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ماجرای تعطیلی یا بازگشایی دوباره واحدهای تولیدی و صنفی به کجا رسید؟

زورآزمایی 2 وزارتخانه
فرصت امروز: خبرهای متناقضی از ادامه تعطیلی یا بازگشایی مجدد واحدهای صنفی و تولیدی به گوش می رسد و 
همین امر به ابهام ها در این باره افزوده است. اختالف نظر دو وزارتخانه صنعت و بهداشت درباره تعطیلی یا بازگشایی 
واحده��ای تولیدی پ��س از ایام تعطیالت عید، مهم تری��ن دغدغه مردم در این روزها اس��ت و اخبار متناقض باعث 
سردرگمی و سرگردانی افکار عمومی شده است. در روزهای گذشته نامه ای از سوی حسین مدرس خیابانی، قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع »عدم وقفه در کار و تولید کشور« منتشر شد که ابهام کارمندان برای حضور 
در محل کار خود را بیش��تر کرد، اما وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی دراین باره به رئیس جمهور گالیه کرد؛ 
اگرچه قبال هم حس��ن روحانی گفته بود که تولید تعطیلی بردار نیس��ت؛ چالش��ی که می توان از آن به زورآزمایی دو 
وزارتخانه تعبیر کرد. دهم فروردین ماه بود که رئیس جمهور در نشست هیات دولت گفت: »ما نمی توانیم تولید را در 
کشور تعطیل کنیم. ما نمی توانیم تولید مواد غذایی و بهداشتی و یا توزیع آنها را تعطیل کنیم. تعطیلی این بخش ها 

امکان پذیر نیست. مدیریت جامعه برای ما این است که سالمت، تولید و امنیت جامعه برای ما اصل است...

بیکاری همچنان مهم ترین ابرچالش اقتصاد ایران است

وضعیت بازار کار در سال 98
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توصیه های صندوق بین المللی پول به دولت ها برای مدیریت بحران کرونا

کرونا به مثابه جنگ

یادداشت
 سیاست گذاری اقتصادی

در دوران کرونا

خانه نش��ینی  و  کرون��ا  وق��وع 
فعالیت های  افت ش��دید  اجباری، 
اقتص��ادی را موجب ش��ده اس��ت 
 .)economic slowdown(
طبیعی اس��ت که انتظ��ار می رود 
سیاس��ت گذار، واکنش��ی ب��ه این 
وضعیت داش��ته باش��د،  ام��ا این 
سیاس��ت ها بای��د چگونه باش��د و 
برای دوره ه��ای زمانی کوتاه مدت، 
چ��ه  درازم��دت  ی��ا  میان م��دت 

تفاوت هایی خواهد داشت؟
روش��ن اس��ت که سیاست های 
کوتاه مدت )چن��د ماه(، میان مدت 
)ت��ا یک س��ال( و بلندمدت )چند 
س��ال( باید متفاوت باشد. اگر این 
پدی��ده خیلی موقت باش��د )چند 
م��اه( بای��د سیاس��ت هایی ب��رای 
مختل��ف  بخش ه��ای  ت��اب آوری 
جامع��ه اتخاذ ک��رد، ام��ا اگر این 
ویروس دو یا چند سال فعال بماند 
و یافت��ن واکس��ن آن خیلی طول 
باید سیاس��ت های دیگری  بکشد، 
برای ت��اب آوری کل اقتصاد اتخاذ 

کرد.
در س��طح کالن با ی��ک پدیده 
متعارف مواجه هس��تیم و آن این 
اس��ت که به دلیل کاهش مصرف 
خان��وار ب��ه دلی��ل س��فر نرفتن، 
کالس زبان نرفتن، جابه جانش��دن 

و خریدنک��ردن، تقاضای 
3کل به شدت کاهش...
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فرصت امروز: بازار سرمایه در سال 98 از همه بازارها جلوتر بود و روی خوشی 
به سهامداران نشان داد. پس از آنکه بازارهای ارز، طال و مسکن با تورم باال مواجه 
شدند، بازار سرمایه مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفت. شاخص بورس در سال 
98 بارها رکوردشکنی کرد و ارقام جدیدی را به ثبت رساند. رشد شاخص بورس، 
خیلی ها را به دنیای س��هام عالقه مند کرده و س��رمایه گذاران جدیدی از س��ایر 
بازارها به س��وی این بازار آمده اند. این بازار نسبت به سه بازار ارز، طال و مسکن 
ریس��ک باالتری دارد که در دو دهه گذشته بارها ثابت شده است. همان طور که 
صعود ارزش جاری بورس با ۱۴۴ میلیارد دالر در آذر ۱۳9۲ و سقوط آن با ۷۳ 
میلیارد دالر در آذر ۱۳9۴ رقم خورد، امکان سقوط این چنینی پس از صعودهای 
اخیر نیز وجود دارد. این میزان ریس��ک، مان��ع از ورود گروه های غیرحرفه ای به 
این بازار می ش��ود. برآوردهای آماری نشان می دهد میانگین ماهانه ارزش جاری 
بورس در س��ال های ۱۳9۵ و ۱۳9۶ با احتساب دالر بازار آزاد، 88 میلیارد دالر 
بود. با وقوع ش��وک ارزی و س��قوط ارزش پول ملی، ارزش جاری بورس به ۴8 
میلی��ارد دالر در میانه س��ال ۱۳9۷ تنزل یافت. از ابتدای س��ال ۱۳98، ارزش 
ج��اری ب��ورس خود را با ارزش ریال تعدیل ک��رد و در دهم مهر ۱۳98 به ۱۰۵ 

میلیارد دالر صعود کرد.
شاخص کل بورس در ابتدای فروردین 98 معادل ۱۷8 هزار و ۶۵9 واحد بوده 
اس��ت. این شاخص تا پایان ش��هریور 98 به عدد ۳۰۲ هزار و ۶۵9 واحد رسید. 
این اعداد نش��ان می دهد که بازار س��رمایه در ش��ش ماهه اول س��ال، ۶9درصد 
بازدهی داش��ته اس��ت. در نیمه دوم س��ال هم روند صعودی ب��ورس ادامه پیدا 
کرد هرچند در میانه های پاییز اندکی افت در نمودار ش��اخص کل ایجاد ش��د، 
اما بار دیگر اوج گیری آن از س��ر گرفته ش��د تا اینکه در ۲8 دی ماه کانال ۴۰۰ 
هزار واحد نیز فتح ش��د. زمس��تان ب��رای بورس خوش یمن بود چ��ه اینکه روند 
صعودی قیمت س��هام ادامه پیدا کرد و تا ۲8 بهمن به ۴۷8 هزار واحد رس��ید. 
این ش��اخص مشخص می کند که میان همه بازارهای رایج طی این دوره زمانی، 
بورس بیش��ترین بازدهی نقطه به نقطه را به نام خود ثبت کرده است. این ارقام 
نش��ان می دهد ک��ه بازدهی بازار س��رمایه در ۱۱ ماهه س��ال 98 به ۱۶۶درصد 

رسیده است.
با اینکه ش��اخص بورس رش��د قابل توجهی را در سال 98 تجربه کرد، اما این 
هراس همواره در دل س��هامداران وجود دارد که دوران س��قوط نیز سر برسد و 
ش��رایط تغییر کند، همان گونه که قبال چنین تجربه ای اتفاق افتاده اس��ت. در 
شوک ارزی پیشین نیز ارزش جاری بورس به کمتر از ۵۰ میلیارد دالر در میانه 
سال ۱۳9۱ سقوط پیدا کرد. در سال ۱۳9۲ ارزش جاری بورس خود را با ارزش 
ریال تعدیل کرد، اما تحت تأثیر فعالیت های سفته بازانه به ۱۴۴ میلیارد دالر در 
آذر ۱۳9۲ صع��ود کرد. پس از این نقطه اوج تاریخ��ی ارزش جاری بازار بورس 
رو به افول نهاد و در نیمه س��ال ۱۳9۴ به حدود نصف آن تنزل یافت. س��اختار 
بورس تهران که نزدیک به 8۰درصد ارزش آن شامل بنگاه های شبه دولتی است 
و توسط دولت اداره می شود با ماهیت بازار سرمایه مدرن تفاوت های زیادی دارد، 

بنابراین روندهای آتی می تواند متفاوت از انتظارات باشد.
در همین ارتباط، سیدرضا اعجازی در گفت و گو با ایرنا، به چشم انداز معامالت 
بورس در سال 99 اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه از سال 9۶ تحت تاثیر برخی 
از عوامل مانند تورم و افزایش نرخ ارز وارد فاز صعودی شد که این روند تا پایان 
س��ال 98 ادامه داش��ت، اما حاال فعاالن بورس نگران روند معامالت این بازار در 

سال جدید و مشخص شدن مسیر اصلی این بازار هستند.
او با تاکید بر اینکه رشد بازار سرمایه در کشور از اواسط سال 9۶ آغاز و تا پایان 
سال 98 ادامه دار بود، گفت: این اتفاق تحت تاثیر دو عامل درون زا و برون زا رخ 
داد؛ توسعه تولید و فروش محصوالت شرکت های حاضر در بورس و تغییرات نرخ 

فروش به واس��طه تغییر کیفیت محصوالت تولیدشده به عنوان عوامل درون زا و 
مس��ائلی مانند تورم، نرخ ارز و نرخ های جهانی ب��ه عنوان عوامل برون زا بر روند 

صعودی بازار سرمایه تاثیرگذار بودند.
این کارشناس اقتصادی، نرخ ارز را به عنوان اصلی ترین عامل رشد بازار سرمایه 
در دو س��ال اخیر عنوان کرد و افزود: در دو س��ال گذشته شاهد تعداد محدودی 
از شرکت ها بودیم که به واسطه فعالیت هایی که در دستور کار قرار دادند توسعه 
پیدا کردند؛  باقی ش��رکت ها به دلیل رش��د نرخ ارز با افزایش سودآوری ریالی و 

رشد ارزش سهام خود در بازار مواجه شدند.
وی با بیان اینکه نرخ دالر در سال های 9۶ تا 98 تحت تأثیر تحریم ها، افزایش 
ریسک های سیاسی و وضعیت نابسامان بودجه دولت با رشد چهار برابری همراه 
ش��د، گفت: نرخ فروش ش��رکت ها به دلیل تاثیرپذیری از نرخ ارز و دیگر عوامل 
مانن��د نرخ های جهانی دچار تغییراتی ش��دند که بر روند اصل��ی معامالت بازار 

تاثیرگذار بودند.
به گفته او، به نظر می رسد نرخ ارز در کنار عواملی مانند رشد حجم نقدینگی، 
افزایش تحریم ها، بحران صندوق های بازنشس��تگی کشور و کسری بودجه دولت 

همچنان صعودی باشد.
وی با بیان اینکه پیش بینی ها برای متوسط نرخ دالر نیمایی در سال جاری از 
۱۴ تا ۱۶ هزار تومان خواهد بود، افزود: این اتفاق بدان معنا اس��ت که نرخ دالر 
نیمایی در سال 99 نسبت به میانگین قیمتی در سال 98 که ۱۲ هزار تومان بود 

رشد ۱۷درصدی را تجربه کند.
اعجازی با تاکید بر اینکه عمده رشد نرخ ارز در داخل کشور به واسطه اثرگذاری 
تحریم ها بر س��اختار درآمدی دولت رخ داده است، گفت: هرگونه سیگنال مثبت 
از کاهش ریسک سیاسی باعث تعدیل نرخ دالر تا محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان 

می شود که چنین اتفاقی در مراحل اول اثر منفی بر بازار سرمایه می گذارد.
او رش��د شاخص بورس در س��ال 99 را وابسته به قیمت ارز و نرخ های جهانی 
دانست و گفت: نرخ ارز زمینه رشد بازار سرمایه از سال 9۶ تا 98 را فراهم کرد، 
بنابراین کاهش نرخ دالر می تواند باعث کمرنگ تر ش��دن عامل اصلی رش��د این 
بازار ش��ود. تا چند وقت گذش��ته کاهش نرخ جهانی به واس��طه جهش نرخ ارز 
جبران می ش��د، اما زمانی که کاهش نرخ های جهانی از حد معقول بیشتر شود، 

بخش مهمی از اثر و مزیت نرخ ارز خنثی خواهد شد.
به اعتقاد اعجازی، در چنین ش��رایطی دیگر فاکتورهای اثرگذار بر س��ودآوری 
شرکت ها که تا پیش از این به واسطه رشد نرخ ارز نادیده گرفته می شدند، بیشتر 
مورد توجه قرار خواهند گرفت و شرکت ها با کاهش سودآوری همراه می شوند.

وی با بیان اینکه نقدینگی تزریق شده به بازار سرمایه از دیگر عوامل تاثیرگذار 
بر روند بازار اس��ت، گفت: رکود موجود در کس��ب و کارها و بازارهای موازی به 

عنوان اصلی ترین عوامل در ورود نقدینگی بازار سرمایه محسوب می شود.
مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار با بیان اینکه ایجاد سیگنال مثبت از کاهش 
ریس��ک های سیاسی،  کمکی در راستای باز ش��دن قفل رکود در کسب و کارها 
خواهد بود، گفت: این موضوع می تواند زمینه هدایت س��رمایه های واردش��ده به 

بازار سرمایه را به بیرون از این بازار فراهم کند.
به گفته اعجازی، امروز به واس��طه شیوع ویروس کرونا یک اتحاد جهانی برای 
مبارزه با این ویروس ش��کل گرفته و چند کشور خواستار لغو تحریم های آمریکا 
علیه ایران هس��تند، اما با ای��ن حال داده های قوی برای لغو س��اختاری تحریم 
در س��ال 99 مشاهده نشده اس��ت.   خبرهای مخابره شده از بازار جهانی نیز به 
گونه ای اس��ت که همگان به بحران کرونا پی برده اند و اعتقاد راس��خ به زودگذر 
بودن این بحران دارند. با خبرهای مثبت از کنترل این ویروس دوباره شاهد سیر 
صعودی بازار جهانی برای رسیدن به نرخ های پیش از بحران کرونا خواهیم بود.

بازار سرمایه رکوردهای بی سابقه ای در سال گذشته خلق کرد

چشم انداز بورس در سال 99
غوغای بورس به سال 99 کشیده شد

رکوردشکنی 20 هزار واحدی شاخص بورس
فرصت امروز: معامالت بازار سرمایه در نخستین روز از هفته سوم فروردین ماه، با رکوردشکنی ۲۰ هزار واحدی شاخص کل 
به پایان رس��ید و برای اولین بار به کانال ۵۶۷ هزار و ۶۰۱ واحد صعود کرد تا س��هامداران شاهد ثبت یک رکورد غافلگیرکننده 
در ابتدای س��ال 99 باش��ند. ش��اخص کل در روز گذشته ۲۰ هزار و پنج واحد رشد داشت و در نهایت به رقم ۵۶۷ هزار و ۶۶۴ 
واحد رسید. همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۵ هزار و 88۵  واحد رشد به ۲۰۱ هزار و 8۷  واحد و شاخص قیمت )هم وزن( 

با ۳هزار و 9۱۵ واحد افزایش به ۱۳۳ هزار و ۷8۴ واحد رسید.
در معام��الت این روز بیش از ۷ میلیارد و ۶ میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش ۵۳ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال 
داد و س��تد ش��د. از میان ۳۱۶ نماد مثبت و ۳۵ نماد منفی، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و ۱9۴ واحد، 
ف��والد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با یک ه��زار و ۵۲ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۷8۵ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۶۲۳ 
واح��د، معدن��ی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۶۰۵ واحد و پتروش��یمی پارس )پارس( با ۵۷۳ واحد، بیش��ترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص کل داشتند.
در مقابل نیز نمادهای گلوکوزان )غگل( با ۳8 واحد، شیشه و گاز )کگاز( با ۱۵ واحد و فرآورده های نسوز پارس )کفپارس( با 
۱۲ واحد از جمله گروه هایی بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند. همچنین نمادهای بانک ملت، بانک تجارت، گلوکوزان، 
س��المین، پاالیش نفت اصفهان، توس��عه معادن و فل��زات و بانک صادرات ایران از جمله نماده��ای پربیننده دیروز بودند. گروه 
شیمیایی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۳۳8 میلیون و ۱۰۱ هزار برگه سهم 

به ارزش ۵ هزار و 9۵۱  میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۰۴ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۷ هزار و ۲۲۵  واحد ثابت ماند. در این بازار ۲میلیارد 

و ۵۷۶ میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۲۴ هزار و 8۵۱  میلیارد ریال داد و ستد شد.
بیشترین تاثیر مثبت را در بین تمامی نمادها، نماد پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، هلدینگ 
صنای��ع معدنی خاورمیانه )میدک��و(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروش��یمی تندگویان 
)شگویا( و صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا( بر شاخص این بازار داشتند.  همچنین نماد بهمن دیزل )خدیزل(، کلر پارس 

)کلر( و آسیا سیر ارس )سبزوا(، هم مانع از رشد بیشتر شاخص فرابورس شدند.
در همی��ن زمینه، امیرعلی امیرباقری، کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: همچنان انتظار م��ی رود در روزهای آتی جریان ورود 

نقدینگی از سوی حقیقی ها به بازار ادامه داشته باشد و گروه هایی با محوریت صنایع داخلی باعث رشد بازار خواهند شد.
امیرباقری در گفت و گو با ایرنا به ادامه جریان ورود نقدینگی از س��وی حقیقی ها به س��مت بازار س��رمایه اش��اره و افزود: در 
معامالت پنج روز ایام نوروز، ورود مثبت نقدینگی در گروه هایی مانند بانک و گروه صنایع داخلی باعث رشد کلیت بازار شد. در 
نبود بازارهای رقیب مانند بازار ارز و طال انتظار می رود کماکان ورود سرمایه های خرد به سمت بازار سرمایه ادامه داشته باشد.

او با تاکید بر نوس��ان ناش��ی از شیوع ویروس کرونا در بازار جهانی گفت: قیمت نفت تاثیر خود را بر بازار سرمایه نشان داد و 
انتظار می رود قیمت نفت با افزایش و در نهایت ثبات نسبی همراه شود که این موضوع می تواند تاثیر مثبتی را بر بازار سرمایه 
ایجاد کند. اکنون چنین درایتی ایجاد ش��ده که وابس��تگی اقتصاد کش��ور به درآمدهای نفتی از بین برود و به طور عمده بحث 
صادرات در مقوله محصوالت پتروشیمی، صنعتی و معدنی قرار گیرد؛ بنابراین از این لحاظ  نگرانی خاصی اقتصاد کشور و بازار 

سرمایه را تهدید نمی کند.
امیرباقری با بیان اینکه سهام کامودیتی محور با توجه به ثبات موجود در بازارهای جهانی به نقاط جذابی برای خرید می رسد 
که این موضوع به عنوان اتفاقی مثبت برای بازار تلقی می شود، گفت: همگام با ریزش های صورت گرفته در بازار جهانی تعدادی 
از س��هامی که تاثیرپذیر از قیمت کامودیتی ها بودند با افت روبه رو ش��دند و به نقاط جذابی برای خرید رس��یدند. در این زمان 

شاهد خروج سرمایه های وارد شده به گروه های رشدیافته و ورود آن به گروه های اصالح شده خواهیم بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه خاطرنشان کرد: در صورتی که قرار باش��د همه بازار همسو با یکدیگر رشد و یا افت کنند دیگر 
گزینه جذابی برای س��رمایه گذاری وجود نخواهد داش��ت و در پایان س��رمایه ها به بیرون از بازار سرمایه هدایت می شوند که در 

این زمان با جریان نقدینگی منفی روبه رو خواهیم شد.
او ب��ا اش��اره به اینکه بازار در می��ان مدت و بلندمدت جذابیت خ��ود را برای خرید حفظ می کند، گف��ت: حقوقی ها نباید با 
عرضه های بی مهبای خود فش��اری مضاعف را به بازار وارد کنند. توصیه ما به س��هامداران تحلیل س��هام مدنظر و جلوگیری از 
خرید صنایعی است که رشد چندین برابری داشتند و به طور عمده سرمایه خود را وارد سهامی کنند که از چشم انداز تحلیلی 

روشنی برخوردارند.
به گفته وی، جریان نقدینگی نباید مبنای س��رمایه گذاری افراد قرار گیرد زیرا این موضوع همیش��ه مثبت نخواهد بود و در 
صورتی که جریان نقدینگی منفی ش��ود در آن زمان تحلیل درس��ت تنها چیزی است که می تواند سرمایه سهامداران را از خطر 

نجات دهد.
 امیرباقری به ریسک و خطراتی که سرمایه گذاری در بازار سرمایه را مورد تهدید قرار داده است، اشاره کرد و گفت: نقدینگی 
در وضعیت کنونی به عنوان مهم ترین ریس��ک موجود محس��وب می ش��ود، اگر به هر دلیلی جهت جریان ورود  نقدینگی تغییر 

کند، بازار در برخی از نمادها که رشدهای پرقدرت داشتند با مشکل مواجه خواهد شد.
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فرصت امروز: چند روزی اس��ت که ش��مار مبتالیان به ویروس کرونا ار مرز یک 
میلیون نفر در جهان گذش��ته است و به نظر می رسد هیچ چیزی نمی تواند جلوی 
پیشروی این ویروس مهلک را بگیرد. نسل جدید کروناویروس نه تنها اقتصاد و کسب 
و کار بلکه س��بک زندگی انسان را نیز تحت الش��عاع قرار داده و به نقطه عطفی در 

مرزبندی جهان به عصر ماقبل و مابعد خود تبدیل شده است.
در همی��ن ح��ال، صندوق بین المللی پ��ول در تازه ترین گزارش خ��ود با عنوان 
»سیاس��ت های اقتصادی برای مبارزه با جنگ کووید-۱9« به بررسی بحران کرونا 
پرداخته و همانطور که از عنوان این گزارش برمی آید، کرونا را به مثابه جنگ تحلیل 
کرده اس��ت. صندوق بین المللی پول در این گزارش، سیاس��ت هایی را که دولت ها 
می توانند برای مدیریت این بحران به کار گیرند، برشمرده و به دولت ها توصیه کرده 
ک��ه بای��د بتوانند برای ممانعت از ایجاد اختالل در زنجی��ره تأمین، از بروز تورم در 

مرحله اضطرار )قرنطینه( و بهبود جلوگیری کنند.
ب��ه اعتقاد صندوق بین المللی پول، بحران کرونا، بحرانی همانند س��ایر بحران ها 
نیس��ت و به نظر می رسد بیش��تر از هر چیز به یک جنگ شباهت دارد؛ همچنانکه 
ش��هروندان به واس��طه آن می میرند و متخصصان حوزه درم��ان و دارو نیز در خط 
مقدم آن ایس��تاده اند. همچنین کس��انی که در بخش خدمات مشغول به فعالیت 
هس��تند نظیر فعاالن بخش »توزیع مواد غذایی« در ش��بانه روز و در پشت جبهه 
تالش می کنند تا خدمات ضروری و موردنیاز جامعه در دس��ترس ش��هروندان قرار 
گیرد. البته در این جنگ س��ربازهای پنهانی هم حضور دارند؛ یعنی همان ها که در 
خانه ه��ای خود با این بیماری فراگیر مبارزه می کنند و نمی توانند در فرآیند تولید 

مشارکت داشته باشند.
گسترش نقش دولت در اقتصاد در هنگامه بحران

در جنگ ها معموال هزینه گسترده ای که برای تسلیحات نظامی به کار می رود، به 
تحریک فعالیت های اقتصادی می انجامد. همچنین تالش ها بر تضمین ارائه خدمات 
اساس��ی به مردم استوار است. به طور کلی، شرایط جنگی بسیار پیچیده است، اما 
یک ویژگی مشخص و بارز دارد و آن، گسترش نقش دولت در اقتصاد است. صندوق 
بین المللی پول معتقد اس��ت که میزان موفقیت در مدیریت بحران به سیاست های 

اتخاذشده بستگی دارد.
این نهاد بین المللی در گزارش خود، عملکرد دولت در جریان بیماری کرونا را در 
دو فاز دسته بندی کرده و در توضیح فاز نخست آن با عنوان »اپیدمی کرونا به مثابه 
جنگ« می نویس��د: فعالیت های اقتصادی هم اکنون به خاطر حفظ جان شهروندان 
به ش��دت کاهش یافته اس��ت و این وضعیت دس��ت کم بین سه تا ش��ش ماه ادامه 

خواهد داشت.
صن��دوق بین المللی پول س��پس در توضیح فاز دوم عملک��رد دولت در جریان 
بیماری کرونا اعتقاد دارد که این بیماری در نهایت مدیریت می شود و ادامه می دهد: 
این بیماری همه گیر باالخره به وس��یله دارو و واکسن کنترل می شود، اما همچنان 
با درصد تخریب کمتری ادامه دار خواهد بود. در نتیجه به مرور محدودیت های وضع 

ش��ده بر جامعه برداشته می ش��ود و در این صورت ممکن اس��ت اقتصاد سریعا به 
عملکرد خود بازگردد. البته س��رعت بهبودی به سیاس��ت های اعمال شده در حین 
فراگیری کرونا بستگی دارد. اگر سیاست ها بتوانند در جامعه این اطمینان را ایجاد 
کنند که کارگران ش��غل خود را از دس��ت نمی دهند، مستأجران از خانه های خود 
اخراج نمی شوند، ش��رکت ها ورشکسته نمی شوند و کسب و کارها نجات می یابند، 
در این صورت، روند احیا با س��رعت بیش��تری صورت می گیرد. این چالشی بزرگ 
برای اقتصادهای قدرتمند دنیاست؛ همان کشورهایی که به راحتی می توانند حتی 
در ص��ورت عدم افزایش درآمد، هزینه های اضافه ش��ده خ��ود را تأمین مالی کنند. 
این امر البته برای اقتصادهای کوچک چالش برانگیزتر اس��ت، چراکه این کش��ورها 
با فرار س��رمایه روبه رو بوده و برای تأمین مالی هزینه های حاصل از کرونا به کمک 

کشورهای دیگر احتیاج دارند.
تفاوت بحران کرونا با بحران های اقتصادی قبل

صندوق بین المللی پول، تفاوت بحران کرونا با سایر بحران های اقتصادی پیشین 
را این گونه بیان کرده اس��ت: برخالف س��ایر بحران های اقتصادی، این افت تولید با 
تقاضا هدایت نمی ش��ود، بلکه این نتیجه اقدامات غیرقابل اجتنابی اس��ت که برای 
جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری به کار می رود. در نتیجه سیاست های اقتصادی 
نباید جهت تحریک تقاضا به کار بیفتد. حداقل اینکه اکنون و به صورت فوری این 

سیاست ها به کار نمی آیند. 
به گفته صندوق بین المللی پول، سیاس��ت های اقتصادی اکنون سه هدف دارند: 
ابتدا اینکه عملکرد بخش های اساسی باید تضمین شود. منابع موردنیاز جامعه برای 
آزمایش و درمان در برابر کووید ۱9 باید تقویت ش��ود، همانند خدمات بهداش��تی 
منظ��م، تولید و توزیع م��واد غذای��ی و... همچنین مراقبت ه��ای الزم برای حفظ 
زیرساخت های ضروری مانند آب و برق باید صورت گیرد. این مورد می تواند شامل 
اقدام��ات مداخله گرانه  دولت جهت تأمین منابع کلیدی موردنیاز از جمله کاالهای 

اساسی نیز باشد.
صندوق بین المللی پول سپس در ادامه گزارش خود به ذکر مثال هایی برای این 
اهداف س��ه گانه می پردازد و می گوید: به عنوان مثال، توقیف زودهنگام ماسک های 
پزش��کی در فرانسه و فعال کردن تولیدات دفاعی در آمریکا برای اطمینان از تولید 
تجهیزات پزش��کی از جمله مواردی اس��ت که توس��ط دولت صورت گرفته است. 
سهمیه بندی، کنترل قیمت و راه اندازی قوانین در مقابل احتکار نیز ممکن است در 
شرایط کمبود شدید ضروری باشد.  از سوی دیگر، ارائه منابع کافی به خانوارهایی 
که از بحران ویروس کرونا آس��یب دیده اند، اقدامی مهم اس��ت. خانوارهایی که به 
صورت مستقیم و غیرمس��تقیم درآمد خود را در اثر آسیب کرونا از دست داده اند، 
نیازمند حمایت دولت هس��تند. ای��ن حمایت باید این گونه باش��د که افراد ضمن 
ماندن در خانه جهت حفظ س��المتی خود و کنترل بیماری، شغل خود را از دست 
ندهند، مزایای تخصیص داده ش��ده به بیکاران افزایش یابد، تخصیص منابع برای 

خوداشتغالی افراد و همچنین افراد بدون شغل انجام شود.

صندوق بین المللی پول در ارتباط با هدف س��وم سیاس��ت های اقتصادی نیز با 
تأکید بر اینکه سیاس��ت های به کار رفته توس��ط مجموعه حاکمیت باید در جهت 
ثبات وضعیت پیش از کرونا باشد، ادامه می دهد: سیاست های دولت باید جهت قوام 
بخشیدن به روابط از پیش شکل گرفته میان کارگران و کارفرمایان، تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان، وام دهندگان و وام گیرندگان باشد تا بالفاصله بعد از اتمام شرایط 
اضطراری، کارها از س��رگرفته ش��ود. اکنون تعطیلی ش��رکت ها باعث معلق ماندن 
پروژه های بلندمدت تولیدی شده است. همچنین بروز اختالل در بخش مالی باعث 
افزایش بهم ریختگی در اقتصاد خواهد ش��د. دولت ها همچنین باید در این شرایط 
حمایت های متناسب را از بنگاه های خصوصی برقرار کنند؛ از جمله این حمایت ها 
می توان به یارانه دستمزد اشاره کرد. همچنین برنامه ارائه وام از دیگر اقداماتی است 
که دولت ها باید در جهت حفظ بخش خصوصی انجام دهند. در همین راستا اکنون 
اتحادیه اروپا تزریق س��رمایه به بخش خصوصی را از س��ر گرفته است. اگر چنانچه 
بحران بدتر ش��ود می توان تأسیس یا گسترش ش��رکت های بزرگ دولتی را جهت 
حمایت از شرکت های خصوصی دچار اختالل شده در دستور کار قرار داد. این اقدام 

در جریان »رکود بزرگ« نیز در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته بود.
تا چه زمانی مداخله  دولت در اقتصاد توجیه دارد؟

صندوق بین المللی پول در پاس��خ به این س��وال که مداخله  دولت تا چه زمانی 
توجیه دارد، می گوید: مداخله دولتی در زمان بحران، تا ش��رایطی که این وضعیت 
پایدار اس��ت، توجیه می ش��ود. اما باید این مداخالت در ش��رایط کامال شفاف و با 
ارائ��ه اطالعات دقیق صورت گیرد. همچنین باید ش��رایط الزم در تخصیص منابع 
ب��ه گروه های هدف موردنظر برقرار باش��د. از جمله در حمایت مال��ی از خانوارها، 
مشاغل و بخش مالی و... به عنوان نمونه، اگر وام های یارانه ای به یک شرکت بزرگ 
تخصیص داده می ش��ود باید بر حفظ اشتغال ایجادشده در شرکت و محدودشدن 
پاداش مدیرعامل تأکید ش��ود. صندوق بین الملل��ی پول در پایان این گزارش 
ب��ه چالش هایی که حضور پررنگ دولت در اقتصاد ایجاد می کند، پرداخته 
و می نویس��د: به هر حال اقدامات دولت ها برای بهبود عملکرد پروسه احیا 
چالش هایی را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، سطح بدهی عمومی 
افزای��ش می یابد و حض��ور دولت در اقتصاد پررنگ تر می ش��ود، اما نیل به 
موفقیت در سیاس��ت های فاز اول، می تواند این اطمینان را ایجاد کند که 
اقتصاد به عملکرد عادی خود برگردد. در این صورت، اقدامات مالی تحریک 
تقاض��ا هم مؤثر خواهد بود، چراک��ه افراد اجازه پیدا می کنند که خانه های 
خ��ود را ترک کرده و به کار برگردند. اکنون دولت ها باید بتوانند به منظور 
جلوگیری از ایجاد اختالل در زنجیره تأمین، از بروز تورم در مرحله اضطرار 
)قرنطین��ه( و بهبود جلوگیری کنند. اگر اقدامات مربوط به کنترل بیماری 
و مدیریت آسیب های ناش��ی از آن موفقیت آمیز باشد پس از پایان بحران 
می توان بر سیاست های محرک مالی تأکید کرد. در چنین شرایطی زمینه ها 

برای خروج دولت از اقتصاد هم فراهم می شود.

توصیه های صندوق بین المللی پول به دولت ها برای مدیریت بحران کرونا

کرونا به مثابه جنگ

رئیس صندوق بین المللی پول، بح��ران کنونی کرونا را به مراتب بدتر و 
شدیدتر از بحران مالی سال ۲۰۰8 توصیف کرد و گفت هیچ وقت در طول 
تاریخ صندوق بین المللی پول ندیده بودم که اقتصاد جهان اینگونه ساکن 

شود و در چنین رکودی فرو برود.
به گزارش سی ان بی سی، کریستالینا جورجیوا که در یک نشست خبری 
در مقر س��ازمان جهانی بهداشت حضور یافته بود، افزود: این تاریک ترین 
ساعات بشریت است و با توجه به این تهدید بزرگ الزم است تا همه ما با 
همدیگر متحد ش��ویم و از شهروندان آسیب پذیر محافظت کنیم؛ برهه ای 
که ایس��تادگی، اتحاد و محافظت از آسیب پذیرترین شهروندان را از جانب 

ما می طلبد.
در ش��رایطی ک��ه ش��مار مبتالیان به وی��روس کرونا در جه��ان از مرز 
یک میلی��ون نفر نیز عبور کرده، جورجیوا از همکاری مش��ترک صندوق 
بین المللی پول با بانک جهانی و س��ایر نهادهای پول��ی برای برون رفت از 
بحران خبر داد و از کش��ورهای توس��عه یافته خواس��ت تا بیشتر از قبل از 

کشورهای در حال توسعه حمایت کنند.  
به گفته او، صندوق بین المللی پول به  منظور تس��کین و تعدیل عواقب 
اقتصادی ناش��ی از ش��یوع کرونا در حال همکاری با بانک جهانی و سایر 
مؤسس��ات مالی بین المللی اس��ت. جورجیوا همچنین گفت که این نهاد 
جهانی، بانک های مرکزی کش��ورهای توسعه یافته را تشویق می کند تا از 

اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه حمایت کنند.
به گفته رئیس صندوق بین المللی پ��ول، دغدغه اصلی در بحران کرونا 
این است که به روند تأمین اعتبار و کمک به کشورها به ویژه اقتصادهای 

نوظهور و کش��ورهای درحال توسعه، سرعت ببخش��یم؛ کشورهایی که با 
نیازمندی های قابل توجه و فزاینده ای مواجه هستند.

او با اش��اره به در اختیار داش��تن یک تریلیون دالر منابع مختلف مالی 
توس��ط صندوق بین المللی پول گفت که مصمم هستیم تا هر مقدار الزم 
باش��د از این منابع استفاده کنیم. به گفته وی، تاکنون بیش از 9۰ کشور 
ب��رای دریافت تس��هیالت از صن��دوق بین المللی پول درخواس��ت کمک 

کرده اند.
جورجیوا با بیان اینکه هرگز چنین تقاضای فزاینده ای را برای استفاده از 
بودجه اضطراری شاهد نبوده است، از کشورهایی که از این بودجه بهره مند 
می ش��وند، خواس��ت تا از آن برای پرداخت دستمزد پزشکان، پرستاران و 
سایر کارکنان فعال در بخش بهداشت و همچنین تهیه مایحتاج بهداشتی 

استفاده کنند.
رئیس صندوق بین المللی پول، کرونا را بحرانی خواند که مشابه هیچ یک 
از بحران ه��ای قبلی نبوده اس��ت و گفت که کش��ورهای درحال توس��عه 
س��خت ترین ضربه را از ش��یوع کرونا متحمل شده اند و نسبت به سایرین 
اغل��ب از منابع کمتری برای محافظت از خ��ود برابر پیامدهای اقتصادی 

چنین بحران هایی، برخوردار هستند.
او با ابراز نگرانی از اینکه زیرساخت های بهداشتی در بسیاری از کشورها، 
ضعیف اس��ت، س��رمایه گذارانی را که هم زمان با تسریع ش��یوع کرونا، با 
بیرون کشیدن س��رمایه و پول خود از کشورهای آسیب پذیر، به  اصطالح 
»پرواز به امنیت« را انتخاب کردند، زیر سوال برد و گفت که آنها خسارت 
واردش��ده به این کشورها را دوچندان می کنند. به گفته جورجیوا، از زمان 

وقوع بحران تاکنون حدود 9۰ میلیارد دالر س��رمایه از کشورهای در حال 
توس��عه خارج شده است. جورجیوا تأکید کرد که این رقم به مراتب بیشتر 
از آن چیزی است که در بحران مالی جهان روی داده و برخی از کشورها 
به شدت به صادرات کاال وابسته هستند و با توجه به روند ریزشی قیمت ها، 
آنه��ا دوباره ضربه خواهند خورد. به اعتقاد رئیس صندوق بین المللی پول، 
درس��ت همان طور که بیماری اورئوس به افرادی که بیماری های زمینه ای 
دارند، ضربه س��خت تری وارد می کند، بحران اقتصادی نیز به اقتصادهای 

آسیب پذیر، خسارت بیشتری وارد می آورد.
همچنی��ن ت��دروس آدهان��وم، دبیرکل س��ازمان بهداش��ت جهانی در 
این نشس��ت خبری به کش��ورهایی که خیلی زود نس��بت به برداش��تن 
محدودیت های طراحی ش��ده به منظور مهار ش��یوع کرونا اق��دام کرده اند، 
درخص��وص افزایش احتمال تجربه »رکود اقتصادی به مراتب ش��دیدتر و 
طوالنی تر« هش��دار داد و گفت: همه م��ا از پیامدهای عمیق اجتماعی و 
اقتصادی این پاندمی آگاه هس��تیم. درنهایت بهترین راه برای کشورها به 
 منظور پای��ان دادن به محدودیت ها و تعدیل تأثیرات اقتصادی آن، حمله 

به ویروس است.
نگرانی رئیس صندوق بین المللی پول از تبعات اقتصادی بحران کرونا در 
حالی است که دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی نیز در سخنانی جداگانه 
از گس��ترش همه گیری کرونا در سطح جهان ابراز نگرانی کرد و نسبت به 

وقوع یک رکود فراگیر در اقتصاد جهانی هشدار داد.
به گفته مالپاس، بحران کرونا به کشورهای فقیر، صدمه بیشتری خواهد 
زد و باید پاسخی نیرومند و بزرگ به این بحران در این کشورها داده شود.

بحران کرونا شبیه هیچ یک از بحران های اقتصادی نیست

به سوی رکود بزرگ

دریچه

 بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی تهران
برای کاهش اثرات کرونا

 از کارت اعتباری خرید
تا آزادسازی سهام عدالت

ات��اق بازرگانی تهران با ارائه یک بس��ته پیش��نهادی به دولت، 
برنام��ه خ��ود را ب��رای کاهش اث��رات اقتصادی بح��ران کرونا در 
ایران ارائه کرد. این بس��ته پیش��نهادی از کارت اعتباری خرید تا 

آزادسازی مرحله ای سهام عدالت را دربر می گیرد.
براساس اطالعات ارائه شده در این بسته اقتصادی، اتاق بازرگانی 
ته��ران پیش بینی ک��رده در صورتی که ش��یوع ای��ن ویروس در 
مدت زمان کوتاه  بین س��ه تا شش ماه باش��د، دولت باید در چند 
حوزه اقدامات حمایتی را در دس��تور کار قرار دهد که به وس��یله 
آن تبع��ات اقتصادی این ویروس کاهش یابد. بر این اس��اس، دو 
نوع حمایت اصلی باید در دس��تور کار قرار گیرد؛ حمایت نخست 
معطوف به کمک به کاهش ش��یوع بیماری و حفظ سالمت افراد 
جامعه و کمک دوم در حوزه اقتصاد برای کاهش اثرات منفی این 

ویروس خواهد بود.
اتاق بازرگانی تهران در ادامه این بس��ته به ش��رایط خاصی که 
کرونا برای اقتصاد ایجاد کرده اش��اره کرده و گفته است: با توجه 
ب��ه اینکه فراگیری این ویروس هم به بخش عرضه و هم به بخش 
تقاضا آس��یب وارد کرده، صرف سیاس��ت های کالسیک تحریک 
عرضه یا تقاضا مناسب نخواهد بود و باید شرایط را پیچیده تر دید. 
همچنین با توجه به کاهش ش��دید درآمدهای نفتی باید در حوزه 
درآمدهای دولت نیز تجدیدنظر ص��ورت گیرد. کمک به بنگاه ها، 
کم��ک به تامین معاش حداقل��ی خانواده های ایرانی، کاهش عدم 
اطمین��ان در آینده اقتصاد و برنامه ری��زی هدف برای عبور از این 
ش��رایط اولویت هایی اس��ت که بخش خصوصی اج��رای آن را به 

دولت پیشنهاد کرده است.
پس از بررس��ی کلیات شرایط موجود، اتاق تهران، پیشنهادهای 
اجرایی خود در کوتاه مدت را ارائه کرده اس��ت که این پیشنهادها 
با هدف مقابله با رکود و کاهش تولید، افزایش بیکاری و همچنین 

افزایش فقر در دستور کار قرار می گیرد.
پارلم��ان بخ��ش خصوصی پایتخ��ت در حوزه معیش��ت خانوار 
پیش��نهاد کرده که به خانوارهای آسیب دیده از این بحران کارت 
اعتباری خرید یک میلیون تومانی برای هر نفر ارائه ش��ود. بر این 
اساس این کارت نه پول نقد است و نه تسهیالت بانکی به حساب 
می آید بلکه به وسیله آن افراد می توانند از فروشگاه های زنجیره ای 

مواد غذایی و مایحتاج اصلی خود را تامین کنند.
اتاق تهران پیشنهاد کرده که این کارت اعتباری در دو نوبت به 
این اقش��ار ارائه شود که بخش نخست آن در فروردین ماه و بخش 
دوم در خردادم��اه خواه��د بود و در هر مرحل��ه ۵۰۰ هزار تومان 
ب��ه ازای هر نف��ر در اختیار این خانوارها ق��رار گیرد. دوره تنفس 
این تسهیالت ش��ش ماهه در نظر گرفته می شود و پس از آن در 
۱۲ قس��ط بازپرداخت صورت می گیرد. یارانه ماهانه افراد ضمانت 

بازپرداخت این تسهیالت در نظر گرفته شده است.
این اتاق س��پس به خانوارهایی اش��اره کرده ک��ه نیاز به کمک 
نق��دی بالعوض برای خرید مواد غذای��ی و ضروری خود دارند. بر 
این اس��اس این گروه ها می توانند در س��طوح مختلف شناس��ایی 
ش��ده و به صورت ماهیانه کمک هایی را دریافت کند. اتاق تهران 
پیش بین��ی کرده که در این مرحل��ه برای حدود ۷ میلیون نفر در 
سه س��طح کمک های ماهیانه ۷۵ هزار تومان، ۱۵۰ هزار تومان و 
۲۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر واریز ش��ود. اقشار دهک های یک 
تا س��ه جامعه که درآمد ثابت ندارند و تحت پوشش بیمه نیستند 
کارگران روزمزد و کس��ب وکارهای خرد و همچنین اقش��ار تحت 
حمایت دولت در قالب کمیته امداد و بهزیس��تی می توانند در این 

بستر قرار گیرند.
ات��اق بازرگانی تهران در ادامه به سیاس��ت های موردنیاز دولت 
در حمای��ت از بنگاه های اقتصادی اش��اره کرده اس��ت: کمک به 
بنگاه هایی که به اجبار تعطیل ش��ده اند اصلی ترین اولویت خواهد 
بود. تقبل بخش��ی از حقوق افراد شاغل در این بنگاه ها، اعطای تا 
س��قف ۵۰۰ میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل 
9۰درصد نیروی کار تا شهریورماه، پرداخت سهم کارفرما از تامین 
اجتماعی برای مدت حداقل سه ماه و حمایت از افراد پرریسک که 
امکان حضور در محیط کار را ندارند اولویت هایی است که اتاق در 

این حوزه مطرح کرده است.
همچنی��ن ب��رای بنگاه های آس��یب دیده تحت تاثی��ر کرونا نیز 
افزایش ش��ش ماهه مهل��ت زمان پرداختی بیم��ه و مالیات، ارائه 
خدمات درمانی به آنها و تامین سرمایه در گردش بنگاه های فعال 
دیگر اولویت هایی اس��ت که اتاق بازرگانی به دولت پیشنهاد داده 
اس��ت. در بخش پایانی این بس��ته نیز به دولت پیشنهاد شده که 
با آزادس��ازی مرحله ای سهام عدالت و وضع کردن مالیات بر تردد 
خودروها، کس��ری درآمدی خ��ود را تا حدی جب��ران کرده و به 

اقتصاد کشور کمک کند تا از این دوران عبور کند.
دو روز قب��ل ب��ود که رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتش��ار یک 
رش��ته پیام در صفحه توئیتر خود از پیش��نهاد بسته ای اقتصادی 
از س��وی اتاق بازرگانی تهران به رئیس جمهور برای کاهش فشار 
ناش��ی از کرونا بر کس��ب و کارها خبر داد و گفت: این بس��ته در 

صورت اجرا می تواند فشار بر کسب وکارها را کم کند.
مس��عود خوانس��اری در صفح��ه توئیت��ر خود نوش��ت: عواقب 
اقتصادی کرونا و اثرش بر کس��ب وکارها بسیار نگران کننده است. 
در ات��اق بازرگانی تهران، بس��ته ای سیاس��تی ب��ه رئیس جمهور 
پیش��نهاد ش��ده که در صورت اجرا می تواند فشار بر کسب وکارها 
را کم کند. پیش��نهاد ش��ده بین ۵۰ تا ۷۰درصد حقوق کارمندان 
مشاغلی که در جریان کرونا آسیب دیده اند توسط دولت پرداخت 
شود. تسهیالت ۵۰۰ میلیونی به شرط حفظ اشتغال 9۰درصدی، 
پرداخت بخش��ی از هزینه های بنگاه مانند حقوق، اقساط بانکی و 
پرداخت س��هم کارفرما در تأمین اجتماعی برای مدت س��ه ماه از 

پیشنهادات است.
به نوشته خوانساری، در بسته سیاستی اتاق تهران، پیشنهادهایی 
در مورد سیاس��ت های معطوف به بودجه دولت ارائه شده است. از 
جمله آنها آزادس��ازی پله ای س��هام عدال��ت و انتقال ارزش آن به 
صاحبان سهام است. همچنین به دولت توصیه شده که مالیات بر 

تردد خودروها در نظر بگیرد.
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فرص��ت امروز: خبرهای متناقضی از ادامه تعطیلی یا بازگش��ایی مجدد 
واحده��ای صنفی و تولیدی به گوش می رس��د و همین امر به ابهام ها در 
این باره افزوده اس��ت. اختالف نظر دو وزارتخانه صنعت و بهداشت درباره 
تعطیلی یا بازگشایی واحدهای تولیدی پس از ایام تعطیالت عید، مهم ترین 
دغدغ��ه م��ردم در این روزها اس��ت و اخبار متناقض باعث س��ردرگمی و 

سرگردانی افکار عمومی شده است.
در روزهای گذش��ته نامه ای از س��وی حسین مدرس خیابانی، قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع »عدم وقفه در کار و تولید کشور« 
منتشر شد که ابهام کارمندان برای حضور در محل کار خود را بیشتر کرد، 
اما وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دراین باره به رئیس جمهور گالیه 
کرد؛ اگرچه قبال هم حسن روحانی گفته بود که تولید تعطیلی بردار نیست؛ 

چالشی که می توان از آن به زورآزمایی دو وزارتخانه تعبیر کرد.
ده��م فروردین ماه بود که رئیس جمهور در نشس��ت هیات دولت گفت: 
»ما نمی توانیم تولید را در کش��ور تعطیل کنیم. ما نمی توانیم تولید مواد 
غذایی و بهداش��تی و یا توزیع آنها را تعطیل کنیم. تعطیلی این بخش ها 
امکان پذیر نیس��ت. مدیریت جامعه برای ما این اس��ت که سالمت، تولید 
و امنی��ت جامعه برای ما اصل اس��ت.«  با این همه، در روزهای گذش��ته 
نامه ای از سوی »حسین مدرس خیابانی«، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با موضوع »عدم وقفه در کار و تولید کش��ور« منتشر شد که ابهام 
کارمندان برای حضور در محل کار خود را بیش��تر کرد. در این نامه تأکید 

ش��ده بود که موضع رس��می وزارت صنعت، معدن و تجارت جلوگیری از 
ایجاد هرگونه وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی کشور در تمام بخش های 
صنعتی، معدنی و کشاورزی است. این نامه اما با واکنش سعید نمکی، وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواجه شد و او نیز در نامه ای گالیه آمیز 
خطاب به رئیس جمهوری نوشت: »اخیرا بدون اطالع ستاد، نامه ای توسط 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی به کلیه اس��تان ها 
ابالغ  ش��ده که عمال دس��تورالعمل اداری برای بازگشایی کسب وکار تلقی 
می شود که این شیوه با نقش، مسئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا 
مغایرت دارد.« وزیر بهداشت هش��دار داده است: »لذا ضمن اعتقاد راسخ 
اینجانب و وزیر کش��ور و دیگر همکاران به کمک هرچه زودتر به کاهش 
اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کشور و تدوین پروتکل برای بازگشایی 
فعالیت ه��ای اقتصادی با اولویت وی��ژه اعالم می کنیم که هرگونه تصمیم 
آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و . . 
. که مورد تأیید نباشد شعله هایش به سرعت دامن نظام سالمت و متعاقب 

آن اقتصادی کشور را خواهد گرفت.«
پ��س از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد که نامه قائم مقام 
ای��ن وزارتخان��ه برای تولی��د اقالم مربوط ب��ه مبارزه با کرون��ا و کاالهای 
موردنیاز مردم بوده و به معنای بازگشایی واحدهای صنفی و کسبه نیست. 
مدرس خیابانی همچنین گفت که نامه مذکور براس��اس دس��تور صریح 
رئیس جمهوری و براس��اس سیاست س��تاد کرونا و صرفا براساس رعایت 

پروتکل های بهداشتی ستاد کرونا ابالغ  شده است.
به گفته او فعال مراکز عرضه ازجمله فروش��گاه ها تعطیل اس��ت و عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد کرونا، تخلف محسوب می شود و اصناف 
با کم��ک نیروی انتظام��ی واحدهای صنفی متخل��ف را جریمه و پلمب 
می کنند. از سوی دیگر، قاس��م نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف کشور از 
ادامه دار ش��دن تعطیلی واحدهای صنف��ی خبر داده و گفته که واحدهای 
صنفی به  صورت تدریجی و مرحله به مرحله از تاریخی مشخص، بازگشایی 
خواهند ش��د. به گفته رئیس ات��اق اصناف، صن��وف ارائه دهنده خدمات 
ضروری ت��ر در اولویت ق��رار خواهند گرفت و برای صنوفی که فعالیت آنها 

با تجمع مردم همراه خواهد بود، برنامه ریزی جداگانه انجام خواهد شد.
پس از آن ساعات کاری واحدهای صنفی ضروری و غیرضروری منتشر 
ش��د که براساس آن صنوفی همچون طال و جواهر، صنایع دستی، کاالی 

خواب، ابزارفروشان، آرایشگران و ... تا اطالع ثانوی تعطیل هستند.
براساس آخرین اطالعیه کارگروه اطالع رسانی ستاد ملی کرونا،  تمامی 
واحدهای توزیعی و خدماتی که مش��مول ممنوعیت و محدودیت تردد و 
تجمع بوده و رس��ته های آنها قبال در اطالعیه های کمیته اجتماعی ستاد 
ملی کرونا اعالم ش��ده، تا اطالع بعدی تعطیل خواهند بود. براس��اس این 
اطالعی��ه، در عین حال فعالیت تمامی واحدهای تولیدی )با رعایت کامل 
پروتکل های بهداش��تی اعالم شده از سوی س��تاد ملی کرونا( از تاریخ ۱۶ 

فروردین ماه بالمانع است.

ماجرای تعطیلی یا بازگشایی دوباره واحدهای تولیدی و صنفی به کجا رسید؟

زورآزمایی 2 وزارتخانه
یادداشت

سیاست گذاری اقتصادی در دوران کرونا

وقوع کرونا و خانه نشینی اجباری، افت شدید فعالیت های اقتصادی را موجب 
ش��ده اس��ت )economic slowdown(. طبیعی اس��ت که انتظار می رود 
سیاست گذار، واکنشی به این وضعیت داشته باشد،  اما این سیاست ها باید چگونه 
باشد و برای دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت یا درازمدت چه تفاوت هایی 

خواهد داشت؟
روشن است که سیاست های کوتاه مدت )چند ماه(، میان مدت )تا یک سال( و 
بلندمدت )چند سال( باید متفاوت باشد. اگر این پدیده خیلی موقت باشد )چند 
ماه( باید سیاست هایی برای تاب آوری بخش های مختلف جامعه اتخاذ کرد، اما 
اگر این ویروس دو یا چند سال فعال بماند و یافتن واکسن آن خیلی طول بکشد، 

باید سیاست های دیگری برای تاب آوری کل اقتصاد اتخاذ کرد.
در سطح کالن با یک پدیده متعارف مواجه هستیم و آن این است که به دلیل 
کاهش مصرف خانوار به دلیل س��فر نرفتن، کالس زبان نرفتن، جابه جانشدن و 
خریدنکردن، تقاضای کل به ش��دت کاه��ش یافته و چون تقاضا کاهش یافته، 
عرضه نیز صورت نمی گیرد. سیاست اقتصادی پیشنهادی »کینز« این است که 
باید تقاضا را افزایش داد. برای این منظور یا باید سیاست مالی انبساطی اتخاذ 
کرد یعنی دولت هزینه هایش را باال ببرد یا باید تدابیری به  کار برد که خانواده ها 

مصرف بیشتری کنند.
در کوتاه مدت )یک بازه مثال سه ماهه( بهترین گزینه آن است که قدرت خرید 
خانواده هایی که با افت ش��دید درآمد مواجه ش��ده اند توسط دولت احیا شود. 
دست فروشان و کسب وکارهای ُخرد از این زمره اند. سیاست درست از نگاه من 
این اس��ت که به افراد خیلی فقیر کمک بالعوض داده شود، اما در مورد افراد و 
کسب وکارهایی که در آینده احیا خواهند شد و در نتیجه به اندازه کافی درآمد 
خواهند داشت، الزم است که امروز وام بدون دردسر و تشریفات پرداخت شود 
)با هدف هموارسازی مصرف(. به نظر می رسد بهتر این است که منابع الزم برای 
کمک های بالعوض از محل کاهش هزینه های جاری دولت )حقوق و دستمزد 
کارکنان دولت و هزینه های اداری( تامین ش��ود. هدفمندترشدن یارانه نقدی و 
یارانه معیشتی بنزین، دیگر گزینه های دم دست هستند. روشن است که هدف 

اصلی این سیاست، مقابله با افزایش فقر است.
برای یک بازه یک ساله )میان مدت( باید تالش کرد تا با سیاست های کینزی، 
تقاضای کل را برای کاالها و خدمات تحریک کرد. اگر قرار باشد دولت بخواهد 
هزینه هایش را باال ببرد، البته گزینه مطلوب این اس��ت که هزینه های عمرانی 
افزایش یابد و نه هزینه های جاری، الزم است که با انتشار اوراق بدهی و فروش 
س��ریع تر دارایی های دولت، منابع الزم را تامین کرد. همچنین می توان وام های 
مصرفی را تقویت کرد تا جامعه ترغیب ش��ود هزینه بیش��تری کند و اینگونه 

تقاضای خانوارها افزایش یابد.
در س��مت عرضه یعنی بنگاه های اقتصادی نیز الزم است با وسواس و دقت، 
کس��ب وکارها و اصنافی که آسیب جدی و مستقیم دیده اند، شناسایی شوند و 
برای آنها امهال در پرداخت مالیات و وام بانکی را تمهید کرد. باید مراقب بود که 
اگر در اعطای معافیت مالیاتی دست ودلبازی شود، درآمدهای دولت در شرایط 

تحریم با افت شدیدی مواجه می  شود که پیامد آن قاعدتا تورم باال خواهد بود.
اصالح موقت قانون بیمه بیکاری برای تحت پوشش قرار دادن کسانی که به 
تازگی بیکار شده اند، ضروری است تا قدرت خرید آنها تا حدودی حفظ شود و 
به جمعیت فقیر ملحق نشوند و تقاضای کل توسط آنها تضعیف نشود. از سوی 
دیگر، الزم اس��ت انگیزه هایی ایجاد کرد تا کارفرمایان رغبت کمتری به اخراج 
کارگران پیدا کنند. آس��ان گیری در مورد قانون کار و قراردادهای جدید امسال 
و پرداخت یارانه دس��تمزد )سیاست های فعال بازار کار( از گزینه های پیش رو 

هستند.
اگر قرار باشد ویروس چند سال باقی بماند )بلندمدت( باید شرایطی را فراهم 
کرد که س��اختارهای اقتصاد با سرعت بیش��تر و سختی کمتری به شکل های 
س��ازگارتر با این وضعیت تغییر ش��کل یابند. مثال ش��اید الزم شود که شکل 
دانشگاه  ها به آموزش آنالین تغییر یابد، فروش های عادی به سمت فروش آنالین 
س��وق داده ش��ود، دورکاری به معنای واقعی ش��کل بگیرد و دولت الکترونیک 

محقق شود.

رهبران واقعی در بحران ساخته می شوند

در حال گذار از یک بحران جهانی س��المت هستیم که هیچ سابقه ای در آن 
نداریم. آنچه امروز دولت ها، شرکت ها، بیمارستان ها، مدرسه ها و سایر سازمان ها 
به آن نیاز دارند، چیزی اس��ت که دیوید فاستر واالس، نویسنده آمریکایی، آن 
را »رهبران واقعی« می نامد؛ افرادی که به ما کمک می کنند بر محدودیت های 

کنونی غلبه کنیم و بهترین خود را به نمایش بگذاریم.
باور دارم که رهبران واقعی، رهبر زاده نمی شوند. اینکه آنها در برابر مشکالت، 
مهارت های پیروز شدن را دارند، چیزی نیست که روی کد ژنتیکی آنها نوشته 
شده باشد. آنها ساخته شده اند و در بحران ها شکل و شمایل یافته اند. هم اکنون 
ویروس کووید-۱9 شهر به شهر و کشور به کشور گسترش پیدا می کند و نه تنها 
به پشت مرزهای ما بلکه به همسایگی خانه های مان رسیده است. در این شرایط 
است که می توانیم از رهبران تاریخی در گذشته برای مواجه شدن با خطرها و 

ترس های جمعی، درس بگیریم.
»تنها چیزی که باید از آن بترس��یم، خود ترس اس��ت.« این جمله معروف 
فرانکلین روزولت، رئیس جمه��ور آمریکا در میانه یکی از بزرگ ترین رکودهای 
تاریخ این کش��ور است. همچنین کمتر از یک دهه بعد، زمانی که انگلستان با 
هجوم نیروهای نازی در جنگ جهانی دوم تهدید می شد، چرچیل مردم خود را 
این گونه برای حفظ ایمان شان ترغیب کرد: »ما ناکام و ناامید نخواهیم شد. نه 
شوک های ناگهانی نبرد و نه آزمایش های طوالنی ما را از بین نمی برد. ابزارهای 

الزم را به ما بدهید و ما کار را تمام خواهیم کرد.«
در دنیای کسب وکار نیز نمونه هایی از این رهبران دیده می شود. مثل کارتین 
گراهام، مدیر واش��نگتن پست در سال ۱9۷۱ که با عدم اجابت خواسته دولت 
مبنی بر عدم انتش��ار اس��ناد پنتاگون جلوی انزوای مطبوع��ات را گرفت. او به 
دبیران و روزنامه نگارانش کمک کرد که همین رویه را دنبال کنند و در نتیجه 
مجموعه ای از یادداشت ها و گزارش های حیاتی درباره دخالت آمریکا در ویتنام 

در آن دوره منتشر شد.
انسجام، استحکام و تاب آوری، انسانیت و مهربانی را دریابید. بیشتر کارکنان 
ش��ما درباره سالمت و آینده ش��غلی خود نگرانند. توضیح دهید که می فهمید 
نگرانی درباره این چیزهای ترسناک چه حسی دارد، اما می توانید با همکاری با 

یکدیگر از این توفان عبور کنید.
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علی سرزعیم
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی

فرصت امروز: بیکاری همچنان در صدر ابرچالش های اقتصاد ایران است؛ موضوعی 
که در س��ال ها و دهه های گذش��ته نیز دولت های مختلف با آن دست و پنجه نرم 
کرده ان��د تا ش��اید بتوانند میزان رضایت عمومی از خ��ود را در میان مردم افزایش 
دهند. با بهبود اوضاع اقتصادی کش��ور در دوره های کوتاه مدت ش��اهد کاهش نرخ 
بیکاری در ایران بوده ایم اما موضوع مهم آن است که اقتصاد ایران به دالیل مختلف 
در عرصه داخلی و خارجی همواره دچار نوس��انات جدی اس��ت که این موضوع اثر 
خود را بر اش��تغال و بیکاری داشته اس��ت. با وجود آ نکه دولت های مختلف تالش 
کرده ان��د با کاهش این نرخ کارنامه خود را مثبت نش��ان دهن��د، اما آن گونه که به 
نظر می رس��د کاهش نرخ بیکاری در ایران همچون سایر مقوالت مرتبط با اقتصاد 
همواره روند باال و پایینی داش��ته اس��ت.  حاال که سال 98 به پایان رسیده است، با 
نگاهی به آمارهای رس��می می توان مشاهده کرد که این مشکل همچنان در صدر 

چالش های کشورمان است.
داده های مرکز آمار ایران در بهار س��ال گذشته نشان می دهد که 8.۱۰درصد از 
جمعیت فعال، بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که 
این ش��اخص، نسبت به فصل مشابه سال 9۷ برابر با ۱.۳درصد کاهش یافته است. 
بنابر داده های این مرکز، نرخ بیکاری در تابس��تان نیز به ۱۰.۵درصد رس��ید که در 
مقایسه با فصل مشابه سال 9۷ )که نرخ بیکاری ۱۲.۲درصد بود( به میزان ۱.۷درصد 
کاهش نش��ان می دهد. کاهش این نرخ در پاییز 98 نس��بت به فصل مشابه آن در 
س��ال 9۷ همچنان ادامه یافت و در این فصل بیکاری به ۱۰.۶درصد رس��یده است 
که حکایت از کاهش ۱.۲درصدی دارد. داده های مرکز آمار ایران در زمس��تان سال 
گذشته نیز نشان می دهد که ۴۲.۲درصد جمعیت در سن کار )۱۵ ساله و بیشتر( 
از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. این 
همچنین نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و 
در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ 
مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه 
در س��ال 9۷ برابر با ۱.۱درصد کاهش داشته است. بررسی نسبت اشتغال جمعیت 
۱۵ ساله و بیشتر بیانگر آن است که ۳۷.8درصد از جمعیت در سن کار )۱۵ ساله و 
بیشتر( شاغل بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی 

بیشتر از نقاط شهری بوده است.
بررس��ی اش��تغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بخش 
خدمات با ۵۲.۷درصد بیش��ترین سهم اش��تغال را به خود اختصاص داده است. در 

مراتب بعدی، بخش های صنعت با ۳۱.۷ و کشاورزی با ۱۵.۶درصد قرار دارند. سهم 
شاغالن بخش کشاورزی و بخش صنعت در زمستان ۱۳98 نسبت به فصل مشابه 
سال قبل به ترتیب ۰.۴درصد و ۰.۶درصد کاهش و سهم شاغالن در بخش خدمات 

۱.۰درصد افزایش داشته است.
بررس��ی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نش��ان می دهد که ۱۰.۶درصد 
از جمعی��ت فعال، بیکار بوده اند. همچنین براس��اس فاصله اطمینان 9۵درصد نرخ 
بیکاری کل کش��ور بین ۱۰.۲درصد تا ۱۱.۱درصد با نقطه مرکزی ۱۰.۶درصد به  
دست  آمده است؛ بدین معنا که این فاصله با اطمینان 9۵درصد، مقدار واقعی نرخ 
بیکاری کل کش��ور را دربر می گیرد. براس��اس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان 
نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی 
روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل 

مشابه در سال قبل )زمستان ۱۳9۷(، ۱.۷درصد کاهش داشته است.
همچنی��ن بررس��ی نرخ بی��کاری جوانان ۲۴-۱۵ س��اله حاکی از آن اس��ت که 
۲۵.۷درص��د از جمعیت فعال این گروه س��نی بیکار بوده اند. این ش��اخص در بین 
زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. 
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله کل کشور نشان می دهد که 

این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۲.۴درصد کاهش  یافته است.
نرخ بیکاری گروه س��نی ۳۵ - ۱8 ساله نیز حاکی از آن است که ۱۷.8درصد از 
جمعیت فعال ۳۵-۱8 ساله بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان 
و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات 
نرخ بیکاری گروه س��نی ۳۵-۱8 ساله نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به 

فصل مشابه در سال گذشته ۱.۶درصد کاهش پیدا کرده است.
بررس��ی نرخ بیکاری جمعی��ت فارغ التحصیل آموزش عالی نیز نش��ان می دهد 
۱۵.۶درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در 
بین زنان نس��بت به مردان و در نقاط روس��تایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده 
است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش ۲.۰درصدی در زمستان ۱۳98 

نسبت به فصل مشابه سال قبل است.
سهم اش��تغال ناقص نش��ان می دهد که ۱۰.۴درصد از جمعیت ش��اغل، دارای 
اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی 
بیش��تر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در زمستان ۱۳98 نسبت به 

فصل مشابه سال قبل ۱.۱درصد کاهش پیدا کرده است.

بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴9 ساعت و بیشتر 
نش��ان می دهد، ۳۵.۳درصد شاغلین، به  طور معمول، ۴9 ساعت و بیشتر در هفته 
کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در 
کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند. این شاخص نسبت به 

فصل مشابه سال قبل ۰.۲درصد کاهش داشته است.
در زمستان ۱۳98 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 
۳9.۰درصد بوده اس��ت. این س��هم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری 
نسبت به نقاط روستایی باالتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که 

نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۴درصد افزایش داشته است.
در زمس��تان ۱۳98 س��هم جمعیت ش��اغل فارغ التحصیل آم��وزش عالی از کل 
ش��اغالن ۲۵.۱درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط 
شهری نس��بت به نقاط روستایی باالتر است. بررس��ی تغییرات این شاخص نشان 

می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۵درصد افزایش داشته است.
بررس��ی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۱۰.۶درصد از 
جمعیت فعال، بیکار بوده اند. براس��اس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نس��بت 
به مردان و در نقاط ش��هری نس��بت به نقاط روستایی بیش��تر بوده است. این نرخ 
در زمس��تان ۱۳98 نسبت به فصل مش��ابه سال قبل کاهش ۱.۷درصدی را تجربه 
کرده اس��ت. مطابق داده های نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول، ش��اخص های اقتصاد کالن ایران در س��ال 98 از وضعیت مناسبی 
برخوردار نبوده است، اما بانک جهانی پیش بینی کرده اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ 
میالدی از رکود خارج شود. ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی دارند. 
به نوعی رشد اشتغال در گرو رشد اقتصادی است و هیچ راهی برای ایجاد اشتغال و 
کاهش بیکاری وجود ندارد، مگر اینکه تولید افزایش یابد و سرمایه  گذاری جدیدی 
صورت گیرد بنابراین در صورتی که اقتصاد از وضعیت رکودی خارج ش��ود و شاهد 
رشد باشیم در این صورت می توان به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری امید داشت، 
با این حال در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که به دلیل آنکه بودجه 99 
به ش��دت تورم زاس��ت، رکود و بیکاری را افزایش خواهد داد. در الیحه بودجه سال 
آینده دولت ۲۵۴ هزار و 8۵۴ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته است که پیشنهاد 
شده این اعتبار از محل منابع داخلی بانکی ۱۱۷ هزار و ۵۶9 میلیارد ریال، صندوق 
توس��عه ملی 8۷ هزار و ۲8۵ میلیارد ریال و بودجه عمومی ۵۰ هزار میلیارد ریال 

اختصاص یابد.

بیکاری همچنان مهم ترین ابرچالش اقتصاد ایران است

وضعیت بازار کار در سال 98
نانسی کوهن

استاد مدیریت دانشکده کسب وکار هاروارد
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آخرین خبرها از بازار سکه و ارز در هفته سوم فروردین
از کاهش قیمت سکه تا رشد قیمت دالر

افزایش قیمت دالر در شانزدهمین روز فروردین ماه، قیمت طال را باال برد.
قیمت دالر در بازار تهران و در شروع هفته سوم فروردین ماه، رشد 9۰۰ تومانی 
داش��ت و به قیمت ۱۵ هزار و 8۰۰ تومان رسید. این افزایش قیمت دالر در بازار 
تهران منجر به افزایش قیمت طال ش��د و هر گرم طالی ۱8عیار با افزایش 9۰۰ 
تومان��ی ب��ا قیمت ۶۳8 هزار و ۱۰۰ تومان به ف��روش رفت. هر مثقال طال نیز ۲ 
میلیون و ۷۶۴ هزار تومان قیمت داشت. از سوی دیگر، هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با کاهش ۳ هزار تومانی قیمت مواجه شد و با قیمت ۶ میلیون 
و ۳9۰ هزار تومان به فروش رفت، اما هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
رشد ۵۰ هزار تومانی را تجربه کرد و با قیمت ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته 
شد، اما قیمت نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی بدون تغییر ماند. نیم سکه در این 
روز ۳ میلیون و 9۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷9۰ هزار تومان و سکه 
گرمی 98۰ هزار تومان قیمت داشت. در بازار جهانی نیز قیمت اونس طال ۰.۰۴ 
درصد کاهش یافت و یک هزار و ۶۱8 دالر قیمت پیدا کرد. گفتنی است نرخ خرید 
هر دالر در روز شنبه در تابلوی صرافی های بانکی ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت 
فروش آن ۱۵ هزار و 8۰۰ تومان بود. همچنین قیمت خرید هر یورو ۱۷ هزار و 

۱۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان اعالم شد.

اعالم آمادگی بانک مرکزی برای اجرای بازار باز
بازار پول در انتظار اتفاق بزرگ

رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی بانک مرکزی برای اجرای عملیات گسترده 
بازار باز برای کمک به دولت و غلبه بر مشکالت اقتصادی خبر داد.

عبدالناصر همتی در یادداش��تی اینس��تاگرامی نوش��ت: درجه اثرگذاری هر 
سیاست اقتصادی بستگی مستقیم به ابزارهایی دارد که در اختیار سیاست گذار 
اس��ت. در ی��ک س��ال و نیم گذش��ته، بانک مرکزی ب��ا ش��ناخت و آگاهی از 
دس��تاوردهایی که بانک ه��ای مرکزی دنیا در مدیریت سیاس��ت پولی و ارزی 
داش��ته اند، به صورت پیوسته، مجموعه ای از ابزارها را طراحی و پس از تصویب 
مراحل قانونی در س��بد ابزارهای خود قرار داد. هدف از این ابزارس��ازی، کنترل 

نوسانات اقتصادی، کنترل تورم و کمک به رشد پایدار اقتصادی بوده است.
در شرایط سخت، بانک های مرکزی دنیا در خط مقدم قرار دارند و با کاهش 
نرخ های بهره و خرید اوراق دولتی به کمک سیاست گذاری مالی آمده و به نجات 
اقتصاد کمک می کنند. مسیر انجام این دو از طریق کریدور نرخ سود بین بانکی 
و اجرای عملیات بازار باز اس��ت. خوش��بختانه این دو ابزار پولی نه تنها در سال 

گذشته طراحی، بلکه عملیاتی هم شد.
هرچن��د برخی بر عدم آمادگی پیش ش��رط ها تاکید می کردن��د، ولی امروز 
مشخص شده که برنامه بانک مرکزی به موقع و به درستی طراحی و اجرا شده 
است و همان ناقدان نیز امروزه خود خواهان استفاده بانک مرکزی از این ابزارها 
هستند. برای چندمین بار تأکید می کنم که بانک مرکزی آماده استفاده گسترده 
از عملیات بازار باز برای کمک به دولت در مواجهه با مشکالت و کمک به رشد 
اقتصاد اس��ت. دولت با انتش��ار اوراق، نه تنها می تواند نیازهای خود را پوشش 
دهد، بلکه به اصالح ترازنامه بانک ها نیز کمک می کند. بانک مرکزی آماده ادامه 
حضور فعال در بازار بین بانکی و مدیریت نرخ سود بین بانکی و نقدینگی است.

سهم کارت خوان ها از تراکنش های کارتی چقدر است؟
کارنامه شاپرک در اسفندماه

تراکنش های ش��بکه الکترونیکی پرداخت کارتی کش��ور در اسفندماه سال 
گذش��ته ۳۲8 هزار میلیارد تومان بوده که 9۱درصد آن از طریق کارت خوان ها 
انجام شده است. طبق تازه ترین گزارش اقتصادی منتشر شده از سوی شاپرک، 
مجموع تعداد تراکنش های انجام ش��ده ش��اپرک در اس��فندماه س��ال گذشته 
۲میلیارد و ۲8۰ میلیون بوده که ارزش این تراکنش ها در مجموع به ۳۲8 هزار 
میلیارد تومان می رس��د. بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش های شاپرک 
در اسفندماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه ۱.۲۲درصد و نسبت به اسفند سال 
پیش از ۱۱.۶۵درصد بوده است. در اسفندماه سال ۱۳98 سهم ابزارهای پذیرش 
اینترنتی در تراکنش های انجام شده حدود ۵درصد و ابزار پذیرش موبایلی حدود 
۴درصد بوده اس��ت و این در حالی است که کارت خوان های فروشگاهی حدود 

9۱درصد از کل تراکنش های انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
از مجم��وع تراکنش ه��ای انجام ش��ده 8۴.۶۶درصد مربوط ب��ه خرید کاال و 
خدمات، 9.۳۵درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و حدود 
۶درصد مربوط به مانده گیری بوده است. همچنین از مجموع کل تراکنش های 
انجام شده در اسفندماه سال گذشته 9۰.۷درصد موفق و 9.۳درصد ناموفق بوده، 
البته تراکنش هایی که با س��وییچ شاپرک انجام شده، 99.9۶درصد موفق بوده 
اس��ت. اما از مجموع تراکنش های ناموفق انجام شده در این ماه، ۰.۵۶درصد به 
دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۵9درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۱.۵۴درصد به 
دلیل خطای صادرکنندگی، 8۶.۶9درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۶۲درصد 
به علت خطای کس��ب و کار بوده اس��ت. براس��اس این گزارش، نسبت ارزش 
تراکنش های ش��اپرک به نقدینگی در اسفندماه سال گذشته نیز ۱۲.۳۴درصد 
بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به 

نقدینگی در این ماه تنها ۲.۳۳درصد بوده است.

از 21 آذرماه سال 1399
صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع می شود

صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت نویس��ی و ظهرنویسی چک براساس 
قانون جدید چک از ۲۱ آذر 99 ممنوع خواهد بود و هرگونه نقل و انتقال چک 

باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد.
طبق اصالحیه قانون چک، صدور و انتقال چک در وجه حامل، صدور و انتقال 
چک صرفا به صورت فیزیکی، صدور و اعطای دسته چک برای افراد دارای چک 

برگشتی، ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به ممنوع خواهد شد.
بانک مرکزی باید زیرساخت الزم برای صدور و تسویه چک در سامانه چکاوک 
را فراهم کند و این امر بدون ثبت در سیستم و با صرف نوشتن برگه چک و یا 
امضای پشت چک امکان پذیر نخواهد بود. همچنین در سال 99 باید زیرساخت 
الزم برای ایجاد امکان استعالم آخرین وضعیت صادرکننده چک )سقف اعتبار 
مجاز، س��ابقه چک برگشتی در سه س��ال اخیر، میزان تعهدات تسویه نشده( 
برای دریافت کننده چک را فراهم کند. براساس زمانبندی اعالم شده، ثبت غیر 
پرداخت بودن چک در س��امانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و 
درج آن در گواهینامه توس��ط بانک )در بیشتر بانک ها اجرایی شده(، عدم ارائه 
خدمات بانکی و اعمال محرومیت قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی )در 
برخی بانک ها اجرایی ش��ده(، صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون 
رسیدگی قضایی توسط دادگاه )در دفاتر خدمات قضائی بیشتر اجرایی شده( که 

از تاریخ ۲۱ آذر ۱۳9۷ الزم االجرا است.

بانکنامه

قیمت هر برگ از اوراق تس��هیالت مس��کن به طور متوس��ط در اسفندماه سال 
گذشته کاهشی بوده و به ۵۰ هزار تومان رسیده است. بر این اساس، زوجین تهرانی 
ب��رای تهیه وام ۲۴۰ میلیونی مس��کن و جعاله باید ۲۴ میلی��ون تومان بپردازند و 
مجردهای ساکن تهران نیز می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند 

که هزینه آن ۱۴ میلیون تومان می شود.
آخرین تحوالت قیمت اوراق مس��کن نش��ان می دهد که قیمت هر برگ از اوراق 
تسهیالت مسکن بانک مسکن از فروردین تا اسفند سال گذشته بین ۵۳ تا  بیشتر 
از ۵8 هزار تومان قیمت داشته است؛ به طوری که تسه )اوراق( فروردین، اردیبهشت 
و خرداد سال ۱۳98 به ترتیب ۵۲ هزار و 9۰۰، ۵۳ هزار و ۷۰۰ و ۵۲ هزار و ۶۰۰ 
تومان قیمت دارند و قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر، 
مرداد و ش��هریور امس��ال نیز به ترتیب با قیمت ۵۵ هزار و ۶۰۰، ۵8 هزار و 9۰۰ و 

۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد می شود.
قیمت اوراق مهر و آبان  سال گذشته هر کدام  ۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان بوده و این 
درحالی است که این قیمت در دی  ماه نسبت به مهر و آبان  ماه افزایش یافته و به 

۵۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است.
همچنین قیمت این اوراق در بهمن ماه س��ال ۱۳98 نسبت به دی ماه این سال 
افزایش داشته و به ۵۶ هزار و 9۰۰ تومان رسیده است اما در نهایت قیمت هر برگ 

اوراق تسهیالت مسکن در اسفندماه سال گذشته نسبت به ماه های دیگر این سال 
کاهش یافت و در رقم ۵۰ هزار تومان ایس��تاد بنابراین هزینه وام مس��کن در این 
گزارش براساس آخرین قیمت که همان قیمت اوراق  اسفند سال ۱۳98 است )۵۰ 

هزار تومان( محاسبه می شود.
بر این اساس با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۱۴۰ میلیون 
تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
و ۴۰ میلیون تومان جعاله می شود بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید 
۲۰۰ برگه تس��هیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۵۰ 
ه��زار تومانی ۱۰ میلیون تومان می ش��ود که با در نظ��ر گرفتن ۴۰ میلیون تومان 
وام جعال��ه که برای آن باید 8۰ ورق  به مبلغ ۴میلیون تومان خریداری کنند، ۱۴ 

میلیون تومان می شود.
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل 
۱۰۰ میلیون تومان تس��هیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام 
جعاله دریافت کنند، بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تس��هیالت مسکن خریداری 
کنن��د که هزین��ه آن ۲۰ میلیون تومان اس��ت که همراه با ۴ میلی��ون تومان وام 
جعاله که برای آن باید 8۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 

۲۴میلیون تومان پرداخت کنند.

سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار 
نفر به 8۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که هزینه 
آن 8میلیون تومان اس��ت. این وام برای س��ایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن ۶ 

میلیون تومان می شود.
همچنین هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در فروردین، اردیبهشت 
و خرداد سال ۱۳9۷ به ترتیب ۴8 هزار و ۶۰۰، ۵۲ هزار و ۵8۰ و ۵۲ هزار و 9۰۰  
تومان قیمت دارد. امتیاز تسهیالت مسکن در تیر، مرداد و شهریور سال ۱۳9۷ نیز با 
قیمت ۵۳ هزار و ۲۰۰، ۵۱ هزار و 9۰۰ و ۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد می شود.

قیمت هر برگ از اوراق تس��هیالت مسکن بانک مسکن در مهر سال ۱۳9۷، ۵۲ 
هزار تومان، در آبان ماه این س��ال ۵۵ هزار و۶۰۰ و در آذر این س��ال نیز ۵۳ هزار 
و۲۰۰ تومان قیمت خورد و قیمت این اوراق در دی، بهمن و اسفند سال ۱۳9۷ نیز 

به ترتیب ۵۱ هزار و ۷۰۰، ۵۴ هزار و ۱۰۰ و ۵۲ هزار و 9۰۰ تومان است.
همچنین اوراق مسکن در ماه های شهریور، مهر، دی، بهمن و اسفند سال ۱۳9۵، 
بی��ن ۵۰ ه��زار تا بیش از ۶۲ هزار تومان بوده و این اوراق در اردیبهش��ت، مرداد و 
بهمن سال ۱۳9۶ نیز بین حدود ۳۵ هزار تا ۴۲ هزار تومان قیمت دارد. گفتنی است 

مهلت استفاده از اوراق تسهیالت مسکن از تاریخ انتشار، دو سال است.

آخرین تحوالت قیمت اوراق مسکن 

چگونه با 2۴ میلیون تومان، وام 2۴۰ میلیونی بگیریم؟

ب��ا اعالم اختص��اص کارت اعتب��اری یک ت��ا دو میلیون تومانی به اقش��ار 
آس��یب پذیر این سوال برای مردم ایجاد ش��د که آیا قرار است کارت اعتباری 
از سوی ش��بکه بانکی در اختیار مشموالن قرار گیرد؟ در پاسخ باید گفت که 
مبلغ موردنظر به حس��اب یارانه افراد واریز می ش��ود و هیچ نیازی به مراجعه 

به بانک ها نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، در جریان شیوع ویروس کرونا وآسیب دیدن کسب و کارها 
دولت بسته حمایتی تعریف کرد که یکی از گزینه های آن ارائه تسهیالت بین 
یک تا دو میلیون تومانی از محل منابع بانک ها به گروه های آسیب دیده بود؛ 

گفته شده بود که این تسهیالت به حساب یارانه واریز خواهد شد.
اما چندی پیش معاون اول رئیس جمهور طی بخش��نامه ای دس��تورالعمل 
اج��رای طرح »خرید اعتباری اضطرار ناش��ی از ش��یوع وی��روس کرونا« را به 
دستگاه های مربوطه ابالغ کرد که در ماده )۵( آن تاکید شده است این اعتبار 
به صورت نقد یا برای خرید کاال از جمله کاالهای اساسی در مراکز خدماتی و 
فروشگاه های سراسر کشور معتبر است. این موضوع موجب شد تا ابهاماتی در 

مورد نحوه پرداخت ایجاد شود مبنی بر اینکه قرار است تسهیالت موردنظر در 
قالب کارت اعتباری از سوی بانک ها به افراد تعیین شده اختصاص پیدا کنند.

اما پیگیری از سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که این گونه نیست 
و طب��ق اعالم اولیه مبالغ بین یک تا دو میلیون تومان به حس��اب یارانه افراد 

واریز می شود و آنان می توانند از آن به هر  طریقی استفاده کنند.
بازپرداخت این تس��هیالت بعد از س��ه ماه تنفس با دوره ۲۴ ماهه اس��ت و 
اقس��اط آن از محل یارانه  نقد و یا کمک معیش��تی که در هر ماه به حس��اب 
خانواره��ا واریز می ش��ود، کم خواهد ش��د. در عین حال که س��ود متعلق به 
این تس��هیالت که دریافت کننده پرداخت می کند ۴درصد است؛ البته بانک ها 
۱۲درصد س��ود دریاف��ت می کنند که 8درصد آن را س��ازمان برنامه و بودجه 

پرداخت خواهد کرد.
۴میلی��ون نفری که تس��هیالت بین یک ت��ا دو میلون تومان��ی را دریافت 
می کنن��د افراد فاقد درآمد ثابت هس��تند که طبق آنچه که پیش��تر در چند 
گروه ش��غلی تعریف ش��ده بودند، عبارتن��د از: مراکز تولی��د و توزیع غذاهای 

آماده اعم از رس��توران ها، بوفه ها، طباخی ه��ا، تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه ها، 
اغذیه فروشی ها و موارد مشابه که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در گروه اول قرار دارند.
همچنین گروه دوم ش��امل مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل 
آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردش��گری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، 
مس��افرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی 
و خدماتی بین راهی و موارد مش��ابه که به تش��خیص وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی در این گروه قرار می گیرند.
گروه های بعدی نیز عبارتند از »حمل و نقل عمومی مس��افر درون  شهری و 
برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی دریایی«، »دفاتر خدمات مسافرتی و 
گردشگری«، »تولید و توزیع پوشاک«، »تولید و توزیع کیف و کفش«، »مراکز 
توزی��ع آجیل، خش��کبار، قنادی، بس��تنی و آبمیوه«، »مراک��ز و مجتمع های 
ورزش��ی و تفریحی«، »مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی« و همچنین 

»مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی«.

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه پس از فروکش کردن بیماری 
کرونا معامالت مس��کن افزایش پیدا می کن��د، گفت طرح اقدام ملی به 
کندی پیش می رود و به همین دلیل اثرگذاری خود را در شرایط فعلی 

از دست داده است.
ایرج رهبر با بیان اینکه س��هم مسکن از اقتصاد کش��ور حدود ۴۰درصد است و 
به همین دلیل نوس��انات قیمت ارز یا کاهش قیمت نفت در بخش مس��کن تاثیر 
می گ��ذارد، گفت: با وجود آنکه بخش ه��ای تولیدی رونق چندانی ندارند، ش��اهد 
نوسانات نرخ ارز هستیم؛ به طوری که در روزهای پایانی سال نیز قیمت ارز افزایش 

یافت.
این کارش��ناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت فوالد از حدود ۴۷۰۰ تومان در 
دو س��ه ماه اخیر به کیلویی 9۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده، گفت: هر نوع تورمی 
که به بخش س��اخت و س��از تحمیل ش��ود اثر خود را در آینده در واحدهای نوساز 

خواهد گذاشت.
او رکود فعلی بازار مسکن را ناشی از شیوع ویروس کرونا دانست و گفت: به نظر 
من بعد از فروکش کردن بیماری کرونا معامالت مسکن رشد خواهد کرد و به تبع 

آن شاهد تغییر قیمت ها خواهیم بود.
وی با اشاره به افزایش 8.۷درصد متوسط قیمت مسکن تهران در اسفندماه سال 

گذش��ته تاکید کرد: هر نوع نوسان قیمتی در شهر تهران تاثیر خود را در شهرهای 
اطراف و سپس شهرستان ها می گذارد.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان اس��تان تهران درباره میزان اثرگذاری طرح اقدام 
ملی بر بازار مسکن گفت: به هر حال دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن تالش 
می کند، اما طرح اقدام ملی به کندی پیش می رود و به همین دلیل اثرگذاری خود 

را در شرایط فعلی از دست داده است.
او از سخت گیری ها در انعقاد قرارداد با سازندگان در طرح مسکن ملی انتقاد کرد و 
گفت: به اعتقاد من نیازی به این همه اتالف وقت و بوروکراسی اداری نیست. وزارت 
راه و شهرسازی می تواند از هم اکنون بر روی قیمت مشخص با پیمانکاران به توافق 

برسد و از سازندگان دارای صالحیت برای پیشبرد کارها استفاده کند.
رهبر در گفت و گو با ایس��نا، با اش��اره به طرح مالیات بر عایدی امالک که قرار 
است به صورت الیحه از طرف دولت به مجلس فرستاده شود، گفت: به اعتقاد من 
هر نوع فش��ار مالیاتی می تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود. زیرا در نهایت 
فروش��ندگان، میزان مالیات را بر روی قیمت نهایی محاسبه و از خریداران  دریافت 

می کنند.
در همین حال، پاالیش متقاضیان اینترنتی مسکن ملی آغاز شد. براساس اعالم 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی، بررسی شرایط متقاضیانی که از طریق اینترنت اقدام 

به ثبت نام در مسکن ملی کرده اند شروع شده و متقاضیان پیامکی بعد از فروکش 
کردن بحران کرونا پاالیش می شوند.

البته هنوز زمان اعالم قطعی پذیرفته ش��دگان مش��خص نیست، اما پیش از این 
محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود که این زمان حدود ۴۵ روز طول 
می کشد. از سوی دیگر شرایط کسانی که از طریق پیامک نام نویسی کرده اند بعد از 

فروکش کردن بیماری کرونا مورد بررسی قرار می گیرد.
محمودزاده در این خصوص گفته است ۵۴۲ هزار و ۴۰9 نفر از متقاضیان طرح 
اقدام ملی مسکن از طریق سامانه اینترنتی و 8۱9 هزار و ۷۳9 نفر از طریق پیامک 

ثبت نام کردند که کار پاالیش یک گروه از آنها آغاز شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: پاالیش افرادی که از طریق 
س��امانه ثبت نام کردند به این دلیل که اطالعات آنها در س��امانه بارگذاری شده در 
حال انجام اس��ت. افرادی که از طریق پیامک ثبت نام کردند بعد از بهبود وضعیت 
بهداشتی و رفع بحران کرونا، فراخوان می شوند تا اطالعات الزم را بارگذاری کنند و 

پس از آن پاالیش اطالعات آن عده نیز انجام خواهد شد.  
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه، 
بالفاصله تکمیل ثبت نام متقاضیان پیامکی و پاالیش آنها انجام و نتایج قطعی ثبت 

نام شدگان طرح اقدام ملی مسکن اعالم خواهد شد.

جزییات پرداخت وام به اقشار آسیب پذیر

وام 1 تا 2 میلیونی بسته حمایتی چگونه پرداخت می شود؟

میزان اثرگذاری طرح اقدام ملی بر بازار مسکن

بازار مسکن با فروکش کرونا گرم می شود

صمت تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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یک نکته درباره سهمیه بنزین اردیبهشت ماه
مدیر برنامه ریزی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت کارت های 
سوخت قابلیت ذخیره ۳۶۰ لیتر بنزین را دارند که با این حساب اگر فردی 
از ابتدای زمان س��همیه بندی از س��همیه اش اس��تفاده نکرده باشد، سهمیه 

اردیبهشت ماه به آن فرد تعلق نمی گیرد.
شهرام رضایی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه سقف تعریف شده برای 
کارت های س��وخت ۳۶۰ لیتر است، اظهار کرد: به طور مثال اگر شخصی از 
زمان ش��روع طرح سهمیه بندی بنزین تاکنون تنها ۱۰ لیتر از سهمیه خود 
را اس��تفاده کرده باش��د، در اردیبهشت ماه فقط ۱۰ لیتر برای آن فرد شارژ 

می شود و ۵۰ لیتر باقی سوخت خواهد شد.
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه تاکنون برای کارت س��وخت چنین سیس��تم و 
مکانیزمی تعریف ش��ده اس��ت، تصریح کرد: اگر قرار باشد تغییری حاصل و 
این ۳۶۰ لیتر به ۴۲۰ لیتر افزایش یابد و سهمیه اردیبهشت ماه نیز در آن 

ذخیره شود، به مصوبه هیات دولت نیاز است.
به گفته مدیر برنامه ریزی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شرکت 
ملی پخش تنها مجری اس��ت و قاعدتا در این دو هفته درباره این مس��ئله 
بحث خواهد ش��د و منفی یا مثبت بودن این مسئله را اطالع رسانی خواهیم 

کرد، اما تاکنون تصمیم جدیدی در این باره اتخاذ نشده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، از بامداد روز جمع��ه ۲۴ آبان، بنزین س��همیه بندی 
ش��د. بر این اس��اس قیمت بنزین معمولی سهمیه ای ) ماهانه ۶۰ لیتر برای 
خودروهای ش��خصی( از قرار هر لیتر ۱۵۰۰ توم��ان، قیمت بنزین معمولی 
غیرس��همیه ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از قرار 

هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.

بازار خودرو همچنان تعطیل است
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو پایتخت می گوید بازار خودرو 
تعطیل بوده و همه نمایش��گاه ها بس��ته است و هیچ فعالیت خرید و فروشی 

انجام نمی شود.
»سعید موتمنی« روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: 
قیمت خودروها همان قیمت های پیش از عید اس��ت و در این شرایط هیچ 
فرد عاقلی به فکر خرید خودرو، جایگزین کردن خودرو یا تبدیل به احس��ن 

کردن آن نیست.
ب��ه اعتقاد این مقام صنفی، هر قیمتی نیز که ای��ن روزها برای خودروها 

اعالم شود، غلط است، زیرا بازار تعطیل است.
وی به طور اجمالی به بازار خودرو در س��ال گذش��ته اش��اره کرد و گفت: 
پارس��ال فقط در اردیبهشت ماه جنب و جوشی در بازار خودرو شاهد بودیم 
ک��ه متأثر از قیمت س��ازی ها و افزایش قیمت ها بود، اما پ��س از آن با ورود 
نهادهای نظارتی تا ش��هریورماه بازار آرام بود، پس از آن شیب افزایش کند 
قیمت ها آغاز شد و تا اوایل بهمن به اوج خود رسید و از اواخر بهمن کاهش 

قیمت ها شروع شد.
رئی��س اتحادیه صنف نمایش��گاه داران خ��ودرو پایتخت یادآور ش��د: در 
مجموع س��ال گذشته بازاری برای خودرو به آن صورت وجود نداشت، فقط 
برچسب قیمت خودروها عوض می شد و به جز آنهایی که در فضای مجازی 
خرید و فروش می کردند در عمل خرید و فروش��ی در نمایشگاه های خودرو 

شاهد نبودیم.
وی تاکید کرد: این مسئله سبب آسیب دیدن کسب و کار فعاالن بازار به 

ویژه افرادی که نمایشگاه های خودرو را اجاره کرده بودند، شد.
موتمنی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی اقتصادی و شیوع ویروس 
کرونا، اگر هم فعالیت های اقتصادی آغاز ش��ود به نظر نمی رس��د افراد 
ب��رای خرید و فروش خ��ودرو مراجعه کنند و پیش بینی می ش��ود این 
ش��رایط تا چند ماه آینده و ریش��ه کن ش��دن کامل این ویروس ادامه 

داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به مس��ائل یادش��ده سازمان امور مالیاتی 
بخش��ودگی مالیات سه ماهه بهمن، اس��فند و فروردین ماه این صنف را در 
دس��تور کار قرار دهد، زیرا نمایشگاه های خودرو سال گذشته در رکود بوده 

و با شیوع کرونا این رکود شدیدتر نیز شده است.

ایران خودرو در سال جهش تولید 7 محصول 
جدید عرضه می کند

گ��روه صنعت��ی ایران خودرو در راس��تای پاس��خگویی به س��لیقه و نیاز 
شهروندان ، هفت محصول جدید در سال جهش تولید به بازار عرضه می کند.
ب��ه گزارش خبرگزاری تس��نیم، کیان��وش پورمجیب، مع��اون تحقیقات، 
طراحی و تکوین محصوالت ایران خودرو گفت: این گروه صنعتی در س��ال 
جاری  محصوالت جدید رانا پالس، س��ورن پالس، س��مند بهینه، دنا پالس 

اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما دستی و اتوماتیک وk۱۳۲ را روانه بازار می کند.
وی اف��زود: تولی��د و عرضه چهار محصول صندوق��دار k۱۳۲، کراس اوور

k۱۲۵و هاچ بک k۱۲۱ و دنای برقی از بهمن س��ال 99 تا بهمن ۱۴۰۱ در 
دستور کار این خودروساز قرار دارد.

پورمجیب خاطرنش��ان کرد: خودروk۱۳۲ که حاص��ل تفکر دانش ایرانی 
اس��ت بر پایه پلتفرم ایران خودرو با 9۲درصد س��اخت داخلی، تولید آن در 

بهمن سال جاری آغاز می شود.
وی خاطرنشان ساخت: این خودرو به گیربکس اتوماتیک و موتور ای. اف 

.۷ توربوشارژ مجهز خواهد شد.
مع��اون تحقیقات، طراحی و تکوی��ن محصوالت ایران خ��ودرو از عرضه 
خ��ودروی ۲۰۷ پانوراما در نیمه اول س��ال جاری خب��ر داد و تصریح کرد: 
این خودرو در نیمه دوم سال جاری به گیربکس اتوماتیک تجهیز می شود.

پورمجیب درخصوص توس��عه قوای محرکه هیبرید و برقی خاطرنش��ان 
کرد: محصول رانا و دنا پالس را برای تولید در این بخش در نظر گرفته شده 

است و دنای برقی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ قابل عرضه است .
پورمجی��ب گف��ت: دنا پالس به عنوان اولین محصول به گیربکس ش��ش 
سرعته در سال جاری تجهیز می شود. طبق برنامه قرار است در سال جاری 

۱۰ هزار گیربکس دستی شش سرعته تولید شود.
پورمجیب خاطرنش��ان کرد گیربکسAMTش��ش س��رعته اتوماتیک با 
۶۰درصد داخلی س��ازی در س��ه ماه پایانی س��ال جاری آغاز می شود و قرار 

است در این سال یک هزار دستگاه از این نوع گیربکس تولید شود.
وی با اش��اره به طراحی پلتفرم اختصاصی ایران خودرو افزود: این پلتفرم 
قابلیت پوشش س��گمنت های مختلف خودرو شامل سدان، وانت، هاچ بک و 

کراس اوور را خواهد داشت.

نماگربازارسهام

به اعتقاد مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا، برای ایجاد جهش تولید باید 
ابت��دا زمینه ه��ای آن را ایجاد ک��رد. در صنعت خودروس��ازی مهم ترین پارامتر، 
زنجیره تامین اس��ت که می تواند با عملکرد مناسب، سبب رونق تولید شده و به 

دنبال خود با فراهم شدن شرایط مناسب، جهش تولید را رقم بزند.
س��یدجواد س��لیمانی در گفت وگو با ایس��نا، در رابطه با تحقق شعار »جهش 
تولید« در صنعت خودرویی کشور، اظهار کرد: نام گذاری هوشمندانه سال جدید 
با عنوان جهش تولید، در ادامه رونق تولید از س��ال گذشته برای تولیدکنندگان 
کش��ور و ب��ه ویژه صنعت خودرو انگیزه  و مس��ئولیتی مضاعف ایج��اد کرده تا با 
تعهد و تخصص، همت و برنامه ریزی، خود را برای یک جهش و تحول در س��ال 
جدید آماده کنند. باید در نظر داش��ت که تولید فرآیندی اس��ت که خروجی آن 
»محصول« به ش��مار می آید، بنابراین برای اینکه در کمیت و کیفیت محصوالت 
شاهد جهش باشیم، باید تمام مراحل قبلی در این فرآیند، تقویت شوند و پیش 

زمینه های موردنیاز برای جهش تولید را فراهم سازند.
مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا ادامه داد: از جمل��ه مهم ترین حوزه ها 
در خودروس��ازی، زنجیره تامین اس��ت که باید عملکردی متناسب برای تحقق 
افزایش و جهش تولید را داشته باشد. شرایط زنجیره تامین در سال های اخیر به 
دلیل تحریم ها و تنگناهای شدید اقتصادی داخلی، سخت تر شده است، بنابراین 
تقویت این حوزه جهت تحقق ش��عار س��ال، از الزام های اصلی به ش��مار می آید. 
عالوه بر این تعهدات فراوانی که از س��وءتدبیرها و عملکردهای گذش��ته مدیران 
قبلی برای مدیریت های فعلی باقی مانده است، مشکالت بیشتری را ایجاد کرده 
و همچ��ون »غل و زنجیر«، ش��تاب حرکتی خودروس��ازان را کند کرده اس��ت. 
خودروس��ازان کشور برای تحقق جهش تولید نیاز دارند تا دغدغه زنجیره تامین 
و مش��کالت باقی مانده از گذش��ته را نداشته باشند یا دست کم این مشکالت در 

سطح حداقلی وجود داشته باشد.
وی در رابط��ه ب��ا الزام��ات در جهت رفع موان��ع تولید، با بی��ان اینکه به طور 
کل��ی امور تولیدی در صنع��ت را می توان به دو بخش مس��ائل درون بنگاهی و 

برون بنگاهی تقس��یم کرد، گفت: مدیران خودروس��از متولی و پاسخگوی اصلی 
موضوعات درون بنگاهی هس��تند اما مس��ائل برون بنگاهی به  هیچ وجه در حوزه 
اختیار و اقدام خودروس��ازان نیس��ت. متاس��فانه این بخش از عوام��ل، تاثیرات 
غیرقابل انکاری بر عملکرد ش��رکت ها گذاشته و گاهی در مدیریت مسائل درون 
بنگاهی نیز موثر اس��ت. واقعیت این اس��ت که صنعت خودروسازی کشور از نظر 
مدیریتی و رویکردی در حال پوس��ت اندازی است و عمال جراحی بزرگی در این 

صنعت، در حال انجام است.
صنعتگران، جهادگران سنگر تولید

س��لیمانی افزود: برای عبور از این گذرگاه صنعتی، نیاز است حمایت های الزم 
از آنها انجام ش��ود تا عملکرد آنها و محصوالت خروجی ش��ان متحول ش��ده و به 
س��طحی برس��د که انتظارات مش��تریان را تامین کند. هدف از ط��رح این نکته 
سربسته این است که بگویم وقتی صنعتگران این کشور همانند جهادگران سنگر 
تولید، در تالش برای بقا و رونق یا جهش تولید هستند، نباید دغدغه های دیگری 
داش��ته باش��ند و درگیر تحریم های داخلی و عدم همکاری و کارشکنی بعضی از 

بخش ها نیز باشند.
ای��ن مدیرعامل خودروس��ازی ب��زرگ در رابطه با میزان تحقق ش��عار »رونق 
تولید« در س��ال 98، خاطرنش��ان کرد: برای قضاوت در رابط��ه با میزان تحقق 
ش��عار رونق تولید در س��ال 98 بای��د عملکردهای صورت گرفت��ه را با توجه به 
ش��رایط حاکم بر حوزه های تولید تحلیل کرد. ما در گروه خودروس��ازی س��ایپا 
ب��ا مدیریت جه��ادی در همه بخش ها تحقق عملی رونق تولید را ش��اهد بودیم؛ 
تیراژ تولید محصوالت سایپا در سال 98 در مقایسه با سال پیش از آن، افزایش 
داش��ت؛ این رش��د تولید در حالی رخ داد که نیمی از سال 9۷ شرایط تحریمی 
نبود و همکاری های بین المللی وجود داش��ت اما تمام طول س��ال 98 ما شرایط 

تحریمی را تجربه کردیم.
وی افزود: به طور خالصه می توان گفت گروه س��ایپا موفق ش��د در سال 98،  
تولی��د در ش��رایط تحریم را به تیراژ غیرتحریمی برس��اند. این مهم مصداق بارز 
تحقق رونق تولید بود. مشابه همین عملکرد را در بسیاری از شرکت های تولیدی 

زیرمجموعه گروه خودروس��ازی س��ایپا نیز در س��الی که گذشت، تجربه شد؛ به 
شکلی که بسیاری از آنها تا دی یا بهمن ماه، به اندازه کل سال 9۷ تولید داشتند. 
س��ایپا از اردیبهشت ماه سال 98 و با عملکرد مطلوب، عمال به عنوان خودروساز 

اول کشور مطرح شد و این جایگاه را تا پایان سال نیز حفظ کرد.
اقدامات سایپا در سال 98، زیرساخت جهش تولید شد

این مقام مسئول با یادآوری اینکه عالوه بر حوزه تولید، در سایپا در بخش های 
دیگر هم شاهد بهبود فرآیندهای کاری در گروه خودروسازی سایپا بودیم، اظهار 
کرد: ما در نیمه نخس��ت س��ال، تمام تعهدات تعیین تکلیف شده از سال 9۷ را 
تحوی��ل دادیم. از س��وی دیگر ع��الوه بر تکمیل 8۰  هزار خودرو که با کس��ری 
قطعه تولید ش��ده بودند، موفق ش��دیم تولید به ش��کل »عبور مس��تقیم« را در 
س��ایپا عملیاتی کنیم. ضمن اینکه در مقطعی از س��ال، تم��ام محصوالت گروه 

خودروسازی سایپا به صورت کامل تولید شدند.
مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا با بیان اینکه تحول و جراحی بزرگ در 
س��بد محصوالت س��ایپا و همچنین اجرایی کردن برنامه خروج پراید از خطوط 
تولید در کنار طراحی و برنامه ریزی برای ورود هشت محصول جدید در سه سال 
آینده، از اقداماتی بود که سایپا در بخش توسعه محصول انجام داد؛ تصریح کرد: 
ای��ن اتفاق می تواند به عنوان یک اقدام زیرس��اختی برای تحقق جهش تولید در 

سال جدید قلمداد شود.
س��لیمانی در رابطه با تفاوت »جهش تولید« با »رونق تولید« در این مجموعه 
صنعت��ی، گفت: م��ا برای جهش تولید، ب��ه اقداماتی فرات��ر از تهمیدات متداول 
برای تولید نیاز داریم؛ چراکه صحبت از »جهش« اس��ت. جهش، افزایش��ی است 
با ش��یب و شتاب بیش��تر که تحقق این امر مهم، یک تالش همدالنه و همسو را 
می طلب��د. این تالش نه تنها در حوزه خودروس��ازی و صنعت و اقتصاد، بلکه در 
تمام��ی بخش های جامعه باید ش��کل بگیرد تا درنهای��ت جهش را در حوزه های 
تولیدی شاهد باش��یم، البته خودروسازی یک صنعت محرک و پیشرو در کشور 
اس��ت که ده ها صنعت دیگر به آن وابس��ته اس��ت و ما برای جهش تولید در این 

حوزه نیازمند همت ملی هستیم.

در پی درخواس��ت و پیگیری هر دو انجمن قطعه س��ازان مبنی بر تعطیلی این 
صنایع و خطوط تولید قطعه س��ازی و خودروسازی، به منظور جلوگیری از شیوع 
بیشتر کروناویروس، در نهایت با تعطیلی تا ۲۲ فروردین ماه به منظور پیاده سازی 

پروتکل های بهداشتی موافقت شد.
به گزارش ایس��نا، از هفته گذشته دو انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های 
خ��ودرو و همچنین انجمن همگن نیروی محرکه و قطعه س��ازی، از وزیر صمت، 
وزیر بهداش��ت، استاندار تهران و رئیس ستاد مقابله با ویروس کرونا خواستند تا 
کلیه خطوط تولید خودروس��ازان تا اوایل اردیبهش��ت ماه به جهت جلوگیری از 

شیوع بیشتر ویروس کرونا تعطیل شوند.
بر این اس��اس روز گذش��ته، سعید نمکی- وزیر بهداش��ت- در نامه  خطاب به 
رئی��س جمهور اعالم کرد که متاس��فانه اخیرا به ص��ورت ناگهانی نامه ای بدون 
اطالع س��تاد مقابله با کرونا توس��ط قائم مقام وزیر صمت به کلیه استان ها ابالغ 
ش��ده است که عمال »دس��تورالعمل اداری برای بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز 
کس��ب و کار تلقی می شود که این شیوه با نقش، مسئولیت و جایگاه ستاد ملی 

مقابله با کرونا مغایرت دارد.«
وی ضمن تاکید بر اعتقاد راسخ این وزارتخانه و وزارت کشور و دیگر همکاران 
ب��ه کمک هرچه زودتر به کاه��ش اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کش��ور 
و تدوین پروتکل برای بازگش��ایی فعالیت های اقتصادی با اولویت ویژه، هش��دار 
داد که »هرگونه تصمیم آتش به اختیار توس��ط هر دس��تگاه دولتی، غیردولتی، 
فرهنگی مذهبی و . . . که مورد تایید نباش��د ش��عله هایش به سرعت دامن نظام 

سالمت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت.«
در نهایت پیرو مکاتبات با مس��ئوالن کشور درخصوص پیشنهادات دو انجمن 
همگ��ن نیروی محرکه و قطعه س��ازی و همچنی��ن انجمن س��ازندگان قطعه و 
مجموعه ه��ای خودرو در رابطه با جلوگیری از ش��یوع بیش��تر ویروس کرونا در 
صنعت قطعه سازی کشور و شرکت های قطعه سازی، نتایج مذاکرات با شرکت های 

خودروسازی و ستاد کرونای استان ها به ویژه استان تهران، به شرح زیر است:
» از فردا تا جمعه هفته آینده )۱۶ لغایت ۲۲ فروردین ماه سال جاری( شروع 
فعالیت های ش��رکت های قطعه س��از به منظور فرصت پیاده س��ازی پروتکل های 

بهداش��تی در خطوط تولیدی قطعه س��ازان در گرفته ش��ده اس��ت که به تاخیر 
بیفتد، بنابراین انجمن ها از  تمامی همکاران قطعه ساز خود خواسته است تا طی 
هفته آتی اقدام به پیاده س��ازی پروتکل های بهداش��تی و پیش��گیرانه در خطوط 
تولید و سطح شرکت کنند تا پس از آن به خواست خداوند متعال، شروع تولید 
زنجیره تامین قطعه سازی کشور با تمام ظرفیت و با رعایت کلیه الزامات و نکات 

بهداشتی موردنظر صورت پذیرد.
قابل ذکر اس��ت که قطعه سازان متعهد و خدوم کشور خود را موظف می دانند 
تا در س��ال »جهش تولی��د«، تمام همت و توان خود را ب��ه کار گیرند تا مطابق 
با منویات مقام معظم رهبری، نس��بت به جبران تولید از دس��ت رفته خود طی 
هفته های ابتدای س��ال اقدام نمایند تا عالوه بر دس��تیابی به برنامه تولید کالن 
خودروس��ازان، بتوانند ب��ه یاری خداوند رک��ورد جدیدی را در این س��ال ثبت 
نمایند.«  رونوش��ت ای��ن اطالعیه برای مدیران عامل ش��رکت های ایران خودرو 
و س��ایپا و همچنین مدیران ش��رکت های س��اپکو، سازه گس��تر و مگا موتور نیز 

ارسال شده است.

صنعت خودرو به پوست اندازی افتاده است

تعطیلی صنایع قطعه سازی تا 22 فروردین ماه

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان  گفت این صنعت 
به ش��رط رف��ع برخی موانع و مش��کالت از توان الزم ب��رای اجرای تولید 
برنامه ریزی شده خودروسازان و تحقق شعار سال برخوردار بوده و تعطیلی 

موقت درخواست شده مانعی در این مسیر نیست.
به گ��زارش ایرن��ا، هیأت مدیره ه��ای انجمن تخصص��ی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودروی کش��ور و انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه های خودروی کش��ور با صدور اطالعیه ای به قطعه س��ازان اعالم 
کردند: با توجه به ارس��ال درخواس��ت کتبی تعداد کثیری از شرکت های 
قطعه ساز به استانداران، خودروسازان و انجمن ها مبنی بر تأخیر در شروع 
فعالیت شرکت های قطعه ساز، در هفته منتهی به ۲۲ فروردین ماه به منظور 
فرصت پیاده سازی پروتکل های بهداشتی در خطوط تولیدی قطعه سازان 

در نظر گرفته شده است.
در این زمینه، »آرش محبی نژاد« دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان  در گف��ت وگو با خبرن��گار اقتصادی ایرنا، با اش��اره به این 

موضوع، اظهار داش��ت: ظرفیت ها، زیرساخت ها و سخت افزارهای موردنیاز 
برای تحقق برنامه های خودروس��ازان در این صنعت فراهم اس��ت، اما باید 
به برخی موانع این مس��یر اش��اره کرد که مهم تری��ن آنها ویروس نحس 
ناشناخته کرونا و تداوم تحریم هاست. محبی نژاد خاطرنشان کرد: تعطیلی 
موقت یک هفته ای درخواس��ت شده، فرصتی برای قطعه سازان به منظور 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی است تا آثار منفی کرونا در این واحدها 

به حداقل برسد.
وی گف��ت: تامین نقدینگی این صنعت که در ظاهر هیچ برنامه ای برای 
آن وجود ندارد و همچنین قیمت گذاری دستوری که سال هاست به صنعت 
خودرو زیان وارد کرده، دیگر موانع مهم محقق شدن جهش تولید هستند 

که باید برطرف شوند.
ای��ن مقام صنفی با اش��اره به کالم رهبر معظم انق��الب در نقش موثر 
صنایع پیش��ران در تحقق جهش تولید، خاطرنش��ان کرد: صنعت خودرو 
یکی از این صنایع پیش��ران و در حقیقت لکوموتیوی است که ۶۴ صنعت 

دیگر وابس��ته به آن هستند و بر این اساس یک برنامه ویژه و خاص برای 
تحریک اقتصادی و تجهیز تولید نیاز دارد. وی تاکید کرد: استراتژی اصلی 
در صنایع خودرو و قطعه سازی باید اصالح شیوه قیمت گذاری ها و کاهش 
تصدیگری ها و دخالت های منفی باش��د. محبی ن��ژاد در پایان از پرداخت 
نش��دن مابقی مطالبات قطعه سازان از مجموع ۵ هزار میلیارد تومان وعده 
داده ش��ده در سال گذشته انتقاد کرد. به گزارش ایرنا، در ماه های گذشته 
هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را 
مصوب کرد. پس از آن در جلسه ای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن 
وزیر صنعت، نمایندگان بانک  مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانک های 
عامل حضور داشتند اعطای نیمی از این مبلغ یعنی ۵ هزار میلیارد تومان 

به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورت جلسه شد.
اما تا پایان س��ال 98 ایران خودرو ۲هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان و س��ایپا 
یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از این تس��هیالت را توانستند جذب و بین 

زنجیره تامین توزیع کنند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان :

 توان الزم در صنعت قطعه سازی برای تحقق جهش تولید وجود دارد

5کسب و کـار www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
17 فروردین  1399

شماره 1515



بازاریابی و تبلیغات تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir

بررسی 8 الگوی توسعه برند 
توسعه شرکت با ایجاد برند زیرشاخه

امروزه راهکارهای بس��یار زیادی برای توسعه ش��رکت یا برند مادر وجود 
دارد. اگ��ر نگاهی به اطراف مان بیندازیم، برندهای بس��یار زیادی با مالکیت 
یکس��ان در سراس��ر جهان قابل مشاهده اس��ت. این امر ناشی از استراتژی 
برخی از برندها برای توس��عه براس��اس ایجاد زیرشاخه های تخصصی است. 
به عنوان مثال، اگر ما در صنعت پوش��اک فعالیت داریم، تالش برای تولید 
البسه ورزشی با ایجاد برندی منحصر به فرد برای این کار جلوه حرفه ای تری 
خواهد داش��ت. نکته مه��م در این میان بیان رابطه ما با برند زیرش��اخه به 
منظ��ور جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. اگر برند زیرش��اخه م��ا هیچ گونه 
اطالع رس��انی درباره پیوند با برند اصلی نداش��ته باش��د، احتمال جلب نظر 

مخاطب هدف تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. 
خوشبختانه اکنون راهکارهای بس��یار زیادی برای توسعه برند در اختیار 
کارآفرینان قرار دارد. در ادامه هشت مورد از شیوه های مناسب در این زمینه 

را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
۱. گاه��ی اوقات ما در تالش ب��رای تولید محصوالت مان نیاز به نوآوری و 
شخصی سازی آنها داریم. این امر به طور معمول با ایجاد یک برند زیرشاخه 
در راستای شخصی س��ازی محصوالت صورت می گیرد. اگر نگاهی دقیق به 
این فرآیند داشته باشیم، محصول نهایی از نظر حوزه کسب و کار در هر دو 
برند یکسان است. نکته مهم در این میان ماهیت شخصی سازی و ارتقایافته 
محصول در برند زیرش��اخه است. این امر نوعی ارزش اضافی ایجاد می کند. 
ب��ه این ترتیب ما فرصت بهتری ب��رای ارائه محصوالت جذاب تر به مخاطب 

هدف خواهیم داشت.
۲. برخی از محص��والت دارای امکانات زیادی برای ارتقا یا تغییر کاربری 
هس��تند. این امر به طور معم��ول از اختیار یک برند ب��رای ایجاد تغییرات 
موردنظ��ر خارج اس��ت. بنابرای��ن ما باید به فک��ر ایجاد یک برن��د دیگر به 
منظور رس��یدگی به این امور باش��یم. بدون تردید این مورد با شیوه نخست 
ش��باهت های بس��یار زیادی دارد. تفاوت اصلی در ایجاد تغییر اساس��ی در 
محصول موردنظر پس از طی فرآیند تغییر کاربری در برند زیرشاخه خواهد 

بود. 
۳. برخ��ی از برنده��ا اق��دام به خرید ی��ک برند در کس��ب و کاری دیگر 
می کنن��د. این امر همیش��ه تحت عنوان خرید کامل ص��ورت نمی گیرد. به 
این ترتیب همیش��ه بخش��ی از مالکیت اصلی برند زیرش��اخه برای مدیران 
اولی��ه باقی خواهد ماند. در این ش��یوه برند مادر فقط در س��ود نهایی برند 
زیرشاخه س��هیم می ش��ود. راهبرد موردنظر برای برندهای مایل به توسعه 
کسب و کار و در عین حال فاقد تخصص الزم برای حضور در بازارهای تازه 

مناسب خواهد بود. 
۴. برخ��ی از برندها در طول زمان به دلیل تخصص و مهارت باال موفق به 
کسب شهرت فراوان می شوند. این امر آنها را به جایگاه کارشناس های بازار 
ارتقا می دهد بنابراین اظهارنظر آنها از اعتبار بس��یار زیادی در بازار کس��ب 
و کار برخوردار می ش��ود. چنین برندهای��ی در صورت موفقیت در یک بازار 
یا کس��ب و کار خاص اقدام به توسعه فعالیت ش��ان می کنند. به این ترتیب 
با برنامه ریزی طوالنی مدت امکان کس��ب شهرت در کسب و کارهای دیگر 
فراهم می شود. این امر به طور معمول با ایجاد یا خرید برندی تازه در حوزه 

کاری جدید شروع خواهد شد. 
۵. برخ��ی از برندهای زیرش��اخه نقش تخصصی خاص��ی در فعالیت برند 
اصل��ی دارن��د. این امر ش��امل ارائ��ه توصیه های تخصص��ی و پژوهش های 
کاربردی در حوزه توس��عه و تحقیقات می شود. امروزه برخی از برندها برای 
دسترس��ی به اطالعات کاربردی اقدام به تاسیس یک زیرشاخه مشخص به 
منظور فعالیت حرفه ای در زمینه شناس��ایی س��لیقه های مشتریان هدف و 

همچنین وضعیت بازار می کنند. 
۶. برخ��ی از برندهای زیرش��اخه برای فعالیت در بازاری خاص تاس��یس 
می ش��وند. به این ترتیب هزینه نهایی تولید یک محصول برای بازاری خاص 
کاهش خواهد یافت. این امر در زمینه پش��تیبانی از مشتریان موجب ایجاد 
نظ��م بهتری خواهد ش��د. اگر به فعالیت برندهای ب��زرگ و بین المللی نگاه 
کنیم، اغلب آنها دارای زیرش��اخه های منطقه ای برای پاس��خگویی بهتر به 

مشتریان هستند. 
۷.  برخی از برندهای زیرشاخه دقیقا ویژگی های برند اصلی را دارند. این 
امر با هدف افزایش س��طح فروش در بازاری یکسان یا تازه صورت می گیرد. 
وقتی یک برند دو شعبه فعالیت جداگانه داشته باشد، شانس بیشتری برای 
جلب نظر مشتریان و کسب سهم بیشتری از سود نهایی بازار خواهد داشت. 
ش��اید این امر در ابتدا عجیب به نظر برس��د، اما کاربردهای زیادی در بازار 

و میان مشتریان دارد. 
8. برخی از برندها برای طراحی محتوای بصری یا کمپین های ش��ان اقدام 
به تاس��یس آژانس های بازاریابی زیرش��اخه می کنند. به ای��ن ترتیب دیگر 
نی��ازی به همکاری با برندهای دیگر به منظور پیش��برد اهداف نخواهد بود. 
این راهبرد طرفدارهای زی��ادی در میان برندهای بزرگ دارد. نتیجه نهایی 
اق��دام موردنظر کاه��ش هزینه های جاری برند و افزای��ش کیفیت محتوای 

نهایی است.
یکی از بهترین مثال ها در زمینه شروع به فعالیت در حوزه ای تازه مربوط 
به برندArm & Hammer اس��ت. این برند برای توس��عه کسب و کارش 
با س��طح تولید مواد غذایی اقدام به ایجاد برندی زیرشاخه برای تولید انواع 
لوازم بهداشتی کرد. به این ترتیب مشتریان در بازار لوازم بهداشتی با توجه 
به اعتبار این برند اعتماد بیش��تری به زیرش��اخه اش کردند. برند گوگل نیز 
در اقدامی جاه طلبانه برای حضور در بازار تولید گوش��ی های هوشمند اقدام 
به همکاری با موتوروال کرد. این امر س��ود سرشاری برای هر دو برند در پی 
داشت. گوگل با اس��تفاده از شهرت مناسب اش در زمینه فناوری و استفاده 
از دانش تخصص��ی موتوروال، هرچند برای مدت زمان��ی اندک، بخش قابل 
توجهی از بازار گوش��ی های هوشمند را متوجه خود ساخت. با اندکی دقت 
ام��کان یافتن نمونه های فراوان در زمینه توس��عه برند ی��ا همکاری با دیگر 

برندها برای توسعه کسب و کار وجود دارد. 
اگ��ر ما قصد توس��عه برندمان را داری��م، باید اقدام به ش��ناخت دقیق 
وضعیت م��ان در بازار و نظر مخاطب هدف نس��بت ب��ه فعالیت مان کنیم. 
اش��تباه اغلب برندها در این زمینه اقدام س��ریع برای توسعه کسب و کار 
است. ما باید ابتدا در حوزه فعالیت مان دست کم اندکی شهرت و اعتبار به 
دست بیاوریم. سپس نوبت به توسعه برند با انواع الگوهای ایجاد زیرشاخه 
خواه��د رس��ید. بی توجهی به ای��ن نکته اغلب موجب ایج��اد چالش ها و 
شکس��ت های سنگین برای برندها می ش��ود بنابراین با استفاده درست از 
توصیه های مقاله کنونی و شناخت شرایط امکان توسعه منطقی و اصولی 

برند فراهم خواهد شد. 
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اکنون سراس��ر دنیا با ویروس کرونا مواجه است. این امر تاثیر انکارناپذیری بر 
روی ش��رایط کس��ب و کارهای مختلف دارد. ما در طول چند هفته اخیر به طور 
مداوم اخبار پرفراز و نش��یبی از کسب و کارهای مختلف شنیده ایم. بدون تردید 
کمتر ش��رکتی آمادگی مواجهه با بحرانی با این ابعاد را داش��ته اس��ت. برندهای 
بزرگی نظیر گوگل و فیس بوک کنفرانس های اصلی ش��ان در س��ال جدید را لغو 
کرده اند. این امر به خوبی ماهیت جدی و احساس خطر برندها نسبت به شرایط 
تازه را نش��ان می دهد. توییتر، تیک تاک، ماشابل، اینتل، ِووو، آمازون و بسیاری 
دیگر از برندهای بزرگ از حضور در فس��تیوال س��وت وست انصراف داده اند. این 
مراس��م یک هفته پیش از تاریخ رس��می برگزاری به طور عمومی لغو شد. بدون 
تردید در طول روزهای آینده نیز مراس��م های بیشتری در حوزه کسب و کار لغو 
خواهد ش��د. این امر منحصر به عرصه کس��ب و کار نیست. مسابقات ورزشی نیز 

در سراسر دنیا لغو شده است. 
بس��یاری از کس��ب و کارها در ش��رایط کنونی وضعیت نامشخصی دارند. این 
ام��ر برنامه ریزی برای کس��ب موفقیت را دش��وار کرده اس��ت. وقتی ما وضعیت 
نامش��خصی در حوزه کاری مان داشته باشیم، چطور انتظار پیشرفت و جلب نظر 

مشتریان فراهم می شود؟ 
با توجه به ش��یوع ویروس کرونا در سراسر جهان بسیاری از مراسم های بزرگ 
لغو شده است. همچنین شرکت های تجاری و سازمان های دولتی در حال تقویت 
انگی��زه و امکانات در دس��ترس کارمندان برای فعالیت از خانه هس��تند. امروزه 
بس��یاری از تیم های بازاریابی و فروش از خانه مشغول فعالیت هستند. بی تردید 
کمتر کارش��ناس در حوزه کس��ب و کار وقوع چنین اتفاقی را پیش بینی می کرد 
بنابراین پاس��خگویی برندهای مختلف نسبت به ش��رایط ایجادشده، تفاوت های 
معناداری دارد. برخی از برندها از چند هفته قبل هرگونه اقدامی برای بازاریابی، 
فروش و روابط عمومی به صورت حضوری را لغو کرده اند. نتیجه این امر افزایش 
استفاده از سیستم های ارتباطی آنالین به منظور تعامل میان کارمندان و برندها 

با یکدیگر و مشتریان است. 
بی تردید وضعیت کنونی برای اغلب کس��ب و کارها دردناک اس��ت. همگی از 
وضعیت عادی کس��ب و کار به دور ش��ده اند، با این حساب مدیریت کسب و کار 
در زمینه های مختلف دش��واری بیش��تری خواهد داشت. نکته مهم در این میان 
ضرورت ایجاد محدودیت برای پیش��گیری از ش��یوع هرچه بیشتر بیماری است 
بنابراین ما باید تمام تالش مان برای همکاری با توصیه های نهادهای بهداش��تی 
را انج��ام دهیم. در این میان مدیریت کس��ب و کار وضعیت تازه ای پیدا خواهد 
کرد. شاید تعطیلی کامل کسب و کار در بازه زمانی طوالنی گزینه منطقی نباشد 
بنابرای��ن ما باید به دنبال راهکاری برای مقابل��ه با ویروس کرونا و در عین حال 

ادامه روند فعالیت کاری باشیم. 
برنده��ای پیش��رو در زمان رکود ب��زرگ در ایاالت متح��ده و اروپا تصمیم به 
س��رمایه گذاری بر روی حوزه بازاریابی و تبلیغات گرفتند. نکته جالب اینکه بقیه 
برندها به طور مداوم در حال عقب نشینی و کاهش هزینه های جاری شان بودند. 
بدون تردید امروز هم ش��رایط یکسانی میان برندها برقرار است. برخی از برندها 
ش��روع به کاهش هزینه های جاری برای ادامه حیات در شرایط بحرانی کرده اند. 
در عوض برخی دیگر در تالش برای بهبود ش��رایط به منظور اس��تفاده از شرایط 
هستند. این امر بیانگر تفکر خالقانه آنها برای توسعه کسب و کار حتی در شرایط 
بحرانی اس��ت. بی تردید مشتریان هنوز هم نیاز به خرید کاال و خدمات مختلفی 
دارند. این امر نشانه امیدوارکننده ای برای برندهاست. وقتی نیاز مشتریان وجود 
داشته باشد، انگیزه کافی برای تولید هم فراهم خواهد شد. نکته مهم تالش برای 
تغیی��ر نحوه فعالیت برندمان به منظور رعایت جوانب بهداش��تی و در عین حال 

توسعه دامنه مشتریان است. 
برندها برای جلب نظر مخاطب هدف بیش از همه به بازاریابی و روابط عمومی 
ق��وی نیاز دارن��د. همانطور که پیش از این نیز بیان ش��د، در دوران رکود بزرگ 
برندهای پیش��رو اقدام به س��رمایه  گذاری در حوزه بازاریاب��ی و تبلیغات کردند. 
اکنون ما باید از همان برندها الگوبرداری کنیم. تنها تفاوت موجود ضرورت توجه 
به عرصه روابط عمومی به عنوان مکمل بخش بازاریابی اس��ت. به این ترتیب ما 

امکان عبور مطمئن از شرایط بحرانی ویروس کرونا را خواهیم داشت. 
در ادام��ه برخ��ی از نکات مهم در زمینه بازاریابی و روابط عمومی در ش��رایط 
وجود ویروس کرونا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هر کدام از توصیه های مورد 
بحث امکان اس��تفاده در حوزه های مختلفی را دارن��د بنابراین هیچ محدودیتی 

پیش روی برندها برای استفاده از آنها نیست. 
1. استفاده از مدیران اجرایی

اکنون زمان مناس��بی برای اثبات توانایی های مدیریتی برندهاست. بسیاری از 
ش��رکت ها در ش��رایط بحرانی به سر می برند. این امر بیش��تر ناشی از غافلگیری 
پایدار آنها در طول چند هفته گذشته است. به این ترتیب آنها توانایی الزم برای 
مقابله با ش��رایط را ندارند. اگر ما در تالش برای توسعه برندمان هستیم، باید در 
شرایط دش��وار نیز به این هدف پایبند بمانیم. در غیر این صورت هیچ گاه موفق 

به رشد نخواهیم شد. 
گام نخست برای برندها در عرصه بازاریابی نگاه به خود از بیرون است. ما باید 
برندم��ان را مانن��د یک تصویر بزرگ مورد ارزیابی ق��رار دهیم. ما در طول مدت 
زمان فعالیت برندمان چه تصویری از خود برای مخاطب هدف ترسیم کرده ایم؟ 
بس��یاری از برندها بر روی ارزش های محوری و مهم تاکید دارند. اگر ارزش های 
موردنظ��ر با تالش برای بهبود وضعیت کلی جامعه ارتباط دارد، باید برای کمک 
ب��ه ش��رایط موجود تالش کنیم. ای��ن امر به خوبی میزان تعهد ما به ش��رایط را 

نشان خواهد داد. 
ب��دون تردید وقتی ما از راه دور در تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف هستیم، دشواری ها بیشتر خواهد شد. بسیاری از بازاریاب ها و فروشندگان 
حرف��ه ای در مالقات های رو در رو توانایی تاثیرگذاری به مراتب بیش��تری دارند. 
ای��ن امر به طور ویژه در م��ورد قراردادهای تجاری بزرگ صحت دارد. نکته مهم 
در این میان هم اندیش��ی مداوم مدیران اجرایی ش��رکت برای تصمیم گیری های 
دقیق اس��ت. برندها در شرایط بحرانی نیازمند فعالیت بازاریابی و روابط عمومی 
دقیق تری هستند. بروز هرگونه اشتباهی در این زمینه، آن هم در شرایط کنونی، 

امکان جبران را از بین خواهد برد. 
برخ��ی از برندها همچنان نیازمند گفت وگو با مخاطب هدف به منظور فروش 
محصوالت یا جلب نظر آنها به استفاده از خدمات شان هستند. این امر با راه اندازی 
سیستم های وبینار )کنفرانس آنالین( امکان پذیر خواهد بود. خوشبختانه امروزه 
س��رعت اینترنت در اغلب نقاط جهان از کیفیت مطلوبی برخوردار است بنابراین 
محدودیت��ی پیش روی برندها برای برگزاری وبینار نخواهد بود. این امر حتی در 

مورد بهبود شرایط شرکت در محیط داخلی نیز صحت دارد. 
یک��ی از ایده های مناس��ب ب��رای طراحی کمپین ه��ای بازاریابی در ش��رایط 
کنونی توجه به هم اندیش��ی مدیران بخش های مختلف اس��ت. شاید پیش از این 

بازاریاب های شرکت صرفا به پرس و جوی ساده از مدیران و برخی از کارمندان 
برای دسترس��ی به اطالعات مورد نیاز اکتفا می کردند، اما اکنون شرایط به طور 
کلی فرق کرده اس��ت بنابراین س��طح نیاز ما به اطالعات دقیق پیرامون مخاطب 

هدف به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است. 
در م��ورد همایش های کاری یکی از ایده های مناس��ب تالش برای انتقال آنها 
به س��ایت های آنالین اس��ت. به این ترتیب کاربران عالقه مند امکان پیوستن به 
کنفرانس آنالین را خواهند داش��ت. بی تردید نگرانی های موجود در زمینه انتقال 
وی��روس کرونا در میان جمعیت های زیاد منطقی اس��ت بنابراین ما باید واکنش 

مناسبی به این نگرانی نشان دهیم. 

2. توجه مضاعف به مشتریان
اگر ما کنفرانس یا کمپین بازاریابی تعاملی داریم، باید نسبت به دعوت از تمام 
کاربران و مخاطب های هدف اطمینان حاصل کنیم. این امر به طور ویژه ای برای 
برندهای بزرگ صحت دارد. امروزه مش��تریان انتظارات بس��یار زیادی از برندها 
دارند. این امر شامل تعامل مداوم برندها با مخاطب هدف و ارائه اطالعات جانبی 
است. وقتی شرایط بحرانی می ش��ود، افزایش انتظارات مشتریان طبیعی خواهد 
بود. این امر باید مدنظر برندها قرار گیرد. اگر ما در شرایط بحرانی کنار مشتریان 
نباش��یم، به احتمال زیادی پس از پایان بحران نگاه مشتریان نسبت به ما تغییر 
خواه��د کرد. هیچ برندی تمایلی به وضعیت موردنظ��ر ندارد. بنابراین باید تمام 
تالش و امکانات موجود در راس��تای ارائه خدمات بهینه آنالین به مخاطب هدف 

به کار بسته شود. 
برخی از محصوالت نیازمند ارائه خدمات پس از فروش یا مشاوره ای تخصصی 
هستند. این امر در شرایط عادی با مراجعه مشتریان به دفتر فروش یا بخش امور 
مش��تریان امکان پذیر بود، با این حال اکنون باید نوع توجه مان به مخاطب هدف 
را تغییر دهیم. اکنون بس��یاری از مردم تمایلی به خروج از خانه ندارند بنابراین 
ما باید به فکر راهکاری دیگر برای ارائه خدمات کاربردی به آنها باش��یم. یکی از 
ایده های مناسب در این میان ارائه خدمات با استفاده از خدمات پستی است. به 
این ترتیب مش��تریان در صورت نیاز به کمک از سوی ما امکان ارسال محصول، 
برای تعمیر یا هر امر دیگری، به ما را خواهند داشت. به این ترتیب ما بدون نیاز 

به مراجعه مشتریان امکان خدمت رسانی به آنها را خواهیم داشت. 
ش��رکت های فعال در زمینه B۲B وضعیت پیچیده تری دارند. تنها مزیت این 
برندها امکان تعامل با ش��مار کمتری از مش��تریان اس��ت. این امر وقتی هر دو 
طرف یک بنگاه تجاری حرفه ای باشند، ساده تر خواهد شد. در این شرایط اغلب 
ش��رکت ها از خانه با کارمندان در تعامل هستند. به این ترتیب احتمال گسترش 
وی��روس به حداقل می رس��د. نکته مهم در رابطه ب��ا برندهای B۲B تالش برای 
تماس مداوم با مش��تریان است. قراردادها در این نوع از کسب و کار بسیار کمتر 
از حالت عادی است، با این حال حجم گردش مالی هر قرارداد به شدت افزایش 
پیدا می کند بنابراین از دس��ت دادن حتی یک مشتری نیز ضربه سنگینی به ما 

خواهد بود. 
3. زمان بندی رونمایی از محصوالت

بسیاری از برندها در س��ال جاری برنامه ریزی های زیادی برای سرمایه گذاری 
در حوزه فناوری های نوین دارند. این امر ناش��ی از افزایش نیاز کسب و کارهای 
مختلف به اس��تفاده از فناوری های تازه اس��ت. در این میان توانایی برند ما برای 
اس��تفاده هرچه بهتر از فناوری های مدرن برای غلبه بر ش��رایط بحرانی ضروری 
خواهد بود. بدون تردید شرایط کنونی فرآیند سرمایه گذاری و استفاده از خدمات 
تازه را دش��وار کرده است. نکته مهم در این میان ضرورت ادامه برنامه توسعه از 
س��وی برندهاست. در غیر این صورت شاید پس از رفع بحران کرونا دیگر زمانی 

وجود نداشته باشد. 
ام��روزه کالس های آنالین بس��یار زیادی برای یادگی��ری فناوری های تازه در 
عرصه بازاریابی و روابط عمومی وجود دارد. برندها باید مدیران و کارمندان ش��ان 
را نس��بت به ش��رکت در چنین کالس هایی ترغیب کنند. پیش از این نس��بت 
به ادامه روند تولید محصوالت و پاس��خگویی به نیاز مش��تریان صحبت کردیم. 
بی تردی��د برخی از برندها در برهه کنونی تمایل ب��ه رونمایی از محصوالت تازه 
دارن��د. گزینه برگزاری همایش های رس��می در ش��رایط کنون��ی کامال خارج از 
دسترس است. جایگزین این امر تالش برای مدیریت رونمایی از محصوالت تازه 
به صورت آنالین اس��ت. تاثیر بازاریابی و روابط عمومی این امر تفاوت چندانی با 
شرایط عادی نخواهد داشت. نکته مهم در این میان تالش برند ما برای استفاده 

از تمام امکانات و منابع موجود به شکل کاربردی است. 
ارائه خدمات پس از فروش در ش��رایط کنونی دش��وارترین بخش کسب و کار 
محسوب می ش��ود. فروش محصوالت تازه همیش��ه همراه با پرسش های متعدد 
مش��تریان است. ما باید حوصله کافی برای پاس��خگویی به نیازهای مشتریان را 
داشته باشیم. در غیر این صورت شرایط فعالیت دشوارتر خواهد شد. تالش برای 
استفاده از کارش��ناس های برند به طور ۲۴ ساعته برای پاسخگویی به مشتریان 
ایده مناسبی در زمینه رونمایی از محصوالت خواهد بود. به این ترتیب مشتریان 

امکان طرح دیدگاه یا پرسش شان درباره محصوالت را خواهند داشت. 
4. ایجاد انجمن آنالین برای برند

برندهای بدون مشتریان ش��ان هیچ معنایی ندارند. همین امر تالش آنها برای 
توس��عه دامنه مشتریان وفادارش��ان را توضیح می دهد. نکته مهم در اینجا ادامه 
رون��د تعام��ل میان برندها و مش��تریان در زمان قرنطینه خانگی اس��ت. یکی از 
ایده های مناس��ب برای تعامل هرچه بیشتر با مشتریان ایجاد انجمن های آنالین 

اس��ت. بس��یاری از مدیران و بازاریاب ه��ا رونمایی از یک محص��ول یا برگزاری 
کنفران��س را بهتری��ن ایده برای ایج��اد انجمن آنالین تلق��ی می کنند. ایده من 
در این بخش به طور کامل متفاوت اس��ت. بر این اس��اس برندها باید در شرایط 
ع��ادی نیز انجمن آنالین برای مش��تریان ایجاد کنند. فض��ای موردنظر بهترین 
فرصت برای تعامل س��ازنده در اختیار بازاریاب ها و کارشناس های روابط عمومی 

می گذارد. 
ایجاد فروم های متعدد در س��ایت رس��می برند برای حضور مشتریان ضروری 
اس��ت. این امر بدون توجه به نیازهای مختلف مشتریان امکان پذیر نخواهد بود. 
برندها در شرایط عادی باید اطالع دقیقی از وضعیت مشتریان داشته باشند. این 
امر شامل سلیقه آنها نیز می شود. بنابراین ایجاد فروم های متعدد برای مشتریان 

در چنین شرایطی امر دشواری نخواهد بود. 
خوش��بختانه امروزه سرویس های بسیار زیادی برای ایجاد انجمن کسب و کار 
وج��ود دارد. اغلب آنها نیز در ازای پرداخت هزینه ای اندک خدمات قابل توجهی 
در اختیار برندها قرار می دهند بنابراین هیچ بهانه ای پیش روی برندها برای عدم 

توجه به ایجاد انجمن آنالین نخواهد بود. 
5. ارتباط نزدیک با بازار هدف

هنگامی که در سال ۲۰۰8 بحران اقتصادی بخش های مهمی از جهان را تحت 
تاثی��ر قرار داد، بس��یاری از مردم حقایق متعددی در بحران موردنظر مش��اهده 
کردن��د. این نوع نگاه به بحران ه��ا برای پی بردن به نکات کلیدی اهمیت زیادی 
دارد. اکنون بسیاری از کسب و کارها در شرایط نسبی رکود و تعطیلی قرار دارند. 
همچنین مردم نیز امکان الزم برای مس��افرت را ندارند. در حقیقت بس��یاری از 
کشورها مس��افرت مردم در بین ش��هرها را ممنوع اعالم کرده اند بنابراین مردم 
در سراس��ر جهان زمان بیش��تری در اختیار خودشان دارند. این فرصت مناسبی 
ب��رای برندها به منظور جلب نظر مخاطب هدف در ب��ازار و ارتقای جایگاه خود 
است. امروزه رقابت در عرصه های مختلف کسب و کار وجود دارد بنابراین ما باید 
آمادگی الزم برای مواجهه با هر نوع غافلگیری را داش��ته باش��یم. توسعه ویروس 

کرونا یک اتفاق فاجعه بار است، اما اتمام راه برندها نیست. 
یکی از راهکارهای مناس��ب برای ارتقای جایگاه برند در شرایط کنونی تالش 
برای نگارش مقاالت تخصصی است. بسیاری از مردم زمان بیشتری برای مطالعه 
مقاالت در اختیار دارند. ش��اید در ش��رایط عادی بسیاری از کاربران عالقه ای به 
مطالعه مقاله نش��ان ندهند، اما در ش��رایط فعلی انگیزه آنها تقویت ش��ده است 
بنابرای��ن با نگارش مقاالت تخصصی در زمینه کس��ب و کارمان امکان توس��عه 
وضعیت فعلی فراهم خواهد شد. اغلب برندها پس از پایان شرایط بحرانی حاصل 
از ویروس کرونا به دنبال بازیابی جایگاه سابق ش��ان خواهند بود. در این ش��رایط 
ت��الش ما برای ارتقای برند در زمان بحران نتیج��ه خواهد داد. به این ترتیب ما 

شرایط مناسبی برای بهره مندی از افزایش زمان مشتریان خواهیم داشت. 
تقویت فعالیت اکانت های رس��می برند در شبکه های اجتماعی امری ضروری 
محس��وب می شود. امروزه بسیاری از برندها در تالش برای سرمایه گذاری هرچه 
بیش��تر در فضای شبکه های اجتماعی هس��تند. این امر ناشی از توجه روزافزون 
کاربران به تعامل در ش��بکه های اجتماعی است. به این ترتیب ما نیز باید الگوی 
مش��ابهی در پیش بگیریم. نکته مهم در این میان افزایش اوقات فراغت مخاطب 
هدف اغلب برندهاس��ت. ای��ن امر موجب افزای��ش تمایل آنها ب��رای حضور در 
شبکه های اجتماعی می شود بنابراین ما فرصت مناسبی برای جلب نظر مخاطب 
ه��دف خواهیم داش��ت. این امر باید مدنظر تمام برندها قرار داش��ته باش��د. در 
غیر این صورت دوران رکود ناش��ی از وی��روس کرونا از نظر اقتصادی نیز مرگبار 

خواهد بود. 
وضعیت فعالیت در ش��بکه های اجتماعی به هنگام بحران ویروس کرونا تفاوت 
اساسی با وضعیت عادی دارد. این امر ناشی از افزایش توجه کاربران به استفاده 
از ش��بکه های اجتماعی است بنابراین استراتژی فعالیت بازاریابی ما باید همراه با 

بارگذاری محتوای بیشتر باشد. 
ب��دون تردی��د برخی از برندها در ت��الش برای ارائه خدمات بشردوس��تانه در 
زمینه ویروس کرونا هس��تند. این امر اهمیت بس��یار زیادی دارد. اگر ما در این 
زمینه فعالیت داریم، باید پشت صحنه کسب و کارمان را به مخاطب هدف نشان 
دهیم. این امر مزیت قابل توجهی برای برند ما محس��وب می شود. میزان اعتماد 
مشتریان به برندهای فعال در زمینه حمایت از مشتریان و به طور کلی مردم در 
شرایط بحرانی به شدت افزایش خواهد داشت. این نکته برای مدت زمان طوالنی 
در ذه��ن مخاطب هدف باق��ی می ماند. همچنین تاثیر مناس��بی بر روی بهبود 
ش��هرت برند ما در بازار کسب و کار دارد. بی تردید بسیاری از برندهای بزرگ به 
دلیل فعالیت بشردوس��تانه گذشته ش��ان دارای نام و آوازه زیادی هستند. ما نیز 
باید در تالش برای توسعه سطح کسب و کارمان باشیم. در غیر این صورت شاید 

دیگر فرصتی مناسب برای ارتقای وضعیت مان را نداشته باشیم. 
برخ��ی از برندها در ش��رایط کنونی اقدام به تهیه پادکس��ت های جذاب برای 
مخاط��ب هدف می کنند. بدون تردید تولید پادکس��ت همیش��ه ایده مناس��بی 
محس��وب می ش��ود، به ویژه در زمان بح��ران و اوقات فراغت مش��تریان اهمیت 
آن دوچندان خواهد بود. اگر ش��ما در زمینه بهداش��ت و سالمت فعالیت دارید، 
یکی از ایده های مناس��ب پرداختن به قضیه ویروس کروناست. همچنین بحث از 
توصیه های بهداش��تی در این میان نیز کاربردی خواهد بود. به این ترتیب ش��ما 
زمان کافی برای اطالع رس��انی به مخاطب هدف را خواهید داش��ت. اگر کیفیت 
پادکست شما باال باشد، کاربران تمایل باالیی به بازنشر آن خواهند یافت. به این 

ترتیب نام برند ما در مدت زمانی اندک بدل به نوعی ترند جهانی خواهد شد. 
6. ارتقای کیفیت محتوای سایت

امروزه اغلب برندها دارای سایت رسمی هستند. متاسفانه کارکرد سایت اصلی 
برای بسیاری از برندها در حد انتشار اخبار رونمایی از محصوالت و مناسبت های 
خاص اس��ت. این امر در حوزه بازاریابی و روابط عمومی نوعی فاجعه محس��وب 
می ش��ود. ما باید تالش بس��یار باالیی در زمینه استفاده از شرایط موجود داشته 
باش��یم. به این ترتیب ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف به طور قابل 

توجهی افزایش خواهد یافت. 
س��ایت رس��می برندها فضای مناس��ب برای تولید محت��وای تخصصی تر، در 
مقایسه با شبکه های اجتماعی، است بنابراین باید از فضای موردنظر برای تعامل 
هرچه بهتر با مخاطب هدف اس��تفاده کنیم. این امر شامل تولید محتوای متنی 
و ویدئویی طوالنی با ش��رکت کارش��ناس های حرفه ای می ش��ود. به این ترتیب 
مخاطب هدف عالقه مند به برندمان امکان برخورداری از اطالعات بسیار بیشتری 

را خواهد داشت. 
ب��دون تردید هر بحرانی تاثی��ر قابل توجهی بر روی وضعیت کس��ب و کارها 
دارد. اکن��ون ویروس کرونا بدل به نگرانی جهانی ش��ده اس��ت. تاثیر این امر بر 
روی فعالیت برندهای مختلف ش��دید ارزیابی می ش��ود. نکته مهم در این میان 
تالش برندها برای استفاده از شرایط موجود به منظور بهبود شرایط فعالیت شان 
اس��ت. در غیر این صورت ما شانس��ی برای ادامه حیات در عرصه کس��ب و کار 

نخواهیم داشت. 
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5 ویژگی محتواهای موفق 

همه ما می دانیم که محتوا پادشاه است، با این حال اشتباه بزرگ این 
اس��ت که این امر تنها به محتواهای استاندارد اطالق می شود. درواقع 
نباید تصور کنید که هر موضوعی می تواند در این رابطه کارساز باشد. 
بدون شک در جهان امروز همه افراد در معرض بمباران اطالعات قرار 
دارند، با این حال ب��ا نگاهی به وضعیت تولیدکنندگان محتوا، متوجه 
این واقعیت خواهید شد که تنها برخی از آنها با اقبال عمومی و کسب 
موفقیت مواجه می-شوند. همین امر نیز باعث شده است تا این سوال 
مطرح ش��ود که اصول یک محتوای حرفه ای چیست؟ نکته دیگری که 
باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که ش��ما باید به مدت زمان 
ماندگاری در ذهن نیز توجه داشته باشید. در این رابطه صنعت سینما 
می-تواند مثال ملموس تری باشد. درواقع برخی از فیلم ها را حتی یک 
روز پس از مش��اهده نمی توان به صورت کامل ب��ه خاطر آورد، با این 
حال در رابطه با برخی از شاهکارهای سینمایی، میزان تاثیرگذاری به 
حدی باال اس��ت که تا چند روز به صورت غیرارادی ذهن افراد درگیر 
آن باقی مانده و تا پایان عمر خود قادر به یادآوری کامل آن هس��تند. 
درواقع هدف این اس��ت که محتوای شما چنین وضعیتی را پیدا کند. 

در همین راستا به بررسی پنج ویژگی خواهیم پرداخت. 
1-ویدئو 

تفاوتی ندارد که حجم محتوای ش��ما چقدر است، شما باید از ویدئو 
ب��رای افزایش تاثیر خود اس��تفاده کنید. درواقع ای��ن نوع از محتواها، 
محبوب ترین ها نیز محسوب می شوند. علت این امر به این خاطر است 
که مش��اهده یک ویدئو یک ساعته، ابدا برای افراد سخت نخواهد بود. 
با این حال اگر از آنها بخواهید تا یک کتاب را برای مدت یک س��اعت 
مطالعه کنند، بدون ش��ک با خس��تگی زیادی مواجه خواهند شد. به 
همین خاطر بس��یار مهم اس��ت که در تمامی محتواها، از آن استفاده 
کنید. ای��ن امر قدرت انتخاب مخاطب را نیز افزایش خواهد داد. برای 
مثال ممکن اس��ت در ابتدا عالقه ای به موضوع ش��ما نداشته باشد، با 
این حال پس از مش��اهده ویدئو، با اشتیاق کافی متن را مورد مطالعه 
ق��رار دهد. در این رابطه اگرچه توصیه می ش��ود که ش��خصا اقدام به 
تولی��د ویدئو ها کنید، با این حال در صورت عدم وجود وقت و امکانات 
الزم، بدون ش��ک با یک جس��ت وجوی س��اده، موارد کامال مناسبی 
را پیدا خواهید کرد. برای کس��ب اطمین��ان از معجزه این اقدام، تنها 
کافی است که آمار یک ماه بعد از به اجرا گذاشتن این طرح را با قبل 

مقایسه کنید. 
2-پاسخ دهی

محتواهای برتر باید حداقل به یک س��وال پاسخ دهند. این موضوع 
باعث خواهد ش��د تا برای مخاطب، ارزش��مند بوده و یک مس��ئله را 
برط��رف کند. به همین خاطر ضروری اس��ت تا هدف��ی را برای خود 
مش��خص کنید. برای مثال بررس��ی ۱۲ راهکار بهبود س��رعت سایت، 
یکی از این موارد محس��وب می ش��ود. در این رابطه حتی اگر س��وال 
خود را وارد تیتر موضوع کنید، بدون ش��ک در زمینه س��ئو سایت نیز 
دس��تاوردهای بهتری را خواهید داش��ت. درواقع تنه��ا کیفیت محتوا 
م��الک نبوده و چگونه نمایش دادن آن نیز کامال حیاتی اس��ت. برای 
موفقیت در این بخش توصیه می شود تا اصول سئو سایت را به صورت 
کام��ل مطالعه کرده و یا از فردی خبره در این زمینه اس��تفاده کنید. 
ای��ن امر حتی در زمینه پیداکردن موضوعات مورد عالقه جامعه هدف 

نیز کارساز خواهد بود. 
3-اصالت 

منظور از این بخش این اس��ت که محتوای ش��ما باید کامال معتبر، 
درس��ت و موثق باش��د. این امر در حالی است که بس��یاری از افراد با 
انتخ��اب تیترهای نادرس��ت و جنجالی، در تالش برای جذب س��ریع 
مخاطب هس��تند. اگرچه این امر تا حدودی نتیجه بخش است، با این 
حال توجه داش��ته باش��ید که این موضوع تنها باعث رشد موقت شما 
خواهد ش��د. بدون ش��ک پس از آنکه اعتماد جامع��ه هدف خود را از 
دست بدهید، حتی سال ها تالش نیز نمی تواند اعتباری را برای شما به 
همراه داش��ته باشد. به همین خاطر توصیه می شود که از این سیاست 
نادرس��ت فاصله گرفته و تنها ارائه مطالبی را در دس��تور کار خود قرار 
دهید که کامال درس��ت و قابل دفاع هس��تند. در این رابطه موتورهای 
جس��ت وجوگر نظیر گوگل نیز سیاست های سختگیرانه ای را دارند. به 
همین خاطر حتی ممکن است تالش های شما به یک باره حذف شود. 
در نهایت الزم است تا به کیفیت بیش از کمیت محتواهای خود توجه 

داشته باشید. 
4-تعاملی

محتواها باید درس��ت براس��اس نیاز جامعه هدف و درجه بندی شده 
براس��اس سن و جنس��یت باش��د. در غیر این صورت با استقبال الزم 
همراه نخواهد بود. همچنین الزم است تا به نحوی باشند که به تعامل 
بیشتر مواجه شود. نمونه ساده آن را می توان مطرح کردن یک پرسش 
در بخ��ش پایانی مطالب دانس��ت که باعث می ش��ود مخاطب نیز نظر 
خود را ارس��ال کند، با این حال هدف ش��ما در این بخش باید ایجاد 
تمایل برای رفتار مش��ابه از س��وی مخاطبان باشد. از این بخش تحت 
عن��وان ایجاد چالش نام برده می ش��ود. برای مث��ال اگر به عنوان یک 
رس��توران، توصیه های��ی را برای پخت بهتر یک وع��ده غذایی معرفی 
می کنی��د، الزم اس��ت تا با تش��ویق مخاطب، از تجربی��ات آنها نیز در 
مطالب خود اس��تفاده کنی��د. در این رابطه فضا برای فعالیت بس��یار 
گس��ترده بوده و می توانید خالقیت های بسیار خوبی را ارائه دهید. در 
نهایت ش��ما باید به ش��بکه های اجتماعی نیز توجه داشته باشید. این 
امر باعث می شود تا شانس دیده شدن مطالب شما افزایشی چشمگیر 
را پیدا کند. درواقع در فضای اینترنت اغلب افراد بیشتر در شبکه های 

اجتماعی خود حضور دارند. 
5-جهانی

اگر تنها به یک زبان تولید محتوا می کنید، بدون شک شما شانسی 
را برای موفقیت نخواهید داشت. در این راستا ضروری است تا حداقل 
ی��ک زب��ان بین  المللی را مورد توج��ه خود قرار دهید. ای��ن امر باعث 
می ش��ود تا از مرزهای محدود خ��ود فاصله گرفته و محبوبیتی جهانی 
را پی��دا کنید. فراموش نکنید که س��ایت هایی که ب��ه حداقل دو زبان 
تولید محتوا می کنند، از نظر س��ئو س��ایت نیز در جایگاه باالتری قرار 
می گیرند. همچنین شما باید اهداف بلندمدتی را برای محتواهای خود 
داش��ته باشید تا همه آنها در راستای یک هدف کلی قرار داشته باشد. 

در غیر این صورت نظم کاری به وجود نخواهد آمد. 
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نماگربازارسهام

اغلب مردم برای گذراندن اوقات فراغت یا فراموشی فشارهای روزمره 
در زمین��ه کار یا زندگی به س��راغ مش��اهده ویدئوهای س��رگرم کننده 
یوتیوب می روند. این امر بخش��ی از تجربه مش��ترک همه ما را ش��کل 
داده اس��ت. بس��یاری از ما در واکنش به رویدادهای روزمره مش��اهده 
برخ��ی از کلیپ ها یا ویدئوهای هیجان انگی��ز در یوتیوب را مدنظر قرار 
می دهیم. اگرچه اس��تفاده تفریحی از یوتیوب رواج بس��یار زیادی دارد، 
ام��ا برخی از کارب��ران به منظور یادگیری نکات کلی��دی یا مهارت های 
ت��ازه اقدام به جس��ت وجو در یوتیوب می کنند. این ام��ر دارای اهمیت 
بس��یار زیادی است. به این ترتیب پلتفرم های اجتماعی از ماهیت صرفا 
تفریح��ی فاصله گرفته اند. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای برندها و 

حوزه بازاریابی دارد. 
براس��اس مطالعه ای از س��وی برند گوگل اکنون کاربران به اطالعات 
موردنیازش��ان در قالب ویدئو اهمیت بیش��تری می دهن��د. این امر پایه 
ارزش فراگی��ر ویدئ��و در می��ان مخاط��ب را بن��ا نهاده اس��ت بنابراین 
جهت گیری برندها به س��وی استفاده از محتوای ویدئویی برای بازاریابی 
بی جهت نیس��ت. ام��روزه اغلب برندها س��رمایه گذاری های هنگفتی در 
زمینه بهبود وضعیت بازاریابی ش��ان با اس��تفاده از فرم��ت ویدئو انجام 
می دهند. ش��اید در نگاه نخس��ت این امر مخاطب هدف را به مش��اهده 
ویدئو عادت داده باش��د، اما ماجرا دقیقا برعکس اس��ت. بر این اس��اس 
کاربران آنالین با توجه بیشتر به محتوای ویدئویی موجب ترغیب برندها 

برای استفاده از این فرمت شده اند. 
نکت��ه جالب درباره بازاریابی ویدئویی توجه بیش��تر کاربران به چنین 
محتواهای��ی در مقایس��ه با الگوهای رایج همکاری با س��لبریتی ها برای 
تهیه پوستر تبلیغاتی است. اگر کمپین ما فاقد سلبریتی مشخصی باشد، 
بازهم ش��انس زیادی برای موفقیت دارد. این امر مش��روط به اس��تفاده 

مناسب از فرمت ویدئو در کمپین مان خواهد بود. 
نس��ل جدید یا همان نسل Z به فرمت ویدئو اهمیت زیادی می دهند. 
براس��اس گزارش گوگل نیمی از کاربران متعلق به نسل جوان که مورد 
بررس��ی پژوهشگران این برند قرار گرفته اند، نسبت به گزاره »من بدون 
ویدئوی آنالین نمی دانم چگونه زندگی را س��پری کنم« همذات پنداری 
بس��یار باالیی نش��ان داده اند. این امر ب��ه خوبی بیانگ��ر تاثیر محتوای 
ویدئوی��ی بر روی مخاطب هدف در طول دهه های اخیر اس��ت. این امر 
به ش��دیدترین شکل ممکن برای کاربران نسل جوان مدنظر قرار گرفته 
اس��ت. یکی از دالیل مهم در این زمینه دسترس��ی بهتر نسل جوان به 
انواع فناوری های دیجیتال است. ش��اید در زمان نسل های قبلی امکان 

دسترسی به فرمت ویدئو چندان فراهم نبود. این امر در طول سال های 
اخیر با افزایش سرعت نوآوری های فناورانه به شدت تغییر یافته است. 
نکت��ه مهم درباره توجه نس��ل جوان به محت��وای ویدئویی عالقه آنها 
ب��ه گونه های کوتاه اش اس��ت. به ای��ن ترتیب برندها ب��ا تولید محتوای 
ویدئویی طوالنی در عمل شانس ش��ان برای جل��ب نظر مخاطب هدف 
و تعامل با آنها را کاهش خواهند داد. در این میان ویدئوهای آموزش��ی 
براساس بیان دقیق شیوه کاربست یک مهارت یا تکنیک عملی در صدر 
فهرس��ت عالقه مندی نس��ل جوان قرار دارد. نتیجه این امر نیاز برندها 
برای جهت گیری به س��وی استفاده بهتر از فرصت های تولید ویدئوهای 
بازاریابی اس��ت. ما باید الگوی طراح��ی کمپین های مان را به طور کامل 
تغییر دهیم. در غیر این ص��ورت دوام نتایج بازاریابی مان چندان پایدار 

نخواهد بود. 
براساس گزارش گوگل، ۷8درصد از مردم در سراسر جهان نسبت 
به پرس��ش »چه میزان از یوتیوب اس��تفاده می کنی��د؟« به مراجعه 
به این پلتفرم دس��ت کم یکبار در طول ۲۴ س��اعت گذش��ته اشاره 
کرده ان��د. این امر در مورد مش��اهده ویدئ��و در فیس بوک ۴۵درصد 
اس��ت. جالب اینکه شبکه های کابلی، اینس��تاگرام، انواع ماهواره ها و 
س��ایت های اینترنت��ی در رتبه های بعدی قرار دارن��د. در نهایت نیز 
با س��هم ۱۲درصدی اس��نپ چت در این عرصه مواجه هستیم. نکته 
مهم در زمینه پژوهش گوگل نمایش اهمیت روزافزون یوتیوب برای 
کاربران در سراس��ر جهان اس��ت. این امر اهمیت بسیار زیادی برای 
برنده��ا در حوزه بازاریابی و تبلیغات خواهد داش��ت. ش��اید ما باید 
به گونه ای متفاوت نس��بت به طراحی کمپین های بازاریابی مان فکر 
کنیم. در غیر این صورت به سرعت از عرصه بازاریابی حذف خواهیم 
شد. بی تردید بس��یاری از برندها هنوز نسبت به کاربردهای یوتیوب 
در عرصه بازاریابی بی توجه هستند. تمرکز صرف بر روی پلتفرم هایی 
نظیر اینستاگرام امکان توسعه دامنه مخاطب هدف را از بین خواهد 
برد بنابراین م��ا باید نگاهی دقیق و همه جانبه به مخاطب هدف مان 

داشته باشیم. 
نکت��ه نهایی درباره اهمیت فرمت ویدئو در ح��وزه بازاریابی در پیوند 
با گوش��ی های هوشمند است. امروزه اس��تفاده از گوشی های هوشمند 
به ش��دت افزایش یافته اس��ت بنابراین برندها در زمینه تولید محتوای 
بازاریابی باید به س��ازگاری با گوش��ی های هوشمند توجه داشته باشند. 
در غی��ر این صورت بخ��ش قابل توجهی از مخاطب هدف ش��ان حذف 
خواهد ش��د. امروزه نس��ل جوان بیش از هر دس��تگاهی با گوشی های 
هوش��مند سازگاری دارند. همین امر توجه برندها به بازاریابی مبتنی بر 

گوشی های هوشمند را توجیه می کند. 
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تعریف تازه عرصه بازاریابی با محتوای ویدئویی

افزایش عالقه مخاطب هدف به محتوای ویدئویی

تقریبا همه افراد تجربه کار با یک مدیر بد را داش��ته اند. آمارها نیز در این رابطه رقم 
۷۶درصدی تجربه کار با مدیرانی با اخالق های نادرست را برای آمریکا نشان می دهد که 
برای کش��ور پیشرفته ای مانند آمریکا بسیار باال است و می توان نتیجه گرفت که اوضاع 
در اکثر کش��ورهای دیگر بدتر اس��ت، با این حال واقعیت این است که شرایط نمی تواند 
برای همه افراد ایده آل باش��د و نمی توان انتظار داش��ت که افراد موقعیت شغلی خود را 
برای پیدا کردن مدیری بهتر رها کنند. اگرچه توصیه می شود که در صورت مواجهه با 
چنین شرایطی به دنبال شغلی دیگر نیز باشید، با این حال تا زمانی که شرکت ایده آل 
پیدا نشده است، رها کردن موقعیت فعلی اقدامی پرریسک خواهد بود. تحت این شرایط 
س��والی که مطرح است این اس��ت که چه کاری را باید انجام داد که اخالق های بد یک 
مدیر، باعث از بین رفتن عالقه به کار و کاهش روحیه کارمندان نشود. در این راستا ضمن 
بررس��ی ویژگی-های یک مدیر بد، به ارائه راهکارهایی خواهیم پرداخت. به عقیده لین 
تیلور متخصص مدیریت نیروی انسانی، یک مدیر بد نه تنها بر روی کار شما تاثیر خواهد 
گذاشت، بلکه زندگی شخصی را نیز با مشکل مواجه می سازد. برای مثال فردی را تصور 
کنید که تحت فشار روانی شدیدی از سوی مدیر شرکت خود قرار دارد. بدون شک وی 
دیگر نمی-تواند به مانند س��ابق نقش های خود در خانواده را ایفا کند. این امر تنها یک 

نمونه ساده برای درک بهتر این مسئله محسوب می شود. 
1-دروغ گویی

اگر مدیر ش��ما یک دروغگو محسوب می شود، بدون شک کاندیدای جدی اطالق بد 
بودن اس��ت. این امر نه تنها باعث خواهد ش��د تا تیم شرکت به بی اعتمادی برسد، بلکه 
امکان برنامه ریزی درست و انگیزه داشتن را نیز از میان خواهد برد. درواقع شما نمی توانید 
تش��خیص دهید که کدام یک از حرفه ها درس��ت بوده و کدام یک تنها دروغ هایی برای 
بهبود اوضاع محس��وب می شود. بدون شک شما به عنوان یک کارمند شرکت، از قدرت 
تغیی��ر مدیر خ��ود برخوردار نب��وده و در صورت تالش در این زمینه با خطر از دس��ت 
رفتن موقعیت شغلی خود مواجه خواهید شد. به همین خاطر ضروری است تا به دنبال 
راهکاری دیگر باشید. توصیه ما این است که دروغ-ها را یادداشت کرده و با دسته بندی 
آنها، مواردی را که معموال از سوی مدیر شرکت به دروغ مطرح می شود را در کنار خود 
داشته باشید. شما هر صحبتی را می توانید با موضوعات یادداشت شده مورد بررسی قرار 
داده و نسبت به میزان صحت آن به یک جمع بندی برسید. درواقع هنگامی که از همان 
اول بدانید که یک صحبت کامال دروغ اس��ت، بدون ش��ک بر روی آن حساب نخواهید 
کرد. همچنین برطبق نظر روانش��ناس ها هر فرد در هنگام دروغ گفتن، رفتارهایی را از 
خود بروز می دهد. برای مثال برخی از افراد از تماس چشمی خودداری می-کنند. بدون 
شک با تحلیل و توجه به حرکات مدیر خود در هنگام مطرح کردن صحبت های مختلف 
می-توانید در این رابطه نیز به نتایج جالبی دست پیدا کنید. در نهایت فراموش نکنید که 
هیچ گاه از تجربه کارمندان باسابقه شرکت غافل نشوید. بدون شک مشورت گرفتن از آنها 
نیز می تواند کامال کارساز باشد. علت این امر به این خاطر است که آنها تجربه همکاری 

بیشتری را داشته و شناخت کامل تری را از مدیر شرکت دارند. 

2-اشتباه نکردن 
اگرچه در نگاه اول ممکن اس��ت تصور کنید که این ویژگی کامال مثبت است، با این 
حال واقعیت این است که اشتباه کردن، یک اتفاق کامال طبیعی بوده و تنها در دو حالت 
ش��اهد آن نخواهیم بود؛ نخست آنکه پنهان کاری صورت گرفته باشد و یا مدیر شرکت 
بیش از حد محتاط باش��د. در هر دو حالت چنی��ن مدیری را نمی توان الیق تلقی کرد. 
درواقع تمامی تصمیمات بزرگ نیاز به جسارت و قدرت ریسک داشته و چنین روحیه ای 
باعث می شود تا در بهترین حالت، وضعیت شرکت همواره ثابت باقی بماند که با توجه 
به تالش سایر شرکت ها برای پیشرفت، بعید است برندی قادر باشد با این سیاست حتی 
جایگاه فعلی خود را نیز حفظ کند. تحت این شرایط دیگر تفاوتی ندارد که شما تا چه 

حد پرانگیزه و پرتالش ظاهر شوید، 

بدون ش��ک به باالترین نتایج از اقدامات خود دست پیدا نخواهید کرد. در این رابطه 
ابت��دا باید دلیل این موضوع را مورد بررس��ی قرار دهیم. درواقع برای یک مدیر بس��یار 
س��خت اس��ت که اش��تباه کند. آنها تصور می کنند که در صورت اقرار به این موضوع، 
جایگاه خود را نزد کارمندان از دس��ت خواهند داد، با این حال واقعیت این است که بنا 
بر تحقیقات انجام ش��ده، در حدود 9۱درصد از کارمندان، صداقت مدیر شرکت حتی در 
رابطه با اشتباهات را یکی از فاکتورهای مهم در رابطه با میزان رضایت شغلی خود عنوان 
کرده اند. به همین خاطر الزم است تا این تصور غلط را کنار بگذارید، با این حال راهکاری 
که کارمندان تحت این شرایط می توانند انجام دهند این است که شما نقطه مقابل رئیس 
خود باشید، درواقع هنگامی که کارمندان یک شرکت به سادگی به اشتباهات خود اقرار 
کرده و در تالش برای جبران آن باشند، مدیریت نیز دیگر دلیلی برای ادامه رفتار خود 
حس نخواهد کرد. همچنین شما می-توانید اهداف شخصی ای را برای خود تعیین کنید 

تا در صورتی که شرکت رشدی را ندارد، شما روند رو به رشد خود را حفظ کنید.
3-سخت گیری  

بدون ش��ک مدیری که به نوعی در انتظار است تا از شما اشتباهی رخ دهد تا شدیدا 
برخورد کند، با این حال در هنگام کس��ب موفقیت��ی ابدا تعریفی را انجام نخواهد داد و 
تصور می کند که این اقدام کامال وظیفه شما بوده است، بدون شک در روحیه هر فردی 
بدترین تاثیر را به همراه خواهد داش��ت. درواقع برای این مدیران تفاوتی ندارد که شما 
تا چه اندازه دچار اش��تباه ش��ده اید و تالش شما برای جبران آن چگونه خواهد بود، آنها 
تنها می-خواهند که ش��ما را تحت فش��ار قرار دهند. تصور آنها نیز این است که با این 
س��خت گیری شما دیگر مرتکب اشتباه نخواهید شد که آمارها خالف این موضوع را به 
اثبات می رساند، با این حال این امر تنها کارمندان را به سمت پنهان کاری و عدم انجام 
اقدامات جدید س��وق می دهد که بدون شک برای وضعیت شرکت بسیار بد خواهد بود. 
تحت این شرایط بهتر است که اگر مدیر شرکت نسبت به وضعیت شرکت خود، توجهی 
را ندارد شما نیز خود را به سختی نندازید و تنها در حد انتظار ظاهر شوید. درواقع دلیلی 

وجود ندارد در شرایطی که مدیر شرکت چنین رفتار غیرحرفه ای را دارد، شما به مانند 
یک قهرمان ظاهر شوید. 

4-نگاه یکسان 
اگر مدیر ش��رکت به همه افراد نگاهی یکس��ان را داش��ته و توقع دارد که شما نیز به 
مانند خودشان و یا فردی خاص در شرکت رفتار کنید، الزم است تا شما تفاوت ها خود 
با دیگران را یادآور شوید. درواقع این اشتباه مدیر شما است که اصل بسیار ساده تفاوت 
افراد با یکدیگر را فراموش کرده است، با این حال اگر از این اقدام خود نتیجه الزم را به 
دس��ت نیاوردید، الزم اس��ت تا اعالم کنید که شما سبک کاری خاص خود را دارید و با 
توجه به این امر که وظایف به خوبی در حال انجام است، در صورت اصرار بیشتر شما به 
ترک شرکت فکر خواهید کرد. درواقع این دسته از مدیران بدون شک اگر شرایط اخراج 
شما را داشتند، دیگر چنین موردی را مطرح نمی کردند. به همین خاطر شما می-توانید 
با اعمال فشار، از تکرار چنین اتفاقی جلوگیری کنید. در این رابطه حتی اگر اخراج هم 
شوید، بیکار بودن برای مدتی به مراتب بهتر از زمانی خواهد بود که شما هر روز خود را 
با چنین فضای ناعادالنه ای سپری کنید. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید 
این اس��ت که در ابتدا بهتر اس��ت تا با لحنی محترمانه رفتار کرده و حتی از توصیه آنها 
تشکر نیز کنید، با این حال برای آنها توضیح دهید که به چه دلیل به این صورت کارهای 
خود را انجام می دهید. درواقع تهدید، باید راهکار بعدی شما باشد و اولویت با تمام کردن 

ماجرا بدون دلخوری خواهد بود. 
5-میکرو منیجینگ

این حالت به زمانی اطالق می شود که مدیر شرکت تمایل دارد تا کارمندان خود را به 
صورت کامل زیر نظر داشته باشد. بدون شک این وضعیت برای هیچ کارمندی خوشایند 
نخواهد بود، با این حال برای رفع این موضوع، ضروری است تا کمی صبور باشید. درواقع 
توصیه می شود تا خودتان تمامی اطالعات را برای مدیریت ارسال کنید. این موضوع باعث 
خواهد شد تا آنها یا حجم باالیی از مطالب مواجه شده و پس از مدتی از آن خسته شوند 
و از شما بخواهند که دیگر به این اقدام خود ادامه ندهید. پس از طی کردن این مرحله 
دیگر مدیریت به خاطر رد کردن این اقدام شما، نمی تواند عملکردتان را زیر ذره بین قرار 
دهد. همچنین علت این رفتار از سوی برخی از مدیران، سخت اعتماد کردن آنها است 

که بدون شک این اقدام آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
6-نژادپرستی 

اگرچه بس��یار خنده دار است که مدیری در قرن بیست و یک هنوز هم چنین عقاید 
پوسیده ای داشته باشد، با این حال واقعیت این است که این تفکر هنوز هم طرفدارانی 
دارد. تحت این ش��رایط توصیه می ش��ود تا از موسسات حامی کارمندان کمک گرفته و 
شرایط را برای اخطار رسمی و یا پیدا کردن کاری دیگر مهیا سازید. این نکته را همواره 
به خاطر داشته باشید که کارمند یک شرکت بودن ابدا به معنای بردگی نبوده و شما باید 
تحت هر شرایطی عزت نفس خود را حفظ کنید. نمونه های متعددی از مدیرانی وجود 
دارد که به علت چنین رفتارهایی با جریمه-های بس��یار س��نگین و از دست رفتن آبرو 

مواجه شده-اند. به همین خاطر ابدا خود را محکوم به تحمل شرایط ندانید. 
7-توجه نکردن 

توجه نکردن می تواند مصادیق متعددی را داش��ته باشد. برای مثال ممکن است یک 
مدیر به پیشرفت شما و ایجاد فرصت برای رشد بی توجه باشد و یا در رابطه با آینده با تیم 
خود صحبت نکند. تحت این شرایط تنها یک راهکار وجود دارد و آن این است که شما 
در این رابطه پیشقدم شوید. درواقع این سیاست باعث خواهد شد تا مدیر شرکت انجام 
این اقدام را الزامی بداند. درواقع تصور بسیاری از مدیران این است که تا زمانی که صدای 
مخالفی وجود نداشته باشد، نباید تغییری را در شیوه کاری خود انجام دهند.  در نهایت 
توجه داش��ته باش��ید که در صورت آنکه بتوانید سایر کارمندان را با خود همصدا کنید، 

بدون شک قدرت اعمال فشار باالتر را خواهید داشت. 
businessinsider.com :منبع
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تغییر برنامه بازاریابی فورد در شرایط شیوع ویروس کرونا

برن��د فورد به تازگی از کمپین جدیدش در زمینه حمای��ت از مبتالیان به ویروس کرونا رونمایی کرده 
اس��ت. هدف اصلی این کمپین توس��عه آگاهی عمومی درباره ویروس موردنظر و ایجاد آمادگی بیشتر در 
مردم است. بدون تردید توسعه ویروس کرونا در سطح جهانی نتایج بسیار زیادی برای کسب و کارها دارد. 
براس��اس گزارش رس��می بخش روابط عمومی برند فورد، تالش برای حمایت از مشتریان و مردم سراسر 

دنیا در این شرایط اولویت اصلی تیم مدیریتی فورد خواهد بود. 
مدیران برند فورد به منظور ایجاد ش��رایط بهتر برای مشتریان شان در مواجهه با ویروس کرونا اقدام به 
طراحی تکنیک های کمک مالی ویژه کرده اند. همچنین تمام مشتریان این برند نیازی به پرداخت اقساط 
جاری خرید خودروی شان نخواهند داشت. همچنین شعبه های فروش فورد در شهرهای مختلف اقدام به 
کمک رس��انی به مردم خواهند کرد. این امر در راس��تای حمایت حداکثری از مشتریان و مردم در سراسر 

جهان صورت می گیرد. 
نکته جالب درباره فعالیت فورد کاهش سرمایه گذاری بر روی بخش تبلیغات و استفاده از بودجه موردنظر برای 
ارائه خدمات کمکی به مردم آس��یب دیده از ویروس کروناست. بی تردید فعالیت برند فورد در چنین شرایطی 
جای تقدیر دارد. این برند بدون توجه به شرایط دشوار مالی از نظر فروش اقدام به ارائه تخفیف های گسترده 
و تعویق زمان پرداخت اقس��اط خودروهای خریداری ش��ده کرده اس��ت. به این ترتیب مشتریان امکان تمرکز 
بر روی مقابله با ویروس کرونا را خواهند داش��ت.  کاهش س��طح س��رمایه گذاری برند فورد با استقبال آژانس 
تبلیغاتی Wieden + Kennedy به عنوان همکاری تبلیغاتی اصلی آنها رو به رو شده است. به این ترتیب 
نوعی همگرایی در بین این برندها برای کمک به مردم در راس��تای مقابله با ویروس کرونا وجود دارد. این امر 
جای تقدیر بسیار زیادی دارد. اقدام تازه برند فورد در پاسخ به شیوع سراسری ویروس کرونا و درخواست کمک 
بسیاری از ایالت ها از نظر مالی و خدماتی صورت گرفته است. براساس اعالم رسمی بخش روابط عمومی برند 
فورد ارائه کمک های مالی به نمایندگی های مختلف فروش شان در شهرهای مختلف برای ارائه خدمات بهتر در 
دستور کار قرار دارد. با این شرایط نیاز مشتریان به نگرانی مالی در زمینه مقابله با ویروس کرونا کاهش خواهد 
یافت. بسیاری از مردم با ایجاد بحران دچار مشکالت عمده ای شده اند. در این میان حمایت فورد، در حد توان، 

از آنها بسیار جالب توجه است. 
marketingdive.com :منبع

تیونینگ معکوس راهکار پولساز یک شرکت اوکراینی

یکی از بخش های پردرآمد حال حاضر صنعت خودرو، تیونینگ کردن آنها است. تا به امروز به معنای ایجاد 
ظاهری به روز تر و قدرتمندتر بوده اس��ت، با این حال یک شرکت اتریش��ی به نام Spec Auto Tuning با 
خالقیت جالب خود نگاه های بسیاری را به سمت خود جلب کرده است. آنها عملکردی کامال متفاوت را در پیش 
گرفته و اقدام به قدیمی سازی خودروهای روز جهان می کنند. این موضوع باعث می-شود که ظاهری قدیمی و 
موتوری قدرتمند را در کنار هم داشته باشید. نکته جالب دیگر این است که از این اقدام برای خودروهای برقی و 
با سوخت پاک نیز می توان استفاده کرد. درواقع یکی از تهدیدهای جدی استفاده از خودروهای قدیمی، مصرف 
سوخت و آالیندگی بسیار باالی آنها است که این اقدام باعث می شود تا طرفداران خودروهای کالسیک، بدون 
دغدغه بتوانند از این امکان جدید استفاده کنند. در این کارخانه شما هر برندی را می-توانید به خودرو قدیمی 
مورد عالقه خود تبدیل کنید. برای مثال اگر صاحب یک ب  ام و هستید، می-توانید آن را به خودرو کالسیک 
هر برند دیگری تبدیل کنید. با توجه به بی سابقه بودن این اقدام، پیش بینی می شود که این برند خالق بتواند 
سهم بسیار خوبی در بازار را به دست آورد. حال باید شاهد برندهای دیگری در حوزه های مختلف برای انجام این 
سیاست جالب باشیم. درواقع جهان به سمتی در حال حرکت است که حتی یک خالقیت جذاب نیز می تواند 

مزیت رقابتی بسیار بزرگی باشد.
carscoops.com :منبع

فیس بوک اپلیکیشن MSQRD را غیرفعال کرد

MSQRD در ابتدا قرار بود تا رقیبی برای اس��نپ چت باشد. به همین خاطر در سال ۲۰۱۶ توسط 
فیس بوک خریداری ش��د، با این حال به علت عدم برآورده ش��دن انتظارات قرار است تا واقعیت های 
افزوده آن در فیس بوک و اینستاگرام مورد استفاده قرار گیرد و این امر به معنای پایان کار آن خواهد 
بود. نکته جالب این است که از زمان خرید این برنامه، هیچ گونه تغییر و به روز رسانی  برای آن معرفی 
نشده و همین امر باعث شد تا دیگر جذابیت اولیه را برای مخاطبان نداشته باشد. درواقع دیگر وجود 
ی��ک برنامه که صرفا این ویژگ��ی را ارائه دهد، چندان منطقی نخواهد بود. علت این امر به این خاطر 
اس��ت که اس��نپ  چت، در کنار این ویژگی، قابلیت های دیگری نظیر پیام رسانی را نیز دارد. درواقع به 
عقیده بس��یاری از تحلیلگران، علت خرید این برنامه در راس��تای سیاستی کامال مخالف با اینستاگرام 
بوده اس��ت. درواقع اگر فیس بوک اینس��تاگرام را گسترش داد، از این برنامه تنها به عنوان یک قربانی 
استفاده کرد. این امر در حالی است که تا قبل از این خرید، MSQRD یکی از محبوب ترین برنامه ها 

محسوب می شد. 
businessinsider.com :منبع
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اگ��ر بخواهیم مهم ترین ویژگی را در رابطه با یک فرد نام ببریم، 
بدون ش��ک قاب��ل اعتماد بودن گزینه شایس��ته ای خواهد بود که 
از مجموع چند خصوصیت به دس��ت می آی��د، با این حال نظرات 
در ای��ن رابط��ه متفاوت ب��وده و به همین خاطر به نظر می رس��د 
ک��ه گفته های روانش��ناس ها، بهترین مرجع در این زمینه باش��د. 
درواقع این افراد کاندیدای اصلی تبدیل ش��دن به یک کارآفرین و 
کسب موفقیت-های متعدد هستند. در همین راستا به بررسی ۱۰ 

ویژگی معرفی شده خواهیم پرداخت. 
1-نمایش خود واقعی

اف��رادی که تظاهر نمی کنند بدون ش��ک کاندیدای خوبی برای 
اعتماد کردن خواهند بود. این امر در حالی است که تقریبا تمامی 
اف��راد در تالش هس��تند تا جنبه های خوب خود را نش��ان دهند. 
همچنی��ن این رفتار نش��ان از وجود اعتماد به نفس کافی اس��ت. 
درواقع نمایش خود به معنای آن خواهد بود که اهمیتی ندارد که 
سایرین چه عقیده ای دارند. در نهایت هنگامی که خودتان را قبول 
داشته باشید، سایرین را به سمت چنین اقدامی سوق خواهید داد. 
این نکته را نی��ز فراموش نکنید که دلیلی برای راضی کردن همه 

افراد وجود ندارد. 
2-توجه به سالمت 

اگر فردی به س��المت خود توجه نداش��ته باش��د، بدون ش��ک 
نمی ت��وان ب��ه وی اعتماد ک��رد. علت این امر به این خاطر اس��ت 
ک��ه وی به مهم ترین دارایی خ��ود توجهی ندارد و چگونه می توان 
انتظار داشت که او به سایر موارد اهمیتی را نشان دهد. در نهایت 
توج��ه به این موضوع به خاطر نیاز به انجام اقدامات متعدد و عدم 
تنبلی، بیانگر آن خواهد بود که فرد موردنظر آستانه تحمل باالیی 

را داشته و فردی پرتالش محسوب می شود. 
3-واقع گرایی

بس��یاری از افراد در رویا زندگ��ی می کنند. همین امر نیز باعث 
می شود تا همواره به دنبال موقعیت مناسب و شغل ایده آل باشند. 

این امر در حالی اس��ت که چنین ش��رایطی را خودتان باید ایجاد 
کنید. به همین خاطر بس��یار مهم است که فردی واقع گرا باشد تا 
بتواند بر روی فرصت  های موجود تمرکز کند. بدون شک سنجش 
این موضوع براس��اس ادعاهای افراد میسر نبوده و الزم است تا به 

عملکرد آنها توجه داشته باشید. 
4-شخصیت حرفه ای

اگر بخواهیم ش��خصیت حرفه ای را در یک جمله خالصه کنیم، 
بدون ش��ک توانایی کنترل احساسات مهم ترین گزینه خواهد بود. 
درواق��ع اگر فردی بتواند در این زمینه موفق آمیز عمل کند، بدون 
ش��ک به ش��خصیتی دس��ت پیدا خواهد کرد که مورد احترام هر 
ف��ردی بوده و به نوعی به کاریزما دس��ت پیدا می-کند. به همین 
خاطر بسیار مهم است که هر فردی یک دوره خودسازی را داشته 

باشد. 
5-دید روشن

اگرچ��ه این جمله کمی عجی��ب به نظر می رس��د، با این حال 
این امر که بتوانید اهداف و مس��یر انجام کارها را به صورت بسیار 
واض��ح ببینید و آن را ش��رح دهید، بدون ش��ک یک ویژگی مهم 
خواهد بود که بیانگر تس��لط ش��ما و قدرت مدیریت اس��ت. بدون 
ش��ک چنین افرادی قدرت انجام ادعاهای خود را خواهند داشت. 
به همین خاطر تنها کافی است تا در رابطه با نحوه انجام یک کار، 

از آنها سوال کنید. 
6-گوش دادن

بس��یار مهم است که یک فرد در زندگی خود بیشتر گوش داده 
و کمتر صحب��ت کند. در این رابطه یک جمله معروف وجود دارد 
ک��ه علت وجود یک زبان و دو گوش، براس��اس میزان نیاز به آنها 
است. درواقع در جهان تنها افرادی پیشرفت خوبی خواهند داشت 
که شنونده های بادقتی باش��ند. این امر باعث می شود تا اطالعات 
افراد به باالترین حد ممکن برس��د. درواقع اگر فردی بیشتر تمایل 
به گوش کردن دارد، قابل اعتمادتر از افرادی خواهد بود که بسیار 
صحبت می کنند. به همین خاطر بسیار مهم است که در این رابطه 
تمری��ن کنید. درواقع هر یک از این عادت ها به صورت طبیعی در 

افراد وجود نداشته و کامال اکتسابی محسوب می شود. 

7-شفافیت 
صداقت و ش��فافیت دو اصل بس��یار مهم محسوب می شود که 
می��زان آن بیانگ��ر س��طح اعتمادپذیری خواهد بود، ب��ا این حال 
فراموش نکنید که افراد در این زمینه باید باهوش باش��ند. درواقع 
نبای��د همه چیز را صادقانه به افراد منتق��ل کرد و برخی از موارد 
ش��خصی محس��وب می ش��وند، با این حال فردی که در رابطه با 
موضوعاتی که شما باید از آن اطالع داشته باشید با صداقت رفتار 
می کند، بدون ش��ک قابل اعتماد محسوب خواهد شد. این دسته 
از افراد به علت آنکه قبل از شفافیت با دیگران، با خودشان صادق 
هستند، در برابر انتقادات واکنش خوبی را داشته و ابدا خودپسند 

نخواهند بود. 
8-انعطاف پذیری

طبق این ویژگی افراد قادر خواهند بود تا خود را با موقعیت های 
مختلف هماهنگ س��ازند. این ویژگی بس��یار مه��م بوده و ضامن 
موفقیت طوالنی مدت خواهد بود. درواقع بسیار مهم است که فرد 
از این ویژگی برخوردار باش��د. علت این امر به این خاطر است که 
ش��ما می  توانید اطمینان داشته باش��ید که در صورت همکاری با 
چنین فردی، دیگر ش��رایط اهمیتی را نخواهد داش��ت. در نهایت 
این افراد در برخورد با س��ایرین نیز همواره می توانند رفتار خوبی 

را داشته باشند. 
9-تیم گرایی

مهم ترین ویژگی افراد تیم گرا این است که آنها منافع جمعی را 
به اهداف شخصی خود ترجیح می-دهند. فراموش نکنید که برای 
موفقیت در کس��ب وکار خود باید افرادی با این ویژگی را داش��ته 
باشید که از خصوصیت های قابل اعتماد بودن محسوب می-شود. 

10-کمک کردن 
در نهای��ت آخری��ن ویژگی افراد قابل اعتماد این اس��ت که آنها 
ب��دون هیچ گونه انتظاری به دیگران کم��ک می کنند. درواقع این 
موضوع دلس��وز بودن آنها را به اثبات می رساند و چه چیز بهتر از 
وجود چنین فردی در یک ش��رکت می تواند باش��د؟ این امر باعث 

خواهد شد تا تبادل تجربیات به خوبی انجام شود. 
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