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واکنش ها به گزارش دیوان محاسبات از دالر 4200 توماني ادامه دارد

جعبه سیاه ارز دولتی
»هگل در جایی می گوید که همه  رویدادها و شخصیت ها در تاریخ گویی دو بار رخ می دهند. او فراموش می کند که اضافه کند: 

نخست به صورت تراژدی، بار دوم به صورت کمدی« )کارل مارکس، هجدهم برومر لویی بناپارت(
شاید عجیب باشد که این گفته مشهور کارل مارکس درباره تکرار تاریخ را برای معادالت اقتصاد ایران به کار ببریم. اسالوی ژیژک 
در یکی از کتاب هایش با ارجاع به این گفته مارکس می گوید که تکرار تاریخ به صورت کمدی حتی می تواند وحشتنا ک تر از تراژدی 
اولیه باشد. حاال به نظر می رسد این ماجرا، حکایت این روزهای ما درباره موضوع ارز دولتی است. فارغ از نسبتی که این انگاره مشهور 
مارکس با فضای این روزهای جهان و تبعات اقتصادی ناشی از شیوع اپیدمی کرونا دارد، اما این اولین بار نیست که ماجرای ارز 4200 
تومانی در فضای اقتصاد ایران حاشیه آفریده است. ماجرا به گزارش تفریغ بودجه سال 97 برمی گردد که روز سه شنبه هفته گذشته 
از سوی دیوان محاسبات در مجلس ارائه شد؛ سیاست پرحاشیه ای که از ابتدای سال 97 با تخصیص ارز دولتی به کاالهای اساسی...

در این روزهای کرونایی، انتظار اغلب مستأجران از موجران، تمدید قرارداد است

اضطراب سه گانه مستأجران
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ایران نایب رئیس اول گروه 24 صندوق بین المللی پول شد

 سال »تعطیلي بزرگ«
به روایت صندوق بین المللی پول

مهارت های اساسی برای مدیریت استارت آپ ها
مزیت های آموزش های آنالین در دوران کرونا
راهنمای جامع راه اندازی سایت در ۵ مرحله
تاکسی خودران تسال نزدیک تر از همیشه 

بازاریابی در اینستاگرام با هدف فروش مستقیم
تغییر رفتار مشتریان پس از بحران کرونا

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

قدرت نمایی آمازون در شرایط 
بحرانی ویروس کرونا

3
فرصت امروز: روز چهارشنبه گذشته روز خوش یمنی برای بازار 

سـرمایه بود و در این روز بزرگ ترین عرضه تاریخی 
بورس ایران رقم خورد. در این روز همچنین...

مشارکت 2 میلیونی سهامداران در عرضه اولیه »شستا«

بزرگ ترین عرضه تاریخ 
بورس اتفاق افتاد

یادداشت
عملیات بازار باز در قانون 

بودجه سال 13۹۹

 Open( عملی��ات ب��ازار ب��از
ب��ه   )market operation
اوراق قرض��ه  ف��روِش  و  خری��د 
جه��ت  آزاد  ب��ازار  در  دولت��ی 
گس��ترش یا انقباض میزان پول 
در سیس��تم بانکی گفته می شود 
ک��ه توس��ط بانک ه��ای مرکزی 
کش��ورها م��ورد اس��تفاده ق��رار 
می گی��رد. افزون ب��ر آن، بازار باز 
یکی از ابزارهای پولی اس��ت که 
به عن��وان مکانیزم قوی  می تواند 
سیاس��ت گذاری پولی و به منظور 
کنت��رل و مدیری��ت نقدینگی و 
نرخ سود تسهیالت بانکی به  کار 
گرفته ش��ود. در واق��ع، عملیات 
ب��ازار باز در عملی��ات بین بانکی 
)بی��ن بانک مرک��زی و بانک ها و 
میان بانک ها و موسسات اعتباری 
به مانن��د کریدوری  با یکدیگ��ر( 
ب��رای کنت��رل نرخ بهره و س��ود 
بانکی اس��ت.با اینکه ای��ن روز ها 
ش��وخی های زیادی درباره »رونق 
قرنطین��ه  دوران  در  فرزن��دآوری 
خانگی« مطرح شده است، اما برای 
برخی از زوج ها، قرنطینه بلندمدت 
ممکن اس��ت به معن��ای نابودی 
رویای فرزندآوری آنها باشد، چراکه 
با ش��یوع ویروس کرون��ا، فعالیت 
باروری  از کلینیک های  بس��یاری 

متوقف شده است. 
ادامه در همین صفحه

 شنبه
30 فروردین
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با اینکه این روز ها شوخی های زیادی درباره »رونق فرزندآوری در دوران قرنطینه 
خانگی« مطرح شده است، اما برای برخی از زوج ها، قرنطینه بلندمدت ممکن است 
به معنای نابودی رویای فرزندآوری آنها باشد، چراکه با شیوع ویروس کرونا، فعالیت 
بس��یاری از کلینیک های باروری متوقف شده است. در همین حال، یک استارت آپ 
ژاپن��ی به تازگی در راهکاری جالب و درآمدزا، اتاق ه��ای اجاره ای برای جلوگیری از 
»طالق ه��ای کروناویروس« به زوج ها ارائه می دهد؛ اجتناب از طالق ها به عنوان یک 

سرویس جدید.
به گزارش »گاردین«، تس��ای اینگ ون، اس��تاد پیشین حقوق، در سال 20۱۶ به 
عنوان اولین رئیس جمهور زن تایوان انتخاب شد. در همان سال آمریکا، دونالد ترامپ 
را که مجری یک برنامه »رئالیتی ش��و« بود به عنوان رئیس جمهور برگزید. تس��ای، 
عملکرد س��ریع و موفقی در بحث کنترل کرونا داشته اس��ت. درحالی که تایوان به 
سرزمین چین بسیار نزدیک است، اما توانسته این ویروس را تا حد زیادی کنترل کند 
و تاکنون فقط حدود 400 مورد مبتال به کرونا دارد. این کشور ثابت کرده که آنچنان 
برای مبارزه با کرونا آماده است که ۱0 میلیون ماسک به ایاالت متحده و ۱۱ کشور 
اروپایی اهدا می کند. همچنین نیوزیلند به سرپرس��تی جاسیندا آردرن نیز رهبری 
جهانی در مبارزه با ویروس کرونا است. این کشور تاکنون تنها یک مورد مرگ بر اثر 
ویروس کرونا داشته است. این تا حدودی به دلیل جغرافیا و ابعاد نیوزیلند نیز ارتباط 
دارد. با وجود برخورداری از جمعیتی کمتر از ۵ میلیون نفر، کل جمعیت نیوزیلند 
بسیار کمتر از جمعیت نیویورک است. محل نیوزیلند به عنوان یک کشور جزیره ای 
نیز مزیت مشخصی به آن می بخشد. با این حال، مدیریت نیز یک عامل مهم است. 
نیوزیلند آزمایش��ات گس��ترده ای را انجام داده و اردرن نیز در پاسخ به این بحران با 

شفافیت و دلسوزی رفتار کرده است.
کش��ور آلمان نیز با موج س��نگینی از ش��یوع کرونا ویروس مواجه شده است، اما 

میزان مرگ و میر در س��رزمین ژرمن ها به ش��دت کم و در حدود ۱.۶درصد است. 
این در حالی است که به عنوان نمونه، میزان مرگ و میر در کشور ایتالیا ۱2درصد 
اس��ت و این میزان در کشورهای اسپانیا، فرانسه و انگلیس ۱0درصد، چین 4درصد 
و ایاالت متحده آمریکا 3درصد است. البته عوامل مختلفی در میزان پایین مرگ و 
میر کرونا در آلمان نقش دارند، از جمله آزمایش های اولیه و گسترده و تعداد زیادی 
تختخواب های مراقبت ویژه. در اینجا نیز مدیریت کش��ور نقش��ی مهم ایفا می کند. 
همانطور که یکی از کاربران توییتر به صورت کنایه آمیز می نویسد: »اگر شما سؤال 
کنید که چرا میزان مرگ و میر در آلمان بس��یار پایین است و در آمریکا بسیار باال 
اس��ت، به این دلیل است که رئیس جمهور آنها )آلمانی ها( قبال شیمیدان کوانتومی 
بود و رئیس جمهور شما )آمریکایی ها( در گذشته مجری برنامه های رئالیتی شو بود.« 
الزم به گفتن است که آنگال مرکل دارای دکترای شیمی کوانتومی است هم اکنون 
مقام صدراعظم آلمان را عهده دار است. همچنین کشور دانمارک با نخست وزیری مته 
فردریکنسن و فنالند با نخست وزیری س��انا مارین نیز در زمینه مهار کروناویروس، 
عملکرد موفق و قابل توجهی را انجام می دهند. البته زن بودن آشکارا علت موفقیت 
نیست. زن بودن به طور خودکار باعث نمی شود که شما در مهار همه گیری جهانی 
موفق ش��وید. افزون بر این، زن بودن به طور خودکار ش��ما را مدیر و رئیس جمهور 
بهتری هم نمی کند. این ایده باعث تقویت عقاید جنسیتی و غیرمستقیم می شود که 

زنان ذاتاً دلسوزتر و مستعد همکاری بیشتری هستند.
با این حال، حقیقت این اس��ت که زنان به طور کلی باید بس��یار بهتر باشند تا به 
مناصب سیاسی و ازجمله ریاست جمهوری برسند. برای این کار زنان ناچار به رسیدن 
به استاندارد های بسیار باالتری از مردان هستند. زنان به ندرت مجاز به ارتکاب اشتباه 
هستند. شما )به عنوان یک زن( باید دو برابر یک مرد خوب باشید تا نیمی از اندازه ای 
که مردان جدی گرفته می ش��وند، جدی گرفته ش��وید. شما همچنین باید دو برابر 

ویژگی های مثبت دیگران را داشته باشید، تا به یک شغل بهتر برسید.
البته بحث ها درباره عملک��رد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در بحران کرونا 
به دلیل برخورداری او از ویژگی های مثبت شخصیتی نیست. حقیقت درباره او این 
است که واکنش آمریکا به بحران کرونا احتماال بدترین واکنش در جهان بوده است. 
هرچند که انگلیس نیز در این زمینه چندان مفتخر نیس��ت. در واقع، دولت ترامپ، 
بحران کرونا را به جای تخصص، با »نفس« رهبری کرده اس��ت. در حالی که هزاران 
آمریکایی این روزها از سرایت کروناویروس می میرند، ترامپ درباره میزان بیننده های 
نشس��ت های خبری کرونایی روزانه خود توئیت می کن��د. ترامپ به جای همکاری، 
مطبوع��ات و رهبران ایالتی را از دس��ت می دهد. تص��ور اینکه هیالری کلینتون در 
پاسخگویی به بحران به این شیوه عمل کند، بدون اینکه بالفاصله استیضاح شود، کار 
س��ختی است و در نتیجه این سؤال را به وجود می آورد که آیا بعضی از مردان برای 

رئیس جمهور بودن بیش از حد احساساتی هستند؟
در همین حال، بحران کرونا بر سبک زندگی انسان ها تاثیر بسیاری گذاشته و به 
دلیل اجرای قرنطینه در نتیجه شیوع کووید-۱9، خشونت خانگی در سراسر جهان 
به ش��دت افزایش یافته اس��ت. این در حالی است که سازمان های مختلف با کمک 
تالش های هرچه بیش��تر برای افزایش دسترس��ی افراد به کمک، در حال یافتن راه 
حل های خالق هستند. یک ابتکار جدید در فرانسه این است که افرادی را که مورد 
س��وءرفتار قرار می گیرند، تشویق می کند برای کمک به یک داروخانه تماس گرفته 
و یک کلیدواژه )mask۱9( را به داروس��از بگویند. همچنین در انگلستان، سیستم 
Silent Solution ب��ه قربانیان اج��ازه می دهد پلیس را بدون گفتن چیزی مطلع 

کنند. فقط کافی است 999 را شماره گیری کرده و سپس عدد ۵۵ را فشار دهند.
از س��وی دیگر، زنان در خط مقدم کمک های نقدی ب��رای کنترل ویروس کرونا 
هستند و در یک نمونه، ریحانا، خواننده رنگین پوست آمریکایی برای کمک به قربانیان 

خشونت خانگی در قرنطینه، 2.۱ میلیون دالر اهدا کرده است. در حالی که برخی از 
افراد مشهور در حال پاسخگویی به بحران کرونا با روش های مخصوص خود هستند، 
ریحان��ا کیف پول خود را برای کمک به آس��یب پذیرترین افراد باز کرده اس��ت. ماه 
گذش��ته او با بنیاد »جی زی« ب��رای کمک 2 میلی��ون دالری در جهت حمایت از 
کارگران بدون قرارداد، زندانیان، افراد بی خانمان، سالمندان و فرزندان کارکنان خط 

مقدم بهداشتی در لس آنجلس و نیویورک همکاری کرد.
در ای��ن بین، درمان باروری در دوران همه گی��ری کرونا به تأخیر افتاده و بحران 
کروناویروس، فعالیت کلینیک های باروری را متوقف کرده است و این موضوع منجر 
به نگرانی و عدم اطمینان برای افرادی که نیاز به کمک دارند، می ش��ود. در همین 
باره، یک زن به »سی بی سی نیوز« گفت: »من در این مرحله شور و شوقم را از دست 
داده ام. درست است که در درمان ناباروری به روش IVF فراز و نشیب ها عادی است، 
اما این اصال عادی نیست که به جای مراجعه حضوری به پزشک از طریق یک تماس 

تلفنی به شما راهنمایی ارائه شود. نه، نمی توان ادامه داد.« 
با اینکه این روز ها شوخی های زیادی درباره »رونق فرزندآوری در دوران قرنطینه 
خانگی« مطرح ش��ده است، اما برای برخی از زوج ها، قرنطینه طوالنی مدت ممکن 
است به معنای این باشد که رویای فرزندآوری آنها هرگز محقق نمی شود. نکته جالب 
توجه اینجاست که یک استارت آپ ژاپنی به تازگی اتاق های اجاره ای برای جلوگیری 
از »طالق های کروناویروس« به عنوان راهکاری درآمدزا و خالقانه ارائه کرده اس��ت. 
»کاس��وکو«، نس��خه ژاپنی Airbnb در جریان اپیدمی کرون��ا، جریان جدیدی از 
درآمدزایی پیدا کرده اس��ت: اجتناب از طالق ها به عنوان یک س��رویس جدید. این 
استارت آپ برای شوهر های ناامید یا همسرانی که از معاشرت بیش از حد با همسر 
خود احساس ناراحتی می کنند، اقامتگاه اجاره می دهد؛ واحد هایی کاماًل مبله با 30 

دقیقه مشاوره پیشگیری از طالق.

ادامه از همین صفحه
ورود رسمی عملیات بازار باز به عرصه بانکی کشور در سال گذشته صورت 
گرفت. تقریبا در مهرماه سال گذشته بود که روابط عمومی بانک مرکزی اعالم 
کرد: »بانک مرکزی براساس تصمیم سران سه قوه مجاز به انجام عملیات بازار 
باز ش��ده است و می تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش 
اوراق مالی اس��المی منتشره توس��ط دولت اقدام کند.« چندی بعد در اواخر 
دی ماه نیز اعالم شد: »در راستاي اجراي چارچوب جدید سیاست گذاری پولی 
با هدف مدیریت نرخ س��ود در بازار بین بانکی و نهایتا کنترل نقدینگي و مهار 
تورم و فراهم کردن بستر الزم براي سیاست پولی مبتنی بر هدف گذاری تورم 
با استفاده از ابزارهای کوتاه مدت غیرمستقیم سیاست پولی و به استناد بندهای 
)ال��ف( و )ب( ماده )۱0( و بنده��ای )۵( و )۶( ماده )۱3( قانون پولی و بانکی 
کشور مصوب۱3۵۱، بند )9( مصوبه مورخ ۱397/7/۱0 شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی و بند )م( تبصره )۵( قانون بودجه سال ۱398، در تاریخ ۱398/۱/27 
دستورالعمل »انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط 
بانک مرکزی« )به همراه اصالحات آن در مورخ ۱398/۱0/3( توس��ط شورای 
محترم پول و اعتبار تصویب شد.« بدین ترتیب، گام های اولیه برای نظارت بر 
عملیات بین بانکی، کنترل نقدینگی و برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی 
برداش��ته شد. بر این اساس، اعطای اعتبار توس��ط بانک مرکزی به بانک ها و 
موسس��ات اعتباری مجاز منوط به ارائه وثیقه کافی ش��ده است. قانون بودجه 
س��ال  ۱399، اما گام های دیگری در این زمینه برداش��ته و مقررات جدیدی 

را بنا نهاده اس��ت. در این مورد، براساس بندهای ۱ و 2 قسمت »م« تبصره ۵ 
مقرر ش��ده است: »به  منظور اجراي سیاست پولي و مدیریت نرخ هاي سود و 
مهار )کنترل( بلندمدت نقدینگی، مهار تورم و در راستای اجرای عملیات بازار 
ب��از و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
اجازه داده می ش��ود به  تدریج بدهی بانک ها و مؤسس��ات اعتباری شامل خط 
اعتباری و اضافه برداش��ت را وثیقه دار کند، به گونه ای که در پایان سال حداقل 
۵0   درصد بدهی بانک ها و مؤسس��ات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق 
بدهی منتشره به خزانه باش��د. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری 
در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی اس��ت. همچنین بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی 
از سپرده های قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسالمی منتشره 
از س��وی دولت را بپذیرد.« از منظر بانکی می توان از مقررات تبصره ۵ قانون 
بودجه سال ۱399، نکات زیر را استنباط کرد: اول؛ هدف از عملیات بازار باز از 
نظر قانون گذار، مدیریت نرخ های سود و مهار بلندمدت نقدینگی و تورم است. 
به این ترتیب، بانک مرکزی از امکانات بیشتری برای مدیریت نرخ سود و مهار 
نقدینگی بهره مند ش��ده است. دوم؛ اخذ اعتبار از بانک مرکزی توسط بانک ها 
و موسس��ات اعتباری منوط به س��پردن وثیقه کافی است. در نتیجه بانک ها 
نمی توانند بدون تودیع وثیقه کافی از بانک مرکزی، خطوط اعتباری ارزی و یا 

ریالی دریافت نمایند و از منابع بانک مرکزی برداشت کنند.
سوم؛ افزون بر آن، قانون گذار مقرر کرده است که بدهی بانک ها و موسسات 

اعتب��اری، اع��م از آنکه ناش��ی از دریافت خطوط اعتباری باش��د یا ناش��ی از 
اضافه برداشت از حساب های بانک مرکزی، بایستی به تدریج وثیقه دار شود.

چهارم؛ برخالف س��ایر تسهیالت، نه بانک مرکزی و نه بانک ها و موسسات 
اعتباری بدهکار هیچ گونه اختیاری در مورد توافق در مورد نوع وثیقه موردنظر 
ندارند، بلکه این بدهی باید صرفا با وثایق موردنظر قانون گذار وثیقه دار شوند. 
این وثیقه قانونی، اوراق بدهی منتش��ره توس��ط خزانه معرفی شده است که 
بانک ها قاعدتا بایس��تی آن را خریداری کنند و به عنوان وثیقه بدهی خود به 
بانک مرکزی ارائه دهند. این موضوع را می توان اس��تقراض غیرمستقیم دولت 
از سیس��تم بانکی کش��ور تلقی کرد، البته با این تفاوت که دولت در این مورد 
به جای بانک مرکزی، نقدینگی موردنیاز خود را با فروش اوراق بدهی به بانک ها 
و موسس��ات اعتباری دریافت می کند؛ یعنی جذب نقدینگی بانک ها توس��ط 
دول��ت و در نتیجه آن، بدهکار ش��دن دولت به بانک های��ی که اوراق بدهی را 
خریداری می کنند. پنجم؛ ع��الوه بر کاربرد اوراق بدهی دولت به عنوان وثیقه 
مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و موسسات اعتباری، قانون گذار همچنین به 
بانک مرکزی اجازه داده است که با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی 
از سپرده های قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسالمی منتشره 
از سوی دولت را بپذیرد. این نیز نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی 
اس��ت، زیرا این بانک ها هس��تند که در چارچوب مقررات قانون پولی و بانکی 
کش��ور مصوب ۱3۵۱ بایستی به بانک مرکزی، سپرده قانونی بپردازند؛ منتها 
در این مورد بانک ها بایس��تی به جای پرداخت مستقیم، اوراق مالی اسالمی را 

از دولت خریداری کرده و بابت س��پرده قانونی به بانک مرکزی تحویل دهند 
اما به هرصورت، دولت بهای اوراق مالی اسالمی و سود احتمالی مترتب بر آن 
را به خریدار این اوراق بدهکار اس��ت، ولی متاسفانه قانون گذار تعریفی شفاف 
و روش��ن از مفهوم حقوقی اوراق بدهی و تفاوت ها و مشابهت های آن با اوراق 
مالی اسالمی ارائه نکرده است. از نگاه تحلیلی، اگر اوراق بدهی از نظر ماهیت 
حقوقی به معنای قرض گرفتن دولت از خریدار باش��د، در این صورت، خریدار 
نبایس��تی متوقع دریافت س��ود اوراق بدهی خریداری شده باشد، زیرا از منظر 
مبانی شرعی، پرداخت سود به بدهی فاقد مجوز است. در هر حال، ظاهر قضیه 
بسیار ساده است: بانک مرکزی از بانک ها طلبکار است و قانون گذار موجباتی 
را فراهم آورده اس��ت که این بانک بتواند برای مطالبات خود وثیقه بگیرد، اما 
آن روی س��که، موضوع دیگری وجود دارد: این سوال که اوراق بدهی دولت و 
همچنین اوراق مالی اسالمی چه تاثیری در عملیات بازار باز دارد؟ آیا می تواند 
منجر به کنترل نقدینگی و تنظیم نرخ سود تسهیالت بین بانکی بشود و یا آنکه 
در عمل، قدرت تسهیالت دهی بانک ها را افزایش و کاهش می دهد و یا موجب 
افزایش نرخ سود تسهیالت بانکی ناشی از افزایش ناخواسته نرخ تمام شده منابع 
بانک ها خواهد شد یا نه، نیاز به گذشت زمان دارد. پس باید منتظر ماند و نتایج 
آن را دید، اما به  طور خالصه می توان گفت، بدون تردید نتیجه سیاست پولی 
جدید قانون گذار، افزایش مطالبات بانک ها از دولت ناشی از فروش اوراق بدهی 
و همچنین اوراق مالی اسالمی خواهد بود و در نتیجه آن، افزایش نرخ تمام شده 

منابع بانکی، دور از انتظار نخواهد بود.

گزارش »گاردین« درباره مدیریت موفق زنان در بحران کرونا

همیشه پای یک زن در میان است

عملیات بازار باز در قانون بودجه سال 13۹۹

علی نظافتیان 
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



»هگل در جایی می گوید که همه  رویدادها و ش��خصیت ها در تاریخ گویی دو بار 
رخ می دهند. او فراموش می کند که اضافه کند: نخس��ت به صورت تراژدی، بار دوم 

به صورت کمدی« )کارل مارکس، هجدهم برومر لویی بناپارت(
شاید عجیب باشد که این گفته مشهور کارل مارکس درباره تکرار تاریخ را برای 
معادالت اقتصاد ایران به کار ببریم. اسالوی ژیژک در یکی از کتاب هایش با ارجاع 
ب��ه این گفته مارکس می گوید ک��ه تکرار تاریخ به صورت کم��دی حتی می تواند 
وحش��تنا ک تر از تراژدی اولیه باش��د. حاال به نظر می رس��د این ماجرا، حکایت این 
روزهای ما درباره موضوع ارز دولتی اس��ت. فارغ از نس��بتی که این انگاره مش��هور 
مارکس با فضای این روزهای جهان و تبعات اقتصادی ناشی از شیوع اپیدمی کرونا 
دارد، اما این اولین بار نیس��ت که ماجرای ارز 4200 تومانی در فضای اقتصاد ایران 
حاش��یه آفریده است. ماجرا به گزارش تفریغ بودجه س��ال 97 برمی گردد که روز 
سه ش��نبه هفته گذشته از س��وی دیوان محاس��بات در مجلس ارائه شد؛ سیاست 
پرحاشیه ای که از ابتدای سال 97 با تخصیص ارز دولتی به کاالهای اساسی حاشیه 
برانگیخت و به رغم کارنامه ناموفق و ناکارآمدی آن در یکی دو سال گذشته اما دولت 
دوازدهم همچنان بر اجرای آن پافش��اری دارد. شاید این خاصیت تاریخی اقتصاد 

ایران است که سنت های غلط اقتصادی مدام در آن تکرار می شوند. 
از گزارش تفریق دولت تا گزارش تفریغ بودجه

ب��رای آنها که چندان با ادبیات اقتصادی آش��نایی ندارند، »تفریغ« واژه گنگ و 
زمختی اس��ت که اغلب به اشتباه در معنای »تفریق« نیز در جامعه به کار می رود. 
در لغت نامه دهخدا، »تفریغ« به معنای »پرداخت حساب و فارغ شدن از آن« گفته 
شده است. در فرهنگ عمید نیز »تفریغ« در معنای خالی کردن ظرف به کار رفته 
است. به طور خالصه، »تفریغ« از نظر زبانی به معنای فارغ کردن و »تفریغ بودجه« 
در ادبی��ات مالی به فرآیند تس��ویه بودجه گفته می ش��ود. در واقع، گزارش تفریغ 
بودجه، مهم ترین گزارشی است که مجلس از عملکرد یک ساله دولت ارائه می دهد. 
این کار از س��وی دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس در پایان هر سال 
انجام می شود. در قانون آمده که »تفریغ بودجه« یا به تعبیر بهتر، فراغت از بودجه 
بای��د در اختیار مردم نیز قرار بگیرد. برای همین اس��ت ک��ه اقتصاددانان، گزارش 
»تفریغ بودجه« را از خود الیحه بودجه مهم تر می دانند، چراکه الیحه بودجه حاوی 
پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه هاست، درحالی که »تفریغ بودجه« حامل اعداد 

و ارقام واقعی اقتصاد است.
گ��زارش تفریغ بودجه س��ال 97، بمب خبری بود که البت��ه دیرتر از موعد و در 
هنگامه ش��یوع ویروس کرونا ترکید. با اینکه قرار بود این گزارش در دي ماه س��ال 

گذش��ته در صحن علني مجلس قرائت ش��ود، اما آنقدر به تعویق افتاد تا سرانجام 
شوکی به اندازه شوک کرونا در افکار عمومی دمید. طبق گزارش دیوان محاسبات، 
دولت در س��ال 97 تنها 32درصد احکام بودجه ای را اجرا کرده و ۶8درصد از متن 
قانون بودجه منحرف ش��ده اس��ت. همچنین 4.8 میلی��ارد دالر از ارزهای دولتی 
مابه ازایی برای واردات کاال نداشته و 2 میلیارد  و 700 میلیون دالر ارز 4200 تومانی 
برای واردات کاالهای غیرضروری نظیر غذای حیوانات و لوازم بدنس��ازی اختصاص 
یافته اس��ت. افزون بر آن، ۱۱ ه��زار میلیارد تومان انحراف در خصوصی س��ازی ها 
رخ داده و 77درص��د واگذاري های دولت به بخش خصوصي در این س��ال، ماهیت 
خصوصي حقیقي نداش��ته اند. همچنین 24۱ مدیر دولتی در سال 97 حقوق های 
باالی ۵0 میلیون تومانی گرفته اند و س��رجمع اضافه دریافتي این 24۱ مدیر، ۱۱ 
میلیارد و 3۵0 میلیون تومان بوده اس��ت. تعداد 99 ثبت سفارش باالي ۵ میلیون 
دالر با ارز دولتي بدون هیچ وارداتي، دریافت ارز دولتي توسط 37 شخص حقیقي 
و حقوقي به ارزش بیش از ۱00 میلیون دالر و... از دیگر مواردی اس��ت که در این 

گزارش اشاره شده است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
ماجرای 4.8 میلیارد دالر گم شده چیست؟

در چند روز گذش��ته، پس لرزه هاي گزارش دیوان محاسبات در مورد کارنامه ارز 
4200 توماني کماکان ادامه داشت و منتقدان دولت با تعابیری چون »چپاول ارزی« 
و »فساد بزرگ«، واکنش تندی نسبت به عملکرد ارزی دولت نشان دادند. به فاصله 
ی��ک روز پس از قرائت این گزارش در بهارس��تان، رئیس جمهور بخش هایي از این 
گزارش  را » ۱00 درصد  غلط« خواند، س��خنگوي دول��ت به مردم اطمینان داد که 
»حتي یک دالر« گم نشده است و رئیس کل بانک مرکزي نیز گفت »آنطور نبوده 

که دوستان گزارش داده اند.«
ب��ه موازات انتقاد حس��ن روحان��ی از گزارش دیوان محاس��بات و در غیاب علی 
الریجانی، رئیس قوه مقننه که این روزها به دلیل ابتال به ویروس کرونا در جلسات 
مجلس غایب اس��ت، رئیس قوه قضائیه اما این گزارش را برای بررس��ی بیش��تر به 
ش��عبه ای اختصاصی ارس��ال کرد و از دادس��تان تهران خواس��ت که در مورد ارز 

تخصیصي براي واردات کاال در سال 97 بررسی ویژه تری صورت بگیرد.
در این بین، عبدالناصر همتی با آنکه در آن مقطع زمانی بر مسند ریاست بانک 
مرکزی ننشس��ته ب��ود، اما بهترین دفاع از عملکرد دول��ت در ماجرای ارز دولتی را 
ارائه داد و ش��امگاه سه شنبه یعنی ساعاتی پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات در 
برنامه گفت وگوي ویژه خبري حضور یافت. او درباره مهم ترین بخش گزارش دیوان 
محاسبات، یعني هزینه کرد ارز 4200 توماني در جایي غیر از واردات کاالي اساسي 
گفت: »البته آن زمان من نبودم ولي این 4.8 میلیارد دالر آن طور نبود که دوستان 
گزارش دادند؛ در س��ال 97 حدود 30 میلیارد دالر ارز بانکي تأمین مالي ش��د که 
بین ۱9 تا 20 میلیارد ارز 4200 توماني بود و بعد از ماه شش��م سیاست هاي ارزي 

تغییر کرد؛ این ارزها خیلي هاي ش��ان براي واردات رفت؛ ای��ن گزارش ۱2 آذر 98 
تهیه شده که این 4.8 االن به 3 میلیارد رسیده است که به معناي گم شدن نیست، 
بلکه دالیلي دارد که اعالم شده از جمله عدم ورود کاالها، محاسبات گمرکي و... .«
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرده که »از این 3 میلیارد دالر، ۱.۵ میلیارد دالر 
را که به نظر ما، واردکننده به تعهداتش عمل نکرده است، اسامی شان را به سازمان 
تعزیرات داده ایم. این تعهدی اس��ت که ایفا نش��ده است اما ممکن است ایفا شود. 
ضمنا چند صد میلیون دالر به مرحله کیفری رسیده و عامالن آن در زندان هستند؛ 
این  طوري نیست که 4.8 میلیارد ناپدید شده و رفته باشد، بلکه همه  چیز مشخص 

است و حساب و کتاب دارد.«
ماجرای حقوق هاي نجومي همچنان ادامه دارد

با اینکه حاش��یه برانگیزترین قسمت گزارش دیوان محاس��بات به هزینه کرد ارز 
4200 توماني اختصاص داش��ته، اما رد پ��ای »حقوق های نجومی« نیز در گزارش 
تفریغ بودجه به چش��م می خورد. ماجرای حقوق های نجومی به رس��انه ای ش��دن 
فیش ه��ای حقوق��ی برخی از مدیران دولت��ی در دولت یازده��م برمی گردد که در 
خردادماه ۱39۵ جنجال آفرید. این موضوع ابتدا با انتشار فیش های حقوقی مدیران 
بیمه مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی، بانک رفاه کارگران و مدیران چند سازمان 
دولتی دیگر آغاز شد و بازتاب منفی بسیاری در جامعه به همراه داشت؛ اتفاقی که 
موجب ش��د تا براس��اس قانون مدیریت خدمات کشوري و مصوبه شوراي حقوق و 
دس��تمزد در سال 9۵ حداکثر حقوق مدیران و کارکنان دولتي 23 میلیون و ۵83 
هزار تومان در ماه تعیین شود، اما آنطور که گزارش تفریغ بودجه 97 نشان مي دهد، 
ماجراي حقوق هاي نجومي در دستگاه های دولتی همچنان ادامه دارد. البته »دولت« 
در اینجا به معنای عام کلمه اس��ت و همانطور که رئیس جمهور اشاره کرد، »نکته 
مغفول مانده درباره گزارش تفریغ بودجه و تداوم حقوق هاي نجومي اینجاس��ت که 
تمام کس��اني که کارمند دولت محسوب شده و از بودجه عمومي حقوق مي گیرند، 
الزام��ا کارمندان و کارکنان قوه مجریه نیس��تند.« ب��ا این همه. ماجرای حقوق های 
نجومی، لطمه زیادی به مقبولیت عمومی دولت روحانی وارد کرد و ش��واهد نشان 
می دهد که این زخم ناس��ورتر از این حرف هاس��ت که با سیاس��ت دستوری دولت 

حل شود.
پی نوش��ت: در دنیای هنر و ادبی��ات، آثار زیادی با عن��وان »گزارش یک قتل«، 
»گزارش یک آدم ربایی«، »گزارش یک زندگی« و... منتش��ر ش��ده اس��ت. ش��اید 
مش��هورترین این عناوین، فیلم اکران نش��ده »گزارش یک جشن« باشد که توسط 
ابراهیم حاتمی کیا در واکنش به حوادث سیاس��ی اواخر دهه 80 س��اخته شد. این 
فیلم البت��ه هیچ وقت به اکران عمومی درنیامد. با این ح��ال، می توان به تبعیت از 
عنوان فیلم حاتمی کیا، گزارش تفریغ بودجه سال 97 را »گزارش یک بودجه« و یا 

»گزارش یک سوگ دسته جمعی« در اقتصاد ایران نیز خواند.

واکنش ها به گزارش دیوان محاسبات از دالر 4200 توماني ادامه دارد

جعبه سیاه ارز دولتی

بیستم فروردین ماه سال 97 بود که ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران متولد شد. 
حاال با گذش��ت چند روز از دو سالگی این سیاست اقتصادی، گزارش تفریغ بودجه 
97 نشان از شکست مطلق و تمام عیار آن دارد. هرچند رئیس جمهور، بخش هایی 
از ای��ن گزارش را صد درصد غلط خواند، اما گزارش دیوان محاس��بات در هنگامه 

همه گیری ویروس کرونا، شوک دیگری بود که افکار عمومی را درنوردید.
دو سال پیش و در تاریخ 20 فروردین سال ۱397، سیاست دالر 4200 تومانی 
با هدف کنترل قیمت کاالهای اساس��ی و تک نرخی شدن دالر کلید خورد. اسحاق 
جهانگی��ری، معاون اول رئیس جمهور با اعالم ارز 4200 تومانی از مبنا قرار گرفتن 
این نرخ در تمام معامالت خبر داد و گفت که از این به بعد ارز تک نرخی می شود؛ 
صحبتی که موجب ش��د تا اصطالح »دالر جهانگیری« دستمایه طنزهای سیاسی 
مطبوعات شود. نتایج این سیاست اقتصادی اما از همان سال نخست نشان داد که 

تخصیص ارز ارزان نتوانسته باعث کنترل تورم کاالهای اساسی شود.
در روزهای نخست اجرای این سیاست اقتصادی، اطالعیه های متعددی از سوی 
بانک مرکزی درباره تخصیص ارز دولتی منتشر شد؛ اطالعیه هایی که در اغلب موارد 
متناقض بود و بیشتر بر ابهامات ماجرا می افزود. دو هفته پس از این تصمیم از سامانه 
نیما رونمایی ش��د و قرار شد معامالت ارزی تنها در این سامانه انجام شود؛ روندی 
که فعالیت صرافی ها را با اختالل روبه رو کرد، اما به موازات تولد دالر 4200 تومانی، 

بهای دالر در بازار آزاد نیز به مرور باال رفت.
در ۱9 تیرماه سال 97 بازار دوم ارزی شروع به کار کرد و قرار شد که 20درصد 

صادرکنندگان غیرنفتی معامالت ارز خود را با صرافان و نرخ غیر رسمی انجام دهند. 
ول��ی ناکارآمدی تخصیص ارز دولتی و حجم باالی سوءاس��تفاده از این سیاس��ت 
اقتصادی موجب شد تا بانک مرکزی در مردادماه این سال، فهرست دریافت کنندگان 
ارز رسمی را منتشر کند؛ فهرستی که اما و اگرهای بسیاری را برانگیخت و نشان داد 
که بس��یاری از شرکت ها در زمینه غیرتخصصی خود مشغول واردات و دریافت ارز 
ارزان بوده ان��د.  در میانه همین ماه، رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و عبدالناصر 
همتی جایگزین ولی اهلل س��یف شد که عملکرد ارزی بد و ناموفقی داشت. همتی با 
ورود به ساختمان شیش��ه ای میرداماد از بسته جدید ارزی مبتنی بر محدودشدن 
دالر 4200 تومانی، تعمیق بازار دوم و فعال شدن صرافی ها رونمایی کرد. در مهرماه 
س��ال 97 نیز فهرس��ت دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی از سوی بانک مرکزی 
منتشر شد. رفته رفته با گذشت زمان، نشانه های شکست این سیاست ارزی آشکار 
شد و گزارش های نهادهای پژوهشی از جمله مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد 

ناموفق سیاست ارز 4200 تومانی حکایت داشت.
برآورد مرکز پژوهش ها در پایان این سال نشان می دهد که دولت برای تخصیص 
دالر 4200 تومان��ی در آن زمان 42 هزار میلی��ارد تومان یارانه پرداخت کرده بود؛ 
یارانه ای که نه به دس��ت مصرف کننده نهایی و اقش��ار ضعیف جامعه، بلکه به پای 
گروهی از واردکنندگان ریخته ش��د. با اینکه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد 
هر دو بر عدم موفقیت این سیاس��ت اقتصادی در کنترل قیمت کاالهای اساس��ی 
تاکید کرده اند، اما این سیاست در بودجه سال 98 نیز امتداد یافت و قیمت کاالهای 

اساسی به رغم برخورداری از موهبت ارز ارزان، همسو با دیگر کاالها افزایش یافت.
حاال به موازات انتشار گزارش دیوان محاسبات از کارنامه ارز 4200 تومانی، موج 
جدیدی از انتقاد به عملکرد ارزی دولت در میان منتقدان و اقتصاددانان به راه افتاده 
است؛ از جمله احمد توکلي، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان 
خودخوانده »دیده بان ش��فافیت و عدالت« می گوید: »دالري گم نشده، بلکه منابع 
ارزي چپاول شده است«. او معتقد است که »پرداخت کنندگان 4.8میلیارد دالر ارز 

دولتي با سرنوشت نامعلوم باید مجازات شوند.« 
قدرت اهلل امام وردي، اقتصاددان و عضو هیات علمي دانشگاه علوم و تحقیقات نیز 
گفت: »بانک مرکزي و دیوان محاسبات به راحتي مي توانند نام کساني که این ارزها 
را گرفته اند، منتش��ر کنند. دولت مي تواند با ایجاد یک سایت، هر کسی را که دالر 
4200 گرفته معرفي کند و من فکر نمي کنم تعداد کساني که این ارزها را مي گیرند 
آنقدر زیاد باشد که اسامي شان را نتوان روي فضاي مجازي و در اختیار عموم مردم 
قرار داد. اگر در شفافیت در این زمینه اهتمام ورزیده مي شد امروز نیاز نداشتیم که 
۵ میلیارد دالر از صندوق بین المللي پول درخواست وام کنیم، چون معادل این ارز 

دقیقا در این ماجرا به هدر رفته است.«
الیاس نادران، استاد دانشگاه تهران هم در توییتي نوشت: »کشاندن دعواي مالي 
دولت و دیوان به افکار عمومي در این ش��رایط، بازي با روان مردم است. طبق مواد 
۵۱ و 2۱9 آیین نامه داخلي مجلس، رسیدگي به گزارش دیوان محاسبات در تفریغ 
بودجه از وظایف ذاتي کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است؛ امان از بي تدبیري!«

دیدگاه اقتصاددانان در مورد گزارش دیوان محاسبات

سرگذشت 2 ساله ارز 4200 تومانی 

نگاه

همه چیز به دوران ریاست »سیف« در بانک مرکزی 
برمی گردد

ناگفته هایی درباره ابهام 4.8 میلیارد دالری
گزارش ت��ازه دیوان محاس��بات باعث ایجاد ی��ک بحث پردامنه 
در میان مس��ئوالن و رسانه ها شده اس��ت. با اینکه رئیس کل بانک 
مرکزی اولین مس��ئول دولتی بود که به این موضوع واکنش نشان 
داد، اما بخش قابل توجهی از ارز تخصیصی به کاال های غیرضروری 
به سیاس��ت های ارزی چه��ار ماهه اول 97 یعن��ی دوران مدیریت 

ولی اهلل سیف در بانک مرکزی برمی گردد.
به گزارش انتخاب، گزارش تفریغ بودجه 97، س��واالت و ابهاماتی 
را در افکار عمومی پدید آورده که رفع ابهام درباره آنها می تواند به 
شفافیت موضوع کمک شایانی کند. در این راستا باید به چند نکته 
اش��اره کرد؛ نکته نخس��ت این است که گزارش��ی که رئیس دیوان 
محاسبات قرائت کرد، »گزارش تفریغ بودجه سال 97« بود. این در 
حالی است که بسیاری از واکنش ها نشان می دهد که عده ای تصور 
می کنند این گزارش مربوط به س��ال جاری و یا سال 98 است که 
این گونه نیست و همه تخصیص و ارز های تأمین شده در نیمه اول 

سال 97 رخ داده است.
نکته دوم اینکه سال 97 پرتالطم ترین سال ارزی در دولت حسن 
روحانی بوده اس��ت. در این س��ال دونالد ترامپ با خروج از برجام و 
در دو مرحل��ه، تحریم های یکجانبه ای علیه ایران را بار دیگر برقرار 
کرد. در نتیجه این اتفاقات، قیمت دالر در اوایل سال 97 با رشدی 
فزاینده روبه رو ش��د که دولت روحان��ی در تصمیمی بحث  برانگیز، 
قیمت دس��توری 4200 تومان را برای دالر انتخاب و اعالم کرد هر 
ک��س بخواهد می تواند برای واردات ارز بدون محدودیت ارز 4200 
بگیرد و هرچه را که ثبت س��فارش کرد وارد کند. با این حال، این 
تصمی��م علی رغم تخصیص میلیارد ها دالر ارز افاقه نکرد و دالر در 
ب��ازار آزاد با افسارگس��یختگی کم نظیری تا مرز ۱9 هزار تومان نیز 
باال رفت و طبعا در چنین ش��رایطی فضا برای سوءاس��تفاده ها نیز 

بیشتر و بیشتر می شد.
نکته سوم این است که از ابتدای دولت روحانی تا مردادماه سال 
97، ریاس��ت بانک مرکزی برعهده ولی اهلل سیف بود. از اواسط سال 
9۶ که ترامپ سیاست های خود را اعالم کرد و ایران را به خروج از 
برجام تهدید کرد، افزایش ناگهانی قیمت دالر آغاز ش��د و تا اواسط 
س��ال 97 به حد انفجار رسید. در این مدت، عملکرد ولی اهلل سیف 
به شدت مورد انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفت. سرانجام 
حس��ن روحانی در مردادماه 97، عبدالناص��ر همتی را جایگزین او 

کرد.
اما س��وال اصلی این است که این اتفاقات در دوران مدیریت چه 
کس��ی رخ داده و شرایط در آن دوره چگونه بوده است؟ عبدالناصر 
همتی خود به این س��وال به نحوی پاس��خ داده. او در گفت و گوی 
تلویزیون��ی خود گفت که »ب��ا اینکه این موضوع مرب��وط به دوره 
مدیریت من نیست، ولی باید نکاتی را توضیح دهم، که از حدود 30 
میلیارد دالر ارز 4200 تومانی که س��ال 97 به واردکنندگان داده 
ش��د، حدود ۱9 یا 20 میلیارد در چه��ار ماهه اول 97 به کاال های 
مختل��ف اختصاص یاف��ت. آن موقع تفکیک بین کاالی اساس��ی و 
غیراساس��ی نب��ود و ب��ه همه کاال ه��ا ارز 4200تومان��ی تخصیص 
می دادن��د« به گفت��ه همتی، »پس از ریاس��ت او در بانک مرکزی، 
سیاست های این بانک با نظر دولت تغییر کرد و بحث اختصاص ارز 
دولتی صرفا به گروه محدودی از کاال های اساسی مطرح و اجباری 
شد، وگرنه پیش از آن، هر کس هر سفارشی را ثبت می کرد، بانک 

مرکزی وظیفه داشت ارز آن را تامین کند.«
بنابرای��ن همانطور که از گفته های همت��ی برمی آید، بخش قابل 
توجهی از ارز تخصیصی به کاال های غیرضرور به همان سیاست های 
ارزی چهار ماه اول 97 و دوره ریاست سیف در ساختمان الجوردی 
میرداماد برمی گردد. این در حالی اس��ت که در نتیجه سیاست های 
ارزی جدی��د دولت ک��ه پس از دوران س��یف اتخاذ و پیاده ش��د، 
دالر از آبان ماه 97 تاکنون مس��یر نس��بتا باثباتی را طی کرده و از 
تالطم های ناگهانی حتی با وجود ش��وک های سیاس��ی و اقتصادی 

بزرگ در امان مانده است.

بیانیه بانک مرکزی در واکنش به گزارش تفریغ بودجه
گزارش دیوان مطابق با واقعیات نیست

به موازات روش��نگری همتی و پاس��خگویی او ب��ه عملکرد ارزی 
دول��ت، بانک مرکزی نیز در بیانی��ه ای در واکنش به گزارش دیوان 
محاس��بات کش��ور، این گ��زارش را مطابق با واقعیات ندانس��ت و 
نوشت: نتیجه  گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم 
محاس��بات درخصوص عدم ورود کاال به می��زان 4.8 میلیارد دالر 
در س��ال ۱397، مطابق با واقعیت نیس��ت. بدیهی است اظهارنظر 
درخصوص موضوع تخصصی محاس��به تعه��دات ارزی و نحوه رفع 
آن، مستلزم اشراف کامل بر اطالعات و مقررات و دستورالعمل های 
بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور است. همچنین باید به 
مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی ش��ود و مقررات یک مقطع 
به همه س��ال تعمیم داده نش��ود .بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران ضمن تشکر از تالش ها و دغدغه های همکاران عزیز در دیوان 
محاس��بات، معتقد اس��ت انتشار این نوع گزارش��ات، بدون بررسی 
دقیق و استعالم از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفا موجب ایجاد 
ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور می شود.
در ای��ن بیانیه درب��اره دالیل تحلیل اش��تباه دیوان محاس��بات 
آمده اس��ت که »گزارش دیوان محاسبات کشور برمبنای اطالعات 
جداگانه تامین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسالمی 
تهیه و تنظیم ش��ده اس��ت، لذا با تفاضلی حدود 4.8 میلیارد دالر 
مواجه ش��ده اند که به اشتباه، تمامی آن را به عنوان عدم ورود کاال 
به کش��ور تلقی کرده اند، در حالی که بخش��ی از آن به خاطر موارد 
مندرج در ردیف 3 بند »ج« اس��ت و بخش��ی از آن ناشی از مسائل 
مربوط به اختالف ارزش کاالی وارداتی با گمرک، ورود خسارت به 
کاالی وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختالفات مربوط به تعرفه 
کاالی واردات��ی با کاالی ثبت س��فارش، مس��ائل مربوط به تحریم 
و مش��کالت ناش��ی از محدودیت های بین المللی و ... است که این 
موضوع توسط بانک مرکزی و بانک های عامل، به طور مستمر تحت 

بررسی قرار دارد... .«
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نگران��ی بابت رش��د نرخ اج��اره و تمدید ق��رارداد به عنوان دو اضطراب س��نتی 
مس��تأجران کم��اکان وج��ود دارد، اما ای��ن روزه��ا نگرانی بزرگ اجاره نش��ین ها، 
جابه جایی های اجباری اس��ت که تهدیدی جدی برای سالمت آنها در این روزهای 
ش��یوع کروناس��ت. با وجود آنکه هنوز فصل نقل و انتقال بازار مسکن فرا نرسیده، 
بعضی خانوارهای اجاره نشین که قراردادشان به اتمام رسیده شرایط حساسی را طی 
می کنند. گزارش های میدانی نشان می دهد با توجه به شیوع ویروس کرونا نگرانی 
اغلب مستأجران در هفته های اخیر به جابه جایی هایی مربوط می شود که می تواند 
تهدیدی برای سالمت شان باشد. به همین دلیل انتظار بحق آنها از موجران، تمدید 
قرارداد اس��ت؛ هرچند طبق آمار نرخ رش��د اجاره در قرارداده��ای تمدید، باالتر از 
قراردادهای جدید اس��ت. به گزارش ایسنا، نرخ رشد قیمت در بخش اجاره معموالً 
خود را در طوالنی مدت با میزان افزایش قیمت ها در بخش خرید و فروش باالنس 
می کند. آمارها از ش��هر تهران نش��ان می دهد که میانگین افزایش نرخ اجاره بها از 
اواخر سال ۱39۶ تا اواخر سال ۱398 تقریباً نصف میزان رشد قیمت مسکن بوده 
است. میانگین نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران از انتهای پاییز ۱39۶ تا پایان پاییز 
۱398 بال��غ بر 7۶.۱درصد بوده اس��ت؛ در حالی که نرخ رش��د قیمت فروش عدد 
۱4۵درصد را نشان می دهد، اما انصافاً اجاره نشین ها دیگر توانی برای رشد قیمت ها 
ندارن��د. در همین حال، دولت دوازدهم اعالم کرده که برنامه اجاره داری حرفه ای را 
در دستور کار قرار داده است. وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظر در این باره 
گفته که »دولت نظام اجاره داری حرفه ای را س��اماندهی کرده و در حال تدوین آن 
اس��ت. در این موضوع ورود استارت آپ ها را به حوزه اجاره داری پایه گذاری کرده ایم 
و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.« 
با این حال آنچه مس��لم است اینکه طرح های روی کاغذ در شرایط فعلی نمی تواند 

برای مستأجرها چاره ساز باشد.
ب��ا اینکه مرکز آمار ای��ران، میزان افزایش اجاره بها برای پایتخت در پاییز ۱398 
نس��بت به پاییز ۱397 را 3۱درصد اعالم کرده، گزارش های میدانی نشان می دهد 
ک��ه در بعضی مناط��ق پرتقاضا همچون مناط��ق 2، 4، ۵، ۱0، ۱4 و ۱۵ میانگین 
افزایش نرخ ها تا ۵0درصد می رس��د. طبق آمار رس��می، متوسط اجاره ماهانه یک 
متر مربع واحد مس��کونی در تهران در پاییز سال گذشته 44 هزار و 347 تومان با 
میانگین مساحت 80 مترمربع و سن بنای ۱4 سال بوده است. نرخ اجاره زمستان 

هنوز اعالم نشده است.
این در حالی اس��ت که ت��ورم قراردادهای تمدیدی بی��ش از قراردادهای جدید 
اس��ت. در سراسر کش��ور درصد تغییرات ش��اخص قیمت اجاره بها در فصل پاییز 
۱398 نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن 2۱.۶درصد بوده است، حال آنکه تورم 

قراردادهای تمدیدی رقم 3۱درصد را نشان می دهد.

در این میان، فصل جابه جایی که معموالً از ابتدای تابستان شروع می شود هنوز 
از راه نرس��یده و ب��ه همین دلیل نرخ اجاره براس��اس مش��اهدات میدانی، افزایش 
چش��مگیری را نسبت به زمس��تان ۱398 نش��ان نمی دهد، با این حال گروهی از 
مالکان واحدهای نوساز و لوکس به دلیل رکود در بخش خرید و فروش، به منظور 
داش��تن زمان کافی برای اجاره واحد خود، آنه��ا را در بخش اجاره عرضه کرده اند. 
هرچند بررس��ی آگهی  ها اعداد و ارقام باالی قیمت اجاره در این گروه از فایل ها را 
نشان می دهد، به طور مثال در شرق تهران و براساس عرف بازار، بسته به موقعیت 
و امکانات آپارتمان، نرخ رهن کامل یک متر مربع واحد مسکونی با عمر بنای کمتر 

از ۵ سال 2 تا 3 میلیون تومان است.
در مناط��ق غرب��ی پایتخت نیز نرخ ره��ن کامل آپارتمان های زیر پنج س��ال از 
حدود متری 3میلیون تومان ش��روع می ش��ود و بعضاً در واحدهای لوکس و نیمه 
لوکس تا ۵میلیون تومان می رسد. به عنوان نمونه در یک آگهی برای یک آپارتمان 
۱30 متری دارای امکانات کامل، س��ه خوابه، چهار س��ال س��اخت در محله پونک 

300میلیون تومان پول پیش و 3 میلیون تومان اجاره ماهیانه تعیین شده است.
در جن��وب پایتخت اما با وجود آنکه نرخ های اجاره پایین تر اس��ت و رهن کامل 
واحدهای نوس��از یک ت��ا حداکثر 2میلیون تومان تعیین می ش��ود، ظرفیتی برای 
جهش قیمت ها در تابس��تان امس��ال با توجه به توان گروه های اجاره نش��ین وجود 
ندارد. هرچند گزارش های میدانی گویای آن اس��ت که مستأجران در نیمه جنوبی 
تهران نیز در زمس��تان گذش��ته ش��اهد افزایش 20 تا 40درصدی قیمت اجاره در 

قراردادهای تمدیدی بودند.
اما آنچه به نگرانی اغلب خانوارهای اجاره نشین در روزهای اخیر دامن زده است، 
جابه جایی در شرایط کرونایی است که از موجران انتظار همدلی دارند و می گویند 
که دولت برای وضع کنونی چاره اندیشی کند. یکی از مستأجران در پیامی به ایسنا 
نوشته است: »سالم امیدوارم بتوانید حرف ما مستأجرها را به گوش دولت برسانید. 
من مستأجر هستم و قراردادم تمام شده و البته با این وضع گرانی به دنبال وام بودم، 
اما االن صاحب خانه فش��ار آورده که باید تخلیه کنی. گرفتن وام و اسباب کشی و 
جابه جایی می تواند در این ش��رایط به قیمت جان ما تمام شود آیا دولت نباید طی 
دس��توری اعالم کند مستأجران در جای خود بمانند و صاحب خانه ها باید تا پایان 
کرونا صبر کنند. صدای ما باشید و حرف ما را به گوش دولت برسانید و ناجی جان 

ما در این شرایط باشید.«
در همین حال، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه 
باید بازپرداخت تسهیالت بانکی حداقل شش ماه به تعویق بیفتد،  گفت: در شرایط 
کرونایی نمی توانیم همه فشارها را بر دوش مردم بیندازیم. پورحاجت در گفت وگو با 
تسنیم با انتقاد از عدم تعلیق بازپرداخت وام  مسکن، گفت: نزدیک به دو ماه است 

که کش��ور با بحران ویروس کرونا در جنگ اس��ت.  به طوری که این اپیدمی تمامی 
صنوف و مش��اغل خرد و کالن را تحت تأثیر خود قرار داده  و بسیاری از خانواده ها 
را داغ��دار و مصیبت زده یا درگیر مداوا و خانه نش��ین کرده اس��ت. در همین مدت 
بسیاری از کارآفرینان و کارفرمایان و همچنین جامعه کارگری و بخش خدمات از 
حمل��ه این ویروس مهلک در امان نمانده و از کار بیکار و بخش تولید و کارآفرینی 

به کلی از کار افتاد.
ب��ه گفته وی،  از وزارت راه و شهرس��ازی و بانک مرکزی انتظار می رفت با توجه 
به تعطیلی بس��یاری از کارگاه های ساختمانی و رکود بی سابقه در بخش مسکن و 
آسیبی که دهک های پایین و اقشار کم درآمد متحمل شدند، بخشنامه ای در جهت 
تعلیق پرداخت وام مسکن حداقل به مدت شش ماه به بانک های عامل به ویژه بانک 
مس��کن ابالغ می ش��د که متأس��فانه در این خصوص هیچ گونه اقدام فوری صورت 

نگرفت و همچنان بی مهری و بی توجهی نهادهای متولی را دراین باره شاهدیم.
دبیر کانون سراس��ری انبوه سازان یادآور ش��د: در زمان حاضر خانوارها مجبورند 
عالوه بر فشارهای روحی، روانی و جسمانی ناشی از شیوع بیماری با معضل پرداخت 

تسهیالت وام مسکن دست به گریبان باشند.
پورحاجت با اشاره به اینکه طبق برخی پیش بینی ها این ویروس حداقل تا پایان 
سال جاری مهمان کشور است، گفت: در صورت ادامه این روند و عدم ابالغ بخشنامه 
تعلیق وام مسکن کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش مسکن دچار آسیب و خسران 
جبران ناپذیری می شوند. هم اکنون چرخه اقتصادی کشور دچار اخالل جدید شده و 

بازار عرضه و تقاضای مسکن نیز تعادلش را از دست  داده است.
به اعتقاد او، از ستاد ملی مقابله با کرونا انتظار می رود ضمن توجه به خواست های 
اقش��ار مختلف به ویژه دهک های پایین نس��بت به تعلیق وام مسکن اقدام فوری و 
اتخاذ تصمیم کند تا اندکی از فش��ار مضاعف اقتصادی که بر دوش خانوارهاس��ت 

کاسته شود.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه نمی توان همه فشارها را بر دوش 
مردم انداخت و از مسئولیت تبری جست، گفت: دولت باید با مدیریت وضع موجود 
به جامعه اجازه نفس کشیدن و بقا در شرایط اضطرار را بدهد. ابالغ بخشنامه تعلیق 
پرداخت وام مسکن می تواند تا حدودی از  فشارهای اقتصادی بر خانوارها را کاسته 

و اراده آنها را برای مبارزه با کروناویروس قوی تر کند.
پورحاج��ت افزود: یکی از راه های مبارزه با ش��یوع بیم��اری تقویت دفاع نهادی 
واکسینه س��ازی خانواده های ایرانی در قبال این دشمن خطرناک است. در غیر این 
 صورت و تداوم روند کنونی ش��اهد فشار هرچه بیشتر بر خانواده های ایرانی پس از 
اع��الم پای��ان جنگ با ویروس کرونا خواهیم بود که با خ��ود پیامدهای اقتصادی و 

اجتماعی خطرناکی به همراه خواهد داشت.

در این روزهای کرونایی، انتظار اغلب مستأجران از موجران، تمدید قرارداد است

اضطراب سه گانه مستأجران
دریچه

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد
فهرست 16 کسب و کار خدماتی آسیب دیده 

از کرونا
مرکز پژوهش های مجلس فهرست ۱۶ فعالیت خدماتی آسیب دیده از تبعات 
اقتصادی کرونا را اعالم کرد. بازوی کارشناسی مجلس، فهرست ۱۶ کسب و کار 
آس��یب دیده از کرونا به صورت مستقیم و همچنین سایر  کسب و کارهایی که 
غیرمس��تقیم از این بیماری آس��یب دیده اند را اعالم کرد. فهرست فعالیت های 
خدماتی که به صورت مس��تقیم بعد از ش��یوع کرونا آسیب دیده اند عبارتند از: 
خرده فروش��ی به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت، تورها و آژانس های 
مسافرتی، فعالیت های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی فعالیت های ورزشی 
و تفریحی. فعالیت پزشکی و دندانپزشکی، حمل و نقل زمینی مسافر به جز راه 
آهن، حمل و نقل هوایی، تامین جا، فعالیتی تولید برنامه های سینمایی ضبط 
صدا و انتش��ار موسیقی، خدمات دالالن امالک و مستغالت، فعالیت های کرایه 
و اجاره آموزش ابتدایی خصوصی، آموزش متوس��طه عمومی و فنی و حرفه ای 
خصوصی، آموزش عالی خصوصی، کتابخانه موزه و سایر فعالیت های فرهنگی و 

هنری، فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت.

مهلت درخواست وام یارانه بگیران تمدید شد
آخرین خبرها از وام یک میلیون تومانی

س��خنگوی تس��هیالت حمایتی کرونا از تمدید مهلت درخواس��ت وام یک 
میلیون تومانی خبر داد و گفت از ساعت 22 چهارشنبه 27 فروردین ماه، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، پیامکی را  با سرش��ماره v.refah به سرپرستان 
خانوار آغاز کرده است و این روند تا روز یکشنبه 3۱ فروردین ماه ادامه خواهد 
داشت. حس��ین میرزایی، سخنگوی تسهیالت حمایتی کرونا درباره تسهیالت 
سرپرست خانوار گفت: پس از ارسال پیامک ها، سرپرستان خانوار تا روز یکشنبه 
3۱ فروردین فرصت دارند نسبت به ارسال کدملی خود به شماره اعالم شده اقدام 

کنند ضمن اینکه زمان اشاره شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. 
میرزایی با بیان اینکه خانوارهای یارانه بگیر، برای استفاده از تسهیالت بانکی، 
تقاض��ای خود را صرفاً با پاس��خ به پیامک هایی ک��ه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات با سرشماره v.refah ارسال می کند ثبت کنند، افزود: تأکید می شود 
برای اعالم تقاضا، هیچ گونه مراجعه به بانک ها و سازمان های دولتی نیاز نیست. 
پس از اتمام ارس��ال پیامک ها از س��وی وزارت ارتباطات و پاس��خ آن از سوی 
سرپرس��تان  خانوار، لیس��ت نهایی در اختیار س��ازمان هدفمندی قرار خواهد 
گرفت تا نس��بت به پرداخت وام یک میلیون تومانی اقدام شود. او با بیان اینکه 
براساس برنامه ریزی انجام شده در روز 4 اردیبهشت وام یک میلیونی به حساب 
سرپرس��تان خانواری که یارانه نقدی دریافت می کنند، واریز خواهد شد، گفت: 
سرپرس��تان خانواری که متقاضی وام یک میلیون تومانی هستند باید از طریق 
س��یم کارتی که به نام سرپرست است اقدام به ارسال کد ملی به شماره ۶3۶9 
کند و در غیر این صورت پیامک ارسال شده قابل قبول نیست و سرپرستان باید 

نسبت به خرید سیم کارت به نام خودشان اقدام کنند.
به گفته سخنگوی تس��هیالت حمایتی کرونا، طبق برنامه ریزی 2۵ میلیون 
سرپرس��ت خانوار یارانه نقدی دریاف��ت می کنند که 88 میلیون پیامک به این 
تعداد ارسال می ش��ود یعنی به تعداد سیم کارت های سرپرستان  پیامک ارسال 
می ش��ود. برخی از سرپرستان چند سیم کارت دارند که برای تمام سیم کارت ها 
ارس��ال شده اس��ت. کل  افرادی که س��یم کارت ندارند 2.۵ میلیون سرپرست 
هس��تند. همچنین کل کسانی که از سرپرس��تان خانوار سیم کارت ندارند 2.۵ 
میلیون نفر هستند. به احتمال خیلی زیاد ما برای یکی دیگر از اعضای خانواده 
که تلفن و س��یم کارت دارند پیامک ارس��ال می کنیم و واریزی سرپرست برای 
آنه��ا صورت می گیرد.  میرزایی در پاس��خ به اینکه آن دس��ته از افرادی که تا 
3۱فروردین سیم کارت تهیه نکنند چه می شود، گفت: افرادی که تا 3۱ فروردین 
پیامک ارسال می کنند تا 4 اردیبهشت ماه وام یک میلیونی را دریافت می کنند، 
اما آن دسته از افرادی که سیم کارتی به نام شان نیست و امکان تهیه سیم کارت 
تا روز یکشنبه 3۱ فروردین را ندارند، مهلت دارند تا ۱8 اردیبهشت ماه به یکی 
از دفات��ر خدمات ارتباطی مراجعه کنند و س��یم کارت تهیه کنند. پس از آنکه 
س��یم کارت به نام شان ثبت ش��د وام یک میلیون تومانی را تا پایان ماه مبارک 

رمضان دریافت می کنند. 

وزیر اقتصاد در نشست با مدیران سازمان مالیاتی:
تحقق 102درصدی درآمدهای مالیاتی در 

سال ۹8
وزی��ر اقتصاد، هوشمندس��ازی نظام مالیاتی را به عن��وان یکی از برنامه های 
مهم این وزارتخانه اعالم کرد و گفت س��ازمان امور مالیاتی باید با تس��ریع در 

هوشمندسازی نظام مالیاتی، اهرمی برای تحقق اقتصاد هوشمند شود.
به گزارش ش��بکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، فرهاد دژپسند با حضور در 
جمع مدیران نظام مالیاتی در محل این سازمان و در ارتباط با مدیران کل امور 
مالیاتی استان ها از طریق ویدئوکنفرانس، گفت: ابزار مالیات عالوه بر تامین مالی 
دولت، اهداف دیگری چون تحقق عدالت درآمدی و رشد و توسعه کشور، عدالت 
منطقه ای و توس��عه مناطق محروم، عدالت بخشی و توسعه بخش کشاورزی و 
بنگاه ه��ای دانش بنیان را دنبال می کن��د. او با تقدیر از تالش های صورت گرفته 
برای تحق��ق ۱02درصدی درآمدهای مالیاتی در س��ال ۱398 افزود: این آمار 
نش��انگر رش��د 33درصدی وصولی این درآمدها نسبت به سال ماقبل آن بود و 
می توان این حرکت را به عنوان یک رکورد مناس��ب قلمداد کرد، امید اس��ت با 
توس��عه دانش، اراده و جدیت همکاران، در سال جاری نیز شاهد ثبت رکوردی 

دیگر در این زمینه باشیم.
وزی��ر اقتصاد با یادآوری اینکه امس��ال س��ال »جهش تولید« اس��ت، گفت: 
جهت گیری سیاس��ت های مالیاتی باید در راستای »جهش تولید« باشد؛ بدین 
معنا که سیاست های مالیاتی به نحوی تنظیم شود که فعاالن اقتصادی و کسب 
و کارهای مولد به سمت تولید بیشتر پیش بروند و نقدینگی موجود در اقتصاد 
کش��ور به سمت تامین مالی تولید و س��رمایه گذاری در اجرای طرح های مولد 
هدایت ش��ود. دژپس��ند با تاکید بر سیاس��ت وصول مالیات با رعایت اصول، بر 
ضرورت رعایت حال مودیان مالیاتی در شرایط کرونایی کشور تاکید کرد و ادامه 
داد: اقدامات خوبی برای حمایت مالیاتی از فعاالن اقتصادی و کسب و کارهایی 
که از شیوع بیماری کرونا متأثر شده اند انجام گرفت که این روند باید با پایش 
دقیق ش��رایط آنها، به نحو مقتضی تداوم یابد. وی تس��ریع در هوشمندسازی 
نظام مالیاتی را مهم دانست و گفت: با هوشمند شدن آن، نه تنها فعالیت فعاالن 
اقتصادی و مودیان مالیاتی ش��فاف می ش��ود، بلکه از طریق کاهش هزینه های 
تولید سود فعاالن اقتصادی افزایش می یابد و این موضوع خود به معنای منبعی 
جدید برای درآمد مالیاتی بیشتر تلقی می شود. همچنین امیدعلی پارسا، رئیس 
سازمان امور مالیاتی در ادامه این نشست به بیان عملکرد و اقدامات این سازمان 
در سال ۱398 پرداخت و راهبردهای اصلی سازمان امور مالیاتی در سال 99 را 

»وصول با اصول« و »نظام مالیاتی هوشمند« عنوان کرد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اوپک روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد که 
تقاضای جهانی برای نفت در سال 2020 به دلیل »شوک تاریخی« ناشی 
از ویروس کرونا با ۶.9 میلیون بشکه معادل ۶.9درصد کاهش مواجه شود.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در عین حال در این گزارش 
گفته که کاهش تقاضا احتماال پایدار نخواهد ماند. اوپک در گزارش قبلی 
خود پیش بینی کرده بود که امس��ال تقاضای جهانی برای نفت حدود ۶0 

هزار بشکه افزایش یابد.
براساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه مارس 2020 با ۵2 هزار 
بش��که کاهش نس��بت به ماه قبل به 2 میلیون و ۱8 هزار بش��که در روز 
رس��یده است. این در حالی اس��ت که مجموع تولید نفت کشورهای عضو 
اوپک در ماه مارس با 82۱ هزار بشکه افزایش به 28 میلیون و ۶۱2 هزار 

بشکه در روز رسیده است.
در گزارش اوپک آمده اس��ت که »بازار نفت در حال حاضر یک ش��وک 
تاریخی را تجربه می کند که ناگهانی، شدید و دارای ابعادی جهانی است.« 
اوپک همچنین احتمال تجدیدنظر مجدد در برآورد خود از میزان کاهش 

تقاضا برای نفت در گزارش های بعدی را دور از انتظار ندانسته است.
این گزارش همچنین نش��ان داد که ارزش س��بد نفتی اوپک در مارس 

تحت تاثیر وخامت عوامل عرضه و تقاضا در بازار برای سومین ماه متوالی 
کاهش پیدا کرد. ارزش س��بد نفتی اوپک در ماه میالدی گذشته 2۱ دالر 
و ۶۱ س��نت معادل 38.9 درصد کاهش ماهانه داشت و به 33 دالر و 92 
سنت در هر بشکه رسید که بزرگ ترین کاهش ماهانه از اکتبر سال 2008 

و پایین ترین ارزش ماهانه از سپتامبر سال 2003 بود.
قیم��ت گریدهای نفتی زیرمجموعه این ش��اخص تح��ت تاثیر ریزش 
شاخص های قیمت جهانی و افت شدید قیمت های فروش رسمی به شدت 
تضعیف ش��دند. قیمت گریدهای نفتی س��بک در سبد نفتی اوپک که در 
تولید نفتا، بنزین و سوخت جت بازدهی خوبی دارند به دلیل نبود تقاضا، 
کاهش چش��مگیری پیدا کردند و قیمت گریدهای نفتی مدیوم و سنگین 

ترش هم سقوط کرد.
ش��وک بی سابقه تقاضای جهانی برای نفت و س��قوط بازارهای جهانی، 
بهای معامالت آتی نف��ت را در اواخر مارس به پایین ترین حد در بیش از 
۱8 سال گذشته رسانده و برنامه های محرک اقتصادی دولت ها و بانک های 
مرک��زی جهان و همچنی��ن بهبود بازارهای س��هام تاثی��ری در تخفیف 
نگرانی های س��رمایه گذاران و محدود کردن نزول قیمت های نفت نداشت. 
ش��اخص قیمت ICE برنت 2۱ دالر و 7۵ سنت معادل 39درصد و وست 

تگزاس اینترمدیت نایمکس 20 دالر و 9 س��نت معادل 40درصد کاهش 
ماهانه در مارس داشتند که بزرگ ترین کاهش از اکتبر سال 2008 بود.

شیوع سریع بیماری کووید ۱9 و افزایش چشمگیر شمار موارد ابتال باعث 
شد بسیاری از کشورهای جهان قرنطینه، محدودیت سفر و فاصله گذاری 
احتمال��ی را وضع کنند که باعث کندی یکباره فعالیت اقتصادی جهانی و 
انقباض تقاضا برای نفت به خصوص سوخت های حمل و نقل مانند سوخت 
جت، بنزین و دیزل شد. در گزارش ماهانه اوپک پیش بینی شده که کاهش 
تقاضای جهانی برای نفت در نیمه اول سال 2020 ادامه پیدا خواهد کرد، 
اما میزان افت تقاضا به خصوص در نیمه دوم سال همچنان نامعلوم مانده 
و پیش بینی ها بین 8 تا ۱۵ میلیون بش��که در روز متغیر هس��تند، با این 
حال پیش بینی دبیرخانه اوپک از تقاضای جهانی برای نفت در سال 2020 

کاهش ۶.8 میلیون بشکه در روز را نسبت به سال 20۱9 نشان می دهد.
اوپک پیش بینی کرد تقاضا برای نفت این گروه به پایین ترین حد در سه 
دهه اخیر سقوط خواهد کرد، زیرا شیوع کرونا اقتصاد جهانی را فلج کرده 
و لزوم اعمال کاهش تولی��د را به خوبی بارز می کند. طبق گزارش اوپک، 
تقاضا برای نفت اوپک در سه ماهه دوم کمتر از 20 میلیون بشکه در روز 
خواهد بود که از اوایل سال ۱989 به این طرف بی سابقه محسوب می شود.

سقوط 3۹درصدی ارزش سبد نفتی اوپک

ایران چند بشکه نفت در روز تولید می کند؟
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ارائه انواع خدمات بانکی در نسخه وب 
اپلیکیشن همراه بانک  پاسارگاد

 مش��تریان می توانند ان��واع خدمات بانکی را بدون مراجعه به ش��عبه ها، از 
طریق نس��خه وب  اپلیکیشن همراه بانک  پاس��ارگاد  دریافت کنند. به گزارش 
روابط عمومی بانک  پاسارگاد، نسخه وب  اپلیکیشن همراه بانک  پاسارگاد که در 
تمام دستگاه های مبتنی بر وب به ویژه در مرورگرهای گوشی های تلفن همراه 
از جمله گوش��ی های دارای سیس��تم عامل iOS در دسترس است، می تواند 
همانند س��امانه های بانکداری مج��ازی و موبایل بانک ان��واع خدمات بانکی را 
ب��ه کاربر ارائه دهد. در واقع این اپلیکیش��ن نس��ل جدی��د بانکداری مجازی 
اس��ت که به مرور امکانات جدیدی به آن افزوده ش��ده و در کنار سامانه های 
موبایل بانک و اینترنت بانک به ارائه خدمات بانکی مورد نیاز می پردازد. در این 
برنامه خدمات س��پرده )شامل مشاهده س��پرده های مشتری، گردش سپرده، 
پرداخ��ت قبض از س��پرده و انتقال وجه س��پرده به س��پرده(، خدمات کارت 
)شامل مشاهده لیست کارت های مشتری، دریافت رمز پویا، انتقال وجه کارت 
ب��ه کارت، دریافت موجودی کارت، مس��دودکردن کارت و پرداخت قبض از 
کارت( و امکان تغییر رمز عبور و مشاهده  آخرین IP سیستم واردشده، ساعت 
و تاریخ ورود به س��امانه قابل دریافت اس��ت. مشتریان می توانند با واردکردن 
آدرس https://m.bpi.ir در مرورگر گوش��ی تلفن همراه تنها برای یک بار، 
آیکون برنامه  همراه بانک را به لیست برنامه های دستگاه خود اضافه کنند. در 
دفعات بعد، برای استفاده از خدمات این برنامه، کافی است آیکون ایجادشده، 
توسط کاربر انتخاب شود. جهت ورود به این سامانه نیز باید نام کاربری و رمز 
عبور مربوط به همراه بانک، در صفحه  ورود به برنامه، درج ش��ود. گفتنی است 
مرکز مش��اوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به ش��ماره 82890 و همچنین 
 https://www.bpi.ir/crm در س��ایت این بانک به آدرس CRM سامانه

به صورت شبانه روزی آماده  پاسخگویی به سؤاالت هم  وطنان هستند.

از سوی کانون بانک های خصوصی
ساعت کار جدید بانک های خصوصی اعالم شد

س��اعت کار جدید بانک ه��ای خصوصی از امروز ش��نبه 3۱ فروردین ماه 
۱399 از سوی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اعالم شد.

کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در نامه ای، ساعت کار جدید 
بانک های خصوصی از 3۱ فروردین ماه ۱399 تا اطالع ثانوی را به اعضا این 
کانون اعالم کرد که بر این اس��اس، برای کارمندان بانک در طول ایام هفته 
7:30 تا ۱4:30 و برای مشتریان از ساعت 8 تا ۱4 است. همچنین روزهای 
پنجشنبه نیز برای کارمندان بانک ها از ساعت 7:30 تا ۱3 و برای مشتریان 

8 تا ۱2:30 خواهد بود.

آخرین خبرها از بازار سکه و  ارز
ارز، ترمز طال را کشید!

ب��ه گفته نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، در هفته اخیر علی رغم 
افزای��ش قابل توجه قیمت ه��ای جهانی طال، به دلیل کاه��ش قیمت ارز در 
بازار داخلی، قیمت س��که و طال در داخل روند ثابت و کم نوسانی داشت. در 
حقیقت این دو عامل هم پوشانی داش��ته اند. محمد کشتی آرای در گفت وگو 
با ایس��نا، به بررسی آخرین وضعیت بازار سکه و ارز پرداخت و گفت: باوجود 
اینکه طی یک هفته اخیر رشد بسیار غیرقابل تصور قیمت جهانی طال وجود 
داش��ت و هر انس طال تا ۱740 دالر باال رفت، در روزهای پایانی هفته و به 
ویژه روز جمعه به زیر ۱700 دالر کاهش یافت و به ۱۶89 دالر رسید. البته 
این افزای��ش قیمت جهانی تاثیری در افزایش قیمت های داخلی نداش��ت و 
برخ��الف افزای��ش قیمت های جهانی، ما در طول هفت��ه اخیر کاهش قیمت 
را داش��تیم. نایب رئیس اتحادیه طال و جواه��ر ادامه داد: افزایش قیمت های 
جهانی و کاهش قیمت ارز در داخل یکدیگر را پوش��ش داده و باعث شد که 
قیمت ه��ا روال ثابت��ی به خود بگیرد و در طول هفته، نوس��ان کمتری را در 
رابطه با قیمت ها داشته باشیم. در حال حاضر قرار است برخی واحدها به جز 
واحدهایی که در پاساژها هستند )واحدهایی که در سطح خیابان ها هستند( 
از روز ش��نبه باز خواهند ش��د. به گفته وی، طبیعتا با بازگش��ایی تعدادی از 
واحدها و داد وستد آنها، معامالت جریان پیدا خواهد، بنابراین تقریبا سمت و 
سوی قیمت ها مشخص خواهد شد. از سوی دیگر باتوجه به تحوالت داخلی، 
نوسانات قیمت ارز را داشته ایم که این نوسانات تاثیر خود را روی قیمت سکه 
و طال داشته و در هفته پیش رو هم حتما دارای نوسان خواهد بود و تاثیرگذار 
بر قیمت سکه و طال عمل خواهد کرد. طبق اعالم نایب رئیس اتحادیه طال و 
جواه��ر تهران، روز جمعه هر اونس طال در بازار جهانی ۱۶89 دالر بود و هر 
گرم طالی ۱8 عیار هم در محدوده ۶3۵ هزار تومان قرار داش��ت. همچنین 
قیمت س��که طرح قدیم ۶ میلیون و 220 هزار تومان، س��که طرح جدید ۶ 
میلیون و 4۵0 هزار تومان، نیم سکه 3 میلیون و ۱90 هزار تومان، ربع سکه 
یک میلیون و 890 هزار تومان و سکه یک گرمی 980 هزار تومان اعالم شد.

بانک مرکزی:
هیچ اوراقی در عملیات بازار باز فروخته نشد

بانک مرکزی اعالم کرد با توجه به باالبودن قیمت پیشنهادی فروش اوراق 
که نشان دهنده عدم کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی است، پیشنهاد ارائه 
ش��ده از ط��رف یک بانک ب��رای ف��روش اوراق، رد ش��ده و بنابراین در روز 

چهارشنبه )27 فروردین ماه( معامله ای در عملیات بازار باز انجام نشد.
به گزارش بانک مرکزی، پس از اطالعیه روز دوش��نبه )2۵ فروردین ماه( 
درخص��وص موضع بانک مرک��زی در عملیات بازار باز، یک بانک س��فارش 
فروش قطعی اوراق بهادار دولتی خود را در روز سه ش��نبه )2۶ فروردین ماه( 
و در حجمی محدود از طریق س��امانه بازار بین بانکی به بانک مرکزی ارسال 
کرد.  با توجه به باالبودن قیمت پیش��نهادی فروش اوراق که نش��ان دهنده 
عدم کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی اس��ت، بانک مرکزی پیشنهاد مزبور 
را رد کرده و بنابراین در روز چهارشنبه )27 فروردین ماه( معامله ای نداشت. 
همچنی��ن، بانک مرکزی روز چهارش��نبه )3 اردیبهش��ت ماه( در چارچوب 
مدیری��ت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی، دوباره عملیات بازار باز را اجرا 
می کند. موضع بانک مرکزی )خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی( براس��اس 
پیش بین��ی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوس��انات 
نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، در روز دوش��نبه )اول اردیبهشت ماه( از 
طریق انتش��ار اطالعیه در س��امانه بازار بین بانکی اعالم خواهد شد. پس از 
انتش��ار اطالعیه فوق، بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی می توانند در 
راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی نسبت به ارسال  سفارش ها 
تا س��اعت ۱0 صبح روز سه ش��نبه )2 اردیبهش��ت ماه( از طریق سامانه بازار 

بین بانکی اقدام کنند.

بانکنامه

فرصت امروز: ش��یوع ویروس کرونا در جهان و تبعات اقتصادی آن باعث شده تا 
صندوق بین المللی پول، س��ال 2020 میالدی را س��ال »تعطیلي بزرگ« بخواند و 
در تازه ترین گزارش چش��م انداز اقتصادی جهان، پیش بینی قبلی خود از نرخ رشد 
اقتصادی کش��ورها را به دلیل توقف فعالیت هاي اقتصادي، 3درصد کاهش دهد. به 
گفته صندوق بین المللی پول،»بسیار محتمل است که اقتصاد جهان در سال جاری 

میالدی بدترین رکود را از زمان رکود بزرگ دهه ۱930 تجربه کند.«
این نهاد بین المللی، سناریوهای مختلفی را در ارتباط با سرنوشت اپیدمی کرونا در 
جهان ارزیابی کرده و بنابر هر س��ناریو میزان برآورد خود از رشد اقتصادی کشورها 
را تخمین زده است. صندوق بین المللی پول، جدیدترین گزارش خود از چشم انداز 
اقتصادی جهان در میانه ماه آوریل )اواخر فروردین( را در ش��رایطی منتش��ر کرده 
اس��ت که بحران کرونا بر اقتصاد جهانی س��ایه افکنده و فعالیت های اقتصادی در 

بسیاری از کشورهای جهان دچار اختالل جدی شده است.
در گ��زارش جدید صندوق بین المللی پول پیش بینی نرخ رش��د اقتصادی ایران 
همانند دیگر کش��ورها در مقایس��ه با گزارش قبلی به میزان چش��مگیری تعدیل 
ش��ده اس��ت؛ اتفاقی که البته برای اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو صندوق 
بین المللی پول اعم از کش��ورهای توسعه یافته، درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور 

نیز رخ داده است.
گزارش صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول در گزارش قبلی خود پیش بینی کرده بود که روند نزولی 
اقتصاد ایران که در سال های 20۱8 و 20۱9 تحت تأثیر تحریم های یکجانبه آمریکا 
رشد منفی نسبتاً قابل توجهی را تجربه کرده بود، در سال 2020 متوقف خواهد شد، 
اما اکنون با توجه به اینکه اقتصاد ایران نیز مانند اقتصاد سایر کشورهای جهان دچار 
اختالالت ناش��ی از شیوع ویروس کرونا ش��ده، صندوق بین المللی پول در گزارش 
جدید خود نرخ رش��د اقتصادی ایران در س��ال 2020 را منفی ۶درصد پیش بینی 
کرده است. البته پیش بینی دیگر صندوق بین المللی پول این است که اقتصاد ایران 

در سال آینده میالدی 3.۱درصد رشد خواهد داشت.
اقتصاد ایران که در سال 20۱9 از لحاظ شاخص های کالن اقتصادی سال موفقی 
را سپری نکرده بود، در سال های 2020 و 202۱ نیز براساس گزارش جدید صندوق 
بین المللی پول ش��رایط دشواری را پیش رو خواهد داشت. صندوق بین المللی پول 
نرخ تورم ایران در سال جاری و سال آینده میالدی را به ترتیب 34.2 و 33.۵درصد 
پیش بینی کرده اس��ت؛ ارقامی که اگرچه در مقایسه با تورم 4۱.۱درصدی در سال 
20۱9 کاهش محسوسی نشان می دهند، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 

زیادی دارند.
براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در ایران در سال جاری 
و س��ال آینده می��الدی روندی صع��ودی را خواهد پیمود و به ترتی��ب به ۱۶.3 و 
۱۶.7 درصد خواهد رس��ید. برآورد اولیه صندوق بین المللی پول حاکی از این است 
ک��ه در س��ال 20۱9 نرخ بیکاری در ای��ران ۱۶.۱درصد بوده اس��ت. عالوه بر این، 
صندوق بین المللی پول کسری حساب جاری ایران در سال جاری میالدی را معادل 
4.۱درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور پیش بینی کرده است که این رقم در سال 
آینده میالدی احتماالً به 3.4درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رس��ید. کس��ری 
حساب جاری ایران در سال گذشته میالدی تنها 0.۱ تولید ناخالص داخلی کشور 
بوده و به  طور کلی طی دهه های اخیر نیز ایران به  ندرت با کس��ری حس��اب جاری 

مواجه بوده است.
دیگر کش��ورهای منطق��ه خاورمیانه و آس��یای مرکزی )براس��اس طبقه بندی 
منطقه ای صندوق بین المللی پول( نیز همچون ایران انتظار س��ال سختی را دارند. 
صندوق بین المللی پول نرخ رش��د اقتصادی کش��ورهای صادرکننده و واردکننده 
نفت در این منطقه را برای س��ال جای میالدی به ترتیب منفی 2.8درصد و منفی 
0.8درصد پیش بینی کرده اس��ت. در واقع کش��ورهای نفت خی��ز منطقه عالوه بر 
مشکالت اقتصادی مستقیم ناشی از شیوع کرونا، از کاهش قیمت جهانی نفت، که 
البته یکی از عوامل آن کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل بحران کرونا است نیز 

متضرر خواهند شد.
کمتر از س��ه ماه قبل وقتی صن��دوق بین المللی پول اولین گزارش چش��م انداز 
اقتصادی جهان را در سال جدید منتشر کرد، فاز نخست توافق تجاری بین آمریکا 
و چین به امضای سران دو کشور رسیده بود، احتمال برگزیت بدون توافق )برگزیت 
س��خت( به میزان چش��مگیری کاهش یافته بود و حمای��ت بانک های مرکزی در 
اقتصادهای مهم جهان از رشد اقتصادی در قالب اتخاذ سیاست های پولی متناسب 
با ش��رایط موجود ادامه داش��ت. در آن زمان صندوق بین المللی پول اعالم کرد که 
با توجه به تحوالت جدید، نش��انه هایی مبنی بر اینکه اقتصاد جهانی حداقل به طور 
موقت به ثبات رس��یده و با نرخی ولو پایین تر از قبل به رشد خود ادامه می دهد را 

می توان مشاهده کرد.
اما اکنون به فاصله چند ماه، ش��رایط اقتصاد جهانی به حدی تحت تأثیر بحران 
کرون��ا قرار گرفته اس��ت ک��ه صندوق بین الملل��ی پول مجبور ب��ه تعدیل بیش از 
۶درصدی پیش بینی خود از نرخ رش��د تولید ناخالص جهان ش��ده است. صندوق 
بین المللی پول که در گزارش قبلی نرخ رش��د تولید ناخالص جهان در سال 2020 
میالدی را 3.3درصد پیش بینی کرده بود، در گزارش جدید خود این رقم را تا منفی 
3درصد کاهش داده است. طبق گزارش جدید صندوق بین المللی پول، اقتصادهای 
پیش��رفته جهان در سال جاری به  طور متوسط ۶.۱درصد کوچک تر خواهند شد و 
متوسط نرخ رشد اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه نیز منفی ۱درصد خواهد بود.

ایران نایب رئیس گروه 24 صندوق بین المللی پول شد
در همین حال، ایران به تازگی در جلسه مجازی گروه 24 صندوق بین المللی پول 
به عنوان نایب رئیس اول این گروه انتخاب شد. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک 
مرکزی در این نشس��ت مجازی ش��رکت کرد و در پایان، ایران به عنوان ایران نایب 

رئیس اول گروه 24 صندوق بین   المللی پول انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قربانی در این جلسه مجازی گفت: در سه 
ماه گذشته، شیوع گسترده و جهانی ویروس کووید-۱9، جان انسان های بی شماری 
را بر روی کره زمین گرفته و عالوه بر تحمیل آس��یب های بزرگ انسانی، اختالالت 
شدیدی را در اقتصاد جهان به همراه داشته است. ایران نیز با حدود 7۵ هزار مورد 
ابتال به بیماری کووید-۱9 و نزدیک به ۵ هزار مرگ ناشی از این بیماری، شدیدترین 

آسیب را در میان کشورهای خاورمیانه و گروه 24 متحمل شده است.  
به گفته قربانی، مقامات ایرانی از هیچ تالش��ی در جهت نجات زندگی انس��ان ها 
فروگ��ذار نک��رده و با اتخاذ اقدام��ات مالی، پول��ی و بودجه ای ضربتی، س��عی در 
مدیریت خدمات بهداش��تی و اضطراری در راس��تای مهار مرگ و میر ناشی از این 
بیماری و کاهش آثار منفی اقتصادی، اجتماعی و انس��انی آن، به ویژه بر خانوارها 
و کس��ب وکارهای آس��یب پذیر داش��ته اند. به دلیل تحمیل تحریم های ناعادالنه و 

یک جانب��ه مالی و تج��اری بر ایران، واردات و تأمین محصوالت پزش��کی حیاتی و 
موردنیاز و سایر ملزومات به شدت تحت تأثیر  قرار گرفته است.  

او با یادآوری اینکه پاندمی کووید-۱9 با هرگونه بحران مشابه قابل قیاس نبوده، 
گفت: به عنوان یک چالش جهانی نیازمند راه حلی جهانی است، بدیهی است که تا 
زمان ریشه کن شدن این بیماری در همه کشورهای جهان و بازگشت کامل امنیت، 

هیچ کشوری مصون نخواهد ماند.
مع��اون اقتص��ادی بانک مرکزی خطاب به رئیس جلس��ه و با اش��اره به واکنش 
س��ریع صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی در قبال این موقعیت وخیم و 
ملتهب به خصوص در قالب ارائه بس��ته اضطراری بانک جهانی و تسهیالت مختلف 
صندوق بین المللی پول، ادامه داد: ما اعتقاد داریم که در این مسیر، تقویت چارچوب 
وام ده��ی متعارف صن��دوق  بین المللی پول، اس��تفاده از تخصیص حق برداش��ت 
مخصوص و تسریع در روند مذاکرات در شانزدهمین دور بررسی عمومی سهمیه ها 
مفید خواهد بود. الزم اس��ت از یک س��و سیاس��ت گذاران تالش های خود را جهت 
مرتفع کردن چالش های مربوط به حوزه س��المت و اقتصاد افزایش دهند، از سوی 
دیگر ضروری اس��ت که به منظور ایجاد اطمینان از حصول موفقیت در ریشه کنی 
پاندمی کووید-۱9 و همچنین احیای رشد اقتصاد جهانی، اقدامات و مساعدت های 

چندجانبه و هماهنگ به  کار گرفته شود.  
قربانی خاطرنش��ان کرد: همان گونه که در بیانیه گروه 24 آمده، الزم اس��ت که 
کمک های مالی و فنی حداکثری سازمان های بین المللی و محلی به کشورهای عضو 

G24 به شیوه ای برابر، عادالنه و به دور از هرگونه تبعیض ارائه شود.
درباره گروه 24 صندوق بین المللی پول و وظایف آن

گفتنی اس��ت گروه 24 به منظور ایجاد هماهنگی و پیش��برد مواضع کشورهای 
درحال توس��عه در قلمروهای پولی و توس��عه مالی در اواخر سال ۱97۱ ایجاد شد. 
این گروه در پی بحران مالی که با شناورش��دن دالر در س��ال ۱97۱ تش��دید شده 
بودند، در جریان اجالس وزرای گروه 77 در نوامبر ۱97۱ در لیما )پرو( ایجاد شد.

ه��دف اصل��ی این گروه تضمی��ن منافع کش��ورهای عضو از طری��ق هماهنگی 
سیاس��ت های اقتصادی و پولی در مجامع بین المللی اس��ت. این گ��روه در واقع به 
منظور حفظ منافع خاص اعضای خود در مقابل کشورهای صنعتی ایجاد شده  است. 
یکی دیگر از اهداف این گروه اصالح س��اختار موسسات مالی و پولی بین المللی به 

منظور لحاظ کردن منافع اعضای خود است.
مهم ترین رکن گروه 24 گردهمایی وزرای دارایی و روسای بانک های 
مرکزی کش��ورهای عضو اس��ت. این رکن هر سال دو بار تشکیل جلسه 
می دهد. مقدمات این گردهمایی توسط معاونان وزرای دارایی و روسای 
بانک های مرکزی تهیه می ش��ود. گروه 24 یک دفتر هم دارد که دارای 
رئیس و دو معاون اس��ت. یک دفتر ارتباطات نیز در واشنگتن به منظور 
تس��هیل روابط با موسس��ات پولی و مال��ی بین الملل��ی یعنی صندوق 

بین المللی پول و بانک جهانی ایجاد شده  است.
یکی از مهم ترین فعالیت های گروه 24 توسعه مشارکت کشورهای درحال توسعه 
در تصمیم گیری های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است البته موفقیت هایی 
هم در این زمینه کسب شده اند، اما ساختارهای موسسات پولی و مالی بین المللی 
خود موانع مهمی در مقابل مش��ارکت اعضای این گروه در تصمیم س��ازی های این 

نهاد هستند.

ایران نایب رئیس اول گروه 24 صندوق بین المللی پول شد

سال »تعطیلي بزرگ« به روایت صندوق بین المللی پول

بخ��ش قابل توجه��ی از کارت های بانکی صادرش��ده، بدون اس��تفاده مانده اند؛ 
بررس��ی ها نش��ان می دهد که 228 میلیون و 47۶ هزار کارت بانکی صادرش��ده، 
مدت هاست که هیچ تراکنشی نداشته  و در کنج خانه ها و کیف پول ها رها شده اند.

به گزارش ایرنا، رشد بانکداری الکترونیک باعث شده که در سال های اخیر، میزان 
استفاده مردم از کارت های بانکی مختلف افزایش قابل توجهی داشته باشد به طوری 
که اغلب مردم دارای چندین کارت هستند. نکته قابل توجه این است که بخش قابل 
توجهی از این کارت ها، هیچ کاربردی برای دارندگان آنها نداشته و معموال ماه ها و 

حتی سال ها )تا پایان زمان انقضا( بدون استفاده رها می شوند.
نگاه��ی به آماره��ا و گزارش های منتشرش��ده توس��ط بانک مرکزی و ش��بکه 
الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( نشان دهنده بدون استفاده ماندن بخش قابل 
توجهی از این کارت هاست؛ بررسی ها نشان می دهد که حدود ۶8.۵درصد از مجموع 

کارت های صادره، بدون استفاده هستند.
آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد که تا پایان بهمن 98 تعداد 333 میلیون 
و 408 ه��زار و 90۱ کارت بانکی )کارت برداش��ت، اعتب��اری، هدیه و بن  کارت( در 
کش��ور صادر شده است. بررس��ی جزییات کارت های صادرشده حاکی از این است 

که از مجموع این کارت ها، تعداد 22۵ میلیون و 907 هزار و 38۵ مربوط به کارت 
برداشت بوده که ۱82 میلیون و 82۱ هزار از این رقم متعلق به استان تهران است. 
همچنی��ن در دوره زمانی مورد اش��اره، تعداد 3 میلیون و ۱۵3 ه��زار و 29 کارت 
اعتباری، ۵۶ میلیون و ۵04 هزار و ۶۵3 کارت خرید و هدیه و یک میلیون و 982 

هزار و ۱34 کارت پول الکترونیک صادر شده بود.
همچنین در بهمن 98 تعداد ۱04 میلیون و 932 هزار و 7۶7 کارت بانکی دارای 
تراکنش بودند در حالی که شمار کارت های بانکی دارای تراکنش در دی 98 شامل 
۱02 میلیون و 9۵۶ هزار و ۶۱4 کارت بود که نشاندهنده رشد ۱.88 درصد تعداد 

کارت های بانکی دارای تراکنش است.
بررسی ها نش��ان می دهد که در میان انواع کارت های بانکی، کارت های اعتباری 
با ۱۱.4درصد بیش��ترین رشد را داش��ته و پس از آن کارت های هدیه و بن کارت با 
3.۱8درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته اند. کارت های برداشت در دوره مورد بررسی 

تنها ۱.8درصد افزایش یافته  اند.
در بهمن 98 تعداد ۱00 میلیون و 4۵0 هزار و ۶7 کارت برداشت و 4 میلیون و 
324 هزار کارت هدیه و بن کارت و ۱۵8 هزار و ۶۱7 کارت اعتباری دارای تراکنش 

بوده اند. در دوره مورد بررسی، تعداد 228 میلیون و 47۶ هزار و ۱34 کارت غیرفعال 
)معادل ۶8.۵درصد از مجموع کارت های صادره( وجود داش��ته که هیچ تراکنش��ی 
نداشته اند. بیشترین سهم این کارت های غیرفعال مربوط به کارت های برداشت بوده 
به طوری که ۱2۵ میلیون و 4۵7 هزار و 3۱8 کارت در بهمن 98 غیرفعال بوده و 

تنها ۱00 میلیون و 4۵0 هزار و ۶7 کارت، تراکنش داشته  اند.
در ای��ن میان، عوامل مختلفی در باالرفتن آمار کارت های بانکی بدون اس��تفاده 
نقش دارند که از جمله آنها می توان به الزام دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف 
برای اخذ کارت بانکی توس��ط مراجعان و ذی ربطان آن دس��تگاه ها اش��اره کرد. به 
عنوان مثال دانشجویان دانشگاه های مختلف باید کارت یک بانک خاص را دریافت 
کنند در حالی که در عمل، برای آنها کاربرد زیادی نداشته و امور مالی خود را توسط 

کارت های سایر بانک ها انجام می دهند.
معموال ش��رکت های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، حقوق کارکنان خود را به 
کارت ه��ای یک بانک خاص واریز می کنند، بنابراین اگر فردی طی چند س��ال در 
چندین محل مختلف ش��اغل شود، به تعداد محل های اش��تغال خود دارای کارت 

بانکی می شود.

علت افزایش تعداد کارت های بالاستفاده در شبکه بانکی چیست؟

228 میلیون کارت بانکی بدون استفاده در کیف پول ها

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
شنبه
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مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی:
با دفاتر پیشخوان متخلف برخورد می شود

مدیرعامل ش��رکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعالم کرد 
دفاتر پیش��خوان دولت حق دریافت اضافه کارمزد را از مشتریان بورسی ندارند. به 
گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، برخی دفاتر پیشخوان دولت که متصدی 
احراز هویت سجام و مراجعه دریافت کنندگان کد بورسی هستند در پی استقبال 
گس��ترده مردم از بازار سرمایه در روزهای اخیر، اقدام به دریافت مبالغی خارج از 
دستورالعمل اجرایی کرده اند که این موضوع با واکنش صریح و قاطع مسئوالن بازار 
سرمایه مواجه شد. حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه درخصوص این تخلف گفت: بنابر اطالعات رس��یده، برخی 
دفاتر پیش��خوان دولت، هنگام ثبت نام حضوری مش��تریان دریافت کد بورسی و 
احراز هویت برای سامانه سجام، در تخلفی آشکار اقدام به دریافت مبالغی تا چند 
برابر میزان تعیین شده کرده اند. وی افزود: هزینه ثبت نام آنالین و الکترونیکی در 
س��امانه سجام ۱0 هزار تومان است که از طریق درگاه پرداخت سامانه قابل واریز 
می شود و دفاتر پیشخوان برای انجام خدمات احراز هویت مشتریان صرفاً مجاز به 
دریافت ۵ هزار تومان برای ش��خص اصیل و ۱0 هزار تومان برای نماینده قانونی 
هستند که به عنوان کارمزد دفاتر در نظر گرفته شده است. این در حالی است که 
برخی از این دفاتر به بهانه فعالیت در زمان شیوع ویروس کرونا اقدام به درخواست 
مبالغی در حدود ۵0 تا 70 هزار تومان کرده اند. مدیرعامل ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه با تاکید بر قطعیت برخورد با این دفاتر افزود: 
مش��تریانی که با چنین مواردی در مراجعه به دفاتر پیش��خوان روبه رو ش��ده اند 
می توانند مراتب این تخلف را به مرکز پاسخگویی کانون کشوری دفاتر پیشخوان 
به شماره 02۱۶۱9۱2222 و یا شماره ۱9۵ سازمان تنظیم مقررات اطالع دهند، 
همچنین ش��رکت س��پرده گذاری آماده دریافت گزارش مربوط به این تخلفات از 
طریق نشانی ایمیل sejam@csdiran.com  است. فهیمی تصریح کرد: چنانچه 
دفاتر پیشخوان دولت برای ارائه خدمات ثبت نام سجام و احراز هویت در مجموع 
بیش از مبلغ ۱۵ هزار تومان دریافت کرده باشند و این مسئله محرز شود، ضمن 
اجبار در استرداد مبلغ اضافی، امکان ادامه فعالیت در این زمینه را از دست خواهند 
داد و در صورت عدم جلب رضایت متقاضیان، دفاتر خاطی مشمول جرایم مندرج 
در آیین نامه دفاتر خواهند ش��د. وی یادآور شد: هیچ یک از دفاتر پیشخوان اجازه 
الزام مشتریان برای استفاده از کارگزاری خاص را ندارد و سرمایه گذاران بورسی در 
انتخاب شرکت کارگزاری خودمختار هستند. او به وجود لیست مراکز منتخب احراز 
هویت در سایت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( 
https://www. اشاره کرد و گفت: مشتریان می توانند قبل از هر اقدامی از پیوند
sejam.ir دفتر پیش��خوان مورد تایید و منتخب نزدیک در شهر خود را پیدا و از 

افتادن در دام سودجویان جلوگیری کنند.

پیشرفت در ساخت داروی ضدکرونا 
بورس های جهانی را صعودی کرد

ش��اخص های بورسی به دنبال خبر پیش��رفت در ساخت داروی ضدکرونا 
صعود کردند.

ب��ه گزارش رویترز، ویروس کرونا روز به روز در س��طح جهان پیش��روی 
می کند و ش��مار مبتالیان و قربانیان در جهان کماکان رو به افزایش اس��ت، 
ب��ا این حال کاهش مرگ و میرها در ایتالیا و اس��پانیا که کانون های اصلی 
درگیر با کرونا در جهان هستند، خبر خوبی محسوب می شود. این دو کشور 
قرنطینه سراسری را بار دیگر تمدید کردند اما برخی از فعالیت های تولیدی 

با توجه به کاهش سرعت شیوع بیماری از سر گرفته شده اند.
برخ��ی از منابع خبری از بهبود ش��مار باالیی از بیم��اران مبتال به کرونا 
در بیمارس��تانی در شهر شیکاگو پس از اس��تفاده از یک داروی جدید خبر 
داده اند و این مس��ئله منجر به افزایش امیدواری ها نس��بت به یافتن داروی 

قطعی مقابله با این بیماری شده است.   
در آس��یا پیش بینی می ش��ود رشد اقتصادی کش��ورها برای نخستین بار 
در طول ۶0 س��ال اخی��ر وارد محدوده منفی ش��ود. در چین بخش بزرگی 
از فعالیت های تولیدی در اس��تان های مختلف از س��ر گرفته شده، اما رشد 
اقتصادی سه ماهه نخست امسال برای نخستین بار در نیم قرن اخیر منفی 
ش��ده اس��ت. در اتریش و دانمارک نیز بخش قابل توجهی از ممنوعیت های 
کرونایی رفع ش��د، با این حال برخی کش��ورها از جمل��ه نیوزیلند گفته اند 

محدودیت ها به قوت خود باقی خواهند ماند.  
در شرایطی که مشخص نیس��ت بازگشت به کار چه زمانی عادی خواهد 
ش��د، رش��د اقتصادی کش��ورهای اروپایی به ویژه در اقتصادهای بزرگ تر با 
کاهش محس��وس مواجه ش��ده، به ویژه در ایتالیا که اکنون میزان تولیدات 
صنعت��ی به کمترین س��طح خود در طول ۱۱ س��ال اخیر رس��یده و طبق 
پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد این کشور حدودا یک دهم نسبت 

به اندازه سال قبل خود کوچک تر خواهد شد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: روز چهارشنبه گذشته روز خوش یمنی برای بازار سرمایه 
بود و در این روز بزرگ ترین عرضه تاریخی بورس ایران رقم خورد. در این 
روز همچنی��ن چند رکورد تاریخی ثبت ش��د و از بزرگ ترین عرضه اولیه 
بازار گرفته تا باال رفتن شاخص کل تا ارتفاع کانال ۶4۵ هزار واحدی اتفاق 
افتاد داد. همچنین شاخص کل فرابورس در این روز برای نخستین بار وارد 

کانال 8000 واحد شد.
در روز چهارش��نبه گذش��ته اولین رکورد بزرگ ترین عرضه اولیه بازار با 
پذیرش ش��رکت س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( رقم خورد و به 
این ترتیب عرضه اولیه ۱0درصد از س��هام بزرگ ترین هلدینگ اقتصادی 
کشور در کنار تقاضای پرحجم، بازار را به طور کامل به رنگ سبز درآورد. 
در این روز ش��اخص کل با رش��د ۱9 هزار و 343 واحدی به ارتفاع ۶4۵ 
هزار و 7۵۱ واحدی رس��ید که رشد بیش از 3درصدی را به همراه داشت 
بنابراین بازدهی بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال جاری تا پایان این 

روز تاریخی به 2۵.9درصد رسید.
در همین حال و در ش��رایطی که بس��یاری از کارشناس��ان، شس��تا را 
حیاط خلوت دولت ها می دانس��تند، اما با واگذاری 8 میلیارد سهم شرکت 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( معادل ۱0درصد کل سهام شرکت 
در بورس، شفافیت به بزرگ  ترین هلدینگ اقتصادی کشور راه یافت؛ اتفاقی 
ک��ه به گفته رئیس جمهور برای نخس��تین بار در تاریخ ب��ورس ایران به 
وقوع پیوس��ته اس��ت. این عرضه به دنبال دستور رهبری مبنی بر کاهش 
تصدی ه��ای غیرضرور در بخش های دولتی انجام ش��ده و به گفته محمد 
شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه با عرضه در 

بورس در صدد حرکت از بنگاه داری به سمت سهامداری است.
این ش��رکت که با سرمایه 80 هزار میلیارد ریالی در بورس تهران ثبت 
شده در صورتحساب مالی میان دوره ای 9 ماهه منتهی به پایان اسفند 98 
خود بیش از 3۵ هزار میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده که تقریباً 
80درصد کل س��ال مالی گذشته بوده اس��ت. میزان دارایی های جاری و 
غیرجاری شس��تا نیز در پایان س��ال 98، بیش از 203 هزار میلیارد ریال 
گزارش ش��ده که در مقایسه با کل سال مالی 97 افتی ۱۱درصدی داشته 
است. همچنین میزان بدهی های این شرکت نیز 80 هزار میلیارد ریال به 

ثبت رسیده که نسبت به کل سال مالی 98 افتی 9درصدی داشته است.
در این عرضه اولیه، »شس��تا« 8۶0 تومان کشف قیمت شد و به هر کد 

بورس��ی تعداد 3۶37 سهم اختصاص یافت. به این ترتیب، طی این عرضه 
ارزش بازار ۶8 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

طبق گزارش ش��رکت بورس، در روز چهارش��نبه تعداد 8 میلیارد سهم 
معادل ۱0درصد از سهام سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( به شیوه 
ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه اولیه شد. تعداد ۶میلیارد و 700 
میلیون س��هم در ای��ن روز جهت عرضه به عموم و ی��ک میلیارد و 300 
میلیون س��هم جهت عرضه به صندوق های س��رمایه گذاری در روز شنبه 
آینده به قیمت هر سهم 8۶0تومان در بورس تهران کشف قیمت و معامله 
شد. با عرضه اولیه این شرکت در بورس تهران تعداد شرکت های فعال در 
بورس به 33۵ ش��رکت رس��ید و به ارزش بازار ۶8.8 هزار میلیارد تومان 

افزوده شد.
علی صحرایی، مدیرعامل ش��رکت بورس در گفت و گو با سنا، از عرضه 
شس��تا به عن��وان بزرگ ترین عرضه تاری��خ بورس یاد ک��رد و گفت: روز 
چهارشنبه بیش��ترین میزان مشارکت در بورس اتفاق افتاد و 2 میلیون و 
70 هزار نفر در این عرضه شرکت کردند. همچنین میزان عرضه 8 میلیارد 
سهم به میزان ۶ هزار و 400 میلیارد تومان بود که به هر کد 3۶37 سهم 
اختصاص یافت. از این میزان ۶ میلیارد و 700 میلیون سهم جهت عرضه 
به عموم و یک میلیارد و 300 میلیون س��هم جهت عرضه به صندوق های 
سرمایه گذاری در روز شنبه آینده عرضه اولیه شد. با انجام این عرضه ۶8 

هزار و 800 میلیارد تومان به ارزش بازار افزوده شد.
به گفته صحرایی، مجموعه شس��تا دارای ۱87 شرکت بورسی با درصد 
مدیریتی مالکیتی است که در روز چهارشنبه توانست حدود 7هزار میلیارد 
تومان به تامین مالی بپردازد. به این ترتیب،  بزرگ ترین عرضه تاریخ بازار 
سرمایه کشور از لحاظ تعداد شرکت کنندگان و نیز از نظر عرضه رقم خورد.

الزم به یادآوری است، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که از سال 
قبل فرآیند پذیرش در بورس تهران را شروع کرده بود بعد از احراز کامل 
شرایط، 20فروردین سال جاری در کمیته پذیرش با پالک ۵37 پذیرفته 
ش��د و در بازار دوم معامالت و در بخش هلدینگ چند رش��ته ای صنعتی 

درج شد.
بنابر آمار موجود، این هلدینگ با س��رمایه اسمی 8 هزار میلیارد تومانی 
در گزارش ۱2 ماهه تلفیقی، 7.0۱ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته 
و سود اصلی 4.۵هزار میلیارد تومان است؛ همچنین سود هر سهم در سال 

مالی قبل و منتهی به 3۱ خرداد سال گذشته ۵۶۵ ریال و در شش ماهه 
منتهی به پایان آذر سال گذشته ۱3۱ ریال است.

این شرکت شامل ۱78 شرکت زیرمجموعه و 9 هلدینگ بزرگ شامل 
س��رمایه گذاری نفت گاز و پتروش��یمی تامین، هلدینگ سرمایه گذاری 
داروی��ی تامی��ن، ش��رکت س��رمایه گذاری س��یمان تامی��ن، ش��رکت 
س��رمایه گذاری صدر تامین، شرکت س��رمایه گذاری صبا تامین، شرکت 
س��رمایه گذاری صنایع عمومی  تامین، خدمات ارتباطی رایتل، ش��رکت 
سرمایه گذاری توسعه انرژی تامین و کشتیرانی جمهوری اسالمی  ایران 

است.
در همین زمینه علیرضا کدیور، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه عرضه 
سهام شرکت های دولتی از بیم حباب زدگی بورس کم می کند، گفت: بازار 
س��رمایه در یک سال گذش��ته مورد استقبال صاحبان سرمایه قرار گرفته 
اس��ت. آنچه پیشتر در بازار سرمایه رخ داد، رشد ارزش سهام شرکت هایی 
بود که قیمت هر سهم آنها با وضعیت مالی واقعی این شرکت ها همخوانی 
نداشت و بیم حباب زدگی بورس در شرایط استقبال صاحبان سرمایه های 
خرد از آن شدت می گرفت. طبیعی است در چنین شرایطی افزایش عرضه 
اولیه و عرضه بیشتر سهام شرکت ها در بازار سرمایه می تواند به عنوان یک 

راه حل در نظر گرفته شود.
به اعتقاد کدیور، عرضه اولیه شس��تا و دیگر ش��رکت ها که دولت وعده 
عرضه سهام آنها در قالب ETF را اعالم کرده، به بزرگ شدن بازار و رشد 
ارزش واقعی ب��ورس و فرابورس کمک می کند. در واقع می توان اولین اثر 
عرضه س��هام شستا را در ش��رایط کنونی برای بازار سرمایه مثبت ارزیابی 

کرد.
او با اش��اره به اینکه با توجه به اس��تقبال س��رمایه گذاران، عرضه سهام 
ش��رکت های بزرگ در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله یک 
حرکت موثر برای جذب نقدینگی است که می تواند زمینه حباب زدگی را 
در همه بازارها از جمله بورس فراهم کند، ادامه داد: شس��تا یک هلدینگ 
بزرگ اس��ت و خود شامل زیرمجموعه ای از هلدینگ های دیگر است. این 
ش��رکت، شرکت شفافی است و عرضه اول سهام آن گامی موثر در تقویت 
بازار س��رمایه اس��ت. این امید وج��ود دارد که با ادامه روند عرضه س��هام 
شرکت های دولتی، سمت عرضه در بازار سهام  و سهم شرکت هایی که به 

واقع سهام آنها ارزشمند است، تقویت شود.

مشارکت 2 میلیونی سهامداران در عرضه اولیه »شستا«

بزرگ ترین عرضه تاریخ بورس اتفاق افتاد
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زیان ماهانه 3۵0 میلیارد تومانی 
تولیدکنندگان جوجه

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه  گفت با توجه به قیمت 
کنونی جوجه یکروزه، تولیدکنندگان مرغ مادر ماهانه 3۵0 میلیارد 

تومان از محل فروش متضرر هستند.
غالمعلی فارغی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به اینک��ه بازار جوجه یکروزه تعریفی ن��دارد، اظهار کرد: هم اکنون 
متوس��ط قیمت هر قطع��ه جوجه یکروزه ۵00 تا ی��ک هزار تومان 
بوده، در حالی که متوس��ط قیمت تمام ش��ده تولید 3 هزار تومان 

است.
وی با اش��اره به اینکه قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه یک 
ششم نرخ تمام شده تولید است، افزود: ماهیانه تولیدکنندگان مرغ 
م��ادر از محل فروش جوجه یکروزه 3۵0 میلیارد تومان و مرغداران 

گوشتی 900 میلیارد تومان متضرر هستند.
فارغ��ی ادامه داد: با وج��ود آنکه ماهیانه ی��ک میلیارد و 200 تا 
ی��ک  میلیارد و 300 میلیون تومان خس��ارت ب��ه صنعت مرغداری 
وارد می ش��ود، از این رو انتظار می رود متولیان امر هرچه س��ریع تر 
تمهیداتی بیندیش��ند تا خس��ارات جبران ناپذیری به تولید کش��ور 
وارد نش��ود. وی نیاز کنونی جوجه ری��زی در واحدهای مرغداری را 
90 میلی��ون قطعه اعالم کرد و گفت: علی رغم کاهش 30درصدی 
تقاضا برای خرید گوش��ت مرغ، اما در فروردین ۱20 میلیون قطعه 

جوجه ریزی در واحدها صورت گرفته است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه درباره آخرین وضعیت 
ص��ادرات جوجه بیان کرد: با وجود بحران فعلی کرونا روی صادرات 
به کش��ورهای مقصد نمی توان حس��اب کرد چراکه به سبب ضعف 
در روابط دیپلماس��ی عراق ورود کاالی ایرانی به کشورش را ممنوع 
اعالم کرده اس��ت. این مقام مسئول نبود نهاده دامی با نرخ مصوب 
را بزرگ تری��ن دغدغه مرغداران اعالم کرد و گفت: در س��ال جهش 
تولی��د حمایت همه جانبه از تولید داخ��ل و نگاه به صادرات امری 
ضروری اس��ت. فارغی در پایان تصریح ک��رد: با وجود آنکه صنعت 
مرغداری از ناحیه ش��روع ویروس کرونا زیان س��نگینی را متحمل 
ش��ده، اما از مزایای جزئی مشاغل آسیب دیده بهره مند نشده است 
که این موضوع یکی از اش��کاالت اساسی در بخش کشاورزی کشور 

به شمار می رود.

مسیر دشوار اقتصاد برای عبور از کرونا
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که با توجه به تاثیرات 
جدی که کرونا بر بس��یاری از فعالیت های اقتصادی کشور گذاشته، 
برای عبور از این دوران و بازگش��ت به شرایط عادی، باید برنامه ای 
گسترده داشت و از تمام گزینه های موجود در کشور استفاده کرد.

عباس آرگون در گفت وگو با ایس��نا، اظهار ک��رد: همانطور که از 
قبل نیز قابل پیش بینی بود، کرونا در کنار تهدید سالمت مردم، بر 
فعالیت های اقتصادی نیز تاثیر منفی جدی خواهد گذاشت و امروز 
می بینیم که بسیاری از نهادهای بین المللی در کنار نگرانی هایی که 
از س��المت مردم دارند، نسبت به تبعات اقتصادی کرونا نیز هشدار 
می دهند. به گفته وی، تحلیل های بین المللی نش��ان از آن دارد که 
رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان در اثر شیوع این ویروس 
منفی خواهد ش��د و ایران نیز برای آنکه تاثی��رات کمتری از کرونا 

بپذیرد باید تمام گزینه های خود را فعال کند.
عض��و ات��اق بازرگانی تهران ب��ا تاکید بر لزوم حمای��ت از فعاالن 
اقتصادی، گفت: در کش��ور ما گروه��ی از افراد برای تامین نیازهای 
روزانه ش��ان کار می کنند که باید در ش��رایط فعل��ی از آنها حمایت 
ش��ود. گروهی نیز در حوزه های خدمات مشغول به کار هستند که 
ب��ا توجه به تعطیلی بس��یاری از واحدهای خدمات��ی در هفته های 
گذش��ته، عمال کار آنها نیز متوقف ش��ده و برای گذران امور نیاز به 
حمایت خواهند داشت. آرگون ادامه داد: در کنار با توجه به افزایش 
هزینه، باال رفتن قیمت مواد اولیه تحت تاثیر محدودیت های مرزی 
و مش��کالتی که در بازار فروش به وجود آم��ده، تولیدکنندگان نیز 
گروه دیگری از کسانی هس��تند که باید تحت پوشش حمایت قرار 
بگیرند، زیرا احتمال آنکه توان تحمل این ش��رایط را نداشته باشند 
باال رفته اس��ت. این افراد تعداد زیادی نیرو و کارگر دارند و تامین 
حقوق آنها نیز خود پیچیده ش��ده است. وی با بیان اینکه در چنین 
ش��رایطی حمایت دولت از فعاالن اقتصادی اهمی��ت فراوانی دارد، 
گف��ت: هرچند دولت تحت تاثی��ر آمریکا از منابع مالی خود محروم 
ش��ده اما همچنان گزینه های داخلی برای تبدیل به سرمایه و منابع 
وج��ود دارن��د و امیدواریم با تصمیمات اتخاذش��ده، عبور اقتصاد از 
روزهای س��خت کرونا، تسهیل ش��ود. به گزارش ایسنا، دولت اعالم 
ک��رده پس از ش��یوع کرون��ا در طرح های حمایتی، در کنار اقش��ار 
آس��یب پذیر از فعاالن اقتصادی که کسب و کارشان تحت تاثیر این 

ویروس آسیب دیده، حمایت خواهد کرد.

حمل و نقل دام در چارچوب ضوابط بهداشتی
رئیس س��ازمان دامپزش��کی گفت به منظور جلوگیری از ش��یوع 
کرون��ا حمل و نقل، خرید و فروش دام در چارچوب ضوابط خاص و 

مقررات بهداشتی انجام می شود.
علیرضا رفیعی پور، رئیس س��ازمان دامپزش��کی در گفت و گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین جزییات ضوابط بهداشتی 
حمل و نقل دام  اظهار کرد: دس��تورالعمل نگهداری، خرید و فروش 

و حمل و نقل دام از استان ها طبق ضوابط خاص انجام می شود.
وی افزود: س��ازمان دامپزش��کی در مبدأ، هوی��ت دام را از لحاظ 
ایمن سازی و واکسن ارزیابی می کند، ضمن آنکه خودروهای حمل 

باید در سامانه مبدأ و مقصد را مشخص کنند.
رفیعی پ��ور ادام��ه داد: در چارچوب دس��تورالعمل بهداش��تی و 
قرنطین��ه ای، حمل و نقل دام باید در قالب س��امانه از یک  مبدأ به 

یک مقصد انجام شود.
رئیس س��ازمان دامپزش��کی با اش��اره به اینکه ب��رای نگهداری، 
پرورش و کشتار به مقصد کشتارگاه، دام از یک مبدأ به یک مقصد 
حمل می ش��ود، بیان کرد: در حوزه فرآورده های خام دامی به سبب 
مراقبت های بهداشتی که از مبدأ تا مقصد کشتارگاه انجام می شود، 

سالمت فرآورده ها تضمین شده است.

اخبـــار

عل��ی رغم مجوز بازگش��ایی مراک��ز تجاری فعال پاس��اژ های سرپوش��یده جزو 
ممنوعیت ها برای بازگشایی هستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مطابق برنامه ستاد ملی مقابله کرونا از شنبه 
30 فروردین ماه اصناف کم خطر در اس��تان تهران ش��روع به فعالیت می کنند که 
قرار بر این اس��ت تا فعالیت این واحد ها ب��ا مالحظات، الزامات و مالحظات خاص 
خود همراه باشد. قطعا تا حدودی بازگشایی اصناف برای شهر نگران کننده و شاید 
تجمع های غیرضرور را به همراه داشته باشد اما کشورهای مختلف دنیا نیز بعد از 
یک دوره سخت، قرنطینه اقدام به بازگشایی مراکز تجاری و فروش خود کرده اند.

یک��ی از راه ه��ای کاهش مواجهه و قط��ع زنجیره تماس رعای��ت فاصله گذاری 
اجتماعی است، بس��یاری از صنوف از شنبه با دستورالعمل های خاصی که وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب کرده است کرکره مغازه های خود را باال 
می دهند، اما این بین نگرانی های فردی و اجتماعی بسیاری از مردم را آشفته خاطر 

کرده است.
بس��یاری از مردم این س��وال را در ذهن خود می پرورانند که آیا مسئوالن برای 
جه��ت دادن ب��ه لزوم نوبت دهی س��اعات کاری اداری و اصناف برای کاهش پیک 
ورود مردم به خیابان ها، برنامه ای چیده اند؟ اگر ساعات شروع کاری ادارات مختلف 
متفاوت باش��د یا اصناف دیرتر از همه ش��روع به کار کنند، این مسئله می تواند از 

هج��وم ورود یکباره مردم به خیابان ها بکاهد و فاصله گذاری هوش��مند اجتماعی 
رعایت ش��ود. همچنین با توجه به نبود ش��رایط و ملزومات اج��رای پروتکل های 
بهداشتی برای واحد های صنفی از قبیل دستکش، ماسک و ماده ضدعفونی کننده 
حال باید دید مسئوالن چه برنامه ای برای این موضوع دارند، موضوعی که در این 

گزارش به آن پرداخته شده است.
ناگفته نماند که امروز احمد جنیدی، رئیس مرکز س��المت محیط و کار وزارت 
بهداش��ت از تمدید مهلت ثبت نام در سامانه اصناف و صنایع در راستای گام دوم 

فاصله گذاری اجتماعی مقابله با بیماری کرونا خبر داد.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به اینکه 30 فروردین کسبه مجدد فعالیت خواهند کرد، گفت: ما 
تابع دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم و اگر در مصوبه های خود مقرر به 

بازگشایی تمام صنوف باشند، مغازه ها و همچنین پاساژها بازگشایی خواهند شد.
او درخصوص تغییر س��اعات بازگشایی اصناف، بیان کرد: اگر قرار باشد ساعات 
بازگشایی اصناف تغییر کند ستاد ملی مقابله با کرونا باید آن را تصویب کند. تا این 
زمان تصویب ش��ده است که پاس��اژها همچنان تعطیل باشند، اما مقرر شده برای 
پاساژ ها ضوابط و پروتکل بهداشتی خاص تدوین و در هفته آینده ابالغ شود تا این 

بخش از اصناف نیز امکان فعالیت داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف تهران  تشریح کرد: بازگشایی اصناف ممکن است مشکالتی 
به همراه داش��ته باش��د. اینکه تنها مغازه ها باز باش��ند و پاساژها بسته باشد باعث 

نارضایتی کاسبان در پاساژها شده است که به دنبال راهکاری برای آنها هستیم.
تعطیلی کل کشور ممکن نیست؛ اقتصاد را با احتیاط پیش ببریم

ابوالفض��ل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیس��یون صنایع ات��اق بازرگانی، درباره 
ادام��ه فعالیت کس��ب و کارها بع��د از گذر از ی��ک ماه قرنطینه گفت: براس��اس 
تصمیم گیری های انجام ش��ده برخی اصناف می توانند از روز ش��نبه 30  فروردین 
فعالیت خود را آغاز کنند. اینکه ممکن است جمعیت بیشتری در خیابان ها حضور 
داش��ته باشند، درست اس��ت. وی افزود: همواره باید اول از همه به حفظ سالمت 
مردم توجه کنیم و این رویه را باید ادامه دهیم، اما اینکه کش��ور را به طور کامل 
تعطیل کنیم امکان پذیر نیست چراکه جزو کشورهایی هستیم  با تحریم دست و 

پنجه نرم می کنیم و نمی توانیم چرخ تولید را کامال متوقف نگه داریم.
رئیس کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی تش��ریح کرد: برای ادامه معیش��ت باید 
فعالیت کرد که در این زمینه نیاز اس��ت کارخانجات فعالیت کنند در نتیجه برای 
فعالیت کارخانجات نیاز به توزیع ش��بکه مویرگی اس��ت که به طور مثال اصنافی 
مانند اغذیه فروشان، لوازم خانگی، صوتی و تصویری و ... برای ادامه زنجیره باید باز 

باشند که در غیر این صورت تولید نیز لغو می شود.

پاساژ ها فعال بسته؛ مصوبه جدید در راه است

 چرا ساعات اداری و اصناف تفکیک نشد؟

طراحی اپلیکیشن های جعلی مربوط به کرونا، یکی از روش هایی است که این 
روزها مجرمین سایبری برای سرقت اطالعات کاربران به کار می برند و به همین 
دلی��ل کاربران باید با رعایت نکات ایمنی، از نفوذ هکرها و مجرمان س��ایبری به 

اطالعات و حریم خصوصی خود جلوگیری کنند.
به گزارش ایس��نا، با توجه به اهمیت روزافزون حفاظت از اطالعات شخصی و 
امنیت سایبری دستگاه های الکترونیکی و گوشی های هوشمند، امنیت اطالعات 
آنها تبدیل به یکی از بزرگ ترین دغدغه های بسیاری از کاربران در فضای مجازی 
شده است بنابراین کارشناسان فعال در حوزه فناوری و امنیت سایبری خطاب به 
کاربران گوشی های هوشمند توصیه کرده اند که با رعایت نکات و موارد مختلفی 
قادر خواهند بود که امنیت اطالعات ش��خصی موجود در گوش��ی های هوشمند 
خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده و از نفوذ هکرها و مجرمان س��ایبری 

به اطالعات و حریم خصوصی خود جلوگیری به عمل بیاورند.

از طرفی این روزها با ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور و روند صعودی استفاده 
از اینترنت و به دنبال آن اس��تفاده از خدمات آنالین، ش��اهد سوءاستفاده برخی 
از مجرمین س��ایبری در این حوزه هستیم. به همین دلیل پلیس فتا نیز با اشاره 
ب��ه برخی از روش های مجرمانه رایج در این ایام، هش��دار داده اس��ت هدایت به 
س��ایت های جعلی و دریافت اطالعات، طراحی اپلیکیش��ن های جعلی و س��رقت 

اطالعات هویتی و بانکی از مهم ترین روش های مجرمانه در ایام کرونایی است.
این روزها ش��اهد افزایش فعالیت اپلیکیش��ن های مختلف در زمینه تس��ت و 
شناس��ایی کرونا، خوداظهاری و پاسخ گویی به سواالت مربوط  به کرونا، تب سنج 
و دیگر اپلیکیش��ن های مربوط به این ویروس هس��تیم اما اکثر این برنامه ها فاقد 
کارایی الزم بوده و گاهی اوقات به دنبال س��رقت اطالعات کاربران نیز  هستند؛ 
بنابرای��ن مراجعه به اپلیکیش��ن های مجاز و تحت نظر وزارت بهداش��ت اهمیت 

زیادی دارد.

هدایت به لینک  و درگاه های بانکی جعلی و س��رقت اطالعات هویتی و کاری 
از مهم ترین اهداف اپلیکیش��ن های جعلی طراحی ش��ده است بنابراین الزم است 
کاربران اپلیکیشن های موردنیاز خود را از مارکت های معتبر و دارای نماد اعتماد 
الکترونی��ک دریافت ک��رده و به تبلیغ��ات و برنامه های ارائه ش��ده در کانال ها و 

گروه های مختلف توجه نکنند.
همچنین پلیس فتا هش��دار داده اس��ت که کاربران قب��ل از هرگونه اقدام در 
خصوص ویروس کرونا از قبیل انتش��ار اخبار ابتال و فوت، ثبت نام در سامانه ها و 
اپلیکیش��ن های مختلف، حتماً به ابالغیه های وزارت بهداشت توجه داشته باشند 
و هرگونه سایت، فروش��گاه اینترنتی، اپلیکیشن یا درگاه جعلی را با پلیس فتا و 

لینک مرکز فوریت های سایبری در میان بگذارند.
کارشناس��ان همواره به کاربران هش��دار می دهند که به هیچ عنوان فریب این 
تبلیغات را نخورده و از نصب چنین نرم افزارها و اپلیکیشن هایی خودداری کنند.

با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، تامین اقالم اساسی از جمله گوشت آغاز 
ش��ده است و در این بین تفاوت قیمت ها تعجب بس��یاری از مردم را برانگیخته 
اس��ت.  به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، با فرا رس��یدن ماه مبارک رمضان بازار اقالم اساس��ی با رفت 
و آمد بیش��تری در بازار رو به روس��ت که این امر در نوس��ان قیمت محصوالت 

تاثیر بسزایی دارد.
گزارش های میدانی از بازار گوشت به عنوان یکی از اقالم پرتقاضای ماه رمضان 
حاکی از آن است که قیمت به سبب سودجویی عوامل واسطه و دالل با نوساناتی 
در بازار رو به روست به طوری که از شمال تا جنوب شهر اختالف معناداری دارد، 
این در حالی است که مسئوالن ذی ربط به سبب ازدیاد عرضه دام و گوشت خبر 

از کاهش قیمت ها می دهند.
با توجه به سایه شوم بحران کرونا بر کسب و کار مردم، افزایش قیمت گوشت 
معادالت خانوارها برای خرید مایحتاج خود را بر هم ریخته چراکه پس اندازهای 
ان��دک  و حقوق های ناچیز کارگری اقش��ار ضعیف جوابگ��وی التهابات قیمت در 

بازار نیست.
طی روزهای گذشته حسن عباسی معروفان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور 
دام از توزیع ۱0 هزار تن گوش��ت مرغوب واردات��ی به صورت منجمد تا 20 ماه 

رمضان با نرخ 42 هزار تومان خبر داد.
ب��ا توجه به اظهارات مس��ئوالن  پش��تیبانی ام��ور دام مبنی ب��ر ذخایر کافی 
استراتژیک جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه گوشت و التهاب قیمت 

در بازار ماه رمضان وجود ندارد.
کسادی بازار علت اصلی افت 12 هزار تومانی قیمت گوشت

علی اصغ��ر ملکی، رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی کش��ور در گفت وگو با   
باش��گاه خبرنگاران جوان، از کاهش ۱0 تا ۱2 هزارتومانی نرخ گوش��ت در بازار 
خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو ش��قه گوس��فندی بدون دنبه با نرخ 97 هزار 
تا ۱00 هزار تومان به مغازه دار و با احتس��اب ۱0درصد سود ۱۱0 هزار تومان به 

مصرف کننده عرضه می شود.
وی افزود: علی رغم  ازدیاد عرضه، تقاضایی برای خرید گوش��ت در بازار وجود 

ندارد که همین امر منجر به رکود و کسادی بازار شده است.
ملکی با اش��اره به اینکه خبری از قاچاق دام نیس��ت، بیان کرد: با گس��ترش 

ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، قاچاق دام  متوقف شده است.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی ادامه داد: با گس��ترش وی��روس کرونا و 
تعطیلی واحدهای پرمصرف، تقاضا برای خرید گوش��ت در بازار تعریفی ندارد که 

همین امر منجر به اعتراض فروشندگان شده است.

وی درباره آینده بازار گوش��ت در ماه رمضان گفت: با توجه به رکود و کسادی 
بازار پیش بینی دقیقی برای بازار گوش��ت نمی توان داشت، اما استمرار این روند 

مشکالت متعددی برای واحدهای صنفی و دامداران ایجاد خواهد کرد.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه جابه جایی دام به سبب ضوابط و مقررات 
بهداش��تی به کندی در حال انجام است، بیان کرد: سازمان دامپزشکی در صدور 
مج��وز ورود دام از غ��رب به تهران مقداری کند عم��ل می کند، به همین خاطر 

تقاضا داریم این روند را سرعت ببخشند تا خللی در عرضه ایجاد نشود.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه 
دام نداریم، تصریح کرد: با توجه به بارش های مناس��ب و وضعیت مطلوب مراتع، 
عرضه بره های نو به مرور در حال انجام اس��ت که با این وجود مشکلی در عرضه 

دام نخواهیم داشت.
قیمت گوشت در ماه رمضان کاهش می یابد

منصور پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور، با اشاره به اینکه بازار 
دام  زنده در رکود به س��ر می برد، اظهار کرد: با گسترش ویروس کرونا و تعطیلی 
رس��توران و تاالرهای پذیرایی، انباش��ت دام در واحدهای دامداری به سبب نبود 
تقاضا تش��دید شده است. با توجه به انباشت دام در واحدهای دامداری کمبودی 

در عرضه گوشت ماه رمضان نداریم.

مراقب اپلیکیشن های کرونایی باشید

اختالف عجیب قیمت گوشت از شمال تا جنوب تهران!

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

 پایان فروردین
 اتمام محدودیت تردد بین استانی

رئیس پلیس  راه راهور ناجا گفت طرح فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت 
تردد بین اس��تانی تا پایان فروردین اجرا می ش��ود. به گ��زارش پایگاه خبری 
»عصر خودرو« به نقل از فارس، س��ردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راه 
راهور ناجا درخصوص اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی اظهار داشت: طرح 
فاصله گ��ذاری اجتماعی و محدودیت تردد بین اس��تانی تا پایان فروردین ماه 
اجرا خواهد شد. وی در پاسخ به دیگر پرسش در این خصوص که آیا احتمال 
ادامه دار بودن طرح فاصله گذاری اجتماعی در ورودی اس��تان ها وجود دارد یا 
خیر، گفت: تا این لحظه ابالغ جدیدی صورت نگرفته است. وی درباره آخرین 
وضعیت ترافیکی محورهای مواصالتی کش��ور اع��الم کرد: تردد در جاده های 

کشور روان است و هیچ کدام از محورهای اصلی مسدود نیست.

قیمت های جدید خودرو در بازار طی روزهای آینده
به اعتقاد فروش��ندگان خودرو با آغاز فعالیت ها باید چند روز منتظر ماند 

تا قیمت های جدید خودرو در بازار اعالم شود.
 از نیمه اس��فندماه سال گذشته که کش��ور با شیوع ویروس کرونا روبه رو 
ش��د اکثر بازارهای داخلی نیمه تعطیل ش��دند از آن جمله می توان به بازار 
خرید و فروش خودرو اش��اره کرد که با تش��دید ش��یوع بیماری تصمیم به 
تعطیلی آن کشیده شد. البته در طول دو هفته اخیر که بازار خودرو به کل 
تعطیل بود ارائه برخی از اخبار نادرست از تغییر قیمت ها باعث شده تا نقل 
قول های��ی مبنی ب��ر قیمت 70 تا 7۵ میلیون تومانی پراید مطرح ش��ود اما 
باید پرسید در شرایطی که بازار تعطیل است این قیمت ها از کدام معامالت 
صوری اعالم ش��ده اس��ت. به هر حال از فردا 30 فروردین قرار است با ثبت 
واحدهای صنفی فروش در سامانه پروتکل بهداشتی فعالیت ها آغاز شود که 
از آن جمله باید به نمایش��گاه داران خودرو اشاره کرد. به اعتقاد فروشندگان 
خ��ودرو با آغ��از فعالیت ها باید چن��د روز منتظر ماند ت��ا قیمت های جدید 
خودرو در بازار اعالم شود، اما به نظر می رسد به دلیل رکود خرید و فروش 
همچنان قیمت ها نزولی بوده و خبری از افزایش قیمت نباش��د. البته هنوز 
مراکز تعویض پالک تعطیل بوده و همین امر روند تحویل خودرو  از س��وی 

خودروسازان به مشتریان را با کندی همراه ساخته است.

جهش تولید خودرو با دستور محقق نخواهد شد
آرش محبی ن��ژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خ��ودرو بر اصالح قیمت گذاری دس��توری و رعایت پروتکل های بهداش��تی 
تاکید کرد. به گزارش پدال نیوز، آرش محبی نژاد اظهار داشت: اصالح نحوه 
قیمت گ��ذاری و تامی��ن نقدینگی صرف نظر از موض��وع تحریم  ها و ویروس 

کرونا، 80درصد مشکالت قطعه سازان و خودروسازان را مرتفع می کند.
وی با اش��اره به لزوم تقویت زیرس��اخت ها و حذف موانع قانونی دست و 
پاگیر در بخش تولید افزود: ممکن است تقاضا، اولویت بندی و سلیقه جامعه 
در انتخاب س��بد کاالی مصرفی و س��رمایه ای تحت تاثی��ر مباحث ایمنی و 

بهداشتی ناشی از ویروس کرونا، تغییر کند که قابل پیش بینی نیست.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو درخصوص 
امکان افزایش تیراژ تولید خودرو در س��ال جاری گفت: این موضوع بستگی 
به این دارد که کرونا تا کجا و چه زمانی ادامه خواهد داش��ت، اما یقینا پس 
از پیشروی فضای جامعه به سمت سالمت، جهش تولید محقق خواهد شد.

ب��ه اعتقاد وی ح��وادث قهری طبیعی نظیر تحریم ه��ا و ویروس کرونا به 
عن��وان یکی از عوام��ل اثرگذار بر روند تولید اس��ت و در صورت مدیریت و 
مهار این بیماری، براس��اس برآوردها از صنعت قطعه س��ازی و خودروسازی، 
توانایی و ظرفیت تولید بالقوه بیش از 2 میلیون دستگاه در سال وجود دارد.

محبی نژاد درخص��وص افزایش س��االنه هزینه های عموم��ی بنگاهداری 
تصریح کرد: در صورت رش��د جهش��ی قیمت ارز، شاهد افزایش نرخ تورم و 
هزینه های بنگاه داری خواهیم بود و بر همین اساس، پیشنهاد اصالح قیمت 
قطعات توسط خودروساز، با تغییر ۵درصدی نرخ نهاده های تولید یا ارز و در 
نهایت آزادس��ازی قیمت خودرو و اصالح آن در بازار مطرح شد. وی متذکر 
ش��د: تولید همراه با زیان مانعی در جهت ادامه حی��ات بنگاه ها خواهد بود 
بنابراین تمامی عوامل فوق الذکر به جهش تولید با تیراژ پایدار می انجامد که 
نیازمند پش��تیبانی و مدیریت جریان تامین مواد اولیه و قطعات است. دبیر 
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو در پایان خاطرنشان 
کرد: اصرار و تعصب بر آغاز تولید هیجانی بدون پیش��گیری، تبیین، ابالغ و 
رعایت پروتکل های بهداش��تی به ویژه در صنعت قطعه سازی و خودروسازی 
با وجود محیط های فشرده، تعداد زیادی کارگر و پراکندگی واحدها در ۱۵ 
استان کشور، می تواند یک فاجعه انسانی را رقم بزند و جهش تولید پایدار و 

ایمن در چنین شرایطی به صورت دستوری محقق نخواهد شد. 

راهکار وسوسه انگیز خودروسازان برای خرید خودرو
این روزها کرونا همه نخ ها را پنبه کرده است.

یک ویروس میکروسکوپی، صنعت خودروی جهان را با چالشی جدی مواجه 
ساخته و باعث تعطیلی گسترده و کاهش شدید فروش خودرو و رکودی عمیق 
در بازار ش��ده است. نمایش��گاه های بزرگ خودرویی تعطیل و مسابقات تعلیق 
شده اند. مردم که در خانه نشسته اند، دلیلی برای خرید خودروی جدید ندارند و 
وقتی سفر و تفریح تعطیل شود، خودرویی نیز فروخته نخواهد شد. بسیاری از 
خودروسازان، برنامه های خود را با کاهش فروش در اهداف بازنویسی کرده اند. به 
نظر می رسد که حتی با محو سریع و یک باره کرونا هم به علت تأثیرات عمیق 
آن روی کس��ب و کارها و کاهش درآمدها، بازگش��ت ب��ه دوران عادی، به این 
زودی ها و سادگی ها محقق نشود. مصرف سوخت نیز به شدت پایین آمده و با 
کاهش ترافیک در ابرشهرها، شاهد هوای پاک تری هم هستیم. همان گونه که 
تاکنون در اخبار پدال نیوز نیز خوانده اید، بس��یاری از خودروسازان اکنون برای 
ترغیب خریداران به روش های بسیار جذابی روی آورده اند و متداول ترین برخورد 
آنها با این قضیه، فروش اقس��اطی خودرو با اقساط شش تا هشت ساله با سود 
صفر درصد و حتی تنفس سه ماهه برای پیش پرداخت بوده است. بدین ترتیب 
یک خریدار در اقصی نقاط عالم می تواند از این ش��رایط وسوسه کننده استفاده 
و خودروی مورد عالقه خود را تحویل گرفته و تازه 90 روز بعد نخستین پیش 
پرداخ��ت آن را واریز کند. اما بیایید به ایران خودمان بپردازیم. در وضعیتی که 
بازار فروش خودروی عید به کلی از بین رفت و تقاضایی برای خرید خودرو نیز 
وجود ندارد، قیمت ها چندان دستخوش تغییر نشدند و فروشندگان انگشت شمار 
حتی در آگهی ها نیز حاضر به کوتاه آمدن از پیش��نهادات خود نیس��تند. روند 
تولید کج دار و مریز ما نیز نمی تواند چش��م اندازی مثبت از عرضه متوازن را به 

بازار ایجاد کند.

ب��ه اعتقاد یک کارش��ناس صنعت خودرو، باتوجه به س��ابقه ش��ورای رقابت در 
ام��ر قیمت گذاری خ��ودرو، چنانچه بخواهد بازهم بر هم��ان روش های غلط تاکید 
ک��رده و دولتی بودن خودروس��ازان را در نظر نگیرد، بازگش��ت دوباره اش به حوزه 
قیمت گذاری ها، قطعا این صنعت را به شدت عقب خواهد راند؛ هرچند که نمی توان 
از روش های غلط و پرهزینه بنگاه داری خودروسازان نیز به سادگی عبور کرد و قبل 

از هر چیز باید بنگاه داری ها اصالح شوند.
حسن کریمی سنجری در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با زمزمه های اخیری که از 
بازگشت مجدد شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو به گوش می رسد، اظهار 
کرد: اولین و مهم ترین ش��رط به وجود آمدن یک رش��د اقتصادی باثبات و پایدار، 
وجود یک س��اختار سالم و کارآمد است. اصوال تشکیل شورای رقابت نتیجه توجه 
به این تفکر اس��تراتژیک و اقتصادی بوده اس��ت اما شورای رقابت در طول فعالیت 
خود به ویژه در توس��عه س��المت و کارآمدی صنعت خودروسازی و نیز ایجاد یک 
بازار منصفانه خودرو در کش��ور هیچ گاه توفیقی نداش��ت؛ چراکه این  شورا بیش از 
آنکه به طرح ریزی برنامه هایی برای اصالح ساختار شرکت های خودروساز و افزایش 
رقابت پذیری بازار خودرو توجه کند، بیشتر وقت و انرژی خود را روی قیمت گذاری 

خودرو صرف می کرد.

این کارش��ناس صنعت خودرو کش��ور تصریح کرد: با این وجود سازمان حمایت 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جایگزین شورای رقابت شد تا اقتصاد و بازار خودرو 
را به فضایی رقابتی و سودآور تبدیل کند؛ امری که شورای رقابت در آن موفق نبود، 
اما در عمل سازمان حمایت نیز تبدیل به دستگاهی شد برای ابراز رفتارهای به ظاهر 
مردم پس��ند دولتی که  نتیجه آن تخریب زیرساخت های شرکت های خودروساز و 
تحمیل بیش از 30 هزار میلیارد تومان زیان انباش��ته به این ش��رکت ها بوده است. 
این در حالی اس��ت که هم��ه مصرف کنندگان واقعی نیز تنوانس��تند از پایین نگه 
داشته شدن قیمت درب کارخانه نفعی ببرند و دست کم ۶0درصد زیان ایجادشده 
شرکت های خودروساز در طول دو سال گذشته سودی بوده که به جیب نظام داللی 

و رانتی رفته است.
اولین قدم، اصالح روش های بنگاه داری

وی افزود: بنابراین بازگشت دوباره شورای رقابت اگر قرار است بر همان روش های 
غلط قیمت گذاری دستوری تاکید کرده، بی آنکه به عنصر دولتی بودن شرکت های 
خودروساز و محدودیت هایی که از این ناحیه به آنها )خودروسازان( ضرر می رساند، 

توجه شود؛ قطعا حرکتی رو به عقب است.
به اعتقاد او، در واقع تنها راه نجات ش��رکت های خودروساز تبدیل این شرکت ها 

به بنگاه هایی س��ودآور اس��ت و این موضوع تنها از طریق اصالح روش بنگاه داری و 
س��پردن کار به مدیرانی کاربلد و با اختیارات کامل اما مس��ئولیت پذیر و پاسخگو، 
امکانپذیر است. شورای رقابت اگر قرار است شورایی باشد برای ترویج رقابت پذیری 

بازار خودرو باید به این موضوعات ورود کند.
کریمی س��نجری با بیان اینکه قیمت رقابتی نتیجه فعالیت یک ساختار سالم و 
س��ودآور است، گفت: شرکت های خودروساز در حال حاضر در یک فضای نامساعد 
اقتصادی و با محدودیت های اعمال شده دولتی و البته در یک بازار بی رقیب فعالیت 
می کنند. عالوه بر این تحریم صنعت خودروسازی کشور نیز محدودیت های زیادی 

را برای این شرکت ها ایجاد کرده است.
وی گفت: بنابراین نمی توان از روش های غلط و پرهزینه بنگاهداری این شرکت ها 
به س��ادگی عبور کرد. ش��ورای رقابت یا هر ستاد و س��ازمانی که قرار است وظیفه 
مدیریت بازار خودرو را برعهده بگیرد، بایستی به این موضوع توجه کند که پیش از 
اصالح روش های بنگاهداری این شرکت ها، هیچ نظارت و یا دخالتی نمی تواند باعث 
رش��د و توسعه این ش��رکت ها شود. نظارت بر قیمت بدون توجه به ساختار تامین، 
تولید و فروش شرکت های خودروساز نتیجه مطلوبی برای مردم و مصرف کنندگان 

واقعی خودرو نخواهد داشت.

بازگشت دوباره بدون تحول؛ عقبگرد برای یک صنعت

براساس داده های رس��می کشورهای مختلف از آمار نوسان قیمت بنزین طی 
ماه های اخیر، آنچه در نگاه اول به چشم می آید کاهش قیمت بنزین در 4 گوشه 
جهان اس��ت. البته در همین بازه زمانی کش��ورهایی نیز هیچ گونه تغییری را در 
نرخ بنزین ایجاد نکرده اند و قیمت بنزین به همان روال س��ابق اس��ت. در طرف 
مقابل اما با کاهش مصرف و تقاضا نرخ این حامل انرژی در سراس��ر اروپا، ش��رق 
آس��یا، آمریکای ش��مالی و بخش های دیگری از مناط��ق مختلف جهان کاهش 

چشمگیری را تجربه می کند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از خبرآنالین، با شیوع ویروس 
کووید-۱9 و پیش��رفت روز به روز آلودگی این بیماری در س��طح جهان اکنون 
این مس��ئله به یکی از بزرگ ترین بحران های ۱00س��اله اخیر تبدیل شده است. 
ناتوانی جهان در کنترل این بیماری و پیامدهای آن در بخش اقتصادی اما اثراتی 
به مراتب ش��دیدتر از تمام بخش های دیگر برجای گذاش��ته اس��ت. از تعطیلی 
بس��یاری از صنایع خرد و کالن در سراس��ر جهان تا سقوط آزاد بازارهای مالی و 

قیم��ت حامل های انرژی در بازارهای جهان��ی. با نگاهی به روش ها و راهکارهای 
کش��ورهای مختلف در برابر شیوع گسترده کرونا در سراسر جهان که حاال دیگر 
به مرحله پاندمی رسیده، متوجه می شویم که سیاست اصلی دولت ها برای مقابله 
با این بیماری اعمال مقررات منع آمد و شد، قرنطینه سراسری، استانی و شهری 
یا اجرای فاصله گذاری اجتماعی)Social distancing( بوده اس��ت. دورکاری 
و تعطیلی مشاغل مختلف، تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و مکان های عمومی، لغو 
فستیوال ها، نمایشگاه ها و مسابقات ورزشی و بسیاری از اقدامات دیگر که توسط 
قاطبه دولت های جهان برای مهار کرونا اجرایی شده، باعث کاهش رفت و آمدها 
و خروج ش��هروندان از منازل خود ش��ده است. این امر باعث افت شدید تقاضا و 

مصرف بنزین در سراسر جهان شده است.
مطاب��ق اع��الم آژانس بین المللی انرژی تقاضا نف��ت در جهان از ۱00 میلیون 
بشکه در روز دست کم به میزان یک سوم کاهش پیدا کرده است و با باالگرفتن 
درگیری عربستان سعودی و روسیه بر سر کاهش تولید نفت، قیمت طالی سیاه 

تا 70درصد در هر بش��که نیز س��قوط کرد. علی رغم اینکه طی روزهای گذشته 
باالخره توافق اوپک پالس به نتیجه رس��ید و قرار اس��ت 23 کشور عضو اوپک و 
غیراوپ��ک از ابتدای ماه مه، تولید روزانه خ��ود را 20درصد -معادل ۱0 میلیون 
بش��که در روز- کاه��ش دهند که دو براب��ر توافق کاهش تولید نف��ت در میانه 
بحران جهانی اقتصادی در س��ال 2009 اس��ت. مطابق آم��ار آژانس بین المللی 
ان��رژی حدود ۶0درصد مصرف فرآورده های نفتی جهان مربوط به حوزه حمل و 
نقل اس��ت و تا زمانی که محدودیت های ناشی از شیوع کرونا ادامه دارند، توافق 
کاهش تولید نفت اوپک پالس هم نخواهد توانست تاثیر بسزایی بر قیمت نفت و 
فرآورده های آن از جمله بنزین بگذارد. چشم انداز وضعیت شیوع، ادامه قرنطینه 
گسترده ای که تقریبا 4 میلیارد نفر را خانه نشین کرده، کاهش چشمگیر مصرف 
بنزین وضعیت حاکم بر بازارهای جهانی باعث کاهش قیمت بنزین در کشورهای 
مختلف شده است و انتظار آن می رود که این روند نزولی قیمت بنزین در سراسر 

جهان حداقل تا پاییز سال جاری ادامه پیدا کند.

دبیر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو امکان تمدید ثبت س��فارش خودروهای 
موج��ود در گم��رک را موجب گره گش��ایی در مصوبه هیات وزی��ران در تمدید 
ترخی��ص خودروها دانس��ت و گفت با ویرایش و تمدید ش��رایط ثبت س��فارش 

می توان امید داشت که مصوبه 27 بهمن 98 دولت موثر واقع شود.
به گزارش پدال نیوز به نقل از پرشین خودر، در اطالعیه ای که روز گذشته در 
سامانه جامع تجارت منتشر شد، ثبت سفارش خودرو برای اجرایی شدن تصویب 
 نامه مربوط به خودروهای موجود در گمرک موقتا باز ش��د تا امکان تمدید ثبت 

سفارش  خودروهای دپوشده در گمرکات فراهم شود.
این ش��رایط در حالی برای ترخیص هزاران خودرو موجود در گمرکات فراهم 
می ش��ود که تنه��ا یک ماه به پایان زم��ان مصوبه هیات وزی��ران و تمدید زمان 

ترخیص خودروها باقی مانده است.
واردکنندگان که در دو س��ال گذش��ته و پ��س از تصمی��م ناگهانی دولت در 
ممنوعیت واردات و توقف ثبت س��فارش با چالش های زیادی روبه رو شده بودند، 
با بسته شدن سایت ثبت سفارش از تیر 97 نیز با مشکل ترخیص هزاران خودرو 
دپوش��ده در گمرکات نیز مواجه ش��دند، در حالی که هیات دولت در جلسه ۱۶ 
دی ماه س��ال 97 با ترخیص ۵۱08 خودروی دپوش��ده در گمرک موافقت کرده 
ب��ود، اما تا روز گذش��ته و با وجود تمدید س��ه ماهه مصوب��ه ترخیص خودروها 
در 27 بهمن س��ال گذش��ته همچنان حدود 3 هزار خ��ودرو موجود در گمرک 

بالتکلیف بودند.
پیش از این صاحبان خودروهای موجود در گمرکات خواستار باز شدن سایت 

برای تمدید ثبت سفارش ها شده بودند تا بتوانند براساس مصوبه بهمن ماه هیات 
وزیران ثبت سفارش های خود را تمدید و خودروهای خود را از گمرک ترخیص 
کنند که با اطالعیه اخیر سامانه تجارت به نظر می رسد این موضوع اجرایی شده 

تا چندین هزار خودروی موجود در گمرکات هم مجوز ترخیص دریافت کنند.
با ویرایش و تمدید ثبت سفارش امید بر گره گشایی مصوبه دولت 

قوت گرفت
دبی��ر انجمن واردکنندگان خ��ودرو، ویرایش و ایجاد ثبت س��فارش را الزمه 
اجرای مصوبه ترخیص خودروها دانست و با توجه به امکان تمدید ثبت سفارش 
خودروهای موجود در گمرکات گفت: این اقدام برای صاحبان خودروهای دپو در 
گمرکات بس��یار امیدوارکننده بوده و موجب گره گشایی در اجرای مصوبه هیات 

وزیران خواهد شد.
مهدی دادفر افزود: پس از تمدید مصوبه ترخیص خودروها در بهمن ماه سال 
گذش��ته، ویرایش ضوابط فنی به عنوان ش��رط اصلی انجام ثبت سفارش باید به 
س��رعت اعالم می ش��د اما عدم همکاری واحد انفورماتیک وزارت صنعت مصوبه 
اخی��ر دولت را فاقد اثربخش��ی کرده بود چنانچه این موض��وع موجب ارائه نامه 

انجمن واردکنندگان به وزیر صمت در آخرین ماه سال 98 شد.
وی با اش��اره به نامه نگاری های صورت گرفته با مع��اون اول رئیس جمهوری 
و وزی��ر صمت و ش��خص رئیس جمه��وری درخصوص تمدی��د مصوبه ترخیص 
خودروها اظهار داش��ت: در جدیدترین این نامه نگاری ها واردکنندگان خواس��تار 
ویرای��ش ضواب��ط فنی و تمدید ثبت س��فارش ب��ه دلیل همزمان��ی این مصوبه 

ب��ا تعطیالت ن��وروز و همچنین تاثیر ش��یوع کرونا بر ایجاد قرنطینه ش��دند که 
تصمیم گیری در این زمینه به اواخر فروردین ماه موکول ش��د و امروز که امکان 
تمدید ثبت س��فارش در س��امانه تجارت فراهم ش��ده اس��ت این مسئله موجب 

امیدواری و خوشحالی صاحبان خودروهای موجود در گمرکات شده است.
 درآمد 600 میلیون دالری دولت از ترخیص خودروها

دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین به پیش بینی درآمد حاصل از این 
اق��دام برای دولت پرداخت و خاطرنش��ان کرد: ترخیص حدود 2 هزار دس��تگاه 
خودرو با احتساب 30 هزار دالر رقمی در حدود ۶00 میلیون دالر درآمد نصیب 

دولت می کند.
دادف��ر تاکید کرد: طب��ق آخرین مصوبه هیات دولت، از بین ۵۱08 دس��تگاه 
خودروی دپویی حدود ۱۱00 دس��تگاه از این خودروها در توقیف مرجع قضایی 
قرار دارد و ۱700 دس��تگاه نی��ز دارای گواهینامه و برگ س��بز گمرکی بود که 
ترخیص ش��دند و حدود 2300 دستگاه الباقی نیز باید ثبت سفارش آنها تمدید 
شود. وی با اشاره به اینکه شرایط ثبت سفارش پیش از این نیز وجود داشت اما 
عمال کارایی نداش��ت، تصریح کرد: مصوبه 27 بهمن 98 تمدیدی بود بر مصوبه 
۱۶ دی ماه 97، اما این بار دست اندرکاران و کارشناسان اجرایی وزارت صمت با 
این مصوبه مانند همان مصوبه قبلی برخورد نکردند چرا که در همان مصوبه هم 
اجازه ویرایش ثبت س��فارش وجود داشت و همچنین شامل خودروهای سواری 
با حجم موتور 2۵00 س��ی سی بود، اما در مصوبه اخیر توضیح واضحات صورت 

گرفته تا همکاران بهتر کار را به نتیجه برسانند.

ویروس کرونا بنزین را در 4 گوشه جهان ارزان کرد

قفل ترخیص خودروها در گمرک شکسته می شود
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رئیس اتحادیه  فناوران رایانه تهران با ارس��ال نامه ای به اتاق اصناف خواستار 
بازگشایی کافی نت ها و پاساژهای کامپیوتری شد.

بعد از ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور، برخی فعالیت ه��ای صنفی به  عنوان 
فعالیت ه��ای پرخط��ر ش��ناخته ش��ده و تعطیل 
ش��ده اند. از جمل��ه  ای��ن اصن��اف می ت��وان ب��ه 
آرایش��گاه های مردانه و زنانه، رس��توران ها، تاالر 
پذیرایی و س��الن مراس��م، مراکز بازی، تفریحی، 
تری��ا،  و  چایخانه ه��ا  قهوه خانه ه��ا،  گیم ن��ت، 
اماکن اقامتی، هتل ها، اس��تخر، س��ونا و ماساژ و 
باشگاه های بدنس��ازی و ورزشی اشاره کرد که تا 
اعالم عادی ش��دن شرایط شیوع بیماری کرونا از 

طرف وزارت بهداشت همچنان تعطیل هستند.
حال محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه  فناوران 
رایان��ه  تهران با ارس��ال نامه ای به ات��اق اصناف 
خواستار بازگشایی مجدد واحدهای صنفی رسته  
کافی نت و همچنین پاس��اژهای کامپیوتری شده 

اس��ت. او در این نامه نوش��ته اس��ت باتوجه به اینکه تمامی اصناف موظف به 
ثبت نام در س��امانه  وزارت بهداش��ت هستند پیش بینی می ش��ود بار ترافیکی 
عظیمی در این مدت به س��رورهای این سامانه تحمیل شده و درنتیجه عده ای 

به دلیل س��رعت پایین اینترنت و عدم آگاهی از نحوه  ثبت نام از نام نویس��ی جا 
بمانند؛ در چنین شرایطی کارمندان کافی نت به دلیل تبحری که در نام نویسی 
دارند و همچنین دسترس��ی به اینترنت با س��رعت باال، می توانند روند ثبت نام 
اصناف در س��امانه  وزارت بهداش��ت را تسهیل 

کنند.
رئی��س اتحادیه  فن��اوران رایان��ه تهران 
دلیل دیگر درخواست خود برای بازگشایی 
کافی نت ها را ثبت نام اینترنتی کتب درسی 
س��ال آینده عنوان کرده است. به گفته  او 
بسیاری از خانواده ها به اینترنت خانگی و 
پرینتر برای چاپ رس��ید دسترسی ندارند 
و کافی نت ه��ا می توانن��د در این زمینه به 
آنه��ا کمک کنن��د. او در ادامه به وام یک 
میلیون تومانی دولت به یارانه بگیران اشاره 
کرده و حضور کافی نت داران را برای اقشار 
آسیب پذیر جامعه الزم دانسته است. البته 
بارها تأکید ش��ده است که درخواس��ت وام یک میلیون تومانی تنها با 
ارس��ال پیامکی از سوی سرپرست خانواده امکان پذیر است و نیازی به 

ثبت نام اینترنتی نیست.

ایران کش��وری نفت خیز است. کشوری با منابع عظیم نفت و گاز که سال ها 
اس��ت بار اقتصادی کش��ور را به دوش می کش��د، اما با ش��کل گیری زیست بوم 
فناوری و نوآوری اقتصاد کش��ور به سمت خالقیت ها و نوآوری های متخصصان 

چرخی��د. همین خالقیت ها و نوآوری ها بود که 
کمک کرد تا ش��یرآالت پیش��رفته و هوشمند 
صنع��ت نف��ت، گاز و پتروش��یمی در کش��ور 

بومی سازی شود.
تامین نی��از صنای��ع به کم��ک متخصصان 
داخلی میس��ر ش��د؛ متخصصان��ی که برخالف 
جریان ش��ایع مهاجرت منابع مس��تعد انسانی 
حرکت ک��رده، ماندند و ثابت کردند که چیزی 
از کش��ورهای تراز اول دنی��ا در این حوزه کم 

ندارند.
نیاز به کاه��ش خام فروش��ی و ایجاد ارزش 
افزوده در راس��تای تحقق درآمدهای مورد نیاز 
برای اداره کش��ور، کاهش آلودگی های ناشی از 

فرآیندهای تولید انرژی و س��وخت رایج و نیازهای روزافزون  بدون پاسخ مانده 
در حوزه کنترل هوش��مند سیاالت، یک شرکت دانش بنیان با کمک 2۵ نفر از 

متخصصان کشور را مصمم به ارائه راهکارهای بومی در این حوزه کرد.

بنا به گفته محمد گلس��تانه مدیرعامل ش��رکت س��ازندگان صنعت اسپادانا 
»GSSE« س��ال 9۱ به همت متخصصان ش��رکت، مهندس��ی معکوس برای 
تامین قطعات یدکی و برخی تجهیزات انجام ش��د. از س��ال 9۶ هم با تسلط به 
دانش طراح��ی، بدون نیاز به هرگونه نمونه و 
صرفا براس��اس نیاز متقاضی، تجهیزات کامل 

طراحی و به مشتریان ارائه شد.
وی ادام��ه داد: گ��روه س��ازندگان صنعت 
اس��پادانا »GSSE« با بهره مندی از پرس��نل 
کارآزم��وده، نرم افزارهای پیش��رفته طراحی، 
 CNC شبیه سازی روز و دستگاه های مدرن
به ص��ورت دانش بنیان در زمین��ه طراحی و 
س��اخت انواع کنترل ولو و ش��یرآالت ایمنی 

فعالیت می کند.
طراح��ی و تولید کنترل ول��و در مدل های

   Globe  ،)Triple & Quad Offset(
Butterfly و Ball ، انواع رگوالتور با عملگر 
مستقیم و پایلوت دار، شیرآالت ایمنی فشار و خأل و دما، شیرآالت قطع و وصل 
اضطراری بدون محدودیت در س��ایز، کالس فش��ار و شرایط فرآیندی از جمله 

محصوالت تولیدی این شرکت است.

شیرآالت هوشمند صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور »ایران ساخت« شداتحادیه صنف فناوران رایانه تهران خواستار بازگشایی کافی نت ها و پاساژهای کامپیوتری شد

مش��اور رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت خوش��بختانه اقتدار و دانش 
علم��ی و فناوری ایران باعث ش��ده نه تنها نیاز کش��ور ب��ه کیت های 
تش��خیص کرونا تأمین ش��ود بلکه به زودی و بعد از رفع نیاز داخل به 

یکی از صادرکنندگان این حوزه تبدیل شویم.
»پروی��ز کرمی، مش��اور رئیس بنی��اد ملی نخب��گان و رئیس مرکز 
ارتباطات و اطالع رسانی معتقد است: خوشبختانه اقتدار و دانش علمی 
و فناوری ایران باعث ش��ده نه تنها توان اینکه با گسترده کردن خطوط 
تولید و ظرفیت های موجود، نیاز کش��ور تأمین ش��ود بلکه به زودی و 
بعد از رفع نیاز داخل، به یکی از صادرکنندگان این حوزه تبدیل شویم.
چند شرکت دانش بنیان در کشور کیت های تشخیص کرونا را تولید 

می کنند؟
کرم��ی: پ��س از تش��کیل کمیت��ه 
مقابل��ه ب��ا کرونا در معاون��ت علمی و 
از بین ش��رکت های  اعالن فراخ��وان 
دانش بنیان داوطلب در زمینه ساخت 
کیت که سابقه و توانایی در این زمینه 
داش��تند، ش��ش ش��رکت دانش بنیان 
توانستند تأییدیه های الزم را دریافت 
ک��رده  کیت های تش��خیصی را تولید 
کنند، اما تنها یک شرکت دانش بنیان 
تاکنون توانس��ته خط تولی��د انبوه را 
راه ان��دازی کند که چند روز گذش��ته 
ش��اهد افتتاح این خط تولید توس��ط 
دکت��ر س��تاری بودی��م و س��هم قابل 
توجه��ی از نیاز کش��ور ب��ه کیت  های 
تش��خیص را برط��رف می کن��د، این 
ش��رکت حتی می تواند اگر نیاز کشور 
مرتفع ش��ود نسبت به صادرات آن نیز 

اقدام کند.
در ح��ال حاض��ر چه تع��داد کیت 
تش��خیص کرون��ا در کش��ور روزانه یا 

هفتگی ساخته می شود؟
کرمی: دو نوع کیت تش��خیصی ایران 
ساخت توس��ط شرکت های دانش بنیان 

در حال تولید است. کیت های این شرکت ها در دو نوع است، نوع نخست 
کیت هایی است که براساس آنالیز پی سی آر کار می کنند و توان تولید این 

نوع از کیت ها، یکصد هزار عدد در هفته است.
همچنین کیت دیگری از نوع س��رولوژی، با قابلیت تش��خیص موارد 
ابتال به کرونا توس��ط همین ش��رکت تولید می ش��ود که ت��وان تولید 

هفتگی 2 میلیون کیت را دارد.
 آیا نیاز کش��ور صد درصد با کیت های ایران س��اخت تولیدشده در 

داخل کشور تامین می شود؟
کرم��ی: بل��ه اما باید ب��ه این نکته توجه کنیم متاس��فانه کش��ور ما 
تحت ش��دیدترین تحریم ظالمانه متصور در جهان است و البته حتی 
اگ��ر تحریم هم نبودی��م در این ایام معموال کش��ورها پس از رفع نیاز 
خودش��ان و با قیمت ب��اال تجهیزات را به کش��ور دیگ��ری می دهند. 
خوش��بختانه اقتدار و دانش علمی و فناوری ایران باعث ش��ده ما توان 
اینکه با گسترده کردن خطوط تولید و ظرفیت های موجود، نه تنها نیاز 

کش��ور تامین ش��ود بلکه به زودی و بعد از رفع نیاز داخل به یکی از 
صادرکنندگان این حوزه تبدیل شویم.

 به طور کلی کیت های تشخیص کرونا چند نوع هستند؟
کرمی: در حال حاضر سه نوع کیت تشخیصی داریم.

کیت ریل تایم )pcr( که از این شش شرکت تاییدشده چهار شرکت 
آن را تولید می  کنند که نیمی از تس��ت های استفاده شونده از این نوع 
است. البته از نظر ریالی این نوع از دیگر مدل های کیت گران تر است.
کیت االیزا نوع دیگری از کیت های مورد اس��تفاده برای تش��خیص 
بیماری کرونا بر پایه تست سرولوژی است. این کیت ها  به روش کمی 
پادتن هایی که علیه بیماری کووید ۱9 ایجادش��ده را اندازه گیری کند 
بنابرای��ن اگر پادتن فردی مثبت باش��د و از لح��اظ کمی دارای پادتن 
باالتری باش��د به آن معناس��ت که 
بیماری را گرفته و بدن او نیز علیه 

این بیماری پادتن را ساخته است.
الزم ب��ه یادآوری اس��ت، به هیچ 
وج��ه این کی��ت برای تش��خیص 
نیس��ت و اص��ال ب��رای تش��خیص 
کاربردی ندارد و تنها نشان می دهد 
که شخص مبتال به کووید ۱9 شده 
است یا خیر، به عبارتی با این کیت 
نمی توان گفت که در همین لحظه 

آیا شخصی کرونا دارد یا ندارد.
ای��ن کی��ت از نظر ریالی بس��یار 
ارزان تر از مدل نخس��ت اس��ت، اما 
خیلی کمک می کند به تش��خیص 
اینکه اف��راد می توانند مثال به محل 

کار و کسب بروند یا نه.
 Rapid ن��وع س��وم کیت ه��ای
تش��خیص  Test ک��ه کیت ه��ای 
س��ریع و از نوعی ساده هستند. این 
کیت ه��ا که در حال حاضر توس��ط 
ستاد زیست فناوری معاونت علمی 
فراخوان حمای��ت از تولید آن داده 
شده است، این کیت ها از نظر ریالی 
ارزان بوده، و به دلیل س��ادگی امکان استفاده از آن در خانه نیز وجود 

دارد.
 آیا االن صادرات هم داریم؟

کرمی: در حال حاضر تولید کیت  های کرونایی که در کشور است در 
دو نوع از سه نوع کیت تشخیص کامال بی نیاز از دیگر کشورها هستیم 
و ب��ه زودی بع��د از رفع نیاز داخلی کش��ور می توانیم ب��رای صادرات 
نی��ز اقدام کنیم، اما در حال حاضر و با توج��ه به نیاز داخل هیچ  گونه 

صادراتی نداریم.
آیا آماری هست که نشان بدهد روزانه چه تعداد کیت برای تشخیص 

کرونا در کشور مصرف می شود؟
کرمی: این آمار را می توانید از وزارت بهداشت تهیه کنید، اما هرچه 
میزان نیاز روزانه کش��ور به انواع کیت تش��خیص کرونا دیده ش��ود، با 
تولید کیت  های تش��خیص ایران ساخت می توانیم نیاز کشور را برطرف 

کنیم.

در شـرایطی که ویـروس کرونا اکثر کسـب وکارها را متوقف کرده اسـت و در این شـرایط 
بسـیاری با مشـکالت شـدید مالی دسـت به گریبان هسـتند، اقدام جدید مدیـران آمازون 
جنجال های بسـیاری را به همراه داشـته اسـت. درواقع بـا توجه به موفقیت این شـرکت در 
زمینه فروش اینترنتی و قرنطینه خانگی که به اسـتفاده بیشـتر افراد از اینترنت منجر شـده 
اسـت، میزان تقاضای این شـرکت افزایشـی چشـمگیر را پیدا کرده و همین امر باعث شده 
اسـت تا در بخش های مختلف خصوصا انبارداری نیاز به نیروی بیشـتری حس شود. به همین 

خاطر این شـرکت اعالم کرده اسـت که 7۵ هزار نفر را استخدام خواهد کرد. این امر در حالی 
اسـت که برخی از تحلیلگران، فعالیت شـرکت آمازون را در شـرایط حال حاضر، بیش از حد 
منفعت طلبانه اعالم کرده و به خطر انداختن جان افراد را متهم کرده اند. درواقع در حال حاضر 
صدها نفر در کنار هم در یک انبار مشغول به کار هستند. با این حال جف بزوس در جدیدترین 
مصاحبه خود اعالم کرده اسـت که در شـرایط سـخت حال حاضر، اقدام آمازون بسیار مهم و 
حیاتی است. برای مثال فروشگاه زنجیره ای هول فودز که از زیرمجموعه های آمازون محسوب 

با حمایت شرکت های دانش بنیان

نیاز کشور به کیت تشخیص کرونا برطرف شد

قدرت نمایی آمازون در شرایط بحرانی ویروس کرونا
به قلم: کیت کاگس / روزنامه نگار- مترجم: امیر آل علی

دریچــه

زنجی��ره تولیدی صنعتی کش��ور در فرآینده��ای کاری خود هر روز با مش��کالت و 
نیازهای جدیدی مواجه می ش��ود که نیاز به راه حل های فناورانه داشته باشند. به گفته 
میالد صدرخانلو بیش از 400 تقاضا از س��وی زنجیره صنعتی کش��ور به شبکه فن بازار 
عرضه شده است تا برای آنها راه حل های فناورانه ایجاد شود.  به گزارش مرکز ارتباطات 
و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شبکه فن بازار معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری برای ایجاد این ارتباط ش��بکه ای را با اجزای مختلف ایجاد 
کرده اس��ت. میالد صدرخانلو رئیس ش��بکه فن بازار ملی ایران اظهار کرد: در یک بازه 
زمانی ۱2 ماهه در حدود 8۶ نیاز صنعتی از س��وی ش��رکت ها و واحدهای صنعتی به 
ش��بکه ملی فن بازار ارجاع شد. این نیازها با استفاده از پتانسیل موجود در درون شبکه 

و با کمک بروکرهای آموزش دیده راهبری و برطرف شده است.

400 تقاضا از سوی واحدهای صنعتی 
به شبکه فن بازار عرضه شد
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فعاالن زیس��ت بوم فن��اوری نانو با تولید محص��والت فناورانه و صادرات آن 
به س��ایر کش��ورها گام قدرتمندی برای ش��کوفایی اقتصاد برداشته اند. سعید 
س��رکار دبیر ستاد توس��عه فناوری نانو معاونت علمی به حمایت از شرکت های 

دانش بنیان برای رونق جهش در تولید اشاره کرد 
و تحقیقات و توسعه فناوری را سرچشمه جهش 
تولید دانست.   تولید رونق یافت. تولیدکنندگان 
و فن��اوران ایران��ی ثاب��ت کردند ک��ه می توان بر 
تحریم ها غلبه کرد. س��الی پرتالطم را پشت سر 
گذاش��تیم و با همه مش��کالت توانستیم درخور 
توجه از وابس��تگی به نفت رها ش��ویم. حال باید 
جهش��ی ایجاد ش��ود در این تولی��دات. فناوران 
و فعاالن زیس��ت بوم فناوری و ن��وآوری در این 
سال ها به خوبی پای کار آمده اند. نمونه درخشش 
و تالش آنها را در بحران کرونا دیدیم که با کمک 
آنها بس��یاری از تجهیزات پزشکی برای درمان و 
پیش��گیری از بیماری تولید شد. توسعه فناوری 

محص��والت را باید یک��ی از راه های افزایش تولیدات ایران س��اخت بدانیم. در 
ای��ن زمینه نیز فعاالن زیس��ت بوم فن��اوری و نوآوری مهم تری��ن نقش را ایفا 
می کنن��د. در این میان فناوری نانو یکی از حوزه هایی اس��ت که در آن جایگاه 

مناس��بی داریم.  سعید س��رکار، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه جهش تولید باید از تحقیقات و توسعه 
فناوری سرچش��مه گیرد، گفت: از نظر نیروی انس��انی ظرفیت خوبی در کشور 
وجود دارد. فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری 
حوزه نانو در این س��ال ها با خالقیت و نوآوری 
خود محصوالت مناس��بی را تولید کرده اند که 
بر کیفی��ت زندگی م��ردم نیز اث��رات مطلوبی 
گذاش��ته  اس��ت.  وی درباره توس��عه صادرات 
محصوالت نان��و همچنین گف��ت: برای جهش 
در تولید باید بازار این محصوالت نیز گس��ترده 
شود. پس توسعه صادرات دانش بنیان ها در این 
زمینه اقدامی اساس��ی اس��ت که در این ستاد 
نیز موضوع با جدیت پیگیری می شود. در حال 
حاض��ر نیز این محصوالت به 4۵ کش��ور صادر 
می ش��ود. محصوالت فناوران��ه نانویی به خوبی 
ج��ای خود را باز کرده اند و با حمایت از فعاالن 
زیس��ت بوم نانو می توان در س��ال جاری ش��اهد تولیداتی بیشتر در این حوزه 
باش��یم. شکل گیری و شکوفایی زیست بوم فناوری و نوآوری کمک بسیاری به 

تحقق شعار »جهش تولید« کرده است.

ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت 
علمی با انتش��ار فراخوانی قصد دارد با مش��ارکت فعاالن زیست بوم فناوری و 
ن��وآوری در این حوزه از راهکارهای فناورانه برای مدیریت آثار مخرب ش��یوع 

کرون��ا حمایت کن��د؛ راهکارهایی ک��ه منجر به 
مص��رف بهینه آب و حفاظت از منابع خاک و آب 
ش��ود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد 
توس��عه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و 
محیط زیس��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری فراخ��وان حمایت از طرح های فناورانه 
مرتب��ط با ای��ن ح��وزه در زمان ش��یوع کرونا و 
بحران ها مش��ابه را منتش��ر کرد. براس��اس این 
دانش بنی��ان،  ش��رکت های  تم��ام  از  فراخ��وان 
استارت آپ ها، ایده پردازان و فناوران کشور دعوت 
به همکاری ش��ده است تا طرح های فناورانه خود 

در محورهای مدنظر را برای ستاد ارسال کنند.
مدیریت بهینه مصرف آب در ش��رایط ش��یوع بیماری ها و بحران های مشابه 
و راهکاره��ای مدیریت و مقابله ب��ا پیامدهای محیط زیس��تی اقدامات مقابله 
ب��ا بح��ران کرونا از جمله نف��وذ آالینده هایی مانند مواد ضدعفونی و ش��وینده 

در مناب��ع آب و خاک کش��ور محوره��ای مدنظر در این فراخوان اس��ت. پس 
فعاالن زیس��ت بوم فناوری و نوآوری حوزه آب ک��ه در هر یک از این محورها 
طرحی دارند، می توانند نس��بت به ارس��ال آن برای س��تاد اقدام کنند.  شیوع 
کرون��ا مش��کالت زی��ادی را ب��رای بخش های 
مختلف جامعه ایجاد کرده اس��ت. برای درمان 
و پیشگیری این بیماری اقدامات اساسی انجام 
شده است، اما برخی مشکالت ایجادشده مانند 
مصرف باالی آب و مواد شوینده توجه کمتری 
را جلب کرد. مصرف آب آش��امیدنی با توجه به 
ش��یوع بیماری کرونا در برخی نقاط کش��ور تا 
30درصد افزایش  یافته است که موضوع مهمی 

با توجه به محدودیت منابع است.
همچنین اس��تفاده از ان��واع آالینده ها و مواد 
ضدعفونی کنن��ده و ورود آنها به خاک توس��ط 
پساپ ها موضوع مهم دیگر است که در صورت 
ع��دم تصفی��ه و مدیری��ت مناس��ب آلودگی ها 
تأثیرگذاری آن در منابع آب و خاک قابل جبران نیس��ت. پس در این راس��تا 
نیازمند تمهیدات جدی در راس��تای حفظ بهداشت محیط  زیست و منابع آب ، 

خاک و هوا هستیم. 

راهکارهای فناورانه به کمک مدیریت آثار مخرب کرونا در حوزه آب می آیدفناوران نانو جهش در تولید را سرعت می دهند

با توجه به تغییرات ش��رایط آب و هوایی، سطح زندگی، رشد جمعیت و رواج 
استفاده از تجهیزات سرمایشی و تهویه مطبوع در تابستان، پیک مصرف برق به 

تابستان  ها منتقل شده است.
مضاف بر این، مطابق اظهارات معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، با افزایش 
دم��ا از 38 درجه به باال به ازای هر درجه، ه��زار تا هزار و ۵00 مگاوات مصرف 
برق بیشتر می شود. این موضوع باعث شده تا در چند سال اخیر در ایران مشکل 

تامین توان در ساعات گرم روز ایجاد شود.
به عنوان نمونه در تابس��تان س��ال 97 مصرف باال در زمان پیک باعث تغییر 
ساعات کار ادارات و خاموشی  های اجباری با برنامه زمان  بندی در مناطق مختلف 
کالنشهرها شده است. با وجود این تمهیدات، باز هم رکورد جدیدی در مصرف 
برق ایجاد شده که به نسبت  سال  های قبل باالتر بوده است. در بیستم تیرماه 97 
ساعت ۱۶ و 38 دقیقه با وجود تعطیلی ادارات، مصرف برق در پیک به ۵7097 
مگاوات رسید، اما نمی توان براساس اتفاقات یکسال نتیجه گیری کرد بنابراین نیاز 

به بررسی آمار مصرف برق در پیک تابستان در سال های مختلف است.
مطابق آمار وزارت نیرو، مش��خص است که افزایش مصرف در پیک تابستان 
همواره امری صعودی بوده و منحصر به یک سال و دوره مشخص نیست. برای 
تامین افزایش تقاضای برق در پیک تابس��تان، نیاز به افزایش ظرفیت شبکه با 
هزینه های بسیار باالست و عدم افزایش ظرفیت و کنترل مصرف در بخش تقاضا، 
خود را به ش��کل ملموس در تابستان سال ۱397 با خاموشی ها و تغییر ساعات 
اداری نشان داد، اما راه حل دیگر در حل موضوع می تواند مدیریت بخش تقاضا 
و کاهش مصرف برق در پیک باش��د. ب��رای حل این موضوع، نیاز به نگاه دقیق 
به میزان مصرف برق در بخش ها و حوزه های مختلف است تا اصلی ترین چالش 
در این بخش شناسایی ش��ده و با حل این چالش به کمک راهکارهای نوآورانه 
و فناورانه، مشکل تامین برق پیک تابستان برطرف شود. میزان مصرف برق در 
پیک تابستان در بخش های مختلف، نشان می دهد که سهم بخش خانگی بیش 

از ۵0درصد است.
براس��اس اعالم سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(، 
بخش عمده ای از ظرفیت پیک بار مربوط به تجهیزات و وسایل سرمایشی است 
و از ۵7 ه��زار م��گاوات پیک بار تابس��تان بیش از 20 هزار م��گاوات آن مربوط 
به تجهیزات سرمایشی اس��ت بنابراین، 3۵درصد مصرف برق پیک بار تابستان 
را وس��ایل سرمایشی در دس��ت دارند. لذا مهم ترین مصرف کننده در پیک برق 
تابستان مربوط به تامین سرمایش خصوصا در بخش خانگی است.  بنابر مطالب 
بیان ش��ده، به منظور حل مشکل پیک شبکه در تابس��تان، مهم ترین راه حل، 

پیک سایی سرمایشی )با اولویت بخش خانگی و سپس سایر بخش ها( است.
در صورتی که بتوان تنها ۱0درصد از مصرف برق در این بخش را کاهش داد 

دیگر نیاز به افزایش ظرفیت شبکه برای جبران کمبود عرضه برق نیست.
تامین برق پیک بیش��تر یک مسئله ملی و در حیطه وظایف حاکمیتی است 
و ب��رای ترغیب مصرف کنندگان به درگیر ش��دن در حل این مش��کل و خرید 
محصوالت فناورانه، دالیل بیش��تری الزم اس��ت. مهم ترین موردی که می تواند 
در این راستا برای مصرف کنندگان جذاب باشد، هزینه های پرداختی مشترکین 
اس��ت. هزینه های پرداختی مشترکین خود به دو دس��ته  هزینه های پلکانی و 
هزینه های پیک طبقه بندی می ش��ود. در بخش تعرفه پلکانی با افزایش مصرف 
برق قیمت ها افزایش می یابد و با صرفه جویی مصرف برق در تابستان، هزینه های 

پرداختی کاهش خواهد یافت.
 همچنین در مورد تعرفه کم، میان و پرباری نیز کاهش هزینه به صورت بسیار 
ملم��وس اتفاق خواهد افتاد. میانگین قیمت ب��رق خانگی ۶0 تومان به ازای هر 
کیلووات س��اعت اس��ت و در زمان پیک روز یعنی ساعات ۱2 تا ۱8 و پیک شب 

20 تا 23 قیمت برق دو و نیم برابر محاسبه می شود و در زمان کم باری یعنی 
23 تا 7 صبح قیمت برق یک چهارم قیمت میانگین است. به عنوان مثال قیمت 
برق در ساعت اوج مصرف به طور میانگین ۱۵0 تومان به ازای هر کیلووات ساعت 

محاسبه می شود.
در حال��ی ک��ه قیمت برق در س��اعات پایان ش��ب ت��ا 7 صبح ب��ه ازای هر 
کیلووات ساعت فقط ۱۵تومان حساب می شود بنابراین در صورتی که مشترکین 
از راهکارهای نوآورانه و یا فناورانه پیک سایی سرمایشی استفاده کنند، هزینه های 
پرداختی برق خود را بسیار کاهش خواهند داد و این باعث افزایش انگیزه آنها در 

مشارکت بیشتر خواهد شد.
 از دیگر مزایای کالن پیک س��ایی س��رمایش و کاهش مصرف برق در پیک 
تابس��تان، می توان ب��ه تولید آالینده های نیروگاهی کمتر، ع��دم نیاز به افزودن 
ظرفیت شبکه و استفاده از سرمایه های کشور در راستای توسعه و آبادانی کشور 

نیز نام برد.
با توجه به مطالب بیان ش��ده، حل چالش پیک سایی سرمایشی می تواند در 
مقی��اس خ��رد و کالن، در قالب عرض��ه، تقاضا و هزینه ه��ای اقتصادی یکی از 
مهم ترین مسائل کشور در حوزه آب، انرژی و محیط زیست باشد. به همین دلیل 
نیاز به استفاده از ظرفیت های موجود در کشور اعم از توان  اساتید، دانشجویان، 
فع��االن و عالقه مندان این حوزه ب��رای حل این چالش مهم وجود دارد و انتظار 
م��ی رود وزارت نیرو به نمایندگی از دولت، نقش حاکمیتی و تس��هیلگری خود 
را ب��رای فراهم کردن بس��ترهای ورود این عزیزان ب��رای حل یکی از مهم ترین 

مشکالت کشور مهیا کند.
راهکارهایی که می توان در این راس��تا مورد بررس��ی جامعه نخبه کش��ور و 
اکوسیس��تم های کسب و کاری قرار گیرد به دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری 

تقسیم می شود.
حوزه س��خت افزاری عبارتند از توسعه فناوری های با راندمان باال و مبتنی بر 
شرایط اقتصادی و تعرفه های برق کشور است. خوشبختانه انرژی های خورشیدی 
تناسب و هم زمانی بسیار زیادی با بار مصرف سرمایشی کشور داشته و از زمان 
طلوع خورش��ید به مرور که بر دمای هوا افزوده می ش��ود، که این شرایط باعث 
افزایش بار مصرف می شود، ظرفیت شدت تابش خورشیدی نیز افزایش می یابد. 
بنابراین طرح های مرتبط س��یکل های س��رمایش خورش��یدی می تواند یکی از 

مهم ترین راهکارها در کاهش برق مصرفی در سیکل های سرمایش باشد.
اختالف قیمت برق و همچنین ظرفیت ش��بکه در زم��ان پرباری و کم باری، 
طرح های مرتبط با فناوری های ذخیره سازی را جذاب خواهد کرد. ذخیره سازی 
خود می تواند ش��امل ذخیره س��ازی سرمایشی، ذخیره س��ازی توان الکتریکی و 
ذخیره سازی حرارتی برای راه اندازی ژنراتور چیلرهای جذبی باشد. در این روش 
باید ذخیره سازی مبتنی بر مصرف برق در ساعت کم باری باشد و در ساعت اوج 

بار از ظرفیت ذخیره شده بهره برد.
ح��وزه نرم افزاری به ه��ر آنچه که بر اصالح الگ��وی مصرف مصرف کنندگان 
تاثیر می گذارد اتالق می ش��ود. در این بخش، اخیرا توانیر آیین نامه ای به منظور 
پیک سایی تابستان ۱399 تدوین کرده است که در آن با در نظر گرفتن شرایط 
خاص مصرف تابس��تان، اش��خاص در بخش خصوصی که قادر به کاهش پیک 
باش��ند می توانند هزینه های تشویقی پیک سایی را دریافت کنند. پایلوت نسبتا 
موفق��ی از این آیین نامه ک��ه مبتنی بر اصالح الگوی مصرف کننده هاس��ت، در 
تابستان ۱398 در شهر مشهد انجام شده و انتظار می رود قراردادهای بیشتری 
در تابستان 99 میان فعالین خصوصی و توانیر برای حل معضل پیک سایی منعقد 

شود.
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خاطر این شـرکت اعالم کرده اسـت که 7۵ هزار نفر را استخدام خواهد کرد. این امر در حالی 
اسـت که برخی از تحلیلگران، فعالیت شـرکت آمازون را در شـرایط حال حاضر، بیش از حد 
منفعت طلبانه اعالم کرده و به خطر انداختن جان افراد را متهم کرده اند. درواقع در حال حاضر 
صدها نفر در کنار هم در یک انبار مشغول به کار هستند. با این حال جف بزوس در جدیدترین 
مصاحبه خود اعالم کرده اسـت که در شـرایط سـخت حال حاضر، اقدام آمازون بسیار مهم و 
حیاتی است. برای مثال فروشگاه زنجیره ای هول فودز که از زیرمجموعه های آمازون محسوب 

می شود، ضروری است تا به فعالیت خود ادامه داده تا نیاز افراد به خارج شدن از منازل کاهش 
یابد، با این حال اعالم شده است که برای کاهش نگرانی ها، نظارت های سختگیرانه تری اعمال 
خواهد شد. حال باید دید که در چند روز آینده، چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. درواقع اگرچه 
کرونا باعث افزایش سود آمازون شده است، با این حال یک اشتباه می تواند وجهه این شرکت 

را به صورت کامل تخریب کرده و نتایج عکس را به همراه داشته باشد. 
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حل چالش پیک سایی سرمایشی
محمد طهماسب زاده - کارشناس حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

قدرت نمایی آمازون در شرایط بحرانی ویروس کرونا
به قلم: کیت کاگس / روزنامه نگار- مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

طراحی و تولید آزمایشگاهی کیت تشخیص هموگلوبین برای بیماران دیابتی توسط 
محققان انس��تیتو پاستور ایران انجام ش��د. با این اقدام ایران در ردیف دارندگان دانش 
فن��ی طراحی این کیت قرار گرفت.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، دیابت یکی از شایع ترین اختالالت متابولیکی است 
و با سرعت نیز رشد می کند. به گونه ای که پیش بینی می شود تا سال 202۵ مبتالیان 
به آن به حدود 300 میلیون نفر برسند. همچنین براساس گزارش انجمن دیابت ایران، 
از هر 20 ایرانی یک نفر به دیابت مبتال است و نیمی از این تعداد نمی  دانند که دیابت 
دارند. بنابراین تشخیص صحیح و کنترل درمان اهمیت خاصی دارد. در این زمینه نیز 
تست اندازه گیری HbA۱c توسط انجمن دیابت آمریکا به عنوان یک تست استاندارد 

در اندازه گیری و کنترل بیماران دیابتی معرفی شده است.

کیت تشخیص هموگلوبین در ایران 
برای بیماران دیابتی ساخته شد



در حال حاضر بیش از 3 میلیارد نفر از ساکنین نقاط مختلف جهان به اینترنت 
دسترسی دارند. از موبایل های هوشمند گرفته تا کامپیوترهای شخصی، هر کس به 
طریقی این دسترسی را ممکن می کند. با این اوصاف، اگر کسب وکاری داشته باشید 
و هنوز به فکر فعالیت در اینترنت نیفتاده باش��ید، مطمئنا بخش��ی از مشتری های 
بالقوه را از دس��ت خواهید داد. مهم نیس��ت در چه حوزه کاری ای فعالیت دارید یا 
اینکه محل فعالیت تان کجاست، به هر عنوان، راه اندازی سایت، از مهم ترین تدابیری 

است که برای موفقیت  در کسب وکارتان باید در نظر داشته باشید.
با راه اندازی س��ایت، می توانید کار فروش محصول یا عرضه خدمات را به صورت 
اینترنت��ی انجام بدهید، خود را به عن��وان کارفرمایی الیق و قابل اطمینان در حوزه 
کاری تان معرفی کنید، برای کسب وکارتان لید تولید کنید )لید یا سرنخ یا مشتری 
راغب، به انگلیسی Lead، به آن دسته از کاربرانی اشاره دارد که برای نخستین بار 
با محصول یا خدمات شما آشنا شده اند و امکان خریدشان وجود دارد(، با مشتری ها 
ارتباط برقرار کنید و به آنها دسترس��ی پیدا کنید و در نهایت، ش��هرت و شناخت 

بیشتری برای برندتان به ارمغان بیاورید.
راه اندازی س��ایت، کار مهمی است که برای موفقیت در کسب وکارتان باید حتما 
ش��روع ب��ه انجام آن کنید، ام��ا نباید فراموش کنید که این کار نخس��تین قدم در 
مس��یری اس��ت که پیش رو دارید و هدف نهایی، طراحی و س��اخت سایتی است 
که نیازهای ش��ما را به ش��کلی مؤثر برآورده و بازدیدکنن��دگان را ترغیب به خرید 

محصوالت شما کند.
راه اندازی سایت در ۵ مرحله

در ادام��ه این مقال��ه قصد داریم اطالعات��ی جامع و کارب��ردی درباره چگونگی 
راه اندازی س��ایتی در اختیارتان قرار دهیم که از کارایی قابل توجهی برخوردار باشد 
و در این مس��یر، از همان قدم های اولیه و مش��خص کردن اهداف قابل دسترسی تا 
تولید محتوا و پایان کار همراه شما خواهیم بود. در واقع هدف نهایی این است که 
به شما کمک کنیم سایتی که راه اندازی می کنید، هم در میان بازدیدکنندگان و هم 
در میان موتورهای جس��ت وجو محبوبیت پیدا کند و به آن توجه نشان داده شود. 
به ع��الوه اطالعاتی را که برای فروش اینترنتی نیاز دارید هم در اختیارتان خواهیم 
گذاش��ت و شما را با ابزارهایی آش��نا خواهیم کرد که در مسیر دستیابی به اهداف 
س��ایت به شما کمک خواهند کرد. پنج مرحله ای که قصد داریم مورد بررسی قرار 

دهیم به این شرح هستند:
۱. برای راه اندازی سایت برنامه ریزی کنید

2. کار طراحی سایت را شروع کنید
3. محتوای باکیفیت تولید کنید

4. کار فروش محصوالت )یا عرضه خدمات( را در سایت تان شروع کنید
۵. با استفاده از سئو کاری کنید تا دیگران بتوانند شما را پیدا کنند.

اگر قصد راه اندازی سایت دارید، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطالعات 
تکمیلی در این باره را در اختیارتان قرار دهیم.

۱. برای راه اندازی سایت برنامه ریزی کنید
پیش از آنکه کار راه اندازی سایت را شروع کنید، باید برای چگونگی دستیابی به 
موفقیت برنامه ریزی کنید. حتی اگر مدتی از آغازبه کار کسب وکارتان گذشته باشد و 
در این مسیر تجربه به دست آورده باشید، شناخته شدن در میان کاربران اینترنتی 

امری است جداگانه و کمی به دوراندیشی نیاز دارد.
واقع بینانه و حساب شده هدف گذاری کنید

اگر می خواهید حضوری مؤثر در اینترنت داش��ته باش��ید، پیش از هر چیز باید 
اهداف خود را مش��خص کنی��د. گفتن اینکه »می خواهم فروش اینترنتی داش��ته 
باشم« یا »می خواهم اقدام به راه اندازی سایت کنم« کافی نیست. به جای آن بهتر 
اس��ت چنین سؤالی از خود بپرس��ید: »می خواهم با راه اندازی سایت به چه هدفی 
برای کس��ب وکارم برسم؟« شاید جواب شما به این س��ؤال افزایش درآمد یا تعداد 
بازدیدکنندگان ماهانه باشد. به هر عنوان، جواب تان به آن هرچه باشد حائز اهمیت 
اس��ت. به هنگام انتخاب معیار هم این نکته را به خاطر داش��ته باشید که همخوان 
بودن آن با فضای کلی برند، در مقایسه با نوع معیاری که انتخاب می کنید، اهمیت 

بیشتری دارد.
تنه��ا در صورتی ق��ادر به ارزیابی موفقیت ش��رکت تان خواهید ب��ود که اهداف 
مشخص شده از سوی شما، قابل ارزیابی و دستیابی باشند. برای نمونه اگر هدف تان 
این باشد که در همان سال اول فعالیت شرکت به یک میلیون دنبال کننده در توئیتر 
دس��ت پیدا کنید، احتماال به آن دست نخواهید یافت، چراکه واقع بینانه نیست. به 
جای آن بهتر اس��ت آینده نزدیک تری را مدنظر قرار دهید )مثال هدفی را مشخص 
کنید که بتوانید طی س��ه ماه آینده به آن دس��ت پیدا کنید؛ به عالوه یک میلیون 

دنبال کننده هم بیش از حد زیاد اس��ت و بهتر اس��ت اهداف واقع بینانه تری داشته 
باشید(. اگر در هدف گذاری به مشکل برخورده اید، می توانید از ویژگی های زیر کمک 
بگیرید و با اس��تفاده از آنها اهداف تان را تعیین کنی��د. به  طور کلی اهداف ایده آل 

شامل این ویژگی ها هستند:
• واقع بینانه هستند

• امکان ارائه تعریفی واضح و مشخص برای آنها وجود دارد
• در هماهنگی با مأموریت کسب وکار هستند

• قابل ارزیابی هستند
• برای محقق شدن آنها، محدوده زمانی در نظر گرفته شده است )به عبارت دیگر، 

طی زمانی مشخص باید محقق شوند(.
البته نمی خواهیم مانع پیشرفت و بلندپروازی شما باشیم. خوب است که رؤیاهای 
بزرگ داش��ته باش��ید، اما اگر پیش از فراهم کردن امکانات الزم برای دستیابی به 
اهداف، هدف های بزرگی برای خود تعیین کنید، ممکن است به مرور زمان روحیه 
خود را از دست بدهید که به دنبال آن، بازده فعالیت ها پایین خواهد آمد. فراموش 
نکنید زمانی که کار راه اندازی سایت شما به پایان برسد، در معرض دید میلیون ها 
کاربر اینترنتی قرار خواه��د گرفت. اگر با آینده نگری و وضوح کامل اهداف خود را 
تعری��ف کنید، برای برقراری ارتباط با مخاطبین هدف تان کار س��اده تری پیش رو 

خواهید داشت.
مخاطبین خود را مشخص کنید

حتی فکر کردن به اینکه بتوان توجه تمامی 3 میلیارد کاربر اینترنت را به سایتی 
بخصوص جلب کرد ممکن نیس��ت، چه برس��د به عملی ک��ردن آن. این هدف به 
هیچ عنوان منطقی نیس��ت. هر کدام از این 3 میلیارد کاربر ویژگی ها و سلیقه های 
منحصربه فردی دارند که آنها را متمایز از دیگران می کند بنابراین توصیه می ش��ود 
به هنگام مشخص کردن مخاطبین، آن دسته از افرادی را انتخاب کنید که بیش از 
سایرین با کسب وکارتان جور درمی آیند. زمانی که در اینترنت حضور پیدا می کنید 
و اقدام به راه اندازی سایت می کنید، بهتر است از میان کاربران، بخشی را به عنوان 
مخاطبین هدف خود انتخاب کنید. به این صورت کار ارتباط با مشتری های بالقوه 

بهتر و مؤثرتر می شود.
قصد راه اندازی چه نوع سایتی را دارید؟ می خواهید رویکردی جدی در سایت تان 
داشته باش��ید یا کمی شوخ طبعی چاشنی مطالب کنید؟ فعالیت تان تولید وسایل 
تزئینی و دکوری است یا ارائه خدمات و مشاوره های حقوقی؟ اگر مخاطبین خود را 
به  خوبی بشناسید و نحوه بیان تان را بسته به ویژگی ها و نیازهای آنها انتخاب کنید، 
احتمال اقدام عملی آنها بیشتر خواهد شد؛ اقدام عملی به معنای خرید کردن آنها، 
دریافت اشتراک، به اشتراک گذاری مطالب مربوط به کسب وکار شما و به  طور کلی، 

هر فعالیتی است که شما به عنوان هدف خود برای آنها در نظر گرفته اید.
به عالیق مخاطبین خود توجه داشته باشید

ف��رض کنید می خواهید ب��ه منظور فروختن تی ش��رت هایی اقدام به 
راه اندازی س��ایت کنید که بسته به س��فارش مشتری، عکس های بامزه 
و عجیب وغری��ب و عب��ارات خن��ده دار روی آنها چاپ خواهد ش��د. در 
این ص��ورت برای تبلیغ محصوالت خود در مواجهه با مش��تری ها )هم 
مش��تری های قبلی و هم مش��تری های جدید( چ��ه رویکردی خواهید 
داش��ت؟ مشخصا برای ارائه توضیحات درباره لوگوهای خنده دار خود از 
جمالت و عبارات جدی اس��تفاده نخواهید کرد. بیایید با هم نگاهی به 
دو مثالی بیندازیم که درباره این تبلیغ هستند و در ادامه عنوان خواهند 

شد و ببینیم شما از میان شان کدام را انتخاب خواهید کرد:
مثال اول: تی ش��رت های کتانی مردانه ما را امتحان کنید. ش��انزده رنگ متنوع 
وجود دارد که می توانید از میان شان انتخاب کنید. تی شرت ها در شش سایز مختلف 
موجود هستند: از XS تاXXL . بر روی تی شرت ها تصویر بامزه ای از پاندایی درج 

شده است که در حال عطسه کردن است.
مثال دوم: این تی شرت ها به اندازه ای بامهارت دوخته شده اند که انگار کار دست 
رامپلستیلتسکین )نام کوتوله افسانه ای آلمانی به همین نام است که می توانست با 
دس��تگاه ریس��ندگی کاه را به طال تبدیل کند( هستند. این تی شرت های راحت تا 
بیست وچهار ساعت از پوست گران بهای شما محافظت می کنند. تصویر پاندایی که 
در حال عطس��ه کردن است عالقه ش��ما به اینترنت را دوچندان خواهد کرد، البته 

برای مدتی محدود.
فکر می کنید مخاطبان این تی ش��رت ها ک��دام تبلیغ را ترجیح می دهند؟ چرا از 
س��ایت این کس��ب وکار بازدید می کنند؟ و مهم تر از همه، کدام تبلیغ مشتری ها را 
به اقدام عملی تش��ویق خواهد کرد؟ البته، جواب این س��ؤال ها برای هر کسب وکار 

متفاوت خواهد بود، بنابراین توصیه می شود بدون واهمه روش ها و ِمُتدهای مختلف 
را برای تبلیغ امتحان کنید و از میان شان، تأثیرگذارترین را انتخاب کنید.

تعریفی از مخاطبین خود ارائه کنید
با مشخص کردن ویژگی های زیر می توانید درک بهتری از مخاطبین هدف خود 

پیدا کنید:
• سن و جنسیت )مثال، زنان 20سال به باال(
• عالیق و سرگرمی ها )مثال، اسکیت سواران(

• موقعیت مکانی )مثال، استان های شمال کشور(
• خصوصیات شخصیتی و نگرش )مثال، شوخ طبع(

• شغل و درآمد )مثال، دانشجو، کمتر از ۱2 میلیون تومان در سال(.
با استفاده از چنین اطالعاتی می توانید دایره مخاطبین خود را محدودتر کنید و 
حتی این فرصت را به دس��ت خواهید آورد که محتوا و محصوالت تان را به گونه ای 
انتخ��اب کنید که پیگیری اق��دام عملی )خری��د، به اش��تراک گذاری و …( برای 

مشتری های تان ساده تر شود.
دامنه )یا دامین( سایت تان را انتخاب کنید

دامنه یا دامین، به انگلیس��ی Domain، همان اس��م سایت به عالوه پسوند آن 
است )com، .org و…( انتخاب اسم دامنه از دیگر نکات مهمی است که به هنگام 
راه اندازی س��ایت باید مدنظر داش��ته باش��ید. صرف نظر از اینکه کسب وکاری نوپا 
داشته باشید یا مدتی از فعالیت شرکت تان گذشته باشد، در هر دو حالت مسئله ای 
وجود دارد که حائز اهمیت اس��ت: اسم دامنه باید نشانه ای برای برندتان باشد و به 
نمایندگی از آن انتخاب شود. در حال حاضر بیش از یک میلیارد سایت مختلف در 
اینترنت وجود دارند که کار انتخاب دامنه سایت را به مراتب دشوارتر از قبل می کند.

اگر قصد راه اندازی س��ایت تجارت الکترونی��ک دارید، می توانید دامنه ای انتخاب 
کنید که پس��وند ».shop« یا ».store« داشته باش��د. اگر فعالیت حقوقی دارید، 
می توانید پسوندهایی نظیر ».legal« را مدنظر داشته باشید. به همین منوال، بسته 
به حوزه کاری تان بهتر اس��ت پس��وند مناس��ب را انتخاب کنید. فارغ از اینکه چه 
پس��وندی انتخاب می کنید، دامنه سایت تان باید تا حد امکان شامل این ویژگی ها 

باشد:
• از برندتان حراست کند

• به شکلی دقیق نماینده شما و فعالیتی که در انجامش تخصص دارید باشد
• توجه بازدیدکنندگان تان را جلب کند.

مش��اهده می کنید که با در نظر گرفتن تدابیر الزم انتخاب اس��م دامنه س��ایت 
چندان هم کار دش��واری نیس��ت. در ادامه شما را با توصیه هایی آشنا خواهیم کرد 

که با استفاده درست از آنها می توانید دامنه ایده آلی برای سایت تان انتخاب کنید.
10 توصیه برای انتخاب دامنه ایده آل

۱. دامنه را به گونه ای انتخاب کنید که تایپ کردنش دش��وار نباش��د. در غیر این 
صورت ممکن است بازدیدکنندگانی که مدنظر دارید، به اشتباه بیفتند و سر از جای 

دیگری در بیاورند.
2. اسمی که برای دامنه انتخاب می کنید تا حد امکان کوتاه باشد.

3. از کلم��ات کلی��دی در آن اس��تفاده کنید. حتی گنجاندن اس��م محصول یا 
خدمات تان هم می تواند ایده خوبی باشد )اگر برای تان مقدور باشد(.

4. به هنگام انتخاب اس��م دامن��ه، موقعیت جغرافیایی ای را ک��ه در آن فعالیت 
می کنید هدف قرار دهید. این رویکرد به نفع شما خواهد بود.

۵. در اسم دامنه از ارقام و خط پیوند )»-«، خطی که کوتاه تر از خط تیره است( 
استفاده نکنید. تایپ ارقام و خطوط پیوند، مانند تایپ حروف الفبا رایج نیست و با 

استفاده از آنها ممکن است بازدیدکنندگان را به زحمت بیندازید.
۶. اسمی منحصربه فرد انتخاب کنید. بهتر است خود را از دیگران متمایز کنید تا 

بازدیدکنندگان شما را فراموش نکنند.
7. پیش از انتخاب اسم دامنه خوب تحقیق کنید. اولین اسمی را که به ذهن تان 
می رسد انتخاب نکنید. توصیه می شود آن اسم را در جمع دوستان یا خانواده مطرح 

کنید و ببینید نظرشان چیست.
8. از پسوند مناسب استفاده کنید. لزوما نباید از پسوند .com استفاده کنید.

9. سعی کنید با انتخاب چند اسم متفاوت از برند خود حراست کنید.
۱0. س��ریع اقدام کنید. هر روز تعداد زیادی دامنه جدید ثبت می شوند، بنابراین 
اگر بیش از حد دست دست کنید، ممکن است اسمی که انتخاب کرده بودید توسط 

کسب وکار دیگری ثبت شود.
ادامه دارد ...

godaddy/chetor :منبع

 قابلیت الیو به نسخه وب اینستاگرام
اضافه شد

تنها چند روز پس از انتشار خبر اضافه شدن قابلیت دایرکت به نسخه وب، 
مدیران این شبکه اجتماعی قابلیت الیو را نیز عرضه کردند. علت این امر به 
این خاطر است که یکی از اهداف اینستاگرام در سال جدید، افزایش تعداد 
کاربران برای مقابله با رقبایی نظیر تیک تاک است که با توجه به عدم توجه 
کافی به نسخه وب و امکانات به مراتب کمتر آن در مقایسه با نسخه موبایلی 
آن، پتانسیل خوبی برای فعالیت وجود دارد. با اضافه شدن این قابلیت، افراد 
قادر خواهند بود تا الیو ها را در وب س��ایت رس��می اینستاگرام نیز مشاهده 
کرده و این امر بدون شک مورد توجه بسیاری از کاربران قرار خواهد گرفت، 
با این حال نکته بس��یار جالب این اس��ت که الیو افراد به دو قسمت تقسیم 
شده و دیگر الیک و کامنت های افراد، مزاحم مشاهده تصویر اصلی نخواهد 
ش��د. پیش بینی ها حاکی از آن است که در گام بعد، تالش برای امکان الیو 
از طریق وبکم انجام خواهد ش��د. درواقع یکی از معضالت فعلی این اس��ت 
که افراد محکوم به اس��تفاده از دوربین س��لفی گوش��ی خود هستند، با این 
حال اس��تفاده از وبکم های باکیفیت، بدون ش��ک کیفیت الیوها را نیز وارد 
مرحل��ه ای جدید خواهد کرد. این امر در حالی اس��ت ک��ه برخی از افراد از 
روش هایی برای تبدیل دوربین های عکاس��ی ب��ه وبکم، صحبت کرده اند که 
می تواند تجربه ای فوق العاده باش��د. حال باید دید که با این تغییرات سریع، 
میزان کاربران نس��خه وب اینس��تاگرام، تا چه حد افزایش پیدا خواهد کرد. 
در ای��ن رابطه برخی از تحلیلگران، همه گیر ش��دن ویروس کرونا و افزایش 
چشمگیر استفاده افراد از اینترنت و شبکه های اجتماعی را دلیل اصلی این 
تغیی��رات می دانند تا از این فرصت به وجود آم��ده برای افزایش محبوبیت 

خود استفاده کنند. 
techcodex.com :منبع

تاکسی خودران تسال نزدیک تر از همیشه 

هنگامی که ایالن ماس��ک برای نخس��تین بار از طرح جذاب تاکسی های 
خ��ودران صحبت کرد، بس��یاری از تحلیلگران امکان به اجرا درآوردن آن را 
برای حداقل پنج سال بعد اعالم کردند، با این حال در جدیدترین مصاحبه 
این نابغه کارآفرینی، قرار اس��ت که تا چند ماه دیگر نخستین تاکسی بدون 
راننده وارد خیابان های آمریکا ش��ود. درواقع این شرکت، آمادگی الزم برای 
ارائ��ه محصول جدی��د خود را دارد، با این حال همه چیز وابس��ته به امکان 
کس��ب مجوزهای الزم است. در روبوتاکس��ی، هیچ راننده ای وجود ندارد و 
برای جلوگیری از وارد ش��دن خس��ارت، فعالیت مس��افران با چند دوربین 
مشاهده خواهد شد. با توجه به این امر که در رابطه با رانندگان اوبر و سایر 
تاکس��ی های اینترنتی، همواره ش��کایت هایی به ثبت می-رسد، بدون شک 
عدم حضور راننده می تواند امنیت و آسایش مسافر را در باالترین سطح قرار 
ده��د. همچنین این نکته را فراموش نکنید که هوش مصنوعی به کار رفته، 
بهترین کیفیت رانندگی را ارائه خواهد کرد که این امر به معنای عدم امکان 
تصادف اس��ت. در نهایت با توجه به اس��تفاده از نقش��ه مخصوص، مسافران 
در کمترین زمان ممکن به مقصد خود خواهند رس��ید، با این حال س��وال 
مهمی که مطرح اس��ت این است که در صورت سهل انگاری یک راننده، اگر 
تصادفی صورت گیرد، چگونه ش��رایط مدیریت خواهد شد. علی رغم تمامی 
تردیدهایی که وجود دارد، بدون ش��ک روبوتاکس��ی را بای��د آینده صنعت 
تاکس��یرانی تلقی کرد. به همین خاطر نیز تقریبا تمامی تحلیلگران، بهترین 

آینده را برای برند خودروسازی تسال متصور شده اند. 
autoevolution.com :منبع

برنامه دیسنی برای بازآفرینی کارتون 
خاطره انگیز رابین هود

برند دیس��نی در ادامه بازس��ازی انیمیش��ن های جذاب و خاطره انگیزی 
مانند شیرش��اه، موالن و عالءالدین به س��راغ آخرین گزین��ه موجود یعنی 
کارت��ون زیبای رابین هود رفته اس��ت. این کارتون نخس��تین بار در س��ال 
۱973 ب��ه نمای��ش عمومی درآم��د. اگرچه م��دت زمان بس��یار زیادی از 
زمان تولید انیمیش��ن موردنظر می گذرد، اما همچنان نس��ل های تازه با آن 
ارتب��اط معناداری پیدا می کنند. همین امر دس��ت اندرکاران دیس��نی را به 
س��وی بازسازی کارتون محبوب ش��ان کشانده اس��ت. برنامه اصلی مدیران 
دیس��نی نمایش نس��خه بازسازی شده در پلتفرم دیس��نی پالس است. اگر 
از عالقه مندان به برند دیس��نی و پلتفرم های پخش محتوای آنالین باشید، 
از اس��تراتژی مدیران این برند برای راه  اندازی سامانه دیسنی پالس آگاهی 
دارید. چنین پلتفرمی گام نخس��ت برای رقابت موثر با نت فلیکس و یوتیوب 
از س��وی دیسنی محسوب می شود.  درس��ت مانند انیمیشن بازسازی شده 
شیرشاه در مورد رابین هود نیز تم اصلی داستان حفظ خواهد شد. همچنین 
ش��خصیت های اصلی نیز با کمترین تغییری در نسخه بازسازی شده حضور 
خواهند یافت بنابراین دس��تکاری قابل توجهی در روند داس��تان و ساختار 
رابین ه��ود صورت نخواه��د گرفت.  کارلوس لوپز اس��ترادا ب��ه عنوان یک 
کارگردان حرفه ای و دارای کارنامه ای موجه بازس��ازی رابین هود را برعهده 
خواهد داش��ت. همچنی��ن کاری گرنلود هم نویس��ندگی فیلمنامه تازه را با 
اندکی تغییرات کوچک برعه��ده دارد. نکته مهم در این میان توقف فرآیند 
بازس��ازی رابین هود در پی بروز بحران کروناس��ت بنابرای��ن طرفداران این 
کارت��ون قدیمی باید مدت زمان بیش��تری برای مش��اهده آن بر روی پرده 
نق��ره ای صبر کنند.  برند دیس��نی در طول س��ال های اخیر در تالش برای 
فاصله گرفتن از اکران های عمومی در س��ینماها و یافتن راهکاری تازه برای 
نمایش محتوا به مخاطب بوده اس��ت. طراحی پلتفرم دیسنی پالس نیز در 
همین راستا قابل توجیه خواهد بود. براساس گزارش دیسنی در ماه گذشته، 
پلتفرم دیس��نی پالس رکورد ۵0 میلیون کاربر را پش��ت سر گذاشته است 

بنابراین در آینده اخبار جذاب و هیجان انگیزی از دیسنی خواهیم شنید. 
theverge.com :منبع
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بدون تردید اغلب ما نسبت به تاثیر اینستاگرام بر روی وضعیت کسب و کارمان 
آگاهی داریم. ش��مار باالیی از برندها در ش��بکه های اجتماعی دارای اکانت رسمی 
هستند. افزایش محبوبیت اینستاگرام در طول چند سال اخیر موجب جهت گیری 
بسیاری از برندها و کارآفرینان برای فعالیت در فضای آن شده است بنابراین مشاهده 
حضور اکانت های تجاری پرتعداد امر عجیبی نیس��ت. نکته مهم در این میان نحوه 
استفاده از اینستاگرام برای توسعه کسب و کار خاص مان است. بی تردید توصیه های 
کلی و مبهمی برای توسعه کسب و کار در فضای اینستاگرام وجود دارد، با این حال 
کمتر توضیح ویژه و منحصر به فردی برای کسب و کارهای خاص وجود دارد. یکی 
از کس��ب و کارهای خاص فروش مس��تقیم محصوالت اس��ت. این امر به دو حالت 
صورت می گیرد. در وضعیت نخست شرکت تولیدکننده به طور مستقیم با خریداران 
در تعامل قرار می گیرد. حالت دوم ش��امل فروش محصوالت به خرده فروش��ی های 
بزرگ اس��ت. در هر صورت ش��یوه موردنظر نقش واسطه ها را تا حد زیادی کاهش 

می دهد. 
اس��تفاده از اینستاگرام برای توسعه کس��ب و کارهای مرتبط با فروش مستقیم 
ایده جالبی به نظر می رس��د. ما به همین خاطر در ادامه بررس��ی کوتاهی بر روی 
شیوه های فروش مستقیم خواهیم داشت. راهکارهای مورد بحث برای اغلب کسب 
و کارها به منظور تجربه فروش موفقیت آمیز در اینستاگرام مناسب خواهد بود، اما 
به طور اختصاصی برای کسب و کارهای درگیر فروش مستقیم طراحی شده است. 

1. انتخاب تم یا پیامی مشخص
بس��یاری از برندها دارای اکانت رسمی در اینس��تاگرام هستند. برخی دیگر نیز 
هنوز نسبت به ایجاد اکانت رسمی اقدام نکرده اند. به هر حال شمار باالیی از برندها 
فعالیت مناس��بی در فضای ش��بکه های اجتماعی ندارند. این ام��ر موجب افزایش 
نارضایتی کاربران از فعالیت بازاریابی و تبلیغات اغلب برندها در فضای آنالین شده 
است. امروزه انتظارات مشتریان از برندها بسیار زیاد است. اگر ما توانایی پاسخگویی 
به نیازهای مش��تریان را نداشته باشیم، به سرعت از سوی آنها حذف خواهیم شد. 
گام نخست در زمینه فروش موفقیت آمیز در شبکه های اجتماعی تالش برای حفظ 
آرامش و پرهیز از اقدامات فوری است. ما باید هدف اصلی حضورمان در اینستاگرام 
را ب��ه خوبی درک کنیم. س��پس امکان طراح��ی برنامه یا تدوین اس��تراتژی های 

راهبردی به منظور مقابله با فعالیت منطقی وجود خواهد داشت. 
هدف اصلی برند شما از فعالیت در فضای شبکه های اجتماعی چیست؟ هر برندی 
براس��اس ماهیت و اهدافش در زمینه فروش و بازاریابی به س��راغ اقدامات خاصی 
می رود. آیا ش��ما در زمینه ارائه خدمات آموزشی فعالیت دارید؟ شاید هم فروشنده 
مستقیم محصوالت تولیدی تان هستید. شما به هر حال باید تکلیف وضعیت تان در 
اینستاگرام را مشخص کنید. این امر از نقطه نظر مشتریان نیز دارای اهمیت است. 
کاربران تا نسبت به ماهیت فعالیت شما مطمئن نباشند، اقدام به خرید محصوالت 

از شما نخواهند کرد. 
بهترین راهکار برای جلب نظر مخاطب هدف در اینستاگرام انتخاب یک تم یا پیام 
خاص برای برندمان است. این دو عامل باید به خوبی توانایی انتقال ماهیت و اهداف 
کس��ب و کار ما را داشته باش��د. فقط در این صورت امکان تاثیرگذاری قابل توجه 
بر روی مخاطب هدف فراهم خواهد شد. برخی از کاربران فقط به دلیل ناتوانی در 
زمینه فهم هدف برندها از فعالیت در اینستاگرام توجه اندکی به آنها نشان می دهند 
بنابراین نخستین گام برای حضور فعاالنه در اینستاگرام تعیین تم یا پیام اصلی برند 
اس��ت. به این ترتیب ما فرصت کافی برای جلب نظر مخاطب هدف و تعامل با وی 

را خواهیم داشت. 
اش��تباه برخی از برندها در زمینه انتخاب تم و پیام اصلی تقلید از دیگران است. 
ما همیش��ه باید به ش��رایط ویژه کسب و کارمان توجه داش��ته باشیم. در غیر این 
صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خاص برندمان را از دست می دهیم. 
تصمیم گی��ری درباره تم و پیام اصلی برندمان باید براس��اس ویژگی ها و ارزش های 

کلی��دی  صورت گیرد. این امر موجب تقویت انگی��زه مخاطب هدف برای تعامل با 
ما خواهد شد. 

2. مطالعه پیرامون هشتگ ها
بدون تردید حضور در اینستاگرام برای فروش محصوالت فرآیندی زمان بر است. 
هیچ برندی یک شبه در این فضا موفقیت کسب نکرده است. اشتباه کلیدی برخی 
از برندها ناشکیبایی است. به این ترتیب آنها به دنبال کسب بیشترین موفقیت در 
کمترین زمان ممکن هستند. تولید محتوا در شبکه های اجتماعی نیازمند شناخت 
مخاطب هدف است. خوشبختانه بسیاری از برندها شناخت مناسبی از مشتریان شان 
دارن��د بنابراین تولید محتوا تا حدودی کار س��اده ای خواهد بود. تنها نکته مهم در 
این میان ضرورت شناخت برخی از ویژگی های منحصر به فرد هر گروه از مشتریان 

است. 
گام بعد در راستای فروش موفقیت آمیز در شبکه های اجتماعی تبدیل ایده های 
جذاب به محتوای قابل بارگذاری در اینستاگرام است. برخی از انواع محتواها بیش 
از ان��دازه گن��گ و مبهم هس��تند. نتیجه این امر ناتوانی مخاط��ب هدف در زمینه 
برقراری ارتباط با برندهای موردنظر خواهد بود. هدف اصلی ما ساده سازی حداکثری 
ایده های مان برای مخاطب هدف است. بیان اصطالح های تخصصی کسب و کارمان 

بدون بیان توضیحات تکمیلی هیچ فایده ای نخواهد داشت. 
امروزه برندهای بسیار زیادی در شبکه های اجتماعی مشغول به فعالیت هستند. 
این امر رقابت بس��یار گس��ترده ای میان برندهای مختلف ایجاد می کند بنابراین ما 
کار دش��واری برای جلب نظر مخاطب هدف مان پیش روی خواهیم داشت. یکی از 
راهکارهای مناس��ب در این میان استفاده از هشتگ های کاربردی به منظور جلب 
توجه بیش��تر کاربران به پس��ت های مان اس��ت. اغلب برندها و کاربران عادی برای 
دریافت بازدید بیش��تر پست های شان اقدام به اس��تفاده از هشتگ می کنند. شاید 
شما نیز هش��تگ های بسیار زیادی برای پست های تان استفاده کرده باشید، با این 
حال اغلب برندها نتیجه محسوسی در زمینه استفاده از هشتگ دریافت نمی کنند. 
استفاده از هشتگ نیازمند مطالعه بر روی ترندهای برتر در دنیای آنالین و سپس 
ترکیب آنها با پیش��نهادهای برندمان اس��ت. استفاده دلبخواهی از هشتگ ها هرگز 
نتیجه مناس��بی برای برندها به ارمغان نمی آورد بنابراین ما باید اطالعات کاربردی 
در مورد هر هش��تگ را به دست بیاوریم. خوشبختانه امروزه منابع بسیار زیادی در 
زمینه اس��تفاده از هش��تگ های مختلف در اختیار برندها قرار دارد. این امر فرآیند 
مطالعه درباره هر هشتگ را به شدت کاهش می دهد. به این ترتیب ما دیگر نیازی 
ب��ه پرداخت هزینه به آژانس ه��ای بازاریابی و تبلیغات برای بهبود وضعیت نمایش 

پست های مان نخواهیم داشت. 
اگر بودجه برندتان امکان صرف هزینه های قابل توجه را می دهد، سرمایه  گذاری 
بر روی همکاری با اینفلوئنس��رها گزینه جذابی خواهد بود. اینفلوئنس��رها به دلیل 
تاثیرگذاری باال بر روی کاربران در حوزه های خاص همیش��ه گزینه ای جذاب برای 
هم��کاری برندها بوده اند. نکته مهم در این می��ان توجه به تخصص و مهارت افراد 
تاثیرگذار در کنار اعتبارشان نزد مخاطب هدف است. برخی از اینفلوئنسرها دارای 
اعتبار جعلی هس��تند. به این ترتیب همکای ب��ا آنها فقط موجب اتالف بودجه مان 

می شود. 
اگر ش��ما فرآیند بارگذاری محتوا را در داخل اینس��تاگرام پیگیری کنید، امکان 
مش��اهده دامنه اس��تفاده از هر هشتگ فراهم خواهد بود. ش��ما با نگاهی کوتاه به 
محتواهای موجود ذیل هر هش��تگ درک مناس��بی از وضعیت پیدا خواهید کرد. 
نکته مهم در این میان استفاده از تعداد مناسب هشتگ هاست. اینستاگرام استفاده 
از حداکثر 30 هش��تگ برای هر پس��ت را پیش بینی کرده است. بدون تردید تمام 
کاربران نیاز به اس��تفاده از 30 هش��تگ را ندارند. برندها نیز باید دست کم 2 یا 3 
هشتگ و حداکثر ۱0 مورد را استفاده کنند. در غیر این صورت فرآیند فعالیت شان 

حالت عکس پیدا خواهد کرد. 
برخ��ی از برندها در فرآیند بارگذاری محتوا در اینس��تاگرام زیاده روی می کنند. 
ب��ه این ترتیب فعالیت آنها در عمل موجب رنجش خاطر مخاطب هدف می ش��ود. 
تمرکز اصلی ما در این فرآیند باید ارائه محتوای ارزشمند و جذاب به مخاطب هدف 

باش��د. در غیر این صورت امکان جلب نظر مخاطب هدف را از دس��ت خواهیم داد. 
اگر برند ما در اینس��تاگرام به عنوان یک اکانت کس��ل کننده شهرت پیدا کند، رفع 
آن بسیار دشوار خواهد بود بنابراین تمرکز اصلی ما باید بر روی عدم کسب چنین 

شهرت هایی باشد. 
3. ضرورت ایجاد تقویم محتوایی

ش��اید ش��ما توانایی بیان عبارت »من نیازی به تقویم ندارم« در تمام طور روز را 
داشته باشید، با این حال نیاز عملی به چنین ابزاری اجتناب ناپذیر است. همانطور 
که ما برای آگاهی از وضعیت تاریخ و روزها از تقویم استفاده می کنیم، برای بررسی 
ش��رایط موجود در زمینه بارگذاری محتوا نیز باید به س��راغ تقویم محتوایی برویم. 
شاید در ابتدا این مفهوم برای شما اندکی عجیب باشد. هدف اصلی از ایجاد تقویم 
محتوایی کمک به بارگذاری و تولید محتوا برای برندهاست. برخی از برندها در طول 
فرآیند تولید محتوا به دام بارگذاری محتوای یک ش��کل می افتند. تقویم محتوایی 
امکان پرهیز از چنین مشکالتی را فراهم می آورد. به این ترتیب ما هر روز ماه را به 
بارگ��ذاری نوع خاصی از محتوا اختصاص خواهیم داد. نتیجه این امر کاهش میزان 

نارضایتی کاربران از ماهیت محتواهای ما خواهد بود. 
تمام افراد در زمینه بازاریابی و فروش نسبت به توانایی های شان خوشبین هستند. 
نکته مهم در این میان محاسبه شرایط غیرعادی و همینطور اختصاص زمان اضافی 
برای مدیریت ش��رایط اس��ت. اغلب برندهای تازه کار در زمینه فروش و بازاریابی با 
کمبود زمان مواجه می ش��وند بنابراین گام نخست در مدیریت مناسب کسب و کار 

در شبکه های اجتماعی تعریف زمان مناسب برای دستیابی به اهداف مان است.
مزی��ت اصلی جدول محتوایی امکان بارگذاری انواع موضوعات به طور یکس��ان 
اس��ت. همچنین ما امکان مشاهده وضعیت در برندمان در حوزه های مختلف را نیز 
خواهیم داش��ت. نس��خه اولیه جدول های محتوایی به طور فیزیکی مورد استفاده 
برندها قرار می گرفت، اما اکنون نرم افزارهای هوش��مند کار را س��اده تر کرده اند. به 
ای��ن ترتیب ما با نصب برخی از نرم افزارهای رایگان امکان بهره مندی از مزیت های 
این سیستم ها را خواهیم داشت. نکته جالب در این میان امکان دسترسی کاربران 

مختلف به اطالعات جدول از طریق اتصال به اینترنت است. 
وقتی ما در نرم افزارهای س��اخت جدول محتوایی قصد ایجاد نس��خه 
ت��ازه ای را داریم، باید حالت آنالین را انتخاب کنیم. در غیر این صورت 
امکان مدیریت مناس��ب و منطقی محتوا را از دست خواهیم داد. اغلب 
تیم های بازاریابی دارای اعضای زیادی هس��تند. دسترس��ی به آمارها و 
برنامه ه��ای مربوط به فعالیت پیش روی برای ه��ر کدام از اعضای تیم 
ضروری اس��ت. جدول های آنالین اجازه دسترس��ی برخی از کاربران را 

فراهم می سازد. 
تولید پیشاپیش محتوا ایده مناسبی برای استفاده از زمان های مرده افراد در طول 
روز اس��ت. نرم افزارهای مرتبط با جدول محتوایی امکان پیش تولید محتوا و تعیین 
زمان مناسب برای بارگذاری خودکار در اینستاگرام را فراهم می کنند. به این ترتیب 
کار ما تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد. دغدغه اصلی اعضای تیم بازاریابی حجم 
وسیع کارهای پیش روی در ساعت های مناسب برای بارگذاری محتوا در اینستاگرام 
است. با پیش تولید محتوا چنین مشکلی به طور عملی رفع خواهد شد بنابراین ما 

امکان اختصاص زمان مان برای مدیریت امور مهم تر را خواهیم داشت. 
جمع بندی

بدون تردید تولید محتوا در اینس��تاگرام برای فروش محصوالت مختلف دشوار 
و پیچیده اس��ت. بررسی مسائل اصلی این حوزه در مقاله حاضر به صورت اجمالی 
انجام پذیرفت، با این حال شما به عنوان بازاریاب یا صاحب یک کسب و کار باید به 
طور مداوم در جست وجوی راهکارها و ایده های بهتری باشید. فقط در این صورت 
امکان تاثیرگذاری مداوم بر روی مخاطب هدف فراهم می ش��ود. اش��تباه برخی از 
برندها عدم برنامه ریزی طوالنی مدت برای فروش پایدار در فضای آنالین اس��ت. به 
این ترتیب پس از گذشت مدت زمانی اندک از صحنه رقابت و حضور در اینستاگرام 

حذف می شوند. 
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تغییر رفتار مشتریان پس از بحران کرونا

خرده فروشی های مختلف در سراسر دنیا در طول هفته های اخیر 
ش��انس تعامل با مشتریان ش��ان را از دس��ت داده اند. این امر شامل 
توقف فرآیند فروش محصوالت در اغلب کش��ورهای دنیاست. نقطه 
اشتراک خرده فروشی ها و مشتریان آنها تالش برای غلبه کوتاه مدت 
بر ویروس کروناست. این امر برای ادامه فعالیت تمام مردم در کسب 
و کارهای مختلف ضروری است. در زمان نگارش این مقاله در اغلب 
نقاط دنیا فقط فروشگاه های ضروری و محصوالت موردنیاز اصلی در 
دسترس قرار دارد. اغلب برندهای بزرگ نیز در شرایط کنونی اقدام 
به تعطیلی فعالیت ش��ان کرده اند. این امر در مورد خرده فروش��ی ها 
نیز نه تنها به دلیل مس��ائل بهداش��تی، بلکه فقدان کاال برای عرضه 

صحت دارد. 
ب��دون تردید ش��رایط کنونی در زمینه بح��ران کرونا حل و فصل 
خواهد ش��د. نکته نامش��خص در این میان زمان غلبه کامل بر این 
ویروس و امکان از س��رگیری دوباره فعالیت کاری اس��ت. برخی از 
کارش��ناس ها بر روی ضرورت توجه به امکان ناپذیری بازگش��ت به 
ش��رایط پیش از کرونا تاکید دارند. هدف اصلی آنها نمایش اهمیت 
توجه به ش��یوه های تازه کس��ب و کار اس��ت. وضعیت مبهم کنونی 
برای بس��یاری از ش��رک ها نتایج فاجعه باری به همراه دارد بنابراین 
آنها بیش از هر کس دیگری عالقه مند به آگاهی از زمان بازگش��ت 

شرایط به حالت عادی هستند. 
ما در این مقاله قصد بررس��ی تاثیر بلندمدت بحران کرونا بر روی 
رفتار مش��تریان در ارتباط با خرده فروش��ی ها و به طور کلی دنیای 
کسب و کار را داریم. در ادامه به بررسی برخی از مهم ترین تاثیرات 

این زمینه بر روی بحران کرونا خواهیم پرداخت. 
تغییر رفتار مشتریان

اکن��ون اغل��ب فروش��گاه ها در ای��االت متح��ده بس��ته اس��ت. 
فروش��گاه هایی هم که مش��غول به فعالیت هس��تند، در ساعت های 
خاصی پذیرای مشتریان خواهند بود. این امر به دلیل ترس از شیوع 
هرچه بیشتر ویروس کرونا منطقی به نظر می رسد. نکته مهم در این 
میان افزایش تمایل مردم برای خرید آنالین است. براساس گزارش 
موسس��ه Retail Dive در ماه گذش��ته خرده فروشی ها ۱4درصد 
رش��د در ف��روش را تجربه کرده ان��د. این امر ناش��ی از نگرانی های 

مشتریان نسبت به خرید حضوری است. 
شاید در نگاه نخست تمایل مشتریان به خرید آنالین در بلندمدت 
پایدار نباشد. شاید این امر با بازگشت وضعیت به شرایط عادی رفع 
خواهد شد. دس��ت کم بسیاری از مدیران خرده فروشی ها امیدوار به 
صحت چنین تحلیل هایی هس��تند. نکته مهم در این میان ضرورت 
نگاه جدی تر به رفتار مشتریان در زمینه خرید از خرده فروشی هاست. 
پیش بینی ما از ادامه روند اعتماد مش��تریان به فروشگاه های آنالین 
حکایت دارد. بر این اساس خرده فروشی های فیزیکی در ادامه سال 
جاری وضیت دش��واری برای غلبه بر شرایط کنونی خواهند داشت. 
پس از غلبه بر بحران کرونا به احتمال زیاد وضعیت خرده فروشی ها 
تغیی��ر چندانی نخواهد کرد. به احتمال ف��راوان کرونا نقطه عطفی 
برای افزایش توجه مشتریان به خرید آنالین است بنابراین در ادامه 

باید منتظر اخبار بهتر برای خرده فروشی های آنالین باشیم. 
رفتار کلی مش��تریان در بازار پس از بحران کرونا همراه با احتیاط 
بس��یار زیادی خواهد بود بنابراین ما در ادامه مس��یر باید نسبت به 
ارائ��ه خدمات جانبی آنالین به مش��تریان دقت بیش��تری به خرج 
دهی��م. در غیر این صورت به س��رعت از عرصه کس��ب و کار رانده 

خواهیم شد. 
ب��دون تردید پ��س از کاهش نرخ ابت��ال به کرونا روند بازگش��ت 
مش��تریان به خرده فروش��ی های بزرگ آهس��ته خواهد بود. رعایت 
نکات بهداش��تی در محیط خرده فروشی اهمیت بسیار زیادی دارد. 
ما باید تا حد امکان از تجمع مردم در فروشگاه های مان پرهیز کنیم. 
در غی��ر این صورت مدیریت آنها و رعایت نکات بهداش��تی دش��وار 
خواهد ب��ود. این امر برای خرده فروش��ی های دارای محیط کوچک 
بسیار مهم است. شاید پس از ماجرای کرونا تمام ما نیاز به بازنگری 
در ش��رایط محیط فعالیت مان داشته باش��یم. این امر شامل رعایت 

هرچه بیشتر نکات بهداشتی است. 
براس��اس گزارش موسسه ِش��ِکل اکنون 87درصد از مشتریان در 
ب��ازار ایاالت متحده خرید از فروش��گاه های دارای لوازم بهداش��تی 
و گزینه ه��ای کمتر برای لمس ک��ردن را در اولویت قرار می دهند. 
م��ا باید ب��ه دنب��ال راهکارهایی ب��رای کاهش نیاز ب��ه لمس لوازم 
مختلف در فروشگاه مان باش��یم. مهم ترین نکته در این میان یافتن 
راه��کار جایگزین برای پرداخت هزینه خرید خواهد بود. اس��تفاده 
از دس��تگاه های کارتخوان احتمال انتقال ان��واع میکروب را افزایش 
می دهد بنابراین مش��اهده تمایل مش��تریان ب��ه پرداخت از طریق 

شیوه های دیگر امری طبیعی خواهد بود. 
آخرین نکت��ه مهم در زمینه رعایت بهداش��ت فروش��گاه مربوط 
به نمایش میزان رعایت بهداش��ت اس��ت. ما باید ب��ه طور عینی به 
مش��تریان در زمینه رعایت نکات بهداشتی اطمینان دهیم. فقط در 
این صورت احتم��ال موفقیت ما در دوران پس��اکرونا وجود خواهد 

داشت. 
سالمتی یعنی ثروت

مشتریان پس از مراجعه دوباره به برندها انتظارات بسیار بیشتری 
از آنه��ا خواهند داش��ت. این امر ش��امل توجه برندها به س��المت 
مش��تریان و ایجاد شرایط مناسب برای خریدشان است. در غیر این 

صورت امکان کسب موفقیت از سوی آنها وجود نخواهد داشت. 
بی تردید پس از مدیریت مناس��ب ویروس کرونا اهمیت سالمتی 
برای مردم در سراسر دنیا بیشتر خواهد شد بنابراین آنها از هرگونه 
فعالیتی که سالمت ش��ان را به خطر بین��دازد، پرهیز خواهند کرد. 
دوران پ��س از کرون��ا همراه با تغییرات بس��یار زی��ادی خواهد بود. 
این امر فقط مربوط به حوزه کس��ب و کار نیس��ت. افزایش اهمیت 
س��المتی و رعایت بهداش��تی یکی از نتایج مهم  دوران پس��اکرونا 
خواهد بود. برندهایی که اکنون در ش��رایط تعطیلی به سر می برند، 
به منظور بازگش��ت به روند موفقیت ش��ان در دنیای کس��ب و کار 
بای��د از همین االن به فک��ر راهکارهای جایگزین ش��یوه های قبلی 
فعالیت ش��ان باش��ند. در غیر این صورت هرگز امکان بازگش��ت به 

شرایط عادی را نخواهند داشت. 
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مزیت های آموزش های آنالین در دوران کرونا

تجرب��ه اغل��ب ما به عنوان دانش��جو حضور در کالس ه��ای مختلف برای 
دس��ت کم چهار س��ال اس��ت. برخی از بهترین تجربه های افراد در دانشگاه 
کس��ب می شود. همیش��ه امکان از دس��ت دادن کالس ها به دالیل مختلف 
وجود دارد. س��رماخوردگی یا دیگ��ر بیماری ها و دالیل موجه موجب غیبت 
دانش��جو در کالس های مختلف می ش��ود. گاهی اوقات این امر به معنای از 
دس��ت دادن کام��ل کالس ها و نیاز به پ��رس و جو برای اط��الع از ماهیت 
محتوای تدریس شده است. چنین شرایطی در فضای کاری نیز حاکم است. 
اغلب ما نیاز به حضور در محیط های رسمی برای پیگیری امورمان کاری را 
داریم. غیبت بیش از اندازه در محیط کاری نیز موجب افزایش حساسیت ها 
یا ش��اید اخراج مان می ش��ود بنابراین باید هر طور که ش��ده، حضورمان در 
محیط کار تضمین ش��ود. عقب افتادن از امور در هر زمینه ای موجب ایجاد 
اس��ترس در افراد می شود بنابراین باید تا جای ممکن از چنین رویدادهایی 

دوری کرد. 
اکنون شرایط برگزاری کالس در بسیاری از کشورها فراهم نیست. این امر 
در مورد کس��ب و کارهای مختلف نیز صادق است بنابراین ما باید به دنبال 
راهکاری برای پیگیری اهداف مان باشیم. انتخاب گزینه آموزش آنالین شاید 
گزینه نخست ما نباشد، با این حال در شرایط اضطراری چاره دیگری وجود 
ندارد. بدون تردید اس��تفاده از کالس های آنالین در ش��رایط بحرانی مانند 
ش��یوع کرونا مزیت های بسیار زیادی دارد. ما در ادامه به بررسی بیشتر این 

موضوع و مزیت های آن خواهیم پرداخت. 
چگونه از آموزش آنالین بهره مند شویم؟

آموزش های آنالین مزیت های بس��یار زی��ادی دارد. این امر فقط در مورد 
رش��ته های تحصیلی و مراکز آموزش رسمی کاربرد ندارد. جست وجویی در 
یوتیوب شما را با شمار باالیی از موسسات آموزش آنالین آشنا خواهد کرد و 
حجم وس��یعی از کالس های آنالین به صورت کامال کاربردی و تعاملی اداره 
می ش��ود. این امر نیاز به برگزاری جلسات حضوری را کاهش می دهد. نکته 
جالب اینکه چنین کالس های آموزش��ی هزینه های جاری را نیز به ش��دت 
کاهش خواه��د داد بنابراین ما در عمل هزینه کمتری نیز پرداخت خواهیم 
کرد. تنها ابزار موردنیاز برای شرکت در چنین کالس هایی یا تدریس در آنها 

استفاده از یک دستگاه هوشمند )رایانه یا گوشی هوشمند( است. 
مطالعه در هر زمان و مکان

یکی از مزیت های چندگانه کالس های آموزشی آنالین امکان دسترسی به 
محتوای تدریس شده در هر زمان و مکانی است. اغلب افراد به دلیل برنامه 
نامنظم کاری فرصت ش��رکت در کالس های مورد عالقه شان را ندارند. شاید 
شما از مدت ها قبل به دنبال کالسی برای یادگیری مهارت عکاسی یا تقویت 
زبان انگلیس��ی تان بوده اید، اما محدودیت زمان��ی در طول روز چالش آفرین 
ش��ده است. راهکار مناسب در این میان استفاده از کالس های آنالین است. 
چنین کالس هایی دسترس��ی به محتوای آموزش��ی در ه��ر زمانی را فراهم 
خواه��د کرد. به این ترتیب م��ا فرصت کافی برای یادگی��ری نکات تازه در 

زمان های مرده روزمان را خواهیم داشت. 
اغلب اف��راد در زمینه یادگیری مهارت های مختلف با کمبود زمان مواجه 
هس��تند. این ام��ر موجب صرف نظر ش��مار باالیی از افراد ب��رای یادگیری 
مهارت های مورد عالقه ش��ان می ش��ود. ام��روزه کالس ه��ای آنالین راهکار 

مناسبی برای غلبه بر این شرایط است. 
راهکاری مناسب برای مطالعه از خانه

ش��اید شما به دلیل داش��تن فرزند یا محدودیت مکانی امکان شرکت در 
کالس های حضوری را نداشته باشید. به این ترتیب در عمل راهکاری به جز 
استفاده از فناوری اینترنت را نخواهید داشت. مزیت اصلی کالس های آنالین 
کاهش بعد مس��افت اس��ت. برخی از دانش��جوها یا هنرجوها برای یادگیری 
مهارت های مختلف مجبور به طی مس��یری طوالنی هستند. آموزش آنالین 
نیاز به طی مسافت های طوالنی و هزینه های ناشی از آن را به شدت کاهش 
می دهد بنابراین برای والدین دارای فرزند یا افراد دور از محیط های آموزشی 

گزینه بسیار جذابی محسوب می شود. 
برخ��ی از دانش��جویان و هنرجوها در طول مدت آم��وزش نیازمند زمانی 
به نس��بت طوالنی برای پیگیری طرح های پایان نامه ش��ان هستند. ارتباط با 
اس��اتید و سایر کارش��ناس های مرتبط به طور حضوری دش��وار خواهد بود 
بنابراین اس��تفاده از سیستم های آموزش مجازی بهترین گزینه در این میان 

خواهد بود. 
دسترسی به دامنه وسیعی از کالس ها و موضوعات

ما در صورت حضور در ه��ر کالس برای یادگیری نکات تازه باید 
دس��ت به انتخاب دشواری از میان موضوعات مورد عالقه مان بزنیم. 
این امر همیش��ه ریس��ک از دس��ت دادن فرصت حض��ور در برخی 
کالس ها را دارد. شاید دو کالس مدنظر ما در ساعتی یکسان تشکیل 
ش��ود. در این صورت ما مجبور به انتخاب یکی از آنها خواهیم بود. 
نکته جال��ب اینکه در آموزش آنالین به هیچ وجه چنین مش��کلی 
روی نمی دهد. ما امکان دسترس��ی به نکات و مطالب تدریس��ی در 
هر زمانی را داریم. اغلب دوره های آموزشی آنالین دارای گزینه های 
مختلفی برای ارائه امتحان نهایی اس��ت بنابراین نگرانی از نظر زمان 
و شرایط برگزاری امتحان نهایی نیز وجود نخواهد داشت. همانطور 
که مالحظه می کنید، ش��رایط اس��تفاده از کالس های آنالین بسیار 
جذاب و بی دردس��ر اس��ت. تنها ابزاره��ای موردنی��از در این میان 

دسترسی به اینترنت و استفاده از اینترنت است. 
دسترسی ساده به کارشناس ها

اگر ما در حوزه های خاصی نیازمند نظرات کارشناسی باشیم، باید 
مدت زمان زیادی برای تعیین زمان قبلی به منظور مالقات حضوری 
اختصاص دهیم. مزیت اصلی آموزش های آنالین امکان بیان مسئله 
و اس��تفاده از نظرات اساتید در کمترین زمان ممکن است. بی تردید 
گزینه های بس��یار زیادی در زمینه شیوه های یادگیری مهارت های 
مختلف وجود دارد. آموزش آنالین در طول س��ال های اخیر به دلیل 
دسترسی ساده و سریع به منابع و کارشناس های متعدد مورد توجه 

فراوانی قرار گرفته است.
بدون شک شیوع ویروس کرونا در طول ماه های اخیر جان تازه ای 
به آموزش آنالین داده اس��ت. این ش��یوه از آم��وزش باید به عنوان 
گزینه ای جدی برای موسس��ه های مختلف و مراکز آموزش��ی مورد 
بررس��ی قرار گیرد. در غیر این صورت موجب فرصت سوزی بزرگی 
خواهد ش��د. هزینه های پایین تشکیل کالس های آنالین هر برندی 
را وسوس��ه خواهد کرد. نکته مه��م در این میان تالش برای اجرای 
هرچه زودتر ایده مان در عرصه کس��ب و کار است. به این ترتیب ما 

شانس مناسبی برای بهره مندی از شرایط موجود خواهیم داشت. 
noobpreneur.com :منبع
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اغلب مردم نس��بت به توانایی های مدیریتی شان اطمینان بسیار زیادی دارند. 
آنها منتظر فرصتی برای اس��تعفا از ش��غل های فعلی ش��ان و شروع کسب و کار 
مس��تقل هس��تند. این امر در طول دهه های اخیر موجب افزایش موج طراحی و 
اجرای اس��تارت آپ در حوزه های مختلف شده اس��ت. مهم ترین مهارت موردنیاز 
برای کسب موفقیت از طریق طراحی استارت آپ توانایی مدیریت است. صاحبان 
کسب و کارها باید توانایی مدیریت کسب و کار در هر شرایطی را داشته باشند. 
اوضاع دنیای کسب و کار همیشه مطابق میل ما نیست بنابراین مواجهه با شرایط 

دشوار بخش جدایی ناپذیری از تجربه کارآفرینی را شکل می دهد. 
بدون تردید اغلب ما تصور بس��یار رویایی از توانایی مدیریتی مان داریم. نشانه 
واضح این امر شکست شمار باالیی از استارت آپ های تازه تاسیس در همان سال 
ابتدایی اس��ت. همین نکته جالب ایده اصلی مقاله کنونی را تشکیل می دهد. اگر 
مدیریت استارت آپ به همین سادگی نیست، پس باید راهکارهای مدیریتی برای 
آن وجود داش��ته باشد. اس��تفاده از تجربه کارآفرینان موفق همیشه ایده جذابی 
به نظر می رسد. ما در ادامه به بررسی این موضوع با استفاده از توصیه ها و نکات 
کاربردی خواهی��م پرداخت. به عبارت بهتر، در ادامه مهارت های اساس��ی برای 

مدیریت استارت آپ ها به بحث و بررسی گذاشته می شود. 
1. اهمیت اعتماد به نفس، عالقه و نگاه مثبت

اعتماد به نفس در یک س��ازمان به طور واگیردار عمل می کند بنابراین اگر ما 
دارای اعتماد به نفس باالیی در محیط کار باش��یم، تاثیرگذاری قابل توجهی بر 
روی کارمندان خواهیم داش��ت. اگر به اغلب استارت آپ های شکست خورده نگاه 
کنید، آنها در زمینه ایجاد فضای مطمئن و تقویت اعتماد به نفس کارمندان شان 
شکس��ت خورده اند. این نخستین گام در راس��تای کاهش میزان موفقیت کسب 

و کارهاست. 
اعتماد به نفس گام نخس��ت در مدیریت موفقیت آمیز کس��ب و کار است، اما 
هرگ��ز به تنهایی تاثیرگذاری مدنظر را ندارد. ما باید عالوه بر اعتماد به نفس به 
کارمان عالقه نیز داشته باشیم. در غیر این صورت به سرعت نسبت به ادامه کار 
دلسرد خواهیم شد. این نکته دارای اهمیت بسیار زیادی است. اغلب کارآفرینان 
مستقل در طول دوران فعالیت شان در حوزه های مختلفی تجربه کسب کرده اند. 
گاهی اوقات ش��روع به فعالیت در یک حوزه در نگاه نخس��ت عالقه اصلی ما به 
نظر می رس��د، اما پس از مدت زمانی کوتاه نس��بت به آن بی تفاوت خواهیم شد. 
ما برای موفقیت در یک حوزه باید عالقه پایداری به آن داشته باشیم. درست به 
همین خاطر اندکی پیش از شروع استارت آپ شخصی مان باید تجربه فعالیت در 

حوزه موردنظر را کسب کنیم. 
گام پایانی در این بخش ضرورت نگاه مثبت به امور است. برخی از کارآفرینان 
ب��دون هیچ دلیل موجهی نس��بت به تمام امور دیدگاه منف��ی دارند. نتیجه این 
امر ناتوانی کس��ب و کارها در زمینه توسعه س��ریع و واکنش مناسب به اتفاقات 
اطراف ش��ان است. وقتی ما نگاه مثبتی به امور داش��ته باشیم، کارمندان مان نیز 
رضایت بیش��تری نس��بت به همکاری با ما خواهند داشت. امروزه یکی از دالیل 
اصلی تغییر ش��غل از س��وی کارمندان ناتوانی در زمینه ایجاد ارتباط با مدیران 

است. این امر با اندکی نگاه مثبت حل و فصل خواهد شد. 
2. اولویت برنامه ریزی

امروزه اغلب اس��تارت آپ ها به صورت تیمی مدیریت می ش��ود. این امر شامل 
حضور چندین مدیر ارش��د در هیأت مدیره و انتخاب یک مدیرعامل اس��ت. اگر 
ش��ما رئیس ش��رکت باش��ید، بازهم اوضاع تفاوت چندانی نخواهد داشت. اغلب 
کسب و کارهای شکست خورده در ابتدا توجه مناسبی به فرآیند مدیریت دسته 
جمعی شرکت نداشته اند. به همین خاطر در یک مقطع مشخص توانایی واکنش 

مناسب نسبت به اتفاقات را از دست داده اند.
وقتی از مدیریت گروهی و توجه به تیم در فرآیند اجرای اس��تارت آپ صحبت 
می کنی��م، باید به اولویت برنامه ریزی هم توجه داش��ته باش��یم. برندهای بزرگ 
همیش��ه برنامه های دقیقی برای موفقیت داش��ته اند. همین امر موجب کس��ب 

موفقیت بلندمدت و باثبات از سوی آنها شده است. 

یک��ی از اش��تباهات کارآفرینان تازه کار واگذاری ش��رایط واکنش نس��بت به 
رویدادهای مهم کاری به زمان وقوع ش��ان اس��ت. به این ترتیب ما زمان اندکی 
ب��رای تصمیم گیری در قبال اتفاقات و حوادث خواهیم داش��ت. هرچه توانایی ما 
برای برنامه ریزی و پیش بینی س��ناریوهای احتمالی در حوزه کسب و کار بیشتر 

باشد، شانس باالتری برای کسب موفقیت پایدار خواهیم داشت. 
3. مسئولیت پذیری به عنوان معیار موفقیت

مدیران در سلس��له مراتب س��ازمانی همیش��ه به دنبال جلب نظر کارمندان و 
ترغیب ش��ان به س��وی برنامه های خود هستند. این امر همراه با مسئولیت بسیار 
زیادی اس��ت. اگر یک برنامه به هنگام اجرا با شکس��ت مواجه ش��ود، مسئولیت 
مس��تقیم آن ب��ا مدیر موردنظر خواهد بود. گاهی اوق��ات مدیران در تالش برای 
شانه خالی کردن از بار مسئولیت برنامه های شان هستند. این امر در زمان کسب 
موفقیت کامال برعکس اس��ت. نکته مهم در اینجا پذیرش مسئولیت فعالیت مان 
در زمان کسب موفقیت یا شکست است. فقط در این صورت امکان ادامه فعالیت 

برندمان به صورت تاثیرگذار فراهم خواهد شد. 
یکی از استراتژی های مدیریتی عجیب و غریب در طول سال های اخیر واگذاری 
مسئولیت اجرای طرح های مختلف به کارمندان است. این امر در صورت مواجهه 
با شکس��ت موجب کاهش اطمینان کارمندان به سطوح مدیریتی شرکت خواهد 
شد بنابراین به جای استفاده از چنین استراتژی هایی به دنبال راهکارهایی برای 

افزایش ظرفیت تان به منظور پذیرش مسئولیت مدیریتی باشید. 
4. تقویت روحیه و انگیزه بخشی به دیگران را فراموش نکنید

دیدگاه مدیریتی هر فرد نس��بت به دیگری متفاوت اس��ت. همین امر تفاوت 
می��ان کارآفرینان موفق و شکس��ت خورده را رقم می زند. س��ازمان های مختلف 
براس��اس دیدگاه تیم مدیریتی شان به صورت های متفاوت سامان پیدا می کنند. 
نکته مهم در این میان احس��اس تعلق کارمندان و حتی مدیران به کلیتی بزرگ 

و فراگیر است. این امر تصمیمات آنها را جهت دهی می کند. 
وقوع شکست در سلسله مراتب س��ازمانی اغلب به دلیل بی توجهی کارمندان 
و تیم مدیریتی به کلیت س��ازمان روی می دهد. اگر ما به طور مداوم اولویت های 
شرکت را مدنظر داشته باشیم، دیگر مشکلی از نظر وقوع انحراف در مسیر اصلی 
ش��رکت پیش روی ما قرار نخواهد گرفت. این امر از نقطه نظر توس��عه کسب و 
کار دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. تنها کارآفرین��ان و مدیران دارای رابطه 
نزدی��ک با کارمندان امکان ترغیب کارمندان به س��وی منافع اصلی س��ازمان را 
دارند. بسیاری از برندها در دوراهی میان منافع سازمان و منافع شخصی بازی را 

به طور کامل واگذار می کنند. 
اگ��ر ما دی��دگاه مدیریتی متفاوتی نس��بت به کارمندان یا حت��ی مدیران زیر 
دست مان داریم، باید از طریق روحیه بخشی و تقویت انگیزه آنها نسبت به جلب 
نظرش��ان اقدام کنیم. برخ��ی از مدیران در چنین مواردی به اس��تفاده از زور یا 
اجبار برای پیش��برد استراتژی های ش��ان روی می آورند. نکت��ه منفی درباره این 
رویکرد کاهش اعتماد کارمندان به ما و ترک ش��رکت از سوی کارمندان باتجربه 
اس��ت. امروزه بسیاری از شرکت ها به طور مداوم درگیر استخدام نیروی کار تازه 
هس��تند. دلیل اصلی این امر ترک مداوم شرکت از سوی کارمندان کارکشته به 

دلیل ناتوانی در زمینه تحمل فضای مدیریتی شرکت است. 
۵. ضرورت درک تیم کارمندان

ایجاد ارتباط موثر میان مدیران و کارمندان اهمیت بس��یار زیادی دارد. برخی 
از برندها در زمینه اجرای این هدف به طور مطلق با شکس��ت مواجه می ش��وند. 
وقتی ما در تالش برای پیش��برد اهداف در قالب یک تیم کس��ب و کار هستیم، 
باید درک مناسبی از آنها داشته باشیم. در غیر این صورت هرگز توانایی مدیریت 

مناسب آنها را نخواهیم داشت. 
ب��دون تردید هیچ کارمندی نس��بت ب��ه ادامه فعالیت با مدی��ری که نیازها و 
نظرات��ش را درک می کند، بی میل نیس��ت. نکته مهم در این میان نمایش عینی 
درک اعضای تیم اس��ت. در غیر این صورت احتمال تقویت شکاف میان مدیران 
و کارمندان افزایش خواهد یافت. ش��اید در نگاه نخست شکاف موردنظر چندان 
جدی به نظر نرس��د، اما به مرور زمان جدی و جدی تر خواهد ش��د. ما از همان 
ابتدای شروع به فعالیت شرکت مان باید برنامه ای دقیق برای ایجاد رابطه نزدیک 

میان مدیران بخش های مختلف و کارمندان داشته باشیم. 

یکی از راهکارهای اصلی برای درک هرچه بهتر اعضای تیم ش��رکت برگزاری 
جلس��ات هم اندیشی است. چنین جلساتی نیاز به تشریفات سازمانی ندارد. نکته 
مهم گردهمایی اعضای تیم ش��رکت و بحث درباره نکات مهم پیرامون ش��رکت 
اس��ت. همچنین ما باید نس��بت به اجرا و کاربس��ت برخی از توصیه های اساسی 
کارمندان اقدام کنیم. در غیر این صورت انگیزه آنها برای ش��رکت در جلس��ات 

هم اندیشی کاهش می یابد. 
6. تقدیر از کارمندان در گروه های سنی مختلف

برخی از کارشناس ها و کارآفرینان فضای طراحی و اجرای  استارت آپ را ویژه 
نس��ل جوان می دانند و من اطالعاتی از ریش��ه این باور غلط ندارم، اما وضعیت 
کنون��ی دنیای کارآفرینی در سراس��ر جهان هیچ نش��انی از اختصاص این حوزه 
به نس��ل جوان ندارد. امروزه کارآفرینان در گروه های س��نی مختلف مشغول به 

نوآوری و ارائه خدمات جذاب به مشتریان هستند. 
بی تردید هر اس��تارت آپ در مسیر توسعه نیاز به استفاده از اطالعات و نظرات 
کارمندان مختلف دارد. گرایش غلط برخی از ش��رکت ها نسبت به عدم استخدام 
یا هم��کاری با کارآفرینان میانس��ال به هیچ وجه منطقی نیس��ت. مزیت اصلی 
کارآفرینان میانس��ال کسب تجربه باال در حوزه کسب و کار است. به این ترتیب 
م��ا امکان بهره مندی از تجربه آنها برای پرهیز از بروز اش��تباهات کلیش��ه ای را 

خواهیم داشت.
هدف اصلی ما در دنیای کسب و کار استفاده از توانایی و کمک های تمام افراد 
برای کس��ب موفقیت است. این امر ربطی به س��ن و سال افراد ندارد بنابراین ما 

باید نگرش مان به مسائل را تغییر دهیم. 
7. فراهم سازی منابع مناسب برای اعضای شرکت

فعالیت کاری بدون دسترس��ی ب��ه منابع موردنیاز امکان ناپذیر اس��ت. برخی 
از برنده��ا به دلیل بودجه محدود توانایی فراهم س��ازی تم��ام امکانات موردنیاز 
کارمن��دان را ندارن��د. در این صورت باید دو اقدام ضروری برای توضیح ش��رایط 
به کارمندان صورت گیرد. گام نخس��ت گفت وگوی دوس��تانه با آنهاست. این امر 
امکان دستیابی به درکی مشترک از وضعیت را فراهم می سازد. گام بعدی تالش 
برای اختصاص منابع اندک در دس��ترس به حوزه های کاربردی اس��ت. بی تردید 
انتخ��اب ی��ک حوزه و ترجیح اش به حوزه های دیگر کار دش��واری اس��ت. ما در 
این فرآیند نیازمند حمایت اعضای ش��رکت خواهیم بود. در غیر این صورت هر 

تصمیم ما با مخالفت بخشی از کارمندان مواجه خواهد شد. 
ارتباط نزدیک و پایدار با کارمندان همیش��ه در مواقع بحرانی کاربرد بیشتری 
دارد. تخصیص بودجه های محدود به حوزه های خاص نیز یکی از شرایط بحرانی 
محس��وب می ش��ود. وظیفه اصلی ما در این میان انطباق اولویت ها با برنامه های 
برندمان است. به این ترتیب امکان تصمیم گیری درباره اختصاص منابع با بودجه 

محدود برندمان فراهم خواهد شد. 
8. ضرورت حفظ ارتباط و تعامل با تمام بخش های شرکت

ش��ما به عنوان مدیر ارشد یک اس��تارت آپ با شمار محدودی از مدیران 
می��ان رده یا کارمندان ارتباط خواهید داش��ت. این امر نباید موجب قطع 
کامل ارتباط ش��ما با سایر افراد ش��ود. در این صورت توانایی مدیریتی ما 
به ش��دت زیر سوال خواهد رفت. ما همیش��ه باید ارتباط موثرمان با دیگر 
کارمندان را حفظ کنی��م. مزیت اصلی این امر امکان بهره مندی از نظرات 
خالقانه کارمندان است. گاهی اوقات کارمندان با زاویه دید متفاوت شان به 
امور راهکارهای جذابی پیش روی ما قرار می دهند. ما همیشه باید نسبت 
به استفاده از چنین راهکارهایی انگیزه کافی از خودمان نشان دهیم. امروزه 
در برخ��ی از برندهای بزرگ تیم مدیریتی جلس��ات منظمی با کارمندان 
دارند. همچنین در صورت ایده پردازی هر کدام از کارمندان امکان تعامل و 

گفت وگوی مستقیم با رئیس بخش یا مدیرعامل وجود دارد. 
بدون ش��ک مدیریت استارت آپ در ابتدای کار امر دشواری است. دلیل اصلی 
صحت این نکته شکس��ت اغلب استارت آپ ها در ابتدای راه و همان سال نخست 
اس��ت بنابراین ما نیازمن��د راهکارهایی متنوع و کاربردی ب��رای بهبود وضعیت 
کسب و کار نوپای مان هستیم. استفاده از نکات مورد بحث در این مقاله سکوی 

پرتابی مطلوبی برای ما و کسب و کارمان خواهد بود. 
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اهواز – شبنم قجاوند: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: در سال جاری که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است، 

نقش این شرکت در ارایه خدمات به صنعت نفت کشور پر رنگ تر می شود.
مهندس سید عبداله موسوی در بیان برنامه های شرکت در سال 99 افزود: 
ب��ا توجه به حمایت های مهندس بی��ژن زنگنه مقام عالی وزارت نفت و دکتر 
مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، این شرکت خود را برای 
حضور فعال تر در اجرای  برنامه های تبیین شده برای امسال مهیا کرده است.

وی اظهار کرد: شرکت ملی حفاری ایران در سال گذشته  موفق شد همسو 
با برنامه های ترس��یم ش��ده و ابالغی از سوی شرکت ملی نفت ایران و تامین 
نیازهای ش��رکت های کارفرمایی در بخش های عملی��ات حفاری و خدمات 
یکپارچه فنی و تخصصی در ابعاد مسئولیت های اجتماعی نیز نقش اثر گذاری 
در محیط پیرامونی ایفا نماید. موس��وی به دریافت بیش از یک هزار میلیارد 
تومان در اس��فند ماه س��ال گذشته از مطالبات ش��رکت در نتیجه پیگیری و 
مساعدت های مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران اشاره و گفت: 
با این مبلغ عالوه بر پرداخت حقوق و معوقات عقب افتاده نفت کارت کارکنان، 
صندوق بازنشس��تگی صنعت نفت، بهداشت و درمان صنعت نفت به مدت دو 
سال و مطالبات شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد در بخش های مختلف، 
زمینه ش��تاب بخش��ی به تعامالت فیمابین میان مجموعه هایی که خارج از 
سازمان با این شرکت همکاری دارند فراهم گردید بطوریکه هم اکنون شرکت 
از نظر مالی در وضعیت مناسبی قرار دارد . مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
جایگاه و ظرفیت های این شرکت را به عنوان یکی از زیرمجموعه های شرکت 
ملی نفت ایران را یادآور ش��د و اف��زود: از نکات قابل توجه مباحث اجرایی در 
سال گذشته که امسال به بار می نشیند مشارکت ملی حفاری در مناقصه های 
مربوط به طرح توسعه 28 مخزن است که با هدف نگهداشت و افزایش تولید 
نفت در مناطق نفتخیز اجرایی می شود. وی توضیح داد: در جریان شماری از 

این مناقصه ها که تاکنون برگزار شده است اجرای  طرح توسعه میدان نفتی 
گچساران در حوزه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و میدان نفتی نفت شهر 
در استان کرمانشاه در حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به این شرکت 
واگذار که در نتیجه هم افزایی میان متخصصان این ش��رکت و ش��رکت های 
کارفرما، کارهای اجرایی به نحو مناسب در حال انجام می باشد. موسوی اظهار 
کرد: همچنین این شرکت با شماری از شرکت های فعال بخش خصوصی که 
در مناقصه بس��ته های مربوط به طرح پیش گفته مش��ارکت داشتند و برنده 
اعالم شدند در زمینه تامین دکل و خدمات جانبی صنعت حفاری، هم افزایی 
و اقدام به امضا و تبادل تفاهمنامه، مشارکت نامه و توافقنامه نمود که در این 
ارتباط در سال جاری ۱9 دستگاه حفاری سنگین خشکی از ناوگان شرکت در 
موقعیت های عملیاتی بکارگیری خواهند شد.   مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران به روحیه سختکوشی، همت سازمانی و عشق و عالقه وافر کارکنان این 
شرکت خاصه در بخش عملیات و پشتیبانی  اشاره و گفت: همدلی، همگرایی و 
ارایه کار کیفی با وجود محدودیت های موجود از ویژگی های شاخص مجموعه 

کارکنان این ش��رکت اس��ت که در چهار دهه گذشته موفق شدند با حفاری 
افزون بر چهار هزار و ۶30  حلقه چاه های اکتش��افی، توس��عه ای توصیفی و 
تعمیری تکمیلی در خشکی و دریا به نحو شایسته پاسخگوی نیازهای صنعت 
نفت کشور باشند و در سال جدید که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری 
سال جهش تولید نام گرفته نیز شاهد این تالش مثال زدنی خواهیم بود.  وی 
افزود: این ش��رکت با متقاضیان بکارگیری ن��اوگان حفاری در صنعت نفت و 
بخش خصوصی همکاری دارد و تغییر کارفرمایان، پایان یک پروژه، جابجایی 
دستگاه های حفاری از شرکتی به شرکت دیگر ، بازسازی و نوسازی دکل های 
حفاری امری طبیعی و عادی می باش��د و این درحالی است که در چند سال 
گذشته ضمن پرداخت حقوق و دس��تمزد همکاران احدی از کارکنان اخراج 
نش��ده و نخواهد شد و اعتقاد داریم که س��رمایه اصلی سازمان منابع انسانی 
ارزش��مند آن اس��ت  که می توانن��د با کار و تالش مضاع��ف و عزمی جزم و 
سختکوشی برنامه پیش بینی شده را تحقق بخشند.  موسوی اظهار کرد: ایجاد 
فضای احساس��ی و هیجانی در فضای مجازی که هدفی جز تخریب اعتماد و 
از بین رفتن سرمایه های اجتماعی را دنبال نمی کند در خصوص این شرکت 
که در ش��رایط تحریم های ظالمانه لحظه ای خدمات آن متوقف نمی شود و 
نقش بارز آن در برنامه های صنعت نفت کشور بویژه ایجاد ظرفیت های جدید 
با حفر چاه های اکتشافی ، توسعه مخازن نفت و گاز و حفظ نگهداشت تولید 
غیر قابل انکار است، عملی غیر منطقی و بدون در نظر گرفتن منافع ملی است.  
مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران بر تقویت فضای همدلی، همگرایی، امید 
و حس نوع دوستی و کمک های انسان دوستانه به هموطنان در شرایط امروز 
جامعه، ناش��ی از شیوع بیماری کرونا تاکید کرد و گفت: این شرکت همچون 
گذش��ته نهایت تالش خود را در جهت عمل به مس��ئولیت های اجتماعی و 
خدمت به مردم استان خوزستان و تحقق اهداف و برنامه های پیش بینی شده 

همسو با برنامه های صنعت نفت را در دستور کار دارد.

تبریز -  ماهان فالح: مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی 
گفت: از بدو تاس��یس این بنیاد 87۵ روستای باالی 20 خانوار در استان از طرح 
هادی روستایی بهره مند شده اند و در تمام 2 هزار و ۱3 روستای باالی 20 خانوار 
استان تهیه طرح هادی تمام و در 434 روستا این طرح بازنگری شده است. حافظ 
باباپور، با تبریک چهل و یکمین س��الروز تاس��یس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
افزود: از ش��روع فعالیت بنیاد مسکن انقالب اسالمی تاکنون در استان 2۱7 هزار 
جلد سند روستایی و 30 هزار جلد سند در شهرهای زیر 2۵ هزار نفر جمعیت به 
صاحبان امالک تحویل شده است. وی اظهار داشت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
از اولین نهادهای انقالبی و اجرایی اس��ت و این بنیاد توسط امام خمینی )ره( در 
آغازین روزهای پیروزی انقالب با هدف س��اخت سرپناه برای محرومان، عمران و 
آبادانی روستاها و حمایت از محرومان و روستاییان تاسیس شده است. مدیرکل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی، واحدهای مسکونی تحویل شده به 
متقاضیان از بدو تاس��یس این بنیاد تاکنون در قالب پروژه های مس��کن شهری 
)احداث مس��کن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد ش��هری( را ۱۱ هزار و ۵7۵ 
واحد مسکونی، احداث واحد مسکونی برای محرمان توسط انجمن خیرین مسکن 
ساز استان یک هزار و ۱۱8 واحد، ۱4 واحد احداث کتابخانه روستایی و 9 واحد 

مجتمع فرهنگی و هنری اعالم کرد. باباپور، ادامه داد: در ارتباط با طرح مس��کن 
مهر در شهرهای زیر 2۵ هزار نفر جمعیت نیز بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
از ش��روع به کار طرح مسکن مهر در س��ال ۱38۶ تاکنون ۱۶ هزار و ۵0۶ واحد 
مسکونی )انفرادی، سه جانبه و تعاونی مسکن( تحویل متقاضیان داده است. وی 
یادآوری کرد: از س��ال 94 تا س��ال 97، حدود 44 هزار و 8۶4 تن قیر رایگان به 

استان تخصیص یافته که سطح آسفالت اجرا شده از محل قیر رایگان در طول این 
سال ها 2 میلیون و 9۱۶ هزار مترمربع است. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
آذربایجان شرقی با بیان اینکه از سال ۱384 بر اساس مصوبات هیات دولت، بنیاد 
مس��کن انقالب اسالمی موظف به مقاوم سازی 200 هزار واحد مسکن روستایی 
به صورت س��الیانه ش��د، گفت: از ش��روع به کار این طرح در این استان تاکنون 
کل واحدهای مس��کونی نوسازی و مقاوم سازی روستایی و شهری تحت پوشش 
تس��هیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روس��تایی ۱۶7 هزار واحد است. باباپور، با 
اشاره به اینکه در طول 4۱ سال تاسیس این بنیاد، یک هزار و 3۶3 میلیارد ریال 
کمک بالعوض به واحدهای مسکونی آسیب دیده از حوادث پرداخت شده است، 
افزود: ۵0 میلیارد ریال کمک بالعوض به واحدهای نیمه تمام روستایی پرداخت 
ش��ده و میزان پرداختی بالعوض به واحدهای نیمه تمام تحت پوش��ش نهادهای 
حمایتی ۱9 میلیارد ریال اس��ت. الزم به ذکر است بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
ب��ه فرمان امام خمینی)ره( و با افتتاح حس��اب ۱00 نزد بانک ملی ایران در 2۱ 
فروردین ۱3۵8 به عنوان اولین نهاد عمرانی کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی 
تاسیس شد و در تقویم رسمی کشور از 2۱ تا 3۱ فروردین به عنوان دهه حساب 

۱00 حضرت امام)ره( یاد شده است.

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندر بوشهر اعالم کرد: با اجرا و 
تکمیل پارک ورودی شهر بوشهر؛ حد فاصل پلیس راه قدیم و بزرگراه امام علی 
)ع( و نصب سر درب وروری شهر بوشهر ) المان شهدای خلیج فارس ( دروازه 
بوش��هر رنگ و بوی دیگری به خود خواهد گرفت و دارای چشم انداز زیبایی 
خواهد شد. به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
ش��هرداری بندر بوشهر دکتر امیری با اعالم این خبر که اولویت عمرانی سال 
99  پس از تأمین اعتبار الزم  به فضل الهی تکمیل پروژه های نیمه تمام خواهد 
بود عنوان نمود با اجرا و تکمیل پارک ورودی ش��هر بوشهر حد فاصل پلیس 
راه قدیم و بزرگراه امام علی )ع( و نصب  س��ر درب وروری شهر بوشهر )المان 
شهدای خلیج فارس(  دروازه  بوشهر رنگ و بوی دیگری به خود خواهد گرفت 
و دارای چشم انداز زیبایی خواهد شد.  همچنین با ادامه و تکمیل تقاطع غیر 
همسطح شهید سردار سلیمانی در میدان مطهری گره های ترافیکی این منطقه 
باز خواهد ش��د و کاهش ترافیک و ایمنی در تردد از ش��اخصه های این پروژه 
می باش��د عالوه بر اینکه فضای میدان حفظ و گسترش خواهد یافت. وی در 

ادامه با اشاره به تکمیل فاز اول پارک ساحلی گردشگری لیان و میدان روبروی 
پارک ش��غاب و بهره برداری از فاز اول دوربین های پایش تصویری و آسفالت 
کوچه های محالت جنوبی و پارک ساحلی شغاب در سال گذشته عنوان نمود 
در فضا سازی مبلمان شهری سعی شده از ریشه های فرهنگی و تاریخی گره 

خورده در زندگی مردم بندر کهن بوشهر استفاده شود که همچنان بهره بردن 
از آن در سال جدید نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد. سیدنورالدین امیری 
شهردار بندر بوشهر رویکرد شهرداری را در سال گذشته توجه به بافت تاریخی 
و محالت کمتر برخوردار دانستند و در این خصوص می توان به اجرای کانال 
دفع آبهای س��طحی گذر معاینه فنی تنگک اول به ط��ول 400 متر و ایجاد 
پارک های محله ای و آسفالت کوچه های محالت جنوبی اشاره کرد. همچنین 
توجه ویژه به بافت تاریخی چهار محل نیز در برنامه های شهرداری بوده که  از 
آن جمله گذر کوتی و فدک می باش��د که با بهره برداری از آن جریان زندگی 
در بافت را رونق خواهد داد و با تکمیل و نورپردازی آن و محقق ش��دن گذر 
فرهنگی و هنری  و ایجاد فرهنگسرا در محالت تاریخی شاهد تحول خوبی در 
چهار محل خواهیم بود و در تالش هستیم که گردشگران داخلی و خارجی به 
عنوان یکی از مقاصد گردشگری بندر بوشهر نگاه  ویژه ای به آن داشته باشند. 
همچنین در نظر داریم ش��روع پروژه فاز دوم پارک  ساحلی لیان  را به عنوان 

پروژه های مهم در سال 99 آغاز نماییم.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: واحد شماره 3 بخاری نیروگاه 
شهید رجایی برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید خارج 
ش��د. به گزارش روابط عمومی ش��رکت مدیریت تولید برق ش��هید 
رجایی، در ادامه فعالیت های تعمیرات واحدهای نیروگاه، واحد شماره 
3 بخاری به ظرفیت تولید 2۵0 مگاوات، برای انجام تعمیرات بازدید 
دوره ای از شبکه سراسری تولید خارج شد. محمد روشنفکر رییس 
گروه برنامه ریزی نیروگاه در تشریح این خبر گفت: با توجه به آماده 
سازی واحدهای سیزده گانه برای کمک به پایداری شبکه سراسری 
تولید برق، واحد شماره 3 بخاری نیروگاه از مدار تولید، خارج شد تا 
تحت تعمی��رات بازدید دوره ای قرار گیرد. رییس گروه برنامه ریزی 
نیروگاه با اشاره به اقداماتی که در این دوره از فعالیت های تعمیراتی 

 ،GAH انجام می شود افزود: رفع نشتی هوا از سیستم »سیل« های
تعویض بس��کت های GAH »گز ایر هیتر«، شست و شوی بسکت 

های GAH، تعمیرات اساس��ی  دستگاه الکتروموتور ۶/۶ کیلوولت، 
آماده س��ازی برج اصلی خنک کننده واحد برای ش��رایط تابستان و 
انجام فعالیت های مرتبط با حوزه های الکتریک و ابزاردقیق ...، مهم 
ترین اقداماتی است که از سوی متخصصان تعمیرات نیروگاه در این 
واحد انجام خواهد ش��د. اجرای دقیق برنامه های تعمیراتی در کنار 
بهره برداری مبتنی بر اس��تانداردهای تعریف شده، همواره آمادگی 
واحده��ای نیروگاه را در تولید برق پایدار به همراه داش��ته و موجب 
بهبود شاخص های تولید شده است، به طوری که در سال 98 تعداد 
خروج ه��ای اضطراری واحدهای 2۵0 مگاوات��ی نیروگاه به 3 مورد 
تقلیل یافت که این رقم در طول نزدیک به 3 دهه از زمان راه اندازی 

واحدهای بخاری تاکنون، بی سابقه بوده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: تولیت مس��جد مقدس جمکران 
از تش��کیل قرارگاه  »گامی بس��وی جامعه مه��دوی« در ایام ماه 
مبارک رمضان خبر داد. حجت االس��الم و المسلمین رحیمیان با 
اش��اره به آیات و روایات در فضیلت فوق العاده خدمت به مردم به 
خصوص نیازمندان و باالخص در دشواری ها، گفت: مسجد مقدس 
جمکران با هدف حرکت بس��وی تحقق جامعه مهدوی و لبیک به 
توصیه رهبرمعظ��م انقالب مدظله العالی در س��خنرانی روز نیمه 
ش��عبان امسال، برای گسترش مواس��ات، همدلی و کمک مومنانه 
به نیازمن��دان، پویش »همدلی، گامی بس��وی جامعه مهدوی« را 
برگزار می کند. تولیت مس��جد مق��دس جمکران از عموم خیرین 

و دل��دادگان حضرت بقیة اهلل االعظم ارواحنا ف��داه دعوت کرد با 
اه��دای کمکهای نق��دی خود برای تهیه قربانی به نیت س��المتی 
حضرت ولیعصر)عجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف( و توزیع گوش��ت 
قربان��ی می��ان نیازمن��دان در ماه مب��ارک رمضان ب��ه این پویش 
همگانی و سراسری بپیوندند. حجت االسالم والمسلمین رحیمیان 
در پای��ان از همه خدمتگزاران فرهنگ مهدویت در رس��انه ملی و 
رس��انه های فضای مجازی که در ایام قرنطینه خانگی، در برگزاری 
جشن های نیمه ش��عبان کوشیدند و میلونها دل ماالمال از عشق 
و انتظار مهدی موعود)عجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف( را میهمان 

میعاد منتظران کردند، قدردانی کرد.

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران :

در سال جهش تولید نقش ملی حفاری در ارایه خدمات به صنعت نفت پر رنگ تر می شود

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی: 

217 هزار جلد سند روستایی به صاحبان امالک تحویل داده شده است 

شهردار بندر بوشهر اعالم کرد:

 با اجرا و تکمیل پارک ورودی شهر بوشهر چشم انداز زیبایی خواهد داشت 

به منظور کسب آمادگی تولید برق در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛

خروج واحد 2۵0 مگاواتی برای اجرای عملیات تعمیرات

تشکیل قرارگاه  » گامی بسوی جامعه مهدوی« از سوی مسجد مقدس جمکران

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین:
اصناف بهداشت را رعایت نکنند بیماری مزمن و طوالنی می شود

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: 
اگر اصناف نکات بهداش��تی را رعایت نکنند بیماری کرونا مزمن ش��ده و به س��مت شرایط 
حادتری پیش خواهیم رفت. ، جلسه بررسی و هماهنگی اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند 
برای اصناف کم ریس��ک صبح چهارشنبه در سالن مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار 
ش��د. پیمان نامدار در این جلس��ه اظهار کرد: همکاری اصناف و اتحادیه ها خیلی خوب بود 
همچنین وضعیت ثبت نام در س��امانه مطلوب است البته ما خواسته بودیم قبل از ثبت نام 
مفاد و دستورالعمل ها را مطالعه کنند. وی افزود: اگر بتوانیم در آینده پروتکل های بهداشتی 
را به صورت منس��جم در اختیار اصناف قرار دهیم و اس��اس آن حفظ شود مشکالت کمتر 
می ش��ود. سرپرس��ت دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآور شد: ما خوشبختانه در استان در شیب نزولی هستیم اما اگر اصنافی که اخیراً 
فعال شده اند اگر پروتکل ها را رعایت نکنند دوباره با موج بیماری مواجه می شویم. نامدار تصریح کرد: در همه دنیا بستن کسب و کارها 
عقالنی نیست لذا باید اصناف را به رعایت مفاد بهداشتی ملزم کنیم تا فعالیت کنند. وی اظهار داشت: برخی کسبه در قزوین مسائل 
بهداش��تی را رعایت نمی کنند لذا در دو هزار بازدیدی که ش��د مواردی دیده شد که نگران هستیم و باید آموزش را جدی بگیریم و به 
صورت عملی آموزش دهیم که مثاًل خرید س��الم چگونه اس��ت و از صدا و س��یما درخواست کنیم اطالع رسانی را بیشتر کند.  نامدار 
افزود: در کنار اطالع رسانی در رسانه ها همچنین در سطح شهر تبلیغ خواهیم کرد و آموزش عملی در رسانه ها را بیشتر خواهیم کرد. 
وی گفت: رابطان ما که از سازمان صمت و بهداشت هستند موارد تخلف را گزارش خواهند کرد تا در صورت تخلف واحد پلمب شود. 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین اظهار داشت: تهدید علیه سالمت را جدی گرفته ایم و اگر نکات بهداشتی رعایت نشود به 

سمت بیماری مزمن و فرمایشی خواهیم رفت.

پاسخ مجدد به برخي شایعات فضاي مجازي در خصوص حذف قبوض 
کاغذي برق در گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان به نقل از پایگاه خبري توانیر، پیرو طرح 
حذف قبوض کاغذي برق که پس از اطالع رساني هاي گسترده توسط مجموعه صنعت برق از ابتداي مهرماه سال 98 به اجرا درآمد، 
تاکنون شایعاتي با متني یکسان در چند نوبت در فضاي مجازي منتشر شده است که این شرکت  به منظور شفاف سازي و جلوگیري از 
نگراني هموطنان،  نسبت به انتشار توضیح و روشنگري دراین خصوص اقدام کرده است که آخرین مورد آن نیز مربوط به اوایل دي ماه 
98 بود .با این حال و با عنایت به انتشار مجدد شایعه پیشین در فضاي مجازي و با وجود پاسخگویي و تکذیب چندباره این شایعات در 
مصاحبه هاي مسئوالن محترم صنعت برق، موارد ذیل مجددا و به منظور رفع هرگونه ابهام اعالم مي گردد:۱- تاکید مي شود که در این 
طرح صرفا قبوض کاغذي برق حذف شده و هیچ گونه تغییري در نحوه محاسبه قیمت برق رخ نداده و اقالم عوارض و آبونمان کماکان 
براساس مبلغ صورتحساب و تعداد روزهاي دوره قرائت محاسبه مي شود و کاهش یا افزایش طول دوره قرائت، اثري در افزایش بهاي 
برق مصرفي نخواهد داشت و صورتحساب برق مصرفي نیز از طریق پیامک به شماره تلفن همراه اعالم شده از سوي مشترکان که در 
سیستم هاي شرکت هاي توزیع نیروي برق ثبت شده است، ارسال خواهد شد. در عین حال مشترکان گرامي به منظور مشاهده قبض 
برق خود مي توانند با مراجعه به پایگاه هاي اینترنتي شرکت هاي توزیع نیروي برق استان متبوع، نسبت به مشاهده تصویر قبوض برق 
خود که عینا همانند قبوض کاغذي پیشین بوده و امکان چاپ و مقایسه با ارقام و صورت حساب هاي گذشته را دارد، اقدام کنند.2- با 
توجه به شرایط کشور در مبارزه با ویروس کرونا، صنعت برق نیز با ایفاي سهم خود براي قطع زنجیره انتقال، همه خدمات را خود به 
صورت الکترونیکي ارائه داده است و در مجموع این طرح به عنوان یکي از نکات ارزشمند صنعت برق در مبارزه با کرونا محسوب مي 
شود.3- صنعت برق در خط مقدم خدمت رساني به مردم، بیمارستان ها و همه دستگاه هاي خدمات رسان قرار دارد و در این شرایط 
که توصیه به خانه ماندن همه مردم مي شود، بیش از 20 هزار نفر ازهمکاران ما، در نقاط مختلف کشور به صورت همزمان مشغول به 
کار هستند،  تا هیچ مشکلي در تامین برق پایدار براي بیمارستان ها، مردم و ... به وجود نیاید . لذا از اصحاب رسانه و صاحبان کانال 
هاي اطالع رس��اني در فضاي مجازي، خواهش��مند است در این شرایط که نیازمند آرامش هستیم، از انتشار اخباري که باعث تشویش 
اذهان مردم عزیز مي شود بپرهیزند. ضمنا یاداور مي شود که صنعت برق پیگیري قانوني و قضایي  از شایعه سازان و انتشار دهندگان 
شایعه هاي این چنیني که تاکنون چندین بار تکذیب و نسبت به شفاف سازي آن اقدام شده است، حق خود مي داند و در صورت تکرار، 

نسبت به شکایت قضایي اقدام خواهد شد.

تغییر خط تولید شرکت کهبد چکاد اوج به تولید لباس ایزوله 
بیمارستانی در شهرک صنعتی ایبک آباد اراک 

اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي قرباني فر  مدیر شهرک صنعتي 
ایبک آباد  گفت : با اقدام و هماهنگی هیات مدیره ش��رکت خدماتی و تامین مالی برخي واحدهای ش��هرک صنعتی ایبک آباد شرکت 
کهبد چکاد اوج با تغییر خط تولید خود لباس ایزوله بیمارستاني تولید میکند.  قرباني فر گفت: یکی از اصلی ترین مشکالت برای مقابله 
باویروس کرونا کمبود تجهیزات و وسایل بهداشتی است که برای رفع این مساله کارگاه تولید لباس مخصوص حفاظت در مقابل کرونا 
جهت تحویل به بیمارستان آ یت اله خوانساری اراک راه اندازی شده است و روزانه یکصد عدد تولید دارد.  وی افزود: تا کنون 880 دست 
لباس تهیه شده که قرار است جهت ارسال به بیمارستان آ یت اله خوانساری اراک تحویل مجمع سالمت استان گردد. شایان ذکر است 
این واحد تولیدي با توجه به موقعیت فعلی و نیاز بیمارستان ها و اورژانس ها به لباس های ایزوله و ویژه برای انتقال بیماران مشکوک به 
کرونا با هماهنگي شرکت خدماتي شهرک صنعتي ایبک آباد وحمایت مالي برخي واحدهاي صنعتي مستقر در این شهرک نسبت به 

تولید البسه ایزوله بیمارستاني اقدام نمود.

پیشگیری از کرونا با ارائه خدمات غیرحضوری برق گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: خدمات ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان گلستان جهت پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا به صورت غیرحضوري انجام مي ش��ود. به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق گلس��تان 
،مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت گفت:  باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و در راستاي حفظ سالمت 
ش��هروندان، مش��ترکان این شرکت قادر هستند خدمات مورد نیاز خود را اعم از دریافت جزئیات اطالعات قبض برق 
مصرفي، تغییر نام اشتراک، جابجایي یا اصالح لوازم اندازه گیري)کنتور برق(، تغییر قدرت انشعاب، خریداري انشعاب 
جدید و آزمایش کنتور و ...، به شکل غیرحضوري دریافت کنند. وی ادامه داد: این اقدام به منظور رفاه حال شهروندان 
و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده  و خدمات مورد نیاز مشترکان به صورت غیرحضوری و از طریق 
https://ped-golestan.  س��امانه تلفنی ۱2۱ و سایت اینترنتی ش��رکت توزیع نیروي برق استان گلستانبه آدرس

ir و سامانهwww.saapa.ir  ارایه می شود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به اینکه حضور و تردد 
در اماکن با تراکم مردمی، یکی از علل ش��یوع ویروس کرونا عنوان ش��ده و مردم نیز باید به توصیه هاي پزشکي توجه 
ویژه داش��ته باش��ند، گفت: در همین رابطه در ساختمان حوزه ستادي و مدیریت برق شهرستان هاي تابعه، عالوه بر 
آموزش هاي پیشگیرانه، تغییر سیستم ورود و خروج کارکنان از دستي به صورت سیستمی صورت می گردد. همچنین 
ارسال پیامک آموزشي براي همکاران، توزیع بسته هاي بهداشتي ازجمله ماسک، دستکش یکبار مصرف به کارکنان 
و نصب تابلوهاي آموزش��ي پیش��گیري از ویروس کرونا در قسمت ورودي شرکت و راهروها انجام شده است.مهندس 
نصیری با اشاره به اینکه مایع ضدعفونی کننده دستها در مکان های مختلف شرکت از جمله درب ورودی ساختمانها و 
آسانسورها برای مراجعین و همکاران تعویه شده است، همچنین به صورت روزانه پاکسازي و گندزدایي راهروها و اتاق 

هاي کارکنان شرکت  با رعایت کامل اصول بهداشتي انجام مي گیرد.

گاز گیالن برای دومین سال پیاپی موفق به کسب تندیس بلورین 
ارزیابی سرآمدی و بهبود شرکت ملی گاز شد 

رشـت - زینب قلیپور:  ش��رکت گاز استان گیالن با برنامه ریزی مدون و فرآیند محور نمودن فعالیت ها درجهت نیل به تعالی و 
سرآمدی سازمانی گام بر می دارد. حسین اکبر با اعالم کسب تندیس بلورین سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز گفت: این مهم با 
تالش همه پرسنل شرکت گاز برای دومین سال پیاپی محقق شده است.وی با اشاره به فعالیت های کیفی شرکت گاز استان گیالن در 
حوزه استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و مدل سرآمدی گفت: گاز گیالن از سال ۱382 تالش نموده تا رویکرد فرآیند محوری را در 
شرکت جاری نماید و در این راستا توانسته موفقیت های چشمگیری به دست آورد.مهندس اکبر هدف از حضور شرکت گاز را در جایزه 
سرآمدی، یادگیری از مدلها درجهت ارتقای سطح رضایتمندی مشترکین عنوان نمود و گفت: گاز گیالن با استقرار و توسعه سیستم 
های مدیریتی و توجه به نیازها و انتظارات ذینفعان خود توانس��ته اس��ت فرآیندها و نتایج عملکردی را بهبود شایانی بخشد.مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن در خاتمه با تاکید بر ارتقای مستمر سطح کیفی خدمات و بهره وری هرچه بیشتر فرآیندهای سازمان گفت: 
برای تعالی سقفی وجود ندارد، با این حال شرکت گاز استان گیالن با برنامه ریزی مدون و فرآیند محور نمودن فعالیت ها با تمام تالش 

برای رسیدن به تعالی گام برمی دارد.
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س��ازمان فن��اوری اطالع��ات ای��ران گزارش��ی از تأثی��ر وی��روس کرونا روی 
کس��ب وکارهای این حوزه  را منتش��ر کرد. طبق این گزارش با تداوم این اوضاع، 

۶۱درصد شرکت ها در کمتر از سه ماه تعطیل می شوند.
بعد از ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور، عادات رفتاری م��ردم تحت تأثیر قرار 
گرفت، مدارس، دانش��گاه ها و بس��یاری از کس��ب وکارها تعطیل ش��دند و مردم 
حضور خود را در س��طح جامعه به حداقل رساندند. کسب وکارهای اینترنتی نیز 
از این قاعده مس��تثنی نبودند و در این مدت با پیچیدگی ها و چالش های زیادی 
مواجه ش��دند. ازآنجاکه هر کس��ب وکار با شبکه  وس��یع و متنوعی از مشتریان، 
تأمین کنندگان، نهادهای حاکمیتی و دولتی و... در ارتباط اس��ت و از آنها تأثیر 
می پذیرد، تأثیرپذیری هر یک از اجزای این ش��بکه از ش��یوع کرونا، می تواند اثر 

متفاوتی روی کسب وکار بگذارد.
ش��اید در ن��گاه اول به نظر برس��د که برخی کس��ب وکارها از ش��رایط جدید 
منتفع می ش��وند، اما ممکن اس��ت به  دلیل تأثیر منفی ش��یوع ویروس کرونا بر 
تأمین کنن��دگان آنه��ا، این کس��ب و کارها نیز نتوانند از فرص��ت پیش آمده برای 
توس��عه  فعالی��ت خود اس��تفاده کنند، بنابراین ش��ناخت رفتار و خواس��ته های 
کس��ب وکارها به حاکمیت کمک می کن��د تا سیاس��ت های کارآمدتری را برای 
کاه��ش اث��رات اجتماعی و اقتصادی ش��یوع وی��روس کرونا روی ش��هروندان و 
کس��ب وکارها اتخاذ کند. ازهمین رو س��ازمان فناوری اطالعات ایران پیمایش��ی 
را در تماس با مدیران ۱00 ش��رکت منتخب از 2000 ش��رکتی که در س��امانه  
نوآفری��ن )irannoafarin.ir( ثبت نام کرده بودن��د، انجام داده و نتیجه  آن را 
منتشر کرده است. 23 فروردین  ۱399، همکاران معاونت سیاست گذاری فناوری 
اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران این پیمایش انجام داده است. همچنین، 
بخش دیگری از اطالعات از س��ایت techrasa فارسی و پیوست گردآوری شده 

است که در ادامه بخش هایی از آن را با هم مرور می کنیم.
تأثیر ویروس کرونا بر صنعت خدمات گردشگری آنالین

بیش��ترین تأثیر وی��روس کرونا بر اس��تارت آپ های ایران��ی در صنعت فروش 
آنالی��ن خدمات گردش��گری اتف��اق افتاده اس��ت. اس��تارت آپ های »فالیتیو« 
و »علی بابا« بیش��ترین س��هم از ف��روش بلیت های هوایی را دارن��د که به ترتیب 
7۵درص��د و 80درصد کاهش در میزان کل ف��روش را تجربه کردند. همچنین، 
این اتفاق به تعدیل نیرو در دو اس��تارت آپ علی بابا و الی گش��ت منجر ش��د. در 
حوزه  اجاره  اقامتگاه های گردشگری نیز استارت آپ »شب« از کاهش 70درصدی 
رزرو اقامتگاه های گردش��گری خبر داده اس��ت. »اس��نپ تریپ« نی��ز با کاهش 
۱00درصدی رزرو هتل ها و کاهش ۶۵درصدی خرید پروازها مواجه شده است.

در همین راس��تا مس��عود طباطبایی، مدیرعامل علی بابا، اع��الم کرد به دلیل 
مشکالتی که در زمینه  فعالیت شرکت های گردشگری از پاییز امسال تاکنون رخ 
داده، قرارداد ۱82 نفر از نیروهای خود را تمدید نکرده است. به گفته  طباطبایی، 
این شرکت 7۵4 نیروی انسانی داشته و به این ترتیب حدود 24درصد نیروهای 
خود را تعدیل کرده اس��ت. همچنین، این ش��رکت با مشکل استرداد بلیت های 

ثبت شده  مسافران از طریق پلتفرم نیز روبه رو است.
تأثیر ویروس کرونا بر پلتفرم های اطالع رسانی خدمات تفریحی 

و فرهنگی
بعد از کس��ب وکارهای آنالین خدمات مس��افرتی و گردش��گری، پلتفرم های 
اطالع رس��انی خدمات تفریحی و فرهنگی بزرگ ترین خس��ارت را به دلیل شیوع 
ویروس کرونا تجربه کرده اند. به دلیل لغوش��دن تمام��ی رویدادها، میزان فروش 
استارت آپ »ایوند« 7۵درصد کاهش داشته و 90درصد فروش فعلی استارت آپ 
از رویدادهای آنالین اس��ت. اس��تارت آپ »تیکت« نیز که در حوزه  فروش بلیت 
تئاتر، کنسرت و سینما فعالیت دارد، با افت ۱00درصد خرید بلیت روبه رو شده 
و تمامی فروش خود را از دس��ت داده است. همچنین، مسئله  استرداد بلیت های 
خریده ش��ده از چالش های پیش روی این کس��ب وکارها است. در حوزه  تخفیف 

و خری��د گروهی نیز دو مجموع��ه  »تخفیفان« و »نت ب��رگ« 80درصد کاهش 
فروش داشته اند.

افزایش میزان خرید آنالین
توصیه  پزش��کان ب��ه مان��دن در خانه باعث ش��ده تا اس��تارت آپ های خرید 
آنالین کاال رش��د خوبی در این مدت داش��ته باش��ند. اس��تارت آپ »باسالم« و 
»اسنپ مارکت« به ترتیب ۱۵ و ۵0درصد افزایش در فروش و تقاضا داشته اند که 
نتیجه تمایل مردم به خرید آنالین و عدم خروج از خانه است. فروشگاه اینترنتی 

»ایسام« هیچ تغییری در فروش نداشته است.
تأثیر ویروس کرونا بر سامانه های حمل ونقل آنالین

س��امانه حمل ونقل آنالین نیز شاهد کاهش رفت وآمد و ثبت سفارش بوده است. 
»اسنپ« از کاهش 70درصدی تعداد سفرها و اثرگذاری بر درآمد ۵00 هزار راننده  
فعال این ش��رکت خبر داده است. اس��تارت آپ »تی نکست« نیز که در حوزه  پست 
درون ش��هری فعالیت دارد، 73درصد افت در ارسال تعداد بسته های پستی را تجربه 
کرده اس��ت. برخالف تی نکس��ت، »الوپیک« افزایش ۵درصدی در تعداد بسته های 

پستی را تجربه کرده که می تواند ناشی از افزایش تقاضای فصلی باشد.
الوپیک اعالم کرده اس��ت با اینکه ثبت درخواس��ت پیک در این س��امانه بین 
۱0 تا ۱2درصد کاهش داش��ته است، با فعال کردن طرح های جدید مانند خرید 
از س��وپرمارکت ها ازطریق اپ یا راه اندازی س��رویس »الو فروش« برای کمک به 
کس��ب وکارهای آفالین، تالش کرده راهی برای جبران کاهش درآمد پیدا کند. 
همچنین، این ش��رکت از توقف فعلی سرویس »الومارکت« خبر داده و می گوید 
در شرایط فعلی، تمام تمرکز خود را روی سرویس اصلی، یعنی ارسال بسته های 

پیکی گذاشته است.
تأثیر ویروس کرونا بر تماشای آنالین فیلم و سریال و بازی های 

آنالین
خانه نشینی مردم میزان تماشای آنالین فیلم و سریال را افزایش داده 
اس��ت. میزان بارگذاری و تماش��ای ویدئو در »آپ��ارات« به ترتیب با 40 
و 2۵درصد رش��د همراه بوده اس��ت. همچنین، با رایگان شدن تماشای 
آنالی��ن انیمیش��ن در »فیلیمو« میزان تماش��ای محتوای انیمیش��نی 
74درصد و دیگر محتوای بصری 3۵درصد رش��د کرده است. همچنین، 
فیلیم��و می گوید با ش��یوع ویروس کرونا و خانه نش��ینی م��ردم، میزان 

تماشای آنالین فیلم روی این پلتفرم ۶۵درصد افزایش داشته است.
رکورد خرید هفتگی بازی در هفته  دوم فروردین  ۱399 نیز شکس��ته 
ش��د. در این دوره  زمانی، رکورد 22 میلیون نصب با به روزرس��انی برای 
بازی های بازار ثبت ش��د که نس��بت به میانگین هفتگی س��ال قبل از 
آن 72درصد افزایش را نش��ان می دهد. طبق آمار کاف��ه بازار، کاربران 
از ابتدای اس��فند ۱398 تا ۱۵ فروردین امس��ال، ۱07میلیون بار بازی 
دانلود یا به روزسانی کرده و رکورد خرید هفتگی بازی را نیز شکستند.

تأثیر ویروس کرونا بر برگزاری رویداد و کالس آنالین
دو اس��تارت آپ »ایسمینار« و »لحظه نگار« که بستر برگزاری رویداد و کالس 
آنالین هستند، رشد خوبی کسب کرده اند. ایسمینار در مدت کوتاه شیوع کرونا، 
افزای��ش 400درصدی فروش روزانه را ثب��ت و در یک هفته ۶ هزار کاربر جدید 
جذب کرده اس��ت. اس��تارت آپ لحظه نگار نیز از افزای��ش ۵0درصدی برگزاری 

رویداد و کالس آنالین خبر داده است.
تأثیر ویروس کرونا بر اپلیکیشن های مالی و فین تک

آم��ار یا برآوردی از تأثیر ش��یوع وی��روس کرونا بر کس��ب وکارهای مبتنی بر 
خدمات مالی و فین تک در ایران منتش��ر نشده اس��ت، اما طبق تحقیقات گروه 
deVere، شیوع ویروس کرونا باعث افزایش 72درصدی کاربران اپلیکیشن های 
فین تک در اروپا ش��ده است. اپلیکیشن های آسیایی نیز همین میزان رشد را در 

دوره شیوع کرونا تجربه کرده اند.

کاهش تبلیغات آنالین
باتوجه  به بحرانی که برای کسب وکارها پیش آمده و افت درآمد را برای آنها به 
 همراه داش��ته، کاهش تبلیغات نیز دور از انتظار نیست. در حوزه  تبلیغات آنالین 
دو مجموعه  »تپسل« و »ادرو« ۵0درصد افت در ثبت سفارش تبلیغات را تجربه 
کرده اند. مجموعه  ادرو 70درصد کاهش در کل فروش داش��ته است. به طورکلی، 
ش��یوع کرونا باعث کاهش 90درصدی تبلیغ��ات کلیکی و ۵0درصدی همکاری 

در فروش شده است.
تأثیر ویروس کرونا بر مرسوالت پستی فروشگاه های اینترنتی

گزارش شرکت ملی پست نشان می دهد مرسوالت پستی مربوط به خریدهای 
اینترنتی از فروش��گاه های خاص در این مدت افزایش پیدا کرده است. فروشگاه 
اینترنتی »گاج مارکت« با 23۶،700 مرس��وله در 20 روز اول سال ۱399، رتبه  
اول تعداد مرس��والت خرید اینترنتی را دارد و پس از آن دیجی کاال با 2۱۶،۱00 
مرسوله در رتبه  دوم است. مرسوالت خرید اینترنتی دو فروشگاه »گاج مارکت« 
و »باس��الم« در این بازه  زمانی در مقایس��ه با س��ایر ش��رکت ها رش��د 700 الی 

800درصدی داشته اند.
تعداد بس��ته های ارس��الی از طریق پس��ت نی��ز در 20 روز ابتدایی ۱399 در 
مقایس��ه با زمان مش��ابه در س��ال گذش��ته، رش��د درخورتوجهی داشته است. 
با این حال، لغو 70درصدی پروازهای هواپیما و لغو ۱00درصدی حرکت قطارها، 
باعث تأخیر در ارسال بس��ته های پستی شده که بر عملکرد برخی کسب وکارها 

تأثیر منفی گذاشته است.
تأثیر ویروس کرونا بر بازار خرید و فروش موبایل

حسین غروی، رئیس هیأت مدیره  انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم 
جانبی، از رکود 300درصدی در حوزه  موبایل نس��بت به شب عید سال گذشته 
خبر داده و اعالم کرده اس��ت که ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور به واحدهای 
صنف��ی فعال در این ب��ازار صدمات جدی زده و کس��ب وکارهای زیادی در بازار 

موبایل تعطیل شده اند.
به گفته او، بازار موبایل کشور شاهد رکود ۶0درصدی در اسفند ۱398 نسبت 

به بهمن ۱398 بوده است.
تأثیر ویروس کرونا بر سرویس های آنالین توزیع غذا

اگرچه در ابتدای ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور س��عید لطف��ی، مدیرعامل 
اس��نپ فود، از کاهش 70درصدی فروش این مجموعه )معادل 20 تا 30 میلیارد 
توم��ان( خب��ر داد، در روزهای بعد، ظاهرا نیمی از کاربران اس��نپ فود به چرخه  
س��فارش آنالین برگش��ته اند. مهراد عبدالرزاق، رئیس هیأت مدیره  اس��نپ فود، 
می گوید پس از ش��یوع کووید ۱9 س��فارش های سرویس رس��توران اسنپ فود 
کاهش ش��دیدی داش��ت، اما پس از آن، این روند تغییر و تعداد س��فارش های 
اس��نپ فود نسبت به روزهای آغازین ش��یوع کرونا، 40درصد افزایش پیدا کرده 

است.
چگونگی تأثیر شیوع کرونا بر کسب وکار )مثبت و منفی(

طبق گزارش س��ازمان فن��اوری اطالعات، کس��ب وکار های حوزه  س��المت و 
پزش��کی )تولید تجهیزات پزشکی، مش��اوره  آنالین و...( با ۵9درصد تأثیر مثبت 
و 4۱درص��د تأثیر منفی بیش��ترین تأثیر مثبت را در ایام ش��یوع ویروس کرونا 
گرفته اند و درمقابل، کس��ب وکارهای حوزه  خدم��ات فناوری اطالعات و نرم افزار 
)خدمات آنالین مانند تاکسی اینترنتی و شبکه های فروش اینترنتی( با 8۶درصد 
تأثیر منفی و ۱4درصد تأثیر مثبت، بیشترین تأثیر منفی را در این ایام گرفته اند. 
ویروس کرونا روی خدمات حوزه  کسب وکارهای دیجیتال 7۱درصد تأثیر منفی 
و روی حوزه ه��ای نیازمند حضور فیزیکی در محل کار نیز 7۵درصد تأثیر منفی 

گذاشته است.
بررسی تعدیل نیروی انسانی ناشی از شیوع ویروس کرونا

در بخش دیگر گزارش آمده اس��ت که ۱8درصد شرکت ها به تعدیل نیروهای 

خ��ود مجبور ش��ده اند و اغلب آنها در حوزه  نرم افزار فعال بوده اند. کس��ب وکارها 
دالیل تأثیر منفی شیوع ویروس کرونا را به شرح زیر اعالم کردند:

• ۵۱درصد کاهش مشتریان )تقاضا( و کاهش درآمدهای ناشی از آن
• 37درصد کاهش حضور نیروی انسانی و اختالل در انجام عملیات کسب وکار
• 32درصد اختالل در دسترس��ی به زنجیره  ارزش، ش��امل خدمت دهندگان، 

پیمانکاران و....
ش��رکت های فعال در حوزه  نرم افزار معموال با نبود نیروی کار در محل، دچار 
مشکالت نمی شوند، اما بیشترین تأثیر منفی از »اختالل در دسترسی به زنجیره 

ارزش، شامل خدمت دهندگان، پیمانکاران و...« را گرفته اند.
تأثیر شیوع ویروس کرونا بر درآمد شرکت ها

بررس��ی حوزه های��ی که بیش��ترین و کمترین کاهش درآمد را بعد از ش��یوع 
ویروس کرونا داشته اند، نشان می دهد شرکت های فعال در حوزه  پزشکی، بیشتر 
از س��ایر حوزه ها، کاهش درآمد نداش��ته اند یا کاهش درآمد ناچیزی داش��ته اند. 
درمقابل، شرکت های فعال در حوزه نرم افزار بیشتر از سایر حوزه ها کاهش درآمد 

داشته اند.
در بخش پایانی گزارش از ش��رکت ها پرس��یده شده است: »با همین میزان از 

نقدینگی، تا چند ماه قادر به ادامه فعالیت خود هستید؟«
از بی��ن 94 ش��رکت، ۵8 ش��رکت )۶۱درصد( ادعا کرده ان��د در صورت تداوم 
ش��رایط موجود، کسب وکارش��ان در کمتر از س��ه ماه کامال تعطیل خواهد شد. 
ش��ش ش��رکت دیگر بین سه تا ش��ش ماه دوام خواهند داشت و 30 شرکت نیز 
گفته اند که با منابع موجود، تنها تا پایان سال می توانند به فعالیت در کسب وکار 
خود ادامه دهند. همچنین، 43درصد شرکت هایی که کمتر از سه ماه منابع برای 

ادامه  کسب وکار خود دارند، در حوزه  نرم افزار فعالیت می کنند.
ش��رکت ها در پاسخ به این پرس��ش که »کدام یک از هزینه های زیر، بیشترین 
تعهد )فش��ار( را برای آنها در پی خواهد داش��ت؟« موارد زیر را به ترتیب اولویت،  

مهم ترین هزینه  شرکت ها در ماه های آینده اعالم کردند:
• اولویت اول: حقوق و دستمزد

• اولویت دوم: بیمه
• اولویت سوم: اجاره بها
• اولویت چهارم: مالیات

• اولویت پنجم: بازپرداخت وام ها
• اولویت ششم: هزینه های بازطراحی ساختارها و فرآیندها برای تداوم فعالیت 
کسب وکار در شرایط جدید )خرید یا ایجاد زیرساخت ها و آموزش کارکنان برای 

دورکاری و...(
• اولوی��ت هفت��م: تعهد به انجام یا اتم��ام قراردادها با س��ازمان های دولتی یا 

حاکمیتی
همچنین، کسب وکار ها حوزه های اولویت  دار برای دریافت تسهیالت دولتی را 

به  ترتیب زیر اعالم کردند:
• اپلیکیشن های آنالین خدماتی و حمل ونقل اینترنتی و غیراینترنتی

• استارت آپ های خدماتی و مواد غذایی
• استارت آپ های نوپای زیر یک سال
• استارت آپ های تجارت الکترونیک

• ایده های تبدیل کسب وکار به صورت آنالین
• بخش تولیدی

• پلتفرم های خدماتی
• پوشاک و غذا

• تاکسی اینترنتی و سفارش غذا
• تجهیزات پزشکی

منبع: سازمان فناوری اطالعات ایران/زومیت

بررسی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کسب وکارهای فناوری اطالعات در کشور
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تولید محتوای بهتر با 20 برنامه کاربردی 

بازاریابی محتوا را باید مهم ترین اقدام تمامی برندها در عصر حاضر دانست. در این رابطه روش ها بسیار متنوع بوده و این امر باعث می شود تا افراد 
فعالیت حرفه ای و سطح باال در این زمینه را بسیار سخت تلقی کنند. اگرچه نمی توان از سختی های موجود چشم پوشی کرد، با این حال استفاده از 

تکنولوژی های جدید می تواند کار را ساده تر کند. در این راستا به بررسی 20 مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
Portent’s Content Generator -1

به وسیله این ابزار تنها کافی است تا موضوعات موردنظر را تایپ کنید، جدیدترین مقاالت مرتبط با آن به نمایش درآورده می-شود. این امر به 
شما کمک خواهد کرد تا به ایده های بهاری و پرطرفدارتری دست پیدا کرده و محتواهایی را تولید کنید که شانس موفقیت باالتری را خواهند داشت. 

QuestionDB -2
پیداکردن مشکالت و سواالت جدید مخاطبین، می تواند شما را در ساخت محتواهای ارزشمندتر کمک کند. این امر درست اقدامی است که برنامه 
فوق برای ش��ما انجام خواهد داد. به وس��یله آن شما سریعا نسبت به مشکالت جامعه هدف خود، آگاهی پیدا کرده و می توانید برای آن برنامه ریزی 

و آموزش های الزم را ایجاد کنید، با این حال توجه داشته باشید که برای استفاده نامحدود، نیاز به خرید اشتراک ماهانه به مبلغ ۱0 دالر دارید. 
CoSchedule -3

تحلیل محتوا از نظر رعایت اصول س��ئو در تیتر و داخل متن، اقدام بس��یار مهمی محسوب شده و باعث افزایش احتمال دیده شدن، خواهد شد. 
این برنامه با سرعتی باال تمامی اشتباهات و کبودها را مشخص خواهد کرد. همچنین مشخص شدن اشتباهات تایپی و دستورزبانی، از دیگر امکانات 

فوق العاده آن محسوب می شود. 
Hemingway -4

اگر نوشته های شما چندان توجهی را جلب نمی کند، استفاده از این ابزار کامال الزامی خواهد بود. به کمک آن شما می توانید با نمونه  هایی از بهترین مطالب 
و دالیل موفقیت آنها آشنا شده و متن خود را بهبود بخشید. همچنین به وسیله آن شما با رایج ترین اشتباهات در زمینه تولید محتوا نیز آشنا خواهید شد. 

Pexels -۵
پیداکردن تصویر مناسب برای متن، همواره اقدامی زمان بر بوده است. همچنین پیداکردن تصاویر باکیفیت در فضای اینترنت، سختی کار را چند 
برابر می کند. در این رابطه برنامه Pexels پایگاهی جامع از انواع تصاویر با کیفیت های خیره کننده است که می-توانید از آنها برای افزایش جذابیت 

مطالب خود استفاده کنید. 
HubSpot Blog Ideas Generator -6

از طریق این برنامه تنها کافی است تا کلمات کلیدی موردنظر خود را وارد کنید تا با برترین موضوعات هفته، آشنا شوید. 
Buffer -7

یکی دیگر از مشکالت همیشگی افراد فعال در زمینه تولید محتوا، زمان بندی درست و اتوماتیک ارسال محتواها در کنار تحلیل های نهایی جهت 
کسب اطمینان از باکیفیت بودن مطلب موردنظر است که این اقدام را برنامه فوق به بهترین شکل انجام می دهد. از این برنامه برای شبکه های اجتماعی 

نیز می توان استفاده کرد، با این حال شما باید اشتراک ماهانه ۱۵ دالری را خریداری کنید. 
Hotjar -8

برای تولید پادکست، فایل صوتی و تصویری شما به ابزاری برای انجام ویرایش های الزم نظیر حذف نویز نیاز خواهید داشت که این برنامه امکانات 
متنوعی را دارد تا خروجی کار، وضعیت بهتری را داشته باشد. 

Loomly -۹
در زمینه تولید محتوا، این امر که یک تقویم داشته باشید، بسیار مهم بوده و باعث می شود تا نظم درستی در کار شما شکل گیرد. برای این موضوع 

Loomly یک برنامه کامال قدرتمند با امکانات متنوع محسوب می-شود. 
ThingLink -10

انجام بسیاری از اقدامات نظیر واقعیت مجازی، تصاویر سه بعدی و فیلم، برای بسیاری از افراد امکان پذیر نبوده و این سایت تنوع باالیی را در رابطه 
با محتواهای تصویری دارد. همچنین شما می توانید سفارش-های خود را در ازای مبلغی مشخص، ثبت کرده و نیاز خود را تامین کنید، با این حال 

برای استفاده عادی نیز اشتراک 2۵ دالر به ازای هر ماه وجود دارد. 
Pixabay-11

این سایت نیز برای پیداکردن انواع تصاویر و فیلم ها، گزینه ای کامال مناسب محسوب می-شود.
BuzzSumo -12

انتخاب تیتر مناسب، بخش بزرگی از موفقیت شما را تضمین خواهد کرد. در این رابطه برنامه فوق شما را در این رابطه یاری خواهد کرد. همچنین 
تحلیل متن، از دیگر اقدامات آن محس��وب می ش��ود، با این حال حق اشتراک ماهانه آن 79 دالر است که به نسبت سایر برنامه های موجود در این 

فهرست، رقم به مراتب باالتری محسوب می شود. 
Grammarly -13

اشتباهات دستورزبانی به سادگی می تواند حتی بهترین مطالب را نابود سازد. در این رابطه اگر بخواهید شخصا اقدام به مرور متن کنید، اقدامی 
زمان بر صورت گرفته است و احتمال دارد که برخی از اشتباهات، همچنان باقی بماند. به همین خاطر استفاده از این ابزار که در چند ثانیه تمامی 
ضعف-ها و اشتباهات متن را مشخص می کند، کامال الزامی خواهد بود. نکته جالب این برنامه این است که حتی برای کلمات نیز جانشین های بهتری 

را معرفی می کند. حق اشتراک ماهانه آن نیز ۱۱.۶۶ دالر است.
ScribbleLive -14

پیداکردن انواع انیمیشن ها، اینفوگرافی ها، نظرسنجی ها و... از امکانات فوق العاده این برنامه محسوب می شود که کار را برای هر فردی آسان خواهد 
کرد. همچنین این برنامه قادر است تا وضعیت سایت شما را بررسی کرده و با توجه به شرایط موجود، تحلیل-هایی را ارائه دهد. 

Curata -1۵
جهت پیداکردن ایده برای تولید محتوا، این سایت می تواند شما را به موارد منتخب براساس تقسیم بندی های مختلف، آشنا سازد. 

Airstory -16
این برنامه نیز شما را در پیداکردن بهتر موضوعات کمک کرده و با انواع تکنیک های موجود در زمینه تولید محتوا، آشنا می-سازد. 

Loom -17
اگر از افراد مختلف در رابطه با فضاهایی که می توانند محتواهای تصویری خود را به اشتراک بگذارند سوال کنید، در اکثر موارد تنها سایت اصلی و 
یوتیوب نام برده خواهد شد. این امر در حالی است که بیش از ۱00 مکان برای این اقدام وجود دارد که حضور در آنها به معنای افزایش تعداد بازدید 
خواهد بود. در این رابطه Loom نه تنها ویدئو های شما را در سایت خود به اشتراک می گذارد، بلکه گزینه های متنوعی را نیز ارائه خواهد داد. ۱0 

دالر در ماه، هزینه اشتراک ماهانه آن است. 
Ahrefs -18

گران قیمت ترین برنامه از نظر حق اشتراک با 99 دالر در ماه، متعلق به Ahrefs است. امکانات آن نیز در زمینه سئو بوده و حتی امکان تحلیل سایت 
رقبا  مقایسه محتواها را نیز دارد. همچنین می توانید بهترین مطالب هفته را از نظر سئو پیدا کرده و با دالیل موفقیت آنها آشنا شوید. 

Canva -1۹
برای ساخت محتواهای تصویری نظیر انیمیشن، این برنامه به شما امکانات فوق العاده ای را ارائه می دهد تا امکان انجام آنها برای هر فردی کامال مهیا 

باشد. همچنین امکان ویرایش موارد موجود نیز در آن وجود دارد. هزینه حق اشتراک ماهانه آن 9.9۵ دالر است. 
The Stocks -20

یکی از شناخته شده ترین مکان ها برای دسترسی به انواع تصاویر، ویدئو ها و فایل های صوتی است. با توجه به رعایت قوانین و انجام اقدامات مرتبط 
با حق انتشار، شما می-توانید با اطمینان از آن استفاده کنید. این امر در حالی است که اگر به شخصه در موتورهای جست وجوگر بخواهید محتواهای 
practicalecommerce.com :موردنیاز را پیدا کنید، همواره احتمال بروز مشکالت حقوقی وجود خواهد داشت.                                منبع
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اغل��ب اوق��ات صبح ها را با اضط��راب از خواب بیدار می ش��ویم 
و عجل��ه می کنیم ت��ا به موقع به مح��ل کارمان برس��یم، اما این 
صبح های هول هولکی، در نهایت کار دس��ت مان می دهند و منجر 
به روز پراس��ترس و در نهایت زندگی پر از فشار و استرس خواهد 
شد. با ما همراه باشید تا راه هایی پیش پای تان بگذاریم که از این 

فشار و استرس رها شوید.
یک راه برای خارج ش��دن از این حالت این اس��ت که مقداری 
خودمراقبتی را به روتی��ن صبحگاهی خود اضافه کنید. فقط باید 
۱0 ت��ا 30 دقیقه زودت��ر در روز از خواب بیدار ش��وید. در عوض 
مناف��ع زی��ادی از قبیل حالت روحی خ��وب و کاهش اضطراب به 

دست خواهید آورد.
روزتان را با این هفت برنامه بی نظیر آغاز کنید:

شنبه ها برای مراقبه و مدیتیشن است
احتماالً این را قباًل تجربه کرده باش��ید. برای مدتی تنفس خود 
را کنت��رل می کنیم و به این نوعی از مراقبه می گویند. این یکی از 

قدیمی ترین روش های مراقبه است.
طول مدت: ۱۵ دقیقه

فواید: به توجه و تمرکز شما بهبود می بخشد.
تکنیک: روی تخت یا صندلی خود بنشینید. کمرتان را صاف کنید 
و چشمان تان را ببندید. به آرامی شروع به تنفس عمیق کنید. از قفسه 

سینه خود نفس نکشید. در عوض از شکم نفس بکشید.
به ریتم نفس کش��یدن خود توجه کنید و به آرامی بر روی آن 

تمرکز کنید و بعد از مدتی با تنفس خود یکی شوید.
یکشنبه ها برای روانشناسی مثبت است

ذهن ما آدم ها پر اس��ت از مش��کالت و دل نگرانی های ما. آنقدر به 
مسائل منفی زندگی توجه می کنیم که بسیاری از پیروزی ها و نقاط 
قوت مان را فراموش می کنیم. روانشناسی مثبت این را درست می کند.

طول مدت: ۱۵ دقیقه
فواید: نگرشی خوش بینانه و قدردان را به وجود می آورد.

تکنی��ک: آخری��ن بار کی به عقب برگش��تید و ب��ه خودتان در 
گذشته فکر کردید؟ حال می خواهیم به اتفاق هم به تمام کارهای 

درستی که شما انجام دادید فکر کنیم.
حال چندین س��وال برای کمک به حافظه  شما در نظر گرفتیم. 
۱0 پیروزی کوچک ش��ما در هفته  گذش��ته کدامند؟ ۱0 موردی 
که بابت آن قدردان و سپاس��گزار هس��تید را نام ببرید. ۱0 چیزی 
که در زندگی تان باعث شادی و نشاط شما می شوند را نام ببرید.

دوشنبه ها برای مالحظه با ذهن آگاهی است
ذهن ما می تواند مثل زندان برای ما عمل کند. او همیش��ه ما را 
نگران گذش��ته مان می کند و ما را از آینده مان می ترساند. آگاهی 

ذهنی، تمرکز ذهن شما را به زمان حال معطوف می کند.
مدت زمان: ۱0 دقیقه

فوای��د: تمرک��ز ذهن خود را ب��ر روی زمان ح��ال بگذارید و از 
اضطراب بیش از حد خودتان را دور نگه دارید.

تکنیک: یک ش��ی را انتخاب کنید. آن شی می تواند یک گل از 
باغچه ی ش��ما باشد، یا درختی که از پنجره تان مشخص است و یا 

حتی چیزی که روی میز به آن می نگرید.
تصور کنید که این ش��ی را برای بار اول می بینید و همه چیز را 
به دقت مش��اهده کنید. رنگ ها، ش��کل و شمایل آن، نوری که به 
آن می تابد و از آن منعکس می شود. سعی کنید آن را مورد تجزیه 

و تحلیل و برچسب گذاری نکنید، فقط به دقت به آن بنگرید.
سه شنبه ها برای مطالعه است

ما مجموعه ای خالصه ش��ده از تاثیرپذیری های خود هس��تیم. 
متاس��فانه اغل��ب این تاثیرپذیری ه��ا از کیفیت خوب��ی برخوردار 
نیس��تند؛ نت فلیکس، رس��انه های اجتماع��ی و تبلیغاتی که انجام 
می ش��ود، اما خبر خوب این اس��ت که می توانید به جای اینها به 

مطالعه بپردازید و مرحله  بعدی از رشد خود را به اتمام برسانید.
مدت زمان: 30 دقیقه

فواید: ش��ما را در یادگیری  و پیشرفت در طول عمر خود مورد 
تشویق قرار می دهد.

تکنیک: کتابی را انتخاب کنید که به ش��ما در راه رس��یدن به 
اهداف ت��ان کم��ک کند. احتماالً می خواهید س��یگار کش��یدن را 
ت��رک کنید و یا بر خجالتی ب��ودن خود غلبه کنید. کتاب ها حتی 
می توانند مهارت هایی که در مس��یر شغلی خود به آنها نیاز دارید 

را به شما آموزش دهند.
اینترنت جای خوبی ب��رای پیداکردن این نوع از کتاب هایی که 
ش��ما الزم دارید است. یک راه آس��ان دیگر برای اینکه بدانید چه 
کتابی برای ش��ما مناسب است این اس��ت که به سادگی از کسی 

بپرسید که چه کتابی می تواند برای تان خوب باشد.
چهارشنبه ها برای تصویرسازی ذهنی است

بعض��ی وقت ها آنقدر اهداف مان غیرممک��ن به نظر می آیند که 
امید خود را از دست می دهیم. اینجا تصویرسازی ذهنی به کمک 

ما می آید. زیراکه دیدن، باور کردن را به ارمغان می آورد.
مدت زمان: ۱0 دقیقه

فواید: اعتماد به نفس و باورهای شما در مورد اهداف زندگی تان 
را به شدت افزایش می دهد.

تکنیک:  از اینکه هیچ حواس پرتی در زندگی شما وجود نخواهد 
داشت اطمینان حاصل کنید. چشمان خود را ببندید و چند نفس 
عمیق بکش��ید. حال بهتر اس��ت نتیجه دلخواه خودتان را متصور 

شوید. گویی که در رویاهای تان زندگی می کنید.
موفقی��ت خود را به صورت واضح در ذهن خود مرور کنید و آن 
را زندگی کنید؛ آن را ببینید، لمس��ش کنید و به صدای آن گوش 
دهید. سعی کنید در این بخش از خودتان نپرسید که »چگونه آن 

را به دست خواهید آورد؟«
پنجشنبه ها روز صبحانه آگاهی ذهنی است

در جامعه  امروزه  ما که همه چیز مانند قطار سریع السیر در حال 
حرکت است، به ندرت پیش می آید که ما از وعده های غذایی خود 
لذت کامل ببریم. بیش��تر اوقات ما در حی��ن انجام کارهای دیگر 
بدون اینکه به غذای خود توجه کنیم، ش��روع به خوردن می کنیم. 
یک صبحانه با هش��یاری ذهنی کامل می تواند شما را با غذایی که 

می خورید پیوند دهد.
مدت زمان: 20 دقیقه

فوای��د: ش��ما را به تغذیه س��الم تش��ویق می کن��د و در مقابل 
پرخاشگر شدن از شما مراقبت می کند.

تکنی��ک: همان صبحانه همیش��گی خود را داش��ته باش��ید اما 
ب��دون حواس پرتی و ب��ا آرامش. غذای خود را ب��ا آرامش و کاماًل 

خودآگاهانه بجوید و از آن لذت ببرید.
ب��ه صبحانه  خ��ود نگاه کنید و به بو و طعم آن توجه کنید و آن 
را پیش خودتان تحس��ین کنید.  وقتی غ��ذای خود را خوردید و 
تمام ش��د، به میزانی که غذا خوردید و حس��ی که از آن گرفتید 

توجه کنید.
جمعه ها برای رها کردن است

ما معموالً تجربیات دردناک گذشته مان را سرکوب می کنیم و یا 
ت��الش می کنیم تا از آن فرار کنیم. آن کاری که باید انجام دهیم، 
یعنی همان رها کردن را نمی کنیم. حال وقت آن است که کوله بار 

سنگین گذشته  خودمان را سبک تر از قبل کنیم.
طول مدت: 20 دقیقه

فواید: احساس سبکی و صلح درونی به ما دست خواهد داد.
تکنیک: پس از آنکه با راحتی کامل نشس��تید، ۱0 نفس عمیق 
بکش��ید. سپس به مسائلی از گذشته که احساس می کنید باید آن 
را رها کنید، فکر کنید. به س��ادگی آن عواطف را حس کنید و به 
خود اجازه دهید تا کاماًل تحت تاثیر آنها باشید. منطق خود را در 
اینج��ا دخیل نکنید. ) در اینجا قصد نداریم این عواطف را قضاوت 

کنیم یا آنها را برچسب بزنیم.(
در نهای��ت، ۱0 ب��ار دیگر نفس عمیق بکش��ید. هر بار که نفس 
خ��ود را به بیرون دهان خود می دهی��د، تصور کنید آن عواطف و 
احساسات گذش��ته تان هم از بدن تان بیرون می رود. حاال سبک تر 

شدید؟
تقدیم به شما...

مبارکه! همین االن یک��ی از بهترین روش های زندگی در صبح 
تقدیم به شما شد و برای انجام این کار هیچ محدودیتی ندارید.

ای��ن برنامه را از هف��ت صبح آغاز کنید و زندگی خود را با لذت 
تمام شروع کنید.
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