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میزان رشد اقتصادی امسال در اغلب مناطق جهان نزدیک به صفر خواهد بود

سال »شوم و ترسناک« 
در اقتصاد جهانی

فرصت امروز: صندوق بین المللی پول در حالی نس��بت به تکرار »رکود بزرگ« در اقتصاد جهانی هش��دار داده که اقتصاددانان با 
ش��یوع ویروس کرونا، پیش بینی خود از نرخ رش��د اقتصادی کش��ورها را مدام کاهش می دهند. در همین حال، نشریه اکونومیست 
از عبارت »ش��وم و تاریک« برای توصیف وضعیت رش��د اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ استفاده کرده است. به گفته اکونومیست، 
جه��ان وارد دوره رک��ودی خطرناک ش��ده و این وضعیت محنت بار تمام کش��ورهای جه��ان را درگیر کرده اس��ت.  این در حالی 
اس��ت که تا پیش از ش��یوع کروناویروس، نش��انه هایی از پایان جنگ تجاری میان چین و آمریکا وجود داش��ت و به همین دلیل 
نهادهای بین المللی نسبت به رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰، خوش بین بودند، به گونه ای که صندوق بین المللی پول گزارش...

حسن قالیباف سکاندار جدید سازمان بورس و جایگزین شاپور محمدی شد

 شاخص بورس
از مرز ۶۰۰ هزار واحد گذشت
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هر ماه تعطیلی کسب وکارها، زیان 2 واحد درصدی به GDP وارد می کند

OECD کرونادرمانی به روایت

کووید-۱۹ چگونه می تواند آینده  مشاغل را متحول کند؟
دورکاری موفق با 8 راهکار ساده 

2۰2۰ بدون مراسم تبلیغاتی کن
بازاریابی دیجیتال با استفاده از ویدئوهای آموزشی

وارن بافت و حقایقی که شما را شگفت زده خواهد کرد
مدیریت ویروس کرونا با شبکه های اجتماعی

8 تا ۱۶

مدیریتوکسبوکار

نظر بیل گیتس درباره  شیوع 
ویروس کرونا و راهکارهای 

پیشگیری از رخدادهای مشابه

یادداشت
 مرد توانمند

عرصه بازار سرمایه

ب��ازار س��رمایه کاری  رهب��ری 
بس دش��وار اس��ت. هر روز با خود 
می گویی بهتر اس��ت ب��روم. همه 
در ب��ورس مناف��ع دارن��د؛ حت��ی 
نیز  س��رمایه گذاران  منصف تری��ن 
گاه ناخودآگاه به سمت منافع خود 
س��وگیری می کنند. فراتر آنکه در 
بورس همه برای انتقاد عدد و رقم 
دارند، آنقدر عدد و رقم در دسترس 
ناپخته تری��ن  حت��ی  ک��ه  اس��ت 
نس��نجیده ترین  و  دیدگاه ه��ا 
نقطه نظرها ب��ه آمار و گزارش های 
کمی مستند است. دامنه کار بازار 
سرمایه آنقدر گسترده است که از 
هر جایش می شود ایرادی گرفت و 
وقتی منتقد مس��لِح به عدد و رقم، 
مغرض هم باشد، مدیر را خسته و 

کالفه می کند.
ب��رای موفقیِت مدی��ری که در 
رأس نظارت بر بازار سرمایه است، 
داش��تن چندین ویژگ��ی ضروری 
اس��ت. نخس��ت، دان��ش نظری و 
تس��لط علم��ی ب��ر هم��ه زوایای 
فعالیت بورس. دوم، درک اهمیت 
کار نظارت بر بازار س��رمایه و آثار 
گس��ترده آن ب��ر اقتصاد کش��ور و 
رفاه مردم. سوم، شجاعِت مقاومت 
در مقاب��ل انب��وه منافع��ی که در 
مقابلش صف می کش��ند و باالخره 

عملیات  مدیری��ت  توان 
5گسترده ای که برعهده...
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یکشنبه
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۱8 شعبان ۱44۱ - سـال ششم
شماره   ۱52۰- ۱۶صفحه - 5۰۰۰۰   ریال
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فرصت امروز: در حالی از دیروز و در راس��تای گام دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی، 
فعالیت اصناف کم خطر در استان ها از سر گرفته شد که سازمان بهداشت جهانی نسبت 

به رفع شتاب زده محدودیت های مقابله با کرونا در کشورها هشدار داد.
طبق جدیدترین اطالعیه اتاق اصناف ایران، کسب و کارها در شهرستان ها در صورت 
تمایل می توانند با ثبت نام و اخذ تعهد برای اجرای دس��تورالعمل بهداش��تی مقابله با 
کرونا در طرح فاصله گذاری هوش��مند ش��روع به کار کنند. فعالیت اصناف و واحدهای 

صنعتی در تهران نیز قرار است از هفته آینده از سر گرفته شود.
در همین حال، س��ازمان بهداش��ت جهانی نسبت به رفع ش��تاب زده محدودیت های 
مقابله با کرونا در کش��ورها هش��دار داد. تدروس آدهانوم، دبیرکل س��ازمان بهداش��ت 
جهانی گفته اگرچه سازمان ملل متحد تمایل دارد که شاهد تسکین وضعیت کشورها 
باشد اما رفع محدودیت ها می تواند به تجدید فعالیت مرگبار کروناویروس منجر شود.

ب��ه گفته وی، در برخی از کش��ورهای درگی��ر کرونا، »کاهش خوش��ایندی« از این 
اپیدمی صورت گرفته اس��ت، اما »ش��تاب هش��داردهنده« در انتق��ال این ویروس در 

کشورهای دیگر از جمله ۱۶ کشور آفریقایی مشاهده شده است.
دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در صحبت های روز گذشته خود نیز نسبت به شمار 
زیاد موارد ابتال به کووید-۱۹ در میان کادر درمانی و کارکنان بهداش��تی کش��ورها به 
ط��ور وی��ژه ای ابراز نگرانی کرده ب��ود. به گفته او، در برخی از کش��ورها تا ۱۰درصد از 
نیروه��ای کادر درمانی به این ویروس مبتال ش��ده اند که این ام��ر روندی نگران کننده 
است بنابراین هیچ کشوری در برابر این بیماری مصون نیست و هیچ کشوری نمی تواند 
ادعا کند که دارای یک سیس��تم بهداش��تی قوی است. ما باید واقعاً صادق باشیم و این 

مشکل را برطرف کنیم.
روحانی: مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند

در جلسه روز گذشته رئیس جمهور با روسای کمیته های اجتماعی، امنیتی، آموزشی، 
اداری، بهداش��تی، آموزش عالی، پش��تیبانی، اصناف و اقتصادی در ستاد ملی مقابله با 
کرون��ا، روحانی از اج��رای پلکانی طرح فاصله گذاری هوش��مند اجتماعی خبر داد و از 

مردم خواست تا پروتکل های بهداشتی را با جدیت رعایت کنند.
رئیس جمه��ور با تاکید بر اینکه آغاز فعالیت کس��ب و کارهای کم ریس��ک به معنای 
تغییر شرایط فاصله گذاری اجتماعی و عدم رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی نیست، 
گفت: طبق گزارش روس��ای کمیته های س��تاد مل��ی مقابله با کرونا، اگ��ر همکاری و 
همراه��ی مردم و رعایت محدودیت ه��ا و پروتکل ها با همین روالی ک��ه تاکنون انجام 
گرفته، ادامه یابد می توانیم امیدوار باش��یم که به تدریج به ش��رایط قابل اطمینانی در 

مقابله با کرونا دست پیدا کنیم.
به گفته روحانی، خوش��بختانه متخصصان و پزشکان کشور براساس مطالعاتی که در 
ایران انجام دادند و با تبادل تجارب و پژوهش های خود با سایر کشورها تا حدود زیادی 
توانسته اند به روش های رفتاری این ویروس و راه های مقابله با شیوع آن نزدیک شوند 

که این بسیار حائز اهمیت است.
روحانی با بیان اینکه باید بدانیم پس از پشت سر گذاشتن محدودیت های حداکثری 
برای مقابله با ویروس، رعایت پروتکل های بهداش��تی می بایست مورد توجه قرار گیرد، 

ادام��ه داد: آموزش و اطالع رس��انی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت تا مردم بتوانند 
پروتکل های مرتبط با کس��ب و کار خود و آن دس��ته مش��اغلی که احتیاجات آنان را 
تامین می کنند، فرا گرفته و نس��بت به آن آگاه باش��ند. سامانه ای که وزارت بهداشت و 
درمان برای ثبت نام کس��ب و کارها راه اندازی کرده اس��ت اقدام بس��یار موثر و مفیدی 
اس��ت که هم می تواند تا اندازه زیادی ما را به نقطه اطمینانی برای رعایت بهداش��ت و 
مدیریت مقابله با ویروس نزدیک کند و هم به وسیله آن کسب و کارها به نوبت شروع 

به کار کنند.
رئیس جمه��ور با بیان اینکه آنچه در مرحله جدید فاصله گذاری هوش��مند اجتماعی 
دارای اهمیت اس��ت آن است که طرح مذکور با مطالعه سبک زندگی ایرانی و با مدلی 
بومی و در عین حال منطبق بر اصول مصوب بهداش��ت جهانی انجام می ش��ود، گفت: 
طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی که با کار و تالش فشرده ستاد ملی مقابله با کرونا 
و روس��ای کمیته های آن به  انجام رس��یده، مدلی کنترلی اس��ت که به صورت پلکانی 

براساس نظر وزارت بهداشت و درمان در حال اجرای آن هستیم.
به گفته روحانی، آنچه در این جلس��ه به آن رس��یده ایم، این است که تمامی روسای 
کمیته ها می بایس��ت ارزیابی های دقیق از اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 
داش��ته باش��ند و موانع و مشکالت آن را در تمامی اس��تان هایی که در حال اجرا است 
بررس��ی و نسبت به رفع آنها در کوتاه ترین زمان اقدام کنند. همچنین ماموریت بسیار 
مهمی به وزارت بهداش��ت و درمان و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری داده 
شده که با تقویت و پش��تیبانی شرکت های دانش بنیان و مراکز مطالعاتی دانشگاه های 
علوم پزش��کی در تهیه دارو، تشخیص و تس��ت و نیز تهیه واکسن این ویروس فعالیت 
کنند که با توجه به توان و بنیه علمی متخصصان کشورمان دستیابی به دارو و واکسن 

دور از دسترس نخواهد بود.
دستور رئیس جمهور درباره طرح استفاده از کیت جدید

رئیس جمهور س��پس به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری دستور داد تا در راستای عملیاتی شدن طرح استفاده از کیت 
جدید برای مش��خص ش��دن افرادی که دارای مصونیت هس��تند، بررسی سریع داشته 
باش��ند. روحانی گفت: همانطور که م��ردم در مرحله اول و دوم فاصله گذاری اجتماعی 
و اجرای محدودیت ها  با همکاری و همیاری بس��یار خوب خود با مس��ئولین توانستند 
کمک شایانی در کنترل ویروس انجام دهند در مرحله فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 
نیز انتظار مسئولین همراهی آنان چه در اجرای پروتکل های بهداشتی و چه نظارت بر 

اجرای آن از سوی کسب و کارها و اصناف است.
به گفته او، مردم شریف عزیز باید بدانند که اجرای فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 
تنها برای فعالیت کس��ب و کارهای کم ریس��ک اس��ت و به هیچ وجه نباید اینطور تلقی 
ش��ود که این ویروس و اپیدمی آن به طور مطلق از بین رفته است و همه پروتکل های 
بهداشتی باید باجدیت رعایت شود. بر این اساس کماکان درخصوص اجتماعات و مراکز 
پرریسک محدودیت ها وجود دارد و مردم نباید برای کارهای غیرضروری از منزل بیرون 
بیایند و مس��ئولین کماکان از مردم انتظار دارند در رعایت پروتکل ها دقت کرده و در 

شرایطی که کار ضروری ندارند در منزل بمانند.

در روزهای قرنطینه چگونه با تنهایی کنار بیاییم؟
تنهایی؛ احساسی مشابه با گرسنگی

در روزهای گذشته بارها و بارها با عبارت »در خانه بمانید« روبه رو شده اید؛ راهکاری که انجام آن موثرترین راه مقابله با کروناویروس 
معرفی شده است، اما فرآیند در خانه ماندن به این سادگی ها هم نیست و سختی های زیادی برای شهروندان به وجود آورده، به طوری 

که قرنطینه خانگی منجر به تنهایی تعداد بی شماری از انسان ها در سراسر جهان شده است.
به گزارش خبرآنالین، تنهایی، احساسی است که هر کسی در زندگی بارها با آن روبه رو شده است. این احساس یکی از ویژگی های 
س��بک زندگی جدید این روزهای ش��هروندان در جهان هم هست. برای مقابله با شیوع کروناویروس طرح فاصله گذاری اجتماعی به 
شکل های مختلفی در حال اجرا در کشورهای مختلف است و همانطور که از اسم این طرح مشخص است، افراد زیادی به خاطر این 

طرح در چند هفته گذشته با تنهایی مواجه شده اند.
برخالف ویروس کرونا، تنهایی پدیده ناشناخته ای برای دانشمندان و اندیشمندان نیست و طی سال های گذشته پیامدهای مختلفی 
از آن در کتاب ها و همایش های گوناگون تحلیل و تجزیه شده اند. افرادی که احساس وصل شدن به دیگران ندارند، به احتمال قریب 
به یقین، بیشتر درگیر سرماخوردگی، سکته قلبی، افسردگی و چنین وضعیت های دردناکی می شوند. این متغیر حتی در میزان طول 
عمر انسان ها نیز موثر است و طول عمر بشر را کوتاه یا بلند می کند. براساس نتایج مطالعه ای که حدود ۱۰ سال پیش انجام شده بود، 

تنهایی در بلندمدت به موازات چاقی و مصرف سیگار به انسان ها آسیب و لطمه وارد می کند.
تنهایی، احساسی مشابه با گرسنگی است

همچنین در تحقیقی که چند روز پیش منتشر شد، ابعاد جدیدتری از مسئله تنهایی مشخص شده است؛ ابعادی که علل دردناک 
در خانه ماندن ما انس��ان ها را نش��ان می دهد. در این تحقیق افراد برای ۱۰ روز در محلی قرنطینه و گرس��نه نگه داشته شدند و بعد 
دانشمندان با روش های مختلف مغز آنها را مورد مطالعه قرار دادند؛ مطالعه ای که نتیجه عجیبی به همراه داشت. این تحقیق نشان 
داد که تنهایی و گرسنگی در اعماق مغز انسان سیگنال مشترکی دارند، بخشی که مسئول قسمت پاداش و انگیزه مغز است. به زبان 

ساده تر نیاز ما انسان ها برای ارتباط با دیگران به اندازه نیازی که به غذا داریم، بنیادی است.
به شکل اتفاقی، این مطالعه در زمانی منتشر شده است که ده ها میلیون نفر در سراسر دنیا گرسنه برقراری ارتباط هستند. جمیل 
زکی، استاد روان شناسی دانشگاه استنفورد در این رابطه به سایت ساینتیفیک امریکن می گوید: »نتایج این مطالعه دقیقا مشابه همان 
چیزی است که این روزها میلیون ها نفر در جهان تجربه می کنند؛ میل وافر اجتماعی در روزهایی که برای محافظت از سالمت عمومی 
باید در خانه بمانیم.« نکته دردناک این است که این احساس گرسنگی، پیامدهای مرگباری هم برای افراد آسیب پذیر به همراه داشته 
است. نیویورک پست گزارش داده است که دنیل فورنیس، شهروند انگلیسی، به خاطر فشار تنهایی ناشی از قرنطینه خودکشی کرده 
است. به گفته خواهر دنیل، او ۳۴ ساله بود و پیش از شیوع کروناویروس دچار افسردگی دو قطبی هم بود و بعد از طرح فاصله گذاری 
اجتماعی خودش را کش��ت. او در این رابطه می گوید: »با قرنطینه خانگی نگرانش ش��ده بودیم و س��عی کردیم ارتباط مان را با او به 
نوعی حفظ کنیم، اما نمی توانستیم به دیدارش برویم.« به جز افرادی که با مشکالت روانی گوناگونی روبه رو هستند، سالمندان هم با 
مشکالت مختلفی در این روزهای قرنطینه خانگی مواجه شده اند، تا جایی که در بریتانیا خیریه ها به شکل های مختلف به سالمندان 
قرنطینه شده کمک می کنند، برای مثال یک گروه ۲۰ نفره از روان شناسان در بریتانیا به اندازه ۱۰ دقیقه به سالمندان مشاوره رایگان 
می دهند. اما راهکار چیست؟ قطعا برای پاسخ به این سوال، اولین چیزی که به ذهن تان می آید، درباره فضای مجازی نیست، اما پاسخ 
به این س��وال به این س��ادگی ها هم نیست. مطالعات مختلفی در سال های گذشته منتشر شده اند که نشان می دهند، فضای مجازی 
تنهایی و افسردگی را تشدید می کند. مطالعه ای که سال ۲۰۱۸ در نشریه روان شناسی بالینی و اجتماعی منتشر شد نشان می دهد که 
میزان احساس تنهایی در افرادی که استفاده از فضای مجازی را کاهش داده اند، کم شده است، اما حاال در روزهایی که تکنولوژی تنها 

راهکار ارتباط با دیگران است، شاید بتوان از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به شکل دیگری استفاده کرد.
۴راهکار برای روزهای قرنطینه خانگی

براس��اس تحقیقی که یک سال پیش توسط دانشگاه هاروارد منتشر ش��د، نحوه استفاده شما از فضای مجازی در تاثیرگذاری آن 
روی ارتباطات شما نقش مهمی دارد. بر این اساس سایت سانیتیفیک امریکن پیشنهادی ارائه داده است تا در روزهای قرنطینه کمتر 

احساس تنهایی کنیم.
* رو در رو اما از دور: تماس ویدئویی بهترین راهکار ارتباط دو یا چند نفر هنگام قرنطینه اس��ت، چراکه زبان بدن و صورت نقش 
فراوانی در ایجاد ارتباط دارد. با اس��تفاده از این تماس ها ش��ما می توانید اقدامات مختلفی انجام بدهید، برای مثال س��عی کنید با 

دوستان تان به شکل مجازی شام بخورید.
* مهربانی یک دقیقه ای: الیک شدن، قطعا به افراد احساس خوبی می دهد، اما از آن مهم تر باز کردن پیامی محبت آمیز است. دیگر 
در صفحه مجازی افراد نچرخید و به جای این کار، برای آن چند کلمه زیبا بفرستید. به هر حال برای مقابله با استرس کروناویروس 

همه ما به مهربانی نیازمندیم.
* وارد جامعه شوید: اساس ارتباط وجود بخش های مشترک است، برای هر یک عالیق شما قطعا در فضای مجازی انجمن یا گروهی 

وجود دارد که بی صبرانه منتظر شنیدن حرف های شما هستند. پس از فضای مجازی استفاده کنید تا در عالیق خود درگیر شوید.
* عمیق یا گسترده تر شوید: اساسا دو راه برای غلبه بر تنهایی وجود دارد؛ روابط تان را تقویت کنید و یا روابط جدیدی شکل دهید. 
برای عمیق تر شدن کافی است با دوستانی که از آنها دور شدید ارتباط برقرار کنید و برای گسترده تر کردن دایره اطراف تان به دنبال 

دوستان جدید در فضای مجازی بگردید.

روحانی: طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی به  صورت پلکانی اجرا می شود

کسب و کارها بازگشایی می شوند
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فرصت امروز: پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا و از جمله شوک شدید افت قیمت 
نفت آنچنان س��نگین و ناگهانی ب��وده که اقتصاددانان از تحلی��ل این رویدادهای 
کم س��ابقه باز مانده اند. بانک جهانی نیز در تازه ترین برآورد خود بر عدم ش��فافیت 
وضعی��ت موجود تاکید ک��رده و گفته ک��ه برآوردهای هزینه های بح��ران جاری، 
برآوردهایی سیال اس��ت، زیرا با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا، پیش بینی 
نحوه واکنش اقتصاد جهانی، سیاست های ملی و جوامع بسیار سخت و دشوار شده 
اس��ت. سازمان تجارت جهانی هم در جدیدترین ارزیابی  خود گزارش داده، تجارت 
کاالیی جهان با س��قوطی عمیق تر نسبت به بحران مالی سال ۲۰۰۸، ممکن است 
تا ۳۲درصد کاهش یابد. صندوق بین المللی پول نیز س��طح هشدارها را به باالترین 
میزان ممکن رس��انده و گفته اقتصاد جهانی در پی شوک اقتصادی ناشی از شیوع 

کرونا به قعر عمیق ترین رکود ۹۰ سال گذشته فرو می رود.
در همین حال، س��ازمان توسعه و همکاری های اقتصادی )OECD( در گزارش 
اخیر خود، به بررس��ی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چش��م انداز اقتصادی جهان 
پرداخته و برآورد کرده است که هر ماه تعطیلی کسب وکارها، زیان دو واحد درصدی 
به GDP وارد خواهد کرد. این س��ازمان همچنین پیشنهادهای چهارگانه ای را به 
 منظور عبور دولت ها از بحران کنونی و احیای اقتصادهای جهان توصیه کرده است.

پیش��نهادات چهارگانه OECD، از دولت ها گرفته تا بانک های مرکزی و سران 
اقتص��ادی کش��ورها را راهنمایی و توصی��ه می کند تا ضمن افزایش مش��ارکت و 
همکاری های بین المللی بتوانند سیاست هایی را در سطح ملی برای حمایت از مردم، 

بنگاه ها و حفاظت بیشتر در حوزه بهداشت و درمان به انجام برسانند.

براس��اس جدیدترین تخمین های س��ازمان توس��عه و همکاری ه��ای اقتصادی، 
تعطیلی کس��ب وکارها به  طور مس��تقیم بخش هایی مش��تمل بر یک سوم از تولید 
ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را متأثر س��اخته است. همچنین هر ماه تعطیلی 
کس��ب وکارها، زیانی معادل دو واحد درصد کاهش در رش��د تولید ناخالص داخلی 
س��االنه اقتصاده��ای بزرگ به هم��راه دارد. در این گزارش تأکید ش��ده که بخش 

گردشگری به تنهایی 7۰درصد کاهش فعالیت را تجربه کرده است.
در مقدمه گزارش س��ازمان توس��عه و همکاری های اقتصادی که از سوی مرکز 
پژوهش های اتاق بازرگانی ایران به فارس��ی ترجمه  ش��ده، آمده است: »با توجه به 
پیش��نهادهای جدید سازمان توس��عه و همکاری های اقتصادی، اقدامات بازدارنده 
سخت گیرانه ای که برای کندکردن گس��ترش ویروس کرونا موردنیاز است، به طور 
قابل مالحظ��ه ای تولید ناخالص داخلی اقتصادهای ب��زرگ را در کوتاه مدت کاهش 

خواهد داد.«
OECD در ای��ن گ��زارش با بیان اینکه تأثیر تعطیلی مش��اغل بر کاهش تولید 
اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ نوظهور ۱۵درصد یا بیشتر و در اقتصادهای 
متوسط تا ۲۵درصد است، بر ضرورت اقدام سریع دولت ها به منظور حفظ جان مردم 

و همچنین احیای بخش خصوصی تأکید کرده است.
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی همچنین در ادامه این گزارش به منظور 
تأمین منابع الزم برای مقابله با فوریت های بهداش��ت عمومی در راستای مقابله با 
شوک های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، توصیه های چهارگانه اقتصادی را 

به دولت های مختلف ارائه داده است:

* دولت ها باید به  منظور پاسخگویی به چالش های بهداشت و درمان، همکاری های 
بین المللی خود را افزایش دهند. باید اطمینان حاصل شود که واکسن ها و داروهای 
مقابله با این بیماری، پس از تهیه و تولید، در سریع ترین زمان ممکن به دست افراد 
خواهد رسید. در این راستا، نهادهای تنظیمگر باید نسبت به حذف موانع تنظیمی 

در ارتباط با واکسن و درمان کرونا اقدام کنند.
* دولت ها باید سیاس��ت های مشترک را جانش��ین روش های ناهماهنگ کنند. 
تأمی��ن مالی س��پرهای محافظتی فوری برای مقابله با اث��رات منفی این ویروس و 
تسریع احیای اقتصادی از سوی دولت ها ضروری است. این اقدامات محافظتی باید 

بخش های »بهداشت و درمان«، »مردم« و »بنگاه ها« را شامل شود.
* با وجود آنکه بانک های مرکزی تاکنون اقدامات جس��ورانه ای برای حمایت از 
اقتصاد انج��ام داده اند، اما نظارت و تنظیمگری های مالی، حوزه دیگری اس��ت که 
هماهنگ��ی در آن می توان��د نتایج بهتری را رقم زند. پیامدهای اقتصادی ناش��ی از 
ش��یوع ویروس کرونا، بازارهای مالی، ترازنامه ها و درآمدهای بانک ها را تحت  الشعاع 
قرار داده اس��ت. اتخاذ یک رویکرد هماهنگ در زمینه پایش، شناسایی آسیب ها و 
انجام اقدامات تنظیمی نتایج بس��یار مثبتی را در قی��اس با برخوردهای منقطع و 

متناقض به همراه خواهد داشت.
* هر کاری باید انجام شود تا اعتماد را به عرصه جهانی بازگردد. درحالی که نکته 
اصلی، کنترل شیوع ویروس کووید-۱۹ است، اما این تالش ها کمک می کند عواملی 
که حتی پیش از ش��یوع این ویروس، اعتماد را از صحنه جهانی سلب کرده بود، از 

میان برداشته شود، از جمله حذف محدودیت های تجاری.

هر ماه تعطیلی کسب وکارها، زیان 2 واحد درصدی به GDP وارد می کند

OECD کرونادرمانی به روایت

جمع��ه، روز هم��ه اتفاقات خاص و ممک��ن برای بازار نفت بود. با اینکه جلس��ه 
اضط��راری »اوپک پالس« برای کاهش روزانه ۱۰ میلیون بش��که نفت با مخالفت 
مکزیک به چالش کش��یده ش��د، اما با نقش آفرینی دونالد ترام��پ و راضی کردن 
مکزیک، به نظر می رس��د همه چیز برای یک توافق نفتی باشکوه و آتش بس نفتی 

دوساله آماده شده است.
ب��ه گزارش بلومبرگ، بقای هزاران تولیدکننده نفت، میلیون ها ش��غل و اقتصاد 
کشورهای وابسته به نفت متکی به تعادل در بازار است؛ تعادلی که با شیوع ویروس 
کرونا از بین رفته اس��ت. چندین تولیدکننده نفت ش��یل در آس��تانه ورشکستگی 
قرار دارند، روس��یه دیگر جایی برای ذخیره نفت ندارد و سعودی ها هم برای تأمین 
بودجه کشورشان به قیمت های باالتر نیاز دارند. به این ترتیب بعدازاینکه طی روزهای 
گذش��ته ترام��پ با والدیمیر پوتین و محمد بن س��لمان تم��اس گرفت، دو رقیب 
پنجش��نبه یک نشست مجازی اوپک پالس��ی برگزار کردند و برای رسیدن به یک 
تواف��ق تالش کردند. به دنبال این اتفاقات، گ��روه ۲۰ هم در کنفرانس ویدئویی به 

این مسئله پرداخت.
ابتدا پنجشنبه شب گذشته بود که کشورهای اوپک و غیراوپک معروف به »اوپک 
پالس«، نشس��ت خود را برای بهبود وضعیت بازار نفت در بحبوحه ش��یوع ویروس 
کرونا آغاز کردند و این مذاکرات تا صبح جمعه ادامه داشت. این گروه همچنین روز 
جمعه در نشس��ت وزیران گروه جی ۲۰ )که هدف اولیه آن جلب مشارکت آمریکا، 
کانادا، برزیل و سایر تولیدکنندگان مهم خارج از گروه اوپک پالس بود( تالش کردند 

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

روز خواهد رساند.
عربستان سعودی که بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان است، اعالم کرده بود که 
تولیدش را در ماه جاری به رکورد ۱۲ میلیون بش��که در روز رس��انده است. روسیه 
هم طبق بررس��ی گلوبال پالتس آنالیتیکس، در مارس ۱۰.۵ میلیون بشکه در روز 
نفت تولید کرده بود، اما مکزیک حاضر نشد سهمیه جدید ۱.۳۵۳ میلیون بشکه در 

روز را بپذیرد زیرا این کش��ور قصد دارد بس��ته سرمایه گذاری انرژی به ارزش ۱۳.۵ 
میلیارد دالر را به منظور کمک به شرکت نفتی دولتی پمکس برای افزایش تولید به 

۲ میلیون 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 مشاوره با آندرس 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 عربستان 
سعودی و روسیه را برای خاتمه دادن به جنگ قیمت و بازگشت به پای میز مذاکره 
متقاعد کرده بود، یک تماس تلفنی با ملک س��لمان، پادش��اه عربستان سعودی و 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه داشت و پس از این مکالمه ۹۰دقیقه ای، به 
خبرنگاران گفت که معتقد اس��ت گروه اوپک پالس به توافق نزدیک شده است اما 

هیچ جزییاتی را فاش نکرد.
تا اینکه تی، روس��یو نهل، وزیر انرژی مکزیک اعالم کرد که کشورش در نهمین 
نشست فوق العاده سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش موسوم 
به اوپک پالس پیشنهاد داد تولید نفت خود را ۱۰۰ هزار بشکه در روز، طی دو ماه 

آینده کاهش دهد.
بنا بر اعالم رویترز، نهل در توییتی نوش��ت: مکزیک تولید خود را از یک میلیون 
و 7۸۱ هزار بش��که در روز گزارش ش��ده در ماه مارس، به یک میلیون و ۶۸۱ هزار 

بشکه در روز کاهش می دهد.
همچنین رئیس جمهور مکزیک درخصوص امتناع کشورش درباره کاهش قابل 
توجه تولید نفت گفت که ترامپ به وی اطمینان داده مکزیک می تواند کاهش تولید 
کمتری انجام دهد. لوپز گفت: آنها ابتدا از ما برای کاهش تولید ۴۵۰ هزار بشکه در 
روز سپس ۳۵۰ هزار بشکه درخواست کردند، اما مکزیک تنها قادر است تولیدش را 
۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد. ترامپ به مکزیک اعالم کرده است که آمریکا با 
برعهده گرفتن ۲۵۰ هزار بشکه در روز دیگر کاهش تولید به مکزیک کمک خواهد 

کرد و من از وی ممنون هستم.
به نظر می رسد کل تولیدکنندگان نفت بر سر کاهش تولید توافق دارند. آخرین 
کشوری که با این توافق موافقت کرد، مکزیک بود. البته که روسیو نهل، وزیر انرژی 
مکزیک اصرار دارد که این کشور تنها می تواند ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش تولید 
انجام دهد که ۳۰۰ هزار بش��که کمتر از س��هم منصفانه ۲۳درصد همه افراد گروه 

اوپک پالس است. روز جمعه، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری مکزیک 
هم گفت که این موضوع را با تماس تلفنی با ترامپ حل کرده است. ایاالت متحده 
قرار اس��ت ۲۵۰ هزار بش��که دیگر از تولید نفتش را به جای مکزیک کاهش دهد. 
ترامپ گفت ک��ه او توافق کرده به مکزیک کمک کند. ایاالت متحده اعالم کرد که 

این کاهش را جبران خواهد کرد.
در صورت نهایی ش��دن این توافق، کاهش پیشنهاد ۱۰ میلیون بشکه ای در روز 
وضعیت را بهتر خواهد کرد. این مس��ئله به جنگ قیمتی ریاض و مسکو هم پایان 
می دهد. به گفته کارشناس��ان حتی اگر این توافق کامل و جدی هم اجرا نشود اما 
تغییراتی در بازار ایجاد خواهد کرد. اگر عربستان بتواند موانع را برطرف کند و جهان 
را به س��مت کاهش تولید ۱۵ میلیون بشکه نفت در روز راضی کند، یک دستاورد 
تاریخی به دس��ت آمده است، اما به گفته تحلیلگران باوجود کاهش ۲۰درصد تقاضا، 

این میزان کاهش تولید برای افزایش ناگهانی موجودی نفت کافی نخواهد بود.
در همین زمینه، محمد خطیبی، کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره نشست اخیر 
اوپک به ایسنا، گفت: این توافق هنوز کامل نشده و قرار است که پنج کشور آمریکا، 
برزیل، آرژانتین، نروژ و کانادا اعالم کاهش تولید کنند و این کاهش به میزان کاهش 
اوپک پالس اضافه شود که احتماال اگر ۵میلیون کاهش را بپذیرند، مجموعا کاهش 

۱۵ میلیونی را شاهد خواهیم بود.
او با تاکید بر اینکه این تصمیم روی قیمت ها تاثیر خواهد داش��ت، تصریح کرد: 
این موضوع موجب بهبود قیمت ها و مانع نزول قیمت ها می ش��ود و به اعتقاد بنده 

این مسئله قطعا برای بازار نفت مثبت خواهد بود.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به مخالفت مکزیک برای کاهش تولید، 
گفت: مکزیک برای کاهش تولید مشکالتی دارد که اکنون برای رفع آن مشکالت به 
این کشور فرصت داده شد. گمان من این است که اگر اوپک پالس و این پنج کشور 

بر سر تعهد خود بمانند، شرایط جدیدی برای بازار نفت رقم می خورد.
ب��ه گفته خطیبی، در صورت تحقق این مس��ئله مازاد عرضه ای که اکنون وجود 
دارد، از بازار حذف خواهد شد و بازار به تعادل خواهد رسید، اما نکته ای که در این 
بین وجود دارد، این است که باید به این تعهدات عمل شود؛ اگر وعده ای داده و در 
راستای آن پیش نروند، اتفاق جدیدی رخ نمی دهد ولی اگر کشورها به تعهد خود 

پایبند باشند، بازار نفت تکان خواهد خورد.
وی با بیان اینکه در ماه اول میزان تعهد کش��ورها مش��خص خواهد شد، گفت: 
در صورت تحقق وعده ها قیمت های نفت وضعیت بهبود پیدا خواهند کرد لذا باید 

منتظر عمل به تعهد کشورها ماند.

با توافق تاریخی »اوپک پالس« برای کاهش روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت

چراغ سبز بازار نفت روشن می شود؟

نگاه

مایکروسافت اعالم کرد
 تحوالت تازه نظام کاری و آموزشی

در سایه کرونا
مایکروسافت به تازگی درخصوص تبعات ناشی از شیوع گسترده ویروس 
کرونا در جهان سخن گفته و بر این باور است که این ویروس برای همیشه 

نظام کاری و آموزشی در جهان را متحول خواهد کرد.
ش��رکت مایکروس��افت که بدون ش��ک یک��ی از بزرگ تری��ن غول های 
تکنول��وژی در ای��االت متحده آمریکا و جهان به ش��مار می رود به تازگی از 
همه گیری و ش��یوع گسترده ویروس خطرناک و مرگبار کرونا به عنوان یک 
نوع نقطه عطف در راس��تای تغییر دائمی در نظام کاری و آموزش��ی جهان 

یاد کرده است.
یک��ی از س��رویس های محبوب و پرطرف��دار این ش��رکت در این روزها 
مایکروسافت تیمز بوده است که با شیوع این ویروس در چند ماه گذشته از 
محبوبیت بس��یار بیشتری برخوردار شده و کاربران فعال روزانه آن تنها در 

عرض یک هفته از ۳۲میلیون به ۴۴ میلیون کاربر رسیده است.
این س��رویس ب��ه کاربران ام��کان برقراری جلس��ات ویدئوی��ی یا ویدئو 
کنفرانس را می دهند که در محیط های کاری و آموزشی همچون دانشگاه ها 
در سراس��ر جهان مورد اس��تفاده قرار می گیرند؛ به گون��ه ای که اخیراً این 
ش��رکت ش��اهد رکورد ۲.7میلیارد دقیقه جلس��ه ویدئویی کاربران در این 

سرویس بوده است.
جرد اسپاتارو، مدیر مایکروسافت ۳۶۵، در این خصوص می گوید: با توجه 
به شرایط رو به وخامتی که در اروپا شاهد آن بودیم، ما نیز همچون بسیاری 

دیگر از شرکت های فعال در حوزه تکنولوژی غافلگیر شدیم. 
براس��اس گزارش وب س��ایت the verge ، وی در ادامه س��خنان خود 
اف��زود: البته این غافلگیری در آینده به نفع جهان تمام خواهد ش��د چراکه 
موجب می ش��ود تغییر و تحوالت عظیمی در نظام کاری و آموزش��ی جهان 
و بهره گی��ری از امکان��ات و قابلیت های فضای مجازی و ش��بکه اینترنت به 

وجود بیاید. 
به عقیده اس��پاتارو، بع��د از همه گیری ویروس کرون��ا و پایان قرنطینه، 
هنجاره��ای جدی��دی در جامعه ب��ه وجود خواهد آمد چراک��ه با نگاهی به 
کاربران چین و س��نگاپور به خوبی می توان به این تغییر  الگو دست یافت؛ 
آنها حتی پس از پایان اعالم قرنطینه نیز در صورتی که شغل شان این امکان 

را داشته باشد، همچنان به دورکاری خود ادامه داده اند. 
از بیش��ترین کاربران مایکروس��افت تیمز می توان به کش��ورهای هلند با 
۶۱درصد، نروژ با ۶۲درصد، اس��ترالیا با ۵7درصد، ایتالیا با ۵۳درصد ایاالت 

متحده آمریکا با ۳۸درصد و انگلستان با ۴7درصد اشاره کرد.
ای��ن در حالی اس��ت که بس��یاری از س��رویس های آنالی��ن و اینترنتی 
همچنین مایکروس��افت تیمز تحت تاثیر افزایش ناگهانی اس��تفاده کاربران 
در کشورهای اروپایی همچون ایتالیا با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم 
کرده اس��ت و به عبارتی موجب غافلگیری بس��یاری از غول های تکنولوژی 
ش��ده که به عقیده بس��یاری از کارشناس��ان و تحلیلگران فع��ال در حوزه 
فناوری این امر نش��ان دهنده عدم آمادگی زیرس��اخت های الزم و استفاده 

از ظرفیت های موجود است.
همزم��ان با ش��روع گس��ترده ویروس کرون��ا و افزایش ش��مار مبتالیان 
و جانباخت��گان ای��ن بیم��اری خطرن��اک بس��یاری از کش��ورهای جه��ان 
علی الخص��وص اروپ��ا و آمری��کا با اعالم وضعی��ت اضط��راری و قرنطینه و 
همچنی��ن وضع محدودیت ه��ای جدی در رفت و آمد و تردد ش��هروندان، 
بسیاری از شرکت ها و کسب و کارها کارکنان خود را دور کار کرده و از آنها 
درخواست کرده اند کار و فعالیت های شغلی خود را از منزل با لپ تاپ های 
ش��خصی خود انجام دهند تا به این ترتیب به قطع زنجیره انتقال و انتش��ار 

این ویروس در جامعه کمک کنند.

بلومبرگ گزارش داد
 کرونا اقتصادهای خاورمیانه را

چقدر کوچک کرد؟
براس��اس برآوردهای بانک جهانی از ش��اخص های اقتصادی کش��ورهای 
خاورمیان��ه و ش��مال آفریقا، تا ابت��دای ماه آوریل، اقتصاد کش��ورهای این 
منطق��ه حدود ۱۱۶میلی��ارد دالر یعنی معادل حدود ۳.7درصد نس��بت به 

سال گذشته کوچک تر شده است.
به گزارش بلومبرگ، ش��وک ناش��ی از افت ش��دید قیمت نفت و ش��یوع 
گس��ترده ویروس کرونا آنچنان س��نگین و ناگهانی بوده که اقتصاددانان از 
درک این رویدادها ناتوان شده اند. در همین حال، برآورد بانک جهانی نشان 
داده اس��ت که تا ابتدای ماه آوریل، اقتصاد کش��ورهای منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا، حدود ۱۱۶میلیارد دالر یعنی معادل حدود ۳.7درصد نسبت 

به سال گذشته کوچک تر شده است.
بان��ک جهانی در تازه ترین برآورد خود بر عدم ش��فافیت وضعیت موجود 
تاکید بیش��تری داش��ته و اعالم کرد: »برآوردهای هزینه های بحران جاری 
برآوردهایی س��یال اس��ت زیرا با توجه به گسترش ش��یوع کرونا پیش بینی 
نحوه واکنش اقتصاد جهانی، سیاس��ت های ملی و جوامع بسیار دشوار شده 

است.«
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تقریبا در مرکز دو بحران موجود متوجه 
اقتصاد جهانی قرار گرفته اس��ت. خاورمیانه به عنوان منطقه میزبان برخی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان همچنین در حال مواجهه با ش��مار 
روزافزون موارد ابتال به ویروس کروناس��ت و از جمله ایران جزو کشورهای 

عمده درگیر این بحران به شمار می رود.
در همی��ن زمینه، فری��د بلهاج نای��ب رئیس بخش خاورمیانه و ش��مال 
آفریق��ای بانک جهان��ی با بیان اینکه نفت ارزان و کرون��ا اقتصاد خاورمیانه 
را ۱۱۶ میلیارد دالر کوچک کرده، گفت: »خاورمیانه و ش��مال آفریقا بیش 
از هر منطقه دیگری در جهان با دو بحران متفاوت اما مرتبط یعنی ش��یوع 

کرونا و افت قیمت نفت مواجه است.«
بانک جهانی گفته عالوه بر آس��یب وارده به اقتصادهای منطقه از ناحیه 
افت وضعیت س��المت عمومی، شیوع کرونا همچنین در حال کاهش دادن 
تقاض��ای جهانی برای کااله��ا و خدمات تولیدی این منطقه اس��ت. بحران 
ج��اری همچنین به دلی��ل محدودکردن تردد اف��راد در حال کاهش دادن 
عرضه و تقاضای داخلی اس��ت. در همی��ن حال، به گفته بانک جهانی، افت 
قیمت نفت در عین حالی که در حال آسیب زدن به کشورهای صادرکننده 
نف��ت اس��ت، از طریق کاهش حجم ارس��ال پول، س��رمایه گذاری و جریان 
س��رمایه به اقتصاد کش��ورهای واردکننده نفت نیز لطمه می زند؛ به طوری 
که س��ه کشور از شش کش��ور عرب حاش��یه خلیج فارس احتماال در سال 
جاری میالدی ش��اهد رشد منفی اقتصادی خواهند بود و رشد اقتصادی در 

عربستان احتماال اندکی باالتر از صفر خواهد بود.
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فرص��ت امروز: صندوق بین المللی پول در حالی نس��بت به تکرار »رکود بزرگ« 
در اقتصاد جهانی هش��دار داده که اقتصاددانان با ش��یوع ویروس کرونا، پیش بینی 
خود از نرخ رشد اقتصادی کشورها را مدام کاهش می دهند. در همین حال، نشریه 
اکونومیست از عبارت »شوم و تاریک« برای توصیف وضعیت رشد اقتصادی جهان 

در سال ۲۰۲۰ استفاده کرده است.
به گفته اکونومیس��ت، جه��ان وارد دوره رکودی خطرناک ش��ده و این وضعیت 
محنت بار تمام کشورهای جهان را درگیر کرده است.  این در حالی است که تا پیش 
از شیوع کروناویروس، نشانه هایی از پایان جنگ تجاری میان چین و آمریکا وجود 
داشت و به همین دلیل نهادهای بین المللی نسبت به رشد اقتصاد جهانی در سال 
۲۰۲۰، خوش بین بودند، به گونه ای که صندوق بین المللی پول گزارش داده بود که 
در صورت حل تنش های سیاس��ی، اقتصاد در این سال از وضعیت خوبی برخوردار 

خواهد بود، اما حاال همه چیز در زیر سایه همه گیری کرونا قرار گرفته است.  
اکونومیست در ش��ماره اخیر خود، در میان ۱۸ بانک س��رمایه گذاری و مشاوره 
اقتصادی، پژوهشی انجام داده و به برآورد رشد تولید ناخالص مناطق مختلف جهان 
پرداخته داده اس��ت. این پیش بینی نشان می دهد که حتی در بهترین حالت، همه 
تحلیل ها نسبت به رشد اقتصادی بدبین هستند، چنانچه در حد باال، رشد اقتصادی 
در تم��ام جه��ان نزدیک به صفر خواه��د بود، اما در حد پایین، منطقه یورو رش��د 
منفی به اندازه منفی ۹درصد، انگلستان منفی ۸درصد، ایاالت متحده آمریکا منفی 
7.۵درصد و ژاپن منفی ۴.۵درصد خواهند داشت. جالب آنکه کشور چین که منشأ 
ویروس کرونا بود، در بهترین ش��رایط نس��بت به دیگران قرار دارد. رشد اقتصادی 
چین در سناریوی بد، منفی ۳درصد خواهد بود، در سناریوی متوسط ۳درصد و در 

بهترین حالت، ۶درصد رشد خواهد کرد.  
در ای��ن بین، نظام مالی آمریکا، نمونه ای اس��ت ک��ه اقتصاددانان، وضعیت آن  را 
محنت ب��ار توصیف می کنند. به اعتقاد اکونومیس��ت، »اول آپریل، روز پرداخت در 
آمریکاست. روزی که صورت حساب های بزرگ مثل رهن و کرایه پرداخت می شوند. 
در ش��رایط همه گیری کرونا، بسیاری از خانواده ها و شرکت ها برای این پرداخت ها 
مشکل دارند. اگر پرداخت رهن و کرایه متوقف شود، ریسک های نظام مالی آمریکا 
بیشتر می شود. همچنین برخی از کسب وکارها و خرده فروشی ها با وجود بسته بودن 
دفترهای ش��ان می توانند هنوز هم به کسب درآمد ادامه دهند، اما تالش های دولت 

برای کنترل همه گیری کووید-۱۹ بس��یاری از خرده فروش��ی ها را مجبور به بستن 
فروشگاه های شان و بیکاری میلیون ها نفر کرده است.« 

خروج از رکود در شرایط کرونایی امکان پذیر است؟
با اینکه در گزارش اکونومیست نامی از اقتصاد ایران نیامده است، اما طبیعی است 
ک��ه اقتصاد ایران به دلیل مختصات تحریم، از وضعیت وخیمتری در ش��یوع کرونا 
برخوردار بوده و در نتیجه نیازمند طراحی برنامه ای استراتژیک برای حمایت از تولید 
و خانوار اس��ت. در همین زمینه، غالمرضا س��المی، کارشناس اقتصادی با اشاره به 
ابزارهای در اختیار دولت برای عبور اقتصاد ایران از شرایط کرونا، گفت: اگر بتوانیم 
طرف تقاضا و عرضه را با تزریق پول تحریک کنیم، اقتصاد را از رکود خارج کرده ایم.
س��المی در گفت وگو با خبرآنالین، درباره بهترین سیاس��ت برای عبور اقتصاد از 
کرونا گفت: چاره اول این است که ابتدا تالش کنیم تحریم ها برداشته شود؛ چراکه 
تحریم ها فش��ار مضاعفی به اقتصاد وارد می کند. قبل از اینکه کرونا مطرح ش��ود، 
مشکل اقتصادی شدیدی داشتیم و کسری بودجه سال ۹۹ در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان پیش بینی می ش��د و این هرگز رقم کمی نیست؛ تازه به شرط 
اینکه تمام درآمدها محقق شود که البته با توجه به شرایط کرونایی مورد ابهام است. 
ما دیگر نمی توانیم به میزانی که قبل از ش��یوع کرونا پیش بینی ش��ده بود، مالیات 

بگیریم و بنابراین کسری بودجه خیلی بیشتر از این رقم ها خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه در چنین ش��رایطی باید ابتدا تالش های دیپلماسی را تقویت 
کنیم تا تحریم ها برداشته شود، ادامه داد: با این حال، رفع تحریم ها به نظر می رسد 
دور از دسترس باشد، بنابراین تنها راه این است که از ابزارهایی که در اختیار دولت 

قرار دارد، استفاده کنیم.
از تزریق پول به اقتصاد تا اهمیت خروج از رکود

س��المی ار تزریق پول به اقتصاد به عن��وان مهم ترین ابزاری که در اختیار دولت 
اس��ت، نام می برد و می گوید: تزریق پول به اقتصاد از طریق بانک مرکزی است. در 
کشورهایی که اوراق بدهی گسترش دارد، رقم باالیی را بانک مرکزی اوراق می خرد 
و در حقیق��ت پول به جامعه تزریق می کند. این در حالی اس��ت که در ایران فاقد 
چنین ابزاری هس��تیم، ولی االن می شود یک سری از مطالبات بانک ها را تبدیل به 
اوراق بدهی کرد. برای مثال، مطالبات بانک مسکن تبدیل به اوراق با پشتوانه مسکن 
اس��ت یا طلب های بانک های دیگر از فعاالن اقتصادی تبدیل به اوراق بدهی شود و 

این اوراق را بانک مرکزی بخرد و پول آن را به اقتصاد تزریق کند.
این کارش��ناس اقتصادی با بی��ان اینکه تزریق پول آثار تورم��ی برجای خواهد 
گذاش��ت، افزود: با ای��ن وجود، بدون این کار هم تورم وحش��تناکی داریم. اگر این 
موضوع به درس��تی مدیریت شود، ش��اید پول در جاهایی مصرف شود که بتوانیم 

بخش عرضه را متعادل کنیم. در این صورت، آثار تورم کمتر خواهد بود.
س��المی به اهمیت خروج از رکود اش��اره کرد و گفت: اگر بتوانیم طرف تقاضا و 
عرض��ه را با تزری��ق پول تحریک کنیم، اقتصاد را از رکود خارج کردیم. در واقع اگر 
کاالیی را در مقابل این اضافه پول جدید تولید کنیم، تورم به حداقل می رسد. این 
کار را در آمریکا انجام می دهند. وقتی می گویند ۲ تریلیون دالر دولت و ۴ تریلیون 
دالر بان��ک مرکزی پرداخت خواهد کرد، یعنی بانک مرکزی آمریکا برای اولین بار 

غیر از اوراق قرضه و اوراق با پشتوانه مسکن، اوراق تجاری شرکت ها را می خرد.
به گفته وی، در ایران هم می توانیم چنین کاری را انجام دهیم. این رقم در اقتصاد 
آمریکا کم نیست و نگران تورم آن هم نیستند، چون برای آنها شاید مسئله خروج 
از رک��ود و کاهش نرخ بیکاری مهم تر باش��د، ضمن اینکه جلوی کاهش نرخ تولید 

ناخالص داخلی را می گیرند.
طراحی بسته اقتصادی برای حمایت از تولید و خانوار

او بر طراحی برنامه استراتژیک برای حمایت از خانوار و تولید تاکید کرد و ادامه 
داد: دولت از همین االن باید یک برنامه اس��تراتژیک برای خرید بدهی های فعاالن 
اقتصادی داشته باشد و از این طریق بتواند پولی را به اقتصاد تزریق کند. ما البته با 
خأل نهادهای مردمی نیز مواجه هستیم که این بخش باید تقویت شود تا منابعی که 
ایجاد می ش��ود، به نیازمند واقعی برسد. متاسفانه ما هیچ گاه در بخش توزیع موفق 
نبودیم و در اغلب موارد بازسازی توزیع درآمدها جنبه رانتی پیدا کرده است. اینها 

باید شناسایی شوند و این موضوع تنها از طریق نهادهای مردمی امکان پذیر است.
به اعتقاد س��المی، خیلی از مشاغل همچون راننده ها که درآمدشان در اثر کرونا 
و قرنطینه یا از دست رفته یا کاهش پیدا کرده، باید شناسایی شوند. این کار هم از 
طریق دولت و هم از طریق نهادهای مردمی امکان پذیر است. البته نهادهای مردمی 
در عین حال می توانند غیر از منابع دولت، منابع مردم را هم جذب کنند. رقم منابع 
مردم خیلی می تواند باال باش��د. اگر بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، رقم باالیی 

جذب خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که دولت با چالش های زیادی روبه روست.

میزان رشد اقتصادی امسال در اغلب مناطق جهان نزدیک به صفر خواهد بود

سال »شوم و ترسناک« در اقتصاد جهانی
دریچه

اقتصاد هوشمند راهی میانبر برای جهش تولید است
خبر وزیر اقتصاد درباره راه اندازی »دادگاه تجاری«

وزیر اقتصاد، اقتصاد هوشمند را راهی میانبر برای جهش تولید خواند و 
از راه اندازی »دادگاه های تجاری« با هماهنگی قوه قضائیه در سال جاری با 

هدف بهبود فضای کسب وکار خبر داد.
به گفته فرهاد دژپس��ند در نشست مدیران وزارت اقتصاد با معاون اول 
رئیس جمهور، ارزش دارایی های دولت 7 میلیون میلیارد تومان اس��ت که 
اگر فقط ۲۰درصد از دارایی های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار 
گیرد، باعث رونق می شود. امروز بیش از ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت 

دولتی ارزیابی و به روز شده داریم که قابلیت واگذاری دارند.
دژپسند در این نشس��ت، گفت: اقتصاد هوشمند، همان پروژه ای است 
ک��ه در ابتدای ط��رح آن، برخی فکر می کردند، بس��یار آرمانی اس��ت اما 
دس��تاوردهای همین پروژه در ایام ش��یوع وی��روس کرونا به کمک آمد و 

می تواند نقش موثری در پیشرفت اقتصاد کشور داشته باشد.
او با بیان اینکه معتقد هستم اقتصاد هوشمند راه میانبری برای جهش 
تولید است، ادامه داد: بحمداهلل برنامه های اقتصاد هوشمند در وزارت اقتصاد 
با جدیت در حوزه های مالیات، خزانه داری و گمرک در حال تکمیل است. 
سال گذش��ته در حوزه بهبود فضای کسب و کار اقدامات مهمی همچون 

ایجاد پنجره واحد الکترونیکی و حذف مجوزهای زائد صورت گرفت. 
به گفته وی، با هدف بهبود فضای کس��ب و کار، همچنین »دادگاه های 

تجاری« با هماهنگی قوه قضائیه در سال جاری راه اندازی خواهد شد.
دژپس��ند با بیان اینکه هدف از جذب س��رمایه گذاری خارجی فقط پر 
کردن شکاف س��رمایه گذاری در بازار سرمایه نیست، بلکه سرمایه گذاری 
خارجی ابزار و کانالی برای انتقال فناوری به کش��ور و نیز کمک به رش��د 
و توس��عه مؤثر و افزایش بهره وری است، گفت: ما در غل و زنجیر حرکت 
می کنی��م و هرچه تالش می کنیم این غل و زنجیر ما را می بلعد. مگر من 
چق��در می توانم وزیر باش��م. باالخره اگر کوپنی هم باش��د، کوپن ما تمام 
می شود، بنابراین باید فضای کس��ب و کار را روان کنند، زیرا سرمایه گذار 

گاهی کالفه می شود.
ب��ه اعتقاد وزیر اقتصاد، باید همه مس��ائل س��رمایه گذار از الف تا ی در 
دفترش قابل حل باشد و نیاز به مراجعه نداشته باشد. سال گذشته تالش 
قابل توجهی در این زمینه انجام شد. امسال نیز قرار است با موافقتی که از 
رئیس قوه قضائیه گرفته شده، دادگاه تجاری ایجاد شود. همچنین پنجره 
واحد الکترونیک برای تجارت ایجاد می ش��ود و س��رمایه گذار برای گرفتن 
مجوزه��ا نباید از دفترش بیرون برود و بس��یاری از مجوزهای غیرضروری 

هم باید لغو شود.
دژپسند ادامه داد: هنوز گرفتار مکاتبات با دستگاه های اجرایی هستیم و 
برخی از این مجوزها و موانع مانند گوشت کوب عمل می کند که باید اینها 
جمع شود و برخی از این مجوزها قیمت دارد که باید به صفر برسد و نباید 

وقت سرمایه گذار برای مجوزها تلف شود و بابت آن هزینه بدهد.
به گفته او، سال گذشته برابر همه جلسات از سال ۱۳۹۴ تاکنون برای 
رفع مجوزهای مزاحم و آسان کردن مجوزها دستاورد داشتیم و باید گره ها 

را باز و اقتصاد را هوشمند کنیم.
او در بخش دیگری از صحبت هایش در این نشست گفت: در زمان رأی 
اعتماد، ش��عار اقتصاد هوشمند را مطرح کردم که خیلی ها فکر می کردند 
فانتزی اس��ت، در حالی که تنها راه میانبر برای افزایش و جهش تولید از 
مسیر اقتصاد هوشمند است. الگوی ما اقتصاد مالزی نیست، اما اگر ماهاتیر 
محمد، اقتصاد این کش��ور را دیجیتالی نکرده بود، اکنون به این پیشرفت 
نمی رسیدند. در سال ۱۳۶۱ اقتصاد ما نسبت به مالزی به گونه ای بود که ما 
آقا بودیم و مالزی بسیار پایین تر بود. اکنون شهروند ما افتخار می کند که به 

مالزی برود و در دانشگاه آنجا درس بخواند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مالیات و خزانه داری باید هوشمند و الکترونیکی 
ش��وند و سامانه تدارکات زیر نظر ذی حسابان باشد و خریدهای دولتی در 
محیط الکترونیکی و با حضور مش��تریان انجام شود، افزود: در حال حاضر 
7۰درصد بانکداری کش��ور ما دولتی یا اصل ۴۴ اس��ت که باید دیجیتالی 
شوند. در سال قبل معیارهای بانکداری دیجیتالی را ابالغ کردیم. باید همه 

مشتریان پیشین و پسین بانکداری به محیط الکترونیکی برگردند.
ب��ه گفته وی، در گمرک همان گونه که گزارش دادیم امروز ۵۸درصد از 
فعاالن در مسیر و کریدور سبز گمرک قرار دارند و اگر کریدور آبی هم فعال 
شود، نظارت های مضر در گمرک را برمی داریم و گمرک باید هوشمند شود.

 از ثبت کمترین تورم در سال ۹5 
تا بیشترین تورم در سال ۹4
 فراز و فرود نرخ تورم
در 3۰ سال گذشته

بررس��ی روند حرکت نرخ تورم در س��ه دهه گذش��ته نشان می دهد در 
س��ال ۹۵ با نرخ ۹درصد، کمترین میزان تورم به ثبت رسیده است و سال 
۹۴ نیز با رقم     ۴۹.۴درصد رکورددار نرخ تورم در ۳۰ س��ال گذش��ته به 

شمار می رود.
تازه ترین آمار نرخ تورم که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان دهنده 
فراز و نش��یب باالی این ش��اخص اقتصادی طی سال های مختلف است. 
تالش های گس��ترده دولت ها برای مهار تورم معموال تاثیرات موقت و گذرا 
بر جای می گذارد؛ بدین معنا که برای مدتی کوتاه، نرخ تورم را پایین نگه 

می دارد اما پس از مدتی به سرعت باال می رود.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که در س��ال ۱۳۶۹ که گزارش آماری بانک 
مرکزی از آن سال آغاز شده نرخ تورم ۹درصد بود که پس از آن سال، دو 
نرخی شده )باالی ۱۰درصد( و به سرعت باال رفته است، به طوری که در 

سال ۱۳7۰ نرخ تورم بیش از دو برابر شده و به ۲۰.7درصد رسیده است.
طی ۲۶ سال نرخ تورم، دورقمی باقی می ماند تا اینکه در دولت یازدهم 
و در سال ۹۵ روند نزولی یافته و پس از ۲۶ سال دوباره تک نرخی می شود 
و به ۹درصد افت می کند. در س��ال ۹۶ نیز نرخ تورم تک رقمی  ش��ده و به 
میزان ۹.۶رشد می کند. س��ال ۸۴ با تورم ۱۰.۴درصدی، سال ۸۸ با تورم 
۱۰.۸درصدی و سال ۱۳۸۰ با تورم ۱۱.۴درصدی و سال های ۸۵ و ۹۴ با 
تورم ۱۱.۹درصدی جزو سال هایی به شمار می روند که در آنها با کمترین 

میزان تورم مواجه بوده ایم.
از س��وی دیگر، باالترین نرخ تورم در ۳۰ س��ال گذشته به سال ۱۳۹۴ 
تعلق دارد که تورم در آن سال به رکورد ۴۹.۴درصد صعود کرد. پس از آن، 
بیشترین میزان تورم به سال ۱۳۹۸ مربوط می شود که طی آن، نرخ تورم 
به ۴۱.۲درصد رسید. رشد قیمت دالر و ارزهای عمده و تشدید تحریم ها از 
مهم ترین عوامل رشد نرخ تورم در سال گذشته به شمار می رود. همچنین 
سال 7۳ با تورم ۳۵.۲درصد، سال ۱۳۹۲ با تورم ۳۴.7درصد و سال ۹7 با 

۳۱.۲درصد در جایگاه های بعدی باالترین نرخ تورم قرار دارند.
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بازار مس��کن شهر تهران که در اسفندماه به علت شیوع ویروس کرونا با 
کاهش ۲۴درصدی ماهانه و افت ۲۱درصدی ساالنه تعداد معامالت مواجه 
ش��د، در فروردین ماه نیز با رکود دس��ت و پنجه نرم می کند. هر ساله در 
فروردی��ن ماه در حال��ی معموال خرید و فروش ها در بازار مس��کن با افت 
محسوسی مواجه می شود که امسال با شیوع کرونا عمق رکود ماه ابتدایی 
سال عمیق تر شده است. به همین دلیل قیمت ها نیز ثابت مانده و بررسی ها 
نش��ان می دهد که حتی بعضی مالکان از نرخ های پیش��نهادی اسفندماه 

کوتاه آمده اند.
البته با اینکه این روزها به واسطه شیوع ویروس کرونا با کسادی معامالت 
مسکن، قیمت ها نیز ثابت مانده است، اما دفاتر امالک مسکن می توانند از 
ابتدای اردیبهش��ت ماه با رعایت اصول بهداشتی کار خود را آغاز کنند. به 
گفته رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران، دفاتر امالک می توانند از پایان 
ماه جاری با حفظ اصول بهداشتی در جهت مقابله با ویروس کرونا فعالیت 

خود را آغاز کنند.
براساس اعالم او، به منظور حفظ فاصله اجتماعی و رعایت اصول سالمت 
و بهداش��ت عمومی، اتحادیه امالک در پایان ماه جاری فعالیت خود را با 

حضور یک پنجم نیروها آغاز می کند.
از سوی دیگر بررسی فایل های موجود در بازار مسکن نشان می دهد که 
نرخ رشد قیمت های پیشنهادی در مناطق جنوبی و مناطق پرتقاضا بیش 
از واحدهای مس��کونی عرضه شده در ش��مال تهران است. به خصوص در 
بخش امالک لوکس و نیمه لوکس طبق معمول س��ال های گذشته رکود 

بیشتر و رشد قیمت کمتری مشاهده می شود.
برآورده��ا حاکی از آن اس��ت که در فروردین ماه، قیم��ت آپارتمان در 
مناطق ۱ تا ۵ از ثبات بیشتری نسبت به دیگر مناطق شهر تهران برخوردار 

است و این وضعیت دست کم تا زمان ماندگاری ویروس کرونا ادامه خواهد 
داشت.

جدا از کاهش انعقاد قرارداد حضوری در دفاتر امالک، طبق برآوردی که 
از افت فعالیت ۳۰ کس��ب و کار آنالین به علت شیوع ویروس کرونا انجام 
گرفته، آگهی های یک س��امانه ملکی ۱۵درصد کاهش یافته اس��ت. البته 
بررس��ی های غیررسمی نشان می دهد در برخی سایت های فروش امالک، 
درج آگهی و حتی تعداد بازدیدها از آگهی های موجود تا ۵۰درصد کاهش 

یافته است.
عمده س��اکنان در واحدهای دارای س��کنه به دلی��ل نگرانی از اپیدمی 
وی��روس کرونا اجازه بازدید از خانه های خ��ود را نمی دهند. در واحدهای 
خال��ی نیز با وجود آنکه بعضاً بازدیدهایی انجام می ش��ود با توجه به نبود 

چشم انداز روشن از وضعیت بازار، به ندرت قراردادی به امضا می رسد.
به گزارش ایس��نا، آخرین ماه از سال ۱۳۹۸ بازار مسکن رونق چندانی 
نداشت و معامالت نسبت به بهمن ماه ۲۴درصد کاهش پیدا کرد. این در 
حالی است که معموالً در اسفندماه سال های قبل شاهد افزایش معامالت 
نسبت به بهمن ماه بودیم. با این حال بازار مسکن پایتخت از رشد قیمت ها 
بی نصیب نماند و میانگین قیمت مس��کن شهر تهران نسبت به بهمن ماه 
۸.7درصد و نسبت به اسفندماه سال قبل ۴۲درصد باال رفت. این باالترین 

نرخ رشد ماهیانه از اردیبهشت ماه تاکنون بوده است.
در همی��ن ح��ال، طرح اقدام ملی مس��کن نیز از س��وی دولت در حال 
انجام اس��ت و آخرین خبرها از اجرای این طرح مس��کنی نشان می دهد 
که هرچند هنوز مس��جل نیست، اما متقاضیان پیامکی مسکن ملی شاید 

بتوانند غیرحضوری ثبت نام کنند.
در همین زمینه، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 

در ص��ورت مان��دگاری ویروس کرونا، س��از و کاری را طراحی می کنیم تا 
متقاضیان��ی که از طریق پیامک تقاضای خ��ود را رزرو کرده اند بتوانند با 
ارائه اطالعات سجلی دیگر اعضای خانوار، ثبت نام شان را در همان سیستم 

پیامکی، نهایی کنند؛ البته کار سختی است!
ب��ه گفته محم��ودزاده، در مرحله دوم طرح ثبت نام اقدام ملی مس��کن 
بیش از ۵۰۰ هزار نفر از طریق سامانه اقدام به نام نویسی کردند که تا آخر 
اردیبهش��ت ماه نتیجه نهایی پاالیش این افراد انجام می ش��ود. همچنین 
ح��دود ۸۰۰ هزار نف��ر از طریق پیامک ثبت نام خ��ود را رزرو کرده اند که 
ان شاءاهلل بعد از عادی شدن شرایط بهداشتی، فراخوان تکمیل نام نویسی 
این افراد اعالم می شود تا اطالعات شان را روی سامانه ثبت کنند و پاالیش 
امکانپذیر ش��ود. محمودزاده در پاسخ به این سوال که اگر ویروس کرونا تا 
ماه های آینده ماندگار شد تکلیف متقاضیان پیامکی چه می شود؟ گفت: در 
آن صورت باید روش های دیگری را پیدا کنیم. در ثبت نام پیامکی فقط کد 
ملی سرپرست خانوار ثبت شده و به نوعی رزرو افراد صورت گرفته است. 
برای تکمیل فرآیند نام نویس��ی باید اطالعات همه اعضای خانوار از جمله 

کد ملی و مشخصات سجلی، ثبت شود.
به اعتقاد معاون وزیر راه و شهرسازی، اگر شرایط کنونی و شیوع ویروس 
کرونا ادامه پیدا کند باید بتوان سیس��تم پیامکی را گس��ترش داد تا افراد 

بتوانند نام نویسی نهایی را از طریق پیامک انجام دهند.
او درباره میزان پیش��رفت واحدهای ثبت نامی طرح اقدام ملی مس��کن 
نیز گفت: پروژه ها در مراحل مختلف پیش��رفت است و بعضی به پیشرفت 
فیزیکی حدود ۱۰۰درصد رس��یده که ان ش��اءاهلل خرداد یا تیرماه افتتاح 
می شوند. ولی آنچه مسلم است اینکه به تعداد ثبت نام های موجود، تامین 

زمین صورت گرفته و پیش بینی های الزم انجام شده است.

از کسادی دفاتر امالک تا ثبات قیمت و رکود مسکن

رهاورد کرونا برای بازار مسکن
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رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد
جزییات تسهیالت بانکی برای اقشار 

آسیب پذیر
رئی��س کل بانک مرکزی اعالم کرد برای کم��ک به رفع نیازهای 
اولیه بخش بزرگی از مردم که دچار آس��یب شده اند، سیستم بانکی 

باید به سرعت تسهیالتی به اقشار یارانه بگیر اختصاص می داد.
عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: 
»نکاتی را درخص��وص برنامه های حمایتی نظام بانکی برای کنترل 
اثرات اقتصادی گس��ترش وی��روس کرونا الزم می دان��م بیان کنم؛ 
منتهای خواس��ته و آرزوی دولت و بانک مرک��زی، ارائه کمک های 
بیش��تر، در س��طح وسیع تر و بالعوض اس��ت و لیکن، همانگونه که 
مردم می دانن��د، تحریم های ناجوانمردانه آمری��کا به همراه کاهش 
قیمت نفت، هزینه های مقابل��ه با ویروس کرونا و آثار درآمدی آن، 
امکانات داخل و خارج از بودجه دولت را به شدت در تنگنا قرار داده 
است. با این حال، برای کمک به رفع نیازهای اولیه بخش بزرگی از 
مردم که دچار آس��یب شده اند، سیستم بانکی می بایست به سرعت 
تس��هیالتی به اقش��ار یارانه بگی��ر اختصاص می داد؛ ل��ذا ۴ میلیون 
خان��وار کم درآمد بین یک ت��ا ۲ میلیون تومان وام قرض الحس��نه 
۴درصد دریافت خواهند کرد و مابه التفاوت آن تا ۱۲درصد را دولت 
می پ��ردازد. به عالوه بیش از ۲۳ میلیون خان��وار یارانه بگیر نیز وام 
خری��د با نرخ ۱۲درصد دریافت می کنن��د. نرخ ۱۲درصدی کارمزد 
ای��ن وام ها، تنها با کم��ک بانک مرکزی و تعدی��ل نرخ های ذخیره 
قانونی میس��ر شده و کاهش بیش از این در نرخ کارمزد، با توجه به 

سایر تکالیف بانک ها، امکان نداشت.
ع��الوه بر ۲۳ هزار میلیارد تومان وام ب��ه یارانه بگیران، بانک ها به 
کمک بانک مرکزی، ۵۲ هزار میلیارد تومان )از کل 7۵ هزار میلیارد 
تومان( به بنگاه ها و مش��اغل آسیب دیده نیز با همان نرخ ۱۲درصد 
وام می دهند. با توجه به تعویق س��ه ماهه اقساط و مطالبات جاری 
بانک ها و مش��کالت ترازنامه ای آنها، این تالش بسیار درخور توجه 
اس��ت. این اقدامات همزمان، به دنب��ال پایدارکردن و حفظ زنجیره 
تولید و عرضه و تقویت قدرت خرید اقشار آسیب دیده اقتصاد است. 
بان��ک مرکزی، تمامی تالش خود را ک��رده و خواهد کرد تا اقتصاد 

کشور با کمترین آسیب از این گذرگاه عبور کند.«

رویترز گزارش داد
تشکیل کمیته مشاوران کرونا در صندوق 

بین المللی پول
رئی��س صندوق بین المللی پول از ایجاد گروه مش��اوران خارجی 
برای حل چالش های سیاست گذاری، شامل پاندمی ویروس کرونا و 

تأثیر عظیم اقتصادی آن خبر داد.
به گزارش رویترز، کریستالینا جئورجیه وا، از ایجاد گروه مشاوران 
خارجی برای حل چالش های سیاست گذاری، شامل پاندمی ویروس 

کرونا و تأثیر عظیم اقتصادی آن خبر داد.
ای��ن گروه از مش��اوران متنوعی ش��امل مقام��ات دولتی قبلی و 
کنونی، متخصصان و دانش��گاهیان بخش خصوصی تش��کیل شده 
اس��ت. تارمان شانموگاراتنام، نخست وزیر سنگاپور و رئیس دستگاه 
پول��ی این کش��ور، مدیرعامل گروه س��انتاندر، آن��ا بوتین و رئیس 
ان جی اوی اکشن اید اینترنشنال، نارادزایی گومبونزواندا، از اعضای 

برجسته این گروه هستند.
این پنل سالی چند بار با جئورجیه وا و دیگر مقامات ارشد آی ام اف 
دیدار خواهند کرد. این کمیته در حالی تشکیل شد که جئورجیه وا 
ب��ه وزیران مال��ی گروه جی ۲۰ ب��رای اقدامات��ی قدرتمندانه تر در 
براب��ر بحران کرونا فش��ار آورد. او گفت که بح��ران کرونا این هفته 
عمیق تری��ن بحران مالی از افس��ردگی اقتص��ادی ۱۹۳۰ تاکنون را 

رقم خواهد زد.
اعض��ای دیگر ای��ن گروه ش��امل افراد زی��ر هس��تند: کوین راد 
نخس��ت وزیر سابق استرالیا،  نوزی اوکونجو وزیر مالی سابق نیجریه 
و یک��ی از مقامات کهنه کار بانک جهانی، کریس��تین فوربز مش��اور 
اقتصادی س��ابق کاخ س��فید و استاد دانش��گاه ماساچوست، مارک 
مالوش براون معاون س��ابق دبیرکل س��ازمان ملل، فیکه سیجبسما 
مدیرعامل س��ابق رویال دی اس ام، راگورام راجان اس��تاد دانش��گاه 
شیکاگو و رئیس سابق بانک مرکزی هند و کارمند سابق آی ام اف و 

در نهایت کارمن رینهارت استاد دانشگاه هاروارد.

رشد اونس، سکه را 8۰ هزار تومان گران کرد
تثبیت نرخ دالر در رقم ۱5 هزار و ۶۰۰ تومان

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در معامالت نخستین 
روز هفت��ه تحت تاثیر رش��د قیمت اونس با رش��د ۸۰ هزار تومانی 
قیمت نس��بت به روز معامالتی گذش��ته به بهای ۶ میلیون و ۴۲۰ 

هزار تومان ارزش گذاری شد.
به گزارش ایرنا، ب��ه دلیل تعطیلی واحدهای صنف طال و جواهر، 
قیمت اعالم ش��ده برای طال و انواع س��که در این روزها براس��اس 
محاس��به ن��رخ دالر و قیمت اونس طال در بازاره��ای جهانی انجام 
می ش��ود. بر این اساسی، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
در روز گذش��ته ۶ میلی��ون و ۱۸۰ هزار تومان قیمت گذاری ش��د. 
همچنین نیم س��که ۳میلی��ون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع س��که یک 
میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۸۰ هزار تومان 
تعیین قیمت ش��د. هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۶۳۶ هزار تومان و 

هر مثقال طال نیز ۲ میلیون و 7۵۶ هزار تومان ارزش گذاری شد.
ن��رخ اونس طال ب��ه قیمت جمع��ه یعنی یک ه��زار و ۶۸۶ دالر 
ارزش گذاری شد که رشد حدود ۳۰ دالری را نسبت به اواخر هفته 
گذش��ته نش��ان می دهد. مهم ترین علت فراز و نشیب قیمت طال و 
س��که در معامالت روزهای اخیر، نوس��ان قیمت اونس در بازارهای 

جهانی و قیمت دالر در داخل بوده است.
همچنین هر دالر در صرافی های بانکی در روز ش��نبه بدون تغییر 
قیمت نسبت به روز معامالتی گذشته به نرخ ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان 
به فروش رسید. بهای دالر در بازار آزاد نیز اندکی باالتر از این رقم 
بود. نرخ خرید هر دالر در تابلوی صرافی های بانکی ۱۵ هزار و ۵۰۰ 
توم��ان و فروش ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان ب��ود. قیمت خرید هر یورو 

نیز ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۱7 هزار تومان شد.

بانکنامه

فرصت امروز: جدیدترین گزارش منتشرش��ده »ش��اپرک« درخصوص وضعیت 
تراکنش های اسفندماه سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که مبلغ 7۱درصد تراکنش های 
اینترنت��ی کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده و بیش از ۶۶درصد تراکنش های موبایلی به 

زیر ۵ هزار تومان تعلق داشته است.
آمار اس��فندماه شبکه پرداخت الکترونیک همچنین نشان می دهد در این مدت 
بال��غ بر ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلی��ون و ۶۲۹ هزار تراکنش ب��ه ارزش ۳ هزار و ۲۸۱ 
میلیارد میلیون ریال در ش��بکه پرداخت انجام ش��ده است که تعداد تراکنش ها با 
کاهش اما ارزش آنها نس��بت به بهمن ماه س��ال ۹۸ افزایش داش��ته است؛ بررسی 
داده های آخرین ماه سال ۹۸ از دامنه مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی و 
موبایلی در عین حال از کاهش رشد تراکنش های با مبالغ خرد حکایت دارد که در 

ادامه روند تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی بررسی شده است.
ابزار کارتخوان فروشگاهی، رایج ترین ابزار پذیرش

براساس گزارش شرکت »شاپرک« بالغ بر ۹۰.۹7درصد از تراکنش های اسفندماه 
از طریق پایانه های فروش )کارتخوان( انجام ش��ده و س��هم ابزار پذیرش موبایلی و 
اینترنتی ترتیب به ۳.۹۹ و ۵.۰۵درصد بوده اس��ت؛ گزارش »شاپرک« درخصوص 
سهم ابزارهای پذیرش از نظر تعداد تراکنش ها نیز نشان می دهد که ابزار کارتخوان 
فروش��گاهی ب��ه عنوان رایج ترین ابزار پذیرش در کش��ور نس��بت به ماه گذش��ته 

۰.۹7درصد افزایش سهم داشته است.
همچنین بررس��ی آمار وضعیت دامنه مبلغی تراکنش های اینترنتی و 
موبایل��ی که از طریق صفحات پرداخ��ت اینترنتی، نرم افزارهای موبایلی 
پرداخت، کدهای USSD و ... انجام می ش��ود نش��ان می دهد که حجم 
زی��ادی از تعداد تراکنش های نیازمند رمز دوم )رمز اینترنتی( در مبالغ 
پایین و ُخرد انجام می ش��ود. به عبارت دیگر، بیش��تر افرادی که ش��ارژ 
تلفن همراه از طریق کانال تراکنش های موبایلی انجام می دهند مبالغی 

زی��ر ۵ هزار تومان تراکنش دارند و عمده تراکنش های اینترنتی مربوط 
به تراکنش ها کمتر از ۲۵ هزار تومان است. همچنین بیشتر تراکنش ها 
در ابزار پذی��رش اینترنتی مبلغی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان دارند که بر 
همین اس��اس با تس��هیل بانک مرکزی و معافی��ت روزانه تراکنش ها تا 
۱۰۰ ه��زار توم��ان از رمز دوم پویا و قابلیت انج��ام تراکنش با رمز دوم 
ایس��تا باعث شده اس��ت تا تاثیرات در کاهش تراکنش ها و مهاجرت به 

مبالغ باالتر از اجرای طرح، به اندازه کمترین میزان باشد.
۷۱درصد تراکنش های اینترنتی زیر 25 هزار تومان 

همانط��ور که دامنه مبلغ��ی تراکنش های اب��زار پذی��رش اینترنتی در 
اسفندماه سال گذشته نش��ان می دهد، بیشترین تعداد تراکنش ها در ابزار 
پذی��رش اینترنتی در بازه ۵۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰ تومان قرار گرفته اند و این بازه 
۲۳.۹۹درصد از کل تراکنش ها را دربر می گیرد. در این ابزار پذیرش حدود 
7۱.۴۲درصد کل تراکنش ها دارای مبلغ کمتر از ۲۵ هزار تومان هس��تند 
که نس��بت به ماه های گذش��ته روندی کاهشی داشته است؛ کارشناسان و 
متخصصان شبکه پرداخت معتقد هستند که شیوع ویروس کرونا و افزایش 
خریده��ای اینترنتی با مبالغ باالت��ر از نیازهای روزم��ره و خرید کاالهای 
موردنیاز و از سوی دیگر اجرای رمز دوم پویا باعث شده است تا بازده مبلغی 
تراکنش ها افزایش و تغییراتی را به دنبال داشته باشد که در نتیجه آن ادامه 

روند تعداد تراکنش های اینترنتی کمتر از ۲۵ هزار تومان است.
بیش از 5۶درصد تراکنش موبایلی زیر 5 هزار تومان

همچنی��ن نمودار دامنه مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی در اس��فندماه 
سال ۹۸ نشان می دهد که بالغ بر ۳۳.۸7درصد از مجموع تراکنش های انجام شده 
در کانال ابزار پذیرش موبایلی دارای مبلغ کمتر از ۲ هزار تومان بوده است که نشان 
از گستردگی خرید شارژ یک هزار تومانی در میان کاربران تلفن همراه در کشور به 

صورت ماهانه دارد؛ همچنین بررسی آمار تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی حاکی 
از آن است که ۵۶.۰۸درصد از تمام تراکنش های موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از ۵ 
هزار تومان انجام شده است که به دلیل خرید متعدد کارت شارژ اپراتورهای مختلف 
در شبکه پرداخت بوده است؛ بررسی ها نشان می دهد که در چند ماهه اخیر میزان 
تراکنش های خرد کاهش یافته است که از جمله دالیل آن، اقدامات برخی بانک ها، 
افزایش خرید ش��ارژ با مبالغ باالتر و اجرای رمز دوم پویا و از بین رفتن بخش��ی از 

سیستم خرد کردن تراکنش است.
رشد ۶درصدی وصول چک های رمزدار در بهمن ماه

بان��ک مرکزی همچنین اعالم کرد ک��ه ۸۹۳ هزار فقره چک رمزدار در بهمن ماه 
۹۸ در کشور وصول شد که از نظر تعداد نسبت به دی ماه ۶درصد رشد داشته است. 
براس��اس تازه ترین آم��ار بانک مرکزی، این چک ها به ارزش��ی بیش از ۱۶۰۰ هزار 
میلیارد ریال در بهمن ماه ۹۸ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر 

ارزش ۱۳.۲درصد افزایش داشته است.
در دومین ماه زمس��تان و در اس��تان تهران در حالی بالغ بر ۲۶۵ هزار فقره چک 
رمزدار به ارزشی ب�یش از ۹۱۰ هزار میلیارد ریال وصول شد که در کل کشور بالغ 
بر ۸میلیون و 7۰۰ فقره چک وصول شد که از این تعداد بیش از 7 میلیون و ۸۰۰ 

فقره عادی و حدود ۹۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است.
همچنین در کل کش��ور ۸۹.۸درص��د از کل تعداد چک ه��ای وصولی، عادی و 
۱۰.۲درصد رمزدار بوده است. از سوی دیگر در ماه مورد بررسی در کل کشور بالغ 
بر ۲7۰۲ هزار میلیارد ریال چک وصول ش��د که بیش از ۱۱۰۲ هزار میلیارد ریال 
چک عادی و بالغ بر ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال چک رمزدار اس��ت. در بهمن ماه ۹۸ 
همچنین ۴7درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهران، خراسان 
رضوی و اصفهان وصول ش��د که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا 

بوده اند.

۷۱درصد تراکنش های اینترنتی کمتر از 25 هزار تومان و ۶۶درصد تراکنش های موبایلی زیر 5 هزار تومان است

اثرات کرونا بر خریدهای اینترنتی

ش��عب بانک��ی هنوز امکان دریاف��ت و پرداخت وجه نقد ندارن��د و این در حالی 
اس��ت که این وجوه در بین مردم جابه جا می ش��ود. برخی بانک ها نیز دستگاه های 
هوشمندی را در تعدادی از شعب خود برای دریافت وجه نقد راه اندازی کرده اند، اما 

به نظر نمی رسد که این دستگاه ها پاسخگوی وجوه نقد در گردش باشد.
به گزارش ایسنا، شیوع کرونا در جهان، بسیاری از فعالیت های مالی و اقتصادی 
را به چالش کش��یده و اقتصاد ایران نیز از این اتفاق مستثنی نشد و به این ترتیب، 
شعب بانکی تعداد کارمندان خود را به حداقل رسانده و شرایط ویژه ای برای دوران 

کرونا ایجاد کردند.
از هم��ان ابتدا، بانک مرکزی تغییراتی را در نظ��ام بانکی ایجاد کرد تا مراجعات 
حضوری به ش��عب بانکی کاهش یابد، چراکه این اماکن به عنوان یکی از مهم ترین 

محل های انتقال ویروس کرونا برشمرده شد.
در همین راستا، افزایش سقف انتقال وجه از طریق اینترنت و خودپردازها از سوی 

بانک مرکزی برای کاهش مراجعات حضوری مردم به بانک ها انجام شد.
پس از آن، در روزهای پایانی س��ال گذش��ته بانک مرکزی اعالم کرد که فروش 

اس��کناس های نو برای عیدی های س��ال نو ممنوع بوده و از سوی دیگر، دریافت و 
پرداخت پول نقد و مسکوک نیز در شعب بانکی ممنوع شد.

در این بخشنامه تاکید شده که اگر بانک ها به دالیلی مجبور به دریافت پول نقد 
شدند، این اقدام باید با مالحظات ویژه انجام شود و روابط عمومی بانک ها نیز باید 

در این خصوص به مشتریان خود اطالع رسانی کنند.
این اقدامات از سوی بانک مرکزی در راستای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا از 
طریق جابه جایی وجه نقد انجام شده و این در حالی است که کماکان انتقال وجوه 

نقدی در بین مردم ادامه دارد.
با توجه به اینکه ش��عب بانکی پول نقد را از مش��تریان خود دریافت نمی کنند، 
اف��رادی که پول نق��د در اختیار دارند، مجبورند از این وج��وه برای خرید کاالهای 
موردنیاز خود اس��تفاده کنند و این امر سبب می شود انتقال وجوه نقدی بین مردم 

افزایش یابد.
طبیعتا با افزایش انتقال وجوه بین مردم، احتمال انتقال ش��یوع بیش��تر ویروس 
نی��ز افزایش می یابد و این در حالی اس��ت که بانک ه��ا همچنان وجوه نقدی مردم 

را دریافت نمی کنند. مش��خص نیست که این اقدام بانک ها تا چه زمانی ادامه دارد 
و ممکن اس��ت تا زمان پایان شرایط کرونایی برقرار باشد که به این ترتیب، تکلیف 

وجوه نقدی که دست مردم است، مشخص نیست.
البته در این میان، برخی بانک ها با راه اندازی دستگاه های هوشمند دریافت کننده 
پول نقد در تعدادی از شعب خود، امکان دریافت وجه نقد از طریق این دستگاه ها 
و انتقال آنها به حس��اب افراد به صورت لحظ��ه ای را فراهم کرده اند، اما با توجه به 
پایین بودن تعداد این دس��تگاه ها و دستگاه های خوددریافت سایر بانک ها که پول 
را با تاخیر به حساب فرد انتقال می دهند، به نظر نمی رسد که بتوان جای شعبه را 

در این زمینه پر کرد.
به نظر می رسد که در این زمینه بانک  مرکزی با هماهنگی بانک ها، باید شرایط 
مش��خصی را برای کاهش انتقال وجوه نقد بین مردم ایجاد کند، با این حال بهتر 
است افرادی که وجه نقد در اختیار دارند، در این شرایط با مراجعه به این دستگاه ها، 
وجه نقد خود را به حس��اب خود واریز کرده و از انتقال اسکناس و مسکوک تا حد 

امکان جلوگیری کنند.

بیمه مرکزی آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت های 
بیمه را تا روز نهم فروردین ماه ۱۳۹۹ منتشر کرد که براساس آن هفت شرکت بیمه 

عمومی و دو شرکت اتکایی مجوز قبولی بیمه اتکایی دارند.
ب��ه گزارش بیمه مرکزی، براس��اس آمار اعالم ش��ده از س��وی بیمه مرکزی که 
برمبنای اطالعات آخرین صورت های مالی مص��وب تا روز نهم فروردین ماه ۱۳۹۹ 
منتشر ش��ده، شرکت های بیمه ایران، البرز، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، ملت و ایران 
معین از بین ش��رکت های بیمه عمومی و دو ش��رکت بیمه اتکایی امین و ایرانیان، 

مجوز قبولی اتکایی دارند.
براس��اس جدول منتشره از سوی بیمه مرکزی، بیمه ایران با ۲۳ میلیون و ۲۹۵ 
هزار و ۲۳۰ میلیون ریال، بیمه آسیا با ۴ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۶۹۴ میلیون ریال 
و بیم��ه البرز با ۳ میلی��ون و 7۴۸ هزار و ۵۱۱ میلیون ریال باالترین ظرفیت مجاز 

قبولی ریسک را در بین شرکت های بیمه دارا هستند.
این ارقام با ارقام اعالم ش��ده در آمار قبلی بیمه مرکزی که در روز بیس��ت و یکم 

بهمن ماه اعالم شده بود، تغییری نکرده و ثابت بوده است.
براساس این گزارش ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه دانا با ۳ میلیون و ۲7۹ 
هزار و 7۳۸ میلیون ریال اعالم شده که نسبت به دوره قبلی تغییری نداشته است.

بر این اساس، تنها هفت شرکت بیمه ایران، البرز، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، ملت 

و ایران معین از بین ش��رکت های عمومی بیمه و دو شرکت اتکایی امین و ایرانیان 
ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند و س��ایر ش��رکت ها مج��وزی برای قبولی اتکایی 
ندارند. در گزارش جدید بیمه مرکزی، بیمه کوثر شرکت جدیدی است که به جمع 

دارندگان مجوز قبولی اتکایی پیوسته است.
همچنین بیمه ایران ۱۱ میلیون و ۶۴7 هزار و ۶۱۵ میلیون ریال ظرفیت مجاز 
قبولی اتکایی دارد. بعد از این شرکت، بیمه البرز با یک میلیون و ۸7۴ هزار و ۲۵۶ 
میلیون ریال، بیمه پارسیان با یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۶۹۲ میلیون ریال و بیمه 
پاس��ارگاد با یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۱۸۱ میلیون ریال قرار دارند. ظرفیت مجاز 
قبولی اتکایی بیمه کوثر ۸۴۵ هزار و ۴۱۳ میلیون ریال، بیمه ملت 7۲۳ هزار و ۵7۱ 
میلیون ریال و بیمه ایران معین نیز ۴7۸ هزار و ۵۸۵ میلیون ریال اعالم شده است.
از سوی دیگر ظرفیت مجاز برای قبولی اتکایی بیمه اتکایی امین یک میلیون و 
۲۳7 هزار و 77۲ میلیون ریال و بیمه اتکایی ایرانیان ۸7۳ هزار و ۲۶۴ میلیون ریال 
اعالم ش��ده است. در گزارش قبلی بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه 
اتکایی ایرانیان، 7۲۸ هزار و ۳۶7 میلیون ریال اعالم ش��ده بود که در این گزارش 
افزایش پیدا کرده است. براساس آمار بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی در 
ق��رارداد برای بیمه ایران ۴۶۵ ه��زار و ۹۰۵ میلیون ریال، برای بیمه البرز 7۴ هزار 
و ۹7۰ میلیون ریال، برای بیمه پارس��یان ۵۳ هزار و ۱۴۸ میلیون ریال، برای بیمه 

پاس��ارگاد ۴۵ هزار و ۵۲7 میلیون ریال، ب��رای بیمه کوثر ۳۳ هزار و ۸۱7 میلیون 
ریال، برای بیمه ملت ۲۸ هزار و ۹۴۳ میلیون ریال و برای بیمه ایران معین ۱۹ هزار 
و ۱۴۳ میلیون ریال اس��ت. همچنین با توجه به مصوبه ش��ورای عالی بیمه، پروانه 
فعالیت شرکت بیمه توسعه در رشته های بیمه خودرو و زندگی ابطال و درخصوص 
س��ایر رشته ها تعلیق شده اس��ت. بیمه مرکزی اعالم کرده که جدول باال مطابق با 
آیین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی مؤسسات بیمه مستقیم و مکمل آن 
)شماره ۵۵ و ۵۵.۱( و ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آیین نامه شماره ۴۰.۵ مصوب شورای 
عالی بیمه تهیه و به روز رسانی شده است. بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی 
نصاب های فوق مالک عمل هس��تند. نحوه محاسبه ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و 
قبولی در قرارداد براس��اس مفاد مندرج در بند ۴ ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آیین نامه 

شماره ۴۰.۵ به شرح ذیل است:
* قبولی اتکایی: ۵۰درصد ظرفیت مجاز نگهداری

* قبولی در قرارداد: ۲درصد ظرفیت مجاز نگهداری
نهاد ناظر بیمه ای کشور از بیمه گذاران درخواست کرده عالوه بر مدنظر قرار دادن 
ظرفیت مجاز نگهداری ریسک، به سطح توانگری مالی شرکت های بیمه که توسط 
بیمه مرکزی تأیید و اطالع رس��انی ش��ده نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در 

قراردادهای خود توجه کنند.

به دنبال منع بانک ها از دریافت اسکناس

پول های نقدمان را چه کنیم؟

بیمه مرکزی اعالم کرد

افزایش تعداد شرکت های بیمه مجاز به قبولی اتکایی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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مرد توانمند عرصه بازار سرمایه

رهبری بازار س��رمایه کاری بس دشوار است. هر روز با خود می گویی بهتر است 
بروم. همه در بورس منافع دارند؛ حتی منصف ترین سرمایه گذاران نیز گاه ناخودآگاه 
به سمت منافع خود سوگیری می کنند. فراتر آنکه در بورس همه برای انتقاد عدد 
و رقم دارند، آنقدر عدد و رقم در دس��ترس است که حتی ناپخته ترین دیدگاه ها و 
نسنجیده ترین نقطه نظرها به آمار و گزارش های کمی مستند است. دامنه کار بازار 
سرمایه آنقدر گسترده است که از هر جایش می شود ایرادی گرفت و وقتی منتقد 

مسلِح به عدد و رقم، مغرض هم باشد، مدیر را خسته و کالفه می کند.
برای موفقیِت مدیری که در رأس نظارت بر بازار س��رمایه است، داشتن چندین 
ویژگی ضروری اس��ت. نخست، دانش نظری و تسلط علمی بر همه زوایای فعالیت 
بورس. دوم، درک اهمیت کار نظارت بر بازار س��رمایه و آثار گسترده آن بر اقتصاد 
کش��ور و رفاه مردم. سوم، شجاعِت مقاومت در مقابل انبوه منافعی که در مقابلش 
صف می کش��ند و باالخره توان مدیریت عملیات گسترده ای که برعهده مقام ناظر 
بازار سرمایه گذاشته شده است. دکتر شاپور محمدی الحق که در همه این عرصه ها 
توانمن��د بود و دوره مدیریت خود را با موفقیت نس��بی در هر چهار حوزه به پایان 
برد. به عالوه، به پش��توانه جوانی، می توانست روزی ۱۵ ساعت از عمر خود را وقف 
بازار س��رمایه کن��د.  ویژگی دیگر بازار س��رمایه در جهان و باالخ��ص در ایران به 
سیاس��ت برمی گردد. اقتصاد سیاس��ی ایران گاه از مدیر بازار توقع معجزه دارد که 
در بزنگاه رویدادهای مهم سیاس��ی، جهت بازار را با ضرورت های سیاست منطبق 
کند. این انتظار کارِ دشوارِ مدیریِت بازار سرمایه را طاقتفرسا می کند. وجهی از این 
توان فرس��ایی به ارتباط متقابل و گس��ترده فعالیت بازار سرمایه با سایر بخش های 
اقتص��اد برمی گردد. هر چقدر هم که مدیر کارش را خ��وب انجام دهد، بازهم کم 
نیستند چرخه های معیوبی در اقتصاد که تالشش را کم ثمر کنند. اینها همه مالل آور 
و طاقت سوزاند و با گزند که از جانب منتقداِن مغرِض بازار سرمایه به مدیر می رسد، 
ه��ر روز با خود می گوید که بهتر اس��ت برود و ای��ن عذاب را تحمل نکند. بورس و 
کار نظارت بر بازار س��رمایه، اگر بخواهی آن را درس��ت انجام دهی به دوی امدادی 
می ماند. باید به موقع چوب را به دونده بعدی برسانی تا از مهلکه جان سالم به در 
بب��ری. امیدواریم دونده ای که چ��وب امداد را از دکتر محمدی دریافت می کند، به 
اندازه او دونده باش��د. برای دکتر محمدی سالمتی آرزو می کنم و در مقام شهروند 
کشور از تالشهای صادقانه، دلسوزانه و پاکدستانه اش از وی صمیمانه تشکر می کنم. 
با تمام خستگی ها و آزردگی هایش، دیری نخواهد گذشت تا در مسئولیتی سنگین، 
بار توان س��وز دیگری را بر دوش کشد. آنان که مس��یر خدمت به مردم و کشور را 
برمی گزینند، هرگز آرام نمی گیرند. به زودی خواهیم دید که ش��اپور محمدی در 

سنگری دیگر رنج می کشد.

عضو شورای عالی بورس اعالم کرد
تذکر شورای عالی بورس به تغییر قوانین 

معامالت
عضو شورای عالی بورس گفت شورای عالی بورس نمی تواند به آنچه که در حیطه 
اختیاراتش نیس��ت ورود کند و در دس��تور کار قرار دهد، اما این شورا به طور حتم 
در جلسه امروز در رابطه با سیاست های کلی که اخیرا ابالغ شده است تذکراتی را 
ارائه خواهد داد. حس��ین س��الح ورزی در گفت و گو با ایرنا، گفت: سازمان بورس و 
ش��رکت های بورس وظایف و ماموریت هایی برعهده دارند که باید براساس مقررات 
مربوط��ه نقش تنظیم گری را در نظارت بازار ایجاد کنند. او معتقد اس��ت که برای 
انجام وظایف تنظیم گری و نظارت، ابالغ و تدوین برخی از دس��تورالعمل  و رویه ها 
الزم است. سالح ورزی خاطرنشان کرد: بحثی که اکنون وجود دارد موضوع تکرر و 
تکثر ابالغ این دستورالعمل ها است که نشانه های خوبی را به ذی نفعان و فعاالن بازار 
سرمایه نمی دهد و باعث ایجاد یک سری شرایط نااطمینان در معامالت بازار خواهد 
شد. عضو شورای عالی بورس گفت: به نظر می رسد که مدیران بورس باید در مورد 
بخش��نامه های جدید که ابالغ شده تجدیدنظر بیشتری داشته باشند و با طمأنینه 
بیش��تر برای بهبود روند معامالت بازار، رویه هایی را در نظر بگیرند که هر هفته با 
تغییر همراه نشود. وی افزود: براساس قانون بهبود مستمر کسب و کار هرگونه تغییر 
در سیاس��ت ها و رویه ها نیازمند یک مهلت زمانی کافی اس��ت. سالح ورزی با بیان 
اینکه تغییرات زیاد قوانین به نفع معامالت بازار س��رمایه نیست، اظهار داشت: هر 
آنچه که باعث ایجاد شرایط نااطمینانی در بازار سرمایه شود برای معامالت این بازار 
مطلوب نیست و نباید چنین مسائل مهمی در این بازار نادیده گرفته شود. این عضو 
شورای عالی بورس با اشاره به جلسه شورای عالی بورس که امروز برگزار می شود، 
گفت: ش��ورای عالی بورس و هیات مدیره س��ازمان ب��ورس از وظایف و اختیارات 
مشخصی برخوردارند، شورای عالی بورس نمی تواند به آنچه که در حیطه اختیاراتش 
نیست ورود کند و در دستور کار قرار دهد اما این شورا به طور حتم در جلسه امروز 
در رابطه با سیاست های کلی که اخیرا ابالغ شده است تذکراتی را ارائه خواهد داد.

یادداشت

دولت عزم خود را برای عرضه س��هام ش��رکت های دولتی جزم کرده است؛ به 
ط��وری که این موضوع از ابتدای س��ال جدید تاکن��ون دو بار مورد تاکید رئیس 
جمهور قرار گرفته و قرار است اولین فراخوان برای واگذاری در نیمه اردیبهشت 
ص��ورت گیرد که کارشناس��ان معتقدند این امر، جری��ان نقدینگی دولت را حل 

می کند، اما هدف نهایی که کاهش تصدیگری دولت است را به دنبال ندارد.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، 
بر اینکه دس��تگاه های دولتی باید سهام خود را در بورس عرضه کنند تاکید کرد 
و گفت که پارس��ال ش��رایط بسیار خوبی در بورس داش��تیم و ان شاءاهلل امسال 
هم ش��رایط خوبی در بورس خواهیم داش��ت؛ رونق بورس به این است که همه 
دس��تگاه های دولتی سهام و اموال خود را در بورس عرضه کنند؛ لذا امسال برای 
حرکت در تولید نیازمندیم که این سهام را به بازار بورس یا فرابورس عرضه کنیم 

و بتوانیم تحول بزرگ را شاهد باشیم.
همچنین اس��تفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت ها و دارایی های 
دول��ت و همچنین فروش اموال مازاد بانک ها، با توجه به اس��تقبال مردم از این 
بازار یکی از نکاتی بود که از سوی رئیس جمهور در تماس تلفنی که با وزیر امور 

اقتصادی و دارایی داشت، مورد تاکید قرار گرفت.
در این راس��تا، شورای عالی بورس براساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین 
به اس��تناد اصل ۴۴، در جلس��ه یازدهم فروردین ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری 
باقی مانده س��هام دولتی شرکت های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این 
مصوبه ش��انزدهم فروردین ماه ۹۹ توس��ط وزیر  امور اقتصادی و دارایی تقدیم 

معاون اول رئیس جمهور شد.
به گفته ش��اپور محمدی، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار براس��اس این 
س��از و کار تمامی سهام ش��رکت های دولتی بورسی و فرابورسی در دو نوبت و با 
تخفیف ۲۰ تا ۲۵درصدی به عموم مردم عرضه می ش��ود. در نوبت اول، س��هام 
دولتی ش��رکت های بورس��ی در قالب واحد صندوق های قابل معامله عرضه و در 
صورت باقی ماندن، در نوبت دوم به ش��کل تک س��هم و با استفاده از روش ثبت 

سفارش )بوک بیلدینگ( به هر کد ملی ایرانی واگذار می شود.
پس از آن فرهاد دژپس��ند، وزیر اقتصاد اعالم کرد که در آینده نزدیک، سهام 
دولت در تعداد ۹ ش��رکت دولتی در رسته های انرژی )پاالیشگاه و پتروشیمی(، 
مالی )بانک ها و بیمه ها( و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند ش��د. 
در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این اس��ت که به صورت فراگیر این سهام ها 
را عرض��ه کنیم تا همه مردم با اعم��ال تخفیف هایی )در مرحله اول و فقط برای 
یک بار( در دو گروه ۲۰ و ۲۵درصدی با سقف خرید ۲میلیون تومان به ازای هر 

نفر بتوانند سهام عرضه شده را خریداری کنند.
او در پاس��خ ب��ه اینکه چه مق��دار درآمدزایی از واگذاری ش��رکت های دولتی 

به دس��ت خواهد آمد، اینگونه توضیح داده که هدف عمده در این زمینه، انتقال 
مالکیت و مردمی کردن اقتصاد اس��ت که برآوردها نش��ان دهنده این است که از 
این طریق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی داشته باشیم.

طبق اعالم دژپس��ند، دوره فراخوان تا عرضه ۱۰ روز اس��ت و گروه گروه این 
اتفاق را انجام می دهیم. تالش  بر این اس��ت که ۱۵ اردیبهش��ت اولین فراخوان 
واگذاری ش��رکت های دولتی باش��د. همچنین مرحله دوم عرضه ش��رکت هایی 

هستند که بورسی نیستند و وارد بورس می شوند.
وی در مورد تاثیر واگذاری شرکت های دولتی بر بورس نیز معتقد است که این 
امر عمق بازار بورس را افزایش می دهد. شاخص بازار سرمایه صرفا منعکس کننده 

تحوالت بازار نیست، بلکه تحوالت اقتصاد کشور نیز بر آن اثر دارد.
این مباحث در حالی مطرح ش��ده که رئیس جمه��ور مجددا دو روز پیش، در 
گفت وگویی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، دس��تور داد که س��ریعا طبق مصوبه 
اخی��ر دولت، س��ازوکار عرضه س��هام بنگاه هایی که در اختی��ار دولت، نهادهای 

عمومی و نیروهای مسلح هستند را در بورس فراهم کند.
حال درباره چند و چون این طرح، فردین آقابزرگی، کارش��ناس بازار س��رمایه 
با اش��اره ب��ه لزوم اجرای اص��ل ۴۴ قانون اساس��ی، اظهار ک��رد: اقتصاددانان و 
کارشناس��ان بالغ بر ۲۵ س��ال اس��ت که می خواهند اصل ۴۴ قانون اساس��ی به 
ط��ور کامل تحقق پیدا کن��د و تصدیگری دولت به منظ��ور افزایش بهره وری و 
کارایی در ش��رکتها به حداقل ممکن برسد. این موضوع در حال حاضر با حجوم 
نقدینگی سرش��ار به سمت بازار س��رمایه و بورس مصادف شده و مسئوالن را به 
فکر واداش��ته اس��ت که از این طریق طرف عرضه در این بازار را نسبت به طرف 

تقاضا متعادل کنند.
وی ادامه داد: بر این اس��اس تشکیل کد یا هلدینگ هایی مانند واگذاری سهام 
عدالت، واگذاری گروهی س��هام ش��رکتهای دولتی که چند شرکت پاالیشگاهی 
و فوالدی هس��تند و تخصیص به کد ملی اش��خاص می توان��د بخش عمده ای از 
نقدینگی را جذب کند. در واقع با توجه به محور قرار گرفتن حجوم نقدینگی به 
بازار س��رمایه، یکی از تدابیر پیش��نهادی اولیه شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد 
عرضه س��هام ش��رکت های دولتی بود که گزینه خوبی است و به اقتضای شرایط 

می تواند کارایی خوبی داشته باشد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، عرضه سهام شرکت های دولتی بهره وری 
الزم را ایجاد خواهد کرد و س��رمایه گذاران را به س��مت شرکت هایی که عایدات 
نقدی و س��ودآوری داشته باشند سوق می دهد، نه ش��رکت هایی که صرفا مورد 

سفته بازی قرار می گیرند.
آقابزرگی در مورد نقایص واگذاری س��هام ش��رکت های دولتی نیز توضیح داد: 
نقص طرح واگذاری جزء به جزء سهام به آحاد سهامداران یا متقاضیان این است 

که این واگذاری باعث نمی ش��ود مدیریت دولتی از دس��ت مدیران دولتی خارج 
شود، در حالی که فلسفه اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش تصدیگری دولت است، 

نه فروش سهام.
به گفته وی، کش��ور تجربه موفقی برای عرضه س��هام دولت و خصوصی سازی 
نداش��ته اس��ت، بنابراین نحوه فروش سهام ش��رکت های دولتی علی رغم اینکه 
جری��ان نقدینگی دولت را ح��ل می کند اما هدف نهایی ک��ه کاهش تصدیگری 

دولت است را به دنبال ندارد.

تا چند روز دیگر سهام شرکت های دولتی به بورس می آید

پول سازی بدون کاهش تصدیگری

فرصت امروز: معامالت بازار س��رمایه در اولین روز از هفته پایانی فروردین ماه در 
حالی به پایان رس��ید که ش��اخص کل این بازار با ورود به کانال ۶۰۰ هزار واحدی، 
رکورد جدیدی را شکس��ت. ش��اخص کل بازار سرمایه در نخستین روز هفته با ۱۰ 
ه��زار و ۸۰۳ واح��د صعود وارد کانال ۶۰۰ هزار واحد ش��ده و رقم ۶۰۸ هزار و ۵7 

واحد را ثبت کرد. 
در عص��ر این روز همچنین جابه جایی بزرگی با موافقت ش��ورای عالی بورس در 
رأس سازمان بورس انجام شد و حسن قالیباف با تایید وزیر اقتصاد به عنوان رئیس 
جدید س��ازمان بورس و اوراق بهادار و جایگزین ش��اپور محمدی در این س��ازمان 
معرفی ش��د. محمدی که از پنجم مرداد ۹۵ تاکنون رئیس سازمان بورس بود و به 
گفته کارشناس��ان، کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشت. کاهش هزینه های 
معامالتی، اصالح مقررات مربوط به بسته شدن و بازگشایی نمادها، کاهش تاخیر در 
انتشار اطالعات، راه اندازی مؤسسات رتبه بندی اعتباری، عرضه اولیه بوک بیلدینگ 
و کاهش روزهای تس��ویه، برخی از مهم ترین کارهای او در دوره ریاس��تش اس��ت. 
همچنین حس��ن قالیباف به عنوان یازدهمین س��کاندار تاریخ بورس ایران پس از 
فریدون مهدوی، فضل اله مهرپور، داریوش خزیمه علم، منصور ضابطیان، اله وردی 
رجایی سلماسی، س��یداحمد میرمطهری، حسین عبده تبریزی، علی صالح آبادی، 

محمد فطانت و شاپور محمدی عهده دار چرخاندن بازار سرمایه کشور شده است.
حرکت شاخص بورس برخالف پیش بینی ها

ش��اخص کل در روز شنبه ۱۰ هزار و ۸۰۳ واحد رشد کرد و به رقم ۶۰۸ هزار و 
۵7 واحد رسید. همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و 7۳7 واحد رشد به 
۲۱۵ هزار و ۵۲۸  واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۱۵۶ واحد افزایش 
به ۱۴۳ هزار و ۳۸۸ واحد رس��ید. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با ۸ هزار و ۴۵۴ واحد 
افزایش به رقم 7۸۰ هزار و ۳۶۳ واحد رسید، شاخص بازار اول ۶ هزار و 77۳ واحد 

و شاخص بازار دوم ۲۶ هزار و 777 واحد افزایش داشتند.
در معامالت این روز بیش از ۶ میلیارد و ۶۶۳ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۵7 هزار و ۲7۹ میلیارد ریال داد و ستد شد. نمادهای نماد صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با یک ه��زار و ۴۶۵ واحد، فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با یک هزار و ۲۹۳ واحد، س��رمایه گذاری غدی��ر )وغدیر( با یک هزار و ۹۸ 
واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۵۸7 واحد، س. نفت و گاز پتروش��یمی 

تامین )تاپیکو( با ۵7۱ واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۴۶7 واحد 
و پاالیش نفت تهران )ش��تران( با ۴۵۱ واحد بیش��ترین تأثیر مثبت را بر ش��اخص 

کل داشتند.
در مقاب��ل، نمادهای گروه مپنا )رمپنا( با ۴۰۴ واح��د، بورس اوراق بهادار تهران 
)ب��ورس( با ۲۳۰ واح��د، بورس کاالی ای��ران )کاال( با ۱7۸ واحد، ایران ترانس��فو 
)بترانس( با ۱۲۶ واحد، س��رمایه گذاری دارویی تامین )تیپیکو( با ۱۰7 واحد، بانک 
ملت )وبملت( با ۹۹ واحد، داروپخش )وپخش( با ۹۸ واحد، مانع از رش��د بیش��تر 

شاخص بورس شدند.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، بانک تج��ارت، گلوکوزان، پاالیش نفت اصفهان، 
فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و بانک صادرات ایران از جمله نمادهای 
پربیننده روز شنبه بودند. گروه شیمیایی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه ۶۱۲ میلیون و 7۹۸ هزار برگه سهم به ارزش 

7هزار و ۳۰۸  میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز نزدیک به ۴۴ واحد افزایش داشت و بر روی کانال 7هزار 
و 77۱  واحد ثابت ماند. در این بازار ۲ میلیارد و ۶۵۸ میلیون برگه سهم به ارزش 

بیش از ۳۲ هزار و ۶۰۱  میلیارد ریال داد و ستد شد.
بیشترین تاثیر مثبت را نمادهای پتروشیمی تندگویان )شگویا(، هلدینگ صنایع 
معدن��ی خاورمیانه )میدکو(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس( و پتروش��یمی مارون 
)مارون( بر ش��اخص این بازار داشتند. همچنین نماد س��هامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، فرابورس ایران )فرابورس(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، توس��عه مولد 
نیروگاهی جهرم )بجهرم(، توسعه و عمران استان کرمان )کرمان( هم مانع از رشد 

بیشتر شاخص فرابورس در روز گذشته شدند.
بی تفاوتی شاخص بورس به بخشنامه های سازمان

درباره س��مت و سوی بازار س��هام، عرفان هودی، کارشناس بازار سرمایه معتقد 
است که بازار سرمایه امروز با توجه به اخباری که درخصوص تغییر قوانین معامالت 
بازار س��رمایه منتش��ر شد هیچ واکنش��ی از خود نش��ان نداد و روند صعودی را در 

پیش گرفت.
هودی در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه این موضوع نشان می دهد که هر چقدر 
زمینه محدودیت در معامالت بازار سرمایه ایجاد شود، بازار سرمایه باز هم راه خود 

را می رود و در مس��یر افزایش��ی قرار می گیرد، افزود: بس��یاری از سهام مانند گروه 
پاالیشی و پتروشیمی نسبت جلسه اوپک که روز پنجشنبه برگزار شد واکنش نشان 
دادند و از آغاز معامالت دیروز دارای صف خرید بودند، همچنین گروه های وابسته 
به کامودیتی ها به دلیل افزایش قیمت های جهانی در کنار پتروشیمی و پاالیشی در 

مسیر صعود قرار گرفتند.
او با بیان اینکه بازار در معامالت روز ش��نبه فرآیند خوبی را س��پری کرد، افزود: 
در صورتی که بخش��نامه های جدید سازمان بورس در جلسه دیروز محدود شود یا 
اجرای آن به تعلیق شود می توان پیش بینی کرد که بازار فردا هم مثبت خواهد بود 

و به قله های جدید دست می کند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه خاطرنش��ان کرد: اس��تعفا و انتخاب رئیس جدید 
نمی تواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد زیرا سازمان بورس فقط قانونگذار است و روند 
معامالت بورس براساس شرایط اقتصادی حاکم و ایجاد عرضه و تقاضا قرار می گیرد، 
اما قوانین جدید تاثیر بس��یاری را بر بازار خواهد گذاشت و می توان از آن به عنوان 

محرک اصلی بازار برای معامالت فردا یاد کرد.
روند معامالت بورس در هفته ای که گذشت

او به روند معامالت هفته ای که گذش��ت اشاره کرد و گفت: هفته گذشته هم به 
دلیل وضع برخی دیگر از قوانین جدید هفته بس��یار خاصی برای بازار سرمایه بود 

و منجر به روند منفی شاخص بورس در یک روز معامالتی از هفته گذشته شد.
به گفته هودی، قطعی سیستم کارگزاری ها از دیگر مسائلی بود که روند معامالت 
بازار در هفته گذشته را تحت الشعاع قرار داد و باعث شد تا روز دوشنبه ۵۸ کارگزاری  
که از خدمات شرکت رایان هم افزا خدمات می گرفتند سیستم فرابورس آنها قطع 
شود و دیگر قادر به معامله نباشند. همچنین انتظارات تورمی موجود در کشور، رکود 
حاکم در سایر بازارهای موازی، عدم فروش نفت به خاطر تحریم ها و افزایش قیمت 

دالر باعث رشد شاخص بورس و ثبت رکوردهای جدید در این بازار شد.
هودی در پایان گفت: از ابتدای سال جدید گروه بانکی ها مورد اقبال سهامداران 
در بازار قرار گرفت و باعث ش��د تا در برخی از روزها به عنوان گروه پیش��رو معرفی 
ش��وند اما اکنون با توجه به ورود ش��مار زیادی از سرمایه گذاران و ورود پول جدید 
به این بازار  دیگر ش��اهد »لیدر« محوری در بازار نیس��تیم و همه سهم ها همسو با 

یکدیگر در حال رشد هستند.

حسن قالیباف سکاندار جدید سازمان بورس و جایگزین شاپور محمدی شد

شاخص بورس از مرز ۶۰۰ هزار واحد گذشت
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پارسال چقدر موبایل وارد شد؟
آخرین آمار منتشرش��ده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نش��ان می دهد که تعداد گوش��ی همراه وارداتی ثبت شده 
در س��امانه همتا در ۱۱ ماهه پارس��ال نزدیک به چهار برابر ش��ده 
اس��ت، اما براس��اس صحبت های اخیر رئیس هی��أت مدیره انجمن 
واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی واردات موبایل از یک ماه 

پیش متوقف شده است.
به گزارش ایسنا، براس��اس این آمار، تا پایان بهمن پارسال بیش 
از ۹ میلی��ون و 7۹۹ هزار گوش��ی همراه وارداتی در س��امانه همتا 
ثبت ش��ده که نسبت به حدود ۲میلیون و ۵۰۰ هزار گوشی همراه 
وارداتی ثبت ش��ده در این س��امانه در مدت مش��ابه س��ال گذشته 

۲۹۰.۳درصد افزایش داشته است.
همچنی��ن در این مدت بی��ش از ۳میلیون و 7۶۸ هزار گوش��ی 
همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۳۶.۵درصد افزایش داشته است.
آذر س��ال گذش��ته انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی مصرف کش��ور را به صورت ماهان��ه حدود یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه عنوان 
کرده و از احتمال تالطم در بازار ش��ب عید به علت مش��کالت 
ش��رکت های واردکننده در زمینه تخصیص ارز و ثبت س��فارش 
خبر داده بود، اما ش��یوع ویروس کرونا هم��ه چیز را تغییر داد؛ 
به طوری که در روزهای اخیر حس��ین غروی رام - رئیس هیأت 
مدیره انجم��ن واردکنندگان موبایل، تبل��ت و لوازم جانبی - از 
به صفر رس��یدن عرضه موبایل در کش��ور پس از شیوع ویروس 

کرونا خبر داد.
ب��ه گفته او، در حال حاضر ش��رکت های واردکننده به دلیل عدم 
ام��کال ارس��ال کاال از مبدأ دوب��ی، عراق و دیگر کش��ورها قادر به 
تامین کاالی موردنیاز کشور نیس��تند. از سویی فروشندگان مراکز 
عرضه موبایل با دس��تور س��تاد ملی مبارزه با کرونا چند هفته است 
که فروشگاه های ش��ان را تعطیل کرده اند. تمام این دالیل دست به 
دس��ت هم داده تا بازار پررونق ش��ب عید برای فعاالن این حوزه به 

کابوس تبدیل شود.
غروی رام همچنین گفته که رکود ۳۰۰درصدی در حوزه موبایل 
نس��بت به مدت مشابه در سال ۱۳۹7 باعث شده بسیاری از فعاالن 
این صنعت نتوانند به تعهدات مالی ش��ان عمل کنند. از طرف دیگر 
عرضه موبایل توس��ط ش��رکت های واردکننده از ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ 
تا به این لحظه به صفر رس��یده اس��ت و عمال شرکت ها در این بازه 

زمانی هیچ کاالیی عرضه نکرده اند.
کاهش تولید گوشی همراه

همچنین اطالعات منتشرش��ده از س��وی وزارت صمت حاکی از 
کاهش ۲۲.۳درصدی تعداد گوشی های ثبت شده تولیدی در سامانه 
همتا اس��ت؛ به طوری  که در ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹7 و ۱۳۹۸ به 
ترتیب ۳۵۵ هزار و ۲۹۸ و ۲7۶ هزار و ۴۰ گوش��ی همراه تولیدی 

در این سامانه ثبت شده است.

کسب و کارهای فناورانه آسیب دیده از کرونا 
حمایت می شوند

رئیس پارک علم و فناوری استان قم با تشریح بسته  های حمایتی 
ویژه ش��یوع ویروس کرونا گفت بس��ته های حمایت��ی مصوب برای 
واحدهای فناور عضو پارک و برای س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری 

خواهد بود.
سیدحس��ین اخوان علوی روز گذش��ته با بی��ان اینکه حمایت از 
انواع کس��ب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا مسئولیت 
اجتماعی و وظیفه شرعی است، افزود: در این میان حمایت از کسب 

و کارهای استارت آپی و نوپا اهمیت دوچندانی دارد.
وی با اشاره به اینکه ش��رکت های دانش بنیان در روزهای سخت 
کرونا از مدافعان پیش��گام حوزه س��المت و تامین نیازهای اساسی 
مردم هس��تند، گفت: در مجموع شرکت های فناور عضو پارک فارغ 
از هرگونه پیشامدی به طور مستمر از مزایای آیین نامه های حمایتی 
بهره مند می ش��وند، اما در شرایط بحران ش��یوع ویروس کرونا این 

حمایت ها شکل و قالب ویژه تری به خود گرفته است.
رئیس پارک علم و فناوری با بیان اینکه طبق بسته حمایتی ویژه 
ایام شیوع ویروس کرونا اجاره بهای برخی از واحدهای فناور مستقر 
رایگان ش��ده است گفت: بر این اس��اس اجاره بهای کلیه واحدهای 
فناور مس��تقر مازاد بر حمایت های معمول آیین نامه های حمایتی از 
تخفیف ۳۰درصدی برخوردار ش��ده اند و بر این اس��اس اجاره بهای 
واحدهای فناوری که نوپا و فاقد گردش مالی خاصی هستند، عمال 

رایگان می شود.
بخشودگی 8۰درصد اجاره بهای واحدهای فناور

اخوان علوی ب��ا بیان اینکه مجموع اجاره به��ای ماهانه دریافتی 
از ش��رکت های فناور مستقر در پارک نزدیک به ۶۰۰ میلیون ریال 
است، گفت: با اجرای این بسته حمایتی ویژه به طور میانگین بیش 

از ۸۰درصد کل این مبلغ شامل بخشودگی  می شود.
وی از اس��تمهال س��ه ماهه اقساط تس��هیالت دارای بازپرداخت 
سررس��یده ش��ده خبر داد و گفت: با تمام توان سعی خواهیم کرد 
که هیچ یک از واحدهای فناور عضو به دلیل بدهی اقساط مرتبط با 

پارک با مشکل جدی مواجه نشوند.
رئیس پارک علم و فناوری اس��تان قم اظهار داش��ت: در راستای 
تحقق فاصله گذاری اجتماعی و هوش��مند، الزامات مرتبط با حضور 
تمام وقت کارکنان ش��رکت های فناور مس��تقر را در سه ماهه اول 
س��ال جاری لغو کرده ایم تا محدودیت ها برای اس��تفاده از ظرفیت 

دورکاری برای آنان فراهم شود.
اختصاص وام به شرکت های فناور دارای محصول در مقابله 

با کرونا
اخوان علوی از فعالیت برخی از ش��رکت های فناور عضو پارک در 
زمین��ه مقابله با ویروس کرونا خبرداد و گفت: مازاد بر حمایت های 
آیین نامه ای، در بسته حمایتی ویژه مبلغ ۴ میلیارد ریال به صورت 
مضارب��ه ای برای تأمین س��رمایه در گردش ش��رکت ها و واحدهای 
فناور تحت پوشش که محصوالت مربوط به کرونا تولید می کنند در 

نظر گرفته شده است.

اخبـــار

معاون کل وزارت بهداش��ت ضمن بیان اینکه مراجعات برای درمان بیماری های 
مزم��ن به علت ترس از کرونا کاهش یافته اس��ت، بر ل��زوم تقویت ارائه خدمات از 
راه دور پزش��کی تاکید کرد و در عین حال گفت براس��اس تدابیر اندیشیده شده و 
مطالعات فعلی فکر می کنیم تا پاییز درگیری هایی درخصوص این ویروس داش��ته 

باشیم.
به گزارش ایس��نا، دکتر ایرج حریرچی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران 
گفت: گرچه ویروس کرونا اقش��ار مختلف را درگیر خود کرده اس��ت، اما  ش��دت 
بیماری در قشرهای ضعیف و کمتر برخوردار بیشتر دیده می شود به طور مثال در 

کشور آمریکا مرگ و میر در سیاه پوستان دو برابر سفیدپوستان است.
وی افزود: البته در کشور ما که همزمان با تحریم های ظالمانه با عوارض بیماری 
نیز مقابله می کنیم، دولت با تمام قوا به کمک اقشار کمتر برخوردار آمده است اما 

در این میان نمی توان از کمک خیرین و سازمان های مردم نهاد غافل بود.
برای درمان امراض ضروری، از مراجعه به مراکز درمانی غفلت نکنید

وی در ادامه با اش��اره به اینکه علت اصلی مرگ و میر ایرانیان تا پیش از شیوع 
این بیماری، بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها و دیابت بود، تاکید کرد: اکنون 
با شیوع ویروس کرونا مردم به دو علت ترس از این بیماری و همچنین بسته بودن 
برخ��ی مراکز خصوصی، مراجعات خود را ب��رای درمان بیماری های مزمن کاهش 
داده اند. در حالی که براساس سیاست گذاری های ما ظرف این هفته و هفته آینده 
با توجه به اینکه حجم مراجعات برای بیماران کرونایی کاهش یافته، این است که 
ظرفی��ت پذیرش مراکز را برای بیم��اران مزمن افزایش دهیم. از مردم می خواهیم 
به هیچ عنوان برای امراض ضروری خود از مراجعه به مراکز درمانی غفلت نکنند. 
البته  اعمال جراحی غیرضرور مانند اعمال زیبایی و برخی خدمات دندانپزش��کی 

فعال جزو این سیاست  گذاری نیست.
معاون کل وزارت بهداش��ت درخصوص اینکه چه کس��انی مجاز به اس��تفاده از 
ماس��ک هستند، گفت: اکنون سازمان بهداش��ت جهانی به طور صریح اعالم کرده 
اس��ت در صورتی که فرد س��المی هس��تید توصیه می کنیم فقط زمانی از ماسک 
اس��تفاده کنید که در مجاورت با یک بیمار مبتال به کرونا باش��ید. البته می توانیم 
مردم را به استفاده از ماسک های خانگی توصیه کنیم. البته فراموش نکنید بهترین 
روش پیشگیری از آلودگی، شستن دست ها با آب و صابون است و در مواردی که 
به آب و صابون دسترسی نداشته باشید، می توانید از محلول های ضدعفونی کننده 
اس��تفاده کنید، اما به هیچ عنوان نباید در این مورد اس��راف صورت گیرد، چراکه 

مصرف بی رویه از این مواد می تواند با عوارضی رو به رو باشد.
حریرچی درخصوص توصیه های س��ازمان بهداشت جهانی برای پایان تعطیالت 
و آغاز بازگش��ایی ها در کش��ورهای مختلف گفت: پیش��نهاد این س��ازمان اتخاذ 
راه حل های جایگزین برای س��رکوب ویروس است. این راه های جایگزین می تواند 
انجام تست های تشخیصی، ایزوله کردن مبتالیان، شناسایی افرادی که با بیماران 
در تماس بودند، قرنطینه آنها، تقویت نظام ارائه خدمات و افزایش دانش و آگاهی 

مردم است.
لزوم گسترش خدمات تله مدیسین

وی در ادامه س��خنان خود در پاسخ به ایسنا درخصوص اقدامات صورت  گرفته 
برای گس��ترش خدمات تله مدیسین و درمان در منزل خاطرنشان کرد: متاسفانه 
پیش از این از طرف ارائه دهندگان خدمات که به روش های سنتی خو کرده بودند 
مقاومت ه��ای صورت می گرفت، اما اکنون ش��رکت هایی وجود دارند که به عنوان 
مثال فرد با صالحیتی را برای گرفتن نمونه آزمایش به منازل می فرستند تا بدون 

معطلی و بدون نیاز به تردد این نمونه گیری انجام شده و به آزمایشگاه ارجاع داده 
ش��ود. اکنون نیز برای س��ایر خدمات می توانیم از این  تکنولوژی استفاده کنیم و 
آن را در س��ایر سطوح خدمات پزشکی و درمانی گسترش دهیم. اکنون نیز برخی 
پرس��تاران، پزشکان و بیماران از طریق نرم افزارهای داخلی و خارجی برخی نتایج 
را به یکدیگر به اش��تراک می گذارند. این روش می تواند به کاهش هزینه های نظام 

سالمت نیز کمک کنند.
حریرچی در ادامه  با تاکید بر اینکه علم همه جهان نسبت به این ویروس بسیار 
کم اس��ت، گفت: برای کنترل کرونا باید چند ه��دف  را دنبال کنیم. بیماری زایی 
و مرگ و میر ویروس باید کاهش یافته و به حدی برس��د که سیس��تم بهداشت و 
درمان کشور از نظر نیرو و تخت پاسخگوی  نیازها باشد. همچنین باید توجه کنیم 

که اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از این مشکل را به حداقل برسانیم.
احتمال درگیری با کرونا تا پاییز

وی ب��ا ذکر مثالی گفت: اکنون برخی از کش��ورهای آفریقایی  اعالم کردند که 
نمی توانند قرنطینه کامل  و یا برخی سطوح آن را اجرایی کنند، چراکه مردم این 
کش��ورها به غذا نیاز دارند. همچنین در هیچ کج��ای دنیا به جز ووهان چین نیز 
قرنطینه به ش��کل کامل اجرایی نشد. براس��اس تدابیر اندیشیده شده و مطالعات 

فعلی فکر می کنیم تا پاییز درگیری هایی درخصوص این ویروس داشته باشیم.
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: تا زمانی که دارو و واکسن کشف نشود و در 
صورتی که ویروس ضعیف نشود، این  ویروس در کشورهای مختلف وجود خواهد 
داشت؛ به شکلی که به ایمنی جمعی برسیم و پس از آن بیماری به شکل آندمیک 
درخواهد آمد، اما اکنون در مرحله اول و اپیدمی آن قرار داریم و علم دنیا نس��بت 

به این ویروس کم است.

احتمال درگیری با »کرونا« تا پاییز 

ثبت نام ۳۷۱۵۰۰ تن از مالکان مشاغل در سامانه وزارت بهداشت

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی کش��ور گفت نرخ مرغ به 
۱۱ هزار تومان رسیده و با کاهش تدریجی مرغ های سنگین، قیمت آن به سمت 

واقعی شدن در حال پیشروی است.
حبیب اس��داله نژاد در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از اس��تمرار روند 
افزایش��ی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب 
مرغداری 7 هزار و 7۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها ۱۱ هزار 

تومان است.
او افزود: با توجه به کاهش تدریجی تعداد مرغ های سنگین پیش بینی می شود 

که با افزایش قیمت مرغ در بازار به روند واقعی شدن نرخ نزدیک شویم.
اس��داله نژاد قیمت تمام شده یک کیلوگرم مرغ زنده را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان 
اعالم کرد و گفت: طی یک ماه اخیر مرغداران از محل فروش مرغ یک میلیارد و 

۲۰۰ میلیون تومان متضرر شدند و همچنان در حال زیان هستند.
این مقام مس��ئول کاهش قدرت خرید خانوار، تعطیلی کس��ب و کار ناشی از 
شیوع ویروس کرونا را عامل اصلی زیان مرغداران طی ماه های اخیر اعالم کرد.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی با اش��اره به اینکه قیمت 
فعلی مرغ با نرخ واقعی فاصله دارد، بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت نهاده های 
دامی و مش��کالت مرغداران در تامین، ن��رخ منطقی هر کیلو مرغ زنده ۱۰ هزار 

و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار تومان و مرغ گرم ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان است.
اس��داله نژاد ادام��ه داد: تا زمانی ک��ه قیمت مرغ به نرخ واقعی خود نرس��یده 
اس��ت، از پش��تیبانی امور دام انتظار می رود از عرضه گون��ه مرغ منجمد به بازار 

خودداری کند.
او درباره راهکار های کاهش زیان مرغداران گفت: ش��رکت پشتیبانی امور دام 
برای رفع بحران فعلی به طور مس��تقیم با تش��کل های تولیدی یا مرغداران باید 

وارد مذاکره شود و مرغ های مازاد را از سطح بازار جمع آوری کنند.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه در ش��رایط فعلی کاهش تعرفه صادرات 
دردی از مرغ��داران دوا نمی کن��د، بیان کرد: با توجه به آنک��ه برنامه ریزی برای 
ص��ادرات، بازاریابی و اخذ مجوز فرآیندی زمان بر اس��ت، از این رو برون رفت از 

شرایط فعلی برای مرغداران نیاز به راهکار کوتاه مدت دارد.

او با بیان اینکه طی دو ماه گذش��ته مس��ئوالن تنها ش��عار دادند و هیچ اقدام 
عمل��ی نکردن��د، گف��ت: البته طی روز ه��ای اخیر مع��اون امور تولی��دات دامی 
پیگیری های��ی را انجام دادن��د، اما انتزاع وظایف بخش کش��اورزی، عمال متولی 

تولید بخش کشاورزی را خلع سالح کرده است.
بازار نهاده های دامی تعریفی ندارد

نای��ب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی با اش��اره به اینکه بازار 
نهاده ه��ای دامی تعریفی ندارد، بیان ک��رد: افزایش قیمت نهاده های دامی و دان 
آماده مصرف مانعی بر سر راه صنعت مرغداری است که اگر اقدام مناسبی جهت 
کاهش زیان مرغ��داران صورت نگیرد، امکان ادامه حیات برای صنعت مرغداری 

دشوار است.
او در پایان تصریح کرد: با وجود انباشتگی مرغ در واحد ها و نبود آینده روشن 
از تولید مرغ انتظار می رود تدابیر مناس��بی اندیش��یده شود چراکه مرغداران از 
ناحی��ه افزایش ضری��ب تبدیل مرغ به کود مرغ کیلوی��ی ۲۵۰ تومان زیان قابل 

توجهی در طول سال متحمل می شوند.

رئی��س هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه جهش تولید در س��ال جاری با 
وجود برنامه ریزی ها، قطع به یقین در بخش معدن و صنایع معدنی ایرانی محقق 

خواهد شد، به تشریح برنامه های مدنظر این سازمان پرداخت.
به گزارش ایس��نا، طبق آنچه که س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( اعالم کرده اس��ت، خداداد غریب پور نام گذاری سال جاری 
به »جهش تولید« را در ادامه نام گذاری س��ال های پیش دانسته و معتقد است که 
این مهم برنامه ای بلندمدت و هدفدار خواهد بود که حرکت در درون آن می تواند 
کش��ور را به نقطه مطلوب خود نزدیک کند. جهش تولید، مفهومی است عینی که 
بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۹ آن را به همراه خواهد داشت، چراکه این 
جهش در گرو مجموعه برنامه ها و اقداماتی است که سازمان ایمیدرو طی سال های 
اخیر با مشارکت بخش خصوصی و در راستای سیاست های دولت و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اجرایی کرده اس��ت. رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: سرعت 
گرفتن اجرای طرح های توس��عه در زنجیره فوالد، مس، آلومینیوم، س��رب و روی، 
طال و ... از یک سو و ورود گام به گام پروژه های جدید به مدار تولید، دلیلی آشکار 
بر چنین امری است. ایمیدرو با هماهنگی بخش خصوصی امسال برنامه راه اندازی 
۲.۳ میلیارد دالر طرح توس��عه و جدید را پیش رو دارد. این طرح ها ۸۳۰۰ ش��غل 
مس��تقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمس��تقیم ایجاد می کند که در مجموع، بیش از 7۰ 

هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم از این حوزه صاحب کار و درآمد می شوند. 
وی افزود: از س��وی دیگر، این طرح ها کش��ور را از ثم��رات افزایش تولید بهره مند 
خواهد س��اخت. این سازمان پیش از این، برای تحقق اهداف توسعه ای، کارگروهی 
را ناظر بر اجرای طرح ها کرده است که پایش مستمر، بررسی و برطرف کردن نقاط 
بحرانی حوزه های تولید و توس��عه را برعه��ده دارد. با چنین تجربه ای بنا داریم در 
سال ۹۹ نیز کارگروهی را با حضور نمایندگان همه شرکت های بزرگ برای تحقق 
جهش تولید بخش معدن و صنایع معدنی و رفع موانع آن ایجاد کنیم. در ماه های 
پایانی سال گذشته اتفاقاتی رخ داد که دستیابی به جهش تولید را ملموس تر کرد. 
به طور مثال به تولید رسیدن بزرگ ترین و مدرن ترین کارخانه آلومینیوم در ایران 
به نام آلومینیوم جنوب )سالکو( از ملموس ترین آنهاست که به تنهایی ۱۰۰درصد 
ب��ه ظرفیت تولید این فلز در کش��ور می افزاید. معاون معدن��ی وزیر صمت تاکید 
کرد: سنگان به عنوان پایتخت سنگ آهن ایران، میزبان کارخانه های جدید تولید 
کنس��انتره و گندله سنگ آهن خواهد بود. در این میان، انتخاب دو پیمانکار )الف 
و ب( با هدف باطله برداری و اس��تخراج ماده معدنی، برای مدت پنج س��ال، تامین 
خ��وراک برای کارخانه های فعال و در دس��ت راه ان��دازی را انجام می دهد. مجتمع 
معدنی سنگان که در حال تحقق هدف ۱7.۵ میلیون تنی کنسانتره و ۱۵ میلیون 
تنی گندله س��نگ آهن اس��ت، اینک واقعیتی  را به منظور تحقق »جهش تولید« 

برای ناظران و فعاالن حوزه معدن رقم زده است. ورود به مدار کنسانتره ۵ میلیون 
تنی فوالد مبارکه در سنگان و ۲.۵ میلیون تنی گندله فوالد خوزستان در سنگان، 
می تواند بخش مهمی از جهش تولید در بخش فوالد را به ارمغان بیاورد. غریب پور 
یادآور ش��د: در  هفته های پایانی س��ال گذش��ته، دو ش��رکت فوالد مبارکه و ملی 
صنایع مس ایران افزایش س��رمایه را محقق س��اختند و »گل گهر« نیز در همین 
مس��یر قرار گرفت، اما به سبب مشکالت ناشی از ویروس کرونا، افزایش سرمایه را 
به آینده ای نزدیک موکول کرده اس��ت. برنامه افزایش سرمایه در واقع ضامن رشد 
و جه��ش تولید در زنجیره فوالد خواهد بود. ضمن اینک��ه هدایت هزاران میلیارد 
تومان از سود انباشته شرکت های بزرگ به سمت توسعه، اوج گیری اجرای پروژه ها 
را در پی خواهد داشت. وی اعالم کرد: سازمان ایمیدرو در سال ۹۹ همچون سال 
قبل، پروژه احیای معادن غیرفعال بخش خصوصی را با برنامه ای وس��یع تر به اجرا 
درمی آورد که خود گامی در جهت تامین خوراک و جهش تولید در بخش معدن و 
صنایع معدنی به شمار می آید. در سال گذشته ۱۴۶ معدن احیا شد که بخشی از 
آنها وارد مدار تولید ش��ده اند. برای سال جاری نیز احیای ۲۰۰ معدن را در برنامه 
داریم و پیش بینی می ش��ود که با فعالسازی کامل این معادن، ساالنه ۳۰۰۰ شغل 
در ای��ن بخ��ش ایجاد و بخش قابل توجهی ازخ��وراک کارخانه های فرآوری از این 

معادن تامین شود.

کاهش تدریجی تعداد مرغ های سنگین عامل اصلی نوسان قیمت

رویکرد ایمیدرو برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه

24 فروردین 1399

شماره 1520



اخبار

نحوه رزرو صندلی اتوبوس در تهران
محمود ترفع، مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی ش��هر تهران گفت از 
دی��روز طرح فاصله گذاری اجتماعی در اتوبوس های خصوصی و عمومی آغاز 

 شده و برای اتوبوس های خصوصی طرح رزرو صندلی را داریم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس��رانی شهر تهران از آغار به کار اپلیکیشن 
رزرو صندلی اتوبوس های دربستی خبر داد و لیست نرخ کرایه را نیز منتشر 

کرد.
به گزارش س��الم ن��و، محمود ترفع، ب��ا بیان اجرای ط��رح فاصله گذاری 
اجتماعی در اتوبوس های خصوصی و عمومی از روز ش��نبه ۲۳ فروردین ماه 
گفت: طرح رزرو صندلی نیز از دیروز آغاز ش��ده اما دقت داش��ته باشید که 

این طرح برای اتوبوس های حمل و نقل عمومی نیست.
وی گفت: این طرح برای ناوگان اتوبوسرانی نیست، بلکه یک استارت آپ، 
اپلیکیش��نی را ب��ه نام »به هم��راه« طراحی کرده که م��ردم در صورتی که 
مایل نباش��ند از حمل و نقل عمومی اس��تفاده کنند، می توانند با در اختیار 
گرفتن یک مینی بوس یا اتوبوس خصوصی دربس��تی، با درج مبدأ و مقصد 
خود، از این طرح برای صندلی های این مینی بوس ها و اتوبوس های دربستی 

استفاده کنند.
ترفع با بیان اینکه در این اپلیکیشن، از اتوبوس و مینی  بوس های دربستی 
که معموال برای س��رویس کارکنان ادارات فعالند، اس��تفاده می شود، اظهار 
ک��رد: به هیچ عنوان این اپلیکیش��ن در اتوبوس های ش��رکت واحد، کاربرد 
ندارد و با رزرو صندلی این اتوبوس ها، از تراکم جمعیت جلوگیری می شود؛ 

چراکه در یک اتوبوس با ظرفیت ۳۰ صندلی، تنها ۱۵ نفر سوار می شوند.

مراکز معاینه فنی در حال تعطیلی است
پلیس باید خودروهای بدون معاینه فنی را 

جریمه کند
مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور گفت در حال 
حاضر مراکز معاینه فنی سراسر کشور به دلیل عدم مراجعه مردم به سمت 
تعطیل��ی پیش می رود و پلیس باید براس��اس قانون خودروهای فاقد معاینه 

فنی را جریمه کند.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از فارس، س��عید قیصر 
مدیرعام��ل اتحادیه س��ازمان های حمل و نقل همگانی کش��ور و همین طور 
مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای س��بک کش��ور اظهار داش��ت: در حال 
حاضر ۶۲۴ مرکز معاینه فنی در کش��ور داریم ک��ه علی القاعده باید در این 

روزها انجام وظیفه کنند.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه با شیوع ویروس کرونا و نحوه اطالع رسانی 
پلی��س درباره فعالیت مراکز معاینه فنی این کس��ب و کار عمال به س��مت 
تعطیل��ی پیش می رود و روز گذش��ته تنها ۱۰۹ مرک��ز معاینه فنی فعال و 

مابقی مراکز به دلیل عدم مراجعه مردم تعطیل بودند.
بیکاری ۱۵ هزار نفر با تعطیلی مراکز معاینه فنی

مدیرعامل اتحادیه س��ازمان های حمل و نقل همگانی کشور اظهار داشت: 
تعطیلی مراکز معاینه فنی باعث بیکاری ۱۵هزار نفر در کشور خواهد شد و 

مراکز معاینه فنی به سمت تعطیلی پیش می روند.
قیصر اضافه کرد: در روز گذشته هزار و 7۰۰ خودرو به مراکز معاینه فنی 
مراجعه کردند که به نسبت مدت مشابه در سال قبل که ۴7 هزار خودرو به 

این مراکز مراجعه کرده بودند، یک چهلم مراجعه را           داشته ایم.
وی خاطرنش��ان کرد: این در حالی اس��ت که براساس قانون پلیس باید با 
خودروه��ای فاقد معاینه فنی برخورد کند و این خودروها جریمه ش��وند و 
عدم جریمه این خودروها باعث می ش��ود م��ردم رغبتی به مراجعه به مراکز 
معاینه فنی نداش��ته باش��ند و موجب افزایش آلودگی هوا نیز طی روزهای 

آینده خواهند شد.
مدیرعامل اتحادیه س��ازمان های حمل و نقل همگانی کشور اظهار داشت: 
۴میلی��ون خودرو جدید مش��مول معاینه فنی هس��تند و باید برای دریافت 

تأییدیه به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.
قیصر تصریح کرد: مردم باید مدیریت کنند که بعد از شیوع ویروس کرونا 
درگی��ر صف های مراکز معاینه فنی نش��وند و در ح��ال حاضر به این مراکز 

مراجعه کنند و نسبت به دریافت برگه معاینه فنی اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز تنها ۱۹۸ مرکز معاینه فنی از ۶۲۴ مرکز فعال 

بودند که این موضوع موجب تعطیلی مراکز معاینه فنی می شود.

 تقاضا برای خودرو طی یک سال
چقدر کاهش یافت؟

ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران گزارش��ی درخصوص شرایط 
صنعت خودروسازی در زمان شیوع جهانی ویروس کرونا منتشر کرد.

بیش از ۳۴ میلیارد دالر قطعات خودرو )۸۰درصد( هر ساله توسط کشور 
چین تامین می ش��وند. از آنجا که بس��یاری از کارخانه ها در چین به شدت 
تح��ت تاثیر اپیدمی ویروس کرونا ق��رار گرفته بودند، تهیه قطعات موردنیاز 

خودروسازها به طور فزاینده دشوار شده بود.
هوب��ی یک��ی از چهار پایگاه اصلی تولید خودرو در چین اس��ت و بیش از 
۱۰۰ تامین  کننده خودرو را ش��امل می ش��ود. کارخانه های خودروسازی در 
هوبی تا ۱۱ مارس بسته بودند و اکنون به آرامی شروع به بازگشایی کرده اند 
و اوضاع در چین رو به بهبود است. طبق اعالم انجمن تولیدکنندگان خودرو 
)CAAM( در چین، تا هفته آخر فوریه، بیش از ۹۰درصد از تامین کنندگان 
قطع��ات خودرو در خ��ارج از هوبی تولید را از س��ر گرفته اند. اگرچه اکنون 
بس��یاری از کارخانه های چین فعالیت های خ��ود را آغاز کرده اند، اما از آنجا 
که کش��ورهای دیگر همچنان درگیر این ویروس هستند و محدودیت هایی 
را در زمینه واردات محصوالت غیرضروری اعمال کرده اند سفارشات کاهش 
یافته و در نتیجه نرخ تولید همچنان پایین اس��ت. کاهش چش��مگیر تقاضا 
برای وسایل نقلیه جدید در بازار جهانی خودرو رخ داده است. شیوع ویروس 
کرونا چالش های بسیاری را برای صنعت خودرو ایجاد کرده است. ۸۰درصد 
ش��رکت های خودروس��ازی اعالم کرده اند که ویروس کرونا تاثیر مستقیمی 
بر درآمدهای آن ها در س��ال ۲۰۲۰ خواهد داش��ت. در ژانویه ۲۰۲۰ فروش 
خودروهای چینی ۱۸درصد کاهش یافت. انجمن اتومبیل های سواری چین 
)CPCA( گزارش داده است که فروش دو ماه اول سال ۲۰۲۰ در مقایسه 

با مدت مشابه در سال ۲۰۱۹، ۴۰درصد کاهش داشته است.
در حالی که س��رویس س��رمایه گذاری مودی فروش جهانی خودرو را در 
س��ال ۲۰۲۰ با ۲.۵درصد کاهش پیش بینی کرده اس��ت، اما اکنون به نظر 
می رسد بیش از ۶-۸درصد کاهش داشته باشیم. گسترش ویروس کرونا در 
اروپا علی رغم ش��روع مجدد فعالیت اقتصادی در چین، روند ش��روع مجدد 

اقتصادی در جهان را به تأخیر انداخته است.

یک کارشناس صنعت خودرو تحقیق و توسعه در صنعت خودرو را منوط 
به ایجاد بازار رقابتی دانست.

امیرحسین ش��امخی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
برای ورود به حوزه استاندارد یورو ۵ موضوع تکنولوژی به ویژه در مبحث 
موتور و همچنین کیفیت س��وخت مطرح اس��ت به این معنا که در هر دو 

حوزه می بایست این استانداردها اعمال شود.
وی افزود: علت اصرار س��ازمان محیط زیست بر اعمال این استانداردها 

مبحث آلودگی هوای کالنشهرها است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه کالنشهرها در تمامی فصول 
س��ال به ویژه زمس��تان با آلودگی فزاینده هوا مواجه هس��تند، گفت: این 
وضعیت تهدیدی جدي برای س��المتی ش��هروندان محسوب می شود به 
همین دلیل س��ازمان های حامی محیط زیست، خواس��تار تغییر رویکرد 
خودروس��ازان در جهت کاهش س��طح آالیندگی محص��والت خودرویی 

هستند.
ش��امخی ارتق��ای اس��تانداردهای یورویی را مس��تلزم س��رمایه گذاری 
خودروسازان در بخش تکنولوژی دانست و بیان کرد: عالوه بر اینکه حفظ 

جان شهروندان حائز اهمیت اس��ت، موضوع تحریم ها نیز خودروسازان را 
در تنگن��ا ق��رار داده به نحوی که به دلیل خألیی که در داخل کش��ور در 
حوزه برخ��ی تکنولوژی ها برای ارتقای کیفیت وجود دارد، دس��تیابی به 

تکنولوژی های غیربومی دشوار شده است.
این کارش��ناس صنعت خودرو با تاکید بر لزوم محاس��به س��ود و زیان 
از س��وی مدی��ران کالن و چاره اندیش��ی در این خصوص گف��ت: ارتقای 
اس��تانداردهای یورویی برای تمامی خودروسازان جهان دشواری هایی به 
همراه دارد، اما آنها با برنامه ریزی و اقدامات عملی این ش��رایط را پش��ت 

سر گذاشته اند.
شامخی اذعان داشت: آلودگی هوا عالوه بر اینکه هزینه های بسیاری را 
بر اقتصاد جامعه تحمیل می نماید نمودار میانگین عمر افراد در کالنشهرها 

را در مقایسه با سایر مناطق نزولی کرده است.
وی ضمن تاکید بر اهمیت تحقیق و توسعه به عنوان راهکار پیشنهادی 
گفت: بازار انحصاری مورد عالقه تمامی خودروسازان دنیا است، اما تحقیق 
و توس��عه و پیش��رفت در صنعت خودروی جهان در س��ایه رقابت حاصل 

شده است.

این کارش��ناس صنعت خ��ودرو افزود: خریدار در ب��ازار رقابتی با توجه 
ب��ه توان اقتصادی، قیمت و کارای��ی، خودروی مورد عالقه خود را انتخاب 
می کن��د، اما در ی��ک بازار انحصاری و محدود همانط��ور که در طرح های 
پیش فروش مش��اهده می ش��ود ظرفیت ها در چند ثانی��ه ابتدایی تکمیل 

می شود.
ش��امخی گفت: عدم تمایل ب��ه ورود در بازار رقاب��ت جهانی موضوعی 
دیگری است، اما اگر بخواهیم جایگاهی در صنعت خودروسازی دنیا داشته 
باشیم می بایس��ت وارد بازار رقابتی و سرمایه گذاری در راستای نوآوری و 

تحقیق و توسعه شویم.
وی درخصوص رد مصوبه کمیس��یون تلفیق مجلس مبنی بر آزادسازی 
واردات هیبریدی ها از س��وی شورای نگهبان تصریح کرد: انحصار در کوتاه 
مدت ممکن است به سود خودروسازان باشد، اما از طرفی مباحث آلودگی 

هوا، کیفیت و ایمنی نیز مطرح است و رویکرد انحصاری قابل ایراد است.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: موضوع واردات از 
موضوعات کالن اس��ت که دولت از اشراف بیشتری نسبت به آن برخوردار 

است اما تا بازار رقابتی نشود پیشرفت قابل توجهی نیز حاصل نمی شود.

ضرورت تحقق بازار رقابتی در صنعت خودرو

به گفته یک کارش��ناس، بازگش��ت به تیراژهای تولید خودرو در شرایطی که 
فاصله چندانی با توقف تولید وجود نداش��ت، نشان از تحقق رونق تولید با وجود 
تحریم ها در س��ال گذش��ته داشته اس��ت. در س��ال جاری نیز باتوجه به شرایط 
ناش��ی از تحریم و هزینه های آن، جهش تولید بیش��تر از آنکه به منظور افزایش 
تعدادی باش��د، با افزای��ش ارزش افزوده محصوالت جدید و ب��اال بردن کیفیت 

محقق خواهد شد.
امیرحس��ن کاکایی در گفت و گو با ایسنا، درباره میزان تحقق رونق تولید در 
س��ال گذش��ته و راهکارهای الزم برای تحقق شعار س��ال جاری و فراهم آوردن 
جهش تولید، اظهار کرد: در ماه های پایانی س��ال گذشته توانستیم میزان تولید 
را دوباره به سال ۱۳۹7 برگردانیم. شاید به نظر برسد که با برگشت به آمارهای 
س��ال ۹7، رونق تولیدی ش��کل نگرفته اس��ت، اما باید توجه داشت که در سال 
گذش��ته نسبت به سال ۹7 و س��ال ۹7 نسبت به سال ۹۶، موضوع تحریم ها که 
بسیار موضوع جدی بود، شدیدتر بوده است. در میزان تولید در سال ۹7 نسبت 
به سال ۹۶ به شدت افت کرد و در ادامه در سال ۹۸، به شرایطی نزدیک شدیم 

که کامال تولید متوقف شود.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: اما 

با اقدامات بزرگی که در کشور انجام شد که از جمله آنها نهضت ساخت داخل و 
اقدامات ویژه ای که قطعه سازان بر روی تعمیق داخلی سازی با هدایت و مدیریت 
خودروس��ازان انجام دادند، بوده اس��ت، بنابراین توانس��تند مجدد تیراژ تولید را 
حداقل به س��ال ۹7 بازگردانند. هرچند که همچنان رضایت بخش نیست، اما در 
ش��رایطی که فاصله چندانی با توقف تولید نبود و تحریم ها پیچیده تر و شدیدتر 

شده بود، کار بسیار بزرگی بود.
وی با اشاره به شرایط سال جاری و تاثیر تحریم ها بر روی درآمدهای ارزی و 
ارتباط آن با قیمت نفت معتقد اس��ت که حفظ وضعیت موجود به نوعی جهش 

تولید خواهد بود.
این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، 
خودروس��ازان برنامه ای برای افزایش تعدادی و مهم تر از آن تولید ارزش افزوده 
خواهند داش��ت. به نظر بنده منظور از جهش تولید، افزایش تعدادی به تنهایی 
نبوده و مهم تر از این افزایش تعدادی، تولید ارزش افزوده و موثر اس��ت؛ لذا اگر 
همین میزان تیراژها حفظ شود، اما با کیفیت باالتر یا محصول جدیدی با ارزش 

افزوده بیشتر، منطقا جهش تولید است.
به گفته او خودروسازان علی رغم اینکه در تحت تحریم ها و فشارهای سنگینی 

هستند، عرضه چند خودروی جدید را در برنامه دارند. با عرضه این خودروها به 
بازار، حداقل جهشی که می توان انتظار داشت و امکان تحقق هم خواهد داشت، 

باال بردن کیفیت خواهد بود که بسیار کار بزرگی خواهد بود.
کاکای��ی در رابطه با الزامات تحقق این جه��ش تولید نیز اظهار کرد: 
اولین الزام، اصالح مبانی قیمت گذاری خودرو در خودروس��ازی اس��ت. 
طی دو س��ال اخیر علی رغم تمامی تالش های خودروسازان، باتوجه به 
قیمت گذاری های غلطی که وجود داش��ت، دو خودروس��از بزرگ ما در 
مجم��وع بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کردند؛ چنانچه در س��ال 
۹۹ نیز این وضعیت ادامه داش��ته باش��د، این رقم دو برابر خواهد ش��د. 
به این هم فکر نمی ش��ود که خودروسازان چگونه می خواهند این زیان 

را تاب بیاورند؛ لذا شرط الزم این حرکت، منطقی سازی قیمت هاست.
وی افزود: باید قیمت ها آزاد ش��ود یا باید قیمت مواداولیه را به ش��دت کنترل 
کنن��د. البت��ه که به نظر بن��ده راه دوم چندان موفق نخواهد ب��ود، چراکه باعث 
رانت خ��واری در بخ��ش صنعتی ما خواهد ش��د. اما اگر قیمت ها به روز ش��وند، 
سیس��تم ها شفاف شده و بحث رانت خواری و این دس��ت مباحث از بین خواهد 

رفت. ضمن اینکه مبنایی برای جهش تولید هم می تواند باشد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو گفت شلوغی و ازدحام مسافر در 
ایس��تگاه های تقاطعی قابل پیش بینی است و مسافران باید برای حفظ 

سالمت خود از ماسک استفاده کنند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از مهر، فرنوش نوبخت 
در خص��وص اینکه امروز نیز براس��اس تصاویر منتشرش��ده در برخی از 
ایستگاه ها، واگن های مترو دارای ازدحام بود، اظهار داشت: رصد دائمی 
ما از وضعیت واگن های مترو نش��ان می دهد که داخل برخی از واگن ها، 
مس��افران اندکی وجود دارند و امکان رعایت فاصله اجتماعی اس��ت اما 
در ایس��تگاه های تقاطعی که مس��افران یک قطار تخلیه و وارد ایستگاه 
دیگری می شوند، ازدحام و شلوغی قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر است 

بنابراین چاره ای جز رعایت مسائل بهداشتی از جمله زدن ماسک توسط 
مسافران نداریم.

وی ادام��ه داد: ان��دازه درب واگن های مترو ۱.۵ متر اس��ت بنابراین 
رعای��ت فاصله اجتماعی در هن��گام ورود و خروج به واگن ها امکان پذیر 
نخواهد بود، اما مترو هرچه در توان داشته برای رعایت مسائل ایمنی و 
جان مسافران به کار برده و تمامی قطارها در خطوط فعال هستند. اگر 
قطاری شلوغ است، مسافران صبور باشند و از قطار بعدی استفاده کنند.

مدیرعامل ش��رکت بهره برداری مترو تهران، افزود: برخی ایس��تگاه ها 
مانند ایس��تگاه ترمینال جنوب نسبت به سایر ایستگاه ها شلوغ تر است، 
اما هنوز آمار دقیقی از میزان افزایش مسافر نداریم و در انتهای فعالیت 

امروز مترو، میزان افزایش مسافر محاسبه خواهد شد.
نوبخت در پاس��خ به این پرس��ش که چگونه اس��تفاده از ماس��ک در 
ایستگاه ها اجباری می ش��ود و آیا چنین ظرفیت نظارتی در مترو وجود 
دارد، گف��ت: ما نمی توانیم چنین موضوعی را اجبار کنیم، چراکه امکان 
ارائه ماس��ک به مس��افران را نداریم اما از مس��افران مترو درخواس��ت 
می کنیم برای حفظ س��المتی خود و س��ایر مسافران از ماسک استفاده 
کنند و مراعات حال همدیگر را بکنند؛ همانطور که در سایر مکان ها از 
جمله بیمارستان ها، مراکز خرید و…، این مالحظات انجام می شود، در 
مترو نیز مسافران برای حفظ جان خود و سایر مسافران، مسائل ایمنی 

را رعایت کنند.

جهش تولید صنعت خودرو با افزایش کیفیت محصوالت

شلوغی ایستگاه های تقاطعی مترو اجتناب ناپذیر است

۷خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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مراکز نوآوری با حمایت از استارت آپ ها و ایده های نوآوری رسیدن 
آنه��ا به محصول را س��رعت می دهند. در حال حاض��ر بیش از ۱۲۰ 
مرکز نوآور در زیس��ت بوم فناوری و نوآوری کش��ور فعال هس��تند تا 

شاهد شکوفایی و رونق بیشتر فعالیت های 
این حوزه در سال »جهش تولید« باشیم.

 پ��رورش ایده ه��ای ن��و، تولی��د ثروت، 
مس��یری برای رهای��ی از اقتص��اد نفتی و 
پیش��رفت؛ چند سالی اس��ت در این مسیر 
نو قرار داریم؛ مسیر شکل گیری زیست بوم 
فناوری و نوآوری در کش��ور. ش��اید جاده 
کارآفرین��ی در روزهای نخس��ت مس��یری 
س��نگالخ و پر پیچ و خم ب��ود اما امروز به 
نقطه ای رس��یدیم که جوانان خالق و نوآور 
با اراده در این جاده هموارشده قرار دارند.

بازیگ��ران گوناگونی در این زیس��ت بوم 
نقش آفرین��ی می کنند که مراک��ز نوآوری 

یکی از آنها هس��تند. جوان��ان نوآور، خالق و پران��رژی در این مراکز 
حض��وری پررنگ دارند. آنها دغدغه مند با ایده های خود در این مراکز 
فعالیت می کنند و کش��ور را در مس��یر ش��کوفایی و رونق تولید قرار 

داده اند.
این مراکز مانند بازوهای کمکی جوانان ایده پرداز و استارت آپ ها را 
حمایت می کنند. در این مراکز روی ایده ها س��رمایه گذاری می شود و 

بستر برای کارآفرینی فراهم است.
اکنون نزدیک به ۱۲۰ مرکز نوآوری در 
کشور فعال هستند. مراکزی که با فعالیت 
خ��ود باعث رش��د اس��تارت آپ ها و رونق 
کس��ب و کار آنها می ش��وند. شکل گیری 
زیست بوم فناوری و نوآوری با سرعت در 
حال انجام اس��ت و این اق��دام با حمایت 
از کس��ب و کارهای نوپا، استارت آپ ها و 
راه اندازی مراکز نوآوری ش��تاب می گیرد. 
توس��عه این ایده های ن��و نقش مهمی در 
زندگ��ی مردم دارند و کیفی��ت زندگی را 

ارتقا می دهد.
نمون��ه آن را در روزه��ای اخیر ش��اهد 
هس��تیم. روزهایی که ش��یوع کرونا اضطراب و نگران��ی را در زندگی 
مردم وارد کرده اس��ت، اما دستاوردهای زیست بوم فناوری و نوآوری 

امید را در دل ها زنده می کند.

حمایت از طرح های فناورانه یکی از سرفصل های کاری ستاد توسعه 
فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیش��رفته و س��اخت است. در فرجه 
زمانی ۱۲ماهه اخیر از میان طرح های ارس��ال ش��ده به این س��تاد در 

حوزه فوتونی��ک و لیزر، بیش از ۲۰ طرح 
نوآوران��ه تصوی��ب و مورد حمای��ت قرار 

گرفت.
 براس��اس فراخوان ه��ای اعالم ش��ده از 
س��وی این ستاد، بیش از ۵۰ طرح توسعه 
فناوری از س��وی شرکت های دانش بنیان، 
از  برآم��ده  اس��تارت آپ  های  و  فن��اور 
محیط های دانشگاهی به این مرکز ارسال 
ش��د. در نهای��ت ۲۰ طرح که بیش��ترین 
انطباق را با ش��اخصه ها و اس��تانداردهای 
اعالم��ی داش��تند، م��ورد پذی��رش قرار 

گرفتند.
ای��ن طرح ها برای رس��یدن ب��ه مرحله 

اجرا و تولید از حمایت این س��تاد برخوردار ش��دند. در این بازه زمانی 
همچنین ۳۰ طرح توس��عه فناوری که در س��ال قبل تصویب ش��دند 
مورد حمایت قرار گرفتند. این حمایت ها به صورت حمایت بالعوض و 

تسهیالت صورت پذیرفت.
در حوزه مواد پیش��رفته و س��اخت نیز ستاد  بیش از ۴۵ درخواست 
و طرح واصله مرتبط با حوزه مواد و س��اخت را مورد بررس��ی قرار داد 
که پس از ارزیابی های الزم، نتایج آن به 
متقاضی منعکس شده است. همچنین، 
داوری و تصویب حدود ۲۰ طرح فناورانه 
مرتب��ط با حوزه مواد و س��اخت، در این 

ستاد صورت پذیرفت.
 ع��الوه بر ای��ن، با توجه ب��ه مقیاس 
نس��بتاً ب��زرگ طرح ه��ای ح��وزه مواد 
و  س��رمایه گذار  مش��ارکت  س��اخت،  و 
مصرف کنن��ده نهایی، اهمیت بس��یاری 
در ایجاد اطمینان از به نتیجه رس��یدن 
موضوع دارد بنابراین این ستاد، رویکرد 
ایج��اد مدل و زیرس��اخت هم��کاری با 
هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری را در 
س��ال ۱۳۹۸ در نظر گرفته و در همین راس��تا تفاهم نامه همکاری با 
یک��ی از هلدینگ ه��ای بزرگ در حوزه مواد فل��زی و غیرفلزی منعقد 

و همکاری های مشترک امیدبخش و تاثیرگذاری انجام شده است.

2۰ طرح حوزه فوتونیک و لیزر حمایت شدبیش از ۱2۰ مرکز نوآوری »جهش تولید« را شتاب می دهند

موز کالی که س��بز رنگ است، موز رس��یده ای که زرد است و موز خرابی که 
قهوه ای ش��ده است هر سه موز هستند. به نظر می رسد در هر سه مورد چیزی 
وجود دارد که باعث می شود ما هر یک از آنها را موز بنامیم. این چیز مشترک 

را می توان جوهر نامید. جوهر چیزی است که واجد ویژگی ها باشد.
جوهر موز آن چیزی اس��ت که می تواند با گذر زم��ان رنگ های مختلفی به 
خود بگیرد. رنگ ها ویژگی های مختلفی هس��تند که این میوه می پذیرد. اگرچه 
موز باید حتماً رنگی داش��ته باش��د (یکی از مهمترین ویژگی هایی که چیزهای 
قابل مش��اهده با چش��م غیرمسلح دارا هستند رنگ اس��ت)، اما ضرورتی ندارد 
که رنگ آن زرد باش��د و نه س��بز. هم موز سبز موز است و هم موز زرد. به نظر 

می رسد جوهر همان
چیزی اس��ت که در زبان روزم��ره به آن می گوییم «چیز« و یا « ش��ئ »،« 

موجود«.
رنه دکارت فیلسوف فرانسوی قرن ۱7 بر آن بود که جهان از دو گونه جوهر 
یا موجود درس��ت ش��ده اس��ت: جوهر مادی یا فیزیکی و جوهر ذهنی. این دو 
جوه��ر دارای ویژگی هایی منحصر به فردند. دکارت می اندیش��د که به چیزی 
می گویی��م م��ادی/ فیزیکی که دارای صف��ت امتداد یا بعد باش��د و به عبارتی 

مکان مند باشد و فضا اشغال کند.
  ذهن و جوهر ذهنی آن چیزی اس��ت که دارای صفت اندیشه باشد. دکارت 
اصطالح اندیشه را در معنایی بسیار عام به کار می برد و امیال، عواطف، اراده و 
حواس را هم در نظر دارد. این دو جوهر به دلیل صفات متفاوت شان از یکدیگر 

متمایزند و قابل تبدیل به هم نیستند.
به نظر دکارت ما آدمیان هم از این دو جوهر س��اخته ش��ده ایم. دارای ذهن 

هس��تیم، اما تن نیز داریم. با این همه، هویت ما و آنچه ما را ما می کند جوهر 
ذهنی ماس��ت. به واقع، ذهن بنیاد و س��امان دهنده هویت آدمی است. دکارت 

معتقد است برخالف ما جانوران فاقد ذهن اند و
تنها ماش��ین هایی با رفتارهایی شبیه به ما هستند. آنها صرفا به نظر می رسد 
که ذهن دارند. درواقع، هیچ فرقی میان جانوران و ماش��ین های دستس��از بشر 
نیس��ت. بُعد داش��تن تن و بی بُعد بودن ذهن در دوگانه انگاری دکارتی سبب 
می شود که هرچه مادی/فیزیکی است ناپایدار باشد و ازمیان رفتنی و برعکس، 
جوهر ذهنی دوام داش��ته، تباهی و مرگ در آن راه نداش��ته باش��د. تن رش��د 
می کند، زوال می یابد و در نهایت متالشی می شود اما ذهن ازلی- ابدی است.

 دکارت می اندیش��د که می توانیم خود را بدون بدنمان تصور کنیم. به سخن 
دیگر می توانیم تصور کنیم که جسم مان نابود شود، اما ما همچنان باقی بمانیم. 
افزون بر این به نظر می رسد هرچه که تصورپذیر باشد منطقا ممکن نیز است. 
نتیجه آنکه وجود ذهن فاقد تن منطقاً ممکن است. این بدان معناست که ما به 
عنوان جوهرها و موجوداتی اندیش��نده با جسم خویش که جوهری ممتد است 
یکی نیس��تیم. این برهان که به  برهان امکانپذیری معروف اس��ت مورد انتقاد 

فیلسوفان پس از دکارت واقع شده است.
دکارت بر آن اس��ت که م��ا تنها و تنها به ذهن خودمان آگاهی مس��تقیم و 
خطاناپذیر داریم. شناخت ما از جهان خارج از خودمان خطابردار و غیرمستقیم 
اس��ت. اگر چه من اطمینان دارم که ذهن دارم و می اندیش��م و اگرچه تردیدی 
ندارم که به چه می اندیش��م، هیچ روشن نیست دیگران هم ذهن داشته باشند 

و هرگز نمی توانم اطمینان حاصل کنم که می دانم ایشان به چه می اندیشند.
isti :منبع

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد 
ملی نخبگان در یادداش��تی اینس��تاگرامی، عملکرد زیست بوم اقتصاد 
دانش بنیان در مبارزه با ویروس کرونا و فائق آمدن بر مش��کالت ناشی 
از ای��ن بحران نکات مهمی را مطرح کرده اس��ت که متن کامل آن را 

در ادامه می خوانید.
»تاکنون صدها پروژه 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 7۶ پروژه جهت کش��ف پروتکل  ه��ای درمانی، داروهای موثر، 
روش های سلول درمانی، استفاده از پالسمای خون بیماران بهبودیافته 
و داروهای گیاهی موثر بر بیماری انجام ش��ده اس��ت. بس��یاری نتایج 
قابل توجهی داشته است و این صدها هزار ساعت کار تحقیقاتی باعث 
توسعه دانش مقابله با بیماری، حذف داروهای بی تأثیر بر روند بیماری 
و توسعه سه پروتکل درمان موثر بر بیماری بوده که نتیجه آن تأثیرات 

قابل توجهی در کاهش تلفات بیماران داشته است.
مطالع��ات 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 ش��ده 
اس��ت. پروژه های متعددی برای کشف واکس��ن با مشارکت شرکت ها 
و پژوهش��گاه ها در جری��ان اس��ت و ماهیت ژنتیکی وی��روس در حال 

استخراج.
برای تش��خیص بیماری خوش��بختانه دو نوع کی��ت 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 سریع اعالم 
می ش��ود که قابلیت تس��ت در مقیاس چند میلیون در هفته را خواهد 

داشت.
س��امانه 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 حال��ی که کش��ورهای پیش��رفته با مش��کالت ج��دی در تأمین 
تجهیزات پزش��کی و بیمارس��تانی خود دس��ت به گریبانن��د 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، سی تی 
اس��کن، تجهیزات اتاق های آی س��ی یو و عمل، اکسیژن ساز، بای پپ 
و ... را تجربه نکرده اس��ت. تاکنون چندین خط تولید ماس��ک به بازار 
عرضه ش��ده و ظرف ۱۵ روز آینده حدود ۴۰ 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 حوزه آموزش و س��المت مجازی اتفاقات بی نظیری افتاده است، اما 
هنوز راه زیادی برای همه ما باقی مانده اس��ت. تمامی این موفقیت ها 
به مدد فرزندان شما مرم شریف ایران و جوانان تحصیلکرده این کشور 

رخ داده است.«

بیل گیتس چند سـال پیش در یک سـخنرانی رخدادی مشـابه شـیوع ویروس کرونا را 
پیش بینی کرده بود و اکنون درباره  شرایط فعلی همه گیری صحبت کرده است.

به گزارش زومیت ترور نوآ، مجری مشهور آمریکایی چند روز پیش در مصاحبه ای مجازی 
بـا بیل گیتس، نظر او را درباره  شـرایط کنونی جهان و مقابله با شـیوع ویروس کرونا جویا 
شـد. هم بنیان  گذار افسـانه ای مایکروسـافت که اکنون با جدا شـدن کامل از هیأت مدیره  
شـرکت، تمامی وقت و سرمایه  خود را به تالش برای حل چالش های جهانی اختصاص داده 
است، نظرات جالبی درباره  شرایط کنونی و پیشگیری از رخدادهای مشابه داد. بیل گیتس 
چند سـال پیش در یک سـخنرانی تد، درباره  شـیوع ویروس مرگبار به  عنوان بزرگ ترین 
خطر برای بشـر هشـدار داده بود و اعتقاد داشـت کشـورها باید بیش ازپیش برای توسعه  

ساختارهای درمانی هزینه کنند.
تئوری های توطئه  متعددی پس از رخ دادن شیوع ویروس کرونا و انتشار سریع سخنرانی 
چند سال پیش بیل گیتس مطرح شد. برخی با نظریه های افراطی اعتقاد داشتند خود بیل 
گیتس چنین ویروسـی را اختـراع کرد تا پیش بینی  خود را صحیح نشـان دهد یا اینکه او 
از سـاختن چنین ویروسی اطالع داشـت. به هرحال گیتس اتهام ها را رد می کند و از لحاظ 
منطقـی نیز نمی توان دلیلی برای صحت تئوری های توطئه داشـت. آنچه که مصاحبه  اخیر 
بیل گیتس را ارزشمند می کند، نظر او برای توسعه  راهکارهای مقابله ای در سراسر جهان و 

روش هایی برای جلوگیری از رخدادهای مشابه است.
 بیل گیتس در ابتدای مصاحبه  خود به نگرانی های اشاره می کند که در سخنرانی تد چند 
سال پیش مطرح شد. او می گوید بسیاری متخصصان دیگر مانند خودش نگران این حقیقت 
بودند که سـاختارهای بهداشتی و سالمت در سراسـر جهان، برای مقابله با ویروسی که با 
سـرعت باال شیوع پیدا می کند، آماده نیسـتند. درواقع عدم آمادگی و انجام فعالیت هایی 
همچون مانور سالمت و آزمایش روش های بهینه قرنطینه، هرج ومرج در واکنش به ویروس 

کرونا را در پی داشت.
بسـیاری از سازمان های مسئول سالمت در کشورهای پیشرفته و حتی سازمان بهداشت 
جهانی در صدر آنها، نسبت به سخنرانی بیل گیتس و مقاله  مرتبط او با هدف هشدار دادن 
درباره خطر همه گیری های صحیح، واکنش عملی مناسـبی نشـان ندادند. گیتس می گوید 
برخی اقدام های پیشـنهادی او انجام شدند، اما باز هم به خاطر خوش شانسی جامعه جهانی 

در برابـر ویروس های قبلی همچون ابوال و سـارس، نگرانی الزم برای تقویت کردن اقدام ها 
وجود نداشته اسـت. به هرحال او با وجود اینکه شخصیت دولتی و تأثیرگذار سطح اول در 
حوزه سـالمت نیسـت، به  خاطر فعالیت های متعدد بشردوستانه که خصوصا برای ریشه کن 
کـردن ماالریـا در آفریقا انجام می دهـد، آشـنایی قابل توجهی با بحران هـا و راهکارهای 

مخصوص آنها دارد.
بیل گیتـس در ادامه  صحبت های خود می گوید که اکنون زمان مناسـبی برای افسـوس 
خوردن از گذشـته و نگاه به عدم انجام فعالیت های پیشـگیرانه نیسـت. او می گوید اکنون 
باید اقدام های عملی در سطوح شخصی تا حکومتی انجام شود تا بتوان واکنش مناسبی در 
برابر ویروس کرونا نشـان داد. تغییر رفتار و رعایت سیاسـت های فاصله گذاری اجتماعی و 
قرنطینه  خانگی، پیشنهادی است که گیتس هم مانند سایر متخصصان به مردم عادی دارد. 
او در ادامـه به تالش های کنونی برای کشـف داروهایی با هدف کاهش اثرات کرونا اشـاره 
می کند، اما راهکار نهایی را در کشف و ساختن واکسن می داند. از نظر گیتس تنها با کشف 

واکسن درمان کرونا می توان به روزهای عادی گذشته بازگشت.
در بخشـی از مصاحبه  اخیر بیل گیتس به کشـورهایی اشاره می شود که تاکنون در مهار 
شـیوع ویروس کرونا موفق بوده اند. گیتس با اشـاره به راهکارهای پیاده سـازی شـده در 
کره و چین می گوید نمی توان یک راهکار ثابت را برای همه  کشـورها پیاده سـازی کرد. به  
عنوان مثال سیاست های کنترل شدید و آزمایش گیری گسترده در کره  جنوبی، احتمال در 

کشوری با گستردگی ایاالت متحده ممکن نباشد.
بیل گیتس در بخش مهمی از مصاحبه با ترور نوآ درباره  پیامدهای اقتصادی سیاست های 
فاصله گـذاری اجتماعـی و تعطیلی کسـب وکارها صحبـت می کند. او می گویـد پیامدهای 
اقتصادی کنونی اجتناب ناپذیر هسـتند و نمی توان بین هزینه  انسانی و اقتصادی، انتخابی 
انجام داد. از نظر گیتس، دولت ها باید کسـب وکارهایی که بیشـترین خسارت را از شرایط 
کنونی می بینند، تحت حمایت قرار دهند تا پس از کنترل شـیوع و کاهشـی شدن منحنی 
ابتال، آنها نیـز به مرور به روند عادی بازگردند. درواقع از نظر هم بنیان گذار مایکروسـافت، 
اگر کسب وکارها بدانند که پس از کاهشی شدن روند، توانایی از سرگیری مناسب کار خود 
را دارند، شـرایط کنونی را بهتر تحمل می کنند. درنهایت از نظر او باید فشارهای اقتصادی 

کنونی را تحمل کرد تا هزینه های انسانی بیماری کرونا بیش از این نشود.

جوهر ذهن
رضا مثمر / عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم شناختی

یادداشت اینستاگرامی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

امروز در بحران کرونا کجا ایستاده ایم

نظر بیل گیتس درباره  شیوع ویروس کرونا و راهکارهای پیشگیری از رخدادهای مشابه

دریچــه

خالقیت پایه شکل گیری و تداوم کسب و کارشان است. ایده هایی خالق که در مدل 
ارائه خدمات و نوع خدمات شان مشهود است و همین نوآوری هم آنها را از بقیه متمایز 
کرده اس��ت. شاید خدمات ش��ان مبتنی بر فناوری پیشرفته نباشد اما محصول کارشان 
متفاوت است. این نوع از شرکت ها یکی از مدل کسب وکارهایی است که مورد حمایت 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد.
س��تاد توس��عه اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری هم که بنای خود را بر توس��عه ایده های خالق و راهگش��ای اقتصاد دیجیتال 
قرار داده اس��ت، حمایت از این مدل ش��رکت ها را به صورت ج��دی دنبال می کند. بر 
همین اساس هم تا پایان سال گذشته حدود یکصد شرکت خالق از حمایت های مادی 

و معنوی این ستاد بهره مند شدند.

یکصد شرکت خالق دیجیتالی 
حمایت شدند
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کارت اعتباری هوآوی کارت تقریبا از ویژگی هایی مشابه با اپل کارت 
برخوردار اس��ت و ب��ه  صورت مجازی و فیزیک��ی در اختیار کاربر قرار 

می گیرد.
به گزارش زومیت، به نظر می رسد هوآوی 
توانس��ته یکی دیگ��ر از ایده ه��ای اپل را با 
دستاوردهای خود ادغام کند. شرکت چینی 
در کنفرانس��ی خب��ری از کارت اعتب��اری 
خود به نام ه��وآوی کارت رونمایی کرد که 
ویژگی های آن شباهت بسیاری با اپل کارت 

دارد.
رونمایی از هوآوی کارت توس��ط ریچارد 
یو، یکی از سران ش��رکت هوآوی، صورت 
گرف��ت. ط��ی کنفرانس خبری که ش��اهد 
عرضه س��ری گوش��ی هوآوی پی ۴۰  در 
چی��ن بودی��م، ریچارد یو ب��ه روی صحنه 
آمد و در م��ورد کارت اعتباری جدید این 

ش��رکت صحبت کرد. مانند اپل کارت، هوآوی کارت نیز به دو صورت 
مجازی و فیزیکی در اختی��ار کاربران قرار می گیرد. تمامی اطالعات 
تراکنش مالی در گوشی های هوشمند هوآوی کاربر نیز ثبت می شود 

و کاربر می تواند در هر لحظه به آنها دسترس��ی داشته باشد. شرکت
UnionPay، بزرگ ترین س��ازمان پرداخت با کارت اعتباری چین، 
 NFC از هوآوی کارت پشتیبانی خواهد کرد و سازگاری با چیپ های
نیز به راحتی کار با کارت اعتباری جدید 
ش��رکت چینی کمک فراوان��ی می کند. 
ه��وآوی از روش ه��ای جالبی اس��تفاده 
کرده اس��ت تا کاربران بیش��تری تمایل 
به اس��تفاده از هوآوی کارت داشته باشند. 
عالقه مندان به اس��تفاده از هوآوی کارت 
ب��رای س��ال اول نی��از ب��ه پرداخت حق 
اشتراک ساالنه نخواهند داشت و در سال 
دوم نی��ز اگ��ر میزان تراکن��ش مالی آنها 
از حدی مش��خص باالت��ر رود با تخفیف 
چش��مگیری مواجه خواهند شد. از دیگر 
امکانات در نظر گرفته شده برای کاربران، 
برخ��ورداری از تخفیف در هنگام خرید با 
هوآوی کارت اس��ت. ریچارد یو به زمان عرضه هوآوی کارت اشاره ای 
نکرد و مشخص نیست که ثبت نام برای کارت اعتباری هوآوی از چه 

زمانی شروع خواهد شد.

یک دکترای علوم اقتصادی گفت در شرایط کنونی کشور می توان با بهره گیری 
از ظرفیت نخبگان و شرکت های دانش بنیان که باعث افزایش بهره وری و ایجاد 
نوآوری در تولید محصوالت خواهند ش��د به تحقق ش��عار جهش تولید کمک 

کرد. فرش��اد فصاحت، دکترای عل��وم اقتصادی  
در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، اظهار ک��رد: نام گذاری 
هوشمندانه امسال با عنوان »سال جهش تولید« 
توس��ط مقام معظ��م رهبری نویددهنده س��الی 
پرامید برای کش��ور و حرکت رو به جلوی اقتصاد 
است. وی ادامه داد: در دوره ای که اقتصاد کشور 
گریبان گیر فش��ارها و تحریم های ظالمانه آمریکا 
و هم پیمانانش در روابط بین المللی اس��ت مسلماً 
رس��یدن به جایگاهی که سند چشم انداز ۱۴۰۴ 
برای کشور متصور اس��ت و تحقق اهداف برنامه 
پنج ساله ششم کار دش��واری است؛ اراده و عزم 
همگان��ی را می طلبد. این دکترای علوم اقتصادی 
تصریح کرد: همان گونه که شاهد بودیم در پایان 

س��ال ۹۸ اوضاع به مراتب پیچیده تر شد و با شیوع کرونا بسیاری از بنگاه های 
کوچ��ک، کارگاه ها و کارخانه های بزرگ نتوانس��تند به ط��ور کامل از ظرفیت 
تقاضای آخر س��ال بهره مند ش��وند، به همین دلیل دوره ای با زیان را س��پری 

کردند. وی گفت: از طرفی افزایش نرخ دالر از یک س��و و کاهش شدید قیمت 
نفت در پی اتفاقات اخیر از س��وی دیگر ضربه ش��دیدی به اقتصاد کشور وارد 
کرد، اما این طور به نظر می رس��د که جهش در تولید می تواند راهکاری باش��د 
تا بتوانیم در جهت جبران عقب ماندگی های رخ 
داده در س��ال های گذشته و تالش برای نیل به 

اهداف اسناد باالدستی کشور گام برداریم.
فصاحت خاطرنش��ان کرد: باید شعار امسال 
س��رلوحه تمام سیاس��ت ها و اقدامات تولیدی 
کش��ور ق��رار گی��رد و دول��ت، دس��تگاه های 
اجرای��ی، تولیدکنندگان ُخ��رد و کالن و کلیه 
دست اندرکاران تولید در کشور برنامه های شان 

را بر این اساس پایه ریزی کنند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بای��د نکات��ی در 
دس��تور کار قرار گیرد، تش��ریح کرد: مهم ترین 
موضوع حمایت همه جانب��ه از تولیدات داخلی 
علی الخصوص تولیدات صادرات محور در کشور 
است که نیازمند اصالح برخی از سیاست های پولی و مالی و همچنین بازنگری 
برخی از قوانین و دس��تورالعمل های اجرای��ی بانک مرکزی و بانک های تجاری 

است. 

شرکت های دانش بنیان سوخت موتور »جهش تولید« هستندکارت اعتباری هوآوی به نام هوآوی کارت معرفی شد

آیا می دانید نقطه  قوت مهارت های مدیریت و رهبری شما چیست و چطور 
می توان به رهبر بهتری تبدیل شد؟ الزم به ذکر است که برخی نکات وجود 
دارد که به ش��ما کمک می کند در زمانی کوتاه به پیش��رفت قابل توجهی 

برسید. 
شاید نکات و استراتژی هایی که با شما در میان می گذاریم راه حل مؤثری 
برای کنار گذاشتن تمام چالش های رهبری نباشد، اما این توصیه ها به شما 

کمک می کند با سرعت بیشتری پیشرفت کنید.
 Leadership From مارس��ل شوانتز، مؤسس سازمان آموزش رهبری
the Core، ن��کات زیادی از کتاب های رهبری را در مجموعه ای متش��کل 
از ۳۰ راهنمای��ی کاربردی جمع آوری کرده اس��ت و معتقد اس��ت رهبران 

می توانند در بازه زمانی ۳۰ روزه، تمامی این توصیه ها را اجرا کنند:
۳۰ قدم برای بهبود مهارت های رهبری در ۳۰ روز

۱. به نظرات تمام اعضای گروه گوش دهید و راه هایی برای ارتباط با آنها، 
ارائه ی اطالعات، اشتراک گذاری یا بحث در مورد ایده ها پیدا کنید.

۲. یادتان باشد نزدیک ترین افراد سازمان به مشتریان، کارمندانی هستند 
ک��ه می دانن��د هم اکنون چه اتفاقی در حال رخ دادن اس��ت. با تمام تالش 

بفهمید آنها چه می دانند.
۳. با اشتیاق و انگیزه  زیاد با تمام تیم ها کار کنید و حمایت آنها را به دست 
آورید. این بدین معناست که با کسانی که بیرون از شبکه ارتباطات ضروری 

شما هستند هم ارتباط برقرار کنید.
۴. این اطمینان را به دس��ت آورید که اعمال و گفتار شما با هم مطابقت 

دارند.
۵. هی��چ وقت تعدادی از کارمندان را به تعدادی دیگر ترجیح ندهید. اگر 
به برخی توجه کنید و برخی دیگر را نادیده بگیرید، باعث ایجاد اختالفاتی 
درون تیم خواهید شد. الزم است از توانایی تمام کارمندان در مسیر دستیابی 

به اهداف تیم استفاده کنید.
۶. وقتی با رفتار یا ایده های یکی از اعضای تیم مخالف هستید، مخالفت 
خود را در مکالمه دونفره و نه در جمع بیان کنید. عالوه بر آن بهتر اس��ت 

هرچه سریع تر این کار را انجام دهید و امروز و فردا نکنید.
7. دست از کنترل دائمی اعضای تیم بکشید. به آنها آزادی عمل بدهید. 
بگذارید همانطور که در مس��یر پیش��رفت می کنند، خودش��ان مسئولیت 

اقدامات و تصمیمات شان را به عهده بگیرند.
۸. هر اطالعاتی که الزم اس��ت را با اعضای تیم در میان بگذارید. آنها هر 
چقدر بیش��تر بدانند، ش��رایط، اهداف و وظایف را بهتر درک خواهند کرد. 
هرچه بهتر درک کنند، احساس تعهد بیشتری خواهند داشت و وقتی خود 

را متعهد بدانند دست از تالش و سخت کوشی برنمی دارند.
۹. برای کارمندان تان یادداش��ت های تشکر ارس��ال کنید. مدیرانی که از 
تالش و سخت کوشی کارمندان شان قدردانی می کنند، به آنها انگیزه و انرژی 

بیشتری می دهند.
۱۰. بهترین ها را برای اداره  ش��رکت انتخاب کنی��د و به آنها آزادی عمل 
بدهید، حتی اگر ممکن اس��ت مرتکب اش��تباه شوند. هرگز آنها را در جمع 

مورد قضاوت و سرزنش قرار ندهید.
۱۱. زندگی شخصی اعضای تیم را مورد کنکاش قرار دهید. بگذارید آنها 

بدانند شما برای زندگی شان هم ارزش قائل هستید.
۱۲. ای��ن جمله را به خاطر بس��پارید: »دادن بازخورد، صبحانه  قهرمانان 
اس��ت« کارمندان تمایل دارند بدانند چگونه کار می کنند. رهبران خوب و 

موفق همیشه و به طور مرتب به اعضای تیم شان بازخورد می دهند.
۱۳. روحیه  همکاری و روابط مثبت را گس��ترش دهید. وقتی اعضای تیم 
احساس اتحاد و همبستگی کنند، از بیان نظرات و ایده های خود واهمه ای 

ندارند و این مسئله باعث ارائه ایده های خالقانه  بیشتری می شود.
۱۴.  به دیگران کمک کنید پیشرفت کنند و مهارت های جدیدی بیاموزند. 
رهبری که می خواهد از بیشترین توانایی کارمندان خود استفاده کنید باید 

این جمله را به یاد داشته باشد.
۱۵. رهبران موفق به نیازهای اعضای تیم واقف هستند؛ پس با کارمندان 

درباره نیازهای آنها صحبت کنید.
۱۶. به این اطمینان برس��ید که کارمندان اهداف خود را می  شناسند. هر 
کاری می توانید انجام دهید تا آنها را مورد تشویق و حمایت خود قرار دهید 

و هرگاه نیاز به راهنمایی شما داشتند، مربی خوبی باشید.
۱7. مسئولیت پروژه ها و وظایف را به کارمندان بسپارید و بگذارید به روش 

خودشان کارها را انجام دهند.
۱۸. تمام اطالعات الزم را در اختیار کارمندان قرار دهید.

۱۹. به جای بررس��ی عملکرد ماهانه، به صورت غیررس��می و دوستانه به 
کارمندان بازخورد بدهید.

۲۰. در مورد روش های تشویق کارمندان، دقت کنید. اینکه به کارمندی 
بگویی��د »کارت خوب بود« و بعد از او دور ش��وید، کافی نیس��ت. به جای 
عملکردهای معمول کارمندان به دنبال یک دس��تاورد خاص باشید تا او را 

تشویق کنید.
۲۱. اگ��ر وعده ای به کارمندان داده اید حتماً آن را پیگیری کنید. ش��اید 
اقدامات شما به جایی برسد که نیاز باشد توضیح دهید در حال حاضر چرا 

آن قول یا وعده، قابل انجام نیست.
۲۲. در مورد شکس��ت ها، چالش ها و تصمیمات س��ختی که گرفته اید، با 
کارمندان صحبت کنید. صداقت داشته باشید و همانطور که اخبار خوب را 
به گوش آنها می رسانید، اخبار بد را هم اطالع رسانی کنید. مسئله مهم این 

است در هر شرایطی صادق باشید.
۲۳. در هر ش��رایطی به حرف های اعضای تیم گوش دهید و یک شنونده  
فعال باش��ید. باید به ایده های دیگران هم توجه کنید. همیشه در دسترس 

باشید و خودخواهی را کنار بگذارید.
۲۴. به این اطمینان برسید که تمام اعضا می دانند چرا به جلسات کاری 
دعوت شده اند. قوانینی وضع کنید که جلسات به فضایی امن و راحت برای 

گفت وگو تبدیل شود.
۲۵. به جای واکنش نشان دادن، پاسخگو باشید.

۲۶. اعض��ای تیم تان را به روز نگه دارید. کارمن��دان باید بدانند کار آنها، 
چگونه باعث پیشرفت یک پروژه و نزدیک شدن به اهداف نهایی می شود.

۲7. روی مسائلی که اهمیت بیشتری دارند تمرکز کنید و اولویت بندی های 
خود را بر این اس��اس در نظر بگیرید. استیو جابز می گفت: »تصمیم گیری 
درباره کارهایی که نباید انجام دهی، به اندازه  تصمیم گیری در مورد کارهایی 
که باید انجام دهی مهم است. این مسئله در مورد کسب و کارها نیز صادق 

است همانطور که در مورد محصوالت صدق می کند.«
۲۸. قبل از اینکه نتیجه گیری و قضاوت کنید، این فرضیه را در نظر بگیرید 
که دیگران با بهترین نیت، کاری را انجام داده اند و ممکن است شما از همه 

چیز مطلع نباشید.
۲۹. به خودتان بازخورد بدهید؛ پس به کارهایی که انجام داده اید و اینکه 

چگونه می توانید بهتر باشید فکر کنید.
۳۰. کارمندان خود را دوست داشته باشید و به آنها عشق بورزید. وینس 
لومباردی، مربی فوتبال آمریکایی می گوید: »عشق وفاداری است. عشق، کار 
تیمی اس��ت. عشق یعنی به افراد احترام می گذارید. این همان چیزی است 

که به یک سازمان قدرت می بخشد.«
inc/ucan :منبع

در برابـر ویروس های قبلی همچون ابوال و سـارس، نگرانی الزم برای تقویت کردن اقدام ها 
وجود نداشته اسـت. به هرحال او با وجود اینکه شخصیت دولتی و تأثیرگذار سطح اول در 
حوزه سـالمت نیسـت، به  خاطر فعالیت های متعدد بشردوستانه که خصوصا برای ریشه کن 
کـردن ماالریـا در آفریقا انجام می دهـد، آشـنایی قابل توجهی با بحران هـا و راهکارهای 

مخصوص آنها دارد.
بیل گیتـس در ادامه  صحبت های خود می گوید که اکنون زمان مناسـبی برای افسـوس 
خوردن از گذشـته و نگاه به عدم انجام فعالیت های پیشـگیرانه نیسـت. او می گوید اکنون 
باید اقدام های عملی در سطوح شخصی تا حکومتی انجام شود تا بتوان واکنش مناسبی در 
برابر ویروس کرونا نشـان داد. تغییر رفتار و رعایت سیاسـت های فاصله گذاری اجتماعی و 
قرنطینه  خانگی، پیشنهادی است که گیتس هم مانند سایر متخصصان به مردم عادی دارد. 
او در ادامـه به تالش های کنونی برای کشـف داروهایی با هدف کاهش اثرات کرونا اشـاره 
می کند، اما راهکار نهایی را در کشف و ساختن واکسن می داند. از نظر گیتس تنها با کشف 

واکسن درمان کرونا می توان به روزهای عادی گذشته بازگشت.
در بخشـی از مصاحبه  اخیر بیل گیتس به کشـورهایی اشاره می شود که تاکنون در مهار 
شـیوع ویروس کرونا موفق بوده اند. گیتس با اشـاره به راهکارهای پیاده سـازی شـده در 
کره و چین می گوید نمی توان یک راهکار ثابت را برای همه  کشـورها پیاده سـازی کرد. به  
عنوان مثال سیاست های کنترل شدید و آزمایش گیری گسترده در کره  جنوبی، احتمال در 

کشوری با گستردگی ایاالت متحده ممکن نباشد.
بیل گیتس در بخش مهمی از مصاحبه با ترور نوآ درباره  پیامدهای اقتصادی سیاست های 
فاصله گـذاری اجتماعـی و تعطیلی کسـب وکارها صحبـت می کند. او می گویـد پیامدهای 
اقتصادی کنونی اجتناب ناپذیر هسـتند و نمی توان بین هزینه  انسانی و اقتصادی، انتخابی 
انجام داد. از نظر گیتس، دولت ها باید کسـب وکارهایی که بیشـترین خسارت را از شرایط 
کنونی می بینند، تحت حمایت قرار دهند تا پس از کنترل شـیوع و کاهشـی شدن منحنی 
ابتال، آنها نیـز به مرور به روند عادی بازگردند. درواقع از نظر هم بنیان گذار مایکروسـافت، 
اگر کسب وکارها بدانند که پس از کاهشی شدن روند، توانایی از سرگیری مناسب کار خود 
را دارند، شـرایط کنونی را بهتر تحمل می کنند. درنهایت از نظر او باید فشارهای اقتصادی 

کنونی را تحمل کرد تا هزینه های انسانی بیماری کرونا بیش از این نشود.

آزمایش گسـترده  ابتال بـه ویروس کرونا بخش دیگری از پیشـنهادهای بیل گیتس برای 
شرایط کنونی است. او می گوید ابتدا باید گروه های در معرض خطر و کسب وکارهایی مانند 
حوزه  خدمات که مجبور به انجام وظایف هستند، در اولویت اول آزمایش باشند تا به مرور، 
ظرفیت های آزمایش به همه  مردم برسـد. گیتس در پیشـنهاد خود بـاز هم کره  جنوبی را 
مثال می زند، اما به این نکته اشاره می کند که چنین تصمیمی به هرحال برای همه  کشورها 

خصوصا کشورهای در حال توسعه در ابعاد گسترده ممکن نیست.
نکته  مهم دیگری که نوآ در مصاحبه به آن اشاره می کند، تفاوت زمانی واکنش به ویروس 
کرونا اسـت. برخی از کشورها اکنون سیاسـت های جدی قرنطینه و تعطیلی دارند و برخی 
دیگر هنوز یا به شـرایط بحرانی نرسـیده اند یا نیـازی به انجام سیاسـت ها نمی بینند. نوآ 
از گیتس پرسـید که آیا ایـن عدم هماهنگی زمانی در واکنش به ویـروس، روی اقدام های 

انجام شده در مناطق دیگر تأثیر می گذارد؟ گیتس در پاسخ گفت:
قطعـا کشـورهایی که برخورداری ثـروت کمتری دارنـد، با چالش های بیشـتری روبه رو 
می شـوند. در یکی دو سال آینده و تا زمان کشف نهایی واکسن ویروس کرونا، قطعا شاهد 
ادامه  سیاسـت های منع سفر بین کشـورها خواهیم بود البته در سـطوح داخلی نمی توان 

چنین سیاست هایی را پیاده سازی کرد و باید اقدام های پیشگیرانه در سطح ملی باشد.
در پایـان مصاحبـه نـوآ با بیل گیتـس به سـرمایه گذاری بنیـاد بیل و ملینـدا گیتس و 
کمک هزینه  آن برای مقابله با ویروس کرونا اشـاره شد. گیتس می گوید اهمیت مسیردهی 
بـه سـرمایه گذاری ها بیش از مقدار آنها اسـت و دولت ها باید هرچه سـریع تر، منابع پولی 
را به سـمت کارسـازتری هدایت کنند. از نظر او میلیاردها دالر سـرمایه گذاری در توسـعه  
واکسـن و توسـعه  مراکز تولیدی به صورت هم زمان، می تواند بازخـورد اقتصادی بلندمدت 
و قابل توجهی داشـته باشد و نباید نگران هزینه های بسیار زیاد فعلی برای ساخت واکسن 
باشـیم. درنهایت گیتس اعتقاد دارد باید همه  مردم جهان به واکسـن موردنظر دسترسـی 

پیدا کنند تا بتوان شاید تا ۱8 ماه آینده، زندگی را به شرایط عادی برگرداند.
بیـل گیتس در پایان مصاحبه می گوید که شـرایط کنونی، کل جهـان را تحت تأثیر قرار 
داده اسـت و می توان امیـدوار بود که در همه گیری های آتی )چه بـر اثر دالیل طبیعی چه 
بـر اثر جنگ های بیولوژیکی(، جهان آماده تر باشـد. درواقع از نظر او ویروس کرونا باوجود 

گستردگی، منجر به یادگیری اصول مقابله با همه گیری ها می شود.

تمرین 3۰ روزه برای تقویت مهارت های رهبری

نظر بیل گیتس درباره  شیوع ویروس کرونا و راهکارهای پیشگیری از رخدادهای مشابه

یادداشـت

رئیس جمه��وری در گفت وگ��و ب��ا معاون علم��ی و فناوری رئیس جمه��ور بر تبادل 
تجربی��ات و بهره گی��ری از طرح ها و تجارب س��ایر کش��ورها در زمین��ه تولید داروها و 

تجهیزات موردنیاز در مبارزه با کرونا تاکید کرد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
به نقل از پایگاه اطالع رس��انی دولت؛ حجت االس��الم و المسلمین دکتر حسن روحانی 
رئیس جمهوری در گفت و گویی با معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ضمن تقدیر 
از تالش های بسیار موثر شرکت های دانش بنیان که در بحث مقابله و مبارزه با بیماری 
کرونا نقش بس��زایی ایفا می کنند، به وی دستور داد با هدف تبادل اقدامات و ابتکارات 
جدید و بهره گیری از طرح ها و تجارب سایر کشورها در زمینه تولید و ساخت داروها و 

تجهیزات موردنیاز در مبارزه با کرونا، اقدامات الزم انجام گیرد.

تقدیر از نقش اثرمند فعاالن زیست بوم فناوری 
و نوآوری در مسیر مبارزه و شکست کرونا



فس��تیوال کن فقط برای افراد عالقه  مند به دنیای هنر و س��ینما اهمیت ندارد. 
این رویداد یکی از مهم ترین اتفاقات حوزه تبلیغات و روابط عمومی نیز محس��وب 
می شود. شیر طالیی کن عنوان جایزه اصلی به طراح یا دست اندرکار تبلیغاتی برتر 
در هر سال است. معیار اصلی برای انتخاب تبلیغات برتر در هر سال توجه به میزان 
خالقیت و نوآوری هر تبلیغ است. نخستین بار در سال ۲۰۰۳ پانجو کاسیس موفق 
به دریافت این جایزه ش��ده است. وی در آن زمان فقط ۲۲ سال سن داشت. پانجو 
همچنان بر روی تاثیر فوق العاده آن رویداد بر روی زندگی حرفه ای اش تاکید دارد: 
»آن لحظات بی نظیر بود. من به عنوان یک جوان تازه کار از شیلی به این فستیوال 
راه پیدا کردم. انتخاب اثرم به عنوان تبلیغ خالق سال موجب جلب توجه بسیاری 

از برندها و همکاری های بلندمدت با آنها شد.«
پانجو در آخرین مراسم شیر طالیی کن پیرامون تالش برای راه اندازی یک پلتفرم 
تبلیغاتی تازه س��خنرانی کرده اس��ت. این امر با پیش نمایش تبلیغ ویژه وی برای 
مسابقه سوپربال و همچنین سایر الگوهای نوین در صنعت تبلیغات همراه بود. بدون 
تردید مراسم کن در حوزه تبلیغات خالق تاثیر انکارناپذیری بر روی بهبود وضعیت 
دنیای تبلیغات داش��ته اس��ت. این امر میزان رقابت بیش��تری در میان طراح های 
تبلیغات به منظور ارائه کمپین های باکیفیت تر ایجاد کرده اس��ت. اغلب طراح های 
تبلیغات تازه کار مانند پانچو به دنبال روزنه هایی برای کسب شهرت هستند. شرکت 
در فستیوال های معتبر در حوزه تبلیغات یکی از بهترین راهکارها برای کسب شهرت 
محسوب می ش��ود. تیم داوران چنین جش��نواره هایی به طور معمول از طراح های 
افسانه ای تبلیغات تشکیل می شود. البته در طول سال های اخیر به منظور افزایش 

کیفیت محتوایی تبلیغات از برخی فیلم سازها نیز دعوت به عمل آمده است. 
بدون تردید اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا تاثیر بسیار بدی بر روی دنیای 
کس��ب و کار داش��ته است. این امر در مقیاسی وس��یع زندگی میلیاردها انسان در 
سراسر دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. پانچو کاسیس  در این زمینه بر روی تغییر 
عرصه تبلیغات در عرض چند هفته اشاره دارد: »عرصه تبلیغات و به طور کلی دنیا 
در مدت چند هفته به طور کلی تغییر کرده است. اکنون زمان مناسبی برای جشن 

گرفتن یا برگزاری هرگونه مراسمی نیست.«
بحث های گسترده درباره شیوع ویروس کرونا موجب تصمیم گیری مجدد برخی 
از هیأت ه��ای برگزارکنن��ده رویدادهای مهم مانند المپیک درب��اره زمان برگزاری 
مس��ابقات ش��ده است. بر این اس��اس تصمیم نهایی مبنی بر برگزاری مسابقات به 
زمان دیگری موکول شده است. نکته مهم در این میان لغو کامل فستیوال تبلیغاتی 
کن در س��ال جاری اس��ت. به این ترتیب پس از مدت ها دیگر خبری از رقابت های 
هیجان انگیز و مشاهده تعداد قابل توجهی از تبلیغات جذاب در کنار هم نخواهد بود. 
یکی از منابع نزدیک و تاثیرگذار در فرآیند تصمیم گیری در هیأت مدیره مراسم 
تبلیغاتی کن اطالعات مفیدی از دلیل لغو کامل این مراسم در اختیار ما قرار داده 
است. بر این اساس لغو کامل مراسم تنها گزینه پیش روی محسوب شده است. دلیل 

این امر ناتوانی در زمینه برگزاری مراسم بدون حضور خیل عظیمی از جمعیت در 
س��الن های مختلف است. هیأت برگزارکننده به جای ریسک بر روی افزایش شمار 

مبتالیان به این ویروس تصمیم به لغو کامل مراسم های امسال گرفته است. 
تصمیم نهایی مبنی بر لغو مراس��م تبلیغاتی کن با انتقادات بسیار اندکی مواجه 
ش��ده است. این امر ناشی از کاهش انگیزه بسیاری از صنایع و کسب و کارها برای 
شرکت در چنین مراسم هایی است. وقتی شرکت ها با بحران های مالی عظیم مواجه 
هستند، تصمیم گیری برای حضور در مراسم های تبلیغاتی خنده دار به نظر می رسد 

بنابراین تصمیم نهایی هیأت اجرایی فستیوال کن کامال منطقی به نظر می رسد. 
لغ��و برگزاری مراس��م کن در س��ال جاری تاثیر بس��یار مهمی ب��ر روی دنیای 
تبلیغات دارد. نخس��تین نکته مهم در این رابطه فهم اهمیت مراسم موردنظر برای 
دس��ت اندرکاران دنیای تبلیغات است. نقش اصلی این مراسم ایجاد شرایط مساعد 
برای همکاری برخی از حرفه ای ترین کارشناس های تبلیغات در کنار هم بود. شاید 

این شرایط در هیچ حالت دیگری امکان بهره برداری نداشته باشد. به همین خاطر 
اغل��ب افراد حرفه ای در زمینه تبلیغات هر س��ال در مراس��م موردنظر حضور پیدا 
می کردند. ایجاد ارتباط های نزدیک با افراد موردنیاز در تیم های تبلیغاتی از کسب 
جوایز نیز مهم تر است. به همین خاطر برخی از بازاریاب هایی که در بخش رقابتی 

جشنواره نیز حاضر نبودند، در مراسم حضور پیدا می کردند. 
شاید در نگاه نخست برگزاری مراسم و اهدای جایزه برای عرصه تبلیغات عجیب 
ب��ه نظر برس��د، اما این امر در پ��ی افزایش اهمیت دنیای تبلیغ��ات و تاثیرگذاری 
فزاینده اش بر روی مخاطب هدف صورت گرفته است. امروزه تبلیغات نقش مهمی 
در تصمیم گی��ری افراد برای خرید محصوالت مختل��ف ایفا می کند. اگر ما توانایی 
جل��ب نظر مخاطب هدف به محصوالت مان با اس��تفاده از کمپین های تبلیغاتی را 
داشته باش��یم، چالش های مالی بس��یار زیادی را تجربه خواهیم کرد. همچنین از 
نقطه نظر جلب وفاداری مشتریان نیز تولید تبلیغات خالقانه و دارای المان های نو 

دارای اهمیت است. 
توقف ناگهانی یک فستیوال خالقانه

جوایز ش��یرهای کن یکی از نمادهای اصلی عرصه تبلیغات در طول چند س��ال 

اخیر محس��وب می شود. اغلب کارشناس ها در توجه به این فستیوال بر روی تاکید 
برگزارکنندگان و تیم داوران تمرکز می کنند. این امر اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب 
ما انتظار تولید محتوای تبلیغاتی عجیب و غریب و بسیار باکیفیت از سوی برندها را 
نداریم. یکی از تاثیرات اصلی فستیوال تبلیغاتی کن افزایش کیفیت کلی کمپین های 
تبلیغاتی اس��ت. اکنون این مراسم پس از نزدیک به دو دهه برگزاری مداوم به طور 
ناگهانی تعطیل ش��ده است. نگرانی اصلی دست اندرکاران عرصه تبلیغات نسبت به 
ایجاد جدایی و کاهش سطح ارتباطات میان فعال های حرفه ای تبلیغات است. کیکا 
مورل، طراح تبلیغات مشهور اهل برزیل، در این زمینه بر روی حفظ ارتباطات میان 
طراح های تبلیغاتی تاکید دارد: »ش��رایط بحرانی کنونی دیر یا زود به پایان خواهد 
رس��ید. مراسم کن نیز از سال آینده ادامه پیدا می کند. نکته مهم در مقطع کنونی 

حفظ ارتباطات میان فعال های تبلیغاتی و تمام افراد در سراسر دنیاست.« 
برخی از کارش��ناس ها دلیل افزایش اهمیت فس��تیوال تبلیغاتی کن را افزایش 
دامنه برندهای حاضر تلقی می کنند. اگر نگاهی به بخش جوایز و برندهای حاضر در 
نخستین مراسم در سال ۲۰۰۳ داشته باشیم، مقایسه آن با آخرین مراسم در سال 
گذشته حاکی از تحول عمده مراسم دارد. اکنون برندهای بسیار متنوعی تمایل به 
حضور در بخش های مختلف رقابتی کن را دارند. این امر به معنای تولید کمپین های 
باکیفیت بیشتر است.  کیکا مورل درباره شرایط کنونی و تعطیلی مراسم کن نکات 
جالبی را گوشزد می کند. بدون تردید تعطیلی کن نقش مهمی در توجه به شرایط 
بحران��ی کنونی دارد. نکته مهم در این میان یادگیری نکات تازه از فرآیند مدیریت 
بحران در سراس��ر دنیاست: »صنعت تبلیغات پس از پایان بحران کرونا هرگز مانند 
گذش��ته نخواهد بود. همه ما نکات ت��ازه ای در رابطه با اهمیت ارتباطات اجتماعی 
و ان��واع خدمات ایمنی آموخته ای��م. از نظر من دنیای کس��ب و کار و تبلیغات در 
حال یادگیری نکات تازه ای اس��ت.«  یکی از نکات مهم در رابطه با برگزاری مراسم 
تبلیغاتی کن افزایش کیفیت تبلیغات در کش��ورهای مختلف است. این مراسم به 
نوعی مرزهای میان کشورها را کم کرده است. به این ترتیب ترندهای تبلیغاتی در 
یک کشور به سرعت در سایر کشورها نیز مورد توجه قرار می گیرد. نتیجه نهایی این 
امر جهت گیری به سوی تغییر سلیقه تبلیغاتی مخاطب به گونه ای یکسان است. این 
ام��ر نقش مهمی در بهبود نقش آفرینی کمپین های تبلیغاتی بین المللی دارد. یکی 
از دغدغه های اصلی برندهای بزرگ در بازارهای مختلف تفاوت های فرهنگی است. 
مراسم تبلیغاتی کن امکان توجه بیشتر به چنین تفاوت ها و تالش برای کاهش آنها 
را فراهم س��اخته اس��ت. به این ترتیب ما بدون نیاز به نگرانی پیرامون واکنش های 

منفی و شدید کاربران امکان بیان ایده های خالقانه مان را خواهیم داشت. 
بی تردید تعطیلی مراسم تبلیغاتی کن و عدم اهدای شیرهای کن در سال جاری 
ضررهای احتمالی زیادی برای کسب و کارها و حتی تیم برگزارکننده مراسم خواهد 
داشت، با این حال در شرایط کنونی فقط دنیای کسب و کار متحمل ضرر نیست. 
بسیاری از مردم در سراسر دنیا شرایط ناپایداری دارند بنابراین تعطیلی مراسم کن 
در مقطع کنونی بهترین تصمیم ممکن به نظر می رس��د. به نظر مورل اکنون زمان 
توجه بازاریاب ها و اهالی تبلیغات به حوزه هایی به جز کس��ب و کار برای کمک به 

مقابله با کروناست. 

 اکن��ون کاربران دنی��ای آنالین توجه بس��یار زیادی به محتوای بص��ری دارند. 
بازاریاب ه��ا نیز با توج��ه به گرایش مخاطب هدف به س��وی محتوای بصری اقدام 
به تولید کمپین های بازاریابی با اس��تفاده از فرمت تصویر و ویدئو کرده اند. ش��اید 
در نگاه نخس��ت بازاریابی با اس��تفاده از فرمت ویدئو ساده به نظر برسد، با این حال 
چالش اصلی بی حوصلگی مخاطب برای مش��اهده محتوای ویدئویی طوالنی است. 
امروزه سلیقه مخاطب هدف روز به روز به سوی توجه کمتر به محتوای بازاریابی و 
تبلیغات طوالنی پیش می رود. در این فضا ساده سازی و کاهش مدت زمان ویدئوهای 

تبلیغاتی اهمیت حیاتی دارد. 
یک��ی از نکات مهم در رابطه با توجه مخاطب هدف به ویدئوهای بازاریابی تالش 
برای حل مش��کالت روزمره اس��ت. وقتی کاربران با مش��کالتی مواجه اند، اغلب به 
دنبال س��اده ترین شیوه برای جست وجوی راهکار موردنظرشان هستند. درست در 
همین نقطه نقش ویدئوهای آموزشی مشخص می شود. امروزه بسیاری از برندها در 
راستای ارائه خدمات بهتر به مخاطب هدف اقدام به تولید محتوای ویدئویی آموزشی 
می کنند. مزیت اصلی چنین محتواهایی امکان بیان نکات ضروری و کاربردی برای 

مخاطب هدف در فضایی خودمانی و قالبی کوتاه است. 
بس��یاری از برندها در طول دهه های گذش��ته از الگوی ویدئوهای آموزش��ی یا 
توضیحی برای معرفی برندش��ان به مخاطب هدف استفاده کرده اند، با این حساب 
نمونه های موفق بی شماری در اختیار ما به منظور الگوبرداری وجود خواهد داشت. 
وقتی از ویدئوهای آموزش��ی صحبت می کنیم، باید ب��ه محدودیت زمان در جلب 
نظر مخاطب هدف و بیان راهکار مناس��ب برای وی نیز توجه داشته باشیم. اشتباه 
اغلب برندها عدم زمان بندی درست در راستای بیان سریع و کوتاه مطالب است. به 
این ترتیب مخاطب هدف تنها چند ثانیه پس از مش��اهده ویدئوی ما به س��راغ کار 

دیگری خواهد رفت. 
بدون تردید پرس��ش اصلی در این مقاله روشن اس��ت: چگونه ویدئوی آموزشی 
جذاب برای کمپین بازاریابی مان تهیه کنیم؟ اگرچه پرس��ش موردنظر بسیار ساده 
به نظر می رسد، اما پاسخگویی به آن نیازمند توجه به نکات مختلفی است. در ادامه 
برخی از نکات و اصول طراحی و تولید ویدئوهای بازاریابی آموزش��ی را مدنظر قرار 

خواهیم داد. 
۱. ضرورت کوتاهی و هیجان

وقت��ی م��ا در تالش برای تولید ویدئوی آموزش��ی هس��تیم، بای��د هدف اصلی 
فرآیند را مدنظر داش��ته باشیم. اغلب برندها برای توضیح مفاهیم یا کارکرد دشوار 
محصوالت ش��ان اقدام به تولید محتوای ویدئویی آموزش��ی می کنند. همچنین در 
ص��ورت بروز نیازی در گروه های مختلف مخاطب ه��دف امکان پرداختن به آن از 
طریق بررسی کارشناسی در ویدئوها وجود دارد. پیش از این درباره کاهش حوصله 
مخاطب هدف به هنگام مشاهده ویدئوهای بازاریابی بحث کردیم. در اینجا توجه به 
کوتاهی محتوای بازاریابی مان اهمیت زیادی دارد. هرچه توانایی ما در بیان اطالعات 
درست و کامل در مدت زمانی اندک بیشتر باشد، امکان تاثیرگذاری بیشتری بر روی 

مخاطب هدف خواهیم داشت. 
هرچه ما در محتوای ویدئویی مان بیشتر صحبت کنیم، تاثیرگذاری کلی بر روی 
مخاطب هدف کاهش خواهد یافت. کارش��ناس های حوزه بازاریابی مدت زمان های 
متفاوت��ی برای ویدئوی آموزش��ی ایده آل بیان کرده ان��د. توصیه من در این بخش 
رعایت مدت زمان ۹۰ ثانیه برای انتقال اطالعات به مخاطب هدف است. اگر ویدئوی 

ما بیشتر از ۹۰ ثانیه باشد، بی تردید توجه مخاطب از آن منحرف خواهد شد بنابراین 
شانس نهایی ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شدت کاهش می یابد. 

یک��ی از بهترین تکنیک ها برای ارزیابی مدت زمان ایده آل ویدئوهای آموزش��ی 
قرار دادن خودمان در ش��رایط مشتریان است. آیا شما به عنوان یک خریدار انتظار 
مش��اهده ویدئوی آموزش��ی پنج دقیقه ای را دارید؟ اگر پاس��خ تان منفی است، به 
احتم��ال زیاد، باید راهکار دیگری برای بی��ان نکات و اطالعات مدنظرتان در ویدئو 

پیدا کنید. 
2. طراحی مقدمه جذاب برای ویدئو

فعالیت در حوزه بازاریابی اغلب ایجاد آگاهی درباره ضرورت شروع هیجان انگیز و 
جذاب محتوای ویدئویی را به همراه دارد. کمپین های بازاریابی موفق همیشه توانایی 
میخکوب س��اختن مخاطب را دارند. همه ما تجربه مشاهده ویدئوهای تبلیغاتی و 
اینترن��ت را داریم. اغلب کاربران فقط چند ثانیه پس از بارگذاری ویدئوی تبلیغاتی 
به س��راغ محتوای دیگری می روند. اگر ما عالقه مند به جلب توجه کاربران به تمام 
محتوای مان هستیم، باید چند ثانیه ابتدایی را توفانی آغاز کنیم. منظور من استفاده 
از المان های جذاب و بیان بهترین بخش ویدئو در همان ابتداس��ت. به این ترتیب 
شانس ما برای جلب توجه مخاطب هدف به ادامه مسیر نیز افزایش می یابد. بسیاری 
از برندها در عمل ش��روع مالیمی برای ویدئوهای آموزشی ش��ان دارند. همین امر 

موجب کاهش انگیزه مخاطب هدف برای مشاهده کامل آنها خواهد شد. 
امروزه دو ش��یوه کلی برای ش��روع جذاب ویدئوهای آموزشی وجود دارد. راهکار 
نخس��ت مبتنی بر اشاره به مشکل مخاطب به طور مستقیم در ابتدای ویدئو است. 
چنین اس��تراتژی توجه فوری مخاطب را جلب می کند. راهکار دوم، اشاره به پاسخ 
ما برای مش��کل مخاطب هدف است. توصیه من استفاده از راهکار دوم برای جلب 
هرچه بیشتر توجه کاربران است. به این ترتیب حتی اگر کاربران محتوای ویدئویی 
ما را تا انتها مشاهده نکنند، بازهم درک به نسبت کاملی از فرآیند حل مشکل شان 

از سوی ما خواهند داشت. 
ضبط محتوای ویدئویی آموزش��ی بدون اس��تفاده از مجری یا دس��ت کم راوی 
امکان پذی��ر نیس��ت. توصیه من برای فرآیند نگارش مت��ن صحبت مجری یا راوی 
تالش برای اس��تفاده از عبارت های خودمانی اس��ت. به این ترتیب فضا برای تعامل 
با مخاطب هدف مس��اعد خواهد ش��د. برخی از برندها ویدئوهای آموزشی را بسیار 
خشک و رسمی برگزار می کنند. به این ترتیب عالقه مخاطب هدف برای مشاهده 

ویدئوهای موردنظر به سرعت فروکش خواهد کرد. 
3. توجه به سازگاری با گوشی های هوشمند

اکن��ون در سراس��ر جهان بی��ش از ۳.۵ میلی��ارد کاربر فعال گوش��ی همراه از 
اینترنت اس��تفاده می کنند. این امر به معنای مش��اهده اغلب محتواهای تبلیغاتی 
در گوشی های هوشمند است بنابراین بازاریاب ها باید برنامه دقیقی برای جلب نظر 
کاربران گوش��ی های هوشمند داشته باش��ند. اشتباه اغلب برندها در چنین فضایی 
بی توجهی به ایجاد ساختار هماهنگ با گوشی های هوشمند در کمپین شان است. 
ب��ه این ترتیب بخش قاب��ل توجهی از مخاطب هدف ما توانای��ی توجه به ویدئوی 

موردنظر را از دست می دهد. 
بدون تردید ش��مار بس��یار زی��ادی از برندها با الگوی تولید محتوای س��ازگار با 
گوش��ی های هوش��مند توجه دارند. اگر شما نیز به دنبال کس��ب موفقیت در این 
عرصه هستید، باید همکاری نزدیکی با کارشناس های بازاریابی مبتنی بر گوشی های 
هوش��مند داش��ته باش��ید. خوش��بختانه یادگیری برخی از نکات اساسی در حوزه 

موردنظر با جست وجویی ساده در موتورهای جست وجو امکان پذیر خواهد بود. 
اش��تباه برخی از برندها در هنگام تولید محتوای ویدئویی بی توجهی به کپش��ن 

است. امروزه بخش قابل توجهی از کابران گوشی های هوشمند بدون افزایش صدای 
دستگاه شان اقدام به مش��اهده ویدئوهای مختلف می کنند. راهکار مناسب در این 
بخش درج کپش��ن مناس��ب برای انتقال برخی از اطالعات مهم به مخاطب هدف 
اس��ت. بدون توجه به این موضوع میزان تاثیرگذاری محتوای بازاریابی ما به شدت 
کاه��ش خواهد یافت. ما به هر حال در حال آموزش یا توضیح یک مس��ئله خاص 
به مخاطب هدف مان هستیم بنابراین باید نسبت به انتقال درست محتوا اطمینان 

حاصل کنیم. 
4. تمرکز بر روی منافع محصول

مش��تریان همیش��ه به دنبال یافتن منفعت در کمپین های بازاریابی و تبلیغات 
هستند. پرسش اولیه هر بازدیدکننده ای از محتوای تبلیغاتی »چه منفعتی در این 
محصول برای من نهفته اس��ت؟« خواهد بود. این امر میان تمام مشتریان مشترک 
است. اگر خود را در موقعیت مشتریان قرار دهیم، به خوبی امکان همذات پنداری با 
چنین پرسشی فراهم می شود. نتیجه امر ضرورت توجه برندها به منافع و مزیت های 
ویدئوی آموزشی شان برای مخاطب هدف است. همچنین در خالل بحث آموزشی 

باید نکات کاربردی و کمتر کلیشه ای بیان شود. 
امروزه بسیاری از کارشناس های بازاریابی از بحران اعتماد مشتریان به کمپین های 
بازاریابی صحبت می کنند. بخش قابل توجهی از این امر ناش��ی از اس��تفاده مداوم 
بازاریاب ها از المان های کلیش��ه ای در ویدئوهای آموزشی شان است. به این ترتیب 
مخاط��ب در عمل انگیزه ای برای مش��اهده محتوای جدید نخواهد داش��ت. اگر ما 
به دنبال جلب نظر پایدار مخاطب هدف هس��تیم، باید ابتدا مطالعه دقیقی بر روی 
س��لیقه و نیازهای وی داشته باش��یم. فقط در این صورت امکان طراحی ویدئوهای 

آموزشی جذاب برای مخاطب هدف فراهم می شود. 
5. بارگذاری محتوا در شبکه های اجتماعی

امروزه شبکه های اجتماعی دارای شهرت بسیار زیادی هستند. بخش قابل توجهی 
از این امر ناشی از سهولت دسترسی به اغلب شبکه های اجتماعی و همچنین فضای 
تعاملی مطلوب اس��ت. ه��دف من در اینجا بحث پیرام��ون ویژگی های هر کدام از 
پلتفرم های آنالین نیست. نکته مهم تر ضرورت استفاده از شبکه های اجتماعی برای 
انتش��ار محتوای بازاریابی مان است. ویدئوهای آموزشی باید به سهولت در دسترس 
مخاطب هدف قرار گیرد. اس��تراتژی برخی از برنده��ا بارگذاری محتوای ویدئویی 
در س��ایت رسمی اس��ت. اگرچه این اقدام قابل توجه است، اما موفقیت چندانی در 
جلب نظر کاربران ندارد. راهکار جایگزین استفاده از اکانت رسمی مان در شبکه های 
اجتماعی است. این امر در کنار رعایت اصولی نظیر استفاده از هشتگ های مناسب 
ام��کان جلب توجه دامنه هرچه وس��یع تری از مخاطب ه��دف را به همراه خواهد 

داشت. 
جمع بندی

تالش برای فعالیت در حوزه بازاریابی مبتنی بر ویدئوهای آموزشی جذابیت بسیار 
زی��ادی دارد. اگ��ر ما بدون آگاهی قبلی و تقویت مهارت های مان اقدام به حضور در 
این فضا کنیم، تجربه های دش��واری را پش��ت سر خواهیم گذاشت. مسئله مهم در 
این میان توجه به اعتبار برندمان اس��ت. هیچ شرکتی عالقه مند به زیر سوال بردن 
اعتبارش نیست. به همین خاطر پیش از ورود به عرصه بازاریابی مبتنی بر ویدئوهای 
آموزش��ی اقدام به یادگیری مهارت های اساس��ی کنید. اکنون از تمام کمپین های 
بازاریاب��ی مبتنی بر الگوی مورد بحث در این مقاله ن��رخ 7۶درصد موفقیت وجود 
دارد. اگر شما به اصول و پایه های بازاریابی مبتنی بر ویدئوهای آموزشی توجه کنید، 

به سادگی شانس حضور در میان 7۶درصد بازاریاب های موفق را خواهید داشت. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

بازاریابی دیجیتال با استفاده از ویدئوهای آموزشی

 لینکدین
به کمک مشاغل می رود

کرونا بسیاری از مشاغل را با تهدیدی جدی مواجه ساخته 
و در ای��ن ش��رایط کم��ک به آنه��ا امری ضروری محس��وب 
می ش��ود. درواقع این موضوع نه تنها مش��اغل، بلکه کارکنان 
را نیز با معضل مشکالت مالی مواجه ساخته است. تحت این 
ش��رایط این شبکه لینکدین در جدیدترین اقدام خود، دست 
به خالقیتی جالب زده و اعالم کرده اس��ت که برای مدت سه 
م��اه، تبلیغات برای برخی از حوزه های کاری ضروری، رایگان 
خواه��د بود. در کنار این اقدام، این دس��ته از مش��اغل برای 
افرادی که دارای مهارت های الزم هستند، با یک زنگ هشدار 
نش��ان داده خواهد شد تا سریعا امکان جذب نیرو مهیا باشد. 
میزان اس��تفاده از تنها شبکه تخصصی کسب وکار در روزهای 
قرنطینه، رش��دی ۵۵درصدی را داشته اس��ت و این موضوع 
بر روی س��ودآوری این شبکه تاثیر بس��زایی را داشته است. 
ب��ه همین خاطر این اقدام مش��کل مالی خاص��ی را به همراه 
نخواهد داش��ت. برندهایی که از این طرح رایگان می-توانند 
استفاده کنند شامل حوزه های سالمت و بهداشت، انبارداری، 
س��وپرمارکت ها، ش��رکت های حمل و نقل و مشاغل داوطلبانه 
اس��ت. درواقع بنا بر تحقیقات انجام ش��ده، ای��ن حوزه ها در 
ش��رایط فعلی، اهمیتی حیاتی دارند. درواقع اگرچه برندهای 
فعال در حوزه تکنولوژی نظیر گوگل و فیس بوک تالش هایی 
را خصوصا در زمینه اطالع رسانی درست انجام داده اند، با این 
حال این اقدام لینکدین را باید کمکی جدی تر محسوب کرد. 
درواقع این اقدام فرصتی برای رشد این شبکه که تا به امروز 
کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است، می باشد. بدون شک 
در ش��رایط فعلی نیاز به کادر درمانی بس��یار زیاد بوده و این 
امر باعث شده است تا شاهد فعالیت مجدد بازنشسته های این 
حوزه نیز باش��یم. در این رابطه جان مارو از مدیران لینکدین 
عنوان کرده اس��ت که این اقدام، تنها ش��روع فعالیت ها برای 
کمک به مش��اغل بوده و بدون شک ش��اهد مواردی جدیدتر 
نیز خواهیم بود. تحت این ش��رایط حتی ممکن اس��ت بنا بر 
نی��از آتی، تغییراتی در طرح فعلی نیز اعمال ش��ود. حال باید 
دید که اق��دام لینکدین در این روزهای بحرانی، چه تاثیراتی 
را به همراه خواهد داشت. درواقع با توجه به این امر که طرح 
مذکور به تازگی در دست اجرا است، هنوز نمی توان نسبت به 

میزان موفقیت آمیز بودن آن اطمینان الزم را داشت. 
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 جهت گیری بازاریابی هوندا
برای مقابله با کرونا

دنیای کس��ب و کار در طول چن��د ماه اخیر درگیر اتفاقات 
مرب��وط به ش��یوع ویروس کرون��ا بوده اس��ت. بی تردید بروز 
بحران مالی در کسب و کارهای مختلف نتیجه طبیعی چنین 

وضعیتی خواهد بود. 
برخی از برندها در راستای کمک به آسیب دیدگان در رابطه 
با ویروس کرونا و کمک به پیگیری از شیوع آن اقدامات قابل 
توجه��ی انجام داده اند. یک��ی از برندهای موفق در این زمینه 

هونداست. 
این شرکت ژاپنی با فعالیت مناسب در طول دهه های اخیر 
در بازارهای جهانی موفق به کس��ب اعتبار و ش��هرت بس��یار 
زیادی شده است. این غول دنیای خودرو و موتورسیکلت سازی 

همیشه تعهدات بشردوستانه قابل توجهی داشته است.
 ش��اید یکی از دالیل موفقیت تیم بازاریابی هوندا در جلب 
توجه جهانی نیز همین نکته باش��د. مدیران ارش��د هوندا در 
راس��تای فراهم سازی ش��رایط مناس��ب برای مقابله با کرونا 
اقدام به ایجاد تغییرات قابل مالحظه در فرآیند بازاریابی شان 
کرده ان��د. بر این اس��اس کمپین های آتی ای��ن برند با هدف 
اطالع رس��انی در زمینه چالش های وی��روس کرونا طراحی و 

منتشر خواهد شد. 
کمپین اصل��ی هوندا برای آگاهی بخش��ی پیرامون ویروس 
کرونا تحت عنوان »قدرت امری بزرگ تر« اس��ت. این کمپین 
در رس��انه های ارتباطی مختلفی منتشر خواهد شد. محتوای 
اصل��ی آن نیز در زمینه بیان فرآیند کم��ک افراد مختلف به 
یکدیگر در راس��تای غلبه بر مشکالت  گوناگون است. به این 
ترتیب مخاطب با مش��اهده این کمپین انگیزه بیشتری برای 
همکاری ب��ا دیگران ب��ه منظور مدیری��ت و کنترل وضعیت 

ویروس کرونا پیدا می کند. 
ویدئوی رس��می کمپین هوندا بر روی نمایش نحوه کمک 
این شرکت به س��ازمان های بهداشتی و تغییر کاربری برخی 
از خط ه��ای تولی��دی ب��رای ارائه ل��وازم بهداش��تی از قبیل 
ماس��ک اس��ت. تیم بازاریابی هوندا کمپین موردنظر را ابتدا 
در شبکه های اجتماعی و سپس سایر رسانه ها منتشر خواهد 

کرد. 
بخ��ش دیگ��ری از تالش های هوندا ب��رای نمایش وضعیت 
مردم در ش��رایط ش��یوع وی��روس کرونا مربوط ب��ه طراحی 
کمپینی تکمیلی از سوی تیم بازاریابی برند زیرمجموعه شان 

است. 
آک��ورا به عنوان برن��د زیرمجموعه هون��دا در زمینه تولید 

خودروهای لوکس فعالیت دارد. 
فعالیت بازاریابی این برند در طول چند ماه گذشته بر روی 
ترغیب مخاطب هدف به استفاده کمتر از خودروهای شخصی 

و تردد در معابر اختصاص داده شده است. 
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تعامل با مخاطب هدف در ش��بکه های اجتماعی به ش��یوه های مختلفی صورت 
می پذیرد. وقتی برندها در وضعیت عادی بر روی تعامل با کاربران در فضای آنالین 
س��رمایه گذاری می کنند، باید به فکر نکات مختلفی باش��ند. این امر ش��امل تولید 
محت��وای جذاب و تالش برای ایجاد رابطه عمیق براس��اس عالیق مش��ترک میان 
مش��تریان و برندمان است. بدون تردید توصیه ها و مقاالت راهنمای بسیار مفیدی 
در زمینه تعامل با مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی وجود دارد. نکته مهم در 
این میان توجه به وضعیت تعامل با کاربران در وضعیت های ناپایدار است. وقتی ما 
با بحران یا مشکالت عمیقی در زمینه کسب و کار مواجه هستیم، تعامل با مخاطب 
هدف دش��وارتر می شود. امروزه یکی از مهم ترین ش��رایط ناپایدار مربوط به شیوه 
ویروس کرونا است. اغلب برندها در مواجهه با وضعیت های ناپایدار مختلف در تالش 
برای مدیریت آن هس��تند. اگر در چنین مواقعی ب��ه دنبال توصیه ها و راهکارهای 

تاثیرگذار باشید، به احتمال زیاد نکات چندانی به دست نخواهید آورد. 
مدیری��ت بحران در ارتباط با هر دقیقه یا حتی ثانیه اس��ت. ما باید واکنش های 
س��ریع و حساب شده ای برای کاهش تاثیر منفی بحران ها نشان دهیم. در غیر این 
صورت به سرعت در زمینه مدیریت مناسب وضعیت ناتوان خواهیم شد. بحران های 
حوزه روابط عمومی رواج بس��یار زیادی در میان برندها دارند. این امر به طور ویژه 
در فضای ش��بکه های اجتماعی تاثیر منفی دوچندانی پی��دا می کند. اغلب برندها 
در مواجهه با بحران های روابط عمومی توان واکنش س��ریع را از دس��ت می دهند. 
مهم تری��ن پرس��ش مدیران چنین برندهایی در ش��رایط بحرانی مربوط به ش��یوه 
مدیریت بحران است. ما در این مقاله به بررسی بهترین تکنیک ها در زمینه مدیریت 
بحران خواهیم پرداخت. وقتی از شرایط بحرانی صحبت می کنیم، عالوه بر عملکرد 
بر برندمان به حوادث طبیعی نظیر توفان، سیل یا زلزله نیز اشاره داریم بنابراین باید 

افق دیدمان در زمینه مدیریت بحران روابط عمومی گسترش یابد. 
امروزه میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر روی زندگی واقعی افراد بیش از 
هر زمان دیگری است. شاید این امر در نگاه نخست عجیب به نظر برسد، اما اغلب 
ما تاثیرپذیری باالیی از محتوای موجود در شبکه های اجتماعی داریم. جالب اینکه 
تاثیر محتوای تولیدی کاربران عادی بر روی شکل گیری باورهای عمومی در فضای 
پلتفرم های آنالین بس��یار بیشتر از اکانت های مش��هور یا حساب رسمی برندهای 
مختلف است. با این حساب برندها در زمینه مدیریت بحران در حوزه روابط عمومی 
کار دش��واری پیش رو خواهند داش��ت. تالش ما برای یافتن پاسخ های مناسب به 
بحران های روابط عمومی مرتبط با ش��بکه های اجتماعی است بنابراین ما در عمل 

از شبکه های اجتماعی برای مدیریت بحران روابط عمومی استفاده خواهیم کرد. 
نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت بحران 

زمان بروز بحران، شبکه های اجتماعی نقش آفرینی بسیار زیادی دارند به عنوان 
مثال، در بحران های مربوط به س��یل و زلزله در ایاالت متحده نقش فیس بوک در 
اطالع رسانی سریع انکارناپذیر بود. براساس نظرسنجی صورت گرفته از سوی موسسه 
ژورنالیس��م، ۵۵درصد از ش��هروندان آمریکایی آگاهی از اخبار به وسیله شبکه های 
اجتماعی را نسبت به سایر ش��یوه های کسب اطالعات اولویت می دهند. مهم ترین 
نکته در این میان میزان اعتماد بس��یار باالی کارب��ران به نحوه فعالیت اکانت های 
عادی در زمینه اطالع رسانی است بنابراین نه تنها برندها، بلکه خبرگزاری ها نیز در 

زمینه فعالیت در شبکه های اجتماعی با چالش های مهمی رو به رو هستند. 
مزیت اصلی شبکه های اجتماعی در زمینه مدیریت بحران امکان انتقال اطالعات 
به صورت کامال سریع است. امروزه تقریبا تمام مردم از شبکه های اجتماعی استفاده 
می کنند. به این ترتیب انتش��ار اخبار مهم در ش��رایط بحرانی با چند کلیک ساده 

امکان پذیر خواهد بود. 
ش��اید در نگاه نخست سرعت بارگذاری اطالعات در سایر شیوه های آنالین نظیر 
سایت رسمی نیز باال به نظر برسد. نکته مهم در اینجا دسترسی سریع تر کاربران به 
شبکه های اجتماعی در مقایسه با سایت های اینترنتی است. همچنین فضای تعاملی 

در اغلب شبکه های اجتماعی بسیار راحت تر از سایت های مختلف است. 
بدون تردید برندها امکان بی توجهی به نقش ش��بکه های اجتماعی در مدیریت 

بحران را ندارند. مهم ترین نکات در این زمینه به شرح ذیل است:
• اطالع رس��انی سریع در زمینه بحران موردنظر به مخاطب هدف همراه با به روز 

رسانی سریع اخبار
• حمایت از افراد دارای مشکالت حاد در هنگام بروز بحران

• گ��وش دادن به صحبت ه��ای مخاطب هدف به منظور طراح��ی گام بعدی در 
کمترین زمان ممکن

در ادامه به بررسی برخی از توصیه های کاربردی در زمینه مدیریت بحران خواهیم 
پرداخت. این مقاله در نهایت با بررسی چند نمونه واقعی در زمینه مدیریت بحران 
به پایان خواهد رسید. هدف اصلی در اینجا آشنایی هرچه بهتر شما به عنوان مدیر 

یک کسب و کار یا حتی عضوی ساده با الگوهای کاربردی مدیریت بحران است. 
بازبینی و اصالح جدول آنالین برندمان

زمین��ه بحث و تولید محتوا در زمان های بحرانی به س��رعت تغییر می کند. این 
امر ناش��ی از شرایط عدم ثبات است بنابراین ما باید آمادگی تغییر موضوع بحث و 
تولید محتوای مان در کمترین زمان ممکن را داشته باشیم. در غیر این صورت شاید 

محتوای تازه ما به محض انتشار هیچ جذابیتی برای مخاطب هدف نداشته باشد. 
نکته جالب در زمان های بحرانی تغییر مفاهیم اس��ت. ش��اید یک محتوای ثابت 
در شرایط عادی مفهوم توهین آمیزی را منتقل کند، با این حال در شرایط بحرانی 
ام��کان تبدیل همین محتوا به نوعی مفه��وم الهام بخش وجود دارد بنابراین ما باید 
نسبت به مش��اهده دقیق وضعیت تعاملی میان کاربران حساسیت به خرج دهیم. 
برندهای فعال در زمینه جلب اعتماد کاربران در زمان های بحرانی همیشه در یادها 
باقی خواهند ماند بنابراین شرایط بحرانی نوعی فرصت طالیی برای ماندگار ساختن 

برند نیز محسوب می شود. 
امروزه بسیاری از برندها از تقویم آنالین برای تولید محتوا استفاده می کنند. این 
امر با هدف برنامه ریزی پیش��ین برای تولید و بارگذاری پست های مختلف صورت 
می گیرد. شاید در شرایط عادی استفاده از تقویم آنالین ایده مناسبی محسوب شود، 
اما در ش��رایط بحرانی باید نس��بت به این امر تجدیدنظر کنیم. تقویم ما در شرایط 
بحرانی باید نس��بت به تمام اتفاقات واکنش نش��ان دهد. به این ترتیب ما فرصت 
چندانی برای برنامه ریزی قبلی نخواهیم داشت. نحوه واکنش ما به اتفاقات مختلف 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. اوضاع بحرانی همیشه همراه با اتفاقات تازه و در لحظه 
اس��ت. به این ترتیب ما فرصت کافی برای برنامه ری��زی طوالنی مدت را  نخواهیم 
داش��ت. شاید برخی از برندها در چنین وضعیتی نیز اقدام به برنامه ریزی کنند، اما 
بدون تردید نیاز به اصالح مداوم برنامه ش��ان خواهند داشت. توصیه اساسی من در 
این بخ��ش پرهیز از برنامه ریزی های بلندمدت در ش��رایط بحرانی و اصالح مداوم 

جدول آنالین برندمان برای تولید محتواست. 
اهمیت سیاست فعاالنه در شبکه های اجتماعی

ما توانایی چندانی در زمینه پیش بینی دقیق بحران های عجیب و غریب نداریم. 
ب��ه ای��ن ترتیب در مواجهه با آنها غافلگیر خواهیم ش��د. اگر ما نس��بت به واکنش 

در قبال بحران ها هیچ برنامه ای نداش��ته باش��یم، بدون تردید ضررهای هنگفتی را 
متحمل خواهیم ش��د. اگرچه پیش بینی دقیق بحران امکان ناپذیر است، اما مهارت 
مدیران برند در زمینه پیش بینی س��ناریوهای احتمالی راهگشا خواهد بود. این امر 
ش��امل تعریف الگوهای مختلف واکنش در قبال بحران ها در ش��بکه های اجتماعی 
است. نتیجه نهایی چنین برنامه ریزی عدم دستپاچگی به هنگام بروز بحران است. 
دس��ت کم در چنین ش��رایطی ما نس��بت به حداقل واکنش های موردنیاز آگاهی 

خواهیم داشت. 
تعریف سیاس��ت های فعاالنه در ش��بکه های اجتماعی امر دش��واری محس��وب 
نمی ش��ود. برخی از برندها در تالش برای تعریف چنین سیاس��ت هایی در عمل راه 
سختی را طی می کنند. این امر به دلیل ناآگاهی از ماهیت اصلی تعیین سیاست های 
کاربردی در این حوزه اس��ت. اگر ما اطالع دقیقی از اهداف تعریف سیاست حضور 
در شبکه های اجتماعی برای مدیریت بحران نداشته باشیم، شانس موفقیت مان به 
ش��دت کاهش خواهد یافت. توجه به برخی از نکات اساسی در این زمینه ضروری 

است. برخی از این نکات به شرح ذیل است:
• تهیه فهرست مخاطب های صحیح در شرایط اضطراری

• ارائه توصیه های اساسی برای مواجهه با بحران در مواقع ضروری
• تولید محتوا به ساده  و کوتاه ترین شیوه ممکن

• تعام��ل س��ریع و م��داوم کارمندان در داخل ش��رکت به منظ��ور کاهش تاثیر 
بحران های موردنظر بر روی بخش داخلی

• تعریف راهکارهای جانبی و برنامه های متعدد به منظور واکنش سریع در قبال 
شکست یکی از راهکارهای برندمان

بی تردی��د وقوع بحران ها در زمینه کس��ب و کار و زندگ��ی عادی امری طبیعی 
محسوب می شود. هرچه توانایی ما در زمینه مدیریت بحران بیشتر باشد، تاثیر منفی 

چنین واقعه هایی بر روی کسب و کارمان کاهش خواهد یافت. 

ضرورت ایجاد تیم ویژه
تش��کیل تیم های ویژه برای زمان های خاص اهمیت بسیار زیادی دارد. بسیاری 
از برندها در زمینه مدیریت بحران به ش��یوه های س��نتی اتکا دارند. این امر شامل 
تالش برای هم اندیش��ی مداوم و اتخاذ راهکارها به صورت دس��ته جمعی است. اگر 
ما در شرایط کنونی اقدام به استفاده از چنین شیوه ای کنیم، مدت زمان زیادی را 
از دس��ت خواهیم داد. بهترین راهکار برای غلبه بر مش��کل کمبود زمان در چنین 
ش��رایطی ایجاد یک تیم ویژه اس��ت. این تیم در شرایط عادی هیچ فعالیتی ندارد. 
دلیل این امر عضویت اعضای آن در بخش های مختلف برندمان است. کاربرد اصلی 
تیم موردنظر پس از بروز بحران است. به این ترتیب امکان مدیریت بحران به صورت 

متمرکز مهیا می شود. 
بی تردید ایجاد یک تیم منحصر به فرد برای برند ایده جذابی محسوب می شود. 
نکت��ه مه��م در این میان انتخاب درس��ت اعضای تیم اس��ت. ما باید اف��راد دارای 
مهارت های مناس��ب در زمینه مدیریت بحران را در تی��م موردنظر عضو کنیم. در 
غیر این صورت سرنوشت مناسبی پیش روی تیم مدیریت ویژه مان نخواهد بود. اگر 
نسبت به مهارت های اعضای شرکت در زمینه مدیریت بحران تردید دارید، با انتخاب 
برخ��ی از افراد دارای عالقه و تحصیالت مرتبط با مدیریت بحران اقدام به برگزاری 
دوره ه��ای مهارت افزایی کنید. این امر تاثیر بس��یار مطلوبی بر روی بهبود عملکرد 

اعضای تیم ویژه در شرایط بحرانی خواهد داشت. 
یکی از مهارت های مهم برای تیم ویژه برند در زمان های خاص مربوط به استفاده 
درست از شبکه های اجتماعی اس��ت. وضعیت اکانت رسمی برند ما در شبکه های 
اجتماعی به هنگام بروز بحران باید منحصر به فرد باشد. برخی از برندها در شرایط 
بحرانی نیز واکنش یکسانی از خود نشان می دهند. به این ترتیب برندهای موردنظر 
فرصت طالیی برای تاثیرگذاری پایدار بر روی مخاطب هدف را از دست خواهند داد. 
تالش برای کمک به مخاطب هدف مهم ترین وظیفه تیم ویژه هر برند محسوب 
می شود. پیش نیاز دستیابی به این هدف شناخت درست مخاطب هدف است. امروزه 
ما با طیف یکدستی از مخاطب هدف مواجه نیستیم. به همین خاطر باید گروه های 
مختلف مخاطب هدف را به طور یکسان مورد شناسایی قرار دهیم. این امر به ما در 

زمینه مدیریت بهینه بحران کمک خواهد کرد. 
اطمینان از آگاهی کارمندان نسبت به وضعیت سازمان

شاید گاهی اوقات برندها امکان گردآوری کارمندان در کنار هم را نداشته باشند. 
این امر در شرایط شیوع ویروس کرونا به بهترین شکل ممکن مشاهده می شود. نکته 
مهم چنین شرایطی اطمینان از آگاهی تمام اعضای شرکت نسبت به وضعیت برند 
اس��ت. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین خواهد 
رفت. وقتی یک برند در زمینه مدیریت درس��ت کارمندانش موفق عمل نکند، چه 

انتظاری از فعالیتش در زمینه مدیریت دیگر کاربران خواهد بود؟ 
برندهای بزرگ دارای کارمندان به نسبت مشهوری هستند. این کارمندان شاید 
الگوی حرفه ای بخش قابل توجهی از مردم باش��ند بنابراین واکنش درست آنها در 
مواجه��ه با بحران های مختلف کلی��دی خواهد بود. یکی از نکات مهم در این میان 
نحوه فعالیت چهره های شناخته شده هر برند در شبکه های اجتماعی است. این امر 
در شرایط عادی نیز دارای اهمیت است، اما وقتی بحران ها بروز پیدا می کنند، نکات 

مهم نیز دارای اهمیت فزاینده خواهند شد. 
یکی از بهترین راهکارها برای ش��ناخت درس��ت مهارت کارمندان در مواجهه با 
بحران های مختلف ایجاد سناریوهای فرضی است. این امر نحوه واکنش کارمندان در 
شبکه های اجتماعی را نشان خواهد داد. یکی از بهترین واکنش ها در زمینه بحران 
حمل س��الح مربوط به تدی کارتزمن است. وی یکی از کارمندان یوتیوب در شهر 
س��ان برونو است. او در توییتر نسبت به تداوم امکان حمل سالح، حتی نمونه های 
سنگین، به انتقاد از سیاست های دولت آمریکا پرداخته است. شاید در نگاه نخست 
حمل س��الح امری مرتبط با کس��ب و کار یوتیوب نباشد، اما نگرانی های اجتماعی 
باید برای برندها مهم تلقی ش��ود. چنین واکنش هایی از س��وی برخی از بالگرهای 
مشهور در سراسر جهان نسبت به وضعیت رانندگان سرویس تاکسی اوبر نیز اظهار 
شده است. چنین واکنش هایی تاثیر بسیار بیشتری نسبت به اظهارنظرهای سطحی 

یا کلیشه ای دارد. 
تعامل همراه با صداقت و امیدبخشی

یک��ی از مهم ترین عوام��ل موفقیت در زمینه مدیریت بح��ران تعامل صادقانه با 
مخاطب هدف اس��ت. اگر ما در زمینه کسب و کارمان با مشکالتی مواجه هستیم، 
س��رپوش  گذاری بر روی آنها هیچ فایده ای نخواهد داش��ت. چنی��ن امری در مورد 
بحران ه��ای همه گیر نیز صحت دارد بنابراین ما بای��د برنامه مدیریت بحران مان را 

براساس عامل صادقانه و بیان نکات درست بنا کنیم. 
شاید در نگاه نخست بیان تمام نکات واقعی از سوی برندها همراه با ریسک های 
زیادی باشد. نکته مهم در این میان امیدبخشی به مخاطب هدف است. اگر ما انگیزه 
و انرژی م��ان برای مقابله با بحران را از دس��ت دهیم، دیگر توانی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف نخواهیم داش��ت. ما همیشه به عنوان الگوی اصلی مخاطب 
برای مقابله و مدیریت بحران جلوه می کنیم. در این شرایط بروز نشانه های ضعف یا 

ناامیدی بدترین نتیجه را به همراه خواهد داشت. 
یک��ی از بهترین واکنش های امیدبخش و در عین حال مثال زدنی مربوط به برند 
چیکویتا، فعال در زمینه توزیع موز در سراس��ر دنیا اس��ت. این برند پس از ش��یوع 
ویروس کرونا اقدام به تغییر لوگوی خود کرد. به این ترتیب لوگو برند در چارچوبی 
بزرگ تر قرار گرفت. این امر مخاطب را با لوگوی کوچک تر چیکویتا همراه با حاشیه 
زرد رنگ مواجه کرد. نحوه واکنش ادمین های برند نس��بت به این اتفاق مثال زدنی 
است: »مشهورترین برند تولید و توزیع موز در سراسر دنیا؛ آیا دل تان برای لوگوی 
س��ابق ما تنگ شده است؟ لوگوی ما اکنون در حال رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
است.« این واکنش در بخش بیوگرافی اکانت رسمی چیکویتا در توییتر به بهترین 

شکل مخاطب هدف را نسبت به رعایت فاصله گذاری اجتماعی ترغیب می کند. 
یکی دیگ��ر از واکنش ها در زمین��ه ویروس کرونا مربوط ب��ه کمیته بین المللی 
المپیک است. این کمیته در واکنش به شیوع ویروس کرونا در نخستین گام نسبت 
به انتش��ار توصیه های کاربردی اقدام کرد. پس از ش��یوع گسترده این ویروس نیز 
بحث های مختلفی درباره به تعویق انداختن زمان برگزاری مسابقات المپیک مطرح 
شد. در نهایت نیز المپیک ۲۰۲۰ به سال بعد انتقال یافت. این امر به خوبی واکنش 

مناسب در قبال یک بحران اجتماعی را نشان می دهد. 
توجه صرف به منابع رسمی

وقتی ش��رایط بحرانی پدید می آید، اخبار دروغ و ش��ایعات نیز به شدت افزایش 
می یابد. یکی از وظایف اصلی برندها در چنین ش��رایطی تالش برای کاهش اخبار 
دروغ اس��ت. انتظار اخبار و اطالعات از منابع رس��می بهترین راهکار برای مقابله با 
بحران های متعدد خواهد بود. به این ترتیب ما فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف با ارائه اطالعات درست را خواهیم داشت. 
اش��تباه بسیاری از برندها در شرایط بحرانی تالش برای انتشار هر نوع خبری در 
ارتباط با ش��رایط ناپایدار جاری است. این امر گاهی اوقات موجب بازنشر خبرهای 
جعلی نیز می ش��ود. ب��ه این ترتیب تالش برندها برای تاثیرگ��ذاری مثبت بر روی 
ش��رایط به بدترین شکل ممکن شکست می خورد. نکته مهم در این میان دشواری 
پاک کردن خاطرات بد مخاطب نسبت به یک برند، به ویژه در شرایط بحرانی، است. 
بی تردید همه ما در طول ماه های گذش��ته با نق��ل قول های عجیب و غریب در 
مورد ویروس کرونا مواجه شده ایم. این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها ایجاد 
کرده است. به این ترتیب آنها اتهام انتشار اخبار جعلی را دریافت کرده اند. اگر ما در 
تالش برای بهبود وضعیت برندمان و نقش آفرینی در ش��رایط بحرانی هستیم، باید 
نس��بت به انتظار اخبار درس��ت اطمینان حاصل کنیم. بهترین راهکار در این مورد 
بازنش��ر دقیق اخبار از منابع معتبر اس��ت. به عنوان مثال استفاده از سایت رسمی 
یونیسف یا سازمان جهانی بهداشت گزینه مناسبی محسوب می شود. هرچه فاصله 
میان بازنشر ما با منبع اصلی بیشتر باشد، امکان افزایش نکات جعلی یا شایعه ها در 

خبر اصلی بیشتر می شود. 
برخ��ی از برنده��ا در زمینه واکنش نس��بت به بحران ها عملکرد بس��یار کندی 
دارن��د. این امر ناش��ی از تالش برای راس��تی آزمایی اطالعات اس��ت. بدون تردید 
راستی آزمایی اطالعات اهمیت زیادی دارد، اما در شرایط بحرانی ما باید به اظهارنظر 
کارشناس های حرفه ای و منابع معتبر اطمینان کنیم. در غیر این صورت زمانی برای 

واکنش و تاثیرگذاری مطلوب باقی نخواهد ماند. 
برترین نمونه های مدیریت آنالین بحران

در بخش پایانی مقاله کنونی به بررسی برخی از بهترین برندها در زمینه مدیریت 
بحران از طریق شبکه های اجتماعی خواهیم پرداخت. 

۱. موسسه ولث سیمپل
موسس��ه ولث س��یمپل در زمینه ارائه خدمات مالی فعالیت دارد. بی تردید بروز 
بحران در سراس��ر دنیا موجب افت میزان درآمد افراد و رکود اقتصادی می شود. به 
این ترتیب نیاز مردم به اطالعات دقیق در زمینه مدیریت امور مالی به شدت افزایش 
پیدا می کند. نکته مهم در این میان فعالیت مناسب موسسه ولث سیمپل در زمینه 
انتش��ار نمودارهای مفهومی برای بیان میزان تاثیرگذاری ش��رایط بر روی وضعیت 
مالی مردم نقاط مختلف جهان اس��ت. این امر شاید در نگاه نخست بسیار ساده به 
نظر برسد، اما تاثیرگذاری زیادی بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. موسسه ولث 
س��یمپل نیز به خوبی از این موضوع آگاهی دارد. ب��ه همین خاطر از انتظار دقیق 
اطالعات به عنوان ابزاری برای مقابله مناسب با ویروس کرونا استفاده کرده است. 

2. موسسه دیوید سوزوکی
یک��ی از بهترین نمونه ه��ای مربوط به دعوت مخاطب هدف ب��ه ماندن در خانه 
مربوط به موسسه دیوید سوزوکی است. این موسسه با انتشار تصاویر زیبا از طبیعت 
اق��دام به دعوت از مخاطبانش به مان��دن در خانه به منظور مقابله با ویروس کرونا 
کرده است. هدف اصلی از انتشار تصاویر مربوط به طبیعت از سوی این برند دعوت 
مخاطب به ماندن در خانه و مشاهده تصاویر حیرت انگیز از طبیعت به جای حضور 

واقعی در مکان های موردنظر است. 
3. موسسه پزشکی اوسموسیس

اوسموسیس یک پلتفرم آنالین ارائه آموزش های پزشکی است. این برند در طول 
مدت شیوع ویروس کرونا اقدام به ارائه خدمات رایگان به صورت آنالین کرده است. 
هدف اصلی این برند کاهش میزان حضور مردم در مراکز درمانی است. به این ترتیب 
امکان مدیریت ویروس کرونا بدون نیاز به مراجعه به مراکز درمانی فراهم خواهد شد. 
blog.hootsuite.com :منبع

استراتژی های بازاریابی محصوالت پزشکی و 
دارویی برای بیماران و پزشکان

این ن��وع بازاریابی به بازاریابی های محصوالت پزش��کی و دارویی 
ک��ه ش��رکت های دولتی و خصوصی به تولید و توزیع آنها مش��غول 

هستند اطالق می شود.
مشتریان اصلی این داروها پزش��کان، پرسنل های آزمایشگاهی و 
بیماران هستند. بنابراین برای بازاریابی این محصوالت باید تبلیغات 
و اس��تراتژی های بازاریاب��ی متفاوت��ی انتخاب ش��ود، چراکه اقالم 
موردنیاز پزش��کان با بیماران و س��ایر افراد متفاوت است. پس بهتر 
اس��ت برای بازاریابی این دس��ته از محصوالت مش��تریان خود را به 

خوبی بشناسیم و متناسب با آنها به تبلیغ و بازاریابی بپردازیم.
می توانی��م بازاریاب��ی ب��رای اقالم پزش��کی و داروی��ی را یکی از 
دش��وارترین بازاریابی ها بدانی��م، چراکه رقابت در این بازار بس��یار 
باالس��ت و از طرفی ش��باهت بین این محصوالت بس��یار کم است؛ 
به گونه ای که تمایز بین آنها در اکثر موارد بس��یار س��خت است. به 
ویژه برای مش��تریانی که به عنوان بیمار از این محصوالت اس��تفاده 
می کنند یکی از س��خت ترین کارها این اس��ت که بین دو محصول 
مش��ابه از شرکت های مختلف نمی توانند تمایز قائل شوند و کیفیت 
آنه��ا را به خوبی ارزیاب��ی کنند. در نتیجه ب��رای بازاریاب ها نیز هر 
چقدر فاصله بین محصوالت و تمایز آنها کمتر می شود هم بازاریابی 
اهمیت بس��یار زی��ادی پیدا می کن��د و هم اینکه بر دش��واری کار 

بازاریاب ها اضافه می شود.
هم اکنون به استراتژی های بازاریابی متخصصان و بیماران در این 

قسمت می پردازیم.
از نظر راهبردی و اس��تراتژیکی، این مسئله که مخاطبان مناسب 
خود را بشناس��یم از اهمی��ت زیادی برخوردار اس��ت. همانطور که 
می دانیم، بیماران و مصرف کنندگان اقالم پزش��کی س��عی می کنند 
محص��ول موردنیاز خود را با مش��ورت پزش��کان تهیه کنند و کمتر 
پیش می آید که خود افراد اقدام به خرید محصولی کنند یا تا زمانی 
که به آن نیاز پیدا کنند به س��مت استفاده از این محصوالت بروند. 
همچنین در صورتی که محصولی را پزش��ک معرفی یا تجویز کرده 
باشد آنها با هر قیمتی و در هر تعدادی که باشد خریداری می کنند. 
به ویژه اگر محصول، تحت پوشش بیمه باشد این رفتار را بیشتر در 
آنها مش��اهده می کنیم بنابراین، شناخت مخاطبان و رفتارهای آنها 
برای بازاریابی در این حوزه بسیار مهم است. در ادامه به نکات مهم 
در بازاریاب��ی این محصوالت برای دو دس��ته عمده مصرف کنندگان 

این محصوالت یعنی پزشکان و متخصصان و بیماران می پردازیم.
بازاریابی برای متخصصان و پزشکان

برای اینکه اس��تراتژی بازاریابی ش��ما برای متخصصان و پزشکان 
مفید باشد باید مالحظات زیر را در نظر بگیرید:

۱- محتوای خاص
ش��ما نمی توانید همان محتوایی را ک��ه در بازاریابی برای بیماران 
دارید برای پزش��کان و متخصصان نیز از آن استفاده کنید. محتوای 
ش��ما باید بس��یار متفاوت از زمانی باش��د که برای بیم��اران تولید 
می کنید. باید س��عی کنید تخصصی تر و متناس��ب تر به این مسئله 

بپردازید.
۲- به روز بودن

در اس��تراتژی های بازاریابی ب��رای متخصصان باید س��عی کنید 
به روزتر باش��ید و از روش های قدیمی استفاده نکنید. زیرا تغییرات 
و تحوالت در این حوزه بس��یار سریع تر اتفاق می افتد و متخصصان 
بیش��تر از س��ایر افراد به آپدیت بودن و به روز بودن محصول ش��ما 

اهمیت می دهند.
۳- جست وجو و تحقیقات

حتم��ا باید بازاریابی برای حوزه های پزش��کی ب��ا تحقیقات کافی 
انج��ام ش��ود، چراکه اطالعات ش��ما باید به روز باش��د و جمع آوری 

مطالب و تسلط در بازاریابی این حوزه کمی دشوار است.
بازاریابی برای بیماران

بازاریاب��ی محصوالت پزش��کی درخصوص بیم��اران متفاوت تر از 
پزشکان و متخصصان است.

۱- شناسایی نیازهای مش��تریان )مسائل مهم در کشف نیازهای 
مصرف کنندگان(:

مانند هر نوع بازاریابی دیگری در بازاریابی محصوالت پزشکی نیز 
الزم اس��ت نیازها و خواسته های مشتریان را بشناسیم و برنامه های 

بازاریابی و تولید محصوالت را به آن سمت هدایت کنیم.
۲- اس��تفاده از ش��بکه های اینترنتی و آنالین )مش��اوره بازاریابی 

اینترنتی(:
ام��روزه در ح��وزه پزش��کی و دارویی نی��ز مانند س��ایر زمینه ها، 
مش��تریان و مصرف کنن��دگان ب��ه اولی��ن فضایی که برای کس��ب 
اطالعات درخصوص محصوالت پزشکی و دارویی و تفاوت و کیفیت 
آنها مراجعه می  کنند گوگل اس��ت. پس بهتر اس��ت در اینترنت نیز 
حضور فعال داش��ته باش��ید و بتوانید عالوه بر اینکه اطالعات خوبی 
در اختی��ار مخاطبان خود قرار می دهی��د بلکه بتوانید با آنها ارتباط 
خود را حفظ کنید و محتوای علمی و مناسبی برای آنها تهیه کنید.
qmpmarketing :منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی الگوهای نقش آفرینی برندها در مقابله با ویروس کرونا

مدیریت ویروس کرونا با شبکه های اجتماعی

۱۱بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

به قلم: پیجی کوپر کارشناس بازاریابی و روابط عمومی
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دورکاری موفق با 8 راهکار ساده 

اگرچه دورکاری تا چند وقت گذش��ته تنها یک ش��یوه کاری محسوب می شد، با 
این حال در ش��رایط فعلی و همه گیر شدن ویروس کرونا، تنها راهکار ادامه فعالیت 
محسوب می شود. اگرچه این موضوع ساده به نظر می رسد، با این حال آمارها حاکی 
از آن است که افراد خصوصا در برخورد اولیه خود با این موضوع، مشکالت بسیاری 
دارند. به همین خاطر ارائه راهکارهایی برای موفقیت بیشتر در زمینه دورکاری، امری 
ضروری خواهد بود. درواقع اگر قدرت کنترل ش��رایط جدید خود را نداشته باشید، 
بدون شک در این زمینه متحمل سختی بسیاری خواهید شد. در این راستا به بررسی 

هشت راهکار ساده و در عین حال موثر در این رابطه خواهیم پرداخت. 
۱-گوشی تلفن همراه خود را کنار بگذارید 

یک نوتیفیکیشن ساده نیز می تواند تمرکز شما را بر روی کار برهم بزند. فراموش 
نکنید که هر اقدامی، نیاز به تمرکز خاصی دارد که بدون شک برای رسیدن به اوج 
آن، زمانی صرف شده است. به همین خاطر اگر به صورت مداوم وقفه ای ایجاد شود، 
ممکن اس��ت یک فعالیت یک ساعته، تمام روز ش��ما را درگیر نگه دارد. همچنین 
ضروری اس��ت تا با تمامی افراد خانواده، زمان های کاری خود را هماهنگ س��ازید تا 
امکان ایجاد فضایی آرام وجود داشته باشد. نکته دیگری که باید توجه داشته باشید 
این است که حتما یک بطری آب و مقداری خوراکی را در دسترس خود قرار دهید. 

این موضوع باعث می شود تا نیاز به ترک اتاق، به کمترین میزان خود برسد. 
2-برنامه روزانه داشته باشید 

یک برنامه روزانه ثابت به ش��ما کمک خواهد کرد تا کار و زندگی ش��خصی خود 
را در کنار هم داشته باشید. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
حتی ممکن اس��ت مجبور باشید که در سه قسمت، اقدامات کاری روزانه خود را به 
پایان برس��انید. به همین خاطر ضروری اس��ت تا از قبل تمامی اقدامات مهم روزانه 
خود را یادداش��ت کرده و بهترین نظم و ترتیب بن��دی را برای آنها ایجاد کنید. این 
نکته را همواره به خاطر داشته باشید که شما می توانید از کمک اطرافیان خود نیز 
استفاده کرده و مسائل را برای خود ساده تر کنید. برای مثال می توانید از فرزندان خود 

بخواهید که صبحانه را خودشان آماده کنند. 
3-سحرخیز باشید 

اگرچه قرنطینه خانگی تمایل افراد را به شب زنده داری افزایش داده است، با این 
حال توصیه می شود که شما برنامه خواب خود را بدون تغییر باقی نگه دارید. علت 
این امر به این خاطر است که دیر خوابیدن، باعث می شود تا ذهن و جسم همچنان 
خس��ته باقی بماند. این امر بدون شک بر روی عملکرد شما تاثیرگذار خواهد بود، با 
این حال اگر صبح خود را قبل از طلوع خورشید آغاز کرده و یک ورزش سبک نظیر 
یوگا را داش��ته باشید و یک دوش آب س��رد را تجربه کنید، بدون شک آماده روزی 
فوق العاده خواهید بود. همچنین توجه داشته باشید که بهتر است فضای کاری شما، 
ثابت باقی بماند. در نهایت فراموش نکنید که از زمان مرده خود استفاده کرده و در 

رابطه با فعالیت های کم اهمیت، اقدام به انجام چند کار به صورت همزمان کنید. 
4-سرگرمی داشته باشید 

بهتر است که در زمان قرنطینه از خانه خود خارج نشوید. در این رابطه حتی برای 
انجام خریدها نیز بهتر است تا از فروشگاه  های اینترنتی استفاده کنید، با این حال اگر 
زندگی شما تنها به کار و انجام اقداماتی تکراری خالصه شود، احتمال بروز افسردگی 
در شما تشدید خواهد شد. درواقع یکی از آمارهای تلخ در رابطه با قرنطینه این است 
که میزان خش��ونت خانگی افزایش چشمگیری را پیدا کرده که دلیل آن را می توان 
افس��رده شدن و کالفگی مردم از احس��اس در قفس بودن، دانست. به همین خاطر 
شما نباید اجازه دهید که دچار روزمرگی شوید. به همین خاطر توصیه می شود که 
کارهای خود را تا حد امکان متنوع کنید. برای مثال یک فعالیت یکسان را برای هفت 
روز متوالی انجام نداده و آن را میان فعالیت های دیگر پخش کنید. همچنین از فرصت 
موجود می توانید برای انجام اقداماتی که تاکنون برای آنها زمان کافی را نداشته اید، 
استفاده کنید. برای مثال با فرزندان خود پلی استیشن بازی کرده و در کنار خانواده 
بهترین فیلم های تاریخ سینما را مشاهده کنید. این سرگرمی ها باعث می شود تا فشار 

وضع موجود کاهش پیدا کرده و به تقویت روابط درون خانوادگی نیز کمک کند. 
5-هوشمندانه فعالیت کنید

ب��دون ش��ک دورکاری از محدودیت هایی برخوردار اس��ت. به همین خاطر نباید 
تصور کنید که شما می توانید به مانند سابق اقدام کنید. درواقع اگر در گذشته برای 
ساده ترین کارها با مدیریت هماهنگی-های الزم را انجام نمی دادید، اکنون الزم است 
تا در این رابطه مکالمه های مداومی را داشته باشید تا از نتیجه بخش بودن تالش های 
خود، اطمینان داش��ته باشید. همچنین فراموش نکنید که دورکاری، ابدا به معنای 
انجام کارها به صورت شخصی نبوده و شما همچنان باید به اصول کار تیمی پایبند 
باش��ید. برای این منظور استفاده از ویدئو کنفرانس و تماس تصویری الزامی خواهد 
بود. در نهایت توصیه می شود که تنها به اقداماتی توجه داشته باشید که در شرایط 

فعلی، اهمیت حیاتی را دارند.
۶-استراحت های مداوم داشته باشید 

این امر احتمال دارد که افراد به علت قرار داش��تن در خانه خود، تمایل به انجام 
کارهای بیشتری داشته باشند. این موضوع تنها زمانی سودمند خواهد بود که سالمت 
شما را با تهدیدی مواجه نسازد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
اگر از خسته شدن خود با استراحت های کوتاه و مداوم جلوگیری کنید، به مراتب بهتر 
از زمانی خواهد بود که به یک باره برای چند ساعت فعالیت کرده و پس از آن یک 
استراحت طوالنی را داشته باشید. برطبق یک آزمایش از طریق روش اول، در زمان 

نیز صرفه جویی جدی خواهد شد و احتمال خطا نیز به حداقل می-رسد. 
۷-به دیگران کمک کنید 

یکی از جذابیت های محیط کاری، ارتباط خوب همکاران با یکدیگر اس��ت. برای 
مثال ش��اهد این موضوع هس��تیم که افراد حتی به صورت داوطلبانه به هم کمک 
می کنند که حس��ی فوق العاده را در هر فرد ب��ه وجود می آورد، با این حال قرنطینه 
باعث شده است تا امکان این فعالیت از بین برود. با این حال شما می توانید این اقدام 
را برای اعضای خانواده خود انجام دهید. برای مثال در کارهای خانه و مرور درس های 
کودکان خود کمک کنید. همچنین توصیه می ش��ود که مقاالت مرتبط با دورکاری 
را به صورت مداوم مورد مطالعه قرار داده و از جدیدترین راهکارها آگاهی پیدا کنید. 

8-محدودیت زمان داشته باشید 
در خانه کار کردن به این معنا است که ساعت کاری وجود نداشته و این امر باعث 
می ش��ود تا افراد آزادی عمل بیشتری را داشته باشند، با این حال بهتر است که در 
این رابطه خود ساعت مشخصی را تعیین کنید. این امر کمک خواهد کرد تا امکان 
برنامه ریزی های دیگر نیز وجود داشته باشد. فراموش نکنید که شرایط فعلی، فرصتی 
ایده-آل برای مطالعه بیشتر و افزایش مهارت ها محسوب می شود. به همین خاطر اگر 
زمان مشخصی برای فعالیت کاری خود تعیین نکرده باشید، احتماال سایر برنامه های 
ش��ما با مشکل مواجه خواهد شد. در نهایت بهتر است تا محدودیت زمانی برای هر 
فعالیت تعیین کنید تا از وقت گیر شدن آنها جلوگیری شود. برای مثال ممکن است 
در حین انجام کار، به ذهن ش��ما خطور کند که یک موضوع را س��رچ کنید، با این 
حال اگر محدودیت زمان وجود داشته باشد، عمال وقت چنین اقدامات فرعی را پیدا 
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وارن بافت، موسس برند برکشایر هاتاوی است که لقب موفق ترین سرمایه گذار 
قرن به وی اطالق می ش��ود. اگرچه وی در حال حاضر در آس��تانه ۹۰ سالگی به 
س��ر می برد، با این حال هنوز هم حضور فعالی در عرصه کاری خود دارد که این 
مدت از فعالیت، فوق العاده اس��ت. در این مقاله قصد معرفی حقایقی در رابطه با 
این شخصیت تکرارنشدنی را داریم که بدون شک هر فردی را شگفت زده خواهد 

کرد. در این راستا ۲۰ مورد منتخب را بررسی خواهیم کرد. 
۱-خرید اولین سهام در سن ۱۱ سالگی

اگ��ر بخواهیم برخی از افراد را دارای اس��تعدادهای خاصی تلقی کنیم، بدون 
ش��ک آقای باف��ت در زمینه هوش مالی، یکی از نوابغ محس��وب می ش��ود. وی 
نخس��تین سهام خود)Cities Service Preferred( را به ازای ۳۸ دالر برای 
هر س��هم خرید. این امر در حالی اس��ت که دوستان او همگی مشغول گذراندن 
دوران کودک��ی و انجام اقداماتی نظیر بیس��بال بودند، با این حال ذکر این نکته 
ضروری اس��ت که وی در خانواده ای متمول حضور داش��ت و پدر او هاوارد بافت 
نیز یک تاجر و سیاس��تمدار موفق محسوب می ش��د. همین امر نیز فضا را برای 

حضور سریع وی در بازار سهام مهیا کرد. 
2-کسب 53 هزار دالر تا سن ۱۶ سالگی

اگر از افراد مختلف در رابطه با سن شروع فعالیت تجاری خود سوال کنید، احتماال 
با پاسخی زیر ۲۰ سال مواجه نخواهید شد. این امر خصوصا در خانواده های ثروتمند، 
س��ن باالتری را شامل می شود، با این حال وارن بافت از همان ابتدا اعتقاد شدیدی 
به تالش برای مستقل بودن از خود نشان داده بود. برای مثال هنگامی که خانواده از 
اوهاما به نبراسکا نقل مکان کرد، وی هر روز صبح روزنامه واشنگتن پست را در درب 
منازل توزیع می کرد و از این طریق ماهیانه در حدود ۱7۵ دالر درآمد داشت. برای 
ارزش این کار تنها کافی است بدانید که این میزان بیش از درآمد اغلب معلمان آن 
شهر بوده است، با این حال وی تنها به این اقدامات خود را محدود نکرده و چندین 
فعالی��ت جانبی دیگر نظیر فروش توپ گلف را نیز به صورت مداوم انجام می داد که 
نتیجه آن کس��ب درآمد باورنکردنی ۵۳ هزار دالر تا س��ن ۱۶ س��الگی  بود. درواقع 
اگرچ��ه خانواده ثروتمند آقای بافت، ش��روع فعالیت را برای وی آس��ان کرد، با این 
حال بدون شک رسیدن به جایگاه فعلی را باید تنها به حساب عملکرد فوق العاده و 

تالش های خود او دانست. 
3-رعایت رژیم کودکانه 

در یک��ی از مصاحبه ها وارن بافت راز س��رزندگی خ��ود را رعایت رژیم غذایی 
متف��اوت اعالم کرده اس��ت ک��ه از دو بخش مهم بس��تنی و کوکاکوال تش��کیل 
می ش��ود. درواقع علی رغم توصیه های پزشکان مبنی بر ضرورت کاهش مصرف 
نمک و ش��کر خصوصا در س��نین باال، وارن بافت عقی��ده ای کامال متفاوت دارد. 
درواقع مصرف حدود پنج قوطی کوچک کوکاکوال به صورت روزانه و تمایل زیاد 
به انواع بس��تنی ها موجب شگفت زدگی بسیاری از افراد شده است. وی علت این 
اقدام خود را یک تحلیل جالب عنوان کرده اس��ت. درواقع به عقیده او کمترین 
میزان مرگ و میر متعلق به کودکان ش��ش س��اله است که مصرف این دو ماده 
غذای��ی، در برنامه  آنها به وفور یافت می ش��ود، با این ح��ال برخی در این رابطه 
عقیده دارند که علت نام بردن از کوکاکوال، به خاطر بخشی از سهام این شرکت 
اس��ت که توسط وارن بافت خریداری شده و اقدام وی صرفا جنبه تبلیغاتی دارد 

و یک اقدام صرفا اقتصادی محسوب می شود. 
4-عدم قبولی در مدرسه کسب وکار هاروارد 

یکی از اتفاقات بس��یار عجیب این است که نابغه سرمایه گذاری، مجوز حضور 
در مدرسه کسب وکار هاروارد را پیدا نکرد. درواقع به عقیده مدیران این موسسه، 
آق��ای بافت از اس��تانداردهای الزم برخ��وردار نبود. این امر ب��رای او یک ضربه 
ش��دید محس��وب می ش��د و در مصاحبه خود عنوان کرده بود که حتی به کنار 
گذاشتن رویای خود نیز در آن مقطع فکر کرده است، با این حال پس از آگاهی 
از این موضوع که دو تن از اس��اتید محبوب او ب��ه نام های بنجامین گراهام)پدر 
سرمایه گذاری ارزشی( و دیوید داد، هنوز به تحصیل ادامه می دهند و در مدرسه 
کسب وکار کلمبیا مشغول به کار هستند، تمامی تالش خود را انجام داد تا امکان 

تحصیل خود را فراهم آورد که در این رابطه موفق هم بود. 
5-عدم تغییر محل سکونت 

ثروتمندتر شدن برای تقریبا تمامی افراد به معنای عضو کردن مداوم بسیاری 
از چیزها اس��ت که در این رابطه محل زندگی، اولویت اصلی محس��وب می  شود. 

با این حال جالب اس��ت بدانید که وی از س��ال ۱۹۵۸) ۲۸ سالگی( خانه خود را 
تغییر نداده است. درواقع سبک زندگی ساده او همواره مورد توجه افراد مختلف 
قرار گرفته اس��ت. وی تا چند هفته پیش، همچنان از گوش��ی س��اده نوکیا خود 
اس��تفاده می کرد که به خاطر خرید س��هام اپل، در نهایت ی��ک نمونه جدید را 

جایگزین آن کرد. در حال حاضر ارزش خانه او در حدود ۳۲ هزار دالر است. 
۶-عدم اطمینان اطرافیان 

هنگامی که در سال ۱۹۵۱)۲۱ سالگی( وارن بافت از همسر خود خواستگاری 
ک��رد، پدر زن او در یک گفت وگ��وی دو نفره به وی اعالم کرد که اطمینان دارد 
که به اهداف خود نخواهد رس��ید. علت این امر به این خاطر است که ثروت باال، 
در اختی��ار افرادی محدود قرار دارد که اجازه قرار گرفتن س��ایرین در جایگاهی 
ه��م رده خود را ب��ه دیگران نمی-دهند، با این حال وارن بافت باور پدر زن خود 
را در این زمینه تغییر داد. وی در مصاحبه ای عنوان کرد که بسیاری از اطرافیان 

او، به رویاهایی که در سر داشت باور نداشتند.
۷-ناهار میلیون دالری

بدون ش��ک هر ف��ردی تمایل دارد ت��ا حتی برای چد دقیق��ه در کنار چنین 
ش��خصیت بزرگی باشد. در این رابطه برخی برای صرف ناهار با او، پیشنهادهای 
باورنکردن��ی میلیونی را داده-اند. آقای بافت در این رابطه اقدامی جالب را انجام 
داده است و با قبول پیشنهادات، هزینه ها را به حساب موسسه خیریه خود واریز 
می کند. درواقع آقای بافت درس��ت به مانند دوس��ت صمیمی خود بیل گیتس، 
یکی از خیرترین افراد جهان محس��وب می ش��ود. وی همچنین اعالم کرده است 
ک��ه پس از مرگ، ۸۵درصد از ثروت او به بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس اهدا 

خواهد شد تا صرف امور خیریه شود. 
8-درآمد روزانه 3۷ میلیون دالر

در پایان س��ال ۲۰۱۳ ارزش دارایی آقای باف��ت از ۴۶ میلیارد به ۵۹ میلیارد 
دالر رس��ید که این امر به معنای میانگین ۳7 میلیون دالر درآمد روزانه اس��ت. 
علت این افزایش نیز سرمایه گذاری های فوق العاده او و رشد سهام-ها بوده است. 

۹-کسب ۹۰درصد دارایی پس از ۶۰ سالگی
علی رغم تصور عموم که به دنبال راهکاری برای کس��ب ثروت س��ریع هستند 
و س��نین باال را صرفا به معنای استراحت تلقی می کنند، با این حال جالب است 
بدانید که آقای بافت ۹۰درصد از دارایی های خود را پس از ۶۰ سالگی به دست 
آورده است، با این حال وی قبل از این سن نیز فردی ثروتمند محسوب می شد. 
ارزش خالص دارایی های وی در سن ۵۲ سالگی، ۳7۶ میلیون دالر بود که  تنها 

هشت سال بعد به رقم باورنکردنی ۳.۸ میلیارد دالر رسید. 
۱۰-عدم تمایل به شبکه های اجتماعی

وارن بافت هیچ گاه به ش��بکه های اجتماعی روی خوش نش��ان نداده اس��ت، 
ب��ا این حال یک حس��اب رس��می از وی در توییتر وج��ود دارد که بیش از یک 
میلی��ون دنبال کنن��ده را دارد، با این حال وی اعالم کرده اس��ت که هیچ یک از 
مطالب منتشرش��ده، توسط خود او نوشته نشده و تنها به علت اصرار شدید یکی 
از دوس��تان، قبول کرده اس��ت که در این ش��بکه حضور پیدا کند. نکته جالب تر 
این اس��ت که در حس��اب رس��می، حتی یک نفر نیز در فهرس��ت دنبال شده ها 

وجود ندارد. 
۱۱-2۰ دست کت  و شلوار رایگان 

وی در مصاحبه های خود از مادام لی به عنوان یک خیاط و در عین حال یک 
بازاریاب حرفه ای نام برده اس��ت. علت این امر به خاطر ش��یوه کاری متفاوت او 
اس��ت. درواقع وی در یکی از سفرهای خود به کش��ور چین، با خیاطی در هتل 
مواجه شد که بدون فوت وقت، اقدام به اندازه گیری سایز آقای بافت کرد و اعالم 
کرد که هر یک از کت های موجود در کاتالوگ را به صورت رایگان به وی تقدیم 
خواهد کرد. این اقدام متفاوت او، به نظر آقای بافت بس��یار جالب و خالقانه بود 
و باعث همکاری این دو و کسب شهرت برای این خیاط شد. در حال حاضر وی 
خیاط مخصوص بس��یاری از چهره های مطرح دیگر نظیر بیل گیتس نیز اس��ت. 
جالب است بدانید که در حال حاضر ۲۰ دست کت  و شلوار طراحی شده توسط 
ای��ن خیاط در منزل آقای بافت وجود دارد که برای هیچ یک از آنها هزینه ای را 

پرداخت نکرده است. 
۱2-میزان مطالعه باال 

۸۰درصد از زمان آقای بافت در طول روز، صرف مطالعه می ش��ود. وی در این 
رابطه برنامه دقیقی دارد. برای مثال س��اعت اولیه صبح را صرف مطالعه روزنامه 
می کند. وی راز اصلی موفقیت را مطالعه مداوم اعالم کرده اس��ت. درواقع اگرچه 
عمر انس��ان برای مطالعه تمامی کتاب ها کافی نخواهد بود، با این حال هر فردی 

باید در این زمینه نهایت تالش خود را انجام داده و اولویت داش��ته باش��د. برای 
مثال برای یک س��رمایه گذار، کتاب های اقتص��ادی از اهمیت به مراتب باالتری 

نسبت به رمان برخوردار خواهد بود. 
۱3- مسابقه  میلیون دالری

از س��ال ۲۰۱۴ آقای بافت یک مس��ابقه جالب را برای تمامی کارمندان خود 
طراحی کرده اس��ت که برطبق آن فرد برنده تا پایان عمر هر س��ال یک میلیون 
 NCAA دالر را دریافت خواهد کرد. برای برد تنها کافی اس��ت تا ۱۶ تیم برتر
را حدس بزنند. این مس��ابقات بسکتبال، هر س��اله بین دانشگاه های برتر آمریکا 

برگزار می شود. 
۱4-تنها باقی مانده نسل نوکیا

اگ��ر به ۵۰۰ ف��رد ثروتمند جهان نگاهی بیندازید، تمامی آنها از گوش��ی های 
هوشمند استفاده می کنند، با این حال تا چند هفته پیش آقای بافت همچنان از 
گوشی ساده نوکیا خود استفاده می کرد. وی در این رابطه عقیده دارد که هر فرد 
باید با وس��ایل و به سبکی که راحت تر است زندگی کند. درواقع از وی به عنوان 

تنها بازمانده عصر گوشی های تاشوی نوکیا نام برده می شود. 
۱5-شگفت زدگی از رفتار کودکان 

یکی از عادت های همیش��گی آقای بافت این اس��ت که نوه های خود به همراه 
دوس��تان آنها را هر یکش��نبه به یکی از ش��عبه های Dairy Queen که یکی 
از برندهای مطرح در زمینه تولید انواع بس��تنی اس��ت، دع��وت می کند. وی در 
مصاحبه ای اعالم کرده اس��ت که از وابستگی شدید کودکان به گوشی های تلفن 
همراه خود بس��یار متعجب اس��ت و آن را تهدیدی برای رش��د طبیعی می داند. 
درواقع کودکان بس��یار کم از گوش��ی خود جدا ش��ده و با اطرافیان معاش��رت 
می کنند. البته برخی س��ن باالی وی و شکاف نسل ها را دلیل این موضوع عنوان 
کرده اند. با این حال با نگاهی به اطراف، متوجه می-شویم که این نگرانی احتماال 

درست خواهد بود. 
۱۶-ارسال تنها یک ایمیل 

دلیل عدم استفاده از ایمیل نیز داستانی جالب را دارد. وی در سال ۱۹۹7 ایمیلی 
را از سوی یکی از دوستان خود به نام جف رایکس دریافت کرد که در آن زمان مدیر 
اجرایی مایکروس��افت بود. در این نامه دلیل عدم اس��تفاده و سرمایه گذاری بر روی 
مایکروسافت سوال شده بود که وارن بافت دالیل خود را ارسال کرد. با این حال این 
پیام پس از مدتی در روزنامه وال اس��تریت ژورنال به چاپ رسید و باعث شد تا این 

پیام، اولین و آخرین استفاده وارن بافت از ایمیل باشد. 
۱۷-مدال آزادی

بافت در س��ال ۲۰۱۱ م��دال آزادی که باالترین افتخار غیرنظامی در کش��ور 
آمریکا محسوب می ش��ود را از دستان باراک اوباما دریافت کرده است. علت این 
امر کمک های اقتصادی زی��اد وی به نیازمندان و فعالیت های تجاری مثال زدنی 
است که به پویایی هرچه بیشتر اقتصاد این کشور کمک کرده است. باراک اوباما 
در رابطه با ش��خصیت وارن بافت اعالم کرده اس��ت که او از جمله محدود افراد 
درستکاری است که در دسته ثروتمندترین افراد قرار دارد و به همین خاطر یک 

الگو تکرارنشدنی برای هر فردی خصوصا نسل جوان محسوب می شود. 
۱8-طرفدار سریال برکینگ بد

تصور عالقه به یک س��ریال توس��ط فردی که ۸۰درصد زمان طول روز خود را 
به مطالعه می گذراند، بس��یار س��خت است، با این حال آقای بافت در سوال یکی 
از مجری ها نس��بت به س��ریال مورد عالقه خود، برکینگ بد را نام برده اس��ت. 
جالب اس��ت بدانید که پس از این مصاحبه، تعداد بیننده های آن نیز افزایش��ی 

چشمگیر را پیدا کرد. 
۱۹-عالقه شدید به مطالب طنز

آق��ای بافت نه تنه��ا به مطالب طنز عالق��ه زیادی دارد، بلک��ه خود نیز یکی 
از اف��رادی اس��ت که در گروه های دوس��تانه خود ش��روع به تعری��ف کردن آنها 
می کن��د. این امر نش��ان از روحیه ب��االی وی دارد. این امر در حالی اس��ت که 
در نظرس��نجی های انجام ش��ده، وارن بافت جزو گزینه ه��ای اصلی جدی ترین 

ثروتمندان جهان محسوب می شود. 
2۰-شاعری

وارن بافت در طول زندگی خود در کنار جمالت ارزش��مند، چندین ش��عر را 
س��روده است. به عقیده وی ش��عر به افراد خصوصا در زمان هایی که از وضعیت 
روحی خوبی برخوردار نیس��تند، کمک ش��ایانی را خواهد کرد. این اقدام در بین 

کارآفرین ها امری نادر محسوب می شود.
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وارن بافت و حقایقی که شما را شگفت زده خواهد کرد 
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قـم - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با نیمه ش��عبان ش��بکه 
فاضالب بیمارس��تان فرقانی قم با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال با 

حضور استاندار قم وارد مدار بهره برداری شد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قم، دکتر 
بهرام سرمست استاندار قم گفت: شبکه فاضالب بیمارستان فرقانی و 
مجتمع میثاق به همت شرکت آب و فاضالب استان، با اعتباری بالغ 
بر ۴۰ میلیارد زودتر از زمان بندی اجرا و به بهره برداری رسید. وی در 
ادامه با حضور در مرکز ۱۲۲ شرکت آب و فاضالب، از نرم افزار یکپارچه 
مدیریت ارتباط با مشتریان این مرکز رونمایی کرد و پاسخگویی ۲۴ 
ساعته به ش��هروندان در تمام ایام هفته، افزایش پاسخگویی، کاهش 
مراجع��ه حضوری و تحقق دول��ت الکترونیک از جمل��ه مزایای این 
نرم افزار برشمرد. دکتر سرمست شرکت آب و فاضالب استان را زمینه 
ارائه خدمات غیرحضوری، در کش��ور پیشتاز دانست و اظهار داشت: 
آبفای استان توانسته با اجرای این طرح خدمات خوبی را به شهروندان 
عزیز ارائه دهد. وی ضمن قدردانی از خدمات ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان یادآور شد: این شرکت جزو دستگاه هایی به شمار می رود که 

همواره نسبت به تعهدات کاری وفادار بوده است.

 ارائه تمام خدمات آبفا 24 ساعته و به صورت غیرحضوری
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم نیز در حاشیه این مراسم با 
اشاره به اینکه بیمارستان فرقانی فاقد زیرساخت های دفع بهداشتی فاضالب 
بود گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا، شبکه فاضالب این بیمارستان با 
بسیج تمام امکانات و تجهیزات و پیمانکاران در کمتر از یک ماه با اجرای 
بیش از ۲ هزار متر لوله گذاری به انجام رسید و وارد مدار بهره برداری شد. 

وی با اشاره به مشکالت دفع بهداشتی فاضالب مجتمع میثاق در خیابان 
۱۵ خرداد اظهار داش��ت: با توجه به اینکه ساکنان این مجتمع با چالش 
مواجه بودند شبکه فاضالب آن با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان به اجرا 
رسید. دکتر علی جان صادق پور همچنین با اشاره به شیوع بیماری کرونا 
و لزوم عدم خروج شهروندان از منازل، از توسعه مرکز ۱۲۲ آبفا و گسترش 
ارائه خدمات غیرحضوری به مشترکان تأکید کرد: تمام ساکنان استان اعم 
از شهری و روستایی می توانند به صورت ۲۴ ساعته خدمات مورد نیاز خود 

را از شرکت آب و فاضالب از طریق این مرکز دریافت کنند.
وی با بیان اینکه تمام خدمات فوریتی و غیر فوریتی ش��رکت آب 
و فاض��الب به صورت غیرحضوری و ش��بانه روزی از مرکز ۱۲۲ قابل 
دریافت است، از شهروندان خواست قبل از هرگونه مراجعه حضوری 
از طریق تلفن ۱۲۲ درخواست های خود را پیگیری کنند. مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان با تأکید بر لزوم بسیج همگانی برای 
مقابله با ویروس کرونا گفت: ش��رکت آب و فاضالب از ابتدای شیوع 
کرونا به صورت شبانه روزی در کنار مدافعان سالمت نسبت به تأمین 
آب سالم و بهداش��تی با سخت گیری های بیشتر در خصوص رعایت 

استانداردها اقدام کرده است.

اهـواز – شـبنم قجاوند: مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزس��تان با بیان اینکه بیماری کرونا تاثیری در خدمات رسانی این 
شرکت نداشته است، گفت: وظیفه ما تامین برق پایدار برای مشترکین 

بوده و در این شرایط حساس مسئولیت ما دوچندان شده است.
محمود دشت بزرگ اظهار داشت: تامین برق در شرایط عادی نیز 
با توجه به پراکندگی خطوط و پست های انتقال و فوق توزیع تحت 
نظارت این ش��رکت در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، 
یک فعالیت س��خت و پر تالش بوده و حال کرونا ویروس ش��رایط را 

سخت تر کرده است.
وی با بیان اینکه عملیات ضد عفونی پست های برق ) بیش از ۱۰۰ 
پست( و ساختمان های شرکت به صورت مستمر در حال انجام است، 
تصریح کرد: هرچند نگرانی هایی در مبتال ش��دن پرس��نل علی رغم 
رعایت مسائل بهداشتی به کرونا وجود دارد اما بخشنامه های تعدیل 
نیرو تاثیری در کاهش تع��داد گروهای عملیاتی، تعمیرات و حوادث 
نداشته و تنها در بخش پس��ت های برق در حال حاضر ۸۲۳ اپراتور 
به صورت شیفتی در ۲۲۱ پست وظیفه برقرسانی را انجام می دهند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تامین برق پایدار را هم 
راستای تالش های حافظان سالمت دانست و افزود: در حالی که کادر 
درمانی در خط مقدم مقابله با کرونا ویروس هستند ما نیز در صنعت 
برق در تالش هستیم تا با تامین برق پایدار خللی در خدمات رسانی 
آنها نش��ود. دشت بزرگ تصریح کرد: برق پایدار همچنین کمک می 

کند در شرایط کنونی که مردم در قرنطینه خانگی هستند اموراتشان 
را به راحتی سپری کنند و در رفاه و آرامش باشند.

وی با درخواست از مردم برای ماندن در خانه و قطع زنجیره 
انتقال کرونا، تاکید کرد: هرچند تمام تالش��مان این است که 
در تامین برق مشکلی ایجاد نشود اما استمرار شرایط کرونایی 
مانع فعالیت های توس��عه ای شبکه برق خواهد شد و با توجه 
به تابستان جاری ممکن است در این زمینه با مشکالتی رو به 
رو ش��ویم. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
همانگونه که در س��یل سال گذش��ته و دیگر بحران ها خللی 
در برق رس��انی این شرکت وارد نشد در بیماری کرونا نیز این 
رس��الت را به درس��تی انجام خواهیم داد تا نگرانی دیگری از 

جنس خاموشی به مشکالت کشور اضافه نشود.
دشت بزرگ تاکید کرد: در هر اتفاق ناخوشایندی که در کشور رخ 
می دهد برق پایدار اس��ت و این تنها به این دلیل اس��ت که کارکنان 
این صنعت در هر شرایطی به صورت شبانه و روز در تالش هستند تا 

چراغ های زندگی روشن بمانند.

تبریز – ماهان فالح: طرح خود اظهاری قرائت کنتور آب 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی راه اندازی شده 

و از اول فروردین ماه سال ۹۹  آماده ارائه خدمات می باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با 
اعالم این خبر گفت: بمنظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
و در راستای خدمات رس��انی غیرحضوری از اول سال ۱۳۹۹ 
مامورین قرائت کنتور آب به درب منازل مراجعه نخواهند کرد 
و مش��ترکان می توانند بعد از دریافت پیامک از طرف شرکت 
آب و فاضالب اس��تان رقم کنتور آب خود را یادداش��ت نموده 
و از طریق تلفن همراه خود و به همان ش��ماره پیامک ارسال 

کنند. علیرضا ایمانلو افزود: در ش��رایط بحراني ناشی از شیوع 
کرونا س��المت همکاران و همه م��ردم در اولویت برنامه ریزي 
کاري ش��رکت آبفا استان قرار دارد و برای تحقق این امر مهم 
ضمن تاکید بر رویکرد صددرصدي ارائه خدمات غیر حضوري، 
روش  خود اظهاري توسط مشترکان جایگزین قرائت حضوری 
مامورین قرائت ش��ده تا از این طریق بتوانیم گامی ارزش��مند 
در راس��تای گذر از بحران کنونی برداریم. الزم به ذکر اس��ت 
مشترکان قبال نسبت به شناسایی کنتور خود بویژه در مجتمع 
های مسکونی اقدام نمایند تا در مواقع لزوم بتوانند ارقام کنتور 

را یادداشت و ارسال کنند.

ساری – دهقان : در این نشست که با حضور دکتر محمد مهدی 
ناصحی مشاور وزیر و دبیر هیات های امنا و شوراهای وزارت بهداشت 
درمان و نماینده وزیر بهداشت و درمان در مدیریت بیماری کرونا در 
استان های مازندران و گلس��تان برگزار شد درباره استقرار تجهیزات 
ازمایش��گاهی معتبر بیماران مش��کوک و مبتال ب��ه کرونا ، پیگیری 
اقدامات پیش��گیرانه ، اج��رای قرنطینه و ایزوله بیم��اران و خدمات 
الکترونیکی سالمت بحث ش��د . دراین جلسه دکتر ناصحی نماینده 
وزیر بهداشت و درمان با اشاره به انجام روشهای مختلف آزمایشگاهی 
در کش��ورهای دنیا اظهار داش��ت : با توجه به اینکه در حال حاضر با 
روش��ن ش��دن برخی از زوایای پنهان این بیماری توسط دانشمندان 
کشورهای مختلف ،اطالعات بیشتری از این بیماری در اختیار داریم 
روشها و تجهیزات ازمایشگاهی مطمئن تری را انتخاب می کنیم که 
ان ش��اء اله در آینده نزدیک در اختیار بخش های بهداشتی درمانی 
دولت��ی و خصوصی قرار خواهد گرف��ت . دکتر ناصحی نماینده وزیر 
بهداش��ت و درمان ضمن تشکر و قدردانی از تمامی اعضای ستاد در 
تش��کیل کمیته ها ، اس��تقرار نهادهای عملیاتی و نظارتی بهداشت 
، درم��ان ، مالی ، آموزش��ی ، اطالع رس��انی و روابط عمومی ، خرید 

تجهیزات ،جلب و هدایت کمکهای خیرین و مردمی اظهار داش��ت: 
خوشبختانه در استان مازندران با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده 
برای پیش��گیری و درم��ان بیماری کرونا از ابتدا تا کنون مش��کالت 
کمتری ایجاد ش��ده و با کمکهای استاندار محترم مازندران در بسیج 
همه نهادها و همکاری و مشارکت سازمانها و مردم ، نتایج خوبی در 
مدیریت این ویروس به دس��ت امده است. در ادامه دکتر سید عباس 
موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تشکر از دکتر ناصحی 
و کمکهای ایشان در ستاد فرماندهی کنترل ویروس کرونا اظهار داشت : 

وجود ایشان برای استان در این برهه حساس بسیار پر برکت و ارزشمند 
بوده و در شرایطی که برخی از اقدامات نیازمند طی کردن فرایندهایی 
در وزارت بهداش��ت و درمان است اقدامات و نظرات آقای دکتر ناصحی 
کار را برای استان تسهیل کرده است. رییس دانشگاه با تاکید بر جدی 
گرفتن موضوع قرنطینه و ایزوله افراد بیمار و مبتال به کرونا جهت قطع 
زنجیره انتقال بیماری اضافه کرد: فعال ارائه خدمات پزشکی ممنوع است 
و برای ارائه س��ایر خدمات پزشکی در مراکز درمانی و مطبها نیز برنامه 
ریزی در دست انجام است . وی همچنین به موضوع خدمات از راه دور 
اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایط حاضر باید از خدمات الکترونیک در 
ویزیت پرونده بیماران ، نسخه نویسی الکترونیک و سایر مباحث پزشکی 
اس��تفاده کرد. دکتر سید عباس موسوی بر مدیریت حضور یک سومی 
کارکن��ان ادارات در هفته بعد تاکید کرد و افزود : نباید با کاهش اندک 
آمار مبتالیان و بس��تری شدگان کرونا ، خوش بین بوده و بابت اجرای 
مراقبتهای بهداش��ت شخصی، بی توجه باشیم ، بلکه باید همه اقدامات 
پیشگیرانه را که تاکنون انجام داده ایم با دقت ادامه هیم تا هرچه زودتر 
آن را به صفر برسانیم . در ادامه این جلسه سایر اعضای ستاد نظرات و 

پیشنهادهای خود را در حوزه کاری مرتبط با بیماری کرونا ارائه کردند

تبریز – ماهان فالح: رئیس اتاق تبریز گفت: صاحبان صنایع 
و تجارت بایستی به مسئولیت اجتماعی خود در قبال شهروندان 
عم��ل کنن��د. یونس ژاِئله اف��زود: اتاق بازرگان��ی تبریز و بخش 
خصوصی استان در راس��تای ایفاء نقش در خصوص مسئولیت 
اجتماع��ی خ��ود، در مواجه با ویروس کرون��ا  از همان روز های 
نخس��ت نسبت به تأمین و توزیع اقالم بهداشتی موردنیاز مردم 
و بخش های درمان��ی از جمله تهیه و توزیع روزانه ۴ هزار لیتر 
الکل و موادضد عفونی کننده و ۱۰ هزار ماسک برای پیشگیری 
از شیوع این بیماری در سطح استان و همچنین تهیه مواد غذایی 
از جمله برنج، گوشت و سایر مواد غذایی به تعداد یک هزار بسته 
برای اقش��ار نیازمند جامعه اقدام نم��وده و این اقدامات تاکنون 
نیز ادامه داش��ته اس��ت. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 
کشاورزی تبریز با تشریح اهمیت موضوع و تاثیر بیماری کرونا در 
اقتصاد استان و کشور و با یادآوری نقش بخش خصوصی کشور 

در حمایت از بخش های درمانی و بنگاه های اقتصادی کوچک 
گفت: در چنین ش��رایط وی��ژه ای مردم و مس��ئوالن و فعاالن 
اقتصادی می بایس��ت با همدلی و هم افزایی برای مقابله با این 

مس��ئله تالش کنند. رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به نقش 
حمایتی از واحدهای کوچک تولیدی خاطر نشان کرد: در شرایط 
س��خت اقتصادی حاکم بر کشور و تش��دید این بیماری وظیفه 
دولت در ایجاد و اختصاص بس��ته های حمایتی برای واحدهای 
کوچک ضروری  بوده و این مهم می بایست با فرهنگ سازی در 

سایر سطوح جامعه نیز بکار گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه در چنین فضایی صاحبان صنایع و تجارت 
نیز بایستی به مسئولیت اجتماعی خود در قبال شهروندان عمل 
نمایند یادآور شد: شرایط فعلی ایجاب می کند تا بخش خصوصی 
در کنار مس��ئوالن دولت��ی قرار گرفته و تا شکس��ت کامل این 

ویروس در سطح کشور از هیچ تالشی دریغ ننمایند.
وی در پای��ان از همه فعاالن اقتص��ادی و واحد های تولیدی 
خواست با واریز نمودن کمک های نقدی خود تا شکست کرونا 

در این کار خیر مشارکت کنند.

بهره برداری از شبکه فاضالب بیمارستان فرقانی با حضور استاندار قم

رونمایی از نرم افزار ارتباط با مشتریان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

مسئولیت صنعت برق در شرایط کرونایی دو چندان شده است

در راستای مقابله با ویروس کرونا و از اول سال ۱3۹۹ انجام می شود؛

قرائت کنتورهای آب در آذربایجان شرقی از طریق خوداظهاری مشترکان

در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد :

نشست اعضای ستاد مدیریت کنترل و پیشگیری ویروس کرونا 

رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

صاحبان صنایع و تجارت به مسئولیت اجتماعی خود در قبال شهروندان عمل کنند

اجرای 43۰ کیلومتر شبکه گاز در گیالن 
رشت – زینب قلیپور:  شرکت گاز استان گیالن در سال ۹۸ توانست با برنامه ریزی درست و تامین 

اعتبار الزم بیش از ۴۳۰ کیلومتر شبکه گذاری گاز را در استان اجرا نماید.
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم خبر اجرای بیش از ۴۳۰ کیلومتر شبکه گاز 
در گیالن اظهار نمود: این میزان ش��بکه گذاری نس��بت به سال گذشته بیش از ۱۰ درصد رشد داشته 
اس��ت.مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان گیالن بیان نمود: علیرغم اتمام عملیات گازرس��انی در شهرهای 
استان در سال۹۳، این شرکت با همت بیشتری نسبت به گازرسانی به مناطق روستایی و حفرات خالی 
ش��هرها اقدام نموده و در همین راستا در سال گذشته بالغ بر ۳۸ کیلومتر شبکه گذاری گاز در حفرات 
خالی شهرها به انجام رسیده است.مهندس اکبر اظهار داشت: هم اکنون شبکه گاز به دورترین و صعب 
العبورترین نقاط اس��تان گیالن رسیده است و مجموعا بیش از ۲۱ هزار کیلومتر عملیات شبکه گذاری 
در استان اجرا شده است.وی همچنین از نصب ۱۳ هزار انشعاب گاز در سال گذشته خبر داد و گفت: با 
اجرای این عملیات، مجموع انشعابات گاز در گیالن به ۵۹۵ هزار انشعاب افزایش یافته است.مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن در پایان از همه مشترکین بویژه مشترکین جدید درخواست نمود تا با رعایت 

نکات ایمنی و استفاده از وسایل گازسوز استاندارد از گاز طبیعی را بهینه استفاده نمایند.

در دومین جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا مطرح شد
ممانعت از حضور همکاران پرریسک و فراهم نمودن شرایط دورکاري

 اهواز – شـبنم قجاوند: دومین جلس��ه س��تاد فرماندهي مقابله 
ب��ا ویروس کرونا در ش��رکت ملي مناطق نفت خی��ز جنوب با حضور 
مدیرعامل و مدیران ارش��د این ش��رکت  از طریق ارتباط تله کنفرانس 

برگزار شد.
در این جلسه، که به منظور بررسي اقدامات صورت گرفته در ارتباط 
با مقابله با ویروس کرونا برگزار ش��د، مدیرعامل ش��رکت ملي مناطق 
نفتخیز جنوب با تأکید بر اهمیت موضوع و لزوم برنامه ریزي مناس��ب 
براي مقابله با ش��یوع وی��روس کرونا گفت: تصمی��م گیري و برقراري 
شرایطي که تضمین کننده سالمت کارکنان و پایداري تولید باشد، مهمترین هدف تشکیل این کارگروه 

است.
مهن��دس احمد محمدي ادامه داد: پایش کلیه کارکنان مطابق با دس��تورالعمل هاي مربوطه مدنظر 
قرار گیرد و از حضور کارکنان مش��کوک و یا داراي تس��ت کرونا مثبت و یا کارکناني که یکي از اعضاي 
خانواده آنها داراي این بیماري است و همچنین همکاران داراي شرایط پرریسک و حساس به محل کار 
جلوگیري ش��ود. وي با اشاره به ضرورت حضور مدیران، رؤسا و سرپرستان در محل کار افزود: اقدامات 
الزم جهت ایجاد شرایط مناسب براي دورکاري تعدادي از کارکنان مطابق با دستورالعمل، ارجاع کارها 

و پایش نحوه انجام آنها باید به صورت روزانه توسط رؤسا و سرپرستان انجام شود.
مهندس احمد محمدي افزود: پایش و غربالگري نیروهاي اقماري، عملیاتي و نیز آن دسته از نیروهاي 
ستادي که براي انجام برخي وظایف به واحدهاي عملیاتي تردد مي  نمایند با نظارت و پیگیري اچ اس 

اي ستاد و شرکت هاي بهره برداري همچنان توسط بهداشت و درمان صنعت نفت انجام مي شود.
مهن��دس محمدی تاکید کرد: تأمین مواد ضدعفوني کننده س��طوح )گندزدا( از طریق ش��رکت هاي 
پتروشیمي، توزیع ماسک و مواد ضدعفوني کننده مطابق با رویه هاي موجود به صورت مستمر با از طریق 

اچ اس اي ستاد و شرکتهاي تابعه صورت گیرد.
مدیرعامل ش��رکت مل��ي مناطق نفتخیز جنوب درخصوص حضور کارکن��ان از هفته آینده نیز گفت: 
نحوه فعالیت کارکنان از روز ش��نبه مورخ ۲۳/ ۰۱/ ۱۳۹۹ تا اطالع ثانوي براس��اس دستورالعمل اعالم 
شده توسط ستاد ملي مبارزه با کرونا کشور با حضور دوسوم کارکنان در محل کار و یک سوم به صورت 
دورکاري و از س��اعت 7 صبح تا ۱۴ مي باش��د. وي با تأکید بر رعایت کامل الزامات اچ اس اي افزود: 
تمام��ي امور مربوط به برنامه تولید س��ال ۱۳۹۹، پیگیري طرح ها و پروژه ه��ا و نیز کارهاي ترمیمي، 
تعمیري و فعالیت شرکت  ها، مدیریت ها و ادارات ستادي بدون وقفه انجام مي شود و کاهش نیروها و 

ساعات کاري نباید خللي در انجام وظایف روزانه ایجاد کند.

در دومین جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا مطرح شد
ممانعت از حضور همکاران پرریسک و فراهم نمودن شرایط دورکاري

 اهواز – شـبنم قجاوند: دومین جلس��ه س��تاد فرماندهي مقابله 
ب��ا ویروس کرونا در ش��رکت ملي مناطق نفت خی��ز جنوب با حضور 
مدیرعامل و مدیران ارش��د این ش��رکت  از طریق ارتباط تله کنفرانس 

برگزار شد.
در این جلسه، که به منظور بررسي اقدامات صورت گرفته در ارتباط 
با مقابله با ویروس کرونا برگزار ش��د، مدیرعامل ش��رکت ملي مناطق 
نفتخیز جنوب با تأکید بر اهمیت موضوع و لزوم برنامه ریزي مناس��ب 
براي مقابله با ش��یوع وی��روس کرونا گفت: تصمی��م گیري و برقراري 
شرایطي که تضمین کننده سالمت کارکنان و پایداري تولید باشد، مهمترین هدف تشکیل این کارگروه 
است. مهندس احمد محمدي ادامه داد: پایش کلیه کارکنان مطابق با دستورالعمل هاي مربوطه مدنظر 
قرار گیرد و از حضور کارکنان مش��کوک و یا داراي تس��ت کرونا مثبت و یا کارکناني که یکي از اعضاي 
خانواده آنها داراي این بیماري اس��ت و همچنین همکاران داراي ش��رایط پرریس��ک و حساس به محل 

کار جلوگیري شود.
وي با اش��اره به ضرورت حضور مدیران، رؤس��ا و سرپرس��تان در محل کار افزود: اقدامات الزم جهت 
ایجاد ش��رایط مناس��ب براي دورکاري تعدادي از کارکنان مطابق با دستورالعمل، ارجاع کارها و پایش 

نحوه انجام آنها باید به صورت روزانه توسط رؤسا و سرپرستان انجام شود.
مهن��دس احم��د محمدي افزود: پایش و غربالگ��ري نیروهاي اقماري، عملیاتي و نیز آن دس��ته از 
نیروه��اي س��تادي که براي انجام برخي وظای��ف به واحدهاي عملیاتي تردد م��ي  نمایند با نظارت و 
پیگیري اچ اس اي س��تاد و ش��رکت هاي بهره برداري همچنان توسط بهداشت و درمان صنعت نفت 

انجام مي شود.
مهن��دس محمدی تاکید کرد: تأمین مواد ضدعفوني کننده س��طوح )گندزدا( از طریق ش��رکت هاي 
پتروشیمي، توزیع ماسک و مواد ضدعفوني کننده مطابق با رویه هاي موجود به صورت مستمر با از طریق 

اچ اس اي ستاد و شرکتهاي تابعه صورت گیرد.
مدیرعامل ش��رکت مل��ي مناطق نفتخیز جنوب درخصوص حضور کارکن��ان از هفته آینده نیز گفت: 
نحوه فعالیت کارکنان از روز ش��نبه مورخ ۲۳/ ۰۱/ ۱۳۹۹ تا اطالع ثانوي براس��اس دستورالعمل اعالم 
شده توسط ستاد ملي مبارزه با کرونا کشور با حضور دوسوم کارکنان در محل کار و یک سوم به صورت 

دورکاري و از ساعت 7 صبح تا ۱۴ مي باشد.
وي با تأکید بر رعایت کامل الزامات اچ اس اي افزود: تمامي امور مربوط به برنامه تولید سال ۱۳۹۹، 
پیگیري طرح ها و پروژه ها و نیز کارهاي ترمیمي، تعمیري و فعالیت ش��رکت  ها، مدیریت ها و ادارات 
س��تادي بدون وقفه انجام مي ش��ود و کاهش نیروها و ساعات کاري نباید خللي در انجام وظایف روزانه 

ایجاد کند.

کار متفاوت بسیج شهید عباسپور برای مقابله با کرونا
اهواز – شبنم قجاوند: حوزه بسیج شهید عباسپور صنعت آب و برق خوزستان بسته های حمایتی 
بین خانواده های محروم در مناطق حاش��یه شهر اهواز که کسب و کار آنها به دلیل کرونا تعطیل شده، 

توزیع کرد.
در این طرح افرادی که مشاغل خدماتی داشته اند و به دلیل کرونا بیکار و در خانه هستند شناسایی 

و بسته های حمایتی بین آنها توزیع شد.
بنا است در این طرح روزانه بالغ بر ۳ تا ۵ هزار از این بسته ها بین مناطق حاشیه شهر اهواز و دیگر 

شهرهای استان توزیع شود.
جهادگران بسیجی شرکت برق خوزستان نیز در این طرح متفاوت مقابله با کرونا، مشارکت دارند.

اخبـــار
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وی��روس کرون��ا س��ازمان ها را وادار ب��ه تجدیدنظ��ر در روش های 
کس��ب وکار و سیاس��ت گذاری های امنیتی، تداوم کسب وکار و اتخاذ 

روش های دورکاری کرده است.
 ویروس کرونا می تواند س��رعت تکام��ل کار را افزایش دهد و باعث 
ش��ود سازمان ها در همه چیز از کنفرانس ها گرفته تا همکاری فروش 
و بخش تج��اری، تجدیدنظ��ر کنند. چین از طری��ق محدودیت های 
س��نگین کس��ب وکار، مدارس و اجرای طرح قرنطینه با شیوع کووید 
۱۹ مبارزه کرد، اما زنجیره  تأمین این کشور هنوز بازیابی نشده است 
و بسیاری از شرکت ها با مشکالت سوددهی دست وپنجه نرم می کنند. 
همچنین طرح های قرنطینه در ایاالت متحده رو به گسترش هستند. 
س��فرهای خارجی و کنفرانس ها محدود ش��ده اند و بر مجموعه ای از 
کسب وکارها ازجمله شرکت های هوایی، رستوران ها و خرده فروشی ها 

تأثیر گذاشته اند.
ام��ا در چش��م اندازی طوالنی تر، وی��روس کرونا می توان��د تغییرات 
زیادی را در کارها به وجود بیاورد. همکاری بیش��تر وابس��ته به ویدئو 
ش��ده است. ممنوعیت س��فر می تواند روش های فروش و بازاریابی را 
متحول کند؛ زیرا ش��رکت ها متوجه شده اند که پروازهای بین مرزی 
برای نوشیدن و صرف شام، خروجی اقتصادی ندارند و در صورتی که 
بخش زیادی از نیروی کار بتوانند بدون کاهش بهره وری در خانه کار 

کنند، توجیهی برای هزینه های ملک های تجاری وجود دارد.
به بیان س��اده، ترس از ویروس کرونا به ما نشان داد راه های بهتری 
ه��م برای کار ک��ردن وجود دارد، اما س��ازمان ها چگونه می توانند در 
این شرایط تغییراتی را در محیط کار اعمال کنند. یک مسئله قطعی 
اس��ت: ویروس کرونا می تواند تعریف کس��ب وکار را تغییر دهد. برای 

مثال این ویروس چنین تغییراتی را به وجود آورد:
• در اوایل فوریه، در کنفرانس انجمن پیشرفت های هوش مصنوعی 
نیوی��ورک، پژوهش��گرهای چین��ی به دلی��ل ممنوعیت س��فر، اغلب 
صحبت ه��ای خ��ود را از طریق کنفرانس ویدئویی ی��ا ارائه های آماده 
منتق��ل کردند. کنفرانس AAAI خوش��بختانه ب��ا موفقیت به پایان 
رس��ید، اما کنگره  جهانی موبایل و کنفرانس F۸ فیس بوک، به دلیل 
ویروس کرونا به ترتیب لغو شده و به تعویق افتادند. پس شاید بتوان 

کنفرانس های ویدئویی را آینده کار دانست.
• رفتار مشتریان در چین هم تغییر کرده است. دیگر نقاط دنیا هم 
نقاط عطف مش��ابهی را تجربه کردند. یونگ ژانگ، مدیرعامل علی بابا 

می گوید:
۱7س��ال پیش پس از ش��یوع سارس، کس��ب وکارهای الکترونیکی 
پیشرفت قابل توجهی داش��تند. ما هم معتقدیم این بحران، تغییرات 
زی��ادی را در رفتار مش��تریان و س��ازمان ها به وج��ود خواهد آورد و 
زمینه س��از فرصت های جدید خواهد بود. تاکنون ش��اهد بوده ایم که 
تعداد زی��ادی از مش��تریان، نیازهای روزانه  زندگ��ی و پیش نیازهای 
کار را با روش ه��ای دیجیتالی برآورده س��اخته اند. اطمینان داریم با 
پیشرفت روند دیجیتالی شدن اقتصاد و جامعه  چین، زمینه برای رشد 

طوالنی مدت اقتصاد دیجیتالی علی بابا فراهم خواهد شد.
• کار از راه دور، ای��ن روزه��ا موردتوجه گروه زی��ادی از مردم قرار 
گرفته اس��ت. کارمندی متوسط برای دفتر کار از راه دور نیاز به تست 
دسترسی، ارگونومیک و انجام فوری کارها دارد و طبق توصیه ها، اگر 

کارمندی عالئم کرونا داشته باشد باید در خانه بماند.
• ام��روزه س��المت کارمن��دان به یک اولویت تبدیل ش��ده اس��ت. 
بسیاری از شرکت ها، سالمت کارمندان خود و مسائلی مثل ضدعفونی 

و پاکسازی را در اولویت خود قرار داده اند.
 کووید ۱۹، سرعت نوسازی کارها را افزایش می دهد

به گفته  ژانگ، بیماری کووید ۱۹ می تواند روش اجرای کسب وکارها 
در چی��ن را متحول کن��د. در ایاالت متحده هم ش��یوه  خرید تغییر 
خواهد کرد. در نهایت، کووید ۱۹، کار بهینه و سود بیشتر را به  دنبال 
خواهد داش��ت. با اینکه ویروس جدید کرونا، ضربه های شدیدی را به 
اقتصاد وارد کرده اس��ت، منجر ب��ه کاهش هزینه ها و صرفه جویی هم 

خواهد شد. برای مثال:
۱.  هزینه های س��فر کاهش می یابد. وقتی س��ازمان ها به این درک 
برس��ند که انس��ان ها می توانند ب��دون تعامل حض��وری و فیزیکی به 
زندگ��ی ادام��ه دهند، هزینه های س��فر بیش��تر زیر س��ؤال می روند. 
برای مثال در کنفرانس های ویدئویی، هزینه س��فر برای بس��یاری از 

سازمان ها کاهش یافت.

۲.  کاربرد اتوماسیون برای تقویت نیروی کار افزایش خواهد یافت.
۳.  هزینه های امالک تجاری کاهش خواهند یافت. حرکت به سمت 
امالک تجاری تطبیق پذیر مدتی است آغاز شده است اما شیوع کووید 

۱۹ می تواند سرعت این روند را افزایش دهد.
۴.  مدیری��ت منابع انس��انی هم تغیی��ر خواهد ک��رد. تعداد کمتر 
انس��ان ها در فضاهای محصور می تواند به معنای مشکالت کمتر برای 
منابع انس��انی باشد. بخش های توس��عه یافته  منابع انسانی معموال در 

تخصیص زمان عملکرد بهتری دارند.
در ن��گاه اول، بیماری کووید ۱۹ می تواند ضررهای زیادی داش��ته 
باشد، اما در طوالنی مدت منجر به بهینه سازی کسب وکار خواهد شد.

مجموعه  ابزارهای سازمانی در مقابله با کووید ۱۹
بهتر است شرکت ها در چنین موقعیتی به بازنگری در سیاست های 
خ��ود بپردازند. در ادامه سیاس��ت های IT برای مب��ارزه با آثار بالقوه  

کووید ۱۹ ارائه شده اند.
بسته  سیاست گذاری: راهکارهایی برای دورکارها

نی��روی کار مدرن و ش��رکت هایی که آنها را اس��تخدام می کنند به 
ش��کل فزاینده ای در حال پذیرش مفهوم ارتباط از راه دور هس��تند. 
مزایای این نوع کار ش��امل کاهش اس��ترس، افزایش بهره وری، منبع 
اس��تعداد وس��یع تر و حفظ کارمندان اس��ت. از طرفی نیاز به قوانین 
مش��خصی ب��رای بهینه س��ازی برنامه ه��ای کار از راه دور و مدیریت 
آنها احس��اس می ش��ود. این مجموعه از سیاس��ت گذاری ها به شما و 
کارمندان دورکار در جهت رس��یدن به ارتباط از راه دور موفق کمک 

خواهند کرد.
سیاست گذاری ارتباط از راه دور

باتوجه ب��ه اینکه تعداد زی��ادی از کارمندان به دنب��ال فرصت های 
دورکاری هس��تند، الزم اس��ت س��ازمان ها به وض��وح راهبردهایی را 
ب��رای نظارت بر کارمندان و مس��ئولیت ها و انتظ��ارات تعریف کنند. 
سیاس��ت گذاری ارتب��اط از راه دور، فرآینده��ای س��ازمانی ب��رای 
درخواست، حفظ، استفاده و حذف دسترسی به شبکه ها، سیستم ها و 
داده های س��ازمانی را تعریف می کند که هدف آن کمک به کارمندان 

برای کار منظم از راه دور است.

سیاست گذاری دسترسی از راه دور
این سیاس��ت، به راهبردها و فرآیندهای درخواست، حفظ، استفاده 
و حذف دسترسی ریموت به شبکه ها، سیستم ها و داده های سازمانی 
گفته می ش��ود. این نوع سیاست بر سناریوهایی مثل اتصال کارمند از 
خانه به مراکز داده ای سازمانی و همچنین تأسیسات خارج از سازمان 

مثل ارائه کنندگان ابری اعمال می شود.
VPN سیاست گذاری استفاده از

هر چقدر تعداد کارمندان دورکار افزایش پیدا کند، نیاز به دسترسی 
امن به ش��بکه ها، سیستم ها و داده ها هم باال می رود. سیاست استفاده 
از VPN، راهبردهایی را برای کمک به توس��عه  مناس��ب VPN ها 
و طرح های مورد قبول برای کاربران نهایی، دس��تگاه های ش��خصی و 

سازمانی ارائه می دهد.
طرح تداوم کسب و کار و بازیابی فاجعه

فجایع انس��انی و طبیعی می توانند عملیات و آینده  هر ش��رکتی را 
به خطر بیندازند بنابراین، توس��عه  طرحی برای کمک به فرآیندهای 

کسب وکار در زمان بحران، ضروری است.
سیاست مدیریت ریسک

مدیریت ریس��ک ش��امل اس��تفاده از تهدیدها و کنت��رل آنها برای 
س��ازمان در ش��رایط حمالت س��ایبری و از بین رفتن داده ها اس��ت. 
فرآیند اعم��ال راهبردهای مدیریت ریس��ک ب��رای تضمین وجهه و 

عملکرد شرکت در شرایط بحران ضروری است.
رسیدن به مبنای مدیریت ریسک مناسب به دلیل وجود بخش های 
متحرک��ی مثل کاربرها، سیس��تم ها، ش��بکه، داده ه��ا، موقعیت  های 
ریم��وت و ابری و عناص��ر پیچیده تر، کار س��اده ای نیس��ت. رویکرد 
مدیریت ریسک باید کل جنگل و تک تک درخت ها را پوشش دهد.

محاسبه  زیان ها در زمان عدم فعالیت 
وقت��ی سیس��تم های کامپیوت��ری کار نکنند، دروازه های کس��ب  و 
کار بس��ته می ش��وند و منجر به تحمیل هزینه بر س��ازمان می شوند. 
با محاس��به  صحیح زیان ه��ا می توان، هزینه ه��ای دوران بحران را به 

دست آورد.
ZDNET/zoomit :منبع

کووید-۱۹ چگونه می تواند آینده  مشاغل را متحول کند؟
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کس��ب وکارهای کوچک در دوران کنونی ش��یوع وی��روس کرونا، چالش های 
متع��ددی را تجربه می کنن��د و باید راهکارهایی عملی ب��رای عبور از بحران در 

پیش بگیرند.
سیاس��ت های فاصله گیری اجتماع��ی و تعطیلی کس��ب وکارهای غیرالزامی، 
به مرور در اکثر نقاط جهان اجرا و تش��دید می ش��وند. ش��یوع ویروس کرونا در 
ماه ه��ای انتهایی س��ال ۲۰۱۹ و اوج گیری آن در ماه های ابتدایی س��ال ۲۰۲۰ 
باعث شد تا بسیاری از کارمندان و مدیران مجبور به حضور در خانه و دورکاری 
ش��وند. ازطرفی، بس��یاری از کس��ب وکارهای کوچک و بزرگ محل��ی، به خاطر 
الزام��ی و حیات��ی نبودن خدمات و کاالها، مجبور به تعطیلی ش��ده اند. ازطرفی، 
کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط در اکثر نقاط جهان نقشی حیاتی در اقتصاد 
کش��ورهای خ��ود ایفا می کنن��د و بار بزرگی را در مس��یر ح��ل چالش بیکاری 

برداشته اند.
در دوران ش��یوع وی��روس کرون��ا و تغییراتی که در رفتاره��ای کاربران ایجاد 
شد، بسیاری از کس��ب وکارها با کاهش مشتری و درنتیجه درآمد روبه رو شدند. 
حتی آنهایی که وابسته به فعالیت های حضوری نیستند و خدمات اینترنتی ارائه 
می کنند، در بس��یاری از موارد کاهش تقاضا داش��ته اند. از میان کسب وکارهای 
آس��یب خورده می ت��وان ب��ه پلتفرم ه��ای رابط خری��د بلیت، مدیری��ت رویداد، 
هتل داری، تاکس��ی های اینترنتی و بس��یاری موارد دیگر اش��اره کرد. به هرحال 
بح��ران کنونی برای بس��یاری از بازیگران دنیای کس��ب وکار، بی س��ابقه بود، اما 
می توان سیاس��ت های اعمال ش��ده را درک کرد و راهی به جز هماهنگ شدن و 

پیاده سازی راهکار برای عبور از بحران، وجود ندارد.
بحران  ه��ا در همه  ان��واع و ابعاد، به کس��ب وکارها و س��اختار اقتصادی ضربه 
وارد می کنن��د. دراین میان برخی از کس��ب وکارها با منابع و دارایی ها و س��ابقه 
بزرگ تر، دوران آسان تری را نسبت به استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا سپری 
می کنند. ازطرفی، کسب وکارهای کوچک که دارایی های محدودتری دارند، باید 
راهکارهای عملی س��ریع و کارس��ازتری را برای حفظ حیات خود به کار بگیرند. 
در ادامه  این مطلب زومیت، راهکارهایی را پیش��نهاد می کنیم که کسب وکارهای 
کوچک با پیاده س��ازی آنها، دوران بحران را احتماال با س��المت بیشتری سپری 

خواهند کرد.
مدیریت نقدینگی

در ش��رایط کنونی که درآمدزایی برای بسیاری از کسب وکارها دشوار و حتی 
غیرممکن ش��ده اس��ت، حفظ وضعیت موجود و به نوعی بقا در ش��رایط کنونی، 
حیاتی محس��وب می شود. به هرحال کس��ب وکارها همیشه هزینه هایی دارند که 
برای مدیریت آنها به نقدینگی نیاز خواهند داشت. هزینه هایی همچون اجاره بها، 
قبوض خدماتی، حقوق کارمندان و بسیاری موارد دیگر، هنوز به قوت خود باقی 
هس��تند. اگرچه مردم در ش��رایط کنونی به کمک یکدیگر شتافته اند و دولت ها 
نیز تس��هیالتی را برای کسب وکارها در نظر گرفته اند، مدیریت هزینه و نقدینگی 
هنوز در اولویت اول قرار دارد. درواقع مدیران در شرایط کنونی باید بیش ازپیش 
برنامه هایی جدی برای مدیریت هزینه ها داشته باشند و از اقدام های غیرضروری 

خودداری کنند.
برخی کش��ورها تسهیالت مخصوص کسب وکارهای کوچک را منوط به حفظ 
کارمندان کنونی کرده اند. چنین سیاست هایی نشان می دهد که وضعیت نیروی 
انسانی باید در اولویت اول کسب وکارهای کوچک و متوسط باشد. درصورتی که 
نیروی انس��انی در شرایط بحران کنونی حفظ نش��ود، چالش ها در شرایط فعلی 
و حتی پس از رهایی از بیماری کووید ۱۹ نیز دوچندان خواهد ش��د. ش��اید از 
همی��ن سیاس��ت ها و قانون گذاری ها در برخی نقاط جهان بتوان اس��تنباط کرد 
که حفظ روحیه  کارمندان و تعهد آنها به کس��ب وکار، باید مهم ترین اس��تراتژی 

استارت آپ ها باشد.
ارتباط با مقام های قانون گذار

تنظیم گری قانونی برای ش��رایط کنونی و تصمیم گیری درباره  تس��هیالتی که 
به کس��ب وکارها اهدا می ش��ود، اهمیت زیادی دارد. دراین میان کسب وکارهای 
بزرگ تر و باس��ابقه تر، ارتباط نزدیک تری با س��ازمان های تنظیمگر دارند و شاید 
تأثیر آنها در تصمیم گیری های تس��هیالتی بیش��تر باشد. کسب وکارهای کوچک 
برای دسترسی به تسهیالتی که مناسب شرایط خودشان باشد، باید ارتباط خود 
را با س��ازمان های تنظیمگر افزایش دهند تا ش��رایطی مناسب وضعیت خود در 

قوانین اعمال کنند.
اتحاد میان کسب وکارهای کوچک در شرایط کنونی مانند همه شرایط زمانی، 
حیاتی محسوب می شود. استارت آپ ها باوجود تمام رقابت های شدیدی که برای 
کس��ب س��هم هرچه بیش��تر بازار دارند، برای حل چالش های خود خصوصا در 
حوزه ه��ای تنظیمگری، راهی به جز اتحاد ندارند. تنها با حفظ همکاری می توان 
ش��رایط بهینه برای اکوسیس��تم استارت آپی را به گوش س��ازمان های تنظیمگر 

رساند.
مدیریت نیروی انسانی و استعدادها

بق��ا در ش��رایط بح��ران، تنها محدود به کاه��ش هزینه ها و حف��ظ نقدینگی 
نیس��ت. همان طور که گفته ش��د، حفظ روحیه  کارمندان و درنهایت حفظ آنها 

به عنوان نیروهای محرکه  اصلی در ش��رکت، اهمیتی بس��یار باالتر دارد. مدیران 
کسب وکارها در شرایط کنونی باید بیش از همیشه روحیه رهبری خود را نشان 
دهند. حفظ آرامش در ش��رایط کنونی، مانند حفظ تعادل در موج سواری است. 
درواق��ع بدون توجه به بلند یا کوتاه بودن و ش��دید ب��ودن امواج، تنها باید روی 
تعادل خود متمرکز شوید. در شرایط کنونی، برنامه  ریزی ها نباید بسیار بلندمدت 
باشند، ابتدا برای چند هفته و سپس چند ماه برنامه ریزی کنید. فراموش نکنید 
که شرایط اغلب در بحران ها تغییر می کنند. اگرچه شرایط ثابت نیستند، برخی 

موارد را باید به عنوان اولویت اصلی در نظر داشته باشید:
• حتم��ا به کارمندان خود اطمینان دهید که تحت حفاظت و پش��تیبانی قرار 
دارند. به هرحال آنها باید احس��اس کنند که نیرویی پش��تیبان،  در بحران  از آنها 

حمایت می کند.
• در تصمیم گیری ها گرفتار نش��وید. همان طور که گفته شد، شرایط به صورت 

هفتگی تغییر می کنند و ناچار به تصمیم گیری های چابک هستید.
• سیاست ها و تصمیم گیری های جدید را با سرعت مناسب به همه کارمندان، 

خصوصا آنهایی که در مرخصی استعالجی هستند، اطالع رسانی کنید.
• وضعیت کنونی برای اس��تخدام جدید مناسب نیست، از جذب نیروی جدید 

تا مشخص شدن وضعیت نهایی بحران، خودداری کنید.
مدیریت بازاریابی و فروش

ارتباط دائم با مشتریان و پیمانکارها در شرایط بحران، اهمیت زیادی 
دارد. مش��تریان و کاربران باید احس��اس کنند که اس��تارت آپ شما در 
حیات کامل به فعالیت های خود ادامه می دهد. اگر طبق سیاس��ت های 
موجود، شرکت شما اجازه  ادامه  کار دارد، حتما به مشتریان اطالع رسانی 
کنید. به عالوه، شرایط تهیه کردن خدمات و کاالها را برای آنها تسهیل 
کنید. استفاده از شبکه های اجتماعی برای اطالع رسانی در این شرایط، 

بسیار مهم است.
خالقیت و توس��عه  راهکاره��ای جدید بازاریابی و ف��روش، در وضعیت بحران 
اهمیت زیادی دارد. ش��رایط را بررس��ی کنید و به دنبال نقاط اش��تراک خود با 
مش��تریان و کاربران باش��ید. اکنون زمان خوبی اس��ت تا روی مشتریان کنونی 

متمرکز شوید و ارتباط خود را با آنها حفظ کنید.
تحقیق و توسعه، بهبود محصوالت و خدمات

وقتی ش��رایط بحران و دورکاری اکثر نیروهای انس��انی، منجر به کندش��دن 
روال های کاری می ش��ود، می توان از زمان اضافه برای پروژه هایی اس��تفاده کرد 
که همیش��ه به بهانه کمبود زمان، به تعوی��ق می انداختید. درواقع باید در زمان 
اضافه کنونی سرمایه  گذاری کنید و به جای هدر دادن آن با تفریح های بی فایده، 

از شرایط برای انجام فعالیت های توسعه ای استفاده کنید.
اگر قرنطینه  خانگی و دورکاری، منجر به کاهش مش��تریان و فعالیت های شما 
ش��ده اس��ت، از زمان اضافه ای که دارید برای بهبود فرآیندها و افزایش بازدهی 
اس��تفاده کنید. به هرحال همه  کسب وکارها همیشه نیاز به بهینه سازی دارند که 
ش��اید به خاطر فش��ارهای کاری و چالش های روزانه، موفق به انجام آنها نشوید. 
وضعیت کنونی قطعا به ش��ما و اعضای تیم اج��ازه می دهد تا زمان بهتری برای 

مدیریت و برنامه ریزی کارها داشته باشید.

توسعه ی زیرساخت دورکاری
بس��یاری از کارمندان خصوصا در استارت آپ های فناوری این روزها به صورت 
دورکاری و کار در خان��ه، وظای��ف خ��ود را انجام می دهند. مدیران در ش��رایط 
کنونی باید هرچه بیشتر به توسعه  زیرساخت و ابزارهای موردنیاز برای دورکاری 
توجه نش��ان دهند. افرادی که برای اولین بار تجرب��ه  کار در منزل دارند، باید به 
ابزارها و سرویس های حیاتی برای ارتباط و انجام وظایف دسترسی داشته باشند. 
همچنین باید شرایطی فراهم شود تا وظایف به روشنی بین کارمندان توزیع شود.
آم��وزش نیروها برای انج��ام بهینه تر وظایف دورکاری، اهمی��ت زیادی دارد. 
به هرحال همه  افراد با پیش نیازها و س��اختار دورکاری آش��نا نیس��تند و وظیفه 
مدیران ب��رای آموزش آنها، اهمیت زیادی دارد. به عالوه، در این ش��رایط هرچه 
بیشتر باید زیرس��اخت های فناوری خود را توسعه دهید. به عنوان مثال می توان 
س��رویس های ابری مخص��وص دورکاری را بیش ازپیش به کار گرفت یا فرآیندی 

برای ارتباط کارمندان با کامپیوترهای محل کار، پیاده سازی کرد.

مسئولیت اجتماعی و عبرت آموزی از بحران کرونا
فعالیت هایی که در مسیر مس��ئولیت اجتماعی انجام می شوند، عالوه بر برطرف 
کردن نیازهای جامعه و کمک به مشتریان بالقوه  کسب وکار، همیشه حکم بازاریابی 
هم دارند. هر کس��ب وکاری بس��ته به حوزه  فعالیت خود می تواند در شرایط بحران، 
ب��ه جامعه  اطراف خ��ود کمک های رایگان ارائه کند. نکته  مه��م در بحران هایی که 
به دالیل گوناگون برای کسب وکارها ایجاد می شود، عبرت آموزی و آماده شدن برای 
پرهیز از تکرار اش��تباهات در آینده است. به هرحال شیوع ویروس کرونا بحرانی بود 
که به صورت ناگهانی و بی س��ابقه به همه کس��ب وکارها حمله ک��رد، اما می توان با 
عبرت آموزی از رخدادهای پیش آمده، برای ش��رایط احتمالی در آینده، آماده تر شد. 
از مهم ترین برنامه های آماده سازی می توان به پس انداز و حفظ برنامه ای منظم برای 
مدیریت نقدینگی اشاره کرد. به عالوه، در نظر داشتن راهکارهای درآمدی جایگزین و 

برنامه هایی برای تغییر مسیر احتمالی کسب وکار هم اهمیت دارند.
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بهترین صنایع برای فعالیت در سال 2۰2۰

بدون شک هر فردی تمایل دارد که فعالیت خود را در حوزه ای شروع کند که ریسک کمتری را داشته و احتمال موفقیت آنها نیز بیش 
از س��ایرین است. به همین خاطر فهرست بهترین صنایع برای ش��روع یک کسب وکار، همواره مورد توجه جدی قرار گرفته است. امسال 
به علت اتفاقات مهمی نظیر شیوع کرونا، طبیعی است که شاهد تغییراتی نسبت به فهرست سال گذشته باشیم. در این راستا به بررسی 

هشت مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
۱-تصفیه کننده های آب 

افراد بدون غذا برای چند روز زنده خواهند ماند، با این حال این مسئله برای آب کامال متفاوت بوده و بدون آن حتی قادر به طی کردن 
یک روز کامل نیز نخواهیم بود. در این رابطه با توجه به افزایش تعداد تقاضا، کیفیت آب ها در بسیاری از کشورها افت شدیدی پیدا کرده 
اس��ت. این امر در کشورهای توسعه نیافته نیز وضعیت فاجعه باری دارد. به همین خاطر اگر در زمینه تولید تصفیه کننده های آب فعالیت 
کنید، بدون شک با بازار خوبی مواجه خواهید شد، با این حال فراموش نکنید که در این رابطه باید به دنبال تولید چندین مدل مختلف در 
ابعداد متفاوت باشید تا امکان جذب حداکثری شکل گیرد. همچنین در حال حاضر برندهایی در زمینه تولید آب قابل شرب به روش های 
مختلف فعالیت دارند. برای مثال شیرین کردن آب شور دریا، یکی از رایج ترین این موارد محسوب می شود. به همین خاطر تولید و تصفیه 
آب آشامیدنی را باید بهترین فرصت موجود برای شروع کسب وکار شما دانست. توصیه می شود که در این رابطه مطالعات کافی را داشته 

باشید تا نسبت به آخرین ترندهای این حوزه، به آگاهی دست پیدا کنید.
2-محصوالت بهداشتی 

ویروس کرونا کمبود تجهیزات بهداشتی را به همگان نشان داد. در این رابطه حتی حوزه-های دیگر نیز برای کمک به کنترل اوضاع، 
اقدام به تولید محصوالت بهداشتی کردند. درواقع بنا بر نظر تحلیلگران، کرونا آخرین ویروس جهانی نخواهد بود و این امر به معنای آن 
است که صنعت محصوالت بهداشتی روند رو به رشد خود را حفظ خواهد کرد، با این حال فراموش نکنید که طیف اقدامات شما باید بسیار 
گسترده باشد. درواقع اگر تنها به تولید ماسک بپردازید، اقدامی پرریسک را انجام داده اید، با این حال اگر در زمینه محصوالت بهداشتی، 
تقریبا به یک برند کامل و جامع تبدیل شوید، بدون شک آینده بسیار خوبی را خواهید داشت. برای مثال شما باید در کنار تولید دستکش 
و ماسک، در زمینه سالمت پوست و مو و... نیز فعالیت داشته باشید. به صورت کلی شما باید تا حد امکان به حوزه سالمت، توجه کافی 
را داشته باشید که بسیار متنوع است. همچنین این نکته را فراموش نکنید که شما برای رشد سریع، به یک خالقیت جدید نیاز خواهید 
داشت. برای مثال امکان خرید اقساطی، می-تواند گزینه ای جالب محسوب شود. در نهایت از توجه به محصوالت آرایشی نیز نباید غافل شد. 

3-مقابله با خشونت 
همواره در اخبار ش��اهد انواع خش��ونت ها هستیم، با این حال اگر بتوانید برای کاهش این موضوع، یک طرح داشته باشید، بدون شک 
نه تنها مورد توجه افراد قرار می گیرد، بلکه دولت ها نیز حمایت های الزم را انجام خواهند داد. برای مثال می  توانید دوربین-هایی را طراحی 
کنید که امکان مشاهده عملکرد ماموران را فراهم می آورد. تحت این شرایط عمال احتمال خشونت پلیس به صفر خواهد رسید. این مسئله 
خصوصا در کش��ورهایی که حمل اس��لحه آزاد است، اهمیت به مراتب باالتری را خواهد داشت. درواقع این امر بسیار طبیعی است که هر 
فردی تمایل داشته باشد برای حفظ جان خود، حتی هزینه های باالیی را پرداخت کند. این نکته را فراموش نکنید که خشونت، صرفا به 
قتل رساندن یک فرد را شامل نشده و حتی خشونت کالمی، آزار و اذیت را نیز شامل می شود. آمارها در این زمینه حاکی از آن است که در 
حدود نیمی از کارمندان زن در آمریکا، تجربه آزار و اذیت در محل کار را داشته اند. به همین خاطر تنها کافی است تا بر روی طرح خود کار 
کنید، بدون شک استقبال از صنعت شما تضمین شده خواهد بود. همچنین شما می-توانید موسساتی را ایجاد کنید که در آن آموزش های 

کنترل خشم داده می شود. درواقع تنوع کاری در این حوزه نیز بسیار متنوع است. 
4-تنقالت سالم تر 

امروزه با توجه به سرعت بسیار باالی زندگی افراد، توجه به انواع فست فودها و تنقالت بسیار باال است، با این حال تقریبا تمامی این 
مواد، فاقد ارزش غذایی خاصی هس��تند و این مس��ئله س��المت افراد را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است. به همین خاطر شما با ارائه 
جایگزین های س��الم تر می توانید در بازار کم رقیب وارد ش��ده و از آینده درخشان خود اطمینان داشته باشید. این نکته را نیز مورد توجه 
قرار دهید که در حال حاضر، مسئله محیط زیست، خصوصا پس از وقایعی نظیر آتش سوزی استرالیا که نشان از تغییرات اقلیمی می دهد، 
مورد توجه بیشتری قرار گرفته شده است. به همین خاطر شما حتی می توانید با ارائه یک راهکار جدید برای تولید زباله کمتر و استفاده از 
بسته بندی های مواد غذایی که قابل بازیافت سریع هستند، موفقیت چشمگیری را به دست آورید. در این رابطه تولید چیپس از میوه-های 
مختلف، یکی از اقداماتی محس��وب می ش��ود که با استقبال بی نظیر مواجه شده است، با این حال برای کنار گذاشتن سریع رقبا، شما به 

حداقل یک محصول جدید نیاز خواهید داشت. 
5-لجستیک 

در یک تعریف ساده لجستیک به معنای مدیریت جریان کاال، اطالعات یا هر نوع منابع دیگر است. اگر در این رابطه بتوانید به اتوماتیک 
شدن فرآیند کمک کنید، بدون شک با استقبال چشمگیر مواجه خواهید شد. برای مثال نیاز به این موضوع در کشور های پیشرفته نظیر 
آمریکا، بس��یار زیاد اس��ت. با این حال این عرصه نیاز به کسب دانش کافی دارد. به همین خاطر توصیه می شود که در این رابطه مطالعه 

کافی داشته و از افراد خبره کمک بگیرید. 
۶-گجت های حیوانات خانگی

در حال حاضر کمتر خانواده ای را می توان پیدا کرد که حداقل یک حیوان خانگی  نداشته باشند. در این رابطه ساده تر کردن نگهداری آنها 
بدون شک نیاز فعلی بازار محسوب می شود. در این رابطه کمبود گجت های مخصوص، به شدت احساس می شود. برای مثال دستگاه هایی 
که بر روی قالده سگ ها نصب شده و اطالعات کافی را در رابطه با وضعیت سالمت آنها در کنار موقعیت مکانی را در گوشی تلفن همراه 
صاحب آن به نمایش درآورد. همچنین شما می توانید در کنار فعالیت در این حوزه، اقدام به تولید لوازم ساده تر نظیر لباس، تخت و اسباب 
بازی نیز کنید. درواقع بنا بر آمارها، حیوانات خانگی به حدی محبوب خانواده ها هس��تند که آنها را عضوی از خود تلقی کرده و این امر 

طبیعی است که برای آنها به خوبی هزینه کنند. 
۷-صنعت فضایی 

صنعت فضایی به حدی اهمیت پیدا کرده است که حتی برندهایی نظیر آمازون نیز از طرح-های خود در این حوزه صحبت می کنند. در 
این رابطه تنها کافی است تا به نرخ رشد برندهای نوظهوری نظیر SpaceX و Blue Origin نگاهی بیندازید. بدون شک به هر میزان که 
برندهای فعال در این حوزه بیشتر باشند، به علت شکل گرفتن فضای رقابتی، شاهد کاهش هزینه های سرسام آور حال حاضر آن خواهیم 
بود. همچنین بسیاری از کشورها تمایل به فرستادن ماهواره و فعالیت در این  عرصه را دارند. به همین خاطر حتی می توانید در چندین 

کشور به صورت همزمان فعالیت داشته باشید که بسیار سودآور خواهد بود. 
8-کاالهای مصرفی پایدار 

با توجه به آنچه در بخش های گذشته نیز عنوان شد، در حال حاضر همه جهان با بحران زیست محیطی مواجه است. تحت این شرایط 
یکی از راهکارهای ضروری، تولید کاالهایی است که امکان استفاده مجدد از آنها وجود داشته باشد. این امر به معنای کاهش شدید حجم 
زباله ها و آلوده کردن محیط خواهد بود. برای مثال نی هایی که به کمپوست تبدیل شوند، یکی از ساده ترین موارد هستند. در نهایت اگر 
بتوانید برای کاهش نیاز به پالستیک و وارد شدن آن به محیط طرحی را داشته باشید، وارد یک حوزه کامال پولساز و مطمئن شده اید. بدون 

شک حمایت گروه های دغدغه مند نیز از شما تضمین شده خواهد بود. 
در نهایت توقع داشته باشید که زمان قرنطینه حال حاضر، بهترین فرصت برای تحلیل انتخاب و برنامه ریزی درست شما خواهد بود. 
به همین خاطر توصیه می شود که در همین روزها، نسبت به انتخاب خود اقدام کنید تا امکان فعالیت سریع پس از طی کردن این دوره 

سخت، مهیا باشد. 
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اگر می خواهی��د اعتماد به نفس خ��ود را افزایش دهید، میزان 
فروش خود را باال ببرید و تیم تان را بهتر مدیریت کنید، در هنگام 

سخنرانی این لغات را از دایره  واژگان خود حذف کنید. 
وقتی ف��ردی دچ��ار اضطراب می ش��ود معم��وال کنترلی روی 
صحبت های خود ندارد و ممکن است از واژه هایی استفاده کند که 
احس��اس واقعی او را به مخاطب نش��ان می دهد. قطعا هیچ فردی 
دل��ش نمی خواهد وقتی س��عی می کند ب��ا اعتمادبه نفس به نظر 
برس��د، احساس��ات واقعی اش به فرد مقابل نشان داده شود. شاید 
برای شما هم پیش آمده که در زمان سخنرانی در جمع یا ارتباط 
با یک نفر دیگر، دستپاچه شوید و بین کلمات فاصله بیندازید. در 
این مواقع سکوتی حکم فرما می شود و انتخاب کلمه  مناسب بسیار 
حیاتی اس��ت، چراکه با انتخاب واژه  نامناس��ب، ممکن است طرف 
مقابل احس��اس کند شما دروغ می گویید یا آمادگی کافی ندارید، 

اما با انتخاب واژه  مناسب چنین اتفاقی نمی افتد.
در ادامه  مقاله، لغات و واژه های اش��تباهی را بررس��ی می کنیم 
که باید از بیان آنها اجتناب کنید. ش��اید اس��تفاده از این لغات در 
مکالمات روزمره هیچ اش��کالی نداشته باشد، اما باید برای استفاده 

از آنها در هنگام سخنرانی یا مکالمات مهم بیشتر دقت کنید.
واقعاً؟

وقتی طرف مقابل شما حرفی می زند یا درباره موقعیتی توضیح 
می دهد، از کلمه  »واقعاً؟« اس��تفاده نکنید. این واژه نشان می دهد 
به صداقت او اطمینان ندارید و با پرس��یدن این سؤال می خواهید 
مطمئن شوید طرف مقابل راست می گوید یا نه. اگر فکر می کنید 
الزم اس��ت وارد جزییات شوید، به او بگویید: »بیشتر توضیح بده« 

ی��ا »بعد از آن چه اتفاق��ی رخ داد؟« یا هیچ حرفی نزنید و منتظر 
بمانید صحبت های طرف مقابل تمام شود.

اس��تفاده از واژه »فقط« از اهمیت آنچ��ه می خواهید بگویید یا 
موقعیت��ی که در آن قرار دارید ک��م می کند. برای مثال، دو جمله  
»این فقط پروژه ای اس��ت ک��ه هم اکن��ون روی آن کار می کنم« 
و »ای��ن پروژه ای ک��ه هم اکن��ون روی آن کار می کنم« را در نظر 
بگیری��د. جمله  اول از اهمیت توانایی های ش��ما برای انجام پروژه 

کم می کند.
بنابراین

معم��والً بیش از ان��دازه از کلمه  »بنابراین« اس��تفاده می کنیم. 
اس��تفاده از این واژه بدین معناس��ت که عجله دارید هرچه زودتر 
مس��ئله بعدی را بیان کنید یا صحبت های خود را به نتیجه گیری 
برس��انید. اگر می خواهی��د حرف های تان ش��فافیت و قدرتمندی 
بیش��تری داش��ته باش��ند، کلمه  »بنابرای��ن« را از ابتدای جمالت 

حذف کنید.
اساسًا

آنچه از نظر ش��ما پایه و اساس موضوعی را دربر می گیرد، شاید از 
نظر فردی دیگر اینطور نباشد. وقتی از این عبارت استفاده می کنید، 
بدین معناس��ت مخاطب در مورد پایه و اساس چیزی با شما هم نظر 
اس��ت در صورتی که همیشه هم این طور نیست. پس حرفی که الزم 

است را بزنید و از گفتن واژه های اضافه خودداری کنید.
مشخصًا

این واژه همانند »اساس��اً« نظر ش��ما را به طرف مقابل تحمیل 
می کند و ش��اید باعث ش��ود مخاطب هیچ تمایلی به گوش دادن 

ادامه  صحبت های تان نداشته باشد.
می دانی؟

این س��ؤال وقتی بیان می ش��ود که فرد س��خنران می خواهد با 
ط��رف مقابل خود ارتب��اط برقرار کند یا توج��ه او را به موضوعی 
جلب کند، اما وقتی شنونده نمی داند درباره چه موضوعی صحبت 
می کنید، قطعاً نمی تواند به این س��ؤال پاسخ مناسبی بدهد. پس 
بهتر اس��ت درباره موضوع موردنظر کامل صحبت کنید و بعد به او 

اجازه دهید نظرش را در این باره بگوید.
معموالً

وقت��ی از ای��ن واژه اس��تفاده می کنی��د که می خواهی��د درباره 
ی��ک اتفاق یا رفت��ار توضیح دهید، اما وقتی قص��د دارید در مورد 
توصیف کاری که در انجامش توانایی دارید توضیح دهید، نباید از 
»معموالً« استفاده کنید. برای مثال، اگر می خواهید درباره شرکت 
خود با یک س��رمایه گذار وارد صحبت شوید، نباید بگویید: »مردم 
معموالً از این ویژگی در محصوالت ما هیجان زده می شوند.« بلکه 
بهتر اس��ت به عالقه  کاربران اشاره کنید و بگویید: »مردم با دیدن 

این ویژگی در محصوالت ما هیجان زده می شوند.«
اس��تفاده از کلمات مناس��ب وقتی اس��ترس دارید کار چندان 
س��اده ای نیس��ت، اما یادتان نرود هدف هر سخنرانی این است که 
ب��ا اعتمادبه نفس به نظر برس��ید و مخاطبان احس��اس کنند روی 
موضوع مورد بحث تسلط کامل دارید. پس هیچ وقت در ارتباطات 
خ��ود از این کلمات اس��تفاده نکنید، چراکه عدم اس��تفاده از این 
لغات به شما کمک می کند ارتباط بهتری با مخاطبان برقرار کنید.
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افراد موفق و با اعتمادبه نفس از چه لغاتی در مکالمات شان استفاده نمی کنند؟
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