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کشورها چگونه می توانند از تشدید رکود در پاندمی کرونا جلوگیری کنند؟

اثربخشی سیاست های 
ضد رکود

فرصت امروز: جهان در معرض پاندمی کووید-19 قرار گرفته و تعطیلی بنگاه ها و قرنطینه پس از آن، بسیاری از اقتصادها را به 
سمت رکودی عمیق سوق داده است؛ رکودی که صدالبته نسبت به بحران مالی سال 2008 وخامت و عمق بیشتری دارد. در این 
میان، دولت ها و بانک های مرکزی در سراس��ر جهان برای مقابله با عواقب اقتصادی ناش��ی از گسترش بیماری کرونا، سیاست های 
مالی و پولی را به کار گرفته اند، اما س��وال این اس��ت که با رسیدن نرخ های بهره به پایین ترین سطح و بدهی های دولتی به باالترین 
سطح تاریخی خود در بین کشورها، اقتصادهای توسعه یافته چگونه می توانند خود را برای این چالش آماده کنند و به رکودهای آتی 
واکنش نشان دهند؟  صندوق بین المللی پول در پاسخ به این پرسش، چند پیشنهاد برای جلوگیری از تشدید رکود ارائه کرده است...

بیانیه رسمی »چارچوب هدف گذاری تورم« از سوی بانک مرکزی منتشر شد

هدف گذاری تورم 22درصدی
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موسسه »فیچ سلوشنز« از محدودیت کلیدی در سیاست گذاری چین گزارش داد

چالش رشد بدهی ها در اقتصاد پساکرونا

بررسی اولویت های استخدامی شرکت های بزرگ
تغییرات دنیای کسب و کار پس از بحران کرونا

طراحی لوگو به شیوه برندهای بزرگ
بازاریابی محتوایی با محوریت وبالگ نویسی

4 اقدام ضروری برای بازگشایی مجدد رستوران ها 
کمپین بازاریابی نایک همراه با واقعیت افزوده

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 توبیاس مورس جایگزین اندی پالمر
در استون مارتین خواهد شد

یادداشت
 سه گانه جامعه

 اقتصاد و دموکراسی

بح��ران کرونا ب��ه ی��ک بازبینی 
اساس��ی در نحوه حکوم��ت داری و 
عملکرد اقتصاد منجر ش��ده اس��ت 
که طب��ق نظریه متیو کاوانا اس��تاد 
دانشگاه جورج تاون، نوعی سه راهی 
را با ش��رایطی خ��اص پیش روی ما 
می گذارد: اینکه یک جامعه س��الم، 
یک اقتصاد س��الم و یک دموکراسی 
س��الم را به صورت هم زمان داش��ته 

باشیم، امکان ناپذیر است.
در ش��رایط کرونای��ِی کنونی، این 
سه راهی احتیاج به توضیح واضحات 
ن��دارد؛ اگر فرضا می خواهید خطوط 
هوایی، پروازهای شان را از سر بگیرند 
و رس��توران ها و تفریحگاه ها مملو از 
جمعیت باش��ند، بای��د بپذیرید که 
عده ای از مردم به کرونا مبتال خواهند 
ش��د و عده ای هم از میان آنها، جان 
خ��ود را از دس��ت خواهن��د داد. از 
س��وی دیگر، اگر تمام این فعالیت ها 
را تعطیل کنیم، نتایج فاجعه باری به 
دست می آید. مثال نرخ بیکاری بسیار 
باال می رود و ش��مار زیادی از کسب 
و کاره��ا مثل مغازه ه��ای کوچک و 
ارائه دهندگان خدمات مختلف بدون 
هیچ درآمدی تعطیل باقی می مانند. 
سمت س��وم ماجرا هم این است که 
از تکنولوژی های شناسایی، تشخیص 
چهره و دوربین ه��ای مختلف برای 

پیدا کردن مسیر حرکت 
2افراد مبتال و افرادی که...

چهار شنبه
7 خرداد
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فرصت امروز: جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم امروز با حضور رئیس جمهور برگزار می شود. 
آنط��ور که غالمرضا ن��وری، معاون اجرایی مجلس و رئیس س��تاد برگزاری آیین افتتاحیه 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی اعالم کرده، مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم صبح 
روز چهارش��نبه ب��ا تالوت قرآن کریم و با حضور 2۷۶ نماین��ده منتخب و با حضور رئیس 

جمهوری برگزار می شود.
معاون اجرایی مجلس درباره مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم گفت: افتتاحیه یازدهمین 
دوره مجلس با دوره های گذشته تفاوت خاصی دارد و این تفاوت ناشی از شرایط بهداشتی 
حاکم بر جامعه است؛ در دوره های قبل مراسم با حضور اعضای هیات دولت، مقامات لشکری 
و کشوری، استانداران، پیشوایان مذاهب و اقلیت های دینی، هنرمندان و فرهنگیان برگزار 
می ش��د که امسال  رعایت پروتکل های بهداش��تی ما را در دعوت از میهمانان متعارف این 
مراس��م محدود کرد. او در تش��ریح مراس��م افتتاحیه دوره یازدهم مجلس گفت: بخشی از 
برنامه ه��ا را باید طبق قانون پیش برویم؛ غیر از یک مورد که به دلیل ش��رایط بهداش��تی 
نمی توانی��م آن را اجرا کنیم، بقیه را طبق آیین نام��ه انجام خواهیم داد. بعد از تالوت قرآن 
گزارش مختصری از جلسه را ارائه خواهیم داد و بعد از استقرار هیات رئیسه سنی، گزارش 
وزیر کشور را خواهیم داشت. سپس رئیس جمهور سخن می گوید و در نهایت مراسم تحلیف 

و سوگند نمایندگان انجام خواهد شد.
رئیس ستاد برگزاری آیین افتتاحیه مجلس یازدهم اضافه کرد: تنها نکته که نتوانستیم 
در افتتاحیه آیین نامه داشته باشیم، حضور منتخبین بعد از تحلیف در حرم امام راحل بود. 
براساس هماهنگی هایی که به عمل آمد، این برنامه به فرصت مناسب دیگری موکول شد 
و به جای آن منتخبین در محوطه مجلس بر سر مزار شهدای گمنام حضور پیدا کرده و با 

آرمان های امام راحل و شهدای گرانقدر تجدید میثاق خواهند بست.
نوری درخصوص ترکیب هیات رئیس��ه س��نی نیز گفت: سیدرضا تقوی منتخب تهران 
رئیسه سنی و مصطفی میرسلیم نایب رئیس سنی خواهد بود؛ روح اهلل نجابت منتخب شیراز 
و محسن فتحی منتخب کردستان به عنوان جوان ترین دبیران اول و دوم در محل استقرار 

هیات رئیسه قرار می گیرند.
او همچنین درباره انجام تس��ت کرونا نمایندگان گفت: برگزاری جلسه چهارشنبه تحت 
پروتکل های س��تاد ملی مقابله با کرونا انجام می شود. هماهنگی ها انجام شده و نمایندگان 
منتخب در مکان های مشخص شده در تهران و شهرستان ها تست کرونا می دهند و ان شاءاهلل 

با تست منفی وارد مجلس می شوند.
اما با پایان فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و شروع به کار مجلس یازدهم، 
کارنامه مجلس دهم به موضوع گزارش اغلب رسانه ها در این روزها بدل شده است. در همین 
زمینه، ایسنا در گزارشی  ب�ه 22 روی�داد و حاشیه م�ه�م م�جل�س ده�م نگاهی کرده است. 
* فوت منتخب ناکام مجلس دهم و دو نماینده: در 18 اردیبهشت 9۵ و کمتر از یک ماه 
تا آغاز به کار مجلس دهم، محمدعلی حسین زاده منتخب ۳9 ساله مردم مراغه و عجب شیر 
که به همراه خانواده اش عازم تهران بود در یک س��انحه رانندگی در آزادراه قزوین- زنجان 
درگذشت. سه سرنشین دیگر این خودرو که از اعضای خانواده وی بودند هم در این حادثه 
مصدوم شدند. از میان نمایندگان مجلس دهم دو نفر دیگر هم در طول دوره نمایندگی شان 
فوت ش��دند؛ مرتضی صفاری نطنزی، نماینده مردم نطنز و بادرود در مجلس هم در تاریخ 
۵ تیر 98 پس از طی 10 روز بیماری س��خت ب��ه علت ابتال به بیماری مرتبط با پانکراس 
درگذشت. محمدنعیم امینی فرد نماینده مردم ایرانشهر در مجلس نیز 1۵ دی 98 در مسیر 

ایرانشهر به زاهدان در یک تصادف رانندگی درگذشت.
* ضرب و شتم یک خبرنگار در مجلس: در ۷ شهریور 9۵ نادر قاضی پور نماینده ارومیه، 
احسان بداغی خبرنگار مجلس روزنامه »ایران« را در راهروی پارلمان مورد ضرب و شتم قرار 
داد. این درگیری در پی پرسشی درباره تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین صورت گرفت 
که منجر به عصبانیت قاضی پور و در نهایت ضربه  او به خبرنگار شد. او بعدتر در تریبونی که 
از س��وی صداوسیما در اختیارش قرار گرفت در توجیه اقدام خود گفت که به او ظلم شده 
است. این موضوع در هیات نظارت بر نمایندگان مطرح و نهایتا اعالم شد که پرونده با رضایت 

خبرنگار روزنامه ایران مختومه ش��ده است. اگرچه احسان بداغی عنوان کرد که به صورت 
کتبی اعالم کرده قاضی پور باید از او عذرخواهی کند؛ کاری که انجام نشد.

* تجمع مقابل منزل محمود صادقی: در ۷ آذر 9۵ به دنبال مراجعه مامورین دادستانی 
به درب منزل محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس و تالش برای بازداشت وی، 
جمعی از فعاالن دانش��جویی، سیاس��ی و مردم برای س��اعاتی در مقابل منزل این نماینده 
مجلس تجمع کردند. این اقدام بعد از تذکر محمود صادقی در جلسه علنی مجلس درباره 
حساب های بانکی قوه قضائیه صورت گرفت؛ دادستانی تهران نیز وجود هشت فقره شکایت 
خصوصی علیه وی و س��ه فقره اعالم جرم عمومی را موجب صدور حکم جلب عنوان کرد. 
در نهایت حکم جلب این نماینده مجلس منتفی و مقرر شد موضوع مطابق قانون با اعالم به 

مجلس طبق نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شود.
* حمله داعش: در ساعت 10 و نیم صبح چهارشنبه 1۷ خرداد 9۶و در حالی که مجلس 
در میانه جلس��ه علنی خود بود اولین حمله داعش به خاک ایران در دو اقدام تروریس��تی 
جداگانه به ساختمان مجلس و حرم امام خمینی)ره( صورت گرفت. سه نفر از عوامل داعش 
با کالش��ینکف و اس��لحه کمری از ورودی مراجعات مردمی و با به رگبار بس��تن مراجعین 
مجلس امکان ورود به س��اختمان پارلمان را پیدا کردند، وارد س��اختمان هفت طبقه دفاتر 
مجلس شدند و در طبقه چهارم دفاتر نمایندگان مستقر شدند. عوامل داعش در میانه حمله 
خود با انتشار ویدئویی از دفاتر یکی از نمایندگان و حین به شهادت رساندن مسئول دفتر 
این نماینده مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. در طول این اتفاق جلسه علنی مجلس 
در حال برگزاری بود و وقفه ای در آن ایجاد نشد. این درگیری تروریستی حدود ساعت سه 
بعدازظهر با به هالکت رسیدن مهاجمان به پایان رسید. در این حادثه 1۳ نفر شهید و ۴۳ 

نفر مجروح شدند.
* ضرب و شتم مامور ناجا از سوی یک نماینده: حمداهلل کریمی نماینده مردم بیجار در 
9 مرداد 9۶ که به همراه وزیر راه عازم سنندج بود در فرودگاه مهرآباد با یک مامور راهنمایی 
و رانندگی درگیر شد. براساس گزارش پلیس، خودروی حامل این نماینده که بدون مجوز 
سعی در عبور از گیت مخصوص فرودگاه را داشت، از سوی مامور راهور متوقف شد اما راننده 
خ��ودرو اقدام به مداخله کرده و ش��خصا اقدام به باالب��ردن راهبند گیت مربوطه در حضور 
مأمور مس��تقر کرده و بدون توقف و توجه به دستور پلیس، به راه خود ادامه داده است. در 
پی بروز درگیری این نماینده مجلس دوبار به صورت مامور راهور سیلی زده و نهایتا وی با 
ضربه سر به صورت افسر راهور موجب آسیب وی از ناحیه بینی شد. این پرونده در هیات 
نظارت بر نمایندگان مطرح ش��د که در نهایت با عذرخواهی نماینده بیجار، مامور راهور از 

شکایت خود صرف نظر کرد.
* سلفی پرحاشیه نمایندگان با موگرینی: مراسم تحلیف حسن روحانی در دوره دوازدهم 
ریاست جمهوری )1۴ مرداد 9۶( حاشیه پررنگی برای نمایندگان مجلس دهم به جا گذاشت. 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به عنوان نماینده اتحادیه اروپا 
در مذاکرات هسته ای برجام حضور داشت از جمله مهمانان این مراسم بود. سلفی بعضی از 
نمایندگان مجلس ایران با موگرینی در جریان مراسم تحلیف-که تصاویر آن به سرعت در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد- واکنش های عمدتا منفی و موجی از انتقادات را نسبت به 
نمایندگان به خصوص نمایندگان لیست امید که بیشتر در این تصاویر به چشم می خوردند 
ب��ه دنبال داش��ت. فرج اهلل رجبی نماینده ش��یراز که از جمله حاض��ران در این تصاویر بود 
ضمن عذرخواهی از مردم در توضیحی گفت که این عکس در جوی غیررس��می و پس از 
پایان مراسم تحلیف گرفته شده و نمایندگان حاضر در محل از سر مطایبه مشغول گرفتن 

عکس بودند.
* رأی اعتماد حداکثری به کابینه دوازدهم: جلس��ه رأی اعتماد به 1۷ وزیر پیشنهادی 
حس��ن روحانی در 2۴ مرداد 9۶ برگزار شد و در نهایت تمامی وزرا به جز وزیر پیشنهادی 

نیرو)حبیب اهلل بی طرف( از مجلس رأی اعتماد گرفتند.
* گافی به اس��م دختر خوشگال: در 28 فروردین 9۷ در حالی که مذاکرات مجلس طبق 
معمول از رادیو پخش می شد،  مخاطبین رادیو جمله عجیب و نامتعارفی به گوش شان خورد: 

»به ما این دختر خوش��گل ها رو نش��ون بده.« این صدا بارها در فضای مجازی به اشتراک 
گذاشته شد و حدس و گمان های زیادی مطرح شد که چه کسی این جمله را گفته است. 
در نهایت حدس و گمان ها در مورد گوینده این صدا نهایتا از سوی مسعود پزشکیان نایب 
رئیس مجلس تایید شد و پزشکیان اعالم کرد که سخنان »علیرضا سلیمی« تقطیع شده و 

موضوع از اساس چیزی دیگری بوده است.
* آتش زدن برجام: در 19 اردیبهشت 9۷، یک روز بعد از اعالم خروج آمریکا از برجام، 
حجت االسالم ذوالنور عضو فراکسیون نمایندگان والیی به همراه تعدادی دیگر از نمایندگان 
همفکرش با حضور در جایگاه هیأت رئیس��ه و فریاد مرگ بر آمریکا، پرچم این کش��ور و 

برجام را آتش زدند.
* استیضاح علی ربیعی: هفدهم مردادماه 9۷ علی ربیعی وزیر کار وقت برای سومین بار 
در کمتر از یک س��ال با رأی مجلس اس��تیضاح و از این سمت برکنار شد. جلسه استیضاح 
علی ربیعی با حواشی زیادی روبه رو بود و طرفین استیضاح مطالبی را به یکدیگر نسبت دادند 
که بر محورهای استیضاح غلبه کرد. سه ماه بعد محمد شریعتمداری که در کسوت وزارت 
صنایع در معرض استیضاح مجلس بود از سمت خود استعفا داد و از سوی  حسن روحانی 
به عنوان وزیر پیش��نهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس  معرفی و موفق به 

کسب رأی اعتماد مجلس شد.
* استیضاح وزیر اقتصاد: در ۴ شهریور 9۷، یک سال پس از دوره وزارت مسعود کرباسیان 
نمایندگان رأی اعتماد خود را از او پس گرفتند و او را اس��تیضاح کردند. بیکاری، گرانی و 
افزایش قیمت دالر از جمله محورهای این اس��تیضاح بود. دو ماه بعد فرهاد دژپسند که از 
سوی حسن روحانی به عنوان گزینه وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شده بود به عنوان وزیر 

اقتصاد از مجلس رأی اعتماد گرفت.
* سوال از رئیس جمهوری: ۶ شهریور 9۷ حسن روحانی برای پاسخ به سوال نمایندگان 
در مجلس حاضر شد. البته تابوی سوال از رئیس جمهوری در مجلس نهم و در زمان ریاست 
جمهوری محمود احمدی نژاد شکسته شده بود. سوال 82 نماینده از رئیس جمهوری درباره  
ع��دم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کاال و ارز، اس��تمرار تحریم ه��ای بانکی، عدم اقدام 
شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش 
ش��تابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش خرید ارزش پول ملی مطرح شد. در نهایت تک تک 
سواالت به رأی مجلس گذاشته شد و مجلس از پاسخ های روحانی درباره »بیکاری«، »ارز«، 

»رکود« و »قاچاق« قانع نشد و سواالت به قوه قضائیه ارسال شد.
* اعالم جرم علیه دو نماینده به خاطر نطق: 1۳ شهریور 9۷، پروانه سلحشوری و غالمرضا 
حیدری در نطق میان دستور خود نکاتی جنجالی را مطرح کردند که واکنش های زیادی را 
به دنبال داشت. سلحشوری در نطق خود خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر سران 
جنبش س��بز شد، از ضرورت حذف نظارت استصوابی گفت و بر ضرورت برگزاری رفراندوم 
و نظرخواه��ی از م��ردم تاکید کرد. در پی  ایراد این نطق ه��ا 20 نماینده از هیات نظارت بر 
رفتار نمایندگان خواستند این نطق ها را مورد بررسی قرار دهد. البته هیأت نظارت بر رفتار 
نمایندگان این ش��کایت را بجا ندانس��ته و ایراد این نطق ها را در حیطه وظایف نمایندگی 
دانس��ت. ماجرای این دو نطق به همین جا ختم نشد و پنج ماه بعد اعالم شد که دادستان 
تهران علیه غالمرضا حیدری و پروانه سلحشوری به دلیل نطق میان دستور آنها اعالم جرم 

کرده است.
* فحاشی یک نماینده به مامور گمرک: در 2۶ آذر 9۷ ویدئویی از محمد باسط درازهی، 
نماینده س��راوان در فضای مجازی منتش��ر ش��د که در حال بگومگو با یک کارمند است و 
در واکنش به کارمندی که به او می گوید »ما از ش��ما دستور نمی گیریم«، می گوید »غلط 
می کنی از من دس��تور نمی گیری.« درازهی بع��دا در توضیحاتی گفت که برای مالقات با 
رئیس گمرک به این اداره رفته و معطل شده و همچنین در فیلم منتشره قسمت هایی که 
او مورد توهین قرار گرفته را حذف کرده اند. چند روز بعد این موضوع در جلس��ه غیرعلنی 
مجلس مطرح و فیلمی از این جلسه به بیرون درز کرد که درازهی به نمایندگان می گوید: 
»اگر من کوتاه بیایم فردا نوبت شماست. اگر وزیر استیضاح نشود و رئیس گمرک و کارمند 

هتاک عزل نشوند من همین امروز استعفایم را خواهم نوشت.« در این فیلم علی الریجانی 
می گوید: »باید مشخص شود کلیپ را چه کسی داده است. آقای دژپسند باید با این موضوع 
برخورد جدی کنند.« چند روز بعد خبری مبنی بر عذرخواهی وزیر اقتصاد از این نماینده 
مجلس منتشر شد، ولی دژپسند در توضیحی گفت: »من عذرخواهی نکرده ام و فقط گفتم 

که این موضوع بررسی می شود.«
* مجلس به رنگ س��پاه: در 20 فروردین 98 و در پی قرار دادن نام س��پاه پاسداران در 
فهرس��ت گروه های تروریستی از سوی آمریکا، رئیس مجلس و نمایندگان حاضر در جلسه 

علنی با لباس سپاه در جلسه علنی مجلس حضور یافتند.
* بازداش��ت دو نماین��ده مجلس: در ۳0 مرداد 98 محمد عزی��زی نماینده مردم ابهر و 
خرمدره و فریدون احمدی نماینده زنجان در ارتباط با پرونده ش��رکت خودروسازی سایپا 
بازداشت شدند. گفته می شد قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی برای این دو نماینده تعیین شده 
بود که آنها زمان الزم و توانایی تامین این میزان وثیقه را نداشتند و بر همین اساس قاضی 
حکم به انتقال آنها به زندان اوین تا زمان تامین وثیقه را داد. این دو نماینده سه روز بعد و 
پس از تودیع این وثیقه، تا تعیین تکلیف پرونده آزاد شدند. در روزهای پایانی مجلس دهم 
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم ۶1 ماه حبس تعزیری برای این دو نماینده مجلس به 

جرم معاونت در اخالل در نظام توزیع خودرو خبر داد.
* اس��تعفا از نمایندگی برای عضویت در ش��ورای نگهبان: در 2۵ تیر 98 در پی معرفی 
محمد دهقان نماینده اصولگرای چناران و طرقبه به عنوان گزینه حقوقدان شورای نگهبان 
از س��وی رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس با 2۳0 رأی )ش��امل جمعی از نمایندگان 
اصالح طلب مجلس( به او به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان رأی داد و بر همین اساس 

با استعفای او از نمایندگی موافقت کرد.
* موافقت مجلس با استعفای جاللی: 19 آبان 98، استعفای کاظم جاللی از نمایندگی 
مجلس برای تصدی سفارت ایران در مسکو به رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان با این 
اس��تعفا موافقت کردند. او نماینده مردم تهران، عضو کمیسیون امنیت ملی و رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس بود. او حدود یک ماه بعد به روسیه رفت و مسئولیت سفارت ایران در 

این کشور را برعهده گرفت.
* از بهارس��تان به پاستور: هشتم بهمن 98، استعفای داریوش اسماعیلی نماینده مردم 
سروس��تان در مجلس برای حضور در معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت به رأی مجلس گذاشته شد و مجلس با آن موافقت کرد.
* احضار پرحاش��یه سلحش��وری: در 12 بهم��ن 98، خبری مبنی بر بازداش��ت پروانه 
سلحشوری در رسانه های اصولگرا منتشر شد. او در پی احضاریه  دادسرای فرهنگ و رسانه 
به این دادس��را مراجعه کرده بود. سلحشوری در توضیحی در این باره گفت: »به اتهام نشر 
اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و 
با قرار التزام آزاد شدم.« او گفت که این شکایت به موضوع اظهارنظرها و موضع گیری هایش 
در راس��تای وظایف نمایندگی و دفاع از حقوق مردم ارتباط داشته و احضاریه  مغایر آزادی 
اظهارنظر نماینده در تمام امور کش��ور بوده است. انتشار چند توییت و برخی مصاحبه های 

پروانه سلحشوری به عنوان علت احضار عنوان شده بود.
* تعطیلی مجلس در سایه کرونا: در ششم اسفند 98 در پی شیوع ویروس کرونا در کشور 
و ابتالی تعدادی از نمایندگان به این ویروس، ستاد ملی مقابله با کرونا مخالفت صریح خود را 
با تشکیل جلسات علنی پارلمان اعالم کرد و مجلس برای ۴0 روز تعطیل و در این مدت سه 
جلسه مجلس به صورت مجازی برگزار شد. با تعطیلی جلسات علنی مجلس، علی الریجانی 
طی نامه ای به رهبر انقالب درخواست کرد که الیحه بودجه سال 99 به صورت اصل 8۵ در 
کمیسیون تلفیق بررسی و برای اعالم نظر به شورای نگهبان ارسال شود که این درخواست 

الریجانی با موافقت رهبر انقالب مواجه شد.
* محکومیت صادقی به 21 ماه حبس: در 29 اردیبهش��ت امسال و  در واپسین روزهای 
فعالیت مجلس دهم،  شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران رأی دادگاه بدوی مبنی بر 10 

میلیون جزای نقدی و 21 ماه حبس را برای محمود صادقی تأیید کرد.

نـگاهی بـه 22 رویـداد و حاشیه مـهـم مـجلـس دهـم

مجلس یازدهم امروز با حضور رئیس جمهور شروع به کار می کند

هارولد جیمز
 استاد تاریخ و امور بین الملل دانشگاه پرینستون



فرص��ت امروز: جه��ان در معرض پاندم��ی کووید-19 قرار گرفت��ه و تعطیلی 
بنگاه ها و قرنطینه پس از آن، بس��یاری از اقتصادها را به س��مت رکودی عمیق 
س��وق داده است؛ رکودی که صدالبته نسبت به بحران مالی سال 2008 وخامت 
و عمق بیشتری دارد. در این میان، دولت ها و بانک های مرکزی در سراسر جهان 
برای مقابله با عواقب اقتصادی ناش��ی از گس��ترش بیماری کرونا، سیاس��ت های 
مالی و پولی را به کار گرفته اند، اما س��وال این اس��ت که با رسیدن نرخ های بهره 
به پایین ترین س��طح و بدهی های دولتی به باالترین سطح تاریخی خود در بین 
کشورها، اقتصادهای توسعه یافته چگونه می توانند خود را برای این چالش آماده 

کنند و به رکودهای آتی واکنش نشان دهند؟ 
صندوق بین المللی پول در پاسخ به این پرسش، چند پیشنهاد برای جلوگیری 
از تشدید رکود ارائه کرده است. این صندوق در مطالعه خود که پیش از پاندمی 
کرونا انجام شده بود، نشان می دهد که چگونه اقتصادهای پیشرفته می توانند در 
برابر شوک های منفی محیطی مقاومت کنند. براساس بررسی صندوق بین المللی 
پول، محرک های مالی مبتنی بر قواعد )جایی که این محرک با وخیم تر ش��دن 
شاخص های اقتصادی به طور خودکار اعمال می شود( می تواند تا حدود زیادی در 
مقابله با رکود در چنین ش��رایطی موثر باشد. زمانی که نرخ های بهره نمی توانند 
کاهش بیش��تری پیدا کنن��د، اقتصاد با محرک مالی مبتنی بر قواعد نس��بت به 

زمانی که این محرک وجود ندارد، با احتمال رکود کمتری مواجه است.
* نقشی بزرگ تر برای سیاست مالی

با نرخ های بهره صفر یا نزدیک به صفر در اقتصادهای پیشرفته، زمینه ای برای 
کاهش بیش��تر نرخ بهره وجود ندارد. با این وج��ود، بانک های مرکزی همچنان 
ممکن اس��ت که ابزارهای سیاس��ت پولی غیرمتعارف مانند خرید دارایی )اوراق 
قرضه دولتی( در مقیاس بزرگ را بیشتر مورد استفاده قرار دهند تا حمایت های 
بیش��تری را ارائه کنند، اما اتکا به سیاس��ت پولی برای پاسخ به شوک ها ممکن 
است به تنهایی کافی نباشد و عالوه بر آن، پرسش هایی را در مورد اثرات جانبی 

ثبات مالی در آینده و خطرات مربوط به استقالل بانک مرکزی مطرح می کند.
ب��ا وجود نگرانی های مربوط به پایداری بدهی ها در طوالنی مدت، نیاز اس��ت 
که سیاس��ت پولی نقش پررنگ تری را ایفا کند. اعمال بیش��تر واکنش های مالی 

خ��ودکار در اقتصادهای پیش��رفته می تواند آنها را در برابر ش��وک های منفی در 
آین��ده مقاوم کند. اگر قواعد الزم برای اس��تفاده از محرک ه��ای مالی، پیش از 
وقوع شوک به خوبی تعیین و اعالم شود، آنها می توانند در راستای شکل دهی به 
انتظارات موثر باشند و ضمن کاهش نااطمینانی ها، در زمانی که یک شوک منفی 

وارد شد، تا حدودی آن را تعدیل کنند.
* موردی برای محرک مالی خودکارتر

مطالعات صندوق بین المللی پول نشان می دهد که اقدامات محرک مالی مبتنی 
بر قواعد )مانند پرداخت های انتقالی نقدی موقت به خانوارهای کم درآمد و با حجم 
نقدینگی محدود، در زمانی که نرخ بیکاری از یک آس��تانه مشخصی باالتر می رود( 
می تواند در مقابله با رکود ناش��ی از افت تقاضا بسیار موثر باشد. اگرچه این اقدامات 
محرک مالی، خودکار خواهند بود، اما کامال متفاوت با ثبات دهنده های خودکار سنتی 
عمل می کنند. در روش سنتی، پاسخ ها متناسب با شرایط هر مورد تعیین می شوند 
)ب��ه عنوان مثال، تخصیص بیمه بی��کاری در صورت اخراج و یا اعمال مالیات کمتر 
متناس��ب با سطح درآمد(. اما محرک های مالی مبتنی بر قواعد، زمانی که نرخ بهره 
در پایین ترین حد موثر خود قرار دارند )زمانی که نرخ بهره قابلیت کاهش بیشتر را 
نداش��ته باش��د( و تاخیر در اتخاذ سیاست مالی مصلحت بینانه طوالنی است، بسیار 
تاثیرگذار خواهد بود. عالوه بر این، استفاده از محرک مالی پس از بروز شوک تقاضا، 
به ویژه هنگامی که اقتصاد دارای منابع بالاس��تفاده و بیکار بوده و سیاست هم سازی 

پولی وجود دارد، قدرتمند است.
زمانی که تقاضا به طور ناگهانی کاهش می یابد، افت تولید و رش��د نسبت های 
بدهی در ش��رایطی که یک محرک مالی مبتنی بر قواعد برای حمایت از اقتصاد 
وجود دارد، کوچک تر است. در حقیقت، یافته های صندوق بین المللی پول نشان 
می دهد که وقتی محرک های مالی در چارچوب قواعد مرتبط اس��تفاده ش��وند، 
رکود اقتصادی می تواند تقریبا به همان اندازه مهار ش��ود که سیاست پولی قادر 

است با تمام توان عمل کند.
* وضعیت غیرمعمول شوک اقتصادی کرونا

ش��وک اقتصادی ناش��ی از پاندمی کووید-19 غیرمعمول است؛ از این نظر که 
ه��م بر عرضه و هم بر تقاضا اثرات منفی داش��ته اس��ت. اگرچ��ه طی این مدت 

ائتالفی در اراده سیاس��ی برای اقدام در برابر شوک فعلی، اتفاق افتاد، اما سرعت 
و عم��ق آن، طراح��ی و ارائه به موقع حمایت مالی اتخاذش��ده را پیچیده تر کرده 
اس��ت. تا زمانی که کارگران و بنگاه ها به دلیل اپیدمی فعال نیس��تند، اثرگذاری 
محرک مالی برای افزایش تولید، اندک و کوچک خواهد بود. با این وجود، حتی 
در این ش��رایط، یک محرک مال��ی مبتنی بر قواعد که از پیش اجرا ش��ده بود، 
به خصوص در قالب انتقاالت نقدی هدفمند، می توانست مفید باشد. این اقدامات 
می تواند بیمه درآمدی بیشتری را فراهم کند و شبکه تامین اجتماعی برای افراد 

آسیب پذیر را تقویت نماید.
براس��اس یافته های صندوق بین المللی پول توصیه می شود که سیاست گذاران 
باید سیاس��ت مالی خودکار قاعده مند را برای مقابله با شوک های منفی استفاده 
کنند تا از این طریق مقاومت اقتصاد در برابر شوک ها را تقویت کنند. به موازات 
آن، حت��ی اگر نرخ های بهره نتواند بیش��تر کاهش یابد، سیاس��ت پولی می تواند 
بدون تغییر بیش��تر نرخ بهره، از سایر روش ها از جمله تسهیل شرایط بازار مالی، 

از محرک مالی در دوران رکود حمایت کند.
این امر بدین معنا نیس��ت که سیاس��ت مالی صالح دیدی، کاربردی ندارد. در 
حقیقت، سیاس��ت مالی مصلحت بینانه که متناس��ب با ش��رایط خاص و ماهیت 
شوک های منفی )مانند ش��وک پاندمی( تدوین شده است، برای ارائه پشتیبانی 
ضدچرخه ای پرقدرت، ضروری هس��تند. با این وج��ود، آنها باید به موقع تصویب 

و به کار گرفته شوند.
* پاسخی چابک تر به رکودهای بعدی

با توجه به س��ابقه تاریخ��ی، معموال اجرای محرک های مال��ی صالح دیدی با 
تاخیر همراه اس��ت و در مقابل، تعدیل انتظارات از طریق تعیین قواعد عملیاتی 
الزم از قبل، تاثیرات مفیدی داش��ته اس��ت بنابراین در مجموع، ارجح اس��ت از 
پاس��خ های خودکار مالی بیش��تری برای رفع رکودهای اقتصادی استفاده شود. 
بررس��ی های صندوق بین المللی پول نیز نشان می دهد که اتخاذ اقدامات محرک 
مالی مبتنی بر قواعد می تواند بسیار موثر و به موقع باشد، به خصوص هنگامی که 
نرخ های بهره بانک مرکزی معادل یا نزدیک به پایین ترین حد موثر خود هستند 

و استفاده از سیاست پولی محدود است.

کشورها چگونه می توانند از تشدید رکود در پاندمی کرونا جلوگیری کنند؟

اثربخشی سیاست های ضد رکود

به دنبال پیش بینی روس��یه، قیمت نفت به باالی ۳۴ دالر هر بش��که 
رس��ید. حاال ممکن اس��ت اوایل ماه آینده پس از کاهش تولید تاریخی 

تولیدکنندگان نفت جهانی، دوباره تعادل برقرار شود. 
به گزارش بلومبرگ، روسیه یکی از اعضای اتحاد اوپک پالس؛ اتحادی 
که متعهد شده  روزانه تولیدش را 10 میلیون بشکه کاهش دهد، انتظار 
دارد که بازارها در ماه ژوئن و ژوئیه به تعادل برس��ند. الکس��اندر نواک، 
وزیر انرژی روس��یه گفت ک��ه محدودیت های جهان��ی تاکنون از آنچه 

توسط ائتالف توافق شده، فراتر رفته است.
معامالت آتی نیویورک نزدیک به 2.۷درصد باالتر از روز جمعه بسته 
شد. در ماه جاری پس از بازگشت تقاضا به دنبال کاهش محدودیت های 
رفت وآمد در برخی کش��ورها، قیمت نفت بیش از 80درصد رشد داشته 
است. این در حالی است که کاهش تولید باعث از بین رفتن مازاد نفت 

در بازار هم خواهد شد.
علی رغ��م انتظ��ارات مبنی ب��ر بهب��ود طوالنی و نامش��خص، آژانس 
بین المللی انرژی پیش بینی کرده اس��ت که مصرف نفت کمتر از قبل از 
شیوع ویروس کرونا خواهد بود. سال گذشته جهان تقریباً 100 میلیون 
بش��که در روز نفت مصرف کرد که برخی از کارشناس��ان معتقدند این 
میزان اوج تقاضا بوده اس��ت. فرضیه کارشناس��ان این اس��ت که شیوع 
کرونا باعث تغییر در ش��یوه زندگی، کار در خانه و کاهش مسافرت های 

خارجی خواهد شد.
ویل س��انگچی ی��ان، تحلیلگ��ر VI Investment می گوید: بازارها 
ش��اهد کاهش اثرات تولید در کنار کاهش ذخایر هس��تند، درحالی که 
اقتص��اد جهانی در مس��یر بهبودی قرار گرفته اس��ت، اما هنوز هم عدم 
وج��ود درمان بیماری و همچنین احتمال وجود موج دوم عفونت وجود 

دارد و باید احتیاط کرد.
نفت خام وس��ت تگزاس اینترمدیت برای تحویل ماه ژوئیه روز جمعه 
در ب��ورس کاالی نیویورک با افزایش 90 س��نتی به ۳۴.1۵ دالر در هر 
بش��که رس��ید. نفت خام برنت هم برای تس��ویه ماه ژوئیه بعد از صعود 
1.1درص��دی و قیمت ۳۵.۵۳ دالری روز دوش��نبه، در روز سه ش��نبه 
1.2درصد دیگر هم رش��د ک��رد و به قیمت ۳۵.9۶ دالر در هر بش��که 

معامله شد.
نواک روز دوش��نبه اعالم ک��رد که تولیدکنندگان در سراس��ر جهان 
تاکن��ون 1۴ تا 1۵ میلیون بش��که از تولید را کاهش داده اند. براس��اس 
گزارش RIA Novosti، روس��یه م��ازاد جهانی فعلی را رقمی میان ۷ 

میلیون تا 12 میلیون بشکه در روز می بیند.
موجودی ه��ای نف��ت خ��ام ایاالت متح��ده در مرک��ز ذخیره س��ازی 
ایاالت متحده، کوش��ینگ، به بیش��ترین رکورد کاهش در هفته منتهی 
به پانزدهم ماه مه  رس��یده است. کاوشگران شیل تعداد دکل های فعال 
نفت را به مدت 10 هفته کاهش دادند و اکنون به پایین ترین س��طح از 

سال 2009 رسیده است.
از سوی دیگر، بهبود وست تگزاس اینترمدیت از پایین صفر به باالی 
۳0 دالر موج��ی از خوش بین��ی را در بازار به وجود آورده و باعث صعود 
س��هام انرژی شده است اما این شور و اش��تیاق منعکس کننده وضعیت 
واقعی صنعت نفت آمریکا نیس��ت. ش��رکت های حفاری ش��یل آمریکا 
حت��ی با وجود اینکه قیمت های نفت اکنون دو برابر ش��ده اند، همچنان 
غیرس��ودآور باق��ی مانده اند و با قیمت ۳0 دالر هر بش��که نفت وس��ت 

تگزاس اینترمدیت، همچنان ضررده هستند.
طب��ق گ��زارش ش��رکت Evercore ISI و وال اس��تریت ژورن��ال، 
اقتصادهای ضعیف این شرکت ها به دوران پیش از شیوع پاندمی جهانی 
و رکود بازار برمی گردد. به عنوان مثال ش��رکت های بزرگ حفاری نفت 
ش��یل آمریکا در یک دهه گذش��ته مجموعا 1.18 تریلیون دالر هزینه 
کردن��د اما تنه��ا 819 میلیارد دالر نقدینگی از فعالیت های ش��ان تولید 
کردند. به عبارت دیگر ش��رکت های حفاری نفت طی مدت 10 س��ال با 
بیش از ۳۵0 میلیارد دالر ش��کاف در بازگش��ت رقم هزینه شده روبه رو 
شدند در حالی که هر بشکه نفت در این مدت ۵0 دالر یا باالتر معامله 

شد.
در فاصل��ه س��ال 201۵ ت��ا 2019 بیش از 200 ش��رکت نفت و گاز 
آمریکای ش��مالی متقاضی حمایت در برابر ورشکس��تگی ش��دند. روند 
ورشکس��تگی در س��ال گذشته که س��رمایه گذاران دیگر روی خوش به 
این صنعت نش��ان ندادند، تس��ریع شد و این وضعیت مربوط به پیش از 

پاندمی ویروس کرونا بود.
در قیمت ۳0 دالر نفت این روند ادامه خواهد یافت. براس��اس گزارش 
ش��رکت ریس��تاد انرژی، حدود ۷۳ ش��رکت تولید و اکتشاف در آمریکا 
ممکن اس��ت در صورت مان��دن قیمت نفت در ۳0 دالر امس��ال اعالم 
ورشکس��تگی کنن��د. ح��دود 1۷0 ش��رکت دیگر هم در س��ال 2021 
ورشکسته خواهند ش��د. اگر نفت دوباره به پایین ۳0 دالر سقوط کند، 

شمار ورشکستگی ها از این هم باالتر خواهد رفت.
بودی کالرک، وکیل شرکت »هاینس اند بون« به روزنامه فایننشیال 

تایم��ز گفت: تص��ور نمی کنم نف��ت ۳0 دالری بتواند تع��داد زیادی از 
این تولیدکنندگان را که در ش��رایط اضط��راری قرار دارند، نجات دهد. 

ورشکستگی های بیشتری در راه است.
طبق آمار ش��رکت تحقیقاتی ریستاد انرژی، در سه ماهه نخست سال 
میالدی جاری ۳9 ش��رکت نفت شیل مس��تقل در آمریکا مجموعا 2۶ 
میلیارد دالر ضرر کردند. در س��ه ماهه دوم اوضاع وخیم تر از س��ه ماهه 
اول خواهد بود زیرا سقوط قیمت نفت در اواخر سه ماهه اول روی داد.
وخامت وضعیت در آمار دکل های حفاری نفت منعکس ش��ده است. 
هفته گذشته شمار دکل های حفاری 21 حلقه کاهش پیدا کرد که 1۳ 
حلقه مربوط به منطقه پرمیان بود. شمار دکل های حفاری اکنون بیش 

از ۶۵درصد کاهش نسبت به مارس نشان می دهد.
تولید نفت آمریکا در اواس��ط ماه مه به 11.۵ میلیون بش��که در روز 
کاه��ش پیدا ک��رد اما دن برویت، وزی��ر انرژی آمریکا ب��رآورد کرد که 

تعطیلی تولید به 2.2 میلیون بشکه در روز بالغ شده است.
به گفته بیورن تونهاگن، مدیر بازارهای نفت در شرکت ریستاد انرژی، 
بخشی از این تولید متوقف شده ممکن است احیا شود. اکثر تولیدی که 
قرار بود متوقف شود، متوقف شده و تولیدکنندگان اکنون منتظر روزی 

هستند که بتوانند بخشی از این تولید را احیا کنند.
اما کاهش ش��دید حفاری باعث کاهش تولید می ش��ود. طبق گزارش 
بلومب��رگ، اگ��ر روند حفاری کامال متوقف ش��ود، تولید نفت آمریکا در 
مناطق بزرگ ش��یل بیش از یک س��وم کاهش پیدا کرده و به پایین ۵ 
میلیون بشکه در روز می رسد. البته حفاری به طور کامل متوقف نخواهد 

شد اما این تحلیل روند سریع افول شیل را نشان داده است.
این مش��کلی بوده که از ابتدای ش��کل گیری شیل وجود داشته است. 
بر هیچ کس پوش��یده نیست که چاه های شیل پس از تولید باالی اولیه 
به س��رعت افت می کنن��د و در نتیجه برای باال نگه داش��تن تولید باید 
حف��اری به همان میزان ادامه پیدا کند. ه��ر درآمدی که از تولید نفت 
به دس��ت می آید برای حفاری چاه بعدی مورد اس��تفاده قرار گیرد. به 
عبارت دیگر س��ود عظیمی ک��ه از آن صحبت می ش��ود در اکثر موارد 

سرابی بیش نیست.
براساس گزارش اویل پرایس، منتقدان این صنعت سال هاست درباره 
این مش��کالت صحبت کرده اند، اما پاندمی کووید 19، فروپاشی تقاضا، 
قیمت های اندک نفت و فلج شدن صنعت نفت شیل این مشکالت را به 

شکل روشن تری بارز کرد.

بازارها امیدوار شده اند اما احتیاط شرط عقل است

نفت به باالی 34 دالر رسید

یادداشت

سه گانه جامعه، اقتصاد و دموکراسی

بحران کرونا به یک بازبینی اساسی در نحوه حکومت داری و عملکرد اقتصاد 
منجر ش��ده اس��ت که طبق نظریه متیو کاوانا استاد دانشگاه جورج تاون، نوعی 
س��ه راهی را با ش��رایطی خاص پیش روی ما می گذارد: اینکه یک جامعه سالم، 
یک اقتصاد س��الم و یک دموکراسی س��الم را به صورت هم زمان داشته باشیم، 

امکان ناپذیر است.
در ش��رایط کرونایِی کنونی، این س��ه راهی احتیاج به توضیح واضحات ندارد؛ 
اگر فرضا می خواهید خطوط هوایی، پروازهای شان را از سر بگیرند و رستوران ها 
و تفریحگاه ها مملو از جمعیت باشند، باید بپذیرید که عده ای از مردم به کرونا 
مبتال خواهند ش��د و عده ای هم از میان آنها، جان خود را از دست خواهند داد. 
از سوی دیگر، اگر تمام این فعالیت ها را تعطیل کنیم، نتایج فاجعه باری به دست 
می آید. مثال نرخ بیکاری بسیار باال می رود و شمار زیادی از کسب و کارها مثل 
مغازه های کوچک و ارائه دهندگان خدمات مختلف بدون هیچ درآمدی تعطیل 
باقی می مانند. س��مت سوم ماجرا هم این است که از تکنولوژی های شناسایی، 
تشخیص چهره و دوربین های مختلف برای پیدا کردن مسیر حرکت افراد مبتال 
و اف��رادی که در نزدیکی آنها در مکان های عمومی حضور داش��ته اند و مثال در 
اتوبوس کنار آنها نشسته اند، استفاده کنیم تا جلوی شیوع بیشتر کرونا را بگیریم.

در حالت اول، س��المت جامعه را از دس��ت می دهیم. در حالت دوم سالمت 
اقتصاد را قربانی می کنیم و در حالت سوم، سالمت دموکراسی و حریم خصوصی 
را زیر پا می گذاریم. آیا معنی اش این است که اگر می خواهیم دموکراسی داشته 
باشیم باید بین اقتصاد سالم و جامعه سالم یکی را انتخاب کنیم؟ در حالت های 

دیگر هم باز به همین سه راهی برخورد می کنیم.
این سه راهی ها یا تثلیث های ناممکن برای صاحب نظران در عرصه اقتصاد خرد 
اصال چیز جدیدی نیست. مثال دانی رادریک از دانشگاه هاروارد، این سه راهی را 
در ارتباط با مس��ئله جهانی شدن بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که 
سه عنصر دموکراسی، حاکمیت ملی و ادغام در اقتصاد جهانی هرگز نمی توانند 
هم زمان با هم حاضر باشند و فقط هم زمانی دو تا از آنها امکان پذیر است. البته 
این ایده، مخالفت های زیادی به همراه دارد که اساس شان بر این است که عناصر 
س��ه راهی ها هرگز به صورت مطلق وجود ندارند، چراکه این امر اصال امکان پذیر 
نیست. مثال چیزی تحت عنوان حرکت کامال آزاد سرمایه به صورت مطلق وجود 
ندارد یا جهانی ش��دن به صورت مطلق امکان پذیر نیست، چون همواره دولت ها 

امتیازاتی را برای فضای محلی و داخلی کشور در نظر می گیرند.
در م��ورد بح��ران کرونا ه��م نکات جالبی را می توان بررس��ی ک��رد. یکی از 
واضح ترین نکته ها این است که ارائه اطالعات جمع آوری شده در مورد بیماری و 
اشتراک آن با سایر کشورها و همین طور واکنش فکرشده و هماهنگ در قبال آن 
اهمیت زیادی دارد. دنبال  کردن افراد مسافری که ناقل بیماری بوده اند، براساس 
هنجارهای حریم خصوصی ش��اید اقدامی غیرمتعارف باش��د، اما در زمانه کرونا 
امری مفید محس��وب می شود که می تواند جلوی ابتالی افراد بیشتر به بیماری 
را بگیرد؛ این یعنی بحث حفظ حریم خصوصی افراد و خودمختاری کشورها از 

حالت مطلق خارج می شود.
همچنی��ن در بحث تبعات اقتصادی پاندمی کرونا می توان گفت که ش��وک 
کوتاه مدت��ی که این ویروس به اقتصادهای جهان وارد کرده اس��ت می تواند به 
فرصت های جدیدی منتهی شود. مثال حوزه ویزیت پزشک به صورت مجازی و 
نسخه  گرفتن به صورت آنالین را در نظر بگیرید. شکی نیست که حتی در صورت 
پایان پاندمی کرونا هم این بخش می تواند از فرصت های جدید برای ش��کوفایی 
اس��تفاده کند. این شاید اولین باری باش��د که ظرفیت های رابطه بخش تجویز 
آنالین دارو با تکنولوژی های پیشرفته با این گستردگی خودش را نشان داده و 
مردم هم پیش داوری های قبلی شان در این خصوص را کنار گذاشته اند و حاضرند 

برای حل مشکالت خود از این امکان بهره ببرند.
براساس تعریفی که از بحران ها موجود است، همواره در مواجهه با آنها، انتخاب 
و گزینه ای وجود دارد. مثال کشوری مثل کره جنوبی در مواجهه با شمار فزاینده 
افراد مبتال به ویروس کرونا، انتخاب هایی انجام داد که به نوعی مدیریت درست 
بحران تلقی شد و نمونه های موفق دیگری هم در این عرصه وجود دارد. واکنش 
م��ا یا حکومت های مان به بحران و انتخابی که انجام می دهیم، ممکن اس��ت از 
روی کوته بینی و هراس باش��د یا نتایج ویرانگر بزرگی به دنبال داشته باشد، اما 
در مقابل، ممکن اس��ت رادیکال، نوآورانه و سازنده هم تلقی شود؛ این یعنی هر 
بحرانی و واکنش های خالقانه نس��بت به آن، می تواند پویایی و پایداری بیشتِر 

جامعه را در آینده به همراه داشته باشد.

دفتر توسعه سازمان ملل اعالم کرد
افت شاخص توسعه انسانی پس از 30 سال بر 

اثر کرونا
دفتر توس��عه س��ازمان ملل، کرونا را یک بحران ضدتوس��عه ای خواند. به 
گزارش ایس��نا، در شرایطی که رش��د اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان 
تحت تاثیر پیامدهای ش��یوع کرونا قرار گرفته، دفتر توس��عه س��ازمان ملل 
کرون��ا را بحران��ی ضدتوس��عه ای خوانده اس��ت که می توان��د باعث کاهش 
ش��اخص توسعه انسانی جهان پس از ۳0 س��ال افزایش متوالی شود. عالوه 
بر ش��اخص توسعه انسانی، انتظار می رود شاخص های آموزشی، بهداشتی و 
اس��تانداردهای زندگی نیز در س��طح جهان در مقایسه با سال قبل کاهش 
پیدا کنند. این دفتر پیش بینی کرده اس��ت س��رانه درآم��د جهانی تا پایان 
امسال با کاهش ۴درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود. پیش از این نیز 
بانک جهانی هشدار داده بود بحران کرونا می تواند باعث سقوط ۶0 میلیون 

نفر از جمعیت جهان به ورطه فقر مطلق شود.  
دفتر توس��عه س��ازمان ملل با اس��تناد به گزارش برنامه جهانی غذا اعالم 
کرده اس��ت 2۶۵ میلیون نفر در سراسر جهان با مشکالتی در تامین غذایی 
خود مواجه و اقتصاد جهانی نیز به دلیل شیوع کرونا در سال جاری متحمل 

خسارت 10 تریلیون دالری خواهد شد.  
آخیم اش��تاینر، مدیر دفتر توس��عه س��ازمان ملل در همین رابطه گفت: 
همه گی��ری کرون��ا بر روی چهره جهان زخم های بس��یار عمیقی را بر جای 
خواهد گذاش��ت و بدون وجود حمایت منس��جم از طرف جامعه جهانی، با 
ریس��ک معکوس شدن روند توس��عه مواجهیم که حداقل در طول دو دهه 
اخیر س��ابقه نداشته اس��ت. حتی اگر جان انسان ها حفظ شود، ریسک های 
ناش��ی از کرونا می توانند فرصت های رش��د و توس��عه زیادی را نابود کنند. 
در این ش��رایط تنها کش��ورهای فقیر آس��یب نخواهند دید و کش��ورهای 

توسعه یافته نیز در معرض یک خطر کامال جدی هستند.  
اش��تاینر در ادامه گف��ت: جهان بحران ه��ای بزرگی نظی��ر رکود بزرگ 
2009 را پش��ت سر گذاش��ته اس��ت، اما بحران کرونا با بحران های قبل از 
خود تفاوت های زیادی دارد و با توجه به خس��ارت های وارده به بخش های 

آموزش، سالمت و درآمد کشورها، بازی عوض شده است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: پس از بحران مالی س��ال 2008 می��الدی بود که چین، بخش 
بزرگی از رش��د اقتصاد جهانی را به خود اختص��اص داد و به یک قدرت نوظهور 
اقتصادی تبدیل ش��د، اما حاال با شیوع کرونا، این روند رشد در سرزمین اژدهای 
زرد مختل ش��ده اس��ت، چنانچه پکن روز جمعه گذشته اعالم کرد که نمی تواند 
هدف رش��د اقتصادی امس��ال خود را محقق کند که نش��انه ای از بازخورد منفی 
کرونا در دومین قدرت اقتصادی جهان اس��ت. چین اهداف رش��د اقتصادی خود 
را برای س��ال های آینده تعیین کرده و این در حالی اس��ت که پکن سال گذشته 
میزان رش��د را در محدوده ۶ تا ۶.۵درصد هدف گ��ذاری کرد، اما تولید ناخالص 
داخلی به اندازه ۶.1درصد رش��د کرد که کمترین س��رعت رش��د در ۳0 س��ال 

گذشته بوده است.
بار بدهی تأمین مالی دولت های محلی چین

در همین حال، موسس��ه »فیچ سلوشنز« یا همان »بیزنس مانیتور« سابق در 
جری��ان پایش بازارهای نوظهور به پیش بینی متغیرهای اقتصادی چین پرداخته 
و با اس��تناد به آمارهای رس��می و غیررس��می از میزان بده��ی دولت چین، بار 
بدهی تأمین مالی دولت های محلی را یک محدودیت کلیدی در سیاست گذاری 
پکن قلمداد کرده اس��ت که می تواند به سیاست های انقباضی در بحران اخیر در 

مقایسه با بحران 2008 منجر شود.
در این گزارش آمده که با توجه به س��طح ب��االی بدهی های دولتی در چین، 
پکن علی رغم کندی رش��د اقتصادی، از انج��ام هزینه های مالی کالن خودداری 
خواهد کرد. همچنین دسترسی های ترجیحی به اعتبارات واسط های تأمین مالی 
دولت های محلی، خطر حذف بازیگران بخش خصوصی به دلیل کمبود اعتبارات 
)برون رانی( را به دنبال دارد و بهره های کمتری که به اعتبارات دولتی اختصاص 

داده می شود، خطر فزاینده سرمایه گذاری های غیربهینه را تقویت می کند.
به عقیده کارشناس��ان مؤسسه فیچ، بعید اس��ت چین هزینه های مالی کالنی 
در مقیاس��ی مش��ابه آنچه در خالل بحران مالی جهانی مش��اهده شد، را معرفی 
کند؛ اگرچه برخی از اقدامات محرک اقتصادی در س��طوح موارد س��ال 2018 و 
2019 محتمل اس��ت. چین با بدهی معادل 2۵۷.۳درصد تولید ناخالص داخلی 
تا س��ه ماهه س��وم س��ال 2019، در حال حاضر نیز نس��بت به اکثر اقتصاد های 
دیگر منطقه دارای بدهی بس��یار باالیی اس��ت. علی  رغم رقم نسبتا پایین بدهی 
دولتی معادل ۵2.۵درصدی تولید ناخالص داخلی، خاطرنشان می کنیم این رقم 
صرفاً ش��امل بدهی دولت مرکزی و بدهی آش��کار دولت های محلی می ش��ود و 
در بر گیرنده اوراق قرضه غیر رس��می دولت های محلی که به واس��طه واس��ط های 
تأمین مالی دولت های محلی منتشر شده، نیست. یک الیحه مالی کالن، افزایش 
بدهی دولت را بازهم بیش��تر می کند و پای��داری بدهی میان مدت و دراز مدت را 
با خطر مواجه می س��ازد. پکن هنوز هیچ بس��ته محرک قابل توجهی اعالم نکرده 
اس��ت، که از نظر ما، نمایانگ��ر نگرانی های این دولت درخصوص س��طوح باالی 
بدهی ها از میان س��ایر مالحظ��ات نظیر تورم باال و خطر بالق��وه برای بازار های 

مالی است.
افزایش بدهی دولتی به  واسطه بسته محرک

در ادامه گزارش فیچ سلوشنز که از سوی مرکز پژوهش های اتاق ایران ترجمه 
شده، آمده است: علی رغم اینکه میزان بدهی های دولت چین در مقایسه با سایر 
اقتصاد ه��ای منطقه در حال حاضر منطقی به نظر می رس��د، پیش بینی ما بر آن 
اس��ت که یک بسته محرک، مشابه بس��ته دوران بحران مالی جهانی، بدهی های 
دول��ت را حد اقل به میزان 1۵درصد و به ب��االی ۶0درصد تولید ناخالص داخلی 

افزای��ش خواهد داد. پکن در مواجهه با بحران مالی جهانی در خالل س��ال های 
2009-2008 یک بس��ته محرک ۴ تریلیون یوان��ی )12.۵درصد تولید ناخالص 
داخلی سال 2008( معرفی کرد که طی 2۷ ماه )سه ماهه چهارم سال 2008 تا 
س��ه ماهه چهارم س��ال 2010( به اجرا گذاشته شد. طی این دوره، بدهی دولتی 
از 2۷.1درصد در پایان سال 2008 به ۳۳.۷درصد در پایان سال 2010 افزایش 

یافت.
به عالوه، بار بدهی دولت چین بیش��تر از آنچه در ظاهر به نظر می رس��د است، 
چراکه رقم گزارش  ش��ده، وام های دریافتی دولت محلی را از واس��ط های تأمین 
مالی دولت های محلی، خارج از ترازنامه، که تحت بدهی های شرکتی طبقه بندی 
می شوند، در نظر نگرفته است. اکثر این واسط های تأمین مالی دولت های محلی 
به وجود آمده اند تا دولت محلی بتواند سقف استقراض تعیین  شده دولت مرکزی 
را دور بزند و اهداف توس��عه ای، نظیر پروژه های عمرانی زیرس��اخت حمل ونقل 

ریلی و جاده ای را تأمین مالی کند.
براس��اس داده های ویند، تراز واس��ط های تأمین مالی دولت های محلی که در 
اختیار عموم قرار گرفته اس��ت، تا پایان مارس 2020 معادل 9.۴ تریلیون یوان 
)9.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی س��ال 2019( اس��ت که بیش از ۴0درصد 
بدهی معوق دولت محلی )22.۶ تریلیون یوان، 22.8درصد تولید ناخالص داخلی 
س��ال 2019 تا پایان ماه مارس( اس��ت. این ارقام نمایانگر این اس��ت که بدهی 
دول��ت عمومی می تواند طبق تخمین ما بیش از ۶0درصد تولید ناخالص داخلی 

از سه ماهه سوم سال 2019 باشد.
علی رغ��م تالش های پکن جهت محدودس��ازی ضمانت آش��کار دولت محلی 
درخصوص اوراق قرضه واس��ط تأمین مالی دولت های محلی، به باور ما چنانچه 
ای��ن واس��ط ها در بازپرداخت بدهی های خود دچار مش��کل ش��وند، پکن به دو 
دلیل مداخله خواهد کرد؛ دلیل اول اینکه پیوند مس��تحکم میان این واسط ها و 
دولت های محلی، بیانگر این اس��ت که تأخیر یا شکس��ت واسط های تأمین مالی 
دولت ه��ای محلی درخصوص عمل ب��ه تعهدات بازپرداخت، احتم��االً به اعتماد 
س��رمایه گذاران به دولت و اقتصاد آسیب خواهد زد، مسئله ای که پکن، خصوصاً 
در مواقع رکود اقتصادی که تعداد بیش��تری از واسط های تأمین مالی دولت های 
محل��ی در اجرای تعهدات بازپرداختی به مش��کل خواهند خورد، مایل اس��ت از 

آن اجتناب ورزد.
دلی��ل دوم اینک��ه شکس��ت در بازپرداخ��ت بدهی ه��ای تعهد  ش��ده، هزینه 
اس��تقراض های بعدی را برای این واس��ط ها افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه 
واس��ط های تأمین مالی دولت های محلی یک راه آس��ان برای جمع آوری بودجه 
بدون افزایش س��قف اس��تقراض برای دولت های محلی به شمار می رود، احتماالً 
پک��ن بخواهد این کان��ال تأمین مالی را ب��رای پروژه های زیربنای��ی باز بگذارد؛ 
تعداد مطلق واس��ط های تأمین مالی دولت های محلی که علنی ش��ده اس��ت و 
اس��تمرار افزایش اوراق قرضه منتشر شده برای واسط های تأمین مالی دولت های 
محلی طی دو س��ال گذش��ته، در بحبوحه کندش��دن رش��د اقتصادی، علی رغم 
محدودیت های ظاهراً س��خت گیرانه تر بر انتش��ار اوراق قرضه واس��ط های تأمین 

مالی دولت های محلی از سال 201۴، گواهی بر این مدعا است.
احتمال گسترش بدهی دولت های محلی چین

با توجه به بهره های تش��ویقی که واس��ط های تأمین مال��ی دولت های محلی 
در ازای انتش��ار اوراق قرضه دریافت می کنند، ما در مؤسس��ه فیچ انتظار داریم 
کم��اکان طی فصول آینده بر میزان بدهی معوق واس��ط تأمین مالی دولت های 

محلی افزوده ش��ود. اگرچه انتش��ار این اوراق، آهس��ته تر از آنچه در بحران مالی 
جهانی اتفاق افتاد پیش خواهد رفت، افزایش بدهی واسط تأمین مالی دولت های 
محلی، پیروی دولت از سیاس��ت خودش مبن��ی بر عدم ضمانت این قبیل اوراق 

مربوط به بعد از سال 201۶ را دشوار می سازد.
در اقدام��ی ک��ه احتماالً ب��ا هدف حص��ول اطمینان از نقدینگی واس��ط های 
تأمین مالی دولت های محلی ص��ورت پذیرفت، مقامات به تدریج محدودیت های 
واسط های تأمین مالی دولت های محلی را کاهش دادند، از جمله: لغو قانونی که 
واس��ط های تأمین مالی دولت های محلی را که بیش از نیمی از درآمدش��ان را از 

منابع دولتی کسب می کردند، از انتشار اوراق قرضه جدید، منع می کرد.
در واقع، طبق گزارش سی ان بی س��ی در سوم مارس، در اتفاقی حاکی از اینکه 
بازار ه��ای اوراق قرضه چی��ن ادعای دولت را باور ندارند که اوراق قرضه واس��ط 
تأمین مالی دولت های محلی از این به بعد توس��ط ضمانت های دولت پشتیبانی 
نمی ش��ود، س��ود تعدادی از اوراق قرضه واس��ط تأمین مال��ی دولت های محلی 
که اخیراً در ماه فوریه منتش��ر ش��ده بودند، کاهش یافت؛ از جمله: واس��ط هایی 
ب��ا باالتری��ن رتبه ها که به طور متوس��ط از بیش از ۴0 نقطه پای��ه تخفیف بهره 
می بردند. پکن به س��هم خود پش��تیبانی از تعدادی از واس��ط ها را تمدید کرده 
اس��ت، مثاًل طبق همان گزارش از سی ان بی س��ی، گروه س��رمایه گذاری صنعتی 
ننیانگ مس��تقر در هنان، ۵00 میلیون یوان تس��هیالت از بانک سیاستی دولت، 

بانک توسعه چین دریافت کرد.
به باور تحلیلگران موسس��ه فیچ، این تلقی که اوراق قرضه واس��ط تأمین مالی 
دولت ه��ای محلی به طور ضمنی توس��ط دولت پش��تیبانی می ش��ود، با توجه به 
ترجیح س��رمایه گذار برای ایمنی قابل تصور درخص��وص این دارایی ها به ویژه در 
ش��رایط اقتصادی چالش برانگیز ناش��ی از همه گیری کووید 19، عواقب ناگواری 
را برای تخصیص س��رمایه به دنبال دارد. ای��ن امر موجب حذف بازیگران بخش 
خصوصی به دلیل کمبود اعتبار می ش��ود و احتماالً تأثیری منفی بر فشار دولت 
روی نیرو ه��ای بازار برای نقش آفرینی هرچه بیش��تر در اقتصاد خواهد داش��ت. 
دسترس��ی ترجیحی بخش دولتِی معموالً کم بازده تر به اعتبارات، عالوه بر خطر 
افزایش س��رمایه گذاری های غیربهینه به دلیل بهره های کمتری که ش��امل حال 
واس��ط های تأمین مالی دولت های محلی می گردد، کماکان برای رشد اقتصادی 

حتی در میان مدت و دراز مدت عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت.
تغییرات ساختاری دلیل افزایش چالش ها

اگرچ��ه تحلیلگران موسس��ه فیچ معتقد هس��تند که همچن��ان به نظر حجم 
بدهی ه��ای چی��ن در حال حاضر قابل کنترل اس��ت، اما درعین ح��ال ناپایداری 
افزایش چش��مگیر بدهی ه��ا در میان مدت تا دراز مدت را خاطرنش��ان می کنیم. 
چین قبال روند کاهش��ی ساختاری را تجربه کرده است که احتماالً ادامه خواهد 
داش��ت و نش��ان دهنده افزایش دش��واری بازپرداخت بدهی های تعهد شده طی 

سال های پیش رو است.
ع��الوه ب��ر این، ن��رخ پس انداز مل��ی از قبل رو ب��ه کاهش بوده اس��ت، که از 
۶۴.۴درصد در سال 2010 به ۶1.۴درصد در سال 2018 رسیده است و هم زمان 
ک��ه چین اقتصاد خود را به س��مت مصرف باز می گردان��د، کماکان با روند نزولی 
مواج��ه خواهد بود که می تواند هزینه تس��ویه بدهی های دولتی را گزاف تر کند. 
پس انداز ه��ای داخلی، منبع اصلی تأمین بودجه بدهی های دولت بوده اس��ت و 
عدم توانایی در تس��ویه این بدهی ها، می تواند چین را اجباراً به س��وی بدهی های 

خارجی سوق دهد.

موسسه »فیچ سلوشنز« از محدودیت کلیدی در سیاست گذاری چین گزارش داد

چالش رشد بدهی ها در اقتصاد پساکرونا
مسکن

چرا الیحه مالیات بر عایدی به مجلس نرسید؟
متهم ردیف اول گرانی مسکن

اگرچه ثبات نسبی قیمت مسکن در سال گذشته فرصت خوبی برای 
برقراری مالیات بر عایدی بود، اما برای تبدیل این بازار سرمایه ای به یک 
بازار مصرفی گامی برداشته نشد و مسکن، آبستن صعود قیمت باقی ماند.

به گزارش مهر، در حالی که قیمت مس��کن ب��ار دیگر روند صعودی 
در پی گرفته، اما تنها برنامه دولت به جای حل ریش��ه ای و اساسی این 
مشکل، تزریق ُمس��ِکن های موضعی با استفاده از تمرکز بر روی اجرای 
برنامه اقدام ملی مس��کن است. متأسفانه رشد لجام گسیخته نقدینگی 
در دولت یازدهم و دوازدهم از یک س��و و کم کاری در برقراری ابزارهای 
مالیاتی جهت تبدیل بازار مس��کن از حالت سرمایه ای به حالت مصرفی 
موجب رش��د چند برابری قیمت مسکن طی سال های اخیر شده است 
به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بس��یاری از 

دهک های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل شده است.
در این بین، طرح ملی مس��کن اگرچه اقدامی مناس��ب برای افزایش 
عرضه مس��کن به بازار است اما معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، قرار نیست نهادی اجرایی 
و عملیاتی برای ساخت و ساز باشد بلکه اصلی ترین وظیفه این معاونت، 
برنامه ریزی برای کنترل بازار اس��ت؛ بازاری که سال هاست به حال خود 
رها شده و نهایتا به طرح اقدام ملی تولید مسکن برای ساخت ۴00 هزار 

واحد مسکونی منجر شده است.
وقتی خرید مسکن برای خانواده ها رؤیا می شود

از سوی دیگر در گزارش اردیبهشت دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرس��ازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به 
رقم باورنکردنی متری 1۷ میلیون تومان در تهران رسیده که از افزایش 
یک و نیم میلیون تومانی در هر متر مربع نس��بت به فروردین امس��ال 

حکایت دارد.
افزایش عجیبی که نشان دهنده ورود دوباره نقدینگی به این بازار است 
و مسکن را مأمنی برای حفظ ارزش خود برگزیده است؛ اتفاقی که ناشی 
از سرمایه ای بودن مسکن و رقابت مضر میان سرمایه گذاران برای افزایش 
روزافزون قیمت ها و تبدیل شدن خرید خانه برای مصرف کنندگان واقعی 
به رؤیاست. به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تنها راه نجات بازار 
مسکن از این وضعیت و دور ماندن از سرمایه ای شدن این کاال، تصویب 

و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن است.
در این زمینه، افش��ین پروین پور، عضو اس��بق ش��ورای عالی مسکن 
می گوید: دو ابزار مالیاتی در دنیا توانس��ته مسکن را از سرمایه ای شدن 
نجات داده و آن را به عنوان کاالیی مصرفی در اختیار خانواده ها قرار داده 
است: یکی مالیات بر عایدی مسکن که سبب می شود تا دست دالالن از 
این بازار کوتاه شده و از محل افزایش قیمت مسکن و معامالت متعدد که 
منجر به اسکان نمی شود، جلوگیری می کند و دیگری مالیات بر خانه های 
خالی که از فریز شدن واحدهای مسکونی و احتکار آنها جلوگیری کرده و 

مالک را مجبور به عرضه واحدهای مسکونی اش به بازار می کند.
همچنین نگاهی به بازار مس��کن در سه س��ال اخیر نشان می دهد از 
نیمه دوم سال 9۶ رشد قیمت مسکن آغاز شد، اما این افزایش در سال 
9۷ سرعت وحشتناکی به خود گرفت و قیمت مسکن از ۵ و نیم میلیون 
تومان در فروردین 9۷ به 11میلیون تومان در اسفند همان سال منتهی 

شد.
در سال 98 اما سرعت این رشد به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها 
و بی اثر بودن رقم تس��هیالت مسکن، کمتر شد و روند قیمت مسکن تا 
ابتدای زمستان سال گذشته تقریباً ثابت بود، اما با افزایش رقم تسهیالت 
مسکن در زمستان سال گذشته، بار دیگر قیمت ها سیر صعودی به خود 
گرفت و نهایتاً به متوسط قیمت 1۷ میلیون تومانی در اردیبهشت امسال 

منتهی شد.
بررس��ی سیر صعودی قیمت مسکن نشان می دهد که دولت در سال 
گذشته که متوسط نرخ ماهانه، ثابت و حتی در چند ماه تابستان، منفی 
بود، فرصت مناس��بی برای تصویب مالیات بر عایدی مس��کن و ارسال 

الیحه به مجلس داشت که متأسفانه این فرصت را از دست داد.
البته مالیات بر عایدی مس��کن می توانست در مجلس نهم به تصویب 
برس��د؛ طرحی که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه و تصویب 
ک��رده بودند و قرار بود در صحن علنی به تصویب برس��د. حتی کلیات 
آن هم در مجلس به تصویب رس��ید، اما با ارسال نامه ای از سوی عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی به رئیس مجلس، جزییات این طرح در 
صحن علنی بررس��ی نشد و بار دیگر به کمیسیون اقتصادی بازگردانده 

شد. 
در س��ال 9۷ نیز همزمان با آغاز روند افزایشی قیمت مسکن، اعضای 
کمیس��یون بار دیگر خواهان به جریان افتادن این طرح ش��دند؛ این بار 
فرهاد دژپس��ند به موضوع ورود کرده و به بهانه نهایی ش��دن الیحه ای 
م��وازی با ط��رح مالیات بر عایدی، اجازه بررس��ی آن در صحن علنی را 
نداد، اما این الیحه که نامش را اصالح قانون جامع مالیاتی گذاشته بودند، 
علی رغم وعده های متعدد مس��ئوالن وزارت اقتصاد، هیچ گاه به مجلس 
نیامد و این کوتاهی سبب شد تا مسکن همچنان کارکرد سرمایه ای خود 
را جهت جذب س��یل نقدینگی به خود حفظ کند و آبستن صعودهای 

نجومی قیمت باقی بماند.
افزایش ساخت و ساز تأثیری در کاهش قیمت دارد؟

این در حالی اس��ت که اخیراً رئیس جمهور به وزیر راه و شهرس��ازی 
درخصوص تکمیل طرح اقدام ملی مسکن تأکید کرده تا سریع تر به پیش 
برود؛ به نظر می رسد دولت برای کنترل بازار مسکن همه تخم مرغ های 
خود را در س��بد س��مت عرضه مس��کن و اجرای طرح اقدام ملی چیده 
باش��د. غافل از آنکه به اذعان کارشناسان اقتصادی، مشکل بازار مسکن 
بیش از آنکه کمبود در س��مت عرضه باشد، ناشی از رشد لجام گسیخته 
نقدینگی و کارکرد س��رمایه ای بازار مسکن است. افزایش عرضه مسکن 
به بازار اگرچه موجب تس��هیل نسبی دسترسی مصرف کنندگان واقعی 
به مسکن می ش��ود، اما تأثیر چندانی در رشد غیرمعمول قیمت ندارد. 
از س��وی دیگر تجربه نش��ان می دهد که تقویت سمت تقاضا با استفاده 
از افزایش تسهیالت نیز فایده ای ندارد. افزایش عرضه نیز صرفاً می تواند 
برای مدت محدودی از سرمایه ای تر شدن مسکن های موجود بکاهد، اما 

نمی تواند آن را به کاالی مصرفی تبدیل کند.
اما علی رغم همه فرصت های از دس��ت رفته، دولت در ابتدای فعالیت 
مجلس تازه نفس یازدهم می تواند با ارائه الیحه مالیات بر عایدی سرمایه، 
هم مشکل هجوم نقدینگی س��رگردان به بازار مسکن یا دیگر بازارهای 
موازی مانند خودرو و سکه را حل کرده و از افزایش قیمت آن جلوگیری 
کند و هم این نقدینگی را به بازار س��رمایه منتقل کند؛ به خصوص که 
در ماه های اخیر، بازار سرمایه ثابت کرده که می تواند محل مناسبی برای 

جذب نقدینگی سرگردان باشد.
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بررس��ی روند پرداخت بیمه بیکاری طی سال های 9۶ تا 98 نشان می دهد که 
تعداد مقرری بگیران جدید در این مدت روند افزایشی داشته است.

به گزارش ایس��نا، بررس��ی بیمه بیکاری و افراد بهره مند از این مزیت، یکی از 
مواردی اس��ت که می تواند در تحلیل بازار کار کشورها مفید واقع شود. در حال 
حاض��ر رویکرد جهانی در این خصوص کاهش تع��داد مقرری بگیران با تاکید بر 
حفظ اش��تغال اس��ت چراکه افزایش این امر می تواند بیانگر مشکالت اقتصادی 

کارگاه ها و تعطیلی آنها باشد.
گ��زارش مرکز آمار و اطالع��ات راهبردی وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
از بررس��ی مقرری بگی��ران جدید طی س��ال های 1۳98-1۳9۶ روند افزایش��ی 
این تغییرات را نش��ان می دهد به نحوی که میزان تغییرات س��ال 98 نسبت به 
س��ال قبل از آن، 1.8درصد بوده است. براس��اس این گزارش در حالی که تعداد 
مقرری بگی��ران جدید بیمه بیکاری در س��ال 1۳9۷، 2۵9 هزار و 28۶ نفر بوده 

است، این میزان در سال 1۳98 به 2۶۳ هزار و 829 نفر رسیده است.

همچنین در س��ال 1۳9۷ برای 18 هزار و 112 نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری 
فرصت اش��تغال جدید فراهم ش��ده که این میزان در سال گذشته به 22 هزار و 
۴۴۵ اش��تغال جدید افزایش یافته اس��ت. تعداد افرادی که مقرری بیمه بیکاری 
آنها در س��ال 98 قطع ش��ده بیش از 2۴1 هزار و ۵۷0 نفر بوده که از این تعداد 
قطع مقرری 22 هزار و ۴۴۵ نفر به دلیل اشتغال جدید و 219 هزار و 12۶ نفر 

به دالیل دیگر صورت گرفته است.
ام��ا مالک پرداخت مقرری بیمه بیکاری چیس��ت؟ براس��اس قانون، پرداخت 
مقرری بیمه بیکاری به کس��انی صورت می گیرد که به طور غیرارادی و به علت 
حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و مواردی همچون کرونا بیکار 
ش��ده باشند. مطابق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، افراد بیکارشده موظفند حداکثر 
ظرف ۳0 روز مراتب بیکاری خود را به ادارات کار اس��تان محل س��کونت اعالم 
کنند. مجردین حداقل شش ماه و حداکثر ۳۶ ماه و کارگران متأهل حداقل 12 
ماه و حداکثر ۵0 ماه با داش��تن س��ابقه پرداخت حق بیمه می توانند از حمایت 

اجتماعی بیمه بیکاری برخوردار شوند.
همچنی��ن کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری اس��تفاده می کنند، در صورت 
اش��تغال مجدد، مقرری بیمه بیکاری آنان قطع می شود. چنانچه مدت پرداخت 
بیمه بیکاری تمام ش��ود یا اینکه فرد به کار جدیدی مش��غول شود یا در صورت 
پیدا ش��دن کار تخصصی اش از قبول آن خودداری کند، همچنین اینکه مشمول 
دریافت مس��تمری بازنشس��تگی و از کارافتادگی کلی ش��ود، دیگر نمی تواند از 

مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.
گفتنی است در حال حاضر بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی 
بنگاه، از کار بیکار ش��وند با تایید ش��ورای عالی کار تحت پوش��ش بیمه بیکاری 
ق��رار می گیرند؛ همچنین هرگونه تغییر یا بازس��ازی خط��وط تولید، جابه جایی 
کارگاه یا ماشین  آالت به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید جزو تغییر 
س��اختاری تلقی ش��ده و با تایید ش��ورای عالی کار، کارگران تحت پوشش بیمه 

بیکاری قرار می گیرند.

آمارهای وزارت کار نشان می دهد

افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در 3 سال گذشته

چهار شنبه
7 خرداد 1399

شماره 1550



نیازی به مراجعه حضوری برای ثبت سفارش نیست
فروش غیرحضوری سهام عدالت در بانک پاسارگاد

امکان ثبت س��فارش فروش سهام عدالت به  صورت غیرحضوری از طریق 
سایت بانک  پاسارگاد فراهم خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، مش��تریانی که در س��امانه سهام 
عدالت روش مس��تقیم را برای مدیریت س��هام خود انتخاب و ش��ماره شبای 
بانک  پاسارگاد را به منظور عملیات بانکی اعالم کرده اند، این امکان را خواهند 
داش��ت که از طریق سایت این بانک به نشانی https://www.bpi.ir، نسبت 
به ثبت درخواست فروش سهام عدالت اقدام کنند. به این ترتیب کلیه  امور 
مربوط به دریافت ثبت س��فارش متقاضیان فروش س��هام عدالت، به صورت 

غیرحضوری و از طریق درگاه این بانک انجام خواهد شد.
این اقدام در راس��تای کاهش تعامالت اجتماعی برای جلوگیری از شیوع 
بیشتر ویروس کرونا و همچنین رفاه حال مشتریان و تسهیل در انجام امور 

بانکی آنها صورت گرفته  است.
گفتنی است جزییات بیش��تر درخصوص زمان آغاز و نحوه  ثبت سفارش 
به زودی از طریق سایت و کانال های ارتباطی بانک در شبکه های اجتماعی 
اعالم خواهد ش��د. مرکز مش��اوره و اطالع رسانی بانک  پاس��ارگاد به شماره  
https:// در س��ایت این بانک به آدرس CRM  تماس 82890 و س��امانه

www.bpi.ir/crm آماده  ارائه  اطالعات بیشتر به مشتریان هستند.

سیاست های بودجه ای مانع تحقق تورم هدف گذاری شده
به سوی بانک مرکزی مستقل

بان��ک مرکزی تورم 22درصدی را برای س��ال ج��اری هدف گذاری کرده 
اس��ت، اما سوال این اس��ت که با توجه به واقعیت های اقتصادی ایران، این 

نرخ تورم تا چه اندازه قابل تحقق است؟
در پاسخ به این سوال، هادی حق شناس با اشاره به عوامل موثر در تحقق 
هدف گذاری تورم می گوید: نخستین عامل موثر در تحقق تورم هدف گذاری 
شده اس��تقالل بانک مرکزی اس��ت. اگر بانک مرکزی از استقالل کامل در 
تصمیم گیری درباره سیاست های پولی برخوردار باشد، به طور حتم می تواند 
به تورم موردنظر برسد. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، در همه جای دنیا 
تالش برای استقالل بانک مرکزی و کاهش اثرپذیری آن از انتخاب دولت ها 
به دلیل نقش مهم این نهاد در بازار پولی است. بانک های مرکزی به عنوان 
متولی سیاس��ت های پولی و بازار پول شناخته می ش��وند و ابزارهای تحقق 
اهداف تورمی را در اختیار دارند بنابراین استقالل بانک مرکزی در کشور ما 
کلید تحقق تورم هدف گذاری ش��ده است. او با تاکید بر اینکه سیاست های 
بودجه ای مانع تحقق تورم هدف گذاری ش��ده است، ادامه داد: سیاست های 
مالی، بودجه ای و ارزی در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی 
تعیین می ش��ود. بخش��ی از سیاس��ت های کلی هم مجلس شورای اسالمی 
تصویب و ابالغ می کند. بانک مرکزی در کش��ور م��ا اختیاراتی برای تحقق 
اهداف مختلف از جمله تورم هدف گذاری ش��ده دارد و اگر سیاست نهادهای 
باالدستی یا دستگاه های موازی مانعی برای سیاست های پولی بانک مرکزی 
نتراشد، تورم 22درصد دست یافتنی است و این حرکت بانک مرکزی به نفع 
اقتصاد ملی اس��ت. به گفته حق شناس، یکی از بزرگ ترین مشکالت اقتصاد 
ایران پیش بینی ناپذیری ش��اخص های مختلف اقتصادی است. نرخ بیکاری، 
رش��د سرمایه گذاری نرخ رش��د نقدینگی از ش��اخص های کلیدی است که 
می تواند به هدایت س��رمایه کمک کند اما وقتی این شاخص ها مبهم است، 
چطور باید از مردم انتظار داش��ت که سرمایه های ش��ان را در مسیر تولید به 

حرکت بیندازند. 
او ب��ا بیان اینکه حرکت بانک مرکزی ب��رای هدف گذاری تورم 20درصد 
به نفع اقتصاد کش��ور اس��ت و به کمک فضای کس��ب وکار می آید، گفت: 
امیدواریم تالش برای کنترل تورم در س��ال های آینده هم ادامه پیدا کند و 

سیاست های بودجه ای مانع تحقق اهداف بانک مرکزی نشود.

بانک مرکزی اعالم کرد
تمدید رایگان کارت های بانکی منقضی شده

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت تمدید کارت های بانکی 
منقضی ش��ده مشتریان نیازمند حضور در ش��عب بانک عامل و احراز هویت 
بوده که در راستای سهولت برای یک سال به صورت رایگان تمدید می شوند.
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، داود محمدبیگی با اش��اره به نحوه 
تمدید کارت های بانکی گفت: مطابق با قوانین و دس��تورالعمل جدید بانک 
مرکزی، تمدید کارت بانکی در تمامی بانک های کش��ور با توجه به ضرورت 
صرفه جویی و استفاده صحیح از منابع از جمله جسم کارت که هزینه باالیی 
را برای ش��بکه بانکی به دنبال دارد، تمدید کارت در ش��عب به صورت پنج 
ساله و با کارمزد تعریف شده صورت می گیرد، به بانک ها اعالم شده مشتری 
می تواند در صورت سالمت فیزیک کارت، یکسال به تاریخ انقضا کارت بدون 
اینکه کارت نیاز به تغییر داش��ته باش��د و به صورت رایگان از طریق شعب 
بیفزای��د؛ تاری��خ انقضا کارت های بانکی بهمن و اس��فند 98 و فروردین 99 
که تا پایان اردیبهش��ت تمدید شده بود، به اتمام رسیده و مشتریان باید از 

طریق شعبه با احراز هویت کارت بانکی خود را تمدید کنند.
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در اس��فندماه س��ال گذش��ته در 
راس��تای رعایت نکات بهداش��تی به منظور مقابله با ش��یوع ویروس کرونا، 
ب��ه ش��بکه بانکی کش��ور اعالم کرد ت��ا ش��هروندان با اس��تفاده از ظرفیت 
خدمات غیرحض��وری و بانکداری الکترونیک، خدم��ات بانکداری موردنیاز 
خ��ود را دریافت کنند و برای س��المت خود و کارمندان سیس��تم بانکی از 
مراجعه غیرضرور به ش��عب بانک خ��ودداری کنند. بانک مرکزی تمهیداتی 
از جمله افزایش س��قف انتقال وجه کارت به کارت از طریق ابزار خودپرداز 
و کیوس��ک از ۳ میلی��ون تومان ب��ه 10 میلیون تومان در هر ش��بانه روز، 
افزایش س��قف انتقال وجه از طریق اپلیکیش��ن پرداخت سازان از یک به ۳ 
میلیون تومان، افزایش سقف برداشت نقدی از خودپردازها از 200 به ۵00 
ه��زار توم��ان، افزایش تالش ناموفق رمز دوم به پن��ج مرتبه و تمدید تاریخ 
انقضای کارت های بانکی بدون نیاز به مراجعه مش��تری به مدت س��ه ماه را 
نیز به منظور کاهش مراجعه به شعب بانکی و افزایش استفاده از سامانه های 
الکترونیکی در س��امانه های نظام بانکی و پرداخت ایجاد کرد تا ش��هروندان 
بتوانند ب��ا بهره گیری از خدمات بانکداری الکترونیک در هر س��اعت از 2۴ 
س��اعت ش��بانه روز و در تمامی روزهای هفته، دغدغه مراجعه به ش��عبه را 
نداش��ته باش��ند و همین اقدام باعث کاهش چشمگیر مراجعه شهروندان به 
ش��عب شد. از س��وی دیگر، بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف مجاز انتقال 
وج��ه کارت به کارت، تمدید کارت های بانکی و س��قف برداش��ت نقدی از 
خودپردازها را از اول خردادماه س��ال جاری ب��ه حالت عادی بازگرداند و بر 
همین اساس نیز سقف انتقال وجه به شرایط قبل از کرونا بازگشت و تمدید 

کارت های بانکی نیز نیازمند احراز هویت حضوری است.

بانکنامه

فرصت امروز: همان طور که رئیس کل بانک مرکزی دو روز قبل وعده 
داده بود، بیانیه رس��می »چارچوب هدف گذاری تورم« منتش��ر شد و 
بان��ک مرک��زی در این بیانیه، هدف نرخ تورم خ��ود را برای بازه زمانی 
یک ساله، 22درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرد.

عبدالناصر همتی روز دوش��نبه در یادداش��تی اینس��تاگرامی درباره 
هدف گذاری تورم نوش��ته بود: »روز سه شنبه بیانیه رسمی »چارچوب 
هدف گذاری تورم« از س��وی بانک مرکزی منتش��ر خواهد شد. در این 
رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاس��ت گذاری، قطب نمای سیاست گذاری 
پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف گذاری شده می باشد 
و برای رفع انحراف ایجادش��ده، بانک مرکزی، نرخ س��ود سیاستی و یا 
داالن نرخ س��ود را تعدیل نموده و با اس��تفاده از عملیات بازار باز، نرخ 

جاری و مؤثر در بازار پول را تنظیم می کند.«
بان��ک مرکزی اما در حالی هدف گ��ذاری نرخ تورم را 22درصد اعالم 
کرده است که سازمان برنامه و بودجه چند هفته پیش، تورم سال 99 
را ۳۴درصد پیش بینی ک��رده بود، که اختالف 12درصدی با چارچوب 
هدف گذاری تورمی بانک مرکزی دارد. به گفته سازمان برنامه و بودجه، 
»در ص��ورت اجرای سیاس��ت های اعطای تس��هیالت ۷۵ هزار میلیارد 
تومان��ی به حمای��ت از بنگاه های صنعتی و خانوارهای متأثر از ش��یوع 
کرونا، تش��دید کسری بودجه به دالیل مختلف ازجمله رکود اقتصادی، 
امهال مالیاتی و افزایش نقدینگی سیال ناشی از رشد سهم حساب های 
جاری در ش��بکه بانکی، نرخ تورم سال 1۳99 حدود ۳۴درصد برآورد 

می شود.«
حاال بانک مرکزی در بیانیه »چارچوب هدف گذاری تورم«، از س��ابقه 
ت��ورم دو رقمی در اقتصاد ایران یاد کرده و به اتفاقات رخ داده در چند 
س��ال گذش��ته، از خروج آمریکا از برجام گرفته تا مس��ئله تحریم ها و 
التهاب بازار ارز اش��اره کرده اس��ت. در متن بیانی��ه بانک مرکزی آمده 
اس��ت: »اقتصاد ایران از آغاز دهه 1۳۵0 دس��تخوش بی ثباتی بوده که 
نش��انه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین 
حال این بی ثباتی، کاهش متوس��ط رش��د اقتصادی را به همراه داشته 
است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، 
ام��ا کاهش پایدار تورم رخ نداده اس��ت. بدون تردی��د، تداوم وضعیت 
یادش��ده انعکاس��ی از انواع ناترازی ها به ویژه کس��ری بودجه آشکار و 
پنهان دولت بوده که در رش��د های باالی نقدینگی و نامتناسب با رشد 
بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ های 
تورم مزمن و باال به ویژه در شرایط بروز شوک های برون زا بوده است. 
به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه 
ایران از نیمه دوم س��ال 1۳9۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه 
ش��د. انتظ��ارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متأث��ر از پیش بینی عامالن 
اقتصادی درخصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کش��ور تقویت شد 
و هم زمان با حمله س��فته بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم 
نیز وارد روند افزایش��ی ش��د و آثار ناش��ی از انباش��ت نقدینگی زمینه 
ب��روز یافت. ع��الوه بر آن، به دالیل مختلف��ی از جمله کاهش صادرات 
نفت، کاهش مبادالت مالی و بانکی بین المللی و مش��کالت پیش آمده 
در زمین��ه واردات مواد اولیه و کاالهای واس��طه ای، فعالیت های بخش 

حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.  
بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاست گذاری پولی و مشکالت 
ش��دید نظام بانکی، تالش ک��رد تا از طریق محدود س��ازی زمینه های 
س��فته بازی و پولش��ویی و همچنین کنترل عوامل مح��رک انتظارات 
تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه  سیاست گذاری کشور فراهم کند 
تا از طریق بهبود مدیریت سیاس��ت های تجاری و مالی، فش��ار تحریم 
حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینه ساز تغییر 
مس��یر اقتصاد از بهار س��ال 1۳98 بود که نتیجه آن تا قبل از ش��یوع 
ویروس کرونا در شکل بهبود شاخص های اقتصاد کالن مانند نرخ تورم، 
رشد بخش غیر نفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی و 
مواردی از این دست نمایان شد. بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر 
رو به بهبود تداوم می یافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع 
این ویروس، پایش فعالیت های اقتصادی حاکی از آن اس��ت که اقتصاد 
کش��ور در حال عبور از ش��وک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-19 
است و روند فعالیت های اقتصادی و صادرات غیر نفتی از بهبود مناسبی 
برخوردار ش��ده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادل تر شده 

اس��ت. بررس��ی وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی کشور در چارچوب 
فروض و سناریوهای واقع بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال 
جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاس��ت های متخذه، 
رش��د نقدینگی به نحو مناس��ب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش 

خارجی تقویت می شود.
در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار الزم برای کنترل تورم، توانایی 
بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گس��ترش 
ابزار مدیریت بازار پول، عمیق تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد 
و تغییر نحوه نگاه به سیاس��ت مالی و تامین کس��ری بودجه، فضا برای 
تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم ش��ده اس��ت. تشدید 
تحریم های یک جانبه آمریکا -که از ابتدای انقالب در اش��کال مختلف 
بروز یافته است-  مشکالت تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایان تر ساخته 
است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی 

در سیاست گذاری ها را فراهم کرده است.
در این راس��تا، دولت ضمن پیگیری متنوع س��ازی درآمدها و کاهش 
هزینه ها زمینه انتش��ار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی 
هموارس��ازی بودج��ه را فراه��م آورده اس��ت. بانک مرک��زی نیز با به 
کارگیری گس��تره وسیعی از ابزارها، سیاس��ت ارزی کشور را به سمت 
تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساس��ی کش��ور و تکیه بر کارکرد 
بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده 
اس��ت. همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانک ها را نیز تغییر داده و 
همراه با تاکی��د و نظارت بر عملکرد بانک ها و اصالح ترازنامه، عملیات 
بازار باز را به عنوان س��ازوکار اصلی تعام��ل با بانک ها در قالب خرید و 
فروش اوراق بهادار دولتی و سایر دارایی های بانک ها تعریف کرده است. 
هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به 
انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت 

این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار می آید.
اکنون بانک مرکزی بس��تر هدف گذاری تورم را با استفاده از عملیات 
بازار باز و هدف گذاری میانی نرخ س��ود بازار بین بانکی به شکل تعیین 
نرخ س��ود سیاستی، داالن نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت 
با بانک ه��ا، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و س��پرده  گذاری بانک ها 
نزد بانک مرکزی فراهم کرده اس��ت ت��ا در همراهی با تقویت نظارت و 

اقدامات احتیاطی کالن، حلقه آخر اقدامات ثبات س��از خود با تاکید بر 
دس��تیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق ش��کاف 

تولید را آغاز کند.
کام��ل ش��دن چرخه کنترل ت��ورم در فضای سیاس��ت گذاری اخیر، 
مس��تلزم اعالم نرخ تورم هدف و تش��ریح فرآیندهای الزم برای تحقق 
این هدف اس��ت. چارچوب هدف گذاری تورم یک ابزار برای جهت دهی 
به سیاس��ت های پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطب نمای 
سیاس��ت گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از »هدف تعیین شده« است 
و ب��رای تنظی��م هر انحراف معن��ادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ س��ود 
سیاس��تی را تغییر داده و با اس��تفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و 
موث��ر در ب��ازار پول را تنظیم خواهد کرد. خری��د و فروش اوراق بهادار 
دولت، تغییر س��قف و کف داالن نرخ س��ود و تغییر نرخ سود سیاستی 
ابزاره��ای بانک مرک��زی در این چارچوب سیاس��ت گذاری به ش��مار 
می آیند. فعاالن اقتصادی، بانک ها و مردم نیز به تحلیل ها و نیز عملکرد 
حراج اوراق و نرخ های س��ود دسترسی داش��ته و مسیر سیاست گذاری 

بانک مرکزی برای آنها کاماًل قابل پیش بینی خواهد بود.
ب��ا توجه به سیاس��ت ها و اقدامات اتخاذش��ده و همچنین باتوجه به 
وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که 
در چارچوب فروض و س��ناریوهای واقع بینانه، نرخ تورم در سال جاری 
به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف 
نرخ تورم خود را 22درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین 
می کند ک��ه با توجه به کاهش قیمت  های جهانی، حجم اوراق در حال 
انتشار، وضعیت ترازنامه بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری و نرخ های 
س��ود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دس��تیابی است. 
هرچند با توجه به نرخ های س��ود، سیاس��ت پولی همچنان انبس��اطی 
باقی می ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای 
طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی 
خود را حفظ خواهد کرد و متناس��ب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی 

خود را در میان مدت به سمت نرخ های پایین تر بازنگری خواهد کرد.
در پایان یادآور می شود، بانک مرکزی، در راستای گسترش شفافیت 
سیاست گذاری، به صورت ماهانه تحوالت بازار پول و نرخ تورم و حرکت 

سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.«

بیانیه رسمی »چارچوب هدف گذاری تورم« از سوی بانک مرکزی منتشر شد

هدف گذاری تورم 22درصدی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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طرح آینده داران 

شاخص بورس 33 هزار واحد دیگر ریخت
سایه سنگین سهام عدالت بر معامالت بورس

ش��اخص کل بازار س��رمایه در ادامه روند نزولی خود در روزهای گذشته 
۳۳ ه��زار واحد دیگر ه��م ریزش کرد. به نظر می رس��د معامالت بورس در 
این روزها بیش��تر تحت تاثیر آزادسازی س��هام عدالت قرار دارد و به اعتقاد 
کارشناس��ان، اگر برنامه ریزی خوبی برای مدیری��ت بازار صورت نگیرد موج 

اصالحی تبدیل به ریزش های سنگینی خواهد شد.
شاخص کل در روز سه شنبه با افت ۳۳ هزار و ۷0۷ واحدی در نهایت به 
رقم 92۶ هزار و 1۳2 واحد رسید. در معامالت این روز بیش از ۷ میلیارد و 
9۵۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶8 هزار و 8۵ میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با ۵ هزار و 81۵ واحد کاهش به ۳12 
هزار و ۴۶۶ واحد و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( با ۳ هزار و 8۵0  واحد افت 
به 20۶ هزار و 89۳ واحد رس��ید. شاخص بازار اول 2۶ هزار و ۴۳۴ واحد و 

شاخص بازار دوم ۶0 هزار و ۷8۵ واحد کاهش داشتند.
نمادهای سرمایه گذاری ملی ایران )ونیکی( با 1۴۵ واحد، بانک کارآفرین 
)وکار( با 122 واحد، کاما )باما( با 9۳ واحد، نفت پارس )شنفت( با 9۳ واحد، 
نفت سپاهان)شس��پا( با ۶۳ واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با 
۶۳ واحد، قند ثابت خراس��ان )قثابت( با ۴۴ واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را 
بر شاخص بورس داشتند. در نقطه مقابل نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج 
ف��ارس )فارس( با 2 هزار و ۶۶۶ واحد، فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با 2 
هزار و ۳۷۳ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و ۶21 واحد، 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۵۳۷ واحد، معدنی و 
صنعت��ی گل گهر )کگل( با یک هزار و 289 واحد، مخابرات ایران )اخابر( با 
یک هزار و 2۶۶ واحد و معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار و ۷8 

واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، بانک تجارت، ملی 
صنایع م��س ایران، پاالیش نفت اصفهان، گس��ترش س��رمایه گذاری ایران 
خ��ودرو و مخاب��رات ایران از جمل��ه نمادهای پربیننده دی��روز بودند. گروه 
بانک ها هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه یک میلیارد و ۳1۷ میلیون برگه سهم به ارزش ۷ هزار و ۳0۵  

میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس هم بیش از 19۵ واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال 
10 ه��زار و 82۷ واحد ثاب��ت ماند. در این بازار 2 میلی��ارد و 2۶0 میلیون 
برگه سهم به ارزش بیش از ۶2 هزار و 2۳1  میلیارد ریال داد و ستد شد.

نماده��ای پتروش��یمی مارون )مارون(، س��نگ آه��ن گهرزمین )کگهر(، 
پتروشیمی غدیر )شغدیر(، داروس��ازی تولید دارو )دتولید(، مجتمع صنایع 
الس��تیک یزد )پیزد( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار را داشتند. همچنین 
نمادهای هلدین��گ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، س��هامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، س��رمایه گذاری صباتامین 
)صبا(، توس��عه مول��د نیروگاهی جهرم )بجهرم(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس( و 
ف��والد هرمزگان جنوب )هرمز( با تاثیر منفی بر ش��اخص ای��ن بازار همراه 

بودند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: با گذش��ت 1۵ سال از تولد س��هام عدالت، حاال فرآیند 
آزادس��ازی آن از روز گذش��ته کلید خورده است و تا شنبه هفته آینده 
ادامه دارد. دارندگان س��هام عدالت در مرحله قبل، دو روش مستقیم یا 
غیرمس��تقیم را برای مدیریت س��هام عدالت خود انتخاب کرده بودند و 
حاال فروش ۳0درصد از س��هام عدالت سهامدارانی که روش مستقیم را 
انتخاب کرده اند، از صبح دیروز با مراجعه به ش��عب بانک ها آغاز ش��ده 
اس��ت. البته این مراجعه به معنای ثبت سفارش فروش است و عملیات 

فروش سهام عدالت از 10 خرداد آغاز خواهد شد.
هفته گذشته بود که وزارت اقتصاد در اطالعیه ای اعالم کرد: دارندگان 
س��هام عدالت که تصمیم به فروش س��هام خود دارن��د می توانند از روز 
سه ش��نبه )۶ خرداد( نس��بت به فروش ۳0درصد از س��هام عدالت خود 
اقدام کنن��د. همچنین در این اطالعیه آمده بود که از تاریخ 10 خرداد 
بانک ه��ا از طریق کارگزاری های خود ی��ا کارگزاری های طرف قرارداد، 
به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام کرده و وجوه 
حاصله را در قالب توافق شده به حساب مشموالن واریز خواهند کرد. 

حاال از صبح سه ش��نبه ثبت س��فارش فروش سهام عدالت در بانک ها 
آغاز ش��ده و همه دارندگان س��هام عدالت که به دنبال فروش سهام در 
اختیار خود هس��تند می توانند تا ش��نبه هفته بعد با مراجعه به ش��عب 
بانک هایی که قبال در آن دارای حس��اب بانکی بوده و شماره شبای آن 
را به س��ازمان خصوصی س��ازی معرفی کرده اند، اقدام کنند. این افراد با 
مراجعه به بانک و تکمیل فرم های مربوطه می توانند بخش��ی از س��هام 

خود را بفروشند.
البته در این بین و به دلیل شیوع کرونا، برخی از بانک ها راهکارهایی 
ب��رای ف��روش غیرحضوری س��هام عدالت ایج��اد کرده ان��د. مثال بانک 
پاسارگاد اعالم کرده است که »امکان ثبت سفارش فروش سهام عدالت 
به صورت غیرحضوری از طریق سایت این بانک فراهم می شود. این اقدام 
در راس��تای کاهش تعامالت اجتماعی برای جلوگیری از ش��یوع بیشتر 
ویروس کرونا و همچنین رفاه حال مش��تریان و تس��هیل در انجام امور 

بانکی آنها صورت گرفته است.«
همچنین روابط عمومی بانک ملی ایران اعالم کرده است که »تمامی 
امور مربوط به دریافت ثبت س��فارش متقاضیان فروش سهام عدالت به 
 ص��ورت غیرحضوری و از طریق درگاه های مختلف این بانک اعم از بله، 
ایوا، نشان بانک و همچنین سایت بانک اجرا می شود.« البته افرادی که 
دارای کد بورس��ی هس��تند نیازی به مراجعه به شعب بانک ها ندارند و 

از دهم خردادماه می توانند سبد سهام عدالت خود را مشاهده کنند.
اما مش��موالنی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند باید کماکان 
منتظر بمانند تا ش��رکت های سرمایه گذاری استانی وارد بورس شوند و 
س��هام آنها قابل معامله شود. به گفته حس��ین فهیمی سخنگوی طرح 

آزادس��ازی س��هام عدالت، حدود 80درصد از دارندگان س��هام عدالت، 
روش غیرمس��تقیم را برای مدیریت س��هام خود انتخاب کرده اند. طبق 
آمارهای رس��می، حدود ۴۴ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت 
کش��ور مشمول سهام عدالت شده و س��هام دریافت کرده اند. سخنگوی 
طرح آزادس��ازی س��هام عدالت گفته است کس��انی که هنوز نسبت به 
آزادس��ازی س��هام عدالت خود اقدام نکرده اند تا ساعت 2۴ روز هشتم 
خردادم��اه فرص��ت دارن��د که اقدام کنن��د و در غیر این ص��ورت برای 
س��هامدارانی که تا پایان فرصت اعالم ش��ده وارد س��امانه سهام عدالت 
نشوند، س��امانه به صورت خودکار روش آزادسازی غیرمستقیم را برای 

آنها انتخاب می کند.
س��ایه س��نگین کرونا بر اقتصاد ایران، زندگی را برای بخش مهمی از 
جامعه به خصوص دهک ه��ای ضعیف که زخم خورده تورم، افزایش نرخ 
ارز، تحریم و بیکاری بوده اند، س��خت تر از قبل کرده است؛ شرایطی که 
باعث ش��ده دولت ب��ا ابزارهای حمایتی نظیر پرداخ��ت وام یک میلیون 
تومان��ی به سرپرس��تان خانواره��ا به می��دان بیاید. البته کارشناس��ان 
معتقدن��د که در چنین وضعیتی که خطر افزایش نقدینگی وجود دارد، 
بهترین راهکار برای حمایت از اقش��ار ضعیف جامعه، آزادس��ازی سهام 

عدالت است.
از زمان اجرای قانون واگذاری س��هام عدالت به اقش��ار جامعه حدود 
1۵ س��ال می گذرد و براساس قانون بعد از گذشت 10 سال از تخصیص 
س��هام به مردم یعنی در س��ال 9۵ باید این س��هام آزاد می شد و امکان 
فروش آن برای مردم فراهم می شد، اما در عمل این مهم به تاخیر افتاد، 
تا هم اکنون که امکان فروش س��هام برای آن دس��ته از سهامدارانی که 
روش مس��تقیم را انتخاب کرده اند، فراهم شده است. با اینکه به اعتقاد 
کارشناس��ان، سازوکار آزادسازی س��هام عدالت همچنان با ابهام همراه 
است، اما س��هام عدالت در شرایط شیوع کرونا و کاهش درآمد بسیاری 
از م��ردم، می تواند راهکاری برای عبور بخش��ی از جامعه از مش��کالت 

معیشتی باشد.
گفتنی است دهم اردیبهشت ماه رهبر معظم انقالب در پی درخواست 
رئیس جمه��وری، با آزادس��ازی س��هام عدالت موافقت کرد. پیش��نهاد 
آزادس��ازی سهام عدالت، یکی از بندهای بس��ته پیشنهادهای سیاستی 
کوتاه مدت اتاق تهران برای عبور از مش��کالت اقتصادی کرونا بود که در 
اختیار دولت قرار گرفت. کارشناس��ان و فعاالن بخش خصوصی و البته 
دولت معتقدند با آزادسازی سهام عدالت و فروش آن از سوی دارندگان 
سهام بخشی از مشکالت اقتصادی کنونی مردم که به دلیل فشار کرونا 

بر اقتصاد ایجاد شده، کاهش پیدا می کند.
مس��عود خوانس��اری، رئیس ات��اق تهران چند روز پی��ش در صفحه 
ش��خصی خود در فضای مجازی درخصوص ضرورت آزادس��ازی سهام 

عدالت نوشت: »میانه فروردین  ماه طی نامه ای به رئیس جمهور چندین 
پیشنهاد برای مهار اثرات نامطلوب اقتصادی ناشی از کرونا ارائه دادیم. 
در این روزها که بازار س��رمایه ش��رایط خاصی را پشت سر می گذارد، 
توج��ه به یکی از پیش��نهاد ها ای��ن نامه بیش از گذش��ته اهمیت پیدا 
کرده اس��ت. یک بند از این نامه به موضوع س��هام عدالت می پرداخت. 
۵0میلیون نفر س��هام عدالت در اختیار دارند و متوس��ط ارزش س��هام 
آنه��ا 200 هزار میلیارد تومان اس��ت بنابراین هم جمعیت قابل توجهی 
درگیر موضوع سهام عدالت هستند و هم اینکه این سهام از نظر ریالی 
ارزش باالیی دارد.« او ادامه داد: »در شرایطی که بازار سرمایه طی یک 
سال گذشته دوران رشد را سپری کرده، امکان آزادسازی سهام عدالت 
هم فراهم  شده  اس��ت. در این شرایط می توان سهام شرکت های سهام 
عدالت را به صورت مرحله ای به صندوق قابل معامله در بورس واگذار و 
واحدهای این صندوق به مش��موالن واگذار کرد. البته این صندوق تنها 
برای تسهیل عرضه س��هام عدالت ایجاد می شود و بازارگردان صندوق 
بای��د پس از خرید واحدها، اقدام به فروش س��هام در بازار و ابطال آن 

کند.«
خوانساری همچنین نوشت: »آزادس��ازی سهام عدالت دو فایده مهم 
دارد. اول اینکه با توجه به وضعیت بازار س��رمایه که تقاضا زیاد و عرضه 
کم ش��ده، سهام عدالت می تواند بخش��ی از تقاضا را پوشش دهد. فایده 
دوم ه��م مربوط ب��ه تأمین درآمد برای دارندگان س��هام می ش��ود. به 
خصوص اینکه اقش��ار کمت��ر برخوردار این س��هام را در اختیار دارند و 
تالش دولت طی دو ماهه گذش��ته این بوده ک��ه درآمدهایی برای آنها 
تأمین کند. در صورت آزادسازی سهام عدالت آنها از مزیت دسترسی به 

منابع حاصل از فروش دارایی های شان بهره مند می شوند.«

ثبت سفارش فروش سهام عدالت از صبح دیروز آغاز شد

صفر تا صد آزادسازی سهام عدالت
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آغاز سفر ها علت اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار
 نرخ مرغ به تعادل می رسد

اس��داله نژاد گفت طی روزهای اخیر قیمت مرغ در استان های شمالی به 
سبب ازدیاد تقاضا از سوی مسافران افزایش یافته است.

حبیب اس��داله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش قیمت مرغ در بازار خبر 
داد و گف��ت: هم اکنون قیمت ه��ر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 8 هزار و 
800 تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها 1۳ هزار و ۵00 تومان 
اس��ت. وی افزود: طی روزهای اخیر قیمت مرغ در اس��تان های شمالی به 

سبب ازدیاد تقاضای مسافران افزایش داشته است.
اس��داله نژاد درباره آین��ده بازار مرغ بی��ان کرد: با توجه به بازگش��ایی 
رس��توران، تاالره��ای پذیرایی و مراک��ز اقامتی و گردش��گری پیش بینی 

می شود که قیمت مرغ در بازار متعادل شود.
به گفته این  مقام مسئول، قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده طی روزهای 

اخیر ۵00 تومان و مرغ گرم 800 تومان رشد داشته است.
وی قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده 11 هزار تومان و مرغ گرم 1۵ هزار 
و ۵00 تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه نرخ فعلی مرغ جوابگوی 
هزینه های تولید نیس��ت، انتظار می رود هرچه س��ریع تر به قیمت متعادل 
مرغ برس��یم، در غیر این ص��ورت به جهت زیان های س��نگین مرغداران 

تولیدکنندگان قدرت تولید خود را از دست می دهند.
اسداله نژاد ادامه داد: با اس��تمرار زیان مرغداران، تولید مرغ در ماه های 
آت��ی کاهش خواهد یافت که با ای��ن وجود احتمال کمبود عرضه و حباب 

قیمت مرغ در روزهای آتی وجود دارد.
نای��ب رئیس کان��ون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی درب��اره آخرین 
وضعیت خرید تضمینی مرغ بیان کرد: بنابر آنچه که اعالم شد روزانه یک 
هزار و ۵00 تا 2 هزار تن مرغ باید از مرغداران خریداری شود، اما به سبب 
نوع قرارداد پش��تیبانی امور دام مبنی بر خرید مرغ ش��یرینگ پک شده، 

مرغداران تمایلی به تحویل مرغ به پشتیبانی امور دام ندارند.
ب��ه گفته این مقام مس��ئول، قیمت کنونی مرغ زنده با نرخ تمام ش��ده 
تولی��د ح��دود 2 هزار توم��ان و مرغ گرم 2 هزار و ۵00 ت��ا ۳ هزار تومان 
فاصله دارد. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی با اش��اره 
ب��ه اینکه بازار نهاده ه��ای دامی تعریفی ندارد، بیان ک��رد: در حال حاضر 
ذرت و کنجاله س��ویا در ب��ازار آزاد با قیمت های غیرواقع��ی به مرغداران 
عرضه می ش��ود، ضمن آنکه نرخ ریزمغذی و واکس��ن ها به علت حذف ارز 
دولتی نوس��ان چشمگیری داشتند که هرچه سریع تر باید چاره اندیشی در 

این خصوص شود.
اسداله نژاد در پایان تصریح کرد: دستگاه های مسئول پشتیبانی امور دام 
باید در صدد رفع مشکل بحران نهاده های دامی باشند، در غیر این صورت 

مرغداران طی ماه های آتی دچار بحران خواهند شد.

 توسعه صادرات به 8 بازار جدید صادراتی
در کردستان

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، 
گفت به منظور افزایش تنوع بازارهای صادراتی، حفظ و افزایش ماندگاری 
کااله��ای صادراتی و بهره گی��ری از ظرفیت های تولیدی تجاری اس��تان، 

هدف گذاری و توسعه صادرات به هشت بازار جدید تدوین شد.
ص��ادق صمدی در گفت و گو با ایس��نا، اظهار کرد: در راس��تای اجرای 
برنامه ها و پروژه های س��ازمان توس��عه تجارت ایران در سال جهش تولید، 
یکی از مهم ترین برنامه ها افزایش حجم و تنوع محصوالت صادراتی به 1۵ 

کشور همسایه و دو کشور هند و چین است.
وی افزود: پس از بررس��ی آخرین عملکرد صادراتی استان کردستان به 
تفکیک بازارها و گروه های کاالیی از میان 1۷ کش��ور مذکور هش��ت بازار 

جدید عالوه بر بازار عراق هدف گذاری شده است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان 
بیان کرد: این کش��ورها ش��امل ترکیه، افغانستان، س��وریه، هند، روسیه، 
پاکستان، ارمنس��تان و کویت بوده که با بازار عراق مجموعا بیش از 800 
میلیون دالر صادرات طی س��ال 99 هدف گذاری ش��ده است که امید آن 
می رود با همکاری و مشارکت همه جانبه اعضای کارگروه توسعه صادرات، 
تش��کل های صادراتی و بازیگران اصلی حوزه تج��ارت خارجی این اهداف 

محقق و نتایج مطلوبی را به دنبال داشته باشد.
گفتنی اس��ت 99درصد کاالهای صادراتی از استان کردستان به کشور 

عراق صورت می پذیرد.

رعایت پروتکل های بهداشتی جان رستوران داران را نجات داد
 آغاز فعالیت رستوران داران از فردا

براساس اعالم س��تاد ملی مقابله با کرونا رستوران ها و سلف سرویس ها 
می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت خود را از سر بگیرند.

ب��ه گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، پس از ش��یوع ویروس کرونا در 
کش��ورمان، از اوایل اسفند 98 بیش از 90درصد از فعاالن صنفی از جمله 
چلوکبابی ها، چلوخورشت و رستوران داران و فروشندگان فست فود مجبور 
به تعطیلی واحد های صنفی خود ش��دند؛ تعطیلی که به درازا کش��ید و تا 
نزدی��ک به دو ماه پ��س از تعطیالت نوروز هم ادامه دار بود. خوش��بختانه 
پس از تصمیم  گیری های س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا برخی از صنوف بعد 
از تعطی��الت ن��وروزی، با رعای��ت پروتکل های بهداش��تی فعالیت خود را 
آغ��از کردند اما در این بین برخی مش��اغل پرخطر از جمله رس��توران ها، 
اغذیه فروش��ی ها، طباخی ها و فروشندگان فس��ت فود، تاالرها و سالن های 

پذیرایی، گرمابه داران و باشگاه های ورزشی در تعطیلی به سر می بردند.
مدت زمان کوتاهی است که ستاد ملی مقابله با کرونا به برخی از صنوف 
پرخطر اجازه فعالیت با رعایت پروتکل های بهداش��تی را داده است که  بر 
این اس��اس رس��توران ها از روز پنجم خردادم��اه می توانند فعالیت خود را 
آغاز کنند. سیدعلی اصغر میرابراهیمی، رئیس اتحادیه دارندگان رستوران 
و س��لف س��رویس در گفت وگو ب��ا خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی 
گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به فعالیت رستوران ها از 
امروز، گفت: براس��اس اعالم س��تاد ملی مقابله با کرونا رستوران ها و سلف 
س��رویس ها می توانن��د با رعایت پروتکل های بهداش��تی فعالیت خود را از 

این پس آغاز کنند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه رستوران داران در این روزها خسارت 
زی��ادی دیده اند، گفت: کرونا جو روانی و منفی در جامعه بر جا گذاش��ت 
و آث��ار این جو  منفی حتی پس از بازگش��ایی تا مدت ها گریبانگیر صنف 

رستوران داران خواهد بود.

اخبـــار

رئیس جهاد دانش��گاهی فارس با تأکید بر اینکه عملی ش��دن جهش 
تولید، بهترین و تاثیرگذارترین راهکار حل مشکالت اقتصادی و کاهش 
بیکاری است، گفت برای تحقق کامل جهش تولید، باید اهتمام همگانی 
برای رفع موانع موجود بر س��ر راه تولید ایجاد ش��ود تا رش��د اقتصادی 

پایدار را شاهد باشیم.
مظاهر بابایی سه ش��نبه ۶ خرداد در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
نام گذاری س��ال به نام »جهش تولید« گفت: سال های متوالی است که 
مق��ام معظم رهبری به عنوان س��کاندار نظام جمهوری اس��المی ایران، 
اقتص��اد را مبنای نام گذاری س��ال ها ق��رار داده اند تا تصمیم س��ازان و 
برنامه ریزان ریل گذاری حرکت توس��عه ای کشور را براساس این موضوع 
به عنوان هدف نهای��ی انجام دهند و مجریان نیز بر همین ریل حرکت 

کنند.
او ب��ا بیان اینکه توجه به تولیدکنندگان و تقویت بخش تولید یکی از 
ارکان اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می شود، افزود: 
جهش تولید یکی از ابزارهای قدرت هر کش��ور اس��ت که در نهایت به 

افزایش تولید ناخالص ملی و پیشرفت اقتصادی منجر می شود.
رئیس جهاد دانش��گاهی فارس بیان ک��رد: نتیجه تحقق جهش تولید 
حداکث��ر ش��دن تولید ب��ا ایجاد نوآوری و وس��عت بخش��یدن به دامنه 
تولیدات کش��ور در بخش های مختلف است به طوری که در نهایت مردم 
بتوانن��د افزایش تولید را در زندگی خودش��ان  لم��س کنند و زندگی و 

معاش آنها بهتر شود.

توجه به پیش شرط های تحقق جهش تولید
بابای��ی با تاکید بر اینک��ه نتیجه جهش تولید بای��د در زندگی مردم 
مشاهده شود، گفت: آنچه برای چنین رویکردی بااهمیت است توجه به  
پیش ش��رط هایی است که موجب جهش تولید خواهد شد که الزم است 

زمینه اجرای آن از سوی دولتمردان فراهم شود.
او رفع واقعی موانع تولید، بهبود محیط کس��ب وکار، مبارزه با فس��اد، 
امنیت س��رمایه گذاری، اجرا و نظ��ارت دقیق بر قوانین ح��وزه تولید و 
تج��ارت، ایجاد فض��ای رقابتی و غیررانتی، اصالح سیاس��ت های بانکی، 
ثبات در قوانی��ن، حمایت از تولید صادرات محور و گس��ترش بازارهای 
هدف را از جمله پیش شرط های تحقق این شعار دانست که اگر اجرایی 

شود قطعاً می تواند موتور محرکه اقتصاد مقاومتی باشد.
رئیس جهاد دانش��گاهی فارس ب��ا بیان اینکه ش��کل گرفتن اقتصاد 
مقاومتی و رسیدن به خودکفایی در بخش های مختلف که ظرفیت های 
آن را داری��م، نیازمند تحقق جهش تولید اس��ت، گفت: نکته ای که باید 
بدان توجه کنیم این اس��ت که مس��لماً جهش تولید به تأمین و تجهیز 

زیرساخت ها نیاز دارد.
بابایی با یادآوری اینکه از جهش در تولید به معنای استفاده بیشتر از 
ظرفیت های موجود، تعبیر می شود، گفت: اصالح ساختار تولید ملی، به 
حداقل رساندن فرآیند صدور مجوزها، توسعه دولت الکترونیک، توسعه 
کانون ه��ای تولیدی خرد، اش��باع بازار داخل و توس��عه صادرات کاالی 
ایرانی، تکمیل زنجیره تولید با بهره مندی از توانایی نخبگان، گس��ترش 

صنایع تبدیلی در بخش کش��اورزی و تکیه  بر مزیت های بومی تولید از 
محورهایی اس��ت که باید در راس��تای جهش تولید م��ورد توجه دولت 

قرار گیرد.
او یکی از مهم ترین و اصلی ترین بحث های توس��عه کشور و پیشرفت 
جامعه را در گرو رونق و جهش تولید دانس��ت و گفت: نخس��تین اقدام 
پیش زمین��ه ای برای دس��تیابی به ای��ن مهم، تس��هیلگری و حمایت از 
تولیدکنندگان اس��ت بنابراین نیازمند اقداماتی برای حل مشکالت این 
بخش هستیم تا تولید، جهشی در مقیاس خود داشته باشد و به تبع آن 
نیروی کار نیز مش��غول به کار ش��ود، همچنین بتواند مشکل تنگناهای 
بازار را حل کند. رئیس جهاد دانشگاهی فارس همچنین توجه به نیاز و 
خواس��ت تولیدکنندگان را یکی از اصلی ترین ارکان تحقق جهش تولید 
برش��مرد و گفت: بنا به گفته ی��ک تولیدکننده برای جهش تولید بیش 
از هر موضوعی باید به ش��خص تولیدکننده ای توجه ش��ود که نیازمند 
س��رمایه و نقدینگی کافی است زیرا با نبود تسهیالت، امکان رشد تولید 

هم وجود ندارد.
بابای��ی همچنین اهمیت و نقش پژوهش ه��ای دانش بنیان در تحقق 
جهش تولید را نیز یادآور ش��د و گفت: استفاده از پژوهش های فناورانه، 
بررس��ی مش��کالت صنایع تعطیل و نیمه تعطیل و ارائه راهکار مناسب، 
ش��ناخت خأل تولید در حوزه های مختلف برقراری پیوند بین دانشگاه و 
صنعت و به روزرس��انی صنعت از دیگر مواردی اس��ت که می تواند باعث 

ارتقای جهش تولید شود.

تحقق جهش تولید راهکار حل مشکالت اقتصادی است

رئیس سازمان چای گفت تاکنون ۵1 هزار و ۶00 تن برگ سبز چای 
از چایکاران خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷درصد 
رش��د داشته است. حبیب جهان س��از در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین وضعیت برداش��ت برگ سبز چای اظهار کرد: بنابر 
آخرین آمار ۵1 هزار و ۶00 تن برگ س��بز چ��ای با ارزش بالغ بر2۳0 
میلیارد تومان از چایکاران دو اس��تان گیالن و مازندران خریداری شده 
اس��ت. او از پرداخ��ت 20درص��د مطالبات چایکاران خب��ر داد و گفت: 
تاکن��ون ۴۳ میلی��ارد تومان از مطالبات چای��کاران پرداخت و مابقی تا 

1۵ خ��رداد همزم��ان با اولین پرداخت کارخانه ها به حس��اب چایکاران 
واریز می ش��ود. جهان س��از ادامه داد: تاکنون 11 هزار تن چای خشک 
اس��تحصال شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷درصد 
رشد داش��ته است. رئیس س��ازمان چای با اش��اره به اینکه کارخانه ها 
مش��کلی در فروش چای تولیدی ندارند، بیان کرد: چای بهاره مشتریان 
خاص خ��ود را دارد و از طرفی خانوار ها نس��بت به مصرف چای ایرانی 
اقبال نشان داده اند که همه این عوامل دست به دست یکدیگر می دهند 
تا کارخانه ها هم از فروش چای تولیدی خود راضی باش��ند. به گفته او، 

برآورد ها حاکی از آن اس��ت که برداشت چین اول به باالی ۵1 هزار تن 
برس��د. جهان س��از افزود: با توجه به شرایط مس��اعد تولید چای از نظر 
کمی و کیفی، پیش بینی می شود که تا پایان فصل برداشت تولید چای 

خشک نسبت به مدت مشابه سال قبل 11درصد رشد داشته باشد.
رئیس س��ازمان چای در پایان با اشاره به اینکه سالیانه 10۵ هزار تن 
چای خش��ک در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: امسال 
پیش بینی می شود که ۳0 هزار تن چای خشک در کشور تولید شود که 

در این صورت نیاز کمتری به واردات خواهیم داشت.

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار گفت با توجه به فراوانی 
تولی��د محص��والت باغی پیش بینی می ش��ود که از 20 خ��رداد قیمت میوه های 

نوبرانه 20درصد کاهش یابد.
مصطفی دارایی نژاد، از رونق بازار میوه و صیفی خبر داد و گفت: با بازگش��ایی 
رستوران ها بعد از عید سعید فطر، تقاضا برای خرید سیب زمینی و پیاز افزایش 

می یابد که این امر در بهبود رونق بازار تاثیرگذار است.
او با اشاره به قیمت میوه های نوبرانه در بازار گفت: در حال حاضر هر کیلو هلو 
با نرخ ۷ هزار تا 8 هزار تومان، زردآلو کاش��ان ۷ هزار تومان و زردآلو ش��یراز 1۵ 

هزار تا 20 هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می شود.
دارایی نژاد ادامه داد: با توجه به ش��رایط مساعد بارندگی، تولید میوه های باغی 
به قدری مناس��ب اس��ت که اگر از 20 خرداد برای صادرات برنامه ریزی نشود با 

چالش مازاد تولید مواجه خواهیم شد.
این مقام مس��ئول با انتقاد از افزایش چش��مگیر تعرفه صادرات هندوانه بیان 
ک��رد: دولت ترکیه برای هندوانه صادراتی ۳00 دالر تعرفه گذاش��ته اس��ت، در 
حالی که هر کیلو هندوانه صادراتی را ۷ هزار و ۵00 تومان از تاجران خریداری 

می کنند، افزایش چند برابری تعرفه لطمه جدی به تاجران وارد می کند.
رئیس اتحادیه بارفروش��ان میدان مرکزی با اشاره به اینکه ۷ هزار تن هندوانه 
در ترکیه مانده اس��ت، بیان کرد: در ش��رایطی که کش��ور نیاز به ارزآوری دارد، 
کش��ور های عراق و پاکستان جلوی صادرات را گرفته اند که انتظار می رود رایزنی 

با تجار این کشور ها صورت گیرد.
به گفته او، با توجه به فراوانی تولید محصوالت باغی اعم از هلو، زردآلو، شلیل 
ش��برنگ و ت��وت فرنگی از 20 خرداد پیش بینی می ش��ود ک��ه قیمت این اقالم 

20درصد کاهش یابد.
دارایی نژاد با اشاره به دالیل گرانی موز در بازار بیان کرد: دولت ترکیه به سبب 
ش��یوع ویروس کرونا مرز را بس��ت، از این رو موز های وارداتی پشت مرز ماند، به 
ای��ن خاطر واردکنن��دگان از مرز دیگری اقدام ب��ه واردات کردند که این امر در 

قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی داشت.
این مقام مس��ئول ادامه داد: در ش��رایط فعلی دولت ترکیه اجازه واردات داده 
است و ۳ کشتی ۵ هزار تنی هم در بوشهر لنگر انداختند که با این وجود قیمت 

هر کیلو موز 2 تا ۳ هزار تومان کاهش می یابد.
دارایی نژاد در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه تا دو س��ال قبل تنها کشور های 
فیلیپین و اکوادور موز تولید می کردند، اما هم اکنون کش��ور هندوستان هم موز 

تولید می کند.

رشد 7درصدی تولید برگ سبز چای

 20درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

کاهش 20درصدی قیمت میوه های نوبرانه در راه است

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

وقتی مراکز معاینه فنی پروتکل های 
بهداشتی کرونا را به سخره می گیرند

اواخر س��ال 98 بود که ش��یوع ویروس کرونا بس��یاری از 
مراک��ز را به حالت نیمه تعطی��ل درآورد و برخی از مجوزها 
همانند معاینه فنی خودرو تا پایان اردیبهش��ت تمدید ش��د 
و در س��ال 99 با ابالغ پروتکل های بهداش��تی اجازه فعالیت 
به این مراکز داده ش��د؛ پروتکل هایی که فقط بر روی کاغذ 

اجرا می شود.
ب��ه گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، کافی اس��ت این روزها 
گذرتان به مراکز معاینه فنی خ��ودرو بخورد؛ مراکزی که قرار 
بود با رعایت پروتکل های بهداشتی برای مقابله با شیوع کرونا به 
کار خود ادامه دهند و با رعایت مسائل بهداشتی حتی المقدور از 
شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنند. البته داستان معاینه فنی 
خودروه��ا به روزهای آغازین ش��یوع ویروس کرونا برمی گردد، 
زمانی که پلیس راهنمایی و رانندگی از تمدید خودکار معاینه 
فنی خودروها خبر داد و در چند مرحله این تمدید تا پایان ماه 

مبارک رمضان ادامه یافت.
پ��س از پایان ماه مبارک رمضان س��ری ب��ه یکی از مراکز 
معاین��ه فنی خ��ودرو زدیم، ازدح��ام خودروها در س��اعات 
ابتدای��ی )۷:۳0 صبح( جلب توجه می نمود به طوری که در 
یکی از مراکز تقریبا خلوت معاینه فنی در این ساعت بیش از 
10 ماشین در انتظار انجام معاینات فنی بودند و این ازدحام 
آن هم در ساعات ابتدایی روز کمی ترسناک به نظر می آمد.
پ��س از چند دقیق��ه ای انتظار اولین ماش��ین برای انجام 
معاینات فنی به محل انجام تست برده شد، اما بدون رعایت 

پروتکل های بهداشتی!
ماش��ین در مح��ل دوربین مرکز معاینه فن��ی قرار گرفت، 
راننده با درخواس��ت کارش��ناس معاینه فنی پیاده شد و به 
س��مت صندوق رفت تا با پرداخت مبلغ برگه معاینه فنی را 
بگیرد، در محل صندوق درخواست پول نقد اولویت بیشتری 
داشت تا اس��تفاده از کارت بانکی! کارش��ناس سوار ماشین 
ش��ده و تست های الزم را انجام داد و در نهایت برگه معاینه 

فنی برای خودرو صادر شد.
 ع��دم رعایت پروتکل های بهداش��تی در این مرکز ش��اید 
مش��تی نمونه خروار باش��د در ع��دم رعای��ت پروتکل های 
بهداش��تی، البته نه تنها در مراکز معاینه فنی بلکه در تمامی 
مراکزی که پروتکل های بهداش��تی برای آنها توس��ط ستاد 

ملی کرونا تدوین و ابالغ شده است.
طب��ق پروت��کل بهداش��تی، در مراکز معاینه فن��ی راننده 
نباید از خودرو پیاده ش��ود و تمامی مراحل تس��ت توس��ط 
مالک خودرو انجام می ش��ود؛ اقدامی که به هیچ وجه صورت 

نمی گرفت.
البت��ه جای این بحث در اینجا خالی اس��ت که گذاش��تن 
پروتکل های به ش��دت س��ختگیرانه آیا س��نگی برای نزدن 

نیست؟
نکته جالب توجه دیگر در این مرکز استفاده از دستکش و 
ماس��ک توسط کارشناسان معاینه فنی خودرو بود. همانطور 
که می دانید طبق اعالم س��ازمان بهداشت جهانی استفاده از 
دس��تکش تنها باعث شیوع بیشتر ویروس کرونا خواهد شد. 
آیا بهتر نیس��ت س��تاد ملی مقابله با کرون��ا واقع بینانه تر به 
اتفاقات پیرامون خود نگاه کند؟ گذاش��تن دستکش توسط 
کارشناس��ان تنها برای خود آن کارش��ناس مزیت محسوب 
می شود و امکان انتقال ویروس کرونا را از ماشینی به ماشین 
دیگ��ر یا از محیط کار به ماش��ین را افزای��ش می دهد. بهتر 
نبود به جای س��نگ بزرگ انجام تس��ت توسط راننده مراکز 
معاینه فنی موظف می شدند پس از انجام معاینات فنی یک 
خودرو دستکش خود را تعویض کنند؟ یا به جای استفاده از 
دستکش پس از هر معاینه فنی دست های خود را ضدعفونی 
کرده و به س��راغ خودرو بعدی بروند تا امکان شیوع ویروس 
کرون��ا را به حداقل برس��انند، نه آنکه با انجام تس��ت با یک 

دستکش انتقال ویروس کرونا را بیشتر کنند؟
اما س��وال اینجاست، این مراکز و خیل عظیمی از کسب و 
کارها که برای آنها پروتکل بهداشتی تعیین شده است به چه 
می��زان آنها را رعایت می کنند؟ این عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی  برخی از کسب و کارها چه نتیجه ای در پی خواهد 
داشت؟ چه کسانی مسئول رسیدگی به رعایت پروتکل های 

بهداشتی کسب و کارها هستند؟

شرایط واردات کامیون های با عمر 3 سال
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
با تش��ریح جزییات نوسازی ناوگان کامیونی کشور، گفت در 
قالب دو طرح نوس��ازی ناوگان از طریق کارخانجات داخلی 
و همچنین واردات کامیون های با عمر زیر س��ه سال تالش 
می کنیم متوس��ط سن ناوگان کامیون کشور کاهش یابد. به 
گزارش خبرنگار اقتص��ادی خبرگزاری فارس، مهران قربانی 
روز گذش��ته در مراسم رونمایی از سامانه ثبت نام متقاضیان 
نوس��ازی ناوگان حمل و نقل کاال اظهار داشت: حمل و نقل 
نقش مؤثری در توسعه کش��ور دارد و تأمین مایحتاج مردم 
وابستگی مستقیم به حمل و نقل دارد. وی تأکید کرد: بهبود 
شاخص های محیط زیس��ت، افزایش توان عملکرد ناوگان و 

افزایش سرعت عملکرد از مزایای نوسازی است.
30 درصد ناوگان حمل بار فرسوده است

وی اف��زود: ی��ک میلی��ون و 9۵0 هزار کامی��ون درون و 
برون ش��هری داریم که ۵۷۶ هزار و ۵۵ دستگاه آن فرسوده 
است که این رقم حدود ۳0درصد ناوگان را شامل می شود.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
افزود: در دو دهه گذشته 2۴ هزار دستگاه خودروی اسقاطی 

تا پایان 98 نوسازی شده است.
قربانی اضافه کرد: در ناوگان برون شهری ۳۴۶ هزار و 2۴۳ 
دس��تگاه کامیون داریم، تعداد کامیون های باالی 22 س��ال 
س��ن ما 10۷ هزار و 8۷1 دستگاه است که ۳1درصد ناوگان 

برون شهری را شامل می شود.

یک کارش��ناس خودرو گف��ت ارائه 2۵ هزار خ��ودرو در مقابل بیش 
از ی��ک میلیون تقاضای موجود بس��یار ناچیز ب��وده و می تواند موجب 

گسترش رانت شود.
به گزارش ایلنا، در نیمه دوم س��ال گذش��ته بازارها به خصوص بازار 
خودرو بس��یار ملتهب ش��د و با نزدیک ش��دن به اواخر س��ال کرونا و 
قرنطین��ه امیده��ا را برای کاهش قیمت ها افزای��ش داد، اما نه تنها این 
کاه��ش قیمت ه��ا تحقق نیافت، بلک��ه با دخالت س��وداگران و دالل ها 
قیمت ها به ش��دت س��یر صعودی یاف��ت تا جایی که پرای��د که پس از 
کناره گیری پیکان خودروی اقش��ار ضعیف و کم درآمد جامعه محسوب 
می ش��د، قیمت 90 میلیون تومانی را تجربه ک��رد. هرچند که به گفته 
مس��ئولین ای��ن اعداد و ارقام فقط درحد اع��الم و در روی کاغذ بود اما 
هیچ فروش��نده ای راضی به ارائه قیمت خودروی خود به قیمت بس��یار 

پایین تر از این میزان نشد.
ب��ا ادامه این روند مس��ئوالن مربوط��ه از جمله س��ازمان حمایت از 
تولیدکننده و مصرف کنندگان و ش��ورای رقابت که در گذشته نیز اقدام 
به قیمت گذاری خودرو می کردند، جلسات متعددی برای تعیین قیمت  
برگزار کرده و در آن روش های متعددی را برای قیمت گذاری پیش��نهاد 
دادند. تا اینکه در هفته های گذش��ته روش پیش فروش خودرو با ضوابط 
جدید توسط سرپرست وزارت صمت با هدف ایجاد تعادل در بازار اعالم 

ش��د. پیش فروش خودرو با قیمت های دستوری و مصوب در عید سعید 
فطر یکی از روش های اعالمی بود که در روزهای گذشته صورت گرفت 
ت��ا به این طریق بتوان موجب شکس��تن حباب و کاه��ش قیمت ها در 
بازار خودرو ش��د؛ روش��ی که کارشناس��ان بازار خودرو همچنان آنها را 
غیرمنطقی و بی تاثیر در بازار خودرو بیان می کنند، فربد زاوه کارشناس 
ح��وزه خودرو در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه این روش پیش فروش ها 
کمک��ی به ایجاد تع��ادل در بازار نخواهد کرد، گف��ت:  2۵ هزار خودرو 
پیش فروش ش��ده می تواند زمینه ای برای یکی از بزرگ ترین رانت ها در 
اقتصاد ایران باشد لذا مسئوالن و مدیران مربوطه باید توجه کنند تا این 

مسئله مورد سوءاستفاده برخی قرار نگیرد.
وی ادامه داد: ارائه خودرو با قیمت های کامال غیرواقعی حجم شدیدی 
از تقاض��ا برای خری��د را ایجاد خواهد کرد و عدم توان پاس��خگویی به 
آن از طرف خودروس��ازان موجب ایجاد معظل جدیدی در بازار خودرو 

کشور خواهد شد.
این کارش��ناس حوزه خودرو افزود: اگر در گذش��ته مشکل عدم توان 
در هنگام ثبت نام وجود داش��ت در ش��رایط فعلی این مشکل ثبت نام 
رفع شده اس��ت، اما تحویل آن مشروط بر قرعه کشی بوده و متقاضیان 
عدم تحویل به موقع را بر بداقبالی و برنده نش��دن در قرعه کش��ی بیان 
خواهند کرد، به معنای دیگر سطح اعتراض از فساد به سطح گله مندی 

از شانس تغییر خواهد یافت.
وی ارائ��ه 2۵ هزار خودرو را در مقابل بی��ش از یک میلیون تقاضای 
موج��ود بس��یار ناچیز بی��ان کرد و گفت: این مس��ئله ب��ه خودی خود 

می تواند موجب گسترش رانت شود.
زاوه ارائه قیمت ها براس��اس دستور را بس��یار ناکارآمد دانست و بیان 
کرد: صرفا با دس��تور هیچ مش��کلی حل نخواهد  ش��د و مسئولین باید 
زیرس��اخت ها را درست کنند و اگر می شود قیمت ها را با دستور کنترل 
ک��رد، چرا این اتف��اق در حوزه مواد غذایی رخ نمی دهد؟ و چرا کس��ی 
دستور نمی دهد که قیمت گوشت کاهش یابد. همچنان که شاید مردم 
بتوانن��د بدون خودرو زن��ده بمانند اما با قیمت های بس��یار باالی مواد 

غذایی بسیاری از افراد دچار سوءتغذیه و بیماری خواهند شد.
وی با بیان اینکه به دلیل دس��توری بودن این قیمت ها خودروس��ازها 
نمی توانند مبلغی بیش��تر را در هنگام تحویل درخواس��ت کنند، گفت: 
مسئله مهم در این رابطه این است که خودروهای پیش فروش شده چه 

زمانی به دست متقاضیان خواهند رسید.
زاوه برخی از ش��رایط و قوانین مطرح ش��ده از جمل��ه رهن خودرو را 
برای پیش��گیری از گس��ترش داللی، غیرقابل اجرا دانست و بیان کرد: 
هر ش��خصی بعد از واریز کامل هزینه خودرو خود می تواند خودرو خود 

را تحویل بگیرد.

آیا فروش 25 هزار خودرو بازار را متعادل می کند؟ 

 اعتراض به فساد یا گله مندی از شانس

معاون مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت تاکنون 
تعداد ۴8 هزار خودرو برای طرح تبدیل رایگان خودرو به س��ی ان جی 

ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۶00 خودرو شامل این طرح شدند.
به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد، حمید قاس��می ده 
چشمه با بیان اینکه از خودروهایی که شامل این طرح شده اند، دو سوم 
نوب��ت خود را در کارگاه ها اخذ کردند و فرآیند کارش��ان در حال انجام 
است اما یک سوم باقی مانده هنوز نوبت نگرفتند و باید نسبت به انجام 

این کار اقدام کنند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه افرادی که ش��امل این طرح می ش��وند، یعنی 
خودروهای عمومی وانت بارها و تاکسی ها باید زودتر نسبت به ثبت نام 
اقدام کنند، گفت: اگر فرآیند ثبت نام زودتر صورت گیرد، مراحل آن نیز 
زودتر انجام می شود و افراد در انتهای طرح دچار مشکل نخواهند شد.

هم اکنون به طور میانگین روزانه 21 میلیون مترمکعب گاز سی ان جی 

در کش��ور توزیع می شود که با توجه به زیرس��اخت های موجود امکان 
افزایش این رقم تا روزانه ۴0 هزار مترمکعب نیز وجود دارد.

حمید قاسمی ده چش��مه اظهار داش��ت: طرح رایگان گازسوز کردن 
خودرو های عمومی با گازس��وز کردن ۶00 دستگاه وانت بار کلید خورده 

است.
وی گف��ت: ای��ن طرح هم اکنون به  صورت عملی آغاز ش��ده اس��ت و 
پیش بینی ما این اس��ت ک��ه روزانه حدود یک هزار دس��تگاه خودروی 

عمومی از جمله تاکسی و وانت بار گازسوز شوند.
وی با اش��اره ب��ه دریافت بی��ش از ۴۵ هزار تقاضا در س��امانه جدید 
ثبت نام دوگانه سوز کردن خودرو های عمومی گفت: 2۵ هزار مورد ثبت 
شده مربوط به خودرو های شخصی بوده است که مشمول طرح نیستند 

و در سامانه جدید در همان مرحله ثبت نام شناسایی می شوند.
قاس��می با تاکید بر آمادگی کارگاه های مج��از و کارخانه های تبدیل 

تاکی��د کرد: ای��ن امکان وج��ود دارد ت��ا در صورت نی��از ظرفیت این 
کارخانه ها افزایش یابد. وی زمان انتظار برای تبدیل را حدود یک هفته 
 https://gcr.niopdc.ir/login اعالم کرد و گفت: ثبت نام در سایت

و تبدیل خودرو های عمومی طبق این طرح رایگان است.
قائم مقام ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی ایران با اش��اره به 
اینکه اولویت این طرح با تاکس��ی و وانت بارهاست، گفت: ظرفیت اولیه 
کارگاه ها برای گازسوزکردن این دسته از خودرو ها در نظر گرفته خواهد 
ش��د، اما در مراحل بعدی مس��افربر های ش��خصی از جمله تاکسی های 
اینترنتی )اسنپ و تپسی و…( و نیز مسافربر های بین شهر ها و روستا ها 

نیز مشمول طرح خواهند شد.
قاس��می افزود: تاکس��ی های اینترنتی و مس��افربر های بین شهری و 
روستایی از طریق فهرستی که وزارت کشور به وزارت نفت ارائه خواهد 

کرد، به مرور در نوبت تبدیل قرار خواهند گرفت.

جعفرپ��ور، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت اظهار داش��ت: 
خودروهای پیش��فروش شده کامال به موقع و ش��اید هم زودتر از موعد مقرر به 

مشتری تحویل داده می شوند.
به گزارش بازار به نقل از صداوس��یما، امیر جعفرپور با اش��اره به اینکه برخی 
از مدیران کل صنایع خودرو عضو هیات مدیره ش��رکت های خودروسازی بودند، 
گفت: خوش��بختانه امروزه به واس��طه مصوبه مجلس مدی��رکل صنایع خودرو و 

نیرومحرکه وزارت صمت هیچ بده و بستان با خودروساز ندارد.
وی با اش��اره به اینکه شرکت های خودروس��از در پیشانی جهاد اقتصادی قرار 
گرفته اند، اظهار داش��ت: الزم است تا خودروسازان در حوزه قطعه سازی مدیریت 

بهتری داشته باشند.
مدی��رکل صنایع خودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه شورای رقابت زیرمجموعه این وزارتخانه نیست، تصریح کرد: شورای رقابت 
مجموعه ای غیردولتی اس��ت و احکام اعضای این ش��ورا توس��ط رئیس جمهور 

صادر می شود.
وی اضافه کرد: شورای رقابت سعی می کند فضای غیررقابتی هر حوزه ای را با 

تدوین دستورهای متعدد به سمت بازار رقابتی هدایت کند.

مدی��رکل صنای��ع خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت صمت با اش��اره ب��ه تاریخ 
تحویل خودروهای پیش فروش ش��ده، توضیح داد: اگر س��ال های گذشته از من 
می پرسیدند که خودروساز چه زمانی محصول را تحویل می دهد من به صراحت 
اعالم می کردم که هیچ تضمینی در تحویل وجود ندارد، چرا که حدود ۵0درصد 

از قطعات خودرو وارداتی بودند.
وی اضاف��ه کرد: تحریم های اعمال ش��ده برای خودروس��ازان فرصتی را فراهم 

کرد که حدود 90درصد از قطعات خودرو را در داخل کشور به تولید برسانند.
امیر جعفرپور ادامه داد: خودروهای پیش فروش شده کامال به موقع و شاید هم 

زودتر از موعد مقرر به مشتری تحویل داده می شوند.
وی تصریح کرد: ما از خودروس��ازان خواس��تیم تا خودروهایی را پیش فروش 

کنند که توانایی تولید قطعات آنها را دارند.
مدی��رکل صنایع خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با اش��اره به خودروهای 
پرتیراِژ کشور، اظهار داشت: ما در ماه های خرداد و تیر امسال، پراید و پژو ۴0۵ 

را کنار می گذاریم.
وی با اشاره به ودیعه های قرعه کشی ثبت نام خودرو، توضیح داد: اگر شخصی 
برای قرعه کش��ی ودیعه دهد و برنده نشود، خودروس��از موظف است حداکثر تا 

یک هفته پول مش��تری را بازگرداند. جعفرپور تاکید داشت: ما در تالش هستیم 
تا مردم با کمترین میزان سوءظن و شبهه صنعت خودروسازی را ارزیابی کنند.

وی با اش��اره به قانون هدفمندی یارانه ها و ارتب��اط آن با پیش خرید خودرو، 
توضیح داد: کس��انی که دو خودرو دارند از یارانه دولت محروم می شوند و بر این 

اساس کسی که خودرو دارد نمی تواند خودروی جدید پیش خرید کند.
مدی��رکل صنایع خ��ودرو و نیرو محرکه وزارت صمت با اش��اره به قیمت های 
پایه خودروها، عنوان کرد: قیمت های اعالم ش��ده توس��ط ش��ورای رقابت بدون 
احتس��اب »مالیات بر ارزش افزوده« و »بیمه ش��خص ثالث« و »شماره گذاری« 
اعالم ش��ده اند. وی افزود: حدود 1۵درصد از قیمت پایه خودرو در هنگام فروش 

به قیمت اعالم شده اضافه می شود.
جعفرپور با اش��اره به تاریخ قرعه کشی های بعدی خودروسازان، اعالم کرد: در 
فاصل��ه زمانی بین »عید قربان تا عید غدیر« و »هفته حمل و نقل« فروش ویژه 

خودرو برقرار خواهد شد.
وی با اشاره به تاریخ پیش فروش های خودرو، تصریح کرد: در ماه های »تیر« و 
»آبان« و »دهه فجر« خودروس��ازان پیش فروش خواهند داشت و پس از گذشت 

شش ماه از تاریخ ثبت نام خودرو به مشتری تحویل داده می شود.

طرح رایگان تبدیل خودرو

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت:

90درصد قطعات خودروهای پرفروش در ایران تولید می شوند
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کل بذر س��یب زمینی موردنیاز کش��ور وابسته به واردات بود. درک این نیاز، 
جمع��ی از متخصصان ایرانی را به فکر تامین داخل��ی این نیاز انداخت. همین 
هدف هم باعث شد سال 8۵ شرکتی برای تولید مینی تیوبر سیب زمینی شکل 

بگیرد. این دانش بنیان طی این 1۴ سال توانست 
به فناوری تولید سیب زمینی عاری از ویروس از 
طریق کش��ت بافت دست یابد و این اتفاق، ایران 
را از واردات ب��ذر س��یب زمینی به کش��ور بی نیاز 
کرد. شرکت انبوه کشت اصفهان با هدف معرفی 
و ارائه محصوالتی ک��ه تولید آنها به تکنولوژی و 
علمی فراتر نیاز داش��ت، پا به عرصه کش��اورزی 
ای��ران نهاد و کار خ��ود را با تولی��د مینی تیوبر 
س��یب زمینی آغاز کرد. تالش مداوم، همکاری با 
شرکت ها و موسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی 
و بهره گیری از علم و فناوری روز دنیا به رشد این 

شرکت منجر شد.
در این فرآیند ابتدا گیاهانی که مشخصه اصلی 

رقم موردنظر را دارند، انتخاب شده و سپس وارد فرآیند ویروس زدایی می شوند 
در ادامه اندام های هوایی دارای بیش��ترین رشد گیاه جداسازی شده و بر روی 
محیط های کش��ت مناسب کشت می ش��وند. گیاهچه های حاصل پس از تکثیر 

مقدماتی توس��ط آزمایش��گاه های مس��تقل مورد آزمون عاری از ویروس بودن 
ق��رار می گیرند.  انجام آزمون ELISA و تکثیر گیاهچه های موجود در صورت 
ع��اری بودن آنه��ا از هر نوع وی��روس برمبنای این آزمایش دیگ��ر مرحله این 
فرآیند است. با کش��ت گیاهچه های تکثیرشده 
پس از این آزمایش در گلخانه های اس��تاندارد، 
ریزغ��ده یا مینی تیوبر تولید می ش��ود. به گفته 
محمد بهبهان��ی، مدیرعامل این دانش بنیان، با 
گذشت 1۴ سال این شرکت، توانسته با افزایش 
ظرفیت تولی��د خود، به بزرگ ترین تولیدکننده 
مینی تیوبر س��یب زمینی کشور تبدیل شود و با 
گسترش سبد محصوالتش به گیاهان زینتی از 
جمله پایه رز عاری از ویروس، محصوالت خود 

را به مشتریانش در سراسر ایران برساند.
وی ادامه می دهد: تحقیق، توس��عه و نوآوری 
همواره یک��ی از مهمترین اهداف ما اس��ت. بر 
همین اساس، ش��رکت انبوه کشت با تحقیقات 
چند س��اله خود، موفق به تولید چندی��ن گونه دارویی خاص که تکثیر آنها در 
کش��ور با روش های معمول بس��یار سخت و یا امکان پذیر نبود، شد و هم اکنون 

آنها را در محصوالت خود جای داده است.

ب��رای ش��رکت های دانش بنیان و خ��الق آس��یب دیده از کرونا 
تس��هیالت گوناگونی ب��ا حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری در نظ��ر گرفت��ه ش��ده اس��ت. براس��اس فراخوان های 

منتشرش��ده، این شرکت ها می توانند تا 
س��قف ۵00 میلیون تومان تس��هیالت 

دریافت کنند.
اطالع رس��انی  پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
بنی��اد ملی نخبگان، برای ش��رکت های 
دانش بنیان و خالق آسیب دیده از کرونا 
تس��هیالت گوناگونی با حمایت معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. براس��اس 
فراخوان های منتشرشده، این شرکت ها 
می توانند تا س��قف ۵00 میلیون تومان 

تسهیالت دریافت کنند.
پس از تامین مالی برای ش��رکت های 

فع��ال در ح��وزه تجهی��زات و ل��وازم مرتب��ط، انج��ام حمایت از  
ش��رکت های دانش بنیان کوچک، شتاب دهنده ها و تامین کنندگان 
فضاهای کار اش��تراکی آسیب دیده بر اثر شیوع کرونا نیز در دستور 

کار قرار گرفت. ش��رکت های کوچک در این طرح به ش��رکت هایی 
گفته می ش��ود که نیروی انسانی کمتر از ۵0 نفر یا فروش کمتر از 

20 میلیارد ریال در سال 98 داشته باشند.
مبلغ تسهیالت تا سقف ۵00 میلیون 
تومان در نظر گرفته ش��ده است. بهره 
تس��هیالت 9درصد و دوره بازپرداخت 
نیز شش ماه اس��ت. میزان تسهیالت 
تا س��قف ۵00 میلیون تومان براساس 
هزینه ه��ا، فروش، حقوق و دس��تمزد 

پرداختی شرکت تعیین می شود.
کوچ��ک  خ��الق  ش��رکت های 
آس��یب دیده بر اث��ر ش��یوع کرونا نیز 
که دارای تاییدیه خ��الق از دبیرخانه 
زیس��ت بوم شرکت های  توسعه  برنامه 
خالق معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری هس��تند نی��ز می توانند تا 
س��قف ۴00 میلیون تومان از تس��هیالت بهره مند شوند .پرداخت 
این تسهیالت مشروط بر حفظ اشتغال 90درصدی شرکت مطابق 

با لیست بیمه است.

شرکت های کوچک و شتاب دهنده ها تسهیالت دریافت می کنندبا تالشی دانش بنیان؛ واردات بذر سیب زمینی به صفر رسید

مدیران کمپانی های بزرگ دنیا برای زمان و سرمایه  خود ارزش زیادی قائلند. آنها 
معموالً کارهای خود را متفاوت از دیگران انجام می دهند و به همین خاطر بهره وری 
بیشتری دارند.  رهبران موفق منتظر نمی مانند تا با اتفاقات جدید رو به رو شوند؛ بلکه 
خودشان این اتفاقات را برنامه ریزی کرده و شرایط را برای رخداد آنها مهیا می کنند. 
هر چقدر یک کسب و کار بیشتر رشد کند، میزان توقعات نیز باالتر رفته و مسئولیت 
بیش��تری به گردن مدیران و کارمندان می افتد. پ��س رهبران چطور باید اتفاقات را 

مطابق میل خود برنامه ریزی کنند و زمان وقوع آنها را تحت کنترل بگیرند؟
برقراری روابط دوستانه

برخی کارآفرینان تمایل زیادی به شبکه س��ازی و شرکت در رویدادهای مختلف 
دارند؛ آنها می خواهند با هم آشنا شوند و راه های ارتباطی را گسترش دهند، اما تنها 
مالقات با افراد جدید برای توسعه  کسب و کار کافی نیست. آنها باید بتوانند به طور 
مداوم با همدیگر در ارتباط باشند. برای این منظور لیستی از افرادی داشته باشید که 
مورد تأییدتان هستند، سپس آدرس ایمیل، صفحات اجتماعی و راه های ارتباطی با 
آنه��ا را پیدا کنید. برای همکاری با این افراد و تاثیرگرفتن از آنها، به ارتباطات قوی 

و دوستانه نیاز دارید.
این اس��تراتژی به رهبر کمک می کند تا جمعی از دوس��تان و فرصت هایی برای 
همکاری در آینده برای خود فراهم کند. حتی اگر در این ارتباط موفق نشدید باز هم 
به همکاری خود ادامه دهید، چراکه رابطه دوستانه خوبی با افراد موفق برقرار کرده اید.

استفاده از تمام ساعات روز و باالبردن بهره وری
اگر می خواهید در طول روز کارهای بیشتری انجام دهید، باید دو تغییر اساسی در 
برنامه صبحگاهی خود ایجاد کنید: اختصاص مدت زمان مشخص به ورزش و شروع 

کارها در صبح اول وقت به جای کارکردن تا دیروقت.
مدیران و کارآفرینان موفقی که به سالمتی خود اهمیت می دهند، صبح ها زودتر از 
رختخواب بلند می شوند و زمانی را به ورزش اختصاص می دهند. بیل گیتس و باراک 

اوباما دو رهبر موفقی هستند که صبح خیلی زود برای ورزش کردن بیدار می شوند.
پژوهش های علمی نشان می دهد ورزش صبحگاهی باعث افزایش میزان شادی و 
کامیابی می شود و میزان کارایی را به طور قابل توجهی باال می برد. تنها 1۵دقیقه از 
وقت روزانه خود را به ایروبیک اختصاص دهید که تأثیر مثبتی روی تقویت توانایی ها 

و سرحال شدن تان دارد.
تحقیقات حاکی از آن اس��ت، افراد سحرخیز موفق تر و فعال تر از دیگران هستند. 
آنها منتظر نمی مانند تا زندگی اتفاقات تازه ای برای شان رقم زند، بلکه خود مسئولیت 
این اتفاقات را به عهده می گیرند. کس��انی که به سحرخیزی عادت کرده اند، مدرک 

دانشگاهی باالیی دارند و عملکرد موفقیت آمیزتری از خود نشان می دهند.
توجه به تغییرات کوچک و جزئی

ضرب المث��ل معروفی وجود دارد که می گوید: اگر می خواهید دنیا را تغییر دهید، 
ابتدا تخت تان را مرتب کنید.

این جمله به ما می فهماند تمام اتفاقات بزرگ زندگی از عادت های کوچک ناشی 
می شود. شاید این عادت ها به چشم تان نیاید، اما مطمئناً تاثیر مثبتی روی زندگی تان 
دارد و همین موفقیت های کوچک انگیزه ای برای دستیابی به موفقیت های بزرگ تر 
خواهد بود. برخی عادت های کوچک که انگیزه تان را باال می برد: انجام کارهای جزئی 
در وقت اس��تراحت و نوش��یدن قهوه و انجام مراقبه برای باالبردن قدرت تمرکز در 

طول روز.
تغذیه از جمله عواملی اس��ت که توجه به آن تأثی��ر زیادی روی روش زندگی تان 
می گذارد. پس به جای مصرف غذاهای ناس��الم، میوه ه��ای تازه بخورید و عادات بد 
غذایی را کنار بگذارید. این رویکرد برای خیلی از تغییرات مثبتی که می خواهید در 
زندگی خود ایجاد کنید مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی با مشکل جدیدی مواجه 
می شوید، آن را به بخش های کوچک تقسیم کنید. مواجه شدن با بخش های کوچک 
یک مش��کل بزرگ به ش��ما احس��اس اعتماد به نفس می دهد و باعث دستیابی به 

موفقیت های بیشتر خواهد شد.
عدم وابستگی به تکنولوژی

خیلی از مدیران کس��ب و کارها وابستگی ش��دیدی به گوشی موبایل، لپ تاپ و 
دیگر وس��ایل الکترونیکی دارند؛ زیرا تمام یادداش��ت ها و برنامه ریزی های شخصی و 
شغلی خود را در این ابزارها ذخیره می کنند. جدیدترین تحقیقات حاکی از آن است، 
استفاده از تکنولوژی سبب می شود اهمیت و اولویت بندی کارها را فراموش کنید. بنا 
بر پژوهش های چاپ شده در مجله روانشناسی، دانشجویانی که جزوه های خود را در 
لپ تاپ یادداشت می کنند به نسبت کسانی که به صورت دستی جزوه می نویسند، 

عملکرد ضعیف تری در پاسخ به سؤاالت دارند.
این مورد درباره تقویم های کاری هم صادق اس��ت. خیلی از مدیران استارت آپ ها 
تقویم های کاری خود را به صورت دس��تی تنظیم می کنند. شاید با وجود برنامه ها و 
ابزارهای متعدد، این کار خیلی جالب نباشد، اما سبب می شود قرارهای مالقات را بهتر 
به خاطر بسپارید. عده ای از رهبران می گویند بعد از خاموش کردن اعالن ها آرامش 

بیشتری دارند و این موضوع روی حالت روحی آنها تأثیر گذاشته است.
کار کردن به صورت ایستاده

اخیراً میزهای کار بلند شده اند، چراکه تحقیقات نشان می دهد ایستاده کار کردن 
خیلی از تأثیرات منفی نشس��تن طوالنی مدت را کاه��ش می دهد. البته تحقیقات 
کمتری به اهمیت ایستاده کار کردن روی افزایش میزان تمرکز و دقت پرداخته است.

به تازگی تحقیقات دانش��گاه تگزاس نشان داده ایستاده و پشت میزهای بلند کار 
کردن عالوه بر سوزاندن کالری و مقابله با افزایش وزن، میزان بهره وری را تا ۴۶ درصد 
نسبت به صندلی های قدیمی باال می برد. این موضوع ثابت شده که میزهای بلند به 
طور قابل توجهی سبب بهبود عملکرد فرد شده و حافظه  کاری را هم افزایش می دهد.
مایک بولوس، مؤس��س اس��تارت آپ Deskview )اولین سازنده میزهای کاری 
ایستاده( می گوید: »هر روز افراد بیشتری از این میزها استفاده می کنند. این افراد کار 
کردن به صورت ایس��تاده را دوست دارند و می گویند این روش به طور قابل توجهی 
کمردرد و دیگر مش��کالت جسمی ش��ان را کاهش داده است. کسانی که هنوز برای 
استفاده از این میزها تردید دارند، درباره مزایای آن سؤال می کنند و بعد از اطالع از 

عملکرد آن روی بهره وری کارمندان هیجان زده می شوند.«
خریدکردن اینترنتی

امروزه خرید آنالین تنها به لباس و لوازم الکترونیکی محدود نیس��ت و هر روز به 
تعداد مشتریان اینترنتی اضافه می شود. الزم است بدانید، بیشتر رهبران خریدهای 
جزئی مواد غذایی و بهداشتی خود را هم به صورت اینترنتی انجام می دهند. اکنون 
فروشگاه های اینترنتی به قدری رش��د کرده اند که در آینده جایگزین فروشگاه های 
زنجیره ای خواهند ش��د. فروشگاه های آنالین س��رعت تحویل و کیفیت بسته بندی 
فوق العاده ای دارند و این مس��ئله سبب افزایش اعتماد خریداران شده است. شرکت 
آمازون یکی از بهترین عرضه  کنندگان اینترنتی است که توانسته اعتماد مشتریان را 
به خود جلب کند. فروشگاه آنالین آمازون سهم زیادی از دنیای تجارت الکترونیک را 

به خود اختصاص داده و طرفداران آن هر روز در حال افزایش است.
مدیران بزرگ برای وقت خود ارزش زیادی قائل هستند و ترجیح می دهند با چند 
کلیک ساده مایحتاج خود را خریداری کنند و در وقت و هزینه های خود صرفه جویی 
کنن��د. مت ماتروس، مؤس��س یک کمپانی بزرگ می گوید: »م��ن تمام مواد غذایی 
موردنیازم را از آمازون پرایم خریداری می کنم و چند س��اعت بعد جلوی درب منزل 
تحویل می گیرم. هر زمان خریدهایم به قدری زیاد باشد که برای حمل آن به دردسر 

بیفتم، به صورت اینترنتی اقدام به تهیه آنها خواهم کرد.«
وقتی رهبری موفق خواهید بود که بتوانید کارهای تان را سریع تر، بهتر و کارآمدتر 
انجام دهید. موارد ذکرش��ده، چند تغییر جزئی هس��تند که می توانید در زندگی تان 

ایجاد کنید و بهره وری خود را افزایش دهید.
Entrepreneur/ucan :منبع 

در پـی کاهش ارزش سـهام اسـتون مارتین طی ماه های گذشـته و تأثیـرات همه گیری 
ویـروس کرونا، اندی پالمر از مدیرعاملی اسـتون مارتین اخراج می شـود و توبیاس مورس 
جایگزین او خواهد شـد. به گزارش زومیت، اندی پالمر، مدیرعامل استون مارتین به زودی 
اخراج می شـود؛ زیرا قیمت سـهام این خودروساز انگلیسی همچنان در حال کاهش است. 
اخراج اندی پالمر، روز سه شنبه به عنوان بخشی از تغییرات جدی استون مارتین به صورت 
رسـمی اعالم خواهد شـد. به گزارش گاردین، توبیاس مورس، مدیرعامل فعلی مرسدس-

AMG جایگزین اندی پالمر می شود.
پالمر از سـال 2014 به عنوان مدیرعامل اسـتون مارتین مشـغول به خدمت بوده است و 
پیش از این دارای سـابقه  مدیریتی طوالنی مدت در نیسـان و اینفینیتی بود. او در عرضه  

شاسی بلند DBX و همچنین ناوگان آینده ابرخودروها و خودروهای سوپراسپرت پیشرانه 
وسط استون مارتین شامل مدل های والکری، والهاال و ونکوئیش نقش موثری داشته است. 
با وجود این خدمات، ارزش سـهام اسـتون مارتین از زمان مجمع عمومی این شـرکت در 
اکتبر سـال 2018 سـقوط کرد و ارزش بازار این شـرکت از حدود 4 میلیـارد پوند )87/4 

میلیارد دالر( به 562 میلیون پوند )684 میلیون دالر( در روز جمعه رسید.
اسـتون مارتین در اوایـل ماه جاری میالدی اعـالم کرد که به دلیل تأثیـرات همه گیری 
ویروس کرونا، خسـارت های این شـرکت در سه ماهه اول سـال 2020 به 119 میلیون پوند 
)144 میلیون دالر( رسـیده اسـت. این شـرکت در سـه ماهه اول سال گذشـته فقط 578 
دسـتگاه خودرو به نمایندگی ها فروخت که 45درصد کاهش نسـبت به مدت مشـابه سال 

مدیران موفق چه کارهایی را متمایز از دیگران انجام می دهند؟

توبیاس مورس جایگزین اندی پالمر در استون مارتین خواهد شد

دریچــه

کارگاه  آموزش��ی آشنایی با تس��هیالت بنیاد ملی نخبگان به همت بنیاد نخبگان استان 
کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در ادامه 
برگزاری برنامه های مصوب و به منظور گس��ترش دایره نخبگانی و آشنایی جامعه علمی و 
دانشگاهی کشور با تسهیالت اعطایی به مستعدان، کارگاه های آموزشی آشنایی با تسهیالت 
بنیاد ملی نخبگان به همت بنیاد نخبگان اس��تان کهگیلویه و بویراحمد برگزار ش��د. در این 
کارگاه ها که به صورت مجازی برگزار شد، تبیین و تشریح آیین نامه های »فعالیت های علمی 
و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور« و »شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان 
برتر دانشگاهی« )از جمله بهره مندی دانش آموختگان برتر دانشگاهی از تسهیالت خدمت 
نظام وظیفه تخصصی، تسهیالت جذب در مؤسسه های علمی، جایزه مرحوم دکتر کاظمی 

آشتیانی، جایزه شهید احدی و جایزه شهید دکتر چمران انجام شد.

آشنایی با تسهیالت اعطایی، راهی 
برای سعه دایره نخبگانی

چهار شنبه
7 خرداد 1399

شماره 1550
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براس��اس آیین نامه ط��رح افزایش مش��ارکت مش��ترکان خانگی و 
تجاری در مدیریت بار توس��ط نهادهای تجمیع کننده پاسخگویی بار، 
از ش��رکت های فن��اور و دانش بنیان در این ح��وزه دعوت به همکاری 

می شود.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
براس��اس توافق��ات ص��ورت گرفت��ه میان 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
و مجموع��ه وزارت نی��رو و توانی��ر، با هدف 
پیک س��ایی  در تابس��تان 1۳99 از ظرفیت 
ش��رکت های فع��ال در این حوزه اس��تفاده 

خواهد شد.
ب��ر ای��ن اس��اس در راس��تای آیین نامه 
پیک سایی تابس��تان 1۳99 شرکت توانیر، 
ش��رکت توزیع نی��روی برق الب��رز در نظر 
دارد اطالعات ش��رکت های خدمات مشاوره 

و سایر شرکت های دانش بنیان و فناور را که تجربه کاری در پروژه های 
مش��اوره درخصوص کاهش پیک برق مش��ترکان ب��رق را دارند، برای 
انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مش��ارکت مش��ترکین برق خانگی 

و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی بار را دعوت به همکاری کند.
ای��ن ش��رکت ها می  توانند اس��ناد ارزیاب��ی کیفی را ب��ا مراجعه به 
وب سایت های شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، توانیر و یا پایگاه 
ملی اطالع رسانی مناقصات کشور دریافت 

کنند.
»آیین نام��ه ط��رح افزای��ش مش��ارکت 
مشترکین خانگی و تجاری در مدیریت بار 
پاسخگویی  نهادهای تجمیع کننده  توسط 
بار« با هدف پیک س��ایی و کاهش 1000 
مگاواتی بار پیک تابس��تان 1۳99 تدوین 
و اب��الغ ش��ده اس��ت. همچنی��ن مطابق 
تفاهم نام��ه مش��ترک معاون��ت علم��ی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری و وزارت نیرو، 
حوزه زیس��ت بوم ن��وآوری انرژی معاونت 
علمی از شرکت های توانمندی که قادر به 
اجرای موفق اهداف این آیین نامه هستند 
برای مش��ارکت در اجرای طرح دعوت به عمل می آورد و در راس��تای 
دس��تیابی به موفقیت در اجرای طرح، حمایت مالی و معنوی ویژه ای 

انجام خواهد داد.

س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
دنبال حفظ و نگهداری از ذخایر ژنتیکی است؛ سرمایه های ارزشمندی که اگر 

از دست برود هویت ایران و ایرانی به فراموشی سپرده می شود.
ذخای��ری از جنس گیاهی، انس��انی، حیوانی و 
میکروارگانیس��م ها که نق��ش تعیین کننده ای در 
پیش��گیری از انقراض نسل ها دارند، اما به واسطه 
تالش ه��ای صورت گرفت��ه قرار اس��ت نه تنها از 
هدررفت و س��رقت این ذخایر ژنتیکی پیشگیری 
ش��ود بلکه قرار اس��ت از »طرح های بهره برداری 
اقتص��ادی از ذخایر ژنتیکی کش��ور« هم حمایت 

شود.
س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی 
و فن��اوری ب��ا پذی��رش این ماموریت در کش��ور 
در تالش اس��ت تا ب��ا کمک زیس��ت بوم فناوری 
و ن��وآوری، ذخایر ژنتیکی کش��ور را ب��ه عنوان 
س��رمایه های عمومی حفظ و م��ورد بهره برداری 

اقتصادی هم قرار دهد.
حمای��ت از طرح های بهره برداری اقتصادی از ذخایر ژنتیکی کش��ور یکی از 
اهدافی اس��ت که در س��ال جاری در کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیس��تی ستاد 

توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری خواهد 
شد تا با این کار کشور از فواید اقتصادی این بانک های ژنی سودمند در توسعه 

اقتصادی کشور بهره  ببرد.
با توج��ه به اینکه ایجاد امنی��ت غذایی و به 
دنبال آن توس��عه و امنیت اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسي مس��تلزم استفاده پایدار از این منابع 
پایه ای اس��ت قرار بر این اس��ت که از ظرفیت 
دانش بنیان ه��ای فعال در این حوزه اس��تفاده 
ش��ود تا با کمک این داش��ته های خدادادی به 
اقتصاد کش��ور کم��ک ش��ود؛ ظرفیت هایی که 
می تواند ب��اب جدیدی در رون��ق اقتصادی باز 

کند.
»تعریف مدل اقتصادی و تهیه زنجیره ارزش 
ب��رای حفاظت و بهره برداری اقتصادی از ذخایر 
ژنتیکی در معرض خطر و توسعه تنوع زیستی« 
و »ارائ��ه برنامه ه��ای تش��ویقی ب��رای هدایت 
حوزه های فعال در زیس��ت فناوری برای س��رمایه گذاری در برنامه های توس��عه 
و بهره برداری از تنوع زیس��تی کشور« از جمله اقداماتی است که در این طرح 

مدنظر است.

بهره برداری اقتصادی از ذخایر ژنتیکی حمایت می شودشرکت های توانمند متقاضی کاهش پیک سایی تابستان 99 دعوت به همکاری شدند

انواع تس��هیالت نظام وظیفه در نظر گرفته شده و شرایط شرکت ها و افراد 
مناسب جهت استفاده از این تسهیالت، موضوع پرسش های مکرر شرکت های 
دانش بنیان از مس��ئولین این حوزه اس��ت. بر این اساس یک همایش بزرگ 
مجازی با حضور نمایندگان این ش��رکت ها برگزار ش��د تا به این پرس��ش ها 
پاس��خ داده ش��ود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، به دلیل 
ش��یوع  ویروس کووید 19 امکان برگزاری حضوری این همایش فراهم نشد 
و مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آن 
را به صورت آنالین و بر بس��تر س��امانه  lms.nimael.com برگزار کرد. در 
این رخداد ترویجی، س��واالت متعدد مطرح شده درباره ویژگی های این بسته 
خدمتی و چگونگی طرح تقاضا برای بهره مندی از آن از سوی مشاور مدعو در 

این رخداد به صورت برخط پاسخ داده شد.
سبد خدمت در حوزه تسهیالت نظام وظیفه اقالم مختلفی را دربر می گیرد. 
امریه، پروژه جایگزین خدمت در ش��رکت های دانش بنیان و پروژه جایگزین 
خدمت در صنایع دفاعی و کشوری از این جمله است که در مورد آنها در این 

همایش آنالین بحث و گفت وگو شد.
براساس توضیحات مطرح شده در این رخداد، تسهیالت نظام وظیفه طرح 
ش��ده در قالب امریه تنها مختص ش��رکت های دانش بنیان اس��ت. براساس 
تفاهم نامه منعقدش��ده می��ان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
فرماندهی س��تاد کل نیرو های مس��لح، این خدمت به صورت ساالنه در قالب 
تعداد مش��خصی از افراد،  قابل عرضه به ش��رکت های دانش بنیان اس��ت. در 
این نوع از تسهیالت، مدت زمان خدمت آموزشی دو ماه بوده و فرد متقاضی 
بایس��تی با نظارت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، به مدت 22 

ماه و به صورت حضوری به ش��رکت دانش بنی��ان پذیرنده خدمت کند. افراد 
فارغ التحصیل در رش��ته های نظیر دندانپزش��کی، پزش��کی و داروسازی که 
برگ س��بز خ��ود را دریافت کرده ان��د و دیگر متقاضی��ان دارای غیبت ثبت 
ش��ده، نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند. پروژه جایگزین خدمت ویژه 
ش��رکت های دانش بنیان، دومین  مورد در این بسته خدمتی است که آن نیز 
صرفاً به شرکت های دانش بنیان اختصاص دارد. پروژه جایگزین خدمت ویژه 
ش��رکت های دانش بنیان به این صورت اس��ت که فرد با تعریف و اجرای یک 
پروژه به مدت حداقل 1۴ ماه در یک ش��رکت دانش بنیان و داوری این پروژه 
توسط کارشناسان فنی هر حوزه فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، خدمت خود را در ش��رکت دانش بنیان مربوطه به انجام می رساند. 
براساس پیش بینی های انجام گرفته، شرکت های غیردانش بنیان نیز می توانند 
از این بسته خدمتی استفاده کنند. پروژه جایگزین خدمت ویژه صنایع دفاعی 
و کش��وری، س��ومین و آخرین دسته از تسهیالت نظام وظیفه است که برای 
متقاضیان خدمت در واحد های غیردانش بنیان مس��تقر در پارک های علم و 

فناوری نیز قابل استفاده است.  
مرکز ش��رکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
سعی دارد تا با آشنا ساختن بیشتر شرکت های دانش بنیان با خدمات در نظر 
گرفته شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، زمینه بیشتری 

برای بهره مندی این شرکت ها از این بسته های خدمتی را فراهم کند.
ترویج بیش��تر خدمات باعث می ش��ود که زمینه اس��تفاده تمام شرکت ها 
از آن فراهم ش��ود و هیچ خدمتی به صورت مبه��م باقی نماند.  این موضوع  

تامین کننده عدالت در خدمات رسانی به شرکت های دانش بنیان خواهد بود.

تفاهم نام��ه ای بین پارک فناوری پردیس و دو کارگزار صادرات فناوری برای 
صادرات تولیدات ش��رکت های پارک فناوری پردیس به سه کشور قرقیزستان، 

عمان و افغانستان منعقد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، میالد صدرخانلو رئیس 
مرکز توس��عه تجارت فناوری پارک فناوری پردیس گفت: در راس��تای یکی از 
برنامه های مرکز توسعه تجارت فناوری که تعامل با بروکرهای صادرات فناوری 
اس��ت، موفق ش��دیم بعد از چند ماه مذاکره و بررس��ی، با دو بروکر صادرات 
فناوری تفاهم نامه همکاری امضا کنیم. یکی از این کارگزاران در حوزه صادرات 
فناورِی دو کش��ور عمان و قرقیزس��تان و دیگری در حوزه صادرات محصوالت 

فناورانه بخش سالمت به کشور افغانستان فعالیت می کنند.
رئیس مرکز توس��عه تجارت فناوری در مورد فرآیند ش��کل گیری همکاری 
ب��ا ای��ن دو کارگزار گفت: بعد از چند ماه بررس��ی و تأمل بر س��وابق کاری و 
توانمندی ه��ای این دو کارگزاِر صادرات فناوری، به اجماع رس��یدیم که توان 
بس��یار باالیی ب��رای همکاری با ش��رکت های پارک فن��اوری پردیس دارند و 

تفاهم نامه همکاری منعقد شد.
وی ادام��ه داد: بالفاصله پس از عقد تفاهم نامه با این دو ش��رکت، برای هر 
کدام از آنها هفت جلس��ه دوجانبه با ش��رکت های پارک، تدوین و برگزار شد. 
خوش��بختانه پس از جلسات، بازخورد بس��یار مثبتی نیز از شرکت های پارک 
دریافت کردیم و توانمندِی این دو کارگزار مورد رضایت ش��رکت ها واقع شده 
بود. ما خوش��بین هستیم که به امید خدا با این دو بروکر صادرات فناوری که 
به جمع بروکرهای ما اضافه شده اند، بتوانیم در نهایت حرکت مثبتی در جهت 

صادرات محصوالت پارک انجام دهیم.
صدرخانل��و در مورد چگونگی ش��روع هم��کاری با یکی از ای��ن کارگزاران 

ص��ادرات فناوری توضی��ح داد: همکاری با بروکری که با عمان و قرقیزس��تان 
تعام��ل دارد، یک��ی از خروجی های تعامل میان مرکز توس��عه تجارت فناوری 
پارک و ش��بکه فن بازار ملی ایران اس��ت؛ چراک��ه در برنامه هایی که در تعامل 
با فن بازار اس��تانی خراس��ان رضوی داش��تیم، با این کارگزار آشنا شدیم. این 
کارگزاِر خراسانی در حال توسعه کار خود به تهران بود که با آنها آشنا شده و 

پس از چند ماه بررسی و تعامل، تفاهم نامه همکاری امضا کردیم.
رئیس مرکز توس��عه تجارت فناوری در مورد طرح های ویژه این دو کارگزار 
برای محصوالت تولیدشده در پارک فناوری پردیس گفت: هر دو کارگزار، فارغ 
از فعالیت های عمومی مانند مذاکره با شرکت ها، شناسایی محصوالت مناسب 
ب��رای بازارهای هدف و در نهایت  تالش برای ص��ادرات آنها، دارای برنامه های 
اختصاص��ی برای ش��رکت های پارک هس��تند. بروکری که در ح��وزه عمان و 
قرقیزس��تان فعالی��ت می کند، در تالش اس��ت تا یک »ش��و روم« محصوالت 

فناورانه در کشور عمان راه اندازی کند.
اگرچ��ه این حرکت تنه��ا محدود به همکاری این بروکر با ما نمی ش��ود اما 
تصمیم بر آن شده است که بخش مجزا و مستقلی در این شو روم به محصوالت 
پارک فناوری پردیس اختصاص داده ش��ود. این بروکر پس از بررسی هایی که 
طی چند ماه اخیر بر روی محصوالت ش��رکت های پ��ارک فناوری انجام داده 

است، خروجی مطلوبی را برای این نمایِش محصوالت پیش بینی می کند.
وی افزود: بروکری که در حوزه افغانستان فعالیت می کند طرح احداث یک 
کلینیک در افغانستان که بخش عمده ای از تجهیزات آن توسط صادرات پارک 
فناوری پردیس و شبکه فن بازار ملی ایران تامین می شود، ارائه کرده است. این 
دو طرح به طور اختصاصی برای رونق صادرات محصوالت پارک توس��ط مرکز 

توسعه تجارت فناوری پیگیری خواهد شد.

محصوالت پارک فناوری پردیس به 3 کشور صادر می شوند

شاسی بلند DBX و همچنین ناوگان آینده ابرخودروها و خودروهای سوپراسپرت پیشرانه 
وسط استون مارتین شامل مدل های والکری، والهاال و ونکوئیش نقش موثری داشته است. 
با وجود این خدمات، ارزش سـهام اسـتون مارتین از زمان مجمع عمومی این شـرکت در 
اکتبر سـال 2018 سـقوط کرد و ارزش بازار این شـرکت از حدود 4 میلیـارد پوند )87/4 

میلیارد دالر( به 562 میلیون پوند )684 میلیون دالر( در روز جمعه رسید.
اسـتون مارتین در اوایـل ماه جاری میالدی اعـالم کرد که به دلیل تأثیـرات همه گیری 
ویروس کرونا، خسـارت های این شـرکت در سه ماهه اول سـال 2020 به 119 میلیون پوند 
)144 میلیون دالر( رسـیده اسـت. این شـرکت در سـه ماهه اول سال گذشـته فقط 578 
دسـتگاه خودرو به نمایندگی ها فروخت که 45درصد کاهش نسـبت به مدت مشـابه سال 

2019 دارد. در بیانیه  صادرشده در روز یکشنبه، سخنگوی استون مارتین تأیید کرد که این 
شـرکت در حال بررسی تیم مدیریتی خود است و در صورت لزوم، اعالمیه دیگری منتشر 
می شـود. توبیاس مورس از اواخر سـال 2013 مدیرعامل مرسدس-AMG بوده است و بر 
 AMG -تنوع بخشیدن به سبد محصوالت این برند و عرضه ابرخودرو هیبریدی مرسدس

وان مجهز به سیستم محرکه خودروهای فرمول یک نظارت دارد.
جایگزینـی پالمر با مـورس، اولین تغییر عمده مدیریتی اسـتون مارتیـن از زمان ورود 
الرنس اسـترول، سـرمایه گذار کانادایی به این شرکت در اوایل سـال جاری میالدی است. 
تغییر مدیرعامل، به عنوان اقدامات اسـترول در این شـرکت برای کمک به حفظ و افزایش 

ثروت خود ارزیابی می شود.

در همایشی با حضور شرکت های دانش بنیان

نحوه بهره مندی شرکت های دانش بنیان از تسهیالت نظام وظیفه بررسی شد

توبیاس مورس جایگزین اندی پالمر در استون مارتین خواهد شد

یادداشـت

»صندوق علمی مش��ترک راه ابریش��م« عنوان فراخوان منتشر شده از سوی صندوق 
حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی با همکاری آکادمی علوم چین است که 
اکن��ون پنجمین دوره خود را تجربه می کند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، با انتشار این فراخوان از فعالیت های پژوهشی مشترک میان فناوران و محققان 
ایرانی و آکادمی علوم چین حمایت می شود. این حمایت ها در قالب پروژه های تحقیق و 
توس��عه و برگزاری کارگاه های مشترک است. براساس این گزارش، حداکثر شش پروژه 
تحقیقاتی در زمینه های علمی علوم شناختی و فناوری نانو و در قالب پروژه های تحقیق 
و توس��عه مورد حمایت قرار می گیرد. پژوهشگران ایرانی تا 29 تیرماه سال جاری برای 

ارسال پروپزال مشترک خود به سامانه صندوق مهلت دارند.

دور پنجم حمایت از فعالیت های پژوهشی 
مشترک محققان ایران و چین آغاز شد



هنگامی که صحبت از استراتژی برندسازی برای کسب و کارها می شود، یکی از 
مهم ترین موارد مربوط به طراحی لوگو اس��ت. بسیاری از برندها در زمینه طراحی 
لوگ��و با تیم های حرفه ای و بازاریاب های کارکش��ته هم��کاری دارند. دلیل این امر 
تاثیرگذاری باالی لوگوی برندها بر روی تعامل شان با مشتریان و حتی دیگر کسب 
و کارهاس��ت. اغلب اوقات نخستین تعامل برندها با مشتریان از طریق لوگو صورت 
می گیرد بنابراین ما باید طرح مش��خص و واضحی برای جلب نظر مخاطب هدف 
داش��ته باشیم.  براساس گزارش ژورنال مطالعاتی بازاریابی در سال 2019، طراحی 
مناسب لوگو بر روی تمایل مشتریان برای خرید و حتی تعامل بیشتر با برندها تاثیر 
دارد. بنابراین لوگو یکی از بخش های مهم در فرآیند بازاریابی نیز محسوب می شود. 
ویژگی های اصلی یک لوگوی تاثیرگذار به طور مکرر در رسانه ها مورد بررسی قرار 
گرفته اس��ت. برخی از مهم ترین ویژگی های مورد بحث شامل ماندگاری در ذهن، 
سادگی، ارتباط با ماهیت کسب و کار و استفاده از طیف رنگ مناسب است. اگرچه 
مق��االت بس��یار زیادی در زمینه طراحی لوگو وج��ود دارد، اما اغلب برندها در این 
زمینه موفقیت چندانی کس��ب نمی کنند. ش��اید یکی از دالیل این امر مواجهه با 
انبوه مقاالت و ش��یوه های مختلف برای برندسازی و طراحی لوگوست. جالب اینکه 
برخی از ش��یوه های موردنظر در عمل با یکدیگر تضاد هم دارند. با این حساب کار 
برای صاحبان کسب و کار در راستای طراحی لوگو بسیار دشوار خواهد بود. هدف 
اصلی ما در این مقاله کاهش سختی های فرآیند طراحی لوگو تا جای ممکن است. 
ما به جای بررس��ی ش��یوه های طراحی یک لوگوی مناسب به صورت نظری به 
سراغ برندهای بزرگ و شیوه طراحی برندشان رفته ایم. این امر تاثیرگذاری بیشتری 
در مقایس��ه با بحث های نظری و مرور برخی توصیه های س��اده دارد بنابراین ما در 
ادامه به بررسی فرآیند طراحی لوگوی برخی از مشهورترین برندها در سطح جهان 

خواهیم رفت. 
طرح های لوگوی به یادماندنی

KFC طراحی مجدد و رونمایی لوگو برند
برند KFC در عرصه فست فود نامی شناخته شده است. بسیاری از مردم عالقه 
باالیی به منوی این برند دارند. همین امر موجب تاس��یس ش��عبه های مختلف در 
سراس��ر دنیا از س��وی تیم مدیریتی این فست فود شده است. یکی از نکات مهم در 
زمینه فعالیت KFC طراحی لوگو و فرآیند بازاریابی منحصر به فردش اس��ت. آنها 
همیش��ه کمپین های بازاریابی جذاب و هیجان انگیزی برای مخاطب هدف طراحی 

می کنند. 
اگ��ر از طرفداره��ای برند KFC باش��ید، عدم تغییر لوگوی ای��ن برند در طول 
سال های متمادی نظرتان را جلب خواهد کرد. وقتی این برند در سال 200۶ اقدام 
به طراحی مجدد و به روز رسانی لوگوی اش کرد، توجه بسیار زیادی به آنها جلب شد. 
تیم بازاریابی ش��رکت پس از دهه ها فعالیت با لوگوی واحد دست به اقدامی همراه 
با ریس��ک فراوان زده بود. نکته مهم در این میان بررسی چرایی اقدام تیم بازاریابی 
KFC برای بازآفرینی لوگوی شان بود. هدف اصلی آنها ترسیم چهره کلنل مشهور 
برند به صورت واضح تر و همچنین ترکیب رنگ ها به شکل پویاتر بود. به این ترتیب 

امکان انتقال احساس هیجان و نشاط در مخاطب هدف ساده تر می شد. 
بدون تردید طراحی لوگو یکی از کارهای دشوار در زمینه کسب و کار است. امر 
دشوارتر در این میان طراحی مجدد یک لوگوی قدیمی است. هرگونه اشتباه در این 
میان موجب نارضایتی میلیون ها هوادار KFC می شد بنابراین تیم بازاریابی شرکت 
مسیر دشواری پیش رو داشت. استراتژی KFC در این میان نظرخواهی از نزدیک 
به ۶۵ هزار مشتری اش در سراسر دنیا برای بررسی طرح های اولیه لوگوی تازه بود. 
نکت��ه مهم در این میان همکاری چندین آژانس بازاریابی با KFC برای پیش��برد 
 KFC به مدیران ارشد Hubspot هرچه بهتر استراتژی ش��ان بود. ما در موسسه
برای س��اماندهی امور کمک بسیاری کردیم. در نهایت طرح اصلی با کیفیت بسیار 
باال رونمایی شد. واکنش مثبت مشتریان نسبت به این بازآفرینی گواه معتبری برای 

موفقیت آن محسوب می شود. 
بازآفرینی موفق لوگو به سبک اپل

برند اپل در طول سال های اخیر موفقیت های بسیار زیادی کسب کرده است. یکی 
از اقدامات مفید این برند در طول دهه های اخیر بهبود و به روز رس��انی لوگوی اش 
اس��ت. این امر در کنار کیفیت و نوآوری باالی محصوالت موجب سلطه انکارناپذیر 

اپل بر بازار دستگاه های هوشمند شده است. 
اگر شما از طرفدارهای برند اپل و محصوالتش هستید، شاید آگاهی از سیر تکامل 
لوگوی آنها برای ش��ما حیرت آور باش��د. طرح ابتدایی لوگوی اپل در س��ال 19۷۶ 
تفاوت بس��یار زیادی با ظاهر کنونی اش دارد. بر این اس��اس طرح موردنظر شامل 
صحنه مشهور تکیه نیوتن بر درخت با تاکید بر یک سیب بر روی درخت بود. البته 
این طرح به س��رعت جای خود را به مدل مش��هور سیب گاز زده داد. این طرح در 
ابتدا رنگ آمیزی رنگین کمانی داش��ت. پس از آن در سال 1998 لوگوی بعدی اپل 
با رنگ خاکس��تری رونمایی ش��د. لوگوی کنونی با رنگ مشکی در طول سال های 
اخیر رواج پیدا کرده اس��ت. سال 201۵ لوگوی دارای پس زمینه مشکی به عنوان 
نس��خه مورد اس��تفاده در کمپین های بازاریابی و تبلیغات مورد تایید تیم مدیریت 

مرکزی قرار گرفت. 
تجربه برند اپل در تمام زمینه ها برای کارآفرینان حیرت انگیز اس��ت. این تجربه 
همراه با درس های زیادی در زمینه مدیریت برند و برندس��ازی است. یکی از نکات 
مهم در این میان نحوه طراحی و س��پس به روز رس��انی مداوم لوگو از س��وی این 
برند اس��ت. امروزه بسیاری از ش��رکت ها با مشکل ناتوانی در زمینه ایجاد تغییر در 
طراحی لوگوی شان هستند. به این ترتیب در طول سال های متمادی فقط با همان 
طرح اولیه مشغول به فعالیت هستند. الگوبرداری از شیوه تکامل لوگوی اپل گزینه 
مناسبی برای کارآفرینان دچار چالش در این حوزه محسوب می شود. نکته مهم در 
طراحی های تیم بازاریابی اپل توجه به تغییر سلیقه مشتریان در طول زمان است. 
این امر به آنها برای بازاریابی بهتر و جلب نظر مداوم مشتریان کمک بسیار زیادی 

کرده است. 
تحول لوگوی گوگل در طول زمان

گوگل یکی از غول های مهم در دنیای اینترنت محس��وب می ش��ود. امروزه تمام 
کاربران آنالین از خدمات این شرکت استفاده می کنند. شاید در نگاه نخست شروع 
به کار گوگل به عنوان یک موتور جست وجوگر بدون ارائه خدمات جانبی عجیب به 
نظر برسد، با این حال سال های نخست فعالیت گوگل فقط به ارائه نتایج جست وجو 
ب��ه کاربران محدود بود. ای��ن برند در طول زمان عالوه بر ط��رح اولیه لوگو، دامنه 

فعالیتش را نیز توسعه داد. 
اگر لوگوی اولیه گوگل را به یاد داش��ته باش��ید، کلمات عبارت گوگل به صورت 
برجسته رنگ آمیزی شده بود. به روز رسانی های بعدی لوگوی آنها در راستای حذف 
چنین رنگ هایی و استفاده از طیف های مات تر بود. به این ترتیب ما اکنون با لوگوی 
نهایی گوگل مواجه هستیم. آخرین نسخه به روز رسانی لوگوی گوگل در سال 201۵ 
صورت گرفت. آنچه ما اکنون در بدو ورود به سایت گوگل مشاهده می کنیم، آخرین 

نسخه از لوگوی این برند محسوب می شود. 

نکته جالب درباره لوگوی گوگل پیروی س��ایر خدماتش از همین سبک طراحی 
لوگوست. به این ترتیب تمام خدمات زیرشاخه گوگل نیز از لوگوهایی با طیف رنگی 
مات بهره می برند. دلیل این امر س��هولت مشاهده و عدم اذیت چشم های مخاطب 
هدف است. همچنین از نقطه نظر بازاریابی و تبلیغات طیف رنگ مات توجه بیشتری 

به خود جلب می کند. 
امروزه اغلب کاربران با مشاهده طیف رنگ آبی، سبز و قرمز به یاد گوگل می افتند. 
این امر به خوبی اهمیت برندس��ازی بر پایه رنگ ها را نش��ان می دهد. شاید کمتر 
برندی میزان موفقیت مش��ابه گوگل در زمینه طراحی لوگو داشته باشد. تمام این 
فرآیند حاصل برنامه ریزی و به روز رس��انی مداوم لوگو از سوی تیم بازاریابی گوگل 

است. 
اگر ش��ما عالقه مند به بررسی بیشتر وضعیت به روز رس��انی های لوگوی گوگل 
هس��تید، مراجعه به س��ایت این برند ایده مناسبی خواهد بود. تیم بازاریابی گوگل 
اطالعات مفیدی در زمینه چگونگی به روز رسانی لوگوی شرکت در اختیار کاربران 

قرار داده است. 

تفکر خارج از چارچوب پیکسار
برند پیکس��ار در طول سال های اخیر همیشه به خاطر تولید کارتون های جذاب 
و چشم نواز مورد تحسین قرار گرفته است. ماجرای به روز رسانی های لوگو پیکسار 
در طول دهه های اخیر برای هر کارآفرینی جذاب و همراه با درس های مفید است. 
نخس��تین بار در سال 198۶ فیلم کوتاه لوکسو ایده اولیه لوگو پیکسار را به وجود 
آورد. به این ترتیب لوگو پیکسار به جای استفاده از الگوی عکس محور در قالب یک 
کلیپ کوتاه نمایش داده می شود. اغلب ما در ابتدای کارتون های برند پیکسار کلیپ 
کوتاه نمایش لوگوی شرکت را مشاهده می کنیم. این ایده جذاب به خوبی با ماهیت 

فعالیت شرکت، یعنی حوزه تولد کارتون، سازگار است. 
بازاریاب ها امکان یادگیری نکات بسیار زیادی از فرآیند بازاریابی پیکسار و طراحی 
لوگوی ش��ان را دارند. آنها در طول س��ال های اخیر نیاز چندانی برای به روز رسانی 
لوگوی ش��ان احس��اس نکرده اند. اگر برند ش��ما نیز در زمینه تهیه و تولید فیلم یا 
انیمیش��ن فعالیت دارد، اس��تفاده از لوگوی متحرک ایده مناسبی برای جلب نظر 
مخاطب هدف خواهد بود. مزیت این شیوه امکان ایجاد پیوند میان حوزه برندسازی 

و ماهیت کسب و کار است. 
تغییرات کوچک در لوگوی فدکس

لوگی برند فدکس طراحی بسیار زیرکانه ای دارد، با این حال بسیاری از مردم دلیل 
این امر را به خوبی نمی دانند. لوگوی این برند عبارتی بسیار بیشتر از فدکس در قالب 
رنگ های نارنجی و بنفش را در ذهن مخاطب متبادر می س��ازد. طراحی جالب این 
لوگو مفهوم سرعت و اعتماد را در ذهن مخاطب ایجاد می کند. شاید در نگاه نخست 
این امر عجیب و حیرت آور به نظر برسد. چنین لوگویی نه تنها جذابیت بسیار زیادی 

برای مخاطب هدف دارد، بلکه در عین سادگی نیز طراحی شده است. 
اگر ش��ما نیز به دنبال جلب نظر مخاطب هدف به ش��یوه های متفاوت هستید، 
انتخ��اب نام و طراحی لوگو همراه ب��ا تداعی چند معنا و نماد به طور همزمان ایده 
مناسبی خواهد بود. بسیاری از برندها امروزه از همین شیوه برای جلب نظر مخاطب 
ه��دف اس��تفاده می کنند. چنین الگویی از طراحی لوگو ب��رای برند فدکس مزیت 
رقابتی قابل توجهی ایجاد کرده اس��ت. درست به همین خاطر آنها برای سال های 
متمادی رتبه نخس��ت در زمینه خدمات حوزه جابه جایی محصوالت و سفارش��ات 

پستی را داشته اند. 
معنای مخفی لوگوی آمازون

برن��د آمازون یکی از جذاب ترین و در عین حال معناگراترین لوگوهای ممکن را 
طراحی کرده اس��ت. امروزه اغلب ما برای خرید یک محصول ابتدا به سراغ آمازون 
می رویم. شاید در وهله اول ما اقدام به خرید مستقیم از آمازون نکنیم، اما ذهنیت 
اغلب ما در راستای استفاده از خدمات این برند برای مقایسه محصوالت قابل توجه 
است. این امر بیانگر اعتماد باالی کاربران به اطالعات و توصیه های مندرج در سایت 
آمازون اس��ت. وقتی یک خرده فروش��ی در سطح مشاور مطمئن مشتریان فعالیت 

داشته باشد، مشاهده سودهای کالن آن جای تعجب نخواهد داشت. 
اگر لوگوی آمازون را مورد بررس��ی قرار دهی��د، در عبارت Amazon.com، از 
حرف A تا N کلمه آمازون به ش��یوه متفاوت ترس��یم شده اس��ت. این امر اشاره 
ب��ه جنگل آم��ازون دارد. بدون تردی��د ارجاع به یک جنگل ب��زرگ و دارای طیف 
گس��ترده ای از حیات وحش عجیب به نظر می رسد. نکته مهم در این میان ویژگی 
اصل��ی جنگل های آمازون اس��ت. در این جنگل ها هر ن��وع گونه جانوری و گیاهی 
قابل مش��اهده است. درست به طور مش��ابه، در آمازون نیز هر نوع محصولی قابل 
دسترسی است بنابراین معنای مشترک قابل توجهی میان آمازون در قالب جنگل و 
خرده فروشی آنالین وجود دارد. اغلب کاربران وقتی برای نخستین بار با برند آمازون 
مواجه می شوند، همین معنای دوگانه و مفهوم مشترک در ذهن شان تداعی می شود. 
بس��یاری از برندها توجهی به داللت های نام برندش��ان ندارند. یکی از ایده های 
مناس��ب برای نام گذاری و سپس طراحی لوگو برای برند توجه به معنای مشترک 
آن با دیگر عبارت هاست. ما در اینجا با یک خرده فروشی مجهز از نظر دامنه عرضه 
محصوالت مواجه هس��تیم بنابراین مشاهده نام آمازون برای آن اعتماد دوچندانی 
در مشتریان ایجاد خواهد کرد. در بخش پایین عبارت آمازون در لوگو این شرکت 
ما یک منحنی به رنگ زرد مش��اهده می کنیم. این منحنی تداعی گر لبخند ناشی 
از رضایت است. رضایت خرید از آمازون با دامنه وسیعی از محصوالت در دسترس 
مشتریان هدف اصلی تیم طراحی لوگو بوده است. بدون شک فرآیند طراحی لوگو 
آمازون همراه با توجه گس��ترده به ریزه کاری ها بوده اس��ت. اگر شما نیز در زمینه 
بازاریابی یا طراحی لوگو فعالیت دارید، الگوبرداری از ش��یوه آمازون ایده مناس��بی 

به نظر می رسد. 

لوگوهای مورد انتقاد در سطح گسترده
طراح��ی یا بازآفرینی لوگو همیش��ه با موفقیت همراه نیس��ت. برخی از برندها 
در زمینه اس��تفاده از طرح های مورد پس��ند مخاطب هدف ی��ا بازآفرینی لوگوی 
قدیمی ش��ان دچار اش��تباه می ش��وند. ما در این بخش از مقاله به بررسی برخی از 

بدترین طرح های مربوط به لوگوی برندها خواهیم پرداخت. 
فاجعه گپ در زمینه بازطراحی لوگو

برند گپ برای بسیاری از افراد عالقه مند به صنعت مد نامی آشناست. این برند در 
زمینه تولید کاله و سایر پوشاک فعالیت دارد. آنها در سال 2010 تصمیم به طراحی 
مجدد و به روز رس��انی لوگوی سابق ش��ان گرفتند. بدون تردی��د اگر زمان به عقب 
برگردد، تیم بازاریابی این برند هرگز چنین کاری را نخواهد کرد. بازآفرینی لوگوی 
گپ انتقادهای بسیار زیادی را به همراه داشت. دلیل اصلی این امر ایجاد تغییرات 

بنیادی در ظاهر لوگو و عدم توجه به ارتباط با لوگوی سابق بود. 
وقتی ما در تالش برای بازآفرینی لوگوی برندمان هستیم، باید همیشه به گذشته 
هم نظر داش��ته باشیم. اینکه لوگوی برند ما به طور ناگهانی دچار تغییرات بنیادی 
شود، به هیچ وجه جذاب نیست. مشتریان باید همیشه احساس نزدیکی و شناخت 
به برندمان داشته باشند. ایجاد تغییرات اساسی در ظاهر لوگو این فرصت را از بین 
خواهد برد. واکنش عالقه مندان به برند گپ در پی بازآفرینی لوگو در فضای آنالین 
بسیار تند بود. بررسی وضعیت بازآفرینی لوگو از سوی برند گپ باید با توجه به یک 
توصیه کاربردی صورت گیرد: اگر لوگوی برند ش��ما مشکلی ندارد، بی جهت آن را 

تغییر ندهید. 
گاهی اوقات برندها بدون مشاهده ایراد خاصی در ظاهر لوگو به سراغ بازآفرینی 
یا ایجاد تغییر در آن می روند. این امر از نقطه نظر بازاریابی و برندسازی چالش های 
بس��یار زیادی را ایجاد می کند بنابراین ما باید به دنبال دالیل مطمئن و قابل دفاع 
برای ایجاد تغییر در لوگوی برندمان باشیم. در غیر این صورت امکان کسب موفقیت 

در دنیای کسب و کار کاهش شدید خواهد یافت. 
ایجاد هرگونه تغییر در لوگوی ش��رکت باید براساس نظر مشتریان صورت گیرد. 
در غیر این صورت واکنش های منفی آنها را در پی خواهد داش��ت. تجربه برند گپ 
برای آنها ارزش بسیار زیادی دارد. این امر موجب تقویت سیستم های نظرخواهی از 
مشتریان از سوی تیم مدیریت ارشد آنها شد. به این ترتیب دیگر شاهد چنین اشتباه 

پرهزینه ای از سوی گپ نخواهیم بود. 
لوگوی گیج کننده استارباکس و مدیریت آن

لوگوی برند استارباکس همیشه عبارت »قهوه استارباکس« را همراه خود داشته 
اس��ت. لوگوی این برند هم��راه با طرح خاصی که دارد، اغلب موجب س��ردرگمی 
مخاطب می شود. نکته مهم در این میان شیوه مدیریت لوگو از سوی استارباکس و 
تالش برای کاهش این س��ردرگمی در مخاطب هدف است. ما در بخش های قبلی 
بر روی شناس��ایی سریع لوگو از سوی مخاطب هدف با استفاده از طرح های ساده 
تاکید داش��تیم. لوگوی اس��تارباکس در ظاهر به هیچ وجه توصیه قبلی را مد نظر 

قرار نداده است. 
طرح اولیه لوگوی استارباکس از مدل کنونی اش نیز پیچیده تر بود. همین امر تیم 
بازاریابی اس��تارباکس را به سوی بازآفرینی لوگو در سال 2011 هدایت کرد. هدف 
اصلی در این بازآفرینی کاهش حداکثری المان های گیج کننده در لوگوی ش��رکت 

بود. به این ترتیب امکان تعامل بهتر با مشتریان فراهم می شد. 
اکنون اغلب ما با لوگوی بدون حاش��یه استارباکس آشنا هستیم. این امر فرآیند 
برقراری ارتباط میان برند و مش��تریان را ساده سازی کرده است. یکی از نکات مهم 
برای ایجاد تغییرات در طرح فعلی لوگوی هر شرکت توجه به میزان پیچیدگی آن 
است. کاهش پیچیدگی های لوگو برند در زمینه فعالیت استارباکس به خوبی قابل 
مشاهده است. طرح نهایی لوگوی این برند موفقیت قابل توجهی در زمینه کاهش 

پیچیدگی ها داشته است. 
بدون تردید اس��تارباکس از زمان تاس��یس مورد انتقادهای اساس��ی در رابطه با 
اس��تفاده از یک لوگوی پیچیده قرار گرفته است، با این حال تیم مدیریتی شرکت 
در تمام س��ال ها وفاداری باالیی نس��بت به طرح موردنظر نشان داده است. همین 
امر موجب عادت مش��تریان با لوگوی موردنظر شده اس��ت. فعالیت خارج از عرف 
اس��تارباکس در زمینه طراحی لوگو نقطه قوت آنها در زمینه برندس��ازی محسوب 
می ش��ود بنابراین گاهی اوقات ما باید برخالف اصول و چارچوب های مورد پذیرش 
همگان حرکت کنیم. بی تردید این امر دشواری های بسیار زیادی دارد، اما به خوبی 
از س��وی استارباکس مورد الگوبرداری قرار گرفته است. اگر شما نیز به دنبال ایجاد 
تفاوت معنادار میان برندتان و دیگر رقبا هستید، استفاده از چنین الگویی مناسب 

خواهد بود. 
لوگوی خسته کننده پپسی

برند پپسی در طول سال های اخیر همیشه لوگوهای گیج کننده ای داشته است. 
این برند از سال 1898 تا به حال چندین بار لوگوی خود را به طور گسترده عوض 
کرده اس��ت، با این حال چنین امری هیچ چیز از کس��ل کنندگی لوگوی آنها کم 
نمی کند. اخیرا این برند اقدام به ساده سازی هرچه بیشتر لوگوی خود کرده است. بر 
این اس��اس لوگوی این برند شامل یک دایره و طیف رنگ قرمز، سفید و آبی درون 
آن است. انتقاد اساسی از لوگوی موردنظر عدم ارتباط با طرح های قبلی و همچنین 
سادگی بیش از اندازه است. اکنون دیگر عبارت پپسی نیز در پایین لوگوی شرکت 
درج نمی شود. با این حساب شناسایی لوگوی مورد نظر برای مخاطب هدف بسیار 

دشوار خواهد بود. 
بس��یاری از برندها در زمان طراحی لوگو به جذابیت های بصری آن توجه ندارند. 
اگر ما فقط ماهیت کسب و کار و سلیقه شخصی مان در طراحی لوگو را مدنظر قرار 
دهیم، در آینده امکان جبران اش��تباهات طرح موردنظر را نخواهیم داشت. اکنون 
وضعیت طراحی لوگوی پپسی به یکی از نقاط ضعف این شرکت بزرگ تبدیل شده 
اس��ت. آنها در رقابت با دیگر شرکت های فعال در زمینه تولید نوشابه های گازدار از 
فناوری و اعتبار بیش��تری برخوردار هس��تند، اما اگر به وضعیت لوگوی شان توجه 

نکنند، به زودی با مشکالت عمیق تری مواجه خواهند شد. 
Animal Planet طراحی ضعیف لوگوی موسسه

موسسه Animal Planet یکی از معتبرترین منابع برای یادگیری نکات تازه در 
مورد حیوانات است. این موسسه در زمینه حفاظت از محیط زیست نیز فعالیت دارد، 
با این حال تمام این موفقیت ها مانع از انتقاد به لوگوی تازه آنها نمی شود. طراحی 
مجدد لوگوی Animal Planet بس��یار پیچیده است. به این ترتیب حتی امکان 

فهم عبارت اصلی Animal Planet نیز از دل لوگوی موردنظر ممکن نیست. 
فاجعه طراحی مجدد لوگو از سوی موسسه Animal Planet در سال 2019 با 
هدف جشن سالگرد تاسیس موسسه صورت گرفت. طرح موردنظر از سال 2019 تا 
به حال مورد انتقادات وسیعی قرار گرفته است. این امر به خوبی بیانگر واکنش های 

منفی مشتریان و منتقدان در صورت طراحی مجدد بی جهت لوگوی برند است. 
انتقادات گسترده از سوی لوگوی تازه Animal Planet موجب اقدامات سریع 
شرکت در سال جاری شده است. بر این اساس آنها الگوی اصلی در طرح های قبلی 
را دوباره مورد توجه قرار داده اند. شاید این امر تا حدی از مشکالت لوگوی شرکت 

را کم کند. 
blog.hubspot.com :منبع

وقتی محصوالت اپل برای خودشان بازاریابی می کنند
اپل دیگر نیازی به سرمایه گذاری بازاریابی ندارد

همه ما با برند اپل و محصوالت جذابش آش��نایی داریم. بسیاری 
از مردم عالق��ه باالیی به خرید محصوالت این برند دارند. دلیل آن 
نیز کیفیت و امکانات باالی محصوالت این برند اس��ت. ش��اید یکی 
از نکات کمتر مورد توجه مش��تریان و کارش��ناس های کسب و کار 
درباره محصوالت اپل مربوط به ماهیت بازاریابی همه آنهاس��ت. به 
عبارت دیگر، تمام محصوالت این برند دارای جنبه بازاریابی بس��یار 
قوی هس��تند. ب��ه این ترتیب حتی در صورت عدم س��رمایه گذاری 
هنگفت شرکت بر روی حوزه بازاریابی نیز امکان توسعه محصوالت 

و فروش باالی شان قابل پیش بینی است. 
 IT برند اپل برای س��ال های متمادی به عنوان پیش��رو در عرصه
مورد تحس��ین کارشناس ها و مشتریان قرار داشته است. بسیاری از 
مش��تریان به دلیل اعتبار و سابقه درخشان این برند اقدام به خرید 
محصوالتش می کنند. بی شک این امر در توسعه کسب و کار اپل و 
فتح بازارهای تازه از سوی آن نقش مستقیمی ایفا می کند. ابزارهای 
نظیر آی مک، آیفون و آیپاد به تنهایی به عنوان نوعی ابزار بازاریابی 
مورد بررس��ی کارش��ناس ها قرار می گیرد. امروزه بسیاری از برندها 
برای بازاریابی از محصوالت اپل استفاده می کنند. با این حساب این 

برند از نقطه نظر بازاریابی شرایط بسیار مطلوبی دارد.
ایرپ��اد، به عنوان یک��ی از محصوالت جذاب اپ��ل، مدت ها مورد 
اس��تفاده مستقیم مش��تریان قرار گرفته است. این جریان هنوز هم 
به قوت س��ابق اس��ت. نکته جالب اینکه ایرپاد ب��ه عنوان یک نماد 
در حوزه بازاریابی کاربرد دارد. بس��یاری از مشتریان و کارشناس ها 
برای مقایسه محصوالت مختلف با یکدیگر به محصوالت اپل ارجاع 
می دهند. عبارت هایی نظیر »کیفیت صدای این دستگاه نزدیک به 

محصوالت اپل است« به خوبی این ادعا را روشن می سازد. 
ه��دف برند اپل در آین��ده ای نزدیک تبدیل ایرپ��اد به محصولی 
پوش��یدنی اس��ت. بر این اس��اس امکان دریافت اطالعات از سوی 
دس��تگاه مرکزی ایرپاد از محیط اطراف افراد و استفاده از آنها برای 
ارائه خدمات هوش��مند وجود دارد. امروزه ایرپاد دیگر کاربرد صرف 
پخش موس��یقی ندارد. بسیاری از کاربران در انتظار خدمات بیشتر 
از س��وی اپل برای محصل مورد عالقه ش��ان هستند. تیم نوآوری و 
فناوری اپل نیز در این راس��تا دس��ت به اقدامات قابل توجهی زده 
اس��ت. بر این اس��اس به زودی امکان هماهنگی بیشتر محصوالت 
اپل با وسایل خانه و دیگر دستگاه های هوشمند فراهم خواهد شد. 
بی ش��ک توس��عه هرچ��ه بیش��تر توانایی ه��ای محص��والت اپل 
مزیت ه��ای بازاریابی قاب��ل توجی برای این برند دارد. بس��یاری از 
مشتریان در انتظار نسل های هرچه جدیدتر محصوالت اپل هستند. 
چنین محصوالتی بدون نیاز به بازاریابی و تبلیغات گسترده از دامنه 

وسیع مشتریان بهره مندی خواهد بود. 
برن��د اپ��ل در ط��ول س��ال های اخی��ر کمپین ه��ای بازاریاب��ی 
هوشمندانه ای را توسعه داده است. نکته مهم در این میان مزیت های 
بازاریابی محصوالت این برند در مقایسه با سایر برندهاست. این امر 
موجب دشواری رقابت بازاریابی با اپل در بازارهای مختلف می شود. 
نکت��ه جالب اینکه س��طح باالی قیمت محصوالت اپ��ل نیز در این 
فرآیند خاللی ایجاد نمی کند. برند اپل نوآوری های بسیار زیادی در 
عرصه فناوری و بازاریابی انجام داده اس��ت. گام بعدی بازاریابی اپل 
در حقیقت نیازمند هیچ اقدامی نیس��ت. محصوالت اپل در شرایط 
کنون��ی به صورت خ��ودکار نظر مخاطب ه��دف را جلب می کنند. 
ب��ه این ترتیب اپل بدون نیاز به ص��رف هزینه امکان دریافت توجه 

گسترده از سوی مشتریان را پیدا کرده است. 
zdnet.com

کمپین بازاریابی نایک همراه با واقعیت افزوده

کمپین تازه نایک در برزیل همراه با اس��تفاده از فناوری واقعیت 
افزوده چش��م ها را به آس��مان دوخته اس��ت. این امر در راس��تای 
دسترس��ی ب��ه برخی از محتواهای نایک از س��وی کارب��ران دنبال 
می ش��ود. رونمایی نایک از کفش های ایرمکس 2090 در ش��رایط 
ش��یوع ویروس کرونا آغاز ش��ده اس��ت. ب��دون تردی��د رونمایی از 
محصوالت در چنین ش��رایطی دش��واری های خاص خ��ود را دارد. 
برن��د نایک با اس��تفاده از فناوری واقعیت افزوده به دنبال پوش��ش 

کاستی های موجود در این زمینه است. 
مخاطب ه��دف کمپین تازه نایک در بازار برزیل برای مش��اهده 
ط��رح کفش های جدید نایک در قال��ب واقعیت افزوده باید دوربین 
گوشی هوشمندش را به سوی آسمان بگیرد. به این ترتیب کاربران 
امکان مشاهده طرح نمایش��ی از کفش ایرمکس 2090 را خواهند 
داش��ت.  یکی از نکات جالب درباره کمپین ت��ازه برند نایک امکان 
اس��تفاده کاربران از انواع محتوای اختصاصی اس��ت. تیم بازاریابی 
نایک با همکاری دجونگا، خواننده مش��هور برزیلی، اقدام به ضبط و 

بارگذاری ترک های اختصاصی برای کمپین اش کرده است. 
ش��اید در وهله نخست مش��اهده طرح واقعیت افزوده کفش های 
نایک در آس��مان اندکی عجیب به نظر برس��د. این طرح براس��اس 
همانندس��ازی ط��رح کلی ایرمک��س 2090 مانند ابرهای آس��مان 
طراحی شده اس��ت. به این ترتیب سبکی و حرکت سریع مانند ابر 

برای مخاطب هدف تداعی خواهد شد. 
کمپین برند نایک در ش��رایط شیوع ویروس کرونا رونمایی شده 
اس��ت. بدون تردی��د این وضعیت ب��ر روی جمع بن��دی نهایی تیم 
بازاریابی نایک تاثیر گذاش��ته اس��ت. بر این اس��اس کاربران نیازی 
به خروج از خانه برای مش��اهده محتوای وی��ژه کمپین مورد بحث 
ندارن��د. یک��ی از اهداف جانبی نایک در زمین��ه رونمایی از کمپین 
تازه اش توجه به حمایت از قرنطینه خانگی بوده است، با این حساب 
دسترسی به محتوای اختصاصی نایک در دوران قرنطینه سرگرمی 

مناسبی برای کاربران محسوب خواهد شد. 
retaildive.com :منبع
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اگر شما در زمینه کسب و کار فعالیت دارید، به احتمال بسیار زیادی 
دارای وبالگ رس��می برای کس��ب و کارتان هس��تید. امروزه مدیریت 
وب��الگ و تولی��د محتوا در آن راهکار بس��یار مناس��بی ب��رای تعامل با 
مخاطب هدف محس��وب می ش��ود. اغلب کاربران در فض��ای آنالین به 
دنبال محتوای ارزش��مند در راس��تای رفع مش��کالت یا نیازهای ش��ان 
هس��تند. تولید محتوا در قالب وبالگ عالوه بر ارائه دامنه گسترده ای از 
انتخاب ها به بازاریاب ها، موجب تعامل عمیق تر با مخاطب نیز می ش��ود. 
بس��یاری از برندهای معتبر و بزرگ از وبالگ ب��رای بازاریابی، فروش و 

کسب سود بیشتر استفاده می کنند. 
براس��اس مطالعه موسسه بالگ تیرانت، نرخ افزایش ترافیک سایت ها 
در ازای هر 2۴ تا ۵1 پس��ت معادل ۳0درصد اس��ت. با این حس��اب ما 
برای ایجاد تغییری قابل توجه در زمینه بازاریابی برندمان نیازمند تولید 
محتوهای بس��یار زیادی هستیم. بدون تردید اغلب برندها توانایی تولید 
محت��وای تازه به طور مداوم و در تعداد باال را ندارند. درس��ت به همین 
خاطر اغلب سایت های مربوط به برندها هرچند هفته یا ماه یکبار به روز 
رس��انی می شوند. مس��ئله مهم در اینجا کاهش تاثیرگذاری مطالب در 
ص��ورت بارگذاری همراه ب��ا وقفه های زمانی طوالنی اس��ت بنابراین ما 
بای��د به دنبال راهکاری ب��رای کاهش میزان تاثی��رات منفی بارگذاری 

پست های اندک باشیم. 
نکت��ه مهم در اینجا، پیش از بررس��ی هرگونه راه��کاری برای تولید 
محتوای باکیفیت، بررس��ی ض��رورت تولید محتوای وبالگی اس��ت. آیا 
ام��روزه وبالگ ه��ا هنوز هم توانایی جلب نظر مخاط��ب هدف را دارند؟ 
مطالعه ای از س��وی موسس��ه WPforms بیانگر تاثیر همچنان باالی 
بازاریابی وبالگی بر روی وضعیت برندهاس��ت. بر این اساس با بازاریابی 
مناسب در فضای وبالگ امکان افزایش حداکثر ۵0 تا ۶2درصدی میزان 

ترافیک سایت فراهم خواهد شد. 
بی تردید بس��یاری از برندها به دنبال اس��تفاده از مزیت های بازاریابی 
وبالگی هس��تند. چالش اصلی در ای��ن میان تولید محتوای تازه به طور 
مداوم اس��ت. ناتوانی در این زمینه ش��انس ما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را به ش��دت کاهش می دهد. هدف اصلی ما در این مقاله 
بررسی چند تکنیک و راهکار مناسب در راستای تولید محتوای وبالگی 

با هزینه های مالی و زمانی اندک است. 
1. به روز رسانی کمپین های قدیمی

م��ا ابتدا به الگوی بازاریابی ایمیلی نظر خواهیم کرد. امروزه برندهای 
بس��یار زیادی از مزیت های بازاریاب��ی ایمیلی بهره می برند. بدون تردید 
بازاریاب��ی ایمیلی هنوز هم یک��ی از تاثیرگذارترین الگوه��ای بازاریابی 
محس��وب می شود. براساس آمارهای موسسه مانتسر اینسایت، بازاریابی 
ایمیل��ی در دو دهه اخیر بیش��ترین بازدهی برای بازاریاب ها را داش��ته 
اس��ت، با این حس��اب هر برندی نیازمند یک الگ��وی بازاریابی ایمیلی 

خواهد بود. 
امروزه بس��یاری از برندها در کنار س��ایت رسمی شان دارای فروشگاه 
آنالین هم هس��تند بنابراین بخش قابل توجهی از کمپین های بازاریابی 
ایمیل��ی آنها ش��امل تالش برای ترغیب مخاطب هدف به س��وی خرید 
آنالین اس��ت. اگر ما محتوای جذاب برای مخاط��ب هدف آماده کنیم، 
ش��انس مان برای تعامل با آنها بیشتر خواهد شد. امروزه کاربران فضای 
آنالین واکنش بس��یار مثبتی نس��بت ب��ه محتوای مرتبط با س��لیقه و 

نیازشان دارند. 
یکی از چالش های همیشگی برندها در زمینه بازاریابی ایمیلی ناتوانی 
در زمینه ترغیب مخاطب برای مراجعه به سایت ش��ان اس��ت. توصیه ما 
در این بخش درج بخش��ی از مقاله یا محتوای سایت در ایمیل بازاریابی 
اس��ت. مزی��ت این امر جلب توجه مخاطب هدف به س��ایت رس��می و 

همچنین مشاهده خالصه ای از محتوای وبالگی مان است. 
راه��کار دیگر در این بخش تالش برای تولید محتوای س��ریالی برای 
مخاطب هدف اس��ت. این امر در الگوی بازاریابی ایمیلی ش��امل تولید 
محتواهای متعدد و دارای ارتباط مفهومی با یکدیگر است. به این ترتیب 
مخاطب هدف به تدریج نس��بت به محصوالت ما عالقه مند خواهد شد. 
نکته مهم درخصوص این ش��یوه نیاز به صبر و ش��کیبایی است بنابراین 

باید آن را نوعی استراتژی بازاریابی بلندمدت قلمداد کرد. 
ه��دف اصلی از بازاریابی ایمیلی فروش بیش��تر نیس��ت، بلکه ما باید 
توجه مخاطب هدف را نس��بت به محصوالت  و محتوای سایت مان جلب 
کنیم. این راهکار دردسرهای برندها در زمینه افزایش بازدید از محتوای 

سایت شان را کاهش خواهد داد. 
2. تولید محتوای جذاب و تازه

امروزه بس��یاری از س��ایت ها در قبال ارائه محتوای جذاب به مخاطب 
هدف درخواس��ت ثبت  نام در خبرنامه شان را دارند. این ایده مزیت های 
بسیاری زیادی برای افزایش ترافیک سایت و بازدید محتواهای مان دارد. 
برخی از س��ایت ها مشاهده تمام محتوای ش��ان را منوط به ثبت نام در 
خبرنامه می کنند، با این حال برخی دیگر فقط برای محتوای ویژه ش��ان 
چنین ش��رطی را دارند. انتخاب از میان الگوهای دوگانه فوق بستگی به 
میزان تولید محتوای ش��ما در سایت تان دارد. اگر تعداد محتوای باالیی 
در ط��ول ماه تولید و بارگ��ذاری می کنید، باید اس��تراتژی ثبت نام در 
خبرنامه در دس��تور کار ش��ما قرار گیرد. به ای��ن ترتیب عالوه بر حفظ 
کاربران عادی سایت، امکان ایجاد انجمنی از کاربران دارای عالقه بیشتر 

به برندتان نیز فراهم خواهد شد. 
امروزه بس��یاری از پژوهش��گران برای بررس��ی وضعیت بازار اقدام به 
اس��تفاده از اطالع��ات برندها می کنند. ما در ص��ورت پردازش و تحلیل 
اطالعات برندمان امکان ارائه آنها در قالب نمودارهای جذاب را خواهیم 
داش��ت. ایجاد شرط عضویت در خبرنامه برای مشاهده اطالعات مرتبط 
با برند گزینه مناس��بی برای جلب نظر مش��تریان وفادار خواهد بود. هر 
برن��دی در زمینه کس��ب و کار نیازمند برخ��ی مخاطب های حرفه ای و 
دارای دان��ش باالس��ت. ارائ��ه نمودارهای آماری مربوط ب��ه برندمان به 
پژوهش��گران نقش مهمی در توسعه جایگاه شرکت به عنوان یک کسب 

و کار نوآور و خالق دارد. 
یک��ی از نیازه��ای اصل��ی کارب��ران در فض��ای آنالین دسترس��ی به 
محت��وای جذاب، کاربردی و ت��ازه در رابطه با مش��کالت یا زمینه های 
عالقه مندی ش��ان است. بدون ش��ک اغلب برندها در حوزه تولید محتوا 
فعالیت باالیی دارند. نکته مهم در این میان ناتوانی برندها برای نمایش 
محتوای ش��ان به صورت مناسب اس��ت. به این ترتیب برخی از محتواها 
بدون آنکه مورد توجه مخاطب قرار گیرد، به فهرس��ت آرش��یو س��ایت 
اضافه می ش��ود. راهکار مناس��ب در این میان تالش برای دس��ته بندی 
کاربردی محتوای س��ایت اس��ت. اس��تفاده از موضوعات اصلی مناسب 
برای هدایت کاربران به س��وی محتوای مورد عالقه ش��ان امری ضروری 
محس��وب می ش��ود. به این ترتی��ب دیگر خبری از بازدی��د اندک برای 

محتوای سایت مان نخواهد بود. 
بس��یاری از برندها دارای دانش های تخصصی در زمینه کس��ب و کار 
هس��تند. چنین دانشی به طور خودکار توجه بسیاری از کابران را جلب 
می کند. اگر شما به دنبال ایجاد اعتبار برای برندتان و کسب مقدار قابل 
توجهی س��ود هس��تید، راه اندازی س��امانه آموزش آنالین ایده مناسبی 
خواهد بود. براساس گزارش موسسه Member Press ارزش صنعت 
خدمات آموزش��ی آنالین در س��ال جاری به بیش از 22.۴ میلیارد دالر 
خواهد رسید، با این حساب بهره مندی از سهمی هرچند کوچک در این 

میان گزینه جذابی خواهد بود. 
3. ترغیب مخاطب به تعامل با برند در سایت

فعالی��ت ارگانیک برندها در زمینه تولید محتوا در سایت ش��ان گزینه 
منطقی محس��وب می ش��ود. این امر امکان توس��عه برند ب��دون نیاز به 
ص��رف هزینه های تبلیغات��ی را دارد. نکته مهم در این میان تالش برای 
تبلیغ محتوای محبوب و پربازدید س��ایت مان به صورت درون شبکه ای 
اس��ت. منظور ما در این بخش نمایش فهرس��تی از محتواهای محبوب 
و پربازدید در س��ایت رس��می برند است. بس��یاری از کاربران به دنبال 
مطالب پربازدید س��ایت ها هستند. اگر در این ش��رایط سایت ما دارای 
بخش »مطالب پربازدید« نباشد، بخش قابل توجهی از مخاطبش ریزش 

خواهد کرد. 
گاهی اوقات ما باید براساس شرایط جاری در بازار کسب و کار برخی 
از مطالب سایت را پیشنهاد کنیم. این امر شامل نمایش بخشی کوچک 
در کن��ار صفحه مرورگر کاربران و دعوت از آنها برای مش��اهده مطالب 

مرتبط با آنچه در حال مطالعه است، خواهد بود. 
امروزه اعتبار اصلی س��ایت ها بس��تگی به میزان تعامل کاربران با آنها 
دارد. این امر در س��ایت رس��می س��ایت ها نیز به خوبی قابل مش��اهده 
است. با این حس��اب هرچه توانایی ما برای جلب تعامل کاربران بیشتر 
باش��د، شانس باالتری برای موفقیت خواهیم داشت. خوشبختانه امروزه 
نرم افزارهای بس��یار زیادی برای تحلیل داده های س��ایت ها وجود دارد. 
چنی��ن نرم افزارهایی امکان مش��اهده مطال��ب پربازدید، طیف مخاطب 
هدف و اینکه کاربرانی با مشخصات مشابه بیشتر به سوی کدام مطالب 

گرایش دارند، فراهم کرده  اند. 
تالش برای ش��ناخت سلیقه های متفاوت کاربران سایت ایده مناسبی 

برای تعامل هرچه بهتر با آنهاس��ت. ب��ه این ترتیب انگیزه کاربران برای 
درج کامنت یا حتی بازنشر مطالب ما بیشتر خواهد شد. امروزه بسیاری 

از سایت های بزرگ در عمل از چنین الگویی استفاده می کنند. 
4. همکاری با دیگر کسب و کارها

توس��عه مداوم کس��ب و کارها و تاسیس ش��رکت های تازه در دنیای 
آنالین و آفالین کار را برای بس��یاری از کارآفرینان دش��وار کرده است. 
یک��ی از گزینه ه��ای جذاب در دنیای کنونی همکاری با دیگر کس��ب و 
کارها برای توسعه شرکت است. این امر همیشه به معنای ادغام برندها 
نیس��ت. سطح همکاری ها دارای دامنه وس��یعی است. توصیه ما در این 
بخش همکاری تبلیغاتی و تولید محتوای بازاریابی در کنار س��ایر کسب 

و کارهای عالقه مند است. 
خوشبختانه دنیای آنالین دسترسی کسب و کارها به یکدیگر را ساده 
س��اخته است. با این حساب یافتن ش��رکت های دارای اهداف، ارزش ها 
و ایده های مناس��ب برای تولید محتوا کار چندان دشواری نخواهد بود. 
یک��ی از ایده های جذاب در ای��ن میان به روز رس��انی محتوای قدیمی 
سایت مان برای کاهش هزینه های تولید محتواست. این امر در همکاری 
میان ش��رکت ها ام��کان ادغام محتوای قدیمی با یکدیگ��ر را نیز فراهم 
می کند بنابراین ما از دل چند مطلب قدیمی خودمان و ش��رکت همکار 
فرصت مناس��بی برای تولید مطالب تازه خواهیم داش��ت. انتشار چنین 

مطالبی به صورت مشترک ایده کاربردی محسوب می شود. 
گاهی اوقات محتواهای قدیمی ش��رکت ها دیگر جذابیت خاصی برای 
مخاط��ب ه��دف ندارد. واکنش بس��یاری از برندها در چنین ش��رایطی 
رهاس��اختن مطالب موردنظر در بخش آرشیو اس��ت. توصیه ما در این 
بخش تالش برای بازآفرینی محتوای موردنظر براساس هدفی تازه است. 
بدون ش��ک این فرآیند نیازمند تالش و اختصاص زمان بیشتر است، اما 
در تحلیل نهایی زمان کمتری در مقایس��ه با س��ایر تولید محتوای تازه 

نیاز دارد بنابراین همیشه ایده مناسبی خواهد بود. 
فرآین��د هدف گذاری مجدد بر روی محت��وای قدیمی نیازمند مهارت 
باال برای افزودن اطالعات تازه به مطالب قدیمی است. همکاری با دیگر 
ش��رکت ها برای به روز رسانی متقابل محتوای یکدیگر امکان بهره مندی 
از دانش و اطالعات دیگر کسب و کارها را فراهم می سازد. چنین الگویی 

از همکاری اغلب برای هر دو شرکت همکار مفید خواهد بود. 
5. میزبانی از رویدادهای آنالین

شاید ش��ما رویدادهای آنالین متعددی در گذشته با هدف جلب نظر 
مخاطب هدف میزبانی کرده باشید، با این حال وضعیت کنونی با توجه 
ب��ه تعطیلی برخی از کس��ب و کارهای حضوری منحصر به فرد اس��ت. 
اکنون ما باید حتی رویدادهای حضوری برندمان را نیز به صورت آنالین 
برگ��زار کنی��م. ایجاد اعتماد ب��ه برند با عدم لغو کام��ل رویدادها نقش 
مهمی در بازه زمانی کنونی دارد. توصیه ما اس��تفاده از الگوی برگزاری 
رویدادهای کاری به صورت آنالین اس��ت. این امر طیف گس��ترده ای از 
کارها را شامل می ش��ود. برگزاری جلسات کاری با شرکا، سهامداران یا 

حتی همایش های بزرگ کاری در این طیف جا می گیرد. 
بس��یاری از برندهای ب��زرگ به منظور صرفه جویی هرچه بیش��تر در 
هزینه ها اقدام به برگزاری جلس��ات هم اندیش��ی با مشتریان به صورت 
آنالی��ن می کنند. این امر امکان پوش��ش دامنه وس��یعی از مش��تریان 
در زم��ان واحد را دارد. تنه��ا پیش نیاز اصلی در این میان اس��تفاده از 
کارش��ناس های رواب��ط عموم��ی باتجربه اس��ت. به ای��ن ترتیب امکان 

دسته بندی مشتریان و تعامل با آنها در قالب های مختلف وجود دارد. 
نکته مهم در زمینه برگزاری رویدادهای آنالین توجه به ارائه محتوای 
تازه است. اگر ما همان محتوای سایت مان را تکرار کنیم، هیچ جذابیتی 
برای مخاطب هدف نخواهد داشت بنابراین پیش از برگزاری رویدادهای 
آنالین نس��بت به تهیه محتوای مناسب برای مخاطب هدف اقدام کنید. 
در غی��ر این صورت کمتر کاربری در رویداد آنالین ش��ما حاضر خواهد 

شد. 
همانط��ور که مش��اهده می کنی��د، راهکارهای بس��یار زی��ادی برای 
بهره من��دی از مزیت ه��ای بازاریاب��ی وبالگی وجود دارد. م��ا فقط باید 
تکنیک های مناسب را همراه با ایده  ای جذاب و منحصر به فرد برندمان 
ترکیب کنیم. به این ترتیب دامنه وس��یعی از کاربران به س��راغ سایت 
ما خواهند آمد. اش��تباه اغلب برندها در زمین��ه بازاریابی وبالگی تولید 
محت��وای متعدد بدون توجه به کیفیت آنهاس��ت. به ای��ن ترتیب تمام 
زحمات آنه��ا بی نتیجه باقی خواهد ماند. اس��تفاده از توصیه های مورد 
بحث در این مقاله گام مناس��بی برای ایج��اد تغییر در فرآیند بازاریابی 

کسب و کار شما خواهد بود. 
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4 اقدام ضروری برای بازگشایی مجدد رستوران ها 

وضعیت ویروس کرونا در برخی از کشورها با بهبودهایی همراه بوده و این 
امر باعث شده است تا کسب وکارها به دنبال راهی برای ازسرگیری اقدامات 
خود باشند. در این رابطه یکی از بخش هایی که بیشترین آسیب را از کرونا 
متحمل ش��ده است، رستوران ها هستند. به همین خاطر برای جلوگیری از 
ادامه پیدا کردن بحران که می تواند منجر به نابودی کامل بسیاری از برندها 
شود، الزم است تا در این رابطه اقدام کنید. درواقع اگر در کشور شما اوضاع 
بهبودهایی را داشته و اجازه رسمی وجود دارد، شما باید سریعا این اقدام را 
انجام دهید، با این حال چند نکته وجود دارد که قبل از شروع به اقدام خود 
باید مورد توجه قرار دهید تا بدون مش��کل بتوانید بازگشایی مجدد داشته 

باشید. در ادامه به بررسی این چهار مورد خواهیم پرداخت. 
1-آموزش مجازی مشتری و کارکنان 

مجوز برای بازگشایی مجدد ابدا به این معنا نیست که کرونا به صورت کامل 
نابود شده است. درواقع برطبق پیش بینی ها این وضعیت حداقل تا یک سال 
دیگر تا زمان عرضه جهانی واکسن این ویروس ادامه خواهد داشت. به همین 
خاطر همچنان رعایت برخی از نکات بسیار ضروری خواهد بود. در این رابطه 
توصیه می شود که موارد بهداشت را برای مشتریان و کارمندان خود ارسال 
کرده و در صفحه اصلی سایت و شبکه های اجتماعی خود قرار دهید. این امر 
باعث می  شود تا احتمال ابتال به ویروس در رستوران ها به صفر برسد. در این 
رابطه قرار دادن پوس��تر در فضاهای مختلف رستوران کامال ضروری خواهد 

بود. در این پوسترها باید اقداماتی که رعایت آنها ضروری است، ذکر شود.
2-فضای رستوران را آماده کنید 

قبل از بازگش��ایی به رس��توران خود س��ر بزنید. درواقع شما باید فاصله 
اجتماع��ی ایجاد کنی��د. در این رابطه برخی از رس��توران ها اقدامات جالبی 
را انج��ام داده و برای هر میز، یک فضای بس��ته را تعیی��ن کرده اند. این امر 
باعث می ش��ود تا دیگر نیازی به ایجاد فاصله نباش��د. با ای��ن حال این امر 
می تواند هزینه بر نیز باشد. در این بازدید شما باید نسبت به شیوه کار خود 
تصمیم گیری کنید. در این رابطه توصیه می شود که تب سنج، ماسک و موارد 
بهداشتی وجود داشته باشد. همچنین ضدعفونی کردن مداوم در کنار کاهش 
تعداد افراد حاضر در رستوران، از دیگر اقدامات مهم محسوب می -شود. برای 
مثال می توانید برای خود ظرفیت تعیین کرده و تا خالی نش��دن یک میز و 

ضدعفونی کردن آن، اجازه ورود افراد جدید را ندهید. 
3-به کارکنان توجه داشته باشید 

بزرگ ترین اشتباه این است که تنها به مشتریان خود توجه داشته باشید. 
درواقع اگر کارکنان ش��ما دچار این بیماری شوند، حتی امکان شکایت نیز 
وجود خواهد داش��ت. در این رابطه الزم است تا تمامی نکاتی که اشاره شد، 
ب��ه صورت کامل برای کارکنان نیز رعایت ش��ود. در نهایت از یک پزش��ک 
بخواهید تا در کنار تیم شما باشد تا در صورت بروز نخستین نشانه ها، امکان 
انتقال سریع فرد به بیمارستان وجود داشته و از درگیر شدن تمام کارکنان 

جلوگیری شود. 
در نهایت امید است که شرایط فعلی هرچه زودتر به نحوی تغییر کند که 

دیگر نیازی به این اقدامات سخت و هزینه بر نداشته باشید. 
entrepreneur.com :منبع

 4 اشتباه رایج در استفاده تجاری از
شبکه های اجتماعی

در جهان امروز حضور در ش��بکه های اجتماعی دیگر یک انتخاب نبوده و 
ضروری ترین اقدام در زمینه بازاریابی محسوب می شود، با این حال هنوز هم 
ش��اهد اشتباهات کامال ابتدایی و در عین حال رایجی هستیم که عمال باید 
وجود داش��ته باش��د. به همین خاطر صحبت در رابطه با این موضوع بسیار 
ضروری است. در این راستا به بررسی چهار اشتباه رایج در استفاده تجاری از 

شبکه های اجتماعی خواهیم پرداخت. 
1-انتخاب شبکه اشتباه 

نکته بسیار مهم این است که بهترین شبکه را در اولویت توجه خود قرار 
دهید. درواقع اگرچه بهتر است که حداقل در سه شبکه حضور داشته باشید، 
ب��ا این حال این امر یک واقعیت اس��ت که تمامی آنها به ی��ک اندازه دارای 
اهمیت نبوده و الزم اس��ت تا دقت نظر کافی را داش��ته باشید. در این رابطه 
حتی اگر شبکه خود را انتخاب کرده اید، الزم است تا آن را مورد بررسی مجدد 
قرار داده و در صورت نیاز، اولویت های خود را تغییر دهید. در زمینه انتخاب 

شبکه، توجه به جامعه هدف مهم ترین معیار محسوب می شود. 
2-عدم تداوم در اقدامات 

این امر بس��یار طبیعی است که همه چیز مطابق انتظار شما جلو نرود، با 
این حال اگر اقدامات خود را متوقف کنید، بدون ش��ک دیگر هیچ شانس��ی 
نخواهید داشت. درواقع شما به تداوم دادن اقدامات خود حتی در زمانی که 
همه چیز مطابق انتظار پیش نمی رود، نیاز خواهید داشت. همچنین فراموش 
نکنید که همواره می توان اقدامات جدیدی را در دستور کار خود قرار دهید 

تا وضعیت بهبود پیدا کند. 
3-عدم توجه به فرصت ها  

یک رفتار ثابت و یکس��ان، بدترین اقدامی است که هر فرد می تواند انجام 
دهد. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که در هر شبکه همواره ترندهای 
جدید معرفی می شود که باعث خواهد شد تا تغییر در اقدامات امری الزامی 
باشد. تحت این ش��رایط اگر به آنها بی  تفاوت باشید، طبیعی است که رشد 
چندانی را تجربه نکنید. همچنین بهتر اس��ت تا در ابتدا بر روی آماده سازی 
ذهن مخاطب از طریق تولید محتوای باکیفیت تمرکز کرده و پس از آن وارد 

مرحله فروش شوید.
4-عدم همکاری با حرفه ای ها 

آیا ش��ما هم به مانند بسیاری از افراد خودتان شخصا صفحه ایجادشده را 
مدیریت می-کنید؟ درواقع واقعیت این است که بسیاری از افراد حتی تصاویر 
را نیز خودشان تهیه می کنند. این امر در حالی است که تولید محتوا، یک هنر 
محسوب شده و باید به موارد بسیاری توجه داشت. در این رابطه رعایت اصول 
سئو، تنها یک مورد ساده آن محسوب می شود. به همین خاطر الزامی است تا 
از فرد و یا افرادی حرفه ای در این زمینه کمک گرفته و با آنها همکاری داشته 
باشید. در نهایت پس از برطرف کردن این چهار اشتباه فاجعه بار، به توان الزم 

جهت انجام اقدامات حرفه ای دست پیدا خواهید کرد. 
business2community.com :منبع
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 6 پرسش ضروری
برای حفظ تیم کاری شرکت 

همه مدیران با چنین ش��رایطی مواجه ش��ده اند ک��ه به یک باره 
فردی از تیم ش��رکت اعالم می-کند که قصد ترک موقعیت شغلی 
خ��ود را دارد. بدون ش��ک ای��ن خبر یکی از ش��رایط چالش برانگیز 
محسوب ش��ده و حتی در صورت استخدام س��ریع فردی دیگر، به 
زمانی نس��بتا طوالنی برای پر شدن جای خالی به وجود آمده، نیاز 
خواهد بود. نتیجه این امر کاهش ش��تاب رش��د شرکت است که در 
بازار به شدت رقابتی حال حاضر، می تواند یک فاجعه باشند. اگرچه 
همواره احتمال ب��روز چنین اتفاقی وجود دارد، با این حال با توجه 
داش��تن به برخی از ن��کات، می توانید احتمال آن را بس��یار کاهش 
دهید. در این رابطه هر مدیر باید ش��ش س��وال را از خود بپرسد تا 

نسبت به احتمال کم  وقوع چنین اتفاقی، اطمینان پیدا کند. 
1-آیا برنامه ای جهت رشد هر یک از کارمندان دارید؟ 

عدم پیشرفت و درگیر شدن با روزمرگی خود یکی از دالیل مهم 
تغییر ش��غل محسوب می شود. در این رابطه مدیر شرکت مهم ترین 
نقش را داشته و باید از برنامه خود برای پیشرفت کارمندان صحبت 
کند. در این رابطه ضروری اس��ت که طرح ش��ما به نحوی باشد که 
نیاز به تالش کارمند نیز به چش��م بخورد. این امر باعث خواهد شد 
تا در نهایت کارمندان تواناتر و باانگیزه بیش��تری را داش��ته باشید. 
درواقع پاس��خ شما به این سوال منفی است، از همین امروز باید در 
ای��ن زمین��ه اقدام کنید، با این حال با توجه ب��ه این امر که افراد با 
یکدیگر متفاوت هس��تند، توصیه می شود که قبل از شروع اقدامات 

خود، با هر یک از کارمندان گفت وگویی را داشته باشید. 
2-آیا سطح درآمد کارمندان با وضعیت زندگی آنها تناسب 

دارد؟ 
بدون ش��ک این موضوع، مهم ترین دلیل تغییر ش��غل در سراسر 
جهان محسوب می شود. در این رابطه اگر درآمد افراد کفاف مخارج 
زندگ��ی را ندهد، آنها تصمیم به تغییر ش��غل خود خواهند گرفت. 
در ای��ن رابطه حتی اگر امکان افزایش درآم��د وجود ندارد، توصیه 
می ش��ود که به آنها برای روش ه��ای کاهش هزینه ها کمک کرده و 
برخی از اقدامات برای متنوع کردن منابع درآمدی را پیشنهاد دهید. 
برای مثال ش��ما به علت تجربه و س��طح دانش خود، می-توانید به 
آنها برای س��رمایه گذاری در مکان هایی نظیر بورس، مشاوره دهید. 
اگرچه این موارد رایج محسوب نمی شود، با این حال کامال ضروری 
بوده و نباید تصور کنید که این امر برخالف وظایف مدیریتی ش��ما 
اس��ت. درواقع برای یک مدیر و رهبر واقعی، هیچ محدودیتی وجود 

نداشته و الزم است تا با تیم خود دلسوزانه رفتار کنید. 
3-آیا روابط بین کارمندان در سطح مطلوبی قرار دارد؟ 

ب��ا توجه به این امر که هر فرد بعد از خانه خود، بیش��ترین زمان 
را در محل کار س��پری می کند، در صورت بروز مشکل و اختالفی با 
همکاران، ممکن اس��ت ایده تغییر شغل به ذهن آنها خطور کند. در 
این رابطه ضروری اس��ت تا ش��ما توجه کافی را به تیم خود داشته 
و در ص��ورت مواجه��ه با یک مش��کل، س��ریعا آن را برطرف کنید. 
همچنین اقداماتی را انجام دهید تا روابط بین کارمندان بهبود یابد. 
برای مثال برنامه کوهنوردی تنظیم کنید. این امر باعث می ش��ود تا 
س��طح ارتباطی کارمندان افزایش پیدا کرده و جوی درس��ت شکل 
گیرد. تحت این ش��رایط آس��تانه تحمل افراد از رفت��ار یکدیگر نیز 

افزایشی چشمگیر را پیدا خواهد کرد.
4-آیا از اهداف شخصی کارمندان خود آگاه هستید؟

ای��ن امر طبیعی اس��ت که حداق��ل برخی از کارمندان ش��رکت، 
اهداف شخصی داشته باشند. بدون شک آگاهی از آنها باعث خواهد 
ش��د تا امکان کمک کردن به آنها وجود داش��ته باش��د. برای مثال 
ممکن است فردی تمایل داشته باشد تا در کنار فعالیت برای شما، 
به عنوان یک خبرنگار نیز فعالیت کنید. تحت این ش��رایط ش��ما با 
علم از این خواس��ته می-توانید اقدامات بیشتری را در زمینه تولید 
محتوا به وی اختصاص داده و او را مسئول انجام مصاحبه ها کنید. 

5-آیا نظرات نسبت به شما مثبت است؟ 
بس��یار بعید است که یک کارمند مستقیما اقدام به انتقاد از شما 
کن��د، با ای��ن حال این امر ب��ه معنای آن نخواهد بود که ش��ما در 
بهترین وضعیت قرار دارید. درواقع ممکن اس��ت برخی از رفتارهای 
شما برخالف میل تیم شرکت باشد. بدون شک آگاهی از این موارد 
باعث خواهد شد تا به مدیر محبوب تری تبدیل شوید. در این رابطه 
روش های شناس��ایی موارد متنوع است. برای مثال می توانید فردی 
از بین کارمندان را به عنوان جاس��وس انتخاب کنید، با این حال از 
اطالعات به دس��ت آمده نباید در زمینه ای بد استفاده کرد. درواقع 
این اقدام تنها زمانی درست محسوب می شود که در راستای بهبود 
اوضاع باش��د. درواقع یک مدیر بد، دومین دلیل تغییر ش��غل افراد 

محسوب می شود. 
6-آیا به نسبت ماه گذشته پیشرفتی حاصل شده است؟ 

پیش��رفت باید به صورت مداوم باش��د. درواقع اگر به دنبال بهبود 
مداوم اوضاع نباش��ید، بدون ش��ک دلیل برای ترک ش��رکت شکل 
خواهد گرفت. برای مثال ممکن اس��ت یک نیاز جدید شکل گرفته 
باشد. به همین خاطر اگر نسبت به ماه گذشته تغییر مثبتی را حس 
نمی کنید، باید خود را آماده خبر استعفای یکی از کارمندان کنید. 
businessnewsdaily.com :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

وی��روس کرونا بس��یاری از معادالت در عرصه کس��ب و کار را به هم 
ریخته است. ماه های ابدایی شیوع این ویروس برای تمام کسب و کارها 
شوکه کننده بود. اکنون وضعیت بازگشایی بخشی از شرکت ها به گردش 
مالی و کس��ب درآمد برندهای مختلف کمک کرده است بنابراین دیگر 
شاهد بحران های مالی گسترده برندها در تعطیلی موقت کسب و کارها 
نخواهیم بود. بس��یاری از برندها ایده مش��خصی برای دوران پس��اکرونا 
ندارند. این امر نوعی تهدید برای آینده دنیای کس��ب و کار محس��وب 
می ش��ود. با توجه ب��ه تجربه بح��ران کرونا در آینده ما ش��اهد فعالیت 
دوباره برندها مانند گذش��ته نیس��تیم. در حقیقت بازبینی اساس��ی در 
نحوه فعالیت شرکت ها در حوزه های مختلف موردنیاز است. در غیر این 
صورت شانس بسیار اندکی برای موفقیت پروژه بازگشایی محدود کسب 

و کارها خواهیم داشت. 
هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی ش��یوه های تغییر کنونی دنیای 
کس��ب و کار اس��ت. بدون تردید ضرورت ایجاد تغییر در نحوه فعالیت 
برندها مدنظر ش��مار باالیی از کارآفرینان اس��ت. به همین خاطر تعداد 
قاب��ل توجه��ی از برندها ش��روع به ایج��اد تغییرات اساس��ی در نحوه 
فعالیت ش��ان کرده اند. این امر به آنها برای مدیریت هرچه بهتر کسب و 

کارشان کمک خواهد کرد. 
بدون تردید خطرهای مالی و اقتصادی بحران کرونا جدی محس��وب 
می ش��ود. با این ح��ال به ان��دازه بحران هایی نظیر جن��گ جهانی دوم 
خطرناک نیس��ت. اغلب اقتصادهای درگیر جنگ جهانی تا مدت ها پس 
از پایان جنگ مشغول بازسازی خود بودند. خوشبختانه ما در بازه زمانی 
کنونی با تاثیرات مرگبار بحران کرونا مواجه نیس��تیم. نکته مهم در این 
میان ضرورت توجه به اس��تفاده از ترندهای ت��ازه و کاربردی در زمینه 
مدیریت کسب و کار است. پس از هر بحران عمده ای در جهان وضعیت 
کس��ب و کارها به طور کلی تغییر کرده اس��ت. هرچ��ه توانایی ما برای 
پیش بینی و انطباق با تغییرات پیش روی بیش��تر باشد، شانس باالتری 
برای بازگشت سریع تر کسب و کارمان به شرایط عادی خواهیم داشت. 

توسعه الگوهای نوین فعالیت کسب و کارها
شیوع ویروس کرونا میزان عدم قطعیت در پیش بینی های اقتصادی را 
به ش��دت افزایش داده است. منابع درآمدی شرکت ها در کمترین زمان 
ممکن در پی ش��یوع ویروس کرونا تغییر کرده است. متاسفانه برخی از 
کس��ب و کارها در پی ناتوانی برای یافتن مناب��ع درآمدی جایگزین به 
طور کامل از صحنه فعالیت حذف ش��ده اند. اکنون اغلب برندها مجبور 
به ایجاد تغییر در ساز و کارهای فعالیت شان هستند. در غیر این صورت 
با مش��کالت بسیار زیادی مواجه خواهند شد. خوشبختانه اکنون امکان 
پیش بین��ی برخی از ترندها و تغییرات مهم در حوزه مدیریت کس��ب و 
کار وجود دارد. ما در ادامه بحث به بررسی این نکات خواهیم پرداخت. 
مجازی س��ازی: اکنون بسیاری از فعالیت های کاری و زندگی شخصی 
ما در وضعیت مجازی دنبال می ش��ود. اغلب کارکنان شرکت های بزرگ 
هنوز هم از طریق سیس��تم های مجازی با هم در ارتباط هس��تند. این 
ام��ر در مورد وضعیت تحصیلی دانش��جوها نیز قابل مش��اهده اس��ت. 
بدون تردید جهت گیری کس��ب و کارهای مختلف به س��وی اس��تفاده 
از سیس��تم های مجازی برای س��اماندهی کس��ب و کارشان امر طبیعی 
محس��وب می ش��ود، با این حال در صورت عدم آمادگی زیرساخت های 

نرم اف��زاری تجربه خوش��ایندی منتظ��ر آنها نخواهد ب��ود بنابراین برند 
ش��ما باید پیش از اتخاذ اس��تراتژی قطعی برای ورود به عرصه مدیریت 
مجازی کس��ب و کار به دنبال زیرساخت های مناسب نیز باشد. استفاده 
از نرم افزار حرف��ه ای برای ایجاد ارتباط مجازی میان تیم های ش��رکت 

امری حیاتی محسوب می شود. 
بدون تردید پس از مجازی سازی فعالیت های کاری در شرکت ها شیوه 
رفتار کارمندان و مدیران هم تغییر خواهد کرد. تعامل س��ازنده و ایجاد 
ارتب��اط نزدیک ب��دون حضور در دفتره��ای کار و مالقات های رو در رو 
امر دش��واری محسوب می شود. مدیران بخش های مختلف شرکت شما 
بای��د مهارت های ارتباطی ش��ان از راه دور را تقوی��ت کنند. در غیر این 
صورت حجم بحران های پیش روی توس��عه ش��دید خواهد یافت. نکته 
جالب اینکه بس��یاری از شرکت ها در حال سرمایه گذاری بر روی توسعه 
پلتفرم های اختصاصی برای ادامه فعالیت مجازی کارمندان شان هستند. 
این امر به خوبی بیانگر اهمیت زیرس��اخت های مناسب برای استفاده از 

ترند مورد بحث است. 
انتقال تجربه خرید مش��تریان به فضای آنالین: ویروس کرونا وضعیت 
مش��تریان در صنعت ه��ای مختل��ف را نیز دگرگون کرده اس��ت. بدون 
تردید نیازهای مش��تریان برای خرید محص��والت مختلف از بین نرفته 
اس��ت. با این حساب ما باید در دشوارترین ش��رایط نیز اقدام به عرضه 
محصوالت م��ان کنیم. نکت��ه مهم در این میان س��رمایه گذاری بر روی 
ایج��اد تعامل با مش��تریان و فروش محصوالت در فضای آنالین اس��ت. 
برخی از شرکت ها به دلیل سرمایه گذاری قبلی در فضای آنالین شرایط 
بس��یار بهتری در مقایس��ه با رقبا دارند. دسترسی به حساب رسمی در 
شبکه های اجتماعی و تولید محتوای جذاب به طور منظم دو عامل مهم 

برای موفقیت در فضای جدید تعامل با مشتریان محسوب می شود. 
فعالیت کسب و کارهایی که به صورت حضوری در حال ارائه خدمات 
هستند، مانند رستوران ها یا تعمیرگاه های اتومبیل، پس از بحران کرونا 
دس��تخوش تغییرات اساسی شده اس��ت. عامل بهداشت در رستوران ها 
دیگر محدود به معیارهای قبلی نیس��ت. اکنون محیط رستوران ها باید 
براس��اس الگوی فاصله گذاری اجتماعی و س��رو غذاه��ا در حالت کامال 
بهداشتی دنبال شود. در غیر این صورت صنعت رستوران داری بیشترین 

ضرر ممکن را خواهد کرد. 
الگ��وی نوین خرده فروش��ی ها: وضعی��ت خرده فروش��ی ها در دوران 
پس��اکرونا ش��باهت بس��یار زیادی به دیگ��ر حوزه های صنع��ت دارد. 
خوش��بختانه خرده فروش��ی ها امکان ارائ��ه خدمات به ص��ورت آنالین 
را دارن��د. ای��ن مزی��ت در دوران کرونا امکان ادامه فعالیت بس��یاری از 
خرده فروشی ها را فراهم ساخت. به این ترتیب چنین خرده فروشی هایی 
در عمل نه تنها با مش��کل مالی مواجه نش��دند، بلکه سودهای بیشتری 
نیز کس��ب کردند. بهترین مثال در این زمینه وضعیت ش��رکت آمازون 
اس��ت. آنها در دوران قرنطینه چندین برابر درآمد عادی ش��ان موفق به 

فروش شدند. 
بازگش��ایی دوباره برخی از کسب و کارها بر روی ترس مشتریان برای 
خرید حضوری تاثیر اندکی دارد بنابراین ما تا جای ممکن باید از الگوی 
ارائه خدمات به صورت آنالین اس��تفاده کنیم. خوش��بختانه بس��یاری 
از خرده فروش��ی های حض��وری مانند تارگت به س��وی ارائه خدمات در 
قال��ب اپ ه��ای موبایلی رفته اند. ای��ن امر نویدبخ��ش نوآوری های تازه 
در صنعت خرده فروش��ی اس��ت. به این ترتیب می��زان رقابت در دنیای 
خرده فروشی آنالین بیش از هر زمان دیگری خواهد بود. امروزه آمازون 

س��لطه انکارناپذیری بر دنیای خرده فروشی آنالین دارد، با این حال در 
آینده نزدیک این س��لطه با تهدیدهای بسیار زیادی مواجه خواهد شد. 
جهت گیری خرده فروش��ی های حضوری به س��وی الگ��وی آنالین برای 

آمازون چالش مهمی محسوب می شود. 
رکود مالی و رقابت: وضعیت نامس��اعد اقتصادی در اغلب کشورهای 
جهان امری طبیعی محس��وب می ش��ود. به هر حال بسیاری از کسب 
و کارها برای مدت زمانی طوالنی تعطیل بوده اند. بازگش��ایی کس��ب 
و کارها دس��ت کم افق روش��نی ب��رای بهبود وضعی��ت اقتصادی طی 
ماه های آینده اس��ت. با این حال نباید نس��بت به آینده وضعیت مالی 
در س��طح جهان امید بیش از اندازه داش��ت. ما هنوز در ابتدای مسیر 
انطباق کس��ب و کارها با شرایط تازه هستیم بنابراین باید اندکی صبر 
و ش��کیبایی بیشتری برای بهبود ش��گرف در زمینه وضعیت اقتصادی 

داشته باشیم. 
موفق ترین ش��رکت ها در دوران پس��اکرونا باید در زمینه سازگاری و 
انطباق با ش��رایط تازه مهارت باالیی داش��ته باشند. در غیر این صورت 
هرگز توانایی تجربه دوباره س��ودهای فراوان س��ابق را نخواهند داشت. 
تهدید اساس��ی برای بس��یاری از کس��ب و کاره��ا تلقی س��اده انگارانه 
مدیران ش��ان از وضعیت پس��اکرونایی است. اگر ش��رکت ها آینده پیش 
رو را بیش از اندازه س��اده تلقی کنند، به احتمال فراوان با شکست های 
سنگین مالی مواجه خواهند ش��د. شرایط کنونی شباهت بسیار زیادی 
به دوره رکود بزرگ در ایاالت متحده دارد. هرچه برندها توان سازگاری 
یافتن سریع تر با ش��رایط موجود را داشته باشند، شانس بیشتری برای 

موفقیت در ادامه مسیر کسب و کارشان خواهند داشت. 
هزینه یابی: توس��عه کس��ب و کار و موفقیت در زمینه فروش نیازمند 
تولید محصوالت تازه و مطابق با نیازهای جدید مش��تریان است. امسال 
بس��یاری از کارش��ناس ها پیش بینی های جذابی درباره محصوالت تازه 
برندها داش��تند، اما ش��یوع کرونا تمام برنامه های ج��اری آنها را برهم 
زد. یکی از نیازهای اصلی کس��ب و کارها در شرایط کنونی تالش برای 

کاهش حداکثری هزینه های شان است. 
نکته مه��م درخصوص کاهش هزینه ها ع��دم قطع بودجه بخش های 
حیاتی برند اس��ت. برخی از مدیران در نخس��تین اق��دام بودجه بخش 
بازاریاب��ی را لغو می کنند. این امر به فرآیند فروش و کس��ب درآمد آنها 
ضربه بسیار س��نگینی را وارد می س��ازد. یکی از گزینه های مناسب در 
زم��ان کنونی برای کاه��ش هزینه ها مربوط به س��رمایه گذاری بر روی 
الگوهای کم هزینه و ساده بازاریابی به جای شیوه های تبلیغاتی گسترده 
و پیچیده اس��ت. همچنین طراحی و رونمایی از محصوالت ویژه دوران 
کنون��ی با هزین��ه تولید و بالطبع قیمت نهایی پایین نیز ایده مناس��بی 

خواهد بود. 
بدون ش��ک شرایط رکود ناش��ی از ویروس کرونا برای همیشه پایدار 
نخواهد ب��ود. نکته مهم در این میان توجه به ضرورت تغییر در ش��یوه 
فعالیت برندهاست. ما دیگر امکان سرمایه گذاری بر روی حوزه کسب و 
کار و بازاریابی براس��اس شیوه های قدیمی را نداریم. موفقیت برندها در 
دوران پس��اکرونا ارتباط نزدیکی با توان شان در زمینه انطباق با شرایط 
جدید دارد. هدف اصلی ما در این مقاله بررسی برخی از مهم ترین نکات 
برای سازگاری هرچه بهتر برندها با شرایط تازه بود. پرسش مهم در این 
میان برای برندها مربوط به میزان آمادگی شان به منظور شروع فعالیت 
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ایلام – منصوری: رئی��س امور اداری ش��رکت پاالیش گاز 
ایالم گفت: برای بررس��ی نظام مند، جامع و یکپارچه سیس��تم 
مدیریت منابع انس��انی با یک رویکرد علمی، در س��ال۹۷ پروژه 
آسیب شناس��ی فرآیندهای منابع انسانی ش��رکت با استفاده از 
استاندارد 34 هزار دانش��گاه تهران صورت پذیرفت که بر اساس 
نتایج حاصله، سطح بلوغ منابع انسانی شرکت در سطح مقدماتی 

ارزیابی شد.
به گزارش روابط عمومی، "س��ید س��عید موسوی" افزود: برای 
ارتقای سطح بلوغ مدیریت منابع انسانی از مقدماتی به بهینه در 
یک بازه زمانی پنج ساله برنامه ریزی الزم صورت پذیرفت که در 
همین  راستا در گام اول، پنج پروژه طراحی و تدوین سند توسعه 
و راهبرده��ای کالن و برنامه های اجرایی حوزه منابع انس��انی، 
کارس��نجی و برآورد نیروی انسانی با رویکرد بهره وری، طراحی 
نظام ارتباطات سازمانی و سنجش اثربخشی کانال های ارتباطی 
و ارائه راهکارهای بهبود، طراحی و تدوین مدل شایس��تگی برای 
مدی��ران و باز مهندس��ی و مدیریت فرآینده��ای مدیریت منابع 

انسانی جاری سازی شد.
وی به پروژه طراحی و تدوین سند توسعه و راهبردهای کالن 
و برنامه های اجرایی حوزه منابع انس��انی اش��اره و اظهار داشت: 

واحد منابع انس��انی به عنوان اولین واحد شرکت اقدام به تدوین 
استراتژی وظیفه ای نمود که این پروژه همراه با استراتژی شرکت 
و ب��ه عنوان چارچوب کاری پنج س��ال آتی حوزه منابع انس��انی 
اولین و مهمترین پروژه  حوزه منابع انس��انی تدوین ش��ده است 
که مراحل پایانی آن در حال تدوین می باسد. وی اظهار داشت: 
شناسایی مشاغل کلیدی و استراتژیک شرکت و شایستگی های 
مورد نیاز این مش��اغل به عنوان اولین گام در راس��تای مدیریت 
جانش��ین پروری و شناسایی اس��تعداد کارکنان و تدوین کاراهه 

ش��غلی،کمک به فرآیند تصمیم گیری انتخاب مدیران شایسته، 
شناس��ایی و جهت ده��ی به رفتارهای مقتضی و مناس��ب برای 
مدیران در جهت تحقق اهداف چشم انداز ، از جمله اهدافی است 

که در پروژه تدوین مدل شایستکی شرکت مد نظر می باشد
وی با اش��اره به اینکه کارس��نجی و برآورد نیروی انس��انی با 
رویکرد بهره وری باعث افزایش بهره وری سازمانی شده و مدیران 
را در ام��ر تخصیص بهینه منابع در زمینه منابع انس��انی، مالی و 
غیره یاری می کند ، تصریح کرد: چابک سازی واحدهای سازمان 
بر اساس حجم فعالیت های موجود، افزایش راندمان و بهره وری 
نیروی انس��انی ، تخصیص دقیق و علمی منابع انسانی ، استفاده 
بهین��ه از منابع موجود از مزای��ای فنی و اقتصادی این پروژه می 
باشد. رئیس امور اداری شرکت پاالیش گاز ایالم به اجرای پروژه 
طراحی نظام ارتباطات سازمانی و سنجش اثربخشی کانال های 
ارتباطی و ارائه راهکارهای بهبود، در این پاالیش��گاه اشاره کرد و 
گفت: آسیب شناسی وضعیت ارتباطات موجود ، کمک به تصمیم 
گی��ری های مدیران، افزایش به��ره وری ، تدوین نظام ارتباطات 
موثر و کارآمد ، ساده سازی ارتباطات و سنجش اثربخشی کانال 
ه��ای ارتباطی و حذف کانال های غیر ض��روری از مزایای پیاده 

سازی این پروژه در این مجتمع اقتصادی در ایالم است.

تبریز – ماهان فاح: به مناس��بت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 
نشست ویدیو کنفرانس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران و مسئوالن 
روابط عمومی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار ش��د.  در این نشست 
که بر اساس برنامه ریزی بعمل آمده از سوی شمس رئیس مرکز روابط عمومی 
وزارت با عنوان روابط عمومی، هم اندیش��ی و هم افزایی برگزار شد، مدیرکل 
تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان ش��رقی به عنوان یکی از س��خنرانان با 
بیان نقش و جایگاه روابط عمومی در توس��عه اجتماعی گفت: روابط عمومی 
نقش کلیدی در تنظیم ارتباطات ایفا می کند و به عنوان هسته کلیدی نقش 
شفافیت و بولدکردن اخبار و هماهنگی با رسانه های ارتباط جمعی و مکتوب 
را ب��ر عهده دارد. میراحد حس��ینی اظهار کرد: روابط عموم��ی حتماً باید در 
فضای مجازی نقش پررنگ تری داش��ته باشد و بتواند با ایجاد ارتباط سازنده 
میان مخاطبین به نقش اطالع رس��انی خود به خوبی عمل کند. وی انتش��ار 

نش��ریه الکترونیکی را بعنوان یکی دیگر از کارکردهای روابط عمومی برشمرد 
و افزود: تشکیل ش��ورای هماهنگی روابط عمومی های ادارات و سازمان های 

همکار اتفاق مبارکی است و می توان با هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت های 
متقاب��ل در معرفی خدمات و اقدامات و فعالیت های صورت گرفته نقش مهم 
و اثربخش داشته باشد.  همچنین در ادامه این نشست جابر دلجاوید مسئول 
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان آذربایجان شرقی با 
بی��ان ضرورت ها و انتظارات این حوزه خاطرنش��ان ک��رد: برنامه ریزی مدون 
برای مدیریت افکار عمومی، تغییر عملکرد و س��اختار س��نتی به قالب نوین، 
توجه به امر آموزش های کاربردی در راس��تای توانمندس��ازی مدیران روابط 
عمومی، ایجاد وحدت رویه، تنظیم قانون و ساختار و شرح وظایف برای روابط 
عمومی ها، تامین بودجه و اختصاص ردیف اعتباری مس��تقل، تدوین برنامه 
جامع توسعه ای و عملیاتی برای روابط عمومی ها را در جهت تقویت هم افزایی 
و توجه به ساختار سازمانی و جایگاه این حوزه را از مهم ترین مطالبات روابط 

عمومی برشمرد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان قم، حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری با اشاره به 
روزهای پایانی ماه مبارک رمضان اظهار کرد: رمضان ماه برکت و رحمت الهی 
است و در این ماه، ثواب کارهای نیک چندین برابر محاسبه می شود، عالوه بر 
این ماهی است که روزه دار با تمرین گرسنگی و تشنگی، به یاد فقرا و نیازمندان 

هم می افتد و رنجی را می چشد که آنها همه روزه می کشند.
وی افزود: انس با کالم وحی و ارتباط بیشتر و موثرتر با خداوند در شب های 
قدر، از دیگر برکاتی اس��ت که نصیب روزه داران واقعی می شود، کسانی که نه 
فقط گرسنگی و تش��نگی را تحمل می کنند، بلکه از سایر گناهان هم دوری 

جسته و خود را برای یک زندگی بهتر آماده می کنند.
مدی��رکل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم با بیان اینک��ه این همه نعمت و 
برکت به واسطه ماه رمضان، الیق شکرگزاری ویژه  ای است خاطرنشان کرد: در 
لحظات پایانی ماه رمضان و به خاطر نعمت های بی شماری که به واسطه این 
ماه مقدس نصیب انسان  شده، غمی بر دل آدمی می نشیند زیرا سفره رحمت 

الهی دیگر آنگونه که در رمضان گسترده بود، در اختیار بندگان قرار ندارد هر 
چند می توان بهره معنوی آن را تا سال بعد حفظ کرد و سرمایه عمر ساخت.

وی ادامه داد: بر این اس��اس الزم است س��جده شکر به درگاه خداوند بجا 
آوری��م و از او بخواهی��م ای��ن رمضان را آخرین رمضان عمرم��ان قرار ندهد و 

توفیق روزه داری در س��ال بعد را هم داش��ته باشیم و اگر صالح در پایان عمر 
ماس��ت، ما را غرق رحمت خویش کند چرا که تنها به این واسطه به نجات و 

رستگاری خواهیم رسید.
اس��کندری افزود: یکی از برکات ماه رمضان، مهربانی انس��ان ها نس��بت به 
یکدیگر است، در این ماه از خطاهای یکدیگر می گذریم و با همدیگر مهربان تر 
هستیم بنابراین شایسته است این خصلت های نیک برای ماه های آینده ادامه 

نیز تداوم داشته باشد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به دعای وداع با ماه رمضان 
عن��وان کرد: هر چند با ماه خدا وداع می کنیم، ولی با خصوصیاتی که در این 
ماه نورانی کسب کردیم وداع نمی کنیم، انس با قرآن، تقوای الهی، دستگیری 
از نیازمندان و دیگر صفات پس��ندیده ای که در رمضان نسبت به آنها اهتمام 
ویژه ای داریم، در دیگر روزهای سال هم باید ادامه داشته باشند و تقویت شوند 
زیرا همه روزها از آن خداس��ت و تالش برای کسب رحمت و مغفرت الهی در 

همه روزها و ماه ها، مهمترین وظیفه انسان است.

شلهریار – غامرضا جباری: به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و 
امور بین الملل شورا و شهرداری اندیشه سرپرست سازمان سیما منظر و فضای 
سبز شهرداری اندیشه از بازپیرایی و رنگ آمیزی گسترده دیوارهای سطح شهر 
در فازهای 4،3،2 و 5 اندیش��ه در راستای ایجاد چهره و منظر مناسب شهری 
خبر داد و گفت :  از برنامه های بسیار مهم و سیاست های اصلی سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز ش��هرداری اندیشه در راستای زیباسازی محیط شهری و  
ازجمله اقدامات روحیه بخش پسا کرونایی بی شک ایجاد محیطی مناسب و 
در خور ش��هروندان اس��ت که با این هدف و در راستای اجرای وظایف محوله 
بازپیرایی و نقاشی دیوارهای فرسوده سطح شهر که جلوه و چهره مناسب تری 

به نقاط مختلف هر منطقه می دهد در دستور کار این سازمان قرار گرفت
ارشاد تنها سرپرس��ت سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری اندیشه 
افزود :  در همین راستا این سازمان  با توجه به برنامه های تعریف شده سعی 
نموده است تا در جهت بازپیرایی ، نقاشی و زیباسازی سطوح دیوارهای شهر 

اقدام نماید 
وی در ادامه افزود :استفاده از طرح های معنوی و طبیعت به همراه 
چهره و تمثال شهدا بزرگوار کشور و شهر اندیشه از جمله برنامه هایی 
اس��ت که در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت که امیدواریم مردم عزیز 

بتوانند از آن بهره مند گردند

تبریلز – ماهان فاح: اس��تاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از مشارکت 
م��ردم و خیران اس��تان در طرح کمک مومنانه، بر تداوم این مش��ارکت ها تا 
زمان عادی شدن شرایط تأکید کرد و گفت: وضعیت فعلی کشور و بخصوص 
آذربایجان ش��رقی و تبریز، تداعی گر روحیه ایثار و فداکاری ایام دفاع مقدس 

است.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در آئین آغاز رزمایش مساوات، همدلی و کمک 
مومنانه جمعیت هالل احمر استان، با قدردانی از اقدامات و فعالیت های هالل 
احمر از زمان شیوع بیماری کرونا، گفت: سال گذشته از نظر وقوع حوادث سال 
س��ختی برای اس��تان بود و هالل احمر در مدیریت و کنترل این حوادث هم 
عملکرد بسیار خوبی داشت. وی خاطرنشان کرد: پس از شیوع بیماری کرونا 
هم با همکاری و هماهنگی هالل احمر و سایر دستگاه های مسئول، عملیات 

غربال گری در مبادی ورودی و خروجی استان به بهترین شکل اجرا شد.
پورمحمدی با اشاره به مشارکت اقشار مختلف مردم و خیران استان در طرح 
کمک مومنانه و حمایت معیش��تی از اقشار محروم و کم درآمد، اظهار داشت: 

وضعیت فعلی کش��ور و بخصوص آذربایجان شرقی و تبریز، تداعی گر روحیه 
ایثار و فداکاری ایام دفاع مقدس اس��ت. استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با 
قدردانی از نقش موثر نماینده ولی فقیه در اس��تان در مشارکت فعال مردم و 
خیران در حمایت از محرومان و نیازمندان، گفت: انتظار داریم که کمک های 
مردمی تا عادی ش��دن شرایط، استمرار داشته باشد و دولت نیز نهایت تالش 
خود را برای اعطای تسهیالت حمایتی و حمایت از اقشار نیازمند ادامه خواهد 
داد. پورمحمدی افزود: در صورت ارزیابی میزان مشارکت مردم در دستگیری از 
آسیب دیدگان ناشی از کرونا، مطمئناً استان آذربایجان شرقی جزو استان های 
برتر خواهد بود. وی با اشاره به آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور، گفت: 
خوشبختانه طبق گزارش ستاد ملی مقابله با کرونا، 10 استان در آستانه مهار 
بیماری هستند و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد ریشه کن شدن بیماری 

کرونا در کشور باشیم. 

اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومي و به نقل از سازمان 
ملي استاندارد ايران ، شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند در بين ۹ 
پااليشگاه نفت كشور به لحاظ وضعيت بهينه مصرف انرژي در جايگاه نخست 
قرار گرفت . رئيس س��ازمان اس��تاندارد ملي ايران گفت : ›› بر اساس گزارش 
نظ��ارت بر اجراي اس��تانداردهاي تعيين مصرف ان��رژي در فرايندهاي توليد 
پااليشگاه نفت ) متناظر با استانداردهاي ملي 1336۹ ( شركت پااليش نفت 
امام خميني )ره( ش��ازند ، بهينه ترين مصرف انرژي را در طول ش��ش س��ال 

ارزيابي مستمر داشته است . 

نيره پيروز بخت با اش��اره به انجام ارزيابي هاي دقيق توس��ط سازمان ملي 
اس��تاندارد اي��ران در بين س��الهاي 13۹2 تا 13۹۷ اف��زود : ›› ميزان مصرف 
كل واحده��اي پااليش نفت كش��وردر طي ش��ش س��ال مورد نظ��ر برابر با 
۹66،2۹0،45۷ واحد بش��كه نفت )BOE( بوده است و بر اين اساس هرچند 
مصرف انرژي تمامي پااليش��گاه هاي نفت كش��ور در حد معيار مصرف انرژي 
تعيين شده در استاندارد ملي 1336۹ قرار دارد اما پااليشگاه نفت امام خميني 
)ره( ش��ازند ب��ا بهينه ترين ميزان مصرف انرژي در ص��در جدول ارزيابي قرار 

گرفته است .

رئیس امور اداری پاالیشگاه گاز ایالم:

اجرای 5 پروژه برای جاری سازی استاندارد 34 هزار مدیریت منابع انسانی در پاالیشگاه گاز ایالم

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی: 

روابط عمومی نقش کلیدی در تنظیم ارتباطات ایفا می کند

وداع با ماه رمضان به معنای وداع با خصوصیات و وظایفی نیست که در این ماه نسبت به آنها اهتمام داریم

بازپیرایی و رنگ آمیزی گسترده دیوارهای سطح شهر  اندیشه    آغاز گردید

استاندار در آئین آغاز رزمایش مساوات، همدلی و کمک مومنانه:

هالل احمر آذربایجان شرقی عملکرد خوبی در مدیریت حوادث داشت

رئیس سازمان استاندارد ملي ایران :
شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند بهینه ترین مصرف کننده انرژي در بین پاالیشگاه هاي کشور را به خود اختصاص داد

ملکشاهی: خواستار نگاه ویژه مسئوالن به شهرستان هستیم
رباط کریم - مینا فرجی: فرماندار شهرستان رباط کریم به همراه مسئوالن کشوری، استانی و شهرستانی 
از آشیانه و پایگاه اقماری شهرستان رباط کریم بازدید نمودند. نظام ملکشاهی در حاشیه بازدید میدانی رییس 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، سرپرست سازمان امداد و نجات هالل احمر کشور و مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر اس��تان تهران، شهرداران و برخی اعضای شورای اسالمی شهرستان از پایگاه پشتیبانی 
عملیات امداد و نجات )اقماری( که با هدف بررسی مشکالت  و ارتقای کمی و کیفی امکانات پایگاه اقماری 
برای پشتیبانی حوادث پیش بینی نشده برگزار شد، ضمن تشکر از پرسنل امداد و نجات در راستای فعالیت 
های امدادی و حضور فعال و همیش��گی در زمان های بحرانی در س��طح شهرستان، میزان اقالم خوراکی و بهداشتی شهروندان در زمان بروز 
حوادث غیر مترقبه را فراهم دانست و افزود: براساس استاندارهای قانونی و کشوری، اقالم خوراکی،  رفاهی و پشتیبانی برای 2  درصد جمعیت 
کل ش��هروندان در شهرس��تان فراهم است. مقام عالی دولت با بیان تبدیل شهرستان رباط کریم به مرکز پشتیبانی پایتخت بیان کرد: انتظار 
داریم مسئوالن به رباط کریم نگاه ویژه ای داشته باشند و این شهرستان را به عنوان یک ذخیره گاه  مرکز پشتیبانی قدرتمند برای استان در 
نظر بگیرند.  وی در ادامه با اشاره به اقالم دپو شده در ۸ سوله پایگاه اقماری برای شرایط بحرانی شهرستان، اظهار کرد: 16 قلم اقالم غذایی، 
زیستی، امدادی و بهداشتی در پایگاه امداد و نجات شهرستان نگهداری می شود تا بتوانیم در هنگام بروز حوادث پیش بینی نشده در اختیار 
خانوارها بگذاریم. ناگفته نماند مواد غذایی به دلیل فاسد شدن در سوله های مخصوص نگهداری می شود. کریم همتی در مطلبی ضمن تشکر 
از مدیریت و توانمندی نظام ملکشاهی، فرماندار شهرستان رباط کریم در خصوص اختصاص خط آهن داخلی برای امداد به مردم آسیب دیده 
از بالیای طبیعی و حوادث غیرمترقبه، گفت: با توجه به موقعیت مکانی شهرستان رباط کریم از حیث نزدیکی به راه آهن شرق به غرب، اتوبان 
تهران- ساوه و تهران- قم، و فرودگاه های بین المللی، این پایگاه اقماری به دالیل برشمرده و پتانسیل موجود از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

از این روی مطلوب است یک خط ریلی جداگانه برای شهرستان در راستای تسریع خدمات امدادی در نظر گرفته شود.

حمایت دادستاني جهت کاهش سرقت تاسیسات برقی گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مديرعامل شركت توزيع برق گلستان گفت : اقداماتی که مجموعه دادستانی در جهت حمایت از 
توزیع برق استان جهت کاهش سرقت تاسیسات برقی و وصول مطالبات می دهد قابل تقدیر است.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان ، علی اکبر نصیری در ديدار با دادستان عمومي و انقالب مركز استان گفت: همكاري دادستاني در نهادينه كردن 
مصرف بهينه برق و رعايت الگوي مصرف و همچنين پيشگيري از سرقت تاسيسات برقي، بسيار اثر گذار است.وي با اشاره به اینکه ساعات 
کار ادارات در زمان پیک مصرف برق است و بار مصرف را باال می برد گفت : بایستی تدابیری اندیشیده شود تا بتوانیم پیک مصرف برق 
استان را کاهش دهیم .نصیری ادامه داد : با توجه ضرورت مدیریت مصرف انرژی در ادارات و ارگانها ، رصد و پایش این مهم توسط مرکز 
پایش فهام و همکاران شرکت توزیع نیروی برق گلستان انجام می شود.نصیری افزود : دادگستری کل گلستان رتبه اول در بین ادارات 
سطح استان در امر مدیریت مصرف بهینه انرژی برق در تابستان ۹۷ را کسب نمود که این مهم باعث می شود تا زمینه افزایش پایداری 
شبکه های توزیع و تامین مناسب برق مشترکان در استان گلستان را فراهم می آورد.نصیری از تعامل بسيار مناسب عوامل و همكاران 
دستگاه هاي قضائي و انتظامي استان با صنعت توزيع برق قدرداني كرد و اظهار داشت: همكاري مجموعه هاي قضائي و انتظامي با اين 
شركت موجب شده تا در زمينه شناسائي و دستگيري سارقان تاسيسات و شبكه هاي توزيع برق اقدامات شايسته اي صورت پذيرفته و 

فعاليت هائي نيز در زمينه اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از سوء استفاده از برق هم به اجرا درآمده است.

    تمثال سپهبد شهید قاسم سلیمانی در گرگان رونمایی شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان گفت: تمثال سپهبد شهید قاسم سلیمانی با حضور مسووالن استانی و شهرستانی 
در گرگان رونمایی شد.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری گرگان، صبح امروز با حضور مسووالن استانی 
و شهرس��تانی، تمثال سپهبر شهید قاسم سلیمانی که توسط شهرداری گرگان س��اخته شده بود، در بلواری که به نام این شهید واالمقام 
نامگذاری شد، رونمایی شد.شهردار گرگان در حاشیه رونمایی از این تمثال در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: نصب تصاویر سرداران شهید 
استان گلستان و شهدای مدافعان حرم از سال گذشته در دستور کار شهرداری گرگان قرار گرفت.عبدالرضا دادبود ادامه داد: خوشبختانه 
مراحل طراحی و انتخاب پیمانکار س��اخت این المان ها انجام ش��ده و اولین المان که مربوط به تمثال سپهبد شهید قاسم سلیمانی است 
امروز همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر و یک روز پس از قدس رونمایی شد.وی تاکید کرد: باقی المان ها نیز ظرف دو ماه آینده ساخته 
و نصب خواهد شد و عالوه بر آن شهرداری گرگان طی سال گذشته جشنواره های مختلفی را با محوریت شهدای مقاومت به ویژه شهید 
سلیمانی برگزار کرده و حتی کتابچه هایی با این موضوع تدوین، چاپ و توزیع شده و برنامه های مشابهی را امسال نیز در دستور کار داریم.

ازسوی استاندارسمنان؛
فرمانداری ویژه شاهرود به عنوان فرمانداری برتر دراستان انتخاب شد

شاهرود - حسین بابامحمدی: دکتر آشناگر استاندارسمنان طی نامه ای باتوجه به شاخص های 
ارزیابی عملکرد فرمانداری ها درحوزه تولید واشتغال سال13۹۸ فرمانداری ویژه شهرستان شاهرودرا به 
عنوان فرمانداری برتر دراس��تان س��منان به وزارت کشور معرفی کرد. شایان ذکراست این نامه درتاریخ 
س��وم خرداد۹۸  به شماره ۸503/1/50 به وزارت کشورارسال گردیده است. این موفقیت رابه مهندس 

نادرفخری معاون استانداروفرماندار ویژه شهرستان شاهرود تبریک عرض می نماییم.

تقدیر استاندار خوزستان از روابط عمومی برق منطقه ای خوزستان
اهواز – شبنم قجاوند: استاندار خوزستان با اهدای لوح تقدیر از تالش های روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان در انجام 
شایسته وظایف و ماموریت ها، تقدیر و تشکر کرد. در لوح اهدایی غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان به تورج فتاحی مدیر روابط عمومی 
این شرکت، آمده است: در دنیای امروز که ارتباطات و اطالع رسانی نقش اساسی و حیاتی را در توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی ایفا می کند، روابط عمومی به عنوان قلب تپنده و پل ارتباطی میان افراد جامعه و سازمان ها و نهادها می باشد. در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی توجه به افکار عمومی به عنوان یک ارزش اجتماعی می باشد و ارتباط سازنده و موثر بین مردم و مسئولین با استفاده 
از قابلیت های هنرمندانه روابط عمومی میسر می شود، هنر مردم داری و آگاهی بخشی و امید به جامعه زمینه ساز همدلی و همزبانی 
میان مردم و مسئولین و اعتماد و سربلندی ایران اسالمی است. اینجانب ضمن تبریک هفته ارتباطات و روابط عمومی، از زحمات بی 
شائبه و صادقانه شما سپاسگذاری می نمایم، امیدوارم با استعانت از الطاف الهی، تعهد و تخصص و پشتکار در مسیر پر افتخار آگاهی 

رسانی و اعتمادسازی و خدمت به جامعه بیش از گذشته موفق باشید.

توسعه 230متر ی فاضالب شهر الهیجان
رشلت – مهناز نوبری: حس��ن نژاد مدير امور آب و فاضالب الهيجان با بر ش��مردن اقدامات انجام گرفته در زمينه رفع مشكالت 
فاضالب شهر الهيجان گفت: بيش از 260 متراز شبکه فاضالب این شهر اصالح و  230 متر آن توسعه یافت.مدیرآبفای الهیجان با ذکر 
این نکته که بيش از 13000 متر از ش��بكه س��نتي و بهداشتي شهر الهيجان نیز مورد الیروبی قرار گرفت، افزود:در سال گذشته مبلغ 
۸00 ميليون ريال بابت گرفتگي شبكه فاضالب که به علت ورود آب هاي سطحي در هنگام بارندگي و انباشته شدن شن و ماسه ایجاد 
می ش��د، هزينه ش��ده است.حس��ن نژاد ضمن اشاره  به برنامه هاي شركت برای جمع آوري فاضالب شهر از انهار و هدايت  به  تصفيه 
خانه فاضالب اعالم کرد: هم اينك بطور همزمان چندين شركت پيمانكاري در قالب قراردادهاي جداگانه به ارزش ريالي سي و شش 
ميليارد ريال  در شهر الهيجان به جهت حل مشكل فاضالب شهر فعال هستند. مدير امور آب و فاضالب شهرستان الهيجان ضمن اعالم 
قدرداني از حمايت هاي  همه جانبه مسئولين استاني و شهرستاني  ابراز اميدواري كرد: با اتمام  طرح هاي نيمه تمام مشكالت ديرينه 

ي فاضالب شهر به حداقل برسد و اين اقدامات گامي به جهت ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان محترم و شريف  الهيجان باشد . 

مدیر کل اوقاف استان بوشهر : 
اجرای چهارمین رزمایش ضیافت همدلی با توزیع 400 بسته پروتئینی 

بین کودکان سوء تغذیه 
بوشلهر-  رضا حیدری: چهارمین مرحله رزمایش »همدلی مؤمنانه« از س��وی کاروان قرآنی »کار 
و خدمت« اداره کل اوقاف و امورخیریه بوش��هر در حمایت از کودکان دچار س��وءتغذیه روس��تاهای این 
اس��تان اجرا شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر چهارمین مرحله 
رزمایش »همدلی مؤمنانه« همزمان با بیست و نهم ماه مبارک رمضان با توزیع بسته های پروتئینی میان 
خانوارهای روستایی استان بوشهر از سوی کاروان قرآنی »کار و خدمت« اداره کل اوقاف و امورخیریه و 
با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و جوانان جهادگر کانون فرهنگی 
�� هنری مس��جد توحید در حمایت از کودکان دچار س��وءتغذیه خانوارهای روستایی، اجرا شد.  حجت االسالم  و المسلمین محمدرضا 
اس��ماعیل پور، مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان بوشهر در حاشیه این رزمایش، اظهار کرد: رزمایش مشترک مواسات اوقاف و علوم 
پزش��کی به منظور رفع س��وءتغذیه پروتئینی کودکان خانوارهای روس��تایی و برخی مناطق شهری استان بوشهر اجرا شد.  وی کمبود 
مواد پروتئینی در چرخه سبد غذایی فرزندان خانواده های ایرانی را زنگ خطری مهم خواند و افزود: در بسیاری از استان ها سوء تغذیه 
پروتئینی بسیار یافت می شود و همچنین در بعضی از استان های جنوبی و شمالی کشور کمبود و فقر آهن نیز بسیار گزارش شده است. 
حجت االسالم اسماعیل پور ادامه داد: مجموعه اوقاف و امور خیریه در مقابل این هشدارها و در تمامی شرایط حساس یک وظیفه اجتماعی 
و حامیانه دارد و به این جهت در چهارمین حرکت جهادی و خیرخواهانه کاروان قرآنی »کار و خدمت« با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی 

استان بوشهر جهت بهبود این وضعیت که در میان کودکان خانوارهای روستایی شایع است، شتافتیم و مددرسانی مؤمنانه انجام شد.
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تا چه میزان نس��بت به اولویت های اس��تخدامی آگاه هس��تید؟ نکته 
جالب در این رابطه این اس��ت که بس��یاری از افراد تصور می کنند که 
نیازی به ش��ناخت در این زمینه وجود نداش��ته و بهتر است که تمامی 
تیم شرکت به یک باره شکل گیرد. در این رابطه به علت سهولت باالتر 
پیدا کردن رده های پایین، اس��تخدام این بخش  سریع تر انجام می شود. 
اگرچه در ظاهر مش��کلی وج��ود ندارد، با این حال واقعیت این اس��ت 
که بودجه اس��تخدامی برندها کامال مش��خص و محدود بوده و این امر 
طبیعی اس��ت که افراد رده باال، فراتر از حد انتظار شما درخواست هایی 
را داش��ته باش��ند. درواقع ممکن است با فردی مواجه شوید که بهترین 
گزینه محسوب شده و طبیعی است که برای جذب وی هزینه بیشتری 
را کنید. بدون شک اگر استخدام سایر بخش ها انجام شده باشد، ممکن 
است حتی با کمبود بودجه نیز مواجه شوید. این امر در حالی است که 
اگر براس��اس اولویت ها رفتار کنید، برای بخش های کم اهمیت می توان 
از راهکارهایی نظیر دورکاری و اس��تخدام افراد جوان اس��تفاده کرد تا 
هزینه ها کاهش پیدا کند. با این حال س��والی که مطرح است این است 
که اولویت های اس��تخدامی کدامند؟ در ادامه به بررس��ی آنها خواهیم 

پرداخت. درواقع ممکن اس��ت ش��ما مالک یک برند باش��ید با این حال 
در بخش هیأت مدیره فعالیت کنید. تحت این ش��رایط الزم اس��ت تا از 

باالترین جایگاه اداری شروع به استخدام کنید.
1-مدیرعامل 

باالتری��ن جای��گاه اداری در ش��رکت ب��ه مدیرعامل اختص��اص دارد 
ک��ه وظیفه مدیریت کل مجموعه های ش��رکت را برعه��ده دارد و باید 
گزارش ها را به هیأت مدیره تحویل دهد. انتخاب اس��تراتژی و اقدامات 
ش��رکت کامال به نظر این فرد بس��تگی خواهد داش��ت. به همین خاطر 
بس��یار مهم اس��ت که بهترین گزینه موجود را انتخاب کنید. این امر به 
حدی مهم است که برخی از برندها، از افراد خارج از کشور خود استفاده 
می کنند تا امکان رس��یدن به بهترین جایگاه ها وجود داشته باشد. نکته 
مهمی که باید توجه داشته باشید این است که شیوه کار یک مدیرعامل 
باید با اهداف ش��ما سازگار باش��د، در غیر این صورت نتیجه الزم را به 
دس��ت نخواهید آورد. همچنین بهتر اس��ت که کمترین تالش را برای 
کاهش بودجه به این بخش اختصاص دهید. درواقع برای استخدام یک 

مدیرعامل، تقریبا هیچ سقف معینی نباید وجود داشته باشد. 
2-مدیر تولید 

وظیف��ه نظارت و مدیریت خط تولید، برعه��ده این جایگاه قرار دارد. 
در این رابطه بهتر اس��ت تا از نظر مدیرعامل استخدام شده نیز استفاده 

کنید. برای این بخش، تجربه کاری باال بس��یار مهم خواهد بود. این امر 
در حالی است که سن مدیرعامل چندان اهمیتی نخواهد داشت. 

3-مدیر ارشد فنی 
هر چیز در رابطه با فناوری و تکنولوژی شرکت به مدیر مذکور ارتباط 
خواهد داشت. درواقع در جهان امروز که تکنولوژی حرف اول را می  زند، 
بدون شک چنین جایگاهی کامال حیاتی است. همچنین این مسئولیت 
ش��رایط را برای اقداماتی نظیر بازاریاب��ی اینترنتی مهیا خواهد کرد. در 
این رابطه مهم ترین عامل، س��طح مهارتی فرد محس��وب می ش��ود. به 

همین خاطر به جای توجه به رزومه، آزمون عملی داشته باشید. 
4-مدیر ارشد بازاریابی

بدون بازاریابی عمال شما شانسی را برای فروش محصوالت خود نخواهید 
داش��ت. درواقع تمامی تالش ها در نهایت به خاطر فروش بوده و الزم است 
تا به این بخش توجه ویژه ای را داش��ته باش��ید. وی وظایفی نظیر انتخاب 
اس��تراتژی ها، قیمت گذاری، تبلیغات و هماهنگ س��ازی تیم در راس��تای 
سیاست های اتخاذشده را برعهده دارد. در استخدام این افراد تجربه موفق 
در کنار نرخ مطالعه باال بس��یار مهم خواهد بود. علت این امر به این خاطر 
اس��ت که روش های بازاریابی به صورت مداوم در حال تغییر بوده و سطح 
ثابت کامال ناکارآمد خواهد بود. همچنین بهتر اس��ت ت��ا در این زمینه از 
افرادی استفاده کنید که متعلق به منطقه ای هستند که در آن قصد فعالیت 

دارید. علت آن نیز به این خاطر اس��ت که هدف بازاریابی تحت تاثیر قرار 
دادن جامعه هدف محس��وب می شود. در این راس��تا بدون شک یک فرد 

بومی، شناخت باالتری را از مشتریان شما خواهد داشت. 
5-مدیر فروش

با توجه به ارتباط نزدیک بازاریابی و فروش، بهتر است تا این پست به 
انتخاب مدیر ارشد بازاریابی باشد. چنین فردی مسئولیت دارد تا شرایط 
را ب��رای فروش موفق فراهم آورد. ب��رای مثال راهکارهای جدید را پیدا 
کرده و محصوالت را به بهترین ش��کل به دست مشتری برساند. درواقع 

تضمین سود شرکت برعهده این فرد قرار دارد. 
6-مدیر ارشد مالی 

مدیریت گزارش های مالی امری بسیارس��خت بوده و حوزه اصلی جایگاه 
مذکور را تش��کیل می-دهد. وی وظیفه دارد تا ب��ا ارائه گزارش های مالی، 
مدیران رده های باالتر را در اتخاذ سیاست های جدید یاری کنند. به همین 
خاطر نقش آنها مش��اوره ای نیز است. در انتخاب چنین فردی نظر تمامی 
افرادی که تا به این مرحله استخدام شده اند، کامال مهم خواهد بود. چنین 

فردی مسئولیت نظارت بر کار حسابداران را نیز برعهده دارد.
در نهایت س��ایر بخش ها در اولویت های بعدی اس��تخدام شرکت قرار 

می گیرد. 
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بررسی اولویت های استخدامی شرکت های بزرگ

به قلم: اسکایل ازگالی  کارآفرین 
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محتواه��ای ویدئویی در ص��در عالیق مخاطبین ق��رار دارد. 
تحت این ش��رایط س��وال مهم این اس��ت که چگون��ه می توان 
در این زمینه کامال موفق ظاهر ش��د. در این رابطه به بررس��ی 
توصیه های 12 نفر از بهترین کارشناس های حوزه تولید محتوا، 

خواهیم پرداخت.
1-نظم کاری داشته باشید )جردن کانراد(

تولید محتوای ویدئویی می تواند به اقدامی کامال زمان بر تبدیل 
ش��ود. تحت این ش��رایط شما با یک مش��کل بزرگ مواجه شده 
و ای��ن موضوع تمایل به ادامه فعالی��ت را کاهش خواهد داد. در 
این رابطه همکاری با تیم حرفه ای نیز ممکن اس��ت بیش از حد 
هزینه بر باشد و در بسیاری از شرایط، الزامی برای این اقدام وجود 
ندارد. درواقع ش��ما نخس��تین چیزی که نی��از دارید، یک برنامه 
کاری منظم می باش��د. در غیر ای��ن صورت فعالیت در این زمینه 

عمال غیرممکن خواهد شد. 
2-از احساسات استفاده کنید )سید بلخی(

هی��چ چیز بدت��ر از ویدئویی نخواه��د بود ک��ه در آن رفتاری 
ربات گونه به چش��م می خورد. در این رابطه بیان احساسات باعث 
خواهد ش��د تا ارتباط عمیق تری ش��کل گرفته و سطح کار شما 
افزایش پیدا کند. با این حال فراموش نکنید که در هر ویدئو تنها 
یک حس را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت تاثیر اقدام شما 

بیش از حد کاهش پیدا خواهد کرد. 
3-مطابق خواست مخاطب اقدام کنید )ماریا تیموتی(

ه��ر محتوایی ب��رای تحت تاثیر ق��رار دادن جامعه هدف انجام 
می ش��ود. به همین خاطر شایس��ته  اس��ت تا اقدام ش��ما مطابق 
خواس��ت آنها باش��د. برای آگاهی در این زمین��ه تحقیق و حتی 
پرس��ش مس��تقیم، دو راهکار اساسی ش��ما خواهد بود. در داین 
رابطه فراموش نکنید که تحلیل اقدامات س��ایر برندها نیز اقدامی 
کامال الزامی خواهد بود. این امر کمک خواهد کرد تا در نهایت به 

ایده ای جدیدتر دست پیدا کنید. 
4-اجازه ندهید که مخاطب تنها بازدیدکننده محسوب 

شود )توماس گریفین(
ش��ما باید به نحوی اقدام کنید ک��ه مخاطب مجبور به واکنش 
نشان دادن شود. برای مثال می توانید اقدام خود را به یک چالش 
و مس��ابقه تبدیل کرده و از مخاطبین نیز بخواهید تا مش��ابه این 
اق��دام را انجام دهند. این امر باعث خواهد ش��د تا تعامل بس��یار 
خوبی شکل گیرد. همچنین به لحن خود نیز توجه داشته باشید. 
درواقع این موضوع باید کامال براساس سن و شیوه مکالمه منطقه 
موردنظر ما باش��د. در این رابطه بدترین نوع، حالت اداری خواهد 

بود. 
5-از اضافه کردن زیرنویس غافل نشوید )کریس 

کریستوف(
اضافه کردن زیرنویس باعث خواهد ش��د تا مخاطبین ش��ما با 
محدودیتی مواجه نباش��د. همچنین می توانید بهترین ویدئو های 
موجود ب��ه زبان های دیگر را نیز زیرنویس نم��وده و با این اقدام 

رضایت بیشتری را از مخاطبین خود به دست آورید. 
6-استراتژی داشته باشید )بلر ویلیامز(

حتی ایجاد چشم نوازترین محتواها، بدون وجود یک استراتژی 
مشخص، بدون امکان رسیدن به باالترین سطح نتایج خواهد بود. 
درواقع برندهایی که به این ش��یوه رفتار می کنند، نتایجی کامال 
موقت��ی را تجربه خواهند کرد. در این رابطه قبل از اتخاذ تصمیم 

خود، الزم است تا تحقیقات الزم را انجام دهید. 

7-از تیترهای دروغین استفاده نکنید )کلی 
ریچاردسون(

اگرچه اس��تفاده از تیترهای بزرگ و جنجالی، در ظاهر ایده ای 
محسوب می شود که باعث خواهد شد تا نرخ بازدید ویدئو افزایش 
پیدا کند، با این حال توجه داشته باشید که این امر پس از مدتی 
باعث می ش��ود تا اعتمادها به شما به صورت کامل از بین رفته و 
با ریزش ش��دید مخاطب مواجه ش��وید. به همین خاطر در کنار 
ت��الش برای انتخاب تیت��ری جذاب، همواره به ای��ن نکته توجه 
داش��ته باشید که ش��ما نباید به مخاطب خود دروغ بگویید. عدم 
رعایت این اصل تنها به این معنا است که شما برای مخاطب خود 

ارزشی را قائل نمی شوید. 
8-از معجزه صدا غافل نشوید )زک بیندر(

ی��ک ویدئوی صام��ت، بخش بزرگی از جذابیت خود را از دس��ت 
خواهد داد. در این رابطه ش��ما تنها نباید به صدای گوینده محدود 
باشید. درواقع انتخاب موسیقی درست و هماهنگ با محتوا، از جمله 
اقداماتی است که سطح ویدئو را وارد مرحله ای جدید خواهد نمود. 
همچنین شما باید به مناس��ب بودن کیفیت صدا نیز توجه داشته 
باشید. درواقع عدم تناس��ب میان صدای گوینده و موسیقی به کار 

رفته، مشکل بزرگ بسیاری از ویدئو ها محسوب می-شود. 
9-تنها به کیفیت توجه داشته باشید )جان ترنر(

اگرچه همواره با این توصیه مواجه می شوید که حجم کار خود 
را افزای��ش دهید، با این ح��ال هیچ چیز مهم ت��ر از کیفیت کار 
نخواهد بود. درواقع اگر س��رعت باالتر منج��ر به کاهش کیفیت 
می شود، ضروری اس��ت تا آن را کاهش دهید. این موضوع باعث 
می ش��ود تا مخاط��ب همواره این اطمینان را داش��ته باش��د که 
محتواهای شما ارزش مشاهده بسیار باالیی را داشته و تحت این 

شرایط حاضر به صبر کردن نیز خواهند بود. 
10-واقعی باشید )کارل کانگور(

در جهان امروز ویرایش ویدئوها شامل اقدامات بسیار متنوعی شده 
است. برای مثال می توان رنگ و جزییات تصویر را تغییر داد. اگرچه با 
این اقدام جذابیت کار بیشتر می-شود، با این حال توجه داشته باشید 
که خواست مخاطب از ویدئو های تجاری است که مطابق با واقعیت 
باشد. برای مثال اگر شما در زمینه تولید پوشاک فعالیت دارید، اگر 
در ویدئ��و اقدام به اصالح رن��گ و بهبود ظاهر یکی از تولیدات خود 
نمایید، این امر اگرچه ظاهر ویدئو کار را بهبود می دهد. با این حال 
واقعیت این است که ش��ما در حال فریب مخاطب خود بوده و این 
مسئله در هنگام خرید، افش��ا خواهد شد. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا تنها آن چیزی را نش��ان دهید که مطابق واقعیت بوده و در 

معرفی محصول، حقیقت را بیان نمایید. 
11-حداقل سه دلیل قبل از شروع هر ویدئو داشته باشید 

)اندرو شراج(
قب��ل از آن ک��ه تصمیم به تولید یک ویدئو بگیرید، این س��وال 
را از خود بپرس��ید که چه دلیل برای کار بر روی موضوع مدنظر 
ش��ما وجود دارد؟ اگر برای این سوال به سه پاسخ منطقی دست 
نیافتید، توصیه می ش��ود که ابدا این اقدام را انجام ندهید. با این 
ح��ال ایده خود را در جایی مکتوب نمایید. درواقع ممکن اس��ت 

زمان مناسب فعالیت در آن حوزه، بعدها شکل گیرد.
12-واقع بین باشید )آدام مندلر(

توقعات بس��یار باال اتفاقی است که خصوصا برای تازه کارها رخ 
می دهد. درواقع آن ها تصور دارند که حتی نخستین اقدامات آنها 
با استقبالی بی نظیر مواجه شده و سریعا به سطح مورد نظر خود 
دس��ت پیدا کنند. با این حال توجه داشته باشید که این موضوع 
یک انتظار غیرواقعی بوده و الزم اس��ت تا صبور باش��ید. درواقع 
اگر به ش��کلی حرفه ای اقدام نمایید، حتما به اهداف خود دست 

پی��دا خواهید کرد. با این حال زمان رس��یدن به آنها را نمی توان 
به صورت مش��خص تعیین نمود. ت��الش در این رابطه تنها باعث 

ناامیدی شما از ادامه کار خواهد شد. 
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4 چالش همیشگی دورکارها 

تا چند س��ال گذش��ته اگر فردی ادعا می کرد که در س��ال 2020 تقریبا تمامی کارمندان دورکار می ش��وند، بدون 
ش��ک حرف ش��ما چندان جدی تلقی نمی شد. با این حال در ش��رایط حال حاضر این اتفاق رخ داده و برخی از برندها 
نظیر توییتر، امکان دورکاری برای همیش��ه را به وجود آورده اند. درواقع این ویروس باعث ش��ده است که ما به جهانی 
پا بگذاریم که بنا بر پیش بینی ها، 10 س��ال دیگر رخ می-داد. تحت این ش��رایط صحب��ت در رابطه با دورکاری امری 
ضروری اس��ت. این ش��یوه علی رغم تمامی مزیت های خود، برخی چالش ها را نیز دارد که در ادامه ضمن معرفی آنها، 
به بررس��ی راهکارهای کاهش اثرات منفی هر یک نیز خواهیم پرداخت. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید که 
موارد انتخاب شده، حاصل تحقیق بیش از ۵0 کارمند دورکار است. به همین خاطر موارد کامال قابل اعتماد خواهد بود. 

1-احساس تنهایی 
بزرگ ترین ضعف دورکاری از نگاه افراد این اس��ت که همواره احس��اس تنهایی حاکم است. درواقع در محیط کاری 
شما با همکارهای مختلفی مواجه هستید که پس از مدتی به دوستان شما تبدیل شده و باعث می شود تا محیط کاری 
به مکانی جذاب تبدیل شود، با این حال دورکارها کامال تنها بوده و این امر خصوصا برای افراد اجتماعی می تواند سخت 
باش��د. درواقع بیش��ترین مشکل متوجه افرادی اس��ت که تا قبل از کرونا، به شیوه رایج در شرکت حضور داشته و االن 
مجبور به دورکاری هس��تند. در نهایت با توجه به این امر که دورکارها بیش��تر در معرض قرار گرفتن در برابر روزمرگی 
هس��تند، این امر می تواند باعث ش��ود تا پس از مدتی با ناامیدی و احس��اس افس��ردگی مواجه ش��وند، با این حال در 
شرکت، حتی تعویض وظایف یکی از سیاست های رایج محسوب شده و به صورت کلی تنوع بیشتری به چشم می خورد. 

راه حل: 
برقراری تماس تصویری خود راهکاری است که می تواند باعث شود تا برای حتی چند دقیقه ، با همکاران خود ارتباط 
داشته و می توانید در صورت امکان، حداقل یک روز در هفته را در شرکت حضور داشته باشید. همچنین سعی کنید که 
نیمه پر لیوان را نگاه کنید. درواقع اگرچه دورکاری باعث کاهش حضور شما در کنار همکاران شده است، با این حال 
شما فرصت به مراتب بیشتری را برای بودن در کنار اعضای خانواده خود دارید. درواقع باید این واقعیت را بپذیرید که 

هر انتخابی، یکسری مزایا و معایب خواهد داشت. 
2-ضعف در مدیریت زمان 

در شرکت زمان کاری کامال مشخص بوده و پس از آن شما آزاد هستید. با این حال در هنگام دورکاری، زمان کامال 
در اختیار شما خواهد بود. به همین خاطر ممکن است افراد دیرتر از خواب بیدار شده و کارها را در چند مرحله انجام 
دهند. این مس��ئله ممکن اس��ت باعث شود تا افراد با طوالنی ش��دن بیش از حد اقدامات خود مواجه شده و زمانی به 
مراتب بیشتر از حالت عادی را صرف اقدامات خود کنند. این امر بدون شک هر فردی را کالفه خواهد کرد. همچنین 
به این نکته توجه داش��ته باش��ید که در هنگام حضور مداوم در خانه، توقعات نیز از شما بیشتر خواهد شد. برای مثال 
درخواس��ت کمک برای انجام کارهای خانه، امری طبیعی محس��وب می ش��ود. به همین خاطر اگر در زمانی مشخص 

اقدامات شما انجام نشود، بدون شک با مشکلی بزرگ مواجه خواهید شد. 
راه حل:

ایجاد یک نظم کاری، بهترین راهکار محسوب شده و توصیه می شود که اقدامات خود را در یک بازه زمانی مشخص 
انجام دهید. این امر باعث خواهد ش��د تا در باقی روز، دیگر دغدغه انجام آنها را نداش��ته باش��ید. همچنین یک مکان 
مشخص را برای کار خود انتخاب کرده و برای مواردی که می تواند تمرکز شما را برهم زند، راه حلی پیدا کنید. برای 
مثال این امر که بخواهید تمامی افراد خانه س��اکت باش��ند، بدون ش��ک درخواس��تی خودخواهانه خواهد بود. این امر 
در حالی اس��ت که ش��ما می توانید با اس��تفاده از هدفون های کاهش صدای محیط، به راحتی به کار خود ادامه دهید. 
به صورت کلی حتی در خانه کار کردن نیز نباید باعث ش��ود که ش��ما از اهمیت برنامه ریزی غافل ش��وید. این نکته را 
فراموش نکنید که به علت صرفه جویی در زمان  رفت و برگش��ت از محل کار، اگر اقدامات ش��ما در زمانی کمتر انجام 

نشود، دیگر دورکاری یک مزیت نخواهد بود. 
3-اختالل در تعادل میان کار و زندگی شخصی

در حالت معمول، شما ساعت هایی مشخص را در محل کار قرار دارید و پس از آن همه چیز محدود به خانه می شود. 
تحت این ش��رایط ایجاد تعادل میان کار  و زندگی ش��خصی ساده تر خواهد بود، با این حال هنگامی که کار را در خانه 
انجام می دهید، این مس��ئله سخت خواهد ش��د. برای مثال در هنگام حضور در شرکت حتی اگر مهمانی به خانه شما 
بیاید، مش��کلی برای ش��ما به وجود نیامده و شما همچنان به کار خود ادامه می دهید. با این حال در هنگام حضور در 
خانه، دیگر این امکان وجود نداش��ته و این امر می تواند برنامه های ش��ما را دچار اختالل کند. البته این مورد فقط یک 

مثال ساده از ده ها شرایطی است که می تواند رخ دهد. 
راه حل:

ش��ما باید تالش کنید تا اقدامات خود را به چند قس��مت کوتاه تقس��یم کنید. این امر باعث خواهد شد تا در زمانی 
کوتاه، بخش��ی از اقدامات ش��ما انجام شود. همچنین این نکته را فراموش نکنید که همواره رئیس شرکت را از وضعیت 
خود باخبر کنید. این امر باعث خواهد شد تا امکان به تعویق انداختن برخی از اقدامات وجود داشته باشد. درواقع در 
وظایف هر فرد س��ه نوع فعالیت وجود دارد که نخس��تین آنها مهم ترین محسوب ش��ده و باید حتما تا پایان روز انجام 
ش��ود. در روزهایی که ش��ما درگیر هس��تید، می توانید فقط آنها را انجام داده و فردا، زمان بیشتری را به کار اختصاص 
دهید. همچنین می توانید از همکاران خود بخواهید تا در چنین روزهایی، وظایف شما را پوشش دهند و شما یک روز 

دیگر این کمک را تالفی کنید.
4-عدم احساس امنیت شغلی

دورکارها همواره با این فکر مواجه هستند که احتمال دارد هر لحظه در اثر اقداماتی نظیر تعدیل نیرو، کنار گذاشته 
ش��وند. درواقع اکثر آنها کارمند رس��می محسوب نشده و بیمه نیز ندارند. به همین خاطر معموال انتخاب نخست برای 
کنار گذاش��ته شدن محسوب می ش��وند. همچنین عدم حضور در شرکت می تواند باعث ایجاد حس مهم نبودن و قرار 
داش��تن در جایگاهی پایین تر از س��ایر کارمندان ش��ود. بدون ش��ک این وضعیت بر روی راندمان کاری شما نیز تاثیر 

بسیار بدی را خواهد داشت. 
راه حل: 

هیچ مانعی برای حضور یک دورکار در ش��رکت وجود ندارد. به همین خاطر توصیه می ش��ود که هر دو هفته یکبار، 
در شرکت حضور داشته باشید. برای مثال می توانید از مدیر شرکت بخواهید که شما را از جلسات درون شرکتی آگاه 
سازد. این مسئله می تواند به ارتقای روحیه شما کمک کند، با این حال در رابطه با عدم احساس امنیت شغلی، بهترین 
اقدام این اس��ت که با مدیر ش��رکت در این رابطه صحبت کرده و قرارداد مناس��ب را امضا کنید. تحت این شرایط شما 
حداقل اطمینان خواهید داشت که تا چند سال، عضوی از تیم شرکت خواهید بود. در نهایت این موضوع را مورد توجه 
قرار دهید که تا زمانی که ش��ما عملکرد خوبی را دارید، دلیل برای قطع همکاری وجود نخواهد داش��ت. همچنین پیدا 
کردن ش��غل برای دورکارها معموال س��اده تر اس��ت. علت این امر به این خاطر است که برای یک کارمند معمولی؛ بعد 
مسافت نیز بسیار مهم بوده و کار کردن در بسیاری از مناطق، توجیه اقتصادی نخواهد داشت، با این حال یک دورکار 

می تواند با شرکت هایی واقع در شهرها و حتی کشورهای دیگر نیز همکاری داشته باشد. 
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بدون شک مهم ترین دارایی هر فرد زمانی است که در اختیار او 
قرار دارد. در این رابطه گوش��ی های تلفن همراه به علت جذابیت 
باالی��ی که دارند، افراد را بی��ش از حد درگیر خود کرده و این امر 
می توان��د برنامه ری��زی آنها را در زمینه مدیری��ت زمان نابود کند. 
درواقع این مس��ئله به حدی مهم اس��ت که ب��رای آن از اصطالح 
اعتیاد اس��تفاده می شود. در این رابطه چند راهکار می تواند کمک 
کند تا وابستگی شما در این زمینه کاهش پیدا کند. در این رابطه 
توجه داشته باشید که پزشک ها نیز عقیده دارند که استفاده مداوم 
از گوشی تلفن همراه، بر روی سالمت چشم آسیب-های جدی را 
وارد ک��رده و به علت امواج خود، خط��ر انواع بیماری ها را افزایش 
می-دهد. در ادامه به بررس��ی راهکارهای خالقانه و س��اده در این 

رابطه، خواهیم پرداخت. 
1-زمان روشن ماندن صفحه را کاهش دهید 

درواق��ع افراد در هنگام اس��تفاده از تلفن هم��راه خود به حدی 
غرق آن می ش��وند که زمان از دست آنها خارج شده و این موضوع 
می-تواند باعث درگیر ماندن حتی برای چند ساعت شود. در این 
رابطه کاهش زمان روشن ماندن صفحه نمایش، ساده ترین اقدامی 
اس��ت که برای هشدار به خود می توانید انجام دهید. در این رابطه 
ابدا به دنبال اس��تفاده از زنگ هشدار نباشید. علت این امر به این 
خاطر اس��ت که احتمال دارد این اقدام ش��ما، برای دیگران ایجاد 
مزاحمت کند. در عوض برخی از اپلیکیش��ن ها نیز وجود دارد که 

پس از پایان زمان تعیین ش��ده، ش��ما را از برنامه خارج کرده و تا 
مدتی اجازه حضور مجدد داده نخواهد ش��د. این مسئله می-تواند 
کمک کند تا ش��ما بیش از حد درگیر آن نش��وید. درواقع بستری 
مانند ش��بکه های اجتماعی، بی انتها بوده و این امر در صورت عدم 

مدیریت، یک معضل بزرگ خواهد بود. 
2-اپلیکیشن ها را پاک کنید 

اگ��ر یک یا چند برنامه زم��ان زیادی را از ش��ما می گیرد، توصیه 
می ش��ود که برای اس��تفاده از آن محدودیت قائل شوید. برای مثال 
می-توانید آن را به صورت کامل پاک کرده و در هفته تنها س��ه روز 
مهلت برای اس��تفاده از آن را به خود بدهید. در این رابطه بهتر است 
تا به صورت مرحله ای پیش بروید. این امر باعث می ش��ود تا احتمال 
پایبندبودن، افزایش پیدا کند. همچنین تا حد امکان اپلیکیشن های 
خود را کاهش دهید تا دالیل اس��تفاده از آن کاهش پیدا کند. برای 

مثال عدم نصب بازی، یکی از این راهکارها محسوب می شود. 
3-سرگرمی های دیگری داشته باشید 

اگر برای اوقات اس��تراحت و بیکاری خود گزینه های دیگری را 
انتخاب کنید، تمایل شما به استفاده از گوشی تلفن همراه کاهش 
پپدا خواهد کرد. ب��رای مثال می توانید یک کتاب را مورد مطالعه 
قرار داده و یا به پادکس��ت گوش دهید. ورزش س��بک ولی مداوم 

نیز از دیگر موارد محسوب می شود. 
4-محدودیت فضایی ایجاد کنید 

در کن��ار ایج��اد محدودیت زمانی، ش��ما می-توانی��د به نحوی 
متف��اوت رفتار کنید. برای مثال اس��تفاده از تلف��ن همراه را تنها 
به اتاق خواب خ��ود اختصاص داده و آن را بیرون نیاورید. در این 

رابطه رابین شارما در کتاب باشگاه ۵ صبح ها توصیه کرده است که 
گوش��ی تلفن همراه خود را درون کمد قرار داده و از زنگ هشدار 
ساعت مچی خود و یا هر ساعت دیگری برای بیدار شدن استفاده 
کنید. علت این امر به این خاطر اس��ت که در دسترس بودن تلفن 
همراه باعث خواهد ش��د تا همواره تمایل به استفاده از آن داشته 
باشید. درواقع در موارد متعددی مشاهده شده است که افراد قصد 
خواب در س��اعت منظمی را داشته اند با این حال پس از در دست 
گرفتن تلفن هم��راه، همه چیز تغییر پیدا کرد. درواقع نور صفحه 

گوشی ها، خود می تواند باعث بی خوابی نیز شود. 
5-نوتیفیکیشن ها را غیرفعال کنید

در هر صورت گوش��ی های تلفن همراه وسیله ارتباطی محسوب 
ش��ده و نمی توان آنها را در یک گوش��ه ق��رار داد. درواقع همه ما 
مجبور به حمل آنها هستیم. با این حال شما باید نوتیفیکیشن های 
خود را غیرفعال کنید تا حضور آنها در کنار شما، به عاملی مزاحم 
و برهم زننده تمرکز ش��ما تبدیل نش��ود. در این رابطه برای چک 
کردن ایمیل ها، پیام های ارس��ال ش��ده و هر چیزی می توان یک 
زمان مش��خص را تعیین ک��رد، با این حال اگر ب��ه صورت مداوم 
بخواهید گوشی خود را چک کنید، نه تنها تمرکز خود را از دست 
داده و ب��رای قرار گرفتن در وضعیت س��ابق به زمانی طوالنی نیاز 
پیدا خواهید کرد، بلکه همواره احتمال درگیر ش��دن بیش از چک 

کردن یک پیام وجود دارد. 
در نهای��ت با این اق��دام پس از مدتی متوجه خواهید ش��د که 
حضور در ش��بکه های اجتماعی تا آن ان��دازه که تصور می کردید، 

الزامی نبوده و تغییر بدی در زندگی شما رخ نداده است. 

راهکارهای کاهش اعتیاد به گوشی های تلفن همراه 
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