکربرگ)موسس فیس بوک( با انتخاب یک 
تیپ ثابت حل کرده است. به عوان نکته پایانی ذکر این امر ضروری است که در 
حدود ۹۰درصد از تصمیمات روزمره افراد ابدا دارای اهمیت نبوده و الزم اس��ت 

تا در این رابطه سرعت عمل باالیی را داشته باشید. 
١٠-از زنگ هشدار و یادآورها استفاده کنید

همواره ممکن اس��ت که شما از زمان غافل شوید. تحت این شرایط حتی نگاه 
کردن مداوم به ساعت نیز اقدامی درست نبوده و باعث از دست رفتن تمرکز شما 
خواهد شد. به همین خاطر ضروری است تا از زنگ هشدار استفاده کنید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا حتی یک دقیقه را نیز از دست ندهید. همچنین ذهن افراد 
ممکن اس��ت همواره مواردی را فراموش کند. به همین خاطر ضروری است تا از 
یک تقویم استفاده کنید، با این حال در این رابطه بهتر است تا از یک اپلیکیشن 
استفاده کنید. علت این امر به این خاطر است که آنها امکانات بیشتری را داشته 

و شما را از حمل مداوم یک وسیله، بی نیاز خواهد کرد.
١١-قانون دو دقیقه را رعایت کنید 

در محیط های کاری این امر بس��یار طبیعی اس��ت که بارها با همکاران و افراد 
مختلف مواجه شوید. این موضوع اگر با مدیریت درست همراه نباشد ممکن است 

به مکالمات بیش از حد طوالنی منجر شود. به همین خاطر بسیار مهم است که 
از قانون دو دقیقه اس��تفاده کنید. برطبق این قانون ش��ما برای هر مکالمه خود 
تنها دو دقیقه زمان را خواهید داشت. این امر باعث می شود تا سریعا موارد مهم 
را مطرح کرده و مانعی برای طوالنی ش��دن موارد وجود داش��ته باشد. فراموش 
نکنید که ش��ما ادامه بحث را می توانید در زمان های دیگری نظیر صرف ناهار و 

استراحت، انجام دهید. 
١2-نه گفتن را حق طبیعی خود بدانید

در مواجهه با یک مسئله شما این حق را دارید که نه بگویید. این امر در حالی 
اس��ت که بس��یاری از افراد تصور می کنند که اولویت اول آنها باید پاس��خ مثبت 
دادن به درخواس��ت ها باش��د، با این حال این امر درست در خالف سیاست افراد 
موفق است. درواقع برای فردی که برنامه ریزی دارد، این امر بسیار طبیعی است 
که بیشتر پاسخ منفی بدهند. درواقع شما باید خود را از محدودیت های بی مورد 
رها کنید. در غیر این صورت به اجرا گذاش��تن هیچ برنامه ای امکان پذیر نخواهد 
بود. در این رابطه وارن بافت عقیده دارد که تفاوت اصلی افراد موفق با س��ایرین 
این است که آنها تقریبا به همه چیز نه می گویند. به همین خاطر ضروری است 

که تحت هر شرایطی اولویت را برنامه ریزی خود بدانید. 
١3-از زمان  های مرده خود غافل نشوید 

زمان های مرده به مواقعی اطالق می ش��ود که در آنها عمال کار مهمی را انجام 
نمی دهیم. برای مثال در هنگام صبر کردن برای وارد شدن به دفتر مدیر شرکت 
و رانندگی از جمله این موارد محس��وب می ش��ود که می توان از آنها برای انجام 
اقداماتی اس��تفاده ک��رد. برای مثال گوش دادن به یک کت��اب صوتی در هنگام 
رانندگی، یکی از این موارد محس��وب می ش��ود. جالب اس��ت بدانید که براساس 
تحقیقات انجام ش��ده، به طور متوسط این میزان برای افراد در حدود دو ساعت 
در طول روز اس��ت. به همین خاطر با شناسایی آنها می توانید بخشی از اقدامات 

خود را انجام داده و زمان موردنیاز آنها را برای اقداماتی دیگر ذخیره کنید. 
١4-قانون 2٠/8٠ را مورد توجه قرار دهید 

برطب��ق این قان��ون که از آن تحت عن��وان اصل پارتو نیز نام برده می ش��ود، 
۸۰درص��د نتای��ج هر چیزی تنه��ا به ۲۰درصده��ا اختصاص دارد. ب��رای مثال 
۸۰درصد س��ود یک ش��رکت، از ۲۰درصد مشتریان به دست می آید. بدون شک 
شناس��ایی این ۲۰درصدهای مختلف زندگی ش��ما کمک خواهد کرد تا تنها بر 
روی اقداماتی تمرکز کنید که باالترین نتایج را برای شما به همراه خواهد داشت. 
برای آگاهی بیش��تر در این رابطه توصیه می شود که مطالعه بیشتری را پیرامون 

این قانون داشته باشید. 
١5-انجام چند فعالیت به صورت همزمان را فراموش کنید 

این مس��ئله تنها باعث خواهد شد تا سرعت انجام کار با کاهشی شدید مواجه 
شده و دقت و کیفیت نیز عمال نابود شود. این امر در حالی است که عموم افراد 
تصور می کنند که این اقدام، سیاستی درست در زمینه مدیریت زمان خواهد بود. 
این امر در حالی اس��ت که اگر به ص��ورت تکی به هر اقدامی بپردازید، امکان به 
اتمام رساندن سریع و با کیفیت آنها مهیا خواهد بود. برطبق آزمایش های انجام 
شده، افرادی که به این صورت رفتار می کنند، قادر به انجام فعالیت های بیشتری 

هستند. به همین خاطر نباید نسبت به درستی آن تردیدی داشته باشید. 
١6-لیستی از نبایدها داشته باشید

یکی از سیاس��ت های درست این اس��ت که فهرستی از اقداماتی که باید انجام 
ش��ود را تهیه کنید. درواقع مکتوب کردن باعث می ش��ود تا تعهد افراد به انجام 
آنها افزایش��ی چشمگیر را پیدا کند. در این رابطه نوشتن مواردی که نباید انجام 
ش��ود نیز تاثیرگذار خواهد بود. این امر باعث می شود تا یادآوری مداوم به وجود 
آید. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که شما باید پس 
از پایان روز، مواردی را که انجام نداده اید، تیک بزنید. این امر به اطمینان خاطر 

شما کمک بیشتری را خواهد کرد و خود تکرار موارد است.  
١7-موارد مشابه را در یک زمان انجام دهید 

علت این امر به این خاطر اس��ت که اقداماتی که ش��باهت بس��یار باالیی را با 
یکدیگ��ر دارند، کم��ک خواهند کرد تا افراد راحتی بیش��تری را در هنگام انجام 
آنها داش��ته باشند. درواقع در هنگام انجام یک فعالیت، افراد پس از مدتی به آن 
عادت کرده و یک فعالیت مشابه، باعث می شود تا سختی آن کمتر احساس شده 
و امکان انجام س��ریع تر آن فراهم باش��د. به همین خاطر الزم است تا گروه های 

مختلف از اقدامات روزانه خود را ایجاد کنید. 
١8-به استراحت توجه داشته باشید 

اگر بیش از حد خسته شوید، به زمانی بسیار طوالنی برای بازگشت به شرایط 
کار نیاز پیدا خواهید کرد. این امر در حالی اس��ت که با اس��تراحت های کوتاه در 
زمان های درس��ت می-توانید از دچار ش��دن به چنین وضعیتی جلوگیری کنید. 
برطبق یک قانون کلی، به ازای هر 4۰ دقیقه فعالیت، ۱۰ دقیقه اس��تراحت نیاز 
خواه��د بود، با این حال این موضوع را نمی توان یک قانون کلی تلقی کرد. علت 
این امر به این خاطر اس��ت که ش��رایط افراد متفاوت بوده و نیاز آنها نیز مختلف 
اس��ت. به همین خاطر زمان استراحت برای فعالیت های مختلف، متفاوت خواهد 
ب��ود. برای آگاهی در این زمین��ه آزمایش کردن بهترین اقدام ممکن خواهد بود.  
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که برای موفقیت، ضروری اس��ت که تمامی ۱۸ 
روش معرفی شده را مورد استفاده قرار دهید، با این حال در این رابطه مرحله ای 

پیش بروید تا نسبت به آن احساس بدی پیدا نکرده و انجام آن عملی باشد. 
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فین ت��ک در س��ال های اخیر حوزه های متعدد خدمات مال��ی را متحول کرده 
اس��ت و به عنوان یک��ی از مهم ترین حوزه های فعالیت اس��تارت آپ های فناوری 

شناخته می شود.
فناوری و تمام دستاوردهای آن امروز به عنوان عضوی جدانشدنی از زندگی ما 
شناخته می شوند. حوزه های متعدد خدماتی و تولیدی در سال های اخیر توسط 
این پدیده متحول ش��ده اند. تقریبا همه  زمینه های زندگی انس��ان از تعامل های 

اجتماعی تا خرید تحت تأثیر فناوری قرار دارد.
از میان حوزه هایی که توسط فناوری متحول شده اند، خدمات مالی هم جایگاه 
ویژه ای دارند. در س��ال های گذشته استارت آپ های متعددی در حوزه  نوظهوری 
به نام فین تک )Fintech( ظهور کرده اند که از فناوری برای تسهیل فعالیت های 
مالی و اقتصادی کاربران اس��تفاده می کنند. فین تک ترکیبی از دو کلمه  خدمات 
مالی )Financial( و فناوری )Technology( محس��وب می ش��ود که در نام 
خود، حوز ه  عملکرد و هدف را ش��رح می دهد. فین تک به  کاربران امکان می دهد 
تا فرآیندهایی همچون س��رمایه گذاری، پرداخت و حتی دریافت وام را آس��ان تر 

انجام دهند.
نس��ل جوان ام��روزی از هر خدماتی مبتن��ی بر فناوری و خصوص��ا اینترنت 
اس��تقبال می کنند. آنها با گوش��ی های هوشمند رش��د کرده اند و انجام خدمات 
مالی با استفاده از فناوری هایی همچون اینترنت، وب و اپلیکیشن ها، می پسندند. 
آنها دوس��ت دارند خدمات مالی را مانند دیگر خدمات همچون اش��تراک گذاری 
عکس با دوستان، رزرو خدمات و درخواست شغل به صورت مدرن و با استفاده از 
جدیدترین فناوری ها انجام دهند. اس��تارت آپ ها و دیگر فعاالن حوزه  کسب وکار 
به این نیاز و درخواس��ت کاربران پی برده  اند و س��رمایه گذاری عظیمی روی آن 

انجام داده اند.
ش��هرت فین تک تنها به خاطر رویکرد جدید آن به خدمات مالی نیس��ت. این 
فناوری ه��ا ام��کان جم��ع آوری کالن داده را نیز فراهم می کنند ک��ه کاربردهای 
فراوانی خواهد داش��ت. تحلیل کالن داده های استخراج ش��ده از خدمات فین تک 
می توان��د منجر ب��ه طراحی و تولی��د محصول و خدمات دیگر ش��ود که چرخه  
اقتصادی فناوری را تکمیل می کند. در این مطلب معرفی کلی از فناوری فین تک 

خواهیم داشت که آشنایی اولیه را با فناوری انقالبی مالی فراهم می کند.
فین تک چیست؟

فین تک در تعریف س��اده به فناوری جدیدی گفته می شود که با هدف بهبود 
و خودکارس��ازی ارائه و اس��تفاده از خدمات مالی توسعه می یابد. این فناوری در 
الیه های هس��ته ای تالش می کند تا به ش��رکت ها، مالکان کسب وکار و مشتریان 
نهایی، خدماتی همچون مدیری��ت بهتر عملیات، فرآیندها و به طور کلی زندگی 
مال��ی بهینه ت��ر را ارائه کند. فناوری که با اس��تفاده از نرم افزارها و الگوریتم های 
ویژه در کامپیوترهای شخصی و بیش از آن، گوشی های هوشمند ارائه می شود.

عب��ارت فین ت��ک در ابتدای ق��رن ۲۱ ظهور کرد و بیش��تر ب��ه فناوری های 
پش��ت صحنه مدیریت س��ازمان های مالی می پرداخ��ت. از آن زمان تغییر جهت 
قابل توجه��ی در فن��اوری رخ داد که آن را بیش ازپی��ش مبتنی بر مصرف کننده  
نهایی کرد. درنتیجه تعاریف فین تک نیز به مرور مبتنی بر مش��تریان شدند. این 
فناوری امروز بخش های متعددی دارد و صنایع گوناگون را تحت تأثیر قرار داده 
اس��ت. به عنوان مثال می ت��وان به آموزش، بانکداری مخصوص مش��تری، جذب 

سرمایه، فعالیت های غیرانتقاعی و مدیریت سرمایه گذاری اشاره کرد.
برخی از دسته بندی های مالی، بیت کوین و دیگر رمزارزها را هم در زیرمجموعه  
فین تک قرار می دهند. شاید درحال حاضر بتوان رمزارزها را خبرسازترین دسته  
فین تک دانس��ت، اما هزینه ها و س��رمایه گذاری های اصل��ی در صنعت بانکداری 

جهانی سنتی دیده می شود که ارزش بازار چندین تریلیون دالری دارد.
درک مفهوم فین تک

از دی��دگاه کلی عب��ارت فین تک را می توان به هرگونه ن��وآوری اعطا کرد که 
نحوه  انجام تراکنش ه��ای مالی کاربران را متحول می کند. نوآوری  های موردنظر 
می توانند ش��امل موارد س��نتی تر همچون حس��ابداری دوطرفه تا پول دیجیتال 
باش��ند. البت��ه می ت��وان ادعا کرد ک��ه از زمان انق��الب اینترنت و گوش��ی های 
هوشمند، فناوری های مالی رشد انفجاری داشته اند. فین تک که زمانی که تنها به 
آسان سازی فرآیندهای مدیریتی س��ازمان  های مالی می پرداخت، امروز به عنوان 

خدماتی مخصوص مشتری شناخته می شود که تأثیرات گسترده  تر هم دارد.
خدم��ات مالی مبتنی ب��ر فناوری امروزه در نقاط گوناگون جهان در س��طوح 
گس��ترده ای ارائه می ش��وند. به عنوان س��اده ترین مثال می توان به تبادل پول با 
گوشی هوشمند اشاره کرد. نمونه های پیشرفته تر حتی نقد کردن چک، دریافت 
اعتبار به صورت غیرحضوری، جذب س��رمایه و مدیریت س��رمایه گذاری را بدون 
دخال��ت نیروی انس��انی انجام می دهند. آمارها نش��ان می دهد که یک س��وم از 
کاربران امروز دنیای فناوری حداقل از دو س��رویس فین تک یا بیش��تر استفاده 
می کنند. به عالوه آن کاربران، فین تک را به عنوان بخش مهمی از زندگی روزمره  

خود می شناسند.
کاربرد فین تک

امروزه اس��تارت آپ های فین تک که بیشترین جذب سرمایه را انجام می دهند، 
خصوصیات مش��ترکی دارند: آنها به گونه ای طراحی ش��ده اند ت��ا ارائه دهندگان 
س��نتی س��رویس های مالی را به چالش بکش��ند و به نوعی تهدی��دی برای آنها 

محس��وب شوند. اس��تارت آپ ها چابکی بیش��تری دارند و به دسته  بزرگ تری از 
کاربران خدمت رس��انی می کنند. به عالوه کاربران همیشگی خدمات مالی هم با 

استفاده از فناوری ها، عملکرد سریع تری خواهند داشت.
از میان استارت آپ های نوآور و ساختارشکن صنعت فین تک در سطح جهانی 
می توان به Affirm اش��اره کرد که با هدف حذف کارت های اعتباری از فرآیند 
خرید آنالین کاربران فعالیت می کند. آنها وام های کوتاه مدت را با روش��ی جدید 
به کاربران ارائه می کنند تا بدون نیاز به کارت های اعتباری، پرداخت های آنالین 
را انجام دهند. ش��اید خدمات و بازپرداخت های Affirm در ابتدا گران باش��ند، 
اما ارائه  کارت و اعتبار به مش��تریان بدون تاریخچه  اعتباری خدمت قابل توجهی 

محسوب می شود که شاید ارزش هزینه  بیشتر ابتدایی را داشته باشند.
فرآیندهای رهن  و اجاره در کش��ورهای گوناگون با ساختارهای متفاوتی انجام 
می ش��وند. دراین میان اس��تارت آپ های هر منطقه تالش می کنند تا نقش��ی در 
 Better.آسان س��ازی فعالیت های اعتباری و مالی رهن و اجاره داش��ته باش��ند
Morgage یکی از مش��هورترین اس��تارت آپ های این حوزه محسوب می شود 
ک��ه انجام فرآیندها به ص��ورت کامال دیجیتال را به عنوان فناوری ساختارش��کن 
ارائ��ه می کن��د. فرآینده��ای دریاف��ت و پرداخ��ت وام هم در این مس��یر هدف 
ساختارش��کنی های متعدد هستند. از میان استارت آپ های آن حوزه می توان به 

GreenSky اشاره کرد.
ارائ��ه  خدم��ات مال��ی ب��ه ش��هروندان کش��ورهای مح��روم از اه��داف مهم 
اس��تارت آپ های فین تک محسوب می ش��ود. به عنوان مثال Tala به افراد بدون 
س��ابقه و حساب اعتباری در کش��ورهای درحال توسعه، وام های جزئی پرداخت 
می کن��د. فرآیندهای اعتبارس��نجی ب��ا داده کاوی از تراکنش های مالی گوش��ی 
هوشمند کاربر انجام می شود. Tala تالش دارد تا خدمات وام را بهتر و سریع تر 
از بانک های محلی، وام دهنده های غیرقانونی و دیگر مؤسسه های مالی و اعتباری 

ارائه کند.
ب��ا توجه ب��ه رویکرد اس��تارت آپ های فین تک می توان ادعا ک��رد که هرگونه 
خدمات مالی نه چندان مناس��ب و آس��ان، ظرفیت ساختارشکنی و بهبود توسط 
آنه��ا را دارند. درواقع اگر ت��ا امروز برخی از خدمات مال��ی و اعتباری خود را با 
دش��واری های غیرالزامی انجام داده اید، احتماال استارت آپی برای رفع آنها وجود 
خواهد داش��ت یا به زودی متولد خواهد شد. در کشورهایی که خدمات اعتباری 
را به صورت گس��ترده به ش��هروندان خود ارائه می کنند، فین تک حضور و تأثیر 
بیشتری دارد. مفاهیم اعتباری پیچیدگی های سنتی باالیی دارد و استارت آپ ها 

می توانند آنها را به مفاهیم ساده تری تبدیل کنند.
افق های توسعه  فین تک

مؤسس��ه های خدمات مالی تاکنون خدم��ات متنوعی را زیر یک چتر و عنوان 
ارائه  می کردند. حوزه  فعالیت آنها گس��تره  وس��یعی از خدمات مالی از بانکداری 
س��نتی تا وام و رهن و ان��واع فرآیندهای تجاری را پوش��ش می داد. فین تک در 
پایه ای ترین س��طوح خود این س��رویس ها را از هم مجزا می کند. سپس ترکیب 
خدمات ساده  ش��ده با فناوری، به اس��تارت آپ های فین تک ام��کان می  دهد تا با 
بازدهی باالتری فعالیت کنند و هزینه های مرتبط با هر فرآیند را کاهش دهند.

برای توصیف تأثیر فین تکر بر بانکد اری، تجارت، سرمایه گذاری و انواع مفاهیم 
مال��ی و اعتباری، هیچ کلمه ای بهتر از ساختارش��کن وجود ندارد. درحال حاضر 
خدماتی که زمانی تحت س��لطه  بانک ها، نماینده های مالی آنها و مؤسس��ه های 
عری��ض و طوی��ل مال��ی و اعتباری بود، به راحتی در گوش��ی های هوش��مند در 
دس��ترس کاربران قرار دارند. به بیان دیگر شاهد دموکراتی تر شدن خدمات مالی 

هستیم.
به عنوان نمونه ای از اس��تارت آپ های ساختارشکن می توان اپلیکیشن تجارت 
سهام Robinhood را مثال زد. در دسته بندی خدمات وام و رهن و اجاره هم 
 Prosper نمونه ه��ای متعددی وجود دارند که از می��ان مهم ترین آنها می توان
Marketplace، Lending Club و OnDeck را ن��ام ب��رد که فرآیندهای 
وام ده��ی ش��خص به ش��خص را تس��هیل می کنن��د. در بخش خدم��ات وام به 
کس��ب وکارها نی��ز Kabbage، Lendio، Accion و Funding Circle از 
مشهورترین ها هستند که به اس��تارت آپ ها و دیگر انواع کسب وکار، پلتفرم های 

آسان و سریعی را برای مدیریت سرمایه های کاری ارائه می کنند.
اس��تارت آپ های فین تک عالوه بر خدمات مال��ی، خدمات بیمه ای را هم ارائه 
می کنند که البته جزئی از مجموعه  مالی و اقتصادی محس��وب می شود. از میان 
اس��تارت آپ های بیمه ای می توان به OScar اش��اره کرد که در ماه مارس سال 
۲۰۱۸ موفق به جذب س��رمایه  ۱۶۵میلیون دالری ش��د. چنین س��رمایه گذاری 

نشان دهنده ظرفیت باالی رشد برای استارت آپ های بیمه ای خواهد بود.
بانک های سنتی با مشاهده  پیشرفت استارت آپ های فین تک همه  تالش خود 
را ب��ه کار گرفتند تا بیش ازپیش به آنها ش��بیه ش��وند. درواق��ع آنها هم به مرور 
خدمات فین تک مخصوص مصرف کننده را به خدمات خود اضافه کردند تا هرچه 
س��ریع تر با ساختارکنی اس��تارت آپ ها مقابله کنند. از پیشگامان چنین حرکتی 
می توان به بانک س��رمایه گذاری گلدمن س��اکس اش��اره کرد که در سال ۲۰۱۶ 

پلتفرم وام دهی به مشتری را راه اندازی کرده بود.
بس��یاری از کارشناس��ان صنعت اعتقاد دارند بانک های س��نتی برای تطبیق 
هرچه بهتر با ش��رایط درحال تغیی��ر دنیای اقتصاد، بای��د فعالیت هایی بیش از 

س��رمایه گذاری عظیم انجام دهن��د. آنها برای رقابت با اس��تارت آپ های چابک 
بای��د تغییرات مهم��ی در فرآیندهای تفکر، تصمیم گیری و حتی س��اختار کلی 

سازمان های خود ایجاد کنند.
فناوری های جدید در فین تک

فناوری پدیده ای پویا و درحال رش��د است که پدیده های جدید آن با سرعت 
بس��یار باالیی متولد می ش��وند و رش��د می کنن��د. فناوری ه��ای جدید همچون 
یادگیری ماشین، هوش مصنوعی، تحلیل رفتاری مبتنی بر پیش بینی و بازاریابی 
مبتنی بر داده توانایی ایجاد تغییرات عظیم در تصمیم گیری های مالی را دارند.

اپلیکیش��ن های امروزی مبتنی بر یادگیری، نه تنه��ا رفتار و عادت های پنهان 
کارب��ر را می آموزن��د، بلکه فعالیت های��ی را هم متمرکز بر یادگی��ری آنها انجام 
می دهن��د. کاربران با یادگی��ری مفاهیم از طریق این اپلیکیش��ن ها، فرآیندهای 

هزینه و پس انداز خودکار و ناخودآگاه را بهتر انجام می دهند. 
فناوری خدمات خودکار به مش��تری، یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در 
فین تک اس��تفاده می شود. اس��تفاده از هوش مصنوعی و چت بات برای برقراری 
ارتباط با مش��تری و رفع اش��کال ها، امروز اهمیت باالیی در شرکت های فین تک 
دارد. به ع��الوه ثب��ت تاریخچ��ه  فعالیت ه��ا و تراکنش ها ه��م در اقدام های ضد 

کالهبرداری و موارد مشابه، کاربرد باالیی خواهد داشت.
چشم انداز فین تک

استارت آپ های جهانی فین تک در سال ۲۰۱۶ به صورت مجموع 4/۱۷ میلیارد 
دالر سرمایه جذب کردند و تا پایان سال ۲۰۱۷ به سمت شکستن آن رکورد پیش 
رفتند. CB Insights در گزارش خود پیرامون این اس��تارت آپ ها، تعداد انواع 
یونیک��ورن را ۲۶ عدد بیان کرد ک��ه در مجموع ۸/۸۳ میلیارد دالر ارزش گذاری 
شدند. در سال ۲۰۱۸ همین شرکت تعداد استارت آپ های یونیکورن را در سال 

گذشته ۳۹ عدد بیان کرد که ۳۷/۱4۷میلیارد دالر ارزش دارند.
آمریکای ش��مالی بیش��ترین تعداد اس��تارت آپ های فین تک را دارد و آسیا با 
فاصل��ه ای نزدیک رتبه  دوم را به خود اختصاص می دهد. رکورد س��رمایه گذاری 
در اس��تارت آپ های فین تک در فصل اول س��ال ۲۰۱۸ شکس��ته ش��د که سهم 
عمده ای از آن به خاطر افزایش سرمایه گذاری در آمریکای شمالی بود. آسیایی ها 
نیز رش��د مناسبی را در آن دوره طی کردند و شاید آمریکا را پشت سر بگذارند. 
دراین می��ان اروپا پس از ثبت رکورد نه چندان مناس��ب در فصل اول ۲۰۱۸، در 
فصل دوم رویکرد خود را جبران کرد و رش��د سرمایه گذاری در استارت آپ های 

آن اعالم شد.
در چش��م انداز آتی فین تک، برخی حوزه ها مهم تر از س��ایر به نظر می رس��ند. 

از میان آنها می توان به موضوعاتی اشاره کرد که حول موارد زیر جریان دارند:
• رمزارزها و پول دیجیتال

• فن��اوری بالک چی��ن که خدمات دفتر کل توزیع ش��ده را با س��طح باالیی از 
امنیت به کاربران ارائه می کند.

• قراردادهای هوش��مند که با اس��تفاده از یک برنامه کامپیوتری )عموما تحت 
بالک چین( اجرای خودکار قراردادها را بین فروشنده و خریدار ممکن می کنند.

• بانک��داری باز، مفهومی اس��ت که با اس��تفاده از بالک چین تالش می کند تا 
خدم��ات و داده ه��ای بانکی را در اختیار ش��رکت های متفرقه ق��رار دهد. آنها با 
اس��تفاده از این داده ها توانایی توسعه  اپلیکیش��ن و شبکه های گسترده خواهند 
داش��ت که بانک ها را هرچه بیش��تر به ش��رکت های متفرقه و مش��تریان نهایی 
نزدیک می کند. از میان اس��تارت آپ های این حوزه می توان به خدمات یکپارچه  

مدیریت پول Mint اشاره کرد.
• فناوری موس��وم ب��ه Insurtech که تالش می کند با اس��تفاده از مفاهیم 

فناورانه، صنعت بیمه را ساده  و سریع کند.
• فناوری موس��وم به Regtech که هماهنگی شرکت های خدمات مالی را با 
قوانین مرسوم و استانداردها تسهیل می کند. از مهم ترین قوانین و تنظیم گری ها 
 )KYC( هم می توان به فعالیت های ضد پولش��ویی و قوانین ش��ناخت مشتری

اشاره کرد.
• روبات های تحلیلگر که پیش��نهادهای هوش��مندانه  س��رمایه گذاری و خرید 
و ف��روش ارائه می کنن��د. از میان آنه��ا می ت��وان Betterment را نام برد که 
پیش��نهادهای س��رمایه گذاری را خودکار می کند تا با کاهش هزینه ها، آنها را در 

دسترس افراد بیشتری قرار دهد.
• خدم��ات بانکی به اف��راد با توانایی ه��ای مالی و اعتباری پایین که توس��ط 
بانک های سنتی قادر به دریافت خدمات نبوده اند. درواقع سازمان های بدنه  مالی 
و اقتص��ادی کش��ورها به برخی از ش��هروندان خود خدمات ارائ��ه نمی کنند که 

فین تک می  تواند در این زمینه ساختارشکنی کند.
• امنیت س��ایبری امروز به بخش��ی کامال الزامی به فین تک تبدیل شده است. 
سودآوری باالی جرایم سایبری مالی و ذخیره سازی غیرمتمرکز داده ها، فین تک 

و امنیتی سایبری را به مفاهیمی درهم تنیده تبدیل می کند.
کاربران فین تک

چه��ار دس��ته بندی بزرگ ب��رای کاربران فین ت��ک تعریف می ش��ود: بانک ها 
)به صورت B۲B(، مش��تریان ش��رکتی آنها، کس��ب وکارهای کوچک )B۲C( و 
مصرف کننده ه��ای نهایی. روندهای کنونی به س��مت بانکداری موبایلی، افزایش 
اطالعات در گردش، کالن داده، تحلیل های عمیق تر و از همه  مهم تر دسترس��ی 

غیرمتمرک��ز به اطالعات، فرصت هایی را ب��رای هر چهار گروه باال فراهم می کند 
تا با روش هایی جدید و ساختارشکن، به فعالیت های مالی و اعتباری بپردازند.

در دس��ته بندی مصرف کننده ه��ای نهای��ی، کاربران جوان ت��ر درک بهتری از 
فناوری فین تک دارند و کاربرد بیشتری را هم از آن استخراج می کنند. به هرحال 
نس��ل نوجوان و جوان امروزی تمایل بیشتری هم به هزینه کردن دارد و همین 
فرآیند هزینه ک��ردن را ترجیحا در فضای آنالین و مبتنی بر فناوری های جدید 
انج��ام می دهد. البته برخ��ی از ناظران صنعت اعتقاد دارن��د تمرکز بیش از حد 
روی نس��ل هزاره و نسل جوان لزوما به خاطر درک بیشتر و تمایل بیشتر آنها به 
فناوری نیست، بلکه ابعاد چنین بازاری بیشتر از نسل های قبلی است. به هرحال 
فین تک امروز در ارائه  خدمات به نسل های گذشته موفقیت چندانی ندارد، چون 

مشکالت آنها را به خوبی درک نمی کند.
دس��ته بندی کسب وکارها و خصوصا انواع نوپا، کاربردهای متعددی از فین تک 
استخراج می کنند. آنها قبال برای دریافت سرمایه باید درگیری زیادی با بانک ها 
متحمل می ش��دند. به عالوه آنها برای اضافه کردن خدمات مالی به سرویس ها و 
محصوالت خود موانع متعددی داش��تند، ام��ا امروز به لطف فناوری های متعدد، 
تراکنش های مالی از طریق ش��رکت های فین تک واس��ط و زیرساخت های دیگر 

ممکن شده است.
تنظیم گری قوانین فین تک

خدم��ات مال��ی از قانون مندتری��ن حوزه های کس��ب وکار در س��طح 
جهانی محس��وب می شوند. به همین دلیل با ظهور و توسعه  شرکت های 
فین ت��ک، دولت ها بی��ش از هر چیز نگران تنظیم گ��ری قانونی فعالیت 
آنه��ا بوده اند. ب��ا ورود و ادغام فن��اوری به فرآینده��ای خدمات مالی، 
مش��کالت تنظیم گری قانونی آنها نیز چندبرابر ش��ده اس��ت. در برخی 
موارد مشکالت به خاطر ماهیت فناوری و از توابع آن محسوب می شوند، 
اما در بسیاری از نمونه های دیگر، عجله  ذاتی بازیگران صنعت فناوری بر 

ساختارشکنی های مالی، موجب بروز مشکالت قانونی می شود.
خودکارس��ازی فرآیندها و دیجیتالی کردن داده ها، سیستم  های فین تک را در 
برابر حمله  مجرمان س��ایبری آس��یب پذیر می کند. اخبار متعدد از نفوذ مجرمان 
سایبری به شبکه های بانکی و سرقت اطالعات و دارایی های کاربران، نشان دهنده 
ظرفی��ت باالی این صنعت برای درآمد مجرمان اس��ت. مصرف کننده های نهایی 
خدم��ات، در چالش های امنیتی بیش از همه به مس��ئولیت پذیری ش��رکت های 
فین تک و همچنین عدم استفاده از اطالعات شخصی و داده های مالی در مقاصد 

دیگر اهمیت می دهند.
در برخی از نمونه های ظهور و رش��د اس��تارت آپ های فین تک، شاهد برخورد 
فرهنگ اس��تارت آپی مبتنی بر حرکت سریع و ساختارشکنی با فرهنگی سنتی 
و محافظه کار هس��تیم. چنین برخوردهایی عموما نتایج نامناسب به همراه دارند. 
به عنوان مثال استارت آپ بیمه ای Zenefirts مستقر در سان فرانسیسکو که در 
بازارهای خصوصی بیش از یک میلیارد دالر ارزش گذاری ش��د، در ارائه  خدمات 
بیمه ای مدرن به مش��تریان، مرتکب قانون شکنی شد که برخورد جدی مقام های 
قانونی را به همراه داشت. سازمان SEC جریمه ای ۹۸۰ هزار دالری برای آنها در 
نظر گرفت و سازمان بیمه  کالیفرنیا نیز ۷میلیون دالر خسارت از این استارت آپ 

دریافت کرد.
تنظیم گری قانونی در دنیای رمزارزه��ا هم چالش های فراوانی ایجاد می کند. 
عرضه اولیه  س��که یا ICO یکی از مدرن ترین فرآیندهای جذب س��رمایه برای 
اس��تارت آپ ها محس��وب می شود که امکان جذب س��رمایه به صورت مستقیم را 
از اش��خاص فراهم می کند. در بس��یاری از کش��ورهای جهان این فرآیند بدون 

تنظیم گری قانونی انجام می شود و زمینه ای برای کالهبرداری شده است.
تنوع باال در خدمات فین تک و تعدد صنایعی که تحت تأثیر آن قرار می گیرند، 
ایجاد راهکاری واحد برای همه  مش��کالت موجود را دش��وار می کند. دولت ها در 
اکث��ر موارد از قوانین موجود و س��نتی خود برای تنظیم گری فین تک اس��تفاده 
می کنند. البته در برخی موارد هم ش��اهد تصویب قوانین جدید یا بهینه س��ازی 

قوانین قدیمی برای هماهنگی با دنیای جدید فین تک هستیم.
کش��ورهای گوناگون در سرتاس��ر جهان، مراکزی را برای آزمایش و بررس��ی 
تأثیر فین تک بر صنایع گوناگون تأس��یس کرده ان��د. از فعالیت های قانونی مفید 
هم می توان به تصویب و اجرای قانون GDPR در اروپا اشاره کرد که چارچوبی 
برای دسترس��ی سازمان ها به داده های ش��خصی افراد ایجاد می کند. کشورهایی 
همچون ژاپن و کره جنوبی که ICO در آنها متداول تر اس��ت، قوانین کاربردی 
و انعطاف پذیری برای اس��تفاده از این س��بک از س��رمایه گذاری تصویب و اجرا 

کرده اند.
فین ت��ک در میان خیل عظیم فناوری های��ی قرار دارد که برای ایجاد 
تحول در جامعه بش��ری به وجود آمده است. روند آهسته و پیوسته این 
فناوری در س��ال های گذشته باعث ش��د تا تمامی ذی نفعان از کاربران 
تا کس��ب وکارها و دولت ها، به مرور با ظرفیت و کاربرد آن آشنا شوند. با 
وجود تمام چالش های کنونی، روند رو به رش��د فین تک در کش��ورهای 
گوناگون خصوصا مناطق درحال توسعه، امید به ساختارشکنی عمیق تر 

از سوی فناوری را زنده نگه می دارد.
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مارک تواین گفته است که اگر اولین کاری که باید در هر روز صبح انجام گیرد 
این باشد که قورباغه  زنده ای را قورت دهید، در بقیه روز خیالت راحت است که 
س��خت ترین و بدترین کاری را که ممکن اس��ت در تمام روز برایت پیش بیاید، 
انجام ش��ده است. ش��اید طالیی ترین نقل قول این کتاب، عبارت جاودانه مارک 
تواین باش��د. کتاب برایان تریس��ی راهکارهای مختلفی را ب��رای غلبه بر تعلل و 
امکان پیشرفت بیش تر را ارائه می-دهد که یکی از شناخته شده ترین کتاب ها در 
سراسر جهان محسوب می شود. برای مثال یکی از قوانین آن، کارآمدی اجباری 
می باش��د که به این موضوع اش��اره دارد که اگرچه ممکن است زمان کافی برای 
تمامی اقدامات وجود نداش��ته باش��د، با این حال با اولویت بندی حتما می توان 
مهم ترین ه��ا را انج��ام داد. این کتاب  فصل دارد که در هر یک روش��ی جالب را 

مورد بررسی قرار می دهد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
١-قدرت نوشتن

درست به مانند توصیه تمامی متخصصان مدیریت زمان، توصیه آقای تریسی 
نیز این است که مواردی را که قصد انجام آن ها را دارید در ذهن خود نگه نداشته 
و مکت��وب نمایید. این امر باعث می ش��ود تا امکان ی��ادآوری مداوم آن ها وجود 
داش��ته باش��د. درواقع هنگامی که یک مورد نوشته می شود، تعهد افراد به انجام 
آن نیز افزایش��ی چش��مگیر را پیدا می کند. این فصل با جمله ای از ناپلئون هیل 
شروع می شود که می گوید: برای موفقیت یک ویژگی وجود دارد که انسان ها باید 
آن را داش��ته باشند و آن هم مشخص بودن هدف است. یعنی فرد باید بداند که 
چه چیزی را واقعا می خواهد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که تعیین محدوده زمانی برای انجام هر یک از اقدامات و اولویت دادن به 
آن ها در این مرحله الزامی است. این اقدام نه تنها برای اهداف روزانه، بلکه برای 
هر ه��دف و برنامه ای کامال کاربردی خواهد بود. به همین خاطر از همین امروز 

الزم است تا عادت به نوشتن و مکتوب کردن موارد را در خود ایجاد نمایید.
2-برنامه ریزی از قبل 

برنامه ری��زی آوردن آینده به زمان حال اس��ت که بتوانید از همین حاال کاری 
برای آن انجام دهید. این فصل با این عبارت ش��روع می ش��ود و به این موضوع 
اشاره دارد که شما از قبل باید برنامه ریزی های خود را انجام داده باشید. این امر 
باعث می شود تا امکان فعالیت سریع و صرفه جویی در زمان مهیا باشد. نکته ای 
که نباید فراموش کنید این اس��ت که در برنامه ریزی باید اتفاقات غیرمترقبه را 
نی��ز مدنظر قرار دهید. به همین خاطر حداقل یک س��اعت زمان اضافی، الزامی 
خواهد بود. همچنین الزم اس��ت تا به قانون ۱۰/۹۰ توجه داشته باشید. برطبق 
این قانون، اگر فردی ۱۰درصد اوقات کار روزانه اش را به برنامه ریزی اختصاص 
دهد، کارایی او نس��بت به زمانی که بدون برنامه ریزی فعالیت می کند، ۱۰ برابر 

خواهد بود که این مسئله به معنای صرفه جویی ۹۰درصدی در کار است. 
3-قانون 2٠/8٠

براس��اس این قانون که از آن تحت عنوان اصل پارتو نیز نام برده می شود، ۸۰ 
درصد دس��تاوردها حاصل ۲۰ درصد فعالیت ها می باش��د. این مسئله در رابطه با 
ه��ر چیزی صادق اس��ت. برای مثال ۸۰درصد درآمد یک ش��رکت از ۲۰ درصد 
مشتریان به دست می آید. به همین خاطر سنجش این ۲۰ درصد ها الزامی بوده 
و باعث می ش��ود تا موفقیت برای شما به دس��ت آید. درواقع همه ما وقت کافی 
را داریم، به شرط آنکه بخواهیم درست از آن استفاده کنیم. در نهایت شما باید 
تنه��ا بر روی کاره��ای مهم تمرکز کرده و در برابر وسوس��ه برای انجام اقدامات 

کوچک و کم اهمیت، مقاومت نمایید. 
4-توجه به پیامد اقدامات 

می��زان موفقیت هر فرد بس��تگی به این موضوع دارد که ت��ا چه حد می تواند 
هم��ه نیروی خود را روی یک کار متمرکز نماید. در این رابطه ضمن تمرکز باال، 
ضروری اس��ت تا دید آینده نگارانه داشته باشید. این امر باعث می شود تا امکان 
فعالیت در یک حوزه برای طوالنی مدت مهیا باش��د. این باور را در خود ش��کل 
دهی��د که هیچ گاه برای انجام تمامی فعالیت ها زمان در اختیار نخواهد بود. به 
همین خاطر بهتر اس��ت تا ب��ه جای مواردی که نتایج کوت��اه مدت را به همراه 
خواهد داش��ت، تنها بر روی بلندمدت ها س��رمایه گذاری نمایید. در نهایت شما 
باید قبل از انجام هر فعالیت، به نتیجه آن توجه کرده و در صورتی که ضرورتی 

را برای کار و رندگی شخصی شما ندارد، کنار بگذارید. 
5-روش تنبلی سازنده

پس از برنامه ریزی روزانه، ضروری اس��ت تا اقدامات را براس��اس میزان ارزش 
و ضرورت، مرتب نمایید. این امر باعث می شود تا همواره این اطمینان را داشته 
باش��ید که در حال انجام کارها به ترتیب درس��ت هس��تید. در نهایت شما باید 
تغییرات��ی را در عادت های گذش��ته خود اعمال ک��رده و از ادامه رفتارهای وقت 
گیر، خودداری نمایید. بدون شک با یک برنامه درست و تعیین اولویت ها، امکان 
س��نجش آن ها کامال میسر خواهد بود. درواقع شما باید برای انجام اقدامات کم 

اهمیت، کامال تنبل باشید. 
6-روش الف ب پ ت ث

ش��ما باید برطبق اولویت ه��ا اقدام نموده و همواره ترتی��ب انجام فعالیت ها را 
رعای��ت نمایی��د. این امر باعث می ش��ود تا یک برنامه کامال درس��ت را در پیش 
گیرید. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که در هنگام 
انج��ام فعالی��ت الف، ابدا نباید به فعالیت ب توجه کرده و ذهن خود را مش��غول 
آن نمایید. این امر کمک خواهد کرد تا امکان انجام س��ریع و یا کیفیت اقدامات 

مهیا باشد. 
7-قدرت تمرکز  

تمرکز امری کامال حیاتی بوده و باعث می ش��ود تا امکان کسب باالترین نتایج 
از اقدامات به وجود آید و برای این هدف س��نجش دس��تاوردها می تواند شما را 
نس��بت به کافی بدن میزان تمرکز، به اطمینان الزم برساند. خوشبختانه امروزه 
برای این موضوع، راهکارهای متعددی معرفی ش��ده است که الزم است تا آن ها 
را م��ورد توجه قرار دهی��د. در نهایت هنگامی که به عملکرد خود در حوزه -های 
مختلف امتیار دهید، می توانید برای بهبود آن ها برنامه ریزی درس��تی را داشته 

باشید. 
8-قانون سه مورد 

در لیس��ت هر فردی سه اقدام وجود دارد که دارای اهمیت به مراتب باالتری 
در مقایس��ه با س��ایرین قرار دارد. شما باید این س��ه مورد را ضرورت های اصلی 
زندگی خود دانسته و همواره به آنها پایبند باشید. نکته دیگری که نباید فراموش 
کنید این است که تعادل امری بسیار مهم است. درواقع بدون داشتن یک تعادل 
درست در رابطه با کار و زندگی شخصی، هیچ برنامه ای نمی تواند به شما کمک 
نماید. به همین خاطر ضروری اس��ت تا به ش��کلی حرفه ای در این رابطه اقدام 

نموده و در صورت وجود مشکل، از افراد دارای تجربه استفاده نمایید. 
9-تهیه مقدمات 

انجام هر اقدامی به یکسری مقدمات و امکانات نیاز دارد که عدم توجه به آن ها 
باعث می شود تا سرعت انجام کار به شدت کاهش پیدا کند. به همین خاطر شما 
باید قبل از شروع هر فعالیتی از آماده بودن شرایط الزم اطمینان داشته باشید. با 

این حال این موضوع نباید باعث ترس از شروع کردن شما شود.  
١٠-پیشرفت مداوم 

پیشرفت مداوم همواره بهتر از لحظه ای و کوتاه مدت آن بوده و باعث می شود 
تا در نهایت به بهترین نتایج دست پیدا کنید. برای این موضوع ضروری است تا 
هر روز بهتر از دیروز خود باش��ید. منظور از این بخش تغییرات بنیادی نبوده و 
حتی یک نکته مثبت نیز کامال کافی اس��ت. این نکته را نیز فراموش نکنید که 
برای هیچ حوزه ای نقطه پایانی وجود نداشته و همواره می توان بهتر شد. در این 
رابط��ه با جمع اقدامات هرچند کوچک، متوجه تغییرات بس��یار بزرگی خواهید 

شد. به همین خاطر هیچ گاه قدم های کوچک را بی ارزش تلقی نکنید. 
١١-بهبود مهارت های کلیدی

مهارت بیشتر باعث خواهد شد تا فعالیت ها در زمان کوتاه تر با کیفیتی بهتر و 
کم ترین میزان سختی انجام شود. به همین خاطر نیز هر فردی باید مهارت های 
ضروری کس��ب وکار خ��ود را فرا گرف��ت و آن ها را بهبود بخش��د. در این رابطه 
مطالعه مداوم امری کامال ضروری محس��وب می شود. درواقع به عقیده بسیاری 
از بزرگان، با مطالعه یک س��اعته به صورت مداوم در رابطه با یک موضوع، پس 
از گذشت تنها سه سال به سطح حرفه ای ها دست پیدا خواهید کرد. نکته ای که 
در این رابطه باید توجه داش��ته باشید این است که در این رابطه شما می توانید 
از زمان های مرده خود نیز استفاده کرده و با این اقدام دیگر بهانه ای برای کمبود 

وقت را نخواهید داشت. 
١2-توجه به استعدادها 

به صورت مداوم این پرس��ش را از خود بپرس��ید که در چه کارهایی فراتر از 
حد تصور هس��تید. این امر کمک خواهد کرد تا اس��تعدادهای خود را پیدا کرده 
و با توجه به آنها، پیش��رفت س��ریعی را تجربه نمایید. درواقع اگرچه تقریبا همه 
چیز اکتس��ابی اس��ت، با این حال نمی توان اس��تعداد و عالقه افراد را نیز کتمان 
نمود. درواقع با توجه به این موارد شما بهترین نتایج را به دست خواهید آورد. 

١3- توجه به محدودیت ها 
درست به مانند استعداد، هر فردی از محدودیت هایی نیز برخوردار است. شما 
باید به آن ها توجه داشته و آن ها را قبول نمایید. درواقع بسیاری از افراد به دلیل 
عدم واقع گرایی، بدترین مشکالت را برای خود به وجود می آورند با این حال این 
امر به معنای متوقف شدن نبوده و تنها به این امر اشاره دارد که باید حقیقت را 

پذیرفته و راهکاری درست را اتخاذ نمایید. 
١4-اعمال فشار

از اینکه به خودتان س��ختی وارد نمایید، نباید واهمه داش��ته باش��ید. درواقع 
ویژگی بزرگ انسان این است که می تواند به شرایط عادت نماید. به همین خاطر 
با اعمال فشار بر روی خود، این مسئله پس از مدتی به عادت شما تبدیل خواهد 
شد. در نهایت فراموش نکنید که برای اطمینان از عدم زیر پا گذاشتن برنامه ها، 

الزم است تا حتی تنبیهی را نیز مشخص نمایید. 
١5-شخصی سازی

افراد با یکدیگر تفاوت داش��ته و این مس��ئله باعث می شود تا تقلید از اقدامات 
فردی دیگر ابدا نتیجه بخش نباشد. برای مثال ممکن است یکی از همکاران، در 
یک ساعت سه فعالیت را انجام دهد و استراحت بیشتری را داشته باشد. درواقع 
وی در حال انجام کارها به ش��یوه مورد عالقه خود و با توجه به ویژگی هایی که 
دارد، می باش��د. به همین خاطر شما نیز باید به دنبال یک برنامه شخصی سازی 
ش��ده باشید و سرعت کار مخصوص به خود را رعایت نمایید. همچنین فراموش 
نکنی��د که نیاز به اس��تراحت و خواب اف��راد با یکدیگر متفاوت ب��وده و نباید از 

متفاوت بودن و داشتن سبک زندگی مخصوص به خود، واهمه داشته باشید.

١6-ترغیب به فعالیت 
این امر بس��یار طبیعی اس��ت که افراد اس��تراحت کردن را به انجام یک کار 
س��خت ترجیح دهند. با این حال این هنر ش��ما اس��ت که چگونه خودتان را به 
انتخاب مورد دوم ترغیب نمایید. نتایج تحقیقات حاکی از آن اس��ت که بیش از 
۹۰ درصد احساس��ات افراد، ناش��ی از نحوه صحبت کردن با خود می باشد. این 
موضوع به خوبی این نکته را به اثبات می رس��اند که هر فرد باالترین تاثیر را بر 
روی خود دارد. در این رابطه مثبت اندیش��ی و روحیه دادن به خود امری کامال 
حیات��ی خواهد بود. درواقع در بین افراد موفق جه��ان، حتی یک مورد بدبین و 
منفی باف را مش��اهده نخواهید کرد. در نهایت ش��ما باید خودتان را اولویت اول 
قرار دهید. درواقع اگر مراقب خودتان نباش��ید، هیچ فردی این کار را برای شما 

انجام نخواهد داد. 
١7-کنترل گرداب تکنولوژی

زندگی چیزی بیش از افزایش س��رعت اس��ت. این جمله گاندی را باید بسیار 
مهم دانس��ت. درواقع پیشرفت تکنولوی با تمامی مزیت هایی که به همراه داشته 
است، در صورتی که مدیریت نشود، کیفیت زندگی را کاهش خواهد داد. درواقع 
سرعت باال در همه چیز یک مزیت نبوده و الزم است تا بدانید که در چه مواردی 
تنها باید از تکنولوژی اس��تفاده نمایید. ب��رای مثال اگرچه در حال حاضر با یک 
تم��اس می توان با هر یک از افراد خانواده صحبت کرد، با این حال آیا این اقدام 
هم رده بازدید مس��تقیم اس��ت؟ درواقع شما باید این نکته را فراموش نکنید که 
ش��ما ارباب تکنولوژی هس��تید و نباید اجازه دهید که این مسئله از کنترل شما 
خارج ش��ود. در آخر فرام��وش نکنید که هیچ دس��تاوردی هنگامی که از درون 

احساس خوشبختی نکنید، موفقیت واقعی محسوب نخواهد شد.
١8-کوچک سازی

شما باید هر چیزی را کوچک نمایید تا انجام آن ها دیگر دشوار به نظر نرسد. با 
این اقدام تمایل و سرعت انجام کارها نیز افزایشی معجزه آسا را پیدا خواهد کرد.

١9-ایجاد زمان بیشتر
این امر که همواره به زمانی که در حال اس��تفاده از آن هس��تید، توجه داشته 
باشید و برطبق یک جدول زمانی پیش بروید، باعث خواهد شد تا عمال با معضل 
به تعویق انداختن کارها مواجه نش��وید. همچنین این موضوع کمک خواهد کرد 
تا بتوانید راهکارهایی را برای ذخیره زمان خود ایجاد نمایید. در این رابطه حتی 
یک دقیقه نیز ارزش��مند بوده و با جمع آن ها می توان یک س��اعت و حتی چند 

ساعت بیش تر را برای خود ایجاد نمود. 
2٠-ایجاد حس اضطرار 

ح��س اضطرار باعث خواهد ش��د تا اف��راد تحت هر ش��رایطی کار را به اتمام 
برس��انند. این امر در حالی اس��ت که اگر امکان انجام آن در زمان دیگری وجود 
داشته باشد، طبیعی است که تمایل به تعویق انداختن آن به وجود آید. درواقع 
ش��ما باید این بار را در خود ش��کل دهید که همین االن باید یک کار را به اتمام 

برسانید و وقتی دیگر برای آن وجود ندارد. 
2١-تک گرایی

اگرچه همواره توصیه می شود که برای استفاده بهتر از زمان خود بهتر است تا 
چند فعالیت را به صورت همزمان انجام دهید، با این حال این مسئله تنها برای 
اقدام��ات کم اهمیت کاربردی بوده و ابدا نبای��د در رابطه با اقدامات مهم که به 

تمرکز باال نیاز دارند، از این روش استفاده نمایید. 
در نهایت هنگامی که تمامی این ۲۱ مورد به عادت رفتاری شما تبدیل شود، 

موفقیت مداوم شما تضمین شده خواهد بود. 
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ویروس کرونا و سیاس��ت های فاصله گذاری اجتماعی هنوز ادامه دارد 
و مدیران باید به دنبال راهکارهای کاربردی برای هماهنگی بیش��تر بین 

اعضای تیم های خود باشند.
محی��ط کار در دوران ش��یوع وی��روس کرونا و اجرای سیاس��ت هایی 
همچون قرنطینه  خانگی و فاصله گذاری اجتماعی، به کلی متحول ش��ده 
است. تغییر و تحولی که در چند ماه گذشته در ساختارهای کسب وکاری 
ش��اهد بودیم، شاید در تاریخ بی سابقه باش��د که بسیاری از شرکت ها و 
س��ازمان ها را به تغییر روش فعالیت مجبور ک��رد. به هرحال در ماه های 
گذشته، س��ازمان های فعال در انواع صنایع در جهان، میلیون ها کارمند 
خود را به خانه فرس��تاده اند تا بیشتر از ش��یوع ویروس کرونا و بیماری 
کووید ۱۹ جلوگیری کنند. چنین رویکردی باعث ش��د تا مدیران بدون 
هیچ گونه آمادگی، با س��رعت بسیار زیاد وارد سبک جدیدی از مدیریت 

شوند و کارمندان و اعضای خود را از راه دور سازماندهی کنند.
در دوران قرنطینه و نبود ارتباط رودررو با همکاران، مدیریت شخصی 
هم مش��کالت بس��یاری به همراه دارد. درواقع، س��ازوکارهای مرس��وم 
کس��ب وکار از بی��ن رفته اند و دیگ��ر نمی توان به راحتی کاره��ا را مانند 
گذش��ته انجام داد. به هرحال ساختار کنونی، مدیران را مجبور می کند تا 
ب��ا روش ها و رویکردهای جدیدی فعالی��ت خود را ادامه دهند. ازآنجاکه 
بس��یاری از مدیران، خصوصا در س��ازمان های سنتی، با چنین سبکی از 
مدیریت آشنا نیستند، اطالع از برخی روش های کاربردی می تواند برای 

آنها مفید واقع شود.
افزایش فش��ار در شرایط کنونی، نبود قطعیت درباره  آینده  کسب وکار 
و احس��اس کلی تعلق نداش��تن به مکانی خاص، همگی فعالیت را برای 
مدیران و اعضای تیم ها دش��وار می کند. درواقع در ش��رایط قرنطینه، هر 
یک از جنبه های وظیفه  مدیریتی چندبرابر می ش��ود و به دقت و فعالیت 
بیش��تر نیاز دارد. از تغییرات اساس��ی و الزامی، می توان به تغییر نگرش 
درباره  انجام وظایف اش��اره کرد. درواقع در وضعی��ت کنونی، اتمام یک 
وظیفه یا پروژه ش��اید با وضعیت اتمام در وضعیت عادی یکسان نباشد. 
به هرحال بازهم تأکید می کنیم باید س��اختار مدیریت خود را با وضعیت 

کنونی وفق دهید.
همان طور که گفته ش��د، بسیاری از مدیران تجربه  مدیریت کارمندان 
را از راه دور ندارند و بقیه نیز با وجود داش��تن تجربه دورکاری، وضعیت 
بحران��ی مانند وضعی��ت کنونی را تجرب��ه نکرده ان��د. در مطلب حاضر، 
راهکارهای��ی عمل��ی را پیش��نهاد می دهیم که عالوه ب��ر مدیریت بهینه  
کارمن��دان، قرارگرفتن دائمی آنها در چرخه  یادگیری و حفظ س��المت 

روانی را نیز به همراه دارد.
بازتعریف انتظارها

اکث��ر تیم ه��ا ارتب��اط اجتماع��ی در داخل خ��ود دارن��د و فعالیت و 
استانداردس��ازی وظایف به صورت هماهن��گ و هم زمان، جزو هویت آنها 
محس��وب می شود. آنها درکنار یکدیگر کار می کنند و در دفتری ثابت و 
مش��ترک قرار دارند. درمجموع، وضعیت کاری همه  اعضا با یکدیگر برابر 
اس��ت و زمان بندی یکسانی برای انجام کارها دارند. در وضعیت قرنطینه 
خانگ��ی، مدیران باید تی��م خود را به  نحوی مس��یردهی کنند که برای 

کارکردن در زمان های غیربرابر و شخصی سازی وضعیت آماده شوند.
برای تغییر س��ازوکار فعالیت در دوران قرنطینه، بهترین رویکرد تغییر 
تعریف از انتظارها اس��ت. درواقع، مدیران باید ساختارهای قبلی از زمان 

و نحوه  اتمام وظایف را کنار بگذارند. اعضای تیم باید خودش��ان شرایط 
کاری و اتمام وظایف را مشخص کنند؛ به گونه ای که با وضعیت قرنطینه  
خانگی هماهنگی داش��ته باش��د. درمجموع، برای وضعی��ت کنونی باید 
بیش��تر روی نتیجه کار کارمندان متمرکز باش��ید و دیگر س��اختارها را 

موقتا کنار بگذارید.
ارتباط مداوم و منظم

نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهد ارتباط  هایی با طول زمانی کوتاه 
و دوره  مداوم و منظم، تأثیر بیشتری روی ساختن و نگهداری تعامل های 
اخالقی بین اعضای تیم دارد. برای حفظ ارتباط منظم با افراد، پیام  های 
کوت��اه و منظ��م را فراموش نکنی��د. پیامی کوتاه یا حتی احوال پرس��ی 

می تواند نشانه ای از ارتباط مداوم شما با اعضای گروه باشد.
ارتباط مداوم باعث می شود تا کارمندان از ساختار کاری خارج نشوند. 
جلسه های منظم روزانه در زمان مشخص هم از راهکارهای کاربردی در 
این زمینه محس��وب می ش��ود. از همه  اعضا بخواهید در جلسه ها حضور 
داش��ته باش��ند و حواس خود را روی موضوعات روزان��ه متمرکز کنند. 
پیش از آن هم تمامی زیرساخت ها و ابزارهای الزم را برای ارتباط مناسب 

برای همه ی اعضا آماده کنید.
یادگیری مداوم و کوتاه

فرآیند یادگیری اعضای تیم نبای��د در دوران قرنطینه  خانگی متوقف 
شود. البته به دلیل وضعیت بحرانی کنونی، می توان بیشتر روی یادگیری 
ُخ��رد )Microlearning( متمرک��ز ش��د. به عنوان مث��ال، می توانید 
موضوع های آموزشی را در جلسه های ۵ تا ۱۰ دقیقه ای به اطالع اعضای 
هدف برس��انید تا عالوه بر حفظ چرخه  یادگیری، محتوا به صورتی جذاب 

در اختیار اعضا قرار بگیرد.
آموزش ه��ای کوت��اه می توان��د مواردی همچ��ون ابزاره��ا و رفتارها و 
مهارت ه��ای خاص را ه��دف قرار دهد. فرآیند یادگی��ری را بین اعضای 
گروه تقس��یم کنید و انتخاب موضوع ها را هم بیش��تر برعهده  خودشان 
بگذارید. پیش��نهاد می ش��ود آموزش های عمومی را هم در جلس��ه های 

عمومی با همه  اعضا برگزار کنید.
پشتیبانی و حمایت متقابل بین اعضا

بررس��ی نیازهای هم��ه اعضای تیم قطعا از عه��ده و توان مدیر خارج 
خواهد بود. در چنین وضعیتی، می توانید مس��ئولیت پیگیری و تقس��یم 
وظایف را بین اعضای گوناگون تقس��یم کنید. برای اجرای بهتر، گروه را 
به زیرمجموعه های دونفره تقسیم کنید که هر کدام حمایت و مربیگری 

دیگری را برعهده گیرند.
تقسیم وظایف مدیریتی و حمایت متقابل الیه ای ثانویه از پشتیبانی را 
بین اعضا ایجاد می کند که بیش از همه، مش��کل احساس ایزوله بودن را 
برای افراد از بین می برد. به عالوه، س��اختار مذکور به افراد کمک می کند 
مهارت ه��ای رهبری را نیز به م��رور بیاموزند که در دوران پس از بحران، 

بسیار کاربردی خواهد بود.
درک و تفسیر ارتباط غیرحضوری

وقتی با اعضای گروه در محیطی مشترک و رودررو قرار نداشته باشید، 
درک احساسات آنها دش��وار می شود. در چنین حالتی، دیگر نمی توانید 
از روی داده ه��ای غیرکالمی و زب��ان بدن منظور طرف مقابل را به خوبی 
درک کنی��د. درواقع، اکنون صدا و تصویر و پیام های متنی، تنها راه های 

ارتباطی هستند و باید راهی برای درک و تفسیر بهتر آنها پیدا کنید.

در ارتباط های از راه دور، باید به دنبال الگوهای مشترک باشید تا منظور 
و مفهوم مدنظ��ر مخاطب را درک کنید. به عن��وان مثال در ارتباط های 
متنی، به دنبال الگوی مش��ترک در پیام ها باشید. در ارتباط های صوتی، 
س��رعت، حجم صدا، گام صدا و تغییر لحن را درک کنید. در ارتباط های 
ویدئوی��ی هم کار راحت ت��ری در پیش دارید و می توانی��د به زبان بدن 
مخاطب دقت کنید. همه  این عالمت ها، نش��ان دهنده  احساسات خاصی 
هس��تند که باید در ارتباط با اعضای تیم درک ش��ود. اگر شناخت کافی 
از اعضای تیم داش��ته باشید، تغییر در هر یک از عوامل نشان دهنده نیاز 

آنها به پشتیبانی بیشتر خواهد بود.
خوش بینی و دورکردن ترس

خوش بینی رفتاری مس��ری به  شمار می رود. مدیرانی که امیدواری به 
آینده و اعتماد به رخدادهای پیش  رو را بین اعضای تیم خود گس��ترش 
دهند، به نوعی هدف و معنا را به آنها تزریق می کنند. چنین رویکردهایی 
خصوصا در وضعیت استرس زای کنونی الزامی محسوب می شود. در کنار 
همه  این موارد، ش��وخ طبعی و انرژی مثب��ت را در ارتباط با اعضای تیم 

فراموش نکنید.
ت��رس مان��ع بزرگی بر س��ر راه انگی��زه و خالقیت و تعهد اس��ت. در 
ارتباط های پیامی و صوتی و ویدئویی، هرگونه ترس و نگرانی از آینده را 
در رفتار اعضای تیم شناس��ایی کنید و به دنبال برطرف کردن آنها باشید. 
درنهای��ت، فراموش نکنید محدودیت یکی از موتورهای محرکه  خالقیت 
محسوب می شود. از اعضای تیم بخواهید در وضعیت کنونی و محدودیت 
قرنطینه، روش هایی برای خالقیت و نوآوری بیشتر پیدا کنند و ایده های 

جدید را با شما در میان بگذارند.
به روزرسانی منظم اطالعات

وقتی کارمندان از اخبار و رخدادهای پویا در ش��رکت باخبر نباش��ند، 
احس��اس توقف و پیش��رفت نکردن پیدا می کنن��د. در چنین وضعیتی، 
ارتباط عمیق و اطالع رس��انی درباره  تغییرهای اس��تراتژیک و رویکردی، 
نش��ان دهنده  زنده بودن کسب وکار شما اس��ت. حتی وقتی خبر خاصی 
درباره  توس��عه  کس��ب وکار ندارید، با اعض��ا در ارتباط باش��ید و به آنها 

اطالع رسانی کنید تا از هرگونه احساس تنهایی دور شوند.
شفاف سازی در دوران بحران، یکی از ابزارهای الزامی ارتباطی محسوب 
می شود. به روزرس��انی منظم اطالعات و رخدادها نشان می دهد باوجود 
دورب��ودن از اعض��ای تیم، به تک تک آنها اهمی��ت می دهید. درمجموع، 
ارتب��اط مداوم نش��ان می دهد ایمان و یک دلی زی��ادی با تمامی اعضای 

تیم احساس می کنید.
تنظیم مداوم سطح استرس و تعهد

برای تمامی اعضای تیم به روش��نی مش��خص کنید س��المت آنها در 
اولویت قرار دارد. در دوره های زمانی مش��خص، از هر یک از اعضای تیم 
بخواهید اس��ترس و تعامل و عالقه مندی به کار را برای تان ش��رح دهند. 
عالوه ب��ر آن، میانگین هر دو عامل را بین همه  اعض��ای تیم اندازه گیری 
کنید تا به جمع بندی کاملی برسید. درصورت تغییر شدید یا خارج شدن 
عوام��ل از محدوده  عادی، تمرکز خود را به رفع مش��کالت تیم معطوف 

کنید.
درنهایت، فراموش نکنید انسان ها ذاتا موجوداتی اجتماعی هستند و از 
سال ها پیش این خصوصیت را در خود حفظ کرده اند. حتی در وضعیت 
قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی، احساس تعلق داشتن به گروه و جامعه 

و تأثیرگذاربودن، اهمیت زیادی در سالمت روانی و موفقیت شغلی افراد 
دارد. وقت��ی چنین م��واردی را در تیم جاری و از آنه��ا محافظت کنید،  
بیش از همه به انس��انیت افراد احترام گذاش��ته اید که نتایجی عالی در 

طوالنی مدت خواهد داشت.
HBR/zoomit :منبع
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افزایش امنیت سایبری کسب و کار با 7 راهکار ساده
چگونه امنیت سایبری کسب و کارهای کوچک را ارتقا دهیم؟

فعالیت در حوزه کسب و کار همیشه همراه با محدودیت های مالی است. این امر برای کسب و کارهای کوچک دردسرهای بسیار زیادی 
به همراه دارد. نخستین تاثیر محدودیت مالی بر روی کسب و کارهای کوچک ناتوانی در زمینه پیگیری بسیاری از امور مانند برندهای بزرگ 
است. شاید مهم ترین بخش سرمایه گذاری برندهای بزرگ در عصر کنونی بخش امنیت سایبری باشد. امروزه اغلب برندها فعالیت قابل توجهی 
در حوزه آنالین دارند. این امر شامل تالش برای فروش محصوالت در شبکه های اجتماعی و فروشگاه های آنالین در کنار انتقال فرآیندهای 
مالی به این حوزه است، با این حساب روز به روز فرآیندهای بیشتری در حوزه کسب و کار به دنیای آنالین انتقال پیدا می کند. نکته مهم 
در این میان ش��یوه تامین امنیت س��ایبری کسب و کارمان است. بسیاری از برندها در طول سال های اخیر به دلیل ضعف سیستم امنیت 
سایبری شان با تهدیدهای گسترده مواجه شده اند. بنابراین مشاهده سرمایه گذاری های عظیم برندها در این حوزه تعجب برانگیز نخواهد بود.  
کسب و کارهای کوچک در عرصه کنونی تجارت نیازمند امنیت آنالین هستند. این امر درست به اندازه برندهای بین المللی برای کسب و 
کارهای کوچک دارای اهمیت است. اشتباه برخی از مدیران درز اطالعات کسب و کارشان است. به این ترتیب پیش از وقوع حادثه ای شخص 
به ارتقای سطح امنیت سایبری شان فکر هم نمی کنند.  مهم ترین چالش کسب و کارهای کوچک در زمینه ارتقای امنیت سایبری کسب و 
کارشان مربوط به هزینه های جاری در این زمینه است. بسیاری از برندها به دلیل مشکالت مالی یا بودجه محدود در عمل از ارتقای امنیت 
سایبری شان صرف نظر می کنند. هدف اصلی در این مقاله بررسی الگوهای ارتقای امنیت سایبری کسب و کار بدون نیاز به صرف هزینه های 

فراوان است بنابراین در ادامه به بررسی هفت راهکار تاثیرگذار برای کسب و کارهای کوچک در این زمینه خواهیم پرداخت. 
١. کسب آموزش های باکیفیت و رایگان

ارتقای امنیت سایبری کسب و کار در فضای آنالین نیازمند کسب مدارک باال و صرف هزینه های چند میلیون دالری نیست. برخی از 
سرقت های قابل توجه یا درز اطالعات مهم با انجام چند کار ساده غیرممکن خواهد شد. مشکل اصلی در این میان عدم آگاهی اغلب صاحبان 
کسب و کار از ماهیت اقدامات الزم برای پیشگیری از وقوع اتفاقات خاص است. خوشبختانه امروزه برخی از آموزش های کاربردی در فضای 
آنالین در قالب وبینار برگزار می شود. نکته جالب اینکه اغلب وبینارهای موردنظر نیازمند پرداخت هیچ گونه هزینه ای نیست. اگر اندکی در 
سطح اینترنت و در سایت های تخصصی امنیت سایبری جست وجو کنید، امکان دستیابی به اطالعات کاربردی وجود خواهد داشت. نکته 
مهم در این میان توجه به اهداف اصلی برندمان در زمینه ارتقای امنیت سایبری است.  اگر ما نسبت به دریافت آموزش های دلخواه به طور 
هدفمند اقدام نکنیم، به زودی با مشکالت زیادی مواجه خواهیم شد. مشکل اصلی دریافت حجم وسیعی از اطالعات بدون افزایش مهارت مان 
در حوزه ای خاص است بنابراین پیش از اقدام برای یادگیری نکات تازه یا شرکت در کالس های آنالین به زمینه تخصصی و نیازهای کسب و 
کارتان توجه کنید.  برخی از موسسات حرفه ای در زمینه امنیت سایبری بخش قابل توجهی از اطالعات پایه ای را به صورت رایگان در اختیار 

کاربران قرار می دهند. مهم ترین موسسه های فعال در این زمینه به شرح ذیل هستند:
SANA موسسه امنیت سایبری اسپرینگ بورد   • موسسه آموزش و تمرینات رایگان سایبری   • موسسه خدمات امنیت سایبری •

•  کتاب های الکترونیکی امنیت سایبری موسسه اوریلی که به صورت رایگان منتشر می شود
بس��یاری از کارآفرینان نس��بت به یادگیری نکات تازه احس��اس ترس دارند. این امر موجب ناتوانی اغلب برندها در زمینه توسعه پایدار 
می شود. اگر ما نسبت به یادگیری نکات تازه با خوش بینی عمل نکنیم، امکان تامین امنیت سایبری کسب و کارمان با کمترین هزینه را 

نخواهیم داشت. 
2. ارزیابی وضعیت امنیت سایبری کنونی

استفاده از برخی پرسش های کلیدی برای ارزیابی وضعیت امنیت فعلی کسب و کارمان در حوزه سایبری دارای اهمیت بسیار زیادی است. 
ایراد اصلی بسیاری از مدیران ناآگاهی از وضعیت جاری کسب و کارشان است. به این ترتیب فرصت برنامه ریزی مناسب از آنها سلب می شود. 
اگر ما آگاهی دقیقی از وضعیت امنیت سایبری کسب و کارمان نداشته باشیم، احتمال درز اطالعات یا هک شدن بخش های مختلف مرتبط 
با شرکت افزایش پیدا می کند. نخستین گام در راستای اقدام عملی برای ارتقای امنیت سایبری برند تالش برای آگاهی از وضعیت جاری 

است. به این ترتیب ما فرصت کافی برای برنامه ریزی با افق دید وسیع را خواهیم داشت. 
3. خرید نرم افزار امنیتی حرفه ای

گاهی اوقات حجم اطالعات در دسترس برند ما بسیار زیاد است. همچنین اگر اهمیت اطالعات موردنظر بیش از حد معمول باشد، باید 
نسبت به استفاده از نرم افزارهای امنیتی حرفه ای اقدام کرد. شاید در نگاه نخست استفاده از چنین نرم افزارهایی همراه با هزینه های بسیار 
زیادی باشد، با این حال خرید اشتراک نرم افزارهای امنیتی مشهور و حرفه ای نیازمند بودجه فراوانی نیست. این استراتژی هزینه های به مراتب 
کمتری در مقایسه با استخدام کارشناس های امنیت سایبری برای برندها به همراه دارد.  وقتی ما از خدمات نرم افزارهای حرفه ای استفاده 
می کنیم، احتمال بروز مشکالت امنیتی به شدت کاهش خواهد یافت. همچنین صرفه جویی قابل توجهی در زمان پدید خواهد آمد. مزیت 

اصلی نرم افزارهای امنیتی کاهش نیاز به مدیریت مستقیم کاربران بر روی وضعیت امنیت سایبری است. 
4. ارزیابی وضعیت سیستم پرداخت آنالین برند

امروزه اغلب برندها از سیستم های پرداخت آنالین برای ثبت سفارش یا انتقال وجه استفاده می کنند. اگر سیستم پرداخت آنالین برند ما 
دارای نقص فنی باشد، احتمال سرقت اطالعات از سوی هکرها افزایش خواهد یافت. مهم ترین گام در این بخش همکاری با بانک های معتبر 
به منظور راه اندازی درگاه پرداخت اختصاصی برندمان اس��ت. س��پس باید امنیت این درگاه به طور منظم ارزیابی شود. در غیر این صورت 

دسترسی به حفره های امنیتی درگاه موردنظر بسیار ساده خواهد بود. 
5. اطمینان از امنیت سایت رسمی برند

اگر شما از خدمات رایگان در زمینه مدیریت سایت استفاده می کنید، به احتمال زیاد هیچ گونه سپر امنیتی در برابر هکرها نخواهید داشت. 
نخستین گام در این شرایط تالش برای استفاده از خدمات معتبر در زمینه مدیریت سایت است. همچنین باید نسبت به استفاده از دامین 
معتبر و امن برای فعالیت سایت مان اطمینان حاصل کنیم.  امروزه برخی از آژانس های امنیت سایبری خدمات رایگانی در زمینه ارزیابی امنیت 
سایت ارائه می کنند بنابراین بهترین گزینه تالش برای استفاده از خدمات چنین برندهایی خواهد بود. اگر امنیت سایت شما در ارزیابی ۲ یا 

۳ مورد از آژانس های مذکور بسیار پایین بود، باید نسبت به تغییر ساز و کارهای امنیتی تان اقدام کنید. 
6. همکاری با آژانس های امنیت سایبری

برخی خدمات حرفه ای در زمینه امنیت سایبری نیازمند تخصص باالست بنابراین مدیران و کارآفرینان ساده امکان راه اندازی این امور 
را نخواهند داشت. نکته مهم در این میان انتخاب آژانس های امنیت سایبری مناسب است. ما به این ترتیب از اتالف بودجه مان جلوگیری 
خواهیم کرد. اشتباه برخی از برندها تالش برای همکاری با آژانس های امنیتی سایبری کمتر شناخته شده با هدف کاهش هزینه های جاری 
است. نتیجه اغلب چنین همکاری هایی دریافت خدمات بی کیفیت و افزایش ریسک های موجود در زمینه سرقت اطالعات است. توصیه من 
در این بخش تالش برای استفاده از خدمات آژانس های معتبر است. شاید این امر هزینه بیشتری برای برند ما به ارمغان بیاورد، اما سطح 

نهایی امنیت کسب و کارمان بسیار بیشتر خواهد بود. 
7. سرمایه گذاری بر روی سرورهای محلی

یکی از نکات مهم در زمینه کاهش حفره های امنیتی برندمان در فضای آنالین استفاده از سرورهای محلی یا خانگی است. برخی از برندها 
اقدام به استفاده از خدمات سرورهای رایگان می کنند. این امر اگرچه توجیه اقتصادی مناسبی دارد، اما از نظر امنیتی ریسک بزرگی محسوب 
می شود. وقتی ما از سرورهای رایگان برای مدیریت خدمات حیاتی برندمان استفاده می کنیم، نیازمند یک تیم امنیتی قدرتمند برای مدیریت 
امور خواهیم بود. در غیر این صورت هکرها به راحتی امکان سرقت اطالعات ما یا دست کم ایجاد اختالل در فعالیت برندمان را خواهند داشت. 
خوشبختانه امروزه خدمات قابل توجهی در زمینه راه اندازی سرورهای خانگی ارائه می شود. اگر شما نیز به فکر امنیت اطالعات برندتان در 

فضای آنالین هستید، باید نسبت به راه اندازی سرورهای موردنظر اقدام کنید. 
smallbusinessbonfire.com :منبع
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مدیران بزرگ افرادی کاریزماتیک هستند، با این حال برخالف 
ب��اور عم��وم این مس��ئله ذاتی نب��وده و مهارتی کامال اکتس��ابی 
محس��وب می شود. درواقع تنها کافی است تا در این رابطه تمرین 
داشته باش��ید. با این حال تا زمانی که نسبت به اقداماتی که باید 
انجام ش��ود، آگاهی نداشته باشید بدون ش��ک تالش های شما با 
باالترین حد نتایج همراه نخواهد بود. به همین خاطر بس��یار مهم 
اس��ت که در این رابطه در ابتدا به آگاهی الزم دس��ت پیدا کنید. 
فرام��وش نکنید که این مس��ئله حتی برای اف��رادی که در زمینه 
کارآفرینی و مدیری��ت فعالیتی را ندارند نیز دارای اهمیت خواهد 
ب��ود و به محبوبیت بیش��تر در محیط کار و خان��واده و در نهایت 
پیشرفت بیشتر منجر خواهد شد. در همین راستا به بررسی هشت 

تمرین ضروری خواهیم پرداخت. 
١-دالیل محبوبیت خود و دیگران را یادداشت کنید 

در ابتدا ش��ما بای��د بر روی خود تمرکز ک��رده و نکات مثبت و 
دالیل جذاب بودن خود را یادداشت کنید. در این رابطه می توانید 
از ویژگی های افرادی که از نظر ش��ما دارای کاریزما هس��تند نیز 
استفاده کنید. پس از طی کردن این مرحله شما لیستی از مواردی 
را خواهید داش��ت که باید آنها را تمرین ک��رده و به حدی بزرگ 
کنید که قدرت پوش��ش ضعف های ش��ما را پیدا کنند. برای این 
موضوع شما باید حداقل ۵۰ مورد را یادداشت کنید. در این رابطه 
حتی می توانید از اطرافیان خود برای کش��ف بهتر موارد، استفاده 
کنید. بدون ش��ک پس از پایان یافتن آن، متوجه بسیاری از موارد 
خواهید شد که تاکنون از نظر شما پنهان مانده و این امر شگفتی 

شما را به همراه خواهد داشت. 
2-بیش از حد فکر نکنید

بدون ش��ک ف��ردی که اعتم��اد به نف��س ن��دارد را نمی-توان 
کاریزماتیک محس��وب کرد. به همین خاطر بس��یار مهم است که 
این موضوع را در خود تقویت کنید. از جمله نش��انه  های اعتماد به 
نفس و باور به خود این اس��ت که فرد بتواند تصمیم گیری سریعی 
را داش��ته باش��د. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
اس��ت که هرچه تعلل باالتری را داش��ته باش��ید، قوه ترس در ما 
قدرتمندتر خواهد ش��د. به همین خاطر تمامی کارآفرینان بزرگ 
توصی��ه می کنند که منتظر اطمین��ان ۱۰۰درصدی نبوده و برای 
مس��ائل مهم به ۷۰درصد نیز اکتفا کنید. بدون ش��ک میزان این 
امر در رابطه با مس��ائل کم اهمیت  به مراتب کمتر خواهد بود. در 
نهای��ت فراموش نکنید که حتی محتاط ترین افراد نیز شکس��ت-

هایی را تجرب��ه خواهند کرد. به همین خاطر به جای تالش برای 
فاصله گرفتن از ریسک که باعث می-شود تا فرصت های موجود را 
از دست بدهید، الزم است تا بر روی دالیل شکست ها تمرکز کرده 

و به تجربیات خود بیفزایید. 
3-مراقبه داشته باشید 

برای این امر که به فردی کاریزماتیک تبدیل ش��وید، داش��تن 
آرامش درون��ی امری الزامی خواهد بود. درواقع ش��ما باید قدرت 
کنترل احساسات را داشته باشید که تنها افرادی قادر به انجام آن 
هس��تند که به آرامش درونی دس��ت پیدا کرده باشند. این امر در 
حالی اس��ت که بس��یاری از افراد آرامش خود را به شرایط و افراد 
مختل��ف گ��ره زده و این امر باعث می ش��ود تا قادر ب��ه در اختیار 
داشتن همیشگی آن نباشند. برای این موضوع هیچ چیز به اندازه 
مراقبه نمی تواند کارس��از باشد. به همین خاطر توصیه می شود که 
از همین امروز مدیتیشن، یوگا و انجام اعمال مذهبی را در دستور 
کار خود قرار دهید. همچنین مراجعه به یک روانپزشک و استفاده 
از توصیه ه��ای آن نی��ز می تواند کامال کاربردی باش��د. برای مثال 
ممکن اس��ت علت استرس بیش از حد شما، ریشه در اتفاقاتی در 
گذش��ته داشته باشد که بدون شک یک روانپزشک، قدرت رهایی 

دادن شما را از این شرایط خواهد داشت. 
4-به وضعیت تناسب اندام خود توجه داشته باشید 

تناسب اندام نه تنها برای افزایش اعتماد به نفس امری ضروری 
محس��وب می شود، بلکه جذابیت ش��ما را برای دیگران نیز بسیار 
ب��اال خواهد ب��رد، با این حال ش��ما باید در کنار ای��ن موضوع، به 
موارد دیگری نظیر زبان بدن و اصول شیک پوشی نیز توجه داشته 
باش��ید. فراموش نکنید که نخس��تین چیزی که افراد در رابطه با 
ش��ما با آن مواجه خواهند ش��د، مس��ائل ظاهری است. به همین 
خاطر باید به آن توجه ویژه ای را داشته باشید. با این حال فراموش 
نکنید که رسیدن به تناس��ب اندام نیازمند زمانی کافی و تمارین 
مس��تمر خواهد بود. به همی��ن خاطر نباید بی��ش از حد به خود 
فش��ار آورید. این امر می تواند تهدید جدی ای برای س��المت شما 
باش��د. همچنین این نکته را فراموش نکنید که افراد کاریزماتیک، 
پرانرژی هس��تند. به همین خاطر از مناس��ب بودن تغذیه در کنار 
کافی بودن تعداد ساعت خواب، اطمینان حاصل کنید. این موضوع 

بر روی عملکرد مغز شما نیز تاثیر بسزایی را خواهد داشت. 
5-داستان سرایی داشته باشید 

نحوه بیان مطالب مهارت بس��یار مهمی محس��وب می-ش��ود. 
درواقع شما باید ش��یوه خاصی را برای سخنرانی های خود داشته 
باش��ید که برای همگان تاثیر الزم را داش��ته باش��د. در این رابطه 
داستان سرایی یکی از بهترین روش ها محسوب شده و افراد به آن 

تمایل بس��یار باالیی را دارند. نکته-ای که نباید فراموش کنید این 
است که داستان ش��ما می تواند تجربیات دیگران و یا خودتان نیز 
باش��د. در نهایت یادگیری اصول فن بیان و تمرین برای جذاب تر 
کردن تن صدا از دیگر موارد مهم محس��وب می شود. خوشبختانه 
برای این موضوع در حال حاضر دوره های آموزشی متنوعی وجود 
دارد و حت��ی از طریق آم��وزش اینترنتی نیز می توانید به س��طح 

خوبی دست پیدا کنید. 
6-از تجربیات دیگران استفاده کنید 

برخ��ی از نکات کامال جدید بوده و حال تجربه افراد محس��وب 
می شوند که احتماال در هیچ مقاله و سخنرانی ای نمی توانید آنها را 
پیدا کنید. تحت این شرایط سوال کردن می تواند بهترین سیاست 
باش��د. درواقع تنها کافی است تا از افرادی که به نظر شما کاریزما 
دارن��د، راز موفقیت آنها را س��وال کنید. این اف��راد اگرچه ممکن 
اس��ت تمامی راز موفقیت خود را بازگو نکنن��د، با این حال جمع 
موارد کوچک که حاصل پرس��ش از چندین نفر است، بدون شک 
به مجموعه راهکارهای بس��یار خوبی منجر خواهد شد. همچنین 
این امر که در تالش برای رفتاری متضاد با کسانی که در نظر شما 
منفور هس��تند داشته باشید، یکی دیگر از راهکارهای بسیار خوب 

محسوب می شود. 
7-زمانی را برای آماده شدن خود اختصاص دهید 

درس��ت به مانند ورزش��کاران ک��ه چند دقیق��ه قبل از 
شروع مس��ابقه اقدام به گرم کردن خود می کنند، شما نیز 
الزم اس��ت تا قبل از اقداماتی نظیر یک سخنرانی، خود را 
آم��اده کنید. در این رابطه روش-های افراد متفاوت بوده و 
نمی ت��وان یک راهکار کلی را ارائه کرد. برای مثال برخی از 
اف��راد چند دقیقه ای را صرف آرام کردن ذهن خود و ش��ل 
ک��ردن عضالت صورت می کنند و برخ��ی دیگر صرفا متن 
سخنرانی را مرور می کنند. با این حال نکته مهم این است 
که آماده س��ازی امری کامال ضروری اس��ت. این امر باعث 
خواهد شد تا همواره عملکرد بسیار خوبی را داشته باشید.

8-به کیفیت اطرافیان خود توجه داشته باشید 
اطرافیان تاثیر بس��زایی را در روحیه م��ا دارند. به همین خاطر 
بس��یار مهم اس��ت که افرادی را در کنار خود داشته باشید که به 
ش��ما روحیه داده و حضور آنها تاثیرات مثبتی را به همراه دارد. با 
نگاهی به دوس��تان موفق ترین افراد جهان، به اهمیت این موضوع 
پی خواهید برد. در نهایت توجه داش��ته باش��ید ک��ه لبخند زدن 
و صداق��ت از دیگر مواردی اس��ت که باعث خواهد ش��د تا از نظر 

دیگران جذابیت های باالتری را داشته باشید. 
dansilvestre.com :منبع
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