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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

تجربهدهه90دراقتصادایرانتکرارمیشود؟

 باخت اقتصاد
به سیاست

اقتصاد ایران در دهه 90، ش��رایط خطیری را پش��ت س��ر گذاش��ت و فراز و فرودهایی را تجربه کرد که در بین 
اقتصاددانان به »دهه از دست رفته« شهرت یافته است؛ دهه ای که با تحریم های اقتصادی شروع شد و با بحران کرونا 
به پایان رسید. تصویر آماری اقتصاد ایران نشان می دهد در یک دهه گذشته اکثر شاخص ها عقبگرد را تجربه کرده اند؛ 
کما اینکه میانگین رشد اقتصادی در دهه 90 تقریبا صفر بوده و دو موج تحریمی در ابتدا و انتهای این دهه و همینطور 
شیوع کرونا، سهم زیادی در این وضعیت مخاطره آمیز داشته است. در واقع، دردهای اقتصاد ایران به واسطه تحوالت 
دهه 90، به درجه ای از دیرپایی رسید که سیاسی ترین رخداد سال گذشته را به اتفاقی اقتصادی بدل ساخت . اصوال...
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خرداد پر رخوت بورس

نگـــاه
مدرسهکسبوکارهاروارد

بررسیکرد
خطراترکودتورمی

به راحتی می توان به آسیب پذیری 
اقتصاد آمریکا اشاره کرد. با وجود بازار 
کار و ترازنام��ه قوی خانوار  ها، اعتماد 
مصرف  کنن��دگان برای مدتی کاهش 
یافته ک��ه احتماال ناش��ی از افزایش 
قیمت ان��رژی اس��ت. ای��ن کاهش 
اعتماد و احساس��ات اقتصادی منفی 
می  تواند به سرعت بر سرمایه  گذاری 
تاثیر بگذارد و رش��د اقتصاد را از بین 
ببرد، اما بزرگ ترین خطر برای رکود، 
سیاس��ت گذاران پولی هستند که در 
تالش برای تعدیل تورم، خطر رکود 
را افزایش داده  اند. مدرسه کسب وکار 
هاروارد در این گزارش، چهار اولویت 
را در حین بررسی ریسک های اقتصاد 
کالن به مدیران پیش��نهاد می دهد. 
براس��اس این گ��زارش، چش��م انداز 
اقتصاد کالن همچنان بر تصمیمات 
اجرایی و حاکمیتی حاکم است. سال 
گذش��ته زمانی که تقاضا بیش از حد 
افزای��ش یاف��ت و زنجیره های عرضه 
پراکنده شدند، بس��یاری از بنگاه ها، 
قدرت قیمت گذاری را کش��ف کردند 
ک��ه قبال هرگز تجربه نک��رده بودند، 
اما نبرد فدرال  رزرو با تورم ناش��ی از 
این اتفاق، خطر رکود را افزایش داده 
اس��ت. در حال حاض��ر، نگرانی  های 
اقتص��اد کالن از تورم به رکود تغییر 
پیدا کرده اس��ت و این ایده که رکود 
می  توان��د آت��ش ت��ورم را خام��وش 
کند، دیگ��ر قابل اطمینان نیس��ت. 

سیاس��ت گذاران پول��ی با 
2خطر فزاینده رکود...
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فرصت ام��روز: یافته های یک مطالعه نش��ان می دهد 
سیاس��ت های حمایت��ی دولت ه��ا در بح��ران کرون��ا را 
می توان به س��ه گروه مساعدت های اجتماعی، بیمه های 
اجتماعی و مس��اعدت های بازار کار تقسیم بندی کرد. به 
نظر می رسد محبوب ترین سیاست حمایتی از میان این 
سیاس��ت های س��ه گانه حمایتی در دوران شیوع کرونا، 

مساعدت های اجتماعی بوده است.
هم اکنون بیش��تر از دو سال از فراگیری بیماری کرونا 
در جهان گذشته اس��ت و طبق آمارها در سراسر جهان 
بی��ش از 6 میلیون نفر به دلیل ای��ن بیماری جان خود 
را از دس��ت داده اند. با اینکه تجربه اولیه فراگیری کرونا 
به مثاب��ه یک پدیده ناش��ناخته برای تمامی  کش��ورهای 
جه��ان غیرمنتظ��ره بود و کمت��ر ام��کان بهره مندی از 
تجربیات پیش��ین را داش��تند، با این وجود، جوامعی که 
از منظر اقتصادی و اجتماعی استحکام بیشتری داشتند، 
توانس��تند با سرعت بیشتری به ترمیم خود بپردازند و از 
راهبردهای حمایتی کامل تری نیز برای مهار این بیماری 
و در ادامه توانمندس��ازی جامعه برای همزیستی و عبور 
از این بحران استفاده کنند. ایران نیز در سال 1398 در 
ش��رایطی با بحران کرونا رو به رو ش��د که در پایان یک 
دهه س��خت از منظر اقتصادی ق��رار گرفته بود. بنابراین 
ح��اال که این بح��ران در ایران و جهان ت��ا اندازه زیادی 
کنترل ش��ده اس��ت، به نظر می رس��د بررس��ی وضعیت 
سیاس��ت گذاری در بحران کرون��ا، از مهمترین اقداماتی 
است که باید انجام گیرد و توجه سیاست گذاران بایستی 
تالش برای بازس��ازی جامعه در دوره پس��اکرونا باش��د. 
در این راس��تا، بهره مندی از تجربیات کشورهای جهان 
ضروری اس��ت تا با بررس��ی نقاط قوت و ضعف خدمات 
و حمایت ه��ای اجتماعی ارائه ش��ده در ایران، به تقویت 
س��ازوکارها و بس��ترهای ارائ��ه خدم��ات و حمایت های 

رفاهی در آینده پرداخت.
محبوبیتاقداماتفوریومستقیم

چندی پیش، موسسه آکس��فام )Oxfam( با بررسی 
تجربی��ات 126 کش��ور ب��ا درآمد کم و متوس��ط جهان 
گ��زارش داد که اکثر سیاس��ت های حمایت��ی در بحران 
کرون��ا عمدتا کوتاه مدت ب��وده و برای تأمی��ن نیازهای 
اساس��ی مردم گرفت��ار در بحران کرونا کاف��ی نبوده اند. 

طبق مطالعه آکس��فام، بیش از یک سوم جمعیت جهان 
یعنی 2 میلیارد و 700 میلیون نفر از هیچ حمایت مالی 
و تامی��ن اجتماعی برای مقابله ب��ا بحران کرونا بهره مند 
نش��ده اند. حاال که بحران کرونا تا حدود زیادی در ایران 
و جهان مهار شده اس��ت، بررسی سیاست های حمایتی 
دولت ها در بحران کرونا می تواند حامل آموزه های مهمی 
در تقویت س��ازوکارهای رفاهی و حمایتی در بحران های 
آتی باشد. در این راس��تا، مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارش��ی به بررس��ی تجارب جهانی سیاست گذاری در 
حوزه مقابله با کرونا در ش��ش کشور کانادا، ژاپن، ایتالیا، 
آرژانتین، یونان و فرانس��ه پرداخ��ت. نتایج گزارش این 
نهاد پژوهش��ی نش��ان می دهد که دولت ها از میان انواع 
اس��تراتژی های س��ه گانه حمایت اجتماعی )شامل ارائه 
مس��اعدت های اجتماعی، بیمه ه��ای اجتماعی و تقویت 
بازار کار(، تمایل بیشتری به مساعدت های اجتماعی در 

دوران همه گیری کووید-19 داشته اند.
براس��اس این گزارش، تجرب��ه اولیه فراگی��ری کرونا 
به مثابه یک پدیده ناش��ناخته برای تمامی  کش��ورهای 
جهان غیرمنتظ��ره بود، زیرا نظام های سیاس��ت گذاری 
کمتر امکان بهره مندی از تجربیات پیش��ین را داش��تند 
و ماهی��ت تصمیم گیری در این مقط��ع زمانی عموما به 
منظ��ور حل بحرانی غیرمترقبه در نظر گرفته می ش��ده 
است. سرعت باالی این فراگیری، سیستم های اجتماعی 
را دچ��ار اخت��الل ک��رد و پیامده��ای آن عالوه بر حوزه 
بهداش��ت و س��المت، به نهادهای اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جهان نیز سرایت کرد. از جمله اینکه شیوع این 
ویروس موجب تعطیلی بسیاری از شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی و در نتیجه باع��ث بیکاری و تعدیل میلیون ها 
نفر در کش��ورها ش��د. بیکاری و کاهش درآمدها، دامنه 
فقر را در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه 
و جهان  س��وم گس��ترده تر ک��رد، اما با گذش��ت زمان و 
افزای��ش دانش بش��ری درخصوص این بیم��اری فراگیر 
و ش��ناخت هرچه بیش��تر ابعاد مختلف ش��رایط جدید 
جه��ان در دوره همه گی��ری، دولت ه��ا امکان بیش��تری 
را برای اتخاذ سیاس��ت گذاری متناس��ب ب��ا این بحران 
فراه��م کردند. با این وجود می توان گفت جوامعی که از 
منظر اقتصادی و اجتماعی اس��تحکام بیشتری داشتند، 

توانس��تند با سرعت بیشتری به ترمیم خود بپردازند و از 
راهبردهای حمایتی کامل تری نیز برای مهار این بیماری 
و در ادامه توانمندس��ازی جامعه برای همزیستی و عبور 
از این بحران اس��تفاده کنند. همانطور که اش��اره شد، از 
میان استراتژی های سه گانه حمایت اجتماعی و از میان 
کش��ورهای مورد بررس��ی در این گزارش، محبوب ترین 
سیاس��ت حمایت��ی در دوران همه گی��ری کرون��ا همانا 
مساعدت های اجتماعی بوده اس��ت. به نظر می رسد هر 
اق��دام حمایت��ی که به صورت فوری و مس��تقیم در این 
دوران به گروه  هدف می رسید، از محبوبیت بیشتری در 
جامعه برخوردار بوده اس��ت. به نظر می رسد این تمایل 
احتم��اال ب��ه دلیل ش��رایط اضطراری و ف��وری در دوره 

همه گیری کروناست.
سیاستحمایتیدراروپاوآمریکا

کرون��ا در کانادا تاکنون جان بی��ش از 40 هزار نفر را 
گرفت��ه و دولت برای احیای موت��ور اقتصادی در دوران 
پساکرونا، 100میلیارد دالر تخصیص داده است. به گفته 
وزی��ر دارایی کان��ادا، این مبلغ که 3 ت��ا 4 درصد تولید 
ناخال��ص داخلی را تش��کیل می دهد، بزرگترین بس��ته 
کم��ک اقتصادی کانادا پس از جنگ جهانی دوم اس��ت. 
میزان 85درصدی تزریق واکسن در کانادا با وجود تمام 
مخالفت ها با روند واکسیناسیون اجباری، نشانگر موفقیت 
این کش��ور در کاهش هزینه های دولت در بهداش��ت و 
درمان اس��ت. دولت کانادا برای جب��ران زیان های کرونا 
بر زندگی مردم، دس��ت به یک رش��ته اقدامات حمایتی 
زد و از جمله به کس��انی که درآمدشان تحت تاثیر کرونا 
کاهش یافته بود، یارانه اضطراری دستمزد تخصیص داد. 
همچنین کمک اجاره برای صاحبان کس��ب و کار، یارانه 
به دانش��جویان و کمک مالی به افراد ناتوان را در دستور 

کار قرار داد.
آرژانتین نیز با اینکه دیرتر از س��ایر کش��ورها ش��اهد 
ش��یوع کرون��ا بود، ام��ا از ابتدای س��ال 2020 ش��اهد 
آس��یب های فاجعه بار کرونا بوده و تا پایان س��ال 2021 
بیش از 125هزار نفر کش��ته داده اس��ت. پس از شیوع 
کرونا، اقتصاد آرژانتین انقباض 19درصدی را تجربه کرد، 
آنچه در 16 سال گذشته بی سابقه توصیف شده است. با 
این حال دولت این کشور اقداماتی نظیر تخصیص درآمد 

اضطراری خانوار برای حمایت از خانوارهای متش��کل از 
کارگران فصل��ی، افراد بیکار و خدمتکاران و کمک مالی 

به خانواده های قربانیان انجام داد.
کرون��ا همچنین در ایتالیا تا پایان س��ال 2021 بیش 
از 140هزار نفر را به گام مرگ کش��اند و تولید ناخالص 
داخلی ایتالیا را نسبت به سال 2020 حدود 12.4 درصد 
کاهش داد. دولت ایتالیا در رویارویی با آثار زیانبار کرونا، 
س��طح باالیی از پویای��ی و انعطاف پذیری را نش��ان داد 
و به گون��ه ای عم��ل کرد تا آس��یب دیدگان از این فاجعه 
از خدم��ات و مزایای ویژه ای بهره مند ش��وند. اختصاص 
بودج��ه 25 میلی��ارد  دالری ب��رای اهداف بهداش��تی و 
اجتماع��ی، اختص��اص 10میلی��ارد یورو ب��رای حمایت 
از مش��اغل، دف��اع از کار و درآمد در فص��ل دوم قانون، 
پرداخ��ت یارانه به کارگران فصل��ی و کمک 500یوریی 
به ازای هر نفر برای جبران خسارت مشاغل آزاد از جمله 
اقدامات حمایتی این کشور بود. یونان هم از کشورهایی 
بود که از ابتدای س��ال 2020 ش��یوع کرونا را در سطح 
وس��یعی تجربه کرد و با این حال در مقایس��ه با س��ایر 
کشورهای اروپایی تلفات انس��انی کمتری داشت. کرونا 
در یون��ان در حالی ج��ان حدود 25هزار نف��ر را گرفت 
که دولت تا پایان س��ال 2021 با انجام واکسیناس��یون 
ب��رای 75درصد از جمعیت این کش��ور از بار هزینه های 
بهداش��ت و درمان کاس��ت. گزی��ده ای از اقدامات یونان 
برای کاهش خس��ارت های ناشی از کرونا شامل تخفیف 
اجاره ملک مش��اغل آس��یب پذیر، تخصیص کمک مالی 
ب��ه افرادی که ش��غل خود را از مارس 2020 از دس��ت 
دادند، کمک مالی به کارکنان و شرکت های آسیب دیده، 
پرداخ��ت 60درص��د از س��هم کارفرمایان از کس��ورات 
تامی��ن اجتماعی کارکنان ش��ان، کاهش س��اعات کاری 
کس��ب و کارهای آسیب دیده و جبران زیان های واردآمده 

به آنان بوده است.
دولتفرانسهوژاپنچهکردند؟

فرانس��ه به عنوان دومین اقتصاد ب��زرگ اتحادیه اروپا 
از جمله کش��ورهای با باالترین آمار قربانیان کروناست و 
کووید در این کش��ور دس��ت کم 140هزار نفر را تا پایان 
س��ال 2021 به کام مرگ فرستاده است. واکسیناسیون 
80درصدی جمعیت فرانس��ه در س��ال 2021 وضعیت 

نسبتا تثبیت ش��ده ای را در این کشور حاکم کرد و توان 
بهداش��ت و درمان آن را افزایش داد. دولت فرانسه برای 
جبران زیان های اقتصادی ناش��ی از شیوع کرونا و به راه 
افت��ادن موتور اقتصادی در دوران پس��ا کرونا در مجموع 
ح��دود 470میلی��ارد ی��ورو کمک مالی به ش��رکت ها و 
بنگاه ه��ای اقتصادی در نظر گرف��ت. با اختصاص چنین 
بودجه ای، رقم کس��ری بودجه فرانس��ه در سال 2022 
می��الدی به 11.4 درصد تولی��د ناخالص داخلی افزایش 
خواهد یافت؛ حال آنکه در بودجه تعیین شده برای سال 
2019 این رقم 2.2 درصد پیش بینی شده بود. این حجم 
س��رمایه گذاری از اهمیت باالی مقابله ب��ا آثار فاجعه بار 
کرونا بر زندگی مردم و اقتصاد این کش��ور حکایت دارد. 
دولت فرانس��ه برای جبران زیان های کرونایی دس��ت به 
رش��ته  اقداماتی زد که حق پرس��تار ک��ودک در صورت 
ابت��الی والدین ب��ه کرونا، انج��ام رای��گان آزمایش های 
مربوط به کرونا، اهدای ماس��ک رایگان، حمایت مالی از 
حقوق بگیران، ش��اغالن و گروه های کم درآمد، حق بیمه 
بیکاری در صورت از دست دادن شغل بر اثر کرونا، ایجاد 
صندوق همبستگی برای حمایت از شاغالن و بنگاه های 
خرد، حمایت از مشاغل آسیب پذیر و پاداش به کارکنان 

بخش خدمات درمانی و مراقبتی از جمله آنهاست.
از میان کش��ورهای مورد بررس��ی در گ��زارش مرکز 
پژوهش ها، تنها ژاپن در قاره آسیا قرار دارد و همه گیری 
کرونا در س��رزمین آفتاب تابان به عنوان سومین اقتصاد 
بزرگ دنیا تاکنون 30هزار نفر را به کام مرگ فرس��تاده 
اس��ت. رشد اقتصادی کش��ور ژاپن در دوران همه گیری 
کرون��ا کاه��ش 8درص��دی را تجرب��ه کرد. ب��ا این همه 
می توان گفت که ژاپن نس��بت به دیگر شرکای خود در 
گروه هفت، عملکرد بهتری داش��ته و اقدامات کارساز و 
مثبتی نظیر تاسیس کمک های مالی صندوق حمایت از 
آس��یب دیدگان کرونا، پرداخت یارانه به تمامی  شرکت ها 
و کسب وکارهای متوسط و خرد و موسسات آسیب دیده، 
مس��اعده و کمک هزینه به افرادی که شغل شان را بر اثر 
کرونا از دس��ت داده اند، و پیگیری گزینه های مختلف از 
جمل��ه کاهش مالیات، مقررات زدایی و بس��ته های مالی 
انبس��اطی برای کاهش آثار منفی اقتصادی را انجام داده 

است.

شرکت بیمه پاسارگاد برای سال های متوالی در سطح 
ی��ک توانگری مالي قرار گرفت. طبق ارزیابی صورت های 
مالی مصوب س��ال 1400 توسط بیمه مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران، شرکت بیمه پاس��ارگاد موفق به کسب 
س��طح یک توانگ��ری مالی مؤسس��ات بیمه با نس��بت 
توانگ��ری 304 درصد ش��ده اس��ت. در اج��راي ماده 6 

آیین نام��ه نحوه محاس��به و نظ��ارت بر توانگ��ری مالي 
مؤسس��ات بیمه )ش��ماره 69( و حسب بررسي و کنترل 
انجام شده، براساس آخرین صورت های مالی سال 1400 
و پ��س از اعمال تعدیالت، نس��بت توانگ��ري مالي این 
ش��رکت برای س��ال 1401 معادل 304 درصد )س��طح 
یک(، مورد تأیید بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران 

قرار گرفته اس��ت. گفتني است ش��رکت بیمه پاسارگاد 
از ابت��داي اجرایی ش��دن آیین نامه ش��ماره 69 ش��ورای 
عال��ی بیمه تاکنون، موفق به حفظ س��طح یک توانگری 
مال��ی خود در صنعت بیمه ش��ده و این در حالی اس��ت 
بیمه پاس��ارگاد توانسته است با مدیریت صحیح منابع و 
برنامه های افزایش س��رمایه، شاخص توانگری مالی خود 

را رش��د دهد. این نسبت بیانگر میزان توان مالی شرکت 
در قب��ال تعهدات خود اس��ت. یادآور می ش��ود نس��بت 
توانگری مالي این شرکت برای سال 1399 برابر با 334 
درص��د، س��ال 1398 برابر با 219 درصد، س��ال 1397 
براب��ر با 157 درصد، س��ال 1396 براب��ر با 122 درصد، 
1395 براب��ر ب��ا 129 درصد، س��ال 1394 برابر با 118 

درصد، سال 1393 برابر با 115 درصد و این نسبت براي 
سال 1392 معادل 105 درصد تعیین شده است. سطوح 
توانگری بیمه پاسارگاد در سال های اخیر نشان می دهد 
که این شرکت  بیمه با داشتن توانگری 304 درصد و در 
نظر گرفتن حاشیه ریس��ک باال، توانسته  است همچنان 

توانگری مالی خود را در سطح مطلوب حفظ نماید.

طبقارزیابیبیمهمرکزیجمهوریاسالمیایران
بیمهپاسارگادباردیگردرباالترینسطحتوانگریمالیقرارگرفت

یکسوممردمجهانبدونهیچحمایتیدرهمهگیریکرونارهاشدند

بهترینسیاستحمایتیدربحرانکرونا

7راهکارمارکتینگدردنیایخوراکیها!
بعد از یک روز سخت و خسته کننده هیچ چیز به اندازه یک غذای خوب یا خوراکی خوشمزه آدم را سر حال 
نم��ی آورد. باور کنید یا نه، ب��رای خیلی از مردم دنیا غذا خوردن نه فقط یک نیاز طبیعی، بلکه نوعی تفریح و 
خوشگذرانی محسوب می شود؛ دقیقا مثل تماشای یک مسابقه فوتبال یا تازه ترین فیلم های سینمایی موجود 
در گیشه. به همین خاطر کمتر کسی حاضر است به هر رستورانی سر بزند یا به خوراکی های هر برندی اعتماد 
کند. ماجرا در اینجا تا حد زیادی شبیه به رزرو اتاق در هتل است. همانطور که شما تا از کیفیت خدمات و زیر 
و بم اتاق های یک هتل مطمئن نشوید حتی از کنار آن هم رد نخواهید شد، در صنعت غذا هم مشتریان مثل 
منتقدهای بی رحم س��ینمایی تا ته توی یک خوراکی را در نیاورند، دست به جیب نمی شوند. این روزها مردم 
در سراسر دنیا بیشتر از اینکه اسم خوراکی ها را بلد باشند، با اسم برندها کار دارند. اجازه دهید یک مثال دم...
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اقتصاد ایران در دهه 90، شرایط خطیری را پشت سر گذاشت و فراز و 
فرودهایی را تجربه کرد که در بین اقتصاددانان به »دهه از دس��ت رفته« 
شهرت یافته است؛ دهه ای که با تحریم های اقتصادی شروع شد و با بحران 
کرونا به پایان رسید. تصویر آماری اقتصاد ایران نشان می دهد در یک دهه 
گذشته اکثر شاخص ها عقبگرد را تجربه کرده اند؛ کما اینکه میانگین رشد 
اقتصادی در دهه 90 تقریبا صفر بوده و دو موج تحریمی در ابتدا و انتهای 
این دهه و همینطور شیوع کرونا، سهم زیادی در این وضعیت مخاطره آمیز 
داشته اس��ت. در واقع، دردهای اقتصاد ایران به واسطه تحوالت دهه 90، 
به درجه ای از دیرپایی رس��ید که سیاس��ی ترین رخداد سال گذشته را به 
اتفاقی اقتصادی بدل س��اخت . اصوال    انتخابات ریاس��ت جمهوری بایستی 
برآمده از فعالیت احزاب و گروه های   سیاس��ی باش��د، اما در غیاب احزاب 
سیاسی، عوامل مختلفی باعث شد تا انتخابات 1400 از رویدادی سیاسی 
ب��ه رخدادی اقتصادی و ب��ه تعبیری، به اقتصادی تری��ن انتخابات پس از 
انقالب بدل شود ؛    به طوری که مهمترین سواالت در مورد مسائل اقتصادی 
ش��کل گرفت، وعده ها  بر پایه بهبود معیشت بنا شد و برای اولین بار پای 

بازار سرمایه نیز به انتخابات ریاست جمهوری باز شد.
تجربه دهه 90 نشان می دهد بیشترین بی ثباتی و نااطمینانی  در اقتصاد، 
زمانی شکل گرفته که فضای سیاست به التهاب کشیده شده است .    صدور 
بخشنامه ها و تورم مقررات خلق الساعه و دست و پاگیر از جمله مهمترین 
چالش های فضای کسب و کار شناخته می شوند، اما این رویه در شرایطی 
حادث ش��ده که فضای سیاست داخلی و خارجی به سوی بی ثباتی پیش 
رفته است؛ یعنی در تمام این سال ها، اقتصاد از ناحیه سیاست، هزینه های 
س��نگینی را متحمل ش��ده که آثار آن در عقبگرد شاخص های اقتصادی 

نمایان است .
تعلیقاقتصاددرتنگنایسیاست

دهه جدید برای دولت جدید با اولویت های   اقتصادی آغاز ش��د .    اقتصاد 
در یک دهه گذشته باالترین درجه بی ثباتی را تجربه کرد، اما اقتصاددانان 
به خوب��ی می دانند که بخش زیادی از ای��ن بی ثباتی اقتصادی در نتیجه 
تحوالت سیاس��ی رقم خورده است.    آنچه اقتصاددانان از دولتمردان طلب 

می کنند، بازگش��ت آرامش به فضای اقتصاد کالن است تا کسب و کارها 
و فعالیت های   اقتصادی بتوانند در مس��یر منطقی قدم بردارند  و با رقبای 

خارجی رقابت کنند.
اوای��ل دهه 90 بود که ش��کل جدید تحریم های   اقتص��ادی که فروش نفت 
ای��ران را مح��دود می کرد و نقل و انتقاالت مالی را به چالش می کش��ید، از راه 
رسید و باالترین سطح از بی ثباتی اقتصادی تا آن زمان را رقم زد .    سطح التهاب 
اقتصادی به حدی رس��ید که در زمان جنگ هشت ساله هم تجربه نشده بود . 
   اختالف بر س��ر برنامه هس��ته ای             ایران، روابط خارجی را تحت تاثیر قرار داد و 
اقتصاد  مهمترین                                          قربانی سیاست شد .    ارزش پول ملی در چند ماه به یک سوم 
رسید و بازارهای مالی، سطح التهاب باالیی را تجربه کردند .    کاهش درآمدهای 
ارزی، کسری بودجه را افزایش داد تا نرخ تورم نقطه به نقطه تا سطح 40 درصد 
پیش برود . رشد اقتصادی نیز در سال 1391 به منفی 7.8 درصد رسید تا پس 

از شاخص تورم، شاخص رشد اقتصادی نیز به بدترین وضعیت خود برسد .
س��پس از سال 1392 تا سال 1396، شرایط سیاست داخلی و خارجی 
به س��وی آرامش پی��ش رفت و همین موضوع، پی��ام مهمی برای اقتصاد 
داشت .    انتخابات ریاس��ت جمهوری در سال 1392، چشم انداز مثبتی در 
جهت آرامش بخشی به فضای اقتصاد به وجود               آورد، به طوری که بدون لغو 
تحریم ها، ثبات اقتصادی به ارمغان آمد .    بهای ارز ثابت ماند و نرخ تورم با 
سرعت بی سابقه ای پایین آمد و تک رقمی شد. سقوط نرخ رشد اقتصادی 
نیز ابتدا متوقف ش��د و در س��ال 1395 با اجرای برجام و لغو تحریم ها، به 
باالترین رکورد خود رسید.    هرچند رشد 12.5 درصدی در این سال عمدتا 
مرهون صادرات نفت بود، اما در سال 1396 رشد همه بخش های اقتصاد 
ادامه پیدا کرد، تا اینکه بی ثباتی دیگری در س��ال 1397 از راه رسید و با 
ورود ترامپ به کاخ س��فید، معادالت برجام به هم خورد. با    خروج آمریکا 
از برجام، بازگشت تحریم ها این بار به شکل سخت تری اتفاق افتاد. اگر در 
نوبت قبل، صادرات نفت ایران تا 800 هزار بش��که در روز مجاز ش��مرده 
شد، اما در این دوره ترامپ به دنبال صفر کردن صادرات نفت ایران بود و 
تحریم ها با شدت و حدت بیشتری در همه زمینه ها  به اجرا گذاشته شد تا 
ثبات اقتصاد کالن بار دیگر قربانی سیاست شود . بدین ترتیب، شاخص های 
اقتصادی دوباره زیر تیغ رفتند،    نرخ رش��د اقتصادی برای سه سال متوالی 
منفی ش��د و تورم نقطه به نقطه تا مرز 50 درصد پیش��روی کرد .    کاهش 
س��رمایه گذاری در اقتصاد، ب��ازار کار را دچار چالش کرد و ش��اخص های 

اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خود پایین کشید.

سیاستمهماستامااقتصادمهمتر
تجربه یک دهه گذش��ته برای اقتصاد ایران، درس های زیادی به یادگار 
گذاش��ت .    مجموع نوس��ان اقتصادی که در دو سال ابتدایی دهه 90 و سه 
س��ال پایانی آن به اوج خود رسید، نشان داد بی ثباتی فضای اقتصاد کالن 
چگون��ه تمامی ارکان اقتص��اد و نماگرهای اقتصادی را تح��ت تاثیر قرار 
می دهد. در س��وی مقابل، در پنج س��ال میانی دهه 90، آرامش اقتصادی 
حتی در شرایط تحریمی به واسطه تزریق امید در فضای سیاست داخلی 
پابرجا بود. تجربه این دهه نش��ان داد که نتیجه دو دوره بی ثباتی در برابر 
پنج س��ال آرامش به رش��د اقتصادی تقریبا صفر رسید .    در طول این دهه 
عمال اقتصاد ایران بزرگتر نش��د و با توجه به رش��د فزاین��ده تورم در آن 
سال ها، درآمد سرانه افت قابل توجهی را تجربه کرد. به همین خاطر، ثبات 
اقتصادی و آرامش بخش��ی به اقتصاد در قرن پانزدهم خورشیدی، اهمیت 

دوچندان و مضاعفی پیدا کرده است.
در ای��ن میان، نتایج یک مطالعه از س��وی پارلمان بخش خصوصی درباره 
اولویت های دولت سیزدهم نشان می دهد که بی ثباتی و عدم پیش بینی پذیری 
متغیرهاي اقتصادي به گسترش نااطمینانی و کاهش امنیت سرمایه گذاری 
منجر می شود و تمایل فعاالن اقتصادي را براي سرمایه گذاری در بخش های 
محرک رشد کاهش می دهد.    یکی از عوامل بی ثباتی، همین تورم های باالست 
که امنیت سرمایه گذاری را به مخاطره می اندازد.    آسیب شناسی نرخ تورم 13 
کش��وري که توانسته اند طی یک ربع قرن رشدهاي باال داشته باشند، نشان 
می دهد همه این کش��ورها هدف گذاری تورم تک رقمی داشته اند تا ثبات را 
به اقتصاد کالن بازگردانند ؛ به عنوان مثال براس��اس داده های بانک جهانی، 
تورم در س��ال 1980 میالدی در کره جنوبی معادل 28.7 درصد، در مالزي 
6.67 درصد و در س��نگاپور 8.53 درصد بود که در سال 2019 به ترتیب به 
0.38 درصد، 0.66 درصد و 0.57 درصد رسید. بررسی تورم تمامی این 13 
کش��ور در س��ال 2019 میالدی، از تورم های تک رقمی و یا نزدیک به صفر 
حکای��ت دارد؛ در حالی که ایران در این س��ال ها تورم های دو رقمی و باالی 
40 درصد را از س��ر گذرانده است. تورم های باال باعث شده است تا غیرقابل 
پیش بین��ی بودن و تغیی��رات قیمت مواد اولیه در چن��د فصل اخیر همواره 
یکی از مش��کالت مهم کارآفرینان و فعاالن اقتصادي در فضای کسب و کار 
باش��د. اهمیت ثبات اقتصادی و رابطه آن با نرخ تورم و رشد اقتصادی نشان 
می دهد که          ثبات اقتصاد کالن، پیش ش��رط نخست سرمایه گذاری و سپس 

رشد اقتصادی و اشتغال است.

تجربهدهه90دراقتصادایرانتکرارمیشود؟

باخت اقتصاد به سیاست

تغییرات قیمت اجاره مسکن در یک دهه گذشته از افزایش 9 برابری 
اجاره بها حکایت دارد. متوس��ط قیمت اجاره یک متر آپارتمان در شهر 
تهران در اردیبهش��ت ماه 1390 معادل 12 هزار و 950 تومان بود که 
با گذش��ت یک دهه 9 برابر ش��ده و در حال حاضر به 126 هزار و 900 
تومان رسیده است. صعود قیمت مسکن در سال های گذشته، مهمترین 
عامل افزایش قیمت اجاره است. قیمت یک متر آپارتمان در شهر تهران 
از 2 میلی��ون و 41 ه��زار تومان در ابتدای ده��ه 90 در حال حاضر به 
36 میلیون و 247 هزار تومان رس��یده که حدود 10 برابر ش��ده است. 
همچنین صدور پروانه س��اخت مس��کن در پنج سال گذشته 50 درصد 
نس��بت به اوایل دهه 90 کاهش یافته اس��ت. بنابراین از یکسو مسکن 
تولید و عرضه نش��ده و از س��وی دیگر قیمت مس��کن جهش مداومی 
داش��ته اس��ت. همچنین در حال حاضر، تورم اجاره بها از تورم عمومی 
س��بقت گرفته؛ در حالی که در دهه های گذش��ته رشد اجاره بها معادل 

تورم عمومی بوده است.
آنطور که معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با استناد به آمارهای 
بان��ک مرکزی اعالم کرده، قیمت مس��کن ش��هر ته��ران از میانگین 2 
میلی��ون و 41 هزار تومان در هر متر مربع در س��ال 1390 به رقم 36 
میلی��ون و 247 هزار تومان در س��ال 1401 رس��یده که رش��د 1675 
درصدی را نش��ان می دهد. در شرایطی طی اردیبهشت امسال متوسط 
اجاره بهای یک متر واحد مسکونی در شهر تهران به 126 هزار و 900 
تومان رسیده که این رقم در سال 1400 معادل 84 هزار و 800 تومان 
و در سال 1399 برابر با 62 هزار و 900 تومان بوده است. 11 سال قبل 
یعنی در س��ال 1390 نیز متوس��ط نرخ اجاره هر متر مسکن در تهران 
12 هزار و 950 تومان بوده که مقایسه آن با قیمت کنونی از رشد 880 

درصدی اجاره بها در پایتخت طی 11 سال اخیر حکایت دارد.

براس��اس آمارها، متوس��ط قیمت خرید و فروش ی��ک مترمربع واحد 
مس��کونی در شهر تهران در اردیبهشت ماه 1401 معادل 36 میلیون و 
247 هزار تومان، در سال 1400 معادل 31 میلیون و 296 هزار تومان، 
در س��ال 1399 معادل 24 میلیون و 29 هزار تومان، در س��ال 1398 
معادل 13 میلیون و 330 هزار تومان، در سال 1397 معادل 8 میلیون 
و 241 هزار تومان، در سال 1396 معادل 4 میلیون و 822 هزار تومان، 
در س��ال 1395 معادل 4 میلیون و 372 هزار تومان، در س��ال 1394 
معادل 4 میلیون و 141 هزار تومان، در سال 1393 معادل 4 میلیون و 
176 هزار تومان، در س��ال 1392 معادل 3 میلیون و 954 هزار تومان، 
در س��ال 1391 معادل 2 میلیون و 964 هزار تومان و نهایتا در س��ال 

1390 معادل 2 میلیون و 41 هزار تومان بوده است.
بررس��ی قیمت خرید و فروش مس��کن در دهه 80 نیز نشان می دهد 
قیم��ت خرید ی��ک مترمربع واحد مس��کونی برگرفته از س��امانه ثبت 
معامالت امالک و مستغالت کشور برای سال 1389 معادل یک میلیون 
و 735 هزار تومان، سال 1388 معادل یک میلیون و 607 هزار تومان، 
س��ال 1387 معادل یک میلیون و 778 هزار تومان، سال 1386 معادل 
یک میلیون و 509 هزار تومان، س��ال 1385 معادل 831 هزار تومان، 
س��ال 1384 مع��ادل 649 هزار تومان، س��ال 1383 معادل 584 هزار 
تومان، س��ال 1382 معادل 599 هزار تومان، سال 1381 معادل 481 

هزار تومان و سال 1380 معادل 319 هزار تومان بوده است.
در همین حال، متوس��ط اجاره بهای یک مترمربع واحد مس��کونی در 
شهر تهران طی اردیبهشت امسال معادل 126 هزار و 900 تومان، سال 
1400 مع��ادل 84 هزار و 800 تومان، س��ال 1399 معادل 62 هزار و 
900 تومان، س��ال 1398 معادل 47 هزار و 500 تومان، س��ال 1397 
مع��ادل 36 هزار و 450 تومان، س��ال 1396 مع��ادل 28 هزار و 210 

تومان، س��ال 1395 معادل 23 هزار و 420 تومان، سال 1394 معادل 
22 ه��زار و 900 تومان، س��ال 1393 معادل 20 ه��زار و 860 تومان، 
س��ال 1392 معادل 18 ه��زار و 590 تومان، س��ال 1391 معادل 15 
هزار و 470 تومان و س��ال 1390 مع��ادل 12 هزار و 950 تومان بوده 
است. بدین ترتیب، در اردیبهشت امسال میزان اجاره بها در شهر تهران 
49.6 درصد نس��بت به سال گذش��ته افزایش داشته است. گزارش های 
میدانی نشان می دهد که مستاجران در تهران و سایر شهرها با رشدهای 
سنگین اجاره در سال جاری مواجه شده اند و اغلب مالکان از نرخ مجاز 
25 درصد در تهران و 20 درصد در سایر شهرها که دولت تعیین کرده 
اس��ت، فراتر رفته اند؛ کما اینکه برخی از اجاره نش��ین ها  از رشد 50 تا 

100 درصدی کرایه خانه خود خبر می دهند.
تغییرات قیمت اجاره مسکن در یک دهه گذشته

قیمت اجاره یک متر آپارتمان سال )اردیبهشت( 
12 هزار و 950 تومان   1390
15 هزار و 470 تومان   1391
18 هزار و 590 تومان   1392
20 هزار و 860 تومان   1393
22 هزار و 900 تومان   1394
23 هزار و 420 تومان   1395
26 هزار و 210 تومان   1396
36 هزار و 450 تومان   1397
47 هزار و 500 تومان   1398
62 هزار و 900 تومان   1399
84 هزار و 800 تومان   1400

126 هزار و 900 تومان   1401

اجارههرمترمسکندرتهرانبه126هزارتومانرسید
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مدرسهکسبوکارهارواردبررسیکرد
خطراترکودتورمی

به راحتی می توان به آس��یب پذیری اقتصاد آمریکا اش��اره ک��رد. با وجود بازار 
کار و ترازنام��ه قوی خانوار  ها، اعتم��اد مصرف  کنندگان برای مدتی کاهش یافته 
که احتماال ناش��ی از افزایش قیمت انرژی است. این کاهش اعتماد و احساسات 
اقتصادی منفی می  تواند به سرعت بر سرمایه  گذاری تاثیر بگذارد و رشد اقتصاد را 
از بین ببرد، اما بزرگ ترین خطر برای رکود، سیاست گذاران پولی هستند که در 
تالش برای تعدیل تورم، خطر رکود را افزایش داده  اند. مدرسه کسب وکار هاروارد 
در ای��ن گزارش، چهار اولویت را در حین بررس��ی ریس��ک های اقتصاد کالن به 
مدیران پیشنهاد می دهد. براساس این گزارش، چشم انداز اقتصاد کالن همچنان 
بر تصمیمات اجرایی و حاکمیتی حاکم است. سال گذشته زمانی که تقاضا بیش 
از حد افزایش یافت و زنجیره های عرضه پراکنده شدند، بسیاری از بنگاه ها، قدرت 
قیمت گذاری را کش��ف کردند که قبال هرگز تجربه نکرده بودند، اما نبرد فدرال 
 رزرو با تورم ناش��ی از این اتفاق، خطر رکود را افزایش داده است. در حال حاضر، 
نگرانی  های اقتصاد کالن از تورم به رکود تغییر پیدا کرده است و این ایده که رکود 
می  تواند آتش تورم را خاموش کند، دیگر قابل اطمینان نیس��ت. سیاست گذاران 
پولی با خطر فزاینده رکود اقتصادی مواجه هستند. اقدامات انجام شده برای مقابله 
با تورم، خطر کاهش رشد اقتصادی را افزایش داده است. از طرفی، افزایش نرخ  ها 

خیلی سریع یا خیلی زیاد اتفاق می افتد که عامل ایجاد رکود است.
تورمی که بر اثر همه  گیری کووید ایجاد ش��د، در اثر تالقی غیرعادی تقاضای 
بس��یار باال و کاهش ش��دید عرضه در بازار  های کاال و نی��روی کار بود. این تورم 
پایدارت��ر از آن چیزی که انتظار می رفت، بود؛ چراکه مدام ش��وک  های جدیدی 
به اقتصاد وارد می  ش��د. در ابتدا تورم به  دلیل جهش بی ضرر ناشی از قیمت  های 
پایین در ابتدای همه  گیری کووید بود. س��پس تنگناهای بعدی عرضه به وجود 
آمد. افزایش قیمت انرژی، تقاضای گسترده برای شغل، جنگ غیرمنتظره روسیه 

و اوکراین و قرنطینه اقتصادی چین در بهار امسال.
همه این وقایع باعث ش��ده اس��ت که پیش بینی تورم همچنان دش��وار باشد. 
اگرچه این بحران  ها و شوک  ها به طور کامل پایان نیافته، اما اقتصاد ایاالت متحده 
به احتمال قوی از دوره فش��ار باال در حال عبور اس��ت. تقاضا در حال تعدیل و 
موجودی  ها در حال بازس��ازی اس��ت. کارگران در حال بازگشتن به مشاغل خود 
هستند. این موضوع باعث می  شود که نرخ تورم در بقیه سال کمی تعدیل شود. 
یکی دیگر از نش��انه های تعدیل تورم، کاهش قدرت قیمت  گذاری بنگاه ها است. 
در س��ال 2021 س��ود بنگاه های خرد به  شدت رشد کرد که این اتفاق، اثباتی بر 
تورم اقتصاد خرد است؛ چراکه بنگاه ها به وضوح می  توانستند به مصرف  کنندگان 
فش��ار   های قیمتی وارد کنند، ولی اکنون احتم��ال ادامه این روند کمتر و کمتر 
می  شود. این نکته را باید در نظر گرفت که بنگاه ها معموال با تعادلی بین افزایش 
قیمت ها و از دس��ت دادن سهم بازار مواجه می ش��وند. با بازگشایی اقتصاد، این 
مبادل��ه به  دلیل تقاضای باال و عرضه کم به حالت تعلیق در  می  آید، اما با کاهش 
تقاضا و بازسازی موجودی کاال  ها و خدمات، قدرت قیمت گذاری احتماال کاهش 
می یاب��د. با این ح��ال، تعدیل تورم با غلبه بر تورم یکس��ان نیس��ت. در نگاهی 
واقع بینان��ه، تورم در حالی که رو به کاهش اس��ت، در تمام س��ال آینده باالتر از 
نرخ هدف 2درصد خواهد بود و به احتمال خیلی زیاد، باالتر از آن خواهد ماند و 
ریسک  های اقتصادی همچنان باال هستند. به  عالوه ممکن است شوک  های جدید 

و غیرمنتظره  ای نیز رخ دهد.
اگرچ��ه بیش��تر افزایش نرخ  های فدرال  رزرو در س��ال ج��اری اتفاق می  افتد، 
اما اثرات آنها، خطرات رکود را بیش��تر به س��ال 2023 منتق��ل می  کند. بر این 
اس��اس، پایان سیاست  های پولی انقباضی در س��ال جاری بعید به نظر می  رسد. 
برای اینکه سیاس��ت پولی به  طور کامل موفق شود، رشد قیمت  ها باید به سطح 
قبل از همه  گیری کرونا که هدف این سیاس��ت اس��ت، برسد و به حدود 2درصد 
بازگ��ردد. از آنجا که محرک  های ت��ورم در حال چرخش از زنجیره های تامین به 
س��مت بخش خدمات هستند، نرخ  ها ممکن اس��ت بیشتر افزایش یابند. به نظر 
می  رس��د که اقتصاد ایاالت متحده به س��د محکمی برخورد کرده اس��ت. انتظار 
سیاس��ت  های سختگیرانه  تر باعث شده است که نرخ  های بهره بلندمدت افزایش 
پی��دا کنند. در ای��ن صورت به بازارهای س��هام و به نوبه خود، ث��روت و اعتماد 
خانوارها آس��یب وارد می  شود و رش��د هزینه ها را کند می  کند. نرخ های به شدت 
باالتر وام مسکن هم بر بازار مسکن تاثیر می گذارند. این تصویر مبهم از اقتصاد و 
همچنین تاخیر در استخراج داده های کالن باعث شده است تا بانک  های مرکزی 
در تصمیم  گیری های خود دچار مش��کل شوند؛ به این دلیل که مشخص نیست 
تصمیمات آنها چقدر ش��رایط مالی را س��خت تر می  کند یا چقدر بر اقتصاد تاثیر 
می  گذارد و اینها همه در حالی اس��ت که شرایط می  تواند به  طور ناگهانی تغییر 

کند و تحلیل  ها و ارزیابی  ها دچار مشکل شوند.
یک��ی از قابلیت   های رکود، امی��د به خاموش کردن آتش تورم اس��ت، اما اگر 
رکود اقتصادی نتواند رش��د قیمت را به حالت قبل از همه گیری کرونا بازگرداند، 
رکود در س��ال 2023 یا 2024 می تواند به راحتی با تورم باالتر از هدف 2درصد 
همراه باش��د؛ حتی اگر سطوح فعلی غیرقابل قبول باشد. چنین تورمی می  تواند 
محرک  هایی مانند دستمزدها و مسکن را برخالف فشارهای عجیب و غریبی که 
تاکنون دیده   شده است، حفظ کند. تجربه واقعی رکود تورمی در دهه 1970 رخ 
داد. اقتصاد در آن دوره، ساختاری شکننده داشت و رشد قیمت هرگز آرام نشد، 
چراکه انتظارات برای ثبات قیمت به  ش��دت آس��یب دیده بود. این امر نرخ بهره 
بلندمدت باالیی را به همراه داشت، سیاست های پولی و مالی را با مشکل مواجه 
کرد و نرخ بیکاری را افزایش داد. مجموعه ای از نتایج که بسیار بدتر از چشم انداز 

افزایش تورم و رشد اقتصادی آهسته است.
برای تعدیل این اثرات منفی، مدیران اجرایی باید بر چهار اولویت تمرکز کنند. 
ابتدا باید به قیمت گذاری اس��تراتژیک توجه کرد. اگرچ��ه تورم به آرامی در حد 
متعادلی تنظیم شده، اما همچنان ریسک افزایش تورم در شرایط رکودی باالست. 
با عبور از شرایط بحرانی کرونا و بهبود شرایط همه  گیری، شرایط تعدیل و عبور 
از افزایش قیمت  ها فراهم می  شود. باید توجه کرد که پراکندگی و نوسانات قیمتی 
طوالنی م��دت باعث اعم��ال برخی گزینه های قیمت گ��ذاری در بعضی از بازار  ها 
می  ش��ود. نکته دیگر این اس��ت که باید از مدل های ذهنی که ریسک ها را فقط 
بر  اس��اس تجربیات گذش��ته تحلیل می  کنند، اجتناب کرد. نباید همه دوره های 
رکود را مشابه هم دانست و باید توجه کرد که همه رکودها زخم های ساختاری 
عمیقی مانند سال 2008 نیستند و همه آنها نیز به اندازه رکود همه  گیری کووید 
شدید نیس��تند. درک محرک ها و ماهیت رکود اقتصادی، آینده بنگاه ها را برای 
واکن��ش بهتر آماده می کند. این ای��ده را که رکود بعدی می تواند خفیف و کوتاه 
باش��د نیز نباید نادیده گرفت. راهکار س��وم این است که در هر فشار اقتصادی و 
موقعیت نامناسب، فرصتی برای عملکرد بهتر وجود دارد. افرادی که ریسک  پذیری 
کنترل ش��ده دارند، اگر بتوانند در زمان های بد فرصت  های استراتژیک ایجاد و از 
آنها استفاده کنند، شانس عملکرد مناسب نسبی یا حتی مطلق را دارند. چهارمین 
و شاید مهمترین اولویت نیز توجه به اهمیت استراتژیک فناوری دیجیتال است. 
اگرچه در دوران همه  گیری کرونا، س��هام برخی از غول  های فناوری کاهش   قابل 
توجهی را تجربه کرد، اما نباید این کاهش ارزش سهام را که در واقع نوعی فشار 
س��رمایه و اصالح بازار بوده است، با کاهش اهمیت استراتژیک تکنولوژی اشتباه 
گرفت. استفاده از فناوری دیجیتال به ایجاد و رشد رقابت در تمام بخش ها ادامه 

خواهد داد.
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فرصت امروز: وضعیت امنیت س��رمایه گذاری در اقتصاد ایران بدتر شد. 
آخرین گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری از سوی نهاد پژوهشی مجلس 
نشان می دهد شاخص امنیت سرمایه گذاری در فصل پاییز 1400 به رقم 
6.26 رسید که نس��بت به فصل قبل نامناسب تر شده است. این شاخص 
در فصل تابس��تان 1400 در س��طح 6.21 قرار داشت که نشانگر افزایش 
0.05 واحدی در نرخ امنیت سرمایه )10 بدترین وضعیت است( و افزایش 
احس��اس ناامنی در بین س��رمایه گذاران ایرانی است. نمره امنیت سرمایه 
در پاییز س��ال گذش��ته در حالی به رقم 6.26 از 10 رسید که همین رقم 
در فص��ل بهار 1400 نیز تکرار ش��ده بود، اما در تابس��تان با بهبود 0.05 
واحدی مواجه شده و حاال مجددا در پاییز به همین اندازه افت کرده است. 
این روند نوس��انی شاخص امنیت س��رمایه در سال گذشته نشان می دهد 
سرمایه گذاری در اقتصاد کشور به طور پیوسته در معرض تغییر و تحوالتی 

است که بیرون از اختیار سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی است.
نکته جالب آنکه جغرافیای استانی امنیت سرمایه گذاری در پایش پاییز 
1400 دقیق��ا همانند ترکیب پایش دو فصل پیش��ین آن اس��ت و همان 
استان ها در جایگاه مناس��ب ترین و نامناسب ترین استان ها از نظر امنیت 
س��رمایه گذاری تکرار ش��ده اند. بدین ترتیب، استان های خراسان جنوبی، 
سمنان و گلستان در پایش پاییز پارسال )همانند بهار و تابستان این سال( 
مجددا به عنوان بهترین استان ها به لحاظ امنیت سرمایه شناخته شده اند 
و در س��وی مقابل نیز اس��تان   های ایالم، تهران و کهگیلویه وبویراحمد بار 
دیگر در مقام بدترین استان ها به لحاظ امنیت سرمایه گذاری قرار گرفته اند. 
تکرارش��وندگی این اس��تان ها در مقام بهترین و بدترین استان ها مطمئنا 

دالیل ساختاری دارد و قابل تأمل است.
شکافآماروارزیابیفعاالناقتصادی

شانزدهمین سنجش پیاپی و فصلی شاخص امنیت سرمایه گذاری نشان 
می دهد میانگین کش��وری مولفه   های پیمایشی 6.79 و میانگین کشوری 
مولفه   های آماری 4.15 اس��ت که با توجه به نس��بت وزنی 80 به 20 این 
دو س��ری از مولفه   های موثر بر امنیت س��رمایه، نمره کلی کشور در پاییز 
محاس��به شده و نزول کرده است. همچنین مقایسه دو شاخص پیمایشی 
و آماری همچنان از ش��کاف قابل توجه میان آمارهای رس��می و ارزیابی 
فع��االن اقتصادی حکایت دارد. از ای��ن اختالف می توان نتیجه گرفت که 

اتکاي صرف به آمارهاي رسمي ممکن است تحلیل ها و تفسیرهاي امنیت 
س��رمایه گذاري را دچ��ار خطا کن��د؛ چراکه آنچه فع��االن اقتصادي براي 
س��رمایه گذاري خود مالک تصمیم گیري قرار مي دهند، احساس و ادراک 

آنها از شاخص هاي مورد بررسي است و نه آمارهاي رسمي.
بخش پیمایش��ی هفت نماگر و 21 مولفه دارد؛ در حالی که بخش آماری 
17 مولف��ه دارد که تجمیع این دو به معنای وجود 38 مولفه موثر بر امنیت 
سرمایه اس��ت. در بین مولفه   های آماری، سه مولفه »رسیدگی به اختالفات 
تج��اری یا داوری«، »ش��اخص ت��ورم مصرف کننده« و »نرخ رس��یدگی به 
پرونده   های قضایی« بدترین وضعیت را تجربه کرده   اند؛ در حالی که سه مولفه 
»ثبات نرخ ارز«، »مزاحمت ملکی« و »تعداد تصادفات منجر به فوت یا جرح« 
وضعیت مناسبی در پاییز 1400 داشته   اند. شواهد گزارش مرکز پژوهش   های 
مجلس نشان می دهد در بین انبوهی از مولفه   های پیمایشی موثر بر امنیت 
سرمایه، سه مورد بدترین وضعیت ممکن را در فصل پاییز داشته   اند. »اعمال 
نف��وذ و تبانی در معام��الت ادارات« با نمره 8.52، »عمل مس��ئوالن محلی 
به وعده   های اقتصادی داده ش��ده« با نمره 8.25 و »عمل مس��ئوالن ملی به 
وعده   های داده ش��ده« با نمره 8.23 نامناس��ب ترین و بدتری��ن ارزیابی   ها را 
ب��ه خود اختص��اص داده   اند و از ضرورت عمل نهادهای دولتی و مس��ئوالن 

سازمان ها و نهادهای ذیل قوه مجریه به وعده   ها و قراردادها حکایت دارد.
در بخش��ی از این گزارش همچنین وضعی��ت حوزه   های کاری در فصل 
پاییز بررسی ش��ده، به طوری که همانند پایش قبلی فعاالن اقتصادی در 
حوزه معدن )بجز نفت و گاز( مناس��ب ترین ارزیابی و فعاالن اقتصادی در 
حوزه ارتباطات، توزیع و... )ش��امل حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و 
خرده فروشی( نامناس��ب ترین ارزیابی را در میان همه حوزه ها از وضعیت 
امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند. در صورت تکرار ارزیابی   های نامناسب 
توسط فعاالن این حوزه کاری الزم است بررسی   های دقیق   تری انجام شود 
تا مشخص شود که چرا برای فعاالن این حوزه کاری در طول چند پایش 

همچنان وضعیت نامناسب مولفه   ها تکرار می شود.
وضعیتنامناسبعملکرددولت

نگاهی به وضعیت نماگر عملکرد دولت در پایش پاییز 1400 نشان می دهد 
ک��ه در این فصل همانند چند پایش قبلی، نماگ��ر عملکرد دولت با کمیت 
7.81 مجددا به عنوان نامناس��ب   ترین نماگر ارزیابی ش��ده است. این نماگر 

در فصل تابس��تان 1400 با کمیت 7.67، در بهار 1400 با کمیت 7.70، در 
زمس��تان 1399 با کمیت 7.63 و در پایی��ز 1399با کمیت 7.79 به عنوان 
نامناس��ب   ترین نماگر شناخته ش��ده بود. وضعیت این نماگر در پایش   های 
اخیر نیز به  شدت نامناسب ارزیابی شده است. وضعیت این نماگر نسبت به 
تابستان 1400 با نامناسب   تر ارزیابی شدن، باالترین کمیت چند پایش اخیر 
را کسب کرده است. از منظر استانی نیز سه استان لرستان، ایالم و هرمزگان 
بدترین وضعیت را در این نماگر دارند؛ استان   هایی که با لحاظ همه مولفه   های 
پیمایشی هم وضعیت نامناسبی را در امنیت سرمایه گذاری تجربه می کنند. 
از آن س��و سه اس��تان خراسان جنوبی، س��منان و قزوین در حالی در نماگر 
عملکرد دولت مناسب   ترین سطح را تجربه کرده اند که از قضا در عملکرد کلی 
هفت نماگر پیمایشی هم مناسب   ترین عملکرد را گزارش کرده   اند؛ موضوعی 
که تا حدی همبستگی وضعیت مناسب امنیت سرمایه در استان   های برتر با 

کیفیت مناسب عملکرد دولت در این مناطق را نشان می دهد.
در ای��ن مطالعه به ترتیب مولفه ه��ای »اعمال نفوذ و تبانی در معامالت 
ادارات« ب��ا نمره 8.52، »عمل مس��ئوالن محلی ب��ه وعده   های اقتصادی 
داده شده« با نمره 8.25 و »عمل مسئوالن ملی به وعده   های داده شده« با 
نمره 8.23 نامناسب ترین و بدترین ارزیابی   ها را به خود اختصاص داده   اند و 
از ضرورت عمل نهادهای دولتی و مسئوالن سازمان ها و نهادهای ذیل قوه 
مجریه به وعده   ها و قراردادها حکایت دارد. تکرار تعداد دفعات نامناس��ب 
ارزیابی شدن مولفه »عمل مسئوالن ملی به وعده   های داده شده« که جزو 
دو رتبه اول نامناسب ترین مولفه   هاس��ت، نشان دهنده حساسیت و توجه 
زیاد فعاالن کس��ب وکار مشارکت   کننده در این سلسله مطالعات نسبت به 
صحبت   ها و قول و وعده   های داده ش��ده مس��ئوالن کشور و اثرگذاری زیاد 
صحبت   های مس��ئوالن در فضای کلی امنیت س��رمایه گذاری است. قطعا 
تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه گذاران بالقوه برای 
مش��ارکت در اقتصاد و بهبود کارایی، هزینه   های س��نگینی بر کل اقتصاد 
کش��ور تحمیل می کند. نکته قابل توجه آن است که »اعمال نفوذ و تبانی 
در معام��الت ادارات« به طرز معناداری در پای��ش پاییز 1400 با کمیت 
8.52 نس��بت به فصل تابستان با کمیت 8.36 نامناسب   تر ارزیابی شده و 
در دو پایش اخیر در مقام اولین مولفه نامناسب از نظر فعاالن کسب و کار 

شناخته شده است.
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وضعیت قرمز امنیت سرمایه

بانک مرکزی از اتصال 85 درصدی خودپردازها به صیاد خبر داد و اعالم 
کرد تاکنون 90 درصد بانک های کش��ور ک��ه 85 درصد خودپردازها را در 
اختیار دارند توانس��ته اند خدمات چ��ک را از طریق خودپردازهای خود به 

مردم ارائه کنند.
آمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی و سخنگوی 
قانون جدی��د چک با بیان اینکه 85 درصد خودپردازها به س��امانه صیاد 
متصل ش��دند، گفت: بانک مرکزی به منظور تسهیل دسترسی هموطنان 
به س��امانه صیاد، ع��الوه بر تجهیز درگاه های بانکی ش��امل اینترنت بانک 
و موبایل بان��ک بانک ها، اپلیکیش��ن های پرداخت و همچنین زیرس��اخت 
پیامکی، از ش��بکه بانکی خواست تا خودپردازهای خود را به سامانه صیاد 
مجهز کنند تا امکان عملیات ثبت، تایید، انتقال و استعالم چک از طریق 

خودپردازها فراهم شود.
او درباره بانک هایی که خودپرداز آنها به سامانه صیاد متصل نشده اند نیز 
گفت: در حال حاضر فقط اتصال خودپردازهای س��ه بانک توس��عه تعاون، 
کارآفرین و پست بانک به این سامانه تکمیل نشده است که این سه بانک 
ح��دود 4 هزار خودپرداز در اختیار دارند. همچنین بانک های اقتصاد نوین 
و کشاورزی نیز اهم اقدامات فنی در این زمینه را انجام داده اند و به زودی 

آماده ارائه خدمات در این حوزه خواهند بود.
س��خنگوی اجرایی قانون جدید چک در بانک مرکزی با اش��اره به آمار 
اس��تفاده از روش ه��ای مختلف برای انج��ام عملیات چک اف��زود: طبق 
بررس��ی های انجام ش��ده، 75 درصد از تراکنش های ثبت، تایید، انتقال و 
اس��تعالم چک از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک بانک ها انجام می شود 
و میزان اقبال عمومی به این ابزارها بس��یار باالس��ت. همچنین 20 درصد 
فرآینده��ای مربوط به چک از طریق اپلیکیش��ن های پرداخت و 5 درصد 
این عملیات نیز از طریق سامانه پیامکی، خودپردازها و شعب بانکی انجام 

می شود.
وی ب��ا بیان اینکه پایان خردادماه آخرین مهل��ت اتصال خودپردازهای 
بانک ها به س��امانه صیاد بود، تاکید کرد:  بانک مرکزی تا اتصال خودپرداز 

تمامی بانک ها به این سامانه پیگیر این امر خواهد بود.
روز گذش��ته همچنین یک مقام مس��ئول بانک مرکزی از رشد بیش از 
71 درصدی پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در سه ماهه ابتدایی 
امسال خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تا 30 خردادماه، تعداد 190 
هزار فقره تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج در مجموع به مبلغ 255 هزار 
میلیارد ریال از س��وی ش��بکه بانکی پرداخت شده است که از نظر مبلغی 

بیش از 71 درصد و از نظر تعدادی 8.5 درصد رشد داشتیم.
مع��اون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اش��اره به مف��اد قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال جاری، درخصوص تسهیالت 
فرزندآوری افزود: بانک مرکزی علی رغم محدود بودن منابع قرض الحسنه 
ش��بکه بانکی، همواره در مکاتبات و جلسات متعدد برگزارشده بر اولویت 

پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج و فرزندآوری و همچنین لزوم 
تسریع و تس��هیل آن تأکید داشته است. وی با بیان اینکه از ابتدای سال 
جاری تا 31 خردادماه تعداد 190 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
در مجموع به مبلغ 255 هزار میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی پرداخت 
شده است، توضیح داد: با توجه به آمار مدت مشابه سال گذشته که تعداد 
175 هزار فقره تس��هیالت و مبلغ 149 هزار میلیارد ریال پرداخت شده، 
رش��د بیش از 71 درصدی در مبلغ و 8.5 درصدی در تعداد تس��هیالت 
پرداختی را شاهد هستیم. به گفته وی، بانک مرکزی در موعد مقرر قانونی 
نسبت به تهیه و ابالغ دستورالعمل مربوطه و همچنین ایجاد سامانه  الزم 
اقدام نموده است که از زمان ابالغ دستورالعمل و شروع ثبت نام در سامانه 
یادش��ده )31 فروردین ماه 1401( تاکنون تعداد 90 هزار فقره تسهیالت 

جمعا به میزان 36 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
صحاب��ی با بیان اینکه تاکنون طی چندین مرحل��ه با توجه به ابهامات 
موجود در پرداخت این تس��هیالت، جلسات و مکاتباتی برای رفع ابهامات 
موجود برگزار ش��د که یکی از دالیل کندی نسبي پرداخت این تسهیالت 
نسبت به تسهیالت ازدواج، همین ابهامات است، یادآور شد: این ابهامات به 
مرور در حال رفع شدن است؛ کما اینکه تجربه پرداخت تسهیالت ازدواج 
در ابتدای تکمیل سامانه آن نیز حاکی از کندی روند تسهیالت در آغاز به 
کار سامانه به دلیل ابهامات موجود و رفع آن از سوی بانک مرکزی بوده که 
بدیهی است با گذشت و مرور زمان، روند پرداخت تسهیالت فرزند آوری نیز 

از سرعت قابل قبول مورد نظر بانک مرکزی برخوردار خواهد شد.
او با اش��اره به یکی از چالش های اصلی در زمینه پرداخت تس��هیالت 
فرزن��دآوری ادامه داد: از س��وی دیگر چالش مهم پرداخت تس��هیالت 
فرزندآوری به نسبت تس��هیالت ازدواج مراجعه و ثبت نام دفعتا واحده 
والدین فرزندان متولدش��ده در سال 1400 در سامانه )که کل متولدین 
سال 1400 حسب آمارهای موجود بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر 
اس��ت( عالوه بر متولدین س��ال جاری است که این موضوع در هر حال 
علی رغم تالش ش��بکه بانکی و مسئولیت قانونی و اجتماعی آنها موجب 
بروز صف طوالني در پرداخت این تس��هیالت خواهد شد؛ کما اینکه در 
حال حاضر تعداد 610 هزار نفر در صف دریافت این تس��هیالت و طی 
مراحل ثبت نام، تعیین شعبه، تشکیل پرونده و تکمیل مدارک هستند.  
به گفت صحابی و حس��ب قانون، تسهیالت یادش��ده با اعتبارسنجی از 
متقاضیان و اخذ س��فته یا با حداکثر یک ضامن قابل پرداخت است که 
ای��ن موضوع طی مکاتبات متعدد به ش��بکه بانکی ابالغ و تأکید ش��ده 
اس��ت. هموطنان می توانند ب��ا مراجعه به »وب س��ایت بانک مرکزی«، 
»س��امانه ارتباطات مردمی« در قس��مت »ثبت درخواست«، با انتخاب 
تس��هیالت بانکی به عنوان »موضوع اصلی« و تس��هیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری به عنوان موضوع »فرعی« نس��بت به درج درخواس��ت اقدام 
کنند. هموطنان همچنین می توانند از طریق شماره تماس 2706 واحد 

ارتباطات مردمی این بانک نیز نس��بت به درج ش��کایات، نقطه نظرات، 
پیشنهادات و انتقادات خود در این باره اقدام کنند.

بانکمرکزیاعالمکرد

۸5درصدخودپردازهابهسامانهصیادمتصلشدند
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وزارتراهوشهرسازیمتولیکدرهگیری
امالکمیشود

وزیر راه و شهرس��ازی در نشست با نمایندگان اصناف و مشاوران امالک 
با اشاره به مصوبات سران قوا درخصوص ساماندهی بازار مسکن اعالم کرد 
که وظیفه ارائه کد رهگیری معامالت مس��کن از وزارت صمت به وزارت راه 
و شهرس��ازی منتقل می ش��ود؛ همچنین اگر معامالت در سامانه امالک و 

اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد.
به دنبال برگزاری جلسه سران قوا که یکی از مصوبات آن ساماندهی بازار 
اجاره و تعیین نرخ مجاز برای افزایش اجاره بها بود، رستم قاسمی، وزیر راه 
و شهرس��ازی با اصناف حوزه مسکن بعد از مصوبه سران قوا تشکیل جلسه 
داد. از جمله محورهای این نشس��ت، انتقال س��امانه دریافت کد رهگیری 
مربوط به مش��اوران امالک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرس��ازی بود. 
البته این موضوع در س��ال های گذش��ته نیز مطرح ش��د، اما به دلیل عدم 
موافقت وزارت صمت به نتیجه نرسید. با این حال، قاسمی در نشست اخیر 
گفته است: موضوع اجاره و ارائه کد رهگیری با صنف اتحادیه امالک و زیر 
نظر وزارت صمت بوده اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به دلیل گرانی های 
اخیر رخ داد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات و بسته هایی را به 
مجموع��ه حاکمیت ارائه کردیم تا مش��کالت و معضالت موجود را تا جایی 
که ممکن است درخصوص مشکالت مربوط به مسکن خانوارها حل کنیم. 
به گفته وزیر راه و شهرسازی، مقرر شده تا ارائه کد رهگیری به وزارت راه 
و شهرسازی منتقل شود و همه معامالت در سامانه امالک و اسکان ثبت و 
قابل پیگیری باشد. چنانچه معامالت در سامانه امالک و اسکان ثبت نشود 
به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون بیش از 600 هزار خانه خالی 
شناس��ایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی ش��ده است که تاکنون از این 
تعداد معرفی ش��ده 60 هزار نفر نس��بت به خالی بودن خانه خود اعتراض 

داشتند که در حال بررسی اعتراض های موجود هستیم.

وزیراقتصادمطرحکرد
کنترلاجارهباسامانهملیامالک

وزیر اقتصاد درباره میزان اجاره بها و کنترل دولت بر آن گفت متاس��فانه 
وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره بهای مس��کن که در سال های پیش 
بود باز هم تکرار ش��ده؛ قرار بود در سامانه ای اطالعات مربوط به مسکن ها 
و امالک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده گذاری و نظارت 
دولت کمتر از حد مرس��وم است که در همین راستا سامانه ملی امالک در 

حال آماده سازی است که این خأل را برطرف می کند.
سیداحسان خاندوزی در نشست خبری خود با بیان اینکه 315 هزار نفر 
وام بدون ضامن دریافت کردند، یادآور ش��د: تا پایان اردیبهشت ماه حدود 
315 هزار نفر توانس��ته اند تس��هیالت خرد را مطابق آیین نامه بدون وثیقه 
دریافت کنند ولی تعداد بیش��تری از این امر بازمانده اند که ما نظارت خود 
را بر این موضوع خواهیم داشت. حتی تعدادی از مدیران شعب که متخلف 
بودند، برکنار ش��دند. س��خنگوی اقتصادی دولت درب��اره میزان اجاره بها و 
کنت��رل دولت بر آن نیز گفت: متاس��فانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و 
اجاره بهای مسکن که در سال های پیش بود باز هم تکرار شده است و علت 
این اس��ت که ما میراث دار شرایط گذشته هس��تیم؛ قرار بود در سامانه ای 
اطالعات مربوط به مس��کن ها و امالک ثبت ش��ود، اما چون این کار انجام 
نش��ده بود، قاعده گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرس��وم است. سامانه 
ملی امالک در حال آماده س��ازی است که این خأل را برطرف می کند. ما با 
وضع مالیات بر س��وداگری مسکن برخالف دولت قبل موافقیم و با مجلس 
ه��م مذاکراتی در ای��ن زمینه داریم که این الیحه هرچ��ه زودتر به صحن 
مجلس برود. خاندوزی با بیان اینکه حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن 
درک می کنیم، ادامه داد: حتما باید یک بسته کوتاه مدت هم در این زمینه 
داش��ته باش��یم که این امر در جلسه ش��ورای هماهنگی اقتصادی مطرح و 
تصویب ش��د که ضمانت اجرای قانون س��قف اجاره بها هم در این زمینه در 
نظر گرفته ش��ود. ما حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می کنیم 
و ه��م در این امر برای بهبود وضعیت، پیگیری وی��ژه دولت با تاکید آقای 

رئیس جمهوری را در دستور کار داریم.
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یککارشناسبازارسرمایهبررسیکرد
چالشوروداستارتآپهابهبورس

هفته گذشته برای اولین بار، شرکتی استارت آپی وارد بازار سرمایه شد 
و پس از چند سال طلسم چندساله ورود استارت آپ ها به بورس شکست. 
شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس یا همان »تپسی« باالخره پس 
از دو س��ال تالش توانس��ت در بازار س��رمایه پذیرش و عرضه اولیه شود. 
هرچند با بورس��ی شدن این تاکسی اینترنتی به نظر می رسد مسیر برای 
ورود س��ایر شرکت های استارت آپی به بازار س��رمایه هموارتر شود، اما به 
عقیده یک تحلیلگر بورس، س��اختارهای مالی، اداری، نظارتی و مالکیتی 
عمده اس��تارت  آپ ها و همچنین باش��گاه های فوتبال برای ورود به بورس 
مناسب نیست. سعید جمشیدی  فرد در این باره می نویسد: استارت  آپ ها و 
برخی باشگاه های ورزشی تمایل زیادی برای ورود به بورس دارند. درست 
است که  اس��تارت  آ پ ها فعالیت های کسب و کاری هستند که به سرعت 
می توانند عملیاتی شوند و مبتنی بر فناوری اطالعات و دانش بنیان هستند 
اما ورودشان به بورس نیاز به مقدماتی دارد که باید فراهم شود و این نوع 
فعالیت ها باید به عنوان یک شخصیت خصوصی ساختارهای یک کسب و 
کار را به طور کامل داشته باشند. خیلی از اوقات  استارت  آ پ هایی تمایل به 
ورود دارند که س��اختارهای مالی، اداری، نظارتی و مالکیتی آن برای ورود 
به بورس متناس��ب نیس��ت. در نتیجه مادام که این تناسب وجود نداشته 
باش��د، ورود به بورس به جای اثرات مثبت می تواند اثرات منفی و مخرب 
به دنبال داشته باشد پس اگر  استارت  آ پی در حوزه تخصصی خود توانایی 
خوبی دارد ولی هنوز سیس��تم های مالی حداقلی و توانایی گزارش��گری و 
پاسخ گویی، حسابرسی و ارائه اطالعات به  موقع را ندارد، در ورود به بورس 
با مش��کل مواجه می شود. هر شخصیت حقوقی که می خواهد وارد بورس 
شود باید به این نکته توجه داشته باشد که واقعا ساختارش را به گونه  ای 
 درس��ت چیده که مهیای پاسخ گویی به ذی نفعان متعدد از جمله مالیات، 
بیمه و حتی پرسنل و سهامداران خرد باشد؟ جوانان فعال و خوش  فکری 
 استارت  آ پ هایی راه  اندازی می کنند، فعالیت هایی که واقعا در آینده سودآور 
خواهد بود ولی برخی از آنها با بعضی از حداقل های بورس آش��نا نیستند. 
برخی از این افراد انتظار دارند تکالیف مالیاتی و بیمه  ای  انجام ندهند و فکر 
می کنند برای ش��ان دست و پاگیر اس��ت. ممکن است برخی برای شروع، 
منزل را دفتر کار خود قرار دهند اما باید بدانند که کس��ب و کارشان باید 
شکل و شمایل یک بنگاه اقتصادی را داشته باشد. توصیه می کنم فعاالن 
ای��ن بخش ب��رای ورود به بورس، آموزش ه��ای الزم را ببینند؛ چراکه اگر 
آموزش نبینند و متوجه ش��وند بدهی ه��ای مالیاتی به بار آمده و تعهدات 
تامین اجتماعی موجب شده بستانکاران با استناد به قانون ادعایی علیه آنها 
کنند، ممکن است منتقد شوند که کسی آنها را حمایت نمی کند؛ ولی اگر 
آموزش ببینند امیدوارانه تر می توانند کار را پیش ببرند. البته  اس��تارت  آ پ 
به خاطر س��رعت راه  اندازی مبتنی بر فناوری اطالعات است ولی بعضی از 
این  استارت  آ پ ها بعد از گذشت چند سال شکل و فرم گرفته اند و ماهیت 
 استارت  آ پی  ش��ان کمرنگ است و یک فعالیت اقتصادی جاافتاده محسوب 

می شوند.
در م��ورد باش��گاه های فوتبال هم کم و بیش این بح��ث وجود دارد. در 
باش��گاه ها جنبه ورزش، رقابت، بازی و در عین حال کسب و کاری که به 
طور خاص مبتنی بر بازیکن، مربی، س��رمایه گذاران و ذی نفعان غیرمالی 
اس��ت که بر روی سکوها می نشینند، پررنگ اس��ت. در باشگاه ها آنچه به 
صورت برجسته وجود دارد، بحث طرفداران است و بحث ماهیت ورزش و 
رقابت اصوال برجسته تر از بنگاه داری است. بسیاری از باشگاه های ما هنوز 
آن ادبی��ات بنگاه داری را ندارند. بعضی باش��گاه ها هنوز نمی دانند صورت 
مالی چیس��ت و برخی هنوز حس��ابداری اولیه را هم ندارند که می بایست 
این مقدمات فراهم ش��ود. پس در مورد باش��گاه های فوتبال برای ورود به 
بورس، مقدمه ای  که در مورد ورزش و بازی است و عالیقی که تماشاچیان، 
طرفداران و حتی بازیکنان از یک بنگاه اقتصادی دارند شاید متفاوت باشد. 
باشگاه فوتبال برای ورود به بورس می بایست بداند که یک بنگاه اقتصادی 
است و باید پیش بینی سود داشته باشد. پس باید بحث مدیریت و مالکیت 
از هم جدا ش��ود. اگر مدیری ادبیات بنگاه داری را نداند حتما به مش��کل 
می خورد. البته باشگاه هایی چون پرسپولیس و استقالل برای ورود به بورس 
کمی آشناتر با ادبیات بنگاه داری هستند و می دانند که هر اطالعات مهمی 
را که ممکن اس��ت در این ش��رکت ها  باش��ند مکلفند بالفاصله به بورس 
اعالم کنند. همچنین در مورد سودآوری این شرکت ها، گزارش های مکرر 
و متعدد دهند. این تمرین باعث ش��ده این باشگاه ها کم و بیش با ادبیات 
بورسی آشنا شوند. دو باشگاه استقالل و پرسپولیس می دانند که بندهای 
متعدد حسابرس��ی به شهرت ش��ان آس��یب می زند. در نتیجه باید تالش 
کنند بدهی های ثبت  نش��ده، درآمدها و هزینه هایی که ثبت   نشده است و 
یا در دوره های مالی مختلف که تطابق ندارد و به ثبت می رسد، مبتنی بر 
اس��تانداردهای حسابداری باشد. لذا برای موفقیت و سودآوری باید سنگ 

بنای عرضه سهام هر باشگاهی، شفافیت و انضباط مالی باشد.
در کل برای ورود به بورس باید شرایط بورس فراهم شود و بحث مالکیت 
مشخص باشد. میزان سرمایه باید حداقل های الزم را داشته باشد. شرکت 
باید چشم  انداز س��ودآوری داشته باشد؛ چراکه با زیان مستمر و ممتد در 
گذشته و آینده نمی توان سهم جذابی برای خود ایجاد کرد. در عین حال، 
مدیران باشگاه های فوتبال و مدیران  استارت  آ پ ها هم باید بدانند که مدیر 
یک بنگاه اقتصادی هس��تند و باید بخش ها و حوزه های مختلفی را اداره 
کنند و بین ای��ن بخش ها باالنس به وجود بیاورند؛ به نوعی که مبتنی بر 
تخصص و دانش باشد. یک مدیر باشگاه فوتبال که فوتبال را خوب می داند 
ولی نمی داند که بحث س��ودآوری برای س��هامدار بورس مهم است، قطعا 
موفق نخواهد بود. اگر مقدمات و شرایط اولیه فراهم نشده باشد و زیربنای 
الزم وجود نداش��ته باش��د، عرضه هایی هم که در بورس صورت می گیرد 
موفق نخواهد بود، حتی اگر شرایط شکلی بورس رعایت شود و اطالعات و 

چشم  اندازهای مثبتی برای عملکردهای آتی نشان داده شود.
اما ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا حضور چنین شرکت هایی به 
تعمیق بازار کمک می کند؟ اگر ابعاد باشگاه ها را گسترده ببینیم، بله، حضور 
آنها به گس��ترش عرضه ها کمک می کند، اما در حال حاضر باشگاه های ما 
کوچک هس��تند. طبعا عمق بازار هم متناس��ب با وضع موجود اس��ت اما 
می توان امیدوار بود با ورود به بورس و لزوم سرمایه  گذاری و تامین سرمایه 
از طریق بورس بتوانند کارهای توس��عه ای  خود را انجام دهند که می تواند 
به عمق بازار منتهی ش��ود. درباره   اس��تارت  آ پ ها هم همین مسئله صدق 
می کند. چون عموما  اس��تارت  آ پ ها در حد بنگاه های کوچک هس��تند و 
بعضا شخص  محور و تخصص  محورند، میزان سرمایه این نوع کسب و کارها 
عموما کم اس��ت، ولی در عین حال باید حوزه های سرمایه گذاری مرتبط 
با اصل بیزینس ش��ان را توسعه دهند و با افزایش سرمایه و تامین مالی از 
طریق بورس موجب انتشار اوراق بیشتر شوند که طبعا در عرضه های بورس 

تاثیرگذار خواهد بود.

نگاه

فرصت امروز: بورس تهران، بهار پرفراز و نشیبی را از سر گذراند. با وجود 
ش��روع خوبی که بورس در دو ماه نخس��ت سال داشت و در صدر بازدهی 
بازارهای مالی ایس��تاد، اما از فردای 27 اردیبهش��ت ماه که ش��اخص کل 
بورس موقتا به مقاومت یک میلیون و 600 هزار واحدی رسید، دوره اصالح 
ب��ورس کلید خورد و این روند در میان بی��م و امید بورس بازان تا آخرین 
روز خرداد کماکان ادامه داش��ت. پس از آنکه نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای 
در فروردین ماه با بازدهی بیش از 10 درصدی و برای سومین بار از زمان 
ریزش بزرگ بازار سهام در تابستان دو سال قبل، به سطح مهم یک میلیون 
و 500 ه��زار واحد رس��ید، در ادامه فصل به��ار و همچون دفعات قبل در 
این کانال پر از دس��ت انداز دچار نوسان شد و در غیاب پول های پرقدرت، 
معامالت کم عمق و بااحتیاطی را پشت سر گذاشت تا عملیات عبور بورس 
از کانال 1.5 میلیون واحدی و رس��یدن به سطح باالتر در طول هفته های 

گذشته همچنان ناموفق بماند.
از آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته )چهارشنبه 25 خرداد( که تاالر 
شیش��ه ای قرمزپوش شد، ش��اخص کل بورس در سه روز متوالی در مدار 
منفی حرکت کرد و در این س��ه روز نزدیک ب��ه 30 هزار واحد ریخت، تا 
نهایتا به رش��د کم رمق یک هزار و 286 واحدی در معامالت روز دوشنبه 
رس��ید. در معامالت روز سه شنبه نیز شاخص کل 7 هزار واحد دیگر افت 
کرد تا بورس تهران در پایان معامالت فصل بهار با رشد حدود 20 درصدی 

در سطح یک میلیون و 539 هزار واحد بایستد.
رنگقرمزهمچنانبرتنبورس

روند نزولی بازار سرمایه همچنان ادامه دارد و همه شاخص های بازار در 
آخری��ن روز فصل بهار قرمزرنگ بودند. در جریان معامالت روز سه ش��نبه 
31 خردادماه، ش��اخص کل بورس تهران با کاهش 7 هزار و 617 واحدی 
به رقم یک میلیون و 539 هزار واحد و ش��اخص هم وزن با 3 هزار و 126 
واحد کاهش به رقم 423 هزار و 457 واحد رسید. در چهارمین روز کاری 
هفته، بیش از 5 میلیارد و 777 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 35 هزار و 721 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد 

ش��د. شاخص بازار اول، کاهش 6 هزار و 666 واحدی و شاخص بازار دوم، 
کاهش 11 هزار و 966 واحدی را تجربه کردند.

ش��رکت کش��تیرانی جمهوری اس��المی ای��ران با 489واحد، ش��رکت 
پتروش��یمی بوعلی سینا با 81 واحد، ش��رکت تولیدی فوالد سپید فراب 
کویر با 71 واحد، ش��رکت موتوژن با 59 واحد و ش��رکت سیمان تهران با 
57 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. در سمت 
مقابل نیز شرکت ملی صنایع مس ایران با 706 واحد، شرکت پتروشیمی 
نوری با 574 واحد، ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با 517 واحد، ش��رکت 
پاالیش نفت اصفهان با 431 واحد و شرکت پتروشیمی پردیس با 90 واحد 
با تاثیر منفی بر رش��د شاخص بورس همراه شدند. گروه خودرو نیز با 46 
هزار و 916 معامله به ارزش 3 هزار و 434 میلیارد ریال در صدر گروه های 
بورسی نشست. همچنین گروه شیمیایی با 30 هزار و 464 معامله به ارزش 
2 هزار و 38 میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 27 هزار و 730 معامله 
به ارزش یک هزار و 941 میلیارد ریال، گروه س��یمان با 40 هزار و 218 
معامله به ارزش یک ه��زار و 665 میلیارد ریال و گروه فرآورده های نفتی 
با 16 هزار و 176 معامله به ارزش یک هزار و 337 میلیارد ریال در صدر 

برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با کاهش 152.76 
واح��دی به رقم 20 هزار و 833 واحد رس��ید. در این ب��ازار بیش از 5 
میلیارد و 666 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 45 هزار 
و 90 میلیارد ریال دادوستد شد. بانک دی با 5.8 واحد، بیمه کوثر با 4 
واحد، ش��رکت پویا زرکان آق دره با 3 واحد، شرکت سرمایه گذاری صبا 
تامین با 1.75 واحد و بیمه س��امان با 1.44 واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت پتروشیمی تندگویان با 24 
واحد، ش��رکت پتروش��یمی زاگرس با 11.6 واحد، شرکت تولید نیروی 
برق دماوند با 10 واحد، ش��رکت پلیمر آریا ساس��ول ب��ا 8.65 واحد و 
ش��رکت پاالیش نفت الوان با 8.63 واحد با بیش��ترین تاثیر منفی را بر 

رشد شاخص همراه شدند.

مسئلهبورس،فاصلهنیماوسناست
یکی از چالش های مهم بازار س��رمایه در حال حاضر، فاصله نرخ نیما و 
س��نا است؛ چنانکه یک کارش��ناس بازار سرمایه از آن به عنوان مهمترین 
مس��ئله بازار یاد می کند و با تاکید بر ریسک های سیستماتیک می گوید: 
مسئوالن و سیاست گذاران کشور باید به موضوع ریسک های سیستماتیک 
توجه بیشتری داشته باشند زیرا بورس دماسنج اقتصاد است و اگر به لحاظ 
ارزی و ریالی، ابهام و نگرانی وجود داشته باشد، بازار سرمایه واکنش منفی 
نش��ان خواهد داد. محمدعلی احمدزاد اصل درباره تاثیر تصمیمات اخیر 
بانک مرکزی بر روند بورس به پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا( می گوید: 
تصمیمات اخیر بانک مرکزی آنطور که باید بر روند بورس تاثیرگذار نیست 
زیرا تلقی بازار از نوس��انات ارزی بی ثباتی و پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد 
و وجود ابهامات و نگرانی هایی اس��ت که در کلیت اقتصاد وجود دارد، اما 
نکته کلیدی این اس��ت که کنترل شرایط فعلی هم نمی تواند اثر جدی بر 

بازار داشته باشد.
او ب��ا بیان اینک��ه ارز راه خود را طی می کند و هر اق��دام بازدارنده ای از 
قبیل محدودیت ها و یا تقویت کننده ای که ارزپاشی تلقی شود، اثر مدت دار 
بر کف بازار ارز نخواهد داش��ت، توضیح می دهد: آنچه برای بازار س��رمایه 
اهمیت دارد، نرخ ارز است تا رانت بین ارز نیمایی و ارز آزاد از بین برود. این 
کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه تا زمانی که این معضل حل نشود 
و رانت وجود داشته باشد، بازار سرمایه متضرر خواهد بود، می افزاید: تمام 
مسائل به اختالف 20 تا 30 درصدی با بازار آزاد برمی گردد که در صورت 
ح��ذف این فاصله، واکنش بازار به س��ایر تصمیمات دولت و بانک مرکزی 
منفی نخواهد بود. به گفته احمدزاد اصل، مسئوالن و سیاست گذاران کشور 
باید به موضوع ریسک های سیستماتیک توجه بیشتری داشته باشند زیرا 
بورس دماس��نج اقتصاد اس��ت و اگر به لحاظ ارزی و ریالی، ابهام و نگرانی 
وجود داشته باشد، بازار سرمایه واکنش منفی نشان خواهد داد. این موضوع 
باید در کلیت اقتصاد پذیرفته ش��ده باشد زیرا ریسک های سیستماتیک، 

بازار را ملتهب و منفی کرده و سرمایه ها را از آن خارج می کند.

شاخصبورستهراندرپایانفصلبهاردرسطحیکمیلیونو539هزارواحدایستاد

خرداد پر رخوت بورس

»تورم« متغیری اس��ت که نه فقط اقتصاددانان و دولتمردان بلکه عموم 
م��ردم از پایین   ترین قش��ر جامعه )دهک اول( تا باالترین قش��ر به لحاظ 
درآمدی )دهک دهم( از آن آگاهند؛ هرچند ممکن اس��ت همگی تعریف 
درست و دقیقی از تورم نداشته باشند؛ کما اینکه برخی کاهش تورم را به 
اشتباه، کاهش قیمت ها معنی می کنند و گاهی اعالم کاهش تورم در زمانی 
که افزایش قیمت ها همچنان وجود دارد، با واکنش منفی مواجه می شود؛ 
این در حالی است که تورم در واقع، افزایش سطح عمومی قیمت هاست و 
میانگین موزون تغییرات قیمت کاال و خدمات مصرفی را نش��ان می دهد. 
افزایش نرخ تورم بیانگر افزایش س��رعت رشد قیمت ها است و کاهش آن 
نش��ان دهنده کاهش سرعت رشد و نه ارزان شدن کاال، اما زمانی که تورم 
کاالیی منفی می شود به کاهش قیمت آن در دوره مورد بررسی اشاره دارد.

به گزارش ایسنا، تورم از متغیرهای کلیدی است که می تواند منشأ عدم 
ثبات اقتصادی یک کشور باشد و از سویی تغییرات آن، رفاه مصرف کنندگان 
و فعالیت فعاالن و البته سیاس��ت گذاران اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. 
جریان تورم در ایران اغلب پرنوس��ان پیش رفته؛ به طوری که بس��ته به 
شرایط و اقدامات دولت ها، گاهی تورمی تک رقمی بوده است مانند فاصله 
س��ال های 1395 تا 1396 و گاهی هم آنقدر رشد کرده که رکورد حداقل 
10 س��اله را شکسته است، مثل تورم 45 درصد در سال گذشته، ولی این 
نرخ ها به سادگی مورد پذیرش مصرف کنندگان و عموم قرار ندارد و مورد 
سوال است. در ادامه گزارش حاضر، به برخی از دانستنی های تورمی اشاره 

می شود.
طبق قانون، مرکز آمار مسئول تهیه و انتشار آمارهای رسمی است. با این 
حال، اختالف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی در سال های گذشته باعث 
س��رگردانی پژوهشگران ش��د. بنابراین در دی ماه 1397 با مصوبه شورای 
عالی آمار، بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و 

حساب های ملی، منع و مرکز آمار ایران تنها مرجع در این زمینه اعالم شد. 
مرکز آمار ایران برای تخمین تورم، سبدی از کاال و خدمات را تعیین و 
تغییرات قیمتی آن را رصد می کند. البته باید توجه داش��ت که برای  این 
س��بد نمی توان همه کاال و خدماتی که خانوارها مصرف می کنند را لحاظ 
کرد زیرا از یک سو تورم، یک آمار ماهانه است و نمی توان در هر ماه برای 
دریافت قیمت همه کاالها مراجعه کرد، از سویی نیازی به  این کار نیست 
چراکه روند تغییر قیمتی بس��یاری از این کاالها ش��بیه به یکدیگر است. 
از این رو س��بدی که نماینده مناس��بی از همه کاالها و خدمات مصرفی 
خانوارها باش��د، انتخاب می ش��ود. نحوه انتخاب سبد نیز به طرح هزینه و 
درآمد خانوار برمی گردد که شامل اطالعات حدود 1200 کاال و خدمات در 
12 گروه کاالیی است که یک خانوار مصرف می کند. از هر یک از 12 گروه، 
کاالهایی انتخاب می شود که اهمیت آن در سبد خانوار بیشتر از بقیه باشد. 
به عنوان مثال، در گروه ش��وینده و بهداشتی تعداد زیادی کاال وجود دارد 
که ضرورتی برای اینکه همه آنها را انتخاب کرد نیست بلکه کاالهایی که 
مصرف باالتری داشته و شبیه هستند، گزینش می شود. با این روش 475 
قل��م کاال و خدمت انتخاب و اطالعات قیمتی آنها در طول ماه جمع  آوری 

می شود، با یکدیگر تجمیع و عدد کل ایجاد می شود.
اینکه قیمت گیری از کجا و چگونه انجام می ش��ود، بدین صورت اس��ت 
که یکس��ری بنگاه ها در سطح کش��ور به عنوان نمونه انتخاب می شود که 
ش��امل 357 منطقه شهری و 626 روستا است. ماموران آمارگیر در طول 
ماه با مراجعه به این بنگاه ها، اطالعات قیمتی را جمع آوری می کنند. نکته  
حائز اهمیت در قیمت گیری این است که در زمان مراجعه به بنگاه ها باید 
ثبات در مشخصات کاال حفظ شود؛ به طوری که برای یک کاالی مشخص 
وقتی به یک بنگاه مراجعه می ش��ود بای��د در دوره بعد هم به همان بنگاه 
مراجعه و کاالیی با همان مش��خصات، کیفیت و وزن قیمت گیری ش��ود. 

اگر تغییر قیمت ناش��ی از تغییر کیفیت باشد، دیگر تورم نیست. مثال اگر 
برای یک ماه،  پنیری با برند »الف« با وزن 900 گرم و مش��خصات جانبی 
»ب« قیمت گیری ش��ده باید در ماه بعد نیز دقیقا همین برند و با همین 
مش��خصات از بنگاه مورد نظر قیمت گرفته شود. در این حالت برای کاال 
قیمت نسبی ساخته می شود که نشان دهنده تغییر قیمت نسبت به دوره 
قبل اس��ت. در این می��ان، کاالهای مختلف به یک ان��دازه روی تورم کل 
تاثیر نداشته و از نظر اهمیت متفاوت هستند. بر این اساس، با استفاده از 
اطالع��ات هزینه و درآمد خانوار، طبق هزینه ای که خانوار برای هر یک از 
آنها انجام داده است، برای هر کدام وزن و ضریب اهمیت محاسبه می شود 
ک��ه این وزن های متفاوت، تاثیرگذاری هر یک از این اقالم را در تورم کل 
نشان می دهد. این وزن ها در سال پایه مشخص شده و تا سال پایه بعدی 

که معموال پنج سال است، تغییر نمی کند.
از نظ��ر وزن و یا تاثیرگ��ذاری کاالها در تورم، اهمیت گروه »خوراکی 
و آش��امیدنی« ح��دود 26.6 درص��د و 73.4 درصد دیگ��ر برای کاالی 
غیرخوراکی برای کل کش��ور اس��ت. از 73.4 درصد باقی  مانده بالغ بر 
35.5 درصد برای گروه »مس��کن« شامل مسکن، آب، برق، گاز و سایر 
سوخت هاس��ت که مس��کن به تنهایی حدود 30 درصد از 35.5 درصد 
س��هم دارد. به عبارتی، مسکن بیش��ترین وزن و تاثیرگذاری را در تورم 
دارد. در نهایت وقتی اطالعات قیمتی کاالها جمع آوری شد، به شاخص 
تبدیل و تجمیع می ش��ود، این شاخص در رده های مختلف تقسیم بندی 
ش��ده و از کاال به گروه کاالیی و به کل می رس��د که شاخص کل قیمت 
به دس��ت می آید و تغییرات آن، »نرخ تورم« را در س��ه ش��اخص ایجاد 
می کن��د؛ تورم ماهانه که تغییر نس��بت به ماه قب��ل، نقطه  به نقطه که 
نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل و س��االنه که میانگین تغییرات قیمتی 

یک سال اخیر است.
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جزییاتکارتنان
تحویلنهادههایمعوقهتولیدکنندگان

بهزودی
مع��اون وزی��ر جهادکش��اورزی ضم��ن تش��ریح جزیی��ات طرح 
هوشمندس��ازی نان در زمینه نهاده های معوقه تولیدکنندگان گفت 

که به زودی این نهاده ها تحویل داده خواهد شد.
به گ��زارش ایس��نا، محم��د قربان��ی در نشس��ت خبری که 
صبح دیروز برگزار ش��د در پاسخ به این س��وال ایسنا که طرح 
هوشمندس��ازی ن��ان قرار اس��ت چگونه اجرایی ش��ود؟ گفت: 
اجرای طرح هوشمندس��ازی نان به ص��ورت پایلوت در زنجان 
 آغاز ش��د تا آس��یب ها و خألهایی که ممکن بود وجود داش��ته 
باشد احصا و مرتفع شود. همچنین مسئوالن مربوطه نیز بتوانند 
زیرس��اخت های اطالعاتی ایجاد کنند و با  پیوس��ت اجتماعی، 
توجی��ه نانوایی ها و بحث های فن��ی کار را پیش ببرند، زیرا این 

طرح نیازمند کارتخوان هوشمند است.
وی ادامه داد: فرآیند خرید نان مانند س��ابق است. یعنی خریدار 
کارت می کش��د تع��داد قرص نان م��ورد نیاز خود و پالس��تیک را 

انتخاب و  پرداخت از کارت بانکی انجام می شود.  
معاون اقتصادی وزیر جهاد کش��اورزی با بی��ان اینکه قیمت نان 
هی��چ تغییری نخواهد داش��ت، گفت: این ط��رح در زنجان، قزوین، 
چهارمح��ال و بختیاری، فارس و تهران و چند ش��هر دیگر اجرایی 
ش��ده اس��ت. پیش بینی می کنیم تا پایان تیر این طرح کل کش��ور 

را پوشش دهد.
وی تصریح کرد: در کل کشور برای این طرح به 83 هزار دستگاه 
کارتخوان نیاز اس��ت. بحث های مربوط به پشتیبانی از کارتخوان ها 
بسیار پراهمیت اس��ت. این دستگاه ها نیز نوع خاصی هستند. عمال 
ه��م اتصال در برخی نانوایی ها ش��روع ش��ده و در تهران نیز حدود 

9000 کارتخوان به نانوایی ها داده شده است.
قربانی در ادامه گفت: خرید نان از کارت بانکی انجام می شود که 
به کد ملی متصل است. هیچ کارت دیگری صادر نمی شود. مقداری 
از هزینه نان از حس��اب خریدار کس��ر می شود مابقی نیز از حساب 

سایه پرداخت و به حساب نانوایی ها واریز می شود.
معاون وزیر جهادکش��اورزی با اشاره به اینکه با این طرح یارانه ها 
مس��تقیم و هدفمند به دست مردم می رس��د و آرد چند نرخی در 
بازار و نش��ت یارانه نخواهیم داش��ت، گفت: همچنین این طرح در 
جلوگیری از قاچاق و ضایعات نان اثر بس��یار زیادی داشته و خروج 
آرد برای مصارف غیرانس��انی به حداقل می رسد، همچنین  کیفیت 

نان و رضایت مشتری نیز ارتقا می یابد.
وی اف��زود: هیچ محدودیت��ی در تعداد نان وجود ندارد و با کارت 
بانکی هر تعدادی که نیاز اس��ت می ت��وان خریداری کرد. تا به این 
لحظ��ه اکثر مش��کالت این طرح رفع ش��ده و در ح��ال تعمیم به 

استان های دیگر است.
بارمجازینداریم

قربانی در ادامه در پاس��خ به س��وال دیگر ایس��نا مبنی بر اینکه 
گفته می ش��ود یکی از ش��رکت های تامین کننده نهاده از مرغداران 
و دام��داران پول دریافت کرده ولی هنوز نهاده به آنها تحویل نداده 
اس��ت و آیا وزارت جهادکش��اورزی بر عملکرد این ش��رکت نظارت 
دارد ی��ا خیر؟ گفت: وزارت جهادکش��اورزی وظیف��ه تامین امنیت 
غذایی کش��ور را برعهده دارد و نمی تواند منتظر باشد تا واردکننده 
تصمیم بگیرد که آیا می خواهد نهاده خود را از کش��تی تخلیه کند 
یا خیر. وزارت جهادکش��اورزی خودش مستقیما وارد عمل می شود 

و اقدامات الزم را انجام می دهد.
وی ادام��ه داد: در چارچ��وب تامین امنیت غذای��ی مردم از همه 
ابزارها و ظرفیت های قانونی در این زمینه اس��تفاده می کنیم. یکی 
از همین ابزارها ش��رکت مذکور اس��ت. براس��اس ماده 3 اساسنامه 
س��ازمان مرک��زی تعاون روس��تایی بند 13 و 15، س��ازمان تعاون 
روس��تایی می تواند عنداللزوم وارد معامالت بازرگانی ش��ود. ما نیز 
از این ظرفیت قانونی اس��تفاده کردیم. این ش��رکت اقدام به تامین 
نه��اده مورد نیاز دام و طیور کرد. تع��دادی از تولیدکنندگان دام و 
طیور از محموله های وارد شده استفاده کردند و خریدهای بسیاری 

انجام شد.
مع��اون وزیر جهادکش��اورزی اضافه کرد: این ش��رکت نهاده های 
دام و طیور را از ش��مال کش��ور به وسیله کش��تی وارد می کرد اما 
ش��بکه حمل و نقلی آن س��رعت الزم را نداش��ت به همین منظور 
از مدیرعام��ل اتحادیه دامداران درخواس��ت کردیم ک��ه بر فرآیند 

بارگیری و ارسال آن نظارت داشته باشد.

نماگربازارسهام

روند تخلیه انبار خودروسازان در اردیبهشت ماه سرعت گرفت؛ موضوعی 
که با اقدام آنها مبنی بر تکمیل و تجاری سازی محصوالت ناقص در ارتباط 
اس��ت. با این حال درباره آینده ناقص ها س��ه س��ناریو مطرح است که در 
بدبینانه ترین حالت و با توجه به برنامه تولید 1/4 میلیون دستگاهی امسال 
صنعت خودرو، امکان دارد تعداد آنها از رکورد سال گذشته نیز عبور کند.

به گزارش پدال نیوز، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارش 
جدید خود که به اردیبهش��ت مربوط می ش��ود، از رشد تولید در صنعت 

خودرو و تسریع کاهش موجودی انبار خودروسازان خبر داد.
این پژوهش��کده طبق روال معم��ول، در گزارش اردیبهش��ت ماه خود 
از تولید صنعتی کش��ور )با استفاده از اطالعات ش��رکت های بورسی(، به 
بررس��ی روند تولید، فروش و س��ودآوری ش��رکت ها به ویژه خودروسازان 
پرداخته است. طبق این گزارش، خودروسازی کشور در کنار بهبود تولید 
در اردیبهش��ت )نسبت به ماه مشابه 1400(، با کاهش موجودی انبار نیز 
مواجه بوده، با این حال باز هم از حیث سودآوری، اوضاع مناسبی نداشته 
است. بنابر آمار منتش��ره، روند تخلیه انبار خودروسازان در اردیبهشت ماه 
س��رعت گرفته، به نحوی که در این م��اه موجودی انبار آنها تغییر حدودا 
منفی 22 درصدی را تجربه کرده است. این موضوع با اقدامات خودروسازان 
در راستای ترخیص محصوالت دپویی در ارتباط است، اقدامی  که از اواسط 
زمستان سال گذشته در پی حواشی ایجادشده درباره پارکینگ های مملو 

از خودرو و تشکیل پرونده قضایی در این مورد، انجام شده است.
طی چهار س��الی که از تحریم ایران می گذرد، گاهی انتش��ار تصاویری از 
پارکینگ ه��ای پر از محصول خودروس��ازان، حاش��یه هایی را ایجاد کرده و 

واکنش منفی افکار عمومی  و نهادهای نظارتی را به دنبال داشته است. افکار 
عموم��ی  معتقد بود خودروهای موجود در انبار، احتکار ش��ده اند تا با قیمت 
باالتری به فروش بروند. در مقابل واکنش خودروس��ازان به این اتهام معموال 
این بوده که محصوالت موردنظر ناقص هستند و به دلیل کسری قطعات و تا 
وقتی این کسری برطرف نشود، امکان تجاری سازی ندارند. حواشی این ماجرا 
وقتی زیاد ش��د که قیمت در بازار رش��دی شدید را به خود دید و عامل آن، 
کمبود عرضه عنوان ش��د. بنابراین سازمان بازرسی کل کشور به ماجرا ورود 
کرد و درباره خودروهای دپویی تشکیل پرونده داد. پس از آن بود که مدیریت 
خودروس��ازان بزرگ کشور تغییر کرد و تکمیل و تجاری سازی خودروها در 
اولوی��ت کاری مدیران جدید قرار گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
سیاست خود مبنی بر رش��د بی چون و چرای تولید را تغییر و خودروسازان را 
ملزم به تکمیل و تجاری س��ازی محصوالت به اصطالح ناقص کرد. در نتیجه، 
ایران خودرو و سایپا از زمستان سال گذشته اقدام به تکمیل کاری محصوالت 
ناقص کردند و بنابر آخرین آمار، تعداد این خودروها به زیر 50هزار دستگاه 
رسیده است. خودروسازان همچنین ادعا می کنند که محصوالت ناقص دیگر 
در خطوط تولید آنها جایی ندارند و از این پس تنها محصول کامل به تولید 
می رسد. بنابراین آماری هم که پژوهشکده پولی بانکی از تسریع خلوت شدن 
انبار خودروسازان در اردیبهشت و البته فروردین منتشر کرده، با اقدامات آنها 

در مورد تجاری سازی محصوالت شان در ارتباط است.
اما ادعای خودروس��ازان مبنی بر ع��دم تولید محصوالت ناقص در حالی 
اس��ت که طبق برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت آنه��ا باید تا پایان 
امس��ال یک میلیون و 400هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند. این 

رقم ادعای آنها را مبنی بر اینکه دیگر محصول ناقص تولید نخواهند کرد، 
زیر س��وال برده است. محصوالت ناقص آنطور که خودروسازان می گویند، 
ریش��ه در کمبود قطعاتی دارد که به دلیل تحریم، تامین آنها با مشکالت 
خاصی مواجه است. سال گذش��ته خودروسازان زیر یک میلیون دستگاه 
تولید داش��تند و چیزی نزدیک به 170 هزار دستگاه محصول ناقص روی 
دست ش��ان باقی ماند. حاال پرسش اینجاس��ت که چطور قرار است تیراژ 
یک میلیون و 400 هزار دس��تگاهی خودرو در شرایط سخت تولید، محقق 
ش��ود؟ چالش های خودروسازی همچنان سر جای ش��ان باقی مانده اند و 
ای��ن موضوع ادعای خودروس��ازان مبنی بر وداع با محص��والت ناقص را با 
تردیدی جدی مواجه کرده اس��ت. خودروس��ازی ایران در سال گذشته با 
س��ه چالش بزرگ مواجه بود؛ چالش هایی که در سال جاری نیز همچنان 
ادامه دارند: تحریم، کمبود نقدینگی ناش��ی از قیمت گذاری دس��توری و 
بحران ریز تراش��ه ها که به عنوان مشکلی جهانی گریبان صنعت خودروی 
ایران را نیز گرفت. در واقع این چالش ها بودند که س��بب شدند بخشی از 
تولیدات خودروس��ازان به صورت ناقص روانه انبار ش��ود. بنابراین اگر قرار 
است همزمان با رشد تیراژ، محصوالت ناقص نیز دیگر به تولید نرسند، نیاز 
است که چالش های موردنظر رفع شوند. این در حالی است که به جز بحران 
کمبود ریزتراشه ها که اندکی نسبت به سال گذشته کمرنگ تر شده، تحریم 
و کمبود نقدینگی همچنان به عنوان دو چالش بزرگ گریبان خودروسازان 
را می فش��ارد. بنابراین مش��خص نیست که در این ش��رایط خودروسازان 
چگون��ه قرار اس��ت دیگر محصول ناقص تولید نکنن��د و آیا اصال می توان 

ادعای آنها را در این مورد پذیرفت؟

خودروهای ناقص در 3 سناریو

 عض��و هیأت مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور گفت اگر قیمت خودروهای وارداتی کمتر از 
قیمت خودروهای داخلی باش��ند، صنعت خودرو و قطعه کش��ور ش��امل 
کارگاه ها و اشتغال نیروی انسانی را دچار آسیب خواهد کرد بنابراین قیمت 

باید به نحوی باشد که موجب برقراری تعادل در بازار داخلی شود.
علیرضا خلیل��ی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخ��ودرو، واردات خودرو 
و انتق��ال دان��ش فنی به موج��ب واردات را موجب افزایش س��طح دانش 
خودروس��ازان داخلی و ارتقای کیفیت در داخل دانس��ت و اظهار داشت: 
در حوزه قیمت خودروهای وارداتی نیز دولت برنامه های خاصی را در نظر 
دارد که تعیین تعرفه مش��خص باالتر یا پایین تر برای خودروهای با قدرت 
موتور متفاوت به طوری که ضمن تامین هدف ایجاد رقابت و رشد دانش 
فنی خودروس��از و قطعه س��از، موجب ورود آسیب به تولید داخل نشود از 

جمله این برنامه ها است.
وی ب��ا تصریح بر اینکه اگر قیمت خودروه��ای وارداتی کمتر از قیمت 
خودروهای داخلی باش��ند، صنعت خودرو و قطعه کش��ور شامل کارگاه ها 
و اش��تغال نیروی انس��انی را دچار آس��یب خواهد کرد، گفت: می بایست 
خودروهایی که وارد کش��ور می ش��وند در س��طحی از قیمت باشند که به 
ه��دف برقراری تع��ادل در بازار داخلی کمک نماین��د و قیمت تعادلی در 

مقایسه با قیمت خودروهای وارداتی در بازار بین المللی به دست می آید.
عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور با توجه به اینکه نرخ تعرفه می بایست به نحوی 
باش��د که در روند واردات قطعات و م��واد اولیه خللی ایجاد ننماید، افزود: 

تعرفه مش��خص کننده قیمت اس��ت. قیمت خودروه��ای وارداتی به طور 
طبیعی از قیمت خودروهای داخلی پایین تر اس��ت و آنچه موجب افزایش 
قیمت می ش��ود، نرخ تعرفه است. بنابراین با برقراری تعادل در این زمینه 

از ورود لطمه به خودروسازی و قطعه سازی داخلی جلوگیری می شود.
خلیلی در پاس��خ به این پرس��ش که واردات خودرو در اولویت است یا 
واردات قطعات، مواد اولیه، تکنولوژی، ماش��ین آالت و تجهیزات بیان کرد: 
دیواری که طی چند س��ال اخیر در مقابل واردات کشیده ایم، موجب شده 
از تکنولوژی روز دنیا محروم ش��ویم. خدشه ای که بر کیفیت خودرو وارد 
می دانند، ناش��ی از عدم دسترسی به ماش��ین آالت، دانش فنی روز و مواد 
اولیه باکیفیت است. اگر شرایط دسترسی به این منابع فراهم شود، بسیاری 
از مش��کالت رفع خواهد ش��د. وی با تاکید بر اینکه امکانات جانبی شامل 
ماش��ین آالت و مواد اولیه تعیین کننده کیفیت محصول هستند، در پاسخ 
ب��ه پرسش��ی دیگر مبنی بر اینک��ه در صورت وجود این موانع در مس��یر 
تولید خودروهای داخلی، واردات چگونه می تواند در ارتقای کیفیت نقش 
موثری داش��ته باشد، ادامه داد: واردات خودرو و به همراه آن، تامین منابع 
و ماشین آالت مورد نیاز برای تولید و ارتقای کیفیت می بایست به موازات 
یکدیگ��ر پیش بروند. عضو هیأت مدی��ره انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور بیان کرد: سابقه تولید خودروهایی 
همچون جیپ، بنز و فیات در کش��ور وجود دارد و روابط سیاس��ی موجب 
بروز مش��کالت فعلی شده است. سایر کشورها از ابتدا خودروساز نبوده اند 
و نمی توان صرفا به تولید داخل اکتفا کرده بلکه باید از داشته های دیگران 
نیز استفاده کرد تا در نهایت امکان تولید خودرو در داخل نیز فراهم شود. 

هرچند برخی از قطعات در انحصار س��ایر کش��ورها است اما در کنار آن با 
استفاده از تولیدات داخلی می توانیم چرخ تولید را بچرخانیم.

خلیلی در ادامه از کشور ترکیه به عنوان تولیدکننده خودرو و قطعات و 
همچنین واردکننده خودرو و صادرکننده قطعه یاد کرد و افزود: الگوبرداری 
از سیاست سایر کشورها در حوزه خودروسازی در بلندمدت کشور ما را به 

یک کشور خودروساز و با محصوالت رقابتی تبدیل خواهد کرد.
وی با تصریح بر اینکه اگر واردات صورت بگیرد و قیمت  ها را به ش��دت 
رقابتی نماید، از آنجایی که هزینه های س��ربار و بهای تمام شده تولید در 
کشور بسیار باال است، گفت: به نظر می رسد واردات به مدیریت هزینه های 

سربار تولید و بهای تمام شده بینجامد که نیازمند بازنگری است.
عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور بیان کرد: ت��وان تولید برخ��ی از خودروها با 
ظرفیت های موتور باال که در زمره خودروهای لوکس هس��تند، در کشور 
وج��ود ندارد اما دولت در مبحث واردات می بایس��ت عالوه بر توجه به آن 
بخش از ظرفیت تولید که در داخل وجود دارد، در تعرفه گذاری به نحوی 
عمل نماید که صنعت خودروی کشور صدمه نبیند. کاهش نرخ تعرفه به 
صورت پلکانی در بلندمدت از راهکارهایی است که می تواند موجب تحرک 
خودروس��ازی داخلی ش��ود. خلیلی در پایان درخصوص واردات قطعات و 
مواد اولیه بدون انتقال ارز خاطرنش��ان کرد: دولت می بایس��ت شرایطی را 
فراهم نماید که واردات و انتقال ارز با سهولتی بیش از گذشته انجام شود 
زیرا روش های فعلی غیرمعقول، با ریس��ک باال و ضریب اطمینان بس��یار 

پایین همراه است اما انعطاف دولت موجب بهبود شرایط می شود.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت خودروهای 
برق��ی به ویژه در بخش قوای محرکه تکنولوژی های خاص خود را دارند و 
با توجه به اهمیت دانش فنی به نظر می رسد خودروسازان داخلی هنوز به 

این دانش دست نیافته اند.
آرم��ان خالقی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، با بیان اینکه تولید 
خودروه��ای برقی در کش��ور اکنون در مرحله مقدماتی ق��رار دارد، اظهار 
داش��ت: خودروسازان بزرگ کشور بیشتر در بخش تحقیق و توسعه تولید 
ای��ن نوع خودروها ورود کرده اند و البته برخی از واردکنندگان نیز آمادگی 

خود را نسبت به واردات خودروهای برقی اعالم نموده اند.
وی مس��ئله اصل��ی در تولی��د و واردات خودروه��ای برق��ی را تامی��ن 
زیرساخت های موردنیاز برای ایستگاه شارژ، باتری و سایر امکانات دانست 
و گفت: خودروهای برقی تکنولوژی های خاص خود را دارند به طوری که 
قوای محرکه آن متفاوت از س��ایر انواع خودروها است. با توجه به اهمیت 
دانش فنی تولید این خودروها به نظر می رس��د خودروسازان داخلی هنوز 

به این دانش دست نیافته اند.
وی اف��زود: ابت��دا واردات قطع��ات س��ی کی دی و س��پس مونتاژ کامل 
می بایست در دستور کار خودروسازان داخلی قرار بگیرد تا پس از گذشت 
یک مدت منطقی امکان س��اخت داخل بخشی از اجزای خودروهای برقی 
در داخل کش��ور فراهم شود اما به عقیده بنده تا رسیدن به ساخت داخل 

این نوع خودروها فاصله داریم، ضمن اینکه اراده چندانی نیز وجود ندارد.
عض��و هیأت مدی��ره خانه صنعت، مع��دن و تجارت ای��ران درخصوص 
پیش بین��ی خود از آینده خودروهای برقی در ایران تصریح کرد: خودروی 
برقی اگر از بعد قیمتی توان رقابت داش��ته باش��ند، آینده خوبی برای آن 
تصور می ش��ود. با توجه ب��ه تکنولوژی باالتر این خودروه��ا که با افزایش 
قیمت جهانی آن همراه است به دلیل اینکه نرخ عوارض و بنزین در ایران 
به واس��طه پرداخت سوبسید از س��وی دولت در مقایسه با قیمت جهانی 
ارزان تر است، به نظر نمی رسد استفاده از این خودروها در ایران جذابیتی 

داشته باشد.

خالق��ی با بی��ان اینکه اقن��اع و اطمینان جمعی نس��بت ب��ه تامین 
قطع��ات و خدمات پس از ف��روش خودروهای برقی در داخل کش��ور 
وج��ود ندارد، بیان کرد: با توجه به ع��دم آالیندگی خودروهای برقی و 
و هزینه نگهداری و س��ر و صدای کمتر این خودروها، فرهنگ استفاده 
از خودروهای برقی همانند خودروهای گازس��وز و س��پس دوگانه سوز 

می بایست نهادینه شود.
وی در پای��ان در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه حرکت در مس��یر تولید 
خودروه��ای برقی چه کمکی ب��ه صنعت خودروی داخل��ی خواهد کرد، 
خاطرنش��ان کرد: از مزیت های حرکت در ای��ن عرصه، ارتقای دانش فنی 
اس��ت بدین معنا که س��طح و کالس فنی تولیدکنندگان داخلی را بسیار 
تقویت می کند و این امکان را فراهم می س��ازد تا خودروس��ازان داخلی در 
سطح جهانی نیز مطرح شوند زیرا تعداد تولیدکنندگان خودروهای برقی 
در دنیا چندان زیاد نیست و رسیدن به این نقطه موفقیتی چشمگیر و قابل 

تحسین خواهد بود.

در هفته های گذشته اخباری از کاهش عرضه در بازار شوینده ها منتشر 
ش��ده بود، اما رئیس اتحادیه عطار و س��قط فروش و عمده فروش��ان مواد 
ش��وینده و پاک کننده گفت که بعد از اعمال افزایش قیمت، این مش��کل 

برطرف شده است.
به گزارش ایس��نا،  بحث افزایش قیمت ش��وینده ها از اوایل اردیبهشت 
مط��رح و ابتدا با مخالفت وزارت صمت مواجه ش��د. حتی در مقطعی در 
شبکه های اجتماعی برگه ای با عنوان صورتجلسه انجمن صنایع شوینده، 
بهداشتی و آرایشی ایران مبنی بر افزایش قیمت 50 تا 80 درصدی انواع 
ش��وینده منتشر شد، اما در نهایت ستاد تنظیم بازار سقف افزایش قیمت 

این محصوالت را 25 درصد اعالم کرد.
اما در همان مقاطعی که با افزایش قیمت این محصوالت مخالفت شد، 
اخباری از کاهش عرضه محصوالت ش��وینده منتشر شد و میانه خردادماه 
نی��ز رئیس انجمن حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان اس��تان تهران این 
موض��وع را تایی��د و تاکید کرد که کاهش عرضه به معنای کاهش تولید و 

امتناع از عرضه است که در سرفصل های تخلف می گنجد.  
در این رابطه مرتضی جعفری در گفت وگو با ایسنا، شرایط بازار شوینده 
را پای��دار توصیف کرد و گفت: بعد از تصویب افزایش قیمت 25 درصدی 
شرایط پایدار به بازار شوینده بازگشته و تولیدکنندگان کاال را به طور کامل 

عرضه می کنند. عطش خرید هم وجود ندارد و آرامش بر بازار حاکم است.

وی افزود: تولیدکنندگان قبل از دریافت مجوز افزایش قیمت، با توجه به 
افزایش دستمزد، کرایه حمل و تورم ساالنه مشکالتی داشتند، اما سازمان 
حمایت تا دو هفته پیش با افزایش قیمت محصوالت شوینده موافقت نکرد 
و در حال حاضر کاالها با افزایش 25 درصدی قیمت نس��بت به سال قبل 

عرضه می شود.
گزارش های میدانی هم تایید می کند که مش��کل کاهش عرضه در بازار 

شوینده برطرف شده است.
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بعد از یک روز سخت و خسته کننده هیچ چیز به اندازه یک غذای خوب 
یا خوراکی خوشمزه آدم را سر حال نمی آورد. باور کنید یا نه، برای خیلی 
از م��ردم دنی��ا غذا خوردن نه فقط یک نیاز طبیع��ی، بلکه نوعی تفریح و 
خوشگذرانی محسوب می شود؛ دقیقا مثل تماشای یک مسابقه فوتبال یا 
تازه ترین فیلم های سینمایی موجود در گیشه. به همین خاطر کمتر کسی 
حاضر است به هر رستورانی سر بزند یا به خوراکی های هر برندی اعتماد 
کند. ماجرا در اینجا تا حد زیادی شبیه به رزرو اتاق در هتل است. همانطور 
که شما تا از کیفیت خدمات و زیر و بم اتاق های یک هتل مطمئن نشوید 
حتی از کنار آن هم رد نخواهید ش��د، در صنعت غذا هم مش��تریان مثل 
منتقدهای بی رحم س��ینمایی تا ته توی یک خوراکی را در نیاورند، دست 
به جیب نمی ش��وند. این روزها مردم در سراس��ر دنیا بیشتر از اینکه اسم 
خوراکی ها را بلد باش��ند، با اس��م برندها کار دارند. اجازه دهید یک مثال 
دم دستی بزنیم. فرض کنید شما قصد دارید بعد از دیدن همکالسی های 
قدیمی دوران مدرسه تان ناهار را با هم باشید. در این صورت احتماال پیش 
خودتان نمی گویید »بریم یک همبرگر یا چلوکباب بخوریم« بلکه احتماال 
پیش خودتان خواهید گفت »بریم یک س��ری به مک دونالد، برگر کینگ 
یا تاکوبل بزنیم«. قبول دارم ماجرای باال برای مشتریان عادی رستوران ها 
نکته بی نهایت پیش پا افتاده ای اس��ت، ولی اگر یک لحظه هم که ش��ده 
خودتان را جای کارآفرینان صنعت غذا بگذارید، می فهمید ماجرا در اینجا 
مسئله مرگ و زندگی است. خب تا وقتی برندهای بزرگی مثل استارباکس 
یا دومینوز در ب��ازار خودنمایی می کنند، تکلیف بقیه برندهای کوچک از 
قبل مشخص است و شکست شان فقط یک امضای رسمی کم دارد؛ همین 

و بس!
امی��دوارم مقدم��ه ما خیلی ش��ما را از موفقیت در صنع��ت غذا ناامید 
نکرده باش��د. چرا که م��ا در روزنامه فرصت امروز مثل همیش��ه برای تان 
یک نقش��ه گنج بی برو برگش��ت داریم. به زبان خودمانی، اگر شما دوست 
دارید رس��توران یا ش��رکت تولید خوراکی خودتان را داشته باشید، فقط 
کافی اس��ت برای چند دقیقه هم که ش��ده کاله سرآشپزی و دنیای هزار 
رنگ خوراکی ها را رها کنید و با ما همراه ش��وید. ما در این مقاله به ش��ما 
یاد می دهیم چطور در صنعت غذا بازاریابی کنید و س��ری میان سرها در 
بیاورید تا حتی بزرگترین برندهای دنیا را هم به مبارزه بخوانید. برای این 
کار هم به جای اینکه به شما کار با گرز و شمشیر را یاد بدهیم، اول از همه 
یک تعریف بی عیب و نقص از صنع��ت غذا انجام خواهیم داد. این طوری 
شما متوجه می شوید این صنعت اصال شامل چه کسب و کارهایی هست. 
بع��د هم اصول و تکنیک های طالیی ب��رای بازاریابی در این حوزه را مورد 
ارزیابی قرار می دهیم. اینطوری ش��ما دیگر کامال آماده اید تا برند محبوب 

خودتان در صنعت غذا را توسعه دهید.
صنعتغذا)Food Industry(:آشناییباکسبوکارهای

دنیایخوراکیها
صنع��ت غذا یک��ی از محبوب ترین ح��وزه کاری در چهار گوش��ه دنیا 
محسوب می ش��ود. از برند دوست داشتنی استارباکس گرفته تا کوکاکوال 
یا حتی چیپس های خوش��مزه لیز، همه و هم��ه یادآور خاطرات خوش و 
لحظات شاد هستند. البته این ماجرا وقتی پای بازاریابی وسط باشد خیلی 
هم مثل فیلم های سینمای کالسیک پایان خوش ندارد. چراکه در دنیای 
بازاریابی شما باید دقیقا بدانید دنبال چی هستید و اولین سوال هم درباره 
صنع��ت مورد هدف تان اس��ت. اینکه چه کس��ب و کارهایی در چارچوب 
صنعت غذا قرار دارد، س��والی است که خیلی از بازاریاب ها به طور طبیعی 
روح ش��ان هم از آن خبر ندارد. با این حساب انتظار طراحی کمپین های 
بی عیب و نقص در چنین ش��رایطی حتی از پیدا کردن سوزن در انبار کاه 

هم سخت تر خواهد بود. 
وقتی از صنعتی مثل فوتبال یا س��ینما حرف می زنیم، تقریبا یک ایده 
مشخص در سرمان شکل می گیرد. خب هر کسی که به نوعی با تیم های 
فوتبال و مس��ابقات جذاب آن ارتباط داشته باشد، قطعا جزوی از خانواده 
بزرگ صنعت فوتبال خواهد بود. ماجرا درباره دنیای س��ینما هم دقیقا به 
همین ترتیب است. اگر بخواهیم از وضعیت دو صنعت باال استفاده کنیم، 
می ش��ود گفت صنعت غذا هم با هر کس��ب و کاری که فعالیتی در زمینه 
تولید غذا دارد ارتباط پیدا می کند. البته می شود دستی به سر و گوش این 
تعریف کشید و نسخه کامل تری از آن ارائه کرد. ما در روزنامه فرصت امروز 
معتقدیم صنعت غذا نه فقط کسب و کارهای درگیر در تولید مواد غذایی، 
بلکه موسسات بس��ته بندی و توزیع این محصوالت را نیز شامل می شود. 
این یعنی عمال با س��ه حوزه تولید، بس��ته بندی و توزیع انواع خوراکی در 
صنعت غذا رو به رو هستیم. اگر شما هم ایده کارآفرینی تان در یکی از سه 

حوزه فوق جای می گیرد، باید با یک س��الم گرم و خوشامدگویی ورودتان 
به صنعت غذا را تبریک بگوییم. 

حاال که شما متوجه شدید صنعت غذا چه حوزه هایی را شامل می شود، 
بد نیس��ت کم کم برویم س��راغ اصل مطلب. ش��ما االن مثل یک خلبانی 
هس��تید که مطمئن شده آخرین نسخه از هواپیماهای بوئینگ زیر پایش 
اس��ت، اما هن��وز نمی داند دقیقه چطور باید ی��ک هواپیمای آخرین مدل 
را هدای��ت کن��د. ما در بخش بعد س��عی می کنیم با آم��وزش گام به گام 
تکنیک های بازاریابی در صنعت غذا از شما یک قهرمان تمام عیار در این 

حوزه بسازیم. 
اصولبازاریابیدردنیایخوراکیها

از قدیم گفته اند کار بدون برنامه به هیچ جایی نمی رس��د. در این میان 
هم اصال فرقی بین یک کار کلیشه ای و بی نهایت پیش پا افتاده با عملیاتی 
پیچیده مثل فرس��تادن س��فینه فضایی به کره ماه وجود ندارد. خب اگر 
کارآفرین بزرگ و موفقی را س��راغ دارید که همین طوری بدون برنامه و 
شانس��ی در بازار اسم و رس��می برای خودش به هم زده، ما را هم بی خبر 

نگذارید!
بازاریابی اصولی در صنعت غذا به شما کمک می کند تا با کمترین هزینه 
ممکن نتای��ج حیرت انگیز رقم بزنید. دقیقا مث��ل یک تیم فوتبال محلی 
که در مسابقاتی با حضور بزرگترین باشگاه های دنیا حسابی شگفتنی ساز 
می شود و اسمش سر زبان ها می افتد. البته در اینجا به جای زمین چمن و 

توپ فوتبال سر و کار شما با مشتریان و فرآیند تولید محتواست. 
قبول دارم بازاریابی، آن هم در صنعت ش��لوغ پلوغ غذا، انتخاب شماره 
اول هیچ کارآفرینی نیست. اگر در این بین عدم تجربه در دنیای بازاریابی 
را ه��م به ماجرا اضافه کنیم، آن وقت با یک تراژدی بی نهایت غم انگیز رو 
به رو خواهید شد. خب انتظار ندارید که همه کارآفرینان دنیای خوراکی ها 

یک پا بازاریاب درجه یک هم باشند؟
م��ا در روزنامه فرصت امروز معتقدیم هر کار اصولی و درس��تی ردخور 
نخواهد داش��ت. البته به ش��رط اینکه از اص��ول و تکنیک های درجه یک 
در ای��ن میان اس��تفاده کنی��د. دقیقا به همین خاطر م��ا در این مقاله به 
جای گشت و گذار بی نتیجه در هزارتوری تکنیک های بازاریابی در صنعت 
غذا یک راس��ت رفته ایم سراغ بعضی از بهترین اصول موجود و از برترین 
بازاریاب های دنیا کمک گرفته ایم. اجازه دهید بدون وقت تلف کردن بیشتر 

برویم سراغ اصل کار.
1.انتخابجایگاهبرند:سنگاولرادرستسرجایشبگذارید!

قبل از اینکه ماجراجویی هیجان انگیز ش��ما در دنیای بازاریابی ش��روع 
ش��ود، باید خیلی ُرک و پوست کنده جواب یک سوال را بدهید. البته الزم 
نیست این جواب را برای ما بفرستید، بلکه فقط باید تکلیف تان با خودتان 
روش��ن شود. س��وال کنکوری و مهم ما این است که شما قصد دارید چه  
نوع برندی داشته باشید؟ یک رستوران شیک، قنادی همراه با فضایی دنج 
برای س��فارش قهوه یا شاید هم یک کارخانه بزرگ تولید تنقالت؟ جواب 
این سوال هرچه باشد، شما را یک قدم به سوی تحقق آرزوی تان نزدیک تر 

خواهد کرد. 
جوانی را در نظر بگیرید که از همان س��ال های ابتدایی نوجوانی عاشق 
دنیای ماش��ین ها بوده و همیش��ه دوست داش��ته یک روز تبدیل به یک 
راننده حرفه ای شود. فکر می کنم شما هم قبول دارید که عشق به دنیای 
ماشین ها به تنهایی برای موفقیت کافی نیست. خب در دنیایی که از یکسو 
پیس��ت های مجهز فرمول یک و از ط��رف دیگر بیابان های بی انتهای رالی 
داکار وجود دارد، راننده جوان ما قبل از اینکه گازش را بگیرد و برود دنبال 

رویاهایش باید تکلیفش را با این حوزه ها روشن کند. 
اجازه دهید برای اینکه شما را در یک هزارتوی بی انتها رها نکنیم، از یک 
مثال در حوزه رستورانداری استفاده کنیم. اگر شما دوست دارید سرآشپز 
رستوران شخصی خودتان باشید، باید اول از همه نوع منوی تان را مشخص 
کنید. آیا ش��ما دوست دارید یک رستوران محلی با غذاهای سنتی داشته 
باشید یا فکر منوی خارجی در سرتان افتاده؟ از همه مهمتر رستوران شما 

قرار است محلی خانوادگی باشد یا جوان پسند؟ 
زمانی که رستوران های مکزیکی برای اولین بار پای شان به بازار آمریکا 
ب��از ش��د، تاکو بل و م��ک دونالد حس��ابی در اوج بودن��د. از طرفی ذائقه 
آمریکایی ها هم با چنین فس��ت فودهایی سازگار بود و با کلی ارفاق کمی 
ه��م به غذاهای چینی توجه می کردند. در چنین ش��رایطی تاکو بل برای 
اینکه س��همی از بازار برای خودش دست و پا کند، اول از همه سراغ ابزار 
بازاریابی رفت تا به مشتریان نشان دهد تاکو هم مثل برگر یا استیک یک 
غذای خوشمزه است. یادتان باشد در بازار کسی برای شما فرش قرمز پهن 
نکرده و تا خودتان آستین را باال نزنید و خوراکی تان را به مشتریان معرفی 

نکنید، حتی یک پول سیاه هم گیرتان نخواهد آمد؛ به همین سادگی!
تاکو بل از همان سال های اول خیلی خوب به مشتریان آمریکایی نشان 

داد که منوی س��اده و عامه پسندی دارد. به این ترتیب از جوانان پرشور و 
ش��وق تا افراد میانس��ال برای خرید این خوراکی خوشمزه و صدالبته تازه 
صف کش��یدند. البته شاید رستوران یا شرکت غذایی شما ریسک کمتری 
کند و روی یک محصول سنتی دست بگذارد. در این صورت احتماال همه 
مش��تریان هدف تان با صفر تا صد محصول تان آش��نا خواهند بود. در این 
بین تنها کاری که باقی می ماند نش��ان دادن برتری های محصوالت تان در 
مقایسه با بقیه رقباست. اینطوری شما می توانید خیلی راحت گوی سبقت 

را از بقیه ربوده و برندتان را تبدیل به انتخاب اول و آخر مشتریان کنید.
2.بستهبندیمتفاوتخوراکیها:چهکسیبستهبندیهای

کسلکنندهرادوستدارد؟
آیا تا به حال یک فیلم س��ینمایی را دیده اید که یک پوس��تر خیلی بد 
شکل و کلیشه ای داشته باشد؟ شاید بتوانید چند تا مثال دم دستی برای 
ساکت کردن ما بیاورید، اما بی شک هیچ کدام از آنها فیلم های پرفروش و 
دست اول تاریخ سینما نیستند. در چنین مواقعی این ضرب المثل قدیمی 
که »مردم با چشم شان خرید می کنند« بیشتر از هر زمان دیگری مصداق 

پیدا می کند. 
خیلی از کارآفرینان فکر می کنند اگر خوراکی شان بی نهایت خوشمزه و 
ارزان باش��د، مردم دیگر توجهی به بسته بندی ضعیف آن نخواهند داشت. 
اگر ش��ما هم اینطور فکر می کنید، باید همین اول کاری ناامیدتان کنیم، 
چراکه حتی خوشمزه ترین نوشیدنی یا خوراکی دنیا هم با یک بسته بندی 
ضعیف روی دس��ت فروش��نده باد می کند. پس یک بار هم که ش��ده در 
زندگی تان به این فکر کنید که مش��تریان در صنعت غذا برخالف توصیه 
قدیم��ی مبنی بر اینکه کتاب را نبای��د از روی جلدش قضاوت کرد، عمل 

می کنند. 
وقتی درباره بسته بندی محصول حرف می زنیم، ذهن خیلی ها فورا سراغ 
ترکیب بعضی از رنگ های جذاب می رود. در این بین لوگو برند طوری مورد 
بی توجهی قرار می گیرد که انگار اصال چیزی به اسم لوگو در دنیای کسب 
و کار وج��ود ندارد. ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم هویت هر برند در 
لوگوی آن نمایان می شود. این یعنی لوگو برند شما باید یک جایگاه ویژه 
و اختصاصی در بس��ته بندی محصوالت داشته باشد. کافی است نگاهی به 
برندهای بزرگ دنیا بیندازید تا خیلی خوب اهمیت درج لوگو در بهترین 
جای بسته بندی محصوالت را درک کنید. پس منتظر چه هستید؟ همین 
حاال دس��ت به کار شده و یک بس��ته بندی زیبا با ترکیب لوگوی برندتان 
انتخاب کنید. در این بی��ن می توانید از رنگ های اصلی لوگوی تان کمک 
بگیرید تا مثل برق و باد چش��م هر مش��تری را در قفس��ه های بی انتهای 

خرده فروشی ها به محصوالت تان جلب کنید. 
اگر از مخاطب هدف قدیمی روزنامه فرصت امروز باش��ید، خیلی خوب 
می دانید ما اصال میانه خوبی با کارهای کلیشه ای نداریم. به همین خاطر 
توصیه دوستانه ما به ش��ما در این بخش مرور بسته بندی رقبای کوچک 
و ب��زرگ در ب��ازار و تالش برای انتخاب یک طرح کامال متفاوت نس��بت 
ب��ه آنهاس��ت. وگرنه خیلی زود تبدیل به یک کپ��ی کار درجه دو در بازار 
می شوید که هیچ کس حتی به محصوالتش نگاه هم نمی اندازد، چه برسد 

به اینکه واقعا خوراکی ها شما را بخرد!
3.طراحیپیشنهادفروشمنحصربهفرد)USP(:بهوقتایجاد

تمایز
اگ��ر یادتان باش��د قبل تر گفتیم هر برندی در صنع��ت غذا برای اینکه 
شانسی برای رقابت داشته باشد، محکوم به متمایز بودن است. شکی نیست 

که تمایز از رقبا فقط با حرف زدن امکان پذیر نیست، بلکه باید آستین ها را 
باال بزنید و به مشتریان ثابت کنید برندتان چه در چنته دارد!

 Unique selling( »مفه��وم »پیش��نهاد فروش منحص��ر ب��ه ف��رد
proposition( درس��ت در ش��رایطی که کارآفرین��ان نمی دانند چطور 
مزایای محصوالت ش��ان را به مش��تریان نش��ان دهند، مثل قهرمان های 
اس��طوره ای سر و کله اش پیدا می شود. احتماال خیلی از کارشناس ها برای 
توضیح این مفهوم کلی حرف های جورواجور خواهند زد. پس اجازه دهید 
قبل از اینکه حوصله تان س��ر برود، بگوییم س��یر تا پیاز این مفهوم درباره 
چیس��ت. پیش��نهاد فروش منحصر به فرد در واقع نوعی بیان مستقیم و 
بی حاشیه مزایای یک محصول است. اینطوری مشتریان در بازار شلوغ مواد 
غذایی می توانند با خیال راحت بابت مزایای بیشتر یا متفاوت محصول شما 

اقدام به خرید از برندتان کنند. 

:)Food Industry(اصولبازاریابیدرصنعتغذا

 7 راهکار مارکتینگ در دنیای خوراکی ها!
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اخبار

در دانشگاه صنعتی اراک انجام شد:
تقدیر از پژوهشگر برتر  چهارسال متمادی استان مرکزی

اراک- فرنــاز امیدی: با حضور دکتر کامبیز هدایتی سرپرســت معاونت 
آموزشی و پژوهشی و دکتر فربد ستوده مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی 
اراک از تالشــهای علمی و پژوهشی دکتر داود قنبری شنبه 28 خرداد 1401 

تجلیل بعمل آمد.
دکتر هدایتی با بیان این موضوع که تجلیل پیوسته از اعضای علمی دانشگاه 
جهت پاسداشــت از زحمات و تالش های این عزیزان یک سنت حسنه است، 
یادآوری نمودند؛ دکتر داود قنبری عضو علمی گروه علوم پایه عنوان پژوهشگر 
برتر استان مرکزی را در حوزه علوم پایه برای چهار دوره به خود اختصاص داده 

که این نشــان از همت باال و تالشهای هدفمند ایشــان در ارتقای جایگاه آموزش عالی استان و کشور است. وی با اشاره به سابقه علمی 
و پژوهشــی این اســتاد پژوهشگر بیان داشت: دکتر قنبری بیش از 200 مقاله علمی پژوهشی با ارجاعات باالی ۵200 و کسب شاخص 
hindex باالی 40 همچنین تعداد 10۷ مقاله با شاخص i10index بیشترین تعداد ارجاعات  را در استان مرکزی به خود اختصاص دهد.

هدایتی درپایان خاطرنشان کرد: شاخص های h-index و index-i10 در بین اساتید دانشگاه های جامع و صنعتی استان مرکزی در 
انحصار ایشان است که همین امر سبب شده که در دوسال متمادی بتواند در بین دو درصد دانشمندان جهان قرار گیرد. شایان ذکر است 

دکتر داود قنبری عالوه بر مقاالت ارزشمند در حوزه نانوشیمی، اختراعات و ابداعات گسترده ای در این حوزه دارند.

سرپرست شرکت گاز مازندران در نشست مسئولین انشعابات ادارات گازرسانی؛
 توجه ویژه به حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع 

یک ضرورت اساسی است
ساری - دهقان : سرپرست شرکت گاز استان مازندران در نشست مسئولین 
انشعابات ادارات گازرسانی عنوان کرد: توجه ویژه به حقوق شهروندی و تکریم 

ارباب رجوع یک ضرورت اساسی است.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، 
قاسم مایلی رستمی، سرپرست شرکت گاز اســتان مازندران با اشاره به اینکه 
تاکنون 8۳0هزار انشــعاب گاز در استان انشعاب گاز نصب شده است تصریح 
داشت: از ابتدای سال تاکنون ۳200 انشعاب گاز در  استان مازندران نصب شد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 4 قانون اساسی، برقراری انشعاب های غیر دائم 
خدمات عمومی تا تعیین تکلیف قانونی مجاز است. سرپرست شرکت گاز مازندران افزود: افزایش کیفیت خدمات رسانی و رضایتمندی 
مشترکین و رعایت بیش از پیش مسائل ایمنی نیز به طور مستمر در دستور کار این شرکت قرار داشته و مستمراً مورد پایش قرار می گیرد.

مایلی رستمی همچنین برنامه گازرسانی به 101 روستا تا پایان سال و بهره برداری از این طرح ها به گونه ای که ضریب پوشش گازرسانی 
روستایی به باالی 96 درصد برسد را، از اهم برنامه های اولویت دار شرکت گاز استان مازندران در سال جاری برشمرد. به گفته وی، در حال 
حاضر، 98 درصد جمعیت استان مازندران از نعمت گاز بهره مند هستند. در ادامه این نشست، رئیس بهره برداری شهرستان ها مسائلی در 

خصوص قوانین و مقررات انشعابات گاز مطرح کرد.

احداث نخستین بوستان قرآنی در اسالمشهر
اسالمشهر - سحر عمروانی: رئیس ســازمان سیما منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری اسالمشهر گفت: نخستین بوستان شهری با استفاده از گونه 

های گیاهی و المان هایی که در قران از آنها نام برده شده، احداث می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشهر، هوشمند عسگریان رئیس 
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری از احداث نخستین بوستان شهری در 
اسالمشــهر با استفاده از گونه های گیاهی و المان هایی)نشانه( که در قرآن به 

آنها اشاره شده، خبر داد.
عسگریان با اشاره به اینکه اسالمشهر به عنوان شهر حافظان و قاریان قرآن 

و مدال آوران ورزشــی شهرت یافته و شناخته می شــود، افزود: در راستای توسعه فضای سبز شهری و انجام اقدامات فرهنگی یکی از 
بوستان های در حال ساخت شهر اسالمشهر در زمینی به وسعت حدود 8۵00 متر مربع واقع در بلوار خلیج فارس را برای احداث بوستان 
قرآنی در نظر گرفته ایم که فاز نخســت آن به زودی تکمیل و آماده بهره برداری شــهروندان می شود. وی با معرفی گونه های گیاهی 
مورد استفاده در این بوستان بیان کرد: در این بوستان از گیاهانی که در قرآن کتاب آسمانی مسلمان ها از آنها نام برده شده و به فواید 
و مزایای استفاده از آنها تاکید شده مانند درختان زیتون، خرما، انجیر، انار و سیب کاشته و مورد استفاده قرار می گیرد و عالوه بر آن از 
المان های قرانی برای طراحی و فضاسازی بهره گیری میشود. رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اسالمشهر با 
اشاره به اینکه بوستان قرآنی به صورت فازبندی احداث می شود، گفت: برای احداث فاز نخست این بوستان اعتباری بالغ بر 10 میلیارد 
ریال اختصاص یافته که پس از انجام عملیات عمرانی و جدول کشی معابر آن عملیات کاشت گونه های گیاهی و نصب تجهیزات تفریحی 
انجام خواهد شد. عسگریان احداث زمین تنیس را از دیگر طرح های این سازمان برشمرد و تاکید کرد: نخستین زمین چمن مصنوعی 
اســتاندارد تنیس به مســاحت 1200 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد ریال برای گسترش ورزش تنیس در جوار بوستان شهید 
فهمیده واوان احداث و در اختیار ورزشکاران و عالقمندان به رشته ورزشی تنیس قرار گرفته است. وی با بیان اینکه در حال حاضر سرانه 
فضای سبز شهر اسالمشهر حدود ۳/10 متر است، خاطرنشان کرد: با توجه به توسعه نامتوازن شهر اسالمشهر، از لحاظ توسعه فضاهای 
سبز شهری توازنی وجود ندارد و در برخی محالت کمبودهایی موجود است که در تالشیم با همکاری شهروندان و ایجاد بوستان های 

کوچک محله ای این کمبودها را برطرف سازیم.

تکمیل بزرگراه محور دالکی به کنارتخته در اولویت قرار گرفته شود.
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: استاندار بوشهر با بیان اینکه بزرگراه بوشهر 
به شیراز یکی از راه های مواصالتی مهم است گفت: تکمیل این بزرگراه از جمله 
محور بزرگراه دالکی به کنارتخته در اولویت برنامه وزارت راه و شهرســازی قرار 
گرفته شود. به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر  
احمد محمدی زاده  در بررســی محور بزرگراه دالکی به کنارتخته در 2 استان 
بوشهر و فارس توجه به طرح های راهسازی یکی از مهمترین برنامه های استان 
دانست و اظهار داشت: توسعه طرح های بزرگراه در محورهای مختلف مورد توجه 
ویژه است. وی نقش محور بزرگراه دالکی به کنارتخته را مورد اشاره قرار داد و با 

بیان اینکه این طرح تأثیر مهمی ایمن سازی محور مواصالتی 2 استان بوشهر و فارس دارد تأکید کرد: یکی از مطالبات مهم مردم تکمیل 
بزرگراه دالکی به کنارتخته و الزم است وزارت راه و شهرسازی در تأمین اعتبار و تسریع در تکمیل آن تالش کند.

اســتاندار بوشهر ضرورت اصلی توسعه استان ، را زیرساخت حمل و نقل دانســت و بیان کرد: اکنون بخش زیادی از محورهای اصلی 
مواصالتی جاده ای استان بوشهر به بزرگراه تبدیل شده که تکمیل بزرگراه محور دالکی به کنارتخته باید در اولویت وزارت راه و شهرسازی 
به ویژه شــرکت ســاخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل قرار بگیرد. محمدی زاده با اشاره به تدوین برنامه برای توسعه شتابان استان در 
عرصه های اقتصادی و معیشتی اضافه کرد: نخستین شرط برای توسعه، بسترسازی حمل و نقل آسان است که وجود راه های ایمن از جمله 

توسعه آزاد راه و بزرگراه و خط ریلی مورد توجه قرار دارد.

کشاورز:
تعامالت شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی، باعث ارتقای کیفیت 

خدمات دهی به ذینفعان می شود
ایالم-هدی منصوری:سرپرست شرکت گاز استان ایالم از توسعه تعامالت جدید بین شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی ساختمان 
ایالم خبر داد و گفت: تعامل دو سویه شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان ایالم، باعث ارتقای کیفیت خدمات دهی 
به ذینفعان شده است. محمود کشاورز در دیدار با اعضای هیاُت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایالم افزود: نظارت دقیق بر 
اجرای گاز کشی داخلی منازل توسط ناظران سازمان نظام مهندسی، باعث کاهش حوادث گازی در استان شده است که این اقدامات و دقت 

در انجام نظارت ها قابل تقدیر و قدردانی است.  
وی اظهار داشت: عالوه بر نظارت بر اجرای سیستم لوله کشی داخلی منازل، مطابق با دستورالعمل های شرکت ملّی گاز ایران، نظارت بر 
اجرای سیستم لوله کشی داخلی تمامی مشترکین عمده، صنعتی، کشاورزی و دام و طیور و غیره نیز بعهده سازمان نظام مهندسی است. 

سرپرست شرکت گاز استان به اهمیت نظارت بر اجرای سیستم لوله کشی داخلی تمامی مشترکین اشاره و تصریح کرد: انتظار می رود 
در این حوزه ناظرین گاز واجد شــرایط، توسط سازمان نظام مهندســی معرفی گردند تا دوره های آموزشی مورد نیاز بر اساس آخرین 
استانداردها به صورت مرحله ای برای آنها برگزار شود تا شاهد کاهش حوادث در حوزه گاز در سطح استان باشیم. همچنین رئیس سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان ایالم از همکاری این سازمان برای برگزاری دوره ای آموزشی برای مجریان خبر داد و گفت: طرح جامع 
شهر ایالم تصویب شده است و با نهایی شدن طرح تفضیلی جدید شهر ایالم، نواحی حاشیه شهر هم مجوز خدمات دهی خواهند گرفت. 
عبدالرضا ابوقداره به اهمّیت توّجه به حفظ جان و ایمنی آحاد مختلف مردم اشــاره کرد و گفت: خوشــبختانه در این خصوص اقدامات 
خوبی در حوزه نظارت گاز و هماهنگی فی مابین انجام گرفته اســت. وی اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همواره 
به دنبال ارتقای کیفیت خدمات فنی مرتبط با ساختمان بوده و همین امر باعث ایجاد تحّول در ساخت و سازها از جمله سیستم های 

لوله کشی گاز شده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با اشاره به وضعیت پل 
میــدان جانبازان قم نیز عنوان کرد: جمــع آوری و تخریب این پل باید 
به صورت دقیق کارشناسی شود و هنوز هیچ اقدام کارشناسی در خصوص 

ضرورت یا عدم نیاز پل بلوار امین انجام نگرفته است.
بـه گـزارش شـهرنیوز، دکتـر سـیدمرتضی سـقائیان نژاد امـروز در 
چهل و ششـمین جلسـه رسـمی و علنی شـورای اسالمی شـهر قم در 
سـالن جلسات سـاختمان شـهید باکری، با اشـاره به اخذ مجوز ردیف 
بودجـه جهت جمـع آوری ریل هـای متروکه بـه همراه خاک بـرداری و 
جدول گـذاری، اظهـار داشـت: مجموعـه مدیریـت اسـتان بـا توجه به 
مصوبات سـفر رئیس جمهـوری به قم، نسـبت به جمـع آوری ریل های 

متروکه اصـرار دارد.
وی برخــی چالش های پیش رو در جمــع آوری ریل های متروکه را 
موردتوجه قرار داد و تصریح کرد: وضعیت مالکیت های پیرامون ریل های 

متروکه هنوز به درستی مشخص نیست.
شهردار قم ادامه داد: از همین حاال برخی از نهادها نسبت به مالکیت 
اراضی پیرامون ریل های متروکه مدعی بوده و درصدد نصب نیوجرسی 

هستند که شهرداری با قدرت در برابر آن ها ایستادگی خواهد کرد.
وی با اشاره به وضعیت پل بلوار امین قم نیز عنوان کرد: جمع آوری و 
تخریب این پل باید به صورت دقیق کارشناسی شود و هنوز هیچ اقدام 
کارشناسی در خصوص ضرورت یا عدم نیاز پل بلوار امین انجام نگرفته 

است.
دکتر سقائیان نژاد تأکید کرد: شهرداری قم در خصوص انجام مطالعات 
کارشناسی در رابطه با تخریب این پل اصرار دارد و از عواقب، مزایا یا نقاط 

ضعف آن اطمینان حاصل نکرده است.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مارون در تشریح عملکرد ســال 1400 زیرمجموعه خود از انجام 404 
مورد تعمیرات اساسی ماشــین آالت و تجهیزات زیر 4 هزار اسب بخار 
شــرکت خبر داد و تاکید کرد که تحقق 100 درصدی تولید در ســال 
گذشته تحت تاثیر مستقیم این دستاورد بزرگ بوده است. مهندس منصور 
ترکمان اسدی با بیان اینکه ماشین آالت شامل توربین، پمپ اصلی نفت، 
سایر پمپ ها، کمپرسور هوا، کمپرسورگاز و الکتروموتور بوده و تجهیزات 
شامل جراثقال، مخزن، ترانسفورماتور و تاسیسات برقی می باشند، گفت: 
در سال گذشته، 49۵ مورد کاری برنامه کرده بویم که خوشبختانه موفق 
شدیم علیرغم محدودیت ها و مشکالت موجود، 404 ماشین و تجهیز را 
با همکاری شرکت های دانش بنیان و پیمانکاران تعمیراتی داخلی مورد 
تعمیرات اساسی قرار دهیم؛ مابقی پروژه ها نیز در حال انجام می باشند. 
وی استحصال 160 هزار و ۵98 بشکه نفت خام با بکارگیری دستگاه های

MOS  وMOT  و همچنین بر تزریق بیش از 18 میلیون بشکه )معادل 
98/۳ درصد( پساب نمکزدایی به چاه های دفعی را از دیگر دستاوردهای 
مهم شــرکت در حوزه صیانت از محیط زیست و منابع هیدروکربوری 

برشمرد و افزود: در بخش تعمیرات خطوط لوله شرکت که شریان اصلی 
فرایند تولید را تشکیل می دهند، تعداد 81۳ مورد رفع نشت از خطوط 
لوله به وسیله گیره موقت، ۷9 مورد اصالحیه و بهینه سازی خطوط لوله، 
4۳ مورد ایمن سازی خطوط لوله، ۳68 مورد تعمیر و تعویض بخش هایی 
از خطوط لوله عالوه بر 68 مورد سایر فعالیت ها معادل ۳09 هزار و 291 
نفر ساعت تعمیرات را به انجام رساندیم. مهندس ترکمان اسدی یادآور شد: 
1 هزار و ۷۵ اقدام در عرصه خدمات چاه ها، 1 هزار و 48 اقدام در بخش 
خدمات تاسیســات، ۳ هزار و 860 مورد بازرسی خطوط لوله اصلی، 29 
مورد توپک رانی خطوط لوله اصلی و 620 مورد مانور ایمنی نیز در سال 
1400 برای تضمین تولید پایدار انجام شــد و می توان گفت که در این 
مسیر عالوه بر همت و تعهد بی مانند کارکنان شرکت، دانش بنیان ها، 
سازندگان و تامین کنندگان داخلی نیز کلیه نیازهای فناورانه، عملیاتی و 

عمومی شرکت را برآورده نمودند. 

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی، 
از تمدید پانزده روزه مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل خبر 
داد و گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و برخورداری 

از معافیت های قانونی و تسهیالت ویژه مالیاتی تا 1۵ تیرماه تمدید شد.
عیسی اورج زاده با اعالم این خبر از صاحبان مشاغل خواست تا هرچه 

سریعتر برای ثبت اظهارنامه  مالیاتی اقدام کنند.
وی افزود: براساس اطالعیه سازمان امور مالیاتی کشور مودیان محترم 
مالیاتی جهت برخورداری از معافیت های قانونی و تسهیالت ویژه مالیاتی 
تا 1۵ تیرماه با مراجعه به سامانه my.tax.gov.ir نسبت به ارسال فرم 
تبصره ماده 100 یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد ســال 1400 خود اقدام 

کنند.
وی، با بیان اینکه افزایش 100 برابری نصاب فروش کاال و خدمات در 
عملکرد 1400 بیانگر توجه به حقوق صاحبان مشاغل است، تشریح کرد: 

با هدف تعامل و تکریم مؤدیان و با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی صالح، 
دامنه شمول تبصره ماده 100 از حدود 16 میلیارد ریال به 48 میلیارد 
ریــال افزایش  یافته و مؤدیان با فروش کمتر از 100 برابر معافیت ماده 

84، می توانند مالیات سال 1400 را به  صورت مقطوع پرداخت نمایند و 
عالوه بر این سود ضرایب مالیاتی فعالیت مؤدیان نیز ۵0 درصد کاهش 
یافته است. مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی، با بیان اینکه تاکنون 
12۵۵2۷ نفر از مودیان  اســتان نســبت به تسلیم اظهارنامه یا توافق 
براساس تبصره ماده 100 اقدام نموده اند، گفت: هم چنین 9۷ درصد از 
مودیانی که در سال گذشته نسبت به ارائه تبصره ماده 100 اقدام نموده 

بودند، در عملکرد 1400 نیز فرم تبصره ماده 100 ارسال کرده اند.
 وی افزود: تســلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات، الکترونیکی بوده و 
نیازی بــه مراجعه حضوری افراد و یا ارائه پرینــت اظهارنامه به ادارات 
امور مالیاتی نیســت، اظهار داشت: مودیان مالیاتی با مراجعه به سامانه 
my.tax.gov.ir از طریق رایانه های شخصی خود، کافی نت ها و دفاتر 
پیشخوان دولت می توانند تا 1۵ تیر سالجاری نسبت به ارائه اظهارنامه 

مالیاتی خود اقدام کنند.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: سید امیر حسین علوی شهردار 
رشت از ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تشدید نظارتهای شهرداری 
برای جلوگیری از ساخت و سازهای خالف خبر داد و گفت: عالوه بر 1۵ 
دستگاه ماشین جدیدی که امروز رونمایی شد تا یکماه آینده 40 دستگاه 

خودروی دیگر به ناوگان خودرویی شهرداری رشت اضافه خواهد شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت - سید امیر حسین علوی شهردار رشت  خرداد 1401 در مراسم 
رونمایی از ناوگان جدید خودر وهای پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
اظهار داشت: خودروهایی که امروز از آنها رونمایی شد، در واقع بخشی از 
عملیات نوسازی و تجهیز حوزه مدیریت تخلفات شهری شهرداری رشت 

توسط پیمانکار جدید است.
شــهردار رشــت با اعالم این خبر که  1۵ دستگاه ماشین جدید به 
ناوگان خودرویی شــهرداری اضافه شده اســت، اذعان کرد: در سنوات 
اخیر هیچگونه نوسازی در تجهیزات و ناوگان خودرویی شهرداری رشت 
اتفاق نیفتاد، به همین دلیل شاهد فرسودگی این ناوگان هستیم. بنابراین 
نوســازی این تجهیزات به عنوان یکی از سیاســتهای شهرداری رشت 
در دوره جدید مدیریتی در دســتور کار قرار گرفت. ســید امیر حسین 
علوی اضافه کرد: عالوه بر این 1۵ دستگاه تا یک ماه دیگر 40 دستگاه  
خودروی جدید دیگر به ناوگان خودرویی شهرداری رشت اضافه میشود و 

طبیعتا به میزان دو برابر خودروهای فرسوده اسقاط خواهند شد.
وی ابراز داشت: ســعی کردیم ماشین  آالتی که پر هزینه هستند و 

هزینه نگهداری آنها برای شهرداری بسیار سنگین است را از رده خارج 
کنیم. از طرفی با اضافه شــدن ماشین  آالت جدید و نو عملکرد نیروها 
در حــوزه نواحی، مناطق و حوزه صف و اجرا ارتقاء و بهبود پیدا کرده و 
از صرف  هزینه های اضافی در شــهرداری رشت نیز جلوگیری به عمل 
می آید. شهردار رشــت با تاکید بر اینکه بخشی از این ناوگان را توسط 
شــهرداری و بخشی دیگر توسط پیمانکار تامین می شود، تصریح کرد: 
امیدواریــم با این تغییر و تحوالت در حوزه پیشــگیری از تخلفات در 
بخشهایی نظیر ساختمان، ساخت و ساز غیرمجاز و موضوعاتی مانند سد 
معبر اتفاقات خوبی به وقوع بپیوندد و هم اینکه نیروهایمان در حوزه ارائه 

خدمات به مردم عملکرد بهتری داشته باشند.
علوی در پایان بر ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تشدید نظارتها 
برای جلوگیری از ســاخت و ســازهای خالف تاکید کرد و یادآور شد: 
موضوعاتی مانند ســد معبر مورد اعتراض شدید مردم قرار گرفته و در 
برخی معابر به شــکل غیر قابل تحملی تسری پیدا کرده، بنابراین الزم 
است تا دستگاههای دیگر از جمله نیروی انتظامی در این راستا همکاری 

و مشارکت الزم را با شهرداری رشت داشته باشند.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی استان از آسمانی 
شدن همکار انتظامی ستواندوم "مصطفی سوسرائی" حین انجام وظیفه 
در شهرســتان آزادشهر خبر داد.سردار "ســعید دادگر" اظهار داشت: 
بامداد امروز همکار وظیفه شــناس انتظامی آزادشهر به منظور بررسی 
سرقت کابل برق و دستگیری سارقان  به یکی از مناطق شهرستان اعزام 

شد.وی افزود: متهمان به محض مشاهده پلیس با استفاده از تاریکی هوا 
از محل متواری که همکار خدوم انتظامی حین تعقیب و گریز سارقان 
بر اثر برخورد با کابل برق فشــار قوی قطع شــده، بشدت مجروح و به 
بیمارستان منتقل شد.فرمانده انتظامی گلستان گفت: متأسفانه بعلت 
شدت جراحات، این مامور انتظامی به خیل همکاران شهیدش پیوست.

سردار دادگر ضمن تسلیت عروج شــهادت گونه ستواندوم "مصطفی 
سوسرائی"، خاطرنشان کرد: جان برکفان والیت در لباس مقدس پلیس 
همواره نشــان داده اند برای دفاع از امنیت و آرامش مردم تا پای جان 
تالش خواهند کرد.گفتنی است دو سارق کابل برق نیز با تالش ماموران 

انتظامی دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

شهردار قم:

جمع آوری پل بلوار امین قم نیازمند مطالعات کارشناسی است

مدیرعملیات نفت و گاز مارون:

انجام بیش از ۴۰۰ مورد تعمیرات اساسی در سال ۱۴۰۰

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی خبر داد:

تمدید پانزده روزه مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل 

شهردار رشت در مراسم رونمایی از ناوگان جدید خودر وهای پیشگیری و رفع تخلفات شهری؛

خیز بلند شهرداری برای ارائه خدمات بیشتر به شهروندان 

آسمانی شدن مامور پلیس در آزادشهر 

آذربایجان شــرقی - فالح: مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز از 
افزایش ضریب ایمنی خط 12 اینچ انتقال گاز انشعاب پاالیشگاه تبریز 

توسط پرسنل عملیاتی این منطقه خبر داد.
فیروز خدائی اظهار کرد: برای افزایش ضریب ایمنی و حفاظت خط 
12 اینچ انتقال گاز انشعاب پاالیشگاه تبریز و جلوگیری از به وجود آمدن 
پیامدهای انسانی و فرآیندی در مواقع اضطراری و حوادث طبیعی و غیر 

طبیعی، عملگر خودکار قطع جریان گاز نصب شد.
 مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز یادآور شد: پاالیشگاه تبریز روزانه 
بطور متوســط  900 هزار متر مکعب گاز مصرف دارد که از طریق خط 

انتقال گاز 24 اینچ تبریز- تسوج تأمین می شود.
خدائی افزود: آماده سازی سیستم مذکور نیازمند انشعاب گیری راه 
اندازهای مربوطه بود، که بدون قطعی گاز خط انتقال گاز پاالیشگاه تبریز، 
اقدام به جوشکاری و اخذ 2 عدد انشعاب هات تپ )انشعاب گیری گرم( 
در فشــار 6۵0 شد و شیر خودکار با آزمایش عملکرد در مدار سرویس 

قرار گرفت.
مهمترین وظیفه شرکت انتقال گاز ایران خرید و حق العمل کاری گاز 

طبیعی، اتان، گاز مایع و مایعات گازی از منابع تولید داخلی و خارجی و 
فروش به مبادی تعیین شده داخلی و پایانه های صادراتی و انجام سوآپ 

فرآورده های یاد شده است.
این مهم توســط 10 منطقه عملیاتی شامل منطقه 1 )خوزستان(، 
منطقه 2 )اصفهان(، منطقه ۳ )تهران(، منطقه 4 )خراسان(، منطقه ۵ 
)فارس(، منطقه 6 )هرمزگان(، منطقه ۷ )همدان(، منطقه 8 )آذربایجان 

شرقی(، منطقه 9 )مازندران( و منطقه 10 )بوشهر( انجام می شود.
رسالت منطقه هشت گاز کشور دریافت گاز طبیعی از مناطق ۳، ۷ و 
9 و منابع خارجی )جمهوری آذربایجان( و انتقال ایمن و پایدار به مبادی 
مصارف داخلی کشور و پایانه های صادراتی )کشورهای ترکیه، جمهوری 
خود مختار نخجوان و جمهوری ارمنســتان( و همچنین بهره برداری و 

نگهداری خطوط لوله است.
شرکت پاالیش نفـــت تبریز نیز در سـال 1۳۵۳ طراحـی و پـس از 
اتمـام مـراحل احداث در بهــمن ســال 1۳۵6 با ظرفیـت اسـمی 80 
هزار بشـــکه در روز راه انـدازی شـد. افزایـش ظرفیـت تولیـد به 110 
هزار بشکه در سال 1۳۷1 با تالش کارشناسان و متخصصان داخلی، برگ 

زرینی است که در این شرکت رقم خورد.
شـرکـت پاالیـش نفـت تبریـز هـــم اکنـون سهـم حـدود هفت 
درصـــدی از تـوان تصـفیه نفـت خـام کـل کشـــور را با تبـدیل به 
فـرآورده هـای اصلی و ویژه به خود اختصاص داده و تأمیـن بخـشی از 
سوخـت مایـع مورد نیـاز شـمال غـرب کشــور )اسـتان های آذربایجان 

شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و کردستان( را برعهده دارد.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز:

ضریب ایمنی خط ۱۲ اینچ انتقال گاز انشعاب پاالیشگاه تبریز افزایش یافت
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7راهکارمارکتینگدردنیایخوراکیها!)قسمتدوم(
• اپ یلپ )Yelp(: اپ یلپ یک مسیریاب به معنای دقیق کلمه نیست. در عوض اطالعات کامل رستوران ها، 
مراکز درمانی، س��الن های زیبایی، مراکز تجاری و هزار و یک مورد دیگر را پیش پای کاربرانش قرار می دهد. 
نظرات صادقانه و بی نهایت زیاد کاربران درباره هر مرکز تجاری باعث شده تا یلپ گزینه اصلی اغلب مردم برای 

پیدا کردن رستوران یا به طور کلی برندهای حوزه غذا باشد. 
• سایت زوماتو )Zomato(: این روزها هر صنعت بزرگی یک سایت رسمی و اختصاصی برای خودش دارد. 
سایت زوماتو هم برای بررسی و مقایسه تخصصی رستوران ها وارد دنیای کسب و کار شده است. شما در این 
سایت با فهرست بلند باالیی از رستوران های مختلف و نظرات کاربران رو به رو هستید. البته تا یادمان نرفته 
بگوییم یک ستون اختصاصی هم در این سایت برای منتقدان صنعت غذا وجود دارد. این یعنی شما می توانید 

با خیال راحت برترین رستوران های دنیا را از لیست این سایت انتخاب کنید. 
• تریپ ادوایزر )Trip Advisor(: تریپ ادوایزر یکی از س��ایت های محبوب در بین گردش��گران حرفه ای 
سراسر دنیا محسوب می شود. خیلی از مردم وقتی برای بازدید از جاذبه های توریستی شال و کاله می کنند، 
اول از همه در تریپ ادوایزر آدرس بهترین رس��توران ها، هتل ها و دیگر مکان های جذاب را پیدا می کنند. در 
این میان رستوران یا کسب و کار مرتبط با صنعت غذای شما می تواند خیلی خوب از این سیستم برای جلب 

مشتریان تازه از سراسر دنیا استفاده کند. 
6.توسعههویتبرند:مشتریانشماراچطوربهیادمیآورند؟

اسم بعضی از برندها طوری ملکه ذهن مردم است که حتی اگر تا 100 سال آینده هم هیچ فعالیت بازاریابی 
و تبلیغاتی نداش��ته باش��ند، باز هم کسی جای شان را نمی گیرد. ش��اید پیش خودتان فکر کنید این سناریو 
بی نهایت غیرممکن یا فقط مخصوص برندهای خوش ش��انس بازار اس��ت، اما ما در روزنامه فرصت امروز نظر 
متفاوتی داریم. برندی مثل کوکاکوال همین که اس��م و لوگویش در یک مرکز تجاری به چش��م بخورد، برای 
همه فروشندگان آن مرکز اعتبار خواهد داشت. بخشی از این واقعیت به خاطر فعالیت بی عیب و نقص چنین 
برندهایی در بازار است. در واقع برندهای کاربلد اجازه نمی دهند حتی آب در دل مشتریان شان تکان بخورد. 
البته بخش دیگر ماجرا مربوط به توانایی و مهارت باالی این برندها در توس��عه هویت ش��ان است. خب انتظار 

ندارید که مشتریان به یک برند بی نام و نشان که تازه از گرد راه رسیده اعتماد کنند؟
ما قبال در روزنامه فرصت امروز درباره هویت برندها کلی با هم گپ زده ایم. اگر یادتان باش��د آن موقع ما هویت 
برند را احساس یا برداشتی توصیف کردیم که مشتریان با مشاهده لوگو یا دیگر نشانه های برندتان به یاد می آورند. 
مثال برند تاکو بل با آن رنگ قرمز لوگویش یادآوری حس شوخ طبعی و در عین حال خوشمزگی است. ماجرا درباره 
برندی مثل آلیو گاردن )Olive Garden( کامال برعکس اس��ت. این رس��توران زنجیره ای بیشتر برای مشتریان 
حس و حال راحتی و خوشگذرانی همراه با خانواده را تداعی می کند. به این ترتیب شما می توانید به سادگی هرچه 
تمام تر با اعضای خانواده تان به یکی از شعبه های این رستوران رفته و مطمئن باشید اوقات خوشی را تجربه خواهید 
کرد.  همانطور که یک کارگردان سینما وقتی دنبال ساخت تازه ترین اثرش است همیشه سلیقه مخاطب هدفش را 
گوشه ذهن دارد، شما هم برای توسعه هویت برندتان باید مخاطب هدف تان را انتخاب کنید. آیا شما به دنبال جلب 
نظر نسل جوان با یک خوراکی ساده و خوشمزه هستید؟ شاید هم یک رستوران زنجیره ای لوکس برای پولدارهای 
مناطق باالشهر راه اندازی کرده اید. در هر صورت حس و حال برند شما باید با سلیقه مخاطب هدف تان جور باشد. 
وگرنه کاله تان حسابی پس معرکه خواهد بود.  اگر نظر ما را بخواهید، توسعه هویت برند بدون حرفه ای شدن در 
روانشناسی رنگ ها هیچ جوره شدنی نیست. مثال رنگ قرمز را در نظر بگیرید؛ این رنگ در همان نگاه اول نظر هر 
کس��ی را جلب خواهد کرد. به عالوه، نش��انه هیجان و شور زندگی نیز هست. پس طبیعی است خیلی از برندهای 
صنعت غذا از طیف قرمز در رنگ لوگوی شان استفاده کنند. در نقطه مقابل، رنگ آبی با احساس امنیت و آرامش 
فراوان قرار دارد. معموال برندهایی که دنبال ایجاد احساس آرامش در مشتریان و جلب نظر خانواده ها هستند، این 
رنگ را روی هوا می قاپند. رنگ نارنجی سبز هم به ترتیب برای القای حس سرگرمی و حس و حال طبیعت کاربرد 
دارد. پس اگر ش��ما یک رستوران با مواد اولیه ارگانیک و مخصوص خانواده ها دارید، می توانید از ترکیب رنگ های 
س��بز و آبی برای لوگوی تان اس��تفاده کنید. این کار به مشتریان نشان می دهد ش��ما چقدر حرفه ای و کاردرست 

هستید. به عالوه، ناخودآگاه مشتریان را به سمت رستوران یا برندتان می کشاند؛ به همین سادگی!
7.همکاریبابقیهبرندها:چهکسیازهمکاریضررکرده؟

همیشه گفته اند »یک دست صدا ندارد« و همکاری می تواند برای همه سودمند باشد. اگر شما قبال تجربه 
همکاری ناموفق با شرکای تان را داشته باشید، احتماال خیلی زود به ما اعتراض می کنید که اصال در بازار از 
این خبرها نیست. جواب ما برای شما در این رابطه مثل روز روشن است. قرار نیست که همکاری نصفه و نیمه 
بدون داشتن قراردادی مشخص باعث دست شستن شما از یکی از طالیی ترین فرصت های بازاریابی در صنعت 
غذا شود. خب اگر قرارداد همکاری شما و برند مورد نظرتان طوری تنظیم شود که مو الی درزش نرود، مگر 

جایی هم برای شکست یا نارضایتی باقی خواهد ماند؟
این روزها در صنعت غذا همه سعی می کنند از یکدیگر کمک بگیرند و پروژه های مشترک را جلو ببرند. مثال فست فود 
دوست داش��تنی دومینوز )Domino’s( برای اینکه دل مش��تریانش را آب کند یک قرارداد همکاری با کوکا کوال بسته 
و فقط نوش��ابه های این برند را همراه با پیتزاهای خوش��مزه اش عرضه می کند. از طرف دیگر بعضی از ش��رکت های تهیه 
غذای آماده و کنسرو نیز افتخارشان استفاده از بهترین برنج های بازار یا حبوبات در دسترس است. اینطوری آنها با عقد 
قراردادهای انحصاری به نوعی با یک تیر دو نشان می زنند؛ هم کیفیت خوراکی های برندشان را کهکشانی می کنند، هم 
اینکه یک بهانه وسوسه برانگیز برای خرید بیشتر دست مشتریان خواهند داد.  اگر هنوز هم شک دارید که همکاری بین 
برندها در صنعت غذا به نفع ش��ان است، احتماال ماجرای همکاری اس��تارباکس و اسپاتیفای خیال تان را راحت می کند. 
همانطور که می ش��ود حدس زد، اس��پاتیفای اصال ارتباطی با صنعت غذا ندارد، اما برای اس��تارباکس شهرت این پلتفرم 
در دنیای موس��یقی کافی بود تا دس��ت به یک همکاری بی نهایت جذاب بزند. بر این اساس عالوه بر اینکه اسپاتیفای به 
کاربرانش شعبه های مختلف استارباکس را معرفی می کند، در شعبه های مختلف استارباکس نیز کدهای مختلف مربوط 
به پخش موس��یقی در اسپاتیفای قرار می گرفت. این یعنی عالقه مندان به انواع نوشیدنی ها که اتفاقا سری هم در دنیای 
موسیقی داشتند، بی برو برگشت در شعبه های مختلف استارباکس دور هم جمع می شدند. شاید باورتان نشود، ولی همین 
کمپین به ظاهر س��اده حاال تبدیل به الگویی برای بقیه برندها در صنعت غذا ش��ده است.  یادتان باشد شما باید همیشه 
براساس سلیقه مشتریان حرکت کنید. پس اگر آنها حتی از یک برند خارج از صنعت غذا هم خوش شان آمد، باید فداکاری 
کرده و خودتان را برای همکاری با چنین برندهایی آماده کنید. اینطوری دیر یا زود تبدیل به یکی از دوست داشتنی ترین 

برندهای دنیای خوراکی ها خواهید شد.
سخنپایانی

 صنعت غذا در عین حال که یکی از متنوع ترین حوزه های کاری محس��وب می شود، سختی های خاص خودش را هم 
دارد. اگر ش��ما تا اینجای کار حوصله به خرج داده اید و با ما همراه بودید، احتماال دیگر بازاریابی در صنعت غذا برای تان 
کار س��خت یا غیرممکنی نیس��ت. حاال نوبتی هم باشد این شما هس��تید که باید نظرتان درباره نکات مورد بحث در این 
مقاله را بگویید. من و همکارانم در روزنامه فرصت امروز امیدواریم نکات مقاله مان به شما کمکی هرچند کوچک در مسیر 
بازاریابی اصولی در صنعت غذا کرده باشد. اگر سوال یا نکته جانبی در این رابطه داشتید، لطفا خجالت را کنار گذاشته و 

مثل همیشه سواالت تان را همین جا مطرح کنید تا ما خیلی سریع به کمک تان بیاییم. 
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ادامه از صفحه 6
همانطور که هر آش��پزی برای تهی��ه پیتزا یا هر غذای 
دیگ��ری دس��تورالعمل خ��اص خ��ودش را دارد، درباره 
پیش��نهاد فروش منحصر به فرد نیز وضعیت ش��ما کامال 
خاص اس��ت. ای��ن پیش��نهاد می تواند از پخ��ت بهترین 
کی��ک ش��کالتی دنیا با خام��ه اضافه تا فرم��ول جادویی 
تهیه کنسروهای خوش��مزه را شامل شود. یک مثال رک 
و پوس��ت کنده در ای��ن رابطه تجربه برن��د KFC )همان 
کنتاک��ی خودمان!( اس��ت. مزیت اصلی این برند س��رخ 
کردن مرغ به ش��یوه ای خاص با یک ادویه محرمانه است. 
همین امر هم موجب شده تا مردم سراسر دنیا برای خرید 
مرغ های س��رخ کرده این برند صف بکش��ند. یادتان باشد 
شما الزم نیس��ت دنبال یک مزیت انقالبی باشید؛ همین 
که مشتریان با ش��نیدن مزیت شما اندکی وسوسه شوند 
و چند روزی هم ذهن شان درگیر برندتان باشد، به اندازه 

کافی رضایت بخش خواهد بود. 
ای��ن روزها روش های بازاریاب��ی و تبلیغات برای برندها 
بی نهایت افزایش پیدا کرده اس��ت. از تبلیغات تلویزیونی 
و تابلوه��ای کن��ار زمین در مس��ابقات ورزش��ی گرفته تا 
ش��بکه های اجتماعی، همه و همه دم دس��ت برندهاست. 
در ای��ن بی��ن فعاالن صنعت غ��ذا تمایل بیش��تری برای 
اس��تفاده از این ابزارها دارند. البته اگر ش��ما بودجه تان از 
قبل خرج شده و وضعیت مالی بی نهایت فشرده ای دارید، 
حساب تان جدا خواهد بود. اش��تباه نکنید، منظور ما این 
نیست که ش��ما نمی توانید برای کسب و کارتان بازاریابی 
کنید، بلک��ه فقط باید روش کارت��ان را عوض کنید. یک 
ایده بازاریابی جذاب در این بین می تواند تجربه رستوران 
زنجیره ای بسکین- رابین )Baskin- Robbins( باشد. 
این رستوران برخالف آنچه مشتریانش انتظار دارند، فقط 
بس��تنی و کیک می فروشد. آن هم نه هر مدلی، بلکه فقط 
از مواد اولیه گیاهی و مناس��ب برای گیاهخواران استفاده 
می کنند. برای اینکه خیال مشتریان هم راحت باشد، این 
نکته را با فونت بزرگ روی بس��ته بندی سفارش��ات درج 
می کنند. ش��اید این کار برای خیلی ها بی نهایت کلیشه ای 
یا حتی عجیب باش��د، اما همین ایده و اس��تفاده خالقانه 
از بس��ته بندی محصوالت برای بازاریابی مدیران بسکین- 
رابین را تبدیل به مولتی میلیونرهای بزرگی کرده است. 

اگر برندی مثل بس��کین- رابین توانس��ته با یک تغییر 
کوچک در بس��ته بندی محصوالتش کلی گرد و خاک به 
پا کند، پس چرا ش��ما نتوانید با همین دس��ت فرمون به 
رویاهای تان در صنعت غذا دس��ت پیدا کنید؟ تنها کاری 
ک��ه در این بین باید انجام دهی��د، تغییر زاویه دیدتان به 
مس��ائل اطراف یا به قول فرنگی ها تفکر خارج از چارچوب 
اس��ت. اینطوری بدون اینکه حتی ی��ک دالر اضافه خرج 
کنی��د، فرمول طالی��ی بازاریابی ب��رای برندت��ان را پیدا 

خواهید کرد. 
4.برگزاریرویدادهایمرتبطباصنعتغذا:
ایدهایساده،کمخرجوبینهایتجذاب

اگر شما هم از دس��ت ایده ها و اصول بازاریابی پیچیده 
در صنعت غذا خسته شده اید، این بخش کامال مخصوص 
شماس��ت. بی ش��ک برای یکبار هم که ش��ده ب��ه عنوان 
کارآفری��ن صنع��ت غذا به این فکر کرده ای��د که چرا باید 
این همه برای معرفی خوراکی های تان به مشتریان دردسر 
بکشید. انگار بازاریابی در دنیای خوراکی ها بیشتر از اینکه 
کار برنده��ا را راحت کند، یک بار اضافه روی دوش ش��ان 
قرار می دهد. هرچه باش��د تولید یک خوراکی خوش��مزه 
به س��ختی صعود به قله اورس��ت نیس��ت و با این حساب 
بازاریابی برای آن هم نباید چندان س��خت باشد. پیشنهاد 
م��ا در روزنامه فرصت امروز برای چنین وضعیت عجیب و 
غریب��ی فقط یک عبارت بی نهایت کوتاه اس��ت: برگزاری 

رویدادهای جذاب!
این روزها در چهار گوش��ه دنیا کل��ی رویداد مختلف و 
هیجان انگیز برگ��زار می ش��ود. از رویدادهای هنری مثل 
جش��نواره ک��ن و اس��کار گرفته تا مس��ابقات ورزش��ی و 
همایش ه��ای تجاری، همگی در یک ماراتن بی پایان برای 
جلب نظر افراد عالقه مند با هم رقابت می کنند. بی ش��ک 
یک رس��توران نه جایی در فس��تیوال ک��ن دارد و نه در 
رویدادهای ورزش��ی از آن استقبال خواهد شد. در عوض 
ش��ما می توانید رویداد خاص خودتان را ایجاد کنید. خب 
مگر کس��ی هم هست که اسم یک رویداد تازه در صنعت 
غذا به گوش��ش بخورد و ب��رای امتحان ک��ردن غذاهای 
رنگارن��گ هم که ش��ده گذرش به س��مت محل برگزاری 

این رویداد نیفتد. 
 ش��اید پیش خودتان فکر کنید برگ��زاری یک رویداد 
در صنعت غذا هم می تواند دردس��رهای خاص خودش را 
داش��ته باش��د، اما نظر ما کامال متفاوت است. شما کافی 
اس��ت موضوع رویدادتان را مش��خص کنی��د و از چند تا 
برن��د همکار و بعضی از کارش��ناس های م��واد غذایی هم 
برای حضور در مراس��م دعوت کنید. مثال اگر قصد دارید 
از س��ری جدید کوکی های ش��رکت تان رونمایی کنید، بد 
نیست از چند تا رس��توران یا کافی شاپ هم دعوت کنید 
تا در رویدادتان ش��رکت کنن��د. اینطوری هم آنها فرصت 
معرفی کس��ب و کارش��ان را پیدا می کنند، هم ش��ما در 
عین برگزاری یک رویداد فرصت بازاریابی برای محصوالت 
تازه ت��ان در انواع کافی ش��اپ ها و رس��توران ها را خواهید 
داشت. این یعنی یک معامله برد- برد برای همه طرفین!

اگر ش��ما از آن دس��ت کارآفرینانی هستید که همیشه 
وس��واس خاصی برای بهترین بودن دارن��د، توصیه ما به 
شما بی خیال شدن این ماجرا، دست کم در برگزاری یک 
رویداد، است. باور کنید یا نه، هر چقدر کار را به خودتان 
س��خت بگیرید، واقعا مس��یرتان پر از س��نگ های بزرگ 
می ش��ود. پس یک لطفی به خودتان بکنید و فقط و فقط 
همان کارهایی که در باال گفتیم را برای برگزاری مراس��م 
در نظ��ر بگیرید. قول می دهیم هیچ اتف��اق بدی نیفتد و 

همه چیز مثل ساعت دقیق پیش برود. 

5.قراردادنبرنددرمسیریابهاوسایتهایمرجع:
سادهسازیدسترسیمشتریانبهدنیایخوراکیها!

مس��یریاب هایی مثل گوگل مپ دیگ��ر فقط برای پیدا 
کردن س��ریع ترین مس��یر ممکن کاربرد ندارند. در عوض 
خیلی از مردم وقتی حوصله شان سر می رود یا دنبال یک 
کافه تازه هس��تند، ش��روع می کنند اپ های مسیریاب را 
زیر و رو کردن. اگر به این مس��ئله امکان جس��ت و جوی 
پیش��رفته انواع رس��توران، کافه و دیگ��ر مراکز تجاری را 
اضاف��ه کنیم، آن وق��ت با یک منب��ع بازاریابی مهم برای 
برندهای حوزه غذا رو به رو خواهیم بود؛ به همین سادگی.
خیلی از رستوران دارها فکر می کنند مردم از قبل برای 
پیدا کردن یک رستوران درجه یک کلی تحقیق می کنند 
و بعد از یک مس��ابقه حذفی نفس��گیر فق��ط و فقط یک 
رس��توران باقی می ماند. ما اصال دوست نداریم آنهایی که 
این طوری فکر می کنند را ناامید کنیم، اما واقعیت کامال 
جور دیگری اس��ت. اغلب مردم در لحظه یک رستوران یا 
محص��ول خوراکی را انتخاب می کنند. اگر هم در این بین 
خیلی به خودش��ان زحمت بدهند، قبل از خرید سری به 
مس��یریاب ها و س��ایت های تخصصی خوراکی می زنند. با 
این حساب اگر شما در مسیریاب ها و سایت های تخصصی 
یک صندلی در قسمت VIP برای خودتان داشته باشید، 

همیشه جلوی چشم مشتریان خواهید بود. 
در دنیایی که تکنولوژی های دیجیتال روز به روز بخش 
بیش��تری از زندگی م��ردم را در بر می گی��رد، دیگر هیچ 
چیز به گذش��ته نیس��ت. این روزها کلی اپ مختلف برای 
کمک به مردم در زمینه تصمیم گیری های ریز و درش��ت 
زندگی ش��ان وجود دارد. اگر شما دوست دارید در صنعت 
غذا همیشه یکه تاز باشید، باید خیلی زود بهترین اپ های 
ای��ن حوزه را پیدا کرده و اکانت رس��می برای برندتان در 
آنه��ا ایجاد کنی��د. ما در این بخش برای اینکه کار ش��ما 
خیلی سخت نشود، یک فهرست جمع و جور از این اپ ها 
و چند تا س��ایت دیگر برای تان تهی��ه کرده ایم. پس لطفا 

این موارد را گوشه ذهن تان داشته باشید:
• اپ یل��پ )Yelp(: اپ یلپ یک مس��یریاب به معنای 
دقیق کلمه نیس��ت. در عوض اطالعات کامل رستوران ها، 
مراکز درمانی، س��الن های زیبایی، مراک��ز تجاری و هزار 
و ی��ک مورد دیگ��ر را پیش پای کاربران��ش قرار می دهد. 
نظرات صادقانه و بی نهای��ت زیاد کاربران درباره هر مرکز 
تجاری باعث ش��ده تا یلپ گزین��ه اصلی اغلب مردم برای 
پیدا کردن رس��توران یا به طور کل��ی برندهای حوزه غذا 

باشد. 
• س��ایت زومات��و )Zomato(: این روزه��ا هر صنعت 
بزرگ��ی یک س��ایت رس��می و اختصاصی ب��رای خودش 
دارد. س��ایت زوماتو هم برای بررس��ی و مقایسه تخصصی 
رس��توران ها وارد دنیای کس��ب و کار شده است. شما در 
این سایت با فهرست بلند باالیی از رستوران های مختلف 
و نظ��رات کاربران رو به رو هس��تید. البته تا یادمان نرفته 
بگویی��م یک س��تون اختصاصی هم در این س��ایت برای 
منتقدان صنعت غذا وجود دارد. این یعنی شما می توانید 
با خیال راحت برترین رس��توران های دنیا را از لیست این 

سایت انتخاب کنید. 
• تریپ ادوایزر )Trip Advisor(: تریپ ادوایزر یکی 
از سایت های محبوب در بین گردشگران حرفه ای سراسر 
دنیا محسوب می شود. خیلی از مردم وقتی برای بازدید از 
جاذبه های توریستی شال و کاله می کنند، اول از همه در 
تریپ ادوایزر آدرس بهترین رس��توران ها، هتل ها و دیگر 
مکان های جذاب را پیدا می کنند. در این میان رس��توران 
یا کسب و کار مرتبط با صنعت غذای شما می تواند خیلی 
خوب از این سیس��تم برای جلب مشتریان تازه از سراسر 

دنیا استفاده کند. 
6.توسعههویتبرند:مشتریانشماراچطوربهیاد

میآورند؟
اس��م بعضی از برندها طوری ملکه ذهن مردم است که 
حتی اگر تا 100 س��ال آینده هم هی��چ فعالیت بازاریابی 
و تبلیغاتی نداش��ته باش��ند، باز هم کس��ی جای ش��ان را 
نمی گیرد. ش��اید پی��ش خودتان فکر کنید این س��ناریو 
بی نهای��ت غیرممکن یا فقط مخص��وص برندهای خوش 
ش��انس بازار اس��ت، اما ما در روزنامه فرص��ت امروز نظر 
متفاوت��ی داریم. برن��دی مثل کوکاکوال همین که اس��م 
و لوگوی��ش در ی��ک مرکز تجاری به چش��م بخورد، برای 
همه فروش��ندگان آن مرکز اعتبار خواهد داش��ت. بخشی 
از ای��ن واقعیت به خاطر فعالی��ت بی عیب و نقص چنین 
برندهایی در بازار اس��ت. در واقع برنده��ای کاربلد اجازه 
نمی دهن��د حتی آب در دل مشتریان ش��ان تکان بخورد. 
البت��ه بخش دیگر ماجرا مربوط به توانایی و مهارت باالی 
این برندها در توسعه هویت شان است. خب انتظار ندارید 
که مشتریان به یک برند بی نام و نشان که تازه از گرد راه 

رسیده اعتماد کنند؟
ما قب��ال در روزنامه فرصت امروز درب��اره هویت برندها 
کلی با هم گپ زده ایم. اگر یادتان باشد آن موقع ما هویت 
برند را احساس یا برداشتی توصیف کردیم که مشتریان با 
مش��اهده لوگو یا دیگر نشانه های برندتان به یاد می آورند. 
مثال برن��د تاکو بل ب��ا آن رنگ قرمز لوگوی��ش یادآوری 
حس ش��وخ طبعی و در عین حال خوشمزگی است. ماجرا 
 )Olive Garden( درب��اره برن��دی مث��ل آلی��و گاردن
کامال برعکس اس��ت. این رستوران زنجیره ای بیشتر برای 
مش��تریان حس و ح��ال راحتی و خوش��گذرانی همراه با 
خان��واده را تداعی می کند. به این ترتیب ش��ما می توانید 
به س��ادگی هرچ��ه تمام تر با اعض��ای خانواده تان به یکی 
از ش��عبه های این رس��توران رفته و مطمئن باشید اوقات 

خوشی را تجربه خواهید کرد. 
همانطور که یک کارگردان س��ینما وقتی دنبال ساخت 
تازه ترین اثرش اس��ت همیشه س��لیقه مخاطب هدفش را 
گوشه ذهن دارد، شما هم برای توسعه هویت برندتان باید 
مخاطب هدف تان را انتخاب کنید. آیا شما به دنبال جلب 

نظر نسل جوان با یک خوراکی ساده و خوشمزه هستید؟ 
شاید هم یک رستوران زنجیره ای لوکس برای پولدارهای 
مناطق باالش��هر راه اندازی کرده اید. در هر صورت حس و 
حال برند شما باید با سلیقه مخاطب هدف تان جور باشد. 

وگرنه کاله تان حسابی پس معرکه خواهد بود. 
اگر نظر ما را بخواهید، توسعه هویت برند بدون حرفه ای 
شدن در روانشناسی رنگ ها هیچ جوره شدنی نیست. مثال 
رن��گ قرمز را در نظ��ر بگیرید؛ این رن��گ در همان نگاه 
اول نظر هر کس��ی را جلب خواهد کرد. به عالوه، نش��انه 
هیجان و شور زندگی نیز هست. پس طبیعی است خیلی 
از برندهای صنعت غذا از طیف قرمز در رنگ لوگوی ش��ان 
استفاده کنند. در نقطه مقابل، رنگ آبی با احساس امنیت 
و آرام��ش ف��راوان قرار دارد. معم��وال برندهایی که دنبال 
ایجاد احساس آرامش در مشتریان و جلب نظر خانواده ها 
هس��تند، این رن��گ را روی هوا می قاپن��د. رنگ نارنجی 
س��بز هم به ترتیب ب��رای القای حس س��رگرمی و حس 
و حال طبیعت کاربرد دارد. پس اگر ش��ما یک رس��توران 
با م��واد اولی��ه ارگانیک و مخص��وص خانواده ه��ا دارید، 
می توانید از ترکیب رنگ های س��بز و آبی برای لوگوی تان 
اس��تفاده کنید. این کار به مش��تریان نشان می دهد شما 
چقدر حرفه ای و کاردرس��ت هستید. به عالوه، ناخودآگاه 
مش��تریان را به سمت رس��توران یا برندتان می کشاند؛ به 

همین سادگی!
7.همکاریبابقیهبرندها:چهکسیازهمکاری

ضررکرده؟
همیش��ه گفته اند »یک دس��ت صدا ندارد« و همکاری 
می تواند برای همه س��ودمند باش��د. اگر شما قبال تجربه 
همکاری ناموفق با ش��رکای تان را داش��ته باشید، احتماال 
خیل��ی زود به ما اعتراض می کنید که اصال در بازار از این 
خبرها نیس��ت. جواب ما برای شما در این رابطه مثل روز 
روشن اس��ت. قرار نیست که همکاری نصفه و نیمه بدون 
داشتن قراردادی مشخص باعث دست شستن شما از یکی 
از طالیی ترین فرصت های بازاریابی در صنعت غذا ش��ود. 
خب اگر قرارداد همکاری شما و برند مورد نظرتان طوری 
تنظیم ش��ود که مو الی درزش نرود، مگر جایی هم برای 

شکست یا نارضایتی باقی خواهد ماند؟
این روزها در صنعت غذا همه سعی می کنند از یکدیگر 
کم��ک بگیرند و پروژه های مش��ترک را جل��و ببرند. مثال 
فست فود دوست داش��تنی دومینوز )Domino’s( برای 
اینکه دل مش��تریانش را آب کند یک قرارداد همکاری با 
کوکا کوال بس��ته و فقط نوش��ابه های این برند را همراه با 
پیتزاهای خوشمزه اش عرضه می کند. از طرف دیگر بعضی 
از ش��رکت های تهیه غذای آماده و کنسرو نیز افتخارشان 
اس��تفاده از بهترین برنج های بازار یا حبوبات در دسترس 
است. اینطوری آنها با عقد قراردادهای انحصاری به نوعی 
ب��ا یک تیر دو نش��ان می زنند؛ هم کیفی��ت خوراکی های 
برندش��ان را کهکش��انی می کنن��د، هم اینکه ی��ک بهانه 
وسوسه برانگیز برای خرید بیشتر دست مشتریان خواهند 

داد. 
اگر هنوز هم ش��ک دارید که هم��کاری بین برندها در 
صنعت غذا به نفع ش��ان اس��ت، احتماال ماجرای همکاری 
اس��تارباکس و اس��پاتیفای خیال ت��ان را راح��ت می کند. 
همانطور که می شود حدس زد، اسپاتیفای اصال ارتباطی با 
صنعت غذا ندارد، اما برای استارباکس شهرت این پلتفرم 
در دنیای موس��یقی کافی بود تا دس��ت به یک همکاری 
بی نهای��ت ج��ذاب بزن��د. بر این اس��اس عالوه ب��ر اینکه 
اس��پاتیفای به کاربرانش ش��عبه های مختلف استارباکس 
را معرفی می کند، در ش��عبه های مختلف استارباکس نیز 
کدهای مختلف مربوط به پخش موس��یقی در اسپاتیفای 
قرار می گرفت. این یعنی عالقه مندان به انواع نوشیدنی ها 
که اتفاقا س��ری هم در دنیای موس��یقی داش��تند، بی برو 
برگشت در ش��عبه های مختلف استارباکس دور هم جمع 
می شدند. شاید باورتان نشود، ولی همین کمپین به ظاهر 
س��اده حاال تبدیل به الگویی برای بقیه برندها در صنعت 

غذا شده است. 
یادتان باشد شما باید همیشه براساس سلیقه مشتریان 
حرک��ت کنید. پس اگ��ر آنها حتی از ی��ک برند خارج از 
صنع��ت غذا هم خوش ش��ان آمد، باید ف��داکاری کرده و 
خودت��ان را برای همکاری با چنین برندهایی آماده کنید. 
اینطوری دیر یا زود تبدیل به یکی از دوست داشتنی ترین 

برندهای دنیای خوراکی ها خواهید شد.
سخنپایانی

 صنع��ت غ��ذا در عین حال ک��ه یک��ی از متنوع ترین 
حوزه های کاری محس��وب می ش��ود، س��ختی های خاص 
خ��ودش را هم دارد. اگر ش��ما تا اینج��ای کار حوصله به 
خ��رج داده اید و با ما همراه بودید، احتماال دیگر بازاریابی 
در صنعت غذا برای تان کار س��خت یا غیرممکنی نیست. 
حاال نوبتی هم باش��د این ش��ما هس��تید که باید نظرتان 

درباره نکات مورد بحث در این مقاله را بگویید.
من و همکارانم در روزنامه فرصت امروز امیدواریم نکات 
مقاله مان به شما کمکی هرچند کوچک در مسیر بازاریابی 
اصولی در صنعت غذا کرده باشد. اگر سوال یا نکته جانبی 
در این رابطه داشتید، لطفا خجالت را کنار گذاشته و مثل 
همیش��ه سواالت تان را همین جا مطرح کنید تا ما خیلی 

سریع به کمک تان بیاییم. 
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