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چرابنگاههایکوچکومتوسطدربحرانکروناتابنیاوردهاند؟

آزمون تاب آوری 
کسب و کارها

فرصت امروز: همه گیری کرونا، آسیب های اقتصادی و اجتماعی زیادی به دنبال داشته و عالوه بر تلفات انسانی 
و م��رگ و می��ر کرونایی، بنگاه های بزرگ و کوچک جهان را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. برای بنگاه های کوچک 
و متوس��ط با منابع کمیاب، دوام آوردن در ش��رایط مخاطره آمیز همه گیری کرونا بسیار چالش برانگیز بود، چراکه 
بیشترین آسیب ها بر همین بنگاه ها وارد شد و طبق مطالعات انجام شده، 60 درصد از کسب وکارهای خرد و 57 
درصد از کسب و کارهای کوچک تحت تاثیر تبعات بحران کرونا قرار گرفتند؛ حال آنکه این رقم برای بنگاه های...
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فرصتامروز:روزهایرکودیبورستهراندرحالیهمچنانادامهداردکهچشـمامیدتحلیلگرانبه
گزارشهایبهاریشـرکتهادرسامانهکدالدوختهشـدهتابلکهزمینهسازمحرکیقویوسوختی

جدیدبرایپایانرکودفرسایشیبورسباشد.اهمیتاینگزارشهایفصلیبهحدیاستکه
دماسنجاصلیتاالرشیشهایدرشروعسال1401بههمتانتشارهمینگزارشهایمثبت...

چشمامیدبورسبازانبهگزارشهایفصلیشرکتهاست

چرخش فصلی بورس؟

نگــــاه
بیانیهمشترک3سازمان

جهانی:
محدودیتهای

تجاریرارفعکنید
س��ه نهاد جهانی خواس��تار 
رف��ع محدودیت  ه��ای تجاری 
شدند. سازمان تجارت جهانی 
)WTO(، صندوق بین  المللی 
پول )IMF( و بانک جهانی در 
بیانیه ای مشترک اعالم کردند 
ک��ه ح��ذف محدودیت  ه��ای 
تجاری با به حداقل رس��اندن 
اخت��الالت عرض��ه و کاه��ش 
قیمت  ه��ا، از ش��دت بح��ران 
جهانی غ��ذا می  کاهد. در این 
بحران  اس��ت:  آم��ده  بیانی��ه 
س��ال ۲00۸ به ما آموخت که 
تحمیل محدودیت  های تجارت 
جهانی مس��تقیما ب��ه افزایش 
قیم��ت م��واد غذای��ی منجر 
می  شود. حذف محدودیت  های 
صادراتی و اتخ��اذ فرآیندهای 
مجوزهایی  صدور  و  بازرس��ی 
هس��تند،  انعطاف  پذیرتر  ک��ه 
به کاه��ش اخت��الالت عرضه 
و کاه��ش قیمت  ه��ا کم��ک 
می  کن��د. تس��هیل تج��ارت و 
بهبود عملکرد و انعطاف پذیری 
بازاره��ای جهانی ب��رای مواد 
غذای��ی و کش��اورزی، ام��ری 
کلی��دی اس��ت. ای��ن بیانی��ه 
بانک  وب س��ایت  در  مشترک 
جهانی منتش��ر ش��د و توسط 
دیوی��د مالپ��اس، رئیس بانک 

ب��ه هم��راه  جهان��ی 
2کریستالینا جورجیوا...

۲0 ذوالحجه 1443 - س�ال هفتم
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فرصت امروز: »توسعه در ایران با مانع بزرگی روبه روست. شاید 
تا اطالع ثانوی نتوان گام های بزرگی برای توس��عه برداش��ت اما 
نبای��د از تاریخ، از جامعه و از ایران ناامید ش��د.« این را »مقصود 
فراس��تخواه« می گوید. او مدت هاست که در آثارش به خصوص 
در کتاب »ما ایرانیان« و »مس��ئله ایران« از ذره ای شدن جامعه 
سخن می گوید و نسبت به پایان اجتماع در ایران هشدار می دهد. 
به گفته این جامعه ش��ناس، »توس��عه در ایران ب��ا موانع بزرگ 
س��اختاری مواجه اس��ت و اتفاقا برای رفع این موانع بزرگ باید 
به جزییات کوچک توجه کرد.« فراستخواه صبور است و امیدوار 
و برای همین از آهس��ته و پیوس��ته رفتن می گوید و بر خالقیت 
جامعه تاکید می کند. جدیدترین کتاب او که نهم تیرماه در خانه 
اندیشمندان علوم انسانی رونمایی شد، »روایت مقصود فراستخواه 
از مسئله توسعه در ایران« نام دارد که دومین کتاب از مجموعه 
کتاب های »مس��ئله توس��عه در ایران« اس��ت. اولین کتاب این 
مجموعه با نام »روایت محمود )س��ریع القلم( از مسئله توسعه در 
ایران« در میانه سال گذشته منتشر شد. دبیری علمی مجموعه 
برعهده »محسن رنانی« است و تاکنون تدوین ۲6 روایت آن آغاز 
شده اس��ت. رنانی در مراسم رونمایی از کتاب فراستخواه، درباره 
اینکه از میان این روایت ها کدامیک می تواند به برون رفت جامعه 
ایران از بحران بینجامد، به »روایت مقصود« اش��اره کرد و گفت: 
»هر روای��ت برای یک برهه خاص از تاریخ ای��ران کاربرد دارد و 
نباید انتظار داشت تئوری یک صاحبنظر مثال برای کل 100سال 
اخیر جواب دهد. امروز که در میانه بحرانیم و افق نداریم... روایتی 
که بتواند راهکار دهد و نس��خه بنویسد، »روایت مقصود« است؛ 
به ویژه مسئله تأکید دکتر فراستخواه بر کنشگر مرزی.« آنچه در 
ادامه می خوانید، بندهایی از صحبت های فراستخواه در گفت وگو 

با ماهنامه »آینده نگر« است.
روایتمقصودفراستخواهازتوسعه

»دولت و نهاد قدرت در ایران، سازمان اجتماعی مثل نهادهای 
صنفی و حرفه ای و مدنی را قلمرو مس��تعمره خود قرار داده اند؛ 
یعن��ی دولت اصرار به »قلمروافزایی« خود دارد و از س��وی دیگر 
از حوزه ه��ای دیگ��ر جامع��ه »قلمروزدایی« می کن��د. البته این 
»قلمروافزایی« به معنای این نیس��ت که مقبولیت دولت افزایش 
پیدا می کند. حتی باید تأکید کنیم که کارایی و اثربخشی دولت 
هم ب��ا »قلمروافزایی« باالتر نمی رود. اثربخش��ی و کارایی باال با 
»قلمروافزایی« محقق نمی شود. به نوعی به سمت کنترل مطلق 
دولت حرکت می کنیم. نگاه من به مسئله این است که دولت به 
دنبال »قلمروافزایی« اس��ت و جامعه م��دام قلمروهای خود را از 
دس��ت می دهد و مکان و قلمروهای خود را از ید اختیار خود به 
دول��ت واگذار می کند. اگر بخواهیم نهادهای صنفی و حرفه ای     و 
مدنی به مسئله عمومی تبدیل شود، راه موجود »قلمروافزایی« به 
جامعه است. جامعه باید »قلمروزایی« کند و قلمرو مستعمراتی 
خود را از دست دولت آزاد کند . در زایش قلمرو است که نهادهای 
صنفی و حرفه ای     و مدنی به مسئله عمومی تبدیل می شود. برای 
توضیح این مس��ئله باید به منطق بی نهایت کوچک ها پی ببریم؛ 
از جهت همین منطق به اس��تراتژی آزاد کردن قلمروها و زایش 
اجتماعی و فعال کردن حوزه قلمروها و تقویت سازمان اجتماعی 

خودگردان می رسیم.
در کت��اب »م��ا ایرانیان« فصلی هس��ت که تاری��خ معاصر و 
مش��کالت آن بررسی شده اس��ت .     من در آنجا نگاهی به محیط 
نهادهای اجتماعی داش��تم و بحث »ضعف گروه های انجمنی« را 
مشروحا آورده ام. مشکل در ایران، ضعف گروه های انجمنی است. 

گروه های انجمنی را آنجا تعریف کرده و توضیح داده ام که همین 
نهادهای صنفی و حرفه ای     و مدنی هستند. به طور کلی، گروه های 
اجتماعی که ساخت مندی جامعه را شکل می دهند، به گروه های 
رسمی و غیررسمی تقسیم می ش��وند. گروه های رسمی معموال 
بزرگ، ثبت ش��ده، حقوقی و با اعضای مش��خص هستند ،     در دو 
 .)Institutional( و نهادی )Associational( شکل انجمنی
نمون��ه ای     از گروه های رس��می از نوع انجمن��ی، همین صنف ها، 
حرفه ها و نهادهای مدنی هس��تند و نمونه ای     از گروه های رسمی 
از نوع نهادی ،     سازمان های دولتی و فرادولتی و نظامی و مانند آن 
هس��تند که در ایران بیش از حد متمرکز و ناکارآمد و مبتنی بر 
یک ایدئولوژی یک جانبه ش��ده است و اثربخشی و مشروعیتش 

مخدوش گشته است.
خألسازماناجتماعیدرایران

مشکل در ایران، ضعیف ماندن گروه های رسمی انجمنی است. 
نهاده��ای صنفی و حرف��ه ای، اصناف و حرفه ها و س��ازمان های 
مدنی بخشی از س��ازمان اجتماعی هستند که االن این سازمان 
اجتماعی در ایران ضعیف و در قلمرو مس��تعمره دولت خواسته 
می ش��ود. ضعف س��ازمان اجتماعی در گروه ه��ا و اصناف و همه 
ارکان آن، خود را نشان می دهد. گروه های رسمی انجمنی، خیلی 
در خودگردانی جامعه )Social Autonomy( مهم هس��تند. 
سازمان اجتماعی از این طریق می تواند توسعه یابد و به پشتگرمی 
آن است که توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ممکن 
می ش��ود. در ایران آیین جوانمردی، پشتوانه هنجاری و اخالقی 
برای شکل گیری صنف ها بوده است. صنف ها در تاریخ در مسائل 
شهر خود، نقش های مهم دارند، مثل کلوها در اصفهان. در اروپا، 
چین و ژاپن هرچه پویایی اجتماعی باالتر رفته اس��ت، گروه های 

رسمی نوع انجمنی بیشتر و فعال تر هستند و این امر سبب شده 
تقسیم  کار اجتماعی بیشتر و سازمان اجتماعی قوی تر باشد. اگر 
به اروپا و چی��ن و ژاپن نگاهی بیندازیم - با اینکه در فردگرایی، 
جمع گرایی و دموکراسی سه فرهنگ و سه جامعه بسیار متفاوت 
هستند - در همه اینها قدرتی در سازمان اجتماعی می بینید. در 
چین این سازمان اجتماعی دست کم معجزه اقتصادی نوع چینی 
را پش��تیبانی می کند و در ژاپن و در اروپا نیز س��ازمان نیرومند 
اجتماعی شان هست که به شکل دیگری در توسعه و دموکراسی 
آنها اثرگذار اس��ت. آنچه در هر سه با وجود تفاوت های شان مهم 
اس��ت و کم و بیش مشابه است، سازمان قوی جامعه است اما در 
ایران، دولت بر اثر س��اخت خاص تمامی خواهش متاسفانه از این 
س��ازمان اجتماعی »قلمروزدایی« می کند. پس راه این است که 
باید س��ازمان اجتماعی ایران، یعنی انجمن ها و نهادهای صنفی 
و حرفه ای     و مدنی برگردند به خودشان و خود را توانمند بکنند. 
باید به این نکته هم توجه کنیم که اگر ساخت جامعه، فرهنگ، 
س��بک زندگی و دیدگاه های مردم و نهادهای مدنی توسعه یابد، 
جامعه با تعویض گرامر اجتماعی خود، دولت را مجبور به تحول 
می کند. اما برعکس، اگر س��ازمان اجتماعی تقویت نشود، تغییر 
پایدار در توسعه سیاسی نیز پیش نمی رود و مشکالت جامعه به 

نحو پایدار برطرف نمی شود.
مدرنیزاسیونبهجایمدرنیته

مس��یر نو شدگی در ایران به مدرنیزاس��یون از باال و در شکل 
معیوب فروکاس��ته شده اس��ت تا اینکه تجربه مدرنیته در متن 
خود جامعه و س��ازمان اجتماعی باش��د. ما این بخت را نداشتیم 
که تحوالت مدرنیته در ش��هرها و س��ازمان اجتماعی مان رشد و 
توسعه یابد. به جای آن برنامه های مدرنیزاسیون بیشتر از سمت 

دولت به ش��کل  بوروکرا    تیک ادامه می یابد که بعدا گرفتار فساد و 
خودکامگی می شود. مدرنیته به مدرنیزاسیون تقلیل می یابد که 
دولت مجری آن اس��ت و نه اینکه به صورت فرآیندی اجتماعی 
در جامع��ه جریان یابد؛ یعنی جامعه در فرآیند تحول اجتماعی، 
س��اخت دولت مدرن و سازمان اجتماعی خودگردان موفق نبوده 

است.
 »Community« جامعه ایران االن در مرحله ای اس��ت که
)انجمن( در آن از بین می رود. ما افراد هستیم و ظاهرا در جامعه 
حضور داریم، اما یک اجتماع چندان قوی نیس��تیم. مش��ارکت 
شبانه روزی داوطلبانه در ایران و عضویت موثر در انواع سازمان های 
اجتماعی، بسیار پایین تر از متوسط جهان موفق است. ما درگیر 
روند رو به رش��د فردگرایی خودمدار هس��تیم. این با فردگرایی 
نهادینه متفاوت اس��ت که فرد بر حقوق فردی و س��بک زندگی 
خود تأکید دارد و منافع و عالیق خود را از طریق قواعد جمعی و 
منافع عمومی دنبال می کند. من مدت هاست به نوبه خود درباره      
این موضوعات در حد خودم اینجا و آنجا می گویم و می نویس��م 
و می ش��نوم و گفت وگو می کنم و خود را به اش��تراک می گذارم؛ 
مثال در کتاب »ما ایرانیان« و »مس��ئله ایران«. رش��د فردگرایی 
خودم��دار، ایران را با خطر پایان اجتماع مواجه می کند. در ایران 
اف��راد تبدیل ب��ه ذره می ش��وند و »Community« تضعیف 
می ش��ود. هر کس فکر می کند با عقل ابزاری ساده معیشتی اش 
می تواند گلیم خود را از آب بکش��د، روزی با گران ش��دن پراید 
کوچکش، روزی با نوس��ان قیمت مسکن یا ارز یا... عجب افسون 
شده ایم ما. ولی با اینها هیچ انباشتی هیچ بلوغی هیچ توسعه ای 
    اتفاق نمی افتد و به پایداری و به نیکبختی اجتماعی نمی رسیم و 

راه به دهی نمی بریم و در تپه سرگردان می شویم.«

»الگوی توسعه«، »دولت توسعه بخش«، »دولت انتظام بخش«، 
»لزوم استفاده از فشرده دانش بشری« و... اینها مفاهیمی است 
که مدت هاس��ت »کمال اطهاری«، پژوهشگر اقتصاد توسعه بر 
آنها تاکید دارد و می گوید: »پریش��ان گویی سیاسی ها از مسیر 
توسعه به دلیل بی توجهی آنها به دانش است و باید آنها به مسیر 
اصل��ی بازگردند.« به گفته اطه��اری، »دولت ها در ایران عمدتا 
»دولِت بنا« هس��تند تا »دولِت توسعه گرا« و بیشتر برای خود 

»پروژه« تعریف می کنند تا »برنامه.«
این پژوهشگر اقتصاد سیاس��ی با بیان اینکه »جرالد میرر«، 
اقتصاددان توس��عه می گوید کمیاب ترین عامل توس��عه دانش 
است و واقعیت این است که هرچه می گذرد، این عامل کمیاب 
در حوزه سیاس��ی ما حتی کمیاب تر می شود«، می افزاید: »این 
پریشانی ناشی از بحران هایی است که سیاست های غلط گذشته 
آن را به وجود آورده و کم کم راه رفتن گذش��ته را نیز فراموش 
می کنند. »الگوی توس��عه« در درجه اول، دانش توس��عه است. 
مشکل برنامه عمرانی زمان شاه این بود که یکسری فعالیت های 
بزرگ انجام شد. خیلی از آنها در شهر تهران و اصفهان متمرکز 
بود و مبانی قطب های صنعتی را در اراک، تبریز و اهواز ش��کل 
داد، ام��ا این صنایع با صنایع متوس��ط و کوچ��ک رابطه برقرار 

نکرد. باید قبل از ساخت هر صنعتی به مسئله آمایش سرزمین 
توجه می شد، اما وضعیت چنین نبود. بورژوازی صنعتی آن زمان 
خواس��تار این بود که آزادی بیش��تری داشته باشد تا خالقیت 
ش��کل بگیرد؛ جامعه آزاد هم خالق تر می شود، اما تناقض های 

سیاسی این مجال را نداد.«
به عقیده این استاد دانشگاه، »در نتیجه این تناقضات، دولت 
شاهانه با یکدست کردن و ایجاد حزب رستاخیز، مانع خالقیت 
و پرورش نیروی انس��انی ش��د و خیلی زود بس��اط آن برچیده 
شد. در این فرآیند به قول »ژان ژاک روسو«، بعد از اینکه شما 
جهش کردید، وارد دوران بلوغ می شوید و بعد از بلوغ به فراوانی 
می رسید؛ یعنی جامعه در این بلوغ باید دموکراتیک تر شود و به 
سمت اس��تفاده از تمام نیروهای خود برود تا توسعه رخ بدهد. 
»الگوی توسعه« باید این کار را انجام دهد؛ همان کاری که کره 
جنوبی انجام داد. مسیر توسعه چین و حتی آمریکا هم جز این 
نیست. اگر کشوری بخواهد جلوی بلوغ ملتش را بگیرد، حتما با 
واکنش بزرگ تری مواجه می شود، اما برخی این مسئله را درک 
نکردند. بلوکی که در ابتدای انقالب تشکیل می شود اساسا بلوک 
خرده بورژوازی اس��ت و می خواهد به تمای��الت خرده بورژوازی 
گردن بگذارد. خرده بورژوازی انزواطلبی می کند، دید آینده نگر 

ندارد، فکر می  کند با انزوا می تواند به مش��کالت فائق شود، واژه 
توس��عه را به کار می  برد؛ ولی انزواگراس��ت در جهانی که دیگر 

انزوا معنا ندارد.«
اطهاری با اش��اره به غیبت »الگوی توس��عه ایرانی« توضیح 
می دهد: »الگوی کامل برنامه  ریزی توسعه در ایران انجام نشده 
و دانش در این میان مفقود شده است. »الگوی توسعه« کامل، 
توس��عه پایدار است؛ یعنی ش��ما باید محیط زیست را دریابید، 
مش��ارکت را حتما داش��ته باش��ید، رفاه و عدالت را باید داشته 
باشید و رشد اقتصادی را با اینها توأم کنید. »پیکربندی« اینها 
در دوران بل��وغ مهم اس��ت. اصول آن در کش��ورهای مختلف 
به خصوص در کش��ورهای با ش��رایط تاریخی مشخص، همتا و 
هم ت��راز اس��ت، اما »پیکربن��دی« و ترکیب آن ف��رق می کند. 
»الگوی توسعه« این »پیکربندی« را سامان می دهد و خالقیت 

در اینجاست.«
او دول��ت در ای��ران را »دولِت بن��ا« می خواند و با اش��اره به 
جایگزین��ی »پروژه« به جای »برنام��ه« اضافه می کند: »الگوی 
توسعه« ش��بیه مدل یک ماشین می ماند؛ باید همه اجزا با هم 
ارتباط داشته باشند و یک سیستم را تشکیل دهند، اما »پروژه« 
یعنی اینکه شما یکسری قطعات را برای ماشین تولید می کنید 

بدون آنکه مدل داش��ته باش��ید، حتی برنامه نداشته باشید که 
این قطعات در کجا اس��تفاده خواهد ش��د. الگو یعنی تمام این 
کارها براس��اس یک مدل صورت بگی��رد. در ایران به مرور تمام 
اینها از بین رفته اس��ت. چند تا پروژه اجرا می ش��ود، مثال سد 
ساخته می شود، اما اینها بنایی است، پروژه هایی است که سروته 
ندارد و به هیچ الگوی توس��عه ای وابسته نیست. معتقدم دولت 
در ای��ران »دولِت بنا« اس��ت. آنچه در خوزس��تان اتفاق افتاده، 
محص��ول همین نگاه بنایی و پروژه ای اس��ت؛ پروژه های بزرگ 
در آنجا از همه جا بیشتر است، اما خیلی از شهرک های صنعتی 
مدت هاست که تعطیل است و این مربوط به قبل از شیوع کرونا 
و تحریم هاس��ت؛ چ��را؟ به این دلیل که ش��ما نمی توانید هیچ 
صنعتی را بدون آنکه صادرات داشته باشد، زنده نگه دارید. این 
نکته را »کارل مارکس« به طبقه کارگر فرانسه در قرن نوزدهم 
می گفت، پیش از جهانی ش��دن. تولید صنعتی باید صادر شود. 
فرقی هم نمی کند دولت چپ باش��د یا راست؛ تولید باید صادر 
شود. توسعه یک امر وابس��ته به مسیر است. تفکر برنامه ریزی 
و تفکر مهندس��ی، تفکر اجتماعی و اقتصادی با هم بر توس��عه 
حاکم است، اما متأسفانه اصال »الگوی توسعه« در کشور وجود 
ندارد، برنامه توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی 

وجود ندارد. شاید بپرس��ید چرا؟ برای اینکه »پیکربندی« این 
برنامه ریزی خیلی مهم است. این »پیکربندی« در اروپا به صورت 
آزمون وخطا 300 سال طول کشید. همدیگر را کشتند، چند تا 
جنگ کردند، کارشان به جنگ جهانی کشید و باالخره فهمیدند 

که برای توسعه چه کار باید بکنند.«
این پژوهش��گر اقتصاد توسعه با اشاره به اینکه »ما در آستانه 
شکل گیری جامعه مدنی هستیم و باید از اصول مشترک تجربه 
جهانی اس��تفاده کنیم تا »پیکربندی« خاص ایران برای آن به 
وجود بیاید، وگرنه دولتی که فقط به س��ازه توجه دارد، »دولِت 
بنا« اس��ت«، می گوی��د: »تمرکززدایی یک��ی از اصول »الگوی 
توس��عه« است؛ ولی مس��یر و »پیکربندی« آن مهم است. واژه 
»پیکربندی« در مطالعات توسعه، یک بحث اساسی است. اینکه 
کی و چگونه و با چه الگوی توس��عه ای، تمرکززدایی می کنید. 
تکثر بدون وحدت قابل تعریف نیس��ت و وحدت هم بدون تکثر 
قابل تعریف نیست. بنابراین توسعه اصال موضوع ساده ای نیست 
و باید روی »پیکربندی« و »الگوی توس��عه دولت« توافق شود، 
وگرنه تبدیل می ش��ود به همان پروژه ه��ای جداگانه که الگو و 
همخوان��ی با هم ندارند. باید از تج��ارب جهانی به یک »الگوی 
توسعه« برسیم و این خواسته جامعه از روشنفکران خود است.«

از»دولِتبنا«تا»دولِتتوسعهگرا«
حلقهمفقودهتوسعهکجاست؟

ایرانباخطرپایاناجتماعمواجهاست

توسعهبهروایتمقصودفراستخواه

تولیدمحتوایبازاریابیونکاتضروریکهبایدرعایتکنید
موفقیت در عرصه بازاریابی بس��تگی به کیفیت محتوای تولیدی از س��وی ش��ما دارد. اگر شما توانایی 
ارائه محتوای جذاب برای مخاطب هدف تان را داشته باشید، کارتان در این میان به طور قابل مالحظه ای 
س��اده خواهد ش��د. یادتان باشد در دنیای امروز کاربران با محتوای با کیفیت کار دارند. در این میان هم 
اصال مهم نیس��ت ش��ما خودتان این محتوا را تولید می کنید یا با استفاده از شیوه های برون سپاری اقدام 
به اس��تفاده از حاصل تالش و همکاری کارآفرینان مس��تقل خواهید کرد. امروزه بسیاری از برندها برای 
تولی��د محتوا دیگر حوصله تش��کیل یک تیم کامل بازاریابی را ندارند. درس��ت به همین دلیل آنها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده از روش های تازه و کاربردی کرده و کارشان را نیز به 
طور قابل مالحظه ای بهینه سازی خواهند کرد. این امر می تواند برای شما به مثابه همکاری با تعدادی از...



فرصت امروز: همه گیری کرونا، آسیب های اقتصادی و اجتماعی زیادی 
به دنبال داشته و عالوه بر تلفات انسانی و مرگ و میر کرونایی، بنگاه های 
بزرگ و کوچک جهان را تحت تاثیر قرار داده است. برای بنگاه های کوچک 
و متوسط با منابع کمیاب، دوام آوردن در شرایط مخاطره آمیز همه گیری 
کرونا بسیار چالش برانگیز بود، چراکه بیشترین آسیب ها بر همین بنگاه ها 
وارد ش��د و طبق مطالعات انجام شده، 60 درصد از کسب وکارهای خرد و 
57 درصد از کسب و کارهای کوچک تحت تاثیر تبعات بحران کرونا قرار 
گرفتند؛ ح��ال آنکه این رقم برای بنگاه های بزرگ به 43 درصد رس��یده 
است. دلیل این اتفاق را می توان انعطاف پذیری کمتر بنگاه های کوچک و 

متوسط یا همان SMEها در مقایسه با بنگاه های بزرگ تر دانست.
در همین راستا، مرکز بین المللی تجارت در یک گزارش جامع به تحلیل 
»بازیابی بنگاه های کوچک و متوس��ط پس از کووید-19 و توانمندسازی 
آنها« پرداخت و موانع ت��اب آوری SMEها در دو بحران کرونا و تغییرات 
اقلیمی را بررس��ی کرد. این گزارش که از مصاحبه با 4 هزار و 694 بنگاه 
اقتصادی به دس��ت آمده و 11 ش��رکت ایرانی نیز در آن مورد سوال قرار 
گرفته ان��د، توضیح می دهد پس از همه  گی��ری کرونا، بنگاه های کوچک و 
متوسط چگونه می توانند خود را بازسازی کنند و برای رویارویی با بحران 
آب و هوایی در آینده آماده شوند. مرکز بین المللی تجارت در این گزارش، 
شرکت های مختلف را از منظر نحوه مواجهه با بحران ها و سطح تاب آوری 
مقایسه کرده و همچنین به ارزیابی سطح تاب آوری شرکت های مختلف از 

منظر جنسیت و سن و سال پرداخته است.
درجهتابآوریازنظرجنسوسال

برای بنگاه های کوچک و متوس��ط با منابع کمیاب، تاب آوری در بحران 
کرونا چالش برانگیز بوده اس��ت. براساس گزارش مرکز بین المللی تجارت 
که چندی پیش از سوی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران ترجمه 
و منتش��ر شد، 60 درصد کسب وکارهای خرد و 57  درصد کسب وکارهای 
کوچ��ک تحت تاثیر قرار گرفتند؛ این رقم برای بنگاه   های بزرگ حدود 43  
درصد بوده است. دلیل این اتفاق را می   توان انعطاف   پذیری کمتر بنگاه   های 
کوچک در مقایسه با بنگاه   های بزرگ تر دانست. شاخص تاب   آوری در 770 
بنگاه کوچک و متوس��ط نشان می دهد که پیش از همه گیری کووید-19، 
امتی��از تاب   آوری بنگاه   های خرد و کوچ��ک، 16 درصد کمتر از بنگاه   های 
بزرگ بوده اس��ت. جالب آنکه بنگاه هایی که توسط رهبران جوان هدایت 
می ش��وند، نس��بت به بنگاه هایی که توس��ط افراد باالی 34 سال رهبری 
می ش��وند، امتیازات تاب آوری پایین تری را ب��ه خود اختصاص داده اند. در 
واقع، ش��رکت های دارای مدیران 34 س��ال به باال، عملکرد موفق   تری در 
مواجهه با بحران ها داش��ته   اند. ضمن اینکه مدیران مرد نیز اندکی بهتر از 

مدیران زن توانسته   اند فضای ملتهب پاندمی کرونا را مدیریت کنند.

تاب   آوری مبتنی بر قدرت فرآیندهای تجاری یک بنگاه، ارتباطات داخلی 
و خارجی آنهاست. این شاخص نشان می دهد که چگونه یک بنگاه در زمان 
وقوع بحران عمل می کند و ش��انس موفقیت بلندمدت آن چقدر اس��ت؛ 
مث��ال در طول همه گیری کرونا، تنه��ا 16 درصد بنگاه   های تاب   آور، اخراج 
کارمن��دان خود را گزارش کردند؛ ح��ال آنکه این رقم برای بنگاه   هایی که 
تاب   آوری آنها در س��طح پایین   تر قرار داشت، 76درصد بوده است. از آنجا 
که بنگاه   های کوچک و متوس��ط حدود 90 درصد کس��ب وکارها و بیش از 
50 درصد اش��تغال جهان را تشکیل می دهند، از بین رفتن آنها پیامدهای 

اجتماعی و اقتصادی بسیاری به همراه دارد.
اکثر دانش��مندان معتقدند اثرات تغیی��رات آب وهوایی در بلندمدت به 
مراتب مخرب   تر از همه گیری کووی��د-19 خواهد بود. در حالی که دامنه 
تاثیرات احتمالی بس��ته به مدل مورد اس��تفاده متفاوت اس��ت، آس��یب 
اقتصادی تغییرات آب وهوا می   تواند بدتر از پاندمی کرونا باش��د. تجربیات 
مدیران در طول همه گیری، آنها را از نیاز به ایجاد تاب   آوری برای رویارویی 
ب��ا بحران های آین��ده از جمله تغیی��رات آب وهوایی آگاه ک��رد. در واقع، 
بنگاه   های کوچک و متوس��ط، تغییرات محیطی را نوعی ریس��ک رقابتی 
تلقی می کنند. به رغم نگرانی های بنگاه   های کوچک و متوسط درخصوص 
پیامدهای تغییر آب وهوا، س��رمایه گذاری در جهت انطباق با این ش��رایط 
صورت نگرفته اس��ت. طبق بررسی   ها، 60  درصد بنگاه   های بزرگ گزارش 
کردن��د که برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات زیس��ت محیطی 
سرمایه گذاری کرده   اند. در مقابل، تنها 3۸ درصد بنگاه   های خرد، کوچک 
و متوسط چنین سرمایه گذاری را انجام داده اند. اگر عمدتا بنگاه   های بزرگ 
بتوانند برای انطباق با تغییرات آب وهوایی س��رمایه گذاری کنند، در آینده 
تنها این بنگاه   ها آمادگی مواجهه با این بحران را خواهند داشت. بنگاه   های 
کوچک ت��ری که اقدامی انجام نداده   اند، تنها س��عی خواهند کرد با بحران 
پیش آمده کنار بیایند و در این صورت دارایی   های خود را از دست خواهند 
داد ک��ه این امر تاثیر نامطلوبی بر رقابت و بقای آنها خواهد گذاش��ت. در 

حقیقت، این اتفاق می   تواند تمرکز بر بنگاه   های بزرگ را افزایش دهد.
نقشهبازیابیبنگاههاپسازکرونا

با وج��ود تصویر تاریکی که کووید-19 ترس��یم کرده اس��ت، برخی از 
بنگاه   های کوچک و متوس��ط توانس��تند درجه باالیی از انعطاف   پذیری را 
از خود نش��ان دهند. مرکز تجارت بین المللی در گزارش خود، نگرش   های 
کلیدی بنگاه   های کوچک و متوس��ط انعطاف   پذیر را برای همه بنگاه   هایی 
ک��ه به طور فزاینده در معرض اختالالت قرار دارند، تجزیه و تحلیل کرده 
و درس   ه��ای فراگرفت��ه در حمایت از بنگاه   های کوچک و متوس��ط را در 
طول همه گیری جمع   آوری و بررس��ی کرده است. این چهار درس شامل 
»تمرکز بر اصول بنیادی«، »دادن اطالعات به موقع و شفاف«، »استفاده از 

فرصت   ها« و »حمایت« است که به عنوان توصیه   های کلیدی برای مدیریت 
بهت��ر بحران ها در عرصه اقتصاد و صنعت ارائه ش��ده   اند. درس نخس��ت، 
»تمرکز بر اصول بنیادی« اس��ت. کسب وکارهایی که در طول همه گیری 
وضعیت بهتری داش��تند، ت��وان رقابت   پذیری خود را افزای��ش دادند که 
باعث افزایش انعطاف   پذیری آنها ش��د. ویژگی   های مش��ترک شرکت های 
تاب   آور که به مثابه اصول بنیادین یک ش��رکت قوی عمل می کنند شامل 
»مدیریت کارآمد دارایی   ها«، »ثبت کامل سوابق مالی«، »مالکیت حساب 
بانکی«، »تعامل با سازمان های حامی کسب وکارها، همتایان، خریداران و 
تامین کنندگان«، »تامین   کنندگان متنوع«، »تعهد به تحقیق و توس��عه«، 

»تطبیق مهارت   های باال« و »دسترسی به امور مالی« است.
درس دوم، »دادن اطالعات به موقع و ش��فاف« است. کسب وکارهای 
کوچ��ک ب��ه اطالعات به موقع و دقی��ق در مورد اثرات بالق��وه تغییرات 
آب وهوایی، تغییرات مصرف و تولید و تجارت که در پاس��خ به بحران ها 
در حال ظهور اس��ت، نیاز دارند. کسب وکارها در کشورهایی که به شدت 
آس��یب دیده   اند، تمایل به داش��تن منابع، جایگزین   ها و اطالعات نسبتا 
کمت��ری دارند. سیاس��ت   ها، مق��ررات و مالیات   های جدی��د آب وهوایی 
ممکن است موجب ایجاد ریس��ک   های نظارتی برای بنگاه   های کوچک 
و متوس��ط ش��ود. تنها 5 درصد بنگاه   های خ��رد و 13 درصد بنگاه   های 
کوچکی که توسط ITC در سطح جهانی مورد مصاحبه قرار گرفته   اند، 
دارای گواهینامه اس��تاندارد پایداری هستند. درس بعدی نیز »استفاده 
از فرصت   ها« اس��ت و پنج عامل »افزایش تاب   آوری«، »کاهش هزینه و 
به��ره   وری باالتر«، »رعایت مقررات مربوط به آب وهوا«، »واجد ش��رایط 
بودن برای تامین مالی سبز« و»دسترسی به بازارها« موجب سبز شدن 
کس��ب وکار بنگاه   های کوچک و متوس��ط می ش��ود؛ مثال پرهزینه   ترین 
اقدامی که از س��وی بنگاه   های کوچک و متوس��ط حاضر در این گزارش 
انجام ش��ده، نصب پنل   های خورش��یدی و تجهیزات برق اس��ت که به 
س��رمایه گذاری اولیه قابل توجهی نیاز دارد. ب��ا این حال، انتظار می رود 
این طرح   ها پس از 10س��ال، بیش��ترین س��ود مالی و بزرگ ترین سود 
زیست محیطی را در کاهش انتش��ار گازهای گلخانه   ای به همراه داشته 
باش��ند. درس چهارم نیز »حمایت« نام دارد و همه بنگاه   های کوچک و 
متوس��ط برای گذار به سمت کسب وکارهای سبز، به حمایت نیاز دارند. 
بنگاه   های کوچک باید در مرکز  گذار سبز قرار گیرند؛ زیرا سرمایه گذاری 
در آنها موجب ایجاد منافع خصوصی و اجتماعی مضاعفی خواهد ش��د. 
طرح احیای س��بز، مجموع��ه   ای از توصیه   ها برای س��ازمان های حامی 
کس��ب وکار، دولت   ها، بنگاه   های پیش��رو در زنجیره   های ارزش جهانی و 
س��ازمان های بین المللی اس��ت تا به بنگاه   های کوچک و متوسط برای 

شروع  گذار سبز کمک کنند.

چرابنگاههایکوچکومتوسطدربحرانکروناتابنیاوردهاند؟

آزمون تاب آوری کسب و کارها

مجله »اکونومیس��ت« در مقاله ای با اش��اره به تاب آوری اقتصاد ایران 
در براب��ر تحریم ه��ای ایاالت متح��ده آمریکا و جلوگیری از فروپاش��ی 
نظ��ام اقتصادی کش��ورمان، بر نقش خودکفای��ی صنعتی در تحقق این 
مهم تاکید کرد. به گزارش ایس��نا، تحریم های اقتصادی همواره در این 
س��ال ها به عنوان یک سد محکم در مقابل روند رشد اقتصادی و توسعه 
سرمایه گذاری در صنایع مختلف ایرانی مورد توجه و تاکید کارشناسان 
اقتصادی و س��رمایه گذاران خارجی بوده است. بر همین اساس، ایاالت 
متحده آمریکا که نقش کلیدی در اعمال این تحریم ها علیه شرکت ها و 
دس��تگاه های دولتی ایران ایفا می کند، در اغلب موارد سعی کرده است 
تا با برجسته س��ازی نقش این تحریم ها در یک روند فروپاش��ی مرتبط 

با اقتصاد ایران، از رشد و توسعه همه جانبه کشورمان جلوگیری کند.
همزمان با تش��دید تحریم ها در س��ال 139۸ به واسطه خروج آمریکا 
از برجام و تصمیم بس��یاری از شرکت های غربی برای خروج از بازارهای 
ایران به منظور در امان ب��ودن از تبعات واکنش احتمالی دونالد ترامپ 
و ای��االت متح��ده آمریکا ب��ه همکاری ه��ای اقتصادی توس��عه یافته با 

جمهوری اس��المی، تعدادی از بنگاه های اقتصادی و شرکت های بزرگ 
صنعتی ایرانی تالش کردند تا با اس��تفاده از چندین دهه تجربه فنی و 
مهندس��ی خود و همچنین بهره برداری از نتایج سرمایه گذاری چند 10 
س��اله در زمینه تحقیق و توس��عه، بخش��ی از نیاز کشور به محصوالتی 
که ش��رکت های خارجی تامین کننده آنها، بازارهای ایران را ترک کرده 
بودند، تامین کرده و از بروز تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی در کشور 
جلوگیری کنند. در همین راستا، نشریه »اکونومیست« در سرمقاله تازه 
خود که روز 1۲ مارس ۲0۲۲ منتشر کرده، نوشته است: »وقتی یک در 
بس��ته می شود، در دیگری باز می شود. در دو هفته گذشته فشار جهانی 
بر فعالیت های مالی و اقتصادی روسیه به طرز چشمگیری افزایش یافته 
و این در حالی اس��ت که ای��ران تجربه آموزنده  و هوش��مندانه ای برای 
مقابل��ه با تحریم ها و کاهش اثرات آنه��ا در نظام اقتصادی دارد. اقتصاد 
ایران در دهه گذشته تحت فشار تحریم های جهانی دچار رکود، کاهش 
ارزش و تورم مزمن ش��ده است، ضربه خورده، اما سقوط نکرده و این تا 
حد زیادی به این دلیل اس��ت که تولیدکنندگان ایرانی، انعطاف پذیری 

زیادی در رابطه با مقاومت در برابر تحریم ها از خود نشان داده اند.
در این میان، س��ه دلیل اصلی برای تاب آوری اقتصاد ایران در مقابل 
تحریم های سختگیرانه اقتصادی وجود دارد؛ اولین دلیل، نشت تحریم ها 
در بس��یاری از موارد و ق��درت ایران در دور زدن این تحریم ها اس��ت. 
دومین دلیل، تنوع محصوالت صادراتی ایران به کش��ورهای جهان است 
که در واقع، طیف وس��یع صنایع تولیدی فعال در کش��ور، این امکان را 
به حاکمیت ایران داده اس��ت. سومین دلیل نیز جایگزینی واردات است 
که این هم با انعطاف زیاد و تالش بی سابقه تولیدکنندگان ایرانی فراهم 
ش��ده است. در واقع، کاهش ارزش پول ملی، کاالهای وارداتی لوکس را 
از دس��ترس بسیاری از ایرانیان خارج کرده، اما برای تولیدکنندگانی که 
به بازار داخلی ۸3 میلیون نفری خدمت می کنند، این یک موهبت ویژه 
بوده اس��ت. یکی از محلی ها در این زمینه می گوید: »با خرید در تهران 
ق��ادر به پیدا کردن لباس و لوازم خانگی با کیفیت ایرانی خواهید بود.« 
او اضافه می کند: »اگر شاخص جهانی خودکفایی وجود داشت، ایران در 

رتبه بندی باالیی قرار می گرفت.«

اقتصادایرانچگونهدرمقابلتحریمهاتابآورد؟

بهسویخودکفاییصنعتی

نگــــاه

بیانیهمشترک3سازمانجهانی:
محدودیتهایتجاریرارفعکنید

س��ه نهاد جهانی خواس��تار رفع محدودیت  های تجاری ش��دند. 
س��ازمان تج��ارت جهان��ی )WTO(، صن��دوق بین  المللی پول 
)IMF( و بان��ک جهانی در بیانیه ای مش��ترک اع��الم کردند که 
ح��ذف محدودیت  های تجاری ب��ا به حداقل رس��اندن اختالالت 
عرضه و کاهش قیمت  ها، از ش��دت بح��ران جهانی غذا می  کاهد. 
در این بیانیه آمده اس��ت: بحران س��ال ۲00۸ ب��ه ما آموخت که 
تحمیل محدودیت  های تجارت جهانی مستقیما به افزایش قیمت 
مواد غذایی منجر می  شود. حذف محدودیت  های صادراتی و اتخاذ 
فرآیندهای بازرسی و صدور مجوزهایی که انعطاف  پذیرتر هستند، 
ب��ه کاه��ش اختالالت عرض��ه و کاهش قیمت  ها کم��ک می  کند. 
تس��هیل تجارت و بهبود عملکرد و انعطاف پذیری بازارهای جهانی 

برای مواد غذایی و کشاورزی، امری کلیدی است.
این بیانیه مش��ترک در وب س��ایت بانک جهانی منتش��ر شد و 
توس��ط دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی به همراه کریس��تالینا 
جورجی��وا مدیرعامل صن��دوق بین  المللی پ��ول، انگوزی اوکونجو 
ایویال مدیرکل س��ازمان تجارت جهانی و دیوید بیزلی، مدیرعامل 
س��ازمان برنام��ه جهانی غ��ذا تهیه ش��د. آنها تاکی��د کردند که 
همه  گیری کووید-19، اختالل در زنجیره های تامین بین  المللی و 
پیامدهای عملیات نظامی روسیه در اوکراین، بازارهای مواد غذایی 

و سوخت و کود را به شدت مختل کرده است.
براس��اس گزارش برنامه جهانی غذا، در حال حاضر حدود 345 
میلیون نفر در ۸۲ کش��ور در معرض خطر ناامنی غذایی هستند. 
این وضعیت با این واقعیت تشدید شده است که حدود ۲5 کشور 
محدودی��ت ص��ادرات مواد غذای��ی دارند که بر بی��ش از ۸درصد 
تجارت جهانی مواد غذایی تاثیر می گذارد و قیمت کود در س��ال 
گذشته دو برابر شده اس��ت. عالوه بر لغو محدودیت  های تجاری، 
ای��ن مقامات تاکید کردن��د که می  توان با ارائ��ه حمایت فوری از 
کشورهای آس��یب پذیر از طریق تس��هیل خرید غذا برای اهداف 
بشردوس��تانه، بحران غذایی را کاهش داد. به گفته این س��ه نهاد 
جهانی، تقویت تولید و س��رمایه گذاری در بخشی از کشاورزی که 
در برابر آب و هوا مقاوم باشد نیز به عنوان اقدامات ضروری تلقی 
می  ش��ود. نویس��ندگان این بیانیه همچنین بر لزوم یافتن راه حل 
دیپلماتیک ب��رای تامین غالت و کوده��ای اوکراینی که در حال 
حاضر به دلیل درگیری در این کشور مسدود شده، تاکید کردند.

ولودیمیر زلنس��کی، رئیس جمهور اوکرای��ن در اوایل ماه ژوئن 
گف��ت که تا ۲5 میلی��ون تن محصوالت کش��اورزی به دلیل این 
بحران مس��دود شده اس��ت. کی یف و متحدان غربی آن، روسیه 
را ب��ه ممانعت از خروج ای��ن محصوالت از خ��اک اوکراین متهم 
کرده اند، اما مس��کو بارها این اتهامات را رد کرده اس��ت. در هفته 
جاری همچنین هیأت هایی از روس��یه، اوکراین، ترکیه و سازمان 
ملل متحد در استانبول در رابطه با وضعیت جنگ گفت وگو کردند. 
جزییات این مذاکرات هنوز اعالم نشده، اما به گفته »وال استریت 
ژورنال«، برنامه ای برای آزادسازی کشتی ها از سه بندر با اسکورت 
ن��اوگان اوکراین وج��ود دارد. با اعالم آتش بس، کش��تی ها قادرند 
حرک��ت کنند و ترکیه کش��تی های خالی را ک��ه برای جمع آوری 
غالت وارد می ش��وند، بررسی خواهد کرد. در همین حال، روسیه 
اصرار دارد که تحریم های غرب در مورد اوکراین منجر به تش��دید 
بحران غذایی و مش��کالت در تامین کودهای معدنی ش��ده است. 
به گفته والدیمیر پوتین رئیس جمهور روس��یه، در حالی که این 
محصوالت مورد تحریم رس��می قرار نگرفتن��د، برخی از صاحبان 
ش��رکت های تولیدکننده آنه��ا محدودیت هایی دارن��د که انعقاد 
قرارداده��ا را دش��وار و تراکنش های مالی را پیچی��ده می کند. او 
اخیرا گفته که این کش��ور می توان��د در ازای لغو تحریم ها، عرضه 

محصوالت کشاورزی و کود به بازار جهانی را افزایش دهد.
به نظر می رسد که درباره شروع تحوالت بزرگ در اقتصاد جهان 
جای هیچ تردیدی وجود ندارد. در بیش��تر از دو س��ال گذش��ته، 
همه گیری کرونا باعث ش��ده تا اختالل های بزرگی در زنجیره های 
بین الملل��ی تامین پدی��د آید و نرخ های تورم به س��رعت باال رود. 
اجرای سیاس��ت های حمایتی عظیم از سوی بانک های مرکزی و 
دولت ها برای جبران تبعات اقتصادی همه گیری کرونا، در افزایش 
نرخ های تورم موثر بوده اس��ت، اما عامل مهم دیگری که مشخصا 
در چهار ماه گذش��ته بازاره��ای جهانی را دگرگ��ون کرده، وقوع 
جنگ در اوکراین است. هیچ کس معتقد نیست که این جنگ یک 
نزاع منطقه ای است که تاثیری بر جهان ندارد. از همان ابتدا شاهد 
جبهه بندی هایی بین ش��رق و غرب بر س��ر ای��ن جنگ بوده ایم و 
اثرات اقتصادی این جنگ و جدال نظامی بسیار بزرگ خواهد بود. 
با آغاز جنگ روس��یه و اوکراین، در ابتدا تصور اینکه این درگیری 
نظام��ی تا این اندازه بر زندگی مردم جهان تأثیرگذار باش��د، اصال 
ممکن نبود، اما تنها با گذش��ت چند روز ب��ه تدریج آثار و تبعات 
این درگیری نمایان شد. با توجه به سهم و نقش دو کشور روسیه 
و اوکرای��ن در تولید و صادرات بس��یاری از محصوالت اساس��ی و 
کاالهای کش��اورزی، طبیعتا با شعله ور شدن جنگ تمام بازارهای 
جهانی تحت تأثیر قرار گرفتند و امنیت غذایی جهان خدش��ه دار 
شد؛ تا جایی که بسیاری از صاحبنظران، پیامدهای جنگ روسیه 
و اوکراین را با بحران مالی سال ۲00۸ میالدی مقایسه می کنند.

همچنین س��ومین عاملی که بر بازارها و اقتصادها تاثیر خواهد 
گذاش��ت، برنامه های بانک های مرکزی برای مهار تورم است. همه 
نگران این موضوع هس��تند که برنامه های یادش��ده درست تدوین 
نشوند و رکود گسترده ای رخ دهد. البته وضعیت اقتصاد چین نیز 
در این میان بر دامنه ابهام و میزان نگرانی ها افزوده اس��ت. دولت 
چی��ن در چند ماه اخیر برای مهار م��وج جدید همه گیری کرونا، 
سیاس��ت »کووید صفر« را اجرا کرده و همین امر باعث ضعف در 
شاخص های اقتصادی این کشور شده است. چین، دومین اقتصاد 
ب��زرگ جهان اس��ت و بدیهی اس��ت که هرگونه تح��ول در آن بر 
کل اقتص��اد دنیا تاثیر می گذارد. در مجموع، برآیند این رخدادها، 
اثرات پایداری بر اقتصاد جهانی خواهند گذاشت و همه باید برای 
این تحوالت آماده باش��ند. در ابعاد بزرگتر نیز برخی از تحلیلگران 
بر این باورند که جهان در آس��تانه جنگ س��رد جدیدی قرار دارد 
و غرب و ش��رق در کانون این جنگ و تن��ازع باقی خواهند ماند. 
بنابراین کوچک تلقی کردن اثرات عواملی که بیان ش��د، بس��یار 

اشتباه است.
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فرص��ت امروز: بحران کرون��ا در صنعت بیم��ه بازخوردهای متناقض و 
چندگانه ای به جای گذاشته است، اما بیش از هر چیز و جدا از درد و اندوه 
عظیم انس��انی که به همراه داشته، اهمیت دوچندان بیمه درمان را به ما 
یادآور ش��ده و اینکه بزرگترین ریسک زندگی، خطراتی است که سالمتی 
انس��ان را تهدید می کند. با این حال، نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد 
که ش��هروندان رضایت چندانی از خدمات بیم��ه درمان ندارند و در واقع، 
حدود نیمی از مردم از خدمات بیمه ای راضی نیس��تند. آنطور که ایس��پا 
گزارش داده اس��ت، 51.5 درصد بیمه شدگان از بیمه ها ناراضی هستند. 
در این نظرس��نجی که به ش��یوه تلفنی در فروردین ماه امسال انجام شد، 
از شهروندان تحت پوش��ش بیمه سوال شد که چقدر از بیمه خود راضی 
هستید؟ در پاسخ به این پرسش، ۲7.7 درصد به میزان خیلی کم، ۲۲.۸ 
درصد کم، 14.3 درصد متوس��ط، ۲3 درصد زیاد و ۸.3 درصد خیلی زیاد 
از خدمات بیمه تحت پوشش خود راضی هستند؛ یعنی با استناد به نتایج 
این نظرس��نجی می توان گفت که رضایت 51.5 درصد مردم از بیمه ها در 
حد »خیلی کم« و »کم« اس��ت. از س��وی دیگر، 17.6 درصد از ایرانیان 
تحت پوشش هیچ بیمه ای نیس��تند. همچنین 50.7 درصد از شهروندان 
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، 9.۸ درصد بیمه روستایی و عشایری، 
7.۸ درصد بیمه خدمات درمانی، 7.۲ درصد بیمه س��المت و 3.4 درصد 
بیمه نیروهای مسلح هستند. ۲۸.۸ درصد از شهروندان بیمه تکمیلی دارند 
و 5۲.1 درصد نیز تحت پوش��ش بیمه تکمیلی نیس��تند. 17.6 درصد از 

شهروندان هم تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.
نگاهمردمبهخدماتبیمهای

نظرسنجی مرکز دانش��جویان ایران )ایسپا( با جامعه آماری افراد باالی 
1۸ س��ال کل کشور )ش��هر و روستا( و اندازه نمونه 1.591 نفری به شیوه 
مصاحبه تلفنی بین روزهای ۲7 تا 31 فروردین امس��ال پیرامون پوشش 
بیمه درمان و نگرش شهروندان به آن انجام شد. 50.4 درصد پاسخگویان 
این نظرسنجی مرد و 49.6 درصد زن هستند. ۲5.9 درصد پاسخگویان در 
رده سنی 1۸ تا ۲9 سال، 47.۸ درصد در رده سنی 30 تا 49 سال و ۲6.3 
درصد در رده س��نی 50 سال و باالتر قرار دارند. 74.4 درصد در شهرها و 
۲5.6 درصد در روستاها ساکن هستند. سرانه هزینه ماهانه فرد در خانواده 
برای 11.9 درصد پاسخگویان کمتر از یک میلیون تومان، 34.۲ درصد بین 
یک تا دو میلیون تومان، 13.5 درصد بین دو تا سه میلیون تومان و برای 

16.۲ درصد بیش از سه میلیون تومان است. میانگین سرانه هزینه فرد در 
خانوار در هر ماه، دو میلیون و 3۲5 هزار تومان بوده است.

از ش��هروندان پرس��یده ش��د: ش��ما تحت پوش��ش چه نوع بیمه ای 
هس��تید؟ 50.7 درصد گفتند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، 9.۸ 
درصد بیمه روس��تایی و عش��ایری، 7.۸ درصد بیم��ه خدمات درمانی، 
7.۲ درصد بیمه س��المت و 3.4 درصد بیمه نیروهای مس��لح هستند. 
۲.9 درصد به س��ایر موارد )رانندگان، بانک ها، صداو س��یما و...( اشاره 
کردند و 17.6 درصد گفتند تحت پوش��ش هیچ بیمه ای نیس��تند. 0.6 
درصد به این س��وال پاسخی ندادند. سپس از شهروندان تحت پوشش 
بیمه س��وال شد که چقدر از خدمات بیمه راضی هستید؟ ۲۸.7 درصد 
به میزان خیلی کم، ۲۲.۸ درصد کم، 14.3 درصد متوسط، ۲3 درصد 
زیاد و ۸.3 درصد خیلی زیاد از بیمه ای که تحت پوش��ش آن هس��تند 
رضایت دارند. ۲.۸ درصد به این س��وال پاسخ ندادند. از شهروندانی که 
تحت پوشش بیمه درمان تامین اجتماعی هستند نیز سوال شد: چقدر 
از بیمه ای که دارید راضی هس��تید؟ ۲۸.7 درصد به میزان خیلی کم، 
۲3.6 درصد کم، 15.۲ درصد متوس��ط، ۲3.7 درصد زیاد و 6.6 درصد 
خیلی زیاد از بیمه تحت پوش��ش خود رضای��ت دارند. ۲.۲ درصد هم 

پاسخی به این سوال ندادند.
همچنی��ن ۲۸.۸ درصد از پاس��خگویان گفتند که تحت پوش��ش بیمه 
تکمیلی هستند و در مقابل 5۲.1 درصد گفتند بیمه تکمیلی ندارند. 17.6 
درصد نیز تحت پوشش هیچ بیمه پایه ای نیستند و 1.5 درصد هم پاسخی 
ندادند. 14.7 درصد از کس��انی که تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند به 
میزان خیلی کم، 17.6 درصد کم، 19.3 درصد متوسط، ۲9.1 درصد زیاد 
و 1۲.4 درصد به میزان خیلی زیاد از آن رضایت دارند. 7 درصد نیز به این 
سوال پاس��خ ندادند. 16.۸ درصد از خانوارهایی که اعضای آن نیاز مداوم 
به خدمات درمانی دارند، تحت پوش��ش بیمه پایه نیس��تند. 3۸.7 درصد 
از کل پاس��خگویان گفتند در خانواده دارای بیماری هس��تند که دائما به 
خدمات درمانی نیاز دارد. 16.۸ درصد از این خانوارها تحت پوشش بیمه 
پایه نیستند. همچنین 70.5 درصد از افرادی که گفتند در خانواده دارای 
بیماری هستند که دائما به خدمات درمانی نیاز دارد، بیمه تکمیلی ندارند.

بازخوردهایکروناییصنعتبیمه
پاندمی کووید-19 در صنعت بیمه به تاثیرات چندگانه و متناقضی منجر 

ش��د؛ از یکس��و ش��یوع کرونا - به موازات تحریم ها – باعث شد حق بیمه 
عایدش��ده صنعت به صورت اسمی افزایش یابد، اما از سوی دیگر به علت 
افت رش��د اقتصادی و نرخ بیکاری باال، به وی��ژه در بخش های خدمات و 
صنعت با کاهش تعداد بیمه نامه ها همراه ش��د. همه گیری کرونا همچنین 
هزینه ه��ای رش��ته های درمان را باال برد، اما همپ��ای آن به دلیل کاهش 
حجم سفرها و دیگر خطرات مرتبط با رشته های بیمه ای، به کاهش نسبت 

خسارت و تاثیر مثبت بر سود شرکت های بیمه ای منتهی شد.
بیش��ترین ریسکی که در زندگی آدمی وجود دارد، همانا خطراتی است 
که س��المت انسان را تهدید می کند. این موضوع باعث می شود تا افراد در 
زمان بیماری، خس��ارت های اقتصادی و جس��مانی زیادی متحمل شوند. 
ب��دون تردید با پیچیده بودن نوع بیم��اری، هزینه درمان نیز افزایش پیدا 
می کند، در حالی که بسیاری از افراد و خانواده ها شاید توانایی پرداخت آن 
را نداشته باشند. بنابراین این روزها به موازات موج جدید کرونا در کشور، 
داش��تن بیمه درمان از جمله ضروریات زندگی به شمار می آید که تمام یا 
بخش��ی از هزینه های درمان را جبران می کند. با توجه به ش��یوع کرونا و 
سایر  بیماری های اپیدمیک، افزایش فشار روانی در زندگی ها، آلودگی هوا 
و مخاطرات طبیعی، داشتن یک بیمه نامه مناسب و کامل، امری ضروری 

و نیازی همگانی است.
اگرچه بیمه تکمیلی در بین رش��ته های بیمه، آشناترین نوع بیمه است 
و از س��وی ش��رکت های بیمه برای تکمیل تعرفه ه��ای حمایتی در کنار 
پوشش های بیمه ای از جمله بیمه خدمات درمانی، بیمه تامین اجتماعی، 
بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و نمونه های مشابه ارائه می شود، اما 
ب��ا توجه به ش��رایط ارائه این خدمت همچنان خری��د آن برای همه افراد 
جامعه ممکن و در دس��ترس نیست. به عنوان مثال، بیمه تکمیلی شامل 
افرادی می ش��ود که دارای بیمه پایه هس��تند، ق��رارداد گروهی دارند و یا 
تحت نظر شرکت ها و سازمان ها این بیمه را خریداری می کنند؛ در حالی 
که همه افراد جامعه از این شرایط برخوردار نیستند؛ کما اینکه یافته های 
نظرسنجی اخیر ایسپا نشان می دهد بیش از 17 درصد مردم تحت پوشش 
هیچ بیمه پایه ای نیستند، چه برسد به بیمه تکمیلی. وجود همین چالش ها 
موجب ش��ده اس��ت تا به  رغم اهمیت مضاعف این پوشش بیمه ای، سهم 
رش��ته درمان در بازار بیمه ای ایران نسبت به کشورهای دیگر، عدد خیلی 

باالیی نباشد.

17درصدازایرانیانتحتپوششهیچبیمهاینیستند

نارضایتی نسبی مردم از بیمه ها

با حضور رئیس کل بانک مرک��زی، نماد معامالتی روبل و ریال در بازار 
متش��کل ارزی گشایش یافت و سپس معامله ای به ارزش ۲ میلیون روبل 
و نرخ 539 تومان انجام ش��د. علی صالح آبادی در مراس��م گش��ایش نماد 
معامالتی روبل و ریال از افزایش صادرات ایران به روسیه با بازگشایی این 
نماد معامالتی در بازار متش��کل ارزی خب��ر داد. صالح آبادی با بیان اینکه 
توس��عه روابط اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای همسایه و دوست از 
اولویت های راهبردی دولت اس��ت، گفت: گشایش نماد معامالتی روبل و 
ریال در بازار متش��کل ارزی از جمله نتایج سفرها و توافقات مقامات ایران 
با روسیه است که در پی آن، صادرکنندگانی که به روسیه صادرات دارند، 
می توانند روبل خود را به نرخ توافقی در بازار متش��کل ارزی عرضه کنند 
و کس��انی که در بخش های خدماتی ارز همچون ارز دانش��جویی به روبل 
احتی��اج دارند، نیاز ارزی خ��ود را رفع نمایند. به گفت��ه رئیس کل بانک 
مرک��زی، مبنای معامله نماد روبل و ریال در بازار متش��کل ارزی همانند 
سایر ارزها مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود و بازگشایی این نماد موجب 
تقوی��ت عرضه روبل در بازار متش��کل ارزی خواهد ش��د. همچنین حجم 
معامالت و عمق بازار متشکل ارزی نیز افزایش می یابد. در حال حاضر، 5 
هزار دانشجوی پزشکی در روسیه داریم و آنها می توانند ارز مورد نیاز خود 

را در بازار متشکل ارزی تامین کنند.
صالح آبادی با بیان اینکه با بازگشایی نماد معامالتی روبل و ریال در بازار 
متش��کل ارزی، صادرات ایران به روسیه تقویت می شود، افزود: بازگشایی 
نماد معامالتی روبل، گام مهمی در توسعه روابط اقتصادی ایران و  روسیه 
اس��ت؛ زیرا تقویت زیرس��اخت های پولی و بانکی منجر به گسترش سایر 

روابط اقتصادی می ش��ود. با توجه به ش��رایط دنیا که اس��تفاده از دالر به 
عنوان یک ابزار سیاسی مطرح شده است، با اقدام امروز در جهت استفاده 
از ارزهای ملی بین کش��ورها می توان ابزار سلطه را که تجارت کشورها را 

تهدید می کند، خنثی کنیم.
همچنین امیر هامونی، مدیرعامل بازار متشکل ارزی در مراسم گشایش 
نماد معامالتی روبل و ریال در این بازار گفت: همزمان با نمایش نماد روبل/

ریال در تابلو سامانه معامالتی بازار متشکل ارزی ضمن اعالم دستورالعمل 
معامالت روبلی از س��وی شبکه صرافی های مجاز در کشور، معامالت این 
ارز با نرخ توافقی آغاز می شود. با آغاز معامالت روبل در بازار متشکل ارزی، 
صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک ها و صرافی های کارگزار بازار متشکل 
معامالت ارزی می توانند همانند اسکناس دالر و یورو، روبل را با نرخ توافقی 

در این بازار عرضه کنند.
او درخصوص س��ازوکار معامالتی روبل در بازار متش��کل افزود: با ایجاد 
نماد روبل/ریال در بازار متشکل ارزی، این امکان فراهم می شود که بتوان 
از منابع روبلی موجود در کش��ور روسیه که از محل صادرات حاصل شده 

است، اقدام به تأمین ارز موردنیاز برای مصارف خدماتی از روسیه شود.
هامونی با تاکید بر مصارف ارزی خدماتی از طریق معامالت روبل، ادامه 
داد: در ب��ازار معامالت روبل، صادرکنندگان و اش��خاص حقیقی و حقوقی 
که در چارچوب مصارف ارز خدماتی، متقاضی اس��تفاده از روبل هس��تند 
از طری��ق کارگزاران بازار متش��کل ارزی می توانند اقدام به خرید و فروش 
ارز کنند. آن گروه از ش��رکت ها و اش��خاص روسی که تمایل به سفر و یا 
س��رمایه گذاری در ای��ران را دارند، می توانند با حض��ور در این بازار، منابع 

ریالی موردنیازش��ان را تهیه کنند. مطمئنا ایجاد این بازار می تواند زمینه 
افزایش سطح همکاری های اقتصادی و مبادالت تجاری میان دو کشور را 

در آینده ای نزدیک فراهم آورد.
وی تاثیرات معامله نماد روبل در بازار متش��کل ارزی را حذف ارزهایی 
همانند دالر و یورو از مبادالت تجاری ایران و روس��یه، افزایش تقاضا برای 
روب��ل و ریال و ارتقای ارزش پول ملی کش��ور برش��مرد و گفت: امروز ۲ 

میلیون روبل در بازار متشکل ارزی به ارزش 539 تومان معامله شد.
هامون��ی با بیان اینک��ه در حال حاضر 70 درص��د معامالت ارزی در 
بازار متشکل انجام می شود، گفت: تا هفته های آینده نماد معامالتی لیر 
ترکیه و ریال ایران نیز در بازار متش��کل راه اندازی می ش��ود. به موازات 
اینکه معامله روبل در بازار متش��کل ارزی بیشتر شود، تقاضا برای دالر 
هم کاه��ش پیدا می کند. به ه��ر حال هنوز برای تس��ویه معامالت در 
مجامع بین المللی با دالر انجام می ش��ود، اما هرچه بازار متش��کل ارزی 
با ارزهای دیگر بیش��تر ش��ود، س��هم دالر کاهش پیدا می کند. به گفته 
مدیرعامل فرابورس ایران، عرضه و تقاضای بازار متش��کل تعیین کننده 
اس��ت. به هر حال عرضه روبل روس��یه در بازار متش��کل ناش��ی از ارز 
صادرکنندگان کاال به روسیه است و متقاضیان روبل هم کسانی هستند 
که در بخش خدمات به ویژه در بخش ارز دانش��جویی و ایرانیان مقیم 
روس��یه تقاضا دارند. همچنین کش��ورهای همس��ایه که با روبل روسیه 
معام��الت خود را انجام می دهند، می توانند از بازار متش��کل ارزی تهیه 
کنند. هزینه های گمرکی و بیمه ای با کش��ورهای روسیه و آسیای میانه 

می تواند از طریق بازار متشکل ارزی تأمین شود.

صادراتایرانبهروسیهزیادمیشود

گشایشنمادمعامالتیروبلوریال

بانکنامه

دربازارجهانیطالدوبارهورقبرگشت
کاهشدوبارهطالباخیزدالر

طال در روز سه ش��نبه با افزایش ارزش دالر و بازده اوراق قرضه و 
تاثیر آن بر جذابیت ش��مش، کاهش یافت و سرمایه گذاران منتظر 
نش��انه های بیشتری در مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو هستند. 
ارزش هر اونس طال با ۲.۲ درصد کاهش به 1707 دالر و 10 سنت 
رس��ید و طالی آمریکا نیز ب��ا 0.13 درصد کاهش به 170۸ دالر و 
10 س��نت رسید. دالر در برابر رقبای خود 0.1 درصد افزایش یافت 
و شمش با قیمت دالر را برای خریداران دارای ارزهای دیگر گران تر 
کرد. بازدهی خزانه داری ای��االت  متحده در حالی افزایش یافت که 
داده های اقتصادی خوش��ایند هفته گذش��ته منتشر شد و دوره ای 

آرام از سوی فدرال رزرو زمینه را برای ریسک پذیری فراهم کرد.
مقامات فدرال رزرو روز جمعه اعالم کردند که احتماال در نشست 
سیاس��تی آتی خود به افزایش نرخ بهره 75 واحدی پایبند خواهند 
ب��ود، هرچند که نرخ ب��االی تورم اخیر همچن��ان می تواند افزایش 
بیشتری را نسبت به پیش بینی ها در اواخر سال تضمین کند. اگرچه 
طال به عنوان یک محافظ تورم در نظر گرفته می ش��ود، اما نرخ های 
به��ره باالتر و بازده اوراق قرضه، هزینه فرصت نگهداری ش��مش را 
افزایش می دهد که س��ودی ندارد. براس��اس گزارش رویترز، داده ها 
نشان می دهد که احساسات سازندگان خانه در ایاالت  متحده در ماه 
جوالی به پایین ترین سطح خود از ماه های اولیه همه گیری ویروس 
کرون��ا کاهش یافته اس��ت؛ زیرا تورم باال و ش��دیدترین هزینه های 
اس��تقراض در بیش از یک دهه گذشته، ترافیک مشتریان را تقریبا 
متوقف کرده اس��ت. اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق 
سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان اعالم کرد که دارایی های 
آن 0.5 درص��د کاه��ش یافت و از 1014.۲۸ ت��ن در روز جمعه به 
1009.06 تن در روز دوش��نبه رسید. در بازار سایر فلزات ارزشمند 
نیز بهای هر اونس نقره با 0.1 درصد کاهش به 1۸.66 دالر رسید، 
پالتی��ن با 0.۲ درصد کاهش به ۸60 دالر  و ۸۸ س��نت رس��ید و 

پاالدیوم با 0.6 درصد افزایش به 1۸65 دالر  و ۸3 سنت رسید.

جنگجهانیسومآغازشد
زورآزماییدالروروبل

جرالد سلنته، کارشناس اقتصادی اخیرا گفت که با در نظر گرفتن 
رون��د طال، بیت کوین، همه گیری کرونا، جنگ روس��یه و اوکراین و 
فدرال رزرو می توان گفت جنگ جهانی سوم آغاز شده است. جرالد 
س��لنته افزود که واقعیتی که همه فراموش می کنند این اس��ت که 
همه گیری کرونا معیش��ت صدها میلیون )اگ��ر نگوییم میلیاردها( 
انس��ان را نابود کرد. تنها کاری که دولت ها ب��رای جلوگیری از آن 
انجام دادند، تزریق بی شمار نقدینگی به اقتصاد و بازارهای سهام از 
طریق طرح های خرید اوراق قرضه و نگه داش��تن نرخ های بهره در 

سیاست نرخ منفی و صفر بود.
جرالد س��لنته بیش از 40 س��ال اس��ت که روندها را پیش بینی 
می کند تا بتواند »صدایی واضح در دنیای س��ردرگم« ارائه دهد. او 
که به گفته »Psychology Today«، »بهترین پیش بینی کننده 
روند کس��ب وکار است«، معتقد اس��ت: اکنون بانک های مرکزی در 
حال افزایش نرخ بهره هس��تند و شما ش��اهد سقوط قیمت کاالها 
یک��ی پس از دیگری از ذرت تا پنبه هس��تید؛ وقتی به قیمت مواد 
خ��ام از ذرت گرفته تا مس و پنبه و نفت خام نگاه می کنید، قیمت 
نفت در حال کاهش است. رکود در مواد صنعتی عمده بدترین سه 
ماهه خود را از س��ال ۲00۸ به ثبت رس��انده است. او با بیان اینکه 
دالر رقیب��ی ندارد، ادام��ه داد: دالر رقیبی ندارد؛ به یوان چین نگاه 
کنید. نسبت بدهی آنها به تولید ناخالص داخلی بیش از 300 است 
و از طرف دیگر یورو نیز در حال سقوط است؛ چراکه تورم در اروپا 
به ۸.6 درصد و یورو به پایین ترین سطح خود از سال ۲00۲ رسیده 
اس��ت. در نتیجه دالر فقط به این دلیل در صدر تجارت اس��ت که 
رقابتی وجود ندارد و فدرال رزرو س��ریع تر از بقیه نرخ ها را افزایش 
می دهد. س��لنته درخصوص صحت پرقدرت بودن روبل روسیه نیز 
افزود: اگر قیمت انرژی باال بماند، این اتفاق خواهد افتاد. اگر قیمت 

انرژی پایین بیاید، روبل نیز با آن کاهش می یابد.

رئیسسازمانامورمالیاتی:
مالیاتیازمبالغکارتبهکارتنگرفتهایم

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی درباره اینکه مبالغ واریزشده از طریق کارت 
به کارت هم مشمول مالیات می شود، گفت تاکنون مبالغ کارت به کارت شده 
بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی درباره 
تفکیک حساب های تجاری و ش��خصی افراد داریم. داوود منظور با بیان اینکه 
سازمان امور مالیاتی از فعالیت های اقتصادی مالیات می گیرد، توضیح داد: این 
کار به این معناست که از آنچه نشان دهنده فروش و کسب درآمد و سود خالص 
فعالیت های اقتصادی اس��ت، براساس محاس��بات کارشناسی و قانونی مالیات 
دریافت می شود و به هیچ  عنوان از دستگاه پوز، کارت به کارت و گردش حساب 
بانکی که نشانی از فعالیت اقتصادی ندارد، مالیات کسر نمی شود. به گفته منظور، 
واریز مبالغ باالی پول و به دفعات مکرر از طریق دس��تگاه پوز به حس��اب افراد 
می تواند نش��ان از فعالیت اقتصادی آنها باشد و فعاالن اقتصادی باید اظهارنامه 
مالیاتی خود را تنظیم و به س��ازمان امور مالیاتی کش��ور ارائه دهند. اگر فردی 
فعالیت اقتصادی داش��ته و گزارش درآمد خود را اعالم نکرده باش��د و سازمان 
امور مالیاتی براس��اس داده های اقتصادی و گردش حس��اب های آن فرد به این 
نتیجه برسد که وی کسب وکار داشته و به درآمد باالیی دست پیدا کرده، عالوه 
بر پرداخت مالیات، طبیعتا مشکالت قانونی برای آن فرد به وجود خواهد آمد. 
معاون وزیر اقتصاد برای نمونه به شناس��ایی فردی که طی س��ال گذش��ته در 
معامالت رمزارز مبلغ 6 هزار میلیارد تومان از طریق دس��تگاه پوز کسب درآمد 
داش��ته، اش��اره کرد و افزود: این فرد هنوز اظهارنامه ای به سازمان امور مالیاتی 
کش��ور ارس��ال نکرده که در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر عالوه بر 
اینکه باید مالیات خود را پرداخت کند، مرتکب جرم کیفری هم شده است. او 
با بیان اینکه حدود 150 فعال اقتصادی شناس��ایی  شده اند که مبلغ واریزی به 
دستگاه پوز آنها بیش از 100 میلیارد تومان بوده است و اظهارنامه مالیاتی ارائه 
نکرده اند، گفت: مبلغ واریزی به پوز این افراد، پول قرض الحسنه نیست. رئیس 
کل سازمان امور مالیاتی همچنین در پاسخ به اینکه آیا مبالغ واریز شده از طریق 
کارت به کارت هم مشمول مالیات می شود، گفت: تاکنون مبالغ کارت به کارت 
ش��ده بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی 

درخصوص تفکیک حساب های تجاری و شخصی افراد داریم.

3اقتصاد امروز چهارشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
29 تیر 1401

شماره 2054



یککارشناسبازارسرمایهمطرحکرد
جهاندرسیطرهاقتصاددیجیتال

پنج ش��رکت اپل، مایکروس��افت، آمازون، فیس بوک و گوگل به 
تنهایی دارای وزن ۲۲.5 درصدی در ش��اخص S&P500 هستند؛ 
این در حالی اس��ت که ش��رکت های دیجیتال دیگ��ری نیز در این 
ش��اخص حضور دارند. رشد شرکت های دیجیتال در عرصه جهانی 
در حدی است که پیش بینی شده در کمتر از سه سال آتی، بیش از 
نیمی از تولید ناخالص دنیا، حاصل اقتصاد دیجیتال خواهد بود، اما 
متأس��فانه در حال حاضر هیچ یک از 10 شرکت بزرگ بورس اوراق 
بهادار تهران مربوط به حوزه دیجیتال نیس��ت. این نش��ان از وجود 

فرصت رشد و حضور فعال این شرکت ها در بازار سرمایه دارد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، حمید اسکندری 
کارش��ناس بازار س��رمایه در یادداش��تی به ظرفیت این بازار برای 
ش��رکت های دیجیتال محور اش��اره کرد و نوش��ت: اقتصاددانان بر 
این باورند که در عصر کش��اورزی، داش��تن زمین و س��رباز مبنای 
قدرت بود. پس از پایان این دوره، عصر صنعتی آغاز ش��د. در این 
عصر با رش��د فناوری و تجمیع سرمایه، شرکت های بزرگ صنعتی 
ظاه��ر ش��دند. در این دوره کش��ورهایی ک��ه دارای صنایع بزرگ 
نفتی، خ��ودرو، فوالد و امثال آن بودند، توانس��تند در اقتصاد دنیا 
جایگاه باالیی را از آن خود کرده و صاحب قدرت ش��وند. با توسعه 
فناوری ه��ای نوین به ویژه فناوری های دیجیتال، کس��ب وکارها از 
شکل سنتی خود فاصله گرفتند و نوع جدیدی از آنها شکل گرفت. 
با توس��عه فناوری ه��ای دیجیتال، دوران اقتص��اد صنعتی به پایان 
رس��ید و عصر پس��اصنعتی یا عصر دیجیتال آغاز شد. در این دوره 
شرکت های دیجیتال متعددی در حوزه های مختلف تأسیس شدند 
و همچنین بخشی از کسب و کارهای موجود نیز با تغییر شکل به 
دیجیتال تبدیل شدند. شرکت های دیجیتال توانستند رشد باالیی 
را ثبت کرده و س��هم قابل توجه��ی از اقتصاد را به خود اختصاص 

دهند.
در عصر دیجیتال، دسترس��ی به اینترنت دارای نقش کلیدی در 
توسعه کسب و کارهای دیجیتال است. بررسی ها نشان می دهد در 
سال ۲0۲1 میالدی حدود 5.1 میلیارد گوشی هوشمند در دنیا به 
فروش رفته اس��ت. در این سال ضریب نفوذ اینترنت در دنیا حدود 
6۲ درصد بود. پیش بینی می ش��ود فروش گوشی های هوشمند در 
سال های آتی با رشد همراه باشد و در سال ۲0۲5 میالدی به 64.1 
میلیارد عدد برسد. در این سال ضریب نفوذ اینترنت در دنیا نیز با 

رشد 9 درصدی به 71 درصد خواهد رسید.
گسترش استفاده از گوشی های هوشمند منجر به افزایش ضریب 
نفوذ اینترنت نیز ش��ده است. مطابق آمار در سال ۲0۲0 میالدی، 
59 درصد از مردم دنیا با اس��تفاده از این گوش��ی ها و ۲ درصد با 
اس��تفاده از س��ایر تجهیزات به اینترنت متصل بودن��د. بنابراین در 
این س��ال، ضریب نفوذ اینترن��ت در دنیا 61 درصد بود. پیش بینی 
می ش��ود که در س��ال ۲0۲5 ضریب نفوذ اینترن��ت در دنیا به 7۲ 
درصد برس��د ک��ه 71 درص��د آن مربوط به اینترنت گوش��ی های 

هوشمند است.
همانطور که اش��اره ش��د، در دهه گذش��ته ش��اهد رش��د بسیار 
چش��مگیر ش��رکت های دیجیتال بوده ایم. برای درک بهتر میزان 
رش��د آنها می توان به روند تغییر بزرگترین شرکت های دنیا اشاره 
کرد. در س��ال ۲006 تنها یکی از پنج شرکت بزرگ دنیا، دیجیتال 
بود، اما در س��ال ۲0۲1 از پنج ش��رکت بزرگ فقط یک ش��رکت 
غیردیجیت��ال )آرامکو عربس��تان( در این فهرس��ت جای داش��ت. 
براساس آمارها، از سال ۲017 حداقل چهار شرکت از پنج شرکت 
بزرگ دنیا، ش��رکت های دیجیتال بوده اند. در سال ۲0۲1 میالدی، 
ش��رکت اپل بزرگترین ش��رکت دنیا بوده و مایکروسافت، آرامکو، 
آمازون و گ��وگل رتبه های بعدی را به خ��ود اختصاص دادند. این 
ش��رکت ها توانس��تند درآمدهای باالیی نیز کس��ب کنند. شرکت 
آمازون در سال ۲0۲1 در هر دقیقه ۸37 هزار دالر درآمد داشته و 
توانس��ته در مجموع در این سال درآمدی حدود 440 میلیارد دالر 
کسب کند. شرکت فیلمس��از نت فلیکس نیز در این سال درآمدی 
حدود ۲9 میلیارد دالر داش��ته اس��ت. به علت درآم��د باالی این 
ش��رکت ها، ارزش بازاری آنها نیز بسیار بزرگ است و عملکرد آنها 
دارای اثر زیادی بر بازارهای مالی است. به عنوان نمونه پنج شرکت 
اپل، مایکروسافت، آمازون، فیس بوک و گوگل به تنهایی دارای وزن 
۲۲.5 درصدی در ش��اخص S&P500هستند؛ این در حالی است 
که ش��رکت های دیجیتال دیگری نیز در این شاخص حضور دارند. 
رش��د ش��رکت های دیجیتال در عرصه جهانی در حدی اس��ت که 
پیش بینی ش��ده در کمتر از سه س��ال آتی، بیش از نیمی از تولید 
ناخال��ص دنیا، حاص��ل اقتصاد دیجیتال خواهد ب��ود. در ایران نیز 
براس��اس آخرین آمار منتشره وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
در پای��ان س��ال 1400 ضریب نفوذ تلفن هم��راه به 166 درصد و 

ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت به 114 درصد رسیده است.
این نش��ان دهنده دسترس��ی مناس��ب عم��وم مردم کش��ور به 
اینترنت پرس��رعت است. از س��وی دیگر شاهد حضور موفق کسب 
و کاره��ای دیجیت��ال در ای��ران در حوزه ه��ای مختل��ف از جمله 
خرده فروش��ی آنالین، تولید و انتش��ار محتوا، درخواس��ت خودرو، 
اعطای وام اینترنتی، خرید آنالین بلیت س��فرهای هوایی و زمینی، 
مس��یریاب های آنالین، صدور انواع بیمه  نام��ه آنالین، فروش کاال، 
تهی��ه دارو، خدم��ات پزش��کی آنالی��ن، بازی های اینترنت��ی و ... 
هس��تیم. با وجود تالش موفقیت آمیز بخش خصوصی در توس��عه 
اقتصاد دیجیتال کشور هنوز شرکت های دیجیتال در بازار سرمایه 
حض��وری پررنگ ندارن��د. در حال حاضر هیچ یک از 10 ش��رکت 
بزرگ بورس اوراق بهادار تهران مربوط به حوزه دیجیتال نیس��ت. 
این نشان از وجود فرصت رشد و حضور فعال این شرکت ها در بازار 
س��رمایه دارد. بازار س��رمایه ایران می تواند با تأمین مالی به رشد و 
توسعه کسب و کارهای دیجیتال کمک بسزایی کند. در این راستا، 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران با همراهی سازمان بورس و اوراق 
بهادار تالش دارند تا زمینه حضور این شرکت ها در بازار را تسهیل 
کنند. از جمله مشکالت اصلی حضور این شرکت ها در بازار، وجود 
موانع قانونی اس��ت که سازمان بورس نیز با همکاری بورس تهران 
در حال تدوین مقررات جدید برای پذیرش ش��رکت های دیجیتال 
در بازار هس��تند. امید است با ورود این ش��رکت ها به بازار، شاهد 
رشد همزمان کس��ب وکارهای دیجیتال، افزایش تنوع فرصت های 

سرمایه گذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور باشیم.

بورسنامه

فرصت امروز: روزهای رکودی بورس تهران در حالی همچنان ادامه دارد 
که چشم امید تحلیلگران به گزارش های بهاری شرکت ها در سامانه کدال 
دوخته ش��ده تا بلکه زمینه س��از محرکی قوی و سوختی جدید برای پایان 
رکود فرسایشی بورس باشد. اهمیت این گزارش های فصلی به حدی است 
که دماس��نج اصلی تاالر شیشه ای در شروع س��ال 1401 به همت انتشار 
همی��ن گزارش های مثبت ماهانه ش��رکت ها، روند صعودی به خود گرفت 
و در فروردی��ن ماه به س��طح یک میلیون و 500 ه��زار واحد و در روزهای 
آخر اردیبهش��ت ماه به مرز یک میلیون و 600 هزار واحد رس��ید، اما این 
روند توفانی از فردای روز ۲7 اردیبهشت متوقف شد و با افزایش تنش های 
جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه 
انرژی، بورس ایران همچون بورس های جهانی لباس رکود به تن کرد. البته 
بالتکلیف��ی مذاکرات پیرامون احی��ای برجام و تثبیت مصنوعی نرخ ارز در 
سامانه نیما نیز در تداوم این رکود فرسایشی موثر بود. بدین ترتیب، شاخص 
کل بورس تهران در روندی نزولی طی هفته های گذشته پله پله ارتفاع خود 
را از دس��ت داد، تا نهایتا در روز ش��نبه هفته گذشته پس از درجازدن های 
متعدد باالخره سطح یک میلیون و 500 هزار واحد را واگذار کرد و به سطح 
یک میلیون و 400 هزار واحد درغلتید. شاخص کل بورس در معامالت دو 
روز ابتدای این هفته نیز با دو افت مش��ابه 10 هزار واحدی به ارتفاع یک 
میلیون و 469 هزار واحد رس��ید و در نهایت در معامالت روز سه ش��نبه با 

۸۸9 واحد افت دیگر تا رقم یک میلیون و 46۸ هزار واحد عقب رفت.
بورستهرانرویدورسقوط

ب��ورس تهران روی دور تند س��قوط قرار گرفت��ه و برآیند عواملی نظیر 
نومیدی بورس بازان از احتمال احیای برجام، تبعات اقتصادی جنگ روسیه 
و اوکراین، تداوم چش��م انداز کاهش��ی قیمت کامودیتی ها، قیمت گذاری 
دستوری، تثبیت مصنوعی نرخ ارز در سامانه نیما و جذابیت بازارهای رقیب 
باعث تعمیق رکود در تاالر شیشه ای شده است، به طوری که خروجی همه 
اینها، ش��کل گرفتن صف های طوالنی فروش و خروج فزاینده س��رمایه از 
بورس است. قیمت ها در حالی هر روز کاهش می یابند و شاخص ها به عقب 
برمی گردند که به نظر می رس��د هر آنچه از ابتدای سال 1401 تاکنون به 
دست آمده و به عنوان دستاورد بورس شناخته می شد، همچون کوه یخی 
در مواجهه با موج فزاینده گرمایش زمین در حال آب شدن است. هرچند 

به نظر می رسد بورس فعال پیشرانه قدرتمندی برای رفتن به سطوح باالتر 
قیمت ها ندارد، اما این روزها با انتشار گزارش های فصلی شرکت ها می توان 
به چرخش فصلی بورس امید داشت؛ کما اینکه بورس بازان در انتظار انتشار 
گزارش شرکت ها در پایان نخستین فصل از قرن جدید هستند و احتماال 

پرتفوی آنها نیز سمت و سوی جدیدی خواهد یافت.
رکود فرسایش��ی بورس در حالی اس��ت که فردی��ن آقابزرگی، تحلیلگر 
بازار س��رمایه سه عامل انتشار اوراق، افزایش نرخ بهره بین بانکی و عرضه 
اولیه های غیرمتعارف را از جمله دالیل این رکود عنوان می کند و می گوید: 
دولت با انتشار اوراق چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه، بخش عمده ای 
از حج��م معامالت را به خود اختصاص داده اس��ت. به طور کلی نرخ بهره 
بین بانکی، انتش��ار اوراق چه در بازار ثانویه و چه در بازار اولیه و در نهایت 
عرضه ه��ای اولیه غیرمتعارف و متفاوت از روندی که پیش از این بود و به 
جذب نقدینگی توسط سهامداران حقیقی کمک می کرد، بیشتر از مسائلی 
همچون مذاکرات سیاسی و اصالح نظام یارانه ها روی روند منفی بازار تاثیر 
اساس��ی داش��ته اند. به گفته آقابزرگی، تا پایان اردیبهشت امسال بازدهی 
ش��اخص هم وزن حدود 30 درصد و بازدهی شاخص کل 19 درصد بوده 
است، اما چه اتفاقی رخ داد که از ابتدای خرداد تاکنون، یعنی ظرف کمتر 
از دو ماه بخش عمده ای از بازدهی ها از دست رفت؟ به طوری که بازدهی 
ش��اخص کل به حدود 7 درصد و بازدهی ش��اخص هم وزن به حدود 16 

درصد رسیده است؟
او با اشاره به معامالت هفته جاری می افزاید: روز یکشنبه 7۲ هزار میلیارد 
تومان در بازار فرابورس تحت عنوان معامالت بازار ثانویه اوراق بدهی دولت 
سررسید شد که به نوعی استمهال بدهی است. عمده دلیل وضعیت کنونی 
بازار، پررونق بودن بیش از اندازه معامالت اوراق بدهی است. به دلیل خأل 
نقدینگی، قیمت سهام اکثر شرکت ها کاهش یافته؛ در حالی که میزان سود 

آنها نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایشی بوده است.
افتشاخصبورسازشتابافتاد

هرچند ش��اخص کل بورس تهران در ساعات میانی معامالت سه شنبه 
توانست روند صعودی به خود بگیرد و تا رقم یک میلیون و 470 هزار واحد 
افزایش یابد، اما این روند در ساعات پایانی معامالت مجددا نزولی شد. در 
جریان معامالت روز سه شنبه ۲۸ تیرماه، شاخص کل بورس با کاهش ۸۸9 

واحدی به رقم یک میلیون و 46۸ هزار واحد و ش��اخص هم وزن با 755 
واحد کاهش به رقم 401 هزار و 67۸ واحد رسید. در معامالت سومین روز 
کاری این هفته، بیش از 3 میلیارد و 551 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
به��ادار به ارزش ۲4 ه��زار و 6۲ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران 
دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، کاهش ۲ هزار و ۲73 واحدی و شاخص 

بازار دوم، افزایش 3 هزار و ۲۲5 واحدی را تجربه کردند.
ش��رکت س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی تامین با 64۸ واحد، 
شرکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با ۲51 واحد، بانک خاورمیانه با 
160 واحد، ش��رکت نفت س��پاهان با 159 واحد و شرکت سرمایه گذاری 
غدیر با 14۸ واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. 
در س��مت مقابل نیز ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر با یک هزار و 7۸ 
واحد، شرکت فوالد خوزس��تان با ۸01 واحد، شرکت پتروشیمی نوری با 
6۸1 واحد، ش��رکت گروه مپنا با 164 واحد و گروه دارویی برکت با 137 
واحد با تاثیر منفی بر رش��د شاخص کل همراه شدند. گروه شیمیایی هم 
با ۲5 هزار و ۸۲3 معامله به ارزش یک هزار و 764 میلیارد ریال در صدر 
گروه های بورسی نشست. همچنین گروه خودرو با ۲0 هزار و 6۲1 معامله 
به ارزش یک هزار و 403 میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 1۲ هزار و 
96۸ معامله به ارزش 940 میلیارد ریال، گروه سیمان با 15 هزار و 557 
معامله به ارزش ۸47 میلیارد ریال و گروه بانک ها با ۸ هزار و 9۸9 معامله 

به ارزش ۸14 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با کاهش 1.۸ واحدی 
ب��ه رقم 19 هزار و 619 واحد رس��ید. در این ب��ازار بیش از یک میلیارد و 
376 میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 46 هزار و ۸94 
میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. شرکت پلیمر آریاساس��ول با 19.۸1 واحد، 
ش��رکت صنعتی و معدنی مینو با 6.66 واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس 
با 4.7 واحد، بیمه س��امان با 4.3 واحد و ش��رکت بهمن دیزل با 4 واحد 
بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت سنگ 
آهن گهرزمین با 11 واحد، ش��رکت تجلی توسعه معادن و فلزات با 7.59 
واحد، شرکت پخش البرز با ۲.77 واحد، شرکت تولید نیروی برق دماوند 
با ۲.5 واحد و شرکت توزیع داروپخش با ۲.5 واحد با بیشترین تاثیر منفی 

بر رشد شاخص فرابورس همراه شدند.

چشمامیدبورسبازانبهگزارشهایفصلیشرکتهاست

چرخش فصلی بورس؟

افزایش قیمت ها در آس��یا به این معناست که کل جهان اکنون با تورم 
دس��ت و پنجه نرم می کند. با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در آسیا، 
جهان اکنون با گس��ترش همزمان تورم مواجه اس��ت. ش��رایط نسبت به 
چند ماه پیش که به نظر می رسید این منطقه از تب قیمتی که آمریکا و 
بخش هایی از اروپا را فراگرفته بود اجتناب کرده، تغییر کرده است. بازارها 
با افزایش انتظارات تورمی و اقدامات تهاجمی تر بانک مرکزی در بیش��تر 
آسیا شروع به قیمت گذاری کرده اند. این روند نشان دهنده روندهای مشابه 
در آمریکا اس��ت، جایی که داده ها نش��ان داد قیمت های مصرف کننده در 
ماه گذش��ته به بیشترین میزان از اواخر سال 19۸1 افزایش یافته و فشار 

جدیدی را بر فدرال رزرو برای پاسخ دادن به آن وارد می کند.
نقطه عطف مهم در این میان، تهاجم روس��یه به اوکراین بود که موجب 
تحول در بازارهای کاالیی شد. این امر قیمت انرژی و سوخت را باالتر برد 
و عرضه غالت را به منطقه پرمصرف جهان تهدید کرد. افزایش هزینه های 
کود و حمل ونقل نیز در حال عبور از رکورد قیمت های جهانی مواد غذایی 
اس��ت. بانک توسعه آس��یایی در اوایل این ماه اعالم کرد که افزایش قیمت 
کاالها باعث افزایش تورم در آس��یا، به خصوص بخش های در حال توسعه 
شده است. در این بخش ها تورم با یک واحد افزایش، به 3.7 درصد در سال 
جاری رس��یده است. در حالی که این نرخ در مقایسه با نرخ در آمریکا کم 
است، سیاست گذاران را مجبور می کند تمرکز خود را تغییر دهند و برخی 

از سرمایه گذاران را به وحشت می اندازد. در همین حال به دنبال افت یکشبه 
در وال استریت، سهام آسیایی روز سه شنبه سقوط کرد و دالر در پایین تر 
از اوج هفته گذش��ته قرار گرفت اما تمرکز اصلی معامله گران نزدیک شدن 
به جلسات بانک مرکزی و مراحل اولیه فصل درآمد آمریکاست. به گزارش 
بیزینس، گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه، ام اس سی آی در خارج 
از ژاپن 0.46 درصد کاهش یافت که تا حدودی از رش��د 1.۸ درصدی روز 
قبل عقب نشینی کرد و به پایین ترین سطح دو ساله هفته گذشته بازگشت. 
سهام های فناوری آسیایی مانند علی بابا، سامسونگ و نینتندو به رهبری این 
افت کمک کردند، پس از اینکه تحت تاثیر گزارش هایی که اپل قصد دارد 
رشد استخدام و هزینه های بعدی را کاهش دهد همچنین کاهش یکشبه 
ارزش بازارهای س��هام ایاالت  متحده قرار گرفتند. با این حال، در نشانه ای 
که بازارها در تالش برای یافتن مسیری ثابت بودند، معامالت آتی اس اند 
پی و نزدک آمریکا، هر کدام حدود 0.3 درصد در معامالت اولیه آسیا صعود 
کردند و نیکی ژاپن پس از تعطیالت رالی روز دوش��نبه 0.۸ درصد افزایش 
 JPMorgan Asset یافت. کری کریگ، استراتژیس��ت بازار جهان��ی در
Management می گوید: در حال حاضر بازار کمی ش��بیه »نقاش��ی با 
اعداد« اس��ت، شما باید عکس��ی را رنگ آمیزی کنید در صورتی که هنوز 
هم��ه رنگ ها را ندارید. البته چند چیز مانند جهت گی��ری بازار کار و نرخ 
بیکاری در ایاالت  متحده و اینکه آیا بانک های مرکزی عقب نشینی می کنند 

و می گویند این نقطه اوج تورم است و ما نیازی به تندرو بودن نداریم یا واقعا 
تهاجمی عمل خواهیم کرد نیز وجود دارد. بازارها انتظار دارند در نشس��ت 
هفته آینده فدرال رزرو ایاالت  متحده، نرخ بهره 75 واحد پایه افزایش یابد 
که از پیش بینی احتم��ال افزایش 100 واحد پایه فاصله می گیرد، هرچند 
طب��ق ابزار گروه ب��ورس بازرگانی و کاالی ش��یکاگو، قیمت بازار همچنان 
ش��انس 30 درصدی را نشان می دهد. عقب نشینی از انتظارات 100 واحد 
پایه در اواخر هفته گذشته به افزایش سهام در ایاالت  متحده در روز جمعه 
و آسیا و اروپا در روز دوشنبه کمک کرد. بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن هر 
دو، روز پنجشنبه تشکیل جلسه می دهند و انتظار می رود بانک مرکزی اروپا 
با افزایش ۲5 واحدی، نرخ ها را از پایین ترین سطح دوران همه گیری خود 
افزایش دهد، در حالی که انتظار می رود تغییرات کمی نس��بت به نرخ های 
بی س��ابقه بانک ژاپن وجود داشته باش��د. کریک می افزاید: »در پس زمینه، 
فصل درآمدی در ایاالت  متحده است و انتظار داریم که این یک منبع فشار 
دیگری بر بازارها باشد، زیرا فکر می کنیم راهنمای کل سال برای حدود 9 
تا 10 درصد از ایاالت  متحده بس��یار باالس��ت.« پس از گزارش کاهش 4۸ 
درصدی سود سه ماهه، گروه گلدمن ساکس هشدار داد که ممکن است با 
بدتر ش��دن چشم انداز اقتصادی، استخدام کند شود و هزینه ها کاهش یابد 
اما از آنجایی که این انتظارات تحلیلگران را شکس��ت داد، س��هام آن ۲.5 

درصد افزایش یافت.
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نویسنده:علیآلعلی

هر کسی در دنیا چند تایی برند محبوب و دوست داشتنی برای خودش 
دارد. مثال برای من که عاش��ق فوتبال هستم، برند رئال مادرید یا بارسلونا 
بی نهایت هیجان انگیز اس��ت. اگر شما دیوانه دنیای سرعت و ماشین های 
آخرین سیستم باشید، احتماال آئودی یا المبورگینی جزو فهرست طالیی 
برنده��ای مورد عالقه تان خواهد بود. این ماجرا برای فیلم بازها مربوط به 
برندهایی مانند مارول یا دیزنی می شود. نکته جالبی که در این میان وجود 
دارد، یادآوری برندها با المان های بصری ش��ان اس��ت. به زبان ساده، من و 
شما برندهای محبوب مان را نه با محصوالت یا اسم آنها، بلکه لوگوی شان 

به یاد می آوریم. 
ش��اید فکر کنید ادعای م��ا درباره اهمیت لوگو خیل��ی بی ربط به نظر 
می رس��د. در این صورت بد نیست برای چند ثانیه هم که شده چشم های 
خود را ببندید و برند مورد عالقه تان را به یاد بیاورید. همانطور که می بینید، 
اول از همه لوگوی برند محبوب ش��ما در ذهن تان نقش می بندد. تازه در 
مراحل بعد هم باز پای جلوه های بصری در میان اس��ت و بی برو برگش��ت 
تصویر محصوالت یا چهره مدیران برند مورد نظر جلوی چشم شما خواهد 
آمد. فکر می کنم همین توضیحات کافی اس��ت تا به اهمیت یک لوگوی 

خوب و جلوه های بصری جذاب برای برندتان پی برده باشد، مگر نه؟
وقتی از اهمیت لوگو حرف می زنیم، هیچ جوره نمی شود سراغ طراحی 
لوگو را نگرفت. هرچه باش��د این روزها میلیون ها برند در چهارگوشه دنیا 
منتظر فرصتی برای خودنمایی در بازار هستند و در این بین هیچ چیز به 
اندازه یک لوگو بی عیب و نقص نمی تواند آنها را طوری در حافظه مشتریان 

نگه دارد که حاال حاالها یادشان نرود. 
اگر ش��ما به دنیای کارآفرینی عالقه داش��ته باشید و راه اندازی کسب و 
کار سال ها گوش��ه ذهن تان معطل مانده باشد، بی شک یادگیری طراحی 
لوگویی در کالس جهانی برای تان فرصتی تکرارنشدنی خواهد بود. احتماال 
االن داری��د فکر می کنید ما این همه مقدمه چینی کرده ایم تا یک کالس 
خش��ک و کسل کننده درباره طراحی لوگو برای تان تدارک ببینیم. در این 
صورت باید بگوییم کامال در اشتباهید، چراکه ما در روزنامه فرصت امروز 
اصال میانه خوبی با روش های کالس��یک و خاک خورده نداریم. در عوض 
هدف ما در این مقاله کمک به ش��ما ب��رای یادگیری اصول طراحی لوگو 
با مرور داس��تان و جزییات مربوط به لوگوی برندهای بزرگ اس��ت. ماجرا 

جالب شد، نه؟
ب��اور کنید یا نه، خیلی از مردم فقط به خاطر جذابیت لوگوی یک برند 
مشتری پر و پا قرص آن می شوند. از آنجایی که همه مخاطب های روزنامه 
ما کارآفرینان باهوش��ی هستند، احتماال االن ذهن تان حسابی درگیر زیر 
و بم طراحی لوگوهای جذاب ش��ده اس��ت. در این صورت مقاله ما کامال 
مخصوص شماس��ت. پس منتظر چه هستید؟ همین االن حاضر شوید تا 

سفرمان به دل داستان لوگوی برندهای بزرگ را شروع کنیم. 
لوگوچیست؟شروعکاربایکتعریفدقیق

اگر از خواننده های ثابت ما در روزنامه فرصت امروز باشید، خیلی خوب 
می دانید ما همیشه کارمان را با یک تعریف دقیق و خودمانی از استراتژی 
یا مفهوم مورد نظرمان ش��روع می کنیم. دربار لوگو هم قبل از اینکه سراغ 

مثال های موفق از برندهای بزرگ برویم، بد نیس��ت با چیستی لوگو آشنا 
شویم. 

کارآفرینان مختلف معموال تعریف های گوناگونی از لوگو دارند. انگار که 
هر کسی از راه رسیده یک تعریف خاص خودش را سر هم کرده و با خیال 
راحت به راهش ادامه داده است. ماجرا در این رابطه آنقدر بیخ پیدا کرده 
که حتی پیدا کردن دو تا کارآفرین که سر یک تعریف مشخص از لوگو با 
هم توافق داشته باشند، از یافتن سوزن در انبار کاه هم سخت تر شده است 
)قبول دارم خیلی عجیب اس��ت، اما خب مگر در زندگی چیزهای عجیب 

کم به پُست آدم می خورد؟(. 
آنهایی که کارآفرینان س��خت گیری هس��تند و مو را از ماس��ت بیرون 
می کش��ند، معموال لوگو را یک س��مبل هویتی برای سازمان های تجاری 
معرفی می کنند. البته ما دوست نداریم اینقدر مته به خشخاش بگذاریم و 
یک تعریف س��اده تر برای تان کنار گذاشته ایم. بر این اساس لوگو بازنمایی 
هوی��ت یک برن��د و ارزش های آن به زبان گرافی��ک و همراه با ترکیبی از 
رنگ های مختلف است. دقیقا به همین خاطر معموال معموال برندهای فعال 
در صنعت فست فود از رنگ های هیجان انگیز مثل قرمز یا زرد زیاد استفاده 

می کنند تا به مشتریان نشان دهند راه شان را اشتباه نیامده اند!
همانطور که می بینید، لوگو المان خیلی پیچیده یا عجیبی نیست. حاال 
که هم یک تعری��ف آکادمیک هم یک توضیح خودمانی درباره لوگو کنار 
دست تان دارید، بد نیست قبل از آنکه بی گدار به آب بزنید با مزایای داشتن 
یک لوگوی جذاب نیز آش��نا شوید. اینطوری حس و حال فوتبالیستی را 
پیدا می کنید که می داند در ازای هر گلی که در مس��ابقه بزند یا قهرمانی 
آخ��ر فصل چقدر پول اضافه گیرش می آید و حس��ابی روحیه اش تقویت 

می شود.
چراداشتنیکلوگویخوبمهماست؟

هر بخشی از س��اختار برند باید ویژگی منحصر به فردی داشته باشد و 
دردی را از شما دوا کند. وگرنه اصال منطقی نیست وقت گران بهای تان را 
پای آن هدر دهید، در حالی که می توانستید حداقل پاهای تان را روی هم 
انداخته و خودتان کمی اس��تراحت دهید. ما در این بخش سعی می کنیم 
به ش��ما نشان دهیم داش��تن یک لوگوی درجه یک ارزش آن را دارد که 
کمی از اس��تراحت یا تفریح تان کم کنید. پس اگر هنوز متقاعد نشده اید 
که لوگو مهمترین بخش بصری و هویتی کس��ب و کارتان است، در ادامه 
با ما همراه باش��ید تا کامال غافلگیرتان کنی��م. البته در این بین خبری از 
ش��وخی های عجیب و غریب نیس��ت، بلکه ما کارمان را با دلیل و مدرک 

کافی پیش خواهیم برد!
جلبنظرمخاطبهدف

جلب توجه مخاطب هدف در دوره و زمانه کنونی اگر سخت تر از قهرمانی 
در رالی فرمول یک نباشد، قطعا خیلی هم ساده نیست. به مرور زمان مردم 
یاد گرفته اند چطور به تبلیغات مختلف و تالش های خستگی ناپذیر برندها 
بی محلی کنند. اگر به این شرایط کابوس برندهای اعصاب ُخردکن را هم 
اضافه کنیم، آن وقت دیگر مشتریان کامال حق دارند رفتار سردی با بیشتر 
برندها داشته باشند. البته برندهایی که لوگوهای جذابی دارند همیشه در 

این میان نوعی استثنا محسوب می شوند؛ بله درست شنیدید، استثنا!
همانطور که تیزر یک فیلم س��ینمایی فق��ط چند ثانیه برای میخکوب 
کردن تماش��اچی ها فرصت دارد، ش��ما هم در عرصه کسب و کار فقط دو 

ثانی��ه وقت دارید تا نظر مش��تریان را به خودتان جل��ب کنید. وگرنه آنها 
می روند و پش��ت سرش��ان را هم نگاه نخواهند کرد. قبل از اینکه حسابی 
دستپاچه شده یا حتی امیدتان به جلب نظر مشتریان را از دست بدهید، 
بیایی��د کمی درباره اولین برخورد مش��تریان با برنده��ا فکر کنیم. در دو 
ثانیه ابتدایی مشتریان به چه چیزی دقت می کنند؟ درست حدس زدید، 
لوگوی برند. یک لوگوی چشم نواز که از قضا درست هم طراحی شده باشد، 
می تواند در یک چشم به هم زدن هر مشتری را میخکوب کند. اینطوری 
شما به جای دو ثانیه، سال ها فرصت برای فروش محصوالت و تعامل با آن 

مشتری خواهید داشت؛ به همین سادگی.
لوگویعنیپایههویتبصریبرند

برندین��گ موفق از اول تا آخر در ارتباط با بیان یک داس��تان جذاب و 
پرکش��ش است. از آن دست داستان هایی که تا مدت ها در ذهن مخاطب 

رژه می رود و حتی یک لحظه هم دست از سر آدم بر نمی دارد. قبول دارم 
داس��تان یک برند کل آن مجموعه را شامل می شود، اما نمود دیداری آن 
در لوگو خالصه خواهد شد. لوگویی که از ترکیب رنگ، شکل های هندسی 
و فونت هماهنگ با ارزش ها و هویت برند بهره مند باشد، چاره ای به غیر از 

خرید برای مشتریان باقی نخواهد گذاشت. 
یادتان باشد در دنیایی که کلی از برندها حتی یک لوگوی نیمه استاندارد 
هم ندارند، شما با یک لوگوی درست و حسابی مثل تیم رئال مادرید تمام 
رقبا را در لیگ قهرمانان کنار زده و چندین و چند بار دس��ت تان به جام 
قهرمانی خواهد رس��ید. تنها کاری هم که در این میان باید انجام دهید، 
استفاده از قوه خالقیت تان در کنار ارزیابی تجربه برندهای موفق است. آن 

وقت دیگر توپ هم شما را تکان نخواهد داد!
ادامهدرصفحه6
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ماندگاریطوالنیدرذهنمشتریان

آیا کارآفرین یا ش��رکتی را س��راغ دارید که دوس��ت نداشته باشد اسم 
برندش برای مدت ها در ذهن مش��تریان باقی بماند؟ ش��اید در جواب ما 
بگویی��د صنعت تبلیغ��ات مثل آب خوردن این کار را ب��رای برندها انجام 
می دهد. قبول دارم صنعت تبلیغات یک پا س��وپرمن برای برندهاست، اما 
واقعا در ازای پول هنگفتی که کارآفرینان برای تبلیغ برندش��ان می کنند، 
تا چند وقت در ذهن مش��تریان باقی خواهن��د ماند؟ اگر بخواهیم جواب 
منصفانه ای به این سوال بدهیم، باید گفت یک کمپین تبلیغاتی هر چقدر 
هم که خوب طراحی ش��ده باش��د، دست آخر خیلی هنر کند چند روزی 
ذهن مشتریان را درگیر می کند. بعد از آن دوباره همان آش و همان کاسه 
خواه��د بود. به زبان خودمانی، در تبلیغات ماندگاری برند ش��ما در ذهن 

مشتریان بستگی به تداوم بریز و بپاش های تان دارد. 
یک لوگوی خوب در نقطه مقابل تبلیغات به شما کمک می کند تا بدون 
حتی یک س��نت هزینه اضافه، آن هم فقط با عملک��رد خوب در بازار، نه 
برای چند روز بلکه چند ماه در ذهن مشتریان ثابت باقی مانده و تکان هم 
نخورید. برندی مثل اپل با آن سیب گاز زده مشهورش بهترین مثال در این 
رابطه است. برند اپل خیلی کم کمپین تبلیغات دارد، اما در عوض یکی از 
محبوب ترین برندهای دنیا محسوب می شود. این دستاورد به لطف لوگوی 
جذاب و هیجان انگیز این برند به دس��ت آمده است. اگر اپل توانسته فقط 
و فقط با یک لوگوی س��اده و البته عملکردی خوب در بازار دل مشتریان 
را به دست بیاورد، هیچ دلیلی وجود ندارد که شما نتوانید همچنین کاری 

را انجام دهید. 
مشتریانانتظارلوگوهایجذابدارند!

بی شک صحبت کردن از انتظارات مشتریان در بخش مربوط به مزایای 
لوگو خیلی طبیعی نیست و حتی می تواند بحث برانگیز باشد. پس قبل از 
اینک��ه با موج انتقادات ما را مورد لطف خودتان قرار دهید، اجازه دهید با 

یک توضیح خیلی سریع به شما بدهیم. 
در دنیای��ی که همه برندهای بزرگ لوگوهای به یادماندنی دارند، اینکه 
ش��ما اصال به فکر لوگو نباشید یا یک لوگو خیلی آماتور تحویل مشتریان 
دهید دست کمی از بی احترامی به آنها ندارد. این کار مثل آن است که یک 
شبکه تلویزیونی با هدف رقابت با نتفلیکس یا دیزنی پالس وارد بازار شود 
و حتی یک لوگوی ساده هم نداشته باشد. آن وقت مردم نه تنها این شبکه 
را جدی نمی گیرند، بلکه احتماال خیلی زود آن را دس��تمایه شوخی های 

گوناگون در شبکه های اجتماعی خواهند کرد. 
شما الزم نیست حتما از برندسازی یا طراحی لوگویی در کالس جهانی 
خوش تان بیاید، همین که مش��تریان تان انتظار مواجه��ه با آن در بازار را 
دارند کافی اس��ت تا ش��ش دانگ حواس تان را به ای��ن کار بدهید. وگرنه 
خیلی زود مشتریان از خجالت تان درآمده و چیزی به غیر از سقوط آزادی 
بی پایان نصیب تان نخواهد ش��د. فکر می کنم حاال دیگر فهمیده باش��ید 
چرا برندهای بزرگ و موفق اینقدر روی لوگوی ش��ان حساس هستند و با 

احتیاط کامل آن را عوض می کنند، مگر نه؟
داستانلوگوبرندهایبزرگ:میانبریبرایبرندسازیاصولی!

تا اینجای کار شما خیلی خوب با تعریف لوگو آشنا شدید و مزایای آن 
را نیز با هم بررس��ی کردیم. حاال دیگر نوبتی هم باشد باید سری به اصل 
مطلب بزنیم. هرچه باشد شما تا اینجای کار همراه ما نبوده اید که فقط با 
مزایای طراحی لوگو آشنا شوید، مگر نه؟ وضعیت االن شما مثل پزشکی 
است که بارها و بارها در عمل جراحی به عنوان دستیار جراح اصلی حاضر 
ش��ده اما هنوز یکبار هم خودش عمل جراحی را پیش نبرده است. ما در 
ادامه این بخش س��عی می کنیم داستان لوگوی برندها و جزییات خالقانه 
مربوط به طراحی شان را با هم مرور کنیم. اجازه دهید بدون هیچ توضیح 
و مقدمه چینی اضافه ای برویم س��راغ کار اصلی مان. این ش��ما و این هم 

داستان لوگوی های دوست داشتنی دنیای کسب و کار.
نایک:لوگوییبرایبرندهها

اگر قرار باش��د بهترین و س��اده ترین لوگوی دنیا را انتخاب کنید، اول از 
همه س��راغ چه برندی خواهید رفت؟ بی شک برای خیلی ها لوگو نایک با 
آن انحنای ساده و چشم نواز جزو اولویت های اصلی محسوب می شود. این 
لوگوی ساده و در عین حال جذاب زمانی که از سوی کارولین دیویدسون 
طراحی ش��د، مش��خص بود به همین س��ادگی ها از ذهم مشتریان پاک 
نمی ش��ود. یک لوگوی مینیمال با ارتباط معنایی با الهه پیروزی در یونان 
باستان به تنهایی برای جلب نظر هر فردی در دنیا کافی است. حاال اگر این 
لوگو را با ساختار و شعارهای جذاب نایک ترکیب کنیم، آن وقت به معنای 

واقعی کلمه یک ترکیب برنده پیش روی مان خواهد بود. 
مزی��ت اصلی لوگو برند نایک ماندگاری س��ریعش در ذهن مش��تریان 
است. شما الزم نیس��ت حتما از طرفدارهای پر و پا قرص محصوالت این 
برند باش��ید تا لوگوی جذابش را به یاد بس��پارید. نای��ک آنقدر به قدرت 
لوگوی برندش ایم��ان دارد که حتی نیازی به طراحی دوباره اش در طول 
زمان ندیده اس��ت. از نظر گرافیکی، لوگوی دارای انحنای نایک به خوبی 
عملگرایی را در کانون توجه قرار می دهد. ش��اید این نکته عجیب به نظر 
برس��د، اما وقتی آن را در کنار شعار اصلی این برند یعنی »فقط انجامش 

بده« قرار دهید آن وقت خیلی از ابهامات تان رفع خواهد شد. 
نایک نشان داده شما برای طراحی یک لوگو نیاز به جزییات خیره کننده 
ندارید. فقط کافی اس��ت ش��عار اصلی و هدف برندتان را به یاد داش��ته و 
طرحی مینیمال را اجرا کنید. خب همینطوری الکی نیس��ت که قدیم ها 
می گفتند زیبایی در س��ادگی است؛ دست کم تجربه برند نایک به خوبی 

این ماجرا را نشان می دهد!
اپل:لوگوییباطعمیکسیبخوشمزه

اپل ای��ن روزها مش��هورترین برند دنیا در حوزه الکترونیک محس��وب 
می ش��ود. بسیاری از مردم دنیا حاضرند ساعت ها در صف بایستند تا بلکه 
جزو اولین افرادی باشند که سری جدید آیفون یا آیپد را امتحان می کنند. 
قبول دارم در این میان کیفیت محصوالت و نوآوری های اپل نقش بسیار 
مهمی داش��ته اس��ت، اما اگر بخواهیم منصفان��ه داوری کنیم نباید تاثیر 
لوگوی جذاب این برند را فراموش کنیم. همانطور که شخصیت ابرقهرمانی 
مثل سوپرمن با آن عالمت S روی لباسش شناخته می شود، نشانه اصلی 

برند اپل هم آن سیب گاز زده است.
احتماال اولین نکته ای که درباره برند اپل شما را متعجب می کند، لوگوی 
عجیب و غیرمتعارف آن است. خب مگر چند تا برند در دنیا از یک سیب، 
آن هم گاز زده، برای لوگوی برندشان استفاده می کنند؟ شما را نمی دانم 
ولی من که هزار سال هم چنین ایده عجیبی به سرم نمی زد. با این حساب 

بد نیست سری به پشت صحنه طراحی این سیب مشهور بزنیم. 
خیلی ها فکر می کنند س��یب گاز زده اپل نش��انه همان سیبی است که 

چند صد س��ال قبل روی س��ر ایزاک نیوتن افتاد و جرقه قانون جاذبه را 
زد. اگر اینطوری به ماجرا نگاه کنیم، اپل با انتخاب یک سیب قصد داشته 
خ��ودش را بی نهایت ن��وآور و انقالبی جلوه دهد. البته یک س��ناریو دیگر 
در این میان بیش��تر بر روی ماهیت گاز زده س��یب اپل تمرکز می کند. بر 
این اس��اس س��یب گاز زده بر روی محصوالت اپل نشانه لذت استفاده از 
محصوالت این برند اس��ت که دقیقا مثل یک گاز خوشمزه از سیبی تازه 

و رسیده است!
نکت��ه جالب ماجرا درباره لوگوی اپل مصاحب��ه راب جانوف، طراح این 
لوگ��و تاریخی، س��ال ها بعد از طراحی این اثر هنری اس��ت. آقای جانوف 
در مصاحبه اش اصرار دارد که اصال ماهیت گاز زده س��یب را به این خاطر 
به طرح اولیه اضافه کرده تا مردم آن را با هلو یا گیالس اش��تباه نگیرند. 
اگر این نکته را پس ذهن مان داش��ته باش��یم، آن وقت سناریو اول درباره 
لوگو اپل خیلی منطقی تر به نظر خواهد رسید. این یعنی لوگو اپل ارتباط 
نزدیکی ب��ا ماجرای ایزاک نیوتن دارد. این ش��یوه طراحی لوگو به خوبی 
بلندپروازی های اپل از همان روزهای اول تاسیسش را نشان می دهد. پس 
اگر ش��ما هم دوست دارید مشتریان را ش��یفته برندتان کنید، بد نیست 
اپ��ل و ماجرای دوست داش��تنی آن را در کانون توجه تان قرار دهید. خب 
باالخره بلندپروازی یک برند باید از یک جایی ش��روع ش��ود و چه جایی 

بهتر از لوگوی آن.
مکدونالد:کمانهاییخاطرهانگیزبرایهمهنسلها!

م��ک دونالد از آن دس��ت برندهایی اس��ت که همه م��ردم، از کودک و 
نوجوان گرفته تا آدم بزرگ ها، حسابی با آن خاطره دارند. محال است شما 
به غذایی مثل همبرگر یا س��یب زمینی سرخ کرده فکر کنید و فورا اسم 
مک دونالد به ذهن تان نرس��د. هرچه باشد این برند یکی از پرچمدارهای 
قدیمی صنعت فس��ت فود است. نکته ای که درباره مک دونالد خودنمایی 
می کند، حضور اسم این برند در پایین لوگوست. هدف از این کار ترکیب 
اس��م و هویت بصری برند برای ماندگاری بیش��تر در ذهن مخاطب هدف 
اس��ت. اینطوری مش��تریان وقتی لوگوی ای��ن برند را همراه با اس��م آن 
می بینند، به محض اینکه اسم مک دونالد به گوش شان بخورد فورا به یاد 

لوگوی دوست داشتنی اش خواهند افتاد. 
اگر یادتان باش��د قبل از این به ش��ما گفتیم رنگ ه��ای قرمز و زرد در 
صنعت غذا حسابی پرطرفدار هستند. مک دونالد مثال واضح و عینی این 
ماجراس��ت. شما الزم نیس��ت حتما یک کارشناس خبره باشید تا متوجه 

اهمیت ترکیب قرمز و زرد در لوگوی این غول دنیای فست فود شوید. 
گاهی اوقات گرافیست ها و معمارها با همه تفاوتی که کارشان با هم دارد، 
همکاری نزدیکی با هم دارند. این امر در مورد لوگو مک دونالد و ساختمان 
رس��توران های این برند کامال مشهود است. کمان های طالیی که در لوگو 
مک دونالد به کار رفته، ایده اصلی ساختمان بسیاری از شعبه های واقعی 
مک دونالد را شکل داده است. این یعنی مشتریان خواه ناخواه لوگوی مک 
دونالد در ذهن ش��ان حک شده و به این راحتی ها هم پاک نمی شود. خب 
اگر برندی را س��راغ دارید که هوش��مندانه تر از این توانایی طراحی لوگو و 

بیان هویت بصری اش به این خوبی را دارد، ما را هم بی خبر نگذارید!
آمازون:لوگوییبراینسلجدیدفروشگاهها

آمازون از معدود برندهایی اس��ت که بی��ش از یک تریلیون دالر ارزش 
دارد. ش��ما را نمی دانم، ولی برای من که حتی شمردن صفرهای این عدد 
هم کار س��ختی اس��ت چه برس��د به اینکه واقعا قرار باش��د جزئی از این 
کس��ب و کار باشم. آمازون زمانی که هیچ کس فکرش را هم نمی کرد کار 
خرده فروشی هایی مثل تارگت کساد شود، به سراغ ایده فروش آنالین رفت 
و در عین ناباوری االن اوضاع طوری ش��ده که همه دوس��ت دارند از روی 

دست این شاگرد زرنگ کالس تقلب کنند.
لوگ��وی آم��ازون ایده خیلی س��اده ای در پ��س زمین��ه اش دارد؛ یک 
خرده فروشی که لوگوی پیچیده ای ندارد و دنبال راه انداخت کار مشتریان 
است. شاید مهمترین خالقیت به کار رفته در این لوگو همان کمان طالیی 
زیر اسم برند باشد. این کمان اول از همه قصد دارد لبخند رضایت را روی 
صورت مش��تریان ایجاد کند. خب وقتی ش��ما یک لبخند جذاب ببینید، 
ناخودآگاه ترغیب می شوید برای لحظه ای هم که شده لبخند بزنید. البته 
آمازون هدف مهمتری از این کار نیز داشته است. این هدف وقتی خودش 
را نشان می دهد که به شروع کمان طالیی از حرف A و تمام شدنش دقیقا 
سر حرف Z توجه کنیم. واقعا چرا این کمان به جای حرف Z درست سر 
آخرین حرف که M اس��ت تمام نش��ده؟ جواب این سوال بی نهایت ساده 
و صدالبته هیجان انگیز اس��ت؛ چون که آمازون دوست داشت نشان دهد 
در فروشگاهش همه چیز دارد. پس یک کمان زیر لوگوی خودش کشید 
 Z ش��روع ش��ده و به آخرین حرف الفبای انگلیسی یعنی A که از حرف

ختم می شود. 
اگ��ر کمی با دق��ت به ماجرای لوگوی آمازون نگاه کنیم، ش��باهت های 
زیادی میان آن و مک دونالد پیدا خواهیم کرد. هر دو این برندها با نهایت 
دقت س��عی کرده اند از یک کمان زیبا برای جلب نظر مش��تریان استفاده 
کنن��د و اگر بخواهیم منصفانه به ماجرا نگاه کنی��م باید گفت هر دو هم 

واقعا گل کاشته اند!
لگو:داستانلوگوبرندمحبوبهمهمردم

آیا کسی را سراغ دارید که از لوگو برند لگو خوشش نیاید؟ از محصوالت 
دوست داش��تنی آن چطور؟ همانطور که می شود حدس زد، کمتر کسی 
در دنیا پیدا می ش��ود که لگو را دوس��ت نداشته باش��د )دست کم ما که 
هرچه گشتیم، چنین کسی را پیدا نکردیم!(. شاید فکر کنید این فقط به 
خاطر پیوند محصوالت لگو با خاطرات کودکی مردم سراس��ر دنیاست، اما 
راستش را بخواهید این روزها بیشتر آدم بزرگ ها از لگو استفاده می کنند 

تا کودکان. پس باید دنبال دلیل دیگری در این میان باشیم.
پیش��نهاد ما در روزنامه فرصت امروز برای رمزگشایی از دلیل جذابیت 
برن��د لگو توجه به لوگو آن اس��ت )امیدوارم ترکی��ب لگو و لوگو کنار هم 
خیل��ی گیج تان نکرده باش��د!(. این برند هم مثل م��ک دونالد و خیلی از 
برندهای صنعت فس��ت فود از ترکیب رنگ قرمز و زرد اس��تفاد کرده و با 
کمی مش��کی و سفید کارش را به خوبی جمع کرده است. البته لگو اصال 
قصد نداشته اشتهای کودکان یا مشتریانش را تقویت کند، بلکه در عوض 
از ای��ن رنگ های جذاب برای تقوی��ت روحیه کنجکاوی و خالقیت آدم ها 

استفاده می کند. ماجرا جالب شد، نه؟
محص��والت لگو همگی ب��رای کمک به کودکان و بعده��ا آدم بزرگ ها 
در مس��یر خالقیت ساخته شده اس��ت. اگر با این عینک به لوگو این برند 
نوس��تالژیک نگاه کنیم، آن وقت ش��اهکار گرافیکی اش از پشت ابر بیرون 
می آید. لوگو برند لگو در واقع خودش یک تکه از لگوهای دوست داشتنی 
محصوالت این برند اس��ت. به زبان س��اده، تیم برندسازی لگو سعی کرده 
نش��ان دهد حتی لوگو آنها نیز پلی به سوی خالقیت بیشتر و رویاپردازی 

نامحدود مشتریانش اس��ت. خب وقتی یک برند تا این اندازه سر طراحی 
لوگوی خود وسواس و دقت به خرج می دهد، مگر می شود انتظاری به جز 

موفقیت چشمگیرش در بازار را داشت؟
شنل:برندیلوکسبالوگوییساده!

شنل جزو آن دسته از برندهایی است که هر کسی توانایی خرید از آن را 
ندارد. دقیقا به همین خاطر مشتری شنل بودن خودش یک کالس عجیب 
و غریب است که می شود حسابی با آن پز داد. البته وقتی که کوکو شنل 
در سال 1910 این برند مد و پوشاک را تاسیس کرد، اصال دنبال پز دادن 
نبود و فقط به فکر تحقق ایده هایش در عرصه مد بود. از آن زمان تا به حال 
خیلی چیزها در دنیا تغییر کرده، اما کوکو شنل هنوز هم تنها طراح مد و 
پوشاکی است که در فهرست طالیی مجله تایم درباره مهمترین انسان های 
دنیا در قرن ۲0 قرار گرفته است. فکر می کنم این نکته به تنهایی اهمیت 

شنل در عرصه کسب و کار را نشان دهد، مگر نه؟
لوگو برند شنل خیلی اضافه کاری ندارد. این لوگو دو شکل تقریبا شبیه 
دایره را نش��ان می دهد که از قضا تو در تو هم هستند. در پایین این لوگو 
س��یاه رنگ نیز اسم برند شنل به چشم می خورد. این سادگی در طراحی 
با خطوط هندس��ی خیلی خوب هویت یک برند حوزه پوش��اک را نشان 
می ده��د. هدف اصلی طراح این لوگو هم دقیقا همین بوده اس��ت. اینکه 
یک برند لوکس با هدفی س��اده و خودمانی یعنی کمک به شیک پوش��ی 
مشتریانش را نشان دهد. شنل به خوبی نشان داده شما الزم نیست لوگو 
بی نهایت لوکسی داشته باشید تا جزو برندهای محبوب مشتریان باشید یا 
حتی خودتان یک برند لوکس و باکالس محسوب شوید. در عوض سادگی 
در طراحی و اس��تفاده از مینیمالیسم برای حذف جزییات غیرضروری به 
خوبی شما را بدل به یکی از بزرگترین برندهای دنیا خواهد کرد. پس اگر 
ش��ما هم دوس��ت دارید یک برند همه فن حریف داشته باشید، می توانید 
خیلی راحت از ش��نل الگوبرداری کرده و الکی کار خودتان را در طراحی 
لوگو س��خت و پیچیده نکنید. اینطوری هم خودتان راضی تر خواهید بود، 

هم مشتریان تان خوشحال خواهند بود.
تارگت:لوگوییدقیقوبیحاشیه

وقتی صحب��ت از هدفمندی و جذابیت در طراحی لوگو باش��د، امکان 
ن��دارد تارگ��ت خودنمایی نکند. همانطور که از اس��م این خرده فروش��ی 
می ش��ود حدس زد، مسئوالن آن به دنبال ساده سازی فرآیند خرید برای 
مشتریان بوده اند، به طوری که شما فقط زحمت مراجعه به شعبه های این 
فروش��گاه را کشیده و بقیه کارها را به دست کارکنان تارگت بسپارید. در 
این فروش��گاه ها به معنای واقعی کلمه هر چیزی که شما بخواهید وجود 
دارد. ای��ن یعنی می توانید با خیال راحت در ش��عبه های تارگت مش��غول 
گشت و گذار شده و از یک خرید درجه یک با قیمتی منطقی لذت ببرید. 
فکر می کنم االن خیلی خوب با هویت و هدف تارگت از حضور در بازار 
آشنا شده باش��ید. حاال نوبتی هم باشد باید سری به ارتباط میان لوگوی 
این برند با هدفش داشته باش��یم. از آنجایی که تارگت دنبال ساده سازی 
فرآیند خرید برای مش��تریان است و تمام س��عی اش را در طول دهه های 
اخیر کرده تا نشان دهد دقیقا به هدف می زند، استفاده از یک لوگو با تم 
سیبل تیراندازی با کمان در این میان دقیق همان چیزی است که تارگت 

را از رقبا متمایز می کند. ماجرا به بخش هیجان انگیزش رسید، مگر نه؟
تارگ��ت ب��رای طراحی لوگو خیلی به خودش زحمت ن��داده و از همان 
اول هدفی مش��خص برای کارش داش��ته اس��ت؛ اینکه مشتریان با دیدن 
لوگوی آن فکر کنند دقیقا به هدف زده اند و راه را اش��تباه نیامده اند. شما 
را نمی دانم، ولی به نظر من که تارگت آنقدر کارش را خوب انجام داده که 
حتی نیاز به طراحی دوباره یا ویرایش لوگوی فعلی اش هم ندارد؛ چه برسد 

به اینکه بخواهد یک طراحی تازه انجام دهد.
مایکروسافت:یکلوگوبرایمحصوالتمختلف!

لوگو مایکروس��افت برای نزدیک به ۲5 سال بدون تغییر بود و خیلی ها 
هنوز هم آن را به یاد دارند. بعد از اینکه مایکروس��افت با ویندوز محبوب 
XP حس��ابی جای خ��ودش را میان م��ردم باز کرد، تجرب��ه محصوالت 
دیگ��رش چنگی به دل نزد. ش��اید در این میان ایک��س باکس تنها برگ 
برنده مایکروس��افت محصول ش��ود. همه این دردس��رها در سال ۲01۲ 
با تصمی��م این برند برای تجدیدنظر درباره اس��تراتژی های مختلفش به 
پایان رسید. همانطور که یک سوپراستار سینما برای اینکه طرفدارانش را 
هیجان زده کند هر از گاهی تیپ های تازه می زند، مایکروس��افت هم برای 
اینکه نش��ان دهد در کارش کامل جدی اس��ت دس��ت به طراحی دوباره 

لوگوی نوستالژیکش زد. 
لوگوی جدید مایکروس��افت یک مربع بزرگ ب��ا چهار مربع کوچک در 
داخل خودش اس��ت. در این میان اسم مایکروسافت نیز در سمت راست 
لوگو با فونت بس��یار بزرگ وجود دارد. شاید پیش خودتان فکر کنید ایده 
مربع برای لوگو برندی به بزرگی مایکروس��افت بیشتر از سر بی حوصلگی 
اس��ت تا یک طرح جدی. در این صورت باید بگوییم کامال دراش��تباهید، 
چراک��ه لوگو مربعی مایکروس��افت با چهار مربع کوچک ت��ر در کنار هم 
نشان دهنده محصوالت مختلف این غول دنیای فناوری است. محصوالتی 
نظیر ویندوز، آفیس و ایکس باکس به خوبی در قالب لوگوی جدید نهادینه 
شده اند. با این حساب وقتی چشم هر مشتری به این لوگو بخورد، بی درنگ 
به یاد تنوع محصوالت و خدمات مایکروسافت می افتند. خب مگر هدف از 
طراحی یک لوگو چیزی بیشتر از این است که مشتریان با یک نگاه صفر 

تا صد محصوالت برند را به یاد بیاورند؟ 
مایکروس��افت از آن دس��ت برندهایی است که همینطوری هم کلی در 
بین مردم محبوبیت دارد. قبول دارم محصوالتی نظیر ویندوز اکس��پلورر 
حس��ابی روی ُم��خ آدم رژه می رود، اما در عوض تجربه کار با س��ری های 
کالسیک ویندوز برای هر فردی یک نوستالژی تمام عیار محسوب می شود. 
لوگوی جدید این برند هم به خوبی این حس را منتقل کرده و به کاربران 
اج��ازه می دهد در کنار خاطره بازی های مختلف با فناوری و امکانات تازه 

محصوالت مایکروسافت نیز سرگرم شوند. 
پپسی:نوشیدنیکههمیشهلبخندرویلبهایتانمیآورد

پپس��ی بدون ش��ک یکی از شناخته ش��ده ترین لوگوهای دنی��ا را دارد. 

البته این لوگو در طول زمان تغییرات کوچکی داش��ته اما فرم اصلی اش را 
همیش��ه حفظ کرده و دقیقا به همین خاطر هم کلی در بین مشتریانش 
محبوب است. صرف نظر از رقابت نزدیک میان پپسی و کوکاکوال، پپسی 
همیش��ه طرفدارهای خاص خودش را داشته است. این امر برای یک برند 
تولیدکننده نوش��ابه های گازدار کمی عجیب به نظر می رسد. خب هرچه 
باش��د مگر یک نوشیدنی گازدار س��اده چقدر می تواند مهم باشد؟ جواب 
مس��ئوالن پپسی به چنین سوالی بی نهایت س��اده و کوتاه است؛ به اندازه 

یک لبخند از ته دل!
اگ��ر با دقت به لوگو پپس��ی نگاه کنید، این لوگ��و یک لبخند جذاب را 
بازنمای��ی می کن��د. منظور ما دقیقا همان خط س��فید بین بخش قرمز و 
آبی است که انحنای جالبی هم دارد. هدف از این خط سفید نشان دادن 
اهمیت و هدف اصلی نوش��ابه های پپسی اس��ت. یعنی اینکه تمام هدف 
پپسی نشاندن یک لبخند ساده روی لب های مشتریانش است. برای اینکه 
متوجه اهمیت این نکته شوید، کافی است یک روز گرم تابستانی را تصور 
کنید که با نوش��یدنی پپسی تمام خستگی تان در می رود. آن وقت خیلی 

خوب منطق لوگوی این برند را درک خواهید کرد؛ به همین سادگی.
سخنپایانی

دنیای لوگوها تنوع بی نهایت زیادی دارد. هر برند بزرگی که در گوش��ه 
از دنیا دل مش��تریان را آب می کند، بی برو برگشت یک لوگوی درجه یک 
هم دارد. قبول دارم ما در این مقاله فرصت نکردیم آنطور که باید و شاید 
لوگوی مختلف را زیر ذره بین ببریم. دقیقا به همین خاطر به ش��ما قول 
می دهیم یک بخش دوم از همین مقاله را خیلی زود برای تان آماده کنیم 
تا با لوگوهای برتر بیشتری آشنا شوید. یادتان باشد هرچه لوگوهای درجه 
یک بیشتری را مرور کنید، مهارت تان برای طراحی یک لوگوی درجه یک 
بیشتر می شود. پس فعال همین چند تا لوگوی خاطره انگیز را داشته باشید 

تا خیلی زود با بخش دوم این مقاله مهمان تان باشیم. 
م��ن و همکاران��م در روزنامه فرصت ام��روز امیدواریم این مقاله کمکی 
هرچند کوچک به شما برای آشنایی با دنیای لوگوها کرده باشد. اگر سوالی 
در رابطه با لوگو یا طراحی آن داشتید، ما همیشه منتظرتان هستیم. پس 

تعارف را کنار گذاشته و سوال تان را همین جا با ما در میان بگذارید.
منابع: 
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اخبار

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران:
 شرکت آب منطقه ای مازندران ۲۵ هزار میلیارد تومان پروژه 

در دست اجرا دارد
ساری - دهقان : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: این شرکت 
با تعریف پروژه های متعدد برای تأمین آب مورد نیاز استان در بخش های مختلف 
مصرف اعم از کشــاورزی، آشامیدنی و صنعتی، در حال حاضر حدود ۲۵ هزار 
میلیارد تومان پروژه در حال اجرا دارد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران، محمدابراهیم یخکشی با اشاره به اهمیت 
اجرای طرح های زیرساختی حوزه آب و آبرسانی در مازندران به دلیل نقش این 
اســتان در تولید محصوالت غذایی، اظهار کرد: در مازندران ساالنه حدود ۳.۷ 
میلیارد متر مکعب آب مصرف می شود که عمده مصارف ما از منابع آب سطحی 

تنظیم نشده می باشد. وی افزود: در حال حاضر ۱۷۰ هزار هکتار شبکه مدرن در دست ساخت داریم. اما در بخش منابع مالی مشکالتی 
وجود دارد که برای رفع این نیازهای مالی، عالوه بر اعتباری که دولت در بودجه اختصاص می دهد، پیگیر راهکارهای دیگر تأمین منابع 
مالی نیز هستیم. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران اظهار کرد: استفاده از تسهیالت بانکی و سرمایه گذاری دو راه پیش روی ما برای 
تأمین منابع مالی هستند. خوشبختانه استاندار محترم هم در این زمینه همراهی مناسبی دارند و دستور دادند که فعالیت سرمایه گذار در 
این بخش ها تسهیل شود. یخکشی در پایان ابراز امیدواری کرد با روش های متنوع تامین مالی گام هایی که برای رفع نیاز آبی مازندران 

برداشته شده به پیش برود و مازندران در ترازی که شایسته آن است از زیرساخت های آبرسانی بهره مند شود.

آمادگی مدیریت شهری قزوین برای همکاری مشترک با سپاه پاسداران
قزویــن- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قزوین گفــت: همکاری و 
تعامل منسجم دستگاه ها و نهاد ها یکی از عوامل مهم در توسعه شهر است و 
امیدواریم با تعامل و هم افزایی شهرداری و سپاه بتوانیم گامی مؤثر در راستای 
پیش برد اهداف مدیریت شــهری برداریم . به گــزارش اداره ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری قزوین، مهدی صباغی روز یک شنبه در جلسه با سردار 
رفیعی آتانی فرمانده سپاه صاحب االمر)عج( استان قزوین که با حضور معاونین 
شهردار و فرماندهان سپاه استان برگزار شد، ضمن تبریک عید غدیر خم افزود: 
همکاری و تعامل منسجم دستگاه ها و نهاد های انقالبی یکی از عوامل مهم در 

توســعه شهر است و امیدواریم با تعامل و هم افزایی شهرداری و سپاه بتوانیم گامی مؤثر در راستای پیش برد اهداف مدیریت شهری 
برداریم . وی عنوان کرد: شــهرداری قزوین ارگانی اســت که از خواسته و نظر مردم بر آمده و جز خدمت رسانی به مردم هدفی ندارد. 
شهردار قزوین با بیان اینکه، برای توسعه بهتر شهر پذیرای راهکار و پیشنهاد از سایر سازمان ها از جمله سپاه صاحب االمر)عج( است، 
اظهارداشــت: در مدیریت شهری اولین وظیفه ی شــهرداری حفظ تعامل و هم افزایی با دستگاه های تأثیرگذار در شهر است. شهردار 
قزوین گفت: ســپاه پاسداران فضا و امکانات خوبی برای تعامل با شــهرداری دارد و  شهرداری قزوین نیز آمادگی الزم برای همکاری 
مشترک با سپاه پاسداران در مسیر خدمت به مردم در حوزه های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی را دارد. صباغی اظهارداشت: از ابتدای 
ورود بنده به شهرداری، میانگین هفتگی ۳۶ هزار تردد، وسیله ی نقلیه ی سنگین وارد شهر شده و از خیابان اصفهان تردد می کرد که با 
تعامل شهرداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط و افتتاح محور نسیم شمال، این معضل برچیده شد و امنیت به ساکنین خیابان اصفهان 
بازگشت. صباغی بیان کرد: افتتاح کمربندی آیت اهلل بارک بین که اتمام طرح و افتتاح آن نیازمند تعامل با دستگاه های اجرایی است، 
می تواند گره از مشکالت ترافیکی شهر باز کند. وی با بیان اینکه اجرای برخی طرح ها و پروژه های شهر از سا ل های گذشته به دلیل نبود 
وحدت رویه و هم افزایی به تعویق افتاده است، اظهار کرد: یکی از این پروژه ها جابه جایی میدان تره بار قزوین است که امروز به یکی 
از بزرگترین معضالت اجتماعی شهر تبدیل شده است. وی همچنین در ادامه صحبت های خود از راه اندازی ۱۲ مرکز میوه و  تره بار 
در شهر قزوین در آینده خبر داد و افزود: مدیریت شهری با مدیریت اجتماعی باید همپوشانی داشته باشد و این نکته ی بسیار مهمی 

است که متأسفانه در  برخی مواقع نادیده گرفته می شود. 

الزام تداوم مدیریت مصرف برق توسط صنایع استان مرکزی
اراک- فرناز امیدی: معاون اقتصادی اســتانداری مرکزی گفت: 
تداوم مدیریت مصرف برق توسط صنایع استان مرکزی ضروری است.
حسن میرزاخانی در پنجمین نشست کمیته مدیریت مصرف در 
سال جاری با بیان اینکه صنایع همکاری و تعامل خوبی در مدیریت 
مصرف دارند بر ضرورت همکاری بیشــتر صنایع و کشاورزان تاکید 
کرد. وی بیان داشت: صنایع استان یک سوم مصرف برق استان را به 
خود اختصاص داده اند و با تدابیری که در حوزه همکاری صنایع برای 

مدیریت مصرف برق اتخاذ شده است آنها می توانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند. میرزاخانی افزود:شرکت ایرالکو موظف است 
۱۰۰مگاوات نیروگاه تجدید پذیر برای تامین برق خود ایجاد کند. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی هم گفت: کلیه ادارات استان 
باید مصرف برق خود را به میزان ۳۰ درصد در ساعات اداری نسبت به سال گذشته و ۶۰ درصد در ساعات غیر اداری نسبت به روز جاری 
کاهش دهند در غیر این صورت با قطع برق مواجه خواهند شد. محمود محمودی بیان کرد: ادارات باید بر اساس مصوبه هیئت وزیران 
مولدهای اضطراری خود را در ساعات پیک وارد مدار کنند . وی ادامه داد : مشترکین چاه های آب کشاورزی طی ساعات ۱۳الی ۱8 باید 
با خاموش کردن موتور چاه آب کشاورزی باشرکت توزیع برق همکاری کنند. محمودی بر ضرورت تعطیلی اصناف در ساعات ۱۳الی۱۷ و 

اصالح روشنایی آنها تاکید کرد و گفت:اصناف باید مصارف غیرضروری خود را کاهش دهند.

پایان عملیات ایمن سازی و اصالح شبکه های آسیب دیده روستاهای 
زلزله زده بندرلنگه

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از پایان عملیات ایمن سازی و اصالح شبکه های 
آسیب دیده روستاهای زلزله زده برکه سفلین، حشم هودو و باورد در شهرستان بندرلنگه  خبر داد. محمد کریمی گفت: با تالش اکیپ های 
عملیاتی برق ، خوشبختانه در سومین روز از زمین لرزه بندرلنگه همه مشترکان و کمپ های اسکان موقت برق دار شدند. کریمی افزود: 
نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق در نخستین ساعات پس از زلزله در منطقه حاضر شدند و تا اصالح کامل شبکه ها همچنان 
در منطقه حضور دارند. با ورود کانکس های ویژه اسکان زلزله زدگان، تامین برق آنها نیز آغاز می شود. کریمی اظهار داشت: اکیپ های 
عملیاتی برق از سراسر استان در محل ستاد مدیریت بحران شرکت توزیع نیروی برق در روستای سایه خوش مستقر و آماده تامین برق 

کمپ های اسکان جدید هستند.

تقدیر از تحقق برنامه های پدافند غیرعامل در پاالیشگاه گاز ایالم
ایالم-هدی منصوری:معاون امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور از تحقق برنامه ابالغی پدافند غیرعامل در پاالیشگاه گاز 
ایالم قدردانی کرد و گفت: برنامه های ابالغی پدافند غیرعامل در زمینه های مختلف در این واحد صنعتی تحقق پیدا کرده که انتظار می 
رود این مهم اســتمرار داشــته باشد . به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم، سردار رسول رحیمی در لوح تقدیری خطاب به 
مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم، آورده است: از زحمات،تالش ها و مجاهدات های مخلصانه  شما در تحقق برنامه های ابالغی پدافند غیرعامل 
در استان ایالم ،تقدیر و تشکر می شود و بی تردید اجر اخروی شما نزد خداوند و امام زمان )عج( محفوظ خواهد بود. وی با بیان اینکه 
پدافند غیرعامل یک اصل برای همیشه است و مختص مقطعی خاص نیست، اظهار داشت: شکوفایی ،بالندگی و استحکام درونی مولفه های 
قدرت ملی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، مرهون زحمات بی وقفه و مجاهدانه  مردانی است که با تکیه بر ایمان و روحیه جهادی 
و بسیجی درعرصه اعتالی پدافند غیرعامل و فرهنگ سازی مفاهیم و اصول آن، گام های ارزنده ای  بر می دارند. معاون امور استانهای 
سازمان پدافند غیرعامل کشور ابراز امیدواری کرد در سایه الطاف الهی ذیل توجهات حضرت ولی عصر )عج( و تاسی از منویات امام راحل و 
مقام معظم رهبری)مد( همواره در پیشرفت و تحقق اهداف مقدس جمهوری اسالمی ایران به ویژه ارتقا سطح توانمندی و تحقق ماموریت 

های سازمان پدافند غیرعامل موفق و موید باشید.

تقدیر صنعت برق استان گلستان از همکاری و همراهی مشترکین
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: به نقل از مقصودلو ، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق گلستان ضمن تشکر 
از استاندار گلستان برای همکاری در تعدیل ساعت کاری ادارات روز یکشنبه گفت: با توجه به استمرار هوای گرم ، مصرف 
برق استان منطبق بر مصرف روز گذشته بوده و افزایش مصرفی مشاهده نشد که این نشان دهنده همکاری کلیه مشترکین 
در صرفه جویی و مدیریت مصرف بوده است. وی افزود روز گذشته رکورد مصرف تابستان امسال زده شد و مصرف برق از مرز 
۱۴۰۰ مگا وات عبور کرد. امروز با توجه به استمرار گرمای هوا در استان ، مصرف افزایش پیدا نکرد و الگو مصرف منطبق با 
روز گذشته بود. ایشان خاطرنشان کرد چنانچه تغییر ساعت کاری ادارات انجام نمیشد ، با توجه به گرمای هوا ، قطعا شاهد 
افزایش مصرف قابل توجهی بودیم که این تصمیم استاندار گلستان کمک شایانی در مدیریت مصرف برق داشت.مقصودلو 
اضافه کرد: همانطور که پیشتر به کلیه دستگاه های اجرایی ابالغ شد، باید مصرف برق ساعات اداری نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته ۳۰ درصد و در ساعات غیر اداری ۶۰درصد کاهش پیدا کند. همچنین مشترکین خانگی با رعایت الگوی مصرف 
، ساعت پیک بار بین ۱۲ تا ۱8 و تنظیم دستگاه های سرمایشی روی ۲۵ درجه به ما در ارائه جریان برق پایدار کمک کنند.در 
پایان مقصودلو گفت: به کلیه مشترکین اطمینان می دهیم همه تالشگران و خدمتگزاران شما در صنعت برق استان گلستان، 

تمام توان خود را بکار گرفته اند تا هیچ خاموشی اتفاق نیفتد و جریان برق مستمر و بی وقفه برقرار باشد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: همایش نقش رسانه های دیداری و 
شــنیداری در توسعه و برندینگ شهر خالق رشت با حضور مدیر گروه 
فرهنگ کمیسیون ملی یونســکو در ایران، سرپرست شهرداری رشت، 
اعضای شــورای اســالمی شهر، مدیران کل دســتگاههای عضو ستاد 

راهبردی شهر خالق در تاالر مرکزی شهر برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین  الملل شــهرداری 
رشــت - مستکین مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو در ایران 
امروز یکشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱ در همایش نقش رسانه های دیداری و 
شنیداری در توســعه و برندینگ شهر خالق رشت که در تاالر مرکزی 
برگزار شد، عنوان کرد: یک مدیر و مسئول دانا و خردمند آن کسی است 
که هر ماه با اصحاب رسانه جلسه و نشست تبادل نظر برگزار کند تا از 
این طریق بتواند نقد بشنود و شهر خود را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار 
دهد. مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو، توسعه پایدار را یکی از 
مهمترین مولفه ها و  موضوعات حال حاضر دنیا به خصوص جهان رسانه 
ذکر نمود و بیان داشت: تجربه نشان داده که اگر مدیران و  مسئوالن به 
هوش باشــند، می توانند از ظرفیتها و پتانسیل های داخلی برای رشد و 
پیشرفت استفاده کرده و از گام نهادن در مسیری که شهر در تباهی قرار 

گیرد، جلوگیری به عمل آورد.
مستکین استفاده از فرصت برای تغییرات جدید و نو توسط شهرداریها 
را متذکر شد و با بیان اینکه سخنان کلیشه ای هیچ فایده ای برای شهر 
ندارد، خاطر نشان کرد: سرزمین ایران نیاز به انسانهایی دارد که با تمام 
وجود برای آبادانی این آب و خاک تالش کنند و قبل از آن این تغییر را 

در وجود خود رقم بزنند.
ســید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت نیز در این 
مراســم با تبریک عید سعید غدیر خم و تشــکر از بانیان برگزاری این 
همایش اظهار کرد: به عنوان سرپرســت شهرداری رشت امیدوارم که 

بتوانم با کمک همه مجموعه های شــهری به ویــژه میراث فرهنگی و 
شورای اسالمی شهر اقدامات مطلوب و سازنده ای در حوزه مباحث شهر 
خالق انجام دهم. سرپرســت شهرداری رشت برگزاری نخستین برنامه 
شــهر خالق رشت در خرداد ماه را قدمی بســیار ارزشمند در راستای 
پیگیری موضوعات این حوزه از ســوی مدیریت شهری دانست و یادآور 
شد: افتتاح گذر خوراک، تهیه برنامه فوق العاده درسی در مقاطع ابتدایی 
با موضوع شهر خالق خوراک، پیگیری موارد متناسب با برندسازی، ایجاد 
شــهر بدون کودک کار در راستای برندسازی شهری، حرکت در مسیر 
شــهر دوستدار کودک و برگزاری دومین همایش ساالنه شهر خالق در 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از جمله مواردی است که نسبت به بسترسازی آن 

در ستاد راهبردی شهر خالق اقدام کردیم. 
 سید مجتبی خدمت بین دانا اذعان کرد: درصددیم تا با همکاری و 
مشارکت شورای اسالمی شهر رشت و مجموعه های مدیریت شهری از 
جمله اداره کل ارشــاد اسالمی و میراث فرهنگی استان گیالن نشست 
شهرهای خالق ایران را در هفته جهانی گردشگری در سطح ملی برگزار 

کنیم.  وی برگزاری رویدادهای استارتاپی با موضوع شهر خالق را از دیگر 
اقدامات ستاد راهبردی شهر خالق رشت دانست و اذعان کرد: شهرداری 
رشت در کنار موضوعات اشاره شده، تدوین برنامه های استانداردسازی 

ارائه خدمات را نیز به جدیت دنبال می کند.
 همچنین مجید عزیزی رئیس شورای اسالمی شهرستان رشت در 
این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: رسانه ها در 
مباحث حول محور برندینگ شهر خالق رشت رسالت و نقشی اثرگذار و 
مهم بر عهده دارند. رئیس شورای اسالمی شهرستان رشت با بیان اینکه 
اعضای شورا در مباحث شورایی با گرایشهای مختلفی وارد شورا و عرصه 
مدیریت شهری می شوند، افزود: باور دارم که باید از تجارب و ظرفیتهای 
علمی و دانشگاهی شهر و اســتان گیالن برای توسعه شهری استفاده 
کنیم. مجید عزیزی با اشاره بر اینکه نگاه علمی می تواند کمک بزرگی 
در حوزه مدیریت شهری باشد، استفاده از نگرش متخصصان شهر را از 
وعده های انتخاباتی خود ذکر کرد و اذعان داشت: کارگروه های مختلفی 
را در همین راســتا در شورای اسالمی شهرستان رشت تشکیل دادیم و 
در اینجا نقش سایر اعضای شورا در این حوزه بسیار بی بدیل بوده است.

 نادر حسینی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر رشت نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت عید سعید غدیر افزود: 
بحث رسانه و تبلیغ امروز در جهان نقش مهمی دارد و ما برای رساندن 
شهر رشت به جایگاه واقعی اش نیازمند همکاری همگان به ویژه گروه های 

مردمی و پژوهشکده گیالن شناسی هستیم.
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت 
تصریح کــرد: از بانیان برگزاری این همایش تقدیر و تشــکر میکنم و 
امیدوارم در مسیری که مدیریت شهری و سایر مسئوالن استانی برای 
پیشرفت شهر رشــت به عنوان مرکز گیالن در پیش گرفته اند، شاهد 

نقش آفرینی همه نهادها و اقشار مختلف از جمله رسانه ها باشیم.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان بوشهر گفت: اساسسیاستگذاری در حوزه یادگیری و آموزش به 
طور طبیعی باید برمبنای گروه سنی جوانان صورت گیرد و تربیت نیروی 
کار ماهربــرای ورود به بازار کار با تکیه بر جمعیت جوان دانشــگاهی و 
یاسربازان می تواند نقش مهارت آموزی را در آینده اشتغال و تولیدکشور و 
استان بوشهر بسیار نمایان کند. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش 
فنی و  حرفه ای استان بوشهر، عبدالمجید دراهکی در نشست با فرمانده 
پایگاه دوم نیروی دریایی بوشهر بر توانمندسازی سربازان با آموزش های 
کارآمدمبتنی بر مشاغل نو تأکید کرد و افزود: در راستای توسعه آموزش 
های مهارتی بر اســاس نیاز بازار کار در اســتان بوشهر بزرگترین مرکز 
آموزش غواصی و جوشــکاری زیر آب در منطقه دوم دریایی بوشهر در 
هفته مهارت افتتاح خواهد شــد. وی اضافه. کرد: با برنامه ریزی صورت 
گرفته با فرماندهی پایگاه دریایی تا پایان سال پنج کارگاه مهارت آموزی 
دیگر نیز در مرکزآموزش ســکان بوشهر راه اندازی خواهد شد. دراهکی 
با تاکید براینکه مهارت افراد می تواند بار اشــتغال را پساز پایان خدمت 
ســربازی کاهش دهد، گفت: ما امروز با ابرچالشی به نام اشتغال روبرو 
هستیم که بحث سربازان در آن ازاهمیت ویژه ای برخوردار است، چون 
اگر این قشــر بعد از ســربازیمهارتی آموخته باشند مسئله اشتغال به 
ســادگی قابل حل اســت. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر به 
راه اندازی مرکز آمــوزش فنی و حرفه ای در جزیره خارک با همکاری 

فرماندهــی نیروی دریایی ارتش خبر داد و اظهار داشــت: آموزش های 
مهارتیکارآمد به سربازان وظیفه با هم افزایی  تداوم می یابد که راه اندازی 
این مرکز در جزیره خارک گواه این مشارکت خوب است. دراهکی با بیان 
اینکه فرصت دوساله خدمت سربازی فرصتمناسبی برای مهارت افزایی 
و ارتقای مهارت است، اظهار داشت: مهارت آموزی و مهار تفکر مدرک 
گرایی حلقه گمشده و مقدمهایجاد کسب و کار در کشور است و تحقق 
این مهم نیازمند همافزایی دستگاه های اجرایی با یکدیگر است. فرمانده 
پایگاه دوم نیروی دریایی بوشــهر نیز با اشاره به اهمیتتوجه به مهارت 
آموزی سربازان در دوران خدمت، گفت: فعال شدنقرارگاه مهارت آموزی 
نیروهای مسلح یک اتفاق مهم برای آیندهکشور محسوب می شود. امیر 
دریادار دوم احســان نصیری با تاکید بر اینکــه مهارت آموزی،ضرورت 
نظام وظیفه عمومی اســت، عنوان کرد: سیاستگذاری درحوزه آموزش 

نیروی جوان در قالب ســربازان در طــول دوره خدمتضروری، عالوه بر 
اثرگذاری در رونق تولید، شــرایطی را فراهممی کند تا ســربازان جوان 
در قالب افراد دانش آموخته دانشــگاهی وحتی افــرادی که بدون ورود 
به دانشــگاه و گذراندن تحصیالتدانشگاهی به دوران سربازی ورود پیدا 
کرده اند، با کســبمهارت های کاربردی، پس از دوران خدمت بتوانند در 
پیدا کردناشتغال مدنظر خود موفق تر از دیگران عمل کنند. وی با بیان 
اینکه مهم ترین خالء جامعه امروز، نداشتن مهارتاست، اظهار کرد: با حرفه 
آموزی زمینه الزم برای اشتغال زاییسربازان فراهم و از سویی به واسطه 
داشتن مهارت زمان خدمتسربازی آنها کاهش می یابد. نصیری از آمادگی 
منطقه دوم دریایی ارتش جهت راه اندازی مرکز آموزشی مناسب برای 
ســربازان وظیفه و مردم عادی در جزیره خارک خبر داد و گفت: ترویج 
و گســترش آموزش فنی وحرفه ای جزء تکالیف است و انتظار می رود 
تمام نیروهای مسلح بامراکز آموزش فنی و حرفه ای برای ترویج مهارت 
آموزی تعامل وهمکاری داشــته باشند تا با تربیت نیروی انسانی ماهر 
به جنگبیکاری رفته و اشــتغال جوانان فراهم شود. فرمانده پایگاه دوم 
نیروی دریایی بوشهر با تاکید بر اینکه مهارتآموزی و توانمندسازی افراد 
قبل از دوران سربازی باید مورد توجهقرار گیرد، تصریح کرد: مهمترین 
اولویت های ما تحت پوشــش قــراردادن تمامی کارکنان وظیفه جهت 
مهارت آموزی تا پایان سال۱۴۰۲ است ، که این مهم با همکاری خوب 

آموزش فنی و حرفه ای محقق خواهد شد.

مشــهد- صابر ابراهیم بای : مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت 
و معدن در نمایشــگاه بین المللی مشهد با حضور احمد وحیدی وزیر 
کشور برگزار شد.  وزیر کشور در این مراسم ضمن تبریک به واحدهای 
نمونه خراســان رضوی اظهار کرد: صنعتگران خراسان رضوی به دلیل 
موقعیت فرهنگی و جغرافیایی خود عالوه بر اینکه به اقتصاد و توسعه 
صنعتی منطقه توجه دارند، در شــکل گیری تمدن اسالمی نیز نقش 
پیش رو ایفا می کنند و باید پیشــگامی خــود را در این عرصه حفظ 
کنند. این همایش به منظور تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی ســال 
۱۴۰۱ این استان برگزار و شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد 
)سیمیدکو( برای سومین سال متوالی موفق به کسب عنوان واحد نمونه 

صنعتی خراسان رضوی گردیده و از زحمات محمد مدنی فر مدیر عامل 
این شرکت تجلیل شد. انتخاب سیمیدکو برای سومین سال پیاپی به 
عنوان واحد نمونه صنعتی اســتان، حاصل ارزیابی تخصصی واحدهای 
معادن و صنایع معدنی اســتان است. گفتنی است، شرکت صنعتی و 
معدنی توسعه فراگیر سناباد )سیمیدکو( یکی از تولیدکنندگان مطرح 
گندله و کنســانتره سنگ آهن در کشور با مجموع ظرفیت تولید دو و 
نیم میلیون تُن کنســانتره و دو و نیم میلیون تن گندله در سال است. 
این واحد صنعتی و معدنی در زنجیره تولید فوالد کشور در گروه فوالد 
خوزســتان در منطقه معدنی سنگان شهرستان خواف استان خراسان 

رضوی فعالیت دارد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: قائم مقام تولیت مسجد مقدس جمکران 
بــا قدردانی از اینکه نذورات قربانی کمیته امداد متبرک به نام امام زمان 
)عج( به دست نیازمندان می رسد، خواستار استمرار این اقدام ارزشمند 
شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، محمد کاظم پور امینی، 
قائم مقام تولیت مســجد مقدس جمکران با اشاره به حدیث امام صادق 
)ع( که فرمودند: »لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی« گفت: اینکه امام معصوم 
می فرماینــد اگر آن حضرت را درک می کــردم تمام مدت عمرم را به او 
خدمت می کردم، نشان از جایگاه واالی امام زمان )عج( است. وی هدف 
تشکیل حکومت واقعی اسالمی و عدالت گستری حضرت را خاطرنشان 
کرد و تصریح کرد: امید به آینده درخشان ما را به آن وا می دارد که همه 

وجودمان را در خدمت حضرت ولیعصر )عج( قرار بدهیم. پورامینی نگاه 
ارزشمند مدیران عالی کمیته امداد برای باال بردن بهره وری و اثربخشی 
خدمات این نهاد به نام مقدس امام زمان )عج( را تحسین برانگیز دانست و 
تاکید کرد: طبق روایات و آموزه های دینی تاثیر خدمتی که از ناحیه امام 
معصوم )ع( به دست نیازمند می رسد میلیون ها برابر است. قائم مقام تولیت 
مسجد مقدس جمکران با اشاره به اینکه با ابتکار و تدبیر مدیرکل کمیته 
امداد استان قم شاهد اجرای طرح نذر قربانی به نیت سالمتی و فرج امام 
زمان در سراسر کشور هستیم خواستار استمرار این اقدام ارزشمند شد 
و گفت: نیازمندانی که گوشت های قربانی را دریافت می کنند نگاه تبرک 

بگیر دارند نه نگاه صدقه بگیر و این دیدگاه، بسیار ارزشمند است.

برگزاری همایش نقش رسانه های دیداری و شنیداری در توسعه و برندینگ شهر خالق رشت

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر:

مهارت آموزی سربازان، نیاز آینده بازار کار را تامین می کند

برای سومین سال متوالی

سیمیدکو موفق به کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی شد

قائم مقام تولیت مسجد مقدس جمکران:
طرح نذر قربانی برای سالمتی و فرج امام زمان )عج( استمرار داشته باشد

اهواز - شبنم قجاوند: عملیات تعویض شیرآالت و احیاء چاه شماره 
۱۴ شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون بدون استقرار دکل در شرایط 

کامل ایمنی و با موفقیت انجام شد.
سرپرست مدیریت امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در 
تشریح این خبر اظهار داشت: تولید ایمن از چاه شماره ۱۴ این شرکت 
بدلیل بروز اشکال در شیر آالت تاج چاه میسر نبود که با توجه به توان 
تولید ۲۴۰۰ بشکه ای این چاه در روز و نقش آن در اقتصاد کشور، پس 
از انجام بررســی های فنی و میدانی و برگزاری جلســات کارشناسی با 
ادارات ذیربط، تصمیم به تعویض شــیرآالت معیوب بدون حضور دکل 
و با رعایت فاکتورهای ایمنی کشــتن چاه و نصب مجرابند درون لوله 
مغزی گرفته شد. عباس ویسی با ذکر این نکته که بدلیل تجهیز چاه به 
رشته تکمیلی حومه شهری و وجود پکر، امکان بستن شیراصلی تحتانی 
میسر نبود، افزود: امکانات و تجهیزات الزم از قبیل پمپ تراک، دستگاه 
لوله مغزی ســیار ، نیتروژن ، پمپ نیتروژن ، آب نمک ، شیرآالت مورد 

نیاز و همچنین گروههای عملیاتی و آتش نشــانی در محل چاه مذکور 
مســتقر گردید و طی دو مرحله تالش،  چاه کشته و دو عدد مجرابند 
درون رشته تکمیلی نصب شد. پس از پایش وضعیت فشار چاه و حصول 
اطمینان از عدم رشــد فشار بســته، تاج چاه برداشته و کلیه شیرآالت 

معیوب تعویض و چاه با توان تولید ۲۴۰۰ بشکه در روز مجددا با موفقیت 
در مدار تولید قرار گرفت. وی گفت: در صورت استفاده از دکل تعمیراتی 
جهت انجام عملیات فوق ، این چاه به مدت تقریبی سه ماه جهت جمع 
آوری تسهیالت سرچاهی، محوطه سازی، تعمیر با دکل و نصب مجدد 
تسهیالت ســرچاهی با توان تولید۲۴۰۰ بشکه در روز بسته می شد و 
هزینه ای حدود ۲۰۰ میلیارد ریال را در پی داشت، که با تالش گروه هاي 
عملیاتي و پشتیبانی شــرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و مناطق 
نفتخیز جنوب، عملیات تعویض شیر االت و احیاء چاه ۱۴ با اشراف کامل 
فنی، عملیاتی و ایمنی و همچنین محاسبه ریسک ، با موفقیت صورت 
گرفت و از هزینه هاي هنگفت تعمیر چاه توسط دکل جلوگیري به عمل 
آمد. شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون با تامین ۲۵ درصد نفت خام 
کل کشور بزرگترین شرکت بهره بردار تابع مناطق نفتخیز جنوب است 
که مســئولیت راهبري و تولید صیانتي نفت، گاز و مایعات گازي را از 

میادین تحت سرپرستی برعهده  دارد.

سرپرست مدیریت امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون خبر داد

تعویض شیرآالت چاه شماره ۱۴ شرکت نفت و گاز کارون بدون استقرار دکل
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موفقی��ت در عرص��ه بازاریابی بس��تگی ب��ه کیفیت 
محتوای تولیدی از س��وی ش��ما دارد. اگر شما توانایی 
ارائه محتوای جذاب برای مخاطب هدف تان را داش��ته 
باش��ید، کارتان در این میان به ط��ور قابل مالحظه ای 
س��اده خواهد شد. یادتان باشد در دنیای امروز کاربران 
با محتوای با کیفی��ت کار دارند. در این میان هم اصال 
مهم نیست ش��ما خودتان این محتوا را تولید می کنید 
یا با استفاده از شیوه های برون سپاری اقدام به استفاده 
از حاصل تالش و همکاری کارآفرینان مستقل خواهید 

کرد. 
ام��روزه بس��یاری از برندها برای تولی��د محتوا دیگر 
حوصله تش��کیل یک تیم کام��ل بازاریاب��ی را ندارند. 
درس��ت به همین دلیل آنها ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف اق��دام به اس��تفاده از روش های تازه و 
کاربردی کرده و کارشان را نیز به طور قابل مالحظه ای 
بهینه سازی خواهند کرد. این امر می تواند برای شما به 
مثابه همکاری با تعدادی از بازاریاب های مس��تقل برای 

تولید محتوا باشد. 
اگر هماهنگی میان ش��ما و بازاریاب های مستقل در 
سطح باالیی قرار داشته باشد، به سادگی هرچه تمام تر 
می توانید کارتان را بهینه سازی کرده و شانس تان برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب ه��دف را افزایش دهد. 
البت��ه در این می��ان موانعی نیز پیش روی ش��ما قرار 
دارد. این موانع می تواند شامل استفاده از بازاریاب های 
مختلف و بروز ناهماهنگی در کارتان باش��د. از آنجایی 
که بازاریاب های مس��تقل اغلب حتی در محیط شرکت 
حضور هم پیدا نمی کنند، تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در این شرایط می تواند به ضرر شما تمام شود. در 
این صورت شرایط تان به طور مداوم بدتر شده و کارتان 

نیز با مشکالت بسیار بیشتری همراه خواهد شد. 
تف��اوت لحن می��ان بازاریاب های مختل��ف در زمینه 
همکاری میان ش��ما و مخاطب هدف امر بسیار مهمی 
محسوب می ش��ود. این نکته می تواند برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاط��ب هدف ب��ه مثابه یک برن��د حرفه ای 
دردسر زیادی ایجاد نماید. درست به همین دلیل شما 
باید برخی از نکات اساس��ی را برای تی��م بازاریابی تان 
از قب��ل چک کرده و س��پس اقدام ب��ه تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف نمایید، در غیر این صورت ش��اید 
هرگز فرصتی برای جلب نظر کاربران و بهبود وضعیت 
بازاریابی تان پیدا نکنید. این امر می تواند در بلندمدت 
ش��ما را بدل به یک برند کلیش��ه ای و حاشیه نشین در 

بازار نماید. 
بدون تردید کس��ی به دنبال برندهایی با عدم تداوم 
در حوزه بازاریابی نیس��ت. درست به همین خاطر شما 
باید همیش��ه کارتان را به بهترین ش��کل ممکن دنبال 
کرده و فقط به دنبال تکنیک های درس��ت و کاربردی 
باش��ید. هدف ما در این مقاله مرور برخی از مهمترین 
نکات برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه ای 
حرف��ه ای خواهد بود. این امر به ش��ما فرصت بس��یار 
خوبی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف داده و 
وضعیت تان را نیز به طور چشمگیری بهبود می بخشد. 
در ادام��ه برخی از مهمترین نکات در این میان را مورد 

ارزیابی و بررسی دقیق قرار خواهیم داد. 
استفادهازیکخوشامدگوییدرست

خوش��امدگویی به مخاطب هدف امر بس��یار مهمی 
محس��وب می ش��ود. ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف همیش��ه نیاز به اس��تفاده از یک مقدمه 
درس��ت دارید. این نکته می تواند چهره برند شما برای 
مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخشیده 
و کارتان را نیز جذاب و حرفه ای جلوه دهد. یادتان باشد 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه 
می توانید از بهترین توصیه ها و راهکارهای ممکن سود 
ببرید. در این میان یک خوش��امدگویی ساده می تواند 
بسیاری از مشکالت مربوط به عدم آشنایی مشتریان با 

برند شما را حل کند. 
یادتان باش��د کارب��ران در زمینه آش��نایی با برندها 
همیشه س��ختگیری های خاص خودشان را دارند. این 
امر می تواند وضعیت ش��ما را به طور چشمگیری تغییر 
داده و حت��ی تالش های تان ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب ه��دف را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اگر ش��ما 
یک روز محتوای بازاریابی با خوش��امدگویی مناس��ب 
ب��رای کاربران تهیه کنید و روز بعد دیگر خبری از این 
خوشامدگویی ها نباش��د، کاربران به مرور زمان به شما 
و روش های بازاریابی تان بی اعتماد خواهند شد. این امر 
می تواند دردس��رهای شما در دنیای بازاریابی را به طور 
تصاعدی افزایش داده و حتی مشکالت تان در این راستا 

را نیز به شدت افزایش دهد. 
ایجاد هماهنگ��ی در میان تمام اعضای تیم بازاریابی 

برند می تواند نکته بس��یار مهمی باشد. این امر به شما 
فرصت بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف داده و نوعی ثبات در رابطه با برندتان را نش��ان 
خواهد داد. درس��ت به همین دلیل اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، می توانید به 
ساده ترین ش��کل ممکن با یک خوشامدگویی ساده به 

سراغ کاربران بروید. 
نکته مهم اینکه ش��ما برای ایجاد هماهنگی در میان 
بازاریاب های مس��تقل که با ش��ما همکاری دارند، نیاز 
به جلس��ات م��داوم ندارید. در این می��ان باید فقط به 
دنبال اس��تفاده از ش��یوه های مناس��ب برای ارائه یک 
دستورالعمل مناسب برای مخاطب هدف باشید. در این 
صورت کارتان به ساده ترین شکل ممکن دنبال شده و 

به خوب��ی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
را پیدا می کنید. 

فرآیندویراستاری
وقت��ی ش��ما ب��ه دنب��ال هم��کاری ب��ا تع��دادی از 
بازاریاب ه��ای مس��تقل ب��رای تولید محت��وا پیرامون 
برندتان هس��تید، باید نسبت به ویرایش درست محتوا 
نیز واکنش نش��ان دهید. بس��یاری از اوقات محتواهای 
بازاریاب��ی مناس��ب و تاثیرگذار به دلی��ل ویرایش بد یا 
غیرحرف��ه ای تاثیرگذاری الزم ب��ر روی مخاطب هدف 
را به همراه نخواهد داش��ت. یادتان باش��د ش��ما برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف باید همیش��ه به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به بهترین 
شکل ممکن باشید. همین امر ایجاد یک روند مشخص 
ویرای��ش محتوا ی��ا حتی تهی��ه دس��تورالعملی برای 

بازاریاب های مس��تقل طرف قرارداد برندتان را ضروری 
می س��ازد. در این صورت شما به سادگی هرچه تمام تر 
فرصت و توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

را پیدا می کنید. 
یادتان باشد ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف همیش��ه نیاز به استفاده از شرایط ویژه ای دارید. 
این ام��ر درباره هم��کاری ب��ا بازاریاب ه��ای حرفه ای 
می تواند بس��یار س��اده باش��د. با این ح��ال وقتی پای 
تعامل با بازاریاب های تازه کار یا مس��تقل باشد، ماجرا 
به کلی متفاوت خواهد ش��د. ش��ما در ای��ن زمینه باید 
خودتان را برای مشکالت مختلف آماده کرده و توانایی 
تاثیرگذاری بر روی آنها را نیز داش��ته باش��ید. این امر 
به شما فرصت بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان خواهد داد. 
هر چقدر هماهنگ��ی میان اعضای تیم بازاریابی برند 
بیشتر باشد، شما ش��انس باالتری برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان خواهید داشت. این امر می تواند 
به ش��ما برای اثرگذاری بهینه ب��ر روی مخاطب هدف 
کمک ویژه ای کرده و ش��انس تان در این میان را نیز به 
طور قابل توجهی بیشتر کند. پس یادتان باشد همیشه 
یک دستورالعمل مشخص برای تولید محتوا و ویرایش 
آن پی��ش روی مخاطب هدف تان قرار دهید. این امر به 
شما کمک ش��ایانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف می کند و ایرادات ناش��ی از اش��تباهات مربوط به 

فرمت محتوایی برندتان را به حداقل می رساند. 
راهنمایسبکتولیدمحتوایبرند

ی��ک بازاریاب مس��تقل که ب��ه تازگی با برند ش��ما 
هم��کاری می کن��د، اطالع��ات زی��ادی درب��اره نحوه 
اثرگذاری ش��ما بر روی مخاطب هدف ن��دارد. این امر 
می تواند ش��ما را در کانون توج��ه چنین بازاریاب هایی 
برای کس��ب اطالعات تازه قرار دهد. یادتان باشد شما 
قرار نیس��ت همیش��ه یک سبک نگارش��ی خاص برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف را دنبال کنید. با 
این حال برندها به طور معمول یک ویژگی مش��خصی 
در زمین��ه تولید محتوا برای خودش��ان دارند. این امر 
می تواند به شما کمک ش��ایانی برای بهبود شرایط تان 

کرده و وضعیت تان را نیز بهبود بخشد. 
برخ��ی از برنده��ا به ط��ور طبیع��ی دارای ماهیت و 
چهره ای ش��وخ در میان مخاطب هدف هستند. این امر 

می تواند به آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک کرده و موقعیت برندها را نیز تا حد زیادی بهبود 
بخش��د. یادتان باشد شما الزم نیس��ت تک تک بازاریا  
ها را نس��بت به شیوه تولید محتوا و سبک مورد عالقه 
برندتان توجیه کنید، همین که یک راهنمای کلی برای 
آنه��ا تهیه کرده و آن را در میان ش��ان توزیع کنید، به 

اندازه کافی مناسب خواهد بود. 
وقتی از س��بک مورد عالقه یک برند در زمینه تولید 
محت��وا صحبت می کنی��م، به طور معم��ول باید نکات 
بس��یار متنوع��ی را در خاطر داش��ته باش��یم. این امر 
می تواند ش��امل تالش های مختلف برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب ه��دف و همچنین بهبود روابط بازاریابی 
نیز ش��ود. در این صورت ش��ما برای بهبود کارتان باید 
همیشه به دنبال یک راه نجات باشید. این راه نجات نیز 

در توضیح دقیق انتظارات ت��ان از بازاریاب هدف نهفته 
اس��ت. اگر ش��ما توانایی انجام چنین کاری را نداشته 
باش��ید، بازاریاب های مس��تقل طرف ق��رارداد برندتان 
به س��ختی با هم هماهنگ ش��ده و خروجی مناس��بی 

برای تان ایجاد می کنند. 
راهنمایبصریدرتولیدمحتوا

ش��ما و برندتان چ��ه نوع محتوای بص��ری را ترجیح 
می دهید؟ در این میان وضعیت مش��تریان نیز باید مد 
نظر قرار گیرد. اینکه شما صرفا یک مدل از تولید محتوا 
را نس��بت به بقیه در اولویت قرار می دهید، هرگز دلیل 
خوبی برای ایجاد یک قانون مش��خص و تغییرناپذیر در 
زمینه محتوای بصری نیس��ت. این امر می تواند به شما 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف کمک کرده 
و حت��ی ش��رایط فعالیت در عرصه کس��ب و کار را نیز 

بهبود بخشد. 
یادتان باشد جلوه های بصری در واقع هویت یک برند 
را شرح می دهد. درست به همین خاطر اگر شما توانایی 
الزم برای بیان هویت برندتان در قالب جلوه های بصری 
زیبا را نداش��ته باش��ید، خیلی زود کارتان به مش��کل 
خورده و دیگر توانایی بهینه س��ازی روند فعالیت تان به 

خوبی را نخواهید داشت. 
بیان درس��ت هویت برندتان ب��ه مخاطب هدف یک 
بخش از کار در عرصه کسب و کار است. در بخش دیگر 
شما برای بهبود وضعیت تان و بهینه سازی روند توسعه 
کس��ب و کار چ��اره ای به غیر از توضی��ح هویت بصری 
برند به طور دقیق برای بازاریاب های شرکت ندارید. این 
امر کیفیت محتوای بازاریاب��ی آنها را به طور تصاعدی 
افزایش داده و به شما فرصت تاثیرگذاری بهینه بر روی 
مخاطب هدف را می دهد. پس یادتان باش��د همیش��ه 
برای بهبود وضعیت تان از این نکته بی نهایت مهم سود 

ببرید. 
برخ��ی از برنده��ا ب��رای تولی��د محتوا ب��ه خالقیت 
بازاریاب های مس��تقل چش��م امید دارند. این امر شاید 
در برخی از مواقع تاثیرگذاری الزم را به همراه داش��ته 
باش��د، اما بدون تردید نمی تواند موقعیت تان در بازار را 
بهبود بخشد. دلیل این امر نیز حساسیت های مربوط به 
امر توس��عه کسب و کار و لزوم درک درست بازاریاب ها 

از هویت بصری برندتان است. 
الگوبرداری از برنده��ای بزرگ در این میان می تواند 

ش��ما را برای بهبود روند فعالیت تان کمک کند. یادتان 
باشد ش��ما برای بهبود وضعیت تان باید فقط برندهای 
بزرگ را پیش چش��م داشته باشید، در غیر این صورت 
شاید هرگز شانسی برای بهینه سازی وضعیت کاری تان 

در این شرایط پیدا نکنید. 
بهتری��ن توصیه م��ا برای درک اهمی��ت بیان هویت 
بصری برند قرار دادن خودتان به جای بازاریاب هاست. 
ای��ن ام��ر می تواند به ش��ما کمک زیادی ب��رای بهبود 
وضعیت کاری تان نماید. وقتی شما خودتان را به جای 
بازاریاب ها قرار دهید، به خوبی دغدغه ها و منظورشان 
در دنی��ای کس��ب و کار را متوج��ه خواهید ش��د. آن 
وقت دیگر مش��کلی از نظر س��طح تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و بهینه سازی درک درست آنها از هویت 
بصری برندتان نخواهید داش��ت و این امر را به سرعت 

ساماندهی می کنید. 
تهیهخالصهمحتوا

ی��ک محتوای بازاریابی برای اینک��ه به تایید کاربران 
برس��د، باید از کانال های س��نجش مختلفی عبور کند. 
ش��ما نمی توانی��د ی��ک محت��وای خام در ش��بکه های 
اجتماع��ی بارگذاری ک��رده و به دنب��ال دریافت نتایج 
درست و دقیق باشید. این امر مشکالت شما را تشدید 
ک��رده و دیگ��ر هیچ امیدی ب��رای موفقی��ت بازاریابی 
برای ت��ان قرار نمی دهد. درس��ت به همی��ن دلیل باید 
همیش��ه نیم نگاهی به وضعیت بهینه تولید محتوا نیز 
داشته باشید. یادتان باش��د در دنیای امروز استفاده از 
روش های تازه برای تولید محتوا یک امر کامال ضروری 
محس��وب می ش��ود. در این میان بهره گیری از خالصه 
محتوای مورد انتظار تیم های کاری در زمینه همکاری 
با بازاریاب های مس��تقل نکته مهمی خواهد بود. یادتان 
باش��د ش��ما برای بهبود وضعیت بازاریابی تان نیازی به 
پیگی��ری روش های پیچی��ده یا پرهزین��ه ندارید. تنها 
کاری ک��ه در این میان باید به خوبی انجام دهید، تهیه 
یک خالصه جمع و جور از محتوای بازاریابی تان است. 
خالص��ه محت��وا ب��ه ش��ما و بازاریاب ه��ای ط��رف 
همکاری ت��ان کمک می کند تا همیش��ه نظر مس��اعد 
مخاط��ب هدف را همراه خود داش��ته باش��ید. در این 
صورت می توانید به س��اده ترین شکل ممکن کاربران را 
به سوی محتوای بازاریابی تان هدایت کرده و کارتان در 

این زمینه ساده تر از هر زمان دیگری می شود. 
این روزها کاربران در ش��بکه های اجتماعی به همین 
س��ادگی ها نظر مساعدی نس��بت به محتوای بازاریابی 
نش��ان نمی دهند. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید 
همیش��ه کارتان را به بهترین شکل ممکن دنبال کنید. 
این امر شامل هماهنگی باال میان شما و مخاطب هدف 
نیز می ش��ود، در غیر این صورت ش��اید هرگز ش��انس 
و فرص��ت کاف��ی ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف تان را پیدا نکرده و کارتان به طور مداوم در زمینه 

جلب نظر مشتریان نامناسب پیش برود. 
ارائهمشخصاتمحصوالت

تولی��د محتوا درب��اره محصولی که هیچ مش��خصات 
دقیقی ن��دارد، امر بی نهایت دش��واری خواهد بود. این 
ام��ر اغلب اوقات به دلیل تنبل��ی برندها در ارائه دقیق 
مشخصات یک محصول روی می دهد. درست به همین 
خاطر ش��ما باید همیشه مشخصات محصوالت تان را به 
بهترین ش��کل ممکن در اختیار بازاریاب ها قرار دهید، 
در غیر این صورت ش��اید محتوای بازاریابی تولید شده 
از س��وی بازاریاب ه��ا نه تنها کیفی��ت الزم را به همراه 
نداشته باش��د، بلکه حتی برای تان در عمل مشکل ساز 

نیز شود. 
بسیاری از مشتریان به هنگام مواجهه با یک محتوای 
بازاریاب��ی مایل به آگاه��ی از جزییات محصولی که آن 
محتوا پیرامونش س��اخته شده، هس��تند. بنابراین شما 
نی��از فوری ب��رای تعریف دقیق درب��اره یک محصول و 
ارائه جزییات دقیق دارید، در غیر این صورت مشتریان 
به سادگی دور شما را خط کشیده و به سراغ یک برند 
دیگر خواهند رفت. این امر می تواند برای ش��ما نه تنها 
بی نهایت دردسرس��از ش��ود، بلکه موقعیت تان در بازار 
را نیز به طور چش��مگیری بدتر کند. درس��ت به همین 
خاطر ش��ما باید همان ابتدای کار مشخصات بازاریابی 
مربوط ب��ه محصوالت ت��ان را خیلی دقی��ق در اختیار 
کاربران قرار دهید، در غیر این صورت احتماال ش��انس 
زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا 

نخواهید کرد. 
مش��خصات یک محصول باید همیشه همراه با زبانی 
س��اده و قاب��ل فه��م برای هم��ه مطرح ش��ود، در غیر 
این صورت ش��ما نمی توانید تاثیرگ��ذاری الزم بر روی 
مخاطب هدف را داشته و ش��انس تان در این میان نیز 
به طور مداوم کاهش پیدا خواهد کرد. وقتی مش��تریان 
توانایی فهم دقیق مش��خصات یک محصول را نداش��ته 
باش��ند، هرگ��ز اقدامی ب��رای خری��د آن محصول نیز 
نمی کنند. درس��ت به همین دلیل شما باید به بهترین 
ش��کل ممکن محصوالت تان را برای مش��تریان توضیح 
داده و در این میان از لحنی دوس��تانه اس��تفاده کنید. 
این ام��ر موجب ترغیب کاربران برای توجه بیش��تر به 
محتوای بازاریابی ش��ما شده و شانس تان در این راستا 

را نیز به طور چشمگیری بهبود خواهد بخشید. 
بس��یاری از برندها و تیم های بازاریابی همیشه برای 
تولید محتوای دقیق مش��کل دارند. ای��ن امر در رابطه 
می��ان برنده��ا و بازاریاب های مس��تقل نیز به چش��م 
می خ��ورد. اس��تفاده از نکات مورد بح��ث در این مقاله 
می تواند به ش��ما برای بهب��ود وضعیت کاری تان کمک 
ش��ایانی نماید. دس��ت کم ب��ا این توصیه ه��ا محتوای 
بازاریابی تان تاثیرگذاری بسیار بهتری بر روی مخاطب 

هدف خواهد داشت. 
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