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ارزش بازار اوراق تامین مالی در فروردین ۱۳۹۹ در حالی به 
بیش از ۱5۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که این میزان، 

کمتر از 5درصد ارزش بازار سهام )بورس تهران به 
عالوه بازار اول و دوم فرابورس ایران( است و این...

کاهش سود سپرده بانکی باعث افزایش تقاضا در بازار اوراق 
تامین مالی شده است

رشد ۹۰درصدی انتشار اوراق دولتی

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

سیاست هدف گذاری تورم برای اولین بار اجرا می شود 

رمزگشایی نرخ تورم 
در سال ۹۹

قرار اس��ت که برای اولین بار در ایران سیاس��ت هدف گذاری تورم اجرا ش��ود. رئیس کل بانک مرکزی به تازگی در یادداش��تی 
اینستاگرامی با عنوان »چند نکته درخصوص هدف گذاری تورم« در این باره نوشت: ریشه تورم باال به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور 
در طول چند دهه گذش��ته، س��لطه سیاست های مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست های انبساطی پولی 
برای رش��د اقتصادی بوده اس��ت. به اعتقاد عبدالناصر همتی، در دوره های فراوانی منابع ارزی، دولت ها به انبساط  بودجه مبتنی بر 
منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده  و در مواقع افت درآمدهای ارزی به 
روش های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده اند. اینگونه روش ها، نه تنها پایدار نبوده، بلکه مشکالت بسیار زیادی از...

 ایجاد مدیریت واحد در مرزهای کشور
با هدف تسهیل صادرات
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مبلغ وام کرونا، زمان پرداخت و میزان وثیقه آن اعالم شد

یک میلیون کارگاه، تسهیالت کرونایی دریافت می کنند

مدیریت پروژه های سئو با طرح پرسش های کلیدی از برندها
5 ضعف رایج مدیران از نگاه کارمندها 

چالش بازاریابی بدون بودجه کافی
بازاریابی صنعت مد و پوشاک در اینستاگرام

انتخاب فونت مناسب با ۱۰ ابزار کارآمد 
هشدار فیس بوک به کاربران جوان 

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 وارن بافت تمامی سهام خود
 در خطوط هواپیمایی را

به فروش رساند

یادداشت
 پیام نفت ارزان
به اقتصاد ایران

ش��یوع وی��روس کرون��ا یکی از 
س��ال  اتفاقات  غافلگیرکننده ترین 
۲۰۲۰ میالدی اس��ت؛ سالی که با 
یک پدیده عجیب و غریب ش��روع 
شد که به مرور زمان بر دنیا مسلط 
شد و اکنون یک امپراتوری را برای 
خود به راه انداخته اس��ت که هیچ 
کش��وری در دنیا توان مقابله با آن 

را نداشته است.
نکته مهم درباره کووید-۱۹ این 
اس��ت که نه تنها سیستم سالمت 
و بهداش��ت کشورها را درگیر خود 
ک��رده، بلک��ه روی کس��ب وکارها 
نیز اثرات زیادی گذاش��ته اس��ت. 
بازار نفت نیز به تبع س��ایر بازارها 
طی یکی دو ماه گذش��ته س��قوط 
غیرمنتظره ای را تجربه کرده است 
و براس��اس آخرین برآورد صندوق 
بین الملل��ی پول، اقتص��اد جهانی 
طی س��ال جاری رش��د اقتصادی 
در حدود منف��ی 3درصد را تجربه 
می کن��د و با برآورده��ای فعلی در 
سال ۲۰۲۱ اقتصاد جهان به سال 
۲۰۱۹ بازمی گردد، اما چش��م انداز 
بازار نفت مقداری بحرانی تر اس��ت 
و ب��ه احتمال زیاد بازگش��ت بازار 
نف��ت به میانگین س��ال ۲۰۱۹ در 
۲۰۲۲ رقم خواهد خورد. تردیدی 
نیس��ت که تح��والت جدیدی در 

اقتصاد جهان��ی در حال 
2شکل گیری است...

86073312

یکشنبه
28 اردیبهشت

۱۳۹۹

2۳ رمضان ۱44۱ - سـال ششم
شـماره   ۱545- ۱6صفحه - 5۰۰۰۰   ریال

Sun.17 May 2020

رئیس جمهور با بیان اینکه راهپیمایی روز قدس در تهران به صورت نمادین برگزار می ش��ود، گفت روز 
قدس در ۲۱۸ شهرستانی که وضعیت سفید دارند در محل نماز جمعه برگزار می شود و در تهران نیز این 
مراسم به صورت حرکت تبلیغی به وسلیه خودروها انجام می شود. حجت االسالم والملسمین دکتر حسن 
روحانی در جلسه روز شنبه ستاد مقابله با کرونا، گفت: روز قدس امسال در ۲۱۸ شهرستانی که وضعیت آنها 
سفید است و نماز جمعه در آن برقرار است می تواند برگزار شود، البته با مراعات همه پروتکل های بهداشتی؛ 
البته این مراسم نه به صورت راهپیمایی بلکه به صورت اجتماع در نماز جمعه برگزار می شود. وی ادامه داد: 
برای شهر تهران دستورالعمل ویژه ای در نظر گرفته شده، تهران شرایط قرمز دارد، اما خیلی سخت است 
به عنوان پایتخت در  آن خبری نباشد و بر طبق تصمیم گیری مراسم روز قدس به سپاه سپرده شده و از 
یک مبدأ تا انتها حرکتی به وسیله خودرو که در واقع حرکت تبلیغی است انجام می شود و اجتماع مردمی 
نداریم. رئیس جمهور در مورد آخرین تصمیم برای برگزاری نماز عید فطر هم گفت: بنا شد در سراسر کشور 
نماز عید فطر برگزار شود اما نه در مصالها و اماکنی که اجتماعی بزرگ مثل سال های گذشته انجام می شد، 
بلکه هر مسجدی می تواند را رعایت دستورالعمل های بهداشتی نماز را برگزار کنند مردم در منازل خود هم 
می تواند نماز را بخواند. روحانی درخصوص روند بازگشایی حرم های متبرکه گفت: بنا شد صحن های اماکن 
مقدس بعد از ماه مبارک رمضان در چارچوب دستورالعمل های تعیین شده بازگشایی شوند، ولی همچنان 
رواق ها و حرم ها بسته خواهند ماند. بنا شد فعال سه ساعت صبح و سه ساعت بعدازظهر درهای صحن باز 
ش��ود تا مردم با حضور در صحن ها به اعمال زیارتی خود پرداخته، ولی این توقف نباید بیش از حد باش��د؛ 

البته این آغاز کار است و هرچه به جلوتر برویم شرایط بهبود پیدا خواهد کرد.
وی اف��زود: رس��توران ها و هتل ه��ا نیز بعد از ماه مب��ارک رمضان در چارچوب پروتکل های بهداش��تی 
فعالیت های خود را از سر می گیرند. کنکور نیز در چارچوب همین پروتکل ها انجام خواهد شد. دانشگاه ها غیر 
از رشته های پزشکی که اکنون نیز فعال هستند فعالیت خود را از ۱۷ خرداد در حوزه آزمایشگاه و کارگاه ها 
آغاز خواهند کرد. روحانی گفت: فعالیت های ورزشی بازگشایی خواهند شد البته این کار باید در چارچوب 
پروتکل های بهداش��تی و بدون تماشاچی باش��د، هیچ اجتماعی را شاهد نباشیم و تماشاچی در این حوزه 
حضور نداشته باشد که این پروتکل از سوی وزارت بهداشت ابالغ خواهد شد. رئیس جمهور درباره فعالیت 
هتل ها در این ایام گفت: در این ایام هتل ها کامال بسته نیستند صرفا قسمت رستوران آنها بسته بود. هتل ها 
باز بود مردم می توانستند به هتل بروند و حتی می توانستند به رستوران هتل بگویند که غذا را برای شان به 
اتاق هتل بیاورد، اما بعد از ماه مبارک رمضان رستوران هتل ها نیز فعال خواهد شد. رئیس جمهور در بخش 
دیگ��ری از اظه��ارات خود با انتقاد از ایجاد یأس و اضطراب در جامعه گف��ت: این اقدامات آثار روانی و آثار 
تصمیم گیری اقتصادی برای آینده دارد. مسئوالن پزشکی، اجتماعی و سیاسی کشور برای مردم به صورت 
واضح توضیح دهند که دوران سختی تمام نشده است و همچنان با این ویروس خطرناک رو به رو هستیم، 

اما شرایط ما از دیروز بهتر شده است.
وی اضافه کرد: در اوایل اسفند مشکالت و بهم ریختگی هایی وجود داشت و کسی نمی دانست که باید 
چه کند و از عالئم این ویروس اطالع دقیقی نداشت و هر کسی چیزی می گفت، اما مهارت کادر درمانی ما 

و مردم به مراتب باال رفت و پزشکان و پرستاران اکنون تقریبا عالئم این ویروس را می دانند.
وی همچنین گفت: تجهیزات ما هم بیشتر شده است و تجهیزات الزم را در حال حاضر در اختیار داریم. 
مردم باید بدانند ش��رایط فردا بدتر از امروز نیست، مگر اینکه گفته شود ویروس در چند ماه آینده جهش 
می یابد؛  البته اگر هم جهش بیابد ما از پیک اصلی عبور کردیم. مردم ضمن احتیاط باید امیدوار باش��ند. 
شرایط ما در آخر اردیبهشت کامال متفاوت است اما باید احتیاط کنیم و فکر نکنیم این ویروس تمام شده 
است. کنار گذاشتن دستورالعمل ها می تواند تعداد مبتالیان را افزایش دهد و ما دوباره دچار مشکل شویم. 
نه باید دلهره ایجاد کنیم و نه بی تفاوتی. ما در کش��ور دعوای نان و جان یا جان و دین نداریم. دین، نان و 

جان در کنار هم هستند.
روحانی با بیان اینکه در کنار خطر سالمت مردم، از طریق رسانه های بیگانه متوجه خطر دیگری شدم، 
ادامه داد: آن رس��انه ها به بهانه بیماری می خواس��تند کشور را تعطیل کرده و آن را به هم بریزند؛ مثل این 
است که سالمت مردم یک خدمت ضروری است. آب، برق و گاز هم یک خدمت ضروری است مواد غذایی 
و ضدعفونی هم یک کاالی ضروری است ما از همان ابتدا بر خدمات و کاالهای ضروری متمرکز شدیم تا 
این خدمات و کاالها حتی بدون یک روز تعطیلی به مردم ارائه ش��وند و به همین خاطر هم مشکل جدی 

پیدا نکردیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بهداشت فردی یک اصل است، تصریح کرد: باید فاصله گذاری اجتماعی 

هوش��مند را تا ماه ها ادامه دهیم. دس��ت دادن، آغوش گرفتن و به مهمانی رفت��ن را برای مدتی فراموش 
کنیم. کرونا وجود دارد و ما  باید خود را با این ش��رایط تطبیق بدهیم هر جا هم مردم رعایت کردند کار 
خوب پیش رفته اس��ت. وی ادامه داد: باید فرد مبتال از جامعه جدا ش��ود و کسی که مبتال می شود هم به 
خودش خبر دهیم و هم به خانواده و محل کارش، اما این کار با اینکه تصمیم ستاد کرونا بوده است، انجام 
نمی شود در مواردی هم به خود بیمار هم گفته نمی شود و در زمینه تشخیص بیماری میان دستگاه های 
مختلف ناهماهنگی وجود دارد. باید دستورالعمل های روشنی به تمام مراکز درمانی در این زمینه ابالغ شود 
آموزش های کافی هم به مردم بدهیم؛ زیرا آموزش ها کافی نیست. بیماریابی هم باید به شکل عملی انجام 
ش��ود تا بتوانیم س��ریع تر  از این دوران عبور کنیم. او با بیان اینکه باید کار را به دست مردم بدهیم، گفت: 
مردم باید به مسئوالن و متخصصین اعتماد کنند و هرچه شفافیت و صداقت ما بیشتر باشد اعتماد مردم 
نیز بیشتر می شود، هرچه همکاری های دستگاه ها بیشتر باشد اعتماد مردم بیشتر می شود. وقت برای دعوا 
زیاد داریم االن نه وقت دعوا بلکه وقت اتحاد است. مردم وقتی ببینند چه نوع حرف زده می شود اعتمادشان 
سلب می شود. باید با مردم صادق باشیم و البته صدای مردم را هم بشنویم و آنها را برای حداقل چند ماه 
زندگی با کرونا آماده کنیم؛ ممکن اس��ت مناطق سفید، زرد شود و بنابراین مراقبت الزم است باید بدانیم 

دوران کرونا تمام نشده است و همچنان هوشیارانه و حساب شده عمل کنیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید برای افرادی که دچار فشار زندگی هستند بسته های حمایتی درست 
کنیم، خاطرنشان کرد: بعضی مشاغل هنوز باز نشدند که آنها مستاجر هستند و چک دارند. دولت در حد 
توان خود به آنها کمک کرده و مردم، خیرین و بسیج، سپاه و کمیته امداد نیز در حال کمک هستند، در 

شرایط سختی به سر می بریم و باید به این افراد کمک کنیم.
به گفته روحانی شرکت های دانش بنیان نیز نقش مهمی دارند و شاید بتوانند واکسن این ویروس را کشف 

کنند؛ البته بعید است واکسن به امسال برسد.
وی با بیان اینکه به ارز، ریال و کاال و خدمات نیاز داریم، تاکید کرد: همه باید به میدان بیایند اگر چشم 
ما به نفت باش��د به مش��کل می خوریم، اما اگر چش��م ما به صادرکننده وطن دوست باشد مشکل نداریم. 
باید کاالی ما صادر شود و دالر آن برگردد باید جهش تولید را بجد عملیاتی کنیم در این شرایط مشکلی 

نخواهیم داشت.
روحانی در پایان با اش��اره به گزارش خوشحال کننده که در جلسه داده شده است، گفت: در بسیاری از 
کشورها تلفات سالمندان بسیار باالست. در کشور ما فقط یک درصد سالمندان در خانه سالمندان هستند 
و فقط ۱.۵درصد آنها به علت کرونا در خانه س��المندان ف��وت کردند. در حال حاضر ۵۱ هزار نفر در خانه 
سالمندان به سر می برند که سال گذشته 3۱۲ نفر آنها به دالیل مختلف فوت کردند و امسال این آمار 3۸۲ 

نفر است. سال گذشته تعداد سالمندانی که در خانه سالمندان بودند ۴۱ هزار نفر بود.
رئیس جمهور به فرهنگ دینی و فرهنگ ایرانی ما اشاره کرد و گفت: الحمداهلل در آنهایی که در بخش های 
س��المندان زندگی می کنند عده وفات آنها به دلیل بیماری کرونا خیلی کم و حدود ۱.۵درصد بوده است. 
حتی کل افرادی که در ماه فروردین فوت کرده اند از حدود ۵۱ هزار نفر که ما االن در خانه سالمندان داریم 

سال گذشته کل فوتی ها  3۱۲ نفر بوده است. امسال هم کل فوتی ها 3۸۲ نفر بوده است.
روحانی افزود: بنابراین خیلی رقم باال نرفته با این سال گذشته عددی که در خانه سالمندان بوده اند ۴۱ 
هزار نفر بوده و امسال ۵۱ هزار بوده است اما فوتی ها آنچنان باال نرفته است که این مسئله به دلیل اخالق و 
فرهنگ ما است و این خبر بسیار خوشی بود که در جلسه داده شد که عزیزان ما که در سنین مختلف باال 
در خانه سالمندان زندگی می کنند مراقبت خوبی از آنها هم در مراکز و هم در خانه ها صورت گرفته است.

او با بیان اینکه باید مردم را برای زندگی با کرونا آماده کنیم، ادامه داد: مردم را باید برای حداقل چندماه 
زندگی با کرونا آماده کنیم؛ وقتی مناطق سفید و زرد و قرمز را اعالم می کنیم نباید این گونه تلقی شود که 
اگر سفید است پس همه جا و همیشه سفید است، این گونه نیست بلکه ممکن است در یک لحظه تغییر 
کند و دوباره مناطق تغییر رنگ دهند و زرد و حتی قرمز شوند که به عملکرد خود ما بستگی دارد و باید 

به خوبی در جامعه همکاری کنیم.
به گفته روحانی، دوره کرونا تمام نشده است و باید در این زمینه هوشیارانه و حساب شده عمل کنیم. 
کشورهایی که از ما پول دارتر هستند تجهیزات پزشکی و تخت بیمارستانی بیشتر دارند در مقابله با بیماری 
کرونا، مانده و گرفتار ش��ده اند زیرا همکاری مردم کم اس��ت و اختالف بین مسئوالن وجود دارد که باعث 
شده اعتماد مردم نسبت به مسئوالن بهداشت کاهش یابد و مدیریت از دست آنها در برود هرچند پول و 

تجهیزات فراوان وجود دارد.

مدرسه داتین فارغ التحصیل کامپیوتر و IT استخدام می کند
مدرسه داتین در نظر دارد فارغ التحصیالن دانشگاهی در رشته کامپیوتر و IT را بدون در نظر گرفتن جنسیت 
و سابقه کار پذیرفته و پس از کسب تجربه در یک محیط واقعی، امکان ادامه فعالیت را برای آنها فراهم کند. این 
مدرس��ه با هدف توانمندس��ازی و استخدام افراد مستعد و خالق راه اندازی شده  است و به فارغ التحصیالن این دو 
رشته دانشگاهی کمک می کند تا عالوه بر انجام صفر تا صد یک پروژه با هم تیمی های خود مهارت و توانایی های 

فنی و ارتباطی الزم را برای ورود به دنیای واقعی کار کسب کنند.
در حال حاضر مدرسه داتین با سه عنوان شغلی برنامه نویسی جاوا،NET  و تحلیلگر و با توجه به شرایط ویژه 
ناش��ی از بحران ویروس کرونا به صورت آنالین و از راه دور، آغاز به کار کرده اس��ت و به عالقه مندان این امکان 
را می ده��د تا زمانی را به منظور آمادگی حضور در فضای کار حرفه ای، صرف یادگیری و تجربه آموزی  کنند. این 
اف��راد در صورت تأیید در فرآیند جذب، وارد مدرس��ه داتین می ش��وند و ضمن برخ��ورداری از حقوق و بیمه و با 
همراهی مربیان، خود را برای ورود به دنیای کس��ب وکار آماده می کنند. در نهایت، پس از تکمیل مراحل مدرسه 
داتی��ن م��ورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت قبولی در این ارزیابی به عنوان یک نیروی کار حرفه ای در داتین 

مشغول به فعالیت می شوند.
داوطلبان می توانند اطالعات فردی خود را از طریق س��ایت داتین به نشانی DOTIN.IR برای مدرسه داتین 

ارسال کنند.
گفتنی اس��ت شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم)داتین( تا پایان س��ال ۹۱ به عنوان واحد راهکارهای بانکی 
ش��رکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاس��ارگاد آریان )فناپ( فعالیت می کرد و از آن پس به صورت یک شرکت 
مس��تقل زیرمجموعه هلدینگ فناپ به فعالیت ادامه داده اس��ت. از آغاز تش��کیل، پروژه تولید س��امانه بانکداری 
متمرکز )Core Banking( بومي به عنوان نخستین اقدام این شرکت هدف گذاري شد. این کار از ابتداي سال 
۸۵ و با تش��کیل تیم برنامه نویس��ی آغاز شد و با بررسي محصوالت داخلي و خارجي مشابه ادامه یافت. ثمره این 
فعالیت، راه اندازی نخس��تین سیستم واقعي س��امانه بانکداری متمرکز در بانک پاسارگاد در دي ماه ۸۷ بود. پس 

از آن سایر سامانه های بانکی نیز به سبد محصوالت داتین افزوده شد و راهکار جامع بانکی داتین شکل گرفت.
در ح��ال حاضر، داتین یکی از ش��رکت های پیش��رو در زمینه تولید نرم افزار و ارائ��ه راهکارهای جامع بانکی و 
مالی است که با همکاران کارآزموده و متخصص همراه بانک ها و موسسات مالی ایرانی و بین المللی است. داتین 
طیف گسترده ای از محصوالت و خدمات را عرضه می کند که مهمترین آنها در این گروه ها دسته بندی می شوند: 
راهکاره��ای بانکداری متمرکز، راهکارهای تحلیلی، راهکارهای مش��تری محور، راهکاره��ای بانکداری دیجیتال، 
راهکارهای پرداخت، راهکارهای س��ازمانی، محصوالت و خدمات حوزه زیرس��اخت، راهکار پیوستن به شبکه های 

پرداخت بین الملل و راهکار بیمه گری.
با توجه به رش��د روزافزون فعالیت های مالی و بانکی در طول س��ال های اخیر در ایران و با توجه به رشد تقاضا 
در این صنعت که خود موجب تغییر درخواست مشتریان و تغییر در سطح کیفی ارائه این خدمات گردیده است، 
این ش��رکت جهت برآورده نمودن نیاز مخاطبان و همچنین همس��طح نمودن محصوالت خود با اس��تانداردهای 
موجود در سطح شرکت های مطرح بین المللی دنیا به بررسی و به روزرسانی نرم افزارهای تولیدی در قالب بازنگری 
و بهینه سازی محصوالت گذشته و همینطور طراحی و تولید ماژول های جدید نرم افزاری جهت ارتقای محصوالت 
گذش��ته و در س��طحی باالتر، تولید نرم افزارهای جدید مورد نیاز بازار هدف خود پرداخته اس��ت. تالش پیوسته 
ش��رکت داتین، جلب رضایت مش��تریان، به عنوان محوری ترین رکن کس��ب و کار است. در شرکت داتین اعتقاد 
بر این اصل اس��ت که بدون جلب رضایت خاطر مش��تریان و عرضه محصولی که نیازمندی آنها را براساس مفاد از 

پیش تعیین شده برآورده نماید، موفقیت کامل هرگز به وقوع نخواهد پیوست. 
در حال حاضر داتین با بیش از ۵۵۰ همکار متخصص و متعهد، در پنج حوزه حا ئز رتبه یک شورای عالی انفورماتیک 
کشور شده و رتبه ۴۱۹ را در بین ۵۰۰ شرکت اول کشور براساس رتبه بندی IMI۱۰۰ دارا است. از جمله مهمترین 
مش��تریان داتین در حال حاضر می  توان به بانک های پاس��ارگاد، رفاه کارگران، گردش��گري، توس��عه تعاون، سرمایه، 
قرض الحسنه رسالت، ش��رکت های توسعه سرمایه پیشگامان پویا )زیرمجموعه بانک ملی ایران(، پرداخت الکترونیک 

پاسارگاد، تجارت الکترونیک ایران خودرو، فناپ تک و بیمه های پاسارگاد، کوثر و حکمت اشاره کرد.

رستوران ها و هتل ها بعد از ماه مبارک رمضان بازگشایی می شوند

راهپیمایی نمادین روز قدس در تهران

مجید سلیمی بروجنی
کارشناس اقتصادی



قرار اس��ت که برای اولین بار در ایران سیاس��ت هدف گذاری تورم اجرا ش��ود. 
رئیس کل بانک مرکزی به تازگی در یادداشتی اینستاگرامی با عنوان »چند نکته 
درخصوص هدف گذاری تورم« در این باره نوش��ت: ریشه تورم باال به عنوان گره 
اصلی اقتصاد کش��ور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست های مالی و پولی 
کردن کس��ری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست های انبساطی پولی برای رشد 

اقتصادی بوده است
ب��ه اعتق��اد عبدالناصر همتی، در دوره ه��ای فراوانی مناب��ع ارزی، دولت ها به 
انبس��اط  بودجه مبتنی بر منابع ارزی و س��رکوب تورم، ب��ا دخالت در بازار ارز و 
افزای��ش عرضه، به کم��ک واردات، روی آورده  و در مواقع افت درآمدهای ارزی 
به روش های مس��تقیم و غیرمس��تقیم به منابع بانکی متوسل ش��ده اند. اینگونه 
روش ها، نه تنها پایدار نبوده، بلکه مش��کالت بسیار زیادی از جمله تحلیل منابع 
ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه های تجاری را به دنبال داشته 
اس��ت. رئیس کل بانک مرکزی متذکر شده اس��ت: پس از تغییر در سیاست های 
ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع الزم برای ادامه سیاست کنترل 
و ثبات سازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغاز شده است و با طراحی و توسعه 
ابزارهای عملیاتی کردن سیاست های جدید پولی، امروز بانک مرکزی آماده است 

که سیاست »هدف گذاری تورم« را به اجرا بگذارد.
به گفته وی، در قالب این سیاست، قطب نمای اصلی سیاست های پولی و ارزی 
بان��ک مرکزی، »تورم هدف« خواهد بود و برای رس��یدن به آن، از ابزار مدیریت 
نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبال گفته بودم، نرخ سود 
سیاس��تی کوتاه مدت در داالن نرخ س��ود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق 
هدف خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی در پایان این یادداشت نوشت: موفقیت 
و اثربخش��ی این سیاس��ت، در گرو اقدام دولت در انتش��ار هرچه سریع تر اوراق 
بدهی برای جبران کس��ری بودجه جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تالش 

بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.
چرا فنر تورم در زمستان ۹8 در رفت؟

س��ازمان برنامه  و بودجه در گزارش��ی به بررسی وضعیت تورم در زمستان ۹۸ 
پرداخته و نوش��ته است: بررسی شاخص تورم نش��ان می دهد، حرکت نامناسب 

نقدینگی به س��مت بازارهای خاص مانند طال، ارز و خودرو می تواند آس��یب های 
تورمی بس��یار جدی ایجاد کند اما توسعه بازار سرمایه و تسریع در فروش سهام 
دولت در چارچوب عرضه خرد س��هام و همچنی��ن صندوق های ETF یک گام 

مثبت در جهت مهار تورم انتظاری است.
در بخش ابتدایی این گزارش آمده اس��ت: براس��اس آمار و اطالعات مرکز آمار 
ایران، تورم براس��اس ش��اخص قیمت مصرف کننده در مناطق ش��هری در سال 
۱3۹۸ در مجم��وع روندی نزولی را طی کرده اس��ت. نرخ تورم در زمس��تان به 
36.۵درصد رسیده که در مقایسه با فصل گذشته ۲.۸ واحد درصد کاهش  یافته 
است. با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه همچنان کمتر از تورم ساالنه بوده و در 
زمس��تان به ۲۵.۱درصد رسیده، روند نزولی تورم ساالنه طی فصل نخست سال 
۱3۹۹ ادامه خواهد داش��ت. بر این اس��اس در صورت تداوم این روند و بدون در 
نظر گرفتن آثار تورمی سیاس��ت های انبس��اطی پولی بانک مرکزی در پاسخ به 
کرونا، تورم ساالنه سال ۱3۹۹ در فصل بهار برابر با ۲۷.۲درصد با انحراف معیار 

۰.۸ واحد درصد تخمین زده می شود.
ش��اخص قیمت گروه خوراکی ها و آش��امیدنی ها نس��بت به فصل پاییز رش��د 
قابل توجهی داش��ته اس��ت، با این  وجود، نقش آن در افزایش شاخص قیمت کل 
نزدیک به یک چهارم اس��ت که تقریباً برابر با سهم مخارج آن در سال پایه است 
ولی گروه حمل ونقل با س��هم مخارجی معادل ۹.۴درصد، نزدیک به 3۹درصد از 
تورم شاخص کل در فصل زمستان را به خود اختصاص داده که دلیل آن افزایش 

کرایه های حمل ونقل بوده است.
فشار مضاعف تورم بر دهک های پایین جامعه

گزارش امور اقتصاد کالن س��ازمان برنامه وبودجه حاکی از آن اس��ت که تورم 
س��االنه شاخص قیمت تولیدکننده در فصل پاییز ۵۰درصد بوده است ولی تورم 
نقطه به نقطه آن ۲۵.6درصد بوده که حاکی از تداوم نزولی بودن روند تورم ساالنه 
اس��ت. حدود ۵۲درصد از تورم ش��اخص قیمت تولیدکننده در طول یک س��ال 

گذشته مربوط به گروه صنعت بوده است.
تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در دهک های مختلف هزینه 
)درآم��د( در زمس��تان ۱3۹۸ به حدود ۱۹درصد رس��یده اس��ت. اختالف تورم 

نقطه به نقطه بین دهک های مختلف نس��بتاً زیاد نیس��ت و در زمستان ۱3۹۸ به 
حداقل ممکن رسیده است.

ت��ورم این گروه در فصل ابتدای س��ال ۱3۹۸ در دهک ده��م ۸۴درصد بوده 
که حدود ۷.۴ واحد درصد بیش از دهک اول بوده اس��ت ولی در زمس��تان تورم 

نقطه به نقطه دهک دهم و اول به کمتر از یک واحد درصد رسیده است.
ای��ن گزارش تاکی��د دارد، با توجه به اینکه، ت��ورم از ناحیه گروه خوراکی ها و 
آش��امیدنی ها بر دهک اول ناشی می ش��ود این دهک فشار مضاعفی را نسبت به 
دهک دهم حس کند زیرا دهک اول به طور متوس��ط ۴3.3درصد از کل مخارج 
مصرف��ی خود را به گروه خوراکی ها و آش��امیدنی ها اختص��اص داده درحالی که 
ده��ک دهم تنها ۱۷.۲درصد از مخارج خود را ص��رف این گروه می کند. لذا هر 
افزایش��ی در قیمت این گروه فشاری مضاعف بر دهک های پایین است. باالبودن 
تورم می تواند س��هم خوراکی ها را در سبد مخارج دهک های پایین افزایش داده 
و فقر غذایی بیشتری ایجاد کند. یادآوری می شود رشد نقدینگی و پایه پولی در 
انتهای س��ال ۱3۹۸ در مقایسه با سال گذشته 3۰درصد افزایش داشته باشد که 

در میان مدت می تواند یکی از عوامل افزایش قیمت ها باشد.
تورم سال ۹۹ حدود ۳4درصد برآورد می شود

در پای��ان گ��زارش امور اقتصاد کالن س��ازمان برنامه وبودجه آمده اس��ت، در 
صورت اجرای سیاست های اعطای تسهیالت ۷۵ هزار میلیارد تومانی به حمایت 
از بنگاه های صنعتی و خانوارهای متأثر از ش��یوع ویروس کرونا، تش��دید کسری 
بودجه به دالیل مختلف ازجمله رکود اقتصادی امهال مالیاتی، افزایش نقدینگی 
سیال ناشی از رشد سهم حساب های جاری در شبکه بانکی برآورد نرخ تورم سال 

۱3۹۹ حدود 3۴درصد برآورد می شود.
با توجه به نقش غالب انتظارات تورمی در شکل گیری قیمت ها به نظر می رسد 
سیاس��ت های پولی رایج که معموالً مبتنی بر احجام پولی اس��ت چندان راهگشا 
نباش��د. در مقابل سیاست های پولی با »هدف گیری پیش بینی تورمی« به وسیله 
عملیات بازار باز می تواند در شکل گیری انتظارات تورمی کارگشا باشد و ضروری 
است بانک مرکزی نسبت به اجرای عملیات بازار باز به صورت گسترده و با اعالم 

نرخ های هدف گذاری شده مشخص تعجیل کند.

سیاست هدف گذاری تورم برای اولین بار اجرا می شود 

رمزگشایی نرخ تورم در سال ۹۹

اقتصاد ایران روزهای سختی را می گذراند؛ درآمدهای دولت به شدت 
کاهش  یافته اس��ت؛ اگر روزی دولت به دنبال بودجه بدون نفت بود و 
درست همان زمان نفت را با قیمت ۵۰ دالر در الیحه بودجه آورده بود، 
امروز قیمت نفت در بازارهای جهانی کمتر از ۲۰ دالر معامله می ش��ود 
و صادرات نفت در دنیا 3۰درصد کاهش  یافته اس��ت. از طرف دیگر به 
دلیل شیوع ویروس کرونا بنگاه های اقتصادی با مشکالت جدی مواجه 
ش��ده اند و نیاز به حمایت دولت دارند؛ این موضوع درآمدهای مالیاتی 
دولت را تحت تاثیر قرار می دهد. در چنین شرایطی دولت برای تأمین 
هزینه های خود به س��مت بازارهای سرمایه رفته است و شاید چاره ای 

جز این نداشته که سهام بنگاه های دولتی را در این بازار عرضه کند.
در این زمینه، مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی 
می گوید: دول��ت حدود ۷ هزار تریلیون توم��ان دارایی دارد؛ حتی اگر 
نیم درصد این دارایی ها مولد شوند، مشکل بودجه کشور حل می شود. 
ش��یوه ارائه ش��رکت های دولت در بورس به روش ETF روشی بدیع و 
نو اس��ت و درنهایت منبع درآمد خوبی برای دولت می شود ولی باید به 

قیمت واقعی باشد.
پازوک��ی در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« اصالح نظام یارانه 
پنهان، مولدس��ازی دارایی ه��ای دولت، انتش��ار اوراق بدهی و افزایش 
مودی��ان مالیاتی را به عنوان راهکارهای جبران کس��ری بودجه س��ال 
۱3۹۹ معرفی می کند، اما به گفته او، تحقق این موارد اشاره ش��ده نیاز 
به زیرساخت ها و الزامات حقوقی-قانونی، بانک اطالعاتی و بسترسازی 

الزم دارد.
پازوکی می گوید: در ش��رایط تحریم و رکود اقتصادی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، دولت نمی تواند از بنگاه ها مالیات بیشتری بگیرد و اصول 
علمی در دوره رکود این اس��ت که دولت مالیات بنگاه های اقتصادی را 

کمتر کند. در همین بخش اما معافیت های بی معنا باید از بین برود.
ب��ه گفته پازوک��ی، البته معافیت ه��ای بی معنای مالیات��ی ربطی به 
حمای��ت از تولید ن��دارد. در طول زمان در حوزه مالیات ما بیش��تر به 
تولیدکننده واقعی و طبقه کارگری فشار آورده ایم ولی از حوزه هایی که 
می باید مالیات می دادند، مالیات نگرفته ایم. اخذ مالیات از این حوزه ها 

فش��اری به تولید وارد نمی کند. اصالح نظام بودجه ریزی و اصالح نظام 
مالیاتی، مطابق نظر مقام معظم رهبری است. دولت باید منابع و بانک 
اطالعات��ی و آماری خ��ود را تکمیل کند، اما در همین ش��رایط بازهم 
می تواند از منابع اطالعاتی موجود استفاده کند تا فرار مالیاتی را کنترل 
کند. کنترل فرار مالیاتی یکی از س��اده ترین راهکارها برای افزایش پایه 
درآمدی دولت اس��ت به ش��رط اینکه در درون نظام سیاسی اراده ای به 
این کار وجود داش��ته باش��د. باید برای روزهای بعد از کرونا هم فکری 

اساسی در حوزه مالیات ستانی عادالنه شود.
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالم��ه طباطبائی ادامه می دهد: با ش��یوع 
ویروس کرونا خیلی از تحلیل های اقتصادی درباره بودجه س��ال ۱3۹۹ 
تغییر کرد؛ بزرگ ترین مش��کل بودجه سال ۱3۹۹ این است که دولت 
باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان آن باید از محل اخذ مالیات باشد ولی از این درآمد شاید حدود 
۱3۰ هزار میلیارد تومان محقق شود؛ البته این آمار برای قبل از شیوع 
ویروس کرونا است و امروز رساندن درآمد مالیاتی به ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان کار بس��یار دش��واری است. همچنین کس��ب 3۰۰ هزار میلیارد 
توم��ان از محل دیگ��ر درآمدها کاری بس دش��وارتر اس��ت. از طرفی 
هزینه های درمانی و هزینه حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده هم به 

هزینه دولت اضافه شده است.
پازوکی تصریح می کند: در شرایط دشوار اقتصادی یکی از راهکارهایی 
که دولت می تواند کسری بودجه خود را جبران کند انتشار اوراق بدهی 
اس��ت؛ این روش در س��ال های گذش��ته از س��وی خیلی از دولت ها به 
کار گرفته ش��ده و آنها به منابع بانک مرکزی دس��ت اندازی کرده اند که 
تبعات این روش به صورت تورم مزمن در چهار دهه خود را نش��ان داده 
است. انتشار اوراق بدهی مش��خصات خاص خود را دارد؛ دولت ها باید 
به تعهدات خود عمل کنند. البته به نظر می رسد در شرایط حاضر این 

روش جذابیت خاصی ندارد.
او در ادام��ه از راه��کار موجود پیش پای دول��ت می گوید: در چنین 
ش��رایطی دولت و حاکمیت بای��د دو راهکار را در دس��تور قرار دهند؛ 
در بخش مخارج بای��د در هزینه های خود به دلیل کاهش فعالیت های 

اقتص��ادی، کاهش درآمد مالیاتی و افت درآمد نفتی صرفه جویی کنند، 
اما راه دوم فروش اموال مازاد دولت اس��ت. این کار هم به نفع دولت و 
چابک سازی آن است و هم باعث مولدسازی دارایی های دولت می شود.
به گفته پازوکی، در چنین شرایطی مجلس خالف رویه ها عمل کرده 
اس��ت؛ مجل��س برخالف الیحه بودج��ه مخارج را افزایش داده اس��ت؛ 
امی��دوارم مجلس یازدهم در جهت کاهش هزینه های جاری کش��ور با 

دولت همکاری کند.
مولدسازی دارایی های دولتی راهکاری برای عبور از روزهای دشواری 
اس��ت؛ این را پازوکی می گوید و ادامه می دهد: براساس گزارش وزارت 
اقتصاد و دارایی، دولت حدود ۷ هزار تریلیون تومان دارایی دارد؛ حتی 
اگر نیم درصد این دارایی ها مولد ش��وند، مش��کل بودجه کش��ور حل 

می شود.
او از حلق��ه مفقوده می گوید: اما در همه این کارها، ش��فافیت حلقه 
مفقوده اس��ت، باید دارایی های ارائه ش��ده در بازار سرمایه، کارشناسی 
ش��ود و بعد به مزایده گذاشته ش��ود. مثاًل وزارتخانه ها و سازمان ها در 
تهران نیازی به خانه  سازمانی ندارند، باید این امالک به فروش گذاشته 

شود.
پازوکی تأکید می کند: واگذاری دارایی های دولت به بخش خصوصی 
بای��د با دقت بیش��تری انجام ش��ود، چون قباًل این تجربه به شکس��ت 
منجر ش��ده اس��ت. ش��یوه ارائه ش��رکت های دولت در بورس به روش 
ETF روش��ی بدیع و نو اس��ت و درنهای��ت منبع درآم��د خوبی برای 
دولت می ش��ود ولی باید به قیمت واقعی باش��د. باید اقتصاد به بخش 
خصوصی واقعی منتقل ش��ود؛ باید مالکیت و امنیت فضای کسب وکار 
را به رسمیت بشناس��یم. نگاه ها به سرمایه دار و سرمایه مشروع اصالح 
شود؛ در کنار این بایدها، می دانیم که حمایت از بخش خصوصی واقعی 

به افزایش سرمایه نیاز دارد.
او درباره عرضه س��هام ش��رکت های دولتی در بورس ادامه می دهد: 
گاه��ی نوع تصمیم گیری ها در کش��ور نگرانی هایی را ایجاد می کند. در 
این شرایط نگرانی این است که امکان دارد به دلیل فوریت و اجبار در 
این واگذاری ها، به کسب وکار و بازار سرمایه در ایران آسیب وارد شود.

راهکارهای جبران کسری بودجه سال ۱۳۹۹ چیست؟

ETF چالش  های واگذاری به روش

یادداشت

پیام نفت ارزان به اقتصاد ایران

ش��یوع ویروس کرونا یک��ی از غافلگیرکننده ترین اتفاقات س��ال ۲۰۲۰ 
میالدی است؛ سالی که با یک پدیده عجیب و غریب شروع شد که به مرور 
زمان بر دنیا مسلط شد و اکنون یک امپراتوری را برای خود به راه انداخته 

است که هیچ کشوری در دنیا توان مقابله با آن را نداشته است.
نکت��ه مهم درباره کووید-۱۹ این اس��ت که نه تنها سیس��تم س��المت و 
بهداش��ت کش��ورها را درگیر خود کرده، بلکه روی کس��ب وکارها نیز اثرات 
زیادی گذاش��ته اس��ت. بازار نفت نیز به تبع س��ایر بازارها طی یکی دو ماه 
گذش��ته سقوط غیرمنتظره ای را تجربه کرده است و براساس آخرین برآورد 
صندوق بین المللی پول، اقتصاد جهانی طی س��ال جاری رشد اقتصادی در 
حدود منفی 3درصد را تجربه می کند و با برآوردهای فعلی در سال ۲۰۲۱ 
اقتصاد جهان به س��ال ۲۰۱۹ بازمی گردد، اما چشم انداز بازار نفت مقداری 
بحرانی تر است و به احتمال زیاد بازگشت بازار نفت به میانگین سال ۲۰۱۹ 

در ۲۰۲۲ رقم خواهد خورد.
تردی��دی نیس��ت که تح��والت جدی��دی در اقتص��اد جهان��ی در حال 
ش��کل گیری اس��ت. نفت زیرمجموعه انرژی های تجدیدناپذیر است و حتما 
روزی به پایان خواهد رس��ید و کشورهای صاحب آن نیز به خوبی می دانند 
که ذخایرش��ان در سال ها و دهه های آینده تمام خواهد شد. ساختار انرژی 

جهان چند سالی است که دچار دگرگونی شده است.
افزایش شدید قیمت جهانی نفت در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ که قیمت 
نفت در محدوده ۱۰۰ تا بیش از ۱۴۰ دالر در بشکه قرار گرفت، تاثیر قابل 
توجهی در این تغییر س��اختار داش��ته اس��ت. در آن دوره طوالنی باالبودن 
قیمت های نفت تولید انواع س��وخت های رقیق را اقتصادی و به صرفه کرد 
و این س��وخت ها مج��ال عرض اندام پیدا کردند. در واقع توس��عه فناوری و 
مشخص شدن آس��تانه اقتصادی انرژی های رقیب نفت خام مستقیم، نقشه 

جهان را بسیار منعطف تر از گذشته کرده است.
افزای��ش قابل توجه تولید نفت و گاز ش��یلی در ای��االت متحده عالوه بر 
اینک��ه این کش��ور را به یک صادرکننده گاز طبیع��ی و بعضی فرآورده های 
نفت��ی تبدیل کرد، قدرت مانور این کش��ور را در آزادک��ردن و به کارگیری 
بخش��ی از ذخایر اس��تراتژیک نفت��ی خود افزای��ش داد و این ب��ه کنترل 

تالطم های بازار کمک کرد.
در ش��رایط فعلی ویروس کرونا و تبعات اقتصادی گس��ترش این ویروس 
موجب کاهش ش��دید تقاضا در بازار جهانی نفت ش��ده است که البته باید 
توجه داش��ت که اگر کرونا هم نبود، روند قیم��ت جهانی نفت روبه کاهش 
بود و کرونا این روند را تش��دید کرد. این برای ما و دیگر کشورهای نفتی و 
اقتصادهای وابس��ته به نفت یک هشدار است. این کاهش بر سابقه تقاضای 
جهانی نفت که این روزها به واس��طه کرونا اتفاق افتاده است، فردا می تواند 
به واس��طه یک تحول فناورانه مثل اقتصادی شدن و رایج شدن خودروهای 

برقی یا هیدروژنی تکرار شود.
ترتیب��ات جدید حاکم بر بازار نفت دارای آثار جدیدی در بازار اس��ت که 
انتظ��ار کاهش قیمت های نفت در بلندمدت و افزایش درجه رقابت در بازار، 
همراه با محدودترش��دن رانت های نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت از 
بهترین آنها است، اما کاهش قیمت های نفت در بلندمدت برای کشورهایی 
که دارای وابس��تگی زیادی به درآمدهای نفتی در بودجه دولت و ترازهای 
خارجی هس��تند، می تواند چالش برانگیز باشد و پایداری اقتصادی آنها را در 

بلندمدت با مخاطرات جدیدی روبه رو کند.
در عین حال بس��یاری از صادرکنندگان نفت جهان دارای ذخایر نفت قابل 
توجهی هستند که می توانند سال ها مورد بهره برداری قرار گیرند و فروش آنها 
مس��تلزم یافتن راهکارهایی برای تضمین امنیت تقاضای نفت خام در آینده و 
برخورداری از س��هم بازار مناسب است بنابراین کشورهای صادرکننده نفت با 
ویژگی های یاد شده با یک دوگانه میان اهداف کوتاه مدت حداکثرسازی درآمد 
نفتی از طریق حمایت از قیمت های نفت باالتر و اهداف بلندمدت امنیت تقاضا 

نفت از طریق حفظ سهم مازاد روبه رو هستند.
چش��م انداز بازار نش��ان می دهد که ماه های اوریل و مه، رکورددار کاهش 
تقاضا هستند؛ چراکه اوج بیماری کرونا در ایاالت متحده پایان این ماه و ماه 
آینده اس��ت و از آنجا که ایاالت متحده هم صادرکننده و هم مصرف کننده 
بزرگ دنیا اس��ت، در نتیجه تحوالت در این کش��ور و کاهش تقاضا از سوی 
آن مس��تقیما بر بازار نفت اثرگذار اس��ت، بنابراین قیم��ت نفت در این ایام 

پایین خواهد بود.
از س��وی دیگر، به نظر نمی رسد که اعضای اوپک پالس و حتی عربستان 
س��عودی انتظار این افت قیمت در اوایل ماه مارس را پیش از این داش��تند 
و تصور نمی کردند که کووید ۱۹ این فش��ار باورنکردنی را به اقتصاد جهانی 

وارد کند.
با ش��رایط اتفاق افتاده قیمت نفت پایین بسیاری از کشورهای خاورمیانه 
دچار مش��کالت شدید شده اند؛ چراکه دولت های ش��ان به شدت وابسته به 
دالرهای نفتی هس��تند. با وج��ود این، اگرچه ای��ران از تحریم های اعمالی 
متضرر شده و تولید آن کاهش یافته است، اما به شکل کنایه آمیزی نسبت 
به س��ایر کشورهای منطقه از این آسیب و شوک نفتی مصون مانده، چراکه 
به واسطه تحریم های تحمیلی غرب از وابستگی آن به دالرهای نفتی کاسته 
شده و ایران از این شوک نفتی نسبت به شوک های نفتی سال های ۲۰۰۸، 

۲۰۰۹ آسیب کمتری دیده است.
سیاس��ت های سلطه طلبانه آمریکا در بازار نفت در طول سه سال گذشته 
باعث ش��د تا میان دو کش��ور بزرگ نفتی یعنی عربستان و روسیه نوعی از 
تقابل یا جنگ قیمتی ایجاد شود که قیمت های نفت را به کمتر از ۲۰ دالر 
در هر بشکه رسانده است. البته به دلیل بحران کرونا، روسیه به فکر مذاکره 
بازگش��ت و توافق جدیدی بر روی کاهش تولید نفت میان کشورهای عضو 

اوپک پالس شکل گرفت.
اما به هر ترتیب به نظر می رس��د مس��کو با درک تهدیدهایش از کاهش 
س��هم بازار اس��تراتژی بلندمدت پایین نگه داش��تن قیمت نفت با هدف باز 
پ��س گرفتن بخش��ی از بازار آمری��کا را دنبال و تالش می کن��د تا با انجام 
اصالحات اقتصادی، آس��یب پذیری خود را در برابر تکانه های کاهش قیمت 
نفت محدودتر کند. در این میان ایران، حداقل در س��ال های اخیر  همواره 
با رویکردی کوتاه مدت به دنبال سیاس��ت هایش در س��ازمان اوپک بوده که 
قیمت ه��ای نفت و درآمدهای صادراتی این کش��ور را در بازه زمانی نزدیک 
افزایش دهد، اما به نظر می رس��د در ترتیبات جدید حاکم بر بازارهای نفت 

جهان پیگیری این سیاست در بلندمدت زیان بار خواهد بود.
س��قوط اخیر قیمت نفت ای��ن پیام را برای ایران و برخی از کش��ورهای 
عربی به همراه داشت که رویای نگه داشتن نفت در زیر زمین و فروش آن 
در  آینده با قیمت های سه رقمی به احتمال زیاد ناممکن خواهد بود. از این 
رو ش��اید بهتر این باشد که با استخراج نفت و فروش آن و سرمایه گذاری با 
دالرهای حاصله در صنایعی همچون پتروشیمی و گاز از رقبا عقب نیفتند.
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براس��اس اعالم وزارت کار در راس��تای پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب و 
کارهای آس��یب دیده از کرونا، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته 
شده و پرداخت تسهیالت به بنگاه ها از اوایل خردادماه آغاز می شود. پرداخت این 
تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از جمله سیاست های 
وزارت کار در راس��تای حفظ اشتغال بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار است و بر 
این اس��اس ۱3رسته شغلی که اس��امی آنها به تازگی از سوی کارگروه اقتصادی 
مقابله با کرونا به روزرس��انی ش��ده و بیشترین آسیب از ش��یوع ویروس کرونا را 
متحمل ش��ده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، 

می توانند با ثبت نام در سامانه کارا از تسهیالت حمایتی کرونا بهره مند شوند.
به گزارش ایس��نا، فارغ از این ۱3 رسته شغلی، وزارت کار یک میلیون کارگاه 
دارای ش��ماره و ثبت ش��ده، با 3 میلی��ون و ۲۰۰ هزار کارگر و نیروی انس��انی 
آس��یب دیده از کرونا را شناس��ایی و با ارس��ال پیامک، مش��مول مصوبه دریافت 

تسهیالت کرونایی اعالم کرده است. 
در این زمینه، عیس��ی منصوری معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، 
مبنای اصلی پرداخت تسهیالت کرونا را وجود شاغل بیمه شده در بنگاه دانسته و 
می گوید: نیروی کار در این بنگاه ها نباید اخراج شده یا برای گرفتن بیمه بیکاری 
به صندوق بیمه بیکاری معرفی ش��ده باش��د، اگر نیروی کار تعدیل شده و برای 
گرفتن بیمه بیکاری مراجعه کرده باشد مشمول دریافت تسهیالت نخواهد شد.

او با اش��اره به ۱3 گروه ش��غلی مش��مول دریافت تس��هیالت ادامه می دهد: 
کارفرمایانی که به آنها پیامک ارس��ال شده در صورت تمایل می توانند در سامانه 
کارا ثبت نام کنند ولی کارفرمایانی که مش��مول این رس��ته ها بوده و برای آنها 
پیامک ارس��ال نشده اس��ت، در مراحل بعدی باید منتظر ارسال پیامک از سوی 

وزارت کار باشند.
مع��اون اش��تغال وزیر کار می گوی��د:  آنطور که پیش بین��ی کرده ایم پرداخت 
تس��هیالت به این دسته واحدها از ابتدای خرداد آغاز می شود که مبلغ آن برای 
بنگاه هایی که فعال بوده و تعطیل نشده اند، به ازای هر نیروی انسانی شاغل بیمه 
ش��ده ۱۲میلیون تومان وام و برای بنگاه هایی که به دس��تور ستاد ملی مقابله با 

کرونا تعطیل شده اند به ازای هر نفر شاغل بیمه شده ۱6 میلیون تومان است.
به گفته منصوری، برای بنگاه های با نیروی ش��اغل کمتر از ۵۰ نفر، ۷۰درصد 
از تس��هیالت جهت پرداخت دستمزد و 3۰درصد به عنوان سرمایه در گردش در 
نظر گرفته شده اما در بنگاه های بزرگتر، ۵۰درصد تسهیالت به پرداخت دستمزد 

و ۵۰درصد به عنوان سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
اما ش��رط دریاف��ت وام کرونا چیس��ت و چه بنگاه هایی مش��مول دریافت آن 
هستند؟ در پاسخ باید گفت، بنگاه هایی مشمول دریافت تسهیالت قرار می گیرند 
که از س��ال گذش��ته تاکنون فعال ب��وده، نیروهای کار خ��ود را تعدیل نکرده و 
کارگران آنها از بیمه بیکاری اس��تفاده نکرده باشند. بنگاه هایی که کد کارگاهی 
از س��ازمان تامین اجتماعی داش��ته باشند می توانند این تس��هیالت را دریافت 
کنند. این بنگاه ها پس از تایید اطالعات و اس��تمرار اش��تغال آنها از سوی تامین 
اجتماعی، توس��ط س��تاد ملی کرونا برای پرداخت تس��هیالت حمایتی انتخاب 
و معرفی می ش��وند ولی اگر ارتباط بیمه ای با تامین اجتماعی نداش��ته باش��ند، 

مشمول دریافت تسهیالت حمایتی نمی شوند.
در ارتباط با مبلغ وام کرونا نیز باید گفت، در کارگاه هایی که مستقیم از کرونا 
لطمه دیده و به اجبار تعطیل ش��ده اند، مبل��غ ۱6 میلیون تومان وام به ازای هر 
نیروی انس��انی اختصاص می یابد و در واحدهای کس��ب و کاری که فعال بوده، 
تعطیل نش��ده و غیرمس��تقیم از کرونا آس��یب دیده اند، مبلغ ۱۲ میلیون تومان 

تسهیالت پرداخت می شود.
نرخ س��ود تس��هیالت ۱۲درصد بوده و مراحل پرداخت آن ب��ه کارفرمایان از 
ابت��دای خردادماه و به تدریج صورت می پذیرد. دوره بازپرداخت تس��هیالت پس 
از یک دوره تنفس از مهرماه س��ال جاری و به مدت دو س��ال است و وثایقی که 
برای دریافت تس��هیالت توسط بانک ها دریافت می شود، متفاوت و با ارائه سفته 

و معرفی ضامن خواهد بود.
همچنین تسهیالت حمایتی کرونا از ۱۲ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان 
اس��ت که برای دریافت تس��هیالت تا سقف ۱۲ میلیون تومان، ارائه سفته توسط 
متقاضی کافی اس��ت، اما تس��هیالت ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومانی سفته متقاضی و 

یک ضامن می خواهد. برای تسهیالت ۴۸ تا ۱۲۰ میلیون تومانی عالوه بر سفته 
فرد متقاضی دو ضامن و برای تس��هیالت ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی عالوه بر 
س��فته سه ضامن نیاز است. برای دریافت تسهیالت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان 
هم، ارائه تضمین از س��وی صندوق ضمانت و ارائه وثایق متعارف به تش��خیص 
بانک الزامی اس��ت. گفتنی است ۱3 عنوان ش��غل و فعالیت اقتصادی در سامانه 
کارا به نش��انی kara.mcls.gov.ir بارگذاری شده و همه صاحبان این مشاغل 
و زیرمجموعه ه��ای آن می توانن��د کد ملی خ��ود را وارد و مراحل ثبت نام برای 
دریافت تسهیالت را دنبال کنند. اگر پیامک به متقاضیان نرسیده باشد به منزله 
مش��مول نبودن آنها نیس��ت و می توانند تقاضای خود را در س��امانه کارا به ثبت 
برس��انند. ثبت نام در س��امانه »کارا« از روز چهارش��نبه ۲۴ اردیبهشت ماه آغاز 
ش��ده و اطالعات دریافتی از دستگاه های اجرایی تا هفته آینده تکمیل می شود. 
برابر اعالم وزارت کار، ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از س��وی بانک مرکزی برای 
حمایت از بنگاه های آس��یب دیده از کرونا اختصاص یافته و تاکنون بیش از ۱۸ 
هزار بنگاه در س��امانه کارا ثبت نام کرده اند. با توجه به آنکه محدودیتی در ثبت 
ن��ام وجود ندارد آم��ار ثبت نام کنندگان طی روزهای آینده قطعا بیش��تر خواهد 
ش��د. ۱3 گروه ش��غلی که می توانند وام کرونا بگیرند، عبارتند از: مراکز تولید و 
توزیع صنایع دس��تی؛ مراکز تولید و فروش پوش��اک، کیف و کفش؛ آژانس های 
خدمات مس��افرتی، گردش��گری و زیارتی؛ مراکز باشگاه ها و مجتمع های ورزشی 
و تفریحی؛ مراکز و موسسات فرهنگی، هنری، رسانه ای و آموزشی؛ مراکز توزیع 
آجیل و خش��کبار، بس��تنی و آبمیوه و قنادی ها؛ رانندگان مس��افر برون شهری 
جاده ای، هوایی، ریلی و دریایی؛ آموزش��گاه های رانندگی، گرمابه ها، آرایشگاه ها 
و س��الن های زیبایی؛ مراک��ز تولید و فروش غذاهای آماده اعم از رس��توران ها و 
بوفه ه��ا، طباخی ها، تاالرهای پذیرای��ی، قهوه خانه ها و اغذیه فروش��ی ها؛ مراکز 
مربوط به گردش��گری، هتل ها، هت��ل آپارتمان ها، مهمانپذیرها، مس��افرخانه ها، 
زائرسراها، موزه ها و مراکز اقامتی و گردشگری و بوم گردی و موسسات خصوصی 
دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت که در حوزه های درمانی و تشخیصی 

و آزمایشگاهی و پارکلینیکی فعال هستند.

مبلغ وام کرونا، زمان پرداخت و میزان وثیقه آن اعالم شد

یک میلیون کارگاه، تسهیالت کرونایی دریافت می کنند
ارتباطات

از رد پای مافیا تا افزایش قیمت ها
در بازار تلفن همراه چه خبر است؟

با وجود خطر ویروس کرونا و گرانی تلفن همراه، بازارها ش��لوغ و 
مردم در حال خرید هس��تند. بررسی های میدانی نیز نشان می دهد 
ک��ه حداقل قیم��ت برای خرید یک گوش��ی اندروی��دی با حداقل 
امکانات، ۲.۵ میلیون تومان اس��ت. به گزارش ایرنا، س��اعت نزدیک 
به پنج عصر اس��ت و خیابان جمهوری، ش��لوغ و پرازدحام اس��ت؛ 
ش��بیه به روزهایی که هیچ خبری از وی��روس کرونا نبود. در میان 
جمعیت، بعضی ها ماس��ک زده اند یا دس��تکش به دس��ت دارند. در 
مقابل پاساژهای فروش موبایل، مانند همیشه دالل ها در جمع های 
تنگ مشغول کارند و مشتری های خودشان را دارند. مقابل در بازار 
چارس��و، ورودی  ضدعفونی کننده ای تعبیه شده که قطرات ریز آب 
و الکل را روی س��ر و بدن مراجعان به بازار می ریزد. بعد از عبور از 
این ورودی، داخل بازار به جز فروش��نده هایی که با ش��یلد صورت 
و ماس��ک یک ش��کل در بعضی از فروشگاه ها ایس��تاده اند، خبری 
از بیماری کووید-۱۹ نیس��ت. جمعیت زیادی داخل فروش��گاه های 
بزرگ مش��غول وارس��ی گوش��ی های آخرین مدل هستند و تالش 
می کنند تا پیش از س��اعت شش عصر و تعطیلی بازار، خریدشان را 
انجام دهند. بیش��تر آنها نه برای تماشا و بازارگردی، که برای خرید 

به بازار آمده اند و صندوق های فروشگاه ها نیز شلوغ است.
گرانی با وجود رشد ۹۰درصدی واردات 

گش��تی در بازار موبایل تهران نش��ان می دهد در کمترین حالت، 
قیمت یک گوش��ی با سیس��تم عامل اندروید، به ۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان می رس��د. قیمت یک گوش��ی می��ان رده نیز از حدود ۴ 
میلیون تومان ش��روع می ش��ود. قیمت گوشی های آیفون نیز از ۱۲ 
میلیون تومان به باالست. حتی مدل های قدیمی و دست دوم آیفون 

با سه سال کارکرد، 3.۵ میلیون تومان قیمت دارند.
در یکی از فروش��گاه های پش��تیبانی اپل، زنی با کالفگی مش��غول 
جواب دادن به تلفن ها و رس��یدگی به کار مش��تریان اس��ت. بیشتر 
تلفن های او، برای انجام خدمات رجیستری موبایل هستند که نشان 
از داغ بودن بازار این گوش��ی ها دارد. این زن می گوید: »خرید آیفون 
نس��بت به قبل از گرانی ها کمتر ش��ده. ولی باز هم کم نیس��ت. بازار 
خدمات و تعمیرات هم که خیلی ش��لوغ اس��ت. این روزها هم انگار 
اصال بحران بیماری وجود ندارد، مش��تری های حضوری مان هم زیاد 
هستند.« شلوغی این فروشگاه در شرایطی است که گوشی های آیفون 
تنها ۵درصد از کل واردات رسمی موبایل در ایران را تشکیل می دهد. 
سال گذشته، ۱۵ میلیون و 3۰۰ هزار دستگاه گوشی وارد کشور شد. 
از این تعداد، ۱۴ میلیون آن روشن شده است. ۵6درصد گوشی های 
وارداتی س��هم سامس��ونگ، ۱۷درصد نوکی��ا و ۹ درصد هوآوی بوده 
است. گوشی های شیائومی تنها ۷درصد و اپل نیز فقط ۵درصد بوده 
اس��ت. در بهمن ماه ۹۸، بیش��ترین تعداد گوشی روشن شده و مورد 
استفاده قرار گرفته است. این گوشی ها، ۱.۵ میلیون دستگاه بوده اند. 
می توان گفت که تنها در ماه بهمن، هر روز حدود ۵۰ هزار نفر گوشی 
همراه خریده و روش��ن کرده اند. براس��اس آمار انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در سال ۹۸ واردات گوشی موبایل طبق 
رویه تجاری ۹۰درصد رش��د داشته است. این آمار، نشان می دهد که 
میزان عرضه افزایش نیز داشته است اما گرانی، همچنان در این بازار 
می تازد. در مقابل فروشگاه بزرگی در بازار موبایل ایران، نگهبانی روی 
یک صندلی نشس��ته و روی دس��ت های هر کس��ی که وارد می شود، 
محلول ضدعفونی کننده می پاشد. روی هر میز به تفکیک برند، چند 
مدل گوشی چیده شده و خانواده ها مشغول وارسی آنها هستند. زنی 
که پسری دبستانی را به همراه دارد، از یکی از فروشنده ها می پرسد: 
»برای اینکه کار بچه راه بیفتد و بتواند به درس و مدرس��ه اش برسد، 
زیاد هم هزینه نکنم، ارزان ترین گوش��ی ای که می توانم بخرم، کدام 
اس��ت؟« فروشنده به او یک مدل گوشی سامس��ونگ با ظرفیت ۱6 
گیگابایت��ی و قیمت ۲.۵ میلیون تومانی نش��ان می دهد و می گوید: 
»اگر واقعا قصد خرید دارید، همین االن بخرید. دالر مدام باال می رود 
و هفته آینده قیمت همین گوش��ی هم ۲ میلیون و ۹۰۰ می ش��ود.« 
جس��ت وجو در س��ایت های خرید آنالین نیز همین را نشان می دهد. 
در یکی از فروشگاه های بزرگ آنالین، گوشی های یک تا سه میلیون 
تومانی، تنها ۱3 مدل موجود اس��ت که س��ه مدل آن سامس��ونگ، 
یک مدل ش��یائومی و بقیه برندهای متفرقه اس��ت. یکی از مدل های 
میان رده سامس��ونگ که قیمت آن یک ماه پیش، 3.۵ میلیون تومان 
بود، ۲۰ اردیبهش��ت در حدود ۴ میلیون تومان به فروش می رس��ید 
و ای��ن هفته نیز از ۴.۱ میلیون تومان، عبور کرده اس��ت. زن جوانی 
که در فروشگاهی مش��غول کار با یکی از گوشی های میان رده است، 
می گوید: »در این اوضاع، گوش��ی ام س��وخت. مدل باالیی داش��ت و 
حاال باید کل حقوق س��ه ماهم را روی هم بدهم تا بتوانم یک گوشی 
میان رده بخرم. جالب اس��ت که قیمت ها مثل طال و سکه روزانه هم 
تغییر می کند. یک مدل گوش��ی را پسند کردم که ۹ میلیون و ۹۰۰ 
تومان بود. ۵ س��اعت بعد، قیمتش را دوباره روی سایت چک کردم و 
۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ش��ده بود! هیچ کس هم نمی داند که 

چه خبر است.«
آیا پای مافیا در میان است؟

از پش��ت محافظ صورت و ماس��ک هم، چیزی به جز چشم ها از 
صورت فروشنده ای در بازار چارسو معلوم نیست، اما صدای او نشان 
از پس��ری ۱۸-۱۷ ساله دارد. او می گوید: »مردم خیلی برای خرید 
می آیند. می ترس��م که مریض شوم ولی چاره ای نیست، نباید کارم 

را از دست بدهم.« 
هفت��ه گذش��ته، روزنامه س��ازندگی خبر داده بود که سردس��ته 
مافی��ای بازار موبایل، هر هفت��ه دو هواپیمای ۱۵ تنی آنتونف را در 
ف��رودگاه پیام به زمین می نش��اند که بار آن، موبایل اس��ت. برخی 
خبرگزاری ها نیز گزارش هایی منتش��ر کرده بودند که نشان می داد 
سردس��ته مافیای بازار موبایل، فردی مع��روف به »عباس کوتول« 
است که بارها نیز دادگاهی و محاکمه شده است. روزنامه سازندگی 
نوش��ت: »او یک ق��درت غیرقابل انکار در بازار موبایل ایران اس��ت. 
قیمت ها از پاس��اژ عالءالدین تا بازارهای دوبی و ابوظبی توس��ط او 
تعیین می َشوند. حتی از رس��می ترین واردکنندگان موبایل به بازار 
ایران هم ش��هرت بیش��تری دارد. عباس کوتول ب��رای اولین بار در 
سال 6۸ به جرم حمل نوار دستگیر شد. او در شهر ری دستفروشی 
می کرد. همانجا وارد باند قاچاق ش��د و به سرعت رئیس بزرگترین 
بان��د واردات موبایل ش��د تاکن��ون پنج بار دادگاهی ش��ده. آخرین 
حکمش تبعید به طبس اس��ت. اما ناگهان س��ال قبل آزاد شد و در 

تهران زندگی می کند.«

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

با رس��یدن قرنطینه پاندمی وی��روس کرونا به پیک خ��ود، آژانس بین المللی 
ان��رژی، اداره اطالعات انرژی آمریکا و اوپک درباره ابعاد نابودی تقاضا برای نفت 
توافق دارند و معتقدند یک پنجم از تقاضای جهانی برای نفت در س��ه ماهه دوم 

سال ۲۰۲۰ از بین خواهد رفت.
هر س��ه آژان��س پیش بینی کننده اکنون در این موض��وع که جهان در نتیجه 
قرنطین��ه وضع ش��ده از س��وی دولت ها برای مقابله با ش��یوع وی��روس کرونا با 
بزرگترین افت مصرف نفت روبه روست، موافق هستند. ابعاد تقاضای آسیب دیده 
از کرون��ا ب��ه معنای آن اس��ت که با وج��ود کاهش تولید کم س��ابقه از س��وی 

تولیدکنندگان، ذخایر نفت همچنان امسال رشد خواهند کرد.
آژانس بین المللی انرژی، اوپک و اداره اطالعات انرژی آمریکا همگی پیش بینی 
خود از بازارهای نفت را در هفته گذش��ته ب��ه روز کردند و درباره میزان نابودی 
تقاض��ا دیدگاه نزدیکی ب��ه یکدیگر پی��دا کردند. موضع بدبینان��ه ای که آژانس 
بین الملل��ی انرژی ماه گذش��ته اختیار کرد، به یک دیدگاه جمعی تبدیل ش��ده 
اس��ت که براس��اس آن، جهان در سه ماهه دوم امس��ال ۱.۷ میلیارد بشکه نفت 

کمتری نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ مصرف خواهد کرد.
به گزارش ایس��نا، در گزارش هایی که ماه گذش��ته )اواس��ط آوریل( منتش��ر 
ش��د، آژانس بین المللی انرژی و اوپک هر دو انتظار داش��تند تقاضا برای نفت در 
س��ه ماهه دوم حدود ۱۲ میلیون بش��که در روز در مقایس��ه با مدت مشابه سال 
گذشته کاهش پیدا کند. اداره اطالعات انرژی آمریکا هم کاهش تقاضا به میزان 
۲۰میلی��ون بش��که در روز را پیش بینی کرده بود. ای��ن آژانس از آن زمان تحت 
تاثیر کاهش تدریجی محدودیت ها و گش��ایش کس��ب و کارها اندکی خوشبین 
ش��ده است. در مقابل دو آژانس دیگر نابودی بیش��تر تقاضا را نسبت به یک ماه 
قب��ل پیش بینی می کنند و تقریبا به دیدگاه بدبینانه اداره اطالعات انرژی آمریکا 

درباره مصرف نفت نزدیک شده اند.
هر س��ه آژان��س اکنون انتظار دارند ک��ه وضعیت در نیمه دوم امس��ال بهبود 

چش��مگیری پیدا خواه��د کرد. اگرچه انتظار می رود تقاضا در کل س��ال ۲۰۲۰ 
پایین ت��ر از س��طح س��ال ۲۰۱۹ بمان��د اما می��زان افتی که درخص��وص تقاضا 
پیش بینی ش��ده بود، به میزان قابل توجهی کمتر ش��ده است. آژانس بین المللی 
انرژی و اداره اطالعات انرژی آمریکا کاهش تقاضا به میزان حدود ۵میلیون بشکه 
در روز را در س��ه ماهه سوم نسبت به سطح سال گذشته پیش بینی می کنند اما 
اوپ��ک خوش بینی کمتری داش��ته و کاهش تقاضا به می��زان بیش از ۸ میلیون 
بشکه در روز را برآورد کرده است. وضعیت در سه ماهه چهارم بهبود پیدا می کند 
و برآورد میزان افت تقاضا از ۲.۲6 میلیون بشکه در روز توسط آژانس  بین المللی 

انرژی تا ۴.۵ میلیون بشکه در روز توسط اوپک متغیر است.
ام��ا همان طور که آژان��س بین المللی انرژی هش��دار داد، بزرگترین ابهام این 
است که آیا دولت ها می توانند بدون خطر شیوع مجدد بیماری کووید ۱۹، تدابیر 
قرنطین��ه را کاهش دهند. در حال حاضر پیش بینی ها این اس��ت که این امکان 
وجود دارد. اگر این فرض نادرس��ت از آب دربیاید، در این صورت تقاضا به دلیل 
احی��ای قرنطینه ها افت دیگری پیدا خواهد کرد. اگرچه آژانس بین المللی انرژی 
و اوپک نس��بت به وضعیت تقاضا در سه ماهه دوم بدبینی بیشتری پیدا کرده اند 
اما فضای کلی در بازار نفت خوشبینانه تر شده است. آژانس  بین المللی انرژی به 
کاهش گس��ترده تولید از سوی کشورهای خارج از گروه اوپک پالس اشاره کرده 
اس��ت. اعضای اوپک پالس با کاهش تولید ۹.۷میلیون بش��که در روز در ماه های 
مه و ژوئن موافقت کرده اند و س��طح تولید اکتبر س��ال ۲۰۱۸ را مبنای کاهش 
تولید خود قرار داده اند. اگر این کش��ورها به تعهدات شان عمل کنند، تولید نفت 
در ماه مه حدود ۱۲ میلیون بش��که در روز کمتر از س��طح آوریل خواهد بود. به 
عالوه عربس��تان سعودی، امارات متحده عربی و کویت هم مجموعا ۱.۲ میلیون 

بشکه در روز به کاهش تولیدشان در ژوئن اضافه خواهند کرد.
از سوی دیگر، هر سه آژانس توافق دارند که تا سه ماهه چهارم امسال کاهش 
تولی��د غیراوپک از اوپک فرات��ر خواهد رفت. آژان��س  بین المللی انرژی و اوپک 

ش��اهد کاهش تولید غیراوپک شامل روسیه و س��ایر متحدان اوپک و همچنین 
کاهش تولید کشورهایی مانند کانادا و آمریکا بوده اند. این دو آژانس انتظار دارند 
میانگین تولید جهانی نفت در س��ه ماهه دوم بیش از ۸.۵ میلیون بش��که در روز 
کمتر از مدت مشابه سال گذشته باشد و اداره اطالعات انرژی آمریکا این کاهش 
را اندک��ی بیش از ۸ میلیون بش��که در روز برآورد می کند. براس��اس پیش بینی 
آژان��س بین المللی ان��رژی و اوپک، تولیدکنندگان در هم��ه نقاط جهان تا پایان 
س��ال ۱۰ میلیون بشکه در روز کمتر از یک سال پیش تولید خواهند داشت در 
حالی که اداره اطالعات انرژی آمریکا این رقم را اندکی بیش از ۹ میلیون بشکه 

در روز برآورد کرده است.
کاهش تولید به شکل داوطلبانه یا به طریق دیگر برای جبران فروپاشی تقاضا 
در س��ه ماهه جاری کافی نبوده اس��ت. پیش بینی رش��د ذخایر از ۷۸۰ میلیون 
بشکه )از سوی اوپک( تا ۱.۱۲ میلیارد بشکه )از سوی آژانس  بین المللی انرژی( 
متغیر اس��ت، اما س��طح ذخایر در نیمه دوم س��ال با بهبود تقاضا و تولید کمتر، 

کاهش پیدا خواهد کرد.
س��طح ذخایر نفت پس از رشد عظیمی که در نیمه اول سال داشت، در نیمه 
دوم کاهش پیدا خواهد کرد، اما حتی اگر اعضای گروه اوپک پالس به طور کامل 
به توافق کاهش تولید عمل کنند و کاهش تولید بیش��تری از س��وی عربس��تان 
س��عودی و متحدانش صورت بگیرد، ذخایر جهانی نفت در پایان س��ال باالتر از 

سطح ابتدای سال خواهد بود.
اوپک رش��د ذخایر به میزان حدود ۵3۰ میلیون بش��که، اداره اطالعات انرژی 
آمریکا رش��د ذخایر به میزان 6۲۰ میلیون بشکه و آژانس بین المللی انرژی رشد 

ذخایر به میزان بیش از ۷۲۵ میلیون بشکه را پیش بینی کرده است.
براساس گزارش بلومبرگ، حتی اگر تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۱ به سطح 
پیش از ش��یوع ویروس کرونا برگردد که دیدگاه خوش��بینانه ای به نظر می رسد، 

تولیدکنندگان نفت تحت فشار خواهند ماند.

کرونا در مصرف ۱.۷ میلیارد بشکه نفت شکاف می اندازد

پیش بینی ۳ آژانس درباره تقاضای نفت
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اوراق تسهیالت مسکن از مرز 6۰ هزار تومان گذشت
 هجوم سرمایه گذاران

به بازار اوراق تسهیالت مسکن
در حالی که بازار س��رمایه از ابتدای هفته با کاهش ش��دید ش��اخص کل 
روبه رو شد، اما اوراق تسهیالت مسکن با سرعتی عجیب بازه 6۰ هزار تومانی 

را رد کرد و در چند نماِد تسه، به سقف دامنه نوسان رسید.
ب��ه گزارش مهر، در حالی که تابلوی بورس تهران از ابتدای معامالت روز 
ش��نبه ۲۷ اردیبهش��ت قرمزپوش بود، اما تابل��وی اوراق گواهی حق تقدم 
تس��هیالت مس��کن در همه نمادهای زیرمجموعه »تسه« سبزپوش شده و 
در چند نماد نیز به س��قف دامنه نوسان ۵درصدی رسید. همچنین در حال 
حاضر به دلیل استقبال خریداران از اوراق تسهیالت مسکن در بازار سرمایه، 
برخ��ی از دارندگان این اوراق از عرضه آن به امید گران تر ش��دن این اوراق 
در روزه��ای آینده خودداری می کنند که همی��ن موضوع به افزایش قیمت 

اوراق دامن زده است.
قیمت نمادهای تس��ه ۹۸۰۱، ۹۸۰۲، ۹۸۰6 و ۹۸۰۷ )اوراق تس��هیالت 
مسکن صادره در ماه های فروردین، اردیبهشت، شهریور و مهر ۹۸( بازه 6۱ 
هزار تومانی را در معامالت روز ش��نبه رد کردند. همچنین اوراق تسهیالت 
مسکن صادره در نیمه دوم سال گذشته و فروردین امسال نیز در بازه 6۰ تا 

6۱ هزار تومان در حال عرضه است.
بیش��ترین تعداد اوراق فروخته ش��ده به سه نماد ۹۸۱۰ )اوراق تسهیالت 
مس��کن صادره در دی ماه ۹۸(، تسه ۹۸۱۲ )اوراق تسهیالت مسکن صادره 
در اس��فند ۹۸( و تسه ۹۹۰۱ )اوراق تس��هیالت مسکن صادره در فروردین 
۹۹( به ترتیب با عرضه ۲۰، ۱۵ و ۱3 هزار برگه تعلق دارد. تعداد برگه هایی 
هم که به فروش رس��یده، به جز س��ه نماد مذکور، اکث��راً به زیر ۱۰۰ برگه 
می رسد. از س��وی دیگر به دلیل کاهش عرضه این اوراق از سوی دارندگان 
برگه ه��ا، تعداد معامالت اوراق در بس��یاری از نمادها زی��ر ۱۰ فقره معامله 
اس��ت، اما در نمادهای پُرتقاضا، تعداد معامالت انجام شده بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ 

فقره در نوسان است.
گفتنی است سال گذشته در نیمه نخست اسفندماه و همزمان با افزایش 
ناگهانی تعداد معامالت مس��کن در بهمن ماه، برای اولین بار در س��ال ۹۸، 
قیمت اوراق تسهیالت مسکن به 6۰ هزار تومان رسید اما همزمان با شیوع 
ویروس کرونا و کاهش شدید معامالت مسکن، قیمت اوراق در فروردین ماه 
امسال به زیر ۴۰ هزار تومان رسید. ضمن اینکه بسیاری از متقاضیان خرید 
مس��کن در تهران، مش��کل اصلی را کمبود عرضه واحد مس��کونی می دانند 
که س��بب ش��ده تا بازار مس��کن با انباش��ت تقاضا و احتماالً افزایش قیمت 
مسکن در هفته های پیش رو مواجه شود. از سوی دیگر، آخرین بررسی ها از 
بازار مس��کن نشان دهنده آرامش در این بازار با چاشنی سردرگمی است. به 
دنبال افت معامالت، بازار مس��کن به آرامش نسبی رسیده و به نظر می رسد 
مش��روط به عدم ایجاد شوک از س��وی متغیرهای بیرونی همچون نرخ ارز، 
ثبات به بازار ملک برگردد یا دس��ت کم روند رش��د نرخ های کذایی متوقف 
شود. البته در چند روز گذشته بازار مسکن در حالت سردرگمی قرار گرفته 
اس��ت. به گزارش ایس��نا، پس از کاهش معامالت مس��کن ناش��ی از هجوم 
سرمایه ها به بازار بورس، روند رشد نرخ های پیشنهادی مسکن متوقف شده 
و کارشناس��ان معتقدند در میان مدت، بازار به آرامش و ثبات می رس��د. به 
نظر می رس��د انتظ��ارات تورمی، جای خود را به انتظارات کاهش��ی در بازار 
مس��کن داده و گروهی از خریداران منتظر شکس��تن نرخ هایی هس��تند که 

پس از برداشتن محدودیت های کرونایی ایجاد شده است.
به دنبال بازگش��ایی دفاتر امالک در ابتدای اردیبهشت که با رونق نسبی 
معامالت همراه بود، روند افزایش نرخ های پیشنهادی از سوی برخی مالکان 
نیز آغاز شد. این اتفاق مسئوالن قضایی را بر آن داشت تا دستور توقف درج 
قیمت در آگهی های فروش ملک در س��ایت های اینترنتی را صادر کنند که 

به کسادی معامالت دامن زده است.
ام��ا با توجه به ش��رایط کنونی، بازه زمانی پررونق ب��ازار ملک که معموالً 
س��ال های گذشته در اردیبهش��ت ماه بود به تعویق افتاده و احتماالً پس از 
افت شاخص بورس، سرمایه گذاری در بازار مسکن افزایش خواهد یافت، اما 
جهش قیمت ها بعید به نظر می رسد. کارشناسان، نهایت رشد قیمت مسکن 

در سال جاری را معادل تورم عمومی می دانند.

بانکنامه

فرص��ت امروز: س��ندیکای بیمه گران ایران در گزارش��ی مس��تند به 
بررس��ی پیامدهای ش��یوع کرونا بر صنعت بیمه پرداخت و پیش بینی 
کرد که نرخ رش��د حق  بیمه عاید ش��ده کل به کمترین میزان خود در 
سال های گذشته برسد. به گفته سندیکای بیمه گران ایران، این گزارش 
از تجمیع گزارش های کارگروه های توس��عه بیمه های زندگی، ش��بکه 
ف��روش و بازاریابی، بیمه ه��ای اتکایی، بیمه های مهندس��ی و انرژی و 
بیمه های باربری سندیکای بیمه گران ایران درباره آثار و شیوع بیماری 

کرونا بر رشته های تخصصی آنها به دست آمده است.
در مقدم��ه ای��ن گزارش آمده اس��ت: بدیهی اس��ت آث��ار اقتصادی، 
اجتماع��ی و حتی فرهنگی هرگونه رخداد فاجعه باری اعم از طبیعی و 
غیرطبیعی پس از انتش��ار و ظهور، در بلندمدت قابل بررس��ی و اعالن 
نظر اس��ت اما در همین مدت کوتاه پس از ش��یوع کرون��ا نیز با توجه 
ب��ه اتفاق��ات رخ داده در ایران و جهان، ش��دت و اث��ر آن بر حوزه های 
مختلف اقتصادی و اجتماعی و مش��خصاً صنعت بیمه تا حدودی قابل 

پیش بینی است.
س��ندیکای بیمه گران ای��ران در این گزارش تالش ک��رده تا به طور 
مختصر و کاربردی، ابعاد مختلف آثار ش��یوع گسترده بیماری کرونا بر 
صنعت بیمه را تش��ریح و به اتخاذ اس��تراتژی های مناسب شرکت های 
بیمه کمک کرده و نقشه راهی برای این امر مشخص کند. همچنین در 
بخش پیامدهای احتمالی ش��یوع کرونا بر بخش پولی و اسمی اقتصاد 
ای��ران )مرتبط با صنعت بیمه( ب��ر افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم، 
افزایش کس��ری بودجه به دالیلی از قبیل کاهش ش��دید قیمت نفت، 
افزای��ش پرداخت ه��ای انتقالی و تس��هیالت به کس��ب وکارها، کاهش 
درآمده��ای مالیات��ی، افزایش احتمالی ن��رخ ارز و بهبود نس��بی بازار 

سرمایه اشاره شده است.
در ادام��ه ای��ن گزارش آث��ار و پیامدهای ش��یوع وی��روس کرونا بر 
رش��ته های بیم��ه ای ش��امل بارب��ری، هواپیم��ا و کش��تی، اتومبیل، 
آتش سوزی، مسئولیت، مهندس��ی، بیمه های زندگی، بیمه های درمان 

و شبکه فروش بررسی شده است.
تبعات جبران ناپذیر کرونا در صنعت بیمه

س��ندیکای بیمه گران ایران در نتیجه گیری این گزارش نوشته است: 
منفی ش��دن رشد اقتصادی همگام با اغلب کشورهای درگیر با بیماری 
کرونا با بیکاری گس��ترده همراه اس��ت، در حالی  که منفی شدن رشد 
اقتص��ادی در دهه اخیر )س��ال های ۱3۹۱، ۱3۹۲ و ۱3۹۷( عمدتاً به 
عل��ت تحریم ها و افت ش��دید صادرات نفتی بوده ام��ا به دلیل بیکاری 
گس��ترده )چه ایران و چه کش��ورهای طرف تجاری ای��ران( اثرگذاری 

رکود تورمی س��ال ۱3۹۹ بر وضعیت اقتصادی کشور فراتر از سال های 
فوق خواهد بود.

در ای��ن گ��زارش همچنین تاکید ش��ده که صنعت بیم��ه از تمامی 
بخش های اقتصاد ایران، به ط��ور همزمان و یا با وقفه زمانی تاثیرپذیر 
اس��ت که بیش��ترین ارتباط صنعت بیمه با بخش خدم��ات، صنعت و 
ساختمان اس��ت. لذا نرخ بیکاری باال اثرگذاری رکود تورمی بر صنعت 
بیمه را گس��ترده تر می کند. نرخ بیکاری گسترده اغلب از سوی مشاغل 
موقتی خواهد بود )مرکز پژوهش های مجلس(. این مش��اغل اغلب جزو 
بیمه ش��دگان بیمه های بازرگانی ُخرد )نظیر بیمه های عمر اندوخته دار 
و بیمه بدنه اتومبی��ل( و بیمه های گروهی )نظیر بیمه درمان یا عمر و 

حوادث گروهی( نیستند.
ب��ا افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، ارزش س��رمایه مورد تعهد بیمه و به 
تبع آن قیمت اس��می بیمه نامه ها افزایش می یابد و لذا این امر موجب 
رش��د حق بیمه تولیدی س��رانه هر بیمه نامه می ش��ود )به خصوص در 
بیمه نامه های اموال و مسئولیت(، اما به دلیل افزایش نرخ بیکاری و فقر 

در کشور، افزایش نرخ های حق بیمه محدود می شود.
متوس��ط حق بیمه عایدش��ده به ازای هر بیمه نام��ه به علت افزایش 
احتمالی نرخ تورم و نرخ ارز با ش��یب مالیم تر از سال های قبل افزایش 
خواهد یافت به همین دلیل تعداد بیمه نامه فروخته ش��ده به علت افت 
شدید رشد اقتصادی و نرخ بیکاری باال باالخص در بخش های خدمات 

و صنعت، احتماالً با کاهش همراه خواهد بود.
حق بیمه عایدش��ده کل صنعت بیمه نیز نسبت به سال های گذشته 
با شیب مالیم افزایش خواهد یافت و پیش بینی می شود نرخ رشد حق 

بیمه عایدشده کل به کمترین مقدار خود در سال های گذشته برسد.
همچنین متوسط نسبت بازده خالص به دارایی  های شرکت های بیمه 
)ROA( به دلیل افزایش نس��بی ضرایب خس��ارت، احتماالً با کاهش 
نس��بی روبه رو خواهد بود. متوس��ط نس��بت مطالبات ب��ه دارایی های 
شرکت های بیمه به دلیل افزایش فروش اقساطی بیمه نامه  ها، احتماالً با 
کاهش نسبی مواجه خواهد بود از سوی دیگر، متوسط نسبت توانگری 

مالی شرکت های بیمه نیز احتماالً با کاهش نسبی روبه رو می شود.
در بخش پایانی این گزارش نیز استراتژی های پیشنهادی برای مقابله 

با تبعات شیوع کرونا بر صنعت بیمه مطرح شده است.
چشم انداز صنعت بیمه در دوران پساکرونا

همچنین مدیرعامل ش��رکت بیمه پاس��ارگاد درخصوص تأثیر کرونا 
در صنع��ت بیم��ه  معتقد اس��ت: کرون��ا در صنعت بیمه آث��ار مثبت و 
منفی گوناگون��ی دارد و ارزیابی تأثیرات کرونا در صنعت بیمه نیازمند 

جمع آوری و ارزیابی اطالعات بیمه هاست. 
معص��وم ضمیری با بیان اینکه بیمه عمر یکی از بخش های تأثیرپذیر 
صنعت بیمه از کرونا اس��ت، گف��ت: بیمه نامه های عم��ر، »فوت به هر 
علت« را پوش��ش می دهند. شرکت های بیمه ملزم به پرداخت خسارت 
بازمان��دگان بیمه ش��دگان عمر هس��تند. خس��ارت پرداخت��ی یکی از 
تأثیرات منفی کرونا بر ش��رکت های بیمه  اس��ت. از س��ویی ورود کرونا 
منجر به کنترل و کاهش مس��افرت ها و رفت وآمدها ش��د و این کنترل 

خسارت های جانی جاده ای را به حداقل رساند.
به گفته او، شرکت های بیمه با کاهش تلفات جاده ای خسارت کمتری 
را متحمل شدند. خسارات جانی در ایام کرونا کمتر از دوره های گذشته 
بوده است. کرونا تأثیر منفی بر فروش بیمه شخص ثالث و بدنه داشت. 
این کاهش به دلیل عدم توانایی مالی تعدادی از بیمه شده ها و از دست 

دادن درآمدهای روزانه بیمه گزاران بود.
مدیرعامل ش��رکت بیمه پاس��ارگاد افزود: افراد با پیش بینی پوشش 
بیم��ه بازمان��دگان، اقدام به خری��د بیمه عمر کردند. ای��ن پیش بینی 
باعث فروش بیش��تر بیمه عمر ش��د. همچنین، تعدادی از بیمه گذاران 
عمر بخش��ی از ذخایرش��ان را وام گرفتند. با این وجود، عده اندکی نیز 

بیمه های عمر خود را بازخرید کردند.
به اعتقاد ضمیری، بررس��ی تأثیرات مثب��ت و منفی کرونا در صنعت 
بیمه نیازمند توجه به تمامی جوانب هست. با توجه به ترکیب متفاوت 
پرتفوی ش��رکت های بیم��ه، تأثیرات کرونا بر هر ش��رکت نیز متفاوت 

هست.
مدیرعامل ش��رکت بیمه پاس��ارگاد در انتها گفت: شرکت های بیمه  
از اتفاق��ات پیش آمده، درس گرفتند. ش��رکت های بیمه  باید در آینده 
ب��رای حوادثی مانند کرون��ا برنامه ریزی کنن��د و در فعالیت های خود 
تجدیدنظرهایی را اعمال کنند. صنعت بیمه در تمامی کشورهای جهان 
دید جدیدی به مس��ائلی مانند کرونا پیدا کرده است. شرکت های بیمه 
متوج��ه احتمال وقوع اتفاقاتی همچون کرونا ش��دند. آنها فهمیدند که 
این قبیل حوادث ممکن اس��ت تأثیرات نامحدود مثبت و منفی و حتی 
جبران ناپذیری را به همراه داش��ته باش��د. این شرکت ها برای شرایطی 

همچون کرونا ملزم به انتخاب استراتژی مناسب خواهند بود.
ب��ه گفته وی، دنی��ای پس از کرونا در صنعت بیم��ه دنیای جدیدی 
خواهد بود. ش��رکت های بیمه بای��د برنامه ای ب��رای آن زمان طراحی 
کنند. ش��رکت های بیمه همچون پاس��ارگاد خود را برای هم زیستی با 
این مس��ائل آماده می کنند. ش��رکت های دوراندیش شرایطی همچون 

دورکاری، استفاده از اینترنت و فروش اینترنتی را تجربه می کنند.

پیش بینی می شود نرخ رشد حق بیمه به کمترین میزان خود در سال های گذشته برسد

پیامدهای مثبت و منفی کرونا در صنعت بیمه

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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آغازی بر پایان اصالح شاخص بورس
پیش بینی بورس تهران تا پایان هفته

شاخص کل بورس در روز شنبه با ریزش 3۵ هزار واحدی مجددا 
به زیر ابرکان��ال یک میلیون واحد برگش��ت. در این بین، امیرعلی 
امیرباقری، کارش��ناس بازار سرمایه معتقد است که اصالح شاخص 
بورس رو به پایان اس��ت و به نظر می رس��د از اواس��ط هفته جاری 
دوب��اره بازار در مس��یر صع��ودی قرار گیرد و دیگر ش��اهد خرید و 

فروش های هیجانی در بازار نخواهیم بود.
امیرباقری در گفت و گو با ایرنا به روند معامالت بورس در هفته ای 
که گذشت، اشاره کرد و گفت: در ابتدای هفته گذشته، شاخص کل 
و ش��اخص هم وزن با ورود جریان نقدینگی از س��وی حقیقی ها به 
رش��د خود ادامه دادن��د و بعد از مقاومت هایی که ش��اخص بورس 
برای ورود به کانال یک میلیون واحد داش��ت در نهایت شاخص در 

نخستین روز هفته به این کانال راه پیدا کرد.
او با بیان اینکه ش��اخص بورس برای تثبی��ت کانال یک میلیون 
واحد از روز یکشنبه وارد فاز اصالحی شد، افزود: از روز یکشنبه به 
دلیل افزایش عرضه و ایجاد فشار فروش در بازار از سوی حقوقی ها 
ترسی در بازار ایجاد شد و بازار به پیشواز اصالح قیمتی در نمادهای 

بزرگ و کوچک رفت.
امیرباق��ری بر اصالح ایجادش��ده در قیمت س��هام در کنار وجود 
هیجان از س��وی س��رمایه گذاران تاکید و خاطرنش��ان کرد: تعداد 
زیادی از س��رمایه گذاران در س��طح باالیی از مرحله سود بودند و با 
فروش های هیجانی مبادرت به عرضه سهام خود در بازار کردند، این 
فش��ار فروش زمینه ایجاد اضطراب و رفتارهای هیجانی سهامداران 
حاضر در بازار به خصوص از س��وی ت��ازه واردان را فراهم کرد و به 
مراتب منجر به ایجاد نوسان های متعدد در قیمت بسیاری از سهام 
ش��د. او این موضوع را از چند منظر مورد بررس��ی قرار داد و گفت: 
در روزهای پایانی هفته گذش��ته سهم هایی که در چند روز قبل در 
صف خرید س��نگین قرار داش��تند به دلیل هیجان در بازار از جانب 
کده��ای تازه وارد که جریان نقدینگی را مالک انتخاب س��هام برای 

سرمایه گذاری قرار دادند در صف فروش قرار گرفتند.
وی معتق��د اس��ت ک��ه عم��ده  هیج��ان ایجادش��ده از س��وی 
سرمایه گذاران بر نمادهای معدنی و پاالیشگاهی که از رشد پرشتاب 

بازار جا ماندند تاثیرگذار بود.
امیرباقری س��پس به پیش بینی خ��ود از روند معامالت بورس در 
هفته جاری پرداخت و گفت: در روزهای آینده هیجان ایجادش��ده 
در بازار فروکش می کند و دوباره بورس به مرحله رش��د و عقالنیت 

خود باز خواهد گشت.
به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه، در هفته جاری مسیر سهام 
از یکدیگر جدا می ش��ود، در این میان اصالح س��هامی که رشدهای 
چندبراب��ری داش��تند ادامه دار می ش��ود و جری��ان نقدینگی وارد 

سهم های بنیادی خواهد شد که از رشد واقعی بازار جا ماندند.

نماگربازارسهام

ارزش ب��ازار اوراق تامین مالی در فروردین ۱3۹۹ در حالی به بیش از 
۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال رس��یده است که این میزان، کمتر از ۵درصد 
ارزش بازار سهام )بورس تهران به عالوه بازار اول و دوم فرابورس ایران( 
اس��ت و این مقایسه به وضوح عمق کم بازار اوراق تامین مالی در ایران 

را نشان می دهد.
به گزارش سنا، بررس��ی روند انتشار اوراق تامین مالی نشان می دهد 
که رشد این بازار طی سال های اخیر در دو مقطع زمانی روی داده است؛ 
اولین مرحله مربوط به ابداع اس��ناد خزانه اسالمی در سال ۱3۹۴ است 
که دولت به دلیل مش��کالت درآمدی اقدام ب��ه این کار کرده و دومین 
مرحله نیز مربوط به دو س��ال اخیر است. این موضوع نشان می دهد که 
افت درآمد نفتی دولت یکی از محرک های اصلی توس��عه بازار بدهی در 

ایران بوده است.
ب��ا وجود آنکه ارزش اس��می ب��ازار اوراق تامین مالی از ابتدای س��ال 
۱3۹۷ رش��د زیادی داش��ته و حدود ۲.۲ برابر شده، اما با توجه به آنکه 
س��ایر متغیرهای اقتصاد ایران از جمله نرخ تورم و نرخ ارز در این دوره 
رشد بیش��تری داش��ته اند، ارزش حقیقی بازار اوراق تامین مالی در دو 
س��ال گذشته رش��د چندانی نداش��ته و تقریبا ثابت بوده است. گفتنی 
اس��ت که شرایط مشابهی نیز برای نسبت ارزش بازار اوراق به نقدینگی 
و همچنی��ن تولید ناخالص داخلی وج��ود دارد. این موارد گویای وجود 

ظرفیت قابل مالحظه جهت انتشار اوراق در اقتصاد ایران است.
در کن��ار کمیت، ترکیب بازار اوراق تامین مالی نیز از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. همانطور که اشاره شد، انتشار اوراق دولتی در سال های 
اخیر رش��د محسوسی داشته و همین موضوع سبب شده تا سهم اوراق 
دولتی از ب��ازار اوراق تا محدوده ۹۰درصد افزایش یابد. عدم بهره گیری 
مناس��ب بنگاه های غیردولتی از ظرفیت ب��ازار اوراق جهت تامین مالی 

سبب شده تا بازار اوراق شرکتی همپای بازار اوراق دولتی رشد نکند.
بررس��ی اوراق تامین مالی ش��رکتی به تفکی��ک بخش های اقتصادی 
نش��ان می دهد ک��ه در حال حاض��ر بیش��ترین میزان اوراق منتش��ره 
مرب��وط به گروه مالی اس��ت و پس از آن نیز گروه خودرو و ش��یمیایی 
قرار دارند. ب��رای گروه هایی نظیر فلزات، س��اختمان، دارو، حمل ونقل، 
گردش��گری و س��یمان، میزان تامین مالی از ناحیه انتش��ار اوراق حتی 
کمت��ر از ۱۰ هزار میلیارد ریال اس��ت. این ارقام به خوبی گرایش غالب 
بنگاه ه��ا به تامین مالی از طریق نظام بانک��ی )در مقابل بازار بدهی( را 
نشان می دهد. شایان ذکر است که تنها مانده تسهیالت یک شرکت در 
گروه فلزات اساس��ی )فوالد مبارکه اصفهان( در پایان آذر ۱3۹۸ حدود 
۸ هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. بررس��ی اطالع��ات صورت های مالی 
بنگاه ها نشان می دهد در حال حاضر تسهیالت دریافتی توسط بسیاری 
از بنگاه ها با نرخ هایی بسیار باالتر از نرخ بازده اوراق تامین مالی صورت 
می گیرد. در این ش��رایط به نظر می رس��د که حرکت بنگاه ها از سمت 
تامین مالی بانک محور به س��مت بازار سرمایه می تواند نقش مهمی در 

کاهش هزینه های تامین مالی برای آنان داشته باشد.
در س��مت تقاضای اوراق تامین مالی نیز ش��رایط به گونه ای است که 
به نظر می رسد در حال حاضر بنا به شرایطی نظیر شیوع کرونا و توقف 
برخ��ی فعالیت های تولیدی و معامالتی )نظیر معامالت مس��کن( تقاضا 
ب��رای ابزارهای درآمد ثابت نظیر س��پرده های یک س��اله افزایش یافته 
اس��ت. البته روند جذب منابع به این حس��اب ها از ابتدای آبان ماه روند 

نزولی داشته و تنها طی دو ماه اخیر این روند معکوس شده است.
ش��رایط صندوق های درآمد ثابت نیز به ش��کلی بوده که ورود منابع 
ب��ه آنها ط��ی فروردین ماه افزایش یافته و نرخ رش��د منابع ورودی آنها 
بیش��ترین رقم در شش ماه گذشته را ثبت کرده است. با توجه به آنکه 

این صندوق ها بازیگر اصلی س��مت تقاضای اوراق تامین مالی هس��تند، 
ورود مناب��ع به ای��ن صندوق ها می تواند موجب افزای��ش تقاضای اوراق 
ش��ود. ش��ایان ذکر است که براساس بخش��نامه جدید سازمان بورس و 
اوراق به��ادار، نصاب حداقل 3۰درصدی اوراق در پورتفوی صندوق ها به 
۴۰درصد افزایش یافته و این موضوع نیز منجر به رش��د تقاضای اوراق 

توسط صندوق ها خواهد شد.
در نهایت ش��رایط عرضه و تقاضا در بازار اوراق تامین مالی به شکلی 
عم��ل کرده که ن��رخ بازده ط��ی هفته ه��ای اخیر کاه��ش یافته و در 
فروردین ماه پس از گذشت ۲6 ماه به محدوده کمتر از ۲۰درصد رسیده 
اس��ت. توافق کانون بانک های خصوصی جهت کاهش نرخ سود سپرده 
مهمترین عاملی بوده که باعث ش��ده تقاضا در ب��ازار اوراق تامین مالی 
افزای��ش یافته و نرخ بازده کاهش یابد. در صورت پایداری توافق کاهش 
نرخ س��ود س��پرده بانکی، انتظار می رود که نرخ بازده اوراق تامین مالی 
نیز همچنان کاهش یابد. البته ش��رایط فعلی اقتصاد ایران و چشم انداز 
تورمی برای ماه های آینده چالش مهمی است که پایداری توافق کاهش 

نرخ سود سپرده بانکی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
بررس��ی ش��رایط ترم اس��تراکچر اس��ناد خزان��ه اس��المی در پایان 
فروردین ماه نش��ان می دهد که منحنی به صورت کامل هموار ش��ده و 
عل��ت این ام��ر، روند نزولی نرخ ب��ازده و انتظار کاهش بیش��تر نرخ در 
ماه های آتی است. در واقع اجماع نزد سرمایه گذاران به شکلی است که 
انتظار افزایش نرخ بازده در ماه های آینده وجود ندارد و به همین دلیل 
اوراق با سررسید باالتر نیز نرخی در سطح اوراق کوتاه مدت دارند. پیامد 
این ش��رایط برای بنگاه ها آن است که امکان انتشار اوراق برای بازه های 
بلندمدت )حتی بیش از سه سال( با نرخ های بازده مناسب فراهم آمده 

و می توان از این شرایط استفاده کرد.

کاهش سود سپرده بانکی باعث افزایش تقاضا در بازار اوراق تامین مالی شده است

رشد ۹۰درصدی انتشار اوراق دولتی
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طعم دار کردن گوشت مرغ در مراکز فروش 
ممنوع شد

مدیرکل نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور 
گفت تهیه جوجه کباب و طعم دار کردن گوش��ت در فروش��گاه ها ممنوع شده 
است و با متخلفان برخورد می شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، برومند 
اظهار کرد: با شروع کرونا  قطعه کردن مرغ در فروشگاه ها ممنوع شد تا زنجیره 
انتقال ویروس کرونا قطع ش��ود. وی گفت: ب��ا مراکز فروش و قطعه بندی مرغ 
جلس��اتی داشتیم و در نتیجه به مراکز دامپزش��کی سراسر کشور ابالغ شد تا 
قطعه بندی مرغ در فروشگاه ها انجام نشود. مدیرکل نظارت بر بهداشت عمومی و 
مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور افزود: فرآورده های خام دامی به هیچ وجه 
عامل مس��تقیم انتقال ویروس کرونا نیستند و اگر در مراحل آماده سازی نکات 
بهداش��تی رعایت نش��ود می تواند آلودگی های میکروبی را انتقال دهد. برومند 
گف��ت: همچنین تهیه جوجه کباب و طعم دار کردن گوش��ت در فروش��گاه ها 
ممنوع شده اس��ت و با متخلفان برخورد می شود. مدیرکل نظارت بر بهداشت 
عمومی و مواد غذایی س��ازمان دامپزشکی کشور، گفت: اکیپ های نظارتی در 
سطح شهرها گشت زنی دارند و ماموران بهداشت و تعزیرات به صورت مداوم از 
مراکز فروشگاهی نظارت می کنند. برومند افزود: فروش محصوالت خام دامی از 
جمله گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و ماهی به صورت باز ممنوع است. مردم در 
صورت مش��اهده هرگونه تخلفی در توزیع محصوالت خام دامی با شماره تلفن 
۱۵۱۲ تماس بگیرند. مدیرکل نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان 
دامپزشکی کشور گفت: همچنین فروش محصوالت خام دامی در بازارچه های 
محلی، کنار خیابان و خودروهای سیار ممنوع است. برومند افزود: مردم نیز از 
فروش��گاه ها درخواست خرد کردن مرغ را نداش��ته باشند. در آینده تمام تخم 
مرغ ها به صورت بس��ته بندی و شناسنامه دار در بازار عرضه می  شود و از فروش 
تخم مرغ به صورت فله های جلوگیری می ش��ود. مدیرکل نظارت بر بهداش��ت 
عمومی و مواد غذایی س��ازمان دامپزش��کی کشور گفت: تاکنون چندین مرکز 

متخلف در عرضه محصوالت خام دامی پلمب شده است.

25 هزار هکتار زمین زیر سطح کشت گیاهان 
دارویی

مدیر طرح گیاه��ان دارویی وزارت جهاد کش��اورزی گفت هم اکنون ۲۵ 
هزار هکتار زمین زیر سطح کشت گیاهان دارویی قرار دارد.

 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حس��ین زینلی مدیر طرح گیاهان 
داروی��ی وزارت جه��اد کش��اورزی در برنامه روی خط از راه اندازی س��امانه 
گیاهان دارویی توسط وزارتخانه جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: بسیاری از 
محصوالتی که توسط کشاورزان تولید و فرآوری می شوند، توسط این سامانه 
قیمت گذاری خواهد ش��د. او ادامه داد: با ایجاد این س��امانه س��عی خواهیم 

کرد، دالالن و واسطه گران را حذف و کیفیت محصوالت را ارتقا دهیم.
مدیر طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کش��اورزی به حوزه تولید گیاهان 
دارویی در کش��ور اشاره کرد و افزود: ۲۲۷ هزار روستا در کشور، ۲۵۰ هزار 

تن ماده اولیه در رابطه با گیاهان دارویی تولید می کنند.
او با اش��اره به اینکه ۲۵۰ واحد در کشور در بحث صنایع فرآوری گیاهان 
دارویی فعال هس��تند، گفت: با حضور ۲۵ ه��زار نفر در بحث تولید گیاهان 

دارویی توانستیم ۵۵۰ میلیون دالر صادرات در کشور داشته باشیم.
زینلی تاکید کرد: ۲۵ هزار هکتار س��طح زیر کشت گیاهان دارویی داریم 
و در حال گس��ترش و توسعه کش��ت این گیاهان و افزایش ارزآوری در این 
زمینه هس��تیم. مدیر طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کش��اورزی با بیان 
اینک��ه در تمام بخش های صنایع تبدیلی و همچنین صنایع فرآوری س��عی 
خواهیم کرد به بحث تولیدکننده و مصرف کننده ابعاد گس��ترده ای بدهیم، 
افزود: س��عی خواهیم کرد خریدار و کارخانه ه��ا را به تولیدکنندگان متصل 
کنیم. زینلی با تاکید بر اینکه هزینه تولید، میزان هزینه و ایجاد تعادل بین 
عرضه و تقاضا را با اس��تفاده از سامانه گیاهان دارویی نهادینه خواهیم کرد، 
گفت: تا اواس��ط خردادماه با حضور بخش خصوصی این س��امانه راه اندازی 
می ش��ود. مدیر طرح گیاهان دارویی جهاد کش��اورزی در ادامه از راه اندازی 
سامانه جامع بازار گیاهان دارویی خبر داد و گفت: یکی از مشکالت گیاهان 
دارویی در کش��ور نبود زنجیره بین تولیدکننده و خریدار است. او ادامه داد: 
نبود این زنجیره بین خریدار و تولیدکننده باعث ایجاد نابسامانی و همچنین 
افزایش قیمت در بازار گیاهان دارویی ش��ده است. زینلی اظهار کرد: هدف 
ما آن اس��ت که در آینده نزدیک، تمامی کش��اورزان و مصرف کنندگان را با 
این س��امانه آش��نا کنیم. مجری طرح گیاهان دارویی با اش��اره به اینکه هر 
فرد تولیدکننده و خریدار می تواند با عضویت در این سامانه محصوالت خود 
را ب��ا قیمت عرضه کند، افزود: با متخصصان و مش��اوران دوره های علمی و 
آموزش��ی قرار بس��ته ایم تا بتوانند از طریق دوره های آموزش��ی مشکالت را 
رف��ع کنند. زینلی اظه��ار کرد: خریداران و تجار با عضویت در این س��امانه 
می توانند فعالیت کنند، اما تولیدکنندگان و کش��اورزان در راس��تای جهش 
تولید می توانند آزادانه و بدون هیچ واس��طه ای فعالیت داشته باشند. مجری 
ط��رح گیاه��ان دارویی در پای��ان تصریح کرد: ما در مرک��ز گیاهان دارویی 
میزان هزینه تولید را مش��خص کرده ایم و براساس آن قیمت گذاری را برای 

خریداران انجام داده ایم.

تنبلی سامانه بازارگاه در تامین خوراک مرغداری ها
مافیا عامل افزایش قیمت نهاده دام؟!

مدت هاس��ت که وزارت جهاد کش��اورزی برای تنظیم بازار خوراک دام و 
طیور س��امانه بازارگاه را راه اندازی کرده، اما ضعف این سامانه، مرغداران را 
کالفه کرده اس��ت. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،  با توجه به کمبود 
منابع آبی و نیاز باالی تولید ذرت و کنجاله س��ویا به آب چاره ای جز تامین 
نی��از صنع��ت دام و طیور کش��ور از طریق واردات نیس��ت چراکه به منظور 

مدیریت منابع آبی باید از تولید انبوه ذرت و کنجاله سویا اجتناب کرد.
بنابر آمار، ایران بیش از ۵۰ س��ال است که جزو کشورهای مطرح دنیا در 
واردات نهاده های دامی برای تولید خوراک دام به ش��مار می رود. بسیاری از 
مس��ئوالن بر این باورند که حدود 3۰ ت��ا 3۵درصد نیاز صنعت مرغداری از 
طریق س��امانه بازارگاه با نرخ مصوب تامین می شود و مابقی با اختالف چند 

برابری در بازار سیاه عرضه می شود.
۷۰درصد دامداران امکان دسترسی به سامانه بازارگاه را ندارند

س��عید س��لطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کش��ور در گف��ت و گو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اینکه سالیانه ۲۲ میلیون تن نهاده دامی در صنعت دام و طیور کشور مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: ۱۵ میلیون ت��ن نهاده دامی موردنیاز از 

طریق واردات و ۷ میلیون تن تولید داخل تامین می شود.

اخبـــار

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران گفت تاکید ما 
بر توسعه تعامالت و ارتباطات با کشورهای همسایه و ارتقای دیپلماسی 

با هدف توسعه بخش صادرات است.
غالمحسین شافعی در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد 
ب��ه نگرانی ها در باب کارآمدی حمایت های دولتی از کس��ب و کارهای 
خس��ران دیده، به واس��طه بح��ران اقتص��ادی کرونا اش��اره و بیان کرد: 
بررس��ی های انجام گرفته نش��ان می دهد، تاکنون بسیاری از کشورهای 
جه��ان بس��ته های مح��رک مالی وی��ژه ای را ب��رای کمک ب��ه اقتصاد 
آس��یب دیده ناش��ی از ویروس کرونا، در نظر گرفته اند. در مقایس��ه این 
محرک ها با میزان تولید ناخالص داخلی کش��ورها، درمی یابیم که ژاپن 
ب��ا ۲۱درص��د، در صدر قرار دارد و ایاالت متح��ده با کمک هایی معادل 
۱3درصد از تولید ناخالص داخلی خود، در رتبه بعد قرار می گیرد. آلمان 
نیز حدود ۱۱درصد را به این موضوع تخصیص داده اس��ت، در ذیل این 
جدول، چین با حدود ۴درصد قرار دارد، اما ارقام حمایتی که تخصیص 
یافته و توأمان نسبت حمایت ها به میزان تولید ناخالص داخلی، در مورد 

ایران بسیار کمتر و محدودتر است.
وی تاکی��د کرد: ذکر این نکته ضرورت دارد ک��ه ایران در مواجهه با 
بحران ناشی از ش��یوع کرونا، با شرایط متفاوتی مواجه است، کشورمان 
در بزنگاه س��خت تحریم ه��ا با این چالش جدید مواجه ش��د. در خالل 
همین بحران نیز ش��اهد سقوط قیمت نفت بودیم که بر حجم مشکالت 
اف��زود. با این اوصاف، آنچ��ه در قالب کمک های حمایتی برای اقتصاد و 
فضای کسب و کار در نظر گرفته شده است، بضاعت دولت در این حوزه 

بوده اما مدیریت همین منابع اندک نیز بس��یار ضروری به نظر می رسد 
و تاکید بخش خصوصی نیز بر تدبیر موثر دولت است.

رئی��س اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران یادآور ش��د: 
در نشس��تی که اخیرا فع��االن اقتصادی با رئیس جمهوری کش��ورمان 
داش��تند، بر اهمیت این مس��ئله تاکید کردیم و خواستار اولویت گذاری 
برای اعتباردهی به بخش های آس��یب دیده شدیم. باید توجه داشت که 
ش��ماری از بخش های تولیدی در بحبوحه این بح��ران، با رونق مواجه 
ش��دند. گروهی نی��ز حتی پیش از بروز این بیم��اری، خود بحران زده و 
بیمار بودند و اعطای تس��هیالت، آن هم با وج��ود محدودیت منابع، به 
احیای آنها منجر نخواهد ش��د. پس هر کمکی باید با مدنظر قرار دادن 

همه این مولفه ها انجام بگیرد تا کارآمدی الزم، حاصل شود.
ش��افعی تاکید کرد: باید بپذیریم که در س��ال های گذشته نیز همین 
بی توجه��ی به اولویت گذاری ه��ا و هدفمندکردن حمایت ه��ا با رویکرد 
به��ره وری و اثرگ��ذاری حداکث��ری، باعث ش��د تا منابع��ی انبوه صرف 
و خرج ش��ود اما اثرگ��ذاری الزم ایجاد نگردد. براس��اس گزارش روابط 
عموم��ی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی خراس��ان رضوی، 
ش��افعی از کمیسیون های تخصصی اتاق های بازرگانی درخواست کرد تا 
بررس��ی های الزم را در این موضوع انجام داده و پیش��نهادات خود را به 

مراجع استانی و اتاق ایران، ارائه کنند.
 ۱63میلیارد تومان کمک نقدی از س��وی اتاق های بازرگانی به مقابله 

با کرونا اختصاص یافت
رئی��س ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ای��ران در بخش 

دیگری از اظهارات خود، با تقدیر از تالش کادر س��المت کش��ور که در 
خط مق��دم مقابله با کرونا قرار دارند، عنوان ک��رد: همدلی و همگرایی 
بخش ه��ای مختلف دولت��ی، فعاالن اقتص��ادی، تش��کل ها و اتاق های 
بازرگان��ی در کمک به تامین نیازهای درمانی و بهداش��تی این بخش و 

حمایت از اقشار آسیب پذیر، ستودنی است.
شافعی اعالم کرد: آمارهایی که تا یک هفته پیش ارائه شده بود، نشان 
می داد که ۱63میلیارد تومان کمک نقدی از س��وی اتاق های بازرگانی 
جمع آوری ش��ده و صرف نیات خیرانه و کمک به مقابله با این بیماری 
ش��ده اس��ت. البته که این تالش ها همچنان در جریان اس��ت و بخش 
خصوصی در این عرصه مس��ئولیت اجتماعی خود را به شایس��تگی ایفا 
کرده اس��ت. او از اقدامات اتاق های بازرگانی برای بررس��ی اثرات بحران 
ناش��ی از ش��یوع کرونا بر کسب و کارها نیز س��خن گفت و توضیح داد: 
در این راس��تا، عالوه بر مطالعه تجارب بین المللی، چالش های اس��تانی، 
دیدگاه ها و پیش��نهادات موجود از ۷۰ تش��کل بخ��ش خصوصی و ۲۲ 
اتاق بازرگانی کش��ور جمع آوری و جمع بندی ش��د. ماحصل تالش های 
صورت گرفته، س��یمایی جامع از مش��کالت موجود فعلی و چالش های 
آتی فراهم کرد. ش��افعی خاطرنشان کرد: تمامی پیشنهاداتی که از این 
محل حاصل آمد، در قالب ۵۵ نامه برای روس��ای قوای س��ه گانه، بانک 
مرکزی و بعضی وزارتخانه های مرتبط ارس��ال شد. حدود ۱۰۰ نامه نیز 
ب��ه امضای دبیرکل و معاونین اتاق به بخش های مختلف اقتصادی روانه 
گردی��د تا نظرات بخش خصوصی به ش��فافیت در باب مهار تبعات این 

بحران، منعکس شود.

ایجاد مدیریت واحد در مرزهای کشور با هدف تسهیل صادرات

رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت با توجه به نوس��ان 
نرخ نهاده ه��ای دامی و روند نزولی قیمت، بازار جوجه یکروزه همچنان 
نابسامان است. غالمعلی فارغی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
با اشاره به اینکه بازار جوجه یکروزه همچنان نابسامان است، اظهار کرد: 
در حال حاضر مرغداران گوشتی و مادر عالوه بر افزایش قیمت با کمبود 
ذرت و کنجاله سویا و مشکالت تامین نهاده روبه رو هستند که ادامه این 

روند فروپاشی صنعت مرغداری را به همراه دارد.
او از روند نزولی قیمت جوجه یکروزه در بازار خبر داد و گفت: قیمت 
کنونی هر قطعه جوجه یکروزه به 6۰۰ تا ۷۰۰ تومان رس��یده است که 

با هزینه تمام شده تولید فاصله معناداری دارد.
فارغی ادامه داد: با توجه به قیمت فعلی نهاده های دامی، زیان ماهیانه 
مرغداران بخش مادر به باالی ۴۰۰ میلیارد تومان و گوشتی یک  میلیارد 

تومان رسیده است که با این وجود امکان ادامه تولید وجود ندارد.
رئیس انجم��ن تولیدکنندگان جوجه یکروزه مدیری��ت تولید را تنها 
راه��کار کاهش زیان مرغداران دانس��ت و گفت: ب��ا توجه به محدودیت 
مناب��ع ارزی، مش��کالت جابه جای��ی ارز و مش��کالت ناش��ی از تحریم 
تولیدکنندگان دچار خسران هستند، در حالی که با برنامه ریزی صحیح 

امکان کاهش خسارت مرغداران وجود دارد.

او جوجه ری��زی فعلی واحد های مرغداری را ۱۲۰ میلیون قطعه اعالم 
ک��رد و گف��ت: با این وجود بیش از ۲۲۰ تا ۲3۰ هزار تن گوش��ت مرغ 
تولید خواهد ش��د که با احتس��اب مص��رف داخل ۴۰ ت��ا 6۰ هزار تن 
از این  میزان مازاد بر نیاز کش��ور اس��ت. رئیس انجم��ن تولیدکنندگان 
جوج��ه یک��روزه در پایان صادرات م��رغ را یک��ی از راهکار های کاهش 
زیان مرغداران برش��مرد و گفت: با توجه به ممنوعیت کشور عراق برای 
واردات محصوالت طیور ایرانی از مس��ئوالن انتظار می رود که برای رفع 
این معضل اقدام جدی به کار گیرند چراکه با رفع این ممنوعیت بخشی 

از معضالت صنعت مرغداری مرتفع می شود.

عض��و ش��ورای ملی زعفران گفت با آغاز زمان کش��ت زعف��ران، طبق روال 
سال های گذشته با معضل قاچاق پیاز زعفران روبه رو هستیم.

علی حس��ینی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه 
بازار زعفران تعریفی ندارد، اظهار کرد: با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و نبود 
تقاض��ا در بازار داخل و برای صادرات امکان پیش بین��ی بازار زعفران تا پایان 

ماه رمضان وجود ندارد.
او افزود: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران 6 میلیون تومان و حداکثر 

۱۰ میلیون تومان است.
حس��ینی قیمت هر مثقال زعفران خالص در خرده فروش��ی ها را ۴۰ تا ۵۰ 
هزار تومان اع��الم کرد و گفت: هم اکنون در بازار زعفران های دارای ناخالصی 

با قیمت پایین تر هم عرضه می شود.

عضو ش��ورای ملی زعفران درباره چش��م انداز بازار طالی سرخ بیان کرد: با 
توجه به تغییر وضعیت اقتصادی در کش��ورهای هدف به سبب شیوع ویروس 
کرونا پیش بینی می ش��ود که با فروکش کردن این بیماری وضعیت به سرعت 

بهبود نیابد.
او از آغاز کش��ت زعفران خبر داد و گفت: با توج��ه به بارندگی های اخیر و 

شرایط مطلوب تولید، نگران جذب محصول در بازارهای هدف هستیم.
به گفته حس��ینی، با وجود تولید انبوه زعف��ران باید تمهیداتی برای جذب 
محصول در دنیا اندیش��یده ش��ود ت��ا ارزش افزوده و قیمت واقعی به کش��ور 

بازگردانده شود.
این مقام مسئول ادامه داد: افرادی که با احتکار زعفران در انبارها به دنبال 
فروش با نرخ های کاذب بودند، به دلیل شیوع ویروس کرونا و نبود تقاضا برای 

خرید متضرر شدند.
او با بیان اینکه سال گذشته سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید توافقی 
۷۰ تن زعفران کرد، بیان کرد: طبق اعالم س��ازمان تعاون روس��تایی ۷۰ تن 
زعفران از ۹ هزار کش��اورز خریداری ش��د، از آنجا که ۱6 هزار خانوار مشغول 
کش��ت زعفران هستند، معلوم نیس��ت که چه افرادی این  میزان زعفران را به 

دولت فروختند.
عضو ش��ورای ملی زعفران در پایان با انتق��اد از قاچاق پیاز زعفران تصریح 
کرد: طی ۱۰ س��ال اخیر، کش��اورزان ب��ا معضل قاچاق پیاز زعف��ران روبه رو 
هس��تند، این در حالی است که مس��ئوالن وزارت جهاد کشاورزی راه چاره ای 
برای این بحران به کار نگرفته اند و استمرار این روند معضل جدی برای تولید 

زعفران به شمار می رود.

بازار جوجه یکروزه همچنان نابسامان است

 مدیریت تولید راهی برای کاهش زیان مرغداران

قاچاق پیاز زعفران از سر گرفته شد

 قیمت هر مثقال زعفران 5۰ هزار تومان

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

کاهش 6۰درصدی درآمد راننده های تاکسی
مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی شهر تهران با تاکید بر اینکه دیگر 
توانایی پاسخگویی به مش��کالت تاکسیران ها را نداریم، گفت شاید 
اج��رای هرچه س��ریع تر نرخ کرایه س��ال ۹۹ تا حد کمی مس��ئله 

معیشتی رانندگان را حل کند.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایلنا، رانندگان 
تاکس��ی پس از ش��یوع کرونا ع��الوه بر از دس��ت دادن بخش قابل 
توجهی از منابع درآمدی خود و به واس��طه الزام حضور در س��طح 
شهر به منظور امرارمعاش جزو بزرگ ترین خانواده مدیریت شهری 
بودند که از کرونا متأثر ش��دند. براس��اس آخرین آمار بیش از 3۰۰ 
راننده تاکس��ی تنها در تهران به کرونا مبتال ش��دند و ۱3 نفر جان 

خود را از دست دادند.
از طرف��ی عدم اجرای طرح ترافیک و تاکید بر اس��تفاده مردم از 
خودروهای شخصی بدون در نظر گرفتن کمک معیشتی به تشدید 
آس��یب ها به آنها دامن زد و در این بین حلقه فش��ار به تاکسیران ها 
به رغم بازگشت شرایط رفت و آمد در پایتخت هر روز تنگ تر شد.
ب��ه گفت��ه قنادان در تهران ۸۰ هزار راننده تاکس��ی مش��غول به 
فعالیت هس��تند، این در حالی است که شهرداری در نظر دارد پس 
از ش��ب های قدر مجددا طرح ترافیک را از س��ر بگیرد. در این طرح 
برای کارمندان دولت و پرس��تاران تسهیالت ویژه ای در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت، همچنین رانندگان تاکسی و اس��نپ نیز می توانند به 
صورت رایگان در محدوده طرح تردد کنند، اما این مس��ئله با توجه 
ب��ه گران بودن نرخ کرایه تاکس��ی های اینترنت��ی و آژانس ها حتما 
منجر به س��رازیر شدن بار مس��افر به سمت سایر مدل های حمل و 
نقل عمومی از جمله تاکس��ی ها خواهد شد، از طرفی براساس گفته 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی، اسامی تمامی رانندگان برای دریافت 
کمک های دولتی معرفی ش��ده است اما هنوز مبلغی به رانندگان به 
عنوان کمک معیش��تی جداگانه داده نش��ده است و حال سوال این 
است؛ جبران خس��ارت وارده به رانندگان تاکسی و کمک به بهبود 

معیشت آنها چگونه میسر خواهد شد؟
علیرضا قنادان، مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی شهرداری تهران 
با اش��اره به اینکه نص��ب کاور محافظ برای تاکس��ی ها ادامه دارد، 
گفت: این مس��ئله توسعه خواهد یافت و عالوه بر ظرفیتی که خود 
سازمان تاکس��یرانی در دست اجرا دارد، ش��هرداری برخی مناطق 
ته��ران نیز در س��طح منطقه خود تع��دادی کاور تامی��ن و توزیع 
کرده اند. رانندگان تاکسی که تاکنون کاور محافظ دریافت نکرده اند 
taxiclub. با مراجعه به س��ایت باش��گاه رفاه تاکسیرانان به آدرس

tehran.ir می توانند ثبت درخواست کرده و با انتخاب محل توزیع 
کاور، آن را دریافت و نصب کنند.

او ادام��ه داد: برنامه ما تامین ۱۵ ه��زار کاور نصب بوده که ادامه 
دارد و مطمئنا تا هفته آینده بیشتر هم خواهد شد. 

رسیدگی به حدود ۱2 هزار پرونده شرکت های 
خودروساز

مدی��رکل تعزی��رات حکومتی ته��ران  گفت در س��ال های ۹۷ و 
۹۸ ب��ه ۱۱ ه��زار و ۵۷۱ پرون��ده مربوط به س��ایپا و ایران خودرو 
رسیدگی شد. محمدعلی اسفنانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
خبرگ��زاری صدا و س��یما، گفت: کل پرونده ه��ای خودرویی اعم از 
وارداتی و تولید داخل در این اداره کل در سال های ۹۷ و ۹۸ حدود 
۱۵ ه��زار و ۵۷۱ پرونده بوده که ۱۱ هزار و ۵۷۱ پرونده مربوط به 

سایپا و ایران خودرو است.
وی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر اینکه تعزی��رات درخصوص 
تخلفات ش��رکت های خودروسازی س��ایپا و ایران خودرو در تحویل 
ندادن به موقع خودرو ها به مش��تریان و عمل نکردن به تعهدات شان 
چه ورودی داشته است؟ افزود: در دو سال گذشته یکی از مهمترین 
مجموع��ه از پرونده هایی که در تعزیرات تش��کیل ش��ده مربوط به 
پرونده ش��رکت های خودروس��ازی اعم از داخلی ی��ا واردکنندگان 

خودرو بوده است.
وی گفت: س��ال ۹۷، هزار و ۵۵3 فق��ره پرونده درخصوص ایران 
خودرو و ۷۸۷ فقره پرونده درخصوص سایپا و در سال ۹۸ دو هزار 
و 3۹3 فق��ره پرونده مربوط به ایران خ��ودرو و 6 هزار و ۸3۸ فقره 
مربوط به س��ایپا در تعزیرات تش��کیل شده و در مجموع ۱۱ هزار و 
۵۷۱ پرونده از این دو شرکت وارد تعزیرات شده که ۱۱ هزار و ۲۹۸ 

پرونده مختومه شده است.
مدی��رکل تعزیرات تهران افزود: کل پرونده های تش��کیل ش��ده 
خودرویی در س��ال های ۹۷ و ۹۸ اعم از تولید داخل و وارداتی ۱۵ 
ه��زار و ۵۷۱ پرون��ده بوده که تقریبا عمده ای��ن پرونده ها منجر به 

صدور حکم شده است.
اسفنانی گفت: این پرونده ها بدون لحاظ کردن پرونده های مربوط 

به ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: در برخی از این پرونده ها 
که امکان تحویل نداش��تند، حکم به پرداخت جزای نقدی و جبران 
خس��ارت به خریدار صادر ش��د و در برخی دیگر از احکام تعزیرات، 

حکم به تحویل خودروی متعهد شده داده شد.
اس��فنانی گفت: با تفاهم نامه ای که میان س��ازمان تعزیرات و دو 
ش��رکت خودروس��ازی ایران خودرو و س��ایپا منعقد شد نزدیک به 
۴۰درصد این پرونده ها به صورت غیرحکمی به صلح و سازش ختم 

شد.
وی اف��زود: هم اکنون به جز دو تا س��ه مورد از ش��رکت هایی که 
در تحویل خودرو دچار مش��کل هستند، بقیه پرونده ها را رسیدگی 
کرده ایم و حکم صادر و خودرو تحویل شده است و شرکت هایی که 
در تحویل خودرو دچار مش��کل هستند به این جهت بوده است که 
در پیشفروش های ش��ان قواعد درستی لحاظ نشده است و به نوعی 

گاهی اوقات سوءنیت هم در آنها احراز می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: یک س��ری پرونده ها هم 
در حال رس��یدگی اس��ت که امکان تحویل خودرو به سختی انجام 
می ش��ود به لحاظ اینکه برخی ش��رکت ها تعهد کرده بودند، اما به 
لح��اظ مواجهه با تحریم ام��کان ورود قطعات مورد نی��از آنها نبود 
و ب��ه ناچار آنها خودروی مورد تعه��د را به خودروی دیگری تبدیل 
کردند که ممکن اس��ت مابه التفاوت هایی برای آنها به وجود آورد و 
خریداری که خودروی خاصی را خریده اس��ت، اکنون شاید توانایی 

پرداخت مابه التفاوت را نداشته باشد.

عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کشور س��ال بسیار س��ختی را برای روند تولید در 

صنعت قطعه سازی پیش بینی کرد.
احمدرض��ا رعنایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
با توجه به ش��رایط فعلی و ویروس کرونا سال بسیار سختی شروع شده 
اس��ت و در حال حاضر مهمترین مشکل قطعه س��ازان تأمین نقدینگی 
اس��ت و برای تأمین هزینه های مواد اولیه، هزینه های پرس��نلی و ... در 
مضیقه هس��تند و دو خودروس��از بزرگ بدهی خود ک��ه بالغ بر حدود 
3۰ هزار میلیارد تومان اس��ت را پرداخت نکردند. همچنین قطعه سازان 
ناچارن��د مواد اولیه موردنیاز خود را به ص��ورت نقدی از تولیدکنندگان 
مواد اولیه داخل مانند فوالدمبارکه و پتروشیمی  ها خریداری کنند و این 
س��رمایه در گردش باالیی را می طلبد. همچنین برای واردات مواد اولیه 
از زم��ان تخصیص ارز تا نق��ل و انتقال آن مدتی زمان خواهد برد و این 

موضوع نیز تحت تأثیر نقدینگی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در کنار همه موارد ذکرش��ده ویروس کرونا شوکی بود 
ک��ه به بازار واردات کاالهای پایه موردنیاز قطعه س��ازی و مواد اولیه که 
در داخل کش��ور وجود ندارد و همچنین کاالهای واسطه ای که قسمتی 
از ی��ک قطعه را تش��کیل می دهند و تکنول��وژی موردنیاز آن در داخل 
نیس��ت، به وجود آم��د. در حال حاضر بانک مرک��زی نیز برنامه مدونی 
ب��رای تخصیص ارز در نظر نگرفته و س��ازوکار ش��فافی برای تخصیص 
ارز قطعات��ی که از ماه های آینده وارد می ش��وند، وجود ندارد. همچنین 

کمک ه��ای دولت که قرار بود به دلیل خس��ارت های ناش��ی از کرونا به 
بخش تولید و صنعت اختصاص یابد، اجرایی نش��ده و حتی هزینه های 
حامل ه��ای انرژی که از س��وی تولیدکنندگان به تعوی��ق افتاده بود تا 
آخرین ریال گرفته شد و تولیدکنندگان با تهدیدهای قطع برق و حامل 
ان��رژی مواجه بودند و برخ��ی از کارخانجات به دلیل ع��دم توانایی در 

پرداخت وجه با قطعی برق در کوتاه مدت رو به رو شدند.
عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور افزود: درخصوص بیم��ه تأمین اجتماعی و 
پرداخت بیمه کارکنان علی رغم اینکه فعالیت قطعه س��ازان در اس��فند 
به سختی انجام ش��د و در فروردین تعطیل بودند، تسهیالت بیمه ای از 
س��وی دولت برای صنایع در نظر گرفته نش��ده است و به آینده موکول 
شده اما قطعاً در آینده اثربخشی نخواهد داشت چراکه با چنین شرایطی 
کارخانج��ات قادر به برنامه ریزی برای تولی��دات خود، تأمین مواد اولیه 
و پرداخت هزینه های پرس��نلی خود نیس��تند و در واقع ضربه خواهند 
خورد. رعنایی خاطرنش��ان کرد: افزایش قیمت مواد اولیه پایه )با توجه 
به افزایش نرخ ارز( و افزایش حقوق و دستمزدها و تأثیر آن بر تولید، اثر 
واقعی بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه خواهد گذاشت. در کنار این 
عوامل، کرونا نیز بر کاهش تیراژ و بهره وری و قیمت تمام ش��ده خودرو 
تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط ناشی از ویروس 
کرون��ا و افزای��ش هزینه های پرس��نلی و مواد اولی��ه حداقل 3۰درصد 

افزایش را بر قیمت خودرو خواهیم داشت.

وی درب��اره بومی س��ازی قطعاتی مانند گیربک��س اتوماتیک و ایربگ 
تشریح کرد: در این زمینه تالش های خوبی صورت گرفته و شرکت هایی 
مانند ش��رکت کروز در تولید ایربگ بس��یار موفق عمل کرده و به سوی 
خودکفای��ی پیش رفت��ه و در زمین��ه تولید گیربک��س اتوماتیک گروه 
صنعت��ی ایران خودرو با ش��رکت های توانمند در ای��ن زمینه همکاری 
داشته اما در حال حاضر تیراژ موردنیاز کشور محقق نشده و سعی شده 

تا این اقدامات به صورت بومی سازی شده به تیراژ تبدیل شود.
عض��و هی��ات مدیره انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودرو کش��ور درخص��وص حذف پراید و پ��ژو ۴۰۵ از 
خ��ط تولید و تأثیر آن بر صنعت قطعه س��ازی گف��ت: این دو خودرو از 
خودروهای پرتیراژ بودند و بهره وری تولید در تیراژ ش��امل قطعات این 
دو خ��ودرو ب��وده و عماًل با حذف ای��ن دو تیراژ قطع��ات تولیدی برای 
خودروه��ای جدید قابل مالحظه نیس��ت و زمانبر خواهد بود بنابراین با 
افت بهره وری و افزایش هزینه تولید قطعات خودروهای جایگزین شده 

مواجه خواهیم بود.
رعنای��ی افزود: ضمن اینکه هزینه های اولی��ه خودروهای پراید و پژو 
۴۰۵ مانند قالب  س��ازی و ایجاد خطوط تولید به صفر رس��یده بود و به 
دلیل تیراژ باالیی که داش��تند با قیمت ن��ازل و بهره وری و قیمت تمام 
شده خوب عرضه می شدند اما خودروهای جدید نیاز به سرمایه گذاری، 
قالب سازی و ایجاد خطوط تولید دارند و تمام این موارد قیمت تمام شده 

را افزایش خواهد داد.

قطعه سازان در انتظار تحقق وعده کمک دولت برای جبران خسارت های ناشی از کرونا

سال هاست که اقتصاد ایران از چرخه معیوب نقدینگی سرگردان در 
رنج و عذاب اس��ت چراکه این حجم از نقدینگی مانند سیالبی مخرب 

در هر بازاری وارد و آن را تخریب می کند.
به گزارش پرش��ین خودرو، یک روز بازار طال، یک روز ارز، یک روز 
حوزه مس��کن و روز دیگر بازار خ��ودرو؛ این چرخه در حالت عادی ۵ 
تا 6 س��ال زمان الزم دارد تا از اول لیس��ت به آخر لیس��ت برسد، اما 
در ش��رایط اقتصادی بی ثبات امروز کشور که هر روز را با بیم کاهش 
ارزش ری��ال آغاز می کنیم، این چرخه معیوب نیز س��رعت بیش��تری 

گرفته است.
س��رمایه های س��رگردان یک روز همچون سیالبی دهشتناک حوزه 
مسکن را نابود می کند و روز دیگر نظم بازار ارز و طال را برهم می زند 
و روزی هم سر از بازار خودرو درمی آورد و ما نیز مثل همیشه در برابر 
این آفت اقتصادی مخرب تنها به برخوردهای پلیسی اکتفا می کنیم، 

چراکه صورت مسئله را به خوبی درک نکرده ایم.
یک روز ماموران ناجا را در چهارراه اس��تانبول مستقر می کنیم تا از 
خرید و فروش ارز خارج از دس��تورالعمل های ابالغی جلوگیری کنند 
و یک روز س��ازمان تعزیرات را راهی نمایشگاه های خودرو می کنیم تا 

مب��ادا خودرویی با س��ود بیش از ۱۰درصد از قیم��ت کارخانه مبادله 
شود.

یک بار برای همیش��ه باید به این س��خن کارشناسان عمل و آن را 
س��رلوحه تصمیم گیری های خود کنیم؛ اقتصاد را نمی توان پلیسی و 

امنیتی اداره کرد.
 تنها راهکار در برابر سیالب مخرب نقدینگی سرگردان درحالی که 
هر روز با کاهش ارزش ریال در برابر دالر مواجهیم، س��امان بخشیدن 
ب��ه ای��ن بازار و مدیری��ت آن پی��ش از ورود به حوزه ه��ای اقتصادی 
غیرمولد اس��ت چراکه بعد از ورود این نقدینگی به هر بازاری، سرعت 
تخریب آنقدر باالس��ت ک��ه فرصت مدیریت را از تصمیم س��ازان اخذ 

می کند و آنها را مجبور به واکنش های لحظه  ای و بی ثمر می کند.
متولی��ان ام��ر باید یک برنامه اساس��ی ب��رای مدیری��ت نقدینگی 
س��رگردان و س��وق دادن آن به س��وی بازارهای مولد داش��ته باشند 

هرچند که این برنامه ها با مقاومت صاحبان سرمایه مواجه شود.
در ش��رایط کنون��ی، بهتری��ن گزینه ب��رای مدیریت س��رمایه های 
سرگردان، بازار سهام اس��ت چراکه هرچه نقدینگی های سرگردان به 
س��مت بازار سرمایه س��وق داده ش��ود، آثار نقدینگی مخرب، تورم و 

نوسانات هیجانی کاهش پیدا خواهد کرد.
امروز که آگاهی عمومی نس��بت به سرمایه گذاری در بورس افزایش 
یافته اس��ت، ج��ا دارد تا سیاس��ت گذاران تمام هم و غ��م خود را در 
مدیری��ت تم��ام و کمال این ب��ازار مولد بگذارند تا از خروج س��رمایه 
جلوگیری ش��ود و روند ورود سرمایه به بازار س��هام نیز افزایش پیدا 
کند. حال که روند ورود س��رمایه به بازار س��هام افزایشی است و این 
ب��ازار ح��ال و روز خوبی دارد و بازار خودرو نیز با سیاس��ت  های اخیر 
به س��وی س��احل آرامش می رود، باید بازار س��هام را طوری مدیریت 
کنیم تا به سرنوش��ت موسسه های مالی و اعتباری و بازارهای مسکن 
و خودرو تبدیل نش��ود. داللی و واس��طه گری آث��ار مخرب زیادی در 
بازارهای مس��کن و خودرو از خود بر جای گذاشته است پس جا دارد 
که همین ابتدای کار در بازار س��رمایه از فعالیت های داللی جلوگیری 
ش��ود تا واس��طه گری در این بازار از نظم خود خارج نشود. نهادهای 
متولی باید برای نجات اقتصاد ایران، ایستگاه بازار سرمایه را به مقصد 
نهایی نقدینگی سرگردان تبدیل کنند تا هم بار تامین مالی شرکت ها 
از روی دوش ش��بکه بانکی برداش��ته ش��ود هم بازارهای غیرمولد به 

فعالیت خود در شرایط عادی ادامه دهد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درخصوص 
جزییات گازسوز کردن تاکسی های اینترنتی توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، حمید قاس��می ده چشمه 
معاون مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اش��اره به 
ثبت نام مسافربر های شخصی و تاکسی های اینترنتی در سامانه طرح 
گازس��وز کردن رایگان خودرو ها، گفت: مسافربر های شخصی باید از 
طریق وزارت کش��ور تایید ش��وند و سپس ثبت نام خود را در سامانه 

کامل کنند.
او ادامه داد: در بهمن س��ال گذشته، دوگانه سوز کردن 6۵۰ هزار 
خ��ودرو در قالب ق��راردادی به ارزش 3 هزار میلیارد تومان توس��ط 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکت های 
تبدیل کننده واگذار ش��د. در حال حاضر طبق مصوبه شورای اقتصاد 
باب��ت هر خودرو ۲۴۰ دالر از طریق وزارت نفت پرداخت می ش��ود و 

مابه التفاوت آن را هم ش��رکت های صاحب خودرو و یا مالکان خودرو 
باید پرداخت کنند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اضافه کرد:  
3۸۰ مرکز در سراس��ر کشور فرآیند گازسوز کردن خودرو ها را انجام 
می دهن��د به طور کل��ی مالکانی که در طرح  گازس��وزکردن رایگان 
خودرو ها ثبت نام می کنند باید دارای پالک معتبر و همچنین فرآیند 

ثبت نام در سامانه این طرح را تکمیل کرده باشند.
وی اف��زود: تاکس��ی های اینترنتی و مس��افربر های بین ش��هری و 
روس��تایی از طریق فهرس��تی که وزارت کش��ور به وزارت نفت ارائه 

خواهد کرد، به مرور در نوبت تبدیل قرار خواهند گرفت.
ده چش��مه با اشاره به بارگذاری فهرس��ت کارگاه های مجاز تبدیل 
در س��امانه جدید، تأکید کرد: پس از ثبت نام کاربران، پیامکی به آنها 
ارس��ال می شود که از این طریق کارگاه و زمان مراجعه به متقاضیان 

اعالم خواهد ش��د، البته این کار در سامانه قبلی طراحی نشده بود و 
کاربر هیچ بازخوردی را دریافت نمی کرد.

قاس��می با اش��اره به دریافت بیش از ۴۰۰ هزار تقاضا در س��امانه 
پیشین، گفت: این در حالی است که تعداد زیادی از این درخواست ها 
اطالعات درستی نداشتند یا ش��امل طرح نمی شدند که این موضوع 
منجر به هدررفت زمان زیادی برای پاالیش این اطالعات شده بود و 
افزون بر آن، برنامه ریزی های منطقه ای ما براساس اطالعات دریافتی 

با توجه به نادرست بودن آن، ممکن نبود.
او در ادام��ه درخص��وص معاین��ه فن��ی خودرو ه��ا بیان ک��رد: هر 
محدودیتی که در وزارت کش��ور برای ت��ردد خودرو ها در نظر گرفته 
شده باش��د ما ملزم به انجام آن هس��تیم و هر خودرویی که قابلیت 
معاینه فنی را داشته باشد، می تواند در سایت گازسوز کردن خودرو ها 

ثبت نام کند.

گردش نقدینگی سرگردان؛ چرخه معیوبی که باید متوقف شود

جزییات گازسوز کردن تاکسی های اینترنتی اعالم شد
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مع��اون حقوق��ی رئی��س جمه��وری دس��تورالعمل اجرایی ثب��ت تبدیل 
شرکت های تجاری را پس از تصویب ابالغ کرد. تصویب این دستورالعمل رفع 
موانع تولید را به همراه دارد. همچنین حمایت و توس��عه کس��ب و کارها در 

شرکت های دانش بنیان و نوپا دیگر هدفی است 
که در آن دنبال می شود.

به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، این دس��تورالعمل با هدف تس��هیل و 
رفع موانع تولید و تعیین سازوکارهای عملیاتی، 
فرآیندهای نظارتی و صدور مجوز و ثبت تبدیل 
انواع ش��رکت های تجاری در راس��تای حمایت 
و توس��عه کس��ب و کارها از جمله شرکت های 

دانش بنیان و نوپا به تصویب رسید.
همچنین مش��ارکت ورود به بازار س��رمایه و 
حفظ حق��وق س��رمایه گذاران از دیگ��ر اهداف 
دستورالعمل تصویب ش��ده در معاونت حقوقی 
ریاس��ت جمهوری و ب��ا هم��کاری وزارت امور 

اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است.
براساس این گزارش، منظور از تبدیل شرکت تغییر نوع شرکت های تجاری 
به یکدیگر بدون انحالل، زوال و تغییر هویت ش��خصیت حقوقی و شناسنامه 

ملی است. براس��اس این دستورالعمل، ثبت تبدیل انواع شرکت ها به سهامی 
عام با رعایت مقررات و مجور س��ازمان بورس و اوراق بهادار ممکن است. هر 
یک از انواع شرکت های تجاری قابل تبدیل به نوع دیگر است، مگر به موجب 

صریح قوانین تبدیل شرکت ها ممکن نباشد.
همچنین برای پیش��برد بهت��ر برنامه ریزی 
در اج��رای موثر این دس��تورالعمل کارگروهی 
با عضوی��ت نمایندگان معاونت ه��ای حقوقی 
و علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، وزارت 
امور اقتص��ادی و دارایی و تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی، اداره ثبت کل شرکت ها و موسسات 
غیرتج��اری، اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن و 
کش��اورزی ایران تشکیل می ش��ود تا تسهیل 
و تس��ریع در امور و رف��ع ابهام ها و اختالالت 
احتمال��ی درخص��وص ثب��ت تبدی��ل ان��واع 
ش��رکت ها و آم��وزش فعاالن کس��ب و کار با 

سرعت پیگیری شود.
بهب��ود محی��ط کس��ب و کار، اش��تغال زایی و هم��وار کردن مس��یر ورود 
ش��رکت های فعال به بورس برخی از مواردی اس��ت که با اجرایی کردن این 

دستورالعمل ایجاد می شود.

بس��یاری از تجهیزات و دستگاه های موردنیاز کارخانجات تولیدکننده مواد و 
محص��والت موردنیاز برای مقابله با کرون��ا به همت فعاالن فناور و دانش بنیان، 
در داخل کش��ور تولید می شود. دس��تگاه منبع تغذیه التراسونیک از جمله این 

تجهی��زات اس��ت ک��ه در تولید ماس��ک مورد 
استفاده قرار می گیرد.

 محمدرض��ا کرف��ی، مدیرعام��ل ش��رکت 
دانش بنی��ان آفرینش لوازم فن��ی البرز در این 
 باره گفت: زمانی که س��ه الیه ماس��ک محافظ 
در برابر ویروس، به همدیگر دوخته می ش��ود، 
تولیدکنن��ده  برای گرما بخش��ی جهت تکمیل 
فرآین��د دوخ��ت، ب��ه دس��تگاه منب��ع تغذیه 
التراس��ونیک نی��از دارد. ب��ا توجه ب��ه افزایش 
تقاضای جهانی برای ماس��ک، این دستگاه نیز 
در کنار دیگر تجهیزات با افزایش س��فارش رو 

به رو شده است.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان آفرینش لوازم 

فنی البرز در ادامه افزود: قیمت نمونه مش��ابه کم کیفیت چینی این دستگاه در 
حدود ۴۰ میلیون تومان اس��ت، این در حالی است که نمونه باکیفیت و همراه 
با خدمات داخلی که در شرکت تولید می شود، با حدود نصف این قیمت عرضه 

می ش��ود. کرفی با اش��اره به تقاضاهای رو به ازدیاد این دس��تگاه و تجهیزات 
مش��ابه، بیان کرد: در حال حاضر مشغول تحویل همزمان ۴۵ دستگاه به یکی 
از زیرمجموعه های س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( هس��تیم که در حال ساخت 
مجموعه ای بزرگ برای تولید ماس��ک و دیگر 
اق��الم موردنیاز کش��ور برای مقابل��ه با کرونا 
هس��تند. کرفی افزود: دو نفر از سه بنیانگذار 
این ش��رکت از اعضای هیأت علمی هستند و 
انجام کار پژوهش��ی روزافزون برای ما بسیار 
حائز اهمیت است، پروژه کار روی تمیزکاری 
به وسیله پالس��ما از جمله کارهایی است که 
در حال حاضر در واحد R&D این ش��رکت 
بر روی آن کار می شود. سورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری در سفر خود 
به ش��یراز اعالم کرد که با تالش شرکت های 
دانش بنیان، تقریباً  در تمام محصوالت اصلی 
موردنیاز برای مقابله با کرونا خودکفایی ایجاد 
ش��ده اس��ت. این بی نیازی به واردات به خاطر توان  تکمیل خطوط تولیدی به 
دس��ت آمده اس��ت که پیش از این وارد می شد. س��اخت خط تولید دستکش 

التکس در کشور، باعث شد که نیازی به واردات فناوری آن نباشد.

 تولید ماسک در کشور با ساخت دستگاهی پیشرفته افزایش یافت حمایت و توسعه کسب و کار دانش بنیان ها

۱۵ س��ال پیش ب��ا طراحی و س��اخت ان��واع پیش��رفته روبات ها و 
اسلیپ ها به بازار ایران وارد شدند و در مدت کوتاهی توانستند به یکی 
از تولیدکنندگان پیشرو و شناخته شده در زمینه اسلیپ رینگ، روبات 

توانبخشی، روبات متحرک، روبات کارتزین و ... بدل شوند.
 ش��رکت دانش بنیان رویال توس��عه پایدار با بهره گیری از دانش روز 
دنیا اقدام به س��اخت اسلیپ رینگ ها و روبات هایی با استاندارد جهانی 
کرده و با به کارگیری آخرین تکنولوژی روز، محصوالتی همتراز با دنیا 

در کشور تولید کرده است.
این شرکت در زمینه پزشکی، طیف وسیعی از روبات های توانبخشی 
را ب��رای بازو، مچ و پا طراح��ی و تولید کرده و در زمینه آکادمیک نیز 
روبات های مختلف��ی مانند روبات کارتزی��ن و روبات های تحقیقاتی و 
صنعتی را تولید کرده اس��ت. آنطور که مجتبی عالقبندراد، مدیرعامل 
این ش��رکت، می گوید: این ش��رکت متخصص در تحقیقات، آموزش، 
مش��اوره و طراحی دس��تگاه های خاص صنعتی و آزمایش��گاهی است. 
تجربیات و مهارت های متخصصان این شرکت، تضمینی برای خدمات 

ارائه شده آنها است.
در دهه  ه��ای اخیر مطالعات و تحقیقات در زمینه فناوری روبات های 
هوش��مند مورد توجه همه کش��ورها ق��رار دارد. در چنین فضایی این 
ش��رکت دانش بنیان با س��ابقه فعالیت در زمینه های مختلف مهندسی 
و ب��ا هدف ارتقای  س��طح دان��ش و مهارت  های عموم��ی و ترویج علم 
روباتیک به عرصه آموزش، ساخت و طراحی روبات در سطوح مختلف 
قدم گذاشته اس��ت. عمده محصوالت این شرکت، روبات سیار، روبات 
ب��ازو، روبات ه��ای کارتزی��ن، پرینت��ر الکترونیک چاپ��ی، روبات لیزر 
کلدینگ و روبات اس��ت. این ش��رکت نماینده انحصاری ش��رکت های 
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SVS و ... است.
به گفته این فعال دانش بنیانی، محصوالت حوزه روباتیک این شرکت 
شامل روبات های بازوی ۱ و 3 متری، روبات های کارتزین و روبات های 

سیار برای سرویس دهی به بیماران عفونی در بیمارستان ها می شود.
همچنین در حوزه الکترونیک چاپی هم با توجه به اینکه این صنعت 
یک صنعت نوظهور در جهان است، این شرکت محصوالت متعددی را 
در س��بد کاالی خود جای داده است. در حال حاضر هم بر روی تولید 
محصوالت مرتبط با انواع گرمکن ه��ای منعطف اعم از گرمکن لباس، 

گرمکن صندلی و ... متمرکز شده است.
خری��د این محص��والت منافع مالی زی��ادی برای مش��تریان ایرانی 
دارد چون قیمت تمام ش��ده محصوالت این ش��رکت بس��یار پایین تر 
از نمونه های خارجی آن اس��ت. محصوالت تولی��دی این دانش بنیان، 
اگر کیفیتی بهتر از نمونه های خارجی نداش��ته باشد با این محصوالت 

برابری می کند.
این ش��رکت دانش بنی��ان با ۱۵ نیروی متخص��ص کار خود را ادامه 
می ده��د و با دریافت کمک ه��ا و حمایت های معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری توانسته در نمایش��گاه های ساخت ایران حضور یابد 
و محصوالت تولیدی خود را به نمایش بگذارد. همچنین این ش��رکت 
از حمایت ه��ای مالی و معنوی س��تاد نانوی معاون��ت علمی و فناوری 

بهره مند شده است.
بنا به گفته مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، یکی از محصوالت شان 
که »روبات پزش��کی کیوان الیف بات« است به کشور قطر صادر شده 
اس��ت و برای ادامه روند صادراتی خود با کش��ورهای کره و آلمان نیز 
مذاکراتی کرده اند. البته سال ۹۹ هم انواع گرمکن های تولیدی خود را 

به کشور روسیه ارسال می کنند.

گروه��ی از محققان دانش��گاه های صنعتی ش��ریف و تهران موفق 
به س��اخت کامپوزیت های پلیمری هوشمند حس��اس به دما شدند 
ک��ه کاربردهای متنوعی از صنعت خودرو تا ه��وا و فضا دارد. با این 
محصول می توان خاصیت و شکل مشخصی را به ماده داد به گونه ای 

که در حافظه ماده این شکل ذخیره شود.
 کامپوزیت های پلیمری هوش��مند خاصیت یا ش��کل مشخصی به 
م��واد می دهند، به عنوان مثال اگر بخواهیم یک لباس به اتوکش��ی 
نیاز نداشته باشد با استفاده از الیاف های کامپوزیت پلیمری هوشمند 
این هدف محقق می ش��ود. البته این یک مثال س��اده از کاربرد این 
مواد است. به دلیل ویژگی های منحصر به فرد پلیمرهای حافظه دار، 
ای��ن مواد طی دهه اخیر مورد توجه فوق الع��اده ای قرار گرفته اند. از 
آنجایی که س��نتز و س��اخت این مواد به عنوان گلوگاهی برای انجام 
پژوهش های تحقیقاتی و ساخت ادوات پلیمری حافظه¬دار شناخته 
می شود، محققان دانش��گاه های صنعتی شریف و تهران با پشتیبانی 
صن��دوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاون��ت علمی طرحی 

پژوهشی برای ساخت پلیمرهای حافظه دار انجام دادند.
کاربرده��ای این مواد بس��یار متنوع اس��ت از صنعت ه��وا و فضا، 
خودروس��ازی ت��ا نفت از ای��ن مواد اس��تفاده می کنن��د. پلیمرهای 

حافظ��ه دار در دو دهه گذشته به عنوان یک��ی از ان��واع اصل��ی مواد 
حافظ��ه دار مورد توجه محقق��ان قرار گرفته ان��د. در یک دهه اخیر 
پیشرفت های چشمگیری در زمینه پلیمرهای حافظه دار که پتانسیل 
به کارگیری در تاسیس��ات پزشک��ی، هوافضا، بافندگی، مهندس��ی 
عم��ران، انرژی، مهندس��ی الکترونی��ک و محص��والت خانگی دارد 
مش��اهده شده است. در مقایس��ه با انواع دیگر مواد هوشمند، مانند 
آلیاژهای حافظه دار، پلیمرهای حافظه دار دارای مزایای قابل توجهی 
هس��تند که می توان ب��ه ایجاد تغییر شکل¬های الس��تیک بزرگ، 
مصرف انرژی پایین برای ایجاد شکل موقت، چگالی پایین و س��بکی 
وزن، زیس��ت تخریب¬پذیری بالقوه و قابلیت ساخت باال اشاره کرد. 
ب��ا توجه به این ویژگی ها و کاربردهای متنوع، پلیمرهای حافظه دار، 
در س��ال¬های اخیر توجه محققان علوم مواد و مهندسی را به خود 
جل��ب کرده ان��د. کامپوزیت های پای��ه پلیمر حافظه دار توانس��ته اند 
کاربرده��ای پلیمره��ای حافظه دار را گس��ترش ببخش��ند و آینده 
درخش��انی را برای استفاده از این گونه مواد در صنعت فراهم کنند. 
از جمله خواص جدیدی که می توان با استفاده از کامپوزیت های پایه 
پلیمر حافظه دار به دس��ت آورد می¬ت��وان به خاصیت خودترمیمی 

اشاره کرد.

وارن بافت اعالم کرده شرکت تحت مدیریتش، تمامی سهام خود در خطوط هواپیمایی را 
که بیش از 4 میلیارد دالر ارزش داشت، به فروش رسانده است. 

به گـزارش زومیت وارن بافت، رئیس هیأت مدیره برکشـایر هاتاوی اعـالم کرده که این 
شرکت سـرمایه گذاری تمامی سـهام خود در شـرکت های هواپیمایی را به فروش رسانده 
اسـت. براسـاس آمارهای موجود ارزش این سـهام ماه دسـامبر و پیش از همه گیر شـدن 
ویـروس کرونا بیش از 4 میلیارد دالر بوده اسـت. برکشـایر هاتاوی در شـرکت هایی نظیر 

یونایتد ایرالینز، امریکن ایرالینز، ساث وست و دلتا سرمایه گذاری کرده بوده است. 
وارن بافت در جریان رویداد مربوط به ارائه  گزارش مالی برکشایر هاتاوی گفت:

شـرایط دنیا برای شـرکت های هواپیمایی بسیار تغییر کرده اسـت. من نمی دانم که این 
شرایط به چه شکل تغییر کرده اند و امیدوارم هرچه زودتر شرایط به شکل منطقی بازگردد. 
مـن نمی دانم که آیا الگـوی رفتار شـهروندان آمریکایی تغییر کرده یـا در آینده  به دلیل 
ادامه دار بودن شرایط تغییر خواهد کرد، اما من تصور می کنم که برخی صنایع نظیر صنایع 

هوایی بنا به دالیلی که خارج از دستان ما بوده، ضربه دیده و به نوعی تعطیل شده است. 
همانطـور که می دانید، خطوط هواپیمایـی از ابتدای ماه مارس میالدی به موجب همه گیر 
شدن هرچه بیشـتر ویروس کرونا ضربه  اقتصادی سنگینی را به موجب کنسل شدن و لغو 
پروازها متحمل شـدند.  وارن بافت به این نکته اشـاره کرده که خروج برکشـایر هاتاوی از 
سـرمایه گذاری در خطوط هواپیمایی به صورت کامل بوده و این مجموعه تمام سـهام خود 
در ایرالین های مختلف را واگذار کرده اسـت. براساس آمارهای موجود از ماه دسامبر سال 
2۰۱۹ میالدی، برکشـایر هاتاوی بیش از ۱۰درصد از سـهام امریکن ایرالینز به ارزش 42.5 
میلیـون دالر،  ۹.2درصد از سـهام دلتا بـه ارزش 58.۹ میلیون دالر، ۱۰.۱درصد از سـهام 
ساث وست به ارزش 5۱.۳ میلیون دالر و ۷.6درصد از سهام یونایتد ایرالینز به ارزش 2۱.۹ 
میلیون دالر را در اختیار داشته که همگی واگذار شده اند. سهام این شرکت های هواپیمایی 

به ترتیب 62.۹، 58.۷، 45.8 و 6۹.۷ درصد کاهش داشته است. 
برکشـاویر هاتاوی در حالی سـرمایه گذاری در بخش هوایی را به انجام رساند که پیش از 

روبات های ایران ساخت به یاری مددجویان رفت

تزریق حافظه  به مواد؛

کامپوزیت های پلیمری هوشمند ایران ساخت شد

وارن بافت تمامی سهام خود در خطوط هواپیمایی را به فروش رساند

دریچــه

محققان مش��غول ساخت ماسک هایی هستند که در صورت ابتالی فرد به کووید۱۹ 
به رنگ فلورس��نت می درخش��ند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی نخبگان، 
محققان دانش��گاه هاروارد مش��غول ساخت ماسک هایی هس��تند که با ردیابی ویروس 
کرونا می درخش��ند. برای این منظور حس��گرهایی در تاروپود پارچ��ه بافته می شوند و 

زمانی که فرد در آن نفس می کشد، ویروس کرونا ردیابی می شود.
در مرحله بعد اگر فرد مبتال به ویروس باشد، ماسک نوری فلورسنت منتشر می کند. 
این طرح اولیه نیازمند آن اس��ت که ماسک به وس��یله یک دستگاه قابل حمل بررسی 
ش��ود تا ابتالی ف��رد به کووید۱۹ را کنترل کند. هنگامی که قرنطینه ویروس کرونا لغو 
شود، می توان به جای اندازه گیری دمای بدن افراد برای ردیابی کووید۱۹، از این روش 

برای شناسایی سریع بیماران استفاده کرد.

ماسک هایی که با تشخیص کرونا 
می درخشند
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در راستای توس��عه بازاریابی و فروش محصوالت دانش بنیان، خدمات 
متنوعی در حوزه بازاریابی از س��وی مرکز شرکت های دانش  بنیان عرضه 
می شود، برای آشنایی بیش��تر شرکت ه��ای دانش بنیان با این خدمات و 

تقویت بنیان های علم��ی در بخش بازرگانی 
این شرکت ه��ا، یک همایش ب��زرگ آنالین 

برگزار می شود.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
ای��ن همایش آنالین که با عن��وان »بازاریابی 
و فروش به همراه معرف��ی خدمات بازاریابی 
مرک��ز شرکت ه��ا و موسس��ات دانش بنیان« 
نام گ��ذاری ش��ده اس��ت، س��عی دارد تا این 
شرکت ها را با خدمات متنوع مرکز شرکت ها 
و موسس��ات دانش بنی��ان معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در حوزه بازاریابی 

آشنا سازد.
تحقیقات بازار کاربردی برای کس��ب و کارها و شناس��ایی ویژگی های 
مطلوب محصول از جمله س��رفصل هایی اس��ت ک��ه در این گردهمایی 

آنالین به آنها پرداخته می شود.

همچنی��ن مدی��ران شرکت ه��ای دانش بنیان و مدعوی��ن می توانند با 
مباحثی همچون اصول  قیمت گذاری و تحلیل بازار و انتخاب بازار هدف 

در حوزه بازاریابی بیشتر آشنا شوند.
 انتخاب بهترین راه های فروش و   مسائل 
مرتبط با حوزه رواب��ط عمومی و تبلیغات، 
دیگ��ر موضوعات��ی اس��ت که توس��ط تیم 
کارگزار این همایش برای بحث  و بررس��ی 
در م��ورد آنه��ا برنامه ریزی ص��ورت گرفته 

است.
 همچنین مش��اور مدعو به این همایش، 
چن��د راه کاربردی برای توس��عه فروش را 
به مدیران شرکت ه��ای دانش بنیان عرضه 
می کند و در زمینه  طراحی فرآیند فروش

 و پش��تیبانی و ارتباط با مش��تریان نیز 
توضیحاتی ارائه خواهد داد.

ای��ن همایش سراس��ری و آنالین در روز 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۱۱ برگزار می شود. عالقه مندان می توانند 
 bizservices.ir جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و ثبت نام ب��ه آدرس

مراجعه کنند.

کرون��ا و شی��وع آن در جامعه تبعاتی را عالوه بر خ��ود بیماری به همراه 
داشت. استرس و اضطراب ناشی از آن شدید بود. موضوعاتی که با شناخت 
درس��ت رفتار مغ��ز می توانیم کنترل کنیم؛ شناختی ک��ه مانند کلیدی در 

زمان بحران به کار می آید تا درک درس��تی از 
بحران و مدیری��ت آن داشته باشیم. در همین 
راستا ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 
معاونت علمی وارد عمل شد و نسبت به تولید 

محتوای صحیح در این زمینه اقدام کرد.
 به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
همزم��ان با شیوع کرونا اضط��راب و نگرانی در 
جامعه نیز گسترش پیدا کرد. افراد نگران ابتال 
به این بیماری بودند. از سویی هجوم اطالعات 
و پخ��ش آن در فضای مجازی را شاهد شدیم؛ 
اطالعات��ی که تاییدی برای درس��تی آن وجود 

نداشت.
از این رو س��تاد توس��عه علوم و فناوری های شناخت��ی معاونت علمی از 
همان روزهای نخست نس��بت به تولید محتوای صحیح درباره این بیماری 
اقدام کرد. هدف کاهش نگرانی در جامعه و آگاهی رس��انی بود. بیش از 3۰ 

محتوا در این زمینه توسط ستاد تولید شد.
 در ای��ن محتواهای صوتی و تصویری اطالعاتی درباره اینکه مغز انس��ان 
در زمان بحران چگونه عمل می کند به چش��م می خ��ورد. همچنین درباره 
گرفتن تصمیم درست در بحران نیز اطالعاتی 
داده شده است. زیرا در این بحران مغز کاری 
که می کند انکار اس��ت و همین مسئله باعث 
ج��دی نگرفته شدن موضوع و افزایش بحران 
مدنظ��ر در جامع��ه می شود، اما ب��ا شناخت 
درس��ت رفتار مغز می توان این مشکل را رفع 
کرد؛ اقدامی که س��تاد ب��رای آن همت کرد. 
تولید محت��وا در قالب های ویدئو، اینفوگرافی 
و متن در ای��ن زمینه با شیوع کرونا آغاز شد 
و ب��ا آغاز س��ال جدی��د تولید پادکس��ت نیز 
ب��ه این مجموعه اف��زوده شد. ای��ن اقدام در 
آگاهی بخش��ی و پخش اطالعات درس��ت در 

جامعه تاثیرگذار بود.
کرونا و مراقبت از س��المت روان، هیجانات و ارزیابی ما از کرونا، جدال با 
ابه��ام کرونا با مغز چه می کند و اخبار کرونا را چگونه پیگیری کنیم برخی 

از این محتواهای تولیدشده است.

شناخت درست رفتار مغز در بحران کروناخدمات بازاریابی مرکز شرکت  های دانش بنیان معرفی می شود

تحریم ها آمدند تا مناس��بات اقتصادی برخی کش��ورها به هم بریزد؛ 
اهرمی سیاس��ی برای زمین زدن اقتصاد برخی کشورهای هدف. ایران 
هم جزو کش��ورهایی است که با اعمال تحریم های دیگر کشورها دچار 
نوعی مش��کالت اقتصادی شده که مفری برای آن بیاید. شاید تنها راه 
گ��ذر از این تحریم ها پناه بردن ب��ه اقتصاد مقاومتی باشد. تحریم های 
اقتصادی، هم باعث کاهش منابع عرضه عوامل تولید در کشور می شود 
و هم کاهش سهم اقتصادی کشور در بازارهای جهانی را به دنبال دارد. 
این دو نکته تاثیر ناخوشایندی بر اقتصاد کش��ور دارد و صنایع بزرگ 
و مادر را به س��مت رکود و کس��اد می برد. در سال ۹۱ به عنوان اولین 
سال اجرای تحریم اقتصادی علیه ایران، برای نخستین بار رشد بخش 
صنعت و معدن در کشور منفی شد و از ۲.۹درصد در سال ۹۰ به منفی 

۹.۵درصد کاهش یافت. اما در این روزهای تحریم، تالش هایی داخلی 
برای رونق دادن به اقتصاد کش��ور صورت گرفته است؛ تالش هایی که 
در رأس آن، توس��عه اقتصاد دانش بنیان اس��ت. اقتصادی که با اتکا به 
داشته ه��ای داخل��ی و دانش بنیان می خواهد راهی ب��رای برون رفت از 
مشکالت اقتصادی و تحریم ها باشد. زیست بوم فناوری و نوآوری که با 
تالش های معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری چند سالی است 
که به کمک ارکان اقتصادی کشور آمده است و بسیاری از کمبودهای 
ای��ن حوزه را با تالش دانش بنیان ه��ا و توان تخصصی جوانان پر کرده 
اس��ت را باید به فال نیک گرفت. اگر بتوانی��م از ۱۰۰درصد توان این 
زیس��ت بوم به��ره بگیریم بدون نیاز به هیچ واردات و چش��م داشتی به 
خارج از کشور می توانیم به سالمت از این روزهای بحرانی عبور کنیم.

براس��اس تفاهم نامه س��ه جانبه ای که میان دبیرخان��ه شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، ستاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و منطقه 
آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( منعقد شد این سه نهاد بر توسعه 
همکاری ه��ا در زمینه گس��ترش شرکت های خ��الق و شتاب دهنده ها 

تاکید کردند.
 ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، تبدیل منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( 
به پایگاه توسعه صنایع فرهنگی و خالق در کشور، از جمله مفاد اصلی 

این توافق نامه بود.
همکاری در تس��هیل مقررات فعالی��ت شتاب دهنده ها و شرکت های 
خ��الق در منطقه آزاد شه��ر فرودگاهی امام خمین��ی)ره( و همکاری 
در توس��عه شتاب دهنده های تخصص��ی صنایع فرهنگی و خالق نیز از 

جمله دیگر مس��ائلی بود که  س��ه طرف توافق کردند برای تحقق آن 
تالش کنند. همچنین این س��ه نهاد در ای��ن تفاهم نامه متعهد شدند 
ک��ه تالش ه��ای خود را در جهت توس��عه بازار محص��والت و خدمات 
تولیدش��ده در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی)ره(  به س��ایر 
مناطق آزاد کش��ور به کار ببرند. حمایت مالی و مش��ارکت در توسعه 
شتاب دهنده ه��ای تخصص��ی صادرات��ی و گروه های فع��ال در صنایع 
فرهنگ��ی و خالق و اعطای مجوز فعالی��ت شتاب دهنده های موردنیاز 
منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی )ره( از جمله دیگر مس��ائلی است که 

در این تفاهم نامه گنجانده شده است .
براساس این تفاهم نامه، منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( 
تالش خواهد کرد تا برای تامین زیرس��اخت و تخصیص فضای مناسب 
جهت اس��تقرار کلیه عناصر فعال در اکوسیس��تم صنای��ع فرهنگی و 

خالق، امکانات الزم را اختصاص دهد.

یک��ی از نیازهای اساس��ی خطوط تولید م��واد در صنایع شیمیایی 
رآکتوره��ای شیمیایی اس��ت. ن��وع خاصی از ای��ن رآکتورها در این 
خطوط موردنیاز اس��ت ت��ا به خوردگی مقاوم باشن��د. این تجهیزات 
در لیس��ت تحریم ها قرار دارد، اما یک شرک��ت دانش بنیان موفق به 
بومی سازی فناوری ساخت آن در کشور شده است؛ اقدامی که عالوه 
بر »ایران س��اخت« شدن محصول، صادرات را نی��ز به همراه داشته 

است.
 تمامی خطوط تولید مواد اولیه دارو به این تجهیز نیازمند هستند 
و نب��ود آن به نوعی باعث ناکارآمدی این خطوط می شود. از س��ویی 
تحریم ه��ا تامین آن از خارج کش��ور را غیرممکن کرده بود. پس یک 
شرکت دانش بنیان وارد عمل شد و این تجهیز با فناوری پیشرفته را 

با دانش بومی ساخت.
مصطف��ی جنتی، مدیرعام��ل شرکت دانش بنی��ان شیمی آذرجام 
گف��ت: س��اخت رآکتورهای شیمیای��ی پوشش داده شده با شیش��ه 
ب��ا فناوری بومی فعالیتی اس��ت که این مجموع��ه دانش بنیان انجام 
می ده��د. این تجهیزات برای انجام واکنش های شیمیایی حس��اس و 

خورنده نیاز اس��ت. واکنش های شیمیایی ایج��اد خوردگی می کنند 
و روش ه��ای گوناگونی برای جلوگیری از ای��ن خوردگی وجود دارد. 
در خوردگی ه��ای شیمیایی شدید رآکتورهای شیمیایی پوشش داده 

شده با شیشه موردنیاز است.
  وی ادامه داد: این رآکتورها از جنس فوالد کم کربن هس��تند که 
س��طوح داخلی آنها پوششی از جنس شیش��ه دارد. پس تجهیزی با 
اس��تحکام مکانیکی فوالد اما مقاوم به خوردگی داریم که در مقیاس 
صنعت��ی برای تهیه مواد شیمیایی اس��تفاده می ش��ود. این محصول 
کاربرده��ای متنوعی دارد و تولید کاتالیس��ت های پتروشیمی، تولید 
مواد شوینده، افزودنی های تصفیه آب برخی دیگر از موارد اس��تفاده 

آن است.
 جنت��ی با اشاره ب��ه اینکه ظرفیت س��اخت رآکتورهای با ظرفیت 
۲۵ ه��زار لیتر در حال حاضر وجود دارد، اف��زود: این محصول ایران 
س��اخت اکنون عالوه ب��ر رفع نیاز داخل، به کش��ورهای هند، ترکیه 
و ترکمنس��تان نیز صادر می شود و تحریم ه��ا را برای تولید داخل و 

صادرات این محصول باز کرد.

فرودگاه امام خمینی)ره( به قطب صنایع خالق بدل می شود

زیست بوم اقتصاد دانش بنیان در برابر تحریم

 محصول موردنیاز صنایع شیمیایی تولید و صادر شد

هوایی بنا به دالیلی که خارج از دستان ما بوده، ضربه دیده و به نوعی تعطیل شده است. 
همانطـور که می دانید، خطوط هواپیمایـی از ابتدای ماه مارس میالدی به موجب همه گیر 
شدن هرچه بیشـتر ویروس کرونا ضربه  اقتصادی سنگینی را به موجب کنسل شدن و لغو 
پروازها متحمل شـدند.  وارن بافت به این نکته اشـاره کرده که خروج برکشـایر هاتاوی از 
سـرمایه گذاری در خطوط هواپیمایی به صورت کامل بوده و این مجموعه تمام سـهام خود 
در ایرالین های مختلف را واگذار کرده اسـت. براساس آمارهای موجود از ماه دسامبر سال 
2۰۱۹ میالدی، برکشـایر هاتاوی بیش از ۱۰درصد از سـهام امریکن ایرالینز به ارزش 42.5 
میلیـون دالر،  ۹.2درصد از سـهام دلتا بـه ارزش 58.۹ میلیون دالر، ۱۰.۱درصد از سـهام 
ساث وست به ارزش 5۱.۳ میلیون دالر و ۷.6درصد از سهام یونایتد ایرالینز به ارزش 2۱.۹ 
میلیون دالر را در اختیار داشته که همگی واگذار شده اند. سهام این شرکت های هواپیمایی 

به ترتیب 62.۹، 58.۷، 45.8 و 6۹.۷ درصد کاهش داشته است. 
برکشـاویر هاتاوی در حالی سـرمایه گذاری در بخش هوایی را به انجام رساند که پیش از 

آن، وارن بافت بارها سرمایه گذاری در این حوزه را نامناسب خوانده بود. صنعت هواپیمایی 
در حالی دهمین سـال سـوددهی متوالی خود را در روزهای منتهی به سـال 2۰2۰ جشـن 
گرفت که این سـوددهی در اثر ادغام ها و کاهش قیمت سـوخت به دسـت آمده بود، حال 
آنکه شیوع ویروس کرونا باعث شد تا این روند ادامه دار نباشد. بافت همچنین اعالم کرده 
که تردید دارد تعداد مسافران خطوط هوایی در چند سال آینده به اندازه سال 2۰۱۹ برسد. 
براسـاس اطالعات ارائه شـده توسـط خطوط هوایی امریکن، یونایتد، ساث وست و دلتا که 
مـاه پیش اولین ضرردهی خود را پس از شـیوع ویروس کرونا گـزارش دادند، تقاضا برای 

سفرهایی هوایی در ایاالت متحده بیش از ۹5درصد کاهش داشته است. 
شـرکت های هواپیمایی در آمریکا چندی پیش اولین بسته حمایتی دولت فدرال به مبلغ 
25 میلیـارد دالر را دریافـت کردند که آنها را از اخراج کارمنـدان و کاهش هزینه ها تا ۳۰ 
سـپتامبر سـال جاری بی نیاز می کند. باید دید که در آینده و آغاز فصل تابسـتان، شرایط 

برای شرکت های هواپیمایی چطور رقم خواهد خورد.

تحریم ها را دور بزنیم
مالک سعیدی - مدیر کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وارن بافت تمامی سهام خود در خطوط هواپیمایی را به فروش رساند

یادداشـت

کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون از ثبت ۹6 اختراع در 
دفاتر معتبر خارجی حمایت کرده است؛ اقدامی که در آن بیش از ۹۰درصد از مخترع 
برای ثبت پتنت در دفاتر خارجی حمایت می شود. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
مل��ی نخبگان، کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تاکنون از ثبت 
۹6 اخت��راع در دفات��ر معتبر خارجی حمایت کرده اس��ت؛ اقدامی ک��ه در آن بیش از 
۹۰درص��د از مخترع ب��رای ثبت پتنت در دفاتر خارجی حمای��ت می شود. این اقدام با 
هدف تجاری س��ازی محصوالت تولیدی بر پای��ه فناوری های ثبت شده انجام می شود و 
در مس��یر پیچیده ثبت اختراع بین المللی کانون در کنار مخترعان قرار می گیرد. عالوه 
بر سختی مسیر، این اقدام برای مخترع هزینه های باالیی نیز دارد که کانون با استفاده 
از روش های��ی که در ادارات معتبر ثبت اختراع خارجی دارد، مس��یر را هموار می کند. 

۹6 اختراع ایرانی ثبت بین المللی شد



بازاریابی در دنیای کسب و کار اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب برندها برای ادامه 
فعالیت و کس��ب سود در بازارهای مختلف نیازمند سرمایه گذاری در حوزه بازاریابی 
و تبلیغات هس��تند، با این حال تمام برندها و تیم های بازاریابی دسترس��ی برابر به 
بودجه مناس��ب ندارند. این امر یک چالش دائمی برای تیم های بازاریابی محس��وب 
می شود. گاهی اوقات برخی از برندها به دلیل عدم دسترس��ی به بودجه مناسب قید 
فعالیت بازاریابی را می زنند. شاید این امر در نگاه نخس��ت منطقی به نظر برس��د، اما 

امروزه راهکارهایی برای بازاریابی حتی بدون داشتن بودجه کافی نیز وجود دارد. 
بی تردی��د بازاریابی همراه با منابع مالی مناس��ب بس��یار راحت ت��ر از هر موقعیت 
دیگری خواهد بود، با این حال وضعیت دنیای کس��ب و کار همیش��ه مطابق میل ما 
پی��ش نم��ی رود. وظیفه اصلی ما به عنوان مدیر یک کس��ب و کار یا بازاریاب یافتن 
راهکارهای جایگزین برای حضور فعال در عرصه بازاریابی اس��ت. هدف اصلی مقاله 
کنونی بررسی تکنیک های بازاریابی مناسب بدون بودجه فراوان است. ما در ادامه به 

بررسی ۱۰ تکنیک بازاریابی بدون نیاز به سرمایه زیاد خواهیم پرداخت.
۱. توسعه بازاریابی محتوا

بازاریاب��ی محتوا یکی از بهترین گزینه ها برای توس��عه کس��ب و کار در وضعیت 
فقدان بودجه فراوان اس��ت. برخی از برندها حتی بدون هیچ گونه س��رمایه و بودجه 
اولی��ه اقدام به حضور در این عرصه می کنند. شاید در نگاه نخس��ت بازاریابی محتوا 
فرآیندی پیچیده محسوب شود، اما با بررسی دقیق امکان ساده سازی و حضور موفق 
در آن وج��ود خواهد داشت. به عن��وان مثال، راه اندازی وبالگ برای انتش��ار محتوا 
ایده مناس��بی محسوب می شود. بسیاری از برندها فقط به تولید محصوالت و صرف 
هزینه های باال در حوزه تبلیغات اشتغال دارند. این امر آنها را نس��بت به فرصت های 
کم خرج برای بازاریابی بی توجه می س��ازد. کاربران عالقه مند به یک حوزه کس��ب و 
کار همیش��ه ارتباط مناس��ب با وبالگ ها دارند بنابراین اگر شما با بودجه اندک در 
زمینه بازاریابی دس��ت و پنج��ه نرم می کنید، تأمل پیرام��ون راه اندازی وبالگ ایده 

مناسبی خواهد بود. 
برخ��ی از برندها توانای��ی راه اندازی وبالگ را ندارند. این امر به دلیل فقدان پایگاه 
مخاطب گسترده یا مشتریان ثابت در حوزه کسب و کار روی می دهد. توصیه ما در 
این بخش تالش برای نگارش محتوا در وبالگ س��ایر برندها یا س��ایت های تحلیلی 
به عنوان نویس��نده مهمان است. امروزه بس��یاری از مدیران عامل و بازاریاب ها برای 
توس��عه برندشان اقدام به نگارش محتوای رایگان برای سایت های مختلف می کنند. 
این نکته دارای اهمیت بس��یار زیادی از نقطه نظر بازاریابی اس��ت. اغلب س��ایت ها 
اس��تقبال خوبی از دریافت محتوای رایگان دارند. از س��وی دیگ��ر، تولید محتوا در 

سایت های خوشنام موجب شهرت بیشتر شما و کسب و کارتان خواهد شد. 
وان��ا ُکراپات��ی، ط��راح اس��تراتژی بازاریابی دیجیت��ال، درباره ن��گارش محتوا در 
وبالگ های مشهور بر روی توجه به مخاطب هدف تاکید دارد: »ما ابتدا باید مخاطب 
هدف مان را به خوبی شناس��ایی کنیم. بسیاری از برندها پیش از شناسایی مخاطب 
ه��دف اقدام به همکاری ب��ا وبالگ ها می کنند. نتیجه این امر ناتوانی در زمینه جلب 

توجه مخاطب موردنظرمان است.«
وقتی ما در س��ایت های مورد عالقه مخاطب هدف م��ان تولید محتوا انجام دهیم، 
شانس بیش��تری برای جلب نظرشان خواهیم داشت. این امر فرآیند فروش را بسیار 
ساده تر از آنچه به نظر می رسد، خواهد کرد بنابراین پیش از شروع فعالیت بازاریابی 
و تولید محتوا در وبالگ های مختلف باید بررس��ی دقیقی درباره پایگاه مخاطب هر 
کدام از آنها داشته باشیم. انتخاب نهایی باید براس��اس انطباق میان پایگاه مخاطب 

برند ما و سایت های موردنظر روی دهد. 
2. تولید پادکست مخصوص برندمان

یکی دیگر از تکنیک های بازاریابی کم هزینه مربوط به تولید پادکست است. امروزه 
بس��یاری از مردم به پادکس��ت های مختلف گوش می دهند. شای��د این امر با وجود 
شبکه ه��ای اجتماعی و ان��واع برنامه های ویدئویی عجیب به نظر برس��د. نکته مهم 
در این میان س��هولت گوش دادن به پادکست هاس��ت. ما امکان مشاهده برنامه های 
تلویزیونی در هر شرایط و موقعیتی را نداریم، با این حال پادکس��ت ها به سادگی در 

اختیار ما قرار می گیرند. 
بی تردید تولید پادکست نیازمند برخی توصیه های کاربردی و پایه ای است. اغلب 
برنده��ا در ای��ن زمینه ایده مش��خصی ندارند. توصیه ما در ای��ن بخش تالش برای 
همکاری با یک کارشناس بازاریابی یا فردی دارای تجربه در حوزه تولید پادکس��ت 
اس��ت. به این ترتیب از بس��یاری اشتباهات حین تولید پادکست برای نخستین بار 
پیش��گیری خواهد شد. وقتی بودجه ما بس��یار اندک است، حتی یک اشتباه نیز بار 
مال��ی فراوانی خواهد داشت بنابرای��ن باید تا جای ممکن هزینه های اضافی را حذف 

کنیم. 
یافتن ایده مناس��ب برای تولید پادکست همیشه دردسرهای زیادی دارد. بسیاری 
از افراد هیچ ایده مش��خصی برای س��اخت نخس��تین پادکس��ت شان ندارند. توصیه 
ُکراپات��ی در این بخش اس��تفاده از موضوع��ات محتوای بازاریاب��ی قدیمی برندمان 
اس��ت. چنین موضوعاتی به اندازه کافی برای مخاطب هدف جذابیت خواهد داشت. 

همچنین نیازی به صرف زمان و هزینه باال برای یافتن چنین ایده هایی نیست. 
گام بعدی در راستای تولید پادکست اختصاصی برای برند توجه به دامنه مخاطب 
هدف اس��ت. ما باید بازاریابی مناس��بی برای پادکس��ت مان انجام دهیم. در غیر این 
ص��ورت کمت��ر کاربری عالقه مند ب��ه دانلود یا حتی گوش دادن ب��ه آن خواهد بود. 
بهترین راهکار در اینجا استفاده از اکانت های برندمان در شبکه های اجتماعی است. 
ما به این ترتیب بدون نیاز به صرف هزینه  بازاریابی امکان توس��عه پادکس��ت مان را 
خواهی��م داشت. البته اگر شما دارای بودجه کافی هس��تید، بازاریابی و صرف هزینه 
برای پادکست ایده مناسبی محسوب می شود. همچنین دعوت از مهمان های نام آشنا 

برای مخاطب هدف نیز بر جذابیت های برنامه خواهد افزود. 
مزیت اصلی تولید پادکست مخصوص برای برند امکان جلب نظر مشتریان وفادار 
اس��ت. امروزه بس��یاری از برندها به دنبال جلب نظر مشتریان وفادار هستند. هرچه 
دامنه چنین مش��تریانی در یک برند فراوان تر باشد، میزان اعتبار آن در بازار کس��ب 

و کار بیشتر خواهد بود.
۳. ارائه بسته آزمایشی رایگان

برندهای تازه کار در زمینه کسب و کار باید راهکارهایی برای رقابت با شرکت های 
باس��ابقه پیدا کنند. اغلب برندهای تازه تاس��یس توانایی باالیی برای تولید محتوا در 
زمینه بازاریابی ندارند. این امر به دلیل ناتوانی آنها برای یافتن ایده های تازه اس��ت. 
به عالوه، تیم های بازاریابی برندهای بزرگ به طور مداوم در حال بررسی بازار کسب 
و کار هستند. نتیجه این امر یافتن ایده های مناسب از سوی برندهای بزرگ پیش از 
سایر رقباست. اگر اینگونه به بازار کسب و کار نگاه کنیم، هیچ امیدی برای موفقیت 
برندهای تازه کار نخواهد بود، با این حال در عمل بس��یاری از برندهای نوپا موفق به 
رقاب��ت موثر با شرکت های بزرگ می شوند. یکی از تکنیک های کاربردی برای بهبود 
توانایی رقابت برندمان اس��تفاده از طرح های »بس��ته آزمایشی رایگان« است. چنین 

طرح هایی در دامنه وسیعی از کسب و کارها کاربرد دارد.
اگر شم��ا در زمینه تولید نرم افزار فعالیت دارید، ارائه بس��ته های کاربری محدود 

)ب��ه طور معم��ول 3۰ روزه( ایده مناس��بی برای جلب نظر مخاط��ب هدف خواهد 
بود. بس��یاری از برندها پ��س از نمایش کیفیت محصوالت شان نظر دامنه وس��یعی 
از مش��تریان را جل��ب می کنند بنابراین ما باید شانس نخس��ت در زمینه مش��اهده 
کیفیت محصوالت مان را به مشتریان بدهیم. در غیر این صورت هرگز توانایی کسب  

موفقیت در حوزه کسب و کار را نخواهیم داشت. 
ُکراپاتی در مورد ارائ��ه محصوالت به صورت رایگان برای مدت زمان محدود ایده 
جالب��ی دارد: »اگ��ر محصوالت ما توجه مخاط��ب هدف را جلب نمی کن��د، ما باید 
اقدامات بیش��تری در ای��ن زمینه انجام دهیم. اغلب برنده��ای بزرگ فقط به خاطر 
کیفیت باالی محصوالت شان مورد عالقه مش��تریان نیس��تند. آنها همیش��ه توانایی 
باالیی برای معرفی محصوالت شان به مش��تریان دارند.« وقتی ما بودجه کافی برای 
تبلیغات پرهزینه را نداری��م، باید الگوهای بازاریابی دیگری را امتحان کنیم. در غیر 

این صورت هیچ گاه توانایی توسعه کسب و کارمان را نخواهیم داشت. 
4. برنامه ریزی برای اعطای هدیه به مشتریان

بس��یاری از برندها ب��رای جلب نظر هرچه بیش��تر مخاطب هدف اق��دام به ارائه 
هدیه ه��ای ج��ذاب می کنند. این امر همیش��ه بر روی ذهن مش��تریان تاثیر مثبتی 
دارد. اگرچه ارائه هدیه به تنهایی همیش��ه ایده مناسبی محسوب می شود، اما گاهی 
توجه به س��ایر بازارها برای افزایش تاثیرگذاری هدیه ها ضروری است. این امر شامل 
هم��کاری با برنده��ای حاضر در کس��ب و کارهای دیگر برای جلب نظر مش��تریان 

یکدیگر است. 
نکت��ه مهم در این می��ان همکاری با برندهای فعال در حوزه های متفاوت اس��ت. 
در غیر این صورت ما مش��تریان را نس��بت به انتخاب ما یا برند همکارمان سردرگم 
خواهی��م کرد. مزیت اصلی این شیوه امکان بهره مندی از اعتماد مش��تریان به برند 
همکارمان است. چنین امری برای هر دو برند درگیر همکاری سودمند خواهد بود. 

اگر شما قصد ارائه هدیه  به مش��تریان را دارید، باید به دنبال گزینه های کاربردی 
باشید. بس��یاری از برندها هدیه های عجیب و غریبی به مش��تریان می دهند. به این 
ترتیب تالش آنها برای جلب نظر مشتریان بی نتیجه باقی می ماند. نکته مهم در این 
میان توجه به س��لیقه و نیازهای مش��تریان اس��ت. هرچه امکان استفاده از هدیه ما 

در زندگی روزمره مشتریان بیشتر باشد، آنها برند ما را بهتر به یاد خواهند سپرد. 
همکاری با س��ایر برندها برای ارائه هدیه شامل الگوهای مختلفی اس��ت. برخی از 
برنده��ا برای بهبود وضعیت شان اقدام به همکاری با برندهای دارای بودجه بازاریابی 
بیش��تر می کنند. در این صورت برند اول باید دامنه مشتریان بیشتری داشته باشد. 
در غی��ر ای��ن صورت برند دوم پرداخت هزینه های بیش��تر برای هم��کاری با آنها را 

قبول نخواهد کرد. 
بی شک تهیه هدیه برای جلب نظر مش��تریان و همکاری با یک برند دیگر در این 
زمینه چالش برانگیز محس��وب می شود. توصیه ما در این بخش استفاده از توصیه ها 
و راهنمایی های یک کارشناس بازاریابی یا دس��ت کم مدیریت باتجربه اس��ت. به این 
ترتیب امکان غلبه بر اغلب نگرانی ها وجود خواهد داشت. امروزه هیچ امری به اندازه 
فعالیت بازاریابی همراه با اس��ترس و نگرانی ریس��ک شکس��ت را افزایش نمی دهد 

بنابراین شما باید به دنبال راهکاری برای غلبه بر نگرانی های بازاریابی تان باشید. 
5. ترغیب کاربران به تولید محتوا

اس��تفاده از محتوای تولیدی کاربران )User Generated Content( همیشه 
ایده مناسبی برای بازاریابی محسوب می شود. مزیت اصلی این رویکرد امکان کاهش 
هزینه ها به حداقل اس��ت بنابراین مش��اهده جهت گیری اغل��ب برندهای تازه کار به 

سوی آن طبیعی خواهد بود. 
امروزه کاربران در شبکه های اجتماعی اعتماد بسیار باالیی به یکدیگر، در مقایسه 
با برندها دارند بنابراین استفاده از محتوای تولیدی آنها برای ارتقای جایگاه برندمان 
گزین��ه ای جذاب خواهد بود. این امر ایجاد تمایز میان کمپین برند ما و دیگر رقبا را 
س��اده می سازد. هرچه رابطه ما با مشتریان بهتر باشد، انگیزه آنها برای تولید محتوا 

پیرامون برندمان افزایش خواهد یافت. 
برخی از برندها به طور مداوم از فقدان انگیزه کافی در مش��تریان شان برای تولید 
محت��وا شکایت دارن��د. نکته مهم در این میان تالش برای ترغیب انگیزه مش��تریان 
هدف است. امروزه کمتر کسی بدون روحیه بخشی برندها اقدام به تولید محتوا برای 
آنها خواهد کرد بنابراین بار اصلی مسئولیت در این بخش بر روی دوش شماست. 

یک��ی از بهترین نمونه های ترغیب انگیزه مش��تریان ب��رای تولید محتوا مربوط به 
برند لیز اس��ت. آنها در کمپین »لطفی به ما بکنید« از مش��تریان درخواس��ت ثبت 
ایده های جذاب پیرامون تولید چیپ��س کردند. نتیجه این کمپین دریافت ایده های 
پرشمار و جذاب برای تولید نمونه های تازه چیپس بود. عالوه بر این، مشاهده میزان 
هم��کاری و تولید محتوای کاربران برای برند لیز هر رقیبی را به تردید درباره میزان 

تاثیرگذاری لیز واداشت. 
اگر برند شما درگیر رقابت های گس��ترده در حوزه بازاریابی اس��ت، مانور بر روی 
میزان اثرپذیری مش��تریان بهترین ایده خواهد بود. به این ترتیب ما شانس نمایش 

قدرت و اهمیت مان برای مشتریان را خواهیم داشت. 
6. ارائه جلوه ای جذاب از برند در شبکه های اجتماعی

امروزه اغلب مردم در شبکه های اجتماعی عضویت دارند. این امر به معنای حضور 
دامنه وس��یعی از مش��تریان برند م��ا در شبکه های اجتماعی اس��ت بنابراین ما نیز 
بای��د در شبکه های اجتماعی حضور مناس��بی داشته باشیم. مزی��ت اصلی بازاریابی 
در شبکه های اجتماعی، عالوه بر دسترس��ی به دامنه وس��یعی از کاربران، عدم نیاز 
به بودجه فراوان اس��ت. بدون شک همیش��ه امکان همکاری با شبکه های اجتماعی 
برای تبلیغات بیشتر وجود دارد، اما این تنها استراتژی برای کسب موفقیت نیست. 
تولید محت��وا در شبکه های اجتماعی به صورت ارگانی��گ )بدون پرداخت هزینه 
تبلیغات��ی( ایده جذابی اس��ت. این امر توانای��ی هر برند برای جلب نظر مش��تریان 
براس��اس کیفیت محتوای بازاریابی را به چالش می کش��د. نکت��ه مهم در این میان 
تالش برای ارزیابی دقیق سلیقه مشتریان است. هرچه ارتباط میان ماهیت محتوای 
بازاریابی ما با سلیقه کاربران بیشتر باشد، توجه بیشتری به کمپین مان جلب خواهد 

شد. 

بازاریابی در شبکه های اجتماعی تاثیرگذاری متفاوتی بر روی نس��ل های مختلف 
دارد. به عنوان مثال، اگر برند شما ارتباط نزدیکی با مشتریان نسل جوان )Z( دارد، 
اس��تفاده از شبکه ه��ای اجتماعی ضروری خواهد بود. ام��روزه بخش قابل توجهی از 
نس��ل ج��وان فرآیندهای خرید را به صورت آنالی��ن و از طریق شبکه های اجتماعی 
انجام می دهند بنابراین حضور در چنین فضایی برای برند شما ضروری خواهد بود. 
ویژگی برجسته بازاریابی در شبکه های اجتماعی عدم نیاز حتی پرداخت یک دالر 
برای شروع به کار اس��ت بنابراین شما فقط نیازمند تولید ایده های مناس��ب خواهید 
بود. بازاریابی و برندسازی در شبکه های اجتماعی علی رقم دشواری فراوان، نیازمند 

سطح بودجه بسیار اندکی است. 
۷. افزایش سطح تعامل با مشتریان

برخی از برندها به طور مداوم فاصله مشخصی با مشتریان ایجاد می کنند. این امر 
در راس��تای تالش برای تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مشتریان صورت می گیرد. شاید 
چنین استراتژی تا دو دهه پیش تاثیرگذاری قابل توجهی داشت، اما اکنون وضعیت 
به طور کامل فرق کرده است. امروزه مشتریان انتظارات بسیار باالیی از برندها دارند. 
ای��ن ام��ر برندها را وادار به تعامل نزدیک با مخاطب ه��دف می کند. بنابراین ما باید 

کانال های ارتباطی مان با مشتریان را تقویت کنیم. 
برنده��ای تازه کار همیش��ه چالش تعامل با مش��تریان را دارن��د. چنین برندهایی 
کمتر مش��تری وفاداری دارند بنابراین جلب مش��تری وفادار برای آنها حیاتی است. 
چنین امری اغلب موجب ایجاد استرس  بیشتر می شود. به این ترتیب فعالیت چنین 
برندهایی با چالش و بحران های خودس��اخته مواجه خواه��د شد. نکته مهم در این 
می��ان حفظ آرامش برای بازاریابی بهینه اس��ت. در غیر این صورت ما هرگز توانایی 

جلب نظر مشتریان را نخواهیم داشت. 
تعامل عمیق با مش��تریان مربوط به شناس��ایی سلیقه و نیازهای آنهاست بنابراین 
باید مطالعه دقیقی بر روی طیف مش��تریان هدف مان داشته باشیم. گام بعدی توجه 
به شیوه ارتباط برندمان با مش��تریان اس��ت. برخی از برندها برای تعامل با مشتریان 
از شیوه ه��ای قدیمی مانند تبلیغات تلویزیونی اس��تفاده می کنند. توصیه ما در این 
بخش تمرکز بر روی شیوه های بازاریابی تاثیرگذارتری است. در غیر این صورت تمام 

تالش های تان بی نتیجه خواهد ماند.
بهترین کانال های ارتباطی برای تعامل با مش��تریان شامل شبکه های اجتماعی و 
س��رویس های ایمیل اس��ت. امروزه بس��یاری از کاربران پیش از هر کاری در ابتدای 
صب��ح ایمیل های شان را چک می کنند. اگ��ر ایمیل های بازاریابی برند ما براس��اس 
س��لیقه کاربران طراحی ش��ود، امکان جلب نظر آنها فراهم خواهد شد. بس��یاری از 
کمپین ه��ای بازاریابی ایمیلی به دلیل فقدان ایده ه��ای جذاب برای مخاطب هدف 
پیش از مش��اهده حذف می شود بنابراین بررس��ی س��لیقه مش��تریان در این بخش 

اهمیت بسیار زیادی دارد. 
8. برنامه ریزی برای اجرای وبینار

بازاریابی با هدف رفع مشکالت مشتریان جذابیت های خاصی دارد. امروزه بسیاری 
از م��ردم در تعام��ل با برندها به دنبال رفع مش��کالت شان هس��تند بنابراین ما باید 
راهنمایی های مناس��بی به آنها برای رفع مش��کالت شان کنی��م. یکی از راهکارهای 

مناسب برای رفع مشکالت مشتریان استفاده از وبینار )سمینار آنالین( است. 
شاید در نگاه نخست اجرای سمینار واقعی مزیت های بیشتری برای برندها داشته 
باشد، با این حال توجه به بعد مالی ماجرا ضروری اس��ت. اجرای سمینارهای واقعی 
هزینه بسیار زیادی برای برندها در پی دارد. جایگزین چنین برنامه ای اجرای وبینار 
خواه��د بود. چنین امری کمتر هزینه ای برای برنده��ا در پی دارد. همچنین امکان 

تعامل برخط و افزایش انگیزه مشتریان برای تعامل نیز بیشتر خواهد بود. 
کریت��ن بیکر، یکی از کارشناس های ارش��د بازاریابی آنالین در HubSpot، نظر 
جالبی درباره بازاریابی با اس��تفاده از وبینار دارد: »برگزاری وبینار فرصت مناس��بی 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان است. راه اندازی وبینار بیانگر میزان توانایی برند 
شما در زمینه اس��تفاده از فناوری های به روز خواهد بود. این امر تاثیر مس��تقیمی بر 
روی ذهنیت مشتریان دارد.« بر این اساس استفاده از وبینار عالوه بر رفع مشکالت 
مشتریان، مزیت های دیگری نیز دارد. بسیاری از برندها از این الگو برای معرفی خود 
در قالب کارشنا س های حرفه ای حوزه کس��ب و کارشان اس��تفاده می کنند. این امر 
اعتماد باالی مشتریان را به ارمغان می آورد. امروزه مشتریان به برندهایی نظیر نایک 
یا اپل نه فقط به خاطر کیفیت محصوالت شان، بلکه توانایی باال در زمینه بیان نکات 

کلیدی و نقش کارشناسی شان اعتماد دارند. 
اس��تفاده از وبینار ب��رای بازاریابی ایمیلی نیز اهمیت دارد. بس��یاری از برندها در 
زمینه بازاریابی ایمیلی با مش��کل یافتن ایمیل کاربران مواجه هستند. اگر ما ایمیل 
شرکت کنندگان در وبینارمان را جمع آوری کنیم، فرآیند راه اندازی کمپین بازاریابی 
ایمیلی بس��یار ساده تر خواهد شد. واکنش کاربران نس��بت به کمپین های بازاریابی 
برندهای��ی که در وبینارشان حضور داشته اند، بس��یار مناس��ب تر از دیگر رقبای شان 

است.
۹. مرور نظرات آنالین کاربران درباره برندمان

حضور در فضای آنالین مزیت های بازاریابی بس��یار زیادی دارد. این امر همیش��ه 
در ارتباط با تولید محتوای بیش��تر نیس��ت. گاهی اوقات ما باید از اکانت های مان در 
شبکه های اجتماعی برای ارزیابی وضعیت مان اس��تفاده کنی��م. این امر شامل مرور 
نظرات کاربران درباره برندمان اس��ت. برندهای بزرگ همیش��ه برنامه های مشخصی 
برای ارزیابی وضعی��ت برندشان دارند. این نکته موجب یافتن ایرادهای احتمالی در 

فرآیند کسب و کار و تالش برای رفع آنها خواهد شد. 
بسیاری از برندها در عمل فقط به تولید محتوای بیشتر توجه دارند. چنین امری 
در نهای��ت موجب کاهش مداوم کیفیت محت��وای آنها خواهد شد. توصیه ما در این 
بخش توجه به تمام بحث های جاری پیرامون برندمان است. به عنوان مثال، بررسی 
نظرات کاربران درباره برندمان در حس��اب گوگل بیزینس ایده مناس��بی اس��ت، با 
این حال ما امکان بررس��ی نکات به مراتب بیش��تری را نیز داریم. توجه به وضعیت 
محصوالت م��ان در آمازون و نظرات کاربران یکی از راهکارهای دیگر خواهد بود. این 

امر امکان آگاهی دقیق از وضعیت برندمان در نگاه مشتریان را فراهم می سازد. 
تنه��ا نکته مه��م در زمینه ارزیاب��ی وضعی��ت بازاریابی برند توجه ب��ه مهم ترین 
صحنه های حضور برندمان است. به این ترتیب ما فرصت کافی برای ارزیابی اطالعات 

کاربردی در این زمینه را خواهیم داشت. 
۱۰. بهبود وضعیت مدیریت سئو برند

مدیریت س��ئو در حوزه بازاریابی دیجیتال اهمیت باالیی دارد. بس��یاری از برندها 
در زمینه مدیریت سئو مهارت پایینی دارند. نکته جالب در این میان امکان کاربست 
س��اده برخی از توصیه های اساسی برای مدیریت سئو از سوی برندهاست. به عنوان 
مثال، اس��تفاده از کلیدواژه های مرتبط با کس��ب و کارمان ب��رای تعامل با مخاطب 
هدف اهمیت بس��یار زیادی دارد. رتبه بندی س��ایت ها در موتورهای جس��ت وجو بر 
روی ترافی��ک آنها اثر مس��تقیمی دارد. نکته مهم در این می��ان تالش برای ارتقای 

رتبه سایت مان است. 
اس��تفاده از کلیدواژه های مناسب، کس��ب کامنت باال از سوی کاربران و همچنین 
اس��تفاده از لینک ها جانبی مناس��ب برای هدایت کاربران به سوی مطالب مرتبط از 

مهم ترین المان های موفقیت در حوزه مدیریت سئو محسوب می شود. 
blog.hubspot.com :منبع

 هنگامی که بامبو
به ایده ای پولساز تبدیل می شود

کارآفرین��ی در برخی از مناط��ق می تواند زندگی یک جامعه را نجات 
دهد. نمونه آن را می توان در اقدام جالب یک کارآفرین خانم مش��اهده 
کرد. برینس��ه دپا با ایده تولید دوچرخه هایی از چوب بامبو، نه تنها برای 
جوان های منطقه خود ایجاد شغل کرده اس��ت، بلکه ساکنان منطقه را 
از یک مش��کل بزرگ نجات داده اس��ت. همچنین این اقدام مورد توجه 
انجمن های محیط زیس��تی نیز قرار گرفته شده اس��ت. درواقع به علت 
فقر شدیدی که در این کش��ور وجود دارد، دوچرخه های فلزی بس��یار 
گران قیمت هس��تند و میزان دزدی آنها نیز زیاد است. این امر در حالی 
اس��ت که به علت بارش شدید باران، عمر این وسایل نقلیه پاک، بسیار 
کمتر از حد اس��تاندارد اس��ت. در این رابطه اس��تفاده از وس��ایل نقلیه 
موتوری، به علت این امر که بسیار قدیمی هستند، تهدیدی برای محیط 
زیست محسوب می شوند، با این حال دوچرخه های تولیدشده از چوب 
بامبو در کنار هزینه بسیار کم خود که امکان استفاده از آن را برای تمامی 
افراد مهیا کرده است و دیگری ارزش دزدی را ندارند همچنین در برابر 
باران کامال مقاوم بوده و دیگر با مشکل زنگ زدگی مواجه نمی شوندو به 
دلیل انعطاف  پذیر بودن آنها باعث می شود تا امکان حمل ساده تر بارهای 
بس��یار سنگین مهیا باشد. با این حال برای این امر که استفاده از چوب 
بامبو به کاهش شدید این گیاه در منطقه تبدیل نشود، طبق یک برنامه 
این اقدام انجام می شود که در چند س��ال گذشته با ایجاد تعادل میان 
برداشت و کاشت مجدد، باعث شده است تا حجم درختان حتی افزایش 
نیز داشته باشد. در نهایت در این شرکت در کنار مردها، دختران جوان 
نیز مش��غول فعالیت هس��تند که این موضوع باعث جلب توجه انجمن 
حمایت از زنان نیز واقع شده اس��ت. خانم دپا اعالم کرده اس��ت که در 
صورت حمایت های مالی، می تواند ایده خود را در تمام بخش های غنا و 
حتی کش��ورهای مجاور نیز به اجرا درآورد. با توجه به آمادگی نهادهای 

مختلف، باید شاهد اتفاقات به مراتب بزرگ تری نیز باشیم. 
entrepreneur.com :منبع

 نوجوان ۱۳ ساله
به مقابله با ویروس کرونا پرداخت

اخی��را خبری منتش��ر شده که ب��ا واکنش بس��یار خ��وب افراد و 
حمایت های مس��ئوالن ایالت ویریجینیا همراه است. یک نوجوان ۱3 
ساله سیاه پوست از طریق دستگاه پرینتر سه بعدی خود اقدام به تولید 
ماسک های تنفس��ی می کند. نام وی چالز راندولف است و در رابطه با 
انگیزه این اقدام خود عنوان کرده است که پس از پیگیری مداوم اخبار 
مرتبط با کرونا، متوجه این موضوع شده که این ویروس می تواند برای 
آنهایی که زمینه بیماری دارند، کامال مرگبار باشد. همین امر نیز باعث 
نگران��ی من شد. درواق��ع در آن لحظه به فکر عموی خود افتادم که از 
ناراحتی قلبی رنج می برد. همین امر باعث شد تا س��ریعا دست به کار 
شده و اقدام به توزیع ماسک تنفسی در محله خود کنم. وی از برنامه 
خود برای پوشش مناطق بیشتر خبر داده و این اقدام وی با حمایت های 
مالی افراد مختلف و تش��ویق های دولتمردان همراه بوده است. او برای 
 Thingiverse پیداکردن طرح الزم جهت کار تولیدی خود از سایت
اس��تفاده کرده است، با این حال برای تولید هر ماسک به بیش از یک 
س��اعت زمان و هزینه ای در حدود یک دالر نیاز اس��ت که در ابتدای 
کار، پ��در او حمایت های مالی الزم را انجام داده اس��ت. این نوجوان تا 
قبل از این طرح، کار با پرینتر را به خوبی آموخته بود، با این حال تنها 
اسباب بازی های مورد عالقه خود را تولید می کرد. این موضوع به خوبی 
نش��ان می-دهد که مهارت آموزی به نوجوان ها ت��ا چه اندازه می تواند 
تاثیرگذار باشد. ممکن است در آینده شاهد طرح های دیگری از سوی 

این نوجوان خوش فکر باشیم. 
nypost.com :منبع

هشدار فیس بوک به کاربران جوان 

مدی��ران بخش امنیت فیس بوک به کاربران جوان در رابطه با انتش��ار 
تصاویر حاوی اطالعات خود هش��دار دادن��د. درواقع فیس بوک به عنوان 
پرمخاطب ترین شبکه  اجتماعی جهان، بس��تری ب��رای اشتراک گذاری 
لحظ��ات اف��راد محس��وب می-ش��ود. در ای��ن رابطه نمای��ش مدرک 
فارغ التحصیلی، گواهینامه و بسیاری از اطالعات دیگر، به یک اقدام بسیار 
رایج تبدیل شده است، با این حال این موضوع به ظاهر ساده، مورد توجه 
جدی هکرها قرار دارد. درواقع این افراد به سادگی به اطالعاتی که از شما 
به دست می آورند، ایمیل شما را حک کرده و به واسطه آن وارد صفحات 
شما در شبکه های اجتماعی مختلف می شوند. در این رابطه حتی امکان 
برداشت مستقیم از حساب بانکی افراد نیز وجود دارد و گزارش-هایی در 
این رابطه نیز منتش��ر شده است. به همین خاطر مدیران بخش امنیت 
فیس بوک به کاربران توصیه کرده اند که حتی در صورت تمایل به انتشار 
چنی��ن تصاویری، اطالعات مهم را مخ��دوش کرده و با این اقدام امنیت 
خود را حفظ کنند. نکته مهم دیگر این اس��ت که در شرایط حال حاضر 
که ویروس کرونا باعث قرنطینه خانگی شده است، مراسم فارغ التحصیلی 
بس��یاری از دانشگاه ها به صورت اینترنتی برگزار شده که این امر تمایل 
افراد را برای اشتراک گذاشتن تصاویر، افزایش داده اس��ت. در این رابطه 
توجه داشته باشید که پیداکردن س��وژه ها از طریق هش��تگ هایی انجام 
می شود که کاربران بر روی پست های خود قرار می دهند. به همین خاطر 
قرار ندادن آنها نیز می تواند اقدامی س��ودمند محس��وب شود. در نهایت 
فرام��وش نکنید که در انتخاب رمز پش��تیبان گوگل، مواردی را انتخاب 

کنید که اطالعات آن را در شبکه خود منتشر نکرده اید.
nypost.com :منبع
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بازاریاب��ی در اغل��ب تعریف های معتب��ر به عنوان فرآین��د جلب نظر 
مش��تریان شناخته می ش��ود. این امر در دنیای کنون��ی با دشواری های 
بس��یار زیادی همراه است. امروزه اغلب مردم دارای سلیقه های متفاوت 
و منحصر به فردی هس��تند. این امر موجب افزایش انتظارات از برندها 
ب��رای تولی��د و ارائه محتوای بازاریابی و تبلیغاتی باکیفیت شده اس��ت. 
نکته مهم در ای��ن میان عدم کفایت تولید محتوای باکیفیت به تنهایی 
اس��ت. ما در ای��ن میان نیازمند اس��تفاده از کانال ارتباطی مناس��ب با 
مش��تریان نیز هس��تیم. یکی از پرطرفدارترین حوزه های کس��ب و کار 
برای تبلیغات و فعالیت بازاریابی صنعت مد و پوشاک است. این صنعت 
توانایی فعالیت مناس��ب در قالب آنالین و کس��ب س��ودهای سرشار را 
دارد. امروزه بس��یاری از برندهای مشهور حوزه مد و پوشاک در عمل از 

مزیت های تبلیغات و فروش آنالین استفاده می کنند. 
بدون تردید صنعت ه��ای مختلف دارای اس��تراتژی های متنوع برای 
بازاریاب��ی و تبلیغات در دنیای آنالین هس��تند. در ای��ن میان وضعیت 
صنعت مد و پوشاک منحصر به فرد است. هنوز هم بسیاری از مشتریان 
خرید آنالین پوشاک را ریس��ک بزرگی تلقی می کنند. همچنین یافتن 
پلتفرم مناسب برای تبلیغات و فروش نیز امر دشواری محسوب می شود. 
بس��یاری از تیم های بازاریابی علی رغ��م تولید محتوای بازاریابی جذاب 
ب��ه دلیل انتخاب پلتفرم بازاریابی نامناس��ب ت��وان تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان را از دست می دهند. 
امروزه پلتفرم اینس��تاگرام محبوبیت زیادی میان کاربران دارد. اغلب 
مردم دس��ت کم یکبار در فضای اینس��تاگرام حضور داشته اند. این امر 
در کن��ار شمار باالی کاربران آنالین حاض��ر در پلتفرم موردنظر موجب 
جلب توجه دامنه وس��یعی از کاربران شده است. هدف اصلی ما در این 
مقاله بررسی مزیت های بازاریابی در اینستاگرام برای جلب نظر مخاطب 

هدف است. 
برخی نکات کلیدی درباره اینستاگرام

اینس��تاگرام در ط��ول س��ال های اخیر همیش��ه یک��ی از بزرگ ترین 
شبکه ه��ای اجتماعی بوده اس��ت. دلیل این امر ارائه دامنه وس��یعی از 
خدم��ات آنالین ب��ه مخاطب ه��دف و رونمایی م��داوم از امکانات تازه 
ارزیابی می شود. این امر با خرید اینس��تاگرام از س��وی گوگل س��رعت 
بس��یار بیش��تری به خ��ود گرف��ت. براس��اس پیش بینی ه��ای متعدد، 
اینس��تاگرام از نظر تعداد کاربران فعال به زودی فیس  بوک را هم پشت 

سر خواهد گذاشت.
مزیت اصلی اینس��تاگرام برای برندها دسترس��ی به دامنه وسیعی از 
مخاطب هدف اس��ت. بسیاری از برندها در زمینه دسترسی به مخاطب 
ایده آل با مش��کل مواجه هس��تند. خوشبختانه اینستاگرام با جلب نظر 
دامنه وس��یعی از کاربران امکان همکاری با هر برندی را دارد. براساس 
گزارش رس��می اینس��تاگرام، ۹6درصد از برندهای فعال در صنعت مد 
و پوش��اک در بازار ایاالت متح��ده دارای اکانت رس��می در این شبکه 
اجتماعی هستند. این امر نکته مهمی برای بازاریاب ها محسوب می شود. 
تفاوت اصلی میان اکانت های رس��می و س��ایر حس��اب های کاربری در 
نمایش تیک آبی اس��ت. اکانت های رس��می با ثبت درخواس��ت امکان 

کسب تیک آبی برای نمایش اصالت و اعتبارشان را خواهند داشت. 
ب��دون تردید بازاریابی در اینس��تاگرام نیز دشواری های خاص خود را 
دارد. بس��یاری از برندها در طول سال هزینه های سرسام آوری در حوزه 
بازاریابی در اینس��تاگرام انجام می دهن��د، اما در نهایت نتیجه دلخواه را 
کس��ب نمی کنند. هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی مهم ترین نکات 

و تکنیک های بازاریابی در اینس��تاگرام با توجه به صنعت مد و پوشاک 
خواهد بود. 

بازاریابی با همکاری اینفلوئنسرها
براساس مطالعه موسس��ه مارکتینگ ویک، کاربران در فضای آنالین 
میزان اعتماد بس��یار اندکی به الگوهای سنتی بازاریابی دارند. دلیل این 
امر عدم سازگاری الگوهای س��نتی بازاریابی با شرایط حضور در فضای 
آنالین اس��ت. اگر ما قص��د فعالیت در عرصه بازاریابی اینس��تاگرامی را 
داریم، باید بازاندیشی کاملی نسبت به استراتژی های جاری مان صورت 
دهیم. مطالعه فوق در زمینه میزان اعتماد کاربران شبکه های اجتماعی 
به تبلیغات نیز اطالعات جالبی دارد. بر این اساس ۷۰درصد از کاربران 
در شبکه ه��ای اجتماعی اعتم��اد پایینی به تبلیغ��ات دارند. همچنین 
۵۸درصد از کاربران نس��بت به بی اعتمادی به برندها تا زمان مش��اهده 
خرید و استفاده یک کاربر از محصوالت شان اظهار نظر کرده اند. معنای 
ضمنی تمام این اظهارنظره��ا، بی اعتمادی فراگیر کاربران به برندها در 

فضای آنالین است. 
بی اعتم��ادی مش��تریان در صنعت مد و پوشاک حساس��یت بس��یار 
بیش��تری دارد. اغلب کاربران در اینستاگرام نسبت به خرید محصوالت 
آنالی��ن در حوزه پوش��اک بدبین هس��تند و بدون تردی��د برندها باید 
راهکاری برای غلبه ب��ر این شرایط پیدا کنند. یکی از بهترین راهکارها 
 Influencer( در ای��ن میان اس��تفاده از الگ��وی بازاریابی تاثیرگ��ذار
Marketing( اس��ت. این الگ��و مبتنی بر همکاری با اف��راد تاثیرگذار 

برای افزایش حداکثری تاثیر کمپین های بازاریابی است. 
مش��کل اعتماد مشتریان به برندها در فضای آنالین با توجه به سطح 
دسترس��ی ما به افراد تاثیرگذار حل خواهد شد. این امر نیازمند انتخاب 
اینفلوئنس��رهای معتبر و دارای تخصص در حوزه مد و پوشاک اس��ت. 
اشتب��اه بس��یاری از برندها تالش برای همکاری با اف��راد فاقد مهارت و 
تخص��ص قابل توجه در عرصه مد اس��ت. به این ترتی��ب آنها کمترین 

بهره ای از همکاری با اینفلوئنسرها نخواهند برد. 
یافتن اینفلوئنس��رهای کارکشته و دارای مهارت در فضای آنالین کار 
چندان دشواری نیست. توجه به سلیقه مشتریان و اکانت هایی که دنبال 
می کنند، ما را به س��وی افراد تاثیرگذار هدایت خواهد کرد. همکاری با 
چنین افرادی همیش��ه مزیت جلب توجه گس��ترده مخاطب هدف را به 
همراه دارد بنابراین ما باید بهترین محصوالت مان را برای جلب همکاری 

چنین افرادی اختصاص دهیم. 
بدون شک اینفلوئنس��رها اعتبار باالیی میان کارب��ران دارند. این امر 
موجب س��ختگیری آنها ب��رای همکاری با برندها می شود. بس��یاری از 
برنده��ا به دلیل کیفیت پایین محصوالت تولیدی یا حتی شهرت اندک 
موردتایی��د اف��راد تاثیرگذار ق��رار نمی گیرند. تجربه هم��کاری با افراد 
تاثیرگذار برای هر برندی جذاب اس��ت. نکته مهم در این میان اولویت 
کیفیت محصوالت بر شهرت اس��ت بنابراین با کیفیت باالی محصوالت 

امکان جلب نظر افراد تاثیرگذار فراهم خواهد شد. 
استفاده از ویدئو و تصویر

بازاریاب��ی و فروش محصوالت عرصه مد و پوشاک بدون تهیه ویدئو و 
تصاویر با کیفیت امکان ناپذیر است. اینستاگرام به دلیل امکان بارگذاری 
تصاویر و ویدئوها به شکل های مختلف دارای شهرت اس��ت بنابراین ما 
باید از شهرت موردنظر برای بهبود وضعیت کس��ب و کارمان اس��تفاده 

کنیم. 
بس��یاری از برنده��ا از کارمندان شان ب��رای مدیریت ام��ور بازاریابی 
اس��تفاده می کنن��د. این امر در صنعت مد و پوش��اک مزیت بهره مندی 
از اطالع��ات دقی��ق درباره هر محص��ول را دارد، اما خال��ی از ایراد هم 
نیس��ت. ایراد اصلی چنین رویکردی عدم آگاهی کارمندان موردنظر از 

تکنیک های بازاریابی اس��ت بنابراین در نهایت روند تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان با مش��کل مواجه خواهد شد. توصیه اساسی ما در این بخش 
تالش ب��رای ترکیب بازاریاب های حرف��ه ای و اعضای شرکت به منظور 

تولید محتوای بهتر در صنعت مد و پوشاک است. 
تهی��ه فیلم و محت��وای جذاب از محصوالت اغل��ب در حیطه فعالیت 
عکاس های حرفه ای ارزیابی می شود، با این حال بسیاری از برندها بودجه 
الزم ب��رای صرف در چنین حوزه هایی را ندارن��د. راهکار مورد بحث ما 
در این مقاله استفاده از دوربین های معمولی یا حتی گوشی های همراه 
برای تهیه محتوای بصری است. امروزه اغلب گوشی های هوشمند دارای 
دوربین های باکیفیتی هس��تند. این امر به صاحبان کس��ب و کار امکان 

کاهش هزینه های بازاریابی را می دهد. 
نکت��ه مه��م در مورد تهیه فیل��م و عکس از محص��والت عرصه مد و 
پوش��اک توج��ه به نمایش تم��ام جزییات اس��ت. در غی��ر این صورت 
مش��تریان اعتماد چندانی به ما نخواهد کرد. شاید در مراحل نخس��ت 
تهیه محتوای بصری با گوشی های همراه س��خت باشد، اما پس از چند 
بار تمرین و تکرار تکنیک های اساسی این حوزه را یاد خواهید گرفت. 

استفاده از محتوای تولیدی کاربران
تولید محتوای در عرصه بازاریابی اهمیت بس��یار زیادی دارد. بسیاری 
از برنده��ا برای تولید محت��وا اقدام به پرداخت هزینه های سرس��ام آور 
به آژانس ه��ای بازاریابی می کنند. یکی از اه��داف مقاله کنونی کاهش 
هزینه های بازاریابی برندهای بزرگ اس��ت. با این حس��اب ما در صورت 
اس��تفاده از خدم��ات حرف��ه ای آژانس ه��ای بازاریابی نیازمن��د بودجه 
فراوان��ی خواهیم بود. نکته مهم در این میان جایگزین های چنین اقدام 
پرهزینه ای اس��ت. توصیه اساس��ی ما در این بخش استفاده از محتوای 

تولیدی کاربران )User Generated Content( است. 
برندهای مش��هور و دارای مش��تریان ثابت همیشه با عالقه مشتریان 
ب��رای تعامل با خود مواجه هس��تند. این امر در شبکه های اجتماعی در 
قالب تولید محتوا از سوی کاربران روی می دهد. نکته مهم در این میان 
اس��تفاده از محتوای تولی��دی کاربران در فرآیند بازاریابی برندهاس��ت. 
متاس��فانه بسیاری از برندها نس��بت به این نکته توجه کافی ندارند. به 
این ترتیب اس��تفاده چندانی از محتوای موردنظر ب��رای تولید کمپین 
نمی کنند. مزیت اصلی محتوای تولیدی کاربران تاثیرگذاری باال بر روی 

سایر کاربران است. 
همانط��ور ک��ه پیش از این نیز بی��ان شد، کاربران اعتم��اد اندکی به 
تبلیغ��ات برندها دارد، با این حال میزان اعتماد آنها به یکدیگر بس��یار 
زیاد اس��ت بنابراین هرچه توانایی ما برای اس��تفاده از محتوای تولیدی 
کارب��ران عادی در کمپین بازاریابی مان بیش��تر باش��د، توان جلب نظر 

دامنه گسترده تری از مخاطب هدف را خواهیم داشت. 
جمع بندی

دالیل بسیار زیادی برای عالقه شدید برندهای حوزه مد و پوشاک به 
اینس��تاگرام وجود دارد. برخی از دالیل در این مقاله مورد بررسی قرار 
گرفتند، اما بدون تردید دالیل بیش��تری نیز برای این امر وجود دارد. 
هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی شیوه ه��ای کم هزینه و تاثیرگذار 
بازاریابی اینستاگرامی برای کسب و کارهای پوشاک و مد بود. مدیریت 
برندهای فعال در عرصه مد کار ساده ای نیست. امروزه سطح رقابت در 
چنین کس��ب و کارهایی به شدت افزایش یافته اس��ت. یکی از عوامل 
مه��م تمایز میان برندها در ای��ن صنعت میزان موفقیت شان در عرصه 
بازاریابی و تبلیغات اس��ت بنابراین با تبلیغ��ات بهتر و کاربردی امکان 
جلب نظ��ر دامنه هرچه وس��یع تری از مخاطب ه��دف در این زمینه 

وجود دارد. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

انتخاب فونت مناسب با ۱۰ ابزار کارآمد 

یکی از بخش هایی که بسیار کم مورد توجه قرار می گیرد، انتخاب 
فونت برای محتواها است. این امر در حالی است که این اقدام بسیار 
س��اده و ارزان قیمت ب��وده و تاثیر باالیی را به هم��راه دارد. در این 
رابطه بسیاری از افراد نسبت به بهترین ابزار ایجاد و انتخاب بهترین 
فونت ه��ا آگاهی نداشته و این امر باعث می ش��ود تا فعالیت آنها در 
س��طحی حرفه ای تر قرار نگیرد. در این رابطه به بررسی ۱۰ مورد از 

بهترین های این حوزه، خواهیم پرداخت.
۱۰۱ Web Typography-۱

در این سایت نه تنها فیلم ها و مقاالت آموزشی زیادی وجود دارد، 
بلکه پایگاهی برای دسترس��ی به هزاران فونت به زبان های مختلف 
نیز محسوب شده و ابزاری جهت ایجاد تغییرات موردنظر نیز در نظر 
گرفته شده اس��ت. این حجم از جامع بودن باعث می شود تا بتوانید 
تم��ام نیاز خود را برطرف کنید. به همین خاطر در جایگاه نخس��ت 

این فهرست قرار دارد.
WhatTheFont-2

این امر بس��یار رایج اس��ت که فونت به کار رفته در یک عکس را 
بسیار جذاب تلقی کرده و خواهان استفاده از آن باشند، با این حال 
پیداکردن آن در ظاهر غیرممکن به نظر می رس��د. این امر درس��ت 
اقدامی اس��ت که س��ایت مذکور برای شما انجام خواهد داد. در این 
رابط��ه تنها کافی اس��ت تا تصویر موردنظ��ر را در کادر تعیین شده 
ق��رار دهید تا اطالع��ات کاملی از فون به کار رفت��ه در اختیار شما 
قرار گیرد. نکته قابل توجه دیگر آن اس��ت که امکان دانلود مستقیم 

نیز وجود دارد. 
FontPair-۳

این س��ایت به شما کمک می کند ت��ا فونت های جدیدی را ایجاد 
کنید. همچنین ام��کان ترکیب چند فونت با هم نیز وجود دارد که 
نتیجه آن خلق یک مورد جدید اس��ت. در نهایت شما می توانید به 
نمونه کارهای س��ایر افراد نیز دسترسی داشته و با جدیدترین موارد 

آشنا شوید. 
Font Squirrel-4

دس��ته بندی گوناگون مزیت اصلی این س��ایت محسوب می شود. 
ب��رای مثال شم��ا می توانید به بخش رس��توران رفت��ه و نمونه های 
پیش��نهادی را نگاهی بیندازی��د. همچنین در بخش دیگر به معرفی 
فونت های برخی از بهترین سایت های جهان پرداخته شده است. در 
نهایت ارائه آمارهایی نظیر پرکاربردترین فونت ها از دیگر ویژگی های 

این سایت محسوب می شود. 
Fontology-5

در این س��ایت شما می توانید به تاریخچه فونت ها دسترسی پیدا 
کرده و دوره های آموزشی این حوزه را س��پری کنید تا در نهایت به 
عنوان یک طراح حرفه ای بتوانید خودتان تولید فونت داشته باشید. 

Fonts In Use-6
این س��ایت به بررسی فونت های به کار رفته توسط برندها و افراد 
مطرح می پردازد و آنها را معرفی می کند. برای مثال شما می-توانید 
در بخش موسیقی، فونت به کار رفته برای کاور آهنگ خواننده  ها را 
مش��اهده کنید، با این حال امکان دانلود مستقیم آنها وجود نداشته 

و شما باید نام آن را جست وجو کنید. 
We Love Typography-۷

مزیت اصلی س��ایت مذکور این اس��ت که هر ف��ردی با ثبت نام 
می تواند محتواهای مدنظر خود را ارسال کند. به همین خاطر امکان 
دسترسی به انواع فونت هاو اطالعات مرتبط با آنها به سادگی وجود 
دارد. همچنی��ن توصیه ها، آموزش ها و به صورت کلی هر چیزی که 
کاربران تصور می کنند که برای عالقه مندان این حوزه جذاب است، 

در این سایت پیدا خواهد شد. 
Type Scale-8

این سایت به شما کمک خواهد کرد تا بهترین ابعاد را برای فونت 
خود انتخاب کنید. همچنین میزان فاصله خطوط و کلمات نیز پس 
از بررسی س��ایت شما، پیشنهاد خواهد شد. توجه داشته باشید که 
این موضوع به نوع فونت شما نیز بستگی دارد. همچنین از تیم این 

سایت می توانید مشاوره های الزم را دریافت کنید. 
Gridlover-۹

در این س��ایت شما می توانید ویژگی ه��ای مدنظر خود را تعیین 
کرده و با پیش��نهادها مواجه شوید. برای مثال ممکن است به دنبال 
فونتی عجیب و یا بس��یار ساده باشید. این امر کمک خواهد کرد تا 

جست وجوی شما سریع تر انجام شود. 
Incredible Types-۱۰

در این س��ایت متفاوت تری��ن و جدیدترین فونت-ه��ا با ذکر نام 
س��ازنده آنها وجود دارد. ب��ه همین خاطر اگر ب��ه دنبال طرح های 
جدید هستید، پیشنهاد می شود که این سایت را حتما مورد بررسی 
قرار دهید. در نهایت می-توانید انواع سفارش ها را نیز انجام دهید. 
practicalecommerce.com :منبع

ایستگاهبازاریابی چرا برندهای صنعت مد و پوشاک عالقه باالیی به اینستاگرام دارند؟
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5 ضعف رایج مدیران از نگاه کارمندها 

اگرچ��ه ممکن اس��ت در رابطه با ضعف ه��ای مدیران نظرات 
مختلف��ی وجود داشته باش��د، با این حال در ای��ن رابطه بدون 
شک کارمندها بهترین افراد برای صحبت در این زمینه خواهند 
بود. در این رابطه پس از نظرسنجی از هزاران کارمند از سراسر 
جه��ان، پنج مورد اصلی انتخاب شده اس��ت ک��ه آگاهی از آنها 
می تواند هر مدیری را به س��مت پوشش بزرگ ترین ضعف های 
خود س��وق دهد. درواقع اگر به عنوان یک مدیر تصور می کنید 
که بی نقص هس��تید و در باالترین سطح قرار دارید بدون شک 
مواردی که در ادامه به بررس��ی آنه��ا خواهیم پرداخت، شما را 

شگفت زده خواهد کرد.
۱-تیم سازی

واقعیت این اس��ت که برخالف تصورات، مدیران اقدامات الزم 
را در زمینه ایجاد ی��ک تیم قدرتمند از کارمندان شرکت انجام 
ن��داده و در اکث��ر موارد، خ��ود افراد در این زمین��ه اقداماتی را 
انجام می دهند که بدون شک منجر به بهترین وضعیت نخواهد 
ش��د. در این رابطه تنها کافی اس��ت تا ب��ه بهترین مربی-های 
فوتب��ال نگاهی بیندازی��د. آنها توجه ویژه ای را ب��ه تمامی افراد 
تی��م خود داشت��ه و تالش می کنند تا نظم��ی را به وجود آورند 
که در نهایت منجر به ایجاد یک ساختار قدرتمند برای رسیدن 
ب��ه اهداف شود. در ای��ن رابطه شما باید تعیی��ن کنید که یک 
فرد در کدام بخش باید مورد اس��تفاده قرار گیرد و تیم خود را 
رهبری کنید. در این رابطه ضروری است تا قدرت انتقادپذیری 
باالیی را داشته و از تغییر سریع تصورات و اقدامات خود واهمه 
نداشته باشید. درواقع مدیری موفق است که از نظرات کارمندان 
خود نیز اس��تفاده کند. در این رابطه مش��ورت گرفتن از تمامی 
کارمندان، شما را به س��مت ایجاد تیمی بهتر سوق خواهد داد. 
در نهایت فراموش نکنید که فرآیند تیم س��ازی، امری همیشگی 

بوده و نباید آن را تنها به زمان شروع کار، تصور کنید. 
2-توجه به بازخوردها 

گرچه مدیران به بازخوردهای مش��تری بسیار توجه دارند، با 
ای��ن حال این امر از س��وی کارمندان شرک��ت اهمیت چندانی 
نداشته و این مس��ئله باعث می شود تا کارمندان حس خوبی را 
نسبت به موقعیت شغلی خود نداشته باشند. در این رابطه شما 
باید بازخوردها را مورد توجه قرار داده و اجازه دهید تا افراد نظر 
واقع��ی خود را بیان کنند. ای��ن موضوع در نهایت کمک خواهد 
کرد تا جوی دوس��تانه در شرکت شکل گرفته و امکان پیمودن 
مسیر درست و رو به رشد شکل گیرد. در نهایت فراموش نکنید 
که برخی از مسائل، تنها سوءتفاهم  محسوب شده و با گفت وگو 
ح��ل خواهد ش��د. در کنار این موضوع توج��ه داشته باشید که 
پیش��گیری همواره باعث می شود تا از به وجود آمدن مشکالت 
جلوگی��ری شود. برای مث��ال اگر یکی از کارمن��دان از کیفیت 
بخشی از شرکت ناراضی است، می توانید با توجه به این موضوع 
از ایجاد یک اعت��راض همگانی جلوگیری کنید. این نکته را نیز 
ب��ه خاطر داشته باشید که همواره نمی توان انتظارات را برطرف 
کرد، با این حال شما باید این موضوع را به خوبی نش��ان دهید 
که به نظرات، انتقادات و پیشنهادات کارمندان خود توجه داشته 

و در این رابطه با آنها صحبت می-کنید. 
۳-مدیریت زمان 

اگرچ��ه مدیران همواره تاکید دارند که کارمندها باید به زمان 
خود توجه داشته و نظم درس��تی را رعای��ت کنند، با این حال 
در موارد متعددی مش��اهده می شود ک��ه آنها به این گفته خود 
توجهی نداشته و بی نظمی هایی به چشم می خورد. در این رابطه 
حجم ب��االی کاری اگرچه دلیل منطقی ای محس��وب می شود، 
ب��ا این حال برای هر مش��کلی یک راه حل وج��ود داشته و شما 
می توانید با اس��تفاده از یک اپلیکیشن یادآور، تا حد زیادی این 
مش��کل را برطرف کنید. در این رابطه مش��اوره گرفتن از سایر 

مدیران نیز یک راهکار بسیار خوب محسوب می شود. 
4-تعیین نماینده 

یکی از بدترین تصورات مدیران این است که با تعیین نماینده، 
قدرت آنها کاهش پیدا خواهد کرد. درواقع طبیعی است که شما 
امکان حضور همیشگی را نداشته باشید. برای مثال دعوت شدن 
به یک اجالس خود یکی از این موارد محسوب می شود. در این 
رابطه ضروری اس��ت تا فردی به عنوان نماینده شما در شرکت 
حضور داشته باشد تا کارها به مانند روال س��ابق، قابل پیگیری 
باش��د. در این رابطه توصی��ه می شود که برای جلوگیری از عدم 
ایجاد رقابت های نادرس��ت، امکان این موضوع را برای همه افراد 
مهیا س��ازید. این امر باع��ث می شود تا کارمنده��ا از روزمرگی 
فاصله گرفته و یک مهارت س��ازنده را تجربه کنند که در آینده 
کاری آنها بسیار کارآمد خواهد بود. در نهایت این موضوع باعث 
خواه��د شد تا حج��م کاری شما نیز کاهش پی��دا کند. در این 
رابط��ه بازهم مثال مربیان فوتبال، انتخابی درس��ت خواهد بود. 
درواقع یک مربی، از س��ه فرد کمک می گیرد تا بتواند به خوبی 
حج��م باالی کارهای خود را انجام ده��د. به همین خاطر حتی 

ممکن است شما به بیش از یک نفر نیاز داشته باشید. 
5-ارتباط

ع��دم ارتباط کافی مدیر شرکت با تیم خود، به عنوان آخرین 
گزینه انتخاب شده است. درواقع یکی دیگر از تصورات نادرست 
در زمین��ه مدیریت این اس��ت که افراد نباید ب��ا کارمندان خود 
ارتباط دوس��تانه ای داشته باشند. این موضوع باعث خواهد شد 
ت��ا کاریزمای مدیریتی آنها نابود شود، با این حال واقعیت کامال 
عکس این موضوع ب��وده و فراموش نکنید که دلیل اصلی ادامه 
همکاری بس��یاری از افراد در شرکت های مختلف، رفتار بس��یار 
خوب و دوس��تانه مدیر شرکت است. این موضوع باعث می شود 
که حتی با وجود دریافت پیشنهاد های کاری به مراتب بهتر نیز 
حاضر به قطع همکاری نباشند. به همین خاطر تمامی تصورات 
غلط خود در این زمینه را کنار گذاشته و از همین امروز، ارتباط 
خ��ود با کارمندان شرک��ت را تغییر دهید. با ای��ن اقدام پس از 
مدتی شاهد تحولی در تمام��ی جنبه های شرکت خود خواهید 

بود.  
inc.com :منبع
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فعالیت در حوزه مدیریت س��ئو دشواری های خاص خود را دارد. بسیاری از 
افراد مدیریت سئو را یک کار ساده قلمداد می کنند، با این حال در عمل مانند 
ه��ر فعالیت دیگری پیچیدگی های زیادی پیش روی کارشناس های این حوزه 
قرار دارد. امروزه برخی از برندها با استفاده از اطالعات مختلف و طی دوره های 
آموزش��ی اقدام به رف��ع نیازهای شان در حوزه مدیریت س��ئو به صورت درون 
س��ازمانی می کنند. برخی دیگر از برندها در نقطه مقابل هیچ درکی از اهمیت 
مدیریت سئو در مدیریت کسب و کار ندارند. این امر در برخی از موارد حتی در 

زمینه ناآگاهی از شخصیت مخاطب هدف نیز مشاهده می شود.
بدون تردید مطالب و اطالعات بسیار زیادی در حوزه مدیریت سئو در اختیار 
برندها قرار دارد. نکته مهم در این میان نیاز اغلب آنها برای همکاری با یک یا 
چند کارشناس حرفه ای در حوزه موردنظر است. چالش اصلی برای کارشناس ها 
و دست اندرکاران عرصه سئو کسب و کار از اینجا شروع می شود. درک متفاوت 
برندها و کارشناس های مدیریت سئو از فرآیند پیش روی مشکالت بسیار زیادی 
ایجاد می کند. این امر گاهی موجب لغو قرارداد میان طرفین نیز می شود. هدف 
اصلی ما در این مقاله بررسی شیوه تعامل کارشناس های حوزه مدیریت سئو با 
مشتریان است. بدون تردید نحوه تعامل ما با برندها به عنوان مشتری از عوامل 
بسیار زیادی تاثیر می پذیرد. نکته مهم در این میان تالش برای ایجاد ذهنیتی 
مش��ترک در مورد فرآیندهای پیش رو اس��ت. ما در ادامه این بحث را در قالب 
۱۰ پرسش اساسی بررسی خواهیم کرد. شما به عنوان کارشناس مدیریت سئو 
با طرح چنین پرسش هایی امکان کسب اطالعات موردنیازتان از برندهای طرف 

قراردادتان را خواهید داشت. 
۱. شما چگونه برندتان را به شرکتی دیگر معرفی می کنید؟

طرح چنین پرسشی از مشتریان آنها را درباره ماهیت کسب و کارشان به فکر 
وادار می کند. بسیاری از برندها در عرصه کسب و کار نسبت به دلیل حضورشان 
در بازار کار آگاهی ندارند. چنین امری شاید در فرآیند فعالیت آنها مشکلی ایجاد 

نکند، اما برای کارشناس های مدیریت سئو دردسرآفرین خواهد بود. 
برخی از برندها در پاس��خ به شیوه معرفی برندشان به دیگر شرکت ها دارای 
پاسخ های سرراست و مشخصی هستند، با این حال شمار باالیی از برندها پاسخ 
روشنی برای پرسش موردنظر ندارند. به این ترتیب ما در عمل نیازمند کمک به 

آنها برای توصیف کسب و کارشان خواهیم بود. 
ای��راد اصلی بس��یاری از برنده��ا در ناتوانی برای توصیف کس��ب و کارشان 
عدم توجه به مخاطب هدف اس��ت. بسیاری از برندها در عمل توجه اندکی به 
مش��تریان شان دارند. همین امر موجب دوری هرچه بیشتر برندها از مشتریان 
می شود. هدف ما در این بخش بررسی دلیل این امر نیست، اما تاثیر آن بر روی 
تعریف ماهیت کسب و کار کامال روشن است. هرچه ما درک بهتری از نیازهای 
مش��تریان مان داشته باشیم، توانایی بیشتری برای معرفی کسب و کارمان در 
قالب گزاره ای کوتاه خواهیم داشت. به عبارت دیگر، ماهیت کس��ب و کار ما را 
سطح نیاز و سلیقه مشتریان مشخص می کند. اگر ما این نکته را مدنظر داشته 
باشیم، همیش��ه توانایی معرفی کس��ب و کارمان به ساده ترین شیوه ممکن را 

خواهیم داشت.
شاید اهمیت معرفی کسب و کار برای بسیاری از کارآفرینان مشخص نباشد. 
اهمیت این موضوع در حوزه مدیریت س��ئو مرب��وط به طبقه بندی لینک ها و 
صفحات در موتورهای جس��ت وجو براس��اس عامل »کوتاهی و اختصار« است. 
سایت هایی که بخش معرفی کامل و کوتاهی دارند، همیشه بیشتر مورد توجه 
الگوریتم هوشمند موتورهای جس��ت وجو ق��رار می گیرند بنابراین ما به عنوان 
کارشناس مدیریت س��ئو باید در نخستین گام بخش معرفی برندها در سایت 
رسمی یا هر اکانت دیگری در فضای آنالین را به روز رسانی کنیم. چنین بخشی 
به طور معمول در سایت ها تحت عنوان »درباره ما« شناخته می شود. متاسفانه 
امروزه برخی از سایت ها چنین بخشی را ندارند بنابراین مشاهده رتبه های پایین 

در نتایج موتورهای جست وجو برای چنین سایت هایی طبیعی خواهد بود. 
2. ماموریت برند شما چیست؟

هر برندی در بازار کس��ب و کار براساس یک ماموریت تعریف می شود. همه 
شرکت ها و کارآفرینان در راس��تای تحقق یک هدف دست به فعالیت می زنند. 
اگر ما نس��بت ب��ه ماموریت برندمان آگاهی نداشت��ه باشیم، فرآیند جلب نظر 
مخاطب هدف با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهد شد. این مشکل در مورد 
بسیاری از برندها در حوزه بازاریابی نیز به چشم می خورد. اگر ما قصد موفقیت 
در دنی��ای کس��ب و کار و رقابت موثر با دیگر برنده��ا را داریم، باید ماموریتی 

مناسب برای خود تعریف کنیم. 
طرح پرس��ش درباره ماموریت برند مزیت های بس��یار زیادی دارد. شاید ما 
در این بخش نیز مجبور به کمک رس��اندن ب��ه برندها باشیم، اما طرح چنین 
پرسشی دست کم امکان آگاهی از میزان توجه برند مقابل مان به اهمیت بحث 
را دارد. متاس��فانه در اینجا نیز برخی از برندها نسبت به اهمیت ماموریت برند 

آگاهی ندارند. 
طراح��ی ماموریت برای برنده��ا به تنهایی امکان پذیر نیس��ت. ما به عنوان 
کارشن��اس مدیری��ت س��ئو باید هم��کاری نزدیکی ب��ا برندها ب��رای تعریف 
ماموریت های شان داشته باشیم. در غیر این صورت به طور مداوم در جلب نظر 
آنها ناموفق خواهیم شد. نکته مهم در زمینه تعریف ماموریت توجه به نیازهای 
مش��تریان و توانایی برندمان اس��ت. برخی از شرکت ها با تعریف ماموریت های 
بیش از اندازه بزرگ در عمل هیچ گاه امکان تحقق آنها را پیدا نمی کنند بنابراین 
گام اساسی در زمینه طراحی ماموریت توجه به واقعیت ها و منابع در دسترس 

است. 
ایجاد ماموریت برای برند نه تنها در زمینه مدیریت سئو، بلکه در بازاریابی نیز 
مفید اس��ت. شاید برخی از برندها براس��اس زمینه فعالیت شان به بیش از یک 
ماموریت نیاز داشته باشند. این امر بس��تگی به توانایی مالی و س��ایر منابع در 
دسترس هر برند دارد. اگر برند طرف قرارداد شما توانایی پیشبرد چند ماموریت 
به طور همزمان را دارد، باید به ارتباط منطقی میان ماموریت های مختلف توجه 

داشته باشیم. در غیر این صورت منابع برند موردنظر هدر خواهد رفت. 
۳. شعارها، کلیدواژه ها و عبارت های منحصر به فرد برندتان کدام 

است؟
هر برندی در دنیای کس��ب و کار با ویژگی های مشخصی شناخته می شود. 
برخی از برندها به طور مداوم در تالش برای معرفی خود به عنوان یک سازمان 
منحصر به فرد و متفاوت از رقبا هستند. این امر مزیت های بسیار زیادی برای 
برندها دارد، اما دستیابی به آن دشواری های خاص خود را دارد. مهم ترین نکته 
در این میان توجه به کلیدواژه های منحصر به فرد هر برند اس��ت. بدون تردید 
شرکت های گوناگون دارای شعارها، ارزش ها و عبارت های متفاوتی هستند. این 
امر امکان ایجاد تمایز میان آنها را فراهم می سازد. حال اگر ما تمام تفاوت های 
برند طرف قراردادمان را در فرآیند مدیریت سئو مدنظر قرار دهیم، امکان ایجاد 

محتوای اختصاصی و بهبود شرایط آن در فضای آنالین فراهم خواهد شد. 

مهم ترین گام در این بخش همکاری نزدیک میان ما و برند طرف قراردادمان 
است. طراحی استراتژی مدیریت سئو بدون دسترسی کامل به اطالعات اساسی 
برندها امکان ناپذیر اس��ت بنابراین ما بای��د ارتباط و تعامل نزدیکی با برندهای 
ط��رف قراردادمان داشته باشیم. در غیر این صورت فرصت تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را از دست خواهیم داد. 
4. چه عبارت هایی مورد توجه و عالقه مخاطب هدف نیست؟

همانط��ور ک��ه برخی از کلیدواژه ها م��ورد توجه برندها ق��رار دارد، برخی از 
عبارت ها در یک بازار خاص هرگز از سوی مشتریان مورد استفاده قرار نمی گیرد. 
توجه به این نکته برای مدیریت سئو کاربردی اهمیت دارد. برخی از برندها برای 
تعامل بهتر با مخاطب هدف به سوی تحلیل عبارت های پرکاربرد در میان آنها 
می رون��د. این امر اهمیت حیاتی برای پروژه های مدیریت س��ئو دارد. اگر ما از 
کلیدواژه ه��ای مورد عالقه مخاطب هدف به خوبی آگاهی داشته باشیم، دیگر 
نی��ازی به اس��تفاده از شیوه های مبتنی بر آزمون و خط��ا برای جلب نظر آنها 
نخواهی��م داشت. این امر عالوه بر صرفه جویی قابل توجهی در بودجه شرکت، 

زمان موردنیاز برای ساماندهی پروژه  مدیریت سئو را نیز کاهش می دهد. 
نکته منفی درباره شناسایی عبارت هایی که کمتر مورد توجه مخاطب هدف 
است، عدم دقت برندها به آن است بنابراین شاید در عمل خودمان باید دست 
ب��ه کار شویم. خوشبختانه امروزه ابزارهای کمکی بس��یار زیادی برای ارزیابی 
کلیدواژه های محبوب در حوزه های مختلف کسب و کار وجود دارد. استفاده از 
ابزار رسمی گوگل در این میان مزیت های خاص خود را دارد. مزیت اصلی ابزار 
رسمی گوگل دسترس��ی به بانک اطالعاتی وسیع این برند است. بدون تردید 
آمارها و اطالعات ارائه شده از سوی گوگل دارای اعتبار بسیار بیشتری در مقایسه 

با سایر برندهای مشابه است. 

ب��دون تردید در هر ح��وزه ای برخی عبارت های تخصصی نی��ز وجود دارد. 
اس��تفاده از چنی��ن عبارت های��ی اغلب از س��وی برندها ب��رای نمایش میزان 
مهارت ش��ان ص��ورت می گیرد. نکته مهم در این میان آگاهی تمام مش��تریان 
از عبارت های موردنظر اس��ت بنابراین اس��تفاده از آنها در پروژه مدیریت سئو 
برندها ضروری خواهد بود. شاید شما به عنوان کارشناس مدیریت سئو آشنایی 
دقیقی با عبارت های تخصصی در یک حوزه خاص نداشته باشید، در این صورت 
نیازمند راهنمایی برند طرف قراردادتان خواهید بود. در نهایت، استفاده بیش از 
ان��دازه از عبارت های تخصصی نتیجه معکوس خواهد داشت. توصیه ما در این 
بخش استفاده از حداکثر ۲ یا 3 عبارت تخصصی در هر محتواست. در غیر این 

صورت مخاطب هدف توجه کمتری به محتوای شما خواهد کرد. 
هرچه توانایی یک برند برای استفاده از عبارت های تخصصی در جای مناسب 
بیش��تر باشد، اعتماد مش��تریان به آنها افزایش خواهد یافت. نکته مهم در این 
میان توجه به عملکرد رقبا یا برندهای بزرگ در این راستاست. ما همیشه امکان 

یادگیری نکات تازه از فرآیند فعالیت برندهای موفق را داریم.
هدف اصلی محتوای پیش روی شما چیست؟

شاید در وهله نخست پاسخ چنین پرسشی واضح به نظر برسد، اما در عمل 
بسیاری از برندها برای پاسخ به این پرسش نیازمند تأمل طوالنی هستند. جالب 
اینکه برخی از برندها حتی پس از س��اعت ها تفکر نیز پاسخ مشخصی ندارند. 
امروزه برخی از برندها صرفا برای حضور در دنیای بازاریابی و تبلیغات دست به 
تولید محتوا می زنند. این امر وجب بروز دشواری های بسیار زیادی برای برندها 
می شود. نکته مهم در این میان تالش برای کاهش عالقه برندها نسبت به تولید 
محتوا بدون تأمل قبلی است. فقط در این صورت ما امکان پیاده سازی پروژه های 

مدیریت سئو را خواهیم داشت. 
توصیه من در این بخش ع��دم تالش برای پیش بینی هدف اصلی محتوای 
بازاریابی برندهای طرف قرارداد است. دلیل این امر امکان غافلگیری در لحظه از 
هدف متفاوت یا حتی عجیب آنهاست بنابراین ما باید همیشه از مخاطب هدف 
پرس��ش های دقیقی در این باره طرح کنیم. اگر مشتریان در پاسخ به پرسش 
فوق دچار مش��کل شدند، این امر به معنای ضرورت آموزش اهمیت هدف در 

محتوا به آنهاست. 
هر برند در زمینه تولید محتوا اهداف متفاوتی دارد. برخی از برندها در تالش 
برای بهبود رتبه سایت شان در گوگل هستند. از سوی دیگر برخی نیز به دنبال 
جلب نظر مخاطب هدف برای تعامل بیشتر خواهند بود. نکته مهم در این میان 
انتخاب هدف برای تولید محتوا براساس نیازهای جاری برند است. در غیر این 

صورت ما با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهیم شد. 
وظیفه ما به عنوان کارشناس مدیریت سئو آشنایی برندهای طرف قراردادمان 
با ضرورت پایداری و تداوم در زمینه انتخاب هدف برای محتواس��ت. برندهایی 
که به طور مداوم اهداف تولید محتوای شان را تغییر می دهند، در عمل امکان 
جلب نظر پایدار مخاطب هدف را نخواهند داشت. همچنین تحقق اهداف نیز در 

چنین شرایطی منتفی خواهد بود. 
توجه به هر هدف در حوزه مدیریت س��ئو به معنای چش��م پوشی از هدفی 
دیگر است بنابراین ما باید طرف مقابل مان را نسبت به هزینه انتخاب یک هدف 
مشخص آگاه کنیم. گاهی اوقات هزینه انتخاب یک هدف برای برندها بیش از 
اندازه باالس��ت. ارائه توصیه های کاربردی به برندها و تالش برای یافتن هدفی 

بهتر در این بین ضروری خواهد بود. 
5. چه چیزی شما را از رقبای تان متمایز می کند؟

شباه��ت بیش از اندازه برنده��ا به هم یکی از چالش های اصلی در مس��یر 

بازاریابی و مدیریت سئو محسوب می شود. هرچه توانایی یک برند برای ایجاد 
تمایز میان خود و دیگران بیشتر باشد، شانس باالتری برای جلب نظر مخاطب 
هدف خواهد داشت. شاید ارائه پاس��خی مشخص از سوی برندها در مواجهه با 
چنین پرسش��ی طبیعی به نظر برس��د، اما در اینجا نیز برخی از برندها پاسخ 
روشنی ندارند. عدم آگاهی از نقطه تمایز کس��ب و کارمان با رقبا همیش��ه به 
معنای عدم تالش برای ایجاد تمایز نیس��ت. ب��دون تردید هر برندی با ایده ای 
نو قدم در عرصه کس��ب و کار می گذارد، با این حال گاهی اوقات تبدیل هدف 

نوآورانه و نقطه تفاوت برند مورد بی توجهی قرار می گیرد. 
بهتری��ن راهکار برای ایجاد نقطه تمای��ز میان یک برند و رقبا توجه به نحوه 
فعالیت آن است. ما باید به دنبال تفاوت های یک برند در زمینه فعالیت با رقبای 
آن باشی��م. در غیر این صورت فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف آن را نخواهیم داشت. 
امروزه مش��تریان به دنبال مشاهده تفاوت ها در عملکرد برندها هستند. این 
امر در فضای آنالین به خوبی قابل مشاهده است. وظیفه اصلی ما در این میان 
تالش برای یافتن نقاط تمایز کسب و کار و تاکید هرچه بیشتر بر روی آنهاست. 
در غیر این صورت شاید برند طرف قرارداد ما بدل به یک شرکت کلیشه ای شود. 
یافتن پاسخ مشخص در زمینه تمایز یک شرکت با رقبا کار چندان ساده ای 
نیست. به ویژه  اگر ما از خارج به آن برند نگاه کنیم. این امر مشکل اساسی پیش 
روی بازاریاب ها و کارشناس های مدیریت سئو است. ما در اینجا بازهم نیازمند 
ایجاد ارتباطی نزدیک با برندهای طرف قراردادمان هس��تیم. این امر به بهبود 
هرچه بهتر درک ما از شرایط کسب و کار و نیازهای جاری برای بهبود وضعیت 

مدیریت سئو کمک خواهد کرد. 
6. تعریفی جامع از محصوالت و خدمات تان ارائه دهید

بس��یاری از کارشناس های مدیریت سئو در زمینه توصیف مناسب محصول 
برندها درگیر چالش های اساسی هس��تند. اگر ما نسبت به محصوالت برندها 
آگاهی مناسبی نداشته باشیم، هرگز توانایی تولید محتوا و مدیریت پروژه های 

سئو را نخواهیم یافت. 
برخ��ی از برندها در زمینه ارائه توضیحات کارب��ردی درباره محصوالت شان 
توانایی بس��یار باالیی دارند. شاید تنها نکته مثبت در این میان عدم مش��اهده 
ناتوانی مطلق یک برند برای توصیف محصولش باشد بنابراین ما شانس مناسبی 
ب��رای آگاهی از ویژگی های محصوالت طرف مقابل و همچنین تولید محتوای 

کاربردی پیرامون آن خواهیم داشت. 
بهترین راهکار برای ساده س��ازی و کاهش حجم توضیح��ات برندها درباره 
محصوالت ش��ان تالش ب��رای یافتن کلیدواژه هاس��ت. امروزه ام��کان معرفی 
محصوالت مختلف با ترکیب چند کلیدواژه  نیز وجود دارد بنابراین ما باید توجه 
ویژه ای به این نکته داشته باشیم. اگر توضیحات ما برای محصوالت برند طرف 
قراردادم��ان بیش از اندازه طوالن��ی باشد، فرآیند جلب توجه مخاطب هدف با 

دشواری های بسیار زیادی مواجه خواهد شد. 
۷. مخاطب هدفی که بر روی آن تمرکز کرده اید، کدام است؟

بدون تردید برندها دارای طیف گس��ترده ای از مخاطب هدف هستند. نکته 
مه��م در این میان ضرورت تمرکز ب��ر روی یک یا چند گروه از مخاطب هدف 
در زمانی واحد است. درست به همین خاطر برخی از برندها دست به طراحی 

کمپین های بازاریابی مختلف و شخصی سازی آنها می زنند. 
شاید مخاطب هدف ایده آل یک برند با آنچه ما به عنوان کارشناس مدیریت 
س��ئو در ذهن داریم تفاوت داشته باشد، به همین خاطر ما باید به طور مداوم 
اطالعات دقیقی از نحوه فعالیت برندها کسب کنیم. در غیر این صورت شکاف 
قاب��ل تأملی میان برنامه های مدیریت س��ئو ما و شیوه فعالی��ت و اهداف برند 

موردنظر ایجاد خواهد شد. 
طرح پرس��ش های کاربردی از برندها درباره هدف ش��ان از فعالیت در حوزه 
کس��ب و کار و بازاریابی ضروری است. امروزه فرآیند بازاریابی و مدیریت سئو 
نقاط اشتراک بسیار زیادی دارند بنابراین بی توجهی به هر کدام از آنها در عمل 
مشکالت بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. هدف اصلی ما در بخش مدیریت 
س��ئو تحلیل کمپین های بازاریابی برندها به منظور آگاهی از تمرکز برندها بر 
روی گروه مش��خصی از مخاطب هدف اس��ت. به این ترتیب کمپین بازاریابی 

برند موردنظر به بهترین شکل با پروژه مدیریت سئو ما هماهنگ خواهد شد. 
8. مشکل مشتریان در بازار چیست؟

شناسایی مشکل مشتریان برای ارائه راهکارهای مناسب اهمیت باالیی دارد. 
برخی از برندها در زمینه طراحی محصول یا تولید محتوا بیش��تر به س��لیقه 
خودشان توجه دارند. به همین خاطر کمتر امکان جلب نظر مش��تریان را پیدا 
می کنن��د. مدیریت س��ئو در فضای آنالین باید همیش��ه در ارتباط با نیازها و 
مشکالت مشتریان باشد. پس از شناسایی مشکل مشتریان باید به دنبال ارائه 
راهکاری مناسب باشیم. تولید محتوا پیرامون راهکار برندمان برای مشتریان از 

نقطه نظر بازاریابی و مدیریت سئو اهمیت بسیار زیادی دارد. 
برخی از برندها در عمل بیش��تر به دنبال تحق��ق اهداف شان به جای توجه 
به مش��کالت مشتریان هستند. برندهای بزرگ همیشه ارتباط معناداری میان 
اهداف شان و نیازهای مشتریان ایجاد می کنند. درست به همین خاطر چنین 
برندهایی همیش��ه مورد پس��ند و عالقه مش��تریان هس��تند. ما نیز در عرصه 
راهنمای��ی و ارائه مش��اوره به برنده��ای طرف قراردادمان بای��د آنها را متوجه 
مزیت ه��ای فعالیت برندهای بزرگ کنیم. در غیر این صورت هیچ گاه موفق به 

تولید محتوا و مدیریت سئو به شیوه حرفه ای نخواهیم شد. 
۹. ما به دنبال چه نوع گفت وگویی در پس محتوای مان هستیم؟

مدیریت س��ئو فق��ط معطوف به تولید محتوا و تالش برای کاربس��ت 
تکنیک ه��ای مختل��ف ب��ه منظ��ور بهبود رتب��ه س��ایت در موتورهای 
جس��ت وجو نیس��ت. متاس��فانه برخی از برندها در زمین��ه بازاریابی و 
مدیریت محتوا فقط به دنبال ارائه مطلب به مخاطب هدف هستند. این 
امر به تنهایی برای تعامل سازنده با مخاطب هدف کافی نیست. ما باید 
هدفی مشخص پشت سر این اقدام مان داشته باشیم. در غیر این صورت 

هیچ گاه توانایی سازماندهی استراتژی سئو را نخواهیم داشت. 
ام��روزه هدف رایج برندها در پ��س تولید محتوا ترغیب مخاطب هدف برای 
ایجاد ارتباط بهتر با آنهاست. شاید در نگاه نخست این امر بیش از اندازه ساده به 
نظر برسد، اما گفت وگو با مشتریان برای بسیاری از برندها اهمیت حیاتی دارد. 
هرچه توانایی ما برای ترغیب مخاطب هدف برندها به گفت وگو بیش��تر باشد، 
تاثیرگذاری استراتژی مان بیشتر خواهد شد. امروزه مشتریان نسبت به برندهایی 
که ارتباط نزدیکی با آنها احساس می کنند، ذهنیت بهتری دارند بنابراین حتی 
اگر صفحه س��ایت ما در رتبه نخس��ت نتایج گوگل نیز نباشد، مخاطب هدف 
به آن توجه خواهد کرد.  بدون تردید امروزه مدیریت س��ئو فرآیندی پیچیده 
محسوب می شود. مهم ترین نکته در این میان برای کارشناس های مدیریت سئو 
تالش برای ایجاد ارتباطی نزدیک میان خود و برندهای طرف قراردادشان است. 
اگر ما به این نکته توجه کافی نداشته باشیم، در عمل جدایی معناداری میان 

برنامه های ما و نحوه فعالیت برند موردنظر ایجاد خواهد شد. 
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تبریلز – ماهلان فلاح: سیس��تم مدیری��ت یکپارچ��ه 
و    ISO14001:2015  ،  IMS (ISO9001:2015
ISO45001:2018 ) در آزمایش��گاههای ش��هرهای مراغ��ه، 
میانه، اهر، بناب، مرند و جلفا و تمدید آن در آزمایشگاه مرجع 
آب ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با موفقیت 
استقرار یافت. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
ش��رقی با اعالم این خبر گفت: استقرار موفقیت آمیز مجموعه 
و   ISO14001:2015  ،  ISO9001:2015 اس��تانداردهای 
ISO45001:2018 در دفت��ر کنترل کیفی��ت آب و فاضالب 
اس��تان آذربایجان ش��رقی و اخ��ذ گواهینامه ه��ای مربوط به 
سیس��تم مدیریت کیفیت یکپارچه، منجر به تس��هیل فرصتها 
به منظ��ور رضایت ذینفعان و همچنین اثب��ات توانایی انطباق 
با الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت توسط طرف 

های درونی و بیرونی آزمایشگاه شد.
علیرض��ا ایمانلو افزود: ش��رکت آب و فاضالب اس��تان بر آن 
ش��د تا نس��بت به اس��تقرار نظام مدیریت کیفیت یکپارچه در 
آزمایش��گاه های آب و فاضالب در شهرهای مراغه، میانه، اهر، 
بناب، مرند و آزمایش��گاه آب منطقه آزاد در جلفا حمایت های 
الزم را جهت دس��تیابی به این هدف عالوه بر اصالح و بهبود، 
از اش��کال متنوعی از بهبود همچون تغییرات اساسی، نوآوری، 

سازماندهی مجدد و ... اعمال کند.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی 

اضافه کرد: یکی از آثار مفید اس��تقرار نظ��ام مدیریت کیفیت 
یکپارچ��ه در آزمایش��گاه مرک��زی اس��تان، ایج��اد تح��ول و 
رویکردهایی مانند چرخه PDCA )طرح ریزی، اجرا، بررسی 
و اقدام) و تفکر مبتنی بر ریس��ک و همچنین رویکرد فرایندی 
بود که مدیریت کنترل کیفیت آزمایش��گاه مرجع آب اس��تان 
را قادر س��اخت تا در مدت کمی بتواند این رویکرد را توس��ط 
مس��ئولین آزمایشگاه ها در 6 آزمایش��گاه فوق الذکر مدیریت 
نموده و با تالش و ارائه کارآیی های باالی مسئولیت آزمایشگاه 
ها و اختصاص اطالعات مس��تند ش��ده و درک مسائل درونی 
و بیرون��ی و نیازه��ا و انتظارات طرف های ذینفع آزمایش��گاه 
هاحص��ول اطمین��ان نماید که خط مش��ی کیفی��ت و اهداف 

کیفیت برای سیس��تم مدیریت یکپارچه ایجاد شده و با محیط 
آزمایش��گاه ها و جهت گیری استراتژیک شرکت آب و فاضالب 

استان هم راستا می باشند.
مهندس ایمانل��و افزود: نتیجه این پش��تیبانی از نقش های 
مدیریتی مرتبط برای نش��ان دادن رهبری آن ها به نحوی که 
در ح��وزه مس��ئولیت آن ها کارب��رد دارد، موفقیت در ممیزی 
نهایی توسط س��ازمان ممیزی کننده معتبر از دیگر آثار مفید 
و ارزنده اس��تقرار این نظام مدیریت کیفیت در سایر شهرهای 
استان، حصول اطمینان از تامین منابع مورد نیاز آزمایشگاه ها 
و گسترش اهمیت مدیریت کیفیت اثربخش و مشارکت دادن، 
هدایت و پش��تیبانی از کارکنان به منظور کمک به اثربخش��ی 
سیس��تم مدیریت کیفی��ت، ترویج بهبود در حص��ول تغییر و 
مدیری��ت دانش، حمایت از ایمنی ش��غلی و مدیریت و کاهش 
خطرات و جنبه های زیس��ت محیطی حاصل از فعالیت آزمون 
های میکروبی، ش��یمیایی، بیولوژیکی و ریزآالینده های آلی و 
معدنی و آمادگی برای اقدام و واکنش در ش��رایط اضطراری در 

آزمایشگاه های آب و فاضالب استان می باشد.
وی خاطرنشان کرد: با گسترش و استقرار استاندارد مدیریت 
کیفیت یکپارچه در کل آزمایشگاههای آب و فاضالب شهرهای 
اس��تان شاهد به ثمر رس��یدن این تصمیم استراتژیک بوده که 
یکی از آثار ماندگار و اجرایی در ش��رکت آب و فاضالب استان 

می باشد.

اهلواز – شلبنم قجاوند : مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزس��تان گفت: اقدامات این شرکت در تجهیز امکانات و شستشوی 
مس��تمر تجهیزات برق برای مقابله با گ��رد و خاک، در کالس جهانی 

است و شاید در دنیا منحصر بفرد باشد.
محمود دش��ت بزرگ در حاشیه شستش��وی پست های برق شهر 
اهواز، بیان کرد: به دنبال گرد و خاک چند روز گذشته در شهر اهواز، 
شستشوی پست های برق در این شهر مجددا شروع شده و پست 1۳2 

کیلو ولت آزاد اهواز بدون خاموشی با آب مقطر شستشو  شده است.
وی با بیان اینکه عملیات شستش��وی پس��ت های 2۳0 کلیو ولت 
اه��واز ۳ و اهواز جنوبی نیز در هفته پیش رو آغاز می ش��ود؛ تصریح 
کرد: کار شستشوی پست های برق در دیگر شهرستان هایی که گرد 
و خاک بوده نیز آغاز شده و شستشوی دو پست مهم در آبادان و اروند 

به پایان رسیده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: در طی چند سال 
اخیر به واس��طه گرد و خاک هایی که بعضا شدت آنها بسیار باال بوده 

است شستشوی مداوم تجهیزات برق برای جلوگیری از خاموشی های 
ناخواسته، در دستور کار قرار گرفته و در حال تکرار شدن است.

دش��ت بزرگ با بی��ان اینکه گرد و خاک هزینه های س��نگینی بر 
تجهی��زات برق وارد می کن��د، اظهار کرد: برای مقابل��ه با این پدیده 
مخرب، تجهیزات مدرنی س��فارش و خریداری شده که برخی از آنها 
مانند مقره شوها که قابلیت شستشوی خطوط در حالت گرم و سرد را 
دارند تنها در خوزس��تان موجود است و به لحاظ گستردگی و مستمر 
بودن شستش��وها بعد از هر گرد و خاک یک کار اس��تثنایی در سطح 
دنیا در حال انجام اس��ت. وی گفت: عالوه بر اقدامات گفته شده برای 
پایداری شبکه برق در شرایط گرد و خاک، تعویض مقره ها و پوشش 
عایقی پس��ت ها نیز در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است و 
نسل جدید پست هایی که احداث می شود به صورت Gis بوده که در 

برابر شرایط متفاوت جوی و گرد و خاک مقاوم است.

اصفهان – قاسلم اسد : درهمایش مجازی »اقتصاد امروز ایران، کسب و 
کارها و معمای سرمایه گذاری 1۳99« که با سخنرانی حسین عبده تبریزی 
تحلیلگر اقتصادی به صورت آنالین برگزار ش��د، عنوان گردید توسعه صندوق 
های س��رمایه گذاری و سبدگردانی در کاهش ریس��ک بازار بورس از اهمیت 

زیادی برخوردار است. 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مس��عود گلشیرازی، رئیس 
اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این همایش که به همت کمیس��یون توسعه 
و بهبود  محیط کس��ب و کار برگزار ش��د با بیان اینکه محدودیت های ناشی 
از تحریم ها در حوزه صادرات و واردات و قرار گرفتن کش��ور در لیس��ت سیاه 
FATF ش��رایط تجارت کشور را با محدودیت هایی مواجه کرده است، افزود: 
در این بین پارادایم کرونا همه ابعاد زندگی و کسب و کارها را نیز متاثر ساخته 

است. 
وی ضمن تاکید بر لزوم انج��ام اقدامات اصالحی دربنگاه های اقتصادی و 
درک زود گذر نبودن تغییرات حادث شده، ارایه پکیج های حمایتی و اجرایی 
نمودن مجدانه این بسته ها در مقام عمل توسط دولت را مهم دانست و تصریح 
کرد: چنانچه دولت در س��از و کار خود در برخورد با بحران کرونا تجدید نظر 

نکند، پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. 
دبیر ش��ورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تجربه تورم 
باالی ۳0 درصد، کاهش ارزش پول ملی، رکود تورمی همراه با کاهش فروش 

نفت به کمتر از ۳00 هزار بشکه در سال 98 را حاکی از دوران سخت در حوزه 
اقتصاد ایران در سال پیش رو دانست. 

گلش��یرازی اتخاذ سیاس��ت های حمایتی مناسب از س��وی صندوق های 
حمایتی از جمله صندوق ضمانت صادرات و حمایت مناس��ب در حوزه تامین 

مالی صادرات را در گسترش صادرات خرد کشور مهم ارزیابی نمود.
 رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه رشد فزاینده بورس را از منظر محور 
بودن دولت و صف انتظار طوالنی بنگاه های مطرح اقتصادی بخش خصوصی 
جهت پذیرش در بازار سرمایه ، نگران کننده و از منظر جذب نقدینگی و عاملی 

برای کاهش رشد تورم و نقدینگی امیدوار کننده خواند. 

عضو پیشین شورای عالی بورس و اوراق به تامین مالی شرکت ها و بخش 
مولد اقتصاد است اما متاس��فانه این بازار در کشور هنوزاز رویکرد اصلی خود 
بس��یار فاصله داشته و افزایش شاخص بورس عمال کمکی به تامین نقدینگی 

بخش های مولد اقتصاد نکرده است . 
وی رش��د شدید شاخص بازاربورس را به دلیل هجوم نقدینگی به این بازار 
دانس��ت و از فعاالن اقتصادی خواس��ت برای فعالیت در این بازار محتاط تر از 
قبل عمل نمایند چرا که این میزان از رشد شاخص، هیچ گونه توجیه اقتصادی 
نداش��ته و به هر دلیلی نقدینگی مسیر جذاب دیگری پیداکند، شاهد خروج 

سرمایه ها از این بازار خواهیم بود. 
عبده تبریزی تصریح کرد: در صورت اصالح قیمتی در بورس و افت شاخص 
ها، آن دسته از سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای که از سال های پیش 
در این بازار حضور داشته و سهام خود را با قیمت های پایین خریداری نموده 
اند با مشکلی مواجه نخواهند شد و تنها سهم کوچکی از سود خود را از دست 
خواهند داد اما سرمایه گذاران جدید و عموم مردم که با مشاهده رشد شاخص 
ب��ورس از این پ��س به این بازار ورود نمایند در ص��ورت اصالح قیمتی و افت 
شاخص متضرر می شوند پس باید حساب شده و با بهره گیری از کارشناسان 

و کارگزاران این حوزه در این زمینه سرمایه گذاری نمایند. 
وی از دولت و فعاالن اقتصادی خواس��ت تا با فعالیت منطقی در این بازار، 

ازریزش شدید این بازار درآینده جلوگیری نمایند.  

سلاری – دهقان : مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی ب��رق مازندران ۳80 
کیلومتر ش��بکه فشار متوسط برق استان مقاوم سازی شد مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق مازندران از مقاوم سازی ۳80 کیلومتر شبکه فشار متوسط 
مازندران با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد  و 72 میلیون ریال در سال گذشته خبر 
داد . مهندس غفاری گفت : امروزه با افزایش تهدیدات و وقوع بحران ها ، انجام 
اقدامات پیش��گیرانه و مقاوم سازی ش��بکه و تاسیسات توزیع برق در راستای 

پدافند غیر عامل از جمله اقدامات مناسب این شرکت می باشد .
وی افزود : به منظور تس��ریع در امر تعمیرات با بازنگری مانورهای جهادی 
که با حضور امورهای معین به صورت همجواری و اس��تانی برگزار می شود ، 
شاهد کاهش میزان آسیب پذیری فیدرهای فشار متوسط در شرایط نامساعد 
جوی می باشیم . مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق مازندران خاطرنشان 
کرد : به همین منظور در سال گذشته  99  مانور عملیاتی در 18 شهرستان 

مازندران برگزار شد . وی تمرین و آمادگی مدیریتی و عملیاتی برای مدیران و 
پرسنل عملیاتی و اجرایی ، افزایش ارائه خدمات عمومی به مشترکین از طریق 

تسریع در فرآیند تعمیرات شبکه در کوتاهترین زمان ممکن که در واقع موجب 
کاهش تعداد و مدت زمان خاموشی و رضایتمندی مشترکین می گردد ، اقدام 
الزم در جهت افزایش پایداری و کاهش آسیب پذیری شبکه های توزیع برق 
، شبیه سازی تمرین برنامه ریزی و اعمال فرماندهی واحدها در شرایط کاری 
متف��اوت )مدیریت بحران ) صرفه جویی اقتصادی با توجه به عملیات اجرایی 
توسط همکاران شرکت ) با هدف اقتصاد مقاومتی ) ، سنجش میزان عملکرد 
همکاران و پیمانکاران برای استفاده از شرایط اضطراری را از جمله اهداف انجام 

این عملیات برشمرد.
وی تصریح کرد : مجموع فعالیت ها در مانورهای مذکور ش��امل : سرویس  
ترانس ه��ا ، تعویض مقره ها ، اصالح جمپرها ، تعویض برقگیرها و کات اوت 
معیوب ، تغییر آرایش شبکه ، نصب کابل خود نگهدار ، نصب اسپیسر و جلوبر ، 

تست و راه اندازی دیزل ژنراتور های مرکز در منطقه و .... می باشد .

قم – خبرنگار فرصت امروز : به گزارش روابط عمومی ش��هرداری قم، دکتر 
س��یدمرتضی سقائیان نژاد در حاشیه نشست ش��ورای سازمان قطار شهری که 
برای بررس��ی مشکالت مترو قم برگزار شد، با اشاره به جلسه مشترک بررسی 
مش��کالت مترو قم با حضور فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا اظهار کرد: با توجه به 
تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ شد قرار بر این شد که تا پایان سال 99 فاز 
اول پروژه مترو به بهره برداری برسد. وی بیان کرد: ما بیشتر دنبال این بودیم که 
پشتوانه مالی و مهندسی پروژه به سمتی رود که پروژه به سرعت در اختیار مردم 
قرار گیرد و دست کم هزار میلیارد تومان برای فاز اول پروژه اعتبار نیاز است که 

پیش بینی شده است. شهردار قم با تاکید بر اینکه نحوه پیشبرد پروژه و تعامالت 
مربوط به آن در این جلس��ه تعیین تکلیف ش��د تصریح کرد: فاز اول پروژه در 
5.2 کیلومتر با 2 ایستگاه افتتاح خواهد شد و 4 ایستگاه دیگر به مرور راه اندازی 
می شود. وی خاطرنشان کرد: اولویت اول ما اتمام این فاز اول و افتتاح آن است 
و در سال 1400 ادامه آن را در دستور کار خواهیم داشت. سقائیان نژاد با بیان 
اینکه حمل و نقل ریلی اگرچه پرهزینه است اما می تواند برای شهرها راهگشا 
باش��د تصریح کرد: در قم سالیانه 20 میلیون زائر داریم که این پروژه می تواند 

بسیاری از مشکالت ترافیکی و حمل و نقلی را برطرف سازد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اعالم کرد؛

استقرار موفقیت آمیز سامانه مدیریت یکپارچه در آزمایشگاههای آبفا آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

امکانات و شستشوی مستمر تجهیزات برق در خوزستان در دنیا منحصر بفرد است

در همایش مجازی اقتصاد امروز ایران، کسب و کارها و معمای سرمایه گذاری ۱۳۹۹ عنوان شد:

برای فعالیت در بازار بورس محتاط تر از قبل عمل کنید

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران

۳8۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط برق استان مقاوم سازی شد

پیش بینی هزار میلیارد تومان برای تکمیل فاز اول مترو قم

شهردار قم از پیش بینی هزار میلیارد تومان برای تکمیل فاز اول مترو قم خبر داد

با حکم رئیس کمیته امداد؛ 
مجید مومنی مدیرکل جدید کمیته امداد استان مرکزی شد 

اراک – خبرنگار فرصت امروز : سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در حکمی 
»مجید مومنی« را به عنوان مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی منصوب کرد.  به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، متن حکم انتصاب مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی به 

شرح زیر است:
جناب آقای مجید مومنی

با استناد به بند )6) ماده )14) اساسنامه و نظر به تدین، تخصص و تجربیات ارزنده قبلی، 
جناب عالی را به مدت دو سال به عنوان مدیرکل استان مرکزی در نهاد انقالبی کمیته امداد 

امام خمینی )ره) منصوب می نماید.
نهادی که براساس اندیشه و تفکر دینی و فقهی حضرت امام راحل )ره) بایستی پیام آور فرهنگ احسان، ایثار، انفاق و نیکوکاری در 
جامعه اسالمی باشد و غیرت و کرامت انسانی را در حمایت از محرومان حفظ کند و ماموریت اصلی آن در شرایط کنونی، توانمندسازی 
و ایجاد درآمد باثبات برای خانواده های تهیدست و همچنین رعایت کرامت و حرمت کمک شوندگان می باشد. در سالی که از سوی مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی) به عنوان جهش تولبد نامگذاری گردیده، انتظار می رود بر مبنای توصیه موکد معظم له مبنی بر بهره گرفتن 
از همکاری نیروهای جوان، مومن و انقالبی و با نصب العین قرار دادن بیانات راهبردی ایشان در بیانیه گام دوم انقالب، نسبت به ساماندهی 
و برنامه ریزی جهت استفاده از همه ظرفیت های نیروهای جوان در تمامی سطوح نهاد انقالبی کمیته امداد امام خمینی )ره) گام بردارید. 
امید است تحت عنایت حضرت ولی عصر )روحی له الفدا) و با بهره گیری از تجارب و تشریک مساعی همکاران، توفیق خدمتگزاری بیشتر 
حاصل و موجبات قرب الهی و رضایت مندی مقام معظم رهبری )مد ظله العالی) فراهم گردد. وی با تأکید بر توانمندسازی خانواده های 
تحت حمایت در ابعاد فرهنگی ، معنوی و اقتصادی بیان کرد: برنامه ها و عملکرد کمیته امداد در راستای گسترش عدالت بوده و سالمت 
معنوی و توانمندس��ازی خانواده های تحت حمایت مهم ترین رس��الت کمیته امداد است. وی با اشاره به لزوم سالمت اداری در کمیته 
امداد اظهار کرد: کمیته امداد امروز در عرصه های مختلف فعالیت دارد و پرسنل و مسئوالن این نهاد باید برای گسترش بیشتر عدالت، 
امانتداری ، تکریم ایتام وحفظ کرامت و منزلت نیازمندان بیش از پیش تالش کنند. نماینده ولی فقیه دراستان طرح مواسات و همدلی 
مومنانه رافرصت طالیی برای خدمت رسانی، احسان، انفاق،تحکیم اخوت، برادری، برابری، انسانیت و نوع دوستی دانست و گفت: اجرای 
طرح مواسات و همدلی مومنانه لبیک به ندای رهبری است و با اقدامات انجام شده تعداد صد هزار بسته معیشتی بین اقشار نیازمند 

وآسیب دیده از کرنا توزیع می شود.

حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب  در فاضل آباد
گرگان – خبرنگار فرصت امروز : سرپرست امور آب و فاضالب علی آباد کتول از حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب در راستای 
تامین آب پایدار در شهر فاضل آباد خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان ، " رضا سوخته سرایی " اظهار 
داشت : حفر و تجهیز یک حلقه چاه با آبدهی 20لیتر بر ثانیه از فعالیت های این امور در راستای تامین آب پایدار بوده که پس از سالها 
مشکل کمبود آب شرب در فاضل آباد و خرید آب خام از بخش خصوصی این مشکل رفع گردید و از اقدامات مهم این امور در سال 98 
بوده است .     وی خاطر نشان کرد :  644مورد تعویض کنتور خراب و فرسوده ، 67 مورد استاندارد سازی انشعابات قدیمی ، ترمیم و 
رفع  486مورد رفع اتفاقات انشعابات،۳2مورد جابه جایی کنتور و 59مورد رفع اتفاقات شبکه توزیع آب و خط انتقال با هدف کاهش هدر 
رفت آب از دیگر اقدامات انجام شده می باشد.سرپرست امور آب و فاضالب علی آباد کتول تصریح کرد: ، 92 مورد بازدید و تست کنتور،  
5۳ مورد مرئی سازی شیرآالت شبکه آبرسانی، 1مورد تعویض و تعمیر ترانس برق چاها،اجرای شبکه برق رسانی به طول 400متر جهت 
چاه شماره 6فاضل آباد و بیش از 1کیلومتر اصالح و توسعه شبکه آبرسانی شهرهای علی آباد کتول و فاضل آباد جهت کاهش تلفات آب 
در مدت مذکور بوده است. سوخته سرایی افزود : 8هزار و 460 مورد کلر سنجی و بیش از  10 کیلومتر شستشوی شبکه و خط انتقال 
آب با هدف تامین آب شرب سالم و بهداشتی از فعالیت های این امور در سال گذشته بوده است .وی تصریح کرد :۳59 مورد انشعابات 
نصب شده، 602 مورد آحاد واگذار شده ، 8مورد تعمیرات و نگهداری چاه ها ،1باب محوطه سازی مخازن، ویدئومتری 2 حلقه چاه آب 
شرب ،الیروبی 1 حلقه چاه ،4 مورد تعویض الکتروپمپ فرسوده از دیگر اقدامات این امور در مدت مذکور بوده است . الزم به ذکر است 

تعداد 24 هزار و 606 مشترک با ۳2هزار و ۳92 واحد تحت پوشش امور آب و فاضالب امور علی آباد کتول می باشد .

انتصابات جدید در شهرداری رشت
رشت – زینب قلیپور-دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت در احکامی جداگانه علیرضا حسنی را به سمت سرپرست مدیریت 
حوزه شهردار و امور شورای اسالمی شهر و حمیدرضا آزمون را به سمت مسئول دفتر مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسالمی شهر 
منصوب نمود. در احکامی جداگانه دکتر ناصر حاج محمدی، علیرضا حسنی را به سمت سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورای 
اسالمی شهر و حمیدرضا آزمون را به سمت مسئول دفتر مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسالمی شهر منصوب نمود.شهردار رشت 
در حکم انتصاب خود برای این دو مدیر جدید شهرداری اظهار امیدواری کرده است که با اتکال به خداوند منان و با بهره گیری از منویات 
مقام معظم رهبری و رعایت صرفه و صالح شهرداری و همچنین بهره مندی از کلیه ظرفیت های موجود در پیشبرد اهداف و ماموریت 

های سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب، موفق و پیروز باشند. 

مدیر کل بیمه سالمت استان بوشهر: 
خدمات الکترونیک اولویت مهم سازمان بیمه سالمت است

بوشلهر -رضا حیدری:  از اولویت های  مهم س��ازمان بیمه سالمت در سال جاری 
گسترش خدمات الکترونیک از جمله برنامه نسخه نویسی الکترونیکی است دکتر پرویز 
رمضانی مدیرکل بیمه س��المت استان بوش��هر در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه 
استان بوشهربا اشاره به خدمات بیمه سالمت عنوان کرد: حدود 50 درصد  مردم استان 
تحت پوشش بیمه س��المت قرار دارند و از خدمات نظام بیمه سالمت در مراکز درمانی 
بهره مند می شوند. وی افزود : از اولویت های  مهم سازمان در سال  اجرای برنامه نسخه 
نویس��ی الکترونیکی است که دراین دوران س��خت مبارزه با بیماری کرونا و در راستای 
کاهش مراجعات و ترددها و عدم لزوم استفاده از نسخ دفترچه توسط پزشکان و مؤسسات 
طرف قرارداد و همچنین کاهش مراجعات بیمه ش��دگان جهت تعویض و تمدید دفترچه ، برنامه نس��خه نویس��ی الکترونیک اول 
اردیبهشت ماه سال جاری در سراسر استان بوشهر را آغاز نمودیم. دکتررمضانی گفت :  با توجه به باال بودن هزینه های درمان و 
بمنظور جلوگیری از تحمیل هزینه های کمرشکن به خانوارها ، داشتن پوشش بیمه ای یک ضرورت انکار ناپذیر است و خوشبختانه 
این امکان فراهم شده است تا حتی افرادی که توان پرداخت حق بیمه ندارند بر اساس بر اساس ارزیابی وسع شناسایی شده و افرادی 
که فاقد پوشش بیمه ای هستند بصورت رایگان یا با تخفیف 50درصدی تحت پوشش  قرار گیرند. دکتر رمضانی اظهار داشت : در 
راستای حمایت از حوزه سالمت استان با توجه به تامین اعتبار از سوی سازمان بیمه سالمت ایران ، از ابتدای شیوع بیماری کرونا 
تاکنون بیش از 60 میلیارد تومان از مطالبات موسس��ات تش��خیصی درمانی طرف قرارداد از جمله بیمارستانها ، داروخانه ، مطب 
های پزشکان و مراکز پاراکلینیک سطح استان پرداخت شده است. مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر به تعهدات بیمه سالمت در 
خصوص هزینه های درمانی بیماران کرونایی در زمان بستری اشاره نمود و گفت: دوره انتظار ده روزه برای صدور دفترچه بیماران 
مشکوک یا مبتال به کرونا حذف شده و این افراد حتی بر روی تخت بیمارستان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و این حمایتها از 

بیماران باعث شده خانواده های آنان بابت هزینه های درمانی نگرانی نداشته باشند.

رزمایش همدلی مومنانه در شرکت گاز استان قزوین
قزوین  – خبرنگار فرصت امروز : شرکت گاز استان قزوین در راستای فرمایشات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی) و با توجه به ش��رایط موجود در جامعه و شیوع ویروس کرونا 
کمک های نقدی و غیر نقدی پرسنل را در غالب رزمایش همدلی مومنانه جمع آوری نموده 
وبه نهاد های متولی تحویل داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل 
مفرد بوشهری مدیر عامل این شرکت ، اظهار داشت با توجه به شیوع ویروس کرونا وشرایط 
حاکم بر جامعه و لزوم توجه به قشرهای آسیب پذیر با اطالع رسانی در کلیه واحدها توانستیم 
در روز های اخیر کمک های مومنانه پرسنل خدوم شرکت گاز را در قالب رزمایش همدلی 

مومنانه و در راستای حمایت از نیازمندان جمع آوری نماییم .
وی در ادامه با اشاره به پیشگامی شرکت گاز استان قزوین در امر خدمت رسانی به مردم ،ضمن بیان این مطلب که  شرکت گاز همیشه 
و در مواقع نیاز ، به ویژه در زمان وقوع مسایلی نظیر سیل، زلزله و ...حامی مردم عزیز وهموطنان آسیب دیده بوده است، گفت: شرکت 
گاز استان قزوین مبلغ 480 میلیون ریال کمک نقدی در قالب160 سبد کاالی ۳میلیون ریالی تهیه و از طریق بسیج و کمیته امداد امام 

خمینی )ره) به دست نیازمندان  شناسایی شده رسانید.
ایشان در خاتمه با اشاره به منزلت خاص مساعدت به نیازمندان در سیره ائمه معصومین)ع) بیان داشت امید است بتوانیم با همکاری 

آحاد جامعه و یاری خداوند یاریگر همنوعان خود باشیم.
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مدیران چگونه در کارمندان خود ایجاد انگیزه می کنند یا چطور آن را از بین می برند؟

هی��چ چیز ب��ه اندازه مدیرانی که روحی��ه را از بین می برند، مخرب و 
هزینه بردار نیست. اگر کارمندان روحیه و انگیزه خود را از دست بدهند، 
عملک��رد خوبی را به اجرا نمی گذارن��د و در اولین فرصت، از شغل خود 

کناره گیری می کنند.
ام��ا نکته قابل توجه این اس��ت که موضوع عدم ایجاد انگیزه، بس��یار 
رواج یافته اس��ت. تحقیقات Gallup نش��ان می ده��د که ۷۰درصد از 

کارمندان، با کار و شغل شان ارتباط برقرار نمی کنند.
سازمان ها از اهمیت ایجاد انگیزه و تعامل کارمندان با وظیفه به خوبی 
آگاهن��د، اما در اکثر مواقع، نمی توانند مدیران خوبی را برای اجرای این 
کار انتخاب کنند. زمانی که این روند با شکس��ت مواجه شود، با عواقب 

آزاردهنده آن روبرو خواهند بود.
تحقیقاتی که در دانش��گاه کالیفرنیا انجام شده، نشان می دهد میزان 
بهره وری کارمندانی که دارای انگیزه هس��تند، تا 3۱درصد بیشتر است، 
فروش آنها نیز به میزان 3۷درصد بیش��تر بوده و خالقیت آنها سه برابر 
بیش��تر اس��ت. بنا بر تحقیقاتی که توس��ط شورای رهبری شرکت ها و 
ب��ا حضور ۵۰.۰۰۰ شرکت کننده انجام شده، مش��خص شد که احتمال 

استعفای آنها از کار نیز تا ۸۷درصد کمتر از کارمندان دیگر است.
آمار اعجاب انگیز Gallup نش��ان می دهد که ۷۰درصد از تاثیر حفظ 
روحیه یا از بین رفتن آن، به مدیران بستگی دارد. به همین دلیل است 
ک��ه کارمندان، از شغل خود اس��تعفا نمی دهند، بلک��ه از مدیران خود 

فاصله می گیرند.
بدتر کردن همه چیز

مدیران قبل از اینکه هرگون��ه تالشی در زمینه ایجاد انگیزه و تعامل 
کارمن��دان با کار را آغاز کنند، باید از انجام دادن چندین کار خودداری 
کنن��د. در ادامه با نمونه ای از رفتارهایی آشنا می شوید که مدیران باید 

آنها را از محیط های کاری حذف کنند.
۱. تعیین قانون های غیرمنطقی

قانون یک��ی از الزمه های هر شرکت به شمار می رود، اما این قانون ها 
نباید کوته نظرانه باشند و از روی تنبلی برای ایجاد نظم مورد اس��تفاده 
ق��رار گیرد. فرقی نمی کند که این قانون ها درباره سیاس��ت های حضور 
متعصبان��ه و ی��ا کم کردن وق��ت آزاد کارمندان باش��د، در هر صورت، 
تعداد زی��اد قانون های غیرضروری می تواند کارمندان را کالفه کند. اگر 
کارمندان خوب احس��اس کنند که یک برادر بزرگ تر در حال تماشای 

آنهاست، جای دیگری را برای کار کردن پیدا می کنند.
2. نادیده گرفتن دستاوردهای کوچک و بزرگ

نباید تاثیر تش��ویق های کوچک را نادیده گرف��ت؛ نادیده گرفتن این 
موضوع و عدم قدردانی و تش��کر، به ویژه از بهترین کارمندان می تواند 
هزینه  های زیادی را به شرکت تحمیل کند و یا برعکس، می تواند انگیزه 
را ب��ه صورت چش��مگیری در آنه��ا افزایش دهد. همه اف��راد از تجلیل 
ش��دن ل��ذت می برند و افرادی ک��ه عملکرد بهتری داشت��ه و با تمامی 
وجود کار می کنند، بیش��تر الیق هستند. پاداش دادن به دستاوردهای 
شخصی افراد به این معناس��ت که به آنها اهمیت می دهید. مدیران باید 
ب��ا کارمندان خود در ارتباط باشند تا بدانند که چه چیزهایی حال آنها 
را خ��وب می کند )ب��رای برخی افزایش حقوق و برخ��ی دیگر، شناخته 
شدن در عموم( و س��پس به خاطر کار خوب شان به آنها پاداش بدهند. 
اگر این کار را به درس��تی انجام دهید، شاهد نتایج خوب آن در بهترین 

کارمندان خواهید بود.

۳. استخدام افراد نامناسب یا ترفیع دادن به این گونه از کارمندان
کارمندان خوب و س��ختکوش ترجیح می دهند با افرادی حرفه ای که 
از لح��اظ فکری به آنها شباه��ت دارند کار کنند. زمانی که مدیران، کار 
درس��ت را انجام نداده و افراد مناس��ب را اس��تخدام نمی کنند، در واقع 
باعث از بین رفتن انگیزه افرادی می شوند که در حال حاضر در شرکت 
فعالیت می کنند. تاثیری که ترفیع افراد نامناس��ب دارد، از این نیز بدتر 
اس��ت. زمانی که به س��ختی کار می کنید تا ترفیع شغلی موردنظر را به 
دست بیاورید، اما این فرصت به راحتی در اختیار یک فرد نامناسب قرار 
می گی��رد، یک توهین بزرگ به شمار می رود. به همین دلیل اس��ت که 

افراد خوب شرکت ها استعفا می دهند.
4. با همه به طور مساوی رفتار کردن

این تاکتیک در مدرس��ه ها و برای بچه ها کارس��از اس��ت، اما در یک 
محیط کاری و با بزرگس��االن متفاوت خواهد بود. اگر با همه کارمندان 
به طور مس��اوی رفتار کنید، در واقع به بهترین کارمندان خود نش��ان 
می دهید که عملکرد باالی آنها، هیچ ارزشی ندارد؛ نش��ان می دهید که 
ب��ا کارمندان تنبلی که تنها به س��اعت نگاه می کنند و برای تمام شدن 

ساعت کاری لحظه شماری می کنند، هیچ تفاوتی ندارند.
5. تحمل عملکرد ضعیف

گفت��ه می شود که عملکرد گروه، تنه��ا به اندازه ضعیف ترین عضو آن 
اندازه گی��ری می شود؛ فرق��ی نمی کند که دیگران تا چ��ه اندازه تالش 
می کنن��د، چراکه در نهایت، نتیجه ضعیف تری��ن عملکرد، تاثیر خود را 
می گذارد. زمانی که اجازه می دهید تا ضعیف ترین حلقه ارتباطی، بدون 
هیچ عواقبی به کار خود ادامه دهد، در واقع باعث می شوید که دیگران 

را نیز با خود به پایین ترین سطح بکشانند.
6. عدم وفاداری به تعهدات

وعده دادن به کارمن��دان، شما را در جایگاهی میان خوشحال کردن 
و اس��تعفای آنها قرار می دهد. زمانی که به وعده و تعهدات خود وفادار 
می مانی��د، در چش��م کارمندان رشد می کنید، چراک��ه به دیگران ثابت 
کرده ای��د که قابل اعتماد و محترم هس��تید )وجود این دو خصیصه در 
مدیران ضروری است.( اما زمانی که وعده های خود را عملی نمی کنید، 
فردی غیر قابل احترام، بی توجه و بی مس��ئولیت به نظر می رسید. عالوه 
بر این، اگر رئیس یا مدیران به وعده های خود پایبند نباشند، کارمندان 

نیز دلیلی برای این کار نمی بینند.
۷. بی تفاوت بودن

بی��ش از ۵۰درص��د از افرادی که اس��تعفا می دهند، ب��ه خاطر رابطه 
ناموفق با مدیران خود این کار را انجام می دهند. مدیران در شرکت های 
هوشمن��د به خوبی می دانند که بای��د در روابط حرفه ای با افراد، تعادل 
برقرار کنند. اینها همان مدیرانی هس��تند که از موفقیت های کارمندان 
خود قدردانی می  کنند، افرادی که در شرایط س��خت هس��تند را درک 
می کنن��د و کارمندان را به چالش می کش��ند. مدیرانی که به اینگونه از 
مس��ائل بی توجه هس��تند، تعداد زیادی از کارمندان خود را از دس��ت 
می دهند. نمی توان بیش از هش��ت س��اعت را برای افرادی کار کرد که 

هیچ اهمیتی قائل نمی شوند و تنها به کار کردن شما فکر می کنند.
درست کردن اوضاع

زمانی که مدیران بتوانند این هفت رفتار مخرب که باعث از بین رفتن 
انگیزه کارمندان می شود را ریش��ه کن کنن��د، می توانند آنها را با هفت 

روش دیگر که در ادامه می  خوانید، جایگزین کنند:

۱. از قانون پالتین پیروی کنید
قان��ون طالیی از شما می خواهد ک��ه با دیگران به گونه ای رفتار کنید 
که ترجیح می دهید با شما رفتار کنند. این قانون یک ایراد بزرگ دارد؛ 
چراک��ه با این قانون فکر می کنی��م که همه افراد می خواهند که به یک 
شکل با آنها رفتار کنیم. ایجاد انگیزه در افراد مختلف، متفاوت اس��ت و 
قان��ون طالیی، این نکته را نادیده می گیرد. برخی دوس��ت دارند که در 
میان دیگران شناخته شوند، اما برخی دیگر تمایلی به مرکز توجه بودن 
ندارند. ام��ا قانون پالتین از شما می خواهد که با افراد به همان گونه ای 
رفتار کنید که خودشان می خواهند. الزم به ذکر است که اشکال باال در 
این قانون اصالح شده اس��ت. مدیران خوب می توانند عکس العمل های 
کارمندان را تش��خیص دهند و رفتارهای خ��ود را مطابق با آنها تنظیم 

کنند.
2. قدرتمند باشید، نه سخت گیر

قدرت یکی از خصیصه های با اهمیت در رهبران به شمار می رود. قبل 
از اینک��ه کارمندان تصمیم بگیرند ک��ه آیا از مدیر خود پیروی خواهند 
کرد یا خیر، باید بدانند که از قدرت کافی برخوردار اس��ت یا خیر. افراد 
به تش��ویق و ترغیبی ک��ه از رهبران شان دریاف��ت می کنند، نیاز دارند. 
آنه��ا به فردی نیاز دارن��د که بتواند تصمیمات س��ختی را اتخاذ کند و 
مراق��ب اعضای تیم باش��د؛ به رهبری نیاز دارند که در شرایط س��خت 
نی��ز به کار خود ادامه دهد. افرادی که قدرت را در رهبر خود می بینند، 
خودشان نیز به این خصیصه مجهز می شوند. بسیاری از رهبران هستند 
که رفتارهای س��ختگیرانه، س��لطه گرانه  و مشکالت کنترلی را با قدرت 
اشتباه می گیرند. آنها فکر می کنند که کنترل کردن همه چیز و مجبور 
کردن اف��راد به انجام کاره��ای مختلف، به گون��ه ای باعث می شود که 
ی��ک پی��روی وفادارانه در آنها ش��کل بگیرد. قدرت چیزی نیس��ت که 
بتوان با اس��تفاده از آن، مردم را ب��ه انجام کارهای مختلف مجبور کرد، 
بلکه چیزی اس��ت که به مرور زمان و در مواجهه با سختی ها، به دست 
می آوری��د. تنها در این زمان اس��ت که مردم به شم��ا اعتماد کرده و از 

شما پیروی می کنند.
۳. به یاد داشته باشید که برقراری ارتباط، یک جاده  دوطرفه است

بس��یاری از مدیران فکر می کنند که در برقراری ارتباط مهارت دارند، 
ام��ا نمی دانند که این کار را به صورت یک طرفه انجام می دهند. برخی 
به خاطر اینکه همیش��ه در دسترس هس��تند، به خود افتخار می کنند، 
ام��ا در حقیقت به ای��ده و حرف هایی که مردم برای گفتن دارند، گوش 
نمی کنن��د. برخ��ی مدی��ران در تعیین ه��دف ناموفق هس��تند و برای 
کارهایی که به دیگران واگذار می کنند، محتوای متنی فراهم نمی کنند، 
برخی دیگر نیز هرگز بازخوردهای خود را ارائه نمی دهند، بدین ترتیب 

کارمندان نمی دانند که عملکرد آنها چطور بوده است.
4. الگو باشید، نه واعظ

رهبران خوب می توانند روحیه اعتماد را در میان اعضای تیم افزایش 
دهن��د. آنها با رفتارهای خود دیگران را تحس��ین می کنند. بس��یاری از 
رهبران می گویند که درس��تی برای آنها مهم اس��ت، اما رهبران خوب، 
این رفتار را به اجرا می گذارند. اگر تنها به افراد بگویید که چه انتظاراتی 
از آنها دارید، تاثیر کوچکی را می بینید؛ اما زمانی که خودتان آنها را به 

اجرا بگذارید، شاهد نتایج شگفت انگیز آن خواهید بود.
5. شفاف باشید

مدیران خوب درباره آینده و اهداف شرکت، شفاف هستند. زمانی که 

مدیران تالش می کنند تا کارها را آس��ان تر جلوه دهند و یا اینکه روی 
آنها س��رپوس بگذارند، باید بدانند ک��ه کارمندان در هر صورت، متوجه 

خواهند شد.
6. متواضع باشید

هی��چ چیز به اندازه غرور مدیران باعث از بین رفتن روحیه کارمندان 
نمی شود. رهبران خوب به گونه ای رفتار نمی کنند که گویی از شما بهتر 
هس��تند. اینگونه از رهبران، به جایگاه خود به عنوان منزلت جدید نگاه 
نمی کنند، بلکه این موقعیت برای آنها یک امکان برای دسترسی بیشتر 

به افرادی است که از آنها پیروی می کنند.
۷. به تعادل میان زندگی و کار کارمندان خود اهمیت بدهید

هیچ چیز به اندازه کار کش��یدن بیش از اندازه، انرژی کارمندان را از 
بین نمی برد. به کار گرفتن کارمندان خوب، بسیار وسوسه کننده است 
و اغلب مدیران نیز در این دام گرفتار می شوند. کار کردن بیش از اندازه 
برای کارمندان گیج کننده است؛ آنها با این کار احساس می کنند که به 
خاطر عملکرد خوب شان، تنبیه می شوند. تاثیر میزان بهره وری در بیش 
از اندازه کار کردن نیز معکوس است. تحقیقات جدیدی که در دانشگاه 
اس��تنفورد انجام شده نش��ان می دهد که میزان بهره وری در هر ساعت 
)در صورتی که هفته را به ۵۰ س��اعت تقس��یم کنی��م( کاهش می یابد. 
بهره وری افراد بعد از ۵۵ ساعت کار در هفته تا اندازه ای کاهش می یابد 

که عمال در ساعت های اضافه کاری، هیچ بازدهی ندارند.
نتیجه گیری نهایی

اگر مجموعه رفتارهایی که اشاره شد را جمع آوری کرده و از رفتارهای 
زیانب��ار خودداری کنید، به مدیری تبدیل خواهید شد که کارمندان در 

تمام طول عمر شغلی خود، شما را به یاد خواهند داشت.
Entrepreneur/ucan :منبع 

یکشنبه
28 اردیبهشت 1399

شماره 1545



۱5آگهــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
28 اردیبهشت 1399

شماره 1545



بازآفرینی استراتژی بازاریابی در دوران کرونا

شرایط کنونی دنیای کسب و کار با توجه به وجود ویروس کرونا برای کارآفرینان بسیار دشوار است. اغلب برندها در تالش برای 
بقا در شرایط کنونی و پرهیز از ضررهای سنگین هستند. نیاز امروز کارآفرینان و برندهای شان تغییر مداوم و اخذ رویکردهای تازه 
برای ارائه عملکرد بهتر اس��ت. حوزه بازاریابی نقش مهمی در این میان برای بهبود وضعیت کس��ب و کارها بازی می کند.  صنعت 
بازاریابی و تبلیغات در طول دهه های گذشته تحوالت بسیار زیادی را پشت سر گذاشته است. کارآفرینان و برندهای کوچک و بزرگ 
نیز در عین سهم داشتن در چنین تغییراتی، تاثیر قابل توجهی از آن پذیرفته اند. شرایط کنونی دنیای کسب و کار با رقابت گسترده 
برای دسترسی به بازارهای مختلف و فروش بیشتر گره خورده است. این امر موجب همکاری هرچه نزدیک تر میان سرمایه گذارها، 
کارآفرینان و اینفلوئنسرها در عرصه کسب و کار و بازاریابی شده است. بی تردید چنین همکاری ای تا به حال سابقه نداشته است. 
نکته مهم در این میان یادگیری نکات مهم در زمینه چنین همکاری هایی و استفاده از آنها برای بازآفرینی استراتژی بازاریابی  برندمان 
است.  من اخیرا با الکس مک کیوری، موسس رسانه آسترا و طراح استراتژی های کالن بازاریابی، گفت وگویی صمیمانه داشته ام. حوزه 
تخصصی الکس بازاریابی دیجیتال است بنابراین در طول مقاله کنونی پیرامون شیوه های بازآفرینی و اعمال تغییر در استراتژی های 
بازاریابی برند از توصیه های وی کمک خواهم گرفت. در ادامه نکات مهم برای بهبود وضعیت بازاریابی برندها در زمینه بازاریابی در 

قالب پنج راهکار ساده را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
۱. اهمیت حضور دیجیتال

ام��روزه مردم سراس��ر دنیا حضور پررنگ��ی در شبکه های اجتماعی دارند. این امر بدل به نوعی ترن��د داغ برای برندها به منظور 
بازاریابی بهتر شده است. اگر کسب و کار شما هنوز آشنایی کاملی با اصول بازاریابی دیجیتال ندارد، باید به سرعت نسبت به اصالح 
استراتژی تان اقدام کنید. الکس مک کیوری در این زمینه بر روی روند ساده تر بازاریابی و پیگیری امور کسب و کار در دنیای آنالین 
تاکید دارد.  براس��اس گزارش خبرگزاری CNBC در طول دوران قرنطینه ناشی از کرونا حجم خریدهای آنالین مش��تریان رشد 
چشمگیری داشته است. شاید در نگاه نخست این یک تغییر مقطعی باشد، اما تاثیر تغییر روش خرید مشتریان در زمینه خرده  فروشی 
بلندمدت خواهد بود. ما باید توانایی عرضه محصوالت به صورت آنالین را نیز داشته باشیم. در غیر این صورت وضعیت کس��ب و 
کارمان به شدت دشوار خواهد شد.  الکس در مورد اهمیت شبکه های اجتماعی برای فعالیت بازاریابی و مدیریت کس��ب و کار بر 
روی افزایش آگاهی برندها تاکید دارد: »به گمان من شرکت های بزرگ و کوچک در حال درک هرچه بهتر اهمیت حضور در فضای 
آنالین هستند. بسیاری از برندها در این زمینه دیر اقدام کرده اند، با این حال نکته مهم شروع درک اهمیت شبکه های اجتماعی و 
توانایی های آن برای بهبود وضعیت کسب و کار است. امروزه اغلب فرآیندهای بازاریابی و برندسازی از طریق شبکه های اجتماعی 

محبوب در میان کاربران دنبال می شود. 
2. ضرورت عملکرد دلسوزانه

فعالیت برندها در دنیای کس��ب و کار به طور مداوم در حال تغییر اس��ت. شرایط گسترش سریع ویروس کرونا برای بسیاری از 
برندها چالش های دشواری ایجاد کرده است. این امر اهمیت کمک برندها به یکدیگر را افزایش داده است. بدون تردید هر برندی در 
دنیای کسب و کار با سایر برندها ارتباط دارد. گاهی اوقات چنین ارتباط هایی موجب همکاری و روابط مثبت میان دو یا چند برند 
می شود. استفاده از همکاری میان برندها برای مقابله با شرایط دشوار شیوع کرونا ضروری است. در غیر این صورت شانس کلی برندها 
برای مدیریت چالش های پیش روی شان بسیار اندک خواهد بود.  عملکرد دلسوزانه در دوران کرونا اهمیت بسیار زیادی در رابطه 
با مشتریان نیز دارد. بسیاری از برندها توانایی ایجاد رابطه مناسب با مشتریان و حفظ آن را ندارند. این امر در وضعیت شیوع کرونا 
موجب دشواری های بسیار بیشتری نیز شده است. نکته مهم در این میان نمایش دلسوزی برندمان نسبت به وضعیت مشتریان و 
اقدامی عملی برای کاهش مدیریت بحران جاری است.  بهترین نمونه در زمینه کمک به مشتریان برای غلبه بر کرونا عملکرد برندهای 
مختلف در راستای توقف موقت فرآیند کسب و کار و استفاده از خط تولیدشان برای تهیه و عرضه اقالم بهداشتی است. برند پپسی با 
اختصاص بخش گسترده ای از خط تولیدش به تهیه لوازم بهداشتی و ماسک کمک 3 میلیون دالری به مشتریانش کرد. بدون شک 
این امر موجب تغییر دیدگاه مشتریان نسبت به برندها می شود. اگر ما به دنبال جذب مشتریان وفادار یا دست کم حفظ مشتریان 
ثابت برندمان هستیم، دست کم باید کمک مناسبی به آنها کنیم. در غیر این صورت دلیلی برای وفاداری آنها به برند ما نخواهد بود. 

۳. بازنگری در پیشنهادهای برندمان
بس��یاری از رفتارهای مش��تریان در دوران بحران کرونا تغییر کرده است. نکته مهم در این میان ادامه روند تغییر رفتار مشتریان 
در ارتباط با برندهاست بنابراین هرگونه پیش بینی و تالش برای تعامل با مشتریان با مشکالت جدی مواجه شده است. اگر برندها 
در شرایط کنونی نسبت به تغییر عملکردشان اقدام نکنند، به زودی با مشکالت عمیقی مواجه خواهند شد.  برند دایسون یکی از 
شرکت های پیشرو در زمینه فناوری های نوین در ارتباط با لوازم خانه است. این برند از ابتدای شیوع ویروس کرونا در انگلستان اقدام 
به کمک های مالی گسترده به مراکز درمانی و آزمایشگاه های درگیر ساخت داروی کرونا کرد. این امر نقش مهمی در بهبود دیدگاه 
مشتریان و دست اندرکاران بازار انگلستان نسبت به فعالیت دایسون داشته است.  الکس در مورد ضرورت تغییر در نحوه فعالیت برندها 
در شرایط بحران کرونا بر روی بازنگری پیش��نهادهای شان تاکید دارد: »اغلب برندها دارای پیشنهادهای مشخصی برای مشتریان 
هستند. این امر در شرایط کرونا باید تغییر کند. هرچه پیشنهادهای ما با شرایط کنونی سازگاری بیشتری داشته باشد، امکان جلب 
نظر و تعامل بهتر با مشتریان بیشتر خواهد شد.  اکنون فعالیت بسیاری از برندها با وقفه چند ماهه مواجه شده است. اگر ما به دنبال 
بازاریابی مناسب برای برندمان در شرایط کنونی هستیم، باید فعالیت مان را همسو با شرایط پیش آمده جهت دهی کنیم. در غیر این 

صورت شانس زیادی برای بقا در دوره کنونی نخواهیم داشت. 
4. حمایت از یک هدف

وقتی کسب و کارها در تعطیلی به سر می برند، موقعیت مناسبی برای بهبود رابطه شان با مشتریان خواهند داشت. بدون شک 
وضعیت کنونی پایدار نخواهد بود. کس��ب و کارهای مختلف در نهایت دوباره بازگش��ایی می شوند. نکته مهم در این میان میزان 
مشارکت برند ما در حل  و فصل بحران کنونی است. امروزه انتظارات مشتریان از برندها بیش از اندازه باال رفته است. این امر ضرورت 
آگاهی از نظرات مشتریان برای اقدام بهینه در شرایط شیوع ویروس کرونا را پیش می کشد. توصیه الکس در این میان حفظ ارتباط 
نزدیک با مشتریان برای آگاهی از تمام تغییرات در رفتار و همچنین نظرشان نسبت به عملکرد برند است. فقط در این صورت امکان 

پاسخگویی مناسب به نیازهای برندها فراهم می شود. 
فعالی��ت برندهای مختلف در زمینه حمایت از اقدامات گوناگون در راس��تای مقابله با وی��روس کرونا پیوند نزدیکی با ارزش ها و 
اهداف شان دارد. اغلب برندها به طور مداوم در کمپین های بازاریابی شان به ارزش های اساس��ی خود ارجاع می دهند. اکنون با بروز 

شرایط بحرانی زمان نمایش عملی تعهد برندها به ارزش ها و اهداف شان است. 
5. حل و فصل مشکالت مرتبط

براساس اظهارنظر الکس مک کیوری، کمک به مشتریان در حل و فصل مشکالت شان اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب برندها برای 
حل یکی از مشکالت مشتریان وارد حوزه کسب و کار می شوند بنابراین وقتی بحران کرونا در پیش است، برندها باید تعهد عملی شان 
به حمایت از مشتریان را نشان دهند. برخی از برندها فقط به دنبال تولید ماسک و تجهیزات بهداشتی هستند. اگرچه بخش قابل 
توجهی از نیاز مشتریان مربوط به تجهیزات پزشکی است، اما این تمام مسئله نیست. بسیاری از مشتریان نیازهای مختلفی دارند. به 
عنوان مثال، بخش قابل توجهی از مشتریان برندها در شرایط کنونی مشکالت مالی مختلفی دارند. اگر برند ما توانایی حل برخی از 
مشکالت مالی مشتریان یا ارائه محصوالت با سطح قیمت پایین تر را داشته باشد، کمک قابل توجهی به آنها خواهد کرد.  گاهی اوقات 
برندها باید تفکر آماری را کنار بگذارند. تالش برای کسب سود از طریق بازاریابی و تبلیغات تمام ماجرای کسب و کار نیست. حضور 
در کنار مشتریان برای اعتبار و آینده برندها اهمیت باالیی دارد. وظیفه هر برندی در شرایط کنونی حضور در کنار مشتریانش است. 
خوشبختانه حمایت عملی از مشتریان با راه های متنوعی قابل دستیابی است. ما در این میان فقط باید راهکار مناسب را پیدا کنیم. 
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