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به دنبال جنگ قیمتی عربستان و روسیه، قیمت نفت به 35 دالر در هر بشکه رسید

جنگ جهانی نفت
فرصت امروز: قیمت نفت در روز دوشنبه بیش از 30درصد سقوط کرد و به 35 دالر در هر بشکه رسید. این سقوط ناگهانی قیمت 
نفت به دنبال جنگ قیمتی عربستان و روسیه رخ داد و قیمت نفت در روز گذشته، بیشترین سقوط را از سال 1991 تجربه کرد. ابتدا 
این روسیه بود که در یکصد و هفتاد و هشتمین نشست اوپک، توافق کاهش عرضه نفت را نپذیرفت و باعث افت 10درصدی قیمت 
نفت در روز جمعه شد. البته پیش از این اتفاق، بازار نفت حال و روز خوشی نداشت و به دلیل شیوع ویروس کرونا، قیمت نفت در 
بازار خرسی قرار داشت، چراکه کرونا باعث شده بود تقاضای نفت به شدت کاهش یابد. در نتیجه تصمیم روسیه در همراهی نکردن با 
کشورهای عضو اوپک، موجب افت قیمت نفت و فروپاشی توافق کاهش عرضه شد. عربستان نیز در واکنش به تصمیم روسیه، قیمت 
نفت را 6 تا 8 دالر در هر بشکه پایین آورد و به تعبیر کارشناسان، یک جنگ قیمتی با روسیه به راه انداخت؛ جنگ قیمتی که موجب 
سقوط شدید قیمت نفت شد و تحلیلگران از آن به عنوان جنگ جهانی نفت نام می برند. به اعتقاد موسسه اوراسیا گروپ، »عربستان 
و روسیه در حال ورود به یک جنگ قیمتی هستند که احتماال محدود و تاکتیکی خواهد بود.« بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس...

ثبت نام طرح ملی مسکن در 17 استان از دیروز آغاز شد

همه چیز درباره مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی
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تهدید قطعه سازان بابت توقف تولید تا چه اندازه عملی خواهد شد؟ 

هشدار توقف تولید خودرو

9 پیشنهاد شغلی برای دوران بازنشستگی
فروش بیمه عمر در هواپیما

9 اشتباه رایج تازه کارهای حوزه کسب وکارهای اینترنتی
رونمایی از حالت تاریک در واتس اپ

برندهای موفق در زمینه توسعه خبرنامه
بازاریابی با چاشنی اموجی های جذاب

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تیم کوک کارمندان اپل را تشویق 
به دورکاری از خانه می کند

4
فرصـت امروز: مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از 

افزایش سـقف کارت بـه کارت به 1۰ میلیون تومان 
در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت بانک و...

رشد 37درصدی تراکنش های غیرحضوری پس از شیوع کرونا

 سقف کارت به کارت
۱۰ میلیون تومان شد

یادداشت
قدردان زحمت های سرمایه 

انسانی نظام بانکی کشور باشیم

س��ازمان های مختلف و به  ویژه 
بانک ها که در قلب نظام اقتصادی 
کش��ور جای دارند، ب��رای نیل به 
اهداف و اجرای برنامه های خود، از 
منابع و سرمایه های مالی، فیزیکی، 
اجتماع��ی، ارتباطی، انس��انی و ... 
اس��تفاده می کنند. بی شک در این 
می��ان، ارزنده ترین آنها »س��رمایه 
انسانی« اس��ت که از آن به عنوان 
ارزش��مندترین ث��روت و دارای��ی 

سازمان ها یاد می شود.
کار و زندگ��ی هم��کاران نظ��ام 
بانک��ی کش��ور، همواره س��خت و 
درگی��ر ب��ا دلهره ها، آس��یب ها و 
خطرات فراوان است. عده بسیاری 
این واقعیت ها را می دانند اما همه 
آن را بی��ان نمی کنن��د و یا به قدر 
کاف��ی ب��ه آن نمی پردازن��د. باید 
مدتی کوتاه در میان آنان باشید تا 

بتوانید این سختی را درک کنید.
اش��تغال در بانک ه��ا در اکث��ر 
ارزیابی ها و طبقه بندی ها، در ردیف 
مشاغل سخت و پرخطر قرار گرفته 
است. احتمال بسیار زیاد اختالالت 
اسکلتی، عضالنی، بینایی، تنفسی 
و التهاب و دله��ره عصبی و روانی 
لحظه خاتم��ه کار و احتمال بروز 

کسری صندوق و ارتباط 
3مستقیم و مستمر با...
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کرونا ویروس از دسامبر ۲019 در ووهان چین شیوع پیدا کرد و تاکنون 106 هزار و ۴6۷ نفر 
را درگیر کرده و باالی 3 هزار تلفات داش��ته اس��ت. این ویروس تاکنون بیش از 80کشور را آلوده 
کرده و به ایران نیز وارد شد. در ایران براساس اعالم وزارت بهداشت، تا ظهر دوشنبه 19 اسفند، 
کل موارد ابتالی قطعی کروناویروس جدید در کش��ور ۷161 نفر و مجموع موارد فوتی آن  ۲3۷ 
تن گزارش شده است. چینی ها، اما علی رغم اینکه اولین میزبانان این ویروس بودند، توانستند در 
جریان مقابله با او وضعیت را مدیریت کنند تا جایی که روز دوشنبه با کاهش تدریجی مبتالیان 
به این بیماری روبه رو بودند و بیمارس��تان 1۴61 تخته ای را که به س��رعت برای پذیرش بیماران 
کرونایی س��رپا کرده بودند، بس��تند. در این زمینه، عباسعلی وفایی، رایزن فرهنگی ایران در چین 
معتقد اس��ت که در این مقابله موفق، نقش مردم و همکاری آنها با مس��ئوالن بسیار اثرگذار بوده 
است. وفایی در گفت وگو با ایسنا، به تدابیر سوی حوزه سالمت چین در برابر کرونا و نیز همراهی 
مردم چین برای مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در شهر 
ووهان، در نخس��تین اقدام از س��وی دولت چین این شهر قرنطینه شد و هرگونه ورود و خروج به 

ووهان به عنوان کانون شیوع کرونا ویروس ممنوع اعالم شد.
او با اش��اره به جمعیت 11 میلیون نفری ش��هر ووهان گفت: با وجود اینکه نزدیک به نیمی از 
جمعیت ووهان )بالغ بر 5 میلیون نفر( در س��ال نو چینی از ش��هر خارج شده و به مسافرت رفته 
بودند امکان برگشت آنان به ووهان وجود نداشت و آنها به دلیل قرنطینه شدن ووهان نتوانستند 

به شهر و منازل خود برگردند.
وی ب��ه تصمیمات جدی کره از س��وی دولت چین برای جلوگیری از گس��ترش ویروس کرونا 
گرفته شد اشاره کرد و افزود: طبق آمارهایی که ثبت می شد قریب به 90درصد مبتالیان به کرونا 
ویروس و قربانیان این بیماری را جمعیت س��اکن در ووهان تش��کیل می داد، بر این اساس تمرکز 

دولت چین بر پیشگیری از شیوع و مقابله با کرونا ویروس در این شهر بود.
رایزن فرهنگی ایران در چین ادامه داد: دولت چین س��ازوکاری را اتخاذ کرد که هیچ فردی از 
ووهان خارج نش��ود چرا که در صورت خروج حتی یک نفر از این ش��هر دامنه وسیعی از جمعیت 

این کشور به ویروس کرونا آلوده می شدند.
او ال��زام ب��ه تمکین م��ردم چین برای قرنطین��ه خانگ��ی را از دیگر تدابیر اتخاذش��ده در این 
کش��ور بیان کرد و افزود: ارتباط مناطق ش��هری در این کش��ور گسسته ش��ده بود و حتی برخی 
از خیابان ها نیز مس��دود ش��د. به گونه ای برای انتقال جمعی از دانش��جویان ایرانی مقیم چین به 
ایران، محدودیت های ش��دیدی اعمال ش��د و به سختی توانستیم حدود ۷0دانشجوی ایرانی را به 

کشور منتقل کنیم.
به گفته وفایی، دولت چین برای جلوگیری از شیوع این ویروس اقدام به عملی کردن تصمیمات 
جدی تری کرد و در وهله نخس��ت تمامی همایش ها و برنامه های فرهنگی، اقتصادی و سیاس��ی 
و هرگون��ه تجمع لغو ش��د و فعالیت تمامی دانش��گاه ها و مدارس نیز تعطیل ش��د و کار تدریس 
دانش��جویان و تحصیل دانش آم��وزان از طریق برنام��ه نرم افزاری وی چت دنبال ش��د، همچنین 
فروشگاه های بزرگ و پاساژها و مراکز تجمعی خریدوفروش تعطیل و محدودیت های متعددی در 
س��طوح مختلف اعمال ش��د و مردم هم برای حفظ سالمت خود از این تصمیمات تمکین کردند. 
نظیر چنین ش��رایطی در س��ایر شهرهای چین و حتی شهر پکن که هنوز آمار مبتالیان در آن به 
زیر 50 نفر رسیده بود حکفرما بود و تمامی محدودیت هایی که در کانون شیوع این بیماری اعمال 

شده بود در سایر شهرها نظیر پکن، شانگهای و ... عملیاتی شد.
او ادام��ه داد: فعالیت کارمندان ادارات به صورت دورکاری درآمد و حتی کارکنانی که خارج از 
ش��هر پکن بودند حق حضور در محل کار خود را تا دو هفته نداش��تند و باید به صورت دورکاری 
فعالی��ت می کردند. هرگونه ورود و خروج در مجتمع های مس��کونی و برپای��ی هرگونه مهمانی و 
رفت وآمد محدود ش��د. حتی س��اکنین مجتم��ع در هنگام حضور در منزل خوی��ش غربالگری و 
تب س��نجی می ش��دند و در صورت داش��تن عالئم کرونا به ویژه تب به هیچ عنوان اجازه ورود به 
مجتمع مس��کونی را نداش��تند. حتی خودروهایی که وارد مجتمع می شدند ضدعفونی شده و در 
هنگام استفاده از آسانسور اصول بهداشتی رعایت می شد و از تماس مستقیم خودداری می کردند.

وفایی به انجام حرکات ورزش��ی در عصرگاهان و در هنگام ش��ب توس��ط مردم چین به عنوان 
یک فرهنگ سنتی این کشور اشاره کرد و افزود: معموال مردم چین با تشکیل جمعیتی افزون بر 

100 الی ۲00 نفر در پارک ها و مناطق مختلف اقدام به انجام حرکات ورزش��ی به صورت س��نتی 
می کنند و علی رغم اینکه این کار یک س��نت کامال مرس��وم است، در این مدت حتی یک تجمع 

ورزشی هم تشکیل نشد.
رایزن فرهنگی ایران در چین تصریح کرد: این نوع نگاه و تمکین مردم این کش��ور موجب ش��د 
که در ش��هر ۲0 میلیون نفری پکن پایتخت چین تنها ۴00 نفر مبتال به ویروس کرونا ش��وند و 
فقط س��ه نفر جان خود را از دس��ت بدهند. به نظر می رس��د این آمار برای جمعیت ۲0 میلیون 
نفری پایتخت این کشور آمار باالیی نیست و اخیرا طبق اعالم رسانه های این کشور آمار مبتالیان 
در پکن و ش��انگهای و بس��یاری از شهرهای دیگر به صفر رسیده اس��ت. حتی در شهر ووهان به 
عنوان خاستگاه و کانون ویروس کرونا کاهش چشمگیری در آمار مبتالیان ایجاد شد تا جایی که 
یکباره آمار ابتالی روزانه از چهار الی پنج هزار نفر به 1۲5 نفر رس��ید و این نش��انگر کنترل شدن 

و مدیریت این بیماری است.
او به تعطیلی رس��توران های چین و جلوگیری از سرایت ویروس از طریق مواد غذایی نیز اشاره 
کرد و افزود: با وجود اینکه س��رعت ش��یوع این بیماری در چین کاهش یافته اس��ت اما همچنان 
موضوع تعطیلی اماکن تجمعی ادامه دارد و مردم هم با تمکین به قانون و هش��دارهای بهداش��تی 

کرونا را شکست داده اند.
به گفته وفایی، در بین مردم چین این باور وجود دارد که ویروس کرونا از طریق هوا هم اشاعه 
پیدا می کند و بر این اساس از منزل خارج نمی شوند و از تردد در خیابان و معابر اجتناب می کنند 
و در صورت لزوم این کار حتما با پوش��ش بهداشتی و ماسک انجام می شود. آنها حتی خریدهای 
خود را به صورت اینترنتی انجام می دهند. ضمن اینکه عملیات ضدعفونی و ویروس زدایی به طور 
روزانه انجام می شود و حتی کاالهای خریداری شده مردم قبل از اینکه وارد منزل شود حتما باید 

ضدعفونی و ویروس زدایی شود.
او با تاکید بر اینکه مردم و دولت چین موضوع بیماری ویروس کرونا خیلی جدی گرفتند، اظهار 
کرد: نوع نگاه دولت چین به کروناویروس و تمکین مردم این کشور نسبت به محدودیت هایی که 

صورت گرفت موجب تحسین سازمان جهانی بهداشت درخصوص نوع مواجهه شد.
وفایی ادامه داد: مهم ترین عامل پیش��گیری از ش��یوع این بیماری در این کش��ور و به ویژه در 
کالنشهرهای چین، عمل دقیق به هشدارهای بهداشتی و پرهیز از حضور در هر تجمعی بود. مردم 
به موضوع قرنطینه خانگی تمکین کردند و معتقد بودند که در صورت حضور در هرگونه تجمعی 
قطعا س��المت آنان تهدید ش��ده و آسیب می بینند. در نتیجه، ایجاد سرگرمی در منزل و تماشای 
تلویزی��ون یا مطالعه کتاب و نیز انجام دورکاری از طریق ارتباط با فضای مجازی از جمله رفتاری 
بود که مردم چین دنبال کردند و توانس��تند به مقابله با این ویروس بپردازند و این روزها مراحل 

نهایی این مبارزه را طی می کنند.
رایزن فرهنگی ایران در چین که چند روزی است به ایران بازگشته، خطاب به مردم کشورمان 
گف��ت: رعایت بهداش��ت فردی و قرنطینه خانگ��ی و پرهیز از حضور در اجتماع��ات در مبارزه با 
کروناویروس امری اجتناب ناپذیر اس��ت و مردم نباید موضوع ش��یوع این بیماری را شوخی تلقی 
کنن��د. در آموزه های دینی آموخته ایم که عالوه بر حفاظت از جس��م خودمان نباید اجازه بدهیم 
س��المت دیگران نیز مورد تهدید قرار بگیرد و از نظر ش��رعی و دینی آسیب رساندن به همنوعان 

مذموم قلمداد شده است.
وفایی خطاب به افرادی که قادر به تحمل وضعیت قرنطینه خانگی نیستند، گفت: هیچ چاره ای 
نیس��ت. باید این وضعیت را تا گرم ش��دن نس��بی هوا تحمل کرد تا از این بال نجات پیدا کنیم. 
موضوع مهمی که در حال حاضر مطرح اس��ت س��المتی مردم بوده و باید برای حفظ س��المتی 

سخت ترین و دشوارترین کارها را انجام داد، گرچه منجر به خستگی روح و روان شود.
او در پایان سخنانش گفت: تاکید می کنم اگر کار ضروری خارج از منزل ندارید در خانه بمانید 
چرا که خروج از خانه احتمال انتقال ویروس را در پی خواهد داشت. این ویروس در مراکز درمانی 
بیشتر است، کمااینکه براساس اعالم وزارت بهداشت ۴0درصد مبتالیان با حضور در مراکز درمانی 
به این بیماری ابتال پیدا می کنند. باید همه دست به دست هم دهیم تا با شکست کرونا اضطراب 
و دله��ره را از بین ببریم. مردم کش��ور ما مس��لمان بوده و اعتقاد خاصی ب��ه نظافت دارند و قطعا 

با رعایت بهداشت فردی و تالش های مسئولین این ویروس در کشور ما ریشه کن خواهد شد.

از تهدید به اعدام در چین تا قرنطینه شهرها در ایتالیا
کشورها چگونه با کرونا مقابله می کنند؟

اواخر دسامبر سال ۲019 بود که مسئوالن چین خبر از شیوع یک ویروس ناشناخته از یک فروشگاه مواد غذایی در شهر ووهان دادند. 
حاال دو ماه از این ماجرا گذشته و کرونا در سرتاسر جهان یک وحشت همگانی ایجاد کرده است، هزاران نفر کشته  شده اند و همچنان این 

ویروس از بسیاری از جهات ناشناخته است، موضوعی که باعث شده کشورها هر یک به شکل متفاوتی به جنگش بروند.
به گزارش خبرآنالین، در این مدت دانشمندان مطالعات زیادی در رابطه با کروناویروس انجام داده  و اطالعاتی از سرعت شیوع، منشأ 
احتمالی، نرخ مرگ ومیر و عالئم بیماری ویروس کرونا به دست آورده اند. با این وجود همچنان کسی نتوانسته برای بسیاری از سواالت 
درباره این ویروس پاس��خی قطعی پیدا کند. ش��اید همین موضوع باعث ش��ده تا بیش از 100هزار نفر در نزدیک به 100 کشور به این 
ویروس مبتال شوند و میان آنها حدود ۴هزار نفر کشته شده اند. واکنش کشورها اما به شیوع این ویروس کامال متفاوت بوده است، چین 
شهر ووهان را قرنطینه کرد و با استفاده از فناوری های پزشکی به جنگ کروناویروس رفت، برخالف این کشور در کره جنوبی هیچ خبری 
از قرنطینه کردن نبود و صرفا از مردم در خیابان ها به شکل رایگان آزمایش گرفته می شد. در ادامه گزارش حاضر با اقدامات برخی کشورها 

در جنگ با کروناویروس آشنا می شویم. ابتدا از کشور چین شروع می کنیم.
از چین به عنوان محل اصلی شیوع بیماری به دلیل تاخیر در اعالم خبر شیوع ویروس انتقادات زیادی انجام می شود، اما این کشور 
بعد از آن سخت گیرانه ترین اقدامات ممکن را برای جلوگیری از عدم شیوع ویروس کرونا انجام داد. اولین اقدام این کشور قرنطینه کامل 
شهرهایی بود که ویروس در آنها پخش شده بود؛ گفته می شود این تصمیم زندگی 500 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. بخش 
دیگری از اقدامات این کشور در حوزه پزشکی اجرایی شد، شاید ساخت دو بیمارستان برای مراقبت از مبتالیان به کرونا در 10 روز از 
معروف ترین آنها باشد، از سوی دیگر محققان این کشور هم در این مدت مطالعات زیادی برای شناخت ویروس کرونا انجام دادند و به 
دنبال راهی برای ساخت واکسن کروناویروس هم هستند. البته برخی از اقدامات چینی ها برای مقابله با کرونا بسیار عجیب بود، در برخی 
مناطق این کش��ور به هر کس��ی که گزارش می داد شخصی از ووهان به شهرش��ان سفر کرده 1۴0 دالر هدیه داده می شد. در شهرهای 
دیگر هم کس��انی که به عمد ویروس را پخش می کردند، تهدید به اعدام ش��دند. براساس گزارش ها دادگاه چین در بیانیه ای اعالم کرده 
است کسانی که به ویروس آلوده هستند و منجر به شیوع آن  می شوند به تهدید سالمت جامعه متهم شده و حکم آنها بین حداقل 10 

سال زندان و اعدام متغیر است.
اما کره جنوبی، کش��وری که بعد از چین بیش��ترین آمار مبتالیان را دارد، روش��ی کامال متفاوت با همس��ایه خود پیش گرفته است. 
رئیس جمهور این کشور هفته گذشته اعالم کرد که جنگی را علیه کروناویروس آغاز کرده  و برای این کار هم 9.8میلیارد دالر بودجه 
کنار گذاشته اند. در جنگ با کروناویروس، کره جنوبی هیچ شهری را قرنطینه نکرده اما در سرتاسر خیابان های این کشور ایستگاه هایی 
برای آزمایش کروناویروس قرار گرفته اس��ت که از افراد به ش��کل رایگان و بدون آنکه نیاز باشد آنها از خودرو خود پیاده شوند، آزمایش 
گرفته می شود و بعد نتایج آزمایش برای شهروندان پیامک می شود. آنها از راهکارهای خالقانه دیگری هم استفاده کرده اند. برای مثال با 
دستگاه های جی پی اس حضور بیماران در محل قرنطینه کنترل می شود. همچنین خیابان ها، ساختمان های عمومی و وسایل حمل ونقل 

عمومی هم در این کشور ضدعفونی می شوند.
برخالف انتظار، تاکنون از نحوه واکنش ژاپن برای مقابله با کروناویروس انتقادات فراوانی انجام ش��ده اس��ت. راهکار این کشور در این 
رابطه تقریبا شبیه همان راهکارهای معمول دیگر کشورها بود؛ تعطیلی مدارس، ممنوعیت سفر از برخی مناطق چین و ارائه آموزش های 
بهداشتی به شهروندان. با این وجود این کشور با چالش هایی مثل کمبود کیت آزمایشی، کمبود ماسک، کمبود نیروهای پزشکی و ... 
مواجه شده است. در همین رابطه مخالفان دولت خواستار افزایش بودجه مقابله با کرونا شده اند، اما شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، با این 
موضوع مخالف کرده است. به مردم این کشور اعالم شده است که به خاطر کمبود کیت های آزمایش کرونا، تنها در صورتی که عالئم 
شدید بیماری را در خود مشاهده می کنند، خواستار انجام آزمایش شوند، به همین دلیل ممکن است تعداد مبتالیان در ژاپن بیشتر از 
آمار اعالم شده باشد. وضعیت ایتالیا چه از نظر زمان ورود ویروس و چه از نظر آمار مبتالیان و قربانی ها شباهت زیادی به ایران دارد، اما 
تفاوت اصلی این کشورها در سیاست گذاری های مقابله با کرونا مربوط به قرنطینه کردن شهرهاست، برخالف ایران این کشور دو هفته 
پیش 11 شهر را قرنطینه کرد، به طوری که اگر کسی قصد خروج از این شهرها را داشته باشد، پلیس آنها را جریمه می کند. از سوی 

دیگر مدارس، دانشگاه ها و موزه های ایتالیا تعطیل شده اند و به طور روزانه سیستم حمل ونقل عمومی این کشور ضدعفونی می شود.
دولت انگلیس نیز چند روز پیش برنامه جامع این کشور برای مقابله با کرونا را منتشر کرد، در این برنامه تردد در برخی مناطق و تشکیل 
اجتماعات عمومی ممنوع شده است. همچنین ممکن است به برخی افراد گفته شود تا برای سه ماه از خانه کار کنند. براساس این برنامه 
بریتانیا قصد دارد از کمک پزش��کان بازنشس��ته برای مقابله با ویروس استفاده کند. همچنان آنها می خواهند تحقیقات را برای شناخت 
ویروس کرونا آغاز کنند تا اگر دنیا دوباره شاهد شیوع کروناویروس بود، این کشور برای مقابله با آن آماده باشد. تاکنون 1۲ آزمایشگاه در 

سرتاسر انگلیس ساخته شده و از 1۴هزار نفر آزمایش کرونا گرفته شده است.
در آمریکا هر یک از ایالت ها به ش��کل خاصی نس��بت به شیوع کروناویروس واکنش نشان داده اند، در ایالت های نیویورک و واشنگتن 
به طور روزانه سیستم حمل ونقل عمومی شسته می شوند، در چندین ایالت هم بیشتر مدارس تعطیل شده اند. گفتنی است کالیفرنیا و 
واش��نگتن شرایط را به عنوان وضعیت اضطراری اعالم کرده اند. سازمان های فدرال این کشور هم به دنبال ساخت واکسن کروناویروس 
هستند. از سوی دیگر نگرانی های زیادی نسبت به دسترسی به کیت های آزمایشی در آمریکا وجود دارد، براساس گزارش سی ان ان در 
این کشور تاکنون 3600 آزمایش کرونا گرفته شده است، در حالی که در اروپا و کره جنوبی روزانه هزاران آزمایش انجام می شود. همین 

موضوع باعث شده تا بسیاری دونالد ترامپ را نسبت به بی اهمیت جلوه دادن شیوع کروناویروس متهم کنند.

رایزن فرهنگی ایران در چین پاسخ داد

چینی ها چگونه ترمز کرونا را کشیدند؟

مجید قاسمی
مدیرعامل بانک 

پاسارگاد



فرصت امروز: قیمت نفت در روز دوش��نبه بیش از 30درصد س��قوط 
کرد و به 35 دالر در هر بش��که رس��ید. این سقوط ناگهانی قیمت نفت 
به دنبال جنگ قیمتی عربس��تان و روسیه رخ داد و قیمت نفت در روز 
گذش��ته، بیشترین سقوط را از سال 1991 تجربه کرد. ابتدا این روسیه 
بود که در یکصد و هفتاد و هشتمین نشست اوپک، توافق کاهش عرضه 
نفت را نپذیرفت و باعث افت 10درصدی قیمت نفت در روز جمعه شد.

البت��ه پیش از این اتفاق، بازار نفت حال و روز خوش��ی نداش��ت و به 
دلیل ش��یوع ویروس کرونا، قیمت نفت در بازار خرس��ی قرار داش��ت، 
چراکه کرونا باعث شده بود تقاضای نفت به شدت کاهش یابد. در نتیجه 
تصمیم روس��یه در همراهی نکردن با کش��ورهای عض��و اوپک، موجب 
افت قیمت نفت و فروپاش��ی توافق کاهش عرضه ش��د. عربستان نیز در 
واکنش به تصمیم روسیه، قیمت نفت را 6 تا 8 دالر در هر بشکه پایین 
آورد و به تعبیر کارشناسان، یک جنگ قیمتی با روسیه به راه انداخت؛ 
جنگ قیمتی که موجب س��قوط شدید قیمت نفت شد و تحلیلگران از 
آن به عنوان جنگ جهانی نفت نام می برند. به اعتقاد موسس��ه اوراس��یا 
گروپ، »عربس��تان و روسیه در حال ورود به یک جنگ قیمتی هستند 
که احتماال محدود و تاکتیکی خواهد بود.« بانک سرمایه گذاری گلدمن 
ساکس نیز هشدار داد که »این جنگ قیمتی که به راه افتاده، می تواند 

قیمت نفت را تا بین ۲0 تا 30 دالر در هر بشکه پایین بیاورد.«
از س��وی دیگر، تحلیلگران می گویند امتناع روس��یه از کاهش تولید 
نفت، ضربه ای به تولیدکنندگان نفت ش��یل آمریکا بوده اس��ت، چراکه 
بسیاری از آنها برای زنده ماندن به قیمت باالتر نفت نیاز دارند. به گفته 
این تحلیلگران، هدف واقعی روسیه از این کار، تولیدکنندگان نفت شیل 
آمریکا بوده است، چراکه تنها با کاهش قیمت، تولید نفت شیل کاهش 
می یابد. البته چنین حمله ای ممکن است محکوم  به شکست باشد، مگر 
اینکه قیمت ها برای مدت طوالنی پایین بماند. در این میان، باید منتظر 

واکنش س��ایر تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان نفت ش��یل آمریکا 
نیز بود. به هر جهت، روز دوش��نبه، قیمت نفت آمریکا در همین راس��تا 
۲۷درصد س��قوط کرد و به کمترین قیمت چهارساله یعنی 30 دالر در 
هر بش��که رسید. قیمت نفت خام برنت، معیار جهانی قیمت نفت هم با 

کاهش ۲۲درصدی به 35 دالر در هر بشکه رسید.
در همین زمینه، س��ید محمدعلی خطیبی، نماینده س��ابق ایران در 
اوپک معتقد است: با همکاری نکردن روسیه نه تنها توافق کاهش تولید 
نفت اوپک منتفی ش��د بلکه به نظر می رس��د حاال بای��د منتظر عواقب 

جنگ نفتی میان سعودی ها و روسیه باشیم.
خطیبی در گفت وگو با خبرآنالین، کاهش قیمت نفت را تهدید جدی 
دانس��ت و گفت: همان طوری ک��ه تمامی ارقام و اع��داد خبر می دهند 
با توجه به ش��یوع وی��روس کرونا در فصل بهار امس��ال ب��ازار تقاضای 
کمی برای نفت خواهد داش��ت درنتیجه ش��یب قیمت ه��ا در بازار نفت 
به طور خاص کاهش��ی می ش��ود. این در حالی است که اوپک در خود 
به تصمیم گیری رس��ید و به اتفاق آرا تصویب کرد که تولید نفت روزانه 
یک میلیون بش��که کاهش یابد. البته این مهم مش��روط شد به تصمیم 
گروه موسوم به اوپک پالس، اما روسیه که تولیدکننده اصلی گروه اوپک 
پالس اس��ت با این کاهش عرضه موافق��ت نکرد و نهایتا توافق اوپکی ها 

هم منتفی شد.
معاون اسبق وزیر نفت ادامه داد: متاسفانه بازار نفت در روزهای اخیر 
به بازاری رها ش��ده تبدیل ش��ده، مانند اتومبیلی که ترمز بریده است. 
این نبودن کنترل س��بب می شود تا همین طور از سطح قیمت ها کاسته 
ش��ود. پیش بینی من این است که در روزهای آینده کاهش قیمت نفت 

ادامه داشته باشد.
خطیبی با اش��اره به رد پیشنهاد اوپک از س��وی روسیه تصریح کرد: 
متاس��فانه تصمیمات پیش��ین هم منتفی ش��دند. یعنی نه تنها کاهش 

بیشتری شکل نگرفت بلکه توافقات کاهشی پیشین هم از دستور خارج 
شده و این احتماال در روزهای آینده جنگ نفتی را میان تولیدکنندگان 

به ویژه میان عربستان سعودی و روسیه باال ببرد.
او در رابطه با وجود مولفه های جنگ نفتی خاطرنش��ان ساخت: کمی 
پیش سعودی ها اعالم کردند شاخص  قیمت های خود را کاهش داده اند. 
این کاهش قیمت به ش��دت چش��مگیر بوده یعنی برای صدور نفت به 
آمریکا تا بش��که ای هفت دالر کاهش قیمت اعمال شده و این نرخ برای 
اروپا و آس��یا هم به ترتیب چهار و ش��ش دالر اس��ت. درنتیجه به نظر 
می آید س��عودی ها می خواهند به روس ها نش��ان دهن��د ضرر دوطرفه 
خواهد بود. البته روس ها ه��م می گویند هر چقدر تمایل دارید افزایش 
عرض��ه انجام دهید. برای ما مهم نیس��ت و ما تصمیمات دیگری داریم. 
حال آنکه به نظر من، این یک بلوف از س��مت روسیه است. زیرا روسیه 
عالوه بر نفت، از مهم ترین صادرکنندگان گاز جهان اس��ت و قیمت گاز 
این کش��ور براس��اس نرخ نفت تعیین می ش��ود. به همین دلیل کاهش 

قیمت نفت برای روس ها ضرر دوچندان در پی خواهد داشت.
نماینده س��ابق ایران در اوپک به جنگ قیمتی عربس��تان و روس��یه 
اش��اره کرد و گفت: آغاز جنگ نفتی اگرچه میان دو تولیدکننده صورت 
می گی��رد ولی از آنجایی که دو طرف از عرضه کنندگان مهم نفت جهان 
هس��تند و هر دو به درآمدهای نفتی خود وابس��ته اند، آنگاه باید منتظر 

باشیم تا طرفین از این تصمیم خود بازگردند.
خطیبی درباره دالیل روس��یه و رد پیش��نهاد کاه��ش تولید نفت هم 
گفت: بازار نفت علی العموم یک بازار است مانند هر بازار اقتصادی دیگر. 
با این حال، تصمیم گیری های سیاس��ی بر این بازار اثرات شگرفی دارد، 
اما مادامی که دوباره کنترل بازار به دست تولیدکنندگان نیفتد و با توجه 
به تداوم ش��یوع جهانی کرونا، در روزهای آینده ش��اهد کاهش چندباره 

قیمت ها در بازار طالی سیاه خواهیم بود.

به دنبال جنگ قیمتی عربستان و روسیه، قیمت نفت به 35 دالر در هر بشکه رسید

جنگ جهانی نفت

عربستان که از سال ها پیش همواره بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان بوده است، 
قصد دارد از ماه آینده میالدی در واکنش به فروپاشی ائتالف نفتی موسوم به »اوپک 

پالس« تولید نفت خود را بار دیگر به بیش از 10 میلیون بشکه در روز برساند.
این کشور از روز شنبه یعنی کمتر از ۲۴ ساعت پس از نشست ناموفق نمایندگان 
ائت��الف اوپک پالس در وین، ارائه تخفیف های چش��مگیر به مش��تریان نفت خود 
را آغاز کرده اس��ت؛ تخفیف هایی که در بیش از 30 س��ال اخیر بی س��ابقه بوده اند. 
ش��رکت »سعودی آرامکو« غول نفتی عربستان تخفیف های وسوسه انگیزی را برای 
پاالیش��گاه های آس��یایی، اروپایی و آمریکایی در نظر گرفته است تا آنها را به خرید 

نفت عربستان ترغیب کند.
عالوه بر این، برخی منابع آگاه که نخواس��ته اند نام ش��ان فاش ش��ود به خبرنگار 
بلومبرگ گفته اند که مقامات س��عودی به  صورت خصوص��ی به برخی فعاالن بازار 
نفت اطالع داده اند که تولید نفت عربستان در صورت لزوم تا 1۲ میلیون بشکه در 
روز نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش تقاضای جهانی کاالهای خام در پی 
ش��یوع ویروس کرونا، باز کردن شیرهای نفت در عربستان می تواند بازار نفت را در 

وضعیت بغرنجی گرفتار کند.
 ،FGE ایمان ناصری، مدیرکل بخش خاورمیانه در شرکت مشاوره نفت و انرژی
می گوید عربس��تان واقعا در حال ورود به یک جنگ قیمتی تمام عیار در بازار نفت 
اس��ت. با این حال، مقامات عربستان همچنان از اظهارنظر رسمی در این خصوص 

خودداری کرده و به سؤاالت رسانه ها پاسخی نمی دهند.
فروپاشی ائتالف نفتی اوپک پالس عمال همکاری های نفتی بین عربستان و مسکو 
که از سال ۲016 آغاز شده بود را پایان خواهد داد. توافقات اوپک و متحدانش برای 
کاهش تولید نفت، در پایان ماه جاری میالدی )س��ه هفته آینده( منقضی خواهد 
ش��د و بعد از آن دیگر راه برای افزایش تولید نفت در کش��ورهای عضو این ائتالف 

باز خواهد بود.
به دنبال تحوالت اخیر، قیمت هر س��هم شرکت سعودی آرامکو در معامالت روز 
شنبه بورس اوراق بهادار ریاض حدود 9درصد سقوط کرد و سهام این شرکت برای 
اولین بار در قیمتی کمتر از قیمت عرضه اولیه آن معامله شد. قیمت نفت خام برنت 
نیز در بازار لندن با س��قوط 9.۴درصدی به کمتر از ۴5.3 دالر در هر بش��که رسید 

و بیشترین سقوط خود در یک روز معامالتی طی 1۲ سال اخیر را تجربه کرد.
کارشناسان مطلع از سیاست های نفتی عربستان می گویند تولید نفت این کشور 
که در حال حاضر 9.۷ میلیون بشکه در روز است، احتماال از ماه آینده میالدی به 

رقمی بین 10 تا 11 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. به گفته این کارشناسان، 
میزان افزایش تولید نفت عربستان به واکنش پاالیشگاه های خارجی به تخفیف های 

نفتی این کشور بستگی خواهد داشت.
* درد حداکثری: راهبرد »ش��وک و ترس« که عربس��تان در پیش گرفته است، 
می تواند تالش��ی برای تحمیل درد حداکثری به روسیه و دیگر تولیدکنندگان نفت 
در کوتاه ترین زمان ممکن باشد؛ دردی که بتواند آنها را به پای میز مذاکره بکشاند، 
به س��رعت روند افزایش تولید را متوقف کند و راه را برای حصول یک توافق جدید 
به منظور کاهش س��طح تولید نفت فراهم سازد. اعضای کمیته کارشناسی مشترک 
ائتالف اوپک پالس )که ش��امل تعدادی از مشاوران بلندپایه وزرای نفت کشورهای 
عضو این ائتالف است( قرار است در روز 18 مارس )۲۷ اسفند( با یکدیگر نشستی 
داشته باش��ند. نمایندگان عربستان و روسیه نیز در این نشست کارشناسی حضور 

خواهند داشت و این نشان می دهد که طرفین همچنان مایل به گفت وگو هستند.
تیم فاکس، اقتصاددان ارش��د ش��رکت خدمات مالی و بانکداری NBD امارات، 
درخصوص رویکرد جدید مقامات نفتی عربس��تان می گوید: »قطعا این یک رویکرد 
پرریسک است. عربستان و دیگر اعضای ائتالف نفتی در مذاکرات روز جمعه به توافق 
نرسیدند و من فکر می کنم در هفته های آینده شاخص های اطمینان در بازار نفت 

به  شدت کاهش خواهد یافت.«
بعد از آنکه »الکس��اندر نوواک« وزیر انرژی روسیه ضرب االجل مطرح شده برای 
توافق بر س��ر کاهش تولید نفت را نپذیرفت و در پایان مذاکرات نیز اعالم کرد که 
کشورهای عضو ائتالف اوپک پالس می توانند از پایان ماه مارس تولید نفت خود را 
بدون هیچ محدودیتی افزایش دهند، »عبدالعزیز بن سلمان« وزیر انرژی عربستان 
تصمی��م گرفت با افزایش تولید و ارائه تخفیف های قابل توجه، به این اقدام همتای 

روس خود واکنش نشان دهد.
* تخفیف های بی س��ابقه: فروپاش��ی ائتالف نفتی اوپک پالس از یک سو و افت 
فاحش تقاضای جهانی س��وخت جت، بنزین و گازوئیل به دلیل تأثیرات اقتصادی 
بحران کرونا از س��وی دیگر، بازار نفت را با یک ش��وک هم زمان در عرضه و تقاضا 
مواجه کرده است. پس از شکست مذاکرات نفتی وین، عربستان سعودی تنها ظرف 
چند س��اعت اعالم کرد که قیمت های رس��می نفت خود –که براساس قیمت های 
جهانی تعیین می شود- را کاهش خواهد داد و نفت خود را با تخفیف های بی سابقه 

به مشتریان خواهد فروخت.
اگرچه شرکت سعودی آرامکو پیش از این نیز تخفیف هایی از چند سنت تا چند 

دالر در هر بش��که را برای مش��تریان خود در نظر می گرفت، اما اکنون این شرکت 
اعالم کرده است که برای هر بشکه نفت بین 6 تا 8 دالر به مشتریان خود در اقصی 
نق��اط جهان تخفیف خواهد داد؛ تخفیف بس��یار قابل توجهی که البته دامنه آن به 
خارج از عربستان نیز کشیده خواهد شد. در واقع، ارائه چنین تخفیف هایی از سوی 
شرکت سعودی آرامکو، مستقیما قیمت 1۴ میلیون بشکه نفت صادراتی از منطقه 
خلیج فارس را تحت تأثیر قرار خواهد داد زیرا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در 

قیمت گذاری نفت خود از سیاست های عربستان پیروی می کنند.
* رقابت قیمتی کثیف: شرکت سعودی آرامکو در یکی از شدیدترین اقدامات خود 
برای اعمال فشار بر رقبا، برای فروش هر بشکه نفت سبک عربی به پاالیشگاه های 
ش��مال غرب اروپا، هشت دالر تخفیف در نظر گرفته است. با احتساب این تخفیف 
قابل توجه و پایین تر بودن قیمت نفت سبک عربی در بازارهای جهانی نسبت به نفت 
برنت، پاالیشگاه هایی که از شرکت سعودی آرامکو نفت بخرند، 10.۲5 دالر در هر 

بشکه صرفه جویی خواهند کرد.
در مقابل، هر بش��که نفت اورال )مهم ترین گرید نفتی روس��یه( با دو 
دالر تخفیف به فروش می رسد و قیمت نهایی آن تنها سه دالر پایین تر 
از نفت برنت اس��ت. فعاالن بازار نفت می گویند اقدام جدید س��عودی ها 
یک حمله مس��تقیم به ش��رکت های نفتی روس��ی ب��رای محدودکردن 

فروش نفت آنها در اروپاست.
دوگ کینگ، مؤسس صندوق س��رمایه گذاری مرچنت کامودیتی، در این رابطه 
می گوید: »شرایط دارد به سمت رقابتی کثیف پیش می رود. کشورهای عضو ائتالف 
اوپک پالس قصد دارند نفت بیشتری تولید کنند، در حالی که جهان با شوک تقاضا 

مواجه است. در این شرایط نفت 30 دالری محتمل است.«
در ای��ن می��ان، برخی تحلیلگ��ران حتی قیمت ه��ای پایین تری��ن را برای نفت 
پیش بینی می کنند. راجر دیوان، تحلیلگر نفت در ش��رکت مش��اوره سرمایه گذاری 
HIS Markit، هش��دار می دهد: »احتماال ما در سه ماهه دوم سال جاری میالدی 
شاهد پایین ترین قیمت نفت در ۲0 سال اخیر خواهیم بود. قیمت می تواند حتی به 

کمتر از ۲0 دالر در هر بشکه برسد.«
در اواخر س��ال 1998 قیمت هر بشکه نفت برنت در بازارهای جهانی به کمتر از 
10 دالر در هر بش��که رسید. در آن زمان نیز عربستان سعودی یک جنگ قیمتی 
بزرگ )که در چهار دهه قبل از آن بی س��ابقه ب��ود( را آغاز کرده بود. اکنون فعاالن 

بازار از تکرار تاریخ نگرانند.

گزارش بلومبرگ از تحوالت اخیر بازار نفت

عربستان جنگ قیمتی در بازار نفت را کلید زد

انرژی

بزرگ ترین ریزش از زمان جنگ خلیج فارس رقم خورد
سقوط آزاد قیمت نفت

بازارهای نفت پس از فروپاش��ی اتحاد اوپک پ��الس و آغاز جنگ قیمت 
میان عربستان و روسیه که احتماال تبعات اقتصادی و سیاسی فوری خواهد 

داشت، بیش از 30درصد سقوط کردند.
به گزارش ایس��نا، بهای معامالت نفت برنت چند ثانیه پس از گش��ایش 
معامالت آس��یا، ب��ا دومین کاهش قیمت بزرگ تاری��خ پس از جنگ خلیج 
فارس در س��ال 1991 روبه رو شد. با سقوط قیمت نفت برنت به 31 دالر و 
دو سنت، بانک گلدمن ساکس هشدار داد که قیمت ها ممکن است به حدود 

۲0 دالر در هر بشکه سقوط کنند.
این ریزش قیمت همه را در بازار نفت از غول هایی مانند اکس��ون موبیل 
تا ش��رکت های حفاری ش��یل کوچک تر در تگزاس غربی تح��ت تاثیر قرار 
می دهد. به بودجه کش��ورهای وابس��ته به درآمدهای نفت��ی از عراق گرفته 
ت��ا نیجریه ضربه خواهد زد و صحنه سیاس��ت جهانی را تغییر خواهد داد و 
نفوذ کش��ورهایی مانند عربستان سعودی را کمتر می کند. همچنین مبارزه 
علیه تغییرات جوی هم با دش��واری بیش��تری روبه رو خواهد شد زیرا بهای 

سوخت های فسیلی در برابر منابع انرژی تجدیدپذیر رقابتی تر می شود.
اندی لیپو، رئیس ش��رکت مشاوره لیپو اویل آسوشیتس در هیوستون در 
ای��ن باره گفت: باورکردنی نیس��ت. بازار با موج ریزش قیمت روبه رو ش��ده 
اس��ت. اوپک پالس با ورود به جنگ قیمت برای تصرف س��هم بیشتر، بازار 

را غافلگیر کرد.
بازار نفت در مواجهه با ش��وک ویروس کرونا بر تقاضا و چش��م انداز سیل 
عرضه از همه طرف، از هم پاش��یده اس��ت. عربس��تان قیمت فروش رسمی 
خود را به میزانی کاهش داده که در ۲0 س��ال گذش��ته بی سابقه بوده و به 
خریداران��ش اعالم ک��رده که تولیدش را افزایش خواهد داد. روس��یه اعالم 
کرده که شرکت هایش آزاد هستند هر میزان که بخواهند نفت تولید کنند.

اقدام کم سابقه شرکت آرامکوی سعودی تنها چند ساعت پس از شکست 
مذاکرات اوپک و متحدانش صورت گرفت. فروپاش��ی این اتحاد به همکاری 
میان عربس��تان سعودی و روسیه که از اواخر سال ۲016 شکل گرفت و به 

تقویت قیمت ها کمک کرد، پایان می دهد.
به��ای معامالت آتی نفت برنت در بازار لندن 1۴ دالر و ۲5 س��نت 
سقوط کرد و به 31 دالر و دو سنت رسید که بزرگ ترین کاهش قیمت 
روزانه از زمان حمله آمریکا به عراق در ژانویه س��ال 1991 بود. بهای 
نفت برنت در سنگاپور با ۲5درصد کاهش، 33 دالر و 9۲ سنت در هر 
بشکه معامله شد. بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
3۴درصد کاهش یافت و به ۲۷ دالر و 3۴ سنت در هر بشکه رسید، اما 
اندکی بعد این کاهش به ۲۷درصد تقلیل پیدا کرد. معامالت به دلیل 

حجم ریزش قیمت برای چند دقیقه متوقف شد.
اختالف قیمت نفت برنت با شاخص نفت آمریکا به پایین ترین حد 
خود در بیش از دو س��ال گذشته رس��ید زیرا عرضه باالتر کشورهای 
اوپک توازن میان عرضه و تقاضای جهانی را در مقایسه با نفت آمریکا 
مستقیما مورد تهدید قرار می دهد. اختالف قیمت دو شاخص از چهار 

دالر در هفته گذشته، به دو دالر و 66 سنت در هر بشکه رسید.
ریزش قیمت نفت در س��ایر بازارهای مالی منعکس شد و بازارهای 
سهام آمریکا به همراه ارزهای نفتی مانند کرون نروژ و پزوی مکزیک 
با س��قوط آزاد روبه رو ش��دند در حالی که دارایی ه��ای امن مانند ین 
ژاپن و طال صعود کردند. ارزش س��هام تولیدکنندگان نفت به ش��دت 
افت کرد و ش��رکت CNOOC و سانتوس استرالیا بیش از ۲0درصد 

سقوط کردند.
براس��اس گ��زارش بلومبرگ، چش��م انداز یک جن��گ قیمت دیگر 
معامله گران��ی که ریزش قیمت س��ال ۲01۴ را به خاط��ر دارند را به 

وحشت انداخته است.
ریزش قیمت نفت دفعه پیش زمانی آغاز شد که رشد انفجاری تولید 
نفت ش��یل آمریکا باعث شد اوپک به منظور بیرون راندن رقیبانش از 
بازار، شیرهای نفت خود را باز کند، هرچند این استراتژی به شکست 
انجامید و تولیدکنندگان شیل با وجود سقوط نفت برنت به پایین 30 
دالر در هر بشکه در سال ۲016 دوام آوردند. این ریزش قیمت بود که 
باعث شد اوپک به همراه روسیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپک کلوپ 

اوپک پالس را تشکیل دهد.

تحلیلگر روسی:
پوتین، اوپک را سر جایش نشاند!

یک تحلیلگر روس��ی درخصوص مخالفت روسیه با کاهش بیشتر 
تولی��د نف��ت گفت روس��یه به مدد اقدام��ات ریاضتی ک��ه به اجرا 
گذاش��ت، نسبت به پنج، شش س��ال پیش می تواند در برابر قیمت 
پایین نفت به خوبی تاب بیاورد و این امر اجازه داد پوتین به اوپک 

»نه« بگوید.
به گزارش ایسنا، مقاومت والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
در برابر کاهش بیش��تر تولید که از سوی اوپک پیشنهاد شده بود، 
اتح��اد نفتی بزرگ ترین تولیدکنن��دگان جهان که بیش از نیمی از 
تولید نفت جهان را در کنترل دارند با شکس��ت روبه رو کرد. برخی 
از معیارهای کلیدی هدایت کننده اقتصاد روس��یه به توضیح دالیل 

این کشور کمک می کند.
بلومب��رگ به نق��ل از دیمیتری دالگین، اقتصاددان ارش��د بانک 
آی ان جی در مس��کو نوشت: پنج س��ال ریاضت اقتصادی و حفظ 
س��رمایه ها در برابر تهدید تحریم ها، روس��یه را در موضع قوی تری 
برای تحمل قیمت پایین تر نفت قرار داده است. برنامه روسیه برای 
افزایش هزینه در س��ال جاری می تواند اجرا ش��ود و ارزش پایین تر 
روبل به صادرکنندگان کاالی روسیه که به دالر می فروشند، کمک 

خواهد کرد.
روس��یه در مذاکرات جمعه گذش��ته وین در براب��ر اصرار اعضای 
اوپک، با کاهش بیشتر تولید مخالفت کرد و در نتیجه این مذاکرات 

بدون توافق پایان یافت.
تحریم ه��ای بین الملل��ی در س��ال های اخی��ر روس��یه را ناچ��ار 
ک��رد اس��تقراض خارج��ی را کاهش ده��د و سیاس��ت های مالی 
س��خت گیرانه ای را اعمال کند. در نتیجه روس��یه اکنون چهارمین 
ذخایر بین المللی بزرگ دنیا و یکی از پایین ترین سطوح بدهی دنیا 
را دارد. حتی اگر قیمت نفت به ۴0 دالر س��قوط کند، دولت جدید 
پوتین فضای زیادی برای افزایش هزینه در س��ال جاری دارد. دیگر 
روزهایی که روس��یه به قیمت نفت بیش از 100 دالر در هر بشکه 

برای متوازن کردن بودجه خود نیاز داشت، سپری شده است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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ثبت ن��ام مرحله دوم طرح »اقدام ملی مس��کن« در پنج اس��تان البرز، اصفهان، 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به پایان رسید و طبق اعالم وزارت راه 
و شهرس��ازی، 9۲هزار و و ۷63 نفر در این پنج اس��تان نام نویسی کرده اند. البته به 
گفته معاون وزیر راه و شهرس��ازی، ظرفیت این مرحله از ثبت نام برای کل کش��ور 

۲00 هزار واحد است.
همچنین از س��اعت 10 روز دوش��نبه ثبت نام در 1۷ اس��تان ایالم، چهارمحال 
و بختیاری، خراس��ان جنوبی، خراسان ش��مالی، زنجان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، یزد، لرستان، هرمزگان، همدان، مازندران، گیالن 
و گلس��تان آغاز ش��ده که تا س��اعت ۲۴ سه شنبه ۲0 اس��فند ادامه خواهد داشت 
و متقاضیان برای نام نویس��ی می توانند به س��امانه tem.mrud.ir مراجعه کنند. 
هنوز نام نویس��ی در استان تهران و همچنین شهرهای جدید سراسر کشور صورت 
نگرفته و بنا به اعالم محمود محمودزاده، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲1 و ۲۲ 
اسفندماه ثبت نام در استان تهران و شهرهای جدید کشور از جمله پردیس، پرند و 

هشتگرد انجام می شود.
با احتساب تعداد متقاضیانی که تاکنون در پنج استان نام نویسی کرده اند می توان 
با یک حس��اب سرانگش��تی تخمین زد در کل کشور بیش از 600 هزار نفر ثبت نام 
کنند که تعداد متقاضیان حدود سه برابر ظرفیت این مرحله خواهد بود. در مرحله 
قبل ثبت نام براساس ظرفیت تعداد واحدهای عرضه شده در شهرها بود، اما در این 
مرحله تصمیم گرفته شد که از همه متقاضیان نام نویسی شود. این تصمیم پس از 
نگرانی ها از ش��یوع ویروس کرونا و لزوم در خانه ماندن مردم با هدف ایجاد فرصت 
برابر برای همه، فارغ از برخورداری یا عدم برخورداری از اینترنت پرس��رعت اتخاذ 
شد. به همین دلیل، وزارت راه و شهرسازی، آیتم هایی به مکانیزم افراد واجد شرایط 

اضافه کرد. به طور مثال، تعداد افراد تحت تکفل، سن سرپرست خانوار و مدت زمان 
ازدواج در انتخاب افراد در مرحله کنونی موثر است.

در همی��ن زمینه، معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره ثبت نام مس��کن ملی در 
اس��تان تهران و ش��هرهای جدید گفت: ثبت نام جاماندگان طرح اقدام ملی مسکن 
در 9 استان باقیمانده از جمله تهران و شهرهای جدید از صبح روز چهارشنبه ۲1 

اسفندماه آغاز می شود.
محمود محمودزاده در گفت و گو با ایس��نا، ادامه داد: مرحله دوم نام نویس��ی از 
متقاضیان طرح اقدام ملی مس��کن در استان تهران و هشت استان دیگر از ساعت 
10 صبح روز چهارش��نبه ۲1 اسفندماه آغاز می شود و در ساعت ۲۴ روز پنجشنبه 

۲۲ اسفند به پایان می رسد. 
به گفته وی، ثبت نام برای تمامی شهرهای جدید از جمله شهرهای استان تهران 
و البرز ش��امل پردیس، پرند، ایوانکی و هشتگرد در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
انجام می ش��ود. همچنین با توجه به اینکه نام نویس��ی از ابتدای هفته جاری در ۲1 
اس��تان شامل ش��هرهای جدید نبوده در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شهرهای 
جدید استان های مذکور را نیز شامل می شود و در استان هایی که شهرهای جدید 

دارند ثبت نام صورت می گیرد.
محمودزاده درباره اضافه ش��دن مواردی همچون در اولویت قرار گرفتن خانوارها 
براس��اس تعداد افراد تحت تکفل نیز گفت: هیچ گونه ش��رط جدیدی برای ثبت نام 
اضافه نشده است اما با توجه به اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا و در نظر گرفتن 
این موضوع که همه مردم بتوانند صرف نظر از برخوردار بودن از اینترنت پرسرعت 
یا عدم برخورداری اقدام به ثبت نام کنند مکانیزم نام نویسی را تغییر دادیم و دیگر 

مثل سابق که پس از پر شدن ظرفیت سایت بسته می شد نیست.

معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرد: بر این 
اس��اس همه افراد با در اختیار داشتن فرصت برابر می  توانند طی دو روز 
اقدام به ثبت اطالعات خود در س��امانه و نام نویسی کنند. لذا پیش بینی 
می ش��ود که تعداد افراد ثبت نام کننده بیش از ظرفیت مرحله دوم باشد 
بنابراین تصمیم گرفته ش��د پس از پاالیش متقاضیان براس��اس شروط 
پنج گانه و مشخص ش��دن افراد واجد شرایط براساس تعداد افراد تحت 
تکفل، س��ن سرپرس��ت خانوار، مدت زم��ان ازدواج و...  اولویت بندی و 

انتخاب صورت گیرد.
او ب��ا بیان اینک��ه در این مرحله ۲00 ه��زار ظرفیت جدید در نظ��ر گرفته ایم، 
خاطرنش��ان کرد: در مرحله اول ۲۴0 هزار نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 1۴0 

هزار نفر واجد شرایط و 100 هزار نفر فاقد شرایط بودند.
محمودزاده در پاس��خ به این س��وال که با توجه ب��ه آورده 30 تا ۴0 
میلی��ون تومان متقاضیان در ابتدای کار و لحاظ این مس��ئله که ممکن 
اس��ت برخی افراد توانایی پرداخت این مبلغ را نداش��ته باشند آیا افراد 
دیگری جایگزین می ش��وند یا خیر تصریح کرد: بله طبیعتا اگر با ریزش 
برخی افراد در مرحله پرداخت آورده مواجه باش��یم از کسانی که حذف 

شده اند دعوت به عمل می آید.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره اش��کال فنی س��ایت برای متقاضیانی که با 
موبایل وارد می شوند، گفت: هم اکنون ثبت نام با کامپیوتر و لپ تاپ امکان پذیر است 
اما بنای ما بر این است که همه افراد از جمله کسانی که با گوشی همراه وارد سامانه 
می شوند بتوانند به راحتی نام نویسی کنند به همین دلیل تالش می کنیم در اسرع 

وقت این مشکل را برطرف کنیم.

ثبت نام طرح ملی مسکن در 17 استان از دیروز آغاز شد

همه چیز درباره مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی
دریچه

پیش فروش بلیت های نوروزی منتفی شد
سفر به شمال با اتوبوس آزاد است

مدی��رکل حمل و نقل مس��افری س��ازمان راهداری از منتفی ش��دن 
پیش فروش بلیت س��فرهای نوروزی خبر داد و گفت تردد در استان های 
ش��مالی برای خودروهای شخصی محدود شده اما برای ناوگان عمومی و 

اتوبوس بالمانع است.
داریوش باقرجوان در گفت وگو با مهر، درباره ممنوعیت سفر با اتوبوس 
به برخی شهرها در پی شیوع ویروس کرونا گفت: سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای در این خصوص تابع تصمیمات ستاد مرکزی کروناست و 
ش��هرهایی که این ستاد به ما اعالم کند، اجازه تردد سرویس های ناوگان 
عموم��ی را نخواهیم داد، ب��ا این حال تاکنون به ما ب��ه صورت مکتوب، 

ممنوعیت تردد با اتوبوس به برخی شهرها اعالم نشده است. 
به گفته او، هرچند در آذربایجان غربی، ش��ورای تأمین استان مصوب 
کرد تا از ورود اتوبوس به ارومیه از یکی از مسیرهای این شهر جلوگیری 
ش��ود، اما اینکه این موضوع به صورت سراس��ری و کش��وری باشد، فعال 

دستورالعملی برای سازمان راهداری صادر نشده است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مس��افر س��ازمان راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای درخصوص اس��تان های ش��مالی نیز تصریح کرد: در حال حاضر 
اگرچه تردد در استان های شمالی برای خودروهای شخصی محدود شده، 
اما برای ناوگان عمومی و اتوبوس بالمانع است، ولی از یکایک مسافران در 
ورودی شهرهای استان های شمالی غربالگری و تست کرونا انجام می شود.

ب��ه گفته باقرجوان، تردد اتوبوس ها و ناوگان عمومی حتی با پالک های 
غیربومی نیز ممنوع نیست که این موضوع مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با 

کروناست.
وی درخص��وص توقف یا ادام��ه پیش فروش بلیت س��فرهای جاده ای 
ن��وروزی ناوگان حم��ل و نقل عمومی نیز خاطرنش��ان کرد: پیش فروش 
بلیت اتوبوس برای سفرهای نوروزی دیگر به آن معنایی که در ایام اسفند 
سال های گذشته وجود داش��ت، امسال وجود ندارد هرچند که همچنان 
برخی سایت های فروش بلیت فعال هستند و اگر فردی بخواهد، می تواند 
بلیت اتوبوس برای تاریخ موردنظر خریداری کند، اما توصیه ما به مردم این 

است که نوروز امسال در منازل خود باقی بمانند.

جلسه دستمزد شورای عالی کار لغو شد
نماینده کارگری ش��ورای عالی کار گفت برای ما دعوت نامه ای در مورد 
برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز سه شنبه )امروز( ارسال شده بود 
که ظاهرا لغو و به هفته بعد موکول شده است. علی خدایی در گفت و گو 
با مهر، در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار در مورد دستمزد، گفت: 
آنطور که به ما اطالع داده اند هفته آینده این جلسه برگزار می شود. البته 
تاریخ دقیق مشخص نیست. یک دعوت نامه ای برای روز سه شنبه دریافت 
کرده بودیم که ظاهرا براساس شنیده ها جلسه فردا کنسل است. وی ادامه 
داد: اینکه انتظار داش��ته باشیم در جلسه هفته بعد میزان دستمزد سال 
99 تعیین شود بستگی به مواضع طرفین دارد. اگر قرار باشد قانون را اجرا 
کنیم باید تعیین شود اما اگر بحث چانه زنی پیش آید باید ببینیم نتیجه 
جلسه چه می شود. به گفته خدایی، نتیجه جلسه قابل پیش بینی نیست. 
او در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که تعیین دستمزد 
به س��ال آینده موکول شود، گفت: امیدواریم این اتفاق نیفتد. نظر ما این 

است قبل از شروع سال جدید، حداقل دستمزد سال آینده تعیین شود.

زمان مبهم نام نویسی دوباره از متقاضیان 
یارانه معیشتی

س��تاد شناسایی مشموالن بس��ته حمایت معیش��تی اعالم کرد زمان 
نام نویس��ی مج��دد از متقاضیان دریافت کمک معیش��ت بعد از فروکش 
کردن موج کرونا اعالم می شود. به گزارش خبرآنالین، تاکنون چهار مرحله 
سبد حمایت معیش��تی به حساب خانوار واریز شد و آخرین مرحله دهم 
اسفندماه بود که کمک معیشتی به حساب 19 میلیون و ۲83 هزار و ۲۴5 
سرپرست خانوار کمک معیشتی واریز شد. بامداد ۲۴ آبان با افزایش قیمت 
بنزین مقرر شد، سبد حمایت معیشتی در سه مرحله )۲۷ آبان، 30آبان و 

دوم آذرماه( برای 60میلیون نفر واریز، که این امر انجام شد. 
پس از واریز مرحله نخست، سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که یارانه 
حمایت معیش��تی از این پس دهم هر ماه به حس��اب سرپرستان خانوار 
مشمول واریز می شود و پس از آن مراحل دوم و سوم به حساب مشموالن 

و خانواری که درخواست آنها بررسی و تایید شده بود. 
در مرحله چهارم نیز ۲86 هزار و 1۴9 خانوار دیگر که درخواست بررسی 
مجدد آنها از س��وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید ش��ده، یارانه 
حمایت معیشتی اسفندماه و مراحل قبل را همزمان دریافت خواهند کرد.

س��بد حمایت معیشتی به تناس��ب بعد افراد خانوار پرداخت می شود. 
خانواده یک نفره 55 هزار تومان، خانواده دو نفره 103 هزار تومان، خانواده 
س��ه نفره 138 هزار تومان، خانواده چهار نفره 1۷۲ هزار تومان و خانواده 

پنج نفره و بیشتر ۲05 هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می کنند.

وزارت نیرو هشدار داد
کاهش کیفیت آب در پی افزایش مصرف

مع��اون آب و آبف��ای وزارت نی��رو گف��ت باتوج��ه به اینک��ه ظرفیت 
تصفیه خانه ها محدود اس��ت، ادامه افزایش مصرف ۲0 تا 30درصدی آب 
در اکثر ش��هرها نسبت به مدت مشابه در س��ال گذشته ممکن است در 
تولی��د آب باکیفیت اختالل ایجاد کند. خصوصا اگر رودخانه ها س��یالبی 
ش��وند و کدورت آب ورودی باالتر از معمول برود. قاسم تقی زاده خامسی 
در صفحه اینس��تاگرام نوش��ت: این روزها مصرف آب به طور متوسط در 
س��طح کش��ور حدود ۲۷درصد افزایش را نشان می دهد و از 9 میلیارد به 
11.5 میلیارد متر مکعب )دو و نیم میلیارد متر مکعب افزایش( رس��یده 
است. او با بیان اینکه تهران در این افزایش حدود یک میلیارد متر مکعب 
روزانه سهم دارد و شهر تبریز با ۴0درصد افزایش رکورد زده است، افزود: 
اگر هر فرد روزانه 1۲ بار دس��ت هایش را با روش صحیح شستن دست ها 
در ۲0 ثانیه بش��وید، ۲۴ لیتر آب مصرف می کند. با بس��تن شیر آب در 
ابت��دا و دوب��اره باز کردن آن بعد از ۲0 ثانیه، هر ف��رد روزانه این مقدار از 
آب آشامیدنی را صرفه جویی خواهد کرد. به گفته وی، وظیفه وزارت نیرو 
تامین آب باکیفیت و مسئولیت اجتماعی همه مردم مصرف بهینه است. 
برای شکس��ت کرونا آب نقش حیاتی دارد، ویروس مس��ری است و فقط 
رعایت بهداشت عمومی و فردی آن را شکست خواهد داد، اما کمی تغییر 

در سبک مصرف کمک جدی خواهد کرد.
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ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور و روند رو به رش��د و صعودی گس��ترش آن در 
تمامی استان ها نگرانی های بسیاری به همراه داشته و عمال بخش مهمی از جامعه 
و اقتصاد کش��ور را تحت الشعاع خود قرار داده است. بخش مهمی از اقشار مختلف 
جامعه خانه نشین شده اند و بسیاری از شرکت های دولتی و خصوصی کارمندان شان 
را به دورکاری تش��ویق می  کنند اما در این بین تولید با چالش های جدی رو به رو 
ش��ده اس��ت زیرا کارگران واحدهای تولیدی که با دورکاری نمی توانند به کار خود 
ادامه دهند و از س��وی دیگر تقاضا و خرید به ش��دت کاهش یافته و عمال مشتری 
برای تولیداتی که صورت می گیرد وجود ندارد؛ مشکلی که به خصوص در بنگاه های 

کوچک و متوسط بسیار به چشم می آید.
چرخی در بازارهای مختلف از بازار بزرگ تهران گرفته تا مغازه های سطح شهر و 
پاساژهای معروف پایتخت به خوبی نشان می دهد که سایه سنگین کرونا بر کسب و 
کارها حاکم شده و عمال بازارها در آستانه بهار که باید رونق را تجربه کنند به خواب 
زمستانی فرو رفته اند. خواب زمستانی که در کنار افت شدید کسب و کارها خود را 

در قالب یک مش��کل بزرگ دیگر هم نشان داده است و آن موج گسترده بیکاری و 
تعدیل نیروی شدید واحدهای تولیدی و خدماتی است.

بررس��ی های سایت خبری اتاق تهران نش��ان می دهد تعداد زیادی از واحدهای 
صنفی، تولیدی، استارت آپی و خدماتی در 10 روز گذشته اقدام به تعدیل نیروهای 
خود کرده اند و کشور با موج جدیدی از بیکاری رو به رو شده است. همچنین بخشی 
از واحدهای تولیدی هم به نیروهای خود اعالم کرده اند که توان پرداخت مطالبات 
آن که ش��امل عیدی و حقوق می ش��ود را ندارند و تنها می توانند به آنها به صورت 

علی الحساب، پرداختی داشته باشند.
موج این بیکاری ها به نظر می رس��د که در حال گس��ترش اس��ت و باید دولت تا 
این مشکل به یک بحران اجتماعی- اقتصادی تبدیل نشده فکری اساسی برای آن 
داشته باشد. مهدی خجسته عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی 
کارگران ساختمانی گفته اس��ت: به دلیل افزایش نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا، 
فعالیت های س��اختمانی متوقف شده و هزاران کارگر فصلی این صنعت که فقیر و 

دچار عسر و حرج هستند، کنج خانه بیکار نشسته  اند. از دولت درخواست دارم که 
در قالب بسته های حمایتی )نقدی و اقالم خوراکی( از این قشر مستضعف حمایت 
کند و اجازه ندهد که آنها شب عید را با یخچال خالی و جیب بدون پول بگذرانند.«
همچنین صنعت قطعه س��ازی خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ کش��ور که 
هزاران کارگر به صورت مس��تقیم در آن مش��غول به کار هستند هم از شیوع کرونا 
آس��یب بسیار دیده است و خطر بیکاری گسترده و تعطیلی واحدهای تولیدی این 
صنعت را تهدید می کند. آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان به ایسنا، گفت: »این صنعت از حدود دو سال قبل با غول تحریم و به 

تازگی با غول کرونا دست و پنجه نرم می کند.«
عالوه بر اینها ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی را هم با مشکل 
رو به رو کرده اس��ت و ع��الوه بر تعدیل نیروی صورت گرفته در ش��رکت علی بابا 
که بازتاب های بس��یاری داش��ت؛ تعداد زیادی از استارت آپ ها هم به نیروهای شان 

گفته اند که چاره ای جز تعدیل نیرو ندارند.

ب��ا وجود اینک��ه طرح نمایندگان برای یکی ش��دن یارانه نقدی و معیش��تی در 
کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید و قرار شد در مجموع یک یارانه ۷۲ هزار 
تومانی به هر نفر پرداخت ش��ود، در نهایت با مخالفت های صورت گرفته، این مورد 

اصالح و مجددا پرداخت یارانه نقدی با همان ۴5 هزار و 500 تومان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، سال هاست که مردم و کسانی که در لیست سازمان هدفمندی 
یارانه ها قرار دارند عادت کرده اند که در اواخر هر ماه مبلغ ۴5 هزار و 500 تومان در 

قالب یارانه نقدی به حساب شان واریز شود.
این مبلغ از سال 1389 تاکنون تغییری نکرده و با وجود افزایش تورم و انتقاداتی 
که نس��بت به ثابت ماندن مبلغ وجود داشت، دولت بر این تاکید می کرد که منابع 
ناشی از هدفمندی یارانه ها پاسخگوی افزایش مبلغ ۴5 هزار و 500 تومان نیست. 
از س��وی دیگ��ر نقدهایی به پرداخت همگانی وجود داش��ت و منتق��دان از دولت 
می خواستند که با حذف افراد پردرآمد که نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارد، منابع 

ناشی از حذف را جهت افزایش مبلغ یارانه استفاده کند.  
در هر صورت هیچ تغییری رخ نداد تا اینکه در آبان امسال با اصالح قیمت بنزین 
و افزایش آن منابعی که در حد 30 هزار میلیارد تومان در س��ال ایجاد می ش��ود را 
دولت تصمیم گرفت در قالب کمک های معیش��تی به حدود 60 میلیون نفر که از 

بین یارانه بگیران گزینش کرده بود، بپردازد.

رقم کمک معیش��تی به تناس��ب افراد خان��وار متفاوت بود؛ به نح��وی که برای 
خانوارهای تک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 هزار تومان، س��ه نفره 138 هزار 
توم��ان، چهارنف��ره 1۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیش��تر ۲05 هزار تومان در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت.  در جریان بررس��ی الیحه بودجه 1399 در کمیسیون تلفیق 
تصمیم گرفتند یارانه نقدی و کمک های معیشتی را یکی کرده و یک یارانه ۷۲ هزار 
تومانی پرداخت کنند، اما با این تفاوت که برای تمامی ۷8 میلیون نفر یارانه بگیر این 
مبلغ پرداخت ش��ود. این روشی که نمایندگان پیشنهاد کردند در کنار آنکه دولت 
با آن مخالف بود، کارشناسان اقتصادی هم با آن همراهی چندانی نداشتند، چراکه 
در این ش��رایط حدود 18 میلیون نفری که دولت از بین یارانه بگیران به عنوان سه 
دهک باالی درآمدی از دریافت کمک معیشتی حذف کرد و فقط به 60 میلیون نفر 
آنه��ا پرداخت انجام می داد با این مصوبه تلفیق مجددا به جمع یارانه بگیران اضافه 

می شدند و هزینه دیگری را ایجاد می کردند.  
اما وقتی که گزارش کمیس��یون تلفیق به صحن علنی مجلس آمد در همان روز 
اول با مخالفت هایی در برخی بندها به خصوص یارانه ها مواجه شد و برای اصالح به 
تلفیق برگشت، اما در هر صورت این روزها با توجه به شیوع ویروس کرونا و مسائلی 
که به همراه داشت مجلس تعطیل شد و با استفاده از اصل 85 قانون اساسی، دیگر 
الیحه بودجه به صحن علنی برنمی گردد و کمیسیون تلفیق گزارش نهایی خود را 

برای تایید و تصویب قانون به شورای نگهبان ارائه کرده است.
این در حالی است که در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق دیده می شود که مصوبه 
مربوط به یارانه ها برای یکی ش��دن یارانه نقدی و کمک معیش��تی اصالح ش��ده و 
همچنان روال س��ابق پرداخت یارانه نقدی با همان ن��رخ ۴5 هزار و 500 تومان و 
کمک های معیشتی با مبالغ تعیین شده در سال آینده ادامه خواهد داشت؛ بنابراین 

دیگر خبری از یارانه ۷۲هزار تومانی نخواهد بود.
اگر پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی در دستور کار قرار می گرفت، موجب تغییراتی 
در پرداخت به خانوارها نسبت به آنچه در حال حاضر دریافت می کنند، می شد. به 
طوری که برای افرادی که فقط یارانه نقدی دریافت می کنند )18 میلیون پردرآمد( 
با افزایش مبلغ و برای افرادی که هر دو یارانه نقدی و معیش��تی را می گیرند )60 

میلیون در خانوار هدف( با کاهش مبلغ همراه بود.
اما در بند مربوط به یارانه ها تاکید ش��ده ک��ه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
موظف اس��ت با اس��تفاده از کلیه بانک های اطالعاتی که در اختیار دارد و براساس 
معیارها و ضوابط تعیین شده نسبت به شناسایی و حذف سه دهک باالی درآمدی 
از فهرس��ت یارانه بگیران اقدام کند. از سوی دیگر س��ازمان هدفمندی یارانه ها نیز 
مکلف است امکان ثبت نام برای افرادی که موفق به ثبت نام به منظور دریافت یارانه 

نشده اند را فراهم کند.

موج گسترده بیکاری با شیوع ویروس کرونا

کرونا هزاران کارگر را خانه نشین کرد

یارانه 72 هزار تومانی را فراموش کنید

مبلغ یارانه نقدی تغییری نمی کند
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قدردان زحمت های سرمایه انسانی نظام 
بانکی کشور باشیم

س��ازمان های مختل��ف و به  وی��ژه بانک ها ک��ه در قلب نظ��ام اقتصادی 
کش��ور جای دارند، برای نیل به اهداف و اج��رای برنامه های خود، از منابع 
و س��رمایه های مال��ی، فیزیکی، اجتماعی، ارتباطی، انس��انی و ... اس��تفاده 
می کنند. بی ش��ک در این میان، ارزنده ترین آنها »سرمایه انسانی« است که 

از آن به عنوان ارزشمندترین ثروت و دارایی سازمان ها یاد می شود.
کار و زندگ��ی هم��کاران نظام بانکی کش��ور، همواره س��خت و درگیر با 
دلهره ها، آس��یب ها و خطرات فراوان اس��ت. عده بس��یاری این واقعیت ها را 
می دانن��د اما همه آن را بیان نمی کنند و یا به قدر کافی به آن نمی پردازند. 

باید مدتی کوتاه در میان آنان باشید تا بتوانید این سختی را درک کنید.
اش��تغال در بانک ها در اکثر ارزیابی ها و طبقه بندی ها، در ردیف مش��اغل 
س��خت و پرخطر قرار گرفته است. احتمال بس��یار زیاد اختالالت اسکلتی، 
عضالنی، بینایی، تنفسی و التهاب و دلهره عصبی و روانی لحظه خاتمه کار و 
احتمال بروز کسری صندوق و ارتباط مستقیم و مستمر با پول اعم از فلزی 
و کاغذی که به صورت مداوم بین افراد دست به دست می شود، بهداشت و 

سالمت مهم ترین سرمایه بانک ها را تحت تاثیر قرار داده است.
زنان و مردان صبور، نجیب و ش��ریفی که در هیاهوی شهرها و محله های 
ما در هر ش��رایطی و کماکان براس��اس خلق و خوی دیری��ن خود، قبل از 
اکثر مش��اغل، کار خود را ش��روع می کنند و پس از بس��یاری از شغل ها به 
پایان می رس��انند؛ از بدو خدمت و به تدریج نظم، آراس��تگی، وقت شناسی، 
س��رعت و دقت توامان، تمرکز و هوشیاری در وجود آنان نهادینه شده است 
و می دانند در جایی کار می کنند که در آن، همواره حق با مش��تری اس��ت؛ 
مش��تریانی با روحیات، انتظارات، نیازها و خواسته های متعدد، متفاوت و در 
برخ��ی موارد متناقض و البته برای همکاران نظام بانکی، تکریم ارباب رجوع 
و صب��وری و خوش رویی در مواجهه با ایش��ان، همواره امری بدیهی قلمداد 

شده و اجتناب ناپذیر است.
س��پرده گذاری که مشتاق نرخ سود بیشتر اس��ت و همواره شاکی از کاهش 
ارزش واقعی دارایی اش، وام گیرنده ای که متقاضی دریافت تسهیالت با شرایط 
س��هل، سریع و با نرخ سود هرچه کمتر و خواهان ارائه مهلت و مساعدت برای 
بازپرداخت بدهی های به تاخیر افتاده و سایر مراجعانی که در بعضی اوقات همه 
دلخوری ها و خستگی های خود در برخورد با سایر سازمان ها و کسب وکارها را 
به همکار بانکی منتقل می کنند و وی می داند و عادت کرده اس��ت که صبور و 
هوشیار باشد، از عکس العمل های احساس��ی احتراز کند، دچار اشتباه هرچند 
کوچک محاسباتی و عملیاتی نشود، توانایی تشخیص آنی سند جعلی از اصل 
را داش��ته باشد، حفظ اس��رار و اطالعات مالی مشتریان را از یاد نبرد، حتی اگر 
سارق مسلحی وارد ش��د، نترسد و تسلیم نشود، اما در عین حال عکس العمل 

مخاطره آمیزی نیز نداشته باشد.
هم��کاران نظ��ام بانکی در ایام پایان س��ال ت��ا دیروقت، مکل��ف به ارائه 
خدمات در ساعت کاری افزایش یافته، حتی تا نزدیکی تحویل سال هستند 
و خدم��ات را ب��ه گونه ای منظم و کام��ل ارائه می دهند که مش��کلی برای 
کس��ب وکارهای مختل��ف به وجود نیای��د. پس از آن نی��ز در ایام تعطیالت 
ن��وروزی و وقت��ی که هم وطنان در مس��افرت یا در دی��د و بازدید با اقوام و 
آش��نایان هس��تند، از دومین روز فروردین ، در قالب کش��یک های کاری در 
محل خدمت خویش حاضر می ش��وند تا نقصان یا کمبودی در رفع نیازهای 

مشتریان ایجاد نشود.
بدتر و ناگوارتر از همه اینها، در همه سال های گذشته، عذر و تقصیر همه 
اش��تباهات در تدوین قوانین و مقررات، قصور و اهمال در سیاست گذاری ها، 
س��وءمدیریت ها، اعمال نظرها، س��ودجویی ها، رانت خواری ها و ... به اشکالی 
غیرمس��ئوالنه و در کمال ناجوانم��ردی و بی انصافی، در نهایت متوجه نظام 
بانکی ش��ده و همکاران نظام بانکی به مثابه مرغ قربانی در عروس��ی و عزا 
در مع��رض تیغ تیز انواع تهمت ها و انتقادات ق��رار گرفته اند، تا جایی که با 
فضاسازی روانی و مذهبی، حتی دیانت و اعتقاد و حالل بودن رزق و روزی 

آنان را نیز زیر سوال برده و درگیر شبهه کرده اند.
با این همه، سرمایه انسانی بانک های ایران، همچنان امین و حافظ پول و 
تس��هیل کننده مبادالت و تامین کننده نیازهای مالی هم وطنان خویش باقی 
مانده اند. حتی اگر همه کش��ور درگیر ب��ا تعطیلی یا اخالل مقطعی در امور 
ش��ود، همکاران نظ��ام بانکی در کمال بی ادعایی و صب��وری به گونه ای کار 

می کنند تا مردم قدری آسوده تر باشند.
در ایام اخیر نیز که ویروس وحش��تناک کرونا با س��رعتی عجیب اش��اعه 
می یابد و همه دستگاه های ذی ربط، بر کاهش تماس های انسانی و مراودات 
اجتماعی تاکید دارند، ش��اهد آن هس��تیم که هم��کاران بانک ها، همچون 
گذش��ته پول ها، کارت ها و اس��ناد چندین بار دس��ت به دس��ت ش��ده را از 
مراجعان دریافت می کنند و مشتاقانه و مشفقانه با مردم در ارتباط و تعامل 
هستند و حتی از سوی بزرگان و مقامات باالتر، تشویق و ترغیب شده اند که 

بیش از گذشته مراعات حال مشتریان را بکنند.
بر این اس��اس، به مثابه حدیث ش��ریف »َمن لم یَشُکِر الَمخلوق لَم یَشُکِر 
الخالِ��ق«، عدل و انصاف حکم می کند که گوشه چش��می متوجه این قش��ر 
خدوم ش��ده و سرمایه انسانی بانک های کشور مشمول عنایت و قدرشناسی 

مردم و مسئوالن شریف و حق شناس قرار گیرند.

دالر در سرازیری
ارزش دالر در برابر بسیاری از همتایانش مجددا کاهش یافت.

به گ��زارش رویت��رز، در جریان معامالت دوش��نبه، بس��یاری از ارزهای 
مختلف در برابر دالر در موقعیت برتر قرار گرفتند و دالر به عقب رانده شد. 
همان طور که انتظار می رفت به دنبال افزایش ش��مار قربانیان ویروس کرونا 
در آمری��کا ب��ه ۲1 نفر، فدرال رزرو نرخ بهره را در اقدامی کم س��ابقه با 0.5 

درصد کاهش به محدوده یک تا 1.۲5 درصدی کاهش داد.  
مارک اش��لیف، تحلیلگر بازار ارز در موسسه »ابوت داونینگ« گفت: هنوز 
به یک مدل س��نجی قابل اطمینان برای تعیین خسارت های احتمالی کرونا 
نرس��یده ایم و معامله گران این روزها کامال احساس��ی رفتار می کنند. رفتار 

بازار با هیچ کدام از مبانی تحلیل های بنیادین همخوانی ندارد.  
ش��اخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه 
می گیرد، در معامالت دوش��نبه با ریزش سنگین 0.۷5 درصدی نسبت به روز 
قبل و در سطح 95.۲13 واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل 
1.086 دالر اعالم ش��د. از س��وی دیگر روند رشد ضعیف اقتصادی کشورهای 
اروپایی کماکان ادامه دارد و ویروس کرونا نیز به س��رعت در حال گسترش در 
نقاط مختلف این قاره است. در نتیجه وخیم تر شدن وضعیت در ایتالیا، بسیاری 

از شرکت های هواپیمایی پروازهای خود به این کشور را لغو کرده اند. 

یادداشت

فرص��ت امروز: مدی��ر اداره نظام های پرداخت بان��ک مرکزی از افزایش 
سقف کارت به کارت به 10 میلیون تومان در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، 

اینترنت بانک و همراه بانک خبر داد.
داوود محمد بیگی درباره اعمال تمهیدات جدید از س��وی بانک مرکزی 
برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش حضور مشتریان در شعب 
بانکی گفت: سقف عملیات کارت به کارت در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، 
اینترن��ت بانک و همراه بانک در راس��تای کاهش مراجعه ش��هروندان به 
ش��عب بانکی تا اطالع ثانوی با ابالغ جدید به ش��بکه بانکی به 10میلیون 
تومان افزایش پیدا کرد. طبق اعالم بانک مرکزی، س��قف کارت به کارت 
در نرم افزارهای پرداخت س��ازان همچنان تا اطالع ثانوی 3 میلیون تومان 
اس��ت. این در حالی اس��ت که پیش از این، سقف عملیات کارت به کارت 
در ابزارهای خودپرداز، کیوس��ک، اینترنت بانک و همراه بانک از 3میلیون 
توم��ان به صورت روزانه به 5 میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود که این 

میزان با تمهیدات جدید افزایش پیدا کرده است.
ایجاد قابلیت فعال سازی رمز پویا در اینترنت بانک

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی همچنین از افزایش استفاده 
از خدمات بانکی غیرحضوری پس از شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: 
مبلغ تراکنش های غیرحضوری در اسفندماه رشد 3۷درصدی داشته است.

به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، محمد بیگی با بیان اینکه فرآیند 
فعال س��ازی رمز دوم پویا غیرحضوری اس��ت، افزود: بانک مرکزی همواره 
در مسیر اجرای طرح رمز دوم پویا تاکید داشت تا فرآیند فعال سازی رمز 

دوم یکبار مصرف و ثبت شماره تلفن مشتریان به صورت غیرحضوری و از 
طریق درگاه های الکترونیکی باشد تا نیازی به مراجعه شهروندان به صورت 
حضوری به ش��عب نباش��د و در همین راس��تا عالوه بر شعب، فعال سازی 
رمز پویا از طریق اینترنت بانک، همراه بانک و خودپرداز قابل انجام است.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: برای فعال سازی و 
اس��تفاده از رمز دوم پویا هیچ ضرورتی برای حضور در شعب بانک نیست 
و مشتریانی که رمز دوم را قبل از اجرای طرح رمز پویا در اختیار داشتند 
برای اس��تفاده و فعال س��ازی رمز پویا صرفا باید شماره تلفن خود را تایید 

کنند که از درگاه های غیرحضوری قابل انجام است.
او به اقدامات بانک مرکزی برای تس��هیل فعال س��ازی رمز پویا پس از 
ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور اش��اره کرد و گفت: بانک مرکزی پس از 
ش��یوع ویروس کرونا و در راس��تای کاهش مراجعه شهروندان به شعب و 
دس��تگاه های خودپرداز برای آن دسته از مشتریانی که رمز دوم داشتند و 
قصد فعال س��ازی رمز پویا دارند، به منظور تایید شماره تلفن همراه برای 
فعال س��ازی رمز پویا به شبکه بانکی ابالغ کرد تا زیرساخت احراز هویت و 
تایید شماره تلفن همراه مشتریان در درگاه های اینترنت بانک ایجاد و ارائه 

شود تا تماس مشتری با شعب و خودپرداز کاهش پیدا کند.
به گفته محمد بیگی، چنانچه مشتری رمز دوم را تا به امروز فعال نداشته 

الزم است تا برای فعال سازی رمز پویا از طریق خودپرداز اقدام کند.
استفاده از دستگاه خودپرداز با رعایت نکات بهداشتی

محم��د بیگ��ی تصری��ح ک��رد: در صورتی ک��ه مش��تری از درگاه های 

غیرحضوری اس��تفاده نکند، برای احراز هویت و تایید شماره تلفن همراه 
باید یکبار به دستگاه خودپرداز بانک عامل خود مراجعه کند که با توجه به 

شرایط فعلی الزم است تا نکات بهداشتی رعایت شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: مجموع روزانه تراکنش های 
هر کارت بانکی روزانه تا سقف 100 هزار تومان با رمز دوم ایستا قابل انجام 

است و نیازی به رمز دوم پویا ندارد.
او پیرامون اخبار منتشرش��ده مبنی بر ش��لوغی شعب بانک ها به دلیل 
فعال س��ازی رمز دوم پویا تاکید کرد: افزایش ترافیک مش��تریان در شعب 
بانکی ارتباطی با رمز دوم پویا ندارد؛ طبق روال هر ساله، در اسفندماه امور 
بانکی شهروندان افزایش پیدا می کند و  از سویی دیگر کاهش ساعت کاری 

بانک ها باعث می شود تا ترافیک شعب افزایش یابد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اش��اره به افزایش استفاده 
ش��هروندان از خدمات بانکی غیرحضوری گفت: با توجه به بحث ش��یوع 
ویروس کرونا در کش��ور و تاکید بانک مرکزی بر دریافت خدمات بانکی از 
درگاه های غیرحضوری و اعمال تمهیداتی در زمینه تراکنش های بانکی از 
جمله افزایش سقف مبلغ تراکنش های کارتی از سه به پنج میلیون تومان 
و در ابزارک های موبایلی از یک به س��ه میلیون تومان باعث شده تا مبلغ 

تراکنش های غیرحضوری در اسفندماه رشدی 3۷درصدی داشته باشد.
محمد بیگی در پایان گفت: آمارهای رمز پویا به صورت جدی از س��وی 
بانک مرکزی در حال رصد و بررسی است و نمودارها از افزایش ارسال رمز 

پویای پیامکی و رشد استفاده از رمز دوم پویا حکایت دارد.

رشد 37درصدی تراکنش های غیرحضوری پس از شیوع کرونا

سقف کارت به کارت ۱۰ میلیون تومان شد

همزمان با افزایش قیمت طال در بازار جهانی، قیمت طال و سکه در بازار ایران نیز 
صعودی شد و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز دوشنبه با افزایش 
100 هزار تومانی نسبت به روز معامالتی گذشته )شنبه( به نرخ 6 میلیون و 95 هزار 
تومان رسید. به نظر کارشناسان، کاهش شدید قیمت نفت خام و احتمال افت رشد 
اقتصادی جهانی می تواند جذابیت طال به عنوان ابزار مهم سرمایه گذاری را افزایش 
داده و تقاضا را برای طالی زرد در روزهای آتی باال ببرد. بر این اس��اس، هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 95 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم 5میلیون و 915 هزار تومان فروخته شد.
همچنین نیم سکه نیز 3 میلیون و 50 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 800 
هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 980 هزار تومان داد و ستد شد. هر گرم طالی 
خ��ام 18عیار 603 هزار تومان و هر مثقال طال نیز ۲ میلیون و 616 هزار تومان به 

فروش رسید. نرخ اونس طال نیز به یک هزار و 66۷ دالر رسید.
قیمت دالر نیز در صرافی های بانکی با رش��د ۲00 تومانی نس��بت به آخرین روز 

معامالتی )شنبه( به نرخ 15 هزار و ۲00 تومان به فروش رسید.

ن��رخ خرید ه��ر دالر در تابلوی صرافی های بانکی 15 ه��زار و 100 تومان و نرخ 
فروش 15 هزار و ۲00 تومان بود. قیمت خرید هر یورو نیز 16 هزار و ۷00 تومان 

و نرخ فروش آن 16 هزار و 800 تومان  اعالم شد.
ن��رخ دالر در هفته های اخیر با جوس��ازی س��فته بازان به دلیل ق��رار گرفتن نام 
ایران در لیس��ت سیاه FATF و شیوع کرونا رو به افزایش گذاشته است. به اعتقاد 
کارشناس��ان، رش��د اخیر قیمت دالر در هفته گذش��ته، تحت تاثی��ر عوامل روانی 
مرتبط با تصمیم FATF و شیوع ویروس کرونا بوده است و ریشه در عوامل واقعی 

اقتصادی ندارد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در صفحه اینستاگرام خود در این 
باره نوشت: »نکات مطرح شده به نقل از من درخصوص نگرانی از هجوم نقدینگی به 
بازار ارز و ... را تایید نکرده و تاکید می کنم بازار ارز با حضور و مدیریت بانک مرکزی، 

همچنان ریسک باالیی برای سرمایه گذاری دارد.«
از سوی دیگر، به نظر می رسد سقوط شدید قیمت نفت، دامن ارزهای دیجیتال 
به خصوص بیت کوین را گرفت و قیمت این ارز دیجیتال وارد کانال ۷ هزار دالری 

ش��د. تا پیش از این، ارزش ارزهای دیجیتال به دنبال شیوع ویروس کرونا، روندی 
کاهشی به خود گرفته بود. در نتیجه، به دنبال ابتالی بیشتر کشورها در خاورمیانه و 
اروپا به ویروس کرونا و در عین حال سقوط شدید قیمت نفت و سقوط سهام، ارزش 
بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال کاهش پیدا کرد. به این ترتیب، قیمت بیت کوین 

پس از چند ساعت سقوط پیاپی، وارد کانال ۷ هزار دالر شد.
دیگر ارزهای دیجیتال بازار هم هر کدام به طور میانگین 18درصد کاهش قیمت 
روزانه را تجربه می کنند. گزارش ها از روند بازار ارزهای دیجیتال حاکی از آن است 

که چنین سقوطی در این زمان کم در ماه های اخیر بی سابقه بوده است.
سقوط قیمت ارزهای مجازی پس از آن آغاز شد که عربستان سعودی به دنبال 
عدم توافق با روسیه برای کاهش تولید، قیمت فروش خود را پایین آورد تا آغازگر 
جنگ قیمت نفت باش��د. این اقدام باعث ش��د قیمت های نفت با آغاز معامالت روز 
دوش��نبه تا 30درصد سقوط کنند و منجر به سقوط بازارهای دیگر شوند، چنانچه 
بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس هشدار داد که این جنگ قیمتی می تواند قیمت 

نفت را تا بین ۲0 تا 30 دالر در هر بشکه پایین بیاورد.

با توجه به اینکه به تازگی ائتالف اصحاب زنان اصالح طلب خواستار تامین نیازهای 
بهداشتی مردم از طریق صندوق توسعه ملی شده اند، در این زمینه یک کارشناس 
اقتصادی می گوید که اولویت باید مهار کردن شیوع ویروس کرونا باشد و از آنجاکه 
این صندوق منابع چندان قابل استفاده ای ندارد باید از ظرفیت تولیدی کارخانجات 
مواد بهداشتی و ضدعفونی یا در صورت امکان از کمک های خارجی استفاده کرد و 
اگر منابع الزم را داریم، کسری اقالم موردنیاز را از کمک های خارجی تامین کنیم.

به گزارش ایسنا، به تازگی ائتالف اصحاب زنان اصالح طلب در بیانیه ای خواستار 
تامین نیازهای بهداش��تی مردم از طریق صندوق توسعه ملی شده و اعالم کرده اند 
که با توجه به شرایطی که مردم برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در خانه های 
خود قرنطینه شده اند و درآمد روزانه آنها کاهش یافته و به کسادی کسب وکارها در 
آستانه نوروز منتهی شده، الزم است فشارهای موجود با برداشت از صندوق توسعه 

ملی اقداماتی را برای ترمیم این اوضاع انجام دهیم.

در حالی که عملی شدن این پیشنهاد به دستور مقام معظم رهبری بستگی دارد و 
نیز تاکنون دولت و مجلس شورای اسالمی پیشنهادی در این رابطه به طور رسمی 
مطرح نکرده اند و یک اقتصاددان احتماالت و جزییات عملیاتی ش��دن این پیشنهاد 

را تحلیل کرد.
کام��ران ندری در این باره به عنوان یک کارش��ناس اقتصادی با بیان 
اینکه صندوق توس��عه ملی منابع قابل توجهی در اختیار ندارد، توضیح 
داد: این صندوق اگر منابعی هم داش��ته باشد، به دلیل تحریم ها به طور 
مس��تقیم قابل استفاده نیس��تند. به احتمال زیاد منابع این صندوق به 
صورت اوراق به بانک مرکزی انتقال داده می شود تا این بانک پول چاپ 
کن��د و در اختیار دولت قرار دهد. اگر صندوق توس��عه ملی منابع قابل 
توجهی داشته باشد، کشورها در مواقع ضروری از امکانات خود استفاده 

می کنند که این امر برای کشور ما هم طبیعی است.

در ادامه این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بعید است صندوق توسعه ملی 
منابع قابل استفاده ای داشته باشد، گفت: ممکن است که این صندوق ذخایر ارزی 
در حساب ها داشته باشد که با این دالرها نمی توان اقدام خاصی انجام داد و اگر این 
دالرها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و ریال تحویل بدهد، شاید اگر بانک مرکزی 
بتواند با استفاده از این دالرها بازار ارز را مدیریت کند، تا حدودی از ضررهای شیوع 

کرونا بر اقتصاد کاسته شود.
ندری در پایان س��خنانش با بیان اینکه مهم ترین اق��دام در این زمینه کنترل و 
مهار شیوع ویروس کرونا است، خاطرنشان کرد: کارخانه های تولیدی مواد شوینده، 
ضدعفونی و بهداش��تی بای��د از ظرفیت های تولیدی خود اس��تفاده کنند تا تولید 
بیش��تری داشته باشند. اگر امکان دریافت کمک های بیرون از کشور وجود دارد، از 
کمک های خارجی استفاده کنیم و در صورت داشتن منابع، کسری مواد بهداشتی 

و سایر موارد موردنیاز را از خارج تامین کنیم.

سکه دوباره وارد کانال 6 میلیون تومان شد

دالر 2۰۰ تومان باال رفت

می توان از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا استفاده کرد؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

مجید قاسمی
مدیرعامل بانک پاسارگاد
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امروز در شورای عالی بورس
دامنه نوسان بورس تعیین می شود

در ط��ول یک هفت��ه اخیر دامنه نوس��ان بورس با تصمی��م هیات مدیره 
س��ازمان بورس از پنج به دو درصد کاهش یافت و پیش از اینکه به مرحله 
اجرا برسد، به دستور وزیر اقتصاد منتفی شد. با این حال قرار است سرنوشت 
آن در جلس��ه امروز )سه ش��نبه( که با حضور اعضای هیات مدیره و شورای 
عالی بورس برگزار می ش��ود، تعیین ش��ود و به گفت��ه مدیرعامل فرابورس 
نمی توان نتیجه نهایی جلس��ه مذکور را پیش بینی کرد. به گزارش ایس��نا، 
چهارشنبه ش��ب گذشته بود که س��ازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین 
شرکت فرابورس با اطالعیه ای اعالم کردند که »به منظور حمایت از حقوق 
و منافع س��رمایه گذاران مقرر ش��ده دامنه نوس��ان قیمت در کلیه نمادهای 
معامالت��ی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از روز ش��نبه )1۷ 
اس��فندماه( به ۲درصد کاهش یابد. در این اطالعیه تاکید شده بود که تابلو 
قرمز بازار پایه فرابورس ایران کماکان دارای دامنه نوسان یک درصد است و 
تغییرات دامنه نوسان در مقاطع زمانی سه ماهه از زمان اجرا قابل بازنگری 
خواهد بود.« عمر این تصمیم که واکنش های زیادی را از س��وی سهامداران 
در پی داشت، به دو روز هم نرسید و روز جمعه، وزیر اقتصاد دستور منتفی 
ش��دن تصمیم مذک��ور را صادر کرد. در نهایت س��عید فالح پور، عضو هیات 
مدیره س��ازمان بورس اعالم کرد که کاهش دامنه نوس��ان روز سه شنبه در 
ش��ورای عالی بورس مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد؛ هرچند 
رئیس س��ازمان بورس قب��ل از اجرای تصمیم مذکور به صورت ش��فاهی با 

اکثریت اعضای شورای عالی بورس هماهنگی های الزم را انجام داده بود.
در این راس��تا امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس با تاکید بر اینکه سازمان 
ب��ورس نهاد رگوالتور بازار و تنظیم گر اس��ت و اختیارات قانونی دارد، گفت: 
ش��ورا هم به همین ترتیب سیاست گذار اصلی اس��ت. هیات مدیره سازمان 
طب��ق اختیارات و وظایفی که طبق قان��ون دارد، می تواند از اختیارات خود 
اس��تفاده و به تنظیم گری بازار کمک کند. او ادامه داد: کاهش دامنه نوسان 
با هدف کاهش ریس��ک های س��رمایه گذاری، کاهش ریسک های سیستمی 
ک��ه در بازار وج��ود دارد و افزایش فرصت برای تحلیل بوده اس��ت تا مردم 
زمان بیش��تری برای تحلیل و فکر کردن داشته باشند. این تصمیم به لحاظ 
تخصصی در بازار، قابل دفاع اس��ت تا با کاهش دامنه نوس��ان از پنج به دو 
درصد یا درصد دیگری س��رعت هیجان را کم کنیم، اما شورای عالی بورس 
هم طبق قانون می تواند براس��اس سیاست گذاری کالن و بنا به صالح کشور 
تصمیم گیری کند و تصمیم را منتفی کند. مدیرعامل فرابورس با اش��اره به 
جلس��ه روز سه ش��نبه در مورد تصمیم گیری در زمینه دامنه نوسان، گفت: 
کاهش دامنه نوسان روز سه ش��نبه در شورا طبق نظر هیات مدیره سازمان 
طرح می ش��ود و هر نتیجه ای گرفته ش��ود به بازار اعالم می شود. نمی توان 

نتیجه را پیش بینی کرد و سازمان و شورا باید تصمیم گیری کنند.

نفت و کرونا به جان بازارهای جهان افتادند
شوک در اقتصاد جهانی

ش��اخص های بورس��ی جهان در روز دوش��نبه از آمریکا تا آسیا شدیدترین 
افت را تجربه کردند و س��رمایه گذاران از افت قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا 
ترس��یده اند. »نفت به پایین ترین قیمت خود از ۲8 سال پیش تاکنون رسیده 
است. بورس های جهانی در حال سقوط هستند. طال رکورد تاریخی زده است.« 
این جمله های کوتاه، خالصه وضعیتی است که در اولین روز هفته کاری جهان، 
در بازاره��ا می گذرد. از یک طرف جنگ نفتی عربس��تان و روس��یه در آخرین 
اجالس اوپک و از طرف دیگر سرعت شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف، 
بازارها را در وضعیت آشفته ای قرار داده است. براساس گزارش سی ان ان بیزینس، 
ش��اخص صنعت��ی داوجونز در بورس آمری��کا بی��ش از 1۲00 واحد یا چیزی 
حدود۴.۷درصد در معامالت روز دوش��نبه فروریخت. ش��اخص آتی نزدک نیز 
۴.8درصد از ارزش خود را از دس��ت داد. در دیگر نقاط دنیا اوضاع بورس��ی به 
همین ش��کل است. در استرالیا،  ش��اخص S&P، ۷.3درصد از ارزش خود را از 
دس��ت داد که بزرگترین سقوط این شاخص از اکتبر سال ۲008 تاکنون بوده 
است. شاخص نیکی ژاپن 5.1درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود در 
بیش از یک سال اخیر رسید. شاخص کاسپی کره جنوبی نیز ۴.۲درصد از ارزش 
خود را از دست داد که بزرگ ترین زیان آن از اکتبر سال ۲018 است.  شاخص 
هنگ سنگ در هنگ کنگ، 3.5درصد از ارزش خود را از دست داد که بیشترین 
کاهش آن در یک سال اخیر بوده است. در چنین شرایطی، شاخص کامپوزیت 
شانگهای در چین بهترین عملکرد را در بورس های آسیایی داشت و ۲.9درصد 
پایین آمد. افت بورس های جهانی در شرایطی اتفاق افتاد که قیمت نفت در یک 
ش��بانه روز بیش از 30درصد سقوط کرد و به کانال 30 دالری رسید. سی ان ان 
بیزینس می نویسد: »در این وضعیت، شیوع گسترده ویروس کرونا نیز همه چیز 
را بدتر کرده اس��ت. این مسئله روی سرمایه گذاران اثر مستقیم داشته، چراکه 

اقتصاد درگیر شوک غیرمنتظره شده است.«

دریچه

فرصت امروز: شاخص کل بازار سرمایه دیروز نیز همانند روز شنبه نزولی 
بود و در حالی که شاخص کل در دقایق نخستین معامالت مرز 5۴9 هزار 
واح��د را هم رد کرده بود، ناگهانی نزولی ش��د و با1۴ ه��زار و 808 واحد 

کاهش به رقم 53۴ هزار و 3۷6 واحد رسید. 
همچنین شاخص کل )هم وزن( با 3هزار و 531  واحد کاهش به 180 
هزار و 969  واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۲ هزار و 350 واحد افت 
به 1۲0 هزار و ۴50 واحد رسید. شاخص آزاد شناور نیز با ۲1 هزار و 59۲ 
واحد کاهش به رقم 6۷5 هزار و 9۲0 واحد رس��ید، شاخص بازار اول 1۲ 
هزار و ۲69 واحد و شاخص بازار دوم ۲3 هزار و ۴0۴ واحد کاهش داشتند.
در معامالت روز دوش��نبه بیش از 3 میلیارد و 951 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲9 هزار و 810 میلیارد ریال داد و ستد شد. 
در بین تمامی نمادها، نماد گلوکوزان )غگل( با 3۷5 واحد، پدیده شیمی 
قرن )قرن( با 38 واحد، مدیریت صنعت ش��وینده بهشهر )شوینده( با 36 
واحد و تامین سرمایه بانک ملت )تملت( با 33 واحد بیشترین تأثیر مثبت 

را بر شاخص کل داشتند.
نمادهای پربیننده بورس در روز دوشنبه

در مقابل نیز نماد فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 396 واحد، 
مل��ی صنایع مس ایران )فملی(  ب��ا یک هزار و 9 واحد، معدنی و صنعتی 
گل گهر )کگل( با 680 واحد، بانک ملت )وبملت( با ۴۷۲ واحد، گروه مپنا 
)رمپنا( با ۴61 واحد، پاالیش نفت تهران  )شتران( با ۴5۲ واحد و شرکت 
ارتباطات سیار ایران )همراه( با ۴18 واحد از جمله گروه هایی بودند که افت 

شاخص بورس را رقم زدند.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، س��ایپا، ملی صنایع م��س ایران، فوالد 
مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، ایران خودرو و بانک تجارت از جمله 
نمادهای پربیننده دیروز بودند. گروه صنایع غذایی به جز قندی ها هم در 
معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
513 میلیون و 39۲ هزار برگه سهم به ارزش 3 هزار و 893 میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از  1۴۷ واحد افت داش��ت و بر روی کانال 
6 ه��زار و 893  واح��د ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و 8۴8 میلیون 
برگه سهم به ارزش بیش از ۲0 هزار و ۲83  میلیارد ریال داد و ستد شد.
بیش��ترین تاثیر مثبت را در بین تمامی نمادها، نماد تولید نیروی برق 
دماوند )دماوند(، کلر پارس )کلر(، پتروش��یمی تندگویان )شگویا( و بانک 
دی )دی( بر شاخص این بازار داشتند. همچنین نماد سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، س��هامی ذوب آه��ن اصفهان )ذوب(، هلدینگ��ی صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو(، پتروشیمی مارون )مارون(، صنایع ماشین های اداری 

ایران )مادیرا( هم مانع از رشد بیشتر شاخص فرابورس شدند.
دلیل ریزش قیمت ها در بورس چیست؟

شاخص کل بازار سرمایه که علی رغم بورس های جهانی، رشدی افسار 
گس��یخته داش��ت، در دو روز گذش��ته با ریزش مواجه ش��د؛ ریزشی که 
کارشناسان، دلیل اصلی آن را کاهش قیمت جهانی نفت می دانند و بر این 

باورند که اپیدمی کرونا در جهان روی این موضوع بی اثر نیست.
در همین زمینه، فردین آقا بزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت وگو با 
ایسنا، درباره دلیل سقوط شاخص کل گفت: مهم ترین و اصلی ترین ریزش 
شاخص کل بازار سرمایه، کاهش قیمت جهانی نفت است که بی سابقه ترین 
کاهش را در طول ۲0 س��ال گذش��ته داشته است. قیمت نفت ظرف یک 

هفته گذش��ته بالغ بر ۲0درصد افت و در فاصله یک روز 10درصد افت را 
تجربه کرد.

او با اش��اره به شیوع کرونا در جهان گفت: اما به طور کلی طی دو هفته 
گذشته بورس های جهانی به دلیل اپیدمی شدن کرونا که مقدمه ای برای 
افت تقاضا در س��طح جهان و اخالل در رش��د اقتص��ادی چین به عنوان 
کشوری که تاثیر زیادی در تقضای خرید چه در عرصه نفت و فرآورده نفتی 
دارد ریزش داشتند، اما بورس ایران به واسطه تک بعدی بودن و صرفا ورود 

نقدینگی به بازار روند معکوسی را پی گرفته بود.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه ریزش دوشنبه ربطی به کرونا 
نداشت و مستقیما از قیمت نفت تاثیر گرفته است، ادامه داد: به طور کلی 
بازار سرمایه ایران در حال تطبیق پیدا کردن با روند کاهشی بازارهای مالی 
اس��ت. چشم انداز وضعیت اقتصادی دنیا با توجه به بحران کرونا و در کنار 
آن اختالف نظر بین عربس��تان و روسیه به عنوان دو کشور پرقدرت روی 
همه کشورها اثر می گذارد. از سوی دیگر برای بودجه سال آینده 100 هزار 
میلیارد تومان کس��ری پیش بینی شده بود که کاهش قیمت جهانی نفت 

روی بودجه و کسری بودجه هم تاثیرگذار خواهد بود.
ابالغیه سازمان بورس؛ ترمزی برای کنترل هیجان

از سوی دیگر، اخیرا ابالغیه ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر 
ش��ده که طبق آن ش��روطی همچون صدور کد بعد از ی��ک ماه و قبولی 
مش��تریان جدید بازار س��رمایه در آزمون، برای حضور آنها در این بازار در 
نظر گرفته شده است. آنچه در این ابالغیه حائز اهمیت بوده، این است که 
مشتریان جدید یک ماه پس از صدور کد امکان معامله خواهند داشت. در 
این راستا، قبولی در آزمون کانون کارگزاران یا سازمان بورس شرط صدور 
کد معامالتی است. همچنین شخص متعهد می شود سیگنال فروشی و ... 

نکند، زیرا کد مسدود می شود.
در این میان مس��ئوالن بورس، دلیل این تصمی��م را نیاز به تخصص و 
دان��ش تازه واردها به بورس اعالم ک��رده و می گویند با توجه به اینکه این 
روزها س��رمایه گذاری در بازار سرمایه رونق دارد و ممکن است افرادی که 
وارد این بازار می ش��وند دانش کافی نداش��ته باش��ند و از آنجاکه این نوع 
سرمایه گذاری نیازمند تخصص و دانش است، چنین تصمیمی گرفته شده 

است.
در این زمینه، علی بخشی، کارشناس اقتصادی معتقد است که این اقدام 
در ارتق��ای دانش و رفتار عاقالنه س��رمایه گذاران در بازار بورس تاثیرگذار 

است و مانع رفتارهای هیجانی در این بازار می شود.
او در گفت وگو با ایس��نا، توضیح داد که ب��ورس در مدت اخیر، افزایش 
قیمت زیادی داش��ته که این موضوع از نظر اقتصادی قابل توجه نیس��ت 
و ش��اید با ادامه این روند برای کش��ور و اقتصاد خطر ایجاد کند، بنابراین 

مس��ئوالن س��ازمان بورس و اوراق بهادار یک ترمزی در این زمینه به کار 
گرفته اند تا ورود به بورس را به تاخیر بیندازند و افراد با آگاهی و شناخت 

وارد این بازار شوند.
بخشی ادامه داد: بورس یک سرمایه گذاری ریسک پذیر است و در کشور 
ما افرادی که وارد این بازار می شوند، توقع دارند اگر ریسک کردند و موفق 
نش��دند، خسارت دولت جبران کند. متاسفانه در کشور ما این فرهنگ جا 

نیفتاده که سود بیشتر، ریسک بیشتری را به همراه دارد.
ورود مشروط، هیجانات بازار سرمایه را کنترل می کند

این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه اقدام س��ازمان بورس برای ورود 
مش��روط و با تاخیر مش��تریان به این بازار کامال درست است، افزود: این 
اقدام می تواند وضعیت هیجانی این بازار را تسکین و آرام کند. این شروط 
باعث می شوند که افراد با آگاهی بیشتری وارد بورس شوند و احتماال ضرر 

آنها کمتر باشد.
بخش��ی در پایان سخنانش به رفتار عاقالنه مشتریان با ورود مشروط به 
بورس اشاره کرد و گفت: ورود مشروط به بورس موجب می شود اگر فردی 
قصد س��رمایه گذاری دارد عاقالنه رفتار کند که این اقدام با سرمایه گذاری 
تناسب دارد. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران را توجیه می کند تا عاقالنه تر 
و بااحتیاط رفتار کنند و رفتار هیجانی نداش��ته باشند که این امر در بازار 

سرمایه اثر منفی نخواهد داشت.

سقوط 15 هزار واحدی شاخص بورس در روز دوشنبه

بورس باز هم ریخت
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ملخ های صحرایی ناقل ویروس کرونا نیستند
رئیس مبارزه با آفات عمومی س��ازمان حفظ نباتات کشور درباره 
برخی ش��بهات مبنی ب��ر ناقل بودن ملخ ه��ای صحرایی به ویروس 
کرونا گفت ویروس کرونا هیچ ارتباطی به ملخ های صحرایی ندارد.

عل��ی بابعلی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، از هجوم 
دس��ته جات مل��خ صحرایی به کش��ور خبر داد و گف��ت: با توجه به 
تغییر شرایط اقلیمی در شمال آفریقا، هندوستان و پاکستان امسال 
همانند سال گذشته درگیر هجوم دسته جات ملخ صحرایی خواهیم 

بود.
وی درباره برخی ش��بهات مبنی بر ناقل کرونا بودن ملخ ها، افزود: 
ویروس کرون��ا هیچ ارتباطی به ملخ ها ن��دارد و این ملخ ها به هیچ 

عنوات ناقل ویروس کرونا نیستند.
بابعل��ی ادامه داد: در اوایل اس��فند ملخ های صحرایی از س��مت 
جنوب کویت، عربس��تان، قطر و عمان با تراکم باال وارد ۴ اس��تان 
هرمزگان، فارس، بوشهر و خوزستان شدند و از همان ابتدا با حضور 

در عرصه، کنترل ملخ های صحرایی را در دست گرفتیم.
رئیس مبارزه با آفات عمومی س��ازمان حفظ نباتات با اش��اره به 
اینکه مبارزه با آفت ملخ صحرایی در ۴ استان جنوبی در این مرحله 
س��خت اس��ت، بیان کرد: با وجود قرار داشتن ملخ ها در ارتفاعات و 
مش��کالت سخت سم پاشی، امر مبارزه به شدت دشوار است چراکه 
این ملخ ها ظرف چند روز می توانند جفت گیری و تخم ریزی کنند.

س��طح مب��ارزه علیه آفت مل��خ صحرایی به یک میلی��ون هکتار 
می رسد

به گفته وی، بنابر پیش بینی فائو عربس��تان، دریای سرخ، شمال، 
مرکز و کش��ورهای ش��اخ آفریقا به س��بب تراکم ب��االی ملخ های 
صحرای��ی آل��وده هس��تند و هم��واره انتظ��ار داریم که ب��ه تدریج 
دس��ته جات ملخ ها تا اردیبهشت وارد کشور شوند. این مقام مسئول 
با اش��اره به اینکه سال گذشته ملخ های صحرایی بیش از ۷50 هزار 
هکتار از زمین های کش��اورزی را آلوده کردن��د، بیان کرد: با وجود 
تراکم باالی ملخ های صحرایی پیش بینی می ش��ود که امسال سطح 
مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی به یک میلیون هکتار برس��د. بابعلی 
در پایان درباره آخرین وضعیت خسارت آفت ملخ صحرایی به مزارع 
و باغات تصریح کرد: در حال حاضر ملخ های صحرایی در ۴ اس��تان 
جنوبی باالی درختان مرتعی هس��تند که در صورت بالغ ش��دن و 

تخم ریزی در زمان خروج مرتع خشک می شود.

نرخ هر کیلو  مرغ 12 هزار و 7۰۰ تومان شد
نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت متوسط قیمت هر کیلو 

مرغ گرم با 300 تومان کاهش به 1۲ هزار و ۷00 تومان رسید.
حبیب اس��داله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی از 
کاه��ش قیمت م��رغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو مرغ 
زنده 8 هزار و 300 تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها 1۲ هزار 

و ۷00 تومان است.
وی افزود: با توجه به گس��ترش شیوع ویروس کرونا، کسادی کسب و کار 
و کاهش قدرت خرید افراد پیش بینی می ش��ود که مرغداران در فروش مرغ 

متحمل زیان شوند.
اس��داله نژاد ادامه داد: مازاد 15 تا ۲0درصدی تولید مرغ نس��بت به دیگر 
ماه های س��ال و نبود کش��ش بازار موجب شده مرغداران در فروش هر کیلو 

مرغ حداقل یک هزار و 500 تومان متضرر شوند.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه کمبودی در تولید مرغ وجود ندارد، 
بیان کرد: با وجود ش��رایط مس��اعد جوجه ریزی برای تنظیم بازار شب عید، 

کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد.
وی ادام��ه داد: با وج��ود آنکه جوجه ریزی دو ماه پایانی س��ال ۲0درصد 
بیش از دیگر ماه های س��ال اس��ت، از این رو به سبب مازاد تولید و کسادی 
کس��ب و کار پیش بینی می ش��ود که امکان جذب این می��زان مرغ در بازار 

وجود نداشته باشد.
نای��ب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی قیمت مرغ را تابع 
عرضه و تقاضا و سیاس��ت های مبتنی بر بازار دانس��ت و گفت: با وجود آنکه 
قیمت دس��توری در بازار قابل اجرا نیس��ت، به همین جه��ت معتقدیم که 
در کنار قیمت دس��توری باید خرید تضمینی با نرخ مصوب در دس��تور کار 

قرار گیرد.
ب��ه گفته وی، دول��ت در مواقعی که قیمت مرغ کمتر از نرخ تمام ش��ده 
تولید اس��ت به ب��ازار ورود نمی کند، اما در صورت باالب��ودن قیمت باالتر از 
نرخ مصوب از اهرم ستاد تنظیم بازار و تعزیرات برای سرکوب کردن قیمت 

استفاده می کنند.
اس��داله نژاد ازدی��اد تقاضا و تعطیلی کش��تارگاه ها در پایان هفته را عامل 
اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: در اوایل هفته با کاهش 

حجم تقاضا قیمت مرغ در بازار افت می کند.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی افزود: با توجه به آنکه 
تمامی کش��تارگاه های مرغ صنعتی اس��ت و حداقل ارتباط با دست دارد، از 
این رو مردم با آسودگی خاطر و بدون هیچ گونه نگرانی محصوالت پروتئینی 

را مصرف کنند.

اخبـــار

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت با وجود تولید مناس��ب گندم، دولت 
برای تامین نیاز کشور اقدام به واردات این محصول کرد.

عطااله هاش��می، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کش��ور در گفت و گو با  
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت واردات گندم اظهار کرد: 
با توجه به کاهش خرید تضمینی گندم  نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
دول��ت برای تامین ذخایر اس��تراتژیک تصمیماتی مبنی بر واردات گندم 

گرفت.
وی افزود: اگرچه مس��ئوالن دولتی اطالع دقیقی از میزان واردات را در 
اختیار ما نمی گذارند، اما بنابر آخرین آمار و اطالعات بخشی از گندم های 

خارجی خریداری شده وارد کشور شدند.

هاشمی با بیان اینکه مقداری از گندم های تولید داخل در انبار ها مانده 
است، گفت: علی رغم آنکه قیمت گندم جهانی دو برابر نرخ داخلی است، 
ام��ا دولت حاضر به افزای��ش قیمت گندم داخل به ن��رخ ۲ هزار و 500 
تومان نشد. رئیس  بنیاد ملی  گندمکاران کشور ادامه داد: با توجه به آنکه 
مقادیری گندم در انبار ها مانده است، از این رو دولت هرچه سریع تر باید 
اقدام به اصالح نرخ کند تا کش��اورزان نس��بت به تحویل گندم مانده در 
انبار ها به دولت رغبت کنند، در غیر این صورت به س��بب مکانیزه نبودن 

انبار ها سرمایه ملی به هدر می رود.
وی افزود: اگرچه مسئوالن ذی ربط به سبب واردات گندم با ارز ۴۲00 
تومان��ی اذعان می کنند که اختالف چندانی با گندم تولید داخل نداریم، 

اما گندم وارداتی باید با ارز آزاد محاس��به ش��ود که در صورت محاس��به 
گندم با دالر 1۴ هزار تومان حداقل قیمت هر کیلو گندم 3 هزار و 800 

تومان است.
این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، بیان 
کرد: با توجه به تولید 1۴ میلیون تن گندم کمبودی در تامین نیاز کشور 
نداریم که بخواهیم بخش��ی از نیاز کش��ورمان را از طریق واردات تامین 

کنیم.
هاش��می در پایان تصریح کرد: برآورد ها حاکی از آن اس��ت که حداقل 
3 میلیون تن گندم در انبار های کش��اورزان موجود است که با این وجود 

واردات گندم ضربه مهلکی  به تولید داخل وارد می کند.

پای گندم های وارداتی به کشور باز شد

مدیرعام��ل اتحادیه دامداران گفت ممنوعیت ص��ادرات فرآورده های 
لبنی به عراق موجب شده مقداری شیر روی دست دامداران باقی بماند.

سعید سلطانی، سروستانی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفت 
و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر شیوع کرونا بر بازار گوشت 
قرم��ز اظهار کرد: طی روزهای اخیر تقاضا برای خرید گوش��ت قرمز در 
پی شایعاتی مبنی بر قرنطینه کردن تهران باال رفت که این امر منجر به 
افزایش بی حساب و کتاب قیمت شد به طوری که نرخ گوشت در تهران 
به 130 هزار تومان رسید. وی سودجویی عوامل واسطه و دالل را عامل 
اصلی التهاب بازار گوشت اعالم کرد و افزود: علی رغم آنکه کمبودی در 
عرضه دام سبک و سنگین وجود ندارد، از این رو دالالن با سوءاستفاده 

از هجوم افراد برای خرید، قیمت گوشت را افزایش دادند.

سلطانی درباره تاثیر شیوع کرونا بر کاهش صادرات فرآورده های لبنی 
بیان کرد: س��الیانه یک میلیون تن فرآورده لبنی به کشورهای مختلف 
صادر می ش��ود که متاسفانه کش��ور عراق در پی شیوع ویروس کرونا از 
ورود فرآورده لبنی ایرانی به کشورش خودداری می کند و درنهایت این 

امر موجب شده مقدار زیادی شیر روی دست دامداران بماند.
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور ادامه داد: با وجود کاهش تقاضای 
کارخانه ه��ای لبنی برای خرید ش��یرخام تقاضا داری��م تمهیداتی برای 
تبدیل به شیرخشک اتخاذ شود چراکه به سبب ماندگاری دو ساله شیر 

خشک امکان صادرات وجود دارد.
قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوسفند 8۰ هزار تومان

وی قیمت کنونی هر کیلو دام سنگین را ۲۷ تا ۲8 هزار تومان و دام 

س��بک 36 ه��زار تومان اعالم کرد و گفت: بر این اس��اس قیمت واقعی 
هر کیلو گوش��ت گوساله 60 تا 65 هزار تومان و گوشت گوسفندی 80 

هزار تومان است.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه التهاب بازار گوش��ت ارتباطی به 
دامدار و صنف قصاب ندارد، بیان کرد: نوس��ان قیمت گوشت تنها ناشی 
از حلقه های واس��ط تولید تا مصرف است که با اعمال نظارت های جدی 

باید از سودجویی دالالن جلوگیری شود.
مدیرعام��ل اتحادیه دامداران با اش��اره به اینکه ش��یوع ویروس کرونا 
ارتباطی به دام ندارد، تصریح کرد: با توجه به آنکه بیماری کرونا ویروس 
مش��ترک دام و انسان نیس��ت، از این رو جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر 

شیوع ویروس وجود ندارد.

اکبریان گفت س��نگ آهن در سال 9۲ حدود ۴5 میلیون تن تولید 
می شد، اما امسال تولید آن به بیش از 90 میلیون تن رسیده است.

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن س��نگ آه��ن ایران در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: برای افزایش تولید سنگ آهن برنامه 
ریزی هایی انجام ش��د که در ۲ تا 3 س��ال این می��زان افزایش یافت 
چراکه در کشورمان ظرفیت خوبی برای تولید سنگ آهن وجود دارد.
او بیان کرد: س��نگ آهن در س��ال 9۲ حدود ۴5 میلیون تن تولید 
می ش��د، اما امسال تولید س��نگ آهن بیش از 90 میلیون تن بود که 

این نشان از فعالیت مفید در این حوزه بوده است.
رئی��س انجمن س��نگ آهن ایران ادام��ه داد: در قب��ال افزایش دو 

برابری تولید س��نگ آهن، خام فروش��ی کم شد و هم اکنون صادرات 
س��نگ آهن به کمتر از 5 میلیون تن رس��یده اس��ت. به دلیل اینکه 
ظرفیت کنس��انتره و گندله سازی افزایش یافت و معدن داران کارخانه 

گندله سازی و کنسانتره سازی را راه اندازی کردند.  
اکبریان تشریح کرد: اکنون تولید سنگ آهن در مسیر درستی قرار 
گرفته اس��ت و در نظر داریم آن را به مرور افزایش دهیم. ارز هایی که 
معادن را تقویت کردند باعث شد تا از سال 9۲ تا 9۷ ظرف پنج سال 
۴5 میلیون تن تولید سنگ آهن کشور به 80 میلیون تن برسد، یعنی 
تقریبا 90درصد افزایش تولید در این پنج ساله داشته ایم، اما برعکس 
صادرات مان نه تنها 90درصد پیشرفت نکرد بلکه به عدد یک سوم آن 

رقم یعنی ۲۴ میلیون تن در سال 9۲ رسید.
اکبریان با بیان اینکه در سال 9۷، بالغ بر 80 میلیون تن سنگ آهن 
تولید کردیم، گفت: س��ال گذشته ۷ میلیون و ۷00 هزار تن صادرات 
س��نگ آهن داشتیم، در صورتی که اگر می توانستیم طبق روال سابق 
عمل کنیم باید نیمی از 80 میلیون تن سنگ آهن یعنی ۴0 میلیون 
تن آن را صادر می کردیم، اما هم اکنون چنین نیست و ما در مقابله با 

خام فروشی خوب عمل نکرده ایم.
او تش��ریح کرد: در نظر داریم تولید س��نگ آهن را تا س��ال آینده 
ب��ه بیش از 90 میلیون تن برس��انیم که و بتوانی��م 100 میلیون تن 

تولید کنیم.

تاثیر کرونا بر بازار دام و فرآورده های لبنی

تولید بیش از 9۰ میلیون تن سنگ آهن در سال 98
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اخبار

سهمیه بنزین نوروزی پس از شکست کرونا 
به کارت های سوخت واریز می شود

سخنگوی دولت گفت دولت تالش می کند سهمیه بنزین نوروزی 
را در ص��ورت تصوی��ب نهایی، ب��رای فرصتی مناس��بت تر و بعد از 
شکست کرونا به کارت های سوخت واریز و مورد استفاده قرار گیرد.
 ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصرخودرو« به نق��ل از ایرنا، »علی 
ربیعی« روز دوش��نبه درباره اختصاص س��همیه بنزی��ن نوروزی و 
زمان واریز آن به کارت های سوخت گفت: اختصاص سهمیه بنزین 
نوروزی در بحث بودجه س��ال آینده مطرح ش��ده است؛ بودجه هم 
که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرس��یده و قطعا شامل ایام نوروز  

99 نخواهد شد.
س��خنگوی دولت اظهار داش��ت: دول��ت از ابت��دای اجرای طرح 
مدیریت مصرف س��وخت نسبت به محل تامین منبع مالی این نوع 
س��همیه بنزین دغدغه جدی داش��ت و معتقد ب��ود باید به گونه ای 
عمل ش��ود که به بسته های حمایت  معیش��تی حاصل از این طرح، 

آسیبی وارد نشود.
ربیعی با تاکید بر اینکه همه آنچه که در مجلس ش��ورای اسالمی 
تصویب ش��ود، دولت موظف به اجرای آن اس��ت، افزود: در صورت 
تصویب نهایی بودجه، تالش دولت این خواهد بود که این س��همیه 
برای فرصتی مناس��بت تر و ان ش��اءاهلل بعد از شکس��ت کرونا مورد 

استفاده قرار گیرد.
»جالل میرزایی« عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی 
هفته گذش��ته با اشاره به تصویب اختصاص 60 لیتر بنزین نوروزی 
در کمیس��یون تلفیق مجلس گفته بود: زمان واریز این س��همیه به 

کارت های سوخت به دولت واگذار شده است.
ای��ن نماینده مجلس با بیان اینکه پیش��نهاد اختصاص س��همیه 
بنزین نوروزی از س��وی برخی از اعضای کمیس��یون تلفیق بودجه 
س��ال 99 مطرح ش��د، افزود: پیش��نهاد اولیه اختصاص بیش از 60 
لیتر بنزین نوروزی برای هر دس��تگاه خودرو بود، اما در نهایت 60 

لیتر به تصویب رسید.

توضیح معاون وزیر درباره ریزش بخشی از 
آزادراه تهران-شمال

با وجود اینکه برخی از رسانه ها درباره ریزش بخشی از قطعه یک 
آزادراه تهران-ش��مال چند هفته پس از افتتاح آن خبر داده بودند، 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی آن را تکذیب کرد و گفت: این اتفاق 
در قسمتی از قطعه چهار آزادراه تهران-شمال رخ داده که در سال 

139۲ به بهره برداری رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، به تازگی 
برخی از رس��انه ها خبری مبنی بر ریزش بخش��ی از آزادراه تهران-
شمال منتشر کرده اند که چند هفته بیشتر از افتتاح آن نمی گذرد.
در ای��ن باره خیراهلل خادمی، معاون وزیر راه و شهرس��ازی اظهار 
کرد: هیچ اتفاقی در قطعه یک آزادراه تهران-شمال رخ نداده است.
به گفته وی، این حادثه در قطعه چهارم آزادراه تهران - شمال که 
در سال 139۲ به بهره برداری رسیده، رخ داده است. در این قسمت 
از آزادراه ک��ه از لحاظ تردد حجم باالیی ه��م دارد، به دلیل رانش 
زمین بخش��ی از ترانش��ه های نصب ش��ده روی آزادراه ریخته است 
که سعی می کنیم به زودی مشکل به وجود آمده را برطرف کنیم.

مدیرعامل ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: 
آس��یبی به این بخ��ش از قطعه آزادراه تهران-ش��مال وارد نش��ده 
و ریزش بخش��ی از کوه و ترانش��ه های نصب ش��ده روی آن سبب 
مسدودش��دن این قطعه از آزادراه شده که عملیات بازسازی آن نیز 

آغاز شده است.

پیش بینی سال سخت برای صنعت خودرو
تعطیلی احتمالی خودروس��ازان در دو هفته پایانی سال و کاهش 
واردات قطعات در هفته های اخیر به واسطه گسترش ویروس کرونا 
احتمال کاهش تولید و افزایش قیمت ها در بازار ش��ب عید را بیش 

از پیش تشدید کرده است.
ب��ه گزارش پدال نیوز ب��ه نقل از خودروکار، در ش��رایطی که در 
هفته های اخیر به واس��طه گسترش ویروس کرونا برنامه ریزی برای 
س��فرهای نوروزی به تعویق افتاده، ش��اهد کاه��ش تقاضای خرید 
و اف��ت قیمت ها در بازار خ��ودرو بوده ایم. در این ش��رایط احتمال 
تعطیلی خودروس��ازان در هفته های باقی مانده از س��ال وجود دارد 
که در این ش��رایط این پرسش مطرح می شود که آیا این تعطیالت 

احتمالی تاثیری بر بازار شب عید خودرو خواهد داشت یا خیر؟
س��عید مدنی، کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به تاثیر منفی 
کرون��ا بر تولید خودرو و کاهش آن می گوید: این ش��رایط در حالی 
است که تقاضا برای خرید خودرو نیز به واسطه کرونا کاهش خواهد 
یاف��ت، ام��ا در عین حال توجه به این نکته ضروری اس��ت که روند 

فعلی صنعت خودرو و حمایت از آن چندان درست نیست.
وی می افزای��د: پرداخت کمک های حمایتی در دوره های مختلف 
و تزری��ق مقطعی نقدینگی به صنعت خودرو و قطعه کمکی به این 
صنعت نخواهد کرد و زیان انباش��ته ای��ن صنعت را افزایش خواهد 

داد.
مدنی ب��ا تاکید بر اینکه تاثیر کرونا بر توس��عه محصول، کیفیت 
محص��ول، ارتقای آن و افزایش تولید امکانپذیر نیس��ت و باید فکر 
اساسی برای آینده تولید کرد، تصریح می کند: محدودیت های ناشی 
از کرونا بعد چند ماه رفع می ش��ود، اما مش��کل اصلی اداره صنعت 
خودرو به روند فعلی است که با روند فعلی تولید، چشم انداز روشنی 

برای سال آینده پیش بینی نمی شود.
مدیرعامل پیش��ین سایپا ادامه می دهد: تقاضا برای خرید خودرو 
ه��ر س��اله افزایش می یافت، گرچه تقاضایی که در س��ال گذش��ته 
داش��تیم نامعق��ول بود، ام��ا با وج��ود کرونا هم در ص��ورت اعالم 
پیش فروش بدون شک چند میلیون نفر در صف خرید قرار خواهند 
گرفت. وی با بیان اینکه آنچه واقعیت کرونا است، کاهش درخواست 
است، اظهار می کند: کرونا باعث کاهش تقاضا شده است و با کاهش 
تولی��د که ناش��ی از توقف کارخانه ها بوده تا ان��دازه ای باالنس بازار 
برقرار است و با روند فعلی تاثیر معناداری در عرضه و تقاضای شب 
عید ندارد بنابراین کرونا نیز تاثیری در بازار ش��ب عید به واس��طه 

کاهش تقاضا نداشته است.

روند رو به رشد تولید خودرو در کشور پس از یک دوره طالیی سه ماهه متوقف 
شد، توقفی که فعاالن خودروسازی می گویند ریشه در عدم پرداخت تسهیالت دارد. 
آمارها نشان می دهند تولید خودرو در کشور از آبان تا دی روندی صعودی داشته، 

اما در بهمن ماه متوقف و حتی نزولی شده است. 
به گزارش  پدال نیوز، هرچند خودروس��ازان بزرگ کش��ور موفق شدند در پایان 
بهمن امس��ال، از تولید 11 ماه س��ال گذش��ته خود عبور ک��رده و افزایش حدودا 
۴درصدی را تجربه کنند، اما افت روند تولید ماهانه نش��ان داد روند تیراژ دوباره در 
مس��یر نزول قرار گرفته اس��ت. با توجه به این روند که ظاهرا هنوز هم ادامه دارد، 

احتماال خودروسازان نتوانند طی سال 98 از تیراژ سال گذشته خود عبور کنند.
آنطور که از اظهارات فعاالن صنعت خودرو به ویژه قطعه سازان مشخص 
اس��ت، تامین قطعات از داخل و خارج به مشکل خورده و این موضوع جدا 
از مساله اصلی )کمبود نقدینگی( ریشه در بحران ویروس کرونا نیز دارد. به 
هر حال شیوع این ویروس سبب اختالل در زنجیره تامین قطعات خارجی 
شده، چه آنکه گفته می شود پروازهای مربوط به حمل قطعات از خارج به 
ویژه چین، فعال متوقف است. هرچند نمی توان از تاثیر منفی کرونا بر تامین 
قطعات و به تبع آن، تولید غافل شد، با این حال فعال مساله اصلی، کمبود 
نقدینگی و پرداخت نشدن تسهیالت جدید به زنجیره خودروسازی است. 
منظور از این تس��هیالت، همان 5هزار میلیارد تومانی اس��ت که با مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف اعتباری خودروسازان، قرار بود 

در بهمن ماه به حساب ایران خودرو و سایپا واریز شود.
شورای پول و اعتبار آذرماه امسال با افزایش سقف اعتباری خودروسازان تا 10هزار 
میلیارد تومان موافقت کرد تا مانع اصلی پرداخت تسهیالت به شرکت های خودروساز 

برداشته شود. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند تا سقف 5 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت از سیستم بانکی دریافت کنند که سهم هر یک از دو شرکت ایران خودرو 
و سایپا، ۲ هزار و 500 میلیارد تومان اعالم شد. خودروسازان البته برای دریافت این 
تسهیالت باید از شمول ماده 1۴1 قانون تجارت )ورشکستگی( نیز خارج می شدند، 
از همین رو نس��بت به تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود اقدام کردند. ایران خودرو 
و س��ایپا هر کدام با ثبت زیان انباشته ای هنگفت تا پایان شهریور امسال، مشمول 
ماده 1۴1 قانون تجارت شده و عمال ورشکسته به حساب می آمدند، بنابراین امکان 
پرداخت تسهیالت به آنها نبود. این دو شرکت اما اخیرا تجدید ارزیابی کرده و با به 
روز کردن ارزش خود و افزایش سرمایه، عمال از شمول ماده قانونی موردنظر خارج 

شدند تا مانعی برای پرداخت تسهیالت به آنها وجود نداشته باشد.
با این حال اما آن طور که فعاالن صنعت خودرو می گویند، با وجود مصوبه شورای 
پول و اعتبار مبنی بر افزایش س��قف اعتباری خودروس��ازان و همچنین خروج آنها 
از ورشکستگی، تس��هیالت 5هزار میلیارد تومانی وعده داده شده، به طور کامل در 
اختیار آنها قرار نگرفته اس��ت. در نامه ای که اخیرا برخی از قطعه س��ازان به حسن 
روحانی رئیس جمهوری نوشته اند، عنوان شده تنها 15درصد از تسهیالت موردنظر 
در اختیار زنجیره خودروس��ازی کشور قرار گرفته اس��ت. آنها در این نامه به نوعی 
هش��دار داده اند ک��ه در صورت عدم پرداخت باقی مانده تس��هیالت 5 هزار میلیارد 
تومانی، نه تنها تولید متوقف خواهد شد، بلکه 550 هزار نفر از نیروی انسانی شاغل 

در قطعه سازی نیز در معرض بیکاری قرار می گیرند.
احتمال توقف 2 ماهه تولید

هنوز هی��چ خبری مبنی بر واکنش رئیس جمهوری یا دیگر مس��ئوالن دولت به 
هشدار قطعه سازان منتشر نشده و مشخص نیست آیا دولت اصال این هشدار را )که 

البته تازگی ندارد( جدی گرفته یا وقعی به آن نگذاش��ته اس��ت. این در حالی است 
که قطعه سازان به تازگی باز هم از خطر توقف تولید و بیکاری کارگران صحبت به 
میان آورده و به نوعی تهدیدی نرم را متوجه دولت کرده اند. آنطور که دبیر انجمن 
صنایع همگن قطعه س��ازی در گفت وگو با صدا و س��یما عن��وان کرده، روند تامین 
قطعات موردنیاز خودروسازان، تنها با پرداخت مطالبات شرکت های قطعه ساز ادامه 
خواهد یافت. آرش محبی نژاد با اش��اره به توقع��ات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از ش��رکت های قطعه س��از مبنی بر »کمک به رش��د تولید خودرو«، »تجاری سازی 
خودروهای ناقص« و »ش��روع نهضت س��اخت داخل«، گفته که »در مقابل وزارت 
صمت و خودروسازان هم قول دادند مطالبات معوق قطعه سازان را به موقع پرداخت 
کنند و حتی هیات دولت نیز 10 هزار میلیارد تومان تس��هیالت برای خودروسازان 

در نظر گرفت تا صرف تسویه حساب بخشی از طلب شرکت های قطعه ساز شود.«
وی با تاکید بر اینکه بهبود روند تولید قطعه سازان سبب شد ضمن تجاری سازی 
تمام خودروهای ناقص، رش��د تولید خودرو نیز حاصل ش��ود، تاکید کرده »جامعه 
قطعه س��ازی به تعهدات خود عمل کرد، اما تس��هیالتی که قرار بود پرداخت شود، 
ن��ه تنها کاهش یافت، بلکه از 5هزار میلیارد موردنظر نیز فقط 15درصد در اختیار 
قطعه س��ازان قرار گرفته اس��ت.« دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی در ادامه 
هشدار داده که »اگر مطالبات قطعه سازان پرداخت نشود اتفاقات بدی )برای تولید 
و اشتغال( خواهد افتاد، به ویژه اینکه حقوق کارگران و کارمندان و عیدی آنها قابل 
پرداخت نیس��ت.« وی همچنین با اشاره به ماجرای شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن 
بر تامین قطعات از خارج، تاکید کرده که »انبارها از مواد اولیه موردنیاز قطعه سازان 
خالی ش��ده و اگر امروز این مطالبات پرداخت نشود و سفارش گذاری نکنیم، بعد از 

تعطیالت نوروز توقف حداقل دو ماهه در تولید رخ خواهد داد.«

تهدید قطعه سازان بابت توقف تولید تا چه اندازه عملی خواهد شد؟ 

هشدار توقف تولید خودرو

س��ه سالی می ش��ود که بازار خودرو دیگر در اسفندماه رونق چندانی 
ندارد، اما حاال کرونا با آمدنش به ایران این رمق باقیمانده را نیز از بازار 
خودرو گرفته اس��ت؛ اینها را سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان 
خ��ودرو در ارزیابی وضعیت فعلی بازار خ��ودرو می گوید و اینطور ادامه 
می ده��د: آمار ها به اندازه کافی گویاس��ت؛ بازار خودرو س��الی دو نوبت 
رونق می گیرد؛ مرتبه اول ش��هریورماه است که همزمان با اوج سفر های 
تابستانی، تقاضای خرید خودرو افزایش می یابد، اما مرتبه دوم در نیمه 
دوم هر س��ال و پیش از س��فر های ن��وروزی اتفاق می افت��د؛ به صورت 
مش��خص از سال 96 به این سو این فرجه زمانی از ماه اسفند به بهمن 

ماه منتقل شده است.
این کارشناس صاحب نظر بازار خودرو با اعالم اینکه اکنون در تهران 
نزدیک ب��ه 1100 واحد صنفی در زمینه خرید و فروش انواع خودروی 
نو و دست دوم داخلی و خارجی فعالیت دارند، ادامه می دهد: بیشتر این 
واحد ها این روز ها دایر هستند، اما به جرأت می گویم که هیچ معامله ای 
ص��ورت نمی گیرد؛ حتی پارکینگ هایی که از چند س��ال پیش در نقاط 
مختلف تهران برای معامالت خودرو دایر شده بود و حکم جمعه بازار را 

داشت حاال تعطیلند، کمتر کسی حاضر است تا برای فروش خودرویش 
آگهی بدهد؛ فعال در بازار خودرو مشتری وجود ندارد و به نظر می رسد 

که ترجیح بیشتر مردم حفظ سالمتی است تا سرمایه گذاری.
وی در تحلیل چرایی شرایط راکد بازار خودرو می گوید: نوسانات چند 
سال اخیر قیمت ارز، س��رمایه خیلی ها را به سمت بازار خودرو کشاند؛ 
حاال سال هاس��ت که دیگر خ��ودرو برای ایرانی ها کاالیی س��رمایه ای و 
غیرمصرفی محسوب می شود و غالب مردم برای حفظ دارایی های خود 
راه دیگ��ری ب��رای ورود به این ب��ازار ندارند؛ البته این بازار به نس��بت 
سرمایه گذاری، سود خوبی هم دارد؛ نمونه اش پراید 39 میلیون تومانی 
که کارخانه به مش��تری می دهد و بعدا در بازار به بهایی بیش��تر از 60 
میلی��ون تومان فروخته می ش��ود، اما روند افول��ی ارزش پول ملی حاال 
هر کسی را واداشته است تا برای حفظ سرمایه وارد بازار خودرو شود.

موتمن��ی تصریح کرد: االن در بازار خیلی بیش از میزان تقاضا خودرو 
داریم. فروش��ندگان ریز و درش��ت در ماه های اخی��ر خرید های خود را 
کرده اند و همه منتظر آمدن مشتری هستند؛ مشتری هم که این وضع 
را دیده فعال دست نگه داشته است و معلوم نیست که این بالتکلیفی تا 

کجا ادامه خواهد داشت.
مس��ئول اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو صحبت های خود را اینطور 
ادامه می دهد: قیمت ها در بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری کاذب و 
غیرواقعی هستند؛ با اینکه خودروساز ها ثبت نام جدیدی ندارند، اما اگر 
ثبت نامی هم صورت بگیرد واضح است که باز هم عده ای صف خواهند 
بس��ت؛ همه اینها به دلیل نگرش س��رمایه گذاری است که مردم دنبال 
می کنند وگرنه این همه ماش��ین نیاز نداریم؛ بیش��تر کس��انی که برای 
سرمایه گذاری وارد بازار خودرو شده اند افراد کم تجربه ای هستند که با 
تمام دارایی خود آمده اند حتی مغازه و دفتر اجاره کرده اند؛ همین حاال 

بخشی از دارایی آنها خرج اجاره های سنگین می شود.
وی می افزاید: هزینه این ریسک خیلی سنگین است؛ می تواند کسب 
و کار خیلی ها را نابود کند. مس��لم است که سرمایه گذاران بازار خودرو 
دنبال زمانی باشند که تقاضا افزایش یابد، اما اگر این وضعیت به خاطر 
کرونا یا نوس��انات ارزی و یا هر اتفاق دیگری ادامه یابد خیلی ها ناچارند 
تا دارایی خود را زیر قیمت بازار عرضه کنند بنابراین ادامه این وضعیت 

اصال به سود هیچ کس نیست.

در حالی خودروس��ازان از انجام اقدامات اولیه برای تجدید ارزیابی ش��رکت ها 
و افزایش س��رمایه خب��ر داده اند که اخب��ار مثبت در این ح��وزه منجر به ثبت 

رکوردهای جدید قیمتی در سهام خودرویی ها شده است.
ب��ه گزارش پدال نیوز، گروه خودرو و قطعه س��ازی پس از چند هفته عملکرد 
بهتری از بازار س��هام به نمایش گذاش��ت و ش��اخص این صنعت توانست رکورد 
جدیدی بر جای بگذارد، اما در همین حال قیمت سهام گروه خودرویی نشان داد 
که چندان از روند عمومی بازار پیروی نمی کند و بیش��تر تحت تاثیر متغیرهای 
درون گروهی  اس��ت به طوری که شاخص صنعت گروه خودرو و ساخت قطعات 
خودرویی از مسیر پرشتاب شاخص کل بورس تهران در هفته های اخیر جامانده  
ک��ه دلی��ل آن مختصات س��هام نمادهای بزرگ ای��ن گروه بوده ک��ه به عوامل 

غیربنیادی مربوط است.
در همین حال تجدید ارزیابی شرکت های خودروساز و برداشتن یک گام دیگر 

برای جلوگیری از زیاندهی بیش��تر خودروسازان و خروج از ورشکستگی آنها نیز 
از دیگر دالیل تاثیرگذار در سهام خودرویی ها بوده است.

بر این اس��اس همانطور که مدیرعامل س��ایپا روز گذشته اعالم کرد این گروه 
خودروس��ازی ش��اهد افزایش ۴50 درصدی س��رمایه از محل تجدی��د ارزیابی 
دارایی ها بوده که س��ایپا را از ش��مولیت ماده 1۴1 و ورشکس��تگی خارج کرده 
اس��ت. در همین زمینه ایران خودرو و س��ایپا نس��بت به ص��دور دعوتنامه برای 
شرکت در مجمع عمومی اقدام کرده اند که قرار است شرکت های مزبور تا پیش 
از ش��روع س��ال جدید و در تاریخ های ۲۷-۲5 اسفند با برگزاری مجامع عمومی 
یادشده درخصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تصمیم 

نهایی را عملیاتی کنند.
اما به طور قطع روند رش��د سهام خودرویی ها با تصمیمات یک شبه همانند 
سایر س��هام ها آسیب پذیر خواهد شد که طرح پیشنهادی جدید، هرچند چند 

س��اعت بعد ملغی شد توانست در روز شنبه ریزش شاخص بورس را رقم بزند. 
در این راس��تا همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار 
خودروکار با اش��اره به پیشنهاد کاهش دامنه نوس��ان رورانه قیمت سهام از 5 
به ۲درصد نیز اظهار می کند: انتش��ار اطالعیه رس��می سازمان بورس مبنی بر 
کاهش دامنه نوس��ان روزانه قیمت س��هام از 5 درصد به ۲ درصد به طور قطع 
منجر به نگرانی بازار س��رمایه و ریزش س��هام ش��رکت ها از جمله خودرویی ها 
می ش��د که به دلیل احتمال حبابی ش��دن قیمت ها با تصمیم رئیس ش��ورای 
عال��ی بورس و رئیس بانک مرکزی ملغی ش��د اما نگران��ی از اجرای این قانون 

در آینده را دامن زد.
وی می افزای��د: این رون��د می تواند به کاهش جذابیت س��رمایه گذاری و ورود 
نقدینگی جدید منجر ش��ود و در نهایت خروج س��رمایه ها از تاالر شیشه ای را به 

دنبال داشته باشد.

کرونا بازار خودرو را بی رمق کرد

سهام خودرویی ها تا پایان سال به کجا می رسد؟
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کسب و کارامـروز8

فراخوان »نوپاهای فناوری های همگرا« فرصتی اس��ت برای کسب و کارهای 
نوپا تا در مسیر توسعه محصول خود قرار گیرند و با اصول بازار آشنا شوند.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، آش��نایی با بازار 
برای توس��عه کس��ب و کاره��ای نوپا مهم 
اس��ت، در ح��وزه فناوری ه��ای همگرا که 
بین رشته ای است این ضرورت بیشتر حس 
می ش��ود. در این راس��تا مرکز فناوری های 
همگ��را معاون��ت علمی و فن��اوری اقدام به 
با عن��وان »نوپاهای  انتش��ار فراخوان هایی 

فناوری های همگرا« کرده است.
مرک��ز راهب��ردی فناوری ه��ای همگ��را 
معاونت علمی و فناوری چهارمین فراخوان 
نوپاهای فناوری های همگرا را منتش��ر کرد. 
عالقه مندان برای شرکت در این فراخوان تا 
پایان فروردین ماه سال آینده فرصت دارند. 
ای��ن فراخوان فرصتی به کس��ب و کارهای 

نوپا می دهد تا در مس��یر توس��عه محصول خود قرار گیرند و با اصول 
بازار آشنا شوند.

البته برای رس��یدن به ای��ن هدف دوره های پیش ش��تابدهی برای تیم های 

برگزیده برگزار می ش��ود که در آنها با حضور اس��اتید برجس��ته تیم ها آموزش 
می بینند. در سه دوره گذشته این فراخوان تیم های مختلفی حضور داشتند که 

موفق به توسعه محصول خود و ارتباط با سرمایه گذار شدند.
تجاری س��ازی  ب��رای  بس��تری  ایج��اد 
دستاوردهای تحقیقاتی محققان و جامعه 
علمی کشور در حوزه فناوری های همگرا، 
شناسایی و توانمندسازی گروه های فناور و 
آشنا کردن آنها با فرآیند توسعه محصول 
و دنی��ای کس��ب و کار و تجاری س��ازی، 
معرفی فرصت های کس��ب و کار مبتنی بر 
نیازهای فعلی کشور و مراکز توسعه دهنده 
کس��ب و کار به جامعه محققان و فناوران 
و به هم رس��انی فناوران، س��رمایه گذاران 
و توس��عه دهندگان کس��ب و کار ب��رای 
تجاری سازی محصوالت نوآورانه از اهداف 

انتشار این فراخوان است.
پس با انتش��ار این فراخوان این مرکز قصد شناس��ایی استارت آپ های فعال 
در حوزه فناوری های همگرا و انبیک را دارد که نمونه اولیه از محصول خود را 

دارند تا در مسیر توسعه آن و رسیدن به بازار همراهی شان کند.

»کاگنوتک« عنوان ش��تاب دهنده ای پیشگام در حوزه علوم شناختی و اعصاب 
اس��ت؛ شتاب دهنده ای که فضایی برای استقرار اس��تارت آپ ها فراهم کرده است 
ت��ا با حضور منتورها ایده خود را س��ریع تر به محصول تبدیل کنند. مغز انس��ان 

دنی��ای پیچیده و ناش��ناخته ای اس��ت. با وجود 
پیش��رفت های بس��یار فناوری هنوز هم اس��رار 
زی��ادی از مغز را نمی دانیم. پ��س تحقیقات در 
این حوزه با س��رعت در حال پیشروی است. اما 
اس��تارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا با خالقیت 
و ایده های خود می توانند س��رعت تحقیقات در 
این حوزه را افزایش دهند و با معرفی محصوالت 
نوآورانه خود به شناخت و کشف این اسرار کمک 
کنند. ش��تاب دهنده ها یکی از بازیگران زیس��ت 
ب��وم فناوری و نوآوری هس��تند که با حمایت از 
اس��تارت آپ ها به آنها بال می دهند تا در آسمان 
این زیس��ت ب��وم اوج بگیرند. در ح��وزه علوم و 
تاکنون شتاب دهنده ای  فناوری های ش��ناختی 

فعال نبود، اما هفته گذشته نخستین شتاب دهنده این حوزه با حضور سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح ش��د. در این زیس��ت بوم مسائل 
روز جامعه با نگاهی موش��کافانه و با توجه به حوزه علوم ش��ناختی مورد بررسی 

قرار می گیرد و برای آن محصولی فناورانه طراحی می ش��ود. این شتاب دهنده به 
تجهیزات روز ارزیابی و ثبت کارکردهای مغزی و تحریک الکتریکی و مغناطیسی 
مغز مجهز است و استارت آپ ها برای فعالیت خود می توانند از آنها استفاده کنند. 
همچنی��ن حض��ور متخصص��ان و درمانگران 
برجس��ته یکی دیگر از ویژگی های آن اس��ت 
که به عنوان مشاور در این مکان حضور دارند. 
برگزاری کارگاه هایی در حوزه علوم شناختی و 
کارآفرینی مزیت دیگر حضور در این زیس��ت 
ب��وم اس��ت که کار ک��ردن روی ای��ده را برای 
استارت آپ ها تسهیل می کند. همچنین با وجود 
فضای کار اشتراکی مسیر رشد ایده ها تسهیل 
می ش��ود. این ش��تاب دهنده با حمایت ستاد 
توس��عه علوم و فناوری های شناختی معاونت 
علمی و فناوری راه اندازی شده است و در حال 
حاضر نیز چندین اس��تارت آپ در حوزه هایی 
مانند اوتیس��م و آلزایمر در حال توس��عه ایده 
خود هستند. اوتیسم که نوعی اختالل رشدی محسوب می شود تاکنون محققان 
بسیاری را در دنیا درگیر خود کرده است. شاید این استارت آپ ها با فعالیت و ایده 

خود به مبتالیان به این بیماری کمک کنند.

»کاگنوتک«؛ فضایی برای استقرار استارت آپ هاچهارمین فراخوان نوپاهای فناوری های همگرا منتشر شد

با اس��تفاده از فناوری ه��ای جدید تصویربرداری مغز می توان مش��خص کرد 
که کدام قس��مت های آن حین انجام کارکردهای شناختی درگیر است. امروزه 
فناوری های متنوعی برای تصویربرداری س��اختاری و کارکردی مغز در اختیار 
پژوهش��گران قرار دارد. در واقع، با اس��تفاده از فنون نقشه برداری مغز می توان 
تغیی��رات مغ��ز را با دق��ت زمانی و همچنی��ن کارکردهای ش��ناختی مغز را با 
دق��ت مکانی مش��خص کرد. آگاه��ی از نواحی کارکردی مغ��ز، عالوه بر کمک 
به شناس��ایی و درمان اختالالت یادگیری، در فرآیند آموزش نیز به شناس��ایی 

شیوه های مؤثر یاددهی-یادگیری کمک خواهد کرد.
مغز انس��ان از چهار قطعه اصلی به نام های پیش��انی، گیجگاهی، آهیانه ای و 
پس س��ری تشکیل شده اس��ت و هر قطعه نیز شامل خرده قطعه های بیشتری 
است. سلول های عصبی یا نورون ها با انواع متنوع خود نقش اصلی را در عملکرد 
مغز برعهده دارند. این س��لول ها که تعداد آنها حدود 90 تا 900 میلیارد سلول 
برآورد می شود به هم متصل اند، به طوری که بین هر نورون و نورون های دیگر 
ممکن است هزاران اتصال برقرار شود. این مجموعه بزرگ از سلول های عصبی 
و ارتباطات عظیم بین آنها را می توان به مثابه پردازش��گر عظیمی دانس��ت که 

اطالعات را از حواس ما دریافت، پردازش، ذخیره و بازیابی می کند.
کار مغز از نظر علوم شناختی در قالب این شبکه عظیم اطالعاتی قابل تبیین 
است، به طوری که بخش های مختلف مغز مسئولیت کارکردهای مختلف آن را 
برعهده دارند و همه فعالیت های مغز در قالب ش��بکه هایی تخصصی مغز انجام 
می گیرد. دانش��مندان موفق شده اند نقش��ه مدارهای مغزی برخی از حیوانات 

کوچک را ترسیم کنند و ترسیم مدارهای مغزی انسان یکی از پروژه های مهمی 
است که در دستور کار مؤسسات تحقیقاتی قرار دارد.

مغز ساختاری شبکه ای دارد و  پردازش کارکردهای شناختی انسان در قالب 
شبکه ای انجام می گیرد که برآمده از اتصال سلول های عصبی مغز با هم است. 
اریک کندل دانشمند برجسته علوم اعصاب و برنده جایزه نوبل در آزمایشی که 
بر روی نوعی حلزون دریایی انجام داده س��ازوکار عصب ش��ناختی یادگیری را 
تبیین کرده اس��ت. مغز اپلیزیا)حلزون( ۲0 هزار نورون درشت دارد، به طوری 
که هر نورون آن را می توان با چش��م غیرمسلح تشخیص داد. کندل با تحریک 
مک��رر ُدم اپلیزیا و ش��رطی کردن آن عمال مش��اهده کرد ک��ه بین نورون های 
حی��وان از طری��ق فعال ش��دن آنزیم ها و تولی��د پروتئین ه��ای الزم، اتصاالت 
جدیدی برقرار ش��د. همچنین دانشمندان مدت ها تصور می کردند که رشد مغز 
در س��نین باالتر متوقف می شود، اما اینک مش��خص شده است که سلول های 
عصبی در طول حیات انس��ان تولید و جایگزین می ش��وند و با افزایش اتصاالت 

بین نورون ها و تقویت آنها، حجم ساختار شبکه عصبی افزایش پیدا می کند.
یکی از انگاره هایی که در سیاس��ت گذاری آموزش��ی نقش بسیار عمده دارد، 
مفهوم دوره های حس��اس است. در گذشته، در محافل تربیتی مطرح شده بود 
ک��ه دوره هایی برای یادگیری مغز وجود دارد که اگر اس��تفاده نش��ود، فرصت 
آن یادگیری از دس��ت می رود. اما مطالعات اخیر نش��ان داده است که با توجه 
ب��ه انعطاف پذیری و قدرت یادگیری مغز در سراس��ر حی��ات فرد، فرصت های 

یادگیری هیچ گاه از دست نمی رود.

شرکت دانش بنیان ژرف اندیشان فناور زیست بسپار یکی از شرکت های عضو 
مرکز رش��د فناوری نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، تنها با 
گذشت دو سال از شروع فعالیتش موفق به تولید بیش از 50 محصول شیمیایی 

ایران ساخت شد.
 ش��رکت ژرف اندیش��ان فناور زیست بس��پار از س��ال 1396 فعالیت خود را 
با هدف س��اخت تجهیزات پیشرفته پزش��کی و تهیه مواد واسطه آزمایشگاهی 
آغاز کرده اس��ت. این ش��رکت با جذب همکاری متخصصان حوزه های زیستی 
و مهندس��ی در بخش تحقیق و توسعه، توانس��ته است دامنه فعالیت های خود 
را گس��ترش ده��د. همکاری با  متخصصان در حوزه ه��ای مختلف علمی باعث 
آش��نایی بیشتر این ش��رکت با نیاز دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و همچنین 

حوزه سالمت، محصوالت دارویی و آرایشی، بهداشتی شده است.
 به خاطر شرایط تحریم شروع به تولید داخلی کردیم

 تولی��د فرآورده ه��ا و محص��والت با اصالح ش��یمیایی م��واد طبیعی که در 
علوم مختلف مانند س��لول  های بنیادی و پزش��کی بازساختی، مهندسی بافت، 
داروس��ازی، ش��یمی، مهندس��ی پلیمر و مواد و ... کاربرد دارد، از فعالیت های 

اصلی این شرکت است.
حامد دائمی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان ژرف اندیشان فناور زیست گفت: 
برخی از محصوالت فناورانه تولید شرکت، مشابه و نمونه خارجی ندارند و برای 
اولین بار در کشور  تولید می شوند، برخی محصوالت نیز برای اولین بار »ایران 
ساخت« شده اند. از سوی دیگر، شرایط تحریم، انبارداری نامناسِب مواد وارداتی 
در گمرک و هزینه  های بس��یار زیاد، موج��ب محدودیت های جدی در واردات 
مواد مش��ابه شده است. از این رو با تکیه بر توانمندی نیروی متخصص داخلی، 

این مواد را در داخل کشور تولید کردیم.

 تولید ژالتین متاکریالت
مدیرعامل شرکت ژرف اندیشان فناور زیست  بسپار با ذکر این نکته که بعد از 
تولید و رفع نیاز داخلی به دنبال صادرات محصوالت خود اس��ت، بیان کرد: در 
حال حاضر توانسته ایم بیش از 50 محصول شیمیایی را با برند ملی تولید کنیم 
و در اختیار پژوهش��گران قرار دهیم. این در حالی اس��ت که با س��رمایه گذاری 
نه چندان زیاد از سوی س��رمایه گذاران و خیرین علمی و حمایت سازمان های 
متولی در کش��ور، می توان تعداد این محصوالت را با س��رعت به بیش از 100 

عدد رساند و وارد بازار کرد.
 یک��ی از محصوالتی ک��ه به گفته دائمی واردات آن به کش��ور هزینه باالیی 
داش��ته و با توجه به تحریم ها همین واردات با هزینه باال هم با مش��کل مواجه 
ب��وده اس��ت، ژالتین متاکریالت اس��ت. محصولی که به عنوان داربس��ت برای 
نگهداری س��لول استفاده می شود. این زیست پلیمر، به دلیل داشتن بخش های 
چس��بندگی سلول، در علم مهندسی بافت و پزش��کی بازساختی برای ساخت 
داربست های پوستی بسیار مورد توجه است. این ماده هم اکنون توسط شرکت 
ژرف اندیش��ان فناور زیست  بسپار با کیفیتی مشابه و قیمتی بسیار کمتر تولید 

می شود.
 آلژینات س��ولفات و آلژینات اکس��ید به عنوان دو م��اده مهم تولیدی دیگر 
ش��رکت ژرف اندیشان فناور زیست  بسپار است که حامد دائمی در توضیح آنها، 
اظه��ار کرد: این دو محصول نیز در دو خلوص آزمایش��گاهی و مناس��ب برای 
کشت سلول تولید می شود. آلژینات سولفات به عنوان ماده ای که موجب تحول 
در حوزه مهندس��ی بافت غضروف می شود، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران 
قرار گرفته اس��ت. همچنین در مهندسی بافت رگ و عصب نیز می توان از این 

ماده استفاده کرد.

تیم کوک برای جلوگیری از گسـترش بیماری کرونا کارمندان اپل را تشویق به دورکاری 
از خانه کرده است.

پـس از گسـترش بیماری کرونـا در ایالت هـای مختلف آمریـکا، شـرکت های بزرگ از 
کارمندان خود خواسـتند که به صورت دورکاری کار کنند. مایکروسافت بخش سیاتل خود 
را به حالـت نیمه تعطیل درآورد و از کارمندان خواسـت در خانـه بمانند. درواقع به غیر از 
بخش هایی که حضور آنها ضروری بود مانند بخش دیتاسـنتر یا فروشگاه ها، بیشتر نیروی 

بخش سیاتل و کالیفرنیا از خانه به فعالیت روزانه شان ادامه می دهند.
به گزارش زومیت، در این بین اپل نیز به جمع شـرکت هایی پیوسته است که از نیروهای 

خـود خواسـته در خانـه بمانند. تیم کـوک، مدیرعامل اپـل، جهت پیشـگیری از ابتالی 
کارمندان این شـرکت به بیماری کرونا، آنها را تشویق به دورکاری از خانه کرده است. تیم 
کوک به کارمندان اپل گفته اسـت که اگر شغل شـان اجازه می دهد از 19 الی 23 اسفند در 
خانه مانده و به  صورت دورکاری فعالیت کنند. این پیام برای کارمندان بخش های کالیفرنیا 
و سیاتل ارسال شده است و مدت زمان امکان فعالیت از خانه را تا 23 اسفند افزایش داده 
اسـت. هدف تیم کوک طبق آنچه در پیام وی می توان مشاهده کرد کاهش تراکم جمعیتی 
کارمندان حاضر در محل کار اسـت تا جلوی احتمال ابتالی آنها به بیماری کرونا به حداقل 
برسـد. نامه تیم کوک عالوه بر بخش سـیاتل، به بخش سـانتا کالرا و ال کگروو کالیفرنیا 

یادگیری بی پایان
محمود تلخابی - عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

5۰ نوع محصول شیمیایی »ایران ساخت« شد

تیم کوک کارمندان اپل را تشویق به دورکاری از خانه می کند

دریچــه

دوره  آموزش��ی »زندگ��ی در دنیای رقابتی« ویژه س��فیران م��دارس خالقیت بنیاد 
نخبگان فارس برگزار ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، به منظور 
آموزش و تمرین مهارت های رقابت و کس��ب مهارت ه��ای الزم برای رفتار حرفه ای در 
موقعیت ه��ای رقابتی کاری و زندگی، کارگاه آموزش��ی زندگ��ی در دنیای رقابتی ویژه 
س��فیران مدارس خالقیت بنیاد نخبگان فارس برگزار شد. سفیران مدارس خالقیت در 
این کارگاه با انجام 5 بازی به صورت گروهی و انفرادی، مهارت های الزم برای رقابت را 
فراگرفتند. هنگام انجام فعالیت ها سعی بر این بود که فراگیران در موقعیت هایی شبیه 
به موقعیت های واقعِی رقابتی همچون اس��تخدام شدن، اس��تخدام کردن، ارائه مطلب 
ب��رای دیگران و ارائه عالی��ق و مهارت ها برای دیگران قرار گیرن��د و رفتار حرفه ای در 

چنین موقعیت هایی به آنها به صورت عملی آموزش داده شود.

دانش آموزان مهارت های الزم برای 
رقابت را فراگرفتند

سه شنبه
20 اسفند 1398

شماره 1509
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در مدیریت سنتی کنترل و توزیع آب، شبکه عموما متکی بر تجربه افراد و یا 
اپراتورها بود که در پاره ای از موارد این نوع کنترل با مشکالتی مواجه می شد. 
به تدریج با گسترش فناوری و هوشمندسازی شبکه توزیع آب این مشکالت تا 

حدود زیادی برطرف شده است.
یک شرکت دانش بنیان در کشور توانسته است 
با طراحی و تولید تجهیزات صنعت آب، فشار آب 
ثابت در طول ش��بانه روز برای مشترکین فراهم 
آورد، عالوه بر این مهم، از نش��ت آب در ش��بکه 

توزیع نیز جلوگیری کند.
بهروز عمارتی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان 
»مهندسین مش��کات انرژی« درباره نوع فعالیت 
و تولیدات این ش��رکت توضیح داد: این ش��رکت 
در زمینه اتوماسیون صنعتی و همچنین طراحی 
ان��واع دس��تگاه هایRTU، کنترلرهای  و تولید 
نرم افزاره��ای  و  دیتاالگره��ا  فش��ار،  هوش��مند 

مانیتورینگ فعالیت می کند.
وی درباره یکی از محصوالت این ش��رکت با نام »عملگر هوش��مند شیرهای 
فشارش��کن« گفت: کاربرد اصلی این تجهیز، مدیریت فش��ار و دبی شبکه های 
توزیع آب اس��ت. همچنین از دیگر کاربردهای این دستگاه می توان به مدیریت 

مصرف آب براساس فشار باال یا پایین دست و نیز مدیریت مصرف آب براساس 
نقاط بحرانی در شبکه توزیع اشاره کرد.

این فعال فناور به جزییات فنی این محصول اش��اره و بیان کرد: این سیستم 
دارای دو عدد ترانس��میتر فش��ار داخلی جهت 
اندازه گیری فش��ار ورودی و خروجی شیر فشار 
ش��کن اس��ت و دارای محدودکننده مکانیکی 
برای جلوگی��ری از افزایش و یا کاهش بیش از 

حد فشار آب است.
به گفته وی، با استفاده از این دستگاه حدود 
5 تا 6درصد نش��ت آب در ش��بکه کاهش پیدا 

می کند.
عمارت��ی  همچنین ب��ه »کنترلر هوش��مند 
شیرهای فشارشکن« اشاره و بیان کرد:  کنترلر 
MERT1۴ برای اندازه گیری و کنترل فش��ار 
خروجی ش��یرهای فشارشکن طراحی شده که 
امکان کنترل فشار خروجی شیرهای فشارشکن 
از راه دور ام��کان پذیر می کند. این دس��تگاه دارای م��ودم داخلی با آنتن دهی 
بس��یار قوی است و با توجه به آنتن دهی بسیار قوی و بدنه آن امکان نصب آن 

داخل گودال دسترسی وجود دارد.

برای همکاری در ایجاد و توس��عه ش��تابدهنده های تخصصی، مراکز 
نوآوری و حمایت از زیس��ت بوم صنایع خالق و فرهنگی تفاهم نامه ای 

میان معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و هلدینگ 
س��یاحتی و مراک��ز تفریحی 
پارسیان به نمایندگی از بنیاد 

مستضعفان منعقد شد.
این تفاهم نامه که با حضور 
مس��ئولین دو نه��اد از جمله 
دبیر ستاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت ساز معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری به 
امضا رس��ید، تاکی��د ویژه ای 
ب��ر توس��عه صنای��ع خالق و 

فرهنگی دارد.
 ایجاد س��از و کار و بستری 
توس��عه  جه��ت  مناس��ب 

فناوری ه��ا و نوآوری ه��ای حوزه های مرتبط با توس��عه، پیش��رفت و 
عدالت اجتماعی و فرهنگی کش��ور با استفاده از پتانسیل شرکت های 

دانش بنی��ان، خالق، فناور و نوآور، بخش��ی از توافق انجام گرفته میان 
این دو نهاد است.

 همچنین توافق ش��د که 
دو طرف همکاری های خود 
را در زمینه ایجاد و توس��عه 
تخصصی،  ش��تابدهنده های 
مراکز و کارخانه های نوآوری 

توسعه دهند.
در   هم��کاری مش��ترک 
سیاس��ت گذاری  راهب��ری، 
موضوع��ات  برنامه ری��زی   و 
مرتبط با توس��عه، پیشرفت 
و  اجتماع��ی  عدال��ت  و 
اختیارات  براساس  فرهنگی 
و  بنی��اد  ماموریت ه��ای  و 
چارچوب قان��ون حمایت از 
ش��رکت های دانش بنی��ان و 
برنامه حمایت از زیس��ت بوم شرکت های خالق، محور دیگری بود که 

در این تفاهم نامه به آن اشاره شد.

حمایت مالی از زیست بوم نوآوری و صنایع خالق گسترش می یابدنشت آب در شبکه توزیع با یک محصول دانش بنیان کاهش یافت

س��تاری در مراس��م افتتاح پردیس فن��اوری پارک عل��م و فناوری 
دانشگاه تربیت مدرس،گفت تنها با اتکا به توانمندی جوانان می توانیم 
به گذر از ش��رایط سخت اقتصادی، اعمال تحریم ها و همه گیری کرونا 

امیدوار باشیم.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری صبح روز گذش��ته پردیس فناوری پ��ارک علم و 
فناوری دانش��گاه تربیت مدرس افتتاح شد. سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم، گفت: نیروی فکر و خالقیت 
جوانان تنها راه نجات کشور از شرایط سخت کنونی است. ما معتقدیم 
جوانان هس��تند که می توانند راهی برای رهای��ی از بحران کرونا پیدا 

کنند.
وی اف��زود: ش��رایط تحریم و س��ختی، نوآوری خل��ق می کند. همه 
کارآفرینان برتر دنیا هم کسانی هستند که در شرایط سخت اقتصادی 

زندگی کرده اند.
به گفته س��تاری، چرخش چرخ های 
اقتصادی کشور دیگر با نفت و فرهنگ 
نفتی میس��ر نیس��ت. این فک��ر و ایده 
جوانان اس��ت ک��ه می تواند ب��ه رونق 

اقتصادی بینجامد.
رئیس بنی��اد ملی نخبگان ادامه داد: 
تنها اتکا به توانایی های داخلی می تواند 
پاس��خگوی نیازهای کشور باشد. حتی 
ش��رایط فعلی که به دلیل شیوع کرونا 
در کش��ور ایجاد ش��ده با توانایی های 

داخلی قابل حل است.
ک��رد:  بی��ان  ادام��ه  در  س��تاری 
ش��رکت های دانش بنی��ان خوب��ی در 
حوزه تولید تجهیزات پزش��کی و دارو 
در کشور فعالیت می کنند که می توانند 
خدم��ات خوبی ب��ه م��ردم در زمینه 

مبارزه با بیماری کرونا ارائه کنند.
وی معتقد است که محصول، نتیجه 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی است. 
هی��چ محصولی ب��ا پول دول��ت تولید 

نمی شود.
وی اف��زود: در دنیا هیچ دانش��گاهی 

خودرو، واکسن یا دارو تولید نمی کند، بلکه این شرکت های دانشگاهی 
هس��تند که ای��ن محصوالت را با کمک دانش��جویان و اس��اتید تولید 

می کنند.
س��تاری همچنین تاکید کرد: همه گیری ویروس کرونا در کش��ور با 
خالقیت های دانش بنیانی قابل درمان است و راه های تجربه نشده را به 
کار گرفته ایم تا بتوانیم دوران ش��یوع این بیماری در کش��ور را کاهش 

دهیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه باید تاثیرگذاری 
دانش��گاه ها در جامعه بیشتر ش��ود، گفت: یعنی مردم بیشتر از وجود 

هیات های علمی دانشگاه ها و دانشجویان بهره ببرند.
به گفته ستاری، اقتصاد دانش بنیان تنها اقتصادی است که می تواند 
تاثیرگذاری دانشگاه ها در جامعه را افزایش دهد؛ اقتصادی که برمبنای 

نیروی فکر شکل گرفته است نه پول و سرمایه.
رئیس س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان افزود: باید زیست بوم 
فناوری و نوآوری در کش��ور ش��کل بگیرد چ��ون دیگر نفت و فرهنگ 

نفتی پاسخگوی نیاز مردم نیست.
وی افزود: کشوری با داشتن 3۴ میلیون جوان و دانشگاه های متعدد 
با تفکر نفتی مدیریت نمی شود و باید با کمک زیست بوم نوآوری اداره 

شود. 
به گفته س��تاری، در شرایط س��خت تحریم ها و همه گیری ویروس 
کرونا در کشور تنها با توانایی های داخلی می توانیم سربلند شویم. این 
توانمندی ها در قالب خالقیت ها می تواند راه نجات مردم و کشور باشد. 

تحریم و سختی، نوآوری و خالقیت می آفریند.
وی با اش��اره به اینکه دانش بنیان های توانمند زیادی در حوزه تولید 
تجهیزات پزش��کی، دارو و ملزومات پزش��کی فعالیت می کنند، گفت: 
این دانش بنیان ها می توانند در حوزه 
پیش��گیری و شناسایی بیماری کرونا 

به مردم کمک کنند.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس 
جمه��وری تاکید کرد: ش��رکت هایی 
که در حوزه تولید ماس��ک های نانو و 
ضدعفونی کننده ه��ا فعالیت می کنند 
می توانند در کنار توس��عه بازار خود، 

نیاز جامعه را هم مرتفع کنند.
وی افزود: شرایط سخت تحریم ها، 
و  اقتص��ادی  ناخوش��ایند  اتفاق��ات 
ش��یوع بیم��اری کرونا ب��رای برخی 
دانش بنیان ه��ا بازارس��ازی ک��رده و 
کس��ب و کار برخ��ی دانش بنیان ه��ا 
را کس��اد ک��رده اس��ت ام��ا بای��د از 
ای��ن فرص��ت بی نظی��ر برای رش��د 
توانمندی های داخلی استفاده کنیم.

به گفته س��تاری، ای��ران در حوزه 
منطق��ه  و  دنی��ا  در  بیوتکنول��وژی 
بی نظیر است. تولید داروهای پیچیده 
زیستی در ایران یکی از افتخارات ما 
است. من معتقدم که بیوتک در خون 

ایرانیان است.
وی با اشاره به راه اندازی آموزش آنالین دانشگاهی و مدارس، گفت: 
استفاده از این روش خالق نتیجه بروز محدودیت ها و سختی ها است. 
در واق��ع از روش هایی به��ره گرفته ایم که نوین هس��تند و تاکنون از 
این تکنیک ها اس��تفاده نکرده بودیم. س��تاری با بیان اینکه دانشگاه ها 
یکی از پایه های اصلی اقتصاد دانش بنیان هس��تند، تاکید کرد: افزایش 

تاثیرگذاری دانشگاه ها در جامعه هدفی است که باید محقق شود.
وی معتقد اس��ت که بای��د تاثیرگذاری دانش��گاه تربیت مدرس در 
جامعه و میان مردم به واس��طه ظرفیت علمی باالیی که دارد بیش��تر 

شود.
س��تاری همچنین گفت: معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
ه��م از هر حرکتی که به توس��عه فناوری و ن��وآوری بینجامد حمایت 

می کند.

خـود خواسـته در خانـه بمانند. تیم کـوک، مدیرعامل اپـل، جهت پیشـگیری از ابتالی 
کارمندان این شـرکت به بیماری کرونا، آنها را تشویق به دورکاری از خانه کرده است. تیم 
کوک به کارمندان اپل گفته اسـت که اگر شغل شـان اجازه می دهد از 19 الی 23 اسفند در 
خانه مانده و به  صورت دورکاری فعالیت کنند. این پیام برای کارمندان بخش های کالیفرنیا 
و سیاتل ارسال شده است و مدت زمان امکان فعالیت از خانه را تا 23 اسفند افزایش داده 
اسـت. هدف تیم کوک طبق آنچه در پیام وی می توان مشاهده کرد کاهش تراکم جمعیتی 
کارمندان حاضر در محل کار اسـت تا جلوی احتمال ابتالی آنها به بیماری کرونا به حداقل 
برسـد. نامه تیم کوک عالوه بر بخش سـیاتل، به بخش سـانتا کالرا و ال کگروو کالیفرنیا 

نیز ارسـال شده است. اپل از شـعبات خود در کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره 
جنوبی، سوئیس و بریتانیا نیز خواسته است که به صورت دورکاری از خانه فعالیت کنند.

اپل به نیروهایی که حقوق شـان پایه ساعتی است گفته که حقوق آنها همچنان پرداخت 
خواهد شـد. ماه گذشته اپل تمام فروشـگاه های خود در چین را به دلیل گسترش بیماری 
کرونا تعطیل کرد. همچنین از نیروهای خود خواسـت که به کشـورهای چین، ایتالیا و کره 
جنوبی سـفر نکنند. اپل در 28 بهمن اعالم کرد که به دلیل گسترش بیماری کرونا گزارش 
مالی مرتبط با سـه ماهه دوم سال 2۰2۰ را منتشر نمی کند. این شرکت همچنین از احتمال 

کاهش فروش آیفون به دلیل کمبود قطعات ابراز نگرانی کرد.

پردیس فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس افتتاح شد

ستاری: اتکا به زیست بوم نوآوری راه شکست کرونا است

تیم کوک کارمندان اپل را تشویق به دورکاری از خانه می کند

یادداشت

تشخیص، مهم ترین و راه ورود به درمان بیماری کرونا است. کمک گرفتن از کیت های تشخیصی 
به پزش��کان کمک کرده اس��ت تا بیم��اران مبتال به این ویروس را شناس��ایی کنند. این ش��د که 
متخصصان داخلی آس��تین باال بزنند و به حوزه ساخت کیت های تشخیصی ورود کنند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، تشخیص، مهم ترین و راه ورود به درمان بیماری کرونا است. 
کمک گرفتن از کیت های تش��خیصی به پزشکان کمک کرده است تا بیماران مبتال به این ویروس 
را شناس��ایی کنند. این ش��د که متخصصان داخلی آس��تین باال بزنند و به حوزه ساخت کیت های 
تش��خیصی ورود کنند. در حال حاضر بیماران مبتال به کرونا توس��ط کیت های تش��خیصی که در 
قالب مساعدت و خرید از طریق سازمان بهداشت جهانی، کشور چین و یونیسف وارد ایران شده اند 
شناسایی می شوند، اما ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با انتشار 

فراخوانی از دانش بنیان های توانمند دعوت کرد تا به حوزه ساخت این کیت ها ورود کنند.

کیت های تشخیص کرونای ایرانی روانه 
بازار می شود



امروزه بس��یاری از برندها در تالش برای اس��تفاده از الگوهای مختلف بازاریابی 
و تبلیغات به منظور توس��عه کس��ب و کارشان هس��تند. این امر به طور معمول با 
ه��دف ارتقای جایگاه برن��د در بازار و همچنین جلب نظ��ر مخاطب هدف صورت 
می گی��رد. نکته مهم در ای��ن میان آگاهی از ش��یوه های ترغیب مخاطب هدف به 
س��وی خرید محصوالت مان است. بسیاری از برندها بدون اینکه کمترین انگیزه ای 
در مخاطب هدف ایجاد کنند، سرمایه گذاری های عظیمی بر روی الگوهای بازاریابی 
انج��ام می دهند. بدون تردید تمام برنده��ا در تالش برای تبدیل مخاطب هدف به 
مشتریان ش��ان هستند بنابراین ناکامی در این حوزه نوعی شکست بزرگ محسوب 

می شود. 
امروزه ترغیب مخاطب هدف به عضویت در خبرنامه برند اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. این امر موجب دسترسی ساده کاربران به آخرین اخبار و کمپین های ما خواهد 
ش��د. برخی از برندها برای توسعه هرچه ساده تر کسب و کارشان اقدام به استفاده 
همزمان از شبکه های اجتماعی و الگوی بازاریابی ایمیل محور می کنند. بدون تردید 
ای��ن امر مزیت های بس��یار زیادی از نقطه نظر بازاریاب��ی دارد بنابراین باید مدنظر 

برندهای عالقه مند به فعالیت کاربردی در حوزه بازاریابی قرار گیرد. 
امروزه رقابت بسیار زیادی در حوزه بازاریابی دیجیتال وجود دارد بنابراین استفاده 
از الگ��وی بازاریابی ایمیلی و تمرکز بر روی ش��بکه های اجتماعی به تنهایی کافی 
نخواهد بود. اغلب برندها برای جلب نظر هرچه بیشتر مخاطب هدف و تبدیل آنها 
به مشتریان وفادارش��ان اقدام به راه اندازی خبرنامه های جذاب و همینطور باشگاه 
مشتریان می کنند. این امر تاثیر انکارناپذیری بر روی تقویت انگیزه مشتریان برای 

خرید هرچه بیشتر از ما خواهد داشت. 
بدون تردید استفاده از بازاریابی ایمیلی و شبکه های اجتماعی بدون استراتژی های 
منحصر به فرد بس��یار دشوار خواهد بود. ش��اید بیان این امر در حوزه کسب و کار 
بسیار راحت تر از کاربست عملی اش باشد. به همین خاطر در ادامه تجربه برخی از 
برنده��ای موفق در این زمینه را مرور خواهیم ک��رد. انتخاب برندهای برتر در این 
زمینه براساس بررسی سابقه شان در تعامل با مخاطب هدف و همچنین واکنش های 

کاربران صورت گرفته است. 
1. تیپو

تیپو به عنوان یکی از خرده فروش��ی های آنالین در س��طح جهانی شهرت زیادی 
ندارد، با این حال یکی از محبوب ترین فروش��گاه های آنالین در اس��ترالیا محسوب 
می ش��ود. اس��تراتژی بازاریابی این برند به طور انکارناپذیری با طراحی ایمیل های 
جذاب گره خورده اس��ت. در حقیقت تیپو خبرنامه رس��می برندش را در این فضا 
توس��عه داده است. شاید در نگاه نخست س��رویس های ایمیلی دیگر طرفداری در 
دنیا نداشته باشند. نکته مهم در این میان رشد آمار استفاده از سرویس های ایمیلی 
در طول یک دهه اخیر است بنابراین هنوز هم بازاریابی ایمیلی طرفدارها و کاربرد 

خاص خود را دارد. 
خرده فروش��ی تیپو در زمینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی نیز مهارت بسیار 
زیادی دارد. آنها از فیس بوک به عنوان محور اصلی فعالیت ش��ان استفاده می کنند. 
به این ترتیب لینک خبرنامه ایمیلی آنها در بخش بیوگرافی اکانت رسمی ش��ان در 
فیس بوک قرار دارد. همچنین اغلب کمپین های بازاریابی ش��ان در این پلتفرم اجرا 
می شود. آنها با همین نوع برنامه ریزی موفق به جلب نظر بسیاری از مشتریان بازار 
استرالیا و نیوزیلند در کریسمس امسال شدند. براساس اعالم رسمی تیم بازاریابی 
تیپو در کریس��مس امسال رش��د ۴0درصدی در زمینه فروش برای آنها روی داده 

است. این امر به معنای موفقیت الگوی بازاریابی شان است. 
یکی از نکات مهم در زمینه بازاریابی برند تیپو تمرکز بر روی طراحی جلوه های 
بصری جذاب است. این امر موجب موفقیت هرچه بیشتر این برند در مقایسه با دیگر 
رقبا برای جلب نظر مخاطب هدف شده است. امروزه بسیاری از مشتریان عالقه مند 
به مشاهده محتوای جذاب از سوی برندهای مورد عالقه شان هستند. تیپو با آگاهی 

از این نکته به خوبی نسبت به تمایل مشتریان هدفش واکنش نشان داده است. 
2. مک دونالد

برند مک دونالد بدون استفاده از الگوهای بازاریابی رایج نیز یکی از پرطرفدارترین 
برندهای دنیا محس��وب می شود. دلیل این امر سابقه درخشان آنها در زمینه تولید 
فست فودهای باکیفیت است. تیم بازاریابی این غول دنیای فست فود به جای استفاده 
از ش��بکه های اجتماعی برای توس��عه خبرنامه ایمیلی مس��یر متفاوتی را در پیش 
گرفته است. بر این اساس آنها از ایمیل هایی با طراحی منحصر به فرد برای دعوت 
از کاربران در راستای دنبال کردن اکانت  برندشان در شبکه های اجتماعی استفاده 
می کنند. اگر از طرفدارهای برند مک دونالد باشید، به خوبی از کیفیت عملکرد آنها 
در ش��بکه های اجتماعی آگاهی دارید. اغلب کمپین های بازاریابی این برند ابتدا در 

شبکه های اجتماعی به طور رسمی رونمایی می شود. همچنین بسیاری اخبار مهم 
کسب و کار نیز در چنین فضایی به دست مخاطب هدف می رسد. 

وقتی یک برند مهارت بس��یار باالیی در زمینه کار با ش��بکه های اجتماعی دارد، 
انتقال خبرنامه به فضای پلتفرم های اجتماعی امر چندان نامناسبی نخواهد بود. یکی 
از بهترین کمپین های بازاریابی مک دونالد در ش��بکه های اجتماعی با تیتر جذاب 
»گاهی اوقات فالوور بودن چندان هم بد نیست« است. این شعار در راستای ترغیب 
هرچه بیش��تر کاربران برای دنبال کردن صفحه رس��می مک دونالد در اینستاگرام 
طراحی شده بود. شاید در نگاه نخست تیتر تبلیغاتی مک دونالد دارای هیچ المان 
خاصی نباشد. نکته مهم در این میان سادگی کمپین های این برند در عین ترکیب 
آن با جلوه های بصری زیباس��ت. به این ترتیب مخاطب هدف در عمل با محتوایی 

بسیار جذاب مواجه خواهد بود. 
تمرکز برند مک دونالد بر روی شبکه های اجتماعی به معنای غفلت از توانایی های 
بازاریابی ایمیلی نیست. آنها برخی از اخبار مهم و اطالعات پیرامون کمپین های شان 
را در قالب ایمیل به دست مخاطب هدف می رسانند. این امر به خوبی بیانگر اهمیت 
سرویس های ایمیلی در بازاریابی مدرن است. هنوز هم بسیاری از مردم روزشان را 
با چک کردن صندوق دریافت ایمیل ش��روع می کنند بنابراین هرگونه اظهارنظری 

مبنی بر کاهش اهمیت بازاریابی ایمیلی انطباقی با واقعیت نخواهد داشت. 
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در اینجا بازهم با یکی از برندهای موفق در زمینه توسعه خبرنامه رسمی مواجه 
هستیم. برند Innocent Drinks در زمینه تولید نوشیدنی های سالم و طبیعی 
فعالیت دارد. امروزه با ظهور برندهای متعدد در زمینه تولید نوشیدنی و خوراکی های 
مضر و ناسالم حضور فعال یک برند به فکر سالمتی مشتریان اهمیت بسیار زیادی 
دارد. ای��ن امر تا ح��دودی موجب ایجاد تمایز میان فعالیت این برند با س��ایر رقبا 
می ش��ود بنابراین ما در اینجا با یک برند همراه با داس��تانی متفاوت از رقبا مواجه 

هستیم. 
نکته مهم در زمینه فعالیت بازاریابی Innocent Drinks مربوط به تمرکز آنها 
بر روی تعامل دوجانبه با مخاطب هدف است. امروزه هنوز هم بسیاری از برندها در 
زمینه بازاریابی توجهی به دریافت بازخورد مخاطب هدف و تعامل با آنها ندارند. این 
امر موجب کاهش شدید کاربران به محتوای بازاریابی و تبلیغاتی شده است. راهکار 
مناسب برای غلبه بر این شرایط تالش برای تولید محتوای بازاریابی تعاملی است. به 
این ترتیب انگیزه مخاطب هدف برای توجه بیشتر به برندمان افزایش خواهد یافت. 
برن��د Innocent Drinks در زمینه توس��عه خبرنامه اش بر روی تعامل مداوم با 
مخاطب هدف سرمایه گذاری کرده است. یکی از نکات جالب در این زمینه واگذاری 
مدیریت اکانت رسمی این برند در اینستاگرام به برخی از طرفدارهای برند برای ۲۴ 
س��اعت است. این امر هیجان بس��یار زیادی در میان مخاطب هدف ایجاد می کند. 
گاهی اوقات ایراد اصلی کمپین های بازاریابی فقدان تعامل سازنده با مخاطب هدف 
اس��ت. امروزه با افزایش انتش��ارات مخاطب هدف از برندها باید این نکته را مدنظر 

داشته باشیم. 
توس��عه خبرنامه در دستور کار برند Innocent Drinks نیز قرار دارد. بر این 
اس��اس آنها در بخش های مختلف هایالیت اینس��تاگرام اق��دام به بارگذاری لینک 
خبرنامه شان می کنند. این امر موجب افزایش تمایل مخاطب هدف به تعامل با برند 
آنها می شود. نکته مهم در این میان پیوند خبرنامه Innocent Drinks با سایر 
اقدامات شان است. اگر این برند بدون توجه به سلیقه مخاطب هدف یا توسعه الگوی 
بازاریاب��ی تعاملی در تالش برای معرفی خبرنامه اش بود، بدون تردید با چالش های 

بسیار بیشتری مواجه می شد. 
طراح��ی ایمیل ه��ای دعوت کارب��ران ب��رای عضوی��ت در خبرنامه برند 
Innocent Drinks بسیار جالب است. این ایمیل ها ساختاری بسیار ساده 
و کاربردی دارد بنابراین مخاطب هدف به سادگی جذب آنها خواهد شد. نکته 
مهم در این میان عدم ارسال ایمیل های بیش از حد است. بسیاری از برندها 
با ارس��ال ایمیل های متعدد موجب آزردگی مخاطب هدف می شوند. نتیجه 
این امر انتقال ایمیل های آنها به بخش اسپم یا حتی بالک کردن آنها از سوی 
مخاطب هدف است. برند Innocent Drinks با ارسال ایمیل های اندک و 
جذاب برای مخاطب هدف همیشه در فهرست عالقه مندی آنها باقی می ماند. 
اگر ما هم عالقه مند به حضور برندمان در فهرست عالقه مندی مخاطب هدف 
هستیم، باید فکر ارسال ایمیل های پرتعداد را رها کنیم. در غیر این صورت 

سرنوشتی بهتر از برندهای کلیشه ای در انتظارمان نخواهد بود. 
4. هوم دیپوت

من در طول تعطیالت کریسمس ۲019 یک ایمیل بازاریابی بسیار جالب از سوی 
برند هوم دیپوت دریافت کردم. این ایمیل ش��امل اطالع رس��انی مبنی بر تخفیف 
۲5درصدی این برند بر روی محصوالت الکتریکی اش بود. ش��اید در نگاه نخس��ت 
اس��تفاده از الگوی بازاریابی ایمیلی برای اطالع رسانی درباره تخفیف های برند ایده 

بس��یار س��اده ای به نظر برس��د. در این زمینه تا حد زیادی حق با شماس��ت. نکته 
مهم در این میان تکمیل فرآیند بازاریابی ایمیلی با فعالیت مناس��ب در شبکه های 
اجتماعی است. به این ترتیب تمام کاربران شبکه های اجتماعی و دارندگان ایمیل 

در سرویس های معتبر از کمپین تخفیف هوم دیپوت اطالع یافتند. 
یک��ی از نکات مهم در حوزه بازاریابی اطالع رس��انی دقیق و س��ریع به مخاطب 
هدف اس��ت. در غی��ر این صورت آنها هرگز از ماهیت کمپی��ن ما آگاهی نخواهند 
یافت. بسیاری از برندها در زمینه ارائه تخفیف های گسترده یا طراحی کمپین های 
ج��ذاب فعالیت دارد، اما در عمل هیچ گاه توجه مخاطب را جلب نمی کنند. ریش��ه 
این مش��کل در ناتوانی برای بیان دقیق جزییات کمپین ش��ان نهفته است بنابراین 
ما با س��رمایه گذاری درس��ت در این زمینه امکان بهبود وضعیت برندمان و افزایش 

نتیجه بخشی کمپین های بازاریابی مان را خواهیم داشت. 
نکته مهم درباره فعالیت برند هوم دیپوت در زمینه توسعه خبرنامه اش اختصاص 
تخفیف های بیش��تر برای اعضای این بخش اس��ت. به این ترتیب ما با عضویت در 
خبرنامه برند هوم دیپوت امکان بهره بندی از تخفیف های بیشتر و همچنین تعامل 
بیش��تر با آنها را خواهیم داش��ت. همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم، امروزه 
مشتریان انتظارات بسیار بیشتری از برندها دارند. یکی از انتظارات آنها تعامل نزدیک 
برندها با آنها و توجه به توصیه های ش��ان است. محیط خبرنامه برند برای تعامل با 

مخاطب هدف و همچنین دریافت ایده های جالب شان کامال مناسب خواهد بود. 
ش��اید ش��ما نیز در تالش برای توسعه خبرنامه برندتان باشید. نکته مهم در این 
میان توجه به ظرافت های توسعه خبرنامه براساس ارزیابی وضعیت سایر برندهاست. 
اس��تفاده از تجربه برندهای موفق در این میان اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر بدون 
اس��تفاده از تجربه دیگر برندها در تالش برای توسعه خبرنامه مان باشیم، در عمل 
با مش��کالت و چالش های زیادی مواجه خواهیم شد. نکته هیجان انگیز درباره برند 
هوم دیپوت اس��تفاده آنها از تجربه س��ایر برندهای موفق در زمینه توسعه خبرنامه 
رس��می برند بود. به این ترتیب آنها بسیاری از مشکالت دیگر برندها در این زمینه 
را تجربه نکردند. شاید در نگاه نخست این امر عجیب به نظر برسد، اما با استفاده از 
تجربه دیگر برندها امکان پیش��گیری از هزینه های اضافی و همچنین شکست های 

احتمالی وجود دارد. 
Skillshare .5

برند Skillshare نوعی انجمن بزرگ برای یادگیری نکات و مهارت های مختلف 
اس��ت. کاربران در این پلتفرم امکان تقویت مهارت های مکالمه انگلیس��ی، طراحی 
سایت و حتی تکنیک های بازیگری را دارند. تنها کاری که باید انجام داد، عضویت 
در یکی از بخش های این پلتفرم بزرگ اس��ت. به ای��ن ترتیب امکان بهره مندی از 
اطالع��ات کاربردی و گفت وگو با دیگر کاربران عالقه مند به موضوع موردنظر وجود 

خواهد داشت. 
نکته مهم درباره فعالیت بازاریابی برند Skillshare س��رمایه گذاری آنها بر روی 
بازاریابی ایمیلی است. آنها در این زمینه بر روی ارسال ایمیل هایی با طراحی بصری 
بس��یار زیبا س��رمایه گذاری کرده اند. این امر موجب افزایش توجه به این پلتفرم در 

سراسر دنیا شده است. 
یک��ی از نکات مهم به هنگام طراحی ایمیل ه��ای دارای جلوه های بصری متعدد 
توجه به حجم کلی ایمیل است. اگر حجم ایمیل ما بیش از حد زیاد باشد، مخاطب 
در زمینه مش��اهده محتوای بصری با مشکل مواجه خواهد شد. بسیاری از کاربران 
در مواجهه با تاخیر در بارگذاری المان های ایمیل به طور کلی قید مش��اهده آن را 
می زنند. راهکار برند Skillshare برای غلبه بر این مشکل کاهش حجم المان های 
بصری به منظور افزایش س��رعت بارگذاری ایمی��ل بود. این امر به خوبی در زمینه 
بازاریابی جواب داد. به این ترتیب دست اندرکاران این برند به خوبی فرصت توسعه 

برندشان در بازار و همچنین جلب نظر کاربران تازه را یافتند. 
خبرنامه برند Skillshare در میان برندهای مورد بررسی در این مقاله بیشترین 
شباهت را به الگوی کالسیک دارد. بر این اساس آنها فقط در زمینه اطالع رسانی به 
مخاط��ب هدف از طریق ایمیل های کوتاه و دارای المان های بصری جذاب فعالیت 
دارند. کاربران در صورت تمایل امکان طرح پرسش در قالب پاسخگویی به ایمیل ها 
و دریافت پاسخ در کوتاه ترین زمان ممکن را خواهند داشت. این امر نقش مهمی در 

توسعه کسب و کار این برند در طول سال های اخیر داشته است. 
بدون تردید استفاده همزمان از شبکه های اجتماعی و بازاریابی ایمیلی برای توسعه برند 
و همچنین معرفی خبرنامه امر دشواری خواهد بود. بسیاری از برندها توانایی مدیریت 
همزمان این دو بخش را ندارند. به همین خاطر مقاله کنونی به بررسی راهکارهای انجام 
این فرآیند از سوی برندهای موفق پرداخت. در دنیای بازاریابی دیجیتال با حجم باالی 
رقابت فقط برندهای دارای توانمندی برای نوآوری و بازاریابی خالقانه امکان جلب نظر 
مخاطب هدف را خواهند داشت. اکنون با توجه به موارد مورد بررسی در مورد برندهای 

فوق، شما چه برنامه ای برای ارتقای خبرنامه برندتان دارید؟
blog.hubspot.com :منبع

کمپین تبلیغاتی جگوار با حضور عوامل فیلم 
جیمز باند

براس��اس اعالم نظر رس��می مدیران برند جگوار، تی��م بازاریابی این برند 
انگلیس��ی در تازه ترین اقدا م شان از یک تبلیغ منحصر به فرد رونمایی کرده 
اس��ت. این امر در راس��تای رونمای��ی از جدیدترین خ��ودروی جگوار برای 
بازاریابی جهانی در س��ال ۲0۲0 است. بدون تردید طرفدارهای برند جگوار 
از این اقدام هیجان زده خواهند شد. اگرچه رونمایی از خودروی موردنظر با 
اندکی تاخیر روی داد، اما ادعای تیم سازنده تالش برای افزایش حداکثری 

امکانات محصول جدید است. 
کمپین تبلیغاتی برند جگوار در فرمت 15 ثانیه ای و به کارگردانی ویلیام 
بارتلت، کارگردان مش��هور عرصه تبلیغات، تولید شده است. همکاری میان 
جگ��وار و بارتلت بیانگر تالش تیم بازاریابی این ش��رکت برای تولید یکی از 
بهترین کمپین های چند سال اخیر است. یکی از انتقادات همیشگی به برند 
جگوار عدم توجه کافی به تولید کمپین های جذاب در مقایس��ه با رقبایش 
بود. این شهرت منفی براس��اس اطالعات در دسترس، امسال تغییر خواهد 
ک��رد. نکته جالب در این میان س��ابقه ویلیام بارتل��ت در زمینه ایده پردازی 
س��ری فیلم ه��ای جیمز باند اس��ت. وی حتی برخی از تیزره��ای تبلیغاتی 
فیلم های جیمز باند را نیز کارگردانی کرده اس��ت. با این حس��اب ما با یک 

تیم کامال حرفه ای در زمینه بازاریابی  تبلیغات مواجه هستیم. 
کمپی��ن تازه برند جگوار به دلیل صحنه های اکش��ن متع��دد ترکیبی از 
فیلمبرداری و صحنه های واقعیت افزوده است. در این راستا برخی از بهترین 
گرافیس��ت ها و طراح های جلوه های ویژه با جگ��وار همکاری کرده اند. تعدد 
مکان ه��ای ضبط کلیپ 15ثانیه ای جگوار در نوع خود جذاب اس��ت. بر این 
اساس صحنه های مختلفی از قبیل مسابقه با اسب های وحشی، عبور از کنار 
رودخانه و همچنین پرش از ارتفاع در این کلیپ 15 ثانیه ای جا دارد. آژانس 
تبلیغاتی اسپارک ۴۴ با همکاری استودیو FrameStore Pictures تهیه 
این کلیپ را برعهده داش��ته اند. بررسی سابقه بازاریابی و تبلیغات موفق این 

دو آژانس نوید موفقیت هرچه بیشتر جگوار در سال جاری را می دهد. 
وقتی ش��ما با ایده پرداز س��ری فیلم های جیمز باند هم��کاری می کنید، 
مش��اهده برخی از صحنه های قدیمی و آش��نای این مجموعه در تبلیغ تان 
طبیع��ی خواهد ب��ود. این اتفاق دقیق��ا در مود تجربه کمپی��ن تازه جگوار 
قابل مش��اهده اس��ت. این امر به تنهایی موجب جلب توجه عالقه مندان به 
س��ری فیلم های جیمز باند شده اس��ت، بنابراین ما باید انتظار مجموعه ای 
از صحنه های اکش��ن در ویدئوی تبلیغاتی جگوار را داش��ته باشیم. مشاهده 
این تبلیغ کوتاه به خوبی انتظارات طرفدارهای س��ری فیلم های جیمز باند 
و همچنین عاشقان خودروهای اسپرت را برآورده خواهد کرد. بر این اساس 
شاید ما فقط به یک زمان مناسب برای مشاهده ویدئوی تبلیغاتی جگوار به 

دور از سر و صدای روزمره نیاز داشته باشیم. 
برن��د جگوار در تازه ترین اقدام مدیریت��ی اش 10درصد از نیروی 
کاری برن��د در سراس��ر دنیا را تعدیل کرد. این ام��ر همراه با تغییر 
آژانس تبلیغاتی ش��رکت پس از دو س��ال همکاری با موسسه فیونا 
بود. به این ترتیب نیت مدیران ارش��د جگ��وار برای ایجاد تغییرات 
اساس��ی در زمینه بازاریابی و همچنی��ن مدیریت برند کامال جدی 
است. این شرکت در طول سال های اخیر بر روی تولید خودروهای 
الکتریکی سرمایه گذاری بسیار زیادی کرده است، با این حال فقدان 
بازاریابی مناس��ب امکان فروش قابل توجه خودروهای نسل جدید 
را به جگوار نداده اس��ت. شاید امسال ش��روعی برای رفع مشکالت 
بازاریاب��ی این غول خودروس��ازی انگلیس��ی باش��د. در این صورت 
برنده��ای بزرگ آلمانی و آمریکایی باید خود را برای رقابت با یکی 
از خوش��نام ترین خودروس��ازهای تاریخ آماده کنند. این امر همراه 
ب��ا افزایش ۲0درصدی بودجه بازاریاب��ی و تبلیغاتی جگوار نظر هر 

کارشناسی را جلب خواهد کرد. 
marketingdive.com :منبع

پس از مدت ها انتظار در نهایت فیس بوک دست به کار شد
رونمایی از حالت تاریک در واتس اپ

واتس اپ در نهایت از حالت تاریکی برای کاربران IOS و اندروید رونمایی 
کرد. پس از ماه ها بررس��ی این حالت برای کاربران در نهایت چند روز پیش 
در به روز رس��انی رسمی واتس اپ حالت موردنظر قرار داده شد. اگر شما در 
گوش��ی هوشمندتان از سیس��تم IOS 13 یا اندروید 10 استفاده می کنید، 
با به روز رس��انی اپ حالت تاریک به طور خودکار اعمال خواهد شد. کاربران 
دارای اندروی��د 9 نیز با مراجعه به بخش تنظیمات امکان فعال س��ازی این 
حالت را خواهند داشت.  استفاده از تم تاریک در طول چند ماه گذشته در 
میان بس��یاری از کاربران رایج شده است. این امر نخستین بار با دستکاری 
برخی از کدهای اندروید از س��وی برخی بالگرها م��ورد توجه کاربران قرار 
گرفت. سپس تیم های توسعه دهنده شبکه های اجتماعی اقدام به استفاده از 
حالتی مشابه در نسخه ای رسمی کردند. این امر توجه بسیاری از کاربران در 
سراسر دنیا را به خود جلب کرد. شاید واتس اپ آخرین نسخه از شبکه های 

اجتماعی مهم در زمینه بهره گیری از این ترند باشد. 
اس��تفاده از نورهای تیره برای کاربران خوش��ایندتر اس��ت. تیم توسعه و 
تحقیق��ات فیس بوک پس از مطالعه موردی بر روی چندین کش��ور مختلف 
به استفاده از حالت تیره در واتس اپ متقاعد شد. امروزه بسیاری از کاربران 
پی��ش از خواب نیز از واتس اپ اس��تفاده می کنند. به این ترتیب رونمایی از 

حالت تاریک در زمینه سالمت بینایی کاربران نیز موثر خواهد بود. 
نکت��ه مهم درباره حال��ت تاریک واتس اپ تفاوت می��ان کاربران IOS با 
اندروید اس��ت. بر این اس��اس کارب��ران IOS از رنگ مش��کی خالص بهره 
خواهند برد، با این حال کاربران اندروید خاکستری تیره را مشاهده خواهند 
ک��رد. بدون تردید رونمایی از حالت تی��ره در واتس  اپ همراه با انتظار چند 
ماهه کاربران اس��ت بنابراین ش��اید واتس اپ اندکی دیر دس��ت به کار شده 
باش��د. نکته مدنظر تیم فن��ی فیس بوک تالش برای مطالع��ه درباره طیف 
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اینستاگرام همیش��ه در حال تحول است. هر هفته برخی از امکانات این پلتفرم 
به روز رسانی می شود. این امر به خوبی دلیل استقبال کاربران از اینستاگرام را نشان 
می دهد. تیم فنی اینس��تاگرام به طور مداوم در ت��الش برای بهبود تجربه کاربری 
مخاطب هستند. نکته جالب درباره این پلتفرم تحول نحوه استفاده و سلیقه کاربران 

در طول زمان است بنابراین ما با تغییری دو حالته مواجه هستیم. 
امروزه برندهای بس��یار زیادی در اینستاگرام فعالیت دارند. این امر موجب ایجاد 
فضایی رقابتی برای جلب نظر کاربران شده است. اگر ما عالقه مند به حفظ مخاطب 
فعلی و جلب نظر کاربران بیش��تر هس��تیم، باید به طور مداوم س��لیقه کاربران را 
ارزیاب��ی کنیم. این امر در زمینه بهبود وضعیت فعالیت برندمان تاثیر انکارناپذیری 
خواهد داشت. بازاریابی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی بدون برنامه ریزی و تعیین 
استراتژی های کاربردی امکان ناپذیر است. اشتباه برخی از برندها عدم به روز رسانی 
استراتژی های بازاریابی شان به طور منظم است. به این ترتیب استراتژی آنها مدت ها 

پس از پایان اعتبار و کاربردش همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. 
افزایش اهمیت طراحی استراتژی در بازاریابی امر تازه ای نیست. هدف اصلی ما در 
مقاله کنونی بررسی 9 استراتژی تازه و کاربردی برای بازاریابی بهتر در اینستاگرام 
است. در ادامه به بررسی هر کدام از استراتژی ها و برخی امکانات تازه در این پلتفرم 

اجتماعی خواهیم پرداخت. 
1. استفاده از حالت Create Mode در بخش استوری

هنوز هم بخش اس��توری در اینس��تاگرام طرفدارهای بسیار زیادی دارد. این امر 
ناشی از سهولت دسترسی به این بخش و همچنین ماهیت محتوای موجود در آن 
است. اغلب برندها برای اطالع رسانی سریع و به اشتراک گذاری نکات کوتاه از بخش 
استوری استفاده می کنند. تیم فنی اینستاگرام در طول سال های اخیر به طور مداوم 
امکانات این بخش را به روز رس��انی کرده است بنابراین امکانات بسیار زیادی برای 
بازاریاب ها به منظور تولید محتوا در این بخش وجود دارد. براساس گزارش رسمی 
اینستاگرام به طور روزانه نیم میلیارد کاربر استوری های مختلف را تماشا می کنند. 
این امر به معنای حضور دامنه گس��ترده ای از مخاطب هدف برای بازاریاب هاس��ت. 

نکته مهم در این میان استفاده درست از بخش استوری است. 
وقتی میزان توجه به بخش اس��توری باال باشد، توجه مداوم تیم فنی اینستاگرام 
ب��ه افزایش امکانات و ابزارهای آن طبیعی خواهد بود. این امر برای بازاریاب ها خبر 
خوشی محسوب می شود. هرچه امکانات در دسترس ما بیشتر باشد، امکان بارگذاری 
محتوای جذاب تر بیش��تر می شود. یکی از آخرین به روز رسانی های بخش استوری 
اینس��تاگرام امکان به اش��تراک گذاری محتوای متنی به طور ویژه است. این بخش 
جدید تحت عنوان Create Mode مورد توجه ش��دید کاربران قرار گرفته است. 
اغلب کارش��ناس ها و برندها اینس��تاگرام را یک پلتفرم عکس محور تلقی می کنند. 
اگرچه این امر درست است، اما محتوای متنی نیز اهمیت باالیی در اینستاگرام دارد. 
همین امر توجه تیم فنی اینستاگرام را به ایجاد بستر مناسب برای به اشتراک گذاری 

محتوای متنی جلب کرده است. 
ب��دون تردید به اش��تراک گذاری متنی صمیمانه برای تعام��ل با مخاطب هدف 
جذابیت ه��ای خ��اص خود را دارد. گاهی اوقات ما نیازمند گفت وگوی مس��تقیم با 
مخاطب هدف هس��تیم. نقد بسیاری از برندها به اینستاگرام فقدان ابزار الزم برای 
نگارش متن و به اش��تراک گذاری اش بود. اکنون این مشکل تا حد زیادی رفع شده 
است. استفاده از این بخش بسیار ساده است. فقط باید بخش استوری را باز کرده، 
س��پس با گردش در بخش حالت های استوری گزینه Create Mode را انتخاب 
کنیم. به این ترتیب ما امکان انتخاب صفحه پس زمینه و سایر جزییات برای نگارش 

متنی جذاب را خواهیم داشت. 
 Create اگر شما قصد رونمایی از محصول تازه برندتان را دارید، استفاده از گزینه
Mode کاربردی خواهد بود. یکی از اس��تیکرهای جال��ب در این بخش مربوط به 
ش��مارش روز، س��اعت و دقیقه باقی مانده تا یک رویداد مهم است. اغلب برندها از 
این اس��تیکر استفاده نمی کنند. با این حساب استفاده ما امکان جلب توجه بیشتر 

مخاطب را همراه خواهد داشت. 
اینستاگرام اخیرا امکان بارگذاری پست  یا استوری های قدیمی در سالگردشان را 
فراهم کرده است. به این ترتیب ما امکان بازنشر محتوای قدیمی و ارجاع مخاطب 
ه��دف به پیام اصلی آنها را خواهیم داش��ت. مزیت اصلی این ام��ر عالوه بر انتقال 

احساس نوستالژیک، به روز رسانی محتوا بدون نیاز به صرف هزینه است. 
2. توجه به آمارهای رسمی اینستاگرام

ارزیابی وضعیت برند در اینس��تاگرام اهمیت باالیی دارد. بازاریابی بدون ارزیابی 
مداوم واکنش مخاطب هدف امکان پذیر نیس��ت. استفاده برندها از ابزارهای تعیین 
وضعی��ت کمپین در طول چند س��ال اخیر موجب ورود تیم فنی اینس��تاگرام به 
این بخش ش��ده اس��ت. اکنون اکانت های تجاری در اینس��تاگرام امکان دسترسی 
ب��ه اطالعات دقیق و رس��می درباره اکانت ش��ان را دارند. ای��ن امر نقش مهمی در 
برنامه ریزی و به روز رسانی استراتژی بازاریابی برندها خواهد داشت. ایراد اصلی اغلب 
کمپین های بازاریابی طراحی بدون توجه به دستاوردهای گذشته است. اگر ما فقط 
اندکی به نقاط قوت و ضعف کمپین های قبلی مان توجه داش��ته باش��یم، وضعیت 

بازاریابی برندمان تغییر خواهد کرد. 
تولید محتوای بازاریابی با توجه به س��لیقه مخاطب هدف همیش��ه تاثیرگذاری 
خاصی دارد. این امر نیازمند بررسی دقیق سلیقه مخاطب در بازه های زمانی منظم 
است. سلیقه و نیازهای کاربران در طول زمان تغییر می کند بنابراین نحوه فعالیت 
ما در اینستاگرام نیز باید مطابق با این تغییرات دستخوش تحول شود. در غیر این 

صورت در مقابل رقبا به سرعت کم خواهیم آورد. 
دسترس��ی به بخش آمارهای اینس��تاگرام برای اکانت های تجاری کار دشواری 
نیست. مشاهده آمارها از طریق مراجعه به بخش اکانت مان و لمس گزینه تنظیمات 
فراهم می ش��ود. به این ترتیب کمپین بازاریابی ما بر روی اطالعات دقیق و معتبر 
بنا خواهد شد. امروزه بسیاری از برندها برای دسترسی به اطالعات معتبر اقدام به 
پرداخ��ت هزینه های باال برای همکاری ب��ا آژانس های تبلیغاتی می کنند. اگر ما به 
خوبی از اطالعات اینس��تاگرام استفاده کنیم، دیگر نیازی به پرداخت هزینه بیشتر 

نیز نخواهیم داشت. 
3. تیک تاک را به اینستاگرام بیاورید

پلتفرم تیک تاک در طول چند سال اخیر سر و صدای بسیار زیادی کرده است. 
اغلب کاربران نس��ل جوان دارای اکانت رسمی در این شبکه اجتماعی هستند. این 
امر توجه بس��یاری از برندها را به خود جلب کرده اس��ت. بی تردید همه ما تجربه 
مش��اهده محتوای مخصوص تیک تاک در اینس��تاگرام را داریم. این امر ناش��ی از 
به اش��تراک گذاری محتوای مربوط به تیک تاک در اینس��تاگرام اس��ت. نخستین 
ب��ار کارب��ران دارای اکان��ت در هر دو ش��بکه اجتماعی به منظ��ور افزایش بازدید 
ویدئوهای ش��ان دس��ت به چنین کاری زدند. این امر از نقطه نظر بازاریابی اهمیت 
بسیار زیادی دارد. اگر ما محتوای جذابی در تیم تاک داریم، باید برای دریافت بازدید 

بیشتر به فکر استفاده از اینستاگرام هم باشیم. 
امروزه تیک تاک طرفدارهای بسیاری دارد. امکانات تولید محتوای جذاب نیز در 

پلتفرم موردنظر زیاد اس��ت. نکته مهم در این میان وجود کاربران به مراتب بیشتر 
در اینستاگرام است. توصیه من در این بخش تالش برای تولید محتوای جذاب در 
تیک تاک و بارگذاری اش در اینس��تاگرام است. به این ترتیب ما از هر دو پلتفرم به 

خوبی استفاده خواهیم کرد. 
اینس��تاگرام از مدت ها پیش امکان بارگذاری ویدئوه��ای طوالنی را فراهم کرده 
است. وضعیت تیک تاک اما به کلی متفاوت است. هنوز هم کاربران باید ویدئوهای 
15 ثانیه ای در تیک تاک بس��ازند. این امر با ه��دف افزایش بار جذابیت ویدئوها و 
تقویت انگیزه کاربران برای مشاهده ش��ان صورت گرفته اس��ت. پیش فرض مدیران 
تیک تاک عدم حوصله کاربران برای مشاهده ویدئوهای طوالنی است. جالب اینکه 
همین امر بدل به نقطه قوت تیک تاک ش��ده اس��ت. بخش اس��توری اینستاگرام 
بارگذاری ویدئوهای 15 ثانیه ای را پشتیبانی می کند. بنابراین بازنشر محتوای تیک 

تاک در بخش استوری اینستاگرام باید مدنظر برندها قرار گیرد. 
بس��یاری از برندها هنوز با ویژگی های تیک تاک به خوبی آشنا نیستند. بهترین 
راه��کار برای بهبود مهارت تولید محت��وا در تیک تاک امتحان امکانات مختلف اش 
است. هیچ معلم یا تکنیک خاصی در این میان وجود ندارد. ما به تدریج با تمرین و 

تکرار موفق به تولید محتواهای جذاب خواهیم شد. 
4. افزودن موزیک به استوری ها

همانطور که پیش از این نیز اش��اره کردیم، اینس��تاگرام در طول سال های اخیر 
ب��ه طور مداوم امکانات بخش اس��توری را افزایش داده اس��ت. یک��ی از امکانات به 
نسبت تازه در این بخش افزودن موزیک به محتوای کاربران است. اکنون ما فرصت 
جس��ت وجوی انواع موزیک در بخش اس��توری و بارگذاری آن را داریم. نکته جالب 
اینکه بارگذاری موسیقی به این شیوه دیگر مشکالت کپی رایت را به همراه نخواهد 

داشت. 
ش��اید تنها نکته منفی درباره بخش موسیقی عدم دسترسی تمام کاربران به آن 
اس��ت. هنوز هم برخی از کش��ورها مورد پوشش بخش موزیک اینستاگرام نیستند 
بنابراین شاید برخی از برندها باید هنوز هم برای استفاده از این ویژگی صبر کنند. 
آخرین کشوری که پس از مدت ها تحت پوشش بخش موسیقی اینستاگرام درآمد، 

کاناداست، با این حال هنوز هم برخی از کشورها باقی مانده اند. 
یافتن اس��تیکر موسیقی در بخش استوری اینستاگرام کار دشواری نیست. فقط 
باید پس از انتخاب عکس یا فیلم موردنظرمان صفحه را به باال بکش��یم. س��پس با 
انتخاب استیکر موسیقی به جست وجو از میان میلیون ها گزینه در دسترس خواهیم 
پرداخت. برخی از ایده های مناس��ب برای استفاده از بخش موسیقی استوری ها به 

شرح ذیل است:

• نمایش پشت صحنه کسب و کار با استفاده از موسیقی های جذاب
• پوش��ش خبری رویدادهای مهم در عرصه کس��ب و کار با استفاده از موسیقی 

مناسب با مراسم
• افزایش جذابیت محتوای بصری کمپین بازاریابی مان با استفاده از موسیقی

بدون تردید اس��تفاده از موس��یقی در هر حالتی جذابی��ت کمپین ما را افزایش 
خواهد داد. به همین خاطر باید پیش از بارگذاری محتوای بازاریابی به دنبال استفاده 

از موسیقی مناسب باشیم. 
5. بارگذاری پست ها در بخش استوری

تیم فنی اینستاگرام چند سال پیش در اقدامی جالب الگوریتم طبقه بندی محتوا 
ب��رای کاربران را تغییر داد. به این ترتیب دیگر محتوا براس��اس زمان بارگذاری در 
بخش فید کاربران به نمایش درنمی آید. الگوریتم اینس��تاگرام با بررسی گزینه های 
مختلف و سلیقه کاربران اقدام به شخصی سازی بخش فید برای هر کاربر می کند. 
این امر موجب گرایش برخی از کاربران به سوی بازنشر پست شان در بخش استوری 
برای جلب توجه فالوورها ش��ده اس��ت. اگر ش��ما به عنوان یک برند در اینستاگرام 
فعالیت دارید، ش��اید محتوای تان براس��اس الگوریتم تازه اینس��تاگرام کمتر برای 
مخاطب هدف به نمایش درآید بنابراین اقدام منطقی تالش برای بازنشر محتوا در 
بخش اس��توری است. به این ترتیب کاربران نسبت به بارگذاری پست تازه از سوی 

ما آگاه خواهند شد. 
بارگذاری محتوای بخش فید در اس��توری گزینه جذابی برای برندها محس��وب 
می شود. این امر فرآیند دریافت بازخورد از مخاطب هدف را نیز ساده تر خواهد کرد. 
بس��یاری از کاربران به دلیل نمایش کامنت ش��ان اقدام به اظهارنظر درباره پست ها 
نمی کنند، با این حال در بخش استوری اوضاع متفاوت است. اگر شما عالقه مند به 
دریافت بازخورد مخاطب هدف هستید، باید فعالیت در بخش استوری را مدنظر قرار 
دهید. این امر به ساده ترین شیوه ممکن نظرات کاربران را در اختیار ما قرار می دهد. 
استفاده از سرویس بازنشر محتوای بخش فید در استوری بسیار ساده است. پس 
از مش��اهده پس��ت موردنظر با لمس آیکون »به اشتراک گذاری« در بخش انتخاب 
کاربران بر روی »افزودن پس��ت به اس��توری« کلیک کنید. به این ترتیب پس��ت 
موردنظر در بخش اس��توری به نمایش درخواهد آمد. در این بخش امکان افزودن 
استیکر یا دیگر افزونه های مورد عالقه وجود خواهد داشت. در نهایت نیز با انتخاب 

گزینه بارگذاری محتوا در دسترس مخاطب خواهد بود. 
برخی از ایده های مناسب برای استفاده از سرویس بازنشر پست در بخش استوری 

به شرح ذیل است:
• هایالیت برخی از کپش��ن های مهم در بخش اس��توری موجب افزایش بازدید 
کاربران می شود. نکته مهم در این میان تایپ کپشن های طوالنی است. به این ترتیب 

مخاطب امکان مطالعه کپشن بدون نیاز به مراجعه به پست را نیز خواهد داشت. 

• برجسته سازی محتوای بصری جذاب و منحصر به فرد در بخش استوری اهمیت 
وی��ژه ای دارد. ب��دون تردید هر برندی با تالش زیاد در زمینه تولید محتوای بصری 
متف��اوت تمایل به جل��ب نظر مخاطب هدف دارد بنابراین باید از بخش اس��توری 

نهایت بهره برداری را کرد. 
6. تعامل با طرفدارهای بزرگ برندمان

تمام برندها در تالش برای افزایش دامنه مخاطب هدف ش��ان هس��تند. این امر 
نیازمند توجه بیشتر به طرفدارهای برند و نمایش نحوه تعامل مان با افراد عالقه مند 
به کسب و کارمان است. هرچه تعامل ما با طرفدارهای مان بهتر باشد، انگیزه سایر 
کاربران برای توجه بیشتر به ما افزایش خواهد یافت. اشتباه برخی از برندها در زمینه 
بازاریابی تالش مداوم برای جلب نظر مخاطب تازه بدون توجه به حفظ طرفدارهای 

فعلی است. به این ترتیب آنها مدام در حال از دست دادن طرفدار هستند. 
حفظ طرفدارهای برند در دنیای بازاریابی از جلب نظر مخاطب تازه سخت تر است 
بنابراین ما باید برنامه ای ویژه برای تعامل با طرفدارهای برندمان داش��ته باشیم. در 
غیر این صورت هر لحظه امکان تبدیل طرفدارهای مان به مشتریان رقبا خواهد بود. 
اینس��تاگرام اخیرا در بخ��ش دایرکت تغییرات قابل توجهی ایجاد کرده اس��ت. 
یک��ی از نکات مهم در این زمینه تقس��یم بندی این بخش ب��ه دو گروه »عمومی« 
و »اولیه« اس��ت. پیام های فالوورهای ما بیشتر در بخش اولیه به نمایش درمی آید، 
مگر اینکه برند ما نیز آنها را فالو کرده باش��د. توجه به این بخش برای تعامل بهتر 
ب��ا طرفدارهای برند اهمیت دارد. ام��روزه اغلب کاربران تمایل به تگ کردن برندها 
در استوری های شان دارند. ما با بازنشر برخی از چنین محتواهایی یا حتی واکنش 
مناسب به آنها امکان جلب نظر طرفدارها را خواهیم داشت. بدون تردید درج پیام 
محبت آمی��ز برای طرفدارهای برندمان هیچ س��ختی ای ندارد. با این حال بعضی از 
برندها در همین زمینه نیز تنبلی نش��ان می دهند. ما باید برای موفقیت در عرصه 
بازاریابی به فکر ایجاد تغییرات اساس��ی باش��یم. استراتژی های بازاریابی بسیاری از 
برندها از مدت ها قبل تاریخ مصرف گذشته است بنابراین تقریبا تمام برندها باید به 

فکر به روز رسانی استراتژی های شان باشند. 
نکت��ه جالب درباره تعامل با طرفدارهای برن��د از طریق واکنش به محتوای آنها 
پیرامون برندمان توجه به سیستم های مجهز به هوش مصنوعی است. این سیستم ها 
فرآین��د تعام��ل با مخاطب هدف را بس��یار س��اده کرده اند. به ای��ن ترتیب فرآیند 

پاسخگویی به مخاطب هدف به طور کامال خودکار روی خواهد داد. 
آگاهی از فالوورهایی با بیشترین تعامل با برندمان همیشه جذابیت خاص خود را 
دارد. این امر به ما فرصت مناسب برای تعامل بهینه با آنها را می دهد. اگر به بخش 
صفحه اصلی اکانت تان در اینستاگرام مراجعه کنید، امکان مشاهده اکانت های برتر 
در این بخش از نظر تعامل با برندمان وجود خواهد داش��ت. این امر فرصت طالیی 

برای قدردانی از تالش ها و زحمات طرفدارهای برتر برندمان ایجاد می کند. 
اش��تباه برخی از برندها در زمینه تعامل با طرفدارها تالش برای تش��کر از آنها با 
هدیه های گران قیمت است. گاهی اوقات صرف اظهارنظر محبت آمیز نیز برای تعامل 
بهینه با مخاطب هدف کافی خواهد بود بنابراین ما به جای صرف هزینه های کالن 
باید به فکر یافتن ایده های کاربردی باشیم. فقط در این صورت امکان تعامل سازنده 

با مخاطب هدف وجود دارد. 
7. ساخت فیلترهای واقعیت افزوده برای برندمان

یکی از به روز رسانی های جذاب اینستاگرام در بخش عکاسی مربوط به فیلترهای 
واقعیت افزوده است. این فیلترها بیشتر در بخش سلفی امکان استفاده از شکلک ها 
ی��ا تغییر در محیط واقعی را فراهم می کند. برخی از برندها برای تعامل بیش��تر با 
مخاطب هدف اقدام به س��اخت چنین فیلترهایی می کنند. به این ترتیب مخاطب 
هدف با بارگذاری محتوای دارای فیلتر ما به طور مستقیم تبلیغ برندمان را خواهد 
کرد. نکته مهم در این میان تالش برای ساخت فیلترهای مورد عالقه کاربران است، 

در غیر این صورت هیچ تعاملی از سوی کاربران نخواهیم داشت. 
اگر به دنبال ایده های مناس��ب برای س��اخت فیلتر هس��تید، نگاهی به وضعیت 
برندهای بزرگ داشته باشید. این امر ایده های جذابی در اختیار ما قرار خواهد داد. 
به این ترتیب ما فرصت کافی برای تعامل با آنها را خواهیم داشت. بسیاری از برندها 
علی رغم بودجه مناسب برای بازاریابی از نظر دستیابی به ایده های جذاب عملکرد 
منفی دارند. این امر به سادگی با بررسی و ارزیابی وضعیت فعالیت رقبا حل خواهد 
شد. منظور من در این بخش تقلید صرف از رقبا نیست؛ بلکه الگوبرداری از آنها برای 

بهبود وضعیت بازاریابی مان است. 
وقت��ی برند م��ا فیلترهای مخصوص اش را طراحی ک��رد، در صفحه اصلی اکانت 
قابل دسترس��ی خواهد بود. توصیه من برای آشناسازی مخاطب هدف با فیلترهای 
موردنظر استفاده از آنهاست. انتخاب برخی از کارمندان یا حتی مشتریان برای تهیه 
محتوای مناس��ب با اس��تفاده از فیلترهای موردنظر منطقی به نظر می رسد. به این 

ترتیب مخاطب هدف با فیلترهای ساخت برندمان آشنا خواهد شد. 
فناوری واقعیت افزوده در طول چند سال اخیر بسیاری از بخش های زندگی ما را 
تحت تاثیر قرار داده است. حوزه بازاریابی نیز در همین حیطه قرار دارد بنابراین ما 

باید بهترین استفاده ممکن را از این فناوری تازه ببریم. 
IGTV 8. آشنایی با

اینس��تاگرام تا مدت ها فقط از ویدئوهای 15 ثانیه ای پش��تیبانی می کند. سپس 
نوبت به بارگذاری ویدئوهای 60 ثانیه ای رسید. ایده تیم فنی اینستاگرام برای جلب 
نظر بالگرهای حرفه ای طراحی تلویزیون مخصوص اش تحت عنوان IGTV بود. به 
این ترتیب کاربران امکان بارگذاری محتوای ویدئویی تا 60 دقیقه را پیدا کرده اند. 
این امر از نقطه نظر بازاریابی اهمیت بس��یار زیادی دارد. س��اخت پادکست یکی از 
ایده های جذاب بازاریابی محسوب می شود. تا پیش از این برندها باید لینک مراجعه 
به بخش پادکس��ت در سایت ش��ان را بارگذاری می کردند، با این حال اکنون امکان 
بارگذاری مستقیم پادکس��ت برای برندها فراهم شده است. این امر پیشرفت قابل 

توجهی برای برندها از نقطه نظر بازاریابی محسوب می شود. 
اس��تفاده از بخش IGTV بسیار ساده است. نکته مهم در این میان ایده پردازی 
مناس��ب برای بهره مندی از بیشترین توجه مخاطب هدف است. امروزه بسیاری از 
برندها اقدام به تولید پادکست یا بارگذاری محتوای طوالنی در اینستاگرام می کنند. 
ای��ن ام��ر در صورت فقدان ای��ده ای جذاب هیچ نتیجه عملی ب��رای برندها در پی 

نخواهد داشت. 
اگر ش��ما ایده جذابی برای تولید پادکس��ت دارید، اما هیچ گاه امکانات الزم برای 
دست به کار شدن از سوی اینستاگرام وجود نداشت، اکنون باید به سرعت ایده تان 
را عملی کنید. در غیر این صورت رقبا به سرعت توجه مخاطب را جلب خواهند کرد. 

9. خود را از سلطه الیک رها کنید
اینس��تاگرام پس از حذف بخش الیک برای برخی از کشورها، همانند کانادا، در 
تالش برای گسترس این امر به سراسر دنیاست. بر این اساس دیگر تعداد الیک های 
پست ها برای مخاطب هدف به نمایش درنخواهد آمد. این امر فرصت مناسبی برای 
برندها به منظور رهایی از س��لطه الیک هاس��ت. بسیاری از برندها در زمان طراحی 
محتوا فقط به دنبال دریافت الیک بیشتر هستند. این امر موجب کاهش جذابیت 
کمپین موردنظر برای مخاطب هدف می ش��ود بنابراین شاید زمان رهایی از سلطه 

الیک در زمینه بازاریابی فرا رسیده باشد. 
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بررسی کاربرد اموجی  در بازاریابی دیجیتال
بازاریابی با چاشنی اموجی های جذاب

اموجی ها در طول چند سال اخیر بخش قابل توجهی از استفاده کاربران را به خود 
اختصاص داده اند. این امر به دلیل ماهیت ساده و جذاب آنها روی داده است. به این 
ترتیب افرادی با زبان های غیرمشترک نیز امکان فهم نکات مختلف را خواهند داشت. 
مزیت اصلی استفاده از اموجی در زمینه بازاریابی نیز امکان انتقال پیام های مختلف 
بدون نیاز به ترجمه شان به زبان های مختلف است. امروزه بیش از 90درصد از کاربران 
اینترنت در تعامل های ش��ان با دیگران از اموجی استفاده می کنند. این امر به معنای 
ضرورت استفاده از اموجی در کمپین های بازاریابی برندهاست. در حقیقت بازاریابی با 
استفاده از اموجی یکی از ترندهای پرطرفدار در سال جاری محسوب می شود.  برندها 
در صورت استفاده درست از اموجی ها امکان جلب نظر مخاطب بیشتر به کمپین های 
بازاریابی شان را خواهند داشت. این امر در زمینه بازاریابی اهمیت بسیار زیادی دارد. 
امروزه کمتر برندی به طور کاربردی و درست از مزیت های اموجی در عرصه بازاریابی 
استفاده می کند. این امر ضرورت بررسی کاربرد اموجی در حوزه بازاریابی را دوچندان 
کرده اس��ت. در ادامه این مقاله به بررسی شیوه های استفاده درست از اموجی ها در 
ح��وزه بازاریابی خواهیم پرداخت.  مزیت اصلی اموجی امکان ایجاد زبانی مش��ترک 
برای گفت وگو با گروه های مختلف مخاطب هدف است. برندهای بزرگ و بین المللی 
همیشه از مزیت های الگوی بازاریابی اموجی محور برای کاهش نیاز به ترجمه مداوم 
متن کمپین ها یا کپشن های شان در شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.   بدون 
تردید تمام برندها از کاهش انگیزه مخاطب هدف برای مطالعه متن های بازاریابی و 
تبلیغاتی در دنی��ای آنالین اطالع دارند. این امر اهمیت اموجی ها را دوچندان کرده 
است. امروزه امکان انتقال پیام های بازاریابی بدون استفاده از حتی یک کلمه و اتکای 
صرف به اموجی ای مناس��ب وجود دارد. اس��تفاده از خالقیت های مختلف در زمینه 
بازاریاب��ی برای ارتقای کمپین ها نقش مهم��ی در موفقیت اخیر برندهای بزرگ ایفا 
کرده است بنابراین ما نیز باید از کاربرد اموجی ها در زمینه بازاریابی و تبلیغات برای 
بهبود کیفیت تولید محتوای مان استفاده کنیم. در این بخش ما به بررسی پنج توصیه 

کاربردی و مهم برای بازاریابی با استفاده از اموجی ها خواهیم پرداخت. 
1. آگاهی از معنای ضمنی هر اموجی

یکی از اش��تباهات اصلی برندها در زمینه استفاده از اموجی ها بی توجهی به 
امکان انتقال معناهایی کامال متفاوت از سوی آنهاست. به این ترتیب شاید یک 
اموجی معنایی مشخص برای ما داشته باشد، اما هر کدام از مخاطب های هدف 
ما برداش��ت خاصی از آن داشته باشند بنابراین ما پیش از استفاده از اموجی ها 
باید نسبت به آگاهی از معنای مشخص و دقیق هر کدام اقدام کنیم. در غیر این 
صورت در عمل با مشکالت بسیار زیادی در زمینه توسعه کمپین بازاریابی مان 
مواجه خواهیم شد. بدون تردید استفاده از اموجی ها در بازاریابی مانند هر الگوی 
دیگری نیازمند تمرین و افزایش مهارت است. اشتباه برخی از برندها تلقی بیش 
از حد ساده انگارانه از حوزه بازاریابی و به تبع آن استفاده از اموجی هاست. وقتی 
ما برنامه مشخصی برای بازاریابی با استفاده از اموجی ها نداشته باشیم، شانس مان 
ب��رای موفقیت در جلب نظر مخاطب هدف کاهش خواهد یافت. خوش��بختانه 
امروزه ام��کان مراجعه به عملکرد موفق برندهای ب��زرگ برای یادگیری نکات 
اساس��ی در این زمینه وجود دارد بنابراین پیش از طراحی کمپین بازاریابی تان 

نسبت به درک دقیق معنای هر اموجی اقدام کنید. 
2.  استفاده درست و به تعداد از اموجی

استفاده از اموجی ها در تبلیغات آنالین و به ویژه شبکه های اجتماعی نیازمند 
میزان باالیی از هماهنگی با جلوه های بصری یا متن اصلی پست مان است. گاهی 
اوقات ما در متن پست مان پرسشی هیجان انگیز برای مخاطب مدنظر قرار داده ایم. 
در این صورت استفاده از اموجی هایی با حالت تعجب به انتقال هرچه بهتر مفهوم 
اصلی م��ان کمک خواهد کرد. نکته مهم در این می��ان توجه به هماهنگی میان 
اموجی موردنظر و متن کلی کمپین بازاریابی مان است. در غیر این صورت ما در 
عمل با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهیم شد.  یکی از اشتباهات رایج برندها 
در زمینه اس��تفاده از اموجی ها تالش برای کاربرد تعداد بی شماری از آنها در یک 
پس��ت واحد است. استفاده از تعداد مناسبی از اموجی ها برای تمام برندها دارای 
اهمیت است. در غیر این صورت مخاطب هدف انگیزه اش برای مشاهده پست مان 
را از دس��ت می دهد. اس��تفاده بیش از حد از هر المانی در دنیای بازاریابی نتیجه 
عکس در پی دارد بنابراین ما باید توجه ویژه ای به تعداد اموجی های مورد استفاده 
در هر پست داشته باشیم. اگرچه تعداد دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما توصیه 
من اس��تفاده از حداکثر پنج اموجی در هر پس��ت بازاریابی اس��ت. به این ترتیب 

مخاطب هدف از مشاهده تعداد باالی اموجی احساس سردرگمی نخواهد کرد. 
3. استفاده از اموجی ها اجباری نیست 

برخی از برندها در زمینه استفاده از اموجی زیاده روی می کنند. این امر فقط شامل 
استفاده از تعداد باالیی از اموجی ها در یک پست نیست. گاهی اوقات ماهیت کمپین 
ما نیازمند اموجی نیس��ت. در این ش��رایط اصرار بی جهت برای اس��تفاده از اموجی 
نتیجه عکس خواهد داش��ت بنابراین در ص��ورت عدم نیاز به اموجی در کمپین مان 
باید به راحتی قید اس��تفاده از آن را بزنیم.  نکت��ه جالب درباره کاربرد اموجی ها در 
حوزه بازاریابی تفاوت میان پلتفرم های مختلف است. به عنوان مثال، توییتر به عنوان 
یک پلتفرم اجتماعی متن محور نیاز چندانی به اموجی ندارد. برعکس در اینستاگرام 
زمینه های مناسب برای بازاریابی به شدت حس می شود. توصیه اساسی من در این 
بخش توجه به زمینه موردنظر برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی است. فقط در 
این صورت ما امکان بهره مندی مطلوب از پلتفرم های اجتماعی را خواهیم داش��ت.  
اموجی ها ما در زمینه بازاریابی باید هماهنگی باالیی با الگوی فعالیت مان داشته باشد. 
هرگاه حضور اموجی ها در کمپین مان احساس ناخوشایندی ایجاد کرد، باید به دنبال 

اصالح یا تغییر کامل الگوی بازاریابی باشیم. 
4. اموجی  نباید پیام اصلی کمپین را خدشه دار کند

انتقال پیام واضح و روشن به مخاطب هدف اهمیت بسیار زیادی دارد. بسیاری 
از برندها در این زمینه عملکرد چندان مناسبی ندارند. به همین خاطر همیشه 
باید در اس��تفاده از اموجی ها به پیام اصلی کمپین توجه داش��ته باشیم. گاهی 
اوقات استفاده از اموجی برای بازاریابی بیشتر موجب خدشه دار شدن پیام اصلی 
کمپین مان می شود. در این صورت ما باید نسبت به تغییر وضعیت کمپین مان 
اقدام کنیم. پیام نامش��خص یا خدشه دار بازاریابی کمترین تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ندارد.  توصیه کاربردی من برای بهینه س��ازی تاثیرگذاری پیام 
بازاریابی برندمان ارزیابی اولیه محتوای بازاریابی پیش از انتشار رسمی اش است. 

به این ترتیب ما فرصت کافی برای رفع مشکالت احتمالی را خواهیم داشت. 
5. وفاداری به پیام اصلی برندمان

هر برندی دارای ویژگی ها و پیام منحصر به فردی است. این امر در زمینه بازاریابی با 
استفاده از اموجی باید مدنظر قرار گیرد. اگر استفاده از اموجی ها به وضعیت کلی برندمان 
در زمینه وفاداری به پیام اصلی و ارزش هایش ضربه بزند، باید به فکر اصالح آن باش��یم. 
بسیاری از برندها در نتیجه بی توجهی به این نکته در عمل با مشکالت بسیار زیادی مواجه 
می شوند.  استفاده از اموجی ها در بازاریابی دیجیتال به سادگی که در ابتدا به نظر می رسد، 
نیست. اشتباه اغلب برندها ساده گرفتن این حوزه است بنابراین با آمادگی مناسب و پرهیز 

از اشتباه های رایج دیگر برندها امکان موفقیت در این حوزه فراهم خواهد شد. 
azbigmedia.com :منبع
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تجربیات یک فروشنده بیمه عمر )2(
فروش بیمه عمر در هواپیما

یکی از مکان های مناسب برای آشنایی با افراد سفر کردن با هواپیماست. 
فرصتی عالی برای گفت و گو کردن و آش��نا ش��دن. بارها من در تجربه های 
مس��افرت خود توانس��تم ده ها دوس��ت پیدا کنم که تقریبا 90درصد آنها را 
بیم��ه عمر کنم. وقتی روی صندلی هواپیما نشس��تی بای��د خودت را برای 
یک ش��روع حرفه ای آم��اده کنی. برخی از افراد رفت��ار غیرمودبانه ای دارند. 

لطفا مودبانه بفروشید. 
هی��چ کس نیاز به خدمات بیمه عمر ش��ما ندارد. ده ها ش��رکت و صدها 
مدیر و هزاران فروش��نده بیمه عمر هر روز به ش��کل های مختلف به جاهای 
مختلف مراجعه می کنند، اما تنها تعداد اندکی از آنها بیمه عمر می فروشند. 
در صورتی که خدمات همه آنها شبیه یکدیگر است بنابراین اگر در هواپیما 
نشستید باید ابتدا اخالق و ادب بفروشید و احترام و لیاقت بخرید. اگر مسافر 
بغل دستی با شما از سر دوستی حرف زد شما می توانید آرام آرام وارد گفت 
وگو شوید، اما بعضی از افراد تصور می کنند چون کسانی که با هواپیما سفر 
می کنند از موقعیت مالی بهتری برخوردارند پس می توانند مش��تریان خوبی 

برای او باشند. این یک تصور باطل است.
ش��ما زمانی می توانید به کس��ی بیمه عمر بفروش��ید که ابتدا خودتان را 
ب��ا همان اخالق و ادب راس��تین بفروش��ید. با دروغ و کل��ک و ادا درآوردن 

نمی توانید فروشنده بیمه عمر باشید. 
یک بار س��فری برای ش��یراز داشتم تا در یک س��مینار سخنرانی 
کن��م. کتاب از خوب به عالی کالینز در دس��تم ب��ود. به محض اینکه 
روی صندلی نشس��تم کتابم را باز کردم و ش��روع ک��ردم به مطالعه. 
مس��افر بغل دستی آقایی کت و شلواری بودند که بعدها متوجه شدم 
برای بازدید از یک پروژه عمرانی ش��خصی به ش��یراز سفر می کردند. 
ش��اید حدود 10دقیقه ای گذش��ت و من همچنان مش��غول مطالعه 
ب��ودم. مهمان��دار هواپیما وقت��ی ناهار را آورد با احت��رام به او تعارف 
ک��ردم. لبخندی زد و گفت: خواننده حرفه ای هس��تید. دیدم فرصت 
مناسبی برای گفت و گوست. کتاب را بستم و گفتم باید از فرصت ها 
اس��تفاده کرد. لبخندی زد و عینک را از روی چش��مش برداشت و با 
نگاهی محبت آمیز گفت: آرامش ش��ما خیلی زیباس��ت. شما هم زیبا 
می خوانی��د هم زیبا ح��رف می زنید و هم زیبا آرام��ش را به دیگری 
منتقل می کنید. تقریبا تا زمان فرود هواپیما با هم صحبت کردیم. از 
همه چیز حرف زدیم او کامال حرفه ای نش��ان می داد. برای من جای 
تعج��ب بود که چطور او بحث را فرماندهی می کند. یکی دو بار عمدا 
موضوع را عوض کردم اما او با زیرکی دوباره به موضوع خود برگشت 
بدون اینکه بی ادبی کرده باش��د. چند دقیقه ای به فرود مانده بود که 
متوجه شدم او مثل من فروشنده بیمه عمر است. خیلی از آشنایی با 
او خوشحال شدم. او آن روز در آن سفر به من یک بیمه عمر فروخت 
و م��ن هم در قبال آن ب��ه او یک بیمه عمر ش��رکتم را فروختم. در 
حالی که از پله های هواپیما پایین می آمدم او را به دفتر تهران دعوت 
کردم. االن حدود پنج س��ال است که با یکدیگر رفاقت نزدیک داریم 
و از مشاورت های هم برای پیشبرد کار بیمه عمر استفاده می کنیم. 

Fleets قابلیت جدید توییتر

از سال ۲006 که نخستین نسخه توییتر ارائه شد، تنها یک حالت 
برای توییت گذاش��تن وجود داشت، با این حال اخیرا جک دورسی 
نسبت به میزان تمایل کاربران به فعالیت در این شبکه دچار تردید 
ش��ده و همین امر باعث ش��ده اس��ت تا به دنبال روشی دیگر برای 
افزای��ش تمای��ل فعالیت کاربران خود باش��د. در ای��ن رابطه تجربه 
اینستاگرام با قابلیت استوری، به خوبی نشان می دهد که مخاطبین 
تمای��ل دارند ت��ا برخی از مطالب آنها به ص��ورت موقتی در معرض 
نمایش قرار گیرد. درواقع بسیاری از موضوعات و محتواها، به قدری 
اهمیت ندارند که افراد بخواهند یک پست را به آن اختصاص دهند. 
به همین خاطر نبود یک روش دوستانه تر، بدون شک باعث می شود 
تا یک شبکه اجتماعی، آنطور که باید مخاطبان خود را درگیر نکند. 
در ای��ن بین با توجه به ق��درت گرفتن رقب��ای نوظهوری همچون 
تیک تاک، ضروری اس��ت تا هر ش��بکه به دنبال اقدامات بیشتری 
ب��رای جلب رضایت کاربران و افزایش جذابیت خود باش��د. در این 
رابط��ه توییتر از ام��کان جدید خود به ن��ام Fleets رونمایی کرده 
است که ظاهری بسیار ش��بیه به استوری اینستاگرام دارد. این امر 
باعث می ش��ود تا افراد بتوانند مطالبی را ارسال کنند که پس از ۲۴ 
س��اعت به صورت خودکار ناپدید خواهد شد. این قابلیت که به نظر 
تحلیلگران می تواند رشد بسیار خوبی را برای توییتر به همراه داشته 
باش��د، در حال حاضر در کش��ور برزیل به صورت آزمایش��ی فعال 
شده اس��ت. این اقدام محتاطانه باعث خواهد شد تا در صورت بروز 
مش��کل، امکان رفع سریع آن وجود داش��ته و در نهایت با آزمایش 
ک��ردن، خروجی کار بهتری��ن وضعیت را پیدا کند. م��و العدهام از 
مدیران توییتر عنوان کرده اس��ت که با قابلیت جدید حتما ش��اهد 
افزایش چشمگیر میزان فعالیت کاربران خواهیم بود و این امر باعث 
می  ش��ود که در پایان س��ال جاری، توییتر همچنان روند رو به رشد 
خود را حفظ کند. از دیگر ویژگی های این قابلیت، محدودیت ۲80 
کلمه ای در کنار امکام ارس��ال عکس، اس��تیکر، گیف و حتی ویدئو 
است. ترتیب نمایش Fleets برای کاربران، به ترتیب جدیدترین ها 
خواه��د بود. در این رابطه برخ��ی از صاحب نظران این اقدام توییتر 
را بس��یار دیر توصیف کرده اند. درواقع اینستاگرام چند سالی است 
که از قابلیت اس��توری برخ��وردار بوده و این امر باعث می ش��ود تا 
توییت��ر تازه در اول راهی ق��رار گیرد که مدت ها قبل اینس��تاگرام 
از آن عب��ور کرده اس��ت، با این حال برخی دیگ��ر نگاهی مثبت به 
این قضیه داش��ته و اعالم کرده اند که با توجه به این امر که توییتر 
نخستین ش��بکه اجتماعی مبتنی بر میکروبالگ محسوب می شود، 
نباید چنین مقایس��ه ای را با شبکه های دیگری نظیر اینستاگرام که 
ماهیت و هس��ته  اصلی فعالیت های آنها کامال متفاوت است، داشته 
باش��یم، با این حال با توجه به این ام��ر که اقدام مذکور، در مرحله 
آزمای��ش قرار دارد، باید برای اطمینان حاصل کردن از نتیجه بخش 

بودن آن برای چند ماه صبر کرد. 
theverge.com :منبع
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اینترنت فضای کاری آینده خواهد بود. درواقع حتی برندهایی که در 
ظاهر ابدا ارتباطی را با این بخش ندارند، باید برای اس��تفاده موثر از آن 
برنامه ریزی داشته باشند، با این حال برخی از اقدامات، ارتباط بیشتری 
با این بخش داش��ته و کس��ب وکارهای اینترنتی با توجه به این امر که 
تعداد رقبای آنها به صورت روزانه در حال افزایش است، باید دقت عمل 
بسیار باالیی را داشته باشند. در این رابطه تازه  کارها اشتباهات به مراتب 
بیش��تری را دارند. با این حال ب��رای موفقیت نباید این اتفاق را طبیعی 
دانس��ت و با آن کنار آمد. درواقع ش��ما می توانید از تجربیات دیگران و 
آگاهی از اش��تباهات آنها استفاده کرده و مسیر خود را هموارتر سازید. 

به همین خاطر به بررسی 9 مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-عدم وجود برنامه برای شروعی قدرتمند در بازار 

منظ��ور از برنامه صرفا موارد مکتوب نب��وده و این امر که خود بدانید 
که چه برنامه ای برای شروعی قدرتمند دارید، در این زمینه کامال کافی 
خواهد بود. نکته ای که نباید فراموش کنید این است که مخاطبان شما 
گزینه های متعددی را دارند. به همین خاطر اگر مزیت رقابتی مناسبی 
را نداش��ته باش��ید، عمال قادر به جلب توجهات نخواهید بود. در نهایت 
فراموش نکنید که ش��ما باید برنامه ریزی-های بزرگ را فراموش کنید. 
این امر تنها باعث می  ش��ود تا زمان شروع شما به تاخیر بیفتد. در ازای 
آن کافی اس��ت تا به صورت مرحله ای پیش بروید. این امر باعث خواهد 
ش��د تا با درک بهتر از شرایط، برنامه ریزی های آتی خود را انجام دهید. 
درواقع به عقیده تیم بری )نویس��نده حوزه بازاریابی و کس��ب وکارهای 
اینترنتی( ش��ما نیازی به برنامه ریزی جامع نداشته و تنها کافی است تا 
اطمینان داشته باش��ید که برای شروعی قدرتمند، آماده هستید. بدون 
شک پس از برداشتن نخستین قدم، شما به درک الزم از اقدامات بعدی 

دست پیدا خواهید کرد.
2-توجه بیش از حد به موارد کوچک 

موارد کوچک باید در راس��تای افزایش جذابیت موارد بزرگ باش��ند. 
این امر در حالی اس��ت که بس��یاری از افراد، بی��ش از حد بر روی آنها 
تمرکز کرده و این امر باعث می شود تا از موارد مهم تر غافل شوند. برای 
مثال اگرچه توجه به روانشناس��ی رنگ در انتخاب تم سایت، امری مهم 
محسوب می ش��ود، با این حال اگر برای آن وسواس بیش از حد داشته 
باشید، هزینه فرصت شما صرف موردی خواهد شد که تاثیر چندانی را 
به همراه ندارد. ب��ه همین خاطر همواره باید به اندازه میزان اهمیت ها، 
وقت و انرژی خود را صرف کنید. این نکته را فراموش نکنید که بسیاری 
از برندهای جهانی، در ابتدا ش��روعی کوچک داشته اند، با این حال آنها 
به علت غرق نش��دن در جزییات، موفق شدند تا رشدی سریع را داشته 
باشند. بدون شک پس از کسب جایگاه موردنیاز، شما زمان کافی برای 

چنین اقدامات غیرضروری را پیدا خواهید کرد. 
3-عدم توجه به میزان پولی که خرج می کنید 

یکی دیگر از اش��تباهات رایج این اس��ت که اف��راد تصور می کنند هر 
چقدر که برای کس��ب وکار خود بیشتر هزینه کنند، زمینه برای کسب 

درآمد بیشتر مهیا خواهد شد، با این حال تاریخ پر است از برندهایی که 
علی رغم تصورات، با شکست مواجه شدند. به همین خاطر شما همواره 
باید به نحوی رفتار کنید که در صورتی که همه چیز مطابق برنامه ریزی 
جلو نرفت؛ با مشکل جدی مواجه نشوید. این امر در حالی است که اگر 
از همان ابتدا خود را با انواع قرض ها محاصره کرده باش��ید، بدون شک 
حتی یک تغییر زمانی کوچک نیز می تواند شما را با ورشکستگی مواجه 
سازد. به همین خاطر ضروری است تا از همان ابتدا به فکر بودجه بندی 
باش��ید. همچنین توصیه می شود همواره راهکارهای کاهش هزینه ها را 
مورد توجه قرار دهید. درواقع هدف ش��ما رس��یدن به موفقیت است و 
ن��ه اینکه صرفا خود را موفق نش��ان دهید. در واقع اگر یک برنامه مالی 

درست نداشته باشید، احتمال شکست شما بسیار باال خواهد بود. 
4-عدم شناخت درست محصول 

بس��یاری از کس��ب وکارهای اینترنتی تولیدکننده محصوالت نبوده و 
نق��ش صرفا داللی را ایفا می کنند. اگرچه قص��د بد بودن آن را نداریم، 
ب��ا ای��ن حال این امر باعث می ش��ود تا در اکثر مواقع ش��ناخت الزم از 
محصول وجود نداش��ته باشد. درواقع ش��ما تا زمانی که دقیقا محصول 
خود را نشناس��ید، ق��ادر به توضیح آن و ایجاد تولید محتوای مناس��ب 
نخواهی��د بود. به همین خاطر ضروری اس��ت تا تمام��ی اطالعات الزم 
را به دس��ت آورده و ب��رای قیمت گذاری خود، دالی��ل قانع کننده ای را 
داشته باشید. فراموش نکنید که حتی یک تاریخچه و یا نمایش مراحل 
س��اخت یک محصول، می تواند قیمتی را که به نظر مشتری باال به نظر 
می رس��ید، کامال منصفانه نماید. در نهایت توصیه می شود که در ابتدای 
کار خود، کسب سود باال را فراموش کرده و صرفا به دنبال اعتمادسازی 
و پیداکردن جایگاه الزم در بازار باش��ید. این امر درس��ت اقدامی است 
ک��ه برن��د هوآوی انج��ام داده و به لط��ف آن اکنون از س��ه برند اصلی 
تولیدکننده گوش��ی های هوشمند محسوب می شود. درواقع شما باید بر 

روی نحوه معرفی محصول، وسواس باالیی داشته باشید.
5-عدم توجه به اصل خدمت رسانی به مشتری

با نگاهی به بس��یاری از کس��ب وکارهای اینترنتی ک��ه کار خود را به 
تازگی ش��روع کرده اند، متوجه خدمات بس��یار ضعیف آنها خواهید شد. 
تحت این ش��رایط بسیار طبیعی اس��ت که مشتریان همچنان برندهای 
باسابقه را ترجیح دهند. درواقع شما باید از همان ابتدای تحلیل درستی 
را بر روی اقدامات س��ایر رقبای خود داش��ته باشید تا حداقل انتظارات 
موجود در بازار را برآورده کنید. در نهایت ش��ما باید امکان درج نظرات 
مخاطبان خود را داش��ته باشید. درواقع شما به علت نبود سابقه، باید از 
کمک تمامی مش��تریان خود استفاده کنید تا در کمترین زمان در بازار 
به برندی محبوب تبدیل شوید. به همین خاطر هیچ گاه فراموش نکنید 
که بهتر است تا بیش از حد استاندارد بازار ظاهر شده و مخاطب خود را 
ش��گفت زده کنید. در نهایت اگر از همان ابتدا هزینه های خود را کنترل 
کرده باشید، بدون شک فضا برای چنین سرویس هایی مهیا خواهد بود. 
برای مثال امروزه بسیاری از اقدامات را می توان از طریق دورکاری انجام 
داد که در هزینه های ش��رکت بس��یار تاثیرگذار خواهد بود. درواقع شما 
باید بودجه ش��رکت را در بهترین مکان ها خ��رج کرده و همواره امکان 

انجام اقدامات بهتر را برای خود داشته باشید. 

6-عدم تنوع بخشیدن به منابع درآمدی
ش��اید از این بخش بتوان به عنوان بزرگ ترین معضل کسب وکارهای 
اینترنت��ی نوپا نام ب��رد. درواقع اگر تنها منبع درآمد ش��ما صرفا فروش 
محصول اصلی اس��ت، بدون ش��ک حتی قادر به گذراندن سال نخست 
خ��ود نیز نخواهید بود. درواقع ش��ما باید تا حد ام��کان منابع درآمدی 
متنوعی داشته باشید. برای مثال استفاده از تبلیغات، یکی از رایج ترین 
این اقدامات محس��وب می ش��ود. فراموش نکنید که ب��ه هر میزانی که 
منابع درآمدی ش��ما متنوع باش��د، امکان انجام اقدامات با هزینه کمتر 
نی��ز مهیاتر خواهد ب��ود. برای مثال دیگر ارس��ال رایگان محصول برای 
ش��ما بیش از حد هزینه بر نبوده و باعث نمی  ش��ود که با کسری بودجه 
مواجه ش��وید. از دیگر اقدامات بسیار جذاب کس��ب وکارهای اینترنتی 
این اس��ت که آموزش هایی را برگزار می کنند. بدون ش��ک حوزه کاری 
ش��ما برای بسیاری از افراد جذاب خواهد بود. شما می توانید از آن برای 
کس��ب درآمدهای فراتر از حد تصور استفاده کنید، با این حال فراموش 
نکنید که از یک کس��ب وکار اینترنتی انتظار می رود که آموزش هایی به 

شیوه های نوین نظیر استفاده از وبینار را داشته باشد. 
7-تمرکز بیش از حد بر روی شبکه های اجتماعی 

بس��یاری از اف��راد تص��ورات غیرواقع��ی و معجزه گونه از ش��بکه های 
اجتماع��ی دارند. همین امر باعث می-ش��ود که آنها حتی یک س��ایت 
هم برای خود نداش��ته باشند. درواقع این افراد تصور می کنند که شبکه 
اجتماعی تامین کننده تمامی نیازهای آنها خواهد بود. این امر در حالی 
است که شما باید از تمامی امکانات موجود استفاده کرده و خود را صرفا 
به فضای اینترنت نیز محدود نکنید. همچنین الزم اس��ت تا به ماهیت 
ش��بکه های اجتماعی توجه داشته باش��ید. برای مثال فروش محصول و 

تبلیغات در لینکدین، یک اشتباه بسیار بزرگ خواهد بود. 
8-استخدام بیش از حد و سریع 

ش��ما باید به دنبال ایجاد یک تیم توانا برای خود باشید. به علت زمان بر 
بودن این امر، توصیه می شود که قبل از شروع فعالیت خود، در این زمینه 
اقدام کرده و پس از تکمیل شدن تیم، کسب-وکار خود را آغاز کنید. این امر 
در حالی است که بسیاری از کسب وکارها دقیقا عکس قضیه رفتار کرده و 
این امر باعث می شود تا نیاز به استخدام سریع وجود داشته باشد. همچنین 
با توجه به عجله باال، حتی ممکن است استخدام هایی بیش از حد نیاز داشته 
باشید که این امر بر روی هزینه های شما تاثیر بسیار بدی را خواهد داشت. 
در نهایت فراموش نکنید که در زمینه استخدام، مهارت کار تیمی همواره 

مهم تر از استعداد خواهد بود. 
9-بیش از حد خوشبین بودن 

این امر که نس��بت به آینده بیش از حد خوش��بین و یا بدبین باشید، 
باعث خواهد ش��د تا همه چیز را از دست داده و از تحلیل درست غافل 
ش��وید. درواقع حتی ممکن اس��ت نیاز به هم��کاری و اتحاد با برخی از 
برندهای رقیب خود را داش��ته باش��ید. به همین خاطر ضروری است تا 
همواره هوش��یارانه رفتار کرده و هیچ گاه از خودتان راضی نباش��ید. این 
امر باعث می  ش��ود تا همواره به دنبال اقدامات جدیدتر و بهتر باش��ید. 

برای این موضوع آزمایش کردن قبل از اقدام، بسیار مهم خواهد بود. 
entrepreneur.com :منبع

9 اشتباه رایج تازه کارهای حوزه کسب وکارهای اینترنتی

به قلم: کارولین سان  نویسنده حوزه بازاریابی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

محمدرضا محمدی 

به قلم: کیسی نیوتون نویسنده حوزه تکنولوژی 
مترجم: امیر آل علی
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مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان :
50 درصد از نفت کوره کم گوگرد از طریق ریل وارد بندرشهید رجایی می شود

بندرعبــاس - خبرنــگار 
بنادر  کل  مدیر  امروز:  فرصت 
و دریانــوردی هرمــزگان گفت: 
از این پــس 50 درصد محصول 
نفت کوره  اســتراتژیک  فرآورده 
کم گوگرد که در راستای اجرای 
قانون کنوانســیون جلوگیری از 
آلودگی محیط زیســت ناشی از 
 )MARPOL( تردد کشتی ها
در پاالیشــگاه امام خمینی )ره( 
شــازند تولید می شــود بشکل  حمل  و نقل چند وجهي و توســط واگن هاي مخزن دار به بندر شهید رجاي 

انتقال می یابد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر ودریا نوردی هرمزگان، "اله مراد عفیفی پور" با اشــاره به الزامات 
شــناورها درحال تردد در آب های بین المللی جهت استفاده از ســوخت های دارای محتوای گوگرد کمتر از 
نیم درصد اظهار داشــت: از ابتدای ژانویه ســال ۲0۲0 میالدی تمامی شــناور های ملزم به رعایت این قانون 
بوده و عدم توجه، ممانعت از تردد، توقیف و جریمه کشــتی ها در آبهای بین المللی و بنادر جهان را به همراه 

خواهد داشت .
 عفیفــی پورگفت: از این قانون به عنوان پرچالش ترین و پرهزینه تریــن الزام جهانی در حوزه حمل و نقل 

دریایی یاد می شود.
این مقام مســئول ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای این قانون در کشور اظهار داشت: 
با همت و توان متخصصان داخلی از نیمه دوم ســال جاري نفت کوره کم گوگرد در پاالیشــگاه امام خمینی 
)ره( شــازند اراك تولید و با اختصاص خط، مخزن و بازوهای بارگیری نســبت به ذخیره سازی سوخت مورد 

نیاز کشتي هاي اقدام شد.
مدیــر کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه از ابتداي دي ماه ســال جــاري تاکنون ۲0 هزار تن 
ســوخت کم گوگرد از طریق حمل و نقل جاده اي به بندر شــهید رجایي منتقل شــده اظهار کرد:  مشکالتی 
نظیر ایجاد ترافیک در مسیر ورودی، کاهش ایمنی مسیر تردد، مشکالت تخلیه کامیونی به مخازن همچنین 
کندی عملیات تخلیه از جمله عوامل محدودیت آفرینی درحمل و نقل جاده ای بودکه برای رفع این مشکالت 

بهره گیری از زیر ساختهاي ایجاد شده در بندرشهید رجایی و حمل و نقل ریلي در دستورکار قرارگرفت .
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با اشاره به مزایاي بي شمار حمل و نقل چند وجهي و استفاده 
از ظرفیت خطوط ریلی جهت انتقال فرآورده هاي نفتي در بندر شهید رجایی تصریح کرد: پیشنهاد بندر جهت 
ارائــه خدمات به صــورت حمل چند وجهي و ترکیبي مطرح، مزایای بهره گیری از این ظرفیت تبیین و مورد 

استقبال شرکت متقاضي این خدمت قرار گرفت.
عفیفی پورگفت: بر این اساس نخستین محموله سوخت کم گوگرد از مبدا پاالیشگاه امام خمیني )ره( شازند 
اراك در قالب 90 واگن مخزن دار با حجم 5000 تن به مقصد بندر شــهید رجایي بارگیري شــده که درگام 

نخست از این اقدام مهم، 18 واگن با حجم تقریبي 1000 تن بزودی وارد بندر شهید رجایی خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: پیش بیني مي شود با تسهیالت ایجاد شده، از این پس 50 درصد از حجم این فرآورده 
اســتراتژیک جهت سوخت رساني به کشــتي ها، از طریق حمل  و نقل چند وجهي و توسط واگن هاي ریلي به 

بندر شهید رجایي منتقل شود. 

بیماران تحت حمایت کمیته امداد کمک هزینه خرید بسته بهداشتی 
دریافت کردند

قم - خبرنــگار فرصت امروز: کمیته امداد 
استان قم به هزار و 5۲ بیمار صعب العالج و زمین 
گیر تحت حمایت کمــک هزینه خرید ملزومات 

بهداشتی اعطا کرد.
به گزارش ســایت خبری کمیته امداد، اکبر 
میرشــکار مدیرکل کمیته امداد اســتان قم با 
اشاره به اینکه همه باید در پویش ملی مبارزه با 
کرونا مشارکت کنند گفت: کمیته امداد استان 
قم نیز با اختصاص چهــار میلیارد ریال هزینه 
خرید کمک هزینه بهداشتی برای بیمارن صعب 
العالج و افراد زمین گیر در این پویش شرکت کرده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر، هزار و 5۲ بیمار 
صعب العالج تحت حمایت این نهاد هســتند گفت: باید به این افراد هم کمک شــود تا با تقویت سیستم 
ایمنی بدنشــان و تأمین ملزومات بهداشتی بتوانند شرایط بهتری برای پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا 

داشته باشند.
میرشــکار افزود: به هر یک از بیماران صعب العالج تحت حمایت این نهاد مانند افراد ســرطانی، دیالیزی، 
پیونــدی، هموفیلی، ام اس و زمین گیر ســه میلیون و ۳۶۳ هزار ریــال کمک هزینه تغذیه و خرید ملزومات 

بهداشتی برای پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا پرداخت شد.
مدیر کل کمیته امداد اســتان قم با اشــاره به اینکه امســال بدلیل بیماری کرونا، در جمع آوری کمکهای 
مردمی محدودیت داریم گفت: از مردم عزیز تقاضا می شود با پرداخت های الکترونیکی و صدقه پیامکی این 

نهاد را در کمک به ایتام و نیازمندانیاری کنند.
وی افزود: مردم نیکوکار و خیران می توانند با ارســال یک پیامک خالی به شماره 88۷۷ یا با شماره گیری 

کد دستوری #0۲5*88۷۷* توسط تلفن همراه وجوه نقدی خود را به این نهاد بپردازند.
میرشکار با معرفی شماره کارت ۶0۳۷99۷9000011۲5 ادامه داد : این حساب نیز فقط برای تأمین سبد 

غذایی و معیشت نیازمندان پیش بینی شده است.

بعداز ایفای نقش درسریال های تلویزیونی ؛
اجرای شراره ارمغانی دررادیو

حسین بابامحمدی؛ شراره ارمغانی هنرمند وبازیگر تلویزیون 
در رادیو هنرنمایی می کند .

شــراره ارمغانی که بابازی در ســریال لیسانسه ها با کارگردانی 
ســروش صحت ،ســریال پرســتاران ســاخته علیرضــا افخمی 
،ســریال درحاشیه .شوخی کردم .عطســه.ویالی من با کارگردانی 
مهران مدیری،ســریال بچه های نســبتا بد باکارگردانی سیروس 
مقدم،ســریال دیوار شیشــه ای کارگردان راما قویدل  و به عنوان 

مجری در برنامه لوتوس از شبکه سالمت
توانسته است محبوبیت خاصی رابه دست بیاورد ،شراره ارمغانی   

این باردررادیو با اجرای سریال  نوروزی هنرنمایی می نماید.
شــراره ارمغانی درگفتگــو باخبرنگارما گفــت ؛ درحال حاضر 
مشغول ضبط برنامه رادیویی به نام "سریال عید و داستان هایش 

"  ماهی عید ،فرامرز کجایی ،عاشقانه ی آرام 
،مهمان ناخوانده ،کفشهای پر ماجرا که از روز اول عید از شبکه 
البرز پخش می شودو دراین سریال  رادیویی نقش تهمینه  راعهده 
دارهستم و از کارگردان این مجموعه آقای حسین خدادی بابت اعتمادی که بنده داشتند  تشکر می کنم  و 

این برنامه رادیویی از اول فروردین لغایت هفتم فروردین ماه در رادیو البرز پخش خواهدشد.
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اخبار

اردبیــل - خبرنگار فرصت امروز: بــه گزارش روابط 
عمومی شــرکت گاز استان اردبیل ســردار اسماعیلی مدیر 
عامل این شرکت، عملکرد ســالجاری شرکت گاز استان را 
بدین شرح توضیح داد: درســال جاری بیش از هجده هزار 
و ۲88 مصــرف کننده جدید در بخشــهای مختلف اعم از 
خانگی،تجاری و صنعتی جذب این شرکت گردیده است که 
در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس 

این شرکت به 488 هزار ۲89 مشترك رسیده است.
ســردار اسماعیلی روستاهای بهره مند ازگاز طبیعی در 
سطح اســتان اردبیل را 1۳1۲ روستا برشمرد و جمعّیت 
شــهری بهره مند از گاز طبیعی در ســطح استان را صد 

در صد و جمعیت تحت پوشــش روستایی را بیش از 94 
درصد عنوان کرد و افزود : اســتان اردبیل دارای ۲9 شهر 
می باشد که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی 

برخوردار هستند. 
وی در بخــش دیگری از ســخنان خــود در خصوص 
عملیات شــبکه گذاری و نصب انشــعابات اظهار داشت 
: ازابتدای ســالجاری تاکنــون به میزان بیــش از ۲08 
کیلومتر شــبکه گاز به شــبکه های گازرسانی این استان 
اضافه شده اســت که با این وجود میزان شبکه گذاری از 
ابتدای تأسیس شرکت تا کنون به بیش از نه هزار و ۶14 
کیلومتر رسیده  و تعداد هفت هزار  و 45۷ عدد  انشعاب 
گاز جدید نیز در ســطح اســتان نصب گردیده که تعداد 
انشــعابات نصب شده در سطح استان اردبیل  تا کنون به 

۲۳۶ هزار و  954 انشعاب رسیده است.

تبریز -  ماهان فالح: در راســتای یکپارجه سازی شرکت های 
آب و فاضالب شهری و روستایی انتصابهای ذیل از سوی علیرضا 
ایمانلو، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 

انجام گرفت:
- ابراهیم سلیمانی بعنوان مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مراغه

- احمد محسنی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب منطقه ۶ تبریز
- حسن حسنی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان چاراویماق

- نادر سلیمانی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان هوراند
- علی جعفرپور بســطام بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب  شهرستان 

ورزقان
- بهمن فتح الهی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان خداآفرین

- سلیم قربانی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان ملکان

- محمد باقرزاده بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان هشترود
- محمدرضا جهانگیری بعنوان سرپرســت امور آب و فاضالب شهرستان 

بستان آباد
- رضا شرقی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان عجب شیر
- سیروس علی نژاد بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان جلفا
- فردین اسماعیلی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان بناب

- غالمرضا ابراهیمی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان میانه
- مختار رحیمی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان آذرشهر

- حسین وکیلی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان تبریز
- ســید جعفر تیز مغز بعنوان سرپرســت امور آب و فاضالب شهرستان 

شبستر
- صمد محمدی بعنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهرستان سراب

تبریز – ماهان فالح: معاون توســعه و مدیریت و منابع 
اســتانداری آذربایجان شرقی و مدیر ســتاد اقامه نماز استان 
از علیرضــا ایمانلو مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
آذربایجان شرقی به خاطر کسب رتبه شایسته تقدیر به عنوان 
" فعال در عرصه نماز " در ســال 1۳98،  قدردانی کردند. در 

قسمتی از این لوح تقدیر آمده است:
جناب آقای مهندس ایمانلو

مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان
به پاس خدمات ارزنده حضرتعالی در پشــتیبانی از فعالیت 
های ترویج و توســعه ی فرهنگ نورانــی نماز الزم میدانم از 
همه تالشــها و مســاعی جنابعالی در خصوص توجه به نماز 

و کسب رتبه شایســته تقدیر بعنوان " فعال در عرصه نماز " 
تشــکر و قدردانی بعمل می آوریــم. از خداوند منان توفیقات 
روزافزونتــان را در ظل عنایات خاصه حضرت ولیعصر ) عج ( 
برای تحقــق منویات مقام معظم رهبری ) مدظله العالی ( در 

امر نماز مسئلت می نمایم.
همچنین لوح تقدیری نیز به ۲ نفر از همکاران آقایان صمد 
شکری مسئول امور دینی و فرهنگی شرکت آبفا و علی سروی 

بعنوان فعال در عرصه نماز اهداء شد.
 اسداله ضیایی  مدیر ستاد اقامه نماز استان          

حمیدرضــا قاســم زاده معاون توســعه مدیریــت و منابع 
استانداری

اهواز – شبنم قجاوند: مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیر 
عامل و HSE شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: برای مقابله 
با ویروس کرونا این دفتر اقدامات مقابله ای را در دو حوزه مدیریتی 

و عملیاتی در شرکت انجام داده است.
سعید برادران بیان کرد: در پی شیوع ویروس کرونا دفتر مدیریت 
بحران، پدافند غیر عامل و HSE  با رصد شرایط اقدامات و مکاتبات 
درون ســازمانی را آغاز و با سازمان دهی و پیگیری های میدانی و 
هماهنگی همه واحدهای مسئول، مقابله با این ویروس را در دستور 

کار قرار داد.
وی تصریح کرد: برگزاری جلســه کمیته منطقــه ای مدیریت 
بحران صنعت برق خوزستان، برگزاری جلسه اضطراری با واحدهای 
عملیاتی شرکت، لغو کلیه سمینارها، همایش ها، دوره های آموزشی، 
ماموریت ها و جلســات غیر ضروری و تهیه دستورالعمل مبارزه با 
کرونا و ارســال به واحد ها از جمله اقدامات انجام شده برای مقابله 

با کرونا بوده است.
مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE شــرکت 
برق منطقه ای خوزستان، سنجش و کنترل دمای بدن همکاران و 

ارباب رجوع در محل ورودی شرکت، رصد و جلوگیری از حضور افراد 
مشکوك به ویروس در محل کار، جایگزینی دستگاه های اثر انگشت 
با دستگاه های چهره نگار حضور و غیاب، تهیه و نصب محلول ضد 
عفونی کننده در مکان های مختلف شرکت و تهیه و توزیع مواد ضد 
عفونی کننده، دســتکش و ماسک در بین پرسنل را دیگر اقدامات 

انجام شده معرفی کرد.
برادران ادامه داد: ضد عفونی کردن ســاختمان های اداری و اتاق 
ها، ضد عفونی کردن محوطه ســاختمان های شرکت، ضد عفونی 
کردن همه خودروهای شــرکتی و استیجاری و اطالع رسانی های 
الزم از طریق پورتال شــرکت و نصب بنر و پوستر نیز برای مقابله با 

ویروس کرونا انجام شده است.
وی تاکید کرد: اقدامات انجام شده حاصل همکاری همه مدیران 
و واحدهای شرکت بوده است و این اقدامات تا پایان ویروس کرونا و 

اعالم شرایط عادی، ادامه خواهد داشت.

 عملکرد شرکت گاز استان اردبیل در یازده ماهه سالجاری

در راستای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی؛
سرپرستان شهرستانی شرکت آب و فاضالب  آذربایجان شرقی منصوب شدند

به عنوان فعال در عرصه نماز؛

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفت

گزارش اقدامات کنترل شیوع ویروس کرونا در شرکت برق منطقه ای خوزستان

ساری – دهقان : سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال 
گاز از انعقاد اولین قرارداد پروژه پژوهشی منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنــگار مازندران به نقــل روابط عمومی 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز، مقدم 
بیگلریــان با اعالم ایــن خبر اظهار 
کرد: اولین قرارداد پروژه پژوهشــی 
بــا عنوان " شــبیه ســازی کارت 
 Fuel control هــای ســوخت
بوکمپرســورهای   systemتور
DRESSER RANDایستگاه 
تقویت فشــار گاز رامسر با ساخت 
 PROTOTYPE نمونــه  یک 
بــرای هــر کارت" بیــن منطقه 9 
عملیــات انتقــال گاز و دانشــگاه 
منعقد  بابــل  نوشــیروانی  صنعتی 
گردید. سرپرست منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز، برخــی از اهداف پروژه 
پژوهشــی را جلوگیــری از بــروز 
خسارت و یا کاهش ریسک مربوطه 
در ایســتگاه های تقویت فشار گاز، 

جلوگیری از نصــب کارت های معیوب، حصول اطمینان 
از کالیبره بودن کارت های نصب شــده در پنل و تامین و 

نگهداری کارتهای سالم و کالیبره در تاسیسات برشمرد.
بیگلریان خاطرنشان کرد: مدت زمان و هزینه این پروژه 
پژوهشــی  برای اجرای برخی از فعالیــت های مرتبط با 

پــروژه از قبیل جمع آوری اطالعــات کارت ها و تحلیل 
و بررســی، مهندسی معکوس و ســاخت کارت نمونه از 
روی کارت های واقعی، مدلســازی و شبیه سازی مدارات 

الکترونیک کارت ها  و مستندسازی، به ترتیب ۲4  ماه و 
به مبلغ  5 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: پس از اتمام و بهره برداری، پیاده ســازی 
یک مــدل نرم افزاری جهت شــبیه ســازی کارت های 
موجود یا جدید، به استناد پاسخ کارت ها به ورودی های 

مشخص، ارزیابی کارت ها و کالیبره کردن آنها و همچنین 
تنظیم دقیق و کالیبره کردن پارامترهای موردنظر کارت، 

از دیگر اهداف این پروژه می باشد.
سرپرســت منطقــه 9 بیان کرد: 
خطــوط انتقال گاز یــک از اصلی 
ترین روش بــرای انتقال گاز بوده، 
گاز  انتقال  پایــداری  افزایــش  لذا 
بعنوان اصلــی ترین، پــروژه های 
پژوهشــی مورد نظر می باشد. وی 
افزود: تاسیسات تقویت فشار گاز به 
عنوان قلب سیستم انتقال گاز باید 
از نظر اطمینان به ســرویس دهی 
در باالترین سطح ممکن انعقادقرار 
داشــته و بخشــی از این موضوع با 
تعمیرات ســریع و سهولت تعویض 

قطعات، حاصل خواهد شد.
از عوامل مهم  بیگلریــان یکــی 
در تحقــق ایــن هــدف را امکان 
دقیــق  تنظیــم  و  کالیبراســیون 
تجهیــزات موجــود و نیــز وجود 
تجهیزات پشــتیبان عنوان نمود و افزود: انجام این پروژه 
اطمینان از امکان کالیبراسیون و تنظیم یکی از مهمترین 
کارت های ابــزار دقیقی تاسیســات )کارت های کنترل 
ســوخت(  را در محیط شبیه سازی و نیز وجود تجهیزات 

پشتیبان را مقدور می سازد.

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز  خبر داد : 

انعقاد اولین قرارداد پروژه پژوهشی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
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برای بس��یاری از افراد رسیدن به سن بازنشستگی به معنای پایان عمر کاری 
آنها است. این امر در حالی است که شما همچنان می توانید فعالیت هایی را انجام 
دهید. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که بنا بر تحقیقات 
روانش��ناس ها، کار نکردن می تواند برای بسیاری از افراد فشار روانی را به همراه 
داش��ته باشد. همچنین ممکن اس��ت ش��ما برای مخارج خود، نیاز به ادامه کار 
داش��ته باشید. این امر درس��ت موردی است که بس��یاری از ورزشکاران پس از 
بازنشستگی دچار آن شده و حتی می تواند افسردگی را به همراه داشته باشد، با 
این حال سوالی که مطرح است این است که چه حوزه هایی مناسب این شرایط 
بوده و کامال مناس��ب افراد بازنشس��ته که س��ن باالیی را دارند، خواهند بود. در 

همین راستا به بررسی 9 مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-پرستار حیوانات خانگی

در صورتی که مش��کل خاص��ی را با حیوانات نداش��ته باش��ید، می توانید در 
زمان هایی که افراد در محل کار خود و یا مس��افرت به س��ر می برند، از حیوانات 
آنها مراقبت کنید. وجود یک حیوان خانگی در کنار شما می تواند در روحیه شما 
نیز تاثیر خوبی را داشته باشد. شما می توانید در این رابطه ساعتی و یا به صورت 
قراردادی فعالیت کنید. برای مثال ممکن است اقدام شما تنها شامل یک ساعت 
پیاده روی و یا نگهداری کامل برای چند روز باش��د. به همین خاطر اختیار عمل 
ش��ما در این زمینه بس��یار باال خواهد بود. با توجه به این امر که تقریبا تمامی 
خانواده ها یک حیوان خانگی دارند، فضا برای فعالیت کامال مهیا بوده و متوسط 
درآمد آن که شامل 11 دالر به ازای هر ساعت است، رقم کامال مناسبی خواهد 
بود. برای ش��روع فعالیت بهتر است تا از دوستان و آشناهای خود شروع کرده و 
اطالعات خود را در اختیار فروشگاه های لوازم حیوانات و کلینیک های مخصوص 
آنها قرار دهید. بدون ش��ک پس از یک تجربه کاری موفق، مش��تریان ش��ما به 
 PetSitter، حد مطلوب خواهد رس��ید. همچنین ثبت نام در سایت هایی نظیر
Fetch و  Care.com می توان��د به پیدا کردن گزینه های مناس��ب برای ش��ما 

کمک کند.
2-راهنمای تور

 امروزه س��فر به یکی از بخش های جدانشدنی زندگی افراد تبدیل شده است. 
ب��ه همین خاطر وجود افرادی که بتوانن��د توضیحات الزم را در رابطه با مناطق 
مختلف ارائه داده و امکان یک سفر پربار و لذت بخش را فراهم آورند، بسیار زیاد 
شده است. همچنین س��فر برای شما به عنوان فردی بازنشسته که زمان زیادی 
را در اختیار دارد، می تواند یک گزینه عالی باش��د. درواقع این امر بسیار طبیعی 
اس��ت که در زمان جوانی به علت مش��غله کاری و خانوادگی خود، امکان س��فر 
چندانی را نداش��ته باش��ید. نکته مهم این است که با فعالیت به عنوان راهنمای 
تور و یا دستیار راهنما، می-توانید یک سفر رایگان را نیز داشته باشید و درآمدی 
را کس��ب کنید، با این حال شما باید اطالعات کافی در این رابطه داشته باشید. 
به همین خاطر توصیه می ش��ود تا در دوره ه��ای راهنمایان تور ثبت نام کرده و 
ب��ا دانش وارد این حوزه ش��وید. درواقع با مطالعه خوب و یا در اختیار داش��تن 
سطح اطالعات الزم، می توانید در این زمینه اقدام کنید. برای مثال ممکن است 
ش��ما به خاطر حوزه کاری خود، مس��لط به یک منطقه و یا نوع خاصی از س��فر 
باش��ید. ش��ما می توانید از این تجربه خود به عنوان یک راهنمای تور اس��تفاده 
کنید. متوس��ط درآمد راهنمایان تور به ازای هر س��اعت در حدود ۲0 دالر است 
که اگر توانایی بیش��تری را داشته باشید، بدون شک افزایش چشمگیری را پیدا 
خواه��د ک��رد. برای مثال توانای��ی صحبت به زبان خارجی، بدون ش��ک در این 
 ZipRecruiter، زمین��ه تاثیرگذار خواهد بود. در این رابطه س��ایت هایی نظیر
Indeed، SimplyHired وcouchsurfing می تواند سرعت حضور شما به 

بازار کار را افزایش دهد.    
3-اجاره خانه یا قسمتی از آن 

این امر که در زمان عدم حضور خود در خانه آن را به فردی دیگر اجاره دهید، 
به ایجاد درآمد منجر خواهد شد. این امر کمک خواهد کرد تا در زمان نبود خود، 

دیگر نگران دزدی از خانه نباش��ید. همچنین با توجه به این امر که ش��ما فردی 
بازنشسته محسوب شده و دیگر فرزندان شما در خانه های خود زندگی می کنند، 
ممکن اس��ت اتاق-های بدون اس��تفاده ای را داشته باش��ید که می-توانید آن را 
ب��ه افراد دیگر اجاره دهید. درواقع بس��یاری از افراد نظیر دانش��جویان به دنبال 
چنین مکان هایی هس��تند تا با کمترین هزینه ممکن، اقامتگاه خوبی را داش��ته 
باشند. همچنین شما می توانید با انجام فعالیت هایی نظیر آشپزی، درآمد خود را 
افزایش دهید، با این حال در این رابطه باید به اطمینان کافی دس��ت پیدا کرده 
باش��ید. در غیر این صورت اقدام شما کامال پرریسک خواهد بود. درواقع ممکن 
است این افراد خود دزدانی باشند که نه تنها برای خانه، بلکه برای جان شما نیز 
تهدیدی محس��وب ش��وند. به همین خاطر بهتر است تا از افراد دارای تجربه در 
این رابطه سوال کنید. سایت هایی نظیر Airbnb و HomeAway شما را در 
رس��یدن به خواسته کمک خواهند کرد. به عقیده جوزف کاربون موسس سایت 
Bayport، اگ��ر س��المندان اقدام به اجاره کامل و یا بخش��ی از خانه خود برای 
مدت��ی کوتاه و یا طوالنی کنند، ما آمادگی آن را داریم که گزینه هایی را به آنها 
معرفی کنیم که کامال قابل اعتماد بوده و هیچ گونه مش��کلی برای آنها به وجود 
نخواهد آمد. در این رابطه اقدامات انجام ش��ده بس��یار باال بوده و شما می توانید 
تقریب��ا همه چیز را برای اجاره قرار دهید. برای مثال اگر پارکینگ منزل ش��ما 
بدون استفاده مانده است، می توانید در سایت Spacer آن را اجاره دهید. حتی 
اتومبیل ش��ما نیز می تواند به صورت س��اعتی و یا طوالنی مدت در س��ایت های 
HyreCar، Getaround و Turo به اجاره گذاشته شود که براساس مدل و 
تمیز بودن آن قیمت گذاری خواهد ش��د. در نهایت شما می توانید از انباری برای 
نگهداری وس��ایل دیگران اس��تفاده کنید. برای مثال معضل بسیاری از افراد این 
است که وسایل حجیم خود نظیر قایق را نمی توانند در خانه جدید جای دهند. 
تحت این شرایط شما می-توانید از یک فضای مرده، کسب درآمد داشته باشید، 
با این حال توصیه می شود که در این رابطه حتما از مشتریان خود بخواهید که 
قفلی را تهیه کننده که ش��ما به آن دسترسی نداش��ته باشید. این امر شما را از 
ادعاهای آتی در امان نگه خواهد داشت. در این رابطه سایت Pavemint گزینه 

مطلوبی محسوب می شود. 
4-تحقیقات بازاریابی و تستر

برندهای مختلف نیاز به پایگاه آماری مناسبی برای تصمیمات خود دارند. این 
ام��ر نیاز به تحقیقات میدانی را الزامی کرده اس��ت. ش��ما می-توانید این نیاز را 
برای برندها انجام داده و درآمدی را داش��ته باش��ید. نکته دیگری که باید به آن 
توجه کنید این اس��ت که تحقیقات، صرفا شامل بازدید میدانی نبوده و بسیاری 
از تحقیق��ات را از طریق اینترنت نیز می توان انجام داد. به همین خاطر نباید آن 
را بیش از حد س��خت تلقی کنید. میزان درآمد آن نیز بس��تگی به مدت زمانی 
خواهد داشت که حاضر هستید برای این کار بگذارید، با این حال رقم آن کامال 
مناسب اس��ت. همچنین شما می توانید به عنوان تس��تر فعالیت کنید. برخالف 
تص��ور عموم، این بخش تنها ش��امل موارد غذایی نش��ده و هر بخش��ی را دربر 
می گی��رد. قرار دادن ویدئو ها و تصاویر خود در ش��بکه های اجتماعی، خود باعث 
محبوبیت ش��ما خواهد ش��د که این امر به معنای امکان کس��ب درآمد از طریق 
تبلیغات نیز اس��ت. برای درک بهتر این موضوع بهتر اس��ت تا به انواع تسترهای 
موجود در ش��بکه-های اجتماعی نگاهی بیندازی��د. درواقع برخی از افراد تنها با 
بررس��ی گوشی های هوش��مند، بازی و حتی فیلم های سینمایی به شهرتی فراتر 
از حد تصور دس��ت پی��دا کرده اند. در نهایت همکاری ش��ما با برندهای مختلف 
می تواند ش��ما را به درآمدی حتی باالتر از قبل بازنشس��تگی برس��اند. درواقع با 
توجه به جذابیت این بخش، بسیاری از برندها به دنبال افرادی مشهور هستند تا 
محصوالت آنها را معرفی و بررسی کند. در نهایت یکی دیگر از اقدامات این است 
که برندها از شما می خواهند که به سواالت افراد در سایت و شبکه های اجتماعی 
پاسخ دهید. درواقع برای یک صفحه ای که چند هزار تا چند میلیون دنبال کننده 
دارد، بدون ش��ک پاسخگویی سریع بسیار س��خت خواهد بود که شما با تنها در 
اختیار داشتن یک گوشی هوشمند می توانید به صورت شیفتی این اقدام را انجام 
 PaidFocusGroups داده و کس��ب درآمد داشته باشید. در این رابطه سایت

شما را به بازار کار این حوزه وصل خواهد کرد.

5-کار موقت 
ش��ما به عنوان فردی باتجربه، گزینه مناس��بی برای شرکت هایی خواهید بود 
که برای مدتی کوتاه، فردی از تیم شرکت را از دست داده اند. برای مثال ممکن 
اس��ت یک کارمند به تازگی صاحب فرزند شده باش��د و مرخصی چند هفته ای 
زایمان می تواند ش��رکت را با مش��کلی جدی مواجه س��ازد. تحت این ش��رایط 
استخدام فردی جدید، برخالف قوانین بوده و عمال هیچ فردی حاضر نیست تنها 
برای چند هفته در یک شرکت حضور داشته باشد. با این حال این موضوع برای 
ش��ما کامال متفاوت خواهد بود. علت این امر به این خاطر اس��ت که ش��ما دیگر 
شرایط حضور دائم در یک شرکت را ندارید، با این حال حضور کوتاه مدت بدون 
مانع خواهد بود. به همین خاطر از مدیر شرکت سابق خود می توانید این گزینه 
را ارائه داده و از وی بخواهید تا آن را با مدیران س��ایر برندها به اشتراک بگذارد. 
در نهایت حضور و اعالم آمادگی در ش��رکت هایی که حوزه کاری آنها هماهنگ 
با توانایی ش��ما است، می تواند کامال ش��ما را درگیر نگه دارد. درواقع بسیاری از 
ش��رکت ها حتی برای مرخصی های روزانه افراد نیز از چنین سیاس��تی استفاده 

می کنند تا راندمان تیم شرکت با کاهش مواجه نشود. 
6-باغبانی

ه��ر فردی تمایل دارد تا فضای خانه خود را زیب��ا کند. در این رابطه گل ها و 
گیاهان بهترین گزینه محس��وب می ش��ود. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته 
باش��ید این است که بسیاری از آموزش ها را شما می-توانید از طریق جست وجو 
در اینترنت و مش��اهده ویدئو های مختلف به دس��ت آورید. همچنین پیش��رفت 
تکنولوژی باعث شده است تا انجام این اقدام بسیار ساده باشد، با این حال به هر 
میزان که اطالعات ش��ما باالتر باشد، امکان کسب درآمد بیشتر نیز مهیا خواهد 
بود. برای مثال افرادی که بتوانند بیماری ها و علل پژمردگی گیاهان را تشخیص 
داده و ب��رای آن راه حلی را ارائه دهند، بدون ش��ک تفاوت هایی را با افرادی که 
تنها قادر به کاش��ت و هرس هستند، خواهند داش��ت. در این رابطه سایت هایی 
نظیر Hortjobs و MyWeekendJobs برای پیدا کردن شغل کامال مناسب 

خواهد بود. متوسط درآمد افراد در این حوزه ساعتی 1۴ دالر است. 
7-پرستاری کودکان

جامعه امروز به س��متی در حال حرکت اس��ت که نیاز به کار کردن مرد و زن 
ب��ه امری حیاتی تبدیل ش��ده و این امر باعث می ش��ود تا مه��د کودک ها کامال 
ضروری باش��ند، با این حال بسیاری از کشورها نظیر هلند، هزینه باالیی را برای 
مه��د تعیین کرده اند تا دیگر کار کردن یک��ی از زوجین عمال صرفه اقتصادی را 
نداش��ته باش��د و در کنار کودکان خود باشند. با این حال بسیاری از زنان تمایل 
دارند تا کار کنند. درواقع عالقه و تحصیالت افراد باعث می ش��ود که در صورتی 
که فعالیت کاری آنها مختل ش��ود، با انواع افس��ردگی مواجه ش��ده و این امر بر 
روی زندگ��ی آنه��ا تاثیر مخربی را به همراه خواهد داش��ت. تحت این ش��رایط 
ش��ما می توانید این نیاز را با هزینه ای کام��ال مقرون به صرفه انجام دهید. نتایج 
تحقیقات روانش��ناس ها نیز حاکی از آن اس��ت که بودن در کنار کودکان، برای 
روحیه سالمندان بسیار خوب خواهد بود. اگرچه برای آن نمی توان نرخ مشخصی 
را تعیین کرد و این امر کامال توافقی اس��ت، با این حال به ازای هر س��اعت شما 
حداقل 10 دالر درآمد به ازای هر س��اعت را به دس��ت خواهید آورد. همچنین 
ش��ما می توانید برخی از اقدام��ات خانه نظیر پخت و پز، شس��تن ظروف، تمیز 
کردن خانه و... را انجام دهید تا درآمد باالتری را داش��ته باشید. همچنین صرفا 
الزام��ی به حضور در خانه افراد نبوده و می توانید در خانه خودتان از کودکان تا 
 Urbansitter زمان بازگشت والدین، نگهداری کنید. در این رابطه سایت های
و Sittercity دو گزینه بسیار خوب محسوب می شوند. همچنین شما می توانید 
تدریس خصوصی را نیز در زمینه های مختلف داش��ته باش��ید. برای این منظور 

سایت های Zeqr و skillshare انتخاب-های مناسبی هستند. 
8-فروشندگی

نه تنها به صورت مس��تقیم، بلکه از طریق س��ایت هایی نظیر ebay می توانید 
وسایل و محصوالت خود و یا دیگران را به فروش رسانده و از این طریق درآمدی 
را داش��ته باشید. بدون ش��ک با نگاهی به انباری خود، متوجه بسیاری از وسایل 
خواهید ش��د که عمال برای ش��ما کارب��ردی را ندارد. برای فروش مناس��ب هر 

نوع وس��یله ای س��ایت های تخصصی وجود دارد. برای مث��ال برای فروش لباس، 
SnobSwap و برای وس��ایل الکترونیکی Declutt گزینه های کامال مناس��بی 
هستند. همچنین می توانید برای خود یک کسب وکار خانگی را راه اندازی کنید. 
برای مثال فروش شیرینی، ترشی و... یکی از این راهکارها محسوب می شود. در 
این زمینه سایت هایی نظیر Eat With a Local گزینه بسیار خوبی محسوب 
می ش��وند. درواقع بس��یاری از افراد تمایل دارند تا غذاه��ای متنوع و خانگی را 
تجربه کنند. با این حال زمانی را برای آش��پزی نداش��ته و شما می توانید از این 
نیاز برای کس��ب درآمد خود اس��تفاده کنید. بسیاری از افراد در این رابطه حتی 
یک رس��توران خانگی را ایجاد کرده و با افراد مختلف، س��اعت ها را به گفت وگو 
می پردازن��د. این امر باعث می ش��ود ت��ا همواره در خانه ش��ما رفت و آمد وجود 
داشته باشد و روحیه خود را حفظ کنید. این اقدام شما خصوصا برای توریست ها 
جذابیت باالیی را به همراه خواهد داشت. علت این امر به این خاطر است که آنها 
در کنار صرف یک غذای محلی، امکان گفت وگو با ش��ما را پیدا خواهند کرد که 

این امر به شناخت بیشتر فرهنگ مردم مقصد خود منجر خواهد شد. 
9-ترجمه

در نهای��ت اگر در زمینه ترجمه توانا باش��ید، می-توانی��د به صورت دورکاری 
فعالی��ت کنید. در این رابطه می توانید مدیریت یک س��ایت و تولید محتوا را نیز 
برعهده بگیرید. متوس��ط درآمد مترجمان ۲۴ دالر به ازای هر س��اعت بوده که 
رقم قابل توجهی محس��وب می ش��ود. با این حال فراموش نکنید که ش��ما باید 
س��رعت تایپ باالیی داشته باشید. در غیر این صورت کار در این زمینه بیش از 
حد زمان بر خواهد بود. س��ایت هایی نظیر Transcript به ش��ما در پیدا کردن 

شغل در این رابطه کمک خواهد کرد. 
این نکته را فراموش نکنید که شما می توانید چند گزینه را به صورت همزمان 
انجام دهید تا به رقم موردنظر خود دس��ت پیدا کنید. درواقع فضا برای فعالیت 

حتی پس از بازنشستگی، کامال فراهم است و نباید برای آن ناراحت باشید. 
entrepreneur.com :منبع

9 پیشنهاد شغلی برای دوران بازنشستگی

به قلم: کارولین سان نویسنده حوزه کارآفرینی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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موفقیت تنها با سخت کوشی به دست نمی آید، بلکه باید بتوانید هوشمندانه و 
با برنامه ریزی صحیح جلو بروید و کارهای خود را به بهترین نحو ممکن به انجام 
برسانید. برای این منظور باید عادت های اشتباه را در زندگی خود کنار بگذارید، 

اما چه عادت هایی ما را از مسیر موفقیت دور می کند؟ 
بهتری��ن راه حل ممکن برای دس��تیابی به موفقیت این اس��ت که از کمترین 
زمان ممکن، بیشترین بهره را ببرید. اولین قدم برای چنین هدفی، کنار گذاشتن 

عادت های اشتباه در زندگی است.
حتما ش��ما هم ه��ر روز کارهای اش��تباهی را تکرار می کنی��د، غافل از اینکه 
از مس��یر پیش��رفت دور خواهید ماند. پس قبل از اینکه به س��وی هدف تان گام 
بردارید، نگاهی به زندگی خود داشته باشید و با حذف اشتباهات، مسیر درستی 

را برای تحقق اهداف تان پیدا کنید.
در ادام��ه 1۷ عادت اش��تباه و بد که می تواند م��ا را از زندگی عقب بیندازد را 

معرفی می کنیم.
تکرار زنگ هشدار تلفن

ش��اید ش��ما هم جزو افرادی باش��ید که وقتی صبح، س��اعت گوشی تان زنگ 
می خ��ورد آن را ب��رای 10 دقیق��ه دیگر تنظیم می کنید. الزم اس��ت بدانید این 
اش��تباه ترین کار ممکن اس��ت. با ای��ن کار خواب راحتی نخواهید داش��ت و به 

سالمتی خود آسیب می رسانید.
وقت��ی ب��ا اولین آالرم گوش��ی از خواب بیدار می ش��وید، غدد ب��دن هورمون 
بیداری ترشح می کند تا برای شروع یک روز جدید آماده شوید، اما وقتی دوباره 
می خوابید، این روند از بین می رود. عالوه بر آن، 10 دقیقه خواب بیش��تر سبب 
سرحالی تان نمی شود و برای تجدید قوا و بیرون کردن خستگی از بدن به خواب 

عمیقی نیاز دارید.
کار شبانه روزی و خواب ناکافی

»آریانا هافینگتون« در مورد »انقالب خواب« می گوید خواب مناس��ب شبانه 
س��بب کارایی بیش��تر و در نهایت موفقیت باالتر خواهد شد. خواب کامل کمک 

می کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنید و به ایده های ارزشمندی برسید.
پژوهش ها نش��ان می ده��د بهره وری پایین در محل کار ارتباط مس��تقیمی با 
کم خوابی و بدخوابی ش��بانه دارد. بخش جلویی مغز که مسئولیت حل مشکالت 
را برعهده دارد، با بی خوابی کوچک می شود. بدین ترتیب کار کردن شبانه روزی 

و بدون وقفه سبب حواس پرتی شده و عملکرد مغز را دچار مشکل می کند.
بهترین راه حل برای خواب کافی و مناسب این است که کار خود را در ساعت 

مشخصی کنار گذاشته و به جسم و روح خود استراحت دهید.
در دست داشتن موبایل در هنگام خواب

برای داش��تن خواب مناس��ب و آرام باید تمام وسایلی که سبب ایجاد اختالل 
در روند خواب می شود را کنار بگذارید. نمایشگر LED موبایل، تبلت و لپ تاپ 
با داش��تن نورهای آبی به بینایی فرد آس��یب زده و سبب توقف تولید مالتونین 

)هورم��ون تنظیم کننده خواب( در مغز می ش��ود. مطالعات دانش��مندان نش��ان 
می دهد، افرادی که مالتونین پایینی دارند بیش��تر از دیگران آماده  افسرده شدن 

هستند.
صبحانه نخوردن

تنها اس��تراحت برای پرانرژی بودن کافی نیس��ت و باید به موارد دیگری هم 
توجه داشته باشید. کارشناس��ان می گویند صبحانه مهم ترین وعده  غذایی برای 
هر فردی است. پس وقتی از خواب بیدار می شوید، باید چند ساعت غذا نخوردن 

را جبران کنید.
صبحانه س��بب تنظیم قند خون و سوخت و ساز بدن می شود. پس می توانید 
با خوردن صبحانه تمرکز و کارایی بیشتری در طی روز داشته باشید. وقتی قند 
خون پایین می آید، تمرکز کردن روی مس��ائل مختلف س��خت ش��ده، صبوری 
خود را از دست می دهید و دائما احساس خستگی و فرسودگی خواهید داشت.

البته باید در وعده صبحانه غذاهای مناس��بی میل کنید. مثال، غذاهای دارای 
کربوهیدرات، س��بب باالرفتن قند خون می شود. عالوه بر آن، غذاهایی که فیبر 

باال دارند مانند میوه ها و دانه های خوراکی باعث ثبات قند خون می شوند.
انجام کارهای سخت در پایان روز

خیل��ی از اف��راد کارهای آس��ان را در ابتدای صبح انج��ام می دهند و کارهای 
دشوار را به ساعات پایانی موکول می کنند. این یک عادت اشتباه است که سبب 
کارایی پایین می ش��ود و در پای��ان روز می بینید که هیچ یک از کارهای خود را 

به درستی انجام نداده اید.
دانش��مندان می گوین��د، افرادی که کارهای س��خت را در ابت��دای روز انجام 

می دهند، وظایف خود را با موفقیت بیشتری به انجام می رسانند.
خواندن ایمیل ها به طور مرتب

وقتی دسترس��ی دائمی به اینترنت داش��ته باش��ید، وسوس��ه می شوید مدام 
ایمیل ها و پیام های خود را چک کنید، اما با این کار، ۲5 دقیقه از ساعت کاری 
خود را از دس��ت می دهید. عالوه ب��ر آن، خواندن پی در پی ایمیل ها و پیام های 

دریافتی سبب حواس پرتی و از دست دادن تمرکزتان نیز خواهد شد.
پیشنهاد می کنیم برای نیم ساعت گوشی خود را کنار گذاشته، ایمیل های تان 

را رها کنید و با تمرکز و عمیق مشغول کار شوید.
صرف غذاهای ناسالم در وعده ناهار

ب��رای داش��تن انرژی کافی در ط��ی روز، باید غذاهای س��الم بخورید. مصرف 
غذاهای چرب که قند باالیی دارند س��بب می ش��وند تا احس��اس خواب آلودگی 
کنید و تنها تا س��اعت س��ه بعدازظهر انرژی داشته باش��ید. بهتر است غذاهای 

پروتئین دار، سبزیجات و خوراکی های دارای چربی مفید، مصرف کنید.
پایبندنبودن به اصول اخالقی

ب��رای ایجاد عادت ه��ای خوب باید خودم��ان را گول نزنیم و ب��ه تمام اصول 
اخالق��ی که برای خود وضع کرده ایم، پایبند باش��یم. اینکه بخواهیم بعد از یک 

هفته صرفه جویی و رژیم غذایی به س��راغ غذاهای س��نگین و گران قیمت برویم، 
برهم زدن قوانین اس��ت و س��بب می ش��ود به اهداف خود در جهت دستیابی به 

زندگی بهتر نرسیم.
نیاز نیس��ت به این فکر کنید بس��یار س��خت کوش هس��تید و محدودیت های 
زیادی در زندگی دارید، بلکه به این فکر باشید که با این روند می توانید پیشرفت 

کنید، پس انداز خوبی داشته باشید و کارهای جدیدی انجام دهید.
عدم توانایی برای اولویت بندی کارها

خیلی ه��ا فکر می کنند برای دس��تیابی به موفقیت، باید اه��داف زیادی برای 
خ��ود تعیی��ن کنند ت��ا اگر یکی از آنها به بن بس��ت خورد، ه��دف دیگری را در 

پیش بگیرند.
وارن بافت، یکی از ثروتمندان دنیا، ایده  جالبی برای این مسئله دارد. او روزی 
متوجه می ش��ود خلبان ش��خصی اش نتوانس��ته به اهداف خود برسد، بافت از او 
می خواهد تا ۲5 چیزی که می خواهد قبل از مرگ به آنها دست یابد را یادداشت 
کند. س��پس به او می گوید پنج مورد از مهم ترین رویاهایش را مش��خص کند و 

بقیه را کنار بگذارد.
با این روند می توانید در مس��یر مش��خصی ق��دم بردارید و ب��ه موفقیت های 

بیشتری برسید.
نشستن در تمام طول روز

نیلوفر مرچانت، نویسنده کتاب »کسب راه حل های تجاری از طریق استراتژی 
گروهی«، در بین راهکارهای پیشنهادی خود، برپایی جلسات کاری در حین راه 

رفتن را برای پیشرفت بیشتر شرکت ها و سازمان ها توصیه می کند.
او می گوید، استش��مام ه��وای تازه و برگزاری جلس��ات در فض��ای باز، تأثیر 
بیش��تری نسبت به نشستن در اتاق کنفرانس و نوشیدن قهوه دارد. به عقیده  او، 
برگزاری جلس��ات در هوای آزاد به جای پشت میز نشینی، سبب بیان ایده های 

جدیدتر و اتخاذ تصمیمات بهتر می شود.
انجام چند کار به طور هم زمان

خیل��ی از م��ردم فکر می کنند انجام چند کار به طور هم زمان بهتر اس��ت، اما 
مطالعات نش��ان می دهد تنها ۲درصد مردم با انجام چند کار به طور هم زمان، به 

موفقیت می رسند.
پس انجام چند کار به طور هم زمان یک عادت اش��تباه بوده و س��بب می شود 

تمرکز و کارایی کمتری برای انجام مسئولیت های تان داشته باشید.
ورزش نکردن

مطالعات نش��ان می دهد ورزش صبحگاهی و عصرگاهی س��بب بهبود کیفیت 
خواب می ش��ود. بنا بر نتایج منتشرش��ده از تحقیقات علمی، یک ساعت ورزش 
تا ۴5 دقیقه خواب را بیش��تر می کند. البته این خواب، باکیفیت تر بوده و س��بب 
می ش��ود انرژی و کارایی بیشتری داشته باشید. عالوه بر آن، ورزش مداوم سبب 

می شود استرس کمتر، روحیه و حافظه بهتر و بدن سالم تری داشته باشید.

چرخیدن در فضای مجازی
خیلی ها دسترسی دائمی به اینترنت دارند، به همین خاطر هر سؤالی 
که برای مان پیش می آید، به سراغ مرورگر می رویم تا آن را سرچ کنیم. 
کارشناس��ان پیش��نهاد می کنند س��ؤاالت و فکرهای خود را روی کاغذ 
بنویس��ید تا وقت��ی کاری برای انجام دادن ندارید، به دنبال پاس��خ آنها 

بروید.
برنامه ریزی زیاد و متفرقه

افرادی که به دنبال موفقیت و پیش��رفت هس��تند، به منظور باالبردن کارایی 
و بهره وری خود برای هر س��اعت زندگی ش��ان برنامه دارند، اما همیش��ه اتفاقات 
غیرقاب��ل پیش بین��ی رخ می دهد و تمام بخش های زندگ��ی مطابق برنامه پیش 
نم��ی رود. ب��رای ای��ن منظور، بهتر اس��ت برای ۴ ت��ا 5 س��اعت از زندگی خود 
برنامه ریزی داش��ته باشید و مابقی را آزاد بگذارید تا بتوانید به کارهای متفرقه و 

شخصی هم رسیدگی کنید.
نداشتن برنامه ریزی

باید در قدم اول نتیجه نهایی را مشخص کنید و برای دستیابی به آن، قدم های 
کوچک مش��خص کرده و به انجام برس��انید. با این راهکار، در بین راه می توانید 
عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار داده و ببینید در جهت درس��تی قرار گرفته اید 
یا نه؛ در صورت نیاز، برنامه ریزی خود را تغییر دهید تا به نتیجه بهتری برسید.

شرکت در جلسات متعدد
ش��رکت در جلس��ات کاری غیرض��روری به بازدهی و موفقیت ش��ما آس��یب 
می رس��اند. ام��روزه ابزاره��ای ارتباط��ی زی��ادی چ��ون ویدئوچت، مس��نجر و 
اپلیکیش��ن های پیام رس��ان وجود دارد و بهتر است برای مس��ائل مهم یا معرفی 

محصوالت و فناوری های جدید جلسه برگزار کنید.
»باب��ی هری��س«، مؤس��س ش��رکت BlueGrace Logistics، در این باره 
می گوید: خیلی از مردم به جلس��ات کاری اهمیت نمی دهند، مگر اینکه دستور 
جلسه برنامه ریزی ش��ده ای وجود داشته باشد و دقیقا مشخص شود چقدر زمان 
نیاز است. هریس پیشنهاد می کند نیمی از زمان تعیین شده برای برگزاری جلسه 

را به فرد متقاضی دهید.
ایده آل گرا بودن

نویس��نده کتاب »Alain de Botton« می گوید، جدا از تنبلی، دلیل اصلی 
طفره رفتن از کار، ترس از این اس��ت که نتوانید وظایف تان را به درس��تی انجام 
دهی��د. او در ادامه گفت: »ما وقتی کاری را ش��روع می کنی��م که ترس از انجام 
ندادن آنها بر ترس بر درست انجام ندادن شان غلبه کند و این کمی از وقت مان 

را می گیرد.«
برای مقابله با تنبلی و طفره رفتن از کار باید دست از ایده آل گرایی برداریم و 

کمتر روی جزییات امور متمرکز شویم.
Businessinsider/ucan :منبع 

عادت های اشتباهی که برای رسیدن به موفقیت، باید دست از آنها برداریم!
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راهکارهای جلب توجه اینفلوئنسرها به کمپین بازاریابی برند
چگونه نظر اینفلوئنسرها را جلب کنیم؟

اینفلوئنسرها بخش قابل توجهی از بار بازاریابی مدرن را بر دوش دارند. این امر به دلیل اعتماد بسیار زیاد کاربران شبکه های اجتماعی 
به توصیه های آنهاست. تفاوت اصلی اینفلوئنسرها با دیگر فعاالن عرصه تبلیغات در دانش معتبر و تخصص شان در حوزه فعالیت شان 
است. به این ترتیب گفته های آنها برای اغلب مشتریان اهمیت دارد. بدون تردید امروزه اینفلوئنسرهای تقلبی به شدت رشد کرده اند. این 
امر موجب بدنامی برخی از حوزه های بازاریابی با همکاری اینفلوئنسرها شده است، اما هنوز هم امکان همکاری با افراد حرفه ای و دارای 
دانش واقعی وجود دارد.  همکاری با افراد تاثیرگذار به برندهای کوچک شانس رقابت با برندهای بزرگ در بازارهای جهانی را می دهد. 
دلیل این امر هزینه بسیار کمتر همکاری با اینفلوئنسرها در مقایسه با سلبریتی هاست. برندهای بزرگ همیشه با پرداخت هزینه های 
باال اقدام به همکاری با سلبریتی ها می کنند. بدون تردید چنین فعالیتی برای اغلب برندها غیرممکن است. بنابراین آنها باید شیوه ای 
متفاوت را در پیش بگیرند.  اغلب برندها در تالش برای همکاری با اینفلوئنسرهای واقعی و دارای اعتبار در شبکه های اجتماعی هستند. 
بدون تردید جلب نظر چنین افرادی به برندمان دشواری های خاص خود را دارد بنابراین ما باید آماده استفاده از استراتژی های مناسب 
به منظور جلب نظر اینفلوئنسرها باشیم، در غیر این صورت هرگز موفق به همکاری با اینفلوئنسر موردنظرمان نخواهیم شد.  نکته جالب 
در زمینه بازاریابی براساس همکاری با افراد تاثیرگذار فعالیت اشتباه بسیاری از برندهاست. به این ترتیب موفقیت در عرصه همکاری با 
اینفلوئنسرها بدل به یکی از مهارت های اصلی در حوزه بازاریابی و حتی مدیریت برند شده است. هیچ شرکتی عالقه مند به سرمایه گذاری 
بر روی همکاری با اینفلوئنسرها و سپس دریافت نتیجه عکس را ندارد. همچنین بسیاری از اینفلوئنسرهای معتبر براساس مقدار مبلغ 
پیشنهادی برندها اقدام به همکاری با آنها نمی کنند. به هر حال در اینجا پای اعتبار اینفلوئنسرها در بین مخاطب ها در میان است بنابراین 
آنها فقط پس از ارزیابی وضعیت برند موردنظر اقدام به همکاری با آنها خواهند کرد.  بدون تردید یکی از نکات مهم در زمینه بازاریابی و 
مدیریت برند مربوط به شیوه های جلب نظر اینفلوئنسرها به کسب و کارمان است. ما باید در این زمینه به شیوه های آزموده شده توجه 
کنیم. دلیل این امر دشواری بسیار زیاد رفع شهرت نامطلوب در زمینه بازاریابی است بنابراین پیشگیری از بروز چنین شهرتی بهترین 

اقدام خواهد بود. در ادامه برخی از نکات مهم در زمینه جلب نظر اینفلوئنسرها برای همکاری با برندمان را مدنظر قرار خواهیم داد. 
1. اهمیت شخصیت برند

بس��یاری از برندها فقط براساس تعداد فالوورهای یک اینفلوئنس��ر اقدام به ارسال پیام همکاری می کنند. این امر موجب دلسردی 
بس��یاری از اینفلوئنس��رهای واقعی می شود. ش��اید برخی از افراد اقدام به تبلیغ هر محصولی کنند، اما افراد تاثیرگذار واقعی فقط در 
زمینه تخصصی شان فعالیت خواهند کرد. این امر اهمیت توجه به نقاط اشتراک برندمان و اینفلوئنسر موردنظر را دوچندان می کند. ما 
فقط باید در تالش برای همکاری با اینفلوئنسرهای مرتبط با برندمان باشیم.  همکاری های موفق در زمینه بازاریابی همیشه براساس 
نقاط اش��تراک برندها، در اینجا برند و اینفلوئنس��ر، صورت می گیرد. هر برند دارای شخصیت منحصر به فردی است بنابراین ما پیش 
از تالش برای همکاری با اینفلوئنس��رها باید ارزش های مهم برندمان را مش��خص کنیم. همکاری با اینفلوئنس��رهای فاقد ارزش های 
برندمان، حتی در صورت تخصص بسیار باالی آنها، اشتباه خواهد بود. ما با هر اقدامی در عرصه بازاریابی نوعی تصویر منحصر به فرد 
از برندمان به اشتراک می گذاریم بنابراین باید توجه ویژه ای به زمینه تخصصی فعالیت برندمان داشته باشیم. در غیر این صورت تصویر 
متناقض و نامناسبی از برندمان در اختیار مخاطب هدف قرار خواهد گرفت.  وقتی ما به ارزش های برندمان توجه داشته باشیم، امکان 
شخصی سازی محتوای بازاریابی و کمپین مشترک مان با اینفلوئنسرها فراهم می شود. ایراد بسیاری از کمپین های مشترک برندها با 
اینفلوئنسرها شباهت نزدیک تمامی شان به یکدیگر است. به این ترتیب مخاطب در عمل توانایی تشخیص کمپین های مختلف را از 
دست می دهد. کمپین های بازاریابی باید با تاکید بر روی ویژگی های منحصر به فرد هر برند و محصوالت شان طراحی شود. در غیر این 
صورت شکست شان در زمینه جلب نظر مخاطب هدف حتمی خواهد بود. متاسفانه بسیاری از برندها بدون توجه به این نکته مهم اقدام 
به همکاری با اینفلوئنسرها می کنند. نتیجه این امر ناکامی مداوم آنها در حوزه بازاریابی است.  راهکار مناسب برای شناسایی شیوه های 
مناس��ب همکاری با افراد تاثیرگذار مراجعه به برندهای حرفه ای و بزرگ و ارزیابی وضعیت فعالیت ش��ان است. این امر بهترین کالس 

آموزشی برای برندهای تازه کار خواهد بود. 
2. ارائه پیشنهاد به صورت حرفه ای

برندها برای جلب نظر اینفلوئنسرها باید ویژگی های برندشان را به خوبی بیان کنند. بدون تردید برندهای بزرگی مانند اپل یا نایک 
نیازی به معرفی دقیق محصوالت شان ندارند. این امر به دلیل ماهیت خاص تولیدات آنها و پوشش رسانه ای وسیع است. بی شک آرزوی 
هر برندی دستیابی به چنین شرایطی است، با این حال اکنون وضعیت کسب و کار ما به طور کامل متفاوت است بنابراین باید نسبت 
به معرفی دقیق و حرفه ای محصول مان توجه کنیم. این امر موجب جلب توجه بسیاری از اینفلوئنسرها به برندها می شود.  امروزه اغلب 
برندها در کسب و کارهای مختلف با رقبای سرسختی مواجه هستند. جلب نظر اینفلوئنسرها در چنین شرایطی بدون ایجاد تمایز میان 
برندمان و آنها امکان پذیر نخواهد بود بنابراین ما باید با دقت هرچه بیشتر نسبت به بهبود عملکرد برندمان در زمینه معرفی محصوالت 
اقدام کنیم. اینفلوئنسرهای حرفه ای اغلب به انتخاب برند طرف قراردادشان براساس بررسی کمپین ها و ویژگی های محصوالت شان توجه 
دارند. این امر برای برندها دارای اهمیت بسیار زیادی است. اگر ما مورد توجه اینفلوئنسرهای حرفه ای قرار نگیریم، جلب توجه شان با ارائه 
پیشنهادهای مالی بیشتر بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین تمرکز ما باید بر روی جلب نظر آنها با ویژگی های منحصر به فرد محصوالت 
و همچنین ارزش های برندمان باشد.  گاهی اوقات برخی از برندها برای نمایش ویژگی های محصوالت شان اقدام به عرضه رایگان برخی 
از آنها به اینفلوئنسرها می کنند. به این ترتیب آنها فرصت کافی برای امتحان کیفیت محصول موردنظر را خواهند داشت. این توصیه 

باید مدنظر اغلب کسب و کارها قرار گیرد. به این ترتیب به جای انتظار برای جلب نظر اینفلوئنسرها دست به اقدامی عملی زده ایم. 
3. ضرورت ایجاد رابطه ای پایدار با اینفلوئنسرها

همکاری مقطعی با اینفلوئنسرها شاید در نگاه نخست جذاب به نظر برسد، اما تاثیرگذاری مدنظر ما را به ارمغان نخواهد آورد. امروزه 
پایداری در زمینه کس��ب و کار اهمیت بس��یار زیادی دارد. برندهایی نظیر اپل به دلیل ثبات باال در زمینه ارائه محصوالت باکیفیت 
دارای شهرت جهانی هستند. این امر در مورد همکاری با اینفلوئنسرهای مشهور نیز صحت دارد. ما باید در تالش برای ایجاد رابطه ای 
پایدار با آنها باش��یم. در غیر این صورت به س��رعت از فهرست عالقه مندی های مشتریان حذف می شویم. این چالش به دلیل حضور 
برندهای مختلف در عرصه کسب و کار روی می دهد بنابراین ما نیاز به طراحی کمپین های بازاریابی به طور مداوم داریم. اشتباه اصلی 
برخی از برندها تلقی فرآیند بازاریابی به عنوان یک امر مقطعی است بنابراین پس از دستیابی به یک یا چند موفقیت دیگر به دنبال 
طراح��ی کمپین بازاریابی نخواهند بود. چنین امری در نهایت موجب کاهش فروش مطلوب ما در بازه های زمانی مش��خص خواهد 
شد. فروش مناسب در بازار کسب و کار در ارتباط با چند عامل مختلف است بنابراین ما باید به بهترین شکل نسبت به ساماندهی 
هماهنگ امور مختلف تالش کنیم. در غیر این صورت حفظ ثبات برندمان غیرممکن خواهد شد.  همکاری نزدیک با اینفلوئنسرها 
بدون ایجاد رابطه ای پایدار دش��وار خواهد بود. ما پس از یافتن اینفلوئنس��ر مناسب با ویژگی های کسب و کارمان باید به طور مداوم 
با وی همکاری کنیم. این امر اعتبار برندمان در نگاه مشتریان را افزایش می دهد. شاید در نگاه نخست بسیاری از برندها مزیت های 
همکاری مداوم با یک اینفلوئنسر را درک کنند. نکته مهم در این میان عالقه اغلب برندها به همکاری با افراد مختلف است بنابراین 
ما با همکاری طوالنی مدت با یک اینفلوئنسر امکان ایجاد تمایز میان کسب و کارمان با دیگران را خواهیم یافت.  همکاری بازاریابی با 
اینفلوئنسرها دشواری های زیادی دارد. گاهی اوقات برند ما برای مدت زمانی طوالنی موفق به جلب نظر آنها نمی شود. در این شرایط 
استفاده از اینفلوئنسر ثابت برندمان مطلوب خواهد بود. این امر به توسعه مداوم کسب و کارمان و بازاریابی پایدار کمک خواهد کرد. 
اگرچه بازاریابی تاثیرگذار سر و صدای بسیار زیادی در بخش های مختلف کسب و کار ایجاد کرده است، اما هنوز  هم فرصت مناسب 
برای استفاده اصولی از این شیوه و ایجاد تمایز میان برندمان با رقبا وجود دارد بنابراین ما باید از فرصت پیش روی به بهترین شکل 

ممکن استفاده کنیم. 
noobpreneur.com :منبع
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قطعا با حذف ای��ن موارد، از تاثیر آن بر بهره وری خود متعجب 
می ش��وید. برای انجام دادن وظایف خود در طول روز، مدت زمان 
مشخصی را در اختیار دارید، اما به نظر می رسد که علی رغم تمام 
تالش ه��ا، باز هم زمان کاف��ی در اختیار ندارید. گاهی اوقات، پس 
از پایان روز به نظر می رس��د که هیچ کاری را به پایان نرسانده اید 
و احس��اس می کنید که بازده کمتری داش��ته اید، اما ش��اید دلیل 
این امر، کمبود زمان نیس��ت؛ بلکه مدل استفاده ما از زمان است. 
بنابراین، به منظور استفاده بهتر از ساعات روز و رسیدن به اهداف، 

از موارد زیر دوری کنید.
1. شبکه های اجتماعی

ش��بکه های اجتماعی می توانند بهره وری شما در ساعات کاری 
را از بین ببرند؛ البته این در ش��رایطی اس��ت ک��ه وظیفه کنترل 
شبکه های اجتماعی جزئی از وظایف روزانه شما نباشد. شبکه های 
اجتماع��ی برای اس��تفاده از ش��بکه، برقراری ارتباط با دوس��تان 
قدیمی و دنبال کردن جدیدترین ترندها، بس��یار مفید اس��ت، اما 
اگر هدف مشخصی از این کارها ندارید و تنها به دنبال موضوعاتی 
ب��رای غیبت کردن و گذران وقت هس��تید، ش��بکه های اجتماعی 
می توانن��د بزرگ تری��ن عامل برای ه��در دادن زمان باش��ند. اگر 
می خواهید حساب های شخصی خود را چک کنید، باید این کار را 

در ساعات استراحت ناهار انجام دهید.

2. جلسه ها
جلس��ه هایی ک��ه در آخرین لحظات برنامه ریزی می ش��وند و یا 
جلساتی که بدون هدف مش��خصی، شکل می گیرند، در هدررفت 
زم��ان و جلوگی��ری از بازده باال نقش اساس��ی دارن��د؛ این نوع از 
جلس��ه ها باعث می ش��وند ک��ه از کار اصل��ی خود ب��از بمانید. به 
جلس��ه هایی که در طول هفته در آن شرکت کرده اید، فکر کنید؛ 
کدام یک از آنها حقیقتا الزامی بوده اند؟ احتماال تعدادی محدودی 
از آنه��ا مفید بوده اس��ت. ب��ه همین منظور، باید »ن��ه« گفتن به 
جلس��ه های غیرضروری را یاد بگیری��د و در عوض، روی کارهایی 
متمرکز ش��وید که باید تا آخر روز به اتمام برسانید. عالوه بر این، 
می توانید بس��یاری از کارها را با یک مکالمه تلفنی س��ریع، انجام 
دهید؛ مجبور نیستید برای هر مسئله کوچک، در جلسه ها شرکت 

کنید.
3. ایمیل ها

نوتیفیکیش��ن های ایمی��ل که هر از چند گاهی روی نمایش��گر 
کامپیوتر ظاهر می ش��وند، احساس اضطراری را ایجاد می کنند که 
گویی باید هرچه س��ریع تر آنها را چک کنید. اگر با ظاهر شدن هر 
کدام از این پیام ها روی نمایشگر، به سراغ آنها بروید، در آخر روز 
متوجه می شوید که هیچ کار مفیدی انجام نداده اید و زمان شما به 
هدر رفته است، چرا که برای تمرکز دوباره روی کار اصلی، به زمان 

نی��از داری��د. اگر منتظر یک ایمیل مهم نیس��تید، پس برای چک 
کردن آنها یک برنامه زمانی مش��خص کنید؛ برای مثال می توانید 
در س��اعت های اس��تراحت ناهار، در طول صبح و یا بعدازظهرها، 
به بررس��ی ایمیل ها بپردازید. ترجیح��ا برای چک کردن پیام های 

گوشی همراه نیز از همین برنامه استفاده کنید.
4. انجام دادن چندین کار به صورت همزمان

ش��اید تعجب کنید، اما حقیقت دارد که انجام دادن چندین کار 
ب��ه صورت همزمان می تواند در از بین بردن بهره وری ش��ما نقش 
اساس��ی داشته باش��د. این مورد را با یک مثال بیان می کنیم: اگر 
همزم��ان با انج��ام دادن کار اصلی، ایمیل های خ��ود را نیز چک 
کنید، متوجه می شوید که برای تکمیل هر کدام از آنها، در مقایسه 
با حالتی که آنها را به صورت مجزا انجام می دهید، زمان بیشتری 
ص��رف کرده اید. به بیان دیگر، زمان بیش��تری را ه��در داده اید. با 
انج��ام دادن چندین کار به صورت همزم��ان، باید تمرکز و توجه 
خود را بین چندین کار تقس��یم کنید و از آنجایی که برای انجام 
دادن ه��ر کدام از آنها، تمرکز و توج��ه کمتری را صرف کرده اید، 
در نتیجه، برای به اتمام رس��اندن آنها به زمان بیشتری نیاز دارید. 
کاره��ا را به صورت جداگانه انجام دهید و زمانی که یکی از کارها 

را به انتها رساندید، به سراغ کار دیگر بروید.
Entrepreneur/ucan :منبع 

4 چیزی که زمان را هدر می دهند و باعث کاهش بهره وری می شوند

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
ترجمه: علی آل علی


