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موسسه »مکنزی« از بازسازی قریب الوقوع در نظم اقتصادی جهان گزارش می دهد

فراسوی کرونا
کشمکش بر سر گزارش تفریغ بودجه 97 کماکان ادامه دارد و با وجود عقب نشینی اولیه دیوان محاسبات از ادعای خود، اما عصر 
دیروز رئیس دیوان محسبات بیانیه ای منتشر کرد و پاسخ انتقادات دولت را داد. فارغ از پایان این جنجال ارزی که در دو سالگی دالر 
4200 تومانی به صحنه رسانه ها کشیده شده است، باید گفت پس لرزه های این ماجرا باعث شده تا در غیاب عنصر گفت وگو میان 
دو نهاد دولت و مجلس، اعتماد عمومی جامعه هرچه بیش��تر خدش��ه دار شود. روز سه شنبه گذشته بود که رئیس دیوان محاسبات 
در جلسه علنی مجلس، گزارش تفریغ بودجه 97 را منتشر کرد و از بالتکلیفی 15درصدی ارز 4200 تومانی کاالهای اساسی خبر 
 داد. البته این گزارش جنبه های دیگری مثل »حقوق های نجومی« هم داشت، اما بیشترین توجهی که برانگیخت، به عملکرد ارزی 
دولت و کارنامه ناموفق دالر 4200 تومانی برمی گشت، اما به فاصله يك روز پس از قرائت اين گزارش در بهارستان، رئيس جمهور 
بخش هايي از این گزارش را »100درصد غلط« خواند، سخنگوي دولت به مردم اطمينان داد كه »حتي يك دالر« گم نشده است...

طبق مصوبه دولت، حداکثر 2 میلیون تومان سهام دولتی به هر کد ملی تخصیص می یابد
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پراید باز هم ترمز برید!

موفقیت در قراردادهای تجاری با تقویت تاثیرگذاری اولیه
۳ ویژگی ضروری برای شروع کسب و کار

راهنمای جامع راه اندازی سایت در 5 مرحله
بهترین ابزارها برای تولید پادکست

بازاریابی اینترنتی موفق با 11 کانال یوتیوب 
نشانه های بیگانگی برندها و کارشناس های مدیریت سئو

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

بیل گیتس به سیبل طرفداران 
تئوری توطئه ویروس کرونا 

تبدیل شده است

یادداشت
پس از کرونا با ۳ واقعیت 

موازی مواجه ایم

همانگون��ه که جامعه پزش��کی 
ایران و جهان دچار ابهام است که 
وی��روس کرونا تا چه زمانی مهمان 
ناخوانده کشورهاست، پژوهشگران 
رواب��ط بین المل��ل نی��ز در م��ورد 
عواقب کرونا برای سیاست جهانی 
با ابهام مواجه اند. در حوزه اقتصاد 
ان��دازه ای  تا  اما ص��ورت مس��ئله 
روشن تر اس��ت؛ حجم اقتصاد ملی 
جهان و به ویژه کش��ورهای بیشتر 
آس��یب دیده ت��ا حد بی س��ابقه ای 
کوچک تر خواهد شد، سطح تولید 
و مص��رف به ج��ز در برخی اقالم 
بهداش��تی کاهش ج��دی خواهد 
داش��ت و ورشکس��تگی بس��یاری 
از صنایع و کس��ب و کارها ناگزیر 
اس��ت. خیل عظیمی از ش��اغالن، 
بیکار خواهند ش��د و بس��یاری از 
کمپانی های بزرگ در شیوه تولید 
و توزی��ع خ��ود بازنگ��ری خواهند 
کرد. دولت ها خواهند کوش��ید در 
عرص��ه صنعت و اقتص��اد در کنار 
س��ودآوری، اص��ل ت��اب آوری در 

شرایط بحران را نیز لحاظ کنند.
در ش��رایط بح��ران کرونا با 
س��ه واقعیت موازی مواجه ایم: 
دولت ه��ا، ملت ها و احس��اس 
خودآگاه��ی عموم��ی نخبگان 
ک��ه جلوه های متفاوت��ی را به 

نمایش گذاشتند.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
عموم دولت ها در برخورد با بحران کرونا ابتدا وارد یک دوره ش��وک عظیم شدند و به سرعت روش 
انزواجوی��ی را پیش گرفتند و برای خ��روج از بحران، رویکرد رقابت، تعارض و گاهی اتهام زنی به دیگر 
کشورها را انتخاب کردند. به شکل شگفت انگیز و بی سابقه ای کار به راهزنی بین المللی ماسک و دیگر 
اقالم بهداش��تی در فرودگاه ها، خطوط دریایی و فرودگاه ها میان دولت های بزرگ نیز انجامید. پدیدار 
ش��دن کرونا ضرورت وجود نهاد دولت منس��جم، نیرومند و کارآمد را به همگان گوشزد کرد و کارت 
برنده ای در اختیار دولت های مقتدر و متمرکزی قرار داد که از توانمندی بیشتری در  تصمیم گیری و 
کنترل بحران برخوردارند. ملت ها اما جز در موارد معدودی، راه مسالمت جویانه و همکاری را انتخاب 
کردند که از نش��انه های آن می توان به احساس همبستگی مردم و بروز عواطف انسانی شان نسبت به 

یکدیگر در بالکن های خانه های شان از خیابان های رم تا تهران اشاره کرد.
همچنی��ن بحران کرونا باعث پدید آمدن توفان ذهنی در می��ان نخبگان جهان در زمینه ضرورت 
وجود »حکومت جهانی«، »سازمان کارآمد بین المللی« یا »سازوکار موثر حل و فصل بحران« در عرصه 
جهانی شده است. این ضرورت و احساس نیاز از یکسو ناشی از خودآگاهی درباره این حقیقت بود که با 
وجود همه پیشرفت ها و رشد چشمگیر تکنولوژی، هنوز بشر در مواجهه با بحران های ناشناخته می تواند 
غافلگیر و سردرگم شود؛ از سوی دیگر، این واقعیت که بحران کنونی جهانی است، اما راه حل ها ملی 
و س��رزمینی است، بر ابهامات می افزاید و یک پارادایم پارادوکسیکال را پیش چشم ناظران می گذارد. 
احساس ضرورت در مورد همکاری های بین المللی اذعان به این واقعیت است که اکنون چنین ساختار 
یا ساز و کار موثری در عرصه جهانی وجود ندارد. ناتوانی سازمان ملل در اتخاذ هرگونه تصمیم در زمینه 
حل این بحران به دلیل اختالف بر سر نام ویروس و عدم  تصویب پیشنهاد تعلیق تحریم ها در دوران 

بحران کرونا در شورای امنیت، مهر تایید دیگری بر این واقعیت و احساس نیاز گذاشت.
این پرسش که نظم جهانی پس از کرونا چگونه خواهد بود از سوی اندیشمندان روابط بین الملل، با 
پاسخ های متفاوتی مواجه شده و به نظر می رسد همچون شمایل فیل در داستان مثنوی مولوی، هر 
یک از زاویه ای ناهمخوان به آن نگاه می کنند. این تفاوت نگاه تنها ناش��ی از اختالف در نوع نگاه ش��ان 
به ذات بش��ر و ماهیت جامعه و رویکردشان به سیاست بین الملل نیست، بلکه موضوع قدری مبهم تر 
است و مختصات شرایط موجود و پارادوکسیکال بودن آن، شواهدی را در اختیار هر دو گروه واقع گراها 
و بین الملل گرایان قرار می دهد. پژوهشگران معطوف به رویکرد رئالیستی معتقدند بحران کرونا نشان 
داده راه حل واقعی و منحصر به فرد همانا راه حل ملی است و این سربازان مرزهای حاکمیتی هستند 
که بی وقفه وارد جبهه مبارزه با دش��من می ش��وند. به اعتقاد آنان، تحوالت چند ماهه اخیر نشان داد 
کش��ورهای توانمند به یاری کشورهای ضعیف نمی آیند و تنها دولت های نیرومند هستند که از توان 
کافی برای مواجهه با بحران برخوردارند. در نتیجه، پیامد بحران کنونی شکسته شدن کمر جهانی سازی 
اقتصادی است. به عبارت دیگر، بر اثر بحران موجود ملی گرایی تقویت و جهانی سازی تضعیف خواهد 

شد و اهمیت دولت قدرتمند آنگونه که »ژان بدن« و پیروانش می پسندیدند، افزایش خواهد یافت.
ام��ا در مقابل، بین الملل گرایان، جه��ان را به این واقعیت فرامی خوانند ک��ه »دولت-ملت« و اصل 
حاکمیت ملی قادر به رفع مش��کالت جهانی نیست. بحران ها قابلیت محدودشدن در مرزهای ملی را 
ندارند و در روزگار ما س��رفه در یک سوی دنیا می تواند مراتب فاجعه باری در سوی دیگر جهان به بار 
بیاورد. این دسته از متفکران برای مستندسازی نظریه شان یادآور می شوند که هیچ کشوری نمی تواند 
به تنهایی بحران ها را حل کند. ترامپیس��م در همین ابتدای راه با شکس��ت مواجه شد، نئولیبرالیسم 
اقتصادی و تجاری نیز با پدید آوردن خطرات فاجعه بار برای محیط زیست و کره زمین نشان داد که 
توان درمان دردها و حل مشکالت بشر را ندارد. سالح های هسته ای و موشک های دوربرد نیز از هیچ 
قدرت تاثیرگذاری برخوردار نیستند و در مقابل اهریمن نامرئی به نام کرونا تنها هنرشان اشغال انبارها 
و مخازن تسلیحاتی است بی آنکه کاربردی در چنته داشته باشند. این دیدگاه امیدوار است که سرانجام 
چندجانبه گرایی در عرصه جهانی بر یکجانبه گرایی فائق آید، گزاره های همکاری و همزیستی بین المللی 
عرصه را بر ملی گرایی افراطی تنگ کند و در نهایت این بحران به کارآمدسازی روش های مردساالرانه 
در حکمرانی نه روی آوردن به اقتدارگرایی بیشتر بینجامد. این گروه خوشبین هستند که بحران کرونا 

به مثابه یک هشدار جدی عمل کند تا جهان به دنبال پاسخ هماهنگ به مشکالت بغرنج تر باشد.
اینکه تحوالت آینده منطبق بر کدام دیدگاه پیش خواهد رفت و نظم بین الملل چگونه خواهد بود، 

هنوز مشخص نیست. با این حال، برخی گزاره ها قطعی تر به نظر می رسد:

* سخن گفتن از استقرار نظم بین المللی جدید زودهنگام است، چراکه این بحران با وجود مصائبی 
که برای بش��ر به بار آورده، آنچنان سهمگین نیس��ت که بر ویرانه های آن بنای جدیدی استوار شود. 
دولت ها با همه سختی ها از این بحران عبور خواهند کرد و به زودی رقابت میان کمپانی های تولیدکننده 
واکسن کرونا آغاز خواهد شد. روندهای کنونی تداوم خواهد یافت، سازمان ملل ضعیف تر و خط تقابل 

و اتهام زنی میان آمریکا و تا اندازه ای اروپا با چین تشدید خواهد شد.
* این بحران در مقایس��ه با وقایع مشابه یکصد سال گذشته، نشان دهنده افزایش خودآگاهی بشر 
است. این مس��ئله عمدتا از تاثیرگذاری خارق العاده و سرعت شبکه  های اطالع رسانی در جهان ناشی 
می شود بنابراین برخالف بحران های گذشته، جهان همزمان با دو واقعیت مواجه است: یکی خود بحران 
و دیگری نوع و سطح برداشت از آن. در اینجاست که نقش »رویکرد سازه انگارانه« و توجه به هویت ها 
و نش��انه های فرهنگی در بررس��ی و تحلیل وضع موجود جهان و همچنین پیش بینی تحوالت آینده 

بین المللی برجسته می شود.
* به نظر می رسد بحران کرونا نحله های مختلف فکری در روابط بین الملل را تا اندازه ای به هم نزدیک 
خواهد کرد. »تاثیر و قدرت حاکمیت« و »خودیاری« و خوداتکایی دولت ها  که مدنظر واقع گرایان است، 
خواه و ناخواه مورد توجه همه کشورها و دولت ها قرار خواهد گرفت و تجربه بحران کرونا بین الملل گرایان 
را نیز متقاعد خواهد کرد که برقراری یک حکومت یا ساز و کار تمام عیار جهانی با وجود ضرورتش، 
انتظاری زودرس است و هنوز دولت-ملت ها محور اصلی سیاست جهانی هستند. از سوی دیگر همگان 
به اتفاق نظر خواهند رسید که اصل ابتنای کامل کنش ها و رفتار دولت ها بر »تعارض منافع« و »رقابت 
و تنازع« پاسخگوی نیازهای ملت ها و وضعیت کنونی جهان به هم پیوسته نیست. در نتیجه باید منتظر 

نسخه جدید و به روز شده ای از »واقع گرایی نوین« یا شکلی از »بین الملل گرایی« عملگرایانه بود.
* بی تردید در دوره پساکرونا حاکمیت های ملی و نقش نهاد دولت تقویت خواهد شد و اقتصاد پایه 
و سرمایه گذاری در عرصه بهداشت و درمان محل توجه خواهد بود. در عرصه بین المللی نیز با وجود 
شکس��ت در روندهای جهانی  شدن، کشورها به دنبال یافتن سازوکاری جهانی برای مقابله با بحران و 
تهدیدات مشترک خواهند بود. چندجانبه گرایی نیز در سیاست جهانی تقویت و کشورها از جهانی شدن 
آمریکامحور فاصله بیشتری خواهند گرفت. به دنبال این بحران و با آسیب جدی که اعتبار و اقتصاد 
آمریکا و اروپا خواهد دید و همچنین با ناتوانی اتحادیه اروپا در یاری رساندن به اعضایش، تصویر شرق 
در چشم جهانیان پررنگ تر و نقش آن برجسته تر خواهد شد. در این شرایط کشورهایی مانند چین، 

روسیه، هند و همچنین ایران امکان فعالیت بیشتری خواهند یافت.
* برخ��ی صاحب نظران حوزه رواب��ط  بین الملل در هفته های اخیر در زمینه بح��ران کرونا و نظام 
بین الملل، مواضع مفید و جالب توجهی داش��ته اند. در این میان، مقاله هنری کس��ینجر سیاستمدار 
شناخته شده و واقع گرای آمریکایی بیشتر از سایر مقاله  ها و اظهارنظرها حائز اهمیت است. مواضع اخیر 
وی را باید عکس العملی نسبت به واقعیت از دست رفتن بیشتر اعتبار آمریکا نه تنها در سطح رهبری 
جهان، بلکه در مدیریت یک بحران به عنوان دولت ملی تلقی کرد. او در عین حال توصیه هایی برای 

جلوگیری از افول بیشتر آمریکا ارائه کرد.
* بازنده اصلی این بحران، اقتصاد در زمینه هایی چون انرژی، صنعت حمل و نقل هوایی و گردشگری 
اس��ت و برنده آن نیز فناوری مجازی و حوزه های مختلف صنعت سایبری است. درعین حال می توان 
امیدوار بود که ترکیب  این دو حوزه )اقتصاد و فضای سایبری( و همچنین تثبیت برخی عادت های دوره 
بحران کرونا و گرایش به سبک جدید زندگی و ظهور الگوهای جدید مصرف به پدید آمدن عرصه های 
جدید فعالیت اقتصادی، ش��کل گیری جریانی از کنش های جدید و ابتکارات در عرصه تولید، توزیع و 
مصرف و در نتیجه به بروز موجی از رونق اقتصادی در کشورهای جهان پس از کرونا بینجامد. به صورت 

طبیعی سهم هر یک از کشورها بسته به ظرفیت و استعداد آنها خواهد بود.
* ایران از اولین کش��ورهایی بود که با کرونا روبه رو ش��د و با وجود مشکالت تالش کرد در کنار کنترل 
بحران و مدیریت آن، صدای خود را در اعتراض به تحریم های ناعادالنه و غیرانسانی به گوش جهانیان برساند. 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر رویکرد همکاری های منطقه ای، در همین ماه های اخیر 
کوشیده در حل و فصل مناقشات منطقه ای و عبور برخی کشورهای همسایه از مناقشات داخلی نقش موثری 
ایفا کند. با فروکش کردن نسبی این بحران، دیپلماسی ایران با تاکید بر رویکرد همیشگی خویش در زمینه 
چندجانبه گرایی می تواند از ظرفیت های خود برای شکل گیری یک همکاری بین المللی، ایجاد ائتالفی در نفی 

یکجانبه گرایی و توسعه همکاری ها در حوزه  اوراسیا و منطقه غرب آسیا بهره گیرد.

ریسک متوسط را مشخص می کند
ماموریت جدید روحانی به وزارت بهداشت

فرصت امروز: رئیس جمهور در تازه ترین ماموریت خود از وزارت بهداش��ت خواس��ت تا مطابق معیارهای پذیرفته شده جهانی، 
شهرها و استان ها را نسبت به شرایط شیوع بیماری در سه وضعیت تقسیم بندی کرده و شرایط فعالیت کسب وکارها با ریسک 
متوسط را مشخص کند. روحانی همچنین بازگشایی مراکز آموزشی را بسته به وضعیت کنترلی کرونا در هفته های آتی دانست 

و آن را منوط به پیشنهاد وزارت بهداشت خواند.
در حال��ی ک��ه تا پایان روز ش��نبه 30 فروردین ماه، مجموع بیماران مبتال به ویروس کرون��ا در ایران به بیش از 80 هزار نفر 
رس��یده و همچنین بیشتر از 5 هزار نفر از مبتالیان فوت کرده اند، رئیس جمهور در جلسه با روسای کمیته های تخصصی ستاد 
ملی مقابله با کرونا، از ماموریت جدید به وزارت بهداش��ت خبر داد و از این وزارتخانه خواس��ت تا ش��هرها را نس��بت به شرایط 

شیوع بیماری در سه وضعیت تقسیم بندی کرده و همچنین شرایط فعالیت کسب وکارها با ریسک متوسط را مشخص کند.
دکتر حس��ن روحانی روز شنبه در جلس��ه با روسای کمیته های اجتماعی، امنیتی، آموزشی، اداری، بهداشتی، آموزش عالی، 
پشتیبانی، اصناف و اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ارزیابی های دستگاه های مرتبط از جمله وزارت بهداشت و 
درمان از اجرای یک هفته ای طرح فاصله گذاری هوش��مند در استان ها از همراهی و همکاری نسبتا رضایت بخش مردم حکایت 
دارد، گفت: همکاری مردم با اجرای طرح فاصله گذاری هوش��مند موجب کاهش روند گس��ترش بیماری در برخی  اس��تان ها و 

ایجاد روند ثابت در دیگر استان ها شده است.
به گفته روحانی، این وضعیت براس��اس برآورد دس��تگاه ها و کمیته های س��تاد ملی مقابله با کرونا حاصل همراهی و رعایت 
پروتکل های بهداش��تی توسط صاحبان کسب و کارها و کس��به در هفته گذشته بوده و البته براساس آمار ذکرشده بخش قابل 
مالحظه ای از مردم ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی به شکل مطلوبی به شعار »در خانه بمانیم« متعهد بوده و جز برای 
امور ضروری از خانه خارج نشدند بنابراین کماکان از ملت عزیز و شریف می خواهم به این اصول پایبند بوده و نسبت به رعایت 

توصیه های بهداشتی توجه داشته باشند.
رئیس جمهوری ادامه داد: دس��تگاه های ذی ربط می توانند براساس این برآوردها در گام بعدی شرایط مدنظر برای بازفعالیت 
کس��ب و کارهای با ریس��ک متوس��ط را برای تصویب به س��تاد ملی مقابله با کرونا ارائه کنند. در این راس��تا مقرر شده وزارت 
بهداشت و درمان با همکاری کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا شرایط شروع به کار کسب و کارهای با ریسک 

متوسط را بررسی و آن را به ستاد ملی ارائه کنند.
او اضافه کرد: کمیته اطالع رس��انی و تبلیغات س��تاد ملی مقابله با کرونا باید با هماهنگی ها و برنامه ریزی هایی 
که برای رس��انه های کش��ور، فضای مجازی و صدا و س��یما تعریف می کنند با اطالع رسانی، آموزش و اقناع مردم 
نس��بت به رعایت ضوابط و دستورالعمل های ابالغ ش��ده برای کسب و کارهایی که فعالیت خود را شروع کرده اند، 

اقدام موثر داشته باشند.
به گفته روحانی، وزارت بهداش��ت و درمان با همکاری دس��تگاه های ذی ربط باید در کنار آموزش و اقناع مردم 

نظارت و کنترل دقیقی نسبت به رعایت ضوابط و اصول بهداشتی داشته باشد.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه بازگش��ایی مراکز آموزش��ی طبق مصوبه س��تاد ملی مقابله با کرونا بستگی به 
ش��رایط و وضعیت کنترلی کرونا در هفته های آتی دارد، گفت: بنابراین وزارت بهداش��ت و درمان می بایس��ت با 
همکاری کمیته آموزش��ی و کمیته امنیتی- اجتماعی با تطبیق معیارهای تعریف ش��ده در این خصوص پیشنهاد 

خود را ارائه کند.
همچنین تقس��یم بندی شهرها و استان ها از نظر شیوع کرونا براساس معیارهای پذیرفته شده جهانی، تازه ترین 
ماموریتی اس��ت که روحانی به وزارت بهداش��ت داد و گفت: وزارت بهداش��ت و درمان ماموریت دارد براس��اس 
معیارهای تعریف ش��ده و پذیرفته ش��ده جهانی استان ها و شهرهای کشور را نس��بت به شرایط شیوع بیماری در 
س��ه وضعیت مش��خص تقسیم بندی کرده و در هفته های آتی پروتکل های مرتبط با آنها که با معیارهای مشخص 

تعریف شده اند را اجرا کنند.
روحانی ادامه داد: در جلس��ه قبلی روس��ای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ماموریت داده شد تا با همکاری و تقویت شرکت های دانش بنیان نسبت به ساخت 
و تولید برنامه، نرم افزار و کیت های جدید برای مش��خص ش��دن افرادی که دارای مصونیت هستند بررسی سریع داشته و اقدام 
کنند؛ بر این اس��اس با اس��تفاده از آن و شناس��ایی بهبودیافتگان و درمان شدگان می توانیم در زمینه اجرای طرح فاصله گذاری 

هوشمند اجتماعی به مردم کمک کنیم.
رئی��س جمه��ور با بیان اینکه باید در زمینه رفت و آمد ایرانیان خارج از کش��ور یا اتباع بیگانه که س��فر آنها ضروری اس��ت 
پروتکل های دقیق تعریف ش��ود، افزود: وزارت بهداش��ت و درمان با همکاری وزارت امور خارجه و راه و شهرس��ازی ماموریت 
دارند تا دستورالعمل های دقیق را در این راستا تدوین و پس از تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به اطالع رسانی آن 
اقدام کنند، تا براساس آن رفت و آمدهای ضروری که غالباً مرتبط با تبادالت تجاری با سایر کشورها و همسایگان یا بازگشت 
ایرانیان بوده و برای کس��انی اس��ت که ناگزیر از سفر به ایران هستند انجام ش��ود و بتواند شرایط را با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی برای سفر به ایران مهیا کند.

پس از کرونا با ۳ واقعیت موازی مواجه ایم
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کش��مکش بر س��ر گ��زارش تفریغ بودج��ه 97 کم��اکان ادام��ه دارد و با وجود 
عقب نش��ینی اولیه دیوان محاس��بات از ادعای خود، اما عصر دی��روز رئیس دیوان 
محس��بات بیانیه ای منتش��ر کرد و پاس��خ انتقادات دولت را داد. فارغ از پایان این 
جنجال ارزی که در دو س��الگی دالر 4200 تومانی به صحنه رسانه ها کشیده شده 
است، باید گفت پس لرزه های این ماجرا باعث شده تا در غیاب عنصر گفت وگو میان 

دو نهاد دولت و مجلس، اعتماد عمومی جامعه هرچه بیشتر خدشه دار شود.
روز سه ش��نبه گذشته بود که رئیس دیوان محاس��بات در جلسه علنی مجلس، 
گزارش تفریغ بودجه 97 را منتشر کرد و از بالتکلیفی 15درصدی ارز 4200 تومانی 
کاالهای اساس��ی خبر  داد. البته این گزارش جنبه ه��ای دیگری مثل »حقوق های 
نجومی« هم داش��ت، اما بیشترین توجهی که برانگیخت، به عملکرد ارزی دولت و 
کارنامه ناموفق دالر 4200 تومانی برمی گش��ت، اما به فاصله يك روز پس از قرائت 
اين گزارش در بهارس��تان، رئيس جمهور بخش هايي از این گزارش را »100درصد 
غلط« خواند، سخنگوي دولت به مردم اطمينان داد كه »حتي يك دالر« گم نشده 
است و رئيس كل بانك مركزي نيز گفت »آنطور نبوده كه دوستان گزارش داده اند.« 
در آن س��وی میدان اما منتقدان دولت از تعابیری چون »چپاول ارزی« و »فس��اد 
بزرگ« در واکنش به گزارش دیوان محاس��بات استفاده کردند و نسبت به عملکرد 

ارزی دولت واکنش تندی نشان دادند.
واکنش روحانی به گزارش دیوان محاسبات

حسن روحانی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات، نه تنها به محتوای گزارش 
تفریغ بودجه انتقاد داشت، بلکه شکل ارائه این گزارش را هم نکوهش کرد و با انتقاد 
از ع��دم دیالوگ میان مجلس و دولت گفت: »يك س��ازمان نظارتي پيش از اينكه 

گزارش تهيه كند، مگر با مسئوالن مربوطه دولتي قهر است؟!« 
او همچنین مقوله نظارت را تنها منوط به قوه مجریه ندانست و در جلسه هيات 
دولت در این باره گفت: »اين دس��تگاه نظارتي ديوان براي همه آنهايي است كه از 
بودجه دولت اس��تفاده مي كنند. دولت دو س��مت دارد، يكي اداره اجراييات است و 
يكي اداره كل كش��ور است. دولت هم از بودجه استفاده مي كند، قوه قضائيه و قوه 
مقنن��ه هم از بودجه اس��تفاده مي كنند، نهادهاي نظام��ي و انقالبي و فرهنگي هم 
استفاده مي كنند... نظارت بايد نظارت عام باشد، نه همه دستگاه نظارت را بگذاريم 

در يك دستگاه و بقيه دستگاه را فراموش كنيم.« 
روحانی همه کسانی که از بودجه استفاده مي كنند را خودي دانست و خطاب به 
دستگاه هاي نظارتي گفت: »نظارت كنيد ولي به صورت عام اين كار را انجام دهيد؛ 
اينجا خودي و غيرخودي نداريم همه خودي اند، تمام ملت در اينجا خودي اند؛ هر 

كه از بودجه استفاده مي كند، خودي است و ديگر خودي و غيرخودي نداريم.« 
رئيس جمه��ور همچنین در کنایه ای، عملکرد دس��تگاه هاي نظارتي را به تدارک 
س��فره غذا تش��بیه کرد و گفت: »نصف و نيمه كار نكنيم؛ اينكه مثال سر سفره اي 
ساالد بياوريم و يادمان برود غذا بياوريم و ساالد يادمان برود اينها با هم است يك 
س��فره همه چيزش با هم اس��ت، نظارت يك نظارت عام اس��ت. هر كس از بودجه 

اس��تفاده مي كند بايد مورد نظارت باش��د و بايد ديوان محاس��بات آنچه الزم است 
بيان كند. خواهش مي كنم از همه عزيزان بيان ش��ان به گونه اي نباش��د كه مردم را 

دچار شبهه بكند.«
گزارش دیوان محاسبات کشور چه می گوید؟

گزارش دیوان محاسبات از اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات در اولین سال 
اجرای این سیاست نشان می دهد، بخش عمده ای از ارز ارزانی که در اختیار اشخاص 
حقیقی و حقوقی در س��ال 97 قرار گرفته تا آذرماه س��ال بعد صرف هیچ وارداتی 
نشده است. طبق گزارشی که دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 ارائه کرده، 
در این س��ال برای واردات کاال و خدمات اساس��ی و غیراساسی، 31 میلیارد و 416 
میلیون دالر ارز با نرخ دولتی تأمین  شده که 15.3درصد از آن در واردات بالتکلیف 
بوده اس��ت. ارز تأمین ش��ده برای واردات کاالی اساسی به نرخ دولتی 23 میلیارد و 
244 میلیون دالر بوده که از این میزان، 12.1درصد از ارز بالتکلیف بوده یعنی ارز 
دولتی برای واردات کاالی اساسی اختصاص  یافته اما تا 12 آذرماه سال 98، کاالیی 

وارد نشده است.
با انتشار گزارش دیوان محاسبات، موجی خبری در رسانه ها به راه افتاد و نهادهای 
دولتی یکی پس از دیگری نسبت به آن واکنش نشان دادند. اولین نفر، عبدالناصر 
همتی بود که شامگاه سه شنبه یعنی ساعاتی پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات 
در برنامه گفت وگ��وي ويژه خبري حضور یافت و از عملکرد ارزی دولت دفاع کرد. 
او با آنکه در آن مقطع زمانی بر مسند ریاست بانک مرکزی ننشسته بود، اما با ارائه 
آمار و ارقام گفت: »البته آن زمان من نبودم ولي اين 4.8 ميليارد دالر آن طور نبود 
كه دوستان گزارش دادند؛ در سال 97 حدود 30 ميليارد دالر ارز بانكي تأمين مالي 
شد كه بین 19 تا 20 ميليارد ارز 4200 توماني بود و بعد از ماه ششم سياست هاي 
ارزي تغيير كرد؛ اين ارزها خيلي هاي شان براي واردات رفت؛ اين گزارش 12 آذر 98 
تهيه شده كه اين 4.8 االن به 3 ميليارد رسيده است كه به معناي گم شدن نيست، 
بلكه داليلي دارد كه اعالم شده از جمله عدم ورود كاالها، محاسبات گمركي و... .«

از بیانیه بانک مرکزی تا اطالعیه سازمان برنامه
به موازات روشنگری همتی، بانک مرکزی نیز در بیانیه ای در واکنش به گزارش 
دیوان محاس��بات، این گزارش را مطابق با واقعیات ندانست و نوشت: »نتیجه گیری 
بخ��ش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم محاس��بات درخصوص عدم ورود 
کاال به میزان 4.8 میلیارد دالر در س��ال 1397، مطابق با واقعیت نیس��ت. بدیهی 
اس��ت اظهارنظر درخصوص موضوع تخصصی محاس��به تعهدات ارزی و نحوه رفع 
آن، مستلزم اش��راف کامل بر اطالعات و مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی 
به عنوان متولی بازار ارز کش��ور است. همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع 
توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود. بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران ضمن تش��کر از تالش ها و دغدغه های همکاران عزیز در 
دیوان محاس��بات، معتقد است انتش��ار 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.«
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه ه��م در اطالعی��ه ای در واکنش به گ��زارش دیوان 
محاس��بات اعالم کرد: »گزارش قرائت ش��ده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات 

کش��ور درخصوص تفریغ بودجه س��ال 1397 کل کش��ور طب��ق آیین نامه داخلی 
مجلس ش��ورای اسالمی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه وبودجه 
و محاس��بات و همچنین در دیگر کمیسیون های مجلس حس��ب مورد، بررسی و 
نهایی ش��ود؛ زیرا طبق تبصره 1 ماده 219 قانون آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای 
اس��المی، بررسی تفریغ بودجه های ساالنه در کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات 
به  عنوان کمیس��یون اصلی و بخش ه��ای مرتبط در کمیس��یون های فرعی انجام 
می ش��ود و گزارش بررس��ی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاه های اجرایی از 
سوی کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسالمی قرائت 
می شود بنابراین گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد 
سوءاس��تفاده دش��منان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکرشده در آیین نامه داخلی 
مجلس و استماع توضیحات دستگاه های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون های 
مجلس و جمع بندی نهایی توس��ط کمیس��یون برنامه وبودجه و محاسبات صورت 
گرفته اس��ت لذا نمی توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه های اجرایی محسوب 
کرد. همچنین طبق ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشور و مواد 21، 23 و 25 
قانون دیوان محاس��بات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، 
دادسرا و هیأت های مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم 

قضایی منعکس می شود.«
عقب نشینی دیوان محاسبات از ادعای اولیه؟

پس از اين واکنش ها، ديوان محاس��بات با انتش��ار اطالعیه ای اعالم کرد که گم 
ش��دن حتي يک دالر از ارزهاي پرداختي متصور نيست . به گفته ديوان محاسبات، 
خدش��ه اي به ارقام اعالم  شده وارد نيس��ت و حتي يک دالر از ارزهاي پرداختي گم 
نش��ده است. در اين اطالعیه آمده اس��ت: »در گزارش تفريغ بودجه که خالصه آن 
در صحن علني مجلس ش��وراي اس��المي قرائت ش��د، هيچ گونه اشاره تصريحي يا 
تلويحي به گم شدن مبلغ 4.8 ميليارد دالر نشده، بلکه به روشني بيان گرديده که 
هويت دريافت کنندگان وجوه ارزي مذکور اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، معلوم 
و مش��خص بوده و مي توان حس��اب ارزهاي دريافتي يا کاالهاي وارداتي را از آنان 

خواست و به  طرق مقتضي، پيگيري و تعيين تکليف کرد.« 
با اینکه به نظر می رس��ید با این اطالعیه، دیوان محاس��بات از ادعای اولیه خود 
عقب نشینی کرده، اما عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات روز گذشته بیانیه ای منتشر 
کرد و پاس��خ انتقادات دولت را داد. به گفته آذر، »مراتب به صورت خاص و خیلی 
محرمانه طی نامه موّرخ 1398/12/4 به تفصیل و با جزییات به رئیس جمهور محترم 
منعکس ش��د و ایشان نیز در تاریخ 1398/12/14 خطاب به بانک مرکزی، دستور 
بررسی صادر فرمودند. چگونه است که؛ رئیس جمهور محترم تا زمان قرائت گزارش 
تفریغ هیچ گونه خدشه یا تردیدی به صّحت و دّقت محتوا یا ارقام این گزارش وارد 
نکردند، ولی به محض اطالع رس��انی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز 100درصد 

غلط است؟!«
در هر حال، فارغ از پایان این جنجال رس��انه  ای و همزمان با دو سالگی سیاست 
ارز 4200 تومانی، به نظر می رس��د بار دیگر این ماجرا نش��ان داده که چقدر عنصر 
گفت وگو در جامعه ایرانی غایب است و شوربختانه در فقدان دیالوگ میان دو نهاد 
دولت و مجلس، این اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که قربانی شده است.

جنجال ها در مورد گزارش تفریغ بودجه 97 همچنان ادامه دارد

2 سالگی سود دالر 4200 تومانی

پس از آنکه روز سه شنبه گذشته، رئیس دیوان محاسبات در جلسه صحن علنی 
مجلس، گزارش تفریغ بودجه 97 را ارائه کرد، شبهاتی در برخی رسانه ها درباره گم 
ش��دن 4.8 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی مطرح شد و به دنبال آن رئیس جمهور 

نیز این گزارش را خالف واقعیت خواند.
در همین حال، عادل آذر روز گذش��ته در بیانیه ای به این موضوع و حواش��ی به 
وجود آمده واکنش نش��ان داد. در متن این بیانیه آمده اس��ت: »پیرو قرائت گزارش 
تفریغ بودجه س��ال 1397 در صحن علنی مجلس شورای اسالمی، رئیس محترم 
جمهوری اس��المی ایران، براساس اطالعات نادرست ارائه شده به ایشان مطالبی در 
نق��د و رّد محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرس��ی عملکرد ارز تخصیصی 

4200 تومانی برای واردات کاالهای اساسی و غیراساسی بیان نمودند.
به دنبال آن برخی از اعضای کابینه و به ویژه مس��ئولین بانک  مرکزی و سازمان 
برنامه و بودجه نیز با انتشار اخبار و بیانیه های بی بنیان، به تشویش اذهان عمومی 
پرداختند. تیتر خودساخته و هدفمند »گم شدن دالرها« را جعل کردند و سپس آن 
را 100درصد غلط شمردند! توپخانه رسانه ای دولتیان هم همچنان در حال بمباران 
افکار عمومی اس��ت. لذا در راستای صیانت از بیت المال و حفظ کیان دستگاه های 

نظارتی که ملجاء مردم به عنوان صاحبان اصلی بیت المال است، بیش از این سکوت 
و نجاب��ت حرف��ه ای را جایز نمی داند و جه��ت تنویر افکار عمومی، م��واردی را به 

استحضار می رساند:
گزارش های حسابرس��ی همه س��اله براس��اس عملک��رد، مدارک و مس��تندات 
دستگاه های اجرایی توسط حسابرسان خبره تهّیه و در یک فرآیند شش مرحله ای 
در تعامل با مس��ئوالن ذی ربط کنترل و بازبینی می شود. بدیهی است، در صورتی 
گزارش تفریغ بودجه کّل کشور به مجلس شورای اسالمی تقدیم و به اطالع عموم 
مردم می رس��د که ب��دواً اطمین��ان 100درصدی از صّحت محت��وای آن حاصل و 
به تصویب هیأت عمومی دیوان محاس��بات؛ متش��کل از 12 مستش��ار، دادستان و 

رئیس کل رسیده باشد.
در گ�زارش این دیوان و خالصه قرائت ش��ده در صحن علنی مجلس، هیچ گونه 
اش��اره ای به »گم ش��دن حتی یک دالر« نشده اس��ت. بلکه آنچه به صراحت آمده 
اس��ت، عدم انجام تعّهدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز، مجموعاً به مبلغ 
4/8 میلیارد دالر تا تاریخ 1398/9/12 مبنی بر وارادات کاال اس��ت. دس��تگاه های 
ذی ربط براساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات، نام و نشان اشخاص فوق الذکر را 

به  خوبی می دانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای انجام تعّهدات و استیفای 
حقوق بیت المال به عمل آورند.

مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه موّرخ 1398/12/4 به تفصیل 
و ب��ا جزییات به رئیس جمهور محترم منعکس ش��د و جناب ایش��ان نیز در تاریخ 
1398/12/14 خطاب به بانک مرکزی با تأکید بر این مهم، دس��تور بررس��ی صادر 
فرمودند. رونوش��ت دس��تور مذکور نیز به این دیوان واصل ش��د. چگونه است که؛ 
رئیس جمهور محترم و س��ایر مس��ئولین ذی ربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در 
1399/1/26 هیچ گون��ه خدش��ه یا تردی��دی به صّحت و دّقت محت��وا یا ارقام این 
گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطالع رسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز 

100درصد غلط است؟!
با توّج��ه به مطرح بودن این پرونده در دادس��را و هیأت های مستش��اری دیوان 
محاس��بات و مرجع محترم قضائی، توصیه می شود؛ مسئوالن دستگاه های مذکور 
و س��ایر دستگاه های اجرایی مرتبط، به جای صدور بی حاصل بیانیه و مصاحبه های 
مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی الزم را به 

منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.«

پاسخ رئیس دیوان محاسبات به دولت

نگاه

درباره حاشیه های تفریغ بودجه در چند سال اخیر
مناقشه تفریغ تکرار شد

ارائ��ه گزارش جدید دیوان محاس��بات از تفریغ بودجه، در حالی 
حاشیه س��از ش��ده و واکنش دولتی ها را به همراه داشت که نمونه 
این جریان در دوره های قبل با گزارش��ی از عادل آذر، رئیس دیوان 

محاسبات تکرار شده بود.
به گزارش ایس��نا، گزارش تفریغ بودجه نتیجه بررسی های دیوان 
محاس��بات از عملکرد دولت در بودجه یک سال است که با تعیین 
مغایرت های موجود به مجلس ارائه می شود. این در حالی است که 
ط��ی روزهای اخیر عادل آذر در مجلس گزارش��ی از تفریغ بودجه 
1397 را قرائ��ت کرد که در آن اعداد و ارقام و مباحثی مطرح بود 
که باالفاصله با بازتاب های زیادی در رس��انه ها و بعد از آن واکنش 

مقام های دولتی همراه شد.
گزارشی که رئیس دیوان محاسبات اعالم کرد از انحرافات بودجه 
و عملک��رد متف��اوت در اح��کام و برخی تبصره ها حکایت داش��ت 
و از س��ویی به آمار عجیب��ی از پرداختی ها به مدیران و ش��اید در 
بحث برانگیزترین بخش به عدم بازگش��ت ح��دود 10 هزار و 500 

میلیارد تومان از ارز 4200 تومانی اشاره داشت.
اظهارات عادل آذر  در مورد وضعیت عملکرد بودجه و به ویژه ارز 
4200 تومان��ی ابهامات زیادی مطرح کرد، اما آنچه در نهایت بانک 
مرکزی و س��ازمان برنامه و بودجه در رابطه با گزارش تفریغ بودجه 
1397 اعالم کردند رد کردن برخی از این اشاره ها و ناقص دانستن 

گزارش دیوان محاسبات بود. 
بانک مرکزی اعالم کرد که محاس��به دیوان محاس��بات برمبنای 
مقایس��ه دو گ��زاره اطالعاتی جداگانه تامی��ن ارز و واردات گمرک 
موجب اش��تباه در نتیجه گیری آن ش��ده اس��ت، در  عین حال که 
بیش از 2200 پرونده به ارزش حدود 1.5 میلیارد دالر به تعزیرات 
حکومتی ارجاع ش��د، بنابراین گزارش تفریغ بودجه در  مورد عدم 

ورود 4.8 میلیارد دالر کاال با واقعیت منطبق است.
طولی نکش��ید که س��ازمان برنامه و بودجه نیز به گزارش دیوان 
محاسبات واکنش نشان داده و اعالم کرد که این گزارش مقدماتی، 
یکجانبه و ناقص اس��ت؛ به طوری که گفته شد گزارشی که توسط 
رئیس دیوان محاس��بات از تفریغ بودجه 1397 ارائه شده مقدماتی 
بوده و با توجه به اینکه کامل نبوده موجب تشویش اذهان عمومی 

و سوءاستفاده دشمنان است.
این سازمان موضوع عدم دریافت توضیحات دستگاه های اجرایی 
و همچنین بدون بررس��ی در کمیس��یون های مجلس و جمع بندی 
نهایی را نیز مورد اش��اره قرار داده و تاکید داشت که در این حالت 
ای��ن گزارش را نمی توان مبنای تخلف قطعی دس��تگاه های اجرایی 

دانست.
اما این جریان در حالی اتفاق افتاده و دولتی ها معتقدند که دیوان 
محاس��بات گزارش��ی ناقص و بدون دریافت توضیح از دستگاه های 
اجرای��ی ارائه کرده اس��ت که این ماجرا در س��ال 1396 نیز اتفاق 
افت��اده ب��ود؛ به طوری ک��ه در آن زمان عادل آذر ک��ه اولین دوره 
ریاس��ت خود در دیوان محاس��بات را می گذراند گزارشی از تفریغ 
بودجه 1395 ارائه کرد که حاوی اعداد و ارقام تامل انگیزی بود، از 
جمله اینکه حدود 7 میلیون بش��که نفت وضعیت نامشخصی دارد 
ی��ا اینکه رقمی نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان از محل ش��رکت 
ملی گاز و شرکت ملی نفت به حساب خزانه  واریز نشده و همچنین 
بیش از یک میلیارد دالر از س��هم صندوق توس��عه ملی به آن داده 
نش��ده اس��ت. در عین حال که در مورد انتش��ار اوراق مشارکت یا 
هدفمن��دی یارانه ها نیز مغایرت های قابل توجهی در گزارش تفریغ 

وجود داشت. 
گ��زارش دیوان که در آن زمان بازتاب های زیادی در رس��انه های 
داخلی و خارجی به همراه داش��ت با واکنش وزارت نفت و سازمان 
برنامه و بودجه همراه شد و ضمن ارائه توضیح معتقد بودند که باید 
دیوان محاس��بات براساس قانون محاس��بات گزارش خود را طبق 
گزارش قوه مجریه تهیه و تنظیم کند، از س��ویی انتظار داشتند که 
این دیوان حداقل قبل از انتش��ار گزارش با سازمان برنامه و بودجه 
هماهنگی های��ی را انجام می داد تا ابهامات آن را برطرف کند که در 
نهایت بعد از انتشار به تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده برخی 
نینجامد، اما در آن زمان دیوان محاس��بات بعد از این موضع دولت 
طی بیانیه ای تاکید کرد که برخی از توقعات منس��وخ شده است و 
دیوان یک نهاد مهم حاکمیتی است که وظایف و ماموریت های آن 
در قانون اساس��ی مشخص ش��ده، بنابراین گزارش تفریغ بودجه به 
عنوان مهم ترین گزارش درخصوص عملکرد مالی یک س��اله دولت 
طب��ق اصل قانون اساس��ی و آیین نامه داخل��ی مجلس و همچنین 
مقررات بودجه ای و قانون محاس��بات  تهیه ش��ده اس��ت، از سوی 
دیگر دیوان محاس��بات تاکید داشت که یک نهاد مستقل بوده و بر 

این اساس اقدام می کند.
در هر حال ماجرایی که حدود دو س��ال پیش اتفاق افتاده بود و 
گزارش دیوان محاس��بات از نگاه دولت مبهم و قابل تایید نبود بار 
دیگر در سال جاری اتفاق افتاد و اکنون با خود ابهامات و سواالتی 

را به همراه داشته است.
این  در حالی است که از نگاه کارشناسان چنین اتفاقاتی می تواند 
موجب ایجاد بی اعتمادی نسبت به آمار و گزارشات شده و از سوی 
دیگ��ر برای فضای اقتص��ادی و اجتماعی مطلوب نباش��د، بنابراین 
شاید مناسب باشد قبل از اعالم مسائلی که می تواند با خود ابهامات 
به همراه داش��ته باشد هماهنگی های بین دستگاه ها صورت گیرد و 
بعد از رفع نواقص گزارش��ی مفصل از عملکرد و انحرافات بودجه ای 
و مالی در بخش های مختلف منتشر شده تا تشویش اذهان عمومی 

را به همراه نداشته باشد.
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فرصت امروز: »کروناویروس نه تنها یک بحران س��المت با ابعادی عظیم اس��ت، 
بلکه یک بازس��ازی قریب الوقوع در نظم اقتصادی جهان پدید می آورد.« موسس��ه 
»مکن��زی« در تازه ترین گزارش خود با این پیش درآمد، به بررس��ی نظم اقتصادی 
جهان در س��ایه کرونا پرداخته و از پنج مرحله ای گزارش داده که مس��یر روش��نی 
برای حرکت به سمت وضعیت پساکرونایی پیش پای رهبران کشورها می گذارد. از 
دیدگاه »مکنزی« بعد از پایان این دوره نه تنها باید به یک بحران س��المت با ابعاد 
وسیع بیندیش��یم، بلکه باید به بازسازی مجدد قریب الوقوع در نظم اقتصاد جهانی 

هم فکر کنیم.
»بقا در کوتاه مدت تنها برنامه ای اس��ت که برخی س��ازمان ها دارند. آنها به این 
می اندیش��ند که پس از این بحران و بازگشت به وضع عادی چگونه جایگاه خود را 
تثبیت کنند. سؤال این است که وضع عادی چگونه خواهد بود؟ از آنجا که هیچ کس 
قادر نیس��ت بگوید بحران موجود تا کی دوام خواهد داش��ت، آنچه پس از بحران با 
آن روبه رو خواهیم شد، شباهت چندانی با وضعیت عادی در سال های اخیر نخواهد 
داش��ت.« این سخنان را 11 سال پیش در بحبوحه بحران مالی سال 2008 توسط 
یکی از همکاران ما در موسسه »مکنزی« به نام یان دیویس نوشته شد. امروز نه تنها 
این حرف ها دوباره واقعیت پیدا کرده، بلکه آنچه جهان امروز با آن روبه رو شده، به 
مراتب دش��وارتر از بحران مالی یک دهه پیش هس��ت. هر روز بیش از پیش معلوم 
می شود که دوران ما به طور اساسی به دو برهه تقسیم خواهد شد؛ دوران پیش از 

کرونا و دوره پساکرونا.«
موسس��ه »مکنزی« در ادامه این گزارش به طرح این پرسش می پردازد که حاال 
که تمامی معیارها و فرضیات س��نتی ما ناکارآمد نش��ان داده اند، برای خروج از این 
بحران چه باید کرد؟ پاس��خ »مکنزی« به این پرس��ش در پیش گرفتن روشی پنج 
مرحل��ه ای خواهد بود که جهان را از این روزهای بحران به وضعیتی عادی که پس 
از پیروزی در نبرد علیه ویروس کرونا شکل خواهد گرفت، هدایت می کند. براساس 
آنچه اتاق بازرگانی ایران از گزارش موسسه »مکنزی« ترجمه کرده است، این پنج 

مرحله عبارتند از: تصمیم گیری، تاب آوری، بازگشت، تصویرسازی دوباره و اصالح.
* تصمیم گیری: تقریبا در تمامی کشورها اقدامات واکنشی در برابر بحران به طور 
کامل فعال شده اند. مجموعه ای گسترده از مداخالت بهداشت عمومی صورت گرفته 

اس��ت. با این حال، ترکیبی مس��موم از انفعال و فلج، به جا می ماند، یعنی ماندن بر 
سر دوراهی های مشکل زایی که باید انتخاب کرد: از جمله ممانعت یا عدم ممانعت 
در رفت و آمد؛ ایزوله کردن یا قرنطینه؛ بستن کارخانه یا صبر کردن برای دریافت 
دس��تور از باال. به همین خاطر است که ما این مرحله را »تصمیم گیری« نامگذاری 
کرده ایم: یعنی باید درخصوص مقیاس، س��رعت و عمق اقدامات الزم در س��طوح 

دولتی و کسب و کاری تصمیم گیری شود.
* تاب آوری: تحلیل دیگری از موسسه »مکنزی« با ارجاع به منابع متعدد نشان 
می دهد که این شوک وارده به معیشت ما به واسطه تأثیر اقتصادی مبارزه با ویروس 
کرونا، بزرگ ترین شوک، تقریباً در طول یک قرن اخیر خواهد بود. در اروپا و ایاالت 
متحده آمریکا، احتمال می رود ش��وک مزبور تنها در طول یک فصل به کاهشی در 
فعالیت های اقتصادی منجر ش��ود که بس��یار فراتر از کاهش درآمد تجربه شده در 
دوران رکود بزرگ باشد. برای رویارویی با این چالش ها، انعطاف پذیری امری حیاتی 
اس��ت. مسائل کوتاه مدت در حوزه مدیریت پول نقد برای نقدینگی و توان پرداخت 
بدهی به وضوح در اولویت هس��تند، اما دیری نخواهد پایید که وقتی ش��وک مزبور 
ش��روع به بر هم زدن ساختارهای صنعتی موجود کرده و مناسبات رقابتی را برای 
همیشه تغییر می دهد، کسب و کارها ناگزیر باید براساس برنامه های انعطاف پذیری 
گس��ترده تری عم��ل کنند. بخ��ش اعظم جمعیت دچ��ار تردید و اس��ترس مالی 
شخصی خواهند ش��د. رهبران بخش دولتی، خصوصی و اجتماعی ناگزیر خواهند 
بود تصمیمات دش��وار چرخه ای اتخاذ کنند که ت��اب آوری اقتصادی و اجتماعی را 
توازن می بخشد. باید توجه داشت که انسجام اجتماعی به واسطه پوپولیسم و دیگر 
چالش هایی که پیش از پیدایش ویروس کرونا وجود داش��تند، از قبل تحت فش��ار 

شدید بوده است.
* بازگشت: بازگرداندن کسب و کارها به سالمت پس از یک دوره تعطیلی شدید، 
خود چالش بسیار بزرگی است، چنانکه چین اکنون به آهستگی در حال بازگشت 
به کار اس��ت، به این موضوع پی می برد. بیشتر صنایع نیازمند خواهند بود که کل 
زنجی��ره تأمین خود را دوباره فعال کنند. با این وجود، مقیاس و زمانبندی متفاوت 
تأثیر ویروس کرونا به معنای این اس��ت ک��ه زنجیره های تأمین جهانی در مناطق 
جغرافیای��ی مختلف با اختالل روبه رو اس��ت. ضعیف ترین نقط��ه در زنجیره تأمین 

تعیین کننده موفقیت یا شکست بازگشت به استخدام مجدد، آموزش و دستیابی به 
سطوح قبلی بازیایی نیروی کار خواهد بود بنابراین رهبران کشورها باید نظام کاری 
و برنامه خود برای اقدامات ممکن در راه بازگش��ت کسب و کارها به تولید مفید با 

سرعت و مقیاس مناسب را بازبینی کنند.
* تصویرس��ازی دوب��اره: این بحران نه تنه��ا نقاط آس��یب پذیر را برمال می کند، 
بلکه فرصت هایی برای ارتقای عملکرد کس��ب و کارها را نیز فراهم می کند. س��ران 
کش��ورها ناگزیر خواهند بود درخصوص اینکه کدام هزینه ها ثابت هس��تند و کدام 
یک می توانند متغیر باشند بازنگری کنند، چراکه تعطیلی بخش های زیادی از تولید 
مش��خص می کند که در نهایت چه چیزی ضروری اس��ت و چه چیزی خوب است 
که باش��د. احتماالً تجربه تعطیلی بخش اعظم تولید جهانی به تصمیم گیری ها در 
ای��ن م��ورد کمک خواهد کرد که تا چه حد می توان بدون از دس��ت رفتن کارایی، 
عملیات ها را محدود کرد. آگاهی یافتن سریع از راهکاری برای تداوم گردش چرخ 
تولید در زمانی که به نیروی کار دسترسی نیست، فرصت ها برای جا انداختن تطبیق 
تکنولوژی را تسریع می کند. نتیجه آن احساس قوی تری است نسبت به اینکه چه 
چیزی کس��ب و کار را در مقابل شوک ها تاب آورتر، مولدتر و توانمندتر در رسیدن 

به دست مشتری می کند.
* اص��الح: همان طور ک��ه جامعه در تالش ب��رای دوری، کم ک��ردن احتمال و 
پیش��گیری از یک بحران س��المت مثل بحران کنونی در آینده است، فعاالن حوزه 
کسب و کار نیز باید به دنبال پیش بینی تغییرات مطلوب عامه مردم در خط و مشی 
و مقررات باشند. در بیشتر اقتصادهای دنیا، نظام های بهداشت و سالمت که از زمان 
ش��کل گیری پس از جنگ جهانی دوم تغییرات اندکی داش��ته اند، ناگزیر خواهند 
بود مش��خص کنند که همانطور که به ش��کل بی وقفه خدمات مراقبتی حضوری و 
مج��ازی ارائه می کنند، چگونه با چنین موج س��ریعی از حجم بیمار برخورد کنند. 
در دنیایی با ارتباطات فراوان و شدیداً سیال و در حال تغییر، رویکردهای بهداشت 
عمومی باید درخصوص س��رعت و هماهنگی جهانی الزم برای واکنش نشان دادن 
خود بازنگری صورت دهند. سیاست ها در زیرساخت های حیاتی مراقبت بهداشتی، 
ذخایر راهبردی کاالهای کلیدی و تجهیزات تولید در زمان حوادث غیرمترقبه برای 

تجهیزات پزشکِی حیاتی، همگی باید مدنظر قرار گیرند.

موسسه »مکنزی« از بازسازی قریب الوقوع در نظم اقتصادی جهان گزارش می دهد

فراسوی کرونا
انرژی

قیمت نفت به زیر 19 دالر رسید
نفت در مسیر سقوط

تحوالت اخیر بازار نفت نتوانس��ته از س��قوط قیم��ت جهانی نفت 
جلوگیری کند و قیمت طالی س��یاه حاال به زیر 19 دالر در هر بشکه 
رس��یده اس��ت. گزارش ها از آخرین وضعیت بازار جهانی نفت نش��ان 
می ده��د که قیمت نف��ت ایاالت متحده در روز جمع��ه، 8درصد دیگر 
س��قوط کرد و با قیمت 18.27 دالر در هر بش��که به کمترین س��طح 
در 18 ساله گذشته رسید؛ حتی در لحظاتی هر بشکه نفت به قیمت 
17.33 دالر در هر بشکه هم در روز جمعه رسید که کمترین قیمت از 

نوامبر سال 2001 تاکنون محسوب می شود.
به گزارش »س��ی ان ان«، پیروزی دونالد ترام��پ برای متقاعدکردن 
روس��یه و عربس��تان برای کاه��ش تولید ب��ه نظر می رس��د چندان 
موفقیت آمیز نبوده اس��ت. سقوط دوباره قیمت نفت نشانگر این است 
که کاهش تولید اوپک پالس نتوانسته سقوط تقاضای ناشی از بحران 
کرون��ا را جبران کند. قیمت نفت خام س��وم آوریل بعدازاینکه ترامپ، 
عربس��تان سعودی و روسیه بر سر کاهش تولید صحبت هایی به میان 
آوردند، با سرعت رشد کرد و به 28.34 دالر در هر بشکه رسید. بعدازآن 
باالخره هفته گذشته اوپک پالس با این کاهش موافقت کرد و ترامپ 
از رئیس جمهوری روس��یه و محمد بن سلمان بابت پایان دادن به این 
جنگ قیمتی تشکر کرد. ترامپ روز یکشنبه در توییتی نوشته بود: »این 
توافق باعث می شود صدها هزار شغل در صنعت انرژی در ایاالت متحده 

حفظ شود.«
بااین حال، نفت در روزهای اخیر دوباره با کاهش قیمت مواجه شده 
و اکن��ون از زمان اوج 3 آوریل، 36درصد کاهش  یافته اس��ت. از زمان 
اوج قیم��ت نفت یعنی اوایل ژانوی��ه و قیمت 63.27 دالری، نفت خام 
ایاالت متحده 71درصد از ارزش خود را ازدست داده است. وضعیت نفت 
روز جمع��ه کمی عجیب وغریب بود. درحالی که روز جمعه قیمت نفت 
آمریکا سقوط کرد، نفت خام برنت، معیار جهانی قیمت نفت تا حدودی 
افزایش یافت. از طرفی هم اگرچه قراردادهای ماه آوریل آمریکا با افت 
همراه بوده، اما قراردادهای ماه مه کمی بهتر شده است. قراردادهای ماه 

آوریل هفته آینده منقضی می شود.
به گفته تحلیلگران، این شکاف گسترده میان قراردادها می تواند در 
طول سال ادامه پیدا کند، چراکه دنیا به سرعت از فضای ذخیره سازی 
سنتی اش اس��تفاده می کند. این امر شرکت های نفتی را وادار می کند 
تا بش��که ها در مکان گران تر ازجمله کشتی ها ذخیره کنند. اگر ماجرا 
همین طور ادامه داش��ته باش��د، ش��رکت ها باید به دنبال مکان هایی 
اقتصادی ت��ر برای ذخیره باش��ند. در واقع، تا زمان��ی که محدودیت ها 
برداش��ته نش��ود و کاهش تولید ادام��ه پیدا کند، بازار مجبور اس��ت 

مکان هایی جدید برای ذخیره کردن بشکه ها پیدا کند.
گزارش مدیریت اطالعات انرژی ایاالت متحده در اوایل همین هفته 
نشان داد که تعداد بشکه های نفتی در انبارهای تجاری بیشترین میزان 
را در هفته گذش��ته به خود اختصاص داده اس��ت. اگر وضعیت ذخیره 
همین طور ادامه پیدا کند، در آینده ای نه چندان دور تمام مکان ها برای 

ذخیره نفت پر خواهد شد.
یک مشکل عمده  دیگر این است که حتی اگر اوپک به توافق تاریخی 
رسیده باشد، تأثیر جنگ قیمتی نفت طوالنی خواهد بود. بشکه های نفت 
آمریکا همین طور به بازار عرضه می شود و بازار همچنان با مازاد روبه رو 
است. میانگین هفت روزه صادرات از کشورهای اصلی اوپک و روسیه در 
ماه آوریل نسبت به ماه مارس 3.5 میلیون بشکه رشد داشته است. در 
همین زمان، تقاضا به شدت کاهش  یافته است. دستورالعمل های فاصله 
اجتماعی بس��یاری از پروازها را کاهش داده و مردم را مجبور کرده در 
خانه کار کنند. این بدان معناس��ت ک��ه تقاضای کمتری برای بنزین، 

سوخت جت و سایر فرآورده های نفتی وجود خواهد داشت.

آیا زنگنه می تواند دستور روحانی را انجام دهد؟
به دنبال وداع با خام فروشی نفت

به تازگی رئیس جمهور به وزیر نفت دستور داده که باتوجه به شرایط 
فعلی بازار نفت به روند پیش��برد برنامه ها و سیاست های افزایش تولید 
فرآورده های نفتی و جلوگیری از خام فروشی نفت، بیش از پیش شتاب 
دهد. هرچند که نمی توان در این شرایط تبدیل نفت خام به فرآورده را 
یک کلید طالیی دانست اما به نظر می رسد یکی از راه حل های موجود 
همین مسئله باشد. حسن روحانی اخیرا در گفت وگویی با زنگنه گفت 
که با توجه به برنامه های اقتصادی دولت در یک س��ال اخیر و تحقق 
پیشبرد این برنامه ها بدون اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی، این 
فرصت برای اولین بار فراهم شده تا بتوانیم هرچه بیشتر از خام فروشی 
نفت نیز فاصله بگیریم. طبق گفته روحانی، در گام نخس��ت توانستیم 
در زمینه گازوئیل خودکفا ش��ویم و به صادرات برس��یم و امروز هم در 
زمینه بنزین خودکفا ش��ده و بنزین صادر می کنیم، البته باید مصرف 
بی رویه بنزین را کاهش دهیم که چارچوب مناسبی را در شورای عالی 
هماهنگ��ی اقتصادی برای این هدف تصوی��ب کرده ایم. در این زمینه، 
محمدعلی خطیبی، کارشناس حوزه انرژی به ایسنا، گفت: با توجه به 
اینکه ایران یک کشور خام فروش در حوزه نفتی است به راحتی توسط 
آمری��کا مورد تحریم قرار گرفت، چرا که م��واد خام در هر جایی قابل 
ردیابی است، اما اگر این مواد تبدیل به فرآورده شوند به راحتی ردیابی 
نخواهد شد. البته باید به این مسئله نیز توجه کرد که انجام چنین کاری 

زمان بر است و باید در یک برنامه میان مدت به آن دست یافت.
به اعتقاد او، این طرح می تواند طرح خوبی باشد و حتی اگر در زمان 
تحریم نیز کارساز نباشد در آینده می تواند تأثیرات بسیار مثبتی را عاید 
کشور کند، لذا باید تالش شود تا نفت خام را به محصول فرآورده تبدیل 
کنیم و قطعاً از این مس��ئله سود زیادی عاید کشور خواهد شد، اما باز 
هم تاکید دارم که انجام این کار زمان بر است و در یک برنامه کوتاه مدت 

نمی توان آن را به نتیجه رساند.
خطیب��ی ادامه داد: البته این به معنای رد کردن این طرح نیس��ت 
با توجه به اینکه س��ال های متمادی اس��ت که در مورد خام فروشی و 
مش��کالت آن صحبت های زیادی مطرح می ش��ود به نظر می رسد که 
دیگر وقت آن رسیده که به این موضوع به طور جدی تری توجه شود و 
در یک برنامه سه تا چهار ساله از خام فروشی فاصله بگیریم و به جای 

مواد خام محصوالت نفتی را به فروش برسانیم.
وی ب��ا تاکید بر این مس��ئله که این موضوع می توان��د ارزش افزوده 
زیادی را به همراه داش��ته باشد، گفت: بی شک این طرح به نفع کشور 
خواه��د بود که باید برنامه ریزی دقیقی ب��رای تحقق عالی آن صورت 

گیرد.
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بازارهای مالی به خاطر رشد نسبی بازار سهام در یک هفته گذشته تصور می کنند 
که ش��رایط بحرانی تمام شده است، اما این رشد نسبی به دلیل برداشتن برخی از 
محدودیت های وضع ش��ده برای مقابله با ش��یوع ویروس کرونا رخ داده است؛ این 

جدیدترین تحلیل »گاردین« از ابعاد واقعی تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی است.
به گزارش »گاردین«، بازارهای مالی به خاطر رش��د نس��بی بازار سهام طی یک 
هفته گذشته تصور می کنند که شرایط بد و بحرانی تمام شده است. البته این رشد 
نس��بی به این دلیل رخ داده که برخی کش��ورها، محدودیت های اعمال شده برای 
مقابله با بیماری همه گیر کووید-19 را برداش��ته اند. در حال حاضر نمی توان شدت 
تاثی��رات کرونا را پیش بینی کرد. این اتفاقی بود که اقتصاددانان آن را یک ش��وک 
برون زا می نامند: چراکه اگرچه تأثیرات زیادی دارد اما از خارج از اراده خود سیستم 
است. بنابراین، این استدالل وقتی روشن تر می شود که می بینیم صندوق بین المللی 
پول می گوید از زمان رکود بزرگ به این س��و اقتصاد جهانی امروز بدترین ش��رایط 
خود را تجربه می کند. در واقع، ویروس کرونا به معنای پایان جهانی شدن نیست، 

بلکه تنها طغیانی علیه آن است.
این دیدگاه که هیچ چیز اساس��ی در نتیجه تاثیرات اقتصادی این بحران تغییر 
نخواهد کرد، ممکن است درست باش��د. البته همواره صحبت های زیادی در مورد 
چگونگی اصالح بنیاد س��رمایه داری جهانی پس از بحران بانکی سال 2008 وجود 
داشته است. اکنون ممکن است سیستم مالی نسبت به سال 2008 میالدی مقاوم تر 
باشد اما اقتصاد جهانی به عنوان یک کل امروز با کمترین حاشیه  ممکن کار می کند. 
این نکته از باال به پایین صادق اس��ت. این تصویر واقعی در 30 س��ال گذش��ته که 

بازارهای جهانی به ویژه بازارهای مالی از نظر اندازه و دامنه افزایش یافته اند حقیقت 
دارد. طی این سال ها زنجیره تأمین طوالنی و پیچیده ای ایجاد شده است.

توس��عه مؤسس��ات جهانی قوی تر ممکن اس��ت برای محدود ک��ردن برخی از 
زیاده روی های س��رمایه فراملی عمل کرده باشد، اما از سال 1930 میالدی تاکنون 
همکاری چندجانبه ای وجود نداش��ته است. تنها شکل مؤثر هماهنگی بین المللی 
از طریق بانک های مرکزی ای تأمین می ش��ود که پول فراوانی در اختیار دارند. هر 
تالش��ی برای افزایش نرخ بهره بیش از س��طح عادی، موجب هراس بازار س��هام و 

نتیجه ای عکس می شود.
اما این همه داس��تان نیس��ت. دلیل اینکه دولت انگلستان مبلغ زیادی پول را به 
خدمات درمانی، یارانه های دس��تمزد، حمایت از خود اش��تغالی و مشاغل کوچک 
اختصاص داده، این اس��ت که همه آنها فقط قبل از وقوع بحران می توانستند خود 

را مدیریت کنند.
ضعیف ترین دهه برای رش��د دس��تمزد واقعی از قرن نوزدهم بدین معناست که 
میلیون ه��ا کارگ��ر تنها ی��ک روز از پرداخت فاصله دارند. برای بیش��تر افراد، خود 
اش��تغالی یک مبارزه روزمره برای ایجاد حداقل های زندگی است. مشاغل کوچک 
مانند رس��توران های خانوادگی در حاش��یه فعالیت می کنند. برای آنها، بازپرداخت 
وام دولتی حتی با فرض اینکه بتوانند آن را بگیرند، همه سودش��ان برای دو س��ال 

آینده را از بین می برد.
برخی به طور جدی اعتقاد دارد از آنچه که پیش تر در سراسر جهان اتفاق افتاده 
درس های الزم گرفته نشده است. چین در عید سال نو به سازمان بهداشت جهانی 

هش��دار داد که ممکن است مشکلی داشته باشد. این یک عمل جنون آمیز خواهد 
بود که سال 2020 میالدی را به عنوان یک انحراف از بین ببریم و فرض کنیم همه 

چیز به حالت عادی برگردد.
برخ��ی از تغییرات اجتناب ناپذیر به نظر می رس��ند. ش��رکت ها به دلیل 
اخت��الل ناش��ی از بیماری همه گی��ر، زنجیره های عرضه خ��ود را کوتاه تر 
می کنند. همزمان برای سیستم های درمانی باید پول اضافی پرداخت شود 
تا بتوانند با ظرفیت بیش��تری کار کنند. کووید-19 بسیاری از کشورها از 
جمله انگلیس را در معرض خطر به لحاظ کاهش تولید داخلی و تکیه بسیار 
زیاد به خدمات مالی دولتی قرار داده است. همزمان اصالحات دیگر سخت تر 
به نظر می رس��ند. برای مدیریت مبارزه با بیماری همه گیر کووید-19 و به 
حداقل رس��اندن آس��یب های اقتصادی ناش��ی از آن، نیاز به یک سیستم 
بین المللی قوی تری هس��ت. هیچ کشوری علی رغم آنچه که دونالد ترامپ 

ممکن است فکر کند، رویکردی جداگانه برای مقابله با این بیماری ندارد.
سرانجام، شوک ناشی از بحران بانکی آنقدر بزرگ نبود که بتواند تغییرات واقعی 
را ایجاد کند. این ممکن است متفاوت باشد. دولت ها متفق القول در بازار آزاد مانند 
انگلستان هنوز مسیری طوالنی را برای ملی کردن بازارهای کار خود طی نکرده اند، 
آنها تنها به دلیل اینکه اقتصادهای شان ذاتا شکننده است این کار را کرده اند. بهترین 
اس��تدالل در مورد کنترل س��رمایه، مالیات بر دارایی و یک توافق نامه سبز جدید 
این اس��ت که آنها در زمان بعدی بحران، اقتصاد را مقاوم تر س��ازند چراکه احتماال 

بحران های دیگری هم در آینده وجود خواهند داشت.

گزارش »گاردین« از اثرات واقعی کرونا بر اقتصاد جهانی

علیه جهانی شدن
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آخرین وضعیت بازار در اولین روز هفته
قیمت طال و سکه نزولی شد

قیمت طال و س��که در اولین روز هفته در بازار تهران نزولی ش��د، به طوری 
که قیمت سکه 67 هزار تومان و هر گرم طالی 18عیار 12 هزار و 700 تومان 
کاهش یافت. به گزارش خبرآنالین، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید در بازار تهران با کاهش 67 هزار تومانی مواجه شد؛ به طوری که در نهایت 
ب��ا قیمت 6میلیون و 323 هزار تومان به ف��روش رفت. در همین حال، قیمت 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 150 هزار تومان، نیم سکه 317 هزار تومان و 
ربع سکه 10 هزار تومان افت کرد. این در حالی است که سکه یک گرمی بدون 
تغییر قیمت ماند. به اعتقاد کارشناسان، مهمترین دلیل کاهش قیمت طال در 
بازار ایران، عقب نشینی دالر تا مرز کانال 15 هزار تومان بوده است.  همچنین 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 6 میلیون و 50 هزار تومان، نیم سکه 
3 میلیون و 170 هزار تومان، ربع س��که یک میلیون و 870 هزار تومان و سکه 
گرمی 980 هزار تومان در این روز قیمت خورد. از س��وی دیگر، هر گرم طالی 
18عیار در بازار افت 12 هزار و 700 تومانی را تجربه کرد و به  616 هزار و 400 
تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز 2 میلیون و 670 هزار تومان اعالم شد. 
قیمت دالر نیز در صرافی های بانکی تا مرز کانال 15 هزار تومان در صرافی های 
بانکی عقب نشست تا شرایط برای تثبیت قیمت این ارز شاخص در کانال 15 
هزار تومان فراهم ش��ود. بر این اساس، هر دالر آمریکا در صرافی های بانکی به 
قیمت 15 هزار و 350 تومان قیمت خورد که کاهشی نزدیک به 150 تومان را 
نش��ان می دهد. این در حالی است که قیمت دالر در بازار آزاد نیز در کانال 15 
هزار تومان عقب رفته است. نرخ خرید دالر در صرافی های بانکی همچنین برای 
خرید برابر با 15 هزار و 250 تومان اعالم ش��ده است. به این ترتیب دالر ازمرز 
روان��ی 15 هزار و 500 تومان فاصله گرفته و به س��د مقاومتی 15 هزار تومان 
نزدیک ش��ده اس��ت. قیمت یورو در صرافی های بانکی نیز به قیمت 16 هزار و 

750 تومان رسید. نرخ خرید یورو نیز برابر با 16 هزار و 650 تومان اعالم شد.

بانک مرکزی ابالغ کرد
الزام بانک ها برای استمهال اقساط 

زیان دیدگان کرونا
بانک مرکزی در بخش��نامه ای به بانک ها ابالغ کرد که مکلف به تس��هیل، 
و  تجهيزات  و  دارو  خريد  جهت  موردنياز  مالي  منابع  تخصيص  و  تأمين 
اس��تمهال اقس��اط تس��هیالت اعطایی به زیان دیدگان کرونا هستند. ابالغ 
ای��ن تکالیف ش��بکه بانکی بر اس��اس تصمیم یک هزار و دویس��ت و نود و 
یکمین جلسه شوراي پول و اعتبار انجام شد. این تکالیف شامل تأمين اقالم 
براي کارکنان، گندزدايي و ضدعفوني  بهداشتي و حفاظت فردي مناسب 
مس��تمر کليه وسايل، تجهيزات و فضاها مطابق با دستورالعمل هاي ابالغي، 
از طريق ويدئوکنفرانس و برگزاري دورههاي آموزشي به  تشکيل جلسات 
مديريت  استاني  و  ملي  ستادهاي  مصوبات  کليه  اجراي  و  مجازي  صورت 
بيماري کرونا اس��ت. تس��هیل، تأمين و تخصيص منابع مالي موردنياز ستاد 
ملي مدیری��ت بيماري کرونا، وزارت به��داشت، درمان و آموزش پزشکی و 
دانشگاههاي علوم پزشکي کشور جهت خريد دارو و تجهيزات، هماهنگ��ی 
الزم ب��ا حوزه ارزی بانک مرکزی جهت تخصیص به موقع ارز موردنیاز برای 
تامین اقالم خارجی موردنیاز ستاد ملی، وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم 
پزش��کی و استمهال اقس��اط تس��هیالت اعطایی به مراکز بهداشتی درمانی 
از جمله تکالیف دیگر ابالغی اس��ت. سیاس��ت گذاری در خصوص استمهال 
اقس��اط تس��هیالت اعطایی به افراد، مش��اغل و صنوف که به دلیل اپیدمی 

بیماری کرونا متضرر شده اند نیز از دیگر تکالیف شبکه بانکی است.

شکل درست ضدعفونی کردن اسکناس را بشناسید
س��ازمان بهداش��ت جهانی اعالم کرده که ویروس کرونا تا چندین روز بر 
روی اسکناس زنده می ماند که باعث شده تا ضدعفونی پول ضروری باشد اما 
باید بدانید ضدعفونی اشتباه وجوه نقد باعث از بین رفتن اسکناس می شود.
به گزارش ایِبنا، فراگیری جهانی کرونا باعث ش��ده تا  در تمامی کش��ورهای 
جهان نگرانی های مشترکی مانند گندزدایی و پاکسازی ابزارهای آلوده و عمومی 
از جمله سکه، اسکناس و دستگاه های خودپرداز مورد توجه قرار گیرد؛ براساس 
اعالم سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا تا چندین روز قابلیت زنده ماندن بر 
روی سطح اسکناس را دارد و شهروندان باید نکات بهداشتی را هنگام استفاده 
از پول نقد رعایت کرده و تا جایی که می توانند از ابزارهای پرداخت الکترونیک 
و پرداخت بدون تماس اس��تفاده کنند. ایران یکی از کشورهایی است که علی 
رغم رشد و استفاده بیش از 70درصدی شهروندان از شبکه پرداخت الکترونیک 
و ابزارهای پرداخت، همچنان بخش��ی از مراودات با پول نقد انجام می شود، بر 
همین اس��اس ضرورت دارد تا شهروندان در استفاده از اسکناس به عنوان یک 

ابزار آلوده به نکات بهداشتی توجه کنند.
در تمام جهان بانک های مرکزی ضمن اعالم توصیه های بهداشتی، نسبت 
به آغ��از فرآیندهایی برای گندزدایی و ضدعفونی اس��کناس ها اقدام کردند 
تا زنجیره ش��یوع کرون��ا را از بین ببرند؛ بانک مرکزی ای��ران نیز در همین 
زمینه توصیه بهداش��تی داش��ته و اعالم کرده، از آنجایی که اسکناس جزو 
اصلی ترین راه های انتقال ویروس کروناس��ت هم وطنان عزیز تا حد امکان از 
ابزارهای پرداخت الکترونیکی اس��تفاده کنید. زمانی که به اس��کناس دست 
زده ای��د، دس��ت خود را به صورت، چش��م، بینی و دهان نزنی��د. با توجه به 
اهمیت موضوع  نحوه اس��تفاده و ضدعفونی اسکناس، چند توصیه از سوی 

کارشناسان اعالم شده است:
* در هنگام اس��تفاده از اسکناس نکات بهداشتی را رعایت کرده و حتما 
از دس��تکش استفاده کنید یا دس��ت خود را به صورت چشم، بینی و دهان 

نزنید و فورا با محلول ضدعفونی کننده یا آب و صابون شست وشو دهید.
* هنگام دریافت پول نقد از دس��تگاه خودپرداز یا در فروشگاه ها، پول را 

در کیسه پالستیکی نگهداری کنید و در صورت امکان گندزدایی کنید.
* برای گندزدایی و ضد عفونی اسکناس بهترین روش شست وشو با مایع 
ظرفشویی و دستمال پارچه ای خیس است؛ حتما بعد از شست وشو پول نقد 

را با آفتاب یا دستگاه خشک کن، خشک کنید.
* اس��کناس های خود را ب��رای ضدعفونی در آب یا محلول نجوش��انید؛ 
جوش��اندن راهکار مناس��بی برای ضدعفونی نبوده و باعث خرابی وجوه نقد 

می شود.
* ضدعفونی اس��کناس با پودر شوینده کاربردی نیست و به کاغذ آسیب 

وارد می کند.
* به هیچ عنوان اسکناس را در محلول سفیدکننده مانند وایتکس و آب 

ژاول قرار ندهید، امکان از بین رفتن اسکناس وجود دارد.
* از اس��تفاده از راهکارهای��ی مانند ق��رار دادن اس��کناس در مایکروویو  

خودداری کنید، اسکناس ساختاری کاغذی دارد و از بین می رود.

بانکنامه

رئیس کل بانک مرکزی به تازگی گفته است که برای کمک به تأمین 
مالی ش��رایط کرونا، عملیات بازار باز توس��عه می یابد. به همین منظور، 
بان��ک مرکزی درحالی هر هفته معام��الت مربوط به عملیات بازار باز را 
اعالم می کند که افزایش ش��دید ذخایر در بازار بین بانکی، سقوط آزاد 
ن��رخ را رق��م زده و وزارت اقتصاد هم در انتش��ار اوراق مقاومت می کند 
بنابراین این سوال مطرح می شود که آیا هم اکنون شرایط برای توسعه 

عملیات بازار باز وجود دارد؟
در پاس��خ به این س��وال، مجید ش��اکری، تحلیلگر مس��ائل بانکی در 
گفت وگو با مهر می گوید: برای بررسی دقیق چگونگی عملکرد و ارزیابی 
موفقی��ت عملیات بازار باز بای��د به موضوع از ابع��اد مختلفی پرداخت؛ 
ب��ه این معنا که باید دید بانک مرکزی چ��ه کرده و این اقدامات چقدر 
کارایی داشته و نوع نگاه بانک ها و دولت به موضوع عملیات بازار باز چه 
بوده است؛ در واقع، کاری که بانک مرکزی در سال 98 انجام داده، این 
بوده است که سقف و کف کریدور نرخ بهره را کاهش داد؛ در گذشته هر 
بانکی که اضافه برداش��ت انجام می داد، باید 36درصد سود می پرداخت، 
اما اکنون که عملیات بازار باز فعال ش��ده، این بدهی وثیقه دار شده و با 

نرخ 17.5 توسط بانک مرکزی در اختیار بانک قرار می گیرد.
ب��ه اعتقاد این کارش��ناس بانکی، بانک مرکزی ب��ا راه اندازی عملیات 
بازار باز ش��رایطی را به وجود آورده که بازار بین بانکی ساماندهی شده 
و نرخ سود منطقی شود، اما باید توجه داشت آنچه که اکنون به عنوان 
عملی��ات بازار باز در حال اجرا اس��ت، جزو مهمی از عملیات به ش��مار 
می رود اما خود عملیات بازار باز نیس��ت؛ چراک��ه برای راه اندازی کامل 
عملیات بازار باز، نیازمند یک کریدور برای نرخ بهره هس��تیم که در آن 

بتوانیم عمل کنیم.
چشم اندازی برای آینده اوراق وجود ندارد

او با بیان اینکه عملیات بازار باز به معنای این است که بانک مرکزی 
درون یک کریدور برای نرخ بهره تولید نرخ کند و ریپو یا همان قرارداد 
بازخری��د اوراق را هم انجام دهد، گفت: این همان دو نوع عملیات بازار 
باز اس��ت که یا باید براس��اس خود اوراق عمل و یا براساس بازخرید آن 
عم��ل کنیم، ولی اصل بر این اس��ت که نرخ از ریپ��و )بازخرید( بیرون 
بیاید و آیین نامه ریپو نیز در س��ال 99 به تصویب رس��یده اس��ت؛ پس 
باید درک کرد که ممکن است مشکالت حقوقی نیز در این میان وجود 

داشته باشد.
ش��اکری با بیان اینکه سرعت خرید و فروشی که باید انجام شود نیز 
مهم است، گفت: یادمان باشد عملیات بازار باز در کشورهای پیشرفته از 
جمله آمریکا، تقریباً از زمانی که بانک های مرکزی این کشورها تأسیس 

ش��ده اند، تا به امروز وجود داش��ته اس��ت؛ در ایران نیز اساس عملیات 
انجام ش��ده بازار باز ضمن اینکه مسیر قابل دفاعی است، اما هنوز کامل 

نشده است.
به گفته وی، نکته بعدی، نوع نگاه بانک ها به عملیات بازار باز اس��ت؛ 
بان��ک برای آن در عملیات بازار باز مش��ارکت می کنند که وقتی ذخایر 
ندارند، از محل این عملیات تأمین مالی کنند؛ این در حالی است که در 
این مدت به خاطر جنس رفتار دولت نس��بت به بانک مرکزی و افزایش 
ش��دید ذخایر در بازار بین بانکی، س��قوط آزاد ن��رخ اوراق در بازار رقم 
خورده و از سوی دیگر، هیچ چشم اندازی برای آینده اوراق وجود ندارد؛ 
ضمن اینکه به زودی نرخ ذخایر قانونی نیز کاهش می یابد؛ پس یک بار 
دیگر میزان نیاز بانک ها به ذخایر کمتر از قبل خواهد ش��د و نس��بت به 

میانگین تاریخی، رقم نرخ به سطح بسیار پایینی می رسد.
ش��اکری معتقد است که بس��یاری از بانک ها هنوز هم نمی دانند که 
به چه ش��کلی باید در عملیات بازار باز مشارکت کنند؛ این در شرایطی 
اس��ت که ذخایر مابین بانک ها نیز هنوز وثیقه دار نش��ده است و بانک ها 
اساس��اً، ب��دون دادن وثیقه به یکدیگر، در بازار بی��ن بانکی از هم منابع 
مال��ی قرض می گیرند و یکس��ری از بانک ها، هم اکن��ون با مازاد ذخایر 
بسیار باالیی مواجه هستند که به راحتی آن را در اختیار سایر بانک های 

متقاضی قرار می دهند.
دافعه وزارت اقتصاد نسبت به انتشار اوراق

او به عدم اس��تقبال دولت نسبت به انتش��ار اوراق اشاره کرد و گفت: 
در وزارت اقتصاد یک ترمز ش��دیدی در مقابل فروش اوراق وجود دارد 
که اس��تدالل پایه ای آن، این است که گفته می شود اگر بنا باشد نسبت 
بدهی ب��ه تولید ناخالص داخلی واگرا باش��د و بدهی برای دولت ایجاد 
ش��ده که باید اصل و س��ود این بدهی را با ش��کل دهی بدهی جدیدی 
که همان اوراق اس��ت، تس��ویه کرد، قرض گرفت��ن از پایه پولی بهتر از 
انتشار اوراق اس��ت که این ادبیات، البته غلط نیست، ولی مسئله اصلی 
آن اس��ت که نس��بت بدهی به تولید ناخالص داخلی به آن معنایی که 
وزارت اقتصاد برداش��ت می کند، واگرا نیس��ت؛ بلکه عدد اس��می تولید 
ناخالص داخلی بزرگ ش��ده است، ولی نس��بت بدهی به تولید ناخالص 
داخلی، کم ش��ده اس��ت؛ پس وزارت اقتصاد این ش��انس را دارد که از 

اوراق استفاده کند.
ش��اکری ادامه داد: نکته دیگر این اس��ت در یک بازار با عمق کم که 
بازارگردان هم نداش��ته اس��ت، بدون اینکه نرخ باالت��ر برود، می توان با 
حض��ور بازارگردان، نتایج بهتر و عمق بیش��تری را تجربه کرد؛ پس نوع 
نگاهی که وزارت اقتصاد به موضوع دارد توأم با کندی اس��ت و روزی به 

این نتیجه می رس��د که باید انتشار اوراق را در دستور کار قرار دهد، اما 
احتماالً دیر خواهد بود.

ای��ن تحلیلگر بانکی با بیان اینکه هم اکن��ون در حال تمرین عملیات 
بازار باز هستیم، افزود: ممکن است زمان زیادی سپری شود تا این بازار 
ج��ا بیفتد؛ ضمن اینکه باید دقت کنیم ک��ه عملیات بازار باز در آمریکا 
اساس��اً میان واسطه های اولیه است و درست است که این بخش، همان 
بانک ها هس��تند ولی خود کس��انی که معامله گران اوراق بهادار هستند 
و خود از جنس بانکداری س��ایه به ش��مار می روند، باعث می ش��وند که 
عم��اًل اثرگذاری و س��رعت اثرگذاری نرخ باالتر باش��د؛ در حالی که در 
ایران بانک ها ممکن اس��ت بگویند به خاطر اینکه ذخایر مازاد به سپرده 
بیش از میانگین تاریخی س��ه تا چهار س��ال گذشته است، عالقه مند به 
حضور در بازار باز نیس��تند، اما فعاالن خارج از بانک نیز چنین شرایطی 

را ندارند.
به اعتقاد ش��اکری، در سایر کش��ورهای دنیا، هر کسی که معامله گر 
اوراق بهادار اس��ت، بخش��ی از عملیات بازار باز به شمار می رود و بر این 
اساس، توصیه این است که عملیات بازار باز را از فقط بانک ها به بیش از 
بانک ها توسعه دهیم که البته در کنار این یک توضیحی هم وجود دارد 
و آن اینکه بانک مرکزی می گوید که اول باید با بانک ها، اجرای عملیات 

بازار باز را تمرین کنیم و بعد به فکر گسترده تر کردن آن باشیم.
باید بازیگران غیربانکی را هم وارد گود کرد

وی با اش��اره به اینکه بانک مرکزی باید در عملیات بازار باز، بازیگران 
غی��ر از بانک ه��ا را دخالت بدهد تا با ای��ن کار، نتایج مثبتی نیز حاصل 
شود، گفت: مشکلی که اکنون وجود دارد، نرخ تنزیل در خرید و فروش 
بازار است که با نرخ تنزیل خارج از بازار فاصله دارد که علت اصلی آن، 
به خاطر نبود بازارگردان اس��ت؛ ضمن اینکه نسبت دارایی های مالی به 
کل دارای��ی خانوار نیز در ایران پایین اس��ت و آمار س��ال 94 می گوید 
که این نس��بت به نحوی است که معادل 83درصد دارایی های ایرانی ها 
امالک و مس��تغالت اس��ت و نیاز داریم که با یک سری دارایی هایی که 

نقدشوندگی باالتری دارند آن را جایگزین کنیم.
ش��اکری معتقد اس��ت که عملیات بازار باز فرصت مناسبی است که 
اگ��ر فقط در چارچوب بانک ها دیده نش��ود، می توان ش��رایطی را برای 
دول��ت فراهم کند که اوراق دول��ت را در ترازنامه خانوارها وارد کند. به 
ه��ر حال، نه باید زیر عملیات بازار باز زده و آن را نفی کنیم و نه اینکه 
فکر کنیم اکنون کل عملیات بازار باز رخ داده و شکل گرفته است، بلکه 
باید تمرین کنیم که عملیات بازار باز را با اس��تانداردهای دنیا در ایران 

پیاده سازی کنیم.

چرا بانک ها در مقابل عملیات بازار باز مقاومت می کنند؟

افزایش شدید ذخایر در بازار بین بانکی

سخنگوی ستاد تسهیالت کرونایی از ارسال 31 میلیون پیامک تقاضای 
وام یک میلیونی کرونا خبر داد و گفت تاکنون 31 میلیون پیامک از سوی 
مردم برای تقاضای وام یک میلیون تومانی کرونا دریافت کرده ایم و مهلت 

ارسال پیامک تا پایان وقت یکشنبه خواهد بود.
حسین میرزایی در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه برای تسهیالت یک 
میلیون تومانی قرض الحس��نه با کارمزد 4درصد به سرپرستان تاکنون 88 
میلیون پیامک از سوی وزارت رفاه برای سرپرستان خانوار یارانه بگیر ایرانی 
ارسال شده است، گفت: البته برخی از سرپرستان خانوار چندین سیم کارت 
به نام شان ثبت شده و برای همه این سیم کارت ها پیامک وام یک میلیونی 
ارسال ش��ده است. به گفته وی، تاکنون 31 میلیون پیامک تقاضای وام با 
ارسال کدملی از سوی سرپرستان خانوار به وزارت رفاه واصل شده است که 
البته بخشی از این پیامک ها تکراری است، چون تعدادی از افراد سرپرست 
خانوار چندین س��یم کارت به نام خود دارند که بعضا با همه س��یم کارت ها 
پیامک تقاضا ارسال کرده اند و برخی از افرادی که شماره ملی خود را پیامک 

کرده اند سرپرست خانوار نیستند.
میرزایی ادامه داد: حتی برخی از افراد که اصاًل در لیست یارانه بگیران قرار 
ندارند، باز هم کدملی خود را برای دریافت وام یک میلیونی ارسال کردند، 

در حالی که شرط دولت برای پرداخت این تسهیالت این است که سرپرست 
خانوار یارانه بگیر باشد. البته به زودی تعداد متقاضیان نهایی به اطالع مردم 
می رسد و در مجموع حدود 23 میلیون خانوار ایرانی یارانه بگیر وجود دارند. 
او همچنی��ن در مورد اینکه برخی از مردم اع��الم کرده اند، پس از دریافت 
پیامک وزارت رفاه، ش��ماره ملی خانوار را به شماره 6369 ارسال کرده ایم، 
اما پاسخی دریافت نکرده ایم، گفت: ممکن است برخی از خانوار ها با شماره 
موبایل غیرسرپرست خانوار پیامک زده باشند یا اینکه به دلیل شلوغی خط 
پاسخ پیامک ها دیر ارسال می شود، بنابراین باید مردم صبر کنند و همین 
که پیامک کدملی آنها به سرشماره 6369 ارسال شد، کافی است. میرزایی 
همچنین در مورد اینکه کسانی که سیم کارت به نام سرپرست خانوار ندارند، 
باید چه بکنند، گفت: باید یک سیم کارت به نام سرپرست خانوار تهیه شود و 
تنها راه احراز هویت سرپرست خانوار و اینکه فرد حی و حاضر و زنده است 
و همچنین خودش متقاضی دریافت تسهیالت یک میلیون تومانی کرونایی 
است، همین داشتن یک سیم کارت به نام متقاضی است و باید در فرصت 
باقیمانده سرپرستان خانوار یک سیم کارت به نام خود تهیه کنند و تا فردا 
یکشنبه س��اعت 24 کدملی خود را به سرشماره 6369 وزارت رفاه ارسال 
کنن��د. وی با بیان اینکه هر کس درباره وام ی��ک میلیونی با مردم تماس 

بگیرد کالهبردار است، به سرپرس��تان خانوار هشدار داد و گفت: از سمت 
وزارت کار هیچ تماسی گرفته نمی شود، هیچ سامانه ای طراحی نشده و هر 
کس به عنوان تلفن یا سامانه می خواهد با مردم تماس بگیرد قطعا یک نوع 
کالهبرداری است همچنین ثبت نام حضوری در کل کشور هم وجود ندارد، 
فقط از طریق سیم کارتی که به نام سرپرست خانوار باشد و با ارسال کدملی 
به سرش��ماره 6369 تقاضای فرد برای دریافت این تسهیالت ثبت می شود 
و الزم نیس��ت با سیم کارت دوس��ت و یا آشنا پیامک داده شود، باید حتماً 

سیم کارت به نام سرپرست خانوار باشد.
به گفته میرزایی، هر سایت یا لینکی که ادعا کند از سوی وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اس��ت و یا به صورت تلفنی ب��ا خانوار ها بخواهد تماس بگیرد، 
قطعا کالهبرداری اس��ت و وزارت رفاه جز از طریق ارس��ال یک پیامک به 
سرپرست خانوار های یارانه بگیر و نیز جز با دریافت شماره ملی سرپرست 
خانوار با سیم کارت به نام وی، هیچ مسیر دیگری برای ثبت تقاضا در نظر 
نگرفته اس��ت. همچنین برای ارس��ال پیامک حتی هزینه ای از سرپرست 
خانوار گرفته نمی ش��ود و ارس��ال پیامک رایگان اس��ت و اگر کس��انی به 
انحای مختلف بخواهند با خانوار های یارانه بگیر تماس بگیرند، قطعا قصد 

کالهبرداری دارند.

سرپرستان خانوارها تنها تا پایان امروز فرصت دارند

۳1 میلیون پیامک برای تقاضای وام یک میلیونی
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چه آینده ای در انتظار بازار سرمایه است؟
استقبال مردم از بورس

نگاه ها به سمت بازار سرمایه است و استقبال از این بازار توسط مردم، روز 
به روز بیش��تر می ش��ود به طوری که در هفته جاری رکورد ثبت نام روزانه 
در س��جام شکسته شد و تاخت و تاز شاخص کل این بازار مرزهای جدیدی 
را کش��ف می کند. در این راستا کارشناسان نیز بر این باورند که اگر موضوع 
کرونا را نادیده بگیریم، رش��د شاخص بورس در سال جاری ادامه دار خواهد 
بود. دامنه رش��د شاخص بورس از سال گذش��ته به سال جدید هم کشیده 
ش��د و به غیر از دو یا سه روز در س��ال 1399، شاخص کل همواره بر مدار 
صعود حرکت کرده است. در همین حال و در شرایطی که شاخص بورس در 
آستانه ورود به کانال 650 هزار واحد قرار گرفت، آمارها از افزایش بی سابقه 
ثبت نام کنندگان در سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( خبر می دهد؛ 
ب��ه طوری که تعداد ثبت نام کنندگان در این س��امانه 18 برابر نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل افزایش یافته است.در 25 روز نخست امسال تعداد 
651 هزار و 959 نفر در س��امانه س��جام ثبت نام کردند تا تعداد کل ثبت 

نام کنندگان در این سامانه از مرز 4 میلیون و 300 هزار نفر عبور کند.
در این راس��تا، یوسف هاش��می، کارشناس بازار س��رمایه در گفت وگو با 
ایس��نا، با تاکید بر اینکه آینده بازار سرمایه به عوامل مختلفی بستگی دارد، 
با اشاره به ش��یوع کرونا در جهان، اظهار کرد: کرونا پدیده مهمی در جهان 
است و شیوع این ویروس واکنش های اقتصادی زیادی را در سرتاسر جهان 
در پی داش��ته اس��ت که در این میان، بورس های دنیا نیز تحت تاثیر کرونا 
ق��رار گرفتند. وی ادامه داد: پیامدهای این ویروس در اقتصاد ایران فعال در 
هاله ای از ابهام است اما احتماال می تواند تاثیر زیادی داشته باشد به همین 
دلی��ل نمی توان وضعیت بازار س��رمایه را دقیق پیش بین��ی کرد اما به طور 
کل��ی به نظر من با توجه به اینکه هنوز بازار س��رمایه پتانس��یل های زیادی 
ب��رای توس��عه دارد و از آنجایی ک��ه بازارهای موازی جذابی��ت زیادی برای 
س��رمایه گذاری ندارند و زمزمه های کاهش نرخ س��ود بانک��ی نیز به گوش 
می رسد احتماال در سال جاری بازار خوبی خواهیم داشت. البته کارشناسان 
در کنار پیش بینی رشد بازار سرمایه، هشدار می دهند که یکی از موضوعات 
قابل توجه برای س��هامداران به ویژه تازه واردان به بازار س��هام این است که 
نباید این انتظار را داشت که شاخص بورس و سهام شرکت های مختلف هر 
روز مثبت و سودده باشد. آنها همچنین بر این باورند که هر رشد و افزایش 
قیمتی در بازار س��هام به اصالح و اس��تراحت نیاز دارد و اینطور نیس��ت که 
همیش��ه بازار سرمایه روند افزایشی داش��ته باشد. از این رو همانگونه که به 
سهامداران توصیه می شود به صورت هیجانی در صف های خرید نروند، نباید 
با منفی شدن یکی دو روزه شاخص و یا افت قیمت سهام شرکت ها، اقدام به 

حضور در صف های فروش کنند.
حواشی نرخ دالر از فردوسی تا نیما

نوس��ان نرخ ارز در مدت اخیر و اختالفی که بین بازار نیمایی و فردوسی 
به وجود آمد، موجب ش��ده تا س��فته بازان و دالالن به سمت سوءاستفاده از 
فض��ای موجود برای القای افزایش قیمت ارز حرکت کنند، در این بین نگاه 
برخی تحلیلگران برای پیش بینی افزایش قیمت ارز و تاکید بر نزدیک شدن 
نرخ نیمایی به بازار آزاد قابل تامل اس��ت. به گزارش ایسنا، سیاست کنترل 
نرخ ارز از موضوعات اصلی س��الیان اقتصاد ایران بوده اس��ت و در گذش��ته 
تجربیات متعددی از جمله تعدیل نرخ ارز، تک نرخی کردن و یکسان سازی 
در اقتصاد کالن ایران حاصل ش��ده است. رویکرد اصلی سیاست ارزی بانک 
مرک��زی در دوره اخی��ر، کنترل نرخ ارز از طریق ری��ال و گردش نقدینگی 
در جامعه اس��ت، که از نگاه برخی کارشناس��ان این تاکتیک نسبت به سایر 
سیاس��ت های گذش��ته نتیجه مطلوب تری برای بازار ارز فراهم آورده است، 
محدود کردن تراکنش های بانکی در س��قف معی��ن، عدم مبادله چک های 
تضمین ش��ده و عدم س��رویس دهی دس��تگاه های پایانه فروش در خارج از 
کش��ور؛ عمال دس��تان دالالن برای انجام س��فته بازی در بازار ارز را بسته و 
محدود کرده اس��ت. این در حالی اس��ت که یکی از روش های س��فته بازان، 
جوسازی در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی است تا با ایجاد تشویش 
به مقاصد س��فته بازانه خویش برس��ند، در این میان یکی از روش های بکار 
گرفته ش��ده، القای افزایش نرخ ارز اس��ت که حتی در اخبار نیز گاها قابل 
مشاهده است؛ موضوعی که با توجه به اهمیت بازار ارز در زندگی عامه مردم 

تاثیر قابل اهمیتی در معیشت آنها دارد.

دریچه

»یک گام به جلو«. این جمله شاه کلید توصیف مدیریت استراتژیک در یک بنگاه 
اقتصادی اس��ت. برای ابرهلدینگی ک��ه 10درصد از س��هامش را آخرین روز کاری 
هفته ای که گذشت، در بورس واگذار کرد، این جمله می تواند حسن ختام تمام حرف 

و حدیث هایی باشد که حول و حوش این واگذاری طی یک هفته اخیر شنیده شد.
به گزارش خبرآنالین، شس��تا یا همان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که 
امسال وارد سی و چهارمین سال فعالیت خود می شود، اواخر هفته گذشته 10درصد 
از س��هامش را در بورس عرضه کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مقامات این 
س��ازمان هدف اصلی از این واگذاری را کمک به افزایش ش��فافیت و نظارت مردمی 
در شس��تا اعالم کردن��د و در مقابل گروهی هم عنوان می کردن��د که این واگذاری 
که به عنوان بزرگترین واگذاری در تاریخ بورس ایران از آن یاد می ش��ود، برای این 

ابرهلدینگ و البته خریداران سهام آن در بلندمدت مشکل ساز خواهد شد.
این روزها س��واالت متعددی درباره این واگذاری مطرح اس��ت. اینکه،آیا واگذاری 
10درصد سهام شستا واقعا به زیان خریداران است و به زودی همین سرمایه اندک 
خود را از دست می  دهند؟ دولت رأسا اجازه فروش سهام شستا را در بورس نداشته، 
چون حق کارگران و بیمه گذاران را فروخته اس��ت؟ یا دولت با کسری بودجه مواجه 
اس��ت و ناچار اقدام به این واگذاری کرده اس��ت؟ اینها نمونه س��واالتی است که در 
روزهای گذش��ته در شبکه های اجتماعی مطرح شد و متعاقب آن البته پاسخ هایی 
که از سوی مقامات دولتی دو نهاد منتفع ارائه شد که به نظر می رسد برخی ابهامات 
همچنان باقی اس��ت. واقعیت این اس��ت که سرعت اجرای این تصمیم سبب شد تا 
ابهامات بسیاری در خصوص این واگذاری، باید و نبایدهای آن باقی بماند. هرچند باید 
امیدوار بود که طی روزهای گذشته، پاسخ های روشن تری از سوی مسئوالن شستا به 
افکار عمومی داده شود که چه هدفی را از این واگذاری با این سرعت دنبال کردند و 

چه برنامه هایی در آینده در دستور کار دارند.
یکی از ش��روط اصلی پذیرش یک شرکت در بورس براساس قانون بازار سرمایه، 
بده��کار نبودن آن ش��رکت به س��ازمان مالیاتی و یا نداش��تن وثایق س��نگین نزد 
بانک هاس��ت. مرحله بعد ارائه امیدنامه و صورت های مالی حسابرسی شده براساس 
زمان بندی اعالم ش��ده در بورس، برنامه کسب و کار )Business Plan( برای سه 
س��ال آینده و سایر موارد تخصصی مرتبط با شرکت متقاضی برای پذیرش در تابلو 
بورس است. تا اینجای کار یکی از ابهامات مطرح شده از سوی برخی افراد که عنوان 

می کردند، شستا زیانده است، با پذیرش در بورس پاسخ داده شده است.

برخی فعاالن اقتصادی مثل پدرام س��لطانی معاون پیش��ین اتاق تهران اخیرا در 
توییتر نوشته بود: »برای ثبت در تاریخ می نویسم. عرضه سهام شستا فروش فرش زیر 
پای تامین اجتماعی کشور است. از سر نادانی، اضطرار یا بی مسئولیتی، از هر چه باشد 
یک ظلم به کارگر و کارفرما و یک خیانت در امانتی است که آنها نزد دولت داشتند. 

پول می خواهید؟ سهام زیرمجموعه ها را بفروشید!«
امروزه یکی از شیوه های تامین سرمایه بنگاه ها، عرضه سهام در بورس است. به جز 
ابزارهای مالی دیگر مثل اوراق قرضه یا بازار ارز که کارکردهای مشخصی در بازارهای 
مال��ی دنیا در جهت تامین نیاز بنگاه های اقتصادی دارن��د، از این ابزارها در اقتصاد 
ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته که البته دلیل عمده آن وابستگی اقتصاد ایران 
به نفت بوده اس��ت. در سال های اخیر، تحریم ها این فرصت را پیش روی دولت قرار 
داده که بدون درآمد نفت دخل و خرج کند و به سایر ابزارهای تامین مالی همانند 
رویه ای که در اقتصادهای دنیا اجرایی می ش��ود، روی بیاورد؛ موضوعی که به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی می تواند منجر به شفافیت و پاسخگویی بیشتر این 
دولت و دولت های بعدی نسبت به اموال عمومی شود. اگر فروش 10درصد از سهام 
تامین اجتماعی در بورس مبنای پیروی از همین رویه در نظر گرفته شود و سپس 
با احتس��اب امیدنامه و برنامه کسب و کاری که شستا هنگام اعالم درخواست خود 
به بورس ارائه کرده جمع بسته شود، روشن می شود که فروش 10درصد از مجموع 
100 هزار میلیارد تومان س��رمایه این ش��رکت در واقع رقم چندان بزرگی نیس��ت 
و نمی ت��وان تعبیر »فروش فرش زیرپ��ای کارگران« را ب��رای آن به کار برد. ضمن 
اینکه ماموریت اصلی سازمان تامین اجتماعی در اصل صیانت از حقوق بیمه شدگان 
اس��ت که این اقدام درست در همین راستا انجام شده است. یعنی تامین مالی برای 
طرح های توسعه ای که این سازمان حداقل برای سه سال آینده برنامه آن را به بورس 
ارائه کرده اس��ت. نکته انحرافی که در البه الی نقدهای مطرح ش��ده در شبکه های 
اجتماعی از جمله توییتر مورد توجه قرار می گیرد، فروش شستا برای جبران کسری 
بودجه دولت است. این در حالی است که شستا هلدینگ زیرمجموعه سازمان تامین 
اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی اس��ت و نه شرکت دولتی، بنابراین قانونا دولت 
نمی تواند آن را بفروش��د و از درآمدش برای کس��ری استفاده کند. از سویی  فروش 
10درصد سهام شستا، معادل 7 هزار میلیارد تومان حتی 3درصد از کسری بودجه 
دولت را جبران نمی کند و قاعدتا دولت می تواند از ابزارهای دیگری مثل انتشار اوراق 

قرضه برای جبران کسری بودجه خود بهره بگیرد که کارایی بیشتری دارند.

نگاهی به چند و چون واگذاری »شستا«

فروش فرش زیر پا یا ایجاد شفافیت؟

فرصت امروز: این روزها س��رمایه گذاری در بازار سرمایه به دلیل رشد قابل توجه 
ش��اخص کل و اهتمام دولت به عرضه بیشتر سهام شرکت های دولتی رونق گرفته 
اس��ت، با این حال بسیاری نگران از حباب زدگی بازار سرمایه، یعنی افزایش شدید 
تقاضا و بی تعادلی در عرضه به خریداران غیرحرفه ای س��هم توصیه می کنند بیشتر 
خرید سهام بنیادین و ارزشمند را دنبال کنند و عملکرد شرکت ها و وضعیت مالی 
آنه��ا در ح��ال و آینده را مدنظر ق��رار دهند. خرید و فروش در ب��ازار طال به دلیل 
همه گیری کرونا همچنان مش��کل اس��ت و معامله نقدی دالر ه��م متأثر از بحران 
همه گیری کرونا کم جان جریان دارد. در جریان افت قیمت ارزهای مجازی بسیاری 
مردم را به خرید بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال تش��ویق می کنند با این حال 
پیچیدگی خرید و معامالت این ارزها، برعکس اس��تخراج آنها با دستگاه های ماینر 

کمتر مورد استقبال بوده است.
تخصیص حداکثر ۲ میلیون تومان به هر کد ملی

دیروز مصوبه هیات وزیران، با موضوع عرضه س��هام شرکت های دولتی در قالب 
ETF ابالغ شد. براساس این مصوبه تازه هیات دولت، 2میلیون تومان به هر کد ملی 

تخصیص می یابد. این مصوبه شامل 4 بند است و در آن آمده است:
* سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی در صندوق های سرمایه گذاری موضوع 
تبص��ره 2 ماده واحده قانون بودجه س��ال 99 کل کش��ور 20 میلیون ریال تعیین 

می ش��ود در صورت فزونی تقاضا بر عرضه از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص 
استفاده خواهد شد.

* هر ش��خص حقیقی )هر کد ملی( می تواند فقط یکبار از تخفیف اعالم ش��ده 
توسط هیات وزیران استفاده کند.

* پنج واحد درصد از تخفیف اعالم ش��ده توس��ط هیات وزی��ران به بازارگردانی 
واحدهای صندوق سرمایه گذاری در همان صندوق تخصیص خواهد یافت.

* در ص��ورت عدم فروش کامل س��هام قاب��ل واگذاری از طری��ق صندوق های 
س��رمایه گذاری س��هام باقیمانده موضوع واگذاری با استفاده از روش ثبت سفارش 

عرضه خواهد شد.
رشد شاخص بورس در اولین روز هفته

در همین حال، ش��اخص کل در اولین روز این هفته 23 هزار و 219 واحد رشد 
کرد و در نهایت به رقم 668 هزار و 981 واحد رس��ید. همچنین شاخص کل )هم 
وزن( با هفت هزار و 973 واحد افزایش به 233 هزار و 531  واحد و شاخص قیمت 

)هم وزن( با پنج هزار و 302 واحد رشد به 155 هزار و 310 واحد رسید.
در معامالت این روز بیش از پنج میلیارد و 775 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 61 هزار و 558 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. همچنین نمادهای 
ف��والد مبارکه اصفهان )فوالد( ب��ا یک هزار و 573 واحد، مل��ی صنایع مس ایران 

)فملی( با یک هزار و 171 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با یک هزار و 59 واحد، معدنی 
و صنعتی گل گهر )کگل( با 840 واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با 
691 واحد صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و 984 واحد، بانک 
ملت )وبملت( با 650 واحد و سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( بیشترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
نمادهای بانک ملت، گلوکوزان، بانک تجارت، پاالیش نفت اصفهان، سرمایه گذاری 
خوارزمی، سالمین و خدمات انفورماتیک نیز از جمله نمادهای پربیننده دیروز بودند. 
گروه شیمیایی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه 237 میلیون و 865 هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار و 651  میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز نزدیک به 254 واحد افزایش داشت و بر روی کانال هشت 
هزار و 438  واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و 770 میلیون برگه س��هم 
به ارزش بیش از 29 هزار و 89  میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. همچنین نمادهای 
س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدکو(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا( ، صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا( 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.

طبق مصوبه دولت، حداکثر 2 میلیون تومان سهام دولتی به هر کد ملی تخصیص می یابد

رشد 2۳ هزار واحدی شاخص بورس
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طرح تشدید نظارت و بازرسی بر بازار ویژه 
ماه رمضان در تهران آغاز شد

معاون نظارت و بازرس��ی سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان 
تهران اعالم کرد که طرح تش��دید نظارت و بازرسی بر بازار ویژه ماه مبارک 
رمضان در تهران از دیروز آغاز ش��د و کاالهای اساس��ی هیچ گونه افزایش 

قیمتی نخواهند داشت.
عزیزاله افضلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این طرح به منظور نظارت 
و کنترل بر بازار و جلوگیری از سوءاس��تفاده احتمالی با حضور دستگاه های 

نظارتی از روز گذشته آغاز شد.
به گفته وی اجرای طرح تش��دید  بازرس��ی بر بازار ت��ا پایان ماه مبارک 
رمضان ادامه دارد و بازرس��ان س��ازمان صمت به هم��راه اتاق اصناف تهران 
ضمن رصد بازار، در صورت مش��اهده هرگونه تخلف، پرونده متخلفین را به 

تعزیرات حکومتی ارسال خواهند کرد.
افضلی با اش��اره به افزایش نیاز مردم به بعضی از اقالم پرمصرف ویژه ایام 
ماه مبارک رمض��ان، تاکید کرد که هیچ گونه کمب��ودی در عرضه کاالهای 
اساس��ی وجود ن��دارد و به هیچ عن��وان افزایش قیمت ص��ورت نمی گیرد. 
همچنین درصورت مشاهده هرگونه افزایش قیمت توسط بازرسان، برخورد 
قانونی خواهد ش��د. معاون نظارت و بازرس��ی سازمان در پایان از هم وطنان 
درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی مراتب را به سامانه 
124 اعالم کنند. به گزارش ایس��نا، طبق اعالم س��ازمان حمایت، 50 هزار 
ت��ن برنج هندی ب��ا قیمت کیلویی حداکثر 8000 توم��ان، به همین میزان 
ش��کر با قیمت کیلویی حداکثر 5900 توم��ان، 25 هزار تن مرغ منجمد با 
قیم��ت کیلویی حداکثر 12 هزار تومان، بیش از 15 هزار تن گوش��ت قرمز 
منجمد با قیمت مصوب کیلویی حداکثر 42 هزار تومان، 50 هزار تن روغن 
خ��ام برای تولید انواع روغن نباتی در س��قف قیمت مصوب و 100 هزار تن 
انواع خرمای مضافتی و کبکاب که با توجه به نوع، کیفیت، وزن بسته بندی 
و سایرمش��خصه های آن توس��ط کارگروه تنظیم بازار اس��تان قیمت گذاری 
می ش��ود، از امروز در فروشگاه های زنجیره ای، اصناف منتخب، میادین میوه 

و تره بار و تعاونی ها برای ماه رمضان عرضه می شود.

 ir ثبت یک میلیون و 200 هزار دامنه 
در کشور

طبق آخری��ن آمار پژوهش��گاه دانش های بنیادی، تاکن��ون بیش از یک 
میلیون و 212 هزار دامنه فعال فارسی در مرکز ثبت دامنه کشوری به ثبت 
رس��یده اس��ت و دامنه ir با بیش از یک میلیون و 204 هزار دامنه  فعال در 

صدر فهرست قرار دارد.
به گزارش ایسنا، دامین یا دامنه )Domain( نامی است که وب سایت از 
طریق آن قابل دستیابی بوده و به طور کلی از دو بخش نام و پسوند تشکیل 
ش��ده است. نام دامنه بخشی اس��ت که گویای نام برند یا فعالیت شما بوده 
و آن را به دلخواه خود انتخاب می کنید. پس��وندهای مجاز و معتبر در واقع 
پس��وندهایی هستند که توس��ط کمیته مخصوص تأیید و تصویب پسوندها 
یعنی آیکن )ICANN( تأیید ش��ده باشند. نمونه های پسوندهای متداول 
com، org و ir هس��تند و انتخاب نام دامنه مناس��ب و س��اده بسیار مهم 
بوده و همچنین در رتبه بندی )Ranking( نتایج جس��ت وجوی گوگل نیز 

تأثیرگذار است.
در ایران، پژوهش��گاه دانش های بنیادی از جمل��ه مراکز اصلی برای ثبت 
دامنه های اینترنتی به شمار می رود و هر کاربری که تمایل به ثبت دامنه ای 
برای بازگشایی سایت خود داشته باشد، باید به سایت این مرکز و یا یکی از 
نمایندگان فعال آن در س��طح کشور مراجعه کند. این پژوهشگاه هم چنین 
آم��اری دقی��ق از دامنه های ایرانی را به دس��ت می دهد. مرک��ز ثبت دامنه 
کشوری ایران زیرمجموعه پژوهشگاه دانش های بنیادی است و وظیفه ثبت 

دامنه ها در ایران را برعهده دارد.
آخرین آمار دامنه های ثبت شده

طب��ق آخرین آمار موجود در مرکز ثبت دامنه کش��وری ایران، از ابتدای 
ثبت دامنه های فارس��ی در کش��ور تاکنون یک میلیون و 212 هزار و 486 
دامنه ثبت ش��ده است و از بین پسوندهای ثبت شده ی فارسی، پسوند ir با 
ی��ک میلی��ون و 204 هزار و 133 دامنه  فعال در صدر قرار دارد که نش��ان 

می دهد بیش ترین سهم متعلق به همین پسوند است.
پس از دامنه ir، دامنه co.ir  با 3967 مورد، دامنه ایران با 1738 مورد 
و دامنه ac.ir با 1304 دامنه ی فعال هس��تند. هم چنین دامنه های دیگری 
وج��ود دارند که کمتر از 1000 مورد به نام آن ها ثبت ش��ده اس��ت. دامنه 
id.ir ب��ا 570 مورد، دامن��ه org.ir با 281 مورد، دامن��ه sch.ir  با 252 
مورد و دامنه gov.ir با 212 مورد نیز در رتبه های بعدی لیست قرار دارند. 
کمترین دامنه ثبت شده نیز متعلق به دامنه net.ir با 29 دامنه فعال است.

علت گرانی حبوبات
چندی پیش اخباری منتش��ر ش��د که خب��ر از افزای��ش قیمت حبوبات 
خصوص��ا لوبی��ا را در س��ال جدید م��ی داد. موضوعی که دبی��رکل اتحادیه 
بنک��داران مواد غذایی علت آن را نه کمبود و کس��ری بار بلکه س��ودجویی 

برخی افراد در فروش بارشان دانست.
قاسمعلی حسنی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در یکی دو ماه اخیر 
در برخ��ی غالت و حبوبات ش��اهد افزایش قیم��ت غیرمنطقی و غیرقانونی 
بودیم، اظهار کرد: این افزایش قیمت به خاطر کمبود یا کسری بار نبود بلکه 

به خاطر سودجویی برخی افراد در فروش بارشان بود.
وی با اش��اره به اینک��ه ایران هم تولیدکننده غالت و حبوبات اس��ت هم 
واردکننده، گفت: با بس��ته ش��دن مرزه��ای وارداتی و صادرات��ی، بعضی از 
کشورها صادرات برخی از محصوالت شان را محدود و ممنوع کردند و همین 
امر باعث ش��د افرادی که بار غالت و حبوبات دارند نیز محصوالت شان را با 
قیمت بیش��تری بفروش��ند.  دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه 
به کش��ورهایی که به ایران حبوبات صادر می کنند اشاره کرد و گفت: عدس 
از کانادا،  نخود از اتیوپی و اس��ترالیا، لوبیا از چین، قزاقس��تان و قرقیزستان 
وارد کش��ور می ش��ود.   وی در ادامه با اشاره به اینکه در ماه رمضان مصرف 
حبوبات و غالت بیش��تر می ش��ود، اظهار کرد: باتوجه به گرم ش��دن هوا و 
شرایط س��ختی که برای نگهداری این اقالم ایجاد می  شود، به نظر می رسد 

قیمت آنها کاهش یابد.
حس��نی با بی��ان اینکه ارزه��ای نیمای��ی و یارانه ای آفت اقتصاد کش��ور 
اس��ت، افزود: این ارزهای دولتی رقابت را غیرمنصفانه کرده اس��ت. عده ای 
دسترس��ی به ای��ن ارزها دارند و ع��ده ای دیگر نیز ندارند. ای��ن افرادی که 
ارز دولت��ی دریافت می کنند ب��ا ارز دولتی خرید می کنند ولی با قیمت آزاد  

محصوالت شان را می فروشند.

اخبـــار

معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت بهداش��ت گفت مجموعاً 3050میلیارد 
تومان از محل منابع مختلف برای مبارزه با کرونا در اختیار نظام سالمت قرار گرفته 
است. 1200میلیارد تومان از تجهیزاتی که خریده شده و در اختیار دانشگاه  ها قرار 

گرفته خریدهای داخلی است.
ب��ه گزارش خبرنگار بهداش��ت و درمان خبرگزاری تس��نیم، دکتر س��ید کامل 
تقوی نژاد در گفتگوی ویدئوکنفرانس��ی با خبرنگاران با بیان اینکه نس��ل جدیدی 
که اآلن خدمات مهم بهداشتی و درمانی را انجام می  دهد جبهه و جنگ ندیده  اند 
اما مجاهدتی نو انجام دادند، اظهار کرد: همکاران ما بدون چشمداشت، جان خود 
را در طبق اخالص گذاش��ته  اند. تعدادی از همکاران ما در صف اول مبارزه با کرونا 
بودند که جان خود را از دس��ت دادند و برای اینکه اذن مقام معظم رهبری مبنی 
بر شهید خواندن آن ها، درست اجرا شود، کارگروهی تشکیل شد تا این مدافعان را 

به دقت مورد بررسی قرار دهند.
وی درخص��وص منابع و اعتبارات مقابله با کرونا تصریح کرد: حدود 40 میلیارد 
تومان تاکنون از طریق مشارکت  های مردمی و خیرین در اختیار دانشگاه  های علوم 
پزش��کی قرار داده شده است و در ش��رایط فعلی برای اینکه اعتماد مردم به نظام 
س��المت را به نمایش بگذاریم نماد کرونا1 و کرونا2 در بورس مطرح اس��ت که در 
کرونا1 سهام خریداری می  شود و در اختیار دانشگاه گذاشته می  شود و در کرونا2 
فرد، س��هام را در اختیار خود نگه می  دارد اما منافع و س��ود آن در اختیار دانشگاه 

علوم پزشکی قرار می گیرد.
وی افزود: از سال 2005 به بعد برای اولین بار این اتفاق افتاد که ما وامی از بانک 

جهانی به میزان 50 میلیون دالر دریافت می  کنیم که کارهای اولیه آن با هماهنگی 
نهادها انجام می  شود و وامی به میزان 130 میلیون یورو توسط بانک توسعه اسالمی 

در حال پیگیری است.
وی ادام��ه داد: 1950 میلی��ارد توم��ان در س��ال 98 و 1100 میلیارد تومان و 
مجموعاً 3050 میلیارد تومان از محل منابع مختلف برای مبارزه با کرونا در اختیار 
نظام س��المت قرار گرفته اس��ت و 1200 میلیارد توم��ان از تجهیزاتی که خریده 
ش��ده و در اختیار دانشگاه  ها قرار گرفته خریدهای داخلی است و هدف ما تقویت 

شرکت  های داخلی است.
وی خاطرنشان کرد: تالش کرده  ایم خرید امکانات از محل خرید تضمینی هیأت 
امنای صرفه جویی ارزی صورت بگیرد و شرکت  های داخلی تولیدکننده برای خرید 
تضمین��ی محلول ضدعفونی کننده، اقالم حفاظت��ی و کارو، مانتیور عالئم حیاتی، 
ونتیالتور و... مشخص شده  اند. تقوی نژاد یادآور شد: یک اتفاق که در اسفندماه سال 
گذشته در بحبوحه کرونا اتفاق افتاد، افزایش 50درصدی حقوق کارکنان غیرعلمی 
دانشگاه  ها بود. این افزایش برای کارکنان قراردادی تبصره 4 و کارکنان شرکتی نیز 
اعمال ش��د و همه نیروها با هر عنوانی که در دانشگاه  ها و وزارت بهداشت مشغول 

کار بودند مشمول این افزایش شدند.
وی اضافه کرد: افرادی که در بخش کرونا فعال بودند تش��ویق خواهند ش��د و 
مرخصی تشویقی متناسب با دوره  ای که در عرصه مبارزه با کرونا قرار داشتند برای 
آنها در نظر گرفته شد و شرایطی فراهم شد تا کارکنان ارتقا پیدا کنند و متناسب با 
کیفیت کار کارکنان بهداشتی به آنها حقوق پرداخت خواهد شد. تفکیک اضافه کار 

از کارانه برای پرس��تاران نیز در س��ال گذش��ته انجام ش��د. البته در زمینه تبدیل 
وضعیت نیروهای قراردادی نیز با س��ازمان امور اداری و استخدامی مکاتباتی شده 

و در حال پیگیری است.
تقوی ن��ژاد با ابراز اینکه در آبان س��ال گذش��ته آزمونی گرفته ش��د و قرار بود 
5000 نفر اس��تخدام شوند، تصریح کرد: در اس��فندماه نتیجه این افراد اعالم شد 
و قبول ش��دگان پیش از این باید مراحل مربوط به جذب، اس��تخدام و گزینش را 
می  گذراندند اما به دانشگاه  های علوم پزشکی اجازه داده شد این افراد بدون گزینش 
به کار گرفته شوند و اگر الزم باشد در شرایط مناسب  تر ممکن است گزینش شوند. 
مجوز به کارگیری 3000 نفر نیرو از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ شد 

و 2500 نفر از آنان پرستار و 500 نفر همکاران امور بهداشتی  اند.
وی ادام��ه داد: همچنین به اس��تفاده همکاران از ذخی��ره مرخصی و مرخصی 
اس��تحقاقی خودشان اجازه داده ش��د و بیش از 19 هزار نفر از داوطلبین امدادی 
که در س��ایت وزارت بهداشت ثبت نام کردند شناسایی شدند و مشخصات شان در 
اختیار دانش��گاه  های علوم پزش��کی قرار گرفته اس��ت. 202 نفر پزشک عمومی و 
725 کارش��ناس پرستاری مش��مول طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان از 
ابتدای اسفند تا اآلن به دانشگاه  ها اعزام شدند و پزشکان عمدتاً در مناطق محروم 
هستند و تقوی نژاد با بیان اینکه پرداخت معوقات به میزان 14هزار میلیارد تومان 
از اعتباراتی که باید از تأمین اجتماعی اخذ و به دانش��گاه  ها پرداخت می  شد انجام 
شد، متذکر شد: 200 میلیارد تومان اعتبار به عنوان پاداش برای کسانی که در صف 

اول مبارزه با کرونا بودند با موافقت رئیس جمهور تخصیص داده و پرداخت شد.

تخصیص ۳050میلیارد تومان به نظام سالمت برای مبارزه با کرونا

خرید ۱200میلیاردی تجهیزات از تولیدکنندگان داخلی

مع��اون امور تولیدات دام وزارت جهاد کش��اورزی درخص��وص معدوم کردن 
جوجه های یک روزه توضیحاتی را ارائه داد. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
جوان، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی درخصوص 
ماجرای معدوم کردن جوجه های یک  روزه، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا 
و به س��بب نبود تقاضا برای خرید مرغ و به دنبال افت قیمت مرغ، قرار ش��د تا 

تولید جوجه یک روزه محدود شود.
او بیان کرد: ش��یوع ویروس کرونا شرایط ویژه ای را برای کشور به وجود آورد. 

در ماه های اخیر تعطیلی بس��یاری از امکان عمومی مانند دانش��گاه ها، س��لف ها، 
رستوران ها و ... را داشته ایم و عالوه بر این، مراسم عروسی هم لغو شد که سبب 

کاهش مصرف مرغ که اصلی ترین گوشت مصرفی بود، شد.
مع��اون امور تولی��دات دام وزارت جهاد اظهار کرد: ام��روز مرغ حدود 3 هزار 
توم��ان کمتر از مصوب مرغداران به فروش می رس��د که این موضوع باعث ضرر 
و زیان س��نگین به این صنعت ش��ده است. در چنین ش��رایطی یکی از راهکار ها 
این بود که تولید جوجه یک روزه محدود ش��ود و در س��تاد تنظیم بازار مصوب 

ش��د به جای 125 میلی��ون قطعه جوجه یک روزه، ماهان��ه 115 میلیون جوجه 
یک روزه تولید ش��ود و بر همین اساس تولیدکنندگان موظف شدند تولید جوجه 

را کاهش دهند.
رضای��ی درخصوص فیلم های منتشرش��ده در فضای مج��ازی مبنی بر معدوم 
کردن جوجه های یک روزه، گفت: این فیلم ها که اخیرا در فضای مجازی منتش��ر 
شده اند، قابل قبول نیستند چراکه قرار نبود خود جوجه ها را معدوم کنند و قرار 

بود تولید تخم مرغ نطفه دار را کاهش دهند.

دبیر کمیته تخصصی ش��یر خراسان رضوی نوش��ت کارخانجات لبنی پرداخت 
روزانه قیمت شیر خام را به چک های مدت دار سه ماه تغییر داده اند.

 به گزارش خبرنگار باش��گاه خبرنگاران جوان، فرزاد نیا دبیر کمیته تخصصی 
شیر خراسان رضوی در یادداشتی نوشت؛ این روزها بازار شیرخام یعنی گاوداران 

و دامپروران وضعیت مناسبی ندارد.
از سویی با کاهش تقاضا، کارخانجات لبنی ضمن کاهش قیمت و پرداخت چند 
ماهه پول ش��یر، خریدش��ان را کاهش دادند و از سوی دیگر به رغم مصوبه ستاد 
تنظیم بازار و پیگیری های وزارت جهاد کش��اورزی جهت صادرات ش��یر خشک 
هنوز اقدام مهمی انجام نشده است. ضمن اینکه برگشت شیر خام از کارخانجات 
رو به افزایش اس��ت. ش��یوع ویروس کرون��ا اوضاع بازار ش��یرخام را وارد بحران 

بی س��ابقه ای کرده است که خیلی از دامداران ش��یر موجود را بدون مصرف دور 
می ریزند یا برای دپوی شیرخشک به کارخانجات شیرخشک می دهند. متاسفانه 
علی رغم اینکه خیلی از این مسائل رسانه ای هم شد، هنوز اقدام درخوری صورت 
نگرفته اس��ت و بیش از یک ماه اس��ت که کشور در مسئله شیر و شیرخشک به 
شکلی س��ردرگم و مبهم عمل می کند. با تصمیم گیری ستاد مبارزه با آثار کرونا 
به ریاس��ت محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، صادرات 10 هزار 
تن شیرخش��ک صنعتی با معرفی دو انجمن شیرخش��ک و صنایع لبنی تا پایان 
فروردین 99 بالمانع شد و به رغم صدور مجوز صادرات در 26 اسفند، متاسفانه 
انباشت شیرخشک ادامه دارد و شرایط به گونه ای است که با اختالف قابل توجه 
زیر نرخ مصوب نیز رس��یده است و کارخانجات لبنی پرداخت روزانه قیمت شیر 

خام را به چک های مدت دار س��ه ماه تغییر داده ان��د. به عبارت دیگر دامداران با 
خرید نقدی علوفه مجبورند شیر خام را به صورت مدت دار بفروشند تا شیر خام 
روی دست ش��ان نماند و برخی دیگر که امید داشتند با تبدیل شیر خام به شیر 
خش��ک صنعتی و صادرات آن، می توانند هزینه های ش��ان را تامین کنند، حدود 
یک ماه اس��ت که درگیر نامه نگاری با وزارت جهاد کش��اورزی و گمرک هستند 
تا مجوز صادرات را کس��ب کنند. خواهشمندیم به فکر 5 میلیون خانواری که به 
صنعت دامداری کشور وابسته هستند باشند. کار سختی نیست که با یک تصمیم 
درس��ت در مقوله صادرات شیرخشک که تجربه بس��یار موفقی هم در سال های 
قبل در آن داشته ایم بتوانیم از بحران خارج شویم و این مسئله توجه ویژه وزارت 

جهادکشاورزی را می طلبد.

قرار نبود جوجه ها را معدوم کنند، باید تولید تخم مرغ را کاهش می دادند

لبنیاتی ها شیر نمی خرند یا چک ۳ ماهه می دهند!

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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وقتی محدودیت ها برداشته شود یعنی سفر 
آزاد شده است

رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت وقتی محدودیت ها برداش��ته شود یعنی 
س��فر آزاد ش��ده و نمی توان توقع داشت مردم از س��فر اجتناب کنند، توقع 

داشتم محدودیت ها ادامه داشته باشد.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از مهر، س��ردار تیمور 
حس��ینی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا محدودیتی ب��رای بعد از 
فروردین و برداش��ته ش��دن محدودیت های ترددی کرونایی از سوی پلیس 
راه در محورها اعمال می ش��ود یا خیر، اظهار داشت: وقتی هیچ محدودیتی 
وجود ندارد، یعنی هر کس��ی می تواند هر جایی برود و اینکه انتظار داش��ته 

باشیم افراد از سفر اجتناب کنند، امری دور از ذهن است.
وی اف��زود: در برخ��ی از محورها از هفته گذش��ته ترافیک س��نگینی را 

مشاهده کرده ایم که این محورها بیشتر منتهی به کالنشهرها بوده اند.
رئی��س پلیس راه راهور ناجا گفت: محورهایی مانند تهران-کرج، پردیس 
و تهران- س��اوه از هفته گذشته ترافیک س��نگین بی سابقه ای در مقایسه با 
هفته های گذش��ته را تجربه کرده اند. به گفته حس��ینی، ترافیک محورهای 
منته��ی ب��ه کالنش��هرها علی الخصوص تهران با توجه به برداش��ته ش��دن 
محدودیت های ترددی و آزاد ش��دن س��فر، کم کم س��نگین تر هم می شود. 
وی در پایان گفت: توقع داش��تیم این محدودیت ها همچنان ادامه پیدا کند 
تا به یک ش��رایط مطلوب از بیماری در کش��ور برس��یم، چرا که پیش بینی 
س��فرها و بازگش��ت ترافیک و عبور و مرور در جاده ه��ا در روزهای تعطیل 

دور از ذهن نیست.

پلیس راهور تهران: افزایش 75درصدی 
تعداد خودرو ها در معابر

 رئی��س پلی��س راهور تهران ب��زرگ گفت امروز و براس��اس اطالعات به 
دس��ت آمده نسبت به روز 30 فروردین سال 98 افزایش 75درصدی تعداد 

خودرو های حاضر در معابر شهری را شاهدیم.
س��ردار محمدرضا مهمان��دار، رئیس پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران 
بزرگ در گفت وگوی تلویزیونی گفت: امروز از ابتدای صبح یعنی از س��اعت 

6 صبح بار ترافیکی در محدوده مرکز شهر تهران شاهد بودیم.
به گزارش فارس، وی افزود: االن هم این ترافیک در به خصوص محدوده 
مرکزی ش��هر تهران وجود دارد و این کار مدیریت ترافیک شهری را مختل 
می کن��د. رئیس پلی��س راهور تهران بزرگ گفت: امروز بررس��ی ها نش��ان 
می دهد که 75 درصد نسبت به سال گذشته و روز 30 فروردین ماه افزایش 
ترافی��ک در مح��دوده مرکزی ش��هری داریم یعنی دو برابر خودرو بیش��تر 
وارد این محدوده ش��ده است. س��ردار مهماندار افزود: نکته دوم بحث نبود 
پارکینگ به اندازه کافی در مرکز ش��هر تهران اس��ت و نبود پارکینگ باعث 
شده که خودرو ها دوبله پارک کرده اند و چند ردیفه کنار هم پارک می کنند 

که این موضوع ترافیک را چند برابر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ادامه این وضعیت نه تنها مشکل محدوده شهر برای 
تردد را حل نمی کند بلکه می تواند مخل کس��ب و کار این عزیزان باش��د و 
اگر قرار باش��د مردم اینگونه بی محابا وارد ش��هر بش��وند نمی توان چیزی را 

کنترل کرد.
رئی��س پلی��س راهور ته��ران بزرگ گفت: م��ردم عزیز باید از س��فر های 
غیرضروری خودداری کنند. هرچند که برخی کسب و کار ها باز شده است، 

اما قرار نیست مردم اینگونه به سمت خرید روی بیاورند.
سردار مهماندار افزود: نکته ای که باید به آن توجه شود این است که همه 
این افرادی که این روز ها وارد خیابان ها می شوند کارمندان نیستند که رفت 

و آمدشان ضروری باشد.
وی ادامه داد: شاهد این مدعای ما این است که اگر همه این افراد کارمند 
بودند نهایتا ما تا س��اعت 9 صبح ترافیک را ش��اهد بودیم نه اینکه امروز تا 

ظهر هم ترافیک در معابر می بینیم.

فرصت ثبت نام برای طرح ترافیک خبرنگاری 
تمدید نمی شود

مدیر واحد س��اماندهی محدوده های طرح ترافیک شهرداری تهران گفت 
مهلت ثبت نام برای طرح ترافیک خبرنگاران تمدید نخواهد شد و آنها تنها 
فردا را برای ثبت نام فرصت دارند. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به 
نقل از فارس، عمار سعیدیان فر  با بیان اینکه 31 فروردین ماه ثبت نام طرح 
ترافیک برای خبرنگاران به پایان می رس��د، گف��ت: خبرنگارانی که تاکنون 
ثبت نام نکرده اند می توانند فردا در س��امانه ته��ران من مدارک خبرنگاری 
خود را بارگذاری کنند. وی تاکید کرد: مهلت ثبت نام تمدید نخواهد ش��د. 
س��عیدیان فر درخصوص متقاضیان کارت بلی��ت مترو نیز افزود: خبرنگارانی 
ک��ه متقاضی کارت بلیت هس��تند نیز می توانند تا ف��ردا تقاضای خود را در 
سامانه تهران من ثبت کنند. پس از پایان ثبت نام، مدارک مورد بررسی قرار 
می گیرد تا صحت سنجی شود و پس از آن سهمیه ها تخصیص خواهد یافت. 
وی تاکید کرد: هنوز دس��تورالعمل جدید اولویت بندی س��همیه ها از سوی 
ش��ورای شهر به ما ابالغ نشده است و براس��اس این دستورالعمل سهمیه ها 
اولویت بندی خواهد ش��د. مدیر واحد ساماندهی محدوده های طرح ترافیک 
شهرداری تهران گفت: تا زمانی که اختصاص سهمیه های سال 99 به پایان 

نرسد سهمیه های ورود به محدوده طرح ترافیک سال 98 اعتبار دارد.

افزایش نرخ تاکسی به بهانه 2 سرنشین در 
صندلی عقب کذب است

مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی قم با اشاره به شایعات درخصوص افزایش 
نرخ کرایه تاکس��ی به دلیل رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
تصریح کرد: این افزایش قیمت از س��مت س��ازمان تاکسیرانی به تاکسی ها 

ابالغ نشده و اخبار حاکی از افزایش نرخ قیمت کذب است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، امیر یزدی  گفت: 
با توجه به شرایط ویژه و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به تاکسیرانان دستور 

داده شده که در صندلی عقب بیشتر از دو مسافر سوار نکنند.
مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی قم ضمن اشاره به ش��ایعات درخصوص 
افزایش نرخ کرایه تاکس��ی تصریح کرد: این افزایش قیمت از سمت سازمان 
تاکس��یرانی به تاکس��ی ها ابالغ نش��ده و اخبار حاکی از افزایش نرخ قیمت 
کذب است. یزدی خطاب به مردم عنوان کرد: مردم از پرداخت هرگونه وجه 
اضافه امتناع ورزند و در صورت تقاضای وجه اضافه از س��مت تاکس��ی ها با 

شماره 137 تماس حاصل نمایند و این اتفاق را گزارش دهند.

در روزهای گذشته، دالالن از تعطیلی بازار سوءاستفاده کرده و در فضای مجازی، 
مرزهای روانی قیمت خودرو را جابه جا کرده اند.

به گزارش جهان نيوز، نمایش��گاه های خودرو از ام��روز، فعالیت خود را با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، مجددا از سر گرفته اند. با این حال ابهام در قیمت خودروها 
در سال 99، سبب شده تا این بازار نخستین روزهای کاری خود در سال جدید را با 

بالتکلیفی و نابسامانی آغاز کند.
هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در هفته گذشته، برای قیمت گذاری 
خودرو در سال جدید با شکست مواجه شد تا قرار بر این باشد که این جلسه احتماال 

در هفته جاری مجددا تشکیل شود.
در روزهای گذشته، دالالن از تعطیلی بازار سوءاستفاده کرده و در فضای مجازی، 
مرزه��ای روانی قیمت خودرو را جابه جا کرده اند. س��عید موتمنی- رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران خودرو- با اش��اره به مش��اهده قیمت هایی نظیر 65 و 70 میلیون 
تومان برای پراید در فضای مجازی گفته است: در شرایطی که نمایشگاه های خودرو 
و مراکز تعویض و ثبت پالک تعطیل اس��ت و معامله ای صورت نمی گیرد، انتش��ار 
قیمت های باال از سوی برخی سایت ها غیرواقعی بوده و از سوی سودجویانی صورت 
می گیرد که به دنبال فروش خودروهای خود هستند و می خواهند، بازارسازی کنند.

بازار خودرو از میانه های دی ماه 98 با افزایش روزافزون قیمت مواجه بود. افزایش 
تقاضا در بازار که هر ساله با نزدیک شدن به عید نوروز اتفاق می افتد، یکی از دالیل 
مهم این سیر صعودی قلمداد می شود. به ویژه اینکه سمت عرضه نتوانسته بود تعادل 
بازار را حفظ کند و از میزان نیاز بازار کمتر بود. این روند تا اواخر بهمن ماه نیز ادامه 
یافت و انتظار می رفت در شب های عید نیز بازار خودرو با وجود قیمت های باال بتواند 

مشتریانی را به سوی خود جلب کند.

با این حال با آغاز اسفندماه و شیوع کروناویروس در کشور، بازار خودرو نیز مانند 
دیگ��ر بازارها، به خواب عمیقی فرو رفت. این خواب معامالتی البته همچنان ادامه 
دارد؛ به ویژه اینکه در ایام تعطیلی بازار، دالالن فرصت را غنیمت شمرده و در فضای 
مجازی قیمت خودرو را به طرز عجیبی افزایش داده اند. گفته می شود در حال حاضر 
هیچ معامله ای در بازار صورت نمی گیرد و فعاالن حرفه ای این بازار از صفرشدن عدد 

معامالت خودرو خبر داده اند.
صاحبان خودروهای ثبت نامی پیشین که بعضا خودروی خود را تحویل گرفته اند 
نیز وارد این بازار شده و به این قیمت گذاری غیرواقعی دامن می زنند. سال گذشته 
گفته می ش��د اگر کس��ی جزو ثبت نام کنندگان قبلی خودرو باشد از 40 میلیون تا 
350 میلیون تومان س��ود کرده است. همچنین اگر ثبت نام کننده جدید باشد نیز 
توانس��ته اس��ت دس��ت کم از 15 میلیون تا 70 میلیون تومان روی قیمت خودرو 

استفاده کند.
اگر مشتری واقعی، دالل و خودروساز را سه بازیگر اصلی بازار خودرو فرض کنیم، 
در این بازی، خودروس��از و مش��تری واقعی دو بازنده قطعی خواهند بود و در برابر 
آن، دالل قرار دارد که با کس��ب س��ود از محل مابه التفاوت قیمت خودروی تحویل 
کارخان��ه تا بازار خودرو به عن��وان بازیگردان اصلی این صحنه و برنده نهایی قلمداد 
می شود. اساس��ی ترین دلیل ایجاد این ش��رایط نیز قیمت گذاری دستوری خودرو 
معرفی می ش��ود. با این حال در بازار انحصاری ایران، این نوع قیمت گذاری از سوی 
برخی تحلیلگران بهتر از آزادکردن قیمت هاس��ت و ش��اید از همین روست که این 

روند همچنان تداوم داشته است.
ورود خودروهای ثبت  نامی به بازار دالالن

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تاکید بر اینکه قیمت های باالی اعالم شده 

برای خودرو کاذبند، به برنا گفته اس��ت: قیمت ها تا امروز که بازار بازگشایی شده و 
فعالیت خود را آغاز می کند، مش��خص نمی شود. سعید موتمنی هشدار داده است: 
مردم باید آگاه باش��ند و از خرید خودرو در شرایط تعطیلی بپرهیزند؛ چراکه مراکز 
ثبت پالک تعطیل هستند و امکان وجود مشکالت حقوقی و سند در این خودروها 

زیاد است.
او چنی��ن افزایش هایی را بیش از هر چیز به نفع واس��طه ها و س��ودجویان این 
بازار دانسته که مشتری سرمایه ای خودرو هستند نه مشتری مصرفی آن. موتمنی 
همچنین تاکید کرده است: 80درصد کسانی که به ثبت نام و خرید مستقیم خودرو 

از شرکت ها می پردازند، با سود 30 تا 50میلیون تومانی آن را مجددا می فروشند.
این در حالی  اس��ت که گفته می ش��ود همه متقاضیان خودرو امکان ثبت نام و 
خرید از کارخانه را ندارند و مجبورند از سطح بازار به تهیه خودروی مورد نیاز خود 
بپردازند؛ در چنین شرایطی، نیاز این دسته از افراد را همان کسانی تامین می کنند 
که موفق به خرید خودرو از کارخانه با قیمت های بس��یار پایین تر شده اند و همین 
افراد به کنترل بازار می پردازند. اکنون مشخص نیست راه چاره این شرایط چیست. 
در سال گذشته با دستور قوه قضائیه، قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی، ممنوع 

شد تا از این طریق ثبات به بازار خودرو بازگردد.
با این حال دیری نپایید که قیمت ها مجددا روی صفحات مجازی نقش بستند و 
فضا بار دیگر برای جوالن دالالن مناسب شد. اکنون بازار خودرو در انتظار روزهای 
آینده و تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار است تا قیمت های قانونی خودرو مشخص 
ش��وند. با این حال مشخص نیس��ت بازیگران این بازار تا چه میزان به این قیمت ها 
پایبند بمانند. کما اینکه در س��ال های گذش��ته نیز این روش قیمت گذاری جواب 

نداده است.

پراید باز هم ترمز برید!

س��امانه هوشمند حمل  و نقل اس��نپ در مس��یر جلوگیری از انتشار ویروس 
کرونا، استفاده از ماسک را برای تمامی رانندگان ناوگان خود الزامی کرده است.

ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، س��امانه هوش��مند 
حمل ونقل اسنپ در مسیر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، استفاده از ماسک را 
برای تمامی رانندگان ناوگان خود الزامی کرده است. این سامانه به منظور حفظ 
س��المت راننده و مسافر و همچنین بهبود بهداشت سفر اقداماتی در نظر گرفته 
که با کمک آنها بتواند فرهنگ اس��تفاده همگانی از ماس��ک را در سفرهایش جا 
بیندازد. در همین راس��تا اسنپ گزینه »عدم استفاده از ماسک« را به اپلیکیشن 
خود اضافه کرده و از تمامی مس��افران دعوت می کند، ضمن اس��تفاده خودشان 
از ماس��ک، عدم اس��تفاده راننده از ماسک را به تیم پشتیبانی گزارش دهند تا با 
شناسایی رانندگان بدون ماسک و اطالع رسانی به آنها، فرهنگ پوشش ماسک در 

تمامی سفرهای اسنپی همگانی شود.

گزینه »عدم اس��تفاده از ماس��ک« در بخش »بازخورد س��فر« قسمت »نقاط 
ضعف« قرار دارد. هر مس��افری بعد از تمام شدن س��فر اسپنی اش با وارد شدن 
ب��ه این بخش می تواند به تیم پش��تیبانی گزارش دهد که آیا راننده از ماس��ک 
اس��تفاده کرده بود یا خیر. در صورتی که مسافر شکایتی مبنی بر»عدم استفاده 
از ماس��ک« را گزارش دهد، تیم پشتیبانی در دو گزارش اول به راننده از طریق 
پیام��ک تذکر می دهد. بعد از این چنانچه مس��افر دیگری ب��ا ثبت گزینه »عدم 
استفاده از ماسک« گزارش دهد که راننده در سفر اسنپی ماسک نداشته، راننده 
به مدت  ش��ش ساعت غیرفعال می ش��ود. در نهایت اگر راننده بار دیگر در سفر 
اس��نپی از ماسک اس��تفاده نکند، برای یک روز کامل کاری غیرفعال می شود و 

هیچ درخواست سفری برای او فرستاده نمی شود.
مقابله با کرونا با تست »ارزیابی بهداشت سفر«

به گزارش روابط عمومی اس��نپ، از زمان انتش��ار خبر شیوع ویروس 

کرونا در سراس��ر کش��ور، این س��امانه اقدامات مختلف��ی را به منظور 
حفظ س��المت کاربران راننده و مس��افر خود انجام داده است؛ آموزش 
و اطالع رس��انی توصیه ه��ای بهداش��تی در تمامی کانال ه��ای ارتباطی 
برای کاربران راننده و مس��افر، تجهیز ناوگان اس��نپ به اقالم بهداشتی، 
ضدعفون��ی ک��ردن خودروهای ناوگان اس��نپ و در نهایت اضافه کردن 
گزینه »عدم رعایت بهداش��ت« به منظور کنترل هرچه بیشتر بهداشت 

سفرها، کارهای مختلفی بوده که تا امروز انجام شده است.
حاال هم که س��ازمان بهداش��ت جهانی و مرکز کنترل و پیش��گیری بیماری 
آمری��کا )CDC( اعالم کردند که اس��تفاده از ماس��ک به پیش��گیری از ابتال به 
ویروس کرونا کمک می کند، این س��امانه با اضافه کردن گزینه »عدم استفاده از 
ماس��ک« به اپلیکیشن خود، در مس��یر فرهنگ سازی استفاده همگانی از ماسک 

قدم برداشته است.

مدیرعامل ش��رکت بهره برداری مترو تهران با اشاره به اینکه آمار مبتالیان به 
کرون��ا در میان کارکنان مترو افزایش نیافته اس��ت، گفت لغو طرح ترافیک آمار 
مس��افران مترو را کاهش داد. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از 
فارس، فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران درباره وضعیت 
مترو در پایتخت با توجه به شروع کرونا اظهار داشت: هر چقدر جذابیت های سفر 
در تهران بیشتر باشد آمار مسافران مترو نیز افزایش می یابد همچنین با تعطیلی 

دانشگاه ها و لغو طرح ترافیک در تهران آمار مسافران مترو کاهش یافته است.

وی با اش��اره به اینکه امروز سرفاصله حرکت قطار در خط 2 مترو به کمتر از 
3 دقیقه رس��اندیم، گفت: از امروز 100درصد ناوگان متروی تهران فعالیت خود 
را آغاز کرده و ظرفیت باالیی در جهت جابه جایی مسافران بهره مند شده ایم تا از 

این طریق رعایت فاصله اجتماعی بهتر انجام گیرد.
نوبخت با اش��اره به اینکه ماموران مترو رعایت فاصله اجتماعی را به مسافران 
تذکر می دهند، گفت: البته این موضوع باید توس��ط خود مسافر اجرایی شود ما 
اطالع رس��انی های الزم را انجام دادیم و حتی برای مس��افران پیامک می فرستیم 

ولی باید توجه داش��ت که ش��هروندان خودشان در اجرای فاصله اجتماعی نقش 
بسیار زیادی دارند و نه تنها در واگن بلکه روی پله برقی و ورودی ها نیز فاصله را 
رعایت کنند. وی در مورد آمار امروز مس��افران مترو گفت: هنوز گزارشی در این 

زمینه واصل نشده و در صورت مشخص شدن اعالم می شود.
مدیرعامل ش��رکت بهره برداری مترو تهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیچ 
فوتی ناش��ی از کرونا در میان پرس��نل و کارکنان مترو تهران نداش��ته  ایم و آمار 

مبتالیان نیز همان 35 نفر بوده و بیشتر نشده است.

استفاده از ماسک برای رانندگان اسنپ الزامی شد

کاهش مسافران مترو با لغو طرح ترافیک
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روز گذش��ته مجتمع بین المللی فناوری و نوآوری در دانش��گاه علوم پزشکی 
شهید بهش��تی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
افتتاح ش��د. همچنین در حاشیه این مراس��م از شش محصول ایران ساخت در 

حوزه پیشگیری و درمان کرونا رونمایی شد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخبگان، س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری 
رئی��س جمهوری در لحظ��ه ورود  از گیت تردد 
و ضدعفون��ی عب��ور کرد و توس��ط این محصول 
ایران ساخت ضدعفونی و دمای بدنش اندازه گیری 
ش��د. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در 
این مراس��م گفت: آمار و اطالعات بیماری کرونا 
در کشور نش��ان می دهد که عملکرد زیست بوم 
فناوری و نوآوری در ای��ن حوزه قابل قبول بوده 
است. زیس��ت بوم فناوری و نوآوری شکل گرفته 
خصوصا در حوزه زیس��ت فناوری در این مس��یر 
کمک کننده بود. شرکت های دانش بنیان و نیروی 

انسانی فعال در این زیست بوم به خوبی و در زمان الزم اقدامات را انجام دادند.
س��تاری ادامه داد: به گونه ای که بس��یاری از محصوالت برای مبارزه با کرونا 
ایران ساخت شد. در حال حاضر انواع کیت های تشخیصی و تجهیزات دیگر در 

داخل تولید می شود که در کنار زحمات کادر درمان و وزارت بهداشت بر روند 
نزولی بیماری تاثیرگذار بوده اس��ت. معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری 
همچنی��ن گف��ت: حمایت دول��ت از این حرک��ت زمینه ب��رای اقدامات برای 
س��ال های آینده و ادامه مسیر را فراهم می کند 

تا آمادگی الزم را در بحران داشته باشیم.
براس��اس این گ��زارش، پ��س از آن مجتمع 
بین المللی فن��اوری و نوآوری افتتاح ش��د، در 
این مجتمع قرار است مراکز شتاب دهنده حوزه 
س��المت مس��تقر ش��وند تا با فعالیت های آنها 
شاهد ش��کوفایی بیشتر زیس��ت بوم فناوری و 

نوآوری در کشور باشیم.
در حال حاضر دو مرکز ش��تابدهی در حوزه 
فارماکولوژی��ک و غذا در این مجتمع مس��تقر 
هستند و قرار است هش��ت شتاب دهنده دیگر 
نیز به این لیس��ت افزوده ش��ود. دارو، آرایشی 
و بهداش��تی، بایوتکنولوژی و دیجیتال سالمت 
حوزه هایی اس��ت که در ای��ن مراکز فعالیت می کنن��د. محصوالتی مانند دارو، 
تجهیزات پزش��کی و نرم افزارهای مرتبط در این مراکز ایران س��اخت می شود. 

استارت آپ ها در این مراکز فعالیت خود را توسعه می دهند.

در ط��ول یک دهه زنجیره ارزش در زیس��ت بوم گیاه��ان دارویی به تدریج 
ش��کل واقعی خود را پیدا کرده اس��ت. ب��ا توجه به کاربردهای بس��یار متنوع 
گیاهان و ترکیبات طبیعی گیاهی ش��اید بهتر آن باشد که به جای کاربرد واژه 

گیاهان داروی��ی، از واژگان دقیق تری همچون 
واژه گیاهان صنعتی استفاده کنیم.   به گزارش 
مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، زنجیره ارزش و تولید 
در زیس��ت بوم گیاه��ان دارویی به ویژه در 10 
سال اخیر دچار تحوالت ساختاری شده است. 
محمدحس��ن عصاره، دبیر ستاد توسعه علوم و 
فناوری گیاهان دارویی و طب س��نتی معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری درباره 
اهمی��ت و وجه غالب صنعت��ی گیاهان دارویی 
میگوی��د: با توجه به کاربردهای بس��یار متنوع 
و مختل��ف گیاهان و ترکیب��ات طبیعی گیاهی 
در عرصه های دارویی، آرایش��ی و بهداش��تی، 

غذایی، دمنوش و نوش��یدنی ها، عطرس��ازی و صنعت خوش��بوکننده ها، دباغی 
و رنگرزی و … ، ش��اید بهتر آن باش��د که به جای کاربرد واژه گیاهان دارویی، 
از واژگان وس��یع تر و دقیق ت��ری همچون واژه گیاهان صنعتی اس��تفاده کنیم. 

وی صنعتی س��ازی هرچه بیشتر این عرصه و گذار از روش های سنتی فرآورش 
به روش های مبتنی بر فناوری را از جمله س��تون های سیاس��ت گذاری س��تاد 
توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب س��نتی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری دانست.  این سیاست گذاری 
و تکمیل گذار از روندهای مرس��وم و قدیمی 
به س��مت صنعتی س��ازی گیاه��ان دارویی و 
ترکیبات طبیعی گیاهی، ریش��ه در واقعیات 
اقتصادی دارد.  رش��د تقاض��ای جهانی برای 
فرآورده های دارویی، بهداش��تی و... مبتنی بر 
محصوالت گیاهی، باعث شده است تا فناوری 
و صنایع پایین دس��تی مربوط ب��ه داروهای 
گیاهی و گیاهان دارویی رش��د چش��مگیری 
داش��ته باشد.  براس��اس برنامه ششم توسعه، 
صادرات گیاهان دارویی ت��ا پایان این برنامه 
باید رشد قابل مالحظه ای داشته باشد. بر این 
اس��اس ستاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان 
دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری در تالش است تا با جذب سرمایه 
و ایجاد تحرک بیش��تر میان فعاالن بخش خصوصی، بتواند اجزای مختلف این 

زنجیره بزرگ صنعتی را به سمت تکامل بیشتر هدایت کند.

گیاهان دارویی با فناوری به »گیاهان صنعتی« تبدیل شده استرونمایی از 6 محصول ایران ساخت برای مبارزه با کرونا

ژاپ��ن از اعطای کمک ۲/۲ میلیارد دالری به ش��رکت های بومی خود خبر داده 
اس��ت. به واسطه  این کمک هنگفت، شرکت های ژاپنی مجاب خواهند شد خطوط 

تولید خود را از چین خارج کنند.
هفته  گذشته رسانه  South China Morning Post در گزارشی مدعی شد 
که ژاپن قصد دارد ۲/۲ میلیارد دالر از بسته  حمایتی ویژه  ۹۹۳ میلیارد دالری را که 
برای مبارزه با آثار ناشی از همه گیری ویروس کرونا تدارک دیده است برای هدفی 
ویژه کنار بگذارد. ظاهرا دولت ژاپن این ۲/۲ میلیارد دالر را در اختیار شرکت های 
بومی می گذارد تا آنها خطوط تولید خود را از کشور چین خارج کنند؛ اقدامی که 
احتماال عواقب متعددی برای بس��یاری از ش��رکت های ژاپنی فعال در حوزه  تولید 

دوربین و لنز، به  همراه خواهد داشت.
براس��اس گزارش منتشرش��ده، ۲/۲ میلی��ارد دالر موردبحث قرار اس��ت به دو 
قسمت برای عملی کردن اهداف مختلف، تقسیم شود. تقریبا ۲ میلیارد دالر از این 
مبلغ در راس��تای کمک رسانی به شرکت های ژاپنی برای برگرداندن خطوط تولید 
محصوالت شان به داخل خاک ژاپن صرف خواهد شد. از طرفی ۲00 میلیون دالر 
باقی مانده به ش��رکت ها به  منظور انتقال خطوط تولید به دیگر کش��ورهاِی غیر از 
ژاپن، کمک خواهد کرد. ژاپن از این طریق سعی می کند کمک های مختلفی برای 
آن دس��ته از شرکت های حاضر در زنجیره های تولید که بومی این کشور نیستند 

نیز ارائه دهد.
از زمان اتخاذ این تصمیم توس��ط دولت ژاپن، کارشناس��ان مختلفی به بررسی 
 Digital Photography Review  جوان��ب آن پرداخته ان��د. از طرفی رس��انه
تصمیم گرفته اس��ت با مدیران اجرایی شماری از شرکت های فعال در حوزه  تولید 
دوربی��ن و لنز تماس بگیرد و نظر آنها را در مورد بس��ته حمایتی ویژه ژاپن جویا 
شود. توشیهیس��ا لیدا، مدیرکل بخش تولید محصوالت تصویربرداری الکترونیکی 
 Digital  و دس��تگاه های ن��وری در ش��رکت فوجی فیل��م،  در مصاحبه با رس��انه
Photography Review سخنانی جالب در این زمینه به زبان آورده است. او در 
پاسخ به سؤال خبرنگار این رسانه در مورد بسته  حمایتی ژاپن و اثرات احتمالی آن 

روی تولیدات فوجی فیلم، گفت:
طی سال های گذشته تولید محصوالت در چین با تغییرات بسیار زیادی مواجه 
شده است. چالش های متعددی در این زمینه وجود دارند که از بین آنها می توانم 
به چنین مواردی اشاره کنم: وجود قطعات موردنیاز، در دسترس بودن نیروی کار 
کافی، باالرفتن هزینه های نهایی تولید محصوالت، جنگ اقتصادی چین و ایاالت 
متح��ده  آمریکا و اخیرا، همه گیری ویروس کرونا. ما هنوز به  منظور تأمین قطعات 
الکترونیکی و مکانیکی موردنیاز برای تولید محصوالت مان به شدت به چین وابسته 

هس��تیم، با این حال از مدت��ی پیش روند تهیه  قطعات موردبح��ث را از برخی از 
شرکت های فعال در خارج از چین، آغاز کرده ایم.

طرح اس��تمرار کس��ب و کار )COOP( هم��واره جزو یک��ی از اقدامات مهم در 
اس��تراتژی های کسب و کار ما بوده اس��ت. ما در گذشته از فجایعی نظیر زمین لرزه 
و س��یل درس های زیادی یاد گرفته ایم و دقت زیادی را به  کار بس��ته ایم تا بتوانیم 
خودمان را برای هرگونه ش��رایطی که ممکن است برای زنجیره  تأمین مشکل ساز 

شود، آماده کنیم. کووید 1۹ نیز از این قاعده مستثنی نیست.
توشیهیسا لیدا در ادامه  مصاحبه خود در مورد فعالیت های فعلی فوجی فیلم در 
حوزه  تولید محصوالت گفته است که این شرکت خطوط تولید دیگری نیز در خارج 
از چین دارد. این شرکت های تولیدی تحت مالکیت فوجی فیلم در ژاپن و فیلیپین 
ق��رار دارند. او همچنین می گوید فوجی فیلم چندین کارخانه  فرعی دیگر نیز دارد. 

لیدا در این رابطه می گوید:
کیفیت تولید در تمامی شرکت های تولیدی ما به دقت موردنظارت قرار می گیرد 
تا تمامی محصوالِت ساخته شده دارای یک نوع استاندارد باشند. ما به منظور تولید 
محصوالت به تمامی المان ه��ای مهم و تأثیرگذار نظیر ظرفیت کارخانه ها، هزینه 
تولید و مدت زمان صرف ش��ده برای تولی��د محصوالت نگاه می کنیم. ما همچنین 
معیارهایی دیگر نیز در نظر می گیریم تا در نهایت بتوانیم محصوالت را به ش��کلی 

مناسب به کاربر ارائه دهیم.
با وجود ارائه  بس��ته  حمایتی از سوی دولت ژاپن، توشیهیسا لیدا می گوید هنوز 
از احتمال اثرگذاری این بسته روی تولیدات فوجی فیلم، اطمینان ندارد. او در این 
رابط��ه می گوید: »خیلی زود اس��ت که بخواهیم از احتم��ال خارج کردن خطوط 
تولیدمان از چین س��خن به  میان بیاوریم. در ضمن اگر این اتفاق نیز عملی شود، 
نمی توانی��م بگوییم که چه تعداد از خطوط تولید قرار اس��ت به ژاپن بیایند و چه 
تعداد از آنها به کشورهای دیگر منتقل شوند، با این حال ما قصد داریم همچنان به 
نظارت روی شرایط فعلی ادامه دهیم و در مواقع نیاز، اقدامات الزم را به کار ببریم.«
به  طور کلی بررسی های انجام شده نشان می دهند که احتماال تصمیم اخیر دولت 
ژاپن برای درنظرگرفتن بودجه به  منظور خروج خطوط تولید شرکت های بومی از 
چین، نمی تواند آنطور که انتظار می رود، تأثیر بس��یار زیادی روی صنعت عکاسی 
بگذارد. بدون درنظرگرفتن این حقیقت که صنعت عکاس��ی در مقایس��ه با دیگر 
صنعت ها به میزان زیادی شناخته شده نیست، نباید فراموش کنیم که حتی پیش 
از همه گیری کووید 1۹ نیز صنعت عکاسی روزهایی فوق العاده سپری نمی کرد و به 
 همین دلیل سرمایه گذاری روی چنین بازاری نمی تواند کاری چندان منطقی باشد. 
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تولید داروهای پیش��رفته برای درمان بیماری ه��ای صعب العالج و العالج از 
جمله نیازهایی اس��ت که در صنعت دارویی کش��ور وج��ود دارد. توجه به این 
نیاز یکی از اولویت هایی اس��ت که در کارگروه داروهای پیش��رفته ستاد توسعه 
زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری مدنظر قرار گرفته است. داروهایی که 
در کن��ار افزایش توان و ظرفیت کش��ور در تولید داروه��ا، مرهمی بر دردهای 

بیماران است.
به همین دلیل در س��ال های اخیر تالش ها برای تولید و عرضه مولکول های 
نوین دارویی در کشور بیشتر شده است و ما هم در کارگروه این مهم را پیگیری 
می کنی��م تا با تولید این مولکول ها که بس��یار گران قیم��ت و با فناوری باالیی 

هستند، نیازهای داخلی کشور را با کمک همه ظرفیت های داخلی تامین کنیم.
از جمله اقدامات مان در این حوزه، ایجاد و راه اندازی شتاب دهنده ها 
اس��ت. با همین ه��دف هم تاکنون یک ش��تاب دهنده در زمینه تولید 
مولکول های ضد س��رطان تش��کیل ش��ده اس��ت و ب��ه زودی دومین 

شتاب دهنده هم راه اندازی خواهد شد.
ب��رای پیش��برد اهداف مان اق��دام ب��ه هم افزای��ی و همگرایی میان 
دانش��گاه ها مراکز تحقیقاتی و پارک های عل��م و فناوری کرده ایم تا با 

این کار ظرفیت بالاستفاده ای در این زمینه نماند.
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شتاب تولید داروهای پیشرفته
عباس کبریایی زاده  - دبیر کارگروه داروهای پیشرفته ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دولت ژاپن از اختصاص اعتبار 2/2 میلیارد دالری به 
شرکت های بومی خود برای خروج از چین خبر داد

بیل گیتس به سیبل طرفداران تئوری توطئه ویروس کرونا تبدیل شده است

دریچــه

دس��تگاهی به نام سیموالتور کانال، قطعه ای اس��ت که صنعت مخابرات کشور آن را 
عموماً با خرید از یک شرکت کانادایی تامین می کرد. با خرید این شرکت از سوی یک 
ش��رکت آمریکایی و ایج��اد تحریم و ممنوعیت فروش، فرصت��ی مغتنم در اختیار یک 

شرکت دانش بنیان ایرانی، قرار گرفت تا نسبت به بومی سازی آن اقدام کند.
 سروش اخالقی اصفهانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان سامانه امواج سروش در این  
باره گفت: از این قطعه در سیس��تم مخابراتی کش��ور برای تست عملکرد مودم استفاده 
می شود. پیش از این در کشور تولید نمی شد و نیاز داخلی غالباً با خرید از یک شرکت 
کانادایی تامین می ش��د. این ش��رکت کانادایی از سوی یک شرکت آمریکایی خریداری 
شد و آنها دیگر حاضر به فروش این دستگاه در کنار محصوالت دیگر به ایران نبودند.

یک شرکت دانش بنیان ایرانی در 
صنعت مخابرات داخلی جایگزین 

بیل گیتس که پس از شـیوع کرونا فعالیت خود را دوچندان کرده و با اهدای کمک مالی 
و سـرمایه گذاری هنگفت در پی توسعه واکسن است، به سیبل طرفداران تئوری توطئه و 
کسانی تبدیل شده که در رسانه های اجتماعی به انتشار اطالعات نادرست دست می زنند.
به گزارش دیجیاتو، فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب این روزها شاهد اوج گرفتن 
مطالبی اسـت که گیتس را هـدف گرفته و او را به خلق ویـروس کرونا برای به جیب زدن 
میلیاردها دالر از فروش واکسن یا طراحی نقشه ای شیطانی برای کاهش جمعیت جهان از 

طریق کووید-19 متهم می کنند.
به گفته نیویورک تایمز، دروغ پراکنی علیه گیتس شـامل انتشـار بیش از 16 هزار پست 

در فیس بوک طی سـال جاری می شـود که بیش از 900 هزار الیک و نظر دریافت کرده اند. 
طی ماه های اسـفند و فروردین هـم یوتیوب میزبان ویدئوهای بسـیاری در این باره بوده 
که تقریبا 5 میلیون بار از سـوی مخاطبان مشـاهده شده اند. براساس برآوردهای موسسه 
تحلیلگر Zignal Labs انتشـار اطالعات نادرسـت درباره مدیرعامل سابق مایکروسافت 

گسترده ترین دروغ پراکنی مرتبط به ویروس کرونا است.
دلیـل ایـن حجم از نفرت علیه گیتس مشـخص نیسـت، امـا وی پس از شـروع بحران 
فعالیت هـای خـود را دوچندان کرده و با اشـاره به هزینه هنگفت تولید واکسـن کرونا از 
کشورهای بزرگ صنعتی خواسته برای تولید و پخش واکسن ویروس کرونا سرمایه گذاری 
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مدارس و دانشگاه ها اولین مراکزی بودند که تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا 
تعطیل ش��دند، اما تعطیلی مدارس به معنای تعطیل��ی آموزش نبود و در این 
روزهای قرنطینه خانگی بازار آموزش های مجازی و آنالین مدارس گرم ش��د. 

آموزش هایی که قرار اس��ت عدالت آموزش��ی در 
کشور را محقق کند و لطمه ای به روند تحصیلی 
مدارس و دانش��گاه ها وارد نشود. سیستمی نوین 
که کوله باری از تجربیات را برای نظام آموزش��ی 
کش��ور به همراه خواهد داش��ت.  وزارت آموزش 
و پ��رورش هم ب��ا راه اندازی ش��بکه ای همه گیر 
و سراس��ری در کش��ور به این سیس��تم جدید 
آموزشی، ساختاری منطقی و یک شکل داد و همه 
دانش آموزان سراسر کشور زیرمجموعه این سایت 
نوپا با معلمان و مدیران مدرسه در ارتباط هستند 
و آموزش های درسی را بی وقفه دریافت می کنند. 
برگزاری آنالین کالس ها در ایران یکی از تجربیات 
جدید و شاید مورد نیازی است که این روزها در 

ش��رایط بحرانی کرونا مورد استفاده قرار گرفته است. آموزشی که در سال های 
تحصیلی آینده و در تعطیالت ناخواسته ای که پیش می آید به کار خواهد آمد 
و از ایجاد وقفه در یادگیری و آموزش پیشگیری می کند. در یک تعریف ساده 

می توان یادگیری یا آموزش آنالین را یک آموزش برنامه ریزی شده دانست که 
افراد در محیط هایی جدا از هم اما زیر یک س��قف متحد آموزش��ی مبتنی بر 
فناوری  اطالعات و ارتباطات آموزش می بینند. به همین دلیل آموزش آنالین، 
ب��ه فناوری های ارتباطی و نهادی برای طراحی 
و برنامه ری��زی آموزش نیازمند اس��ت. آموزش 
آنالین باید شامل دو طرف ارتباط، یعنی مدرس 
و یادگیرنده باش��د. قرن بیست و یک که دیگر 
اینترنت و ابزار ارتباطی به یک وس��یله ضروری 
ب��رای همه تبدی��ل ش��ده و در دورترین نقاط 
کش��ور هم رخنه کرده، شرایط توسعه خدمات 
آنالین هم فراهم ش��ده اس��ت که بای��د از این 
فرصت ناب در کنار خانه نشینی دانش آموزان و 
دانش��جویان برای توسعه این خدمات بهره برد. 
سیستم پیاده سازی یادگیری مجازی با کمک 
مجموعه ای از نرم افزارهای آموزش��ی امکانپذیر 
اس��ت. س��امانه مدیریت آموزش��گاه که بنا به 
اهداف مدیریت آموزشی در آموزشگاه های حضوری پیاده سازی می شود و سایر 
ابزارهای مدیریت آموزش الکترونیکی بنا به نوع درخواست مخاطبان،  به صورت 

جداگانه و یا همگی با هم می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

یازدهمین جلس��ه کارگروه تعامل پذیری دول��ت الکترونیک با حضور رئیس 
کارگ��روه و نمایندگان وزارت اقتص��اد، وزارت ارتباط��ات، وزارت اطالعات، قوه 
قضائیه، س��ازمان برنامه و بودجه، س��تادکل نیروهای مس��لح، نیروی انتظامی، 

بانک مرکزی، وزارت کش��ور و سازمان امور اداری 
و استخدامی به صورت آنالین برگزار شد. در این 
جلس��ه رضا باقری، رئیس کارگروه تعامل پذیری 
دولت الکترونیک و دبیر ش��ورای اجرایی فناوری 
اطالعات با اش��اره ب��ه اقدامات در دس��ت انجام 
برای تس��هیل فعالیت کس��ب و کاره��ای حوزه 
فناوری اطالع��ات با هم��کاری معاونت علمی و 
فن��اوری رئیس جمهور گفت: ب��رای آنکه بتوانیم 
نیازمندی های کس��ب و کارها برای دسترسی به 
س��رویس های دولت الکترونیک را فراهم کنیم، با 
همکاری س��تاد توس��عه دیجیتال معاونت علمی 
فراخوان گس��ترده ای منتش��ر کردیم و از کسب 
و کارها خواس��تیم تا نیازمندی های خود را برای 

دسترس��ی به API دستگاه های دولتی اعالم کنند. وی ادامه داد: بر این اساس 
تاکنون یک س��ری از API های دس��تگاه های اجرایی شناسایی شده است؛ در 
اقدام��ی دیگر عالوه بر آنکه بخش خصوصی نیازمندی خود را اعالم می کند، از 

بخش دولتی هم خواس��تیم که در این زمینه پیشگام باشد و شرایط دسترسی 
به سرویس های دیجیتال دولتی را به بخش خصوصی فراهم کند. به این ترتیب 
آنجا که تالقی عرضه و تقاضای API صورت می گیرد امکان دریافت و دسترسی 
به س��رویس های دولت الکترونی��ک به راحتی 
اتفاق می افتد. بر این اساس در یازدهمین جلسه 
کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مصوب 
شد تا در مرحله اول داده های دستگاه های دولتی 
و اجرایی در ابتدا به پیشنهاد خود دستگاه های 
دولتی باز شود و پس از آن اگر بخش خصوصی 
نیاز به داده دیگری از دستگاه های دولتی داشت، 
اجازه دسترس��ی به آن API نیز صادر ش��ود. 
طبق این مصوبه کارگ��روه تعامل پذیری دولت 
الکترونیک، دسترسی به داده های دولت و انتشار 
آن در قالب س��امانه یکپارچ��ه data.gov.ir و 
همچنین وبگاه هر دس��تگاه ص��ورت می گیرد. 
در همین حال باقری اصل با اش��اره به نش��ت 
اطالعات شناسنامه ای ۸0 میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت 
احوال و وزارت بهداشت در اواسط فروردین ماه امسال نیز از پیگیری این موضوع 

و تذکر و هشدار به دستگاه های خاطی در قالب نامه مکتوب خبر داد.

دسترسی کسب وکارهای آنالین به داده های دولتی ممکن شدکرونا حریف آموزش نشد؛ تجربه  تازه ایرانی در سایه ویروس فراگیر جهانی

شناس��ایی، سنتز و فهم خواص نانوبیو مواد پیشرفته مسیری است که محققان 
کش��ور از طریق اهدای یک کرسی پژوهشی در حال پیمودن آن هستند تا تربیت 
نیروی متخصص و کارآمد همراه با پیشرفت علمی در این حوزه باشیم. این حوزه 
اهمیت های بسیاری دارد که یک نمونه کلیدی آن توسعه نانوساختارهای ابتکاری 

برای گندزدایی و حذف آالینده های خطرناک صنعتی و بیمارستانی است.
 ب��ه گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، »س��نتز و مشخصه یابی مواد پیش��رفته برای کاربردهای نوین« عنوان 
کرس��ی پژوهشی است که با پش��تیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
معاونت علمی در حال انجام اس��ت. هدف این کرس��ی پژوهشی شناسایی و درک 
مکانیزم عمل چند نس��خه جدید از این مواد برای دستیابی به دانش فنی ساخت 

و کاربرد آنها است.
نانوکامپوزیت های برگ دار ش��ده نمونه ای از اینگونه مواد هستند که برای بهبود 
ش��رایط زیست محیطی همچون سالم س��ازی هوا و آب و تولید انرژی پاک کاربرد 
دارند. پس درک رفتار نانو مواد پیش��رفته می تواند کمک زیادی به ارتقای کیفیت 
زندگی و خنثی سازی آالینده های بیولوژیکی و صنعتی کند. این کرسی پژوهشی به 
تحقیق پیرامون نحوه عملکرد، چگونگی دستیابی و آسان سازی سنتز یک یا چند 

نمونه منتخب نانوبیو مواد خدمت رسان پیشرفته می پردازد.
 توانمند در تخریب گستره وسیعی از مواد خطرناک آلی

س��ید خطیب االس��الم صدرنژاد، مجری این کرسی پژوهش��ی درباره ضرورت 
دس��تیابی به دانش نانومواد پیش��رفته گفت: ویروس کرونا نمونه ای از یک نانوذره 
طبیعی )یا ساختگی( جهش یافته است که زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. 
تاثیر این ماده بر شرایط محیط زیست، دگرگونی و پایداری سامانه های صنعتی و 
اقتصادی اکنون بیش از پیش آشکار شده است. نقش کلیدی فعالیت های تحقیقاتی 
برای دفع معضل ناشی از فراگیری حمله کووید 1۹ بر کسی پوشیده نیست. یکی 
از راه حل ها اس��تفاده از فتوکاتالیست های نانوس��اختار غیرهمگن از جنس نیمه 

هادی های باکتری کش است.
وی ادامه داد: این مواد کارایی خود را در تخریب گستره وسیعی از مواد خطرناک 
آلی، میکروبی و بعضا ویروسی به کمک تابش UV نشان داده اند. اکسید تیتانیوم 
نانومت��ری، فعال تری��ن نمونه این مواد اس��ت که به کمک ان��رژی فوتون می تواند 
آالینده ه��ای خطرناک را تجزیه کند و ویروس ها را از بین ببرد. پوش��ش دهی این 
ماده روی المپ های UV برای تصفیه هوای محیط های بیمارستانی مانند بخش 
مراقبت های تنفسی و نیز آمبوالنس های حمل بیماران کرونایی، به عنوان یک گام 

برای حل مشکل آلودگی قابل طرح است.
 به گفته صدرنژاد، گندزدایی پس��اب های بیمارس��تانی، س��اخت ماس��ک های 
ضدویروس و طراحی سامانه های تولید هوای پاک گزینه های قابل توصیه دیگری 
برای استفاده در کشورهای دارای تابش فراوان خورشید مانند ایران هستند. با توجه 
به ضرورت افزایش س��رعت عمل و تس��هیل کاربری در مراکز بهداشتی و درمانی، 
دارابودن سطح ویژه بزرگ برای مواد ضدعفونی کننده حیاتی است. بنابراین توسعه 
سامانه های نانوساختار غیرمتمرکز، به خصوص در کالنشهرهایی که با مشکل حجم 
زیاد آلودگی مواجهند، عالوه بر کاهش بار مراکز بهداشتی و درمانی، نقش حیاتی 
در توس��عه پایدار، ارتقای سطح س��المت عمومی و حفاظت از محیط زیست را به 

همراه دارد.
 رفع مشکالت صنعت

وی در بخش بعدی سخنان خود درباره اینکه اهدای این کرسی پژوهشی تا چه 
میزان به کشور برای دستیابی به دانش نانومواد پیشرفته کمک می کند توضیحاتی 
ارائ��ه داد و اف��زود: نتیجه فعالیت های روزآمد علم��ی و تحقیقاتی )علی رغم همه 
محدودیت ها( باعث رش��د فناوری و تربیت نیروی انس��انی کارا و مبارز در داخل 

کشور است. از آنجا که پژوهش درباره مواد پیشرفته، نقش کلیدی در رفع معضالت 
بنیان��ی جامعه و صنعت دارد، توجه به پژوهش ب��ه عنوان اقدامی راهبردی، دارای 

ارزش و اهمیت است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف همچنین بیان کرد: حال که تحریم های 
ظالمان��ه قصد عقب نگه داش��تن ملک و ملت را دارد، بهتر اس��ت به جای اتکا به 
محصول خارجی، امکانات تحقیق و توسعه برای دستیابی به مواد پیشرفته کلیدی 
در داخل کش��ور فراهم شود. پژوهش درباره سوژه های راهبردی مانند نانوبیو مواد 
پیش��رفته در درازمدت قطعا ثمرات گرانبهایی به دس��ت خواهد داد. دستاوردهای 
این نوع تحقیقات تربیت نیروهای متخصص و کارآمد همراه با پیش��رفت علمی و 
اقتصادی کشور و توسعه مرزهای دانش از طریق فراهم سازی زمینه های خودباوری 
و خوداتکایی اس��ت. صدرنژاد ادامه داد: فعالیت های بی وقفه محققان این کرس��ی 
پژوهشی درخصوص شناسایی، سنتز و فهم خواص نانوبیو مواد پیشرفته، می تواند 
منجر به درک توانایی معجزه آسای نهفته در طبیعت و امکان دستیابی به بخشی 
از این قابلیت ها برای بهبود سطح زندگی، افزایش سالمت، ارتقای امید-به-زندگی 
و تسهیل امکانات سالم سازی محیط زیست شود. یک نمونه کلیدی که اهمیت آن 
امروز بیش از پیش آش��کار شده، توسعه نانوس��اختارهای ابتکاری برای گندزدایی 
و حذف آالینده های خطرناک صنعتی و بیمارس��تانی اس��ت. وی توسعه عملکرد 
س��لول های خورش��یدی رنگ دانه ای را از دیگر فعالیت های این کرسی پژوهشی 
دانست و گفت: توسعه نانوساختارهای ابتکاری برای نابودسازی دائمی آالینده های 
ویروسی و آلی و پیشبرد دانش فنی طراحی و ساخت فتوکاتالیست های موردنیاز 
برای پاک سازی محیط زیست با استفاده از فناوری نانوبیو مواد پیشرفته گامی است 

در راستای حل معضالت مهم امروز بشر و کشور.
 گسترش دارورسانی هدفمند

صدرنژاد همچنین افزود: یک نمونه دیگر، فعالیت در زمینه دارورسانی هدفمند 
به کمک ایمپلنت های بافت س��خت دارای پوشش های دوالیه نانولوله های اکسید 
تیتانیوم و نانوریسمان های پلیمری متخلخل است که نتایج حاصل در چندین مقاله 
علمی و پژوهشی منتشر شده و در اختیار عالقه مندان و کاربران بالقوه قرار گرفته 
اس��ت. محاسبه، طراحی و ساخت انواع استنت هوشمند، تخریب پذیر و دارورسان 
برای به کارگیری در مجاری تنفس��ی، خون رسانی و گوارشی از دیگر فعالیت های 

علمی و پژوهشی پژوهشگران کرسی است.
 براس��اس این گزارش، کش��ف پی در پی مواد پیشرفته، در حال دگرگون سازی 
مس��یر تمدن بش��ری اس��ت. کارایی، کنترل پذیری، هوش��مندی و سرعت عمل 
نس��خه های نوظهوری از مواد، از حد انتظار و تصور هم اکنون فراتر رفته اس��ت. به 
ط��وري که افق های تازه برای تحقق رویاهای دیرینه را همراه با آینده ای پرابهام و 

مرموز در نظر مجسم می سازد.
یاخته ه��ای تکثیرپذیر، م��واد نانومتری، نان��وذرات بیولوژیکی، کاتالیس��ت ها، 
فلزات فرمانبر، ریزحس��گرها، میکروعملگرها، ماش��ین های مولکولی، هیبریدهای 
الکترومغناطیس��ی، مایعات دارای ش��عور، نانو کامپوزیت ها، آشکارس��ازها و مواد 
بیواکتیو نمونه هایی از مواد نو هستند که با توانایی خارق العاده، تغییراتی شگرف را 

در عصر هوش مصنوعی یادآور می شوند.
کاربرد بیونانو مواد در بهبود شرایط محیط از طریق دگرگون سازی آالینده سازها 
و ویروس های تخریبگر، جایگاه ویژه پژوهش و توسعه در راستای خدمت رسانی به 
بشر را خاطرنشان می کند. در این میان فتوالکتروکاتالیست های هیبریدی با کارایی 
باال نمونه ای از این مواد هستند که می توانند با جذب انرژی تابشی، کاهش آلودگی 
محیط و بهبود شرایط زندگی را به ارمغان آورند. این مواد همچنین می توانند برای 
استرلیزاسیون محیط های درمانی مانند محوطه اورژانس و اتاق عمل به کار رفته و 

بیماران و پرسنل پزشکی را مصون از خطر کنند.

مسیر توسعه حذف آالینده های خطرناک صنعتی و 
بیمارستانی در کشور هموار شد

بیل گیتس به سیبل طرفداران تئوری توطئه ویروس کرونا تبدیل شده است

یادداشـت

عضو هیأت علمی دانش��کده کارآفرینی دانشگاه تهران گفت: در این شرایط )پاندمی 
کرونا در ایران و جهان( یکی از بهترین گزینه های سرمایه گذاری برای همه و حتی آحاد 
مردم، سرمایه گذاری بر روی اکوسیستم کارآفرینی و تیم های جوان و استارت آپ هاست.
به گزارش ایس��نا، دکتر حمید پاداش، عضو هیأت علمی دانش��کده کارآفرینی دانشگاه 
تهران در وبینار بحران کرونا و اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری در محل پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران با اشاره به آثار کرونا بر اکوسیستم کارآفرینی در جهان گفت: این موضوع از 
منظر بهداشتی، نداشتن شفافیت چشم انداز پایان این شیوع و تغییر ماهیت کسب و کارها 
می تواند مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: باید زیرساخت های ارتباطی و اطالعاتی دقیقی 
ایجاد و توسعه یابد و حجم حمایت ها و سرمایه گذاری ها در حیطه استارت آپ ها به حد کافی 

برسد تا کارآفرینان و فن آفرینان بتوانند با آسودگی خاطر سرمایه گذاری را توسعه دهند.

 بهترین گزینه برای سرمایه گذاری
بر پاندمی کرونا

در فیس بوک طی سـال جاری می شـود که بیش از 900 هزار الیک و نظر دریافت کرده اند. 
طی ماه های اسـفند و فروردین هـم یوتیوب میزبان ویدئوهای بسـیاری در این باره بوده 
که تقریبا 5 میلیون بار از سـوی مخاطبان مشـاهده شده اند. براساس برآوردهای موسسه 
تحلیلگر Zignal Labs انتشـار اطالعات نادرسـت درباره مدیرعامل سابق مایکروسافت 

گسترده ترین دروغ پراکنی مرتبط به ویروس کرونا است.
دلیـل ایـن حجم از نفرت علیه گیتس مشـخص نیسـت، امـا وی پس از شـروع بحران 
فعالیت هـای خـود را دوچندان کرده و با اشـاره به هزینه هنگفت تولید واکسـن کرونا از 
کشورهای بزرگ صنعتی خواسته برای تولید و پخش واکسن ویروس کرونا سرمایه گذاری 

کنند. وی قبال برای مقابله با کرونا خواسـتار تعطیلی گسـترده در سراسـر آمریکا شده و 
از قطع کمک های آمریکا به سـازمان بهداشـت جهانی توسـط ترامپ نیز انتقاد کرده بود. 
»مارک سوزمان«، مدیرعامل بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس با انتشار بیانیه ای تاکید کرد 

که گسترش تئوری توطئه در دنیای آنالین می تواند به سالمت عمومی لطمه بزند:
در دورانی که جهان با بحران اقتصادی و بهداشـتی بی سـابقه ای مواجه شده و ما باید به 
دنبال همکاری و نجات جان انسان ها باشیم، انتشار اطالعات نادرست از سوی برخی افراد 
آزاردهنده اسـت. در حال حاضر یکی از بهترین راه ها برای توقف شیوع کووید-19 انتشار 

اطالعات درست درباره آن است.



در ادام��ه این مقال��ه قصد داریم اطالعات��ی جامع و کارب��ردی درباره چگونگی 
راه اندازی سایتی را 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 بخش قبل مرحله اول و بخش 
مهمی از مرحله دوم را بررسی کردیم. در این شماره مرحله دوم را به پایان می بریم 

و مرحله سوم را به صورت کامل توضیح می دهیم.
)DIFM( کار ساخت و راه اندازی سایت را به فرد متخصص در این زمینه بسپارید

اگ��ر قص��د دارید تمام تمرکز و توجه تان را معطوف ب��ه فعالیتی کنید که در آن 
تخصص دارید و کسب وکار خود را به سمت محقق کردن اهداف تان هدایت کنید، 
و البته اگر هزینه الزم برای این کار را دارید، می توانید وظیفه س��اخت و راه اندازی 
س��ایت را به فرد متخصص در این زمینه بسپارید. طراحی سایت هم مانند هر کار 
دیگ��ری به دانش و تخصص خود احتیاج دارد و همان گونه که ش��ما در پیش��برد 
فعالیت های مربوط به کسب وکار خود تخصص دارید، طراح های حرفه ای سایت هم 
مهارت ها و استعداد منحصربه فردی دارند که در کارشان مورد استفاده قرار می دهند. 
با این اوصاف، اگر زمان یا تخصص کافی برای همگام ماندن با دنیای طراحی سایت 
را که دائما در حال تغییر و پیشرفت است ندارید، بهتر است به فکر به خدمت گرفتن 
متخصص طراحی سایت باشید، اما همانند هر تصمیم مرتبط با کسب وکار دیگری، 
پیش از گرفتن تصمیم نهایی در این مورد باید خوب تحقیق کنید. اگر می خواهید 
طراح متخصصی را به خدمت بگیرید یا با شرکت طراحی بخصوصی قرارداد ببندید، 

بهتر است سؤاالتی را که در ادامه مشاهده خواهید کرد مدنظر داشته باشید:
• طراح مدنظر شما قبال برای چه کسانی کار کرده است؟

• ساکن کجا است؟
• بابت طراحی سایت چقدر دستمزد دریافت می کند؟

• آیا طی روندی منظم اقدام به به روزسازی سایت تان می کند؟ برای این کار چقدر 
دس��تمزد می گیرد؟ آیا به شما امکان دسترسی به بخش های مرتبط با به روزسازی 

را خواهد داد؟
• چ��ه مهارت های دیگری دارد )برای نمون��ه، تولید محتوا، طراحی، کدگذاری و 
…(؟ می توانی��د او را در محی��ط کاری خود به خدمت بگیرید یا باید کار طراحی را 

برون سپاری کنید؟
• آیا درک مناسبی از حوزه کاری تان دارد؟

• آیا درباره بخش های دیگری نظیر شبکه های اجتماعی، سئو و … هم اطالعات 
دارد؟

• آیا می تواند سایت تان را به گونه ای طراحی کند که کاربران موبایل های هوشمند 
هم بتوانند از آن اس��تفاده کنند و به  طور کلی، پاسخگوی نیازهای بازدیدکنندگان 

باشد؟
پیش از آنکه اقدام به همکاری با شرکت یا طراح سایت کنید، بهتر است جوابی 
برای این گونه سؤاالت پیدا کنید و پیامدهای تصمیم خود را به  خوبی مورد ارزیابی 
قرار دهید. نکته مهم دیگر این است که با شخص یا شرکتی که همکاری می کنید، 

دائما در ارتباط باشید و به خوبی نقطه نظرهای یکدیگر را درک کنید.
نگاهی اجمالی به آنچه در این بخش مورد بررسی قرار دادیم

پیش از آنکه به سراغ مرحله بعدی کار بروید، حتما باید فعالیت های زیر را انجام 
داده باشید:

• مش��خص کرده باشید که خودتان قصد طراحی و راه اندازی سایت را دارید یا از 
تخصص دیگران برای این منظور استفاده خواهید کرد

• انتخاب های مختلفی را که پیش رو دارید با یکدیگر مقایسه کرده باشید
• اگر خودتان وظیفه طراحی سایت را به عهده گرفتید، مشخص کرده باشید که 

از سایت ساز برای این منظور استفاده خواهید کرد یا وردپرس
• اگر قصد داشتید این وظیفه را به متخصص بسپارید، پیش از به خدمت گرفتن 
طراح یا بستن قرارداد با شرکت های طراحی سایت راجع به سابقه کاری آنها و مسائل 

دیگری که عنوان شدند تحقیق کرده باشید.
۳. محتوای باکیفیت تولید کنید

صرف نظر از اینکه چه هدفی را دنبال می کنید )خرید محصول توسط 
بازدیدکنندگان، ثبت نام در خبرنامه و…(، محتوایی که در سایت خود 
قرار می دهید بای��د به اندازه کافی متقاعدکننده باش��د تا بازدیدکننده 
را ب��ه اقدام عملی تش��ویق کن��د. تولید محتوای باکیفی��ت، گام مهم و 
تأثیرگذار دیگری اس��ت که باید در مسیر راه اندازی سایت بردارید. برای 
تولید محتوای باکیفیت باید از نحوه بیان و ش��یوه نگارشی مناسب، در 
کنار عکس های چش��م نواز و مرتبط با مطلب استفاده کنید. تنها به این 
صورت می توانید در اینترنت نام ونش��انی برای خود به ارمغان بیاورید و 

داستان کسب وکارتان را از دیگران متمایز کنید.
داستان کسب وکار شما

حتی اگر به نظر خودتان نویس��نده ماهری نباش��ید، ب��از هم می توانید محتوای 
باکیفیتی تولید کنید که نماینده شایسته ای برای کسب وکار شما و برندتان باشد. 

می توانید برای شروع کار از ایده های زیر استفاده کنید:
• مطلبی درباره این مسئله بنویسید که چگونه کسب وکارتان را آغاز کردید

• از خودت��ان، ی��ا افرادی که برای تان کار می کنند، عکس ی��ا ویدئو بگیرید و در 
محتوای تان لحاظ کنید

• از روش هایی بنویسید که برای تولید محصوالت تان به کار می گیرید
• توضیحات جالب توجهی از خدمات تان ارائه کنید

• از نقل قول هایی استفاده کنید که به چگونگی مفیدبودن محصول یا خدمات شما 
برای مشتری ها اشاره داشته باشند.

انتخاب با شماس��ت. پی��ش از هر چیز باید محتوای موردنی��از برای پنج صفحه 
اصلی سایت را آماده کنید )بعدها و به مرور زمان می توانید این محتواها را گسترش 

بدهید(. در ادامه توضیحات بیشتری در این باره عنوان خواهد شد.

5 صفحه اصلی سایت
خانه)Home(: این صفحه فرود سایت شما است و بیشترین اهمیت را در جلب 
توج��ه بازدیدکنندگان دارد. در این صفحه باید تا حد امکان از محتوایی اس��تفاده 
کنید که به اندازه کافی متقاعدکننده باشد و بازدیدکنندگان را به سر زدن به دیگر 

بخش های سایت و اقدام عملی ترغیب کند.
درباره ما)About Us(: بهترین صفحه برای عنوان کردن داستان کسب وکارتان 
است. درباره چگونگی شروع به کار خود توضیحاتی ارائه کنید تا بازدیدکنندگان درک 

بهتری از پشت صحنه فعالیت های شما پیدا کنند.
محصوالت، خدمات)Products/Services(: هدف شما از راه اندازی سایت در 
درجه اول فروش محصوالت یا عرضه خدمات تان اس��ت بنابراین نباید اهمیت این 
صفحه را دس��ت کم گرفت. برای اثرگذاری بیش��تر در این صفحه در کنار محتوا از 
عکس هم استفاده کنید. سعی کنید به اندازه کافی برای گرفتن عکس های باکیفیت 

از محصوالت تان وقت گذاشته باشید.
تصدیق مشتری های دیگر)Testimonials(: جلب اعتماد بازدیدکنندگان تأثیر 
بس��زایی بر پیش��برد مؤثر فعالیت ها دارد. اس��تفاده از تصدیق مشتری های دیگر و 
به اشتراک گذاری بازخورد مثبت آنها درباره محصوالت یا خدمات شما، بهترین روش 

برای جلب اعتماد بازدیدکنندگان است.
تماس با ما)Contact Us(: روش��ی در اختی��ار بازدیدکنندگان قرار بدهید که 
با اس��تفاده از آن بتوانند با ش��ما ارتباط برقرار کنند. به آنها نشان بدهید که امکان 
دسترسی به ش��ما وجود دارد. در سریع ترین زمان ممکن به سؤال های شان جواب 

بدهید و با پاسخگویی مناسب اعتماد آنها را به خود جلب کنید.
شروع به نوشتن محتوای خودتان کنید

بهتر است خودتان کار تولید محتوا را شروع کنید. البته نیازی نیست از این کار 
واهمه داشته باش��ید، چراکه هیچ کس بهتر از شما با کسب وکارتان آشنایی ندارد. 
صرف نظر از اینکه تا چه حد در نوش��تن مهارت داش��ته باش��ید، ش��ما از داستان 
کس��ب وکارتان مطلع هستید، ش��یوه بیان و نگارش منحصربه فرد و توانایی جلب 
اعتماد مش��تری های تان را دارید. با این اوصاف، تولید محتوا کار چندان دش��واری 
نیست و در ادامه، توصیه هایی در اختیارتان قرار خواهیم داد که این کار را برای تان 

ساده تر هم خواهند کرد.
مخاطبین: اگر تا به این مرحله از کار هنوز مخاطبین خود را مشخص نکرده اید، 
بهتر اس��ت این کار را انجام بدهید. یکی از مس��ائل مهمی که برای تولید محتوای 
مرتبط باید مدنظر داش��ته باشید، درک بهتر ویژگی های مخاطبانی است که قصد 
برقراری ارتباط با آنها را دارید. اولویت ش��ما باید تا حد امکان تولید محتوایی باشد 
که با نیازهای منحصربه فرد مخاطبان تان همخوانی داش��ته باش��د. به عالوه باید در 
محتوایی که تولید می کنید توضیحاتی درباره فعالیت تان ارائه کنید و در کنار آن، 
مخاطبان تان به این مس��ئله پی ببرند که چرا ش��ما، در مقایس��ه با رقیب های تان، 

انتخاب بهتری برای آنها خواهید بود.
لح��ن: لحن��ی که برای محتوای ت��ان انتخاب می کنید باید در تناس��ب با برند و 
مشتری های تان باش��د. برای مثال، اگر در حوزه فعالیت های حقوقی کار می کنید، 
اس��تفاده از جمالت و عبارات طنزآمیز ب��رای توصیف چگونگی روند طالق گرفتن 

مناسب نخواهد بود.
س��اختار متن: همان قدر ک��ه تولید محتوای باکیفیت اهمیت دارد، اس��تفاده از 
ساختار مناس��ب در متن هم حائز اهمیت است. تا جایی که برای تان مقدور است، 
از پاراگراف های طوالنی اس��تفاده نکنید و به جای آن، با اس��تفاده از عکس، فضای 
خالی میان پاراگراف ها، فهرست ها و عناوین مختلف، اطالعاتی را که مدنظر دارید در 
قالب ساختاری مناسب در اختیار بازدیدکنندگان قرار بدهید. به این صورت، توجه 

بیشتری به متن شما خواهند داشت.
از نوش��تن لذت ببرید: شاید این مس��ئله مهم ترین چیزی باشد که باید مدنظر 
داش��ته باش��ید. زمانی که در حال نوشتن محتوا هستید، س��عی کنید از کنار هم 
گذاشتن کلمات لذت ببرید. بابت استفاده از سبک های مختلف نوشتاری واهمه ای 
نداشته باشید و از این میان، سبکی را انتخاب کنید که بهترین بازخورد را در میان 

مشتری ها دارد.
توصیه ای برای حرفه ای تر شدن نتیجه کار: پس از آنکه کار نوشتن محتوای تان را 
به پایان رساندید، بهتر است از کسی بخواهید یک بار متن شما را بخواند )ترجیحا 
کسی با سابقه ویراستاری متن(. چنین فردی می تواند اشتباه هایی را که احتماال از 
چش��م شما پنهان مانده اند تشخیص بدهد. حتی اگر از لحنی طنزآمیز برای تولید 
محتوای تان استفاده می کنید، نباید اجازه بدهید در متن های تان غلط های دستوری 

و ناخواسته وجود داشته باشد.
استفاده از تصاویر در سایت

یکی از نکات مهمی که برای تولید محتوا باید مدنظر قرار بدهید، استفاده از عکس های 
مناسب است. نتایج تحقیقاتی در این باره حاکی از آن بوده است که مقاالتی که در آنها 
پس از هر 100-75 کلمه، از عکس های مناسب استفاده شده است، تا دو برابر بیشتر 
از مقاالت با عکس های کمتر در شبکه های اجتماعی مختلف به اشتراک گذاری شده اند 
بنابراین اگر می خواهید مشغولیت خوانندگان خود را بیشتر کنید، بهتر است استفاده از 
عکس های مناسب را در دستور کار خود قرار بدهید. چند نکته درباره چگونگی استفاده 

از عکس ها در سایت وجود دارد که بهتر است مدنظر قرار بدهید:
به ص��ورت غیرقانونی از عکس ها اس��تفاده نکنید: اگر وارد گوگل بش��وید و پس 
از جس��ت وجو، اولین عکسی را که مش��اهده کردید برای مطلب تان انتخاب کنید، 
احتماال به نتیجه مطلوب دس��ت نخواهید یافت. اگر خودتان توانایی فراهم کردن 
عک��س برای مطالب تان را ندارید، می توانید از س��ایت های تخصصی این کار نظیر 
»Unsplash« اس��تفاده کنید. سعی کنید تا حد امکان منبع عکسی را که از آن 

استفاده می کنید هم معرفی کنید.
از عکس های با کیفیت باال اس��تفاده کنید: عکس های زیبا می توانند الهام بخش 
افراد برای اقدام عملی باش��ند و از س��وی دیگر، اس��تفاده از عکس های بی کیفیت 

احتمال جلب توجه مش��تری ها را پایین خواهد آورد. س��عی کنی��د تا حد امکان از 
تصاویر باکیفیتی استفاده کنید که به برند یا کسب وکارتان مرتبط هستند و مورد 

توجه مخاطبان هدف تان قرار خواهند گرفت.
عکس های تان را برای استفاده در سایت بهینه سازی کنید: اگر تجربه چندانی در 
اس��تفاده از عکس ها در س��ایت ندارید، این چند نکته مهم را برای شروع به خاطر 
داشته باشید: ابعاد عکس ها را به گونه ای انتخاب کنید که برای استفاده در سایت تان 
مناس��ب باش��ند؛ تا حدی که به کیفیت عکس ها لطمه ای وارد نشود، حجم آنها را 
کمتر کنید )برای پایین آوردن زمان بارگذاری سایت(؛ به هنگام قرار دادن عکس ها 

در سایت از کلمات کلیدی مرتبط با متن در آنها استفاده کنید.
برون سپاری کار تولید محتوا

اگر پس از مطالعه مطالب یادشده هنوز هم درباره اینکه خودتان کار تولید محتوا 
را به عهده بگیرید، مردد هس��تید، می توانید کار تولید محتوای تان را برون س��پاری 
کنید. سایت های مختلفی هستند که می توانید درخواست خود را در آنها ثبت کنید 
و از میان نویسنده های فریلنسر آنها کسانی را به خدمت بگیرید. پیش از آنکه اقدام 

به انجام این کار کنید، بهتر است از مزایا و معایب آن مطلع شوید:
مزایا:

• انتخاب ه��ای متعددی پیش رو خواهید داش��ت و می توانید بس��ته به نیازها و 
صالحدید خود اقدام به انتخاب نویسنده کنید

• می توانید مشخصا کسی را به خدمت بگیرید که در نوشتن و ویراستاری مهارت 
دارد

• دس��ت تان برای مش��خص کردن دس��تمزد کار ب��از اس��ت و می توانید آگهی 
استخدامی را با توجه به شرایط و نیازهای تان تنظیم کنید

• زمانی که متخصص��ی را برای تولید محتوا به خدمت می گیرید، خودتان زمان 
بیشتری برای صرف وقت در دیگر بخش های کسب وکار خواهید داشت.

معایب:
• زمانی که کار تولید محتوا و بازگو کردن داستان کسب وکارتان را به نویسنده ای 
از بیرون می سپارید که با کسب وکار شما آشنایی ندارد، احتمال این وجود دارد که 

لحن موردنظرتان در متن نهایی حاصل نشود
• ممکن است مجبور شوید متن نهایی را خودتان شخصا مورد بازبینی قرار بدهید 

و کم وکاستی های احتمالی آن را برطرف کنید
• اس��تخدام نویس��نده در مقایس��ه با زمانی که خودتان کار تولید محتوا را انجام 

می دهید، هزینه بیشتری به همراه خواهد داشت
• اگر آماده ش��دن متن نهایی را از لحاظ زمانی محدود کرده باشید، آنگاه مجبور 
هس��تید به فرد دیگری اطمینان کنید و آماده شدن یا نشدن متن نهایی در موعد 

مقرر، دیگر به خودتان بستگی نخواهد داشت.
توصیه ای برای حرفه ای تر ش��دن نتیجه کار: اگ��ر قصد دارید کار تولید محتوا را 
به نویسنده متخصص برون سپاری کنید، بهتر است با ارائه اطالعات کافی در مورد 
چگونگی ش��روع به کار کس��ب وکار، آنچه برای تولید محصوالت الهام بخش تان بوده 
است و دیگر مسائل این چنینی، بینش کافی و الزم را در اختیار نویسنده قرار دهید. 

این بینش بر کیفیت متن نهایی تأثیرگذار خواهد بود.
نگاهی به آینده: تولید محتوا طی روند منظم

البته موضوع صحبت ما در این مقاله راه  اندازی سایت است و هدف اصلی ما آشنا 
کردن ش��ما با قدم های اولیه ای است که برای این منظور باید بردارید. تولید محتوا 
به صورت منظم مسئله ای نیست که در حال حاضر نگران آن باشید، اما بد نیست 
اگر از همین حاال بخشی از تمرکزتان را معطوف به این مسئله کنید )البته به عنوان 
پروژه ای ک��ه در آینده پیگیری خواهید کرد(، چراکه تولید محتوا طی روند منظم 
استراتژی بازاریابی محتوای بسیار خوبی است. دالیلی که باعث کارایی و اهمیت این 

استراتژی می شوند عبارتند از:
• میان شما و مشتری های قدیم و جدیدتان ارتباط نزدیک تری به وجود می آورد

• شما را به عنوان کارفرمایی شایسته و الیق در حوزه کاری تان معرفی می کند
• می توانید با اس��تفاده از محتوای محدودش��ده )به محتوایی گفته می ش��ود که 
بازدیدکنندگان برای دسترسی به آن حتما باید فرم در نظر گرفته شده از سوی شما 
را پر کنند؛ فرمی که در آن معموال آدرس ایمیل و دیگر اطالعات تماس درخواست 
می ش��ود؛ این محتواها معموال حاوی ویدئو و عکس هم هستند( اقدام به گردآوری 

آدرس ایمیل بازدیدکنندگان خود کنید
• می توانید اطالعات مفیدی در اختیار دنبال کنندگان تان بگذارید و احتمال دارد، 

این اطالعات توسط آنها به اشتراک گذاشته شود؛
• باعث بهبود سئوی سایت شما می شود.

نگاهی اجمالی به آنچه در این بخش مورد بررسی قرار دادیم
حاال دیگر برای قدم گذاشتن به مرحله بعدی کار راه اندازی سایت آماده هستید، 

اما پیش از آن و تا به این جای کار، باید مسائل زیر را مدنظر قرار داده باشید:
• طرح کلی ای را که برای صفحه بندی س��ایت تان در نظر دارید مش��خص کرده 

باشید
• کار طراحی س��ایت را خودت��ان انجام خواهید داد یا ای��ن وظیفه را به دیگری 

محول می کنید؟
• اگر خودتان این کار را انجام خواهید داد، راجع به چگونگی آن تصمیم بگیرید 

)استفاده از ابزار سایت ساز یا وردپرس(
• اگر ای��ن وظیفه را به دیگری محول می کنید، بینش و اطالعات کافی در مورد 

کسب وکارتان در اختیار او قرار دهید
• اگر خودتان کار طراحی س��ایت را انجام می دهید، محتوای تان را هم بنویسید 

و در سایت قرار دهید.
مدت زمان الزم برای تولید محتوا: چند روز.

ادامه دارد ...
godaddy/chetor :منبع

بهترین ابزارها برای تولید پادکست

اگرچه تا چند سال گذشته، کمتر کسی با واژه پادکست آشنا بود، با این حال امروزه 
این بخش به یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه بازاریابی تبدیل شده است. علت این 
امر به این خاطر است که توجه افراد به استفاده از زمان های مرده افزایشی چشمگیر 
را پیدا کرده و برای این مسئله، پادکست ها بهترین گزینه محسوب می شوند. برای 
کسب اطمینان در این زمینه، تنها کافی است تا به آمارها نگاهی انداخته و آن را با 
سال-های گذشته مقایسه کنید، با این حال حتی در حال حاضر نیز بسیاری از افراد 
تصور می کنند که تنها ابزار موردنیاز آنها در این رابطه، یک میکروفون است. این امر 
در حالی اس��ت که برای حرفه ای جلوه کردن شما به ابزارهای متنوعی نیاز خواهید 

داشت که در این مقاله به بررسی 1۳ مورد منتخب آن می پردازیم. 
RINGR -1  -  هزینه حق اشتراک ماهانه: 18.99 دالر

در زمینه تولید پادکست، شما همواره به مهمان های خود دسترسی نخواهید 
داشت و این امر به معنای آن است که باید از طریق تماس تلفنی، اقدام کنید. 
ب��ا این حال این امر می تواند کیفیت کار را بیش از حد کاهش دهد. به همین 
خاطر شما به یک ابزار قدرتمند که بتواند خروجی صدا را با باالترین کیفیت ثبت 
کند، نیاز خواهید داشت. نکته جالب این است که با استفاده از این برنامه، شما 
می توانید تا حداکثر چهار مهمان را به صورت همزمان داشته باشید. همچنین 

امکان جا  به جایی مهمان ها و تماس مجدد نیز وجود دارد. 
SquadCast -2 - هزینه حق اشتراک ماهانه: 20 دالر

این برنامه نیز برای ضبط مصاحبه از راه دور است. با این تفاوت که امکانات 
ش��ما متنوع بوده و می توانید شخصی  سازی های الزم را انجام دهید. برای مثال 
کیفیت صدا را به صورت دستی تغییر داده و از آن برای ادیت نهایی نظیر حذف 

بخشی از گفت وگو استفاده کنید. 
Zencastr -۳ - هزینه حق اشتراک ماهانه: 20 دالر 

این برنامه نیز برای ایجاد یک گفت وگو مجازی اختصاص دارد. با این تفاوت 
که شما می توانید برای ایجاد وقفه، موسیقی های موردنظر خود را سریعا اضافه 
کنید. در این رابطه می توان از یک فایل صوتی تبلیغاتی نیز استفاده کرد. این امر 
نیاز به ادیت نهایی را از بین خواهد برد. در نهایت امکان اش��تراک گذاری آسان 

فایل در انواع شبکه ها، از دیگر امکانات این برنامه محسوب می شود. 
Ardour -4 - هزینه حق اشتراک ماهانه: رایگان 

جه��ت ویرایش فایل، این برنامه تمامی امکانات الزم را در اختیار ش��ما قرار 
می-دهد. نکته جالب این است که برای طراحی کاور نیز می توانید از آن استفاده 
کنید. در نهایت برای افراد مبتدی، این برنامه شما را متوجه بسیاری از اقدامات 
و ادیت های الزم می کند که ممکن اس��ت تا قبل از آن، ابدا از وجود و ضرورت 

آنها اطالعی را نداشته باشید. 
Adobe Audition -5 - هزینه حق اشتراک ماهانه: 

19.97 دالر
ادوب��ی شناخته  ش��ده ترین برند در زمینه ارائ��ه نرم افزارهای تخصصی ادیت 
عکس، فیلم و صدا محس��وب می ش��ود. در این برنامه ش��ما می توانید هرگونه 
تغییری را بر روی صدای خود و مهمانان انجام داده و آن را به باالترین کیفیت 
ممکن برس��انید. نکته جالب دیگر این اس��ت که حتی امکان تغییر کامل صدا 
نی��ز وجود دارد. برای مثال می توانید صدای خود را به یک زن، بچه و یا فردی 

کهنسال تبدیل کنید. 
Audio Recorder -6 - هزینه حق اشتراک ماهانه: رایگان 

تحت ش��رایطی ممکن است شما تنها به تلفن همراه خود دسترسی داشته 
باشید. با این حال عدم وجود امکانات نباید باعث شود که شما از انجام اقدامات 
ضروری خود باز بمانید. به همین خاطر برند س��ونی، یک اپلیکیشن قدرتمند 
را تولی��د کرده اس��ت که ضمن امکان ضبط مکالمه ب��ا باالترین کیفیت، انواع 

ویرایش ها را نیز در اختیار شما قرار می دهد. 
Audacity -7 - هزینه حق اشتراک ماهانه: رایگان 

نکته جالب این ویرایش��گر این اس��ت که امکان اس��تفاده از آن برای تمامی 
سیستم های عامل نظیر لینوکس وجود دارد. در نهایت محیط کاربری ساده آن، 

امکان فعالیت را برای هر فردی مهیا ساخته است. 
Cast -8 - هزینه حق اشتراک ماهانه: ۳0 دالر

این برنامه امکاناتی بس��یار ش��بیه به یک وبینار را دارد. با این تفاوت که افراد 
از طری��ق وی��س با یکدیگر در ارتباط بوده و امکان ارس��ال متن نی��ز وجود دارد. 
برای هماهنگ ش��دن، امکان توقف ضبط نیز وجود داشته و در آخر ضمن امکان 
ویرایش های الزم، اطالعات جالبی در رابطه با پادکس��ت تهیه شده در اختیارتان 
قرار می گیرد که می-توانید از آن برای سنجش میزان پیشرفت خود استفاده کنید. 

Anchor -9  -هزینه حق اشتراک ماهانه: رایگان 
ویژگی جالب برنامه این اس��ت که کار را برای ایجاد پادکس��ت های سریالی 
س��اده می-سازد. در این رابطه تنها کافی است تا زمان خود را مشخص کنید، 
این برنامه یادآوری های الزم را انجام داده و در زمان تعیین شده، کار را متوقف 
می کند. همچنین فضای ابری کافی جهت ذخیره سازی نیز تعیین شده و انواع 

مکان های اشتراک گذاری پادکست را به شما معرفی می کند. 
Buzzsprout -10- هزینه حق اشتراک ماهانه: 12 دالر

برنام��ه فوق یکی از بهتری��ن مکان ها جهت ایجاد کانال و اش��تراک گذاری 
ویدئوهای ش��ما محس��وب می ش��ود. درواقع هزینه ای که می-پردازید، باعث 
می شود تا محبوب شدن شما به علت تنوع در نمایش، با احتمال بسیار باالیی 
همراه باش��د. این امر در حالی اس��ت که اطالعات جالبی در رابطه با هر یک از 

پادکست های شما، در اختیارتان قرار خواهد گرفت. 
Podbean -11 - هزینه حق اشتراک ماهانه: 9 دالر

این برنامه ش��ما را از مرحله نخس��ت تا آخر تهیه یک پادکس��ت حرفه ای، 
راهنمایی کرده و ابزارهای الزم را در اختیار ش��ما قرار می-دهد. همچنین در 
بخشی از این برنامه، امکان دسترسی به جدیدترین مقاالت مرتبط با این حوزه، 
وجود دارد. در نهایت فضایی برای اش��تراک گذاری پادکست های شما مشخص 
شده است که در صورت آنکه به تعداد بازدید مشخصی دست پیدا کنید، امکان 

گرفتن تبلیغ و شریک شدن در سود این برنامه وجود دارد.
Best Podcast Directories -12 - هزینه حق اشتراک 

ماهانه: رایگان
یکی از اقدامات مهم در زمینه تولید پادکست این است که به اقدامات سایر 
افراد توجه داش��ته باش��ید. این امر کمک خواهد کرد تا امکان الهام گرفتن و 
بهبود سطح وجود داشته باشد. در این رابطه برنامه فوق، بهترین  پادکست های 
شبکه های مختلف نظیر اسپاتیفای را برای شما به نمایش درمی-آورد. شما با 

توجه به آنها می توانید دالیل موفقیت آنها را بیابید. 
Podomatic -1۳ - هزینه حق اشتراک ماهانه: 8.۳ دالر

مزی��ت اصل��ی این برنامه این اس��ت که فضاه��ای مختلفی را ب��رای تبلیغ 
پادکس��ت های شما معرفی کرده و امکان کس��ب محبوبیت سریع را به وجود 
می آورد. همچنین وجود ش��ش س��اعت فضای ذخیره س��ازی رایگان در کنار 

امکانات ضبط، از دیگر ویژگی های آن محسوب می شود. 
practicalecommerce.com :منبع
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روابط میان برندها و کارش��ناس های مدیریت سئو همیشه با فراز و نشیب بسیار 
زیادی همراه بوده اس��ت. گاهی اوقات مدیریت این حوزه برای مدیران و مسئوالن 
دش��وار می شود. نگرانی های زیادی برای هر دو طرف در زمینه رابطه تجاری وجود 
دارد. برندها س��رمایه گذاری زیادی بر روی جلب نظر مش��تریان انجام می دهند. از 
طرف دیگر کارش��ناس های س��ئو نیز در حال صرف زمان و تالش بس��یاری برای 
پیش��برد اهداف هستند. ایجاد بیگانگی میان برندها و کارشناس های مدیریت سئو 
ام��ری رای��ج در دنیای امروز اس��ت. اگرچه برخی از برندها نس��بت به این موضوع 
آگاهی دقیقی ندارند، اما اغلب ش��رکت ها دست کم یک بار در طول فعالیت شان به 
چنین مشکلی دچار شده اند. بدون تردید آگاهی از نشانه های بیگانگی میان برندها 
و کارش��ناس های سئو در زمینه اقدام برای اجتناب از آنها ضروری است. ما در این 
مقاله به بررسی مهم ترین نشانه های بیگانگی میان برندها و کارشناس های مدیریت 
سئو خواهیم پرداخت. به این ترتیب شناسایی زودهنگام مشکل و تالش برای رفع 

آن ساده تر می شود. 
1. تالش برای جلب نظر مخاطب هدف بدون برنامه مدیریت سئو

وقتی ما مشکالتی در حوزه های تخصصی داریم هرگز به کارشناس های آن حوزه 
توصیه های��ی ب��رای انجام بهتر امور نخواهیم کرد. به عن��وان مثال، وقتی خودروی 
م��ا نیاز ب��ه تعمیر پیدا می کند، هرگز ب��ه تعمیرکار موردنظر درباره ش��یوه تعمیر 

اتومبیل مان نکات کلیدی را یادآور نمی شویم. 
امروزه بسیاری از افراد مطالب و مقاالت بسیاری در زمینه مدیریت سئو مطالعه 
می کنند. این امر موجب تالش برای اتخاذ جایگاه کارشناس��ی از س��وی برخی از 
افراد مبتدی می ش��ود. به این ترتیب افرادی با دانش اندک در زمینه مدیریت سئو 
در تالش برای مدیریت اوضاع برندش��ان هستند. اگر شما در کسب و کارتان برای 
مدیریت سئو به کارشناس های مشخصی حقوق پرداخت می کنید، بهترین توصیه 
عدم دخالت در کارهای آنها خواهد بود. فقط در این صورت امکان بهره مندی درست 
از دانش کارش��ناس های حوزه مدیریت س��ئو وجود دارد. در غیر این صورت ما با 

توصیه های مان مانع عملکرد مناسب کارشناس ها خواهیم شد. 
2. تالش برای بهره گیری از کارشناس های خارج شرکت

بسیاری از کارشناس های حوزه مدیریت سئو سال ها مطالعه و تحصیل تخصصی 
داش��ته اند. ایراد برخی از برندها در زمینه همکاری با کارشناس های مدیریت سئو 
ضعف در زمینه تعامل با آنهاس��ت. اغلب درخواس��ت های برندها از کارشناس های 
مدیریت س��ئو شامل »نگاهی کوتاه به این موضوع بینداز« است. نکته جالب اینکه 
اغلب موضوعات کوچک مورد درخواس��ت برندها از کارشناس ها در عمل حوزه های 
وس��یعی از کار را طلب می کند، با این حال برندها تمایلی به پرداخت هزینه برای 
خدمات کارشناس های مدیریت سئو ندارند. دلیل اصلی این امر تلقی مدیریت سئو 

به مثابه یک مهارت عمومی است. 
اغلب برندها در عمل دارای کارشناس مدیریت سئو هستند. به این ترتیب تالش 
برای همکاری با کارشناس های دیگر غیرضروری خواهد بود. وقتی چنددستگی در 
زمینه مدیریت سئو یک برند ایجاد شود، ساماندهی کارها بسیار دشوار خواهد بود. 

۳. پرهیز از کاربرد توصیه های ضروری برای ارتقای سایت
یکی از دشوارترین تجربه های فعالیت به عنوان مدیر سئو عدم پذیرش توصیه های 
کاربردی از س��وی تیم های مدیریتی شرکت هاس��ت. اغلب کارش��ناس های سئو با 
چنین مشکلی دس��ت و پنجه نرم کرده اند. گاهی اوقات توصیه های ما برای بهبود 
وضعیت سئو سایت ها اندکی عجیب و تازه به نظر می رسد. به همین خاطر برندها 
در ابت��دا ب��رای اجرای آنها تردید دارند. وظیفه اصلی م��ا در این بخش تالش برای 
اقناع تیم مدیریت ش��رکت ها با استفاده از نمودارها و دالیل منطقی است. اگر شما 
ب��ه عنوان مدیرعام��ل یک برند به طور مداوم با توصیه های کارش��ناس های بخش 
مدیریت س��ئو مخالفت کنید، به تدریج اعتبارتان نزد آنها خدش��ه دار خواهد شد. 
نتیجه نهایی این امر تالش برخی از کارشناس های مدیریت سئو برای خروج از تیم 

شرکت ما خواهد بود. 
4. تاخیر در عمل به تعهدات و پرداخت حقوق ها

مدیریت سئو بدون همکاری سازنده تیم مدیریتی برندها امکان ناپذیر است. برخی 
از برندها در عمل توصیه های کارشناس های بخش مدیریت سئو را بسیار دیر به اجرا  
درمی آورند. این امر نتیجه زحمات ماه های متمادی کارشناس های بخش سئو را به 
باد خواهد داد. اگر شما در تیم مدیریت یک شرکت هستید، باید نسبت به اجرای به 
موقع توصیه های کلیدی کارشناس های بخش مدیریت سئو اقدام کنید. در غیر این 

صورت تاثیرگذاری توصیه ها و راهکارهای موردنظر از بین خواهد رفت. 
پرداخ��ت حق��وق در زمین��ه مدیریت س��ئو یک��ی از دغدغه های همیش��گی 
کارشناس هاست. وقتی افراد انگیزه کافی برای کار و فعالیت نداشته باشند، شانس 
بس��یار اندکی ب��رای مدیریت بهینه امور باقی خواهد مان��د. همچنین گاهی اوقات 
ب��رای پیش��برد بهینه امور نیاز به صرف هزینه های مش��خص خواه��د بود. تعیین 
بودجه مناس��ب در چنین شرایطی حیاتی اس��ت. در غیر این صورت ما به سرعت 
شانس تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دست می دهیم. دلیل این امر کامال 
روشن است: ترندهای حوزه مدیریت سئو، مانند هر حوزه دیگری، در صورت اقدام 

دیرهنگام دیگر تاثیرگذاری چندانی نخواهد داشت.
5. دریافت توصیه های تخصصی از کارشناس های کمتر حرفه ای 

مدیریت سئو
وقتی ما به عنوان مدیر سئو یک شرکت مشغول به فعالیت هستیم، باید اعتماد 
کامل مدیران ارش��د را همراه داشته باش��یم. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاط��ب هدف وجود نخواهد داش��ت. برخی از برندها ب��ه طور مداوم در 
ت��الش برای دریافت توصیه های کاربردی از س��ایر اف��راد به منظور ارتقای کیفیت 
بازاریابی شان هستند. نتیجه این امر ایجاد روندهای متداول در فرآیند مدیریت سئو 
است. هر برندی باید یک استراتژی واحد برای مدیریت سئو داشته باشد. در غیر این 

صورت ما امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نخواهیم داشت. 
ایراد اصلی دریافت توصیه های تخصصی از سوی دیگر کارشناس های حوزه سئو 
فقط محدود به تفاوت در س��لیقه و طراحی اس��تراتژی های متفاوت نیست. گاهی 
اوقات کارش��ناس های دیگر در عمل س��طح دانش و مهارت کمتری در مقایسه با 

ما دارند. 
برخی از حوزه های مدیریت سئو بستگی به سلیقه افراد دارد بنابراین اگر در این 
زمینه ها به توصیه های چند کارشناس توجه شود، در عمل امکان پیشبرد مطلوب 
اس��تراتژی ها از بین می رود. به عنوان مثال، استفاده از تبلیغات پولی در شبکه های 
اجتماعی برای افزایش بازدید سایت رسمی یکی از گزینه های محل اختالف میان 
کارش��ناس های مدیریت سئو است. اگر ما در چنین ش��رایطی از توصیه های افراد 
مختلف اس��تفاده کنیم، هرگز امکان دس��تیابی به نتایج دلخواه را نخواهیم داشت. 
بنابراین علی رغم وسوس��ه برای اس��تفاده از توصیه های کاربردی کارش��ناس های 

مختلف باید به همکاری با یک کارشناس مشخص ادامه دهیم. 
6.  توقف فرآیند مدیریت سئو برای مدت نامشخص

بدون تردید فعالیت در زمینه کس��ب و کار با توجه به ش��رایط جهانی ناش��ی از 

ویروس کرونا بسیار دشوار است بنابراین تعطیلی برخی از کسب و کارها و لغو موقت 
قراردادها امری طبیعی خواهد بود. نکته مهم در این میان مدت زمان توقف همکاری 
میان ما و برندهای طرف قرارداد است. بسیاری از کسب و کارها در شرایط کنونی 
ضررهای بسیار هنگفتی متحمل شده اند بنابراین ما باید تمام تالش مان برای فرار از 

چنین شرایطی را به کار ببندیم. 
درک شرایط ناگوار در حوزه کسب و کار برای همکاری های طوالنی مدت ضروری 
است. شاید بزرگ ترین درس بحران کرونا برای اهالی کسب و کار پیش بینی شرایط 
نادر باشد. به این ترتیب در صورت بروز هرگونه حادثه ای دیگر خبری از غافلگیری 
نخواه��د بود. البته برندهای بزرگ به دلی��ل بودجه اضطراری قابل توجه در بحران 
کرونا صدمه جدی نخواهند دید. نکته مهم در این میان مربوط به برندهای کوچک 
است. توقف همکاری در زمینه مدیریت سئو برای مدت زمان نامشخص دشواری ها 
بسیاری زیادی برای کارشناس های این حوزه به همراه خواهد داشت. نکته مهم در 
این میان سردرگمی بیش از اندازه افراد به هنگام راه اندازی دوباره جریان مدیریت 

سئو است. 
7. عدم تعیین شرایط برابر

من زیاد از گوشی همراه در محل کار استفاده نمی کنم. شاید بسیاری از افراد در 
طول ساعت های اداری به طور مکرر از گوشی های همراه استفاده کنند، با این حال 
چنین امری برای من عجیب به نظر می رسد. بسیاری از افراد به هنگام تعیین جلسه 
ب��ا دیگ��ران عالقه ای به ایجاد توقف در فرآیند گفت وگو ندارند. این امر ش��امل لغو 
تماس های دریافتی در طول مدت زمان جلسه است. متاسفانه برخی از مدیران در 
جلسات مهم نیز تماس های دریافتی را جواب می دهند. نکته منفی ماجرا، عالوه بر 
بی احترامی به افراد حاضر در جلسه، بازگشت از گفت وگوی تلفنی با حالت عصبانی 
اس��ت. بدون تردید تاثیر گفت وگوی خارج از برنامه مدیران یا دیگر افراد حاضر در 

جلسه نباید به طور عینی در فرآیند مذاکره نقش آفرینی کند. 
نکته جالب ماجرا درباره مدیران عالقه مند به پاسخ تماس های دریافتی در طول 
جلس��ات کاری ناراحتی ش��دید آنها در صورت انجام چنین کاری از سوی دیگران 
است. چنین مدیرانی هنجاری یکطرفه را مدنظر دارند. دنیای کسب و کار هرگز با 
هنجارهای یکطرفه میانه خوبی ندارد. ما همیش��ه باید شرایط تمام افراد را مدنظر 
داش��ته باشیم. در غیر این صورت امکان فعالیت مناس��ب در حوزه کسب و کار را 

نخواهیم داشت. 

اگر ش��ما در زمینه مدیریت ش��رکت یا انجام امور مدیریت س��ئو فعالیت دارید، 
همیشه به هنگام برگزاری جلسات اس��تفاده از گوشی های همراه را کاهش دهید. 
چنی��ن امری بیانگر میزان احترام ما به جلس��ه و مهمان های حاضر در آن اس��ت. 
بسیاری از کارشناس های حرفه ای مدیریت سئو یا دیگر حوزه های کسب و کار در 
پی مشاهده رفتارهای غیرحرفه ای مدیران قید همکاری با آنها را می زنند. بنابراین با 
پرهیز از برخی اعمال پیش پا افتاده شانس برندتان برای همکاری با کارشناس های 

حرفه ای را افزایش دهید. 
8. افزودن محدودیت های بیشتر پس از انجام توافق

هدف از توافق در حوزه کسب و کار تعیین مسیر پیش روی در زمینه همکاری های 
دوجانبه اس��ت. برخی از برندها همیش��ه عادت به تغییر شرایط کاری طرف مقابل 
پس از دستیابی به توافق دارند. بی تردید همه ما تجربه همکاری با چنین برندهایی 
را داشته ایم. وقتی شرایط کاری از سوی طرف قرارداد در حوزه مدیرت سئو تغییر 
می کند، تمام برنامه های ما دچار نوسان می شود. اگر ثبات را از حوزه کسب و کار و 

به ویژه مدیریت سئو حذف کنیم، دیگر چیزی برای ما باقی نخواهد ماند. 
ب��دون تردید برای هر فردی همکاری با برند یا مدیر س��ئویی که به طور مداوم 
محدودیت های کاری را تغییر می دهد، دش��وار خواه��د بود. بهترین راهکار در این 
میان تعیین شرایط تخطی از قرارداد است. فقط در این صورت امکان تحقق اهداف 
مدنظرمان را خواهیم داش��ت. اگر ش��ما در زمینه همکاری با مش��تریان تان برای 
مدیریت س��ئو ش��اهد تغییرات مداوم هستید، باید به فکر اس��تراتژی تازه ای برای 
فعالیت باش��ید. در غیر این صورت به زودی بخش قابل توجهی از کیفیت مدیریت 

سئوی برندتان کاهش خواهد یافت. 
9. عدم صداقت درباره طرح های شرکت

مدیریت سئو اغلب به عنوان بخشی جانبی از سوی کارشناس های حرفه ای برای 
برندها س��اماندهی می ش��ود. این امر به معنای عدم حضور کارشناس های مدیریت 
س��ئو در بدنه اصلی شرکت هاست. وقتی ما از فضای شرکت ها دور هستیم، باید به 
دنبال راهکاری برای اطالع از برنامه آنها به منظور بهبود وضعیت باشیم. نکته مهم 
در ای��ن می��ان عدم تمایل برخی از برندها در زمینه ارائه اطالعات فعالیت ش��ان به 
کارشناس های مدیریت سئو است. شاید در ابتدا این امر اندکی عجیب به نظر برسد، 

اما با نگاهی دقیق به وضعیت کسب و کار کامال قابل درک خواهد بود. 
همه ما تجربه همکاری با مدیران س��ختگیر را داشته ایم، با این حال همکاری با 
برندی که عالقه ای به بیان طرح های کلی  اش ندارد، بیش از اندازه دش��وار اس��ت. 
مش��کل اصلی در این می��ان ناتوانی دو طرف به منظور برنامه ریزی مناس��ب برای 
پیش��رفت اس��ت. همچنی��ن در اغلب م��وارد هزینه های جاری نی��ز در پی چنین 
فعالیت هایی به شدت افزایش پیدا می کند. راهکار مناسب در این میان تالش برای 
گفت وگوی مستقیم با مدیران شرکت است. فقط در این صورت ما امکان رهایی از 
شرایط دشوار و پیچیده پیش روی را خواهیم داشت. اشتباه برخی از کارشناس های 
مدیریت س��ئو ادامه به فعالیت در شرایط دشوار مورد بحث است. به این ترتیب در 
عمل ش��انس چندانی برای بهبود ش��رایط وجود نخواهد داشت از همه بدتر اینکه 
اعتبار ما در زمینه حرفه ای مان با عملکرد نامناسب در این زمینه زیر سوال خواهد 

رفت. 
10. بی میلی مدیران برای پاسخگویی به پرسش های کلیدی

فعالیت در راس��تای ارتقای جایگاه یک ش��رکت نیازمند همکاری نزدیک میان 
بخش های مختلفش اس��ت. اغلب کارش��ناس های حرف��ه ای در زمینه هایی نظیر 
بازاریابی، تبلیغات و مدیریت سئو نیازمند همکاری با یکدیگر برای پیشبرد اهداف 
مش��ترک هس��تند. وقتی بخش مدیریت س��ئو عضو رسمی بدنه ش��رکت نباشد، 
همکاری با آن دشوار خواهد بود. مهم ترین مسئله در زمینه مدیریت سئو و همکاری 
با برندها دس��تیابی به نقطه نظر مشترک است. پیش نیاز چنین امری جلب اعتماد 

شرکت های طرف قرارداد خواهد بود. 
اغلب مدیران نگران درز اطالعات ش��ان هستند بنابراین ما باید ضمانت های قابل 

توجهی به آنها بدهیم. فقط در این صورت امکان همکاری سازنده و دریافت اطالعات 
مناس��ب وجود خواهد داشت. شاید نگرانی مدیران برای پاسخگویی به پرسش های 
ما در زمینه مدیریت س��ئو اندکی عجیب باش��د، اما از نقط��ه نظر مدیریتی کامال 
قابل درک اس��ت بنابراین ما چاره ای جز تالش برای جلب اعتماد طرف قراردادمان 

نخواهیم داشت. 
11. عدم اطالع رسانی درباره فعالیت های مدیریت سئو

تمام اش��تباهات در حوزه مدیریت سئو از س��وی برندها روی نمی دهد و گاهی 
اوقات کارشناس های بخش مدیریت سئو نیز رفتارهای عجیب و دردسرآفرین بروز 
می دهند. یکی از بدترین رفتارهای در چنین حوزه ای مربوط به عدم ارائه اطالعات 
پیرامون وضعیت کنونی مدیریت سئو و برنامه های در دسترس است. این امر توجیه 
قابل توجهی از س��وی کارشناس های حوزه مدیریت سئو دارد. آنها تمایلی به بیان 
جزییات برنامه ش��ان ندارند. بیان جزییات برنامه همیش��ه برای افراد فاقد تخصص 
در مدیریت س��ئو دشوار است. همچنین انتظارات نسبت به نتیجه نهایی را نیز باال 
خواهد برد بنابراین بسیاری از کارشناس های حوزه مدیریت سئو در عمل توضیحات 

چندانی درباره کارشناس نمی دهند. این امر برای اغلب مدیران دشوار است. 
نکته مهم در اینجا نیاز بخش های دیگر ش��رکت به اطالعات در زمینه مدیریت 
سئو برای برنامه ریزی هماهنگ است. بخش بازاریابی یکی از نزدیک ترین ارتباط ها 
با مدیریت سئو را دارد بنابراین اگر ما نسبت به بیان جزییات برنامه های مان مردد 

باشیم، تکلیف بخش بازاریابی نامعلوم خواهد ماند. 
12. پرهیز از گفت وگو درباره ریسک های احتمالی

هر برنامه ای همراه با برخی از ریسک های احتمالی است. کارشناس های مدیریت 
س��ئو باید همیشه درباره ریس��ک های احتمالی با مدیران ارشد شرکت ها گفت وگو 
کنند. برخی از کارش��ناس ها براس��اس عادت تمایلی به بیان ریسک های احتمالی 
هر برنامه ندارند. این امر شاید در میان کارشناس های حرفه ای مدیریت سئو امری 

طبیعی باشد، اما برای مدیران شرکت ها قابل درک نیست.
بس��یاری از عادت های کاری میان حوزه های مختلف کسب و کار متفاوت است. 
بنابراین ما به منظور پرهیز از بروز نارضایتی باید ابتدا تمام نکات مهم را با یکدیگر به 
بحث بگذاریم. فقط در این صورت امکان پیگیری از بروز نارضایتی در ادامه فعالیت 

وجود خواهد داشت. 
مدی��ران برندها به عنوان طرف قرارداد ما در حوزه مدیریت س��ئو حق اطالع از 
ریس��ک های موجود را دارند. ش��اید یک برند برای ریس��ک های موردنظر آمادگی 
نداشته باشد. در این صورت با شکست برنامه پیش روی حتی احتمال ورشکستگی 

آنها نیز وجود خواهد داشت. 
1۳. عدم ارائه پاسخ های مشخص

مدیران کسب و کارها همیشه به دنبال پاسخ های روشن برای نیازهای برندشان 
هس��تند. این امر در حوزه مدیریت سئو نیز صحت دارد بنابراین ما باید پاسخ های 
دقیق به پرس��ش های کلیدی مدیران کس��ب و کار ارائه کنیم. در غیر این صورت 
میزان نارضایتی طرفین به ش��دت افزایش خواهد یافت. یکی از عادت های ناپسند 
کارشناس های حوزه مدیریت سئو ارائه پاسخ های نامشخص به مخاطب هدف است. 
ب��ه ای��ن ترتیب در عمل هیچ کس به غیر از آنها اط��الع دقیقی از وضعیت نخواهد 
داشت. درست مانند مورد قبل، در اینجا نیز مدیران کسب و کارها حق کافی برای 
اطالع از ش��رایط مدیریت س��ئو را دارند. آنها به هر حال هزینه مشخصی به عنوان 
بودجه در اختیار شما قرار داده اند بنابراین باید نسبت به نحوه تخصیص آنها و نتایج 

حاصل شده اطالع داشته باشند. 
برخی از کارش��ناس های حوزه مدیریت س��ئو به طور مداوم در پی درخواس��ت 
مدیران برای اطالع از شرایط شرکت شان پاسخ های مبهم ارائه می کنند. اگر شما به 
دنبال ادامه رابطه تان با برندها و جذب مشتریان تازه هستید، باید تغییری محسوس 
در رون��د تعامل ت��ان با مخاط��ب هدف ایجاد کنی��د. در غیر این ص��ورت احتمال 

موفقیت تان در زمینه جلب رضایت مشتریان فعلی نیز کاهش خواهد یافت. 
14. عدم تمایل کارشناس ها برای توجه به شما به عنوان 

کارآفرین
موفقیت در زمینه مدیریت سئو همیش��ه نیازمند مهارت های تخصصی نیست. 
گاه��ی اوقات افراد خ��ارج از این حوزه نیز ایده های جذاب��ی دارند. این امر به طور 
ویژه ای در مورد کارآفرینان صحت دارد. برخی از کارشناس های حوزه مدیریت سئو 
هیچ عالقه ای برای گوش دادن به نکات و توصیه های کارآفرینان ندارند. شاید برخی 
از توصیه های آنها دارای کیفیت و تخصص الزم نباش��د، اما صرف تعامل با آنها نیز 

برای ایده پردازی خالقانه مفید خواهد بود. 
گاهی اوقات ما تصویر بیش از حد خودخواهانه ای از فرآیند مدیریت سئو داریم. 
نتیجه چنین گرایش هایی اغلب شکست در زمینه جلب نظر مخاطب هدف است. 
همکاری میان برندها و کارشناس های مدیریت سئو در راستای جلب نظر مشتریان 
صورت می گیرد بنابراین اگر نتیجه نهایی کار موردپس��ند مش��تریان نباشد، تمام 

زحمات شان بر باد خواهد رفت. 
همکاری و همفکری میان کارشناسان مدیریت سئو و مدیران کسب و کارها برای 
یافتن ایده های خالقانه ضروری است. در غیر این صورت ما توانایی استفاده از نقطه 

نظرات مختلف را از دست خواهیم داد. 
15. عدم بیان جزییات رسیدگی به امور با کمک سایر افراد

برخی از آژانس های فعال در حوزه خدمات مدیریت سئو پس از دریافت تقاضای 
همکاری از س��وی برندها در عمل فرآیند رس��یدگی به ش��رایط را به طرف سومی 
واگذاری می کنند. نتیجه این امر افزایش فضای بی اعتمادی در حوزه کس��ب و کار 
است. برندها حق کامل برای اطالع از نحوه ساماندهی پروژه مدیریت سئوی شان را 
دارند. اگر ما از طرف سومی برای ارائه خدمات استفاده می کنیم، باید به طور روشن 

و واضح آن را با برند طرف قراردادمان در میان بگذاریم. 
اگر برندهای طرف قرارداد ما از منبعی دیگر نسبت به همکاری ما با طرف سوم 
آگاه ش��وند، ش��انس مان برای فعالیت طوالنی مدت در حوزه کسب و کار به شدت 
کاهش خواهد یافت بنابراین ما همیش��ه باید به دنبال راهکارهای موثر برای بیان 

دقیق تمام جزییات امور به طرف مقابل باشیم. 
16. فقدان انگیزه برای امتحان راهکارهای تازه

کارشناس های حرفه ای در زمینه کسب و کار به طور مداوم در تالش برای نوآوری 
در زمینه کس��ب و کارشان هستند. این امر شامل استفاده از آخرین دستاوردهای 
فناوری و دانش موجود برای ارتقای عملکردشان است. گاهی اوقات کارشناس های 
حوزه مدیریت س��ئو انگیزه کافی برای نوآوری ندارند. این امر دالیل بس��یار زیادی 
دارد. بررسی دالیل این اتفاق موضوع بحث فعلی ما نیست. نکته مهم در این میان 
تالش برندها برای تقویت انگیزه کارشناس های طرف قرارداد برای ایجاد تغییر است. 
اگر شما در زمینه مدیریت سئو فعالیت دارید، باید به طور مداوم در تالش برای 
نوآوری و یافتن راهکارهای تازه برای ارائه خدمات باش��ید. در غیر این صورت پس 
از گذشت مدت زمانی کوتاه دیگر پیشنهادی برای همکاری دریافت نخواهید کرد. 

چالش های میان کارش��ناس های حوزه مدیریت س��ئو و برندها همیش��ه وجود 
داش��ته است. هدف اصلی ما در این مقاله بررسی چالش های اصلی در این زمینه و 
نش��انه های آنهاست. به این ترتیب شما در هر طرف ماجرا امکان پیگیری به موقع 

موضوع و جلوگیری از بروز مشکل را خواهید داشت. 

بازاریابی اینترنتی موفق با 11 کانال یوتیوب 

بازاریابی اینترنتی در مقایس��ه با سایر روش ها، جدیدتر محسوب 
شده و طبیعی است که مطالب جدیدتری در این رابطه منتشر شود 
و تغییرات بیش��تری رخ دهد. به همین خاطر بس��یار مهم است که 
اطالع��ات خود را به روز نگه داریم. در ای��ن زمینه کتاب ها را نمی-

توان منبعی جامع تلقی کرد. علت این امر به این خاطر است که از 
زمان تولید تا نش��ر یک کتاب، زمانی طوالنی طی می شود و ممکن 
است مطالب عنوان شده دیگر فایده الزم را نداشته باشد. همچنین 
مطالع��ه مقاالت نی��ز محدودیت هایی را دارد. ب��رای مثال نمی توان 
بس��یاری از مسائل را به س��ادگی از طریق نوشته متوجه شد، با این 
ح��ال ویدئو ها به علت توانایی باالتری ک��ه در انتقال مفاهیم دارند، 
بهترین گزینه موجود محسوب می شوند. با این حال فراموش نکنید  
که در حال حاضر س��رعت تولید محتوا، بسیار باال بوده  و شما باید 
به هزینه فرصت خود توجه داش��ته باش��د. برای مث��ال در بهترین 
حالت ممکن اس��ت ش��ما بیش از چهار ویدئو در یک روز را نتوانید 
مش��اهده کنید. به همین خاطر بسیار مهم است که چه مواردی را 
انتخاب می کنید. در این رابطه یوتیوب به عنوان محبوب ترین بستر 
اش��تراک گذاری ویدئو در جهان، بدون ش��ک اولویت اول هر فردی 
برای ارس��ال محتواهای خود محسوب می ش��ود، با این حال بسیار 
مهم است که شما با کانال های برتر آن در زمینه های موردنیاز خود 
آش��نا باش��ید. در این مقاله به بررسی 11 کانال آموزنده یوتیوب در 

زمینه بازاریابی اینترنتی خواهیم پرداخت. 
Moz-1

تمرکز اصل��ی این کانال بر روی معرفی روش-های بهینه س��ازی 
موتور جست وجو )سئو( اس��ت. درواقع در زمینه بازاریابی اینترنتی 
این امر که شانس دیده شدن باالیی را داشته باشد، کامال به وضعیت 
س��ئو سایت و محتواهای شما بستگی دارد. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا با جدیدترین روش های آن، آشنا شوید. همچنین دعوت از 
رهبران بزرگ بازاریابی جهان جهت برگزاری جلس��ات آموزشی، از 

دیگر مزیت های آن محسوب می شود. 
Backlinko-2

رایان دین موسس این کانال است که از جمله افراد شناخته شده در زمینه 
بازاریابی محسوب می شود. در این کانال شما صفر تا صد بازاریابی دیجیتال 
و اصول سئو را آموزش خواهید دید. درواقع شروع از ابتدا، نقطه قوت اصلی 

این کانال محسوب می شود.
SEMrush-۳

در این کانال نه تنها در رابطه با بازاریابی، بلکه تمامی مهارت ها و اقدامات 
موفقیت یک کس��ب وکار شرح داده می ش��ود. همچنین راهکارهای جدید و 

کارآمدی جهت مدیریت انواع شبکه های اجتماعی معرفی می-شود. 
Unbounce-4

در ه��ر قس��مت از ویدئو های ای��ن کانال، یک��ی از بازاریاب های موفق در 
رابطه با رازهای رس��یدن به س��طح فعلی خود صحبت می کند. نکته-ای که 
باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که بازاریابی صرفا به یک روش 
محدود نبوده و فردی که موفق ظاهر شده است، حتما از بازاریابی اینترنتی 
نیز اس��تفاده کرده و این امر باعث می ش��ود که در بین صحبت ها، به بخش 
موردنظر نیز دست پیدا کنید. درواقع استفاده از تجربیات افرادی که حاصل 
تالش چندین س��اله آنها است، بدون شک در پیشرفت سریع شما تاثیرگذار 

خواهد بود. 
HubSpot-5

کمتر کس��ی را می توان پیدا کرد که با این س��ایت آشنایی نداشته باشد. 
کانال رس��می آنها نیز ح��اوی بخش های متنوعی نظی��ر مصاحبه، آموزش، 
تحلیل و به صورت کلی هر آن چیزی اس��ت که ش��ما برای بازاریابی موفق 
به آن نیاز خواهید داش��ت. همچنی��ن هر هفته برترین نوآوری ها و ایده های 

خالقانه نیز معرفی می شود. 
Jay Baer-6

جی بائر، بنیانگذار چند برند موفق است که سخنرانی های وی از محبوبیت 
بسیار باالیی برخوردار اس��ت. در کانال او مجموعه توصیه-ها در زمینه های 

مختلف خصوصا بازاریابی را می توان مشاهده کرد. 
The Business Lounge-7

این کانال توس��ط کیمبرلی جیمز، استراتژیس��ت مطرح بازاریابی 
دیجیتال تاسیس شده است. در این کانال شما با انواع استراتژی های 
بازاریابی و مثال هایی از نحوه عملکرد هر یک از آنها آش��نا خواهید 

شد. 
Josh Bachynski-8

این کانال به آموزش راهکارهای س��ئو و اطالع رسانی در رابطه با 
جدیدتری��ن مطالب و اخبار حوزه بازاریابی اینترنتی اختصاص دارد. 
در نهایت دس��ته بندی درس��ت روش ها به سه نوع سئو کاله سفید، 
خاکس��تری و سیاه باعث می شود تا افراد با آگاهی بیشتری انتخاب 

کنند. 
The GaryVee Video Experience-9

گ��ری وایرنچ��اک را باید یک چهره جهانی به حس��اب آورد. تنها 
کافی است تا یکی از کتاب های وی را مطالعه کرده باشید تا با سطح 
دانش فوق العاده و ایده های ناب او ایمان بیاورید. جالب است بدانید 
که نوش��ته های او برای پنج بار عن��وان پرفروش ترین های نیویورک 
تایمز را به دست آورده است. تجربه سرمایه گذاری بر روی برندهایی 
نظیر اوبر و فیس بوک، باعث ش��ده اس��ت تا وی از تجربیات بس��یار 
ارزن��ده ای برخوردار باش��د. وی در کانال خود تالش کرده اس��ت تا 
تمامی دانسته های خود را با دیگران به اشتراک بگذارد که بازاریابی 

اینترنتی یکی از مهم ترین آنها محسوب می شود. 
Neil Patel-10

نی��ل پتل یکی از خبره ترین افراد در زمینه بازاریابی اینترنتی اس��ت. وی 
در کانال خود رازهای موفقیت در ش��بکه های اجتماعی نظیر اینس��تاگرام، 
جدیدتری��ن روش ه��ای س��ئو، بازاریابی ایمیل��ی و به ص��ورت کلی تمامی 

موضوعات مرتبط با این حوزه را پوشش داده است. 
Google Analytics-11

گوگل آنالیز یکی از ابزارهای حیاتی برای هر بازاریاب محس��وب می شود. 
درواق��ع تحلیل ها و داده های موردنیاز برای بهب��ود اقدامات را از طریق این 
برنامه مفید گوگل، می توان به دس��ت آورد. در کانال رس��می آن شما نحوه 
اس��تفاده، راهکارها و برخی اطالعات جدید از بازارهای مختلف را به دس��ت 

خواهید آورد. 
practicalecommerce.com :منبع
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۳ ویژگی ضروری برای شروع کسب و کار

رویای ش��روع کسب و کار برای هر فردی وسوسه برانگیز است. 
بس��یاری از افراد در سراس��ر دنیا هر روز در آرزوی شروع کسب 
و کار مستقل ش��ان هستند. اغلب اوقات ما سهم بیشتری از بازار 
کسب و کار می خواهیم. ش��اید ایده های جذابی نیز برای شروع 
کس��ب و کار داشته باشیم، اما همیشه صدایی در ذهن مان ما را 
نسبت به خطرهای مسیر پیش روی دلسرد می سازد. بدون تردید 
بس��یاری از افراد هیچ تجربه قبلی از مدیریت کس��ب و کارهای 
مس��تقل ندارند. همین امر اغلب اوق��ات موجب بی انگیزگی آنها 

برای شروع کسب و کار مستقل می شود. 
هیچ کارآفرین موفقی پیش از تاس��یس نخستین کسب و کار 
مس��تقل اش تجربه ای در زمینه مدیریت کس��ب و کار نداش��ته 
اس��ت بنابراین ما نیز باید همین مس��یر را دنبال کنیم. معمای 
کس��ب تجربه پیش از ش��روع کس��ب و کار مس��تقل در زمینه 
مدیریت همیش��ه موجب دلس��ردی کارآفرینان برای برداش��تن 
قدم نخس��ت شده است. اگر ما در تالش برای پایه گذاری کسب 
و کار مس��تقل مان هس��تیم، باید به طور م��داوم در تالش برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باشیم. 
ش��اید شما در راستای تاسیس کسب و کار مستقل تان نیاز به 
اعتماد به نفس یا تجربه بیش��تری داش��ته باشید. این امر شامل 
ش��ناخت بهتر با بازار و ش��رایط موجود اس��ت. ما در این مقاله 
نگاهی به راهکارهای مناسب برای حداکثر ساختن توانایی افراد 

در زمینه کسب و کار مستقل خواهیم داشت. 
1. تمایل بیشتر برای یادگیری

ش��روع کس��ب و کار تازه هیچ گاه س��اده نیس��ت. ما همیشه 
نیازمن��د یادگیری نکات تازه هس��تیم. به وی��ژه زمانی که قصد 
راه اندازی کس��ب و کار تازه ای را داریم، چنین نیازی آش��کارتر 
خواه��د بود. بس��یاری از اف��راد در زمین��ه راه اندازی کس��ب و 
کار تازه ش��ناخت بس��یار کمی از بازار موردنظ��ر دارند بنابراین 
اس��تفاده از راهنمایی ه��ای کارب��ردی یک کارش��ناس یا مدیر 
بازنشس��ته ضروری خواه��د بود. نکته منف��ی در این میان عدم 
تمایل برخی از کارآفرینان ب��رای دریافت توصیه های کلیدی از 
س��وی کارشناس هاست. نتیجه این امر در اغلب موارد مواجهه با 
شکست های سنگین خواهد بود بنابراین ما باید خودمان را برای 

مواجهه با شرایط دشوار آماده کنیم. 
تقوی��ت انگیزه و روحیه برای یادگیری نکات س��ازنده اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. نگرانی اصل��ی برخی از کارآفرینان در زمینه 
دریافت مشاوره از س��وی کارآفرینان دارای تجربه امکان سرقت 
ایده ش��ان است. در این زمینه دو راهکار اصلی پیش روی ما قرار 
دارد. راهکار نخس��ت ثبت ایده مان در سازمان های دولتی است. 
به این ترتیب ماجرای سرقت ایده به طور کامل رفع خواهد شد. 
راهکار بعدی شامل عدم بیان تمام جزییات برنامه های مان است. 
در این صورت ما ش��انس بیش��تری برای تعامل با شما خواهیم 

داشت. 
یادگیری نکات تازه در زمینه کس��ب و کار همیشه با همراهی 
اف��راد عالقه مند راحت تر خواهد ش��د. نکته مه��م در این میان 
تالش عمده برای یافتن افراد مناس��ب به منظور پیشبرد اهداف 
برندمان است. بی تردید یک استارت آپ نیازمند افراد حرفه ای در 
زمینه های مختلف اس��ت بنابراین ما باید به طور مداوم در تالش 

برای یافتن افراد تاثیرگذار و مناسب برای برندمان باشیم. 
یادگی��ری نکات ت��ازه از طریق آموزش��گاه های حرفه ای اغلب 
راحت ترین گزینه در دس��ترس تلقی می شود. نکته مهم در این 
میان تالش برای همکاری سازنده با کارآفرینان موفق و استفاده 
از تجرب��ه آنهاس��ت. در غیر این صورت ما هرگز توانایی کش��ف 
ن��کات اصلی در زمینه کس��ب و کار را نخواهیم داش��ت. تالش 
ب��رای فعالیت موفق در ش��رکت های بزرگ اغلب ایده مناس��بی 
برای یادگیری اصول اساسی کسب و کار در حوزه ای تازه است. 

2. ضرورت فروتنی برای ایجاد کسب و کاری سازنده
فروتنی همیش��ه موجب ایجاد اعتماد به نفس می ش��ود. شاید 
ما در ابتدای مسیر کس��ب و کارمان موفقیت های جذابی کسب 
کرده باش��یم، اما همیشه رعایت فروتنی ضروری است. برخی از 
برندها پس از مدتی فعالیت در حوزه کس��ب و کار غرور بس��یار 
زی��ادی پیدا می کنند. غرور بیش از اندازه همیش��ه موجب رفتار 
نامناس��ب با دیگران می ش��ود بنابراین ما باید در عین پیشرفت 
برندم��ان به طور همزمان در زمین��ه رفتار بهتر با دیگران تالش 

کنیم. 
بسیاری از برندهای نام آشنا به دلیل رفتار مناسب با مشتریان 
جای��گاه برت��ری در دنی��ای کس��ب و کار پیدا کرده ان��د. چنین 
برندهایی همیش��ه رفتار اصلی و به دور از خودنمایی دارند. یکی 
از اش��تباهات کارآفرینان پس از کس��ب چن��د موفقیت ابتدایی 
تالش برای نمایش تصویری متفاوت از برندشان است. ما همیشه 
باید به تصویر نخست کسب و کارمان وفادار باقی بمانیم. در غیر 
این صورت به سرعت اعتماد مشتریان را از دست خواهیم داد. 

۳. تقویت توانمندی ها
هر کارآفرینی در حوزه کس��ب و کار دارای تعدادی توانمندی 
خاص اس��ت. همین نکته تفاوت ها در زمینه کسب و کار را رقم 
می زند. اگر ما به دنبال بهبود وضعیت کاری مان هستیم، باید به 
طور مداوم در راس��تای ارتق��ای توانمندی های مان تالش کنیم. 
بدون تردید هر فردی دارای نقطه ضعف هایی در حوزه کس��ب و 
کار اس��ت. ما در طول توسعه برندمان باید اقدام به تبدیل نقاط 
ضعف خود به نقاط قوت کنیم. فقط در این صورت امکان توسعه 

پایدار برای برندمان فراهم خواهد شد. 
خوش��بختانه امروزه راهکارهای بس��یار زیادی ب��رای تقویت 
مهارت های کاری وجود دارد. دوره های آموزشی بسیار زیادی در 
دسترس برندها و کارآفرینان برای بهبود سطح عملکردشان قرار 
دارد. همچنین بس��یاری از مطال��ب جذاب و آموزنده نیز به طور 
رایگان در سطح اینترنت وجود دارد بنابراین با اندکی جست جو 
امکان یافتن مطالب آموزنده برای ارتقای س��طح توانایی های مان 

وجود خواهد داشت. 
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تاثیرگذاری نخس��ت در روابط اجتماعی نقش مهمی دارد. بس��یاری از افراد از 
همان لحظه نخس��ت دیدار با دیگران جلوه ای جذاب و تاثیرگذار از خود نش��ان 
می دهن��د. این امر در پیش��برد روابط نقش حیاتی دارد. حوزه کس��ب و کار نیز 
درس��ت مانند س��ایر روابط اجتماعی در پیوند نزدیک ب��ا تاثیرگذاری اولیه قرار 
داد. اغل��ب کارآفرین��ان در زمینه عقد قراردادهای تج��اری فقط یک بار فرصت 
تاثیرگذاری بر روی طرف مقابل را دارند. به همین خاطر نخس��تین تاثیرگذاری 
م��ا بر روی مخاطب هدف به احتم��ال زیاد آخرین آنها خواهد بود. نکته مهم در 
ای��ن میان اهمیت تاثیرگذاری اولیه، نه فقط برای عقد قراردادهای تجاری، بلکه 

ایجاد رابطه ای پایدار با مخاطب هدف است. 
ش��اید بس��یاری از افراد نس��بت به اهمیت تاثیرگذاری اولیه بی توجه باشند. 
براس��اس اظهارنظر کارش��ناس های اجتماعی در هر رابطه فقط هفت ثانیه برای 
تاثیرگذاری اولیه فرصت وجود دارد بنابراین ما باید به سرعت اقدام به جلب نظر 
طرف مقابل کنیم. در غیر این صورت ش��انس ما برای ایجاد رابطه ای مناسب به 
ش��دت کاهش خواهد یافت. اغلب افراد در هفت ثانیه نخست برخورد با دیگران 
برداشت مناسبی از ش��خصیت طرف مقابل دارند بنابراین ما باید در همان چند 
ثانیه نخس��ت اق��دام به جمع بندی نکات برای تاثیرگ��ذاری بر روی طرف مقابل 
کنی��م. ش��اید در یک وضعیت خاص ه��ر دو طرف در تالش ب��رای تاثیرگذاری 
مطل��وب بر روی یکدیگر باش��ند. این ام��ر نیازمند واکنش مناس��ب هر کدام از 

طرفین به اقدامات دیگری است. 
بازاریابی یکی از فعالیت های حیاتی در دنیای امروز محس��وب می شود. وقتی 
از بازاریابی صحبت می کنیم، فقط نمونه های دیجیتال در ش��بکه های اجتماعی 
مدنظر ما نیس��ت. گاهی اوقات م��ا نیازمند بازاریابی برای برندمان در جلس��ات 
حض��وری هس��تیم. این امر به طور ویژه ای در کس��ب و کاره��ای B۲B کاربرد 
دارد. ه��دف ما در این مقاله بررس��ی راهکارهای بهبود توانای��ی تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف در نخس��تین برخورد است. در ادامه برخی از کاربردی ترین 

تکنیک ها در این حوزه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
چگونه تاثیرگذاری اولیه مان را ارتقا دهیم؟

1. پاسخگویی به تماس ها در اولین فرصت
ش��اید باور این امر اندکی دش��وار باشد، اما جلس��ات موفق کاری با مشتریان 
همیش��ه با یک تماس تلفنی ش��روع می ش��ود. امروزه اغلب تماس های کاری از 
طری��ق تلفن های همراه صورت می گی��رد. برخی از کارآفرین��ان عادت بدی در 
زمینه عدم توجه به گوش��ی همراه در س��اعات اداری دارند بنابراین در پایان روز 
ش��مار عظیمی از تماس های بی پاسخ در گوشی آنها قابل مشاهده است. توصیه 
من به عنوان کارش��ناس کس��ب و کار توجه ویژه به تماس های دریافتی اس��ت. 
گاهی اوقات ما تماس های مهمی از س��وی مشتریان آینده مان دریافت می کنیم. 
پاسخگویی سریع به تماس ها نشانه مثبتی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف خواهد بود.
بدون تردید هیچ کس عالقه ای به انتظار پش��ت خ��ط تلفن ندارد. ما با تعیین 
زنگ مناس��ب برای گوش��ی همراه مان امکان پاس��خگویی س��ریع به مخاطب را 
خواهیم داش��ت. به این ترتیب ش��انس ما برای تاثیرگذاری مناسب در نخستین 

برخورد با آنها افزایش خواهد یافت. 
یکی از باورهای اشتباه در میان کارآفرینان اندکی تأمل پیش از پاسخگویی به 
تماس های دریافتی است. این امر به دلیل عالقه کارآفرینان برای نمایش جلوه ای 
حرفه ای از خودشان است. بدون تردید نمایش جلوه ای حرفه ای از برند کمترین 
ارتباطی با پاس��خگویی دیرهنگام تماس های دریافتی ن��دارد بنابراین ما باید از 

چنین تکنیک های عجیب و غریب دوری کنیم. 
2. انتخاب لباس مناسب

اگر ش��ما در زمینه مدیریت آژانس مش��اوره حقوق��ی فعالیت دارید، 
نحوه انتخاب لباس برای شما اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. برخی 
از کارآفرینان نس��بت به نحوه انتخ��اب لباس توجه کافی ندارند. به این 
ترتیب ش��اید در یک جلسه رس��می با لباسی کامال عادی حاضر شوند. 
اگر جلسه کاری برای شما دارای اهمیت است، این اهمیت باید در تک 
تک رفتارهای ش��ما نمایان باشد. در غیر این صورت شاید طرف مقابل 

رفتار موردنظر را نوعی بی احترامی تلقی کند. 
بدون تردید حضور در یک جلس��ه رس��می با ش��لوار جین و تی شرت عجیب 
به نظر می رس��د. این امر به طور ویژه وقتی تمام میهمانان دارای پوش��ش کت 
و شلوار باشند، بیش��تر خودنمایی می کند. اختصاص زمان مناسب برای انتخاب 
لباس پیش از جلس��ات کاری مهم حیاتی اس��ت. این امر میزان احترام ما برای 
جلسه کاری و میهمانان را نشان می دهد. همچنین استفاده از لباس های مناسب 

امکان تاثیرگذاری بسیار بهتری به ما خواهد داد.
یکی از نکات مهم در زمینه انتخاب لباس مناس��ب برای جلسات کاری مربوط 
به اندازه ش��ان است. برخی از کارآفرینان لباس های مناسبی انتخاب می کنند، اما 
در زمینه توجه به سایزش��ان کم کار هستند. نتیجه این امر استفاده از لباس های 
بس��یار تنگ یا گش��اد در جلسه کاری اس��ت. ما در دیدار با مشتریان مان باید از 
پوشش مناسب برخوردار باشیم. این امر هم مربوط به نوع لباس و هم اندازه اش 
اس��ت. بنابراین پیش از حضور در جلس��ات کاری همیش��ه با ی��ک طراح لباس 

مشورت کنید. 
آیا همیش��ه اس��تفاده از لباس های رس��می ب��رای جلس��ات کاری تاثیرگذار 
اس��ت؟ شاید بسیاری از افراد پاس��خ مثبت به این پرسش دهند، اما در حقیقت 
پاسخگویی به چنین پرسشی بدون توجه به حوزه فعالیت افراد غیرممکن است. 
به عنوان مثال، اگر ش��ما در زمین��ه طراحی بازی های رایان��ه ای فعالیت دارید، 
اس��تفاده از لباس عادی مانند تی شرت بیانگر انعطاف پذیری شما و آمادگی برای 
هماهنگی با هر شرایطی خواهد بود بنابراین استفاده از لباس های عادی و روزمره 
در تمام جلس��ات کاری نکته ای منفی نیس��ت. گاهی اوقات، بنابر نوع کس��ب و 
کارمان، استفاده از لباس های ساده شانس بیشتری برای تاثیرگذاری اولیه ایجاد 

خواهد کرد. 
۳. اهمیت حفظ توجه

جلس��ات کاری همیشه روند یکس��انی ندارد. هر جلسه ش��رایط ویژه ای دارد 
و وظیفه ما شناس��ایی ش��رایط موجود برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
است. بسیاری از کارآفرینان در جلسات کاری با مشتریان بیش از اندازه مشغول 
به صحبت می ش��وند بنابراین وقت زیادی برای گفت وگوی تعاملی باقی نخواهد 
ماند. همچنین عوامل بس��یار زیادی در طول جلسه امکان حواس پرتی را فراهم 
می کند. بنابراین ما همیش��ه باید در تالش برای کاهش المان های مس��تعد برای 
حواس پرتی باش��یم. در غی��ر این صورت به طور مداوم با مش��کالت عمده برای 

گفت وگوی با مشتریان مواجه خواهیم شد. 
بس��یاری از کارآفرینان به هنگام صحبت درباره ایده های شان در جلسه توجه 
وی��ژه ای به مخاطب ه��دف دارند، با این حال وقتی نوبت به صحبت طرف مقابل 
می رس��د، به سادگی حواس شان پرت می ش��ود. ما در مدت زمان صحبت طرف 
مقابل نیز باید توجه ویژه ای به وی داش��ته باشیم. حفظ ارتباط چشمی و تالش 
برای اظهارنظر درباره ایده های آنها بهترین راهکار برای تاثیرگذاری مداوم خواهد 

بود. 
هیچ چیز به اندازه عدم توجه کافی به طرف مقابل در نخس��تین دیدار موجب 
نارضایتی طرفین نمی ش��ود. بس��یاری از افراد در چنین ش��رایطی حتی پیش از 
ترک جلس��ه به دنبال برندی دیگر برای همکاری خواهند گشت. وقتی ما توجه 
کاف��ی به مخاطب هدف داریم، در حقیقت احترام خاصی برای او قائل هس��تیم. 
این احس��اس در زمینه تصمیم گیری مشتریان برای خرید اهمیت ویژه ای دارد. 
برخ��ی از معامالت بس��یار مهم تج��اری فقط به دلیل عدم رضایت یا احس��اس 
خوشایند طرفین به طور کامل لغو شده است بنابراین توجه به مشتریان باید در 

دستور کار هر برندی قرار داشته باشد. 
یکی از راهکارهای توجه به مخاطب هدف و تاثیرگذاری اولیه نمایش 
چهره ای شگفت زده از برخی اظهارات آنهاست. این امر بیانگر تحت تاثیر 
قرار گرفتن ما از س��وی آنها خواهد بود. ش��اید در ابتدا این امر عجیب 
به نظر برس��د، اما به هر حال مش��تریان نیز عالقه مند به تاثیرگذاری بر 
روی ما هس��تند بنابراین ما باید فرصت کافی ب��رای چنین امری را در 
اختیار آنها قرار دهیم. امروزه بسیاری از برندها در تعامل طوالنی مدت 
با مش��تریان وفادارشان هستند. این امر نتیجه رعایت نکات ضروری در 
زمینه توجه به مش��تریان است. در غیر این صورت شاید حتی برندهای 

بهتری نیز برای مشتریان در بازار وجود داشته باشد. 
4. ضرورت آمادگی شخصی

ش��اید شما نسبت به توانایی های شخصی تان اطمینان بیش از اندازه ای داشته 
باش��ید. این امر شامل برداش��ت ش��وخ طبعی و توانایی ارتباط ساده با مخاطب 
هدف اس��ت. اگر ش��ما بدون آمادگی برای هر جلسه کاری در آن شرکت کنید، 
فقط به خود و مش��تریان تان دروغ گفته اید. هیچ فردی بدون آمادگی قبلی برای 
یک جلس��ه توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را ندارد. ما نیز در چنین 
ش��رایطی باید نس��بت به آمادگی شخصی اقدام کنیم. این امر شامل تالش برای 
ش��ناخت مشتریان و شخصیت آنهاس��ت. فقط در این صورت ما امکان شخصی 

سازی نکات بیان شده را خواهیم داشت. 
امروزه بس��یاری از کارآفرینان در جلس��ات مختلف اقدام به بیان نکات واحد 
می کنند. این امر بدون توجه به شخصی س��ازی محتوا برای هر کدام از مشتریان 
به نتیجه مناس��بی ختم نخواهد ش��د. ما همیشه باید آمادگی مطلوبی در زمینه 
ارتباط با مشتریان داشته باشیم. در غیر این صورت تعامل میان ما بسیار دشوار 

خواهد شد. 
برخی از مش��تریان در دنیای کس��ب و کار بسیار س��ختگیر هستند. تعامل با 
چنین مش��تریانی همیش��ه دش��وار اس��ت بنابراین ما باید به دنبال راهکارهایی 
برای ساده س��ازی فرآیند تعامل با آنها باش��یم. در غیر این صورت به طور مداوم 
نگرانی هایی عمده در زمینه ش��یوه رابطه مناسب با آنها خواهیم داشت. برخی از 
برندهای بزرگ برای آمادگی بهتر در جلس��ات مهم از روانش��ناس های کارکشته 
اس��تفاده می کنند. مزیت اصلی این ش��یوه امکان شخصیت شناسی سریع طرف 
مقابل و اس��تفاده از نکات تاثیرگذار بر روی آنهاس��ت. اگر ما از ش��یوه موردنظر 
ب��ه خوبی اس��تفاده کنیم، همیش��ه توانایی تاثیرگذاری ب��ر روی طرف مقابل را 

خواهیم داشت. 
یک��ی دیگر از ن��کات مهم در زمینه تعام��ل با مخاطب ه��دف توجه به تیپ 
شخصیتی شان اس��ت. افراد درونگرا عالقه زیادی به شوخی های متعارف ندارند. 
بنابراین ما باید از چنین ش��وخی هایی به طور حتم پرهیز کنیم. در طرف مقابل 
افراد دارای تیپ شخصیتی برونگرا تمایل باالیی به شوخی و بیان نکات خنده دار 
خواهند داشت. شناخت سریع تیپ شخصیتی مشتریان و تالش برای برنامه ریزی 
در لحظه برای تعامل با آنها ضروری است. در غیر این صورت تاثیرگذاری اولیه ما 

بر روی آنها همراه با مشکالت زیادی خواهد بود. 
5. استفاده از یادداشت های قبلی برای تاثیرگذاری بهتر

ذهن افراد در جلس��ات کاری همیشه درگیر نکات گوناگونی می شود بنابراین 
فراموش��ی برخی از نکات در جلس��ات طبیعی خواهد بود. وقتی افراد برای بیان 
برخ��ی از نکات در جلس��ات کاری بیش از اندازه فک��ر می کنند، مخاطب هدف 
ذهنیت منفی نس��بت به آنها پیدا خواهد کرد. تالش اصلی ما باید ارتباط هرچه 
بهتر با مخاطب هدف باش��د. در غیر این صورت آنها به سرعت توجه شان از برند 
ما منحرف می ش��ود. هرچه توانایی ما برای بیان نکات مهم در جلس��ات بیش��تر 
باش��د، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب افزایش خواهد یافت. توصیه کلیدی 
من در اینجا اس��تفاده از یادداش��ت های کوچک در طول جلس��ه اس��ت. چنین 
یادداش��ت هایی روز قبل تهیه می ش��وند. به این ترتیب م��ا در طول بیان نکات 

کلیدی درباره قرارداد امکان افزودن برخی نکات ارزشمند را خواهیم داشت. 
برخی از مشتریان همیشه به دنبال یافتن نکته ای متفاوت و جذاب در برندها 
هستند. این امر در صورت بیان نکات جذاب از سوی ما در جلسات کاری موجب 
تاثیرگذاری اولیه موفق خواهد ش��د. در اینجا بازهم شناس��ایی تیپ ش��خصیتی 
مش��تریان در کمتری��ن زمان ممکن دارای اهمیت اس��ت. در غیر این صورت ما 
دش��واری های بس��یار زیادی در زمینه تعامل با آنها خواهیم داشت. گاهی اوقات 
بیان نکات نامربوط در جلس��ات کاری موجب دلس��ردی مخاطب هدف می شود. 
بنابرای��ن م��ا باید تمام تالش مان ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف در 
جریان بحث را داشته باشیم. بیان نکات غیرمرتبط به بحث همیشه موجب بروز 
نارضایتی می شود بنابراین به عنوان توصیه نهایی در این بخش باید بر روی حفظ 

ساختار جلسه پیرامون موضوعات اصلی تاکید کنم. 
6. ارتقای زبان بدن

تعامل میان افراد همیش��ه به صورت کالمی روی نمی دهد. گاهی اوقات افراد 
ب��دون بیان حتی یک کلمه نیز امکان تعامل با یکدیگر را دارند. این امر بیش��تر 
در حوزه زبان بدن قرار دارد. نحوه رفتار بدن ما در جلسات رسمی سیگنال های 
مهمی برای مخاطب هدف ارس��ال می کند. به این ترتیب سرنوش��ت قرارداد در 

برخی از حوزه ها به زبان بدن افراد بستگی دارد. 
اگر زبان بدن ما س��یگنال های اس��ترس آفرین به مخاط��ب هدف منتقل کند، 
پیگیری تاثیرگذاری اولیه مناسب بر روی وی دشوار خواهد شد. مهم ترین نکته 
در این میان حفظ آرامش از سوی ماست. رفتار آرام و عدم حرکت های ناگهانی 
س��یگنال های مهمی برای مخاطب هدف خواهد داشت. بسیاری از افراد به دلیل 
رفتاره��ای ناگهانی موجب بروز تردید در مش��تریان می ش��وند بنابراین در طول 

جلسات کاری مهم باید از رفتارهای استرس آفرین دوری کنیم. 
زبان بدن امروزه مورد توجه قشر وسیعی از کارآفرینان قرار دارد. خوشبختانه 
آموزش های بس��یار زی��ادی در حوزه زبان بدن وجود دارد. با اس��تفاده از چنین 

آموزش هایی امکان ارتقای مهارت ارتباط غیرکالمی وجود خواهد داشت. 
جمع بندی

تاثیرگ��ذاری اولیه بر روی مخاطب هدف همیش��ه دارای اهمیت اس��ت. این 
امر سرنوش��ت برند ما در ارتباط با مش��تریان را تعیین خواهد کرد. اس��تفاده از 
توصیه ه��ای مورد بررس��ی در این مقاله ش��انس ما برای تاثیرگذاری بیش��تر را 
افزایش خواهد داد. نکته مهم در این میان توجه به تصویر برندمان اس��ت و مرز 
میان جلب نظر مش��تریان و از دست دادن آنها اغلب اوقات بیش از اندازه باریک 
است بنابراین ما باید ارزیابی درستی از شرایط داشته باشیم. فقط در این صورت 

موفقیت ما برای تاثیرگذاری اولیه بر روی مشتریان تضمین خواهد شد. 
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تبریز – ماهان فالح: جلسه  ستاد کرونا و اقدامات و عملکرد انجام یافته 
در خصوص  یکپارچه س��ازی ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
بصورت ویدئوکنفرانس به ریاست مهندس جانباز رئیس مجمع عمومی شرکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور برگزار شد. در این جلس��ه مهندس جانباز 
بعنوان رئیس مجمع عمومی، معاونین شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور 
و همچنین  مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان و اعضای 
هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقي در سالن کنفرانس شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی حضور داشتند که جلسه ستاد کرونا و تشریح 
اقدامات انجام یافته در خصوص یکپارچه س��ازی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی به صورت "ویدئو کنفرانس" و با کیفیت مطلوب تشکیل و 
برگزار گردید. در ابتداي این جلس��ه مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت ضمن 
تش��کر و قدردانی از حضور مهندس جانباز و معاونین شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور و حاضرین در جلسه، گزارشی از عملکرد و فعالیت های انجام 
گرفته در خصوص پیش��گیری از ش��یوع ویروس کرونا در شرکت و همچنین 
اثرات آن بر عوامل انس��انی گفت: شیوع ویروس کرونا، ضمن اثرگذاری روانی 
که بر نیروی انس��انی شرکت گذارده و علی رغم اقدامات انجام یافته بر اساس 
دس��تورالعملهای واصله از طرف س��تاد ملی مبارزه با کرونا و س��تاد شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور تعداد سه نفر از همکاران خارج از محیط اداری 
گرفتار بیماری کووید1۹ گردیده که هر س��ه همکار در مراکز درمانی بستری 
که یکی از آنها پس از بهبودی مرخص و دو نفر نیز رو به بهبود و در آس��تانه 
ترخیص می باشد، که با لحاظ نسبت تعداد پرسنل در مقایسه سایر شرکتهای 
همرده همانند شرکت های توزیع برق، گاز،... از وضعیت مطلوبی برخوردار می 
باش��د. مهندس علیرضا ایمانلو در تشریح اقدامات انجام شده در این خصوص 
گفت: این ش��رکت عالوه بر تشکیل جلس��ات فوری و اضطرای با مسئولین و 
کارشناسان ستادی در خصوص راهکارهای پیشگیری از بیماری کرونا با تعامل 
و همکاری کارشناسان بهداشت نسبت به آموزش نیروهای خدماتی آبفا استان 
در خص��وص نظافت، گندزدایی و ضدعفونی نمودن س��اختمانها، تجهیزات و 
وسایل و تاکید بر رعایت الزامات بهداشتی به آنان، اقدامات الزم صورت گرفت.

وی توزیع ماسک، دستکش و نصب محلول شستشوی دست برای کارکنان 
و مراجعی��ن در راهروهای س��اختمانهای اداری، ضدعفونی کردن خودروهای 

استیجاری شرکت آب و فاضالب، آموزش های الزم از طریق ابالغ دستورالعمل 
های بهداشتی، بروشورهای بهداش��تی، نصب بنر، اعالم پیامهای بهداشتی و 
نصب در بردهای اطالع رس��انی شرکت، ارسال توصیه های بهداشتی بصورت 
پیامک به همکاران و همچنین درج در س��ایت و فضای مجازی و...  از طریق 
دفتر روابط عمومی ش��رکت، گندزدایی و ضدعفون��ی کردن کلیه تجهیزات، 
ملزومات و فضاهای اداری آبفا، وس��ایل نقلی��ه، انبارها و تصفیه خانه ها و…  
س��نجش درجه حرارت بدن کارکنان و مراجعین با دستگاه دماسنج حرارتی 

طبی، را از جمله این اقدامات برشمرد.
مدیرعامل ش��رکت آبفا در خصوص اثرات ش��یوع ویروس کرونا بر پایداری 
خدمات گفت: باعنایت به شیوع ویروس کرونا و اقدامات مشترکین به توصیه 
های بهداشتی مصرف آب به نسبت مقاطع زمانی مشابه به میزان قابل توجهی 
افزایش یافته به طوری که حدود ۳0 درصد با افزایش مصرف مواجه بوده ایم.

وی همچنین به اقدامات انجام یافته در خصوص پایداری خدمات ش��رکت 

اش��اره کرد و افزود: با توجه به تشکیل جلسات با استاندار آذربایجان شرقی و 
مدیران ارشد  آب و برق استان به اقدامات خوبی از جمله اتصال چندین حلقه 
از چاههای شهرداری که از کیفیت مطلوبی برخودار بودند به تاسیسات تولید، 
اخذ مجوز حفر 10حلقه چاه عمیق جدید در شهر تبریز که اقدامات الزم جهت 
ش��روع عملیات آغاز گردیده است، تکلیف شرکت آب منطقه ای به بررسی و 
افزایش ظرفیت خط آبرسانی از زرینه رود به میزان ممکن و اقدامات فرهنگی 

جهت تشویق مشترکین به صرفه جوئی و مدیریت مصرف انجام شده است.
وی به اقدامات انجام شده در راستای یکپارچگی شرکت های آب و فاضالب 
ش��هری و روستایی اشاره کرد و افزود: صدور ابالغ مدیران امور آب و فاضالب 
شهرس��تانها، تهیه ساختار سازمانی ستاد، تهیه ساختار سازمانی امور و ادارات 
تابعه، تهیه صورتجلسات اموال شرکت آب و فاضالب روستایی و تهیه فرآیند 
انتقال اموال و دارایی ها، یکپاچه س��ازی س��امانه های مشترکین، مالی، بهره 
برداری، منابع انس��انی و... شرکتهای شهری و روس��تائی، بررسی و یکپارچه 
س��ازی قراردادهای مورد عمل در دو ش��رکت و انتخاب کارشناس��ان رسمی 
دادگستری جهت ارزیابی دارائی ها، تعهدات و اموال آبفار و برگذاری جلسات 
هماهنگی و انتخاب کارگروههای تخصصی از اقدامات این شرکت در خصوص 
یکپارچه س��ازی ش��رکتها می باش��د. وی در ادامه به چالش های پیشرو در 
خص��وص وضعیت پیش آمده در رابطه با ویروس کرونا و همچنین به چالش 
های یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی اشاره کرد.

در ادامه این جلسه مهندس جانباز رئیس مجمع عمومی و مدیرعامل شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور، شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
را جزو ش��رکت های برتر و پیشرو در بین شرکت های صنعت آب و فاضالب 
کش��ور خواند و گفت: مدیران عامل و کارشناسان شرکت های آب و فاضالب 
می توانند با حضور در برنامه های مختلف صدا و سیمای مراکز استانها بصورت 
زنده و چهره به چهره با مردم ارتباط برقرار نمایند و مشترکین و مردم عزیز را 
در خصوص پرداخت هزینه های قبوض بمنظور ارائه خدمات بهینه و مستمر به 
شهروندان توجیه کنند. در پایان جلسه رئیس مجمع از مهندس علیرضا ایمانلو 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی و همچنین معاونین 
و کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به خاطر تالش های 

بعمل آمده در خصوص عملکرد مطلوب این شرکت تشکر و قدردانی کرد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: ش��هردار قم با صدور پیامی فرا 
رسیدن ۲۹ فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسالمی ایران را 
تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی ش��هرداری قم ، دکتر 
س��ید مرتضی س��قائیان نژاد با صدور پیامی فرا رس��یدن ۲۹ 
فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسالمی ایران را تبریک گفت. 
بسمه تعالی قاموس موفقیت ارتش جمهوری اسالمی ایران 
فراتر از ادبیات صرف نظامی اس��ت. وجود نیروهای مسلح در 
همه نظام های سیاس��ی، الزمه ی اقتدار محسوب می گردد و 
امروزه این اتفاق وجود دارد که ارتش از عناصر اصلی “قدرت 
ملی” اس��ت و برخ��ورداری هر نظ��ام و حاکمیتی از آمادگی 
نظامی در س��ایه وجود یک س��ازمان نظامی توانمند ضرورت 
دارد و دولتها، وجود نیروهای مسلح را پیش نیازی برای بقای 
ملی خود می دانند. با مجاهدت های امام راحل، انقالبی متاثر 
از بین��ش عمیق توحیدی در س��ایه ایث��ار و مقاومت به ثمر 
نشست که این نظام اسالمی نیز نه تنها از این قاعده مستثنی 
نیس��ت، بلکه چ��ون در اه��داف و آرمان هایش با دش��منان 
داخل��ی و خارجی متع��ددی مواجه ش��ده، نیازمندی اش به 
نیروهای مس��لح قوی و توانمند بیش از س��ایر نظام ها است. 
ارت��ش با الهام از آموزه ه��ای دینی تغییر ماهی��ت داده و از 
عنصری منفعل و متاث��ر از بیگانگان به مجموعه ای توانمند، 
فعال و تاثیرگ��ذار در معادالت فرامل��ی، ایده پردازی نوین و 
صاحب س��بک های جدید و خالق تبدیل ش��ده و به ارتشی 

متدی��ن از جن��س م��ردم، کنار م��ردم و برای م��ردم مبدل 
گردید و همانند کوهی اس��توار اس��ت که تنها بخشی از آن 
قابل رویت است و ظهور اقتدار اصلی آن در زمان بروز جنگ، 
درگیری، بحران ها و حوادث خودنمائی خواهد کرد و بخوبی 
می توان بیان داش��ت که: قاموس موفقی��ت ارتش جمهوری 
اس��المی ایران فراتر از ادبیات صرف نظامی اس��ت. تحریم ها 
نتوانس��ته در ع��زم و اراده این مجاهدان عرصه های س��خت، 
خلل��ی وارد نماید و دوران گ��ذار را به خوبی طی نموده و به 
ارتش��ی بی بدیل و حرفه ای تبدیل ش��ده و با تجربه اندوزی 
عملی از دفاع مقدس، عملیات های س��نگین و فرصت سازی، 
برتری خود را نس��بت  به شبیه س��ازی عملیات های مختلف، 

بهرمندی از نرم افزارهای بازی جنگ و تبلیغات هالیودی به 
رخ جهانیان کشید. این نیروی مقتدر در تقویت حداکثری و 
آمادگی مواجهه با دشمن خوش درخشیده و علت موفقیتش 
در ماموریت ه��ا، راهبرده��ا، س��اختار و عملک��رد مدیری��ت 
س��ازمانی؛ خودباوری، معنویت م��داری و والیت محوری بوده 
و با ارتقاء روز اف��زون توانمندی های معنوی و امکانات مورد 
نیاز، در تراز انقالب اس��المی قرار گرفته و در تحقق گام دوم 
انق��الب به عنوان بازویی قدرتمند حامی و مدافع منافع ملی 
اس��ت. بی شک مقایسه ارتش جمهوری اسالمی با ارتش های 
سایر کشورها و حتی مقایسه آن با ارتش قبل از انقالب ظلم 
به این کالبد توانمند اس��ت زیرا جایگاه فعلی ارتش، شانیت 
الگو و تندیس��ی افتخار آفرین اس��ت ک��ه دکترین های نوین 

نظامی بدنبال شناخت و رمزکاوی موفقیت های آن هستند.
اینجان��ب ضم��ن گرامیداش��ت ی��اد و خاطره ش��هدای 
گرانقدری همچون س��پهبد ش��هید قرنی تا س��پهبد شهید 
صیاد شیرازی و سایر شهدای ارتش، ۲۹ فروردین روز ارتش 
را به همه پیش کس��وتان، فرماندهان، درجه داران، کارکنان 
و س��ربازان جان برکف تبریک گفته و سالمتی و پیروزیتان 
را در س��ایه عنایت خاصه امام زم��ان عجل اهلل تعالی فرجه 
الشریف و فرمانبری به س��کانداری ولی فقیه زمان حضرت 
آی��ت اهلل العظمی ام��ام خامنه ای مدظل��ه العالی از خداوند 

منان خواستارم.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در اولین جلس��ه ش��ورای مدیران که 
بصورت ویدئو کنفرانسی در مخابرات منطقه گلستان برگزارشد مهندس 
غالمعلی ش��همرادی با اشاره به شعار " جهش تولید" ، ارتباطات را یکی 
از مولفه های تاثیر گذار در تحقق این ش��عار دانس��ت و گفت : ارتباطات 
مخابرات علی الخصوص در ش��رایط کنونی موجب رونق کسب و کارهای 
اینترنتی شده است و همچنین درتمامی بازه های زمانی ، فرآیند تولید ، 
بازاریابی و فروش وابسته به سرویس های مخابراتی من جمله اینترنت و 
تلفن ثابت بوده است بنابراین با خدمت بهتر و بیشتر  مطمئنا تحقق شعار 
سال ۹۹ سرعت بیشتری خواهد یافت .وی با تاکید بر اجرای ارزیابی ماهانه 
حوزه های ستادی در شاخص های تعیین شده گفت: درسال جدید این 
ارزیابی ها باجدیت بیش��تری پیگیری خواهد شد.مدیر مخابرات منطقه 
گلستان اولویت را در اجرای تکالیف محوله از سوی شرکت مخابرات ایران 
 FTTH و ADSL ، VDSL عنوان نمودواضافه کرد: دایری تلفن ثابت
، اجرای پروژه USO و ارتباط رس��انی به نقاط روستایی ، توسعه شبکه 
س��یار و اجرای فاز۸عملیات توسعه تلفن همراه ، و کاهش الوصولی را از 

اهم تکالیف برش��مرد و گفت : با همت همکاران در تمامی بخش��ها باید 
این تکالیف در زمانبندی اعالم شده  به سرانجام برسد.مهندس غالمعلی 
شهمرادی از کنترل مس��تمر پروژه ها سخن گفت و افزود:رصد اقدامات 
وفعالیتهای انجام شده بسیار اهمیت دارد و میتواند در راستای رسیدن به  
اهداف کمک بزرگی باش��د.وی اجرای احسن وظایف مخابرات در شرایط 

کنونی را قابل تقدیر دانست و تاکید کرد بعنوان یک سازمان خدمت رسان 
ش��یوع ویروس کرونا نتوانست موجب تاخیر در خدمت رسانی شود.مدیر 
مخابرات منطقه گلس��تان در خصوص همکاری مخابرات با ستاد استانی 
مبارزه و پیش��گیری از ش��یوع ویروس کرونا گزارش��ی ارائه داد و گفت: 
همکاری مناسب و به موقع با این ستاد موجب تقدیر ویژه استاندارگلستان 
از مخابرات شده است و از این جهت از همکاران دست اندار کار قدردانی 
میش��ود.تبدیل کابل های هوایی به زمینی در جهت جلوگیری ازمعضل 
سرقت کابل یکی از برنامه های مهم سال ۹۹میباشد . مهندس شهمرادی 
ضمن اش��اره به افزایش سرقت کابل در یک ماهه اخیر گفت: باید برنامه 
ریزی دقیق در این راستا انجام شده و پروژه هایی تعریف گرددتا بتوانیم 
علی رغم هزینه سرسام آور، این مشکل را کنترل و به حداقل برسانیم .وی 
مشارکت همکاران درارائه نقطه نظرات و پیشنهادات و ثبت آن درسامانه 
نظام پیشنهادات و همینطور ارتقاء سطح آموزش به ویژه آموزش مجازی 
را مه��م ارزیابی کرد و برنامه ری��زی در این خصوص را از مدیریت منابع 

انسانی خواستار شد.

اهواز – شـبنم قجاوند: مدیر ام��ور بهره برداری ناحیه 
ش��رق شرکت برق منطقه ای خوزستان اقدامات انجام شده 
برای آماده س��ازی ش��بکه جهت ورود به فصل گرم در این 

ناحیه را تشریح کرد.
محمد س��لبی گفت: به منظور بهینه س��ازی ایستگاه ها 
و آمادگی جهت ورود به تابس��تان ۹۹ این امور اقداماتی را 

انجام و اشکاالت شبکه را برطرف کرده است.
وی بیان کرد: امور بهره برداری ناحیه ش��رق جهت بهبود 
وضعی��ت بهره بردای از تجهیزات ایس��تگاه اصلی امیدیه ۲ 
که یکی از ایس��تگاه های مهم ناحیه و حتی کش��ور اس��ت 
اقدام به آماده س��ازی بانک خازنی ۳00 مگاواری این پست 
و رفع اش��کال از خطوط امیدیه دو-ش��هدای پیروز، امیدیه 

دو-ماهشهر و نصب یک ست باتری 1۲5 ولتی کرده است.
مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای 
خوزس��تان افزود: برقدار نم��ودن بریکر جدید النصب اصلی 
بهبه��ان، جلوگیری از حوادث متعدد در پس��ت رامش��یر با 
تکمیل و نصب ش��یلد وایر باالی ترانس ها و س��ر خط های 
ورودی، نصب و بهره برداری از کلید هوایی پس��ت امیدیه، 
رفع اش��کاالت اساس��ی از خط امیدیه یک- بوستر، دمونتاژ 
و جمع آوری دو دس��تگاه دکل قدیم��ی خط امیدیه یک- 

ولهد، از جمله این اقدامات بوده است.
سلبی ادامه داد: تهیه و نصب شش ست باتری 1۲5 ولتی 
در پست های ناحیه، آماده سازی کلیه بانک های خازنی در 
بخش فوق توزیع با رفع دیفکت ها، شستش��و و انجام تست 

ه��ای حفاظتی مربوطه، نصب و بهره برداری از ۸ دس��تگاه 
تپ چنجر بر روی ترانس های ایستگاه ها و پیگیری احداث، 
تکمیل خط ورودی و پست 1۳۲ کیلوولت لیکک بهمئی از 

دیگر اقدامات انجام شده در ناحیه شرق است.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: این امور 
ب��رای مقابله با کرونا تاکنون طی هف��ت مرحله با همکاری 
بس��یج شهرس��تان ها، حراس��ت، بهره برداری و امور حمل 
و نقل اقدام به ض��د عفونی و گند زدایی نمودن تمامی ۲۳ 
ایستگاه ناحیه شرق و اداره مرکزی امیدیه کرده و همچنین 
برای تمامی پرس��نل ماسک، دس��تکش الیتکس و اسپری 
ضد عفونی کننده الکل و بروش��ور آموزش��ی تهیه و تحویل 

داده است. 

با حضور رئیس مجمع عمومی شرکت مهندسی آبفای کشور؛

جلسه ستاد کرونا و یکپارچه سازی شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد

پیام شهردار قم به مناسبت فرا رسیدن روز ارتش جمهوری اسالمی ایران

اولین جلسه شورای مدیران مخابرات گلستان در سال 99: 

ارتباطات از مولفه های تاثیر گذار در جهش تولید می باشد

مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان

گزارشی از اقدامات انجام شده جهت آماده سازی شبکه برق در ناحیه شرق

با شروع ماه مبارک رمضان؛
560 هزار سبد غذایی و سالمت میان مددجویان بوشهری توزیع می شود

بوشـهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از توزیع 560 
هزار پرس غذای گرم، سبد غذایی خشک و مواد شوینده و بهداشتی)سالمت( میان نیازمندان 
از ابتدای ماه مبارک رمضان خبر داد. به گزارش س��ایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی، 
مدیر کل کمیته امداد اس��تان بوشهر با اشاره به مشکالت به وجود آمده برای مددجویان و 
دیگراقشار ضعیف جامعه بر اثر ویروس کرونا گفت: هم اکنون بخش عمده ای از نیازمندان 
دچار مشکالت معیشتی شده اند که با شروع ماه مبارک رمضان این خانواده ها به کمک های 

معیشتی نیاز بیشتری پیدا می کنند.
مدیر کل کمیته امداد اس��تان بوشهر با بیان اینکه کمیته امداد همه ساله در آستانه ماه 
مبارک رمضان کمک های معیشتی به نیازمندان دارد گفت: امسال با شیوع ویروس کرونا و ایجاد مشکالت معیشتی برای اقشار نیازمند 
از سالهای گذشته متفاوت تر شده است که در این راستا و در پیرو فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری برای رسیدگی به مشکالت 
نیازمندان، بیش از 560 هزار پرس غذای گرم، سبد غذایی خشک و مواد شوینده و بهداشتی از ابتدای ماه مبارک رمضان میان خانوارهای 
نیازمند توزیع می شود. لطفی یاد آور شد: از این تعداد 500 غذای گرم پخت، 40 هزار سبد غذایی خشک و ۲0 هزار سبد سالمت شامل 
مواد شوینده و بهداشتی توزیع خواهد شد. وی در خصوص طبخ و توزیع 500 هزار پرس غذای گرم گفت: این امر با حفظ و رعایت تمام 
نکات بهداشتی و سالمت در بیش از 1۹ آشپزخانه ادارات سراسر استان با نظارت واحد بهداشت این نهاد انجام خواهد شد و در اولین 
فرصت توسط تیم توزیع و گروه های جهادی به درب منازل نیازمندان روزه دار خواهد رسید. لطفی در ادامه افزود: سبد غذای خشک 
شامل قند، برنج، روغن، رب و گوشت مرغ میباشد و سبد سالمت شامل مواد شویند و بهداشتی می باشد. مدیر کل کمیته امداد استان 
بوشهر با بیان اینکه کمیته امداد در کنار سفره های سحرگاهی و افطاری نیازمندان حضور خواهد داشت،ادامه داد: خیرین و نیکوکاران 
و مراکز طبخ غذا که نیت اطعام محرومان و نیازمندان را در ماه ضیافت الهی دارند می توانند به دفاتر کمیته امداد و یا مراکز نیکوکاری 
مراجعه و هماهنگی الزم برای شرکت در این رزمایش معنوی داشته باشند  لطفی با اشاره به دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی در 
اجرای طرح اطعام نیازمندان گفت: مردم س��خاوتمند اس��تان می توانند با پیوستن ببه این طرح، کمک های خود را           به همین منظور به 

شماره کارت  60۳7۹۹7۹500۳0۳70  و یا از طریق کد دستوری  #077*۸۸77*  نزد این نهاد پرداخت نمایند.

قائم مقام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خبر داد:
حریق منزل مسکونی در بلوار آیت اله خامنه ای قزوین

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: حریق منزل مسکونی در بلوار آیت اله خامنه ای قزوین 
با حضور به موقع آتش نش��انان اطفاء ش��د. قائم مقام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری قزوین گفت: ساعت 6 و ۲7 دقیقه صبح شنبه طی تماس با سامانه 1۲5 از وقوع 
حریق منزل مس��کونی در بلوار آیت اله خامنه ای خبر داده ش��د که بالفاصله آتش نشانان 
ایستگاههای 1،۲ و۳ به محل حادثه اعزام شدند. موسی خانی اظهار داشت: با توجه به سطح 
باالی بار مصرفی برق س��اختمان حریق از سیم کشی س��اختمان آغاز و با وجود لوازم زیاد 
منزل  حریق و دود به سرعت در حال سرایت به سایر اتاق ها و طبقات دیگر بود که نسبت 
به اطفای حریق اقدام شد. وی افزود:ساکنین ساختمان در حال استراحت بودند که با توجه 
به حرارت و دود شدید از وقوع حریق مطلع شدند که با کمک آتش نشانان خارج وخوشبختانه در سالمت کامل بسر می برند. موسی 
خانی  با بیان اینکه با رعایت چند نکته در خصوص ایمنی لوازم خانگی می توانید از آتش سوزی برق پیشگیری کنید، افزود: لوازم خانگی 
زیادی را به یک پریز وصل نکنید –در چنین شرایطی سیم با بار اضافه رو به رو می شود و جرقه تولید می کند، باالخص چنانچه مقادیری 
وسایل همچون کاغذ یا لباس در نزدیکی پریز نگه داری می شود. بدین خاطر که وسایل بزرگ پیوسته به برق متصل هستند به راحتی 
خطری که از جانب آن ها تهدید می شود به فراموشی سپرده می شود، ولی این لوازم خانگی نیز به اندازه وسایل کوچکی همچون توسترها 
یا بخاری ها خطر آتش سوزی می آفرینند. نباید اجازه داد وسایل بزرگی مثل ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی در طول شب یا وقتی 
در منزل حضور ندارید فعال باشند. وی افزود: به شکل منظم همه پریزها را برای شناسایی گرمای بیش از حد، آثار سوختگی و صدای 

وزوز یا خردشدگی که نشان دهنده بروز قوس الکترونیکی است وارسی نمایید.

 مساعدت 2 میلیارد و 900 میلیون ریالی گروه توکا فوالد
برای مقابله با ویروس کرونا

اصفهان - قاسم اسد: هلدینگ توکا فوالد در راستای عمل به تعهدات و مسئولیت های اجتماعی خود ۲میلیارد و ۹00 میلیون 
ریال برای مقابله با کرونا ویروس مساعدت کرد. سعید بزرگی، عضو هیئت مدیرۀ خیریۀ بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان و مدیرعامل 
شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری ضمن اعالم این خبر گفت: هلدینگ توکا فوالد برای مقابله با ویروس 
کرونا، پس از برقراری ارتباط با قائم مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مبلغ ۲ میلیارد و ۹00 میلیون ریال برای تأمین هزینه 
های خرید تجهیزات پزشکی موردنیاز بیمارستانهای درمانگر بیماری کرونا، به ویژه بیمارستان حضرت عیسی بن مریم اصفهان مساعدت 
کرد. بزرگی در این خصوص گفت: با توجه به شروع موج دوم شیوع بیماری کووید 1۹ و نیاز شدید این بیمارستان به انواع تجهیزات 
پزشکی ازجمله ونتیالتور، با موافقت و دستور مدیرعامل هلدینگ توکا فوالد و همچنین با همراهی و همدلی سایر مدیران نیکوکار گروه 
توکا فوالد، در راستای تعهد به مسئولیتهای اجتماعی، به ویژه حوزۀ سالمت، هزینۀ خرید تجهیزات پزشکی به ویژه دستگاه ونتیالتور 

)دستگاه تنفس مصنوعی( توسط گروه  توکا فوالد، تأمین و به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اهدا شد.

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

رشت - زینب قلیپور: شرکت 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 1۳۸۲ 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 توانسته است 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.

کسب رتبه برترتوسط شرکت گازاستان مرکزی درحوزه صیانت 
ازحقوق شهروندان

اراک - خبرنگار فرصت امروز: ش��رکت گازاستان مرکزی دربین دستگاههای عضوشورای اداری استان 
،موفق به کسب رتبه برتر درحوزه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان درسال 1۳۹7گردید.  به 
گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی درلوح دریافتی توسط محمدرضاسمیعی مدیرعامل این شرکت 
ازسوی سیدعلی آقازاده ،استاندار ورئیس ستادصیانت ازحریم امنیت عمومی وحقوق شهروندان استان مرکزی 
چنین آمده است: بی تردید جاودانه ترین پاداش همانا خشنودی حی سبحان و آرامش وجدانی است که در 
س��ایه خدمت صادقانه و تالش خداپسندانه حاصل می گردد.ضمن تبریک کسب رتبه برترآن شرکت دربین 
دستگاههای عضوشورای اداری استان درحوزه صیانت ازحقوق شهروندان درسال 1۳۹7،بدینوسیله ازاهتمام 
جنابعالی وهمکاران محترمتان قدردانی نموده،توفیق روزافزون ازدرگاه خداوند منان برایتان مسئلت می نمایم.

نشست مجازی مدیر مخابرات منطقه گلستان با کارکنان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و ضرورت اس��تفاده از راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری و کاهش 
شیوع این ویروس نشست های مجازی در مخابرات منطقه گلستان تشکیل شده است.به گفته مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات 
منطقه گلستان با توجه به شرایط پیش آمده الزم است روش های و راهکارهایی نودر اجرای فرآیندها ومراودات اداری مدنظرقرارگیرد .وی 
هدف از تش��کیل این جلس��ات و نشست های مجازی را تبریک سال جدید ، تقدیر و تشکر از زحمات  و تالش های همکاران در سال ۹۸ 
و خدمات رسانی در ایام کرونا و همچنین تبادل نظر درخصوص  مسائل و مشکالت  کارکنان ومسائل کاری دانست و گفت: تاکنون این 
نشست ها  با حوزه های مدیریت دیتا ، مدیریت فناوری  اطالعات ، اداره نگهداری سیار و نگهداری مایکروویو گرگان و گنبد برگزار شده که 

بناست با تمامی بخشها این جلسات مجازی ادامه یابد .

اخبـــار
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اکثر شرکت ها کارشان را از اتاقی کوچک، گاراژ یا گاهی از زیرزمین خانه 
آغاز کرده اند. اگر شما هم می خواهید کار شرکت خود را از خانه شروع کنید 

باید قبل از هر چیز برای سواالت زیر پاسخ مناسبی داشته باشید: 
1.آیا این کار قانونی است؟

در دستورالعمل ها و قوانین ش��رکت های آپارتمانی مشخص شده است 
که تا چه حد می توانید برای راه اندازی کسب و کار خانگی تان، انعطاف پذیر 

باشید. حتما به این قوانین رجوع کنید.
۲.چگونه می خواهید خانه و محل کارتان را از هم تفکیک کنید؟

شروع هر کسب و کاری به زمان احتیاج دارد. احتماال هفته ها و ماه های 
زیادی را باید به کس��ب و کار نوپای خود اختصاص دهید. این امر خانواده  
کارآفری��ن را تحت تاثیر ق��رار خواهد داد. وقتی محل کارت��ان را به خانه 

می آورید خانواده  تان را باید بیشتر از هر چیز دیگری در نظر داشته باشید.
۳.چگون��ه می خواهی��د تصویری حرفه ای از کس��ب و کارت��ان در ذهن 

مخاطبان ایجاد کنید؟
ش��اید کار کردن در خانه ش��ما را چندان حرفه ای نش��ان ندهد. نشانی 
محل کار شما، خانه ای مسکونی است که کودک تان در اتاق کنار اتاق کار 
ش��ما مشغول بازی است. این مس��ئله ذهنیت مخاطبان را در مورد کسب 
و کار ش��ما تحت تاثیر قرار می دهد. در اکثر ش��هرها و کش��ورها مقرراتی 
وضع ش��ده اند که تا حدی اداره  کسب و کار از خانه را محدود می سازند. با 
اینکه بسیاری از جوامع قوانین خود را به روز کرده اند و می دانند که کسب 
و کارهای مبتنی بر رایانه، مش��اغل پرسر و صدایی نیستند، بعضا با اعمال 

محدودیت هایی، مانع اجرای چنین کسب و کارهایی می شوند.
بعضی اقدامات کسب و کارهای خانگی که با محدودیت های قانونی همراه 

است، عبارتند از:
حضور کارکنان غریبه در خانه  )اختالل در امنیت ساختمان به  دلیل رفت 

و آمد افرادی غیر از اهالی ساختمان(
 اس��تفاده  تجاری از خانه به جای اس��تفاده مسکونی )با توجه به درصد 

فضای مورد استفاده برای کسب و کار(

ذخیره  مناب��ع،  مواد اولیه یا تجهی��زات موردنیاز ش��رکت در انبار خانه 
)خطرات احتمالی برای ساختمان مسکونی( 

افزایش تردد خودرو در کوچه و خیابان های نزدیک محل سکونت )سخت 
شدن عبور و مرور برای همسایگان(

اگر قصد راه اندازی کس��ب و کار خانگی را دارید، در اولین اقدام بررسی 
کنید که مجاز به انجام چه فعالیت های تجاری هستید؟

شکایت همسایه ها می تواند مشکلی جدی باشد، زیرا ممکن است دستور 
توقف کارتان را دریافت کنید، در این صورت کسب و کارتان تعطیل می شود 
و مجبورید آنجا را ترک کنید. سعی کنید همسایگان را با خود همراه کنید. 

با پشتیبانی آنها می توانید محدودیت ها را پشت سر بگذارید.
تفکیک زندگی کاری و ش��خصی برای حف��ظ حریم روابط خانوادگی 
و کاری ض��روری اس��ت. وقتی ب��رای دفتر کار خانگی ت��ان برنامه ریزی 
می کنی��د، اول از هم��ه بای��د به م��کان آن در خانه فکر کنی��د؛ گاراژ، 
مهمان خانه یا حیاط خلوت؟! باید در انتخاب مکان دفتر کارتان، مواردی 
مث��ل رفت و آمد خانواده و س��ر و صدای آنها را در نظ��ر بگیرید. دفتر 
کارت��ان را در جایی انتخاب نکنید که کودک چهار س��اله  تان بتواند به 
راحتی تلفن های کاری شما را پاسخ دهد. اگر مراجعان حضوری دارید، 
مکان��ی را به عنوان دفتر کار انتخاب کنید که ورودی آن جدا از فضای 
منزل باشد! همیشه به تصویری که از خود در ذهن مخاطبان تان ایجاد 
می کنید، دقت داش��ته باش��ید. امکان دارد مشتریان در فاصله ای که از 
درب ورودی تا اتاق کار شما طی می کنند،  با فضای خانوادگی و مسائل 
خانوادگی شما مواجه شوند.   با انجام کارهای زیر به مخاطبان تان نشان 

دهید که در کسب و کارتان جدی هستید:
1.یک خط تلفن جداگانه برای کارتان تهیه کنید:

انتخ��اب خط تلفن اختصاصی برای کس��ب و کارتان باعث می ش��ود، 
افراد هنگام تماس با منشی یا اپراتور شما صحبت کنند. این مسئله در 
حرفه ای نشان دادن کسب و کارتان موثر است. در واقع می توان هزینه  
خط تلفن جداگانه برای کس��ب و کار را توجیه کرد. تلفن کاری خود را 

جایی بگذارید که دور از سر و صدای خانواده باشد.
2.به طور رسمی و حرفه ای به تلفن خود پاسخ دهید:

اگر س��ایر اعضای خانواده به تلفن های کاری ش��ما پاس��خ می دهند، 

مطمئن ش��وید که آنها کامال رسمی و حرفه ای رفتار می کنند. با اینکه 
می توانید مانند خیلی از شرکت های دیگر از پیام صوتی استفاده کنید، 
ولی یکی از راه های کس��ب مزیت رقابتی این اس��ت ک��ه به جای پیام 
صوتی، خودتان یا شخصی مرتبط با کسب و کارتان به تلفن های کاری 
ج��واب دهد. معموال مش��تریان ترجیح می دهند به جای ش��نیدن پیام 

ضبط شده با یک شخص صحبت کنند.
۳.وقتی حضور ندارید برای دریافت تماس ها از پست صوتی 

استفاده کنید:
این س��رویس ها انتخاب های بیش��تری را در اختیار تماس گیرندگان 
قرار می دهند، در این صورت آنها می توانند شما را راحت تر پیدا کنند.
4. دارایی های کاغذی )کارت ویزیت، بوروشور و...( باید ظاهری 

باکیفیت و حرفه ای داشته باشند:
و  بوروش��ور  ویزی��ت،  کارت   پاکت نام��ه ،  نام��ه ،  می توانی��د  قطع��ا 
صورتحس��اب های ش��رکت را خودتان طراحی کنید، ولی اگر از کیفیت 
کارتان مطمئن نیس��تید، بهتر است از متخصص طراحی کمک بگیرید. 
مثال از او بخواهید، نسخه ای حرفه ای از بوروشورهای شرکت را طراحی 
کند. بعد از آن خودتان با اس��تفاده از پرینتر ش��رکت به هر تعدادی که 
خواس��تید از روی بوروش��ور تکثیر کنید. توجه داش��ته باشید محتوای 

اسناد چاپی باید با محتوای  سایت تان هماهنگ باشد.
5. برای مراقبت از فرزندان تان از شخص دیگری کمک بگیرید:

با اینکه بس��یاری از والدین در ح��ال کار از فرزندان خود هم مراقبت 
می کنند، ولی نمی توانید انتظار داش��ته باش��ید که با وجود کودکان در 
خانه بتوانید کارایی خوبی داش��ته باشید بنابراین گزینه های دیگری را 
ب��رای مراقبت از آنها در نظر بگیرید. رایج تری��ن روش  کمک گرفتن از 
بس��تگان تان است، ش��اید هم مهد کودک یا پرس��تار کودک بتوانند به 

شما کمک کنند.
ام��ا راه حل خالقانه ای وجود دارد که خیلی رایج نیس��ت. می توانید با 
چهار یا پنج والدین دیگر که ش��رایطی مثل شما دارند قراردادی تنظیم 
کنید. ب��ه این صورت که روزان��ه والدین یکی از خانواده ها مس��ئولیت 
نگهداری از کودکان خود و چهار خانواده دیگر را برعهده بگیرد. به این 
ترتیب خانواده ها با مش��ارکت یکدیگر از کودکان شان مراقبت می کنند. 

این کار باعث می شود اگر در هفته چهار روز کار می کنید، در آن چهار 
روز، بس��یار کارآمدتر از زمانی باش��ید که فرزندان ت��ان هم در کنارتان 

هستند.
6.جلسات و مالقات های کاری را در خارج از دفتر خانگی تان 

برگزار کنید:
اگر فضای کافی برای مالقات مش��تریان در دفتر کار خانگی تان ندارید، 
می توانید جلس��ات را خارج از خانه برگزار کنید. مثال جلسات را در مکان 

پیشنهادی طرف تجاری یا مکان های عمومی مثل رستوران برگزار کنید.
7.حرفه ای لباس بپوشید:

نحوه  لباس پوش��یدن تان در محل کار، بر احساس و تصور شما درباره  
کار تاثیر می گذارد. ممکن اس��ت پوشیدن لباس غیررسمی در دفتر کار 

خانگی تان برای شما چندان مطلوب نباشد.
entrepreneur.modirinfo  :منبع

کسب و کارهای خانگی با چه چالش هایی روبه رو هستند؟

مترجم: طاهره منیری شریف 
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ش��یوع ویروس کرونا در آمریکا و قرنطینه باعث ش��ده تا بیشتر مردم 
این کش��ور خریدهای س��وپرمارکتی خود را به ص��ورت اینترنتی انجام 
دهند. این مسئله تقاضا برای سرویس های ارسال کاالی سوپرمارکتی را 
با افزایش بی سابقه ای روبه رو کرده و باعث شده تا بازیگران اصلی در این 
کش��ور از جمله والمارت، آمازون و تارگت برای جوابگویی به مشتریان 

جدید به تکاپو بیفتند.
تحلیلگران می گویند شیوع ویروس کرونا باعث شده تا خریدارانی که 
تا به حال از س��وپرمارکت های آنالین اس��تفاده نکرده بودند، باالخره به 
این س��رویس ها روی خوش نش��ان دهند. به عقیده آنها شیوع ویروس 
کرون��ا در طوالنی م��دت در نحوه خریدک��ردن کارب��ران تاثیر خواهد 

گذاشت.
زندگی قبل از کرونا

تا قبل از ش��یوع وی��روس کرونا، می��زان فروش اینترنت��ی کاالهای 
س��وپرمارکتی درصد بسیار کمی )۳درصد( را در ایاالت متحده به خود 
اختص��اص داده بود و حدوداً 10درصد مردم آمریکا از مش��تریان ثابت 

سوپرمارکت های آنالین بودند.
البت��ه بازار خریده��ای اینترنتی روند رو به رش��دی را تجربه می کرد 
و ارزش آن بی��ن س��ال های ۲016 تا ۲01۸ دو برابر ش��د و روش های 
آس��ان تر خرید اینترنتی، مثل خرید آنالین و سرویس های تحویل کاال 
درون فروش��گاه، در حال محبوب ش��دن بودند، اما در مارس ۲0۲0 و 
همزم��ان با اوج بحران کرونا تقاضا ب��رای خریدهای اینترنتی با افزایش 

بی سابقه ای روبه رو شد.
از  بازدی��د  می��زان   ،Namogoo ش��رکت  داده کاوی  براس��اس 
س��وپرمارکت های اینترنتی در مارس ۲0۲0 نسبت به مدت زمان مشابه 
در سال گذشته، 16۲درصد افزایش داشته و نکته جالب تر اینکه میزان 
بازدید در مقایسه با یک ماه قبل )فوریه(، 146درصد بیشتر شده است.
طبق آمارهای داده کاوی س��ایت Rakuten Intelligence، حجم 
سفارش��ات از س��وپرمارکت های اینترنتی بین 1۲ تا 15 مارس )۲۲ تا 
۲5 اس��فند ۹۸(، در مقایسه با بازه مش��ابه در سال گذشته ۲10درصد 

بیشتر شده است.
»نی��الم گاننتی��ران« )Nilam Ganenthiran(، رئیس س��رویس 
ارس��ال خواربار »اینس��تاکارت« )Instacart( می گوی��د در هفته های 
اخی��ر ه��ر روز برای این س��رویس مثل یک جمعه س��یاه بوده و حجم 
سفارشات آنقدر باال بوده که آنها چنین حجمی را برای دو تا چهار سال 

آینده پیش بینی می کردند.
نقطه عطف استفاده از سوپرمارکت های آنالین

تحلیلگران معتقدند دوران کرونا پتانس��یل تأثیرگذاری طوالنی مدت 
در رفتار خریدکردن را دارد چون بیش��تر از ه��ر اتفاق دیگری مردم را 

وادار کرده تا سوپرمارکت های آنالین را امتحان کنند.
س��ایت بیزینس اینس��ایدر در تحقیق جدید خود از 11۹۹ آمریکایی 
بالغ که باالی 1۸ س��ال داشتند در مورد خریدهای اینترنتی سوال کرد 
و متوجه ش��د 4۲درصد آنها که در هفته های اخیر از س��وپرمارکت های 

اینترنتی خرید کرده بودند، تا به حال از این قبیل سرویس ها استفاده ای 
نک��رده بودند. س��ایت مذک��ور تخمین می زن��د که تا پایان م��اه ژوئن، 
4۳درصد از مصرف کنندگان آمریکایی خریدهای س��وپرمارکتی خود را 
به شکل آنالین انجام خواهند داد. »Daniel Keyes«، تحلیلگر سایت 

بیزینس اینسایدر می گوید:
»س��وپرمارکت های آنالی��ن در حال محبوب ش��دن بودن��د، اما حاال 
جای��گاه تازه ای در بین خریداران پیدا کرده اند و به س��رویس بااهمیتی 

برای آنها حین دوران کرونا و پس از آن تبدیل شده اند.«
 Edge by تحلیلگر ارش��د ش��رکت تحقیقاتی ،»Jack O'Leary«
Ascential نیز در اظهارنظری مش��ابه به سایت بیزینس گفت: »بدون 
ش��ک ش��اهد نقطه عطفی در اس��تفاده از س��وپرمارکت های اینترنتی 
هس��تیم. بس��یاری از مردم برای اولی��ن بار این س��رویس ها را امتحان 
می کنن��د و با اینکه امتحان ک��ردن به معنای تبدی��ل بازدیدکننده به 
مشتری نیس��ت، ولی همین تست کردن نقش مهمی در کسب مشتری 

جدید بازی می کند.«
او اضافه می کند که سوپرمارکت های اینترنتی به لطف کرونا در حال 
بالغ شدن هس��تند. رئیس »اینس��تاکارت« ضمن تأیید این صحبت ها 

می گوید:
»آگاهی عمومی در ایاالت متحده کم بود. بیش��تر مردم نمی دانستند 
س��رویس هایی مثل اینس��تاکارت وجود دارد، اما حاال اوضاع فرق کرده 
و روزهای بدون مش��تری را پش��ت س��ر گذاش��ته ایم. افرادی که حتی 

فک��ر خرید از ما هم به سرش��ان خطور نکرده بود حاال مش��تری ثابت 
ما هستند.«

خطر کاهش تقاضا در صورت عدم بهبود تجربه خرید
س��وپرمارکت های آنالین برای افزایش مشتری و تبدیل کردن آنها به 
مشتریان ثابت، باید به تقاضای باال پاسخ گفته و یک تجربه خرید آسان 

و راحت را ارائه کنند.
ش��یوع ویروس کرونا س��بب ش��ده تا بس��یاری از فروشگاه های 
اینترنتی نتوانند سفارش��ات را به موقع به دست مشتریان برسانند. 
در بعضی اوقات مش��تری برای تحویل س��فارش باید روزها و حتی 
هفته ها منتظر بماند. اگر س��وپرمارکت ها و فروشگاه ها نتوانند برای 
این مشکل چاره ای بیندیش��ند، ریسک از دست دادن مشتریان را 

قبول کرده اند.
ب��ه گفته تحلیلگران طول دوران کرونا نیز بی تأثیر نخواهد بود؛ هرچه 
این دوره بیش��تر طول بکش��د، خرید اینترنتی خواربار نیز بیش��تر بین 
مردم جا می افتد و س��رویس ها زمان بیشتری برای بهبود خدمات خود 

خواهند داشت.
هنوز برای بس��یاری از مردم سفر کوتاه به فروشگاه به معنای فرصتی 
برای خروج از خانه و فرار از زندگی روزمره اس��ت. با پشت سر گذاشتن 
بحران کرونا احتمال بازگشت عادت های قدیمی وجود دارد و بسیاری از 

مردم دوست دارند تا دوباره به شکل حضوری خرید کنند.
Business Insider/digiato :منبع

آیا کرونا می تواند برای همیشه ما را به سمت خرید از سوپرمارکت های آنالین سوق دهد؟

پیداک��ردن بهترین راه ح��ل برای س��رمایه گذاری ثروت، دارای��ی دیجیتال و 
فیزیک��ی هر ش��خصی، یکی از مهم ترین چالش ها به حس��اب می آید. این قضیه 
به ش��دت به ریس��ک پذیری ش��خص یا یک مجموعه بس��تگی دارد، با این حال 
زمانی که س��رمایه گذاران می خواهند در این رابطه تصمیم گیری کنند، بیشتر به 

»بازگشت سرمایه« توجه می کنند تا »افزایش سود«.
بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند در دوران رکود سرمایه های 
خود را داخل بازار های بورس��ی نگ��ه دارند، زیرا تصور می کنند پایداری 
ارزش س��هام در طوالنی مدت کمتر نسبت به نوسانات روزانه یا ساالنه 
حساس است. بسیاری دیگر از سرمایه گذاران امنیت دستگاه های دولتی 
را ب��ه دیگر روش ها ترجیح می دهند، زیرا بر این باورند که ثبات آنها به 

دلیل جریان نقدینگی است.
بس��یاری نظر دیگری داشته و عالقه دارند س��رمایه و ثروت خود را از بانک ها 
خارج کرده و آن را به پول نقد تبدیل کنند، در مقابل وجود دارند افرادی که از 
پول نقد نیز فراری هس��تند و سرمایه های خود را به سمت طال هدایت می کنند 
تا هم از بخش های دولتی فاصله گرفته باشند و هم از ثروت خود در مقابل تورم 
حفاظت کنند. در نهایت افرادی پیدا می ش��وند که ریس��ک سرمایه گذاری روی 
ارز  دیجیت��ال را پذیرفت��ه و ثروت و دارایی خود را به س��مت بیت کوین و دیگر 

رمزارزها می برند.
ب��ه صورت کلی هیچ کدام از این روش ها اش��تباه نیس��ت و هر کدام مزیت و 
برت��ری خ��ود را دارد، با این ح��ال علل تفاوت در ارزش بدهی، س��هام و دارایی 
دیجیتال، ب��ه زودی در قالب رکود اختصاص��ی اجتناب نا پذیر حاصل از ویروس 
کرونا نمایان می ش��ود. تمامی این سه حالت، اکنون در قالب ساختار سرمایه ای 

جدید هستند که هر کدام سود آوری مختص به خودشان را دارند:

• بدهی= مطالبه دارایی ها
• سهام= دارایی بدون احتساب سنوات یا مطالبه مازاد سود/پول نقد

• دارایی دیجیتال= مطالبه خدمات آتی و رشد مشتری
در نتیج��ه ب��ا در نظ��ر گرفتن این پس زمینه ه��ا، به نظر می رس��د که دارایی 
دیجیتال تنها کالس س��رمایه ای باش��د که از رکود اقتص��ادی تاثیر نمی پذیرد. 
کمپانی ه��ا و پروژه های دنیای دیجیتال، با فروش توکن ها به نوعی س��رمایه های 
خود را تامین می کنند و بدین ترتیب، یک بدهی خدماتی به وجود می آورند که 

نحوه خرج شدن توکن ها در آینده را تعیین خواهد کرد.
ای��ن توکن ه��ا می توانند کلید مش��تری ها برای اس��تفاده از برخی محصوالت 
باش��ند. برای مثال می توان آنه��ا را برای دریافت خدمات اس��تفاده کرد، امکان 
بهره مندی از تخفیف ها و س��رویس ها را فراهم می کنند یا در نهایت می توان آنها 
را برای مطالبه مستقیم سود یا سرمایه خرج کرد. فرآیند مذکور بیشتر به فروش 
گیفت کارت هایی شبیه اس��ت که بسیاری از شرکت ها به فروش می رسانند. این 
کار به ش��دت در جذب سرمایه آنی تاثیر گذار است، اما شرکت خاطی را زیر بار 
بدهی های��ی می برد که باید در قالب خدمات یا محصوالت به مش��تری های خود 

ارائه کنند.
برای مثال در برخی کش��ور ها، خطوط هوایی از این روش اس��تفاده می کنند. 
آنها به مشتری های خود مسافت هایی را می فروشند یا اهدا می کنند که برای آنها 
بدهی ه��ای خدماتی به وجود می آورد. خدمات های آتی اینچنینی متأثر از رکود 
اقتصادی نخواهند بود و متعاقبا ارزش خود را نیز از دست نمی دهند. با این حال، 
شرایط سخت به وجود آمده در اثر قرنطینه جهانی در پی شیوع کرونا، به صورت 
توأمان هم موجب واردشدن شوک به تقاضا شده )نبود مشتری و تعدیل ها( و هم 

به عرضه )تعطیلی کارخانه ها(.

این ش��وک ها باعث ش��ده تا س��رانجام فاجعه ب��اری برای درآمد های س��االنه 
و س��وددهی )افت ارزش س��هام( و حفاظت از دارایی )از بی��ن بردن بازپرداخت 
بده��ی( ب��ه بار آید، با این حال تاکنون هیچ گزارش��ی مبنی بر از دس��ت رفتن 
وفاداری مش��تری ها )خرید گیفت کارت ها و مس��افت های خطوط هوایی( و عدم 

ارائه خدمات در آینده )توکن ها( منتشر نشده است.
در نهایت ش��اید اس��اس و پایه امور مالی در 10 سال گذش��ته به اندازه حال 
اهمیت نداش��ت، اما اکنون تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این »اساس« با 
رکود س��وددهی و مختل ش��دن جریان نقدینگی در پی بدهی ها، طی سال های 
آت��ی از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار خواه��د بود. تنه��ا در زمان هایی مانند 
آنچه که شاهدش هس��تیم درمی یابیم که ارزش گذاری سهام و بدهی به جریان 
نقدینگی و س��رمایه فیزیکی وابس��ته است و نه به ضریب فزاینده مالی یک نظام 

بانکی.
ب��ه صورت کلی و با نگاهی به گذش��ته می توان دید ک��ه ضریب فزاینده مالی 
مثبت یک سیس��تم بانکی، ترکیبی از رش��د اقتصادی مثب��ت و پایدار به همراه 
تورم کم اس��ت. در حالی که اگر به شرایط فعلی بنگریم، رشد اقتصادی متوسط 
رو به پایین و تورم متوس��ط رو به باال را ش��اهد هس��تیم. از آن گذشته، بیشتر 
کمپانی های بدهکار و سهامی، به مشتری  و فروشگاه های فیزیکی و از آن مهم تر 
به خطوط تولید وابس��ته هستند )البته به استثنای برخی از شرکت های تجارت 
الکترونیک(. متقابال، بسیاری از شرکت های حوزه دیجیتال، هیچ فروشگاه، خط 
تولید یا مش��تری فیزیکی ندارند. به صورت خالصه، آنها سمبلی از یک »دنیای 

کامال دیجیتال« هستند.
از صرافی ه��ای دیجیتال��ی، بازی های ویدئویی و جهان ه��ای مجازی گرفته تا 
اقتصاد ه��ای غیرمتمرکز و وب ۳.0، همگی در ح��ال تغییر از دنیای فیزیکی به 

دیجیت��ال هس��تند و نقش ویروس کرونا در این بین، تنها یک تس��ریع کننده یا 
کاتالیزور اس��ت. درست مانند از دست نرفتن ارزش گیفت کارت 10 دالری شما 
در دوران بحران و رکود اقتصادی، ارزش ذاتی دارایی دیجیتال شما نیز از دست 

نخواهد رفت.
توکن های��ی ک��ه اکنون در اختی��ار داری��د، ارائه دهنده خدماتی هس��تند که 
می توانید در آینده مطالبه کنید و هیچ ربطی به درآمد، س��ود یا دارایی شرکتی 
که از آن توکن ها را تهیه کردید، ندارد. به همین دلیل، بسیاری از این شرکت ها 
نس��بت به شوک های تقاضا و عرضه مصونیت دارند و شاید حتی روزی فرا برسد 

که بگوییم دارایی دیجیتال »ضد رکود« است.
قیم��ت ارز دیجیت��ال باالخره پایی��ن خواهد رفت و هیچ کس منکر ریس��ک 
سرمایه گذاری در این حوزه نمی شود. به صورت پایه اگر به آن بنگریم، می بینیم 
که ارزش دارایی های دیجیتال کاهشی نداشته، در حالی که ارزش سهام و اوراق 
قرضه نس��بت به دوران قبل از ش��یوع کرونا، با افت ش��دیدی مواجه شده اند. به 
ص��ورت کل��ی می توان گفت که ارز دیجیتال بیش از حد ارزش گذاری ش��ده اما 

دلیل آن، اتفاقات چند هفته گذشته نیست.
ارزش س��هام با کاهش سود دهی شرکت ها افت می کند؛ بدهکاری ها با کاهش 
ارزش س��رمایه افزایش داشته اند؛ ارزش پول های بی پشتوانه با افزایش نقدینگی 
و چاپ پول رو به کاهش است و ارزش کاالها با سکون فعالیت های اقتصادی، از 
دست رفته اند. می توان اینگونه تعبیر کرد که دارایی دیجیتال از ابتدا هم ارزشی 
نداشته، اما به طور قطع نمی توان عنوان کرد که ارزش آن در این دوران کاهش 
داش��ته اس��ت. در اصل ش��اید بتوان گفت تنها کالس دارایی است که همچنان 

ارزش خود را حفظ کرده است.
coindesk/digiato :منبع

چرا دارایی دیجیتال نسبت به رکود اقتصادی مقاوم است؟
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مزایا و معایب دورکاری 

دورکاری را باید یکی از ش��یوه های جدید و مهم کاری محس��وب کرد که تا به امروز کمتر از آنچه که باید مورد توجه قرار گرفته 
ش��ده است، با این حال این ش��یوه علی رغم تمامی تعریف هایی که می شود، ممکن است ابدا مناسب شما نباشد. درواقع الزم است 
تا دیدی درس��ت را نس��بت به این مس��ئله داش��ته باش��ید. به همین خاطر آش��نایی با مزایا و معایب این اقدام، می تواند شما را به 

تصمیم گیری بهتری برساند. 
مزیت ها: 1-استقالل بیشتر

هنگامی که مجبور نباشید که در ساعتی مشخص به شرکت وارد شده و در ساعتی از آن خارج شوید، به معنای آن خواهد بود که 
شما استقالل بسیار باالیی را خواهید داشت. همچنین عدم حضور در شرکت باعث می شود تا هیچ گونه نظارتی بر روی نحوه انجام 
کارها وجود نداش��ته باش��د. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که عدم نیاز به خروج از خانه، به معنای صرفه جویی 
در هزینه های ش��ما خواهد بود. درواقع ش��ما حتی به لباس مناسب هم نیازی نخواهید داشت. در نهایت صرفه جویی در زمان اتفاق 
خواهد افتاد. درواقع مواجهه با ترافیک، طی کردن مسیر خانه تا محل کار باعث می شود تا در حدود چند ساعت از روز شما بیهوده 
سپری شود. همچنین این مسئله به افزایش سالمت شما به علت امکان استراحت بیشتر و مصرف غذاهای سالم تر کمک خواهد کرد.

2-عدم به وجود آمدن رقابت ناسالم 
این امر طبیعی اس��ت که افراد در محیط کاری، با انواع س��وءتفاهم ها و مش��کالت مواجه ش��وند. علت این امر به این خاطر است 
که چند فرد متفاوت در یک مکان قرار گرفته-اند. تحت این ش��رایط دورکاری باعث می ش��ود تا ارتباط مس��تقیم افراد از بین رفته 
و امکان درگیری عمال به صفر برس��د. این نکته را فراموش نکنید که از طریق دورکاری ش��ما زمان بیش��تری را برای سپری کردن 
در کنار خانواده خود خواهید داش��ت. به همین خاطر این اقدام می تواند معضل همیش��گی ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی 

را از بین ببرد. 
۳-افزایش خالقیت 

ش��اید این جمله مخالفانی داشته باش��د، با این حال واقعیت این است که افراد هنگامی گه راحتی بیشتری داشته باشند، امکان 
بروز خالقیت در آنها افزایش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر اس��ت که در ش��رکت هایی نظیر گوگل، تالش ش��ده اس��ت تا انواع 
امکانات رفاهی وجود داش��ته باش��د، با این حال هیچ مکانی به اندازه خانه، نمی تواند آرامش را به همراه داش��ته باشد. آمارها نیز در 
این رابطه بیانگر آن است که افرادی که دورکاری به عنوان شیوه اصلی فعالیت آنها محسوب می-شود، معموال خالقیت های بیشتر 
و بهتری را از خود نشان می دهند. این نکته را فراموش نکنید که در هنگام کار در خانه، هر زمان که بخواهید می توانید استراحتی 
را داشته باشید که این امر به معنای آن خواهد بود که شما به سرعت قادر هستید تا وضعیت روحی و جسمی خود را تغییر دهید. 
روانشناس ها بر این باور هستند که در هنگام ناراحتی، انجام هر اقدامی، با بهترین نتیجه ممکن همراه نخواهد بود. این امر در حالی 
اس��ت که در محیط های کاری چنین آزادی عملی وجود نداش��ته و به علت محدودبودن س��اعت کاری، عدم فعالیت شما با اعتراض 

مدیریت همراه خواهد بود. 
4-کاهش هزینه ها 

این بخش به مدیران اختصاص دارد. درواقع هنگامی که کل و یا بخش��ی از نیاز ش��رکت از طریق دورکاری تامین ش��ود، به این 
معن��ا خواه��د بود که ش��ما به فضای کاری و امکانات کمتری نیاز خواهید داش��ت. این امر کمک می کند تا در هزینه های ش��رکت 
صرفه جویی شود. این نکته را نیز فراموش نکنید که دورکارها معموال درآمد پایین تری را به نسبت به یک کارمند معمولی می گیرند. 
به همین خاطر ضروری اس��ت تا برای اقداماتی که امکان این اقدام برای آنها وجود دارد، به دورکاری تبدیل کنید. این نکته را نیز 
فراموش نکنید که حضور یک کارمند به معنای نیاز به دفتر کاری، تجهیزات، ناهار و... خواهد داش��ت که خود به هزینه های ش��ما 
می-افزاید. یکی از دالیل مهمی که امروزه بس��یاری از اس��تارت آپ ها می توانند با هزینه بس��یار پایین فعالیت خود را ش��روع کنند، 

ناشی از همین شیوه کاری است. 
5-مرزها را از میان خواهد برد 

در زمینه دورکاری دیگر فاصله معنایی نداش��ته و ش��ما حتی می توانید با افرادی در دورترین نقاط جهان نیز همکاری داش��ته 
باش��ید. این امر به افزایش محدوده توانایی های ش��رکت کمک خواهد کرد. این امر در حالی اس��ت که در وضعیت معمول، نزدیک 
بودن محل زندگی به دفتر ش��رکت، امری حیاتی محس��وب می شود. در غیر این صورت عمال امکان سر موقع رسیدن وجود نخواهد 
داشت. در نهایت فراموش نکنید که دورکاری، به زندگی شما انعطاف باالیی را خواهد بخشید. برای مثال ممکن است شما به خاطر 
شرایط زندگی خود، تنها شب ها بتوانید برای کار وقت بگذارید. این مسئله کمک می کند تا با فشار کمتری مواجه شوید. این نکته 
را فراموش نکنید که در حال حاضر بس��یاری از زوج ها محکوم به گرفتن پرس��تار برای فرزندان خود هستند. این امر در حالی است 
که از طریق دورکاری، دیگر نیاز به این مس��ئله از بین رفته و خانواده ها از یک هزینه س��نگین نجات پیدا خواهند کرد. همچنین از 
بین رفتن مرزها کمک می کند تا امکان جذب اس��تعدادهای بیش��تر وجود داشته باشد. در نهایت این مسئله عمال نیاز کارمندان به 

مرخصی را از بین خواهد برد. 
معایب: 1-عدم وجود دفتر کاری

در هنگام دورکاری شما باید بسیار مراقب وسایل کار خود باشید. درواقع باز ماندن در اتاق ممکن است باعث شود که فرزند شما 
تمامی وسایل را نابود سازد. درواقع عدم وجود یک دفتر کاری، می تواند بسیار سخت باشد. در یکی از مصاحبه هایی که از دورکارها 
انجام ش��ده اس��ت، آنها اعالم کرده-اند که باید وسایل خود را سریعا جمع کنند. در غیر این صورت همواره احتمال بروز یک حادثه 
وجود خواهد داش��ت. این مس��ئله می تواند بیش از حد آزاردهنده باشد. همچنین ش��ما با همکاران خود کمترین ارتباط را خواهید 
داش��ت که این مس��ئله می تواند بر روی کار تیمی، تاثیر منفی را به همراه داش��ته باشد. در نهایت ایجاد تمرکز بسیار سخت خواهد 
بود. درواقع هر لحظه ممکن اس��ت یکی از اعضای خانواده ش��ما را صدا کند. بدون ش��ک از بین رفتن مداوم تمرکز، س��رعت انجام 
کار را کاهش خواهد داد. این مس��ئله می تواند بر روی س��رعت و کیفیت کار ش��ما تاثیر منفی را به همراه داشته باشد. این نکته را 
فراموش نکنید که اگر بخواهید فضایی از خانه را به دفتر کار خود تبدیل کنید، این امر به معنای کوچک شدن فضای زندگی شما 
خواهد بود. همچنین شما دیگر از بسیاری از امکانات شرکت، نظیر نظافت رایگان دفتر، اینترنت رایگان و... برخوردار نخواهید بود.  

2-کاهش تعهد 
عدم حضور در شرکت می تواند تعهد کارمند را نسبت به برند بسیار کمرنگ کند. همچنین فراموش نکنید که در صورت نیاز به 
انجام یک اقدام، ممکن است ایجاد هماهنگی بیش از حد زمان بر باشد. همچنین در موارد متعدد مشاهده می شود که دورکارها به 

اندازه سایر کارمندان، مورد توجه شرکت قرار نمی گیرند. 
۳-کاهش سرعت رشد 

افراد از یکدیگر بسیاری از چیزها را یاد می گیرند. همچنین همواره شانس استفاده از تجربیات مدیر شرکت وجود خواهد داشت 
این امر در حالی اس��ت که ارتباط کارمند در دورکاری با س��ایر افراد ش��رکت، به کمترین میزان خود خواهد رس��ید. عدم آگاهی از 
اتفاقات درون شرکت نیز باعث می شود تا افراد عمال از فرصت های موجود برای پیشرفت آگاهی پیدا نکنند. این مسئله بدون شک 
در س��رعت پیش��رفت آنها تاثیرگذار خواهد بود. درواقع مشاهده پیش��رفت یک کارمندی که مدیر شرکت هر روز شاهد عملکرد او 
است، به مراتب راحت تر از یک دورکار خواهد بود، با این حال توجه داشته باشید که شرایط مختلف بوده و ممکن است اوضاع برای 
افراد تفاوت-هایی را داش��ته باش��د. درواقع این موارد تنها صورت های کلی محس��وب می شود.  در نهایت توجه داشته باشید که هر 
اقدامی، یکسری مزیت ها و معایب دارد. به همین خاطر معرفی معایب به معنای آن نیست که دورکاری را باید در لیست سیاه خود 
قرار دهید. درواقع می توان به اقدامات بهترین شرکت ها در این زمینه توجه داشت و از تکنولوژی های روز برای کاهش اثرات منفی 
ehorus.com :کمک کرد. به همین خاطر مطالعه بیشتر در این زمینه می-تواند کامال سودمند باشد.                           منبع
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هر زم��ان که بای��د کار یا پ��روژه ای را انجام دهی��د، روبه روی 
کامپیوت��ر خود می نش��ینید؛ درس��ت در همین لحظه اس��ت که 
ترجیح می دهید تا کار را به تعویق بیندازید. دو ساعت بعد، متوجه 
می ش��وید که هنوز هیچ کاری را انجام نداده اید. چه چیزی باعث 
می ش��ود که کارها را به زمان دیگ��ری موکول کنیم، در حالی که 

می دانیم باید هرچه سریع تر آنها را انجام دهیم؟
تحقیقات نشان داده است که مغز ما دارای دو نوع انگیزه است. 
در نوع اول، ما توس��ط انگیزه های درونی در مس��یر دس��تیابی به 
اه��داف حرکت می کنی��م و این مدل معموال در ش��رایطی اعمال 
می ش��ود که پاداش نهایی، توس��ط خودمان حاصل می ش��ود. در 
حال��ت دوم، ما توس��ط انگیزه ه��ای بیرونی هدایت می ش��ویم که 

پاداش ها در این حالت، توسط افراد و شرایط دیگر ارائه می شود.
می توان تاثیر هر دو م��دل را افزایش داد. انگیزه های درونی در 
درازمدت، عملکرد بهتری دارند، اما انگیزه های بیرونی در برخی از 
موارد، مفید واقع می ش��وند؛ برای مثال، تشویق کردن برای کاری 

که عمیقا میلی به انجام دادن آن ندارید.
راز کار در این اس��ت ک��ه بدانید چگونه می ت��وان این انگیزه ها 
را تحری��ک ک��رد تا از عق��ب انداخت��ن کارها جلوگیری ش��ود و 
بهره وری افزایش یابد. برای دس��تیابی به این مهم می توان از این 
پنج راهکار اس��تفاده کرد تا انگیزه ها تقویت شوند و حتی با وجود 

حواس پرتی های پیرامون، بهره وری ما نیز به مراتب افزایش یابد.
1. به هدف بزرگ تر خود رجوع کنید

هر زمان که احس��اس می کنید انگیزه ش��ما رو به کاهش است، 
به هدف بزرگ تری که ش��ما را به انجام این کارها وامی دارد، فکر 
کنید. به این فکر کنید که این کارها، مراحل اولیه برای دستیابی 

به هدف بزرگ تر شما هستند.
تمرکز کردن روی هدف بزرگ تر، احساس��ی را در ش��ما ایجاد 
می کن��د که گویی در ح��ال کار بر روی چیز بزرگ تری هس��تید 
و عض��وی از یک کار باارزش به ش��مار می روی��د. این کار، معنای 

عمیق تری را به هدفی که به دنبال آن هستید می بخشد.
ب��رای مثال، ب��ه این فکر کنید که کار ش��ما می توان��د در رفاه 
مش��تریان تاثیرگذار باش��د؛ به این فکر کنید ک��ه مجموعه همه 
کارهایی که در ش��رکت ش��ما انجام می ش��ود، بر زندگی بسیاری 

از اف��راد تاثیر می گ��ذارد. زمانی که تاثیره��ای بزرگ تر را در نظر 
می گیرید، احس��اس تعامل بیشتری در ش��ما شکل می گیرد و به 

مراتب، انگیزه شما نیز افزایش می یابد.
2. بیش از اندازه فکر نکنید

زمان��ی که بیش از ان��دازه به موضوعی فک��ر می کنید، در واقع 
مشکالت بیشتری را پیش بینی کرده اید و در نتیجه، یک کار آسان 
را دشوارتر می کنید. اگر برای پروژه ای که در دست دارید، بیش از 
اندازه فکر کنید، فشار و استرس بیشتری را به خود وارد می کنید 

که در نهایت مانع انگیزه  های شما می شود.
تحقیقات نش��ان داده اس��ت که اس��ترس و اضطراب مزمن، به 
معن��ای واقعی کلمه می تواند مغز ش��ما را کوچک کند. یک ذهن 

آرام تر، بهتر می تواند متمرکز شود و مشکالت را برطرف کند.
برای اینکه با مشکل بیش از اندازه فکر کردن روبه رو شوید، باید 
اهداف کوچک تر و س��اده تری را انتخاب کنید. این مسئله می تواند 
نیت درونی ش��ما را به دس��تاوردهای قابل مدیری��ت تبدیل کند. 
گام ه��ای مجزایی را تعریف کنی��د و روی تکمیل هر گام متمرکز 
شوید. این کار در ایجاد انگیزه موثر است؛ چراکه به خوبی احساس 

می کنید که کارها را انجام داده اید و به اهداف تان رسیده اید.
۳. عبور از محدودیت های روانی

هیچ چیز به اندازه محدودیت های روانی نمی تواند سد راه انگیزه 
شما باش��د؛ این مسئله مانند چسبی است که مغز شما را مسدود 
کرده است؛ به نظر می رسد که پروسه خالقانه شما مسدود شده و 

هیچ چیز برای آن کارساز نیست.
گیر کردن اغلب نش��انه ای اس��ت که از گرفتاری در حلقه افکار 
منفی حاصل می ش��ود. ش��ما به خودتان می گویید: »راه حل این 
مش��کل چیست؟ باید چه کار کنم؟ من باید این را بدانم!« شما به 
چرخه این افکار ادامه می دهید و فش��ار بیشتری را روی خودتان 
وارد می کنید؛ در نتیجه، همچنان در همان اوضاع باقی می مانید.

برای آزادکردن خود از این ش��رایط باید سوال ها را از یک زوایه 
و دی��دگاه دیگر بپرس��ید. یک نفس عمیق بکش��ید، آرامش خود 
را حف��ظ کنید و اجازه دهید که ضمیر ناخودآگاه ش��ما پاس��خ را 

پیدا کند.
4. با برداشت های منفی خود روبه رو شوید

زمانی که یک کار را ش��روع می کنید، بر احساست خود نظارت 
کنید. آیا از مس��ئولیت هایی که به ش��ما واگذار می شود، وحشت 
دارید؟ آیا فکر می کنید که کار دشواری خواهد بود؟ این طرز فکر، 

مانع انگیزه های شما خواهد شد.
شما می  توانید برداشت های منفی را تغییر دهید؛ دقیقا همانطور 
که می توانید خاطرات بد را به فراموش��ی بس��پارید. برای تضعیف 
برداشت های منفی، به ماهیت کار فکر کنید و خاطره خوب انجام 

دادن آن را به ذهن خود وارد کنید.
ب��ه این فکر کنید ک��ه خاطرات بد به مرور زم��ان، کوچک تر و 
محوتر می ش��وند؛ حاال باید جزییاتی را به این خاطره اضافه کنید 
تا آن را به طور کل تغییر دهید. از این کار یک فرآیند جالب برای 
خودتان بسازید و وجوه ترسناک آن را کمتر کنید. به لذت بخش 

بودن آن کار فکر کنید.
این مرحله را پنج مرتبه تکرار کنید؛ به س��رعت درمی یابید که 
این برداش��ت ها تغیی��ر کرده اند. آن خاطرات ب��د، دیگر مثل قبل 

نیستند.
5. خاطرات خوب خود را تقویت کنید

یک روش دیگر برای افزایش انگیزه های طبیعی این اس��ت که 
ب��ه خاطرات خوب خود قدرت ببخش��ید؛ خاطرات��ی که به موفق 
ش��دن و دس��تیابی به چیزهای مختلف، مربوط می شوند. با انجام 
دادن ای��ن کار، می توانی��د انگیزه های خ��ود را تقویت کرده و آنها 

را گسترش دهید.
ب��رای انجام دادن این کار باید یک خاطره خوب و موفقیت آمیز 
را در ذهن خود فراخوان دهید. تصور کنید که این خاطره بر روی 

یک نمایشگر بزرگ به نمایش گذاشته می شود.
ای��ن خاطره را با صدای بلند و با وضوح کامل به خاطر بیاورید. 
حاال باید احساس��ات مثبتی که تجرب��ه کرده اید را افزایش دهید. 
ای��ن روش را 5 تا 10 مرتبه تکرار کنید؛ به زودی متوجه خواهید 
ش��د که این خاطره خوب، به یک انگیزه بزرگ تبدیل شده است. 
هر چقدر ک��ه این تجربه را برای خود تکرار کنید، به همان اندازه 
تالش می کنید که بار دیگر چنین تجربه ای را احساس کنید و آن 

را به واقعیت تبدیل خواهید کرد.
Entrepreneur/ucan :منبع 
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