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قطار تورم به بازار کاالهای مصرفی رسید

 حرکت مارپیچ تورم
در اقتصاد ایران

دیگر ماجرا از پراید و پسته فراتر رفته است و دم دستی ترین کاالها اینجا به جنجالی ترین ها تبدیل می شود. به گزارش خبرآنالین، 
حرکت مارپیچی تورم، بازار به بازار و کاال به کاال سبب شده است وضعیت بازار ایران، خصوصا اقالم مصرفی دستخوش تغییر شود. 
اگر سال ۹۷ با افزایش قیمت دالر آغاز شد، سال ۹۸، این پیاز بود که در بازار خودنمایی می کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند 
مفهوم اتفاقات رخ داده در بازار کاالهای مصرفی مانند پیاز و گوجه فرنگی و ... این است که قطار تورم به کاالهای مصرفی رسیده 
است و باید برای توقف آن در ایستگاهی نزدیک برنامه ریزی کرد. برای اقتصادی که بیش از چهار دهه با تورم دو رقمی روبه روست، 

ماجرای گرانی کاالهای سرمایه ای و بادوام، ماجرایی آشنا و سنتی شناخته شده است، اما داستان وقتی از کاالهای سرمایه ای...

سبزپوشی یک دست بورس و شگفتی سهامداران

 شاخص بورس بر قله تاریخی
۲۰۰ هزار واحد نشست
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دولت برای جبران خسارت سیل، دست در کدام جیب می کند؟

سیلی سیل به ذخایر ارزی

چگونه برندها توانایی رقابت در برابر رقبای محلی را دارند؟
ویژگی های رهبران برتر امروز؛ ذهنیت دیجیتال

بهترین زمان برای بارگذاری محتوا در شبکه های اجتماعی
دالیل شکست بازاریابی محتوایی

چالش های برندینگ با بودجه محدود
رنگ ها چه نقشی در طراحی بنر دارند؟
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مدیرعامل وان پالس:

فعال تصمیمی برای ساخت 
گوشی تاشدنی نداریم
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با بهره بـرداری آزمایشـی از کوپن الکترونیک حاال شـمارش 

معکوس برای بازگشـت کوپن به اقتصـاد ایران آغاز 
شده است. در شرایطی که بیش از هشت سال است...

آغاز شمارش معکوس برای بازگشت کوپن

 کوپن الکترونیک
چگونه کار می کند؟

یادداشت
 فرصت ها و تهدیدهای پیش  رو

در اقتصاد ایران

شروع سال جدید بازار فال گیران 
و رم��االن را گ��رم می کن��د و هم 
تحلیلگران سیاس��ی و اقتصادی را 
به میدان می کشاند. در حوزه علوم 
اجتماع��ی و انس��انی، پیش بین��ی 
علمی بر چند بنیاد اس��توار است. 
نخست، بررسی روندهای گذشته و 
انتظار ادامه یافتن آن روندها که به 
ویژه در شرایط عادی معمول ترین 
و کارآمدتری��ن روش پیش بین��ی 
اس��ت. در ای��ن روش مهم تری��ن 
عامل مخل، حوادث غیرمنتظره و 
تغییر ناگهانی مسیر وقایع معمول 
مهم تری��ن  تعیی��ن  دوم،  اس��ت. 
بر ش��رایط  تاثیرگذار  متغیره��ای 
آین��ده و س��عی در فه��م عمی��ق 
شرایط و نوس��انات این متغیرها و 
پیش بینی تاثیر آنها بر جریان امور. 
به عن��وان مثال، امنیت یک متغیر 
تعیین کنن��ده در ح��وزه اقتصادی 
و سیاس��ی اس��ت. مطالعه عوامل 
موثر ب��ر امنیت و داش��تن برآورد 
واقع بینان��ه از تهدیده��ای امنیتی 
در کشور، منطقه و جهان، می تواند 
آینده  از  واقع بینانه تری  پیش بینی 
را به وی��ژه در ش��رایط پرتن��ش به 
دس��ت دهد. س��وم، بهره گیری از 
چارچوب ه��ای نظ��ری و گزینش  
یک��ی از ای��ن قالب ه��ا و انج��ام 

پیش بینی با اس��تفاده از 
۲داده های...

سه شنبه
۲7 فروردین
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طرح اصالحات پارامتریک با اس��تدالل حذف بخش��ندگی های صندوق ها به میدان آمده و قصد 
دارد با افزایش سن و سابقه بازنشستگی به جنِگ بحراِن منابع - مصارف برود، اما در این بین، یک 
نکته کلیدی کوچک وجود دارد: برای قیاس »بخشندگی نظام های بازنشستگی« اگر فقط معیارمان 
مقایس��ه س��ن و سابقه بازنشس��تگی باش��د، نعل وارونه زده ایم و یکطرفه به قضاوت نشسته ایم. به 
گزارش ایلنا، در میانه بهمن ماه، طرحی بدون سروصدا در مجلس کلید خورد؛ طرحی که در صورت 
تصویب، باقیمانده امید کارگران برای دوران بازنشستگی را جاروب می کند و با خود می برد. »طرح 
اصالحات پراسنج یا پارامتریک قانون تامین اجتماعی« در صدد است به بهانه  حذف سخاوتمندی 
بی ش��مار نظام بازنشستگی، برخی تسهیلگری های بازنشس��تگی را از میان بردارد. البته در ظاهر، 
ه��دف، نجات صندوق تامی��ن اجتماعی از بحران روبه افزایِش منابع - مصارف اس��ت. اما بدون در 
نظر گرفتن این واقعیت که برای پیشگیری از بحران سازمان تامین اجتماعی، راهکارهای اصولی تر 
وج��ود دارد که همه این راه حل ها در قوانین باالدس��تی و برنامه های توس��عه دیده ش��ده، ادعای 
دولتی ها و نمایندگان مجلس که در مقام مقایسه نظام بازنشستگی ایران با کشورهای توسعه یافته 
برمی آیند و س��پس از این قیاس، نتیجه می گیرند که نظام بازنشس��تگی ایران به شدت بخشنده و 
س��خاوتگر و نیازمند اصالحات س��اختاری  است، ایرادات و چالش های اساسی دارد. طرح اصالحات 
پارامتریک با استدالل حذف بخشندگی های صندوق ها به میدان آمده و قصد دارد با افزایش سن و 
سابقه بازنشستگی به جنِگ بحراِن منابع - مصارف برود، اما در این بین، یک نکته کلیدی کوچک 
وجود دارد: برای قیاس »بخشندگی نظام های بازنشستگی« اگر فقط معیارمان مقایسه سن و سابقه 

بازنشستگی باشد، نعل وارونه زده ایم و یکطرفه به قضاوت نشسته ایم.
نظام بازنشستگی ایران در مقام مقایسه

برای اینکه استدالل مان را روشن کنیم، بهتر است یکی از کشورهای جهان توسعه یافته و از قضا 
متعلق به بلوک س��رمایه داری را برای قیاس انتخاب کنیم تا مش��خص شود که استدالالت دولتی ها 
و نمایندگان مجلس در قیاس��ی که فقط س��ن بازنشس��تگی را در نظر می گیرد، چقدر ناعادالنه و 
یکجانبه اس��ت. در استرالیا، افراد باالتر از ۶۵ س��ال که حداقل ١٠ سال در این کشور زندگی کرده 
باشند حقوق بازنشستگی دولتی را دریافت می کنند و قرار است این سن تا سال ۲٠۲۳ میالدی به 
۶۷ س��ال برس��د. این برای افرادی که حتی در ۵۵ سالگی وارد استرالیا می شوند مزیتی مهم و برای 
جذب مهاجر اس��ت. در س��ال ۲٠١١ میالدی بالغ بر ۶٠درصد از ساکنان این کشور شامل این طرح 
می شدند و حداقل دریافتی ماهانه آنها برابر با ۷۷۶.۷٠ دالر استرالیا )یعنی۳۹۲ پوند( بود. این مبلغ 
به س��المندان مجرد داده می شد و ۶۳.۵ دالر استرالیا )برابر با ۳۲.١۳ پوند( برای خرید دارو به آنها 
پرداخت می شد، اما سالمندان متأهل هر یک ۵۸۵.۵ دالر استرالیا در ماه )معادل۲۹۶ پوند( دریافت 
می کنن��د ک��ه مجموع دریافتی هر دو فرد خانواده به هزار و ١۷١ دالر اس��ترالیا می رس��د. از طرف 
دیگر افراد باالی ۶٠ س��ال در استرالیا می توانند از تخفیفات ویژه ای برای مسافرت  های درون شهری 
و برون ش��هری برخوردار باشند و در خرید های خرده فروشی هم امتیازهایی دریافت خواهند کرد. از 
طرف دیگر سالمندانی که در استرالیا زندگی می کنند، طبق نظر سازمان های بازنشستگی می توانند 
از خدمات مراقبت های خانگی یا مراقبت در مراکز نگهداری س��المندان هم برخوردار ش��وند. افراد 
باالتر از ۶۵ سال در استرالیا می توانند درخواست استفاده از مراقبت های خانگی یا اسکان در مراکز 
نگهداری از س��المندان را بدهند. درخواس��ت آنها بررسی می شود و در صورت تأیید توسط مقامات 
ذی ربط این خدمات به »رایگان« در اختیارشان قرار می گیرد. به همین ترتیب، برای بازنشستگانی 
که در کش��ورهای آلمان، نروژ، ژاپن و دیگر کشورهای بلوک غرب زندگی می کنند، همین خدمات، 
در س��طوح مشابه ارائه می ش��ود؛ درست است که در همه آنها سن بازنشستگی باالتر از ایران است، 
اما اوالً خدمات درمانی، دارویی و نگهداری رایگان ارائه می شود و دوماً مستمری دریافتی آنها بسیار 
باالتر از خط فقر رسمی و یا همان سبد معیشت قرار دارد، بنابراین در نظر گرفتن »سن و سابقه« به 
عنوان تنها معیار مقایسه نظام های بازنشستگی، ١٠٠درصد ناعادالنه است. پس بهتر است، در قیاس 
کارگران بازنشس��ته ایرانی با همتایان غربی ش��ان، مولفه های دیگر شامل خدمات رفاهی و درمانی و 

همچنین سطح مستمری ها را در معادله وارد کنیم.
خدمات درمانی بازنشستگان

علی دهقان کیا، رئیس هیات مدیره کانون بازنشس��تگان تهران با بیان اینکه یک بازنشس��ته در 
طول عمر خود، سه بار هزینه درمان کرده  است، اما متاسفانه در سنین کهولت از خدمات درمانی 

رایگان محروم است؛ می گوید: یک بار موقع اشتغال ۳درصد از حق بیمه را بابت درمان می پردازد؛ 
یک بار در زمان بازنشس��تگی ۲درصد از مستمری بابت خدمات درمانی کسر می شود و در نهایت 
باز مجبور می ش��ویم ب��رای بیمه تکمیلی ثبت نام کنیم که خودش هزینه مضاعف اس��ت، اما در 
مجموع، پس از صرف همه این هزینه ها، بازهم از خدمات درمانی مناسب و کیفی محروم هستیم.

س��وال اینجاس��ت که در حالی که از هر بازنشس��ته حداقل ۳۸ هزار و ۲٠٠ تومان بابت بیمه 
تکمیل��ی می گیرن��د و هرج و مرج زیادی در میزان اخذ فرانش��یز وجود دارد، بازنشس��ته از کجا 
بیاورد که هزینه های بیمه تکمیلی تا س��قف ١۵ میلیون تومان در عمل های جراحی و ۶ میلیون 
و ۵٠٠ هزار تومان برای درمان س��رپایی را تامین کند؟ عالوه بر این، گاهی ماه ها طول می کش��د 
تا بازنشسته بتواند هزینه رسیدهای درمان خود را از بیمه تکمیلی دریافت کند؛ این یعنی همان 
اول کار که برای درمان به مراکز درمانی مراجعه می کند، باید همه هزینه ها را از جیب بپردازد و 
درحالی که ۷۹ قلم دارو از پوشش بیمه در مراکز غیرملکی سازمان تامین اجتماعی با حکم شورای 
عالی بیمه حذف ش��ده، بازنشس��ته مس��تمری بگیر با درآمد حداقلی از کجا بیاورد که هزینه های 

کمرشکن این داروها را تامین کند؟
مستمری بازنشستگان 31درصِد خط فقر است

در مورد مس��تمری ها هم پایین بودن مستمری بازنشستگان از خط فقر یا همان سبد معیشت 
حداقلی اظهر من الش��مس اس��ت؛ طبق آمارهای رس��می، ۷۵درصد کارگران بازنشس��ته ایرانی، 
حداقل بگی��ر هس��تند یعنی حدود یک میلی��ون و ۲٠٠ هزار توم��ان درآمِد ماهانه دارند؛ س��بد 
معاش حداقلی نیز که برای دس��تمزد ۹۸ محاس��به ش��ده، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان اس��ت؛ 
حال با یک محاس��به سرانگش��تی ساده، مش��خص می ش��ود که ۷۵درصد از کارگران بازنشسته، 
مستمری ش��ان فقط ۳١درصد خط فقر است؛ یعنی دریافتی شان فقط کفاف یک سوم هزینه های 
زندگی را می دهد! باید در نظر داش��ته باش��یم که در این مقایسه، فقط دو معیاِر »سطِح خدمات 
درمانی« و »نس��بت مستمری به خط فقر« را در نظر گرفتیم و مولفه های دیگر مثل »سن واقعی 
بازنشستگی« که ترجمان امید به زندگی است را کنار گذاشتیم؛ حال همان سوال اساسی دوباره 
مطرح می ش��ود؛ با در نظر گرفتن این واقعیت ها آیا می توان گفت نظام بازنشس��تگی ایران زیادی 
»بخش��نده« است؛ آیا می توان همه این واقعیت ها را کنار گذاشت و فقط با این استدالل خطی و 
یکجانبه که س��ن بازنشستگی استرالیا ۶۷ سال است و در آلمان ۶۵سال، ما هم پنج سال به سن 

بازنشستگی کارگران ایرانی بیفزاییم؟!
طرحی که »بحران ساز« است

عالوه بر همه این ایرادات، علیرضا مقدم، وکیل دادگس��تری با مبنا قرار دادن »قانون اساسی« 
در بررس��ی کلیِت طرِح »اصالحات پارامتریک«، آن را از منظر حقوق س��المندی مردود می داند 
و می گوید: چنین طرح هایی نمی تواند بحران بازنشس��تگی را در ایران مرتفع کند؛ مع االس��ف به 
جای اینکه به مش��کالت و چالش های اصلی نظام بازنشستگی بپردازند، با این طرح ها می خواهند 
از خود س��لب مس��ئولیت کنند؛ باید بدانیم که نظام بازنشستگی ایران چندان »بخشنده« نیست 
و بازنشس��تگان همان حق و حقوق ذخیره کرده توسط خودشان را بعد سال ها دریافت می کنند؛ 
ضم��ن اینکه باید قبول کنیم در زمینه خدمات حمایتی ارائه ش��ده به بازنشس��تگان، کمبودهای 
جدی وجود دارد؛ اگر این اصالحات انجام ش��ود، کمبودها بیش��تر هم خواهد ش��د. او تفسیری از 
اصالحات را که در طرح اصالحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی متبلور ش��ده، با روح  قانون 
اساس��ی ناس��ازگار می داند و معتقد اس��ت؛ دولت موظف است برای بازنشس��تگانی که ۳٠ سال 
خدمت کرده اند، رفاِه همه جانبه فراهم کند؛ این اصل را اگر بخواهند زیر پا بگذارند و بر اصالحات 

پیشنهادی اصرار بورزند، بحران   هایی ایجاد می شود.
مق��دم تاکی��د می کند: دولت ها باید براس��اس اصول حرک��ت کنند نه اینکه با ای��ن متفرعاِت 
من درآوردی، »اصول« را هم زیر سوال ببرند. فلسفه تامین اجتماعی هم »حمایت از کارگر« است.

در پایان، باید یک پرس��ش اساسی را مطرح کنیم: اصرار بر اجرای طرحی بحران ساز که با روح 
قانون اساسی در تعارض آشکار است، با کدام نقشه  کار صورت می گیرد؛ آیا جز این است که  هر 
روز به بهانه ای  مسیر »بی حقوق سازی کارگران« را هموار  می سازند؛ یک روز به بهانه رونق اشتغال 
می خواهند حداقل مزد را از بین ببرند و روزی دیگر با این استدالل واهی که نظام بازنشستگی ما 

زیادی بخشنده است، قصد دارند سن بازنشستگی را الی ماشاءهلل افزایش دهند!

آیا به راستی نظام بازنشستگی ایران، زیادی »بخشنده« است؟

نقدی بر »طرح اصالحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی«
مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد

اما و اگرهای متناسب سازی حقوق بازنشستگان
اعتبار ۴۵ هزار میلیارد ریالی برای متناسب س��ازی حقوق بازنشس��تگان کشوری و لش��کری که کمتر از ۲میلیون 
تومان دریافتی دارند، در حالی در مجلس تصویب ش��ده که این کار ١١۷.۳ هزار میلیارد ریال هزینه در بر دارد. در 
طول س��ال های گذشته حقوق بازنشس��تگان به طور میانگین با نرخ کمتری نس��بت به حقوق شاغالن رشد کرده و 
این موضوع س��بب اختالف حقوق بازنشس��تگان جدید با بازنشستگانی شده است که سال های بیشتری از آغاز دوره 
بازنشس��تگی آنها می گذرد، به نحوی که دو مدیر همتراز که در س��ال های متفاوتی بازنشس��ته شده اند، گاه از تفاوت 
مس��تمری چند برابری برخوردارند. به گزارش ایِبنا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی با عنوان »متناسب سازی 
حقوق بازنشس��تگان صندوق های کش��وری و لش��کری در الیحه بودجه سال ١۳۹۸ کل کش��ور بند ج« )تبصره ١۲ 
الیحه تا قانون بودجه سال ١۳۹۸( به بررسی اصالحات درخصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان پرداخته است.

ماهیت قانون همسان سازی مستمری بازنشستگان
مطابق ماده ۳٠ قانون برنامه شش��م توس��عه دولت مکلف است بررس��ی های الزم برای برقراری عدالت در نظام 
پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغالن، بازنشستگان و مستمری بگیران 
کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد. بدین ترتیب دولت در الیحه بودجه سال ١۳۹۸ معادل ۲٠ هزار 
میلیارد ریال را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری 
و س��ازمان تامین اجتماعی نیروهای مس��لح اختصاص داد. روند بررسی این تبصره در کمیسیون تلفیق و سپس 
صحن علنی مجلس س��بب بروز تغییراتی در محتوای بند مذکور ش��د. روند بررس��ی و تصویب این ماده با توجه 
به ماهیت قانونی اجرای آن همواره با اختالف نظرهای متعددی همراه بوده اس��ت که این تفاوت ها در برداش��ت 
از مضمون اصلی قانون همسان س��ازی مس��تمری بازنشس��تگان، در تصویب قوانین مرتبط اثرگذار خواهد بود. به 
عقیده اکثر کارشناس��ان، منظور از متناسب س��ازی، همسان سازی مستمری بازنشستگی فرد در سال های گذشته 
با مس��تمری بازنشس��تگی فرد همتراز خود در سال جاری است. این در حالی است که برخی بر این عقیده اند که 
منظور قانون گذار همسان سازی مستمری بازنشسته با دستمزد فرد همتراز در حالت اشتغال است. سیر مذاکرات 
صورت گرفته در مجلس ش��ورای اس��المی، حاکی از این است که نگرش نخست از قانون متناسب سازی مستمری 

بازنشستگان، مبنای بررسی و تصویب قوانین مربوطه قرار گرفته است.
اعتبار الزم برای اجرای بند ج تبصره 1۲

مطاب��ق ه��ر برآوردی با در نظر گرفتن داده های مختلف و مفروضات متمای��ز، اعتبار برای اجرای بند ج تبصره 
١۲ تا حدی متفاوت خواهد بود. در اینجا با اس��تناد به داده های آماری صندوق بازنشس��تگی کش��وری در س��ال 
١۳۹۷ اعتبار مذکور محاس��به ش��ده است: هزینه متناسب سازی با فرض ثبات دس��تمزدها، مستمری ها و تعداد 
مس��تمری بگیران حدود ١۴۸.۶ ه��زار میلیارد ریال برآورد می ش��ود. در صورت افزایش تعداد مس��تمری بگیران 
)همچون گذش��ته( رشد س��الیانه متوسط مستمری )حدود۲٠درصد( و رشد دس��تمزدها )به اندازه تورم( برآورد 
می ش��ود که در سال ١۳۹۸ متناسب سازی حدود ۲٠۵.۷ هزار میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت. همچنین 
هزین��ه اجرای این سیاس��ت در س��ال های ١۳۹۹ و ١۴٠٠ به ترتیب ۲۴۷.١ و ۲۶۹.۸ ه��زار میلیارد ریال برآورد 
می ش��ود. نکته قابل ذکر این است که ارقام برآورد  شده برای اجرای قانون متناسب سازی مستمری بازنشستگان، 
صرفا مربوط به بازنشس��تگان صندوق کش��وری است و لذا برای اجرای بند ج تبصره ١۲ الیحه باید اعتبار برآورد 

شده مربوط به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز به آن افزوده شود.
ب��ه جهت عدم دسترس��ی کافی به داده های صندوق مذکور، این ب��رآورد به صورت قطعی صورت نگرفت، اما با 
توجه به اینکه تعداد مس��تمری بگیران این صندوق معادل نصف مس��تمری بگیران صندوق بازنشس��تگی کشوری 
اس��ت. انتظار می رود که هزینه متناسب سازی در این صندوق نیز حدود نصف صندوق بازنشستگی کشوری باشد 
و بنابراین موضوع بند ج تبصره ١۳ الیحه مبنی بر متناسب س��ازی مستمری بازنشستگان صندوق های کشوری و 

تامین اجتماعی نیروهای مسلح، در مجموع حدود ۳٠۸.۶ هزار میلیارد ریال هزینه دربرداشته باشد.
بررسی اصالحات بند ج تبصره 1۲ در مجلس

براس��اس مذاکرات صورت گرفته در جریان بررس��ی بن��د ج تبصره ١۲ الیحه بودجه، نماین��دگان با اختصاص 
اعتب��اری معادل ۴۵ ه��زار میلیارد ریال، با تعیین اولوی��ت گروه با درآمد ماهیانه زی��ر ۲۵ میلیون ریال موافقت 
کردند و در نهایت به تصویب رس��ید. با توجه به آمارهای توزیع دس��تمزد مستمری بگیران در سال ١۳۹۷، حدود 
۷۴درصد از مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری دستمزدی کمتر از ۲٠ میلیون ریال و حدود ۸۳درصد 
دس��تمزدی کمتر از ۲۵ میلیون ریال دارند و بنابراین مصوبه صحن، حدود ۸۳درصد از مستمری بگیران صندوق 
بازنشستگی کشوری یعنی یک میلیون و ١۴۳ هزار و ۲۹۹ نفر را در بر خواهد گرفت که میانگین دستمزد ماهیانه 
آنها حدود ١۹.۳ میلیون ریال است، بنابراین رساندن حقوق این افراد به ۲۵ میلیون ریال نیز سالیانه ۷۸.۲ هزار 
میلیارد ریال هزینه برای صندوق بازنشس��تگی کش��وری و حدود ۳۹.١ هزار میلیارد ریال برای صندوق لش��کری 

دربرخواهد داشت.

مسعود سپهر
 استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز



دیگر ماجرا از پراید و پس��ته فراتر رفته اس��ت و دم دستی ترین کاالها 
اینجا به جنجالی ترین ها تبدیل می شود.

به گ��زارش خبرآنالین، حرک��ت مارپیچی تورم، بازار ب��ه بازار و کاال 
به کاال س��بب ش��ده اس��ت وضعیت بازار ایران، خصوصا اقالم مصرفی 
دستخوش تغییر شود. اگر سال ۹۷ با افزایش قیمت دالر آغاز شد، سال 
۹۸، این پیاز بود که در بازار خودنمایی می کرد. بس��یاری از کارشناسان 
معتقدن��د مفهوم اتفاقات رخ داده در بازار کاالهای مصرفی مانند پیاز و 
گوجه فرنگی و ... این اس��ت که قطار تورم به کاالهای مصرفی رس��یده 

است و باید برای توقف آن در ایستگاهی نزدیک برنامه ریزی کرد.
ب��رای اقتصادی که بیش از چهار دهه با تورم دو رقمی روبه روس��ت، 
ماجرای گرانی کاالهای س��رمایه ای و بادوام، ماجرایی آش��نا و س��نتی 
ش��ناخته شده اس��ت، اما داستان وقتی از کاالهای س��رمایه ای و بادوام 

به کاالهای مصرفی و فاسد شدنی می رسد، شکلی دیگر پیدا می کند.
تورم ۹۷ در حالی از راه رسید که اقتصاد ایران دوره ای باثبات را پشت 
س��ر گذاشته بود و کاهش نرخ تورم، سبب ش��د ایران از پس سال های 
طوالنی، روی تورم تک رقمی را ببیند، اما خروج ترامپ از برجام س��بب 
ش��د غول نقدینگی بار دیگر از شیشه بیرون آید و با در رفتن لنگر نرخ 

ارز در صدد یافتن ماوایی تازه باشد.
اگر تا دیروز طنزهای کالمی و پس��ت هایی که در ش��بکه های اجتماعی 
دس��ت به دست می شد، ماجرای پراید و پس��ته را در خود داشت، کم کم 
پای تخم مرغ و گوجه فرنگی و پیاز و گوشت نیز به داستان باز شد؛ »طرف 
ادعا کرده بود پیازفروش اس��ت، در تحقیقات محلی معلوم ش��د، پزش��ک 
بوده« پس��ت هایی با این مضمون در ش��بکه های اجتماعی دست به دست 

می چرخ��د. حاال ام��روز وضعیت چند ماه اخیر نش��ان می دهد پای برخی 
کاالها از س��بد خرید به ادبیات اقتصادی و ش��وخی های سیاسی باز شده 
است؛ شاید اولین شان پوشک بود، اما آخرین شان بی تردید پیاز نیست. در 
میانه سال گذش��ته، وقتی کمبودها خودنمایی کرد، سبب شد کاالیی که 

مصرف کننده ای مشخص دارد، به دغدغه روز افکار عمومی بدل شود.
بازار کاالهای اساسی 

 کمبود پوش��ک در بازار ترجیع بند برنامه های اقتصادی صدا و س��یما 
و گزارش های رس��انه های مکتوب بود؛ کار به جایی رسید که مدیرعامل 
شهروند در آخرین روزهای شهریورماه سال گذشته اعالم کرد بیشترین 
خرید تهرانی ها به محصوالت س��لولزی نظیر پوشک و دستمال کاغذی 
و ... اختصاص داش��ته است. ماجرای پوشک را البته برخی به کارشکنی 
یک ش��رکت ترکیه ای ارتباط می دادند. داس��تان ب��ا افزایش قیمت ها و 
بازگش��ت کاالها به ب��ازار خاتمه یافت اما خاط��ره کمبودها در بازار در 

اذهان باقی ماند.
خبری از آجیل نبود

 س��وت رکود در ش��ب یل��دا در بازار  آجی��ل به صدا درآمد. پس��ته 
۲٠٠ه��زار تومان��ی، کار خ��ود را کرده بود، آجیل از س��بد خرید خارج 
ش��د تا رئیس اتحادیه آجیل فروشان نیز تاکید کند میزان فروش آجیل 
در ش��ب یلدا کاهش��ی بین ۶٠ تا ۹٠درصد را تجربه کرده اس��ت. این 
کاهش البته منجر به رش��د فروش سایر کاالهایی که می تواند در قامت 
جایگزین ظاهر شوند، نشد، شیرینی فروشان نیز از کاهش فروش گالیه 
داشتند و حتی رستوران داران و ... این نشان می داد که دامنه هزینه های 

غیرضروری در حال جمع شدن است.

و باز هم یک کاالی بادوام
پراید البته بار دیگر در ادبیات سیاس��ی – اقتصادی ایران خودنمایی 
ک��رد. دل مصرف کننده ایران��ی این خ��ودرو از روزگاری که روزی ١۸ 
میلی��ون تومان را دید تا امروز، با این خودرو صاف نش��ده اس��ت. پراید 
۵٠ میلیونی، در حقیقت س��ندی بود دال بر افزایش بی حساب و کتاب 
قیمت ها، اعتراض ها نس��بت به قیمت این خودرو ادامه داش��ت که بازار 

کاالیی مصرفی درگیر بحران شد؛ بازار گوشت.
صدای پای گوشت

مروری بر اخبار منتشرش��ده در این حوزه نش��ان می دهد، چند هفته 
قب��ل، ورود دام از زمین و هوا و دریا به مس��اله اصلی اقتصاد ایران بدل 
شده بود. تامین گوشت مورد نیاز جامعه، به یکی از مهمترین اولویت ها 
بدل ش��د. گوش��ت ١٠٠ هزار تومانی دغدغه جامعه ای بود که صف های 
طوالنی برای خرید گوشت تنظیم بازاری را تحمل می کرد؛ هنوز گوشت 
اما از نردبان قیمتی پایین نیامده است که پای پیاز به داستان باز شد.

پیاز گران تر از دالر
یک کیلو پیاز گران تر از دالر ش��د؛ پیاز ١۸ هزار تومانی در بازار ایران 
خودنمایی ک��رد. تقصیر بر گردن صادرات بی روی��ه افتاد، همپای پیاز، 
سیب زمینی نیز به قیمتی در حدود ۶ تا ۷ هزار تومان رسید تا از قافله 
چندان عقب نماند. ترمز بریدن پیاز س��بب ش��د ص��ادرات آن از مرزها 
ممنوع شود و حاال پیاز در محدوده قیمتی ۸ تا ١٠ هزار تومان جاخوش 
کرده است. این داستان برای گوجه فرنگی نیز تکرار شد و این چنین از 
پس بازار مسکن و طال و سکه و خودرو؛ فتح سنگر به سنگر دیگر کاالها 

را تورم در کارنامه کاری خود جای داده است.

قطار تورم به بازار کاالهای مصرفی رسید

حرکت مارپیچ تورم در اقتصاد ایران

در حالی نرخ رش��د اقتصادی ۹ ماهه س��ال ١۳۹۷ در بخش صنعت منفی ۷.۹ 
و درمجموع منفی ۳.۸درصد اعالم ش��ده اس��ت که یک اقتصاددان معتقد اس��ت 
چنانچه در س��ال جاری سیاست های اصالح ساختاری انجام نشود، شرایط نسبت 
به سال گذشته سخت تر خواهد بود. به گزارش ایسنا، سقوط نرخ رشد اقتصادی از 
۳.۷درصد در س��ال ١۳۹۶ به منفی ۳.۸درصد در ۹ ماهه سال ١۳۹۷ آماری است 
که مرکز آمار ایران روز ۲۵ فروردین روی سایت خود قرار داده است. بر این اساس، 
رش��د اقتصادی ایران به منفی ۳.۸درصد با احتساب نفت و منفی ١.۹درصد بدون 
نفت رسیده است. همچنین سایر اطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد که در ۹ 
ماهه سال ١۳۹۷ رشد اقتصادی در گروه کشاورزی منفی ١.۲، صنعت منفی ۷.۹ 

و گروه خدمات ٠.۶درصد بوده است.
بین صنعت و نفت همبستگی باالیی وجود دارد

درباره معنا و مفهوم این آمارها و تأثیرات آن، وحید شقاقی شهری، عضو هیات 
علم��ی دانش��گاه خوارزمی تهران با بیان اینکه اقتصاد ای��ران از چهار بخش اصلی 
کش��اورزی، خدمات، نفت و صنعت تش��کیل ش��ده اس��ت، گفت: هر کدام از این 
بخش ه��ا یک ارزش اف��زوده دارند که کل تولید اقتصاد ای��ران در واقع مجموعی 
از ارزش اف��زوده این چهار بخش اس��ت. او با بیان اینکه بین بخش صنعت و نفت 

در اقتصاد ایران همبس��تگی باالیی وج��ود دارد، ادامه داد: با اینکه بخش خدمات 
و کش��اورزی چندان تبعیت��ی از بخش نفت در اقتصاد ندارن��د، اما بخش صنعت 
همبستگی بس��یار باالیی با نفت دارد. در تحریم های س��ال ١۳۹٠ و ١۳۹١ ابتدا 
ارزش اف��زوده ح��وزه نفت منفی ش��د و بعد این مس��اله روی بخش صنعت تأثیر 
گذاشت، اما در این دور از تحریم ها ایجاد رکود در بخش صنعت زودتر از نفت اتفاق 

افتاد که علت آن تحریم های هدفمند در بخش صنعت بود.
اوضاع در سال قبل بهتر بود

این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به اینکه تحریم های نفتی در شش ماهه دوم سال 
گذشته اعمال شد، اظهار کرد: در شش ماهه اول سال گذشته روزانه ۲.۵ میلیون 
بشکه نفت می فروختیم که حتی بسیار بیشتر از پیش بینی های انجام شده برمبنای 
بشکه ای ۵۵ دالر بود؛ به طوری که هر بشکه نفت به قیمت ۷۷ دالر به فروش رسید.
او یکی از علل رش��د منفی ۳.۸درصدی در اقتص��اد را مربوط به بخش صنعت 
ارزیابی کرد و گفت: در س��ال ١۳۹۷ با اینکه تحریم ها از نیمه دوم س��ال ش��روع 
ش��د، اما به دلیل التهابات نرخ ارز در اوایل س��ال گذش��ته، بخش صنعت واکنش 
رکودی نش��ان داد. علت این مساله هم افزایش هزینه مواد اولیه و همچنین ترس 

از تحریم ها بود.

رشد منفی بخش کشاورزی بی سابقه است
این اقتصاددان با بیان اینکه رش��د منفی اقتصادی در بخش کشاورزی بی سابقه 
اس��ت، ادامه داد: در دوره قبلی تحریم ها علی رغم همه فش��ارها نرخ رش��د بخش 
کشاورزی مثبت ماند، اما در دوره جدید به دلیل شدت تحریم ها و مشکالت مربوط 
به تأمین نهادهای کشاورزی و همچنین بی ثباتی در تصمیم گیری مسئوالن دولتی، 

رشد این بخش هم منفی شد.
او با اشاره به تفاوت شدت تحریم ها در این دوران به نسبت دوره قبلی )١۳۹٠-
١۳۹١( اظهار کرد: در س��ال جاری چنانچه سیاس��ت های اصالح ساختاری انجام 
نش��ود، شرایط نسبت به سال گذشته سخت تر خواهد بود. واقعیت این است که با 

گفتار درمانی نمی توان مسائل را حل کرد.
شقاقی ش��هری همچنین تصمیمات اش��تباه، عدم برنامه ریزی، عدم حمایت از 
صنعت و نداشتن یک برنامه مشخص برای مواجهه با شرایط خاص اقتصادی را از 

دالیل رشد منفی ۷.۹درصدی در بخش صنعت ارزیابی کرد.
گفتنی است پیش از این و در زمانی که بانک مرکزی هم اجازه اعالم شاخص های 
اقتصادی را داش��ت، این نهاد در سال ١۳۹۶ از رشد ۵.١درصدی در بخش صنعت 

و رشد اقتصادی ۳.۷درصدی در اقتصاد ایران خبر داده بود.

س��ال گذش��ته در مجموع تعداد ۲۶۲ هزار و ۶۴۹ فقره شکایت پیرامون کاال و 
خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 

اخذ شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹درصد افزایش داشته است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با نحوه دریافت شکایات در 
مجموع ١۷۲ هزار و ۲۷۹ فقره )۶۶درصد( تلفنی، ۵۴ هزار و ۵۳۵ فقره )۲١درصد( 

حضوری و ۳۵ هزار و ۸۳۵ فقره )١۳درصد( کتبی بوده است.
از مجموع ش��کایات رس��یدگی ش��ده، تعداد ١٠۲ هزار و ۵۶۹ فقره )۳۹درصد( 
متخلف و ١۲۷ هزار و ۳۳۲ فقره )۴۹درصد( غیرمتخلف شناخته شده اند و ۳۲ هزار 

و ۷۴۸ فقره )١۲درصد( تحت بررسی هستند.
از مجموع ش��کایات دریافتی در س��ال ۹۷، میزان ۸۸درصد ش��کایات رسیدگی 
و پاس��خگویی ش��ده و ١۲درصد به دلیل استعالمات حقوقی و یا درخواست نظریه 

کارشناسی در مرحله رسیدگی است.
همچنین بررس��ی وضعیت گزارش��ات حاکی از آن اس��ت که تعداد ۲۲۵ هزار و 
۶۵۲ فق��ره )۸۶درص��د( مربوط به کاال و ۳۶ ه��زار و ۹۹۷ فقره )١۴درصد( مربوط 

به خدمات است.
بیش��ترین ش��کایت واصله در حوزه کاال مربوط به نان، میوه و س��بزی و خواربار 

فروش��ی بوده و بیشترین ش��کایت در حوزه خدمات از رس��توران های غذاخوری، 
تعمیرگاه های خودروهای سبک و پارکینگ شهری گزارش شده است.

گزارش��ات دریافتی براساس نوع تخلف، بیانگر آن است که گران فروشی، تقلب و 
عدم درج قیمت از بیش��ترین موارد تخلف بوده است. همچنین از مجموع شکایات 
رسیدگی ش��ده در سال ۹۷ که منجر به تخلف شده اند تعداد ۶۲٠۵ فقره )۶درصد( 
از ش��کایات با برآورد ارزش ١۸۶ میلی��ارد و ۶۳۷ میلیون و ۸۸۶ هزار و ١۹۳ ریال 
که جنبه عمومی نداش��ته قبل از تش��کیل پرونده تخلف، منجر به مصالحه و جلب 

رضایت شاکیان شده است.

به بهانه اعالم جدیدترین نرخ رشد اقتصادی ایران

مفهوم رشد اقتصادی منفی 3.8درصد چیست؟

در سال 97 اتفاق افتاد

رشد 39درصدی شکایات از وضعیت عرضه کاال و خدمات

یادداشت

 فرصت ها و تهدیدهای پیش  رو
در اقتصاد ایران

ش��روع سال جدید بازار فال گیران و رماالن را گرم می کند و هم تحلیلگران 
سیاس��ی و اقتصادی را به میدان می کشاند. در حوزه علوم اجتماعی و انسانی، 
پیش بینی علمی بر چند بنیاد اس��توار است. نخست، بررسی روندهای گذشته 
و انتظ��ار ادامه یافتن آن روندها که به ویژه در ش��رایط ع��ادی معمول ترین و 
کارآمدترین روش پیش بینی است. در این روش مهم ترین عامل مخل، حوادث 
غیرمنتظره و تغییر ناگهانی مس��یر وقایع معمول است. دوم، تعیین مهم ترین 
متغیرهای تاثیرگذار بر شرایط آینده و سعی در فهم عمیق شرایط و نوسانات این 
متغیرها و پیش بینی تاثیر آنها بر جریان امور. به عنوان مثال، امنیت یک متغیر 
تعیین کننده در حوزه اقتصادی و سیاسی است. مطالعه عوامل موثر بر امنیت 
و داش��تن برآورد واقع بینانه از تهدیدهای امنیتی در کش��ور، منطقه و جهان، 
می تواند پیش بینی واقع بینانه تری از آینده را به ویژه در شرایط پرتنش به دست 
دهد. س��وم، بهره گیری از چارچوب های نظ��ری و گزینش  یکی از این قالب ها 
و انج��ام پیش بینی با اس��تفاده از داده های مورد نی��از آن چارچوب. این روش 
اصوال دارای س��وگیری اید ئولوژیک و براس��اس باورهای پیش بینی یک مکتب 
یا مرام اس��ت. هرچن��د در اولین نگاه این روش پیش بین��ی خارج از بی طرفی 
علم��ی و همراه با پیش داوری اس��ت، اما باید اذعان کرد که بی طرفی تحلیلگر 
هرگز ١٠٠درصد نیس��ت و در عمیق ترین الیه های ذهنی هر تحلیلگر، کنشی 
به س��مت ی��ک گرایش نظری یا اید ئولوژیک خاص وج��ود دارد. با این مقدمه 
ابت��دا باید بگویم که اصال دلم نمی خواهد به احتماالت وحش��تناک فکر کنم. 
بدترین وضعیت برای ایران حمله آمریکا و متحدانش و جنگ داخلی متعاقب 
آن در ایران اس��ت. همه اطالعات انباشته ش��ده از گذشته می گوید که آمریکا 
پس از ناکامی هایش در افغانس��تان و عراق، ابدا آمادگی ش��روع جنگ دیگر و 
بی ثبات س��ازی بیشتر منطقه را ندارد. تنها متغیر نگران کننده، ترامپ دیوانه و 
همدس��تان دیوانه ترش یعنی نتانیاهو و بن سلمان هستند. علی رغم همه اینها، 
با اطمینان می گویم قدرت عقال بر آنان فائق می آید و سال پیش رو از تحمیل 
جنگی دیگر بر ایران خبری نیس��ت، اما افزایش حمالت تروریستی یا سایبری 
و یا حتی مزاحمت های دریایی و هوایی و همچنین تداوم حمالت اس��رائیل به 
پایگاه های نزدیک به ایران در س��وریه و لبنان شدت و وسعت بیشتری می یابد 
و همین بر ناامن��ی روانی جامعه می افزاید. علت چنین امری فقدان امکانات و 
عوامل بازدارنده در ایران از یک سو و تمایل جنگ ساالران به نمایش قدرت خود 
به طرفداران شان از سوی دیگر است. در حوزه اقتصادی، رکورد تورمی فعلی با 
شدت کمتر ادامه مي یابد. از آنجا که چشم اندازی برای سرمایه گذاری خارجی و 
حتی داخلی وجود ندارد. رشد اقتصادی مثبت دور از ذهن است اما با افزایش 
رک��ود، تورم نیز کم و بیش مهار می ش��ود. ظرفیت های داخلی اقتصادی ایران 
در حدی اس��ت که فش��ارهای خارجی و تحریم ها، قادر نیست تورم و کمبود 
وحش��تناک مانند ونزوئال را بر ایران تحمیل کند، اما مهاجرت س��رمایه و ارز و 
خروج نیروی انسانی ماهر و نخبه با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت. با توجه به 
قیم��ت باال و غیرواقعی ارز آزاد و کاهش تقاضای داخلی، فرصتی طالیی برای 
صادرات همه چیز همچنان ادامه می یابد. این فرصت می تواند ذائقه و س��لیقه 
مصرف کنندگان کشورهای هدف را به محصوالت و برندهای ایرانی متمایل کند 
و در درازمدت پس از رفع تحریم، با حفظ این بازارها، زمینه گسترش چشمگیر 
صادرات غیرنفتی را ایجاد کند. از آنجا که بحران اعتماد عمومی ابعاد عظیمی 
یافته است، انتظار آنکه اصالح ساختاری در حوزه بودجه یا اقتصاد، دستاوردهای 
ملموس  و تعیین کننده ای داشته باشد واقع بینانه نیست. واقعیت آن است که 
حاکمیت می توانست مشارکت عمومی همراه با ایثارگری هایی مشابه آنچه در 
سال های نخستین انقالب شاهد بودیم، جلب کند، آن وقت اتفاقات شکوهمندی 
رقم می خورد. مثال گفته می ش��ود ۲٠ تا ۳٠ میلیارد دالر ارز خانگی در دست 
مردم اس��ت که حتی ورود یک سوم آن به چرخه اقتصاد، قیمت ارز را توانمند 
می کند یا آنکه صرفه جویی داوطلبانه مردم در مواردی چون س��وخت یا آب یا 
برق به راحتی مشکالت در این حوزه ها را کم می کند و همین طور کمک های 
داوطلبانه اقشار برخوردار، فشارها را در شرایط بحران کاهش می دهد، اما همه 
اینها مستلزم بازگشت اعتماد عمومی اس��ت که چشم اندازی در سال پیش رو 
برای آن متصور نیس��ت. همین طور افزایش فشار اقتصادی و تورم، به گسترش 
فساد و رانت کمک می کند و کاهش فساد به عنوان ویرانگر اعتماد مردم، دور از 
دسترس می شود. با این چشم انداز تنها مفر فعاالن اقتصادی، تالش و گسترش 
صادرات غیرنفتی و رفتن به س��وی بازاره��ای جدید برای بهره گیری از قیمت 

باالی ارز از یک سو و بسترسازی برای آینده از سوی دیگر خواهد بود.

کشاورزی، ناجی رشد اقتصادی سال 98

مفهوم رش��د اقتصادی منف��ی تولید کاال و خدمات کمتر در یک س��ال 
نس��بت به سال گذشته است. رش��د اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۷ با احتساب 
نف��ت، منفی ۳.۸درصد اس��ت و این یعنی در این بازه زمانی در س��ال ۹۷ 

نسبت به سال ۹۶، کاال و خدمت کمتری در کشور تولید شد.
در ی��ک اقتص��اد هزاران نوع کاال و خدمت تولید می ش��ود. کاهش رش��د 
اقتصادی س��ال ۹۷ بیشتر ناش��ی از کاهش تولید نفت و بخشی هم متاثر از 
کاهش تولیدات صنعتی ایرانی بوده اس��ت که البته دور از انتظار نبود. اکنون 
بیشتر نهادهای بین المللی و نهادهای داخلی مثل مرکز پژوهش های مجلس 
رش��د اقتصادی امسال را منفی پیش بینی می کنند که به طور عمده متاثر از 
کاهش تولید در بخش نفت و بعضی محصوالت صنعتی مثل خودرو یا اقالم 
ساختمانی مثل فوالد و سیمان است. این امید وجود دارد که بخش کشاورزی 
در سال ۹۸ به کمک رشد اقتصادی بیاید. میانگین بارندگی های سال ۹۷ از 
بارندگی بلندمدت در ایران بیش��تر است. با توجه به میزان بارندگی سال ۹۸ 
برای بخش کش��اورزی سال پررونقی است. طی سیل های اخیر تنها ۳درصد 
از شالیزارهای شمال کشور آسیب دیده و در بخش گندم و محصوالت باغی، 
سال پررونقی در پیش است. به نظر می رسد با توجه به افزایش قیمت مسکن 
و همچنین رونق س��اخت وس��از  در فرآیند بازس��ازی مناطق س��یل زده در 
اس��تان های خوزستان، لرستان و مازندران، میزان تولید و مصرف محصوالت 
و مصالح س��اختمانی افزایش پیدا کند و این مس��ئله به طور حتم، بر رش��د 
اقتصادی اثرگذار است. سال ۹۸ برای بخش نفت و صادرات فرآورده های نفتی 
س��ال خوبی نیست، اما با اجرای تدابیر مناسب می توان از فرصت ها در بخش 
کشاورزی و ساختمان استفاده کرد تا آثار رشد منفی بخش نفت و صنعت بر 
رش��د اقتصادی کمتر شود. در تابستان سال گذشته بارش های کم به تقویت 
احتمال جیره بندی آب انجامید، اما در تابستان سال ۹۸، بخش کشاورزی از 

ناحیه آب دچار مشکل نیست و رونق آن قطعی است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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ب��ا بهره برداری آزمایش��ی از کوپن الکترونیک حاال ش��مارش معکوس برای 
بازگش��ت کوپن به اقتصاد ایران آغاز شده است. در شرایطی که بیش از هشت 
سال است کوپن با اقتصاد ایران خداحافظی کرده است، رئیس کل بانک مرکزی 
از آماده سازی زیرساخت بهره برداری از کاالبرگ الکترونیک خبر می دهد. به این 

ترتیب، نوستالژی کوپن باز می گردد، خود کوپن اما نه.
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، مابین س��ال های ١۳۵۹ تا ١۳۸۸ ش��غلی در ایران 
وجود داشت تحت عنوان کوپن فروشی. همه نظارت های سفت و سخت و همه 
هش��دارها و برخوردها و ... با کوپن فروشان و کوپن فروشی هیچ گاه افاقه نکرد و 
تا روزی که کوپن بود، کوپن فروش��ان نیز کنار خیابان آشکارا نسبت به خرید و 
فروش آن اقدام می کردند. حاال اما کوپن الکترونیک، شرایطی دیگر را به ارمغان 

خواهد آورد.
کارکرد کوپن الکترونیک چگونه است؟ 

کوپن الکترونیک، در کارت های بانکی سرپرستان خانوار تعریف می شود. دیگر 
خبری از اعالم شماره کوپن و کاال نیست، آنها که دوران کوپن را به چشم دیدند 
به خاطر دارند که بخشی از اخبار رسانه ها همواره به اعالم شماره کوپن و میزان 
سهمیه ها برای خانوارهای شهری و روستایی اختصاص داشت. آخرین روزهای 
اس��فندماه بود که آخرین کوپن از نسل پیشین کوپن ها اعالم شد. کوپنی برای 

دریافت سهمیه قند و شکر خانوار ایرانی.
داستان کوپن هرچند قدیمی تر از چهار دهه گذشته است اما در دوران معاصر، 
با آغ��از جنگ عراق علیه ایران، کوپن به منظور تامین نیاز مصرفی خانوارها به 
عرصه اقتصاد ایران برگش��ت و تا سال آخرین روزهای سال ١۳۸۸ ماندگار شد، 

هرچند خروج رسمی آن از شبکه توزیع کاال به سال ١۳۹٠ بازمی گردد و از آن 
روز تا امروز دیگر کوپن میهمان اقتصاد ایران نبوده است.

داس��تان کوپن و سهمیه یکی اس��ت، حاال نیز با تنگ شدن حلقه تحریم ها 
طرح بازگشت کوپن به اقتصاد ایران مطرح شد و در قالب بودجه سال آینده این 

پیش بینی صورت گرفت.
همچنین سهمیه کاالهای اساسی از جمله گوشت براساس اعالم وزارت کار و 

سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می شود.
عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نی��ز در توضیح این مطلب اعالم 
کرده است در سیستم رفاهی بانک مرکزی اطالعات همه سرپرست های خانوار 
در اس��تان های تهران و البرز به روزرس��انی شده اس��ت و این افراد می توانند با 
بهره گیری از کارت بانکی و ارائه کد ملی از س��همیه اختصاص داده ش��ده برای 
خرید گوشت که به عنوان اولین کاال در این سامانه اجرایی شده است، استفاده 
کنند. افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت با مراجعه به یکی از فروشگاه های 
مجاز و با اس��تفاده از یکی از کارت های بانکی معتبر می توانند س��همیه گوشت 
خود را دریافت کنند. این زیرساخت بانک مرکزی برای سایر کاالهای اساسی نیز 
قابل استفاده است و از سامانه های سبد کاال و مانا به طور ترکیبی بهره می گیرد.
این س��امانه توس��ط بانک مرکزی آماده ش��ده و آزمایش های اولیه آن نیز با 
موفقیت به پایان رسیده اما هنوز در فروشگاه های عرضه کننده کاالهای اساسی 

اجرایی نشده است.
کاالهای اساسی؛ نقطه تمرکز نظام توزیع

 پیش تر، وقتی روزهای سخت جنگ مشکالتی را برای تامین مایحتاج عمومی 

خانوارها فراهم کرده بود ١١کاال در قالب کوپن توزیع می ش��د، اما به تدریج با 
بهبود شرایط تعداد اقالم به سه کاال کاهش یافت. حاال نیز مقرر است کاالهای 
اساس��ی با کوپن الکترونیک توزیع ش��ود. در سال جاری نزدیک به ١۴ میلیارد 
دالر اعتبار برای تامین کاالهای اساس��ی اختصاص یافته است. این رقم بر پایه 
دالر ۴۲٠٠تومانی اختصاص می یابد تا با این اقدام، دولت مانع از افزایش شدید 

قیمت کاالهای اساسی در بازار شود.
با این همه، طرح کوپن الکترونیک طرحی اس��ت که اجرای آن از سوی بانک 
مرک��زی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنی��ن وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در حال پیگیری اس��ت. در سامانه ای که تعریف شده است، اطالعات 
تمام سرپرس��تان خانوار به روزرس��انی می شود. ش��ماره ملی سرپرست خانوار 
و کارت های بانکی وی در این س��امانه بارگذاری می ش��ود و در این راس��تا فرد 
می تواند با مراجعه به فروش��گاه های مجازی که از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به عنوان عامل توزیع کاالهای اساسی اعالم می شود، نسبت به دریافت 

سهمیه خود با قیمت تعادلی، البته با کشیدن کارت بانکی اقدام کند.
 این طرح البته در مرحله آزمایشی در تهران و البرز با تحویل گوشت تنظیم 
بازاری اجرایی شده است. به این ترتیب وقتی فرد خرید خود را انجام می دهد و 

کارت را می کشد، دیگر نمی تواند برای بار دوم این اقدام را انجام دهد.
 هدف از تعریف این قالب پیش��گیری از کوپن فروشی است چرا که کوپن به 
صورت فیزیکی موجودیت ندارد و در عین حال اطمینان از رسیدن کاال به دست 
مصرف کننده واقعی یعنی سرپرس��ت خانوار، در این حالت ممکن است داللی و 

سوء استفاده بر خرید و فروش کاالی کوپنی متمرکز شود نه خود کوپن.

آغاز شمارش معکوس برای بازگشت کوپن

کوپن الکترونیک چگونه کار می کند؟
نگـــاه

قیمت مسکن ۲3درصد باالتر از طال و ارز
آیا خریداران مسکن حباب می خرند؟

گزارش��ات میدانی از بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که خریداران 
حرفه ای بازار را ترک کرده اند و معامالت نس��بت به فروردین ماه سال گذشته 
۵١درصد کاهش یافته اس��ت؛ قیمت ها نیز نس��بت به آذرم��اه ١۳۹۴ معادل 

١۸۳درصد رشد کرده و ۲۳درصد باالتر از رشد طال و ارز قرار دارد.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن، ماه گذشته را نیز با شرایط رکود تورمی سپری 
کرد و این در حالی است که طبق نظر کارشناسان، ظرفیت این بازار برای رشد 
قیمت پر ش��ده است. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن 
ش��هر تهران در اس��فندماه ١۳۹۷ به ١١ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده 
که نس��بت به زمان مشابه سال قبل از آن ۹۵درصد رشد یافته است. عده ای از 
فعاالن حوزه مسکن معتقدند که اگر خریداران با قیمت هایی باالتر از ارقام فعلی 
اقدام به خرید کنند در واقع حباب می خرند. بازار مس��کن در ش��رایطی رکود 
تورمی را سپری کرده که قدرت خرید متقاضیان به شدت کاهش یافته و امروز 
نیز خبر رسید که بانک مرکزی با افزایش تسهیالت تا سقف ۲۸٠میلیون تومان 
مخالفت کرد. س��قف این وام برای زوجین هم اکنون ١۶٠ میلیون تومان است. 
البته عده ای از کارشناس��ان و همچنین وزیر راه و شهرس��ازی معتقدند که باال 

بردن رقم تسهیالت اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد می کند.
از سوی دیگر، رصد شرایط فعلی بازار مسکن گویای دو ویژگی کاهش قدرت 
خرید و افت شدید معامالت است. طبق آمار اتحادیه امالک در ۲٠ روز ابتدای 
فروردین ماه ١۳۹۸ خرید و فروش ملک در تهران نس��بت به زمان مشابه سال 
قبل معادل ۵١درصد کاهش یافته اس��ت؛ زیرا سرمایه گذاران حرفه ای که سال 
گذش��ته حضور چشمگیری در بازار داشتند هم اکنون به ندرت دیده می شوند. 
اندک خریدارانی هم که حضور دارند، متقاضیان مصرفی هس��تند که از رش��د 

مجدد قیمت ها نگرانند.
اوضاع فعلی حاکی از آن است که هر دو سوی عرضه و تقاضا با احتیاط اقدام 
به انعقاد قرارداد می کنند. برخی از فروشندگان معتقدند که قیمت ها در آینده 
باالتر خواهد رفت اما سازندگان حرفه ای می گویند که هر کس در شرایط فعلی 
اقدام به فروش کند سود خواهد کرد. محاسبات نیز حاکی از آن است که از سال 
١۳۹۴ تاکنون رشد بازار مسکن به ١۸۳درصد رسیده و ۲۳درصد باالتر از سکه 
و ارز قرار گرفته است. همین موضوع، چشم انداز تورم مجدد در بازار مسکن دور 

از ذهن کرده است.
زمان فروش مسکن فرا رسیده است

یک کارشناس با بیان اینکه هم اکنون در بازار مسکن هر کس بفروشد سود 
خواهد کرد، گفت: قیمت خانه به سقف توان طرف تقاضا رسیده و هیچ جایی 

برای التهاب مجدد وجود ندارد.
عباس زینعلی اظهار کرد: به نظرم افزایش قیمتی که از بهمن ماه سال گذشته 
در بازار مسکن اتفاق افتاد، ظرفیت این بخش را به اشباع رسانده است. هم اکنون 
قیمت مسکن به سقف رسیده و باالتر از این رقم ها دیگر مفهومی ندارد. ممکن 
اس��ت مالکان، مجدداً دل شان بخواهد قیمت اسمی را باال ببرند ولی هیچ وقت 
تقاض��ای مؤثری برای آن مبالغ به وجود نخواه��د آمد. حداقل در فضا و حجم 

اقتصادی امروز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
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قیمت سکه و طال در بازار باال رفت
دوربرگردان دالر

نرخ انواع سکه طال در بازار آزاد تهران طی روز دوشنبه با وجود کاهش 
قیمت اونس طال در بازارهای جهانی، روند افزایش��ی داش��ت و هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴میلیون و ۸۶٠ هزار تومان داد و ستد 

شد و ارزش دالر و یورو نیز باال رفت.
 بر اس��اس گزارش های میدانی در معامالت دوش��نبه، بهای هر قطعه 
س��که تمام به��ار آزادی طرح قدیم به ۴میلی��ون و ۷٠٠ هزار تومان، هر 
نیم سکه ۲ میلیون و ۶۵٠ هزار تومان، هر ربع سکه یک میلیون و ۷٠٠ 
هزار تومان و هر قطعه س��که گرمی ۹۵٠ هزار تومان رس��ید. همچنین 
در ب��ازار آزاد تهران بهای هر گرم ط��الی خام ١۸ عیار ۴۴۲ هزار و ۷۷ 

تومان به فروش رسید.
ای��ن در حالی بود که نرخ اونس طال در بازارهای جهانی عقب نش��ینی 

کرد و به رقم یک هزار و ۲۸۷ دالر رسید.
همچنین پس از چند روز روند کاهشی قیمت در بازار ارز، نرخ دالر در 

روز دوشنبه تغییر مسیر داد و افزایشی شد.
به گزارش ایس��نا، بانک ها روز دوش��نبه ه��ر دالر آمریکا را ١۳ هزار و 
۲۹۵ تومان و هر یورو را ١۵ هزار و ۳۹ تومان خریداری می کردند. قیمت 
خرید دالر در روز یکش��نبه در بانک ها ١۳ هزار و ١١٠ تومان و یورو ١۴ 
هزار و ۸۲١ تومان بود. همچنین بانک ها پوند را با افزایش قیمت نسبت 

به روز قبل ١۷ هزار و ۴٠۹ تومان خریداری می کردند.
یورو مس��افرتی نیز در شعب ارزی بانک ها ١۵ هزار و ۷۹۵ تومان بود 
که با احتس��اب کارمزد بانک مرکزی و بان��ک عامل به حدود ١۶ هزار و 

١٠٠ تومان می رسید.
این در حالی است که صرافی های مجاز بانک مرکزی در روز دوشنبه، 
قیمت خرید هر دالر آمریکا را ١۳ هزار و ۵۹٠ تومان و قیمت فروش آن 
را ١۳ هزار و ۶۹٠ تومان اعالم کرده اند که نسبت به روز یکشنبه افزایش 

۲٠٠ تومانی داشته است.
قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ها ١۵ هزار و ۵۹٠ تومان و قیمت 
فروش آن ١۵ هزار و ۶۹٠ تومان اعالم ش��د که نرخ یورو نیز نس��بت به 

روز قبلش با افزایش حدود ۴٠٠ تومانی همراه بوده است.

قدردانی بیمه پاسارگاد از اقدامات بیمه گذار 
خسارت دیده

شرکت بیمه پاسارگاد طی ارزیابی و پرداخت خسارت ناشی از سیل در 
استان گلستان از اقدامات شرکت شیمیایی پارت کیمیا گرگان مبنی بر 
جلوگیری از خسارات عمده واردشده به محل این کارخانه قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه پاس��ارگاد، در جلس��ه کمیته رسیدگی 
و پرداخت خس��ارت زیان دیدگان و بیمه گذاران ناشی از سیل در استان 
گلس��تان و بازدید هیأت کارشناسی این شرکت در مورد خسارت ناشی 
از س��یل در محل کارخانه و با توجه به اقدامات انجام ش��ده توس��ط این 
بیمه گذار در زمینه جلوگیری از نفوذ سیل به کارخانه و مدیریت صحیح 
و اصولی این خس��ارت و فراهم کردن زمینه های کاهش ضرر و زیان در 
ش��رایط بحرانی، مدیرکل بیمه های اموال و مدیر بیمه های آتش س��وزی 
بیمه پاس��ارگاد از مدیرعامل شرکت داروسازی و تحقیقاتی پارت کیمیا 

تقدیر کردند.
تخفیف اعیاد شعبانیه بیمه پاسارگاد

ش��رکت بیمه پاس��ارگاد همچنی��ن به مناس��بت اعی��اد پربرکت ماه 
ش��عبان و والدت با س��عادت حضرت قائم )ع( از تاریخ ۲۴ فروردین تا ۷ 
اردیبهش��ت ماه اقدام به اعطای تخفیف ویژه نموده است. بر این اساس، 
عموم هموطنان گرامی در سراس��ر کشور به منظور خرید بیمه نامه بدنه 
اتومبیل و بیمه نامه های آتش س��وزی مسکونی و آتش سوزی غیرصنعتی 
می توانند با مراجعه به ش��عبه ها و نمایندگی های این ش��رکت در سراسر 
کش��ور از تخفیف ش��عبانیه برخوردار ش��وند. هموطنان می توانند جهت 
کس��ب اطالعات بیشتر، دسترسی به نشانی ش��عبه ها و نمایندگی ها در 

سراسر کشور به پایگاه اطالع رسانی بیمه پاسارگاد مراجعه نمایند.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تاسیس 

می شود
رئی��س کل بانک مرکزی با ابراز امیدواری برای تاس��یس هرچه زودتر 
بیمه همگانی ح��وادث طبیعی، گفت حادثه خیز بودن کش��ور، ضرورت 
این امر را ایجاب می کند. عبدالناصر همتی، در صفحه اینستاگرامی خود 
نوش��ت: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع اهمیت بیمه 

حوادث طبیعی و ضرورت انجام همگانی آن مورد تاکید قرار گرفت. 
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اینک با مباحث انجام ش��ده در جلس��ه 
امروز ش��ورای هماهنگی اقتصادی مطمئن شدم با پیگیری وزیر محترم 
اقتصاد و بیمه مرکزی با توجه به حادثه خیز بودن کشورمان، این صندوق 
تأس��یس و کار خود را ب��ا راهبری بیمه مرکزی برای خدمت رس��انی به 
مردم ش��روع خواهد ک��رد. او گفت: این موضوع برای م��ن از آن جهت 
اهمیت بیش��تری دارد که از ١۶ س��ال پیش تاکنون، به دنبال تاس��یس 
صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بودم. همتی افزود: در دور نخست 
مس��ئولیتم در بیمه مرکزی در س��ال ۸۲ موضوع تشکیل صندوق را به 
ص��ورت الیح��ه به دولت وقت ارائه کردیم، الیحه از آن س��ال در رفت و 
برگشت بین بیمه، دولت و مجلس بود و تالش مسئوالن وقت پس از من 

در بیمه مرکزی هم به نتیجه نهایی نرسید.
او ی��ادآور ش��د: در نهایت در دور دوم مس��ئولیتم در بیمه مرکزی در 
س��ال ۹۶، موضوع تش��کیل این صندوق به تصویب مجلس رسید، اما به 
خاطر ابهاماتی که ش��ورای محترم نگهبان در م��ورد بار مالی آن مطرح 

کرد، به دولت اعاده شد.
مجلس ش��ورای اس��المی اردیبهش��ت ماه ۹۵ با ١١۳ رای موافق، به 
الیحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی رای داده بود. الیحه 
تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که با ١١۳ رای موافق، ۲۵ 
رای مخال��ف و ١١ رای ممتنع از مجموع ۲٠۵ نماینده حاضر به تصویب 
مجلس ش��ورای اسالمی رس��ید. ابتدا اصل این الیحه که دارای ١١ ماده 
اس��ت به رای گذاش��ته ش��د و مورد موافقت قرار نگرفت. پس از آن به 
پیشنهاد فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس ماده ١٠ این الیحه حذف و 

سایر مواد به اتفاق آرای نمایندگان تصویب شد.

خبرنامه

ایجاد خس��ارت در حوزه های زیرساختی، کشاورزی و مسکونی در سیالب اخیر 
باعث ش��ده دولت برای تأمین مالی این خس��ارات از محلی غیر از بودجه به تکاپو 
بیفتد. وقوع س��یالب، خسارات گس��ترده ای را به بار آورده است و براساس معدود 
برآوردهای اولیه، سیل تا به حال به ۵٠ هزار واحد مسکونی و همچنین ۷٠٠ هزار 

هکتار از اراضی زراعی و ۹٠ هزار هکتار اراضی باغی خسارت زده است.
به گزارش ایس��نا، همچنین براس��اس اظهارات برخی مسئوالن رسمی، سیل در 
حوزه زیرس��اخت های جاده ای ١۶٠٠ میلیارد تومان، محصوالت کشاورزی ۶٠٠٠ 
میلیارد تومان، زیرس��اخت های ارتباطاتی و اطالعاتی ١.۵٠٠ میلیارد و تأسیسات 
نفتی هزار میلیارد تومان خس��ارت به بار آورده است. در تازه ترین برآورد رسمی از 
میزان خسارات رخ داده هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته که سیل اخیر 

بین ۳٠ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت در بر داشته است.
پیش از این نیز مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن گفته بود که براساس برآوردهای 
اولیه، س��یل تاکنون به ۵٠ هزار خانه خس��ارت وارد کرده که حدود ۳۵ هزار واحد 
دچار خس��ارت و ١۵ هزار واحد تخریب ش��ده اس��ت. مجموع این اتفاقات در کنار 
بی خانمان ش��دن تعدادی از ش��هروندان بر اثر تخریب منازل ش��ان باعث می شود 
بار مالی زیادی به دولت تحمیل ش��ود؛ دولتی که در این ش��رایط موظف اس��ت از 
ش��هروندان خود در برابر بالیای طبیعی حمایت کند. مس��اله اصلی این اس��ت که 
دولت امس��ال یکی از سخت ترین سال های اقتصاد خود را در پیش دارد و بسیاری 
از کارشناسان حتی پیش از این حوادث هم احتمال بروز کسری را در بودجه سال 

۹۸ مطرح کرده بودند.
استفاده از پول بانکی و صندوق توسعه تورم می آورد

در همی��ن باره، علی مروی عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی معتقد 
است: اس��تفاده از تسهیالت بانکی به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک ها و بدهی 
آنها به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و تشدید تورم خواهد شد و در عوض 
دولت بهتر است برای جبران خسارات و جبران کسری بودجه به اصالح یارانه های 

انرژی فکر کند.
به گفته مروی، اگرچه جبران خس��ارات س��یل از طریق تس��هیالت بانکی امری 
امکان پذیر است، اما قابل توصیه نیست. اتخاذ این سیاست نه تنها وضعیت شکننده 
بانک ها را بدتر می کند بلکه به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک ها و بدهی آنها به 
بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می شود. متعاقباً حجم نقدینگی افزایش یافته 

و تورم تشدید خواهد شد.
او س��پس به گزینه استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه هم اشاره کرد و درباره 
تبعات آن گفت: منابع ارزی که از صندوق توس��عه ملی خارج می ش��ود برای اینکه 
بتواند خسارات سیل را جبران کند باید به ریال تبدیل شود که این اقدام هم به دلیل 

افزایش پایه پولی، در نهایت باعث افزایش حجم نقدینگی خواهد شد.
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: به عبارتی بانک مرکزی به ازای منابع 
ارزی برداشت شده از صندوق توسعه، معادل ریال پرداخت می کند که این به معنای 
ایجاد پایه پولی جدید است که خلق پول درون زای بانکی با ضریب فزاینده حدوداً 

شش روی آن عمل می کند.
اصالح یارانه های انرژی بمب نقدینگی را خنثی می کند

او بهترین گزینه برای جبران خسارات سیل و حتی جبران کسری بودجه دولت را 
استفاده از منابع قابل استحصال از محل اصالح یارانه های انرژی ارزیابی کرد و گفت: 
اصالح یارانه های ناکارآمد انرژی عالوه بر اینکه می تواند باعث توزیع عادالنه تر منابع 
به نفع طبقات محروم جامعه شود. همچنین منابعی کافی برای کمک به سیل زده ها 

و جبران کسری بودجه دولت فراهم خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اصالح یارانه های انرژی به خلق پول منجر نمی شود، ادامه داد: 
در اصالح یارانه های انرژی چون پول از خود جامعه و دهک های پردرآمد به دس��ت 

می آید منجر به ایجاد پایه پولی جدید و تبعات تورمی نمی شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه اصالح یارانه های انرژی می تواند خاصیت ضد تورمی 
هم داشته باشد، گفت: اصالح یارانه های انرژی عالوه بر اینکه باعث تصحیح مصرف 
انرژی می شود بخشی از ش��به پول را هم از حساب های بانکی دهک های ثروتمند 
خ��ارج کرده و در بخش انرژی به جری��ان در خواهد آورد. به عبارت دیگر، این کار 

بمب نقدینگی را هم خنثی می کند.
ذخایر ارزی؛ گزینه آخر برای جبران سیل

این در حالی است که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به حجم 
خسارت های سیل بر زیرساخت ها، منازل، کشاورزی و دامپروری و دیگر دارایی های 
مردم تاکید کرده که قطعاً بودجه ۹۸ امکان پاس��خگویی به این مس��ائل را ندارد و 
در کنار تسهیالت بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.

ام��ا با وجود اینک��ه دولت امیدوار بود بتواند از منابع صندوق توس��عه ملی برای 
جبران خسارت سیل به عنوان منبع اصلی استفاده کند، مجوز مقام معظم رهبری 

ب��رای این موضوع، از این حکایت دارد که ذخای��ر ارزی گزینه آخر تامین مالی در 
این زمینه خواهد بود.

پاس��خ مقام معظم رهبری به نامه رئیس جمهور درباره برداش��ت ارز از صندوق 
توسعه ملی برای جبران خسارت سیل اخیر با این اعالم از سوی ایشان همراه بوده 
که مجوز برای استفاده از منابع ارزی وجود دارد، اما مقام معظم رهبری، استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان اولین راهکار اعالم نکرده اند و اینگونه توضیح 
داده اند که »اس��تفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه های 
دیگر ممکن است. از این رو دولت باید به سرعت از محل های دیگر منابع الزم برای 
جبران خس��ارت اخیر را تأمین کند و بعد از آن در صورت نیاز، می تواند از صندوق 

توسعه ملی برداشت کند.«
۵درص��د مقرر در بودج��ه عمومی برای جبران خس��ارت ح��وادث غیرمترقبه، 
جابه جایی در ردیف های بودجه های عمرانی و همچنین بیمه ها و تسهیالت بانکی، 
س��ه گزینه اصلی اس��ت که مورد توجه مقام معظم رهبری برای تأمین هزینه های 

سیل است و بعد از آن مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی قرار دارد.
مقام معظم رهبری اعالم کرده اند که پس از جمع بندی وضعیت، در صورت نیاز، 

برداشت از صندوق توسعه ملی مورد تأیید ایشان خواهد بود.

ماجرای برداشت از صندوق توسعه ملی به این بر می گردد که هنگام وقوع سیل 
که بخش های زیادی از مناطق کش��ور را تحت تأثیر قرار داد، هزینه های سنگینی 
به دولت تحمیل ش��د که تا بیش از ۳٠هزار میلیارد تومان هم برآورد می شود. این 
در حالی اس��ت که به گفته مسئوالن دولتی، توان جبران آن از بودجه و تسهیالت 

بانکی خارج است.
در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی در چند مورد تاکید کرد که تسهیالت بانکی 
پاس��خگوی حجم باالی خسارت سنگین سیل نیست؛ لذا وی پیشنهاد برداشت از 

منابع صندوق توسعه ملی را مطرح کرده بود.
از س��وی دیگر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه معتقد است که برداشت 
از صندوق توس��عه ملی برخالف آنچه گفته می ش��ود تورم زاست، اینگونه نیست و 
دول��ت ب��ا فروش منابع در ب��ازار و جمع کردن آن به نوعی به کنت��رل بازار ارز نیز 

کمک خواهد کرد.
در همین جریان، موضوع نامه رئیس جمهور برای برداش��ت ۲میلیارد دالری از 
صندوق توس��عه ملی مطرح شد که البته مس��ئوالن دولتی این موضوع را تأیید و 
پیش تر عنوان کرده بودند که مقام معظم رهبری با کلیت برداشت از منابع صندوق 

توسعه ملی برای تأمین هزینه های سیل مخالفتی ندارند.

دولت برای جبران خسارت سیل، دست در کدام جیب می کند؟

سیلی سیل به ذخایر ارزی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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دالیل عبور شاخص از مرز روانی ۲۰۰ هزار واحدی چیست؟
حرکت تازه نقدینگی از بازارهای موازی به 

بازار سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه، با تشریح دالیل رکوردشکنی شاخص بورس 
گفت همه ش��واهد حکایت از آن دارند که پول تازه وارد بازار س��رمایه شده 
است؛ به نحوی که در همین یک ماه اخیر بازدهی بازار به بیش از ١٠درصد 

رسیده است.
همای��ون داراب��ی در گفت و گو با س��نا، ب��ا بیان اینکه از ١۹ اس��فندماه 
ش��اهد ورود نقدینگی تازه به بازار س��رمایه بودیم، گفت: این اقبال عمومی 
به بازار چند دلیل دارد. اول اینکه قیمت ارز نیمایی رش��د کرد. در کنار آن 
گزارش های منتش��ره از شرکت ها نشان داد در اکثر نمادها افزایش فروش و 
س��ودآوری رخ داده است. بازارهای موازی نیز از جمله سکه، ارز، خودرو و... 
به حالت اش��باع قیمتی رسیده اند؛ یعنی در سال گذشته قیمت ها به نحوی 

افزایش یافت که دیگر رشد بیشتر در آن بازارها متصور نیست.
او سپس با اشاره به نقش تحوالت بین المللی در رشد شاخص گفت: در بازار 
جهانی قیمت نفت توانس��ت مرز ۷٠ دالر را پشت سر بگذارد، همچنین قیمت 
فلزات تقویت شد و همه این عوامل در کنار ماه شمار شدن سود بانکی و محدود 
ش��دن نرخ های باال دس��ت به دس��ت هم داد تا نقدینگی از بازارهای موازی به 
س��مت بورس جذب ش��ود. به گفته وی، تقریبا از ١۹ اسفند به بعد )به جز دو 
سه روز( همواره میزان ارزش خرید افراد حقیقی بیش از فروش آنها بوده و این 
نش��ان می دهد که پول تازه  وارد بازار شده است. همه این اتفاقات فرصتی را به 
وجود آورد که عمال شاخص سقف تاریخی خود را بشکند و مرز روانی ۲٠٠ هزار 
واحد را پش��ت سر بگذارد. این نشان می دهد که بازار به هر حال پتانسیل های 
خوبی دارد و می تواند در ادامه س��ال نیز عرض اندام کند. در همین مدت کوتاه 
حدودا یک ماهه هم بازدهی بازار بیش از ١٠درصد بوده که برای این مدت بازده 
خیلی خوبی بوده است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: نکته دیگر، عرضه های 
اولیه ای است که در دو هفته پایانی سال گذشته رخ داد و عالوه بر اینکه انگیزه 
خوبی به بازار داد، به تنوع بخش��ی آن نیز کمک کرد. در اس��فند ماه که بازار تا 
حدودی راکد بود، همین تنوع به کمک آمد و در گروه های کشاورزی و دامداری 
تعداد قابل مالحظه ای ش��رکت عرضه شد و عمال بخش��ی از رشد اولیه بازار را 
همین گروه به عهده گرفت.  این مساله نشان می دهد هر زمان بازار ما عرضه های 
اولیه خوب و مدون و پش��ت سرهمی را شاهد باشد، با اقبال سهامداران مواجه 
می ش��ود و حرکت نقدینگی به سمت بورس تقویت خواهد شد. او بازار سرمایه 
را در کن��ار نظ��ام بانکی یکی از دو قلب تپنده گردش س��رمایه توصیف کرد و 
گفت: کارکرد بازار س��رمایه انتقال س��رمایه از بخش های خ��رد به بنگاه ها در 
سطوح مختلف ریسک است. در واقع اگر کارکرد بانک ها را متمرکز به نیازهای 
حقیقی بدانیم، کارکرد بازار سرمایه در اکثر اقتصادهای بزرگ، تقویت و پاسخ 
به نیازهای اشخاص حقوقی است. وی ادامه داد: این مساله نشان می دهد که 
بازار س��رمایه چه اهمیت باالیی دارد؛ در همین حال تامین سرمایه بنگاه ها 
-از بنگاه های تازه تاس��یس و نوپا تا بنگاه های ده ها س��اله - نقش مهمی در 
رش��د و توسعه و بالندگی اقتصاد دارد که در کنار آن مزیت اقتصادی ایجاد 

شده و این مزیت اقتصادی به بروز اشتغال منجر می شود.

نگــــــــاه

در سومین روز این هفته در حالی نماگر اصلی بورس تهران شاهد رکوردشکنی 
پ��ی در پی بود که حجم و ارزش معامالت فعاالن بازار را ش��گفت زده کرد. در بازار 
سراسر سبز این روز، بسیاری از سهم ها با صف خرید مواجه شدند و تقاضا بر عرضه 
پیش��ی گرفت. به گزارش ایسنا، روز دوش��نبه بار دیگر در تاریخ بازار سرمایه ایران 
رکورد جدیدی ثبت ش��د که قطعاً تا مدت ها در حافظه فع��االن بازار خواهد ماند. 
نماگر اصلی بازار سرمایه در این روز بیش از ۵۷۲١ واحد رشد کرد و به راحتی سقف 
کانال ۲٠٠ هزار واحدی را شکست و حتی به نزدیکی کانال ۲٠۲ هزار واحدی یعنی 
رقم ۲٠١ هزار و ۸٠۵ واحدی رس��ید. در دو ماه گذش��ته روند قیمت ها در بورس و 
فرابورس ایران افزایشی بوده و از ابتدای روزهای کاری سال ١۳۹۸ نیز به جز در یک 
روز قیمت سهم ها با روندی فزاینده رشد کرد به طوری که این روزها بازار اصطالحاً 
گاوی ش��ده اس��ت. با توجه به افزایش نرخ دالر و همچنین کاهش رشد اقتصادی 
طی س��ال گذشته، افراد تمایل دارند که پول خود را به صورت نقد نگه ندارند و در 
بازارهای مختلف سرمایه گذاری کنند. در این بین حرفه ای های بازار سرمایه پول های 
هوش��مند و تازه وارد بازار کردند و در این جو مثبت بس��یاری از غیرحرفه ای ها نیز 
سرمایه های خرد خود را به سمت بورس فرستادند. مجموع این اتفاقات سبب شد 
که بازار س��هام روند رشدی داشته باش��د و از روز یکشنبه با رکوردشکنی های پی 
در پی ش��روع به تاریخ س��ازی کند. از طرفی جو روانی موجود در بازار، رشد پیاپی 
سهم ها و گاوی شدن بازار سبب شد که حتی سهم هایی که در صورت های بنیادی 
زیان ده هستند با رشد قیمت مواجه شوند، اما در عین حال این رشد با ریسک های 
سیستماتیکی همراه است که فضای سرمایه گذاری را تا حدودی شکننده می کند. 
انتظارات از آینده یکی از فاکتورهایی است که در تصمیم سرمایه گذاران مؤثر است 

و می تواند مقدار ورود و خروجی نقدینگی از بورس را کنترل کند.
رشد یکدست نمادهای بانکی

ش��اخص کل ب��ازده نقدی و قیمتی در حالی تراز تاریخ��ی ۲٠٠ هزار واحدی را 
دیروز رد کرد که عوامل تکنیکالی و بنیادی این موضوع را توجیه می کند. انتش��ار 

صورت های مالی ١۲ماهه شرکت های بورسی بر روی کدال و رشد EPS شرکت ها 
نس��بت به سال گذشته مخصوصاً ش��رکت هایی که صادرات محور بودند را با اقبال 
س��رمایه گذاران روبه رو کرد و سبب شد تقاضا به مراتب نسبت به عرضه رشد کند 
و قیمت ها متعاقب با آن افزایش یابد. روز دوش��نبه در صدر نمادهای تأثیرگذار بر 
بازار سهام نماد معامالتی بانک تجارت بود. این نماد به تنهایی ۶٠١ واحد شاخص 
کل را تقویت کرد. دیگر نمادهای بانکی نیز با رشد یکدست مواجه شدند و در میان 
آنها بانک ملت ١٠۸ واحد در رشد شاخص های بازار اثر داشت. همچنین معدنی و 
صنعتی گل گهر توانست ۵۴۸ واحد به افزایش شاخص های بازار سرمایه کمک کند 
پس از آن نیز فوالد مبارکه اصفهان و پتروشیمی پارس هر کدام به ترتیب ۴۴۴ و 
۲۴۵ واحد روی ش��اخص های بازار تأثیرگذار بودند. در میان این بازار سراسر سبز، 
اما در گروه قند و شکر یکدست قرمزرنگ شد و تمام سهام های این گروه با کاهش 
قیمت پایانی مواجه شدند. بسیاری از این سهم ها در آخرین معامله خود تا ۵درصد 
افت قیمت را تجربه کردند. سهامداران در بیشتر سهم های این گروه شاهد صف های 
فروش بودند و عرضه ها بر تقاضا به ش��دت س��نگینی می کرد.  حجم معامالت سه 
نمادی که بیشترین تأثیر را در شاخص های بازار سهام داشتند به شدت چشمگیر 
بود؛ به طوری که در نماد بانک تجارت ارزش معامالت به بیش از ١۸۸میلیارد تومان 
رسید و ارزش معامالت گل گهر و فوالد مبارکه هر کدام به ترتیب ۷١و ۵۲ میلیارد 
تومان رس��ید. البت��ه ارزش معامالت کل بورس تا رق��م ١.۴۷۸ میلیارد تومان باال 
رفت که این رقم نسبتاً باالیی نسبت به روزهای گذشته بود. مضاف بر اینکه ارزش 
معامالت نقد در بازار دوشنبه به ۹۹۶ میلیارد تومان دست یافت. آیفکس نیز با رشد 
۴۴.۷۷ واحدی روبه رو ش��د و به رقم ۲۴۹۶ واحد رس��ید. ارزش معامالت فرابورس 
ته��ران تا رقم ۶۵۵ میلیارد تومان باال رف��ت و حجم معامالت این بازار به رقم ۹.١ 

میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.
شاخص بورس اوایل هفته آینده کاهشی می شود

در همین زمینه، یک کارشناس بازار سرمایه درباره تاریخ سازی بورس تهران گفت: 

رش��د شاخص بورس با این شدت ادامه دار نخواهد بود و با توجه به پیش بینی های 
صورت گرفت��ه، بازار در اواخر هفته ج��اری و یا اوایل هفته آینده، اصالح را تجربه و 
روند کاهش��ی را در پیش می گیرد اما مجددا شاخص سمت و سوی افزایشی را به 

خود می گیرد.
سیدرضا فاطمی در گفت و گو با ایرنا، به دالیل تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس 
اشاره کرد و گفت: در چند روز اخیر مبلغ قابل توجهی سرمایه وارد بازار سرمایه شد 
که این مبلغ ضمن تاثیر مثبت بر روی برخی از سهام زمینه رشد شاخص در بازار 
س��رمایه را فراهم کرد. برخی از س��هام مانند بانک تجارت که معامالت آنها در بازار 
سرمایه متوقف شده بود بازگشایی شد و معامالت خود را با روند مثبت آغاز کردند 
که این موضوع هم در کنار نقدینگی تاثیر بسزایی را بر رشد شاخص بورس گذاشت.
به  گفته فاطمی، زمانی که ش��اخص بورس از یک عدد مش��خصی باالتر می رود 
به صورت اتوماتیک وار باعث افزایش انگیزه س��رمایه گذار برای ورود به بازار سرمایه 
و نیز س��رمایه گذاری در این بازار می ش��ود. او روند کنونی معامالت در بازار سرمایه 
را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در صورتی که رش��د ش��اخص با همین سرعت ادامه 
داشته باشد ریسک سرمایه گذاری در بورس افزایش می یابد و سرمایه گذاران نسبت 

به سرمایه گذاری در این بازار تردید خواهند کرد.
سهام برتر قابل پیش بینی نیست

فاطم��ی با بی��ان اینکه در حال حاضر س��هام برتر در بازار به هی��چ عنوان قابل 
پیش بینی نیس��ت، گفت: روند بازار وابس��ته به نرخ دالر است و با توجه به افزایش 
قیمت دالر، بازار س��رمایه با رونق همراه ش��ده اس��ت. اکنون سهام بانک ها نسبت 
به دیگر س��هام با اقبال بیش��تری همراه شده و بازار س��رمایه فرصت خوبی را برای 

سرمایه گذاران فراهم کرده است.
او در پایان، با بیان اینکه احتیاط برای س��رمایه گذاری در این بازار باید از س��وی 
سرمایه گذاران رعایت شود، گفت: زمانی که بازار به صورت هیجانی افزایشی می شود 
ممکن است این افزایش واقعی نباشد و منجر به متضرر شدن سرمایه گذاران شود.

سبزپوشی یک دست بورس و شگفتی سهامداران

شاخص بورس بر قله تاریخی ۲۰۰ هزار واحد نشست
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بارندگی ها؛ علت عدم کاهش قیمت پیاز
قیمت پیاز از اواخر س��ال گذشته از میانگین قیمتی هر کیلو ۳ تا ۴ هزار 
تومان یکباره به ۷ هزار تومان رس��ید و س��پس در نخس��تین روزهای سال 
جدی��د تاکنون پابه پای قیمت مرغ با قیمت ه��ای ١۲، ١۳ و ١۵هزار تومان 
به فروش می رس��د. به گزارش ایسنا، همین مساله باعث شد تا وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دهم فروردین ماه طی نامه ای به گمرکات کشور و به منظور 
مدیریت و تنظیم بازار داخلی، صادرات سیب زمینی و پیاز را از ١۵ فروردین 
۹۸ ت��ا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کند. اما ممنوعیت صادرات هم نتوانس��ت 
مقابل افزایش قیمت پیاز بایس��تد و این محص��ول همچنان با قیمت ١۲ تا 
١۴ هزار تومان در میدان بار و میوه فروش��ی های سطح شهر عرضه می شود 
که سازمان صمت خراسان رضوی و سازمان جهاد کشاورزی دو علت عمده 
را برای عدم کاهش قیمت پیاز عنوان کردند. نجف قلی صالحی، سرپرس��ت 
سازمان جهاد کش��اورزی خراسان رضوی، در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه 
چرا ب��ا وجود ممنوعیت صادرات قیمت پیاز همچنان رو به افزایش اس��ت، 
اظهار کرد: در حال حاضر برای تولید پیاز مش��کلی نداریم و تنها مشکل ما 
موضوع بارندگی در جیرفت است که در یک روز آفتابی شدن هوا قیمت آن 
در میدان بار ١۵٠٠ تومان افت کرد. وی ادامه داد: این بارندگی ها منجر به 
ایجاد ِگل شده که این امر مانع از برداشت پیاز می شود و تا زمانی که شرایط 
اقلیم��ی تغییر پیدا نکند، وضعیت قیمت همی��ن خواهد بود. در ادامه علی 
باخرد، معاون و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز 
با بیان اینکه قیمت پیاز ریشه در تولید دارد، یعنی قیمت تولید آن باالست، 
تصریح کرد: ما موظف هستیم که با همکاران بازرسی و حوزه اصناف نظارت 
کافی در این زمینه را اعمال کنیم تا تخلفی در حوزه خرده فروشی و رعایت 
میزان س��ود که توسط س��ازمان حمایت اعمال می شود، صورت نگیرد. وی 
بیان کرد: پیاز از جمله اقالمی اس��ت که گرانی آن ریشه در تولید آن دارد، 
یعنی تولید آن گران اس��ت و کمبود آن بیش��تر به چشم می آید، همکاران 
ما در حوزه جهاد کشاورزی باید ورود بیشتری به این مساله داشته باشند.

آغاز فروش گوشت نیمایی در فروشگاه ها از 
اول اردیبهشت

توزیع گوشت تنظیم بازاری در حالی از اول اردیبهشت ماه در فروشگاه های 
زنجیره ای از س��رگرفته خواهد شد که قیمت ها نسبت به قبل تفاوت بسیاری 
دارد. به گزارش تسنیم، همزمان با افزایش قیمت گوشت در بازار، دولت تصمیم 
به مداخله در بازار گرفت و از طریق عرضه گوش��ت با قیمت دولتی تالش کرد 
بازار را مدیریت کند. گوشت هایی که با ارز ۴۲٠٠ تومانی وارد کشور شده بودند، 
از طریق فروشگاه های زنجیره ای که مسئول توزیع گوشت تنظیم بازاری بودند، 
بین مردم توزیع شد. ولی از چند روز قبل رسماً فروش گوشت تنظیم بازاری در 
این فروش��گاه ها متوقف شد. مشاهدات میدانی تسنیم از سطح شهر حکایت از 
آن دارد که به تازگی برخی از فروشگاه های زنجیره ای با درج اطالعیه ای با این 
مضمون که »در این فروش��گاه گوشت تنظیم بازاری توزیع می شود« نسبت به 
فروش گوشت تنظیم بازاری اقدام می کنند اما قیمت فروش این گوشت ها با دور 
قبل تفاوت دارد. فروشگاه ها می گویند: دور جدید فروش گوشت تنظیم بازاری 
در حالی آغاز شده که این گوشت ها با ارز نیمایی وارد شده اند و طبیعتاً گران تر از 
گوشت هایی هستند که با ارز ۴۲٠٠ تومانی وارد شدند.بنابراین زین پس گوشت 
تنظیم بازاری با ارز نیمایی در فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود. برخی از 
این فروشگاه ها اعالم کرده اند که از اول اردیبهشت گوشت تنظیم بازاری با ارز 
نیمایی فروخته می ش��ود. کسب اطالع تس��نیم حکایت از آن دارد که گوشت 
گوساله تنظیم بازار که یکی از شرکت ها قباًل با ارز ۴۲٠٠ تومان وارد کرده بود 

هنوز در بازار هست ولی تا پنج روز دیگر قطع می شود.

خسارت سیل به شالیزار های گیالن و مازندران کمتر از 
5درصد است

کمبودی در عرضه برنج وجود ندارد
مدی��رکل دفتر امور غالت و محصوالت اساس��ی وزارت جهاد کش��اورزی 
خس��ارت س��یل اخیر به ش��الیزار های گیالن و مازندران را کمتر از ۵درصد 

اعالم کرد، گفت کمبودی در عرضه برنج وجود ندارد.
عزیز کریمی در گفت و گو با گروه باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر 
وقوع سیل اخیر بر میزان تولید برنج اظهار کرد: وقوع سیل اخیر تا حدودی 

در شرق استان مازندران و مناطق نزدیک به مرکز خسارت وارد کرد.
وی با اش��اره به اینکه س��االنه در بیش از ۴۷٠ هزار هکتار از استان های 
گیالن و مازندران برنج کش��ت می ش��ود، افزود: براس��اس آخرین آمار بیش 
از ۳٠ هزار هکتار اراضی مازندران که برای کش��ت  برنج آماده ش��ده بودند 
دچار خس��ارت شدند. کریمی مجموع خسارت سیل اخیر به شالیزار های دو 
اس��تان گیالن و مازندران را کمتر از ۵درصد اعالم کرد و گفت: با توجه به 
آنکه دو اس��تان گیالن و مازندران عمدتا در حال خزانه گیری بودند، از این 
رو تنها حدود ۲۴ هزار هکتار از اراضی استان مازندران که ۲٠٠هکتار برنج 
کش��ت شده بود، دچار خسارت ش��دند که این در برابر ۴۶٠ هزار هکتار دو 
اس��تان ناچیز است. این مقام مسئول با اش��اره به اینکه سال گذشته بیش 
از ۲ میلی��ون تن برنج در کش��ور تولید ش��د، بیان کرد: براس��اس آمار ١١ 
ماهه س��ال ۹۷، حدود یک میلیون و ۳٠٠ هزار تن برنج وارد کش��ور ش��د 
ک��ه ب��ه این ترتیب کمب��ودی در عرضه وجود ندارد. وی با اش��اره به اینکه 
گرانی های اخیر برنج ارتباطی به وقوع س��یل ندارد، اظهار کرد: با احتس��اب 
سرانه مصرف ۳۵ کیلو برنج در کشور، ساالنه ۲ میلیون و ۹٠٠ هزارتن برنج 
در کش��ور مورد اس��تفاده قرار می گیرد، از این رو مش��کلی در تامین وجود 
ندارد که وقوع سیل بتواند بر کاهش عرضه و قیمت برنج در بازار اثر بگذارد. 
مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساس��ی وزارت جهاد کش��اورزی در 
بخش دیگر س��خنان خود از افزایش تولید برنج در س��ال زراعی جدید خبر 
داد و گفت: با توجه به بارش های مناس��ب و وقوع سیل، منابع آب به اندازه 
کافی در دسترس کشاورزان است که این امر بر افزایش تولید موثر است، در 
حالی که سال گذشته در استان شرق مازندران بیش از ۲٠ هزار هکتار دچار 
خشکس��الی ش��ده بودند. وی رعایت مس��ائل به زراعی، نکات فنی، استفاده 
از ب��ذور اصالح ش��ده، مصرف کود م��ورد نیاز را در کنار کاف��ی بودن منابع 
آب��ی از دیگر عوام��ل موثر در افزایش عملکرد تولید برنج برش��مرد و گفت: 
اگرچ��ه درباره اظهار نظر در مورد میزان تولید برنج تا پایان فصل کش��ت و 
ش��رایط اقلیمی پیش رو باید منتظر ماند، اما در مجموع به سبب بارش های 
مناس��ب در ماه های اخیر تولید نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل افزایش 
خواهد داشت. کریمی با اشاره به اینکه عمده خسارت سیل اخیر مربوط به 
استان های گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان است، بیان کرد: براساس 
آخری��ن آمار یک میلی��ون و ۲٠٠ هزار هکتار از کل اراضی کش��ور در این 

استان ها بین ١٠ تا ١٠٠درصد دچار خسارت شدند.

اخبـــار

چن��دی پیش وزارت جهاد کش��اورزی به دولت پیش��نهاد داد ک��ه گندم و جو 
در بورس عرضه ش��ود. کارشناسان بازار س��رمایه در این مورد معتقدند که عرضه 
محصوالتی همچون گندم و جو در بورس به کاهش بار مالی دولت کمک می کند 
و اگر عرضه این محصوالت زیاد شود، نوسانات قیمتی شدید روی این محصوالت 

ناشی از رفتار واسطه ها و بازارهای غیرشفاف به حداقل می رسد.
ب��ا توجه ب��ه عرضه ذرت و جو تولی��دی در بورس کاال طی چند س��ال اخیر و 
اذعان مسئوالن و کارشناسان مبنی بر موفقیت آمیز بودن عرضه این محصوالت در 
بورس، در سال ١۳۹۷ وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد »تعیین کاالی ذرت و جو 
برای عرضه در بورس کاال« را برای بررس��ی به دولت ارائه کرد. براس��اس پیشنهاد 
مشترک وزارت جهاد کشاورزی و بورس کاال، سازمان برنامه و بودجه موظف است 
مابه التف��اوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محص��والت ذرت و جو را به 
ع��الوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه 

سال ١۳۹۸ کل کشور تعیین شده، پرداخت کند.
همچنین بانک مرکزی مکلف اس��ت از طریق بانک ه��ای عامل معادل ۲٠٠.١ 

میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای سال ١۳۹۸ در قالب خط اعتباری بابت اجرای 
سیاس��ت های تنظیم بازار و قیمت تضمینی در اختیار ش��رکت سهامی پشتیبانی 
امور دام قرار دهد و این شرکت مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، 
مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کاال را از محل اعتبارات 
تعیین شده پرداخت کند.  براساس این پیشنهاد، به منظور تکمیل ظرفیت ذخایر 
راهبردی محصوالت اس��تراتژیک، شرکت پش��تیبانی امور دام مجاز است تا سقف 
ذخایر راهبردی خود نس��بت به خرید مستقیم از کشاورزان اقدام و مازاد بر آن را 
حداکثر دو هفته پس از تحویل گیری، در بورس عرضه و در صورت عدم استقبال، 

راسا نسبت به خرید و پرداخت بهای ذرت برمبنای تابلوی بورس اقدام کند.
حمایت از کشاورزان با مکانیزم بورس

مصطفی محمدباقری، کارش��ناس بازارهای کاالیی درباره این موضوع به ایسنا، 
گفت: اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به منظور جایگزینی 
سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از سال ١۳۹۴ در بورس کاال روی 
محصول جو و ذرت اجرا شده و اثرات بسیار مثبتی را در مبادالت این دو محصول 

و حمایت از کش��اورزان داشته است. وی ادامه داد: از مزایای عرضه ذرت و جو در 
بورس کاال در چارچوب سیاست قیمت تضمینی این است که کشاورزان طی سه 
روز کاری وج��وه حاص��ل از فروش محصول خود در ب��ورس را دریافت می کنند و 
مابه التفاوت قیمت کشف ش��ده در بورس با قیمت تضمینی نیز از س��وی دولت به 
کشاورزان پرداخت می شود. از دیگر مزایای اجرای سیاست مذکور این است که در 
بورس کاال کش��ف قیمت واقعی اتفاق می افتد و کشاورزان با قیمت عادالنه کاالی 

خود را می فروشند.
کاهش بار مالی دولت در صورت عرضه محصوالت با روش قیمت 

تضمینی
این کارش��ناس اف��زود: همچنین کاهش بار مالی دول��ت از دیگر مزایای اجرای 
این سیاس��ت اس��ت؛ به این صورت که هنگام عرضه ذرت و جو در بورس، دولت 
فق��ط در صورت��ی که محصول با قیم��ت کمتر از قیمت تضمینی فروخته ش��ود، 
مابه التفاوت قیمت کشف ش��ده با قیمت تضمین��ی را پرداخت خواهد کرد و دیگر 

نیازی به پرداخت کل وجه محصوالت نیست.

راهکار گران نشدن گندم و جو

رئیس کل س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ضمن 
اعالم اینکه هیچ محدودیتی برای حضور س��رمایه گذاران خارجی در کشور وجود 
ندارد، گفت در برنامه ششم توسعه جذب ۶۵ میلیون دالر از طریق سرمایه گذاری 
خارجی پیش بینی  شده که باید از ظرفیت نمایندگی های وزارت خارجه در دیگر 

کشورها بهره ببریم تا بتوانیم سرمایه گذاران خارجی را جذب کنیم.
به گزارش ایسنا، س��ید علی محمد موسوی روز )دوشنبه( در سومین همایش 
بین المللی فرصت های س��رمایه گذاری اس��تان هرمزگان، اظهار کرد: هرمزگان از 

ظرفیت های باالیی برای جذب سرمایه گذاری برخوردار است.
وی با اش��اره به اینکه باید با ایجاد وحدت رویه از س��ردرگمی س��رمایه گذار 

خارج��ی جلوگیری کنیم، تصریح کرد: در عرصه س��رمایه گذاری باید به س��مت 
ائتالف سرمایه گذاری داخلی و خارجی و سرمایه گذاری مجدد حرکت کرد.

موس��وی اضافه کرد: سرمایه گذاران توجه داشته باش��ند به منظور جلوگیری 
از بعضی ناهماهنگی ها و س��رگردانی ها فقط از طریق س��ازمان سرمایه گذاری در 

استان نسبت به انجام فعالیت های خود و صدور مجوز اقدام کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای حضور 
س��رمایه گذاران خارجی در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: باید بخش خصوصی 

را وارد سرمایه گذاری کنیم و از حضور و ظرفیت آنها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: باید از ظرفیت نمایندگی های وزارت خارجه در دیگر کش��ورها 

بهره ببریم تا بتوانیم س��رمایه گذاران خارجی را جذب و ش��اهد توس��عه استان 
هرمزگان باشیم.

موس��وی با اش��اره به اینکه امیدواریم این همایش نقطه عطفی برای اس��تان 
زرخیز هرمزگان باش��د، اضاف��ه کرد: هیچ گاه س��رمایه گذارانی که در این مقطع 

زمانی در ایران اقدام به سرمایه گذاری می کنند را فراموش نخواهیم کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تالش مان در این است که به 
سمت جذب سرمایه گذاران خارجی پیش رویم، خاطرنشان کرد: در برنامه ششم 
توس��عه نیز جذب ۶۵میلی��ون دالر از طریق س��رمایه گذاری خارجی پیش بینی 

 شده است.

براس��اس تازه ترین گزارش های منتشرشده از سوی کارشناسان مؤسسه 
گارتنر بازار فروش رایانه های ش��خصی در س��ه ماهه نخس��ت سال جاری 

میالدی روندی نزولی را طی کرده است.
به گزارش ایسنا، با توجه به رکودی که در سال های اخیر گریبانگیر بازار 
فروش گوشی های هوشمند و رایانه های شخصی و لپتاپ شده است، بیشتر 
کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری برآورد کرده بودند که بازار 
فروش این محصوالت در سال های آتی روندی نزولی را تجربه خواهد کرد 

که حاال به نظر می رسد پیش بینی آنها درست از آب در آمده است.

براساس این آمارهای منتشرشده که در وب سایت venture beat آمده 
است، میزان فروش رایانه و لپتاپ در سه ماهه نخست سال ۲٠١۹ میالدی 
شاهد یک کاهش ۳ الی ۵ درصدی بوده و تنها ۵۸.۵ میلیون دستگاه رایانه 
در جهان به فروش رس��یده اس��ت که این ارقام به وضوح نشان دهنده یک 

کاهش بی سابقه در استقبال کاربران از رایانه و لپتاپ است.
تحلیلگ��ران پیش تر نیز پیش بین��ی کرده بودند که با توجه به رش��د و 
ش��کوفایی قابل توجهی که در صنعت گوشی های هوشمند به وجود آمده 
اس��ت، بازار فروش رایانه لپتاپ و همچنین دوربین به میزان قابل توجهی 

دچ��ار رکود خواهد ش��د. به عبارت��ی دیگر، آنها معتقدن��د زمانی که یک 
گوشی هوشمند قادر اس��ت تمامی کار و فعالیت های موردنیاز کاربران در 
فض��ای اداری، تحصیلی، تفریحی و س��رگرمی آنها اعم از عکاس��ی، بازی، 
خاطره نویس��ی، ارسال و دریافت ایمیل، برقراری تماس صوتی و تصویری، 
کار با نرم افزارهای پیش��رفته و . . . را انجام دهد، بنابراین طبیعی است که 
دیگر کس��ی به سراغ خریداری لپتاپ و رایانه های شخصی نمی رود چراکه 
تمامی نیازهای روزانه آنها تنها با یک دس��تگاه گوش��ی موبایل هوش��مند 

برطرف می شود.

هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی ها نداریم

بازار فروش رایانه راکدتر از همیشه!

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

خودروسازان باید زمینه ساز رشد قطعه سازان شوند
زنجیره ارزش در صنعت خودرو نیازمند یک 
برنامه ریزی دقیق توسط وزارت صمت است

عض��و هیات مدیره خان��ه صنعت و معدن ایران درخصوص تحقق ش��عار 
رونق تولید در صنعت خودروس��ازی اظهار داش��ت با توجه به اقداماتی که 
از س��ال گذش��ته آغاز و تامین مالی بخش��ی از بدهی های خودروسازان به 
قطعه س��ازان با پرداخت تسهیالت امکان پذیر ش��د و همچنین شاهد تغییر 
در نظام قیمت گذاری خودرو بودیم به نظر می رسد شرایط مساعدتری برای 

صنعت خودرو فراهم شود.
آرم��ان خالق��ی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار خبرخ��ودرو، فراه��م بودن 
زیرس��اخت های الزم برای رونق تولید را از جمله ویژگی های امسال دانست 
و گفت: اگر اتفاقات پیش بینی نش��ده در اقتصاد رخ ندهد و ش��اهد افزایش 
ی��ک باره قیمت ها نباش��یم طبق مع��ادالت پیش خواهیم رفت و مش��کلی 
برای خودروس��ازان پیش نخواهد آمد، اما اگر امسال نیز با اتفاقات غیرقابل 
پیش بینی مواجه ش��ویم صنعت خودرو با مشکالت عدیده ای مواجه خواهد 

شد.
وی در ادامه اذعان داش��ت: قطعا با فراهم ش��دن امکانات الزم، ش��رایط 
خودروس��ازان بهتر از سال گذشته خواهد بود زیرا با در اختیار داشتن سهم 
بزرگی از بازار کشور تقاضا برای محصوالت خودروسازان داخلی وجود دارد، 
لذا باید دید دو خودروس��از بزرگ کشور چه برنامه هایی برای جلب رضایت 
مش��تریان دارند زیرا اگر خواهان رونق در کسب و کار هستند باید به دنبال 
جلب نظر مشتریان باشند و راهکارهایی را ارائه دهند تا خودروهایی متنوع 

با مدل های جدید روانه بازار شود.
وی گفت: با توجه به اینکه امس��ال به نظر می رس��د شرایط بهتر از سال 
گذش��ته باشد باید منتظر نوع برخورد خودروسازان و عملکرد این شرکت ها 
برای توانمند شدن قطعه  س��ازان داخلی نیز بود زیرا یکی از اقدامات مهمی 
که باید در دس��تور کار مدیران ش��رکت های خودروساز قرار گیرد این است 
که به عنوان پیشتاز زمینه ساز رشد قطعه سازان شوند تا توان تولید و کیفیت 

محصوالت قطعه سازان نیز با رشد محصوالت آنها ارتقا یابد.
خالقی به وظیفه وزارت صمت در قبال صنعت خودروس��ازی نیز اش��اره 
داشت و گفت: اگر قرار اس��ت خودروهایی جدید و آپشنال وارد بازار داخل 
ش��ود قطعا باید قطعه س��ازان پا به پای خودروس��ازان رش��د کنند و به نظر 
می رس��د زنجی��ره ارزش در صنعت خودرو نیازمند ی��ک برنامه ریزی دقیق 
توس��ط وزارت صمت است و باید در سال جاری سیاست های کلی نظام در 
خودروسازی تدوین و ابالغ شود. وی با اشاره به التهاب بازار خودرو در سال 
گذشته به تشریح دالیل این رویداد پرداخت و گفت: افزایش شدید و یکباره 
نرخ ارز خودروس��ازان و قطعه سازان را تحت فشار قرار داد، همچنین خروج 
شرکای خارجی از کش��ور باعث شد شرایط به نفع خودروسازی تمام نشود 
تا جایی که خودروس��ازان قادر به عرضه خودرو و انجام تعهدات نش��دند و 
زمینه برای سوء استفاده دالالن از باال بودن تقاضا و نبود عرضه فراهم شد تا 
جایی که شاهد رشد ساعتی قیمت ها بودیم. عضو هیات مدیره خانه صنعت 
و مع��دن ایران فروش خودرو با قیمت های دس��توری را موجب التهاب بازار 
دانس��ت و گفت: یکی از دالیلی که به آشفتگی بازار خودرو دامن زد تفاوت 
قیمت درب کارخانه تا بازار بود که باعث قوت گرفتن دالالن خودرو و سلب 
انگیزه از خودروس��ازان ش��د و با وجود تمام تالش های��ی که صورت گرفت 
متاسفانه بس��یاری از خریداران واقعی در این آشفته بازار آسیب دیدند، اما 
خوش��بختانه در سال جاری به نظر می رسد بازار احساسی عمل نکرده است 
و از آنجا که فعال هیچ واکنش منفی از شرایط بازار خودرو شاهد نبودیم باید 

وضعیت بهتری را تا انتهای سال شاهد باشیم.

ورود جدی وزارت صمت به مشکل ترخیص خودروها
کدام برندهای خودرویی در گمرک مانده اند؟ 
ترخی��ص خودروهای موجود در گمرک از س��ال گذش��ته به مس��ئله ای 
پیچیده تبدیل ش��ده که همچنان نتیجه ای در این خصوص حاصل نش��ده 
اس��ت. دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو گفت: معاون ام��ور صنایع وزارت 
صم��ت برای حل مش��کل ترخیص خودروها از گمرک با مس��ئوالن مرتبط 
جلس��اتی گذاشته اس��ت. به گزارش پدال نیوز به نقل از گسترش نیوز، عدم 
تحویل خودروها به مشتریان باعث بروز نارضایتی شده ضمن اینکه فعالیت 
ش��رکت های واردکننده خودرو نیز تا حد بس��یار زیادی مختل ش��ده است. 
تالش های گوناگونی درخصوص آزادسازی خودروها صورت گرفت همچنین 
مصوبه ای نیز برای خروج خودروها ابالغ شد. درباره روند خروج خودروها از 
گمرک، راهکارهای فعلی و پیش بینی قیمت ها گفت و گویی با مهدی دادفر، 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو صورت گرفته که در ادامه گزارش مشروح 

آن را می خوانید. 
 هنوز ترخیص انجام نشده 

 دادف��ر درخص��وص ترخی��ص خودروه��ا از گمرک گفت: هن��وز اقدامی 
درخص��وص ترخیص خودروها از گمرک صورت نگرفته اس��ت و براس��اس 
مصوبه هیات دولت قرار بود تمامی خودروهای موجود که در گمرک هستند 
و مش��کل قضایی ندارند قابلیت ترخیص پیدا کنند. مالک عمل قبض انبار 
اس��ت اما متاسفانه در اجرا تا ش��نبه این هفته وزارت صمت توانمندی حل 
این موضوع را در خود ایجاد نکرده بود و یک ناهماهنگی کامل وجود داشت.

 ضرب االجل 48 ساعته به بانک مرکزی و گمرک 
 وی در رابط��ه ب��ا پیگیری های وزارت صمت برای حل مش��کل ترخیص 
خودروه��ا اظهار کرد: از روز ش��نبه این هفته فرش��اد مقیم��ی، معاون امور 
صنایع وزارت صمت به صورت ویژه وارد قضیه ش��ده و با تمام افراد مرتبط 
این حوزه جلسه گذاشته شده است. در حال حاضر دو جلسه در این زمینه 
برگزار و مشخص شده که ضعف کار در بانک مرکزی است و دستوری برای 
حل این مشکل ظرف ۴۸ ساعت صادر شده است. یکی از ایرادات نیز بحث 
عدم ارتباط میان سامانه گمرک با وزارت صمت است که برای این مورد نیز 
۴۸ ساعت مهلت داده شده تا مشکل رفع شود و در غیر این صورت اطالعات 

مستقیما به معاون اول رئیس جمهور انعکاس داده می شود. 
کدام برندها در گمرک مانده اند؟ 

 دادف��ر در پایان گفت: خودروهایی از تمامی برندها نظیر رنو،  پژو، ب ام و، 
هیوندای، تویوتا، کیا و ... در گمرک هس��تند و به طور متوس��ط از هر کدام 
١۲٠٠ دس��تگاه پش��ت درهای بس��ته قرار دارند. الزم به ذکر است که این 
خودروه��ا نیاز به یک س��ری تعمیرات در بخش های مختل��ف نیز دارند اما 
پروس��ه آن زمان بر نخواهد بود. نکته اصلی این اس��ت که مبنای محاس��به 
قیمت این خودروها اس��کناس س��نا با قیمت ١۳ هزار و ۳٠٠ تومان است. 
در صورت��ی که نرخ ارز ۴۲٠٠ تومانی به این رقم تغییر پیدا کند معنای آن 
١٠٠درصد افزایش قیمت خواهد بود. در صورتی که بانک مرکزی به همین 
روال کار خود را انجام دهد و مبنای نرخ ارز اس��کناس س��نا باش��د احتمال 

انصراف مشتریان وجود خواهد داشت.

گرچه انتظار نمی رود با تصویب طرح س��اماندهی صنعت خودرو، تمام 
مش��کالت صنعت خودرو  یک باره از میان برداشته ش��ده و در کوتاه مدت 
مشکالت اساسی این صنعت حل شود، اما به طور قطع اثرگذاری این طرح 

در آینده و استقالل صنعت خودرو نقش بسزایی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اوایل سال ۹۷ بود که طرح ساماندهی 
بازار خودرو پس از تصویب یک فوریت آن برای بررسی بیشتر به کمیته ای 
در کمیس��یون صنایع ارجاع ش��د، اما در جریان همین بررسی ها و پس از 
ماه ها فراز و نش��یب، این طرح که بیش��تر توجه آن روی کاهش تعرفه و 
موضوع واردات خودرو بود، با هویتی جدید در دستور کار نمایندگان قرار 
گرفت و به »طرح ساماندهی صنعت خودرو« تغییر یافت تا تمرکز بیشتر 

آن نیز بر وضعیت زنجیره خودروسازی باشد.
پس از تصمیم به تغییر هویت این طرح، طرح ساماندهی در اوایل بهمن 
سال گذش��ته مجدد در دس��تور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت اما 
نمایندگان مجلس در نشست علنی پس از بررسی موادی از جزییات طرح 
ساماندهی صنعت خودرو نهایتا با پیشنهاد رئیس مجلس طرح مذکور را 
به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع دادند تا با توجه به تغییراتی 
که در محتوای ماده ۲ طرح س��اماندهی صنعت خودرو ایجاد ش��ده این 
مساله مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و ابهامات آن در کمیسیون صنایع 

رفع شود.

 مصوبه ای برای آزادسازی واردات و کاهش تعرفه ها
ط��رح دو فوریتی تعیین حق��وق ورودی واردات خودروهای س��واری و 
س��اماندهی بازار خودرو در بهمن ماه سال ۹۶ بود که کلید خورد و شروع 
این طرح از آنجا بود که تعدادی از نمایندگان کمیسیون اصل ۹٠ مجلس 
بع��د از توقف واردات خودرو، به دلیل ش��کایت های متعدد وارد کنندگان، 
طرحی با هدف آزادس��ازی واردات و کاه��ش تعرفه ها مصوب کردند. این 
طرح بعد از نزدیک به شش ماه از توقف ثبت  سفارش خودرو با تغییراتی 
در دس��تورالعمل واردات به مجلس رفت، ام��ا با ممنوعیت واردات خودرو 
از س��وی دولت در سال گذشته، اعضای کمیسیون صنایع مجلس رای به 
مسکوت ماندن شش ماهه این طرح تا تعیین تکلیف واردات خودرو دادند. 
این اقدام سبب شد تا طراحان آن، نسبت به این رویه اعتراض کرده و بار 
دیگر درخواست کنند تا طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع 
به جریان بیفتد و اردیبهش��ت م��اه ۹۷ این طرح در مجلس مطرح و یک 

فوریت آن به تصویب رسید.
بسیاری از کارشناسان معتقدند چنانچه طرح ساماندهی صنعت خودرو 
در همان ابتدای سال ۹۷ به تصویب می رسید این امیدواری وجود داشت 
که تا پایان سال۹۸ در شرایط صنعت خودروی کشور تغییراتی ایجاد شود، 
ام��ا ای��ن طرح که با قید دو فوریت به صحن آمد، با قید یک فوریت موقتا 
کنار گذاشته شد، اما این رأی پس از دو ماه تغییر کرد و سرانجام پس از 

کش وقوس های فراوان کلیات طرح در صحن علنی تصویب شد.
در ابتدای اس��فندماه سال قبل و با گذشت نزدیک به یک ماه از ارجاع 
این طرح جهت تغییر در محتوای ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو 
به کمیس��یون صنایع و با وجود وعده برخی نمایندگان مبنی بر تصویب 
س��ریع این طرح در مجلس، یکی از اعضای کمیسیون صنایع در گفت و 
گویی عنوان کرد با توجه به موارد مهم در دس��تور کار نمایندگان، طرح 
س��اماندهی صنعت خودرو به نوبت بررس��ی یک ماه پایانی سال نخواهد 
رس��ید و احتماال در اردیبهشت ماه س��ال ۹۸ در دستور کار مجلس قرار 

خواهد گرفت.
رضیان، از منتقدان این طرح درخصوص تاثیر تصویب طرح ساماندهی 
صنعت خودرو بر اوضاع فعلی بازار خودرو گفت: »طرح ساماندهی صنعت 
خودرو مشکل امروز خودروسازی در کشور را حل نمی کند چرا که طرحی 

درازمدت برای بازار و صنعت خودرو است.«
بنا به اظهارات وی تعرفه و ممنوعیتی که در واردات خودرو اعمال شده 
مصوبه ش��ورای سران قوا اس��ت و ربطی به مجلس ندارد و در صورتی که 
طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس هم تصویب شود به جهت اینکه 
اختیارات این بخش توسط مقام معظم رهبری به شورای سران قوا واگذار 
ش��ده و ممنوعیت اخیر نیز توسط س��ران قوا اعمال شده است بنابراین تا 

زمانی که این ممنوعیت وجود دارد قانون امکان اجرا نخواهد داشت.

آنچه که بر سر طرح ساماندهی صنعت خودرو در سال 97 آمد

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اعالم کرد به منظور 
حمای��ت از تولید و تحقق رونق تولی��د در صنعت بخصوص صنعت خودرو الزم 
اس��ت سود بانکی در کشور اصالح شود و کاهش یابد، چراکه اصالح این مساله 

به تنهایی مشکالت بسیاری را در حوزه صنعت رفع خواهد کرد.
محمدرضا منصوری در گفت وگو ب��ا خبرنگارخبرخودرو، درخصوص اقدامات 
مورد نیاز به منظور رونق تولید در صنعت خودرو اظهار داش��ت: عزم جدی در 
مدیران خودروس��ازی و حمایت از قطعه س��ازی -که می توان��د مهم ترین عامل 
تولید بیشتر در صنعت خودرو باشد- در زمانی که بیش از هر زمانی نیاز به تولید 
بیشتر داریم می  تواند امری موثر باشد و تب و تاب خرید خودرو را کاهش دهد.

نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای اس��المی افزود: بسیار مهم 
اس��ت که در س��ال رون��ق تولید، ظرفیت تولی��د را در صنعت خ��ودرو بیش از 
۵٠درص��د افزایش دهیم و این امکان پذیر نیس��ت مگر اینکه به قطعه س��ازی ها 
کمک ش��ود و اش��تغال بهبود یابد و قول و قرارها و تعهدات با مردم به بهترین 

نحو انجام شود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی در مورد اقدامات 
مجلس درخصوص حمایت از تولید داخلی خودرو گفت: قوانین مجلس همواره 

قوانی��ن حمایتی بوده اما بیش��ترین و مهم ترین کار بای��د از طریق دولت انجام 
ش��ود و آن بحث بانک ها اس��ت و اگر تنها همین مساله در کشور ما اصالح شود 
و س��ود بانکی در ایران مثل تمام دنیا حدود ۴درصد ش��ود تولید داخلی رش��د 

خواهد داشت.
منص��وری تصریح کرد: به ج��ای انجام کارهای متفرقه بهتر اس��ت این یک 
موضوع حل ش��ود. باید همگی روی س��ود بانکی متمرکز ش��ویم و این موضوع 
حل و اصالح ش��ود تا بهترین خروجی به دس��ت آید. این امر امکان پذیر است و 
می  توانیم با درایت و مدیریت صحیح، س��ود بانک��ی را به آنچه که در تمام دنیا 

صورت می گیرد نزدیک کنیم.
نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای اس��المی درخصوص عزم 
مجلس درخصوص تحقق درخواس��ت های قطعه س��ازان و خودروس��ازان گفت: 
قطعه س��ازان الزم اس��ت مطالبات خ��ود را از خودروس��ازان دریاف��ت کنند و 
خودروسازان باید این مطالبات را پرداخت کنند اما حمایتی که باید انجام شود 

این است که خودروساز را ملزم به پرداخت بدهی کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در حال 
حاضر خودروساز اعالم می کند که در حال پرداخت سود بانکی بسیار باال است 

که باعث می ش��ود نتواند به تعهدات خود عمل کند، بنابراین تنها راه نجات کل 
صنعت -و نه فقط صنعت خودرو- اصالح س��اختار بانکی اس��ت و با این اقدام، 
ای��ران بهتری��ن نقطه دنیا ب��رای تولید خواهد بود. ۲۴درصد س��ود بانکی، کمر 
تولیدکننده را شکس��ته و کس��انی که کار نمی کنند و فق��ط پول ها را در بانک 

گذاشته اند روز به روز وضعیت مالی بهتری پیدا می کنند.
منصوری درخصوص چش��م انداز صنعت خودرو در س��ال ۹۸ گفت: در سال 
۹۸ تولی��د خودرو افزایش خواهد داش��ت زیرا واردات انجام نمی ش��ود و قیمت 
خودرو نیز بسیار افزایش یافته و برای خودروسازان و بانک ها توام با سود خواهد 
ب��ود. امیدواریم قیمت های ب��االی دالالن را از خرید خودرو منصرف کند که در 
این صورت بحران در خودروس��ازی از بین خواهد رفت. در حال حاضر دالالن، 
س��رمایه های خود را به س��مت بازار خودرو آورده و مش��کالتی را در بازار ایجاد 

کرده و موجب افزایش تقاضا شده اند که امیدواریم این مساله رفع شود.
نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی در پایان گفت: الزم 
اس��ت قیمت خودرو به قیمت واقعی که پایین تر از قیمت های فعلی است رسد 
تا مردم بتوانند بعد از حدود دو س��ال کار کردن صاحب یک خودروی حداقلی 

شوند.

رئیس اس��تاندارد و تدوین معیار بخش حمل  و نقل ش��رکت بهینه سازی 
مصرف س��وخت اعالم کرد که برنامه اس��تاندارد مصرف س��وخت خودرو و 
موتورسیکلت و طرح اعطای برچسب انرژی در سال ۹۷ مطابق با برنامه های 

پیش بینی شده پیش رفته است.
مریم مهدی  نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص چگونگی 
پیش��رفت برنامه استاندارد مصرف سوخت خودرو در سال ۹۷ اظهار داشت: 
مس��اله اس��تاندارد مصرف س��وخت خودرو در س��ال ۹۷ مطابق ب��ا برنامه 

پیش بینی شده پیش رفته است.
وی تصریح کرد: مطابق با اس��تاندارد تدوین ش��ده در س��ال ۹۴، اجرای 
مرحله دوم اس��تاندارد خودروهای س��بک باید از تیرماه انجام می ش��د که 
خوش��بختانه این امر اجرایی شد. دسته ای از خودروهایی که نمی توانستند 
این اس��تاندارد را پ��اس کنند با اعم��ال تغییراتی س��عی در رعایت و اخذ 
استانداردها کردند و تولید تعدادی از خودروها متوقف شد و می توان گفت 

مطابق با استاندارد، بحث های مورد نظر اجرایی شده است.
رئیس اس��تاندارد و تدوین معیار بخش حمل  و نقل ش��رکت بهینه سازی 
مصرف س��وخت افزود: در حوزه موتورسیکلت نیز به همین شکل مطابق با 
اس��تاندارد، تمام اقدامات انجام ش��ده اس��ت. البته گفتنی است که نظارت 
بر اجرای اس��تاندارد برعهده سازمان ملی اس��تاندارد بوده و وظیفه شرکت 
بهینه س��ازی مصرف س��وخت، تدوین اس��ت و ای��ن مطالب را به اس��تناد 

گزارش هایی که از سازمان ملی استاندارد دریافت کرده ایم عنوان کردم.
مهدی نژاد درخصوص تاثیر اقدامات و عملکرد شرکت بهینه سازی مصرف 
س��وخت بر میزان مصرف س��وخت و توان فعلی کشور درخصوص صادرات 
بنزین و فرآورده های نفتی گفت: اقداماتی که ش��رکت بهینه س��ازی مصرف 
سوخت در زمینه کنترل مصرف سوخت انجام داده شاید در نگاه کلی کافی 
نب��وده، اما به جرات می توان گفت نقش بس��یار موث��ری در اتفاقاتی که در 

حوزه مصرف افتاده، داشته است.
وی اف��زود: اقدام��ات ش��رکت بهینه س��ازی مصرف س��وخت و نتایج آن 
می توانسته بهتر از این باشد و شاید بنا به دالیل و مشکالت بسیار به هدف 
غایی و نهایی خود نرسیده، اما توانسته ایم قدم های موثری برداریم. یکی از 
مهم ترین مس��ائل در بحث تدوین استاندارد و اجرایی شدن آن این است که 
اخذ این استانداردها دغدغه خودروساز شده و خودروسازان سعی می کنند 

تغییرات الزم را انجام دهند و این خود یک قدم بسیار مثبت است.
رئیس اس��تاندارد و تدوین معیار بخش حمل  و نقل ش��رکت بهینه سازی 
مصرف س��وخت افزود: مص��رف انرژی خودروهای کش��ور باید بیش از این 
کاهش پیدا می کرد، اما همین که این روند کاهش��ی است یک اتفاق مثبت 
است. غیر از این مساله، پروژه های دیگر مثل جایگزینی خودروهای فرسوده 
و اولویت دادن به حمل و نقل عمومی و ریلی و مترو و سیاست گذاری های 
انجام ش��ده در این زمینه و نیز طرح های پایلوت انجام شده همگی اقدامات 

موثری بوده است.
وی درخص��وص انتق��ادات مطرح ش��ده درخص��وص عملک��رد ش��رکت 
بهینه س��ازی مصرف س��وخت در ارتباط با خودروس��ازان و احتمال سقوط 
ظرفی��ت تولید بنزین و فرآورده های نفت��ی از موضع صادرات به واردات در 
آینده نزدیک گفت: در بحث سیاس��ت گذاری س��وخت نمی توان این نگاه را 
داشت که تنها یک شخص یا یک سازمان می تواند موثر باشد. مصرف کننده 
خودرو، تولیدکننده خودرو، تولیدکننده سوخت، شرکت بهینه سازی مصرف 
س��وخت و دیگر سازمان ها و نیز سیاست های کالنی که در مجلس و دولت 

و ... درخصوص آن تصمیم گیری می شود همگی در این امر موثر هستند.
رئیس اس��تاندارد و تدوین معیار بخش حمل  و نقل ش��رکت بهینه سازی 
مصرف س��وخت تصریح کرد: هر یک از این نهادها و افراد جامعه در مساله 
مصرف س��وخت نقش هایی دارند و باید همگی در این پازل نقش خود را به 

خوبی انجام دهند تا به اهداف خود برسیم.
مهدی نژاد در پایان گفت: طبیعی است که اگر بتوان حمل و نقل عمومی 
را توس��عه داد تا در ازای آن از خودرو س��واری و شخصی کمتری استفاده 
شود و حمل و نقل ریلی توسعه یابد مصرف انرژی، کاهش بیشتری خواهد 
یافت. ما دس��ته ای از سیاس��ت های قیمتی داریم، وقتی که قیمت یک لیتر 
آب بیش از قیمت یک لیتر بنزین باش��د سیاس��ت های م��ا چه اندازه موثر 

خواهد بود؟

عزم مجلس درخصوص تحقق درخواست های قطعه سازان و خودروسازان

کاهش سود بانکی مهم ترین فاکتور حمایت از تولید است

روند کاهشی مصرف انرژی خودروهای کشور یک اتفاق مثبت است
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به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی قزوین، نشست مشترک رئیس و اعضای 
هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین و هی��ات مدیره اتحادیه صادرکنندگان 
اس��تان با محس��ن صالحی نیا، معاون وزیر صمت و مدیرعامل س��ازمان صنایع 

کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران برگزار شد. 
به گزارش مهر، در این نشست محسن صالحی نیا، 
مع��اون وزیر صمت و مدیرعامل س��ازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران اظهار داشت: 
امیدواریم بتوانیم ب��ا کمک اتاق بازرگانی، اعتبار 
اختصاص یافته به صنایع استان را هدفمند هزینه 

کرده و به وضعیت صنایع کمک کنیم.
صالحی نیا اظهار داش��ت: در س��ال رونق تولید 
ب��ه حمایت همه جانبه از صنع��ت و جلوگیری از 
تعطیل��ی واحده��ای نیمه تعطی��ل موظفیم و در 
این راس��تا از مشارکت همه جانبه برای حضور در 

نمایشگاه های تخصصی استقبال می کنیم.
مع��اون وزیر صمت خاطرنش��ان ک��رد: موارد 

مطرح شده توسط اعضای هیات نمایندگان اتاق قزوین را از طریق وزیر صنعت 
پیگیری می کنیم و امیدواریم با کمک اتاق قزوین برخی از طرح های پیش��نهاد 

شده را اجرایی کنیم.

در ادامه این نشس��ت مهدی بخشنده، رئیس اتاق بازرگانی قزوین گفت: در 
ش��رایط تحریم و جنگ اقتصادی ناجوانمردانه ای که از سوی استکبار به کشور 
تحمیل ش��ده باید بتوانیم با عزمی راس��خ و انسجامی بیش��تر برای رفع موانع 

گام برداریم.
وی افزود: اتاق بازرگانی قزوین آمادگی دارد 
همه ت��وان خود را ب��رای کمک ب��ه راه اندازی 
واحده��ای نیمه تعطیل و تعطیل ش��ده به کار 

گیرد تا شعار رونق تولید محقق شود.
بخش��نده یادآور ش��د: انتقال تکنولوژی روز 
اروپا به صنایع فرسوده و قدیمی کشور می تواند 
در شرایط کنونی به کمک برخی واحدها آمده 

و به افزایش تولید و صادرات منجر شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان اس��تان تصریح 
کرد: وجود صنایع های تک و به روز، نیروی کار 
ماهر، وج��ود ظرفیت های متعدد در بخش های 
مختل��ف موقعیت جغرافیایی اس��تان به عنوان 
ش��اهراه مواصالتی کش��ور و برخورداری از مهمترین مراکز علمی و دانشگاهی 
مرتبط از مزایای اقتصادی منحصر به فرد اس��تان قزوین اس��ت که می تواند در 

اجرای برنامه ها مؤثر باشد.

ارزش س��هام لیفت بعد از اعالم رس��می عمومی شدن سهام اوبر به پایین تر 
س��طح خود رسید و پیش بینی می ش��ود رقابت این دو شرکت در آینده بیشتر 

شود.
به گ��زارش زومیت، ارزش س��هام لیفت بعد 
از اعالم رس��می عمومی ش��دن س��هام اوبر به 
پایین تری��ن مق��دار خود رس��ید؛ موضوعی که 
پی��ش از این تحلیلگران وال اس��تریت بابت آن 
ابراز نگرانی کرده بودند. روز جمعه ارزش سهام 
لیفت با کاه��ش ۶.١درصدی به قیمت ۵۸.۲۸ 
دالر به ازای هر س��هم رسید. دن ایوز، تحلیلگر 

Wedbush می گوید:
سرمایه گذاران نسبت به عرضه عمومی سهام 
اوب��ر و تأثیر آن روی لیفت اب��راز نگرانی کرده 
بودن��د و ما نیز پیش بین��ی کرده بودیم که بعد 
از اعالم رس��می این موضوع، سهام لیفت تحت 

فشار قرار بگیرد.
لیفت قیمت هر س��هم خود را اواخر ماه مارس، ۷۲ دالر قیمت گذاری کرده 
بود و با قیمت ۸۷.۲۴ دالر برای معامالت بازگش��ایی ش��د، اما در دومین روز 

معامالتی ارزش آن به مبلغی پایین تر از عرضه  اولیه  آن رسید.

ب��ا اینکه مدت زمان زیادی از عمومی ش��دن لیفت نمی گ��ذرد اما عملکرد 
ضعیف آن، نگرانی ش��رکت های بزرگ فناوری که قصد دارند در س��ال جاری 
میالدی س��هام خ��ود را به صورت عمومی عرض��ه کنند تش��دید خواهد کرد. 

تحلیلگران HSBC می گویند:
م��ا در آین��ده افزایش ارزش س��هام لیفت 
را پیش بین��ی می کنیم، ام��ا مطمئنا لیفت با 
مسیر پردست اندازی مواجه خواهد شد. لیفت 
با رویکرد نگه داش��تن سهام و رساندن ارزش 
س��هام به ۶٠ دالر تالش می کند ش��رایط را 
بهبود دهد. اوبر تی��م مدیریتی جدیدی دارد 
که برای افزایش ارزش س��هام این شرکت در 
بازار تالش می کنند و در آینده شاهد افزایش 

رقابت میان این دو شرکت خواهیم بود.
در ح��ال حاض��ر تحلیلگران وال اس��تریت 
رویکردی محتاطانه نس��بت به س��هام لیفت 
دارند. به طوری که در نظرس��نجی بلومبرگ از 
تحلیلگران، چهار نفر به خریدن س��هام لیفت رأی داده بودند، شش نفر معتقد 
بودند س��هامداران باید س��هام خ��ود را نگهدارند و تنها یک نف��ر از آنها گزینه 

فروختن سهام لیفت را انتخاب کرده بود.

سقوط ارزش سهام لیفت بعد از اعالم عرضه عمومی سهام اوبراستفاده از ظرفیت دانش بنیان ها و ایده های کارآفرینی

»مش��کل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است«؛ این جمله ای بود 
که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود مطرح کردند و با توجه به آن سال 
۹۸ را س��ال »رونق تولید« نام نهادند. به عقیده ایشان شاه کلید حل مشکالت 
اقتصادی »توس��عه تولید ملی« است. به گفته ایشان: اگر چنانچه تولید به راه 
بیفتد، هم می تواند مش��کالت معیش��تی را حل کرده و هم می تواند استغنای 
کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می تواند مشکل اشتغال را برطرف 
کند، هم حتی می تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. 
»لهذاست که مسأله  تولید به نظر من مسئله  محوری امسال است.« با توجه به 
تاکید ایشان بر لزوم تمرکز تمامی دستگاه ها و نهادهای اجرایی کشور بر توسعه 
تولیدات ملی، الزم است که مدیران دستگاه ها برای تحقق این امر برنامه ریزی 
کرده و با تمام بازوهای اجرایی خود در راس��تای این هدف تالش کنند. حوزه 
زن��ان و خانواده نیز به عنوان یکی از بخش های تأثیرگذار در بس��یاری از ابعاد 
جامعه، یکی از گروه های هدف برای توسعه تولید ملی و در نهایت رونق تولید 
به ش��مار می روند. در حال حاضر زنان در کنار ایفای نقش مادری، همس��ری 
و تحکی��م بنیان های خانواده، با حضور در جامعه و بازار کار س��تون اقتصادی 
و اجرایی بس��یاری از مش��اغل محسوب می ش��وند و نمی توان از نقش آنان در 
توس��عه اقتصادی چشم پوش��ی کرد. در س��ال جدید نیز با توجه به نیاز کشور 
به توس��عه تولیدات داخلی نیازمند استفاده از تمام ظرفیت و نیروهای اجرایی 
کش��ور هستیم. در این میان حمایت از زنان به عنوان نیروی فعال جامعه برای 
گسترش تولیدات ملی و تشویق آنها به این امر در متحول کردن اقتصاد کشور 

مؤثر خواهد بود.
توجه بر تولیدات خانگی و سنتی بانوان برای توسعه تولید ملی

در این خصوص مینو اصالنی، رئیس جامعه بسیج زنان کشور با اشاره بر لزوم 
اقدام و توجه تمامی دستگاه های کشور در راستای عملیاتی شدن شعار سال و 
پیشبرد تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصادی گفت: نام گذاری سال 
۹۸ به نام سال »رونق تولید« نشان از لزوم تالش همگانی برای توسعه تولیدات 
ایرانی و ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی دارد. بحث اساس��ی در زمینه رونق 
تولید و رویکرد عمده برای پیش��برد این عنوان نیز تولید کاالی ایرانی اس��ت و 
برای اینکه بتوانیم سال جدید را به گفته رهبر انقالب با همین عنوان پیش ببریم 
باید بر روی این دو حوزه سرمایه گذاری کنیم. اصالنی با بیان اینکه در حوزه زنان 
نیز رویکرد اصلی برای پیش��برد رونق تولید توجه به تولیدات سنتی و خانگی 
بانوان و تقویت آن اس��ت، عنوان کرد: طی س��ال های اخیر مشاغل و تولیدات 
خانگی بانوان از اس��تانداردهای کیفی خوبی برخوردار بوده و برای دستیابی به 
این هدف، زمینه این تولیدات را تقویت خواهیم کرد. اصالنی با اشاره بر نقش 
زنان در پیش��برد عنوان رونق تولید و صادرات کاالهای ایرانی عنوان کرد: یکی 
از چشم اندازهای رونق تولید، اشاعه فرهنگ ایرانی اسالمی در کشورهای دیگر 
به ویژه کش��ورهای اسالمی منطقه است. صادرات تولیدات ایرانی از عمده ترین 
راه ه��ای این امر بوده و زنان به عنوان یکی از س��رمایه های عملی برای محقق 
ش��دن این چشم انداز محسوب می ش��وند. وی ترغیب بانوان به تولید کاالهای 
ایرانی، س��نتی و خانگی را در ترویج فرهنگ و هنر ایرانی میان دیگر کش��ورها 
مؤثر خواند و اظهار داش��ت: با ترغیب و فراهم کردن زمینه تولید کاالی ایرانی 
باکیفیت و قابل عرضه برای صادرات می توان به این هدف دست یافت. برای این 
امر نیز باید ابتدا بازارهای هدف و مس��تعد را شناسایی کرده و سپس بر تولید 

در داخل متمرکز بشویم.
تقویت تولیدات زنان و کیفیت بخشی در راستای تحقق »رونق تولید«

اصالنی با بیان اینکه بسیج زنان در قالب سه بخش برای رونق تولید برنامه ریزی 
کرده است، اظهار کرد: وظیفه ما رونق تولید داخل به همراه کیفیت بخشی است 
به همین منظور نیز با توجه به سال رونق تولید، برای تقویت بنیه تولید داخلی 

توسط زنان، کیفیت بخشی به کاالها و توسعه آنها برنامه ریزی کرده ایم. براساس 
این رویه هر خانه باید به یک کارخانه تبدیل شود. برگزاری دوره های آموزشی 
ب��ه منظور تقویت بنیه تولید داخلی همچون بافندگی، تولید پوش��اک، صنایع 
دستی، غذاهای سنتی و دیگر کاالها شامل این موضوع می شوند. وی در این باره 
توضیح داد: قرار است بسیج زنان در سال جدید برای این امر دوره های آموزشی 
در پایگاه های بس��یج برپا کند. همچنین پیش از شروع آموزش ها، یک پاالیش 
نسبت به عالیق و رشته های کارآمدتر میان بانوان و خانواده ها انجام خواهد شد 
سپس به منظور توسعه تولیدات دوره های آموزشی در پایگاه های سراسر کشور 
برگزار می ش��ود. همچنین در این زمینه به موقعیت های جغرافیایی نیز توجه 
شده و سعی خواهیم کرد در هر شهر زمینه های توسعه تولیدات بومی را فراهم 
کنیم. رئیس بس��یج زنان کش��ور تولید در فضای مجازی را از دیگر برنامه های 
ای��ن نهاد برای رونق تولی��د خواند و تصریح کرد: در حال حاضر موضوع فضای 
مجازی بس��یار در جامعه اهمیت دارد. به همین منظور جامعه بس��یج زنان در 
سال ۹۸ برنامه ای جدی برای تولید برنامه ها و اپلیکیشن های موبایلی داشته و 
با توسعه فعالیت خود در فضای مجازی به تولید محتواها و برنامه های فرهنگی 

خواهد پرداخت.
هدف گذاری معاونت زنان برای اجرای طرح »توان افزایی اقتصادی زنان«

معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور نیز در این رابطه با بیان 
اینکه هدف گذاری س��ال جدید به نام »رونق تولید« نیاز اساس��ی امروز کشور 
اس��ت، گفت: در همین راستا الزم اس��ت تا تمامی دستگاه ها برای تحقق این 
هدف سیاس��ت گذاری کنند. سال گذشته بحث کاالی ایرانی را داشتیم امسال 
نیز در صورت استفاده از ظرفیت های کشور، فرصت های خوبی برای تولید وجود 
دارد. ابت��کار توان افزایی اقتصادی زنان با رویکرد رونق تولید را اولویت معاونت 
زنان در س��ال ۹۸ خواند و عنوان کرد: توان افزایی زنان در راستای تحقق شعار 
سال از چند جهت انجام خواهد شد. بخشی از این طرح شامل توان افزایی زنان 
سرپرس��ت خانوار به ویژه در مناطق حاش��یه ای است. طرح بازآفرینی کسب و 
کارهای زنان در سکونت های غیررسمی کشور نیز در حال حاضر در ١٠ استان 

اجرا می شود. در سال پیش رو نیز با رویکرد جدید ادامه خواهد داشت.
وی درخصوص جزییات طرح »توان افزایی اقتصادی بانوان«، توضیح داد: این 
طرح به منظور کسب مهارت الزم زنان برای تولید خانگی، سنتی، بنگاه داری و 

راه اندازی بنگاه است که با همکاری وزارت کشور اجرا می شود.
ارتقای مهارت زنان و آموزش برای تحقق رونق تولید

وی از طرحی با عنوان »کسب و کار من« برای توان افزایی اقتصادی زنان سخن 
گفت و بیان کرد: این طرح از س��ال گذشته با همکاری تشکل های کارآفرین به 
منظور آموزش مهارت کارهای کسب و کار و توان افزایی زنان آغاز شده و در سال 
جدید با قوت بیشتر برای رونق تولید و توسعه تولید کاالی ایرانی ادامه خواهد 
یافت. گروه هدف آن نیز دختران تحصیلکرده و غیرش��اغل است. معاون زنان و 
خانواده رئیس جمهور، شناس��ایی زنان کارآفرین و معرفی آنان به جشنواره های 
منطقه ای را از دیگر اقدامات این معاونت به منظور تشویق زنان به تولید کاالی 
ملی خواند. ابتکار با اشاره بر همکاری با وزارت کار و جهاد دانشگاهی با معاونت 
زنان برای توان افزایی زنان به ویژه زنان سرپرس��ت خانوار، تصریح کرد: از اواخر 
سال ۹۷ با همکاری این دو نهاد مذکور طرح توان افزایی برای نزدیک به ۶ هزار 
تن از زنان سرپرست خانوار به منظور راه اندازی بنگاه، تولید کاال و بازاریابی عملی 
شد. این طرح در سال ۹۸ با نگاه رونق تولید و برای تحقق این شعار ادامه خواهد 
داشت. طی این دوره بانوان آموزش های ابتدایی تا تخصصی را طی خواهند کرد تا 
به مرحله تولید پایدار و کارآفرینی برسند. به طورکلی سیاست گذاری معاونت زنان 
برای عملیاتی شدن شعار »رونق تولید«، توسعه تولید ملی توسط زنان، ارتقای 

سطح مهارت، آموزش و حمایت از بانوان است.

توجه بر کسب وکار خانگی و کارآفرینی بانوان برای توسعه تولید ملی

دریچــه

محمدحسین س��جادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری درباره برنامه هایی که س��ال ۹۷ در س��تاد توس��عه 
فناوری های نرم اجرایی ش��دند، اظهار کرد سال گذش��ته در حوزه انیمیشن توانستیم 

برنامه های بسیاری را پیش ببریم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، دبیر س��تاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز 
معاون��ت علمی ادام��ه داد: همچنین برگ��زاری برنامه کودک آنالین ه��م که از جمله 

برنامه های ستاد نرم بود سال گذشته اجرایی شد.
وی درباره ش��تاب دهنده های حوزه فرهنگی گفت: در این حوزه ش��تاب دهنده هایی 
وجود دارند و قرار اس��ت طرح های برگزیده ای که س��ال گذش��ته به تصویب رسیده اند 

جذب شتاب دهنده ها شوند.

ابالغ برنامه خالق شرکت ها و 
استارتاپ ها

سه شنبه
27 فروردین 1398

شماره 1293
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مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از بهره برداری ۵۲٠ طرح در حوزه جوانان 
ب��ا همکاری مش��ترک وزارت ورزش و جوانان خب��ر داد و گفت این طرح ها به 
ایجاد ١۳۲٠ فرصت ش��غلی منجر شده است. به گزارش ایسنا، اصغر نوراله زاده 

در مراسم افتتاح همزمان طرح های اشتغال مورد 
حمایت صن��دوق کارآفرینی امید ک��ه با حضور 
وزی��ر ورزش و جوان��ان برگزار ش��د، اظهار کرد: 
ای��ن طرح ها با هم��کاری وزارت ورزش و جوانان 
امروز به بهره برداری رسیده و ۶۳٠ میلیارد ریال 
تس��هیالت به آنها پرداخت شده است. وی ادامه 
داد: صن��دوق کارآفرینی امی��د از ابتدای فعالیت 
دولت یازدهم تا پایان س��ال ۹۷ در حوزه جوانان 
۳۴۹ هزار و ۲۶۷ فقره تسهیالت اشتغال با اعتبار 
۴۲ ه��زار و ١٠۹ میلی��ارد و ۲۸۳ میلی��ون ریال 
پرداخت کرده اس��ت که از ای��ن تعداد۲١١۳۷٠ 
فق��ره ب��ه م��ردان و ١۳۶٠۹۵ فقره ب��ه بانوان و 
١۸٠۲ فقره به اش��خاص حقوقی پرداخت ش��ده 

اس��ت. مدیرعامل صن��دوق کارآفرینی امی��د از مجموع تس��هیالت، پرداختی 
١٠۶۸۲٠ فق��ره تس��هیالت را مربوط به ح��وزه ازدواج جوان��ان، ۵۶۴١ فقره 
تس��هیالت را مربوط به حوزه مس��کن جوانان و ۶۹۳٠۷ فقره تس��هیالت را در 

س��ایر سرفصل ها عنوان کرد. نوراله زاده تصریح کرد: صندوق کارآفرینی امید از 
ابتدای قانون حمایت از اش��تغال روستایی و عش��ایری از محل منابع صندوق 
توس��عه ملی تاکنون ۲۴ هزار و ۹۵۷ فقره تسهیالت با اعتبار ١۲ میلیون ریال 

پرداخت کرده است.
به گفته وی از مجموع تس��هیالت پرداختی 
١۲ هزار و ۵۲۸ فقره به مردان و ١١ هزار و ۷۷ 

فقره به بانوان پرداخت شده است.
نورال��ه زاده در عی��ن حال رویک��رد صندوق 
کارآفرین��ی امی��د در پرداخ��ت تس��هیالت را 
حمایت از سمن های جوانان و فعاالن اجتماعی 
حوزه جوان، افزایش مشارکت پذیری جوانان در 
فعالیت های اقتصادی، تاکید بر ظرفیت س��ازی، 
توانمندس��ازی، ارتق��ای مهارت و توس��عه بازار 
در راس��تای کاهش فق��ر، حمایت در طرح های 
و  اطالع��ات  فن��اوری  صنع��ت  دانش بنی��ان، 

استارت آپ ها ذکر کرد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید س��ه طرح »روستای بدون بیکار«، »یک 
روس��تا یک محصول«و »صندوق های خ��رد محلی« را اس��تراتژی های اصلی 

صندوق در حمایت از توسعه اقتصاد منطقه ای برشمرد.

براس��اس اعالم کمیته هوایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل 
پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، باالترین میزان اختراعات 
ارسال شده به ستاد در صنعت هوایی، به دو حوزه طراحی هواپیما و پهپاد مربوط 

می شود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمیته 
هوایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و 
نقل پیشرفته معاونت علمی اعالم کرده است که 
۳٠درصد اختراعات ارسال ش��ده به ستاد مربوط 
به حوزه طراحی هواپیما و س��امانه ها و ۲۳درصد 

مربوط به طراحی پهپادها می شود.
براساس این آمار، بخش »الکترونیک، اویونیک 
و ناوب��ری« و »موت��ور پیش��رانه« ب��ا ١۶درصد 
اختراع��ات ارسال ش��ده ب��ه س��تاد ب��ه صورت 
مش��ترک در رتبه سوم قرار دارند. بخش »بالگرد 
و س��امانه ها« نیز با ١١درص��د در جایگاه چهارم 
قرار گرفته اس��ت. گروه هوایی س��تاد، از ابتدای 

س��ال ۹۵ به عنوان مرجع استعالم ارزیابی اختراعات هوافضا همکاری خود را با 
س��ازمان ثبت  اسناد آغاز کرد و در این  بین اختراعات مختلفی را مورد بررسی 
قرار داده است. از آن جمله می توان به »ارابه های اضطراری پنهان فرود و توقف 

خ��ودکار هواپیما بدون دخالت انس��ان«، »جت عمود پرواز با قابلیت هیبریدی 
- الکتریک��ی«، »کابین پرنده )جنگنده و هلیکوپت��ر( برای بازیابی خلبان طی 
مأموریت با اس��تفاده از جداشونده هوش��مند«، »چراغ فرود و تاکسی هواپیما 
ب��ا تکنول��وژیLED««، »بالگ��رد هم محور با 
سیستم دم مستقل«، »پهپاد تلفیقی بال ثابت 

و مولتی روتور الکتریکی« و . . . اشاره کرد.
ب��ا توجه به جذابیت و همچنین گس��تردگی 
کارب��ردی دو محور طراحی هواپیم��ا و پهپاد، 
اظهارنامه ه��ای ارائه  ش��ده به س��تاد در این دو 
ح��وزه، فراوان��ی بیش��تری دارد ک��ه می توان 
ب��ا برنامه ری��زی مناس��ب و با جلب مش��ارکت 
بخش های صنعتی و دانش��گاهی، این ایده ها را 
به سمت رفع نیازهای صنعت، جهت دهی کرد.

ب��ا توجه به اینک��ه هر اخت��راع و ابتکاری با 
یک ایده نو و خالق همراه است، می توان گفت 
که در صورت ورود ای��ن ایده ها و اختراعات به 
صنعت هوایی، جانی تازه به این صنعت پیچیده و پرکاربرد دمیده خواهد شد. 
جانی که از نفس جوانان ایرانی و مخترعان توانمند داخلی برمی آید و به رونق 

اقتصادی کشور می انجامد.

ایده های خالق مخترعان به یاری صنعت طراحی هواپیما و پهپاد می آیدایجاد 13۲۰ فرصت شغلی برای جوانان در 5۲۰ طرح

هدف اصلی از پرسیدن این سؤال در جلسه  مصاحبه این است که اعتمادبه نفس 
مصاحبه شونده و عملکرد او در شرایط پرفشار و استرس سنجیده شود. تصور کنید 
برای اس��تخدام در موقعیت ش��غلی »متخصص فروش« در حال مصاحبه هستید. 
همه چیز عالی پیش می رود تا اینکه مصاحبه کننده س��ؤال کلیدی را برای سنجش 
توانایی های شما مطرح می کند. او از شما می خواهد خودکاری که در دست دارد را به 
او بفروشید. اینجا است که استرس را با تمام وجود حس می کنید و برای چند لحظه 
و با تعجب به خودکار خیره می شوید. این سؤال کلیدی در اغلب مصاحبه های مربوط 
 به مشاغل بازاریابی و فروش مطرح می شود و مطمئنا پاسخ آن تعیین کننده  نتیجه 
مصاحبه است. پس چگونه باید به آن پاسخ داد؟ پیش از بررسی نکات الزم در پاسخ 
دادن به این سؤال بهتر است با هدف مصاحبه کننده از مطرح کردن آن آشنا شویم.  

چرا مصاحبه کننده چنین سوالی را مطرح می کند؟
همان طور که گفتیم، این سؤال معموال در تمام مصاحبه های مربوط  به مشاغل 
فروش و بازاریابی مطرح می ش��ود. خودکار یک ش��ی عمومی است و شاید همین 
سؤال با سناریوی دیگری مطرح شود و به عنوان مثال مصاحبه کننده از فرد جویای 
کار بخواهد یک بطری آب را به او بفروشد. گاهی اوقات مصاحبه کننده تنها می گوید 
چیزی را به من بفروش، که در این صورت مصاحبه ش��ونده باید شی را داخل اتاق 
انتخاب کرده و سپس پاسخ دهد. پس بهتر است خودتان را برای تمام حاالت آماده 
کنید. هدف از مطرح کردن س��ؤال این اس��ت که شخص را در شرایط سخت قرار 
دهند و سپس نحوه  تفکر و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار دهند. فروشندگی شغل 
بسیار سختی است و مصاحبه کننده به نحوه  پاسخ دهی سؤال بیشتر از پاسخی که 
می دهید توج��ه خواهد کرد. اینکه آیا اعتمادبه نفس دارید، خالق و متفکر به نظر 
می رس��ید یا دس��ت و پای خود را می بازید و هول می شوید. در تمام موقعیت های 
شغلی مرتبط با فروش، نماینده  شرکت معموال تحت شرایط سخت قرار می گیرد و 
هدف مصاحبه کننده نیز این است که عملکرد او را در چنین شرایطی ارزیابی کند. 
در این مرحله پاس��خی که می دهید اهمیت چندانی ندارد )اگرچه پاس��خ مناسب 

امتیاز مثبت دارد( بلکه نحوه  بیان و عملکردتان تحت فشار سنجیده خواهد شد.
4 نکته برای پاسخ دهی به سؤال »این خودکار را به من بفروش«

اینکه بدانید هدف از مطرح ش��دن سؤال، س��نجیدن رفتار کلی است و نه تنها 
محتوایی که بازگو می کنید، احتماال تا حدودی میزان استرس را کاهش خواهد داد. 
بااین حال پاس��خی که ارائه می دهید باید تأثیرگذار باشد و چهار نکته  زیر به انجام 

این کار کمک می کنند.
1- اعتمادبه نفس داشته باشید

به یاد داش��ته باشید دلیل مطرح ش��دن این سؤال این است که مصاحبه کننده 
واکنش شما را در سخت ترین شرایط و تحت فشار ارزیابی کند. حتی اگر نمی دانید 
در پاسخ به سؤال چه جوابی باید مطرح کنید، هیچ ایرادی ندارد؛ تنها کافی است 

اعتمادبه نفس داشته باشید و این حس را به طرف مقابل خود منتقل کنید.
صاف بنشینید، ارتباط چشمی داشته باشید، واضح صحبت کنید و لبخند بزنید. 
این واکنش های فیزیکی نشان دهنده  اعتمادبه نفس بوده و فارغ از محتوایی که ارائه 

می دهید، تأثیر مثبتی روی مصاحبه کننده می گذارد.
۲- نیازی را برجسته نشان دهید

در صحنه ای معروف از فیلم گرگ وال اس��تریت، ش��خصیتی که توسط لئوناردو 
دی کاپریو بازی می ش��ود، از یک فروشنده می خواهد تا خودکاری را به او بفروشد. 
فروشنده سریعا خودکار را از دست دی کاپریو می گیرد و از او می خواهد که اسمش 
را بنویس��ید، یعنی کاری که بدون در اختیار داش��تن خودکار غیرممکن اس��ت. 
فروش��نده در این مثال س��عی کرده تا نیاز خریدار به محصول یا همان خودکار را 
برجسته کند. پس اگر در این شرایط پاسخی به ذهن تان نمی رسد، می توانید از این 
تکنیک استفاده کنید. بهترین گام برای شروع، پرسیدن سؤال است. شاید وسوسه 
شوید که سریعا سر اصل مطلب بروید و در مورد مزایای خودکار سخنرانی کنید، 
اما به یاد داش��ته باشید که یک فروشنده  خوب، زمان می گذارد و نیازها، اهداف و 

چالش های طرف مقابل را شناسایی می کند و سپس براساس آنها بهترین سخنرانی 
شخصی سازی شده را به مخاطب خود ارائه می دهد.

هدف از پرسیدن سؤال این است که ببینید مخاطب به چه دلیل به محصول شما 
نیاز دارد و پاسخ آن معموال با پرسیدن چرا معلوم می شود. به مثال زیر توجه کنید:

مصاحبه کننده: کاالیی را به من بفروش.
مصاحبه شونده: حتما، به چه چیزی نیاز دارید؟

مصاحبه کننده: یک ماشین جدید.
مصاحبه شونده: چرا به یک ماشین جدید احتیاج دارید؟

مصاحبه کننده: ماش��ین فعلی من مصرف س��وخت باالیی دارد و دنبال ماشین 
کم مصرف تری هستم.

مصاحبه شونده: چرا دنبال ماشین کم مصرف هستید؟
مصاحبه کنن��ده: زیرا برای هر بار پر کردن باک ماش��ین هزینه  زیادی پرداخت 

می کنم و از این موضوع خسته شده ام و می خواهم پول هایم را پس انداز کنم.
مصاحبه شونده: چرا می خواهید پول های خود را پس انداز کنید؟

مصاحبه کننده: چون می خواهم خانه بخرم.
مصاحبه شونده: شما به یک ماشین جدید و کم مصرف احتیاج دارید تا پول های 

خود را پس انداز کنید و در بلندمدت خانه بخرید درست است؟
مصاحبه کننده: بله دقیقا.

مصاحبه ش��ونده: بسیار عالی. من در کار فروش ماشین های الکترونیک هستم و 
دوس��ت دارم از همین حاال برای رویای خانه دار ش��دن دست به کار شوید. نقدی 

پرداخت می کنید یا با کارت اعتباری؟
3- روی ویژگی ها و مزایا تأکید کنید

برای ارتباط دادن صحبت های خود با نیاز مخاطب باید توجه او را به ویژگی ها و 
مزایای محصولی که ارائه  می دهید معطوف کنید تا ارزش آن به نظر مخاطب بیشتر 
شود. به عنوان مثال آیا خودکاری که می فروشید روان می نویسد؟ روان بودن خودکار 
چه کمکی به مخاطب می کند؟ آیا کمک می کند س��ریع تر و راحت تر بنویس��ند؟ 
آیا جوهر خودکار قرمز اس��ت؟ جوهر قرمز کمک می کند نکات مهم برجس��ته تر 
نش��ان داده شوند. نیلی رافلینی، مش��اور و بنیان گذار می گوید از همین روش در 

مصاحبه های شغلی که داشته استفاده کرده است. او می گوید:
در اولی��ن مصاحبه  ف��روش، مصاحبه کننده که خودکاری در اختیار داش��ت از 
من خواس��ت خودکاری که به من داده بودند را به او بفروش��م. متوجه ش��دم که 
مصاحبه کننده به خودکار احتیاج نداشت بنابراین توضیح دادم که چرا خودکاری که 
روبه روی خودم قرار دارد را انتخاب می کنم و این کار جواب داد؛ زیرا استخدام شدم.

4- پایان بندی را فراموش نکنید
پایان بندی یکی از مهم ترین بخش های فروش اس��ت اما اغلب ما از آنجایی که 
می دانیم مصاحبه کننده واقعا خودکار را نخواهد خرید پس به آن توجهی نمی کنیم، 
اما صحبت های پایانی دقیقا همان جایی اس��ت که فروشنده باید خریدار را تحت 
تأثیر قرار دهد بنابراین پایان صحبت های خود را با گفتن جمله هایی مانند »بله من 
برای فروش از این روش استفاده می کنم« تمام نکنید. نکات اصلی را خالصه کنید 
و به مصاحبه کننده نشان دهید که در شرایط واقعی چگونه صحبت های خود را به 
پایان می رسانید. به عنوان مثال بگوید: این خودکار با نوک راحت و جوهر روان خود 
س��رعت نوشتن را باال می برد و در وقت شما صرفه جویی می کند، مرحله  بعد ثبت 

تعداد سفارش است که اگر مایل باشید شرایط آن را بررسی کنیم.
زمانی که برای موقعیت ش��غلی مرتبط با فروش آماده می ش��وید، بهترین کار این 
اس��ت که از قبل خودتان را برای س��ؤال هایی مانند »این خودکار را به من بفروش« 
آماده کنید. هدف از پرسیدن سؤال این است که اعتمادبه نفس شما را ارزیابی کرده و 
واکنش شما را در شرایط پرتنش بسنجند، بنابراین یک نفس عمیق بکشید، اعصاب 
خود را آرام کنید و طوری پاس��خ دهید که مصاحبه کنن��ده نه تنها خودکار را بخرد 
THEMUSE/zoomit :بلکه شما را برای شغل مورد نظر استخدام کند.     منبع

مدیرعامل وان پالس اعالم کرده که این شرکت به دلیل کاربردی نبودن 
گوشـی های هوشمند تاشدنی در آینده  نزدیک به سراغ این نوع طراحی 

نمی رود.
به گزارش زومیت، این روزها بازار تولید گوشـی های تاشدنی به شدت 
داغ است و بسیاری از شرکت های بزرگ جهان در حال ساخت این سبک 
از تلفن های همراه هسـتند، اما به نظر می رسـد باید وان پالس را از این 
قاعده مسـتثنی کنیم چراکه مدیرعامل این شـرکت اعالم کرده به این 

زودی ها قصد تولید گوشی  های تاشدنی را ندارند.
وان پالس تصمیم دارد امسال از سه گوشی هوشمند رونمایی کند، اما 
در میان آنها خبری از هیچ گوشـی تاشدنی نیست. پیت الئو، مدیرعامل 
وان پـالس در دیدار خود با دانشـجویان مؤسسـه طراحـی اروپا به این 

موضوع اشاره کرده و افزوده است:
گوشـی های تاشـدنی هنوز آماده عرضه و فراگیـری در میان کاربران 
تلفن های هوشـمند نیسـتند، نه به دلیل گرانی و قیمت های باالی شـان؛ 
بلکه به دلیـل اینکه صفحه نمایش های انعطاف پذیـر قابلیت خاصی را به 

گوشی های هوشمند اضافه نمی کنند و هنوز کارایی خاصی ندارند.
مدیرعامـل وان پـالس در تشـریح برنامه های آینده این شـرکت نیز 
اعـالم کرده که وان پالس در حال سـاخت یک تلویزیـون یا به عبارتی 
صفحه نمایشـی هوشـمند اسـت کـه به جـای کنترل هـای قدیمـی به 
 Google کمک هـوش مصنوعـی کار می کند و قابلیت هایی شـبیه بـه
Now خواهد داشـت. پیت الئو زمان دقیق عرضه و اطالعات بیشـتری 

درباره این تلویزیون هوشمند ارائه نکرده است.
عالوه  بر دنیای فناوری وان پالس تصمیم دارد که در عرصه خودرو نیز 
سـرک کشـیده و فعالیتی در حوزه خودرو داشته باشد. این شرکت قرار 
اسـت در بخش های سخت افزاری و نرم افزاری خودروهای هوشمند که با 

فناوری های 5Gو هوش مصنوعی سروکار دارند، فعالیت کند.

نکاتی برای پاسخ به سوال »این خودکار را به من بفروش«
مدیرعامل وان پالس: 

فعال تصمیمی برای ساخت 
گوشی تاشدنی نداریم

یادداشـت

با تالش کمیته دریایی س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیش��رفته 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با هدف حمایت از کاال و محصوالت ایرانی، 

۴٠ محصول دریایی بومی، استانداردسازی شد.
با تالش کمیته دریایی س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیش��رفته 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با هدف حمایت از کاال و محصوالت ایرانی، 

۴٠ محصول دریایی بومی، استانداردسازی شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
گس��تردگی صنایع دریای��ی ایران بازار بزرگی را برای محصوالت دریایی کش��ور فراهم 
کرده اس��ت که متاس��فانه بخش عمده ای از این بازار توسط محصوالت خارجی تامین 

می شود. 

 4۰ محصول دریایی
استانداردسازی شد



یک��ی از ن��کات مهمی که برنده��ای بزرگ را از س��ایر رقبای حاضر در 
بازارهای مختلف متمایز می کند، توجه به مفهوم آگاهی بخش��ی پیرامون 
برند است. آیا شما هم تا به حال از آشنایی کامل مشتریان با نام برندهای 
بزرگ تعجب کرده اید؟ در حقیقت خریدارها تقریبا نام برندهای بزرگ در 
هر صنعت مشخصی را به خوبی می شناسند. این امر به دلیل به یادسپاری 
ساده و س��ریع نام برندهای بزرگ است. در بیشتر مواقع حتی آگهی های 
بسیار کوتاه برندهای بزرگ نیز تاثیرگذاری به مراتب بیشتری از تبلیغات با 
کیفیت سایر برندها دارد. از نقطه نظر روانشاختی، ذهن مخاطب آشنایی 
بسیار بیش��تری با نام برندهای بزرگ پیدا کرده است. به همین دلیل هر 
محت��وای مرتبط به آنها را در کمترین زمان ممکن مورد شناس��ایی قرار 

می دهد. 
بدون تردید هر برندی عالقه مند به داش��تن ش��هرت و اعتباری همتراز 
با برندهای بزرگ اس��ت. ب��ه این ترتیب بس��یاری از هزینه های بازاریابی 
و تبلیغاتی ما کم می ش��ود. دس��تیابی به چنین هدف��ی نیازمند توجه و 
سرمایه گذاری بر روی مفهوم آگاهی بخشی پیرامون برند است. کسب وکارها 
از طریق کمپین ها و تبلیغات مختلف توانایی ارائه جلوه ای به یاد ماندنی از 
برندشان نزد مخاطب را خواهند داشت. خوشبختانه امروزه ابزارهای بسیار 
متنوعی برای دستیابی به این هدف وجود دارد. توسعه تکنولوژی همچنین 
باعث امکان پذیری ایجاد ارتباطی عمیق با تک تک مخاطب های برندها را 
فراهم کرده اس��ت، بنابراین نباید از مش��اهده روابط عمیق میان برندهای 
ب��زرگ با افراد مختلف به عن��وان مخاطب هدف تعجب کنیم، چراکه این 
برنامه بخشی از استراتژی یکپارچه آنها در راستای آگاهی بخشی پیرامون 

برندشان است. 
همه م��ا به خوبی از ضرورت داش��تن بودجه ه��ای کالن برای فعالیت 
بازاریاب��ی و تبلیغاتی گس��ترده آگاه��ی داریم. این نکته ب��رای برندهای 
بزرگ مانند نایک یا مایکروس��افت چالش جدی محسوب نمی شود. با این 
حال کس��ب وکارهای کوچک با بودجه های محدود مواجه هستند. چنین 
کسب وکارهایی چگونه فرصت پرداختن به مسئله آگاهی بخشی پیرامون 
برندش��ان را خواهند داش��ت؟ ایده اصلی مقاله کنونی عدم نیاز به بودجه 
ف��راوان برای آگاهی بخش��ی پیرامون برند اس��ت. در حقیقت به نظر من 
برندس��ازی یک پروژه دش��وار و پیچیده نیست، بنابراین برندهای کوچک 
نیز در این میان ش��انس مناس��بی برای موفقیت دارند. در ادامه این مقاله 
هدف اصلی من بررس��ی هرچه بیشتر ابعاد فرآیند آگاهی بخشی پیرامون 

برند است. 
ایجاد تحول در برندمان

همانطور که در بخش قبلی گفته شد، هر شرکتی عالقه مند به شناسایی 
س��ریع برندش از سوی مخاطب است. دستیابی به این هدف هیچ راهکار 
جادویی و عجیبی ندارد. در حقیقت، خودمان باید در تالش برای افزایش 
شهرت و اعتبار برندمان باشیم. فقط در این صورت شمار باالیی از کاربران 
به سرعت برند ما را مورد شناسایی قرار می دهند. یکی از اشتباهات بزرگ 

برندها در این میان انتظار برای چیزی شبیه به معجزه است. 
ب��دون تردید بخش های مختلف برند ما در فرآیند آگاهی بخش��ی نقش 
دارد. ب��ه عن��وان مثال، ی��ک لوگو بیش از ان��دازه پیچی��ده و برگرفته از 
الگوی هنری یونان باس��تان تاثیرگ��ذاری چندانی بر روی مخاطب مدرن 
ندارد. به عبارت بهتر، چنین الگویی از طراحی لوگو از نظر به یادس��پاری 

دشواری های زیادی برای افراد ایجاد می کند. به همین دلیل هم به سرعت 
فراموش می ش��ود. توجه به یک نکته در این میان ضروری است: مخاطب 
برای به یادس��پاری برند ما باید بدان عالقه مند باش��د، بنابراین نخستین 
اقدام اساس��ی و مهم ما برای آگاهی بخش��ی پیرام��ون برند ایجاد تغییر و 
تحول در ساختار برندمان است. هرچه برند ما به معیارها و سلیقه مخاطب 
نزدیک تر باشد، جذابیت بیشتری خواهد داشت. گزینه منطقی پیش روی 
ما استفاده از پژوهش ها و مطالعات کاربردی در مورد تغییر و تحول سلیقه 
مشتریان در صنایع مختلف است. به این ترتیب توانایی انطباق هرچه بهتر 

با خواسته های مشتریان را خواهیم داشت. 
جذاب سازی برند نیازمند صرف زمان و تالش زیادی است، بنابراین نباید 
در اج��رای آن عجله به خرج داد. در بیش��تر مواق��ع نیاز به ایجاد تغییری 
اساسی در برندمان نداریم. نکته مهم خلق یک پیام ارزشمند برای برندمان 
در کنار المان هایی نظیر لوگو و طراحی های گرافیکی چشم نواز است. وقتی 
پیام اصلی برند ما به گونه ای صحیح به دست مخاطب برسد، تاثیرگذاری 
آن تردیدناپذی��ر خواهد بود. البته به ش��رطی ک��ه در طراحی آن از نکات 

کلیدی پیرامون سلیقه به روز مشتریان نیز استفاده کنیم. 
اهمیت بازاریابی اصولی

اگر ش��ما در حال اجرای یک کمپین با ه��دف افزایش آگاهی پیرامون 
برندتان هستید، بهترین گزینه سرمایه گذاری در بخش بازاریابی برندمحور 
است. شاید برای بسیاری از خوانندگان مفهوم بازاریابی برندمحور چندان 
روشن نباش��د. این فرآیند اشاره به اهدا و توزیع کاالهایی نظیر تی شرت، 
لی��وان، خ��ودکار و به طور کلی س��ایر ل��وازم میان قیم��ت و جذاب بین 
مخاطب های هدف برندمان اشاره دارد. نکته مهم در انتخاب محصول مورد 
نظر برای بازاریابی برندمحور دوام باالی آن اس��ت، بنابراین انواع خوراکی 
و ل��وازم یکبار مصرف را فراموش کنید. چنین گزینه هایی پس از اتمام به 
س��رعت از ذهن مخاطب پاک می ش��ود، بنابراین دیگر جایی برای تبدیل 

برندمان به یک الگوی به یاد ماندنی نخواهد ماند. 
مزیت های بازاریابی برندمحور فقط معطوف به فرد دارنده لوازم مورد نظر 
نیست. به عنوان مثال، وقتی یک نفر از تی شرت برند ما استفاده می کند، 
دیگران نیز نام برند ما را بر روی این تی ش��رت مشاهده خواهند کرد. این 
امر دامنه مخاطب های هدف کمپین بازاریابی ما را گس��ترش می دهد. در 
مورد برندهای نوپا و محلی چنین اقدامی بس��یار تاثیرگذار اس��ت. چراکه 
ش��مار قابل توجهی از افراد هیچ آشنایی قبلی با برندهای کوچک ندارند. 
به همین دلیل اقدام به جست و جوی نام برندمان در اینترنت خواهند کرد. 
نتیجه چنین امری آش��نایی بیشتر مخاطب هدف مان با ماهیت و فعالیت 

برندمان است. 
استفاده از بازاریابی محتوایی

از نقطه نظر دیجیتال، اجرای یک کمپین بازاریابی محتوایی تاثیرگذاری 
بس��یار زیادی در فرآیند آگاهی بخش��ی پیرامون برندم��ان دارد. فعالیت 
بازاریابی برندها در دنیای آنالین روز به روز بیش��تر می ش��ود. این امر به 
دلیل اس��تقبال حیرت انگیز مردم از اینترنت و به طور مشخص شبکه های 
اجتماعی اس��ت. از آنجایی که برندها همیشه به دنبال مخاطب هدف شان 
هس��تند، حضور در شبکه های اجتماعی محبوب مردم نیز ضروری به نظر 
می رسد. محتوای مورد عالقه کاربران در شبکه های اجتماعی یکی از موارد 
اساسی در بازاریابی دیجیتال است. همچنین باید به اهمیت مطالب جذاب  
و آموزنده در سایت رسمی برندها نیز اشاره کرد. مجموع این فعالیت های 

سازنده یک استراتژی بازاریابی محتوایی است. 
یک ایده مناسب برای انتشار مطالب تخصصی در زمینه کسب وکارمان 

بدون تبدیل س��ایت اصلی برندمان به پایگاه خبررسانی ایجاد یک وبالگ 
جانبی تحت دامین سایت مان است. به این ترتیب ما فضایی مناسب برای 
افراد عالقه مند به مطالعه بیش��تر پیرامون کس��ب وکار و برندمان خواهم 
داش��ت. نمونه موفق چنین کاری مربوط به موسسه Hootsuite است. 
آنها در زمینه ارائه خدمات بازاریابی و مدیریت کسب وکار دیجیتال فعالیت 
دارند. وبالگ رسمی این موسسه جزو پرطرفدارترین منابع انتشار مقاالت 
تخصصی به حساب می آید. به همین دلیل هم به سادگی در ذهن مخاطب 

نقش می بندد. 
توسعه تبلیغات

ایجاد آگاهی پیرامون برندمان نیازمند زمان زیادی اس��ت. چالش اصلی 
در این میان ناتوانی بس��یاری از برندها در زمینه اختصاص زمان مناس��ب 
ب��ه چنین کاری اس��ت. به ویژه برندهای کوچک ب��ه دلیل کمبود بودجه 
معموال از نظر نیروی انس��انی و زمان در تنگنا قرار دارند. راهکار جایگزین 
برای چنین برندهایی استفاده از تبلیغات است. این امر با هزینه کمتر آنها 
را به هدف ش��ان نزدیک می س��ازد. هدف اصلی در اینجا توسعه مستقیم 
آگاه��ی مخاطب در مورد برندمان نیس��ت. بلکه فقط بای��د مخاطب را با 
فعالیت برندمان در عرصه ای خاص آش��نا سازیم. همچنین تبلیغات باید 
نقطه ش��روعی برای فعالیت برندس��ازی ما باشد. اتکای بیش از حد به آن 
موجب بروز مشکالتی در زمینه تبدیل برندمان به یک نمونه به یاد ماندنی 

می شود. 
اگر قصد تاثیرگذاری تبلیغات مان را داریم، باید نس��بت به جلوه بصری 
آن و پی��ام اصلی اش حساس��یت به خ��رج دهیم. در زمین��ه انتخاب پیام 
اصل��ی توجه به یک نکته ضرورت دارد: توانایی ترغیب مخاطب به س��وی 
عملی خاص. هدف نهایی هر تبلیغی عالوه بر آشناس��ازی مخاطب با یک 
برند، دس��تیابی به یک هدف عملی نیز هست. در اینجا نباید الزاما فروش 
محصوالت را در نظر داشت. اهدافی نظیر مطالعه یک بیانیه یا شرکت در 

همایش ساالنه برندمان نیز گزینه های مناسبی هستند. 
با توجه به آنچه گفته شد، بهترین فرمت محتوایی برای برندها در عرصه 
تبلیغات ویدئو است. براساس پژوهش موسسه INC، فرمت ویدئویی سه 

برابر بیشتر توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب را دارد. 
تاثیر میزبانی از یک رویداد

آخرین توصی��ه مقاله کنونی میزبانی از یک رویداد اس��ت. ترجیح من 
رویدادهای��ی مرتبط با ماهیت برندمان اس��ت. به این ترتیب میهمان های 
برنامه نیز در پیوند با کس��ب وکار ما قرار خواهند داشت. نخستین پرسش 
اساسی در مورد میزبانی از رویدادهای مختلف بحث مالی قضیه است. کلید 
موفقیت برندهای کوچک در این بخش میزبانی آنالین است. خوشبختانه 

اکنون با پیشرفت تکنولوژی چنین امری امکان پذیر شده است. 
ی��ک رویداد به تنهای��ی توانایی تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را 
ندارد. کمپین جانبی مانند فروش ویژه محصوالت هیجان وصف ناش��دنی 
در می��ان خریدارها ایجاد می کند. به همین دلی��ل اغلب برندهای بزرگ 
در مناسبت های دارای پیوند با ماهیت برندشان اقدام به ارائه تخفیف های 
گس��ترده می کنند. چنین راهکاری نقش انکارناپذیری در ارتقای س��طح 

ارتباط میان برند ما و مشتریان هدف دارد. 
همانطور که پیش از این گفتم، هیچ راهکار س��ریع و یک شبه ای برای 
موفقیت در زمینه آگاهی بخش��ی پیرامون برندها وجود ندارد. با این حال 
توصیه های این مقاله راهکارهای مناس��بی برای شروع فرآیند مورد نظر را 

پیشنهاد می کند.  
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رنگ ها چه نقشی در طراحی بنر دارند؟
هر برند دارای یک هویت و ش��خصیت اس��ت و تیم بازاریابی باید 
بدان��د که قرار اس��ت هویت برند آنها چه نقش��ی در ذهن مخاطب 
ایجاد کند. این ش��اید ساده باش��د، اما برندینگ یک چرخه کامل و 
یکپارچ��ه در مورد انتقال پی��ام، ایجاد تجربه و ایجاد رابطه و تعامل 

با مخاطبان است.
هویت و شخصیت یک برند از عوامل مختلف قابل درک و شناخته 
می شود، اما تصاویر گرافیکی شاید بیش از همه در این مورد دخیل 
هس��تند. رنگ هایی که برای س��ازمان و برند انتخاب ش��دند نقش 

مهمی در پشتیبانی و ایجاد شخصیت برند ایفا می کنند.
در ادامه قصد داریم در مورد رنگ ها و اس��تفاده از آن در طراحی 
بنر صحبت کنیم. بنرهای که قرار است به طیف زیادی از مخاطبان 
در س��طح اینترنت نمایش داده ش��ود و قطعا نباید طرحی خارج از 

هویت برند سازمان داشته باشد.
درک درست از روانشناسی رنگ ها می تواند در دستیابی به اهداف 

اصلی در تبلیغات کمک کند
رنگ زرد رنگ آفتاب ، رنگ طال و یادآور گنجینه )اشیای باارزش(

رنگ زرد خاصیت درخش��ندگی زیادی دارد، بخصوص زمانی که 
بر روی زمینه های تیره مثال س��یاه قرار می گی��رد و یا برعکس. در 
این حالت بیشترین درخش��ندگی را در بین تمامی ترکیب رنگ ها 

خواهد داشت.
اس��تفاده زی��اد از رنگ زرد ممکن اس��ت خطرناک باش��د چون 
می تواند باعث تحریک چش��م مخاطب ش��ود و بهتر اس��ت در حد 

متعادل و آمیخته با دیگر رنگ ها باشد.
رنگ زرد، رنگ قدرتمندی اس��ت ک��ه می توانید با رنگ های آبی 
ی��ا س��یاه تع��ادل آن را حفظ کنی��د. رن��گ زرد را می توانید برای 
صنعت ه��ای مانند حم��ل و نقل، خدمات پس��ت و ارس��ال کاال و 
همچنین کسب وکارهای که تصمیم گیری سریع مشتریان در مورد 

خرید برای شان مهم است، استفاده کنید.
نارنجی رنگ جوانی همراه با خالقیت و اشتیاق و دعوت به 

دوستی
از ای��ن رنگ می توانید به این ص��ورت کلی یا ترکیب با رنگ های 
دیگ��ر به��ره ببرید. به این ص��ورت که حجم زی��اد نارنجی در یک 
بن��ر برای جلب توجه گ��روه جوانان و اس��تفاده از نارنجی در کنار 
رنگ های سیاه و سفید یا خاکستری برای اهداف متعادل سازی و یا 

برجسته سازی موضوع خاص به کار برد.
بنابرای��ن از نارنج��ی می توانی��م در آرم و لوگو ش��رکت های که 

محصوالت برای گروه جوانان دارند نیز بهره ببریم.
رنگ قرمز، رنگ احساس

رن��گ قرمز در مورد همه چیز اس��ت. ش��ور و هیجان، عش��ق و 
آتش، س��رعت و تحریک، و رنگ بیان احس��اس قدرتمندی اس��ت. 
اگر بخواهیم رنگ قرمز ش��خصیت و نوعی از مفاهیم باال را برساند 

باید در هر دو زمینه محصول و تبلیغات استفاده و حمایت شود.
رن��گ قرمز نوعی مفهوم ض��رورت را نیز بیان می کند و می توانید 

در صنایع غذایی، سرگرمی و خرده فروشان از آن استفاده کنید.
رنگ بنفش رنگی برای اعتبار و اعتماد

رنگ لوکس، خالقیت و میل به پیش��رفت که در کنار استفاده از 
این رنگ در طراحی بنر، مش��تریان را دعوت می کند تا به کشف و 
کنجکاوی بیش��تری بپردازند. بنفش جسورانه است و غیرممکن را 
به ممکن تبدیل می کند، بنابراین شخصیت برند پشت چنین رنگی 

نیز باید همین روحیه پیشرو و خالقانه را داشته باشد.
رن��گ بنفش می توان��د از اعتبار خ��ود برای ش��رکت های تولید 
محص��والت ک��ودکان، بان��ک و دادوس��تد، بیم��ه و ش��رکت های 

مسئولیت  پذیر مایه بگذارد.
از صورتی برای تاثیرگذاری و مراقبت استفاده کنید

رنگ صورتی روشن، مناسب برای شرکت هایی است که شخصیت 
خریدار آنها دختران کوچک و نوجوان اس��ت. همچنین شرکت های 
آرایش��ی و بهداش��تی می توانند با این رنگ توج��ه بانوان را جلب و 

حس مراقبت را انتقال دهند.
قهوه ای رنگی با اصالت

قهوه ای رنگ آرامش، لوکس و کالس��یک و س��نتی است که طی 
دهه ها و صدها سال یک ثبات را حفظ کرده است.

اس��تفاده از قهوه ای در برندهایی ک��ه بر روی تاریخ غنی خود در 
صنعت تمرکز می کنند، استفاده می شود. مانند: مد، خرده فروشی و 

سرویس هایی که خدمات لوکس را ارائه می دهند.
رنگ آبی، رنگی اجتماعی

رنگ آرامش، احساس قدرت و اطمینان که از طرفی ثبات و اعتماد 
را برای برندها به ارمغان می آورد. رنگ آبی مناسب برای شرکت ها و 
تبلیغ محصوالت تکنولوژی و فناوری، بانک ها، شبکه های اجتماعی، 
رس��انه ها و دیگر صنایع که به دنبال اعتمادس��ازی هستند کاربرد 

دارد.
مطمئنا با ن��ام بردن برند های مانند سامس��ونگ، بانک صادرات، 
فیس بوک و توییتر لوگو و رنگ آبی آنها در ذهن تان نقش می بندد.

رنگ سبز، حس تازگی و طبیعت
رن��گ طبیعت، رش��د، رونق، صلح آمی��ز و آرام و گاهی به معنای 

ثروت شناخته می شود.
رنگ س��بز برای برند ها و محصوالتی که مربوط به صنایع غذایی 
و طبیع��ی و یا س��عی در القای ح��س تازه ب��ودن را دارد می تواند 

استفاده شود.
سیاه یعنی قدرت

از لحاظ فنی، س��یاه رنگ نیست، بلکه عدم وجود رنگ است، اما 
برند های زیادی از ترکیب رنگ س��یاه و سفید یا لوگوی سیاه ساده 

استفاده می  کنند.
رنگ سیاه پیام قدرت و اعتماد و پیچیدگی همراه با راز و کنجکاوی 
را به همراه دارد و با رنگ های سفید و زرد بسیار همنشین است. رنگ 
سیاه برای شرکت های با احساس قدرت و جسور، فناور، روزنامه نگاری 

و مجله و شرکت های ورزشی مناسب است.
رنگ سفید یادآور پاکی، خلوص نیت و سادگی

سفید نیاز مند پیدا کردن رنگی ترکیبی برای حفظ تعادل است و 
نمی تواند تنها بماند. رنگ س��فید در صنعت مراقبت های بهداشتی، 
صنعت داروهای پزش��کی و برند های فناوری اطالعات و تکنولوژی 
قدرتمند اس��تفاده می ش��ود. ببینید اپل چگونه از رنگ سفید برای 

طراحی بنر ها و تبلیغات استفاده می کند.
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ش��بکه های اجتماعی یکی از بهترین راه ها برای معرفی برندمان به مخاطب ها و 
عرضه محتوای جذاب به آنهاست. فعالیت در شبکه های اجتماعی فقط معطوف به 
بارگذاری محتوا در زمان دلخواه مان نیس��ت. در شبکه های اجتماعی برخی زمان ها 

برای بارگذاری مطلب مناسب تر هستند. 
ب��ا این وضع، بهترین زمان برای بارگذاری محتوا در ش��بکه های اجتماعی کدام 

است؟
متاس��فانه، پاسخ کامل و یگانه ای در این زمینه وجود ندارد. مردم در ساعت های 
مختلفی به پلتفرم های اجتماعی س��ر می زنند. همچنین برندها نیز شاید زمان ها و 
روزه��ای متفاوتی را تحت عنوان »بهترین زمان برای بارگذاری مطلب« مش��اهده 
نمایند. به عنوان مثال، در حالی که توییت ها در پلتفرم توییتر معموال ساعت شش 
بعدازظهر )به وقت محلی( بهترین عملکرد را دارند، پست های پینترست ساعت دو 

صبح بیشترین جذب مخاطب را خواهد داشت. 
نکته مهم در مورد آنچه در س��طر باال گفته ش��د، عدم اتخاذ ساعت های فوق به 
عنوان زمان مناسب برای برندمان است. زمان مناسب برای محتوای برند ما بستگی 
ب��ه پلتفرم میزبان ، نحوه فعالیت مخاط��ب هدف مان در پلتفرم مورد نظر، موقعیت 
جغرافیایی و زمان محلی دارد. به عالوه یکی از مهم ترین المان ها در زمینه موفقیت 

برندمان اهداف بازاریابی مان است. 
امروزه اطالعات و مقاله های زیادی در سطح اینترنت پیرامون بهترین زمان برای 
بارگذاری مطلب در اینستاگرام، فیس بوک، توییتر، لینکدین و پینترست وجود دارد. 
خوشبختانه موسسه مطالعاتی CoSchedule اخیرا پژوهش گسترده ای با استفاده 
از بان��ک اطالعات��ی خود و ترکیب اطالعات کاربردی موج��ود در اینترنت پیرامون 
موضوع مورد نظر ما انجام داده اس��ت. نتیجه این پژوهش وس��یع ارائه فهرس��تی 
کارب��ردی در زمینه زمان مناس��ب برای بارگذاری محتوا در ش��بکه های اجتماعی 
مش��هور است. مزیت اصلی پژوهش CoShedule عالوه بر وسعت اطالعات مورد 
اس��تفاده آنها در طبقه بندی زمان مطلوب براس��اس نوع کس��ب وکار برندهاس��ت. 
کسب وکارها و صنعت هایی که این موسسه مورد بررسی قرار داده، عبارت است از:

• B۲C )کسب وکارهایی که به طور مستقیم با مشتریان در ارتباط هستند(
• B۲B )کسب وکارهایی که به جای مشتری نهایی با سایر کسب وکارها در ارتباط 

هستند(
• شرکت های تولید نرم افزار

• صنعت بهداشت
• مطبوعات

• موسسه های تحصیالت تکمیلی
با توجه به اینکه بس��یاری از کسب وکارها به سرعت در حال توسعه و مواجهه با 
افزایش سریع شمار مخاطب های شان هستند، تنظیم زمان مناسب برای بارگذاری 
مطلب در شبکه های اجتماعی بدل به یک بحران بزرگ شده است. به ویژه در مورد 

کشورهایی که دارای چند زمان رسمی مختلف هستند.
برای ش��روع اج��ازه دهید نگاهی به بازار ایاالت متحده بیندازیم. در این کش��ور 
۷۵درصد از مردم در موقعیت زمانی ش��رقی و مرکزی قرار دارند. با این حساب اگر 
بازار هدف برند ما ایاالت متحده باشد، دسترسی به مخاطب فقط از طریق توجه به 

موقعیت زمانی شرقی و مرکزی ممکن خواهد بود. 
اگ��ر برند م��ا قصد جلب توجه کارب��ران آمریکایی را دارد، بای��د اندکی پیرامون 
موقعیت زمانی آنها مطالعه کند. با این حال آیا واقعا بررسی موقعیت زمانی کاربران 
کافی خواهد بود؟ پاسخ منفی است. ما عالوه بر موقعیت زمانی کاربران باید پلتفرم 
مورد عالقه ش��ان را نیز پیدا کنیم. خوش��بختانه چنین اطالعات به راحتی در دل 
پژوهش های��ی نظیر »چکیده پژوه��ش جهانی پیرامون ش��بکه های اجتماعی« یا 

آمارهای ساالنه موسسه Digital Global Overview قرار دارد. 
در ادامه این مقاله به بررسی بهترین زمان ها برای بارگذاری پست در شبکه های 

اجتماعی براساس مطالعه موسسه CoSchedule خواهیم پرداخت. 
بهترین زمان بارگذاری محتوا در اینستاگرام

اینس��تاگرام یکی از برنامه های اصلی برای هر کاربر گوش��ی های هوشمند است. 
نزدی��ک به ۶٠درصد از مردم ای��االت متحده به صورت روزانه از این اپ اس��تفاده 
می کنند. گرایش طبیعی بس��یاری از برندها تلقی س��اعت های غیرکاری به عنوان 
اوج حضور کاربران در شبکه های اجتماعی است. به منظور فهم زمان مناسب برای 

بارگذاری مطلب در شبکه های اجتماعی به نکات ذیل توجه کنید:
• ب��ه ط��ور میانگین، بهترین زمان ب��رای بارگذاری مطلب در اینس��تاگرام برای 

کس��ب وکارهای مختلف یک بعد از ظهر تا پنج عصر اس��ت. این زمان ها به ترتیب 
مطابق با وقت ناهار و پایان کار روزانه است. 

• سازمان های B۲B بهترین فرصت ممکن برای جلب نظر کاربران را بین ساعت 
١۲ ظهر تا یک بعد از ظهر، پنج تا شش عصر و حتی زمان های دیرتر نظیر ۸ تا ۹ 
شب را دارند. این زمان ها معموال هنگام استراحت میان کار یا اوقات فراغت کاربران 

مد نظر این سازمان ها محسوب می شود. 
• بهترین روز برای بارگذاری مطلب در اینستاگرام )با احتساب تمام کسب وکارها( 

جمعه است.
بهترین زمان بارگذاری محتوا در فیس بوک

م��ردم از گوش��ی های هوش��مند و رایانه های ش��خصی برای ورود به حس��اب 
فیس بوک شان استفاده می کنند. نکته جالب در مورد کاربران فیس بوک حضورشان 
در این پلتفرم در زمان کار و اوقات فراغت اس��ت. البته شیوه استفاده از فیس بوک 
تا حد زیادی بستگی به نوع کاربر و سلیقه اش نیز دارد. پیرامون زمان مناسب برای 

بارگذاری مطلب در فیس بوک باید به نکات ذیل توجه داشت:
• ب��ه ط��ور میانگین، بهترین زمان بارگ��ذاری مطلب در فیس ب��وک برای اغلب 
کسب وکارها ساعت ۹ صبح است. در این زمان مردم تازه شروع به کار کرده و برای 

نخستین بار به اکانت فیس بوک شان سر می زنند. 
• پلتفرم فیس بوک ساعت اوج حضور کاربران را بار دیگر بین ١١ صبح تا ١۲ظهر 
تجربه می کند. این زمان مطابق با صرف ناهار در اغلب کسب وکارها خواهد بود. به 
این ترتیب با ارائه محتوای مناس��ب توجه ش��مار عظیمی از کاربران فیس بوک در 

زمان ناهار را جلب کنید. 
• بین س��اعت سه تا چهار بعدازظهر موقعیت مناسبی برای سازمان های B۲C و 
B۲B ب��ه منظور بارگذاری مطلب فراهم می ش��ود. اگر در این زمینه فعالیت دارید، 
هرگز این س��اعت را از دست ندهید. به طور معمول در این سا عت ها زمان بیکاری 

بیشتری برای کارمندان وجود دارد. 
• ش��اید صحب��ت از روزی خاص به عنوان بهترین روز برای بارگذاری پس��ت در 
فیس بوک عجیب به نظر برسد. در هر صورت این پلتفرم شمار بسیار باالیی کاربر را 
میزبانی می کند. با این حال میانگین ساعت های حضور کاربران جهانی در فیس بوک 
بیانگر مزیت روز جمعه برای اغلب برندها در کسب وکارهای گوناگون است، بنابراین 

روز جمعه را هرگز از دست ندهید. 
بهترین زمان بارگذاری محتوا در توییتر

به مانند فیس بوک، مردم به وس��یله گوش��ی هوشمند و رایانه شخصی از توییتر 
استفاده می کنند. همچنین مردم تمایل زیادی به فعالیت در فیس بوک هم در زمان 
کار و هم اوقات فراغت دارند. در اینجا نیز ش��یوه اس��تفاده از توییتر تا حد زیادی 
بستگی به سلیقه و عادت های کاربران دارد. با این حال اغلب مردم از توییتر به عنوان 
یک خبرنامه اس��تفاده می کنند. به این ترتیب در هر زمان بیکاری، هرچند کوتاه، 
مردم س��ری به دنیای توییت ها می زنند. به این ترتیب به سرعت در جریان آخرین 
اخبار و اتفاق ها قرار می گیرند. البته همیش��ه هدف کاربران آگاهی از اخبار عمومی 
نیست. گاهی اوقات آنها برای مشاهده محتوای تازه سلبریتی های مورد عالقه شان 
وارد توییتر می ش��وند. به طور کلی پیرامون زمان مناسب برای بارگذاری مطلب در 

توییتر باید نکات ذیل را به یاد داشت:
• زمان های مناسب برای بارگذاری توییت نزدیک ۸ تا ١٠ صبح است. همچنین 
ساعت ۶ تا ۹ شب هم زمان مطلوبی خواهد بود. چنین ترکیب زمانی معنای خاصی 
دارد. در حقیقت کاربران به هنگام صبح و عصر تمایل بیشتری به حضور در توییتر 

نشان می دهند. 
• ش��رکت های فعال در زمینه B۲C دامنه زمانی بس��یار وسیعی برای بارگذاری 
مطلب دارند. به این ترتیب ساعت ۸ تا ١٠ صبح، ١۲ ظهر و در نهایت ۷ تا ۹ عصر 
برای این برندها مطلوب خواهد بود. پیشنهاد من انتخاب یکی از زمان های فوق به 

جای اختصاص سه مطلب برای هر کدام از آنهاست. 
• اگ��ر هدف اصلی ش��ما از انتش��ار مطل��ب در توییتر افزایش ش��مار باز توییت 

محتوای تان است، انتخاب زمان ۵ تا ۶ عصر هوشمندانه خواهد بود. 
• برای ش��رکت های فع��ال در زمین��ه B۲C بهتری��ن روز انتش��ار توییت آخر 
هفته هاس��ت. ش��رکت های B۲B نیز در همین زمان فرصت های مطلوبی خواهند 
داشت. آیا چنین همپوشانی میان زمان مناسب برای دو گونه متفاوت شرکت های 
تصادفی است؟ اگر منطقی به قضیه نگاه کنیم، آخر هفته ها ما زمان بیشتری برای 
تمرکز بر روی خرید داریم. در این میان تفاوتی بین مردم عادی و شرکت ها نیست. 

بهترین زمان انتشار محتوا در لینکدین
نزدی��ک به ۲۵درصد از افراد بالغ آمریکای��ی در پلتفرم لینکدین عضویت دارند. 
شاید در نگاه نخست این میزان از عضویت در یک شبکه اجتماعی بسیار اندک به 

نظر برسد. با این حال باید به جلوه تخصصی لینکدین توجه داشته باشیم، بنابراین 
تمام کاربران لینکدین در طول زمان کاری و اوقات فراغت با اهداف کاری وارد این 
پلتفرم می شوند. بدون تردید لینکدین در مقایسه با سایر شبکه های اجتماعی مورد 
بررسی در این مقاله کمترین میزان کاربر را دارد. با این حال زمینه تخصصی فعالیت 
کاربرانش آن را در میان مهم ترین گزینه ها برای هر برندی قرار داده است. به هنگام 

فعالیت در لینکدین نکات ذیل را مد نظر داشته باشید:
• توجه اصلی ش��ما به هنگام بارگذاری پس��ت باید بین س��اعت ١٠ صبح تا ١۲ 

ظهر باشد. 
• ش��رکت های فعال در زمینه B۲C، مطبوعات و موسسات آموزش عالی دامنه 
انتخاب گسترده ای دارند. بر این اساس ساعت ١۲ ظهر، ۸ و ١٠ صبح باید به ترتیب 
در اولوی��ت قرار گیرد. در چنین زمان هایی اغلب کاربران لینکدین حضور فعالی در 

پلتفرم دارند. 
• پیرام��ون روز مناس��ب ب��رای بارگذاری مطل��ب در لینکدین، عل��ی رغم تمام 
تفاوت های موجود، سه ش��نبه بهترین گزینه خواهد بود. اگر در این زمان ها آنالین 
شوید، شانس تان برای دستیابی به موفقیت و جلب نظر مخاطب بیشتر خواهد شد. 

بهترین زمان برای بارگذاری محتوا در پینترست
ش��اید صحبت از تفاوت های جنسی در اس��تفاده از شبکه های اجتماعی چندان 
کارب��ردی به نظر نرس��د، ب��ا این حال برندها ب��ا توجه به چنین آماری دس��ت به 
شخصی س��ازی گس��ترده محتوای ش��ان برای دریافت نتیجه بهتر می زنند. به این 
ترتیب براس��اس پژوهش موسس��ه Hubspot بیش��تر کاربران پلتفرم پینترست 
خانم ها هس��تند. همچنین باید توجه داش��ت که ۲۹درص��د از اعضای این پلتفرم 
روزانه بیش از یک مرتبه به اکانت شان سر می زنند. بنابراین در اینجا ما با پلتفرمی 
پرطرفدار مواجه هستیم، اما به راستی چرا پینترست تا این حد محبوب است؟ شاید 
در نگاه نخس��ت تفاوتی میان پینترست و س��ایر شبکه های اجتماعی تصویرمحور، 
به ویژه اینس��تاگرام، مش��اهده نکنیم. با این حال ویژگی های��ی نظیر امکان ارجاع 
مستقیم به منبع عکس، بارگذاری کیفیت های بهتر از تصاویر و گیف ها و همینطور 
امکان ساخت کلکسیون هایی از تصاویر کاربران مختلف و به اشتراک گذاری شان با 
دیگران فضای پینترست را به کلی منحصر به فرد کرده است. به همین دلیل اغلب 
کاربران فعال پینترست عالقه چندانی به استفاده از اینستاگرام یا اسنپ چت نشان 
نمی دهند. اگر قصد اس��تفاده از پینترس��ت برای اهداف بازاریابی برندتان را دارید، 

توصیه های زیر را در ذهن داشته باشید:
• بهترین زمان برای بارگذاری مطلب در پینترس��ت دو فرمت کلی دارد. نخست 
هنگام بعد از نظر و بین ساعت ۸ تا ١١ و سپس ۲ تا ۴ صبح بهترین گزینه ها برای 
برندها خواهد بود. البته در اینجا ما با کاربران متفاوتی مواجه هستیم. تصور اینکه 
هم��ه کاربران در بعد از ظهر و اول صبح به اکانت ش��ان س��ر بزنن��د، اندکی اغراق 
خواهد بود. به این ترتیب دسته ای از کاربران بعد از ظهر و تعدادی دیگر آخر شب 
)ابتدای صبح( را ترجیح می دهند. خوش��بخانه در مورد پینترس��ت نیاز چندانی به 
رعایت محدوده زمانی محلی نیس��ت. به این ترتیب فقط باید ساعت جهانی را الگو 

قرار دهیم.
• بدون تردید تهیه محتوا برای پینترست دشوارتر از هر شبکه اجتماعی دیگری 
خواه��د بود. این امر عمدتا ب��ه دلیل عدم امکان جس��ت وجوی برخی از پین های 
بس��یار پیچیده در موتور جست وجوی داخلی این پلتفرم است. همچنین الگوریتم 
جست وجوی پینترست در موارد بسیار اندکی تبلیغات را می پذیرد، بنابراین در اینجا 
بای��د فکر تبلیغات را تا حد زیادی از ذهن مان خ��ارج کنیم. اتکا به تولید محتوای 
جذاب تر و دارای هماهنگی بیش��تر با س��لیقه کاربران کلی��د موفقیت برندمان در 

پینترست خواهد بود. 
آنچ��ه در بخش های قبل مورد بررس��ی ق��رار گرفت، حاصل پژوهش موسس��ه 
CoShedule، دامن��ه وس��یعی از اطالع��ات مفی��د دیگ��ر و مطالعات موسس��ه 
Hubspot بود. با رعایت نکات فوق برند ما تا حد زیادی توجه کاربران پلتفرم های 
پنج گانه مورد نظر را جلب خواهد کرد. وقتی ما از ساعت و روز مورد عالقه کاربران 
برای حضور در پلتفرم های مختلف آگاهی داش��ته باش��یم، فرآیند جلب نظرشان 
راحت تر خواهد ش��د. همچنین ش��انس ما برای ف��روش محصوالت مان به صورت 
آنالین هم افزایش چش��مگیری می یابد. با این حال شاید در برخی از موارد برند ما 
عادت خاصی را در طول زمان برای کاربران ایجاد کرده باش��د. به عنوان مثال، اگر 
برند شما محتوای ویدئویی ویژه ای را هر جمعه بارگذاری کرده و کاربران به مشاهده 
آن در جمعه ها عادت دارند، تغییر روز مورد نظر به هیچ وجه منطقی نخواهد بود. 
در ه��ر صورت ب��ا این کار تالش های ما برای ایج��اد عادتی در مخاطب های مان به 

هدر خواهد رفت.
hubspot :منبع

دالیل شکست بازاریابی محتوایی و چگونگی 
اجتناب از آنها

اگر دس��تی بر آتش کسب وکار داشته باش��ید، حتما با مزایای بازاریابی 
محتوایی آش��نا هس��تید. بازاریابی محتوایی یک کاتالیزگر مناس��ب برای 
رسیدن به هدف است و می تواند ترافیک را به سایت روانه کند. همچنین با 
استفاده از بازاریابی محتوایی می توانید دستاوردهای خود را گسترش دهید. 
البته بااین وجود، برخی کسب وکارها گزارش می دهند که بازاریابی محتوایی 
برای آنها به طور کلی کارس��از نیس��ت و یا حداقل آن تاثیر مورد انتظار را 
نداشته است. در این مقاله به عمده ترین دالیل شکست کمپین های بازاریابی 
محتوایی خواهیم پرداخت. همچنین روش های اجتناب از این شکست ها را 

نیز با شما به اشتراک می گذاریم.
محتواهای شما بیش ازحد کوتاه هستند

تاکنون هیچ  کسی نتوانسته است مقدار کلمات مطلوب برای یک محتوا 
را مشخص کند. طول محتوا به فاکتورهای متنوعی بستگی دارد که ازجمله 
آنه��ا می توان به موضوع، مخاطبان، نحوه و محل ترویج محتوا اش��اره کرد. 
برای مثال، ما در آژانس بازاریابی دیجیتال اغلب سعی می کنیم پست های 
آموزش جامع با حجم بیش از ١٠٠٠ کلمه را جمع آوری کنیم. مقدار زمان 
الزم برای خواندن این پس��ت ها حدود ۵ دقیقه اس��ت. تاکن��ون بازاریابان 
متع��ددی اقدام به آزمایش مقدار کلمات مطل��وب برای بازاریابی محتوایی 
کرده اند که البته این تالش ها تاکنون به یک نتیجه منس��جم و مش��خص 
ختم نشده است. اما به طورکلی می توان این طور استنتاج کرد که محتواهای 
بلند، بهتر هس��تند. تحقیق serpIQ مشخص کرد که بهترین طول برای 
 Searchmetrics ،اغلب پست های وبالگی ١۵٠٠ کلمه است. از آن طرف
پیشنهاد می کند که حجمی بین ١١٠٠ تا ١۳٠٠ کلمه را برای محتواهای 
خود در نظر بگیرید. اگر محتواهای شما از این مقدار کوتاه تر باشند، ممکن 
اس��ت رتبه بندی نشوند و درصد تعامل و به اشتراک گذاری آنها نیز کاهش 
یابد. چگونه این مشکل را حل کنیم: کیفیت محتوا همیشه از طول محتوا 
مهم تر است. همچنین محتواهای طوالنی تر می توانند ابعاد وسیع تری از یک 
موضوع را پوش��ش دهند. پیشنهاد ما این است که برای هر پست وبالگی، 
حداقل ١١٠٠ کلمه را در نظر بگیرید. برای پست های همیشه سبز، حداقل 

طول مطلب باید ١۵٠٠ تا ۲٠٠٠ کلمه باشد.
محتوای شما متمایز نیست

امروزه تقریبا تمامی کس��ب وکارها به نوعی ب��ا بازاریابی محتوایی درگیر 
هس��تند. این جامعیت بازاریابی محتوایی معنای دیگری نیز دارد و آن این 
اس��ت که رقابت در این حوزه روز به روز در حال سخت تر شدن است. یکی 
از دالی��ل کاهش لینک دهی و به اش��تراک گذاری محتواهای آنالین را نیز 
شاید بتوان همین افزایش تعداد کمپین های بازاریابی محتوایی دانست. این 
رقابت تنگاتنگ به این معنا است که محتواهای شما برای زنده ماندن باید 
منحصربه فرد و ارزشمند باشند و همچنین بتوانند تمامی شکاف های موجود 
در صنعت ش��ما را پوش��ش دهند. چگونه این مشکل را حل کنیم: یکی از 
اصلی ترین چالش ها در ایجاد محتواهایی موفق این است که ایده هایی ناب 
برای محتوا پیدا کنید؛ ایده هایی که پیش تر توسط هیچ  کسی پوشش داده 
نش��ده اند. برای پیدا کردن ایده های محتوا روش ه��ای متنوعی وجود دارد 
که ازجمله آنها می توان به جس��ت وجو در شبکه های اجتماعی، انجمن ها، 

خواندن کتاب و مجالت روز، خواندن محتواهای رقبا و . . . اشاره کرد.
برنامه ای برای محتوا ندارید

بس��یاری از مالکان کس��ب وکارها فکر می کنند ک��ه می توانند به صورت 
پراکنده پس��ت هایی را در وبالگ و شبکه های اجتماعی خود منتشر کنند 
و نتایج خوبی نیز به دس��ت آورند، اما متاسفانه این استراتژی، یا بهتر است 
بگویم فقدان اس��تراتژی، ضررهای زیادی را متوجه کس��ب وکار می سازد. 
مداومت کلید ایج��اد اعتماد در بازاریابی محتوایی اس��ت. اگر طرفداران و 
فالوورهای شما فقط در زمانی که چیزی برای فروش یا ترویج داشته باشید 
به شما گوش کنند، قطعا تعداد آنها روز به روز کاهش خواهد یافت و به تبع 
آن نیز ترافیک و میزان تعامل مسیر سقوط را در پیش می گیرند. چگونه این 
مش��کل را حل کنیم: یک استراتژی بازاریابی محتوایی مشخص کنید و به 
آن پایبند بمانید. در نظر داشته باشید که این استراتژی بهتر است مداومت 
داشته باشد، حتی اگر مجبور باشید کمتر از حد معمول پست منتشر کنید. 
این استراتژی شما باید نوع و فرکانس انتشار محتوا را در بر بگیرد. همچنین 
اهداف بازاریابی محتوایی، معیارهای آن و چگونگی سنجش بازگشت سرمایه 

نیز باید در این استراتژی مشخص شوند.
محتوای شما برای جست وجو بهینه سازی نشده است

در س��ال های اخیر ش��اهد انتش��ار گزارش هایی مبنی بر پیشی گرفتن 
ش��بکه های اجتماعی از جس��ت وجوها در زمینه ارجاع ترافیک به س��ایت 
بوده ایم، اما براس��اس گزارش SimilarWeb در سال ۲٠١۶، جست وجو 
می تواند ١٠ برابر بیش��تر از ش��بکه های اجتماعی ترافیک را به سایت های 
خرید اینترنتی روانه کند. حتی اگر اوضاع بس��یار مناس��بی در شبکه های 
اجتماعی دارید، بازهم س��ایت ش��ما باید با کلمات کلی��دی محبوب برای 
موتورهای جست وجو سئو شود. یکی از بخش های این تغییر، بهینه کردن 
محتواها برای موتورهای جست وجو است. چگونه این مشکل را حل کنیم: 
هر بخش از محتوایی که ایجاد می کنید باید برای جس��ت وجو بهینه  شده 
باشد. استراتژی های On-page مانند استفاده از کلمات کلیدی در تایتل 
تگ، هدینگ، URL، خاصیت alt تصاویر و در سراس��ر محتوا می تواند به 
کمک ش��ما بیاید. عالوه بر این، باید مطمئن ش��وید که س��ایت شما برای 
جست وجوهای موبایلی نیز بهینه شده است. همچنین از لینک های داخلی 
برای توزیع برابر لینک در سایت خود بهره گرفته اید. همچنین سعی کنید در 
محتواهای خود به منابع معتبر خارجی لینک بدهید تا اثبات کنید محتوای 

شما قابل اعتماد است.
محتوای شما بیش ازحد برای جست وجو بهینه سازی شده است

به غیر از بهینه نکردن محتوا برای جس��ت وجو، مشکل دیگری که وجود 
دارد، بیش ازحد بهینه کردن محتوا برای موتورهای جست وجو است. بهینه 
کردن بیش ازحد محتوا نه تنها می تواند باعث پنالتی شدن سایت شود، بلکه 
می تواند محتوا را نیز ساختاربندی نشده و غیر مطابق با نیازهای کاربر نشان 

دهد.
ازجمله مثال های بهینه سازی بیش ازحد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ایجاد محتواهای کوتاه برای هدف  قرار دادن کلمات کلیدی خاص
• استفاده از کلمات کلیدی غیرمرتبط در محتوا برای رتبه گرفتن

• اس��تفاده از آنکر تکس��ت های غیرمرتبط با لینک به صفحات دیگر در 
سایت

چگونه این مش��کل را حل کنیم: از جس��ت وجوی کلمات کلیدی برای 
پی��دا کردن موضوع برای محتواهای خود اس��تفاده کنید. به جای نوش��تن 
محتواهایی به قصد هدف قرار دادن کلمات کلیدی خاص، از کلمات کلیدی 
برای برجس��ته کردن محتوا و پوش��ش موضوعاتی که افراد به خواندن آنها 

تمایل دارید، استفاده کنید.
daartagency :منبع
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ویژگی های رهبران برتر امروز؛ ذهنیت 
دیجیتال

رهبران برتر، گرایش به جس��ت وجوی روش هایی برای بهره گیری 
از فناوری های دیجیتال برای کسب مزیت رقابتی دارند.

اگر می خواهید رهبری بزرگ باشید، قطعاً باید ذهنیت دیجیتالی 
خود را توس��عه دهید. این تنها راهی اس��ت که می توانید از طریق 
آن به کس��ب وکار خود در حداکث��ر بهره برداری از فناوری های داده 
و اطالعات در دستیابی به رشد و سودآوری کمک کنید. می پرسید 

چرا؟
ای��ن روزها فناوری ه��ای دیجیت��ال و رس��انه در همه جا موجود 
اس��ت. ما از آنها برای انجام وظایف، برقراری ارتباط، همکاری، حل 
مش��کالت، اش��تراک گذاری محتوا و ایجاد دانش استفاده می کنیم. 
این فناوری، س��تون فقرات اج��رای فعالیت ها به ص��ورت اثربخش، 

کارآمد و انعطاف پذیر است.
هر ش��رکت نیازمند رهبرانی اس��ت که ظرفیت اینترنت اش��یاء، 
رس��انه های اجتماع��ی، کالن داده ه��ا، هوش مصنوع��ی و تجزیه و 
تحلی��ل داده را درک می کنند. عالوه  ب��ر این، یک رهبر مقتدر باید 
تمایل به ترکیب این فناوری های دیجیتال با هم را داش��ته باشد تا 
بتواند نتایج مطلوب را کس��ب کرده و ارزش پنهان آنها را در درون 

شرکت های شان آشکار کنند.
ضع��ف در مدیریت این فناوری موجب از دس��ت رفتن فرصت ها و 
ریسک از دست دادن بازار می شود. برای این منظور ابزارهای ارزیابی 
ذهنیت دیجیتالی ایجاد ش��ده که باید بخشی از هر برنامه استخدام 

یا ارتقای مدیران باشد.
ی��ک ذهنیت دیجیتال مناس��ب لزوم��اً تضمین کنن��ده  موفقیت 
نیس��ت؛ بااین حال، موقعیت شما را به عنوان یک همیار عالی تثبیت 
می کند. به طور مشابه، هرگونه نقصی که از طریق ارزیابی شناسایی 
ش��ود، به فرد )و سازمان( در ایجاد یک برنامه  توسعه کمک می کند 

تا نقاط ضعف را برطرف سازد.
به ط��ور خاص، ش��ما به دنبال ای��ن پنج ویژگ��ی در رهبران خود 
هس��تید. ویژگی های زیر نش��ان می دهن��د که آیا ف��رد از ذهنیت 
دیجیت��ال »مناس��ب« برای ایجاد یک تفاوت در کس��ب وکار ش��ما 

برخوردار است یا خیر.
1. کنجکاوی

چارچوب ذهنی دیجیتال نیازمند تفکری باز اس��ت. رهبران امروز 
نیاز به اش��تیاق درک همه  توانمندی های فراهم شده توسط فناوری 
دارن��د و باید بتوانند با هنر به کارگیری امکانات فناوری، انرژی خود 

را افزایش دهند. جیمز کر، نویسنده مقاله نقل می کند:
وقتی اولین بار به محیط کار وارد شدم، یک مربی با ذهن کنجکاو 
داش��تم که همیش��ه از ایده های جدید اس��تقبال می کرد، در مورد 
فردی که آن ایده را ارائه می کرد، زود قضاوت نمی کرد. او همیش��ه 
از من می پرسید: »چگونه می توان از تکنولوژی برای بهترکردن این 

کار استفاده کرد؟
۲. پذیرش ابهامات

فن��اوری دیجیت��ال هم��واره در ح��ال تکام��ل اس��ت. درنتیجه، 
عدم اطمین��ان و ابهام زیادی در این حوزه وجود دارد. رهبران امروز 
باید به راحتی در ناحیه  خاکس��تری عمل کنن��د و به طور مداوم در 
روش های جدید استفاده از فناوری برای ارتقای مشارکت کارکنان، 

رضایت مشتریان و به دست  آوردن مزیت رقابتی پیشگام باشند.
اس��تیو جابز در مناطق خاکس��تری بس��یار راح��ت و خوب عمل 
می ک��رد. او برای خل��ق یک تلف��ن به ظاهر غیرمعمول ک��ه بتواند 
موسیقی پخش کند، عکس بگیرد و به اینترنت دسترسی پیدا کند، 

دیگر باید چه تالشی می کرد؟
3. مهارت تکنولوژیک

نیازی نیس��ت که رهبران در اس��تفاده از فناوری پیشگام باشند، 
هرچن��د که داش��تن خصیص��ه  پیش��گام بودن عالی خواه��د بود؛ 
بااین حال، رهبران باید استفاده از تکنولوژی جدید را تمرین کرده و 
هیچ ترس��ی از به کارگیری تکنولوژی های ناآشنا نداشته باشند. این 

خصیصه بخش مهمی از رهبری در عصر دیجیتال است.
4. مطلع از فناوری های دیجیتال

انتظ��ار می رود که رهبران امروز به معماران در راه حل های جدید 
دیجیتالی برای کس��ب وکار خود کمک کنن��د، بنابراین آنها باید از 
آنچه در دس��ترس اس��ت، آنچه فن��اوری ارائه می ده��د و چگونگی 
اس��تفاده از آن برای تحول کسب وکار آگاه باشند. این تنها راه برای 
رهبران اس��ت تا به طور فعال فن��اوری را در جریان کار روزانه  خود 

ادغام کنند.
ش��ما در حال حاضر با مش��تریانی کار می کنید که ممکن اس��ت 
از لحاظ اطالعات دیجیتالی مطلع ترین افرادی باش��ند که تابه حال 
مالقات کرده اید. آنها آخرین ابزارها و اپلیکیشن ها را در مشت خود 
دارن��د و می دانند چگونه از آنها به بهترین نحو اس��تفاده کنند. این 
خصیص��ه آنها را به رهبرانی فوق  العاده ب��رای عصر دیجیتال تبدیل 

می کند.
به همی��ن ترتی��ب، درک ارزش داده ه��ا و نحوه  ایج��اد آن، کلید 
آزادک��ردن ظرفیت ه��ای کس��ب وکار اس��ت. از طری��ق ترکی��ب 
تکنولوژی ه��ای دیجیتال��ی و بینش های اطالعاتی جدید اس��ت که 
راه حل های بنیادی برای ش��رکت ها ایجاد می ش��ود. ام��روز نیاز به 

شناخت دانش عملی برای انجام کار مورد نیاز در فردا است.
5. آینده نگری

یک رهبر با ذهنیت دیجیتال برتر دارای یک تمرکز خدشه ناپذیر 
بر آینده اس��ت. آنها کسب رضایت مشتریان را در اولویت قرار داده 
و همیشه در حال فکرکردن به راه های بهتر برآورده کردن انتظارات 

آنها از طریق استفاده  مناسب از تکنولوژی هستند.
جف بزوس آش��کارا متمرکز بر آینده اس��ت. او همیش��ه روبه جلو 
عمل کرده و در حال شناس��ایی روش های جدید و جالب اس��تفاده 
از تکنولوژی برای کس��ب رضایت کامل مش��تری است. چشم انداز 
استارتاپ بلواوریجین، زندگی و کار کردن میلیون ها نفر از مردم در 

فضا است. این یعنی آینده نگری!
تم��ام این پنج ویژگی نش��ان دهنده  پایه های ذهنیت »درس��ت« 
دیجیت��ال برای اثربخ��ش بودن در دنیای کس��ب وکار رقابتی امروز 
اس��ت. شما نیاز به شناس��ایی و توس��عه رهبران نوآور، کارآفرین و 
منتقد دارید که تمایل دارند تا آینده را از طرف کس��ب وکار خود به 
جل��و ببرند. آنها با ترکیب و مهار فناوری های دیجیتال به روش های 

جدید و هیجان انگیز آینده را تعریف خواهند کرد.
INC/zoomit :منبع

رهبری
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به گمان بسیاری از افراد برندهای بزرگ و چندملیتی هیچ رقیب جدی در سراسر 
دنی��ا ندارن��د. اگرچه این فرض پیش زمینه های کمابیش درس��تی دارد، با این حال 
واقعیت به گونه دیگری اس��ت. برندهای بزرگ جهان��ی در بازار ١.۲ تریلیون دالری 
صنعت محصوالت سریع مصرف )Consumer Pachaged Goods( به تازگی 
شاهد ظهور رقبای جدی در برخی از کشورها هستند. نکته جالب در مورد این خیز 
وقوع اش در کشورهای کمتر مورد انتشار مانند چین، اندونزی، هند و برزیل است. به 
این ترتیب تقریبا تمام برندهای بزرگ به خوبی زنگ خطر حضور قدرتمند برندهای 
کوچک و محلی را احس��اس می کنند. نمود بارز حض��ور پررنگ برندهای محلی از 
دست رفتن شمار قابل توجهی از مشتریان برندهای جهانی در طول سال های اخیر 
است. بدون تردید در چنین شرایطی هر کسب وکاری باید واکنشی درخور نسبت به 
تحوالت داشته باشد. با این حال از نظر کارشناسی واکنش برندهای جهانی در برابر 

خیزش برندهای محلی چندان ساده نخواهد بود. 
بازارهای کاالهای ضروری در طول چند دهه اخیر قلعه محکمی برای برندهای 
بزرگ در صنعت محصوالت س��ریع مصرف مانند کولگیت، آُون، آکس��ه و اوالی 
بوده اس��ت. با این حال در طول س��ال های اخیر برندهای محلی به تدریج قلعه 
ش��رکت های بزرگ و چندملیتی را تس��خیر کرده اند. در چی��ن، اندونزی و هند 
چنی��ن روندی با رش��د س��الیانه ۹درص��دی برندهای بزرگ در طول ١٠ س��ال 
گذش��ته ش��روع شد. برزیل نیز س��االنه ۳درصد رش��د برندهای بزرگ و جهانی 
را در ١٠ س��ال اخی��ر به خود دید. با این حال همه ای��ن آمارهای امیدوارکننده 
ب��ا ظهور برندهای محلی معنای خود را از دس��ت داده اس��ت. وضعیت برندهای 
بین المللی در کش��ورهایی نظیر چین و اندونزی بس��یار اس��فبار است. براساس 
مطالعه موسس��ه Accenture، در طول ١٠س��ال گذشته سه برند برتر جهانی 
در زمینه محصوالت س��ریع مصرف بیش از ۵درصد از س��هم بازارشان در چهار 
کش��ور مذکور را از دس��ت داده اند. نکته بس��یار مهم درخصوص این روند رو به 
رشد برندهای جهانی توسعه وسایل ارتباطات جمعی، تبلیغات برندهای بزرگ و 
پیش بینی کارشناس ها پیرامون افزایش تقاضای بازارهای سنتی برای محصوالت 
برنده��ای بزرگ اس��ت. به این ترتیب حت��ی افرادی که به تازگ��ی از نظر مالی 
مس��تقل شده اند )این گروه تمایل بیش��تری به خرید محصوالت برندهای بزرگ 
نش��ان می دهد( نیز در برخی از موارد محصوالت برندهای محلی را به برندهای 

بزرگ ترجیح می دهد.
در بازاره��ای چین، اندون��زی، هند و برزیل برندهای کوچک و محلی بس��یار 
قدرتمند هس��تند. توجه داش��ته باش��ید که در س��ال ۲٠١۷، ۷۵درصد از س��ه 
برنده��ای برتر در بازارهای مورد بررس��ی ما ش��امل برنده��ای کوچک و محلی 
بوده اند. به عنوان مثال، برندهایی نظیر وینی دئودورانت در هند یا برند بهداشتی 
چاندو تنها پس از پنج سال فعالیت رسمی به جمع ١٠ برند برتر کشورهای خود 
پیوس��ته اند. بدون تردید برندهای بزرگ برای رقابت موثرتر با رقبای محلی شان 

باید معنای چنین رشد سریعی را به خوبی درک کنند. 
برنده��ای محلی که بر روی دامنه مش��تریان محدودتری به نس��بت برندهای 

بزرگ و جهانی تمرکز دارند، توانایی بهتری در درک مش��کالت محلی مشتریان 
و ارائ��ه محصوالتی هماهنگ با آنها دارند. در این زمینه برندهای جهانی انعطاف 
کمتری از خود نش��ان می دهند. دلیل آن نیز کامال واضح است: چنین برندهایی 
هدف خ��ود را طراحی محصوالتی برای جلب نظر دامنه وس��یعی از مش��تریان 
تعری��ف کرده ان��د. به عالوه، برندهای کوچک عملکرد بس��یار بهت��ری در زمینه 
نظرخواهی از مش��تریان و برق��راری روابط عمیق با آنها به نمایش گذاش��ته اند. 
ماحصل چنین روابط نزدیکی با مش��تریان اطالعات بسیار ارزشمند برای برندها 
خواه��د بود. به این ترتیب آنها از چنین اطالعاتی بدون نیاز به پردازش بیش��تر 
برای اطالع از آخرین نیازهای مش��تریان هدف ش��ان استفاده می کنند. در اینجا 
توجه به یک نکته اساس��ی کامال ضروری به نظر می رس��د. تقریبا تمام برندهای 
جهانی دارای بخش های بزرگ و مجهز توسعه و تحقیقات هستند. با این حساب 
چرا آنها در زمینه جمع آوری اطالعات مشتریان خود عملکردی همانند برندهای 
محل��ی ندارند؟ پاس��خ این پرس��ش در ماهیت فعالیت بخش توس��عه و تحقیق 
برندهای بزرگ است. وقتی ما با دامنه وسیعی از مشتریان هدف برای تعامل رو 
به رو هستیم، کیفیت کارمان افت خواهد داشت. این در حالی است که یک برند 

کوچک در زمینه تعامل با مشتریان خود بسیار راحت تر عمل می کند. 
مزیت دیگر ش��رکت های کوچک اس��تفاده تاثیرگذارتر از شبکه های اجتماعی و 
فرآیندهای تعامل با مش��تریان به منظور کسب نتایج دلخواه  است. چنین برندهایی 
با مشکل مشترک بس��یاری از برندهای بزرگ تحت عنوان »بحران اعتماد« مواجه 
نیستند. وقتی یک برند در مقیاس جهانی فعالیت دارد، به طور معمول مخاطب های 
هدف آنها درخواست تایید کیفیت محصول را خواهند داشت. این در حالی است که 
برای برندهای کوچک چنین تضمینی الزم نیست. در حقیقت، برندهای کوچک با 
تعامل مس��تقیم و نزدیک با مشتریان به گونه ای دیگر اعتماد آنها را جلب می کنند. 
همچنین مشتریان این برندهای به عنوان سفیرهای دائم شان به توسعه تضمین های 
کیفی محصوالت می پردازند. درست به همین خاطر برای بسیاری از برندهای محلی 
کس��ب اعتبارنامه های بین المللی و تاییدیه سازمان های فراملی به عنوان دغدغه ای 

برای ترغیب مشتریان مطرح نیست. 
ب��ه عنوان یک مثال جالب ب��رای بحث مان برند وارداش )برندی کوچک اما رو 
به رشد در زمینه تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی بانوان( را در نظر بگیرید. 
ای��ن برن��د به طور اختصاصی در ب��ازار اندونزی فعالی��ت دارد. مزیت اصلی برند 
وارداش توانایی بهتر در زمینه تشخیص نیازهای متنوع مشتریان هدفش در بازار 
اندونزی و پاسخگویی مناسب به آنهاست. پشت این توانایی خیره کننده شناخت 
بهینه آنها از مشتریان و تعامل نزدیک شان با هم نهفته است. به این ترتیب برند 
وارداش نه تنها به فکر نیازهای خانم های مسلمان اندونزی برای استفاده از لوازم 
آرایش��ی هماهنگ با مقررات دینی شان )تحت عنوان حالل( است، بلکه کیفیت 
باال و س��ازگاری آنها با جنس پوس��ت مردم اندونزی را نیز مدنظر دارد. بی شک 
بس��یاری از برندهای بزرگ برای یافتن استانداردهای مطابق مقررات دینی مردم 
مس��لمان اندونزی دچار مشکل خواهند شد. در زمینه بسته بندی و تبلیغات نیز 
برن��د وارداش عملکرد جالبی دارد. ب��ه این ترتیب وارداش به طور حیرت انگیزی 
هم در مدارس اس��المی و هم در مدارس عادی اندونزی محصوالت خود را برای 
فروش عرضه می کند. همچنین این برند دو نوع تبلیغات کامال متفاوت نیز برای 

مردم کشورش تولید می کند. به این ترتیب ترکیب جمعیتی مسلمان این کشور 
نیز به خوبی با محصوالت وارداش آش��نایی خواهند یافت. بخشی از فعالیت برند 
وارداش مربوط به اطالع رسانی و آگاهی بخشی پیرامون نکات آرایشی و بهداشتی 
اس��ت. به این ترتیب بسیاری از فروش��ندگان این برند با هدف آگاهی بخشی به 
نس��ل جوان دختران اندونزی س��اعت های درس مخصوص خ��ود را در مدارس 
مختلف این کش��ور دارند. محور اصلی این کالس های آموزش نکات بهداش��تی 
و شیوه درست اس��تفاده از لوازم آرایشی است. یکی از بحث های همیشه جذاب 
مش��اورهای برند وارداش در مدارس اس��المی آموزش روش های آرایش حالل و 

هماهنگ با قوانین اسالمی است. 
در ابتدای راه، برند وارداش بودجه بس��یار اندکی برای س��رمایه گذاری بر روی 
بخش بازاریابی و افزایش شهرت برندش داشت. به همین دلیل رقابت با برندهای 
بزرگ و بین المللی بس��یار دشوار می کرد. برگ برنده وارداش در این میان تعامل 
مس��تقیم با مش��تریان بود. به این ترتیب آنها بس��یار زودتر از برندهای بزرگ و 
جهانی نس��بت به موج تازه نیازهای مش��تریان مطلع می شدند. یک نمونه واضح 
در ای��ن بحث افزایش تقاضای بانوان اندونزیایی نس��بت به لوازم آرایش��ی حالل 
اس��ت. در طول پنج سال گذش��ته برند وارداش به طور تامل برانگیزی نسبت به 
این نیاز روزافزون واکنش مثبت ارائه داده است. در طرف مقابل، برندهای بزرگ 
خیلی دیر متوجه این نیاز روزافزون ش��دند. به همین دلیل اکنون س��هم بسیار 
ناچیزی از بازار لوازم آرایشی حالل اندونزی در اختیار برندهای بین المللی است. 
بدون تردید مش��کل برندهای بزرگ در مواجهه با برند وارداش عدم توجه ش��ان 
به تغییر سلیقه مش��تریان نبود. بحث اصلی ریشه بسیار عمیق تری دارد. به این 
ترتیب برندهای بزرگ به دلیل ارزیابی وضعیت کلی بازارهای جهانی نس��بت به 
تقاضاه��ای خرد با تاخیر اقدام می کنند. این امر موجب ایجاد فضایی عالی برای 

برندهای محلی به منظور سلطه بر فرصت های تازه می شود. 
رقابت در محیط جدید کس��ب وکار برای برندهای بزرگ و بین المللی الزام های 
مهم��ی به هم��راه دارد. نخس��تین ض��رورت بق��ا در رقابت با برنده��ای محلی 
انعطاف پذیری بیش��تر اس��ت. همچنین در مرحله بعد تقوی��ت توانایی برندهای 
بزرگ در زمینه تعامل نزدیک و ش��خصی با مشتریان هدف تعیین کننده خواهد 
بود. وقتی از تعامل نزدیک صحبت می کنیم، باید یک نکته بسیار مهم را مد نظر 
داشت: مشتریان هدف ما طیف وسیعی را شکل می دهند. به این ترتیب هر کدام 
از آنها دارای ویژگی های خاص خود هس��تند. اگر برای تعامل با آنها فقط به یک 
شیوه اکتفا کنیم، در حقیقت با سرعتی باال به سوی شکست خواهیم رفت. اقدام 
معقول در این میان دس��ته بندی مش��تریان هدف در قالب چند گروه مش��خص 
اس��ت. به این ترتیب ما فرصت کافی برای بررسی ویژگی های منحصر به فرد هر 
گروه را خواهیم داش��ت. وقتی ویژگی های مشتریان مان را دقیق تر بررسی کنیم، 

توانایی تعامل نزدیک با آنها را به دست می آوریم. 
تحقیقات ما و پروژه های مشتریان مان به توصیه کاربردی برای برندهای بزرگ 
به منظور رقابت بهتر با برندهای کوچک و محلی انجامیده است. در بخش بعدی 

مقاله به بررسی این سه توصیه خواهیم پرداخت. 
ادامه دارد ..
hbr :منبع

هاروارد بیزینس به یک پرسش مهم پاسخ می دهد)1(

چگونه برندهای جهانی توانایی رقابت در برابر رقبای محلی را دارند؟
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اخبار

ساری - دهقان - معاون فنی منطقه شمال از کمک به بازسازی 
مناطق سیل زده سوادکوه توسط پرسنل و تجهیزات منطقه شمال خبر 
داد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران منطقه ش��مال، حمیدرضا نجابت با اش��اره 
به وقوع بارندگی ش��دید و وقوع سیالب در مناطق مختلف مازندران 
و گلس��تان، از خدمات رس��انی پرسنل و ماش��ین آالت ترابری منطقه 
برای کمک به رفع خرابی  های ناش��ی از س��یل در سوادکوه مازندران 
خبر داد. معاون فنی منطقه ش��مال با اشاره به دستور اخیر وزیر نفت 
مبنی بر کمک رسانی شرکت های نفتی به مناطق سیل زده، افزود: در 
روزهای تعطیل نوروز امسال با درخواست فرماندار سوادکوه و موافقت 
مدیر منطقه یک دس��تگاه بولدوزر و یک دستگاه لودر به همراه چهار 
نفر از پرس��نل منطقه در قالب دو تیم مجزا به مناطق س��یل زده این 

شهرس��تان اعزام ش��دند که در مدت ١٠ روز کمک های موثری برای 
کاهش مشکالت مردم انجام شد. به گفته وی مسیر روستاهای ورکی - 
الجیم به طول ١۲ کیلومتر، جاده روستایی الجیم – اَتو به طول چهار 
کیلومتر، محور دسترس��ی به روستاهای مرگاو، قارن سرا، الجیم و اتو 

به طول ۸ کیلومتر و جاده گل پل – سنگ بُن به مسافت ١۶ کیلومتر 
با ت��الش ١٠ روزه همکاران ترابری منطقه ش��مال از گل و الی، تنه 
درختان و سنگ های ناشی از رانش  زمین تخلیه و برای استفاده مردم 
مهیا شد. نجابت اظهار کرد: عالوه بر این اقدامات، محور تهران – شمال 
در محدوده گدوک تا پل سفید برای رفاه مسافران نوروزی برف روبی و از 
گل والی تخلیه و جاده روستاهای اوریم، سرخ آباد و ارفع ده به مسافت 
۳٠ کیلومتر از گل والی و ضایعات ناشی از رانش زمین عاری شد. معاون 
فنی منطقه شمال انجام این اقدامات را در راستای عمل به مسئولیت 
اجتماعی و کمک به حل مشکالت مردم و مجاوران برشمرد و گفت: در 
حال حاضر نیز به درخواست فرماندار سوادکوه یکی از تیم های ترابری 
ما از پنج روز پیش تاکنون مشغول الیروبی رودخانه تالر سوادکوه است 

تا از وقوع حوادث مشابه تا حد امکان پیشگیری شود.

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان عملکرد این شرکت در امداد رسانی به هموطنان 
و مقابله با س��یالب اس��تان خوزستان را تشریح کرد .  مهندس قباد 
ناصری اظهار داشت : از همان ساعت های ابتدایی اعالم هشدار ستاد 
مدیریت بحران استان خوزستان ، پرسنل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان جهت مقابله با بارش های سیل آسا و احتمال آب 
گرفتگی تأسیسات و اماکن در وضعیت آماده باش قرار گرفتند .  وی با 
عنوان اینکه با هوشیاری و آمادگی های قبلی کلیه ی خطوط لوله در 
تالقی با رودخانه ها و دریاچه ها از سیال تخلیه و شیر انتقال نفت از 
دو طرف حوزه های آبی بسته شد افزود : این اقدام موجب شد علیرغم 
شکستگی خطوط لوله در ۳ نقطه توسط سیالب آسیبی به محیط 
زیست  وارد نشود .  این مقام مسئول در شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان با اشاره به حوزه ی وسیع جغرافیایی و عملیاتی 
این ش��رکت و فعالیت در ١۳ شهر و شهرستان و قرار گرفتن حوزه 
های آبی مهمی همچون کارون ، دز و کرخه در حوزه ی عملیاتی این 
شرکت  و دستور قاطع وزیر نفت در خصوص حضور صنعت نفت در 
مش��ارکت و کاهش آالم شهروندان سیل زده اظهار داشت : عالوه بر 

حضور در جبهه صیانت از تأسیسات و تولید نفت و گاز ، رسیدگی به 
شهروندان آسیب دیده از سیالب بمنظور کاهش آالم آنان و مشارکت 
در امر مقابله با س��یالب را یک وظیفه ی بزرگ و تکلیفی ش��رعی و 
انسانی برای خود  قلمداد می کنیم .  مهندس قباد ناصری افزود : از 
همین رو و در جهت عمل به دستور مقام عالی وزارت نفت مبنی بر 
حضور شرکت های تابع وزارت نفت در خوزستان بمنظور کاهش آالم 
ش��هروندان آسیب دیده و توجه به مسئولیت های اجتماعی شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تا حد بضاعت و توان به ستاد 

مدیریت بحران استان خوزس��تان خدمات مختلفی را ارایه داده ایم 
که تا روز گذش��ته میزان این مشارکت عالوه بر کمک های نقدی و 
غیرنقدی و ماشین آالت به تعداد ١۵۳۲ نفر ساعت بالغ می گردد .  
ایشان ادامه دادند : بازگشایی جاده های روستایی در مناطق مختلف 
شهرستان های اللی و اندیکا –احداث خاکریز ، ترمیم کانال و سیل 
بند در مناطق گوریه ، شعیبیه حمیدیه و سایر مناطق سیل زده استان 
-  تأمی��ن و انتقال مواد غذایی جهت پخت غذا– تأمین آب ش��رب 
بهداش��تی و سالم روستاهای درگیر با سیل – انتقال کادر پزشکی ، 
عوامل انتظامی و ... به مناطق سیل زده – حمل سوخت ماشین آالت 
حاضر در مناطق س��یل زده – کمک در برپایی موکب و تأمین مواد 

اولیه پخت غذا از جمله اقدامات انجام شده این شرکت می باشد . 
وی خاطر نشان کرد : همان گونه که از ابتدای حادثه تلخ طغیان 
رودخانه های دز و کرخه و وقوع سیالب به یاری هموطنان عزیزمان 
شتافته ایم تا پایان این رویداد در کنار هموطنان خواهیم ایستاد و به 
موازات تولید این ثروت ملی به وظیفه ی انسانی و اسالمی خودمان در 
کاهش آالم هموطنان آسیب دیده از این بالی طبیعی ادامه خواهیم 

داد . 

کرج- خبرنگار فرصت امروز- شهردار کرج با بیان اینکه هیچ 
اق��دام عملی در خص��وص کاهش اضافه کار پرس��نل انجام نگرفته 
است،گفت: ۳ هزار تن قیر برای بهسازی معابر شهری کرج خریداری 
ش��د. علی اصغر کمالی زاده در صد و سی و ششمین جلسه شورای 
شهر کرج، افزود: در روزهای پایانی سال ۹۷ دو هزار و ۵٠٠ تن قیر و 
روز گذشته نیز سه هزار تن قیر خریداری شد. وی یادآور شد: ۴ اکیپ 
تراش و روکش به صورت شبانه روز در حال فعالیت هستند تا بهسازی 
معابر در کمترین زمان به پایان برسد. شهردار کرج در بخش دیگری 
به موضوع کاهش اضافه کار کارکنان اش��اره کرد و اظهار کرد: هیچ 
اقدام عملی در خصوص کاهش اضافه کارها صورت نگرفته است.وی 

تاکید کرد: کارکنان شهرداری کرج نگران این موضوع نباشند. کمالی 
زاده ضمن قدردانی از اعضای شورا به واسطه دغدغه ای که برای اضافه 
کاری پرسنل دارند، عنوان کرد: سال گذشته ١۲٠ میلیارد تومان برای 
اضافه کار پرسنل در نظر گرفته شده بود که طبق قوانین کار امسال به 
این مبلغ اضافه می شود. این مسئول با بیان این که تالش شهرداری 
انجام کار کارشناسی است، اظهار کرد: طبیعی است کارکنانی که کار 
بیشتری انجام دهند اضافه کار بیشتری دریافت کنند.کمالی زاده در 
ادامه با اشاره به سن بازنشستگی برخی پرسنل، گفت: برخی پرسنل 
به س��ن بازنشستگی نزدیک هس��تند که تالش می کنیم آنان را به 

بازخریدی تشویق کنیم.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف اس��تان قم گفت: 
محموله اقالم مورد نیاز سیل زدگان خوزستان از محل درآمد موقوفات 
قم به ارزش ۲ میلیارد ریالی به اس��تان خوزس��تان ارسال می شود. 
به گ��زارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم، 
حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری با اشاره به نیازهای مردم 
سیل زده در استان های مختلف کشور از جمله خوزستان اظهار کرد: 
موقوفات عام بس��یاری در سراسر کش��ور وجود دارند که می توان از 
محل عواید آنها برای کمک به حادثه دیدگان استفاده کرد. وی افزود: 
در اس��تان قم نیز موقوفاتی با نیت عام به ثبت رس��یده که تصمیم 
گرفته شد برای تهیه و ارسال اقالم مورد نیاز سیل زدگان از درآمد آنها 

استفاده شود. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از تهیه و ارسال 
محموله ویژه کمک های اوقاف قم برای حادثه دیدگان از سیل خبر داد 
و گفت: این محموله شامل هفت کامیون اقالم مورد نیاز خانواده هایی 
اس��ت که در سیل اخیر مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند؛ 
ارزش ریالی این محموله دو میلیارد ریال است. وی ادامه داد: این اقالم 
شامل آب معدنی، پوش��اک زنانه و مردانه، پوشک و لوازم بهداشتی 
فردی، ش��یر خش��ک، ظرف غذا، مواد ش��وینده و ۴٠٠ عدد چکمه 
اس��ت که به وسیله سه دس��تگاه کامیون، عصر روز طی مراسمی با 
حضور مسئوالن اوقاف استان قم، شنبه ۲۴ فروردین از آستان مقدس 

امامزاده شاه سید علی)ع( به استان خوزستان ارسال خواهد شد.

اصفهان - قاسم اسد- پساب فاضالب جاری  در محله های  
شرق شهر اهواز   در  کوی ملت ،محله پاستوریزه،کوروش ،کارون 
،زرگان و... با اس��تفاده از انواع پمپهای کف کش جمع آوری و به 
رودخانه کارون هدایت شد این در حالیست که مهار وجمع آوری  
پساب در محله های غرب اهواز نیز در دستور کار قرار دارد  نماینده 
مدیریت  بحران شرکت آبفا اصفهان، مستقر در اهوازاعالم کرد: از 
١۵ فروردین ماه تا کنون ، ۵ اکیپ بحران بهمراه چندین دستگاه 
دیزل زانرتور، پمپ های کف کش ،ماشین بحران، جرثقیل، اقدام 
به مهار پس��اب فاضالب در مناطق مختلف ش��هر اهواز نمودند. 
جمش��یدیان در خصوص چگونگی اجرای عملیات مهار پس��اب 
فاضالب در شهر اهواز عنوان کرد:شرق اهواز فاقد شبکه فاضالب 
و انتقال فاضالب به تصفیه خانه می باشد بگونه ایی که فاضالب 
تولیدی به رودخانه کارون منتقل شد وبدنبال باران های سیل آسا 
و افزایش س��طح آب رودخانه ، پساب تولیدی در خیابانها جاری 
شد. وی افزود:سطح پساب جاری در مناطق شرق اهواز به ۶٠ الی 
۷٠ سانتی متر رس��ید که با تالش بی وفقه نیروهای اعزامی آبفا 

اس��تان اصفهان در کمتر از ۷۲ ساعت در سطح شهر جمع آوری 
شد این در حالیست که تا قبل از مهار پساب در سطح  شهر ،شرق 
اهواز بعضا برخی از واحدهای مسکونی در این منطقه با پس زدگی 
فاضالب مواجه شدند نماینده مدیریت بحران شرکت آبفا اصفهان 
گفت: هم اکنون با تالش ش��بانه روزی  اکیپ بحران آبفا اصفهان 
پساب فاضالب جاری  در محله های شرق اهواز جمع آوری ومهار  
شد  وی ادامه داد: در حال حاضر اکیپ بحران آبفا اصفهان در غرب 
اهواز در مناطق گلس��تان یک ، پردیس و... با اس��تفاده تجهیزات 

اق��دام به جمع آوری و مهار فاضالب جاری در س��طح ش��هر می 
نمایند .این عملیات بدون وفقه و باس��رعت بمنظورجلوگیری از 
پس زدگی پساب به واحدهای مسکونی در دستور کار قرار گرفته 
است. جمشیدیان امداد رسانی اکیپ بحران آبفا اصفهان پیرامون 
همکاری در ایجاد کیس��ه های ش��نی برای مقابله به ورود آب به 
مناطق شهری اهواز خاطر نشان ساخت:اعضای اکیپ بحران آبفا 
اصفهان عالوه بر تالش در جمع آوری پساب در سطح شهر اهواز 
،دوش��ادوش اقش��ار مختلف مردم اقدام  به پر کردن کیسه های 
ش��نی برای مقابله با ورود آب احتمالی به شهر نمودند.وی با ابزار 
خرسندی از رضایت مندی مردم شهر اهواز از اقدامات آبفا اصفهان 
در راستای امدادرس��انی به مردم آسیب دیده تصریح کرد: باعث 
خوش��حالی است که آس��یب دیدگان از وقوع سیل در شهر اهواز 
از خدمات��ی که در این ش��هر به منظور کاهش خس��ارات و برای 
بازگرداندن آسایش و رفاه مردم انجام شد مورد قبول و رضایت آنان 
قرار گرفت.این در حالیست که مسئوالن  امر هم از تالش های بی 

وفقه آبفا اصفهان رضایت خود را اعالم کردند. 

معاون فنی منطقه شمال شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران خبر داد؛

مشارکت منطقه شمال در بازسازی مناطق سیل زده سوادکوه

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان عنوان کرد :

حضور پایدار و  پر رنگ نفت مسجدسلیمان در امداد رسانی به هموطنان و مقابله با سیالب خوزستان

3 هزار تن قیر برای بهسازی معابر شهری کرج خریداری شد

ارسال کمک ۲ میلیارد ریالی اوقاف قم برای سیل زدگان خوزستان

مهار پساب فاضالب شرق اهواز توسط نیروهای اعزامی آبفا اصفهان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس س��ازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری گرگان از فعالیت مداوم تیم های استقراری 
آتش نشانی گرگان در شهرهای سیل زده آق قال و گمیشان خبر داد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، مهدی 
قره قاش��ی در گفت وگو با خبرنگاران اس��تان اظهار کرد: از نخستین 
ساعات وقوع سیالب در آق قال و بر اساس ابالغ صورت گرفته از سوی 
شهردار گرگان و حضور مستمر ایشان در منطقه عملیاتی و فرماندهی 
اقدامات، برای امدادرسانی به مردم سیل زده آق قال وارد عمل شده و در 
منطقه حاضر شدیم.وی ادامه داد: با توجه به حجم وجود سیالب در 
آق قال و عدم امکان حضور با خودرو در شهر، بالفاصله قایق های سازمان 
برای امدادرسانی بکارگیری و از روز نخست تا کنون هر روز یک تیم 

هش��ت نفره به صورت استقراری در ش��هر آق قال و در ادامه در شهر 
گمیشان عملیات امدادرسانی را در دستور کار قرار دادند.رئیس سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: پس از 
ابالغ استانداری گلستان مبنی بر فرماندهی عملیات خدمات رسانی در 
حوزه وظایف شهرداری ها توسط شهرداری گرگان، بالفاصله با دستور 
شهردار گرگان و حضور ایشان در آق قال، امکانات لجستیکی و تجهیزاتی 
و نیروی انس��انی از معاونت های مختلف شهرداری گرگان بخصوص 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان در قالب ستاد مدیریت 
بحران ش��هرداری  گرگان در آق قال مستقر و عملیاتی شد.قره قاشی با 
تقدیر از همکاری و تالش خس��تگی ناپذیر معاونت خدمات شهری 
ش��هرداری گرگان، بیان کرد: از روز نخست تاکنون عالوه بر استقرار 

یک تیم هشت نفره کامل در آق قال و گمیشان، چهار خودروی سنگین 
امدادی ش��هرداری گرگان با تجهیزات کامل برای امدادرسانی در این 
آق قال مستقر و ۶ موتورپمپ در گمیشان و ۲٠ موتورپمپ کف کش به 
همراه یک موتورپمپ ١٠ اینچ در آق قال به صورت دائم در حال تخلیه 
آب از معابر و منازل مردم اس��ت.تداوم حضور آتش نشانی گرگان در 
آق قال و گمیشان/ فرماندهی تیم های شهرداری های حاضر در منطقه 
توس��ط شهرداری گرگان وی تاکید کرد: این نکته قابل تامل است، بر 
اساس ابالغ استانداری گلستان تحت مدیریت و فرماندهی شهرداری 
گرگان عمل کرده و تمام تدابیر اتخاذ شده در راستای مدیریت استقاده 
نیرو و تجهیزات در این دو شهر با حضور شخص شهردار گرگان به طور 

کامل با شهرداری گرگان بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی گرگان :

تداوم حضور آتش نشانی گرگان در آق قال و فرماندهی تیم های شهرداری های حاضر در منطقه توسط شهرداری گرگان

شهردار گرگان :
اهدا هزینه های جشن نیمه شعبان به سیل زدگان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار گرگان از اهدا هزینه های جش��ن نیمه شعبان شهرداری گرگان برای سیل زدگان 
گلستان خبر داد.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در جلسه کمیته بحران شهرداری 
گرگان اظهار کرد: س��ال گذش��ته جشن خوبی را برای نیمه ش��عبان برگزار کردیم که نزدیک به ١۵ هزار نفر از شهروندان حتی از 
شهرهای دیگر در محل چهارشنبه بازار گرگان برگزار شد.وی ادامه داد: این جشن مقدمه یک کار خیر بزرگ شد و در طول سال 
موفق شدیم یکی از پروژه های بزرگ سرمایه گذاری در همین محل را نهایی کنیم و به امید خداوند در نیمه شعبان امسال کلنگ زنی 
خواهیم کرد.شهردار گرگان تاکید کرد: بنا داشتیم در نیمه شعبان امسال، کلنگ زنی این پروژه را همراه با جشن باشکوه نیمه شعبان 
برگزار کنیم که با توجه به اتفاقات پیش آمده در حادثه سیل استان گلستان تصمیم شهرداری گرگان بر این شد که هزینه های برگزار 
این جشن را به سیل زدگان گلستان اختصاص دهیم.دادبود بیان کرد: برنامه بر این است که مراسم کلنگ زنی این پروژه که یکی از 
بزرگترین پروژه های سرمایه گذاری در تاریخ شهرداری گرگان است در حجم کمتر و مختصر برگزار شود و هزینه های برگزاری جشن 

نیمه شعبان برای سیل زدگان استان گلستان اختصاص یابد.

در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس صورت گرفت؛
 ارائه خدمات توسط پزشکان متخصص در تعطیالت نوروز

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- پزشکان متخصص بوشهر تعطیالت عید نوروز ۹۸ با حضور 
در درمانگاه بیمارستان شهدای خلیج فارس،به صورت شیفت بندی شده مردم را در زمینه درمان 
همراهی می کنند. روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس گفت: در حالی که 
هر سال مردم بسیاری در ایام تعطیالت نوروز بیمار شده و نیاز به خدمات درمانی داشتند، نبود 
پزشک متخصص در شهرها و مراکز درمانی معضلی بود که مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج 
فارس امسال اقدام به حل این مشکل کرده است. پزشکان متخصص داخلی، زنان، جراح عمومی، 
اطفال از روز شنبه دهم فروردین تا روز جمعه شانزدهم فروردین در درمانگاه شهدای خلیج فارس 

حضور فعال داشته و به بیماران خدمات ارائه می دهند.

برخی از اساتید دانشگاههای کشور عنوان کردند:
بهبود وضعیت پاالیشگاه گاز ایالم با استفاده از رویکردهای پژوهشی

ایالم-هدی منصوری- برخی از اساتید دانشگاههای کشور بر این باورند که پاالیشگاه گاز ایالم با 
استفاده از توان علمی ،پژوهش و فناوری و تربیت نیروهای متخصص روز به روز قله های ترقی را در 
زمینه های مختلف طی می کند و این مهم می تواند در آینده استان ایالم را برای  توسعه دیگر مراکز 
صنعتی ترغیب کند. رئیس انجمن مهندسی شیمی ایران گفت: با توجه به پیشرفت سریع علم  به 
ویژه درعصر فناوری اطالعات روشهای موجود برای تولید در حال تغییر یا بهبود هستند و در فواصل 
زمانی کوتاه تغییر می یابند از این رو باید روش ها  و فرآیندهای جدید را شناسایی یا ایجاد کرد تا 
همگام با پیشرفت ملی و جهانی بکار گرفته شوند . دکتر " نوید مستوفی " عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: این مهم اغلب از 
طریق روش های مرسوم و به اصطالح مهندسی ممکن است و از این رو باید ضرورتا از پژوهش برای رسیدن به اهداف مورد نظر در 
تولید پایدار، پاک، ایمن و بهره ور استفاده کرد. وی با اشاره به اینکه تدوین دانش فنی هنوز در کشور نهادینه نشده و به صورت یک 
فعالیت مهندسی در نیامده است،اظهار داشت: باید همیشه در جستجوی فناوریهای جدیدی بود تا بتوان در بازار رقابت باقی ماند که 
این مهم در پاالیشگاه گاز ایالم روز به روز بهتر می شود.وی ادامه داد: باید از پژوهشگران برای تدوین دانش فنی جدید در سطح ملی 
و یا جهانی استفاده کرد  تا منابع اصلی برای طرحهای مهندسی را ایجاد کنند. عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: پاالیشگاه 
گاز ایالم یکی از فعال ترین شرکتها در زمینه فعالیتهای پژوهشی است و این نکته بر مدیران و کارکنان این شرکت معلوم شده که برای 
بهبود وضعیت و مواجهه با موارد خاص نمی توان فقط به دانش موجود اکتفا نمود که استفاده از ظرفیت های پژوهشی در این موارد 
ضروری است.  رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان ایالم گفت: اجرای طرحهای پژوهشی باعث دریافت اطالعات الزم و دقیق در 
مورد تولید و ابعاد آن در پاالیشگاه گاز ایالم می شود و تصمیم گیری بر مبنی اطالعات دقیق و علمی منجر به نتایج بهتری می شود.

توسط آبفای غرب استان تهران انجام شد:
ارسال تجهیزات به مناطق سیل زده جنوب کشور

شهرقدس - محبوبه ابوالقاسمی- به منظور امداد رسانی کارشناسان فنی به همراه تجهیزات 
توسط آبفای غرب استان تهران به مناطق سیل زده جنوب کشور اعزام شدند معاون نظارت بر بهره 
برداری شرکت اب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب تهران ضمن اعالم این خبر گفت: این تجهیزات 
شامل دستگاه واتر جت و کارشناسان فنی بوده است. او افزود: دومین محموله که شامل کمک های 
نقدی و غیرنقدی همکاران است در حال جمع آوری و ارسال می باشد. علیرضا گنجی خیبری در 
پایان تاکید کرد: آبفای غرب استان تهران  بر اساس آمادگی همیشگی که دارد همواره در صحنه های 

امداد و خدمات رسانی به مناطق حادثه دیده حضور فعال داشته است

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی : 
آموزشهای اطفاء حریق رادرسال 98 به جد دنبال خواهیم کرد 

اراک- مینو رستمی- معاون فنی وعملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی آموزش های واحد 
HSE درحوزه اطفاء حریق را مهم خواند وخواستار تداوم آن شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اس��تان مرکزی ، یوسف روشنی گفت:در روزهای پایانی س��ال ۹۷ آموزش اطفاء حریق برای تعدادی از کارکنان ورانندگان 
خودروهای استیجاری توسط واحد HSE انجام گرفت که خود می تواند در مواجه شدن با حوادث احتمالی وجلوگیری از خسارات 
موثر باشد. ایشان به ترویج فرهنگ آموزش اشاره نمود وگفت با اشاعه این مقوله می توان رویکرد ،مهارت وتخصص کارکنان را باال برد 
که نقش موثری در ارتقاءسالمتی ،بهبود ونگهداشت ایمن هرچه بیشتر تاسیسات ،فرایندهای کاری واجتماعی کارکنان وطرفهای ذی 
نفع دارد. این مقام مسئول به ارائه خدمات سوخت رسانی درایام نوروز اشاره کرد وگفت با یاری خداوند متعال در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی ،تالش مدیریت وتعامل کلیه واحد ها با رعایت وکنترلهای اصول ایمنی به خوبی انجام گرفته 
وامید است با سرلوحه قرار دادن ایمنی بتوان برای آینده نیز گامهای موثری برداشت.معاون فنی وعملیاتی منطقه استان مرکزی ضمن 

تشکر از واحد HSE تداوم این گونه آموزشها برای سال ۹۸ را برای کلیه اقشار وکارکنان شرکت خواستار شد.

همایش گازبانان شرکت گاز استان گیالن برگزار شد 
-رشت- مهناز نوبری- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در همایش گازبانان شرکت گاز گفت: هم اکنون ۲٠۲ 
گازبان در سراسر استان مشغول خدمت رسانی به حدود ۲۹۷ هزار خانوار روستایی می باشند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با 
اشاره به سیل سال گذشته در شهرستان تالش گفت: اولین گزارش خسارت سیل به تاسیسات گاز توسط یکی از گازبانان منطقه و در 
ساعت ۳ بامداد مخابره گردید و این مهم سبب گردید تا همکارانم در اداره گاز شهرستان در سریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع 
مشکل پیش آمده اقدام نمایند.مهندس اکبر اظهار داشت: مشاهده تالش و خدمات رسانی بی وقفه گازبانان در شرایط سخت باعث 
افتخار و مباهات است و هیئت مدیره شرکت تمام تالش خود را برای تامین هرچه بهتر معیشت مجموعه گازبانان به کار بسته است.
وی با اشاره به اینکه شرکت گاز استان گیالن هم اکنون جز شرکت های متعالی شرکت ملی گاز و صنعت نفت می باشد، گفت: شما 
گازبانان بخشی از این شرکت هستید و درجهت کسب این افتخار نقشی اساسی ایفا نموده اید.همچنین در این مراسم مهرزاد سمیعی 
معاون بهره برداری شرکت گاز استان گیالن ضمن عرض خیرمقدم به گازبانان شرکت گفت: هدف شرکت گاز رضایتمندی مردم 
و مشترکین عزیز می باشد فلذا برای ارائه هر چه شایسته تر خدمات نیاز به تعامل بیشتر میان سازمان شرکت و گازبانان می باشد.
وی اظهار داشت: بحث ایمنی خطوط گاز محدود به زمان معینی نمی باشد و پایش و خدمت رسانی شبانه روزی در جهت ایمنی و 
پایداری جریان گاز امری ضروریست که شما گازبانان به عنوان بازوی شرکت به خوبی در جهت تحقق این مهم تالش می نمایید.در 
ادامه این مراسم علیرضا میرباقری رئیس بهره برداری شهرستان های شرکت گاز استان گیالن گفت: کار گازبانان برای شرکت بسیار 
مهم و حیاتی است و اجرای درست وظایف محوله سبب جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی می گردد.وی بیان نمود: گازبانان باید در 
کار خود دقت داشته باشند و در زمان معین کارکرد های خود را ارئه دهند چراکه تاخیر در ارائه کارکرد توسط چند گازبان موجب 
تاخیر در واریز حقوق برای همه گازبانان خواهد شد.میرباقری با بیانپرداخت بموقع حق الزحمه و مزایای گازبانان از اولیت های شرکت 

می باشد، گفت: همه ما تالش می نماییم تا با تعامل مناسب با پیمانکار مربوطه حقوق شما عزیزان در زمان مقرر پرداخت شود.
پس از آن طاهر پور رئیس امور مالی شرکت گاز استان گیالن گفت: شما گازبانان نماینده شرکت گاز در روستاهای استان هستید 
و همه ما از تالش های بی دریغ شما عزیزان تشکر و قدردانی می نماییم.وی اظهار داشت: ما در مجموعه مالی تالش نموده ایم تا در 
چارچوب قانون به موضوع معیشت کارکنان رسیدگی شود و در همین راستا در سال گذشته موفق به اصالح بودجه شدیم تا بتوانیم 
بنحو شایسته ای نسبت به جبران خدمات نیروهای پیمانکاری اقدام نماییم.سپس حقگوی مژدهی رئیس خدمات کراکنان با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته توسط این امور در جهت افزایش سطح معیشت کارکنان اظهار داشت: در گذشته تفاوت حقوق مابین گازبانان 
با سوابق مختلف وجود نداشت ولی با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برطبق چارچوب و فرمول بندی شرکت ملی گاز این مسئله 
برطرف شده و هم اکنون گازبانان متناسب باسابقه خود حقوق دریافت می نمایند.همچنین در این مراسم طالبی زاده مدیر شرکت 
صبح سبز جام ضمن تشکر از دقت نظر مسئولین شرکت گاز استان گیالن درجهت تامین معیشت کارکنان و نیز اجرای درست 

وظایف محوله اطمینان داد تا درجهت پرداخت بموقع حق الزحمه نیروهای گازبانی اقدام نماید.
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نویسنده: امیر قمصری 
بازاریابی محتوا بهترین استراتژی بلندمدت بازاریابی اینترنتی است. 
هفت نکته مهم بازاریابی محتوا را در این مقاله نیوسئو، به شما دوستان 
عزیز آموزش خواهیم داد. در سال ۲٠١۹، حاال بیش از ۴میلیارد کاربر 
فعال در اینترنت و بیش از ۳میلیارد کاربر در رس��انه های اجتماعی در 
سراس��ر جهان وجود دارد. به بیان ساده تر، میلیاردها فرصت برای برند 
ش��ما وجود دارد تا بتوانید مخاطبین خودتان را جذب کنید و بتوانید 

کسب و کار خودتان را گسترش دهید.
یکی از موثرترین روش ها برای توسعه آگاهی برند و جذب مشتریان 

جدید برای کسب و کار خودتان، روش بازاریابی محتوایی است.
بازاریاب��ی محتوای��ی چیس��ت؟ بازاریابی محتوایی، یک اس��تراتژی 
بازاریابی است که بر روی تولید، نشر و توزیع محتوای ارزشمند آنالین 
متمرکز اس��ت و هدف آن رس��یدن به مخاطبین مورد هدف و ایجاد 
انگیزه برای مشتریان است. در نهایت، بازاریابی مشتریان یکی از مهم 

ترین بخش ها برای رشد پایدار به صورت بلندمدت است.
و با این وجود که بازاریابی محتوایی تاثیر بسیار زیادی دارد، بسیاری 
از بازاریاب ها هنوز نمی دانند که چطور می توانند اس��تراتژی بازاریابی 
محتوایی موثری را اجرا کنند. در واقع، ۶۳درصد از کس��ب و کارهای 
مختل��ف هنوز یک اس��تراتژی محتوایی مش��خص را برای خودش��ان 

مشخص نکرده اند.
برای تضمین اینکه شما می توانید از استراتژی های بازاریابی محتوایی 
به صورت موثر در س��ال ۲٠١۹ استفاده کنید، ما این گردآوری نکات 
بازاریابی محتوایی را به ش��ما ارائه می دهیم. همراه ما باشید تا به یک 

متخصص بازاریابی محتوایی حرفه ای تبدیل شوید.
نکات مهم بازاریابی محتوا استراتژی و راهکارها

١. مطمئن ش��وید که محتوای شما، هدف شفاف و قابل اندازه گیری 
مطابق با کسب و کارتان داشته باشد.

۲. سفر خریدار خودتان را درک کنید.
۳. س��عی کنید براس��اس تحلیل های موجود، عملک��رد خودتان را 

ارزیابی کنید.
۴. سعی کنید محتوای شما به روز باشد.

۵. از اس��تراتژی های بهینه سازی براس��اس داده های قبلی، استفاده 
کنید.

۶. در صورت نیاز، هدف محتوای خودتان را تغییر دهید.
۷. مطمئن ش��وید که پیام برند ش��ما در تم��ام کانال های بازاریابی، 

پایدار باشد.
١. مطمئن ش��وید که محتوای شما، هدف شفاف و قابل اندازه گیری 

مطابق با کسب و کارتان داشته باشد
ممکن است شما نسبت به میزان محتوایی که می توانید برای کسب 
و کار خودتان ایجاد کنید، س��ردرگم ش��ده باشید. این محتوا می تواند 
ش��امل هر چیزی باشد، از استوری های اینستاگرام گرفته تا پست های 

وبالگ، کتاب های الکترونیکی و پادکست های مختلف.
اما همانطور که Karla Cook، مدیر ویراس��تاری وبالگ بازاریابی 
HubSpot می گوی��د، »هر محتوایی که ش��ما ایج��اد می کنید باید 
براس��اس یک هدف مش��خص و ش��فاف باش��د و در واقع صرفا تعداد 

بازدیدها، نمی تواند هدف شفافی باشد.«
مث��ال ف��رض می کنیم ک��ه ش��ما تصمی��م گرفته اید که بیش��تر از 
اس��تراتژی های وبالگ نویسی استفاده کنید. اگر شما تنها تولید محتوا 
کنی��د و آنها را منتش��ر کنید، قطعا کافی نیس��ت – بلکه ش��ما باید 
مخاطب هدف خودتان را مشخص کنید و تصمیم بگیرید که محتوای 
ش��ما چطور به بهترین نحو در اختیار مخاطب قرار می گیرد. به عالوه، 
ش��ما باید از ابزار تحلیلی استفاده کنید تا مطمئن شوید که محتوای 

شما می تواند به افراد صحیح با هدف جست وجوی صحیح، برسد.
زمانی که ش��ما متوجه ش��دید که چطور می توانید بهترین خدمات 
را به  مخاطبین خودتان ارائه دهید، می توانید از خودتان بپرس��ید که 

»چطور این روش می تواند از کس��ب و کار من پش��تیبانی کند؟« در 
حالی که ش��ما باید محتوای باکیفیتی ایجاد کنید تا مخاطبین ش��ما 
افزایش یابد، اگر این افزایش مخاطب نتواند باعث افزایش مشتری های 
احتمالی شما شود، قطعا نمی تواند از کسب و کار شما پشتیبانی کند.

۲. مراحل سفر مشتری خودتان را درک کنید
ی��ک بازاری��اب محتوایی خوب، درک می کند که اس��تراتژی او باید 
باعث جذب و افزایش انگیزه در هر مرحله از س��فر مش��تری شود. در 
حالی که محتوای ش��ما باید در مرحل��ه اول برای جذب بازدیدکننده 
جدید به س��ایت مورد اس��تفاده قرار گیرد، اما همچنین محتوای شما 
باید برای قانع کردن مش��تری های احتمالی ب��رای خرید و همچنین 
تشویق مشتریان فعلی و حفظ آنها برای وفاداری طوالنی مدت، بشود.

ب��ه عنوان مثال ممکن اس��ت ش��ما متوجه ش��وید که بس��یاری از 
مشتریان نس��بت به خرید محصوالت شما مردد شده اند زیرا آنها فکر 
می کنند که ش��ما نیازمن��د دانش ویدئویی زیادی هس��تید تا بتوانید 
محتوای خودتان را ارائه دهید. برای کاهش نگرانی ها و کمک کردن به 
تیم فروش خودتان، شما می توانید یک کمپین ویدئویی را ایجاد کنید 
تا به مشتری های خودتان نشان دهید که چطور می توانند از بازاریابی 

محتوایی در سال ۲٠١۹ استفاده کنند.
۳. س��عی کنید براس��اس تحلیل های موجود، عملک��رد خودتان را 

ارزیابی کنید
محت��وای باکیفی��ت اهمی��ت زی��ادی دارد، ام��ا در صورت��ی ک��ه 
بازدیدکننده ها و کاربران س��ایت ش��ما به مش��تری های ش��ما تبدیل 
نش��وند، این محت��وا، ارزش زیادی نخواهد داش��ت. ب��ه همین دلیل 
تحلیل های وب س��ایت اهمیت زیادی دارد. شما باید به دقت عملکرد 
س��ایت خودتان را تحت نظارت داشته باش��ید تا بتوانید متوجه شوید 
چه روش هایی برای شما مفید هستند، چه روش هایی فایده ای ندارند 

و چه روش هایی قابلیت بهبود دارند.
ترافی��ک اهمیت زیادی دارد، اما ش��ما باید ب��ر روی نرخ تبدیل هم 
تمرکز داشته باشید. شاید حساب اینستاگرام شما ١٠٠٠ فالوور دارد. 
همچنین ممکن است که وبالگ شما ۷٠٠٠ دنبال کننده داشته باشد، 
اما ممکن اس��ت که اینستاگرام ش��ما نرخ تبدیل ۷درصد داشته باشد 
و وبالگ ش��ما فقط حدود ٠.١ نرخ تبدیل داش��ته باشد. این می تواند 
به ش��ما بگوید که در حالی که وبالگ شما برای معرفی اولیه کسب و 
کارتان اهمیت زیادی دارد، اما اینس��تاگرام ش��ما برای فروش اهمیت 

بسیار زیادی دارد و اصال نباید آن را فراموش کنید.
ب��ه عالوه تمرکز ک��ردن بر روی اطالعات تحلیلی می تواند به ش��ما 
کم��ک کند تا اس��تراتژی های خودتان را برای آین��ده اصالح کرده و 
آنها را بهبود بخش��ید. به عن��وان مثال، فرض می کنیم ش��ما متوجه 
می ش��وید که خواننده های وبالگ ش��ما به شدت نسبت به موضوعات 
مرتب��ط با تجارت الکترونیک عالقه مند هس��تند. این موضوع می تواند 
باعث شکل گیری استراتژی های محتوایی برای آینده شما شود – شما 
می توانید بیش��تر بر روی موضوعات تجارت الکترونیک متمرکز شوید 
که این موضوع باعث افزایش ترافیک س��ایت ش��ما می ش��ود )و نشان 
می دهد که مخاطبین ش��ما نسبت محتوای شما خوشحال هستند( و 
این تضمین ایجاد می ش��ود که شما زمان و تالش خودتان را در جای 

صحیحی صرف می کنید.
۴. سعی کنید محتوای شما به روز باشد

Victor Pan، مس��ئول س��ئو فن��ی در HubSpot، همیش��ه 
ب��ر روی این نکته اص��رار دارد که استراتژیس��ت های محتوایی باید از 
تکنیک های سئو فنی استفاده کنند تا محتوای آنها همیشه به روز بوده 
و برای موتورهای جس��ت وجو مناسب باشد. او می گوید در صورتی که 
»کلمه کلیدی + س��ال« در قسمت »جس��تجوهای مرتبط« در نتایج 
جست وجوی گوگل برای صفحه شما نمایش داده شود، در این صورت 
می توانی��د بگویید که به روز بودن محتوا برای ش��ما اهمیت داش��ته 

است.«

برای اینکه مطمئن ش��وید که محتوای شما همیشه مرتبط و به روز 
است، Pan پیشنهاد می کند که از سه نکته زیر استفاده کنید:

• وقتی که می خواهید URL خودتان را بهینه س��ازی کنید، س��ال 
محتوا را در URL قرار ندهید. URL های باکیفیت نباید تغییر کنند.

• در عنوان محتوای خودتان، سال محتوا را هم قرار دهید.
• تقویم ویراستاری خودتان را به صورتی زمان بندی کنید که تقریبا 
هر سال محتوای خودتان را دوباره بررسی کنید تا بتوانید آن را به روز 
ن��گاه دارید که این کار می تواند ش��امل به روز رس��انی تگ عنوان، متا 

دیسکریپشن و خود محتوا باشد.
باید به این نکته اشاره کرد که اگر شما از استراتژی های بهینه سازی 
اس��تفاده می کنید، اصال نباید URL خودتان را به روز رس��انی کنید. 
URL همیش��ه باید ثابت باش��د تا نیازی به کس��ب مجدد بک لینک 
نداش��ته باش��ید. به عالوه، ش��ما نباید از ریدایرکت ه��ای غیرضروری 
اس��تفاده کنید. همچنین، ثب��ات یکی از مهم ترین موضوعات اس��ت. 
منتش��ر ک��ردن محتوای پای��دار می تواند به ش��ما کمک کن��د تا در 
SERP ها رتبه بندی ش��وید و همچنین باعث می شود که خواننده ها و 

بازدید کننده های سایت شما، به شما اعتماد داشته باشند.
۵. از اس��تراتژی های بهینه سازی براس��اس داده های قبلی استفاده 

کنید
چند سال پیش، تیم وبالگ نویسی در HubSpot، اهمیت استفاده 
از استراتژی های بهینه سازی تاریخی )براساس داده های قبلی( را نشان 
دادن��د. از طریق بازنویس��ی محتوای قدیمی )ام��ا باکیفیت(، این تیم 
توانس��ت مشتری های هدایت  ش��ونده ماهانه را دو برابر کرده و بازدید 

جست وجوی ارگانیک سایت را ١٠۶درصد افزایش دهند.
در نهایت، شما نباید اجازه دهید که محتوای قدیمی شما هدر برود. 
در صورتی که یک موضوع همیش��ه می تواند مفید باش��د )مثال نحوه 
ایجاد کردن یک وبالگ(، ش��ما می توانی��د بر روی آن زمان بگذارید و 
سعی کنید دوباره هدف مشخصی برای محتوای خودتان ایجاد کنید.

۶. در صورت نیاز، هدف محتوای خودتان را تغییر دهید
ایجاد کردن محتوای مفید و جذاب نیازمند زمان و اس��تعداد زیادی 
اس��ت. در نتیجه ب��ا یافتن روش هایی برای بازیاف��ت محتوای قدیمی 
می تواند به ش��ما این امکان را بدهد تا به مخاطبین جدیدی برس��ید. 
به عنوان مثال، فرض می کنیم که تیم پادکس��ت ش��ما یک قس��مت 
پادکس��ت با عملکرد بس��یار باال ارائه کرده است. ش��ما می توانید این 

قسمت را به یک پست وبالگ عالی تبدیل کنید!
همچنین، ممکن اس��ت شما یک پست وبالگ ایجاد کرده باشید که 
عملکرد بس��یار خوبی داش��ته حاال می توانید یک ویدئو یوتیوب ایجاد 
کنید که همان موضوع را پوش��ش می دهد به این صورت می توانید به 
مخاطبانی دسترس��ی پیدا کنید که ترجیح می دهند به جای متن، از 

ویدئو استفاده کنند.
تعیی��ن هدف جدید برای محتوا می تواند تضمین کند که مخاطبین 
ش��ما گزینه های انتخابی بیشتری برای استفاده از محتوای شما دارند. 
خواننده ه��ای ش��ما، بازدید  کننده ه��ا و دنبال کننده های ش��ما قطعا 
مشغله های زیادی دارند. شما باید یک استراتژی محتوایی و تبلیغاتی 
را به کار بگیرید که باعث ش��ود مخاطبین ش��ما دوباره به سمت شما 

جذب شوند.
۷. مطمئن ش��وید که پیام برند ش��ما در کانال های مختلف، پایدار 

باشد
زمانی که ش��ما صفحه توییتر، حس��اب یوتیوب و یا دیگر کانال های 
محتوای��ی و بازاریابی Spotify را نگاه می کنید، ش��ما خیلی س��ریع 
می توانید متوجه ش��وید که این برند پیامی بانمک، ساده و جوان پسند 
را منتقل می کند. همین موضوع باعث می ش��ود من حس کنم با این 
برن��د ارتباط خوبی دارم – این موضوع نش��ان می ده��د که این برند 
در تمام کانال های تبلیغاتی و محتوایی خودش، پایداری خوبی دارد.

حتی در صورتی که ش��ما یک تیم بازاریاب��ی ۳٠ نفره دارید، حتما 

باید پیام مشابهی را در تمام فعالیت های بازاریابی خودتان ایجاد کنید 
که مطابق با پیام برند شما و ارزش های کانال تبلیغاتی شما باشد. یک 
بازدیدکننده می تواند ویدئوهای یوتیوب ش��ما را نگاه کرده و سپس بر 
روی یک پس��ت وبالگ ش��ما کلیک کند و بگوید »دقیقا این مطالب 

توسط یک شرکت تهیه شده است!«
newseo :منبع

نکات مهم در بازاریابی محتوا
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افسانه های استراتژی)1(
استراتژی حول محور جنگ طراحی می شود

تاریخچه  اس��تراتژی کس��ب وکار ب��ا جنگ و میدان نب��رد ارتباطی ندارد و این تش��بیه نه در ب��ازار رقابتی و نه در 
سازمان های موفق صادق نیست.

اس��تراتژی رش��ته پرمباحثه ای است که برخی باورهای نادرس��ت قدیمی روی آن سایه انداخته اند. سال ها است ١٠ 
ایده  اشتباه که آنها را به نوعی »افسانه های استراتژی« می نامیم، از پیشرفت واقعی این حوزه جلوگیری کرده اند. در این 
مجموعه مقاالت، قصد داریم هر یک از این افسانه ها را جداگانه بررسی و تحلیل کنیم. به همین دلیل، با افسانه  شماره  

یک شروع می کنیم: »استراتژی درباره  جنگ است.«
افسانه

بسیاری از کتاب های استراتژی با مقدمه ای شروع می شوند که در آن ریشه های این واژه را بیان می کنند. همان طور 
ک��ه کتاب ه��ا می گویند، کلمه اس��تراتژی مشتق ش��ده و ترکیبی از کلمات کلی��دی Strategos )به معن��ای ژنرال(، 
Strategia )مقام و مس��ئولیت ژنرال(، Stratos )ارتش( و Agein )رهبری کردن( است. بر این  اساس، استراتژی در 

اصل »هنر ژنرال« تعریف می شود.
س��پس در این کتاب ها، نکاتی درباره  تاریخچه حوزه  اس��تراتژی می خوانید؛ مثال آثار ژنرال های پرنفوذ و تأثیرگذار، 
مانند کتاب »هنر رزم« از س��ان تزو یا کتاب »در جنگ« از کارل فون کالوزویتس. بر این  مبنا، جنگ و اس��تراتژی به  
موازات هم پیش می روند و اس��تدالل می ش��ود استراتژی در درجه  اول، درباره  پیش دستی کردن و ضربه زدن به دشمن 

یا رقیب است.
چرا این باور اشتباه است؟

اس��تراتژی قطع��ا نقش خاصی در جنگ ایفا می کند و حکمت و ِخَرد زی��ادی در کارها یا آثار نظامی وجود دارد که 
در سازمان های امروز کاربرد دارد. با این  حال، به پنج دلیل داللت ضمنی جنگاوری بر واژه  استراتژی صحیح نیست:

١. واژه ها بیش از یک معنا دارند: گرچه کلمه  استراتژی به همان شیوه  به کار رفته در کسب وکار در مناسبات جنگی 
نیز به کار می رود، معنای یکس��انی نمی رساند. به عنوان مثال، کلمه  Awful به معنای ترسناک یا افتضاح یا ناخوشایند 
را در نظر بگیرید. مدت ها پیش، این واژه از اصطالح Full of Awe مشتق شده بود و به معنای »پر از شگفتی« به کار 
می رفت که دقیقا متضاد با معنایی است که امروزه به کار می بریم. به عالوه، معنای واژه ها در حوزه های مختلف نیز فرق 
می کند؛ مثال کلمه  موش در حومه  شهر، به چیزی داللت می کند و در دفتر شرکت، به چیز دیگری. این مسائل درباره  
واژه  اس��تراتژی نیز صادق هستند. حاال توضیح می دهیم که اصطالحات »استراتژی کسب وکار« و »استراتژی جنگی« 

هر دو از واژه  استراتژی استفاده می کنند، ولی به مفهومی یکسان اشاره نمی کنند.
۲. بی��ن ای��ن دو اصطالح ارتباط تاریخی وجود ندارد: به عبارت ِ دیگر، »اس��تراتژی کس��ب وکار« ب��ا خط تاریخی به 
»استراتژی جنگی« متصل نمی شود. استراتژی کسب وکار تاریخچه  خاص و حدودا ١۵٠ ساله ای دارد که دانشکده های 
کسب وکار هاروارد و وارتون، شرکت های مشاوره ای مک کینزی و BCG، مدیران عامل شرکت های بزرگی مانند دوپون 
و جن��رال موت��ورز و بنیادهایی مانند کارنگی و فورد و راکفلر آن را ش��کل  داده اند. نکته  جالب این اس��ت که تا قبل از 
دهه  ۶٠میالدی، واژه  استراتژی اصال در دنیای کسب وکار استفاده نمی شد و تا پیش از دهه  ۷٠میالدی نیز هنوز رایج 
نبود. دانش��گاه هاروارد دوره های خود را به نام »سیاس��ت تجاری / کسب وکار« برگزار می کرد و اولین ژورنال دانشگاهی 
این حوزه نیز »برنامه ریزی بلندمدت« نام داش��ت که هنوز هم به همین اس��م منتش��ر می شود. مدت ها بعد، اصطالح 

استراتژی به عرصه های دانشگاهی وارد شد و این رشته تا سال ١۹۷۹، هنوز به نام »استراتژی« نام گذاری نشده بود.
۳. کسب وکار به ندرت پیرامون جنگ توسعه می یابد: باوجود اینکه غالبا می شنویم در دنیای کسب وکار باید در جنگ 
رقابت زنده ماند، رقابت فقط بخش��ی از ماجرا اس��ت. بله، نبرد بین کوکاکوال و پپس��ی یا رایان ایر و ایزی جت یا اپل و 
سامسونگ ممکن است به جنگ شباهت داشته باشد. به یاد آوردن و تجزیه  و تحلیل این رقابت ها همیشه هیجان انگیز 
است، ولی برای اکثر سازمان های سراسر جهان کسب وکار به معنای »جنگ« یا »نابودکردن رقبا« نیست. سازمان های 

امروزی با هدف بقا و ایجاد ارزش افزوده  متمایز برای مشتریان در محیط پرمسئله فعالیت می کنند.
۴. سازمان ها به رقیبان خود وابسته هستند: در جنگ، هدف نهایی استراتژی نابودکردن قدرت مبارزه  دشمن است. 
فون کالوزویتس در کتاب خود استدالل می کند »جنگ عملی خشونت آمیز در حد اعال است«، اما برخالف جنگ برای 
اینکه سازمان موفقی داشته باشید، عموما نباید دیگران را شکست دهید. اغلب اوقات حتی به رقیبان قوی نیاز دارید؛ 
زیرا سازمان شما به  دالیل مختلف سازمان های رقیب وابسته است. به  عنوان  مثال، برای اینکه به جایگاهی باالتر از آنها 
در بازار برسید، مشتریان را جذب کنید و منابع را با هم شریک شوید یا پیش از هر چیز در وهله  اول، بازاری را خلق 
و حفظ کنید. به  همین  دلیل، مراکز خرید وجود دارند یا مناطقی نظیر سیلیکون ولی به شهرت می رسند یا نمایندگان 

سازمان های رقیب در انجمن های صنعتی گردهم می آیند.
۵. اس��تراتژی نظامی عمدتا درباره  جنگ نیس��ت: البته، اس��تراتژی نظامی جنگ را نیز شامل می شود، ولی جنگ را 
اولویت اول و برتر نمی داند. هدف اصلی اس��تراتژی نظامی اجتناب از جنگ و ایجاد و حفظ صلح اس��ت. دوباره به یکی 
از نقل قول های فون کالوزویتس رجوع می کنیم: »سیاس��ت با ابزارهای متفاوت«. اس��تراتژی با سیاست آغاز می شود و 
تنها در موارد استثنائی به جنگ منجر می شود، بنابراین حتی اگر استراتژی نظامی را به عنوان نقطه  آغازین استراتژی 
کس��ب وکار در نظ��ر بگیریم، به طور ضمنی خوب ب��ودن جنگ را نمی پذیری��م و حتی آن را اس��تعاره  مفیدی قلمداد 

نمی کنیم.
حرف پایانی

پس اگر استراتژی پیرامون جنگ شکل نمی گیرد، محور اصلی آن چیست؟ البته، پاسخ های متعدد و محتملی برای 
این پرس��ش وجود دارد و باید به یکی از صدها تعریف اس��تراتژی نگاه کنیم تا ببینیم هیچ اتفاق آرایی در این  زمینه 
دیده نمی ش��ود. اگر از نزدیک در موضوعات جنگ و تاریخچه اس��تراتژی دقیق ش��ویم، چه می بینیم؟ الرنس فریدمن 
در کتاب جامع و مش��روح »تاریخ اس��تراتژی«، تعریف دقیقی از استراتژی ارائه می دهد: »هنر خلق قدرت«. در اینجا، 
ق��درت ن��ه به معنای اقتدار بر دیگران، بلکه به معنای توان بالقوه یا نیروی انجام کارها اس��ت؛ یعنی ما بتوانیم خودمان 
زندگی خودمان را اداره کنیم و دیگران این کار را به جای ما انجام ندهند. به نظر می رسد محور اصلی استراتژی همین 

تعریف است.
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یکی از ویژگی هایی که مزیت آزادکاری و فریلنس��ری محسوب 
می ش��ود این است که آزادکارها و فریلنس��رها در انتخاب پروژه و 
س��اعات کاری خود می توانند آزادانه عمل کنند، اما آنها با رعایت 
برخ��ی موارد می توانند می��زان بهره وری و در نتیجه درآمدش��ان 
را افزای��ش دهند.  امروزه آزادکاران زیادی مش��غول کار هس��تند 
و ه��ر روز به تعداد افرادی که آزادکاری را به ش��غل های س��نتی 
ترجیح می دهند افزوده می شود. افراد آزادکار باید هر روز کارهای 
متفاوت��ی را به انجام رس��انند و پروژه هایی که به آنها تحویل داده 
می ش��ود را در هر ساعتی از ش��بانه روز آماده کنند. به دلیل اینکه 
ش��رایط آزادکاری هر روز در حال تغییر است، باال بردن بهره وری 
آنه��ا به یک چالش اساس��ی تبدیل ش��ده اس��ت. در ادامه  مقاله، 

راهکارهایی را برای افزایش بهره وری آزادکارها معرفی می کنیم.
کارهای تان را به صورت گروهی انجام دهید

معموالً آزادکاران کارهای خود را براس��اس نوع پروژه و مشتری 
جلو می برند؛ یعنی تمایل دارند ابتدا کارهای یک مشتری را انجام 
دهند و بعد به س��راغ مش��تری دیگر بروند. این روش کار س��بب 
می ش��ود بهره وری تان پایین بیاید، زیرا مغز در حال پریدن از یک 
کار به کار دیگر اس��ت و نمی تواند تمرکز خود را روی یک موضوع 
بگذارد. پیش��نهاد می کنی��م کارهای تان را به ص��ورت گروه بندی 
انجام دهید؛ مثاًل ابتدا به س��راغ تماس های کاری بروید و س��پس 

کارهای مربوط به نویسندگی هر پروژه را به انجام رسانید.
استراحت کردن سبب افزایش بهره وری می شود

خیل��ی از آزادکاران هیچ اس��تراحتی ندارند و وقت اس��تراحت 
را ه��م ب��ه کار کردن اختص��اص می دهند یا حت��ی هنگام صرف 
وعده های غذایی هم کار می کنند. آنها تصور می کنند اس��تراحت 
س��بب کاهش بهره وری ش��ان می ش��ود. در حالی ک��ه عکس این 

موضوع درست است.
ایج��اد وقفه ه��ای کاری س��بب می ش��ود انگیزه تان ب��رای کار 
کردن بیش��تر ش��ود. وقتی بدانی��د ١۵ تا ۳٠ دقیق��ه دیگر وقت 
آزاد داری��د با انگیزه و اش��تیاق بیش��تری کار خواهید کرد. عالوه 
ب��ر آن، وقت��ی می دانید ب��ه زودی وقت آزاد خواهید داش��ت، به 

س��راغ خواندن ایمیل ها یا ش��بکه های اجتماع��ی نخواهید رفت. 
داشتن اس��تراحت های کوتاه سبب می ش��ود انرژی تان چند برابر 
ش��ود. تکنیک پومودورو راه حل خوبی ب��رای مدیریت زمان، کار 

و استراحت است.
محیط کاری داشته باشید که بهره وری را باال می برد

محیط کار نقش مهمی در افزایش بهره وری دارد. نور مناس��ب، 
وس��ایل اس��تاندارد، راحت��ی و زیبایی از جمله مواردی اس��ت که 
آزادکاران بای��د برای انتخاب محل کار خ��ود در نظر بگیرند. الزم 
اس��ت بدانید، نور طبیعی محیط، وسایل تزئینی که به سلیقه  خود 
انتخاب کرده اید و حتی رنگ مبلمان، روی بهره وری و روحیه شما 

تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
وظایف مدیریتی تان را آخر وقت انجام دهید

وظای��ف مدیریتی که خیلی ضروری نیس��تند را در اولویت آخر 
خود قرار دهید. معموالً این کارها بس��یار س��اده هس��تند و انرژی 
زی��ادی از ش��ما نمی گیرند؛ به همین خاطر فرد ترغیب می ش��ود 
ابت��دا به س��راغ آنها برود. در حالی که ای��ن کار هیچ تأثیری روی 
افزایش بهره وری تان نخواهد داش��ت. پیشنهاد می کنیم این کارها 
را در آخر وقت انجام دهید و وقتی انرژی بیشتری دارید، به سراغ 

کارهای مهم تر بروید.
به خودتان جایزه بدهید

اف��رادی که به ط��ور تمام وقت در ش��رکتی کار می کنند، وقتی 
وظای��ف خود را ب��ه خوبی انج��ام دهند، از س��وی رئیس پاداش 
می گیرن��د یا ب��رای اضافه کاری ک��ه انجام داده ان��د از آنها تقدیر 
می ش��ود، اما افراد آزادکار خودشان رئیس خودشان هستند؛ پس 
برای باال بردن انگیزه و دستیابی به اهداف تان برای خود جایزه در 

نظر بگیرید و از خودتان تقدیر و تشکر کنید.
کارتان را صبح زود شروع کنید

ش��اید دل تان بخواهد س��اعات کاری خود را با میل و سلیقه و 
میزان انرژی ت��ان تعیین کنید؛ اما چنی��ن کاری در دنیای واقعی 
محال اس��ت. باید بپذیرید روز کاری دنیا صبح زود شروع می شود 
و افراد آزادکار هم باید به این مس��ئله توجه کنند. اگر صبح ها به 

س��ختی از رختخواب بلند می شوید، ورزش صبحگاهی و صبحانه  
ح��اوی پروتئین را در برنامه روزانه تان بگنجانید. باید بتوانید صبح 
خ��ود را با نش��اط و انرژی آغاز کنید تا در پای��ان روز هم پرانرژی 

باشید.
جلسات را ابتدای صبح برگزار نکنید

برگزاری جلس��ات کاری در اول صبح می توان��د روزتان را هدر 
دهد. جلس��ات کاری که باید برای ش��رکت در آنها محل کار خود 
را ت��رک کنید، تأثی��ر مثبت چندان��ی روی فعالیت های روزانه تان 
نخواهد داش��ت. بهتر است کارهای مهم را اول وقت انجام دهید و 

جلسات را به زمان دیگری موکول کنید.
چالش های روزانه برای خود بسازید

گیمیفیکیشن به معنای اس��تفاده از تکنیک ها و استراتژی های 
بازی برای استفاده در ش��رایطی غیر از بازی است. گیمیفیکیشن 
بهتری��ن راهکار ب��رای آموزش و زیاد کردن تعداد مش��تریان برند 
اس��ت. آزادکاران می توانن��د برای باال بردن به��ره وری خود از این 
تکنیک اس��تفاده کنند؛ مثاًل اگر نویس��نده ی��ا تولیدکننده  محتوا 
هس��تید، به صورت روزانه یا هفتگی خود را ب��ه چالش بیندازید. 
برای مثال، بگویی��د در پایان هر روز کاری باید ۲۵٠٠ لغت تایپ 

کنید تا در طول هفته پنج مقاله تولید کرده باشید.
مزایای هر پروژه را در نظر بگیرید

باید ببینید هر پروژه چه مزایایی برای ش��ما به همراه دارد. این 
کار به ش��ما کمک می کند در طول روز انگیزه  بیش��تری داش��ته 
باشید و ذهن تان را متمرکز نگه دارید؛ مثاًل به جای اینکه بگویید 
بای��د طراحی این وب س��ایت را انجام دهم، به خ��ود بگویید بابت 
طراحی این وب س��ایت به پولی می رسم که به من کمک می کند، 
بتوان��م خودرویم را تعمیر کنم. وقت��ی بتوانید مزایای هر پروژه را 
در زندگی روزمره خود در نظر بگیرید، بهره وری تان به میزان قابل 
توجهی ب��اال خواهد رفت. به کارگیری ای��ن روش ها به آزادکاران 
کمک می کند ب��ا باال بردن بهره وری میزان کارهای روزانه خود را 

افزایش دهند و به موفقیت های قابل توجهی برسند.
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کارهایی که باعث می شود بهره وری افراد آزادکار باال رود
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