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شیوع کرونا چه تغییری در الگوی مصرف نفت به وجود آورده است؟

 اثر کرونا
بر سبک زندگی

تا چند وقت پیش، عجیب و محال بود که ش��یوع یک ویروس بتواند س��بک زندگی انس��ان را به تمامی دگرگون کند، اما شیوع 
کروناویروس به  س��ادگی این کار را کرده و بس��یاری از کس��انی که هر روز با خودرو به محل کارشان رفته و باز می گشتند، حاال در 
خانه مانده و به دورکاری روی آورده اند. کاهش اس��تفاده از خودروهای ش��خصی و پروازهای مس��افری، تغییرات اساسی در سراسر 
جهان ایجاد کرده و بازار نفت نیز تحت الش��عاع اپیدمی کرونا دچار ریزش تاریخی قیمت ها ش��ده است. آنچه که فعال برای دولت ها، 
شرکت ها، مدیران، سرمایه گذاران و معامله گران نفتی روشن نیست، احتمال دائمی شدن برخی تغییرات در الگوی مصرف است. به 
گزارش ایسنا، تدابیر به کار گرفته شده از سوی دولت ها برای نگه داشتن مردم در خانه که با هدف مهار شیوع ویروس کرونا انجام...

قیمت مسکن در ۱۲ منطقه تهران منفی شد

فریز بازار مسکن در فروردین
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کاهش نرخ سود سپرده کدام بخش های اقتصادی را متأثر می کند؟

خداحافظی با تعیین دستوری سود سپرده بانکی

ویروس کرونا و ۱0 اقدامی که مدیران باید انجام دهند
مدیریت مالی بهتر با ۱0 پادکست طالیی

بازاریابی در شرایط کرونایی
گوگل و کاهش 50درصدی بودجه تبلیغاتی 

آشتی موتوروال با گوشی های پرچمدار
بازاریابی در شبکه های اجتماعی با ویدئوی زنده

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 GTC تاریخ برگزاری کنفرانس
۲0۲0 انویدیا اعالم شد

5
فرصـت امروز: این روزهـا تب بورس در جامعـه باال رفته و 

سـرمایه گذاری در بازار سـرمایه طرفداران زیادی 
پیدا کرده است. تقریبا در بیشتر محافل و...

آیا بورس تهران حباب دارد؟

 عیارسنجی
حباب زدگی بورس

یادداشت
مسئله توسعه در ایران؛ 

چیستی و چگونگی؟

چن��دی پی��ش قرار ب��ود در 
جایی درباره مسئولیت اجتماعی 
شرکت های بخش خصوصی در 
جمع محدودی سخنرانی کنم. 
جلس��ه به دلیل بارش برف که 
باعث اختالل ترافیکی در تهران 
و لغ��و پروازهای برخی مدعوین 
ش��ده بود، برگزار نش��د. بحثی 
در حاش��یه جلسه در گرفت که 
از حیطه مس��ئولیت اجتماعی 
ش��رکت ها فراتر رفت. مس��ئله 
از آنجا ش��روع ش��د که یکی از 
حاضرین نسبت به نیت مقامات 
کشور برای حل مسائل و تحقق 
توس��عه ابراز تردی��د کرد. بحث 
که به اینجا رس��ید، ایده خودم 
را ک��ه هم��واره ب��ه آن معتقد 
ب��وده ام مطرح ک��ردم: حاکمان 
می خواهن��د توس��عه را محقق 
کنند، ام��ا نمی توانن��د! آن روز 
تصادفا کتابی را که دو ماه اخیر 
سخت درگیر مطالعه آن بوده ام، 
همراه داش��تم. کتابی که حاوی 
نظریه و ش��واهدی ناظر بر ایده 
من است. بخش هایی از کتاب را 
که به بحث ارتباط داش��ت برای 
جم��ع خواندم. احس��اس کردم 
جرق��ه ای در ذهن ها ایجاد کرد 
و همین انگیزه ای شد تا معرفی 

این کتاب را بنویسم.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
 این کتاب همچنین ادامه ایده س��الیان گذشته ام درباره ضرورت افزایش ظرفیت 
حکومت )State capacity( در ایران اس��ت و ب��اور دارم که بدون تحقق این امر، 
دموکراس��ی و وجوه سیاس��ی و اجتماعی توس��عه نیز محقق نخواهد ش��د یا پایدار 
نخواهد بود و حتی تالش برای تحقق دموکراسی بدون نظام اداری و قابلیت حکومت 

کافی، نتایج خوبی نخواهد داشت. 
این نوش��ته س��عی می کند ایده های اصلی کتاب »توانمندسازی حکومت: شواهد، 
تحلی��ل، عمل« نوش��ته ِمت اَن��دروز، لَنت پریچت و مایکل وول��کاک )ترجمه جعفر 

خیرخواهان و مسعود درودی( را معرفی کند.
مسئله چیست؟

کتاب »توانمندس��ازی حکومت« درباره کش��ورهای در حال توسعه و ناتوانی آنها 
در ارتقای کیفیت حکمرانی، خدمات عمومی و اجرانش��دن سیاست هاس��ت. من اما 
ترجیح می دهم همه مس��ائل را به ایران معطوف کنم، زیرا آنچه نویس��ندگان درباره 

کشورهای دیگر مطرح می کنند، تقریباً یکسره در ایران وجود دارد.
مسئله این است که در ایران انبوهی از اسناد باالدستی و تدوین شده برای پیشبرد 
توس��عه وجود دارد که اغلب حاوی توصیه ها و البته گاه آرزوهای خوبی برای کشور 
است. نظام اداری ای هم وجود دارد که دائماً از آن خواسته می شود روش هایی نظیر 
شایسته گزینی، شفاف سازی، بودجه ریزی عملیاتی و مبارزه با فساد در آن اجرا شود. 
آن اس��ناد اجرا نمی شوند و بهبود روش ها در دس��تگاه اداری نیز شکست می خورد. 
هر چند سال یکبار، یکی از روش هایی نظیر »سیاست جدید بهتر«، »ظرفیت سازی 
کارکنان«، »تمرکز بیش��تر بر همان سیاست های قبلی« یا »تزریق منابع بیشتر« در 
دستور کار قرار می گیرد )ص. 18(. سازمان ها دائم بزرگ تر و پرمصرف تر می شوند و 
به همان نسبت هم احساس عمومی این است که مسائل حل نشده بیشتر می شوند و 
پیشرفتی در حل مسائل صورت نمی گیرد. این وضعیت با پیش کشیدن راه حل های 

جدید و اغلب دوباره با تکرار شکست ها ادامه می یابد.
برنامه ری��زان، مدیران و حت��ی عامه مردم در مقابل چنین وضعی، غالباً به دو ایده 
می رسند که گاه به صراحت هم بیان می کنند. ایده اول بسیار تقلیل گرایانه و بر این 
مفروض بنا ش��ده که قابلیت سازمان ها برای حل مس��ئله، نتیجه ظرفیت های افراد 
ش��اغل در آنهاست. اینجاس��ت که اغلب پیشنهاد می شود آموزش های فنی بیشتری 
برای کارکنان برگزار ش��ود. ایده دوم، کل گرایانه و ناظر بر این است که برای ارتقای 
قابلیت، حکومت باید در س��طح ملی دست به اصالحات ساختاری بزند )ص. 145(. 
ش��ما هم زیاد ش��نیده اید که می گویند کاًل تا همه چیز عوض نشود، چیزی درست 

نمی شود.
قابلیت حکومت

نویسندگان کتاب اعتقاد دارند که سطح توسعه یافتگی کشورها تابع ظرفیت اجرا 
در دولت هاس��ت، این در حالی اس��ت که ایران در »دام قابلیت« افتاده اس��ت. دام 
قابلیت یعنی س��ازمان ها »نمی توانند وظایفی را که از آنها خواس��ته می ش��ود انجام 
دهن��د و انجام هر روزه هم��ان کار نیز کاری از پیش نمی برد، بلکه در واقع اوضاع را 

بدتر می کند«)ص.61(.
نویس��ندگان براساس میانگین س��اده سه ش��اخص »کارآمدی دولت«، »کنترل 
فس��اد« و »حاکمی��ت قانون« که در بان��ک اطالعاتی نماگره��ای جهانی حکمرانی 
)World Governance Indicators( س��نجیده ش��ده اس��ت، نمره »قابلیت 
حکومت« هر کشور را محاسبه کرده اند. آنها سپس کشورها را براساس نمره قابلیت 
بین صفر تا 10 به چهار دسته تقسیم می کنند: خیلی ضعیف )کمتر از 2.5(، ضعیف 
)2.5 تا 4(، متوسط )4 تا 6.5( و قوی )باالی 6.5( و نمره 6.5 به عنوان آستانه ورود 
به حکومت قوی لحاظ ش��ده است. سطح معمول برای یک کشور توسعه یافته نیز 8 

در نظر گرفته شده است)ص.70(.

این تقس��یم بندی نش��ان می دهد هش��ت کش��ور )امارات، بحرین، برونئی، قطر، 
س��نگاپور، باهاما، شیلی و کره جنوبی( از میان 102 کشور بررسی شده قابلیت قوی 
دارند که کل جمعیت شان 85 میلیون نفر است. نکته مهم برای ما ایرانیان این است 
که 45 کش��ور در وضعیت متوس��ط قرار گرفته اند که ایران نیز در ش��مار آنهاست. 
نویسندگان این 45 کشور را به چهار دسته تقسیم کرده اند. این چهار دسته عبارتند 
از: دسته ضعیف تر شدن سریع قابلیت حکومت )آفریقای جنوبی، آرژانتین، مراکش، 
فیلیپین، تایلند و ایران(، دس��ته رش��د منفی قابلیت حکومت )چین و هند در این 
دسته اند(، دسته سوم کشورهایی که با حفظ روندهای فعلی تا سال 2100 به قابلیت 
حکومت قوی می رس��ند )قزاقس��تان، غنا، اوکراین، ارمنس��تان، روسیه و بوتسوانا( و 
دس��ته چهارم ش��امل اندونزی، کلمبیا، ترکیه، الجزایر، آلبانی، عربستان، اروگوئه و 
کرواس��ی که بین 1 تا 68 س��ال طول می کش��د تا براس��اس روندهای فعلی شان به 

حکومت قوی بدل شوند )صص.76-77(.
دو نکت��ه مهم برای ما ایرانیان آن اس��ت ک��ه به اعتقاد نویس��ندگان، ایران جزو 
کشورهایی با قابلیت حکومت متوسط است که با سرعت زیاد در حال از دست دادن 
این قابلیت اس��ت. جالب اینکه درباره این کش��ورها می نویسند: »مشخص است در 
این کش��ورها که قابلیت در حال سقوط است، هیچ چیز مثبت مایه دلخوشی وجود 
ندارد«)ص.76(. این همان حس و حالی است که اکثریت ایرانیان تجربه می کنند و 
بیش از آنکه از جایگاه ش��ان در جهان )متوس��ط - نه سوئیس و نه سومالی - بودن( 
ناش��ی شود، از جهت حرکت یعنی قابلیت به س��رعت در حال کاهش پدید می آید. 
نکته دیگری که برای ایران اهمیت دارد، س��رعت رش��د ترکیه و عربستان به سمت 
حکومت قوی اس��ت که نویسندگان آن  را براساس روندیابی مسیر گذشته هر کشور 
ب��ه ترتیب 55 و 28 س��ال برآورد کرده اند. رش��د منفی س��ریع قابلیت حکومت در 
ای��ران و روند این دو کش��ور به عنوان دو قدرت منطقه ای، ب��رای امنیت ملی ایران 

هشدارآمیز است.
نویسندگان به این ترتیب معتقدند باید قابلیت حکومت را در کشورها تقویت کرد، 
اما س��ازمان های کش��ورهای کم قابلیت عمدتاً دو کار انجام می دهند: ادای هم شکلی 
درمی آورند و به عوض ارائه دستاوردها و موفقیت ها، درباره درون دادها و فرآیندهایی 
که مصرف کرده یا طی می کنند گزارش می دهند. آنها خیلی ساده، ادای کار کردن 
درمی آورند و به جای آنکه بگویند به چه دس��تاوردی رس��یده اند، درخصوص تعداد 
جلساتی که برگزار کرده اند، مقدار منابعی که صرف کرده اند )نظیر سرمایه گذاری ها( 

و تعداد نفر-ساعت کاری که صرف شده است، گزارش می دهند.
مس��ئله بس��یار مهم دیگری که نویسندگان به آن اش��اره می کنند، این است که 
 Best( »چنین س��ازمان هایی در ایران تحت فش��ار اج��رای »بهترین سرمش��ق ها
practices( هم قرار می گیرند یعنی از آنها خواسته می شود راهکارهایی را که برای 
مس��ائلی در کش��ورهایی با نظام های اداری باظرفیت ایجاد شده اند در شرایط ضعف 
اجرای��ی و نظام اداری خود اجرا کنند و به این ترتیب تحت فش��ار انجام کاری قرار 
می گیرند که توانش را ندارند و به این ترتیب، توان اولیه شان نیز مستهلک می شود. 
چنین س��ازمان هایی به محض برداشته ش��دن فشار یا با عوض ش��دن مدیران، این 
ایده ها را رها می کنند و به وضع اولیه )البته مستهلک تر و بی اعتمادتر( باز می گردند.

چه باید کرد؟
اگر مس��ئله این اس��ت که س��ازمان های ایران��ی ظرفیت اجرا ندارن��د و به همین 
علت اس��ناد اجرانشده و ایده ها شکست خورده می ش��وند، برای افزایش قابلیت اجرا 
و قابلیت س��ازی در حکومت چه باید کرد؟ نویسندگان، نظام نظری نسبتا پیچیده ای 

را برای پاسخ به سؤاالت زیر ارائه می کنند:
* سیاست )Policy( چیست و چه اجزایی دارد؟

* قابلیت )Capability( سازمانی برای اجرای سیاست چیست؟ همین قدر ذکر 
کنم که »قابلیت س��ازمانی توانایی سازمان برای تجهیز، توانمندسازی و وادار کردن 

عامالن خویش به انجام کار درست در زمان مناسب برای دستیابی به هدف سیاست 
هنجاری اس��ت«)ص.157(. این همان چیزی است که از سیاستمدار تا هر شهروند 

ایرانی در سازمان ها به کفایت یا مطلقا مشاهده نمی کند.
* انواع قابلیت های سازمانی چیست؟ آنها میان قابلیت سیاست گذاری، لجستیک 
)تأمین خدمات و پش��تیبانی(، خدمت رسانی اجرایی بَر )ارائه خدمات به شهروندان(، 
تحمی��ل تکلیف اجرایی بَ��ر )تحمیل تکلیفی بر ش��هروندان نظی��ر تکلیف پرداخت 

مالیات( و کار خیلی سخت )Wicked hard(  تمایز قائل می شوند)ص.162(.
* دستیابی به اهداف سیاستی، چه فعالیت هایی نیاز دارد؟ آنها چهار نوع فعالیت 
را متمای��ز می کنند که عبارتن��د از مبادله بَر، صالحدیدی، خدمت یا تکلیف و دارا یا 
بدون فناوری شناخته ش��ده )ص.171-168(. کمی پیچیده است، اما خیلی خالصه 
اینکه برخی کارها نیازمند تعامل با تعداد انس��ان های بسیار زیادی است )مبادله بر(، 
سرراس��ت نیس��ت و به صالحدید و نظر مدیر بس��تگی دارد )صالحدیدی(، نیازمند 
تحمیل تکلیفی بر مردم اس��ت )مالیات گرفتن( و فناوری شناخته شده ای هم ندارد 

)نظیر بهترین شیوه آموزش ریاضیات به میلیون ها دانش آموز(.
موفقی��ت در کارهای��ی که ویژگی هایی دارند نظیر آنچه در بند 4 فوق ذکر ش��د، 
بس��یار دشوار اس��ت. نویس��ندگان مثالی طرح می کنند که این وضعیت را به خوبی 
توضیح می دهد. اگر کس��ی بخواهد در سال 2015 از ش��رق به غرب آمریکا )سنت 
لوئیس به لس آنجلس( سفر کند، به ابزار ساده ای نظیر گوشی تلفن همراه نیاز دارد 
و مسیر شناخته شده ای را طی می کند. هیچ چیز غیرمنتظره ای احتماال در این سفر 
نیس��ت، اما اگر کس��ی می خواست در سال 1804 این مس��یر را طی کند، سرزمین 
ناش��ناخته ای را پیش رو داش��ت که برای طی طریق باید ابزارهای متفاوت، رهبری 
دارای اختی��ارات و توانمندی ه��ای کاف��ی، ظرفیت های مواجهه با خطر و بس��یاری 
مشخصات دیگر را می داش��ت. او حتی نمی دانست مرزهای غربی آمریکا با اقیانوس 

کجاست.
ِم��ت اَن��دروز و همکارانش در کتاب »توانمندس��ازی حکوم��ت« معتقدند ارتقای 
ظرفی��ت اج��را و قابلیت حکومت در ایران )نظیر بقیه کش��ورهای در حال توس��عه( 
چیزی ش��بیه س��فر از ش��رق به غرب آمریکا در سال 1804 اس��ت که فقط بخش 
کوچکی از آن به چالش سفر در سال 2015 شباهت دارد. اگر برنامه ریزان و طالبان 
توسعه در این کشورها تصور کنند که می توان راه حل های بهترین سرمشق را وارد و 

با سازمان های فعلی کم قابلیت آنها را اجرا کرد، اشتباه می کنند.
نویس��ندگان، چهار فصل آخر کتاب خود را به تشریح رویکردی اختصاص داده اند 
که منطق آن ش��بیه س��فر ب��ه غرب آمریکا در 1804 اس��ت، یعن��ی گام نهادن در 
مس��یری ناش��ناخته، ب��دون راهکارهای از قبل موجود، با س��عی و خط��ا و آزمودن 
دس��تاوردهای هر مرحله از سفر و س��اختن ظرفیت به تدریج. این همان ایده اصلی 
کتاب اس��ت که در فصل اول به آن اش��اره می کنند: »نظریه ما از این باور سرچشمه 
می گیرد که با کس��ب موفقیت اس��ت که قابلیت به دست می آید نه برعکس. نهادها 
و س��ازمان ها و قابلیت حکومت، نتیجه موفقیت هستند؛ آنها نتیجه تحکیم و تجسم 
تمرین ها و سرمشق های موفقیت آمیز هستند. هدف رویکرد ما، ایجاد موفقیت با حل 
مس��ائل فوری و ضروری پیش روی جامعه به صورتی است که بتواند درون نهادها و 

سازمان ها مستحکم شود« )ص.81(.
نویسندگان رویکردشان را »مس��ئله محوری تکرارشونده انطباق پذیر« می خوانند؛ 
رویکردی که از کس��ب موفقیت های متعدد و حل مس��ئله به تولید قابلیت می رسد. 
این رویکرد چنین معرفی ش��ده اس��ت: »فرآیند معرفی مسائل محلی، اختیار دادن، 
تشویق و ترغیب بدعت ها یا کجروی های مثبت، نوآوری در حل مسائل، تکرار کردن 
با بازخورد برای شناس��ایی راه حل ها و س��رانجام اشاعه راه حل ها از طریق شبکه های 

غیرسازمانی افقی و به هم پیوندخورده« )ص.81(.
فصول هفتم تا دهم به شرح و بسط رویکرد فوق اختصاص یافته و توضیح می دهد 

که چگونه باید کار مس��ئله محور انجام داد، تکرارهای آزمایشی را چگونه باید محقق 
س��اخت، مدیریت محیطی که اختیار بدهد و مش��وق حل مس��ئله و نوآوری باش��د 
چیس��ت و در نهایت چگونه باید قابلیت های به دس��ت آمده از مس��یر حل مسئله را 
توس��عه داد و به قابلیت حکومت بدل کرد. من به واقع هیچ راهی نمی شناس��م برای 
اینک��ه محتوای این چهار را فصل را خالصه کنم و فقط خواننده را به مطالعه دقیق 

کتاب توصیه باید کرد.
نتیجه گیری

کتاب »توانمندس��ازی حکومت: ش��واهد، تحلیل و عمل« نقطه بلوغی در اندیشه 
توس��عه اس��ت. تصور می کنم رد پای این اندیش��ه بلوغ یافته را باید در ابتدا دهه80 
میالدی و زمانی که متفکران توسعه تأمل درباره نقش دولت در توسعه را آغاز کردند، 
جس��ت وجو کرد. مفاهیم��ی نظیر »ظرفیت دولت« به نوع��ی محصول همان دوران 
هس��تند. چهار دهه طول کش��یده اس��ت تا دولت پژوهی به نقطه ای که نویسندگان 
این کتاب ایس��تاده اند، برس��د. خود نویس��ندگان به طیفی از آثار نویس��ندگان بین 
س��ال های 1979 تا به امروز اش��اره می کنند )ص.201( که بذر ایده های ایش��ان را 
در خود داش��ته اند و به صراحت می نویس��ند: »ما آگاه هس��تیم که آنه��ا احتماالً با 
برخی از این اصول آش��نا هس��تند و در کل حرف نویی در توس��عه نیستند.« )ص. 
201( اما من اعتقاد دارم س��طح موشکافی، س��اخت وپرداخت نظری نظام مفهومی 
تش��ریح کننده سیاست، قابلیت حکومت و فرآیند ساختن قابلیت حکومت، ابداعی از 
جنس ایستادن بر شانه غول های مطالعات توسعه است که نویسندگان ایده های شان 
را در ادبیات آنها ریش��ه یابی می کنند. همین امر، کتاب را به اثری درخشان، بدیع و 

توأم با انسجام نظری و وافی به مقاصد مدنظر نویسندگان بدل می کند.
ترجمه روان مترجمان این اثر، زمان های لذت بخش��ی را برای خواننده مش��تاق، 
تیزبین و س��ختکوش آن رقم خواهد زد. کتاب البته س��اده نیست و برای کسانی که 
س��ابقه ای در ادبیات توس��عه نداشته باش��ند و باالخص برای آنها که تن شان به تن 
سیاس��ت گذاری عمومی و س��ختی های پیش بردن اصالح��ات در نظام بوروکراتیک 
نخورده باش��د، دشوار است. نویسندگان کتاب خودشان تجربه این حوزه را عمیق و 
گسترده دارا هستند. این دشواری را نویسندگان نیز درک کرده اند و اهمیت کارشان 
را نیز نیک می دانند و از همین روس��ت که پروژه مطالعاتی »ساختن قابلیت دولت« 
)Building State Capability - BCM( در دانشگاه هاروارد با محوریت همین 
کتاب و ایده های نویس��ندگانش، با مجموعه ای از فعالیت های پژوهش��ی و آموزشی 

دنبال می شود.
می خواه��م به مقدم��ه متن بازگ��ردم. نتیجه راهب��ردی کتاب »توانمندس��ازی 
حکومت« این اس��ت که حکومت ها می خواهند توس��عه پیدا کنند و به همین دلیل 
سند می نویس��ند، منابع به بخش عمومی تزریق می کنند، دائم سیاستمداران ارشد 
دس��تور می دهند و الگوهای چش��م انداز تنظیم می کنند. مهم این اس��ت که آنها با 
دس��تگاه اداری و س��ازمان هایی کار می کنند که ظرفیت اج��را ندارند و قابلیت حل 
مسئله در آنها وجود ندارد. حکومت در ایران دقیقاً در چنین وضعیتی است و چنان 
که ذکر شد در کنار کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی و آرژانتین که قابلیت حکومت 
در آنها به س��رعت در حال افول اس��ت، قرار دارد. کش��وری که به لحاظ بسیاری از 
ش��اخص ها وضعیت متوسطی در جهان دارد و قابلیت حکومتش نیز متوسط برآورد 

شده از نظر این شاخص در حال افول شدید است.
وضعیت ایران به لحاظ مواجه بودن با تحریم های گس��ترده به مراتب نامناس��ب تر 
از س��ایر کشورهای دس��ته متوسط هاس��ت. ایده و اندازه گیری قابلیت حکومت هم 
توضیحی برای احس��اس کلی شهروندان ایرانی در شرایط فعلی فراهم می کند و هم 
نش��ان می دهد ضرورت اصالحات داخلی برای بهبود قابلیت حکومت بسیار بیشتر از 
آن چیزی اس��ت که حاکمان تصور می کنند. من ش��خصاً امیدوارم نخبگان ایرانی با 

دقت و وسواس به کتاب »توانمندسازی حکومت« بپردازند.

مسئله توسعه در ایران؛ چیستی و چگونگی؟

محمد فاضلی
جامعه شناس



فرصت امروز: میزان تولید واحدهای صنفی در زمس��تان 1398 نسبت به فصل 
قبل 13.4درصد و نس��بت به پایان س��ال 1397 حدود 22درصد کاهش داش��ته 
اس��ت. این کاهش میزان تولید در زمس��تان پارسال در هشت رسته صنفی بین 1 
تا 24درصد بوده و بیشترین کاهش تولید به تولیدی های تحریر و چاپ اختصاص 

داشته است.
این تازه ترین یافته های نهاد پژوهش��ی مجلس از تأثیر کرونا بر اشتغال و فروش 
واحدهای تولیدی خرد است. مرکز پژوهش ها با هدف اطالع سیاست گذاران کشور 
از تأثیر کرونا بر اش��تغال و فروش واحدهای تولیدی خرد در روزهای پایانی س��ال 
1398 مطالعه ای پیمایش��ی انج��ام داد و در 15 روز ابتدایی س��ال 1399 آن را با 
ابزار پرسش��نامه بس��ته و با روش تلفنی اجرا کرد. جامعه آماری این مطالعه، 465 
هزار مدیر واحدهای تولیدی صنفی رس��می )دارای پروانه( از سراس��ر کشور بوده 
که اطالعات آنها توس��ط ات��اق اصناف در س��ال 1397 در اختیار مرکز پژوهش ها 

قرار گرفته است. 
روش نمونه گیری به  صورت تصادفی از هش��ت خوش��ه صنفی ش��امل خدمات 
تولی��دی، فرش و صنایع دس��تی، تحریر و چاپ، صنایع غذای��ی، تولید ملزومات و 
خدمات س��اختمان، تولید کیف و کفش، صنایع نس��اجی و پوشاک و سایر صنایع 
صنفی )نظیر سیم پیچی، آهنگری، تولید پمپ، سوله، آلومینیوم و چوب بری( بوده 
اس��ت. حجم نمونه این مطالعه با س��طح اطمینان باالی 95درصد بر اساس فرمول 
کوکران، 386 تعریف شده بود ولی در عمل داده های 414 مالک واحدهای تولیدی 

اخذ و استفاده شد.
این مطالعه ش��امل شش سؤال درباره تغییر تولید و شاغالن در صنف به نسبت 
پایان فصل گذش��ته )پایی��ز 1398( و همینطور نس��بت به پایان س��ال 1397 و 
تأثیر کرونا بر فروش و قیمت تمام ش��ده صنف سؤال ش��ونده بوده است. برای اینکه 
پاس��خ دهنده دچار اغراق یا کتمان حقیقت درباره واحد تولیدی خود نشود، سؤال 
درباره صنف مربوطه پرس��یده شده است. متن سؤال ها و پاسخ کلی استخراج شده 

)میانگین ساده( به این شرح است:
* میزان تولید صنف شما نسبت به پایان فصل گذشته )پاییز 1398( چه تغییری 

کرده؟ 13.4- درصد
* تعداد ش��اغالن صنف ش��ما نسبت به پایان فصل گذش��ته )پاییز 1398( چه 

تغییری کرده؟ 3.7- درصد
* میزان تولید صنف ش��ما نس��بت به پایان سال گذشته )اس��فند 1397( چه 

تغییری کرده؟ 22.2- درصد
* تعداد ش��اغالن صنف شما نسبت به پایان س��ال گذشته )اسفند 1397( چه 

تغییری کرده؟ 5.2- درصد
* شیوع کرونا چه تأثیری در فروش صنف شما داشته است؟ 83.0- درصد

* شیوع کرونا چه تأثیری در قیمت تمام شده محصوالت داشته؟ 10.3درصد
گفتنی است که پنج سؤال نخست را همه 414 نفر پاسخ دادند، اما سؤال ششم 
را فقط 79 نفر از 414 نفر )معادل حدود 19درصد( پاسخ دادند. نتایج این پیمایش 
نش��ان می دهد که میزان تولی��د در واحدهای صنفی تولیدی خدماتی نس��بت به 
فصل گذش��ته )آخر پاییز 1398( به  طور متوس��ط 13.4درصد و نس��بت به پایان 
سال 1397 برابر با 22.2درصد کاهش داشته است. بیشترین کاهش تولید مربوط 
به تولیدی های تحریر و چاپ بوده اس��ت. همچنی��ن کاهش میزان تولید در فصل 
زمس��تان نس��بت به پایان فصل پاییز 1398، در هشت رسته صنفی حاضر در این 

مطالعه بین 1 تا 24درصد بوده است.
یافته ه��ای دیگر این پیمایش نش��ان می دهد که میزان اش��تغال در واحدهای 
تولیدی خدماتی در زمس��تان 98 نس��بت به فصل پاییز به  طور متوسط 3.7درصد 

و نس��بت به پایان سال 1397 برابر با 5.2درصد کاهش داشته است. در پایان سال 
1398، کاهش اشتغال هم نسبت به پایان فصل گذشته )پاییز 1398( و هم نسبت 
به پایان س��ال گذش��ته )1397( محدود بوده و هیچ حوزه کاری بیشتر از 9درصد 
کاهش اش��تغال نداشته است. بیشترین کاهش اشتغال در جامعه مورد مطالعه در 
پایان سال 1398 مربوط به تولیدی های نساجی و پوشاک و کیف و کفش با منفی 
9درصد بوده است و جالب آنکه میزان رشد اشتغال در صنایع دستی و فرش مجموعاً 

مثبت بوده است )5درصد در طول فصل زمستان و 2درصد در طول سال(.
از نظر میزان فروش نیز در پایان س��ال 1398 نس��بت به مدت مشابه سال قبل، 
کاهش فروش در همه حوزه های کاری، ش��دید و بین 67 تا 98درصد بوده اس��ت. 
تولیدکنندگان صنفی کیف و کفش با منفی 98درصد و تولیدکنندگان نس��اجی و 
پوشاک با منفی 92درصد بیشتر از بقیه صنوف تولیدی دچار کاهش فروش بوده اند.
مرکز پژوهش ها در پایان این گزارش تاکید کرده که در تفسیر نتایج این مطالعه 
و به خصوص سیاست گذاری بر اساس آن، حتماً باید زمان اجرای آن را در نظر گرفت 
و چه بسا اگر این پیمایش در پایان فروردین 1399 تکرار شود، به دلیل تغییر شرایط، 

نتایج متفاوت باشد.

یافته های آماری نشان می دهد فروش واحدهای صنفی با شیوع کرونا 83درصد کاهش یافت

بر کسب و کارها چه گذشت؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، مجموعه پیشنهادهای 
پارلمان بخش��ی خصوصی ب��رای حمایت از واحدهای تولی��دی در بحران کرونا را 
ارائه کرد. غالمحس��ین ش��افعی در این نامه به حس��ن روحانی، با اشاره به مصوبه 
هی��ات وزیران برای حمایت از بخش ها و کس��ب وکارهای اقتصادی در 10 رس��ته 
شغلی، نوشت: این دسته بندی عمدتاً اصناف و مشاغل را دربر می گیرد و حمایت از 

کسب وکارهای تولیدی عمدتاً مغفول مانده است.
او حمایت دولت برای آن دس��ته از کس��ب وکارهای تولیدی و خدمات پشتیبان 
تولید را خواستار شد که قبل از شیوع ویروس کرونا فعال بوده اند و از ظرفیت های 
باالیی برای رونق بخش��ی به اقتصاد برخوردار هس��تند، اما به علت شیوع کرونا در 
کش��ور با زیان اقتصادی مواجه شده  و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان 
هس��تند. در این راستا مجموعه پیش��نهاد ها و راهکارهای پارلمان بخش خصوصی 
مشتمل بر 30 بند برای شش ماهه نخست سال جاری به دولت ارائه شده است که 
مسائلی در حوزه مالیات، بیمه، تسهیالت بانکی، مجوز کسب وکار، دولت الکترونیک 

و ... را دربر می گیرد.
در متن این نامه آمده است: »شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و تداوم 
آن در شرایط حاضر، به واسطه دامن زدن به تعطیلی گسترده کسب وکارها، اقتصاد 
کش��ور را وارد رکود عمیق تری کرده اس��ت که در نوع خود بی س��ابقه بوده و این 
شوک عظیم در کنار شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور، نوسانات گسترده در 
نرخ ارز، س��یر صعودی افزایش قیمت ها و ... ، فشار مضاعفی را بر فعاالن اقتصادی 

وارد ساخته است.
هیات  محترم وزیران در مصوبه مورخ 11 فروردین 99، بخش ها و کسب وکارهای 
اقتصادی مش��مول انواع حمایت ها را در 10 طبقه ش��غلی در نظر گرفته است که 
بیش��تر، اصناف و مشاغل را دربر می گیرد و براساس آن، حمایت از کسب وکارهای 
تولیدی عمدتا مغفول مانده اس��ت. در این راستا، اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش 
خصوص��ی مجموعه پیش��نهادهایی را به  منظور حمای��ت از »واحدهای تولیدی و 
خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده اند 
و از ظرفیت های باالیی به  منظور رونق بخشی به اقتصاد برخوردار هستند، اما به علت 
شیوع این بیماری در کشور با زیان اقتصادی مواجه شده  و دارای اسناد مثبته برای 
اثبات تحمیل زیان می باش��ند«، به ش��رح ذیل ارائه می کند. شایان توجه است که 
مجموعه راهکارهای موردنظر برای شش ماهه اول سال 1399 ارائه شده و ضروری 
اس��ت در ش��هریورماه با توجه به وضعیت کشور، در مورد توقف یا ادامه راهکارها تا 

رسیدن به شرایط عادی اقتصادی تصمیم گیری شود:
* تعویق در ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد 

اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه 1399
* تمدید مهلت بخش��ودگی جرائم مواد )169(، )190(، )199(، )197(، )193( 
مرب��وط به قانون مالیات های مس��تقیم و قان��ون مالیات بر ارزش اف��زوده تا پایان 

شهریورماه 1399 در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا
* اس��ترداد حداقل 50درصد از مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در س��ال 

1398 به  صورت علی الحساب و بدون رفع تعهد ارزی
* اس��تمهال حداقل ش��ش ماهه تقس��یط پرداخت بدهی های مالیاتی دوره های 

گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان، آسیب دیده  از شیوع کرونا
* اس��تمهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه از اس��فندماه 1398 لغایت 
حداقل تا پایان ش��هریورماه 1399 و تقسیط بازپرداخت ماهانه از مهرماه 1399 به 

بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد
* لغو جلسات هیأت ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مؤدیان حداقل تا پایان خردادماه 

1399، در صورت تداوم شیوع کرونا
* اعطای معافیت و یا تخفیف مالیات به میزان حداقل 5درصد برای سال 1398

* تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب وکار اشخاص حقوقی، عالوه بر اشخاص 
حقیقی ب��دون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی موضوع م��اده )186( قانون مالیات های 

مستقیم
* استمهال س��هم حق بیمه کارفرما )ش��امل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و 
حوادث ناشی از کار( از اسفندماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399 و تعیین تکلیف 

برای تقسیط بازپرداخت این بدهی از مهرماه 1399 و بدون اخذ جریمه دیرکرد
* تخفیف حداقل 5درصدی حق بیمه  سهم کارفرما )سهم 23درصد( از اسفندماه 

1398 تا شهریورماه 1399
* اس��تمهال حداقل ش��ش ماهه تقس��یط پرداخت بدهی های تأمین اجتماعی 
دوره های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، آسیب دیده  از شیوع 

کرونا
* توق��ف بازرس��ی دفاتر قانونی مؤسس��ات تا پایان برنامه شش��م به اس��تثنای 

پیمانکارانی که صدور مفاصا حساب آنها منوط است به بازرسی دفاتر قانونی
* در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفندماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399 
و تقسیط بازپرداخت اصل وفرع تسهیالت بانکی از مهرماه 1399 به بعد، بدون اخذ 

جریمه دیرکرد
* اعطای تس��هیالت س��رمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی برای آن 
دس��ته از واحدهای تولیدی و خدمات پش��تیبان تولید که به دلیل کاهش فروش 

ناتوان از پرداخت دیون و تسویه چک های صادره اند
* ح��ذف اخذ س��پرده در بانک ه��ای عامل برای تخصی��ص ارز و در عوض اخذ 

تضمین ها و وثایق ملکی مکفی
* آزادس��ازی بخشی از سپرده هایی که بابت دریافت تسهیالت از سیستم بانکی 

بلوکه شده است و دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک عامل
* تعویق یا کاهش انواع هزینه های اداری و دفتری در شش ماهه اول سال 1399 
در صورت تداوم ش��یوع کرونا در کش��ور )ش��امل انواع هزینه ها و عوارض مرتبط با 

قبوض آب، برق، گاز، فاضالب، پسماند و ...(
* اس��تمهال حقوق ورودی و ع��وارض وارداتی آن دس��ته از کاالهایی که برای 
ادامه حیات و فعالیت واحدهای تولیدی و خدمات پش��تیبان تولید موردنیاز است 
و در زنجی��ره تأمین آنها اختالل ایجاد ش��ده و یا عرضه آنه��ا در بازار دچار کمبود 

ش��ده است )با ارائه اسناد و مدارک( برای مدت حداقل شش ماهه و بدون پرداخت 
جریمه دیرکرد

* اعالم شرایط موجود به  عنوان شرایط فورس ماژور از تاریخ اول اسفندماه 1398 
تا حداقل خردادماه 1399 و الزام دستگاه های اجرایی به اعمال شرایط فورس ماژور 

در قراردادهای خود با فعاالن اقتصادی
* الزام دس��تگاه های اجرایی به تعدیل مناس��ب مدت و مبلغ قراردادهای خود با 
فعاالن اقتصادی به جهت ش��رایط فورس ماژور در جهت حفظ و حمایت از حقوق 

ایشان و جلوگیری از ورشکستگی آنها
* ع��دم ش��مولیت محرومیت ها و ممنوعیت های ناظر بر چک های برگش��تی از 
ابتدای اسفندماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399، در صورت تداوم شیوع ویروس 

کرونا
* تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب وکارهای تولید برای یک دوره شش ماهه 
منتهی به شهریورماه 1399 در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا، مشروط به عدم 
تخلف صاحب کسب وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ 

گواهی پرداخت مالیاتی
* تعوی��ق مهلت مجامع عمومی ش��رکت ها تا پایان مهرم��اه 1399 برای کلیه 

شرکت ها چه بورسی و چه غیربورسی
* تجدیدنظر درخصوص هزینه حق توقف مورد مطالبه از صاحبان کاال توس��ط 
نمایندگان خطوط کش��تیرانی با توجه به طوالنی شدن روند تخلیه کاال در مبادی 

ورودی به دلیل شیوع کرونا
* کاهش بوروکراسی تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید 
آس��یب دیده از شیوع ویروس کرونا به  منظور واردات مواد اولیه موردنیاز در فرآیند 

تولید
* توسعه زیرس��اخت های فناوری در کشور و افزایش پهنای باند از سوی وزارت 
ارتباطات به  منظور بهره برداری بهینه و حداکثری از تجارت الکترونیک و حرکت به 

سمت کسب وکارهای اینترنتی
* توسعه دولت الکترونیک و کاهش بوروکراسی  اداری در ارائه خدمات مرتبط با 
حوزه فعالیت کسب وکارها )بدون نیاز به مراجعه حضوری( به ویژه امور مرتبط با بیمه 

تأمین اجتماعی و مالیات تا زمان تداوم شیوع ویروس کرونا
* ع��دم افزایش بهای محصوالت و مواد اولیه تولیدی بنگاه های بزرگ دولتی به 

مدت شش ماه
* الزام دولت درخصوص تصویب مصوبه ای مبنی بر عدم تعهد کارفرمایان و رفع 
تکلیف از ایش��ان نس��بت به پرداخت هزینه های درمان کارگران در صورت ابتال به 
بیماری کرونا و یا پرداخت دیه به علت فوت کارگران، ناشی از بازگشایی واحدهای 

تولیدی براساس مصوبه ستاد کرونا
* شفاف س��ازی و اطالع رسانی عمومی درخصوص نحوه و میزان ارائه حمایت ها 
و تس��هیالت و پیگیری سازوکارهای نظارتی س��خت گیرانه به  منظور جلوگیری از 

رانت جویی و بروز رفتارهای فرصت طلبانه.

چگونه از واحدهای تولیدی در بحران کرونا حمایت کنیم؟
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دریچه

تهران یکصد و ششمین شهر گران جهان
هزینه زندگی در تهران چقدر افزایش یافت؟

به گفته اکونومیس��ت، تهران جزو ش��هرهایی بوده که بیشترین 
افزایش در هزینه زندگی را طی یک س��ال اخیر در بین ش��هرهای 

جهان داشته است.
واحد اطالعات اکونومیس��ت هفتادمین گزارش ساالنه هزینه های 
زندگی را منتش��ر کرد که در آن، ش��هرهای آس��یایی با سبقت از 
رقب��ای اروپای��ی و آمریکایی به عنوان گران ترین ش��هرهای جهان 
معرفی ش��دند. به اعتقاد اکونومیست، نوس��انات ارزی اخیر یکی از 
اصلی ترین دالیل جابه جایی گس��ترده شهرها در رتبه بندی امسال 
بوده و به ویژه این مس��ئله درخصوص ش��هرهای اروپایی و کاهش 
ارزش یورو محس��وس تر بوده است. این شاخص با مقایسه تغییرات 
قیمت��ی 50 ه��زار کاال و خدمات در 400 گروه و برای 130 ش��هر 
در سراس��ر جهان تهیه شده است. متوس��ط هزینه های زندگی در 
ش��هر نیویورک با ضری��ب 100 به عنوان معی��ار رتبه بندی مدنظر 
قرار گرفته و هزینه های زندگی در س��ایر ش��هرها براساس متوسط 
هزینه های زندگی در نیویورک تهیه شده است. برای نمونه شاخص 
105 بدان معناست که هزینه زندگی در این شهر 5درصد بیشتر از 

هزینه زندگی در نیویورک است.
تهران پایتخت ایران در رتبه بندی امس��ال با 14 رتبه افزایش به 
یکصد و ششمین شهر گران جهان تبدیل شده است. تنها شهرهای 
اس��تانبول، کی اف، بوس��تون، مسکو و بانکوک بیش��تر از تهران در 
رتبه بندی امسال جهش داشته اند. ش��اخص هزینه های زندگی در 
تهران 52 تعیین شده است، بدان معنا که متوسط هزینه زندگی در 
تهران تقریبا نصف شهر نیویورک بوده است. همچنین این شاخص 

در مقایسه با سال قبل شش واحد افزایش داشته است.
براس��اس گزارش اکونومیس��ت، ارزان ترین ش��هرهای جهان به 
ترتیب شامل دمشق پایتخت س��وریه، تاشکند پایتخت ازبکستان، 
آلماتی پایتخت قزاقستان، بوینس آیرس پایتخت آرژانتین، کراچی 
پایتخت پاکستان، کاراکاس پایتخت ونزوئال، لوساکا پایتخت زامبیا 

و همینطور چنای، بنگلور و دهلی نو در هند بوده است.
همچنین گران ترین شهرهای جهان طبق ارزیابی واحد اطالعات 
اکونومیس��ت شامل سنگاپور، هنگ کنگ، اوزاکا در ژاپن، نیویورک 
در آمری��کا، پاریس پایتخت فرانس��ه، زوریخ در س��وئیس، تل آویو، 
لس آنجل��س در آمریکا، توکیو در ژاپن، ژنو در س��وئیس اس��ت. در 
رتبه بن��دی امس��ال همچنین ش��هرهای سان فرانسیس��کو در رده 
پانزدهم جهان، روم 32، دوس��لدورف 43، استانبول 96، مسکو 86 

و آتالنتا در رده 66 قرار گرفته اند.

بیزینس اینسایدر گزارش داد
کدام کشورها به شاغالن بیکارشده حقوق 

می دهند؟
بس��یاری از کش��ورهای جهان برای حمایت از شاغالن بیکارشده 

دست به کار شده و به آنها حقوق می دهند.
به گزارش بیزینس اینس��ایدر، شیوع گس��ترده ویروس کرونا در 
سطح کشورهای مختلف و تعطیلی کسب و کارها باعث بیکارشدن 
ش��مار زیادی از شاغالن شده اس��ت. در این بین، برخی از دولت ها 
ب��رای حمایت از بی��کاران اقدام به پرداخت بخش��ی از حقوق آنها 
کرده اند. با کش��ورهایی که به افراد تازه بیکارش��ده حقوق پرداخت 

می کنند آشنا می  شوید:
* اس��پانیا: به گفته نادیا کالوینیو وزیر اقتصاد اسپانیا، این کشور 
برای حمایت از بخش های مختلف اقتصاد این کش��ور حدود 240 
میلیارد یورو تخصیص داده است که بخشی از این مبلغ صرف ارائه 

یارانه نقدی به افراد بیکارشده بر اثر کرونا خواهد شد.
* آلم��ان: هرچند بس��ته به سیاس��ت های حمایت��ی ایالت های 
مختلف، می��زان پرداختی دولت به بی��کاران در 16 ایالت مختلف 
آلمان با یکدیگر یکس��ان نیس��ت اما افراد بیکارش��ده ب��ر اثر کرونا 
می توانند تا 5600 یورو در ماه از دولت این کش��ور حقوق بیکاری 

دریافت کنند.
* هلند: در هلند ش��رکت هایی که حداقل با 20درصد کاهش در 
متوس��ط درآمد خود مواجه شده باش��ند، می توانند از دولت برای 
دریافت وام تقاضا کنند. دولت همچنین حداکثر تا 90درصد حقوق 

افراد بیکارشده را به آنها پرداخت خواهد کرد.  
* دانمارک: دولت برای ترغیب شرکت ها به تعدیل نکردن نیروها 
متعهد شده است که بین 75 تا 90درصد حقوق کارکنان و حداکثر 
تا س��قف 3288 دالر در م��اه را به مدت 13 هفت��ه پرداخت کند. 
دول��ت دانمارک همچنی��ن اعالم کرده که ت��ا 13درصد کل تولید 
ناخالص داخلی این کش��ور را به مقابله با پیامدهای کرونا اختصاص 

خواهد داد.
* انگلیس: دولت انگلیس که پیش��تر از رس��اندن مخارج خود به 
باالترین س��طح 65 س��ال اخیر خبر داده بود، از پرداخت وجه نقد 
به ش��اغالن بیکارش��ده بر اثر کرونا تا س��قف 80درصد حقوق آنها 

خبر داده است.  
* فرانس��ه: در فرانس��ه دولت تا سقف 1600 دالر در ماه به افراد 
بیکارش��ده حق��وق پرداخت می کن��د. دولت فرانس��ه همچنین از 
تخصی��ص 50 میلیارد یورو بودجه برای حمایت از کس��ب و کارها 

خبر داده است.
* بلژی��ک: در بلژیک نیز که یکی از باالترین مرگ و میرها بر اثر 
کرونا در قاره اروپا را دارد، دولت تا سقف 1400 دالر در ماه به افراد 

بیکارشده بر اثر کرونا حقوق پرداخت می کند.  
* آمریکا: این کش��ور عالوه بر پرداخت حقوق به بیکاران به تمام 
خانوارها نیز بس��ته به تعداد آنها یاران��ه کرونایی پرداخت می کند. 
البته این مبلغ بین 1200 تا 2000 دالر در ماه متغیر خواهد بود.  
* هنگ کنگ: با وجود تاثیرپذیری نسبتا کم اقتصاد هنگ کنگ 
از بیماری کرونا در مقایسه با سایر کشورهای آسیای شرقی، دولت 
از پرداخت نصف حقوق کارکنان بیکارشده بر اثر کرونا به آنها خبر 

داده است.  
* ژاپن: دولت ژاپن نیز به مانند آمریکا عالوه بر پرداخت بخش��ی 
از حقوق شاغالن بیکارش��ده، به خانوارها نیز یارانه نقدی پرداخت 

می کند که مبلغی حدود 900 دالر است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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تا چند وقت پیش، عجیب و محال بود که ش��یوع یک ویروس بتواند 
سبک زندگی انسان را به تمامی دگرگون کند، اما شیوع کروناویروس به  
سادگی این کار را کرده و بسیاری از کسانی که هر روز با خودرو به محل 
کارش��ان رفته و باز می گش��تند، حاال در خانه مانده و به دورکاری روی 
آورده اند. کاهش اس��تفاده از خودروهای شخصی و پروازهای مسافری، 
تغییرات اساسی در سراسر جهان ایجاد کرده و بازار نفت نیز تحت الشعاع 
اپیدمی کرونا دچار ریزش تاریخی قیمت ها ش��ده اس��ت. آنچه که فعال 
برای دولت ها، ش��رکت ها، مدیران، س��رمایه گذاران و معامله گران نفتی 
روش��ن نیست، احتمال دائمی ش��دن برخی تغییرات در الگوی مصرف 

است.
به گزارش ایس��نا، تدابیر به کار گرفته شده از سوی دولت ها برای نگه 
داش��تن مردم در خانه که با هدف مهار شیوع ویروس کرونا انجام شده، 
بیش از 30درصد از تقاضای جهانی برای نفت کاس��ته است. نفت مازاد 
نیاز مخازن نفت را به حدی س��ریع اشغال کرده که بهای معامالت نفت 

آمریکا هفته گذشته برای نخستین بار در تاریخ منفی شد.
تغییرات بلندمدت در تقاضا برای نفت

هی��چ تفاهمی درباره اینکه تقاضا چقدر س��ریع بهبود پیدا خواهد کرد، 
وجود ندارد. برخی از تحلیلگران از جمله تحلیلگران ش��رکت مشاوره وود 
مک کنزی و س��یتی گروپ انتظار دارند تقاضا برای نفت تا سال میالدی 
آینده بهبود پیدا کرده و میزان مصرف فراتر از رکورد س��ال 2019 خواهد 
رسید، اما سایرین روند کند بهبود مصرف را پیش بینی می کنند. به عنوان 
مثال گروه اوراس��یا انتظار دارد مصرف تحت تاثیر ش��یوع ویروس کرونا و 
همچنین افزای��ش هزینه روی انرژی پاک از س��وی برخی از اقتصادهای 
ب��زرگ جهان، تا چند س��ال دیگر بهبود پیدا نکن��د. حتی پیش از بحران 
اخیر بسیاری از جمله مدیران برخی از بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان 
پیش بین��ی ک��رده بودند که تقاضا برای نفت در ی��ک دهه آینده به پیک 

می رسد.
یک موضوع روش��ن است. حمل و نقل و پتروش��یمی بیش از نیمی از 
مص��رف نفت را به خود اختص��اص می دهند و رفت��ار این بخش ها نقش 
مهمی در شکل دادن به آینده بازار نفت خام ایفا می کند. براساس گزارش 
بلومب��رگ، با توجه به اینکه جهان با بهبود و بازگش��ت به وضعیت عادی 

ماه ها فاصله دارد، هنوز زود است بگوییم دنیای پساکرونا چه شکلی خواهد 
بود، با این حال بخش هایی وجود دارند که کارشناس��ان به بررس��ی تاثیر 

بلندمدت این پاندمی روی آنها پرداخته اند.
از کاهش تقاضای نفت تا کاهش سفرهای هوایی

طبق ارزیابی دامین کوروالین، تحلیلگر گلدمن ساکس، سفرهای هوایی 
16 میلیون بشکه در روز تقاضای جهانی برای نفت را تشکیل می دهد که 
ممکن اس��ت هیچ وقت به سطح س��ابق برنگردد. سفرهای هوایی یکی از 
بخش هایی اس��ت که احتماال شدیدترین آس��یب را دیده است. شرکت ها 
پس از اینکه پی بردند کسب و کار تا چه حد می تواند از طریق کنفرانس 
ویدئویی به شکل موفقیت آمیز برگزار شود، مایل خواهند بود بودجه سفر 
را پایین نگه دارند. ممکن اس��ت برای برخی سال ها طول بکشد تا حاضر 
شوند با صدها نفر غریبه در هواپیما نشسته و سفر کنند. کسانی که اغلب 
س��فر می کنند، مجبورند مدت طوالنی تر صب��ر کنند زیرا محدودیت های 
پروازهای بین المللی و قرنطینه فعال ادامه دارد. ش��مار مسافران هوایی به 
طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده و کشورها به این راحتی مرزهای خود 

را نخواهند گشود.
کاهش تردد حمل ونقل عمومی و افزایش تردد شخصی

در زمین��ه مصرف بنزین، ش��یوع ویروس کرونا دو تاثیر متضاد داش��ته 
اس��ت. از یک س��و حمل و نقل عمومی به دلی��ل فاصله گذاری اجتماعی 
و فاصله گرفتن افراد از همدیگر آس��یب دیده اس��ت. مس��افران در عوض 
ترجیح می دهند از وس��ایل دیگر حمل و نقل شامل خودروهای شخصی 
اس��تفاده کنند که به منزله استفاده بیشتر از س��وخت برای جا به جایی 

همین جمعیت است.
ای��ن آماری اس��ت که از س��وی چین منتش��ر ش��ده ک��ه بزرگ ترین 
مصرف کنن��ده نفت جهان پس از آمریکا بوده و محدودیت های قرنطینه را 
کاهش داده اس��ت. طبق آمار بلومبرگ نیو انرژی فاینانس، در حال حاضر 
حدود 50 میلیون نفر در مقایسه با اواسط ژانویه کمتر از اتوبوس استفاده 
می کنند و ترافیک روزانه خودروهای ش��خصی در بزرگراه های چین چند 
میلیون دستگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. 
در دوران پس��اقرنطینه چین، افراد زیادی استفاده از حمل و نقل عمومی 

را کنار گذاشته و به جای آن از خودروهای شخصی استفاده می کنند.

به گفته کانیت کازوکوگلو، تحلیلگر نفت شرکت مشاوره FGE، پس از 
چنین اختاللی، آنچه که اتفاق می افتد اجتناب مردم از حمل و نقل عمومی 
و افزایش استفاده از خودروهای شخصی است که تقاضا برای بنزین را باال 
خواهد برد. در این بین، تالش ها برای شکس��تن زنجیره ویروس، کسب و 
کار جهانی را ناچار کرده دورکاری از خانه را تجربه کند. برخی از بخش های 
شرکت ها و مردم ممکن است به این نتیجه برسند که چنین اقداماتی قابل 

ترجیح است و به شکل نیمه موقتی به این وضعیت ادامه دهند.
رونق خرید آنالین با شیوع بیماری کرونا

اگرچه بس��یاری از خریداران پیش از ای��ن در حال تجربه خرید آنالین 
بودند، ش��یوع وی��روس کرونا این روند را تس��ریع کرد و کس��انی که یاد 
می گیرند همه اقالم مورد نیازش��ان از سبزیجات گرفته تا لوازم بهداشتی 
را از اینترن��ت خری��داری کنند، عادت خرید اینترنت��ی را به راحتی ترک 
نخواهن��د کرد. در کوتاه مدت، خرده فروش��ی به کامیون های تحویل کاال 
به جای مراجعه مصرف کنندگان به فروشگاه ها وابسته خواهد بود و دیزل 
بیشتر به جای بنزین سوزانده می شود. آمارها هم نشان می دهد که مصرف 
دیزل به شدت بنزین کاهش پیدا نکرده است، با این حال در بلندمدت این 
قضیه ممکن اس��ت برای تقاضا برای نفت منفی باش��د. در حالی که مردم 
خرید می کنند، توجهی به بهره وری س��وخت ندارند اما برای شرکت های 
تحویل کاال چنین نیست و ناوگان های آنها ممکن است با سرعت بیشتری 
به خودروهای برقی تغییر پیدا کنند زیرا از کامیون های بیشتری استفاده 
می کنند. اس��تفاده از خودروهای برقی به معنای صرفه جویی بیش��تر در 

هزینه های انرژی برای آنها است.
افزایش استفاده از پالستیک های یکبار مصرف

پالس��تیک های یکب��ار مص��رف که تحت هج��وم دولت ه��ا و مدافعان 
محیط زیس��ت هستند، در دوران پساکرونا می توانند رونق بگیرند. تحویل 
کاالهای بیش��تر به معنای تقاضای بیشتر برای پوشش های پالستیکی و 
سایر اشکال بسته بندی پالستیک است و مصرف کنندگان نگران سالمتی 
هم احتماال بیش��تر خواهان محصوالتی با بسته بندی پالستیکی خواهند 
بود. جنبه مثبت و بهداش��تی استفاده از پالستیک، ممنوعیت استفاده از 
پالستیک های یکبار مصرف که پیش از شیوع ویروس کرونا در جریان بود 

را کامال تغییر می دهد.

شیوع کرونا چه تغییری در الگوی مصرف نفت به وجود آورده است؟

اثر کرونا بر سبک زندگی
نگاه

زندگی عادی پس از کووید-۱9 چگونه خواهد بود؟
تجربه آنالین زندگی

مهم ترین پیامد تغییرات سرس��ام آور کنونی آن اس��ت که هیچ راه 
بازگش��تی به زندگی عادی س��ابق وجود ندارد. این قطار پیش��اپیش 

ایستگاه را ترک کرده است.
به گزارش گاردین، از پزشک آنالین و کار در منزل گرفته تا ردیابی 
تلفن های هوش��مند، ما داریم با سرعتی بی س��ابقه از تکنولوژی بهره 
می گیریم، اما آیا می توانیم ب��ه تکنولوژی اعتماد کنیم؟ عالم گیری ها 
دکمه دور تند تاریخ را فشار می دهند و ناگهان تغییراتی که در دوران 
پیشاکرونا احتماالً با چندین و چند سال بحث، مخالفت، تردید و تأخیر 

همراه  بودند، حاال یک شبه ممکن شده اند.
نمونه اول از چنین تغییراتی آن است که صدها هزار کارگر یقه سفید 
ناگهان قادر یا ملزم شده اند از خانه کار کنند. نمونه دوم و نگران کننده تر 
آن اس��ت که دولت ها به طور جدی در حال بررسی تکنولوژی نظارتی 
و مراقبتی ای هس��تند که آنقدر متجاوزانه و مداخله آمیز اس��ت که در 
ش��رایط عادی حتی همین یک ماه پیش هم خشم و اعتراض مردم را 
به راه می انداخت و برخی دولت ها همین حاال همچنین تکنولوژی ای 

را به کار گرفته اند.
نمونه س��وم آن است که دو غول تکنولوژی که تکنولوژی تلفن های 
هم��راه را در کنترل خ��ود دارند، یعن��ی اپل با سیس��تم عامل آی او 
اس و گ��وگل با سیس��تم عامل اندروید، تصمیم گرفته ان��د رابط های 
برنامه نویس��ی ای )ای پی آی( را ت��دارک ببینند که حکومت ها را قادر 
خواهد ساخت اپلیکیشن های ردیابی را روی تمام گوشی های هوشمند 
در سراسر جهان نصب کنند. این مسئله از دو جهت خارق العاده است. 
اول آنک��ه، چنین کاری یعنی همکاری بی��ن دو قطب انحصاری بازار 
جهانی که در ش��رایط عادی موجب ب��ه راه افتادِن مرافعه های قضایِی 
ضدتراست می شد، اما تاکنون حتی صدایی هم از نهادهای تنظیم کننده 
رقابت درنیامده اس��ت. دوم آنکه، این دو ش��رکت تأکید دارند که اگر 
دولت ها از ش��رایطی که آنها تعیین کرده اند تمکین نکنند، این ای پی 
آی ها را حذف خواهند کرد. شرط آنها این است که استفاده از این ای 
پی آی ها برای ش��هروندان نه الزامی که داوطلبانه باشد. پس ما اینجا 
با دو ش��رکت جهانی قدرتمند روبه رو هستیم که برای حاکمیت های 
مستقل قانون تعیین می کنند. چیزی که یک ماه پیش غیرقابل تصور 

بود.
نشانه های تغییرات شدید و پرشتاب همه جا به چشم می خورد، حتی 
در مطب  پزشکان عمومی. نیویورک تایمز چندی پیش گزارش جالبی 
منتشر کرد درباره اینکه چطور کار پزشکان عمومی لندن با شیوع این 
ویروس تغییر یافته اس��ت. یک پزش��ک عمومی به این روزنامه گفته: 
»ما شاهد 10 سال تغییر در عرض یک هفته هستیم. سابقا 95درصد 
تماس بیماران حضوری بود: ش��ما به دیدِن دکترتان می رفتید، طبق 
روال سال ها و قرن های گذشته. اما این روند کامالً تغییر کرده است.« 
پیش از شیوع ویروس، قرار مالقات های ویدئویی تنها یک درصد از قرار 
مالقات های ساالنه با پزش��کان عمومی بریتانیا را شامل می شدند، اما 
سرویس سالمت همگانی )ان ایچ اس( هزاران درمانگاه در سراسر این 
کشور را وادار کرده شیوه کار خود را به مشاوره از راه دور تغییر دهند 
و فرآیند تأیید ارائه دهن��دگان خدمات دیجیتالی را به منظور افزایش 

خدمات آنها سرعت بخشیده است.
یکی از این ارائه دهندگان خدمات دیجیتالی شرکت accuRX است 
که پزشکان عمومی قبالً هم از آن به عنوان یک ابزار قابل اطمینان برای 
فرستادِن پیام های متنی به بیماران استفاده می کردند. با شدت گرفتن 
بحران، این ش��رکت یک سیستم تماس تصویری را در عرض دو روز و 
پس از ورود ویروس به انگلس��تان تعبیه کرد؛ سیس��تمی که براساس 
گزارش نیویورک تایمز، به س��رعت به دلیل اس��تفاده آس��ان و محیِط 
کاربرِی شسته رفته اش به محبوب ترین ارائه دهنده خدمات دیجیتالی 

در این حوزه تبدیل شد. 
همین طور که عالم گیری دارد به زیر و رو کردِن جهان ادامه می دهد، 
ما هم به تدریج متوجه نکات جدیدی می شویم. همانطور که بن اوانس، 
تحلیلگر تکنولوژی، می گوید: »حاال ما همگی آنالین هستیم و چیزی 
که به همین اندازه مهم است آن است که همگی مایلیم اگر بتوانیم به 
تجربه و الگوی تجارِی درستی برسیم، این شیوه را در مورد هر بخش 
دیگری از زندگی مان نیز پیاده کنیم. از این پس، هر کس هر کاری را 

آنالین انجام خواهد داد.«
البته با اینکه آنالین نبودن یک نقطه ضعف محس��وب می شود و 
زیان های زیادی برای فرد به همراه دارد، اما مددکاران و کنش��گران 
داوطلب در سراسر کشور دارند به این نتیجه می رسند که همچنان 
ش��کاف دیجیتالی ج��دی ای در جامعه وجود دارد و این بس��یاری 
از افراد س��الخورده هس��تند که دسترس��ی محدودی ب��ه فناوری 
دیجیتال دارند، یعنی همان کس��انی ک��ه در مقابل ویروس از همه 

آسیب پذیرترند.
با این هم��ه، مهم ترین پیامد تغییرات سرس��ام آور کنونی آن 
است که هیچ راه بازگش��تی به زندگی عادی سابق وجود ندارد. 
این قطار پیش��اپیش ایستگاه را ترک کرده است. ویروس جدید 
کرونا قرار نیست ما را رها کند و وقتی واکسن آن هم آماده شود، 
خطر همچنان باقی خواهد بود، چراکه تغییر اقلیم و فرس��ایش 
زیس��تگاه    حیوانات وحشی، انبار حاضر و آماده ای از ویروس های 
مشترک میان انس��ان و حیوان را برای ما کنار گذاشته است. تا 
آن زمان، ش��رکت ها دیگر یاد گرفته اند ک��ه زنجیره های تأمیِن 
ت��اب آوری را ایجاد کنن��د. کارگران یقه س��فید خواهند فهمید 
که مجبور نیس��تند اینقدر مانند گذش��ته بین محل کار و منزل 
رفت وآمد کنند و س��فر هوایی مانند گذشته به یک چیز لوکس 

تبدیل خواهد شد.
»رانندگی روی جاده یخ زده« استعاره سودمندی  است برای آنچه 
در زندگ��ی عادی جدید پیش رو خواهیم داش��ت. بدترین کاری که 
می توان انجام داد، ترمز گرفتن ش��دید و ناگهانی است، چون کاماًل 
کنت��رل اوضاع را از دس��ت خواهید داد. درعوض، بای��د پای تان را 
اندکی روی پدال ترمز فش��ار دهید، بعد پای تان را بردارید و آنقدر 
این فرآیند را تکرار کنید تا به آسفالت خشن برگردید. آینده نزدیک 
م��ا چنین چیزی خواهد بود: ترکیب��ی از چیزی که برخی به تازگی 
آن را »چکش و رقص« می نامند، چکش قرنطینه و محدودیت های 
پی درپ��ی و پس از آن رقص های دیجیتالی ای که در آن از نظارت و  
تست برای یافتن و کنترل شیوع بیماری استفاده می کنیم. ما نه به 
سوی »دنیای قشنگ نو« که به سمت جهانی محتاط و مالحظه کار 
با هاله ای جرج اورولی رهس��پار هستیم. نمی دانم آلدوس هاکسلی 

اگر بود، چه تفسیری از این جهان داشت؟!

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

بازار مس��کن در حالی اولین ماه از س��ال 1399 را پش��ت سر گذاشت که تحت 
تاثیر افت 87درصدی  معامالت، قیمت ها در این ماه به ثبات رس��ید و حتی در 12 
منطقه تهران منفی شد. این یعنی بازار مسکن در فروردین امسال، تحول چندانی را 
تجربه نکرد؛ چراکه اساساً در سیطره ویروس کرونا مجالی برای تغییر نداشت. با این 
حال در یک مدیوم کوچک با سطح مقاومت قیمتی مواجه بود که نشان داد رکود 

می تواند منجر به ثبات یا حتی کاهش قیمت شود.
وضعیت قیمت منطقه ای نشان می دهد رشد قیمت نسبت به اسفندماه 1398 در 
12 منطقه بین 1 تا 9.7درصد منفی، در هفت منطقه بین 1.1 تا 7.4 درصد مثبت 
و در س��ه منطقه صفر بود. در حالت کلی نیز نرخ ماهیانه 2.1درصد کاهش نش��ان 
داد. کمترین نرخ رشد سالیانه هم به منطقه یک معادل 29درصد تعلق داشت. رشد 

سالیانه در کل شهر تهران هم 35درصد بود.
بیشترین افت ماهیانه قیمت در منطقه 16 معادل 9.7- درصد و باالترین افزایش 
در منطقه 4 با 7.4درصد به ثبت رس��ید. البته تعداد معامالت به قدری پایین بود 
)1243 فقره( که قراردادهای خرید و فروش در پنج منطقه جمعاً نتوانس��ت س��ه 

رقمی ش��ود. تعداد معامالت در مناطق 13، 16، 17، 19 و 22 به ترتیب 17، 17، 
19، 15 و 13 فقره بود. فقط در س��ه منطقه 2، 4 و 5 معامالت از 100 فقره فراتر 

رفت.
در این بین، سوال این است که علت ثبات قیمت مسکن در فروردین ماه امسال 
چه بود؟ در پاس��خ به این پرس��ش، فرشید پورحاجت کارش��ناس بازار مسکن در 
گفت وگو با ایس��نا، تعطیالت نوروزی و ش��یوع ویروس کرونا را علت افت ش��دید 
معامالت و ثبات قیمت دانس��ت و مدعی ش��د: تحوالت بازار مس��کن در یک ماه 
گذشته نمی تواند بیان کننده وضعیت واقعی آن باشد و در اردیبهشت ماه متغیرهای 

اثرگذار بر بخش مسکن خود را نشان می دهد.
به گفته پورحاجت، افت ش��دید بازارهای مالی از جمله مس��کن در فروردین ماه 
قابل پیش بینی بود و به دلیل شیوع بیماری کرونا به جز بازار بورس، تمامی بازارها 
با رکود ش��دید مواجه بودند. با این وجود وضعیت معامالت مسکن در فروردین ماه 
بیان کننده اوضاع واقعی آن نیس��ت و انتظار داریم متغیرهایی مثل نرخ تورم، نرخ 
دستمزد، عوارض، مالیات و قیمت ارز به تدریج در ماه های آینده اثرگذاری خود را 

بر بازار مسکن نشان دهد.
او با بیان اینکه نمی توان به مدت طوالنی تقاضای مسکن را عقب انداخت، تصریح 
کرد: درست است که تقاضای واقعی به علت جهش قیمت ها سرکوب شده اما این 
برای بخش مسکن که پیشرو است و می تواند در سال جهش تولید به اقتصاد کشور 

کمک کند اصاًل خوب نیست.
دبیر کانون انبوه س��ازان، رکود تورمی را گزینه محتمل برای آینده بازار مس��کن 
دانس��ت و گفت: مادامی که تولید مسکن از تقاضای مصرفی عقب باشد و از طرف 

دیگر نرخ ارز روند صعودی داشته باشد نمی توان بازار مسکن را کنترل کرد.
به اعتقاد پورحاجت، باید امیدوار باش��یم قیم��ت دالر افزایش پیدا نکند چراکه 
تاثیر خود را بر قیمت مصالح س��اختمانی و آهن آالت ایج��اد خواهد کرد. از طرف 
دیگر مالکان واحدهای آماده با هر نوع تغییر نرخ ارز قیمت پیشنهادی مسکن را باال 
می برن��د؛ چراکه انتظ��ارات تورمی را در نظر می  گیرند. در نتیجه، دولت باید با ارائه 
بسته های تشویقی به سازندگان بخش خصوصی، بخش ساخت و ساز را به حرکت 

درآورد. اگر این اتفاق بیفتد بازار مسکن کنترل خواهد شد.

»ترس��ناک«، »باورنکردنی«، »بسیار چشمگیر«، »بی سابقه« و »حیوانی«؛ اینها 
کلماتی اس��ت که کارشناسان وال اس��تریت برای توصیف آنچه در هفته گذشته بر 

قیمت نفت گذشت، به  کار برده اند.
به گزارش سی ان بی س��ی، در »دوشنبه س��یاه« برای اولین بار قیمت نفت وست 
تگ��زاس اینترمدی��ت )WTI( به زیر صفر دالر رس��ید و منفی ش��د. قب��ل از روز 
دوش��نبه بس��یاری گمان می کردند، قیمت منفی برای نفت غیرممکن است. آنها 
تصور می کردند که ش��اید قیمت ها تنها به صفر دالر برسد، اما قلمرو قیمت منفی 
غیرقابل تصور به نظر می رسید. به هرحال درک این مسئله مشکل است که به دیگران 

پول بدهید تا نفت شما را بخرند.
ش��یوع ویروس کرونا باعث کاهش یک س��وم از تقاضای نفت جهان ش��ده و این 

در حالی اس��ت که تولیدکنندگان همچنان به تولید نفت ادامه دادند، اما با متوقف 
ش��دن سفرهای هوایی و ماندن افراد در خانه، جایی برای مصرف نفت وجود ندارد، 
به این ترتیب پاالیش��گاه ها هم قطعاً نفت الزم ندارند. البت��ه قراردادی که در قلمرو 
منفی قرار گرفت برای قراردادهای تحویل ماه مه  بود. انتظار نمی رود که تقاضا حاال 
حاالها افزایش یابد و بنابراین هیچ جایی برای نگه داشتن نفت های تولیدشده وجود 
ندارد، بااین حال وجود قیمت منفی کاماًل بی سابقه نیست. به عنوان مثال گاز طبیعی 

در گذشته زمانی زیر صفر دالر دادوستد می شد.
گرچه معامله گران هش��دار داده بودند که پر ش��دن ذخایر نفت باعث می ش��ود 
قیمت ها کاهش یابد، اما تماشای قیمت منفی نفت در روز دوشنبه بازهم تکان دهنده 
ب��ود. کاهش تقریباً 20درصدی قیمت نفت در این هفته نیز قابل توجه بود، چراکه 

تنها چند روز قبل از این س��قوط، اوپک پالس به توافق تاریخی برای کاهش تولید 
9.7 میلیون بشکه ای در روز رسیده بود. این میزان تقریباً 10درصد از عرضه جهانی 

است و همین مسئله برای ترس از سرمایه گذاری کافی است.
با پایین آمدن قیمت ها، در یک نقطه خاص تولیدکنندگان مجبور هستند، تولید 
را متوقف کنند. عواقب این ماجرا می تواند برای شرکت های آمریکایی شدیدتر باشد، 
چراکه استخراج نفت شیل سخت است و بنابراین تولید آن گران تمام می شود. این 
شرکت ها همچنین با بدهی مواجه هستند و در نتیجه مشکالت مالی آنها افزایش 
خواه��د یافت. Whiting Petroleum ، یکی از ش��رکت های بزرگ نفتی، اوایل 
این ماه به عنوان اولین شرکت اعالم ورشکستگی کرد. تحلیلگران هشدار می دهند 

که موارد بیشتری از ورشکستگی در راه است.

قیمت مسکن در ۱۲ منطقه تهران منفی شد

فریز بازار مسکن در فروردین

وقتی به دیگران پول می دهید تا نفت شما را بخرند

در انتظار ورشکستگی شرکت های نفتی

دوشنبه
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با الزام بانک ها به رعایت نرخ مصوب سود سپرده بانکی
نرخ سود تسهیالت هم کم می شود؟

بانک ها توافق کرده اند که قانون س��قف نرخ سود سپرده را رعایت 
کنن��د، اما هنوز اقدامات غیرقانون��ی برخی بانک ها درخصوص ارائه 
تس��هیالت ادام��ه دارد؛ موضوعی که ممکن اس��ت ب��ا تعدیل نرخ 
س��ود بانکی به زودی بانک مرکزی بر اج��رای دقیق آن نیز نظارت 

جدی تری داشته باشد.
به گزارش ایسنا، چند روزی است که بانک های خصوصی تصمیم 
گرفته اند س��قف نرخ س��ود س��پرده ها )15درصد( را به طور کامل 
رعایت کنند. البته تغییری در قانون مصوب شورای پول و اعتبار در 
این باره ایجاد نش��ده، اما بانک ها پیش از این سقف اعالم شده برای 
س��ود سپرده را رعایت نمی کردند، اما با توافق بانک ها قرار شده که 
این موضوع رعایت ش��ود. قانون مصوب شورای پول و اعتبار، سقف 
مجاز برای س��ود سپرده های بلندمدت 15درصد و برای سپرده های 
کوتاه  مدت را  10درصد اع��الم کرده، اما اغلب بانک ها پیش از این 
نرخ هایی باالتر از 20درصد هم به مشتریان خود پرداخت می کردند.
البته این موضوع بارها از سوی کارشناسان بانکی مورد انتقاد قرار 
گرفت��ه بود، اما اکنون گفته ش��ده که جریان رعایت نکردن س��قف 
س��ود سپرده، وعده شفاهی مدیران پیشین بانک مرکزی به بانک ها 
برای نجات بازار ارز بوده اس��ت. به عب��ارت دیگر، به مدیران بانکی 
گفته ش��ده بود که تا 20درصد سود به س��پرده ها پرداخت کنند و 
مابه التفاوت آن را از بانک مرکزی بگیرند که این مبلغ هم پرداخت 
نش��د. حال بانک ها به این نتیجه رس��یده اند که نرخ سود سپرده  را 
به همان رقم مصوب ش��ورای پول و اعتبار یعنی حداکثر 15درصد 
برای سپرده های بلندمدت و 10درصد برای سپرده های کوتاه مدت 
برس��انند که حتی ممکن اس��ت نرخ سود سپرده های کوتاه مدت به 

8درصد هم برسد.
نکت��ه قاب��ل توجه در ای��ن موضوع این اس��ت که ای��ن اقدامات 
فراقانونی تنها درخصوص نرخ س��ود س��پرده نبوده و برخی بانک ها 
ب��ا روش های مختلف، تاکنون نرخ س��ود تس��هیالت را نیز باالتر از 
رق��م اعالمی بانک مرکزی دریافت می کردند. بلوکه کردن بخش��ی 
از تسهیالت تا پایان تس��ویه وام، واریز مبلغی از سوی مشتریان به 
عن��وان پیش قرارداد و امثال آن از مواردی اس��ت که بانک ها از آن 

استفاده می کنند تا نرخ سود تسهیالت را افزایش دهند.
با توجه به اینکه نرخ س��ود س��پرده و تس��هیالت معموال با تناسب 
مش��خصی نس��بت به هم تعیین می شوند، ممکن اس��ت این نظارت 
بانک مرکزی بر تس��هیالت ارائه شده از سوی بانک ها نیز افزایش یابد. 
در این باره بارها مس��ئوالن بانکی تاکید کرده اند که این اقدام بانک ها 

درخصوص تسهیالت خالف قانون است و باید با آن برخورد شود.
غالمرضا مصباحی  مقدم، عضو ش��ورای فقهی بانک مرکزی پیش 
از این گفته بود که این اقدام بانک ها طبعا یک نوع فریب نسبت به 
مش��تریان به حساب می آید. مثال می گویند ما به شما 100 میلیون 
تومان تسهیالت می دهیم، اما عمال 80 میلیون به مشتری می دهند 
و این در حالی اس��ت که تمام محاس��بات برمبن��ای 100 میلیون 
تومان انجام می شود. این سودی که محاسبه می شود، سود مضاعف 
پول و خالف شرع است و این روش نوعی فریب نسبت به مشتریان 

بانکی است که باید جلوی آن گرفته شود.
ب��ا این حال هیچ گاه بانک مرکزی با جدیت نس��بت به این اقدام 
بانک ه��ا ورود نکرده و به نظر می رس��د که دلی��ل آن باالبودن نرخ 
س��ود س��پرده بوده اس��ت. به این ترتیب این احتمال می رود که با 
رعایت نرخ مصوب س��ود س��پرده بانکی، سود تسهیالت نیز کاهش 
یابد؛ در واقع، همان س��قفی که برای نرخ س��ود تسهیالت از سوی 
بانک مرکزی اعالم ش��ده، رعایت ش��ود. باید دید که بانک مرکزی 
درخصوص نرخ سود تسهیالت نیز با جدیت ورود می کند یا کماکان 
بانک ها در زمینه پرداخت تسهیالت، اقدامات فراقانونی خود را ادامه 

خواهند داد؟

سکهوارز

»مش��تری گرامی، واری��ز پول به حس��اب های بلندمدت ممنوع اس��ت. لطفا از 
س��ایر حساب ها برای واریز پول اس��تفاده کنید.« این پیامک حاال برای بسیاری از 
س��پرده گذاران بانکی ارسال ش��ده است؛ پیامکی که نش��ان می دهد قرار است به 
قانون س��ه سال پیش پایبندی باالتری نش��ان داده شود و پرداخت سود سپرده به 

حساب های بلندمدت در محدوده 15درصد انجام شود.
به گزارش خبرآنالین، پیش از این هرچند مصوبه شورای پول و اعتبار بر پرداخت 
سود 15درصدی به سپرده های بانکی داللت داشت، اما بسیاری از بانک ها حتی تا 
مرز 21درصد برای پرداخت سود سپرده پیشروی کرده بودند و افتتاح حساب های 
ویژه تحت عنوان س��پرده سرمایه گذاری با س��ود حداقل 21درصد و ... راهی برای 
دور زدن ای��ن مصوبه قانونی بود. حاال اما قرار اس��ت ب��ا راه افتادن بازار بین بانکی، 
ش��رایط برای خداحافظی با شیوه تعیین دستوری سود سپرده بانکی فراهم شود و 
این وضعیت نیز س��بب می شود با کاهش نرخ پول در بازار بین بانکی، شرایط برای 

کاهش سود سپرده و سپس کارمزد تسهیالت فراهم شود.
همتی درباره سود سپرده بانکی چه می گوید؟

رئیس کل بانک مرکزی معتقد اس��ت که کاهش سود سپرده بانکی اتفاقا نتیجه 
اقدامات احتیاطی دو س��اله بود. شورای پول و اعتبار پیشتر در سال 1396 کاهش 
س��ود س��پرده های بانکی به 15درصد را تصویب کرد. همان زمان بسیاری هشدار 
دادند که این مصوبه می تواند زمینه را برای به هم ریختن تعادل سایر بازارها فراهم 
کند و اتفاقا چند ماه بعد نیز افزایش قیمت دالر تحت تاثیر تشدید تحریم ها دست 
به دست این ماجرا داد، تا هجومی به بازار طال و سکه و ارز در دستور کار دارندگان 

سرمایه های سرگردان قرار گیرد.
حاال اما س��خنان عبدالناصر همتی گواه آن است که مصوبه شورای پول و اعتبار 
بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی کشور صادر شد، چراکه به گفته همتی، از پس 
دو سال اقدام احتیاطی حاال فضا برای کاهش نرخ سود سپرده ها به 15درصد فراهم 
ش��ده است. همتی در این خصوص گفته است: نظارت جدی و مدیریت شده بانک 
مرکزی بر بانک ها و موسس��ه های اعتباری ناتراز و مش��کل دار، براس��اس اختیارات 

کسب شده از سران قوا از جمله این اقدامات است.
همتی اضافه کرد: تجدیدنظر در صالحیت فنی مدیران بانک هایی که عمال ناقض 
مقررات مصوب بوده اند و تداوم اعمال مقررات و جلوگیری قاطع از اضافه برداش��ت 
بانک ها و موسسه های اعتباری و کاهش تدریجی و رساندن آن به حداقل ممکن از 
دیگر اقدامات انجام ش��ده در سال های اخیر است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، 
آغاز به کار عملیات بازار باز و تالش برای توس��عه آن که در کنار س��ایر اقدامات به 
تعدیل غیردستوری و تدریجی نرخ سود بین بانکی، سود بانکی و اوراق خزانه کمک 

کرده که نتیجه آن کنترل رشد شبه پول در مجموعه نقدینگی است.
نقدینگی به کدام بازارها روانه می شود؟

وقت��ی یکی از بانک ه��ا در اطالعیه ای از تصمیم اتخاذش��ده ب��رای کاهش نرخ 
س��ود خبر داد، بانک مرکزی موضوع را رد و تاکید کرد که هنوز تصمیمی در این 
خصوص اتخاذ نشده است. پیشتر پیشنهادهایی دال بر این نکته که پرداخت سود 
به حس��اب های حقیقی و حقوقی دو نرخ متفاوت داشته باشد، ارائه شد که البته با 
مخالفت برخی کارشناس��ان همراه بود. حاال از پس گذشت دو سال و نیم از صدور 

مصوبه کاهش نرخ س��ود س��پرده ها، باالخره این مصوبه رنگ اجرا به خود گرفت. 
اتفاقا در دوره ای این مصوبه در حال اجراست که نرخ تورم با افزایشی قابل توجه در 

سال های اخیر روبه روست و ماشین تورم هنوز متوقف نشده است.
هرچند برخی از اقتصاددانان معتقدند که کاهش س��ود س��پرده های 
بانکی هنوز هم می تواند خطر افزایش تقاضا را در بازار ارز، طال و س��که 
به همراه بیاورد، اما بررس��ی ها نشان می دهد ضریب باالی نفود بازارساز 
در ب��ازار ارز ش��رایط را متفاوت از پیش کرده اس��ت. ب��ه عبارت دیگر، 
تصمیماتی که در دو سال اخیر با هدف مهار رشد قیمت در بازار اتخاذ 
ش��د، زمینه را برای ورود موج سوداگرانه تقاضا از میان برده است. دالر 
در ح��ال حاضر در نیمه کانال 15 هزار توم��ان قرار دارد. وضعیت بازار 
سکه و طال اما تفاوتی اندک دارد و احتمال ورود بخشی از تقاضا به این 
بازار هنوز مطرح اس��ت. در عین حال بازار اجاره نیز به طور مستقیم از 

این اتفاقا متأثر می شود.
در شرایط کنونی البته تمدید قراردادهای اجاره برای بسیاری از مالکان در دستور 
کار است، چراکه شیوع کرونا شرایط را برای یافتن مستأجر تازه کمی دشوار می کند. 
با این حال، نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک هشدار داده است که موج افزایش 
قیمت در بازار اجاره در راه اس��ت. همچنین ورود س��رمایه ها به بورس با توجه به 
بازدهی باالی این بازار از س��وی بس��یاری از کارشناس��ان مطرح است و این روزها 
هش��دار به تازه واردها از زبان بس��یاری از مسئوالن به گوش می رسد؛ هشداری که 

تکرار مکرر آن شاید عاملی برای احتیاط بیشتر غیرحرفه ای ها شود.

کاهش نرخ سود سپرده کدام بخش های اقتصادی را متأثر می کند؟

خداحافظی با تعیین دستوری سود سپرده بانکی

وزارت اقتص��اد در اطالعیه ای جزییات پذیره نویس��ی واحدهای س��رمایه گذاری 
صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله را منتش��ر کرد که براس��اس آن، هر شخص 
می توان��د تا س��قف 2میلیون تومان و با تخفیف 20درصد س��هام این صندوق ها را 
خریداری کند. وزارت اقتصاد در این اطالعیه اعالم کرده که به نمایندگی از دولت، 
باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه  های البرز و 

اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.
ب��ه گفت��ه وزارت اقتص��اد، ای��ن واگ��ذاری از طری��ق پذیره  نویس��ی واحدهای 
سرمایه  گذاری صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله )ETF( »واسطه گری مالی یکم« 
انجام خواهد ش��د و فرصت بی نظیری برای ورود آحاد جامعه به سرمایه گذاری در 
س��هام شرکت های معتبری اس��ت که دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد و امکان 

دسترس��ی آحاد مردم کشور به بازار س��رمایه و انتفاع از رشد این بازار، قصد انجام 
آن را دارد.

طبق این اطالعیه، ویژگی بارز این واگذاری، بهره مندی کلیه ایرانیان، 
از تخفیف 20درصدی اس��ت. سقف س��رمایه گذاری هر شخص حقیقی 
)هر کد ملی(، 20 میلیون ریال )2میلیون تومان( تعیین ش��ده اس��ت. 
پذیره نویس��ی برای هر فرد دارای کد ملی امکان پذیر است و محدودیت 

سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
قیم��ت س��هام تش��کیل دهنده واحدهای س��رمایه گذاری صن��دوق در روز آغاز 
پذیره نویسی، متوسط قیمت سهام در 30 روز گذشته )منتهی به انتشار این آگهی( 
ب��ا احتس��اب 20درصد تخفیف بند )1( )که 5 واحد درص��د از آن به  عنوان دارایی 
س��رمایه گذاران و به منظور انجام عملیات بازارگردانی نزد صندوق نگهداری خواهد 

شد( است.
پذیره  نویس��ی واحدهای س��رمایه گذاری موضوع این دس��تورالعمل صرفاً شامل 
اش��خاص حقیقی ایرانی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند در پذیره نویسی شرکت 

کنند و استفاده از حساب آنها برای پرداخت وجوه امکان پذیر نیست.
همچنین ش��روع پذیره نویسی از 14 اردیبهش��ت است که تا 31 اردیبهشت ماه 
ادامه خواهد داش��ت. پذیره نویس��ی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد 
معامالتی )کد بورسی( از طریق کارگزاری های بورس و سامانه های آنالین معامالتی 
و درگاه ه��ای غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب و برای اش��خاص فاقد کد 

بورس��ی، از طریق درگاه ه��ای غیرحضوری و حضوری بانک ه��ای منتخب صورت 
می پذیرد.

به منظور جلوگیری از ش��یوع ویروس کرون��ا، هموطنان جز در موارد ضروری از 
مراجعه حضوری به ش��عب بانک ها و کارگزاری ها جداً پرهیز کرده و پذیره نویس��ی 
را از طری��ق مراجعه غیرحضوری به کارگزاری ها و س��امانه های آنالین معامالتی و 

درگاه های غیرحضوری بانک ها انجام دهند.
متقاضیان دارای حساب در هر یک از بانک های منتخب می توانند از طریق مراجعه 
به درگاه های غیرحضوری و حضوری که توس��ط بانک های مربوطه اطالع رس��انی 
خواهد ش��د و با ورود حداقل اطالعات موردنیاز، نس��بت به پذیره نویسی واحدهای 
س��رمایه گذاری مزبور اق��دام کنند؛ چنانچه متقاضی ب��ه درگاه های غیرحضوری و 
حضوری بانک منتخبی که در آن بانک فاقد حس��اب اس��ت مراجعه کنند، بانک ها 
مکلف به پذیرش وی و دریافت اطالعات مطابق بند)8( این دس��تورالعمل هستند. 
اطالعات موردنیاز برای پذیره نویسی، اقالمی از جمله نام، نام خانوادگی، شماره ملی، 

تاریخ تولد، نام پدر، کد پستی و شماره تلفن همراه است.
البته داشتن کد بورسی برای پذیره نویسی الزامی نیست، اما متقاضیان برای انجام 
معامله این واحدها که از دو ماه به بعد از تخصیص امکان پذیر اس��ت، می توانند به 
تدریج طی ماه های آینده و در فرصت مناس��ب نسبت به ثبت نام در سامانه سجام 
و دریافت کد بورسی مطابق رویه های شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه 

اقدام کنند.

جزییات فروش سهام باقی مانده دولت در 5 بانک و بیمه

سقف خرید ۲ میلیون تومانی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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تاخت و تاز بازار سرمایه ادامه دارد

رکوردشکنی تازه بورس تهران
رون��د صعودی بازار س��رمایه در دومین روز هفت��ه نیز ادامه 
یافت و ش��اخص کل بورس به مرز 800 هزار واحد نزدیک شد. 
ش��اخص کل دیروز با رش��د 28 هزار و 732 واحدی در ارتفاع 
798 هزار و 105 واحدی ایس��تاد. همچنین شاخص کل )هم 
وزن( با 6 هزار و 390 واحد افزایش به 267 هزار و 475  واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با 4هزار و 247  واحد رشد به 177 

هزار و 762 واحد رسید.
در معامالت این روز بیش از 9 میلیارد و 549 میلیون سهم، 
حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 121 ه��زار و 468 میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3هزار و 737 واحد، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 2 هزار و 434 واحد، 
گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( با یک هزار و 
457 واح��د، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و 411 
واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 235 
واحد، س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با یک هزار و 
50 واح��د و معدن��ی و صنعتی گل گه��ر )کگل( با 918 واحد 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در نقطه مقاب��ل، نمادهای بورس اوراق بهادار تهران )بورس( 
با 120 واحد، توس��عه مع��ادن روی ایران )کروی( با 58 واحد، 
حفاری ش��مال )حف��اری( با 47 واحد، صنای��ع آذرآب )فاذر(، 
داروساری اکسیر )دلر( با 45 واحد و کارخانجات تولیدی شهید 

قندی )بکام( افت شاخص بورس را رقم زدند.
همچنین نمادهای بانک ملت، پاالیش نفت بندرعباس، بانک 
تج��ارت، گلوک��وزان، پاالیش نفت اصفهان، مل��ی صنایع مس 
ایران و س��رمایه گذاری خوارزمی از جمل��ه نمادهای پربیننده 
روز یکش��نبه بودند. گروه ش��یمیایی هم در معامالت این روز 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 714 
میلی��ون و 617 ه��زار برگه س��هم به ارزش 14 ه��زار و 651  

میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از 256 واحد افزایش داش��ت و 
ب��ر روی کانال 9 هزار و 607  واح��د ثابت ماند. در این بازار 4 
میلیارد و 628 میلیون برگه س��هم ب��ه ارزش بیش از 65 هزار 
و 427  میلیارد ریال داد و س��تد شد. اغلب نمادهای فرابورس 
در روز یکشنبه از جمله نماد هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدک��و(، س��رمایه گذاری صب��ا تامی��ن )صبا(، پتروش��یمی 
تندگویان )ش��گویا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، س��هامی 
ذوب آه��ن اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی زاگ��رس )زاگرس( و 
پتروش��یمی مارون )م��ارون( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار 

را داشتند. 
همچنی��ن نماده��ای تولید نیروی ب��رق دماون��د )دماوند(، 
اعتب��اری مل��ل )ومل��ل(، فرابورس ای��ران )فراب��ورس(، گروه 
س��رمایه گذاری می��راث فرهنگی )س��مگا(، توکاری��ل )توریل( 
جنرال مکانیک )رنیک( و پتروش��یمی غدیر )ش��غدیر( مانع از 

رشد بیشتر شاخص فرابورس شدند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: این روزها تب بورس در جامعه باال رفته و س��رمایه گذاری در بازار 
س��رمایه طرفداران زیادی پیدا کرده اس��ت. تقریبا در بیش��تر محافل و جمع های 
خانوادگ��ی در این روزها صحبت  از س��یگنال های بورس اس��ت و از بورس بازهای 
حرفه ای تا تازه واردان بازار س��رمایه، همگی درگیر ش��اخص بورس هستند. در این 
میان، حال و روز ناخوش بازارهای موازی نیز مزید بر علت ش��ده تا همه نگاه ها به 

تاالر شیشه ای بورس دوخته شود.
با ش��یوع کرونا، دادوس��تد در بازار ارز، طال و س��که به کمترین حد خود رسید 
و نرخ س��ود س��پرده های بانکی نیز از ابتدای اردیبهشت کاهش یافت. با این حال، 
سرمایه گذاری در بورس و تغییر جهت نقدینگی به سمت بازار سرمایه به نگرانی ها 
دامن زده اس��ت. بس��یاری نگران تازه واردهایی هستند که سرمایه خود را وارد این 
کار کرده اند ولی هیچ ش��ناخت نس��بی از بورس ندارند. برخی از کارشناسان هم از 
حبابی بودن بورس س��خن می گویند و اینکه رشد شاخص های بورس تهران واقعی 
نیس��ت. آنها در مورد ترکیدن حباب بورس هش��دار می دهن��د و همین امر ترس 
سهامداران را بیشتر کرده است. همه اینها باعث می شود تا بپرسیم آیا بورس تهران 

واقعا حباب دارد؟
از حال خوب بورس تا عرضه سهام شرکت های دولتی

بورس تهران روزهای طالیی خود را سپری می کند و شاخص کل بورس هر روز 
رکوردی جدید از خود برجا می گذارد، تا جایی که ش��اخص کل در دو ماه گذشته 
بی��ش از 200 هزار واحد رش��د کرده و از نیم میلیون واحد ب��ه بیش از 700 هزار 
واحد رسیده است. در این میان، کاهش نرخ سود بانکی به 15درصد، فروش سهام 
شس��تا )شرکت س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی( در بازار سهام و همچنین دستور 
رئیس جمهور برای عرضه س��هام شرکت های دولتی همگی باعث شده تا این روزها 
کارگزاری ها روزهای بسیار شلوغی را پشت سر بگذارند و با موج گسترده ای از حضور 
افراد برای سرمایه گذاری در بورس روبه رو شوند؛ موجی که البته از سال گذشته آغاز 

شده و حاال اوج گرفته است. 
یک مقایسه آماری نشان می دهد دست کم 20هزار میلیارد تومان پول تازه در یک 
ماه گذش��ته وارد بازار سهام شده است، درحالی که رقم ورود پول به تاالر شیشه ای 
در طول سال گذشته 30 تا 35هزار میلیارد تومان برآورد می شود. همین مقایسه به  
خوبی نشان دهنده هیجانی است که این روزها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
به وجود آمده است. جالب اینجاست که بخش مهمی از سرمایه گذارانی که در روزها 
و هفته های گذشته وارد بورس شده اند، سرمایه گذاران خردی هستند که با پول و 
س��رمایه خود شانس حضور در هیچ بازار دیگری نظیر دالر، سکه، طال و مسکن را 
ندارند و رشد شاخص های بورس آنها را وسوسه کرده تا در این بازار سرمایه گذاری 
کنند. به گفته کارشناسان، بورس توانسته بخش مهمی از سرمایه های سرگردان را 

طی ماه های گذشته به خوبی جذب کند.
اما موضوع مهمی در این میان وجود دارد و آن »حباب در بورس« اس��ت. سؤال 
این است که در شرایطی که اقتصاد ایران و بنگاه های اقتصادی با چالش های جدی 
در تولید روبه رو بوده و سودآوری ندارند، بورس چگونه سرمایه ها را جذب می کند؟ 
اقتصاددانان معتقدند که مقدار سود شرکت ها از مقدار رشد قیمت سهام پشتیبانی 
نمی کند و همین موضوع بحث وجود حباب در بورس را جدی کرده است؛ نکته ای 
که می تواند نگرانی های بس��یاری را به دنبال داش��ته باشد و باعث شود در ماه های 

آینده هزاران سرمایه گذار جدید با خطر از دست دادن سرمایه های شان روبه رو شوند.
ناهمخوانی رشد برخی از سهام با عملکرد آنها

محمودرضا خواجه نصی��ری، نایب رئیس هیأت مدیره ب��ورس تهران در روزهای 
گذشته چند بار در این باره هشدار داده و گفته است: »براساس مطالعات انجام شده 
روی س��هام شرکت های بورس، در سال98، رشد قیمت 75درصد شرکت ها، از نظر 

تعداد و 55درصد آنها از نظر ارزش، با عملکردشان همخوانی نداشته است.«
او با اش��اره به بررس��ی صورت گرفته درخصوص قیمت س��هام 400 
شرکت بورسی و رشد فروش و سودآوری آنها در سال 98 گفت: »طبق 
آمارها 98درصد ش��رکت های بازار س��رمایه به لحاظ تع��دادی، دارای 
انحراف منفی بازده س��هم از رش��د فروش و س��ودآوری هستند و تنها 
2درصد این ش��رکت ها توانس��تند رشد مس��اوی و یا بهتر از بازده سهم 
را تجربه کنند. به عبارت دیگر قیمت س��هام این ش��رکت ها در سال 98 
رش��د کرده اما در مقابل انتظار رشد سودآوری و فروش آنها با این رشد 
قیمتی همخوانی ندارد و عملکرد شرکت ها نتوانسته آن را پوشش دهد. 
به عنوان مثال، درصورتی که شرکتی در سال 98 رشد قیمتی 20 برابری 
را تجربه کرده و قیمت آن امروز 40 برابر نس��بت به کل فروش س��الیانه 
آن باشد این بدان معناست که اگر این شرکت در 40 سال آینده؛ رشد 
فروش��ی نداشته باش��د و با همین فروش ادامه دهد 40 سال با حاشیه 
س��ود 100درصد بفروش��د، بازهم به قیمت ارزش امروزی خود نخواهد 

رسید.«
به اعتقاد خواجه نصیری، »ش��اهد برخی از ش��رکت های زیان ده هستیم که سال 
گذش��ته قیمت آنها تا 24 برابر افزایش یافته اس��ت؛ شرکت هایی که با هیچ منطق 
ارزش گ��ذاری به جز ورود نقدینگی رش��د نمی کنند و قیمت فعلی آنها توجیه پذیر 

نیست.«
او نقدینگی را به عنوان اصلی ترین عامل هدایت بازار سرمایه مطرح کرد و گفت: 
»سرمایه گذاران باید با تخصص کافی وارد بازار سرمایه شوند و توصیه ما به همگان 
این است که اگر از تخصص برای سرمایه گذاری برخوردار نیستید از ورود مستقیم به 

این بازار پرهیز کنید و از طریق صندوق های سرمایه گذاری اقدام کنید.«
به اعتقاد کارشناس��ان برای جلوگیری از تبعات آینده س��رمایه گذاری در بورس، 
هدایت نقدینگی براساس اصول بنیادی بازار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است 
و باید به سرمایه گذاران این نکته را گوشزد کرد که در تصمیم گیری های خود، اصول 

بنیادی و فاکتور عملکردی شرکت ها را مدنظر قرار دهند.
چند روایت درباره حباب زدگی بورس تهران

در همین زمینه، حس��ین عبده تبریزی کارشناس ارشد مالی با بررسی وضعیت 
بازار س��هام براس��اس سه نظریه معتقد اس��ت: نظریه اول اعتقاد دارد بورس تهران 
حبابی اس��ت؛ قیمت ها صعود تندی را تجربه کرده و محکوم به افت هستند. اشاره 
به باالبودن نس��بت هایی مانند قیمت به درآم��د و ارزش بازار به نقدینگی از جمله 
مبانی ای است که طرفداران این دیدگاه بر آن تاکید می کنند. نظریه دوم دیدگاهی 
کامال خالف جهت دارد و معتقد اس��ت بورس زیر ارزش ذاتی اس��ت. این فرضیه با 
خطا دانس��تن برخی نسبت های سنتی و تاکید بر افزایش ضریب نفوذ بورس میان 
عموم جامعه، انتظار صعودهای قدرتمندتری را برای سهام می کشد. اما نظریه سوم 

جایی بین دو نظریه پیشین قرار می گیرد و براساس آن، بازار سهام در کلیت خود 
حباب جدی ندارد، اما حتما در برخی س��هم ها قیمت ها بسیار فراتر از ارزش ذاتی 
پی��ش رفته اند. به گفته عبده تبریزی، در مجموع ن��ه اصالح تند قیمت ها می تواند 
چندان منطقی باش��د و نه رشدهای بی وقفه و پرشتاب از پشتوانه علمی برخوردار 
اس��ت. همچنین مصطفی رضایی، کارشناس بازار سرمایه نیز با ابراز نگرانی نسبت 
به روند کنونی معامالت بازار سرمایه گفت: قیمت ها با توجه به حجم نقدینگی وارد 
ش��ده به این بازار رو به باال و به مرور در حال ریس��کی ش��دن است. از این به بعد 
در معامالت بازار به خصوص در برخی از س��هم ها که تحلیل بنیادی آنها جوابگوی 
قیمت های کنونی نیس��ت و فقط به دلیل فش��ار ورود پول با افزایش قیمت همراه 

شدند شاهد ایجاد حباب خواهیم بود.
رضای��ی در گفت وگ��و با ایرن��ا، به تصمیم چند وقت گذش��ته رئیس س��ازمان 
ب��ورس مبنی بر کاهش دامنه نوس��ان به 2درصد اش��اره کرد و گف��ت: اجرای این 
قانون می توانس��ت کمکی در بهبود معامالت کنونی بازار سرمایه باشد، با این اتفاق 
ش��اهد رش��د فزاینده و ایجاد حباب در قیمت سهم ها نبودیم و معامالت بازار روند 
منطقی تری را در پیش می گرفت اما مخالفت های بانک مرکزی و فعاالن بازار باعث 

لغو اجرای این قانون شد.
ریسک معامالت بورس افزایش یافته است

به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه، ورود حجم گس��ترده نقدینگی به بازار در 
حال فشار به معامالت این بازار و افزایش قیمت ها به صورت لحظه ای است که این 
موضوع چندان منطقی به نظر نمی رسد. او با تاکید بر اینکه اکنون ریسک موجود در 
معامالت این بازار بسیار زیاد شده است، گفت: رشد غیراصولی بازار سرمایه همیشه 
باعث ایجاد ضرر به سهامداران خرد می شود در حالی که حرفه ای ها به موقع از بازار 

خارج می شوند و مانع از ضرر و زیان احتمالی خود خواهند شد.

آیا بورس تهران حباب دارد؟

عیارسنجی حباب زدگی بورس

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
8 اردیبهشت 1399

شماره 1531



ضرورت هوشمندسازی ساختار ها در سال 
جهش تولید

وزیر جهاد کشاورزی گفت هوشمندسازی ساختار ها از اولویت های وزارت 
جهاد کشاورزی در سال جهش تولید است.

به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، 
کاظم خاوازی در نشس��ت ش��ورای مدیران این وزارت، دستیابی به جهش 
تولید را وظیفه ای دشوار دانست و افزود: توجه به تکالیف قانون برنامه ششم 
توس��عه و طرح های اقتص��اد مقاومتی از مهم تری��ن برنامه های وزارت جهاد 

کشاورزی در سال جاری است.
وی ب��ا بیان اینکه تحقق ش��عار جه��ش تولید نیازمن��د تقویت و جهش 
در اراده اس��ت، تصریح کرد: الزم اس��ت همه زیربخش های تخصصی برای 
دس��تیابی به این هدف برنامه ریزی و با اهمیت دادن به نظام پیش��نهاد ها و 

ایده پردازی برای انجام کار های خالقانه اقدام کنند.
وی توس��عه و تقوی��ت زنجیره های تولی��د بخش کش��اورزی را از جمله 
راهکار هایی حل مش��کالت بخش کشاورزی عنوان و تصریح کرد: در شرایط 
فش��ار تحریم ها باید بتوانیم بازار و تجارت جهانی محصوالت کش��اورزی را 

برای تصمیم سازی به طور مداوم رصد و پایش کنیم.
خ��اوازی اظهار کرد: م��ردم توقع دارند امنیت غذایی داش��ته باش��ند و 
تولیدکننده ه��ا نی��ز توقع دارند زمینه برای تولی��د و افزایش بهره وری برای 
آنان فراهم باش��د، بنابراین الزم اس��ت همه برنامه ریزی ها براساس دانش و 

فناوری و تعادل بخشی به این دو اصل صورت بگیرد.
وزی��ر جه��اد کش��اورزی تصمیم��ات ای��ن وزارتخان��ه در دوره جدید را 
مبتنی بر خرد جمعی دانس��ت و خاطرنش��ان ک��رد: اخالق  مداری، همدلی، 
مس��ئولیت پذیری، تعام��ل با نمایندگان مردم، هوشمندس��ازی س��اختار ها 
و تقابل با رانت و فس��اد در همه س��طوح، س��رلوحه اقدام��ات وزارت جهاد 

کشاورزی است.

۱8میلیون ماسک مازاد مراکز درمانی کشور 
آزاد می شود

رئیس جمهور کش��ورمان در جلس��ه ب��ا نمایندگان بخ��ش خصوصی و 
صنعتگران کش��ور با اشاره به درخواست آزادسازی 18 میلیون ماسک مازاد 
مصرف کادر درمانی و مراکز بهداش��تی کشور از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و اعالم موافقت وزارت بهداشت، دستور موافق خود را برای تحقق 
این امر صادر کرد. به گزارش ایس��نا به نقل از وزارت صمت، رئیس جمهور 
تصریح کرد: در دولت از ما خواس��ته شد که نیازمندی های داخلی را تأمین 
کنیم و مواد ضدعفونی و لوازم بهداشتی را می توانیم صادر هم بکنیم. ما در 
دول��ت به وزیر صمت مان این اجازه را دادیم که واحدهای تولیدی که مازاد 
دارند تولید می کنند، بتوانند صادر هم بکنند. روحانی گفت: این خیلی مهم 
اس��ت که ما از همان روز اولی که نیازمند بودیم تا به امروز دو ماه بیش��تر 
نش��ده است. امروز در نقطه ای قرار گرفته ایم که در برخی از اقالم ما قدرت 
صادرات هم داریم. وی ادامه داد: یک مقدار کمک کنیم حتی در کیت های 
تشخیص هم در آینده ممکن است نیازمندی های داخلی ما هم تأمین شود 
و صادرات هم داشته باشیم. همین امروز صبح ما داشتیم تصمیم می گرفتیم 
برای جلسه فردای کرونا برای ماسک که آیا در بعضی موارد الزامی کنیم یا 
نه، معاون وزیر صمت از وزیر بهداشت برای 18 میلیون ماسک اجازه گرفت 
ک��ه آزاد کند. رئیس جمهور اضافه کرد: این 18 میلیون ماس��ک در اختیار 
وزارت بهداش��ت و درم��ان بود و ما گفتیم اگر نیاز نداری��د آزاد کنیم. وزیر 
بهداش��ت هم گفت نیازی نداریم. پس می ش��ود قدم به قدم به جلو رفت و 
مش��کالت را حل کرد و قدم های بعد را هم برای صادرات برداشت کمااینکه 

همین امروز در برخی از اقالم چنین توانایی را داریم.

قیمت هر کیلو مرغ ۱۱ هزار و ۲50 تومان شد
عضو اتحادیه مرغداران گوش��تی گف��ت امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده 7 
ه��زار و 800 تومان و مرغ گرم 11 هزار و 250 تومان اس��ت. عظیم حجت 
عض��و، هی��أت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی در گفت و گو با  باش��گاه 
خبرن��گاران ج��وان، از کاهش قیمت م��رغ در بازار خب��ر داد و گفت: امروز 
قیم��ت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 7 هزار و 800 تومان و مرغ آماده 
به طبخ در خرده فروش��ی 11 هزار و 250 تومان است. به گفته وی، قیمت 
کنونی هر کیلو مرغ زنده نس��بت به اواخر هفته گذش��ته 100 تومان و مرغ 
گ��رم 200 توم��ان کاهش یافته اس��ت. حجت ادامه داد: ب��ا توجه به حجم 
مرغ های تولیدی مانده در سالن ها مربوط به دوره گذشته و ازدیاد عرضه در 
برابر تقاضا، قیمت مرغ در بازار کاهش یافته است. این مقام مسئول با اشاره 
ب��ه اینکه کش��ش چندانی برای خرید در بازار وجود ن��دارد، بیان کرد: علی 
رغم آغاز ماه مبارک رمضان و واریز حقوق، همچنان به س��بب نبود تقاضا با 
افت قیمت در بازار مواجه هس��تیم. وی درباره قیمت مرغ طی روز های آتی 
در ب��ازار گفت: تا زمانی که وزارت جهاد کش��اورزی، مدیریت تولید جوجه 
یکروزه را به طور جدی اجرا نکند، روند زیان مرغداران ادامه خواهد یافت.

ب��ه گفته حجت، با توجه به تس��هیل در عرضه نه��اده طی چند روز اخیر 
و آغاز خرید پش��تیبانی امور دام و جمع آوری مرغ س��ایز از ابتدای امسال تا 
حدودی از فش��ار مرغداران طی 10 روز اخیر کاس��ته اس��ت که با استمرار 
این روند بازار به تعادل خواهد رس��ید. عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران 
گوش��تی درب��اره آینده قیمت مرغ در م��اه رمضان گفت: در اواس��ط هفته 
 گذش��ته قیمت مرغ 1 تا 2درص��د کاهش یافت که با ازدیاد نس��بی تقاضا 
پیش بینی می شود که قیمت مرغ زنده به 8 هزار تومان و مرغ گرم 12 هزار 
تومان برسد. وی درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار مرغ اظهار کرد: با 
توجه به اظهارنظر مس��ئوالن مبنی بر تاثیر ویروس کرونا بر کاهش مصرف 
و قیمت م��رغ انتظار می رود که در امر جوجه ری��زی مدیریت صورت گیرد 
تا روند فعلی افت قیمت در بازار اس��تمرار نیابد. این مقام مس��ئول با اشاره 
به اینکه اختالف قیمت مصوب نهاده دامی با بازار آزاد بس��یار باالست، بیان 
کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بازار آزاد بس��ته به کیفیت 2 هزار تا 
2 هزار و 500 تومان و کنجاله سویا 4 هزار تومان است، در حالی که قیمت 
هر کیلو ذرت در بنادر یک هزار و 500 تومان و کنجاله سویا 2 هزار و 400 
تومان اس��ت. به گفته وی، با اس��تمرار عرضه نهاده دامی از سوی پشتیبانی 
امور دام و بخش خصوصی پیش بینی می ش��ود تا هفته آینده قیمت در بازار 
تقلیل یابد. حجت با اش��اره به اینکه قیمت جوجه یکروزه در بازار همچنان 
پایین اس��ت، بیان کرد: با کاهش قیمت نهاده های دامی، استقبال مرغداران 
برای خرید جوجه و تداوم جوجه ریزی پیش بینی می ش��ود که قیمت جوجه 
یک��روزه به نرخ متع��ادل در بازار برس��د. وی قیمت هر کیلو م��رغ زنده با 
احتس��اب سود منطقی برای مرغدار را 9 هزار و 500 تومان و مرغ آماده به 

طبخ 14 هزار تومان اعالم کرد.

اخبـــار

نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف کشور درخصوص زمان بازگشایی 
مشاغل پرخطر توضیحاتی ارائه داد.

ابراهیم درس��تی، نماینده وزیر صمت در اصناف کش��ور و عضو هیأت 
رئیس��ه اتاق اصناف ایران و ته��ران در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان،گفت: بر این باور هس��تیم که تمام مش��اغل باید فعالیت خود را 
آغاز کنند. هم اکنون ش��اهد تجمع اف��راد در مراکز عمومی مانند مترو، 

اتوبوس و ... هستیم.
نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف کشور بیان کرد: پیشنهاد داده ایم 
که مشاغل پرخطر مانند رستوران ها، کافه ها، گرمابه داران و قهوه خانه ها 

اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنند، امکان بازگش��ایی آنها وجود داشته 
باش��د به طور مثال اگر هر رستوران 20 میز خود را به پنج میز کاهش 
ده��د و فاصله اجتماعی را رعایت کنند می توانن��د فعالیت خود را آغاز 
کنن��د. عضو هیأت رئیس��ه اتاق اصن��اف ایران و تهران درب��اره فعالیت 
آرایش��گران،  تش��ریح کرد: هم اکنون برخی از آرایشگران به طور خالف 
فعالیت می کنند که اینگونه فعالیت، باعث افزایش هزینه ها شده است. 
درس��تی با اشاره به تعطیلی گرمابه ها و عدم رعایت بهداشت کارگران 
ساختمانی، ادامه داد: 810 گرمابه در کشور وجود دارد که 99.5درصد 
از اس��تفاده کنندگان از این گرمابه ها کارگران افغان هستند که به دنبال 

تعطیل��ی این اماکن، س��المت آنها ب��ه خطر می افتد. برای بازگش��ایی 
قهوه خانه ها هم اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنند شاید امکان فعالیت 
وجود داشته باشد. عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با اشاره 
به بازگش��ایی مش��اغل پرخطر، اظهار کرد: س��تاد کرونا تصمیم گیرنده 
درخصوص بازگش��ایی مشاغل پرخطر اس��ت. هم اکنون مشخص نیست 

که دانشگاه ها و مراکز آموزشی و مدارس تا چه زمانی تعطیل باشند.
وی گفت: بر این باور هس��تیم که این هفته مش��خص کنیم که تاریخ 
دقیق بازگش��ایی مشاغل چه زمانی خواهد بود. در این هفته به احتمال 

90درصد زمان بازگشایی مشاغل اعالم خواهد شد. 

زمان بازگشایی مشاغل پرخطر مشخص می شود

رئی��س اتحادی��ه ل��وازم خانگی گف��ت انتظ��ار داریم س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان قیمت لوازم خانگی را یکنواخت کند تا 

شاهد نوسان قیمتی در این حوزه نباشیم.
سید مرتضی میری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تولید 
ل��وازم خانگی در کش��ور رون��د افزایش به خود گرفته اس��ت به طوری که 

امسال شاهد رشد 30درصدی تولید لوازم خانگی هستیم.
می��ری تش��ریح کرد: ممکن اس��ت به علت نوس��انات قیمت تمام ش��ده 
محص��والت تولی��دی در داخل افزایش پیدا کند. به دلی��ل اینکه برخی از 
قطع��ات تولید لوازمی همچون یخچال وارداتی اس��ت ن��رخ دالر بر قیمت 

تمام ش��ده آن تاثیر خواهد گذاش��ت. او بیان ک��رد: 50درصد قطعات یک 
یخچال وارداتی اس��ت و بر همین اس��اس نرخ دالر بر افزایش قیمت لوازم 
خانگی موثر اس��ت. هم اکنون قطعاتی چون موتور، تایمر و ترموس��تات از 
داخ��ل تامین می   ش��ود و حتما نیاز به واردات آنها داری��م. دولت نیز برای 

واردات این قطعات مجوزهای الزم را با ارز نیمایی صادر کرد. 
می��ری ادامه داد: در گذش��ته بس��یاری از اقالم و قطع��ات لوازم خانگی 
وارداتی بود که با بومی س��ازی آنها تکنولوژی تولید محصوالتی چون کولر 
آبی، ماش��ین ظرفش��ویی و اجاق گاز را داخلی س��ازی کردی��م. هم  اکنون 
قطعات محصوالتی مانند کولر آبی 90درصد و اجاق گاز بیش از 80درصد 

ایرانی اس��ت. رئیس اتحادیه لوازم خانگی درخص��وص افزایش قیمت این 
محص��والت، بیان کرد: با توجه به مس��ائلی مانن��د افزایش حقوق، عوارض 
ش��هرداری و ... ش��اهد افزای��ش قیم��ت 5 ت��ا 10درصدی ل��وازم خانگی 
خواهیم بود. او تش��ریح کرد: انتظار داریم سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان قیمت لوازم خانگی را یکنواخت کند تا ش��اهد نوس��ان 
قیمتی در این حوزه نباش��یم. جاروبرقی، یخچال و ظرفش��ویی در کش��ور 
تولید نمی شد که هم اکنون شرکت های تولیدکننده این کاال اعالم کرده اند 
که توانایی تولید 300 هزار قطعه را در روز دارند که این کاال ها بومی سازی 

شده است.

رئیس انجمن بیسکویت، ش��یرینی و شکالت گفت با وجود افزایش 
هزینه های تولید، قیمت ش��کالت تا پایان ماه مبارک رمضان تغییری 

ندارد.
جمش��ید مغازه ای، رئیس انجمن بیس��کویت، شیرینی و شکالت در 
گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به چالش های پیش 
روی صنعت ش��کالت اظهار کرد: در حال حاضر کارخانه ها درخصوص 
تامی��ن روغن پالم مش��کالت متعددی دارند که با برگزاری جلس��ات 

مختلف در صدد حل و فصل آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه کماکان مشکالت تامین شکر پابرجاست، افزود: 
با افزایش قیمت ش��کر تا حدودی مش��کالت توزیع نسبت به گذشته 

مرتفع شده است.

مغازه ای با اش��اره ب��ه اینکه برنامه ای برای افزایش قیمت ش��کالت 
نداریم، بیان کرد: علی رغم افزایش قیمت گندم از یک هزار و 850 به 
2 هزار و 700 تومان، ش��کر از 4 هزار و 50 به 6 هزار و 500 تومان، 
نایابی روغن پالم و نوسان سایر قیمت مواد اولیه وارداتی و تاثیرگذاری 
بر قیمت تمام ش��ده تولید، اما کارخانه ها ت��ا بعد از ماه مبارک رمضان 

برنامه ای برای افزایش قیمت ندارند.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ 

تمام شده شکالت حداقل 20 تا 25درصد افزایش یافته است.
وی درباره تاثیر ش��یوع ویروس کرونا بر بازار ش��کالت بیان کرد: با 
گس��ترش ویروس کرونا، کاه��ش قدرت خرید و ق��رار گرفتن کاال به 
عنوان محصول لوکس در س��بد خانوار تقاضا 20 تا 30درصد در بازار 

افت کرده است، به همین خاطر با احتیاط بیشتری باید افزایش قیمت 
داده شود.

رئیس انجمن بیس��کویت، ش��یرینی و ش��کالت با اش��اره به اینکه 
صادرات کماکان در حال انجام است، بیان کرد: در حال حاضر صادرات 
به عراق به کندی در حال انجام اس��ت، اما با گس��ترش ویروس کرونا 

مرز کشورهای ترکمنستان، افغانستان و پاکستان بسته شده است.
مغازه ای در پایان مجموع ارزآوری صادرات ش��یرینی و شکالت سال 
گذش��ته را 450 میلیون دالر اعالم کرد و گفت: سال گذشته صادرات 
به س��بب شیوع مسئله کرونا نس��بت به مدت مشابه سال ماقبل خود 
کاهش یافت و رونق صادرات به مسئله قیمت و رقابت با دیگر کشورها 

بستگی دارد.

سازمان حمایت به داد قیمت لوازم خانگی برسد

قیمت شکالت تا پایان ماه رمضان تغییری ندارد
 افت 30درصدی تقاضا برای خرید شکالت

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

آیا استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی 
الزامی است؟

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره اجباری شدن 
استفاده از ماس��ک در حمل و نقل عمومی توضیح داد. به گزارش پایگاه خبری 
»عصر خودرو« به نقل از تس��نیم، محمد علیخانی با اش��اره به پروتکل مقابله 
با کرونا در حمل و نقل عمومی اظهار کرد: این پروتکل در کمیس��یون عمران و 
حمل و نقل شورای شهر تهران به تصویب رسیده است و توسط ریاست شورای 
شهر تهران برای تصویب نهایی به آقای زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران 
ارسال شده است. وی تصریح کرد: در این پروتکل از سوی کمیسیون عمران و 
حمل  و نقل ش��ورای شهر تهران پیشنهاد شده که زدن ماسک در حمل و نقل 
عمومی اجباری ش��ود که البته این مسئله برای تصویب به زالی ارسال شده اما 
هنوز پاس��خی دریافت نکرده ایم. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای 
ش��هر تهران گفت: لزوم اس��تفاده از ماسک در زمان سوارش��دن به مترو برای 
تمامی مس��افران، عرضه نکردن بلیت تک سفره به شکل نقدی و حذف پول از 
گیشه های فروش بلیت، فاصله گذاری در ایستگاه ها در مقابل گیشه های فروش 
بلیت، س��کوهای انتظار و داخل واگن ها، ایجاد تونل های ضدعفونی مس��افران 
در ورودی و خروجی ایس��تگاه های مترو و همچنین ممانعت از ورود مسافران 
مشکوک به عالئم ابتال به داخل شبکه و ایستگاه های مترو از مواردی است که 

در این پروتکل به آن اشاره شده است.

منطقی کردن قیمت خودرو، جهش تولید را 
محقق می سازد

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی گفت صنعت خودرو با قیمت گذاری 
غلط و دستوری زیانده خواهد ماند و تنها راه خروج از بحران تعیین قیمت در 
حاشیه بازار است. آرش محبی نژاد گفت: تداوم این سیاست قیمت گذاری دولتی 
صنعت خودرو و قطعه  س��ازی را در سال جهش تولید به کما می برد.وی افزود: 
افزایش سرس��ام آور قیمت مواد اولیه در کنار افزای��ش 30درصدی هزینه های 
پرس��نلی و نرخ ارز )هر دالر 16 هزار تومان( نفس قطعه س��ازان را به شمارش 
انداخته اس��ت. وی تاکید کرد: ما در صنعت قطعه س��ازی برای تأمین نیازهای 
خود روی دالر 11هزار تومان برنامه ریزی کرده بودیم، اما اینک این رقم به 16 
هزار تومان افزایش یافته که این امر بر افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات تأثیر 
بس��یاری می گذارد. محبی نژاد ادامه داد: تأمین مواد اولیه تولید از جمله فوالد، 
مس، آلومینیوم و مواد پتروش��یمی که تولید داخلی است براساس قیمت های 
جهانی در بورس کاال و با قیمت دالری به قطعه سازان داده می شود که این امر بر 
گرانی قیمت تمام شده محصول نهایی دامن می زند. محبی نژاد تصریح کرد: آنچه 
که باعث تأس��ف اس��ت اینکه قیمت گذاری خودرو به صورت دستوری از سوی 
دولت صورت می گیرد که نتیجه آن افزایش زیان های انباشته در خودروسازان 
بوده اس��ت. وی افزود: این در حالی است که دولت به جای قیمت گذاری روی 
محصول نهایی خودرو، نهادهای تولید را هم مش��مول قیمت گذاری کند. دبیر 
انجمن صنایع همگن گفت: این قیمت گذاری دس��توری باعث شده حدود 40 

هزار میلیارد تومان سود به جای تولید به جیب دالالن رفته است.

مطالبات قطعه سازان استان قزوین به زودی 
پرداخت خواهد شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: طبق مذاکره هایی که 
با مدیرعامل شرکت ایران خودرو داشتیم، قرار شده که مطالبات قطعه سازان استان 
قزوین را به زودی و در ابتدای سال جاری پرداخت کنند. سعید نبیل در گفت وگو 
با خبرنگار تس��نیم در قزوین س��رمایه در گردش و نقدینگی را یکی از مشکالت 
عمده کارخانه های قطعه سازی خودرو در استان دانست و اظهار داشت:  برای اینکه 
بتوانیم بخشی از مشکالت نقدینگی قطعه سازان را حل کنیم، مذاکره هایی را با را 
مدیرعامل ایران خودرو داشتیم و قرار شده که مطالبات قطعه سازان استان قزوین 
را در ابتدای سال جاری پرداخت کنند. وی افزود: با توجه به جنب وجوش خوبی که 
در بازار خودروی کشور وجود دارد، امید داریم در سال 99 شاهد حل مشکالت بین 
خودروس��ازان و قطعه سازان باشیم تا از این پس مطالبات صنایع قطعه ساز استان 
قزوین س��ر وقت پرداخت شود و این واحدهای صنعتی بتوانند نقش مهم خود را 
در جهش تولید به درستی ایفا کنند. نبیل با تاکید بر لزوم حمایت همه دستگاه ها 
از واحدهای تولیدی قطعه س��از ادام��ه داد: با توجه به کمبودهایی که این واحدها 
در حوزه تامین سرمایه در گردش دارند، در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از 
مدیران بانک های عامل خواسته ایم که حداکثر همکاری را با مدیران شرکت های 
قطعه ساز برای دریافت تسهیالت بانکی موردنیاز آنها داشته باشند. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با بیان اینکه قطعه سازی بخش قابل توجهی 
از صنعت اس��تان را به خود اختصاص می دهد، گف��ت: با توجه به نزدیکی قزوین 
به پایتخت و اینکه خودروس��ازان بزرگ ما عمدتاً در مج��اورت تهران قرار دارند، 

وابستگی آنها به صنعت قطعه سازی استان قزوین خیلی زیاد است.

 مراکز شماره گذاری تا ساعت ۱۷ 
خدمات    ارائه می کنند

رئیس پلیس راهور ناجا، توضیحاتی را در مورد فعالیت مراکز تعویض پالک 
ارائ��ه کرد. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از جام جم، س��ردار 
هادیانف��ر مراکز ش��ماره گذاری تا س��اعت 17 خدمات    ارائه می کنن��د. در این 
مراکز برای حفظ س��المتی مردم، الزامات بهداش��تی به  صورت جدی در مراکز 
ش��ماره گذاری رعایت می شود. وی همچنین گفت: الزم است مراجعین هنگام 

حضور در مراکز شماره گذاری از ماسک و دستکش استفاده کنند.

لزوم تجدیدنظر در اجرای محدودیت های ترافیکی
حناچ��ی گفت با توجه ب��ه وضعیت ترافیکی پایتخت الزم اس��ت در اجرای 
محدودیت های ترافیکی تجدیدنظر شود. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« 
به نقل از باش��گاه خبرنگاران جوان، پیروز حناچی ش��هردار تهران در دویست 
و دهمین جلس��ه شورای ش��هر تهران در واکنش به ترافیک پایتخت در جمع 
خبرنگاران گفت: در حوزه ترافیک تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستیم، اما 
گزارش های خود را در این بخش ارائه کردیم. ش��هردار تهران با تأکید بر اینکه 
ترافی��ک در مرکز پایتخت به حدی افزایش پیدا کرده که معابر قفل ش��ده اند، 
گفت: گزارش های حمل و نقل و ترافیک واصله به ستاد ملی کرونا ارسال شده 
و درخواس��ت شده روش��ی تنظیم شود که فش��ار به حمل و نقل وارد نشود و 
محدودیت های طرح ترافیک همراه با س��اعت کاری باشد. حناچی تأکید کرد: 

باید در حوزه محدودیت های ترافیکی تجدیدنظر شود.

عضو هیأت مدیره اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل گفت عدم ثبات و افزایش 
نرخ ارز در قیمت و واردات لوازم یدکی موثر است.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایلنا، مهدی کاظمی با 
بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در لوازم یدکی اتومبیل نداریم، گفت: با 
توجه به اینکه این صنف یک صنف کامال بی خطر به شمار می رود اما تمام 
همکاران به دلیل حفظ جان خود و مردم، به دس��تور تعطیلی مغازه های 
خود عمل کردند. وی تش��ریح کرد: اما به صالحدید س��تاد ملی مبارزه با 
کرونا با تعطیلی این صنف، تعمی��رکاران به فعالیت خود ادامه دادند، این 
تض��اد موجب برهم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا و قوت گرفتن ش��ایعه 

کمبود لوازم یدکی و قطعات در کشور شد.
کاظمی ادامه داد:  اصل کمبودی لوازم یدکی به دلیل تعطیلی و کاهش 
تقاضا بوده اس��ت و با بازگش��ایی این صنف مش��کل رفع می شود و هیچ 
کمب��ودی در لوازم یدکی و قطعات اتومبیل های پرتردد و س��اخت داخل 

نداریم، زیرا تا حدود 70درصد این قطعات تولید داخل است.
وی درخص��وص تعداد خودروهای محدود موجود در کش��ور نیز گفت: 
ب��ه دلیل محدودی��ت در واردات و عدم به صرفه ب��ودن تولید قطعات این 
خودروها محدودیت آنها همانند گذش��ته اس��ت و این تعداد از خودروها 
همیشه با کمبود لوازم یدکی و قطعات مواجه هستند، زیرا تا قبل از کرونا 
همکاران آن را از طریق پست هواپیمایی وارد می کردند که با شیوع کرونا 
در جهان پروازها مختل ش��ده است. کاظمی توقف پروازها و افزایش نرخ 
ارز را تاثیرگ��ذار در واردات لوازم یدکی بیان کرد و گفت: از وزارت صمت 
و بانک مرکزی درخواس��ت می کنیم تا ب��ا تخصیص ارز نرخ ثابت چاره ای 
بیندیش��ند تا در واردات مواد اولیه و قطعاتی که در کشور تولید نمی شود 
مشکلی نداشته باشیم، زیرا اگر در این مسئله کوتاهی شود تا دو، سه ماه 

آینده با کمبود لوازم یدکی روبه رو خواهیم بود.
وی درخص��وص پیش بینی قیمت ل��وازم یدکی نیز گف��ت: با توجه به 

بازگش��ایی، رونق حمل ونقل و افزایش ت��ردد اتومبیل ها، افزایش مصرف 
لوازم یدکی و قطعات اتومبیل را خواهیم داشت. توجه شود که این صنف 
ب��ه دلیل حفظ رقابت در بازار س��عی می کند تا قیمت ل��وازم یدکی را با 
پایین ترین قیمت و سود کم ارائه کند، اما اگر با کمبود روبه رو شویم دیگر 
رقابت معنایی نخواهد داش��ت و در نتیجه با افزایش قیمت در بازار مواجه 

خواهیم بود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل درخصوص تاثیر افزایش 
قیم��ت خودرو در ب��ازار لوازم یدکی نیز گفت: افزای��ش قیمت خودرو در 
صورتی که با ثبات نرخ ارز همراه باش��د در بازار لوازم یدکی تاثیر چندانی 
ن��دارد، زیرا 90درصد معامالت لوازم یدکی با دالر صورت می گیرد، اما اگر 
نرخ ارز افزایش یابد، قیمت  لوازم یدکی نیز افزایش خواهد داشت. همچنین 
اگر افزایش نرخ ارز موجب شود که قیمت اتومبیل نیز افزایش یابد قطعا در 

قیمت لوازم یدکی افزایش قیمت خواهیم داشت.

تعطیلی صنف لوازم یدکی شایعه کمبود را قوت بخشید

ثبات قیمت در گرو نرخ ارز است

 آنطور که براس��اس خبر های غیررس��می به نظر می رس��د، نظر مدیران سایپا 
ب��رای جایگزین پرای��د، دیگر خودرو ه��ای در  حال تولید این ش��رکت همچون 
مدل های فعلی تیبا و س��اینا اس��ت. از س��وی دیگر ایران خودرو نیز که انتظار 
می رفت جایگزین های جدیدی  برای 405 داش��ته باش��د کماکان بر نظر پیشین 
خود است و آنطور که پیشتر هم برخی مدیران این شرکت اعالم کرده بودند سه 
محصول در  دست تولید این شرکت ازجمله رانا،  پارس و گروه سمند با محصول 

پژو 405 جی.ال.ایکس بنزینی جایگزین می شود. 
در امت��داد توقف تولید محصوالت س��ایپا باالخره بعد از س��ایپا 132، ابتدای 
هفته مدیرعامل این خودروس��از داخلی گفت که پنجش��نبه پیشین  تولید پراید 
111 نیز متوقف ش��د و تیرم��اه نیز تولید پراید 131    به آخر خط می رس��د؛ در 
کن��ار اینها و آنطور که مدیرعامل ایران خودرو  نیز هفته گذش��ته گفت، 405 نیز 
تابس��تان  سال جاری دیگر تولید نخواهد ش��د. حال بسیاری می پرسند با خروج 
این خودرو های پرمخاطب  داخلی از گردونه تولید که به علت قیمت پایین خود 
مشتریان بسیاری دارند، جایگزین های آنها چه محصوالتی هستند. از سوی دیگر 
 برخی نیز از سرنوش��ت قیمتی این خودرو ها بعد از توقف تولیدش��ان می پرسند 
و اینکه خودرو های به صرفه بازار داخل برای قش��ر متوس��ط و  بیش از آن قش��ر 
کم برخوردار، آیا بعد از تولید نشدن ش��ان کماکان به صرف��ه باقی خواهد ماند یا 
خی��ر؟ کدام  محص��والت می روند و کدام ها در انتظار آمدنند؟ مدت هاس��ت بازار 
خودرو ایران منتظر اس��ت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو 
و سایپا تولید خودرو های قدیمی  خود را متوقف کنند و در مقابل جایگزین های 
مناس��بی به لح��اظ قیمتی و کیفیت��ی در مقابل آنها ارائه دهن��د. موضوعی که 
بخش نخس��ت آن به  تدریج در حال وقوع اس��ت و بر این اساس محصول پراید 
132 ش��رکت خودروس��ازی سایپا دی ماه  س��ال 98 از گردونه تولید کنار رفت. 

 همچنین آنطور که روز گذش��ته مدیرعامل این خودروسازی گفت آخرین تولید 
پراید 111 این ش��رکت پنجشنبه گذش��ته صورت گرفت و  بنا به گفته او پراید 
131 نیز دیگر از تیرماه  س��ال جاری تولید نخواهد شد. از سوی دیگر مدیرعامل 
ش��رکت خودروس��ازی ایران خودرو نیز  هفته گذشته گفت که محصول پژو 405 
این ش��رکت نیز در تابستان  سال جاری از مدار تولید خارج خواهد شد، هرچند 
پیش از این  قرار بود توقف تولید این خودرو در خرداد  س��ال جاری انجام ش��ود، 
اما مدیرعامل این خودروس��از داخل��ی در آخرین اظهارات خ��ود تنها به  گفتن 
تابس��تان بس��نده و از دادن تاریخ دقیق تری برای این موضوع امتناع کرده است.  
اینها همه البته بخش نخس��ت مسئله توقف تولید خودرو های پرمخاطب داخلی 
اس��ت که به نظ��ر دارد رخ می دهد، اما روی دیگر س��که،  تولی��د جایگزین های 
مناسب برای آنهاست. جایگزین هایی که نه تنها باید به لحاظ روز آمدی و کیفیت 
با محصوالت پیشین این ش��رکت  های خودروساز تفاوت کند بلکه باید به لحاظ 
قیمتی نیز جایگزین های مناس��بی برای خودرو هایی همچون پراید و نس��ل های 
قدیم��ی پژو  باش��د که به س��بب قیمت نازل خ��ود خیل عظیمی از مش��تریان 
خودرو های داخلی را به داشتن ش��ان ترغیب کرده بود.  آنطور که مس��ئوالن این 
دو خودروس��از بزرگ داخلی نیمه دوم  س��ال گذش��ته و همچنین روز های رفته 
از  س��ال جدید خبر داده اند  محصوالت جدیدی با آرم این ش��رکت ها روانه بازار 
می ش��ود؛ خودرو هایی که البته به نظر نمی رسد الزاما جایگزین های خودرو های 
از رده  خارج ش��ده این شرکت ها باشد، زیرا همگی آنها به لحاظ قیمتی بیش از 
قیمت حال حاضر خودرو های قدیمی  خواهد بود و  مخاطبان خودرو های قدیمی 
این خودرو س��ازان را حداقل از لحاظ قیمت مجاب به خرید نمی کنند.  آنطور که 
براساس خبر های غیررس��می به نظر می رسد، نظر مدیران سایپا برای جایگزین 
پراید، دیگر خودرو های در  حال تولید این ش��رکت همچون مدل های فعلی تیبا 

و س��اینا است. از س��وی دیگر ایران خودرو نیز که انتظار می رفت جایگزین های 
جدیدی  برای 405 داش��ته باش��د کماکان بر نظر پیشین خود است و آنطور که 
پیش��تر هم برخی مدیران این ش��رکت اعالم کرده بودند سه محصول در  دست 
تولید این ش��رکت ازجمله رانا،  پارس و گروه سمند با محصول پژو 405 جي.ال.

ایکس بنزینی جایگزین می ش��ود؛ محصوالتی که  همگی به لحاظ قیمتی گران تر 
از پژوی قدیمی ایران خودرو هس��تند و به لحاظ کیفیت هم اگر هم تراز نباشند 
چندان تفاوت کیفی  محسوس��ی ندارند و انتظار  مخاطبان بازار از تحول تولید و 
ارائه خودرو روز آمد و خوش قیمت بعد از توقف تولید 405 را برآورده نمی کنند. 
 البته این بدان معنا نیست که این خودروسازان محصوالت جدیدی را روانه بازار 
نمی کنند، چه آنکه براس��اس آخرین خبر های س��ایپا و  ایران خودرو از نیمه دوم 
 س��ال گذشته تا به حال، سایپا پنج محصول جدید و ایران خودرو هفت محصول 
جدی��د را ب��ه  زودی روانه بازار  خواهن��د کرد. محصوالتی مانند  k 132، س��ورن 
پ��الس، رانا پالس، 207 پانوراما با گیربکس اتوماتیک، 207 پانوراما با گیربکس 
دستی و  سمند بهینه شده ازجمله خودروهای جدید شرکت ایران خودرو به بازار 
خواهد بود که غیر از خودرو   k 132 که براساس پلتفرم  جدید تولید خواهد شد، 
مابقی از محصوالت در حال تولید اس��ت که تغییراتی روی آن اعمال شده است. 
همچنین س��ایپا شاهین،  س��ایپا  SP 100 کراس اوور، خانوادهX   200    مدل 99 
همچون کوییک 99، س��اینا 99 و تیبا 99 خودرو های جدید شرکت سایپا برای 
 س��ال  جاری  هس��تند.  تولید تمامی این خودرو های جدید در شرایطی که اغلب 
آنها قیمت های بس��یار متفاوتی از خودرو های قدیمی این خودرو س��از ها دارند و 
 انتظار بازار جایگزین های مناس��ب برای خودرو های کنار گذاشته شده حداقل به 
لحاظ قیمتی ، موضوعی است که به نظر خودرو سازان  نتوانسته یا نخواسته اند به 

آن جامه عمل بپوشانند. 

نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو از افزایش 
15درصدی قیمت خ��ودرو، ضمن توقف خرید و فروش در بازار خودرو 
خبر داد. نعمت اهلل کاشانی نس��ب در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، 
درخص��وص وضعی��ت بازار خ��ودرو طی هفته گذش��ته اظهار داش��ت: 
خری��داری در بازار وجود ندارد و در عین حال، ش��اهد افزایش 10 الی 

15درصدی قیمت خودرو در بازار بودیم.
وی افزود: فروش خودرو به روش کارتکس )حواله ای(، باالتر از قیمت 
مصوب از سوی برخی نمایندگی ها، منجر به افزایش قیمت خودروهای 

داخلی و وارداتی شده است.
نایب رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو با بیان 
اینکه قیمت خودروهای داخلی به عنوان شاخص نرخ در بازار محسوب 
می ش��ود، گف��ت: افزای��ش قیمت خودروه��ای داخلی بر قیمت س��ایر 

خودروهای داخلی و همچنین خارجی مؤثر است.
کاشانی نسب با اش��اره به افزایش قیمت 17 میلیون تومانی پژو 206 
تیپ دو در مقایس��ه با بازار ش��ب عید تصریح کرد: پژو 206 تیپ دو با 
قیم��ت 120 میلیون، تیپ 5 با قیمت 137 میلیون و پراید 67 میلیون 
تومان، افزایش قیمت 10 الی 15درصدی را در مقایسه با بازار شب عید 
تجرب��ه کردند. س��مند و تیبا نیز با افزای��ش 10 الی 12درصدی قیمت 

روبه رو شدند.
وی تصریح کرد: از میزان تقاضا در بازار، تحت تأثیر مقابله با ویروس 
کووید 19 به عنوان اولویت اصلی جامعه، کاس��ته شده و این موضوع بر 

افزایش قیمت ها نیز بی تأثیر نبوده است.
نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو درخصوص 
تأثیر آغاز به کار مراکز ش��ماره گذاری خودرو بر بازار گفت: این موضوع، 

هیچ گاه بر قیمت ها و میزان تقاضا تأثیری نداش��ته و در حال حاضر نیز 
بی تأثیر است.

کاشانی نسب یادآور شد: عالوه بر اینکه در حال حاضر، تقاضای کاذب 
در بازار خودرو وجود ندارد، شرایط برای بورس بازی نیز فراهم نیست.

وی درخصوص وضعیت بازار در هفته های آتی تاکید کرد: پیش بینی 
می ش��ود در ماه رمض��ان، آرامش بر بازار حاکم و ب��ا کاهش قیمت ها و 

همچنین تداوم توقف خرید و فروش مواجه باشیم.
نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو در پایان 
درخص��وص زمان مناس��ب خرید و ف��روش خودرو خاطرنش��ان کرد: 
ب��ازار خودرو در حال حاضر قابل پیش بینی نیس��ت، زیرا با وجود اعالم 
خودروس��ازان مبنی بر افزایش تیراژ تولید، خریداری در بازار مش��اهده 

نمی شود.

توقف تولید پراید ۱3۱ و پژو 405 در راه است

تولید پراید ۱۱۱ متوقف شد

افزایش ۱5درصدی قیمت خودرو در بازار
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امتیاز اضافه پخش آگهی در صدا و س��یما یکی از اقالم خدماتی فراهم شده 
توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. بر این اساس محصوالت 
دان��ش بنی��ان می  توانند تا 200 درصد از امتیاز اضاف��ه پخش آگهی در صدا و 

سیمای جمهوری اسالمی ایران برخوردار شوند.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخب��گان، معرفی محص��والت در صدا و س��یما 
می توان��د فرصت��ی کم نظی��ر برای ش��رکت های 
دانش بنیان فراهم کند تا محصوالت فناورانه خود 

را به جامعه مصرف موردنظرشان عرضه کنند.
براساس تفاهم صورت گرفته این امکان فراهم 
شده اس��ت تا این گونه محصوالت دانش بنیان در 
صورت معرفی از س��وی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری بتوانند از امتیاز اضافه پخش 

برخوردار شوند.
افزای��ش تولید محصوالت دانش بنیان و رش��د 
تصاعدی نی��از جامعه مصرفی به این محصوالت، 

فرصتی کم نظیر فراهم کرده اس��ت تا شرکت های دانش بنیان با استفاده از این 
خدمت بتوانند، شاهد جهش در بازاریابی و توسعه بازار محصوالت دانش بنیان 

خود باشند.

ش��رکت های دانش بنیان متقاضی، باید درخواس��ت خ��ود را طی نامه ای به 
دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تایید صالحیت ش��رکت ها و موسسات دانش بنیان 

در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال کنند.
این درخواست باید ش��امل کاالها و خدمات 
دانش بنیانی باشد که  قبال به تایید این کارگروه 

رسیده باشد.
معاون��ت علم��ی و فن��اوری پ��س از انج��ام 
محص��والت  و  ش��رکت ها  الزم،  بررس��ی های 
دانش بنیان موردنظر را طی یک نامه¬ ، به اداره 
کل بازرگانی صدا و سیما معرفی می کند. سایر 
اقدامات طبق روال موجود در صداوسیما توسط 
ش��رکت ها دنبال می شود. س��قف امتیاز اضافه 

پخش می تواند تا 200درصد افزایش یابد.
معرف��ی محص��والت دانش بنی��ان از تریبون 
پرمخاطب صدا و س��یما می تواند، روش��ی موثر 
و کارآمد ب��رای چرخش الگوریت��م مصرف در 
جامعه به س��مت محصوالت فناورانه و دانش بنیان باش��د. با رش��د بسیاری از 
شرکت های دانش بنیان این توان و ظرفیت در بسیاری از آنها ایجاد شده است 

تا محصوالت خود را به طیف وسیع تری از مخاطبین عرضه کنند.

ارائه خدمات به محققان برای پیش��برد تحقیقات کاری اس��ت که آزمایش��گاه 
پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام می دهد. این امکانات با به روزترین 
تجهیزات ایران ساخت در اختیار محققان قرار می گیرد و به تازگی این مرکز ارائه 

خدمات این حوزه را گسترده تر کرده است.
 آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران یکی از مراکزی اس��ت ک��ه با مجهزترین 
دستگاه ها تجهیز شده است. محققان برای انجام 
تحقیقات خود در حوزه پیش بالینی می توانند از 
امکانات و خدمات این آزمایشگاه استفاده کنند. 
این تجهیزات همه توسط شرکت های دانش بنیان 
ساخته شده اس��ت و با حمایت معاونت علمی و 
فناوری در اختیار این آزمایشگاه قرار گرفته است.
پس دانش بنیان ها بار دیگر با اقدام خود زمینه 
پیش��برد آزمایش و تحقیقات محققان در حوزه 
پیش بالینی را فراهم کردند. 12 آزمایشگاه در این 
مرکز با وجود دستگاه های پیشرفته به فعالیت های 

تحقیقاتی محققان کمک می کند. میکروپت یکی از آنها است که با وجود سیستم 
تصویربرداری پت پیش بالینی امکان مطالعه روی حیوانات زنده را ممکن می کند.

سیستم تصویربرداری اس��پکت حیوانی با رزولوشن باال، دستگاه میکروسی تی، 

دستگاه تصویربرداری فلورسنت سه¬ بعدی و سیستم گاما کمرای دستی برخی 
از تجهیزات ایران ساختی است که مسیر تحقیقات پیش بالینی را هموار می کند.

به تازگی نیز دس��تگاه اسکنر کروماتوگرافی الیه نازک پرتوی در این آزمایشگاه 
نصب شد. ساخت این دستگاه به عنوان ابزاری 
ب��رای تعیین درجه خلوص رادیو ش��یمیایی و 
رادیونوکلئیدی در رادیوداروها توس��ط یکی از 
ش��رکت های دانش بنیان انجام شد و با حمایت 
معاونت علمی در اختیار آزمایشگاه پیش بالینی 

قرار گرفت.
رادیوداروه��ا قب��ل از تزری��ق به بیم��ار باید 
کنت��رل کیفیت ش��وند. ای��ن موض��وع برای 
اطمین��ان از کیفیت روال پزش��کی هس��ته ای 
و اجتن��اب از پرتوگیری غیرض��روری بیمار در 
اسکن های هسته ای است. پس دستگاه »اسکنر 
کروماتوگراف��ی الیه ن��ازک پرت��وی« خلوص 
رادیوشیمیایی رادیودارو را تعیین می کند. عالوه 
بر تعیین خلوص ش��یمیایی این دس��تگاه خلوص رادیونوکلئیدی را در هر نمونه 
مشخص می کند. همچنین آنالیز کمی و کیفی ترکیبات رادیوداروها و تعیین غلظت 

درصدی اجزای رادیودارو نیز از دیگر کاربردهای این دستگاه است.

ارائه خدمات حوزه پیش بالینی به محققان گسترده تر شددانش بنیان ها تا ۲00درصد از امتیاز اضافه پخش آگهی در رسانه ملی برخوردار می شوند

دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط 
زیس��ت معاونت علمی گفت اجرای پروژه¬ه��ای الگویی مدیریت 
پایدار خاک و کش��اورزی حفاظتی، توس��عه و تروی��ج مالچ¬های 
غیرنفت��ی برای تثبیت کانون های گرد و غبار و ریزگردها، توس��عه 
و ترویج انواع بادش��کن-ها در مناطق بحرانی فرسایش��ی و راه های 
ارتباط��ی ریلی و ج��اده ای تنها نمونه ای از فناوری هایی محس��وب 

می شوند که توسعه آنها در »جهش تولید« اثرگذار است.
 ب��ه گزارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، نادرقلی ابراهیمی دبیر س��تاد توس��عه 
فناوری های آب، خشکس��الی، فرس��ایش و محیط زیس��ت معاونت 
علمی درباره توس��عه فناوری¬های این ح��وزه و اثرگذاری آن در 
»جهش تولید« گف��ت: تقویت فرهنگ کار، تالش فردی و جمعی، 
مبتنی بر ارز ¬ش های دینی در راس��تای »جهش تولید« به عنوان 
موتور محرک کش��ور برای گذر از ش��رایط سخت حاصل از جنگ 
تحمیلی اقتصادی علیه ایران، از ضرورت های اجتناب ناپذیر اس��ت. 
با تغییر و نوسانات نرخ ارز، تشدید اعمال تحریم ها، تولید در کشور 
جای��گاه واالتری پیدا کرده و مزیت ه��ای تولید داخل بیش ازپیش 

نمایان شده است.
ابراهیم��ی ادام��ه داد: چنانچه مقام معظم رهب��ری نیز فرمودند 
کش��ور ظرفی��ت تولیدی 10 براب��ر ظرفیت فعل��ی را دارد. در یک 
نگاه کلی، تأمین نیازهای جامعه، ایجاد فرصت های ش��غلی، تثبیت 
اش��تغال مفید، بهبود معیش��ت، امنیت غذایی، تقویت ارزش پول 
ملی، بهره وری بهینه از منابع، خودکفایی، توس��عه صادرات، پویایی 
اقتصاد، رش��د و ش��کوفایی اقتصاد از اهداف مه��م و نتایج »جهش 
تولی��د« به عنوان عامل اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، 

افزایش اقتدار ملی و قطع وابستگی به دشمنان است.
به گفته وی، از جمله پیش نیازهای »جهش تولید«، جهش فکری 

مس��ئوالن، جهش ف��روش و جهش اقتصاد در س��ه محور تولیدات 
رقابت پذی��ر داخل��ی، تولیدات صادرات مح��ور و تولیدات صادراتی 
جایگزین واردات، همس��و ب��ا مبانی بیانیه گام دوم انقالب اس��ت. 
از دیگ��ر پیش نیازهای »جهش تولید«، حذف اقتصاد رانتی اس��ت. 
به عنوان مثال، با حذف رانت ها، افزایش مش��ارکت عمومی در رونق 
تولی��دات کش��اورزی و صنعتی در ح��د تراز جهان��ی، می تواند اثر 

»جهش تولید« را در زندگی مردم نیز مشهود سازد.
 توسعه فناوری ها و جهش در تولید

دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط 
زیس��ت معاونت علمی با اش��اره به اینکه کلید حل مس��ائل کشور 
در »جه��ش تولید« هم��راه با برنامه و اقدام جهادی اس��ت، گفت: 
برای تحقق »جهش تولید« باید از همه ظرفیت های کشور استفاده 
کرد. به عنوان مثال صنعت هسته ای کشور می تواند نقش خود را در 
تأمین 20 هزار مگاوات برق هسته ای و همچنین در شیرین سازی 

آب دریا ایفا کند.
ابراهیمی با بیان اینکه آب مقوله بسیار مهمی در تحقق »جهش 
تولید« محس��وب می ش��ود، افزود: در این ح��وزه ضمن مدیریت و 
افزایش بهره وری منابع موجود، در راستای استحصال منابع جدید 
با توس��عه انواع فناوری ها اقدامات اساس��ی می توان انجام داد. انواع 
فرصت های فناوری حوزه های آب، خاک و محیط زیست وجود دارند 
که توس��عه فناوری آنها در جهش تولید و رش��د اقتصادی و ایجاد 
کس��ب و کارهای نوین بسیار اثرگذار هستند که می توان به اجرای 
پروژه¬ه��ای الگویی مدیریت پایدار خاک و کش��اورزی حفاظتی، 
توس��عه و ترویج مالچ¬های غیرنفت��ی برای تثبیت کانون های گرد 
و غبار و ریزگردها، توس��عه و ترویج انواع بادش��کن¬ها در مناطق 
بحرانی فرسایش��ی و راه ه��ای ارتباطی ریلی و ج��اده ای و تدوین 

کتابخانه طیفی خاک¬های ایران اشاره کرد.

کارخانه نوآوری از دل ظرفیت های فراموش شده شهری متولد 
ش��د. ظرفیت های بالاس��تفاده ای که می توانند منش��أ اثری در 
تحوالت فناورانه کش��ور باشند. یکی از این ظرفیت های فراموش 
ش��ده ای که قرار است در دل زیس��ت بوم فناوری و نوآوری گل 
کنند و به کار بیایند، پتانسیل های کنار گذاشته شده بالاستفاده 

حمل ونقل ریلی است.
 ظرفیت هایی که می توانند به تحوالت فناورانه ای بدل شوند و 
حمل ونقل ریلی کشور را با به کارگیری همه داشته هایش توسعه 
دهند. ظرفیت های بالاس��تفاده حمل ونقل ریلی نقشی تاثیرگذار 
در توس��عه حمل بار در کش��ور دارند. همی��ن موضوع هم گروه 
ریلی س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیش��رفته 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری را بر آن داشت تا این 

ظرفیت ها را شناسایی و به بخش حمل بار تزریق کند.
یکی از مسائل مهم در افزایش اثربخشی ناوگان عمومی کشور، 
بررس��ی می��زان بهره ب��رداری از ظرفیت ه��ا و برنامه ریزی برای 
استفاده بیش��تر از آنها است. قرار بر این است که این ظرفیت ها 
با کمک دیگر دس��تگاه های ذی ربط شناس��ایی و مورد استفاده 

قرار گیرند.
ظرفیت های زیادی که به دلیل نبود زیرس��اخت های مناسب و 
ش��رایط خاصی که برای حمل برخی از بارها باید در نظر گرفته 
ش��ود، بالاس��تفاده مانده اند. به همین دلیل گ��روه ریلی معاونت 
علمی و فناوری با مشارکت بازیگران این حوزه وارد عمل شده و 
با شناس��ایی ظرفیت های جامانده حمل و نقل ریلی آنها را برای 

توسعه حمل بار در کشور به کار می بندد.

 ظرفیت های بالاستفاده حمل ونقل ریلی کشور
شکوفا می شود

انویدی��ا تاریخ دقیق برگزاری کنفران��س GTC 2020 را اعالم کرد. گفته می ش��ود این کنفرانس 
به طور ویژه روی نس��ل بعدی معماری کارت های گرافیک این ش��رکت ب��ا کدنام Ampere متمرکز 

است.
ب��ه گزارش زومیت، انویدیا چند هفته پیش در اطالعیه ای اعالم کرد برگزاری GTC 2020 در پی 
 ،2020 GTC همه گیری ویروس کرونا لغو ش��ده اس��ت. حال در فاصله  چند هفته پس از لغو رسمی
تاریخ جدید برگزاری آن اعالم ش��ده اس��ت. بر  این  اس��اس، انویدیا قصد دارد GTC 2020 را 14 مه 

2020 )25 اردیبهشت 1399( به  صورت آنالین برگزار کند.
انویدیا  هنگام مش��خص کردن تاریخ برگزاری GTC 2020 از عبارت Get Amped استفاده کرد. 
این کار به صورت تلویحی تأیید می کند انویدیا قصد دارد در GTC 2020 به صورت ویژه نسل بعدی 
معم��اری کارت های گرافیک خود با کدنام امپ��ر )Ampere( را معرفی کند. انویدیا به وضوح هیجان 
زیادی برای برگزاری کنفرانس GTC 2020 و معرفی جدیدترین دستاوردهایش دارد؛ به همین  دلیل، 
نتوانسته با لغو کامل آن کنار بیاید. ازاین رو، تیم سبز تصمیم گرفته است تاریخ جدیدی برای برگزاری 

آن به صورت آنالین مشخص کند.
GTC در ابتدا قرار بود اواخر مارس برگزار ش��ود، اما انویدیا ابتدا مجبور ش��د آن را به طور کلی لغو 
کند و سپس به حالت آنالین درآورد. بااین همه، این کارها نیز کافی نبودند و درنهایت دیدیم برگزاری 
GTC تا تاریخی نامش��خص به تعویق افتاد. خوشبختانه تأخیر در برگزاری GTC 2020 چندان زیاد 
نبود و اکنون برای 25 اردیبهش��ت تعیین ش��ده است. این یعنی فقط چند هفته تا برگزاری کنفرانس 

بسیار مهم انویدیا فاصله داریم. 

انویدیا با استفاده از عبارت Get Amped تالش کرده است به صورت غیرمستقیم کاربران را برای 
معرفی کامل معماری امپر آماده کند، اما هنوزهم نمی توانیم با اطمینان از این موضوع سخن بگوییم. 
امپر فعال کدنام معماری جدید است و احتمال دارد انویدیا برای این معماری از هر نام دیگری استفاده 
کند. این شرکت پیش تر سابقه  چنین کاری را داشته؛ زیرا در ابتدا نامی خاص برای معماری کارت های 
گرافیک س��ری GTX 800 اعالم کرده بود، اما خبرگزاری ها بعدا مدعی ش��دند انویدیا این نام را در 
فاصله  نه چندان زیاد تا رونمایی رس��می عوض کرده اس��ت. با همه اینها مطمئنیم انویدیا برنامه های 

بزرگی برای رویداد GTC 2020 تدارک دیده و قصد دارد اخبار مهمی در آن اعالم کند.
جنس��ن هوانگ، مدیرعامل و بنیان گذار انویدیا، در چند وقت اخیر روی اس��تیج حضور پیدا نکرده 
اس��ت تا محصوالت جدیدی معرفی کند. تجربه نش��ان می دهد هوانگ فقط زمانی روی استیج می آید 
که انویدیا اخباری بس��یار مهم برای به اشتراک گذاشتن با رسانه ها داشته باشد. براساس اعالم رسمی، 
مدیرعامل انویدیا قرار اس��ت ش��خصا مراس��م GTC 2020 را برگزار کند بنابراین، باید در کنفرانس 

امسال منتظر انتشار اخباری مهم باشیم.
در بیانیه  مطبوعاتی انویدیا، گفته شده است کاربران باید خودشان را برای جدیدترین دستاوردهای 
انقالب��ی در حوزه ه��وش مصنوعی، یادگیری عمی��ق، خودروهای خودران، روباتی��ک و پردازش های 
گرافیکی پیش��رفته آماده کنند. طبق اعالم رس��می، کنفرانس آنالین GTC 2020 قرار اس��ت کامال 
رایگان ازطریق یوتیوب پخش شود. این کنفرانس 25 اردیبهشت 1399 ساعت 17:30 به وقت تهران 

ازطریق کانال رسمی انویدیا در یوتیوب برگزار خواهد شد.
در بخش��ی از اطالعیه انویدیا آمده اس��ت جنسن هوانگ قصد دارد در این رویداد درباره  جدیدترین 

 رونق کسب و کارهای حوزه آب
به »جهش تولید« می انجامد

تاریخ برگزاری کنفرانس GTC 2020 انویدیا اعالم شد

دریچــه

برگ��زاری آزم��ون یک��ی از فعالیت های��ی اس��ت که ب��ه باالرفتن کیفی��ت خدمات 
آزمایش��گاهی در کشور منجر می ش��ود. این آزمون ها با حدود 12 هزار و 500 دستگاه 
موجود در شبکه انجام می گیرد. مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری با اشاره به این مطلب، بر ظرفیت باالی شبکه برای برگزاری آزمون های 

علمی تاکید کرد.
در طول س��ال تجهیزات آزمایش��گاهی زیادی توسط دانش��گاه ها، بخش خصوصی و 
پژوهش��گاه ها خریداری می ش��ود که از همه این تجهیزات استفاده نمی  شود. تجهیزات 
خریداری ش��ده به دلیل عدم دانش کافی نیروی انس��انی، نبود بازار و غیره بالاستفاده 

می مانند.

50 هزار نوع آزمون آزمایشگاهی 
برگزار می کنیم

دوشنبه
8 اردیبهشت 1399

شماره 1531
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رویدادهای رقابت محور استارت آپی نقشی عمده در رونق و گسترش زیست 
بوم دانش بنیان کش��ور ایفا می کند. برای نخستین بار در طول 6 سال گذشته، 
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا، وقفه ای نس��بتاً طوالنی مدت در این رقابت ها به 

وجود آمد. با اوج گیری رقابت های اینوتکس پیچ، 
ظاه��راً این بخش از فعالیت های زیس��ت بوم نیز 
از رکود خارج ش��ده است. س��االنه صدها رویداد 
اس��تارت آپی با هدف ترویج کارآفرینی و فناوری 
در کشور برگزار می ش��ود، تعداد قابل توجهی از 
این رویدادها توسط واحدهای وابسته به معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، شتابدهنده ها، 
پارک ه��ای علم و فن��اوری، مراکز ن��وآوری و ... 

برگزار می شود.
ای��ن رویدادها با تهیی��ج روحیه رقابت و ایجاد 
پویای��ی و نش��اط در می��ان ن��وآوران و تیم های 
اس��تارت آپی، نقش موثری در حرکت رو به جلو 
کل زیس��ت بوم و تزریق افکار و ایده های نو ایفا 

می کن��د. پ��س از همه گیری ویروس کووید 19 این رقابت ه��ا نیز از اثرات این 
بیماری مصون نماند و ناچار تعطیل شدند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تکیه بر دانسته های شرکت های 

دانش بنیان، اولین ارگان اجرایی کش��ور بود که به ش��کل گسترده و نظام مند 
کلی��ه رویدادها و اجتماعات خ��ود را از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل 

کرد.
رقابت های اس��تانی اینوتک��س پیچ از جمله 
این رویدادها است که برای رعایت پروتکل های 

بهداشتی به فضای مجازی منتقل شد.  
دبیرخان��ه ای��ن روی��داد ب��ا بررس��ی اولیه 
استارت آپ هایی که برای شرکت در این رقابت 
آنالین درخواست داده بودند، در نهایت 13 تیم 

را واجد شرکت در این رویداد دانست.
روی��داد اینوتکس پیچ رویداد ب��زرگ رقابتی 
بین استارت آپ هاست که خود از چندین بخش 
مختلف تشکیل ش��ده است. در مرحله نخست 
اس��تارت آپ  ها به صورت آنالین داوری ش��ده و 
از استارت آپ های منتخب برای رقابت حضوری 
در مقابل سرمایه گذاران دعوت به عمل می آید. 
در این مرحله از رقابت که در استان های مختلف برگزار می شود، ابتدا تیم های 
اس��تارت آپی درخصوص نحوه ارائه به س��رمایه گذار آموزش دیده و در ادامه در 

حضور سرمایه گذاران محلی، به معرفی ایده یا محصول خود می پردازند.

ایران کشوری نفتخیز است؛ کشوری با منابع عظیم نفت و گاز که سال ها است 
بار اقتصادی کش��ور را به دوش می کش��ند، اما با شکل گیری زیست بوم فناوری و 
نوآوری اقتصاد کشور به سمت خالقیت ها و نوآوری های متخصصان چرخید. همین 

متخصصان هم با تولید و بومی سازی تجهیزات این 
صنعت به خودکفایی آن کمک کردند. متخصصانی 
که برخالف جریان ش��ایع مهاجرت منابع مستعد 
انسانی حرکت کرده، ماندند و ثابت کردند که چیزی 

از کشورهای تراز اول دنیا در این حوزه کم ندارند.
نیاز به کاهش خام فروش��ی و ایجاد ارزش افزوده 
در راس��تای تحقق درآمدهای مورد نیاز برای اداره 
کش��ور، کاهش آلودگی های ناش��ی از فرآیندهای 
تولید انرژی و سوخت رایج کشور و به طور خالصه 
نیازهای روزافزون بدون پاسخ مانده در حوزه کنترل 
هوشمند سیاالت، یک شرکت دانش بنیان  با کمک 
25 نف��ر از متخصصان کش��ور را مصمم ب��ه ارائه 

راهکارهای بومی در این حوزه کرد.
بنا به گفته محمد گلستانه، مدیرعامل این شرکت، در ابتدا با مهندسی معکوس، 
تأمین قطعات یدکی و برخی تجهیزات در سال 1391 صورت گرفت و از سال 96 
با تس��لط به دانش طراحی، بدون نیاز به هرگونه نمونه و صرفا براساس دیتاشیت 

متقاضی، تجهیز کامل قابل ارائه به مش��تری است. وی ادامه داد: گروه سازندگان 
صنعت اسپادانا »GSSE« با بهره مندی از پرسنل کارآزموده، نرم افزارهای پیشرفته 
طراحی و شبیه س��ازی روز و دستگاه های مدرن CNC به صورت دانش بنیان در 
زمینه طراحی و ساخت انواع کنترل ولو و شیرآالت 
ایمنی فعالیت می  کند. طراحی و تولید کنترل ولو 
 Globe  ،)Triple & Quadمدل ه��ای در 
Offset(   Butterfly و Ball ، انواع رگوالتور با 
عملگر مستقیم و پایلوت دار، شیرآالت ایمنی فشار 
و خأل و دما، ش��یرآالت قط��ع و وصل اضطراری؛ 
بدون محدودیت در س��ایز، کالس فشار و شرایط 
فرآیندی از جمله محصوالت تولیدی این شرکت 
است. این محصوالت با کیفیت بسیار باالیی تولید 
می شود به گونه ای که مدیرعامل شرکت، معتقد 
است توانسته اند رقبای بین المللی خود را در این 
عرصه پش��ت سر بگذارند و با محصوالت تولیدی 

خود رضایت مشتریان شان را کسب کنند.
ای��ن فعال دانش بنیانی ادامه داد: برخی محصوالت ش��رکت ما در کش��ور هیچ 
رقیبی ندارد و سال هاس��ت که در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاهی مورد 

استفاده قرار می گیرند.

شیرآالت پیشرفته و هوشمند ایرانی به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تزریق شدرقابت های استارت آپی رونق می گیرد

اکسیژن درمانی یکی از نیازهای بیماران مبتال به کرونا است. از آنجا که 
در این بیماران ریه ها توانایی رساندن اکسیژن به خون را از دست می دهند، 
پس اکسیژن درمانی راهکاری برای رفع نیاز اکسیژن خون است. با شیوع 

کرونا در کشور نیاز بیماران به درمان با محصولی دانش بنیان رفع شد.
 جمع��ی از متخصصان حوزه پزش��کی و مهندس��ی در یک ش��رکت 
دانش بنی��ان کن��ار یگدیگر ق��رار گرفته اند و موفق به طراحی و س��اخت 
تجهیزات کمک تنفسی شدند. اقدامی که منجر به بومی سازی دستگاه های 
اکسیژن س��از در کش��ور ش��د. تولید این دس��تگاه در بحران کرونا بسیار 

کمک کننده و اثرگذار بود.
عل��ی ابراهیمی مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان نفس ی��ار طب گفت: 
»اکسیژن ساز« محصول دانش بنیان این شرکت است. در شرایطی که به 
علت بیماری ریه قدرت تامین اکسیژن خون را ندارد با کمک این دستگاه 
می توان خلوص اکسیژن ریه را باال برد. این دستگاه انواع خانگی، مرکزی 

و پرتابل را دارد.
ابراهیم��ی ادامه داد: یکی از کاربردهای مهم دس��تگاه اکسیژن س��ازی 
خانگی را در زمان شیوع کرونا در کشور مشاهده کردیم. بسیاری از بیماران 

با یک دوره اکس��یژن درمانی بهبود می یابند و این مرحله را با دس��تگاه 
اکسیژن رسان خانگی می توانند طی کنند. در این صورت نیازی به مراجعه 
به بیمارستان و پر شدن تخت های آن نیست. البته با این اقدام فرد بیمار 

نیز از تماس با عفونت های بیمارستانی دور می ماند.
وی همچنی��ن بیان کرد: در بیماران حاد و مزم��ن ریوی و افرادی که 
نارس��ایی قلبی دارند، نیاز به اکسیژن در آنها با این دستگاه رفع می شود. 
همچنین در مواردی که سرطان بافت های بسیاری را در بدن درگیر کرده 
اس��ت و نیاز به اکسیژن درمانی وجود دارد با کمک این دستگاه می توان 
مش��کل را رفع کرد. ابراهیمی با اش��اره به فناوری پیش��رفته ای که برای 
س��اخت دستگاه نیاز است، گفت: بومی  سازی فناوری PSA یا جداسازی 
گازها براساس الک مولکولی با حمایت معاونت علمی و فناوری انجام شد 
و با بومی س��ازی این فناوری پیشرفته س��اخت دستگاه های اکسیژن ساز 
نیز محقق ش��د. این فناوری یکی از فناوری های مهمی بود که در لیست 
تحریم ها قرار داشت. اکنون به علت تولید داخل واردات آن ممنوع است و 
اهمیت آن از آنجا است که بیماران بسیاری با شیوع کرونا در کشور از این 

دستگاه استفاده کردند و تولیدمان افزایش داشت.

انویدیا با استفاده از عبارت Get Amped تالش کرده است به صورت غیرمستقیم کاربران را برای 
معرفی کامل معماری امپر آماده کند، اما هنوزهم نمی توانیم با اطمینان از این موضوع سخن بگوییم. 
امپر فعال کدنام معماری جدید است و احتمال دارد انویدیا برای این معماری از هر نام دیگری استفاده 
کند. این شرکت پیش تر سابقه  چنین کاری را داشته؛ زیرا در ابتدا نامی خاص برای معماری کارت های 
گرافیک س��ری GTX 800 اعالم کرده بود، اما خبرگزاری ها بعدا مدعی ش��دند انویدیا این نام را در 
فاصله  نه چندان زیاد تا رونمایی رس��می عوض کرده اس��ت. با همه اینها مطمئنیم انویدیا برنامه های 

بزرگی برای رویداد GTC 2020 تدارک دیده و قصد دارد اخبار مهمی در آن اعالم کند.
جنس��ن هوانگ، مدیرعامل و بنیان گذار انویدیا، در چند وقت اخیر روی اس��تیج حضور پیدا نکرده 
اس��ت تا محصوالت جدیدی معرفی کند. تجربه نش��ان می دهد هوانگ فقط زمانی روی استیج می آید 
که انویدیا اخباری بس��یار مهم برای به اشتراک گذاشتن با رسانه ها داشته باشد. براساس اعالم رسمی، 
مدیرعامل انویدیا قرار اس��ت ش��خصا مراس��م GTC 2020 را برگزار کند بنابراین، باید در کنفرانس 

امسال منتظر انتشار اخباری مهم باشیم.
در بیانیه  مطبوعاتی انویدیا، گفته شده است کاربران باید خودشان را برای جدیدترین دستاوردهای 
انقالب��ی در حوزه ه��وش مصنوعی، یادگیری عمی��ق، خودروهای خودران، روباتی��ک و پردازش های 
گرافیکی پیش��رفته آماده کنند. طبق اعالم رس��می، کنفرانس آنالین GTC 2020 قرار اس��ت کامال 
رایگان ازطریق یوتیوب پخش شود. این کنفرانس 25 اردیبهشت 1399 ساعت 17:30 به وقت تهران 

ازطریق کانال رسمی انویدیا در یوتیوب برگزار خواهد شد.
در بخش��ی از اطالعیه انویدیا آمده اس��ت جنسن هوانگ قصد دارد در این رویداد درباره  جدیدترین 

نوآوری ه��ای انویدی��ا در حوزه  هوش مصنوعی، رایانش با کارایی چش��مگیر، علوم داده، ماش��ین های 
خودمختار، مراقبت های بهداش��تی و گرافیک صحبت کند. نطق اصلی GTC 2020 قرار نیست زنده 

باشد و درواقع، جنسن هوانگ اخبار یادشده را در قالب ویدئویی ضبط شده اعالم خواهد کرد. 
کووی��د 19 برگ��زاری GTC را به صورت حضوری لغو کرد، اما ش��کی نداریم مراس��م امس��ال قرار 
اس��ت از لحاظ تعداد شرکت کننده بزرگ ترین مراس��م GTC در چند سال اخیر باشد. تا چند هفته 
آینده، تمامی نگاه ها به انویدیا معطوف خواهند ش��د تا ببینیم این شرکت شناخته شده و محبوب چه 
برنامه هایی برای کاربران تدارک دیده اس��ت. گفته می ش��ود تیم س��بز قصد دارد در مراسم یادشده، 

کارت های گرافیک امپر را معرفی کند که احتماال با اتکا بر لیتوگرافی هفت نانومتری تولید شده اند.
این نخستین بار نیست که انویدیا می گوید برنامه هایی ویژه برای رویداد GTC 2020 دارد. پیش تر 
در فوریه، جنسن هوانگ گفته بود از تماشای مراسم امسال مأیوس نخواهید شد. این یعنی مدیرعامل 
انویدیا اطمینان دارد کنفرانس امس��ال می تواند رضایت کاربران را به همراه داش��ته باشد. در سال های 
 GTC اخی��ر، هوانگ همواره وعده هایی حقیقی داده اس��ت؛ به همین  دلیل، بای��د انتظارات مان را از

امسال افزایش دهیم.
به احتمال بس��یار زیاد، نخس��تین نس��ل از پردازنده های گرافیکی مبتنی بر معم��اری امپر که طبق 
شایعه ها معرفی آنها برای GTC 2020 تعیین شده است، از نوع پردازنده های گرافیکی سرور خواهند 
بود. تجربه نشان داده است انویدیا نخستین مدل از کارت های مبتنی بر معماری جدید را معموال برای 
کاربران عادی در دس��ترس قرار نمی دهد، اما هیچ چیز غیرممکن نیس��ت و ش��اید انویدیا قصد داشته 

باشد امسال به  روشی متفاوت عمل کند. 

اکسیژن با محصولی دانش بنیان به مبتالیان کرونا رسید

تاریخ برگزاری کنفرانس GTC 2020 انویدیا اعالم شد

یادداشـت

فراخوان های مختلفی از س��وی ستادهای توسعه فناوری و بخش های مختلف مرتبط 
با معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای پاس��خ به نیازهای فناورانه منتش��ر 
می ش��ود. هدف از این فراخوان ها ایجاد ارتباط میان ش��رکت های دانش بنیان و فناور و 

صنایع بزرگ نیازمند این فناوری است.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
فراخوان های منتشرشده از سوی ستادهای توسعه فناوری و یا مراکز وابسته به معاونت 
علم��ی و فن��اوری، معموالً یک یا چند نیاز فناورانه را جهت یافتن پاس��خی فناورانه به 

شرکت های دانش بنیان و فناور فعال در آن عرصه، عرضه می کند.
این مس��ئله می تواند فرآیند، رفع چالش های صنعت��ی و تولیدی به کمک فناوری را 

تسهیل بخشد.

فراخوان؛ به نیازهای فناورانه حوزه صنایع 
مواد شیمیایی پاسخ داده می  شود



بازاریابی در ش��رایط ناپایدار شیوع ویروس کرونا دشواری های بسیار زیادی دارد. 
اغلب کس��ب و کارها مدت زمان زیادی تعطیل بوده اند. اکنون نیز صاحبان کسب و 
کار با تردیدهای بسیار زیادی کسب و کارشان را شروع کرده اند. اگر شما در زمینه 
مدیریت کسب و کارهای کوچک فعالیت دارید، چالش های پیش روی تان بیشتر هم 
خواهد بود. برندهای بزرگ به دلیل برخورداری از بودجه های فراوان به طور معمول 
احس��اس خطر کمتری در شرایط اضطراری دارند. مشکل اساسی کسب و کارهای 
کوچک محدودیت بودجه و نیاز به ادامه فعالیت در سریع ترین زمان ممکن است. 

بازاریابی در کس��ب و کارهای کوچک همیش��ه همراه با جذابیت و ایده پردازی 
خالقانه است. این امر در شرایط بروز ویروس کرونا موجب ایجاد چالش هایی برای 
صاحبان کس��ب و کار ش��ده اس��ت. بدون  تردید مدیریت کس��ب و کار در چنین 
شرایطی دشواری های خاص خود را دارد. بازاریابی برای فروش محصوالت در شرایط 
کنونی به دلیل کاهش ش��دید قدرت مالی مش��تریان در بازارهای مختلف سخت 
شده است. همچنین وضعیت برندهایی که محصوالتی به جز حوزه بهداشت تولید 
می کنند، در راستای جلب نظر مشتریان پیچیده است. ما در این مقاله راهکارهای 

بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک در دوران شیوع کرونا را بررسی می کنیم. 
منابع اصلی ما در این مقاله ش��امل س��مینار آنالین برخ��ی از مدیران بازاریابی 
مشهور جهان شامل کاتلین ماران و نیل پرکین است. هر دو این افراد بازاریاب های 
کارکش��ته ای محس��وب می ش��وند. کاتلین نای��ب رئیس بخش بازاریابی ش��رکت 
Diverse Customer Segment اس��ت. نیل نیز کارشناس ارشد بازاریابی در 
حوزه های دیجیتال و فناوری های نوین محس��وب می ش��ود. ما در ادامه به بررسی 

نکات مدنظر آنها در زمینه بازاریابی در شرایط شیوع کرونا خواهیم پرداخت. 
۱. فهم چالش پیش روی مشتریان

پیش از ش��روع تالش برای بازاریابی در چنین ش��رایطی باید درک مناس��بی از 
وضعیت مشتریان داشته باشیم. برند ما تنها سازمان متضرر از شرایط کنونی نیست. 
بس��یاری از افراد به دلیل نوس��انات بازار از کار بیکار شده اند. شاید در نگاه نخست 
ای��ن وضعیت موقتی باش��د، اما برای کارمندان عادی و حتی کارآفرینان مس��تقل 
شرایط بسیار خطرناک محسوب می شود. هدف اصلی برندها در شرایط کنونی حل 
مشکالت مشتریان است. نخستین گام برای حل مشکالت مشتریان ایجاد رابطه ای 
نزدیک با آنهاس��ت. هیچ برندی بدون ایجاد رابطه ای پایدار با مشتریان امکان حل 
و فصل مش��کالت آنها را ندارد بنابراین پی��ش از پرداختن به طراحی کمپین های 

بازاریابی دست کم گفت وگویی کوتاه با مشتریان تان داشته باشید. 
اغلب برندها در زمینه بازاریابی در شرایط اضطراری نوعی عجله بیهوده دارند. این 
امر ناشی از تالش برای جلب نظر مشتریان در سریع ترین زمان ممکن است. شاید 
تولید کمپین در کوتاه ترین زمان جذاب به نظر برسد، اما بدون استفاده از محتوای 
جذاب امکان جلب نظر مخاطب هدف وجود نخواهد داشت. براساس اظهارنظر نیل، 
هر برندی باید اطالعات دقیقی درباره وضعیت مش��تریانش داشته باشد. این امر به 
آنها در راستای تعامل سازنده با مشتریان در زمان های بحرانی کمک خواهد کرد. 

امروزه انتظارات مش��تریان از برندها به ش��دت افزایش پیدا کرده است بنابراین 
صرف ارائه خدمات مناس��ب با هزینه پایین برای جلب نظر پایدار مش��تریان کافی 
نخواهد بود. برندهای موفق در زمینه تعامل مداوم با مشتریان همیشه پیش از بیان 
رسمی نظرات آنها امکان جلب نظرشان را داشته اند. این امر شامل شناخت نیازهای 
مشتریان پیش از هر برند دیگری است. اگر نیاز مشتریان ما از سوی یک برند دیگر 
مورد شناس��ایی و حل و فصل قرار گیرد، میزان اعتماد آنها به ما کم خواهد ش��د 
بنابراین طرح های نظرخواهی و سنجش مداوم سلیقه مشتریان باید در دستور کار 

هر برندی قرار گیرد. 
۲. یادگیری مهارت های ارتباط با مشتریان تازه

وقتی شرایط بحرانی است، معنای روشن آن نیاز به تغییر شرایط فعالیت از سوی 
ما خواهد بود. برخی از برندها در شرایط بحرانی درست مانند حالت عادی فعالیت 
می کنند. این امر ناشی از عدم توجه آنها به ضرورت تغییر رویکرد در شرایط بحرانی 
است. مشتریان در شرایط شیوع ویروس کرونا نیازها و انتظارات متفاوتی از مشتریان 
دارند بنابراین ادامه فعالیت برند ما به صورت عادی هرگز گزینه مناسبی نخواهد بود. 
برخ��ی از برنده��ای بزرگ در زمینه تولید خودرو در ب��ازار ایاالت متحده و اروپا 
در طول ده های گذش��ته خط تولیدش��ان را به کارهای متفاوت اختصاص داده اند. 
مهم ترین کارها در این میان تولید ماس��ک و محصوالت بهداش��تی است. این امر 
جهت گیری کامال درستی از سوی برندها محسوب می شود. راه اندازی کمپین های 
بازاریاب��ی برای اطالع رس��انی درباره چنی��ن تغییراتی امری ض��روری برای برندها 
محسوب می شود. مشتریان هیچ گاه برندهایی که در شرایط دشوار کنارشان بوده اند، 

فراموش نخواهند کرد. 
ایجاد تغییرات در فرآیند بازاریابی و تعامل با مش��تریان در شرایط بحرانی کرونا 
امر ضروری محس��وب می شود. در این میان برخی از برندها فقط به فکر مشتریان 
وفادارش��ان هستند. این امر موجب ناتوانی برندها در زمینه تعامل با مشتریان تازه 
خواهد شد. کسب و کار ما باید در هر شرایطی آماده تعامل با مشتریان تازه باشد. 
در غیر این صورت امکان توس��عه مداوم دامنه مشتریان از دست می رود. ماران در 
این زمینه بر روی شناخت درست ترندهای بازاریابی در شرایط بحرانی تاکید دارد. 

ما باید توانایی باالیی در زمینه تغییر گفتمان بازاریابی مان در وضعیت های بحرانی 
داش��ته باش��یم. این امر شامل بررس��ی دقیق وضعیت بازار و تالش برای سازگاری 

هرچه بهتر با این شرایط است. 
بدون تردید س��لیقه و نیازهای مش��تریان در دوران بحران کرونا از حالت عادی 
متف��اوت خواه��د بود. توجه به این نکت��ه امکان ایجاد تغیی��رات مثبت در فرآیند 
بازاریاب��ی برندها را ایجاد خواهد کرد. ای��راد اصلی اغلب برندها عدم توجه به نحوه 
رفتار مشتریان در شرایط بحرانی است. این امر ما را به سوی نکته ای دیگر رهنمون 

خواهد کرد. 
3. ارزیابی وضعیت مشتریان

بازاریابی تاثیرگذار بدون ارزیابی دقیق وضعیت مشتریان امکان ناپذیر است. یکی 
از ترندهای کاربردی در حوزه بازاریابی شخصی سازی محتوا برای کاربران است. این 
امر به ایجاد تعامل س��ازنده میان مش��تریان و برند کمک می کند. هرچه یک برند 
توانایی بیش��تری برای جلب نظر مشتریان در حالت فوق العاده داشته باشد، میزان 

ماندگاری اش در ذهن آنها افزایش خواهد یافت. 
یکی از اش��تباهات رایج برندها در زمینه بازاریابی تلقی مش��تریان به عنوان یک 
گروه همبسته با سطح نیازهای یکسان است. این دیدگاه اغلب مانع فعالیت مناسب 
برندها در حوزه بازاریابی می شود. وقتی ما تفاوت سلیقه ها در میان مشتریان را به 
رس��میت بشناسیم، امکان شخصی س��ازی محتوای بازاریابی فراهم خواهد شد. به 
عنوان مثال، برخی از مشتریان با توجه به موج بیکاری بیشتر به سطح قیمت پایین 
محص��والت توجه خواهند کرد، ب��ا این حال گروه دیگری به کیفیت محصوالت در 
شرایط کنونی توجه دارند. ایجاد تعادل در ارائه خدمات به هر دو گروه مشتریان در 
وضعیت کنونی اهمیت بس��یار زیادی دارد. در غیر این صورت ما امکان جلب نظر 

مشتریان به صورت پیوسته را نخواهیم داشت. 
4. اطالع رسانی درست درباره تمام تغییرات

بدون تردید کسب و کارها در شرایط بحران کرونا تغییرات در نحوه فعالیت شان 
ایجاد می کنند. نکته مهم در این میان اطالع رس��انی درس��ت به مش��تریان درباره 
تغییرات کسب و کارمان است. در غیر این صورت امکان ادامه تعامل سازنده با آنها 
را نخواهیم داشت. مشتریان در شرایط کنونی نیاز به اطالع دقیق از وضعیت برندها 
دارند و هرگونه اقدام ناگهانی در چنین ش��رایطی موجب واکنش س��ریع مشتریان 
خواهد شد. برخی از برندها در شرایط کنونی اقدام به تعطیلی موقت یا تعدیل نیرو 
کرده اند. این نکته اهمیت بس��یار زیادی دارد. اگر ما به خوبی درباره وضعیت پیش 
رو با مش��تریان صحبت نکنیم، امکان جلب حمایت ش��ان برای اقدامات مان فراهم 

نخواهد شد. 
نکته جالب درباره وضعیت برندهای بزرگ در ش��رایط کنونی عالقه آنها به جلب 
همکاری مشتریان ش��ان اس��ت. بر این اس��اس برخی از برندهای بزرگ در زمینه 
راه اندازی خط تولید ماسک برای مراکز درمانی از مشتریان شان دعوت به همکاری 
کرده اند. چنین شرایطی وضعیت ارتباط میان برندها و مشتریان را به شدت بهبود 
می بخش��د. بدون تردید تجربه همکاری با یک برند برای تولید ماسک یا تجهیزات 

بهداشتی هرگز از ذهن مشتریان پاک نخواهد شد. 
پوش��ش رسانه ای همکاری برند با مش��تریان اهمیت باالیی دارد. شاید برخی از 
برندها در شرایط عادی اقدام به همکاری با مشتریان کنند، اما اهمیت شرایط کنونی 
پوشش بازاریابی ماجرا را دوچندان می سازد. همانطور که اشاره شد، اکنون مشتریان 
انتظارات بسیار زیادی از برندها دارد. این امر موجب افزایش تمایل برندها برای تولید 
محتوای بازاریابی شده است. هرچه محتوای بازاریابی کنونی برندها ارتباط بیشتری 
به بحران کرونا داشته باشد، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف افزایش خواهد 

یافت. بررسی بیشتر این مسئله در بخش بعدی مورد توجه قرار می گیرد.
5. تولید محتوای ارزشمند برای مشتریان

تولید محتوای ارزشمند برای جلب نظر مشتریان امر عجیبی محسوب نمی شود. 
تمام برندها برای کس��ب موفقیت در حوزه بازاریاب��ی باید به دنبال تولید محتوای 
ج��ذاب برای مخاطب هدف باش��ند. براس��اس اظهارنظر نیل، در ش��رایط کنونی 
مش��تریان و برنده��ا به یک اندازه زی��ر ذره بین  قرار دارند. ای��ن به معنای اهمیت 
روزافزون تمام فعالیت های برندها در ش��رایط کنونی است بنابراین ما باید جلوه ای 

جذاب از برندمان برای مشتریان ارائه دهیم. 
یک��ی از نکات مهم برای تاکید در کمپین های بازاریابی ارائه اطالعات درس��ت و 
معتبر به مشتریان است. بسیاری از افراد در شرایط کنونی منبع اطالعاتی درستی 
ندارند. فعالیت برندها برای ارائه اطالعات مناس��ب در شرایط کنونی اهمیت باالیی 
خواهد داشت. اگر کاربران به اطالعات کمپین بازاریابی ما اعتماد پیدا کنند، امکان 

استفاده از آن در دوران پساکرونا نیز وجود خواهد داشت. 
بدترین نوع فعالیت بازاریابی در ش��رایط کنونی دامن زدن به ش��ایعات اس��ت. 
بنابراین پیش از اظهارنظر درباره شرایط کنونی با تولید محتوای بازاریابی نسبت به 
صحت اطالعات تان آگاهی کسب کنید. در غیر این صورت شاید واکنش مشتریان 

به کمپین تان بیش از اندازه نامناسب باشد. 
6. ضرورت پاسخگویی به پرسش های خاص

آیا شما به دنبال بقای برندتان در شرایط دشوار کنونی هستید؟ بدون شک تمام 
برنده��ا چنین انگیزه ای دارند. در این صورت ما باید ب��ه دنبال راهکاری برای ارائه 
اطالعات موردنیاز به مش��تریان باشیم. گاهی اوقات پرسش های مشتریان در حوزه 
تخصصی کس��ب و کار ما قرار دارد. در این صورت پاس��خگویی س��ریع و دقیق به 

پرسش های موردنظر اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. 
برخی از برندها در ش��رایط عادی به تمام پرس��ش های کاربران در ش��بکه های 
اجتماعی پاس��خ می دهند. بدون تردید این جهت گیری همراه با مزیت های بسیار 
زی��ادی خواهد بود، با این حال در ش��رایط کنون��ی در عمل امکان پیگیری چنین 
اس��تراتژی وجود نخواهد داش��ت بنابراین م��ا باید به دنبال راه��کار دیگری برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان باش��یم. راهکار موردنظر ماران برای شرایط کنونی 
پاس��خگویی به پرسش های مهم مشتریان اس��ت. به عنوان مثال، طرح پرسش در 
زمینه نحوه ثبت و تحویل سفارش��ات در ش��رایط قرنطینه نکته مهمی محس��وب 
می ش��ود. برند ما با پاسخگویی درست به چنین پرسشی ش��انس خود برای ادامه 

فعالیت در شرایط کنونی را افزایش خواهد داد. 
۷. تالش برای فعالیت چندرسانه ای

اکنون مردم زمان بسیار بیشتری به فضای آنالین اختصاص می دهند. اصلی ترین 
منبع اطالعاتی آنها در شرایط کنونی نیز شبکه های اجتماعی و سایت های خبری 
است. تولید محتوای بازاریابی در چنین شرایطی دشواری های خاص خود را خواهد 
داش��ت. مهم ترین نکته توجه به س��ازگاری کمپین مان با رسانه های مختلف است. 
برخی از برندها فقط به ش��بکه های اجتماعی یا سایت رسمی شان توجه دارند. این 
امر موجب غفلت آنها از اهمیت رسانه ها می شود. ما باید همیشه ارتباط نزدیکی با 
رسانه ها داشته باشیم. آنها به هر حال قوی ترین ابزارهای اطالع رسانی را در اختیار 
دارند. هرچه رابطه ما با رسانه ها بهتر باشد، امکان مدیریت شرایط بحرانی و توسعه 

بیشتر کمپین بازاریابی مان افزایش خواهد یافت. 
برخ��ی از برندها در بازارهای مختلفی فعالیت دارند. اگر برند ش��ما در بازارهای 
بین المللی فعال اس��ت، اس��تفاده از کمپین های اختصاصی ب��رای هر بازار ضروری 
خواهد بود. اغلب برندها فقط یک کمپین به زبان انگلیسی تولید می کنند. اگر ما به 
دنبال رابطه ای بهتر با مشتریان هستیم، باید نسبت به بازاریابی اختصاصی برای هر 
بازار اقدام کنیم. این امر تاثیر انکارناپذیری بر روی انگیزه مش��تریان برای همکاری 

بیشتر با ما خواهد داشت. 
8. توجه به تجربه مشتریان

تجربه مشتریان در شرایط بحرانی منحصر به فرد است. اگر برند ما قصد همکاری 
هرچه بهتر با مشتریان یا تولید محتوای جذاب برای آنها را دارد، باید به تجربه شان 
توجه ویژه ای داشته باشد. بدون تردید وضعیت زندگی و حتی کار مردم در بحران 
کنونی تغییر عمده ای کرده اس��ت. انعکاس دقیق این امر در کمپین های بازاریابی 

انگیزه بیشتری برای مشاهده از سوی کاربران ایجاد خواهد کرد. 
اگر برند ش��ما در زمینه ارائه راهکاری مناسب به مشتریان برای غلبه بر شرایط 
کنونی مهارت داش��ته باش��د، کیفیت کمپین تان به ش��دت افزایش خواهد یافت. 
بدون تردید مردم در ش��رایط کنونی به دنبال هر راهکاری برای بهبود شرایط شان 
هس��تند. تفاوت میان برندهای موفق و رقبای عادی ش��ان در چنین موقعیت هایی 

رقم می خورد. 
آگاهی از تجربه مشتریان در شرایط کنونی بدون ارتباط نزدیک با آنها امکان ناپذیر 
است. بسیاری از برندها در شرایط کنونی به مطالعه دقیق رفتار مشتریان و مصاحبه 
ب��ا آنها می پردازند. نتیجه این امر امکان تولید محتوای بازاریابی جذاب و تاثیرگذار 
خواهد بود. چنین رویکردی به طور ویژه در کس��ب و کارهای B2B اهمیت دارد. 
این امر به دلیل رقم باالی معامالت در چنین کسب و کارهایی است بنابراین توجه 

به تجربه مشتریان در چنین وضعیتی ضروری خواهد بود. 
9. کسب اطالعات از بازدیدکنندگان

کمپین های بازاریابی فقط نقش توس��عه کسب و کار و افزایش آگاهی 
مش��تریان را ندارد. ما باید در زمینه کس��ب اطالع��ات موردنیازمان از 
مش��تریان نیز بر روی کمپین ها حس��اب کنیم. این امر با تاکید بر روی 
نوع واکنش مش��تریان به کمپین مشخص می شود. بدون تردید واکنش 
مشتریان نسبت به کمپین برند ما یکسان نخواهد بود. برنامه ریزی برای 
اس��تفاده از هر واکنش به مثابه داده ای معتبر فرصت طالیی در راستای 

بهبود مداوم کیفیت محتوای بازاریابی محسوب می شود. 
بسیاری از برندها پس از سال ها فعالیت در عرصه بازاریابی نیز امکان 
جلب نظر مش��تریان را ندارند. این امر به دلیل ناتوانی آنها برای تعامل 
س��ازنده با مخاطب هدف است. اس��تفاده از اطالعات بازدیدکنندگان از 
کمپی��ن بازاریابی مان امکان ایجاد تمایز میان ما و رقبا را فراهم خواهد 

ساخت. 
۱0. استفاده از اطالعات برای تعامل بهتر با مشتریان

آگاهی از وضعیت جاری حوزه کسب و کار برای کسب و کارهای کوچک بسیار 
دشوار است. به ویژه در شرایط بحرانی چنین امری پیچیده تر نیز خواهد شد. وقتی 
محیط بازاریابی و کسب و کار ناپایدار است، ما باید به منابع اطالعاتی مختلفی اتکا 
کنیم. مشاهده نحوه فعالیت برندهای بزرگ در شرایط کنونی اطالعات مناسبی در 
اختیار ما قرار خواهد داد. به عنوان مثال، ش��اید کس��ب و کارهای کوچک فرصت 
مناس��ب برای آگاهی از ضرورت تولید لوازم بهداشتی در خط تولیدشان را نداشته 
باش��ند. در این صورت الگوبرداری از نحوه فعالیت سایر برندها ضروری خواهد بود. 
در این صورت ما فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان مان به ساده ترین 

شیوه ممکن را خواهیم داشت. 
smallbiztrends.com :منبع

گوگل و کاهش 50درصدی بودجه تبلیغاتی 

براساس گزارش های رسمی گوگل در شرایط کنونی اقدام به کاهش 
50درصدی بودجه تبلیغاتی اش کرده است. این استراتژی برای نیمه 
دوم س��ال جاری اعمال خواهد شد. به این ترتیب تاثیر شیوع جهانی 

کرونا بر روی فعالیت گوگل نیز قابل مشاهده خواهد بود. 
اق��دام گوگل در این راس��تا با ه��دف مقابله با کاه��ش درآمدهای 
تبلیغاتی در پی شرایط کنونی رخ داده است. نکته جالب در این میان 
اعالم رسمی طرح مورد نظر درست چند روز پیش از حسابرسی چهار 
ماهه اول سال جاری است. گوگل در 28 آپریل باید گردش مالی خود 
را عالم کند، با این حس��اب اق��دام مدیران گوگل برای کاهش بودجه 

تبلیغاتی بیانگر بروز چالش های مالی است. 
کاهش و عدم تغییر در بخش بازاریابی

براساس گزارش خبرگزاریCNBC، گوگل در حال بررسی کاهش 
بودجه بخش بازاریابی نیز هس��ت. بر این اساس فقط بخش تبلیغات 
در برنامه آتی گوگل دس��تخوش تغییرات نخواهد شد. ساندار پیچای، 
مدیرعامل گوگل، در اظهارنظری رسمی بر تالش برای ارزیابی مجدد 
وضعیت ش��رکت در س��ال جاری تاکید کرده اس��ت. بی تردید اغلب 
برندها در ش��رایط کنونی نیازمند اعمال تغییرات وس��یع در کسب و 
کارش��ان هستند. این نکته حتی برای شرکت بزرگی مانند گوگل نیز 

قابل مشاهده است. 
خبرگ��زاری بلومب��رگ در خبری اختصاصی از نق��ش بحران مالی 
سال 2008 بر روی تصمیم مدیران گوگل پرده برداشته است. اگرچه 
شرایط کنونی به طور دقیق با وضعیت بحرانی مالی سال 2008 قابل 
مقایسه نیس��ت، اما شباهت های بسیار زیادی بین آنها وجود دارد. بر 
این اساس گوگل در ادامه سال جاری از سرمایه گذاری بیشتر بر روی 
بخ��ش تبلیغات و بازاریابی صرف نظر خواه��د کرد. همچنین بودجه 
بخ��ش بازاریابی نیز به طور قابل توجهی کاهش می یابد. هدف از این 
اقدام مقابله با بار مالی بحران کرونا و امکان مدیریت مطلوب وضعیت 

کارمندان است. 
س��اندار پیرامون نگران��ی برندهای همکار و کارب��ران گوگل درباره 
کاهش کیفیت خدمات شرکتش نیز صحبت های دقیقی داشته است. 
بر این اس��اس ارائه خدمات اساسی به کاربران به مانند گذشته ادامه 
خواهد داشت. این امر در مورد همکاری با برندهای طرف قرارداد نیز 
صحت دارد. هدف اصلی گوگل کاهش هزینه های جنبی در ازای ادامه 

فعالیت در بخش های مختلف است. 
نگران��ی اصلی کاربران گوگل تاثیر کاهش بودجه بخش بازاریابی بر 
روی خدمات اصلی این غول دنیای آنالین است. با توجه به توضیحات 
مدیرعامل گوگل این احتمال به طور کامل منتفی خواهد بود. بی شک 
یک��ی از دالیل اصلی کاهش بودجه بخش بازاریابی و تبلیغات مربوط 
به کاهش سفرها در دوران کنونی است. وقتی سفرهای درون شهری 
ی��ا خارجی مردم کاهش پی��دا کند، بخش قابل توجه��ی از تبلیغات 
گوگل تاثیرگذاری موردنظر را نخواهد داش��ت. این امر شامل کاهش 
تاثیرگذاری تبلیغات مکانی می شود. با توجه به این نکات اقدام گوگل 
در راستای کاهش بخش بازاریابی و تبلیغات منطقی به نظر می رسد. 
searchenginejournal.com :منبع

آشتی موتوروال با گوشی های پرچمدار

برند موتوروال پس از مدت زمان به نسبت طوالنی دوری از فضای 
تولید گوشی های پرچمدار دوباره وارد این عرصه شده است. گوشی 
جدید Edge Plus این برند به تازگی رونمایی ش��ده است. به این 
ترتی��ب موتوروال دوباره در میان برندهای تولیدکننده گوش��ی های 
پرچمدار حاضر شده است. این امر نوعی تغییر استراتژی در فعالیت 
موتوروال محس��وب می شود. این برند پس از سال 2016 با رونمایی 
از نس��ل Moto Z دیگر فعالیتی در زمینه رونمایی از گوشی های 

پرچمدار نداشته است. 
گوش��ی Edge Plus با قیمت 999 دالر روانه بازار خواهد ش��د. 
این دس��تگاه هوش��مند از صفحه نمایش 6.7 اینچی به همراه پنل 
OLED بهره می برد. همچنین پش��تیبانی از نس��ل پنجم اینترنت 

همراه نیز در پرچمدار تازه موتوروال مدنظر قرار گرفته است. 
یکی از مشکالت دائمی کاربران گوشی های هوشمند مسئله شارژ 
اس��ت. برخی از گوش��ی ها به سرعت ش��ارژ تمام می کنند. این امر 
موجب نارضایتی برخی از مش��تریان نسبت به محصوالت برندهای 
بزرگ این عرصه ش��ده اس��ت. موتوروال برای پرهی��ز از بروز چنین 
نارضایتی هایی اقدام به اس��تفاده از باتری 5 هزار میلی آمپری کرده 
است. به این ترتیب خیال مشتریان در زمینه نگهداری شارژ باتری 
راحت خواهد بود. اس��تفاده دوربین باکیفیت 108 مگاپیکس��ل نیز 
یکی دیگر از نوآوری های گوش��ی جدید موتوروال محسوب می شد. 
ب��ه این ترتیب مدل Edge Plus دس��ت کم بر روی کاغذ توانایی 
رقابت با سامس��ونگ گلکس��ی S20 یا ش��ائومی می میکس آلفا را 

خواهد داشت. 
اگر از طرفدارهای برند موتوروال باشید، شهرت عمده این شرکت 
در زمینه تولید گوشی های هوشمند مقرون به صرفه و ارزان است، 
با این حس��اب مشاهده تولید گوش��ی گرانی مانند Edge Plus از 
س��وی آنها نوعی سنت شکنی محسوب می شود. استفاده از سیستم 
عام��ل اندروید مدل تازه موت��وروال را به رقیبی جدی برای س��ایر 

محصوالت تبدیل می کند. 
ان��دازه 6.7 اینچی صفحه نمایل گوش��ی Edge Plus نیز نوعی 
سنت شکنی در فعالیت موتوروالست. این برند تا پیش از این هرگز 
صفحه گوش��ی های خود را به این بزرگ��ی طراحی نکرده بود. نکته 
مه��م در این میان اقدام جدی موت��وروال برای ورود به عرصه تولید 
گوش��ی های پرچمدار اس��ت. آنها با طراحی گوش��ی گران قیمت و 
دارای امکانات جانبی فراوان در تالش برای جبران چند سال غیبت 

در این عرصه هستند. 
theverge.com :منبع

بررسی ۱0 راهکار بازاریابی کاربردی در شرایط کنونیBRANDکارگاهبرندینگ

بازاریابی در شرایط کرونایی

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: ۱086073290 www.forsatnet.ir

به قلم: آنی پیلون کارشناس بازاریابی و کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

به قلم: راجر مونتی کارشناس دیجیتال
ترجمه: علی آل علی

به قلم: چیم گارتنبرگ کارشناس حوزه دیجیتال
ترجمه: علی آل علی

دوشنبه
8 اردیبهشت 1399

شماره 1531



امروزه بسیاری از افراد مشاهده ویدئو را به هر نوع فرمت دیگری ترجیح می دهند. 
این امر نکته عجیبی نیس��ت. بخش قابل توجهی از کمپین های بازاریابی در عصر 
کنونی با اتکا بر فرمت ویدئو طراحی و اجرا می شود. براساس مطالعات ما در موسسه 
HubSpot نزدیک به 59درصد از کاربران در شبکه های اجتماعی مشاهده ویدئو را 
به محتوای متنی ترجیح می دهند. با این حساب جامعه کاربران شبکه های اجتماعی 

بیش از هر فرمت دیگری به محتوای ویدئویی حساس است. 
اغل��ب برندها در تالش برای س��اماندهی کمپین های بازاریابی ش��ان به س��راغ 
ش��بکه های اجتماعی و اس��تفاده از فرمت ویدئو می روند. نکت��ه مهم در این میان 
توج��ه به ابزارها و امکانات تازه ش��بکه های اجتماعی در زمین��ه بازاریابی ویدئویی 
اس��ت. بازاریابی با ویدئوی زنده )Live( یکی از ترندهای تازه و کاربردی در حوزه 
بازاریابی محس��وب می  شود. مزیت اصلی این شیوه امکان تعامل نزدیک با مخاطب 
هدف و جلب نظر وی به صورت تاثیرگذار اس��ت. اگرچه بازاریابی براس��اس الگوی 
ویدئوی زنده جذابیت های بس��یار زیادی دارد، اما اغلب برندها در زمینه استفاده از 
آن ناتوانی های اساسی دارند. بخش عمده ای از مشکل موردنظر ناشی از عدم آشنایی 

برندها با شیوه های استفاده از سرویس ویدئوی زنده است. 
هدف اصلی مقاله کنونی بررس��ی راهکارهای مناس��ب ب��رای طراحی و اجرای 
کمپین های بازاریابی با اس��تفاده از ویدئوهای زنده در ش��بکه های اجتماعی است. 
ما در ادامه به بررسی تمام فرآیند موردنظر خواهیم پرداخت. شما برای استفاده از 
توصیه های موجود در مقاله کنونی نیاز چندانی به دانش تخصصی در حوزه اینترنت 
یا شبکه های اجتماعی ندارید بنابراین دامنه مخاطب هدف توصیه های موردنظر به 

شدت گسترش خواهد یافت. 
سرویس های پخش ویدئوی زنده چگونه کار می کنند؟

بارگذاری ویدئوی زنده در ش��بکه های اجتماعی س��اختار مشخصی دارد. بر این 
اس��اس ش��ما امکان نمایش ویدئوی زنده برای مخاطب هدف را خواهید داش��ت. 
همچنین امکان جلب نظر مخاطب هدف با دعوت از برخی کاربران یا کارشناس ها 
برای افزایش کیفیت محتوا وجود دارد. خوشبختانه امروزه اغلب شبکه های اجتماعی 
از بارگذاری ویدئوی زنده پشتیبانی می کنند. معنای این امر امکان دستیابی به دامنه 

وسیعی از مخاطب هدف برای برندهاست. 
برندها به دالیل مش��خصی اقدام به بارگ��ذاری ویدئوی آنالین می کنند. این امر 
شامل تعامل بیش��تر با مخاطب هدف است. شاید در ابتدا دستیابی به هدف مورد 
نظر از طریق س��ایر شیوه های بازاریابی نیز مس��لم فرض شود. نکته مهم در اینجا 
تاثیرگذاری به مراتب بیشتر ویدئوهای زنده در مقایسه با سایر الگوهاست. درست به 

همین خاطر اغلب برندها بر روی استفاده از ویدئوهای زنده تاکید دارند. 
اس��تفاده از بارگذاری ویدئوی زنده برای مراس��م های مختلف امکان پذیر است. 
امروزه اغلب برندها برای پوشش رویدادهای مهم کسب و کارشان به سراغ استفاده 
از چنین گزینه ای می روند. به این ترتیب دیگر نیازی به پرداخت هزینه برای پوشش 
رس��انه ای رویدادمان نخواهد بود. همچنین در صورت ذخیره س��ازی ویدئوی زنده 

امکان دسترسی به آن برای کاربران در ساعت های آتی نیز فراهم خواهد شد. 
بدون تردید اس��تفاده از شیوه های تازه در زمینه بازاریابی نیازمند اندکی ریسک 
و ش��جاعت است. ما در ادامه به بررسی برخی از راهکارهای مناسب برای بازاریابی 
موف��ق با اس��تفاده از ویدئوهای زنده خواهیم پرداخت. به این ترتیب ریس��ک های 

موجود برای شروع فعالیت در این حوزه کاهش خواهد یافت.
۱. برنامه ریزی برای ویدئوی زنده به مانند مراسم های دیگر

برخی از برندها و بازاریاب ها در زمینه طراحی کمپین های بازاریابی با اس��تفاده 
از ویدئوهای آنالین وس��واس بس��یار زیادی دارند. این امر در عمل امکان هرگونه 
فعالیتی را س��لب خواهد کرد. تلقی ویدئوهای آنالین در حوزه بازاریابی مانند یک 
برنامه تلویزیونی رویکرد مناسبی خواهد بود. ما درست مانند تهیه کننده یک برنامه 
تلویزیونی باید نس��بت به فراهم س��ازی بخش های مختلف برنامه اقدام کنیم. تمام 
برنامه های تلویزیونی پیش از اجرا برنامه ریزی می شوند بنابراین ما نیز باید از الگوی 

موردنظر برای بهبود تاثیرگذاری کمپین مان استفاده کنیم.
ایراد اصلی اغلب برندها در زمینه اجرای ویدئوهای زنده در شبکه های اجتماعی 
بی برنامگی مشخص ش��ان است. اگر ما قصد جلب نظر مخاطب هدف را داریم، باید 
فک��ری به حال برنامه ریزی برای افزایش کیفیت محتوای ویدئوی مان کنیم. برخی 
از ن��کات مهم در زمینه برنامه ریزی برای بارگذاری ویدئوهای زنده در ش��بکه های 

اجتماعی به شرح ذیل است:
• شناخت مخاطب هدف

ش��ناخت مخاطب هدف در زمینه بازاریابی اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر ما در 
تالش برای تولید محتوای آنالین هستیم، باید شناخت دقیقی از مخاطب هدف مان 
داش��ته باشیم. این امر به تمام تالش های ما جهت خاصی خواهد داد. بدون تردید 
جلب نظر تمام مشتریان حاضر در یک بازار از توان هر برندی خارج است. به عالوه 
این امر ضرورتی نیز ندارد بنابراین ما باید به دنبال راهکاری برای شناسایی و جلب 

نظر مخاطب هدف برندمان باشیم. 
برخ��ی از کمپین های بازاریابی در بازه های زمانی مش��خص تاثیرگذاری بس��یار 
زیادی دارند. به عنوان مثال، اگر در زمینه خرده فروش��ی فعالیت دارید، استفاده از 
مناسبت هایی مانند سال نو به منظور جلب نظر مخاطب هدف ضروری خواهد بود. 

• آگاهی از موضوعات جذاب برای مخاطب هدف
پ��س از شناس��ایی مخاطب هدف و تالش ب��رای جلب نظر وی بای��د به دنبال 
موضوعی جذاب باش��یم. کس��ب و کارها در حوزه های مختلف با موضوعات بسیار 
زیادی برای بحث مواجه هستند. نکته مهم در اینجا انتخاب موضوعی جذاب برای 
تعامل با مخاطب هدف اس��ت. در غیر این صورت ویدئوی زنده ما توجه چندانی را 

جلب نخواهد کرد. 
چلس��ی هانرس��ن، مدیر بخ��ش بازاریاب��ی ش��بکه های اجتماعی در موسس��ه 
HubSpot، ب��ر روی مطالعه پیرامون موضوعات جذاب برای مخاطب هدف در هر 
کسب و کاری تاکید دارد. ویدئوی زنده ما در نهایت باید نظر مخاطب هدف را جلب 

کند بنابراین آگاهی از موضوعات مورد عالقه آنها ضرورت خواهد داشت. 
• انتخاب مکان درست

بارگ��ذاری ویدئ��وی زنده بای��د در پلتفرم خاصی صورت گیرد. سرنوش��ت تمام 
کمپین های بازاریابی با انتخاب درست شبکه اجتماعی در پیوند است بنابراین اگر 
ما شبکه اجتماعی نامناسبی را انتخاب کنیم، شانسی برای جلب نظر مخاطب هدف 
نخواهیم داشت. بدون شک افراد دارای سلیقه های گوناگون از شبکه های اجتماعی 
مختلف��ی اس��تفاده می کنند. وظیفه اصلی ما در این میان شناس��ایی ش��بکه های 
اجتماعی مناس��ب به منظور دسترسی به دامنه هرچه وسیع تری از مخاطب هدف 

است. 
پس از انتخاب ش��بکه اجتماعی مناس��ب باید به دنبال مکان مناسب نیز باشیم. 
اگرچ��ه ما امکان ضب��ط ویدئوی بازاریابی در هر مکانی را داری��م، اما برای افزایش 
تاثیرگذاری ویدئوی موردنظر باید مکان مش��خصی را انتخاب کنیم. اگر پس زمینه 
ویدئو ش��امل دفتر اصلی یا خط تولید شرکت مان باش��د، جذابیت های ویدئو برای 
مخاط��ب هدف افزایش خواهد یافت. نکته مهم در ای��ن میان عدم تمرکز بر روی 

پس  زمینه های بیش از اندازه ش��لوغ اس��ت. در غیر این صورت حواس��پرتی مداوم 
مخاطب هدف مانع فعالیت مناسب ما خواهد شد. 

۲. انتخاب پلتفرم مناسب
انتخاب یک ش��بکه اجتماعی ب��ه منظور بارگذاری محت��وای آنالین امر مهمی 
محس��وب می شود. ما در ادامه به بررسی برخی از مهم ترین شبکه های اجتماعی و 

دالیل انتخال هر کدام خواهیم پرداخت. 
• یوتیوب الیو

یوتیوب ب��ه عنوان بزرگ ترین ش��بکه احتماع��ی ویدئومحور انتخاب نخس��ت 
بازاریاب ها محسوب می شود. همین نکته موجب حضور برندهای مختلف در یوتیوب 
و اس��تفاده از گزینه بارگذاری ویدئوی زنده ش��ده اس��ت. براساس آمارهای رسمی 
گ��وگل، 75درصد از کمپین های بازاریاب��ی ویدئومحور در این فضا متمرکز بر روی 
یوتیوب اس��ت. دلیل این امر نیز حضور دامنه وسیعی از کاربران در یوتیوب عنوان 

شده است. 
اگر شما اکانت رسمی در یوتیوب ندارید، باید ابتدا حساب کاربری در گوگل ایجاد 
کنید. به این ترتیب امکان دسترس��ی به یوتیوب نیز خواهید داش��ت. مزیت اصلی 
س��رویس های گوگل یکپارچگی اکانت هاست. به این ترتیب نیازی به ایجاد حساب 

کاربری برای هر کدام از سرویس های گوگل نخواهد بود. 
پس از ایجاد حس��اب رسمی در گوگل امکان اس��تفاده از تمام خدمات یوتیوب 
فراهم می شود. با انتخاب گزینه »شروع پخش زنده« در صورت استفاده از وبکم یا 

گوشی دارای دوربین امکان بارگذاری ویدئوی زنده فراهم خواهد شد. 
نکته مهم در این میان نیاز به وقفه 24 ساعته میان فعال سازی امکان بارگذاری 
ویدئوی زنده برای اولین بار و اس��تفاده عملی از آن در یوتیوب است بنابراین برای 

نخستین بارگذاری ویدئو در یوتیوب باید این نکته مهم را مدنظر داشته باشیم. 
یکی از مزیت های اصلی یوتیوب راهنمایی کامل و ساده در راستای انتخاب تیتر 
و توضیحات جانبی است. به این ترتیب ما فرآیند ساده ای برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را پیش روی خواهیم داشت. 
پس از این مرحله ما باید نوع بارگذاری ویدئو را انتخاب کنیم. به طور کلی س��ه 
حالت در این بخش وجود دارد. حالت نخست شامل بارگذاری عمومی ویدئو است. 
در این حالت تمام کاربران امکان دسترسی به ویدئوی زنده شما را خواهند داشت. 
در حالت دوم فقط از طریق اس��تفاده از لینک مشاهده ویدئو امکان مشاهده فراهم 
می شود. حالت سوم نیز مربوط به الیو خصوصی است. در این وضعیت فقط فالوورها 

یا افراد مشخص به انتخاب ما امکان مشاهده محتوا را خواهند داشت. 

اگر ش��ما مخاطب عمومی برای محتوای بازاریابی تان دارید، اس��تفاده از یوتیوب 
گزینه منطقی خواهد بود. همچنین به دلیل ساختار این پلتفرم بارگذاری ویدئوهای 
طوالنی مش��کلی نخواهد داشت. بس��یاری از برندها برای پوشش رویدادهای مهم 
حوزه کس��ب و کار از یوتیوب اس��تفاده می کنند. نکته جال��ب اینکه تمام خدمات 
موردنظر به طور رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد، با این حال اگر ش��ما قصد 
توس��عه و تبلیغ برنامه تان در یوتیوب و س��ایر سرویس های گوگل را داشته باشید، 

امکان پرداخت مقدار مشخصی هزینه وجود خواهد داشت. 
• فیس بوک

قابلیت بارگذاری ویدئوی زنده در فیس بوک سر و صدای بسیار زیادی کرده است. 
دلیل اصلی این امر استفاده از سرویس موردنظر برای ارتکاب جرم یا حتی نمایش 
صحنه های به شدت خشونت آمیز است. فیس بوک از زمان ارائه گزارش هایی مبنی 
بر استفاده نادرست از سرویس الیو اقدام به نظارت شدیدتر بر آن کرده است. همین 

امر موجب آشتی برندها با فیس بوک برای بارگذاری ویدئوهای زنده شده است. 
اس��تفاده از سرویس الیو فیس بوک مزیت های بس��یار زیادی دارد. نکته نخست 
مربوط به دامنه وس��یع کاربران فیس بوک اس��ت بنابراین ه��ر برندی امکان جلب 
نظ��ر مخاط��ب موردنظرش را خواهد داش��ت. همچنین مش��اهده ویدئوهای زنده 
در فیس ب��وک نیازمند ثبت نام قبلی کاربران نیس��ت بنابراین کاربران غیرعضو در 

فیس بوک نیز امکان مشاهده ویدئو شما را خواهند داشت. 
ش��رایط بارگ��ذاری ویدئوی زنده در فیس بوک به تازگی تغییرات بس��یار زیادی 
کرده اس��ت. این امر شامل امکان اس��تفاده از گوشی های هوشمند برای بارگذاری 
ویدئو می ش��ود. به این ترتیب کاربران فیس بوک دیگر محدود به اس��تفاده از رایانه 

نخواهند بود. 
براساس نوع دستگاه هوشمند شما برای بارگذاری ویدئوی زنده، گزینه مربوط به 
بارگذاری در بخش های مختلف در دس��ترس خواهد بود. شما به طور کلی باید در 
طی ایجاد مطلب به دنبال گزینه پخش محتوای زنده باش��ید. به این ترتیب امکان 
بارگذاری ویدئوی زنده فراهم خواهد شد. برخالف یوتیوب، در اینجا نیازی به وقفه 
24 س��اعته برای پخش ویدئوی آنالین نیس��ت بنابراین شما آزادی عمل بیشتری 

خواهید داشت.
• اینستاگرام الیو

استفاده از اینستاگرام برای بارگذاری ویدئوی زنده آشناترین شیوه برای کاربران 
و بازاریا ب هاست. امروزه مشاهده ویدئوهای زنده در اینستاگرام بدل به عادت اغلب 
کاربران ش��ده اس��ت. هدف اصلی فیس بوک از ارتقای اینس��تاگرام در این بخش و 
رونمایی از س��رویس IGTV رقاب��ت هرچه بهتر با یوتیوب اس��ت بنابراین ما در 
اینستاگرام امکانات بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهیم داشت. 
اینس��تاگرام به دلیل حضور بی��ش از 500 میلیون کاربر آنالی��ن در روز گزینه 
مطلوبی محس��وب می ش��ود. نکته مهم در این میان اهمیت تولید محتوای بصری 
برای بازاریابی موفق در اینستاگرام است. شاید توییتر یک پلتفرم متن محور باشد، 

اما ماجرا در اینس��تاگرام به طور کلی متفاوت اس��ت. بازاریاب ها برای حضور موفق 
در فضای این پلتفرم باید به خوبی با تفاوت های آن در مقایس��ه با سایر شبکه های 
اجتماعی آش��نا باشند. در غیر این صورت امکان تعامل سازنده با مخاطب هدف از 

بین می رود. 
بارگذاری ویدئوی زنده در اینس��تاگرام یکی از س��اده ترین کارهای ممکن است. 
به این منظور باید ابتدا آیکون دوربین در گوش��ه سمت راست صفحه به سمت باال 
را لمس کنیم. به این ترتیب ما وارد فضای بارگذاری استوری خواهیم شد. در این 
بخش گزینه های بس��یار زیادی پیش روی ما قرار دارد. با کش��یدن انگشت بر روی 
صفحه به س��مت راست و چپ امکان مشاهده انواع بارگذاری عکس و ویدئو فراهم 
می ش��ود. یکی از گزینه های موجود در این بخش الیو نام دارد. در صورت انتخاب 
این گزینه پخش ویدئوی آنالین شروع خواهد شد. در اینجا نیز خبری از انتظار 24 
ساعته نیست. یکی از مزیت های اصلی اینستاگرام برای کاربران امکان برنامه  ریزی 
س��اده و سریع به منظور بارگذاری ویدئوی زنده است. اغلب برندها به همین خاطر 

اقدام به استفاده از سرویس الیو اینستاگرام می کنند. 
• توییتر الیو

توییتر به طور س��نتی یک پلتفرم متن محور محسوب می شود. بارگذاری توییت 
عادت بخش قابل توجهی از کاربران در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. این امر اعتبار 
توییتر را به ش��دت افزایش داده است. بسیاری از شخصیت های مشهور برای بیان 
نظرات ش��ان در قالب متن هایی کوتاه در توییتر فعالیت دارند بنابراین عضویت در 

توییتر امکان دسترسی به دامنه وسیعی از کاربران را فراهم می سازد. 
اگر ش��ما قصد فعالیت بازاریابی در توییتر را دارید، باید نس��بت به تاثیرگذاری 
هش��تگ ها آگاهی داشته باشید. ش��اید در اغلب ش��بکه های اجتماعی استفاده از 
هشتگ امری رایج محسوب شود، اما در توییتر این امر ضروری است. هیچ محتوایی 

بدون هشتگ در فضای توییتر به دست دامنه وسیعی از کاربران نخواهد رسید. 
بارگذاری ویدئوی زنده در توییتر درس��ت مانند سایر شبکه های اجتماعی است. 
پس از آماده س��ازی ش��رایط مختلف امکان انتخاب گزینه بارگذاری ویدئوی زنده 
در بخ��ش ایجاد مطلب تازه وجود دارد. بس��یاری از برندها و ش��خصیت های مهم 
برای بیان نکات مدنظرشان یا نمایش صحنه های جذاب اقدام به استفاده از چنین 

سرویسی می کنند. 
اگر ش��ما عالقه باالیی به استفاده از ترندهای برتر در زمینه بازاریابی و ایجاد سر 
و صدای فراوان پیرامون برندتان دارید، استفاده از توییتر گزینه منطقی خواهد بود. 
ترندها در توییتر به سرعت مدنظر کاربران قرار می گیرد. شاید تنها ریسک موجود در 
توییتر تغییر سریع ترندها باشد. راهکار مناسب برای غلبه بر این شرایط نیز استفاده 

از گزینه های تبلیغاتی توییتر به منظور جلب بازدید بیشتر از سوی کاربران است. 
خوش��بختانه توییتر نیز مانند فیس بوک امکان بارگذاری ویدئوی زنده از طریق 
گوشی های هوشمند را فراهم کرده است. به این ترتیب ما دیگر نیازی به استفاده از 

رایانه  برای مدیریت الیومان نخواهیم داشت. 
• تیک تاک

تیک تاک از س��ال 2018 به طور ویژه ای در میان کاربران محبوبیت پیدا کرده 
اس��ت. ما به طور معمول انتظارات زیادی از یک پلتفرم تازه تاسیس نداریم. با این 
حال تیک تاک به سرعت در حال توسعه در سراسر جهان است. این پلتفرم به طور 
ویژه برای به اش��تراک گذاری ویدئوهای کوتاه و خنده دار طراحی شده است. اغلب 
کاربران آن نیز شامل نسل جوان )Z( است بنابراین اگر قصد جلب نظر نسل جوان 

در کمپین بازاریابی تان را دارید، باید بر روی تیک تاک حساب ویژه ای باز کنید. 
یکی از نکات مهم در زمینه بارگذاری ویدئوی زنده در تیک تاک الزام به داشتن 
دست کم هزار فالوور است بنابراین هر کاربری در تیک تاک امکان بارگذاری ویدئوی 
زنده را نخواهد داش��ت. این امر مشکل جدی برای برندها محسوب نمی شود. اغلب 
برندها در ش��بکه های اجتماعی مقدار مش��خصی طرفدار دارند. بنابراین بارگذاری 
ویدئوی زنده در تیک تاک برای برندها چالش بزرگی نیس��ت. اگر ش��ما اکانت تان 
در تیک تاک را به تازگی راه اندازی کرده اید، باید مدت زمان اندکی برای استفاده از 

سرویس ویدئوی آنالین صبر کنید. 
استفاده از تیک تاک برای بارگذاری ویدئوی آنالین بسیار ساده است. تنها نیاز ما 
استفاده از اپ رسمی تیک تاک در گوشی های هوشمند است. متاسفانه هنوز نسخه 
دس��کتاپ رسمی برای تیک تاک ارائه نشده است. پس از نصب اپ و ایجاد حساب 
کارب��ری باید در صفح��ه اصلی آیکون »+« را انتخاب کنی��م. به این ترتیب گزینه 

بارگذاری ویدئوی زنده برای ما به نمایش درخواهد آمد. 
بدون تردید گزینه های موجود برای بارگذاری ویدئوی زنده محدود به موارد فوق 
نیست. بسیاری از برندها از پلتفرم هایی نظیر پریسکوپ نیز استفاده می کنند. نکته 
مهم در این میان دامنه وسیع کاربران پلتفرم های مورد بحث در این مقاله است. اگر 
برند شما دارای مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی دیگری است، باید نسبت به 
حضور در آنها نیز اقدام کنید. نکته مهم در این میان شناسایی شبکه اجتماعی مورد 
عالقه مخاطب هدف و سلیقه وی در زمینه مشاهده محتوای ویدئویی زنده است. در 

این صورت ما مسیر دشواری برای جلب نظر آنها نخواهیم داشت.
3. ضرورت تبلیغ ویدئوی زنده

تا اینجا ما ش��رایط ضروری برای بارگذاری ویدئو زنده را پش��ت سر گذاشته ایم. 
اکنون ش��ما آمادگی الزم برای بارگذاری ویدئو را دارید. توصیه من برای بارگذاری 
ویدئ��وی زنده توجه به بازاریابی و تبلیغات برای آن اس��ت. به این ترتیب در زمان 
بارگذاری ویدئو تعداد هرچه بیشتری از کاربران نسبت به کمپین ما آگاهی خواهند 
داشت. یکی از نقاط ضعف اغلب برندها در زمینه بازاریابی با استفاده از سرویس های 
الیو ناتوانی در اطالع رس��انی به مخاطب هدف است. دلیل اصلی این امر بی توجهی 
برندها به اطالع رسانی است. به این ترتیب برنامه ریزی برای بارگذاری ویدئو و اجرای 

آن در زمان مناسب اقدامات کافی برای کسب موفقیت بازاریابی تلقی می شود. 
یکی از اقدامات مناسب برای افزایش توجه کاربران به برنامه برندمان تالش برای 
بازاریابی پیش از برگزاری مراس��م است.  به عنوان مثال، اگر برنامه شما بارگذاری 
ویدئوی زنده در اینس��تاگرام است، درج محتوای تبلیغاتی در همان پلتفرم یا سایر 
پلتفرم ه��ا گزینه بازاریابی جذابی خواهد ب��ود. به این ترتیب مخاطب هدف آگاهی 

بهتری در زمینه اقدام ما پیدا خواهد کرد. 
4. استفاده از کارشناس میهمان

بس��یاری از بحث ه��ای تخصصی به صورت یکجانبه تاثی��ر قابل توجهی بر روی 
مخاط��ب ه��دف نخواهد داش��ت بنابراین ما نیازمند اس��تفاده از کارش��ناس های 
حرفه ای برای بهبود کیفیت برنامه مان خواهیم بود. نکته مهم در زمینه استفاده از 
کارشناس ها توجه به تخصص شان در حوزه فعالیت مان است. برخی از برندها فقط 
به شهرت کارشناس موردنظر توجه دارند. به این ترتیب در عمل امکان تعامل با آنها 

به گونه ای تاثیرگذار از بین می رود. 
یکی از تکنیک های مهم در زمینه اجرای برنامه های زنده تمرین های مکرر پیش 
از اجراست. این امر سطح توانایی ما در زمینه مدیریت شرایط و بیان درست مطالب 
را افزایش می دهد. بسیاری از بازاریاب ها در هنگام اجرای ویدئوی زنده دچار استرس 
زیادی می شوند. این امر در برنامه های نخست کامال طبیعی محسوب می شود. هرچه 
تمرین ما در زمینه اجرای برنامه های زنده بیشتر باشد، کنترل بهتری بر روی شرایط 
خواهیم داشت. استفاده از این نکته در مورد کارشناس های برنامه نیز ضرورت دارد. 
blog.hubspot.com :منبع

چگونه تاثیرگذاری کمپین بازاریابی مان را 
افزایش دهیم؟

وضعیت برندها برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان از طریق کمپین های 
بازاریابی روز به روز دش��وارتر می شود. شاید مدت ها قبل امکان تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان با اس��تفاده از یک پیام تبلیغات کوتاه وجود داش��ت، اما 
اکنون ش��رایط به طور کامل متفاوت است. عصر تبلیغات تلویزیونی و ایجاد 
هیجان کاذب در مشتریان نیز مدت ها پیش به پایان رسیده است. در چنین 
شرایطی اس��تفاده حداکثری از توان کمپین های بازاریابی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف بدل به چالشی دشوار شده است.
فناوری ه��ای دیجیتال از دو دهه قبل موجب ایجاد تغییرات ش��گرف در 
کس��ب و کارها ش��ده اند. امروزه نزدی��ک به 70درصد هزینه ه��ای بازاریابی 
برندها در حوزه دیجیتال ص��ورت می گیرد. این امر به خوبی اهمیت فضای 
آنالین برای کمپین های بازاریابی را نش��ان می دهد. نتیجه این امر ضرورت 
تغییر حوزه س��رمایه گذاری برندهاست. برخی از شرکت ها هنوز هم بر روی 
الگوهای تاریخ مصرف گذش��ته بازاریابی تاکی��د دارند. این امر نتیجه ای جز 

شکست مداوم در حوزه بازاریابی در پی نخواهد داشت. 
شناخت کانال های دیجیتال مورد عالقه مخاطب هدف و ارزیابی اطالعات 
و نح��وه رفتار آنه��ا در فضای موردنظر اهمیت بس��یار زی��ادی برای برندها 
دارد. ام��روزه هیچ کس��ب و کاری ب��دون توجه به رفت��ار کاربران در فضای 
آنالین امکان بازاریابی برای آنها را نخواهد داش��ت. ما در این مقاله به دنبال 
راهکارهایی ساده و کاربردی برای افزایش تاثیرگذاری کمپین های بازاریابی 
هستیم. در ادامه به بررسی چهار نکته مهم در این راستا خواهیم پرداخت.

۱. بازاریابی در رسانه های دیجیتال بر پایه اطالعات معتبر
بس��یاری از بازاریاب ه��ا در زمین��ه ارزیابی نتایج فعالیت ش��ان در فضای 
دیجیت��ال ناتوانی های ج��دی دارند. نتیجه این امر ناتوان��ی در زمینه به روز 
رس��انی مداوم کیفیت کمپین ها براس��اس سلیقه مخاطب هدف خواهد بود. 
همچنی��ن گاهی اطالعات م��ورد اتکای برندها نیز از اعتب��ار الزم برخوردار 
نیست. هر دو مورد پیش موجب کاهش تاثیرگذاری کمپین های بازاریابی بر 

روی مخاطب هدف خواهد شد. 
یکی از نمونه های جالب درباره اطالعات نادرست مشتریان مربوط به حوزه 
بازاریابی ویدئویی اس��ت. بدون تردید همه ما اطالعات بس��یار جالبی درباره 
تاثیر بازاریابی ویدئویی بر روی کس��ب و کار برندها شنیده ایم. نکته مهم در 

این میان ایجاد تمایز میان اطالعات درست و غلط است. 
بس��یاری از برنده��ا تولی��د محت��وای بازاریاب��ی ویدئوی��ی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف را کافی می دانند. ش��اید این 
امر در نگاه نخس��ت صحیح به نظر برس��د، اما ما نیازمند شناسایی 
کانال ه��ای پرطرف��دار در فضای آنالین نیز هس��تیم. کاربران توجه 
یکس��انی به تمام شبکه های اجتماعی ندارند. این امر نیاز به بررسی 
میزان حض��ور کاربران در ش��بکه های اجتماع��ی را ایجاد می کند. 
همچنی��ن م��ا باید درک درس��تی از میزان حض��ور مخاطب هدف 
برندمان در ش��بکه های اجتماعی گوناگون داش��ته باش��یم. در غیر 
این صورت امکان بازاریابی مناس��ب برای جلب نظر آنها را از دست 
می دهیم. بس��یاری از برندها در عمل به جای تاکید بر ش��بکه های 
اجتماعی مناسب برای بازاریابی فقط به دنبال تولید محتوا هستند. 
بی تردید چنین اس��تراتژی نتیجه مناس��بی برای برندها به ارمغان 

نخواهد آورد. 
۲. ارتقای مداوم کیفیت محتوا

کیفیت محتوا نکته بسیار مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان است. 
اگر کیفیت محتوای بازاریابی ما در س��طح پایینی قرار داش��ته باشد، انگیزه 
مخاطب برای تعامل با ما به ش��دت کاهش خواهد یافت. براس��اس گزارش 
موسس��ه فوربس 28درصد از نارضایتی های اصلی نسبت به کمپین ها ناشی 
از ناتوانی برندها برای بهبود مداوم کیفیت کمپین شان است. وقتی مخاطب 
هدف ب��ه طور مداوم ی��ک کیفیت یکس��انی از برندها در زمین��ه بازاریابی 

مشاهده می کند، کم کم نسبت به توانایی  آنها شک خواهد کرد. 
تحلی��ل داده های مربوط به کاربران ش��بکه های اجتماعی یا به طور کلی 
مش��تریان کار چندان دشواری نیست. خوش��بختانه امروزه ابزارهای بسیار 
متنوعی در دس��ترس برندها ق��رار دارد. همچنین هم��کاری با آژانس های 

بازاریابی نیز باید همیشه مدنظر قرار داشته باشد. 
توانایی برندها برای ش��ناخت س��ریع ترنده��ای بازاریابی نقش مهمی در 
موفقی��ت آنها خواهد داش��ت. بس��یاری از برندها به این ح��وزه توجه کافی 
ندارن��د بنابراین مش��اهده ناتوانی آنها برای جلب نظ��ر مخاطب هدف امری 
طبیع��ی خواهد بود. هرچه توانای��ی ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف براس��اس ترندهای مطرح بیش��تر باش��د، عمق رابطه می��ان ما و آنها 

بیشتر خواهد شد.
3. پل میان بازاریابی سنتی و مدرن

اگرچه الگوهای بازاریابی س��نتی دیگر کاربرد چندانی در دنیای دیجیتال 
ن��دارد، اما هنوز هم پلی میان دو ح��وزه موردنظر وجود دارد و پل موردنظر 
نسل جدید کانال های تلویزیونی است. بسیاری از شبکه های هوشمند مانند 
نت فلیکس یا هولو تاثیر قابل توجهی بر روی مشتریان دارند. این امر در کنار 
عرصه تلویزیون های هوشمند از سوی برندهای مختلف موجب توجه دوباره 
به عرصه بازاریابی تلویزیونی شده است. نکته مهم در این میان تفاوت میان 

الگوی بازاریابی کنونی با شیوه های سنتی است. 
به عن��وان مث��ال، نمای��ش تبلیغ��ات در موتورهای جس��ت وجوگر یکی 
از ش��یوه های نوی��ن بازاریابی محس��وب می ش��ود. نکته مه��م در این میان 
س��رمایه گذاری برای نمایش تبلیغات اختصاصی ب��ه کاربران تلویزیون های 
هوشمند است. به این ترتیب تاثیرگذاری کمپین ما به شدت افزایش خواهد 

یافت. 
هر برندی در دنیای کنونی باید به دنبال راهکارهای تازه برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف باش��د، در غیر این صورت امکان بازاریابی مناس��ب را 

از دست می دهد.
4. استفاده از اصل پارتو

اغلب بازاریاب ها اصل پارتو را قبول دارند. این اصل بیانگر ایجاد 80درصد 
از نتای��ج مطل��وب از س��وی 20درصد تالش هاس��ت. به عب��ارت بهتر ما به 
جای تالش بیش��تر در حوزه بازاریابی باید به ص��ورت هدفمند فعالیت های 
تاثیرگذارمان را بیش��تر کنی��م. این امر به طور وی��ژه ای در ارتباط با بخش 
توس��عه و تحقیق معنا پیدا می کند. برندهای دارای بخش توس��عه و تحقیق 
کارآمد توانایی بهتری برای ارزیابی وضعیت فعالیت بازاریابی شان و شناسایی 
تالش های تاثیرگذار خواهند داش��ت. به این ترتیب توانایی آنها برای کاهش 
هزینه ه��ا در کنار افزایش تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بیش��تر خواهد 

شد. 
clickz.com :منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی قابلیت های بازاریابی بخش Live در شبکه های اجتماعی

بازاریابی در شبکه های اجتماعی با ویدئوی زنده

۱۱بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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مدیریت مالی بهتر با ۱0 پادکست طالیی

پادکست ها را باید بهترین گزینه های آموزشی حال حاضر محسوب کرد. علت 
این امر به این خاطر است که گوش دادن به آنها تحت هر شرایطی میسر بوده 
و به علت جذابیت خود، جنبه سرگرمی را نیز دارند. این موضوع باعث می شود 
تا افراد از س��اعت ها گوش دادن به آنها، احس��اس خس��تگی نداشته باشند. در 
ش��رایط حال حاضر به علت قرنطینه خانگی، بهترین زمان جهت ش��روع ایمن 
اقدام محسوب می شود. در این رابطه توانایی مدیریت مالی، بدون شک برای هر 
فردی مهم بوده و به همین خاطر انتخاب ما در این مقاله محسوب می شود. در 

ادامه به بررسی 10 مورد منتخب آن خواهیم پرداخت. 
Stacking Benjamins-۱

در این مجموعه پادکس��ت ش��ما به زبانی طنز ب��ا موقعیت های مختلف و 
انواع سیاست های مدیریت مالی آشنا خواهید شد. درواقع ایجاد داستان های 
جالب از اتفاقات واقعی، مزیت اصلی این کانال محس��وب می شود. در نهایت 
ش��ما با انواع روش های افزایش درآمد نیز آش��نا خواهید شد. درواقع تصور 
اشتباه بسیاری از افراد این است که مدیریت مالی به معنای کاهش هزینه ها 
است. این امر در حالی است که شما می توانید به صورت عکس رفتار کرده و 
بر روی افزایش درآمد خود تمرکز داشته باشید. بدون شک بهترین سیاست 

در این زمینه، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی است. 
So Money-۲

تمرک��ز اصلی ای��ن کان��ال ب��ر روی مصاحب��ه از بهتری��ن  کارآفرین ها، 
نویس��ندگان، س��خنران ها و مشاوران اس��ت که باعث شده اس��ت تا نکات 
آموزنده آن فوق العاده باشد. نکته جالب دیگر این است که از مهمان ها تقاضا 
ش��ده است که برای هر یک از موضوعات خود، مثال-های ساده ای را مطرح 
کنند تا افراد نس��بت به نحوه به اجرا درآوردن و عملی بودن آنها در واقعیت 

به اطمینان دست پیدا کنند. 
The Tim Ferriss Show-3

تیم فریس یکی از شناخته شده ترین مربیان جهان محسوب می شود که به 
لطف سخنرانی های فوق العاده خود، طرفداران میلیونی دارد. نکته جالب این 
اس��ت که وی در کنار آموزش-ها، به بررس��ی راز موفق ترین افراد جهان در 
حوزه های مختلف پرداخته و آنها را مورد تحلیل قرار می دهد که باعث شکل 
گرفتن یک بخش بسیار جذاب شده است. در نهایت پادکست های تخصصی 
در زمینه مدیریت مالی نیز در این کانال وجود داشته و راهکارهایی معرفی 

می شود که بدون شک شما را متعجب خواهد کرد. 
The Side Hustle Show-4

اگ��ر دنبال پیداکردن ش��غل دومی برای خود هس��تید ولی در این رابطه 
ای��ده ای نداش��ته و نمی دانید که چ��ه مواردی، بهترین گزینه ها برای ش��ما 
محس��وب می شوند ضروری اس��ت تا این کانال را دنبال کنید. در کنار این 
موض��وع، اصول مدیریت مالی ب��ه روش بهترین مدیران حال حاضر جهان و 
جدیدترین اقدامات انجام ش��ده، معرفی می ش��ود که بسیار آموزنده خواهد 
ب��ود. برای مثال ش��ما با دلی��ل جدیدترین تصمیم گیری ه��ای مالی فردی 
نظیر مارک زاکربرگ آش��نا خواهید ش��د که تا قبل از گ��وش دادن به این 

پادکست ها، ممکن است اصال به آن توجه الزم را نداشته اید. 
Radical Personal Finance-5

در این کانال، جاش��وآ شاتس در قالب داستان، برخی از مهم ترین اقدامات مالی 
مدیران برندهای جهانی را بازگو می کند. همچنین در پایان هر بخش، توصیه هایی 
به شنوندگان ارائه می شود که ایده هایی بسیار کارآمد است. در نهایت کوتاه بودن 

هر بخش، باعث می شود تا تمایل زیادی را به گوش دادن به آن داشته باشید. 
Smart Passive Income-6

جهان امروز تغییرات بسیاری را حتی به نسبت پنج سال گذشته داشته است. 
درواقع س��رعت رشد علم بسیار باال بوده و الزم است تا در همه چیز، تغییراتی 
انجام ش��ود. در حال حاضر روش های پول درآوردن ساده تر شده و حجم کاری 
کمتری را نیاز دارد، با این حال شما باید از این روش های جدید آگاهی داشته 
باش��ید. برای مثال جالب اس��ت بدانید که بس��یاری از افراد تنها با تلفن همراه 
هوش��مند خود، درآمدهای باورنکردن��ی را دارند. معرفی ایده های کاری جدید، 
محور اصلی پادکست های کانال فوق محسوب می شود. همچنین در این کانال 
تالش شده است تا میان روش های مدیریت مالی در محیط کار و خانه، تفاوتی 

را قائل شده و برای هر یک، راه حل-های جداگانه ای ارائه شود. 
Girlboss Radio-۷

در 10 س��ال اخی��ر، تع��داد زنان فع��ال در رده-های ب��االی کاری نظیر 
کارآفرین ه��ای زن، رش��دی چش��مگیر را پیدا کرده اس��ت ک��ه یک تغییر 
فوق العاده محسوب می شود. با این حال در مقایسه با مردان، این عدد هنوز 
هم بسیار کم است. به همین خاطر وجود یک کانال تخصصی، کامال الزامی 
خواهد بود. سوفیا آرموسو، یک تاجر و کارآفرین موفق است و در کانال خود 
به مصاحبه با زنان موفق و معرفی روش های مدنظر خود می پردازد که یکی 
از بخش ه��ای مه��م آن اصول و روش های مدیریت مالی اس��ت، با این حال 
جو زنانه آن باعث نمی شود که برای مردان نیز بدون نکات آموزنده ای باشد. 
درواقع با یک نگاه واقع بینانه، علم اقتصاد ارتباطی به جنسیت افراد ندارد. 

Money for the Rest of Us-8
در این کانال، دیوید استین، کارشناس امور مالی به بررسی تمامی مسائل 
پیرامون ح��وزه بودجه بندی و مدیریت مالی می پردازد. تنوع موضوعات وی 
به حدی زیاد اس��ت که حتی برای بازنشس��تگان نیز بخش های جداگانه ای 
تعیین ش��ده است. همچنین وی به بررسی و معرفی نکات و خالصه بهترین 
کتاب های این حوزه پرداخته و باعث می شود تا امکان مطالعه چندین کتاب 
در یک روز، مهیا باشد. این امر در حالی است که خود او حتی بیش از یک 

هفته برای مطالعه و دسته بندی نکات، زمان صرف کرده است. 
Afford Anything-9

پائ��وال پانت یکی از نظریه پردازان علم اقتصاد محس��وب می ش��ود که در 
کان��ال خود، به بررس��ی جدیدترین موارد می پ��ردازد. درواقع باید این نکته 
را مدنظ��ر قرار دهید که هر ایده ای یک محدوده زمانی مش��خصی داش��ته 
و نمی توان انتظار داش��ت که اس��تراتژی 20 سال گذش��ته، در جهان امروز 
بهترین انتخاب محس��وب شود. به همین خاطر آگاهی از جدیدترین موارد، 
کام��ال الزام��ی خواهد بود که در این پادکس��ت ها به بهترین ش��کل به آنها 

پرداخته شده است. 
Listen Money Matters-۱0

اندرو فیبرت و توماس رفانک در این کانال به بررسی نکات مدیریت مالی 
از منابع مختلف پرداخته اند. فضای دوستانه این پادکست ها بدون شک برای 
هر فردی جذابیت باالیی را به همراه داش��ته و عل��م اقتصاد را جذاب کرده 
اس��ت. در نهایت شما در هر موقعیتی، با انواع راهکارهای مدیریت پولی که 

در اختیار دارید، آشنا خواهید شد. 
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ویروس کرونا بیش از هر چیزی، کسب وکارهای مختلف را وارد بحران 
کرده اس��ت. با این حال اگر بتوانید اوضاع را تحت کنترل درآورید، ابدا 
وارد بحران نخواهید شد. فراموش نکنید که در جهان پساکرونا، بسیاری 
از رقبا، بس��یار تضعیف شده و یا از دور رقابت خارج شده اند که این امر 
به معنای آن خواهد بود که در صورت دوام آوردن، ش��رایط برای رش��د 
بیشتر شما به وجود می آید. این نکته را فراموش نکنید که ممکن است 
حتی پس از کرونا نیز ش��اهد ویروس های دیگری باش��یم. بدون ش��ک 
کس��ب آمادگی در شرایط فعلی باعث خواهد شد تا در برابر موارد دیگر 
نیز بتوانید عملکرد خوبی را از خود نشان دهید. تحت این شرایط سوالی 
که مطرح اس��ت این است که چگونه می توان بهترین عملکرد را در این 
ش��رایط سخت داش��ت. در این راس��تا به معرفی 10 توصیه ای خواهم 

پرداخت که هر مدیری باید آن را انجام دهد. 
۱-شیوه کاری خود را تغییر دهید 

بدون ش��ک در حال حاضر نمی توان به شیوه سابق به کار خود ادامه 
داد. به همین خاطر ش��ما باید اولویت اول خود را دورکاری قرار دهید. 
در ای��ن رابطه مطالعه مقاالت مرتبط نظی��ر نرم افزارهای موردنیاز برای 
دورکاری، ش��ما را به انجام بهتر ای��ن اقدام کمک می-کند، با این حال 
این موضوع را نیز فراموش نکنید که حتی با باالترین میزان خالقیت نیز 
نمی توان برای برخی از اقدامات شرایط دورکاری را مهیا کرد. به همین 
خاطر شما باید تمامی تدابیر بهداشتی را رعایت کنید تا سالمت کارکنان 
تضمین  ش��ده باشد. برای مثال در دسترس بودن مواد ضدعفونی کننده، 
ماسک و محافظ های صورت که باعث خواهد شد تا امکان لمس صورت 
وجود نداش��ته باش��د، از جمله موارد بس��یار مهم محسوب می شود. در 
نهایت الزم اس��ت تا با عالئم این بیماری آشنا باشید تا در صورت بروز، 
س��ریعا بتوانی��د فرد بیمار را خارج کنید. در نهای��ت فراموش نکنید که 
کارمندان ش��ما باید احساس امنیت داشته باش��ند. به همین خاطر به 
آنها اطمینان بدهید که حتی در صورت ابتال به این بیماری، حقوق آنها 
پرداخت خواهد ش��د. در این رابطه توصیه می ش��ود که کاهش درآمد، 
بیش��تر متوجه افرادی در ش��رکت باش��د که باالترین سطح درآمدی را 
دارند. برای مثال خود مدیر ش��رکت، بدون شک قادر است تا برای چند 
ماه بدون اضافه ش��دن به درآمد خود، به زندگی ادامه دهد، با این حال 
این مس��ئله ابدا برای یک کارمند، میسر نخواهد بود. تحت این شرایط 
اگر درصدی از درآمد کارمندان پردرآمد کاسته شود، بدون شک امکان 
حفظ حقوق کارمندان معمولی و کم درآمد، میس��ر خواهد بود. این امر 

یک اقدام کامال عادالنه محسوب می شود. 
۲-از آموزش کارمندان غافل نشوید

ب��ه کارمندان خود اطالع��ات الزم در رابطه با این بیماری و راه های جلوگیری 
از انتقال آن را آموزش دهید. همچنین کمک گرفتن از یک روانشناس، می تواند 
بس��یار سودمند باش��د. علت این امر به این خاطر اس��ت که اضطراب و نگرانی، 
سیس��تم ایمنی بدن را بیش از حد کاهش داده و این مس��ئله باعث می ش��ود تا 
شانس ابتال به این ویروس افزایشی چشمگیر پیدا کند. همچنین فراموش نکنید 
که ش��ما باید به خانواده کارمندان خود نیز توجه داش��ته باشید. درواقع ممکن 
است آنها به علت عدم دسترسی به لوازمی نظیر ماسک و دستکش، بیماری را به 
کارمند شما منتقل کنند. به همین خاطر توصیه می شود که یک بسته کامل را 

به اندازه تعداد اعضای خانواده افراد، در اختیار آنها قرار دهید. فراموش نکنید که 
حمایت ش��ما از کارمندان در شرایط سخت، در افزایش چشمگیر رضایت شغلی 

آنها تاثیرگذار بوده و کمک می کند که انگیزه کاری آنها افزایش یابد. 
3-آموزش مشتریان را نیز جدی بگیرید 

در این رابطه توصیه می ش��ود که در سایت شرکت و یا صفحات خود 
در ش��بکه های اجتماعی، مق��االت و اخبار مرتبط با ای��ن ویروس را به 
اش��تراک گذاش��ته و حتی در این رابطه خود تولی��د محتوا کنید. برای 
مث��ال در حال حاضر بس��یاری از برندها از پزش��کان ب��رای ایجاد یک 
مصاحبه در فضاهایی نظیر الیو اینس��تاگرام استفاده می کنند. این نکته 
را به خاطر داش��ته باشید که با توجه به این امر که قرنطینه خانگی در 
اکثر کشورها در حال اجرا است، میزان استفاده افراد از اینترنت افزایشی 
چش��مگیر پیدا کرده و این مسئله باعث خواهد شد تا شانس دیده شدن 
مطالب شما، بسیار باال باشد. در نهایت شما الزم است تا امکانات خرید 
اینترنت��ی را فراهم ک��رده و در تحویل کاال، تمامی نکات ایمنی نظیر به 
حداقل رس��اندن تماس انسانی را رعایت کنید. در این رابطه بسیاری از 
برندها، بس��ته بندی محصول را با یک پالس��تیک می پوشانند تا افراد از 

عدم ناقل بودن کاالی خود، اطمینان داشته باشند. 
4-سناریوسازی کنید

ش��ما باید آینده خود و تاثیراتی را که ویروس کرونا بر اقتصاد و کس��ب وکارها 
خواهد داشت را تحلیل کرده و تغییرات الزم را ایجاد کنید. در این رابطه بررسی 
تحلیل های افراد صاحب نظر و مدیران مختلف، می تواند به ش��ما برای رس��یدن 
به تصمیماتی بهتر، کمک کند، با این حال به صورت کلی ش��ما باید سه سناریو 
خوش��بینانه، حد متوسط و بدبینانه را مشخص کرده و برای هر سه حالت، خود 
را آماده کنید. درواقع اگرچه نمی توان آینده را پیش  بینی کرد، با این حال ش��ما 

می توانید خود را برای هر شرایطی، آماده کنید. 
5-از دیگران کمک بگیرید 

اکنون زمانی اس��ت که برنده��ا باید به یکدیگر کمک کنند تا از این ش��رایط 
س��خت عبور کرده و امکان بقا وجود داش��ته باش��د. در این رابطه حتی می توان 
از بانک ه��ا تقاض��ای وام کرد. در این رابطه ضروری اس��ت که تحقیقات کافی را 
داشته باش��ید تا انتخاب ش��ما، بهترین گزینه موجود باشد. همچنین می  توانید 
به فکر ادغام و همکاری-های بلندمدت با برندهای دیگر نیز باش��ید. برای مثال 
می توانید مبلغ برندهای دیگر باش��ید و با آن ها یک قرارداد مناس��ب امضا کنید. 
در نهایت پرس��ش در این زمینه ابدا ضرری را به همراه نخواهد داشت. همچنین 
می توانید برای بهبود اوضاع، از زنجیره تامین، فروش��ندگان و سرمایه گذارها نیز 
کمک بگیرید. درواقع تنها با مشارکت می توان از شرایط سخت فعلی عبور کرد. 
برای مثال برند آمازون حتی در ش��رایط حال حاضر نیز س��وآوری خود را حفظ 
کرده و برای بخش انبارداری، چندین هزار نفر را استخدام کرده است که حیرت 
بس��یاری را به همراه داشت. ش��ما می-توانید چنین برندهایی را شناسایی کرده 
و پیش��نهاد همکاری با آنها را بدهید. برای مثال می توانید بخش��ی از کارمندان 
خود را به صورت موقت به این ش��رکت ها بدهید تا زمان پایان کرونا که این امر 

ساده ترین حالت همکاری محسوب می شود. 
6-بودجه  بندی جدیدی را تعیین کنید 

در ش��رایط حال حاضر، کاهش سود ش��رکت بدون شک شرکت را در شرایط 
س��ختی قرار خواهد داد. تحت این ش��رایط الزم اس��ت تا ب��ه بودجه بندی خود 
نگاهی دوباره بیندازید. با این اقدام امکان مدیریت مالی بهتر مهیا خواهد ش��د. 
برای مثال این امر طبیعی اس��ت که برخی از اقدامات را رها کرده و تغییری در 
برنامه های پیش رو انجام دهید. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این 

اس��ت که ش��ما باید تالش کنید تا هزینه های خود را به حداقل رس��انده و برای 
پرداختی ها، مهلتی بگیرید تا در ش��رایط بهتر، آنها را پرداخت کنید. برای مثال 
اگر دفتر ش��رکت اجاره ای اس��ت، می توانید از مالک بخواهید که حق اجاره این 
ماه را پس از پایان کرونا از ش��ما دریافت کرده و یا آن را در چند قس��ط دریافت 
کند. تمامی این اقدامات، مدیریت مالی شما براساس بودجه جدید خواهد بود. 

۷-شرایط را برای تمامی افراد حاضر در شرکت شرح دهید 
در شرایط حال حاضر بسیار مهم است که تمامی افراد در حد توان خود 
فداکاری کرده و به بهبود اوضاع کمک کنند. در رابطه با تیم های باشگاهی، 
این مسئله با بخشیدن سهم اعظمی از حقوق بازیکنان اتفاق افتاده و شما 
می توانید طی یک وبینار آنالین، اوضاع را تشریح کرده و راه حل ها را ارائه 
دهید. نکته مهم این اس��ت که به حرف کارمن��دان خود گوش کرده و در 
نهایت به یک جمع بندی دس��ت پیدا کنید. درواقع این امر به مراتب بهتر 
است که بخشی از حقوق کاهش پیدا کند تا آنکه مجبور به حذف برخی از 
کارمندان خود باشید. فراموش نکنید که در شرایط حال حاضر، این اقدام 
اخالقی نبوده و زندگی افراد را می تواند بسیار سخت کند. علت این امر به 
این خاطر اس��ت که در شرایط فعلی، استخدام اولویت تقریبا هیچ برندی 
محسوب نشده و این امر می تواند زندگی افراد را بسیار سخت کند. در نهایت 
این امر که همکاری کارمندان باقی مانده حذف شده باشند، بدون شک در 
روحیه آنها نیز تاثیر بس��یار بدی را داشته و آنها دیگر امنیت شغلی را یک 

کلمه بی معنا می دانند. 
8-به فرصت های موجود توجه داشته باشید 

ویروس کرونا اگرچه اکثر کس��ب وکارها را با مش��کل مواجه س��اخته است، با 
این حال در رابطه با برخی از حرفه ها، ش��اهد رونق چش��مگیر بودیم که نمونه 
آن را می توان لوازم بهداش��تی دانست. تحت این شرایط شما می توانید اقدامات 
موقت��ی را انجام دهید. برای مثال ماس��ک و لوازم بهداش��تی تولید کنید و یا از 
فضای ش��رکت برای انبار اجن��اس و یا هر اقدام دیگر اس��تفاده کنید. همچنین 
فرام��وش نکنید که در ش��رایط حال حاضر که میزان اس��تفاده از اینترنت ده ها 
برابر ش��ده است، خود فرصتی جدید را برای برند شما ایجاد کرده و می توانید با 
تولید محتوا، از طریق تبلیغات درآمد داشته باشید. در این رابطه نمونه ساده آن 
یوتیوب اس��ت که شما را در سود تبلیغات ش��ریک می کند. به صورت کلی شما 
باید با درک درس��ت از فرصت-های موجود، به صورت موقت محور فعالیت های 

اصلی خود را تغییر دهید تا سودآوری شرکت همچنان حفظ شود. 
9-با مدیران دیگر در ارتباط باشید 

شما نمی توانید به تنهایی صنعت خود را نجات دهید. به همین خاطر ضروری 
است تا تمامی مدیران در این روزها با یکدیگر همکاری داشته و گفت وگو کنند. 
این نشس��ت ها کمک خواهد کرد تا تصمیمات بهتری اتخاذ ش��ده و از واردشدن 

به یک بحران جبران ناپذیر، جلوگیری شود. 
۱0-پیش فروش داشته باشید 

اگرچ��ه افراد در ش��رایط حال حاضر تمایل به خرید ندارن��د، با این حال یک 
پیشنهاد جذاب می تواند همه چیز را دگرگون سازد. در این رابطه فراموش نکنید 
که تخفیف های ویژه اگرچه س��ودآوری شرکت را به حداقل خواهد رساند، با این 
حال این امر به مراتب بهتر از آن خواهد بود که با ضرر مواجه ش��وید. همچنین 
می توانید برخی از محصوالت آتی خود را پیش فروش کرده و با این اقدام، امکان 
پرداخ��ت درآمد کارمندان را مهیا س��ازید. یکی از اقدامات جالب این اس��ت که 
مدیران به علت این امر که بخش��ی زیادی از فضای ش��رکت به خاطر دورکاری، 

خالی مانده است آن را اجاره می دهند. 
inc.com :منبع

ویروس کرونا و 10 اقدامی که مدیران باید انجام دهند

به قلم: دیوید فینکل نویسنده و سخنران حوزه مدیریت و کارآفرینی
مترجم: امیر آل علی

به قلم: جف راس نویسنده و سخنران حوزه اقتصاد و مدیریت 
مترجم: امیر آل علی 
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ایالم – منصوری: مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز ایالم 
با اش��اره به اینکه فرهنگ پیش��گیری از وی��روس کرونا در 
این واحد صنعتی نهادینه ش��ده اس��ت،گفت: در راس��تای 
مسئولیت های اجتماعی و کمک به سربازان سالمت استان 
بی��ش از 1500 لباس یکبار مصرف و دو هزار عدد ماس��ک 

N95 تحویل دانشگاه علوم پزشکی استان شده است.
به گ��زارش روابط عموم��ی، دکتر "روح ال��ه نوریان" در 
بازدی��د معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار و جمعی 
از مدیران کل دس��تگاههای اجرایی استان از پاالیشگاه گاز 
ای��الم افزود: بیش از 400 لیتر آب ژاول برای رقیق س��ازی 
ب��ا 40 هزار لیتر آب به بخش��داری چوار ب��رای ضد عفونی 
معابر ش��هری و روستاهای اطراف این واحد صنعتی تحویل 
شده اس��ت. وی خاطرنشان کرد :تش��کیل جلسات کمیته 
سالمت با موضوع پیش��گیری از ویروس کرونا، جمع آوری 
دستگاههای ثبت اثر انگشت و جایگزین آن با سیستم چهره 
نگاری ، انجام تب س��نجی از کلی��ه کارکنان در گیت های 
ورودی ،تهیه مواد ش��وینده، گن��دزدا ، ممانعت از ادامه کار 
کارکن��ان با بیماري زمینه اي و بیماری های تنفس��ی، تنها 
بخشی از اقدامات انجام شده در این واحد صنعتی می باشد.

وی اظهار داش��ت: به منظور پیش��گیری از ویروس کرونا 
و س��المت کارکنان، اقدامات قاب��ل قبولی در زمینه تحویل 
ماس��ک های تنفس��ی و دس��تکش های یکبار مصرف، ضد 
عفونی و گندزدایی س��رویس های ای��اب و ذهاب ، نظافت 
و گند زدایی دس��تگیره های درب ها ، پله ها و غیره انجام 
ش��ده اس��ت. وی تصریح کرد: این واحد صنعتی در زمینه 

های مختل��ف برای پیش��گیری از ویروس کرون��ا قدمهای 
مثبتی برداش��ته اس��ت. همچنین مع��اون هماهنگی امور 
اقتصادی اس��تاندار ایالم در بازدید از پاالیشگاه گاز ایالم با 
اشاره به اینکه صاحبان واحدهای تولیدی می بایست نسبت 
به حفظ س��المت کارگران به عنوان مهمترین سرمایه های 
اجتماعی توجه ویژه ای داش��ته باشند،گفت:توس��ط وزارت 
بهداش��ت، برای هر صنف و فعالیتی، پروتکل های بهداشتی 
ابالغ ش��ده اس��ت که کلیه بای��د آن ها را رعای��ت کنند. " 
حیدر نعمتی" با بیان اینکه پروتکل های بهداش��تی توسط 
واحدهای صنعتی و تولیدی استان رعایت شود و با دقت در 
راس��تای حفظ سالمت خود فعالیت کنند،افزود: می بایست 
از ظرفیت های ش��رکت های پاالیش گاز و پتروش��یمی در 
توس��عه استان اس��تفاده ش��ود و یکی از زمینه های توسعه 

استان، استفاده از ظرفیت این واحدها است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار ایالم تصریح کرد: 
یکی از راههای مقابله با ویروس کرونا، رعایت مسائل بهداشتی 
می باش��د و با هم افزایی و تعامل تالش ش��ود تا این بیماری 
شکس��ت داده شود تا زندگی مردم به روال عادی برگردد. وی 
اظهار داش��ت: باید مدیران بر حضور دوس��وم نیروها در محل 
کار توجه ویژه داش��ته باشند و اگر کارگری مشکل زمینه ای 
و بیم��اری دارد، با توجه به افزایش ابتالی این بیماری در بین 
س��ایرین، از دورکاری اس��تفاده کرده یا مرخصی اس��تحقاقی 
بگیرند. همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
ایالم، نیز در این بازدید ضمن تبریک هفته کار و کارگر گفت: 
بح��ث حمایت از کارگران یک��ی از برنامه های اصلی این اداره 
کل است که با هم افزایی و تعامل واحدهای کارگری، می توان 

نقش بسزایی در توسعه استان ایفا گردد
" ش��کراله ش��یرخانی" افزود: برنامه های ابالغی جدید از 
س��وی وزارت برای هفته کار ابالغ ش��ده است که با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و با اس��تفاده از بستر فضای مجازی 
و رس��انه ها اطالع رسانی می ش��ود. وی اظهار داشت: تعامل 
حداکث��ری کلیه واحدهای کارگ��ری با اداره کل تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی باعث تعامل و هم افزایی،افزایش اش��تغال 
و کاهش مس��ائل کارگری خواهد شد. شایان ذکر است که 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار، مدیرکل تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی ، مدیرکل صنعت،مع��دن و تجارت ، 
مع��اون روابط کار اداره کل تع��اون ، کار و رفاه اجتماعی و 
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری ایالم به 

صورت سرزده از پاالیشگاه گاز ایالم بازدید کردند.

تبریز – ماهان فالح: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همزمان 
با روز رادیو و در آستانه شروع هفته کار و کارگر با مدیرکل صداوسیمای مرکز 

آذربایجان شرقی دیدار و گفت و گو کرد.
مدی��رکل تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی آذربایجان ش��رقی در این دیدار با 
تبریک روز رادیو از حس��ن توجه و اهتمام ویژه مدیرکل صداوس��یمای مرکز 
استان و همکاریهای خوب همکاران تالشگر در عرصه صداوسیما در مناسبت 
های مختلف علی الخصوص هفته کارگر سپاسگزاری کرد.  میراحد حسینی، 
همکاری هرچه بیشتر صداوسیما در راستای تبیین نقش بی بدیل کارگران و 
به نمایش گذاش��تن توانمندیهای کارگران، کارفرمایان و تعاونگران در تحقق 
منویات مقام معظم رهبری و توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان را خواستار 
شد. میراحد حسینی با قدردانی از نگاه و رویکرد مدیرکل صداوسیمای مرکز 
آذربایجان شرقی نس��بت به ظرفیت ها و توانمندیهای باالی استان، آمادگی 
کام��ل ای��ن اداره کل جهت هرگونه هم��کاری در تولید برنام��ه برای جامعه 
کارگری، کارفرمائی و تعاونگران استان را اعالم کرد. حسینی اظهار داشت: اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره با وظایف خطیر و گسترده از فعالیت ها 
و مسئولیت های بسیار مهم برخوردار است و برای پیشرفت اهداف عالیه خود 
در راستای ترویج فرهنگ مقدس تعاون و نهادینه کردن فرهنگ کار نیازمند 

همکاری و تعامل بسیار نزدیک رسانه ملی است.
وی گفت: کارگران از نیروهای وفادار به نظام و انقالب و قش��ری سودمند، 

مقتدر و از نیروهای مولد جامعه هستند که همواره در تحقق اهداف عالی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی نقش ارزشمندی ایفا کرده اند. در این دیدار مدیرکل 
صداوسیمای اس��تان و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی 
راهکارهای گسترش همکاری های متقابل را مورد ارزیابی قرار دادند. همچنین 

لوح تقدیر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی به پاس تالش 
های ارزشمند مجموعه صداوسیمای مرکز آذر بایجان شرقی و همزمان با روز 

رادیو به صفری مدیرکل این مجموعه تقدیم شد. 
مدیرکل صداوس��یمای مرکز آذربایجان ش��رقی نیز در این دیدار با تبریک 
هفته کارگر اظهار کرد: صداوس��یمای اس��تان بر اساس رسالت و وظیفه ذاتی 
خ��ود، آمادگی کامل دارد تا در راس��تای ترویج فرهنگ مقدس کار و جایگاه 
کارگ��ر و نهادینه کردن این فرهنگ با اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
تعامل و همکاری کند. صفری در این نشست ضمن مثبت ارزیابی کردن این 
نشست مشترک بر ضرورت آشنایی مردم با فعالیت خدمتگذاران خود در رسانه 
مل��ی تاکید کرد و گفت: جای��گاه و نقش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین دستگاه های اجرایی استان 
بسیار مهم بوده و رسانه ملی نیز همکاری با این مجموعه عظیم را وظیفه خود 
می داند. مدیرکل صداوس��یمای مرکز آذربایجان ش��رقی در بخش دیگری با 
اشاره به موضوعات اقتصادی گفت: پیگیری مسائل و مشکالت تولید و اشتغال 
از وظایف بسیار مهم صداوسیما است که پرداختن به این مباحث را در اولویت 
کاری خویش قرار داده ایم. وی در پایان با اشاره به نامگذاری شعار سال با نام 
جهش تولید تصریح کرد: هدف ما از پیگیری مسائل اقتصادی و پرداختن به 
مسئله اشتغال، تحقق هر چه سریعتر شعار سال است که کارگران در تحقق 

این امر مهم نقش بسیار ارزشمندی را ایفا می کنند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، دکتر 
سید مرتضی سقائیان نژاد با صدور پیامی ارتحال جانسوز عالم ربانی “حضرت 

آیت اهلل امینی رضوان اهلل علیه” را تسلیت گفت.
بسمه تعالی

َها َشْیٌء إِلَى یَْوِم الِْقَیاَمِه إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُلَِم فِی اْلِْسَلِم ثُلَْمٌه َل یَُسُدّ
ضایعه ارتحال جانس��وز عالم ربّانی، دانش��مند گران سنگ، فقیه اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السلم »حضرت آیت اهلل امینی« موجب تاثر و تأسف 
همه دوس��ت داران علوم دینی، فرهنگ ش��یعی و انقلب اسلمی گردید. این 
اس��تاد اخلق، فرهیخته ای مردم محور و ولیت مدار بود که در تمامی حوادث 
انقلب، مواضعی شجاعانه و دلسوزانه داشت و در عین انقلبی بودن، با داشتن 
جامعیت علمی و اخلقی، مرز خود را از جریانات و گرایشات سیاسی مشخص 
کرده و بر وحدت و همدلی و رسیدگی به مشکلت مردم و جوانان تاکید داشته 
و مسئولیت های مختلف ایش��ان هیچ تاثیری بر ساده زیستی ایشان نداشت. 
مس��ئولیت پذیری و احساس تکلیف ایش��ان، مصداقی بارز برای تحقق امر به 
معروف و نهی از منکر در جامعه بود که به خوبی در سخنرانی ها و خطبه های 

نماز جمعه قابل مشاهده بود. اگر خطبه های نماز جمعه و سخنرانی های ایشان 
بازنگری شود به خوبی مشاهده می گردد که به نسل جوان و مشکلت جوانان 
و مردم اهتمام خاصی داشت و بهترین و بیشترین انتقادات با بیانی دلسوزانه و 
کمترین حواشی منعکس می ساخت. تلفیق سلیم النفس بودن، صفای باطن و 
تذکرات حکیمانه ایشان کارساز بود و شاهد تغییرات گسترده در گفتار و رفتار 

مخاطبین و مسئولین بودیم.
از ویژگی های آثار ایشان تلفیق استحکام سازه های استدللی با بیانی ساده، 
روان و قابل فهم بود و همواره مخاطب شناس��ی و نیازس��نجی در تدوین آثار 
م��وج م��ی زد و کیفیت آثار را بر کمیت و حجم تاثی��ر را بر حجم آثار ترجیح 
می داد. تجدید چاپ آثار متعدد ایشان نشانه ای از تاثیر پذیری و اقبال گسترده 
مخاطبان زبان های مختلف است. بی شک قدردانی از بزرگان نباید با شناخت 
آنان بعد از حیات ش��ان نمود پیدا کند بلک��ه این نعمت های عظیم الهی باید 
به خوبی در زمان حیات شان برای مردم و به خصوص نسل جوان معرفی گردند 
تا بهره مندی از ظرفیت های علمی آنان در مناس��بات بین نسلی آشکار گردد. 
اینجان��ب عروج ملکوتی این عالم ربانی که عالمی از جنس عمل، وارس��ته ای 
پارس��ا، معلمی اخلق مدار و امام جمعه ای دلسوز بود را به ساحت قدسی ولی 
اهلل العظم عجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف، مقام معظم رهبری مدظله العالی، 
مراجع عظام، حوزه های علمیه شیعه، مردم بصیر قم، شاگردان آن فقیه عالیقدر 

و بیت شریف آن عالم وارسته تسلیت می گویم.
سید مرتضی سقائیان نژاد

ساری – دهقان : شرکت گاز استان مازندران در سال 98 
توانست بیش از 63 هزار مشترک جدید را جذب نماید.

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
گاز استان مازندران،"جعفر احمدپور" مدیرعامل شرکت گاز 
اس��تان مازندران اظهار داشت: در س��ال 98 با برنامه ریزی 
ه��ای بعمل آم��ده بیش از 63 هزار مش��ترک جدید از گاز 

طبیعی بهره مند شدند.
وی ب��ا اعالم این خبر اظهار داش��ت: ب��ا جذب این تعداد 
مش��ترک جدید مجموع مشترکین گاز طبیعی در مازندران 
به یک میلیون و 443 هزار مش��ترک افزایش یافته اس��ت. 
احمدپ��ور ب��ا بیان اینکه ه��م اکنون 59 ش��هر و 2 هزار و 
283 روس��تای مازندران بهره مند از نعمت گاز می باشند، 
گفت: با بهره مندی مش��ترکین جدی��د درصد بهره مندی 
گاز خانوارهای مازندران به باالی 98 درصد رس��یده است. 
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان مازندران اظهار داشت: هم 
اکنون ش��بکه گاز ب��ه دورترین و صع��ب العبورترین نقاط 
اس��تان مازندران رسیده اس��ت و مجموعا بیش از 21 هزار 

کیلومتر عملیات شبکه گذاری در استان اجرا شده است.
احمدپ��ور خاطرنش��ان ک��رد: در ح��ال حاض��ر عملیات 
گازرس��انی 212 روس��تای مناط��ق کوهس��تانی در ح��ال 

اجراست و 417 روس��تا در مرحله مطالعات گازرسانی قرار 
دارند. وی تصریح کرد: اکنون 99.9 درصد جمعیت شهری 
و 94 درصد جمعیت روستایی استان مازندران از نعمت گاز 

بهره مند هستند.
مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران با بیان این مطلب، 
اظهار داش��ت: در س��ال 98 با برنامه ریزی های بعمل آمده 
بیش از 63 هزار مش��ترک جدی��د از گاز طبیعی بهره مند 
ش��دند. وی از اجرای 600 کیلومتر ش��بکه در سال گذشته 
خبر داد و گفت: در سال 98 برای گازرسانی به 150 روستا 
برنام��ه ریزی صورت گرفته بود که ب��رای تحقق این هدف 

اس��تراتژیک این حج��م لوله گذاری صورت گرفته اس��ت . 
احمدپور دلیل طوالنی شدن گازرسانی به مناطق باقیمانده 
را، افزایش هزینه س��رمایه گذاری و باال رفتن قیمت اجناس 
مصرفی پروژه ها، نوس��انات ارزی و مبلغ قرار داد پیمانکاران 
عنوان کرد و تصریح داش��ت: وزارت نفت برای جلوگیری از 
تعطیلی فعالیت پیمانکاران، هزینه سرمایه گذاری در استان 
را ت��ا 2 برابر افزای��ش داد. وی با بیان اینکه تا پایان س��ال 
1401 گازرسانی در استان مازندران به اتمام خواهد رسید، 
افزود: با توجه به ش��رایط بوجود آمده ناش��ی از تحریم ها و 
باال رفتن نرخ ارز، تمام س��عی و تالش دولت این اس��ت که 
ب��ا تزریق بودجه عمرانی، پروژه های گازرس��انی به مناطق 

صعب العبور بون توقف انجام پذیرد.
احمدپور با اش��اره به اینکه ش��رکت گاز استان مازندران، 
اقدام��ات پیش��گیرانه و تمهی��دات ویژه ای را در راس��تای 
مقابله با ویروس کرونا س��رلوحه کار قرار داده اس��ت،گفت: 
این ش��رکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و 
حفظ سالمت کارکنان و مراجعین و با در نظر گرفتن شیوه 
نامه ابالغی مقابله با شیوع ویروس کرونا، از روزهای ابتدایی 
مواجهه با این ویروس خطرناک، با تش��کیل جلس��ه کمیته 

سالمت اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی خود را آغاز کرد.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم :

 فرهنگ پیشگیری از ویروس کرونا در پاالیشگاه گاز ایالم نهادینه شده است

در دیدار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی عنوان شد؛ 

کارگران از نیروهای وفادار به نظام و انقالب و از نیروهای مولد جامعه هستند

پیام شهردار قم در پی ارتحال جانسوز عالم ربانی “حضرت آیت اهلل امینی رضوان اهلل علیه”

مدیرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد :

وجود یک میلیون و 443 هزار مشترک گاز طبیعی در استان 

شهردار گرگان:
خروج پادگان شدنی است اگر ارتش همکاری کند

گ��رگان - خبرن��گار فرصت امروز: به گ��زارش مرکز اطلع رس��انی روابط عمومی 
ش��هرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در صحن امروز شورای اسلمی شهر گرگان که 
با حضور اعضای منتخب مردم گرگان و آق قل در مجلس یازدهم ش��ورای اس��لمی 
بیان کرد: افزایش قیمت ها بخصوص قیمت مصالح مختلف در چند سال اخیر باعث 
ش��ده ارائه خدمات با مشکل مواجه شود.وی ادامه داد: کمربندی گرگان محل عبور 
ماشین های ترانزیت است و آسفالت آسیب می بیند و سالنه میلیاردها تومان هزینه 
نگهداری و بهسازی محور را انجام می دهیم و می طلبد در این امرو دولت به صورت 
ویژه کمک کند.شهردار گرگان تصریح کرد: پروژه تلکابین تمامی مجورهای لزم را 
در سال ۱۳۹۷ اخذ شده در حال حاضر در مسیر اخذ دو مجوز است و بیش از یک سال موضوع در شورای عالی شهرسازی 
مطرح است و انتظار داریم نمایندگان در این عرصه به ما کمک کنند تا این امر تسریع شود.دادبود گفت: میلیاردها تومان در 
النگدره و ناهارخوران بدون ریالی درآمد، هزینه می کنیم و بار دولت بر دوش شهرداری افتاده بدون اینکه شهرداری اختیاری در 
کسب درآمد آنجا داشته باشد و بر اساس قانونی این امر باید اصلح شود.وی با اشاره به پروژه خروج پادگان از شهر گرگان، 
اضافه کرد: این اتفاق به نفع ارتش و به نفع مردم گرگان است و کار پیچیده ای نیست اما نیاز به عظم و اراده دارد که به نظر 
من این کار شدنی و قابل اجرا است.شهردار گرگان تصریح کرد: آنچه در طرح دیده شده به نفع همه و کار قابل قبول و دست 
یافتنی است و در صورت تحقق یک اقدام ماندگار خواهد شد.دادبود با اشاره به ضرورت تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری 
گرگان، بیان کرد: متاسفانه سال ها است نیروهای ما از نظر وضعیت استخدامی بلتکلیف هستند و قانون به ما اجازه تبدیل 

وضعیت نمی دهد که این امر نیازمند بازنگری قانونی است.خروج پادگان شدنی است اگر ارتش همکاری کند

مدیرعامل نفت و گاز مارون اعالم کرد:
تعمیرات اساسی تقویت فشار مارون 3 تنها در ۱5 روز

اهواز – شبنم قجاوند: مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز مارون از انجام تعميرات اساسي ایستگاه تقویت فشار 
گاز آسماری مجتمع صنعتي شماره ۳  اين شركت پس از ۱5روز كاري با رعايت كليه استانداردهاي  ايمني و زيست محيطي 

خبر داد.
مهندس حميد كاويان ضمن تقدير از تلشهاي كاركنان مديريت تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آلت فرايندي مناطق 
نفتخيز جنوب و كارگروه تعميرات اساسي نفت و گاز مارون علوه برسايرادارات عملياتي، گفت: خوشبختانه موفق شديم اولين 
پروژه ي تعميرات اساس��ي س��ال ۹۹ كه از نظر ايمني و محيط زيست از اهميت بسزايي براي مناطق مجاور و فرايند توليد 

برخوردار است را در كمترين زمان ممكن به انجام رسانده و ايستگاه مذكور را سريعا به مدار توليد بازگردانيم.
وي افزود: نصب109 عدد مس��دود کننده اصلی و داخلی، بخارزني 16 مخزن،تعمیرات اساسی تعداد 
42 دستگاه الکتروموتور، بررسي و تایید 15 جریان سنج،آزمایش فشار ایستایی برروی 11 عدد از مبدل 
های حرارتی و 4 عدد از مخازن ایس��تگاه، روانکاري 15 عدد ش��یرآالت زیر 2 اینچ ، تمیزکاري 17 فن 
کولر فرآیندی، کالیبره سازي 7 عدد از شیرهای ایمنی و تعویض 11 عدد از کوپن های پایش خوردگی، 
ضخامت س��نجي 315 نقطه  و س��ختي سنجي 240 نقطه را مي توان از اهم اقدامات تعمیراتي دانست 

که در این پروژه و روي این ایستگاه انجام پذیرفته شد.
مهندس كاويان پروژه های اصلحی به انجام رسیده در تعمیرات اساسی اين ايستگاه را نيز حايز اهميت دانست و اذعان 
داشت: تغيير مسير خطوط 2 اینچ تخلیه گاز توربین ها )۳عدد( به سمت LP Flare، تعبيه يك نقطه اتصال لين تزريق 
نيتروژن در خط ورودی گاز مرحله 4 به ايستگاه، تعويض خط 6 اینچ گاز مایع خروجی از ایستگاه،  انجام اصلحیه خطوط 
گاز مایع و گاز خشک به سمت فلر، حفاري 6 نقطه جهت گمانه زنی خط گاز مایع از نقطه خروجی ایستگاه تا محل شیرگاه 

و رفع نشت عبوری 28 عدد از ولوهای قطع کننده جریان در اين بخش صورت گرفت.

علی ملکی شهردار اندیشه تاکید کرد: تسریع همراه با کیفیت در 
روند اجرای پروژه های شهری امری ضروری است

اندیشه - غالمرضا جباری: به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل شورا 
و شهرداری اندیشه، علی ملکی شهردار اندیشه در بازدید میدانی از روند اجرای پروژه 
های در حال ساخت شهرداری که به همراه مرتضی بهرامی عضو شورا ، معاون فنی 
عمرانی  و مدیران این حوزه  صورت گرفت بر تسریع هر چه بیشتر اجرای پروژه های 

شهری طبق برنامه زمانبندی تاکید کرد
علی ملکی ضمن اش��اره به  اقدامات ش��هرداری اندیشه در راستای 
مبارزه با ویروس کرونا که به طور مس��تمر در شهر اندیشه با همکاری 
گروه های جهادی و همراهی عموم مردم توس��ط ش��هرداری در حال 
انجام اس��ت اظهار داشت: ش��رایط به گونه ای است که برخی خدمات الزم است با رعایت پروتکل های 
تعیی��ن ش��ده برای این روزها صورت بگیرد ، نظیر اجرای پ��روژه های عمرانی که با رعایت این پروتکل 

ها عملیاتی می شوند.
وی در خاتمه متذکر شد: تسریع در روند اجرای پروژه ها و تکمیل آن در زمان و موعد مقرر یکی از 
وظایفی اس��ت که مدیریت ش��هری باید به آن توجه داشته باشد و این شهرداری نیز این مهم را بر خود 
الزام می داند که در اجرای پروژه ها با رعایت پروتکل ها هیچ خللی بروز نکرده و سرعت پیشرفت این 
پروژه ها در حد مطلوب باشد چرا که رشد خدمات رضایت مندی شهروندان را به همراه دارد و همچنین 

موجب مشارکت هر چه بیشتر شهروندان دربالندگی همه جانبه شهر می شود

اجرای 50 مترمکعب الیروبی رسوبات حوضچه آبگیر سفید آب رودسر
رشت – مهناز نوبری:  مدیرآبفای رودسر از جمع آوری 50 مترمکعب رسوبات حوضچه آبگیر سفید 
آب این شهر خبر داد.حسن امیدوار مدیرآبفای رودسر با اعالم این خبر گفت: در اثر رانش های متعدد و 
طغیان های فصلی،رسوبات از باالدست مسیر آبگیر چشمه سفید آب در حوضچهه ته نشین و به محل 
آبگیر موقت و اصلی نیز وارد می شدند.وی با تصریح این مطلب که لزوم الیروبی و خارج نمودن رسوبات 
آن محل از مصوبات اولیه کمیته ایمنی آب شهرس��تان بود،افزود:این عملیات توس��ط آبفای شهرستان 
رودس��ر با هماهنگی تصفیه خانه طول الت به مدت چهار س��اعت انجام شدکه در جریان آن مقدار50 

مترمکعب رسوبات از آن محل خارج گردید.    

ابتکار شهرداری گرگان در ایجاد کمیته بحران محالت
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: ش��هردار گرگان با اش��اره به اجرای رزمایش مواس��ات، همدلی و 
کمک مومنانه گفت: این رزمایش بخش��ی از موضوعات محله محوری در ش��هر گرگان است که از سوی 
ش��هرداری در حال اجراس��ت.عبدالرضا دادبود در جلسه هماهنگی رزمایش » مواسات، همدلی و کمک 
مومنانه« که با حضور ائمه جماعات مس��اجد ش��هر گرگان برگزار شد، به نقش شهرداری در اجرای این 
رزمایش اش��اره و اظهارکرد: این رزمایش بخش��ی از موضوعات محله محوری در ش��هر گرگان است که 
از س��وی ش��هرداری در حال اجراست و پس از ماه مبارک رمضان نیز بخش های دیگری از این طرح در 
گرگان اجرا می ش��ود.وی با اش��اره به ابتکار ش��هرداری گرگان برای ایجاد کمیته بحران محالت گفت: 
این طرح برای نخس��تین بار در گرگان اجرا خواهدش��د و ش��امل موضوعات و برنامه های مختلفی است 
اما با توجه به ش��یوع کرونا بخش��ی از این طرح با اولویت حمایت از نیازمندان و با محوریت مساجد در 
دس��تور کار قرار گرفته است.ش��هردار گرگان با تأکید بر هم افزایی دس��تگاه های اجرایی و سازمان های 
مختل��ف برای حمایت از اقش��ار محروم و نیازمند خاطرنش��ان کرد: در این طرح دس��تگاه ها، نهادها و 
س��ازمان های مختلفی از جمله فرمانداری گرگان، سازمان تبلیغات اسالمی، اوقاف و امور خیریه و غیره 
همکاری دارند.وی هدف از اجرای رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه را در قالب محله محوری، 
جمع آوری کمک های مردمی برای حمایت از نیازمندان، شناس��ایی خانواده های کم بضاعت با محوریت 
ائمه جماعات مساجد و معتمدان محلی و هزینه کرد کمک های جمع آوری شده در همان محله عنوان 
کرد.دادبود ضمن دعوت از همه مردم گرگان برای مش��ارکت در این طرح خداپس��ندانه اظهارداش��ت: 
تبلیغات خوبی در س��طح ش��هر انجام شده و از همه مردم تقاضا ش��ده برای اهدای کمک های خود به 

مساجد همان محله مراجعه کنند. 
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آیا شما هم از فکر کردن به خرج و مخارج خسته و نگران می شوید؟ آیا بودجه 
ش��خصی تان مطابق انتظارتان اس��ت؟ آیا می دانید ارزش خالص دارایی های تان 
چقدر اس��ت؟ جریان نقدی ماهانه ش��ما مثبت اس��ت یا منفی؟ اگر به هر یک 
از س��ؤاالت باال پاس��خ منفی دادید، این مقاله می تواند به شما در مدیریت بهتر 
هزینه های تان کم��ک کند. یادگیری چگونگی مدیریت س��رمایه تان به تالش و 
صرف زمان نیاز دارد. اگر مش��غول خواندن چنین مقاله ای هستید، در این مسیر 

قدم گذاشته اید.
مدیریت پول 10 مرحله دارد. پس از دنبال کردن این مراحل، شما باید تصویر 
واضحی از امور مالی ش��خصی تان به دست آورید. پس از طی کردن این مراحل، 
قادر خواهید بود تغییرات الزم را ایجاد کنید تا به آزادی مالی دلخواه تان برسید.

چطور پول مان را بهتر مدیریت کنیم
پیش از ش��روع و غرق شدن در اصول و جزییات این کار، بهتر است چند نکته 

درباره مدیریت پول را یادآوری کنیم.
به  نظر می رس��د بررس��ی نقل قول های برخی متخصص��ان برنامه ریزی بودجه 

شخصی از سراسر جهان، ایده خوبی باشد.
اهداف مالی تان را بشناسید

یک��ی از ابتدایی تری��ن نکته ها هنگام قدم گذاش��تن در مس��یر مدیریت پول، 
ش��ناخت اهداف مالی است. ما می توانیم تمام میان بُرهایی را به شما ارائه دهیم 
که احتماال در امور مالی به دنبال شان هستید، اما اگر شما اهداف مالی مشخصی 
نداش��ته باشید، نمی توانید تشخیص دهید کدام راهکارها مفید و کدام یک باعث 

انحراف شما از مسیر اصلی خواهد شد.
آیا قصد دارید زودتر از موعد بازنشس��ته ش��وید؟ آیا قسط و بدهی دارید؟ آیا 
فرزندی دارید و می خواهید هزینه های دانشگاه او را بپردازید؟ جزییات مدیریت 

پول در دهه سوم زندگی با دهه هفتم بسیار متفاوت است.
بسته به موقعیت و اهداف شما، محاسباتی که در این مسیر به دست می آورید، 

نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت.
یک مسیر احتمالی رو به جلو داشته باشید

جزیی��ات قدم ه��ای بعدی ش��ما برای داش��تن اس��تراتژی خ��اص مربوط به 
حساب های ش��خصی تان، تا حد زیادی به نتیجه اقداماتی بستگی خواهد داشت 

که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.
هرچند به  صورت کلی، بهتر اس��ت از تمام این مراحل و حساب وکتاب ها آگاه 
ش��وید تا تصوی��ر جامع تری درباره نکات الزم برای مدیری��ت پول و اموال تان به 

دست آورید.
آیا اول می خواهید قس��ط های تان را پرداخت کنید، س��پس برای بازنشستگی 
پس ان��داز کنید و در آخر بازپرداخت ه��ای وام را انجام دهید؟ یا اول قصد خرید 
خانه  ش��خصی تان را دارید، سپس قسط ها و در آخر پس انداز برای بازنشستگی؟ 

توصیه ما این است که پیش از هر چیز، اولویت های تان را مشخص کنید.
انگیزه و اشتیاق تان را حفظ کنید

این نکته را در نظر داشته باشید که اگر پرداخت قسط های تان بخش بزرگی از 
اس��تراتژی مدیریت مالی شماست، در این زمینه تنها نیستید و بسیاری از مردم 
هم این گونه هس��تند. شما باید آمادگی الزم برای رویارویی با مشکالت پیش رو 

را داشته باشید؛ البته گاهی این مشکالت کمی بیش از حد طوالنی می شوند.
فراموش نکنید که پس از هر قدم و رسیدن به هر نتیجه ای )حتی اگر پرداخت 
یک قسط به ارزش یک میلیون تومان باشد( جلوی کارها یک تیک بزنید. با این 

کار، شما در مسیر درست و در حال پیشرفت خواهید بود.
تمام چیزی که برای مدیریت مالی به بهترین شکل به آن نیاز خواهید داشت 

وجود انگیزه است.
نقاط ضعف تان را بشناسید و از کمک یا مشاوره مناسب دریغ نکنید

اش��کالی ندارد که همه م��ا به صورت ذاتی حس��ابدار، س��رمایه گذار بانکی یا 
معامله گر بورس نیستیم.

بس��یاری از ما زمانی که با مس��ئله مهمی مثل امور مالیاتی یا پس انداز برای 
دوران بازنشستگی روبه رو می شویم، به کمک حرفه ای نیاز خواهیم داشت.

اگ��ر ب��رای تصمیم گیری انتخاب بهترین مس��یر برای خودتان دچار مش��کل 
ش��ده اید، به فکر اس��تخدام یک فرد متخصص باشید تا به شما در مدیریت امور 

مالی کمک کند.
حف��ظ غرور و به تنهایی کلنجار رفتن با موضوعات مالی، بدون داش��تن دانش 
کافی، آخرین کاری است که بخواهید انجام دهید. نتایج نامطلوب این کار خیلی 

زود افراد را متوجه اشتباه بزرگ  و هدردادن وقت شان خواهد کرد.
از ابزار موردنیازتان استفاده کنید و اگر الزم بود، به  فکر ابزار 

جدید باشید
البته که برای بریدن یک تکه چوب، وس��ایل و روش های مختلفی وجود دارد، 

اما هر کس باید ابزار مناسب با موقعیت خودش را انتخاب کند.
ممکن است شما طرفدار روش های سنتی و استفاده از قلم و کاغذ برای ثبت 

امور مالی  تان باش��ید. ش��اید هم به  دنبال ابزار جدید و کامل تر مانند برنامه ها و 
وب سایت های مرتبط در این زمینه باشید.

برخی کارها باید با روش های مشخص تری انجام شوند. هرچند استفاده از قلم 
و کاغذ برای بودجه بندی کافی خواهد بود، اما اگر ش��ما جزو آن دس��ته افرادی 
باش��ید که خواستار استفاده از روشی فراتر از نوشتن روی کاغذ هستند، به یک 
ابزار مدرن نیاز دارید: یک اپلیکیش��ن مربوط به بودجه بندی که همیش��ه روی 
تلفن همراه و جلوی چش��م تان باش��د و درباره تغییرات مالی تان به ش��ما اطالع 
ده��د. اگر برای مدیریت پول تان تمایلی به کارک��ردن با افراد متخصص در امور 
مالی ندارید، احتماال نرم افزارهای حسابداری در این زمینه به شما کمک خواهد 
کرد. نس��خه های فارس��ی این نرم افزارها با یک جست وجوی س��اده در اینترنت 

قابل شناسایی و در دسترس هستند.
چگونه پول تان را مدیریت کنید

خ��ب، حاال ک��ه تقریبا می دانی��د باید در چه مس��یری قدم بگذاری��د، درباره 
اس��تراتژی های مدیریت مالی برای ش��ما می گوییم. این اس��تراتژی ها رویکردی 

بسیار ساده دارند و به  راحتی می توانید آنها را دنبال کنید.
۱. لیستی از دارایی ها و بدهی های  تان جمع کنید

دارایی ها: تمام چیزهایی را که برای شما ارزش دارند، در این لیست بنویسید. 
این لیس��ت ش��امل حس��اب های بانکی، پس انداز، بازنشس��تگی، خودرو یا دیگر 

وسایل نقلیه، اوراق مشارکت، سهام، سال واره و دارایی های خانگی می شود.
بدهی ه��ا: تم��ام بدهی های ت��ان را یادداش��ت کنید. این لیس��ت ش��امل وام 
دانش��جویی، وام مس��کن، وام خودرو، وام شخصی و نیز هر نوع بدهی به دیگران 

می شود.
اگر در مرتب کردن مسائل مربوط به مدیریت پول تازه کار هستید، استفاده از 
کاغذ و قلم بس��یار مفید خواهد بود. لیست را ساده نگه دارید. جمع کل مبلغ ها 
و عنوان مربوط به هر بخش را بنویسید. در این قسمت می توانید از برنامه اکسل 
یا وب س��ایت های رایگان مربوط به این کار استفاده کنید )برای این کار، باز هم 

می توانید در اینترنت جست وجو کنید(.
۲. ارزش خالص دارایی های تان را حساب کنید

برخی از مردم فکر می کنند حس��اب کردن ارزش خالص دارایی کار س��ختی 
اس��ت. در حقیقت، این کار یکی از ساده ترین قدم ها در شروع یادگیری مدیریت 
پول است. برای این کار، میزان بدهی ها را از دارایی ها کم کنید تا عدد اصلی به 

دست بیاید )بدهی -دارایی = ارزش خالص(.
باز هم یادآوری می کنیم که استفاده از قلم و کاغذ برای این کار، شیوه خوبی 
خواهد بود. اگر از اکس��ل استفاده می کنید، به راحتی می توانید یک فرمول ساده 

به آن بدهید تا این عدد را برای شما محاسبه کند.
3. بودجه ماهانه تعیین کنید: درآمد در برابر مخارج

در مرحله اول، تصویر کلی مناسبی از امور مالی شخصی به شما ارائه می دهد. 
باتوجه به نتایج، متوجه می شوید که در کل، اوضاع مالی تان چطور پیش می رود. 
این نکته بس��یار مهم اس��ت. بررس��ی جریان نقدی ماهانه نیز ب��ه همان میزان 

مهم است.
درآمد: لیستی از تمام درآمدها و حقوق دریافتی ماهانه تان را آماده کنید. این 
لیست شامل دستمزد ساعتی، حقوق، پاداش، درآمدهای جانبی، مشاغل جانبی 

و جزییات این چنینی می شود.
مخ��ارج: تمام مخارج ماهانه را یادداش��ت کنید. ابتدا مخ��ارج ثابت را در نظر 
بگیرید، مانند اجاره، وام مس��کن، بیمه، قس��ط وام دانشجویی، اینترنت، شهریه 
باش��گاه ورزش��ی و دیگر هزینه های ثابت مش��ابه. چون این هزینه ها به ش��کل 
ماهان��ه و ثابت پرداخت می ش��وند، شناس��ایی آنها راحت تر اس��ت. حاال مخارج 
متغیر را یادداش��ت کنید: هزینه آب، برق، گاز، قبض موبایل و تلفن ثابت، خرید 
م��واد غذایی، خرج ه��ای غیرضروری و تفریحی، هزینه ای ک��ه برای خیریه کنار 

می گذارید و سایر هزینه های مشابه.
ش��اید برآوردکردن برخی هزینه ها به  صورت ماهانه کار سختی به نظر برسد. 
به چند ماه گذش��ته نگاه کنید و حد وس��ط آن را در نظر بگیرید. رس��یدن به 
تصوی��ر واضح خرج ه��ای ماهانه برای مدیریت پ��ول و درنظرگرفتن بودجه الزم 

بسیار ضروری است.
4. جریان نقدی کلی را حساب کنید

در این قسمت هم مس��یر ساده ای پیش رو دارید. برای به دست آوردن جریان 
نقدی کلی، هزینه ها را از درآمدتان کم کنید )مخارج – درآمد = جریان نقدی(. 
به زبان ساده تر، جریان نقدی شما در واقع پولی است که هر ماه کسب می کنید 

و خرج می شود.
جریان نقدی کلی شما یکی از کاربردی ترین ابزارها برای مدیریت پول خواهد 
بود؛ چراکه با اس��تفاده از آن یک معیار ثابت برای بازرس��ی خواهید داش��ت تا 
تأثیر اس��تراتژی های مالی مختلف را بررسی کنید. با افزایش حقوق شما بیشتر 
و کاهش مخارج تان، این برآورد می تواند نمونه ملموس��ی از پیش��رفت ش��ما در 

مسیر درست باشد.
5. امتیاز اعتباری تان را به دست آورید

ت��ا اینجا متوج��ه ارزش دارایی های خالص )بدهی � دارای��ی( و جریان نقدی 
کلی  تان )مخارج � درآمد( شده اید. این یک شروع عالی است.

مرحله بعد در مدیریت پول، به دست آوردن امتیاز اعتباری است.
ب��رای گرفتن این گزارش، وب س��ایت ها و س��امانه های مختلفی آم��اده ارائه 

خدمات هستند.
امتی��از اعتب��اری برای کارهایی مثل گرفتن وام از بانک بس��یار مؤثر اس��ت و 
باالبودن امتیاز اعتباری به ش��ما کمک می کند که تس��هیالت اعتباری بیشتری 
از بانک ها و مؤسس��ات مالی دریافت کنید. هرچه امتیاز اعتباری بهتری داش��ته 

باشید، بیشتر به نفع تان است و در هزینه های تان صرفه جویی خواهد شد.
6. امور مالی شخصی تان را ارزیابی کنید

حاال ک��ه ارزش خالص دارایی، جریان نقدی، گزارش ه��ا و امتیاز اعتباری تان 
را به دس��ت آورده اید، زمان ارزیابی رسیده است. دانستن چنین اطالعاتی عالی 
اس��ت، اما درک آن موضوع جداگانه ای اس��ت. حاال زمان آن رسیده که مدیریت 

هزینه ها را با جزییات ارزیابی کنید.
ارزش خالص دارایی

همیش��ه باید بکوش��ید که ارزش خالص دارایی تان مثبت باشد. اگر دارایی تان 
بیش��تر از بدهی های تان است، تبریک می گویم! شما ارزش خالص دارایی مثبتی 
دارید. اگر ارزش خالص دارایی شما منفی باشد، یعنی زنگ هشدار برای بررسی 
امور مالی تان به صدا درآمده اس��ت. به قول مع��روف، »توانا بود هر که دانا بود«! 
ح��اال که می��زان ارزش خالص  دارایی تان را می دانید، هدف های قابل دسترس��ی 

تعیین کنید تا این مبلغ را افزایش دهید.
جریان نقدی

بس��یار مهم است که جریان نقدی ش��ما مثبت باشد. اگر جریان نقدی منفی 
داش��ته باشید، حس��اب  و کتاب های شما دچار مش��کل خواهد شد. هر از گاهی 
پیش می آید که در یک ماه، مخارج ش��ما بیش��تر از درآمدتان باش��د. اگر هدف 
مالی شما رسیدن به آزادی و دوری از دغدغه های مالی باشد، نباید اجازه دهید 

این اتفاق زیاد تکرار شود.
هر ماه برای داش��تن جریان نقدی مثبت هدف گ��ذاری کنید. فراموش نکنید 
هزینه تمام س��رمایه گذاری ها یا حقوق بازنشس��تگی را به عن��وان مخارج ماهانه 
یادداش��ت کنید. در اینجا با پول نقد س��روکار ندارید و ب��ه این زودی ها قادر به 

استفاده از آن نخواهید بود.
منظ��ور از آگاهی درباره جری��ان نقدی، حفظ بودج��ه و درک وضعیت مالی 
شماس��ت. با ردیابی هزینه های تان، از بیشترین مخارج ماهانه تان تصویر واضحی 
خواهید داش��ت. همچنین متوجه ولخرجی ها و تنظیم خرج های اضافی خواهید 
شد که در نهایت پیش از خارج شدن از کنترل اوضاع، به شما در مدیریت بهتر 

پول تان کمک می کند.
پس انداز )نقد یا قابل نقد شدن(

آیا یک پش��توانه مالی برای موقعیت های ضروری و پیش بینی نشده دارید؟ اگر 
جواب تان »نه« اس��ت، باید به این موضوع رسیدگی کنید. زندگی قابل  پیش بینی 
نیست و ممکن است هر اتفاقی رخ دهد. چیزهایی مثل تعمیر ماشین، عمل های 
جراح��ی و یا م��رگ یکی از نزدیکان از جمله این موقعیت ها هس��تند. داش��تن 
پش��توانه مال��ی پیش بینی نش��ده به ش��ما این ام��کان را می دهد ک��ه با چنین 
موقعیت های��ی از نظر مالی بهتر کن��ار بیایید. در یک موقعی��ت اضطراری، فکر 
کردن به »چگونگی پرداخت هزینه ها« آخرین چیزی است که بخواهید فکرتان 

را به آن مشغول کنید.
میزان س��رمایه ش��ما برای موقعیت ه��ای اضطراری به فاکتوره��ای مختلفی 
بس��تگی دارد. با یک حساب سرانگش��تی می توانید حداقل هزینه های سه ماه را 
برای این بخش کنار بگذارید. در عین حال، پس انداز هزینه های شش ماه یا حتی 

بیشتر می تواند گزینه بسیار ایده آلی باشد.
گزارش اعتبار

گزارش اعتبارتان را به  صورت دقیق بررسی کنید. اگر گزارش منفی دارید، به  
دنبال چرایی آن باشید. در گزارش اعتبار ممکن است خطایی رخ دهد. تصحیح 
چنین خطاهایی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. با شرکتی که این گزارش را 
تهیه کرده است به  صورت مستقیم تماس بگیرید و اگر مشکلی در گزارش وجود 

دارد، به آنها اطالع دهید تا آن را رفع کنند.
وجود گزارش های منفی گاهی می تواند تا هفت سال فعال باقی بماند. پس از 

گذشت این مدت، قسمت های منفی از گزارش شما حذف خواهد شد.
امتیاز اعتبار

وب س��ایت ها و شرکت هایی هستند که امکان سنجش امتیاز اعتبارتان را برای 
ش��ما فراهم می کنند. نگران نشوید اگر امتیاز اعتبارتان کمتر از چیزی است که 
در نظر دارید! افزایش این اعتبار از چیزی که فکر می کنید، راحت تر است. بهتر 

است در این زمینه با مشاوران مالی معتبر صحبت کنید.
۷. بودجه ماهانه و ساالنه تعیین کنید

زمانی که به این مرحله برس��ید، باید بدانید که در مس��یر مدیریت هزینه های 
ش��خصی در کج��ا قرار داری��د. در ای��ن مرحل��ه می توانید برای اف��ق پیش رو 

برنامه ریزی کنید.
اکثر افراد تعیین بودجه را یکی از س��خت ترین قس��مت ها می دانند. اگر واقعا 
خواس��تار مدیریت پول تان هس��تید، بودجه بندی یکی از بایدهاس��ت. با این کار 
برای پول تان برنامه ریزی می کنید. یا باید برنامه ریزی مش��خصی داشته باشید یا 

به سرعت پول تان را از دست خواهید داد.
در مراحل قبل، بودجه ماهانه تان را بررسی کرده اید؛ پس در اینجا فقط کافی 
است آن را به کل سال تعمیم دهید؛ مثال می دانید که مناسبتی مثل »سال نو« 
هر سال پیش روی شما خواهد بود، پس بهتر است از چند ماه قبل، برای مخارج 
مرب��وط به آن، پس انداز مخصوص کنار بگذارید. برای مناس��بت های ماهانه مثل 
تولدها، هزینه لوازم جانبی مدرس��ه یا دانشگاه یا حتی تعویض روغن ماشین هم 

همین کار را انجام دهید.
زمانی که بودجه اختصاصی برای مناس��بت های تکرارش��ونده در ماه و س��ال 
را تنظی��م کنید، می توانید کل س��ال را به  صورت کلی ببینی��د. چیزهایی مثل 
هزینه ه��ای کل��ی موردنیاز برای کادوه��ای تولد یا هزین��ه مهمانی و خرج های 
این چنینی را یادداشت کنید. طی سال متوجه خواهید شد که توانسته اید بودجه 
مناس��بت های مختلف در ماه را در مدت کوتاه تری پس انداز کنید و در ماه های 

بعد این هزینه را برای موارد دیگر در نظر بگیرید.
همیشه به یاد داشته باشید که بودجه ها باید بسیار دقیق تنظیم شوند در عین 

حال، احتمال تغییر و انعطاف در مواقع الزم را هم در نظر بگیرید.
8. انگیزه داشته باشید

از خودتان این سؤال را صادقانه بپرسید: »چرا می خواهید پول تان را مدیریت 
کنید؟« هدف و انگیزه  تان از یادگیری درباره امور مالی شخصی چیست؟

رس��یدن به پاس��خ واقعی این سؤال )مثل رس��یدن به آزادی مالی( برای شما 
مهم اس��ت. زمانی که متوجه هدف تان ش��وید، پیداکردن انگیزه هم بسیار آسان 
خواهد بود. هدف تان را تعیی��ن کنید، برنامه های تان را پیگیری کنید و به دنبال 

رسیدن به هدف تان باشید.
9. بررسی را ادامه دهید

پ��س از کام��ل ک��ردن مراحل 1 تا 8، بس��یار ضروری اس��ت که به بررس��ی 
برنامه های تان ادامه دهید. در هر ماه، زمانی را برای بررسی مسائل مالی مشخص 
کنی��د. اگر جایی از برنامه نیاز به اصالح دارد، این کار را انجام دهید. به کس��ب 

اطالعات درباره مسائل مالی تان ادامه دهید.
پس از آگاهی درباره موقعیت مالی تان، به مس��یر طی شده در گذشته  
برنگردید. ممکن اس��ت اش��تباهاتی از هر کس س��ر بزند و این موضوع 
اش��کالی ندارد. بلند شوید و دوباره شروع کنید. ممکن است این کار در 
ابتدا کالفه کننده باش��د، اما زمانی که به سیستم درست برسید، متوجه 

نتایج ارزشمند آن خواهید شد.
بررسی موقعیت مالی  به  صورت سالیانه هم می تواند به یک عادت خوب تبدیل 
شود. هر سال ارزش خالص دارایی تان را با سال قبل مقایسه کنید. امیدواریم که 
هر سال نسبت به سال قبل پیشرفت کنید. بودجه ماهانه تان را هم در سال های 
مختلف مقایس��ه کنید. این یک راه عالی اس��ت تا مطمئن شوید دخل وخرج تان 

با هم هماهنگ است.
در طول زمان بررسی، به حساب  های سرمایه گذاری تان هم نگاهی بیندازید تا 

مطمئن شوید همه چیز به خوبی پیش می رود.
۱0. آرام باشید

ش��اید این بخش کمی غیرمنطقی به  نظر برس��د، اما همان طور که در مس��یر 
اهداف مالی تان پیش می روید، توقف کردن و کشیدن یک نفس عمیق هم بسیار 

مهم است. مدیریت پول می تواند واقعا استرس آور باشد.
فراموش نکنید که هر از گاهی در مس��یر توقف کنید و اگر نیاز بود، خس��تگی 
در کنید. کنار گذاشتن بودجه برای استراحت های گاه وبیگاه کامال منطقی است. 
در این زمان می توانید به سینما یا رستوران بروید و یا یک سفر کوتاه آخر هفته 

ترتیب دهید.
فقط فراموش نکنید که تمام زحمت های تان را )با ولخرجی( هدر ندهید!

سخن پایانی درباره چگونگی یادگیری مدیریت پول
با داش��تن برنامه ای مشخص و بررسی موقعیت مالی به  صورت ماهانه، قادر به 
مدیریت پول خواهیم بود. تصور اینکه برنامه ای برای مدیریت کردن اموال نداشته 

باشیم، بسیار ترسناک است.
حاال که اطالعات کافی در این زمینه به دس��ت آورده اید، زمان آن رسیده که 

به صورت عملی اقدامات الزم را انجام دهید. از همین امروز شروع کنید.
thesavvycouple/chetor :منبع
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ایده های تان را قبل از عرضه به بازار با این 5 تکنیک ارزیابی کنید
ممکن اس��ت به عنوان یک کارآفرین ایده  جدیدی داشته باش��ید اما ندانید آن ایده می تواند شما را به 
موفقیت برس��اند یا نه؟ معموال اس��تارت آپ ها بودجه  زیادی برای تحقق این مس��ئله در دست ندارند، اما 
از طری��ق پنج راهکار می توانید نیاز بازار را قبل از عرضه محصول یا خدمت خود مورد بررس��ی و ارزیابی 

قرار دهید. 
جف بزوس، مؤس��س وب س��ایت آمازون معتقد اس��ت تمام ایده ها و محصوالت جدید نمی توانند سبب 
دستیابی به موفقیت شوند، در این راستا باید روی ارائه محصوالت جدیدی تمرکز کنید که مردم حاضرند 

برای داشتن آن پول پرداخت کنند.
او به عنوان مدیرعامل برند معتبر آمازون می گوید: »ما در آمازون ایده های بسیار هیجان انگیز و تازه ای 
داش��تیم، اما گاهی مش��تری به آنها هیچ توجهی نش��ان نمی داد. این بدین معنا نیس��ت که ایده های ما 

نامناسب بودند، بلکه عدم تمایل مشتری به خرید سبب می شد تا وارد این چرخه نشوند.«
این مس��ئله برای ش��رکت های بزرگ چون آمازون خیلی تأثیرگذار نیست و آنها همواره می توانند چند 
ایده  مخرب و ناموفق داش��ته باش��ند، اما تصور کنید یک اس��تارت آپ با بودجه محدود با چه مش��کالتی 
روبه رو خواهد ش��د. به همین خاطر اس��ت که ش��رکت های بزرگ بودجه  زیادی را برای تحقیق و توسعه 
ب��ازار در نظر می گیرند، اما بازه��م جمع آوری اطالعات نمی توان��د در تصمیم گیری ها به آنها کمک کند. 
ممکن است رقیبان تان هم به این اطالعات دسترسی داشته باشند و در اینجاست که ارائه ایده های جدید 
چالش برانگیز می ش��ود. البته در شرکت های بزرگ مدیران توانمند و باهوشی هستند که بتوانند چالش ها 

را تشخیص داده و راهکارهای کم هزینه ای برای رفع آنها ارائه دهند.
در ادامه چند تکنیک ساده و کم هزینه را بیان می کنیم که به شما کمک می کند نیاز بازار را شناسایی 

کنید.
۱. بازخوردی از محصول جدید خود داشته باشید

پیشنهاد می کنیم برای دریافت بازخورد مشتریان، محصول جدید خود را روانه بازار کنید، سپس دوباره 
آن را تولید کرده و به بازار بفرس��تید و این مراحل را مدام تکرار کنید. البته باید در هر مرحله ایده های 
جدیدی را به آن اضافه کنید و محصول جدید خود را به صورت کارآمدتر به دس��ت مش��تری برس��انید. 
ش��رکت های بزرگ که بودجه  کافی دارند از طریق تبلیغات به بازخوردی از محصول جدید خود دس��ت 
می یابند، برای این منظور بسته ادوبی کیک باکس به کارمندان خود کارت های اعتباری به ارزش 1000 
دالر می دهد تا محصوالتی که به مرحله تولید انبوه نرسیده اند را تبلیغ کنند. البته لینک تبلیغات به محل 
خاصی اش��اره ندارد و نباید اس��می از برند ادوبی برده ش��ود. در این روش تبلیغی که به بیشترین تعداد 
کلیک دس��ت یابد، به عنوان ایده  برگزیده معرفی می ش��ود. ممکن است برخی استارت آپ ها بودجه کافی 
برای پرداخت 1000 دالر را نداش��ته باش��ند، برای این منظور توصیه می شود تعداد کلیک ها را از طریق 

آگهی های کم هزینه تر بشمارید و بازخوردی از محصول جدید خود داشته باشید.
۲. کسب وکار خود را تست کنید

پیشنهاد می کنیم از طریق ساخت نسخه بتا از وب سایت خود، ایده  جدیدتان را مورد ارزیابی قرار دهید. 
با این کار متوجه می شوید چقدر مردم به ایده  شما تمایل دارند و در سایت تان عضو می شوند. اگر دیدید 
تع��داد زیادی از کاربران جذب ایده  جدیدتان ش��دند، پس می تواند کار اصلی خود را با اعتماد به نفس و 

اطمینان خاطر شروع کنید و مطمئن باشید محصول تان با بازخورد خوبی روبه رو خواهد شد.
نیک س��ویینمرن، مؤسس وب سایت Zappos می خواست سایت ساده ای راه اندازی کند تا ببیند مردم 
ب��ه خرید آنالین کفش تمایل دارند یا نه. او وب س��ایت خ��ود را راه اندازی کرد و تصاویر کفش هایی که از 
کفاش��ی های اطراف گرفته بود را در آن قرار داد، چراکه در همان ابتدا درآمد چندانی نداش��ت و ممکن 
بود به ضررش هم تمام ش��ود، اما در نهایت صاحب یک کسب وکار میلیون دالری شد و با این روش ابتدا 

بازخوردی از کار خود دریافت کرد.
3. دیگران را از جزییات کسب وکار خود مطلع کنید

توصیه می ش��ود برای کس��ب وکار خود یک طرح تک صفحه ای تهیه کنید تا فعالیت ش��ما در ابعادی 
کوچ��ک به نمایش درآید و چارچوب کاری تان را مش��خص کند، بدی��ن ترتیب ایده های جدید به صورت 
مش��خص تر و قابل فهم تری ارائه خواهد ش��د. با تهیه طرح یک صفحه ای کس��ب وکار آس��ان تر می توانید 
کارهای تان را انجام دهید تا اینکه بازخوردهایی مأیوس کننده دریافت کنید. نمی توانید به س��ادگی تعداد 
زی��ادی از افراد را از جزییات کس��ب وکار خود مطلع کنید، اما با ارائه طرح کس��ب وکار این امکان فراهم 
می ش��ود تا در طول چند دقیق��ه دیدی کلی از فعالیت های خود در اختیار آنه��ا قرار دهید. پس ایمیلی 
کوتاه بنویس��ید و برای دوس��تان، همکاران و اعضای خانواده تان بفرستید تا دید خوبی از ایده های جدید 

دریافت کنید.
4. بیشتر از کمیت داده ها روی کیفیت آنها تأکید داشته باشید

تالش کنید داده های تان ارزش��مند و باکیفیت باش��د، چراکه گاهی یک نمون��ه  کوچک دید بهتری از 
گزارش ه��ای طوالنی به ش��ما خواهد داد. چاک تمپلت��ون وقتی به فکر راه اندازی س��رویس رزرو آنالین 
رس��توران افتاد که همس��رش س��اعت ها برای رزرو رس��توران وقت صرف کرد. در همین زمان بود که او 
احس��اس کرد بازار به ساخت سرویس OpenTable نیاز دارد. چاک تمپلتون به ما یاد داد تا هیچ وقت 
ایده های جدیدی که در زندگی شخصی و کاری به ذهن مان خطور می کند را دست کم نگیریم، زیرا گاهی 
ای��ن ایده های کوچک و بی اهمیت می توانند در بازار به موفقیت برس��ند. توصیه می کنیم اگر می خواهید 
بدانید ایده جدیدتان در بازار هدف با چه بازخوردی روبه رو می ش��وند، ابتدا آن را با دوس��تان، همکاران و 

خانواده خود در میان بگذارید و نظر آنها را بخواهید.
5. همواره به رقیبان خود توجه کنید

در ه��ر کس��ب وکاری رقاب��ت وجود دارد، به ط��وری که موفق تری��ن بیزینس ها هم در ح��ال رقابت با 
سرمایه گذاران هستند. ارائه یک ایده  جدید و خاص گاهی غیرممکن است اما می توان از طریق مدل های 

کسب وکار، کارهای مشکل را انجام داد.
Airbnb، اس��تارت آپی برای اجاره خانه به گردشگران است، در این راستا سرمایه گذاران در اولین قدم 
سعی کردند نیاز بازار اشتراک خانه را تحلیل کنند و پیشنهادات جدیدی برای به دست گرفتن بازار ارائه 
دهند. همان طور که گفته ش��د، نیک س��ویینمرن از کاتالوگ ها و تصاویر آماده برای ساخت سایت فروش 
آنالی��ن Zappos اس��تفاده کرد و به فروش 5درصدی از طریق کاتالوگ ها دس��ت یاف��ت. بدین ترتیب 
س��ویینمرن دریافت خیلی ها دوس��ت دارند با در دست داش��تن کاتالوگ های فیزیکی و ارسال آنها درب 
منزل خرید خود را انجام دهند، در این راس��تا او برای پیش��رفت کسب وکارش اقدام کرد و کاتالوگ های 
ایمیلی به دست عالقه مندان رسید. پیشنهاد می کنیم همیشه به دنبال ایده های سریع تر و ارزان تر باشید، 
زیرا بهترین راه برای ورود به بازار و دس��تیابی به موفقیت اس��ت. شرکت هایی که ایده های ناقص را به کار 
می گیرند و به مرور آنها را به ایده های کامل تبدیل می کنند، شانس بهتری برای عرضه محصوالت محبوب 

و به دست گرفتن بازار هدف دارند.
inc/ucan : منبع
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در شرایط حال حاضر که ویروس کرونا منجر به قرنطینه خانگی 
ش��ده است، یکی از اقدامات س��ودمند، ارتقای مهارت ها است. در 
این رابطه س��خنرانی را باید یک��ی از مهمترین مهارت ها خصوصا 
ب��رای مدیران تلقی کرد. فراموش نکنید که در زمینه تولید محتوا 
که مهمترین اقدام بازاریابی حال حاضر محسوب می شود، این امر 
که سخنرانی کنید نیز یکی از اقدامات ارزشمند محسوب می شود، 
با این حال این مهارت ابدا ذاتی نبوده و ممکن است برخی از افراد 
ضعف های بیش��تری را داشته باش��ند که با تمرین کامال قابل حل 
خواهد بود. در این راس��تا به بررسی اقداماتی خواهیم پرداخت که 
در خانه می توانید برای ارتقای س��طح فن بیان و س��خنرانی خود 

استفاده کنید. 
۱-اپلیکیشن TED را نصب کنید 

مجموعه س��خنرانی های ت��د، یک راهنمای بس��یار خوب برای 
پیداکردن نکات و ویژگی های یک س��خنرانی حرفه ای اس��ت. در 
این رابطه حتی برخی از س��خنرانی ها مستقیما به معرفی نکات و 
اصول س��خنرانی پرداخته است. توصیه می شود که ضمن مشاهده 
روزانه تعدادی از سخنرانی-ها، رفتار آنها را مورد تحلیل قرار داده 

و نکات موجود را یادداشت کنید. پس از مدتی شما با مجموعه ای 
از موارد موثر در ارتقای س��طح س��خنرانی، مواجه خواهید بود. در 
نهایت بهتر اس��ت که پس از پایان س��یکل م��ورد، در تالش برای 
تقلید ش��یوه رفتاری آنها باشید. این امر کمک خواهد کرد تا همه 

چیز صرفا حالت تئوری به خود نگیرد. 
۲-از خودتان فیلم بگیرید 

تصور خودتان ممکن است با واقعیت تفاوت-هایی داشته باشد. 
برای مثال ممکن است اقدامی را انجام داده باشید که خودتان ابدا 
متوجه آن نشده و الزم است تا از نگاه یک بیننده نیز بررسی های 
الزم را انج��ام دهی��د. در این رابطه بهتر اس��ت که به جای کمک 
گرفتن از فردی دیگر که می تواند برای وی بس��یار حوصله س��ربر 
باش��د، خودتان به تنهایی اقدام ک��رده و تمرین های خود را ضبط 
کنید، با این اقدام سریعا متوجه نقص ها و اشتباهات خود خواهید 
ش��د. از آنها می-توانید برای مقایس��ه خود با سایرین نیز استفاده 

کنید.
3-از اطرافیان کمک بگیرید 

برای رهاش��دن از ترس سخنرانی، شما باید خود را در موقعیت 
ق��رار دهید. برای این موضوع بدون ش��ک اطرافیان بهترین گزینه 
جهت شروع کار محسوب می  ش��وند. نکته ای که باید به آن توجه 
داش��ته باشید این اس��ت که حس های خود را در مواجهه با افراد 

یادداش��ت کرده و در این رابطه حتی می توانید از یک روانشناس 
کمک بگیرید. برای مثال ممکن اس��ت برخ��ی از افراد عرق کرده 
و برخی دیگر عصبی ش��وند. نکته جالب این اس��ت که این موارد 
به س��ادگی قاب��ل درمان بوده و بهتر اس��ت که خودتان ش��خصا 
ب��رای رفع آنه��ا اقدام نکنید. علت این امر به این خاطر اس��ت که 
روش های شما ممکن است به بدتر شدن اوضاع کمک کرده و کار 
را س��خت کند. در نهایت فراموش نکنید که ش��ما در برابر افرادی 
که می شناسید، استرس کمتری را خواهید داشت. به همین خاطر 

این اقدام برای شروع کامال مناسب خواهد بود. 
4-مطالعه کنید 

کتاب ها بهترین منابع برای یادگیری محسوب می شوند. در این 
رابطه ش��ما می توانید موارد تخصصی در رابطه با اصول سخنرانی 
را مورد توجه خود قرار دهید. برای مثال DataStory اثر نانسی 
دوارته یکی از این موارد محس��وب می شود. برای پیداکردن موارد 

بیشتر، تنها کافی است تا در اینترنت جست وجو کنید. 
در نهای��ت فرام��وش نکنید که برای هیچ مهارت��ی نقطه پایانی 
وجود نداش��ته و ش��ما بای��د در تالش ب��رای یادگی��ری و بهبود 
همیشگی باشید. تحت این ش��رایط بهترین اتفاقات شکل خواهد 

گرفت. 
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