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رشد واقعی اقتصاد ایران پس از 3 سال رکود متوالی در سال 2021 مثبت می شود

تنگنای رکود و تورم
فرصت امروز: طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، اگرچه رش��د واقعی اقتصاد ایران در سال 2020 نسبت 
به سال 2019، همچنان منفی باقی می ماند، اما از سرعت رشد آن اندکی کاسته می شود و نهایتا در سال 2021 
به 3.1درصد خواهد رس��ید. همچنین انتظار می رود نرخ تورم ایران در سال 2020 به حدود 34درصد و در سال 
2021 با اندکی بهبود به 33.5درصد برسد. به گفته صندوق بین المللی پول، صادرات نفت خام ایران نیز اندکی 

کاهش می یابد، اما در میزان صادرات گاز طبیعی تغییری ایجاد نخواهد شد.
این بند نخس��ت گزارش��ی است که اتاق بازرگانی تهران از چشم انداز اقتصادی ایران در فاصله سال های 2018 
تا 2021 منتش��ر کرده و از ادامه رکود تورمی در اقتصاد ایران خبر داده اس��ت. به گفته پارلمان بخش خصوصی 
پایتخت، س��ایه رکود تورمی بر اقتصاد ایران کماکان ادامه دارد و پس از س��ه س��ال رکود متوالی، رش��د واقعی 

اقتصادی در سال 2021 از دامنه منفی خارج شده و مثبت می شود. در ادامه این گزارش می خوانیم...

شیوع کرونا به تنگنای درآمدی و کسری بودجه دولت دامن زده است

ایران قبل و بعد از کرونا
3

2

3

از عوامل بنیادین تا فاجعه طبیعی و مداخله انسانی

3 سناریو برای بازگشت نفت 30 دالری

شناخت ابزارهای بازاریابی جهانی
دوران پساکرونا و 12 اتفاق مثبتی که شاهد آن خواهیم بود 
Better call soul بهترین سریال برای کارآفرین ها 

ترندهای تبلیغات در سال 13۹۹ به کدام سمت می رود؟
۷ فایده بازاریابی تعاملی برای کسب و کار هوشمند

چگونه کسب و کار خود را در شرایط بحرانی رونق دهیم؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

افزایش ثروت جف بزوس 
و ایالن ماسک در دوران 
همه گیری ویروس کرونا

4
فرصت امروز: بازار سـهام در مقایسـه بـا بازارهای موازی، 

بیشـترین بازدهی ارزشـی را در سـال ۹8 داشته 
است، به طوری که ارز، سکه و سپرده های بانکی...

 بازدهی بازارهای مالی
در یک سال گذشته چقدر بوده است؟

بورس پیشتاز بازارها

یادداشت
عبور اقتصاد از کرونا به کمک 

»تجارت درمانی«

وی��روس کرون��ا، جه��ان را به یک 
قلمرو پرمخاطره و ناشناخته کشانده 
است و عمال هیچ کشوری نیست که 
از این بحران جدید آسیب ندیده باشد. 
بیش از نیمی از جمعیت جهان اکنون 
به نوعی تحت مق��ررات محدودکننده 
هستند و همه کشورها اعم از ثروتمند 
یا فقیر وارد رکود اقتصادی ش��ده اند؛ 
رکودی که تنه��ا راه محدود کردنش، 
هم��کاری با یکدیگر اس��ت. آنچه در 
چی��ن )به عنوان اولین کانون ش��یوع 
کووید-19( رخ داد، اهمیت همکاری 
برای عبور از این بحران را به ما یادآور 

می شود.
برقراری قرنطینه کامل در اس��تان 
هوبئ��ی به م��دت دو م��اه و مقررات 
در  رفت وآم��د  ب��رای  س��ختگیرانه 
س��ایر اس��تان ها باعث ش��د که سود 
شرکت های صنعتی چین در ماه های 
ژانوی��ه و فوری��ه )اواس��ط دی م��اه تا 
اواسط اس��فندماه( در مقایسه با دوره 
مش��ابه س��ال قبل 40درصد کاهش 
یابد. کارخانه ه��ای چینی حتی پس 
از بازگش��ایی در ماه م��ارس، به دلیل 
درگی��ر ب��ودن مش��تریان خارجی با 
بحران کرونا، مش��کالتی همچون لغو 
یا تعویق سفارش��ات و معوق ش��دن 

پرداخت ها را پیش روی خود دیدند.
بنابراین حتی اگر وضعیت سالمت 

عمومی در چین بهبود یابد، 
2بهبود اقتصاد این کشور...
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»ثبت طالق در دفترخانه های سراس��ر کش��ور محدود ش��د«؛ این خبر که بهم��ن ماه 98 به 
سرعت در فضای مجازی منتشر شد به تنهایی نشان می دهد نهاد خانواده در جامعه ایرانی با چه 
آس��یب هایی مواجه است. آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد میزان طالق طی سال های 
97 و 98 روند کاهشی داشته، اما در عین حال از میزان ازدواج هم کاسته شده است. بر این اساس 
طی س��ال های 93 تا 97 تعداد ازدواج ثبت ش��ده در ایران کاهش پیدا کرده اما به ازای آن طالق 
روند صعودی داشته است. در سال 93، 774 هزار و 513 ازدواج و 155 هزار و 3۶9 طالق به ثبت 
رسید، اما همین آمار با طی روند نزولی برای ازدواج و صعودی برای طالق در سال 97 به ترتیب 
به 549 هزار و 8۶1 ازدواج و 174 هزار و ۶98 طالق رسید. به عبارت بهتر، در سال 93 در برابر 

هر 100 مورد ازدواج 23 مورد طالق وجود داشت اما این آمار در سال 97 به 32 مورد رسید. 
جامعه  شناسان ریشه بروز طالق را در بحران های اجتماعی و اقتصادی جست وجو می کنند. آنها 
می گویند از یک س��و جامعه ایرانی با مش��کالت عدیده اقتصادی دست به گریبان است که باعث 
ش��ده تاب آوری افراد کاهش پیدا کند و در برابر س��ختی ها رفتار نامناسب از خود بروز دهند و از 
سوی دیگر به فقدان یک سیستم آموزشی مناسب که رفتارهای اجتماعی و سبک زندگی درست 
را به افراد آموزش دهد اشاره می کنند که نتیجه آن چیزی جز عدم یادگیری مهارت های زندگی 

از جمله تعامل، گفت و گو و تصمیم گیری صحیح در مواقع بحرانی است.
تعیین سقف ثبت طالق در دفترخانه ها چقدر موثر است؟

حاال راه حل مس��ئوالن برای کنترل آمار طالق، تعیین س��قف ثبت برای دفترخانه هاست که از 
اوایل بهمن ماه 98 به اجرا درآمد. دادن فرصت بیش��تر ب��ه خانواده ها، یکی از دالیل برای دفاع از 
این قانون اعالم شده است، اما برخی از جامعه شناسان معتقدند زمانی که پروسه طالق سخت تر 
می ش��ود و افراد زندگی مشکل دارشان را ادامه می دهند، میزان خشونت های جسمی و جنسی و 
در شرایط بحرانی حتی همسرکشی افزایش پیدا می کند. براساس قانون ششم توسعه، پیش بینی 
شده بود ساالنه 5درصد از آمار طالق کمتر شود و در عرض 5 سال به 25درصد برسد، اما اکنون 
با توجه به دورنمای اقتصادی – اجتماعی کشور، به نظر نمی رسد دسترسی به این هدف حداقل 

در کوتاه مدت میسر باشد.
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در این باره به »آینده نگر«، 
می گوید: »آمارها نشان می دهد در سال 1387 به ازای هر هشت ازدواج، یک طالق وجود داشت 
اما این آمار برای سال 97 به یک از سه رسید که نشان دهنده شرایط نامناسب ایران در این زمینه 
اس��ت. عوامل مختلف در بروز طالق تأثیر دارند. اعتیاد به مواد مخدر، خش��ونت خانگی، دخالت 
اطرافیان، نارضایتی از روابط زناش��ویی، فقدان یا ضعف مهارت های ارتباط اجتماعی، تفاوت های 
فرهنگی، فقر محبت، سوءظن، سخت گیری های بی جا و... از جمله این عوامل هستند که همگی 

سهم منفی خود را در بروز طالق ایفا می کنند.«
به گفته او، »البته برای بررسی دالیل افزایش آمار طالق باید به موارد مهم دیگر از جمله شرایط 
اقتصادی، میزان س��رمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، نگرانی نس��بت به آینده و... هم توجه ویژه 
داشت. وقتی فقر افزایش پیدا می کند و درآمد خانوارها به تناسب هزینه ها پیش نمی رود، طبیعی 
اس��ت که اختالفات خانوادگی هم قوت بگیرد و در نهایت منجر به فروپاش��ی نهاد خانواده شود. 
مهم ترین فاکتور برای کاهش طالق هم باالبردن سواد اجتماعی و زندگی از دوران کودکی است و 
مدارس در اینجا اهمیت باالیی پیدا می کنند. باید مدارسی داشته باشیم که تفکر اجتماعی در آن 
غالب باشد و مهارت های ارتباط اجتماعی، تاب آوری، حل تعارض، گفت وگو و... را به دانش آموزان 

آموزش دهد.«
چرا آمار تجرد قطعی در حال بیشتر شدن است؟

جدا از میزان طالق، تغییر س��بک زندگی در یکی دو دهه اخیر نیز باعث ش��ده که بسیاری از 
جوانان بدون توجه به قضاوت ها با ازدواج مخالف کنند و به س��وی »تجرد قطعی« کشیده شوند. 
افراد در س��ن 20 تا 35سال تمایل بیش��تری به ازدواج از خود نشان می دهند، اما زمانی که سن 
افراد از 35 سال می گذرد، امکان تجرد قطعی در آنها بیشتر می شود. فارغ از اینکه تمایل به ازدواج 
و جدا شدن از زندگی فردی در این افراد کم است، با باالرفتن سن، امکان ازدواج شان نیز کاهش 
می یابد. اگرچه هنوز درصد کسانی که وارد مرحله تجرد قطعی شده اند کمتر از 4درصد است، اما 
آمارها نش��ان می دهد از سال 85 تا 95، یعنی پس از انتشار آخرین آمار موجود، درصد این افراد 

روند صعودی داشته است. این افزایش، یکی از اصلی ترین دالیل بحران جمعیت محسوب می شوند.
الهه دختر 33 ساله ای است که هنوز ازدواج نکرده و از دالیل آن به خبرآنالین می گوید: »دالیل 
زیادی وجود داشت که من ازدواج نکردم. حاال در این سن از اینکه تا آخر عمر تنها و مجرد بمانم 
می ترس��م . در س��ن کم به نظرم ازدواج کردن برایم زود بود و اهمیتی به آن نمی  دادم. از سن 25 
سالگی به بعد دلیلم برای ازدواج نکردن این بود که خواهر بزرگ ترم هنوز مجرد بود و فکر کردم 
اگه من به خواستگارم جواب مثبت بدهم ممکن است در روحیه اش تاثیر منفی بگذارد بعد از آن 
وارد یک رابطه طوالنی چهار ساله شدم که در نهایت تمام شد، اما طبیعتا در آن دوره به همه جواب 

منفی می دادم. این شد که مجرد ماندم.«
افرادی که با دالیل مشابه الهه نتوانسته اند ازدواج کنند زیادند، اما یقینا اینها تنها دالیل مجرد 
ماندن نیستند. رسول، جوان 38 ساله ای که هنوز ازدواج نکرده است. او درباره علل مجرد ماندنش 
به خبرآنالین می گوید: »قبل از 30سالگی فکر می کردم چرا وقتی هنوز به ثبات اقتصادی نرسیدم 
باید مسئولیت قبول کنم؟ در واقع همه اش مشغول جمع و جور کردن زندگی ام بودم. بعد از اون 
شخص مناسبی وارد زندگی ام نشد و از سن 35سالگی تا االنم واقعا هیچ میلی به ازدواج و قبول 

مسئولیت ندارم. تنهایی زندگی ام راحت  تره.«
برخ��ی نیز به دلیل تغییر ناگهانی الگوی ازدواج از س��نتی به مدرن )آش��نایی قبل از ازدواج(، 
نتوانسته اند خود را با الگوهای جدید تطبیق دهند. جالب است بدانید به  دلیل باالبودن آمار طالق 
در کشورمان بهانه بخش زیادی از افراد برای ازدواج نکردن فوبیای طالق است. به  طور کلی مسائل 
زیاد دیگری از قبیل تغییر الگوی زندگی، عدم مسئولیت پذیری، مشکالت اقتصادی، وابستگی به 
خانواده و... دالیل مجرد ماندن افراد تا سن 35 سالگی و واردشدن به مرحله تجرد قطعی محسوب 

می شود.
امیرمحمود حریرچی، جامعه  شناس درباره دالیل مجرد ماندن جوانان به خبرآنالین، می گوید: 
»در میان دالیل مجردماندن افراد شرایط اقتصادی را نمی توان نادیده گرفت. خانواده های کم درآمد 
یا کسانی که شغل ندارند و نمی توانند یک زندگی مشترک را شروع کنند بیشتر تمایل به مجرد 
مان��دن دارند. دلیل دیگر مربوط به فرهنگ اس��ت. توقعات افراد در حال حاضر خیلی باال رفته و 
جوانان نمی توانند زندگی را ساده شروع کنند. متاسفانه جامعه ما ساده زیستی را فراموش کرده و 
من مقصر را مسئوالن می دانم، زیرا وقتی به عنوان الگو در شرایط بسیار الکچری زندگی می کنند 
و به مردم توصیه ساده زیستی می کنند، آنها نمی توانند چنین توصیه ای را بپذیرند، زیرا ساده زیستی 

باید یک انتخاب باشد نه اینکه بر افراد تحمیل شود.«
وقتی خانه های تک نفره در حال افزایش است

او ادامه می دهد: »نکته بعدی آمار باالی طالق اس��ت که وحش��ت ایجاد می کند. کسی که در 
آستانه ازدواج است فکر می کند ازدواج ها چرا باید به این مرحله برسد؟ من نوعی هم اگر بخواهم 
ازدواج کنم ممکن اس��ت با شکس��ت مواجه شوم. پس مجرد ماندن را ترجیح می دهم. از آنجا که 
تعریف درستی از ازدواج نداریم. از یک طرف به آن رنگ معامله داده ایم و از طرفی مشکالت دیگری 
که ذکر شد هم باعث ایجاد ترس می شود. برخی افراد می خواهند وارد این مشکالت نشوند و ممکن 

است وارد مرحله تجرد قطعی شوند که آسیب های بیشتری به فرد و جامعه می زند.«
جمعیت شناس��ان اصطالح تج��رد قطعی را به افرادی اطالق می کنند ک��ه بدون حتی یک بار 
ازدواج وارد س��ن 40سالگی می شوند. از آنجا که س��ن بارداری مطلوب برای این افراد تمام شده، 
تمای��ل به ازدواج هم تا حد زیادی در آنها کم می  ش��ود. ب��ه این ترتیب احتمال مجرد ماندن این 
افراد برای همیشه بسیار باالست. در حال حاضر و طبق آخرین آمار که در سال 95 منتشر شده 
است، شاخص تجرد قطعی برای مردان 3.۶درصد و برای زنان 2.8درصد است. این آمار بیشتر در 

استان  های بوشهر، کرمانشاه و خوزستان در حال افزایش است.
افرادی که تصمیم به تجرد قطعی می گیرند یا ناخواسته وارد آن می شوند، آمار افزایش فردی 
شدن زندگی ها و ایجاد خانه های تک نفره را باال می برد.  این یکی از دالیلی است که در نهایت به 
بحران جمعیت می انجامد. حریرچی در این باره می گوید: »جوانان ما معیار درستی برای انتخاب 
همس��ر ندارند، بنابراین در درجه اول معیارها باید درس��ت شود. خانواده ها هم باید برای راحت تر 
شدن ازدواج ها به جوانان یاری برسانند و از همه مهم تر مسئولیت دولت است. دولت باید امکاناتی 

را برای سهولت ازدواج فراهم کند. در غیر این صورت آمار تجرد قطعی باالتر از این هم می رود.«

حداقل ۷5درصد جمعیت 80 میلیونی ایران دچار فقر معیشتی هستند
وام یک میلیونی به شوخی می ماند

اکثر اقتصاددانان جهان بر این باورند که اس��تمرار قرنطینه خانگی در قیاس با بازگش��ایی کسب وکارها در زمان بحران کرونا خطرات 
کمتر جانی و اقتصادی را دربر خواهد داشت. محمود جام ساز، اقتصاددان درباره تاثیرات بحران کرونا بر اقتصاد ایران به »انتخاب«، گفت: 
در نتیجه شیوع کرونا، اقشار متوسط و کم درآمد جامعه که قبل از کرونا نیز مشکالت معیشتی داشتند، اکنون صدمه بزرگی را متحمل 
شده اند. در چنین شرایطی اعطای وام یک میلیونی دولت به یارانه بگیران به یک شوخی می ماند. یک میلیون به اقشار یارانه بگیر داده شود 
و بعد به مدت 30 ماه از مقدار یارانه دریافتی آنها ماهانه مبلغ 35 هزار تومان کسر شود، در حالي که منابع مهم درآمدی کشور متعلق به 
مردم است و قانون اساسی دولت را مکلف کرده که این منابع یا انفال را در راستای حفظ مصالح ملی و آسایش و رفاه مردم هزینه کند 
اما دولت در زمان وقوع چنین بحران فاجعه باری که بسیاری از مردم را از هستی ساقط کرده و تعداد کثیری را در فقر معیشتی و فالکت 
و ناامیدی بیشتر نسبت به آینده فرو برده و بیکاری را افزون ساخته، به جای اعطای کمک های بالعوض از محل منابع مردمی مبادرت به 
اعطای وامی نموده که آن را از مردمی که لنگ معیشت خود ناشی از بی تدبیری و بي خردی و فساد در سیاست گذاری های اقتصادی و 
اجتماعی باز پس گیرند. به گفته جام ساز، تمام منابع مالی ای که دولت در اختیار دارد، در حقیقت متعلق به مردم است. نفتی که سالیان 
سال استخراج و هزینه شده، پول مردم و بیت المال بوده است. این پول ها باالخره روزی باید دردهای مردم را درمان کنند. واقعیت این 
است که دارایی و ثروت برخی موسسات از جیب مردم بوده و متعلق به مردم است. این نهادها اکنون مي بایستی داوطلبانه به کمک دولت 
مي آمدند و هزینه های مبارزه با ویروس سهمگین و جانگیر کرونا و جبران خسارات وارده به افراد حقیقی و حقوقی را در راستای حمایت 

از مردم و ساماندهی اقتصاد تقبل مي کردند. در آن صورت شاید نیازی به درخواست وام از منابع خارجی را هم نمی داشتیم. 
این اقتصاددان ادامه داد: متعاقب آن که کرونا کشورمان را بعد از چین مورد هدف قرار داد، در ابعاد مختلف بر زندگی شهروندان اثر 
گذاشت. در این میان، به طور حتم این طبقات فرودست بودند که بیشتر آسیب و لطمه را دیدند. فرادستان با قرنطینه چندین و چند ماه 
مشکلی ندارند و به آسانی می توانند به روال عادی هزینه های زندگی خود را از اندوخته های خود تامین کنند، اما متاسفانه از سوی دیگر، 
شاهد هستیم که در پی افزایش بهای بنزین، ۶0 میلیون نفر براساس اعالم دولت مشمول یارانه معیشتی شدند، این بدین مفهوم است که 
حداقل 75درصد جمعیت 80 میلیونی کشور دچار فقر معیشتی هستند. حال چگونه می شود آنان را متقاعد ساخت که در شیوع کرونا 

ویروس در خانه بمانند. مگر می شود به ۶0میلیون نفر گفت در خانه بمانید بدون آنکه معیشت آنان را تامین کنیم.
جام ساز در بخشی دیگر از گفته های خود گفت: اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی کشور را به دوران قبل از شیوع این بیماری برسانیم، 
حداقل نیازمند صرف هزینه های بسیار گزاف هستیم. اینکه قرنطیه ادامه پیدا نکرد، همان طور که گفته شد دلیل آن ضعف مالی دولت 
بود. در چنین شرایطی اهدای وام یک میلیونی به مردم، آن هم با وضعیت کنونی که موجب تجمع برای خرید سیم کارت و تجمع جلوی 
بانک ها شد، خود آسیبی بزرگ برای شیوع مجدد کرونا است. او به تنگنای درآمدی دولت اشاره کرد و گفت: اکنون در شرایطی که نرخ 
ص��ادرات نفت در بدترین وضعیت ممک��ن قرار دارد و عمال دیگر درآمد قابل اعتنایي از منابع نفت در اختیار دولت قرار نخواهد گرفت، 
مش��خص نیس��ت که دولت چگونه می خواهد منابع مالی 100 هزار میلیارد تومان را تامین کند. نه درآمد نفتی وجود دارد و نه درآمد 
گردشگری، تراز تجاری با احتساب نفت هم اگر سر به سر نباشد مثبت نخواهد بود. فروش خدمات دولتی و مالیات هم بخشی از بودجه 
جاری دولت را پوش��ش خواهد داد. از س��وی دیگر معلوم نیس��ت مردم تا چه حد از عرضه اوراق قرضه دولت و واگذاری های دارایی های 
دولت استقبال کنند. در نتیجه احتماال مجددا دولت به نظر می رسد کسری های موردنیاز خود را از بانک مرکزی تامین کند که نتیجه آن 

افزایش نقدینگی و  تورم خواهد بود که درنهایت مردم تاوان آن را می دهند.
محمود جام ساز همچنین در تحلیل آینده 
اقتصادی ایران افزود: باید با ابتناء بر واقعیات در 
نظر داشت که تداوم بحران کرونا تا چه زمانی 
ادامه دارد. واقعیت این اس��ت که این ویروس 
ناشناخته بوده و هنوز در حال تاخت وتاز است 
لذا این امکان وج��ود دارد چند ماه یا بیش از 
یک سال همچنان درگیر مبارزه با این ویروس 
باش��یم. اگر قرار باشد ش��یوه سیاست گذاری 
کنونی دولت در بازگش��ایی کس��ب و کارها و 
فعالیت ه��ای اقتصادی ادامه یابد، به طور حتم 
ش��اهد قربانیان بیشتر و صدمه بیشتر اقتصاد 
شکننده کش��ور و افزایش گرسنگان خواهیم 
بود. اکث��ر اقتصاددانان جهان بر این باورند که 
استمرار قرنطینه خانگی در قیاس با بازگشایی 
کس��ب وکارها در زمان بح��ران کرونا خطرات 
کمتر جانی و اقتصادی را دربر خواهد داش��ت 
اما متاس��فانه سیاس��تمداران به راه خود ادامه 

می دهند.

از هر 3 ازدواج یک مورد به جدایی ختم می شود

سقفی برای طالق

ویکتور فانگ
رئیس سابق اتاق بازرگانی بین المللی



فرص��ت امروز: طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، اگرچه رش��د 
واقعی اقتصاد ایران در س��ال 2020 نس��بت به س��ال 2019، همچنان 
منفی باقی می ماند، اما از سرعت رشد آن اندکی کاسته می شود و نهایتا 
در سال 2021 به 3.1درصد خواهد رسید. همچنین انتظار می رود نرخ 
تورم ایران در سال 2020 به حدود 34درصد و در سال 2021 با اندکی 
بهبود به 33.5درصد برس��د. به گفته صندوق بین المللی پول، صادرات 
نف��ت خام ایران نی��ز اندکی کاهش می یابد، ام��ا در میزان صادرات گاز 

طبیعی تغییری ایجاد نخواهد شد.
این بند نخس��ت گزارشی اس��ت که اتاق بازرگانی تهران از چشم انداز 
اقتصادی ایران در فاصله س��ال های 2018 تا 2021 منتش��ر کرده و از 
ادام��ه رکود تورم��ی در اقتصاد ایران خبر داده اس��ت. به گفته پارلمان 
بخش خصوصی پایتخت، س��ایه رکود تورمی ب��ر اقتصاد ایران کماکان 
ادامه دارد و پس از س��ه س��ال رکود متوالی، رش��د واقعی اقتصادی در 
س��ال 2021 از دامنه منفی خارج ش��ده و مثبت می شود. در ادامه این 

گزارش می خوانیم:
* تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال 2019 معادل 491 میلیارد 
دالر بوده است که انتظار می رود در سال 2020 میالدی، این رقم با کاهش 
10.5درص��دی به حدود 439 میلیارد دالر برس��د. البته این رقم با وجود 
تورم باالی اقتصاد ایران از رقم سال 2018 کمتر است. پیش بینی می شود 
در س��ال 2021 تولید ناخالص داخلی اسمی با افزایش ۶درصدی به 4۶7 

میلیارد دالر برسد که همچنان کمتر از رقم سال 2019 خواهد بود.
* طب��ق پیش بین��ی صن��دوق بین المللی پ��ول، با وجود رش��د منفی 
7.۶درصدی اقتصاد ایران در سال 2019 انتظار می رود در سال 2020 رشد 
واقعی اقتصاد کش��ور همچنان منفی ولی با رقم کمتری به منفی ۶درصد 
برسد، اما در سال 2021 پس از سه سال رکود متوالی )طی سال های 2018 

الی 2020( این رقم مثبت شده و به 3.1درصد خواهد رسید.
* انتظار می رود رش��د واقعی کل اقتصاد )نفتی و غیرنفتی( در س��ال 
2020 حدود منفی ۶درصد باش��د؛ که رش��د واقعی بخش غیرنفتی به 
منفی ۶درصد و رش��د واقعی بخ��ش نفتی، تقریباً برابر با رش��د بخش 

غیرنفتی و معادل منفی 5.9درصد باشد.
* میزان تولید نفت خام ایران در س��ال 2019 حدود 2.0۶ بشکه در 
روز بوده و طبق برآورد صن��دوق بین المللی پول، تولید نفت خام ایران 
در س��ال 2020 نسبت به س��ال 2019 کاهش یافته و به کمترین رقم 
طی سال های گذشته یعنی حدود 1.8۶ میلیون بشکه در روز می رسد. 
در س��ال 2021 نیز تولید نفت خام ایران با کاهش نسبی مواجه خواهد 
بود. در مقابل، طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، میزان تولید گاز 

طبیعی ایران تا سال 2021 تغییری نخواهد داشت.
* صادرات نفت خام ایران که در سال 2019 نسبت به سال قبل آن 
با کاهش 1.28 میلیون بش��که ای مواجه شده، در سال 2020 و 2021 
نیز ب��ا اندکی کاهش مواجه خواهد ش��د اما طب��ق پیش بینی صندوق 
بین المللی پول، میزان صادرات گاز طبیعی ایران تغییری نخواهد داشت.

* نرخ تورم ایران در س��ال 2019 برابر ب��ا 41.1درصد بوده و انتظار 
م��ی رود که در س��ال 2020 ب��ا اندکی بهبود، این ن��رخ به 34.2درصد 
برس��د. طبق پیش بین��ی صندوق بین المللی پول، در س��ال 2021 نرخ 
تورم ایران به 33.5درصد خواهد رسید. البته این نرخ از نرخ تورم سال 
2017 میالدی با 9.۶درصد فاصله زیادی دارد. نرخ تورم هسته )تورم به 
استثنای اقالم غذایی و انرژی( که در سال 2019 به رقم 37.3درصدی 
رس��یده، در س��ال 2020 با اندکی کاهش حدود 35درصد برآورد شده 
و پیش بینی می ش��ود که کاهش این نرخ تورم در سال 2021 نیز ادامه 
یابد و به رقم 32درصد برس��د. بررس��ی ارقام تورم ایران نشان می دهد 
ک��ه اقتصاد ایران در س��ال های 2020 و 2021 همچنان مبتال به تورم 

دورقمی باالی 30درصد خواهد بود.
* صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که در سال 2020 ، نسبت 
درآمدهای دولت به تولید ناخالص داخلی آن کاهش یافته و به کمترین 

میزان آن از سال 2017 برسد.
* ارزش ص��ادرات کاال و خدم��ات ایران در س��ال 2019 حدود 57 
میلیارد دالر برآورد ش��ده و پیش بینی می ش��ود در سال 2020 با افت 

19درصدی به 4۶ میلیارد دالر برسد.

* ارزش واردات کاال و خدم��ات ایران نیز در س��ال 2019 حدود 58 
میلیارد دالر برآورد ش��ده و طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول در 
س��ال 2020 این رقم با افزایش ح��دود 11.۶درصدی به ۶4.۶ میلیارد 

دالر خواهد رسید.
* تراز حس��اب جاری که از سال 2019 منفی شده و به حدود منفی 
0.3 میلیارد دالر رس��یده، در س��ال 2020 کاهش بیش��تری یافته و به 
منفی 18.2 میلیارد دالر خواهد رس��ید. براساس پیش بینی ها، با وجود 
بهبود بسیار اندک در تراز حساب جاری سال 2021، کسری تراز تجاری 

ایران همچنان منفی و در سطح 1۶.1 میلیارد دالری خواهد بود.
* ذخایر ارزی ناخالص کشور که در سال 2019 حدود 105 میلیارد 
دالر ب��وده و معادل 19.4 ماه واردات ایران را پوش��ش داده اس��ت، در 
س��ال 2020 به میزان 85.2 میلیارد دالر )کاهش 18.5درصدی نسبت 
به س��ال 2019 ( برآورد ش��ده و انتظ��ار می رود تنها قادر به پوش��ش 
معادل 1۶.2ماه از نیاز ارزی واردات کش��ور باش��د. صندوق بین المللی 
پ��ول پیش بینی کرده که میزان کاهش ذخای��ر ارزی ناخالص ایران در 
سال 2021 نیز حدود 19درصد باشد و در پایان سال 2021 رقم ذخایر 
مزبور به حدود ۶9 میلیارد دالر برس��د. ای��ن میزان از ذخایر ارزی، 13 

ماه از نیاز ارزی واردات ایران را پوشش خواهد داد.
* در س��ال 2019 قیم��ت نف��ت خ��ام در نقطه سربه س��ر مالی که 
مش��خص کننده بهای الزم برای فروش نفت به نحوی که امکان تسویه 
بودج��ه و جلوگیری از تش��دید کس��ری بودجه را فراهم کن��د، برابر با 
244.3 دالر به ازای هر بشکه برآورد شده که این رقم برای سال 2020 
و 2021 به ترتیب برابر با 389 دالر در هر بش��که و 319.5 دالر در هر 
بشکه، پیش بینی شده است و نشان از وجود فاصله قابل توجهی با بهای 

فروش نفت خام ایران در شرایط فعلی دارد.
* پیش بینی شده است که نس��بت خالص بدهی های دولت به تولید 
ناخالص داخلی کشور در سال 2020 افزایش حدود 1۶درصدی داشته 
و به 34.4درصد برسد. این نسبت برای سال 2021 نیز با اندکی کاهش 

به حدود 33درصد خواهد رسید.

رشد واقعی اقتصاد ایران پس از 3 سال رکود متوالی در سال 2021 مثبت می شود

تنگنای رکود و تورم

 بررس��ی ش��اخص کرایه مس��کن اجاری در فروردین امسال نش��ان دهنده رشد 
28درصدی در ش��هر تهران و رش��د 31درصدی در همه مناطق شهری نسبت به 

ماه مشابه سال قبل است.
به گزارش خبرآنالین، این روزها بازار مس��کن ح��ال و هوای دیگری دارد. کرونا 
نه تنه��ا بازار مس��کن، بلکه بازار اجاره را هدف قرار داده اس��ت؛ ت��ا جایی که تمام 
رخدادهای کنونی به شکلی است که اوضاع بازار مسکن در40 روز ابتدایی سال 99 
را به گونه دیگری رقم زده اس��ت. تا پیش از سال 99 همه صحبت ها در این جهت 
بود که نرخ مسکن باال خواهد رفت، اما آمارها نشان می دهد که نه تنها قیمت ها در 
این سال باال نرفته، بلکه معامالت هم به شدت ریخته است. این در شرایطی است 

که بازار اجاره همچنان رشد قیمت ها را تجربه می کند.
اطالعات س��امانه رهگیری معامالت امالک نشان می دهد طی فروردین امسال، 
حجم فروش آپارتمان در تهران به ش��کل بی س��ابقه ای س��قوط کرد و به کمتر از 
1250 واحد مس��کونی رسید. این دومین رکورد »رکود معامالتی« در بازار مسکن 
طی یکسال اخیر اس��ت. پیش تر یعنی در مرداد پارسال، حجم فروش آپارتمان در 
پایتخت با ثبت 2900 فقره قرارداد، به پایین تر از کف متعارف معامالت ریزش کرده 
بود، اما در ش��روع معامالت مسکن س��ال 99، ضربه »کرونا« رکورد تازه ای از رکود 

ملکی را به ثبت رساند.
گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن ش��هر ته��ران در فروردین ماه 99 
نش��ان می دهد درحالی که بازار مسکن در سال گذش��ته با جهش قیمتی به پایان 
رس��ید و همزمان رشد 9درصدی تورم ماهانه مسکن در اسفندماه با ورود به کانال 
15 میلیون تومان منجر به معامله هر مترمربع واحد مس��کونی با میانگین قیمت 
15میلیون و ۶58 هزار تومان ش��د، اما در فروردین ماه تحت تاثیر یک علت عمده، 
حجم معامالت مسکن سقوط کرد و همین موضوع مهار تورم ملکی در پایتخت را 
منجر شد. آمارهای رسمی حاکی است که در فروردین ماه امسال میانگین قیمت هر 
مترمربع مسکن در شهر تهران به 15 میلیون و 295 هزار تومان رسید که این میزان 
در مقایس��ه با میانگین قیمت یک ماه قبل یعنی اسفند 98 با کاهش 2.3درصدی 
همراه شده. تحلیل های کارشناسی نشان می دهد عامل مهار تورم ملکی در پایتخت، 
کاهش مراجعات به بازار مس��کن به دنبال شیوع کرونا و در نتیجه سقوط بی سابقه 

حجم معامالت مسکن طی یک ماه در فروردین ماه 99 است.

در بازار اجاره اما بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران و مناطق شهری 
در فروردین امس��ال نشان دهنده رش��د به ترتیب 28.7 و 31درصدی نسبت به ماه 
مش��ابه س��ال قبل اس��ت. نگرانی بابت رش��د نرخ اجاره و تمدید قرارداد به عنوان 
دو اضطراب س��نتی مس��تاجران کماکان وجود دارد، اما ای��ن روزها نگرانی بزرگ 
اجاره نش��ین ها، جابه جایی های اجباری اس��ت که تهدیدی جدی برای سالمت آنها 
محس��وب می ش��ود. با وجود آنکه هنوز فصل نقل و انتقال بازار مسکن فرا نرسیده، 
ولی گزارش های میدانی نش��ان می دهد با توجه به ش��یوع وی��روس کرونا نگرانی 
غالب مستاجران در هفته های اخیر به جابه جایی هایی مربوط می شود که می تواند 
تهدیدی برای سالمت شان باشد. به همین دلیل انتظار بحق آنها از موجران تمدید 
قرارداد اس��ت؛ هرچند طبق آمار نرخ رش��د اجاره در قرارداده��ای تمدید، باالتر از 

قراردادهای جدید است.
در این زمینه، حس��ام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک با پیش بینی 
میزان افزایش نرخ اجاره در سال 99، گفت:  فرصت چانه زنی برای اینکه نرخ اجاره بها 
منصفانه افزایش یابد، وجود دارد، چراکه قیمت اجاره بها از قیمت مس��کن نش��أت 

می گیرد.
او ب��ا تاکی��د بر اینکه ع��دم افزایش نرخ اجاره به��ا، امر بعیدی اس��ت، ادامه داد: 
نشانه هایی مبنی بر اینکه قیمت اجاره بها کاهش یابد، مشاهده نمی شود. ضمن اینکه 
در زمان حاضر تناسبی بین عرضه و تقاضا در بازار اجاره مسکن وجود ندارد و عرضه 
از تقاضا عقب تر است. تقاضا در بازار وجود دارد اگرچه شیوه ویروس کرونا باعث شد 
تا بسیاری از مردم در زمان جابه جایی خود در فروردین امسال نتوانند جابه جا شوند.

به گفته عقبایی، امکان بازدید مستاجران در دو ماه اخیر فراهم نبوده 
و موجر و مس��تاجر توافق کرده ان��د جابه جایی را به بعد از مهار ویروس 

کرونا موکول کنند.
وی با اش��اره به اینکه نرخ اجاره بها امسال بیشتر از تورم متاثر خواهد 
ش��د تا قیمت مس��کن، افزود:  با توجه به اینکه اجاره داری حرفه ای در 
کشور نداریم، عموم موجران نگاه به مسکن اجاره ای معیشت، سرمایه ای 
یا کس��ب درآمد اس��ت بنابراین وقتی می خواهند قرارداد اجاره را امضا 
کنن��د به جز اقتص��اد کالن و تورم عمومی کش��ور، در خالل مذاکره با 
مس��تاجران می گویند سال گذشته بنزین هزار تومان بود و حاال 3 هزار 

تومان و... گویی موجران انتظار دارند تمام خألهای درآمدی را به نحوی 
از طریق مستاجران جبران کنند.

به اعتقاد عقبایی، درمجموع طی نیم س��ال اول 99 می��زان تمدید قراردادهای 
اجاره بها نسبت به سال گذشته افزایش می یابد. در حوزه قیمت ها نیز نرخ اجاره بها 
در شهرهای بزرگ زیر خط تورم و در شهرهای کوچک هم اجاره بها رشد محسوسی 

به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا نخواهد داشت.
در این میان، به دنبال نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا، وزارت راه و شهرسازی به 
دولت پیشنهاد داده قرارداد مستاجران به طور خودکار شش ماه تمدید شود که این 
طرح در دست بررسی است. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی درخصوص تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران گفته: 
با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه گیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال 
به واحدهای جدید و همچنین مشکالتی که درخصوص اجاره بها ایجاد شده است، 
وزارت راه و شهرس��ازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار 

شش ماهه اجاره نامه مستاجران، ارائه کرده است.
او با اش��اره به اینکه مس��تاجران در حال حاضر ام��کان جابه جایی ندارند، افزود: 
هم اکنون امکان دید و بازدید از واحدهای مس��کونی فراهم نیس��ت و درعین حال 
منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است که این مسئله به ویژه 
در کالنش��هرها مشکالت عدیده ای را برای ش��هروندان ایجاد کرده است. به همین 
منظور این پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب در دولت و الزام آور 

شدن آن در دست بررسی قرار گرفته است.
همچنین پیشنهادات دیگری نیز برای آرام کردن بازار اجاره مطرح است؛ از جمله 
اینکه یک عضو کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد تشکیل صندوق ویژه حمایت از 
مستاجران را داده اس��ت. به گفته سید هادی بهادری، عدم برنامه ریزی درست در 
س��ال های اخیر برای تولید مسکن، باعث تشدید تالطم و افزایش قیمت ها در بازار 

اجاره شده است.
گفتنی است مرکز پژوهش های مجلس نیز چندی پیش با بررسی تاثیرات ویروس 
کرونا بر بخش مس��کن، پیش��نهاد داد که وام استیجاری به مستاجران داده شده و 
مدت قراردادهای جاری ام��الک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره بها 

سه ماه دیگر تمدید شود.

جزییات طرح های پیشنهادی برای حمایت از اجاره نشین ها

 قراردادهای اجاره به  طور »خودکار« تمدید می شود؟

یادداشت

عبور اقتصاد از کرونا به کمک 
»تجارت درمانی«

ویروس کرونا، جهان را به یک قلمرو پرمخاطره و ناشناخته کشانده است و عمال 
هیچ کش��وری نیس��ت که از این بحران جدید آسیب ندیده باشد. بیش از نیمی از 
جمعیت جهان اکنون به نوعی تحت مقررات محدودکننده هستند و همه کشورها 
اع��م از ثروتمند یا فقیر وارد رکود اقتصادی ش��ده اند؛ رکودی که تنها راه محدود 
کردنش، همکاری با یکدیگر اس��ت. آنچه در چین )به عنوان اولین کانون ش��یوع 
کووید-19( رخ داد، اهمیت همکاری برای عبور از این بحران را به ما یادآور می شود.

برقراری قرنطینه کامل در اس��تان هوبئی به مدت دو ماه و مقررات سختگیرانه 
برای رفت وآمد در س��ایر استان ها باعث شد که سود شرکت های صنعتی چین در 
ماه های ژانویه و فوریه )اواسط دی ماه تا اواسط اسفندماه( در مقایسه با دوره مشابه 
سال قبل 40درصد کاهش یابد. کارخانه های چینی حتی پس از بازگشایی در ماه 
مارس، به دلیل درگیر بودن مشتریان خارجی با بحران کرونا، مشکالتی همچون لغو 

یا تعویق سفارشات و معوق شدن پرداخت ها را پیش روی خود دیدند.
بنابراین حتی اگر وضعیت سالمت عمومی در چین بهبود یابد، بهبود اقتصاد این 
کش��ور دست کم تا حد مشخصی به بهبود سایر اقتصادهای جهان بستگی خواهد 
داشت. با توجه به درهم تنیدگی اقتصاد جهانی، این قضیه درباره تک تک کشورها 
صدق می کند. یعنی اگر ویروس کرونا در داخل یک کشور هم کنترل شود، تداوم 
مش��کل در سایر کشورها )و احتماال ش��کل گیری موج های بعدی شیوع کرونا( به 

توقف روند بهبود در آن کشور منجر خواهد شد.
زنجیره ه��ای تأمین جهان��ی نیز همین نکته را به م��ا می گویند. حتی پیش از 
همه گیری کرونا نیز زنجیره های تأمین جهانی از کش��مکش تجاری دو ساله چین 
و آمریکا تأثیر پذیرفته بودند. اکنون آنها با ترکیبی از مشکالت شامل توقف تولید، 
اختالل در حمل ونقل و س��قوط تقاضای جهانی مواجهند. برآورد سازمان تجارت 
جهانی این است که تجارت بین المللی در سال جاری میالدی می تواند تا 32 درصد 
نس��بت به سال گذشته کاهش یابد. نرخ بیکاری نیز در بسیاری از کشورها سر به 
آسمان کشیده و تنها در آمریکا ظرف چهار هفته 22 میلیون تقاضا برای دریافت 

مستمری بیکاری به ثبت رسیده است.
در این ش��رایط حساس، بهتر از هر زمان دیگری متوجه می شویم که سرنوشت 
کشورهای جهان تا چه اندازه با یکدیگر گره خورده و وابسته است. برخالف تفکرات 
برخی افراد، هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی پیروز شود. در روزهایی که جهان با 
یک رکود شدید و یک فاجعه انسانی مبارزه می کند، مواضع سیاسی ناسیونالیستی، 

آخرین چیزی است که باید به آن فکر کنیم.
تنها راه حداقل سازی اثرات بحران کرونا، همبستگی بین کشورهاست. دولت ها 
برای حمایت از شهروندان خود باید با یکدیگر همکاری کنند تا بتوانند راهکارهایی 
را توسعه دهند که به نفع همه باشد. نخستین گام، حذف تعرفه های حمایت گرایانه 
و س��ایر موانع تجاری اس��ت تا از این طریق کاالهای حیاتی )به ویژه اقالم دارویی، 
تجهیزات پزش��کی و غذا( راحت تر به دست نیازمندان برسد. تا زمانی که تک تک 

مردم ایمن نباشند، هیچ کس به تنهایی در برابر این بیماری ایمن نخواهد بود.
یکی دیگر از مصادیق همبس��تگی در ش��رایط کنونی، آن است که برای حفظ 
ش��غل ها، درآمدها و معیش��ت افراد در سراسر جهان تالش کنیم. این کار مستلزم 
اتخاذ تمهیدات مختلفی است که از جمله آنها می توان به اقدامات عملی برای فعال 
نگاه داشتن کسب وکارهای کوچک و متوسط اشاره کرد؛ نکته ای که اتاق بازرگانی 

بین المللی نیز بر آن تأکید دارد.
در اقتصادهای بزرگ جهان، کسب وکارهای کوچک و متوسط سهم قابل توجهی 
در اش��تغال اف��راد دارند و بس��یاری از کاالها و خدماتی را که م��ا هر روز مصرف 
می کنیم، تولید می کنند. برای اینکه مطمئن شویم که رکود اقتصادی منجر به بروز 
آسیب های ساختاری نمی شود، کسب وکارهای کوچک و متوسط باید مورد حمایت 
قرار گیرند. البته مسئله چیزی فراتر از حفظ کسب وکارهای فعلی برای یک مدت 
مش��خص و بازگرداندن آنها به وضعیت عادی اس��ت. همچنان که مشغول ترسیم 
یک مسیر مناس��ب برای خروج از بحران کووید-19 هستیم، هدف مان باید خلق 
یک آینده بهتر برای جهان باشد؛ آینده ای که نه با رقابت های منفی و سوءاستفاده 
کشورها از تجارت به عنوان اسلحه ای علیه دیگران، بلکه با همکاری هایی که منافع 

متقابل را تأمین می کند، ساخته می شود.
در حال��ی که ب��رای احی��ای چندجانبه گرایی ت��الش می کنیم، باید س��اختار 
چندجانبه گرایی را به گونه ای اصالح کنیم که ابعاد متعدد وابستگی متقابل کشورها 
به یکدیگر را به رسمیت بشناسد و بازتاب دهد. اولین و مهم ترین مسئله این است 
که تجارت آزاد و پایدار )که یک راهکار ثابت شده برای توانمندسازی همه کشورها 
اعم از بزرگ یا کوچک، ثروتمند یا فقیر در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی مناسب 
و کاهش فقر اس��ت( باید در سطح جهان تضمین ش��ود. تجارت در واقع، زیربنای 
صلح و ثبات جهانی اس��ت، زیرا باعث می ش��ود که همه کش��ورها سهمی از یک 
نظام جهانی یکسان داشته باشند. برای دستیابی به این هدف، مسائلی فراتر از لغو 
تعرفه های تجاری، برداشتن موانع اداری و رفع محدودیت های فرامرزی که جریان 
آزاد کاالهای مصرفی اساس��ی، کاالهای صنعتی و به وی��ژه انتقال فناوری را دچار 
اختالل می کند، باید مدنظر قرار گیرد. کش��ورها باید این واقعیت را متوجه شوند 
که یا همه ما از طریق بهبود دسترسی همگانی به ابزارهایی که برای بهبود کیفیت 
زندگی و توسعه صنایع و نوآوری الزم است، برنده می شویم و یا همه با هم شکست 
می خوری��م و رفاه م��ان کاهش می یابد. بهبود قابل توجه دسترس��ی به منابع مالی 
به ویژه در اقتصادهای نوظهور جهان که با شکاف تأمین مالی بیش از یک تریلیون 
دالری مواجهند، در این شرایط از اهمیت زیادی برخوردار است. ناکافی بودن حجم 
تجارت و منابع مالی برای سرمایه گذاری های جدید، آسیب زیادی به کسب وکارها 
به ویژه کسب وکارهای کوچک و متوسط وارد می کند و توانایی آنها برای نوآوری و 
توس��عه فعالیت های شان در دوران رونق و بقا در دوران رکود را کاهش می دهد. به 
همین دلیل اس��ت که اتاق بازرگانی بین المللی از بانک ها خواسته است که تأمین 
مالی کوتاه مدت و فوری شرکت ها را به منظور کاهش اثرات بسیار نامطلوب بحران 
کووید-19 تقویت کرده و این امکان را برای آنها فراهم کنند که در دوران کمبود 
نقدینگی همچنان به فعالیت های تجاری خود ادامه دهند. البته در این زمینه باید 
اقدامات بسیار بیش��تری صورت گیرد. در جریان بحران مالی سال 2008، اگرچه 
تقوی��ت تأمین مالی فعالیت های تجاری، نقش یک کاتالیزور را برای بهبود اقتصاد 
جهانی ایفا کرد، اما پس از آن دیگر پیش��رفت بیشتری در این زمینه حاصل نشد. 
برای تضمین بهبودی پایدار از این بحران و توسعه یک ساختار مستحکم و فراگیر 
در اقتصاد جهانی در بلندم��دت، تأمین مالی فعالیت های تجاری باید یک جایگاه 
دائمی در برنامه های جهانی داشته باشد. احیای چندجانبه گرایی و تضمین تجارت 
آزاد، اهدافی کامال دست یافتنی است. برای دستیابی به این اهداف نیازی به قوانین 
جدید و منابع جدید نیست؛ تنها با تعهد و همبستگی می توان این اهداف را محقق 
کرد. در ازای این تعهد و همبستگی، ما به توسعه پایدار و فراگیر دست پیدا می کنیم 
که این یک دس��تاورد بزرگ خواهد بود. اهمیت کمک های بشردوستانه در دوران 
بحران، از مدت ها قبل به اثبات رسیده است. اکنون نیز در بحبوحه بحرانی که کل 

جهان را گرفتار کرده، همه ما باید اهمیت »تجارت بشردوستانه« را درک کنیم.
منبع: پراجکت سیندیکیت

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ویکتور فانگ
رئیس سابق اتاق بازرگانی بین المللی

چهارشنبه
10 اردیبهشت 1399

شماره 1533



فرص��ت امروز: اقتصاد ایران در حالی به مصاف ویروس کرونا رفته که 
دو سال سخت را پشت سر گذاشته است. پیش از شیوع ویروس کرونا، 
برآوردها نشان دهنده آن بود که اقتصاد ایران در سال 99 به رشد مثبت 
غیرنفتی می رسد، اما بیماری کرونا این معادله را بهم زده و اقتصاد ایران 
در حال حاضر با وضعیت رکود توأم با نااطمینانی از آینده مواجه ش��ده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که دولت پیش از بحران کرونا نیز با تنگنای 
درآمدی، مسئله تحریم ها و کسری بودجه روبه رو بود و حاال شیوع کرونا 

بیش از پیش به مشکالت کسری بودجه دولت دامن زده است.
در گزارش��ی که نهاد پژوهش��ی مجلس در مورد ابع��اد اقتصاد کالن 
ش��یوع کرونا منتش��ر کرده است، از پیش بینی کس��ری بودجه در سال 
99 خبر داده و پیش��نهاد کرده که دولت با اس��تفاده از ظرفیت بخش 
بهداش��ت و درمان برای اش��تغال زایی و رش��د اقتصادی، تمرکز خود را 
به ج��ای بنگاه ها بر حمایت از خانواده ها ق��رار دهد. مرکز پژوهش ها در 
این گزارش به بررس��ی وضعیت اقتصاد ایران قبل و بعد از ش��یوع کرونا 
پرداخته و اثرات کرونا بر اش��تغال، فقر و توزیع درآمد را بررس��ی کرده 
اس��ت. به اعتقاد این نهاد پژوهش��ی، اقتصاد ایران در س��ال 99 از ابعاد 
مختلفی با مش��کل کس��ری بودجه مواجه خواهد بود؛ با کاهش شدید 
درآمده��ا، هزینه ها هم نمی تواند متناس��ب با آن کم ش��ود که این امر 
منجر به کسری بودجه پایدار و یکی از مهم ترین معضالت اقتصادی در 
سال های بعدی خواهد شد؛ چنانچه افزایش هزینه های بخش سالمت و 
درم��ان، هزینه های حمایتی برای دوران فاصله گذاری اجتماعی، کاهش 
ش��دید قیمت نفت و کاهش درآمدهای دول��ت از جمله عوامل موثر بر 

افزایش کسری بودجه خواهد بود.
از رکود اقتصادی تا نا اطمینانی مردم از آینده

به گفته مرکز پژوهش ها، ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس 
همه گی��ر جهانی، پیامدهای اقتصادی بس��یاری در پی داش��ته و تقریبا 
همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می رود تا اقتصاد 
جهانی سال 2020 را با یک رکود قابل توجه سپری کند. در این میان، 
ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این همه گیری جهانی شده و 

در  نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می برد.
البته تفاوت بزرگ اقتصاد ایران با سایر اقتصادهای جهان در مصاف با 
ویروس کرونا، این است که پیش از شیوع بیماری کووید-19، ایران دو 
س��ال سخت 1397 و 1398 را پشت سر گذاشته است، هرچند کاهش 
تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده تا ظرفیت تولید بالقوه 
اقتصاد کاهش یابد و دس��تیابی به سطح رفاه سال 1390 و پیش از آن 

دشوار باشد. همچنین باالبودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی )1397 و 
1398( و پیش بینی تورم باالی 25درصد برای سال 1399 موجب شده 
تا بنگاه های زیادی، تاب آوری و توانایی ادامه فعالیت را از دست بدهند.
با  این   حال، پیش از ش��یوع کرونا برآورد می ش��د که اقتصاد ایران در 
سال 1399 رش��د مثبت غیرنفتی )هرچند اندک( را ثبت کند بنابراین 
ش��یوع کرونا از انتهای س��ال 1398 و تداوم آن در سال 1399، اقتصاد 
ای��ران را در ی��ک وضعیت رکود هم��راه با نا اطمینانی قرار داده اس��ت. 
کاه��ش تقاضا برای ص��ادرات محصوالت ایران )و به ط��ور  کلی کاهش 
تجارت جهانی( تقاض��ای کل را از  طرف تجارت خارجی متأثر می کند. 
در بخ��ش داخلی نیز تقاضای کل هم به  دلی��ل کاهش درآمد خانوار و 
هم کاهش برخی کاالها و خدمات که به ش��یوع بیش��تر ویروس منجر 
می ش��وند )مانند حمل و نقل، رس��توران و هتلداری، پوشاک و ...( تحت 
تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، عرضه کل اقتصاد نیز به  دلیل اختالل 
در ش��بکه تأمین مواد اولی��ه و محدودیت فعالیت  برخ��ی از واحدهای 
صنفی، با ش��وک عرضه مواجه ش��ده و همه این موارد، رکود به  ویژه در 

فصل بهار را به همراه خواهد داشت.
مرک��ز پژوهش ه��ا معتقد اس��ت ک��ه نااطمینانی از آین��ده، مهم تر و 
تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه اس��ت. البت��ه هنوز هیچ برآورد دقیقی 
صورت نگرفته که اقتصاد ایران تا چه زمانی درگیر کنترل کروناویروس 
خواهد بود و در نتیجه، مدل سازی های متعددی صورت گرفته که در آنها 
تالش ش��ده تا تحت سناریوهای متفاوت، ماندگاری شیوع کروناویروس 

در کشور و همچنین میزان مبتالیان و مرگ و میر را مشخص کند.
تاثیر اقتصادی کرونا بر دهک های درآمدی مختلف

ام��ا صرف نظر از میزان ش��یوع وی��روس تحت س��ناریوهای مختلف، 
آنچه مش��خص اس��ت، این اس��ت که چه با کنترل بیماری تا چند ماه 
آین��ده و چ��ه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان س��ال، اقتصاد 
ایران تا پایان س��ال 1399 درگیر تبعات اقتصادی ناشی از بحران کرونا 
خواهد بود. نتایج بررس��ی های نهاد پژوهشی مجلس نشان می دهد که 
تحت س��ناریوهای مختلف بین 5.7 تا 11درصد از س��تانده اقتصاد در 
پی ش��یوع ویروس کرونا کاهش خواهد یاف��ت. همچنین بین 2870 تا 
۶431 هزار نفر از ش��اغالن فعلی، متأثر از ش��یوع ویروس ش��غل خود 
را از دس��ت خواهن��د داد. همچنین ارزیابی آثار اقتصادی ش��یوع کرونا 
بر وضعیت معیش��ت خانوار در گزارش مرکز پژوهش ها نش��ان می دهد 
ک��ه هرچند همه گروه ه��ای درآمدی از وضعیت جدی��د متأثر خواهند 
ش��د، اما تأثیرپذی��ری دهک های پایین )محروم تر( بیش��تر خواهد بود. 

بررس��ی وضعیت اش��تغال دهک های پایین نش��ان می دهد، در حالی که 
حدود 73درصد از خانوارهای دهک اول و 83درصد از خانوارهای دهک 
دوم دارای حداقل یک نفر ش��اغل هس��تند، اما تنها در حدود 13درصد 
از خانواره��ای ده��ک اول و 24درصد از خانواره��ای دهک دوم، هزینه 
بیمه بازنشس��تگی در س��ال 1397 پرداخت کرده  و تحت پوشش بیمه 
)غیردرمانی( هس��تند. این در حالی است که این نسبت  در دهک دهم 

)ثروتمندتر( 35درصد است.
ای��ن موضوع به آن معناس��ت که حمایت هایی ک��ه از بنگاه به صورت 
بخشودگی س��هم بیمه کارفرما و کارگر یا حمایت هایی از نوع پرداخت 
بیم��ه بیکاری انجام ش��ده، ضریب اصابت پایینی ب��ه دهک های پایین 
درآمدی داش��ته و بیش��ترین حمایت  را از دهک های متوس��ط و باال به 
هم��راه خواهد آورد. این نکته زمانی اهمیت بیش��تری می یابد که توجه 
کنیم هرگونه حمایتی در ش��رایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورم زا 
تأمین ش��ده و در نتیج��ه به قیمت تحمیل تورم ب��ه اقتصاد خواهد بود 
بنابراین اگر حمایت ها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی 
از نیروی کار که عمدتا در دهک های پایین درآمدی قرار دارند، بی بهره 
خواهند بود. در این صورت نتیجه این خواهد شد که از دهک های میانی 
و باالی��ی با هزینه تحمیل تورم به کل جامع��ه و به خصوص دهک های 

پایینی، حمایت کرده ایم.
پیشنهاد: به جای بنگاه ها از خانواده ها حمایت کنید

ب��ازوی کارشناس��ی مجلس به دولت توصیه کرده ک��ه برای مقابله با 
پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تمرکز خود را به جای بنگاه ها 
بر حمایت از خانواده ها قرار دهد. به اعتقاد مرکز پژوهش ها، بهینه ترین 
شیوه حمایت )که بتواند در ش��رایط فعلی، موفقیت طرح فاصله گذاری 
اجتماع��ی را تضمین کن��د(، اولویت قرار دادن حمای��ت از خانوار برای 
تأمین معیشت است. این حمایت می تواند به  صورت پلکانی باشد، یعنی 
به  جای آنکه بخش��ی از جامعه مش��مول دریافت حمایت شده و بخشی 
حذف ش��وند، میزان حمایت بر اس��اس درآمد، از حدی باالتر از مقادیر 
تعیین ش��ده، به صورت پلکانی کاه��ش یابد. اجرای این نوع از حمایت با 
اس��تفاده از پایگاه رفاه ایرانیان )وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی( و 
ب��ا پذیرش درصدی از خطا، قابل انجام اس��ت. البته در صورت اصرار بر 
وجود حمایت مس��تقیم از کس��ب وکارهای کوچک و متوسط و اصناف 
و مش��اغل آس��یب دیده از کرونا، مناسب تر آن اس��ت که این حمایت ها 
مبتنی بر داده ها و اطالعات منتج از عملکرد آنها و به طور خاص بر اساس 

اطالعات پایانه های فروشگاهی )POS( این مشاغل صورت گیرد.

شیوع کرونا به تنگنای درآمدی و کسری بودجه دولت دامن زده است

ایران قبل و بعد از کرونا
نگاه

بلومبرگ بیزینس ویک گزارش داد
اقتصاد پساکرونا در چین

بلومبرگ بیزینس ویک در گزارش اخیر خود به وضعیت بیکاری و حمایت های 
شغلی چین در پساکرونا پرداخته و تالش کرده تصویر نسبتا روشنی از وضعیت 
کس��ب وکارهای چینی در ماه های اخیر ارائه دهد. ای��ن گزارش می تواند برای 

بسیاری از کشورها که دوره پساکرونا را پیش رو دارند، جالب توجه باشد.
ب��ه گزارش بلومبرگ بیزینس ویک، به دنبال ش��یوع کرونا در چین، مقامات 
دولت��ی با تکیه بر کارفرمایان در صدد جلوگی��ری از افزایش بیکاری برآمدند و 
در این وضعیت به ش��رکت های دولتی دستور داده ش��د که اخراج کارکنان را 
در سطح محدود نگه دارند و در راستای جبران هزینه های تأمین اجتماعی نیز 

مشوق های مالی ارائه می شود.
 باوجود همه اینها بخش خصوصی که دربرگیرنده 80درصد از مش��اغل در 
شهرها است، بازهم ممکن است تمایل یا توانایی کمتری برای تعلیق کارگران 
به جای تعدیل آنها داش��ته باشند. علی رغم آنکه در خالل شوک های اقتصادی 
پیشین چین توانست با اتخاذ برخی راهکارها گسترش بیکاری را مهار کند، اما 
این بار چشم انداز اتفاقات ناگوار پیش رو ممکن است شدیدتر از مواقع پیشین 

باشد.
در دوره پس��اکرونا، ش��رکت های چینی تحت فش��ار هس��تند که حتی اگر 
کسب وکارش��ان متحمل زیان ش��ود، کارگران خود را اخراج نکنند. مؤسس��ان 
یک اس��تارت آپ 200 نفره )که یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های مخصوص 
دوندگی چین را ساخته( در ماه مارس خطاب به عده ای از کارکنان خود اعالم 
کردند: »ما از تعداد ش��غل ها نخواهیم کاست، اما حقوق شما را هم نمی توانیم 
پرداخت کنیم.« این اظهارات خالصه معضلی اس��ت که اینک بخش عمده ای 
از کس��ب وکارهای چین با آن مواجه هستند. دولت چین از شرکت ها خواسته 
کارکن��ان خود را اخراج نکنند و مش��وق هایی را ارائه کرده تا مانع بیکارش��دن 

آنها شود.
درآمد ماه فوریه ش��رکت مذکور واقع در ش��هر گوانگژو به کمتر از 10درصِد 
مق��دار ماهیانه معمول آن کاهش یافت، چراکه تدابیِر اتخاذش��ده به دس��تور 
دول��ت جهت مهار ش��یوع ویروس کرونای جدید، دونده ها را خانه نش��ین کرد. 
مؤسسان ش��رکت )که به خاطر حساس��یت موضوِع حرف زدن درباره کاهش 
مشاغل، درخواست کردند هویت خود و شرکت آنها فاش نشود( می گویند دیگر 
اس��تطاعت پرداخت حقوق همه کارکنان خود را ندارند، اما مایل به اخراج آنها 

نیز نیستند.
افزای��ش ناگهانی بیکاری که ممکن اس��ت کارگران ناراض��ی را به خیابان ها 
بکش��اند، یکی از نگرانی های همیش��گی حزب کمونیس��ت چین بوده اس��ت؛ 
حکومتی که تقریباً 30 سال بیشتر از همتای روس خود دوام آورده، که تا حدی 
به خاطر دس��تیابی مداوم آن به اهداف رشد اقتصادی بوده است. در اواخر دهه 
1990، هنگامی که نخست وزیر ژو رانگجی به اصالح اساسی و فراگیر شرکت های 
تحت مالکیت دولت پرداخت )که طبق برآوردها منجر به حذف 2 میلیون شغل 

شد(، کارگران خشمگین در سراسر این کشور دست به تظاهرات زدند.
اکن��ون مقام��ات چین نگران این هس��تند که بیکار ش��دن اف��راد می تواند 
بیش ازپیش به نارضایتی های عمومی دامن بزند. از زمان آشکار شدن شواهدی 
مبن��ی بر اینکه مقامات دولت��ی روی گزارش های اولی��ه پیرامون خطرات این 
ویروس سرپوش گذاشته و آمار مبتالیان را دستکاری کرده اند، این نارضایتی ها 
در رسانه های اجتماعی شدت گرفتند. یکی از شاخص های بیکاری شهری در ماه 
فوریه به ۶.2درصد افزایش یافت، که باالترین رقم از زمان معرفی این شاخص در 
سال 2018 محسوب می شود. به گفته آیریس پانگ اقتصاددان برجسته چینی، 
با ورود تعداد بی سابقه 9 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی به نیروی کار در 

سال 2020، نرخ مذکور امسال می تواند تا 10درصد هم باال رود.
زنگ های خطر در پکن به صدا درآمده اند. نخس��ت وزیر لی کچیانگ در دهم 
مارس در جلس��ه هیأت دولت، باالترین هیأت اجرایی کش��ور، گفت که »تمام 
بخش ه��ای مرتبط دولتی باید اولویت اول خود را ایجاد ثبات در اش��تغال قرار 
دهند، مادامی که اشتغال در سال جاری ثبات خود را حفظ کند، اندکی نوسان 

در رشد سریع تر یا آهسته تر اقتصاد، موضوع زیاد مهمی به شمار نمی رود.«
در خالل شوک های اقتصادی پیشین از جمله بحران مالی آسیا در اواخر دهه 
1990 و بحران مالی جهانی در س��ال 2008، چین توانس��ت از طریق افزایش 
س��رمایه گذاری در زیرساخت های عمومی، دستور به بانک ها برای افزایش ارائه 
تسهیالت و الزام شرکت های دولتی جهت خودداری از اخراج کارکنان، گسترش 
بیکاری را مهار کند. همچنین این کش��ور سال گذشته موفق شد بدون اینکه 
دچار افزایش چشمگیر آمار بیکاری شود، در جنگ تجاری با ایاالت متحده تاب 
بیاورد. اما این مرتبه چش��م انداز اتفاقات ناگوارِ پیِش رو ممکن است شدیدتر از 
مواقع پیش��ین باشد. قرنطینه شهر ها، ممنوعیت های مسافرتی و سایر اقدامات 
پیش��گیرانه مصوب برای مهار ش��یوع کرونا، به مدت دو ماه رکود بخش بسیار 
گس��ترده ای از اقتصاد را به دنبال داشته اس��ت. هم اکنون اولویت شماره یک، 
ایس��تاندن کس��ب وکار ها بر روی پای خود است. دولت نرخ های بهره را کاهش 
داده، درخص��وص تأخیر در بازپرداخت وام ها موض��ع مالیم تری اتخاذ کرده و 

فرآیند تأیید برای راه اندازی مجدد عملیات شرکت ها را تسریع بخشیده است.
با اینکه تعدادی از اس��تان های چین در راس��تای جب��ران هزینه های تأمین 
اجتماعی، مش��وق های مالی ارائه می کنند تا انگی��زه ای برای عدم تعدیل نیرو 
باشد، اما بسیاری از کسب وکارهای خصوصی کشور می گویند که نتوانسته اند به 
کمک های مالی موردنیازشان دسترسی پیدا کنند تا بتوانند دستمزد های آتی و 

بدهی ها را در مهلت معین پرداخت کنند.
در مناطقی نظیر اس��تان هیلونگ  جیانگ در شمال شرقی نیز به شرکت های 
دولتی دس��تور داده ش��ده که اخراج کارکنان را در س��طح محدود نگه دارند. 
باوجود دهه ها تالش طوالنی برای بازنگری اساس��ی در وضعیت ش��رکت های 
بی ثمِر دولتی، رهبری چین کماکان در مواقع تشدید فشار های اقتصادی، به این 

شرکت ها به عنوان ضربه گیر در مقابل شوک ها تکیه می کند.
بااین وجود، جایگاه ش��رکت های دولتی طی سالیان متمادی کمرنگ تر شده 
اس��ت، به این معنا که بخ��ش اعظمی از کارگران کش��ور در بخش خصوصی 
مشغول هستند. حتی باوجود مشوق هایی نظیر تأخیر در پرداخت عوارض تأمین 
اجتماعی، بازهم این کس��ب وکار ها ممکن است تمایل یا توانایی کمتری برای 
پیروی از درخواس��ت دولت مبنی بر تعلیق کارگران به جای تعدیل آنها داشته 
باشند. بسیاری از دانشجویان دانشگاه های چین، در یک پلتفرم رسانه اجتماعی 
شبیه به توییتر به نام وایبو متمرکز شده اند تا خشم و سرخوردگی خود نسبت به 
دورنمای شغلی خویش را ابراز کنند. )فارغ التحصیلی = بیکاری؛ شعاری است که 
در این پلتفرم در گردش است(. واکنش دولت، افزایش تعداد فرصت های شغلی 
در برنامه های تحصیالت تکمیلی و دستور به سازمان های عمومی و شرکت های 
دولتی جهت اولویت بخشی به فارغ التحصیالن جدید برای استخدام بوده است. 
اما درنهایت میلیون ها نفر بیکار رها می شوند که باید برای به دست آوردن شغل 
در بخش خصوصی در تقال باشند، جایی که طبق نظرسنجی ماه فوریه ژوپین 
دات کام، سایت کاریابی یقه سفید ها، یک سوم شرکت ها قصد دارند استخدام ها 
را متوقف کنند. تنها 20درصد از شرکت هایی که در نظرسنجی شرکت کردند، 
گفتند که برنامه های اس��تخدامی آنها تغییری نکرده است، درحالی که بیش از 

یک سوم این شرکت ها درخصوص برنامه های استخدامی خود مطمئن نبودند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

فرصت امروز: قیمت نفت در روزها و هفته های گذش��ته تحت الش��عاع 
اپیدم��ی کرونا به محدوده قیمت باورنکردنی س��قوط کرده و حتی قیمت 
نفت آمریکا هفته گذشته برای نخستین بار منفی شد. حتی توافق تاریخی 
اوپک پ��الس نیز مانع اث��ر منفی کرونا بر بازار نفت نش��ده و نفتکش های 
بسیاری این روزها به دنبال اشباع عرضه و افت تقاضا در دریاها سرگردان 
مانده اند؛ چنانچه مؤسس��ه پالتس در گزارشی اعالم کرد که رکود جهانی 
باعث ش��ده تا پاالیش��گاه ها و معامله گران روش های عجیبی برای ذخیره 
محصول به کار بگیرند. یکی از منابع بازار به پالتس گفت: »فکر می کنم با 
این سرعتی که پیش می رود، مردم به زودی وان های حمام خود را هم از 

نفت و فرآورده پر کنند.«
در این میان، تالش ها برای افزایش قیمت نفت در میان تولیدکنندگان 
نفتی افزایش یافته اس��ت. در این زمینه، اویل پرایس در گزارش��ی به سه 
سناریو برای بازگرداندن نفت به قیمت 30 دالر پرداخته و معتقد است که 
هر سه این سناریوها باعث افزایش قیمت نفت می شوند، زیرا بازار به سرعت 
خ��ود را به تغییرات عرضه و تقاضا وفق می دهد. ب��ه اعتقاد اویل پرایس، 
از میان بس��یاری از س��ناریوهای احتمالی که ناظران بازار مورد بررس��ی 
قرار داده اند، س��ه سناریو از بیش��ترین احتمال برای باالبردن قیمت نفت 
برخوردارند که اولی برمبنای عوامل بنیادین بازار و دومی فاجعه طبیعی و 

سومی، دخالت انسانی است.
* عوامل بنیادین: اکنون روشن شده است که تقاضای جهانی به میزان 
قابل توجهی بسیار کمتر از عرضه است. حتی توافق تاریخی اوپک پالس 

برای کاهش تولید برای متوازن کردن بازار کافی نخواهد بود. تا زمانی که 
عرضه به میزان قابل توجهی باالتر از تقاضا مانده، قیمت نفت در محدوده 
20 دالر یا پایین تر خواهد ماند. برای بازگش��ت بازار به تعادل، تولید نفت 

باید به میزان چشمگیری کاهش پیدا کند یا تقاضا احیا شود.
اگر تولیدکنندگان اوپک پالس و سایر تولیدکنندگان مانند شرکت  های نفت 
شیل آمریکا تصمیم بگیرند که تولیدشان را به مدت چند ماه تا زمانی که از 
مازاد عرضه در بازار کاسته شود، حدود 20 تا 25 میلیون بشکه در روز کاهش 
دهند، قیمت نفت باید بهبود پیدا کند. کاهش فوری تولید برای کل صنعت 
نف��ت مثبت خواهد بود و با این میزان کاهش، قیمت نفت در مدت نس��بتا 

کوتاهی به محدوده 30 تا 50 دالر در هر بشکه بازخواهد گشت.
با این حال تولیدکنندگان خارج از اوپک پالس برای مشارکت در پیمان 
جدید کاهش تولی��د این گروه تردید دارند و احتماال گروه اوپک پالس با 
اس��تراتژی فعلی خود برای کاهش تولید حدود 9.7 میلیون بشکه در روز 
تنها خواهد ماند. دنیا همچنان مازاد عرضه عظیم نفت را تجربه می کند و 
قیمت ها تا زمانی که بازار تعادل جدیدی پیدا کند، پایین خواهند ماند. با 
رسیدن ظرفیت مخازن جهانی نفت به محدودیت شان، تعطیلی برنامه ریزی 
نشده تولید به صنعت نفت به خصوص تولیدکنندگان شیل آمریکا آسیب 
خواهد زد. از سوی دیگر، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک  تر ناچار خواهند 
شد که به طور موقت کسب و کارشان را تعطیل کنند، در حالی که سایرین 
برای همیش��ه از این کس��ب و کار خارج خواهند شد. در شرایطی که دنیا 
به انتظار بهبود تقاضا برای نفت پس از ضعیف شدن پاندمی کرونا نشسته 

است، قیمت نفت برای مدت طوالنی پایین خواهد ماند.
* فاجعه طبیعی: دومین س��ناریو این اس��ت که بیماری کووید 19 به 
زنجیره تامین به خصوص پایگاه های تولید نفت یا پاالیشگاه مستقیما ضربه 
بزن��د و باعث توقف بخش��ی از فعالیت های تولید و پاالیش ش��ود. چنین 
رویدادی بالفاصل��ه قیمت نفت را به مح��دوده 30 دالر برمی گرداند. اگر 
ش��یوع بیماری کووید 19 تا هفته ه��ا ادامه پیدا کند، احتماال قیمت نفت 
بدون توجه به مازاد عرضه به بیش از 40 دالر در هر بش��که صعود خوهد 
ک��رد، با این حال عمر چنی��ن افزایش قیمتی کوتاه خواهد بود زیرا تقاضا 

پایین مانده و تولید احتماال از سرگرفته می شود.
* مداخله انسانی: در ماه سپتامبر سال 2019 تاسیسات نفتی عربستان 
س��عودی هدف حمله قرار گرفت که باع��ث اختالل قابل توجهی در روند 
عرضه نفت این کش��ور ش��د. این کشور باعث جهش یکباره قیمت نفت و 
نوس��ان شدید معامالت شد. در پی این حمالت و حمالت مشابهی که در 
گذش��ته انجام گرفته و روی قیمت ها تاثیر گذاشته است، سومین سناریو 
مداخله انس��انی خواهد بود. اگر آمریکا به مداخالت ش��ان در خلیج فارس 
ادامه دهد و باعث تشدید تنش در منطقه و مسدودشدن تنگه هرمز شود، 
این اتفاق به صادرکنندگان نفت خاورمیانه ای لطمه خواهد زد و تاثیر قابل 

توجهی روی بازار جهانی نفت خواهد گذاشت.
به گفته اویل پرایس، هر سه سناریوی مذکور باعث افزایش قیمت نفت 
می ش��وند زیرا بازار نفت به س��رعت خود را با تغییرات عرضه و تقاضا وفق 

می دهد.

از عوامل بنیادین تا فاجعه طبیعی و مداخله انسانی

3 سناریو برای بازگشت نفت 30 دالری
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در طرح خرید آنالین اقساطی بانک پاسارگاد
به پشتوانه سپرده خود، آنالین و اقساطی 

خرید کنید
 سپرده گذاران بانک  پاسارگاد، در طرح خرید آنالین اقساطی، 
می توانند به پش��توانه  س��پرده خود، به صورت آنالین و اقساطی 
خری��د کنند. به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، در طرح 
خرید آنالین اقساطی بانک  پاسارگاد، مشتریان دارای سپرده های 
قرض الحسنه جاری بدون دسته چک و سپرده های سرمایه گذاری 
کوتاه م��دت و بلندمدت، این ام��کان را دارند که پس از عضویت 
در طرح و وثیقه نمودن س��پرده خود، تا س��قف 90درصد مبلغ 
سپرده، به  صورت »اقساطی«، »طبق شرایط توافقی با فروشگاه« 
و »ب��دون پرداخت کارمزد به بان��ک«، کاال یا خدمات موردنظر 
خود را از فروش��گاه های آنالین ط��رف قرارداد با بانک خریداری 
کنن��د. براس��اس این خب��ر، در این طرح س��پرده گذاران ضمن 
بهره برداری بیش��تر از س��پرده  خود، می توانن��د کاالی موردنظر 
را با پرداخت اقس��اط انعطاف پذیر مطابق با ش��رایط خود، تهیه 
کنند. هم وطنان می توانند برای کس��ب اطالعات بیشتر با مرکز 
مش��اوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره 82890 تماس 
حاصل کرده و یا به سامانه CRM در سایت این بانک به آدرس 

https://www.bpi.ir/crm مراجعه کنند.

دلیل افزایش فروش زیورآالت در روزهای کرونایی
این روزها در بازار طال چه خبر است؟

بازار طال و س��که این روزها همزمان با بازگشایی برخی کسب 
و کاره��ا،  فعالیت خود را پس از س��ی و چند روز تعطیلی آغاز 
کرده اس��ت، اما نرخ ه��ا در این بازار همانن��د روزهای تعطیلی، 
تحت تأثیر دو س��یگنال داخلی و خارجی است؛ یعنی نرخ دالر 
و ن��رخ جهانی اونس طال. در این میان، خرید و فروش ها به رغم 
بازگش��ایی واحدهای صنفی، تغییر چندانی نداشته است. زیرا از 
یک سو با توجه به شیوع ویروس کرونا و تاکید مسئوالن وزارت 
بهداش��ت و اجرایی کشور، تردد مردم در بازار مثل سابق نیست 
و از س��وی دیگر نقدینگ��ی موردنیاز برای خری��د و فروش، در 
س��طح قابل قبولی قرار ندارد. جریان نقدینگی به دنبال کسادی 
بس��یاری از کسب و کارها، حاال در مسیر تهیه مایحتاج و کاالی 
اساسی خانوار در جریان است تا خرید کاالیی لوکس و ارزشمند 
همچون ط��ال. همچنین واحدهای صنفی طال و جواهر با پدیده 
جدیدی مواجه ش��ده اند و آن ورود اف��راد مختلف از دهک های 
پایی��ن و باالی جامع��ه برای فروش زی��ورآالت و جواهر به بازار 

است.
در ای��ن خصوص، اما کس��به این صنف از ع��دم توانایی خرید 
ای��ن حجم از عرضه می گویند. زیرا به گفته نایب رئیس اتحادیه 
طال و جواهر تهران، واحدهای صنفی در این شرایط تحت فشار 
اقتصادی قرار دارند و توانایی و نقدینگی الزم برای خرید از مردم 
را ندارند. در حقیقت طالفروشی ها، پولی ندارند که طال و جواهر 
را از م��ردم بخرند! محمد کش��تی آرای در گفت وگو با تابناک، با 
تایید ورود مردم به بازار برای فروش زیورآالت و جواهرات، گفت: 
آنچه این روزه��ا در واحدهای صنفی طال و جواهر در حال رقم 
خوردن است، عرضه از سوی مردم و عدم توانایی خرید از سوی 

واحدهای صنفی طال و جواهر است. 
به گفته این فعال بازار طال و سکه، در شرایط کنونی، به دنبال 
کاهش درآمد اقش��ار مختلف، ش��اهد ورود اف��راد از دهک های 
پایین جامعه برای فروش زیورآالت خود هستیم؛ هدف این گروه 
در این مقطع، دریافت پول نقد و سپس تأمین امرار معاش است، 
اما در مقابل دهک های باالی جامعه نیز در این ش��رایط، حاضر 
ب��ه فروش زیورآالت و جواهرات خانگی خود هس��تند تا بتوانند 
نقدینگی الزم برای پاس کردن چک های خود را داش��ته باشند. 
هرچند این قش��ر صاحب ملک و امالک هس��تند، اما جواهرات 

بهترین گزینه برای تبدیل به پول و نقدینگی است.
کش��تی آرای ادامه داد: در این وضعی��ت، واحدهای صنفی نیز 
تحت فش��ار اقتصادی قرار دارند و توانایی و نقدینگی الزم برای 
خرید از مردم را ندارند. در حقیقت طالفروش��ی ها، پولی ندارند 
که طال و جواهر را از مردم بخرند. وقتی 50 روز است که فروشی 

نداشته اند، از کجا پول خرید بیاورند.

سکهوارز

فرصت امروز: بازار س��هام در مقایس��ه با بازارهای موازی، بیش��ترین 
بازدهی ارزش��ی را در س��ال 98 داشته اس��ت، به طوری که ارز، سکه و 
س��پرده های بانکی در سال گذش��ته بازدهی کمتری از بورس را تجربه 
کردند و به نظر می رسد این روند در سال 99 با شدت و حدت بیشتری 

ادامه دارد.
براس��اس آنچه اتاق بازرگانی تهران از وضعی��ت قیمتی بازارها در دو 
س��ال گذش��ته گزارش داده، بورس از نظر ارزش س��هام معامله ش��ده 
در س��ال 98 افزایش 232 درصدی و از نظر تعداد س��هام معامله شده 
افزای��ش 112درصدی را تجربه کرده و به این ترتیب، پربازده ترین بازار 
سرمایه گذاری در سال 98 بوده است. این اتفاق در یک ماه ابتدایی سال 
99 نیز تکرار ش��ده و بازار س��هام از بیشترین سودآوری در فروردین ماه 
امس��ال برخوردار بوده اس��ت. البته همه بازارهای موازی در شروع سال 
جدید، روند صعودی داش��ته اند، اما این روند در ارتباط با بازار س��رمایه 
چش��مگیر بوده است، به طوری که بورس با بازدهی 38درصدی در یک 
ماه نخس��ت امس��ال جلوتر از س��ایر بازارها حرکت کرده و شاخص کل 

بورس نیز چندین و چند بار سقف شکنی کرده است.
کارنامه بازارهای موازی در فاصله سال ۹۷ تا ۹8

براس��اس گزارش اتاق تهران، میانگین نرخ سکه طرح قدیم در سال 97 
مع��ادل 3میلیون و 400 هزار تومان بوده که این عدد در س��ال 98 به 4 
میلیون و 500 هزار تومان رس��یده و به این ترتیب رشدی 34درصدی را 
تجربه کرده است. میانگین نرخ سکه طرح جدید نیز از 3 میلیون و ۶00 
هزار تومان در سال 97 به 4 میلیون و ۶00 هزار تومان در سال 98 رسیده 

و به این ترتیب حدود 30درصد افزایش قیمت داشته است.
همچنین در ش��رایطی که قیمت دالر و یورو در سال 97 افزایشی قابل 
توجه داش��تند، اما این نرخ رشد در سال 98 به شکلی قابل توجه کاهش 
یافت. طبق برآوردهای انجام ش��ده، میانگین قیمت دالر در سال 97 برابر 
با 10 هزار و 800 تومان بوده که این عدد در س��ال گذشته به 12 هزار و 
900 تومان رسیده و به این ترتیب، رشدی کمتر از 20درصد را ثبت کرده 
اس��ت. قیمت یورو نیز از 12 هزار و ۶00 تومان در سال 97 به 14 هزار و 
400 تومان در سال 98 رسیده و افزایشی کمتر از 15درصد داشته  است.

در حوزه مس��کن نیز افزایش قیمت بیش��تری به چشم می خورد. طبق 
آمارها، میانگین نرخ هر متر واحد مس��کونی در ش��هر تهران در سال 97 
حدودا 8 میلیون تومان بوده که این عدد در س��ال 98 از مرز 13 میلیون 
توم��ان عبور کرده و به این ترتی��ب، افزایش قیمت ۶2درصدی را به ثبت 

رسانده است.
همچنین در بازار س��رمایه، مقایسه دو س��ال گذشته نشان می دهد که 
بورس از نظر ارزش سهام معامله شده در سال 98 افزایش 232درصدی و 
از نظر تعداد سهام معامله شده افزایش 112درصدی داشته و به این ترتیب، 

پربازده ترین بازار ایران در سال 98 برای سرمایه گذاران بوده است.

کدام بازارها در شروع سال ۹۹ سودآورتر بودند؟
بررس��ی ها نشان می دهد که روند حرکتی بازارهای موازی همانند سال 
گذش��ته در یک ماه ابتدایی س��ال 99 نیز ادامه داشته و بورس با بازدهی 
38درص��دی جلوتر از ب��ازار طال با بازدهی 0.۶درصدی، س��که با بازدهی 
3.3درصدی و دالر با بازدهی 2.3درصدی قرار داشته است. اگرچه بازارها 
طی فروردین ماه امسال در برخی از روزها از حرکت باز ایستادند یا روندی 
منفی داشتند، اما پرونده این بازارها در نهایت در یک ماه ابتدایی امسال با 

رقمی باالتر از سال 98 بسته شد.
بررس��ی تحوالت بازار طال نش��ان می دهد در حال��ی که قیمت هر گرم 
طالی 18عیار در آخرین روز اس��فندماه سال گذشته در حدود ۶02 هزار 
و ۶00 توم��ان بود، اما پس از یک ماه به قیم��ت ۶0۶ هزار و 500 تومان 
رسید، یعنی افزایشی حدود 0.۶ درصد. برخی از فعاالن صنف طال معتقدند 
با توجه به س��یگنال هایی که از بازار دریافت می شود، قیمت طال در سال 
99 همچنان افزایشی خواهد بود. به گفته عبداهلل محمدولی، نظر به اینکه 
قیمت طال در بازارهای جهانی سیر افزایشی دارد، مطمئنا در بازار داخلی 

هم روند قیمتی افزایشی خواهد بود.
بازار سکه نیز روندی مشابه بازار طال را از سر گذراند، به طوری که سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید در آخرین روز اسفندماه روی رقم ۶ میلیون و 
28 هزار تومان ایستاد و پس از یک ماه با افزایش 200 هزار تومانی در رقم 
۶ میلی��ون و 228 هزار تومان قرار گرفت، یعنی افزایش 3.3درصد قیمت 

سکه در یک ماه نخست سال.

اما در بازار ارز، قیمت دالر در یک ماه ابتدایی امسال رشد 347 تومانی 
را تجربه کرد. در حالی که قیمت دالر در آخرین روز س��ال 98 در حدود 
14 هزار و 903 تومان بود، اما در فروردین ماه با رقم 15 هزار و 250 تومان 
به فروش رس��ید. تفاوت این دو قیمت نش��ان می دهد که دالر در یک ماه 

ابتدایی سال جدید 2.3درصد گران شده است.
بازار سرمایه پیشتاز بازارهای سرمایه گذاری

آنطور که از روند بازار سهام در این روزها پیداست، بیشترین سودآوری 
در بازه یک ماهه سال 99 از آن این بازار بوده است؛ به طوری که شاخص 
بورس پس از گذشت تنها یک ماه از سال جدید وارد ابرکانال 700 واحد 
ش��ده است. بررس��ی ها نشان می دهد ش��اخص کل بورس در آخرین روز 
س��ال 98 روی رقم 512 هزار و 900 واحد ایستاده بود، اما با شروع سال 
جدید طی فروردین ماه به کانال 700 هزار واحد رس��ید. مقایس��ه این دو 
رقم نش��ان می دهد که ش��اخص بورس در این یک ماه، رشد 38درصدی 

را تجربه کرده است.
بازدهی بازار س��رمایه در ش��روع سال 99 در حالی اس��ت که با شیوع 
ویروس کرون��ا، رکود اقتصادی بر اقتصاد جهانی س��ایه انداخته و تمامی 
بازارها از جمله بورس های جهانی در حال ریزش هس��تند. در نقطه مقابل 
اما ش��اخص بورس تهران در روزها و هفته های گذشته مدام کانال شکنی 
می کند و همین امر بیم وجود حباب در بورس را تقویت کرده است. نکته 
دیگر به ورود تازه واردان و س��رمایه گذاران خرد به بازار سرمایه برمی گردد 

که کارشناسان نسبت به عدم مدیریت آن هشدار می دهند.

بازدهی بازارهای مالی در یک سال گذشته چقدر بوده است؟

بورس پیشتاز بازارها
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رئیس جمهور دستور داد
افزایش عرضه سهام شرکت های بزرگ در بورس

رئیس جمهور در جلس��ه س��تاد هماهنگ��ی اقتصادی دولت، با اش��اره به 
افزایش مشارکت عمومی در بورس، خواستار عرضه بیشتر سهام شرکت ها و 

بنگاه های بزرگ در بورس شد.
به گزارش س��نا، حجت االسالم حسن روحانی با اش��اره به اهمیت اتمام 
پروژه ه��ای بزرگ و نیمه تمام، تصریح کرد: بای��د اتمام پروژه های نیمه تمام 
که از پیش��رفت باالی 80درصد برخوردار هس��تند، با جدیت پیگیری شود. 
روحانی با تاکید بر حمایت بیشتر از حوزه تولید و صنعت، اظهار داشت: در 
شرایط کنونی تامین ارز برای کاالهای اساسی به ویژه دارو و نیازمندی های 
اساسی مردم و بخش تولید ضرورت دارد که مسئولین مربوطه باید با جدیت 

این امور را پیگیری کنند.
در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور، 
راهکارهای مولدس��ازی دارایی ه��ا و اموال مازاد دس��تگاه های دولتی مورد 
بحث و بررس��ی قرار گرفت. گزارش وزیر اقتصاد و دارایی درباره راهکارهای 
اتخاذشده برای تامین منابع بودجه سال 1399 به ویژه مولدسازی دارایی ها 
و ف��روش اموال مازاد دس��تگاه های دولتی و نیز واگذاری س��هام بنگاه های 
بزرگ اقتص��ادی بخش عمومی در بورس، در ادامه این جلس��ه مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
در جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنی��ن رئیس کل بانک 
مرکزی گزارش��ی درخصوص آخرین وضعیت نقدینگی در کشور و سیاست 

پولی مبتنی بر عملیات بازار باز جهت کنترل نرخ سود و تورم ارائه کرد.
در ادامه این جلس��ه همچنین گزارش رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در 
مورد وضعیت بودجه سال جاری و روش های تأمین درآمد و صرفه جویی در 

بخش های هزینه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
یک عرضه اولیه در راه است

چهارش��نبه هفته جاری 34 میلیون سهم »غگیال« در بازار دوم معامالت 
فراب��ورس با حداکثر س��همیه 50 س��همی هر کد حقیق��ی و حقوقی و در 

محدوده قیمتی 12000 تا 12507 ریال عرضه اولیه می شود.
به گزارش ایس��نا، محمدعلی کارگر مطل��ق، رئیس هیات مدیره مجموعه 
صنایع ش��یر ایران در هفتادوچهارمین نشست خبری یک دیدار یک عرضه 
که به صورت آنالین در آس��تانه عرضه اولیه 20درصد از سهام شرکت شیر 
پاس��توریزه پگاه گیالن برگزار ش��د، اظهار کرد: در فروردین ماه امسال هم 
صنایع شیر ایران در حوزه فروش داخلی بیشترین میزان فروش را نسبت به 
سال های گذشته داشته است. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن هشتمین 
ش��رکت از مجموعه صنایع شیر ایران اس��ت که وارد بازار سرمایه می شود. 
غگی��ال به عن��وان بزرگ ترین واحد تولیدکننده محصوالت لبنی در اس��تان 

گیالن، بالغ بر 80درصد شیر این استان را جذب می کند.
همچنین حس��ن بیتا، عضو هیات مدیره ش��رکت ش��یر پاس��توریزه پگاه 
گی��الن در این نشس��ت، با ارائه چکیده ای از صورت های مالی آن در س��ال 
98 گفت: نس��بت جاری این ش��رکت 1.94 اس��ت و جریان وجوه نقد آن 
ک��ه روی رق��م 88 میلیارد ریال می ایس��تد که نش��ان از کارنامه مثبت آن 
در عرص��ه مالی دارد. از آنجا ک��ه احتمال می رود در آینده با افزایش قیمت 
ش��یر خام روبه رو ش��ویم، تالش کردیم با غنی کردن انبارها و ذخیره سازی 
بهینه تا حد زیادی از صدمات این افزایش قیمت بکاهیم. س��رمایه در حال 
گردش این ش��رکت، 254 میلیارد ریال مثبت است و وضعیت بدهی آن به 
س��ازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، بدون کسری ذخیره برای 

سال آینده است.

دریچه

فرصت امروز: معامالت بازار س��رمایه در نهمین روز اردیبهشت در حالی 
به پایان رسید که رش��د متوالی شاخص بورس ادامه یافت و شاخص کل 
بازار س��رمایه با 25 هزار و 502 واحد رش��د در ارتفاع 84۶ هزار و هشت 
واحد ایس��تاد. شاخص کل )هم وزن( نیز با 4هزار و 882 واحد افزایش به 
27۶ هزار و ۶50  واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 3 هزار و 243  واحد 
رش��د به 183 هزار و 814 واحد رسید. شاخص آزاد شناور هم 30 هزار و 
938 واحد، شاخص بازار اول 19 هزار و 77 واحد و شاخص بازار دوم 49 
هزار و 831 واحد افزایش داش��ت. در معامالت این روز بیش از ۶ میلیارد 
و 7۶0 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 90 هزار و 852 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای مهم بورس در معامالت روز گذشته

نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 2هزار و 822 واحد، 
س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 2هزار و 757 واحد، فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با 2هزار و 183 واحد، س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 
ی��ک هزار و 1۶4 واحد، معدن��ی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 9۶7 واحد، 
بانک ملت )وبملت( با 935 واحد و نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 

901 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در نقطه مقابل نیز نمادهای س��رمایه گذاری دارو تامین )تپیکو( با 150 
واحد، فروش��گاه های زنجی��ره ای افق کوروش )افق( ب��ا 130 واحد، ایران 
ترانس��فو )بترانس( با 129 واحد، گروه صنعتی پاکش��و )پاکشوما( با 127 
واحد، به پرداخت ملت )پرداخت( با 78 واحد مانع از رشد بیشتر شاخص 
بورس در روز سه شنبه شدند. همچنین نمادهای بانک ملت، پاالیش نفت 
بندرعباس، گلوکوزان، پاالیش نفت اصفهان، بانک صادرات ایران، گسترش 
س��رمایه گذاری ایران خ��ودرو و فوالد مبارکه اصفه��ان از جمله نمادهای 
پربیننده دیروز بودند. گروه شیمیایی هم در معامالت این روز صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۶90 میلیون و 9۶۶ هزار برگه 

سهم به ارزش 12 هزار و ۶97  میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از 1۶۶ واحد افزایش داشت و بر روی کانال 

9 هزار و 940 واحد ثابت ماند. در این بازار 2میلیارد و 984 میلیون برگه 
س��هم به ارزش بیش از 53 هزار و 311 میلیارد ریال داد و س��تد شد. در 
روز سه شنبه همه نمادهای فرابورس از جمله نماد هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو(، س��رمایه  گذاری صباتامین )صبا(، س��هامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی زاگرس )زاگ��رس(، تولید نیروی برق دماوند 
)دماوند(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار 
داشتند و تنها پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی فرابورس گذاشت.
چقدر از سهام دولتی در صندوق ETF عرضه می شود؟

در این روزها عرضه سهام دولتی جان تازه ای به بازار سرمایه داده و پس 
از عرضه سهام شس��تا، حاال قرار است باقیمانده سهام دولت در سه بانک 
)تجارت، ملت و صادرات( و دو ش��رکت بیمه ای )بیمه البرز و بیمه اتکایی 
امین( عرضه ش��ود. در این بین، پذیره نویس��ی واحدهای س��رمایه گذاری 
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله )ETF(  از 14 اردیبهشت آغاز می شود 
و قرار اس��ت به میزان وجوهی که از طریق فروش واحدهای صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( به دست بیاید، سهم بانک های تجارت، 

صادرات و ملت و بیمه های البرز و اتکایی امین تعیین می شود.
به گزارش ایس��نا، قرار است س��هام دولت در تعداد 9 شرکت دولتی در 
رس��ته های انرژی )پاالیش��گاه و پتروش��یمی(، مالی )بانک ها و بیمه ها( و 
صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه  ش��ود. در این مرحله از واگذاری، 
تصمیم بر این است که به  صورت فراگیر این سهام ها عرضه شوند تا همه 
مردم با اعمال تخفیف هایی )در مرحله اول و فقط برای یک بار( در دو گروه 
20 و 25درصدی با س��قف خرید 2میلی��ون تومان به ازای هر نفر بتوانند 

سهام عرضه شده را خریداری کنند.
بر این اس��اس، 1۶ هزار و 500 میلیارد تومان باقیمانده سهام دولت در 
س��ه بانک )تجارت، ملت و صادرات( و دو ش��رکت بیمه ای )بیمه البرز و 
بیم��ه اتکایی امین( در قالب یک صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله در 
بورس )ETF( با عنوان »واسطه  گری مالی یکم«، عرضه می شود که شروع 

پذیره نویس��ی فروش واحدهای این صندوق را از ش��نبه هفته آینده )14 
اردیبهشت( تا 31 ماه جاری است. وزارت اقتصاد برای تمام خریداران این 
سهام، 20درصد تخفیف قائل شده  که 15درصد آن نقدی است و 5درصد 

آن به منظور بازارگردانی واحدها، نزد صندوق نگهداری می شود.
سقف 2میلیون تومانی برای خرید سهام دولتی

البته در مورد اینکه میزان س��هام دول��ت در بانک های تجارت، صادرات 
و ملت و همچنین ش��رکت های بیم��ه البرز و اتکایی امی��ن در واگذاری 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله )ETF( چقدر است باید گفت با 
توجه به میزان وجوهی که از طریق فروش واحدهای س��رمایه گذاری این 
 ETF ش��رکت ها به دست بیاید، س��هم هر بانک یا بیمه در صندوق های

تعیین و این صندوق ها انتقال داده می شود.
بر این اس��اس هر فرد حتی بدون کد بورس��ی و با کد ملی می تواند تا 
سقف 2میلیون تومان از این صندوق ها سهام دولت در این شرکت ها را با 
20درصد تخفیف خریداری کند. ارزش ریالی واحدهای صندوق های قابل 
معامله ETF بانکی که در روزهای آینده توسط دولت عرضه خواهد شد، 
بیش از 1۶ هزار میلیارد تومان است. آنطور که حسین فهیمی، مدیرعامل 
سمات به ایبنا گفته است در صورتی که وجوه جمع آوری شده برای فروش 
واحدهای این صندوق ها بیش��تر از رقم پیش بینی ش��ده 1۶ هزار میلیارد 
تومان باشد، صندوق بعدی تشکیل خواهد شد. رقم خرید 2 میلیون تومان 

برای هر فرد با اعمال تخفیف 20درصدی است.

سهامداران کدام شرکت ها دیروز سود بیشتری کردند؟

رشد متوالی شاخص بورس تهران
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3 میلیارد و 400 میلیون یورو کاال در کشور 
داخلی سازی شد

وزیر صمت گفت در س��ال 98 بالغ بر 3 میلیارد و 400 میلیون یورو کاال 
در کشور داخلی سازی شده و با این میزان، شاهد کاهش ارزبری بودیم.

به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان به نق��ل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، رضا رحمانی گفت: با توجه به اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در شناسایی واحد های راکد و فعال زیر ظرفیت در داخل و خارج شهرک ها 
و نواحی صنعتی کش��ور، در طول س��ال گذشته شرایط برای احیای 1592 

واحد صنعتی مهیا شد.
وی ادام��ه داد: مجموع نیاز مال��ی 2200 واحد صنعتی مدنظر برای احیا 

و بازگشت به چرخه تولید، حدود 1،500 میلیارد تومان برآورد می شود.
رحمان��ی تصریح کرد: در فرآیند فعال س��ازی واحد های راکد، عارضه یابی 
واحد ها و شناسایی موانع و مشکالت آنها، تأمین نیازمندی ها از قبیل منابع 
مالی موردنیاز، رفع موانع قانونی، هماهنگی با دستگاه های اجرایی مرتبط و 

تأمین مواد اولیه مدنظر است.
وزیر صمت با اش��اره ب��ه تاکید مقام معظم رهب��ری درخصوص توجه به 
بازار 80میلیونی داخل کش��ور در س��ال جهش تولید، گفت: امس��ال برنامه 
فعال س��ازی ظرفیت خالی واحد ه��ا با هدف توجه ب��ه ظرفیت های موجود 
در داخل در صنایع منتخب ش��امل یخچال و فریزر، لباسش��ویی، تلویزیون، 
خودرو، نخ، پارچه و پوش��اک، فرش ماشینی، چرم سبک و سنگین، کفش، 

شیرینی و شکالت، لبنیات و الستیک موردنظر است.
رحمانی تصریح کرد: در صنایع یادش��ده متوس��ط می��زان بهره برداری از 
ظرفیت های موجود، حدود 52.5درصد برآورد می ش��ود که س��عی خواهیم 
ک��رد با فعال س��ازی ظرفیت های خالی، این رقم را ب��ه بیش از ۶5.5درصد 

برسانیم.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، تعمیق س��اخت داخل را یکی از اهرم های 
مؤث��ر در احیا و فعال س��ازی برخ��ی صنایع و واحد های صنعتی در کش��ور 
توصی��ف کرد و گفت: در س��ال 98 بالغ بر 3 میلی��ارد و 400 میلیون یورو 
کاال در کشور داخلی سازی شده و با این میزان، شاهد کاهش ارزبری بودیم 
و حتم��اً این روند در س��ال جه��ش تولید نیز تداوم خواهد داش��ت و برای 

داخلی سازی حدود 3 میلیارد و 800 میلیون یورو برنامه ریزی شده است.
رحمانی تاکید کرد: در س��ال جه��ش تولید، برنامه ای وی��ژه برای تولید 
محصوالت خاص و پیش��ران ش��امل پارچه چادر مش��کی، پارچه، پوشاک، 
الستیک سنگین، گیربکس اتوماتیک، آکریلو نیتریل، پودر آلومینا و الکترود 

گرافیتی با اولویت خودکفایی در دستور کار داریم.
وی تصریح کرد: عناوین محصوالت خاص و پیشران با توجه به قاچاق پذیر 
ب��ودن کاالها، میزان واردات آنها در س��ال 97 و براس��اس مصرف س��االنه، 

شناسایی و مورد هدف تولید داخل قرار گرفته اند.

اجازه واردات لیموترش داده نخواهد شد
 صادرات لیموترش به دلیل شرایط کنونی 

کشور ممنوع است
س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار با بیان اینکه دول��ت مخالف صادرات و هر 
نوع واردات لیموترش به کش��ور اس��ت، گفت اجازه نخواهیم داد حتی یک 

کیلوگرم لیموترش نیز وارد کشور شود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا، محمدرضا کالمی، با 
تکذیب ص��دور هرگونه مجوز برای واردات لیموت��رش گفت: دولت به هیچ 
عنوان اج��ازه واردات لیموترش و کاال های غیرض��رور را نخواهد داد و همه 
هم و غم دولت، حمایت از تولیدکنندگان داخلی به خصوص تولیدکنندگان 
محصوالت کش��اورزی است. وی با بیان اینکه سیاست وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت جلوگی��ری از واردات کاال ه��ای غیرض��رور و دارای تولید داخلی 
اس��ت، گف��ت: به هیچ عنوان به غیر از کاال های اساس��ی، م��واد اولیه تولید 
و تجهیزات صنعتی که دارای مش��ابه س��اخت داخلی نیستند، هیچ کاالیی 
از جمله محصوالت کش��اورزی غیرضرور وارد کشور نخواهد شد و سیاست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در هماهنگی کامل با وزارت جهاد کشاورزی، 

حمایت از تولید محصوالت کشاورزی و کشاورزان است.
به گفته کالمی، دولت به دلیل شرایط کنونی کشور و اجرای سیاست های 
تنظی��م بازار، مخالف صادرات فعلی لیموش��یرین و لیموترش اس��ت، ضمن 
اینکه به دلی��ل تنظیم بازار داخلی و حمای��ت از مصرف کنندگان، صادرات 
لیموترش و لیموشیرین ممنوع اعالم شده و در مقابل، واردات لیموترش هم 
به ش��دت مورد مخالفت وزارت صنعت قرار دارد، چراکه ظرفیت های تولید 

داخلی در این زمینه مورد توجه این وزارتخانه قرار دارد.
وی اظهار داش��ت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، تمامی انبار ها محل 
نگه��داری لیموترش و لیموش��یرین تحت نظارت کامل دولت قرار داش��ته 
و وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت حتما در قالب س��امانه جامع انبارها، از 

هرگونه احتکار، اختفا و یا عدم عرضه این کاال ها جلوگیری خواهد کرد.

اولویت های بازرسی ویژه هفته اول ماه مبارک 
رمضان ابالغ شد

طبق اعالم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خرما، برنج، 
تخم مرغ، ش��کر و اقالم دامی با توجه به ش��رایط ب��ازار و افزایش تقاضا در 

اولویت بازرسی ویژه هفته اول ماه مبارک رمضان قرار گرفته اند.
به گزارش ایسنا، براساس تصمیم گیری های صورت گرفته و مصوبات ستاد 
کارگروه تنظیم بازار، اولویت های بازرسی برای بازرسان سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( در هفته اول ویژه ماه مبارک رمضان توسط سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  تعیین شده که برمبنای آن خرما، 
برنج، تخم مرغ، شکر و اقالم دامی با توجه به شرایط بازار و افزایش تقاضا در 
اولویت قرار گرفته اند. همچنین براس��اس اعالم این سازمان با ذخیره سازی 
اقالم و کاال و توزیع بیش از 200 هزار تن کاالی اساسی و مایحتاج ضروری 
مردم در ماه مبارک رمضان، پیش بینی می شود که مشکلی در زمینه کمبود 

کاال وجود نداشته باشد.
قیمت کاالهای اساسی در ماه رمضان

پیش تر هم اعالم ش��ده بود که برای تامین بازار ماه رمضان 50 هزار تن 
برنج هندی با قیمت حداکثر8000 تومان و به همین میزان ش��کر با قیمت 
حداکثر 5900 تومان و 25 هزار تن مرغ منجمد با قیمت حداکثر 12 هزار 
تومان، بیش از 15 هزار تن گوش��ت قرمز منجمد با قیمت مصوب حداکثر 
42 ه��زار توم��ان، 50 هزار تن روغن خام برای تولی��د انواع روغن نباتی در 
س��قف قیمت مص��وب و 100 هزار تن انواع خرم��ای مضافتی و کبکاب که 
با توجه به نوع، کیفیت، وزن بس��ته بندی و س��ایر مش��خصه های آن توسط 

کارگروه تنظیم بازار استان قیمت گذاری و عرضه می شود.

اخبـــار

مدیرعام��ل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت صندوق ضمانت صادرات ایران 
سال گذشته 2.3 میلیارد دالر از صادرات اعتباری کشور را پوشش داد و امسال این 

صندوق از صادرکنندگان بیش از گذشته حمایت خواهد کرد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از  ش��اتا، افروز بهرامی با بیان اینکه 
صادرکنن��دگان در س��ال 99 از حمایت های بیش��تری برخوردار هس��تند، گفت: 
صندوق ضمانت صادرات ایران س��ال گذشته 2.3 میلیارد دالر از صادرات اعتباری 
کش��ور را پوش��ش داد و امس��ال این صندوق از صادرکنندگان بیش از گذش��ته 
حمایت خواهد کرد. او افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران در این ش��رایط حتی 
س��طح پوشش ریس��ک ها را افزایش و فرانشیز ها را کاهش داده و با توجه به اینکه 
صندوق ضمانت صادرات ایران یک مؤسس��ه بیمه اعتبار صادراتی )ECA( است، 

ریسک های سیاسی و تجاری صادرکنندگان را بیمه می کند.
مدیرعام��ل صندوق ضمانت ص��ادرات ایران ادام��ه داد: صادرکنندگان در روند 
صادرات خود به خصوص در ش��رایط تحریمی ممکن است با ریسک های سیاسی 
و تج��اری متع��ددی مواجه و بابت وصول مطالبات خود ک��ه حاصل صادرات کاال 
و خدمات فنی و مهندس��ی است نگرانی هایی داش��ته باشند که صندوق ضمانت 

صادرات می تواند این موارد را تسهیل کند.
وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران سال گذشته 2،3 میلیارد دالر از 

صادرات اعتباری کشور را پوشش داد یعنی تحت پوشش بیمه نامه های این صندوق 
2.3 میلیارد دالر صادرات از کشور انجام شد.

بهرامی بیان کرد: با توجه به اعمال تحریم سیستم بانکی کشور ضمانت نامه های 
پیمانکاران ایرانی برای شرکت در مناقصه های بین المللی پذیرفته نمی شد.

وی ادامه داد: ضمانت نامه های پیمانکاران مثل ضمانت نامه های حسن انجام کار، 
پیش پرداخت و شرکت در مناقصه مبتنی بر قرارداد است.

مدیرعام��ل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق در این حوزه به نوعی 
جایگزین سیس��تم بانکی ش��د و توانس��ت با صدور ضمانت نامه ه��ای مزبور موانع 

صادرات خدمات فنی و مهندسی را در کشور برطرف کند.
وی افزود: امسال صندوق ضمانت صادرات ایران تالش دارد حمایت های خود را 
از صادرکنندگان گسترش دهد حتی سطح پوشش ریسک ها را افزایش و فرانشیز ها 

را کاهش داده است.
بهرامی بیان داش��ت: این صندوق 5درصد فرانش��یز ریسک های تجاری را کم و 

95درصد ریسک های تجاری صادرکننده را پوشش می دهد.
وی ادامه داد: همچنین فرانشیز ریسک های سیاسی به کلی حذف و 100درصد 

ریسک های سیاسی صادرکنندگان در حال پوشش دادن است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ریس��ک های سیاسی به کشور 

خریدار مربوط است و به شرکت فروشنده ارتباطی ندارد.
وی با بیان اینکه تحریم خود یک ریس��ک سیاس��ی اس��ت، افزود: برای نمونه 
اگر تجار و بازرگانان به کش��وری کاال صادر و در اثر قطع یا تیرگی روابط سیاس��ی 
در وصول مطالبات خود دچار مش��کل ش��وند صندوق در چنی��ن مواقعی جبران 
خس��ارت صادرکنندگان را برعهده می گیرد و 100درصد پوش��ش می دهد و بعد 
در دادگاه های بین المللی برای بازیافت خس��ارت اقدام می کند که این ارتباطی به 

صادرکننده ندارد.
بهرامی بیان کرد: مصادره کشتی، مصادره اموال در کشور مقصد، عدم انتقال ارز 

به سبب قطع روابط بانکی و ... در زمره ریسک های سیاسی قرار می گیرد.
وی گفت: بعد از جریان کرونا سقف اعتبار اسمی ها 25درصد افزایش پیدا کرده در 

ضمن بدهی های صادرکنندگان به صندوق به مدت شش ماه استمهال شده است.
مدیرعام��ل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: امس��ال از س��وی مقام معظم 

رهبری به سال جهش تولید نام گذاری شده است.
وی اضافه کرد: برای تحقق ش��عار سال باید به سه مؤلفه از قبیل افزایش بخش 

عرضه، تحریک تقاضا و بهبود فضای کسب و کار توجه اساسی کرد.
بهرامی یادآور شد: صادرات در بخش تحریک تقاضا می تواند بسیار کمک کننده 

باشد.

پوشش ۲.۳ میلیارد دالری صادرات اعتباری کشور در سال ۹۸

کارش��ناس صنع��ت طیور گفت با توجه ب��ه مازاد یک هزار ت��ن مرغ در روز، 
صادرات ماهیانه 100 تا 200 تن مرغ دردی از مرغداران دوا نمی کند.

برومند چهارآیین، کارش��ناس صنعت طیور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط قیمت هر کیلو  
مرغ زنده درب مرغداری ۶ هزار و 800 تا 7 هزار تومان و مرغ آماده به طبخ در 

خرده فروشی 10 هزار و 200 تا 10 هزار و 500 تومان است.
وی اف��زود: در حال حاضر قیمت مرغ زنده در 30درصد اس��تان ها کمتر از 7 

هزار تومان و گوشت مرغ 10 هزار و 500 تومان است.
چهارآیین ادامه داد: طی پنج ماه اخیر مرغداران گوشتی رقمی حدود 2 هزار 

و 100 میلیارد تومان متضرر شدند.
این کارش��ناس صنعت طیور با اش��اره به اینکه بازار نهاده های دامی به شدت 
نابس��امان اس��ت، بیان کرد: قیمت کنونی هر کیلو ذرت از مرز 2 هزار و 400 تا 
2 هزار و 450 تومان فراتر رفته اس��ت و امیدواریم با توزیع مناسب نهاده التهاب 

بازار فروکش کند.
وی ادامه داد: در س��ال گذش��ته با عرضه نهاده در س��امانه بازارگاه نهاده های 

کش��اورزی دست دالالن بس��ته ش��د، از این رو آنها تالش کردند تا این بازار از 
رونق بیفتد.

چهارآیین  گفت: با توجه به روند کنونی عرضه و تقاضا، مرغداران در حاش��یه 
زیان هستند.

وی ب��ا بیان اینکه مازاد تولید آواری برای صنعت مرغداری به ش��مار می رود، 
بیان کرد: با توجه به مازاد چش��مگیر تولی��د، امکان جمع آوری یک روزه مرغ از 
سطح بازار وجود ندارد به همین خاطر راه چاره ای جز نابودی مرغ مادر و کشتار 

با سن پایین وجود ندارد.
عضو هیأت مدیره سابق کانون مرغداران گوشتی با اشاره به راهکارهای کاهش 
زی��ان مرغداران بیان کرد: جمع آوری تخم م��رغ نطفه دار، توزیع در بازار مصرف 
خوراک��ی یا خرید تضمینی مازاد مرغ از جمله راهکارهای کاهش زیان مرغداران 

به شمار می رود، اما این موضوع حداقل 21 روز بعد جواب می دهد.
وی قیم��ت واقعی هر کیلو مرغ زنده را 10 هزار و 700 تومان و مرغ آماده به 
طبخ 14 هزار تومان اعالم  کرد و گفت: بنابر ماده 5 و ۶ اساس��نامه پش��تیبانی 
ام��ور دام، خرید مرغ زنده راهکار رفع معضل کنونی اس��ت و هیچ نکته مبهمی 

برای کمک به تولیدکننده نداریم، اما متاسفانه در فاز اجرا به گونه ای قانون اجرا 
کردیم که به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده و به نفع دالالن است.

این کارش��ناس صنعت طیور درباره تاثیر ص��ادرات مرغ به بازارهای 
ه��دف گفت: با توجه به قطع امی��د تجار بازارهای ه��دف از ما، روزانه 
در داخ��ل بیش از یک هزار ت��ن مازاد داریم، در حال��ی که با صادرات 
مس��تمر تولیدکنندگان داخل می توانند ب��رای مصرف داخل و صادرات 

برنامه ریزی کنند.
چهارآیین با اش��اره به اینکه سالیانه 2 میلیون و 400 هزار تن گوشت مرغ در 
کشور تولید می شود، بیان کرد: این در حالی است که ظرفیت صنعت برای تولید 
مرغ بیش از 3 میلیون تن اس��ت که صادرات سالیانه 100 هزار تن گوشت مرغ 

نقش معناداری در بازار ندارد.
وی در پایان با اش��اره به اینکه 20 ت��ا 25 میلیون قطعه جوجه ریزی مازاد در 
واحدهای مرغداری انجام گرفته اس��ت، تصریح کرد: م��ازاد ماهیانه 25 میلیون 
قطعه رقمی معادل 50 هزار تن گوش��ت مازاد اس��ت که این امر نش��ان می دهد 

صادرات 100 تا 200 تن مرغ در ماه دردی را دوا نمی کند.

رئیس مرکز توس��عه مکانیزاسیون کشاورزی گفت بیش از 70درصد کشت 
و کار برنج مکانیزه است که نیازی به حضور کارگران در کنار هم  ندارد.

کامبیز عباسی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در 
گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه توسعه مکانیزاسیون 
کش��اورزی مولف��ه اثرگذار در فرآیند تولید محصوالت کش��اورزی به ش��مار 
م��ی رود، اظه��ار کرد: ط��ی هفته های اخیر 2 ه��زار و 500 میلی��ارد تومان 

تسهیالت در اختیار کشاورزان استان های مختلف قرار گرفت.
وی افزود: با ابالغ تس��هیالت به اس��تان های سراسر کش��ور، کشاورزان با 
مراجعه به بانک های کش��اورزی سراس��ر کش��ور می توانند نسبت به انتخاب 

ماشین های استاندارد اقدام کنند.
عباس��ی بی��ان کرد: طی س��ال های 97 و 98نوس��انات قیمت��ی در حوزه 
ماش��ین آالت کش��اورزی داش��تیم که از حوزه صنعت تقاضا داریم نسبت به 
مدیری��ت هرچه بهتر تولید و عرضه ماش��ین آالت کش��اورزی اق��دام کنند و 

نیاز های ماشین بخش کشاورزی را پاسخگو باشند.
این مقام مس��ئول ادامه داد: کش��اورزان کشور به نتایج به کارگیری ماشین 
در عرصه های شیالت، جنگل، مرتع، دام و طیور و آبزی پروری آشنایی دارند 
و همواره اعتقاد بر آن است که 35درصد افزایش تولید محصوالت کشاورزی 

ناشی از حضور ماشین در فرآیند تولید و مکانیزاسیون در عرصه تولید است.
وی با اش��اره به توجه ویژه وزیر جهاد کشاورزی به توسعه مکانیزاسیون در 
تمامی زیربخش های کش��اورزی گفت: امسال با تاکید وزیر جدید کشاورزی 
به تمامی زیربخش های مکانیزاسیون کشاورزی و حوزه های تولید توجه ویژه 
ش��د به طوری که دیگر به حوزه مکانیزاسیون زراعت و باغبانی توجه نخواهد 

شد.
رئیس مرکز توس��عه مکانیزاس��یون با بیان اینکه بانک کشاورزی طی چند 
روز اخیر 2 هزار و 500 میلیارد تومان تس��هیالت ابالغ کرد، گفت: در س��ال 
جهش تولید امیدوار هس��تیم سهم بسزایی از جهش محصوالت کشاورزی در 

مکانیزاسیون کشاورزی کشور داشته باشیم.
90درصد کشت غالت مکانیزه است

عباس��ی با اشاره به اینکه کش��ت مکانیزه حوزه غالت در دستور کار است، 
بی��ان کرد: در حوزه غالت کش��ور تا جایی که امکان دارد کش��ت مکانیزه را 
افزای��ش  می دهیم و پیش بینی ما این اس��ت که تا س��قف 90درصد افزایش 

مکانیزه وجود دارد و امیدواریم طی سال جاری به این افق دست یابیم.
به گفته عباسی، در حوزه محصوالت صنعتی و ردیفی همچون چغندرقند، 

کلزا و پنبه بخش عمده ای از نیاز های ماشینی در داخل ساخت می شود.

این مقام مس��ئول ادامه داد: در تمامی زیربخش های تولیدی به دنبال آن 
هستیم که با کاهش تقاضای آب تولید بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه دام و طیور به دنبال توسعه تکنولوژی نوین 
ش��یردهی هس��تیم، بیان کرد: در حوزه دام و طیور به دنبال این هس��تیم تا 

اتوماسیون مرغداری را بیشتر توسعه دهیم.
عباس��ی با اش��اره به اینکه در حوزه گیاهان دارویی در ابتدای راه هستیم، 
اظهار کرد: با تکنولوژی کاش��ت، داشت و برداشت گیاهان دارویی امیدواریم 
بتوانیم توس��عه دهیم، در حوزه کاشت و برداشت زعفران با مشکالتی روبه ر و 
هس��تیم، اما ماش��ین ها و تکنول��وژی در این ح��وزه را شناس��ایی کردیم و 

امیدواریم امسال این تکنولوژی را به عرصه ببریم.
به گفته وی، در حوزه برداش��ت گل محمدی و سایر گیاهان دارویی برنامه 

و طرح های ویژه ای در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از برداشت غالت در استان های 
گرمس��یری خبر داد و گفت: علی رغم مسائل و مشکالت کرونا، اما در بخش 
کش��اورزی و برداشت غالت توانستیم با مدیریت و نظارت شروع خوبی برای 
برداش��ت غالت داش��ته باش��یم و همواره امیدواریم رون��د تولید محصوالت 

کشاورزی را به کمک مکانیزاسیون سرعت حفظ کنند.

صادرات 200 تن مرغ در ماه دردی از مرغداران دوا نمی کند

۷0درصد کشت برنج مکانیزه است
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قیمت گذاری خودرو برای سال ۹۹ چگونه 
خواهد بود؟

دبیر انجمن خودروس��ازان گفت آنطور که به نظر می رس��د امسال شیوه 
قیمت گذاری دستوری خودرو تغییر پیدا خواهد کرد.

به گزارش گس��ترش نیوز، ماجرای قیمت گذاری دستوری خودرو موردی 
اس��ت که خودروس��ازان با آن دس��ت و پنجه نرم می کنن��د و از این قضیه 
ناراضی هستند. موارد مختلفی در قیمت خودرو تاثیر می گذارد که از جمله 
آنها می توان به نرخ مواد اولیه، نرخ ارز، دس��تمزدها و... اش��اره کرد. با توجه 
به اینکه تمام این موارد در س��ال جدید ب��اال رفته قاعدتا قیمت خودرو نیز 
افزای��ش پیدا خواهد کرد، اما هنوز تصمیم قطعی برای ش��یوه قیمت گذاری 

خودرو برای سال 99 گرفته نشده است.
بس��یاری از کارشناسان و مس��ئوالن حوزه خودرو بر این باور هستند که 
قیمت گذاری دس��توری تقریبا صنعت خودرو را به س��مت نابودی کشانده و 
تنها یک تلنگر الزم اس��ت که این صنعت کامال نابود ش��ود. آنطور که اعالم 
شده قرار است ستاد تنظیم بازار طی هفته جاری قیمت محصوالت تولیدی 
خودروسازان را اعالم کند. این در حالی است که یک ماه از سال 99 گذشته 
و خودروس��ازان نیز تولیدات خود را ش��روع کرده ان��د. در همین زمینه باید 
گفت که دو خودروساز بزرگ کشور در ماه فروردین امسال 29 هزار و 549 
دس��تگاه خودرو تولید کرده اند در صورتی که وضعیت قیمت آنها نامشخص 
است. تاکنون نیز نشست های کمیته خودرو برای تعیین شیوه قیمت گذاری 
و ارائه به س��تاد تنظیم بازار بی نتیجه مانده اس��ت چراک��ه نظرات متفاوتی 
پیرامون این قضیه وجود دارد. برای پیگیری بیش��تر وضعیت قیمت گذاری 
خودرو و همچنین شرایط بازار در سال 99 گفت و گویی با احمد نعمت بخش 
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران ترتیب دادیم که در ادامه گزارش مش��روح 

آن را می خوانید.
نعمت بخش ابتدا اظهار کرد: در مورد قیمت گذاری خودرو قرار اس��ت در 
س��تاد تنظی��م بازار در این خصوص تصمیم گرفته ش��ود. به نظر می رس��د 
مس��ئولین به این نتیجه رس��یده اند که قیمت گذاری دستوری به هیچ وجه 
جواب نمی دهد. س��ال 98 و 97 به همین دلیل شیوه نادرست قیمت گذاری 
ش��ورای رقابت 40 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتیم که خوشبختانه 
در آخر اس��فندماه با تجدید ارزیابی دارایی ها این مس��ئله رفع شد. براساس 
قانون تجارت از ماده 141 خارج ش��دیم اما با این وجود بدهی ش��رکت های 

خودروساز به قطعه سازان همچنان پابرجاست.
وی ادامه داد: اگر ش��یوه قیمت گذاری خودرو اصالح نشود دوباره پس از 
گذش��ت مدتی خودروسازان ورشکست خواهند شد بنابراین به نظر می رسد 
ک��ه قیمت ها به نحوی تعیین خواهد ش��د که از فروش خودرو س��ودی نیز 

نصیب خودروسازان شود تا بتوانند پول قطعه سازان را نیز پرداخت کنند.
دبیر انجمن خودروسازان درخصوص قیمت مواد اولیه گفت: الزم به ذکر 
اس��ت که مواد اولیه ظرف یک س��ال تقریبا 80 الی 90درصد گران ش��ده 
اس��ت. حتما قیمت ها را به صورتی تنظیم می کنند که خودروس��ازان دیگر 
زی��ان نکنند. البته راهکار ما که فروش خودرو با قیمت حاش��یه بازار بود را 
بعید اس��ت انجام دهند اما در صورتی که خودروس��ازان از زیان خارج شوند 
مش��کل تا حدودی حل خواهد ش��د، اما این مسئله که چگونه وضعیت بازار 
خودرو کنترل خواهد ش��د مش��خص نیست. وزارت صمت نیز مواردی را در 
نظر گرفته تا دس��ت دالالن از بازار قطع ش��ود اما ب��ه دلیل اختالف قیمت 
خودرو در کارخانه و بازار بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری وارد این بازار 

می شوند و اقدام به خرید خودرو می کنند.
وی در پایان اشاره کرد: پیش بینی این است که امسال نیز چند درصدی 
قیم��ت خودروها ب��اال می رود اما نمی توان عدد دقیق��ی برای آن اعالم کرد 
و بای��د ای��ن موارد را از س��ازمان حمایت جویا ش��د. در ب��ازار نیز بعضی از 
افراد آگهی های عجیب و غریبی می گذارند که حتی ممکن اس��ت خودرویی 
نداش��ته باش��ند. همین افرادی که در زمینه خودرو سرمایه گذاری کرده اند 

بازار را ملتهب می کنند.

گره کور ترخیص هزاران خودرو دپوشده با 
مصوبات سه گانه دولت هم باز نشد

بعد از صدور سومین مجوز هیأت دولت برای ترخیص خودروهای رسوبی 
هنوز مشکالت ترخیص 3500 خودرو رفع نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم  حدود سه ماه قبل )29 
بهمن س��ال 98( هیأت وزیران س��ومین مصوبه خود برای ترخیص چندین 
هزار خودروی دپوش��ده در گمرکات مختلف کش��ور را صادر کرد. براساس 
این مصوبه، مهلت س��ه ماهه ای تا پایان اردیبهش��ت سال 99 برای ترخیص 
خودروه��ای  وارداتی لحاظ ش��د تا هم گمرکات کش��ور خال��ی و حقوق و 
عوارض مربوطه وصول ش��ود و هم خودروهای پیش فروش ش��ده در اختیار 
خریداران قرار گیرد. پیگیری ها نش��ان می دهد به جز 1048 خودروی یک 
ش��رکت که در س��ال 98 موفق به دریافت پروانه گمرکی شده بودند، برای 
بیشتر خودروها امکان انجام تشریفات گمرکی با توجه به عدم تعیین تکلیف 
ثبت س��فارش، فراهم نش��د. در حال حاضر حدود سه هفته به پایان آخرین 
مهلت هیأت دولت )29 اردیبهش��ت ماه( ب��رای ترخیص خودروهای دپویی 
باقی مانده  اس��ت و طبق بررسی ها هنوز س��ایت ثبت سفارش برای تمدید 
ثبت س��فارش های قدیمی به حالت فعال درنیامده است. مهدی دادفر، دبیر 
انجم��ن واردکنندگان خودرو معتقد اس��ت، در صورتی ک��ه این بار فرصت 
استفاده از مجوز دولت برای ترخیص خودروهای مذکور فراهم نشود ممکن 
است خودروهای دپویی تحویل سازمان اموال تملیکی شده و به افرادی غیر 
از صاحبان خودرو فروخته شود. وی معتقد است، اگر همان یک سال و نیم 
قب��ل تکلیف خودروهای وارداتی برای عدم صدور مجوز ترخیص مش��خص 
می ش��د بس��یاری از این خودروها با امید ترخیص هزینه انبارداری پرداخت 
نمی کردند و همان زمان مرجوع می ش��دند. به گفته دادفر پیش نویس اولیه 
مصوبه هیأت دولت به گونه ای تنظیم ش��ده بود که تقریباً تمام خودروهای 
دپویی تعیین تکلیف می شدند، اما در نهایت در مصوبه نهایی عناوینی )مثل 
ضواب��ط فنی خودرو( لحاظ ش��د که ظاهرا یک گ��ره  در فرآیند ترخیص و 
ثبت س��فارش خودروهای دپویی ایجاد کرد. پیگیری ها نشان می دهد، بعد 
از مجوز هیأت دولت دس��تورالعملی از س��وی وزارت صمت صادر ش��ده که 
براساس آن ثبت سفارش جدیدی صادر نخواهد شد و تنها برای خودروهایی 
که از قبل ثبت سفارش داشته اند فرآیند تمدید انجام می شود. حاال یکی از 
مدیران وزارت صمت برای تعیین تکلیف این موضوع بعد از دو ماه از معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری استعالم گرفته و در استعالم نیز همین رویه تایید 
ش��ده است. در واقع سوالی که مطرح اس��ت این است که چرا این استعالم 
در همان روزهای نخست صدور مجوز دولت انجام نشده است؟ توجه داشته 
باشید که اگر ثبت سفارش در یک هفته آتی انجام شود مشخص نیست که 
آیا در یک مهلت دو هفته ای امکان پیگیری مجوزهای نیرو محرکه، سازمان 

حمایت، مقررات و گمرک وجود دارد یا خیر؟

عضو هیأت مدیره ش��رکت صنایع تولیدی کروز گفت ش��رکت صنایع 
تولیدی کروز با به کارگیری جوانان و نخبگان کشور، تکنولوژی و تجهیزات 
های تک را طراحی و بومی سازی کرده است که این اقدام تاثیرات بسیاری 
در ارتقای اقتصاد کش��ور به همراه داشته است. به گزارش پرشین خودرو، 
بهروز حبیبی با اش��اره به فعالیت کروز در 15 مجموعه تولیدی گفت: هر 
یونیت به صورت مس��تقل بخش��ی از قطعات خودرو را تولید می کند که 
می توان برای مثال به یونیت چراغ، داشبورد و سپر، سنسور و کویل، قوای 
محرکه و... اشاره کرد. در مجموع سبد محصوالت ما حدود 2347 کد فنی 
است که با خودروسازان همکاری داریم. کروز با دارابودن سهم 30درصدی 
در تامین قطعات موردنیاز صنعت خ��ودرو، 1570 قطعه به ایران خودرو، 

440 قطعه به سایپا و 330 قطعه به گروه بهمن تزریق می کند.
حبیبی درخصوص اس��تراتژی تبیین ش��ده در کروز اظهار کرد: افزایش 
سطح داخلی سازی قطعات به منظور افزایش اشتغال زایی، کاهش ارزبری 
و... اس��اس کار مجموعه اس��ت که در ابتدا فعالیت خود را در این زمینه با 
مهندسی معکوس آغاز کرد و در سال های اخیر به توانایی طراحی قطعات 

خودرو همگام با دانش روز دنیا دست یافته است.

عض��و هیأت مدیره کروز با اش��اره به دارابودن س��هم 12هزار نفری در 
اشتغال مستقیم و ۶0 هزار نفری در اشتغال غیرمستقیم بیان کرد: حدود 
3000 قطعه مورد اس��تفاده در یونیت های متفاوت مجموعه، بومی سازی 
ش��ده اس��ت و در این راستا بیش از 300 مجموعه قطعه ساز با ما در حال 
همکاری هستند که عالوه بر اشتغال ایجادشده، صرفه جویی ارزی ساالنه 

بیش از 50 میلیون دالر را به همراه داشت.
وی با اشاره به عدم وجود بدهی معوقه به بانک ها و دارابودن طلب معوقه 
گفت: کروز با عدم استفاده از ارز ارزان قیمت و صندوق ذخایر ارزی، با همه 
توان در اختیار صنعت خودروسازی کشور است و قطعات بسیاری در سال 

جدید بومی سازی و به سبد محصوالت افزوده خواهد شد.
 حبیبی با اشاره به وجود تیم متخصص در تحقیق و توسعه گفت: ما در 
بسیاری از مسائل مرحله تحقیقات را گذراندیم و به مرحله ابداع یا طراحی 
دست یافتیم که نیازمند سرمایه گذاری بسیار باالیی است و شاید از عهده 
شرکت های کوچک تر خارج است. در کشور ما باید شرکت های خصوصی 
تولیدی رش��د کنند، چراکه سبب ایجاد س��رمایه، اشتغال و... می شوند و 
همچنی��ن به دنبال خود کارگاه های کوچک��ی را همانند کروز که با 300 

کارگاه در حال همکاری اس��ت، فعال خواهند کرد و تنها راه برون رفت از 
این وضعیت فعلی به رس��میت ش��ناختن و گسترش فعالیت شرکت های 

خصوصی است.
عضو هیأت کروز درخصوص ارتباط با دانشگاه های کشور تصریح کرد: با 
توجه به اینکه مجموعه کروز دانش محور و خواهان حرکت با تکنولوژی روز 
دنیا است، با دانشگاه های شریف، امیرکبیر، تهران و سایر دانشگاه  های معتبر 
در حال همکاری و جذب استعداد هستیم. اگر دانشجو و فارغ التحصیلی در 
زمینه قطعات خودرو عالقه مند به همکاری است، می تواند با ارسال رزومه 
و کس��ب ارزیابی های الزم جذب این مجموعه ش��وند چراکه برای توسعه 

بومی سازی قطعات نیازمند افراد متخصص و نخبگان است.
حبیبی با اشاره به مشکالت موجود تولیدکنندگان توضیح داد: کروز به 
عنوان تامین کننده اصلی نی��از صنعت خودرو با اهتمام همه متخصصان، 
کارشناس��ان و نیروی انسانی ش��اغل در این مجموعه سعی بر آن دارد تا 
با ارتقای س��طح توانمندی های خود، قطعات باکیفیت و به موقع همچون 
سال های گذشته در اختیار خودروسازان قرار دهد تا در نهایت به محصول 

باکیفیت دست یابیم.

بومی سازی بیش از ۳ هزار قطعه خودرو با دانش نخبگان ایرانی

ش��رکت خدمات پس از فروش ایران خودرو که از اوایل اس��فندماه س��ال 98 
همزمان با ش��یوع ویروس کرونا در راس��تای اجرای مس��ئولیت اجتماعی خود، 
اقدام��ات مناس��بی را در مقابله با این بحران انج��ام داده و به همین منظور نیز 
مهلت بازپرداخت دیون ش��رکای تجاری خود را با ش��رایط تسهیل شده تا پایان 

خرداد ماه سال جاری، به تعویق انداخت.
مدیرعامل ش��رکت خدمات پ��س از فروش ایران خ��ودرو در این زمینه گفت: 
ش��رکت ایساکو در اسفندماه سال گذش��ته در راستای حمایت از نمایندگی ها و 
فروش��گاه های مجموعه، دریافت مطالبات خود را تا پایان فروردین ماه به تعویق 
انداخت و پس از آن، با توجه به ادامه مخاطرات بیماری و مشکالت وابسته، طی 

جلسه ای دیگر، این سررسید مجدداً تا پایان خردادماه، مشمول استمهال شد.
مهدی مونس��ان اف��زود: بنابرای��ن تمامی بدهی ه��ای مع��وق نمایندگی ها و 

فروش��گاه های مجاز مجموعه، بدون اعمال جریمه و بنا به درخواس��ت ذی نفعان 
ش��امل مهلت و فرصت شده است. وی درخصوص س��ایر مصوبات اجرایی که از 
ابتدای ش��یوع ویروس کرونا تاکنون در شرکت ایساکو صورت گرفته، گفت: این 
مجموعه در راس��تای اجرای بهینه مسئولیت های اجتماعی خود، اقداماتی را در 

سه سطح مختلف به انجام رسانده است.
مونس��ان ادامه داد: این سطوح خدمت رس��انی دربرگیرنده گروه هایی همچون 
مش��تریان، ذ ی نفعان و کارکنان بوده و به فراخور شرایط موجود برای همراهی و 
همیاری با هر یک از این گروه ها اقداماتی همچون تش��ویق مش��تریان به ماندن 
در من��زل و در اولوی��ت قرار دادن ارائ��ه خدمات غیرحضوری و گس��ترش آن، 
اب��الغ و اجرای پروتکل های بهداش��تی مصوب مدیریت مقابله ب��ا کرونا و توزیع 
لوازم ضدعفونی و بهداش��تی در نمایندگی ه��ا و ناوگان های امدادی و همچنین 

تنظیم برنامه دورکاری و ش��یفت بندی پرس��نل به منظور حفظ فاصله اجتماعی 
و مصون س��ازی محیط داخلی ش��رکت بوده است. وی با اش��اره به حمایت های 
مدیرعام��ل محترم گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو، از تمدید سررس��ید گارانتی 
محص��والت تولیدی این گ��روه صنعتی در روزهای قرنطینه یاد کرد و گفت: این 
امر به منظور حفظ آسایش خاطر مشتریان و عدم خروج غیرضروری از منزل، به 
عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم مجموعه در راستای مقابله با همه گیری ویروس 
کرونا محقق ش��د. مونس��ان در پایان افزود: با توجه به رویکرد ش��رکت مبنی بر 
ارائه خدمات باکیفیت و استاندارد، اهداف شرکت ایساکو همواره بر پایه افزایش 
رضایت مش��تریان و ش��رکای تجاری )نمایندگی ها و فروش��گاه ها( برنامه ریزی  
می ش��ود و امیدواریم اقدامات صورت گرفته در ش��رایط بحرانی کنونی، در این 

زمینه مؤثر بوده باشد.

 مدیرعام��ل اتحادیه صنف آموزش��گاه های رانندگی کش��ور از آغ��از فعالیت 
آموزش��گاه های رانندگی از ش��نبه ۶ اردیبهش��ت ماه با رعایت دستورالعمل های 

ویژه خبر داد.
فره��اد حقیقی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، گفت: پروتکل ویژه ای از 
سوی وزارت بهداش��ت برای فعالیت آموزشگاه های رانندگی در نظر گرفته شده 
است که به همه واحدهای آموزشگاه رانندگی در قالب 20 ماده ابالغ شده است 
و با بازدید تخصصی نماینده بهداری ناجا و اتحادیه صنف آموزشگاه های رانندگی 
کش��ور از واحدهای آموزش��گاه مجوز فعالیت این صنف از ش��نبه )۶ اردیبهشت 

ماه( صادر شده است.
وی ادام��ه داد: از جمل��ه الزام��ات بهداش��تی در نظر گرفته ش��ده، برگزاری 
کالس های تئوری به صورت غیرحضوری و مجازی اس��ت و در مواقعی که امکان 
برگ��زاری کالس مجازی نیس��ت کالس های حضوری با رعای��ت فاصله دو متر و 

حداکثر تعداد 10 نفر در فضای 40 متری برگزار می شود.
مدیرعامل اتحادیه صنف آموزش��گاه های رانندگی کش��ور به دستورالعمل های 
بهداش��تی دیگر اش��اره کرد و گفت: ضدعفونی دس��ت ها هنگام ورود به کالس، 

استفاده از مواد ضدعفونی کننده با الکل 70درصد، کنترل عالئم ظاهری افراد در 
بدو ورود به کالس، چیدمان صندلی ها با فاصله دو متر با مدرس، ایجاد فاصله 12 
مترمکعب فضا برای هر نفر، باز گذاش��تن درب و پنجره کالس به منظور گردش 
هوا، حذف وس��ایل اضافی، ضدعفونی مستمر سطوح و فضای آموزشگاه )حداقل 
دو بار در روز(، کاهش ساعت کالس ها، تهیه مواد ضدعفونی کننده برای پرسنل، 
مربیان و مهارت آموزان، نصب کاور جداکننده در خودرو بین مربی و مهارت آموز، 
ضدعفونی دس��ت های مرب��ی و مهارت آموز قبل و بعد از سوارش��دن در خودرو، 
تنظیم سیستم تهویه ماشین قبل و بعد از سوار شدن هر مهارت آموز، ایجاد نیم 
س��اعت فاصله بین کالس های تئوری و عملی به منظور ضدعفونی کردن فضای 
کالس و ماش��ین، نصب بنرهای هش��داردهنده )مانند راهنمای شس��ت و شوی 
دس��ت و...( در معرض دید مربیان و مهارت آموزان، حذف آبس��ردکن و وس��ایل 
پذیرایی دیگر، کنترل رعایت پروتکل های بهداش��تی توس��ط مدیر آموزش��گاه، 
اس��تفاده از یک سوم پرسنل شاغل در آموزش��گاه و معاینه پرسنل دارای عالئم 
بیماری از دیگر پروتکل هایی هس��تند که آموزشگاه های رانندگی ملزم به رعایت 
آن هستند. حقیقی درخصوص مشکالت معیشتی مربیان رانندگی اظهار داشت: 

علی رغم اینکه آموزشگاه های رانندگی از جمله اصنافی بودند که از همان ابتدای 
شیوع ویروس کرونا تعطیل ش��ده اند، اما هیچ گونه کمک معیشتی به این صنف 
نش��ده است و اتحادیه صنف آموزش��گاه های رانندگی کشور طی مکاتباتی که با 
س��ازمان های ذی ربط داشته در تالش برای جبران خسارت های مالی و معیشتی 

این صنف شده است اما متأسفانه این مکاتبات نتیجه ای دربر نداشته است.
وی افزود: ضمن اینکه مربیان رانندگی س��همیه بنزین ندارند و مقرر شده بود 
نرخ س��اعتی 3 هزار تومان برای بنزین آنان در نظر گرفته ش��ود، اما این امر نیز 

اجرایی نشده است.
مدیرعامل اتحادیه صنف آموزش��گاه های رانندگی کش��ور در پایان به افزایش 
ش��هریه کالس های رانندگی در س��ال 99 اش��اره کرد و گف��ت: اتحادیه صنف 
آموزش��گاه های رانندگی کش��ور طبق آنالیزها و مس��تندات تصمی��م به افزایش 
42درصدی ش��هریه کالس ها بدون در نظر گرفتن قیمت بنزین گرفته است اما 
عمدتاً س��ازمان حمایت از مصرف کنن��دگان با افزایش بیش از 20درصد موافقت 
نمی کن��د و در حاضر به دلیل ش��رایط کرونا تصمیم گیری در این مورد توس��ط 

سازمان های ذی ربط به تعویق افتاده است.

ایساکو مهلت بازپرداخت مطالبات خود را به تعویق انداخت

شهریه کالس های آموزش رانندگی افزایش می یابد
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مرحل��ه دوم دوره تربیت مربی خالقیت و ایده پردازی به همت 
بنیاد نخبگان فارس برگزار شد.

ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، دومین 
مرحل��ه از دوره تربیت مربی خالقیت و 
ایده پردازی اس��تان فارس برای دو گروه 
از معلمان ش��رکت کننده در این رویداد 

برگزار شد.
ای��ن دوره آموزش��ی براس��اس نی��از 
به آم��وزش و تروی��ج مبان��ی مرتبط با 
خالقیت، ایده پردازی و نوآوری و آنچه به 
عنوان نوارزش آفرینی از آن یاد می شود 
و همچنی��ن تمرکززدایی از آموزش این 
مباحث از مرکز استان به شهرستان های 
مختلف، هدف گذاری ش��ده است. مبانی 
نظ��ری و عملی که در این دوره طراحی 
و آموزش داده می شود منطبق با آخرین 

روش ها و مباحث آموزش خالقیت در دنیا است.
در مرحله دوم، پنج س��رفصل اصلی ب��ا عنوان های کار گروهی 
و تیمی، مش��اهده، ایده پ��ردازی و فرضیه س��ازی، تهیه و تدوین 

مطالب خالق، اس��تراتژی های ایجاد کالس خالق و تکنیک های 
خالقیت برای معلمان طی دو روز ارائه شد.

معلمان شرکت کننده در این دوره باید طرح آموزش خالقیت و 
ایده پ��ردازی خود را که به عنوان پروژه 
مرحل��ه اول تهی��ه و ب��ه کمیته علمی 
مدارس فصل��ی خالقیت و ایده پردازی 
ارائه داده بودند، براس��اس آموزش های 
مرحل��ه دوم و در گروه های 2 و 3 نفره 

تکمیل کنند.
مرحله دوم گ��روه دوم نیز برای اجرا 
در 8 و 9 اس��فند 98 برنامه ریزی شده 
بود اما به دلیل شیوع بیماری کرونا به 

صورت مجازی برگزار شد.
الزم به ذکر است، این مرحله، دومین 
مرحله از برنامه چهار مرحله ای تربیت 
مربی خالقیت و ایده پردازی اس��ت که 
ب��ه همت بنیاد نخبگان اس��تان فارس، هم��کاری مجمع خّیران 
نخبه پ��رور ف��ارس و اداره کل آم��وزش و پرورش ف��ارس برگزار 

می  شود.

صنای��ع و حوزه ه��ای قاب��ل توجهی در کش��ور ب��ا بخش لی��زر و فوتونیک 
همپوشانی دارند. تغییرات سریع فناوری در این بخش و لزوم تامین نیاز صنایع 
و واحدهای مختلف تولیدی برای عدم ایجاد س��کون و س��کته در تولید، تالش 

محققان و پژوهش��گران این حوزه را دوچندان 
کرده است.  بس��یاری از تجهیزات و دستگاه ها 
و تجهیزات مرتبط با رشته های فوتونیک، لیزر 
و یا مواد پیشرفته به خاطر تحریم های ظالمانه 
ب��ا ممنوعیت ف��روش به ایران مواجه هس��تند 
و واردات آنه��ا با چال��ش و موانع عمده مواجه 
است، با این همه رش��د قابل توجه هسته های 
فناور در این زمینه، بس��یاری از موانع را از سر 
راه برداشته است.     عدم تامین این تجهیزات 
و فناوری های الزم می توان��د در خطوط تولید 
بس��یاری از محصوالت وقفه ایج��اد کند و این 
مس��ئله خ��ود مس��ئولیت مهم دانش��مندان و 
مهندس��ان ایرانی این حوزه را یادآور می شود. 

ب��ا توجه به اعالم س��ال 1399 از س��وی مقام معظم رهب��ری )مدظله العالی( 
به عنوان س��ال »جهش تولید« ستاد توس��عه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد 
پیشرفته و ساخت، برنامه های حمایتی خود را برای پوشش طرح هایی را که به 

ارائه پاسخ های فناورانه به نیاز صنایع به ویژه صنایع بزرگ بینجامد، اعالم کرده 
است.   این ستاد در یک بازه زمانی 12 ماهه بیش از 50 طرح توسعه فناوری 
دریاف��ت کرد که از این میان بیش از 20 ط��رح مورد حمایت قرار گرفت. این 
طرح ه��ا می تواند در ص��ورت اجرای بهینه به 
توسعه محصوالت فناورانه منتهی شود و نیاز 
کش��ور به واردات آن محصول را کاهش دهد. 
همچنی��ن در این مدت، حمایت از طرح های 
تصویب ش��ده در انتهای س��ال 1397 نیز که 
بیش از 30 طرح توس��عه فناوری و به صورت 
حمایت های بالعوض و تسهیالت بود، صورت 

پذیرفت.
ایجاد ش��تاب دهنده های تخصصی و مراکز 
نوآوری در این رشته ها دیگر اقدامی است که 
می تواند ضمن تکمیل زنجیره نوآورانه زیست 
ب��وم دانش بنی��ان حوزه فوتونی��ک و لیزر، به 
ایجاد تحرک  بیشتر در میان  استارت آپ های 
این حوزه بینجامد. ده ها تیم تحقیقاتی و پژوهشی شکل گرفته در مراکز علمی 
و آزمایشگاهی سراسر کش��ور، به دلگرمی عمده سیاست گذاران این حوزه  در 

ستاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تبدیل شده است.

حوزه لیزر و فوتونیک در مسیر »جهش تولید« قرار داردبرگزاری مرحله دوم دوره تربیت مربی خالقیت و ایده پردازی

متخصص��ان توانمن��د در ی��ک ش��رکت دانش بنیان س��اخت پمپ 
فش��ارقوی طبقاتی سامانه های شیرین س��ازی آب دریا به روش اسمز 
معکوس را برای نخس��تین بار در کشور انجام دادند. این محصول یکی 
از پیچیده ترین پمپ ها از نظر فناوری اس��ت و جزو تجهیزات پیشرفته 

محسوب می شود.
 س��تاد توس��عه فناوری های آب، خشکس��الی، فرس��ایش و محیط 
زیس��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، ساخت این پمپ 
را از اولویت های حمایتی خود تعیین کرده بود بنابراین با حمایت این 
س��تاد متخصصان کشور موفق ش��دند به فناوری ساخت و دانش فنی 
این پمپ ها دس��ت یابند. اکنون این محصول با برند ایران س��اخت در 
داخل تولید می ش��ود و عالوه بر پاسخگویی به یکی از نیازهای اساسی 
صنایع زیربنایی کش��ور، رفع وابس��تگی خارجی ب��ه یکی از تجهیزات 
مورد استفاده در سامانه های آبشیرین کن صنعتی را موجب شده است.

 طراحی و ساخت این محصول توسط متخصصان شرکت دانش بنیان 
مهندسی ماشین های دوار خاور طوس با حمایت مرکز طرح های کالن 
ملی فناوری،  س��تاد توسعه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست 
معاونت علمی و شرکت مهندسی رعدآب جنوب در سال جهش تولید 

انجام شد.
 شیرین سازی آب ها با محصولی ایران ساخت

علی رحیمیان مشهدی مجری این طرح پژوهشی گفت: این تجهیز 
پیشرفته اهمیت خود را در شیرین سازی آب های سطحی و زیرسطحی 
نش��ان می دهد، همچنین وجود آن در ش��رایط مقابله با بحران کم آبی 
برای بس��یاری از کش��ورهای دنیا و خصوصاً ق��رار گرفته در اقلیم های 
خش��ک و نیمه خش��ک حاش��یه آب های ش��ور همچون ایران، دارای 

اهمیت است.
ی��ا   )  Reverse Osmosis( ادام��ه داد: اس��مز معک��وس  وی 
ب��ه اختصار RO فناوری مدرنی اس��ت که آب ش��ور را برای مصارف 
متعددی از جمله آب موردنیاز صنعت و ش��رب تصفیه می کند. در این 
روش با اس��تفاده از پمپ های فشار قوی ساخته شده از آلیاژهای ویژه، 

آب ش��ور به سمت یک غش��ای مخصوصMembrane( ( که دارای 
منافذ بسیار ریزی است پمپاژ  و در نتیجه نمک موجود در آب دریا از 

آب شیرین جدا می شود.
رحیمیان مش��هدی با بیان اینکه پمپ فشار قوی ساخته شده توسط 
دانش بنیان ها از سری KMSH-RO است، افزود: توربوشارژر )تجهیز 
مرب��وط به بازیافت ان��رژی( مورد اس��تفاده در این فن��اوری از جمله 
تجهی��زات اصلی آن به ش��مار م��ی رود و از نظر دان��ش فنی از جمله 
تجهیزات گریز از مرکز با س��طح فناوری باال طبقه بندی می ش��ود. این 
ش��رکت دانش بنیان پس از سال ها س��رمایه گذاری، تالش و تحقیق و 
توس��عه، موفق به دس��تیابی به دانش فنی طراحی و ساخت پمپ های 
گریز از مرکز فش��ار قوی مورد استفاده در سامانه های تصفیه آب شور 

به روش اسمز معکوسRO( ( شد.
 به گفته وی، این محصول از نظر کیفیت و راندمان قابلیت رقابت با 
محصوالت اروپایی را دارد و می تواند س��االنه موجب صرفه جویی ارزی 
بیش از 5 میلیون دالر ش��ود. فناوری های ویژه به کار رفته در ساخت 
این پمپ امکان بهره برداری در س��امانه های شیرین س��ازی آب دریا با 
ناخالصی کلTDS( ( تا ppm 70000 و محدوده فش��ار خروجی تا 
70 ب��ار و ظرفیت 10000 مترمکعب آب ش��یرین خروجی در روز را 
دارد و ع��الوه بر رفع بخش قابل توجهی از نیاز داخلی، امکان صادرات 

و ارزآوری برای کشور را نیز فراهم می کند.
رحیمیان مش��هدی همچنین درباره کاربردهای این تجهیزات گفت: 
عمده تری��ن مصرف کنندگان ای��ن تجهیز، تأمین کنندگان آب ش��رب 
شیرین مناطق شهری و روستایی، بخش کشاورزی، صنایع آب بر مانند 
فوالد و معادن، صنایع نفت، گاز و پتروش��یمی و سایر صنایع زیربنایی 
حاش��یه خلیج فارس هستند. با توس��عه فناوری مورد استفاده در این 
پمپ ها، امکان ساخت سایر پمپ های فشار قوی موردنیاز صنایع کشور 
با جنس آلیاژهای ویژه از جمله پمپ های دفن آب های بس��یار ش��ور 
حاصل از اس��تحصال نفت خام در سفره های زیرزمینی و حفظ محیط 

زیست توسط متخصصان این شرکت فناور فراهم شده است.

محققان موفق به تولید آفت کش��ی س��بز ش��دند که با اس��تفاده از 
فناوری نانو بیش��ترین راندمان و پای��داری را دارد. در این محصول از 
نانوامولس��یون های عصاره های گیاهی طبیعی زیره سیاه و نعناع فلفلی 
استفاده شده است بنابراین باعث آلودگی محیط زیست نیز نمی شود.

 حرکت به س��وی کش��اورزی طبیعی چند س��الی اس��ت که رونق 
پیدا کرده اس��ت. در این مسیر اس��تفاده از آفت کش هایی که کمترین 

خسارت را به محیط زیست وارد کنند، مدنظر است.
در همین راس��تا نیز محققان پژوهش��گاه مواد و انرژی با پشتیبانی 
صندوق حمای��ت از پژوهش��گران و فناوران معاون��ت علمی موفق به 
تولید نوعی آفت کش س��بز شدند. هدف این طرح، تولید آفت کش های 
طبیعی س��ازگار با محیط زیست با استفاده از عصاره های گیاهی است. 
این محصول برای انس��ان و سایر جانداران زیانی ندارد و باعث آلودگی 

محیط زیست و محصوالت کشاورزی نمی شود.

م��ژگان حیدری مجری این طرح پژوهش��ی گف��ت: این آفت کش با 
اس��تفاده از عصاره گیاهان طبیعی که خواص ضد باکتری و ضد قارچ 
دارند، تولید ش��ده اس��ت و نکته مهم در آن کاربرد فناوری نانو است 
که توانس��تیم موادی با س��ایز کمتر از 20نانومتر  را در این دس��ته از 

آفت کش ها داشته باشیم.
وی ادامه داد: با همکاری محققان دانش��گاه تهران، تس��ت های این 
آفت کش برای روی ش��ته جالیز با موفقیت انجام ش��د. همچنین تمام 
سنتزهای تولید این نانوامولسیون نیز در پژوهشگاه مواد و انرژی انجام 
شده است و در آن به پایداری مدنظر رسیدیم. این آفت کش در دمای 
یخچال به مدت یک س��ال پایدار اس��ت. این نخس��تین بار اس��ت که 
آفت کش��ی با این سایز از مواد با فناوری نانو تولید می شود. اجرای این 
طرح س��نتز و بررسی آفت کش گیاهی نانوامولس��یون را برای افزایش 

کارایی و کاهش مصرف سموم محقق کرد.

گویا در شرایطی که بسیاری از کسب وکارهای بزرگ و کوچک با خطر ورشکستگی روبه رو هستند، 
ثروت افرادی مانند جف بزوس و ایالن ماسک هر روز بیشتر می شود.

به گزارش زومیت، طی گزارش انتش��اریافته توسط رویترز، در شرایطی که دنیا با گسترش بیماری 
کرونا درگیر اس��ت، مجموع ثروت میلیاردرهای آمریکایی یعنی جف بزوس، مالک فروش��گاه آنالین 

آمازون و ایالن ماسک، مالک شرکت خودروسازی تسال با رشد 10درصدی همراه بوده است.
این آمار را انیس��تیتوی مطالعات سیاس��ی یا به اختصار IPS منتشر کرده است. جالب است بدانید 
ثروت میلیاردرهای آمریکایی در ش��رایطی بیشتر شده است که نزدیک به 22 میلیون فرد در آمریکا 

بیکار هس��تند یا شغل ش��ان را از دس��ت داده اند. پس از ش��یوع بیماری کرونا بس��یاری از مشاغل و 
کس��ب وکارهای بزرگ و کوچک به مش��کل خوردند. بس��یاری در تالش بودند که با استفاده از شیوه 
دورکاری به فعالیت تجاری شان کمک کنند، اما باید گفت که برخی مشاغل حالت دورکاری ندارند.

گس��ترش آمار دورکاری به بسیاری از اپلیکیشن ها ازجمله زوم و مایکروسافت تیمز رونق بخشیده 
است و فروشگاه هایی ازجمله آمازون نیز سفارش های بیشتری دریافت می کنند؛ زیرا مردم در شرایط 
خودقرنطینگی به س��ر می برن��د و به جای خرید فیزیکی از فروش��گاه ها به س��فارش آنالین کاالهای 

موردنیازشان روی آورده اند.

با حمایت ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نخستین پمپ فشار قوی سامانه های شیرین سازی آب دریا ساخته شد

آفت کش های سبز نانویی دوستدار محیط زیست تولید شد

افزایش ثروت جف بزوس و ایالن ماسک در دوران همه گیری ویروس کرونا

دریچــه

عضو هیأت علمی دانش��گاه تربیت مدرس گفت تشکیل تیم های مسئله محور با حضور 
رش��ته های متنوع و مرتبط، سبب می شود افراد مهارت کار کردن با دیگران را بیاموزند 

و به راحتی با نظرات و تخصص های مختلف هم افزایی کنند.
مریم کمالی در گفت وگو با پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، با اش��اره به لزوم 
زمینه س��ازی برای ایده پروری و عملیاتی ش��دن ایده های نخبگان��ی، گفت: جهت دهی 
اس��تعدادهای موجود در کش��ور به س��مت ایده پردازی برای رفع نیازه��ای بومی یک 

ضرورت است.
وی افزود: تش��کیل تیم های مس��ئله محور با حضور رشته های متنوع و مرتبط، سبب 
می ش��ود عالوه ح��ل چالش های مورد پژوه��ش، افراد مهارت کار ک��ردن با دیگران را 

بیاموزند و به راحتی با نظرات و تخصص های مختلف هم افزایی کنند.

فعالیت در هسته  پژوهشی باعث 
افزایش سازگاری افراد می شود

چهارشنبه
10 اردیبهشت 1399

شماره 1533
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اج��رای پروژه های عظی��م در حوزه های��ی مانند نفت، گاز، پتروش��یمی، 
نیروگاه��ی و مواردی از این دس��ت، نیازمند مجموع��ه نرم افزارهای فنی و 
مهندس��ی است که اس��تفاده از نمونه مشابه خارجی آنها گاهای هزینه هایی 

بال��غ بر 2 تا 3 میلیون دالر را در پی دارد، یک 
ش��رکت دانش بنیان ایرانی موفق شده است که 
نسخه ایرانی این محصوالت را بومی سازی کند.

 علیرض��ا س��رقینی،  مدیرعام��ل ش��رکت 
دانش بنی��ان پارال صنای��ع در این  ب��اره گفت: 
طراح��ی  پروژه ه��ای کالنی مانن��د پروژه های 
حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، عمرانی 
و مانند آن، نیازمند یک مجموعه نرم افزار است 
که عموماً از سوی شرکت های خارجی می شود. 
این نرم افزارها گاهاً با قیمت های کالنی در بازه 
2 ت��ا 3 میلیون دالر  به مصرف کنندگان ایرانی 

عرضه می شود.
مدیرعامل  شرکت دانش بنیان پارال صنایع  با 

اشاره به سابقه سه دهه تحقیق در این شرکت گفت: با تالش بسیار و کمک 
متخصصین جوان کش��ورمان، موفق شدیم تا این مجموعه نرم افزاری حیاتی 
را در داخل کش��ور بومیس��ازی کنیم. برگزیده شدن در جشنواره بین المللی 

خوارزمی، اخذ مدال طال و قرار گرفتن در لیس��ت 100 شرکت دانش بنیان 
منتخب پژوهش��گاه نفت در سال 98، بخشی از افتخاراتی است که طراحی 

این مجموعه نرم افزار نصیب ما کرده است.
سرقینی با اش��اره به چالش های عمده کار 
در این عرصه، اظهار کرد: متاس��فانه با وجود  
نرخ باالی نمونه مش��ابه خارج��ی و علی رغم 
عقد قراردادهای موفق با ش��رکت های نفتی، 
حمایت های م��ورد انتظار از ش��رکت در این 
ح��وزه صورت نگرفته اس��ت و م��ا امیدواریم 
با اعم��ال حمایت های معنوی الزم از س��وی 
نهادهای��ی مانن��د وزارت نف��ت بتوانیم تا در  
جهت به روزرس��انی و افزایش بیشتر بهره وری 

در این عرصه اقدام کنیم.
 وی از اب��راز عالق��ه ی��ک ش��رکت نفت��ی 
بین المللی در مالزی برای خرید این محصول 
خب��ر داد و گف��ت: ب��ا ورود یک تی��م جدید 
همکار، امیدوار هستیم در صورت رفع مشکالت ناشی از تحریم و محدودیت 
جابه جایی پول، بتوانیم محصول فکر و اندیشه ایرانی را به خریداران جهانی 

معرفی کنیم.

محصول��ی دانش بنیان ب��ه مدد توان و تخصص نیروی انس��انی در کش��ور، 
ایران س��اخت و جایگزین نمونه های خارجی شد. »سامانه پایش شعله« ابزاری 
اس��تراتژیک و کاربردی که اکنون دانش طراحی و س��اخت آن در کشور وجود 

دارد و مجتمع پارس جنوبی این محصول را برای 
پایش توربین های گازی جایگزین نمونه آمریکایی 
کرد.  سیستم پایش شعله برای تشخیص و اعالم 
ش��عله در تجهیزات��ی مانند توربین ه��ا و بویلرها 
حیاتی است. به طور معمول این سیستم ها شامل 
یک یا چند حسگر تشخیص شعله و یک دستگاه 
راه  انداز هستند. یک شرکت دانش بنیان با تکیه بر 
توانمندی سرمایه های انسانی خود دانش طراحی 
و س��اخت این محصول را بومی کرده است.  رضا 
ش��فیقی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان سهند 
صنع��ت پارتیکان گف��ت: توربین های گازی قلب 
ایستگاه های نفت هستند و در صنعت نفت و گاز 
ابزاری حیاتی محسوب می شوند، اما این توربین ها 

نیز برای کارکرد درست و پایش نیاز به دستگاهی دارند که به نوعی آنها را کنترل 
می کند. این دستگاه ها با نام »آشکارساز شعله یا سامانه پایش شعله« شناخته 
می شوند. شفیقی ادامه داد: به مدد توان و تخصص نیروی انسانی این محصول 

دارای فناوری پیشرفته را بومی کردیم و اکنون ایران در کنار کشورهای دارنده 
دانش طراحی و ساخت این دستگاه ها قرار دارد. پیش از این آمریکا، انگلستان و 
فرانسه از جمله کشورهای دارنده این دانش بودند.  به گفته وی، در حال حاضر 
پنج نمونه خارجی این دس��تگاه را بومی کردیم 
و دو نمونه نیز با طراحی و س��اخت ایران تولید 
ش��ده است. این دس��تگاه در صنایع نفت و گاز 
و نیروگاهی کشور کاربرد مهمی دارد. همچنین 
عالوه بر توربین ها در مکان هایی مانند کوره ها که 
ش��عله وجود دارد نیز این سامانه پایشی کاربرد 
دارد. پ��س با این اق��دام کش��ور از واردات این 
محصول بی نیاز شد. عالوه بر بومی سازی آن هم 
مشابه کیفیت نمونه خارجی، ۶0درصد محصول 
با قیمت��ی پایین تر عرضه می ش��ود. ش��فیقی 
همچنین بیان کرد: س��الیانه بیش از 2 میلیون 
دالر برای واردات این محصول هزینه می ش��د، 
اما با این اقدام از خروج این مبلغ نیز جلوگیری 
شد. اکنون توربین های گازی مجتمع پارس جنوبی در پاالیشگاه های 1، 2، 3 و 
4 از این سامانه پایش استفاده می کنند و این محصول دانش بنیان را جایگزین 

نمونه آمریکایی کرده اند.

سامانه های پایش شعله ایرانی جایگزین نمونه آمریکایی شدمجموعه نرم افزارهای طراحی پروژه های نفتی ایران ساخت شد

هر بنیان گذاری باید از بعضی طرز فکرهای خاص، اجتناب کند. مثال 
تحت فشار قرار دادن خود برای انجام دادن هر پروژه به تنهایی یا این 
احس��اس که هرگز نمی تواند استراحت کند. شاید گفتنش ساده باشد 
که با خود بگویید من نباید این اش��تباه ها را انجام دهم، ولی وقتی در 
چنین ش��رایطی قرار می گیرید به راحتی ممکن اس��ت در یکی از این 

دام ها گرفتار شوید.
در ادام��ه، پنج م��ورد از خطرناک ترین تله های ذهن��ی را که به عنوان 
بنیان گذار یک استارت آپ ممکن است گرفتارش شوید مرور خواهیم کرد:
1- وقت��ی می بینی��د هم تیمی تان به کندی کار می کند و احس��اس 
می کنید که خودتان می توانید س��ریع تر کار را انجام دهید، می گویید: 

»خودم این کار را انجام خواهم داد«:
این اش��تباه در بین بنیانگذاران اس��تارت آپ های نوپا شایع تر است، 
یعنی در مواقعی که یک عضو جدید اس��تخدام می کنید تا بخش��ی از 
کارتان را برای شما انجام دهد. در واقع عضو جدید به زمان نیاز دارد تا 
بتوانید کارش را یاد بگیرد و البته در طول آن دوره  یادگیری، نخواهد 

توانست کارها را با آن سرعتی که مدنظر شماست پیش ببرد.
ولی این اصال مهم نیست. اگر شما کار آنها را برعهده بگیرید به آنچه 
که می خواهید نمی رس��ید زیرا در این صورت آنها نمی توانند مس��تقل 
بار بیایند. عالوه بر این، با این کار نخواهید توانس��ت ش��رکت خود را 

مقیاس بندی کنید.
ای��ن کار اثرات جانبی دیگ��ری هم دارد. اگر م��دام پاپیچ هم تیمی 
جدیدتان بشوید، ممکن است به او ضربه  روحی وارد شود. به کارکنان 
جدیدت��ان اجازه دهید تالش کنند )حداقل چند هفته  اول(، تا بتوانند 

به آن رشدی که از آنها انتظار دارید، برسند.
2- اندازه گیری ساعات به جای پیشرفت:

در دنیای استارت آپ، خیلی آزاردهنده است وقتی که می شنویم کسی 
با تکبر در م��ورد زود رفتن به اداره یا دیر ترک کردن اداره حرف می زند. 
اگر افراد در محل کار هوشیار و مولد باشند دیگر زمان آمدن و رفتن آنها 
مهم نیست. آنچه که مهم است، نتیجه کار است. برای سنجش مشارکت 

شخص در رشد شرکت، فقط به موارد زیر توجه کنید:
• آنچه که باید، انجام می دهند.

• آیا در راستای اهداف نقشه  راه یا ضرب االجل ها حرکت می کنند یا نه؟
• آیا یک عضو قابل اعتماد و قابل احترام برای تیم هستند یا نه؟

البت��ه معموال رفتار بنیانگذاران به گونه ای اس��ت که از این اش��تباه 
حمایت می کنند. با ایجاد چک لیس��ت روزانه برای خودتان و محاسبه  
کارهای انجام ش��ده  قابل مدیریت در طول روز یا پیشرفتی که در طول 

روز ایجاد شده است، می توانید از این اشتباه اجتناب کنید.
برای اینکه خود را با مفهوم »بهره وری« به همراه موفقیت برای خود 

و تیم تان تطبیق دهید، باید هدف گرا باشید نه ساعت گرا.
3- داشتن این احساس که نمی توانید استراحت داشته باشید:

بس��یاری از بنیانگذاران، معموال در شرکت خیلی به خودشان فشار 
آورده و خود را خسته می کنند )از لحاظ روحی 18 ساعت در روز کار 
می کنند و هرگز به خودش��ان اجازه  توقف، خواب یا مقداری استراحت 
نمی دهن��د(. آنها حس می کنند این همان کاری اس��ت که باید انجام 
دهند. بعضی از بنیانگذاران، در مورد اخالق کاری خود در ش��بکه های 
اجتماع��ی مطلب می گذارند تا اعتبار اجتماعی کس��ب کنند و وانمود 

کنند که کاری غیرعادی و خارق العاده انجام می دهند.
ولی در واقعیت، این ش��یوه غیرمولد است. اگر زیادی خودتان را خسته 

کنید بهره وری تان کاهش می یابد. زندگی اس��تارت آپی، یک دوی ماراتن 
اس��ت نه دوی س��رعت. اگر دائما مشغول کارهایی هس��تید که فرصت 
اس��تراحتی برای شما باقی نمی گذارند، یک گام به عقب برگشته و کمی 
فکر کنید. معموال متوجه خواهید ش��د ک��ه برای تکمیل بعضی کارهای 

خاص، بیشتر از آنچه که نیاز است وقت می گذارید، زیرا:
• دچار حواس��پرتی شده اید )نیازی نیس��ت به همه  ایمیل ها یک جا 

پاسخ دهید(
• زمان خود را خوب مدیریت نمی کنید

• ب��رای دقت کاف��ی و عمی��ق روی کار خود، به ان��دازه  کافی وقت 
نمی گذارید

منظور این اس��ت که باید هدفمند باش��ید و همیشه برای خود وقت 
استراحت در نظر بگیرید.

4- تالش برای یک رئیس خوب بودن:
تف��اوت زیادی بین رئیس بودن و دوس��ت بودن وج��ود ندارد. ولی 
وقتی یک اس��تارت آپ نوپا دارید همیش��ه بهتر است رسمی تر باشید. 
یعنی ضرورتا در مربیگری و نقد سازنده  خودتان صادق باشید. دوستانه 
بودن خوب اس��ت، ولی اگر به دروغ ادای صداقت را دربیاورید عواقب 
ش��دیدی )هم از نظر شخصی و هم از نظر کاری( در پی خواهد داشت 

و به موارد زیر منجر خواهد شد:
• تیم شما در فضای کاری برای مولد یا باارزش بودن رقابت نمی کند.
• محصول شما خسارت می بیند، زیرا حلقه  بازخورد شکسته می شود.

• فرهنگ ش��رکت ش��ما نخواهد توانس��ت در یک فضای صادقانه و 
شفاف و با بازخورد ثابت )مواردی که موردنیازتان هستند( رشد کند.

وقتی باید گفت وگوهای سختی داشته باشید، از راه حل های سریع و 
موقت اس��تفاده کنید. روراست باشید و آنچه را که الزم است بگویید. 
فق��ط در این صورت کارها بهب��ود خواهند یافت. درواقع تا وقتی  که با 
بازخوردهای خود همچنان حرفه ای باقی می مانید، هیچ کس از ش��ما 
گله نخواهد کرد. حقیقت این اس��ت که اگر شما وظیفه  خود را انجام 

ندهید تیم تان از شما گله خواهد کرد )و باید هم این کار را بکند(.
5- داش��تن این طرز فکر که باید به همه بگویید همه چیز در تمام 

اوقات به خوبی پیش می رود:
بنیانگذاران بیشتر از بقیه  کارکنان در این تله  ذهنی گرفتار می شوند. با 
یک دوس��ت یا همکاری که می خواهد همین االن یک شرکت راه اندازی 
کند صحبت کنید و از او بپرس��ید کارها چط��ور پیش می رود. 99درصد 

اوقات در پاسخ خواهید شنید: همه چیز خوب پیش می رود.
این حرف نه تنها صادقانه نیست، بلکه عواقب غیرقابل پیش بینی دیگری هم 
دارد. مثال: مانع از این می شود که شما توصیه ها یا کمک های بسیار ارزشمند را 
دریافت کنید، زیرا کسانی که می توانند این توصیه ها را در اختیار شما بگذارند 

اصال فکرش را هم نمی کنند شما به آنها احتیاج داشته باشید.
اعتبار ش��ما را کاهش می دهد، به خصوص بع��د از اینکه افراد بفهمند 
کارها واقعا خوب پیش نمی رود )حتی اگر بعد از مدت کوتاهی خالف آن 

حرف را بگویید(.
بنابراین در پاسخ به این سوال همیشه سعی کنید صادق باشید. در پایان 
روز، هر کسی که درگیر استارت آپ است اشتباه هایی را مرتکب می شود و 
این امری طبیعی و رایج است ولی آنچه باید به آن توجه داشت، این است 
که اشتباه هایی را که می توانید از آنها اجتناب کنید، مرتکب نشوید. پس 

برای شروع، سعی کنید از این تله های ذهنی اجتناب کنید.
medium/modirinfo  :منبع

بیکار هس��تند یا شغل ش��ان را از دس��ت داده اند. پس از ش��یوع بیماری کرونا بس��یاری از مشاغل و 
کس��ب وکارهای بزرگ و کوچک به مش��کل خوردند. بس��یاری در تالش بودند که با استفاده از شیوه 
دورکاری به فعالیت تجاری شان کمک کنند، اما باید گفت که برخی مشاغل حالت دورکاری ندارند.

گس��ترش آمار دورکاری به بسیاری از اپلیکیشن ها ازجمله زوم و مایکروسافت تیمز رونق بخشیده 
است و فروشگاه هایی ازجمله آمازون نیز سفارش های بیشتری دریافت می کنند؛ زیرا مردم در شرایط 
خودقرنطینگی به س��ر می برن��د و به جای خرید فیزیکی از فروش��گاه ها به س��فارش آنالین کاالهای 

موردنیازشان روی آورده اند.

در این گزارش اش��اره ش��ده است که از تاریخ 1 ژانویه تا 10 آوریل ده ها میلیون دالر به ثروت 34 
نفر از ثروتمندترین افراد آمریکایی اضافه ش��ده اس��ت و جف بزوس و ایالن ماس��ک شامل این افراد 

می شوند.
در ادامه گزارش آمده که مجموع ثروت تنها هشت نفر از این 34 نفر که جف بزوس، ایالن ماسک 
و اریک یوان )مالک اپلیکیش��ن زوم( نیز شامل ش��ان می شوند با رشد یک میلیارد دالری همراه بوده 
اس��ت. طی دهه گذش��ته، ارزش ثروت میلیاردرهای ایاالت متحده رشدی بالغ بر ۶/80درصد داشته 

است و گویا هر روز به این ثروت افزوده می شود.

6 تله  ذهنی بنیان گذاران استارت آپ ها و نحوه  اجتناب از آنها
مترجم: طاهره منیری شریف

افزایش ثروت جف بزوس و ایالن ماسک در دوران همه گیری ویروس کرونا

یادداشـت

فراخوان ارس��ال ای��ده، راهکارها و اقدامات مؤثر در زمینه مب��ارزه با کرونا ویروس و 
دوران پساکرونا توسط بنیاد نخبگان استان خوزستان اعالم شد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، با توجه به ش��یوع کرونا ویروس و 
گسترش آن در جهان و تالش نخبگان، دانشمندان و محققان برای مقابله با این پدیده 
ک��ه تمامی ابعاد زندگی را تحت تأثیر خود قرار داده و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی 
ناش��ی از آن، بنیاد نخبگان استان خوزس��تان فراخوان ارسال ایده، راهکارها و اقدامات 

مؤثر در زمینه مبارزه با کرونا ویروس و دوران پساکرونا را اعالم کرد.
این برنامه در راس��تای زمینه سازی برای نقش آفرینی بیشتر جامعه نخبگانی در حل 
مش��کالت و چالش های داخلی طراحی و اجرا می شود و مستعدان برتر می  توانند در دو 

قالب فردی و یا گروهی ایده های خود را ارسال کنند.

فراخوان ارسال ایده در زمینه مبارزه با 
کرونا ویروس اعالم شد



س��ال 1399 مطمئن��ا چالش های جدیدی را ب��رای بازاریابان خواهد 
داش��ت. در ادامه ترندهای تبلیغات در س��ال های اخی��ر، چرخ تبلیغات 
س��نتی همچون تبلیغات تلویزیونی و روزنامه کندتر می شود و در مقابل 
تبلیغات نسل جدید شامل موبایل و ویدئو یا همان دیجیتال مارکتینگ 
همچون نسل جدید مشتریانی که به سادگی تحت تاثیر قرار نمی گیرند 
یعنی همان نسل هزاره یا زد در حال سرعت گرفتن و رشد کردن است. 
این یعنی برای معرفی خدم��ات و محصوالت باید کارهای خالقانه تری 

بکنید تا بتوانید به اهداف خود برسید.
ترندهای تبلیغات در سال 13۹۹

)Digital Advertising( 1-تبلیغات دیجیتال
Digital Advertising بخ��ش مهمی از دنیای تبلیغات این روزها 
را گرفته اس��ت. این نوع تبلیغات ش��امل انواع مختلفی مانند نیتیو ادز 
Native Ads، تبلیغات در گول ادز، تبلیغات در رس��انه های ویدئویی 
مانن��د آپارات و یوتیوب، بنری، Adsense، ایمیل مارکتینگ، تبلیغات 
 ،)Pop Up Ads(تبلیغات پاپ-آپ ،Rich Media بومی، آگهی های
بالگ سازی)Blogging( و… است. در اینجا سه نمونه از این تبلیغات 
که در سال 1399 جزو ترندهای تبلیغات خواهد بود را مرور می کنیم:

• نیتیو ادز: تبلیغات همسان یا )Native Ads( به شکلی از تبلیغات 
گفته می ش��ود که در آن، محتوای تبلیغاتی کاماًل با س��اختاری مشابه 
س��ایتی که در آن تبلیغ را انجام می دهید، ارائه و عرضه ش��ود. در واقع 
کارب��ران یک س��ایت، با ن��گاه اول متوجه تبلیغاتی بودن نوش��ته یا بنر 
نمی شوند و به همین دلیل نرخ کلیک خور آن و در نتیجه اثربخشی اش 

بسیار باالست.
• گوگل ادز: گوگل ادز که پیش تر به نام گوگل ادوردز شناخته می شد 
سرویس تبلیغات گوگل است که نمایش تبلیغات آن در موتور جست وجو 
و ش��بکه نمایش گوگل متشکل از تعداد زیادی از وب سایت های سراسر 
جهان انجام می شود. با توجه به محدودیت گوگل برای نمایش تبلیغات 
در سایت های فارسی زبان، تبلیغات در موتور جست وجو در ایران بیشتر 
مورد توجه ش��رکت های ایرانی قرار گرفته است. موارد نمایش تبلیغات 
بنری محدود به ش��رکت هایی می شوند که از امکان ریتارگتینگ گوگل 
ادز بهره می برند. در این س��رویس اگر کاربری وارد س��ایت ش��ما شود 
توس��ط گ��وگل هدف گذاری می ش��ود و تبلیغات بنری در س��ایت های 

نمایش دهنده تبلیغات گوگل به او نمایش داده می شود.
• تبلیغ��ات ویدئوی��ی: تبلیغ��ات ویدئوی��ی و ویدئ��و مارکتینگ جزو 
ترندهای مهم س��ال 1399 است. این ماجرا زمانی اهمیت پیدا می کند 
که بدانیم سایت های پخش ویدئو مانند آپارات جزو 20 سایت برتر ایران 
در الکس��ا اس��ت و تلویزیون های اینترنتی )VOD( مانند فیلیمو، نماوا 

و… نیز کاربران زیادی پیدا کرده است.
2- سئو و بازاریابی محتوا

وب س��ایت در واق��ع دفتر مج��ازی و تابلوی ش��رکت شماس��ت. آیا 
می توانی��د تصور کنید که برند ش��ما دفتر نداش��ته باش��د؟ قطعا خیر! 
همانقدر که در کسب وکارهای سنتی داشتن دفتر و تابلو مهم است، در 
کس��ب وکارهای مدرن داشتن وب سایت اهمیت دارد. وب سایت به برند 
ش��ما اعتبار می دهد و آن را دارای هوی��ت می کند. اولین قدم هر کاربر 
)چه مصرف کننده کل و چه مصرف کننده جز( برای پیداکردن محصول 
موردنیاز خود این است که در گوگل به دنبال محصول موردنظر خودش 
می گردد بنابراین در س��ال 1399 باید تمرکز زیادی بر سئو و استراتژی 
بازاریابی دیجیتال برای نسل جدید داشته باشیم. اگر می خواهید بدانید 

چگونه تولید محتوا کنیم و سئو در سال 2020 چگونه است، این مقاله 
را بخوانید.

:)Social Media(3- شبکه های اجتماعی
با ورود نس��ل جدید به دنیای اینترنت و ش��بکه های اجتماعی، همه 
الگوهای تبلیغات متحول ش��ده اس��ت. باید همه تفکرات سنتی را دور 
بریزید و به فکر تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی باش��ید. کسب و 
کار در اینس��تاگرام جزئ��ی جدایی ناپذیر از ترندهای تبلیغات در س��ال 
1399 ش��ده اس��ت. همچنین باید توجه کرد که طب��ق پیش بینی ها، 
اپلیکیش��ن هایی مانن��د Tik Tok و Pinterest به رقیب جدی برای 
اینس��تاگرام تبدیل خواهند ش��د و به زودی تعداد زیادی از کاربران به 

سمت این شبکه های اجتماعی نیز خواهند رفت.
:)Influencer Marketing(4- اینفلوئنسر مارکتینگ

دنی��ای جدید تبلیغات به اینفلوئنس��ر مارکتینگ نیاز ش��دیدی پیدا 
کرده و بدون استفاده از اینفلوئنسرها، تبلیغات شما در دنیای دیجیتال 
دیده نمی شود. در یک سال گذشته، کمپین های اینفلوئنسر مارکتینگ 

مختلفی برگزار شده است.
نکته مهم آن است که بسیاری از شرکت های ایرانی نمی دانند کمپین 
اینفلوئنس��ر مارکتینگ و روش صحیح برگزاری آن چگونه اس��ت و چه 
کارهایی برای ایجاد یک کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ موفق باید انجام 
داد. بهتری��ن راه ب��رای برگزاری ی��ک کمپین اینفلوئنس��ر مارکتینگ، 
اس��تفاده از پلتفرم اینفلوئنسر مارکتینگ است که می توانید صفر تا صد 
برگزاری یک کمپین اینفلوئنس��ر مارکتینگ را به شرکت های متخصص 

بسپارید و خیال تان بابت انجام امور راحت باشد.
:)New Media(5- پادکست و کتاب صوتی

کارب��ران ایرانی آرام آرام با مدیاهای جدید خو می گیرند و اس��تفاده 
از آنها بیش��تر می شود. پادکست  و کتاب صوتی دو نمونه از این مدیای 
جدید اس��ت که در ایران فراگیر ش��ده است. در سال 1399 استفاده از 
این مدیاها بیش��تر خواهد شد و برای تولید محتوای خالقانه در فضای 
دیجیت��ال و تبلیغات، باید به این اس��تفاده از پادکس��ت و کتاب صوتی 

روی آورد.
6-تبلیغات در تلگرام و اینستاگرام

هنوز که هنوز اس��ت تبلیغات در اینستاگرام و تلگرام برای مخاطبان 
ایرانی حرف اول را می زند! نکته مهم اما اینجاس��ت که تبلیغات در این 
بس��ترها، فوت و فن خودش را دارد که خیلی ها آن را نمی دانند. نکاتی 
مانند بهترین س��اعت برای تبلیغ در اینس��تاگرام، انتخاب تم مناس��ب 
برای اینستاگرام، تفاوت Reach و Impression ، استفاده از استوری 
اینس��تاگرام و بس��یاری از موارد دیگر جزو روش های جذب مشتری در 
اینستاگرام است که توجه به آنها برای ترندهای تبلیغات در سال 1399 

بسیار ضروری است.
 در ادام��ه مروری خواهیم داش��ت به برخ��ی از ترندهای تبلیغات در 

سال 2019:
ترندهای تبلیغات در سال 2019 که نتایج شگفت انگیزی داشتند:

AI هوش مصنوعی در تبلیغات –
تبلیغات هدفمند هرساله در حال رشد است؛ جایی که تبلیغ مختص 
یک فرد خاص یا یک گروه خاص طراحی و تنها در معرض دید آنها قرار 

می گیرد. حاال اینجاست که هوش مصنوعی به کمک تبلیغات می آید.
با استفاده از هوش مصنوعی و دسترسی به اطالعات افراد و گروه های 
مخاطب، تبلیغات کنندگان می توانند بفهمند که پیام های تبلیغاتی آنها 

در کجاها اثرگذار نیست یا ممکن است به جایگاه برند ضربه بزند.
در نهایت تبلیغات با اس��تفاده از هوش مصنوعی مقرون به صرفه تر و 

دقیق تر خواهد بود.
Content )محتوا پادشاه است )همچنان –

هرچند قدرت رسانه ای کاهش یافته است اما تبلیغاتچی ها باید بیش 
از پی��ش روی محتوا تمرکز کنند. یک��ی از ترندهای تبلیغات که هرگز 
تمام نخواهد ش��د تولید محتوا است. برای ایجاد تعامل با مخاطب باید 
ب��ه آنها چیزی داد. از آنجایی که این روزه��ا همه در حال تولید محتوا 

هستند، کسی موفق است که محتوای بهتری تولید می کند!
همانط��ور که در م��ورد هوش مصنوعی و مزای��ای آن در مورد بهبود 
اس��تراتژی تولید محتوا صحبت ش��د، ش��رکت ها می توانند داستان ها، 
محت��وای بالگ، ویدئوه��ا و محتواهای مفیدتر و موفق تری بس��ازند تا 

تعامل طوالنی مدت تری با مخاطبان داشته باشند.
Contextual Advertising تبلیغات متنی –

مق��ررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا باعث ش��ده اس��ت تا 
تبلیغات آنالی��ن نتوانند اطالعات کاربران را ب��دون رضایت صریح آنها 
گردآوری کند. حال س��وال این است که بر این اساس کمپین تبلیغات 

هدفمند چگونه می تواند بدون داده ها، هدفمند باشد؟
تبلیغات متنی جواب این س��وال اس��ت که می تواند براساس شخصیت 
مخاطبان س��ایت ها به نمایش درآوردن تبلیغات را امکان پذیر کند. وقتی 
یک س��ری داده های عمومی در م��ورد مخاطبین صفحات مختلف وجود 
دارد، می ت��وان برای آن دس��ته از مخاطبان محت��وای هدفمند تولید و به 

آنها نمایش داد.
Video ویدئو بیش از قبل –

نسل زد یا نسل اینترنت که متولد بازه 1995 تا 2015 هستند بزرگ ترین 
جمعیت مجرد در س��ال 2019 در دنیا هس��تند. یک چیز مش��ترک که 
این گروه دوس��ت دارند انجام بدهند تماش��ای ویدئو است. براساس یک 

اینفوگرافیک، نسل زد در روز بیش از ۶8 ویدئو تماشا می کنند.
این عدد نش��ان می دهد که ویدئو یک کانال تبلیغاتی بسیار مهم برای 
برقراری ارتباط با این نس��ل است. همچنین می توان از خود نسل زد برای 
تولید محتوای ویدئو و تعامل استفاده کرد، چراکه آنها با این کانال بیشتر 
از دیگران کار می کنند و برای برند ش��ما با خالقیت بیشتری محتوا تولید 

خواهند کرد.
Over-The-Top تبلیغات در تلویزیون هوشمند –

تبلیغات در حال تغییر مس��یر از ش��کل تیزرهای تلویزیونی به س��مت 
 Over-The-Top یا Smart TV تبلیغات در تلویزیون های هوشمند

است.
یک��ی از مهم ترین مزای��ای تبلیغات در تلویزیون های هوش��مند امکان 
محاس��به ش��اخص های مختلف و ROI ، تبلیغات هدفمن��د در یکی از 

رسانه های سنتی به شکل کامال مدرن و متفاوت است.
Voice Search رکوردزنی تبلیغات جست وجوی صوتی –

نزدیک به 50 میلیون دستگاه جست وجوی صوتی مانند گوگل هومز و 
آمازون و دیگران خریداری ش��ده است و به احتمال زیاد این عدد در سال 
2019 رش��د زیادی بکند چالش مهم در ترندهای تبلیغات س��ال 2019 
بی��ش از هر جایی در این حوزه از ابزاره��ا خواهد بود، جایی که باید پیام 
توس��ط تبلیغاتچی به ش��کل دقیق و خالقانه ای به مخاطب از طریق پیام 

صوتی و در کوتاه ترین زمان منتقل شود.
entrepreneur/imarketor :منبع

چگونه کسب و کار خود را در شرایط بحرانی 
رونق دهیم؟

بسیاری از افراد موفق عقیده دارند بهترین زمان برای شکوفاکردن 
ایده ها، دوره های بحرانی مانند ش��رایط کنونی است. حتی بسیاری 
عقی��ده دارند که هر چقدر این بحران عمیق تر باش��د، فرصت ها نیز 
بیشتر و بهتر می ش��وند. بحران کنونی نیز شاید بزرگ ترین بحرانی 
باش��د که ما در کل دوران حیات مان ببینیم. در نتیجه بهتر است از 
این ش��رایط بهترین اس��تفاده را کرده و سعی کنیم به کسب و کار 

خودمان سر و سامانی بدهیم.
س��والی که برای بس��یاری پیش خواهد آمد این است که چگونه 
می توان در ش��رایط بحرانی رونق اقتصادی داش��ت؟ تاریخ پاس��خ 

می دهد. 
همانطور که در بحران های س��ال گذشته نیز دیده ایم، بسیاری از 
شرکت ها با سرعت رشد سرسام آوری مواجه شده و اکنون به کسب 
و کاره��ای چند میلیارد دالری تبدیل ش��ده اند. ب��ا در نظر گرفتن 
چندین نکته اساسی، می توان به خوبی از شرایط کنونی بهره گرفت 

و شاید زندگی را برای همیشه تغییر داد.
همه چیز را بازنگری کنید

آیا ش��ما در صنعت درس��تی فعالیت می کنید؟ آیا همکاران شما 
به درس��تی انتخاب ش��ده اند؟ آیا محل کس��ب و کار شما در جای 
درستی قرار دارد؟ آیا همسر شما نیز شخص مناسب است؟ اگر شما 
بخواهید کسب و کاری را شروع کنید، مشابه کسب و کار فعلی تان 
خواه��د بود؟ عالقه ندارید محل کس��ب و کار خود را تغییر دهید؟ 
اینها س��وال های رادیکالی است که به ندرت جرأت پرسیدن شان را 

از خودمان داریم.
تحت ش��رایطی که همه چی��ز به خوبی کار می کن��د، معمول با 
ضرب المثل »به ترکیب برنده دست نزن« حرکت می کنیم و در این 
بین بسیاری از فرصت های بهتر و بزرگ تر را نیز از دست می دهیم. 
شرایط بحرانی عمیق فرصتی را در اختیارمان می گذارد تا همه چیز 
را از ابت��دا بازنگری کنیم؛ عمال همه چیز را. ش��اید الزم باش��د کال 

کسب و کار خود را عوض کنید.
حتی برخی مواقع الزم اس��ت کش��ور کس��ب و کار خود را تغییر 
دهی��د. می توانید میان اس��ترالیا، اتریش، آمری��کا و آفریقا جابه جا 
ش��وید و مطمئن باش��ید این تغییرات به نفع تان خواهد بود. البته 
الزم نیست همه تغییرات را بنیادی انجام دهید. االن زمان آن است 
که سرمایه های خود را از غرق شدن نجات دهید. مهم نیست چقدر 
روی کس��ب و کار و دارایی های خود س��رمایه گذاری کرده اید؛ اگر 

جواب نمی دهد، آنها را فراموش کنید.
بحران بهترین زمان برای تغییر است

بیشتر مواقع با شرایطی مواجه می شویم که ما را از تغییر منصرف 
می کنند، زیرا می دانیم تغییرات به س��ادگی رخ نمی دهند و همواره 
پیدا می ش��وند افرادی که نس��بت به آن جبهه بگیرند. تعدیل نیرو، 
اخراج و آموزش نیروهای جوان می تواند مثال خوبی از این تغییرات 
باش��د. مطمئن باش��ید هرگاه که ش��ما از فرصت درس��ت استفاده 
نکنید، کس��ب و کار خود را از لبه تکنولوژی به عهد عتیق هدایت 

می کنید.
بحران بهترین زمان برای تغییراتی است که همیشه به دنبال شان 
بودید؛ تغییرات در دوران بحران اجتناب ناپذیر هس��تند. اگر بخشی 
در شرکت شما کارایی الزم را ندارد، آن را منحل کنید؛ خط تولید 
خ��ود را عوض کنید؛ ترفیع را به جای دوس��ت قدیمی تان برای آن 
کارمند گوشه نش��ین خالق خود در نظر بگیرید؛ قدمت را فراموش 

کنید و به کارایی دقت داشته باشید.
به دورکاری و نیروی پاره وقت روی بیاورید

یک��ی از بهتری��ن راه ه��ای افزای��ش بازدهی، جایگزین��ی نیروی 
تمام وقت بدون بازدهی با نیروی پاره وقت پربازده اس��ت. برای مثال 
می ت��وان به تولید یک س��ریال رجوع کرد. هنرپیش��گان تنها برای 
حضورش��ان در صحنه پول دریافت می کنند و این گونه نیس��ت که 
حقوق ثابتی داش��ته باش��ند. این رویه برای باقی کادر فیلم برداری 

نیز صدق می کند.
بس��یاری از ش��رکت ها در حال حاضر با همین سیستم کارمندان 
پاره وقت فعالیت می کنند، اما بسیاری دیگر از شرکت ها هم هستند 
ک��ه هنوز ب��ر ایده »فیش حقوقی ثابت« پافش��اری دارند. ش��رایط 
بحرانی یکی از زمان های نادر برای بازنگری در س��اختار شرکت تان 
خواهد بود. در همین بازنگری ممکن اس��ت متوجه شوید بسیاری 
از کارمندان تان اصال نیازی ندارند هر روز به شرکت مراجعه کنند.

با داش��تن زیرساخت مناسب می توان آنها را با دیگر همکاران در 
ارتباط نگه داش��ت و کار تیمی را از راه دور مدیریت کنید. این کار 
می توان��د منجر به صرفه جویی زیادی ش��ود و پولی که پیش از این 
برای فضای کار بزرگ ت��ر پرداخت می کردید را در زمینه های دیگر 

هزینه کنید.
کارمندان بین المللی استخدام کنید

یکی دیگر از راه هایی که منجر به صرفه جویی می شود، استخدام 
کارمندان از سراسر دنیاست. به جای اینکه کارمندان خود را حتما 
به صورت محلی و نزدیک ش��رکت تان انتخاب کنید، آنها را از میان 
میلیون ها استعداد نهفته در سراسر دنیا برگزینید. بسیاری از کسب 
و کارها به کمک این روش، توانس��ته اند تا 50درصد در هزینه های 
خود صرفه جویی کنند. این روش برای شرکت هایی که در شهرهای 
شلوغ و پرهزینه قرار گرفته اند، بسیار مناسب است و می تواند منجر 
به پای��داری اقتصادی آ نها ش��ود. تمامی این تغیی��رات می تواند با 
مقاومت بس��یاری روبه رو شود، ولی در ش��رایط بحرانی به سادگی 

پذیرفته خواهند شد.
سهام خود را مدیریت کنید

سرمایه های خود را به سرعت از صنایع پرخطر خارج کنید. حتی 
اگر می توانید آنها را به کس��ب و کارهایی منتقل کنید که می دانید 
در ش��رایط بحرانی به صورت انفجاری رشد می کنند. بهترین مثال 
اپلیکیش��ن »زوم« اس��ت که سهام آن در همین ش��روع بحران دو 
برابر ش��د. همچنین از خارج کردن سهام خود از شرکت ها و کسب 
و کارهای کم بازده نهراس��ید. با انتقال پول و سرمایه خود به کسب 
و کارهای��ی بهتر، به بهبود وضعیت مردم نی��ز کمک خواهید کرد. 
در ش��رایطی ک��ه درگیر کرونا هس��تیم، پلتفرم های��ی مانند زوم و 
اس��کایپ بیشتر به کمک مردم می آیند تا ش��رکت های هواپیمایی 

و رستوران ها.
Entrepreneur/digiato :منبع
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امروزه بیش از همیش��ه، آدم ها برای یافتن کسب و کارهای بومی محلی، خرید 
محصوالت و خدمات و تعامل با برندها از طریق رسانه اجتماعی از اینترنت استفاده 
می کنن��د. هر ثانیه از هر روز، گوگل بیش از 40.000 درخواس��ت جس��ت وجو را 
پردازش می کند. با به کمال رسیدن تاکتیک های بازاریابی اینترنتی در دهه  گذشته 
بازاریاب ها و کس��ب و کارهای آنالین نیاز دارند برای برقراری ارتباط با مش��تری و 
ایج��اد تعهد روش های مبتکرانه ای پیدا کنند. مزایای بازاریابی تعاملی هرگز به این 
آشکاری نبوده است. بازاریابان دیجیتال هوشمند در حال طرح ریزی و به کاربستن 

فناوری خالقانه و فوق پیشرفته برای بهبود تجربه های مشتریان هستند.
با بازاریابی تعاملی، کسب و کارها قادر هستند آگاهی از برندشان را افزایش دهند، 

از رقبا متمایز شوند، بر وفاداری مشتری بیفزایند و سودشان را زیاد کنند.
بازاریابی تعاملی دقیقا چیست؟

بازاریاب��ی تعاملی یک تاکتیک بازاریابی یک به یک اس��ت که در عمل اقدامات 
مش��تری را تعدیل می کند و به آنها واکنش و پاس��خ می دهد. این برای مشتری به 

تعامل آنالین با یک برند وجهه شخصی تری می بخشد.
مثال های بازاریابی تعاملی شامل موارد زیر می شوند:

– رقابت ها – راهی موثر برای رشد پایگاه مشتری و افزایش آگاهی از برند. آدم ها 
تمایل طبیعی و ذاتی به رقابت دارند و همه دوست دارند برنده باشند. رقابت راهی 

عالی برای متعهدکردن مشتری و آشناسازی آنها با برندتان است.
– تست های کوچک، رأی گیری و نظرسنجی – راهی جالب و درگیرکننده برای 

مبارزه با خستگی مشتریان.
– ویدئوها و بازاریابی ایمیلی – برای پاسخ دادن به سوال ها و تشریح فرآیند خرید.

– حس��ابگرها )محاس��به کننده ها( – می توانند با مقایسه  آنها با سایرین یا فراهم 
آوردن نقل قول های دقیق کاربران را جلب کنند.

– اینفوگرافی های تعاملی – انیمیشن و نمودارهای متحرک را برای جلب و حفظ 
توجه کاربران اضافه می کند.

– روبات های پیامرسان – وجه محاوره ای به تعامالت مشتری می افزاید و از سوی 
کسب و کارتان تاثیر مطلوبی بر آنها به جا می گذارد.

اگر به نحو موثری استفاده شود، بازاریابی تعاملی می تواند مشتریان بالقوه  بیشتری 
را به مرز خرید واقعی بکشاند و چرخه  خرید را کوتاه تر کند.

حتی اگرچه مشتری تنها با پیکسل ها در تعامل است، استراتژی بازاریابی تعاملی 
با کیفیت به او تجربه ای جالب و تقریبا ملموس می بخشد. به بازاریابی فعال تعاملی 
به عنوان یک گشت درون-فروشگاهی یا درون-سایتی نگاه کنید، اما بدون ناراحتی 

و دردسر یکی از آنها.
باقی این مقاله به بررسی 7 مزیت بازاریابی تعاملی می پردازد.

1. تعهد کاربر )استفاده کننده(
بازاریابی تعاملی زمان صرف شده بر روی وب سایت تان را افزایش می دهد و برای 

مشتری آن را به تجربه ای به یادماندنی تبدیل می کند.
برای کس��انی که قص��د دارند این تکنیک ها را برگزینن��د فرصتی وجود خواهد 
داش��ت، چون اکثر کس��ب و کارها از آ  نها استفاده نمی کنند. با تنظیم سایت تان بر 
روی تعهد حداکثری کاربران با بازاریابی تعاملی، خودتان را از رقبا متمایز می سازید.

بنابراین بازاریابی تعاملی چگونه تعهد کاربر را افزایش می دهد؟
– چند حس را به طور همزمان درگیر می کند. به جای خواندن متن، دیدن یک 
تصویر، پر کردن فرم، گوش دادن به قطعه ای، تماش��ای ویدئو، یا کلیک کردن روی 

دکمه – بازاریابی تعاملی بهترین عناصر تمام اینها را با هم ترکیب می کند.
– ایجاد هیج��ان و عالقه مندی می کند. بازاریابی تعاملی تحویل پیام را از طریق 

ترغیب کاربران به اقدام کردن بهبود می بخشد.
– اطالعات��ی را که کاربران در واقعیت به دنبالش هس��تند ب��ه آنها ارائه می دهد. 
بازاریابی تعاملی کاربران را قادر می سازد سفر خود را برگزینند و به پاسخ سوال ّهایی 
که در ذهن ش��ان دارند برسند. مثال روبات های پیامرسان، به مشتریان تان تجربه ای 
محاوره ای تک به تک می دهد بدون آنکه مجبور باش��ید وقت، پول و تمرین زیادی 
صرف کنید که در صورت اس��تفاده از کارگزار خدمات مش��تری انسانی باید هزینه 

می کردید.
2. بهسازی تغییر و تبدیل 

آدم ها در برابر تاکتیک های قدیمی و کلیش��ه ش��ده  »جذب مخاطب هدفمند« 

)lead generation( صبرش��ان را دارن��د از دس��ت می دهن��د. چیزهایی مانند 
پاپ آپ ها، دانلود ای بوک و فرم های ثبت نام عمومی کارایی شان را از دست می دهند.

نکته جالب آن است که اکثر رقبای شما همچنان بر این تاکتیک های تبدیل بر 
روی وب سایت های شان تمرکز دارند، بنابراین فرصتی برای تان وجود خواهد داشت 

تا خودتان را متمایز جلوه دهید.
همانطور که ذکر شد بازاریابی تعاملی در متعهد ساختن کاربران کار بزرگی انجام 
می ده��د. وقتی توج��ه و عالقه آنها را جلب کردید، احتمال انجام تبدیل پس از آن 

بیشتر خواهد بود.
VenturePact، که یک بازار توسعه  نرم افزار است، تصمیم گرفت یک استراتژی 
محتوای تعاملی را اتخاذ کند چون احساس می کردند تاکتیک های بازاریابی سنتی 
توان ش��ان را از دس��ت داده اند. آنها موفق شدند نرخ تبدیل را تا 28درصد ظرف دو 

هفته افزایش دهند که آمار قابل توجهی است.
اما این فقط به س��ر قیف تبدیل های جذب مخاطب هدفمند مربوط نمی ش��ود. 
بازاریاب��ی تعاملی خریداران را در کل چرخه  فروش از طریق فراهم آوردن محتوای 
هدفمند و شخصی سازی ش��ده درست در لحظه ای که به آن نیاز دارند، راهنمایی 

می کند.
3. جذب مخاطب هدفمند باکیفیت

جذب مخاطب باکیفیت از طریق بازاریابی تعاملی بسیار ساده تر است. می توانید 
با پرس��ش های عمدی و محتوای هدفمند در واقع مش��تریان بالقوه  کم کیفیت را 
الک کنید. مثال، می توانید پرسشنامه  جالب و درگیرکننده ای برای بازدیدکنندگان 
وب سایت تان فراهم یا در یک رقابت از پرسش ّهای سنجش کیفیت استفاده کنید.

معموال هرچه س��وال بیش��تری می پرس��ید احتمال آنکه آدم های بیشتری خط 
بخورند و نرخ تبدیل های تان کاهش پیدا کند بیش��تر است. با وجود این، با تعاملی 
کردن کل تجربه می توانید اطالعاتی را که نیاز دارید بدون خسته شدن و کم آوردن 

به دست بیاورید. این شبیه تحقیق یا پرسشنامه  مدارس نیست.
کلید کسب اطالعاتی که نیاز دارید و تعیین کیفیت مشتریان احتمالی درخواست 

قطعه های کوچک و ساده  اطالعات در راستای این سفر تعاملی است.
4. وایرال شدن و اشتراک گذاری

یکی از بزرگ ترین نقایص بازاریابی تعاملی وایرال ش��دن رسانه اجتماعی داخلی 
آن است.

با پاداش دادن به شرکت کنندگان به خاطر اشتراک محتوای تعاملی تان، می توانید 
تعداد آدم هایی که تجربه های ش��ما را می بینن��د افزایش دهید، مخاطب هدفمند 

بیشتری جلب کنید و بازده سرمایه گذاری تان را به اوج برسانید.
در درجه  اول محتوای تعاملی ذاتا از محتوای ایس��تا بیشتر قابل اشتراک گذاری 
اس��ت، اما اگر کمی هوش��مندانه درباره  آن عمل کنید صعودپذیر نیز هست. مثال، 
می توانید رقابتی ایجاد کنید که واردشوندگان را ملزم به اشتراک مطالب کند. به این 
طریق، کسب و کارتان می تواند پیش روی هزاران نفر قرار بگیرد بدون آنکه بخواهید 

کار شاقی انجام دهید یا بابت تبلیغات هزینه کنید.
اگر یک تس��ت کوچک یا نظرس��نجی درست کنید، ش��رکت کنندگان آن را به 
اشتراک خواهند گذاشت. کسانی که دوست دارند نتایج شان را با دوستان، خانواده 
و فالوورهای ش��ان در ش��بکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. آنچه برای متوسط 
بازدیدکننده ها جذاب تر به نظر می رسد، تست کوچک سرگرم کننده است یا مقاله ای 

بلند و طوالنی؟
5. بازخورد مشتری

بازخورد مشتری به طرز باورنکردنی برای کسب و کارها مهم است. بدون آن، قادر 
نیستید در زمینه  پیام رسانی فروش های تان، تشخیص هر نقطه ضعفی در استراتژی 
بازاریابی تان و پی بردن به اینکه مش��تریان از چه چیز محصوالت تان خوش ش��ان 

می آید یا بدشان، پیشرفت بکنید.
درک نادرست از خواسته ها و نیازهای مشتری می تواند برای استراتژی بلندمدت 

کسب و کارتان مضر باشد و به »سود خالص«تان ضربه بزند.
ام��ا چطور می توانید با روش��ی که بی دردس��ر و حتی س��رگرم کننده باش��د، از 

مشتریان تان بازخورد بگیرید؟
نظرس��نجی ها و رأی گیری ها راهی سریع برای آن است که مشتریان عقایدشان 
را درباره  محصول یا خدمات شما به اشتراک بگذارند. با فراهم آوردن بستری سریع 

و آنی برای  آنها، بیش��تر به دادن بازخورد متمایل خواهند شد. می توانید در لحظه  
درس��ت و واقعی بازخوردها را ببینید و استراتژی بازاریابی یا محصول تان را به یک 

روش زمان بندی شده هدایت کنید.
اوبر یک برند بزرگ اس��ت که از نظرس��نجی و رأی گیری تعاملی برای دستیابی 

سریع به بازخورد کاربران استفاده می کند .
6. شخصی سازی

میلیاردها آدم هر روز در اینترنت ورود می کنند. اکثر آنها هویتی ناشناس دارند، 
ملغمه ای هستند از داده های پیکسلی بدون شخصیت.

از طری��ق بازاریابی تعامل��ی، می توانید تجربه  ش��خصی تر و صمیمانه تری برای 
مشتری فراهم کنید.

بازاریابی تعاملی مشتری را به عنوان فردی با اهداف، نیازها، خواسته ها و مشکالت 
منحصر به فرد می بیند که فقط کسب و کار شما می تواند آنها را برطرف کند. این 
تجربه متناس��ب با صحبت درباره  آن و برآورده کردن این عناصر ش��خصی تنظیم 

می شود.
خودافشایی یک تجربه  رضایت بخش به لحاظ عصبی است. این بخشی از ماهیت 
انس��انی است که آدم ها می خواهند بشناسند و شناخته شوند. از طریق رأی گیری، 
نظرسنجی، محاسبه گرها یا تست های کوچک می توانید صدای مشتری خود باشید.
یک راه برای شخصی س��ازی تجربه  مشتریان احتمالی آن است که از طریق یک 

ویدئوی تعاملی اجازه دهیم سفر خودشان را انتخاب کنند و برگزینند.
۷. سئو

احتماالت و امکان های فرمول بندی یک استراتژی سئوی متنوع و عالی با استفاده 
از محتوای تعاملی بی پایان هستند.

ب��رای ش��روع، محتوای تعاملی لینک های بیش��تری را جذب می کند و بیش��تر 
قابل اش��تراک گذاری اس��ت. افزایش تعداد لینک های داخلی در وب س��ایت تان و 
اش��تراک گذاری های رس��انه های اجتماعی برای محتوای شما تاثیر مثبتی بر رتبه  

سئوی تان خواهد داشت.
برخالف محتوای اس��تاتیک انواع خاصی از محتوای تعاملی نیز در وب س��ایت ها 
گنجانده ش��ده است. همه جای آن اصطالح » link-bait« )لینک طعمه( نوشته 
ش��ده اس��ت. اگر می توانید تجربه  تعاملی ایجاد کنید که سایر وب سایت ها بتوانند 
به ش��ما لینک بازگشتی بدهند به فرصت های بی پایان لینک سازی فکر کنید. این 
می تواند یک اینفوگرافی، نظرسنجی، رقابت، محاسبه گر تعاملی یا حتی دسته ای از 
س��ایر تکنیک های تعاملی باشد که برای سایت های آتی شما در فضای موجودتان 
به مانند آهن ربای لینک عمل می کند. همچنین، موتورهای جست وجو سایت ها را 
براساس باالتربودن زمان ماندن بازدیدکنندگان در آنها رتبه بندی می کنند. محتوای 
تعاملی بازدیدکنندگان را نس��بت به محتوای استاتیک متعهدانه تر و طوالنی تر در 

صفحه های شبکه اینترنت حفظ می کند.
نتیجه آنکه با زمان ماندن بیش��تر، لینک بیش��تر و اش��تراک گذاری های بیشتر، 

رتبه بندی های جست وجوی شما ممکن است تغییر کند.
نتیجه گیری

روی هم رفته، انتظارات مش��تری در حال تغییر هستند و موتورهای جست وجو  
ب��ه ارجاعات مدرن و پیش��رفته  بازدیدکنندگان وب س��ایت ها پاس��خ می دهند. به 
عنوان صاحب کسب و کاری با حضور اینترنتی قوی، مهم است که این تغییرات را 
درک کنیم و بفهمیم چگونه می توان سالیق فعلی مشتریان و الگوریتم های موتور 

جست وجو را در استراتژی بازاریابی لحاظ کرد.
با آنکه محتوای استاتیک همچنان برای وب سایت تان ضروری است، اما الزم است 
استراتژی محتوای تان را در این چشم انداز در حال تغییر تنوع ببخشید. با استفاده  

بازاریابی تعاملی می توانید خودتان را از بقیه رقبا متمایز کنید.
اما برای دستیابی به این نتایج و بهره بردن از این فایده های بازاریابی تعاملی، باید 

خودتان را به حوزه  ناراحتی و تردید وارد سازید.
مش��تریان تان برای ادامه  پرورش رابطه شان روی شما حساب می کنند. صحبت 
کردن انفرادی با آنها و دادن محتوایی به آنها که بس��یار تعهدبرانگیز، شخصی شده 
و مکالمه ای اس��ت رابطه  همزیس��تی بین مشتری و صاحب کسب و کار را تغذیه و 

تقویت می کند.
shortstack :منبع

چگونه می  توان رضایت مشتریان را در پلتفرم 
موبایل به دست آورد؟

یکی از وجوه اشتراک بسیاری از نام های تجاری زیرک این است که تجربه 
کارب��ری را در پلتفرم دس��کتاپ و موبایل، متحد می کنند تا مس��یر رضایت 
مش��تریان را هموارتر کنند. امروزه کس��ب و کارهایی که به دنبال احساس 
رضایت بیش��تر در مش��تریان هس��تند، باید یک تجربه متحد و مشابه را در 
تمام��ی پلتفرم های متصل به اینترنت خود ارائه دهند. این بدان معناس��ت 
که عملکرد ش��ما در پلتفرم موبایل، یک معیار اساس��ی در ایجاد یک تجربه 
مش��تری باکیفی��ت و به یادماندنی، به ش��مار می رود. جس��ت وجو از طریق 
موبایل، اپلیکیش��ن، خدمات به مش��تری از طریق موبای��ل و تبلیغات درون 
اپلیکیش��ن، تمام فاکتورهایی هس��تند که طرز فکر مش��تری را درباره  نام 

تجاری شما ایجاد می کنند. 
تجربه  مشتری در پلتفرم موبایل را تعریف کنید

تجرب��ه مش��تری دیجیت��ال )CX(، با تجرب��ه کارب��ری )UX( معمول، 
هم خان��واده نیس��ت، ام��ا یک مفه��وم کلی دارن��د. تجربه کارب��ری در این 
مت��ن، تنها به تجرب��ه ای که در برخی ویژگی های موبایل وجود دارد اش��اره 
می کن��د که از میان آنه��ا می توان به لینک های تبلیغات درون اپلیکیش��ن، 
نوتیفیکیش��ن های اجباری و یا یک اپلیکیشن اشاره کرد. تجربه مشتری، به 
تمامی تعامالتی که در جهان واقعی با نام های تجاری برقرار می ش��ود، اشاره 
می کن��د که درون محیط موبایل به وجود می  آیند. آسان س��ازی فاکتورهای 
تجربه مشتری مثل پروسه فروش، تبلیغات، خدمات به  مشتریان، برندینگ 
و قیمت گذاری رقابتی در میان فضای تجربه کاربری موبایل، باعث ش��ده تا 
برندهایی همچون دیزنی، bank of America و آمازون، تجربه مش��تری 
قدرتمن��دی را ارائه دهند. فرقی نمی کند ک��ه با موبایل خود و از طریق چه 
کانال های��ی به این نام های تجاری دسترس��ی داری��د، در هر صورت، تجربه 

مشتری فوق العاده ای ارائه خواهد شد.
توصیه های تجربه مشتری با موبایل که تمامی کسب و کارها 

باید بدانند
عملک��رد فعلی موبایل خ��ود را در نظر بگیرید. اگر یکی از مش��تریان، به 
واسطه  یکی از کانال های موبایلی، به نام تجاری شما دسترسی داشته باشد، 
آیا به تمامی اطالعاتی که مش��تریان ش��ما به آن نیازمند هستند، دسترسی 
خواهد داشت؟ صفحه های وب سایت در برخی از موبایل ها، مواردی همچون 
لینک ها و سیستم مکان یابی را به گونه متفاوتی نشان می دهد؛ برخی حتی 
زبان مش��ابهی ندارند. طراحی وب س��ایت پاس��خگو، به طور گسترده ای این 
اش��کاالت را از بین برده اس��ت؛ اما برخی از آنها هنوز پابرجا هس��تند. برای 
تجربه مش��تری باکیفیت، باید میان تعامالت نام تجاری، ثبات وجود داشته 
باش��د. اگر قصد دارید کس��ب و کار خود را در سال 2017 راه اندازی کنید، 
پیشنهاد می کنیم که این توصیه ها را به کار ببندید تا بتوانید تجربه مشتری 

فوق العاده ای را در سراسر پلتفرم های تعاملی خود برقرار کنید:
1. از استراتژی تمامی کانال ها استفاده کنید

شرکت ها برای تقویت تجربه مشتری های موبایلی خود باید تمامی مراحل 
مسیر مشتری و ویژگی های دیجیتالی را در نظر بگیرند. برای ارائه باکیفیت 
تجربه مش��تری موبایل، باید قرار گرفتن در لیست نقشه گوگل و اپل را نیز 
در نظر بگیرید؛ چراکه محدوده و ش��یوه های جغرافیایی نیز در ایجاد تجربه 

کاربری، نقش اساسی دارند.
2. برای مدیریت شهرت موبایلی خود، عملکرد فعاالنه ای 

داشته باشید
مش��تری ها در اکثر مواقع برای کسب اطالعات بیشتر، مستقیما به سراغ 
وب سایت یا نمایندگی های نام تجاری شما نمی روند. آنها اغلب از بررسی ها و 
تجربیات تعاملی که در وب سایت های شخص سوم منتشر می شود، استفاده 
می  کنند. یکی از مواردی که می تواند تجربه مشتری فوق العاده ای را در ذهن 
افراد ثبت کند، ظرفیت تشخیص و هضم شکایت ها، تملق ها و سایر مواردی 
اس��ت که در اپلیکیشن های ش��خص سوم و وب سایت ها وجود دارد؛ شما در 

مرحله بعد باید از طریق همان کانال ها، با مشتریان در تعامل باشید.
3. برای ایجاد تصاویر خاطره انگیز و باکیفیت، سرمایه گذاری کنید

تجربه موبایلی در نمایشگرهای کوچک گوشی های هوشمند و تبلت ایجاد 
می ش��ود. افراد نیز به صورت کام��ال ناخودآگاه، به تصاویر تمایل بیش��تری 
دارن��د تا کلم��ات. از تصاویر بهینه سازی ش��ده موبایل اس��تفاده کنید؛ این 
رون��د در بهبود کیفیت محتوا نیز موثر خواهد بود. تصاویر بهینه  سازی ش��ده 
اغلب ش��امل کپشن ها می ش��وند و در اکثر مواقع، با نام فایل های توصیفی، 
نس��بت های مناس��ب و مت��ن عنوان فرمت ش��ده اس��ت. تم��ام اینها برای 

اندازه گیری زمان بارگذاری عملکرد موبایل، در نظر گرفته می شود.
4. با داده های کاربر، ارتباط راحت تری برقرار کنید

هیچ چیز به اندازه گزارش تجربه مش��تری برمبنای داده، اطالعات مناسبی 
را در زمینه تجربه مش��تری موبایلی در اختیار ش��ما قرار نمی دهد. از اطالعات 
مخصوص موقعیت جغرافیایی و دیگر ابزارهای تحلیلگری استفاده کنید تا بتوانید 
تمامی جوانب مس��یر مشتری خود را بررس��ی کنید. زمان و پول خود را برای 
کانال هایی صرف کنید که مشتریان فعلی یا آینده شما نیز به آن تمایل بیشتری 
دارند. برای مثال، تنها تغییر رنگ اپلیکیش��ن موبایلی ش��ما می تواند در رفتار 
و تجربه کاربری ش��ما، تاثیر بسزایی داشته باش��د. به عنوان نمونه، اپلیکیشن 
TeamBlind را در نظر بگیرید. این اپلیکیشن شرایطی را برای کارکنان برخی 
از شرکت های بزرگ فراهم می کند تا درباره فرصت های جدید شغلی و یا تجربه 
شغلی فعلی، با هم گفت وگو کنند. این اپلیکیشن، طراحی موبایل خود را تغییر 
داد تا جایی که به رنگ بندی قرمز، خاکستری، مشکی و سفید رسید که نتیجه 
آن، بازخوردهای منفی کاربران بود. الکس شین، مدیر ارشد اجرایی در این باره 
می گوید: »ما از رنگ های پاستل برای ایجاد تمایز بین کانال ها استفاده کردیم. 
متوجه شدیم که میزان مکالمه های منفی در حال کاهش است. در حال حاضر 

نیز همه چیز مثبت تر و صادقانه تر شده است.«
5. خدمات به مشتری را موبایل پسند کنید

امروزه، شرایط به گونه ای تغییر کرده که مشتریان برای کسب اطالعات یا 
پشتیبانی موردنیاز خود، به سراغ فروشگاه های فیزیکی یا تماس با پشتیبانی 
خدمات پس از فروش نمی روند. آنها به صورت آنالین، پاسخ موردنظر خود را 
جست وجو می کنند. به دنبال بهینه  سازی رفتار مشتری باشید، نه اینکه آنها 
را به تماس با پش��تیبانی های خود، مجبور کنید. امکان چت کردن را فراهم 
کنید، فرم های تماس را آس��ان تر کنید و پشتیبانی از تماس های ویدئویی را 

نیز در برنامه خود قرار دهید.
برای مثال، اس��تارباکس را در نظر بگیرید. روند خرید مشتری را با ایجاد 
یک اپلیکیش��ن، آس��ان تر کرده، در حالی که امنیت کاربر را نیز حفظ کرده 
 ،Chase یا bank of America است. بس��یاری از بانک های بزرگ مثل
ب��ا ایجاد یک رمز عبور اختیاری که اثر انگش��ت افراد را می شناس��د، باعث 
افزایش حریم خصوصی مش��تری شده است. تمامی کسب و کارها می توانند 
یک تجربه مش��تری بهینه و کارآمد را در تمامی دستگاه های موبایل فراهم 

کنند؛ تنها کافی است این روش های ساده، اما ناشناخته را به کار بگیرید.
inc/ucan :منبع 
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Better call soul بهترین سریال برای 
کارآفرین-ها 

اگرچه ممکن اس��ت در رابطه با بهترین س��ریال ب��رای کارآفرین ها، افراد 
عقیده های مختلفی داش��ته باش��ند، ب��ا این حال علت انتخاب اس��پین آف 
برکینگ بد که س��ریالی تحسین شده محسوب می شود این است که در هر 
قسمت آن می توان انواع نکات آموزنده را پیدا کرد. این امر در حالی است که 
در سایر موارد، ابدا با این حجم از آموزندگی مواجه نیستید، با این حال قرار 
نیست که در این مقاله، به نحوی رفتار کنیم که دیگر تمایلی جهت مشاهده 
س��ریال وجود نداشته باش��د. به همین خاطر به ذکر چند نکته مدیریتی آن 
بسنده کرده و کشف اکثریت آن را به خودتان واگذار خواهیم کرد. مواردی 
ک��ه قصد معرف��ی آنها را داریم کمک خواهد کرد تا تمایل به مش��اهده این 
سریال، افزایش پیدا کند. درواقع در شرایط قرنطینه ناشی از شیوع ویروس 
کرونا، بهترین زمان برای ش��روع مشاهده این س��ریال ایجاد شده است که 

توصیه می شود که ابدا آن را از دست ندهید. 
1-به بخش هایی از بازار توجه داشته باشید که مورد غفلت 

سایر رقبا قرار دارد 
برای این امر که رشد سریعی را تجربه کنید، ضروری است تا به دنبال یک 
حوزه جدید باشید. این امر شما را وارد فضایی بدون رقیب کرده و توجهات 
جامعه هدف را به سمت شما روانه خواهد کرد. در رابطه با تمامی ایده های 
پولس��از نظیر اوبر و نت فلیکس، ماجرا به همین شکل بوده است. درواقع در 
فضایی که همگان در تالش برای کنار زدن رقبا و کس��ب جایگاهی بهتر در 
بازار محلی تاکس��یرانی بودند، این ش��رکت یک ش��بکه جهانی را به کمک 
اینترنت مهیا کرد که در هر کش��وری قابل اجرا بوده و صنعت تاکس��یرانی 
را وارد یک مرحله جدید با امکانات بیش��تری کرده است. همچنین موسس 
نت فلیکس نیز به تلویزیون اینترنتی به عنوان یک ایده جدید و کار نش��ده، 
توجه داش��ت که باعث شد س��ریعا بتواند رقبای قدرتمند خود را کنار زده و 
ام��روزه به عنوان قدرتمندترین برند حوزه رس��انه تصویری فعالیت کند. در 
این رابطه ش��خصیت جیمز مک گیل که بعدها نام ساول گودمن را انتخاب 
کرد، برای رونق دادن به کار وکالت خود، حتی به خالفکاران کمک می کرد 
تا پرونده های بیش��تری ش��کل گیرد. اگرچه این یک کمدی سیاه محسوب 
ش��ده و نباید در واقعیت این کار را انجام داد، با این حال به خوبی این نکته 
را منتقل می کند که باید به دنبال راه هایی باشیم که مورد توجه قرار ندارد.

2-با هر مشتری باید به محترمانه ترین شیوه رفتار کرد 
مشتریان ساول از هر قشری بوده اند. در این بین حتی شاهد افرادی با بدترین 
صفات هستیم، با این حال شیوه رفتاری یکسان بوده و به همه آنها احترامی را 
می دهد که حتی برای خودش��ان تعجب آور است. در این رابطه وی عقیده دارد 
که وظیفه او قضاوت نبوده و تنها باید بر روی خدمت رسانی تمرکز داشته باشد. 
نکته جالب این است که حتی در بدترین شرایط نیز این سیاست توسط او حفظ 
شده است. در زمینه کاری نیز شما باید این نکته را فراموش نکنید که نیاز اول 
مشتری، در بازاری که رقبای بسیاری وجود دارد، احترام بوده و با توجه به این 
امر که کیفیت خدمات در یک سطح شبیه به هم قرار دارد، این مسئله می تواند 
یک مزیت رقابتی بزرگ محس��وب شده و افراد را به ادامه استفاده از برند شما 
ترغیب کند. در نهایت این اقدام باعث می ش��ود تا به مانند ش��خصیت س��اول، 

مشتریانی وفادار داشته و بتوانید بر روی آنها حساب کنید.
3-تبلیغات خالقانه و کم هزینه را مورد توجه قرار دهید 

بس��یاری از برندها هزینه های بسیار س��نگینی را صرف تبلیغات 
خ��ود می کنند، این امر در حالی اس��ت که نتیج��ه ای که از آن به 
دس��ت می-آورند بسیار کمتر است. علت این امر به این خاطر است 
که جامعه هدف، همواره تبلیغات رایج را مشاهده کرده و دیگر آنها 
برای ش��ان جذابی��ت الزم را ندارد. در این رابط��ه خالقیت می تواند 
برگ برنده شما باشند. همچنین هنگامی که روش های کم هزینه را 
مورد توجه قرار دهید، در صورت بروز مش��کل، ش��رکت درگیر یک 
فاجعه نمی ش��ود. شخصیت ساول نیز همواره در طول سریال تالش 
کرده است تا به نقاط ضعف تبلیغات موجود توجه کرده و کانال های 
جدیدی را ایجاد کند. برای مثال درج تبلیغ بر روی صندلی اتوبوس 
یکی از این موارد محس��وب می ش��ود. علت اهمیت اقدام این است 
که افراد معموال هنگام نشس��تن ب��ر روی صندلی، برای اطمینان از 
تمی��ز بودن آن، نگاهی دقیق می اندازند. همین امر می تواند فرصتی 
مناس��ب را جهت تبلیغ به وجود آورد ک��ه تاکنون مورد توجه هیچ 

برندی قرار گرفته نشده است. 
4-یک نام تجاری به یادماندنی و خاص داشته باشید 

در رابط��ه با اقداماتی که برای انتخاب نام ش��رکت باید انجام ش��ود، این 
س��ریال دارای نکات فوق العاده ای اس��ت. در این رابط��ه فراموش نکنید که 
نام تجاری ش��ما باید متفاوت و دربرگیرنده یک معنای مثبت باشد. در این  
رابطه اولویت ش��ما باید این باشد که افراد پس از شنیدن نام برند، احساس 
خوبی داش��ته باشند. برای مثال ساول گودمن در ذهن افراد تاثیر مثبتی را 
به همراه دارد و به همین خاطر شخصیت اصلی از آن استفاده کرده است. 

5-شخصیت کاریزماتیک داشته باشید 
به عنوان مدیر ش��رکت ش��ما باید بزرگ ترین مبلغ برند خود باش��ید. در 
این رابطه هیچ چیز به اندازه یک ش��خصیت فوق العاده نمی-تواند افراد را به 
استفاده از برند شما ترغیب کند. به همین خاطر باید اطمینان داشته باشید 
که شما از قدرت کافی برای تاثیرگذاری بر روی سایرین، برخوردار هستید. 
در نهایت ش��خصیت ساول به لطف در دست داش��تن ویژگی های متفاوت، 

موفق شد تا نظر بسیاری را به سمت خود جلب کند. 
6-نه گفتن را فراموش کنید 

ش��خصیت ساول هیچ گاه به افراد پاس��خ منفی نداده و شرایط را 
ب��ه نحوی مدیریت می کن��د که به نتیجه دلخواه خود دس��ت پیدا 
کن��د. برای مثال وی در جواب یک درخواس��ت که ابدا مورد عالقه 
او نیس��ت، به جای پاس��خ منفی مستقیم، شرایط را به نحوی تغییر 
می دهد که فرد تقاضای خود را کنار بگذارد. این امر باعث می ش��ود 
تا همواره محبوبیت شما نزد افراد باقی بماند. در این رابطه فراموش 
نکنید که نه گفتن س��ریع، ش��انس امتحان این ام��ر که تا چه حد 
می توانید فراتر از حد تصور خود ظاهر شوید را از شما خواهد گرفت. 

۷-تنها در راستای اهداف خود گام بردارید 
در طول س��ریال برای شخصیت ساول پیشنهادهای کاری متعددی شکل 
می گیرد. برای مثال رئیس سابق او، پیشنهاد بازگشت به شرکت را با حقوقی 
بیشتر می دهد، با این حال وی به علت استقامتی که در رابطه با هدف خود 
داشت، در نهایت به موقعیتی به مراتب بهتر دست پیدا کرد. به همین خاطر 
شما نیز باید اهداف بزرگ خود را مورد توجه قرار داده و در این رابطه موارد 

کوچک را فراموش کنید. 
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در روزگار فعل��ی تمامی افراد در حال صحب��ت از ضررهای اقتصادی ویروس 
کرونا هس��تند. اگرچه نمی توان آنها را کتمان کرد، ب��ا این حال فراموش نکنید 
که با ماندن در مشکالت، هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. اگر از ادامه فعالیت 
خود ناامید هستید، قصد داریم تا نگاهی به فضای کاری در دوران پس از ویروس 
کرونا داشته باشیم. درواقع ایجاد انگیزه در شرایط سخت حال حاضر، می-تواند 
یکی از بهترین اقدامات باش��د. در این راس��تا به بررسی 12 اتفاق مثبت پس از 

طی شدن ویروس کرونا خواهیم پرداخت. 
1-در برابر مشکالت آستانه تحمل باالتری پیدا خواهیم کرد 

هیچ بیماری ای تا به این اندازه موفق نشده بود که در وسعت جهانی تاثیرگذار 
باش��د. درواقع همه ما مجبور به تحمل شرایط هستیم. این مسئله باعث می شود 
تا دیگر نامالیمات س��ختی س��ابق را نداشته باش��د. درواقع مقاومت بزرگ ترین 
درسی است که از ش��رایط حال حاضر می توان آموخت. فراموش نکنید که علی 
رغ��م تمامی گله ها، کرونا را می توان یک اتفاق مثبت تلقی کرد. علت این امر به 
این خاطر اس��ت که میزان مرگ و میر آن بس��یار کم بوده و بهترین نقطه شروع 
برای آمادگی و موارد سخت تر محسوب می شود. درواقع اگر درصد کشندگی این 
ویروس بس��یار ب��اال بود، به علت عدم آمادگی جهانی، ش��اهد فاجعه ای غیرقابل 

جبران و کامال نابودگر بودیم. 
2-به دنیای جدیدی وارد  شده ایم

تا قبل از کرونا، روش های جدید کاری نظیر دورکاری و استفاده از جدیدترین 
ابزارها نظیر برگزاری وبینار، به صورت جهانی مورد اس��تفاده قرار نمی گرفت، با 
این حال در حال حاضر مدیران به این واقعیت دست پیدا کرده اند که برای انجام 
کارها صرفا به حضور کارمندان در ش��رکت نیازی نبوده و می-توان بس��یاری از 
نشس��ت ها و س��فرهای کاری را به صورت اینترنتی انجام داد. همچنین با توجه 
به این امر که اس��تفاده از اینترنت افزایشی چشمگیر را پیدا کرده است، ضرورت 
بازاریابی اینترنتی، بهتر نمایان ش��ده است. درواقع پس از پایان کرونا، برندها در 

این دو زمینه عملکرد به مراتب بهتری خواهند داشت. 
3-مهارت حل مسئله بهبودی چشمگیر پیدا کرده است

مهم ترین مس��ئله در شرایط حال حاضر، مسئله بقا اس��ت. درواقع همه افراد 
س��عی دارند تا خود را با ش��رایط جدید انطباق داده و راه حل هایی را پیدا کنند 
که در این زمینه ش��اهد خالقیت های جالبی از س��وی برندهای مختلف هستیم. 
همچنی��ن تقریبا تمامی برندهای جهان، راهکارهای��ی را برای بقای برند خود و 
کمک به دیگران ارائه کرده اند. درواقع بنا بر یک جمله مش��هور، هرآن چیزی که 
تو را نابود نکند، قوی تر خواهد س��اخت. ب��ه همین خاطر پس از طی کردن این 
مرحله، قدرت باالتری را خواهیم داش��ت و در برابر مش��کالت مشابه کامال ایمن 

خواهیم بود. 
4-همدلی افزایش پیدا کرده است 

کرون��ا به هم��گان آموخت که ب��ا اتحاد و کم��ک به یکدیگ��ر می توان حتی 
س��خت ترین شرایط را پشت سر گذاش��ت. در این رابطه بیل گیتس اعالم کرده 
اس��ت که شرایط حال حاضر درس��ت به مانند یک جنگ جهانی است که این بار 
تمامی کش��ورها در یک جبهه قرار داند. این مس��ئله ی��ک تمرین جهانی برای 
همدل��ی بوده و نش��ان می دهد که یکپارچه بودن تا چه ان��دازه می-تواند مزیت 

به همراه داش��ته باش��د. درواقع حتی برندهایی که رقیب یکدیگر نیز محس��وب 
می ش��دند در ش��رایط حال حاضر افق دید خود را گس��ترش داده و برای حفظ 
صنعت خود با یکدیگر همکاری می کنند. این مسئله حتی در دوران پس از کرونا 

نیز می تواند رخ دهد و نگاهی جدید به مقوله رقابت شکل گیرد. 
5-در جهان پاکیزه تری زندگی خواهیم کرد 

اگرچه ممکن است این مورد را به کسب وکارها مرتبط ندانید، با این حال الزم 
است توجه داشته باش��ید که محیط آلوده، افراد را در معرض بدترین بیماری ها 
قرار خواهد داد. فراموش نکنید که سازمان های محیط زیستی بارها اعالم کردند 
که باید تغییری در روند کار صنایع و کسب وکارها ایجاد شود. در غیر این صورت 
زمین به مکانی غیرقابل زیس��ت تبدیل خواهد ش��د، با این حال در این بیش از 
ی��ک ماه قرنطینه خانگ��ی، اتفاقات مثبتی رخ داده و زمین ام��کان بازیابی پیدا 
کرده اس��ت. درواقع در هیچ حالتی عمال ممکن نبود که تمام جهان را به توقف 
اقدامات مجبور کرد، با این حال کرونا این فرصت را ایجاد کرده است. به همین 
خاط��ر اگر تغییرات الزم را حفظ کنیم، دیگر جه��ان پیش رو فاجعه بار نخواهد 
بود. درواقع ویروس کرونا بیش ترین خدمت را به محیط زیس��ت کرده اس��ت و 
امیدواریم که ش��رایط بهبود یافته، مورد قدردانی قرار گرفته و بار دیگر اوضاع به 

حالت سابق خود بازنگردد.  
6-سطح بهداشت جهانی افزایش پیدا کرده است

تا قبل از ویروس کرونا تعداد افرادی که از دستکش استفاده کرده و به شستن 
مداوم دست ها توجه داشتند، بسیار کم بود، با این حال ویروس کرونا باعث شده 
است تا میزان بهداشت جهانی روند رو به رشد فوق العاده ای را پیدا کند. همچنین 
فراموش نکنید که برندهای حوزه دارو، بهداش��ت و سالمت رونق فوق العاده ای را 
در ش��رایط حال حاضر پیدا کرده اند. همچنین روان شناس ها بر این باور هستند 
که پس از ویروس کرونا، ش��اهد بهبود روابط افراد با یکدیگر و میزان رضایت از 
زندگی خواهیم بود. درواقع در ش��رایطی که وقت گذراندن در کنار دوستان یک 
رفتار همیش��گی و معمولی تلقی می شد، در حال حاضر دلتنگی های بسیاری را 
به همراه داش��ته و بدون ش��ک نبود یک چیز، باعث می شود تا قدر آن را بیشتر 
بدانیم. در نهایت پیش بینی می شود که با توجه بیشتر به مسئله بهداشت و بهبود 
تغذیه، شاهد بیماران کمتری باشیم. بدون شک بیماران کمتر نیاز به مرخصی و 

از دست دادن نیرو کاری را کاهش خواهد داد.  
۷-شغل های آینده شناسایی شدند 

اینفلوئنس��رها و کس��ب وکارهای اینترنتی کمترین آس��یب را از شرایط فعلی 
محتمل ش��ده-اند. به همین خاطر باید شاهد فعالیت های بیشتر در این حوزه ها 
باش��یم. این امر می-تواند یک بازار پرطرفدار را ایجاد کند که تاکنون آنطور که 
باید مورد توجه نبوده اس��ت. درواقع در ش��رایط حال حاضر بسیار عجیب است 
که فردی ش��غل خود را واینری)کمدین  اینترنتی( معرف��ی کند، با این حال در 
جهان پس��اکرونا، این امر یکی از ش��غل های محبوب ه��م رده بهترین هایی نظیر 
وکالت و مهندس��ی خواهد ش��د. همچنین این نکته بار دیگر یادآوری شده است 
ک��ه چرا تمامی برندها باید در زمینه تولید محت��وا و فروش اینترنتی، فعالیت و 

سرمایه گذاری داشته باشند. 
8-کمک کردن بهترین تبلیغ خواهد شد 

در ش��رایط حال حاضر برندها بودجه تبلیغات��ی خود را صرف کمک به مراکز 
درمانی و اقدامات الزم برای مهار این ویروس کرده-اند. این مس��ئله باعث ش��ده 
اس��ت تا نام آنها در صدر اخبار قرار گیرد. درواقع این امر که برای جامعه هدف 

مفی��د باش��ید، به مراتب بهتر از آن اس��ت ک��ه صرفا از خودت��ان تعریف کنید. 
پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که در جهان پساکرونا، برندهایی که کمک های 
مال��ی قابل توجه��ی را برای بهبود اوضاع داش��ته-اند، محبوبیت بیش��تری پیدا 
خواهند کرد. این امر ممکن است که برای همیشه، شیوه تبلیغاتی را تغییر دهد. 
برای مثال به جای ای��ن امر که رقمی میلیونی برای نصب بیلبوردهای تبلیغاتی 

صرف شود، از آن برای انواع کمک ها و حمایت ها استفاده کنیم. 
۹-فرصتی برای بهبود مهارت ها پیدا شده است 

اگر در گذش��ته افراد برای خواندن کتاب، گذراندن دوره آموزشی، گوش دادن 
به پادکس��ت و اقداماتی از این قبیل، بهانه های متعددی را داشته اند کرونا باعث 
شده است تا به علت قرنطینه خانگی، فرصتی ایده آل برای بهبود مهارت ها شکل 
گی��رد. این امر باعث خواهد ش��د تا حتی پس از طی ک��ردن این مرحله، امکان 
پیداکردن فرصت های ش��غلی بهتر وجود داشته باش��د. همچنین ضرورت آماده 
ب��ودن برای ش��رایط بحرانی و ایجاد یک صندوق، به ام��ری کامال الزامی تبدیل 
شده اس��ت. درواقع در جهان آینده، برندها تالش خواهند کرد که از هزینه های 
اضاف��ی جلوگیری کرده و به جای آن منابع مادی الزم برای مقابله با یک بحران 

را ایجاد کنند. 
10-تعادل بهتری میان کار و زندگی شخصی شکل خواهد گرفت 
ممکن اس��ت یک مدیر ش��رکت کم ترین زمان ممکن را برای سپری 
ک��ردن در کنار خانواده خود داش��ته باش��د، با این حال ش��رایط فعلی 
فرصتی ایده آل برای تمرین بیشتر در کنار هم بودن، محسوب می شود. 
فراموش نکنید که در جهان پساکرونا، استفاده از به روزترین تکنولوژی ها 
مورد توجه قرار خواهد گرفت و این امر از حجم و س��ختی انجام کارها 
می-کاهد. تحت این شرایط امکان ایجاد تعادل بهتر میان کار و زندگی 
شخصی مهیاتر خواهد بود. برای مثال اگر مدیر یک شرکت دیگر نیازی 
به س��فر کاری و ش��رکت در نشست ها نداشته باشد، به این معنا خواهد 

بود که فرصت در کنار خانواده بودن، به مراتب بیشتر است. 
11-تک محصولی بودن از بین خواهد رفت 

بدون شک اگر شرکت ها حوزه فعالیت گسترده ای داشته و منابع درآمدی آنها 
تنها از یک طریق نبود، در شرایط حال حاضر وارد یک بحران نمی شدند، با این 
حال این مسئله برای اکثر کسب وکارها اتفاق نیفتاده و احتماال پس از پایان این 
شرایط، شاهد اقدامات جدید در حوزه های گوناگون از سوی برندها خواهیم بود. 

این سیاست فضای کسب-وکار را ایمن تر خواهد کرد. 
12-رقبا کاهش پیدا خواهد کرد

پس از پایان کرونا بسیاری از حوزه های کاری دیگر طرفداران سابق را نداشته 
و افراد به دنبال حوزه های جدید خواهند بود. این مس��ئله از دو نظر قابل توجه 
است، نخست شرایط بهتری برای برندهای باقی مانده به وجود خواهد آمد و دیگر 
آنکه از توجه بیش از حد در یک حوزه جلوگیری می ش��ود. این امر باعث خواهد 

شد تا اقتصاد قدرتمندتری در اکثر کشورها ایجاد شود. 
در نهایت توجه داشته باشید که بد و یا خوب بودن شرایط، تنها به طرز تفکر 
و عملکرد ش��ما بستگی خواهد داش��ت. درواقع در همین ش��رایط حال حاضر، 
بس��یاری از افراد موقعیت بهتری پیدا کرده و برند آنها رش��د کرده است. در این 
رابطه توصیه می ش��ود ک��ه اقدامات برندهایی را که آس��یب چندانی را ندیده اند 
مورد بررسی قرار داده و خود را برای فعالیت بهتر، از همین امروز آماده کنید. 
entrepreneur.com :منبع

دوران پساکرونا و ۱۲ اتفاق مثبتی که شاهد آن خواهیم بود 

به قلم: بوا هندرسون  نویسنده حوزه کارآفرینی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

به قلم: جفری جیمز نویسنده و سخنران حوزه مدیریت و کارآفرینی 
مترجم: امیر آل علی
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تبریز – ماهان فالح: مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز با بیان این که 
امسال س��رمازدگی در این شهرستان خسارت زیادی وارد نکرده است، گفت: 
سرمازدگی های اخیر در شهرستان تبریز به حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد از باغات و 
مزارع ) شامل ۱۰ هکتار ( خسارت وارد کرد که گزارش اولیه آن نیز اعالم شد.
فرامرز افش��انی با اش��اره به این که بخش کش��اورزی یک بخش تولیدی و 
اقتصادی در کشور بوده و در جهش تولید می تواند نقش موثری داشته باشد،  
اظهار کرد: کشت محصوالت کم آب بر، توسعه کشت های گلخانه ای و افزایش 
سطح کش��ت های عمودی منجر به توسعه محصوالت گلخانه ای می شود که 
جهاد کشاورزی تبریز اقدامات خوبی در این رابطه انجام داده است. وی با بیان 
این که یکی از برنامه های اساس��ی ما در سال جهش تولید، کشت محصوالت 
گلخانه ای است، افزود: س��ال گذشته نیز با مکان یابی حدود ۱۰۰۰ هکتار در 
راستای آبیاری تحت فشار اقدامات قابل توجهی انجام دادیم. وی در ادامه تاکید 
کرد: کارگروهی به منظور ارائه طرحی در خصوص حفظ اراضی س��بزی کاری 
تبریز و به ثبت رساندن آن تشکیل شده و در خصوص ثبت ملی اراضی صیفی 
و سبزی اقدامات اساسی انجام شده که امید است بتوانیم در جهت حفظ آثار 

ملی گام برداشته و در بحث بوم گردی و کشاورزی پیشگام باشیم.
افش��انی افزود: تشکیل تعاونی س��بزی کاران در مراحل پایانی قرار داشته و 

عضوگیری آن نیز به اتمام رس��یده اس��ت؛ امیدواریم مجوز آن نیز صادر شود تا 
اهدافی که در زمینه تثبیت اراضی سبزی شهرستان تبریز مدنظر است، اجرایی 
ش��ود. وی بیان کرد: شهرستان تبریز با کش��ت دو هزار و ۶۰۰ هکتار کلزا رتبه 
اول اس��تانی را داراس��ت و امیدوارم امس��ال بیش از پنج الی شش هزار تن کلزا 
تولید کرده و به کارخانه ی روغن کشی تحویل دهیم. وی با بیان این که با وجود 
بیماری کرونا جهاد کش��اورزی تبریز تعطیل نشد و در سر مزارع حضور یافته و 

اطالعیه های الزم را منتشر کردیم، افزود: به دلیل محدودیت ها و برگزار نشدن 
کالس ها، همکاران ما در روستاها حضور یافته و با ارتباط گیری با کشاورزان، با 
بلندگو زمان سمپاش��ی، کوددهی و کشت را اعالم کردند. مدیر جهادکشاورزی 
شهرس��تان تبریز ادامه داد: عالوه بر این همکاران ما در کانال ها و ش��بکه های 
مجازی به فعالیت خود ادامه دادند و توصیه های کارشناسی را به گوش کشاورزان 
رساندند. وی با اشاره به خسارت های سرمازدگی، اظهار کرد: توصیه می کنیم که 
کش��اورزان حتما زمین ها و محصوالت خود را بیمه کنند، هر چند در نظرشان 
نارسایی هایی در بحث بیمه وجود دارد اما در شرایط سرمازدگی و... تا زمانی که 
بیمه نباشند خسارتی به آن ها تعلق نمی گیرد. وی با اشاره به فعال شدن صندوق 
توس��عه زنان روستایی در شهرستان تبریز، گفت: در این راستا هیچ محدودیتی 
برای مش��اغل خانگی در زمینه محصوالت کش��اورزی وجود ندارد و هر کسی 
متقاضی ایجاد کارگاه باشد، می تواند مجوزهای الزم را دریافت کنند. افشانی ادامه 
داد: شهرستان تبریز در زمینه کارگاه های صنایع نیز رتبه اول استان را به خود 
اختصاص داده است. وی در پایان تاکید کرد: حفظ امور اراضی شهرستان تبریز 
بسیار حساس بوده و متاسفانه برخی دالالن به سراغ تخریب اراضی رفته اند که با 
کمک دادستان تبریز و امور اراضی استان شناسایی هایی انجام شده و حدود ۱۰۰ 

مورد از اراضی توسط اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ احیا شده  است.

اهواز – ش�بنم قجاوند: مدیرعامل و  رئیس هیئت مدیره ش��رکت ملی 
حفاری ایران گفت: بر اس��اس برنامه های راهبردی تبیین شده، اهداف کیفی 

شرکت در سال 99  در سه بخش ارتقا می یابد.
مهندس سید عبداله موسوی افزود: در سال جهش تولید این شرکت مصمم 
اس��ت تا راهبردهای الزم برای تحقق اهداف کیفی را در بخش های کارآمدی 
عملیاتی،  رقابت پذیری و س��هم بازار و بهبود س��ازمانی و توسعه پایدار  ارتقأ 
بخشد. وی تصریح کرد:  شرکت ملی حفاری ایران  به عنوان بزرگترین شرکت 
ایرانی در زمینه حفاری چاه  های نفت و گاز با برخورداری از مجموعه کارکنان 
مجرب و  کارآمد و ظرفیت های تجهیزاتی، جایگاه نخست را در ارائه خدمات 
حفاری و س��رویس  های یکپارچه فنی در کشور دارا می باشد. موسوی گفت: 
این ش��رکت با نگاه بنگاهداری و مشتری مداری به منظور حفظ جایگاه خود 
اهداف توسعه ای ترسیم نموده که در سال جاری، اجرای آن را در ابعاد کیفی 
با جدیّت بیش��تر دنبال می کند. مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران افزود: 

اهداف مورد نظر در بخش کارآمدی ش��امل ارتق��ای راندمان اجرایی، بازدهی 
عملیات و سرویس  های حفاری و پروژه های کلید در دست، پشتیبانی، بهینه 

 س��ازی دستگاه  ها و تجهیزات حفاری، بکارگیری حداکثری توان تجهیزاتی و 
منابع انس��انی شرکت، تقویت توانمندی داخلی از طریق تکمیل ماشین  آالت 
موجود و اس��تفاده از ظرفیت های برون س��پاری و پایدار س��ازی تامین کاال 
و خدم��ات از طری��ق اولویت  بندی تقاضاهای اصلی و تنوع  بخش��ی به منابع 
تولید باکیفیت می باش��د. وی اظهار کرد: در موضوع رقابت پذیری و س��هم 
ب��ازار نیز حضور فعال در مناقصات و مش��ارکت از طری��ق روش های نوین با 
پیمانکاراِن توسعه میادین و افزایش سهم بازار حفاری با رویکرد بهره  برداری 
از مطالعات بازار، اولویت  بکارگیری خدمات دارای ارزش افزوده باال هدفگذاری 
شده است. موسوی گفت: همچنین بهبود سازمانی، توسعه پایدار مقوله های 
ایمنی ،بهداشت و محیط زیست )HSE(، ارائه خدمات حفاری، توانمندسازی 
و ایجاد انگیزش کارکنان،  چابک سازی سازمانی از طریق بازنگری روش های 
انجام کار و ارتقای فرایندها، استقرار نظام  های کارآمد یکپارچه مدیریت مالی 

با رویکرد وصول به موقع درآمدها و مدیریت هزینه در دستور کار می باشد.

س�اری – دهقان: به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی آب 
منطقه ای مازندران آقای مهندس س��ید جمال موس��وی معاون بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای مازندران بااشاره به اهمیت بازسازی سردهنه های زراعی 
در آغاز فصل زراعی گفت: در این استان بیش از ۱۷۰۰ سردهنه سنتی و بالغ 
بر یکصد سردهنه مدرن وجود دارد که هرساله این سردهنه ها به دلیل وقوع 
سیل و طغیان رودخانه تخریب می شوند که این شرکت نسبت به آماده سازی 

آنها برای آبگیری اقدام می کند  
موس��وی افزود: هرساله بیش از ۵۵۰ س��ردهنه با بکارگیری ماشبن آالت 
س��نگین توسط این شرکت بازسازی و مرمت می شود و مابقی سردهنه ها با 

کمک و مشارکت مردم انجام می گیرد. وی هزینه اجرایی این طرح ها را بالغ 
بر ۱۰ الی ۱۵ میلیارد تومان ذکر کرد و تصریح نمود: برخی از این س��ردهنه 
ها به دلیل طغیان رودخانه و وقوع سیالب که تعداد آنها بالغ بر ۲۵۰ سردهنه 
بوده دو الی سه بار مرمت وبازسازی می شود تا کشاورزان بتوانند سال زراعی 
خود را پشت سر بگذارند. ایشان در پایان با قدردانی از همراهی مردم و عوامل 
اجرایی این طرح ها خواستار تخصیص اعتبار مناسب برای ایجاد سردهنه های 
مدرن بجای سنتی شد. شایان ذکر است ساالنه بیش از ۱.۵ میلیارد متر مکعب 
از آب بهنگام رودخانه ها از طریق این س��ردهنه ها تنظیم و در اختیار اراضی 

کشاورزی بخصوص سالیزاری استان قرار می گیرد.

مدی��ر بنادر و دریانوردی بندر لنگ��ه از تدوین ۱۲ هدف کالن و ۴۴ برنامه 
عملیاتی درراس��تای تحقق ش��عار س��ال 99 "جهش تولی��د" در بنادر غرب 

هرمزگان استان خبر داد

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان، " قاس��م عسکری نسب" گفت: در حال حاضر نزدیک 
به ۸۰ درصد از حجم تجارت جهانی از طریق دریاها و اقیانوس ها صورت می 
گیرد و بنادر بعنوان دروازه  های اصلی و شاهرگ حیاتی تجارت نقش موثری را 

در سپهر اقتصادی کشورها برعهده دارند.
وی با اش��اره به اهداف کالن و عملیاتی بندر لنگه در س��ال جهش تولید 

افزود: یکی از مهمترین این اهداف افزایش ظرفیت اسمی بنادر غرب و تقویت 
بنادر کوچک همچنین حفظ ظرفیت پایانه های مس��افری دریایی اس��ت که 

تالش خواهیم نمود تا همگام با نیاز جامعه، وظایف و مس��ئولیت های خودرا 
برای پاس��خگویی به تقاضای موجود در جهت تحقق  شعار سال بکار بگیریم 
. عس��کری نس��ب ارتقاء توان عملیاتی بندر، افزایش سطح ایمنی دریانوردی 
در آبراه های تحت حاکمیت  و ارتقاء س��طح ایمنی و امنیت بندر را از جمله 
اهداف کالن و برنامه های عملیاتی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه برشمرد. 
مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح 
عملکرد بنادر غرب هرمزگان در مدیریت و نظارت بر دریا و س��واحل اش��اره 
کرد و اظهار داشت: پیشگیری و مقابله با آلودگی های  محیط زیست دریایی 
از طریق "مدیریت بهینه عملکرد ش��ناورها در بخش ان��رژی " و "جلوگیری 
از س��اخت و سازهای غیر مجاز" برشمرد همچنین توسعه دولت الکترونیک، 
هوشمندس��ازی و بهره وری عوامل تولید در بن��ادر و دریانوردی بندرلنگه را 

مهمترین رویکردهای کاری در سال جاری قلمداد کرد.

معرفی شوراها به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در قانون اساسی
قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس ش��ورای اسالمی شهر قم گفت: در اصل 
۷ قانون اساسی، شوراها به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری معرفی شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، عبداهلل جاللی اظهار داشت: شور و 
مش��ورت از گذشته های دور موردتوجه مردم و ادیان الهی بوده و می توانیم با 
استناد به سوره شورا در قرآن کریم به اهمیت و ضرورت مشورت تأکید کنیم. 
رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر قم به ضرورت مشورت به عنوان یک اصل عقلی 
تأکید کرد و افزود: در نظام جمهوری اس��المی چندین اصل به آن اختصاص 
داده شده و در اصل ۶ قانون اساسی که به شیوه اداره کشور مبتنی بر انتخاب 
عمومی توجه کرده و انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شورای 
اسالمی ش��هر و روستا را بر عهده مردم گذاشته است. رئیس شورای اسالمی 
ش��هر قم قضاوت مردم را نسبت به عملکرد ش��وراها نیازمند چند شاخص و 
محور خواند و بیان کرد: مردم اتفاقات عمرانی و خدماتی در ش��هر، ش��رایط 
و امکانات رفاهی و وضعیت امکان تفریحی، فضای س��بز شهری و درمجموع 
وضعیت فرهنگی ش��هر را موردتوجه قرار داده و عملکرد ش��وراها را بر اساس 
آن ارزیابی کنن��د. وی ادامه داد: امروز پروژه های عمرانی بزرگی اجراش��ده و 
در ح��ال اجرا اس��ت و نمونه آن را می توانیم از می��دان ولی عصر)عج( که یک 
محور ترافیکی درون شهری و برون شهری بوده و تقاطع بلوار فردوسی به بلوار 
پیامبر اعظم)ص( به عنوان یک محور اصلی حمل ونقلی در آینده شهر نام ببریم.

رئیس ش��ورای اسالمی شهر قم تونل خیابان جمهوری و اتصال آن به بلوار 
ام��ام علی )ع( نیز نام ب��رد و گفت: تقاطع بلوار امام عل��ی)ع( و بلوار حضرت 
معصومه)س( از سمت جعفریه در حال انجام بوده و در بحث فضای سبز، قم 
در ش��رایط بسیار خوبی نسبت به چندین سال گذشته قرارگرفته و همچنین 

در حوزه نظافت شهری و جمع آوری پسماند نیز در شرایط مطلوبی قرار داریم. 
وی در ادامه به مس��ئله مهم درآمد پایدار در شهرداری ها توجه و تصریح کرد: 
اقدامات خوبی در مجلس ش��ورای اسالمی در بازنگری ارزش افزوده انجام شده 
و الیحه درآمد پایدار شهرداری ها که در سال گذشته مصوب شد گام مؤثری 
به س��مت حرکت به سمت توسعه بوده و در کنار آن نیز شوراها باید افزایش 

بهره وری را موردتوجه قرار دهند.
رئیس ش��ورای اسالمی شهر قم الکترونیکی شدن خدمات را به عنوان یکی 
از ابزار افزایش بهره وری نام برد و تأکید کرد: شورای اسالمی شهر قم گام های 
خوبی در این عرصه برداشته اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. 
جالل��ی مطالبه مردم برای اخذ مجوزه��ا را به صورت الکترونیکی یک مطالبه 
به حق دانست و خطر نشان کرد: باید تمام خدمات شهرداری به مردم به صورت 
الکترونیکی ارائه شد و مردم کمترین رفت وآمد را به شهرداری ها داشته باشند و 
این مسئله به عنوان یکی از اولویت های شورای اسالمی شهر و شهرداری دنبال 

می ش��ود. رئیس شورای اسالمی شهر قم به کاهش اختیارات شورها به عنوان 
بزرگ ترین چالش پیش رو مدیریت ش��هری اشاره کرد و اظهار داشت: به هر 
میزان اختیارات شورها به عنوان یک پارلمان محلی افزایش پیدا کند به ارتقاء 
جایگاه مجلس شورای اسالمی کمک کرده و هر چه نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی از مس��ئولیت های محلی خود فاصله بگیرند به سمت قانون گذاری و 

نظارت پیش خواهند رفت.
جاللی شفاف س��ازی در عملکرد شورا و شهرداری ها را نیز به عنوان یکی از 
دغدغه های اعضای شورا شهر عنوان و تصریح کرد: تا امروز اقداماتی درزمینه 
شفاف س��ازی مالی و حاکم شدن انضباط مالی در شهرداری و همچنین ارائه 
مصوبات شورا به مردم انجام داده ایم اما سیستم مالی نقدی شهرداری ها خأل 
ای در این شفاف سازی ایجاد کرده و باید برای رفع آن سیستم مالی از نقدی 
به سیس��تم تعهدی تغییر کند. وی س��پس اجرای هر نوع پروژه و اقدامی در 
س��طح شهر را عامل ارتقاء فرهنگی شهر دانست و ابراز کرد: رابطه مستقیمی 
بین فعالیت های عمرانی و ارائه خدمات با مسائل فرهنگی و اجتماعی داشته 
که نباید آن را نادیده بگیریم، امروز سیس��تم حمل ونقل عمومی مناس��ب و 
ترافیک کمتر، عامل کاهش دغدغه های مردم شده و افزایش فرهنگ عمومی 
را به همراه دارد.  جاللی در پایان به اقدامات ش��هرداری در زمان 
ش��یوع ویروس کرونا نیز اشاره کرد و افزود: اقدامات شهرداری 
بس��یار قابل توج��ه ب��وده و درزمینه ضدعفون��ی و گندزدایی 
فضاه��ای عمومی کار بزرگی انجام ش��ده و عدم افزایش تعرفه 
عوارض، توقف حمل ونقل عمومی، مس��دود شدن پارکینگ ها 
و بخشودگی اجاره بها اماکن طرف قرارداد شهرداری ها باوجود 

خسارت های مالی با جدیت انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی تبریز اعالم کرد؛

کشت محصوالت گلخانه ای از رویکردهای ما در سال جهش تولید است

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

بر اساس راهبردهای تبیین شده، اهداف کیفی شرکت در سال ۹۹  ارتقا می یابد

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای مازندران:

بیش از 80 درصد از سردهنه های زراعی استان مرمت و بازسازی و آبگیری آن آغاز شد

مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان

گزارشی از اقدامات انجام شده جهت آماده سازی شبکه برق در ناحیه شرق

مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان

گزارشی از اقدامات انجام شده جهت آماده سازی شبکه برق در ناحیه شرق

آزاد سازي 11 هکتار اراضي شهرکهاي صنعتي قزوین
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل ش��رکت ش��هرکهاي صنعتي اس��تان قزوین: در راستاي فعال سازي 
قراردادهاي واگذاری حق  بهره برداري در ش��هرکها و نواحي صنعتي اس��تان در سال گذشته 17  قرارداد منجر به فسخ 
قطعی قرارداد شده است. بنابرگزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین " حمیدرضا خانپور " با اعالم 
این مطلب افزود: در طي برگزاری دو جلسه هیئت حل اختالف و داوری در سال گذشته، از مجموع 3۶ پرونده راکد در 
شهرکهاو نواحي صنعتي تابعه استان  ، هفده قرارداد راکد راکد منجر به فسخ گردید و بقیه پرونده هاي مطرح شده در 
هیئت برابر راي داور و حکم مرضی الطرفین و نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران منجربه فسخ 
مشروط و یا طرح مجدد و اعطاء مهلت گردیده است. وی تصریح کرد:  تمامی قراردادهای مذکور مربوط به متقاضیاني 
است که علیرعم تخصیص زمین در شهرکها و نواحی صنعتی استان هیچگونه ساخت و سازي در زمین تحویلي انجام 
نداده اند و آنرا سالیان متمادی راکد نگه داشته اند و یا  قراردادها  که با توجه به تعهدات خود در ساخت و ساز پیشرفت 
قابل قبولي نداشته اند و به دالیل مختلف راکد بوده اند؛  لذا این پرونده ها جهت تعیین تکلیف ، در دستور کار  هئیت حل 
اختالف و داوری موضوع فصل )و( قرارداد منعقده فیمابین قرار گرفته است.   خانپور با اشاره به اراضی راکد بررسی شده 
از این میان 11 هکتار از اراضي شهرکها و نواحي صنعتي در این راستا آزادسازي و خلع ید گردیده اند افزود: اراضي آزاده 
شده در راستاي جذب سرمایه گذاران واقعي صنعت، مجددا به متقلصیان واجد صالحیت واگذار میگردد.  این مسئول 
اظهار داش��ت: متقاضیاني که در موعد مقرر نس��بت به ارائه نقشه ها و اخذ مجوز ساخت و ساز اقدام ننموده و در قطعه 
زمین تحویلي شروع به ساخت و ساز ننمایند و زمین هاي خریداري شده را راکد نگه دارند طبق دستورالعمل شهرکهاي 
صنعتي کشور با آنان برخورد قانوني انجام خواهد شد. قابل ذکر است در راستاي فعال سازي قراردادهاي واگذاری حق 
بهره برداري  طبق برنامه هاي مصوب در سال جاری 4 جلسه برگزار خواهد شد که قرارداد های ناقض تعهدات قراردادی 

در ان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

سازمان فاوای شهرداری رشت برای مقابله با ویروس کرونا به اقدامات 
گسترده و برنامه ریزی شده دست زده است

رشت – مهناز نوبری: هانی عسکری در این زمینه گفت: با توجه به اعالم وضعیت بحرانی در شهر رشت، از ابتدای 
درگیری با شیوع ویروس کرونا در کشور و پیرو دستور شهردار محترم برای اجرای آیین نامه دور کاری و شیفت بندی 
پرس��نل شهرداری، امکان دسترسی کارکنان ش��هرداری رشت به سامانه اتوماسیون اداری شهرداری از منزل، به وسیله 
سازمان فاوا فراهم گردید و این امکان همچنان نیز ادامه دارد.ریاست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری رشت 
با بر شمردن اقداماتی همچون پشتیبانی سخت افزاری و برپاداری سیستمهای کاربران گفت: تهیه فایل پشتیبان از همه 
سامانه های نرم افزاری، پشتیبانی و برپاداری ماشین های مجازی، نگهداری و پشتیبانی از ارتباطات وایرلس شهرداری 
و س��ازمانهای وابسته، پیکربندی و ایجاد دسترسی کاربران برای استفاده از اینترنت و راه اندازی VPN سرور در جهت 
دور کاری کاربران بخشی از خدمات سازمان فاوا به مجموعه مدیریت شهری در زمان بحران کرونا بوده است. عسکری 
افزود: داخل مجموعه سازمان نیز تمهیداتی اتخاذ شد تا در زمان حضور شیفتی کارکنان در محل کار، در جهت رعایت 
پروتکل های بهداشتی امکانات الزم برای ضدعفونی کردن محیط کار در اختیار پرسنل قرار گرفته تا احتمال ابتال به این 
ویروس داخل مجموعه کارکنان نیز به حداقل برسد.وی همچنین راه اندازی سامانه ویدیو کنفرانس شهرداری رشت برای 
برگزاری جلسات اداری به صورت غیر حضوری، پشتیبانی جلسه فوق العاده مجازی شهرداران کالنشهرهای کشور برای 
مقابله با ویروس کرونا، جلس��ه مجازی معاونان برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی کالنشهرها، جلسه مجازی معاونان 
مالی و اقتصادی و نیز رؤسای سازمان فاوا شهرداری کالنشهرهای کشور را، از دیگر اقدامات این سازمان در دوران شیوع 

ویروس کرونا در کشور بیان نمود.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی تشریح کرد: 
عملکرد شرکت گازاستان مرکزی درسال 13۹8 

اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان مرکزی خبر ازبهره مندی 14هزارو428 مش��ترک 
جدید وافزایش 5 درصدی مصرف گاز طبیعی درسال98داد.  محمدرضا سمیعی مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی 
فعالیت گازرس��انی این ش��رکت را در سال 1398 بدین ش��رح توضیح داد:در سال گذشته14 هزارو428مشترک جدید 
در بخش��های مختلف خانگی،تجاری به مش��ترکین این ش��رکت اضافه گردیده اند که از این تعداد9هزارو745مشترک 
درشهرها و4 هزار و۶83مشترک در روستاها جذب شده اند وتعداد مشترکین گاز این شرکت در حال حاضر به5۶7هزار 
و177مش��ترک رسیده اس��ت.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اس��تان مرکزی محمدرضا سمیعی درادامه گفت:در 
حال حاضر صددرصداز جمعیت ش��هری استان مرکزی همچنین98/5۶درصد از جمعیت روستایی استان از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند می باشند و در سال گذشته به 1۶روستا در سطح استان مرکزی گازرسانی صورت گرفته و ساکنین 
آنها از نعمت گاز طبیعی بهره مند ش��ده اند که با این وجود روس��تاهای گاز دار ش��ده در س��طح استان مرکزی از بدو 
تاس��یس این شرکت تا کنون  به993روس��تا رسیده اس��ت ،وی در ادامه افزود:در سال گذشته342کیلومتر شبکه گاز 
و7هزارو۶71علمک گاز درس��طح اس��تان مرکزی نصب و اجرا گردیده اس��ت که با این وجود شبکه گاز درسطح استان 
مرکزی به10هزارو582کیلومتروکل انشعابات گازنصب شده به292هزار و304انشعاب گاز رسیده است.سمیعی در ادامه 
گزارش خود به مصرف گازطبیعی طی س��ال 1398 در س��طح استان مرکزی اشاره نمود ودراین خصوص گفت:در سال 
گذشته شش میلیارد و9۶1میلیون متر مکعب گاز در سطح استان مرکزی دربخشهای مختلف مصرف شده است که از 
این میزان پنج میلیارد و 18میلیون متر مکعب در بخش صنایع و یک میلیارد و943میلیون متر مکعب در بخش خانگی 
،تجاری و حمل ونقل به مصرف رسیده است.که با این وجود درسال 98نسبت به مدت مشابه سال 97بیش از 5درصد 

افزایش مصرف در بخشهای مختلف داشته ایم. 

اجرای 1۷48 طرح هادی، مقاوم سازی بیش از 10 هزار واحد مسکونی 
و … در ۷ سال گذشته در استان بوشهر

بوشـهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اس��تان بوشهر گفت: 10 هزار و 974 واحد مسکونی در استان بوشهر در هفت 
س��ال دولت تدبیر و امید مقاوم س��ازی انجام شده است و در این مدت نیز 38 
میلی��ارد و ۶49 میلیون ریال کمک بالعوض از محل حس��اب 100 امام برای 
تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن محرومان تخصیص یافته است. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر حمید حیدری بریدی اضافه 
کرد: پارس��ال به ازای هر واحد مسکونی روستایی 40 میلیون تومان تسهیالت 
چهار درصد اختصاص یافت که تاکنون ۶0 درصد این اعتبارات تخصیص یافته 
و 2.5میلیارد تومان اعتبار بالعوض برای واحدهای نیمه تمام در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: از سهمیه ابالغی 
2هزار و 500 واحدی در بخش مقاوم س��ازی مس��کن روستایی استان بوشهر سال گذشته هزار و 592 واحد معادل 
۶2 درصد ابالغ ش��ده و از این ش��مار تاکنون عملیات اجرایی هزار و 250 واحد معادل 78 درصد آغاز ش��ده است. 
مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اسالمی استان بوشهر گفت: همچنین در هفت سال دولت تدبیر و امید احداث 700 
واحد مسکونی شهری با 90 میلیارد تومان اعتبار در این استان اجرا شده است. حیدری بریدی یادآور شد: همچنین 
در راستای عمران روستایی در این مدت هزار و 748طرح هادی با 2هزار و 485 میلیارد ریال در روستاهای استان 
بوشهر اجرا شده است. وی بیان کرد: احداث زمین چمن مینی فوتبال در روستاهای 500 نفر جمعیت به باال در 151 
روستا با 270 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی از جمله پروژه های طرح  هادی روستایی استان بوشهر است 
که با اجرای این طرح 181هزار و 200 مترمربع معادل 55 صدم مترمربع به فضای ورزشی روستاهای استان اضافه 
شده است. حیدری بریدی اضافه کرد: با اجرای این پروژه ها مساحت اماکن ورزشی روستاهای استان از 113هزار و 
22۶ مترمربع به 294هزار و 42۶ مترمربع و سرانه ورزشی روستایی نیز با رشد 157 درصدی از 35صدم به 9 صدم 
مترمربع افزایش یافته است. وی ادامه داد: همچنین در این مدت 2۶2 بوستان روستایی امید با 354 میلیارد ریال 
احداث شده است و با اجرای این طرح مساحت پارک ها و فضای سبز روستایی استان از ۶3هزار و 500 مترمربع به ۶0 
هزار و 594 مترمربع افزایش یافته است. مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر احداث 200 زمین والیبال در روستاهای 
400 نفر جمعیت و احداث 1۶2 سینمای روباز در بوستان های روستایی را از دیگر اقدام های عمران روستایی دولت 
دهم و یازدهم عنوان کرد. حیدری بریدی با اش��اره به آس��فالت معابر از محل قیر رایگان گفت: از س��ال 94 تا 97 ، 
3۶4کیلومتر از معابر روس��تایی با ۶۶1میلیاردر یال اعتبار با مش��ارکت دهیاری ها آسفالت شده است. وی ادامه داد: 
همچنین از محل اعتبارات عمرانی مناطق نفت خیز نیز از سال 9۶ تا 98، 389 میلیارد ریال اعتبار تامین شده که 
صرف اجرای بهسازی معابر، پل سازی، دیوار حفاظتی، بوستاها و پیاده رو سازی در مناطق جنوبی استان هزینه شده 
است. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهرگفت: همچنین برای ایمن سازی روستاها در برابر سیل سال 

گذشته 10 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته که در هفت روستا ایمن سازی روستاها انجام شده است.
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تقریبا تمامی افراد با آس��یب های این عادت روبه رو شده اند. اگر دائما کارهای 
خود را به تعویق بیندازید، به مرور زمان به یک عادت تبدیل خواهد ش��د که در 
آن صورت، ترک کردن آن کار بس��یار دش��وار خواهد بود. اگر فردی با بهره وری 
بس��یار باال را در نظر بگیرید، متوجه می ش��وید که به صورت خس��تگی ناپذیری 
روی کار متمرکز ش��ده و هرگز راضی نمی ش��ود که کار خود را به روزهای بعد 
موکول کند. گاهی اوقات این افراد را در ایستگاه های مترو مشاهده می کنید که 
در آن حال��ت هم کار خود را انجام می دهند و می توانند در عرض یک س��اعت، 
کاری را انج��ام دهند که ش��اید ش��ما در طول ی��ک روز کاری بتوانید آن را به 
س��رانجام برسانید. حقیقت این اس��ت که افرادی که بهره وری فوق العاده باالیی 
دارند نیز همانند بس��یاری از ما، با چالش های این عادت روبه رو می ش��وند؛ تنها 
تفاوت آنها این اس��ت که آنها از طریق یک رویکرد حس��اب شده، بر این مشکل 
غلب��ه می کنند. در وهله اول، آنها تش��خیص می دهند که به چه دلیلی کار خود 
را به تعویق می اندازند، سپس استراتژی هایی را تعیین می کنند که قبل از عقب 
انداختن کار، آنها را اعمال می کنند. مردم اغلب به دلیل اینکه اصطالحا حوصله 
انجام کار را ندارند، آن را به زمان دیگری موکول می کنند و نمی توان تنبلی و یا 
بی نظمی را از دالیل اصلی این عادت دانست، اما به یاد داشته باشید که اگر تن 
به این بی حوصلگی ها بدهید، برای همیشه در چرخه موکول کردن کارها گرفتار 
خواهید ش��د. برای مثال، به این نتیجه رس��یده اید که ب��رای کار کردن، روحیه 
مناس��بی ندارید، در نتیجه از کارهای دیگر مثل چک ک��ردن ایمیل ها، مطالعه 
اخب��ار، تمی��ز کردن میز کار، حرف زدن با هم��کاران و ... نیز فاصله می گیرید و 
زمانی به خودتان می آیید که هدر دادن این همه زمان، احساس عذاب وجدان را 
در ش��ما به وجود آورده است، اما به یاد داشته باشید که این عذاب وجدان تنها 
روحیه ش��ما را بدتر می کند و با نزدیک شدن زمان تحویل کار متوجه می شوید 

که احساس شما از روز اول هم بدتر شده است.
عب��ور از عادت مخرب به تعوی��ق انداختن کارها، غلبه بر ای��ن عادت تنها به 
کنترل کردن حال و روحیه بس��تگی دارد. اگر اس��تراتژی های مناسبی را به کار 
بگیری��د، می توانید از آنها برای حف��ظ روحیه الزم برای انجام دادن کار بهره مند 
ش��وید. اس��تراتژی هایی ک��ه در ادامه می خوانی��د، بدین منظور به ش��ما کمک 

می کنند.
1. دلیل تکرار این عادت را پیدا کنید

زمانی که روحیه الزم برای کار کردن را ندارید، باعث بروز این عادت می شوید 
که به ش��ما می گوید باید کمی اس��تراحت کنید و یا چیزی بخورید. ش��اید هم 
نکات پیچیده تری را در گوش شما زمزمه می کند، مثل اینکه شما بار مسئولیت 
تمامی تیم را به عهده دارید و یا اینکه از ش��غل خود ناراضی هستید. هر چیزی 
که باش��د، باید به جای تن دادن به این عادت، دلیل بروز آن را در خودتان جویا 

ش��وید. پاس��خ به همین س��وال می تواند مهم ترین گام در جهت ایجاد بهره وری 
در کار باشد.

2. موانع خود را حذف کنید
آغاز کردن کار را در اولویت قرار دهید، لحظاتی را به این فکر کنید که چه موانعی 
ممکن اس��ت که بر سر راه شما ظاهر شوند؛ س��پس برنامه ای را طرح ریزی کرده و 
از عدم بروز آن اطمینان حاصل کنید. برای مثال، دس��تورالعمل یکی از وظایف در 
اینباکس ایمیل ش��ما قرار دارد، اگر هیچ کاری را در قبال آن انجام ندهید، بارها و 
بارها مجبور می شوید که به اینباکس برگردید و نگاهی دوباره به آن داشته باشید؛ در 
این صورت نیز ایمیل های جدیدتر موجب حواسپرتی شما می شوند بنابراین برنامه 
مدیریتی ش��ما باید به گونه ای طرح ریزی ش��ود که برای مثال، دستورالعمل ها را از 
اینباکس خارج کرده و آنها را به کار بگیرید. اگر قبل از بروز این مشکالت برای آن 
برنامه ری��زی کنید، می توانید تمرکز خ��ود را حفظ کرده و از موکول کردن کارها به 
زمان دیگر جلوگیری کنید. فراموش نکنید که به دست آوردن تمرکز دوباره از حفظ 

آن دشوارتر است.
3. فرقی نمی  کند که چه کاری باشد، با تمام وجود به آن بپردازید

گاهی اوقات، ش��روع کردن کار بس��یار دشوار می ش��ود، حتی اگر کاری باشد 
که حقیقتا عاش��ق آن هستید. ساعت ها به یک لغت خیره می شوید، بدون اینکه 
معنی آن را درک کنید، چراکه در حقیقت ذهن ش��ما در یک زمس��تان س��رد، 
کنار آتش نزدیک دریا به سر می برد. برداشتن گام اول بسیار دشوار است، اما به 
محض اینکه اقدام کنید، روحیه ش��ما به صورت چش��مگیری بهبود می یابد. اگر 
دائما به این فکر کنید که ش��روع کردن کار تا چه اندازه دش��وار و خسته کننده 
است، در واقع تمایل خود را برای آن از بین می برید، اما اگر با تمام وجود درگیر 
کار جدید شوید، روحیه شما نیز به سرعت پیشرفت کرده که در نهایت به تمرکز 

روی کار منجر می شود.
4. پروژه را به بخش های کوچک تر تقسیم کنید

اف��راد اغلب به دلیل حجم زیاد پروژه ها آن را به تعویق می اندازند. برای اینکه 
واهمه آن را کمتر کنید، می توانید آن را به بخش های کوچک تر تقس��یم کنید. 
قس��مت های کوچک تر پروژه را پیدا کنید که به س��رعت و به آسانی قابل انجام 
است. برای مثال، نوشتن یک پروپوزال می تواند 10 ساعت از زمان پرفشار را به 
ش��ما تحمیل کند، اما شما می توانید در عرض 15 دقیقه یک مقدمه بنویسید و 
لیستی از چیزهایی که باید تحویل دهید را در عرض 10 دقیقه تهیه کنید. قبل 
از اینکه متوجه شوید، این کارهای کوچک در پروژه انجام شده و حجم زیاد آن، 

شما را دچار اضطراب نمی کند.
5. کار خود را در یک محیط مناسب انجام دهید

حت��ی اگر تمام��ی مراحل را به خوبی انجام دهی��د، کار کردن در یک محیط 

نامناس��ب باعث می شود که تس��لیم این عادت مخرب شوید. این بدان معناست 
که برای مثال از تلویزیون، لوازم الکترونیکی، دوس��تان و مکان های شلوغ فاصله 
بگیرید. البته این روش برای تمامی افراد کارآمد نخواهد بود، اما با کار کردن در 

یک شرایط مناسب، می توانید از نظم یک عادت بسازید.
6. از موفقیت های کوچک لذت ببرید

حذف کردن یک کار از لیس��ت کارهای روزانه، بس��یار لذت بخش است. برای 
اینکه از موکول کردن کارها به زمان دیگر جلوگیری کنید، باید با پیگیری دقیق 
پروس��ه، این احساس را تجربه کنید. موفقیت های کوچک، گیرنده  های آندروژن 
جدی��دی را در نواح��ی از مغز تولید می کند که وظیف��ه پاداش و ایجاد انگیزه را 
به عهده دارد. افزایش میزان گیرنده های آندروژن، تاثیر هورمون تستوسترون را 
افزایش می دهد که در نهایت به افزایش اعتماد به نفس و اش��تیاق برای روبه رو 
ش��دن با چالش های بیش��تر منجر می شود. این کار شما را ش��عله ور کرده و به 
حرکت رو به جلو سوق می دهد. گاهی اوقات، انجام دادن کارهای کوچک موجود 
در لیس��ت کارهای روزانه، دقیقا همان چیزی اس��ت که برای ایجاد قدرت روانی 
موردنیاز برای مقابله با چیزهای بزرگ تر به آن نیاز دارید. به یاد داشته باشید که 
موض��وع انجام دادن کارهای کوچک و اجتناب از کارهای بزرگ تر نیس��ت، بلکه 
قرار دادن وظایف کوچک تر در لیست برای ایجاد اعتماد به نفس و روحیه است.

۷. واقع بین باشید
تعیین اهداف غیرواقع بینانه در برنامه ریزی روزانه، یکی از بزرگ ترین مسائلی 
است که به عدم تمایل و تسلیم شدن به روحیه منفی منجر می شود و در نهایت 
ش��ما را وادار می کن��د که کار را ب��ه زمان دیگری موکول کنی��د. تعیین اهداف 
دس��ت یافتنی و واقعی، همه چیز را مثبت می کند که باعث حفظ روحیه مثبت 

برای کار می شود.
8. حرف هایی که به خودتان می زنید را تحت کنترل داشته 

باشید
اگر به خودتان بگویید »قرار نیس��ت که کارم را به تعویق بیندازم« و یا »کارم 
را به زمان دیگری موکول نخواهم کرد« تقریبا باعث می شود که این کار را انجام 
دهید. یک مطالعه قدیمی وجود دارد که در آن به ش��رکت کننده ها گفته ش��د 
که درباره خرس س��فید فکر نکنند. مشخص شد که تقریبا بعید است که درباره 
چیزی که خودتان را از آن منع کرده اید، فکر نکنید چرا که ذهن شما، به سمت 
چیزی کش��یده می ش��ود که آن را از فکر کردن منع کرده اید. برای جلوگیری از 
ای��ن کار باید توجه خود را ب��ه طور کامل روی موارد کامال متفاوت و مثبت قرار 
دهی��د. به ج��ای اینکه به خودت��ان بگویید که کارتان را به زم��ان دیگر موکول 
نمی کنید، به چیزهایی که توانایی انجام آن را دارید و احس��اس خوب بعد از آن 
فکر کنید. بدین ترتیب، مغز شما روی کاری که باید انجام شود، ثابت می شود.

۹. کمالگرا نباشید
بیش��تر نویس��نده ها، س��اعت های طوالنی را برای ش��خصیت پردازی و تعیین 
پس زمینه ه��ا اختصاص می دهند، کاغذهای زیادی را س��یاه می کنند و می دانند 
ک��ه هیچ کدام را در کتاب خود قرار نخواهند داد. آنها این کار را انجام می دهند 
چ��را ک��ه به خوبی می دانند ایده ها برای پیش��رفت و بهبود به زم��ان نیاز دارند. 
زمانی که باید کار را ش��روع کنیم، سرد می ش��ویم چراکه می دانیم ایده های مان 
کامل و بی نقص نیس��تند و این احتمال وج��ود دارد که محصول نهایی ما، اصال 
مفید و کارآمد نباش��د، اما چطور می توان بدون به کار انداختن ایده ها، محصول 
فوق الع��اده ای را تولید ک��رد؟ جودی پیکولت نویس��نده، اهمیت خ��ودداری از 
کمالگرای��ی را به خوبی توضیح داده اس��ت: »ش��ما می توانید یک نوش��ته بد را 

ویرایش کنید، اما توانایی ویرایش یک صفحه سفید را ندارید.«
10. روی نتایج متمرکز شوید

احتماال شما هم از مراجعه به دندان پزشک لذت نمی برید؛ افراد بسیاری وجود 
دارند که در این احس��اس با ش��ما ش��ریک هس��تند. پس به چه دلیلی به آنها 
مراجعه می کنید؟ چرا که به نتیجه آن اهمیت می دهید. دندان پزش��ک به خوبی 
می تواند س��المت دندان و لثه های شما را تامین کند. شما نیز به خوبی می دانید 
که پروس��ه  ترمیم دندان ها، ارزش درد کش��یدن را دارد. همین مس��ئله روانی 
در وظایف چالش برانگیز نیز صادق اس��ت. ش��اید در مراحل اولیه، تمایلی به آن 
نداشته باشید، اما سعی کنید که روی این مسئله متمرکز نشوید. تنها به نتیجه 
نهایی و احس��اس خوب ناش��ی از آن فکر کنید، به این فکر کنید که انجام دادن 
کار در آخری��ن لحظات می تواند اس��ترس زیادی را به ش��ما تحمیل کند، بدین 

ترتیب بهترین تالش خود را به کار می گیرید.
11. خودتان را ببخشید

زمانی که کارها را به  دقایق آخر موکول کرده و استرس وحشتناکی را تجربه 
می کنید، باید بدانید که سرزنش کردن خودتان هم هیچ فایده ای نخواهد داشت. 
شاید فکر کنید که تنبیه کردن خودتان باعث می شود که در آینده، تمامی کارها 
را سر موقع انجام دهید و وظایف امروز را به فردا نمی اندازید اما در حقیقت، تاثیر 
معکوس آن را ش��اهد خواهید بود. س��رزنش کردن خود، دقیقا شما را به چرخه 

ناامیدکننده به تعویق انداختن کارها می اندازد.
سخن آخر

یکی از روش های مقابله با این عادت غلط این اس��ت که بدانید ریش��ه آن در 
احساس��ات نهفته اس��ت. استراتژی های باال به ش��ما کمک می کند که از چرخه 
نابودی این عادت خارج شوید؛ عالوه بر این، مسیر جدیدی را به سمت بهره وری 

باالتر به شما نشان خواهد داد.
Entrepreneur/ucan :منبع 

کار امروز را به فردا موکول نکنید؛ چطور می توان بر این عادت بد غلبه کرد؟
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معاون دفتر توسعه کسب وکار بین الملل مرکز تعامالت بین المللی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بس��یاری از نظریه پردازان که به بررس��ی تأثیر ابزارهای ترکیبی 
بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها می پردازند  به وضوح این نظر 
را دارند که ترکیب و کنترل مناس��ب ابزارهای کلیدی بازاریابی در 
بهبود عملکرد تجاری ش��رکت هایی که متمرکز برای ورود به بازار 

خارجی هستند، مسئله مهمی است.
ای��ن نکته از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت ک��ه با هدف بهبود 
کارای��ی صادرات موث��ر در بازاره��ای خارجی از هر اب��زار به طور 
جداگان��ه و با ه��دف بهبود عملکرد صادرات ب��ه نحو مطلوب بهره 
گرفته شود. این مس��ئله به خاطر فقدان اطالعات کافی از کیفیت 
و کمیت اطالع��ات بازارهای هدف، نیازمند پای��ش موثر و ارتقای 

روش ها است.
این بدان معناس��ت که برای دستیابی به موفقیت تجاری در بازار 
خارجی، الزم است از قبل تحقیق خوبی انجام شود و اطالعاتی در 
مورد بازار مش��خصی که ش��رکت در آن تصمیم گیری می کند، به 
دست آید. تنها براساس تحقیقات کیفی قبلی در بازار خارجی، هر 
س��ازمان مستقر در صادرات قادر به ایجاد ترکیبی خوب و سودآور 

از ابزارهای ترکیبی بازاریابی است.
 بازاریابی بین المللی

در هن��گام بازاریاب��ی بین المللی، باید بین تج��ارت بین المللی و 
بازاریاب��ی بین المللی تمایز قائل ش��وید. یعنی تج��ارت بین المللی 
به معنای کالس��یک تج��ارت خارجی اس��ت؛ یعن��ی مجموعه  ای 
از فعالیت ه��ای مرب��وط به مبادله کاال بین کش��ورها مانند فروش، 

قیمت گذاری، مشکالت توزیع فیزیکی، تبلیغات و روابط عمومی.
از ط��رف دیگ��ر، بازاریاب��ی بین المللی ه��م تحقیق ب��ازار و هم 
تحقیق��ات بازاریاب��ی در بازار خارج��ی را دربر می گی��رد که قطعا 
پیچیده تر است. تنها پس از تحقیقات و اطالعات بازاریابی که قبال 
انجام ش��ده می توان برنامه ریزی و توس��عه محصول را برای چنین 

بازاری در نظر گرفت.
در مرحله بعد، باید یک سیاست قیمت گذاری تعریف شود که به 
موازات برنامه کامل فعالیت ه��ای بازاریابی، منجر به تعیین قیمت 
مش��خص در بازار هدف ش��ود که مطمئنا یکی از موارد مهم برای 
بازار بین المللی است. در اصل، تجارت بین الملل یا تجارت خارجی 
غالبا از اکتش��اف قبلی در زمینه بین الملل، یعنی محیطی که برای 
ورود به بازار خارجی اس��تفاده می ش��ود، غفل��ت می کند. از طرف 
دیگر، بازاریابی بین المللی فقط ب��ر تحقیقات قبلی بازاریابی اصرار 

دارد تا عدم قطعیت ظاهر بازار را کاهش دهد.
می ت��وان نتیجه گرفت که تجارت بین المللی از نظر مفهومی یک 
اصطالح گس��ترده تر از بازاریابی بین المللی است. دلیل این واقعیت 
در این مس��ئله نهفته اس��ت که تج��ارت بین المللی ش��امل کلیه 
عملکردهای تجاری )تولید، امور مالی، پرس��نل( است در حالی که 
بازاریابی بین المللی متمرکز اس��ت بر متغیرهای ابزارهای ترکیبی 

بازاریابی.
تأثی��ر اصلی در تج��ارت بین الملل��ی مدیری��ت ابزارهای محیط 
بین المللی اس��ت؛ یعنی آزمایش، طبقه بندی، اندازه گیری و نظارت 
ب��ر ارتب��اط نفوذ. در یک ش��رکت ب��ا محوریت بین الملل��ی، کلیه 

کارکردهای تجاری دارای ابعاد بین المللی است.
در اص��ل، بازاریابی به عنوان یک کارک��رد تجاری وظیفه دارد تا 
به طور مداوم منابع ش��رکت را در دس��تیابی به اهداف شرکت در 
رابطه با ظاهر آن در بازار بین المللی تطبیق دهد. با انجام این کار، 
رش��د و توسعه کسب وکارها دائما در تالش برای گسترش و خروج 
از مرزهای ملی هر کشور است. با این حال، آنچه که در هر شرکت 
در بازار داخلی و خارجی عملکردی مشترک دارد، تمایل مداوم به 
سود است. تحقق این هدف از بنگاه اقتصادی به معنای پاسخگویی 
به نیازهای مصرف کنندگان اس��ت. اینجاست که پیوند اساسی بین 

بازاریابی بین المللی و تجارت بین المللی نهفته است.

در ی��ک تعری��ف س��اده بازاریاب��ی بین المللی ی��ک جهت گیری 
اس��تراتژیک، ایجاد ابزار و تحقق موثر فعالیت ه��ای بازاریابی برای 
موفقیت نهادهای تجاری است، ادغام کافی در محیط بین المللی از 

محلی تا سطح جهانی.
امروزه س��ازمان ها ب��ه دالیل مختل��ف ناگزیر به انج��ام تجارت 
و حضور در بازار بین المللی ش��ده اند که ناش��ی از تغییراتی اس��ت 
که ریش��ه در تجارت مدرن دارد. این تغییرات متعدد هس��تند که 
برخی از موارد قابل توجه آن عبارتند از: بین المللی ش��دن اقتصاد 
جهان��ی، بزرگ ترین صادرکننده جه��ان و در عین حال واردکننده 
ایاالت متحده است، رشد اقتصادهای جهانی )چین، روسیه، هند(، 
بدهکاری کش��ورهای کوچ��ک و توس��عه نیافته، تهاترهای تجاری، 
س��لطه جهانی نش��ان های تجاری در دنیای الکترونیک، اتومبیل، 
صنایع غذایی، ورود دشوار شرکت ها و شرکت های جدید به بازار و 

رشد سهم تجارت اینترنتی در کل تجارت جهانی.
 محیط بین المللی و بازاریابی شرکت  های صادراتی

هر ش��رکتی ک��ه قصد دارد حضور خ��ود را در ب��ازار بین المللی 
گس��ترش دهد، باید عوام��ل مرتبط با محیط در ب��ازار خارجی را 
کامال درک کند، زیرا آنها اساس��ا با شرایط محیطی حاکم بر کشور 
مبدأ متفاوت هس��تند. به همین دلیل اس��ت که شما از تعدادی از 
تکنیک ه��ای تحقیق در بازار خارجی اس��تفاده می کنید و یکی از 
آنها تجزیه و تحلیل PEST است که به تحلیل سیاسی، اقتصادی، 

جامعه شناختی و فناوری می پردازد.
نتایج ش��اخص رقاب��ت جهان��ی اطالعاتی را فراه��م می کند که 
رهب��ران بخش های دولتی و خصوصی این امکان را می دهند تا در 
دوره چه��ارم انقالب صنعت��ی، راهبردهای خود را بهتر درک کرده 

و شکل دهند.
تجزیه و تحلیل PEST از محیط بین المللی شامل موارد مختلفی 
مانند محیط سیاسی: ثبات، قانون، تشویق سرمایه گذاری خارجی، 
قانون گذاری، محیط اقتصادی: س��طح تولید ناخالص داخلی، تورم، 
بیکاری، ریس��ک ارزی، سیس��تم مالیاتی، محیط جامعه شناختی: 
جمعیت، زبان و دین، تحصیالت، برابری جنسیتی، محیط فناوری: 
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، در دسترس بودن و تنوع منابع 

.NTT انرژی، توسعه
ه��ر محیط تجاری و بین المللی، تاثیر تعیین کننده ای بر عملکرد 
تجاری ش��رکت ها دارد. یعنی، هر اقتصاد مل��ی با اقدامات خود به 
دنب��ال ایجاد یک فضای تجاری اس��ت که در آن تقدم بیش��تر به 
ش��رکت های داخلی داده می ش��ود. با این حال، همان اقتصادهای 
مل��ی برای افزای��ش فعالیت تولید، اقتصاد سیس��تم باز را به همان 

اندازه برای شرکت های خارجی نیز مهم می دانند.
در ه��ر صورت، ش��رایط محیط سیاس��ی، اقتص��ادی، فناوری و 
جامعه شناس��ی برای هر بازار در کشورهای موردنظر کامال متفاوت 
است. قدرت اصلی ش��رکت در نزدیک شدن به بازار خارجی دقیقا 
بازاریاب��ی و تحقیقات بازاریابی در م��ورد کلیه مؤلفه های محیطی 
فوق اس��ت. بخش بازاریابی جایگاه قابل توجهی را در توسعه کسب 
و کاره��ا به خود اختصاص داده اس��ت و مدی��ران بازاریابی باید در 
نزدیک ش��دن و مشارکت ش��رکت ها در بازار خارجی حرفی برای 

گفتن داشته باشند.
ب��رای موفقیت در بازار خارجی، مدی��ران بازاریابی باید ابزارهای 
ترکیب��ی بازاریابی خود را مطاب��ق با نیازهای خاص ب��ازار تنظیم 
کنند. در اینجا مهم اس��ت که به خود یادآوری کنیم که »بازاریابی 
چرخه ه��ای خ��ود را طی کرده اس��ت اع��م از تولید ب��ازار محور 
محصوالت، س��پس تحلیل رفتار مصرف کنن��دگان و امروز می توان 
گفت ما در زمانی زندگی می کنیم که بازاریابی از ابتدا تا پایان یک 

فرآیند تولید را در دل خود جای داده است.
از آنج��ا که ابزارهای ترکیبی بازاریاب��ی تأثیر تعیین کننده ای در 
ش��اخص های رشد و توسعه شرکت های صادرکننده دارند، بنابراین 
ویژگی ه��ای اصلی ابزارهای ترکیبی بازاریابی مورد تجزیه و تحلیل 

قرار می  گیرد ابزارهایی مانند محصول، قیمت، تبلیغ و توزیع و تاثیر 
آنها بر وضعیت اقتصادی شرکت های صادرات محور.

در خالل ایجاد ظاهری بین المللی، مس��لم اس��ت که برنامه ریزی 
تولی��د جایگاه مهمی را ایف��ا می کند و به ویژه برای محصوالتی که 
برای دستیابی به موفقیت کلیدی عملکرد در بازار بین المللی روی 
آنها برنامه ریزی ویژه شده است. به طور خاص، تئوری نشان داده و 
در واقعیت نیز تأیید شده است که یک محصول بد یا قیمت پایین 
کافی، مورد اقبال خریداران واقع نمی ش��ود. این بدان معناست که 
برای اطمینان از حضور بین المللی با محصوالتی با چنین کیفیتی، 
می ت��وان کیفیت محص��ول را با مس��ئولیت پذیری نزدیک کرد که 
بتواند از وفاداری مش��تری به عنوان اصلی ترین ویژگی های رقابت 

پایدار اقتصادی برخوردار شود.
هن��گام طراحی ی��ک برنامه تولی��د، باید به عناص��ری از جمله 
استانداردس��ازی، تغییر و محصوالت نوآوران��ه برای هر بازار خاص 

مورد توجه قرار گیرد.
این جمله مش��هور اس��ت که »از بی��ن کلیه ابزاره��ای ترکیبی 
بازاریاب��ی، فق��ط قیمت درآم��د ایجاد می کند، در حالی که س��ایر 
ابزارها فقط هزینه تولید می کنند.« اگر س��ازمانی قصد دستیابی به 
قیمت رقابتی دارد، می تواند با پایین آوردن قیمت محصوالت خود 

این کار را انجام دهد.
با این حال، این سؤال مطرح است که این شکل رقابت پذیر کردن 
محصوالت شرکت تا چه حد می تواند مورد استفاده قرار گیرد بدون 
اینکه ش��رکت را به مخاطره بیندازد. به عنوان مثال توزیع فیزیکی 
ب��ه عنوان یک ابزار بازاریابی وظیفه دارد محصوالت س��ازمان را به 

مصرف کنندگان نهایی نزدیک کند.
عملکرد توزیع هنگام حضور در بازار خارجی بس��یار مهم اس��ت. 
مش��کلی که در اینجا مطرح می ش��ود مربوط به کانال های توزیع و 
ت��دارکات بازاریابی به عنوان آخرین منطقه ای اس��ت که هنوز هم 
می توان با هزینه ه��ا و با افزایش درآمد حاصل از هزینه های توزیع 

کمتر، کاری را انجام داد.
تبلیغ��ات ب��ه عن��وان راهی ب��رای برق��راری ارتباط تج��اری با 
مصرف کنن��دگان در هر بازار خارجی باید ب��ا در نظر گرفتن کلیه 
خصوصیات و تفاوت های مهم مربوط به زبان، دین، مذهب، س��طح 
تحصی��الت جمعیت و ش��کل ظاه��ری و ارتباط با ب��ازار داخلی و 
س��ایر ابزارهای مرتبط با تبلیغات محصول متفاوت باش��د. مطمئنا 
تبلیغات ابزاری بس��یار انعطاف پذیر و با هدف آگاه سازی خریداران 
و مصرف کنندگان بالقوه در م��ورد ویژگی های اصلی یک محصول 

است.
هن��گام ایج��اد ظواهر بازاریابی، الزم اس��ت که ش��رکت با دقت 
به ابزاره��ای آمیخته بازاریابی نزدیک ش��ود و ایجاد چنین برنامه 
بازاریاب��ی باع��ث جل��ب توج��ه، تحریک خری��د و رف��ع نیازهای 

مصرف کنندگان در بازار خارجی می شود.
به معن��ای اجتماعی )اقتصادی و تاریخی(، تمدن ها به دلیل نیاز 
مردم به تجارت برای سود و کسب منفعت به وجود آمده اند. کسب 
و کار موفقیت آمیز در بازار هر س��ازمان مس��تقر در خارج از کشور، 
ص��رف نظر از اندازه آن، حاکی از دس��تیابی به نتایجی اس��ت که 

درصد سهم بازار، حجم و رشد فروش و سود را نشان می دهد.
دفتر توس��عه کس��ب وکار بین الملل��ی معاونت علم��ی و فناوری 

ریاس��ت جمهوری برنامه های ویژه ای برای حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان و خالق در حوزه بازاریابی طراحی کرده است که جهت 
کس��ب اطالعات بیشتر و مشاوره در این خصوص می توانید با تلفن 
4118۶ داخلی 5205 تماس گفته و یا از طریق ارس��ال پیامک به 

09211877043 منتظر تماس متخصصین باشید.
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بررسی وضعیت صنعت امالک و راهکارهای پیش رو
آینده صنعت امالک در دوران کرونا

ش��رایط کش��ورها در سراسر دنیا شباهت بس��یار زیادی به هم دارد. اغلب آنها مانند انگلس��تان در حالت اضطراری 
و نوع��ی قرنطین��ه قرار دارند. این امر چالش های بس��یاری زیادی برای کس��ب و کارهای مختلف ایجاد کرده اس��ت. 
نگرانی کارآفرینان، س��رمایه گذارها و صاحبان کس��ب و کار در ش��رایط کنونی امری طبیعی تلقی می شود. بسیاری از 
کارش��ناس های بهداش��ت ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی تا پایان س��ال را متذکر شده اند، با این حال وضعیت 
دنیای کسب و کار نیز دست کم تا پایان سال جاری تغییر عجیبی نخواهد کرد. میزان صدمه کسب و کارها از وضعیت 
کنونی متفاوت اس��ت. به عنوان مثال، صنعت امالک در طول بحران کرونا ضربه های بس��یار زیادی دیده است. این امر 
با کاهش تمایل مردم برای جابه جایی در ش��رایط کنونی و همچنین ممانعت صاحبان امالک برای حضور مشتریان در 
خانه شان تشدید شده است. شاید صنعت امالک تا به حال دچار چنین بحران عجیبی نشده بود بنابراین بررسی دقیق 

این مسئله اهمیت فراوانی خواهد داشت. 
بازار مسکن و امالک انگلستان در ابتدای شیوع ویروس کرونا جلوه بسیار قدرتمندی داشت. این امر عالوه بر پویایی 
اقتصادی به دلیل حضور بنگاه های امالکی مختلف و رقابت شدید میان آنها نیز بود. به این ترتیب مشتریان برای خرید 
خانه گزینه های بس��یار زیادی در اختیار داش��تند. بی تردید کمتر کارآفرین یا حتی سیاستمداری بروز چنین بیماری 
واگیرداری را پیش بینی می کرد. این امر وضعیت تمام کس��ب و کارها در سراس��ر دنیا را به خطر انداخته اس��ت. بازار 
مس��کن در نقاط مختلف دنیا رکود عجیبی را پش��ت سر می گذارد. این امر شرایط را برای صاحبان کسب و کار در این 

حوزه به شدت دشوار کرده است. 
شمار بسیار زیادی از کسب و کارها در طول دوران اوج کرونا به سوی استفاده از شیوه های تازه برای مدیریت کسب 
و کار رفته اند. صنعت امالک نیز از این قاعده مستثنی نیست. ما در ادامه مقاله کنونی به بررسی آینده این صنعت در 

ادامه سال جاری و نوآوری های صاحبان کسب و کار امالک برای برون رفت از رکود کنونی خواهیم پرداخت. 
مردم هنوز هم عالقه مند به جابه جایی هستند

پیش بینی امور در ش��رایط ناپایدار مانند ش��یوع ویروس کرونا بسیار دشوار اس��ت. خبر خوش در این میان ارزیابی 
مثبت بسیاری از کارشناس های امالک از آینده این صنعت است. بر این اساس شیوع ویروس کرونا فقط در ابتدا تاثیر 
عمیقی بر روی کاهش معامالت داشته است. مردم هنوز هم نیازمند جابه جایی و یافتن خانه های تازه هستند. این امر 
برای اجاره نشین ها اهمیت بیشتری دارد. وقتی قرارداد خانه پایان می پذیرد، بسیاری از افراد عالقه مند به اجاره خانه ای 
تازه خواهند بود.  ش��رایط کنونی اسباب کش��ی و یافتن خانه تازه را دش��وار خواهد کرد، اما آن را غیرممکن نمی سازد. 
آینده صنعت امالک تا پایان س��ال جاری رش��د فوق العاده ای نخواهد داش��ت، با این حال از وضعیت رکود دائمی نیز 
فاصله خواهد گرفت. جهش اصلی در این حوزه پس از کنترل موثر ویروس مش��اهده خواهد شد.  پیتر وترول، صاحب 
بنگاه امالک میفیر، بر روی شرایط دشوار تمام افراد درگیر در صنعت امالک تاکید دارد. در واقع این وضعیت مشاوران 
امالک، خریداران و فروش��ندگان را به یک میزان تحت تاثیر قرار داده اس��ت. بدون تردید اقتصاد جهانی در ش��رایط 
کنونی تحت ش��رایط دش��واری قرار دارد، با این حال ما باید به آینده امیدوار باشیم. در غیر این صورت وضعیت کنونی 
از این هم بدتر خواهد ش��د.   اکنون اغلب مردم در خانه های ش��ان هستند. میزان مراجعه آنها به مکان های عمومی به 
حداقل رسیده است. شاید کمتر کسی در این شرایط صحبت از توسعه بازار مسکن کند، با این حال هنوز هم شرایط 
مناس��ب برای بهبودی از بازار وجود دارد. همانطور که اش��اره شد، هدف ما بیان جهش فوق العاده در این عرصه نیست. 
نکته مهم در اینجا امکان اس��تفاده از فناوری های نوین برای بهبود ش��رایط کنونی اس��ت. این امر ما را به سوی بخش 

بعدی مقاله راهنمایی خواهد کرد.
افزایش بازدید مجازی از خانه ها

دولت های مختلف در سراس��ر دنیا قوانین س��فت و س��ختی برای کاهش تردد در فضاهای عمومی در نظر گرفته اند. 
همچنین توصیه های پزشکی و بهداشتی متعددی نیز بیان می شود. حفظ فاصله اجتماعی با دیگران برای حضور در هر 
مکان عمومی ضروری است، با این حساب بازدید از خانه ها و امالک مختلف برای معامله بسیار دشوار خواهد بود. نکته 
مهم در این میان امکان استفاده از فناوری های نوین برای کاهش ریسک های بازدید از خانه هاست. همین امر بازدید از 
امالک به صورت مجازی را افزایش داده است. این امر از یکسو به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی و از سوی دیگر 
سهولت در بازدید خانه ها مدنظر قرار گرفته است. بنگاه های امالک بزرگ به طور گسترده ای در حال سرمایه گذاری در 
این حوزه هس��تند. اگر ش��ما نیز در این عرصه فعالیت دارید، باید به سرعت نسبت به راه اندازی سامانه بازدید مجازی 
از امالک اقدام کنید. به این ترتیب حتی ادامه ش��رایط کنونی تا پایان س��ال نیز برای ش��ما دشواری چندانی به همراه 
نخواهد داشت.  بی تردید بازدید مجازی از امالک جایگزین بازدید حضوری نخواهد شد، با این حال در شرایط کنونی 
بهتری��ن راهکار همین امر خواهد بود. مزیت اصلی اس��تفاده از ش��یوه موردنظر امکام کاه��ش اتالف وقت برای بازدید 
حضوری از تمام خانه های مدنظر مش��تریان اس��ت. همچنین دیگر نیازی به همراهی نماینده بنگاه امالک نخواهد بود. 
بس��یاری از خانواده ها این شیوه را برای صرفه جویی در زمان و هزینه های شان ترجیح می دهند بنابراین بازدید مجازی 

از خانه ها به زودی بدل به ترندی جذاب خواهد شد. 
انتظار برای تابستانی آرام

اگرچه در طول تابس��تان پیش روی بس��یاری از قوانین مربوط به فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه کاهش خواهد 
یافت، اما این به معنای جهش سریع اقتصادی نیست. شرایط دنیا هنوز هم در حالت حاد قرار دارد. همه کشورها انتظار 
موج های بعدی ویروس کرونا را دارند بنابراین کاهش س��ختگیری ها و فعالیت دوباره کس��ب و کارها به آرامی صورت 
خواهد گرفت.  بسیاری از شرکت ها در شرایط کنونی اقدام به تعدیل نیرو کرده اند بنابراین تقاضا برای کارهای فصلی 
و موقت در شرایط کنونی به شدت افزایش خواهد یافت. این امر در تابستان نیازمند مدیریت اقتصادی بسیار محکمی 
خواهد بود. در غیر این صورت ش��رایط اقتصادی از این هم بدتر می ش��ود.  کاهش فعالیت بنگاه های امالک تاثیر قابل 
توجهی بر روی قیمت نیز دارد. بر اساس پیش بینی موسسه Property Investor Today در تابستان بازار امالک 
کاهش قیمت 3درصدی را تجربه خواهد کرد بنابراین ش��رایط برای انجام معامالت در پایان تابس��تان بهتر خواهد شد. 

این امر به دلیل افزایش نسبی انگیزه مردم برای خرید در شرایط کاهش هزینه ها خواهد بود. 
تاثیر شرایط پیش رو برای سرمایه گذارها

با حضور ویروس کرونا ش��رایط فعالیت برای کسب و کارها دشوار خواهد بود. وضعیت کنونی دست کم برای سه ماه 
آینده تغییر نخواهد کرد. فرارس��یدن تابستان نیز شرایط را به طور قابل مالحظه ای تغییر نمی دهد، با این حال نیاز به 
ایجاد تغییر در ش��رایط کنونی برای تمام کسب و کارها قابل مشاهده است. وضعیت بازار سرمایه گذاری نیز در شرایط 
کنونی افق مشخصی ندارد. بسیاری از سرمایه گذارها در طول ماه های اخیر با ضررهای هنگفت مواجه بوده اند. این امر 
میزان احتیاط برای س��رمایه گذاری را بیشتر کرده است. خوشبختانه بسیاری از دولت ها در سراسر دنیا در تالش برای 
ارائه وا م های جبرانی به کسب و کارها هستند بنابراین در افقی طوالنی تا کریسمس آینده وضعیت بازار به ثبات نسبی 
خواهد رسید. این امر بیش از همه برای سرمایه گذارها مناسب خواهد بود. به این ترتیب امنیت بازار و سرمایه موجب 

جهش هرچند آهسته برای بازگشت به شرایط عادی کسب و کار را فراهم می سازد. 
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اغلب اوقات ما مجبور به انجام کارهایی هس��تیم که هیچ عالقه  
و رغبتی به آنها نداریم. اگر با چنین ش��رایطی رو به رو می ش��وید 
ب��ا انجام کارهایی می توانید در خود انگیزه ایجاد کنید و آن کار را 

برای خود لذت بخش کنید. 
خودتان را در دو س��ناریوی مختلف تصور کنید. در س��ناریوی 
اول هیچ انگیزه ای برای انجام کاری ندارید. در سناریوی دوم برای 
انجام همان  کار سرش��ار از انگیزه هس��تید. آی��ا تفاوتی در این دو 
س��ناریو در هنگام انج��ام این عمل وجود دارد؟ در کدام س��ناریو 
کار را س��ریع تر به پایان می رس��انید؟ کیفیت انج��ام کار در کدام 
بهتر اس��ت؟ در سناریوی یک بهتر اس��ت یا دو؟ آیا انجام کار در 
سناریویی برای ش��ما لذت بخش است؟ در کدام سناریو کارتان را 
به تعویق می اندازید؟ در س��ناریوی یک بیش��تر احساس رضایت 
می کنید یا س��ناریوی دو؟ در بلندمدت، کدام یک از این سناریوها 

نتیجه نهایی خود را به دنبال خواهد داشت؟
با پاسخ دادن به این سؤال ها، واضح است که انگیزه  زیاد مزایای 

بسیاری نیز دارد.
 آیا عالی نیس��ت که انگیزه زیادی برای همه چیز داشته باشیم 

و همه مزایای آن را به دست آوریم؟
 در ادام��ه ب��ه معرف��ی پنج راه آس��ان ب��رای افزای��ش انگیزه 

می پردازیم.
1. تصویری رنگی در ذهن خود تشکیل دهید

ب��ه کار و یا عملی فکر کنید که برای انج��ام آن هیچ انگیزه ای 
ندارید. یک تصویر ذهنی از انجام آن عمل در ذهن خود بس��ازید. 
اکنون این تصویر را با رنگ های روش��ن و واضح رنگ آمیزی کنید. 
این تصویر را به واقعیت  نزدیک تر کنید و آن را به زندگی بیاورید. 
این تصویر اکنون مانند یک فیلم کوتاه اس��ت. در این فیلم ش��ما 
در حال حرکت و اقدام هس��تید. تصور کنید که در حال انجام آن 
لبخند می زنید و از انجام آن لذت می برید. در نهایت آن را به خود 

نزدیک تر و واضح تر کنید.

تصاویر روش��ن و رنگارنگ و واضح تأثیر مثبتی در روانشناس��ی 
انسان دارند. آنها به طور خودکار به شما انگیزه می دهند.

اجازه ندهید که مغزتان برای ش��ما تصاویر را بس��ازد. فیلم های 
خود را خودتان ایجاد کنید. شما مسئول آن  هستید.

2. هدفی متقاعدکننده برای خود ایجاد کنید
اگر برای انجام کاری انگیزه ندارید،

بنابراین آن عمل شما را به حرکت درنمی آورد.
اصاًل چرا باید آن کار را انجام دهید؟ دلیل انجام آن کار چیست؟
اغلب اوق��ات ما فقط عملی که باید انج��ام بدهیم را می بینیم، 
اما دلیل انج��ام آن را به خود یادآوری نمی کنیم. هدف تالش مان 

چیست؟
هدف یک احساس عاطفی است که می توانید از آن برای انگیزه 
دادن به خود اس��تفاده کنید. دلی��ل انجام کارها اثر مثبت بر روی 

احساسات شما خواهند گذاشت.
در کل، کارها به ما انگیزه نمی دهند بلکه دلیل انجام ش��ان ما را 

به ترغیب به انجام آن می کنند.
اکن��ون بر جنبه مثبت قضیه نگاه کنید، چرا کاری که دوس��ت 

ندارید را می خواهید انجام دهید؟
3. موسیقی بذارید

آیا تا به حال شده است که روی تختخواب بسیار غمگین افتاده 
باش��ید، اما به موسیقی ش��اد گوش کنید و شما نیز شاد شوید؟ و 
یا برعکس ش��اد و خوش��حال باش��ید و با گوش دادن به موسیقی 

غمگین ناراحت شوید؟
ما در محیط اطراف عوامل بسیار قدرتمندی داریم که می توانند 
احساس��ات ما را تغییر دهند. موسیقی یکی از این عوامل است که 

تأثیر بزرگی بر احساسات ما دارد.
انگیزه به سختی به دست می آید بنابراین آهنگ مورد عالقه تان 
را پخش کنید و احساسات خود را نسبت به آن عمل تغییر دهید.

4. موفقیت خود را از قبل تصور کنید

اگر می دانستید که با ایده  کسب و کارتان موفق خواهید شد، آیا 
تالش می کردید تا کسب و کار خود را بسازید؟

آیا انگیزه برای انجام هر کاری که شما را به هدف تان می رساند 
داشتید؟ مطمئنم که این انگیزه را داشتید.

 ما نمی توانیم مطمئن شویم که آیا تالش های ما جواب خواهند 
داد ی��ا خیر و در این صورت عدم اطمین��ان به وجود خواهد آمد. 
مغز ما از عدم اطمینان می ترسد و انگیزه مان کم کم محو می شود.

اکنون چه کار می توانیم بکنیم؟
می توانیم موفقیت مان را از قبل بس��ازیم. با ساختن تصویری در 
ذهن خ��ود موفقیت تان را تصور کنید. خودتان را ببینید و جوری 
رفت��ار کنید که انگار به هدف خود دس��ت یافته اید. این امر ایمان 

درونی ایجاد می کند و تأثیر قدرتمند بر روی انگیزه دارد.
5. تفریح را به عمل اضافه کنید

آی��ا می توانید عملی که معم��والً عالقه ای به انج��ام آن ندارید 
را جذاب ت��ر کنید؟ فقط کافی اس��ت کارهایی که به ش��ما انگیزه 
می دهن��د را پیدا کنی��د. آیا می توانید این کاره��ا را به عمل خود 

اضافه کنید؟
برای مثال، شما ممکن است عاشق خواندن کتاب باشید. انگیزه 
ش��ما برای انج��ام کارهای خانگ��ی چقدر افزای��ش خواهد یافت، 
اگ��ر در ح��ال انجام آنها به یک��ی از کتاب های م��ورد عالقه خود 
در قال��ب کتاب صوتی گوش دهید؟ آی��ا می توانید تصور کنید که 
این کار چقدر می تواند س��رگرم کننده باش��د؟ یا  می توانید با پرت 
کردن لباس ها در ماش��ین لباسشویی، مانند بسکتبال آن را برای 
خود س��رگرم کننده کنید. کارها را برای خ��ود لذت بخش کنید و 

انگیزه تان را به اوج خود برسانید.
کدام یک از تکنیک های معرفی شده انگیزه تان را تقویت می کند؟ 
از تکنیکی که بیشتر برای شما کارآمد است استفاده کنید. روش های 

مختلف را با هم ترکیب کنید و از با انگیزه بودن لذت ببرید.
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