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تنها در 5 روز 5 میلیون نفر برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند

سونامی نقدینگی
فرصت امروز: بیش از 5 میلیون نفر تنها طی پنج روز برای حضور در قرعه کشی پیش خرید خودرو ثبت نام کرده اند. به نظر می رسد 
ثبت نام 5 میلیون نفری حضور در قرعه کش��ی پیش خرید خودرو، یک رکورد جهانی است که شرکت های خودروساز ایران خودرو و 
سایپا می توانند آن را در کتاب رکوردهای گینس 2020 ثبت کنند. طبق اعالم مسئوالن تا روز یکشنبه، در طرح جدید ثبت نام و 
قرعه کش��ی خرید خودرو بیش از 5 میلیون نفر ثبت نام کرده اند، یعنی در ش��رایط فعلی به ازای هر 200 نفر یک خودرو در فرآیند 
قرعه کش��ی وجود دارد. اما نکته جالب این اس��ت که این جمعیت انبوه متقاضی خرید خودرو تنها در پنج روز این رکورد را از خود 
به جای گذاش��ته اند یعنی هر روز یک میلیون نفر و هر س��اعت حدود 208 هزار نفر با مراجعه به سایت دو خودروساز اعالم کرده اند 
که توان خرید خودرو را دارند. عالوه بر اینها نکته جالب دیگر آن است که حدود نیمی از ثبت نام کنندگان یعنی 2.5 میلیون نفر 
متقاضی خرید پارس TU5  بوده اند؛ خودرویی که قیمت کارخانه ای آن در حال حاضر 85 میلیون تومان در س��ایت های مختلف 
اعالم  شده است، اعدادی که اگر آنها را در هم ضرب کنیم به عدد 21 هزار و 250 میلیارد تومان می رسیم که نشان از یک بیماری 
بزرگ در اقتصاد ایران دارد؛ ابرنقدینگی. نکته ای که باعث می شود با وجود انتقادهایی که همیشه از سوی مردم نسبت به کیفیت...

چرا معامالت مسکن پایتخت در اردیبهشت ماه ترمز برید؟

رصد مسکن اردیبهشت
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سناریوهای مختلف درباره روند احیای رشد اقتصادی چه می گویند؟

آینده اقتصاد جهانی در پساکرونا

چالش حفظ ارتباط با مشتریان در دوران کرونا
3 تیپ شخصیتی مدیران بد 

نینتندو، تنها برند موفق در بازاریابی آنالین و آفالین
تعامل بهینه با مخاطب در حوزه خرده فروشی آنالین

چگونه همکاری بازاریابی برندمان با اینفلوئنسرها را نجات دهیم؟
کاهش سرعت استراتژی جدید ولوو

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 انتقاد مارک زاکربرگ
از توییتر

دریچــه
 پیش فروش خودرو

 با قرعه کشی
نقض غرض است

آسیب شناسی 
بخت آزمایی خودرو

ت��ا ظه��ر یکش��نبه بیش 
 از 5 میلی��ون نف��ر در طرح 
ف��روش فوق الع��اده خودرو 
ثبت ن��ام کرده ان��د. با توجه 
به ای��ن اس��تقبال عظیم از 
ف��روش فوق الع��اده خودرو، 
این س��وال مطرح است که 
جامعه  از  گروه های��ی  چ��ه 
ش��رکت  ط��رح  ای��ن  در 
کرده اند؟ در پاس��خ به این 
سوال، ش��رکت کنندگان در 
ط��رح ف��روش فوق العاده را 
می توان ش��امل س��ه گروه 
دانس��ت؛ مصرف کنن��دگان 
واقع��ی، دالالن و در نهایت، 
صرف��ا  ک��ه  ش��هروندانی 
می خواهند ش��انس خود را 
امتحان ک��رده و در صورت 
برن��ده ش��دن از آن س��ود 
ببرن��د. در آخری��ن جلس��ه 
 9 )جمعه  خ��ودرو  کمیت��ه 
خردادماه( بود که قرار ش��د 
پیش ف��روش یک س��اله ۷5 
هزار دستگاه خودرو از سوی 
خودروس��ازان آغ��از ش��ود. 
براس��اس مصوبه این جلسه، 
از هفته آینده نیز تحویل 22 
هزار دستگاه خودرو از سوی 

آغاز  خودروس��ازان 
2خواهد شد...
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همچنان که کرونا در سراس��ر جهان گسترش پیدا می کند کس��ب وکارها در مورد نحوه 
واکنش و چگونگی بسیج نیروها و منابع شان دچار سردرگمی جدی شده اند.

به گزارش »هاروارد بیزینس ریویو«، پاسخ آسانی برای چگونگی واکنش به بحران کنونی 
وج��ود ندارد چراکه هم ش��کل رفتار ویروس غیرقابل پیش بینی اس��ت و هم اینکه تاکنون 
ش��رکت ها با چنین بحرانی روب��ه رو نبوده اند و نمی توانند از تجربیات قبلی اس��تفاده کنند. 
دولت ها هم که مجبور شده اند همه توان خود را صرف کنترل بحران کنند وقت آن را ندارند 

که برای کسب وکارهای خصوصی راهکار طراحی کنند.
بدون تردید وضعیت هر کشور و شهری با دیگری متفاوت است اما به اعتقاد ما، شرکت ها 
این فرصت را دارند که از تجربیات دیگرانی که زودتر با بحران مواجه شده اند، استفاده کنند. 
با اینکه روند احیای اقتصاد چین در پساکرونا همچنان شکننده است، زیرا احتمال دارد دوباره 
با ش��یوع ویروس در شهری دیگر همه چیز به هم بریزد، اما شرکت های چینی همین حاال 
ه��م از مرحله واکنش به بحران عبور کرده اند و وارد مرحل��ه احیا و برنامه ریزی برای دوران 

پسا احیا شده اند.
با بررس��ی شکل واکنش ش��رکت های چینی به این بحران، توانس��تیم 12 درس از آنها 
استخراج کنیم که می تواند به کار شرکت ها در نقاط دیگر دنیا بیاید. البته چین سیستم های 
مدیریتی و سیاسی خاص خود و همچنین روابط اجتماعی مخصوص به خود را دارد، اما بخش 
بزرگی از این درس ها را می توان در کشورهای دیگر هم اجرا کرد. بدون تردید هنوز جهان با 
پایان بحران کرونا فاصله دارد و به همین خاطر طی ماه های آینده می توانید از نحوه واکنش 
شرکت ها مثالً در چین، کره جنوبی یا ایتالیا نیز درس های مدیریتی مهمی بگیرید، اما تفاوت 
بین ش��رکت های موفق و ناموفق در س��رعت مدیران شان در فهم شرایط جدید است: اینکه 
بتوانید از شرکت هایی که کشورشان سریع تر درگیر بحران شده، درس بگیرید و این درس ها 

را با توجه به وضعیت کشورتان، فرمول بندی و اجرا کنید.
* گاهی به دیکتاتوری مدیرعامل نیاز داریم

بحران ه��ا طبق تعریف خط س��یری پویا دارند و این یعنی ش��رکت به طراحی چارچوب 
جدی��د ب��رای برنامه های آینده اش نیاز دارد. این تغییر چارچ��وب در طول بحران به صورت 
مداوم رخ می دهد نه یک بار و دو بار. در مورد کرونا شرکت ها باید بتوانند این مراحل را طی 
کنند: ناآگاهی اولیه؛ درک ش��رایط جدید؛ برنامه ریزی و واکنش به بحران؛ استراتژی دوران 
احیا؛ اس��تراتژی دوران پس از احیا و تأمل در ش��کل واکنش شرکت به بحران و یادگیری از 
اش��تباهات. این روندها باید خیلی سریع طی شوند و به همین خاطر باید توسط مدیرعامل 
رهبری شوند - تا از گیر کردن در بوروکراسی پیچیده شرکتی و در نتیجه کندی واکنش به 

شرایط جدید جلوگیری کنیم.
در چین گروهی از ش��رکت هایی که س��ریع ترین روند احیا را داشتند آنهایی بودند که به 
طور تهاجمی رو به جلو بودند و آماده تغییر مس��یر ش��رکت. مثاًل Master Kong که از 
تولیدکننده های مهم نودل در چین به حساب می آید، در مراحل اولیه شیوع کرونا به صورت 
روزانه تغییر شرایط را بررسی می کرد و به طور منظم اولویت های شرکت را تغییر می داد. این 
شرکت پیش بینی کرد که مردم به خرید بیشتر و ذخیره نودل روی آورند پس تمرکز خود 
را از سیستم آفالین و فروشگاه های بزرگ خرده فروشی برداشت و بر فروش آنالین، سیستم 

آنالین به آفالین )O2O( و فروشگاه های کوچک تر متمرکز شد.
فروشگاه های بزرگ در چین در هفته های اولیه بحران تعطیل شدند و شرکت به طور مداوم 
وضعیت آنها را رصد می کرد. به همین خاطر سیستم زنجیره تأمین آنها به همین خاطر بسیار 
انعطاف پذیر بود و آنها توانس��تند زنجیره تامین ش��ان را تنها چند هفته پس از بحران حدود 
50درصد احیا کنند. پس از بازگشایی فروشگاه های بزرگ شرکت توانست به ۶0درصد آنها 

موجودی برساند که این تقریباً سه برابر گروهی از رقبایش بود.
* هم دستور از باال، نیاز است و هم تمرکززدایی

واکنش سریع و هماهنگ نیازمند رهبری از باال به پایین است، اما برای آنکه شرکت را با 
تغییرات غیرقابل پیش بینی سازگار کنیم به تمرکززدایی در روند تصمیم گیری ها و ابتکارها 
نی��از داریم. نیاز به رهبری متمرکز و هم زمان نیاز به تمرکززدایی ممکن اس��ت متناقض به 

نظر برس��ند اما گروهی از شرکت های چینی توانس��تند به طور موثری میان این دو رویکرد 
به توازن برس��ند و چارچوبی از باال به پایین رس��یدند که درون آن کارمندان هم دس��ت به 

نوآوری می زدند.
برای مثال ش��رکت Huazhu که ۶ هزار هتل را در ۴00 ش��هر چین مدیریت می کند 
کارگروه ویژه بحران ایجاد کرد که به طور روزانه با هم دیدار می کردند تا روال اوضاع را نقد 
و بررس��ی کنند و راهنمایی هایی را برای بررس��ی و اجرا در هتل های زنجیره ای خود منتشر 
کنند. به عالوه آنها از پلتفرم درونی اطالعاتی شرکت، یک اپ با نام Huatong که از قبل 
وجود داشت استفاده کردند تا مطمئن شوند که کارکنان و مدیران هتل ها در همه شهرها از 
اطالعات به موقع استفاده می کنند. این به هتل ها اجازه داد که از راهنمایی های دفتر مرکزی 

در وضعیت شهر خودشان استفاده کنند و آن را با شرایط خودشان وفق دهند.
* کارمندان، امنیت و شفافیت می خواهند

در بحران ها، رس��یدن به شفافیت اطالعاتی دشوار اس��ت چراکه هم وضعیت و هم 
اطالعات موجود به طور مداوم در حال تغییر هس��تند. توصیه های رسمی ممکن است 
گنگ، متناقض و کهنه باش��ند یا آنقدر کلی باشند که معلوم نباشد چطور باید به آنها 
عمل کرد. این س��ردرگمی با کثرت گزارش های رسانه ای که خود رویکردهای متفاوت 
دارند تشدید خواهد شد. کارکنان باید خود را با راه های تازه ای از کارکردن وفق دهند و 
تا زمانی که اطالعات شفاف و بی تناقض به دست شان نرسد و یک مسیر کلی از باال به 

آنها دیکته نشود توانایی این کار را ندارند.
گروهی از ش��رکت های چینی با درک این موضوع، هدایت کارکنان و پشتیبانی از آنها را 
 Supor به صورتی تهاجمی و غیرمنفعل انجام دادند و نتیجه خوبی گرفتند. مثالً ش��رکت
بزرگ تری��ن تولیدکننده لوازم آش��پزخانه در چین دس��تورالعمل هایی خیل��ی جزئی برای 
کارکنانش منتش��ر کرد: اینکه چطور موقع غذاخوردن در س��الن غذاخوری احتمال ابتال به 
کرونا را به حداقل برسانند یا طرح های اضطراری برای شرایط غیرعادی. به عالوه این شرکت 
از مراحل اولیه کرونا، معاینه کارکنان و خانواده های شان را در دستور کار قرار داد و تجهیزاتی 
برای پیشگیری از بیماری را در کارخانه هایش نصب کرد. شرکت کاماًل آماده ازسرگیری تولید 
در زمان مناسب بود و بخش هایی از خطوط تولیدش در هفته دوم فوریه شروع به کار کردند.

* اخراج یا مرخصی، راه حل هوشمندانه ای نیست
در کسب وکارهایی که بیشتر از بقیه صدمه خوردند )مثل رستوران ها( کارکنان نمی توانند 
فعالیت های خود را انجام دهند. ساده ترین راه حل در چنین شرایطی اخراج کارکنان یا دادن 
مرخصی به آنهاس��ت، اما گروهی از ش��رکت های خالق چینی دست به کار هوشمندانه تری 
زدند و نیروی کار خود را به فعالیت های جدید و ارزشمندی مشغول کردند، مثل برنامه ریزی 
و آماده ش��دن برای دوران احیا و یا حتی قرض دادن آنها به دیگر ش��رکت ها. این تخصیص 
هوشمندانه منابع باعث شد هم افراد بیکار نمانند هم شرکت های نیازمند نیرو دچار دردسر 
کمتری شوند. برای مثال، بیش از ۴0 سینما، رستوران و هتل زنجیره ای که در دوران کرونا 
بیشترین ضربه را خورده بودند، ابتدا با کاهش فعالیت ها وقت بخش عمده ای از کارکنان شان 
را آزاد کردند و بعد آنها در اختیار Hema س��وپرمارکت زنجیره ای علی بابا قرار دادند که به 
ش��دت به خاطر افزایش خریدهای آنالین مردم به نیروی کار تازه برای ارس��ال کاالها نیاز 

داشت. 
* کانال فروش را می توان سریعا تغییر داد

در مناطق کرونازده چین، شکل فروش رو در رو یا فروشگاه های فیزیکی به شدت محدود 
ش��دند تا از ش��یوع بیشتر جلوگیری شود. گروهی از ش��رکت هایی که دچار این محدودیت 
 Lin شدند به سرعت کانال های فروش خود را عوض کردند. مثالً شرکت آرایشی/بهداشتی
Qingxuan  مجب��ور ش��د حدود ۴0درصد فروش��گاه هایش را در زمان اوج بحران تعطیل 
کند، اما این شرکت بیکار ننشست و بیش از 100 مشاور زیبایی اش از این فروشگاه ها را به 
اینفلوئنسرهای آنالین تبدیل کرد که از ابزارهای دیجیتال مثل WeChat استفاده می کردند 
تا به طور مجازی با خریداران در تعامل باشند و فروش آنالین را باال ببرند. در نتیجه فروش 

شرکت در ووهان نسبت به دوره مشابه در سال پیش 200درصد رشد کرد!

* وقتی مدیرعامل هم پوشاک می فروشد
کارکنان تعداد زیادی از ش��رکت های چینی مجبور شدند در دوران اوج بحران از خانه ها 
و از راه دور کار کنند و این طبیعتاً چالش های جدی در بخش هماهنگی به وجود می آورد. 
تعدادی از شرکت ها اما از پلتفرم های رسانه اجتماعی مثل WeChat استفاده کردند تا میان 
کارکنان و شرکای  شان هماهنگی به وجود آورند. برای مثال برند پوشاک زنانه کازمو لیدی، 
در دوره بحران برنامه ای را آغاز کرد که فروشش از طریق WeChat را باال ببرد، به همین 
خاطر تمام کارکنانش مأمور ش��دند که در حلقه اجتماعی خود محصوالت شرکت را تبلیغ 
کنند. شرکت حتی این ماجرا را رقابتی کرد و هر کس که فروشش بیشتر می بود رتبه اش در 
مسابقه باالتر می رفت. جالب اینجاست که حتی مدیرعامل و رئیس شرکت هم در این رقابت 
شرکت کردند و این باعث شد جنبه ای از سرگرمی هم در این شکل تازه از بازاریابی وارد شود.

* برای احیای سریع اقتصادی آماده باشید
در چین فقط شش هفته پس از آغاز شیوع کرونا، نشانه های ورود به مراحل اولیه احیای 
اقتصاد دیده شد. تأخیر به خاطر ترافیک در حال حاضر ۷۳درصد دوره مشابه در سال گذشته 
است )در اوج بحران ۶2درصد بود( این یعنی حرکت افراد و کاالها در حال بازگشت به حالت 
نرمال است. همچنین میزان مصرف زغال سنگ از ۴۳درصد در دوران اوج بحران به ۷5درصد 
)در مقایسه با دوره مشابه سال پیش( رسیده است و این نشان می دهد بخش تولید در حال 
ازسرگیری فعالیت هایش است. در حوزه مسکن هم اوضاع بهتر شده و تراکنش های مالی که 

به یک درصد سال 2019 سقوط کرده بود به ۴۷درصد رسیده است.
با آنکه نمی توان عمق و طول مدت تاثیرات اقتصادی کرونا را در کشورهای دیگر پیش بینی 
کرد، تجربه چین سناریویی را نشان می دهد که شرکت ها باید برایش آماده باشند. چون اصوالً 
در ش��رکت های بزرگ فرموله کردن، انتشار و اجرای سیاست های جدید به زمان زیادی نیاز 
دارد، این ش��رکت ها در همان زمان که در اوج بحران به س��ر می برند، باید برای دوران احیا 
برنامه ریزی کنند. برای مثال یک آژانس مسافرتی مهم چینی که کسب و کار کوتاه مدتش 
سقوط کرده بود، روی آمادگی بلندمدتش تمرکز کرد. به جای آنکه تعداد کارکنانش را کاهش 
دهد، آنها را تشویق کرد تا از وقت خود که اخیراً آزاد شده بود برای آپگرید سیستم های داخلی 
شرکت، یادگیری و تقویت مهارت های مرتبط و طراحی محصوالت و خدمات جدید استفاده 

کنند تا برای دوران احیای بهتر آماده باشند.
* تفاوت در سرعت احیای شرکت ها، طبیعی است

طبیعتاً در بخش های مختلف اقتصاد باید انتظار سرعت های متفاوت احیا را داشته باشید به 
همین خاطر شرکت ها در هر بخش به اتخاذ رویکرد متفاوت نیاز دارند. مثاًل در دو هفته اولی 
که بحران کرونا در چین ش��دت گرفت ارزش سهام در همه بخش های اقتصاد سقوط کرد، اما 
بخش های مهم مثل نرم افزار و خدمات و تجهیزات و خدمات درمانی بعد از چند روز احیا شدند 
و از آن زمان تاکنون میانگین رش��د 12درص��دی را تجربه کرده اند. روند احیای کلیت اقتصاد 
خیل��ی کندت��ر از این بود اما بعد از چند هفته به روند قبل از کرونا برگش��ت و بخش هایی که 
بیشترین ضربه را خورده بودند )مثل حمل و نقل، خرده فروشی و انرژی( هنوز دست کم 5درصد 
پایین تر از وضع قبل از کرونا عمل می کنند و نشانه های اندکی از احیا را بروز داده اند. این یعنی 
شرکت ها باید با توجه به نوع کسب و کارشان رویکردشان را تنظیم کنند و شرکت های بزرگ تر 

حتی باید برای شاخه های متفاوت کسب و کارشان را با رویکرد متفاوتی برنامه ریزی کنند. 
* در دل هر بحرانی، فرصتی نهفته است

ب��ا آنکه بحران در چی��ن روی همه بخش ه��ای اقتصاد با درجات متف��اوت تأثیر منفی 
گذاش��ت، اما به هر حال تقاض��ا در بخش های خاص افزایش یافت. ای��ن بخش عبارتند از: 
تجارت الکترونیک، خدمات گردهمایی آنالین، رس��انه های اجتماعی، محصوالت نظافتی و 
بیمه درمانی. گروهی از ش��رکت های چینی خیلی س��ریع تالش های خود را به س��مت این 
بخش ها بس��یج کردند تا به این نیازها پاس��خ دهند. برای مثال Kuaishou یک ش��بکه 
اجتماع��ی متمرکز بر ویدئو ش��روع به ترویج آموزش آنالین کرد ت��ا از فرصت پیش آمده از 
تعطیلی دانشگاه ها و مدارس استفاده کند. این شرکت و دیگر پلتفرم های پخش فیلم با وزارت 
آم��وزش چین هم��کاری کردند و یک کالس درس آنالین مل��ی راه انداختند تا به نیازهای 

دانش آموزان پاس��خ دهد. یک رستوران زنجیره ای مهم چین هم از فرصت پیش آمده و نبود 
مشتری استفاده کرد و سیستم جدید ارسال غذاهای نیمه آماده را راه انداخت تا نیاز خانواده ها 

در دوران بحران را برآورده کند.
* استراتژی احیا در شعب مختلف، متفاوت است

سیاست های بهداشت عمومی در هر منطقه از کشور تفاوت هایی دارد، حتی بیماری هم 
در مناطق مختلف یکسان عمل نمی کند و دستورالعمل های دولتی به همین خاطر در نقاط 
مختلف کش��ور متفاوت اس��ت. به همین خاطر روند احیای اقتصاد هم در شهرهای مختلف 
متفاوت است. شرکت هایی که در مقیاس ملی عمل می کنند و شعب فراوان دارند باید موقع 
برنامه ریزی برای احیا این نکته را در نظر داش��ته باش��ند و رویکردی انعطاف پذیر در پیش 
بگیرند. برای مثال یک ش��رکت مهم لبنیات چین، رویکردی چندتکه را بر پایه وضعیت هر 
منطقه در زمان بحران شکل داد. این شرکت زیرساخت های زنجیره تأمین خود را در مناطقی 
که از کرونا کمتر ضربه خورده بودند تقویت کرد و سیستم تجارت الکترونیک فروش خود را 
در مناطقی که ضربه بیشتری خورده بودند مجهزتر کرد. در روندی تدریجی، تولید از مناطق 
بحران زده به مناطق دیگر منتقل شد و طی همین مدت فعالیت های بازاریابی و بودجه ریزی به 
طور منظم در هر منطقه تنظیم شد. به این ترتیب صاحبان شرکت های بزرگ باید حواس شان 
باش��د که سرعت احیا در ش��عب و دفاتر مختلف شان فرق خواهد کرد و کندی احیا در یک 
شعبه حتماً ناش��ی از عملکرد ضعیف مدیران آن مجموعه نیست. ضمناً مردم هر منطقه با 
توجه به میزان ضربه بحران به وضع زندگی شان ممکن است به محصوالت و خدمات واکنش 

متفاوت نشان بدهند و شرکت ها باید این را هم در نظر داشته باشند.
* ابداع سریع به  خاطر نیازهای جدید امکان پذیر است

در وضعیت های بحرانی، مشتریان نیازهای تازه ای پیدا می کنند و این فرصت های تازه ای 
برای ابداع به وجود می آورد. اکثر ش��رکت ها وقتی توسط بحران مورد تهدید قرار می گیرند 
روی حرکت های دفاعی متمرکز می ش��وند، اما گروهی از ش��رکت های چینی مسیر دیگری 
در پیش گرفتند و در برابر فرصت های پیش رو به طور ش��جاعانه ای دس��ت به نوآوری زدند. 
صنعت بیمه اصوالً به محافظه کاری معروف است اما در واکنش به بحران کرونا، شرکت مالی 
Ant Financial وابسته به علی بابا، روی محصوالتش به طور رایگان پوشش کروناویروس را 
اضافه کرد. این حرکت علی بابا چند هدف مرتبط داشت: اول آنکه به نیاز و نگرانی مردم پاسخ 
می داد، دوم توجه افکار عمومی را به این ش��رکت جلب می کرد و مش��تری جدید به ارمغان 
می آورد و سوم آنکه وفاداری مشتریان فعلی را باال می برد. طبق برآوردها این شرکت در ماه 

فوریه در بخش بیمه درمانی حدود ۳0درصد افزایش درآمد داشته است.
* بحران با خود عادت های جدید مصرف می آورد

بحران باعث تغییر در ش��کل مصرف می ش��ود و بعضی از این تغیی��رات به عادت تبدیل 
می ش��وند و حتی پس از بح��ران هم ادامه پیدا می کنند. به همی��ن خاطر در چین و دیگر 
کش��ورها در بخش های گوناگون اقتصاد بازارها متحول خواهند شد. مثاًل اقتصادانان بحران 
بیماری س��ارس در چین را یکی از عوامل سرعت گیری حرکت این کشور به سمت تجارت 
الکترونیک می دانند. البته هنوز زود اس��ت که پیش بینی کنیم کدام یک از عادات مرتبط با 
دوران بح��ران کرونا در بلندمدت همراه ما خواهند ماند اما این احتمال وجود دارد که حتی 
پس از کرونا هم حرکت از آموزش در مدارس و دانش��گاه ها به س��مت آموزش آنالین شدت 
گیرد یا در حوزه مراقبت های بهداشتی هم به سمتی حرکت کنیم که مردم به صورت آنالین 

محصول یا خدماتی را سفارش دهند و آن را در خانه دریافت کنند.
گروهی از ش��رکت های چینی از همین حاال در حال برنامه ریزی برای دنیای پس��اکرونا 
هستند و تغییرات را آغاز کرده اند. برای مثال بخش چین یک شرکت بین المللی تولیدکننده 
شکالت و شیرینی برنامه هایش برای حرکت به سمت دیجیتال را شدت بخشیده است. این 
شرکت کمپین های آفالین تبلیغاتی اش برای روز ولنتاین و دیگر فعالیت های تبلیغی خود را 
لغو کرد و منابعش را به سمت کانال های بازاریابی دیجیتال کوچ داد. آنها تمرکز خود را در 
چین روی وی چت و اینس��تاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی متمرکز کردند تا از رفتارهای 

جدید مصرف کنندگان در دوره بحران و پس از آن استفاده بهینه کنند.

درس های کرونا برای کسب وکارها به روایت »هاروارد بیزینس ریویو«

شرکت های چینی چطور به کرونا واکنش نشان دادند؟



فرصت امروز: بیش از 5 میلیون نفر تنها طی پنج روز برای حضور در 
قرعه کش��ی پیش خرید خودرو ثبت نام کرده اند. به نظر می رسد ثبت نام 
5 میلی��ون نفری حضور در قرعه کش��ی پیش خرید خودرو، یک رکورد 
جهانی است که ش��رکت های خودروساز ایران خودرو و سایپا می توانند 
آن را در کت��اب رکورده��ای گین��س 2020 ثبت کنن��د. طبق اعالم 
مس��ئوالن تا روز یکش��نبه، در طرح جدید ثبت نام و قرعه کشی خرید 
خودرو بیش از 5 میلیون نفر ثبت نام کرده اند، یعنی در شرایط فعلی به 

ازای هر 200 نفر یک خودرو در فرآیند قرعه کشی وجود دارد.
اما نکته جالب این است که این جمعیت انبوه متقاضی خرید خودرو 
تنها در پنج روز این رکورد را از خود به جای گذاش��ته اند یعنی هر روز 
یک میلیون نفر و هر ساعت حدود 208 هزار نفر با مراجعه به سایت دو 
خودروس��از اعالم کرده اند که توان خرید خودرو را دارند. عالوه بر اینها 
نکته جالب دیگر آن اس��ت که حدود نیم��ی از ثبت نام کنندگان یعنی 
2.5 میلی��ون نفر متقاضی خرید پ��ارس TU5  بوده اند؛ خودرویی که 
قیمت کارخانه ای آن در حال حاضر 85 میلیون تومان در س��ایت های 
مختلف اعالم  ش��ده اس��ت، اعدادی که اگر آنه��ا را در هم ضرب کنیم 
ب��ه عدد 21 ه��زار و 250 میلیارد تومان می رس��یم که نش��ان از یک 
بیم��اری بزرگ در اقتصاد ای��ران دارد؛ ابرنقدینگ��ی. نکته ای که باعث 
می شود با وجود انتقادهایی که همیشه از سوی مردم نسبت به کیفیت 
خودروه��ای ایرانی وج��ود دارد، باز هم بی��ش از 5 میلیون نفر به فکر 

خرید و ثبت نام خودرو بیفتند.
وقتی سیل نقدینگی بازارها را درمی نوردد

نقدینگ��ی در اقتص��اد ایران به ی��ک ابرچالش تبدیل ش��ده و طبق 
آمارهای رس��می، عدد آن به آستانه 2500 هزار میلیارد تومان رسیده 
اس��ت؛ عددی که بیانگر انبوهی از پول های سرگردان در اقتصاد کشور 
اس��ت که همچون س��ونامی دائما عمل می کنن��د و موج های بلند آن 
همیشه بازارهای مختلف را درهم می شکند؛ سونامی هولناکی که برای 
چند ماه در بورس تهران، ش��اخص کل را به رکورد بیش از یک میلیون 
واحد می رس��اند و روزی بعد از بازار س��رمایه خارج ش��ده و سکه را ۷ 
میلیون و 500 هزارتومانی می کند و حاال هم به نظر می رسد می خواهد 

سر از بازار نابسامان خودرو دربیاورد.
اقتصاددانان و کارشناس��ان در س��ال های گذشته بارها و بارها نسبت 
به تبعات رش��د نقدینگی در اقتصاد ایران هشدارهای جدی داده اند، اما 
به نظر می رس��د یا گوش ش��نوایی برای آن وجود ن��دارد یا کنترل آن 
با توجه به ش��رایط اقتصادی کشور و ش��اخص هایی همچون تورم باال 
و... برای دولتمردان ممکن نیس��ت. در همین باره، مسعود خوانساری، 

رئیس اتاق بازرگانی تهران که در چند س��ال گذش��ته بارها نس��بت به 
رش��د نقدینگی هشدار داده اس��ت، در آخرین جلسه هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران بازهم نسبت به رشد 
نقدینگی در کش��ور هشداری جدی داد و با بیان اینکه نقدینگی کشور 
به 2هزار و ۴۷0 هزار میلیارد تومان رس��یده است، گفت: این نقدینگی 
همانند بهمنی اس��ت که هر جا قصد رفتن داش��ته باشد، می تواند آنجا 
را تخری��ب یا احیا کن��د؛ همان طور که اکنون اث��رات ورود آن به بازار 
سرمایه را شاهد هستیم. به گفته خوانساری، افزایش قیمت طال، سکه، 
ارز و خودرو اثرات افزایش نقدینگی اس��ت؛ این در ش��رایطی است که 
در بودجه س��ال 99 کسری بزرگ 120 هزار میلیارد تومانی پیش بینی 
 ش��ده اس��ت که با توجه به وقوع پدیده کرونا و کاهش بی سابقه قیمت 

نفت، شرایط سختی در مقابل اقتصاد ایران قرار گرفته است.
ب��ه اعتقاد کارشناس��ان، بهم��ن نقدینگی عالوه ب��ر بی ثباتی بازارها 
می تواند ضربه ای بسیار سخت به اقتصاد ایران وارد کند که جبران پذیر 
نباش��د و به نظر می رسد که هرچه س��ریع تر باید چاره ای اساسی برای 

آن اندیشید.
فرصت 48 ساعته برندگان قرعه کشی برای واریز وجه

چن��د روز قبل بود که خودروس��ازان با صدور اطالعیه ای مش��ترک 
با اش��اره به فرآیند قرعه کشی 25 هزار دس��تگاه خودرو ویژه ایام عید 
س��عید فطر، اعالم کردند که واجدین ش��رایط در قرعه کش��ی باید ۴8 
س��اعته وجه خرید خودرو را بپردازند. در این اطالعیه مشترک، نکاتی 
پیرامون فرآیند قرعه کشی طرح فروش فوق العاده خودرو تشریح شده و 
اعالم ش��ده است که متقاضیانی که نام آنها در این قرعه کشی برگزیده 
می شود، باید در ۴8 ساعت پس از اعالم نتایج، وجه خودروی موردنظر 
خود را واریز کنند. این اطالعیه شامل ۶ بند است و در آن آمده است:

* جه��ت اطمینان بخش��ی ب��ه اف��کار عموم��ی در صح��ت و دقت 
قرعه کش��ی، نهادهای نظارتی و رس��انه ها در تمامی مراحل قرعه کشی، 

حضور خواهند داشت.
* بالفاصل��ه پس از اتمام فرآیند قرعه کش��ی، اطالع رس��انی الزم در 

سایت هر یک از خودروسازان به تفکیک خودرو انجام خواهد شد.
* متقاضیان مکلفند ظرف ۴8 ساعت پس از اعالم منتخبان از سوی 
خودروسازان، نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند؛ ضمن اینکه در صورت 
عدم واریز وجه، اسامی نفرات جایگزین از محل رزرو، توسط خودروساز 

و با تایید دستگاه های نظارتی اعالم می شود.
* صرفاً س��ند فروش خودرو از س��وی خودروس��از، ب��ا درج عبارت 
»ترهی��ن یک س��اله در ف��روش فوق العاده«، ب��ه خری��داران تحویل و 

شناس��نامه مالکیت خودرو )برگ س��بز( از س��وی پلیس راهور تحویل 
خودروس��از شده که پس از اتمام دوران ترهین، از سوی خودروسازان، 

تحویل خریدار خواهد شد.
* با توجه به مفاد ق��رارداد فروش؛ امکان فروش وکالتی خودروهای 

ثبت نامی از سوی متقاضیان در دوران ترهین وجود نخواهد داشت.
* متقاضیان��ی ک��ه ظرف ۳۶ ماه گذش��ته از خودروس��ازان، خودرو 
خریداری کرده یا پالک فعال داش��ته باش��ند، از فهرس��ت قرعه کشی 

حذف خواهند شد.
نظر مردم درباره طرح فروش فوق العاده خودرو

نتایج یک نظرس��نجی نش��ان می دهد حدود ۶۴درصد از خریداران 
و نمایش��گاه داران خودرو با طرح جدید خودروس��ازان برای ساماندهی 
ف��روش و اقدام��ات بازدارنده در طرح فروش فوق الع��اده خودرو موافق 
بوده اند. مرکز ارتباطات گروه خودروس��ازی س��ایپا بعد از ابالغ مصوبه 
»کمیت��ه خ��ودرو وزارت صمت« مبنی بر س��اماندهی فروش و اجرای 
طرح فروش فوق العاده، از برخی از خریداران و نمایش��گاه داران خودرو 
به صورت تصادفی نظرس��نجی به عمل آورد و نظ��ر آنان درباره قوانین 
جدید خرید خودرو را جویا ش��د. نتیجه این نظرس��نجی، تایید ش��یوه 
جدید و تمهیدات اندیش��یده ش��ده طرح فروش فوق الع��اده به میزان 

۶۴درصد از جامعه آماری بود.
س��وال نظرس��نجی این بود که آیا ط��رح فروش فوق الع��اده خودرو 
می تواند در کنترل بازار و رس��اندن خودرو به مصرف کننده اصلی موثر 
باشد؟ پاسخ ها در سه بخش »بله«، »خیر« و »پس از اجرا« پیش بینی 
ش��ده بود که براس��اس نظرس��نجی، بیش از ۶۴درصد گزینه »بله« را 
انتخاب کرده و گفتند که ورود دولت به بازار خودرو و ساماندهی فروش 
خودرو الزامی بوده است. همچنین 1۶درصد از شرکت کنندگان در این 
پایش با مصوبه س��تاد تنظیم بازار موافق نبودند و اعتقاد داش��تند که 
این طرح نمی تواند منجر به س��اماندهی بازار و پیش فروش شرکت های 
خودروس��از ش��ود. 20درصد نیز ب��ا این طرح موافق بودن��د، اما میزان 

اثرگذاری طرح را منوط به اجرای صحیح آن دانستند.
با این تفاس��یر ۶۴درصد از جامعه آماری با طرح فروش خودرو برای 
کنترل، س��اماندهی بازار خودرو و حذف دالالن موافقند، 20درصد نیز 
نظ��ر نهایی ش��ان را منوط ب��ه ارزیابی پس از اجرای طرح دانس��تند و 
1۶درصد معتقدند که این امر نمی تواند منجر به س��اماندهی و کنترل 
بازار باش��د. سوال شوندگان در این نظرسنجی، خریداران خودرو )مردم 
عادی( و نمایشگاه داران خیابان انقالب بودند. 82درصد از جامعه آماری 

شامل آقایان و 18درصد شامل خانم ها بود.

تنها در 5 روز 5 میلیون نفر برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند

سونامی نقدینگی
دریچه

پیش فروش خودرو با قرعه کشی، نقض غرض است
آسیب شناسی بخت آزمایی خودرو

ت��ا ظهر یکش��نبه بی��ش  از 5 میلیون نف��ر در طرح فروش 
فوق العاده خ��ودرو ثبت نام کرده اند. با توجه به این اس��تقبال 
عظیم از فروش فوق العاده خودرو، این س��وال مطرح است که 
چ��ه گروه هایی از جامع��ه در این طرح ش��رکت کرده اند؟ در 
پاسخ به این سوال، شرکت کنندگان در طرح فروش فوق العاده 
را می توان ش��امل سه گروه دانس��ت؛ مصرف کنندگان واقعی، 
دالالن و در نهایت، ش��هروندانی که صرفا می خواهند ش��انس 
خود را امتحان کرده و در صورت برنده شدن از آن سود ببرند.

در آخرین جلس��ه کمیته خودرو )جمع��ه 9 خردادماه( بود 
که قرار ش��د پیش فروش یک س��اله ۷5 هزار دس��تگاه خودرو 
از س��وی خودروسازان آغاز ش��ود. براساس مصوبه این جلسه، 
از هفت��ه آینده نیز تحویل 22 هزار دس��تگاه خودرو از س��وی 
خودروس��ازان آغاز خواهد ش��د. پیش از ای��ن پیش فروش ها، 
بازار خودرو به ش��دت متالطم ش��ده بود، به ط��وری که قیمت 
یک دس��تگاه پرای��د در بازار آزاد به ب��االی 90 میلیون تومان 
رس��یده بود. کارشناس��ان همواره دو علت اصلی این نوسانات 
را تقاض��ای باال به دلی��ل انگیزه های س��رمایه ای و داللی و از 
سوی دیگر، عرضه محدود خودرو در ایران عنوان کرده بودند. 
از همی��ن رو، دول��ت برای کاهش تقاضاه��ای غیرمصرفی که 
خود بیش��تر از فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد نش��أت 
گرفت��ه بود، فرمولی طراحی کرد که تنها بخش مصرفی واقعی 
امکان خرید خودروی کارخانه ای را داشته باشد. سهمیه بندی 
براس��اس کدملی، س��ن )باالی 18 سال(، داش��تن گواهینامه 
رانندگی، عدم ثبت نام خودرو از س��وی مش��تریان در ۳۶ ماه 
گذشته در ش��رکت های ایران خودرو و سایپا و ... از مهم ترین 
ش��رایطی هستند که قرار است دست دالالن را از بازار خودرو 
کوتاه کند. هرچند مش��خص نیست شروطی مانند گواهینامه 
چقدر به یک مصرف کننده واقعی کمک خواهد کرد تا در این 
رقاب��ت پیش بیفتد؛ علی الخصوص زمانی که خریدار نهایی در 
مکانیس��م طراحی شده به صورت شانسی )قرعه کشی( انتخاب 

خواهد شد.
در همی��ن زمین��ه، مرتض��ی مصطفوی کارش��ناس صنعت 
خ��ودرو در گفت وگو با ایرناپالس می گوید: با اینکه مکانیس��م 
پیش ف��روش خ��ودرو با قصد کاه��ش داللی و کنت��رل تقاضا 
طراحی شده، اما برعکس به تحریک تقاضا در بازار می انجامد.
مصطفوی درباره این ش��روط و تأثیر آنها در کاهش دس��ت 
دالالن در ب��ازار خودرو گفت: خودروس��از و وزارت صمت در 
این موضوع نش��ان داده اند که نیت خی��ری دارند؛ یعنی قصد 
دارند محصوالت خود را به دست مصرف کننده واقعی برسانند، 
اما با این روش��ی که در پیش گرفته ان��د محصوالت نه تنها به 
مصرف کننده واقعی نمی رس��د، بلکه به سردرگمی بیشتر بازار 

دامن خواهد زد.
او ادامه داد: مشکل ما در بازار خودرو بخش تقاضا است، زیرا 
اعتقاد داریم بخش زیادی از متقاضیان انگیزه سوداگرانه و نگاه 
س��رمایه ای دارند. لذا وقتی با چنین حجم تقاضایی که فاصله 
معناداری با عرضه دارد مواجهیم، سیاس��ت گذار باید به دنبال 
مدیری��ت این انبوه تقاضا باش��د، نه تحریک آن. به بیان دیگر، 
شروط اعالمی علی الخصوص قرعه کشی  که خودروسازها برای 
متقاضیان خرید خ��ودرو مقرر کرده اند، موجب تحریک تقاضا 
شده اس��ت، به طوری که هر فردی به صرف داشتن گواهینامه 
قصد خرید پیدا کن��د. وی با بیان اینکه یک میلیون نفر برای 
15 ه��زار خودرو ثبت ن��ام کرده اند، افزود: این موضوع نش��ان 
می دهد نه تنها تقاضا مدیریت نش��ده، بلک��ه برعکس تحریک 
و س��ردرگمی آن را افزای��ش داده ای��م. از س��وی دیگر، روش 
قرعه کشی، براساس شانس و ناعادالنه است و با این کار شانس 

متقاضی نهایی کمتر می شود، زیرا صف خرید باال می رود.
به اعتقاد مصطفوی، به جای این کار الزم است خودروسازان 
به پوش��ش تعهدات سابق خود برگردند، زیرا عدم ایفای تعهد 
باعث ایجاد تنش در بازار می ش��ود و افراد زمانی که از تحویل 
خ��ودرو در کارخانه ناامید می ش��وند، به ب��ازار هجوم می برند 
و ای��ن خود عامل��ی در ایجاد نااطمینانی بازار خواهد ش��د. از 
سوی دیگر، سیاست گذار باید تقاضا را مدیریت کند و بهترین 
مکانیسم برای این مهم در همه دنیا ایجاد سامانه های جامع یا 

همان بانک های اطالعاتی است. 
این کارش��ناس خودرو با بیان اینکه ما سامانه ای نداریم که 
نش��ان ده��د با هر کد مل��ی چه خودرویی با چ��ه پالکی و به 
چه تعداد خرید و فروش می ش��ود، افزود: وقتی این س��امانه و 
اطالعات دقیق وجود نداش��ته باشد، دیگر نمی توان روی بازار 
کنترل داش��ت. قاعدتاً از طریق ایجاد سامانه است که می توان 

سیاست گذاری و بالطبع، انگیزه داللی را در بازار کاهش داد.
به گفته وی، مش��کل بازار خودروی کش��ور داللی نیس��ت، 
بلکه انگیزه داللی است، چراکه با این روش، همه افراد جامعه 
به طور بالقوه دالل می شوند، اما می شود با انگیزه داللی مقابله 
کرد، به گونه ای که س��رمایه دار انگیزه ای نداشته باشد و کسی 
هم بیشتر از مصرف شخصی خود انگیزه مصرف نداشته باشد.

مصطف��وی در انتها گفت: در حال حاضر تم��ام منابع برای 
قیم��ت و میزان خرید و فروش اتحادیه ها هس��تند، اما با این 
ح��ال در این اتحادیه ها س��امانه ای برای جم��ع آوری، رصد و 
کنت��رل وجود ندارد و اطالعات آن به  صورت ش��فاهی منتقل 

می شود و امکان سندسازی در آن بسیار باال است.
گفتنی اس��ت حس��ن روحانی در جلس��ه س��تاد هماهنگی 
اقتصادی دولت در روز یکشنبه بر شفاف سازی و واقعی کردن 
نرخ خودرو تأکید کرد. در این جلسه، سرپرست وزارت صمت 
از وضعی��ت خودروس��ازی و نقش مهم آن در ایجاد اش��تغال، 
گزارشی ارائه داد که براس��اس آن روند تولید خودرو در نیمه 
دوم سال گذشته و دو ماهه اول امسال افزایشی بوده است. لزوم 
هماهنگ کردن سیاس��ت تولی��د و فروش خودرو با مالحظات 
زیست محیطی از طریق جایگزین کردن خودروهای جدید به 
جای خودروهای فرسوده، از دیگر موضوعات مطرح در جلسه 

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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اتفاقات بازار مس��کن در دو س��ه ماه اخیر به حدی عجیب بوده است 
که باعث ش��ده روایت های گوناگونی از وضعیت آتی بازار مسکن شنیده 
ش��ود. اگرچه کرونا در ایجاد چنین شرایطی بی تقصیر نبوده، اما همین 
موضوع بهانه ای ش��ده اس��ت که این روزها فایل های فروش مس��کن به 
حداقل برس��د و حتی بسیاری از فروش��نده ها از فروش خانه صرف نظر 
کنند؛ به طوری که گزارش های میدانی نشان می دهد از هر 10 خانه ای 
که برای فروش گذاشته شده بود، تقریبا شش مورد از آنها برای فروش 

دست نگه داشته اند. 
به گ��زارش خبرآنالین، بررس��ی های میدانی حاکی از آن اس��ت که 
بس��یاری از فروش��نده ها در روزها و هفته های گذش��ته از فروش ملک 
خ��ود صرف نظر کرده اند. در مراجعه به چند بنگاه امالک، هنگام تماس 
با فروش��نده ها برای بازدید از خانه، این جمله بسیار شنیده شده: »فعال 
تصمیم مان برای فروش تغییر کرد و از فروش خانه صرف نظر کرده ایم.« 
به نظر می رس��د انتظار افزایش قیمت مس��کن در ماه های آینده در این 
موضوع بی اثر نبوده اس��ت؛ اگرچه مش��اوران امالک نیز به این موضوع 
دام��ن می زنن��د و در مراجعه به بنگاه های ام��الک، عنوان می کنند اگر 
می توانید، برای فروش دست نگه دارید، چراکه قیمت ها رو به باالست.

باالترین رشد قیمتی در مناطق مختلف تهران 
از ن��گاه دالالن بازار مس��کن، در حال حاضر ریس��ک تبدیل ملک در 
بازار افزایش یافته است تا جایی که همین موضوع باعث شده فایل های 
فروش ملک ته نش��ین ش��ده و در مقابل، قیمت های پیشنهادی نجومی 
ش��وند، به طوری ک��ه قیمت ها با ارزش روز خانه ه��ا همخوانی ندارند. با 
ای��ن وجود، اگر در س��ه ماه اخیر، یعنی از قبل از کرون��ا تا به امروز در 
میان فایل های فروش مسکن دنبال خانه گشته باشید، متوجه می شوید 
قیم��ت خان��ه در همین بازه زمانی ۳ ماه و نیم ح��دود ۳ میلیون گران 

شده است.
گ��ذر از میان امالکی ها در جنوب تهران، منطقه خانی آباد نو حاکی از 
آن است که خانه ای که قبل از سال 99 در اوایل اسفندماه برای فروش 
متری 9 میلیون تومان برای فروش گذاش��ته شده بوده، در حال حاضر 
این خانه 12 میلیون تومان قیمت دارد. همچنین در منطقه شرق تهران 
در خیابان نیروی هوایی، واحد مس��کونی نوس��ازی که اول اسفندماه با 
قیمت 20 میلیون تومان برای فروش فایل شده بوده، حاال کمتر از 2۳ 

میلیون تومان فروخته نمی شود.
نب��ض منطق��ه ای معام��الت مل��ک پایتخ��ت در اردیبهش��ت م��اه 
1۳99 حاکی از آن اس��ت که باالترین رش��د ماهیان��ه قیمت به میزان 
25.۷درص��د به منطقه ۶ تعلق داش��ته که ج��زو 10 منطقه پرتقاضای 
تهران محس��وب نمی شود. پس از آن بیشترین رش��د قیمت به ترتیب 
در منطقه 1۶ به میزان 2۳درصد، منطقه ۷ بالغ بر 19.۷درصد، منطقه 
1۴ به می��زان 1۴.۴درصد، منطقه 12 بالغ بر 1۴.1درصد، منطقه ۳ به 
میزان 1۳.۳درصد، منطق��ه 5 بالغ بر 1۳.2درصد، منطقه 21 به میزان 
12.۷درص��د، منطق��ه 1۷ بالغ ب��ر 12.۶درصد و منطق��ه 11 به میزان 

12.5درصد رقم خورده است.
روایت بانک مرکزی از افزایش قیمت مسکن

در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در اردیبهشت ماه 
امسال، تعداد معامالت برابر با 11 هزار و ۳10 واحد مسکونی اعالم شده 
که نس��بت به اردیبهشت سال گذشته ۶.۷درصد کاهش نشان می دهد. 
همچنین در این گزارش متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 
تهران 1۶ میلیون و 9۷2 هزار و ۷00 تومان برآورد شده است که نسبت 
به اردیبهش��ت س��ال قبل ۳۳.9درصد افزایش نش��ان می دهد. به گفته 
بانک مرکزی، مجموع تعداد معامالت واحدهای مسکونی شهر تهران در 
دو ماهه نخست سال  جاری به 12 هزار و 55۳ فقره رسید که نسبت به 

دو ماهه سال گذشته 19.۳درصد کاهش داشته است.
متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در مجموع دو ماهه فروردین و 
اردیبهشت امسال 1۶ میلیون و 1۳۴ هزار و ۳00 تومان بوده که نسبت 
به دو ماهه ابتدایی 98 معادل ۳۴.8درصد افزایش داش��ته است. این در 
حالی اس��ت که متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دو ماهه 
ابتدایی س��ال 9۷ پنج میلیون و ۷5۳ هزار و ۴00 تومان بود که رش��د 
بیش از س��ه برابری )۳00درصدی( قیمت طی دو سال در بازار مسکن 

تهران رقم خورده است.
در این بین، تحلیلگران بازار مس��کن، دلیل افزایش قیمت مسکن در 
ماه ه��ای اخیر را تغییر ش��اخص های اقتص��ادی از جمله افزایش قیمت 
دالر، طال، مصالح س��اختمانی و نرخ دس��تمزد می دانند. حسام عقبایی، 
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک درباره وضعیت مس��کن در سال 
ج��اری می گوی��د: پیش بینی من این اس��ت که حداقل تا ش��هریورماه 

قیمت ها به روند افزایش��ی خ��ود ادامه دهند و ای��ن افزایش قیمت در 
ش��هرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ ت��ورم خواهد بود. به اعتقاد وی، 
سونامی قیمتی نخواهیم داشت. در شهرهای کوچک تر احتماال افزایش 

قیمت کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
طول دوره انتظار مسکن افزایش یافته است

همچنین بهروز ملکی، کارش��ناس اقتصاد مسکن می گوید: هم اکنون 
طول دوره انتظار مس��کن به بیشترین حد تاریخی خود رسیده است و 
هیچ گاه به این اندازه نبوده اس��ت. به گفته ملکی، هرچند نسبت قیمت 
مس��کن به درآمد خانوار در کشورمان طی سه دهه گذشته با نوساناتی 
مواجه بوده، اما در مجموع می توان روند کلی آن را صعودی دانست. در 
چنین ش��رایطی بدیهی اس��ت که طول دوره انتظار مسکن نیز افزایش 
یافته اس��ت. او معتقد اس��ت ک��ه هم اکنون طول دوره انتظار مس��کن 
به بیش��ترین حد تاریخی خود رس��یده اس��ت و هیچ گاه ب��ه این اندازه 
نبوده اس��ت. این به معنای آن اس��ت که خانوارهای ایرانی فاقد مسکن 
می بایس��ت برای خرید مسکن، مدت بیشتری )نسبت به پیشینیان( در 
انتظ��ار بمانند.  ملک��ی همچنین در تازه ترین یادداش��ت تلگرامی خود 
نوش��ت: »بازار مسکن در انتظار شوک 800درصدی، رشد 800درصدی 
معامالت مس��کن، رشد 800 درصدی قیمت مسکن، دمای بازار مسکن 
800 درجه و... این موارد، بخش��ی از تیترهایی اس��ت که طی روزهای 
گذش��ته و پس از انتش��ار گزارش بانک مرکزی، در برخی از رس��انه ها 
منتشر شده اس��ت، اما اصل موضوع چیست؟ اوال گزارش بانک مرکزی 
مربوط به ماه گذش��ته )اردیبهش��ت( اس��ت نه پیش بین��ی آینده. ثانیا 
قیمت مس��کن 800درصد رشد نکرده است بلکه حجم معامالت مسکن 
800درصد رش��د کرده اس��ت. ثالثا این رش��د نه به خاطر حجم باالی 
معامالت مس��کن در اردیبهش��ت ماه، بلکه به خاطر حجم بسیار اندک 
معامالت در فروردین ماه رخ داده است. در فروردین ماه امسال به خاطر 
تعطیلی ناشی از نوروز و تعطیلی ناشی از کرونا حجم معامالت تهران به 
رقم بی سابقه 1200 مبایعه افت کرد و طبیعتا وقتی بازار در اردیبهشت 
ماه به حالت نرمال برگش��ت، شاهد رشد بیش از 800درصدی در حجم 
معام��الت اردیبهش��ت ماه بوده ایم. ضمن اینکه براس��اس همان گزارش 
بانک مرکزی، حجم معامالت مس��کن اردیبهشت 1۳99 حدود ۷درصد 

کمتر از اردیبهشت 1۳98 بوده است.«

چرا معامالت مسکن پایتخت در اردیبهشت ماه ترمز برید؟

رصد مسکن اردیبهشت
دریچه

پرداخت یارانه موالید جدید، مشروط شد
شروط پرداخت یارانه به متولدین جدید

هی��ات وزیران با تصوی��ب آیین نامه اجرایی هدفمن��دی یارانه ها، 
ب��ار دیگر وزارت کار را مکلف کرد که س��ه دهک باالی درآمدی را 
شناس��ایی و حذف کند؛ همچنین پرداخ��ت یارانه به موالید جدید 

منوط به تایید وزارت کار خواهد بود.
هیات وزیران در جلس��ه عصر یکش��نبه با ه��دف تحقق عدالت، 
کاهش فقر مطلق و توس��عه بهداش��ت و س��المت مردم و معطوف  
کردن پرداخت یارانه به خانواره��ای نیازمند، آیین نامه اجرایی بند 
)الف( تبصره )1۴( قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندی 

یارانه ها را تصویب کرد.
براس��اس این آیین نامه، وزارت کار موظف شد با کمک بانک های 
اطالعاتی، س��ه دهک ب��االی درآمدی یارانه بگیر را ب��ا ارائه دلیل و 
م��درک به افراد، شناس��ایی و به س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها 
معرف��ی کند و این س��ازمان می بایس��ت یاران��ه خانوارهای اعالمی 
را در اولی��ن نوبت ح��ذف کند. البته در این آیین نامه عنوان ش��ده 
که افراد می توانند نس��بت به این موض��وع اعتراض کنند و با اعالم 
رضایت از دسترسی وزارت کار به اطالعات بانکی خود اجازه بررسی 
اطالعات و مس��تندات را بدهد و چنانچه واجد شرایط باشند، یارانه 

آنها پرداخت می شود.
یکی دیگر از بندهای قابل توجه در مصوبه هیات وزیران، پرداخت 
یارانه موالید جدید است. به این صورت که پرداخت یارانه نقدی به 
فرزندان متولد ش��ده خانوارهای یارانه بگیر، مشروط به تایید وزارت 
کار و وجود منابع است در حالی که پیش از این با تولد فرزند، یارانه 

نقدی بدون هیچ شروطی برای وی واریز می شد.  
هی��ات وزیران در ادامه وزارتخانه های نف��ت و نیرو را مکلف کرد 
تا از طریق ش��رکت های تابعه ذی ربط تمامی دریافتی های )منابع( 
مربوطه را از طریق حس��اب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد 
بانک مرکزی به حس��اب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز کنند. 
س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها نیز مکلف است به ازای هر ردیف 
از دریافتی های فوق، نس��بت به افتتاح حس��اب نزد بانک مرکزی با 

هماهنگی خزانه داری اقدام کند.
همچنین خزانه داری کل کش��ور نیز موظف اس��ت سهم عوارض 
ش��هرداری ها و دهیاری ها را به حس��اب س��ازمان امور مالیاتی نزد 
خزان��ه داری واریز کند تا س��ازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را به 
حساب وزارت کشور برای پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها واریز 

کند.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد
 ریزش 50درصدی

ثبت نام کنندگان »مسکن ملی«
وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه لیست نهایی واجدان شرایط 
مس��کن مل��ی، خردادم��اه نهایی می ش��ود، از ری��زش 50درصدی 
ثبت نام کنندگان خبر داد و گف��ت: نیمی از ثبت نام کنندگان دارای 

مسکن شخصی هستند.
محمد اس��المی درباره آخرین وضعیت پاالیش ثبت نام کنندگان 
طرح ملی مسکن به مهر گفت: تقریباً تمام استان ها غربالگری انجام 
ش��ده و علت طوالنی شدن آن همزمانی با شیوع ویروس کرونا بود، 

اما پاالیش و غربالگری واجدان شرایط به اتمام رسیده است.
او درباره اینکه طرح مس��کن ملی برای ۴00 هزار واحد مسکونی 
برنامه ریزی ش��د ام��ا یک میلی��ون و ۶00 هزار نف��ر در این طرح 
ثبت ن��ام کردند، گفت: علت اینکه از ابت��دای ثبت نام طرح تاکنون 
یک میلیون و ۶00 هزار نفر ثبت نام کرده اند این است که همزمان 
دو روش ثبت نام در س��امانه و ارس��ال پیامک را اجرا کردیم. در فاز 
نخست ثبت نام 2۳0 هزار نفر در سامانه ثبت نام کردند که پاالیش 
واجدان شرایط فاز اول به طور کامل به پایان رسیده اما در فاز دوم 
ثبت نام که هم س��امانه ای و هم پیامکی بود نیاز به تکمیل اطالعات 

ثبت نام کنندگان از طریق پیامک داشتیم.
وزیر راه و شهرس��ازی افزود: اگرچه هدف گذاری طرح اقدام ملی 
مسکن، ساخت ۴00 هزار واحد مسکن است اما تفاهم نامه هایی هم 
با سایر دستگاه ها داریم که در تفاهم نامه های مذکور نیز مقرر شده 
مجموعاً ۴80 هزار واحد با مش��ارکت نیروهای مسلح، وزارت رفاه و 
آموزش و پرورش س��اخته ش��ود که آنها نیز همزمان با طرح اقدام 
ملی در حال اجراس��ت، ولی از مجم��وع این دو، یعنی از 880 هزار 

واحد مسکونی، 200 هزار واحد هم پوشانی دارند.
وی با تاکید بر اینکه لیس��ت نهایی واجدان ش��رایط در خردادماه 
نهایی می شود، درباره رس��یدن متوسط قیمت مسکن در تهران به 
متری 1۷ میلیون تومان گفت: مردم اصاًل نگران نباشند، در سامانه 
طرح ملی مسکن، دست مردم را باز گذاشتیم تا هر کس می خواهد 
ثبت نام کند. البته نیمی از کسانی که ثبت نام کرده اند، فاقد مسکن 
نبوده ان��د یعن��ی 50درصد متقاضی��ان به دلیل اینک��ه مالک واحد 

مسکونی بوده اند ریزش خواهد داشت.
اس��المی یادآور ش��د: ما جامعه هدف خود را شناسایی کرده ایم 
و ب��رای این جامعه ه��دف متقاضی مس��کن، دغدغ��ه داریم و در 
حال فعالیت هس��تیم، بنابراین این افراد نباید نگران باش��ند چراکه 

صاحبخانه خواهند شد.

جلسه تعیین حق مسکن کارگران باز لغو شد
وضعیت مبهم حق مسکن کارگران

جلسه شورای عالی کار که قرار بود روز سه شنبه با موضوع تعیین 
حق مسکن کارگران برگزار شود، برای دومین بار لغو شد.

به گزارش مهر، جلس��ه ش��ورای عالی کار ب��ا موضوع تعیین حق 
مس��کن کارگران بار دیگر لغو شد و قرار است این جلسه روز شنبه 
1۷ خرداد در ساعت ۴ بعدازظهر با همان دستور جلسه تعیین حق 

مسکن کارگران تشکیل شود.
گفتنی اس��ت رقم حق مسکن کارگران در سال 98، ماهانه 100 
هزار تومان بود که پیشنهاد شده این رقم برای سال جاری به ۴00 
هزار تومان افزایش یابد. براس��اس قانون کار، اجرای مصوبه شورای 
عالی کار درخصوص حق مس��کن کارگران از س��وی کارفرماها، در 

صورت تصویب در هیأت دولت، الزامی است.
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در حالی که زمزمه هایی مبنی بر کاهش بیش��تر تولید اوپک پالس به  
گوش می رس��د، کارشناس��ان بر این باورند که برای رسیدن به وضعیت 
پایدار در بازار نفت باید ارزیابی های کارشناسی از میزان تقاضا، عرضه و 
میزان پایبندی کشورها به تعهدات داده شده صورت بگیرد و سپس در 

این رابطه تصمیم گیری شود.
محمد خطیبی، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به نشست آتی اوپک و 
تاثیر آن در بازار نفت، به ایسنا گفت: اوپک پالس منهای آمریکا و چند 
کش��ور دیگر در نشست های قبلی توافقی مبنی بر کاهش تولید تا پایان 

سال و حتی سال آینده را نیز داشته اند.
او با تاکید بر اینکه عمل به این تعهدات و تغییر توافق فعلی بس��تگی 
زیاد به ش��رایط بازار دارد، تصریح کرد: باید در ابتدا بازار به طور دقیق 
بررسی و میزان عرضه و تقاضا برآورد شود و به دنبال آن تصمیم گیری 
در م��ورد افزایش و یا کاهش تولید ص��ورت بگیرد. به احتمال زیاد باید 
کاهش تولید ادامه یابد، همانطور که در توافق قبلی نیز تاکید ش��ده که 

تا آخر سال کاهش ها ادامه داشته باشد اما از میزان آن کاسته شود.
خطیبی با بیان اینکه توافق بر سر میزان کاهش تولید بستگی زیادی 
ب��ه وضعیت بازار دارد، افزود: آخرین وضعیت بازار باید ارزیابی ش��ود و 

نتیجه عملکرد کشورها در توافق قبلی مورد ارزیابی قرار بگیرد.
وی درباره وضعیت فعلی ش��رایط بازار گفت: بازار اکنون منتظر ارقام 
ماه مه اس��ت و زمانی که نتیجه عملکرد کش��ورها مش��خص شود بازار 
واکنش نش��ان خواهد داد، قطعا هرچه میزان تعهد کشورها بیشتر باشد 

بازار وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.
این کارش��ناس انرژی با اشاره به افزایش تقاضا در دنیا و تاثیر آن در 
بازار نفت، گفت: تقاضا نس��بت به قبل بهبود یافته، در حال حاضر چین 
که کانون ش��یوع ویروس کرونا بود وضعی��ت بهتری پیدا کرده و مابقی 
کشورها نیز در حال بازگشت به شرایط عادی هستند که همین موضوع 

موجب افزایش تقاضا نفت شده است.

خطیب��ی با بیان اینکه بررس��ی وضعیت فعلی ب��ازار نیازمند ارزیابی 
کارشناسی است، گفت: باید شرایطی ایجاد شود تا بازار متعادل شود.

گفتنی است گروه اوپک پالس که 2۳ کشور شامل عربستان سعودی 
و روس��یه در آن حضور دارند، پس از س��قوط تقاضا در بحبوحه شیوع 
پاندمی ویروس کرونا با هدف تقویت قیمت ها و مقابله با اش��باع عرضه، 
در آوری��ل ب��ا کاهش تولید به میزان 9.۷ میلیون بش��که در روز معادل 
ح��دود 10درص��د از تولید جهانی در ماه های م��ه و ژوئن موافقت کرد. 
طبق توافق اولیه، قرار اس��ت میزان کاهش تولید از ژوئیه تا پایان سال 
2020 ب��ه حدود ۷.۷ میلیون بش��که در روز برس��د. بر همین اس��اس، 
نیجریه و شرکت نفتی دولتی ابوظبی برنامه هایی برای افزایش صادرات 

نفت از ژوئیه اعالم کرده اند.
کاه��ش تولید از س��وی گ��روه اوپک پالس با کاهش تولید از س��وی 
کش��ورهای خارج از این گروه ش��امل آمریکا و کانادا همراه شد و کمک 
کرد قیمت های نفت به باالی ۳5 دالر در هر بش��که صعود کنند با این 
حال قیمت ها نس��بت به سطح قیمت ابتدای سال 2020 نیمی کاهش 

نشان می دهند.
در همین حال، منابع آگاه به رویترز گفتند که عربس��تان پیش��نهاد 
کرده است کاهش تولید نفت به همین میزان فعلی تا پایان سال 2020 
ادامه پیدا کند اما این پیش��نهاد هنوز مورد موافقت روسیه قرار نگرفته 
و این کشور معتقد اس��ت که محدودیت ها باید تدریجی تسهیل شوند. 
ی��ک نماینده اوپک به بلومبرگ گفت که اوپک پالس در حال بررس��ی 
تمدید کاهش تولید فعلی به مدت سه ماه دیگر است. با توجه به اینکه 
تحوالت بازار به سرعت در حال وقوع هستند، ترجیح بر در پیش گرفتن 

اقدامات کوتاه مدت و بهم نزدن روند برقراری مجدد توازن بازار است.
الجزایر که ریاست دوره ای اوپک را برعهده دارد، پیشنهاد کرده تاریخ 
نشس��ت اوپک و متحدانش به جای روزهای نهم و دهم ژوئن، چند روز 
زودتر در چهارم ژوئن برگزار ش��ود تا کشورهایی مانند عربستان، عراق 

و کویت برای فروش نفت به مشتریان ش��ان راحت تر برنامه ریزی کنند. 
به گفته مایکل کارتی، استراتژیس��ت ارش��د بازار در شرکت سی ام سی 
مارکت��س، انتظار م��ی رود رایزنی های اخیر به تمدی��د کاهش تولید به 

میزان فعلی منجر شود. 
در این میان، قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی با اقدام 
معامله گران برای س��ودگیری از رشد قیمت ها همزمان با رایزنی اعضای 
اوپک پالس برای تمدید کاهش تولید به میزان فعلی، کاهش پیدا کرد. 
بر این اس��اس، بهای معامالت آتی نفت برنت با 15 س��نت معادل 0.۴ 
درصد کاهش، به ۳۷ دالر و ۶9 سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 1۳ سنت معادل 0.۴ درصد 

کاهش، به ۳5 دالر و ۳۶ سنت در هر بشکه رسید.
هر دو ش��اخص رشد ماهانه چش��مگیری را تحت تاثیر کاهش تولید 
جهان��ی نفت و انتظارات برای بهبود تقاض��ا پس از رفع محدودیت های 
قرنطینه ثبت کردند. وس��ت تگزاس اینترمدیت 88درصد و برنت حدود 

۴0درصد رشد قیمت ماهانه داشت.
هووی لی، اقتصاددان بانک OCBC با اش��اره به توافق آوریل اوپک 
و متحدان��ش ب��ا کاهش تولی��د به می��زان 9.۷ میلیون بش��که در روز 
مع��ادل حدود 10درصد از تولید جهان��ی در ماه های مه و ژوئن، گفت: 
تمرکز بازار روی اوپک پالس اس��ت. ممکن است قیمت های نفت دچار 
عقب نش��ینی شوند، اما اگر اوپک پالس با تمدید سه ماهه کاهش تولید 
به میزان فعل��ی موافقت کند، احتمال دارد که قیمت ها تا مرز ۴0 دالر 

صعود کنند.
ب��ا این حال همچنان تنش ها میان آمریکا و چین روی بازارهای مالی 
جهانی تاثیر گذاش��ته اس��ت و معامله گران همچنی��ن ناآرامی هایی که 
شهرهای بزرگ آمریکا را فراگرفته اند، زیر نظر دارند. با اینکه قیمت های 
نفت در معامالت روز دوش��نبه اندکی کاهش پیدا کرده اند اما همچنان 

در اوج اخیرشان قرار دارند.

در آستانه مذاکرات اوپک پالس

قیمت نفت اندکی کاهش یافت

سه شنبه
13 خرداد 1399

شماره 1554



پس از بانک حکمت ایرانیان
بانک مهراقتصاد نیز در بانک سپه ادغام شد

بانک مهراقتصاد در ادامه س��اماندهی بانک های نظامی، به عنوان 
دومی��ن بانک نظامی در بانک س��په ادغام ش��د. ای��ن ادغام در پی 
برگ��زاری مجمع عمومی بانک مهراقتصاد انجام ش��د. پیش از این، 

بانک حکمت نیز در بانک سپه ادغام شده بود.
اواخ��ر س��ال 9۷ بود که ط��رح ادغام پنج بانک و موسس��ه مالی 
نظامی در بانک سپه با هدف ساماندهی شبکه بانکی کشور آغاز شد 
و هم اکنون گام به گام در حال اجراست. قرار است بانک های انصار، 
قوامی��ن، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسس��ه اعتباری کوثر در 
بانک سپه ادغام شوند که روند ادغام آنها در مراحل پایانی قرار دارد.
در همین زمینه، مدیرعامل بانک سپه از برگزاری مجمع عمومی 
ع��ادی به  طور فوق العاده س��الیانه و مجمع فوق الع��اده ادغام بانک 
مهراقتص��اد خبر داد و گفت: با برگزاری ای��ن مجمع، پس از بانک 
حکمت ایرانیان این دومین بانک وابس��ته به نیروهای مس��لح است 

که طی هفته جاری رسماً در بانک سپه ادغام شد.
محمدکاظ��م چقازردی ضمن اعالم خبر ف��وق افزود: با برگزاری 
مجامع ادغام بانک مهراقتصاد تاکنون بیش از ۷۶9 شعبه و  بالغ بر 
8800 نفر پرس��نل به بانک سپه افزوده شده و در چارچوب قوانین 
و مقررات  ابالغی بانک به صورت یکپارچه آماده خدمت رس��انی به 

آحاد مردم و هموطنان است.
وی افزود: در پی اعالم رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر برگزاری 
مجامع بانک های حکمت ایرانیان و مهراقتصاد در هفته جاری، بانک 
س��په با هماهنگ��ی وزارت امور اقتصادی و دارای��ی، بانک مرکزی، 
س��تادکل نیروهای مس��لح و س��ازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه 
برگزاری مجامع این دو بانک را فراهم کرد و در دومین گام مجامع 
مربوط به بانک مهراقتصاد با حضور اکثریت سهامداران روز دوشنبه 

دوازدهم خردادماه سال 1۳99 برگزار شد.
چقازردی  اظهار کرد: از روز سه ش��نبه س��یزدهم خردادماه سال 
جاری ش��عب بانک س��ابق مهراقتصاد با تابلوهای بانک سپه آماده 

ارائه خدمات به هموطنان و مشتریان هستند.
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه بانک س��په تمام��ی تمهیدات 
اجرایی ش��امل عملیات حوزه ش��عب، به کارگیری نرم افزار واس��ط 
برای ارائ��ه خدمات مش��تریان، نصب تابلوهای بانک س��په، صدور 
احکام کلیه مس��ئوالن و پرس��نل شعب از س��وی بانک سپه، ابالغ 
راهبردها و دس��تورالعمل های اجرایی بانک سپه متناسب با ساختار 
مص��وب هیأت مدیره بانک س��په را انج��ام داده و خدمات مطلوب 
را به مش��تریان عرض��ه خواهد کرد، گف��ت: امیدواریم با هماهنگی 
به عمل آمده مجامع س��ایر بانک های ادغام ش��ونده طبق برنامه ریزی 

زمان بندی شده به زودی انجام گیرد.
گفتنی اس��ت شنبه 10 خردادماه نیز نخس��تین بانک وابسته به 
نیروهای مس��لح با برگزاری مجمع عمومی عادی به  طور فوق العاده 
س��االنه و مجمع فوق العاده ادغام بانک حکمت ایرانیان، رس��ماً در 

بانک سپه ادغام شد.

بانکنامه

در حالی که به دستور بانک مرکزی باید اقساط وام های قرض الحسنه 
اش��خاص در فاصله س��ه ماهه اسفند تا پایان اردیبهش��ت ماه به تعویق 
می افتاد و هیچ جریمه  دیرکردی به آن تعلق نمی گرفت، اکنون با پایان 
مهلت تعیین ش��ده برخی بانک ها مش��تریان را جریمه کرده و خواستار 
پرداخت اقساط معوق شدند. در این شرایط اگر قرار بود بانکی به تعهد 
خود پایبند نباش��د، نباید با اطالعیه های رنگارنگ مشتری را سرگردان 

کرده و تحت فشار مالی قرار دهد.
به گزارش ایسنا، در جریان شیوع ویروس کرونا در پایان سال گذشته، 
بان��ک مرک��زی تصمیم گرفت برای حمایت از مش��تریان بانک ها که به 
دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی برخی مش��اغل امکان تأمین هزینه های 
خود را نداش��تند اقساط وام ها را به تعویق بیندازد؛ به  طوری که کسب 
و کارها تقریبا تمامی وام ها مش��مول تعویق ش��د و برای اش��خاص نیز 

وام های قرض الحسنه امکان تعویق سه ماهه داشت.
در جری��ان اجرای این دس��تورالعمل که از س��وی بان��ک مرکزی به 
بانک ها ابالغ شد و رئیس کل بانک مرکزی نیز بارها بر اجرای آن تأکید 
داشت، شاهد آن بودیم که برخی بانک ها سرپیچی کردند و در ماه اول 
اقساط از حساب مشتریان کسر شد. در پی اعتراضاتی که وجود داشت، 
عبدالناصر همتی دستور داد بانک ها ضمن اجرای دستورالعمل، هر آنچه 

از حساب ها برداشت کرده اند مجددا به حساب مشتری برگردانند.
بانک ها قسط معوق و جریمه را با هم می خواهند

در حال��ی در پایان اردیبهش��ت ماه زمان س��ه ماهه تمام ش��د و باید 
مش��تریان از خردادماه پرداخت اقس��اط را از سر بگیرند که بررسی های 
میدانی و همچنین گزارش های دریافتی ایس��نا، نش��ان می دهد برخی 
دارندگان وام های قرض الحس��نه با مش��کالتی مواجه شده  و تحت فشار 
مالی قرار گرفته اند. از جمله اینکه صاحب وام که در س��ه ماه گذش��ته 
اقس��اط را پرداخت نکرده،  در زمان پرداخت قس��ط خرداد با درخواست 
بانک برای پرداخت جریمه س��ه ماهه گذش��ته ب��ه دلیل عدم پرداخت 
قس��ط ها روبه رو اس��ت، در حالی که طبق دستور بانک مرکزی نباید در 
این س��ه ماه قسطی دریافت می کردند و مشمول هیچ جریمه دیرکردی 

نیز نمی شد.
برخی از دارندگان وام قرض الحس��نه در یکی از بانک ها که این روزها 
در جریان ادغام نیز قرار دارد، می گویند ما براس��اس اطالعیه ای که این 
بانک به اس��تناد بخش��نامه بانک مرکزی،  روی س��ایتش قرار داده بود 
درخواس��ت امهال اقس��اط را ثبت کردیم اما اکنون به نتیجه نرسیده و 
با درخواس��ت پرداخت اقساط سه ماهه به همراه جریمه گذشته مواجه 
هس��تیم. به گفته این مشتریان، پیگیری هایی که برای امهال وام انجام 
داده اند از سوی بانک مربوطه به جایی نرسیده و در نهایت با این پاسخ 

همراه بوده که »تاکنون برای کسی اعمال نشده است.«
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه پیگیری ایس��نا از بانک مذکور نی��ز با این 
توضیح همراه ش��د که در بخشنامه بانک مرکزی گفته نشده که تمامی 
اش��خاص شامل می ش��وند و آنچه از س��وی بانک مرکزی اعالم شده با 
آنچه به بانک ها ابالغ شده متفاوت است، از این جهت باید دارندگان وام 

قرض الحسنه اقساط را واریز می کردند.
به گفته مش��تریانی که اکنون سرگردان شده اند، اگر قرار بود بانک به 
تعهد خود پایبند نباش��د و دستورالعمل بانک مرکزی را زیر پای بگذارد 
چه دلیلی داش��ت که با اعالم رس��می، موجب به تعویق افتادن اقساط 
ش��ود، ما در همان ابتدا هر ماه قس��ط را پرداخ��ت می کردیم نه اینکه 
اکنون جریمه بدهیم و ناچار باشیم سه ماه را به طور یکجا چند میلیون 

بپردازیم که این بسیار سخت تر خواهد بود.

بانک ها: کسر از حساب را مشتری انتخاب کرده است
در همی��ن حال، برخی دارندگان وام های قرض الحس��نه ازدواج نیز با 
این مشکل مواجه اند و می گویند حتی بانک آنها را تهدید کرده که »اگر 
قس��ط عقب افتاده را پرداخت نکنند از حس��اب ضامن آنها کسر خواهد 
ش��د«، در حالی که این افراد نیز به اس��تناد دستورالعمل بانک مرکزی 
و اطالعیه بانک درخواست امهال را اعالم و قسط را پرداخت نکرده اند.

از س��وی دیگر، موضوع کس��ر قسط از حساب مش��تری نیز ماجرای 
خود را داش��ته اس��ت و از همان ابتدا برداشت ها ش��روع شد و مشتری 
ش��اهد بود که قس��ط از حسابش کسر می ش��ود. در این رابطه، بانک ها 
می گویند وقتی مش��تری درخواس��ت وام را ارائه داده اس��ت خود تایید 
کرده که قس��ط در هر ماه از حس��ابش کسر ش��ود و بر این اساس هم 
این روال ادامه داش��ته اس��ت، اما این توجیه بانک ها چندان قابل قبول 
نیس��ت. به هر صورت بانک می داند که طبق دستور بانک مرکزی نباید 
در شرایط خاص مشتری قسطی دریافت شود و بدون اطالع از وی و تا 
زمان مش��خص نشدن وضعیت درخواست امهال این امکان را در اختیار 

مشتری قرار می داد که شرایط خود را مشخص کند.
اما در این میان، بانک هایی هم هستند که با رعایت ضوابط و بخشنامه 
بانک مرکزی با احترام به مش��تری، دس��ت به کس��ر از حساب وی و یا 
تهدید برای جریمه و برداش��ت از حس��اب ضامن نزده اند، بلکه با ارسال 
پیام��ک امکان انتخ��اب امهال و یا غی��ر آن را فراهم ک��رده و با مجوز 
مشتری عمل کرده  اند؛ موضوعی که می توانست از سوی تمامی بانک ها 

انجام شود.
همچنین برخی بانک ها با توجه به اینکه مش��تری درخواس��ت امهال 
ارائه نکرده بود، در س��ه ماه تعیین شده اگر منابعی در حساب مشتری 
بود از آن برداش��ت می کردند ول��ی اگر هم نبود، ن��ه جریمه ای اعمال 
کردند و نه درخواست واریز اقساط عقب افتاده را داشتند و بعد از زمان 

س��ه ماهه با ارس��ال پیامک از صاحب وام خواسته اند که از خردادماه به 
روال سابق اقساط را پرداخت کند.

بانک مرکزی: شکایت های خود را اعالم کنید
با ش��رایط س��ختی که برای برخی دارندگان وام قرض الحسنه ایجاد 
شده است، پیگیری ها از بانک مرکزی با این توضیح همراه شد که »باید 
اقس��اط سه ماهه به پایان دوره منتقل شود و از این رو مشتریانی که با 
مش��کل مواجه شده اند، موارد را در س��امانه ثبت شکایت بانک مرکزی 

ثبت کنند تا بانک مورد پیگیری قرار دهد.«
در مجموع، ظاهرا با اختالف نظری در اجرای بخش��نامه بین بانک ها 
و بان��ک مرکزی وجود دارد، برخی مش��تریانی که تص��ور می کردند در 
ش��رایط س��خت کرونایی و افزایش هزینه و کاهش درآمد، می توانند با 
به تعویق انداختن اقس��اط تا حدی هزینه های خ��ود را مدیریت کنند، 
اکنون به بن بس��ت خورده اند و ناچار به پرداخت چهار قس��ط هس��تند 
که به چند میلیون می رس��د و می تواند معادل یا بیش��تر از درآمد یک 

ماه شخص باشد.
در ح��ال حاضر ای��ن انتظار وج��ود دارد که بانک مرک��زی که برای 
حمایت از مردم نس��بت به تعویق اقساط وام اقدام کرده و البته بخشی 
نیز از این امتیاز اس��تفاده کردند، موارد تخلف را نیز مورد پیگیری قرار 
داده و فش��ار ایجادشده برای مشتریان را بردارد، این در حالی است که 
اگر اقدامی نش��ود تمامی کسانی که اقساط خود را پرداخت نکرده اند و 
درگیر بانک هایی هس��تند که زیر بار بخش��نامه بانک مرکزی نمی روند، 
در ماه جاری تحت فش��ار مالی س��نگینی قرار خواهند گرفت. در عین 
حال که این ش��رایط می توان��د اعتماد مردم به نظ��ام بانکی را بیش از 
گذش��ته تحت تاثیر قرار دهد؛ جایی که به اس��تناد دستورالعمل بانک 
مرکزی قسط خود را به تعویق انداخته اند اما با واکنش متفاوت بانک ها 

مواجه شده اند.

از اجبار تا تهدید برای پرداخت اقساط

دارندگان وام های قرض الحسنه نقره داغ شدند

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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مشموالنی که کد بورسی ندارند، چگونه سهام خود را 
بفروشند؟

 مزایای اعطای اعتبار خرید
به دارندگان سهام عدالت

در حالی که امکان فروش۳0درصد سهام عدالت برای مشموالنی 
که روش مس��تقیم را برای مدیریت س��هام خ��ود انتخاب کرده اند 
فراهم ش��ده است، تعدادی از آنها هنوز کد بورسی ندارند تا بتوانند 
اقدام به فروش سهام خود کنند بنابراین این افراد برای فروش سهام 

عدالت خود باید به بانک ها مراجعه کنند.
ب��ه گزارش ایس��نا، عالوه بر اینکه امکان فروش س��هام عدالت از 
طریق بانک ها از ششم خردادماه فراهم شده است، مشموالن سهام 
عدال��ت از روز یکش��نبه نی��ز می توانند ۳0درصد س��هام خود را از 
طریق کارگزاری ها بفروشند. ش��رکت های کارگزاری به طور روزانه 
س��فارش های فروش را تا س��قف ۳0درصد کل ارزش سبد دریافت 
و تا س��اعت 1۴ به س��پرده گذاری مرکزی ارس��ال می کنند. سمات 
نیز این دارایی ها را در کد کارگزاری تجمیع می کند و این ش��رکت  
می توان��د در روز کاری بعد به قیمت پایانی همان روز و در س��اعت 
12:۴5 تا 1۴ عرضه کند. بر این اساس، فعال امکان فروش مستقیم 
از طریق سیس��تم معامالت آنالین وجود ندارد و همه کارگزاری ها 

سایت فروش سهام عدالت را راه اندازی خواهند کرد.
در این میان، مشموالنی هستند که قصد دارند سهام عدالت خود 
را بفروش��ند اما کد بورس��ی ندارند. بر این اساس این افراد چنانچه 
برای فروش س��هام خود عجله دارند باید به بانکی که شماره شبای 
آن را در س��امانه س��هام عدال��ت )samanese.ir( وارد کرده اند، 
مراجعه و نس��بت به فروش ۳0درصد سهام خود اقدام کنند. زمانی 
که فرد برای فروش س��هام خود به بانک مراجعه می کند، نیازی به 
ارائه کد بورسی ندارد و فقط باید کد ملی ارائه دهد. البته سهامدار 

در تعیین ۳0درصد نقشی ندارد و انتخاب آن برعهده بانک است.
همچنین از جمله پیشنهادهایی که در رابطه با سهام عدالت مطرح 
ش��ده، امکان تبدیل س��هام عدالت به وثیقه تسهیالت کارت اعتباری 
اس��ت. در این زمینه، حس��ین س��الح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران با 
تاکید بر اینکه قرار نیس��ت به دارندگان سهام عدالت تسهیالت نقدی 
اعطا ش��ود، برخی مزایای کارت اعتباری س��هام عدالت را برشمرد و 
گفت: اصل صحبتی که در این زمینه وجود دارد این است که باالخره 
س��هام عدالت مجموعه و پرتفویی از س��هام باارزش و بنیادین است و 
هدف آزادسازی آنها این بوده که دارندگان این سهام بتوانند از منافع 
اقتصادی آن در شرایطی که نیاز دارند، استفاده کنند. سالح ورزی در 
گفت وگو با ایبنا، درباره جزییات اختصاص کارت اعتباری به دارندگان 
س��هام عدالت ادامه داد: نیاز اقتصادی دارندگان س��هام عدالت نباید 
منجر به فروش زودهنگام، ارزان یا عجله ای این س��هام باارزش ش��ود 
لذا این بحث مطرح ش��د که س��ازوکاری دیده شود تا اعتبار خریدی 
را در اختیار دارندگان س��هام عدالت قرار دهند، اما جزییات آن هنوز 
مش��خص نشده است. به گفته عضو شورای عالی بورس، اعتبار خرید، 
منافع مختلف و متعددی برای دارندگان س��هام عدالت در پی دارد و 
ای��ن اف��راد در قالب اعتبار خرید خود می توانند ه��ر زمانی که نیازی 
داشته باشند، از آن استفاده و البته بهره و کارمزدی را بپردازند. البته 
مزیت سوم اعطای اعتبار خرید به دارندگان سهام عدالت نیز آن است 
که دارندگان س��هام عدالت می توانند در شرایط مناسب تر و با قیمت 
بهتر س��هام خود را معامله کنند. س��الح ورزی افزود: رئیس کل بانک 
مرک��زی نیز نگاه مثبت و حمایتی از اعطای اعتبار خرید به دارندگان 
سهام عدالت دارد و قرار است نظام بانکی با این نگاه پیگیری این امر 
را انجام دهد تا اعطای اعتبار خرید به دارندگان سهام عدالت اجرایی 
شود. او با تاکید بر اینکه در این زمینه تمرکز بر روی اعتبار خرید قرار 
دارد و قرار نیس��ت تس��هیالت نقدی یا وام به دارندگان سهام عدالت 
اعطا ش��ود، تصریح کرد: اجرای سیستم اعتبار خرید می تواند تحریک 

تقاضا را نیز به دنبال داشته باشد.

نماگربازارسهام

درهم آمیختگی تاثیرات ناش��ی از گس��ترش بیم��اری کرونا و چرخه 
اقتصادی در برخی از کشورها موجب شده که دیدگاه های متخصصان از 
وضعیت فعلی و چشم انداز آینده اقتصاد بسیار با یکدیگر متفاوت باشد. 
برخی رش��دی س��ریع و بازگشت به روند پیش��ین را بعد از رفع تهدید 
بیم��اری پیش بینی می کنن��د و برخی دیگر وضعیت فعل��ی را ماندگار 

می دانند.
به گزارش س��نا، نظریه های مختلفی در مورد روند آتی رشد اقتصادی 
وجود دارد که اشکال این رشد را به گونه های مختلفی ترسیم می کنند؛ 
مثال بازگش��ت اقتصاد به صورت V ش��کل، یا U ش��کل یا L شکل یا 

حتی W شکل.
 V ابتدا تحلیلگران پیش بینی می کردند که روند آتی رش��د اقتصادی
ش��کل باش��د یعنی یک ریکاوری س��ریع اما با گذش��ت زمان به سمت 
 L ش��کل روی آوردن��د. برخی ه��م معتقدند که ش��اید U  ری��کاوری
ش��کل باشد، یعنی به یک س��طح پایین برسد و همان را ادامه دهد، اما 
طرفداران V ش��کل معتقدند ویروس نهایتا در ماه مه کنترل می ش��ود 
و وضعیت به س��رعت به ش��کل قبل برمی گردد. آنه��ا آمار مثبت اخیرا 
منتشرش��ده از چین از جمله بازگش��ت س��ریع PMI بخش تولید این 
کش��ور پس از کاهش شیوع بیماری و بازگش��ت به کار را بهترین گواه 

برای این حالت می دانند.
طرفداران U ش��کل نیز معتقدند بحران تا ژوئن ادامه پیدا می کند و 
کارخانجات برای بازگش��ت به حالت قبل زمان بیشتری الزم دارند. این 
دس��ته نیز معتقد به بازگشت به وضعیت پیشین هستند اما آن را زمان 
برتر از طرفداران حالت V شکل می دانند. آنها معتقدند که شرکت ها و 
اش��خاص ابتدا باید بدهی هایی را که در دوران قرنطینه برای شان ایجاد 

شده، بازپرداخت کنند.
طرفداران L شکل هم اعتقاد دارند که بحران بیش از شش ماه طول 
می کش��د و طوالنی ش��دن وضعیت قرنطینه و کاهش سطح فعالیت ها 
موجب تغییر رفتار مصرف کننده ش��ده و ورشکس��تگی کس��ب و کارها 
می ش��ود و اثرات آن، بازگشت به شرایط پیش از بحران کرونا را دشوار 

می کند.
طرفداران W ش��کل نی��ز معتقدند که ب��ا کاهش تع��داد مبتالیان، 
دولت ها س��ریعا فرآیند بازگش��ت به وضعیت عادی را پی می گیرند و با 
عدم رعای��ت قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی، این بیماری که تاحدی 
فروک��ش کرده بود مجددا ش��یوع پیدا می کند و مج��ددا اقتصاد را در 
مع��رض بحران قرار می دهد. البته اش��کال دیگری هم برای روند رش��د 
اقتصادی بعد از بحران کرونا پیشنهاد شده است که بیشتر توسعه یافته 

شکل های ذکرشده هستند.

در این میان، ش��اخص بازار س��رمایه آمریکا ط��ی بحران روند جالبی 
داشت. رفتار شاخص بورس که به عنوان یک شاخص پیشرو در اقتصاد 
ش��ناخته می ش��ود مبنای بس��یاری از تحلیل ها از آینده اقتصاد است. 
درواقع، اگر آمارها و ش��اخص های اقتصادی را به سه دسته شاخص های 
پیش��رو، همزمان و موخر طبقه بندی کنیم؛ ش��واهد تاریخی نشان داده 
است که شاخص بورس معموال به عنوان یک شاخص پیشرو عمل کرده 
اس��ت یعنی زودتر از همه عالئم بروز بحران یا بهبود بحران را در خود 
منعک��س می کند. قبل از وقوع بحران ریزش می کند و قبل از بهبود آن 
نیز زودتر از بقیه روند افزایش��ی خود را آغاز می کند. البته اگر بخواهیم 
دقیق ت��ر در ای��ن زمینه صحب��ت کنیم، از آنجا که ش��اخص بورس که 
میانگین قیمت س��هام است یک ش��اخص اسمی است نه واقعی، بیشتر 
نش��اندهنده GDP اسمی است نه GDP واقعی، یعنی اثرات تورم نیز 
در آن دی��ده می ش��ود. برای مثال، در مورد بازار س��رمایه ایران، ممکن 
اس��ت رشد شاخص بیش��تر منعکس  کننده تورم باشد تا GDP واقعی. 
بررسی ها نشان می دهد که شاخص S&P500 در بحران های قبلی غیر 
از دو مورد، در س��ایر موارد قبل از تش��دید بیکاری به کف خود رسیده 
است، در بحران کرونا نیز این شاخص قبل از اوج آمار بیکاری در انتهای 

مارس ریزش کرده بود.
آماره��ای اقتصادی نظی��ر بیکاری و تورم از نوع ش��اخص های موخر 
شناخته می شوند یعنی اینکه از آثار بحران هستند و بعد از شروع بحران 
ش��روع به افزایش می کنند نه قبل از آن، بنابراین برخی تحلیلگران آمار 
نامطلوب بیکاری در آمریکا و س��ایر کشورها را از اثرات بحران می دانند 
و از آن برای پیش بینی وضعیت آینده کمتر اس��تفاده می کنند و بیشتر 

برای پیش بینی به شاخص های پیشرو توجه دارند.
هم اکنون ش��اخص S&P500 پس از ریزش شدیدی که داشت رشد 
سریعی را نیز آغاز کرده است، اگرچه هنوز با مقادیر قبلی فاصله زیادی 
دارد. از طرفی رش��د اخیر شاخص بیش��تر مرهون افزایش قیمت سهام 
ش��رکت هایی است که از بحران س��ود می برند؛ نظیر آمازون که یکی از 
بزرگ ترین شرکت های آمریکاست و شرکت های دارویی که اخبار مربوط 
به کشف دارو و واکسن کرونا موجب افزایش اقبال به سهام آنها می شود 
یا ش��رکت هایی مثل فیس بوک و مایکروس��افت که استفاده از خدمات 
مبتن��ی بر اینترنت آنه��ا نظیر اتاق های برگ��زاری آنالین کنفرانس ها و 
کالس ها با اقبال باالیی مواجه ش��ده اس��ت. در مجموع، ش��رکت هایی 
که کس��ب و کارهای نوین به ش��مار می روند نظیر NETFLIX نیز از 
این بحران س��ود برده اند. بررسی ها نشان می دهد روند رشد شاخص در 
بحران 2008 کندتر از بحران فعلی بوده است. این امر می تواند به دلیل 
تفاوت در ماهیت این دو بحران باشد، زیرا در بحران اخیر نقش بیماری 

بس��یار پرنگ تر بوده اس��ت و بس��یاری امیدوارند که با رفع این بیماری 
اقتصاد س��ریع تر به حالت قبل برگردد، همچنین تنوع شرکت ها در بازار 
سرمایه آمریکا بیشتر شده است و هم اکنون شرکت هایی وجود دارند که 
در مجموع از بحران س��ود برده اند. البته از سویی عده ای هنوز معتقدند 
که بازار س��رمایه آمریکا قبل از بحران نیز دارای حباب بود و به همین 

خاطر نباید به سرعت به سطوح قبلی بازگردد. 
ش��اخص VIX نیز که نوسانات ادراکی س��هامداران را نشان می دهد 
در مارس 2020 به باالترین مقدار خود رس��ید و حتی از سقف خود در 
س��ال 2008 نیز فراتر رفت و سپس به س��مت میانگین بلندمدت خود 
بازگشت. این شاخص، نااطمینانی سرمایه گذاران از جهت بازار در آینده 
را نش��ان می دهد و پس از مشخص ش��دن جهت بازار )چه منفی و چه 
مثبت( س��طح نوس��ان ادراکی کاهش می یابد. لذا این شاخص خاصیت 
بازگش��ت به میانگی��ن )mean reversion( دارد و صرفا کاهش آن 
نشان دهنده رفع بحران نیست بلکه نشان می دهد جهت آینده بازار برای 

سرمایه گذاران بیشتر مشخص شده است.
همانطور که اش��اره شد، تغییرات وضعیت شاخص PMI اقتصادهای 
بزرگ جهان نش��ان می دهد که با کاهش آمار بیماران و بازگشت به کار 
افراد، ش��اخص PMI چین که کاهش شدیدی داشته به مقادیر نزدیک 
 PMI به 50 بازگشته است، اما در آمریکا و اروپا با ادامه بحران شاخص

آنها همچنان در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد.
در مورد اینکه آیا سیاس��ت های حمایتی دولت ه��ا در وضعیت فعلی 
توان حل بحران را دارد یا نه، اقتصاددانان براس��اس دیدگاه کینزین این 
امر را مورد بررس��ی قرار داده اند. براس��اس مدل کینزین، ابتدا با اعمال 
ش��رایط قرنطینه تولید و عرضه کاهش خواه��د یافت. این امر در کوتاه 
مدت موجب افزایش تورم می ش��ود، پ��س از آن با کاهش درآمد خانوار 
تقاضا نیز کاهش خواهد یاف��ت، که تورم نهایی به میزان کاهش عرضه 
و تقاضا بستگی دارد. سپس شرکت ها مخارج سرمایه ای خود را کاهش 

خواهند داد.
سیاس��ت های مالی همراه با افزایش مخارج دولت اما با کاهش مالیات 
دریافت��ی و در نتیجه افزایش کس��ری بودجه دول��ت همراه خواهد بود. 
سیاست پولی شامل کاهش نرخ بهره خواهد شد. براین اساس بازگشت 
به رونق با برطرف ش��دن تهدید ویروس و برگشتن نیروی کار به تولید 
و افزای��ش عرضه ممکن خواهد بود و سیاس��ت های پولی و مالی تا آن 
زم��ان در این راه موف��ق نخواهد بود. در واقع، سیاس��ت ها در وضعیت 
فعلی بیش��تر به کاهش زیان های ناشی از بحران موثر است تا رفع آن و 
بازگش��ت به وضعیت رونق. بازگشت به حالت رونق در گرو حل نگرانی 

از بیماری و بازگشت فعالیت های اقتصادی به حالت قبل خواهد بود.

سناریوهای مختلف درباره روند احیای رشد اقتصادی چه می گویند؟

آینده اقتصاد جهانی در پساکرونا

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
13 خرداد 1399

شماره 1554



طالی سرخ ارزان شد
 قاچاق پیاز زعفران از سر گرفته شد

عضو ش��ورای ملی زعفران گفت با وجود افزایش افسار گسیخته 
کاالها، قیمت زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته 
است. علی حسینی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به اینکه بازار زعفران نس��بت به هفته های اخیر تغییر محسوس��ی 
نداش��ته است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران 

۶ میلیون تومان و حداکثر 9 تا 10 میلیون تومان است.
او افزود: با وجود گس��ترش ویروس کرونا پیش بینی می ش��ود که 
روند فعلی ادامه یابد. حس��ینی از آغاز کش��ت زعف��ران خبر داد و 
گفت: با آغاز فصل کش��ت زعفران از اوایل خرداد، بحث جابه جایی 
پیاز مطرح اس��ت که انتظار می رود مسئوالن تدابیری بیندیشند تا 

زعفران از کشور خارج نشود.
عضو ش��ورای مل��ی زعفران ادامه داد: طی پنج م��اه آینده انتظار 
می رود که نهاد های کنترل کننده جدیت بیش��تری داشته باشند تا 

پیاز زعفران به عنوان سرمایه کشاورزان از کشور خارج نشود.
او با اشاره به اینکه صادرات زعفران تعریفی ندارد، گفت: با عادی 
شدن ش��رایط در دنیا می توان تصور بهتری از وضعیت صادرات در 
دنیا داش��ت و به طور کلی صادرات زعفران در گرو رش��د اقتصادی 
کشورهاس��ت. عضو ش��ورای ملی زعفران در پای��ان تصریح کرد: با 
توجه به تورم و افزایش افسارگس��یخته سایر کاالها، زعفران مظلوم 
واقع ش��ده به طوری که نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل نه تنها 

افزایشی نداشته بلکه کاهش داشته است.

یک کیلو شکر 6 هزار و 300 تومان
 ساز و کار جدید سازمان حمایت برای کنترل 

قیمت اقالم مصرفی
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان گفت باید نظارت شود 

که شکر  با قیمت مناسب در بازار عرضه شود.
 ب��ه گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، عباس تابش در حاش��یه 
س��تاد تنظیم ب��ازار در جمع خبرن��گاران اظهار ک��رد: امروز بحث 
طبقه بندی و قیمت گذاری کاال را در مصوبات تنظیم بازار داش��تیم 
و بنا ش��د تا تعدادی از کاال ها قیمت تثبیتی داش��ته باشند؛ این به 
معنای آن اس��ت که دستگاه های مرتبط با این حوزه باید آنالیز های 
الزم را انجام داده و مستندات خود را به سازمان حمایت ارائه کنند؛ 
کارشناسان ما در این سازمان هم ارزیابی های الزم را انجام خواهند 
داد. او گفت: قیمت برخی کاال ها هم توس��ط اتحادیه ها و انجمن ها 
براس��اس ضوابط محاسبه شده و به سازمان حمایت ارجاع می شود 
که در این س��ازمان با مستندات ارائه ش��ده مطابقت داده و نتیجه 
نهایی در سامانه 12۴ درج می شود. کاال هایی هم هستند که توسط 
خ��ود واحد تولیدی قیمت گذاری ش��ده و با ضوابط تعیین و تثبیت 
قیمت کنترل خواهد ش��د. تابش بیان کرد: اطالعیه ای برای تغییر 
قیم��ت در بازار صادر کرده ایم ک��ه تولیدکننده و عرضه کنندگان را 
موظف به اطالع رس��انی برای تغییر قیمت می کند؛ باید مس��تندات 
ارائه شده درخصوص لزوم افزایش قیمت را سازمان حمایت بررسی 
کند. ارزیاب��ی تغییر قیمت ماکارونی صورت گرف��ت و درباره لوازم 
خانگ��ی هم افزای��ش قیمت های بدون فرآیند را قب��ول نداریم و از 
ذی نفعان این موضوع تقاضا داریم تا برای مدیریت قیمت و حمایت 
از تولید به س��ازمان حمایت مراجعه کنند. درباره شکر هم قیمت ۶ 
هزار و ۳00 تومان را برای درب کارخانه ثبت کردیم. قیمت گذاری 

برای انواع بسته بندی هم در چند روز آینده انجام خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت با اشاره به علت تاخیر توزیع شکر گفت: باید 
نظارت ش��ود که ش��کر های ۴ هزار و 200 تومانی با قیمت مناسب در 
بازار عرضه شود. هر هفته پنج قلم کاال به صورت ویژه مورد بررسی قرار 
می گیرد. او درباره دپوی خودرو های صفر کیلومتر تصریح کرد: ما تا ۳ 
خرداد 99 به پارکینگ دار ها و مالکان خودرو های صفر کیلومتر مهلت 
داده بودی��م و بعد از این تاریخ دس��تگاه های نظارتی حضور خودروی 
ب��دون پالک را احتکار می دانند. این موارد به س��ازمان تعزیرات ارجاع 
داده می شود که در مرحله اول صاحب کاال را ملزم به عرضه با قیمت 
کارخانه خواهد کرد و در صورت تمکین نکردن از طریق دس��تگاه های 
قضای��ی در اختیار خودروس��از ها قرار می گی��رد و در نهایت از طریق 

قرعه کشی عرضه خواهد شد.

5 اولویت ستاد تنظیم بازار برای نظارت بر 
قیمت ها اعالم شد

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت حبوبات، شکر، برنج، لوازم خانگی، خودرو و 
لوازم خودرو، پنج دسته کاالیی هستند که در اولویت نظارت قرار گرفتند.  
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا کالمی دبیر ستاد تنظیم 
بازار در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
امروز ما اولویت کاال های مش��مول نظارت و بازرسی را تعیین کردیم که 
در این فهرست حبوبات جایگاه باال تری را به خود اختصاص دادند. تولید 
داخل ما از تیر وارد بازار خواهد ش��د و البته رس��وب بنادر در این جلسه 
مورد توجه قرار گرفت. در نهایت واحد های بس��ته بندی را ملزم به درج 
قیمت واقعی خواهیم کرد و همچنین با واحد های متخلف برخورد قانونی 
صورت خواهد گرفت. او درباره شکر بیان کرد: با توجه به اینکه بخشی از 
شکر مصرفی از چغندر بهاره تهیه شده و بخشی هم از طریق نیشکر های 
برداشت ش��ده از اسفند تهیه می شود منابع خوبی در اختیار داریم پس 
بنابراین س��قف قیمت شکر را ۶ هزار و ۳00 تومان درب کارخانه تعیین 
کردیم. واحد های تولیدی مکلف به عرضه موجودی شدند و این موضوع 
کاهش قیمت بازار را به همراه خواهد داش��ت. کالمی با اشاره به قیمت 
باالی حاش��یه بازار و کاه��ش نرخ پیش رو گفت: ل��وازم خانگی هم در 
فهرست کاال های پایش مس��تمر قرار گرفت چراکه جزو کاال هایی است 
که واردات آن ممنوع ش��ده، اما هنوز وابس��تگی هایی به خارج از کشور 
دیده می ش��ود. این اقالم جزو کاال های حساس هستند و ضرورت دارد تا 
تولیدات داخل، قیمت تمام شده خود را براساس ضوابط محاسبه و عرصه 
کنند. دبیر ستاد تنظیم بازار با تاکید بر موجودی مناسب برنج بیان کرد: 
همچنین بنا شد برنج های موجود در بنادر با اولویت ویژه ترخیص و عرضه 
شوند. در مقطع زمانی فعلی عده زیادی عالقه به انبار کردن کاال ها پیدا 
می کنند و همین موضوع باعث شد تا در تالش برای ناامن کردن انبار ها و 

موظف کردن انباردار ها به اعالم موجودی و عرضه باشیم.

اخبـــار

مسئول کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل از کاهش 
۳0درص��دی نرخ برخی مدل های تلفن هم��راه طی دو هفته اخیر خبر 

داد.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، پس از التهاب��ات اخیر در بازار 
موبای��ل کش��ور و برهم خوردن تعادل بین عرض��ه و تقاضا که منجر به 
افزایش قیمت ها ش��د، حاال با ترخیص موبایل هایی که در گمرک کشور 
ب��ه دلیل عدم تخصیص ارز بالتکلیف ب��ود، بازار جان دوباره ای گرفت و 

قیمت تلفن همراه شکل واقعی تری به خود گرفت.
رضا قربانی، مس��ئول کمیس��یون س��اماندهی و تنظیم ب��ازار انجمن 
واردکنن��دگان موبای��ل در گف��ت و گو ب��ا خبرنگار صنع��ت، تجارت و 
کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ضمن اشاره به کاهش 
قیمت موبایل طی روز های اخیر، گفت: همانطور که پیش تر گفته بودیم 

تنها راه کنترل قیمت  موبایل، تامین نیاز بازار است.
او ادامه داد: در هر ماه چیزی حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه 
موبایل در کش��ور خریداری و در ش��بکه فعال می شود. طبیعتا کاهش 
عرض��ه نه تنها در مورد موبایل بلکه در قیمت تمام اقالم مورد مصرف و 

پرتقاضا تاثیر می گذارد.
مس��ئول کمیس��یون س��اماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان 
موبای��ل با بیان اینکه با تدابیر دول��ت و همکاری بانک مرکزی طی 25 
روز گذش��ته نزدیک به ۶00 هزار دس��تگاه موبایل از گمرکات ترخیص 
شده است، گفت: اگرچه این میزان موبایل ترخیص شده پاسخگوی نیاز 
بازار نیس��ت، اما تاثیر خود را به صورت مقطعی بر بازار گذاش��ته است 
و همچون مسکن توانس��ته برای مدت کوتاهی قیمت های موبایل را به 

قیمت واقعی نزدیک کند و حباب آن را بترکاند.

این عضو هی��ات مدیره انجمن واردکنندگان موبای��ل تاکید کرد: در 
صورت��ی که ارز حاصل از ص��ادرات موردنیاز جه��ت واردات موبایل به 
ثبت سفارش های ش��رکت های واردکننده تخصیص داده شود، می توان 
امیدوار بود که با کمبود موبایل و التهاباتی که طی دو ماه نخست امسال 

در بازار به وجود آمده بود، مواجه نخواهیم شد.
قربانی ادامه داد: به این ترتیب مصرف کنندگان می توانند برای خرید 
موبای��ل قیمت واقع��ی را بپردازند. البته این را نبای��د فراموش کرد که 
قیمت موبایل در بهترین ش��رایط ۳0درصد بیش��تر از قیمت آن نسبت 
به سال گذشته است که دلیل آن هم افزایش ۳0درصدی قیمت ارز در 

این بازه زمانی است.
او افزود: باید به آن دسته از متقاضیان خرید موبایل که منتظر کاهش 

قیمت ها بوده اند بگویم که حاال وقت خرید موبایل موردنیازشان است.

ترخیص موبایل های دپوشده از گمرک، حباب قیمت را ترکاند

س��ازمان توس��عه تجارت پس از گمانه زنی های��ی که در هفته های 
گذش��ته درباره ام��کان صادرات اقالم بهداش��تی مطرح ش��ده بود، 

فهرست کاالهایی که امکان صادرات ندارند را منتشر کرد.
به گزارش ایس��نا، پس از ش��یوع کرونا در ایران و جهان، صادرات 
غیرنفتی بس��یاری از کاالها تحت تاثیر دس��تورالعمل های دولتی در 
محدودیت تردد در مرزها متوقف شد یا به شدت کاهش یافت و این 

امر تاثیری جدی بر عملکرد تجاری تمام کشورها گذاشت.
در ای��ران نیز با توجه به اهمیت تداوم صادرات غیرنفتی به منظور 
تامین ارز موردنیاز برای واردات کاالهای اساس��ی به کش��ور، تالش 
ش��د از روزهای ابتدایی شرایط برای از سرگیری فعالیت ها در مرزها 
بررسی ش��ود و در کنار آن گزینه های موجود برای جایگزین کردن 

اقالم صادراتی گذشته نیز بررسی شود.
هرچن��د در روزهای ابتدایی اس��فند و تحت تاثیر ش��وک ابتدایی 
ورود کرونا به ایران، بازار برای چند روزی بر هم ریخت و دسترس��ی 
به اقالم بهداش��تی دشوار ش��د اما با برنامه ریزی دولت و فعال شدن 
ظرفیت ه��ای بخش خصوصی در هفته ه��ای بعد آرامش به این بازار 

بازگشت و نیازهای بهداشتی مردم تامین شد.

به دنبال رسیدن به این شرایط  سازمان توسعه تجارت اعالم کرد 
که می توان به صادرات اقالم بهداش��تی پیش��گیری و مقابله با کرونا 
ب��ه عنوان جایگزین س��بد صادراتی کش��ور در این ای��ام فکر کرد و 
زیرساخت های الزم برای این امر فراهم است. البته اصلی ترین شرط 
س��ازمان برای پیگیری این سیاس��ت، تضمین تامین کامل نیازهای 
داخلی کش��ور بود. با گذشت بیش از سه ماه از ورود کرونا به ایران، 
س��ازمان توس��عه تجارت اعالم کرده که با تصمیمات اتخاذش��ده از 
س��وی کارگروه بررسی پیامدهای اقتصادی ناش��ی از ویروس کرونا 
و همچنین س��تاد لجستیک مقابله با بیماری کرونا، ضوابط صادرات 
اقالم بهداش��تی و تجهیزات پزش��کی تا پایان شهریور امسال نهایی 
 N95 شده اس��ت. براساس تصمیمات اتخاذش��ده، صادرات ماسک
ب��دون محدودیت بالمانع خواهد بود اما صادرات ماس��ک س��ه الیه 

ممنوع است.
صادرات ونتیالتور به ش��رط تامین تعهدات وزارت بهداشت و عدم 
خرید این محصول از س��وی این وزارتخانه مج��از خواهد بود. البته 
ص��ادرات این محص��ول نباید بیش از 50درص��د از کل تولید داخل 

باشد.

در صادرات دستگاه مانیتور عالئم حیاتی نیز به شرط آنکه تا پایان 
سال ۴00 دس��تگاه تعهد تولیدی داخل کش��ور نهایی شود، امکان 

صادرات مازاد با تایید وزارت صمت وجود خواهد داشت.
دس��تگاه اکسیژن خانگی نیز باید در ابتدا به میزان تولید موردنیاز 
در مصارف داخلی برس��د و س��پس ب��ا تایی��د وزارت صمت امکان 
صادرات آن وجود خواهد داش��ت. صادرات دس��تگاه اکسیژن س��از 

صنعتی تا اطالع ثانوی ممنوع است.
در حوزه کیت های تش��خیص کرونا، صادرات کیت های تشخیص 
استخراجی مجاز اس��ت اما صادرات کیت تشخیص مولکولی ممنوع 
خواهد بود. کیت تش��خیص سرولوژی نیز به شرط تامین نیاز وزارت 

بهداشت بالمانع خواهد بود.
در ح��وزه ص��ادرات محل��ول و ژل های ضدعفونی نی��ز در صورت 
واردات الکل به صورت ورود موقت، مجوزهای الزم صادر خواهد شد.

براس��اس اعالم سازمان توسعه تجارت، صادرات مواد اولیه ماسک، 
لباس یکسره، موادضدعفونی کننده و ژل ممنوع است. همچنین ثبت 
سفارش ماسک سه الیه، ماسک N95، لباس یکسره و الکل تا اطالع 

ثانوی ممنوع خواهد بود.

رئی��س بنیاد ملی گندمکاران گفت بناب��ر آخرین آمار از ابتدای فصل 
برداش��ت 2 میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کش��اورزان خریداری ش��ده 

است.
عطااله هاشمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعی��ت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بناب��ر آخرین آمار از ابتدای 
فصل برداش��ت تاکنون 2 میلیون تن گندم مازاد کش��اورزان خریداری 

شده است .
او از پرداخ��ت ۷0درص��د مطالبات گندمکاران خب��ر داد و گفت: در 
ابتدای فصل برداشت و خرید تضمینی، وجوه گندم های خریداری شده 
حداکثر ۴8 ساعت پس از تحویل به حساب کشاورزان واریز می شد، اما 
در ش��رایط فعلی علی رغم گذشت دو هفته از زمان تحویل، کشاورزان 

مطالبات ش��ان را دریافت نکرده اند که اس��تمرار ای��ن روند نگران کننده 
است.

هاش��می ادامه داد: با توجه به ش��رایط مس��اعد اقلیم��ی، پیش بینی 
می شود که تولید گندم جوابگوی نیاز صنف و صنعت باشد.

به گفته این مقام مسئول، با اصالح نحوه پرداخت مطالبات پیش بینی 
می ش��ود که خرید تضمینی تا پایان فصل ب��ه 10.5 تا 11 میلیون تن 

برسد.
نرخ خرید تضمینی مورد رضایت کشاورزان است

او با بیان اینکه گندم تولیدی از 9 اس��تان در حال برداش��ت اس��ت، 
گفت: با توجه به شرایط مس��اعد اقلیمی و پراکنش بارش، تولید گندم 
نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل چند درصد رش��د خواهد داشت، اما 

هم اکنون نمی توان رقم دقیقی اعالم کرد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اش��اره به اینکه کشاورزان از قیمت 2 
ه��زار و 500 تومان��ی خرید تضمینی گندم رضای��ت دارند، اظهار کرد: 
این در حالی اس��ت که دولت به سبب کمبود منابع مالی، پرداخت وجه 
مطالب��ات گندم��کاران را با تاخیر انجام می دهد که اس��تمرار این روند 
همانند سال گذشته پای دالالن و واسطه ها را به امر خرید باز می کند.

هاش��می در پایان تصریح کرد: سال گذش��ته تحویل گندم به مراکز 
دولتی تنها از س��وی کش��اورزانی که در س��ایت ثبت نام ک��رده بودند، 
امکان پذیر بود که این امر موجب ش��د خرید گندم از س��وی واسطه ها، 
قاچاق یا صرف خوراک دام و طیور شود که انتظار می رود دولت امسال 

در تحویل گندم رویه سال گذشته را در پیش نگیرد.

صادرات کدام کاالهای بهداشتی ممنوع است؟

خرید تضمینی گندم به 2 میلیون تن رسید

 پرداخت ۷0درصد مطالبات گندمکاران

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

تشریح اقدامات سازمان ملی استاندارد در 
زمینه استانداردهای خودرو

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد از تأکید 
اس��تانداردهای جدید بر مبحث ایمنی فعال و سیس��تم های ش��به 

خودران سخن گفت.
وحید مرندی مقدم در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص 
دالی��ل وزارت صمت برای تعویق اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه 
مبنی بر اینکه این اس��تانداردها نیازمند اعم��ال تغییرات در حجم 
م��واد و قطعات هس��تند، گفت: با توجه به مصوبه آخرین نشس��ت 
ش��ورای عالی اس��تاندارد در س��ال گذش��ته که مورد تأیید وزارت 
صمت نیز بوده مقرر ش��د خودروهایی که از وضعیت ایمنی کمتری 
نس��بت به سایر خودروها برخوردارند در سال جدید از چرخه تولید 
حذف شوند و همچنین اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه طبق 
مصوب��ات مذکور و در توافق کامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در موعد مقرر انجام خواهد شد.
وی ادام��ه داد: عماًل در ارتباط با اس��تانداردهای ایمنی غیرفعال 
)اس��تانداردهایی ک��ه پس از س��انحه نقش خود را ایف��ا می کنند( 
به س��قف اقدامات ممکن رس��یده ایم و آنه��ا را اجرایی کردیم. در 
ح��ال حاضر اقدامات طب��ق توافقات و در حال اجراس��ت و وزارت 
صمت درخواس��ت جدیدی نداش��ته است. اس��تانداردهای جدید و 
اس��تانداردهای آینده بیش��تر بر مبحث ایمنی فعال تأکید می  کنند 
و به طور کلی به دنبال سیس��تم های ش��به خودران هس��تند تا در 
مواقع الزم به راننده کمک کنند. به این لحاظ سیس��تم ها و پلتفرم 
الکتریکی خودرو باید تغییرات زیادی بکند. این امر نیازمند استفاده 
از سیس��تم های هوشمند است و اگر در این راستا حرکت نکنیم به 
دلیل سرعت زیاد پیشرفت تکنولوژی در 10 سال آینده تنها تبدیل 

به مونتاژکننده صرف خواهیم شد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با اشاره 
به لزوم اجرای اس��تاندارد یورو 5 از س��وی خودروسازان بیان کرد: 
براس��اس قوانین و مقررات وضع شده در کشور از جمله قانون نحوه 
جلوگی��ری از آلودگی هوا و اخیراً قانون هوای پاک سیاس��تگذاری، 
برنامه ری��زی و اج��رای اس��تانداردهای منابع آلوده کنن��ده ثابت و 
متحرک از جمله وس��ائط نقلیه برعهده س��ازمان حفاظت از محیط 
زیست است و سازمان ملی استاندارد مقررات جداگانه ای برای وضع 

ضوابط و کنترل تولیدات خودروسازان ندارد.
مرندی مقدم تصریح کرد: خودروس��ازان وظیفه دارند براس��اس 
مصوبات دولتی نس��بت به ارتقای س��طح آالیندگی خ��ودرو اقدام 
کنند و با توجه به تعویق چندباره اجرای سطح استاندارد آالیندگی 
یورو 5 س��ازمان محیط زیست با ارائه مهلت دوباره به خودروسازان 
مخالفت نموده اس��ت و این س��ازمان نیز معتقد است خودروسازان 
بای��د با تمهی��دات مناس��ب از جمله پیش بین��ی دوره های تعویض 
کاتالیست خودرو پس از عرضه عدم تناسب احتمالی با نوع سوخت 
را جب��ران نماین��د. از طرفی وزارت نفت نیز می بایس��ت در تولید و 
عرضه سوخت مناسب با سطح یورو 5 اقدامات الزم را صورت دهد. 
بدیهی اس��ت نبود زیرس��اخت می تواند به هدررفت هزینه ها و عدم 

نیل به مقصود منجر گردد.

تک سورسی یا چند سورسی، مسئله این 
است!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کش��ور به مزایای تک سورس��ی بودن تامین قطعه اش��اره و 

مشخصه های انتخاب سورس مناسب را برشمرد.
سیامک مقتدری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو،اظهار داشت: 
خودروس��ازان در حال حاضر در بیش��تر نقاط دنیا، تعدد سورس را 

حتی المقدور تا یک سورس تقلیل می دهند.
وی با اش��اره ب��ه آثار کاهش س��ورس گف��ت: در مبحث کاهش 
س��ورس از یک طرف، موضوع مدیریت ریسک خودروساز مبنی بر 
پیامدهای ناشی از اتکا به یک قطعه ساز مطرح است و از طرف دیگر 
در تعدد س��ورس، با افزایش چند برابری س��رمایه گذاری به موازات 

میزان سورس ها در مقایسه با تک سورسی بودن مواجه هستیم .
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کشور ضمن تاکید بر کاهش بهره وری ناشی از چند سورسی 
بودن خودروسازان افزود: این در حالی است که در تیراژ باال، می توان 
ب��رای حوزه R&D، ارتقای کیفیت و تکنول��وژی برنامه ریزی کرد. 
مقتدری با بیان اینکه خودروس��ازی کشور در حال حاضر با مشکل 
تعدد س��ورس مواجه است، تصریح کرد: طی همکاری شرکت رنو با 
ایران در تولید دو محصول ساندرو و ال 90، برای تمام قطعات تنها 
از یک سورس استفاده می شد که به افزایش رضایتمندی خریداران 
در مقایس��ه با سایر خودروها منتج شد؛ بنابراین این شرکت، ادعای 

نیاز خودروسازان داخلی به تعدد سورس را نفی کرد.
وی مشخصه های یک سورس مناسب را توانمندی مالی سازنده در 
فرآیند تامین قطعه دانست و افزود: دانش فنی و توانایی پیاده سازی 
آن، کیفیت تولید، برخورداری از ظرفیت کافی برای ایفای تعهدات، 
مش��تری مداری اعم از خودروس��از به عنوان شریک تجاری و نهایتا 
مصرف کننده و سوابق قبلی قطعه ساز نیز در ارزیابی ها برای انتخاب 

سورس در نظر گرفته می شود.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کش��ور وجود ش��اخص ها را مبنایی ب��رای ارزیابی و کنترل 
عملکرد س��ازنده، روند بهبود یا کاهش کیفیت تولیدات دانس��ت و 
گفت: اگر ارزیابی ها صحیح باش��د، کاهش سورس موجب مدیریت 

هزینه و کاهش قیمت تمام شده خودرو خواهد شد.
مقتدری متذکر شد: خودروسازان خارجی درخصوص ارزیابی ها، 
فوق الع��اده دقیق و س��ختگیرانه عمل می کنند ام��ا زمانی که یک 
قطعه ساز از فیلترهای آنها عبور می کند، در ارتقای توانمندی ها نیز 
مورد مس��اعدت قرار می گیرد ک��ه در یک همکاری بلندمدت منجر 
به کاه��ش هزینه ها می گردد. صنعتگران داخلی نیز می بایس��ت از 

راهکارهای موفقیت آمیز الگوبرداری نمایند.
وی درخصوص تک سورسی بودن یا تعدد سورس در حوزه تولید 
پلتفرم ه��ای جدید، گفت: ب��رای پروژه های جدید با یک س��ورس 
کار می کنن��د اما به مح��ض افزایش تیراژ، تع��دد را در مدنظر قرار 
می دهن��د. البته تاکنون در جلس��ات برگزار ش��ده، صحبتی از تک 

سورسی به میان نیامده است.

ب��ا وج��ود ممنوعی��ت واردات خودروهای باالی 2500 سی س��ی، 
اع��الم جدید مع��اون فنی گم��رک از ای��ن حکای��ت دارد که منعی 
برای ورود موقت خودروهای س��واری باالی 2500 سی س��ی از سوی 
س��رمایه گذاران خارجی وجود ندارد و در ای��ن رابطه گمرک ضمانت 

الزم را خواهد داشت.
به گزارش ایس��نا، چندی پی��ش هیات وزیران با پیش��نهاد وزارت 
اقتص��اد مصوب کرد که س��رمایه گذاران خارجی بتوانن��د به ازای هر 
۳00 هزار دالر سرمایه گذاری در ایران تا سه دستگاه خودروی سواری 
نو را بدون ارائه  جواز عبور و پس از تشریفات گمرکی تا پنج سال ورود 
موقت کند که مدت این مجوز یکساله تعیین شد اما با مجوز گمرک و 

با رعایت استانداردها امکان تمدید تا پنج سال وجود دارد.
ام��کان ورود موقت خودروه��ای باالی 2500 سی س��ی با ضمانت 

گمرک
 تازه تری��ن اظهارات مه��رداد ارونقی - معاون فن��ی و امور گمرکی 
گم��رک ایران - در رابطه با تس��هیالت گمرک برای س��رمایه گذاران 
خارجی مبنی بر ورود سه دس��تگاه خودروی سواری برای مدت پنج 
س��ال از این حکایت دارد که ورود خودروهای باالی 2500 سی س��ی 

نیز امکان پذیر باشد.

این در حالی اس��ت که در س��ال های گذش��ته و با تغییر ضوابط و 
شرایط واردات خودرو، ورود خودروهای باالی 2500 سی سی ممنوع 
شده بود و طبق توافقات انجام شده خودروهای باالی 2500 سی سی 
ک��ه اکنون وارد ش��ده و در گم��رک وجود دارند نیز ب��ه غیر از موارد 
اس��تثنا، متروکه ش��ده و باید برای تعیین تکلیف در اختیار س��ازمان 

اموال تملیکی قرار  گیرد.
مع��اون امور گمرک��ی گمرک ایران با اش��اره به امکان  ورود س��ه 
دستگاه خودروی سواری برای مدت پنج سال از سوی سرمایه گذاران 
خارجی گفته که منعی جهت ورود موقت خودروهای س��واری باالی 
2500 سی سی به نظر نمی رسد و گمرک می تواند تضمین الزم جهت 
ورود موقت این خودروها را به صورت بیمه نامه معتبر دریافت و اجازه 

ورود موقت را صادر کند.
 ارونقی در تش��ریح تس��هیالت گمرکی در نظر گرفته ش��ده برای 
س��رمایه گذاران خارجی توضیح داد: مس��افران غیرمقی��م ایران که با 
خودروی شخصی خود وارد کش��ور می شوند، هرگاه جواز عبور مانند 
کارنه دو پاس��اژ، از کانون های جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد 
گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی در دست داشته و به گمرک 
ورودی ارائه دهند می توانند تا سه ماه، بدون الزام به تسلیم اظهارنامه 

یا تأدیه تضمینی به گمرک، از وس��یله نقلیه خود در کش��ور استفاده 
کنند یا در  این مدت چندین بار با وس��یله خود از راه های مجاز وارد 
و خارج ش��وند؛ البته گمرک ایران می تواند به درخواست متقاضی در 
صورت داش��تن عذر موجه مدت اس��تفاده از وس��یله نقلیه در داخل 

کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز تمدید کند.
به گفته وی، استفاده از این مزایا منوط به این است که مجوز برای 
ورود وس��یله نقلیه به ایران دارای اعتبار باشد. همچنین مندرجات در 
جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد و در هیچ یک 
از قسمت های مختلف جواز آثار قلم خوردگی وجود نداشته باشد، مگر 
اینکه کان��ون صادرکننده جواز، اصالحی را که به عمل آمده با مهر و 
امضای خود گواهی کرده باشد. باید توجه داشت ایرانیان مقیم خارج 
از کش��ور به ش��رطی می توانند از مقررات این ماده استفاده کنند که 
قبل از ورود به ایران حداقل س��ه ماه متوالی در خارج اقامت داش��ته 

باشند.
مع��اون ام��ور گمرکی گمرک ای��ران گفت: ش��یوه نامه اجرایی این 
تصویب نام��ه، به زودی پس از برگزاری جلس��ه مش��ترکی فی مابین 
گمرک و س��ازمان سرمایه گذاری و تأیید مراجع ذی صالح جمع بندی 

و جهت اقدام الزم به گمرکات اجرایی کشور ابالغ خواهد شد.

احتمال لغو ممنوعیت ورود خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی برای سرمایه گذاران

هدف دولت این اس��ت که از طریق فریز کردن قیمت ها به نوعی از 
مردم دلبری کند و به وقت باال رفتن قیمت ها در کف بازار بگوید این 

ربطی به من ندارد.
ب��ه گزارش راهب��رد معاصر؛ ما در تنگنایی ق��رار داریم و این تنگنا 

ناش��ی از انحصار در شبکه توزیع است. چون تنها منبع تامین خودرو 
در بازار دو ش��رکت س��ایپا و ایران خودرو هس��تند و بخش خصوصی 
عمال به دلیل تحریم ها امکان تولید ندارد به دلیل مش��کالت تحریمی 
این دو خودروس��از بزرگ کشور بخشی از سبد تولید خود را از دست 
داده ان��د و خودروهایی را تولید می کنند که بیش��تر به ش��بکه تامین 
قطعات داخل وابس��ته است. این مسائل بیانگر این است که در بخش 
تولید و توزیع در مضیقه هس��تیم. آمارهای ما در س��ال 1۳9۶ نشان 
می ده��د ما بالغ بر 1۴00000 خودرو ش��ماره کرده و به بازار تحویل 
داده ایم در حالی که در سال های 9۷ و 98 حول و هوش 800 تا 900 
هزار خودرو تولید کرده ایم.  ریش��ه التهاب بازار خودرو در این اس��ت 
که تولید ما به میزان نیاز بازار نبود. این عارضه اصلی است و در کنار 
آن اتفاقات دیگری نیز رخ داده اس��ت. وقتی نمی توانیم براساس نیاز 
ب��ازار خ��ودرو تحویل بدهیم از یک ط��رف و از طرفی دیگر ثابت نگه 
داشتن قیمت خودرو سوداگری جذابی برای دالالن ایجاد کرده است. 
اینکه تالش کنیم و خودرو را به قیمت فریز شده کارخانه بخریم و در 
کف بازار به قیمت تورم خورده به فروش برسانیم. این بازار جذاب راه 
خود را پیدا می کند و ادامه می دهد. س��اختار داللی اینچنین است و 
حتی می تواند درون ش��رکت های خودروساز شکل بگیرد و اصطالحا 
خودرو از در پش��تی وارد بازار ش��ود. یک راه این اس��ت چون مسیر 
درست و طبیعی مسدود شده و شرکت برای استفاده از راه های گریز 
از در پشتی استفاده می کند. من و شما خود می توانیم دالل بشویم و 
خودروها را با قیمت کارخانه به دس��ت بیاوریم. این آشفته بازار ناشی 
از فعل و انفعال در بازار خودرو اس��ت. آنقدر که حیات این دو شرکت 
برای دولت اهمیت دارد سودآوری آنها مهم نیست و دولت می خواهد 
این دو ش��رکت حیات داشته باشند و آب باریکه تولید خودرو به بازار 
قطع نشود.   این کار می تواند برکات دیگری برای دولت داشته باشد 
بنابراین در چنین شرایطی دولت قصد دارد قیمت ها را فریز شده نگه 
دارد و مردم را از این طریق راضی کند ولی از مس��ئله ای غفلت کرده 
اس��ت چون هر چقدر از مکانیزم طبیعی بازار فاصله بگیریم و انحصار 
ایجاد کنیم یعنی قوانین متعدد داش��ته باشیم مسیر برای رسیدن به 
هدف سخت تر می شود. ولی سیل روزنه و سوراخ خود را پیدا می کند 
الیه های بیش��تر محدودی��ت فضا را برای ایجاد ران��ت فراهم می کند 
و آس��یب سیل مهیبی که پش��ت س��د الیه های مختلف ایجاد شده 
سهمگین تر اس��ت. قرعه کشی مکانیزمی رقابتی و اقتصادی و طبیعی 
نیس��ت پ��س می ت��وان آن را دور زد. هر چیزی در ب��ازار غیرطبیعی 
باش��د قابلیت دور زدن آن افزایش پیدا می کند و هزینه دور زدن آن 
افزوده می ش��ود ضمن اینکه امضاهای طالیی آن بیشتر می شود و در 
این مس��یر آدم هایی به وجود می آیند که تایید و امضای آنها می تواند 

محدودیت را دور بزند.

رفتار دوگانه دولت نسبت به بازار خودرو
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کسب و کارامـروز8

صبح روز گذشته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
وارد استان خراسان جنوبی شد تا گسترش زیست بوم فناوری و نوآوری 
در این استان حرکت پرشتابی را تجربه کند. بازدید از طرح های فناورانه 

و افتتاح چندی��ن مرکز نوآوری از برنامه های 
این س��فر یک روزه اس��ت. مع��اون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با استقبال استاندار 
و جمعی از مس��ئوالن اس��تان وارد بیرجند 
ش��د. ش��تاب دادن به حرکت ه��ای فناورانه 
فعاالن زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در این 
س��فر دنبال می شود. در همین راستا ستاری 
در نخس��تین بخش از س��فر خود به دانشگاه 
بیرجند می رود و از نزدیک با فعالیت فناوران 
و محققان این مرکز آشنا می شود. همچنین 
در این سفر فاز نخست مرکز نوآوری دانشگاه 
صنعت��ی بیرجند افتت��اح می ش��ود. قرارداد 
راه ان��دازی این مرکز اردیبهش��ت ماه س��ال 

گذش��ته با حمایت معاونت علمی و فناوری امضا شد و امروز با پایان کار 
تجهی��ز این مرکز فعالیت خود را آغاز می کند. فاز نخس��ت این مرکز در 
فضای ۶00 متر مربع با اس��تقرار 15 ش��رکت دانش بنیان و استارت آپی 

راه اندازی می شود. از ویژگی های این مرکز استقرار آن در فضای آموزشی 
و پیوس��تگی اش با دانش��گاه اس��ت. پس ارتب��اط و تعامل دانش��جویان 
و اس��اتید با کس��ب و کارها رونق می گیرد و به نوعی حرکت به س��وی 
دانشگاه های نسل س��ومی و نوآور را شتاب 
می دهد. افتتاح ساختمان جدید مرکز رشد 
واحدهای فناور در شهرستان فردوس اتفاق 
دیگری اس��ت که در این سفر می افتد تا از 
ظرفیت نیروی انس��انی بهره مناسبی برده 
ش��ود. این مرکز ب��ا حمایت ه��ای معاونت 
علمی و فناوری تجهیز ش��ده است و بیش 
از ۳0 شرکت دانش بنیان و هسته فناور در 
آن می توانند مستقر شوند. ستاری از طریق 
ویدئوکنفرانس این مرکز را افتتاح می کند. 
همچنین در این س��فر ای��ن بهره برداری از 
س��اختمان جدید مرکز ن��وآوری طبس نیز 
انجام می ش��ود و با اس��تقرار چند ش��رکت 
فن��اور این مرکز فعالیت خود را آغاز می کند تا در گام های بعدی تجهیز 
کامل آن انجام ش��ود. این افتتاح نیز به صورت ویدئو کنفرانس توس��ط 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری انجام می شود.

یکی از ضروریات توس��عه خدمات علمی و فناورانه در دنیا، افزایش 
تعامالت بین المللی اس��ت؛ تعامالتی در قالب رصد و پایش به روزترین 
دس��تاوردها و به کارگیری آنها در ارائه خدمات. خدمات آزمایشگاهی 

هم که یک��ی از تحول پذیرترین علوم  روز 
دنیا است از این قاعده مستثنی نیست.

ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد 
اولویت ه��ای  از  یک��ی  نخب��گان،  مل��ی 
علم��ی  معاون��ت  آزمایش��گاهی  ش��بکه 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری ارتق��ای 
بهره گیری  ب��ا  آزمایش��گاهی  تحقیق��ات 
اس��ت.  بین الملل��ی  توانمندی ه��ای  از 
بهره من��دی از توانمندی ه��ا و خدم��ات 
آزمایش��گاهی دیگر کش��ورها ب��ه منظور 
ارتق��ای تحقیقات و پژوهش های کش��ور، 
یکی از محورهای همکاری های بین المللی 
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

معاون��ت علمی اس��ت.« رضا اس��دی فرد مدیر ش��بکه آزمایش��گاهی 
فناوری ه��ای راهب��ردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 
بی��ان این مطلب، گفت: امس��ال تالش می کنیم تعام��الت بین المللی 

شبکه را افزایش دهیم.
به گفته وی، یکی از این اولویت های شبکه آزمایشگاهی فناوری های 
راهب��ردی معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، اس��تفاده از 
ظرفیت های تحقیقاتی و پژوهشی دیگر 
کشورها برای ارتقای سطح ارائه خدمات 

آزمایشگاهی به جامعه است.
البت��ه این کار ب��ه صورت دو س��ویه 
اجرایی می ش��ود ب��ه این معن��ا که هم 
دسترسی به خدمات آزمایشگاهی ایران 
برای دیگر کش��ورها تس��هیل می شود و 
ه��م از تحقیقات بین المللی برای ارتقای 
خدمات آزمایش��گاهی داخل کشور بهره 

گرفته خواهد شد.
اس��دی فرد ادامه داد: برخی کش��ورها 
به ویژه کش��ورهای پیش��رفته و صاحب 
پیش��رفته  تجهی��زات  دارای  صنع��ت 
آزمایش��گاهی هس��تند و تالش می کنیم در بس��تر افزای��ش تعامل و 
همکاری های آزمایش��گاهی با این کشورها، موارد ضعف کشور در این 

حوزه را برطرف کنیم.

تحقیقات آزمایشگاهی با بهره گیری از توانمندی های بین المللی ارتقا می یابد3 مرکز نوآوری و رشد در خراسان جنوبی افتتاح  می شود

نشس��تی با عنوان »برنامه ملی توس��عه علوم و فناوری های 
سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی« برگزار شد.

  علی اکبر حق  دوس��ت، معاون آموزش��ی وزارت بهداش��ت، 
اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، امیرعلی حمیدیه 
دبیر ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی 
و جمعی از مسئوالن و فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری در 

آن حضور داشتند.
ایجاد و ارتقای زیرساخت های الزم برای توسعه و خودکفایی 
و کسب مرجعیت علمی و فناوری در این حوزه، فرهنگ سازی 
و اطالع رس��انی ب��رای بهره من��دی صحی��ح جامع��ه علمی از 
دس��تاوردها و پیش��رفت های آن و تثبیت ساختار مراکز جامع 
سلول های بنیادی و پزش��کی بازساختی از اهداف این نشست 

بود.
 در این نشس��ت اس��ماعیل قادری فر، رئیس مرکز توس��عه 
فناوری ه��ای راهب��ردی معاونت علمی با اش��اره ب��ه همراهی 
مجموع��ه وزارت بهداش��ت برای ایجاد تس��هیلگری در فضای 
ن��وآوری گفت: فعالیت های فناورانه در کش��ور با ش��کل گیری 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری وارد فضای جدیدی ش��ده است. 
معاونت علمی ضمن توجه به امر پژوهش و تحقیقات، رس��الت 
خود را توسعه ش��رکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و کسب 
و کارها قرار داده اس��ت. علمی که در مراکز تولید می شود باید 

به کسب و کار تبدیل شود و این نگاه تازه، ایجاد شده است.
  قادری ف��ر ادام��ه داد: ب��ا این ن��گاه در ح��وزه نوینی مانند 
س��لول های بنیادی و پزشکی بازساختی شاهد رشد شکلگیری 
ش��رکت های دانش بنیان هس��تیم و در کمتر از 8 س��ال تعداد 
ش��رکت های دانش بنیان در این حوزه به 1۴0 رس��یده است و 
وارد فضای کسب و کار ش��دند. این شرکت های دانش بنیان با 
رویکرد توس��عه کارآزمایی بالینی در ح��ال ورود به حوزه های 
تخصصی تولید محصوالت فناورانه هس��تند. همه این اقدامات 
عزم و همت فعاالن زیس��ت بوم نوآوری و فناوری در این حوزه 

را نشان می دهد.
 وی همچنین بیان کرد: معاونت علمی و فناوری نیز براساس 
رس��الت ذاتی خود از توسعه کس��ب و کارها و بازارسازی برای 

این حوزه حمایت می کند.
4 کالنشهر به مراکز جامع سلول های بنیادی مجهز 

شدند
قادری ف��ر درباره مراکز جامع س��لول های بنی��ادی نیز بیان 
ک��رد: ایجاد ای��ن مرکز با هدف ایجاد زیرس��اخت های الزم در 
اس��تان های گوناگون کشور شکل گرفت. در گام نخست نیز در 
چهار کالنش��هر ش��یراز، تهران، کرمان و تبریز مراکز راه اندازی 
ش��دند که م��دل موفقی اس��ت. در حال حاضر نی��ز در تالش 
هس��تیم در همین دوره مدیریتی سرنوش��ت مراکز راه اندازی 
ش��ده را مش��خص کنیم. البت��ه در اس��تان های دیگری چون 
خراس��ان رضوی نیز این مراکز در حال راه اندازی اس��ت. پس 
ظرفیت های موجود در اس��تان های دیگ��ر را باید هم افزا کنیم 

و با نگاهی ش��بکه ای این زیرساخت ها را به خدمت درآوریم تا 
جریان توسعه دانشی وارد بحث درمان شود.

رئی��س مرکز توس��عه فناوری های راهب��ردی معاونت علمی 
همچنین افزود: ایران در حوزه س��لول های بنیادی و پزش��کی 
بازس��اختی پیش��رفت های خوبی را تجربه کرده است و فعاالن 
این زیست بوم با دس��تاوردهای خود تحول را برای این بخش 
به همراه داش��ته اند. این اقدامات ایران را در میان کش��ورهای 
همس��ایه سرآمد کرده اس��ت. در سفری که س��ال گذشته به 
ترکیه داش��تیم به خوبی تفاوت مان در این حوزه مشخص بود 

که خود نشان از شتاب حرکت علمی کشور دارد.
140 شرکت دانش بنیان در زیست بوم فناوری 

سلول های بنیادی نقش آفرینی می کنند
امیرعلی حمیدیه، دبیر س��تاد توسعه فناوری های سلول های 
بنیادی معاونت علمی نیز با اش��اره ب��ه ایجاد نگاهی جدید در 
این حوزه گفت: در س��ال های گذش��ته فعالیت ها در این حوزه 
محدود به تولید مقاالت علمی بود که با سیاس��ت های معاونت 
علم��ی همخوانی نداش��ت. این تغییر نگاه و حرکت به س��وی 
فعالیت های فناورانه محور در ابتدا سخت بود، اما انجام شد آن 
هم با موفقیت؛ به گونه ای که امروز 1۴0 ش��رکت دانش بنیان 
با تولید محصوالت فناورانه خود پیشرفت را برای این حوزه به 

ارمغان آورده اند.
 حمیدیه در ادامه افزود: امروز همکاری های بین المللی کشور 
و جذب ایرانیان مقیم خارج از کش��ور نیز در این سال ها رشد 
قابل مالحظه ای داشته است. قبل از شکلگیری این تغییرات و 
پنج س��ال پیش رتبه علمی ایران در این حوزه ۳1 بود و االن 
در جایگاه س��یزدهم ایستاده ایم و توانسته ایم کشورهایی مانند 
ترکیه و رژیم صهیونیس��تی را پش��ت س��ر بگذاریم. همچنین 
آیین نامه ه��ای مربوط ب��ا س��لول درمانی، ژن درمانی در حال 

آماده سازی است.
ب��ه گفته وی، اکنون محصوالتی در این ح��وزه تولید و وارد 
ح��وزه درمان ش��ده اند. در حال حاضر پنج محص��ول درمانی 
س��لول های بنیادی و پزش��کی بازساختی در کش��ور استفاده 

می شود.
همچنی��ن علی اکب��ر حق  دوس��ت، معاون آموزش��ی وزارت 
بهداشت ضمن تاکید بر ضرورت رسیدن کشورمان به مرجعیت 
علم��ی در عرصه ه��ای مختلف علم��ی و فناوری، به تش��ریح 
پیش نیازه��ای این ضرورت و مراحل گذار آن پرداخت و اظهار 
کرد: رس��یدن به مرجعیت علمی مسیری دش��وار و پرزحمت 
اس��ت بنابراین طراحی و ایجاد ساختارهای الزم در این راستا 

امری ضروری به شمار می رود.
معاون آموزش��ی وزارت بهداش��ت همچنین گفت: با طراحی 
و راه ان��دازی مراک��ز مهارت آم��وزی در س��طح دانش��گاه های 
کش��ور، زیرساخت بسیار ارزش��مندی را برای آموزش و تداوم 
مهارت آموزی پزش��کان در راس��تای توس��عه خدم��ات بالینی 
س��لول های بنیادی و پزشکی بازساختی ایجاد کرده است. این 

مرکز آمادگی دارد، مراکز جامع را مورد حمایت قرار دهد.

بدون تردید اگـر بخواهیم جنجالی ترین رئیس جمهور تاریـخ آمریکا را نام ببریم، آقای 
ترامپ گزینه شایسـته ای خواهد بود. درواقع بسـیاری از افراد در سراسر جهان نسبت به 
تصمیمات وی، متعجب بوده و مردم آمریکا نیز اقدامات وی در زمینه جلوگیری از گسترش 
ویروس کرونا را ناکافی عنوان کرده-اند. به همین خاطر نیز هم اکنون این کشور با بیشترین 
میزان مبتال به ویروس کرونا مواجه است. وی در جدیدترین توییت های خود، به موضوعی 

بحث برانگیز پرداخته و اعالم کرده اسـت که در جریان انتخابات 2016 تقلب صورت گرفته 
اسـت که توییتر براسـاس قابلیت جدید خود، بر روی این پیام برچسب راستی آزمایی زده 
اسـت که باعث ناراحتی شـدید رئیس جمهور فعلی آمریکا شـده و اعالم کرده اسـت که 
در صـورت ادامه پیداکردن این اتفاق، حتی ممکن اسـت اقدام بـه محدودکردن اقدامات 
شبکه های اجتماعی و یا قطع فعالیت توییتر نماید. همین امر نیز باعث  شده است تا دولت 
آلمان به جک دورسـی پیشـنهاد  کند که دفتر خود را به این کشـور منتقل نماید. درواقع 
بـا توجه به این امر که توییتر یک شـبکه اجتماعی بسـیار پرطرفدار در جهان محسـوب 
می شود، بدون شک چنین انتقالی به ضرر آمریکا خواهد بود. در این رابطه مارک زاکربرگ 

برنامه ای ملی برای توسعه علوم و فناوری 

 4 کالنشهر به مراکز جامع سلول های بنیادی مجهز شدند

انتقاد مارک زاکربرگ از توییتر

دریچــه

دومین فراخوان طرح های پژوهشی حوزه ترویج و مردمی سازی علوم توسط 
صن��دوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی منتش��ر ش��د تا با 
حمایت از طرح های پژوهش��ی این حوزه شاهد رونق فعالیت های فناورانه آن 
باش��یم. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، »علم برای عموم 
جامعه« شعار این فراخوان است. صندوق با انتشار این فراخوان در نظر دارد تا 
بسترهای الزم برای ترویج و فرهنگ سازی علم در کشور را برای پژوهشگران و 
مردم فراهم کند. براساس آن پژوهشگران تا 10 تیرماه برای ارسال طرح های 
خود به این فراخوان مهلت دارند. پژوهش��گران با مراجعه به س��امانه مدیریت 
پژوه��ش )کایپر( می توانن��د در بخش فراخوان »مطالع��ات، پژوهش و تولید 

محتوای حوزه ترویج علم« بارگذاری طرح خود را انجام دهند. 

علم برای عموم جامعه؛ پژوهشگران 
برای مردمی سازی علم دعوت شدند

به قلم: مایک ایزاک  خبرنگار
مترجم: امیر آل علی

سه شنبه
13 خرداد 1399

شماره 1554
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در قالب یک طرح کلی ملی فناوری و توس��ط یکی از ش��رکت های دانش بنیان 
مس��تقر در ارومیه؛ میزان مصرف آب در تولید گن��دم کاهش یافت. در این طرح، 
گندم های مقاوم به خش��کی و کم آبی تولید شدند که نقش تاثیرگذاری در کاهش 

مصرف آب کش��اورزی دارند. ش��رکت دانش بنیان 
پیشگامان آذر زر کشت ایرانیان مستقر در پارک علم 
و فناوری استان اردبیل، گندم های مقاوم به کم آبي 
با بهره وري باال را تولید کرده است. محصوالت این 
ش��رکت، به��ره وري آب و پتانس��یل عملکرد گندم 
نس��بت به زراعت هاي آبي و دیم اقلیم هاي س��رد و 
معتدل رو به سرد کشور را باال می برد. این گندم ها 
نسبت به بیماري هاي عمده مانند بیماري زنگ زرد 
مقاوم می شوند و کیفیت آنها برای تولید نان بسیار 
باال اس��ت. به گفته س��یروس محف��وظ، مدیرعامل 
این شرکت دانش بنیان، فعالیت اصلی این شرکت، 
اجرای پژوهش های تقاضامحور در زمینه های به نژاد 
و به زراعی است و طرح های کالن ملی اصالح ارقام 

گندم مناسب ش��رایط کم آبیاری اراضی آبریز حوضه دریاچه ارومیه و ارقام گندم 
متحمل به تنش خشکی در اراضی دیم را اجرا می کند.

با اجرای این طرح کالن ملی پیش بینی می ش��ود ارقام گندم نان با خصوصیات 

متف��اوت از نظ��ر میزان عملک��رد، مقاومت به زنگ ها، کیفیت ب��اال در تولید نان و 
خصوصیات زراعی مطلوب برای شرایط کم آبیاری معرفی شوند که نسبت به ارقام 

متداول، منجر به صرفه جویی در نوبت آبیاری شوند.
وی با اشاره به اینکه تولیدات شرکت در مراحل 
اولی��ه تکثیر بذر هس��تند، می گوید: اگر کش��ت 
محصوالت م��ان توس��عه یابد، به دلی��ل باالبودن 
پتانس��یل عملک��رد و پای��داري تولی��د، مي تواند 
افزای��ش تولید ای��ن محصوالت را در پی داش��ته 
باش��د. در نتیجه میزان واردات گندم به کشور در 
حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت و این یعنی 

صرفه جویی ارزی برای کشور.
ب��ه عن��وان مث��ال گن��دم رق��م آذران حدود 
25درصد برتري نس��بت به ارق��ام گندم رایج در 
اراض��ي دیم غ��رب کش��ور دارد. این ن��وع گندم 
قابلی��ت افزایش دیم تا ح��دود یک میلیون تن را 
دارد. همچنین برخی دیگر از ارقام گندم تولیدي 
ش��رکت که مراحل نهایي پژوهش هاي خ��ود را مي گذرانند ضمن صرفه جویي در 
مصرف آب مي توانند به طور متوس��ط 15درصد تولید در زراعت آبي اقلیم س��رد 

کشور را افزایش دهند.

قدمت کاربرد و برنامه ریزی برای سیستم های حمل ونقل هوشمند 
در دنیا )ITS( به اوایل دهه 90 میالدی می رس��د؛ طرحی که رفاه 
اجتماعی و ارائه خدمات مناس��ب ش��هروندی را هدف گرفته است، 

ام��ا تحق��ق حمل ونق��ل هوش��مند بدون 
تامین زیرس��اخت های آن میس��ر نیست؛ 
زیرس��اخت هایی از جن��س فناوری ه��ای 
ارتباط��ات و اطالعات. در ای��ران هم قرار 
اس��ت این کار با ایجاد »مرک��ز داده ملی 

حمل ونقل هوشمند« محقق شود.
تالش��ی ک��ه در تعامل س��تاد توس��عه 
فناوری های فضایی و حمل ونقل هوشمند 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
به نتیجه خواهد رسید. اقدامات اولیه این 
کار در س��ال گذش��ته صورت گرفته است 
و امس��ال ایجاد مرکز داده ملی حمل ونقل 

هوشمند در کشور کلید خواهد خورد.
در واقع دیتا س��نترها با در اختیار داش��تن اتصاالت پرس��رعت به 
اینترنت و سرورهای قوی و متعدد، امکان راه اندازی سرورهای وب را 

برای عموم مردم و همچنین ش��رکت ها و سازمان ها ممکن ساختند. 
دیتا س��نتر به مجموع��ه ای از س��رویس دهنده ها، زیرس��اخت های 
ارتباطی، امنیتی و تجهیزات الکترونیکی گفته می شود که برای ارائه، 
نگهداری و پش��تیبانی از س��رویس های 
اینتران��ت،  )اینترن��ت،  ش��بکه  تح��ت 

اکسترانت( به کار گرفته می شوند.
ایج��اد چنی��ن مرکزی برای داش��تن 
سیس��تم حمل ونقل هوش��مند در کشور 
ی��ک ض��رورت اس��ت و س��تاد توس��عه 
حمل ونق��ل  و  فضای��ی  فناوری ه��ای 
هوشمند معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ب��ا درک این ضرورت به دنبال 
تحقق آن با کم��ک بازیگران این عرصه 

است.
ای��ن موضوع به عن��وان یکی از اهداف 
مهم و اولویت دار س��تاد در س��ال جاری 
پیگیری خواهد ش��د و امس��ال ش��اهد راه اندازی دیتاس��نتر ملی از 
داده های کالن )big data( حمل و نقل هوشمند در کشور خواهیم 

بود.

مرکز داده ملی حمل ونقل هوشمند در کشور راه اندازی می شودگندم های مقاوم به خشکی مصرف آب کشاورزی را کاهش می دهد

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بازدید از مراکز رش��د و 
ش��تابدهی دانشگاهی در بیرجند، اقتصاد مبتنی بر تفکر دانش بنیان را 
معقول ترین و به صرفه ترین مسیر برای برون رفت از مشکالت اقتصادی 
و موانع پیش روی تولید در کش��ور خواند. در این بازدید مرکز نوآوری 

دانشگاه صنعتی بیرجند افتتاح شد.
 به گ��زارش پایگاه اطالع  رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، افتتاح مرکز 
نوآوری دانش��گاه صنعتی بیرجند از جمله برنامه های اصلی در س��فر 
یک روزه س��ورنا س��تاری به خراس��ان جنوبی بود. این مرکز پذیرای 
15 ش��رکت دانش بنیان و استارت آپ در فاز نخست می شود. در ادامه 
س��فر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از مراکز رشد و نوآوری 
دانش��گاه های بیرجند، آزاد اسالمی، علوم پزش��کی و صنعتی بیرجند 

بازدید کرد.
مراکز رش��د دانشگاهی در خراس��ان جنوبی در زمینه های مختلفی 
همچون محیط زیس��ت، سالمت، رباتیک، الکترونیک، کاالی فرهنگی، 
گردشگری، مدیریت  پس��ماند فعالیت دارند و پذیرای استارت آپ های 

بومی استان هستند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه س��فر همچنین  از 
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند و گروه های مستقر در آن نیز 

بازدید کرد.
مرکز رش��د دانشگاه آزاد بیرجند با هدف کمک به اقتصاد استان در 
زمینی به مساحت 500 مترمربع در سال 9۷ راه اندازی شد و در حال 
حاضر هش��ت واحد فناور فعال در این مرکز مس��تقر است. بارورسازی 
ابرها، زیس��ت فن��اور، نانو افزودنی های بت��ن، بیومکانیک و محصوالت 
استراتژیک از زمینه های فعالیتی واحدهای حاضر در این مرکز است.

مرکز رش��د و شرکت های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
مقصد دیگر س��تاری و هیات همراه برای بازدید بود و رئیس و معاونان 
دانشگاه علوم پزشکی توضیحات الزم را درخصوص فعالیت های علمی 

و تحقیقاتی این دانشگاه ارائه کردند.
مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال 92 راه اندازی شد و در 
حال حاضر شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه های تهیه کیت های 
تشخیصی، تعیین جنسیت جنین، قرص زعفران و آنتی آلرژی و آنتی 

اکسیدان در این مرکز مستقر است.
بازدید از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری، افتتاح صندوق 
پژوهش و فناوری اس��تان، مرکز نوآوری ف��ردوس و طبس به صورت 

ویدئوکنفران��س و ش��رکت در نشس��ت اقتصاد دانش بنی��ان و جهش 
تولید از دیگر برنامه های س��فر یک روزه معاون علمی و فناوری رئیس 

جمهوری به خراسان جنوبی است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این بازدید و در گفت وگو 
با اصحاب رس��انه و فعاالن فناور و مس��ئوالن اس��تانی ضمن اشاره به 
عبور تعداد شرکت های دانش بنیان از 5000 عدد، اظهار کرد: خراسان 
جنوبی، استانی با اقتصادی متکی بر توانایی های محلی و درون زا است، 
که ظرفیت قابل توجهی برای میزبانی از اجزای زیست بوم دانش بنیان 

در کشور دارد.
پتانسیل محلی باالی استان خراسان جنوبی

وی گفت: این استان از ظرفیت کارآفرینی قابل توجهی برخوردار است و 
از نظر شاخص هایی مانند تعداد جمعیت تحصیلکرده و دانشگاهی و گردش 
مالی مشاغل محلی،  در شرایط خوبی قرار دارد. در این بازدید شرکت های 
دانش بنیان و فناور استان محصوالت و نمونه کارهای ارزشمندی را عرضه 
کردند که نشانگر  توانایی و پتانسیل قابل توجه استان است. این سفر در 
راستای ارتقای زیست بوم  اقتصاد دانش بنیان استان و توسعه همکاری با 

مسئولین استانی برنامه ریزی شده است. 
ستاری ضمن اشاره به نقش کلیدی دانشگاه های استانی، بیان کرد: 
اولویت دانشگاه در خراسان جنوبی باید حل مشکالت استان باشد، در 
موضوع شیوع کرونا آنچه که به ما کمک کرد تا آسیب های این بحران 
را مهار کنیم، ورود شرکت های دانش بنیانی بود که از همین دانشگاه ها 
س��ر برآورده بودند. اقتص��اد دانش بنیان معقول تری��ن و به صرفه ترین  
مسیر برون رفت از برخی انسدادهای اقتصادی و رفع موانع تولید است. 
این استان نیز در حال حاضر در زمینه زیرساخت ها با برخی مشکالت 
مواجه اس��ت و ایجاد تحول اساسی در توس��عه زیرساخت ها می تواند 
موجب جهش قابل توجه در تولید و رش��د محص��والت دانش بنیان و 

فناور در استان شود.
وی افزود:  البته در این چند س��ال این اس��تان رش��د قابل توجهی 
داشته است. پارک علم و فناوری استان با چند سال قبل قابل مقایسه 
نیس��ت. ش��رکت های دانش بنیان و فناور اس��تان نیز به لحاظ کمی و 
کیفی رش��د خوبی را تجرب��ه کرده اند. با این همه این میزان رش��د با 
اهداف در نظر گرفته ش��ده توسط معاونت علمی و فناوری فاصله دارد 
و برای رسیدن به این اهداف، یک نقشه راه منسجم تعریف شده است 

که به تدریج محقق خواهد شد.

کارگاه آموزش��ی چیس��تی پژوه��ش و نگارش گ��زارش علمی و 
مقاالت پژوهشی، به همت بنیاد نخبگان استان فارس برگزار شد.

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی نخب��گان، در ادامه 
برگزاری کارگاه های توانمندسازی مجازی، کارگاه آموزشی چیستی 
پژوهش و نگارش گزارش علمی و مقاالت پژوهش��ی به همت بنیاد 

نخبگان فارس و همکاری دانشگاه های شیراز و تبریز برگزار شد.
در این برنامه که با حضور مس��تعدان برتر سراس��ر کش��ور برگزار 
شد، حس��ین میهمی؛ دانشجوی نمونه کشوری و برنده جایزه البرز 

به ارائ��ه مطالب درخصوص انواع پژوهش، روش های پژوهش، چاپ 
و گس��ترش پژوهش، بانک های اطالعات��ی و مقاالت کّمی، کیفی و 

تلفیقی پرداخت.
این کارگاه اولین س��ری از سلس��له کارگاه های ن��گارش و چاپ 

مقاالت علمی است که در دو بخش دیگر ادامه خواهد یافت.
الزم به ذکر اس��ت، به ش��رکت کنندگان در این س��ری کارگاه ها، 
گواهینامه معتبر از س��وی مدیریت فرهنگی دانش��گاه ش��یراز اعطا 

می شود.

کارگاه آموزشی چیستی پژوهش و نگارش گزارش علمی برگزار شد بحث برانگیز پرداخته و اعالم کرده اسـت که در جریان انتخابات 2016 تقلب صورت گرفته 
اسـت که توییتر براسـاس قابلیت جدید خود، بر روی این پیام برچسب راستی آزمایی زده 
اسـت که باعث ناراحتی شـدید رئیس جمهور فعلی آمریکا شـده و اعالم کرده اسـت که 
در صـورت ادامه پیداکردن این اتفاق، حتی ممکن اسـت اقدام بـه محدودکردن اقدامات 
شبکه های اجتماعی و یا قطع فعالیت توییتر نماید. همین امر نیز باعث  شده است تا دولت 
آلمان به جک دورسـی پیشـنهاد  کند که دفتر خود را به این کشـور منتقل نماید. درواقع 
بـا توجه به این امر که توییتر یک شـبکه اجتماعی بسـیار پرطرفدار در جهان محسـوب 
می شود، بدون شک چنین انتقالی به ضرر آمریکا خواهد بود. در این رابطه مارک زاکربرگ 

نیز در حمایت از آقای ترامپ سیاسـت های جک دورسی در توییتر را غیرحرفه ای دانسته 
و اعالم کرده اسـت که در شـبکه های اجتماعی باید امکان آزادی بیان وجود داشته باشد. 
در این رابطه اگر افراد نتوانند نظر واقعی خود را اعالم کنند، عواقب بسـیار بدی در انتظار 
آینـده ایـن عرصه خواهد بود، با این حال وی در رابطه با تصمیم ترامپ نیز واکنش نشـان 
داده و اعالم کرده اسـت که سانسـور کردن و اعالم محدودیت برای شبکه های اجتماعی، 
ابدا راهکار درسـتی نخواهد بود. حال باید دید که با توجه به شـرایط پیش آمده، در آینده 

شاهد چه اتفاقاتی خواهیم بود. 
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در سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به خراسان جنوبی

مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی بیرجند افتتاح شد

انتقاد مارک زاکربرگ از توییتر

یادداشـت

تمیزی نمای س��اختمان س��هم بس��زایی در زیبایی ش��هرها دارد. هر روزه 
مدیران ش��هری در سراس��ر جهان قوانین جدیدی وضع می کنند که مالکان 
س��اختمان ها را مکلف می س��ازد تا برای حفاظت و زیباسازی ساختمان های 
تح��ت تملک خود اقدام کنند.  ش��رکت های دانش بنی��ان ایرانی برای کمک 
ب��ه بهبود فضای بصری ش��هرها و افزای��ش زیبایی  و نمایی س��اختمان ها با 
کم��ک س��اختارهای نانو پایه به کم��ک معماری آمده اند. محم��د محققیان، 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان کوپل شیمی سپاهان در این باره گفت: مالکان 
س��اختمان ها به ویژه برج های بزرگ با چالش��ی به نام تمیزی و زیبایی نمای 

ساختمان رو به رو هستند.

نانوفناوری به کمک زیبایی شهری و 
معماری می آید



صنعت بازاریابی در طول س��ال های اخیر دس��تخوش تحوالت بسیار 
زیادی ش��ده اس��ت. یک��ی از ترندهای ج��ذاب در ط��ول دو دهه اخیر 
برای برندها و بازاریاب ها همکاری با اینفلوئنس��رها بوده است. براساس 
گزارش ما در موسس��ه AdWeek با توجه به توسعه روزافزون پلتفرم 
تی��ک توک تا س��ال 2022 ارزش کل��ی صنعت بازاریاب��ی با همکاری 
اینفلوئنسرها به بیش از 15 میلیارد دالر خواهد رسید. بدون تردید این 
ارزش حوزه خاصی از بازاریابی برای برندها معنای بسیار زیادی خواهد 
داش��ت. افزایش همکاری با اینفلوئنسرها از سوی برندهای مختلف گواه 

معتبری در این حوزه است. 
اگرچه صنعت بازاریابی و حضور اینفلوئنس��رها در کنار برندها توسعه 
بسیار زیادی پیدا کرده است، اما هنوز هم مسیر بسیار زیادی برای طی 
کردن باقی مانده اس��ت و ارزش کنونی حوزه بازاریابی تاثیرگذار حدود 
یک میلیارد دالر اس��ت. با توجه به این نکته باید تغییرات و پیش��رفت 
بس��یار زیادی از نقطه نظر همکاری بازاریاب ها و اینفلوئنس��رها صورت 
گی��رد. در غیر این صورت امکان همکاری مناس��ب میان برندها و افراد 

تاثیرگذار برای جلب توجه مخاطب هدف از بین خواهد رفت. 
نکته مه��م در زمینه بازاریاب��ی تاثیرگذار می��زان اعتماد مخاطب به 
اینفلوئنسرهاس��ت. این نکته از سوی بسیاری از کارشناس های بازاریابی 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. ش��اید در نگاه نخس��ت مس��ئله اعتماد 
به اینفلوئنس��رها با توج��ه به همکاری نزدیک برنده��ای معتبر با افراد 
تاثیرگذار چندان مسئله ساز نباش��د، اما کاربران در فضای آنالین رفتار 
متفاوتی با فضای عادی دارند. این امر شامل بی اعتمادی باال به پیام های 
برندها و همچنین افراد تاثیرگذار است. اگر این پیام ها در حوزه تبلیغات 

و بازاریابی باشد، میزان بی اعتمادی به شدت افزایش خواهد یافت. 
ما در این مقاله قصد بررس��ی راهکارهای کاهش بی اعتمادی مخاطب 
ه��دف به کمپین های بازاریابی تاثیرگذار را داریم. این بحث در ادامه در 

قالب پنج بخش مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
دامنه مخاطب هدف هیچ گاه نباید اولویت نخست   .1

باشد
تع��داد فالووره��ای یک اینفلوئنس��ر تضمی��ن معتبری ب��رای میزان 
تاثیرگ��ذاری محت��وای بازاریابی برندها نخواهد بود. امروزه بس��یاری از 
اینفلوئنس��رها دارای تعداد فالوورهای بسیار زیادی هستند، اما در عمل 
سطح تعامل اندکی با آنها دارند. اغلب برندهای بزرگ در زمینه همکاری 
با افراد تاثیرگذار به دنبال سطح تعامل آنها با مخاطب هدف هستند. اگر 
س��طح تعامل موردنظر باال باش��د، همکاری ما با آنها توجیه پذیر خواهد 
بود. در غیر این صورت فقط هزینه بیشتر بر روی دست ما باقی می ماند. 
یکی از اش��تباهات اصل��ی بازاریاب ه��ا در زمینه طراح��ی کمپین و 
همکاری با اینفلوئنس��رها تالش برای جلب نظر دامنه بس��یار وس��یعی 
از مخاطب هدف اس��ت. شاید این نکته جذابیت های بسیار زیادی برای 
برندها داشته باشد، اما در عمل امکان تحقق اش وجود نخواهد داشت. ما 
باید همیشه بر روی تعداد مشخصی از کاربران تمرکز داشته باشیم. در 
غیر این صورت فرآیند جلب نظر مخاطب هدف با مشکل مواجه خواهد 
ش��د. هیچ برندی توانایی تعامل همزمان با تمام مشتریان حاضر در یک 
بازار را ندارد. به همین خاطر استراتژی ما باید بر روی انتخاب یک گروه 

خاص از مشتریان باشد. 
انتخاب گروهی خاص از مش��تریان باید براساس سطح نیاز و ماهیت 
کس��ب و کار برندمان صورت گی��رد. برخی از حوزه ه��ای کاری دارای 
مش��تریان خاصی هس��تند. اگر ما در چنین حوزه های��ی فعالیت داریم، 
باید به دنبال مش��تری هدف مان باشیم. اگر شما در زمینه فروش لوازم 
و مواد پخت کیک فعالیت داش��ته باش��ید، ب��رای تبلیغات مجله وگو را 
انتخاب خواهید کرد؟ بدون تردید پاسخ اغلب کارآفرینان حوزه آشپزی 
ب��ه این پرس��ش منفی خواهد بود. م��ا باید در جای مناس��ب محتوای 
تبلیغاتی مان را بارگذاری کنیم. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را نخواهیم داشت. 
بدون تردید مخاطب بس��یاری از مجالت یا برنامه های آنالین بیش از 
میلیون ها کاربر اس��ت. این نکته بسیاری از برندها را نسبت به همکاری 
تبلیغاتی با اینفلوئنس��رهای مجری برنامه ترغیب می کند. نکته مهم در 
ای��ن میان توجه به س��طح فعالی��ت برند ما و همچنی��ن ماهیت برنامه 
موردنظر اس��ت. در غی��ر این صورت م��ا فقط بودجه برندم��ان را دور 

ریخته ایم. 
ام��روزه یکی از ترنده��ای برتر در زمینه بازاریابی اس��تفاده از الگوی 
بازاریابی محلی است. این شیوه امکان تاثیرگذاری بیشتر بر روی تعداد 
مش��خصی از مخاطب ها را فراهم می سازد. امروزه تعداد مخاطب هدف 
یک برند دارای اهمیت نیس��ت. نکته مهم مقدار تعامل نزدیک برندها با 
مشتریان ش��ان است بنابراین هیچ گاه در دام جلب توجه مخاطب بیشتر 

قرار نگیرید. 
تعامل با مخاطب هدف همیشه یکسان نیست  .2

امروزه س��طح تعامل اینفلوئنس��رها با مخاطب هدف مهم ترین معیار 
ب��رای همکاری برنده��ا با آنهاس��ت. همانطور که امکان تقل��ب و ارائه 
اطالعات نادرس��ت در زمینه تعداد فالوورها و الیک های اینفلوئنس��رها 
وجود دارد، در زمینه س��طح تعامل میان اف��راد تاثیرگذار و کاربران نیز 
همین شرایط حاکم است، بنابراین داوری میان افراد تاثیرگذار براساس 

یک معیار واحد ایده چندان مناسبی نخواهد بود. 
یک��ی از معیارهای جایگزین مناس��ب در این میان مش��اهده س��ابقه 
همکاری افراد تاثیرگذار با برندهای مختلف است. این نکته واقعیت های 
بس��یاری در اختی��ار برندها ق��رار خواه��د داد. هنگامی ک��ه برندهای 
مختلف به یک اینفلوئنس��ر اعتماد می کنن��د، کیفیت باالی تعامل وی 
با مخاطب هدف به خوبی مش��خص خواهد ب��ود. اگر برندهای بزرگ با 
یک اینفلوئنسر به طور مداوم همکاری داشته باشند، میزان اعتماد سایر 

برندها برای همکاری با وی افزایش قابل توجهی خواهد یافت. 
صرف نظر از آگاهی نسبت به وضعیت تعامل اینفلوئنسرها با مخاطب 
ه��دف، باید نکات دیگری را نیز مدنظر داش��ت. ب��ه عنوان مثال، وقتی 
برنده��ا کمپین های بازاریابی ش��ان را با همکاری یکدیگر س��ازماندهی 
می کنند، ش��انس بیش��تری برای موفقیت خواهند داشت. امروزه اغلب 
برندها تالش وس��یعی برای همکاری تبلیغات��ی و بازاریابی دارند. نکته 
مه��م در این میان انتخاب برند همکارمان در صنعتی مکمل اس��ت. به 
این ترتی��ب افزایش فروش ه��ر طرف به معنای تهدی��دی برای طرف 
دیگر نخواهد بود. معنای س��اده تر این بحث، امکان ناپذیری همکاری دو 
برند رقیب در زمینه بازاریابی اس��ت. ماهی��ت رقابت در حوزه بازاریابی 
برندهای رقیب به صورت مس��تقیم را نس��بت به همکاری با هم بی میل 

می سازد. 
بهتری��ن الگوه��ای بازاریابی با همکاری اینفلوئنس��رها باید به صورت 
داده محور س��اماندهی ش��ود. این امر امکان استفاده از داده های معتبر 
برای جلب نظر مخاطب هدف را فراهم خواهد س��اخت. یکی از بهترین 
همکاری ها در این زمینه مربوط به همکاری برند لوئی ویتون با سوپریم 
اس��ت. اگرچه ه��ر دو آنها در زمینه مد و پوش��اک فعالیت دارند، اما به 
نوعی مکمل فعالیت یکدیگر هس��تند. چنی��ن اتفاقی در مورد برند لگو 
یا ِش��ل نیز روی داده است بنابراین ما برای جلب نظر مخاطب هدف از 

طریق بازاریابی تاثیرگذار باید به دنبال یافتن شریکی مطمئن باشیم. 
اعتماد با یک پست ساده ایجاد نمی شود  .3

همانط��ور که پیش از این بیان ش��د، کس��ب اعتم��اد مخاطب هدف 
مهم ترین چالش برندها در زمینه الگوی بازاریابی تاثیرگذار است. اشتباه 
اصل��ی برخی از برندها طراحی برنامه کوتاه مدت برای همکاری با افراد 
تاثیرگذار اس��ت. این نکته میزان تاثیرگذاری کمپین  برندها را به شدت 
کاهش می دهد. اگر ما به دنبال جلب نظر مخاطب هدف هس��تیم، باید 
براس��اس همکاری طوالن��ی مدت با یک یا چند اینفلوئنس��ر برنامه مان 
را طراحی کنیم. تغییر ناگهانی در اینفلوئنس��ر ط��رف قرارداد برندمان 

موجب سردرگمی مخاطب هدف خواهد شد. 
ام��روزه برنده��ای ب��زرگ در تالش ب��رای هم��کاری بلندم��دت با 
اینفلوئنسرهای مدنظرش��ان هستند. این نکته عقد قراردادهای طوالنی 
مدت را به همراه داشته است. بهترین نمونه در این زمینه همکاری برند 

نایک با لبرون جیمز در قالب قراردادی مادام العمر است. 
شاید حوزه بازاریابی تاثیرگذار نسبت به همکاری با سلبریتی ها تفاوت 
قابل توجهی داش��ته باش��د. این نکته اغلب مورد تاکید کارشناس های 
بازاریاب��ی قرار می گیرد. اگر واقعیت را بخواهید، امروزه مرز مش��خصی 
میان بازاریابی تاثیرگذار و سلبریتی محور وجود ندارد بنابراین کار برای 
بس��یاری از برندها دشوار می شود. نکته مهم در اینجا توجه به نیازهای 
برندمان و همچنین س��طح همکاری مورد نیاز با مخاطب هدف اس��ت. 
ب��ه این ترتیب ما توانایی جلب نظر مخاطب هدف به بهترین ش��کل را 

خواهیم داشت. 
چال��ش اصلی در زمین��ه همکاری تبلیغاتی با س��لبریتی ها مس��ئله 

قراردادهای بلندمدت است. بدون شک سلبریتی های مشهور در مقیاس 
محلی ی��ا بین المللی دامنه فعالی��ت تبلیغاتی گس��ترده ای دارند. یکی 
از اصل ه��ای مه��م در زمینه بازاریابی توان برنده��ا برای اختصاص یک 
سلبریتی به صورت انحصاری به تبلیغ محصوالت شان است. اگر شما در 
این زمینه نسبت به فعالیت های جانبی سلبریتی موردنظرتان اطمینان 
ندارید، باید به دنبال گزینه ای دیگر باش��ید. در غیر این صورت فرآیند 

همکاری شما با طرف مقابل به شدت چالش برانگیز خواهد بود. 
هم��کاری بلندمدت با اینفلوئنس��رها دارای مزیت ه��ای اقتصادی نیز 
هست. اگر ما نسبت به تغییر اینفلوئنسر طرف همکاری مان در بازه های 
زمانی کوتاه اقدام کنیم، باید هزینه بس��یار بیش��تری برای این فرآیند 
پرداخت کنیم. اغلب اینفلوئنس��رها و س��لبریتی ها در صورت همکاری 
بلندمدت با یک برند مقدار تخفیف قابل توجهی در دستمزدشان لحاظ 
خواهند کرد. به این ترتیب ش��ما با صرف هزینه کمتر امکان بهره مندی 

از بازخوردهای بهتر مخاطب هدف را خواهید داشت. 
تمام پیام ها دارای اعتبار یکسان نیست  .4

شناخت اینفلوئنس��رها براساس میزان تعامل ش��ان با مخاطب هدف 
و س��ابقه هم��کاری با برندهای مط��رح برای س��رمایه گذاری بلندمدت 
بر روی ش��ان کافی نیس��ت. یک برند و اینفلوئنس��ر ط��رف قراردادش 
باید ش��ناخت درس��تی از ارزش ه��ا، ماهیت فعالیت و س��بک تعامل با 
مخاطب هدف مش��ترک در میان خودش��ان داشته باش��ند. در غیر این 
صورت هم��کاری آنها هرگ��ز موفقیت آمیز نخواهد ب��ود. دلیل ماهیت 
پیش بینی ناپذیر بس��یاری از همکاری ها در این ح��وزه نیز همین نکته 

است. 
یکی از اش��تباهات برندها در زمینه همکاری با اینفلوئنس��رها تالش 
ب��رای اعم��ال کنترل کام��ل بر روی طرف مقابل اس��ت. ای��ن نکته در 
بلندمدت تاثیرگذاری پیام های اینفلوئنس��ر موردنظر را به شدت کاهش 
خواهد داد. این نکته در بدترین حالت ش��امل طراحی محتوا از س��وی 
برندها و س��پس ارائه شان به اینفلوئنسر مورد نظر برای بارگذاری است. 
چنین امری اعتماد مخاطب هدف به اینفلوئنس��ر مورد نظر را به شدت 
کاهش خواهد داد. ما همیشه باید آزادی عمل قابل توجهی به فرد طرف 
مقابل مان دهیم. در غیر این صورت ماهیت پیام های تبلیغاتی وی دیگر 

موردپسند مخاطب هدف قرار نخواهد گرفت. 
سرمایه  گذاری بر روی امور غیر قابل ارزیابی ممنوع  .5

ام��روزه معیارهایی نظیر تعداد فالوور، الیک، کامنت و س��طح تعامل 
ب��رای همکاری با اینفلوئنس��رها کافی نیس��ت. اعتماد ب��ه مجموع این 
معیارها نیز امکان بروز خطا را کاهش نمی دهد بنابراین برندها پیش از 
همکاری اینفلوئنس��رها باید مطالعه موردی دقیقی درباره وضعیت وی 
داش��ته باشند. خوشبختانه بسیاری از آژانس های بازاریابی چنین کاری 
را انجام می دهند بنابراین شما امکان همکاری با آنها برای ارتقای سطح 

فعالیت بازاریابی تان را خواهید داشت. 
توصیه اصلی ما در این بخش تالش برای همکاری نزدیک با مخاطب 
ه��دف برندتان اس��ت. این امر امکان شناس��ایی اینفلوئنس��رهای مورد 
عالق��ه آنه��ا را افزایش می دهد. به این ترتیب دیگ��ر نیازی به همکاری 
ب��ا آژانس های بازاریابی و صرف مقدار باالیی از بودجه بازاریابی برندمان 

نخواهد بود. 
نکته مهم بع��دی در زمینه همکاری با افراد تاثیرگذار انتخاب پلتفرم 
اجتماعی مورد عالقه ش��ان اس��ت. بس��یاری از برندها اقدام به همکاری 
بازاریابی با اینفلوئنس��رهای مناسب در ش��بکه های اجتماعی نامناسب 
می کنند. به این ترتیب محتوای تبلیغاتی آنها هرگز به دس��ت مخاطب 
هدف نمی رس��د. هر برندی باید آگاهی دقیقی از ش��بکه های اجتماعی 
مورد عالقه مخاطب هدفش داش��ته باش��د. این امر میزان تاثیرگذاری 
کمپین های بازاریابی را به شدت افزایش خواهد داد. در غیر این صورت 
امکان نتیجه گیری مناسب از فرآیند بازاریابی برندها فراهم نخواهد شد. 
ب��دون تردید حوزه بازاریاب��ی تاثیرگذار در طول س��ال های آینده به 
رش��دش ادامه خواهد داد. برندها نیز سرمایه گذاری هرچه بیشتری در 
این حوزه خواهند داشت. با این حال وضعیت سودآوری این حوزه برای 
برندها، به ویژه در مورد کس��ب و کارهای کوچک، همراه با چالش های 
تازه ای خواهد بود. هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی مهم ترین نکات 
و توصیه ه��ا برای بهبود وضعیت بازاریاب��ی تاثیرگذار بود. به این ترتیب 
ش��ما در جریان تغییرات سریع و ش��دید حوزه بازاریابی دچار ضررهای 

هنگفت نخواهید شد. 
adweek.com :منبع

 همکاری کوکاکوال
با پلتفرم جدید پخش موسیقی

برند کوکاکوال در تازه ترین اقدامش به طور رسمی همکاری با پلتفرم پخش 
آنالین موسیقی BeApp را اعالم کرده است. این پلتفرم مانند اسپاتیفای در 
زمینه پخش آنالین ترک های موس��یقی خدمت رسانی می کند. نکته مهم در 
طراحی این اپ توجه به حالت تعاملی شبکه های اجتماعی است. به این ترتیب 

کاربران امکاناتی بیش از بارگذاری یا شنیدن موسیقی خواهند داشت. 
براس��اس توافق صورت گرفته میان کوکاکوال و مدیران ارشد BeApp این 
پلتفرم در هفته های پیش رو با استفاده از سالن های اجرای کوکاکوال در سراسر 
ایاالت متحده برخی از تورهای مهم خوانندگان مشهور را میزبانی خواهد کرد. 
این اقدام در راستای بازاریابی هرچه بهتر برای همکاری تازه میان دو برند مورد 
بحث ص��ورت می گیرد. چنین امری با توجه به ش��یوع ویروس کرونا فرصت 
مناسبی برای BeApp در راستای پخش ویدئوی اجراهای مورد بحث خواهد 
بود، با این حس��اب اسپاتیفای با رقیبی تازه نفس و دارای ایده های تازه مواجه 

است. 
طراحان اصلی BeApp با ارزیابی وضعیت کلی اس��پاتیفای نسبت به ارائه 
امکاناتی فراتر اقدام کرده اند. این امر ش��امل اف��زودن امکانات پخش ویدئوی 
خوانندگی زنده کاربران و حتی دعوت از دوستان در این زمینه است. همچنین 
در ص��ورت دریافت الیک های متعدد از س��وی کاربران پاداش هایی نظیر قرار 
گرفتن ترک موسیقی کاربران موردنظر در بخش پیشنهادی BeApp تعبیه 

شده است. 
بدون تردید استارت آپ BeApp هنوز در ابتدای مسیر فعالیت قرار دارد، با 
این حال ایده جذاب آنها و جلب نظر کوکاکوال برای همکاری نویدبخش رقابتی 

همه جانبه در صنعت پخش موسیقی آنالین است. 
marketingdive.com :منبع

مزدا و طراحی نسخه جدید خودرو برای پلی 
استیشن 4

برند مزدا یکی از تولیدکنندگان خوش��نام عرصه خودروهای سواری است. 
این برند در طول س��ال های گذش��ته همکاری نزدیکی با استودیوهای تولید 
بازی های رایانه ای برای معرفی هرچه بهتر محصوالتش داش��ته است. آخرین 
اقدام تیم بازاریابی مزدا طراحی یک نس��خه مجازی به صورت انحصاری برای 
پلتفرم پلی استیشن ۴ است. اگر از طرفدارهای بازی های رایانه ای و کنسولی 
باشید، نام بازی »گرن توریسمو« را شنیده اید. این بازی به طور انحصاری برای 
پلی استیشن ۴ تولید و روانه بازار می شود. نسخه های اخیر بازی مورد بحث به 
دلیل کیفیت طراحی باالی خودروهای برندهای مختلف نظر بسیاری از گیمرها 

را جلب کرده است. 
طراحی نس��خه انحصاری محصول مزدا با همکاری اس��تودیو طراحی بازی 
پولی فونی صورت گرفته اس��ت. بر این اساس نسخه ای ارتقایافته تحت عنوان 
مزدا RX-Vision GT۳ برای آپدیت تازه بازی گرن توریسمو روانه بازار شده 
است. استودیو بازی سازی پولی فونی قول تجربه ای منحصر به فرد برای گیمرها 
در تعامل با خودروی تازه مزدا را داده اس��ت، با این حس��اب سطح انتظارات از 

همکاری تازه مزدا و استودیو موردنظر بسیار باال خواهد بود. 
برند مزدا برای افزایش جذابیت حضور پررنگش در بازی گرن توریسمو اقدام 
به طراحی مس��ابقه ای ویژه برای گیمرها کرده اس��ت. بر این اساس گیمرها با 
انتخ��اب خودروی تازه طراحی ش��ده مزدا در مس��ابقه ای وی��ژه در مجموعه 
رویدادهای بازی ش��رکت EA وارد خواهند ش��د. به عالوه، شانس حضور در 
 EA مسابقات واقعی رالی در سراسر دنیا نیز برای افراد برتر در مسابقات آنالین
با همکاری مزدا وجود خواهد داش��ت. با ارائه آپدیت تازه بازی گرن توریسمو 
مسابقات هفتگی مزدا نیز شروع خواهد شد بنابراین سرگرمی جذابی در اختیار 

گیمرها و افراد عادی برای گذران دوران دشوار کرونا وجود خواهد داشت.
marketingdive.com :منبع

کاهش سرعت استراتژی جدید ولوو

اگرچه هرساله شاهد افزایش سرعت خودروها هستیم و این امر به یک مزیت 
رقابتی تبدیل شده است، با این حال برند ولوو در تصمیمی جنجالی اقدامی کامال 
عکس را در دس��تور کار خود قرار داده و تصمیم گرفته است تا با کاهش حداکثر 
س��رعت محصوالت خود، میزان امنیت خودروها را افزایش دهد. درواقع با توجه 
به این امر که دلیل اصلی تصادفات و فوت رانندگان س��رعت غیرمجاز است، این 
تصمیم می تواند باعث شود تا شاهد کاهش چشمگیر این آمار باشیم. در کنار این 
طرح، سیستم جدیدی به نام Care Key نیز به کار گرفته خواهد شد که برطبق 
آن مالک خودرو می تواند محدودیت سرعتی را برای افراد کم تجربه تر نظیر فرزندان 
خود اعمال کند. در مجموع این اقدامات باعث خواهد شد تا ولوو به برند نخست در 
زمینه حفظ ایمنی تبدیل شود، با این حال این تصمیم بدون شک باعث می شود تا 
برخی از مشتریان که سرعت باال برای آنها معیار مهمی محسوب می شود، به سراغ 
برندهای دیگر بروند، با این حال مدیران این برند خودروس��ازی اعالم کرده اند که 
پیش بینی ها در رابطه با کاهش احتمالی تعداد مشتری انجام شده و این بهایی است 
که باید برای ارتقای چشمگیر ایمنی و ایجاد استانداردهای جدید، پرداخت نمود. با 
این حال سوال مهم دیگری که مطرح است این است که با توجه به این امر که در 
بزرگراه های کشورهایی نظیر آلمان که محدودیت سرعتی وجود ندارد، استفاده از 
این محصول خود می تواند به عاملی برای تصادف تبدیل شود. درواقع فرض کنید 
که در یک بزرگراه همه خودروها با سرعتی باالتر از 2۳0 کیلومتر بر ساعت در حال 
رانندگی هستند، بدون شک حضور یک خودرو که نهایت سرعت آن 180 است، 
می تواند مخاطره آمیز باشد. حال باید دید که این تصمیم جدید تا چه حد می تواند 
موفقیت آمیز باشد. درواقع استراتژی جدید ولوو این است که میزان مرگ و میر در 
حین رانندگی را به صفر برساند که برای این موضوع باید شاهد طرح های دیگری 

نظیر رفع مشکل خواب آلودگی در حین رانندگی باشیم. 
theverge.com :منبع
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اگر ش��ما در صنعت خرده فروش��ی آنالین فعالی��ت دارید، به خوب��ی اهمیت تعامل با 
مخاطب هدف را درک می کنید. امروزه برندهای فعال در این صنعت از شیوه های مختلفی 
برای افزایش سودشان اس��تفاده می کنند. اغلب راهکارهای مورد استفاده از سوی برندها 
ش��امل تالش برای تعامل بیشتر با مخاطب هدف و در نتیجه افزایش ترافیک سایت شان 
است. این استراتژی در بلندمدت تاثیرات بسیار زیادی بر روی فروش و همچنین مدیریت 
س��ئو سایت ها بر جای می گذارد. وقتی خرده فروشی ها وضعیت مناسبی از نظر رتبه بندی 

در گوگل داشته باشند، امکان دسترسی به مخاطب هدف بسیار راحت تر خواهد شد. 
چالش اصلی در مس��یر تالش برای دریافت ترافیک بیش��تر در فضای آنالین الگوریتم 
رتبه بندی گوگل اس��ت. ش��اید ش��ما تصورات مطمئنی از نحوه ارزیابی گوگل از سایت ها 
داشته باشید، اما با یک آپدیت یا تغییر جزئی تمام تصورات تان به هم بریزد. در این میان 
نکته مهم توجه به ش��یوه مدیریت سئو با هدف تعامل مناسب با مخاطب هدف است. اگر 
ش��ما به دنبال کسب رتبه های برتر در گوگل و افزایش ترافیک سایت تان هستید، باید به 
ط��ور مداوم تغییرات این حوزه را مدنظ��ر قرار دهید. در غیر این صورت امکان جلب نظر 

مخاطب هدف را نخواهید داشت. 
حفاظت از وضعیت رتبه برندمان در مقابل تغییرات الگوریتم گوگل به معنای ضرورت 
ش��ناخت درست از اجزای مختلف سایت  اس��ت. برخی از برندها با همکاری موسسه های 
مختلف اقدام به طراحی سایت ش��ان می کنند. یکی از ایرادات اصلی در این میان ناتوانی 
خرده فروش��ی ها برای اعمال تغییرات س��ریع در سایت ش��ان اس��ت. به این ترتیب زمان 

واکنش شان در قبال تغییرات الگوریتم گوگل به شدت افزایش پیدا می کند. 
م��ا در این مقاله قصد بررس��ی ش��یوه های تعام��ل بهینه با مخاطب ه��دف در صنعت 
خرده فروش��ی آنالین را داریم. مزیت اصلی این امر امکان افزایش مداوم ترافیک س��ایت و 
حضور در رتبه های برتر گوگل است. به این ترتیب تا حد زیادی وضعیت کسب و کار شما 

ثابت باقی خواهد ماند. ما در ادامه به بررسی چند حوزه مهم در این زمینه می پردازیم.
1. شروع کار با تهیه فهرست ایمیل

کس��ب اطالعات مش��تریان برای تعامل نزدیک با آنها ضروری است. امروزه بسیاری از 
برنده��ا برای تعامل نزدیک با مخاطب هدف دس��ت به همکاری ب��ا آژانس های بازاریابی 
مختلف می زنند. بدون تردید این ش��یوه نیازمند صرف هزینه قابل توجهی اس��ت. هدف 
ما در این بخش اس��تفاده از ش��یوه های متفاوت برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

خواهد بود.
الگوی بازاریابی ایمیلی ش��اید در نگاه نخس��ت دیگر جذابیت  باالیی نداش��ته باش��د، 
ام��ا همچنان مورد اس��تفاده برنده��ا قرار دارد. دلیل ای��ن امر ادامه اس��تفاده کاربران از 
سرویس های ایمیلی برای تبادل اطالعات است بنابراین ارائه محتوای بازاریایی و تبلیغات 

به آنها در این فضا ایده جذابی خواهد بود. 
بس��یاری از برندها برای ترغیب مخاطب به منظور بازدید از سایت ش��ان از ایمیل های 
تبلیغاتی اس��تفاده می کنند. نکت��ه مهم در این میان ماهیت ایمیل های تبلیغاتی اس��ت. 
بسیاری از ایمیل های تبلیغاتی به طور مستقیم روانه صندوق پیام های حذف شده می شود 
بنابراین ما باید ش��یوه ای متفاوت برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا کنیم. این 
ش��یوه ش��امل ارائه کدهای تخفیف و لینک شرکت در جشنواره فروش ویژه است. به این 

ترتیب انگیزه کاربران برای مراجعه به سایت ما افزایش خواهد یافت. 

برگزاری جش��نواره های فروش در مناس��بت های خاص ایده جذاب��ی خواهد بود. اغلب 
برندها در بازه های زمانی مانند سال نو اقدام به برگزاری جشنواره می کنند. نکته مهم در 
این میان انتخاب زمان های شخصی سازی شده برای برندمان به منظور برگزاری جشنواره 

است. به این ترتیب میزان جلب نظر مخاطب هدف افزایش خواهد یافت. 
نکت��ه مهم در زمینه اس��تفاده از الگوی ایمیلی برای جلب نظ��ر مخاطب هدف توجه 
به کوتاهی پیام اصلی اس��ت. هرچه پیام ما طوالنی تر باش��د، حوصله مخاطب هدف برای 
مطالع��ه آن کمتر خواهد ش��د. به این ترتیب ما ش��انس کمتری ب��رای افزایش ترافیک 

سایت مان به دست می آوریم. 
2. خالقیت در ارائه تخفیف ها

ه��دف اصلی از افزایش ترافیک س��ایت فقط معطوف به بهبود رتبه خرده فروش��ی مان 
در گوگل نیس��ت. اغلب خرده فروش��ی های آنالین قصد کس��ب س��ود بیش��تر و فروش 
محصوالت ش��ان را نیز دارند. این نکته اهمیت بسیار زیادی از نقطه نظر بازاریابی و تعامل 

با مخاطب هدف دارد. 
خرده فروش��ی ها ب��رای ارائه محت��وای بازاریابی و تبلیغاتی ش��ان ب��ه مخاطب هدف با 
مشکالت بسیار زیادی مواجه هستند. یکی از مشکالت اصلی در این میان عدم دسترسی 
مس��تقیم به مخاطب هدف اس��ت. این مش��کل با دریافت ایمیل های آنه��ا تا حد زیادی 
رفع خواهد ش��د. چالش بعدی مدیریت تخفیف های ارائه ش��ده به منظور سودآوری نهایی 
اس��ت. ایراد برخی از خرده فروش��ی ها ارائه تخفیف های گس��ترده و در نهایت عدم کسب 
س��ود مناس��ب اس��ت. توصیه ما در این بخش تالش برای تعیین تخفیف های کاربردی با 
مش��ورت حسابدارهای شرکت اس��ت. در غیر این صورت ضررهای بسیار زیادی از فرآیند 

بازاریابی تان کسب خواهید کرد. 
چال��ش بعدی در راس��تای جلب نظر مخاط��ب هدف از طری��ق تخفیف های کاربردی 
شناس��ایی سلیقه شان اس��ت. امروزه شمار باالیی از برندها هیچ واکنشی از سوی مخاطب 
هدف در راس��تای ارائه تخفیف دریافت نمی کنن��د. دلیل این امر فقدان عالقه کاربران به 
تخفیف ها یا حتی هدیه های خرده فروشی هاس��ت. ما پیش از اجرای کمپین برندمان باید 
ش��ناخت دقیقی از مخاطب هدف داشته باش��یم. فقط در این صورت امکان ساماندهی و 
ارس��ال تخفیف های جذاب برای مخاطب هدف فراهم می ش��ود. در غیر این صورت ما به 

طور مداوم با مشکل فقدان توجه مخاطب هدف مواجه خواهیم بود. 
3. طراحی حرفه ای ابزار جست وجوی محصوالت

یکی از بهترین راهکارها برای اطمینان از بازگش��ت کاربران به سایت خرده فروشی مان 
مربوط ب��ه تعیین تخفیف یا جوایز خاص برای خریدهای بعدی اس��ت. امروزه بس��یاری 
از خرده فروش��ی های آنالین پس از نخس��تین خرید مش��تریان اقدام به ارائه تخفیف های 
گس��ترده برای خرید بع��دی می کنند. نکته مهم در این میان تبدی��ل اغلب خریدارها به 
مش��تریان وفادار بعد دومین سفارش شان اس��ت. بنابراین ما با کاربست درست این شیوه 

امکان افزایش دامنه مشتریان وفادارمان را خواهیم داشت. 
یکی از مش��کالت مه��م در این میان رقابت فش��رده میان خرده فروش��ی های مختلف 
در زمین��ه جلب نظر مخاطب هدف اس��ت بنابراین ما مس��یر دش��واری ب��رای جلب نظر 
مخاطب هدف مان خواهیم داش��ت. نکته مهم در این میان تالش برای تعامل با مشتریان 
به ش��یوه های مختلف اس��ت. این راهکار نیازمند دسترسی به اطالعات درست از مخاطب 
هدف است. در غیر این صورت ما شانس چندانی برای تعامل مفید با آنها نخواهیم داشت. 
امروزه اغلب برندها برای ارتباط با مش��تریان به س��رویس های ایمیلی وابس��ته هستند 
بنابراین اگر کاربران ایمیل های ش��ان را ب��رای مدتی طوالنی چک نکنند، تمام برنامه های 

آنها برهم خواهد خورد. برندهای بزرگ برای ارتباط نزدیک و س��ریع با مخاطب اطالعات 
وسیعی از آنها گردآوری می کنند. نکته مهم در این میان رضایت کاربران برای دسترسی 
ما به اطالعات شان است. در غیر این صورت ما با واکنش منفی آنها مواجه خواهیم شد. 

گاهی اوقات ارائه تخفیف های ناگهانی به س��فارش های مشتریان نیز ایده مناسبی برای 
تکرار حضورش��ان در س��ایت و خرید مجدد اس��ت. این امر ش��امل ارائه تخفیف در روز 
تولد کاربران یا حتی ارائه تخفیف به مناس��بت س��الگرد تاس��یس خرده فروشی است. ما 
در هر صورت باید توانایی غافلگیری مخاطب هدف را داش��ته باش��یم. در غیر این صورت 
به س��رعت عالقه آنها ب��ه برند ما کاهش خواهد یافت. غافلگی��ری مخاطب هدف یکی از 
راهکارهای مناس��ب در بازارهای رقابتی محسوب می ش��ود. بنابراین باید همیشه مدنظر 

برندها قرار گیرد. 
برخ��ی از برندها در زمین��ه ارائه تخفیف به مخاطب هدف با تردیدهای بس��یار زیادی 
مواجه هستند. این تردید ناشی از نگرانی برای ضرورت ارائه تخفیف به صورت مداوم برای 
جلب نظر مشتریان است. به عبارت دیگر، شاید زمانی که ارائه تخفیف ها پایان یابد، دیگر 
خبری از حضور مشتریان در خرده فروشی مان نباشد. نکته مهم در این میان ضرورت ارائه 
تخفیف های متنوع از س��وی خرده فروشی های آنالین اس��ت. این نکته یکی از مزیت های 
اصلی چنین خرده فروش��ی هایی در مقایسه با نمونه های حضوری است. همچنین باید به 
فرآین��د عادت کاربران به خرید از یک خرده فروش��ی نیز توجه داش��ت. به این ترتیب ما 
نیاز کمتری برای ارائه تخفیف های س��نگین به مشتریان وفادارمان خواهیم داشت. چنین 
الگویی با اس��تفاده از دیگر راهکارهای تعامل با مش��تریان وفادار میزان نیاز ما را به شدت 

کاهش خواهد داد. 
بهبود ابزار جست جوی محصوالت سایت

خرده فروش��ی ها اغلب دامنه وس��یعی از محصوالت را ارائه می کنن��د. این امر در مورد 
برخ��ی از خرده فروش��ی ها مانن��د آمازون موجب جل��ب نظر کارب��ران در مقیاس جهانی 
می ش��ود. نکته مهم در این میان کیفیت ابزارهای جس��ت وجوی محصوالت است. گاهی 
اوقات خرده فروشی ها محصوالت بسیار جذابی برای مشتریان فراهم می کنند، اما کاربران 
توانایی جست وجو و یافتن محصوالت موردنظر را ندارند. دلیل این امر ضعف های اساسی 
ابزار جست وجوی محصوالت است. به این ترتیب بخش قابل توجهی از تالش های برندها 

بی نتیجه باقی خواهد ماند. 
یکی از بهترین مثال ها در زمینه طراحی ابزار جست وجوی محصوالت مربوط به سایت 
آمازون اس��ت. کاربران در این س��ایت ب��ه راحتی امکان جس��ت وجو و یافتن محصوالت 
موردنظرش��ان را دارند. مزیت اصل��ی این ابزار ارائه محصوالت مرتبط با س��لیقه کاربران 
براس��اس خریده��ای قبلی اس��ت. به این ترتیب نتایج جس��ت وجوی ه��ر کاربر به نوعی 
شخصی سازی می شود. توصیه ما در این بخش تالش برای الگوبرداری از شیوه کار آمازون 
است. اگر شما برند تازه کاری در زمینه بازاریابی و راه اندازی خرده فروشی آنالین محسوب 
می شوید، توجه به نحوه فعالیت آمازون درس های بسیار زیادی برای شما خواهد داشت. 
بدون تردید مدیریت خرده فروش��ی های آنالین دش��واری های بسیار زیادی دارد. نکته 
مهم در این میان مزیت آنها در ش��رایط مختلف برای ارتباط نزدیک با دامنه وس��یعی از 
مشتریان است. شاید کمتر خرده فروشی حضوری امکان تعامل با چنین دامنه متنوعی از 
مش��تریان را داشته باشد. نکته مهم برای موفقیت در این حوزه تالش برای بهبود کیفیت 
ارتباط مان با مخاطب هدف است. فقط در این صورت ما شانس رقابت با خرده فروشی های 

دیگر به ویژه نمونه های حضوری را خواهیم داشت. 
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نینتندو، تنها برند موفق در بازاریابی آنالین 
و آفالین

براس��اس گزارش موسسه Engagement Labs، برند نینتندو در 
سال گذشته در میان بیش از ۶00 برند مختلف موفق به حضور در میان 
10 برند برتر در زمینه بازاریابی آنالین و آفالین شده است. این برند در 
سال گذشته با یک پله صعود به رتبه دوم برترین برند از نظر بازاریابی 
آنالین و آفالین قرار گرفته اس��ت. دلیل این امر استفاده از عبارت های 
ارزش��مند در کمپین های آنالین و توجه به اهمی��ت بازاریابی آفالین 
قلمداد می ش��ود. نکته جالب در این میان رتبه  بندی کنسول نینتندو 
سوئیچ به عنوان نهمین محصول موفق در زمینه بازاریابی آفالین است. 

با این حساب وضعیت بازاریابی نینتندو بسیار مساعد است. 
نکت��ه جال��ب در رتبه بندی وضعی��ت برندهای عرصه س��رگرمی و 
کنسول های خانگی کسب رتبه نخست از سوی سونی در حوزه بازاریابی 
آنالین است. سونی با رونمایی از کنسول پلی استیشن در طول بیش از 
دو دهه اخیر موفقیت های بازاریابی بس��یار زیادی کسب کرده است، با 
این حال در تحلیل کلی وضعیت نینتندو از نظر جمع بازاریابی آنالین 
و آفالین به مراتب از س��ونی بهتر اس��ت. سایر برندهای برتر در زمینه 
بازاریابی آنالین در صنعت کنس��ول های خانگی و سرگرمی به ترتیب 
شامل مایکروسافت، پوکمن، بتی کروکر، پیلسبری، ماتل، وندیز، لگو و 
نایک اس��ت. تمام این برندها در زمینه بازاریابی آنالین مرتبط با حوزه 
س��رگرمی موفقیت باالیی کسب کرده اند، با این حال تمام آنها توانایی 

تکرار چنین موفقیتی در فضای آفالین را ندارند. 
ام��روزه بازاریابی آفالین همچنان دارای اهمیت اس��ت. این نکته در 
رابطه با مشتریان میانسال اهمیت بسیار بیشتری نیز پیدا می کند. شاید 
برندها برای تعامل با نس��ل جوان باید بیش��تر به دنیای آنالین توجه 
داش��ته باش��ند، اما هنوز هم بخش قابل توجه��ی از درآمد آنها متکی 
بر مش��تریان میانسال است بنابراین توجه به الگوهای بازاریابی آفالین 
برای هر کسب و کاری ضروری خواهد بود. براساس رتبه بندی موسسه 
AARP رتبه های برت��ر بازاریابی آفالین به ترتیب متعلق به برندهای 
آوون، گایکو، توش��یبا، هاسبرو، کاور گرل، پرو اکتیو، تی دی امریترید، 
نینتندو و پالموالیو است. همانطور که قابل مشاهده است، برند نینتندو 
تنها ش��رکت موفق در زمینه حضور در رتبه های برتر هر دو فهرس��ت 
اس��ت. این نکته بیانگر تالش های سخت و طاقت  فرسای تیم بازاریابی 
نینتن��دو برای تولید کمپین های بازاریابی ج��ذاب در محیط آنالین و 

آفالین است. 
اغلب عالقه مندان به دنیای سرگرمی به خوبی با نام برند نینتندو آشنا 
هس��تند. این شرکت از دهه های قبل در زمینه سرگرمی های ویدئویی 
فعالیت داشته است. همین امر در طول زمان موجب افزایش اعتبار قابل 
توجه این برند شده است. اگرچه سونی و مایکروسافت رقبای سرسختی 
در حوزه کنسول های خانگی محسوب می شوند، اما هنوز هم طیف قابل 

توجهی از مشتریان به محصوالت نینتندو عالقه دارند. 
بدون تردید دوران کرونا برای اغلب کسب و کارها دشواری های مالی 
به همراه داشته است. نینتندو نیز در این میان استثنا نیست. نکته مهم 
درخصوص فعالیت بازاریابی این برند توجه به سرگرم ساختن مخاطب 
 Animal هدف در دوران قرنطینه خانگی است. آنها با رونمایی از بازی
Crossing در دوران قرنطینه س��رگرمی مناس��بی ب��رای دارندگان 
کنسول نینتندو سوئیچ ایجاد کردند. این اقدام واکنش قابل توجهی از 
سوی رقبای اصلی نینتندو نداشت. به این ترتیب نینتندو برنده اصلی 

بازاریابی در دوران کرونا لقب می گیرد. 
استراتژی اصلی نینتندو برای فروش بیشتر و جبران کاهش گردش 
مال��ی در دوران قرنطین��ه س��رمایه گذاری بر روی ف��روش آنالین در 
مناس��بت های پیش رو است. بدون شک نینتندو برای بازاریابی آنالین 
رقبای سرسخت بیشتری در مقایسه با بازاریابی آفالین دارد. برند سونی 
در سال گذش��ته با اجرای کمپین »اکنون زمان بازی است« موفقیت 
بس��یار زیادی کسب کرد. این امر موجب کسب رتبه نخست بازاریابی 
از سوی اغلب کارش��ناس های موسسه های رتبه بندی برندها در حوزه 
بازاریابی ش��د. نکته مهم در این میان افزای��ش رقبای نینتندو در پی 
افزایش موج س��رمایه گذاری در زمینه فروش آنالین محصوالت است. 
همچنین تی��م بازاریابی نینتندو باید فکری برای کاهش بودجه خرید 
مش��تریان نیز بکند. در غیر این صورت دس��ت کم تا پایان سال جاری 

خبری از بهبود در وضعیت فروش آنها نخواهد بود. 
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سیاست یوتیوب این  بار برای اینستاگرام 

مسئله کسب درآمد مستقیم خصوصا برای اینفلوئنسرهای هر یک 
از شبکه های اجتماعی امری مهم تلقی می شود. در این رابطه یوتیوب 
از مدت ها قبل تولیدکنندگان محتوا را در سود نمایش تبلیغات سهیم 
کرده و به همین خاطر طرفداران بس��یاری را پیدا کرده اس��ت. تحت 
این ش��رایط اینس��تاگرام در راس��تای بهبود وضعیت خ��ود در زمینه 
تولید محتوای ویدئویی، اعالم کرده اس��ت که این سیاست را در پیش 
گرفته و امکان پخش تبلیغات در ابتدای هر یک از ویدئوهای ارس��ال 
ش��ده در بخش IGTV را ایجاد کرده اس��ت. در حال حاضر این طرح 
برای 200 اینفلوئنسر انگلیسی زبان محیا شده است و 55درصد سود 
تبلیغ، به آنها اختصاص پیدا خواهد کرد. برای این تبلیغات محدودیت 
زمانی نیز تعیین شده که حداکثر آن 15 ثانیه خواهد بود، با این حال 
هن��وز نگرانی های��ی وجود دارد و به همین خاطر ای��ن طرح را باید در 
مراحل آزمایشی خود دانست. درواقع هنوز مشخص نیست که آیا تنها 
اینفلوئنسرها با تعداد فالوور باال قادر خواهند بود تا از این امکان استفاده 
کنند و یا هر فردی می تواند در این زمینه حداقل درآمدهایی را داشته 
باشد. نکته جالب دیگر این است که افراد تنها به نمایش تبلیغ محدود 
نبوده و می توانند در ویدئو خود لوگو برندها را به نمایش درآورند. درواقع 
پیش بینی می شود که اینستاگرام برای ایجاد مزیت رقابتی در مقایسه 
با یوتیوب، روش های متنوع تبلیغاتی را ارائه کند. حال باید دید که این 
طرح تا چه حد می تواند اختالف این شبکه را با یوتیوب کاهش دهد. 
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3 تیپ شخصیتی مدیران بد 

یک مدیر بد بدون ش��ک کابوس هر کارمن��دی خواهد بود. نکته 
جالب این اس��ت که بسیاری از مدیران از قرار گرفتن در این دسته 
آگاهی نداشته و تصور می کنند که تیپ شخصیتی آنها صرفا متفاوت 
محس��وب می شود. آمارها حاکی از آن اس��ت که در حدود نیمی از 
کارمندان حرفه ای و باس��ابقه، شغل خود را به علت آمدن یک مدیر 
بد به ش��رکت تغییر می دهند. ب��ه همین خاطر این وضعیت چیزی 
شبیه به یک فاجعه خواهد بود. تحت این شرایط آگاهی از تیپ های 
ش��خصیتی بد مدیران، نخس��تین گام برای اصالح شرایط محسوب 
می شود. همچنین در هر بخش تالش شده است تا توصیه-هایی به 

کارمندان ارائه شود تا بتوانند اوضاع را تا حد امکان کنترل کنند. 
1-خودپسندها 

این دس��ته از افراد خود را در باالترین س��طح ممکن تصور کرده 
و برای صحبت دیگران ارزش��ی قائل نمی ش��وند. در چنین شرکتی 
هیچ کارمندی حق اعتراض و اظهارنظر نداشته و همگان باید کامال 
مطیع باش��ند. چنین مدیرانی به این علت که به خود ایمان دارند، 
در صورت بروز مش��کل، س��ریعا تمام تیم شرکت را مقصر دانسته و 
معم��وال تنها به تنبی��ه و انتقاد اعتقاد دارند. در ای��ن رابطه راهکار 
رفتاری درس��ت این اس��ت که اعتراض های گروهی داش��ته باشید. 
درواقع برای هیچ مدیری امکان پذیر نیس��ت که تمامی تیم شرکت 
را تغیی��ر دهد. همچنین هر مدیر باید به افرادی نظیر هیأت مدیره 
و س��هامداران، توضیح��ات الزم را ارائه دهن��د. به همین خاطر یک 
اعتراض گس��ترده، می تواند باعث شود تا س��ریعا اوضاع تغییر پیدا 
کند. در نهایت به این موضوع توجه داشته باشید که در حین انجام 
اقدامات روزانه خود، می توانید به دنبال ش��غل دیگری نیز باش��ید و 
گزینه ها را بررس��ی کنید. بدون ش��ک هر زمان که موردی مناسب 

پیدا شد، می توانید شرکت را به سمت موقعیتی بهتر ترک کنید. 
2-کم کارها 

این دس��ته از مدیران حتی نیمی از مسئولیت-های خود را انجام 
نداده و یا آنها را برعهده س��ایر کارمندان ق��رار می دهند. همچنین 
حضور آنها در کنار تیم ش��رکت، به کمترین میزان خود می رس��د. 
طبیعی اس��ت که ش��اهد رشد چندانی در چنین ش��رکتی نباشیم. 
این امر باعث می ش��ود که دیگر حتی تالش های ش��ما نیز با نتیجه 
الزم همراه نباش��د. این موضوع بدون ش��ک آینده ش��غلی و اهداف 
ش��ما را نابود خواهد کرد. در این رابطه راهکار مناسب این است که 
در رابطه با ش��رایط با مدیر ش��رکت صحبت کنید. درواقع شما باید 
مذاک��ره کرده و اوض��اع را حداقل برای خود بهبود بخش��ید، با این 
حال اگر تالش های ش��ما در این زمینه ب��ا نتیجه الزم همراه نبود، 
درس��ت به مانند مورد قبل ش��ما باید س��ریعا به دنبال شغلی دیگر 
باشید. درواقع حتی مدتی بیکار بودن به مراتب بهتر از آن است که 
به حدی تحت فشار قرار بگیرید که از حوزه مورد عالقه خود کامال 

ناامید و خسته شوید. 
3-مداخله گرها

این دس��ته از مدیران عمال تمای��ل دارند که حتی از کوچک ترین 
اخبار نیز اطالع داش��ته باش��ند. در مواردی حتی مشاهده می شود 
که این تی��پ مدیران، در رابطه با زندگی ش��خصی کارمندان خود 
نیز تجس��س هایی را انجام می-دهند. بدون ش��ک اگر یک کارمند 
احساس آزادی الزم را نداشته باشد، قادر به انجام هیچ اقدام مثبتی 
نخواهد بود. در این رابطه توصیه می ش��ود که به جای عادت کردن 
به زیر ذره بین بودن، خود برای مدتی تمامی اطالعات کاری را برای 
مدیر شرکت ارسال کرده و با این اقدام نشان دهید که چیزی برای 
مخفی کردن ندارید. این امر اگر به یک اقدام گروهی تبدیل ش��ود، 
بدون ش��ک باعث خواهد شد تا مدیر ش��رکت به یک باره یا حجم 
باالیی از اطالعات مواجه شود که بدون شک رسیدگی به آنها سخت 
خواهد بود. تحت این ش��رایط ممکن اس��ت پس از مدتی این حس 
از بین برود. همچنین با مدیر شرکت در این زمینه صحبت کرده و 
اعالم کنید که در صورت در اختیار داش��تن آزادی بیشتر می توانید 
راندمان کاری خود را بهبود بخش��ید. درواقع شما می توانید همواره 
با مدیر خود وارد یک مذاکره شوید. همچنین تالش کنید تا به نیمه 
پر لیوان دقت کنید. درواقع موقعیت شغلی شما می تواند مزیت هایی 
را داش��ته باش��د و تنها نکته منفی آن قرار داشتن مدیر شرکت در 
یکی از این س��ه تیپ ش��خصیتی است. تحت این ش��رایط توصیه 
می ش��ود تا تمرکز خود را بر روی موارد مثبت کار خود قرار داده و 
همواره به این نکته توجه داش��ته باش��ید که شغل شما یک تفریح 
محس��وب نشده و نمی توان انتظار داشت که همه چیز کامال مطابق 
میل ش��ما باش��د. در صورت عدم تمایل به تغییر ای��ن تفکر خود، 

پیشنهاد می شود تا به دنبال ایجاد کسب وکاری برای خود باشید. 
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بحران کرونا بر روی تمام کس��ب و کارها تاثیر منفی بر جای گذاشته 
اس��ت. در این میان تفاوتی بین حوزه های مختلف کس��ب و کار نیست. 
ماه های نخس��ت ش��روع این بحران برای مردم و کس��ب و کارها بسیار 
ناگوار بود. اغلب کس��ب و کارها در حالت ضررهای هنگفت و همچنین 
فقدان برنامه برای رویارویی با بحران موردنظر بودند. خوشبختانه اکنون 
وضعیت برای فعالیت برندها بهتر شده است، با این حال هنوز هم برخی 

از چالش های اصلی پابرجاست. 
هن��وز هم بس��یاری از کارآفرینان و برندها نس��بت ب��ه آینده دنیای 
کس��ب و کار نگران هس��تند. این وضعیت هرگون��ه پیش بینی یا حتی 
س��رمایه گذاری در حوزه های مختلف کس��ب و کار را دش��وار می سازد. 
یکی از چالش های مهم در این میان تردید صاحبان کسب و کار درباره 
توانایی شان برای حفظ مش��تریان در وضعیت رضایتمندی است. بدون 
تردید کسب و کارها بدون مشتریان هیچ معنا و مفهومی ندارند بنابراین 
توجه به مخاطب هدف در مرکز فعالیت های یک برند قرار خواهد گرفت. 
نکته مهم در این میان تالش برای همکاری و جلب نظر مخاطب هدف 
به گونه ای تاثیرگذار است. هدف اصلی ما در این بخش بررسی امکانات 

در دسترس برندها برای حفظ رضایت و اعتماد مشتریان شان است. 
حفظ ارتباط با مشتریان در دوران کرونا

حفظ ارتباط با مش��تریان در ش��رایط دش��وار اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. امروزه مش��تریان انتظارات باالیی از برندها دارند. همین امر دامنه 
مسئولیت برندها را گسترده کرده است. امروزه دیگر تعامل با مشتریان 
در قال��ب ارائه خدمات مناس��ب و قیمت نهای��ی پایین برای محصوالت 
کافی نیس��ت بنابراین ما ناچار از کاربس��ت شیوه های تازه در این حوزه 
خواهیم بود. ما در ادامه به بررس��ی سه تکنیک مهم برای حفظ ارتباط 

برندها با مخاطب هدف در دوران کرونایی خواهیم پرداخت. 
1. برنامه ریزی برای تماس تصویری با مشتریان

نخستین نکته مورد بحث ما در این بخش بسیار ساده و راحت است. 
امروه اغلب برندها از ش��یوه های ارتباط��ی متنی یا حداکثر صوتی برای 
تعامل با مش��تریان س��ود می برند. نکته مهم در ای��ن میان تالش برای 
تعامل با مش��تریان از طریق سیس��تم های به روزتر اس��ت. توصیه ما در 

ای��ن بخش برنامه ریزی برای تعامل هفتگ��ی از طریق ویدئوکنفرانس با 
مش��تریان اس��ت. بدون تردید تالش برای تعامل انف��رادی با هر کدام 
از مخاطب ه��ای ه��دف امر دش��واری خواهد ب��ود، با این ح��ال ایجاد 
ویدئوکنفران��س ب��ا ظرفیت حضور تعداد باالیی از مش��تریان را نباید از 
ی��اد برد. این امر ام��کان تعامل نزدیک با مخاطب ه��دف بدون نیاز به 

اختصاص زمان زیاد را فراهم می سازد. 
برخ��ی از برندها عالوه ب��ر برنامه ریزی برای اج��رای ویدئوکنفرانس 
نس��بت به تماس تصویری با تک تک مش��تریان نیز اقدام می کنند. این 
نکته نیازمند برنامه ریزی و آمادگی بسیار باالیی در بخش روابط عمومی 
شرکت هاس��ت. البته تاثیرگذاری آن ارزش تم��ام زحمت های فراوان را 
خواهد داش��ت بنابراین باید در حوزه بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف 

جزو گزینه های اصلی شما باشد. 
امروزه شخصی سازی محتوای تعاملی با مشتریان اهمیت باالیی دارد. 
اگر ش��ما قصد تم��اس تصویری با مش��تریان تان را دارید، باید برخی از 
نکات ش��خصی سازی ش��ده را به فرآیند گفت وگوی تان اضافه کنید. به 
این ترتیب ترکیب تصویر و محتوای شخصی سازی ش��ده عمق بیشتری 

به تعامل شما و برند موردنظر خواهد داد. 
2. به روز رسانی سایت و توجه به شبکه های اجتماعی

یکی از راهکارهای ساده و مناسب برای ادامه تعامل با مخاطب هدف 
در زم��ان بحران کرونا اس��تفاده از ابزارهای آنالین اس��ت. امرزوه اغلب 
برندها دارای س��ایت رس��می برای تعامل با مشتریان شان هستند. این 
نکته تاثی��ر مثبتی بر روی فعالیت برندها دارد. بس��یاری از هزینه های 
بخش بازاریابی و روابط عمومی از طریق سامانه های آنالین تا حد زیادی 

کاهش یافته است. 
اغل��ب کس��ب و کارها ام��کان بهره من��دی از مزیت ه��ای حضور در 
ش��بکه های اجتماعی را دارند. برخی از ش��رکت ها ب��ه دلیل فعالیت در 
حوزه های تخصصی نسبت به حضور در چنین فضایی تردیدهایی جدی 
دارن��د. نکته مهم در این میان س��رمایه گذاری ب��رای تعامل با مخاطب 
عالقه مند به کس��ب و کارمان است. اش��تباه برخی از برندها اقدام برای 
تعامل با تمام مش��تریان حاضر در یک بازار اس��ت. ب��ه این ترتیب آنها 

توانایی جلب نظر مخاطب هدف را از دست خواهند داد. 
پیگیری وضعیت مش��تریان از طریق س��ایت رسمی یا اکانت برندمان 
در ش��بکه های اجتماعی مزیت های بسیار زیادی دارد. مهم ترین مزیت 

در این میان امکان پیگیری وضعیت چندین مشتری به صورت همزمان 
اس��ت. پیشرفت فناوری هوش مصنوعی این فرصت طالیی را در اختیار 
برنده��ا قرار داده اس��ت. به ای��ن ترتیب ما با کمتری��ن هزینه ممکن و 
نیاز به کارش��ناس های اندک امکان پیگیری بخش تعامل با مش��تریان 

را خواهیم داشت. 
 بی تردید بس��یاری از مش��تریان در زمینه تعامل با برندها در شرایط 
بحران کرونا نگران احتمال انتقال ویروس هس��تند. استفاده از ابزارهای 

آنالین چنین نگرانی را به طور کامل رفع خواهد کرد. 
3. ارسال پیام های هفتگی

درس��ت مانند گفت وگوی تصویری، در اینجا باید نس��بت به تعامل با 
مش��تریان در قالب سایر الگوهای ارتباطی توجه داشته باشیم. پیام های 
هفتگی ما از طریق سیس��تم های ایمیل یا حتی الگوی س��نتی ارس��ال 
نام��ه نباید الزام��ا در ارتباط با حوزه کس��ب و کار باش��د. بحث درباره 
شرایط پیش رو یا حتی ارائه توصیه های پزشکی معتبر به مخاطب هدف 
نکت��ه مهم��ی خواهد بود. ما باید همیش��ه این نکات را مدنظر داش��ته 
باش��یم. اش��تباه برخی از برندها تعامل نزدیک با مش��تریان در ابتدای 
بروز بحران کرونا و س��پس فراموش��ی این حوزه اس��ت. به این ترتیب 
مش��تریان احساس ناخوشایندی نس��بت به نحوه پیگیری امور از سوی 

برند موردنظر خواهند یافت. 
بدون تردید شرایط شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ناشی از آن 
در حوزه اجتماعی برای اغلب مردم همراه با دش��واری های بسیار زیادی 
اس��ت. وظیفه اصلی برندها در این میان حفظ ارتباط با مشتریان است. 
اگر برند ما در ش��رایط دشوار کنونی تعداد قابل مالحظه ای از مشتریان 
وفادارش را از دس��ت بدهد، دیگر توانایی بازگش��ت به شرایط عادی را 

نخواهد داشت. 
حفظ ارتباط در وضعیت کنونی، بهبود کیفیت آن در آینده

حفظ ارتباط با مش��تریان تمام وظیفه برندها نیس��ت. ما باید به طور 
مداوم نسبت به توس��عه سطح رابطه مان با مشتریان اقدام کنیم، با این 
حال نکته اساس��ی در ش��رایط کنونی توجه به اولوی��ت حفظ تعامل با 
مش��تریان است. ما همیشه زمان کافی برای بهبود این رابطه را خواهیم 
داشت، اما اگر در زمان کنونی ارتباط مورد نظر قطع شود، دیگر فرصتی 

برای آینده باقی نخواهد ماند. 
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آیا تاکن��ون به این موضوع فکر کرده اید که پس از پایان اوج ش��یوع 
وی��روس کرونا، ش��اهد چه تغییراتی در جهان خواهی��م بود؟ اگرچه در 
این رابطه صحبت های مختلفی به میان آمده اس��ت، با این حال بررسی 
وضعیت س��ایت کس��ب وکارهای کوچک بدون ش��ک یک مورد جدید 
محس��وب می ش��ود. در این رابطه قصد داریم تا پنج تغییر مهم را با هم 

بررسی کنیم.
1-همه گیر شدن استفاده از سایت 

اگرچه در حال حاضر بس��یاری از کس��ب وکارهای کوچک برای خود 
س��ایت ندارند، ب��ا این حال در دوران پس��اکرونا وضعیت کامال متفاوت 
ش��ده و تنها برندهایی ش��انس موفقیت را خواهند داشت که سایتی را 
برای خود ایجاد کرده باش��ند. درواقع ویروس کرونا باعث ش��ده است تا 
وارد جهانی ش��ویم که انتظار می رفت چند سال دیگر شاهد آن باشیم. 
با توجه به این امر که در ش��رایط قرنطینه خانگی، خرید آنالین گزینه 
بس��یار مناس��بی بود و آمارها نیز حاکی از موفقیت آمیز بودن آن است 
بعید اس��ت که دیگر فردی تمای��ل به خرید از طریق ش��یوه های رایج 
داش��ته باشد. به همین خاطر اگر از همین امروز به دنبال ایجاد سایتی 
برای خود نباشید، محکوم به نابودی خواهید بود. این روند ممکن است 
در کش��ورهای مختلف، شیب متفاوتی را داشته باشد. برای مثال ممکن 
اس��ت در کشورهای آلمانی اگر به این اقدام توجه نداشته باشید، امکان 
ادامه فعالیت حتی برای چند هفته نیز ممکن نباش��د، با این حال برای 
یک کشور آسیایی فقیر، احتماال این روند کندتر خواهد بود. با این حال 

اتفاق افتادن این امر حتمی بوده و الزم است تا از امروز خود را در برابر 
این اتفاق ایمن کنید. درواقع جهان به سمتی در حال حرکت است که 

حتی احتمال انقراض شیوه خرید مستقیم وجود دارد. 
2-تنوع بیشتر در فروش آنالین 

در ح��ال حاضر اکثر فروش آنالین به ش��یوه پرداخت قبل و یا بعد از 
تحویل محصول انجام می ش��ود، با این حال در دوران پساکرونا با توجه 
به این امر که رقابت در عرصه فوق افزایش پیدا می کند، ضروری اس��ت 
تا تنوع باالتری را ارائه کنید. برای مثال امکان پرداخت اقس��اطی، یکی 
از این موارد محس��وب می ش��ود. همچنین باید شاهد افزایش چشمگیر 
جذابیت بصری س��ایت ها باشیم. در نهایت شاهد رونق دوره های آنالین 
امنیت شبکه خواهیم بود. علت این امر به این خاطر است که با افزایش 
توج��ه برندها به ایجاد س��ایت، بدون ش��ک ضرورت حف��ظ امنیت نیز 
تش��دید شده و ش��اهد حمالت بیشتری از س��وی هکرها خواهیم بود. 
تحت این شرایط اگر اطالعات الزم را نداشته باشید، همواره با مشکالت 

متعددی مواجه خواهید شد. 
3-فاصله گرفتن از تک فعالیتی 

اگرچه در حال حاضر وجود یک سایت برای مشاهده و خرید آنالین، 
کافی به نظر می رسد، با این حال در دوران پساکرونا، شما باید اقدامات 
متنوع تری را داش��ته باشید. در این رابطه تولید محتوا الزامی ترین اقدام 
محسوب خواهد شد. درواقع ضروری است که قبل از تالش برای فروش 
محصول، احس��اس نیاز را در مخاطب هدف به وجود آورده باش��ید. در 
غیر این صورت با نرخ فروش بس��یار کمی مواجه خواهید شد. همچنین 
ش��ما باید امکان کاهش و یا افزایش قیمت محصول را داش��ته باشید تا 

امکان جذب تمامی قشرها امکان پذیر باشد. 

4- الزامی شدن تعامل دوطرفه 
اگ��ر تا ب��ه امروز با مش��تریان خود تنه��ا یک رابط��ه اقتصادی را 
داشته اید آنها مش��اهده کننده اقدامات شما بوده اند، ضروری است تا 
این سیاست را س��ریعا تغییر دهید. درواقع مشتری حال حاضر تنها 
ب��ه برندهایی وفادار خواهد ماند که ارتباطی عمیق میان آنها ش��کل 
گرفته باش��د. در این رابطه ضروری اس��ت تا اف��راد را با خود درگیر 
کنید. برای مثال ایجاد مسابقات و پوشش آن در سایت رسمی، یکی 
از س��اده ترین این موارد محس��وب می شود. بدون شک در این زمینه 
به هر میزان که خالقیت باالتری را داشته باشید، نتایج بهتری را نیز 

به دست خواهید آورد. 
5- توجه همگانی به طراحی حرفه ای سایت

تمامی س��ایت ها نیاز دارند تا طراحی درستی را داشته باشند که نظر 
کاربران گوش��ی های تلفن همراه را نیز به سمت خود جلب کند. درواقع 
اگر تا به امروز به دنبال کاهش هزینه های طراحی س��ایت خود بوده اید، 
الزم است تا نگاه خود را تغییر داده و تنها موارد حرفه ای را مورد توجه 
قرار دهید. پیش بینی می ش��ود ک��ه پس از پایان دوران کرونا، ش��اهد 
پیش��رفت هایی نه تنها در ظاهر س��ایت ها، بلکه امکان��ات و طراحی آنها 

نیز خواهیم بود. 
در نهایت توصیه می ش��ود که با توجه به مشخص نبودن زمان دقیق 
کنار رفتن کرونا، بهتر است تا از فرصت حال حاضر، برای ایجاد تغییرات 
الزم استفاده کرده و زمان را از دست ندهید. این امر کمک خواهد کرد 
تا پس از طی کردن این دوره س��خت، امکان حضوری قدرتمندانه تر را 

داشته باشید. 
business2community.com :منبع

چالش حفظ ارتباط با مشتریان در دوران کرونا

وضعیت سایت کسب وکارهای کوچک در دوران پساکرونا 
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قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته  امداد استان قم از کمک 1۶0 
میلیارد ریالی مردم در  2 ماه نخست امسال خبر داد و گفت:  این رقم نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 109 درصد رشد داشته است.
میرش��کار، مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه سال 98 سال 
س��خت اقتصادی بود گفت: با این وجود مجموع درآمد این نهاد ۶۷2 میلیارد 
ریال بود که ۴5 درصد نس��بت به برنامه پیش بینی ش��ده و ۴۴ درصد نسبت 
به س��ال 9۷ رش��د داشت. وی با بیان اینکه سال گذش��ته به 1۷ هزار خانوار 
غی��ر تحت حمایت این نهاد 150 میلیارد ریال به صورت موردی در قالب وام، 
جهیزیه و درمان بیماران پرداخت شد تصریح کرد: در دو ماه نخست امسال نیز 
هفت هزار و ۷۶۷  نفر افراد خارج از تحت حمایت نیز به کمیته امداد مراجعه 
و 15 میلیارد ریال کمک دریافت کردند. میرش��کار اعطای چهار هزار و 518 
وام قرض الحسنه کارگشایی 50 تا 100 میلیون ریالی در سال گذشته را خاطر 
نش��ان و اظهار کرد: صندوق قرض الحس��نه امداد والیت در دو ماهه نخست 

امسال هم ۳0 میلیارد ریال وام قرض الحسنه به 598 پرداخت کرده است.
مدیرکل کمیته امداد اس��تان قم افزای��ش ۳0 درصدی 11۳ میلیارد ریال 
پرداخ��ت کمک هزینه جهیزیه به نوعروس��ان تحت حمایت ب��ه هزار و ۴12 
نوعروس را یادآور شد و اظهار کرد: امسال هم تاکنون 98 نوعروس مددجو از 

کمک هزینه جهیزیه این نهاد بهره مند شده اند.
وی بابیان این که در ماه رمضان امس��ال س��ه میلیارد و 920 میلیون ریال 
فطریه جمع آوری ش��د، ادامه داد: 21 هزار و 10۷ خانوار در طول ماه رمضان 
بسته های معیشتی به ارزش ۴۷ میلیارد ریال دریافت کردند و ۷۶ هزار پرس 

غذای گرم توسط امدادگران استان درب منازل نیازمندان توزیع شد.
میرشکار هدف گذاری اشتغال 2 هزار و 5۴0 مددجو با اعتبار 810 میلیارد 
را خاطرنش��ان و تصریح کرد از این تعداد، پرونده ۷00 نفر برای پرداخت وام 
آماده است که در صورت همکاری بیشتر بانک های عامل  این مهم نیز محقق 
خواهد ش��د. وی بابیان این که س��ال گذشته، قم در جذب کمک های مردمی 
مربوط به ایتام رتبه نخست را کسب کرد، افزود: یک هزار و 8۳۳ یتیم در این 

استان تحت پوشش کمیته امداد هستند و 18 هزار حامی دارند.
وی ادامه داد: در س��ال 98، یک هزار و 800 خانواده نیازمند تحت پوشش 
ای��ن نهاد قرار گرفتن��د و در حال حاضر خانواده نیازمندی که در انتظار تحت 

پوشش قرار گرفتن، دریافت وام و یا جهیزیه باشد،  وجود ندارد.

وی  ۷۴۳ مددج��و نیز وام ودیعه مس��کن از 50 ت��ا 200 میلیون ریال و 2 
هزار و پنج نفر هم وام اشتغال زایی به مبلغ ۶10 میلیارد ریال دریافت کردند.

وی گفت: تاکنون به ۴۶ خانواده ای که سرپرست خود را بر اثر ابتال به کرونا 
از دس��ت دادند، کمک های بالعوض از ۳0 تا 100 میلیون ریال پرداخت شده 
است. وی به خدمات مشاوره ای کمیته امداد اشاره و بیان کرد: بیش از سه هزار 
و 500  نفر از مشاوره فردی و 9 هزار نفر از مشاوره گروهی بهره مند شدند و 
حاصل این مشاوره برگشت به تحصیل ۶8 نفر، برگشت به زندگی مشترک 25 
زن مطلقه و آغاز زندگی مشترک ۷۳0 زوج با یادگیری مهارت های زندگی بود.

در حال حاضر، 22 هزار و ۷00 خانوار نیازمند در استان قم شامل بیش از 
۴0 هزار نفر به صورت مستمر از کمیته امداد خدمات دریافت می کنند؛ از این 
تعداد 15 هزار و 500 خانوار زنان سرپرس��ت خانوار هستند که پنج هزار نفر 
به دلیل طالق، 9 هزار فوت سرپرس��ت و بقیه به دلیل زندانی بودن همس��ر، 

مسئولیت خانواده را به عهده دارند.
از ۴0 هزار فرد تحت حمایت کمیته  امداد قم، 1۴ هزار نفر باالی ۶0 سال 
س��ن دارند؛ یک هزار و 15۴ بیمار صعب العالج و زمین گیر و یک هزار و 8۳۳ 

یتیم تحت پوشش کمیته امداد است که این ایتام 18 هزار حامی دارند.
در این نشس��ت از سامانه سخا )سامانه خیر و احسان ( به نشانی اینترنتی 
esakha.ir رونمایی ش��د؛ در این س��امانه بانک اطالعات نیازمندان و خیران 
جمع آوری  ش��ده اس��ت که با طراحی و عملیاتی ش��دن این س��امانه، ضمن 
جلوگیری از ارائه خدمات و کمک های موازی، همه نیازمندان زیر چتر حمایتی 

سازمان ها و افراد کمک کننده قرار می گیرند.

اهواز – شـبنم قجاوند: با برگزاری جلسه ی مش��ترکی در دفتر مدیرعامل 
ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از زحمات و خدمات کادر بهداش��ت و درمان 
صنعت نفت جنوب در بحران ویروس کرونا تجلیل و تقدیر شد . در این جلسه که 
بطور همزمان و از طریق ویدئو کنفرانس در دفاتر مدیران عامل شرکت های بهره 
بردار گچساران ، آغاجاری و مسجدسلیمان نیز برگزار شد ، مهندس احمد محمدی 
طی س��خنانی گفت : این جلسه بمنظور آن اس��ت که به کادر ایثارگر بهداشت و 
درمان بگوییم قدردان زحماتشان بوده و در کنارشان بوده و هستیم . وی با عنوان 
اینکه در بحران انتشار ویروس کرونا ، نقش عوامل بهداشت و درمان بخوبی نمایان 
گشت افزود : این مراسم در برابر ایثار و زحمات این عزیزان بی مقدار و ناچیز است 
و امروز به این باور رس��یدیم که کار عوامل بهداش��ت و درمان جزو س��خت ترین 
مشاغل است . مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نیز در این 
جلسه طی سخنانی گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده ی این شرکت ارایه 
کرد و گفت : برای پیش��گیری از ابتالی کارکنان ، وسایل حفاظت فردی با توجه 
به اینکه در پایان س��ال قرار داشتیم در کوتاهترین زمان ممکن خریداری و میان 
همکاران توزیع گردید . مهندس قباد ناصری افزود : در واحدهای عملیاتی پیش 

از ورود کارکنان غربالگری توس��ط عوامل پزشکیاری صورت می گیرد تا از صحت 
سالمت کلیه ی کارکنان اطمینان حاصل شود ضمن آنکه در ستاد و ادارات ستادی 
نیز عملیات ضدعفونی و گندزدایی ساختمان ها ، غربالگری پرسنل و توزیع مدون 
ماسک بمنظور رعایت اصل پیشگیری و حفاظت فردی صورت می گیرد . رییس 

بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسلیمان نیز طی سخنانی ضمن تقدیر از این 
اقدام و ابتکار مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اظهار داشت : فعال 
شدن مرکز EOC – بازسازی و راه اندازی مجدد اورژانس – خریداری و واگذاری 
دس��تگاه های ونتیالت��ور تهاجمی و غیر تهاجمی – خریداری و واگذاری البس��ه 
ماس��ک و سایر تجهیزات حفاظت فردی به بیمارستان 22 بهمن مسجدسلیمان 
بعنوان مرکز درمانی معین مسجدسلیمان در مقابله با کرونا بخشی از اقدامات این 
مدیریت می باشد . در ادامه ی این جلسه مدیران عامل شرکت های بهره برداری 
نفت و گاز کارون – مارون – گچساران و آغاجاری بهمراه روسای بهداشت و درمان 
صنعت نفت آغاجاری و گچساران گزارشی از اقدامات صورت گرفته واحدهای تحت 
امر را در زمینه مقابله با ویروس کرونا ارایه کردند . در پایان نیز بطور همزمان لوح 
تقدیر امضا ش��ده توسط مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به رییس 
بهداش��ت و درمان صنعت اهواز و به نیابت از ایش��ان توسط مدیران عامل شرکت 
های بهره بردار به روس��ای بهداشت و درمان صنعت نفت نواحی مذکور اعطا و از 
زحمات ، خدمات و ایثارگری کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت در مقابله با 

ویروس کرونا تجلیل و تقدیر بعمل آمد .  

تبریز – ماهان فالح: مدیرعامل شرکت سایپا آذربایجان در جریان بازدید 
رئیس هیات مدیره شرکت مگاموتور از این واحد صنعتی، افزایش داخلی سازی 
قطعات تولیدی با رویکرد جهش تولید را از جمله اهداف پیش بینی شده این 
ش��رکت در س��ال جاری عنوان کرد. به گزارش خبرنگار م��ا در تبریز، رئیس 
هیات مدیره و معاون تامین شرکت مگاموتور با سفر به تبریز از شرکت سایپا 
آذربایجان بازدید کرده و از نزدیک با مش��کالت و مس��ائل این ش��رکت آشنا 
شدند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در ابتدای این برنامه بازدید و با حضور 
دکتر زینالی، مدیرعامل شرکت سایپا آذربایجان، اعضای هیات مدیره، شورای 
اس��المی کار و جمعی از کارکنان، پارکینگ اختصاصی کارکنان س��ایت )1( 
شرکت س��ایپا آذربایجان افتتاح و به بهره برداری رسید. بر اساس اعالم روابط 

عمومی شرکت سایپا آذربایجان، دکتر خدابخش و مهندس قاسمی شیران به 
منظور بررس��ی توانمندی ها و افزایش ظرفیت های تولیدی جدید، از شرکت 

سایپا آذربایجان بازدید و با مدیران این شرکت در مورد مسایل و موانع تولید 
بحث و تبادل نظر کردند. عالوه بر بازدید خطوط تولیدی جاری شرکت سایپا 
آذربایجان، طرح های توسعه ای شرکت شامل خط تولید ستون فرمان خودرو 
تیبا و کوییک و ساینا، خط تولید سیبک تیبا، خط تولید میل بادامک تیبا از 
سوی رییس هیات مدیره شرکت مگاموتور مورد بازدید قرار گرفت. در جریان 
این برنامه بازدید دکتر زینالی مدیرعامل ش��رکت سایپا آذربایجان برنامه های 
س��ال جدید این شرکت با رویکرد جهش تولید را در خصوص افزایش داخلی 
سازی قطعات تولیدی، تبیین و تاکید کرد شرکت سایپا آذربایجان در تالش 
است تا سهم بیشتری در داخلی سازی قطعات خودرویی و صادرات محصوالت 

تولیدی داشته باشد.

اراک - خبرنـگار فرصـت امـروز: به گ��زارش روابط عمومي ش��رکت 
شهرکهاي صنعتي استان مرکزي مصطفي آمره مدیرعامل این شرکت اظهار 
داشت : باوجود شرایطی مانند تحریم سال گذشته واحدهای صنعتی کوچک 
و متوسط استان فعال تر بودند و شرایط مناسبی در بخش عمرانی شهرک ها 
و نواحی صنعتی استان تجربه شد. آمره با اشاره به تعداد ۳۷ شهرک و ناحیه 
صنعتی مصوب در اس��تان مرکزی، گفت: از این تعداد تاسیسات و زیرساخت 
های ۳2 ش��هرک و ناحیه صنعتی آماده و امکان واگذاری زمین وجود دارد و 
مابقی نیز در مرحله تملک زمین یا تکمیل زیرساخت ها قرار دارد و هنوز آماده 
تحویل نیست. آمره ادامه داد: در ۳2 شهرک و نواحی دارای زمین تا پایان سال 
1۳98 تعداد دو هزار و 808 واحد صنعتی در شهرک ها و ۴1۶ واحد صنعتی 
در نواحی صنعتی مستثر شده اند که در مجموع شامل سه هزار و 22۴ واحد 
صنعتی می ش��ود. وی با بیان اینکه در مجموع پایان سال گذشته سه هزار و 
22۴ واحد صنعتی در شهرک و نواحی صنعتی استان مرکزی مستقر شده اند، 
افزود: از این تعداد عملیات س��اخت و ساز، تکمیل و نصب ماشین آالت هزار 

و 921 واحد صنعتی تا پایان سال گذشته انجام و به بهره برداری رسیده اند.
مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان مرکزی در خصوص ایجاد 
اشتغال این واحدها گفت: مجموع اشتغالی که واحدهای بهره برداری شده بر 
اساس تعداد نفرات مندرج در پروانه بهره برداری ایجاد کرده اند برابر ۳5 هزار 

و 5۳8 نفر اس��ت. وی با بیان اینکه این تعداد ایجاد اش��تغال رقم قابل قبولی 
است، اظهار کرد: مجموع سرمایه گذاری این تعداد واحد بهره برداری شده ۶2 
هزار و 9۷9 میلیارد ریال است. آمره گفت: طبق آمار از مجموع واحدهای بهره 
برداری ش��ده هزار و ۶۳۶ واحد صنعتی فعال و 285 واحد صنعتی غیر فعال 
است که شامل کمتر از 15 درصد می شود و نسبت به میانگین کشوری باید 
گفت در وضعیت خوبی قرار داریم، البته این آمار مربوط به ارزیابی س��ه ماهه 
سوم سال 1۳98 است و ممکن است به صورت روزانه و هفتگی تغییر کند  وی 
س��ال گذشته را یکی از سال های خوب برای واحدهای صنعتی توصیف کرد 

و افزود: با وجود مشکالت متعدد از جمله تحریم، بخشی از واحدهای صنعتی 
استان نسبت به سنوات گذشته فعال تر بودند. مدیرعامل شرکت شهرک های 
اس��تان مرکزی در خصوص عوامل این موفقیت تصریح کرد: کاهش واردات و 
محدودیت هایی که در این بخش اعمال شد در بهبود وضعیت تولید تعدادی 
از واحده��ای صنعتی تاثیر گذار بود. آمره ادام��ه داد: باال رفتن نرخ ارز تولید 
برخی از محصوالت واحدهای صنعتی را توجیه پذیر کرد، تعدادی از واحدهای 
صنعتی به دلیل پایین بودن نرخ ارز غیر فعال بودند که سال گذشته به دلیل 
همین افزایش نرخ ارز به چرخه تولید بازگشتند. وی بیان کرد: همچنین باال 
رفتن نرخ ارز توجیهی برای صادرات محسوب می شد که به همین دلیل توجه 
واحدهای صنعتی به صادرات معطوف و در بخش صادرات ش��رایط خوبی در 
سال گذشته برای این بخش داشت و با رشد خوبی در صادرات مواجه بودیم. 
مدیرعامل شرکت شهرک های استان مرکزی با تاکید بر این نکته که البته در 
سال گذشته تعدادی از واحدهای صنعتی نیز به دلیل مشکالتی مانند تحریم 
شرایط نامطلوب را نیز تجربه کرده اند، گفت: واحدهای صنعتی در تامین مواد 
اولیه به ویژه واحدهایی که مواد اولیه را از خارج از کشور تامین می کنند، در 
تامین ماش��ین آالیت و قطعات مش��کالتی را نیز تجربه کردند، اما نکته حائز 
اهمیت تالش واحدها برای حل مش��کالت توسط خودشان است و باید توجه 

داشت که این ظرفیت در کشور وجود دارد.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی 
و امور بین الملل ش��هرداری گرگان، با گسترش شهرنشینی، بر جمعیت شهرها 
افزوده ش��ده و این افزایش بر تراکم بارگذاری در ش��هرها تاثیر گذاشته و سبب 
کاهش فضاهای باز می ش��ود.به همین جهت گسترش فضاهای عمومی فراغتی 
در طول چند دهه گذشته به عنوان اقدامی در راستای تأمین نیازهای گروه های 
مختلف س��نی و جنسی در روند توسعه ش��هرها مورد توجه قرار گرفته است.در 
دنیای شلوغ و پرکار امروز نیاز به تفریح و استراحت یکی از مهم ترین نیازهای بشر 
است و تفریح کردن، یکی از مفاهیم و فعالیت های مورد توجه در علوم روانشناسی 
و حتی مردم شناس��ی است.تفریح کردن عالوه بر تاثیر خود بر روان آدمی، تاثیر 
به س��زایی بر جس��م و بالتبع بر اح��واالت یک جامعه دارد و امی��د به زندگی را 
افزایش می دهد لذا مدیریت شهری گرگان با درک حفره های موجود در سرزندگی 
شهروندان و در راستای ایجاد شهر انسان محور در اقدامی درخور اقدام به طراحی 
و ساخت شهر بازی مدرن در یکی از بهترین مکان های موجود در شهر نموده است 

تا ضمن دسترس��ی مناسب به آن، یکی از زیباترین چشم اندازهای موجود مورد 
استفاده شهروندان گرگان قرار گیرد.شهربازی مجموعه ای از دستگاه های سرگرمی 
با هدف فراهم نمودن اوقات خوش برای گروه های سنی اعم از کودکان، نوجوانان 

و بزرگس��االن است لذا ایجاد مجموعه شهربازي در گرگان با توجه به اینکه این 
ش��هر بازی مجموعه ای متش��کل از فضای باز و سرپوشیده است می تواند باعث 
جذب بیشتر خانواده ها شده و عالوه بر درآمد و اشتغال زایی مستقیم باعث تخلیه 
هیجانی و روانی ش��هروندان گردد.میتوان تص��ور کرد که این مجموعه تفریحی 
ضمن روح بخشی و شخصیت پردازی مناسب با توجه به طراحی زیبا و جانمایی 
بسیاری از مولفه های موجود در اماکن تفریحی به هدفهای اقتصادی و اجتماعی 
خود مطابق با ارزش هاي فرهنگي دس��ت یابد زیرا این پروژه تفریحی با توجه به 
مطالعات اقلیمی و ش��ناخت منطقه و با طراحی محیطی و گرافیکی مناسب که 
تاثیر مستقیم در افزایش جذب مخاطب و بالتبع درآمد زایی بیشتر  دارد ساخته 
خواهد شد .مکان یابی صحیح این پروژه عالوه بر ایجاد هنجار هایی نظیر دسترسی 
مناسب، مطلوبیت، سازگاری،تعامالت اجتماعی مناسب، عدم مشکالت مدیریتی 
و نگهداری و افزایش امنیت روانی ، سبب کاهش بارگذاری بیشتر ناهارخوران به 

عنوان یکی از اهداف و خروجی های این شهربازی خواهد شد.

مدیرکل کمیته  امداد استان قم :

کمکهای مردمی به کمیته امداد 1۰9 درصد رشد داشته است

از طریق ویدئو کنفرانس صورت گرفت

تجلیل از کادر بهداشت و درمان مناطق نفتخیز جنوب

مدیرعامل شرکت سایپا آذربایجان عنوان کرد:

افزایش داخلی سازی قطعات تولیدی با رویکرد جهش تولید

مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي خبر داد:

فعالیت مطلوب صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی در سال گذشته 

پروژه شهربازی گرگان نمونه ای از توزیع متعادل امکانات و کاربری ها در گرگان

رفع  بوی تصفیه خانه فاضالب شهرضا
اصفهان – قاسم اسد: معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد: با تغییر روش تصفیه فاضالب از 
برکه تثبیت، به روش الگون هوادهی، مشکل بوی نامطبوعی که سال ها  موجب ناراحتی ساکنان اطراف تصفیه خانه فاضالب می شد، 
رفع گردید.  امیر حسین حکمتیان افزود: در سال ۶8 فاز اول تصفیه خانه فاضالب شهرضا به روش برکه تثبیت راه اندازی شد و اکنون 
با هدف ارتقاء خدمات به مشترکین، با نصب 20 هواده در الگون های هوادهی، روش تصفیه فاضالب در این تصفیه خانه تغییر کرد. وی 
در ادامه عنوان کرد: عالوه بر تغییر روش تصفیه فاضالب، یک سیستم دانه گیر هوادهی بعد از دستگاه آشغالگیر نصب شده است که 
این فرایند نیز، تاثیر به سزایی در رفع بوی نامطبوع تصفیه خانه فاضالب دارد. عضو هیات مدیره شرکت آبفا استان اصفهان افزود: تصفیه 
خانه فاضالب شهرضا در دو مدول طراحی شده که فاز اول  در سال ۶8 برای 120 هزار نفر و 20 هزار متر مکعب پساب در شبانه روز 
طراحی ش��ده بود. در حال حاضر فاز دوم این تصفیه خانه در دس��ت اقدام است که پیش بینی می شود 1۷0 هزار نفر را تحت پوشش 
قرار دهد.   حکمتیان در ادامه به میزان تولید پساب در تصفیه خانه پرداخت و  بیان کرد: هم اکنون در طول شبانه روز 100 لیتر در 
ثانیه، پساب در تصفیه خانه تولید می شود که بخشی از آن در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد و برنامه هایی در دستور کار است 
که در آینده نزدیک  حدود ۴0 لیتر در ثانیه از پساب تولیدی برای آبیاری فضای سبز غیر مثمردر اختیار شهرداری شهرضا قرار گیرد. 
وی افزود: درمدول اول تصفیه خانه، دو الگون ته نشینی و دو الگون هواده که20 فقره هواده بر روی آن نصب شده است، وجود دارد  و 
فاز دوم نیز به همین صورت خواهد بود.    حکمتیان طول شبکه فاضالب شهرضا را 500 کیلومتر اعالم کرد و تصریح نمود: از این رقم، 
2۳0 کیلومتر آن اجرا شده است و می توان گفت درحال حاضر ۴0 درصد جمعیت شهرضا از خدمات شبکه فاضالب بهره مند هستند. 
وی در پایان عنوان کرد: ش��هرضا در حدود 1۳5 هزار نفر جمعیت دارد و در حال حاضر 1۶ هزار و 229 انش��عاب به مشترکین واگذار 
شده است که با اجرای مابقی شبکه فاضالب، جمعیت بیشتری در این شهرستان تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار می گیرند.

فاز دوم تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم با  45 درصد پیشرفت 
فیزیکی در حال اجرا است

ایالم – منصوری: مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب ش��هری استان ایالم گفت: فاز دوم 
تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم با  ۴5 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است مهندس 
تیموری  در بازدید میدانی از این طرح بیان داشت: با توجه به افزایش جمعیت شهر ایالم و با 
هدف افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضالب شهر اجرای طرح ارتقا و افزایش ظرفیت فاضالب 
ش��هر ایالم آن از سال گذش��ته آغاز گردیده و در صورت تامین اعتبار تا پایان سال به بهره 
برداری می رسد. وی افزود: بخش سیویل با 95 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اتمام است 
و مابقی بخش مکانیکال و الکترومکانیکال در دست اقدام است که انشااهلل با تزریق اعتبارات، 
این طرح بزودی به بهره برداری می رس��د. مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب شهری استان 
ایالم با بیان اینکه در ساخت و اجرای مدول دوم این تصفیه خانه از تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا استفاده می شود، افزود: اعتبار این طرح  
۴20میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی است وی فرآیند تصفیه فاضالب در مدول دوم را تصفیه کامل بیولوژیکی به روش لجن فعال 
با قابلیت حذف نیتروژن و فسفر عنوان کرد و گفت: کیفیت پساب حاصل از فرآیند در نظر گرفته شده مطابق با استانداردهای سازمان 

حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه به آب های سطحی است.

بمنظور مدیریت مصرف بهینه برق توسط شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین صورت گرفت:
انعقاد بیش ازچهار هزار و پانصد فقره تفاهم نامه همکاری با مشترکین 

درسطح استان 
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مهندس س��عید بهادیوند چگینی مدیرعامل ش��رکت توزیع برق اس��تان قزوین گفت : بمنظور 
مدیریت مصرف بهینه برق و عبور از پیک بار تابستان سالجاری،بیش ازچهار هزار و پانصد فقره تفاهم نامه  همکاری با مشترکین درسطح 
استان قزوین منعقد گردیده است. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با بیان مطلب فوق در اولین جلسه شورای عالی 
فرهنگی تبلیغی مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان قزوین گفت: این شرکت در راستای اجرای برنامه عملیاتی 99 - 0 و عدم 
اعمال خاموشی در تابستان سالجاری بیش از ۴500  تفاهم نامه همکاری  با مشترکین دارای کنتور هوشمند فهام در سطح استان به 
امضا رسیده که گام موثری در جهت مدیریت  پیک بار تابستان امسال به شمار می آید. وی با اظهار این که  افزایش دما وگرمای فراتر 
از حد معمول هوا در خرداد ماه سال جاری منجر به افزایش مصرف برق و به مدار آمدن بارهای سرمایشی خواهد شد ، افزود:  این امر 
امکان تامین برق را در ساعت های اوج مصرف )12 الی 1۶بعد از ظهر( با مشکل مواجه نموده و ضرورت مدیریت مصرف از سوی عموم 
مشترکین گرامی را دوچندان می نماید.  مهندس بهادیوند چگینی تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بمنظور جلوگیری 
از  بروز خاموشی  ناشی از افزایش مصرف برق  در سطح استان ، تدابیر گسترده ای را  اتخاذ نموده است  که می توان به برنامه همکاری 
در س��اعات اوج بار و اس��تفاده از مولدهای خود تامین  و اقدامات متنوع فرهنگی وتبلیغی با استفاده از ظرفیت صدا وسیما،رسانه های 
مکتوب و خبرگزاری ها، بهره برداری مطلوب از فضای مجازی و استفاده از ظرفیت های تبلیغی موثر از جمله تریبون های عمومی همانند 
نماز جمعه اشاره کرد. مدیرعامل برق استان قزوین گفت: با  پیگیری و اجرای این برنامه ها در سال گذشته،  بیش از 100  مگاوات در 
مصرف برق استان صرفه جویی شد و بیش از 10و نیم میلیارد تومان پاداش همکاری به مشترکین پرداخت گردید  که این موارد در کنار 

مجموعه ای از اقدامات گسترده فرهنگی از بروز خاموشی ناشی از افزایش مصرف در سال گذشته جلوگیری نمود.
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انتشار خبر مذکور در آن نشریه  اقدام الزم را بعمل آورند .

با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران
320 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان بوشهر تحویل شد

بوشهر- رضا حیدری: در مراسمی با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران از طریق ارتباط 
ویدئو کنفرانس ۳20 واحد مس��کونی روس��تایی که با همکاری سپاه و کمیته امداد ساخته 
شده، تحویل مددجویان این استان شد. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، با حضور سردار 
حسین سالمی، فرمانده کل سپاه،در فاز دوم ساخت مسکن  مددجویی، ۳20 واحد مسکونی 
مشارکتی بین سپاه و کمیته امداد در استان بوشهر افتتاح و تحویل مددجویان روستایی شد. 
در این مراسم  که به شکل ویدیو کنفرانس،  در روستای پهلوان کشی شهرستان تنگستان 
انجام ش��د طی آن سردار زیراهی فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه، مدیرکل کمیته 
امداد اس��تان بوش��هر و معاون فرماندار شهرستان تنگس��تان کلید چهار منزل مسکونی به 
نمایندگی از ۳20 خانوار  روستایی در سطح استان بوشهر، به مددجویان زن سرپرست خانوار تحویل شد. احمد لطفی،مدیرکل کمیته 
امداد استان بوشهر در این آیین با تاکید بر تامین مسکن مددجویان به ویژه زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: با همکاری و مشارکت 
سپاه در 2 سال گذشته ساخت مسکن برای مددجویان آغاز شده که سال قبل یک هزار واحد احداث و به مددجویان تحویل داده شد. 
لطفی با اشاره به اینکه ۳20 واحد مسکونی روستایی به مددجویان کمیته امداد بوشهر تحویل شد  بیان کرد: پیش از این و در فاز  نخست 

، ۳51 واحد مسکونی مشارکتی بین نیروی دریایی سپاه استان و کمیته امداد استان  تحویل مددجویان داده شده بود.  

دو برنامه اجرا شده به وسیله مدیریت مهندسی ترافیک شهرداری رشت
رشـت – مهناز نوبری:  محمدحس��ن هادی زاده در این باره توضیح داد: پایه چراغ راهنمایی در حال س��قوط در نزدیکی های پل 
جانبازان رشت به وسیله نیروهای مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری اصالح شد.وی همچنین خاطر نشان کرد: در فعالیتی 
دیگر دو پایه روشنایی در بلوار شهید رجایی رشت تقاطع شمسی پور به منظور انجام اصالح هندسی، به وسیله مدیریت ایمنی و مهندسی 
ترافیک شهرداری جابه جا شد تا درجهت رفاه حال شهروندان و پیشگیری از خطرات احتمالی گام برداشته شود.مدیر ایمنی و مهندسی 
ترافیک شهرداری رشت از همه شهروندان خواست تا مواردی را که در این زمینه مشاهده می کنند به این مدیریت اطالع دهند تا در 

اسرع وقت نسبت به اصالح وضع موجود اقدام شود

تخفیف 40 درصدی شهرداری گرگان به سازندگان ساختمان
گـرگان - خبرنـگار فرصت امروز: مدیر اداره درآمدهای عمومی ش��هرداری گرگان از تخفیف ۴0 درصدی عوارض س��اختمانی 
شهرداری گرگان به سازندگان ساختمان تا پایان تیرماه جاری خبر داد و گفت: این الیحه به پیشنهاد شهردار گرگان در شورای اسالمی 
ش��هر گرگان مصوب شد.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی ش��هرداری گرگان، مهدی باقری اظهار کرد: شهرداری گرگان در 
راستای سیاست های عمومی دولت و در راستای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید اقدام به ارائه الیحه تشویقی برای 
سازندگان ساختمانی کرده است.وی ادامه داد: در این راستا کسانی که عوارض ساختمانی خود را تا پایان تیرماه سال جاری به صورت 
نقدی پرداخت کنند مشمول ۴0 درصد معافیت و تخفیف خواهند شد.مدیر اداره درآمدهای عمومی شهرداری گرگان تصریح کرد: این 
معافیت در گذشته 25 درصد بوده و با توجه به رکود صنعت ساختمان به دلیل شیوع ویروس کرونا، شهردار گرگان این الیحه را به شورا 

ارائه داده که شورا نیز این الیحه را تصویب کرد.

اخبـــار
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بدون توجه به اینکه کسب و کار شما در چه جایگاهی قرار دارد، قطعاً 
ب��ه دنبال افزایش کاربران صفح��ات اجتماعی بوده و می خواهید حضور 
پررنگ تری در شبکه های اجتماعی داشته باشید. هرچه تعداد کاربرانی 
که به طور مس��تمر و از طریق تبلیغات، جذب صفحات اجتماعی ش��ما 
می شوند بیشتر باشد، راه اندازی استارت آپ و میزان فروش محصوالت 
بهت��ر خواهد بود. در ادامه با ما همراه باش��ید تا 15 نکته برای افزایش 
کاربران در س��ه شبکه اجتماعی پرطرفدار را بیان کنیم. با یوکن همراه 

باشید.
پروفایل اجتماعی و صفحات پرباری بسازید

اولی��ن قدم برای افزای��ش مخاطبان در ش��بکه های اجتماعی، ایجاد 
پروفایل و صفحات قدرتمند برای حساب های اجتماعی کسب و کارتان 
اس��ت. در این راس��تا نیازمند تصاویر نمایه و عکس های پروفایِل دارای 
برن��د خواهید بود. ع��الوه بر آن، باید تمام اطالع��ات مربوط به خود را 
ثبت کنید. در شبکه اجتماعی توییتر این کار به آسانی و تنها از طریق 
واردک��ردن بیوگرافی 1۶0 کاراکتری، لینک وب س��ایت و مکان انجام 
می گی��رد، اما در فیس بوک باید ش��رح کوتاه، لینک وب س��ایت، آدرس 
و ش��ماره تلفن خود را وارد کنید. بهتر اس��ت تا جای ممکن، فیلدهای 

موجود در پروفایل ها و صفحات اجتماعی خود را پر کنید.
بع��د از پر کردن فیلدهای الزم و قدم برداش��تن در راس��تای جذب 
مخاطبان، چند )حداقل پنج تا ده( مطلب را در صفحات اجتماعی تان به 
اش��تراک بگذارید. این کار سبب می شود کاربرانی که حساب اجتماعی 
ش��ما را دنبال می کنند، مطالب تان را بخوانن��د و انگیزه ای برای دوباره 
س��ر زدن به صفحه شما را داشته باشند. اگر نمی دانید چه مطالبی باید 

ارسال شود، ادامه  مطلب را از دست ندهید.
محتوای باکیفیت به اشتراک بگذارید

قبل از اینکه استارت آپ تان راه اندازی شود، با اشتراک گذاری محتوای 
موردعالق��ه مخاطبان هدف، به دنبال جذب مخاطبان بیش��تر در اغلب 
شبکه های اجتماعی باش��ید. برای مثال، اگر استارت آپ شما مربوط به 
وس��یله ای برای بازاریابی در فیس بوک است، مطالبی درباره فیس بوک 
به اشتراک بگذارید. مطالبی که اشتراک گذاری می کنید شامل محتوای 
وبالگ، پادکس��ت، ویدئو، پاورپوینت، اینفوگرافیک و ... بوده که توسط 

خودتان یا دیگران ایجاد شده است.
از ابزارهای دوست یابی استفاده کنید

در بیش��تر شبکه های اجتماعی، راهی برای اتصال شما با دوستان تان 
وج��ود دارد. ش��بکه اجتماعی توییت��ر امکانی فراهم ک��رده تا در بین 
مخاطبی��ن ایمیل جس��ت وجو کنید، فیس بوک نیز امکان��ی دارد تا در 
بین مخاطبین ایمیل خود جس��ت وجو کنید و از جست وجوی پیشرفته 

افراد بهره ببرید. ش��بکه اجتماعی اینستاگرام، شما را به سمت دوستان 
فیس بوکی تان که در اینس��تاگرام هم حس��اب دارند، رهنمون می کند. 
لینکدی��ن این ام��کان را فراهم کرده تا در بی��ن مخاطبین ایمیل خود 
جس��ت وجو کنید و ب��ا تکیه بر اطالع��ات پروفایل تان، همکالس��ی ها، 

همکاران قبلی و فعلی تان را به شما معرفی می کند.
در وب سایت خود، لینک صفحات اجتماعی تان را وارد کنید

این کار از طریق افزودن آیکون های کوچِک مربعی ش��کل شبکه های 
اجتماعی به هدر )header(، پانوش��ت )فوتر( و نوار کناری )س��ایدبار( 
س��ایت قابل انجام اس��ت. البته می توانید دکمه های رسمی شبکه های 
اجتماع��ی را ه��م در وب س��ایت خود ق��رار دهید. پیش��نهاد می کنیم 
دارایی ه��ای برند رس��می، دکمه، نش��ان و ابزارک ه��ا را در فیس بوک، 
توییتر، اینس��تاگرام و لینکدین پیدا کنید. کار هوشمندانه ای است، اگر 
آیکون ش��بکه های اجتماعی را در وب سایت های دانلود تصاویر استوک 

)آماده(، همانند DepositPhotos پیدا کنید.
در امضای ایمیل تان، به بهترین صفحات اجتماعی خود لینک 

بدهید
با قرار دادن لینک ش��بکه های اجتماعی برتر در امضای ایمیل، تمام 
کاربران��ی ک��ه از طریق ایمیل با ش��ما در ارتباط هس��تند از راه اندازی 
اس��تارت آپ تان مطلع می ش��وند. این کار از طری��ق آیکون های کوچِک 
مربعی ش��کل ش��بکه های اجتماعی یا لینک های متنی استاندارد قابل 
انجام است. البته می توانید از سرویس هایی چون WiseStamp برای 
ایج��اد امضاهای ایمی��ل حرفه ای و دارای لینک ب��ه صفحات اجتماعی 

خود، بهره ببرید.
حساب های اجتماعی تان را تبادل کنید

اگ��ر دارای حس��ابی در یک��ی از ش��بکه های اجتماعی هس��تید که 
مخاطب��ان زیادی هم دارد، از اعضای آن حس��اب بخواهید در حس��اب 
دیگر ش��ما عضو ش��وند. این کار به آسانی و از طریق ارسال یک توییت 
به دنبال کنندگان حس��اب توییترتان انجام می ش��ود؛ مثاًل در توییتر از 
آنها بخواهید اگر در پینترست )Pinterest( هم عضو هستند، در آنجا 

شما را دنبال کنند.
این امکان وجود دارد از یک حس��اب اجتماعی، به حس��اب اجتماعی 
دیگر لینک دهید. برای مثال، ش��بکه اجتماعی پینترست به شما امکان 
می دهد به توییتر و فیس بوک هم لینک دهید. Woobox، اپلیکیشن 
س��اِز فیس بوک است. این برنامه دارای اپلیکیشن هایی است که به شما 
اجازه می دهد به صورت رای��گان، به صفحه  فیس بوک خود تب هایی را 

برای توییتر، اینستاگرام و پینترست، اضافه کنید.
نکاتی مهم برای شبکه اجتماعی توییتر

• مخاطبان هدف را در توییتر پیدا کنید و با آنها وارد تعامل شوید
شبکه اجتماعی توییتر به ش��ما امکان می دهد حداکثر 5000 نفر را 
دنبال کنید. وقتی دیگران ش��ما را دنبال می کنند، ش��ما هم می توانید 
افراد بیش��تری را دنبال کنید. وقتی صفحات توییتر افراد دیگر را دنبال 
می کنی��د، آنها مطلع می ش��وند دنبال ش��ده اند. البته برای گس��ترش 

ارتباطات و دنبال کردن افراد، چت کردن با آنها را هم شروع کنید.
ب��رای پیداکردن مخاطبان هدف خود، از بخش جس��ت وجوی توییتر 
استفاده کنید. توییتر کلمات و واژه های کلیدی را از بیوگرافی کاربران و 
توییت های آنها جست وجو می کند. اگر توییتی دریافت می کنید، حتماً 
پاس��خ آن را بدهید. وقتی دیگران پاسخ ش��ما را دوست داشته باشند، 

قطعاً دنبال کننده تان خواهند شد.
• از تبلیغات توییتر استفاده کنید

اگ��ر برای تبلیغ��ات اس��تارت آپ تان بودجه ای در نظ��ر گرفته اید، از 
تبلیغات توییتر استفاده کنید. توییتر، حساب شما را به مخاطبان هدف 

نمایش داده و آنها را تشویق می کند دنبال کننده تان شوند.
نکاتی مهم برای شبکه اجتماعی فیس بوک

• از صفح��ه فیس ب��وک ت��ان برای »الی��ک کردن« دیگ��ر صفحات 
اجتماعی استفاده کنید

اگ��ر روی نش��انه کش��ویِی اط��راف عکس خود، در س��مت راس��ت 
باالِی داش��بورد صفح��ه فیس بوک تان کلیک کنید، ب��ا انتخاب صفحه  
فیس بوک تان از فهرس��ِت نمایش داده ش��ده، می توانید از آن اس��تفاده 
کنی��د. بدین ترتیب می توانید دیگ��ر صفحات فیس بوک را هم »الیک« 
کنی��د و در آنها کامنت بگذارید. صفحاتی که مخاطبان هدف ش��ما در 
آنها عضو هستند را پیدا کنید و از طریق صفحه خود با آنها وارد رابطه 

شوید.
• اجازه دهید دنبال کنندگان فیس بوک، پروفایل تان را بخوانند

ش��بکه اجتماعی فیس بوک دارای تنظیماتی اس��ت که با استفاده از 
آنه��ا می توانید به دیگر کاربران اجازه دهید پروفایل ش��خصی ش��ما را 
دنبال کنند. بدین ترتیب، تمام مطالب به اش��تراک گذاشته شده را در 
فید اخبار )newsfeed( با دنبال کنندگان تان به اش��تراک می گذارید، 
بدون اینکه آنها را دوست خود بدانید. این کار سبب می شود مخاطبان 
بیش��تری داشته باشید و کسب و کارتان را معرفی کنید، در عین حال، 

موضوعات شخصی را هم محرمانه نگه دارید.
• در گروه های فیس بوک عضو شوید

ی��ک راه دیگر برای اس��تفاده از پروفایل ش��خصی تان در فیس بوک، 
ش��رکت کردن در گروه های مرتبط به خدمات و محصوالت شماس��ت. 
گروه هایی که مخاطبان هدفتان به آنها عالقه مند هس��تند را پیدا کرده 

و در بحث های شان شرکت کنید.
نکاتی مهم برای شبکه اجتماعی اینستاگرام که کاماًل متفاوت از دیگر 

شبکه های اجتماعی است
اگ��ر بتوانید بهترین اس��تفاده را از این ش��بکه اجتماعی ببرید، قطعاً 
دنبال کنندگان اینس��تاگرام تان غوغا می کند و کس��ب و کار خود را به 

طور قابل توجهی رونق خواهید داد.
• دیگر کاربران را در اینستاگرام دنبال کنید

همانن��د توییتر، در اینس��تاگرام هم وقت��ی دیگر کارب��ران را دنبال 
می کنید، از همراهی ش��ما مطلع می ش��وند. می توانید با جست وجوی 
هش��تگ هایی که فکر می کنید مخاطبان هدف در زمان ارس��ال تصاویر 
اس��تفاده می کنن��د، آنها را پیدا کنید. س��پس با گذاش��تن کامنت زیر 

تصاویر و ویدئوهای شان در فید اخبار، با آنها وارد رابطه شوید.
• از هشتگ استفاده کنید

وقت��ی تصویر یا ویدئویی را در اینس��تاگرام به اش��تراک می گذارید، 
حتماً در قس��مت ش��رح عکس )caption( از هش��تگ استفاده کنید. 
کاربران اینس��تاگرام، برای پیدا ک��ردن عکس های مرتبط به موضوعات 
موردعالقه ش��ان، از هشتگ اس��تفاده می کنند. وقتی کاربران از طریق 
هش��تگ، تصویر ی��ا ویدئوی ش��ما را ببینند و وارد صفحه تان ش��وند، 
می توانن��د از طریق کلیک روی دکمه ای نزدیک نام تان، ش��ما را دنبال 

کنند.
نکاتی مهم برای شبکه اجتماعی لینکدین

لینکدین مس��یر س��ختی را پی��ش روی کاربران می گ��ذارد و جذب 
مخاطب به س��ختی انجام می ش��ود، زیرا هدف لینکدین این است تنها 
با افرادی ارتباط برقرار کند که آنها را می شناس��د. البته لینکدین برای 

ارتباطات کسب و کار با کسب و کار )B2B( بسیار مناسب است.
• در گروه های لینکدین عضو شوید

عضویت در گروه های لینکدین برای ارتباط با اعضای فعال این شبکه 
اجتماعی، ایده  بس��یار خوبی اس��ت. س��عی کنید در بحث های موجود 
ش��رکت کنید، پاسخ های خوبی به سؤاالت بدهید و دیگران را به ایجاد 

ارتباط با خود عالقه مند کنید.
• زیِر پست ها کامنت بگذارید

لینکدین به کاربران خود امکان می دهد مطالبی ارسال کنند و برخی 
از ای��ن اعضا، ه��زاران دنبال کننده دارند. برای رونق اس��تارت آپ خود، 
اف��راد مرتبط با خدمات و محص��والت خود را که دنبال کنندگان زیادی 
هم دارند، پیدا کنید، آخرین پست های شان را دنبال کنید و در کامنت 

آن پست ها، با مخاطبان هدف وارد رابطه شوید.
entrepreneur/ucan :منبع
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در ماه های اخیر بورس و بازار س��هام مورد توجه بس��یاری از افراد در 
سراس��ر جهان قرار گرفته، البته وضعیت بازار در تمام کشورها مناسب 
نیست و مانند همیشه نوسانات شدیدی دارد؛ نوساناتی که شاید هوش 
مصنوعی در پیش بینی آنها موفق باشد. به تازگی یک نرم افزار مبتنی بر 
هوش مصنوعی توسعه پیدا کرده که می تواند وضعیت بازار را پیش بینی 
کن��د، اما آیا می توان با ه��وش مصنوعی در این بازار به برتری دس��ت 
پی��دا کرد؟ آیا ه��وش مصنوعی قادر به شکس��ت بزرگترین تحلیلگران 

بازار خواهد بود؟
در س��یاتل یک س��وپرکامپیوتر در دفتری توسعه پیدا کرده که قصد 
دارد با تحلیلگران سرشناس وال استریت رقابت کند. در این دفتر هشت 
ردیف سرور درون فریمی مشکی رنگ قرار گرفته اند و ۴00 کامپیوتر در 
این فریم چش��مک می زنند. این کامپیوترها داده های بازار را با س��رعت 
باالی��ی تحلیل می کنند و پاس��خگوی درخواس��ت های معامله گران در 
ش��یکاگو هس��تند. برای تحلیل وضعیت از 10 مانیتور استفاده می شود 

که خروجی را نشان می دهد.
به علت شیوع کرونا رکود در جهان حاکم است و اقتصاد وضع مناسبی 
ندارد، اما این موضوع باعث نشده که »جک گلیکمن« و شرکت مشاوره 
س��رمایه گذاری آن، »Capital J۴« تصمیم به خ��روج از بازار بگیرند. 
وضعیت این صندوق پوشش ریسک خوب است، حتی اگر بازار وضعیت 
جالبی نداش��ته باشد. نزدیک به یک ماه پیش ارزش سرمایه گذاری های 
Capital J۴ نزدیک به ۴درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که شاخص 

داو جونز در آن زمان کاهش 2۷درصدی را تجربه می کرد.
بسیاری از مهندسان اقتصادی باور دارند که شکست بازار سهام توسط 
یک ماش��ین تنها به وسیله دستگاه های خود، غیرممکن است. اطالعات 
بازار سهام بسیار بهم ریخته و تصادفی هستند که باعث می شود امکان 
پیش بینی آنها وجود نداش��ته باشد. سوابق تجاری محدود به 100 سال 
گذش��ته می ش��وند و قانون میانگین نیز بی رحم است. هرگونه سیگنال 
قابل پیش بینی که وجود داش��ته باشد، شرکت های رقیب سریعا به آن 
دس��ت می یابند و ناب��ودش می کنند. در حالی ک��ه برخی صندوق ها از 
الگوریتم ها برای معامالت با فرکانس باال استفاده می کنند، اما اغلب آنها 

را مجددا برنامه ریزی می کنند و بهبود می دهند.
رقابت سنگین در این بخش از بازار باعث می شود که سود بسیار کمی 
برای شرکت های جدید وجود داشته باشد. یک معامله گر بسیار توانمند 
با نرخ موفقیت 51درصد هیجان زده می شود، البته هنوز این کار ریسک 
باالیی دارد. »Renaissance Technologies« ش��اید سودآورترین 
صندوق پوش��ش ریسک در این بخش باش��د که با پیش بینی های خود 
 Capital J۴ ،ثروت زیادی به دس��ت آورده است. با وجود این موفقیت
ادعا می کند که نرخ موفقیت سرمایه گذاری های آن نزدیک به ۶0درصد 

است.
گلیکم��ن اطالع��ات کم��ی درباره مس��ائل مالی دارد. ای��ن مهندس 
کامپیوتر 59س��اله تا به امروز در وال اس��تریت ی��ا بانک های بزرگ کار 
نکرده و به همین دلیل س��وپرکامپیوتر آن در بخش های مختلف معامله 
نمی کند که درآمد محدود آن را در پی داش��ته. گلیکمن عالوه بر اینکه 
دانش مالی ندارد، الگوریتم سرمایه گذاری برای این سوپرکامپیوتر را نیز 
توس��عه نداده تا توس��ط آن ورودی ها را انتخاب کند. گلیکمن به جای 
ای��ن کار، یک کامپیوتر فوق العاده هوش��مند خل��ق کرده که خودش را 

برنامه ریزی مجدد می کند.
در دنی��ای صندوق های پوش��ش ریس��ک با ادعاهای زی��ادی روبه رو 
می ش��ویم که تنها شمار کمی از آنها حقیقت دارند. در همین راستا دو 
ف��رد تحصیلکرده با تخصص در زمینه الگوریتم های مالی درباره نوآوری 
انقالب��ی Capital J۴ اب��راز تردید کرد ه اند، البته هی��چ کدام از آنها با 
شرکت آشنایی نداش��تند. گلیکمن که صاحب چندین پتنت در زمینه 
پردازش تصویر، شناس��ایی الگوها و فناوری شبکه است، اصرار دارد که 

هوش مصنوعی آن واقعا کار می کند.
گلیکم��ن اعالم ک��رده نرم افزاری که او اجرا می کن��د، نوعی از اثبات 
قضیه اس��ت، یک الگوریتم غیرقطع��ی که مجموعه ای از داده ها را مورد 
بررس��ی قرار می دهد و فرضیه ای براساس آنچه می بیند، مطرح می کند. 
نحوه عملکرد این نرم افزار ش��بیه به مغز انسان در زمان تجزیه و تحلیل 
اطالعات برای کشف موارد ناشناخته است. هوش مصنوعی گلیکمن این 
قضایا را با افزایش س��طح انتزاعی ریاضی آزمایش می کند. به گفته این 

مهندس، نتیجه کار فوق العاده قوی است.
ترفند اصلی این نرم افزار، تغییرات مداوم در بازار اس��ت. همانطور که 
ش��اید بدانید برخی مواقع سرمایه گذاران به سراغ طال و گاهی به سراغ 

نفت می روند. گلیکمن در این زمینه گفته:
»بعضی مواقع بازار از اتفاقاتی که در جهان رخ می دهند، می ترسد که 
برای مثال می توان به جنگ ها یا آزمایش موش��ک های هسته ای توسط 
کره ش��مالی اش��اره کرد. این ترس ها باعث می ش��وند که بازار واکنش 

منفی از خود نشان دهد و سرمایه گذار ضرر کند.«
حرکات بازار تصادفی به نظر می رسند، اما در پایان روز سرمایه گذاران 
اطالعات خود را از منابع یکس��ان مانند مصرف نفت و قیمت ها، میزان 
ابتال به کرونا و وال استریت ژورنال تامین می کنند. اما آیا هوش مصنوعی 
می تواند تمام این اطالعات را تحلیل کند؟ گلیکمن هوشمندانه از کلمه 
تصادفی اس��تفاده می کند مانند اینکه هرج و م��رج در جهان تنها یک 

توهم است تا یک نظم اساسی را مخفی کند. وی ادامه می دهد:
»زمانی که اطالعات بس��یار پیچیده می ش��وند، مغز انسان نمی تواند 
آنها را متوجه ش��ود. در حالی که ش��اید ما فکر کنیم که این اطالعات 
تصادف��ی هس��تند، اما چنین چی��زی وجود ندارد. ما تنه��ا با اطالعات 
پیچیده ای روبه رو هس��تیم که از توانایی ذهنی انس��ان باالتر است، اما 

سوپرکامپیوترها توانایی تحلیل آنها را دارند.«
گلیکمن از دانش��گاه ایلینوی مدرک کارشناسی خود را دریافت کرد 
اما هیچ وقت به س��راغ کارشناسی ارش��د نرفت و سعی کرد ایده های 
خود را به کس��ب و کارهای قابل رش��د و توسعه تبدیل کند. در اوایل 
دهه 80 میالدی ش��رکت »Thumb Scan« را تاس��یس کرد که از 
برخ��ی از پتنت های اولی��ه در زمینه امنیت بیومتریک و اثر انگش��ت 
محافظت می کند. پس از این شرکت، گلیکمن کسب و کار مشاوره ای 
خود را راه اندازی کرد و با ش��رکت هایی مانند ف��ورد و جنرال موتورز 
همکاری داش��ت، اما پیچیدگی ه��ای صنایع نظامی توجه او را به خود 
جلب کرد. وزارت دفاع به دنبال هوش مصنوعی برای پیش بینی قدرت 
نظامی نیروهای خارجی بود و گلیکمن در این زمینه مش��غول به کار 

شد.
پس از آن ارتش خواس��تار برنامه ای ش��د که بتواند از س��یگنال های 
رادیویی برای شناسایی سیلوهای موشک  در شبکه های رمزگذاری شده 
مرک��ز فرماندهی و کنترل اس��تفاده کند. یکی دیگ��ر از پروژه هایی که 
گلیکمن برای ارتش انجام داد، توس��عه یادگیری ماش��ینی برای بهبود 
تحلیل هوایی زیرس��اخت های دشمن بود تا پنتاگون بتواند با بمب های 
سبک تر به میزان خس��ارت موردنیاز خود دست پیدا کند و هزینه ها را 

کاهش دهد.
در حالی این موارد مش��کالت نظامی مهمی بودند و حقوق مناس��بی 
به برطرف کننده ها پرداخت می ش��د، اما یکی از وظایفش که مهندسی 
معک��وس ب��رای پیش بینی دقیق ع��دد تصادفی بعدی بود، باعث ش��د 
گلیکم��ن به فکر ه��وش مصنوعی مخصوص��ی بیفت��د. در این هنگام 
گلیکمن به دنبال پاس��خ این س��وال بود که چه ارتباطی میان حرکت 
تصادفی ذرات معلق در یک س��یال و نوسان بازار سهام وجود دارد. پس 
از سال ها جست وجو برای پیداکردن جواب این سوال، در سال 2000 به 
یک کتاب دست پیدا کرد که عنوان »شکست بازار« را یدک می کشید. 
این کتاب باعث شد گلیکمن به سراغ استفاده از یادگیری ماشینی برای 

شکست بازار سهام برود.
در س��ال 200۴ این مهندس کامپیوتر متوجه شد که به یک نرم افزار 
جدید مبتنی بر ه��وش مصنوعی نیاز دارد، یک اثبات کننده فرضیه که 
می توان��د خود را مجددا برنامه ریزی کند تا مدل های جدید از اطالعات 
مالی تولید کند. در میان س��ال های 2005 تا 2010، وی مش��غول کار 
روی ای��ن پروژه بود و به پیش بینی های قابل اعتماد نزدیک و نزدیک تر 
می ش��د. با این وجود، همچنان نمی دانس��ت که چگونه از نرم افزار خود 

استفاده کند، اما در نهایت شرکتی برای مدیریت مالی تاسیس کرد.
در حالی که ش��رکت های مدیریت مالی به زیرس��اخت ها و تجهیزات 
زیادی نیاز ندارند، اما کار آنها بسیار سخت است. گلیکمن برای تاسیس 
شرکت خود توانست با یک نابغه که در 19 سالگی مدرک MBA گرفته 
بود، همکاری کند. پ��س از مدت ها باالخره در ژوئن 2015 گلیکمن از 
نرم افزار خود اس��تفاده کرد و برای یک روز کامل با آن محاسبات انجام 
 S&P داد. او امیدوار بود که هوش مصنوعی آن بتواند وضعیت شاخص
500 را برای روز بعدی پیش بینی کند، اما نمی دانس��ت که چگونه این 

نرم افزار باید به نتیجه برسد.
مدل های یادگیری عمیق و ش��بکه های عصبی یک مشکل رایج دارند 
که با نام »جعبه س��یاه« شناخته می شوند: میلیون ها یا حتی میلیاردها 
عملیات محاس��باتی هوش مصنوع��ی می تواند درک این موضوع که آن 
چگونه به نتیجه مشخصی می رسد را تقریبا برای ما غیرممکن کند. این 

موضوع باعث ش��د که گلیکمن تصمیم بگیرد که یک »جعبه س��فید« 
بسازد.

این مهندس و ش��ریک آن ب��رای اینکه بفهمند ه��وش مصنوعی در 
هشت س��اعت اول چه کارهایی انجام داده اس��ت، نزدیک به یک سال 
تحقیق کردند. این نرم افزار کار خود را با س��اخت تئوری شروع می کند 
و پس از اینکه متوجه می شود که جبر وجود دارد و از آن می توان برای 
تفس��یر داده ها استفاده کرد، آن را نگه می دارد. سپس هندسه را کشف 
می کند و در مراحل بعدی به سراغ مثلثات و حسابان می رود. در مرحله 
بعدی معادالت دیفرانس��یل جزئی را کش��ف می کند و در نهایت هوش 

مصنوعی به سطح باالیی از ریاضیات دست می یابد.
پ��س از این کار، گلیکمن به ه��وش مصنوعی خود اجازه می دهد که 
به صورت آزمایش��ی ش��روع به معامله کند که اگرچه در ابتدا س��رعت 
کمی داش��ت اما با گذر زمان س��ریع و س��ریع تر ش��د. با افزایش تعداد 
معامالت، نوس��ان خروجی ها کاهش پیدا کرد و شکس��ت بازار سرمایه 
امکان پذیر شد. شاید برای درک نحوه کار سوپرکامپیوتر گلیکمن نیازی 
به داش��تن دانش باالیی در زمینه ریاضی نداشته باشید، اما همچنان با 
یک فناوری اختصاصی روبه رو هستیم و نمی توانیم درباره خودکار بودن 

آن اظهارنظر خاصی بکنیم.
با ش��یوع کرونا گلیکمن در خانه قرنطینه ش��ده اما سوپرکامپیوتر آن 
همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. زمانی که برای اولین بار ویروس 
کرونا در ژانویه به واش��نگتن رس��ید، گلیکمن ش��روع ب��ه آزمایش این 
موض��وع کرد که کامپیوتر اگر تنها بماند، می تواند کارهای خود را انجام 
دهد ی��ا خیر. این کار برای دو هفته انجام ش��د که نتیجه آن، عملکرد 

مناسب سیستم بدون نیاز به انسان بود.
زیرس��اخت های معامالت مانند س��وپرکامپیوتر خودکار هس��تند که 
این موضوع باعث ش��ده ابررایانه J۴ با مش��تریان خود در ارتباط باشد، 
معام��الت را انجام دهد و در مواقع ضروری خ��ود را خاموش یا ریبوت 
کند. گلیکمن برای افزایش کارایی سیس��تم خود یک مهندس فعال در 
حوزه ابری را استخدام کرد و هم اکنون این ابررایانه می تواند در لندن و 
هنگ کنگ نیز معامله کند و پاس��خگوی درخواست 1000 یا حتی 10 

هزار مشتری باشد.
در حال حاضر Capital J۴ یک شرکت کوچک محسوب می شود که 
گلیکمن برای ایجاد آن از دوس��تان و اعضای خانواده خود 10 میلیون 
دالر پول قرض و ۴00 س��رور برای س��وپرکامپیوتر خود تهیه کرد. این 
صن��دوق برای مدیریت پول 2درصد کارمزد می گیرد و 20درصد نیز از 
س��ود دریافت می کند؛ نرخ هایی که در صندوق های پوشش ریسک یک 

استاندارد است.
ای��ن ش��رکت وظیفه مدیری��ت ۷.2 میلیون دالر س��رمایه را تا پایان 
2019 برعهده داش��ت، ب��ا این حال گلیکمن  امیدوار اس��ت که حجم 
س��رمایه ها در آینده نزدیک به بیش از 100 میلیون دالر برسد که این 
موضوع باعث می ش��ود برای تشکیل پرونده به کمیسیون بورس و اوراق 

بهادار ایاالت متحده آمریکا فراخوانده شود.
در حالی که این ابررایانه در حال چاپ اس��کناس اس��ت، سازنده آن 
خانه نشین ش��ده و روی بخش های دیگری از تجارت خود تمرکز کرده 
که ش��امل پیدا کردن سرمایه گذاران جدید برای خرید تجهیزات بیشتر 
برای افزایش قدرت س��وپرکامپیوتر و در نتیجه جذب سرمایه  بیشتری 
برای مدیریت می ش��ود. در حالی که Capital J۴ قصد ندارد تبدیل به 
Renaissance Technologies دوم ش��ود، می خواهد فعالیت های 

خود را افزایش دهد.
گلیکم��ن تنه��ا به انج��ام معامل��ه در بازار ب��ورس راضی نیس��ت و 
می خواهد ماش��ینش در بازارهای بیش��تری حضور داش��ته باشند. حاال 
که این ابررایانه در حال آمادگی برای حضور در بازار س��هام کشورهای 
خارجی اس��ت، س��ازنده آن می خواهد اوراق قرضه و س��ایر محصوالت 
اعتب��اری را معامله کند. این احتمال وجود دارد که این هوش مصنوعی 

عملکردی باالتر از بازارهای مالی داش��ته باشد و به سراغ حل مشکالت 
در زمینه های لجس��تیک و مدیریت زنجیره تامین برود؛ حوزه هایی که 

مشتریان خواستار کمک در آنها هستند.
برای گلیکمن فرقی نمی کند که سوپرکامپیوتر آن چگونه کار می کند 
چراکه هدف نهایی آن مانند س��ایر کس��ب و کارهاس��ت. این مهندس 

کامپیوتر در نهایت اعالم کرده:
»ه��دف ما ایجاد یک کس��ب و کار و درآمدزایی از آن اس��ت. ما یک 
ش��رکت در وال استریت نیستیم و فقط می خواهیم در فضای آنها نقش 
داشته باش��یم. ما در حقیقت یک شرکت فناوری هستیم و برای ایجاد 
یک تجارت س��ودآور تالش می کنیم و از آن س��ود به دست می آوریم، 

مانند سایر شرکت های فناوری که در بازار حضور دارند.«
Fast Company/digiato :منبع
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کاهش استرس سفرهای کاری با ۷ راهکار موثر 

ب��دون ش��ک برای هر فردی تجربه س��فر کاری رخ داده اس��ت. در ای��ن رابطه بس��یاری از افراد دچار 
اس��ترس های زیادی ش��ده و این امر می-تواند زمینه را برای بروز انواع مش��کالت به همراه داشته باشد. 
درواقع استرس باعث خواهد شد تا یک سفر کاری، به اقدامی خسته کننده تبدیل شود که تا چند روز بر 
روی عملکرد فرد، تاثیر منفی را به همراه خواهد داش��ت. این امر در حالی اس��ت که با رعایت چند مورد 

می توانید استرس این اقدام را تا حد امکان کاهش داده و سفری خاطره انگیز  داشته باشید. 
1-برنامه خود را مرور کنید

ش��ما باید از قبل نس��بت به اقداماتی که باید انجام شود، آگاه ش��ده و آنها را مرور کنید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا ام��کان برنامه ریزی و حتی پیداکردن راهکارهایی جهت صرفه جویی در زمان مهیا باش��د. 
همچنین می توانید از همکارانی که تجربه سفر به شهر مذکور را داشته اند، در این رابطه سوال کرده و با 

استفاده از تجربیات آنها، بسیاری از مشکالت را کنار بگذارید. 
2-از اپلیکیشن های سفر استفاده کنید 

حتی س��فرهای کاری را نیز باید در زیرمجموعه انواع س��فر قرار داد. به همین خاطر برخی از ابزاری که 
توسط حرفه ای ها مورد استفاده قرار می گیرد، بدون شک برای شما نیز کاربردی خواهد بود. در این رابطه 
اپلیکیش��ن ها، مهم ترین ابزارها محسوب می شوند. برای مثال استفاده از مسیریاب، یکی از انواع رایج آنها 
محسوب می شود. با توجه به این امر که استفاده از این دسته از برنامه های تلفن همراه، بسیار ساده است. 

شما با صرف زمانی کوتاه می توانید نسبت به همه آنها اطالعات الزم را پیدا کنید. 
3-انتظارات خود را به حداقل برسانید  

بنا به هر دلیل ممکن اس��ت اتفاقی رخ دهد که برخالف برنامه ریزی های ش��ما اس��ت. به صورت کلی 
توصیه می شود که انتظارات خود را به پایین ترین حد ممکن برسانید. برای مثال ممکن است تصور اولیه 
ش��ما عدم بروز تاخیر در پرواز باش��د. با این حال اگر با نگاهی واقع بینانه به مس��ائل نگاه کنید، حتی یک 
تاخیر نیم ساعته نیز چندان شما را ناراحت نخواهد کرد. درواقع استرس در بین افرادی که آرامش درونی 
دارند بس��یار کم است. همچنین بهتر است تا وسایلی برای س��رگرمی خود داشته باشید. برای مثال یک 
کتاب، هندزفری برای گوش دادن به موسیقی و پادکست، انواع خوراکی ها و به صورت کلی هر چیزی که 
موجب سرگرمی شما شود و فضای خاصی را نیز اشغال نکند، گزینه مناسبی خواهد بود. در نهایت همراه 

داشتن پاوربانک، باعث خواهد شد تا شرکت همواره بتواند با شما ارتباط الزم را حفظ کند. 
4-بخشی از اقدامات را در حین مسیر انجام دهید 

با توجه به این امر که ممکن است همه چیز مطابق برنامه ریزی ها جلو نرود، توصیه می-شود که از هر 
فرصتی برای انجام بخش��ی از اقدامات خود اس��تفاده کنید. درواقع در موارد بسیاری مشاهده شده است 
که افراد پس از رس��یدن به محل اقامت خود، به علت خس��تگی فورا به استراحت می پردازند. این امر در 
حالی است که برطبق برنامه، آنها باید متن یک نامه و یا هر اقدام دیگری را انجام دهند. تحت این شرایط 
ش��ما می توانید در حین پرواز، در درون اتوبوس و به صورت کلی هر موقعیتی از حجم اقداماتی که باید 
انجام شود، بکاهید. درواقع با درگیر نگه داشتن خود، احتمال بروز استرس نیز کاهش پیدا خواهد کرد. 

5-خواب کافی داشته باشید 
در هنگام س��فر یک اشتباه ممکن اس��ت مشکالت زیادی را به همراه داشته باشد. برای مثال اگر بر اثر 
سهل انگاری، لوازم و مدارک خود را از دست بدهید، بدون شک نه تنها زمان زیادی را از دست خواهید داد، 
بلکه مدیر شرکت نیز نسبت به شایستگی های شما با تردید مواجه می شود. در این رابطه استراحت کافی 
یک اصل بس��یار مهم محسوب می ش��ود. درواقع در اختیار داشتن سطح باالی هوشیاری بدون استراحت 
کافی، عمال غیرممکن خواهد بود. برای این منظور حتما شب قبل از سفر استراحت کافی داشته و همراه 
خود آب و خوراکی های مغذی داشته باشید. همچنین سعی کنید تا در قرار دادن وسایل خود، یک نظم 

را رعایت کنید. این امر باعث می شود تا احتمال گم کردن آنها به کمترین میزان خود برسد. 
6-سریعا ناامید نشوید 

این امر طبیعی اس��ت که همه چیز خوب پیش نرود و ش��ما تحت فشار قرار گیرید. با این حال نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که شما در حال س��پری کردن یک سفر کاری بوده و باید 
به تفاوت آن با تفریح کردن، کامال آگاه باش��ید. در این رابطه توصیه می ش��ود که همواره آرامش خود را 
حفظ کرده و در تالش برای پیداکردن راه حل باشید. همچنین مسائل را با تیم پشتیبان شرکت در میان 

بگذارید تا بهترین تصمیمات اتخاذ شود. 
۷-نسبت به مقصد اطالعات کسب کنید 

به هر میزان که مقصد خود را بیشتر بشناسید، استرس شما نیز کمتر خواهد شد. خوشبختانه امروزه به 
لطف اینترنت، انجام تحقیقات ساده تر شده و شما در چند دقیقه می توانید به اطالعات مدنظر خود دست 
پیدا کنید. در این رابطه ش��ما قادر خواهید بود که از نظرات افراد در برنامه هایی نظیر نقش��ه گوگل نیز 
اس��تفاده کنید. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که برخی از دالیل استرس 
ممکن است برای شما کامال ناشناخته باشد. برای مثال بسیاری از افراد نسبت به ترس خود از پرواز آگاه 
نبوده و این امر باعث می ش��ود تا تجربه س��فر آنها به یک کابوس تبدیل ش��ود. تحت این ش��رایط توصیه 
می ش��ود تا قبل از س��فر خود احتماالت را در نظر گرفته و در صورت درگیر بودن با یک بیماری حتما با 
پزشک مشورت های الزم را داشته باشید. همچنین در اختیار داشتن یک بودجه اضطراری، باعث خواهد 

شد تا در صورت بروز مشکل، با یک فاجعه مواجه نشوید. 
در نهایت توصیه می شود که در سفر نخست خود، در صورت امکان حتما فردی باتجربه را در کنار خود 
داش��ته باش��ید. این امر کمک خواهد کرد تا تجربه بیشتری را نسبت به این نوع از سفر به دست آورده و 

به اعتماد به نفس باالتری برای سفرهای بعدی دست پیدا کنید. 
businessnewsdaily.com :منبع

تبلیغـاتخالق

حتم��ا از اهمی��ت اعتمادبه نف��س در زندگی ش��غلی و 
شخصی خود مطلع هس��تید و می دانید چه تأثیر شگرفی 
در دس��تیابی ب��ه موفقی��ت دارد، پس یادگی��ری مهارت 
افزایش اعتماد به نفس اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند. 
اعتمادبه نفس را می توان ب��ا ترک عادت های بد افزایش 

داد؛ پس با حذف عادت های بد شروع کنید.
ابتدا داستان زندگی خود را بررسی کنید

دفترچه ای زیبا با طراحی روز خریداری کنید. در صفحه 
اول آن، داس��تان زندگی خودتان را بنویسید. باید داستان 
خ��ود را بی طرفانه و بی غرضانه بررس��ی کنید. در زندگی 
غمگین یا شاد هس��تید؟ فکر می کنید بدشانس هستید؟ 
آیا دیگران را سرزنش می کنید و تصور قربانی بودن دارید؟ 
آیا احساس می کنید وسیله هستید یا فکر می کنید ابزار و 

وسایل در اختیار شماست؟
به صفحه  بعد بروی��د و برخی موارد را تغییر دهید. باید 
برخی مس��ائل را به عهده بگیرید. مسئولیت پذیرتر باشید. 
اکنون یک دفترچه سفید دارید تا در هر صفحه، تصویری 
ک��ه از زندگی ت��ان دارید را تغییر دهی��د. وقتی صفحه به 
صفحه، داس��تان زندگی تان تغییر می کن��د، تغییراتی در 

زندگی واقعی خود مشاهده خواهید کرد.
سعی کنید دست از بد صحبت کردن با خود بردارید

وقتی ندای درون تان از شما انتقاد و عیب جویی می کند، 
باعث آزارتان می شود؟ وقتی دشمن خودتان باشید، کارها 
ب��ه خوبی پیش م��ی رود؟ اگر با خودت��ان طوری صحبت 
می کنید که هیچ وقت با فرد دیگری بدین ش��کل صحبت 

نکرده اید، حتماً جلوی این کار را بگیرید.
هیچ وقت با افرادی که برای شما مفید نیستند، وقت 

نگذرانید
آیا در زندگی تان کس��ی هست که مدام شما را سرزنش 
کند؟ در اطراف تان با کس��ی برخ��ورد دارید که منفی باف 
و س��می اس��ت و تمام انرژی ت��ان را از بین می ب��رد؟ آیا 
دش��من های ب��ه ظاهر دوس��تی در اطراف تان هس��ت که 
نمی توانید دلیل حضور آنها در زندگی تان را توضیح دهید؟ 
شما نسبت به افرادی که با آنها ارتباط دارید کاماًل مسئول 

هستید.
خودتان را با کسی مقایسه نکنید

وقتی به خودتان تلقین می کنید ش��خصی در مسئله ای 
موفق تر از شماس��ت، مطمئن باش��ید اطالع��ات کاملی از 
او نداری��د. روی کاری ک��ه انجام می دهی��د تمرکز کنید. 

به درون خود توجه کنید. باطن ش��ما همه چیز را نش��ان 
می دهد و هر آنچه به دنبالش هستید را پیدا خواهید کرد.

هیچ وقت مسائل آزاردهنده را روی دوش تان نکشید
آیا احس��اس خش��م، ناراحتی یا انتقام جویی دارید؟ این 
احساس��ات همانند رفتن به بیابان اس��ت در حالی که به 
ج��ای آب با خود س��م می بری��د. پس در زندگی مس��ائل 

آزاردهنده را رها کنید و دیگران را ببخشید.
از اینکه همه چیز بی عیب و نقص باشد صرف نظر کنید

به جای اینکه به دنبال هر چیز کامل و بی نقص باش��ید، 
کمی ریسک کنید. پیشنهاد می کنیم یک کار خطرناک و 
پرریسک انجام دهید و ببینید چه اتفاقی می افتد. همیشه 

برای یادگیری مسائل جدید جدی و سرسخت باشید.
در صورت نیاز »نه« بگویید

به کاری که نمی خواهید انجام دهید، نه بگویید. ش��اید 
ای��ن کار باعث نارضایتی و عدم تایید دیگران ش��ود، اما از 
این طریق، زمان بیش��تری برای انجام دادن کارهای الزم 

خواهید داشت.
ح��اال که زم��ان و ان��رژی بیش��تری در اختی��ار دارید، 
گزینه های��ی ب��رای اضافه کردن ب��ه زندگ��ی روزمره تان 

خواهید داشت.
با افراد موفق و مشهوری که شما را دوست دارند 

ارتباط برقرار کنید
برای ای��ن افراد زمان بگذارید و تم��ام توجه تان را روی 

آنها بگذارید.
این حقیقت را بپذیرید که شما رئیس هستید

هیچ وق��ت به دنبال تایی��د و تصدیق دیگران نباش��ید 
و چیزی ک��ه مردم می گویند یا ترس از اش��تباه کردن را 
فرام��وش کنی��د. واقعاً از زندگی چه چی��زی می خواهید؟ 
می خواهید چه کاری انجام دهید؟ رئیس خودتان باش��ید. 

باور کنید شما رئیس خودتان هستید.
فهرستی از کارهایی که عملکرد خوبی در آنها دارید 

تهیه کنید
در دفترچ��ه خ��ود داس��تان زندگ��ی در ح��ال تغییر و 
تحول تان را بنویس��ید، لیستی از تمام کارهایی که در آنها 
خوب هس��تید یا از آنها لذت می برید تهیه کرده و س��عی 
کنید بیش��تر آنه��ا را انجام دهید. این کاره��ا می تواند در 
شما احساس کارآمدی و شایسته بودن ایجاد کند و باعث 
خوش��حالی تان شود. در هر صورت تمامی آنها را شناسایی 

کنید، لیستی بنویسید و آنها را با خود تکرار کنید.

لیستی از کارهایی که برای شما سخت و 
چالش برانگیزند تهیه کنید

کارهای چالش برانگیز، کارهایی هس��تند که برای انجام 
دادن آنه��ا در عذابی��د، البته این کارها باعث آس��یب تان 
نخواهد ش��د. برای مثال ب��ا یک فرد غریب��ه پیاده روی و 
صحبت کنید، درخواس��ت بیرون رفتن با کس��ی را داشته 
باش��ید، با صدای بلند حرف بزنی��د و عقاید و نظرات خود 
را توس��عه دهید، باید همه چیز را در لیس��ت خود بررسی 

کنید.
سعی کنید انتقادها را بپذیرید

یکی از مهم ترین مقاومت ها در زندگی این اس��ت که به 
نظ��ر ما خیلی از انتقادات به روح ما دسترس��ی دارند و تا 
وقتی از هویت ش��ان مطمئن نباشیم اجازه  ورود به آنها را 
نمی دهیم و بعد از بررسی، از آنها می خواهیم به سرعت ما 
را ترک کنند. یاد بگیرید پذیرای انتقادها باش��ید و از فرد 

منتقد قدردانی کنید.
از خودتان مراقبت کنید

خیلی از افراد مراقبت از خود را تغذیه مناس��ب، خواب 
کافی و ورزش روزانه تعریف می کنند. خود را برای رسیدن 
به وضعیت ظاهری مناس��ب ملزم کنی��د، با این کار نظم، 
پش��تکار و مواجه شدن با چالش ها را یاد می گیرید. خیلی 
از خصوصی��ات خ��وب با تالش برای رس��یدن به هدف به 

دست می آید.
برای بهتر شدن تمرین کنید

در زندگی ف��ردی مهربان تر و دوراندیش تر باش��ید. هر 
کاری که فکر می کنید درس��ت اس��ت انجام دهید. وقتی 
دروغگ��و، خودخواه، ناس��پاس، فریبکار و بی رحم باش��ید، 
بیشتر از هر کس��ی خودتان آسیب می بینید، زیرا دیگران 
از دور و برت��ان می رون��د، ام��ا خودت��ان نمی توانید از این 

ویژگی های بد فاصله بگیرید.
قبول کنید تمام دارایی ها در دستان شماست

اگر احس��اس افس��ردگی، ناامیدی، اضطراب و خستگی 
دارید، از کسی کمک بگیرید. در کالس یوگا شرکت کنید، 
کت��اب بخوانید، با فردی که به او عالقه دارید حرف بزنید، 
ب��ه پیاده روی بروید و از آن ب��ه عنوان فرصتی برای دیدن 
زیبایی های آسمان و طبیعت استفاده کنید. اطرافیان خود 
را طوری بشناسید که وقتی شکست خوردید به کمک تان 

بیایند.
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