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در روزهای اخیر رئیس ش�ورای هماهنگی بانک ها از تصمیم 
بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داده و این در حالی 

است که در س�ال جاری بانک ها بازگشت به مصوبه 
شورای پول و اعتبار را درخصوص نرخ سود بانکی...

کارمزد تسهیالت کاهش می یابد؟

نرخ سود بین بانکی نصف شد

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

بانک جهانی از پایان رشد منفی اقتصاد ایران از سال آینده خبر داد

ایران به مدار رشد 
باز می گردد

فرص��ت امروز: بان��ک جهانی در تازه ترین گزارش دورنمای اقتصادی جهان، نرخ رش��د اقتصادی ایران و جهان 
در س��ال جاری میالدی را به ترتیب منفی 5.3 درصد و منفی 5.2درصد پیش بینی کرد. در این گزارش که روز 
گذش��ته منتش��ر شد و اولین گزارشی است که بانک جهانی پس از وقوع بحران کرونا از دورنمای اقتصادی جهان 
منتش��ر کرده اس��ت، برآورد قبلی این نهاد بین المللی تعدیل ش��ده و نرخ رش��د اقتصادی ایران منفی 5.3درصد 
پیش بینی شده است. این در حالی است که بانک جهانی در گزارش قبلی خود که اوایل ژانویه یعنی میانه دی ماه 
سال 98 منتشر شد، برآورد کرده بود که با تخلیه شدن اثر تحریم های آمریکا که طی دو سال پیاپی )2018 و...

ریسک های تهدیدکننده معامالت بورس کدامند؟

حرکت صعودی بورس، نزولی شد
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کشورهای مختلف برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا چه کردند؟

تحوالت نرخ ارز کشورها در بحران کرونا

9 نشانه ضرورت به روزرسانی فرآیند برندسازی شرکت مان
رهبری و هدایت سازمان هنگام وقوع بحران جهانی

آیا استارت آپ ها از بحران کرونا نجات می یابند؟
بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف در لینکدین

چالش بازاریابی در کسب و کارهای حقوقی
اقدام جدید گوگل برای مبارزه با نژادپرستی 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

رالف برندشتتر مدیرعامل جدید 
برند فولکس واگن شد

یادداشت
توقف تقریبی تخصیص 
ارز دولتی به واردات دارو

تخصی��ص ارز دولتی به واردات 
دارو متوقف ش��ده است. از دو ماه 
پیش از عید هی��چ ارزی دریافت 
نکردی��م و ارز صرفا ب��ه داروهای 
کمیاب و اضطراری تخصیص داده 
ش��ده اس��ت. در آغاز اردیبهشت 
ماه بانک مرک��زی برای تخصیص 
ارز اق��دام کرد اما یک روز بعد در 
پیام��ی اعالم کرد ک��ه تخصیص 
روز گذشته از درجه اعتبار ساقط 
است. پس از این در مواردی ارز به 
میزان کمی تخصیص داده ش��ده 
است. در واقع، تخصیص ارز دولتی 
تنها به داروه��ای خیلی ضروری 
و داروهای��ی ک��ه به ط��ور مطلق 
امکان تولی��د آن در داخل وجود 
ندارد، منحصر شده است. واردات 
داروهایی که مش��ابه داخلی دارد 
اما پزش��کان نوع خارج��ی آن را 
ترجیح می دادند یا فکر می کردند 
که تولیدکنن��ده داخلی نمی تواند 
آن را ب��ه موق��ع تامی��ن کند، به 
شدت کاهش یافته است. البته در 
سال گذشته بخشی از این داروها 
ب��ا پیش بینی واردکنن��دگان وارد 
شده و در گمرک انبار شده است. 
این داروها در زمان کمبود با قول 
وزارت بهداش��ت ب��رای تخصیص 
ارز و ب��رای رعایت ح��ال بیماران 

به  می ش��ود.  ترخی��ص 
5پایان ماه...
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به  تازگی سه استاد »مدرسه کسب و کار هاروارد« با حضور در پادکست مجله 
»ه��اروارد بیزینس ریویو« به پیش بینی وضعیت جهان پس از کرونا پرداختند. 
»میهیر دسای« استاد مدیریت مالی، »فلیکس اوبرهلزر جی« استاد استراتژی 
مدیری��ت و »یانگمی مون« اس��تاد مدیریت کس��ب و کار در یک گفت وگوی 
دوستانه دیدگاه های متفاوت شان را درباره آینده با شنوندگان در میان گذاشتند. 

گزیده ای از این پادکست را در ادامه می خوانید.
* یانگمی: بزرگ ترین چیزی که در این دوران انزوای اجباری درباره خودتان 

کشف کردید چه بود؟
* فلیک��س: ماهیت کار ما ش��اید خیلی با قبل فرقی نک��رده. ما هنوز داریم 
با همکاران مان جلس��ه می گذاریم یا در کالس درس می دهیم. فقط حاال همه 
چیز به جای رو در رو بودن، آنالین ش��ده. پس در این بخش تفاوت عجیبی در 
کار نیست. آن بخش که واقعا متفاوت شده، برخوردهای تصادفی و تعامل های 
کوت��اه با همکاران بود. مثال در راهروی اداره به کس��ی برخورد می کردی و من 
نمی دانستم که این چه بخش مهم و بزرگی از زندگی من هست. من واقعا دلم 

برای اینها تنگ شده.
* میهیر: من در دوران قرنطینه متوجه ش��دم که انسان چقدر مخلوق عادت 
اس��ت. من حاال به کارهای خانه، دورکاری و پختن این غذاهای س��اده در خانه 

عادت کرده ام و از این روند راضی هستم.
* یانگمی: من در قرنطینه به بخش درونگرای ش��خصیتم نزدیک تر ش��دم و 
حاال احس��اس راحتی می کنم. حاال خواندن، آرام گرفتن، گذراندن وقت اضافه 
ب��ا خانواده ام و عجله نکردن برای کار بعدی را دوس��ت دارم. قرنطینه مثل این 
بوده که دکمه pause کنترل را فش��ار داده ام. خوش��بختانه همه خانواده ام با 
من هس��تند و به همین خاطر احساس خوبی دارم. البته کندشدن روندها چیز 

دیگری است.
* میهیر: ما در حال حاضر درگیر وضعیت کنونی در کوتاه مدت و میان مدت 
هس��تیم. اینکه نقطه اوج بیماری کی می رس��د و چه زمانی به وضعیت نرمال 
برمی گردیم. فکر می کنم حاال بهتر اس��ت قدمی به عق��ب برداریم، از بیرون به 
ماجرا نگاه کنیم و دست به پیش بینی بزنیم. به ماهیت کسب و کارها و ماهیت 

زندگی بعد از کرونا فکر کنیم و اینکه دنیای ما چه شکلی خواهد شد.
وقتی پزشک ها در دنیای پساکرونا آنالین می شوند

* میهیر: می خواهم با صنعتی شروع کنم که بیشتر از همه از این روند تأثیر 
گرفت��ه یعنی بخش درمان. فکر می کنم بخش خدمات درمانی به طور بنیادین 
متحول خواهد شد و البته این تحوالت مثبت خواهند بود. دو مثال می زنم: اول 
اینکه من حس می کنم پزشکی از راه دور )Telemedicine( دچار رونق فراوان 
خواهد شد. مدت هاست که محدودیت های تکنولوژیک این صنعت رفع شده بود 
اما قوانین مانع بون��د: مثل اعطای مجوزها یا اینکه چه قوانینی اجازه می دهند 
بیمار را در یک ایالت یا کشور دیگر معاینه کرد. حاال به خاطر بحران فتیله این 
محدودیت ها پایین کش��یده شده و این روند مثبتی است. حوزه دیگری که در 
آن شاهد تغییرات جدی خواهیم بود، بهداشت فردی است و مسئله بیماری های 
مس��ری. گسترش استفاده از ماس��ک و دست شستن های پیاپی را نباید دست 
کم گرفت. اینها باعث می شوند میزان ابتالی ما به بیماری هایی مثل آنفلوآنزای 
معمولی کاهش پیدا کند. چون ما در دنیایی زندگی خواهیم کرد که مردم تمام 
مدت در حال شستن دست هستند و حتی ممکن است ماسک بزنند و این نه 
فق��ط روی کرونا که روی میزان ابتالی ما به دیگر بیماری ها تأثیر می گذارد. به 
همین خاطر احس��اس می کنم آن بخش��ی که واقعا از کرونا سود خواهد کرد، 

بخش خدمات درمانی خواهد بود.
* فلیک��س: دورپزش��کی در وضعیت کنونی مبحث جالبی اس��ت. وقتی به 

نظرسنجی ها نگاه می کنیم، اینکه مردم در این حوزه دوست دارند چه کارهایی 
انجام بشود می بینیم که مردم چیزهای ساده ای می خواهند. اینکه مثال بتوانند به 
صورت آنالین وقت ویزیت پزشک بگیرند و الزم نباشد که به مطب زنگ بزنند! 
ممکن است تعجب کنید که در دنیای آنالین کنونی هنوز چنین چیزی رخ نداده، 
اما در اصل تعداد زیادی از پزشکان تا حاال در برابر این روند مقاومت می کردند. 
یک درخواست دیگر مردم این بوده که نسخه هایی که حالت تکرارشونده دارند به 
طور خودکار تمدید شوند و داروخانه ها آنها را خودکار تحویل دهند. نکته جالب 
این پیش بینی این است که شاید اصال قرار نیست تغییرات عجیب و غریبی رخ 
بدهند: اینکه مثال یک روبات، عکس رادیولوژی من را بخواند و تحلیل کند. اما 
اتفاقات خیلی س��اده ای که از مدت ها پیش در بخش خدمات دیده بودیم حاال 

وارد پزشکی می شود و این می تواند واقعا بر زندگی مردم تأثیر بگذارد.
* میهیر: نکته دیگر درباره تاثیرات کرونا بر پزش��کی از راه دور، مسئله مالی 
است. یکی از دالیل اصلی روی آوردن سریع پزشکان به این روش تازه این بود 
که کرونا باعث ش��د بخشی از درآمدهای آنها پایین بیاید: بیمارستان ها مجبور 
شدند جراحی های انتخابی و غیرضروری را کاهش بدهند و منابع خود را صرف 
کرونا کنند و این درآمد گروهی از پزشکان را کامال پایین آورد. حرکت به سمت 

پزشکی از راه دور، راه حلی برای این مشکل است.
تأثیر کرونا بر شرکت های کوچک و ضعیف چگونه است؟

* یانگم��ی: فکر می کنم کرونا باعث یک روند عمومی در همه صنایع ش��ود: 
قوی ترها قوی تر خواهند شد و ضعیف ترها ضعیف تر. ما این را قبال هم دیده ایم. 
شرکت هایی با بودجه باال که اصوال بحران ها را دوام می آورند و حتی بعد از بحران 
اوضاع شان بهتر می شود. نکته اینجاست که در بلندمدت این شرکت ها به خاطر 
آنکه رقیبای کوچک ترشان کمتر و ضعیف تر شده اند، سود خواهند کرد: بازیگران 
ضعیف ورشکست می شوند و حاال قوی ها هستند که می توانند بهترین کارمندان 

جدید را استخدام کنند و می توانند وضعیت خود را در بازار تقویت کنند.
* میهیر: به این روند به دو ش��کل می توان نگاه کرد: هم بخش خوب دارد و 
هم بد. بد به این خاطر که به ضرر رقابت است و خوبش این است که بازیگران 

کوچک ضعیف تر که اصوال خوب بازی نمی کردند مجبور می شوند کنار بروند.
* یانگمی: هر دو درس��ت اس��ت، اما م��ن اینجا می خواهم گروه س��ومی از 
شرکت ها را هم بررسی کنم. شرکت های هوشمند که ممکن است به هر کدام 
از مسیرهای رونق و نابودی رفته باشند، اما آنها اصوال شرکت هایی اند که بحران 
را هدر نمی دهند و از آن برای بازسازی خود استفاده می کنند. حاال کرونا نوعی 
فرصت برای آنهاست که ریسک بزرگی را بپذیرند و بدون توجه به محدودیت ها 

راه های جدید را امتحان کنند. بازسازی خود از درون با هدف کارآمدی بیشتر.
* فلیکس: شکل واکنش اقتصادی دولت ها هم به کرونا می تواند عامل مهمی 
باشد در میزان تمایل شرکت ها به تغییر. اینکه دولت بخواهد از غول ها حمایت 
کند یا شرکت های کوچک تر، شرکت های پرریسک تر را نجات دهد یا شرکت های 
کم ریسک تر! اینکه دولت آگاهانه به شرکت های ضعیف تر اما بلندپروازتر کمک 

برساند، چیز خوبی است.
* میهیر: من اینجا کورسوی امیدی دارم: اینکه مدل های تجاری غیراقتصادی، 
شرکت هایی که طی پنج سال گذشته تعدادشان بسیار زیاد شده بود و پول آسان 

به دست آورده بودند، از بین بروند. این نقطه مثبت این بحران است.
)Distributed workforce( در خدمت و خیانت دورکاری

* فلیکس: وقت��ی درباره پیش بینی آینده فکر می ک��ردم، اولین نکته ای که 
به ذهن من رس��ید این بود که احتماال تغییرات ناش��ی از کرونا نسبت به آنچه 
ک��ه مردم انتظار دارند کوچک تر خواهد بود. مثال ح��اال همه ما در خانه ها کار 
می کنیم و از طریق اینترنت به هم وصلیم. خیلی ها می گویند که »ما در نقطه 

عطف قرار گرفته ایم و دورکاری همه چیز را تغییر خواهد داد.« من فکر می کنم 
این پیش بینی ها به شدت اغراق آمیزند. اخیرا یک آزمایش جالب در یک آژانس 
مسافرتی آنالین چینی با نام »سی تریپ« انجام شد که 20 هزار کارمند دارد. آنها 
روی ه��زار نفر از کارمندان خود این آزمایش را انجام دادند و آنها را به دو گروه 
تقس��یم کردند: گروهی را به خانه فرستادند تا دورکاری کند و گروهی در دفتر 
ماندند. نتیجه اولیه همان ش��د که پیش بینی می کنید: هر کس که از خانه کار 
می کرد خوشحال تر بود و کارایی اش هم باال رفته بود. بعد مدیران »سی تریپ« 
فکر کردند که چرا کل سیستم شرکت را به همین سمت نکشانیم! بنابراین به 
همه کارمندان حق انتخاب دادند، یعنی هر کس که دلش می خواست دورکاری 
می کرد و هر کس که می خواست به دفتر می آمد. فکر می کنید نتیجه چه شد؟ 
نیمی از کس��انی که در طول تجربه اولیه در خانه کار می کردند، ترجیح دادند 
که به دفتر برگردند، به خصوص آنها که در خانه کارایی شان باال نرفته بود. حاال 
ک��ه همه می گویند دورکاری چقدر محبوب ش��ده، فراموش می کنند که تأثیر 
انتخاب افراد را لحاظ کنند. حاال به خاطر کرونا تقریبا نیمی از مردم دارند تجربه 
»سی تریپ« را انجام می دهند و عده زیادی هم دادشان درآمده که لطفا بگذارید 
به سر کار خود برگردیم، چراکه آنجا کارآمدتر بودیم و ایده های بهتری داشتیم.

* یانگم��ی: جالب اس��ت با هر کس که درب��اره دورکاری حرف می زنم، نگاه 
میانه ای وجود ندارد: یک عده واقعا آن را دوست دارند و بقیه واقعا دل شان برای 

کار در دفتر تنگ شده است.
وقتی ایده تحصیل در خارج از کشور ضعیف می شود

* میهی��ر: من فکر می کن��م آموزش به خصوص آموزش عال��ی نیز به دالیل 
مختلف متح��ول خواهد. مثال مدل آموزش عالی آمری��کا که به خصوص روی 
گرفتن شهریه از دانشجویان خارجی )به ویژه دانشجویان چینی( بنا شده مورد 
تهدید قرار خواهد گرفت. مدل اقتصادی تعداد زیادی از این دانشگاه ها قابل دوام 
نیست. یک دلیلش می تواند فراگیری آموزش از راه دور باشد، اما دلیل مهم ترش 
این اس��ت که مردم ح��اال تمایل کمتری برای س��فر به آن ط��رف دنیا دارند. 

دانشگاه های استرالیا و انگلیس هم در بلندمدت دچار همین روند خواهند شد.
* یانگمی: من ش��باهتی میان همه پیش بینی های مربوط به کرونا می بینم: 
انگار روندهایی که از قبل وجود داش��ته اند س��رعت بیشتری می گیرند. اگرچه 
بعض��ی روندها برعکس می ش��وند و برخ��ی روندها پیچیده تر می ش��وند. یکی 
از روندهایی که برعکس ش��ده، سفر هوایی اس��ت. در پنج سال گذشته تعداد 
بی س��ابقه ای از مردم با هواپیما س��فر کردند و حاال این مس��ئله کامال برعکس 
ش��ده. در مورد پزش��کی از راه دور نیز یک روندی از قبل داشتیم و حاال شاهد 
سرعت گرفتنش هستیم. این روند در مورد دانشگاه ها در حال پیچیده شدن است. 
مثال از یک طرف در حال حاضر ما به آموزش آنالین بیش��تر توجه می کنیم و 
اهمیتش را می بینیم، اما از طرف دیگر شاهدیم که عده زیادی تجربه کار گروهی 
در دانشگاه را از دست می دهند. به همین خاطر من می ترسم که آموزش عالی 
دوشاخه شود. از یک س��و دانشگاه های ثروتمند را داریم که تجربه ای لوکس و 
کامال متفاوت از حضور در فضای دانشگاه را فراهم می کنند و همزمان یک شکل 

آموزش آنالین داریم که برای بازار تهیه شده است.
* فلیکس: نکته اینجاس��ت که قبال اگر ما می خواس��تیم سرویس جدیدی 
ارائ��ه کنیم خیلی در م��وردش محتاط بودیم و بعد از کل��ی برنامه ریزی آن را 
به طور آزمایش��ی به عده محدودی ارائه می کردیم، اما حاال اصال وقتش نیست. 
در م��ورد آموزش آنالین نیز همین حاال تعداد زیادی از افراد تجربه های خیلی 

بدی داشته اند.
* میهی��ر: بعد از کرونا خری��د و فروش کاالها احتماال مثل قبل ادامه خواهد 
داش��ت. تعداد زیادی از خدمات هم مثل س��ابق ادامه پی��دا خواهند کرد مثل 

آرایش��گری. ام��ا حس می کن��م بعضی خدمات��ی که کمی جهانی ت��ر و کمی 
پیچیده ترند دچار تغییرات می ش��وند و به خصوص بی��ن تجربه داراها و ندارها 

تفاوت بیشتری پیش می آید. 
 sharing( یانگمی: این ما را وارد بحث جالب اقتصاد اجاره ای-اش��تراکی *
economy( می کند. آیا ما دوباره سوار تاکسی های اوبر خواهیم شد؟ آیا دوباره 
در مسافرت های مان از Airbnb استفاده می کنیم و در خانه یک غریبه اقامت 
خواهیم کرد؟ بر سر خدمات تقسیم دفتر کار چه می آید؟ آیا حاضریم با دیگرانی 
که نمی شناس��یم در یکجا کار کنیم؟ این همه روابط که روی اقتصاد اجاره ای-
اشتراکی شکل گرفته با کرونا به کدام سمت می رود؟ اوضاع گروه زیادی از صنایع 
به طور 100درصد به حالت عادی برنمی گردد. مثال در حوزه سفر هوایی احتماال 
شرکت ها سخت تر کارکنان شان را به سفر هوایی می فرستند تا ریسک ابتال به 

کرونا را پایین بیاورند.
* فلیکس: بعد از حمالت یازدهم سپتامبر هم درباره سفر هوایی دقیقاً همین 

پیش بینی را می کردند و رخ نداد.
* یانگمی: خواهیم دید. من فکر نمی کنم که ما بتوانیم طی دس��ت کم سه 
چهار س��ال آینده در س��فرهای هوایی به رقمی باالتر از 80درصد دوران قبل از 

کرونا برسیم.
ویروس کرونا باعث تغییرات بلندمدت نمی شود

* فلیک��س: پس بگذارید من یک »ناپیش بین��ی« دیگر انجام دهم! آنچه در 
مورد افزایش اقبال به رسانه ها در دوران کرونا می بینیم مثال ویدئو و رسانه ها، این 
همیش��گی نیست. کرونا باعث نشده که افراد جدید روی به سیستم های جدید 
بیاورن��د. افراد فقط میزان مصرف خود را باال برده اند. مردم خانه بوده اند و چاره 
دیگری نداشته اند. این روند افزایش استفاده از رسانه ها دائمی نخواهد بود و سریع 

به حالت قبل برخواهد گشت.
* یانگمی: درس��ت اس��ت. مثال در بخش بازی های ویدئویی هم االن شاهد 
افزایش شدید مصرف هستیم، اما آدم های جدیدی وارد این حوزه نشده اند. همان 

قدیمی ترها بیشتر بازی می کنند.
* میهیر: حاال من می خواهم دست به کاری سخت بزنم و فلیکس را قانع کنم 
که به خاطر کرونا تغییرات بنیادینی در دو حوزه اتفاق افتاده؛ یکی کشتی های 
تفریحی و دیگر س��ینماها. البته اعتراف می کنم که تا حاال س��وار کش��تی های 

تفریحی نشده بودم و بعد از کرونا هم اصال نمی خواهم مسافر آنها باشم.
* فلیکس: دقیقا! کرونا باعث تغییر رفتار تو در بلندمدت نشده است!

* میهیر: ش��اید، اما من فکر می کنم که صنعت کش��تی های تفریحی خیلی 
کوچک خواهد شد. فکر نمی کنی این یکی دائمی خواهد بود؟

* فلیکس: اول در مورد سالن های سینما بگویم که حس می کنم این با تحلیل 
یانگمی جور درمی آید. یک روند از قبل وجود داشته که شما کمتر از قبل برای 
فیلم دیدن به سینما می روید و سینمادارها استفاده متنوع تر از سالن های سینما 
می کنند. به نظر می رسد مردم فقط برای دیدن فیلم های خاص که تجربه شان 
روی پرده بزرگ جور دیگری باشد، سینما می روند. حاال با ورود کرونا این روند 
دوری از سالن سینما شدت می گیرد، اما در مورد کشتی های تفریحی، من هم 
هیچ وقت سوار این کشتی ها نشدم و عالقه مردم به آنها من را سردرگم می کند. 

اما شاید نوعی تقاضای قدرتمند درباره این شکل تجربه وجود داشته باشد.
* یانگمی: فکر می کنم هر س��ه ما داریم درباره صنعتی صحبت می کنیم که 
متوجه روان شناسی مشتری هایش نمی شویم. من همین حاال آماری را دارم که 
میزان رزرو برای کشتی های تفریحی در سال 2021 بیشتر از 2019 است! البته 
نکته اش این اس��ت سفرهایی که امسال کنسل شده اند پول را به مشتری پس 

نمی دهند و طرف باید برای زمانی دیرتر سفری دیگر رزرو کند.

گفت وگوی 3 استاد هاروارد درباره جهان پساکرونا

کرونا جهان را عوض می کند و نمی کند

ناصر ریاحی
 عضو هیأت رئیسه اتاق تهران



فرصت امروز: با شیوع کرونا در ابتدای سال 2020 و به دنبال تضعیف 
تجارت جهانی، کش��ورهای جهان ش��اهد تغییراتی در ارزش پول ملی 
و ن��رخ ارز خود هس��تند. با اینکه عملکرد بازاره��ا بر قدرت دالر آمریکا 
متمرکز ش��ده است، اما دالر در برابر سایر ارزهای مهم نظیر یورو و ین 
تغییر کمی کرده اس��ت. در مقابل، ارزش پول ملی بسیاری از بازارهای 
نوظهور و صادرکنندگان انرژی به ش��دت کاهش یافته است. در صورت 
تش��دید این کاهش های ناخواسته، کش��ورهای تحت تأثیر ممکن است 

مداخله هماهنگ مستقیم را در بازارهای ارز مطرح کنند.
ارزیاب��ی تغییرات ارزش پ��ول ملی کش��ورهای G20 در مقابل دالر 
آمریکا )در بازه زمانی 31 دس��امبر 2019 تا 31 مارس 2020( نش��ان 
می دهد کشورهایی که بدهی خارجی باالتری از ذخایر ارزی خود دارند، 
ش��اهد کاهش چشمگیر ارزش پول ملی خود بوده اند. به استثنای تغییر 
ارزش پون��د انگلیس که ممکن اس��ت تحت تأثیر چش��م انداز برگزیت 
باش��د، ارزش پول ملی بس��یاری از کش��ورها در برابر دالر آمریکا تغییر 
کمی داش��ته اس��ت. تضعیف کمتر ارزش پول ملی آرژانتین و ترکیه در 
مقایسه با سایر کشورها در این بازه زمانی، نشانگر این واقعیت است که 
کاهش ارزش پزوی آرژانتین و لیر ترکیه در س��ال 2019 بیش از سایر 
کش��ورها بوده است. کشورهایی که با وجود نداشتن بدهی خارجی باال، 
تضعیف ارزش پول ملی را در س��ال 2020 تجرب��ه کرده اند، اکثرا جزو 

صادرکنندگان انرژی هستند.
براس��اس گزارش اتاق بازرگانی تهران، پاس��خ سیاست های بهداشتی 
ب��ه پاندمی کرون��ا باعث افت بس��یار زیادی در تقاض��ای جهانی انرژی 
ش��ده اس��ت که این امر باعث کاهش قیمت ان��رژی و درآمدهای ارزی 
صادرکنندگان انرژی و افت شدید ارزش ارزهای خارجی صادرکنندگان 
انرژی ش��ده اس��ت. برای صادرکنندگان انرژی که وام های قابل توجهی 
از ارزهای خارجی )اس��ترالیا، کانادا و روسیه( دریافت نکرده اند، کاهش 
ارزش پ��ول ملی ب��ه بخش قابل تجارت اقتصاد و ب��ه ثبات تراز تجاری 

کمک می کند.
ب��رای اندونزی که بدهی خارجی آن بیش از ذخایر ارزی این کش��ور 
اس��ت، تضعیف پول مل��ی به وام گیرندگان فش��ار مال��ی وارد می کند. 
کشورهای دیگر که بدهی های خارجی بیش از ذخایر ارزی دارند )مانند 
آرژانتین، برزیل، مکزیک، آفریقای جنوبی و ترکیه(، تراز انرژی نس��بتاً 
کوچک��ی دارن��د و از افت قیمت انرژی به ش��دت متأثر نمی ش��وند، اما 
ممکن اس��ت با کاهش قیمت س��ایر کاالها و از بین رفتن گردش��گری 
جهان��ی، تحت تأثیر قرار گیرند. مکزی��ک به ویژه در مورد کاهش میزان 
فروش و تولید خودروهای آمریکایی، آسیب پذیر است. همه اینها، درآمد 
صادراتی پیش بینی ش��ده را برای کش��ورها کاهش داده و بنابراین مانع 
از توانایی آنها برای ایف��ای تعهدات مربوط به وام های خارجی دریافتی 
می ش��ود. نگرانی اساسی در این کش��ورها این است که دولت های شان 
فق��ط ظرفیت محدودی برای وام دادن ب��ه وام گیرندگان خارجی دارند. 
بانک های مرکزی در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه جهت تامین 
مناب��ع مالی برای فعاالن اقتص��ادی داخلی، اقدام به فروش ذخایر ارزی 
خود می کنند، اما در بس��یاری از کش��ورها ذخایر ارزش کمتر از بدهی 

خارجی بوده و بانک های مرکزی تمایلی برای کاهش آنها ندارند.
در بعض��ی م��وارد، وام گیرن��دگان در کش��ورها از طری��ق نقدکردن 
دارایی های محلی خود و یا درخواس��ت وام ضروری از سیس��تم بانکی، 
تامی��ن مال��ی می کنند. در حالی که برای دریافت وام ارزی الزم اس��ت 
درآمد فروش خود را به منظور ایفای تعهدات وام خود هزینه کنند. این 
امر، یک فشار رو به پایین بر پول ملی اعمال می کند. کاهش ارزش پول 
به نوبه خود، فش��ار ناشی از بدهی ارزهای خارجی را برای شرکت هایی 
که وام ض��روری محلی دریافت نمی کنند، افزایش داده، هزینه کاالها و 

خدمات داخلی را کاهش داده و فعالیت اقتصادی را کم می کند.
در ای��ن میان، برای صادرکنندگان ان��رژی که بدهی ارزی قابل توجه 
ندارن��د، تضعیف پول ملی، بخش��ی طبیعی از فرآیند تعدیل به ش��مار 
می رود و آس��یب کمتری را بر آنها تحمیل می کن��د. برای اقتصادهایی 
که بدهی ارزی قابل توجهی دارند، تضعیف ش��دید پول ملی به  ویژه در 
کوتاه مدت بیشتر از اینکه از سمت صادرات منافعی را عاید اقتصاد کند، 
از سمت تورم و افزایش بار بدهی ها به اقتصاد آسیب می زند. بسیاری از 
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در داخل و خارج از گروه  G20با 
کاهش ش��دید ناخواس��ته در ارزش پول ملی خود روبه رو هستند. این 
اقتصادها برای ایفای تعهدات خود نیاز به دسترس��ی به اعتبارات ارزی 

در شرایطی که فشار رو به پایین بر نرخ ارز وارد نکند، دارند.

مهمترین سیاست برای کمک به اقتصادهایی که با تضعیف ناخواسته 
ارزش پول ملی خود روبه رو هستند، دسترسی به خطوط مبادله سوآپ 
بانک مرکزی و افزایش ظرفیت وام دهی در موسس��ات مالی بین المللی 
اس��ت. باز نگه داش��تن بازارها ب��رای صادرات این کش��ورها نیز اقدامی 
موثر اس��ت. همانطور که در ابتدای گزارش حاضر اشاره شد، در صورت 
ت��داوم این تنش های ناخواس��ته نرخ ارز، کش��ورهایی ب��ا ذخیره ارزی 
مناس��ب، ممکن است یک سیستم هماهنگ مداخله مستقیم ارزی را با 
کش��ورهای تحت تاثیر در نظر بگیرند. ای��ن مداخله مطابق با یک اصل 
دیرینه اس��ت که مداخله دولت برای آرام کردن بازارهای ارزی متالطم 
را موجه و مفید می داند. هرگونه مداخله ای از این مس��یر، باید در قالب 
سیاس��ت محدود پولی و بدون انتظار صریح یا ضمنی برای دستیابی به 
نرخ مش��خصی از ارز باشد. معموال مداخالت ارزی فیمابین اقتصادهای 
پیش��رفته از تاثیر کمتری برخوردار اس��ت، زیرا معم��وال این اقتصادها 
دارای بازارهای مالی باز و پیش��رفته ای هستند ولی استریل دارایی های 
خارجی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه می  تواند آثار پایدارتری 

داشته باشد.
اس��تدالل دیگری در این زمینه می گوی��د که مداخله در بازارهای ارز 
خارجی باید با هدف ثبات بخش��ی و کاهش ناترازی تجاری انجام ش��ود 
بنابراین معموال کش��وری تمایل ن��دارد تا از واحد پول��ی اقتصادی که 
دارای کسری خارجی مستمر است، پشتیبانی کند. این اصل در شرایط 
عادی صادق است، ولی با توجه به دوره شیوع ویروس کرونا، بهتر است 
از بروز نوس��انات ش��دید در زمانی که تغییرات زی��ادی در ارزش پولی 
مل��ی اقتصادهای بدهکار اتفاق می افتد، جلوگیری کرد. در واقع، اگر در 
شرایط واقعی، نرخ ارز برزیل در سطح فعلی خود باقی می ماند، مطمئنا 
کسری حس��اب جاری آن کاهش می یافت و حتی ممکن بود به سمت 
مازاد تراز حس��اب جاری حرکت کند که در این صورت، تضعیف بیشتر 

ارزش پول ملی، فایده ای نداشت.
هر نوع مداخله ارزی باید با توافق دولت های خریدار و فروشنده باشد. 
اقتصادهای��ی که پول ملی قوی دارند نبای��د ارزهای یکدیگر را با هدف 
جلوگی��ری از تقویت ارز خریداری کنند، بلکه بهتر اس��ت کش��ورهایی 
با پول ملی قوی، ارزهای کش��ورهای ضعیف ت��ر را به منظور به حداقل 
رس��اندن یا معکوس کردن فرآیند تضعیف ارزش پول ملی اقتصادهای 
مزبور خریداری کنند. این اقدام منافع دوس��ویه ای را هم برای دو طرف 
به ویژه زمانی که یارانه هایی هم به این موضوع اختصاص می یابد، خواهد 

داشت.
در ارتباط با نقش چارچوب های دقیق سیاستی باید گفت، کووید-19 
یک آزمون استرس برای عملیات بازار بانک مرکزی اقتصادهای نوظهور 
و چارچوب های سیاس��ت پولی آنها خواهد بود. به منظور پاسخگویی به 
چالش های ناش��ی از نوس��انات زیاد در جریانات سرمایه و نرخ های ارز، 
بس��یاری از اقتصادهای نوظهور، چارچوب های سیاس��تی را که ترکیبی 
از هدف گ��ذاری تورم ب��ا ابزارهای کالن احتیاطی و انباش��ت ذخایر ارز 
خارجی اس��ت، انتخاب کرده ان��د. تاکنون اس��تفاده از این چارچوب ها، 
منج��ر به برقراری ثبات در اقتصادهای نوظهور ش��ده و به آنها در مهار 
وی��روس کرونا کم��ک می کند. اس��تفاده بهتر از سیاس��ت لنگر کردن 
انتظارات تورمی، باعث تخفیف اثر افزایش نرخ ارز بر تورم هم می ش��ود. 
سیاست های کالن احتیاطی نیز مقاومت سیستم مالی را تقویت می کند.

طی یک دهه گذش��ته، بس��یاری از اقتصادهای نوظهور توانس��ته اند 
ذخایر ب��زرگ ارز خارجی را تدارک ببینند که ای��ن ذخایر ارز خارجی 
می تواند در نقش ضربه گیر، جلوی بروز شوک های ارزی ناشی از بحران 
کرونا را گرفته و استرس های مالی اقتصادهای نوظهور را کاهش دهند، 
زیرا وجود ذخایر قوی ارز خارجی بانک های مرکزی را قادر می س��ازد تا 
در برابر کاهش ارزش پول ملی و جریان های خروجی س��رمایه، مقاومت 
کنن��د. در پی ایجاد تنگناها، اقتصادهای نوظه��ور با ذخایر بزرگ تر ارز 

خارجی، کاهش ارزش پول ملی کمتری را تجربه کردند.
با این وجود، برای پاس��خگویی به چالش تعدیالت بزرگ بازار س��هام 
توس��ط س��رمایه گذاران جهانی، بانک های مرکزی اقتصادهای نوظهور 
ممکن است نیاز به گسترش ابزار خود داشته باشند و به عنوان آخرین 
گزینه، نقش فروش��نده یا خریدار را بازی کنند. به ویژه آنها ممکن است 
نیاز داشته باش��ند تا ترازنامه خود را از طریق تامین نقدینگی هدفمند 
به فعاالن بازار، در قالب انجام عملیات بازخرید اوراق ریپو یا به وس��یله 
خرید اوراق داخلی، گس��ترش دهن��د. بانک های مرک��زی اقتصادهای 
نوظه��ور از قب��ل هم در همی��ن چارچوب عمل کرده و به س��رعت در 

همین مس��یر در حال حرکت هس��تند. به عنوان مثال، اخیرا بانک های 
مرک��زی کلمبیا، فیلیپین، لهس��تان و آفریقای جنوبی برنامه های خرید 

اوراق قرضه را راه اندازی کرده اند،
در حالی که بانک مرکزی تایلند صندوق دوجانبه تسهیل نقدینگی را 
ایجاد کرده اس��ت. اگر فعالیت بازار اوراق اقتصادهای نوظهور ادامه یابد، 
بانک های مرکزی س��ایر اقتصادهای نوظهور نیز ممکن اس��ت به چنین 
اقداماتی روی آورند. چارچوب های سیاس��ت گذاری درست و شفاف در 
س��طح ملی می تواند توسط شبکه های امن مالی معتبر و مؤثر جهانی و 
منطقه ای، که به وس��یله حمایت کوتاه م��دت از نقدینگی و خطوط دو 
طرفه سایر بانک های مرکزی تقویت می شوند، پشتیبانی شوند. خطوط 
مبادله س��وآپ و بازخرید ریپو که اخیرا توسط دولت فدرال اعالم شده، 
ش��رایط تامین مالی دالری را تس��هیل کرده اس��ت. با توجه به ماهیت 
»دوگانه« این مش��کل )حرکت مارپیچی مس��تمر نرخ ارز و نرخ اسپرد( 
خط��وط دالری، تنگن��ای مالی داخلی را نیز رف��ع خواهد کرد. از منظر 
بلندمدت، توسعه یک پایگاه سرمایه گذاری نهادی از جمله ذخیره سازی 
منابع ارزی، برای کاهش بیش��تر آس��یب پذیری اقتصادهای نوظهور در 
برابر ش��وک های مالی خارجی از جمله پیامدهای ناشی از پاندمی کرونا 

مهم خواهد بود.
همان طور که پیش از این هم اشاره شد، تغییرات نرخ ارز در اقتصادها 
بستگی به وجود ضربه گیر ذخایر ارزی، نوع سیاست پولی انتخابی برای 
مهار تورم و تحریک اقتصاد در زمان ش��یوع ویروس دارد. در بسیاری از 
اقتصادهای جهان، سیاس��ت نرخ ارز از نوع شناور است، یعنی متناسب 
با تغیی��رات تورم داخلی و بین المللی و میزان تقاضا و عرضه ارز، ارزش 
پول ملی به صورت خودکار از طریق بازار و بدون مداخله سیاس��ت گذار 
تقویت یا تضعیف می ش��ود. مداخالت بانک مرکزی در بازار نرخ ارز هم 
معموال متناس��ب با ذخایر ارزی قابل دس��ترس و با هدف جلوگیری از 

تشدید نوسانات نرخ ارز صورت می گیرد.
بررس��ی تغییرات نرخ ارز )نرخ برابری دالر آمریکا در برابر پول ملی( 
کشورهای جهان پس از شیوع کرونا نشان می دهد که از میان 73 کشور 
مورد مطالعه، نرخ ارز در فصل نخس��ت 2020 نسبت به سال 2019 در 
51 کش��ور افزایش یافته اس��ت. به عبارتی، با شروع بیماری کووید-19 

ارزش پول ملی 50 کشور در برابر دالر آمریکا تضعیف شده است.
همچنین ارزش پول ملی 11 کشور از جمله ژاپن و انگلیس، در دوران 
ش��یوع کرونا تقویت شده اس��ت. کشور آرژانتین در س��ه ماهه نخست 
س��ال 2020، بیش��ترین افزایش در نرخ ارز )کاهش ارزش پول ملی( را 
تجربه کرده است )افزایش 27.6درصدی( و دالر آمریکا در فصل نخست 
سال 2020 معادل 61.5پزوی آرژانتین ارزش گذاری شده است. در ماه 
آوریل 2020 نیز نسبت به ماه مارس، مجددا از ارزش پول ملی آرژانتین 
کاسته شده و نرخ ارز حدود 4درصد افزایش داشته است. در برزیل نیز 
با 13درصد افزایش نرخ ارز در فصل نخس��ت س��ال 2020، نرخ برابری 
ارزش دالر در برابر رئال )پول ملی این کشور( به 4.5رئال رسید. ارزش 
رئال برزیل مجددا در ماه آوریل 2020 نس��بت به ماه قبل همین سال 

نیز حدود 9درصد تضعیف شد.
همچنین 13 کش��ور از کش��ورهای مورد مطالعه همچون لبنان، یمن، 
عربستان س��عودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکمنستان، اردن، عمان و 
یمن، تغییری در ارزش پول ملی خود در مقابل دالر آمریکا در دوران کرونا 
نداده اند. برخی از این کشورها جزو شورای خلیج فارس هستند که همگی 
از سیاس��ت تثبیت نرخ ارز براساس دالر تبعیت می کنند. در این سیاست، 

نرخ ارز به ارزش اولیه ثابت یک پول خارجی میخکوب )Peg( شده است.
در این بین، هر دالر آمریکا در پایان س��ه ماهه نخس��ت سال 2020 
حدود 6.1 لیر ترکیه بوده که رشد 7.7درصدی را نسبت به سال 2019 
تجربه کرده اس��ت. سرعت افزایش نرخ ارز )کاهش ارزش لیر ترکیه( در 

ماه آوریل 2020 نسبت به ماه قبل آن، افزایش یافته است.
از بین کش��ورهای مورد بررس��ی، بیش��ترین افزایش ارزش پول ملی 
نس��بت به دالر در فصل نخست س��ال 2020 نسبت به سال 2019 در 
کش��ورهای سوئیس و کاس��تاریکا بوده و بیش��ترین افزایش آن در ماه 
آوریل نس��بت به ماه مارس 2020 متعلق به کشورهای بالروس و پرو، 
بوده اس��ت. همچنین در ماه آوریل 2020 نس��بت به ماه قبل آن، 15 
کشور نرخ ارز خود را بیش از 3درصد افزایش و ارزش پول ملی خود را 
ب��ه همین میزان کاهش داده اند. بیش��ترین تضعیف ارزش پول ملی نیز 
در ماه آوریل نسبت به ماه مارس 2020، به ترتیب متعلق به کشورهای 

آفریقای جنوبی، برزیل و مکزیک بوده است.

کشورهای مختلف برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا چه کردند؟

تحوالت نرخ ارز کشورها در بحران کرونا
دریچه

وقتی سیاست پولی، پویایی نرخ ارز را تغییر می دهد
واکنش فدرال رزرو آمریکا به پاندمی کرونا

به مدت بیش از 10 س��ال، رهبران کشورهای G20 متعهد شدند 
که پیرو سیاست تعیین نرخ ارز برمبنای بازار باشند و از هدف گذاری 
نرخ ارز با انگیزه کس��ب مزیت های رقابتی خودداری کنند. با گذشت 
زمان، کشورهای G20 که سابقه دستکاری ارزی را داشتند از جمله 
چین، ژاپن، کره و روس��یه ب��ه تدریج از خرید بی��ش از حد ارزهای 
خارجی فاصله گرفتند. به نظر می رس��د از س��ال 2018، هیچ کشور 
ج��زو G20 ارز خود را دس��تکاری نکرده اس��ت. با ای��ن وجود، دالر 
آمریکا در اواخر س��ال 2014 و اوایل س��ال 2015 به ش��دت تقویت 
شد، زیرا بازارها پیش بینی می کردند که فدرال رزرو، نرخ بهره آمریکا 
را افزایش می دهد، در حالی که به نظر می رس��د نرخ دالر در بیش��تر 
کش��ورهای دیگر همچنان پایین بوده است. دالر از اواخر سال 2015 
ت��ا فوریه 2020 )قبل از افزایش آن در م��ارس 2020( تقریبا پایدار 
بود )براس��اس ش��اخص واقعی دالر فدرال رزرو(. با این حال، پاندمی 
کرونا باعث تقویت دالر در برابر س��ایر ارزهای خارجی نش��د بلکه در 
مقابل، به نظر می رسد ارزش پول ملی کشورهای آسیب پذیر نسبت به 
سایر کشورها تضعیف شده است. دو عامل اصلی آسیب پذیری مزبور، 
باالبودن انباشت بدهی های ارزی خارجی در مقایسه با ذخایر ارزی و 
وابس��تگی باالی برخی اقتصادها به صادرات کاالهای اساسی و انرژی 
است. در میان کشورهای فاقد این آسیب پذیری ها، نرخ ارز، تغییرات 
نس��بتا کمی داشته است، اما ش��واهد کمی مبنی بر حرکت به سوی 
ارزهایی که عموما به  عنوان پناهگاه های امن تلقی می شوند به ویژه ارز 

ژاپن، سوئیس و آمریکا وجود دارد.
پاندمی کرونا، اقتصاد جهانی را به سوی رکود سوق داده و وسوسه 
اعمال سیاست تسهیل پولی را در بین دولت ها افزایش داده است. در 
حال حاضر، فدرال رزرو آمریکا، نرخ بهره را نزدیک به صفر رسانده و 
متعهد شده است هزاران دالر به اقتصاد وارد کند. بانک مرکزی اروپا 
همچنین خریدهای اوراق بهادار را افزایش داده، اگرچه دادگاه قانون 
اساسی آلمان در برابر اعمال سیاست مشابه مقاومت می کند. با توجه 
به سابقه نتایج اعمال مشابه این اقدامات در بحران مالی سال 2008، 
انتظ��ار می رود بازتاب این سیاس��ت ها از طریق نوس��انات نرخ ارز در 

سراسر جهان نمایان شود.
نرخ ارز منعکس کننده تقاضای نسبی پول ملی یا ارز سایر کشورها 
در بازار جهانی است و تقاضا هم تا حدی به عرضه این ارزها بستگی 
دارد. به  عنوان نمونه، در مورد ارزهای مهم و قوی خارجی مانند دالر 
و ین ژاپن، اگر دارایی های دالری به مراتب بیش��تر از دارایی های ین 
در بازار جهانی باش��د، ین کمیاب تلقی ش��ده و ارزش آن باال می رود 
و افزای��ش تقاضا برای ین این تأثیر را تش��دید می کند؛ اتفاقی که در 
خالل بروز زمین لرزه های شدید در سال های 1995 و 2011 در ژاپن 
مشاهده شد. بروز بالیا، اغلب فعالیت های تجاری را تضعیف می کنند؛ 
اتفاقی که می تواند منجر به کاهش ارزش پول کش��ورها ش��ود، اما با 
افزای��ش تقاضای احتیاطی پول، این اثر جبران می ش��ود که همراه با 
کاهش مصرف، عرضه را محدود می کند. از این گذش��ته، در ش��رایط 
عدم اطمینان، مردم می خواهند پول بیش��تری داش��ته باش��ند. در 
کش��وری مانند ژاپن یا آمریکا، جایی که ریس��ک بروز تورم باال، کم 

است، تبادالت برمبنای پول ملی انجام می شود.
این الگو در زمان بحران کرونا هم اتفاق افتاده است. پیش از شروع 
شیوع ویروس کووید-19 در آمریکا، بروز این بیماری در ژاپن رخ داد. 
در اوایل ماه مارس 2020، هنگامی که ایاالت متحده هنوز تنها چند 
مورد تأییدشده از بیماری را گزارش داده بود، نرخ برابری ین در مقابل 

هر دالر افزایش یافت و به 103 ین رسید.
با این وجود، تا 20 مارس و با گس��ترش بیماری در ایاالت متحده، 
بس��یاری مجبور به برداش��تن پول نقد از بانک برای مواقع اضطراری 
ش��دند. تمایل به ایجاد یک شبکه امن در زمان افزایش عدم قطعیت، 
همراه با اعمال محدودیت در جابه جایی باعث تضعیف مصرف شد. در 
همین زمان، ژاپن ش��یوع بیماری خود را نس��بتا تحت کنترل داشت 
بنابرای��ن تعجب آور نیس��ت که تقویت ارزش دالر آغاز ش��د و ارزش 

برابری ین در برابر هر دالر به 112 ین رسید.
همانطور که در بحران مالی س��ال 2008 ش��اهد بودیم، سیاس��ت 
پول��ی می تواند پویایی نرخ ارز را تغیی��ر دهد. هنگامی که افت بهای 
مس��تغالت در آمریکا افزایش یافت، فدرال رزرو آمریکا اقدام به خرید 
مقادیر عظیم��ی از اوراق بهادار مبتنی ب��ر دارایی های ملکی و اوراق 
خزانه داری با هدف افزایش نقدینگی و حفظ فعالیت بازار بدهی کرد. با 
سرازیرشدن دالر به بازارهای جهانی، ارزش نسبی سایر ارزها افزایش 
یاف��ت. با افزایش عرضه دالر به بازارهای جهانی، ارزش دالر دوباره به 
سطح قبل از همه گیری ویروس کرونا، یعنی حدود 108 ین برگشت. 
در همی��ن مدت، ارزش دالر در مقابل یورو بیش��تر کاهش یافته، به 
این دلیل که بازارها انتظار توس��عه پولی بیشتر فدرال رزرو را نسبت 
به بانک مرکزی اروپا دارن��د. با عالمت دهی فدرال رزرو برای افزایش 
بیش��تر عرضه دالر، این روند به احتمال زی��اد ادامه خواهد یافت که 
می تواند چالش هایی را برای اقتصاد ژاپن و اروپا به همراه داشته باشد.

نرخ ارز نقش عمده ای در رقابت صادراتی اقتصادها هم ایفا می کند. 
پس از بحران س��ال 2008، عدم رجحان هزینه صادرات ایجادش��ده 
به علت افزایش ارزش ی��ن ژاپن، باعث تضعیف توان رقابت صادراتی 
این کش��ور در مقایسه با سایر اقتصادهای مهم که به طور مستقیم از 
بحران مالی متأثر شده بودند، از جمله آمریکا شد. برای این کشورها 
تنها یک گزینه واقعی باقی مانده که آن هم اقدام به عرضه پول کنند. 
همانط��ور که هاروهیکو کورودا، رئیس بانک ژاپن نش��ان داد، هنگام 
اجرای سیاس��ت های انبساطی )تحت برنامه بازیابی اقتصادی موسوم 
به »Abenomics« که در س��ال 2012 معرفی شد( افزایش عرضه 

پول حتی در شرایط نرخ بهره منفی هم می تواند تغییر ایجاد کند.
در حال حاضر، دولت ها یا بر »هموارکردن منحنی« موج اول بیماری 
کووی��د-19 ی��ا به طور فزاینده بر جلوگیری از م��وج دوم آن متمرکز 
شده اند و ضمن تس��هیل پروتکل های مربوط به رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، اجازه می دهند که فعالیت های اقتصادی از سرگرفته شود. 
در عین حال، بس��یاری در حال اجرای برنامه ها و سیاست هایی برای 
حمایت از خانوارها و کس��ب وکارها هس��تند، به این امید که بتوانند 
پیامدهای اقتصادی ناشی از توقف فعالیت ها و فاصله گذاری اجتماعی 
را کاهش دهند، اما به نظر می رسد با توجه به قصد آمریکا برای عرضه 
دالر در بازارهای جهانی، حتی ممکن اس��ت اقتصادهایی که تاکنون 
بحران را به  طور موث��ری مدیریت کرده اند، انتخاب کمی برای اتخاذ 
سیاس��ت تسهیل پولی خود داشته باشند. ژاپن در صدر این فهرست 

قرار دارد.
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فرصت ام��روز: بانک جهانی در تازه ترین گ��زارش دورنمای اقتصادی 
جهان، نرخ رش��د اقتصادی ایران و جهان در س��ال ج��اری میالدی را 
ب��ه ترتیب منفی 5.3 درص��د و منفی 5.2درصد پیش بینی کرد. در این 
گزارش که روز گذش��ته منتش��ر شد و اولین گزارش��ی است که بانک 
جهانی پ��س از وقوع بحران کرونا از دورنمای اقتصادی جهان منتش��ر 
کرده اس��ت، برآورد قبلی این نهاد بین المللی تعدیل ش��ده و نرخ رشد 
اقتص��ادی ایران منفی 5.3درصد پیش بینی ش��ده اس��ت. این در حالی 
است که بانک جهانی در گزارش قبلی خود که اوایل ژانویه یعنی میانه 
دی ماه س��ال 98 منتش��ر ش��د، برآورد کرده بود که با تخلیه شدن اثر 
تحریم های آمریکا که طی دو س��ال پیاپی )2018 و 2019( نرخ رش��د 
منفی را برای اقتصاد ایران رقم زده بود، در سال جاری میالدی اقتصاد 
ایران از حالت نزولی خارج خواهد ش��د و ثبات نس��بی را تجربه خواهد 
کرد. از نگاه بانک جهانی، چش��م انداز اقتصادی جهان تحت تاثیر شیوع 
کرونا کماکان ناامیدکننده باقی مانده اس��ت و متوس��ط رشد اقتصادی 
کش��ورهای جهان در س��ال ج��اری منف��ی 5.2درصد خواه��د بود که 
فراگیرترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون محس��وب 
می شود. این رشد برای کش��ورهای پیشرفته از این هم بدتر بوده است 

و انتظار می رود متوسط رشد اقتصادی آنها به منفی 7درصد برسد.
بهبود رشد اقتصادی ایران با وجود بحران کرونا

»عالم گیری کووید-19 با س��رعت هشداردهنده ای در حال گسترش 
است. میلیون ها نفر آلوده شده اند و فعالیت های اقتصادی تقریبا متوقف 
شده اس��ت. از آنجایی که تلفات انسانی در حال افزایش است، وضعیت 
ویران اقتصادی کامال مش��هود اس��ت. این بزرگ ترین ش��وک اقتصادی 

است که جهان در دهه های اخیر تجربه کرده است.«
بانک جهانی با این مقدمه، خبر از کوچک ش��دن 5.2درصدی اقتصاد 

جه��ان در س��ال 2020 داده اس��ت. اقتص��اد جه��ان در حالی امس��ال 
5.2درصد کوچک می ش��ود که اقتصاد ایران نیز در س��ال 2020 رش��د 
منفی 5.3درصدی خواهد داش��ت، اما در س��ال 2021 با رشد اقتصادی 
مثبت 2.1درصدی به مدار صعودی باز می گردد. با وجود آنکه بس��یاری 
از کش��ورها در هفته های گذش��ته قرنطینه را لغو ک��رده و فعالیت های 
اقتصادی را از س��ر گرفته اند، بانک جهانی پیش بینی می کند که امسال 
جه��ان در عمیق ترین رکود 80 س��ال اخیر فرو ب��رود. اقتصاد ایران نیز 
از رکود جهانی و روند منفی اقتصادها در امان نیس��ت. رش��د اقتصادی 
ایران امس��ال منفی 5.3درصد خواهد بود، اما نکته مهم آن اس��ت که با 
وجود تمام چالش های س��خت امس��ال، وضعیت اقتصاد ایران نسبت به 
س��ال گذشته بهتر اس��ت. بانک جهانی رشد س��ال 2019 اقتصاد ایران 
را منف��ی 8.2درص��د برآورد کرده بود. براس��اس تحلی��ل بانک جهانی، 
اصلی ترین دلیل رش��د اقتصادی ایران در س��ال جاری، کاهش مصارف 
داخلی و فش��ار واردش��ده به بخش خدمات )به طور مثال گردش��گری( 
به دلیل ش��یوع کرونا خواهد بود. ایران نخستین کشوری در منطقه بود 
که ش��یوع ویروس کرونا به طور گسترده در آن گزارش شد اگرچه طی 
هفته های بعد تقریبا تمامی کش��ورهای منطقه درگیر مقابله گس��ترده 
با این ویروس ش��دند. بان��ک جهانی با تاکید بر روند کاهش��ی تورم در 
خاورمیانه می نویس��د: »ایران یکی از کش��ورهایی است که نرخ تورم آن 
با روند نزولی، در ماه های اخیر در محدوده 20درصدی نوس��ان داش��ته 
است. کاهش تمایل سرمایه گذاران به انجام فعالیت های جدید در شرایط 
کنونی، بخش مالی کش��ورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت 
تاثیر قرار داده است.« تحلیل بانک جهانی نشان می دهد که سال 2020، 
آخرین س��ال با نرخ رشد اقتصادی منفی در ایران است. در سال 2021، 

نرخ رشد اقتصادی ایران مثبت 2.1درصد پیش بینی شده است.

از شرق تا غرب جهان در رکود سهمگین و تاریخی
کاهش ش��دید تولید ناخالص جهانی، در ش��رایطی اتفاق می افتد که 
سیاس��ت های حمایتی پولی و مالی گس��ترده ای از ط��رف دولت ها در 
تمام جهان به کار گرفته ش��ده اس��ت. تریلیون ها دالر پول برای کمک 
به کس��ب وکارها، حفظ توان خری��د مصرف کننده ه��ا و حفظ عملکرد 
بازارهای مالی به اقتصادها تزریق ش��ده است، اما با این وجود، اقتصادها 
در تمام جهان در رکودی بس��یار ش��دید به س��ر می برند و حتی اوضاع 
برای اقتصادهای توس��عه یافته، س��خت تر از دیگر گروه هاست. براساس 
گزارش بانک جهانی، اقتصاد گروه کش��ورهای توسعه یافته امسال منفی 

7درصد می شود.  
بدترین عملکرد اقتصادی امس��ال، در ناحیه یورو اتفاق می افتد. رشد 
اقتص��ادی این منطقه در پایان س��ال 2020، منف��ی 9.1درصد خواهد 
بود. اقتصاد آمریکا نیز با رش��د منفی 6.1درصدی مواجه خواهد ش��د. 
چی��ن تنها اقتصاد بزرگ جهان اس��ت که امس��ال رش��د مثبت خواهد 
داشت. رشد اقتصادی این کشور که منشأ ویروس کروناست، مثبت یک 
درصد خواهد بود. البته این رقم کاهش بس��یار شدیدی نسبت به رشد 

6.1درصدی اقتصاد چین در سال 2019 به حساب می آید.
براس��اس گزارش بان��ک جهانی، تم��ام مناطق جهان با افت ش��دید 
رش��د مواجه هستند. رشد اقتصادی شرق آس��یا - اقیانوسیه منفی نیم 
درصد؛ جنوب آس��یا منفی 2.7درصد، خاورمیانه و ش��مال آفریقا منفی 
4.2درص��د؛ اروپا و آس��یای مرکزی منفی 4.7درص��د، آمریکای التین 
منف��ی 7.2درص��د و جنوب صح��رای آفریقا منف��ی 2.8درصد خواهد 
بود. بانک جهانی می نویس��د: »این رکودها، س��ال ها پیشرفت به سمت 
اهداف توس��عه را معکوس می کند و ده ها میلیون نفر را به فقر ش��دید 

می کشاند.«

بانک جهانی از پایان رشد منفی اقتصاد ایران از سال آینده خبر داد

ایران به مدار رشد باز می گردد
دریچه

روحانی: دولت الکترونیک مؤثرترین اقدام در مقابله با فساد است 
توصیه های رئیس جمهور درباره سهام عدالت

رئیس جمهور دیروز در یکصد و چهل و دومین جلس��ه س��تاد هماهنگی 
اقتصادی دولت دوازدهم، چند توصیه به مردم درباره س��هام عدالت داشت 
و با بیان اینکه آزادس��ازی سهام عدالت اقدام بزرگی بوده که بعد از سال ها 
تالش دولت اتفاق افتاده اس��ت، گفت: امروز مردم صاحب اختیار س��هامی 
ش��ده اند که تا قبل از آن با وجود اختصاص س��هام، مالکیت روشنی نبود و 

اختیاری برای مدیریت این سهام نداشتند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی بورس را 
نقطه امیدی دانس��ت که موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد شده است 
و گفت: دولت تالش کرده است در روندی کاماًل شفاف و ضابطه مند، مردم 
س��هامی را که قباًل به نام آنها بوده، در دس��ت بگیرند و در عین حال چرخ 

اقتصادی کشور نیز به تحرک بیشتر واداشته شود.
به گفته روحانی، شورای عالی و سازمان بورس باید مراقبت کنند که این 
فضای مطمئن برای مردم بیش از پیش امیدآفرین باش��د و باید تالش کرد 
بازار بورس با قدرت به کار خود ادامه دهد. از افتخارات کشور این است در 
حالی که کرونا با همراهی مردم مدیریت ش��ده، بورس و بازار سرمایه نیز با 
مش��ارکت مردم رونق گرفته است. باید با روش های مناسب مانع آن شویم 
عده ای که در کمین س��هام مردم و تصرف صندلی های مدیریتی هس��تند 

بتوانند این سهام را با ارزش کمتر خریداری کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه وزارت اقتصاد و س��ازمان بورس باید جوانب 
و ضوابط مدیریت این س��هام را به شکل دقیق مشخص  کنند، افزود: نحوه 
اطالع رس��انی و آموزش به مردم درخصوص مالکیت و تعامل در این زمینه 
از جمله واگذاری، نگهداری و اطالع رسانی درباره میزان سود و شرکت های 

مرتبط با این سهام بسیار مهم است.
رئی��س جمهور واگذاری اختیار معامله س��هام عدالت به مالکان را گامی 
ب��زرگ در واگذاری ه��ای اقتصادی توصیف کرد و گف��ت: این واگذاری هم 
از لحاظ حجم س��هام و هم به لحاظ تعداد افراد س��هامدار که بیش از 49 
میلی��ون نفر را دربر می گیرد، اهمیت زی��ادی در ارتقای نقش آفرینی مردم 
در عرص��ه اقتصاد دارد.  روحانی با بیان اینکه بازار س��رمایه باید با تکیه بر 
آزادس��ازی و تقویت سهام عدالت، اقتصاد شفاف و سالم را هم تقویت کند، 
گفت: تهدیدی که از ناحیه برخی روش های مخرب معموالً متوجه بازارهای 
دیگر اس��ت، نباید متوجه بازار سرمایه و سهامداران آن به خصوص مالکان 
سهام عدالت باشد. لذا به همه مسئوالن مرتبط تأکید می کنم مراقبت الزم 

را از این بازار به عمل آورند.
رئیس جمهور اضافه کرد: سامانه ای که برای اطالع رسانی مستقیم مردم 
از تحوالت و اتفاقات مرتبط با س��هام عدالت راه اندازی شده است، می تواند 
در عین پاس��خگویی به ابهامات و سواالت، هم برای سهامداران و هم برای 

مدیران شرکت های سرمایه گذاری اصلی اعتمادآفرین باشد.
روحانی با بیان اینکه در واگذاری اختیار س��هام عدالت به مالکان آن، به 
صراحت به مردم اعالم کرده ایم که دولت از این به بعد صاحب اختیار ثروت 
و س��هام آن نیس��ت، گفت: به مردم اعالم شده اس��ت که از این پس برای 
مدیریت دارایی خود در زمینه سهام عدالت مالک و کاماًل صاحب اختیارند 
و خود می توانند در مورد نحوه استفاده از حق مالکانه تصمیم بگیرند، البته 
توصیه دولت این اس��ت که دارندگان، س��هام خود را نفروش��ند و از منافع 

بلندمدت آن بهره مند شوند.
روحان��ی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت و تعمیق بازار س��رمایه از 
وزارت اقتصاد و ش��ورای عالی بورس خواست برای راه اندازی بورس امالک 

تالش و سرعت عمل داشته باشند.
به گفته رئیس جمهور،  دولت الکترونیک نه تنها در زندگی روزمره مردم 
خدمات اداری و دیوانی را تس��هیل و تسریع می کند، بلکه موثرترین اقدام 

در راستای ایجاد شفافیت و مقابله واقعی با فساد است.
روحانی در این جلس��ه پس از استماع گزارش ها از وزیر اقتصاد و رئیس 
کل بانک مرکزی خواست، رفع موانع الکترونیکی سازی و فرآیندهای بانکی 
را با جدیت پیگیری کنند. او همچنین وزیر کشور را مامور پیگیری اتصال 
کامل نیروی انتظامی جمهوری اس��المی به دولت الکترونیک و پاسخگویی 
برخ��ط به نیازه��ای مردم کرد. رئی��س جمهور از وزیر عل��وم، تحقیقات و 
فناوری نیز خواس��ت در مهل��ت مقرر یک ماهه، یکپارچه س��ازی بانک های 
اطالعات��ی مدارک تحصیلی را حل و فصل کند. رئیس جمهور با اش��اره به 
اینکه تاکنون 57درصد خدماتی که می توانس��ت الکترونیکی ش��ود، انجام 

شده، تاکید کرد که این روند باید به سرعت ادامه یابد.

خرید سهام دولتی مشکل ساز شده است
گالیه های بی جواب مانده مردم

در حالی ک��ه طبق گفته معاون وزیر اقتصاد، اضافه برداش��ت ها در خرید 
س��هام دولتی س��ه روز پیش باید به حساب مردم بازمی گشت، اما برخی از 
مردمی که با این مش��کل روبه رو ش��ده بودند، همچنان درگیر این مسئله 

هستند.
به گزارش ایسنا، پس از تصمیم دولت برای واگذاری اموال دولتی در سال 
جاری و تمهیدات وزارت اقتصاد در این زمینه مبنی بر اینکه این س��هم ها 
به شکل صندوق های واگذاری مالی )یکم( عرضه شوند، پذیره نویسی برای 
خرید این سهام از 14 تا 31 اردیبشهت ماه آغاز شد که اولین صندوق آن 
مربوط به سهام بانک های صادرات، ملت، تجارت و بیمه های البرز و اتکایی 
امین بود و نکته قابل توجه در این زمینه تخفیف 20درصدی و سقف خرید 
2میلیون تومانی است که هر فرد با کد ملی خود می تواند از 10 هزار تومان 

تا سقف 2 میلیون تومان سهام دولتی خریداری کند.
پ��س از اتمام ثبت نام برای خرید س��هام دولتی، ع��ده ای از مردم که به 
خرید این نوع س��هام اقدام کرده بودند، در تماس با ایس��نا از بلوکه ش��دن 
2 میلی��ون تومان اضافه از حس��اب کارگزاری خود، گالیه کردند که عباس 
معمارن��ژاد، معاون امور بانکی وزارت اقتص��اد در این زمینه دو هفته پیش 
اینگون��ه توضی��ح داد که تمام اطالعات بانک ها در زمینه خرید این س��هام 
به ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی داده ش��ده و پس از پاالیش و بررس��ی 
ای��ن اطالعات، اگر ف��ردی دو بار ثبت نام کرده باش��د و مبلغ اضافی از آن 

فرد برداشت شده باشد، نهایتا تا 10 روز دیگر به حساب آنها برمی گردد.
اکن��ون با پایان 10 روزی که از س��وی معاون وزیر اقتصاد اعالم ش��ده، 
درحالی که مش��کل برخی از مردم در زمینه اضافه برداشت در خرید سهام 
دولتی رفع ش��ده اما همچنان عده ای دیگر با این مش��کل سر می کنند که 
پیگیری های ایس��نا از معاون��ت امور بانکی و بیم��ه ای وزارت اقتصاد برای 
مشخص شدن زمان بازگشت پول مردم به حساب شان بی پاسخ مانده است.

با این حساب، تاکنون خرید سهام دولتی که به گفته معاون وزیر اقتصاد، 
عرض��ه آن در صندوق های س��رمایه گذاری مالی منفعت ه��ای زیادی برای 
مردم خواهد داشت، با اضافه برداشت از حساب مردم برای خرید آن، نه تنها 

فعال این منفعت محقق نشده، بلکه مشکل ساز شده است.
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فرصت امروز: نود و پنجمین نشس��ت ش��ورای گفت وگو با محوریت 
پیگیری مصوبه نود و چهارمین جلس��ه شورا درخصوص نحوه بازگشت 
ارز حاص��ل از صادرات در س��ال 1399 و رفع تعهد ارزی س��ال 1398 
برگزار شد. در این نشست با توجه به شروع کار مجلس یازدهم و تعیین 
نش��دن نمایندگان این قوه در ش��ورای گفت وگو، نماینده ای از مجلس 
حضور نداش��ت. در این نشست همچنین پیشنهادهای نه گانه اتاق ایران 
در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بررسی شد و در نهایت 7 

بند آن مورد توافق قرار گرفت.
در ابتدای این نشس��ت، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای 
گف��ت وگو با اش��اره به تاثیر ش��یوع ویروس کرونا ب��ر اقتصاد جهان از 
پدی��ده ای جالب در اقتصاد ای��ران خبر داد و گف��ت: در مدت کوتاهی 
توانس��تیم با وجود نیاز ش��دید به واردات برخی اقالم مقابله با ویروس 
کرون��ا، به صادرکننده این اقالم تبدیل ش��ویم. این مس��ئله پیام مهمی 
دارد و نش��ان می دهد که واقعیت ها و ظرفیت های اقتصادی در ایران با 
اهتمام و همراهی دستگاه ها و بخش خصوصی، بیش از آن چیزی است 

که تصور می شود.
او درب��اره ابراز نگرانی عده ای در مورد تاثیر ش��یوع ویروس بر تامین 
مال��ی دولت، گفت: فروش نفت در دنیا به دلیل کاهش تقاضا، افت پیدا 
کرده و این موضوع روی اقتصاد کش��ورهایی مانند ایران اثرگذار خواهد 
بود. نکته قابل توجه این اس��ت که به دلیل تحریم های چندس��اله علیه 
ایران، سال هاس��ت که اتکای ما به فروش نفت کاهش پیدا کرده اس��ت 
بنابراین خیلی آثار ناشی از کرونا بر فروش نفت را احساس نمی کنیم و 

آمادگی مدیریت این ماجرا را داشتیم.
وزی��ر اقتصاد از ت��الش دولت برای رفع مش��کالت ناش��ی از کاهش 
درآمده��ای خود در بودج��ه 99 و رفع این چالش ه��ا از طریق کاهش 
هزینه ها، انتش��ار اوراق و بدون اس��تقراض از بان��ک مرکزی خبر داد و 
گفت: رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و 

فشار به واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
رئیس ش��ورای گفت وگو با بیان اینکه در مورد انتش��ار اوراق نیز باید 
با تأمل بیش��تری جلو برویم، تشریح کرد: موضوعی که به شدت دنبال 
می کنیم، کوچک ش��دن دولت اس��ت. به نظر می رس��د امروز به دلیل 
ش��رایط حاکم بر اقتصاد، فرصت خوبی برای تحق��ق این هدف دیرینه 

پیدا شده است.
ب��ه گفته او، تا زمانی ک��ه دولت بتواند برای تامین منابع مالی خود از 
ف��روش دارایی ها و واگذاری آنها اس��تفاده کند به این راه ادامه می دهد 
و تنها خواس��ته دولت این اس��ت که بخش خصوصی برخورد فعال تری 
در مواجه��ه با این واگذاری ها داش��ته باش��د. براس��اس آخرین مصوبه 
هیات واگذاری قرار اس��ت برخی واحدهای پاالیشگاهی نیز عرضه شود. 

امیدواریم این بخش نیز با اس��تقبال خوبی از سوی بخش خصوصی رو 
به رو شود.

دژپسند همچنین در واکنش به نظر مرکز پژوهش های مجلس درباره 
کس��ری 180 هزار میلیارد تومانی بودجه در س��ال جاری گفت: عبارت 
کس��ری بودجه درس��ت نیس��ت زیرا این کس��ری زمانی انجام می شود 
که هزینه ها بر منابع و درآمدها پیش��ی گرفته باش��د. اکنون در ابتدای 
س��ال قرار داریم و تنها پیش بینی عدم تحقق مطرح اس��ت و براس��اس 
پیش بینی ما، عدد اعالمی مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی 
صحیح نیس��ت. برآورد ما نس��بت به عدم تحقق درآمدها طی امس��ال 

آن هم در بدبینانه ترین شرایط 140 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
همچنی��ن در این نشس��ت پیش��نهادهای اتاق ای��ران در مورد نحوه 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات در س��ال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 
1398 بررس��ی ش��د و در نهایت 7 بند مورد توافق قرار گرفت. حسین 
س��الح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در مورد مصوبات این نشست گفت: 
در نود و چهارمین جلس��ه ش��ورای گفت وگو موضوع نحوه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات در س��ال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398 مطرح 
ش��ده بود و با توجه به اینکه در آن نشست به نتیجه نرسیدیم، قرار شد 
کارگروهی تش��کیل ش��ود و این موضوع را بررس��ی و نتایج نهایی را در 

نشست بعدی شورا مطرح کند.
او ادامه داد: بنابر این مصوبه در نشس��ت نود و پنجم، پیش��نهادهای 
نه گانه بخش خصوصی که به همت کمیته ارزی اتاق ایران و کارگروهی 
که به همین منظور از س��وی دبیرخانه تش��کیل ش��ده بود، تهیه شده، 
مطرح و بررسی شد. در اولین بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد 
ارزی از 31 تیر به 31 ش��هریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال 
98 گرفته ش��ده برای سال 99 نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود 

را بداند.
حل مشکل پایه های صادراتی که طبق قانون گمرک براساس فرمولی 
مش��خص، تعیین می شود، بند دوم این پیشنهادهاست. بخش خصوصی 
معتقد اس��ت که باید به جای تعیین قیمت پایه های صادراتی طبق نرخ 
ارز در کش��ور و تبدیل ریال به دالر که قیمت ها را غیرواقعی می کند از 
قیمت ه��ای جهانی کاالها اس��تفاده کنیم. قرار ش��د چارچوب عملیاتی 

شدن این پیشنهاد در نشست بعدی شورا ارائه شود.
بند بعدی به موضوع ورود موقت کاال اش��اره داشت که مدتی است به 
دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعالم منش��أ ارز در ورود موقت، روند 
آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعالم 
منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود. اعضای شورای گفت وگو تصمیم 

گرفتند که این مسئله نیز در کارگروه تخصصی بررسی شود.
تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات تسهیل، پیشنهاد بعدی بود 

که در این جلس��ه مطرح ش��د. اینکه صادرکنن��دگان بتوانند به صورت 
اختی��اری یک��ی از راهکارهای چهارگان��ه مورد تأیید بان��ک مرکزی را 
برای بازگش��ت ارز در نظ��ر بگیرند. موضوع دیگر مرب��وط به تأمین ارز 
ب��رای واردات از مح��ل ارز صادرات��ی بود با این ترکی��ب که حدود 10 
میلیارد دالر از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ 
پیش��نهاد می ش��ود ارز موردنیاز واردات کاالهای مجاز دارای اولویت تا 
س��قف 10 میلیارد دالر تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین ش��ود تا 

روند واردات در این بخش سرعت بگیرد.
با وجود اینکه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این نشست 
حضور داش��ت از نگرانی سیس��تم بانکی از رعایت تراز ارزی در کش��ور 
سخن گفت و تأکید کرد: می توان با رعایت چارچوبی مشخص به همت 
اتاق ایران زمینه اجرایی ش��دن این پیش��نهاد را فراهم کنیم. فقط باید 
تراز ارزی رعایت شود بنابراین قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت 
و اتاق ایران، چارچوب های الزم معرفی ش��ود تا با حداقل دخالت دولت 
زمینه تأمین ارز برای واردات کاالهای مجاز دارای اولویت تا س��قف 10 

میلیارد دالر از محل صادرات غیرنفتی فراهم شود.
در بن��د بعدی پیش��نهاد ش��د همان طور ک��ه کارت ه��ای بازرگانی 
جدیدالصدور که برای واردات س��طح بند ش��ده است، برای صادرات نیز 
اجرا شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصالح شد که برای 
کارت ه��ای بازرگانی جدیدالصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول 
س��قف تعیین ش��ود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، س��قف تعیین شده 

حذف شود.
در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان 
واقعی، عضویت در تش��کل های ملی که در اتاق ها ثبت ش��ده اند، دنبال 
ش��ود. بنابر پیشنهاد اعضای ش��ورا قرار شد برای کارت اولی هایی که به 
عضویت تش��کل ها درمی آیند، سقف تعیین شده برای صادرات این افراد 

دو برابر خواهد بود.
موض��وع بعدی مربوط به باالب��ردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این 
مضمون که بانک مرکزی در راس��تای تش��ویق به تزریق بیشتر ارزهای 
حاصل از صادرات به س��امانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی باالتر از 

نرخ ارز در سامانه نیما )به عنوان نرخ ترجیحی( خریداری کند.
بن��د پایانی نیز از ای��ن قرار بود که بانک مرک��زی رویه واردات بدون 
انتقال ارز را به رس��میت بشناس��د. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به 
واردات مواد اولیه، کاالهای واس��طه ای و نیز ماشین آالت خطوط تولید 
و تجهی��زات مربوطه توس��ط واحدهای تولیدی ش��ود. در مورد این بند 
اختالف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد پس از بررسی های دقیق تر 

در کمیته ای تخصصی، جمع بندی نهایی ارائه شود.

شورای گفت وگو با 7 پیشنهاد ارزی بخش خصوصی موافقت کرد

واکنش وزیر اقتصاد به کسری 180 هزار میلیاردی بودجه 99

چهار شنبه
21 خرداد 1399

شماره 1559



ثبت سفارش 22 هزار میلیاردی 8 بانک در بازار بین بانکی
موافقت وزارت اقتصاد با فروش 4.9 هزار 

میلیارد اوراق بدهی
در حراج اوراق بدهی دولتی که روز سه ش��نبه برگزار شد، وزارت اقتصاد 
با ف��روش 4.9 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به چهار بانک موافق 
کرد و هشت بانک نیز 22.1 هزار میلیارد تومان در سامانه بازار بین بانکی 
ثبت س��فارش کردند. بانک مرکزی در اطالعیه ای نتیجه حراج اوراق بدهی 

دولتی )20 خرداد 1399( و برگزاری حراج جدید، را اعالم کرد.
در این اطالعیه آمده که پیرو اطالعیه روز سه شنبه 13 خردادماه 1399 
درخصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به آگاهی می رس��اند، هشت 
بانک سفارش های خود را به ارزش 221 هزار میلیارد ریال در سامانه بازار 
بین بانک��ی ثبت کردند. وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی نی��ز با فروش 49 
هزار میلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال )با کوپن س��ود س��االنه 
15درصد( به چهار بانک موافقت کرد. همچنین معامالت مربوط به فروش 
ای��ن اوراق ب��ه نهادهای مالی برنده در روز سه ش��نبه 20 خردادماه 1399 

توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معامالتی بورس ثبت شد.
کارگزاری بانک مرکزی در راس��تای عرض��ه تدریجی اوراق در تواترهای 
هفتگی، س��ومین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی برای فروش به بانک ها، 
موسس��ات اعتباری غیربانکی، صندوق های س��رمایه گذاری، ش��رکت های 
بیمه ای و شرکت های تامین سرمایه را دوباره در روز سه شنبه 27 خردادماه 
اجرا می کند. اوراق عرضه ش��ده، مرابحه عام، کوپن دار، با نرخ س��ود ساالنه 
15درص��د و با تواتر پرداخت س��ود ش��ش ماهه )پرداخت کوپ��ن دوبار در 
س��ال( اس��ت. بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در 
این حراج می توانند نس��بت به ارس��ال س��فارش های خود در نماد اراد33 
را تا س��اعت12:00 روز یکش��نبه 25 خردادماه 1399و در نماد اراد34 تا 
س��اعت 12:00 روز دوشنبه 26 خردادماه 1399 تنها از طریق سامانه بازار 
بین بانک��ی اقدام کنند. صندوق های س��رمایه گذاری، ش��رکت های بیمه ای 
و ش��رکت های تأمین س��رمایه متقاضی ش��رکت در این ح��راج می توانند 
س��فارش های خود در نماد اراد33 را تا س��اعت 12:00 روز یکش��نبه 25 
خردادماه و در نماد اراد34 تا س��اعت 12:00 روز دوشنبه 26 خردادماه از 

طریق سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.
نتیجه حراج در هر روز به نهادهای مالی اعالم می ش��ود و تمام نهادهای مالی 
می توانند سفارش های خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند. معامالت 
مربوط به هر دو حراج در روز سه ش��نبه 27 خردادماه انجام خواهد ش��د. با توجه 
به پرداخت کامل س��ود ش��ش ماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است نهادهایی 
ک��ه در نوبت های پس از اولین نوبت عرضه، در حراج ش��رکت می کنند در اعالم 
نرخ های خود سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت های بعدی عرضه را لحاظ 
می کنند. الزم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش تمام 
پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک 
مرکزی سفارشات دریافت ش��ده را برای تصمیم گیری به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی ارسال می کند و وزارتخانه مورد اشاره، نسبت به تعیین سفارش های برنده 
از طریق مش��خص کردن حداقل قیمت پذیرفته ش��ده در س��ازوکار حراج اقدام 

می کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان به قیمت یکسان انجام می شود.

طی سال 1398 صورت گرفت
اعطای بیش از 7،000 میلیارد ریال تسهیالت 
به شرکت های دانش بنیان توسط بانک آینده

بانک آینده با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان و فن آور محور، طی س��ال 
1398 بی��ش از 7،000 میلیارد ریال تس��هیالت به ش��رکت های دانش بنیان 
اعطا کرده اس��ت. این امر پس از انعقاد تفاهم نامه همکاری با صندوق نوآوری 
و شکوفایی برای تأمین مالی شرکت های دانش بنیان از طریق اعطای تسهیالت 
و صدور ضمانت نامه، صورت گرفته است. در نشستی که با حضور دکتر محمد 
فطانت مدیرعامل، برخی از اعضای هیأت مدیره و مدیران ارش��د بانک آینده 
و همچنی��ن دکتر وح��دت، مدیرعامل و تنی چند از مدیران ارش��د صندوق 
ش��کوفایی و نوآوری کشور برگزار ش��د، همکاری های دوجانبه مورد بررسی و 
 )SMe( تأکید قرار گرفت. در این نشست، دکتر فطانت شرکت های دانش بنیان
را موتور رشد اقتصاد دنیا دانست و تاکید کرد که در این فرآیند، افراد صاحب 
ایده باید حمایت شوند تا بتوانند نظر خود را به سرعت عملیاتی سازند که این 
امر در کشور ما با برخورداری از مزیت جمعیت جوان و خالق، رسالتی بزرگ 
برای ما به  شمار می رود. کمک به شرکت های دانش بنیان برای معرفی و فروش 
محصول خود به مش��تریان نیز از جمله دیگر حمایت هایی است که بستر آن 
با همکاری بانک آینده و صندوق ش��کوفایی و نوآوری، محقق می ش��ود. بانک 
آینده به اس��تناد گزارش های عملکردی ارائه شده، 88 )هشتاد و هشت( فقره 
تسهیالت با رقمی بالغ بر 7،000  میلیارد ریال طی سال 1398 به شرکت های 
دانش بنیان پرداخت کرده اس��ت. همچنین در مدت مشابه، 41 )چهل ویک( 
فق��ره ضمانت نامه با ارزش ریالی 1.133 )یک هزار و صد و سی وس��ه( میلیارد 
ریال، با شرایطی مناسب برای شرکت های مذکور، صادر نموده است. براساس 
این مس��تندات، بانک آینده موفق شد به عنوان ش��ریک استراتژیک صندوق 
ش��کوفایی و نوآوری، رتبه نخس��ت همکاری با این صندوق طی سال 1398 
را به خود اختصاص دهد. بانک آینده بر آن است تا با حضور جدی تر از پیش 
در ح��وزه نوآوری ه��ای نوین و نیز ایجاد بازار برای ش��رکت های دانش بنیان و 
فن آور در عرصه های راهبردی، زمینه بروز بیش��تر استعدادها و توانمندی های 

دانش آموختگان و نوآوران کشور را فراهم آورد.

ثبت سفارش فروش »سهام عدالت« در 
تمامی شعب بانک آینده

تمامی ش��عب بانک آینده، سفارش فروش »س��هام عدالت« مشتریان خود را 
دریافت و ثبت می کنند. بر این اساس، آن دسته از مشتریان بانک آینده که واجد 
شرایط بوده و خواهان فروش سهام عدالت خود باشند، می توانند درخواست خود 
را به یکی از شعب بانک آینده اعالم کنند. این مشتریان باید دارای سهام عدالت 
بوده و شماره شبای معرفی شده در برگه سهام عدالت آنها متعلق به بانک آینده 
باشد. شعب بانک آینده، در حال حاضر عاملیت شرکت کارگزاری بانک آینده را 
برعهده دارند و به نیابت از کارگزاری، درخواس��ت فروش سهام عدالت مشتریان 
ای��ن بانک را ثبت می کنند. بانک آینده امکان ثب��ت غیرحضوری و الکترونیکی 
س��فارش فروش سهام عدالت را نیز برای ارائه خدمات مذکور به مشتریان عزیز، 
برای سهولت هرچه بیشتر، فراهم کرده است. مشتریان محترم بانک آینده، برای 
بهره مندی از خدمات الکترونیکی ثبت و سفارش فروش غیرحضوری سهام عدالت 

خود، می توانند به نشانی اینترنتی: ir.edalat.ba24 مراجعه نمایند.
گفتنی اس��ت مرکز ارتباط بانک  آینده به شماره 27663200-021، به 

 صورت شبانه روزی آماده  پاسخگویی به مشتریان محترم است.

بانکنامه

در روزهای اخیر رئیس ش��ورای هماهنگی بانک ها از تصمیم بانک ها 
برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داده و این در حالی است که در سال 
جاری بانک ها بازگشت به مصوبه شورای پول و اعتبار را درخصوص نرخ 
س��ود بانکی در دس��تور کار قرار دادند. به گ��زارش خبرآنالین، حداکثر 
نرخ س��ود بانکی در بانک ها در حال حاضر 15درصد است. اعالم خبری 
درخصوص تصمیم حتمی بانک ها برای کاهش نرخ س��ود بانکی در این 
ش��رایط اما ابهاماتی دربر دارد. پیش از این بان��ک مرکزی تاکید کرده 
است با راه اندازی بازار بین بانکی، مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی تغییر 
کند . به عبارت دیگر، پیش بینی ش��ده اس��ت عملیات ب��ازار باز با کنار 
گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه دهد نرخ سود 
در کانال مش��خصی نوسان داشته باش��د. ابزارهای عملیاتی پیش بینی 
ش��ده برای جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری 
سیاس��ت پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاس��ت گذاری پولی، 
شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق 
با ش��ریعت برمبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار 
در قبال وثیقه )اوراق بهادار دولتی، طال و ارز( و همچنین سپرده پذیری 
بان��ک مرک��زی از بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانک��ی )منطبق با 
شریعت( است. براساس این طرح، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
می توانند نس��بت به مدیریت نقدینگی )کمبود یا م��ازاد( خود در بازار 
بین بانکی اقدام کنند. براساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای 
ایجاد دامنه مجاز نرخ س��ود بازار یا کریدور نرخ س��ود، کف نرخ کریدور 
را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک ها )سپرده گیری از بانک ها( و 

سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی )وام دهی در قبال اخذ وثایق 
نقدشونده به بانک ها( تعیین می کند.

رئیس ش��ورای عالی بانک ها اما در ش��رایطی درباره کاهش نرخ سود 
سپرده های بانکی س��خن می گوید که بررسی های آماری نشان می دهد 

نرخ کنونی سود فاصله ای قابل توجه را با نرخ تورم داراست. 
در همی��ن رابطه، احمد حاتمی یزد کارش��ناس بانک��ی می گوید: در 
شرایط فعلی بانک ها بهتر است به جای تمرکز بر نرخ سود بانکی، برای 

کاهش کارمزد تسهیالت بانکی برنامه ریزی کنند.
او در مورد کاهش نرخ سود بانکی ادامه داد: به نظر من اگر قرار باشد 
چنین اتفاقی رخ دهد کاهش نرخ سود تسهیالت در دستور باشد چراکه 
پ��س از تحوالت اخیر عمال نرخ س��ود بین بانکی کاهش چش��مگیری 
داشته و این مهم می تواند در مورد نرخ سود تسهیالت نیز عملی شود.

ب��ه گفت��ه وی، برخ��ی بانک ها در س��اعات پایانی روز دچار کس��ری 
می ش��وند و از بانک هایی که نقدینگی کافی دارند برای یک زمان کوتاه 
م��دت مثال یکی دو روزه پول ق��رض می کنند. این معامله پیش تر میان 
بانک ها با نرخ 18درصد انجام می ش��د و اکنون به 9درصد رسیده است. 
این در حالی اس��ت که نرخ س��ود بین بانکی آزاد است و بانک مرکزی 

محدودیتی در این رابطه اعمال نمی کند.
او در رابطه با دلیل کاهش نرخ سود بین بانکی تصریح کرد: این مهم 
بیانگر آن اس��ت ک��ه بانک ها پول دارند اما امکانی برای اس��تفاده از آن 
وجود ندارد. زیرا اقتصاد کش��ور دچار رکودی عظیم شده و حتی دولت 
هم امکان این را ندارد که پروژه های عمرانی را اجرا کند. به این ترتیب 

و در یک کالم کس��ب و کار تعطیل ش��ده و به همین دلیل بانک ها هم 
متقاضی برای دریافت تسهیالت ندارند.

حاتمی یزد تاکید کرد: این در حالی اس��ت که در شرایط تورمی تنها 
دارندگان دارایی ها و کس��انی که امکان دریافت تس��هیالت دارند پیروز 
می ش��وند. به این ترتیب منطق حکم می کند در این ش��رایط اقداماتی 
برای دریافت تس��هیالت صورت گیرد ولی عمق رکود به حدی است که 

چنین امکانی را نمی دهد.
این کارش��ناس بانکی در رابطه با اثرات کاهش نرخ تس��هیالت بانکی 
گف��ت: می توان آن را اتفاق خوب��ی تصور کرد چون به هر حال تا حدی 
می توان��د موجبات رونق را فراهم آورد. ب��ا این همه رونق حاصل از این 
اقدام نمی تواند به رش��د اقتصادی بینجامد زیرا رکود فعلی نه ناش��ی از 

کمبود نقدینگی بلکه حاصل تحریم هاست.
او خاطرنش��ان س��اخت: وقتی امکان واردات نیس��ت و قطعات و مواد 
اولیه تولید در کش��ور پیدا نمی ش��ود و همزمان نرخ ارز هم باال می رود 
رکود و بیکاری رش��د چش��مگیری می کند. به هر حال باید فکری برای 
تحریم ها کرد. اش��تباه است که تنها منتظر رفتن ترامپ باشیم البته که 
امیدواریم او برود ولی ما هم باید در هر شرایطی امکان بقا داشته باشیم.
مدیرعام��ل پیش��ین بانک ص��ادرات در رابطه با نرخ احتمالی س��ود 
تس��هیالت بانکی پیش بینی کرد: در ح��ال حاضر این نرخ بر روی کاغذ 
18درصد اس��ت اما بانک ها با نرخ 21 و 22 درصد آن را می پردازند. به 
باور من در گام نخس��ت این نرخ به 18درصد باز می گردد و اگر شرایط 

مهیا بود می توان آن را تا 15درصد هم کاهش داد.

ش��رکت شناس��ا در راس��تای توس��عه فعالیت های خود و براس��اس 
اس��تراتژی های کالن این مجموعه و با بررسی روند  سرمایه گذاری های  
فناورانه و نوآورانه، در آخرین روزهای س��ال 98 اقدام به سرمایه گذاری 
در تأس��یس اس��تارت آپ »جاروب« به  عنوان یکی از کس��ب و کارهای 

نوآور فعال در حوزه مدیریت پسماند کرد.
به گ��زارش »فرصت ام��روز«، این مجموعه با اتخاذ اس��تراتژی ورود 
ب��ه زنجی��ره  ارزش حوزه  مدیریت پس��ماند، از آذرماه 1398 براس��اس 
اولویت های تعیین ش��ده، در گام نخس��ت، اقدام به شناسایی و ارزیابی 
کسب و کارهای زیرحوزه  مدیریت تولید و جمع آوری پسماند کرد و در 
نهایت استارت آپ »جاروب« به عنوان گزینه  نهایی انتخاب شد و به سبد 

سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری شناسا اضافه شد.
مجموعه شناسا قصد دارد که در ادامه، با هدف تکمیل زنجیره  ارزش 
مدیریت پس��ماند، س��رمایه گذاری های خود را به س��ایر حلقه های این 
زنجیره گس��ترش داده و در توس��عه  این اکوسیس��تم کسب و کاری و 
اجتماعی که جزو نیازهای اولویت دار و مهم ایران و جهان اس��ت، نقشی 

تأثیرگذار ایفا کند.
براس��اس این گزارش، »جاروب« س��امانه ای برای جم��ع آوری زباله 
خش��ک در شهر تهران است که در قالب اپلیکیشن و سایت امکان ثبت 
درخواست ش��هروندان برای تحویل زباله های خش��ک را مهیا می کند. 
جاروب با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا، لجستیک قدرتمند و سرمایه 
انس��انی مجرب و باانگیزه در جهت سامان بخشی به سیستم جمع آوری 

پسماند کشور فعالیت خواهد داشت.
بنیان گذاران »جاروب« دکتر مهدی فیروزان و مهندس امیر نیک مرام 
با گذش��ت 14 م��اه از آغاز فعالیت این برنامه معتقد هس��تند ایده های 
بزرگی برای تحقق اهداف شان دارند. امیر نیک مرام هم بنیان گذار جاروب 
می گوید: از میان دو راه سود یا رشد که پیش روی هر استارت آپی است 

ما مس��یر رشد را انتخاب کردیم. از طرفی مکانیزم توسعه  استارت آپ ها 
بعد از رسیدن به محصول برای بالندگی و رشد، جذب منابع مالی الزم 
برای توس��عه  کس��ب و کار اس��ت. »جاروب« نیز توانمندی و استعداد 

باالیی برای جهش و رشد دارد و از این قاعده مستثنی نیست.
مهدی فی��روزان نیز از دالی��ل انتخاب مجموعه  شناس��ا برای جذب 
س��رمایه می گوید. او که تجربه  همکاری ش��هر کتاب مجازی با شرکت 
فناپ را موفق، ش��یرین و لذت بخش می داند، ادامه می دهد: این تجربه  
موفق و استراتژیک باعت شد که از پیشنهاد شناسا استقبال کنم. شناسا 
دارای ریش��ه های محکمی در گروه مالی پاس��ارگاد اس��ت که از طرفی 
تعامل س��ازنده اش با بازیگران جدی زیس��ت بوم کارآفرینی و با تجارب 
ارزنده، س��اختاری محکم، قابل اتکا و در عین حال روزآمد را برای یک 

شریک استراتژیک شکل داده  است.
فیروزان درخصوص ایده  ش��کل گیری »جاروب« توضیح می دهد: ایده  
اولیه  س��امانه ای برای جمع آوری پسماند خشک، ابتدا در آبان 97 برای 
مدیریت پسماند لبنان شکل گرفت. از سویی شهر کتاب سابقه  طوالنی 
پیش��گامی در فرهنگ سازی و نیل به اهداف توسعه  پایدار را با تجربیات 
موفقی در حل مس��ئله مص��رف کاغذ از طریق پروژه هایی نظیر ش��هر 
کت��اب  مجازی و فیدیبو در کارنامه  کاری خود داش��ت. نتیجه آن ش��د 
که مس��ئله  مدیریت پسماند کالنشهری مثل تهران و رسیدن به اهداف 
توسعه  پایدار، به دلیل اهمیت باال موجب شد که در دی ماه 97 مقصد 
تغییر کند و استارت آپ »جاروب« برای سامان بخشی به سیستم سنتی 
جمع آوری پس��ماند ش��روع به فعالیت کرد. اس��فند 97 اولین نسخه از 
اپلیکیشن جاروب آماده شد. طی سال 98 جاروب به دنبال ایجاد مزیت 
رقابتی به مسئله  فرهنگ سازی پرداخت. جمع آوری زباله خشک مدارس 
ته��ران نخس��تین گام اجرایی »جاروب« و نتیج��ه آن تجربه  موفق کار 
ب��ا نوجوانان بود. طی این مس��یر نظرس��نجی ها و کمپین های متنوعی 

برقرار ش��د که نیازهای مخاطبان را مش��خص کرد. اتاق فکر جاروب از 
ابتدا تا امروز معتقد به فعالیت اجرایی و فرهنگی توامان اس��ت. فیروزان 
درخصوص س��ابقه  فعالیت این مجموعه، به کمپین های برگزار ش��ده از 

سال 97 اشاره کرد.
در ادامه حامد ساجدی، مدیرعامل شناسا در گفت وگویی درخصوص 
این س��رمایه گذاری توضیحاتی ارائه می دهد. وی خاطرنش��ان می کند: 
اهمی��ت ویژه  ارتقای س��بک زندگی و توجه به س��رمایه های طبیعی از 
رویکردهای دیرپا در شناس��ا بوده و هست. س��اجدی درخصوص علت 
انتخ��اب این حوزه ب��رای ادامه می دهد: با توجه ب��ه افزایش جمعیت و 
جایگاه محیط  زیس��ت در زندگی روزمره، موضوع مدیریت پس��ماند در 
تمامی کشورهای جهان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. دکتر ساجدی 
می افزاید: با بررسی روند سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته، شاهد 
سرمایه گذاری در این حوزه هستیم و شرکت شناسا با توجه به روندهای 
جهانی و نیز در نظر گرفتن ش��رایط مختلف کش��ور ایران، برنامه جامع 
مدیریت پس��ماند را تدوین کرده اس��ت. وی به این نکته اشاره می کند 
که در شناس��ا با بررسی مزایا و چالش های حوزه  پسماند، زنجیره  ارزش 
این حوزه شامل مدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آوری آن، بازیافت 
و فروش مجدد پس��ماند، غربا لگری پس��ماند و آموزش و فرهنگ سازی 
مورد توجه اس��ت. س��اجدی اضافه می کند: تصور ما بر این است که به 
کارگی��ری فناوری های روز و مدل های کس��ب و کاری نوآورانه در این 
زمینه می تواند راهگشا و ارزش آفرین باشد و جاروب در این راستا مورد 

توجه شناسا قرار گرفت.
ویژگی ه��ای مطمئ��ن و افق ه��ای روش��ن ج��اروب، توس��عه  فنی، 
زیرس��اخت های الزم، رشد کس��ب و کار، نیروهای متخصص جاروب و 
از همه مهم تر اهداف محیط زیس��تی پایدار آن باعت ش��د که مجموعه  

شناسا، جاروب را انتخاب و با تمام قدرت از آن پشتیبانی کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه بیش از 4 5. میلیارد دالر برای 
انجام واردات تامین ش��ده است ، گفت برای تامین کسری بودجه حراج 
اوراق بده��ی دولت حراج اوراق بده��ی دولت 10 هزار میلیارد تومان با 

نرخ سود ساالنه 15درصد به فروش رفت.
عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی نوشت: در اواسط اردیبهشت 
ماه اعالم کردم که شرایط دشوار است. لیکن، روند در حال بهبود بوده و 
قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است. امروز بعد از 20 روز از نوشته 

تایید و تاکید می کنم که:

1( در بخ��ش تامی��ن ارز، برای واردات کاالهای اساس��ی، دارو و مواد 
اولیه و ضروری کش��ور، از طریق روش های مختل��ف چهارگانه اعالمی 
بانک مرکزی، شرایط به وضعیت عادی خود برگشته است. به  طوری که 
در ای��ن مدت بیش از 4 5. میلیارد دالر برای انجام واردات تامین ش��ده 
اس��ت . طبعا، بازار از شرایط ایجادشده در سامانه نیما و دیگر روش های 

تامین ارز و نیز اقدامات در دست اجرا، به تدریج متأثر خواهد شد.
2( در بخش ریال برای تامین کسری بودجه در دو مرحله حراج اوراق 
بده��ی دولت 10 هزار میلیارد تومان با نرخ س��ود س��االنه 15درصد به 

فروش رفت. با این اقدام بدون افزایش پایه پولی و با استفاده از نقدینگی 
موج��ود بودجه دولت تامین مالی ش��د. در هفته های آینده این حراج ها 
ادامه خواهد داشت. 3( شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ماه در 
مقایس��ه با ماه پیش از آن 0.9 درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 

16درصد رشد داشته است.
این یک ش��اخص پیش نگر تورم است و نش��ان از کاهش شتاب تورم 
دارد. بانک مرکزی مصمم به س��از و کار هدف گذاری تورمی اس��ت لذا 

سیاست های پولی متناسب با آن را اعمال خواهد کرد.

همتی از درآمدزایی 10 هزار میلیاردی از حراج اوراق بدهی خبر داد

تامین 5.4 میلیارد دالر برای واردات

با هدف حفظ محیط  زیست

»شرکت شناسا« در استارت آپ »جاروب« سرمایه گذاری کرد

کارمزد تسهیالت کاهش می یابد؟

نرخ سود بین بانکی نصف شد

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

توقف تقریبی تخصیص ارز دولتی به واردات دارو

تخصیص ارز دولتی به واردات دارو متوقف ش��ده اس��ت. از دو ماه پیش از 
عی��د هی��چ ارزی دریافت نکردیم و ارز صرفا به داروه��ای کمیاب و اضطراری 
تخصیص داده شده است. در آغاز اردیبهشت ماه بانک مرکزی برای تخصیص 
ارز اقدام کرد اما یک روز بعد در پیامی اعالم کرد که تخصیص روز گذشته از 
درجه اعتبار س��اقط است. پس از این در مواردی ارز به میزان کمی تخصیص 
داده ش��ده است. در واقع، تخصیص ارز دولتی تنها به داروهای خیلی ضروری 
و داروهای��ی که به طور مطل��ق امکان تولید آن در داخل وجود ندارد، منحصر 
شده است. واردات داروهایی که مشابه داخلی دارد اما پزشکان نوع خارجی آن 
را ترجیح می دادند یا فکر می کردند که تولیدکننده داخلی نمی تواند آن را به 
موقع تامین کند، به شدت کاهش یافته است. البته در سال گذشته بخشی از 
این داروها با پیش بینی واردکنندگان وارد ش��ده و در گمرک انبار شده است. 
این داروها در زمان کمبود با قول وزارت بهداش��ت برای تخصیص ارز و برای 
رعایت حال بیماران ترخیص می ش��ود. به پایان ماه خرداد نزدیک می شویم و 
بانک مرکزی باید 500 میلیون یورو ارز برای مواد اولیه و داروی س��اخته شده 
تخصیص دهد، اما آنطور که از مسئوالن شنیدیم، نزدیک به 90 میلیون یورو 
ارز تخصیص داده ش��ده که بیش از نیمی از این ارز، کارایی الزم را نداش��ته و 
جابه جایی آن مشکل است. اینکه ارز صرف بیماری کرونا شده است را محتمل 
نمی دانم. کرونا بیماری است که دارویی ندارد و تمرکز بر واردات داروهای الزم 
برای بیماری های زمینه ای هم نمی تواند عدم تخصیص ارز را طوالنی کند. در 
سال گذشته هم واردات دارو با چالش هایی همراه بود اما عدم تخصیص ارز به 
این اندازه طوالنی نمی شد. هرچند به فکر عاجل مسئوالن امیدواریم اما راه حل 
غلبه بر این چالش ها، خارج کردن دارو از دایره کاالهای مش��مول ارز دولتی و 
واردات آن با ارز نیمایی است. دولت می تواند برای ثابت نگه داشتن قیمت دارو 
مابه التفاوت ارز رس��می و نیمایی را در اختیار بیمه قرار دهد. دسترسی به ارز 
نیمایی برای واردکنندگان ساده تر است. با تالش وزارتخانه بعضی داروهایی که 
نیاز به آن فوری نبوده با ارز نیمایی وارد شده و می بینیم که کمبودی از ناحیه 

این داروها در بازار وجود ندارد.
شرکت های دارویی اعم از  تولیدکننده و واردکنندگانی که از ظرفیت خالی 
کارخانجات داخلی برای تولید استفاده می کنند، باوجود عدم توجیه اقتصادی 
کار، به دلیل نیاز کشور به اشتغال و صنعت، به کار خود ادامه می دهند. امسال 
سال »جهش تولید« نامگذاری شده است و ما هم برای تحقق این شعار تالش 
می کنیم. ما همه در یک کشتی نشسته ایم. گله ما از نبود ارز، صرفا یک مطالبه 
تجاری نیس��ت. عدم تخصیص ارز نه فقط واردکننده داروی ساخته شده بلکه 
تولیدکننده را هم دچار مشکل کرده است چراکه باید مواد اولیه الزم برای تولید 
را وارد کند. با توجه به همه  گیری کرونا واردات بعضی داروها برای بیمارانی که 
سن خیلی باال یا سن خیلی پایین دارند، به ویژه بیماران کرونایی با بیماری های 
زمینه ای ریوی، ضروری اس��ت. غیر از این، نیاز به دارو یک نیاز فوری اس��ت. 
بعضی داروها هیچ جایگزینی ندارد. دارو مثل غذا نیس��ت بنابراین دولت باید 

تامین دارو را در اولویت قرار دهد.

یادداشت

فرصت امروز: در حالی حرکت شاخص بورس در ابتدای معامالت روز 
سه ش��نبه صع��ودی بود و تا مرز 11 ه��زار و 300 واحد پیش رفت، که 
ناگهان ورق برگش��ت و معامالت بازار س��رمایه در حالی به پایان رسید 
که ش��اخص کل با 794 واحد کاهش در رقم یک میلیون و 118 هزار 
واحد ایستاد. شاخص کل )هم وزن( نیز با 2 هزار و 440 واحد افزایش 
به 359 هزار و 90 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 613  
واحد رش��د به 237 هزار و 401 واحد رسید. شاخص بازار اول 2هزار و 
65  واحد رشد و شاخص بازار دوم 12 هزار و 595 واحد افزایش داشت. 
در معامالت این روز بیش از 9 میلیارد و 684 میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 106 هزار و 804 میلیارد ریال داد و ستد شد.

نمادهای مهم بورس در بیستمین روز خردادماه
نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی( با 2 هزار و 159 واحد، گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و 120 واحد، گسترش 
نفت و گاز پارس��یان )پارس��ان( با یک هزار و 88 واح��د، فوالد مبارکه 
اصفه��ان )فوالد( ب��ا 970 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 962 
واحد، س��رمایه  گذاری غدیر )وغدیر( با 849 واحد و پاالیش نفت تهران 
)شتران( با 749 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

در س��وی مقابل، نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
ی��ک هزار و 749 واحد، معدنی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با یک هزار 
و 79 واح��د، مخابرات ایران )اخابر( با یک هزار و 67 واحد، کش��تیرانی 
جمهوری اس��المی ایران )حکش��تی( با 751 واحد، پتروش��یمی پارس 
)پ��ارس( با 659 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 619 واحد 

با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، فوالد مبارک��ه اصفهان، پاالیش نفت 
اصفهان، گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو، س��رمایه گذاری غدیر، 
مل��ی صنایع مس ایران و س��رمایه گذاری خوارزم��ی از جمله نمادهای 
پربینن��ده بورس بودند. گروه فلزات اساس��ی ه��م در معامالت این روز 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 713 میلیون 
و 383 ه��زار برگه س��هم به ارزش 12 ه��زار و 172میلیارد ریال داد و 

ستد شد.
ش��اخص فراب��ورس نیز بی��ش از 19 واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کان��ال 12 هزار و 565 واحد ثابت ماند. در ای��ن بازار 2میلیارد و 786 
میلیون برگه س��هم ب��ه ارزش بیش از 105 ه��زار و 938 میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
نمادهای سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، 
توکاریل )توریل(، بانک دی )دی(، پاالیش نفت ش��یراز )شراز(، سهامی 
ذوب آه��ن اصفهان )ذوب(، صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا( و 
پلیمر آریاساس��ول )آریا( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار را داش��تند. 
همچنین نمادهای س��رمایه گذاری صبا تامین )صب��ا(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، مدیریت انرژی تابان 
هور )وهور(، فرابورس ایران )فرابورس(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( 

و اعتباری ملل )وملل( با تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.
اصالح کوتاه مدت به نفع بازار سرمایه است

ب��ازار س��رمایه در حالی ب��ه مهمترین بازار س��رمایه گذاری های خرد 
و کالن تبدیل ش��ده اس��ت که کماکان مخاطراتی این ب��ازار را تهدید 
می کن��د. در همی��ن زمینه، علیرضا تاج بر، کارش��ناس بازار س��رمایه با 
اش��اره به ریس��ک های تهدیدکننده بازار س��رمایه گف��ت: در وضعیت 
کنونی عدم مدیریت صحیح فروش س��هام عدالت و ایجاد جذابیت برای 
س��رمایه گذاری در بازارهای موازی از جمله مس��ائلی است که می تواند 

روند معامالت بورس را تحت الشعاع قرار دهد.
تاج ب��ر در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه بورس همیش��ه با ریس��ک 
و تهدیدهای مربوط به خود همراه اس��ت اما برخی اوقات این ریسک ها 

قوی و جدی می ش��وند و نیاز به شفاف س��ازی و رفع ابهام دارند، گفت: 
اکنون در مورد س��هام عدالت این اتفاق در حال رخ دادن است و سهام 
عدالت در کنار مدیریت درستی که صورت گرفت در حال فروخته شدن 

است.
او به ریس��ک های تهدیدکننده بازار س��رمایه تاکید کرد و افزود: عدم 
مدیریت صحیح فروش س��هام عدالت سهامداران خرد از جمله مسائلی 
اس��ت که می تواند به شدت روند معامالت بورس در بازار را مورد تهدید 
قرار دهد که این موضوع به عنوان اصلی ترین تهدید بازار تلقی می شود.

ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه ب��ه دیگر عام��ل تاثیرگذار ب��ر روند 

معامالت بورس اش��اره کرد و گفت: عدم جذابیت بازارهای موازی برای 
س��رمایه گذاری می تواند به ش��دت روند معامالت بورس را مورد تهدید 
قرار دهد که اکنون هیچ نشانه ای از این اتفاق در بازار وجود ندارد و روز 

به روز هم جذابیت آنها در حال کاسته شدن است.
تاج بر به کاهش ش��تاب در رشد ش��اخص بورس در بازار اشاره کرد و 
افزود: بازار در چند روز گذش��ته به رشد قابل توجهی دست پیدا کرد و 
افت اخیر ش��اخص بورس را جبران کرد، این امر باعث ش��د تا شاخص 
بورس به اس��تراحتی کوتاه مدت نیاز داشته باشد که روز گذشته شاهد 

استراحت شاخص بورس در بازار بودیم.
وی با بیان اینکه با توجه به اصالح ش��اخص بورس اما حجم معامالت 
قابل توجه بود، گفت: در وضعیت کنونی ش��اهد ورود پرقدرت نقدینگی 
به بازار از س��وی س��هامداران حقیقی هس��تیم، بنابراین سرمایه گذاران 
نبای��د نگرانی خاصی از این منفی های کوچک در بازار داش��ته باش��ند. 
اصالح کوتاه مدت ک��ه به صورت روزانه در بازار رخ می دهد به نفع بازار 
است و با رش��دی که شاخص بورس در اردیبهشت ماه تجربه کرد بازار 

باید برخی از اصالحات را تجربه کند.
تاثیر ثبت نام خودرو و آزادسازی سهام در بورس

این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه فعاالن بازار موافق رش��د 
پرشتاب شاخص بورس در چند روز متوالی نیستند، گفت: چنین افت و 
خیزهایی مناس��ب روند معامالت بازار نیست، اگر گاهی اوقات به دنبال 

رشدهایی که در بازار شکل می گیرد شاخص بورس اصالحاتی را تجربه 
کند و س��هم ها دست به دس��ت شوند خیلی بهتر است تا اینکه شاخص 

بورس به صورت بی وقفه در مسیر رشد قرار گیرد.
وی افزود: بازار روز گذش��ته نیاز به اس��تراحت داشت اما در کنار آن 
ش��اهد وجود خریداران و ورود نقدینگی قابل توجه از سوی سهامداران 
حقیق��ی در بازار بودیم که این موضوع نش��ان دهنده روند صعودی بازار 

در روزهای آینده است.
تاج بر به ثبت نام خودرو و آزادسازی سهام اشاره کرد و گفت: عده ای 
برای ثبت نام ایران خودرو و س��ایپا و شرکت در قرعه کشی آن پول هایی 
را کنار گذاش��ته بودند و وارد بورس نکردند اکنون که نتیجه قرعه کشی 
مشخص ش��ده مقصد این پول ها سپرده های بانکی با سودهای پایین یا 
بازار س��رمایه است که اکنون به نظر می رسد بخش قابل توجهی از این 
پول ها در حال ورود به بورس هستند. در کنار این موضوع بازار در چند 
روز گذش��ته با ریسک سهام عدالت روبه رو بود که بعد از مشخص شدن 
نحوه فروش و مدیریت خوب س��هام عدالت باعث ش��د تا ریسک سهام 

عدالت به آرامی کاهش و برطرف شود.
وی سپس بر صنایع برتر در بازار تاکید کرد و افزود: اقبال بازار بیشتر 
به س��مت سهم های بزرگ و سهم های با نقدشوندگی باال است و به نظر 
می رس��د اقبال به س��مت این صنایع در بازار ادامه دار باشد. با توجه به 
رابطه معکوس قیمت جهانی دالر و صنایع کامودیتی محور انتظار داریم 
در روزهای آینده قیمت جهانی دالر تغییر و با کاهش همراه باشد، این 
موضوع می تواند منجر به افزایش قیمت صنایع کامودیتی محور در بازار 

و به نفع شرکت های بورسی باشد.
به اعتقاد تاج بر، با توجه به افزایش قیمت ریالی دالر، انتفاع از افزایش 
ن��رخ جهانی محصوالت ش��رکت ها و نبود مش��کل در تولید و صادرات 

شرکت ها می تواند به عنوان نقطه قوتی در بازار محسوب شوند.
تالش سازمان بورس برای بهبود هسته معامالت

او ب��ا بیان اینک��ه تا مقطعی از زمان س��رمایه گذاران ترس از روزهای 
چهارشنبه داشتند و اقدام به عرضه سهام خود در بازار می کردند، گفت: 
اکنون این مش��کل برطرف ش��ده و چند هفته ای اس��ت که شاهد روند 

مطلوب بازار در روز چهارشنبه هستیم.
تاج بر به مشکل هسته معامالت در بورس تاکید کرد و گفت: سازمان 
ب��ورس در ح��ال تالش برای بهب��ود وضعیت موجود اس��ت و اکنون تا 
حدودی وضعیت هس��ته معامالت نس��بت به دو ماه گذشته بهتر شده 
اس��ت. چندین سال است که از به روز رس��انی نرم افزار مربوط به هسته 
معامالت گذشته است بنابراین باید در شرایط فعلی با وضعیت تحریمی 
که در کش��ور وجود دارد با این موضوع کنار آمد اما با تدابیر اتخاذشده 
مبنی بر افزایش س��اعات معامالت، کاهش بار معامالت و  محدودیت ها 

تا حدودی وضعیت هسته معامالت بهبود پیدا کرده است.

ریسک های تهدیدکننده معامالت بورس کدامند؟

حرکت صعودی بورس، نزولی شد
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 2 پیش نیاز اجرای پروژه 10 میلیون تنی
فوالد چابهار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت با تاس��یس شرکت 
در محل منطقه آزاد چابهار و واگذاری زمین برای اجرای پروژه 
10 میلی��ون تنی فوالد چابهار، به زودی وارد فاز عملیاتی پروژه 

خواهیم شد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از ش��اتا، خداداد 
غریب پور در نشس��ت پایش پروژه 10 میلیون تنی فوالد چابهار 
که با حضور مرتضی بانک مش��اور رئیس جمهور و دبیر شورای 
عال��ی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار ش��د، گفت: ش��رکت 
گل گهر به عنوان رهبر کنسرس��یوم برای پیشبرد اهداف طرح، 
بعد از تعیین و تملک زمین، تاس��یس شرکت را در دستور قرار 

خواهد داد.
وی با بیان اینکه پس از تاس��یس ش��رکت، واگ��ذاری زمین 
برای آغ��از عملیات اجرایی صورت خواه��د گرفت، عنوان کرد: 
خوش��بختانه دبیر شورای عالی مناطق آزاد مساعدت الزم را در 
واگذاری زمین با کنسرسیوم خواهد داشت تا پروژه هرچه زودتر 

وارد مرحله اجرا شود.
وی گفت: ش��رکت فکور صنعت گزارشی از وضعیت افق های 
اکتش��افی هم��راه با توجی��ه مال��ی، اقتص��ادی و زمانبندی تا 
چشم انداز 2030 ارائه کند تا در اوایل تابستان امسال در حضور 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معرفی شود.
اخذ مجوز اراضی پروژه

در ادامه این نشس��ت مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد و وی��ژه اقتصادی گفت: احداث این پروژه نیاز به هم افزایی 
ذی نفعان دارد و ضروری اس��ت در این زمینه فوالد مبارکه وارد 

کنسرسیوم شود.
بانک افزود: مس��ائل مربوط به محیط زیست و واگذاری زمین 

در دست پیگیری است و انجام خواهد شد.
مشاور رئیس جمهور اعالم کرد: در حین انجام مطالعات پروژه 
فوالد چابهار، مجوز های اراضی برای احداث کارخانه اخذ خواهد 

شد تا به زودی وارد امور فنی و اجرایی شویم.
حمایت استانداری سیستان و بلوچستان از پروژه

از س��وی دیگر مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری 
سیستان و بلوچس��تان اعالم کرد: به منظور اجرای پروژه فوق، 
هماهنگی الزم با دس��تگاه های اجرایی سیس��تان و بلوچستان 
توس��ط اس��تانداری انجام ش��ده تا مس��ائل مربوط به واگذاری 
اراضی در منطقه آزاد و همچنین تامین ملزومات اجرای پروژه، 

با سرعت بیشتری دنبال شود.
بنابر این گزارش، تفاهم نامه احداث مجتمع فوالد 10 میلیون 
تنی چابهار بین اعضای کنسرسیوم و هیات پشتیبان )ایمیدرو، 
معاون��ت معدنی وزارت صنعت، معدن و تج��ارت و منطقه آزاد 

چابهار( پیش از این به امضا رسیده است.

 فروش یخچال 250 میلیون تومانی
در فضای مجازی!

ف��روش یخچال ه��ای الکچری با قیمت 160 ت��ا 250 میلیون 
تومان��ی در فضای واقعی و مجازی تعجب بس��یاری را برانگیخته 

است.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، دو س��الی می ش��ود که 
واردات ل��وازم خانگ��ی از جمله یخچال به منظ��ور افزایش توان 
تولید ممنوع ش��ده است. پس از آن تولیدکنندگان لوازم خانگی 
مشغول تولید لوازم های داخلی شدند تا به خودکفایی کامل این 

محصوالت برسیم.
اما در این بین تولیدکنندگان به مش��کالتی نیز برخورده اند که 
یکی از آنها گرانی مواد اولیه اس��ت. ممنوعیت واردات و کیفیت 
پایین برخی از محصوالت باعث ش��د بس��یاری به سمت قاچاق 

محصوالت خارجی بروند.
یخچال های الکچری به قیمت یک خودرو!

با چرخ��ی در فضای مجازی می توان به راحتی هر وس��یله ای 
را ب��ا قیمت های متفاوت بخریم، اما مس��ئله  ای ک��ه وجود دارد 
افزایش سرس��ام آور قیمت برخی از لوازم هاست که دود را از کله 
متقاضیان بلن��د می کند. یخچالی با برن��د خارجی که به قیمت 
160  تا 250میلیون تومان به فروش می رس��د درست هم قیمت 

یک خودرو!
80درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق است

س��ید مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت وگو 
با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه 
خبرنگاران جوان، درباره علت افزایش قیمت نجومی لوازم خانگی 
در ب��ازار و همچنین فروش یخچ��ال 250 میلیون تومانی گفت: 
بیش از دو سال است که واردات لوازم خانگی کامال ممنوع شده 
اس��ت. اگر لوازمی در بازار موجود است یا قاچاق به شمار می رود 

یا از قبل در انبار موجود بوده است.
به گفته رئی��س اتحادیه لوازم خانگی در حال حاضر 80درصد 
لوازم خانگی س��اخته شده در بازار قاچاق و 20درصد آن شرکتی 

است.
این مقام مس��ئول ادامه داد: مس��ئله ای که وجود دارد قاچاق 
ل��وازم خانگی هم رو به کاهش اس��ت که همین موضوع می تواند 
باعث افزایش قیمت ها شود چراکه دیگر وارد نمی شود و وسایلی 
که در انبار موجود اس��ت مانند طال نایاب می شوند و استقبال از 

آنها افزایش می یابد.
میری ادامه داد: مش��کلی که وج��ود دارد گرانی بیش از اندازه 
برخ��ی لوازم خانگی اس��ت به ط��وری که قبل از عید ماش��ین 
ظرفش��ویی آلمانی 8 میلیون تومان ب��ود، اما در حال حاضر برند 
ایرانی این کاال 12 میلیون تومان ش��ده است. نیاز است سازمان 
حمایت به این موضوع ورود کند تا بتوان قیمت ها را کنترل کرد.

تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت ها را اعالم کنند
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تشریح کرد: در نظر داریم برند های 
ایرانی را س��ر و سامان دهیم، به فروشندگان لوازم خانگی فرصت 
داده ایم تا 20 خرداد قیمت محصوالت خود را وارد س��امانه 124 

کنند تا قیمت ها به یک ثبات نسبی برسد.

اخبـــار

تازه ترین گزارش های منتشرش��ده حاکی از آن اس��ت ک��ه نوکیا نیز 
همچون س��ایر رقبای قدرتمند خود در حال توسعه و تولید یک گوشی 

هوشمند جدید 5G مقرون به صرفه است.
به گ��زارش ایس��نا، همزمان ب��ا توس��عه زیرس��اخت های مربوط به 
ش��بکه نس��ل پنجم اینترنت همراه موسوم به ش��بکه 5G در بسیاری 
از کش��ورهای جهان در سال های اخیر ش��ماری از غول های تکنولوژی 
و تولیدکنندگان موبایل نیز به س��مت و س��وی طراحی، تولید و عرضه 
گوشی های هوشمندی که از این فناوری نوین پشتیبانی می کنند روی 

آورده اند.
براس��اس تازه ترین گزارش های منتشرش��ده در وب سایت تک رادار، 
به نظر می رس��د که ش��رکت فنالن��دی نوکیا نیز ک��ه روزگاری یکی از 

بزرگ ترین تولیدکنندگان موبایل در جهان به ش��مار می رفت و س��هم 
اعظم��ی از بازاره��ای فروش موبای��ل را به خود اختص��اص داده بود، با 
توس��عه و عرضه یک گوشی هوشمند جدید مجهز به فناوری پشتیبانی 
از ش��بکه 5G نظر و توجه خیل عظیمی از کاربران و عالقه مندان را به 
سمت و سوی خود جلب کند و سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش 
دهد. کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری پیشتر اعالم کرده 
بودند که میزان عرضه گوشی های 5G در سال آینده میالدی به میزان 
قابل توجهی رش��د و افزایش پیدا خواهد کرد و کاربران نیز با توس��عه 
زیرساخت های مربوطه در کشورهای مختلف تمایل بسیار بیشتری برای 

خریداری و استفاده از آنها خواهند داشت.
از طرف��ی دیگ��ر، از آنجایی که تاکنون گوش��ی های مجهز به فناوری 

ش��بکه 5G از قیم��ت باالیی برخوردار بوده اند، پیش بینی می ش��ود در 
صورت عرضه و ارائه گوش��ی های هوشمند مقرون به صرفه و اقتصادی 
اس��تقبال زیادی از آنها ش��ده و خیل عظیمی از کاربران در کشورهای 

مختلف به سمت و سوی آن جلب شوند.
به عقی��ده آنها، بحران پاندمی ویروس کرون��ا چالش های اقتصادی و 
مالی متعددی را هم برای مردم و هم برای شرکت های تکنولوژی ایجاد 
کرده اس��ت و طبیعی است که افراد در سال های آینده تمایلی به صرف 
هزینه های زیاد و هنگفت برای خریداری گوشی نداشته باشند بنابراین 
تولید و عرضه گوشی های مقرون به صرفه و اقتصادی که از فناوری های 
نوین همچون شبکه 5G پش��تیبانی می کنند، می تواند یک معامله برد 

- برد برای تولیدکننده و مصرف کننده به شمار برود.

یک گوشی 5G ارزان قیمت در راه است

بانک جهانی پیش بینی کرد امسال اقتصاد ایران تحت تاثیر شیوع 
کرونا 5.2درصد کوچک شود.

به گزارش ایس��نا، چش��م انداز اقتصادی جهان تحت تاثیر ش��یوع 
کرونا، کماکان ناامیدکننده باقی مانده است. بانک جهانی در گزارش 
بازبینی ش��ده خود اعالم کرد که متوسط رشد اقتصادی کشورهای 
جهان در س��ال جاری منفی 5.2درصد خواهد ب��ود که فراگیرترین 
رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم ) 1939-1945 میالدی( 
تاکنون محس��وب می شود. این رشد برای کشورهای پیشرفته از این 
هم بدتر بوده و انتظار می رود متوس��ط رشد اقتصادی آنها به منفی 

7درصد برسد.
با وجود ش��یوع کرونا و تعطیلی گسترده کس��ب و کارها در کنار 

س��قوط قیمت نفت در بازارهای جهان��ی و اخالل در زنجیره تامین، 
بانک جهانی نه تنها انتظار دارد که عملکرد اقتصادی امسال ایران به 
مراتب از س��ال گذشته بهتر باش��د، بلکه این سال آخرین سال رشد 
منفی دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه باش��د و س��ال  آینده، اقتصاد 
ایران با رش��د مثبت 2.1درصدی به س��ه سال رش��د منفی متوالی 

خود خاتمه دهد.
اقتص��اد ایران که در س��ال گذش��ته طبق تخمی��ن بانک جهانی 
8.2درصد کوچک ش��د، امسال نیز رشد منفی 5.3درصدی را تجربه 
خواهد کرد. پیش از ش��یوع کرونا، بانک جهانی رشد اقتصادی ایران 

در سال جاری را صفر درصد پیش بینی کرده بود.
به گفت��ه بانک جهانی، اصلی ترین دلیل رش��د اقتصادی ایران در 

سال جاری کاهش مصارف داخلی و فشار واردشده به بخش خدمات 
)به طور مثال گردش��گری( به دلیل ش��یوع کرونا خواهد بود. ایران 
نخس��تین کش��وری در منطقه بود که ش��یوع ویروس کرونا به طور 
گس��ترده در آن گزارش شد اگرچه طی هفته های بعد تقریبا تمامی 

کشورهای منطقه درگیر مقابله گسترده با این ویروس شدند.
بان��ک جهانی با اش��اره ب��ه کاهش ت��ورم در کش��ورهای منطقه 
خاورمیانه می نویس��د: ایران یکی از کشورهایی بوده که نرخ تورم در 
آن روندی نزولی داش��ته و در ماه های اخیر در محدوده 20درصدی 
نوسان داشته است. کاهش تمایل سرمایه گذاران به انجام فعالیت های 
جدید در ش��رایط کنونی، بخش مالی کشورهای منطقه خاورمیانه و 

شمال آفریقا را تحت تاثیر قرار داده است.

ثبت عالمت اس��تاندارد بر سازه های فوالدی اجباری شده و نیاز است 
که حتما بر روی شیرآالت بهداشتی عالمت استاندارد درج شود.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، محمد ف��رزاد رئیس انجمن 
تولیدکنندگان ش��یرآالت درخصوص اجباری شدن عالمت استاندارد بر 
س��ازه های فوالدی، گفت: شیرآالت بخش بس��یار مهمی است که همه 
با آن در ارتباط هس��تند و از نظر بهداش��ت بسیار مهم است، به همین 
دلیل نیاز است که حتما بر روی شیرآالت عالمت استاندارد درج شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان ش��یرآالت ادامه داد: در تالش هس��تیم 
کیفیت ش��یرآالت را ارتقا دهیم که دیگر افراد س��مت کاال های خارجی 
نروند، اینکه عالمت اس��تاندارد بر روی کاال های ایرانی درج شود بسیار 

در ارتقای کیفیت این محصوالت تاثیرگذار خواهد بود.
فرزاد افزود: زمانی واردات ش��یرآالت بهداشتی باال بود، اما هم اکنون 

این میزان کاهش یافته که دلیل آن هم ارتقای محصوالت ایرانی است. 
در حال حاضر نزدیک به 100درصد نیاز ش��یرآالت بهداش��تی کش��ور 
از طری��ق تولید داخل تامین می ش��ود، اما واردات محدودی درخصوص 
کاال ه��ای لوکس هم داریم که به دلیل افزای��ش نرخ دالر کاهش یافته 

است.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه شیرآالت بهداشتی مشمول استاندارد 
اجباری هس��تند، گف��ت: به تدریج با توجه به نداش��تن خدمات پس از 
فروش و کیفیت نامناسب کاال های وارداتی، مردم با مشکل مواجه شدند 
و به مصرف کاال های داخلی روی آوردند، به ویژه از زمانی که دالر گران 

شد، واردات این محصوالت هم به شدت کاهش یافت.
حواشی صادرات شیرآالت بهداشتی

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان ش��یرآالت بهداش��تی با تاکید بر 

اینکه صادرات  مان دچار مش��کالت زیادی ش��ده است، گفت: اختالالت 
زیادی در فرآیند صادرات رخ داده است.

این مقام مس��ئول با انتقاد از ایجاد کارخانه های زیرپله ای متفرقه که 
بدون سازماندهی مناسب اقدام به تولید شیرآالت می کنند، اظهار کرد: 
پروژه مس��کن مهر باعث افزایش تقاضا برای ش��یرآالت بهداشتی شد و 
به همین دلیل تولیدکنندگان متفرقه زیرپله ای ش��روع به کار و گرفتن 
مجوز کردند که بعضا کار خود را با تولیدات بی کیفیت یا مونتاژ کاال های 

خارجی انجام می دادند.
او با اش��اره به تعداد زیاد این دس��ته از تولیدکنندگان گفت: در حال 
حاضر تعداد کارخانه های متفرقه به بیش از 200 تا 300 مورد رس��یده 
و م��ا نی��ز از طریق مراجع قضایی بس��یار پیگیری کردی��م، اما هنوز به 

جایی نرسیده ایم.

پایان رشد منفی اقتصاد ایران از سال آینده

ثبت عالمت استاندارد بر شیرآالت بهداشتی اجباری شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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انحصار در قطعه سازی خودرو، شروع فساد است
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه ب��ا بیان اینکه در بحث افزایش 
کیفی، ارزان س��ازی، کاهش مصرف سوخت و بومی سازی قطعات 
باید اقدامات بیشتری صورت گیرد گفت اگر قطعه ساز، انحصاری 
شود این شروع فساد است. به گزارش پدال نیوز، سردار امیرعلی 
حاجی  زاده در نشس��ت با سرپرس��ت و معاون��ان وزارت صمت و 
مدیران عامل صنایع خودروس��ازی کش��ور گفت: در هشت سال 
دفاع مقدس که امکانات نداشتیم صنایع کشور به کمک ما آمدند 
از ای��ن رو امروز تکلیف صنایع دفاعی، کمک به اقتصاد و صنعت 

کشور است.
وی افزود: دش��منان ما با برنامه، صنعت خودروسازی کشور را 
تحری��م کردند و ما تبعات آن را در س��ال های 97 و 98 با دپوی 
خودروه��ای ناقص در پارکینگ ها مش��اهده کردی��م، اما حرکت 
خوبی ک��ه در وزارت صم��ت و صنایع خودروس��ازی برای قطع 
وابس��تگی صورت گرفت موجب ش��د امروز این مشکل را نداریم 
اگرچ��ه هنوز در بحث کیفی و خلق ایده و تبدیل آن به محصول 

در صنعت خودروسازی مشکالتی داریم.
حاج��ی زاده با بیان اینکه هم افزایی و اس��تفاده از داش��ته های 
یکدیگر موجب خدمت به تولید کش��ور می شود، گفت: در حوزه 
مع��دن تجهیزات��ی داریم ک��ه در بخش اکتش��اف کمک خواهد 
کرد ضمن اینک��ه در حوزه توانمندی ه��ای فضایی و عکس های 
ماه��واره ای می توانیم به بخش مع��دن کمک کنیم به طور نمونه 
یکی از سازمان ها برای نقش��ه برداری محدوده ای معدنی، 6 تا 7 
ماه زمان پیش بینی کرده بود که ما با استفاده از امکانات پروازی 
5 تا 6 روز انجام دادیم.  وی گفت: در حوزه خودرو اقداماتی انجام 
ش��ده که رو به جلو بوده و اخیراً تصمیم گیری ش��د کمیته هایی 
مش��ترک تشکیل ش��ود از این رو در حوزه خودرو تجربیات خود 
را در بخ��ش تحقیقات منتقل خواهیم کرد ضمن اینکه در بحث 
افزایش کیفی، ارزان س��ازی، کاهش مصرف سوخت و بومی سازی 

قطعات باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.
فرمانده نی��روی هوافضای س��پاه افزود: در ح��وزه الکتریک و 
الکترونی��ک مجموعه ما توانمند اس��ت و می تواند تجربیات خود 
را در رفع کاس��تی های موجود ارائه کند البته ش��اید در بعضی از 
موارد نیاز به ورود فیزیکی ما نباش��د و فقط تجربیات و اطالعات 
خ��ود را منتقل کنیم. س��ردار حاجی زاده گفت: اگر قطعه س��از، 
انحصاری شود این شروع فس��اد و اذیت کردن قطعه ساز خواهد 
ب��ود م��ا در تجربه های دفاعی خود هیچ وق��ت کاری نکردیم که 

تأمین کننده و سازنده انحصاری شود.

مدیریت ناصحیح در صنعت خودرو
معاون قضایی رئیس کل دادگس��تری اس��تان تهران گفت اگر 
قطعه س��ازان و شرکت های خودروس��از درست عمل کنند، عرضه 

خودرو در فضای مجازی موثر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، جواد جاویدنیا سرپرس��ت 
س��ابق معاونت فض��ای مجازی دادس��تانی کل کش��ور در برنامه 
گفت وگ��وی اقتصادی رادی��و گفت وگو با موضوع »قیمت س��ازی 
در فضای مجازی« گفت: یکس��ری پلتفرم هایی در داخل کش��ور 
داریم که کار انتش��ار آگهی و قیمت گذاری را به شکل غیررسمی 

مدیریت می کنند.
علت اینکه غیررسمی محسوب می شوند این است که کار اصلی 
آنها مدیریت قیمت نیس��ت. بخش��ی از کار های مورداشاره هم به 
صورت خارجی انجام می ش��ود و در اینجا یک قسمت سازماندهی 

شده فعال هستند.
وی درباره نقش فضای مجازی در این قیمت س��ازی ها با اشاره 
به باالرفتن نرخ ارز اش��اره کرد و گفت: نش��ریه فارین پالیسی در 
م��ورد افزایش قیمت دالر تأیید کرد ک��ه قیمت گذاری در تلگرام 

صورت گرفته است.
جاویدنیا ادامه داد: اگر س��ازوکار مش��خصی برای قیمت گذاری 
داش��ته باش��یم و مرجعی وجود داشته باش��د که قیمت را معین 
کن��د در آن ص��ورت فضای مجازی خودش بهتری��ن ابزار کنترل 

قیمت خواهد شد.
سرپرست س��ابق معاونت فضای مجازی دادس��تانی کل کشور 
تأکید کرد: علت اینکه نوس��ان قیمت در کاال ها می بینیم ناشی از 
کم کاری مراجع رس��می است، به عنوان مثال در بخش خودرویی 
مرج��ع تعیین قیمت وقتی به کار خود نمی پردازد آن وقت مرجع 
تعیی��ن قیمت افراد فعال در فضای مجازی می ش��وند و هر کس 
می خواهد قیمت کاالی خودش را اعالم کند از آنجایی که صاحب 

کاال هم هست.
وی اف��زود: زمین��ه ارتکاب جرایم س��ازمان یافت��ه هم در خأل 
حضور این مراجع تعیین قیمت شکل گرفته است و هیچ کس هم 
مس��ئولیت را نمی پذیرد و جایی، تعیی��ن قیمت کاال ها را به طور 

مشخص انجام نمی دهد.
جاویدنیا درباره موضوع قیمت گذاری خودرو خاطرنش��ان کرد: 
مس��ئله اساسی این اس��ت که قیمت خودروی وارداتی از خارجی 
تعیین نمی شود، قیمت خودرو هایی که تولید نمی شود هم معین 
نمی گ��ردد. بعد به دولت گفتند باید مرجع تعیین قیمت داش��ته 
باشید در این خصوص چند وزیر هم درخواستی از رئیس جمهور 

داشته اند.
سرپرست س��ابق معاونت فضای مجازی دادس��تانی کل کشور 
همچنین گفت: سایتی که مطابق با قوانین کشور فعالیت می کند 
اگر کوچکترین تخطی داش��ته باشند بیشترین برخورد با -مدیر- 
آن می ش��ود. در حال��ی که مدیران این س��ایت ها می گویند فقط 
قیم��ت خودروی صفر را بدهید و آنها براس��اس جداول و فرمول 
قیمت خودرو های تصادفی و دارای بیمه نامه های مختلف را اعالم 

می کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگس��تری استان تهران تأکید کرد: 
در ش��رایطی که ش��بکه های اجتماعی خارجی همچ��ون تلگرام، 
واتس اپ و... هس��تند که ضابط��ه نمی پذیرند و گروه هایی در آنها 
تش��کیل ش��ده اند که راه خودش��ان را می روند و پلی��س فتا هم 
پرونده های��ی درباره جرایم این بخش ها تش��کیل داده اس��ت، اما 
این پیام رس��ان ها همکاری نمی کنند و به ای��ن ترتیب پیداکردن 
مجرمان در این بس��تر ها همچون پیداکردن س��وزن در انبار کاه 

است.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران درخصوص راهکارهای 
متعادل س��ازی قیمت خودرو و ارتقای کیفیت محصوالت توضیحاتی 
ارائه داد. عماد مردانی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
راهکاره��ای جدید فروش خودرو و تاثی��ر آن بر مدیریت تقاضا اظهار 
داش��ت: خودروس��ازان به ظرفیت ها و توانایی های خود واقف هستند، 
اما مدیران این صنعت تصاویر منتشرش��ده از دستگاه های موجود در 
پارکینگ خودروس��ازان را، مرتبط با خودروه��ای ناقص می دانند که 
ب��ه علت فقدان قطعات و ملزومات ناش��ی از عوامل تحریمی و فقدان 

واردات، تکمیل نشده اند.
وی اف��زود: امکان وقوع ای��ن وضعیت برای خودروه��ای ثبت نامی 
فعلی نیز محتمل اس��ت. در این صورت، تعهدات خودروسازان نسبت 
ب��ه متقاضیان خرید خودرو چه خواهد ش��د؛ این س��والی اس��ت که 

می بایست از خودروسازان پرسیده شود.
عض��و هیات مدیره خانه صنعت و مع��دن ایران درخصوص موانع و 
راهکارهای دستیابی به شاخص های کیفی گفت: در حوزه خودرو، دو 
موضوع کیفیت و کمیت مطرح اس��ت. با توجه به اینکه دو خودروساز 

بزرگ داخلی با حجم زیادی از تقاضا مواجه هس��تند، همین موضوع، 
عاملی اس��ت که ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی را با مشکل مواجه 
می کند زیرا اجرای تعهدات در رأس اهداف خودروسازان قرار می گیرد 

و زمان بیشتری را به این امر اختصاص می دهند.
مردان��ی ادام��ه داد: زمانی کیفیت ارتق��ا می یابد که ب��ازار رقابتی 
ش��ود و خودروسازان نس��بت به حق انتخاب خریدار در صورت عدم 
برخورداری خودروهای تولیدی از کیفیت الزم، احساس خطر کنند.

وی گف��ت: تا زمانی که خریدار داخلی از ح��ق انتخاب برای خرید 
خ��ودروی موردنظرش برخوردار نباش��د، خودروس��ازان در راس��تای 

ارتقای کیفیت اقدام جدی نمی نمایند.
عض��و هیات مدیره خانه صنعت و مع��دن ایران درخصوص موضوع 
مرج��ع تعیین قیمت خودرو تصریح کرد: ش��ورای رقابت و همچنین 
خودروس��ازان نمی توانند درخص��وص خودروهای تولی��دی اقدام به 
تعیین قیمت کنند زیرا ش��ورای رقابت، در جای��گاه یک تولیدکننده 

قرار ندارد و نسبت به روند تولید خودرو اشراف کاملی ندارد.
مردانی در ادامه گفت: تولیدکننده نیز خواس��تار احتس��اب تمامی 

هزینه ه��ا و س��ود و زیان ها ب��ر محص��والت تولیدی اس��ت. بزرگی، 
تعداد زیاد نیروی انس��انی ش��اغل در این صنعت و هزینه های سربار 
خودروسازان جای س��وال دارد که تمامی این موارد بر قیمت خودرو 
محاس��به می ش��ود و در نهایت مصرف کننده متحم��ل این هزینه ها 

می گردد.
وی تاکید کرد: می بایس��ت با ایجاد شرایط برابر و آزادسازی واردات 
خودروه��ای خارجی ب��ا تعداد معقول، به خریدار ح��ق انتخاب داد و 
همین امر به کنترل قیمت خودرو براساس قیمت تمام شده می انجامد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران در پایان خاطرنش��ان 
کرد: متاسفانه در دولت ها و مدیریت های مختلف طی سنوات گذشته، 
خودرو از یک کاالی مصرفی به یک کاالی س��رمایه ای تبدیل شده به 
نحوی که برخی اش��خاص اقدام به احت��کار این محصول می نمایند و 
همین امر، آفت بزرگی اس��ت که به جان صنایع خودروسازی داخلی 
افتاده است. در گذشته خودروهای با دو سال کارکرد، در زمان فروش 
با افت قیمت همراه بود اما در حال حاضر قیمت آن چند برابر ش��ده 

است.

ارتقای کیفیت مهم تر است یا اجرای تعهدات؟

مدیر برنامه ریزی تلفیقی ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران با اش��اره به اینکه در خودرو های CNG س��وز در مقایسه با 
خودرو های بنزینی میزان انتش��ار دی اکس��ید کربن در ش��رایط بدون 
ترافیک 25درصد کمتر است، گفت: از نظر قیمت نیز در مقیاس جهانی 

CNG از LPG ارزان تر است.
»علیرضا آرمان مقدم« با بیان اینکه در حال حاضر حدود 4میلیون و 
200 هزار خودروی گازس��وز و دوگانه سوز در ایران وجود دارد، تصریح 
کرد: این تعداد خودرو روزانه به طور متوس��ط 24.5 میلیون متر مکعب 
گاز طبیعی مصرف می کنند. آرمان مقدم LPG )گاز مایع( که مخلوطی 
از پروپان و بوتان اس��ت را یکی دیگر از سوخت های جایگزین در بخش 
حم��ل و نقل در دنیا عنوان کرد. وی در مورد خصوصیات LPG گفت: 
این گاز از تفکیک و پاالیش گاز طبیعی و یا پاالیش نفت خام به دست 
می آید و در دما و فش��ار طبیعی، گازی شکل است اما پس از تراکم در 

فشارهای متوسط به شکل مایع درمی آید.
آرمان مقدم در ادامه به مزیت CNG نس��بت به LPG اش��اره کرد و 

افزود: عدد اکتان CNG باالتر از عدد اکتان LPG است.
 LPG را 130-120 و در CNG وی ب��ا بیان اینکه عدد اکت��ان در
حدودا 112-105 اس��ت، تصریح کرد که عملکرد به س��وزی س��وخت 
CNG ب��ا لح��اظ پارامتر عدد اکتان ش��رایط بهت��ری دارد که از جنبه 

زیست محیطی نیز وضعیت مناسب تری خواهد داشت.
به گفته این مقام مس��ئول در خودروهای CNG س��وز در مقایس��ه 

با خودروهای بنزینی میزان انتش��ار دی اکس��ید کربن در شرایط بدون 
ترافی��ک 25درصد کاهش می یابد و در ش��رایط ترافیک مش��ابه تهران 
ای��ن میزان به 35درصد نیز خواهد رس��ید این در حالی اس��ت که در 
خودروهای LPG س��وز میزان کاهش انتش��ار کربن دی اکسید نسبت 
به موتورهای بنزینی تقریبا 15درصد اس��ت. همچنین در هوای س��رد 
اس��تارت خوردن ماشین های CNG در مقایسه با خودروهای LPG و 
بنزین راحت تر انجام می ش��ود. از جهت ش��اخص قیمت نیز در مقیاس 
جهانی CNG از LPG ارزان تر است به عنوان مثال در آمریکا هر گالن 
LPG به میزان 20 س��نت گران تر از بنزین اس��ت ولی CNG به ازای 

هر گالن چهل و یک سنت ارزان تر از بنزین است.
آرم��ان مقدم با اش��اره به ای��ن مطلب که ایران با در اختیار داش��تن 
دومین رتبه ذخایر گاز طبیعی جهان و همچنین ش��بکه گس��ترده خط 
 CNG لوله گاز، بستری مناسب جهت استفاده از گاز طبیعی فشرده یا
به عنوان س��وختی پاک جهت جایگزینی در سیستم حمل و نقل کشور 
دارد، تصری��ح کرد: به کمک ش��بکه گس��ترده خط لوله گاز در کش��ور 
تاکنون حدود 2500 جایگاهCNG در سراس��ر ایران توسعه یافته است 
که امکان دسترس��ی به این سوخت پاک را در اقصی نقاط کشور فراهم 

می سازد.
وی ب��ا بیان اینک��ه در خودروها با س��وخت LPG، امکان نش��ر گاز 
)هرچند مقادیر کم( وجود دارد، اظهار داش��ت: بنا بر توصیه های ایمنی 
بهتر اس��ت خودروهای گاز مایع در پارکینگ با سیس��تم تهویه مناسب 

نگهداری شوند چراکه در غیر این صورت احتمال تجمع گاز نشت یافته 
در پارکینگ و خطرات ناشی از آن وجود خواهد داشت.

آرمان مق��دم ادامه داد: در واقع چون LPG از هوا س��نگین تر اس��ت، 
در صورت نش��ت در محیط باقی می ماند و به سختی پخش می شود لذا 
خطرات ناش��ی از انفجار و آتش سوزی محتمل خواهد بود. این در حالی 
است که دانسیته CNG کمتر از هواست و پس از نشتی سریعا پراکنده 

می شود و نسبت به LPG ایمن تر ارزیابی می گردد.
آرم��ان مقدم در پایان با اش��اره ب��ه اینکه برخی رس��انه ها به مزیت 
اس��تفاده از س��وخت LPG اش��اره و برای صحه گذاشتن بر دلیل خود 
به اس��تفاده از این سوخت در بعضی از کشورهای اروپایی مانند ترکیه، 
کره جنوبی، لهستان، روسیه، ایتالیا، انگلستان، آمریکا، استرالیا، اکراین 
و ... اش��اره می کنند، افزود: باید گفت عمده این کش��ورها منابع گازی 
مناس��بی در اختیار ندارند و نیاز گاز ش��هری موردنیاز خود را از طریق 
واردات و حتی در برخی موارد زغال س��نگ تامین می کنند ضمن آنکه 
زیرس��اخت های توسعه CNG نظیر شبکه گسترده گاز که در کشور ما 

وجود دارد را در کشورشان ندارند.
وی گفت: در واقع در انتخاب میان بنزین و LPG به س��راغLPG به 
عنوان س��وخت مناس��ب تر رفته اند؛ این در حالی است که در ایران در 
مقایس��ه میان LPG و بنزین، گزینه ای به ن��ام CNG وجود دارد که 
ب��ه دلیل مزیت های قیمتی و فنی برتری های زیادی دارد و می تواند به 

عنوان سوخت ملی مطرح شود. 

س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومت��ی کش��ور در اراک گفت ورود 
خودروی بدون پالک به پارکینگ ها ممنوع اس��ت س��ید یاسر رایگانی، 
س��خنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در سفر به اراک در حاشیه 
مراس��م تودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان مرکزی در 
گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان از اراک، به مالکان پارکینگ ها 
هش��دار داد و گفت: صاحبان و مالکین پارکینگ ها حتماً به این موضوع 
توجه کنند که به هیچ عنوان نباید اجازه ورود خودرو بدون پالک را به 
پارکینگ بدهند. رایگانی افزود: دیروز با حضور رئیس سازمان تعزیرات 
حکومتی، رئیس س��ازمان حمایت و رئیس پلی��س راهور یک مصوبه و 
توافقنامه با س��ه محور امضا ش��د که طبق آن پارکینگ ها ملزم به این 

شدند که از پذیرش هرگونه خودروی بدون پالک بجد خودداری کنند.
او اضاف��ه ک��رد: این موضوع اعمال نظارت خواهد ش��د و در گش��ت 
مشترک ما مورد لحاظ قرار می گیرد و به پارکینگ هایی که جای پارک 
دارند هشدار می دهیم که به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی در پارکینگ 
خودروی بدون پالک پذیرش نکنند چراکه جوابگوی اصلی در این حوزه 

پارکینگ ها هستند و نباید اجازه پذیرش بدون پالک را بدهند.
خروج خودرو بدون پالک از انبار های خودروسازان ممنوع

سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی کش��ور بیان کرد: بحث بعدی 
کنترل و نظارتی بر خودروس��ازان است که خودروسازان به هیچ عنوان 
ح��ق خروج خ��ودرو ب��دون پ��الک را از انبار های خودش��ان نخواهند 

داش��ت و در این زمینه بازرس��ی ها با محوریت این سه دستگاه براساس 
شناسایی های اطالعات محور انجام خواهد شد.

او ادامه داد: موضوع بعدی استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها خصوصاً 
همکاری که دوس��تان عزیزمان در قوه قضائیه خصوصاً دادس��تانی های 
محترم داش��تند در این حوزه بیشتر خواهد شد تا از این طریق بتوانیم 
التهابات موج��ود در بازار خودرو و داللی ه��ای کاذبی که در این حوزه 
وجود دارد و متاس��فانه فش��ار اصلی بر مصرف کننده و به مردم اس��ت 
کاسته شود. رایگانی تاکید کرد: مجدد به صاحبان و مالکین پارکینگ ها 
هش��دار می دهم ک��ه حتماً به این موضوع توجه کنن��د که باید از ورود 

خودروی بدون پالک به پارکینگ جلوگیری کنند.

جایگزین بنزین؛ گاز طبیعی یا گاز مایع

ورود خودروی بدون پالک به پارکینگ ها ممنوع شد 

 خروج خودرو بدون پالک از انبار های خودروسازان ممنوع است
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صنایع گوناگون، سال ها ترکیب رنگ های مختلف را به صورت تجربی 
و ب��ا آزمون و خطا انجام می دادند، اما اکنون یک ش��رکت دانش بنیان 
نرم اف��زاری تولید کرده اس��ت ک��ه این کار را با هزینه بس��یار کمتر و 

دقیق ت��ر انج��ام می دهد. به گ��زارش مرکز 
ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری، برخی صنایع 
در جریان تولید محصوالت نیازمند ترکیب 
رنگ ه��ا با یکدیگر هس��تند. این فرآیند که 
عملیات رنگ همانندی ی��ا تینت نام دارد، 
برای س��الیان متمادی به صورت دس��تی و 
توسط یک شخص باتجربه انجام می گرفت.

قیمت نس��بتاً باالی نرم افزارهای خارجی و 
عدم دسترس��ی به پشتیبانی آن، باعث شد تا 
یک ش��رکت دانش بنیان، نرم افزاری طراحی 
کند که با کمترین قیمت، عمل ترکیب رنگ 
برای به دس��ت آوردن رن��گ مطلوب را انجام 

دهد. علی تاری نجارکالئی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان جنبش همگام 
تولید و پیمان پارس درباره این محصول گفت: ترکیب رنگ ها به صورت 
دستی باعث هدررفت حجم قابل توجهی از مواد اولیه گران بها در گذشته 

می ش��د تا رنگ نهایی و مورد انتظار به دس��ت آید. به همین خاطر این 
ش��رکت نرم افزار رنگ همانندی را طراحی کرد. وی افزود: عملیات رنگ 
همانندی یا تینت در صنایع به صورت تجربی انجام می شود. بدین صورت 
که یک فرد باتجرب��ه )به اصطالح تینتر( با 
س��عی و خطا م��واد اولیه را ب��ا هم ترکیب 
می کند ت��ا به رن��گ نهایی )رن��گ هدف( 
برس��د. نرم افزار رنگ همانندی این عملیات 
را در کمتری��ن زم��ان ممکن با بیش��ترین 
دقت و با کمترین هدررفت مواد اولیه انجام 
می ده��د.  مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان 
جنبش همگام تولید و پیمان پارس در ادامه 
گفت: نمونه مشابه خارجی با قیمت حدود 
14 ه��زار دالر فروخته می ش��ود، در حالی 
که محصول ایرانی ب��ا نرخی در حدود یک 
سوم این مبلغ قیمت گذاری شده است. این 
محصول در محاس��به فرموالسیون رنگ در 
صنایع تولیدی رنگ های صنعتی، ساختمانی، خودرویی، مستربچ، الیاف 
پلی استر و چاپ کاربرد دارد. این نرم افزار برای تمام صنایعی که رسیدن 

به یک رنگ، هدف مدنظر آنها است مفید خواهد بود.

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمه��وری در ادامه 
س��فرهای اس��تانی خود صبح روز گذش��ته وارد اس��تان اردبیل شد. 
در این س��فر یک روزه ب��ا افتتاح چهار مرکز علم��ی و فناورانه جدید 

گس��ترش زیس��ت بوم فناوری و نوآوری 
اس��تان ش��تاب می گیرد. معاون علمی و 
فناوری رئی��س جمهوری در ابتدای ورود 
به استان اردبیل مورد استقبال استاندار و 
جمعی از مسئوالن این استان قرار گرفت. 
افتتاح مرکز طراحی های صنعتی نوآورانه، 
مرکز رشد مشترک پارک و دانشگاه، مرکز 
نوآوری انیمیش��ن و بازی های رایانه ای و 
آزمایش��گاه صنایع غذایی و بیوتکنولوژی 
برخ��ی از برنامه های این س��فر یک روزه 
اس��ت. پارک علم و فناوری استان یکی از 
مراکزی است که میزبان ستاری می شود، 
در نخستین بخش از برنامه های بازدید از 

این پارک، تیم های فناور محصوالت تولیدش��ده برای مقابله با کرونا را 
ارائه می دهند. از ابتدای ش��یوع بیماری کرونا در س��طح کشور و این 
استان تاکنون شرکت های دانش بنیان 28 محصول را در قالب 52 تیم 

اختراع و تحویل جامعه پزشکی، کادر درمانی و عموم مردم داده اند.
 همچنین افتتاح چهار مرکز فناورانه و نوآوری توس��ط معاون علمی 

و فناوری رئیس جمهوری به صورت ویدئوکنفرانس انجام می شود.
طراحی ه��ای صنعت��ی نوآورانه، مرکز 
رشد مش��ترک پارک و دانش��گاه، مرکز 
نوآوری انیمیشن و بازی های رایانه ای و 
آزمایشگاه صنایع غذایی و بیوتکنولوژی 

از جمله مراکز افتتاح شده هستند.
مراکز نوآوری و رش��د اس��تانی نقشی 
اساسی در توس��عه زیست بوم و تشویق 
هس��ته های فناور دانشگاهی به پیگیری 
پروژه های فناورانه دارند. پس راه اندازی 
این مرک��ز در اس��تان می توان��د گامی 
تاثیرگذار در این راس��تا باش��د.   معاون 
علم��ی و فن��اوری رئی��س جمهوری در 
این سفر اس��تانی از شرکت های مستقر 
در ش��هرک صنعتی اس��تان، واحدهای فناور و شرکت های مستقر در 
مرکز رشد و دیگر ش��رکت ها و محصوالت ارائه شده در نمایشگاه های 

محصوالت فناورانه بازدید می کند.

4 مرکز فناورانه جدید در اردبیل افتتاح می شودصنایع با محصولی دانش بنیان ترکیب رنگ را ارزان تر انجام می دهد

مرک��ز تعامالت بین الملل علم و فناوری معاونت علمی و فناوری 
برای استفاده از فرصت صادرات محصوالت مرتبط با کرونا در حال 
رایزنی با دس��تگاه های مختلف است که صادرات این شرکت ها به 

سهولت انجام گیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، مهدی قلعه 
نوی رئی��س مرکز تعامالت بین الملل علم و فناوری معاونت علمی 
و فن��اوری در این  باره اظهار کرد: بحث صادرات محصوالت مرتبط 
با کووید- 19 از این حیث مهم شده که در حال حاضر بسیاری از 

کشورها امکان صادرات ندارند.
وی اف��زود: در ح��ال حاضر ه��م با توجه به ش��رایطی که ایجاد 
ش��ده بیش از 80 کشور دنیا صادرات محصوالت مرتبط با کرونا را 

ممنوع کرده اند.
قلعه نوی با اشاره به محصوالت مرتبط با 
کرونا که قابلیت صادرات شأن وجود دارد، 
گف��ت: کیت های تش��خیص کووید- 19، 
ونتیالتور، اکسیژن س��از و پالس اکسیمتر، 
ترمومتر، ماس��ک و دستگاه تولید ماسک، 
دس��تکش و محلول های ضدعفونی و … 
از جمله محصوالتی هستند که در کشور 
توسط ش��رکت های دانش بنیان به تولید 

می رسند و نیاز کشور را تأمین می کنند.
رئی��س مرکز تعام��الت بین لملل علم و 
فناوری معاونت علمی و فناوری ادامه داد: 
بنابراین بسیاری از کشورهای دنیا نیازمند 
این محصوالت هستند به دلیل عدم وجود 
زیرساخت های تولید و برخی عوامل دیگر.

وی با اش��اره به کش��ورهای هدف برای 
ص��ادرات محص��والت کرونا گف��ت: این 

کشورها شامل حوزه آسیای میانه، کشورهای همسایه، عمان، قطر 
و … می ش��وند و این موضوع می تواند فرصتی برای ش��رکت های 
دانش بنیان ایران باش��د که بتوانند در این حوزه صادرات داش��ته 

باشند.
قلعه نوی با بیان اینکه در این سه ماه اخیر افزایش ظرفیت تولید 
در کشور آغاز شده، گفت: تولید روزی 6-5 میلیون ماسک در روز، 
ورود شش شرکت تولیدکننده دستگاه ساخت ماسک، تولید بیش 
از 150 ه��زار لیتر مواد ضدعفونی کننده در روز، تولید روزانه بیش 

از یک میلیون تست کیت تشخیص کرونا گواه این موضوع است.
رایزنی معاونت علمی برای صادرات محصوالت مرتبط با کرونا

قلع��ه نوی بیان کرد: فرصت خیلی مناس��بی برای ش��رکت های 
ایرانی است که به سمت این بازارها بروند و سهمی بگیرند؛ بازاری 
که اکنون ش��رکت های سنتی صادرکننده نیستند و از سوی دیگر 
اروپایی ها و آمریکایی ها به ش��دت درگیر مس��ائل کشور خودشان 

هستند.
به گفته رئیس مرکز تعام��الت بین الملل علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری، بنابراین خوب اس��ت که در این شرایط محصول 
ایرانی وارد این بازارها ش��ود و مرک��ز تعامالت بین الملل هم برای 
استفاده از این فرصت در حال رایزنی با دستگاه های مختلف است 

که صادرات این شرکت ها به سهولت انجام بگیرد.
قلع��ه نوی با اش��اره به رایزنی های یک م��اه اخیر معاونت علمی 
ب��رای صادرات محصوالت مرتب��ط با کرونا خاطرنش��ان کرد: این 
صادرات مشروط به همکاری وزارت بهداشت، وزارت صمت، وزارت 
امور خارجه است که تا امروز همکاری خوبی هم با هم داشته اند.
ارسال نمونه های تست های تشخیص کرونا به بیش از 10 کشور

قلعه نوی با اشاره به موضوع صادرات کیت های تشخیص کووید- 
19 که توس��ط یکی از ش��رکت های دانش بنیان به تولید رسیده و 
مجوز ص��ادرات دارد، گفت: اولین محصوالتی که در این زمینه به 
مرحله صادرات رس��یده کیت های تش��خیص کروناست که اکنون 

نمونه های تست آن به بیش از 10 کشور ارسال شده است.
رئی��س مرکز تعامالت بین الملل عل��م و فناوری معاونت علمی و 
فناوری تاکید کرد: اگر در بیمارستان ها 
و آزمایش��گاه های ه��دف م��ورد تأیید 
ق��رار بگی��رد آنها س��فارش می دهند و 

شرکت ها به آن کشور صادر می کنند.
صادرات دستگاه های تولید ماسک

قلعه ن��وی با بیان اینک��ه همزمان با 
بازاریابی  کیت های تش��خیص کرون��ا، 
دس��تگاه های تولیدکنن��ده ماس��ک را 
ش��روع کرده ای��م، بی��ان ک��رد: مقصد 
عموم��اً  دس��تگاه ها  ای��ن  ص��ادرات 
کش��ورهای همسایه هس��تند و تمایل 
دارند که تولید مش��ترک ب��ا ایران در 

همان کشور داشته باشند.
تالش واسطه های صادراتی برای 

صادرات
رئیس مرکز تعامالت بین الملل علم و 
فناوری معاونت علمی و فناوری تاکید کرد: این فعالیت ها توس��ط 
ش��رکت ها و واس��طه های صادراتی، وزارت امور خارج��ه، رایزنان 
فناوری ایران در کش��ورهای دیگ��ر انجام گرفته تا در نهایت منجر 

به صادرات شود.
قلعه نوی افزود: همه دس��ت به دس��ت هم می دهیم تا اتفاقات 
خوبی برای ش��رکت ها بیفتد مش��روط بر اینکه وزارت بهداش��ت، 
وزارت صم��ت، گم��رک جمه��وری اس��المی اج��ازه خ��روج این 

محصوالت را بدهند.
رئی��س مرکز تعامالت بین الملل عل��م و فناوری معاونت علمی و 
فناوری با تاکید بر اینکه در پروس��ه صادرات این محصوالت، ستاد 
کرونا نیز ش��رایط را می سنجد که در داخل کشور کمبود و کسری 
پیش نیاید، بیان کرد: نکته قابل توجه این اس��ت که خیلی از این 
کشورها فرآیند ثبت تاییدیه محصوالت پزشکی را کوتاه کرده اند و 

در طول سه ماه محصول ثبت می شود.
قلع��ه نوی افزود: به همین دلیل از این فرصت اس��تفاده کردیم 
ک��ه محصوالت را به س��مت کش��ورهای هدف س��وق دهیم و به 
این ش��رکت ها کمک کنیم که بتوانند صادرات داش��ته باش��ند و 
بدین وس��یله بازارهای جدیدی برای شرکت های دانش بنیان ایجاد 

شود.

رالف برندش�تتر با ارتقای مقام به  عنوان مدیرعامل جدید برند فولکس واگن انتخاب شد 
تا هربرت دیس تمرکز بیشتری روی مدیریت گروه خودروسازی فولکس واگن داشته باشد.
ب�ه گ�زارش زومیت، رالف برندش�تتر )Ralf Brandstätter(  با ارتق�ای مقام به  عنوان 
مدیرعام�ل جدی�د برند فولکس واگن انتخاب ش�د؛ برندش�تتر قبال به  عنوان مدیر ارش�د 
عملیات�ی این برند انجام وظیفه می کرد. او عهده دار مس�ئولیت قبلی هربرت دیس خواهد 
ش�د که هم اکنون مدیرعامل هر دو برند فولکس واگن و گروه خودروسازی فولکس واگن به 
 عنوان یک کل اس�ت. این تغییر در تاریخ یک ژوئیه امس�ال اعمال می ش�ود. هیأت مدیره 
فولکس واگن، تغییر مدیرعامل برند را به این دلیل اجرایی می کند که اجازه می دهد هربرت 
دیس به  جای تقس�یم انرژی خود بین دو مس�ئولیت، تمرکز بیشتری بر اداره کسب وکار و 

تجارت گروه خودروسازی فولکس واگن داشته باشد.
هربرت دیس درباره  ارتقای برندشتتر به مدیرعاملی این برند گفت:

رالف برندش�تتر یکی از باتجربه ترین مدیران این ش�رکت اس�ت. او طی دو سال گذشته 
تجربه  موفقیت  آمیزی در رهبری فولکس واگن به  عنوان مدیر ارشد عملیاتی داشته و نقش 
اساسی در شکل دهی به تغییر و تحول این برند داشته است. بنابراین، من بسیار خوشحالم 
که رالف برندش�تتر در پی تصمیم گیری های اس�تراتژیک و گسترده در چند سال گذشته، 

توسعه  این برند را به عنوان مدیرعامل پیش خواهد برد.
برندشتتر از سال 1993 در فولکس واگن فعالیت می کند. او در سال 1998 مدیریت بخش 
تأمین فلزات برای قطعات شاسی و پیشرانه را برعهده داشت و بعداً در سال 2005 به  عنوان 
مدیر همین بخش در برند سئات انتخاب شد. او از ماه اوت سال 2018 به  عنوان مدیر ارشد 

عملیات برند فولکس واگن فعالیت کرده است.
گزارش قبلی نشان می داد که هیأت مدیره فولکس واگن قصد دارد اولیور بلوم، مدیرعامل 
ش�رکت پورش�ه را به  عنوان مدیر جدید برند فولکس واگن معرفی کن�د. در پی این تغییر، 

تسهیل صادرات محصوالت کرونایی

رالف برندشتتر مدیرعامل جدید برند فولکس واگن شد

دریچــه

یکی از خألهای موجود در صنایع نبود بخش تحقیقات و آزمایشگاه های تحقیقاتی 
اس��ت؛ بخش��ی که تاثیر زیادی در باالب��ردن کیفیت و رفع نواقص موج��ود در این 
محصوالت و خدمات دارند، اما دسترس��ی صنایع و پژوهش��گران به این تجهیزات با 
انتشار اطالعات 14 هزار و 500 تجهیز آزمایشگاهی تسهیل شد؛ تالشی که می تواند 
به رونق صنایع کشور بینجامد. »اطالعات بیش از 14 هزار تجهیز آزمایشگاهی مستقر 
در 31 استان کشور در پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی منتشر شد.« مدیر شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعالم 
این مطلب، می گوید: یکی از تالش های شبکه آزمایشگاهی در این چند سال، تسهیل 
دسترسی به خدمات و محصوالت آزمایشگاهی است؛ اتفاقی که قرار است به افزایش 

کیفیت محصوالت و خدمات ارائه شده در کشور منجر شود.

اطالعات 14هزار تجهیز آزمایشگاهی 
در دسترس صنایع قرار گرفت

چهار شنبه
21 خرداد 1399

شماره 1559
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یک ش��رکت دانش بنیان ب��ا بهره گی��ری از جدیدتری��ن فناوری ها 
و زیرس��اخت های پ��ردازش ابری در مراک��ز داده در داخل و خارج از 
ایران، توانس��ته امکان رص��د و پایش فضای مجازی مانند س��ایت ها، 

شبکه های اجتماعی و رسانه های غیربرخط 
مانن��د جراید، رادی��و و تلویزی��ون را برای 
سازمان های دولتی و غیردولتی فراهم کند.

ش��رکت دانش بنیان پرتوتک س��امانه در 
س��ال 86 کار خود را آغاز کرد. این شرکت 
با بهره گیری از نیروهای متخصص در زمینه 
فن��اوری اطالعات، هوش مصنوعی و امنیت 
در بس��تر وب، در عرص��ه ورود فن��اوری و 
تکنولوژی های برتر به داخل کشور گام های 
موثری برداش��ته و توانس��ته اس��ت خود را 
ب��ه عن��وان یک��ی از پیش��گامان و مدعیان 
ای��ن عرصه معرف��ی کند. ب��ه گفته محمد 
قیومی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، 

مجموعه »خبر فارسی« یکی از پربازدیدترین سایت های خبری ایران 
و پربازدیدترین ه��ا در بین موتورهای جس��ت وجوگر ایران اس��ت. این 
ش��رکت با الگو قرار دادن شرکت های بزرگ فناوری های مبتنی بر وب 

مانند یاهو، فیس بوک، گوگل، توییتر و... سعی بر آن داشته که آخرین 
دستاوردهای روز دنیا را در قالب محصوالت خود به مردم معرفی کند.

وی می گوی��د: ما در حال حاضر با 15 نفر از بهترین های حوزه فناوری 
اطالع��ات، ه��وش مصنوع��ی و امنیت در 
بخش های مختلفی مانند تحقیق و توسعه، 
داده کاوی، برنامه نویسی، پشتیبانی و فروش 
فعالیت می کنیم. این ش��رکت با استفاده از 
بس��ترهای متن باز و آزاد که بر روی بس��تر 
سیس��تم عامل لینوکس پیاده س��ازی شده 
اس��ت، یک موتور جست وجوگر کامال بومی 
طراحی و پیاده سازی کرد. خزشگر طراحی 
شده وابس��ته به RSS نیس��ت و با قابلیت 
خ��زش میلیون ها صفح��ه در روز می تواند 
صدها هزار صفحه جدید را شناس��ایی کند. 
اطالع��ات با اس��تفاده از ه��وش مصنوعی 
طبقه بندی ش��ده و موضوع��ات خبری در 
جریان و بازنش��ر خبرها در سایت های مختلف شناسایی می شوند. کلیه 
فرآیندها و ذخیره س��ازی اطالعات و داده های عظیم، بر روی بس��ترهای 

پردازش ابری و سرورهای شرکت صورت می گیرد.

مع��اون صنایع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دس��تی خراسان رضوی گفت یکی از مشکالت عمده در تولید 
محصوالت صنایع دستی توسط بانوان، نبود فروش و بازاریابی مناسب 

است.
محم��د مطی��ع در نشس��ت »بررس��ی 
راهکارهای مش��کالت زن��ان کارآفرین در 
حوزه صنایع دستی« که به منظور حمایت 
از زنان کارآفرین و بررس��ی مشکالت آنان، 
ب��ا جمع��ی از صنعتگ��ران و کارشناس��ان 
اس��تانداری برگزار شد، با اش��اره به تعامل 
انج��ام ش��ده ب��ا دس��تگاه های مختلف از 
جمله آم��وزش و پرورش، کان��ون پرورش 
فکری و دیگر دس��تگاه های اجرایی، اظهار 
کرد: بای��د بخش دولتی، بخش خصوصی و 
سازمان های مردم نهاد، آموزش و پرورش، 
کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان 

در کنار هم باش��ند تا بتوانیم حلقه گم ش��ده توس��عه پایدار را ایجاد 
کنیم.

براس��اس گزارش روابط عموم��ی اداره کل صنایع دس��تی، میراث 

فرهنگی و گردش��گری خراس��ان رضوی، وی درخصوص موانع پیش 
روی توسعه صنایع دستی ادامه داد: یکی از مشکالت عمده در تولید 
محصوالت صنایع دستی توسط بانوان، نبود فروش و بازاریابی مناسب 

است.
مطیع تصریح کرد: خوش��بختانه تعداد 
زن��ان تحصیلکرده جامع��ه رو به افزایش 
اس��ت و باید تالش کنیم ک��ه این بانوان 
ع��الوه بر خوداش��تغالی، اش��تغال زایی و 

کارآفرینی نیز داشته باشند.
همچنین در این نشست که هنرمندان 
صنای��ع دس��تی ب��ه بی��ان مش��کالت و 
خدیج��ه  پرداختن��د،  آن  راهکاره��ای 
احتش��امی، کارآفری��ن و هنرمند صنایع 
دس��تی در رش��ته نگارگری گفت: عامل 
تقویت کنن��ده در زن��ان کارآفرین، نگرش 
مواف��ق اطرافیان و حمایت ه��ای معنوی 
دس��تگاه های دولتی به خصوص امور بانوان دستگاه های اجرایی است 
که می تواند در افزایش و توس��عه فروش محصوالت و بازارهای فروش 

نقش مهمی را ایفا کند.

عدم بازاریابی مناسب، مشکل عمده صنایع دستی تولیدی بانوانپایش اخبار با موتور جست وجوگر بومی ممکن شد

نهال های پایه یا نش��اهای باکیفیت آغازی خوب برای کش��اورزان و 
باغ��داران را رقم می زنند. این محصوالت در ص��ورت مرغوب بودن از 
ات��الف هزینه های زیاد جلوگیری می کنند و از س��ویی در پایان تولید 
محصولی باکیفیت و مرغوب نتیجه زحمات کش��اورز می شود. با توجه 
به این موارد ش��رکتی دانش بنیان در کش��ور نسبت به تولید نهال های 

اصالح شده اقدام کرده است؛ نهال هایی با ویژگی خاص.
 تولی��د نهال ه��ای مقاوم به بیماری و با طول عمری بیش��تر کمکی 
به باغداران و کش��اورزان اس��ت ت��ا محصولی با کیفیت بیش��تر تولید 
کنند.  در همین راستا شرکت دانش بنیان نهال گستر رویان به عنوان 
ذخیره گاه و بانک مرجع تولید نهال و نش��ا در کش��ور فعال است. این 

محصوالت براساس پروتکل ها و دانش فنی بومی تولید می شوند.
تولی��د انواع نهال های اصالح ش��ده و تکثیر آنها کاری اس��ت که این 
شرکت دانش بنیان با تکیه به توانمندی و تخصص نیروی انسانی فعال 

خود انجام می دهد و باعث توسعه علمی جدید در مزرعه شده است.
 عباس یداللهی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: ما رقم های 
نهال ه��ای گوناگونی مانند گالبی، بادام، گیالس، آلبالو، هلو، ش��لیل و 
گردو را  به روش کش��ت بافت تولید می کنیم. البته در کنار آن تولید 

10 رقم از نهال انگور اصالح شده را نیز داریم.
وی با بیان اینکه تولید نهال س��الم و باکیفیت اصل اول در باغداری 
است، افزود: پایه نهال سالم کمک زیادی به باغدار می کند تا محصولی 
مرغوب را به دس��ت مصرف کننده برس��اند. نهال های معمولی عمری 
کوتاه دارند و در تعداد باال یکدس��ت نیس��تند اما نهال های اصالح شده 

همه یکدست هس��تند. همچنین عاری از آفت و ویروس بودن ویژگی 
دیگر آنها اس��ت. یداللهی عمر طوالنی، باردهی زودتر و شناس��نامه دار 

بودن را از دیگر مزایای نهال های اصالح شده دانست.
 وی ب��ه عن��وان مثال به ویژگی های نهال اصالح ش��ده بادام اش��اره 
کرد و افزود: افزایش عمر اقتصادی درخت به 30 س��ال، پوس��ت دهی 
عالی برای پیوند، مناس��ب خاک های س��نگین و رسی، نیمه سنگین و 
معمولی، مق��اوم در برابر بیماری های خاکزی، مناس��ب برای واکاری، 
تولید میوه هایی درش��ت تر و باکیفیت تر و مقاوم به خش��کی برخی از 

ویژگی های این نهال اصالح شده است.
وی ادام��ه داد: عالوه بر نهال ب��رای باغداران، تولید نهال های زینتی 
برای منازل و نهال برای جنگل کاری هم در این شرکت انجام می شود. 

البته برخی از ارقام جدید مانند بلوبری را نیز تولید کرده ایم.
به گفته این عضو هیات علمی دانش��گاه تربیت مدرس، بیش از یک 
میلیون نهال در س��ال توسط این ش��رکت دانش بنیان تولید می شود. 
البته فعالیت در زمینه تولید نش��ای گیاهان دارویی مانند بادرنجبویه 

را نیز باید به لیست فعالیت های این شرکت دانش بنیان اضافه کرد.
براس��اس این گ��زارش، این ش��رکت دانش بنیان مج��وز راه اندازی 
ش��تاب دهنده تخصصی در حوزه کش��اورزی را نیز دریافت کرده است 
و به زودی با حمایت از اس��تارت آپ های ح��وزه تولید نهال و گیاهان 
داروی��ی، ایده ها در این حوزه پ��رورش می یابد. همچنین با مش��اوره 
کش��اورزی دانش بنیان به کشاورزان توس��ط این شرکت فناور، به آنها 

نهال قابل کشت در هر منطقه توصیه می شود.

عض��و هیأت نماین��دگان ات��اق بازرگانی فارس گف��ت نقش و توان 
ش��رکت های دانش بنیان در مقابله با بیم��اری کرونا تا حدودی نمایان 
ش��ده و امید داریم در دوران پساکرونا و تحقق جهش تولید نیز شاهد 

حضور فعال این شرکت ها در بخش اقتصاد باشیم.
امید ماهرانی دوش��نبه 19 خرداد در جلس��ه کمیسیون کارآفرینی 
و کس��ب و کارهای نوین و دانش بنیان ای��ن اتاق که به صورت برخط 
)آنالین( برگزار ش��د، بیان کرد: یک��ی از مهمترین تاثیر بیماری کرونا 
ب��ر اقتصاد م��ردم بود که اقتصاد ای��ران به دلیل وابس��تگی به نفت و 

تحریم های بین المللی آسیب های بیشتری را تجربه خواهد کرد.
او با بیان اینکه در دوران مقابله با کرونا هرگونه حمایت از کس��ب  و 
کارها و مردم باید با سیاس��ت گذاری کنترل ش��یوع این بیماری دنبال 
ش��ود، افزود: بخش دولت��ی حمایت ها و بخش خصوص��ی راهکارهای 
عملیاتی برای عبور با کمترین آسیب از دوران کرونا را اعالم کردند که 
امید است این برنامه ها مورد بهره برداری کاربردی و صحیح قرار گیرد.
عضو هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی فارس اضافه ک��رد: مدیران 
بنگاه ها و کس��ب و کارها باید نس��بت به اس��تفاده از توان شرکت های 
دانش بنیان دیدگاه متفاوت و مثبتی در دوران پساکرونا داشته باشند.
ماهران��ی خاطرنش��ان کرد: برنامه دولت در س��ال جه��ش تولید و 
محوریت قرار دادن شرکت های دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی 

در بحث صادرات اس��ت که مش��وق های خوبی هم ق��رار داده و ما در 
اتاق بازرگانی فارس نیز برنامه های آموزش��ی در این زمینه برنامه ریزی 

کرده ایم.
او تاکید کرد: عملکرد ش��رکت های دانش بنیان در سال جهش تولید 
باید موجب افزایش صادرات استان شود، لذا شرکت های استان باید در 

این زمینه برنامه ریزی منسجم و اهتمام ویژه داشته باشند.
ماهرانی همچنین با تقدیر از عملکرد شرکت های دانش بنیان استان 
در دوران مقابل��ه با بیماری کرونا، بیان کرد: از دیگر محورهای فعالیت 
امس��ال م��ا اجرایی کردن ارتب��اط بین صنعت و محص��والت و دانش 

شرکت های دانش بنیان استان است.
او افزود: رتبه شاخص فناوری شرکت های دانش بنیان ایران در سال 
2013 در رتبه 113 و در حال حاضر با 48 پله صعود در رتبه 65 قرار 
دارد که این آمار افتخارآفرین نش��اندهنده فعالیت های علمی مثبت و 

کارهای خوب و ارزشمند در حوزه دانش بنیان در کشور است.
ماهرانی همچنین موضوع ثبت نام در شش��مین دوره خدمات بیمه 
تکمیلی درمان ویژه ش��رکت های دانش بنیان و فناور با همکاری پارک 
فناوری پردیس و بیمه دانا را مطرح و بیان کرد: شرکت های دانش بنیان 
اس��تان برای استفاده از خدمات بیمه تکمیلی و کسب اطالعات بیشتر 

به سایت www.daneshbonyan.isti.ir مراجعه کنند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس تاکید کرد

لزوم استفاده از توان شرکت های دانش بنیان در دوران پساکرونا

رالف برندش�تتر یکی از باتجربه ترین مدیران این ش�رکت اس�ت. او طی دو سال گذشته 
تجربه  موفقیت  آمیزی در رهبری فولکس واگن به  عنوان مدیر ارشد عملیاتی داشته و نقش 
اساسی در شکل دهی به تغییر و تحول این برند داشته است. بنابراین، من بسیار خوشحالم 
که رالف برندش�تتر در پی تصمیم گیری های اس�تراتژیک و گسترده در چند سال گذشته، 

توسعه  این برند را به عنوان مدیرعامل پیش خواهد برد.
برندشتتر از سال 1993 در فولکس واگن فعالیت می کند. او در سال 1998 مدیریت بخش 
تأمین فلزات برای قطعات شاسی و پیشرانه را برعهده داشت و بعداً در سال 2005 به  عنوان 
مدیر همین بخش در برند سئات انتخاب شد. او از ماه اوت سال 2018 به  عنوان مدیر ارشد 

عملیات برند فولکس واگن فعالیت کرده است.
گزارش قبلی نشان می داد که هیأت مدیره فولکس واگن قصد دارد اولیور بلوم، مدیرعامل 
ش�رکت پورش�ه را به  عنوان مدیر جدید برند فولکس واگن معرفی کن�د. در پی این تغییر، 

برنارد مایر که هم اکنون مدیریت برند اشکودا را برعهده دارد، می توانست سکان فرماندهی 
پورشه را به دست بگیرد.

تغییر اخیر در س�طح باالی مدیریتی فولکس واگن به دلیل برخی مش�کالت در اروپا رخ 
می دهد. این شرکت به دلیل مشکلی که در رابطه با عملکرد نرم افزار تماس اضطراری )یک 
ویژگی اجباری خودروها در اروپا( داش�ت، مجبور ش�د جلوی تحوی�ل مدل جدید گلف را 
بگیرد. این مشکل در حدود 15،000 دستگاه خودرو که خودروساز آلمانی قبال به مشتریان 

تحویل داده بود، وجود داشت.
همچنین ش�ایعاتی درباره مش�کالت موج�ود در مجموعه  نرم اف�زاری در خودروی برقی 
ID.3 این ش�رکت وجود دارد. ماهیت دقیق این مش�کل هنوز مش�خص نیست، اما ظاهراً 
عناصر درون سیس�تم قادر به برقراری ارتباط درس�ت نیس�تند. طب�ق گزارش ها، بیش از 

10،000 تکنیسین در فولکس واگن برای حل این مشکل تالش می کنند.

انتقال فناوری به مزرعه

 نهال های اصالح شده دانش بنیان عملکرد کشاورزان و باغداران را افزایش داد

رالف برندشتتر مدیرعامل جدید برند فولکس واگن شد

یادداشـت

ایران چند س��الی است که پیشروی زیادی در حوزه محصوالت دانش بنیان 
و تولید آنها به خصوص در حوزه فناوری نانو داش��ته است. تاکنون 49 کشور 
مث��ل آلمان، ایتالی��ا، انگلیس، اس��ترالیا، کانادا، چین و ک��ره جنوبی میزبان 

محصوالت نانویی ایرانی شدند.
با وجود این طبق برآوردها در بازار 65 میلیارد دالری این فناوری در سطح 
جهان در س��ال 97 س��هم ایران نیم درصد بود. این در حالی است که با رشد 
ش��رکت های دانش بنیان ظرف دو دهه آینده 30درصد اقتصاد کشور می تواند 
مبتنی بر دانش بنیان ها و فناوری های پیشرفته باشد که فناوری نانو هم بخش 

مهمی از آن است.

49 کشور میزبان محصوالت نانو 
ایران ساخت شد



تابستان قبل از سال تحصیل در کالج، وقتی که در حال گشت زنی در فیس بوک 
بودم، دیدم دوس��تم یک سطل آب یخ روی خودش ریخته است. هنگامی که پست 
به روزرسانی شده را خواندم، فهمیدم که او در تالش برای ارتقای آگاهی از بیماری 

اسکلروزیس آمیوتروفیک از طریق انجام چالش سطل آب یخ است.
این اتفاق در سال 2014 به وقوع پیوست زمانی که چالش سطل آب یخ فراگیر 

شد و 220 میلیون دالر از سراسر جهان برای این امر خیرخواهانه جمع آوری شد.
این همان چیزی است که باعث می شود یک کارزار در رسانه های اجتماعی، موفق 
به نظر برسد. در فعالیت به عنوان یک بازاریاب، توجه به این کمپین های رسانه های 
اجتماعی بسیار مهم است، به خصوص که 45درصد از جمعیت جهان در رسانه های 

اجتماعی فعال هستند.
اگرچه هر کمپینی که در رسانه های اجتماعی برگزار می شود نمی تواند به همان 
س��طح از اهمیت و فراگیری که چالش سطل آب یخ رسیده بود دست یابد، موارد 
مختلف��ی وجود دارد که می توانید ب��رای بهبود نتایج حاصل از  تالش های خود در 

رسانه های اجتماعی خود از آنها بهره برده و آنها را امتحان کنید.
در زیر، بیایید ایده های برتر کمپین های رس��انه های اجتماعی در همین سال را 

امتحان کنیم:
• ایجاد اثر اجتماعی

• پیشنهاد ها و تخفیف هایی را با قابلیت آنالین ایجاد کنید
• نمایش رضایت مشتریان

• مسابقاتی را میزبانی کنید
• محتوای پشت صحنه منتشر کنید
• رویدادهای پخش زنده برگزار کنید

• قابلیتی برای امکان نظردهی به پست ها ایجاد کنید
• تشویق به مشارکت در نظرسنجی کنید

• یک کمپین فراگیر طراحی کنید هشتگ رویداد ایجاد کنید
• با مشتریان خود ارتباط بگیرید

• ارائه محتوای آموزشی
• محتوای با عملکرد مطلوب را مجددا مطرح و طراحی کنید

• کمپین تبلیغاتی
• درترندهای محبوب شرکت کنید 

•  بسترهای تبلیغاتی جدید رسانه های اجتماعی را استفاده کنید
• مسابقات )برای این کپشن بگذار( را برنامه ریزی کنید

• ژئوفیلترهایی بر روی اسنپ چت طراحی کنید
• برای طرح های خود مارکتینگ ایجاد کنید
• با کمپین های انسان دوستانه همراه شوید

• بخش های سرگرمی را توسعه دهید و...
از جمله مواردی است که می خواهیم بررسی کنیم.

  1. اثر اجتماعی بسازید
یکی از اصلی ترین مزیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی این است که می توانید 
اثر اجتماعی را به  صورت آنالین بس��ازید. ش��هرت آنالین ش��ما یکی از مهم ترین 
جنبه های برند شماس��ت، در رس��انه های اجتماعی می توانید ن��ام تجاری خود را 

شخصی سازی کنید و مستقیما با مشتریان خود صحبت کنید.
برای ایجاد اثر اجتماعی، ممکن اس��ت یک هش��تگ برای کاربران برای ارس��ال 
توضیح��ات ایجاد کنید. به عنوان  مثال، P90X  یک برنامه آموزش در خانه اس��ت 

که از هشتگ #p90xresults  برای جمع آوری نتایج مشتریان استفاده می شود.
ای��ن به ضمانت اجتماع��ی کمک می کند که محصول آنها ب��دون اینکه به نظر 
تبلیغاتی باش��د، کار کند و اثرگذار باش��د. عالوه بر این، می توانید پست هایی را به 
اش��تراک بگذارید و با مشتریانی که نام تجاری شما را ذکر می کنند، ارتباط برقرار 
کنید تا از نتایج مثبتی که مش��تریان شما از اس��تفاده از محصول یا خدمات خود 

دریافت می کنند، آگاه شوید.
 2. پیشنهادها و تخفیف های آنالین ایجاد کنید

برای تکمیل فعالیت بازاریابی خود، می توانید تخفیف ها و پیشنهادهای خود را در 
رسانه های اجتماعی تبلیغ کنید. در حقیقت، حتی یک بخش ویژه برای پیشنهادها 

در فیس بوک نیز وجود دارد.
تخفیف ها می توانند به گسترش آگاهی و ایجاد مشتری های جدیدی که ممکن 

است محصول یا خدمات شما را امتحان نکرده اند، کمک کند.
 Play( را بازی کنN  به عنوان مثال، یک فروش��گاه بازی ویدئویی به نام تجارت
N trade(، از بخش پیشنهادهای فیس بوک برای ارتقای عضویت یک ساله رایگان 

استفاده می کند:
3. نمایش رضایت مشتریان

بهترین افراد برای تبلیغ برند ش��ما مش��تریان فعلی شما هس��تند. با استفاده از 
رسانه های اجتماعی، می توانید مشتریان راضی و داستان های آنها را با الیک کردن یا 
به اشتراک گذاری پست های آنهایی که از محصول یا خدمات شما استفاده کرده اند 
نمایش دهید. ش��ما می توانید مش��تریان را تش��ویق کنید تا عکس های خود را با 

محصول شما به اشتراک بگذارند و یک هشتگ برای تبلیغ آن ایجاد کنید.
به  عنوان  مثال، کوکاکوال یک فعالی��ت بازاریابی به نام Share a Coke را آغاز 
کرد. هش��تگ #shareacoke به مکانی تبدیل ش��د که مردم از محصول جدید 
عکاسی می کنند. این امر باعث ارتقای فعالیت آنها شد و مشتریان بیشتری را برای 

خرید کاالی آنها ترغیب کرد تا بتوانند یک کک را با نام خود در آن بیابند.
4. میزبانی از مسابقات

مردم عاشق بردن چیزهای رایگان و گرفتن تخفیف هستند. به همین دلیل است 
این محتوا ایده تبلیغاتی موثری در رسانه های اجتماعی به حساب می آید.

میزبانی مسابقات در رس��انه های اجتماعی روشی عالی برای ایجاد تعامل، تردد 
و ایجاد آگاهی از برند اس��ت. ش��ما می توانید چندین نوع مسابقه مختلف از جمله 
درخواس��ت از فالوورها برای تگ کردن یکی از دوس��تان خود در بخش نظرات یا 
درخواست اینکه به یکی از سؤاالت در بخش نظرات پاسخ دهند را ایجاد کنید و یا 

عکسی از آنها با محصول یا خدمات خود را پست کنید.
عالوه بر این، اگر شما در حال ایجاد یک کمپین تبلیغاتی هستید، می توانید یک 

مسابقه ریخته گری برگزار کنید و مشتریان خود را در تبلیغات خود معرفی کنید.
5. امکان ارتباط مستقیم در پست های خود ایجاد کنید

درست مثل دنیای واقعی، کمی اسرارآمیز بودن شما را از معرکه دور نمی کند. اگر 
می خواهید مشتریان تان کاری انجام دهند، از آنها بخواهید که این کار را انجام دهند.

 )CTA( همین کار را انجام می دهد. با قرار دادن )CTA( فراخوان��ی برای اقدام
در همه پست های رسانه های اجتماعی تان، افراد به احتمال بیشتری با شما تعامل 

و ارتباط خواهند داشت.
CTAها می توانند س��اده باشند مانند درخواست از افراد برای ثبت نام، مشترک 
شدن، کسب اطالعات بیشتر یا اظهارنظر در بخش نظرات.  CTA می تواند میزان 
کلیک کردن گزینه های شما توس��ط مخاطبان تان، تعامل و موفقیت کمپین های 

رسانه های اجتماعی شما را افزایش دهد.
6. تشویق به مشارکت در نظرسنجی ها کنید

چه کسی عاشق یک نظرسنجی خوب هنگامی که در حال گشتن در رسانه های 

اجتماعی هست، نیست.
من شخصاً در هر نظرسنجی که می بینم شرکت می کنم. من حتی وسوسه شده ام 
که به مواردی که برای من صدق نمی کند و در مورد من نیست هم رأی بدهم اگرچه 
سعی می کنم این کار را نکنم زیرا نمی خواهم تعداد آرا را خراب کنم. با نظرسنجی ها، 
در مورد مخاطبان خود اطالعات بیش��تری کسب خواهید کرد و این تعامل با آنها 

را افزایش می دهد.
به عنوان مثال،  TurboTax از ویژگی نظرسنجی در توییتر استفاده کرد تا ببیند 

آیا مردم در مورد رانندگان شخصی شرور احساس نگرانی می کنند:
اگ��ر در حال برگزاری یک کمپین در رس��انه های اجتماعی هس��تید یا هرگونه 
فعالیت��ی را ب��رای آن موضوع انجام می دهید، باید نظرس��نجی را به حس��اب های 

اجتماعی خود اضافه کنید.
7. یک اینفلوئنسر برای این کار انتخاب کنید

بازاریابی اینفلوئنس��ر یک اتفاق سطحی نیس��ت. در حقیقت، قرار است صنعت 
بازاریابی اینفلوئنسر تا سال 2020 به 10 میلیارد دالر برسد. عالوه بر این، 80درصد 

بازاریابان می گویند بازاریابی اینفلوئنسر برای مشاغل شان مؤثر است.
به همین دلیل باید در نظر داشته باشید که یک کمپین تبلیغاتی در رسانه های 

اجتماعی ارائه دهید.
کار بر روی روابط خود با اینفلوئنسرهای صنعت شما به افزایش آگاهی از برند و 
ایجاد مقبولیت اجتماعی کمک خواهد کرد. پس از تحقیق در مورد اینفلوئنسرهای 

مطرح در صنعت خود، با آنها تماس بگیرید و پیشنهادهایی را با آنها مطرح کنید.
8. برنامه زنده اجرا کنید

وقتی یک کمپین در رس��انه های اجتماعی راه اندازی می کنید، فیلم های زنده را 
دست کم نگیرید. در یک نظرسنجی اخیر از 1000 پاسخ دهنده، 80درصد گفتند که 
ترجیح می دهند یک فیلم زنده از یک برند را تماشا کنند تا یک وبالگ را بخوانند 
و 82درصد ویدئوی زنده را به پس��ت های رس��انه های اجتماعی ترجیح می دهند. 

می توانید از این روش به نفع خود استفاده کنید.
یک میزبانی از برنامه زنده را امتحان کنید، در زمانی حقیقی با مش��تریان خود 
صحبت کنید یا سؤال بپرسید و پاسخ دهید. این به شما کمک می کند تا با روشی 
که با مخاطبان خود در ارتباط هستید برند شما شخصیت یابد. با توصیف نام تجاری 
شما، افراد به همان روشی که احساس ارتباط با یک دوست داشته باشند، احساس 

می کنند که با شرکت شما ارتباط دارند.
9.تیک آور داشته باشید

تیک آور )Takeover( فرصتی اس��ت برای حفظ جذابیت چیزهای مختلف در 
بخش اس��توری های)Stories( پروفایل های اجتماعی ش��ما. می توانید کارمندان، 
ش��رکا یا مهمانانی که قرار اس��ت به صورت موقت اقدام به تولید محتوا در صفحه 
اجتماعی تان کنند داش��ته باش��ید )مانند حالت الیو در اینستاگرام(. این مستلزم 
داشتن شخص دیگری )جدا از تیم رسانه های اجتماعی شماست( تا به طور منظم 

برای یک روز در صفحه )های( رسانه های اجتماعی شما محتواهایی را پست کند.
ب��ه عنوان مث��ال، Skimm کارمندان��ی را در اختیار دارد که ه��ر روز بر روی 
اس��توری های اینستاگرام این شرکت تیک  آور انجام می دهند. به طور معمول، آنها 
به فالوورها نشان می دهند که در یک روز چه کاری انجام می دهند، بحث می کنند 
که شغل آنها چیس��ت، مسئولیت های شان چیست و مشاوره شغلی می دهند. این 
امر به برندسازی کمک می کند و همچنین باعث تقویت همکاری در محل کارشان 

می شود.
اگر کمپینی در رس��انه های اجتماعی دارید، افزودن تیک آور به تبلیغات ش��ما 
می توان��د به افزایش تعامل ش��ما با دیگران کمک کند. عالوه بر این، داش��تن یک 
مهمان یا شریک حساب شما )مثال یک سلبریتی یا کارشناس( می تواند کمک کند 

تا اطالعات و آگاهی ها از برند شما به دیگران نیز برسد.
10. انتشار محتوای پشت صحنه

محتوای پش��ت صحنه یک��ی از بهترین راه های ارتباط با مخاطبان شماس��ت. با 
نمایش نمای پشت صحنه، می توانید مشتریان فعلی و آینده خود را به روز نگه دارید، 
نس��بت به فعالیت تیم خود اغراق کنید و یک ارتباط عاطفی ایجاد کنید که باعث 

می شود شما قابل اعتماد باشید.
با هر کمپین در رسانه های اجتماعی، در پشت صحنه محتوا می توانید شخصیت 

خود را نشان داده و محتوای خود را گسترش دهید.
11. رویدادهای پخش زنده

یک کمپین در رسانه های اجتماعی یکی از بهترین راه ها برای تبلیغ رویدادهای 
شما است، اما تبلیغات نباید در روز رویداد به پایان برسد.

در عوض، پخش مستقیم قسمت های خاصی از این رویداد در رسانه های اجتماعی 
را هم در نظر بگیرید. این موضوع باعث ایجاد حواش��ی بیشتر در مورد این رویداد، 
ایجاد تعامل با شرکت کنندگان می شود و برای افرادی که نتوانستند در این رویداد 

شرکت کنند مفید است.
12. یک کمپین فراگیر طراحی کنید

ایجاد یک کمپین بازاریابی فراگیر جمله ای آس��ان برای نوشتن است، اما اجرای 
آن یک مفهوم سخت است.

هنگام��ی که در حال تبلیغ��ات در برنامه های بعدی رس��انه های اجتماعی خود 
هستید، به این سؤاالت پاسخ دهید:

آیا مورد توجه مخاطبان موردنظر ش��ما ق��رار می گیرد؟ آیا به لحاظ بصری قوی 
اس��ت؟ آیا جذابیت عاطفی دارد؟ آیا خالقانه است؟ آیا قابل درک و اشتراک گذاری 

آن آسان است؟ آیا زمان بندی آن معنای خاصی دارد؟
13. هشتگ رویداد را بنویسید

اگر ش��ما میزبان یک رویداد هستید، ایجاد هشتگ را فراموش نکنید. با داشتن 
هشتگ، می توانید به شرکت کنندگان پاسخ دهید و سؤاالت آنها را نیز پیگیری کنید.

ب��ه  عن��وان  مث��ال، در INBOUND، هش��تگ روی��داد ب��ه ط��ور معم��ول 
INBOUND19#  )یا هر سال که باشد( است. این هشتگ به HubSpot کمک 
می کند تا محتوای مربوط به INBOUND، از جمله تصاویر ش��رکت کنندگان از 
خودش��ان در این رویداد و توصیفات / نظرات شرکت کنندگان در مورد این رویداد 
را ش��امل شود. اگر بتوانید یک هشتگ ترندشده رویداد را دریافت کنید، می توانید 

آگاهی بیشتری از برند ایجاد کرده و با مشتریان خود در تعامل باشید.
14. با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید

در مورد تعامل با مش��تریان، می توانید یک کمپین رسانه ای اجتماعی را به طور 
خاص در حین صحبت با مشتریان طراحی کنید.

به  عنوان  مثال، در س��ال 2014 تیلور سوئیفت کاری به نام )سوئیفتمس( انجام 
داد. این برای زمانی است که وی در رسانه های اجتماعی به دنبال طرفداران بسیار 
عالقه مند خود رفت، طرفداران برتر خود را انتخاب کرد و سپس هدایایی را برای آنها 
ارسال کرد. این یک مثال عالی از تعامل با مخاطبان شما به روشی است که احساس 
تبلیغاتی بودن را در انسان ایجاد نمی کند، البته هنوز این اقدام با هدف گسترش و 

افزایش آگاهی از برند انجام می شود.
15. از تعطیالت به  عنوان عاملی الهام بخش استفاده کنید

مشابه نمونه تیلور سوئیفت در باال، می توانید از تعطیالت به عنوان عامل الهام بخش 
یک کمپین در رسانه های اجتماعی استفاده کنید.

می توانید از حس��اب های اجتماعی خود برای تبلی��غ فروش در زمان تعطیالت، 
مسابقه هالووین یا فروش محصوالت تعطیالت مانند زیورآالت استفاده کنید.

در زمانی جز فصل تعطیالت نیز می توانید از وقایع فعلی برای الهام بخشیدن به 
فعالیت های رسانه های اجتماعی خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید، پست های 

رسانه های اجتماعی شما باید به موقع در صفحات اجتماعی قرار گیرند.
16. تهیه محتوای آموزشی

اگر تصور می کنید که ش��ما به راحتی می توانید فقط با ارس��ال مرتب و ادامه دار 
محتواهایی از محصوالت یا خدمات خود در رس��انه های اجتماعی در این کار وارد 

شوید، اشتباه می کنید.
محتوای ش��ما باید آموزشی باش��د و ارزش ایجاد کند. وقتی در حال ایجاد یک 
کمپین در رسانه ای اجتماعی هستید، از خود بپرسید که چه ارزشی برای مخاطبان 
خود خواهد آورد. به این ترتیب ایده های محتوای تبلیغاتی که می توانند فراگیر شوند 

را به شما نشان می دهد.
17. محتوا با عملکرد مطلوب را مجددا مطرح کنید

هر وقت یک کمپین در رسانه های اجتماعی برگزار می کنید، الزم نیست چرخ را 
دوباره اختراع کنید )نیازی به ابداع چیز جدید نیست(. می توانید از مطالب قدیمی ای 

استفاده کنید که در گذشته عملکرد خوبی داشته است.
آیا پادکس��تی دارید که میزان دانلود باالیی داشته باشد؟ یا وبالگی که بیشترین 
بازدید را داشته باشد؟ می توانید آن محتوا را برای رسانه های اجتماعی مجدداً تغییر 
دهید. برای بخش Stories یا IGTV فیلم بسازید و آن را در یک کپشن به  صورت 
خالص��ه توضیح دهید. محتوای قدیمی موفق راهی عالی برای تقویت فعالیت های 

رسانه های اجتماعی شما است.
18. محتوای تبلیغی دیگران

رسانه های اجتماعی شما نیازی نیست فقط مطالبی مربوط به شما را شامل شود. 
در حقیقت، به اشتراک گذاشتن مطالب دیگران، راهی عالی برای انسانی سازی برند 

شما و ایجاد ارزش برای مخاطبان شما است.
اگر کمپین رسانه های اجتماعی شما به ایده های بیشتری برای ارسال نیاز دارد، 
محت��وای تبلیغی از افراد دیگری که تبلیغ ش��ما را تکمیل می کنند را نیز در نظر 

بگیرید.
اگر نمی خواهید که پروفایل رسانه های اجتماعی شما بیش از حد تبلیغی به نظر 

برسد پست های شما باید متنوع باشند.
19. درترندهای مردمی شرکت کنید

همیشه مهم است که به یاد داشته باشید که دنیا درحالی که در جلسه بازاریابی 
خود هس��تید، در حال چرخش است و ایده های کمپین در رسانه های اجتماعی را 
دنبال کنید. ترندها، مانند هشتگ های محبوب را در نظر بگیرید و در آنها مشارکت 
کنید. به عنوان مثال، # throwbackthursday هنوز داغ اس��ت. اگر پست های 
ش��ما نیاز به کمی الهام بخشی دارد، به دنبال هشتگ ها و ترندهای محبوب باشید. 
مشتریان دوست دارند ببینند برندهایی که دنبال می کنند همچنان زنده و در جریان 

هستند.
20. بسترهای جدیدی را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید

اگر یک بس��تر جدید در رسانه های اجتماعی به وجود آمده است، از همان ابتدا 
دنبال کنید و کمپین های رسانه های اجتماعی را بر روی آن اجرا کنید.

این کمپین ها به احتمال زیاد توس��ط مخاطبان شما دیده می شوند زیرا سایت ها 
هنوز الگوریتم های پیچیده ای ایجاد نکرده اند.

به عالوه، همیش��ه باید به دنبال مکان های جدیدی باش��ید تا با مخاطبان خود 
درگیر شوید و اطالعات بیشتری در مورد آنها کسب کنید.

21. مسابقات )برای این کپشن بگذار( را طرح ریزی کنید
یک مسابقه سرگرم کننده و بی نظیر، مسابقه )برای این کپشن بگذار( به ویژه برای 
مواقعی که شما یک عکس بسیار جذاب دارید، اما نوشتن یک عنوان مناسب برای 
آن دشوار است، بسیار مفید است. این مسابقات خالقیت را تشویق می کنند و روشی 

جالب برای تعامل با مخاطبان شما هستند.
هنگامی  که شما در حال برنامه ریزی یک کمپین در رسانه های اجتماعی هستید، 
مس��ابقه )برای این کپشن بگذار( را برای تشویق مخاطبان خود به تعامل بیشتر را 

نیز در نظر بگیرید.
22. ژئوفیلترهایی را در اسنپ چت طراحی کنید

ژئوفیلتره��ا در اس��نپ چت یک روش عالی برای افزایش آگاه��ی از برند و ایجاد 
خاطراتی با مخاطبان شماس��ت. اگر مشتریان شما در یک رویداد عکس بگیرند، از
Geofilter  قدردانی می کنند. با ارس��ال عکس از خود با این فیلتر، مشتریان شما 

یک تبلیغ رایگان و متحرک هستند.
باز هم، بهترین راه برای تبلیغ برند ش��ما، فعالیت از طریق مشتریان فعلی شما 

است. ژئوفیلترها به شما کمک می کند دقیقاً همین کار را انجام دهید.
23. برای اقدامات خود در مخاطبان تان ایجاد وابستگی کنید

وقتی می خواهی��د محصولی، خدماتی یا روی��دادی را راه اندازی کنید، باید یک 
کمپین در رسانه های اجتماعی ایجاد کنید تا آنها را معتاد به فعالیت خود کنید!

پیش نمای��ش محصوالت یا مس��ابقات خود برای تش��خیص اینکه این محصول 
چیست، باعث ایجاد هیجان در بین مشتریان می شود.

به عنوان مثال، در انتظار رویت س��ایه چش��م برند کایلی جنر در تابس��تان، وی 
در اینس��تاگرام خود س��وآچ، فیلم و عکس هایی را از محصول جدید برند خود در 
حال آرایش کردن منتش��ر کرد. این اتفاق باعث ایجاد اش��تیاق برای خرید در بین 
مش��تریان محصوالت برند او شد و او توانس��ت حجم زیادی از این محصول را فوراً 

به فروش برساند.
24. با کمپین های انسانی همراه شوید

در پایان روز، مخاطبان ش��ما با افراد ارتباط دارند و نه شرکت ها. همیشه باید در 
کمپین های رس��انه های اجتماعی خود س��عی کنید برند تجاری خود را با انسان ها 
هم��راه کنی��د. برای انجام این کار، یک عامل انس��ان دوس��تانه ب��ودن را در کلیه 

کمپین های خود وارد کنید.
25. بخش های سرگرم کننده را توسعه دهید

ش��ما می دانید که جیم��ز کوردن چه ج��ور بخش های س��رگرم کننده ای را در 
نمایش خود در نمایش لیت شو )Late Show(، مانند کارپول کارائوکه دارد؟ این 
بخش های س��رگرم کننده و کوچک، عناصر مهمی برای نمایش او به عنوان عامل 

سرگرم  کننده در تماشای آن است.
وقتی در حال ایجاد یک کمپین در رس��انه های اجتماعی هس��تید، فعالیت های 
جیمز کوردن را دنبال کنید و بخش های سرگرم کننده را درست مثل آنچه ممکن 
است برای یک برنامه تلویزیونی ایجاد کنید را بسازید. از این گذشته، اکثر رسانه های 
 Facebook اجتماع��ی دارای بخ��ش بارگذاری محتوای ویدئویی طوالن��ی مانند

Watch یاIGTv  هستند.
این نوع محتوا می تواند باعث افزایش میزان رد و بدل اطالعات و نظرات و تعامل 

برای فعالیت های رسانه های اجتماعی شما شود.
فعالیت های رسانه های اجتماعی برین استورمینگ )brainstorming( همیشه 

آسان نیست. با این حال، برای شروع می توانید از این لیست استفاده کنید.
hubspot/ucan :منبع

اقدام جدید گوگل برای مبارزه با نژادپرستی 

گوگل در راستای حمایت از جنبش های ضدنژادپرستی علیه سیاه پوست ها 
واژه Blacklist )لیست سیاه( را با  Blocklist )لیست مسدودشده( جایگزین 
خواهد کرد. درواقع در چند روز اخیر به خاطر کشته شدن فردی به نام جرج 
فلوید به دست خشونت پلیس، در اکثر ایالت های آمریکا جنبش هایی صورت 
گرفته است. درواقع مسئله نژادپرستی در آمریکا یک موضوع قدیمی محسوب 
ش��ده و به عقیده بس��یاری اکنون زمان ریش��ه کن کردن کامل آن محسوب 
می شود. به همین خاطر گوگل نیز تالش می کند تا با اقداماتی، خود را همسو 
با این جریان ها نشان دهد. درواقع اگرچه در حال حاضر کاربران با دو فهرست 
س��یاه و سفید مواجه هستند، با این حال قرار است تا این لغات برای همیشه 
کنار گذاشته شده و به جای آن از فهرست مسدودشده و مجاز استفاده شود. 
گوگل در بخش توضیحات خود نس��بت به دلیل این اقدام ذکر کرده است که 
قرار دادن واژه س��یاه برای این فهرست، باعث ایجاد یک تصور منفی در ذهن 
افراد خواهد شد. به همین خاطر خود این مسئله می تواند مصداق نژادپرستی 
باشد. با این حال برای این امر که تغییر فوق مشکلی را در عملکرد برترین موتور 
جست وجوی دنیا به وجود نیاورد، نیاز است تا این اقدام با دقت باال انجام شود. 
به همین خاطر هنوز زمان دقیقی برای اجرای این طرح اعالم نشده است. حال 

باید دید که واکنش افراد به این اصالح اخالقی چه خواهد بود. 
9to5google.com :منبع

رنِگ ضدکرونا
یک س��ازنده رنگ در س��نگاپور به ن��ام »رنگ نیپ��ون« از رنگ 
جدیدی موس��وم به »VirusGuard+« رونمایی کرده است که با 
خواص ضد میکروبی خود ظاهرا می تواند ویروس کرونای موجود بر 

روی دیوارها را بکشد و از بین ببرد.
این شرکت، وابس��ته به شرکت »رنگ نیپون« ژاپن، ادعا می کند 
که این رنگ با اس��تفاده از فناوری یون مس س��اخته شده است و 
می توان��د از طریق »از بی��ن بردن اتصال و قطع ارتباط« س��اختار 

ویروس ها و باکتری ها را در هم شکند.
رن��گ نیپون در بیانیه ای گفت که یون های مس در محفظه  هایی 
قرار داده می ش��وند و می توانند در راس��تای ناب��ودی الیه پروتئین 
کپسید و متالش��ی کردن مواد ژنتیکی موجود در ویروس ها به کار 
آین��د. در ادامه می��زان تکثیر ویروس به ش��کلی تاثیرگذار کاهش 

خواهد یافت.
به هر ح��ال، در صورت وجود هرگونه خدش��ه یا خراش بر روی 

دیوار رنگ شده، این فرمول کار نخواهد کرد.
براس��اس اخبار دریافتی، این ش��رکت آزمایش��ی را توس��ط یک 
آزمایش��گاه ثال��ث انج��ام داد. نتیج��ه آزمای��ش حاک��ی از امکان 
خنثی س��ازی فعالی��ت گونه خاص��ی از ویروس کرونای انس��انی به 
ن��ام 229E اس��ت که اغل��ب اوقات ارتباط��ی تنگاتن��گ با عالئم 

سرماخوردگی و عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی دارد.

فاصله با تاج های بزرگ برگرکینگ
برگرکینگ ب��ه منظور تروی��ج فاصله گ��ذاری اجتماعی تاج های 

مقوایی بسیار بزرگ را به همگان معرفی کرده است.
این رس��توران فس��ت فود زنجیره ای به خاطر تاج ه��ای مقوایی 
رایگان خود معروف اس��ت اما تاج های جدید آن با چند متر عرض، 

جلوی نزدیک شدن بیش از حد مشتریان به یکدیگر را می گیرد.
تصاویری از تاج های جدید که هم اکنون فقط در شعبه های آلمان 
در اختیار افراد قرار می گیرند، در رسانه  های اجتماعی با دیگران به 

اشتراک گذاشته شدند.
هدف از انجام این کار تاکید مجدد بر روی قوانین و استانداردهای 
س��المت و بهداش��ت باال بود که ش��عب برگرکینگ آنه��ا را رعایت 
می کنند. اس��تفاده از این تاج ه��ای بزرگ با ش��عار خودتان قانون 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنید، راهی جالب و سرگرم کننده 
برای یادآوری این نکته به مهمانان برگرکینگ به ش��مار می  رود که 
حین لذت بردن از غذا در رستوران، از دیگران به اندازه کافی فاصله 
بگیری��د. مثل بقیه غذاخوری ها، ب��ا توجه به محدودیت های مربوط 
ب��ه قرنطینه در نقاط مختلف جه��ان، برگرکینگ درهای خود را با 

درجات مختلف به روی مردم می گشاید.
در انگلس��تان، اوای��ل م��اه جاری می��الدی، برگرکین��گ خبر از 
بازگش��ایی 70 شعبه برای تحویل غذا و ارائه سفارش داخل خودرو 

داد.
ب��ه هر ح��ال، فقط چن��د روز پس از بازگش��ایی یک ش��عبه در 
اس��کاتلند، این رس��توران فس��ت فود زنجیره ای مجبور شد آن را 
ببندد. دلیل این اقدام تش��کیل صف ه��ای طوالنی از اتومبیل برای 
اس��تفاده از خدمات ارائه س��فارش داخل خودرو جلوی رستوران و 
ایجاد ترافیکی س��نگین بود. رستوران های دیگری نیز بودند که در 
راستای تشویق افراد به حفظ فاصله اجتماعی دست به معرفی یک 

سری معیارهای نوآورانه در این رابطه زدند.
»ای��زو ش��ابوتن زو« در ش��هر »ش��یزوکا« ژاپن کافه خ��ود را با 
عروس��ک هایی ش��بیه به »capybara« پ��ر کرد. ای��ن حیوانات 

عظیم الجثه بومی آمریکای جنوبی هستند.
قرار دادن این اسباب بازی های زیبا و جذاب پشت میزهای کافه، 
بدین معنا اس��ت که مش��تریان باید دور از یکدیگر بنش��ینند و در 

نتیجه فاصله دو متری را از یکدیگر حفظ کنند.
در آن گوش��ه دنیا، هت��ل »Little Washington« در ایالت 
ویریجینیا تصمیم گرفته است تا با نشاندن مانکن های خوش لباس 
دور میزه��ا و پی��روی از قوانی��ن مربوط به این ایال��ت، فقط امکان 

استفاده از 50درصد از ظرفیت رستوران را به وجود بیاورد.
در آمستردام، رس��توران »Mediamatic Eten« با راه اندازی 
گلخانه ه��ای کوچک بدون نق��ض قوانین مربوط ب��ه فاصلهگذاری 

اجتماعی سعی در عرضه غذا به روشی بهداشتی دارد.
در این رستوران گارسون ها از الوارهای چوبی برای سرویس دهی 

به مهمانان از راه دور استفاده می کنند.
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بازاریاب��ی و تعام��ل نزدی��ک با مخاطب هدف در تمام کس��ب و کاره��ا دارای اهمیت 
فزاینده ای اس��ت. برخ��ی از برندها برای تعامل مداوم با مخاط��ب هدف به دنبال فعالیت 
در ش��بکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و اینستاگرام هستند. مزیت اصلی این پلتفرم ها 
امکان تعامل نزدیک با مخاطب هدف اس��ت. ش��هرت باالی آنها در کن��ار تعداد کاربران 
پرش��مار مزیت های باالی��ی برای برندها در ح��وزه بازاریابی و تعامل با مش��تریان فراهم 
می آورد. امروزه بس��یاری از برندها به بازاریابی از طریق بارگذاری ویدئوهای آنالین عادت 
کرده اند. اگر در زمینه کسب و کارتان با فناوری های دیجیتال رابطه مناسب داشته باشید، 
به احتمال زیاد نام لینکدین را ش��نیده اید. این پلتفرم به طور انحصاری برای کارآفرینان 
طراحی ش��ده است. هدف اصلی آن ساده سازی فرآیند تعامل میان کارآفرینان و مخاطب 
هدف ش��ان است. امروه اغلب برندها برای اس��تخدام نیروی کار موردنیازشان از لینکدین 

استفاده می کنند. 
اگرچه فیس بوک و اینس��تاگرام در زمینه ارائه خدم��ات بارگذاری ویدئوهای آنالین از 
سال 2016 مشغول به فعالیت هستند، اما لینکدین بسیار دیر به فکر این فرآیند افتاد. بر 
این اساس آنها اخیرا از امکان بارگذاری ویدئوی آنالین در پلتفرم شان رونمایی کرده اند. 
نخس��تین بار در فوری��ه 2019 امکان بارگذاری ویدئوی زن��ده برای کاربران خصوصی 
فعال ش��د. براس��اس اخبار رس��می از تیم مدیریت لینکدین به زودی سرویس مورد نظر 
برای صفحات تجاری و مرتبط با برندها نیز راه اندازی خواهد شد. بدون تردید استفاده از 
امکانات بارگذاری ویدئوی زنده در لینکدین برای بسیاری از کسب و کارها جذابیت دارد. 
رونمایی از محصوالت تازه و گفت وگوی نزدیک با مخاطب هدف از جمله مهم ترین اهداف 
مورد بحث اس��ت. نکته مهم در این میان امکان اس��تفاد از بخش ویدئوی زنده لینکدین 
برای تعامل با مخاطب هدف اس��ت. بر این اس��اس تمام کاربردهای لینکدین معطوف به 
بازاریابی نیست. ما در ادامه به بررسی تجربه شش برند موفق در زمینه تعامل با مخاطب 
هدف از طریق لینکدین خواهیم پرداخت. بدون تردید تمام این برندها در تجربه ش��ان در 

تالش برای استفاده بهینه از سرویس ویدئوی آنالین بوده اند.
1. تجربه برند ویمئو برای رونمایی از ویدئوها

وقتی برند ویمئو در لینکدین به س��رویس بارگذاری ویدئوهای زنده دسترس��ی یافت، 
طرح تعاملی بس��یار جذابی برای جلب نظر مخاطب هدف در پیش گرفت. آنها در تالش 
برای نمایش پش��ت صحنه کسب و کارش��ان به مخاطب هدف و همچنین جلب نظر آنها 
برای کمک به بازنشر هرچه بیشتر محتوای بازاریابی شان برآمدند. این نکته دارای اهمیت 
بسیار زیادی از نقطه نظر بازاریابی است. بسیاری از برندها در دنیای امروز به دنبال تعامل 
نزدیک با مخاطب هدف هستند، اما تعداد بسیار اندکی از آنها در عمل توانایی تاثیرگذاری 

قابل مالحظه بر روی مخاطب هدف را پیدا می کنند.
برن��د ویمئو به عنوان یک��ی از پلتفرم های پخش ویدئوی آنالی��ن در اینترنت، یکی از 
رقیب های یوتیوب در س��طحی محدود، عالقه مند به برگزاری جلس��ات بحث و گفت وگو 
اس��ت. آنها در بخ��ش ویدئوی زن��ده لینکدین اقدام ب��ه برگزاری جلس��اتی با محوریت 
موضوع��ات مختلف مانند هنر، فناوری، سیاس��ت و حتی بازاریابی کرده اند. به این ترتیب 

آنها توانایی تاثیرگذاری به مراتب بیشتری بر روی مخاطب هدف پیدا کرده اند. 
تجربه ویمئو در زمینه استفاده از لینکدین برای جلب نظر مخاطب هدف جذابیت های 
بس��یار زی��ادی دارد. امروزه اغلب برندها در فرآیند بازاریاب��ی و تعامل با مخاطب هدف از 
مجموعه ای کلیش��ه ای از مفاهیم و الگوها پیروی می کنند. اگر شما نیز به دنبال موفقیت 
در زمین��ه بازاریاب��ی و تعامل با مخاطب هدف هس��تید، باید به لینکدی��ن به عنوان یک 
پلتفرم تخصصی نگاه کنید. مزیت فعالیت در لینکدین امکان دس��تیابی به مخاطب هدف 
عالقه مند به کسب و کارمان است. بنابراین ماهیت کمپین های جاری در لینکدین متفاوت 
از س��ایر الگوهاست. یکی از اشتباهات برندها در زمینه بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف 
در لینکدین تالش برای بازنش��ر صرف محتوای بازاریابی شان در اینستاگرام یا فیس بوک 
است. این استراتژی اغلب با شکست مواجه می شود بنابراین ما باید به دنبال راهکارهایی 

متفاوت برای تاثیرگذاری بر مخاطب هدف باشیم. 
2. دانشگاه MIT و برگزاری مراسم های آنالین

مراس��م های بزرگداش��ت برای بس��یاری از برنده��ا اهمیت باالیی دارد. دانش��گاه ها به 
عنوان یکی از موسس��ه های آموزش عالی در کشورهای مختلف وظیفه مهمی برای تعامل 
ب��ا دانش��جوها برعهده دارند. آنها اغلب مراس��م های متنوع و جذابی برای دانش��جویان و 
س��ایر عالقه مندان به رش��ته های مختلف برگزار می کنند. نکته مهم در این میان استفاده 
بازاریابی و تعامل محور دانش��گاه MIT از فضای لینکدین اس��ت. آنها به صورت حرفه ای 
از لینکدین برای بازاریابی مراسم های ش��ان به صورت آنالین استفاده می کنند. درست به 

همین خاطر اغلب مراسم های این دانشگاه شاهد حضور جمعیت فراوانی است. 
نکت��ه جالب دیگ��ر در مورد فعالیت دانش��گاه MIT در لینکدین مرب��وط به تعامل با 
مخاطب هدف در قالب نمایش ویدئوهای زنده است. این نکته جذابیت بسیار زیادی برای 

دانشجوها دارد. بر این اساس شرکت کنندگان امکان پرسش و پاسخ مستقیم با استادهای 
برجسته رشته های مختلف یا کارآفرینان بزرگ را خواهند داشت. 

یکی از نقاط اوج فعالیت دانش��گاه MIT در لینکدین مربوط به س��ال 2019 اس��ت. 
در این س��ال مدیران دانشگاه مراسم گرامیداش��ت فارغ التحصیلی دانشجویان در مقاطع 
مختلف را به صورت ویدئوی زنده در لینکدین نمایش دادند. این نکته برای حضور هرچند 
از راه دور برخی از دانش��جوها در مراسم ترتیب داده شد. همچنین مسئولین دانشگاه در 

تالش برای نمایش ارتباط نزدیک شان با دانشجوها بودند. 
3. توصیه های گروه مشاوره ای بوستون

گ��روه مش��اوره ای بوس��تون در زمینه ارائ��ه توصیه ه��ا و راهنمایی ه��ای بازاریابی به 
ش��رکت های مختلف فعالیت دارد. هم��کاری با برخی از برندهای ب��زرگ در بازار ایاالت 
متحده بر اعتبار این برند افزوده است، با این حال مدیران ارشد این گروه در تالش برای 
توس��عه کسب و کارشان به س��راغ لینکدین رفته اند. این استراتژی در راستای جلب نظر 

شمار هرچه بیشتری از برندها به فعالیت مشاوره ای گروه صورت گرفت. 
همانط��ور ک��ه پیش از این نیز اش��اره ش��د، لینکدی��ن فضایی حرفه ای ب��رای حضور 
کارآفرینان و برندهای معتبر اس��ت. همین امر فعالی��ت برندهای دارای ماهیت B2B در 
آن را توجیه می کند. هدف اصلی گروه مش��اوره ای بوس��تون یافتن مش��تریان تازه برای 
خدماتش اس��ت. همچنین این نکته در بعدی وسیع تر در مورد همکاری های راهبردی با 

دیگر گروه های مشاوره ای نیز صحت دارد. 
گروه مش��اوره ای بوستون با همکاری برخی دیگر از آژانس های بازاریابی در تالش برای 
مدیریت و اجرای برخی از س��مینارهای مهم به صورت آنالین اس��ت. آنها در طول س��ال 
کنفرانس های بس��یار مهم و متنوعی در حوزه های مرتبط با س��لیقه برندهای هدف ش��ان 
طراحی و اجرا می کنند. ش��اید همین نکته آنه��ا را در میان خیل عظیم رقبا همچنان به 

عنوان گروه مشاوره ای درجه یک نگه داشته است. 
امروزه بسیاری از برندها برای یافتن استعدادهای تازه نیز از لینکدین استفاده می کنند. 
این نکته در مورد فعالیت گروه مشاوره ای بوستون به خوبی قابل مشاهده است. آنها برای 
به روز رس��انی تیم های کاری شان به طور مداوم در تعامل با کارآفرینان فعال در لینکدین 

هستند. همین امر امکان جذب نیروی کار ماهر و باکیفیت را فراهم ساخته است. 
4. همکاری Hootsuite در زمینه بازاریابی با برندسازی

امروزه بازاریابی و برندس��ازی به تنهایی برای اغلب ش��رکت ها دشوار است. همین امر 
اغلب کس��ب و کارها را ترغیب به همکاری با یکدیگر می کند. موسس��ه Hootsuite از 
مدت ها قبل در زمینه ارائه خدمات بازاریابی و برندسازی فعالیت داشته است. آنها در یکی 
از اقدامات تعاملی جذاب ش��ان برای جلب نظر مخاطب هدف با س��رویس گوگل بیزینس 
همکاری کردند. این همکاری معطوف به بررس��ی شیوه های استفاده هرچه بهتر از گوگل 

برای اهداف تبلیغاتی و کسب و کار بود. 
ب��دون تردید امروزه گوگل کاربردهای بس��یار زی��ادی در زمینه بازاریاب��ی و تعامل با 
مخاط��ب ه��دف برای برندها دارد. همی��ن نکته یادگیری نکات ت��ازه و متفاوت در حوزه 
بازاریابی را ضروری می س��ازد. اشتباه برخی از برندها تالش برای نادیده انگاری نکات مهم 
در این زمینه اس��ت بنابراین آنها بدون ایده ای مناسب و جذاب برای استفاده از گوگل به 

سراغ طراحی کمپین های بازاریابی می روند. 
ویدئوهای Hootsuite در زمینه اس��تفاده از گوگل با حضور کارشناس های این غول 
دنی��ای آنالین صورت گرف��ت. پلتفرم اصلی برای نمایش ویدئوها نی��ز لینکدین بود. آنها 
ویدئوهای آموزش��ی را عالوه بر سایت رسمی شان به صورت زنده در لینکدین نیز منتشر 
می س��اختند. ش��اید بارگذاری چنین ویدئوهایی در فضای اینستاگرام و فیس بوک بسیار 
جذاب ت��ر ب��ه نظر برس��د. نکته مهم در این می��ان توجه به ماهی��ت تخصصی ویدئوهای 
بارگذاری ش��ده موسس��ه Hootsuite اس��ت. همین امر انتخاب لینکدی��ن را منطقی 

می سازد. 
ام��روزه م��ا باید در قبال انتخاب هر پلتفرمی ب��رای بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف 
دالیل محکم در دس��ت داش��ته باش��یم. در غیر این صورت هر برندی به سوی حضور در 
تمام ش��بکه های اجتماعی گرایش پیدا خواهد کرد. ای��ن نکته در عین جذابیت همراه با 
هزینه های بازاریابی بس��یار زیادی خواهد بود، بنابراین ما باید پیش از انتخاب یک پلتفرم 

مشخص برای بازاریابی دست به انتخاب براساس نیازهای جاری مان بزنیم. 
Thrive Global 5. همکاری آریانا هافینگتن و موسسه

موسس��ه Thrive Global در زمین��ه ارائ��ه راهکارهای علمی - تخیل��ی مبتنی بر 
داده ه��ای معتب��ر به افراد برای حل مش��کالت روحی و جسمی ش��ان فعالیت دارد. بدون 
تردید وقتی ما با مردم به عنوان مخاطب هدف مان در تعامل هس��تیم، باید توجه ویژه ای 
به نیازهای ش��ان کنیم. هر برندی براس��اس ماهیت کس��ب و کارش امکان رفع برخی از 
مش��کالت مش��تریان را دارد. موسس��ه Thrive Global در لینکدین به دنبال تعامل با 
دو گروه متفاوت از مخاطب هاس��ت. آنها در ابتدا هدف گذاری بر روی یافتن استعدادهای 
مناس��ب در حوزه کارش��ان دارند. این نکته به آنها فرصت مناسب برای پرهیز از رقابت بر 
س��ر نیروی کار با برندهای مختلف را می دهد. همچنین امکان فرآیند جلب نظر مخاطب 

هدف نیز به خوبی پیش خواهد رفت. 
نکته جالب در مورد موسس��ه Thrive Global فعالیت در اغلب شبکه های اجتماعی 
پرطرفدار اس��ت. هدف آنها از این استراتژی یافتن افراد دارای مشکالت روحی و جسمی 
در حوزه های مختلف است. بدون تردید افراد در حوزه ها و حرفه های گوناگونی با مشکالت 
 Thrive روحی و جس��می دس��ت و پنجه نرم می کنن��د. بنابراین حضور تی��م بازاریابی

Global در شبکه های اجتماعی مختلف امری طبیعی خواهد بود. 
برخ��ی از برندها در اعتراض به حضور در تمام ش��بکه های اجتماعی بیش��تر به دنبال 
برخ��ی از نمونه های خاص برای تمرکز و صرفه جویی در هزینه ها هس��تند. نکته مهم در 
این میان انتخاب پلتفرم های هدف برای بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف براساس دامنه 

فعالیت برندمان است. 
موسسه Thrive Global برای توسعه هرچه بهتر سطح تعامل با مخاطب هدف اقدام 
به برگزاری جلس��ات پرس��ش و پاس��خ با آریانا هافینگتن به عنوان موسس اصلی شرکت 
رفت. بدون تردید نام هافینگتن برای بسیاری از عالقه مندان به حوزه رسانه آشناست. وی 
یکی از کارآفرینان موفق در بازارهای جهانی محسوب می شود. همین نکته پادکست های 
موسس��ه Thrive Global را جذاب س��اخته اس��ت. این پادکس��ت ها به طور مداوم در 
سایت رس��می موسسه بارگذاری می شود. نکته جالب اینکه پیش از بارگذاری آنها امکان 
دسترس��ی به صورت آنالین به چنین فایل هایی وجود دارد. به عبارت دیگر، تیم بازاریابی 
موسس��ه Thrive Global جلسات پادکست را به صورت آنالین در بخش ویدئوی زنده 

لینکدین بارگذاری می کند. 
همانطور که بس��یاری از برندها می دانند، لینکدین فضایی مناسب برای توسعه کمپین 
بازاریابی محتوایی اس��ت. امروزه بس��یاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف در این 
فضا فعالیت دارند. نکته مهم در این میان تالش برای تولید محتوای شخصی س��ازی شده 
اس��ت. اکنون دیگر دوران بازاریابی و تبلیغات توده ای س��ر آمده اس��ت. ما در لینکدین با 
کاربران مختلف و دارای مهارت های گوناگون مواجه هس��تیم. بی تردید تالش برای جلب 
نظر تمام آنها در نهایت نتیجه ای جز شکس��ت نخواهد داش��ت بنابراین شما باید به دنبال 

تعیین مخاطب هدف و تالش برای جلب نظر وی به صورت منحصر به فرد باشید. 
اگ��ر از عالقه مندان به حوزه ارتباط از راه دور و فناوری های تازه در این حوزه باش��ید، 
به احتمال زیاد نام برند Gong را ش��نیده اید. این برند با نام کامل Gong.io در زمینه 
تولی��د و عرض��ه محصوالت ارتباط از راه دور و امنیتی فعالی��ت دارد. آنها برای جلب نظر 
دامن��ه هرچه وس��یع تری از مخاطب هدف اقدام به تولی��د و بارگذاری ویدئوهای مختلف 
با هدف افزایش س��طح آگاهی مخاطب هدف از عرصه ارتباط از راه دور و امنیت ش��بکه 
کرده اند. این پادکس��ت به صورت هفتگی در لینکدین منتش��ر می شود. نکته جالب اینکه 
پادکست موردنظر یکی از مشهورترین محتواهای بازاریابی و تبلیغاتی در لینکدین است. 
امروزه کاربران به دنبال محتوای جذاب و کاربردی هستند. موفقیت برندها برای تولید 
چنی��ن محتوایی سرنوشت ش��ان در مواجه��ه با رقبا و از همه مهم تر مش��تریان را تعیین 
خواهد کرد. یکی از نکات جالب اس��تراتژی برند Gong.io اس��تفاده از سایر شبکه های 
اجتماعی برای توسعه کمپین اش در لینکدین بود. در اینجا نیز دلیل انتخاب لینکدین به 
عنوان پلتفرم بازاریابی اصلی تالش برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر روی مخاطب هدف 
عالقه مند به موضوع فعالیت ش��رکت بود. این نکته در دنیای امروزه اهمیت بسیار زیادی 
دارد. هرچه توانایی ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خاص و عالقه مند به کسب 

و کارمان بیشتر باشد، کمپین های بازاریابی مان نتیجه بخشی بیشتری خواهد داشت.
6. استخدام کارمندان از سوی موسسه PWC سوئد

لینکدین یکی از پلتفرم های بس��یار مناسب برای استخدام کارمند از سوی برندهاست. 
همانطور که پیش از این نیز اش��اره شد، بس��یاری از کارآفرینان ماهر در فضای لینکدین 
حضور دارند بنابراین کار برای برندهای فعال در زمینه ارائه خدمات اس��تخدامی بس��یار 

راحت خواهد بود. 
یکی از موسس��ه های فعال در زمینه شغل یابی و س��ایر خدمات مربوط به کسب و کار 
برند PWC سوئد است. آنها عالوه بر شغل یابی در زمینه ارائه خدمات مورد نیاز بازاریابی 
و حس��ابداری ش��رکت ها نیز فعالیت دارند. لینکدین فضای کاری برای موسسه PWC و 
بس��یاری از شرکت های مشابه را ساده کرده اس��ت. بر این اساس آنها به دنبال جلب نظر 
مخاطب هدف ش��ان در لینکدین و معرفی آنها به عنوان کارآفرین به شرکت های مختلف 
هستند. بدون تردید عکس این روند نیز مورد توجه مدیران PWC قرار دارد. بدون شک 
 PWC بازاریابی در فضای لینکدین دشواری های خاص خود را دارد، با این حال موسسه
به خوبی از عهده این کار برآمده اس��ت. آنها رابطه هماهنگ��ی میان برندها و کارآفرینان 

جویای شغل ایجاد کرده اند. 
نکت��ه مهم در فعالیت برند PWC اس��تفاده از لینکدین به عنوان فضای ایجاد ارتباط 
میان برندها و کارآفرینان است. آنها از بخش بارگذاری ویدئوی آنالین برای ارائه توصیه ها 
و ن��کات کاربردی به برندها و کارآفرینان اس��تفاده می کنن��د و همین امر آنها را موفق به 

حضور مداوم در بازارهای جهانی کرده است. 
blog.hubspot.com :منبع

چالش بازاریابی در کسب و کارهای حقوقی

امروزه بسیاری از کارآفرینان در زمینه حقوق و تاسیس موسسه های مشاوره 
حقوقی فعالیت دارند. ش��اید در نگاه نخس��ت مدیریت موسس��ه های حقوقی 
ارتباطی با دنیای بازاریابی نداشته باشد. چنین موسسه هایی به هر روی دارای 
مش��تریان خاص خود اس��ت. نکته مهم در این میان تنوع خدمات حقوقی در 
سراس��ر دنیاست. امروزه کمتر کس��ب و کاری بدون همکاری با دست کم یک 
موسسه حقوقی اقدام به فعالیت می کند. کارآفرینان همیشه در معرض مواجهه 
با شکایت ها و پرونده های حقوقی مختلف هستند بنابراین استفاده از یک تیم 
حقوقی مناسب برای ساماندهی امور ضروری خواهد بود. هدف ما در این مقاله 
بررسی شیوه های بازاریابی مناسب برای موسسه های حقوقی در راستای بهبود 

کسب و کارشان است. 
ب��دون تردید صحبت پیرامون بازاریابی در کس��ب و کارهای حقوقی تازگی 
دارد. بس��یاری از کارآفرین��ان انتظار مواجهه با اقدام��ات بازاریابی و تبلیغاتی 
موسس��ه های حقوقی را ندارند. به همین خاطر فعالیت ما در این بخش تا حد 
امکان حوزه ای مشخص از بازاریابی را مدنظر قرار می دهد. الگوی مناسب از نظر 
ما برای بازاریابی در عرصه فعالیت های حقوقی »بازاریابی محتوایی« است. ما در 
ادامه به بررسی چند تکنیک مناسب برای بازاریابی محتوایی در کسب و کارهای 

حقوقی خواهیم پرداخت. 
1. ضرورت استفاده از گیف در پست ها

امروزه بیش��ترین میزان تعامل میان برندها و مخاطب هدف از دل ست های 
وبالگی است بنابراین موسسه حقوقی شما باید فعالیت قابل توجهی در این فضا 
داشته باشد. بسیاری از برندها در وضعیت عادی اقدام به بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی می کنند. بدون تردید این شیوه مزیت های خاص خود را دارد، اما از 
نقطه نظر ماهیت فعالیت کسب و کارهای حقوقی به اندازه کافی مناسب نیست. 
تولید محتوای جذاب و کاربردی برای مخاطب هدف در مورد مس��ئله های 
حقوق��ی نگاه هر کاربری را جلب خواهد کرد. این نکته اهمیت بس��یار زیادی 
برای برندها دارد. نکته مهم در این میان استفاده از محتوای بصری برای افزایش 
حداکثری جذابیت محتوای پست مان اس��ت. امروزه کاربران در فضای آنالین 
توجه بسیار بیشتری به محتوای بصری در مقایسه با سایر فرمت ها دارند. این 
نکته باید مدنظر برندها به هنگام طراحی محتوای بصری قرار گیرد. در غیر این 

صورت امکان جلب نظر مخاطب هدف در زمینه حقوقی فراهم نخواهد شد. 
یکی از مزیت های اصلی موسس��ه های فعال در زمینه مش��اوره های حقوقی 
جذابیت بحث های ش��ان برای مخاطب هدف است. هرچه توانایی یک موسسه 
برای اس��تفاده از موضوعات جنجالی و مورد عالقه کاربران بیشتر باشد، تعامل 

بهتری با مخاطب هدف خواهد داشت. 
ش��اید شما به عنوان یک موسس��ه حقوقی دارای توانایی الزم برای طراحی 
محتوای بصری نباش��ید. در این صورت باید به دنب��ال همکاری با آژانس های 
طراحی گرافیک یا حتی برخی از فارغ التحصیالن این رشته باشید. امروزه تولید 
گیف کار چندان دشواری نیست بنابراین نیاز به صرف هزینه باال برای همکاری 

با طراح های گرافیست نخواهد بود. 
2. افزودن ویدئوهای کامل به وبالگ

تولید محتوای بصری فقط شامل گیف نیست. استفاده از فرمت ویدئو برای 
تعامل بهتر با مخاطب هدف امری ضروری محسوب می شود. بسیاری از مسائل 
و پرونده های حقوقی برای بیان نیازمند نمایش محتوای جانبی است بنابراین 

استفاده از فرمت ویدئو کار را ساده تر خواهد کرد. 
توصیه ما در این بخش تالش برای استفاده از ایده ها یا پرسش های مخاطب 
هدف برای تولید ویدئو اس��ت. ما به این ترتیب پرس��ش ها و مسائل مهم برای 
مخاطب هدف را مورد توجه قرار خواهیم داد. این نکته در کمپین های بازاریابی 
دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. برخی از برنده��ا در زمینه ایده های اصلی 
کمپین شان به س��لیقه مخاطب هدف توجه چندانی ندارند. به این ترتیب در 
عمل محتوای شان فقط برای تیم مدیریتی شرکت دارای جذابیت خواهد بود. 

3. استفاده از تصاویر باکیفیت 
اس��تفاده از تصاویر برای بیان بهت��ر مطالب در قالب محتوای متنی اهمیت 
باالیی دارد. امروزه بس��یاری از برندها به دلیل عدم عالقه کاربران به محتوای 
متنی در زمینه وبالگ نویسی فعالیت ندارند. نکته مهم در اینجا شیوه و رویکرد 
ما نس��بت به وبالگ نویسی است. استفاده از محتوای بصری جذاب و باکیفیت 

همیشه توجه مخاطب هدف را جلب خواهد کرد. 
یکی از چالش های مهم در زمینه اس��تفاده از تصاویر باکیفیت در وبالگ ها 
مسئله سرعت بارگذاری صفحات است. بسیاری از برندها بدون توجه به سرعت 
بارگذاری صفحات اقدام به بارگذاری محتوای تصویری می کنند. نتیجه این امر 
سرعت بارگذاری بسیار پایین صفحات آنها خواهد بود. توصیه ما در این بخش 

تالش برای استفاده از کیفیت HD است. 
بدون تردید کیفیت های باالتری در زمینه عکاس��ی وجود دارد، با این حال 
استفاده از آنها سرعت بارگذاری صفحات را به شدت کاهش خواهد داد. استفاده 
از ابزارهای س��نجش س��رعت بارگذاری صفحات س��ایت ها نکته مهمی برای 
اطمینان از س��رعت باالی سایت است. ما به این ترتیب دیگر نگرانی بابت افت 

سرعت سایت مان نخواهیم داشت. 
4. ضرورت استفاده از کمک های دیگران

امروزه عرصه بازاریابی دارای پیچیدگی های بسیار زیادی است بنابراین اغلب 
برندها به تنهایی امکان فعالیت و کس��ب موفقیت در آن را ندارند. اس��تفاده از 
کمک دیگران برای کس��ب نتیجه بهتر اولویت اصلی هر کارآفرینی در چنین 
فضایی خواهد بود.  خوش��بختانه امروزه آژانس های بازاریابی خدمات بس��یار 
زی��ادی را ارائه می کنند. به ای��ن ترتیب نیازی برای نگرانی پیرامون مس��ئله 
مشکالت و چالش های بازاریابی نخواهد بود. یکی از خدمات اساسی در زمینه 
وبالگ نویسی و بازاریابی مربوط به طراحی قالب اصلی وبالگ است. این کار به 
دلیل فرآیند تخصصی از دامنه توانایی اغلب کارآفرینان خارج است بنابراین شما 
باید از یک موسسه دارای تجربه و مهارت برای طراحی قالب وبالگ تان استفاده 
کنید.  امروزه اغلب برندها در زمینه وبالگ نویسی از بخشی جزئی در سایت شان 
استفاده می کنند بنابراین نباید حوزه بازاریابی وبالگی را با به روز رسانی سایت 
اشتباه گرفت. شاید در نگاه نخست اغلب نکات مورد بررسی در این مقاله جزئی 
به نظر برس��د، اما همین نکات در تحلیل نهایی تاثیرگذاری به ش��دت زیادی 
بر روی وضعیت برندها خواهد داش��ت.  آخرین نکته مورد بحث در این مقاله 
مربوط به ایجاد فضایی صمیمانه با مخاطب هدف است. بسیاری از برندها فضای 
خش��ک و بی روحی برای برندشان ایجاد می کنند. این فضا تاثیرگذاری آنها بر 
روی مخاطب هدف را کاهش خواهد داد. هرچه توانایی ما برای تعامل نزدیک و 
صمیمی تر با مخاطب هدف بیشتر باشد، شانس بیشتری برای افزایش ترافیک 

وبالگ و بازدید بیشتر محتوای مان خواهیم داشت. 
کلمه: چالش بازاریابی در کسب و کارهای حقوقی

ش��رح: الگوی مناسب از نظر ما برای بازاریابی در عرصه فعالیت های حقوقی 
»بازاریابی محتوایی« است. ما در این مقاله به بررسی چند تکنیک مناسب برای 

بازاریابی محتوایی در کسب و کارهای حقوقی خواهیم پرداخت.

ایستگاهبازاریابی چگونه از سرویس ویدئوی زنده در لینکدین استفاده کنیم؟

بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف در لینکدین
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 آیا استارت آپ ها
از بحران کرونا نجات می یابند؟

93درصد از بنگاه های اقتص��ادی دنیا، هرگز تصور نمی کردند 
که با بحران عالم گیری مانند ویروس کرونا مواجه ش��وند و هیچ 

برنامه ای برای مقابله با آن نداشتند.
به گزارش ایرنا در یک ماه گذش��ته، شرکت »اوبر« 3700 نفر 
و ش��رکت »ایربی ان بی« 1900 نف��ر از کارکنان خود را به دلیل 
بحران اقتصادی ناش��ی از همه گیری کرونا، تعدیل کردند. آن ها 
غول های کس��ب وکارهای دیجیتالی جهان در صنعت حمل ونقل 
آنالی��ن و در صنعت گردش��گری به حس��اب می آیند. موج های 
گس��ترده تعدی��ل نیرو، تنها راهی بوده اس��ت ک��ه از طریق آن 
بنگاه ه��ای بزرگ دنیا کسب وکارش��ان را در این ش��رایط حفظ 
کردند. نه فقط اس��تارت آپ ها، که بزرگترین شرکت های صنعتی 
دنی��ا نیز از م��وج ویرانگر بزرگترین رک��ود اقتصادی قرن جهان 
بی دردسر عبور نکرده اند. حتی ش��رکت خودروسازی »رنو« نیز 

هفته گذشته 15هزار نفر از نیروی انسانی خود را تعدیل کرد.
»فرزین فردی��س«، نایب رئیس کمیس��یون اقتصاد نوآوری و 
تح��ول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، درباره یک مطالعه جهانی 
از ت��اب آوری بنگاه های اقتصادی در بحران های س��خت، به ایرنا 
می گوید: »اکس��نچر)Accenture( که یکی از بزرگترین مراکز 
مش��اوره  بنگاه ه��ای اقتصادی دنیاس��ت، در ابت��دای مه 2020 
آمارس��نجی در بی��ش از 100 کش��ور دنی��ا انج��ام داد. در این 
گزارش از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوس��ط پرس��یده شده 
که چقدر برنام��ه برای مواجهه با چنین بحرانی داش��ته اید؟ آیا 
اصال برنامه ای داشته اید؟ جالب این است که 71درصد بنگاه های 
بین المللی دنیا اعالم کردند که هیچ برنامه ای نداش��تند و هرگز 
فک��ر نمی کردند که بحرانی چنین عظیم بتواند رخ دهد که تمام 
زنجی��ره تامی��ن، تولید، توزیع، فروش و نیروی انس��انی را تحت 

تاثیر قرار دهد.«
فردی��س ادامه می دهد: »22درصد دیگر بنگاه ها هم می گویند 
که برنامه هایی برای ش��رایط مشابه داش��تیم، ولی برنامه های ما 
ابدا پاس��خگوی این حجم از ش��وک به عرض��ه و تقاضا نبود. در 
واق��ع می توان گفت که 93درص��د از بنگاه ه��ای اقتصادی دنیا 
نمی دانس��تند که چطور باید از پس چنین بحران جهان شمولی 

برآیند.
طبیعت��ا در ایران ه��م بنگاه های اقتصادی به خاطر س��اختار 
بس��یار نحیف و منابع کمی که در طول زمان انباش��ت کرده اند، 
حساسیت و آس��یب پذیری بیشتر از سطح متوس��ط دنیا دارند. 
این منابع صرفا مالی نیس��تند و ظرفیت های مدیریتی مهم ترین 

آنهاست.«
در چنین بحرانی که تمام جهان را در ش��وک عمیق فرو برده 
است، استارت آپ های ایرانی چه جایگاهی دارند؟ سازمان فناوری 
اطالعات، پیمایش��ی درباره تاثیر بحران کرونا بر استارت آپ های 
ایرانی انجام داده است. در این پیمایش 61درصد از کسب وکارها 
ادعا کرده اند در صورت تداوم ش��رایط موجود، کسب وکارشان در 
کمتر از س��ه ماه به طور کامل تعطیل خواهد ش��د. شش شرکت 
دیگر بین س��ه تا ش��ش ماه تاب می آورند و 30 شرکت نیز ادعا 
کرده ان��د که ب��ا منابع موجود تنه��ا تا پایان س��ال می توانند به 
فعالی��ت در کس��ب و کار خود ادامه دهن��د. همچنین 43درصد 
شرکت هایی که کمتر از سه ماه منابع برای ادامه کسب وکار خود 

دارند، در حوزه نرم افزار فعالیت دارند.
فردی��س، م��درس دانش��گاه در ح��وزه کارآفرین��ی می گوید: 
»بنگاه های ما در س��ال های گذشته به دلیل تحریم بسیار نحیف 
ش��دند و می توان گفت که هیچ ظرفی��ت مازادی برای آنها باقی 
نمانده اس��ت. طبیعتا اس��تارت آپ ها هم از این مقوله مس��تثنی 
نیستند. البته استارت آپ ها به نسبت بنگاه های بزرگ و متوسط 
ممکن است که از نظر منابع مالی و انسانی ضعیف تر باشند، ولی 
حداقل در یک جنبه قوی ترند و شاید این مهم ترین چیزی باشد 
ک��ه این روزها ب��ه آن نیاز داریم. این ت��وان یادگیری و انعطافی 

است که یک بنگاه اقتصادی باید داشته باشد.«
توان یادگیری، استارت آپ ها را نجات می دهد

او ب��ه توان یادگیری بنگاه ها تاکید می کند و می گوید: »جمله 
معروف��ی در دنیای مدیریت و بیول��وژی وجود دارد که می گوید 
این قوی ترین موجودات زنده نبودند که توانستند خودشان را از 
خطر انقراض نس��ل نجات دهند، این عظیم الجثه ترین موجودات 
نبودن��د که بتوانند با خطر یخبن��دان طوالنی مبارزه کنند. بلکه 
ای��ن انعطاف پذیرتری��ن و یادگیرنده ترین موج��ودات بودند که 
توانس��تند در شرایط سخت خودش��ان را جمع کنند، از دیگران 
یاد بگیرند و فهم درس��تی از ش��رایط داشته باشند و متناسب با 
آن تحلیل درس��ت و فهم جدید از ش��رایط جدید، تجهیز منابع 
انج��ام دهند و در حلق��ه بازخورد، خودش��ان را ارزیابی کنند و 

بهبود دهند.«
عض��و هیات نمایندگان اتاق ته��ران، اضافه می کند: »من فکر 
می کن��م که حداق��ل از این نظ��ر اس��تارت آپ های ایرانی جزو 
یادگیرنده ترین بنگاه های ایران هستند و برخالف اینکه در منابع 
مالی و منابع انس��انی، ظرفیت های م��ازاد ندارند، ولی حداقل از 
جنبه های یادگیری و انعطاف پذیری نسبت به خیلی از بنگاه های 
بزرگ و متوس��ط کش��ور ما، پتانسیل بس��یار باالتری دارند. آنها 
خیلی زودت��ر یاد می گیرند ک��ه رفتار مصرف کنن��ده در دوران 
ش��یوع کرونا بسیار بسیار متفاوت با پیش از آن است. زودتر یاد 
می گیرن��د که مصرف کننده کانال های ارتباطی و خرید و مصرف 
خودش را عوض می کند و دیگر روش های س��نتی برای رساندن 
کاال به مشتری جوابگوی همه نیازهای او نیست و درصد زیادی 
از مشتریان کانال های مصرف و ارتباطی شان را تغییر می دهند.«

فردی��س ادامه می ده��د: »آنها خیل��ی زودتر از دیگ��ران یاد 
می گیرن��د ک��ه چالش ه��ای ج��دی در زنجیره تامی��ن جهانی 
وجود خواهد داش��ت و این چالش ها تعمیق خواهد ش��د و نیاز 
ب��ه بازنگری در زنجی��ره تامین وجود دارد. آنه��ا خیلی زودتر از 
بنگاه های بزرگ یاد می گیرند که با روش های گذش��ته نمی توان 
یک بنگاه را اداره ک��رد و نحوه مدیریت کارکنان و هیات مدیره 
باید بازبینی جدی داش��ته باشد. من بسیار خوش بین هستم که 
استارت آپ های ایرانی به خاطر توان یادگیری و انعطاف شان جزو 
سرآمدها باش��ند و بتوانند خیلی زودتر خودشان را پیدا کنند و 

راه جدیدی پیدا کنند که از پس این چالش بزرگ برآیند.«

رهبری
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بحرانی مثل بیماری همه گیر ویروس کرونا که در حال حاضر با آن مواجه 
هستیم در واقع یک دوراهی برای رهبران محسوب می شود، ولی در چنین 
دوراهی تنها می توانید وارد یکی از راه ها ش��وید. مس��یری که شما انتخاب 
می کنید ممکن است سرنوشت سازمان تان را در سال های پیش رو تحت تاثیر 
قرار دهد. اینکه کدام مس��یر را برمی گزینید تا حد زیادی به استرس شما 
در آن لحظه بس��تگی دارد. تعطیلی واقعی اقتص��اد، زندگی کاری همه را 
مختل کرده است. رهبران با انتخاب های سختی مواجه هستند که ممکن 
است بر معیشت و زندگی صدها نفر تاثیر بگذارند. زمانی که اجازه می دهید 
اس��ترس بر شما غلبه کند، امکان واکنش منطقی را از دست می دهید. در 
این صورت این موقعیت است که برای شما تصمیم می گیرد و گزینه های 
شما را برای تصمیم گیری محدود می کند. در مقابل، کنترل استرس باعث 

می شود گزینه های بیشتری در اختیار داشته باشید.
خود را در شرایط اضطراری قرار ندهید

ش��رایط اضطراری، دید ما را محدود کرده و بخش تصمیم گیری ذهن 
را مخت��ل می س��ازند. در این ص��ورت به جای مش��ورت و تأمل ممکن 
اس��ت به صورت واکنش��ی عمل کنیم و عالوه بر اینکه انواع گزینه های 

موج��ود در پیش  روی خود را نادیده می گیریم، ممکن اس��ت به س��راغ 
کارهای اشتباه برویم و فقط چیزهایی را ببینیم که تاییدکننده  بدترین 
ترس های ما هستند. ش��رایط اضطراری باعث می شوند تصمیمات بدی 

اتخاذ کنیم.
کلیدهایی برای رهبری قاطعانه در بحران ها:

در زمان بحران باید س��ریع حرکت ک��رد. این را به عنوان یک توصیه 
مدیری��ت بحران در ذهن داش��ته باش��ید: »با س��رعت و دقت تصمیم 
بگیرید.« اجازه ندهید امید به داشتن یک برنامه  کامل، مانع اقدام شما 
بش��ود. به احتمال زیاد با اطالعات ناقص، انتخاب های ناقص و نادرستی 
خواهید داش��ت. پ��س به همین خاطر باید به س��رعت خود را با اوضاع 
تطبیق دهید. دس��تورالعمل شرایط بحران با دستورالعمل شرایط عادی 
فرق دارد و به طور مداوم و با تغییر ش��رایط باید بازطراحی شود. به هر 
حال همیش��ه سعی کنید مس��ئولیت نتایج تصمیم های خود را برعهده 

بگیرید و اشتباهات خود را بپذیرید.
در زمان بحران، اعتماد و ش��فافیت بسیار مهم تر از تکمیل کار است. 
در مواق��ع بحرانی، کارمن��دان چهار چیز از رهبری خ��ود انتظار دارند: 
اعتماد، دلسوزی، پایداری و امید. فقط یک رهبری قاطعانه می تواند این 
ویژگی ها را داش��ته باشد. س��ازمان ها با یک رهبری صحیح می توانند از 

بحران جان سالم به در ببرند.

اگر رهبران راه روش��نی را در پیش رو داش��ته باشند کارکنان به طور 
شگفت انگیزی در برابر بحران مقاومت می کنند. سازمان ها هم می توانند 
مقاوم��ت نمایند. با مقاومت می توانی��م از بحران عبور کرده و به جایگاه 
قبل��ی خود برگردیم و اگر قب��ل از بحران تمهیدات الزم را اندیش��یده 
باش��یم چه بسا می توانیم با نقاط  قوت تازه ای که قبال کشف شان نکرده 
بودیم از بحران عبور کرده و به مسیر خود با قدرت بیشتر ادامه دهیم.

اس��تقبال از بحران، فرصتی اس��ت برای کشف نقاط قوت جدیدی که 
موجب می ش��وند شرایط دشوار را بپذیریم و تالش کنیم بهترین نتیجه 
را از آن شرایط کسب کنیم. با استفاده از این نقاط قوت جدید می توانیم 
درک کنیم که تا وقتی آزمایش نشویم نمی توانیم از ظرفیت کامل خود 

)چه فردی و چه جمعی( استفاده کنیم.
رهب��ران الهام بخش به اس��تقبال این آزمایش ها می روند. انس��ان در 
مواجهه با عدم قطعیت و استرس��ی که در اطرافش وجود دارد احس��اس 
اضط��راب می کند، ولی با این حال رهبران بای��د با قاطعیت به گونه ای 
رفتار کنند که در شرایط اضطراری قرار نگیرند. وقتی سازمان تان چشم 
امید به شما دوخته تا به آنها سمت و سو و امید بدهید، شما باید تمام 
افرادت��ان را جم��ع کرده و به آنها کمک کنید ب��ه عنوان یک فرصت از 

بحران استقبال کنند تا نقاط قوت جدید را کشف کنند.
forbes/modirinfo  :منبع

در تم��ام تعامالت اجتماعی، از مصاحبه های ش��غلی و کنفرانس های 
کاری گرفت��ه تا مهمانی ها و قرار مالقات های ش��خصی، زبان بدن تاثیر 
58درص��دی در موفقی��ت اف��راد دارد. در ادام��ه با ما همراه باش��ید تا 
رایج ترین اش��تباهات زبان بدن را که می تواند به ش��ما آس��یب برساند، 

معرفی کنیم.
لم دادن و شل ایستادن

اگر با ش��انه های افتاده و پش��ت خمیده بایس��تید، ف��ردی ضعیف و 
بی اعتماد به نفس دیده خواهید شد. اگر روی صندلی بیفتید و خیلی به 
سمت عقب لم دهید، دیگران فکر می کنند شما خیلی بی خیال هستید 
و تمای��ل چندان��ی به کار کردن ندارید. الزم به ذکر اس��ت، جدیدترین 
تحقیقات علمی نشان می دهد بی حالی و وارفتگی در هنگام ایستادن یا 

نشستن نشانه  عزت نفس پایین و تضعیف روحیه فرد است.
بی توجهی به طرز قرار دادن پاها

اف��راد به طور ناخ��ودآگاه پاهای خود را در هنگام نشس��تن به طرق 
مختلف قرار می دهند، به همین خاطر کنترل آن بس��یار س��خت است. 
اگ��ر هیچ دقتی هم در این باره نداش��ته باش��ید، ط��رف مقابل از طرز 
نشستن تان به احساس ناامنی و نیت پنهانی شما پی می برد. البته طرز 
قرارگیری پاها هنگام نشستن می تواند برخی ویژگی های شخصیتی تان 

را هم فاش کند. برای مثال:
-    نزدیک کردن زانوها به هم و دور کردن قسمت پایینی پاها از هم 
طوری که س��ر انگش��تان دو پا رو به هم و پاشنه  پاها دور از هم باشند، 

نشان از احساس ناامنی و خیال پردازی شماست.
-    انداختن یک پا روی پای دیگر نش��ان دهنده  کوته فکری و حالت 

تدافعی است.
-    اف��رادی ک��ه زانوهای ش��ان را از هم دور و پاش��نه  دو پا را به هم 
نزدیک می کنند، شخصیت  شان به گونه ای متفاوت به نظر می رسد. زبان 
بدن آنها می گوید افرادی با قدرت تس��لط باال و بااهمیت هستند. البته 
این طرز نشس��تن نش��ان دهنده  غرور و خودبینی نیز است و معموال در 

جلسات رسمی نوعی بی ادبی تلقی می شود.
-    ق��رار دادن پاها به صورت موازی، فرد را خنثی نش��ان می دهد و 

معموالً او را شخصی آرام و گشاده می دانیم.

-    بانوانی که پاهای ش��ان را به هم می چس��بانند و به یک س��مت 
می اندازند، جذاب تر و خانمانه تر جلوه می کنند.
استفاده  زیاد از دست

حرکات دست بخش زیادی از شخصیت شما را فاش می کند. حرکت 
زی��اد دس��ت ها در هوا هنگام صحبت نش��ان از عدم اعتم��اد به نفس و 
غیرحرفه ای بودن ش��ما دارد. حرکات ناش��ی از استرس مانند شکستن 
قولنج انگش��تان دس��ت، ب��ازی با موه��ا، جویدن ناخن و لب نش��ان از 
اضطراب و ناامنی ش��ما دارد. البته نداش��تن هیچ حرکتی هم خوشایند 

نیست و ممکن است بی عالقگی تان را نشان دهد.
دست به سینه نشستن یا ایستادن

دست به سینه نشستن یا ایستادن حالتی تدافعی را نشان می دهد که 
ن��ه عالقه  چندانی دارید و نه تحت تأثیر قرار گرفته اید. اگر دس��ت های 
خود را در راس��تای بدن قرار دهید، به طرف مقابل نش��ان می  دهید به 
دنبال گفت و گو هس��تید. عالوه بر آن، قرار دادن دس��ت ها در پش��ت 
نش��انه  قدرت، اعتماد به نفس و برتری شماست. برخی مطالعات علمی 
نشان می دهد دست به سینه نشستن یا ایستادن در هنگام انجام وظایف 

سخت نشان دهنده  ثبات قدم بیشتر شماست.
شل دست دادن

در تعام��الت اجتماعی فش��ار دس��ت در هنگام دس��ت دادن از تأثیر 
بس��زایی برخوردار است. افرادی که شل دس��ت می دهند، ممکن است 
بی اعتماد به نفس و ضعیف دیده شوند. البته اگر خیلی هم محکم دست 
بدهید، پرخاش��گر و قدرت طلب به نظر برسید. اصطالح »ماهی خیس« 
بدترین نوع دست دادن را معرفی می کند که به آن دست دادن با دست 
س��رد و عرقی هم گفته می ش��ود. این نوع دس��ت دادن باعث می شود 

شخصی ضعیف و با طبیعتی سرد به نظر برسید.
برقراری نامناسب تماس چشمی

اگر در جلس��ات کاری از تماس چش��می و رو در رو بپرهیزید، فردی 
غیرحرف��ه ای ب��ه نظر خواهید رس��ید. این ن��وع رفت��ار در مهمانی ها و 
قرارهای شخصی نیز نشان دهنده  ریاکاری و احساس ناامنی است. البته 
کارول کین��زی گومان، متخصص زبان بدن، می گوید، تماس چش��می 
بیش از حد هم می تواند گستاخی، دشمنی و تهدید شما را نشان دهد.

تمرکز بیش از حد روی گوشی موبایل
بازی کردن با موها، دس��ت ها و در دس��ت گرفتن گوشی موبایل و دیگر 
وس��ایل الکترونیکی سبب می ش��ود در ارتباطات تان به طرف مقابل توجه 
کافی نکنید و حواس تان روی چیزهای دیگر جمع ش��ود. این رفتار شما را 
فردی ضعیف و بی تمرکز نشان می دهد. جدیدترین پژوهش ها حاکی از آن 
است َور رفتن به وسایل مختلف به شما کمک می کند اطالعات را بهتر به 
خاطر بسپارید. البته باز هم گفته می شود در زمان صحبت کردن با دیگران 
س��رگرم گوشی موبایل تان نش��وید، زیرا این رفتار به دور از ادب است و به 

طرف مقابل می فهماند عالقه ای به صحبت کردن با او ندارید.
بازی کردن با انگشتان دست

در ارتباط��ات خ��ود از حرکاتی چ��ون مالیدن کف دس��ت ها به هم 
چس��باندن نوک انگشتان دو دست به همدیگر و بازی کردن با انگشتان 
پرهی��ز کنید. این ح��رکات به طرف مقاب��ل القا می کند ک��ه به دنبال 
فریبکاری هس��تید یا می خواهید به جای قان��ع کردن او، افکارتان را به 

آنها تحمیل کنید.
لبخند نزدن

سر تکان دادن و لبخند زدن از نشانه های غیرکالمی است که به طرف 
مقابل نش��ان می دهد با دقت به حرف ه��ای او گوش می دهید. وقتی به 
طرف مقابل لبخند بزنید، احساس راحتی بیشتری خواهد داشت. گاهی 
افراد توجهی به طرز قرار گرفتن دس��ت ها و پاهای طرف مقابل ندارند، 
اما مطمئناً حالت چهره به خوبی مش��خص اس��ت و از چشم هیچ کس 

دور نمی ماند. با لبخند زدن خودتان هم حس بهتری خواهید داشت.
تقلیدکردن حرکات طرف مقابل

ش��اید حرکات آینه ای یا تقلید از حرکات طرف مقابل س��بب ش��ود 
زودتر به تفاهم و یکرنگی برسید. این تکنیک باعث ایجاد اعتماد بیشتر 
و عمیق ش��دن گفت و گوی تان می ش��ود. تحقیقات نشان می دهد این 
تکنیک برای مردان س��خت تر اس��ت، اما زنان خیلی بیشتر تحت تأثیر 
حرکات آینه ای طرف مقابل شان قرار می گیرند. جالب است بدانید، زنان 
به مردانی که طرز ایستادن یا نشستن و حرکات آنها را تقلید می کنند، 

عالقه  بیشتری دارند.
brightside/ucan :منبع

اشتباهات زبان بدن که باعث شکست در ارتباطات اجتماعی می شود

رهبری و هدایت سازمان هنگام وقوع بحران جهانی

مترجم: طاهره منیری شریف 
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س�اری – دهقان: آیی��ن افتتاحیه ممی��زی داخلی 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز برگزار شد.

به گ��زارش خبرنگار مازندران به نق��ل روابط عمومی 
منطقه 9 عملی��ات انتقال گاز، آیی��ن افتتاحیه ممیزی 
داخلی با حضور هیات رئیس��ه و تیم ممیزی در س��الن 

کنفرانس ستاد برگزار شد.
مقدم بیگلریان در این جلس��ه ب��ه تاخیر در برگزاری 
ممی��زی داخلی به دلیل ش��یوع ویروس کرونا اش��اره و 
اظهار نمود: ممیزی، کمک به کش��ف نقاطی از سیستم 
می کند که دچار مش��کل بوده و نیاز به توجه بیش��تری 
دارد و در واقع فرصتی را برای بهبود فرآیندهای ذیربط 
محیا می نماید. وی موضوع ممیزی خارجی را نسبت به 
گذشته مهم تر دانس��ت و تاکید کرد: اکنون در ممیزی 
خارجی اگر یکی از ده مناطق مردود شود گواهینامه کل 
شرکت تمدید نخواهد شد پس حیثیت سازمانی از نکات 
مهمی اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد. مدیر منطقه 
9 با بیان اینکه ما پذیرفتیم که بر اس��اس اصول و قواعد 

اس��تانداردی کار کنی��م، بیان کرد: لذا بایس��تی به این 
اص��ول پایبند بوده و ممیزی را فرصتی برای شناس��ایی 
نقاط قابل بهبود و نقاط ضعفی بدانیم که ممکن اس��ت 
درجری��ان انج��ام فعالیتها به آنها توجه الزم نش��ود و یا 
حتی می تواند فرصتی ب��رای اصالح روش های اجرایی 

باشد.

بیگلری��ان از معاونی��ن و روس��ای واحدهای س��تادی 
خواس��ت تا همراه با کارهای عملیاتی و ستادی، مستند 
س��ازی بر اس��اس فرآیندهای ابالغی را هم مورد توجه 
قرار دهند و به کارشناسان ممیزی نیز تاکید کرد ضمن 
پرهیز از بازرس��ی، نقاط قوت، نقاط بهبود و ضعف را به 
درستی شناسایی نمایند تا در صدد رفع آنها برآییم. وی 
یادآور ش��د: می توانیم در ممی��زی داخلی بیش از 90 
درصد مس��ائلی که طی ممیزی خارجی به عنوان نقاط 
ضعف اعالم می ش��ود را شناسایی و مشکالت را برطرف 
نموده تا در سیس��تم مدیریتی در زمان ممیزی خارجی 

از قوت بیشتری برخوردار باشیم.
مدیر منطقه 9 با تش��کر از برخی از هیات رئیس��ه که 
ب��ه عنوان کارش��ناس خبره و یا ممیز حض��ور یافتند از 
معاونی��ن و روس��ای واحدها خواس��ت با گ��روه ممیزی 
داخلی همکاری کامل نمایند. الزم به ذکر است، ممیزی 
داخل��ی به مدت دو روز در منطقه 9 عملیات انتقال گاز 

برگزار می شود.

ق�م - خبرن�گار فرصت امروز: نشس��ت هم اندیش��ی 
مع��اون فرهنگی آس��تان مقدس بانوی کرام��ت با رئیس و 
اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر قم با تاکید بر بهره مندی از 
ظرفیت ش��هرداری های سراسر کش��ور برای ترویج کرامت، 
افزایش برنامه های این دهه در شهرهای مختلف و همچنین 
همراهی ویژه مجموعه ها و س��ازمان های شهری قم برگزار 
ش��د. به گ��زارش پایگاه خبری آس��تان حض��رت معصومه 
س��الم اهلل علیها، حجت االسالم والمس��ملین مهدی احمدی 
مع��اون فرهنگی حرم مطهر بانوی کرامت طی نشس��تی با 
عبداهلل جاللی رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر قم و اعضای 
کمیس��یون فرهنگی این ش��ورا، پیرامون مباحث مرتبط با 
دهه کرامت به گفت وگو پرداخت. حس��ن مالکی نژاد رئیس 
کمیس��یون فرهنگی شورای ش��هر قم طی سخنانی ضمن 

تقدی��ر از اهتمام آس��تان مقدس بانوی کرامت نس��بت به 
برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی در س��طح قم و کشور 

عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با این آستان تعامالت خود را 
افزایش دهیم و از ظرفیت های موجود به بهترین شیوه برای 

خدمت به حضرت معصومه سالم اهلل علیها استفاده کنیم.
همراهی ویژه مجموعه ها و س��ازمان های مختلف شهری 
در دهه کرامت، بهره مندی از ظرفیت شهرداری های سراسر 
کشور برای ترویج دهه کرامت و افزایش برنامه های این دهه 
در ش��هرهای مختلف، منسجم س��ازی و هماهنگی برنامه ها 
و پرداخت��ن ب��ه دهه کرامت در موضوعات مصوب ش��ورای 
اس��المی ش��هر از موضوعات مطرح ش��ده در این نشس��ت 
بوده اس��ت. خاطرنشان می شود، مهدی کالنترزاده مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری و همچنین ابوالقاسم 
مقیمی مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم نیز 

در این نشست حضور داشتند.

تبری�ز – ماهان فالح: رئیس جمعی��ت هالل احمر در 
حکمی دکتر حمید حس��ین پ��ور را به عن��وان مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر اس��تان آذربایجان شرقی منصوب کرد. 
دکتر کریم همتی در حکم دکتر حمید حس��ین پور آورده 

است:
ب��رادر ارجمند جن��اب آقای دکتر حمید حس��ین پور در 
اجرای مفاد بند 4 قس��مت »د« ماده 10 قانون اساس��نامه 
جمعیت هالل احمر و براس��اس صورتجلسه شماره 99/ 21 
/ 11 / 478 م��ورخ 31/ 2 / 99 هیات مدیره جمعیت هالل 
احمر اس��تان آذربایجان شرقی و نظر به شایستگی، تعهد و 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان آذربایجان ش��رقی، س��وابق ارزش��مند جنابعالی، به موجب این ابالغ به عنوان 

منصوب می ش��وید. با عنایت به اصول مندرج در اساسنامه 
جمعیت هالل احمر مبنی بر تالش در جهت تس��کین آالم 
بش��ری، کمک به امر س��المت جامعه و دفاع از ارزش های 
انس��انی، از جنابعالی انتظ��ار دارم ضمن توج��ه به جایگاه 
اجتماعی و فرهنگی اس��تان با بهره گیری از پتانسیل های 
درون و برون س��ازمانی، تمام همت و توان علمی و اجرایی 
خویش را در راستای توسعه کیفی و کمی مجموعه و بهبود 
ارائ��ه خدم��ات تخصصی جمعیت در اس��تان ب��کار گیرید. 
بالندگ��ی و توفیق روزافزون ش��ما را در تحقق اهداف نظام 
مقدس جمهوری اس��المی ایران از خداوند یگانه و مهربان، 

مسئلت دارم.

ایالم – منصوری: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به 
اقدامات انجام شده در خصوص بهینه سازي مصرف انرژي و 
پروژه هاي کاهش آالیندگي اشاره کرد و گفت: کار مطالعات 
پروژه کاهش آالینده هاي گوگرد توس��ط پژوهشگاه صنعت 
نفت در حال انجام مي باش��د ک��ه با اجراي این پروژه ، این 
واح��د صنعتی به یکي از پاالیش��گاه هاي برتر  کش��ور در 
استاندارد سازي خروجي آالینده هاي هوا تبدیل مي شود.

به گزارش روابط عمومی،دکتر "روح اله نوریان" در دیدار 
با مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان بمناسبت هفته 
محیط زیست، افزود:  راه اندازي پتروشیمي ایالم و دریافت 
خوراک از پاالیش��گاه، موجب اس��تاندارد شدن مشعل این 
واح��د صنعتی خواهد ش��د و  انتقال محص��والت از طریق 
خط لوله به پتروش��یمي موجب کاهش ریسک حمل و نقل 

محصوالت می شود. وی اظهار داشت: فضاي سبز پاالیشگاه 
گاز ایالم با مس��احت بی��ش از 24.5 هکتار ب��ه میزان 98 
درصد فضاي صنعتي توسعه داده شده که مطابق قانون 10 

درصد فضاي صنعتي مي بایست فضاي سبز باشد. همچنین 
در این دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان ایالم 
از اقدام��ات موث��ر ش��رکت پاالیش گاز ای��الم در خصوص 
حفاظ��ت از محیط زیس��ت بویژه آب و مدیریت پس��ماند، 
تقدی��ر و قدردانی کرد. " غالمرضا ابدالی" خواس��تار تداوم 
اقدامات در بخش هوا و انجام پروژه های پژوهش��ی مرتبط 
با محیط زیس��ت ش��د و افزود: اقدامات پاالیشگاه از جمله 
ایجاد واحد تصفیه پساب صنعتی پیشرفته، مدیریت مناسب 
و اصولی پس��ماندهای عادی و صنعتی قابل تقدیر اس��ت و 
تداوم چنین پروژه هایی باعث کاهش آالینده های زیس��ت 
محیطی خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی 
شرکت پتروشیمی ایالم و دریافت خوراک ،وضعیت محیط 

زیست پاالیشگاه در بخش هوا نیز به حد استاندارد برسد.

اهواز – ش�بنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان گفت: عملیات احداث فاز اول پست 132.33 
کیل��و ولت غدیر اهواز به پایان رس��ید و مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
محمود دش��ت بزرگ اظهار کرد: فاز اول پست غدیر 30 
مگاولت آمپر ظرفیت دارد و ارزش سرمایه گذاری آن بالغ بر 
113 میلیارد ریال بوده است. وی بهره برداری از این پست 
را موجب افزایش پایداری ش��بکه برق و کاهش خاموش��ی 
ها در پس��ت های فوق توزیع ش��رق اهواز و شهرستان های 

باوی و ش��هر جدید رامین دانست و افزود: تعدیل بار پست 
132 کیل��و ولت مالثانی و افزایش تعداد فیدرهای خروجی 
و قابلیت مانور در ش��بکه فوق توزیع از دیگر مزایای برقدار 

شدن فاز اول پست غدیر است.
مدیر عامل ش��رکت ب��رق منطقه ای خوزس��تان تصریح 
کرد: از مهر ماه س��ال 1398 تاکن��ون 1512 مگاولت آمپر 
در بخ��ش انتق��ال و فوق توزی��ع به ظرفیت ش��بکه تحت 
نظارت این ش��رکت در اس��تان های خوزستان و کهگیلویه 

و بویراحمد اضافه شده است.

برگزاری افتتاحیه ممیزی داخلی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

در نشست معاون آستان با اعضای شورای شهر قم مطرح شد
بهره مندی از ظرفیت شهرداری های سراسر کشور برای ترویج دهه کرامت 

با حکم رئیس جمعیت هالل احمر؛

مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی منصوب شد

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

پاالیشگاه گاز ایالم برای استاندارد سازي خروجي آالینده هاي هوا برنامه دارد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

بهره برداری از فاز اول پست برق غدیر اهواز

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان:
ضرورت ارائه خدمات در سطح استانداردهای جهانی

اصفهان – قاس�م اسد: مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفه��ان در جمع معاونین و مدیران این ش��رکت ب��ر ضرورت ارتقای 
وضعی��ت ارائه خدمات در س��طح اس��تانداردهای جهان��ی تاکید کرد.  
مهندس هاش��م امینی ضمن اش��اره به بیش از نیم قرن سابقه و پیش 
تازي ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان در امر خدمت رس��انی،عنوان کرد: 
اس��تفاده از فناوری های نوین، بازنگری در شیوه ارائه خدمات و تغییر 
روش های س��نتی به مدرن، تغییر فرآیند به منظور سرعت بخشی به 
خدمات و تجهیز پیش��رفته واحدهای عملیاتی رفع حوادث، از الزامات 
این شرکت است.  رئیس هیات مدیره شرکت آبفا استان اصفهان بر لزوم تدوین برنامه زمان بندی شده 
برای ارتقا و بازس��ازی تصفیه خانه های فاضالب تاکید کرد و افزود: تاسیسات فاضالب برخی شهرهای 
بزرگ اس��تان از جمله اصفهان، خمینی شهر و شاهین ش��هر به دلیل قدمتی که دارند، در اولویت قرار 
م��ی گیرند. وی در ادامه بر لزوم ارتقاي س��طح توانمندي و دان��ش کارکنان به عنوان اصلي ترین کلید 
بهبود و بهره وري س��ازمان تاکید کرد و گفت: اس��تفاده از سایت آموزشی مهارت محور بختیاردشت به 
طور جدی در دس��تور کار قرار دارد.  مهندس امینی در این جلس��ه عنوان کرد: در این حوزه، نیاز بهره 
برداري باید محور توسعه قرارگیرد و فلسفه تغییر ساختار سازماني به شیوه کنوني همین شعار است. 

برازجان از شر الستیک های فرسوده رها می شود!
بوش�هر- رضا حیدری: بنا ب��ر اعالم روابط عمومی ش��هرداری و 
شورای اسالمی ش��هر برازجان، طرح جمع آوری الستیک های فرسوده 
ش��هر برازج��ان که تبدیل به یکی از معضالت این ش��هر ش��ده بود و 
مدتها در دس��ت پیگیری بود به س��رانجامی خوش رس��یده و اجرایی 
گردیده اس��ت. محمدحسن محمدی شهردار برازجان در این خصوص 
گفت:الس��تیک ها به عنوان یکی از آالینده های مهم محیط زیست )به 
خصوص در حوزه ی ش��هری( ش��ناخته می ش��وند که تاکنون در شهر 
م��ا هیچگونه برنام��ه ی خاصی برای این آالینده تعریف نش��ده بود. از 
آنجا که این آالینده ی محیط زیس��ت و معضل بصری فضای ش��هری نیاز به چاره اندیشی اساسی داشت 
تصمیم بر آن گرفتیم که با انعقاد قرارداد و تامین زیرساختهای الزم، شرایط استانداردی را برای استفاده 
بهینه از این مواد آالینده فراهم کنیم. لذا الزم اس��ت این خبر را به اطالع ش��هروندان عزیز برازجانی و 
دغدغه مندان محیط زیس��ت بدهیم که از این پس الس��تیک های رها شده در قعر رودخانه های فصلی، 
س��طح پیاده رو ها و دیگر فضاهای ش��هری جمع آوری خواهد گردید و پس از انتقال به کارگاه بازیافت، 
به مواد صنعتی مورد نیاز در تولید برخی محصوالت مورد نیاز بخش زیباس��ازی ش��هری و دیگر صنایع 
تبدیل خواهد شد تا نه تنها گامی مهم در پاسداشت محیط زیست برداشته شود بلکه شاهد استفاده ی 
مجدد از این مواد باش��یم. توضیح اینکه قرارداد جمع آوری و بازیافت الس��تیکهای مستعمل سطح شهر 
برازجان با بخش خصوصی منعقد گردیده، عملیات تامین و استقرار دستگاههای مورد نظر نیز به انجام 
رسیده و طرح بازیافت الستیک در برازجان فعالیت خود را آغاز نموده است. در این طرح، الستیک های 
جمع آوری ش��ده پس از انتقال به کارگاه بازیافت، طی فرایند خاصی به "گرانول" که یکی از مواد مورد 
اس��تفاده در تولید کفپوش��های پارکی و ش��هربازی، برخی محصوالت مرتبط با صنعت خودرو و... است 

تبدیل خواهد شد.

جلسه ستاد خرید گندم در سال زراعی جاری در شهرستان آشتیان 
بر گزار شد 

اراک - خبرن�گار فرص�ت ام�روز: جلس��ه س��تاد خری��د گن��دم 
در س��ال زراع��ی ج��اری رو ز س��ه ش��نبه 13 خ��رداد ماه ب��ا حضور 
فرماندارشهرس��تان،معاون فرمانداری،نمایندگان دفت��ر هماهنگی امور 
اقتصادی اس��تانداری،مدیر مالی اداره کل غله و بازرگانی استان ، مدیر 
جه��اد کش��اورزی و رییس اداره صمت در محل فرمانداری شهرس��تان 
آش��تیان بر گزار ش��د . در ابتدای این نشس��ت مدیر جهاد کش��اورزی 
شهرس��تان آش��تیان با تس��لیت ایانم ارتحال ملکوتی امام خمینی )ره( 
ضمن تش��کر از حضور اعضا گفت: در س��ال زراع��ی جدید بیش از 28 
هزار هکتار ازاراضی شهرس��تان زیر کش��ت گندم دیم قرار دارد و به لطف خداوند انتظار سال پر محصولی 
را انتظار داریم. وی با اش��اره به نظارت های مس��تمر و کارشناسی های و اقدامات فنی و ترویجی از شروع 
سال زراعی از جمله اجرای طرح ارتقای امنیت غذایی ، پایش های آفات و بیماری های مزارع به خصوص 
سن غالت که گامی موثر در راستای جهش تولید خواهد بود پیش بینی تولید بیش از 30هزار تن گندم 
را خواهیم داش��ت. همچنین با توجه به افزایش نرخ خرید نس��بت به س��ال گذشته استقبال کشاورزان از 
تحویل محصول خود به مراکز خرید را خواهیم داشت. در ادامه فرماندار شهرستان آشتیان ضمن تقدیر از 
فعالیت های انجام شده بخش کشاورزی همت کلیه دست اندر کاران بخش تولید و خرید را به تسهیل در 
امر خرید و ذخیره سازی محصول استراتژیک گندم در سیلوی شهرستان را خواستار شد . مهندس جهان 
میرزایی اضافه کرد شهرس��تان به جهت فعالیت های زراعی و دام وطیور پتانسیل خوبی داشته و بایستی 
بهره برداری مناس��ب با توس��عه کشاورزی نوین جز اهداف و سیاس��ت های کاری مجموعه باشد . در این 
جلس��ه از بر گزیدگان جش��نواره ملی زنجیره گندم ،آرد، نان آقایان عارف بهمنی به عنوان سیلودار برتر و 
محمود شاکری به عنوان کشاورزپیشرو در تولیدو تحویل محصول گندم به مراکز خرید دولتی تقدیر شد.

جلوگیری از هدر رفت 4 لیتر برثانیه آب با اصالح خط انتقال چاه 
عزیز محله شهر اسالم

رشت – مهناز نوبری: سرپرست امور آبفای شهرستان تالش از اصالح و تعمیر خط پمپاژ چاه عزیز 
محله شهر اسالم خبر داد.اصلح نژادسرپرست امور آب و فاضالب شهرستان تالش گفت: خط انتقال چاه 
عزیز محله شهر اسالم از داخل رودخانه ناورود عبور کرده و بر اثر سیل مهر ماه سال 98 تخریب و هدر 
رفت آب در داخل رودخانه موجب کمبود و افت شدید فشار آب شده بود، آبفای تالش  با تغییر مسیر 
آب رودخانه و ایجاد دیوار انحرافی توانس��ت با حجم عملیات باال و به مدت دو روز محل دقیق تخریب 
لول��ه فلزی را مش��خص نماید.وی افزود: با ترمیم و اصالح خط انتق��ال مذکور با هزینه ای بالغ بر 230 
میلیون ریال انجام ش��دو به این ترتیب 4 لیتر بر ثانیه از هدر رفت آب جلوگیری ش��ده و 700 خانوار 
از فش��ار متعارف آب بهره مند ش��دند. اصلح نژاد در پایان از زحمات پرسنل آب و فاضالب شهر اسالم و 

تمامی کسانی را که در انجام این عملیات شرکت داشتند تشکر و قدردانی کردند.

عملیات امداد پزشکی به خدمه شناور sadra sadaf 132 در 
نزدیکی بندر عسلویه

بوش�هر- رضا حیدری : عملیات امداد پزش��کی به خدمه ش��ناور 
sadra sadaf 132، با موفقیت انجام ش��د. به گزارش روابط عمومی، 
محمد قاس��می معاون دریای��ی  اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان 
بوش��هر در اینباره گفت: در پی اعالم ش��ناور مذک��ور  به مرکز فرعی 
جس��تجو و نجات دریایی عسلویه مبنی بر نیاز فوری به امداد پزشکی 
یک نفر از خدمه ، بالفاصله هماهنگی الزم  بعمل آمد و ش��ناور ناجی 
8  به موقعیت اعزام شد.قاس��می افزود: با رس��یدن شناور ناجی 8  به 
موقعی��ت  و انجام اقدامات اولیه، فرد مصدوم تحویل گرفته ش��د و در 

اسکله پارس بندر عسلویه تحویل عوامل اورژانس مستقر برروی اسکله گردید.

اخبـــار

چهار شنبه
21 خرداد 1399

شماره 1559
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چه زمانی برای به روز رس��انی تصویر برندمان مناس��ب اس��ت؟ بدون 
در اختیار داش��تن استداللی درست امکان بی توجهی به سال ها زحمت 
برندمان و خیانت به اعتماد مش��تریان وجود دارد. عرصه کسب وکار به 
طور مداوم در حال تغییر اس��ت. به همین دلی��ل برندهای بی توجه به 

تغییرات پیرامون شان محکوم به فنا هستند. 
آیا اکنون زمان مناس��ب برای تغییر فرآیند برندس��ازی مان رس��یده 
است؟ ش��اید در نگاه نخست چنین پرسشی بس��یار ساده باشد، با این 
حال پاس��خ درست به آن نیازمند بررس��ی دقیق جوانب مختلف است. 
بدون تردید تالش برای تغییر هویت سازمان مان در زمان نادرست فقط 
منجر به اتالف وقت و هزینه خواهد ش��د. در بحث برندسازی نکته مهم 
شناس��ایی زمان درست برای به روز رس��انی تصویر برندمان است. اقدام 
بی��ش از ان��دازه زود یا دیر به ی��ک اندازه تاثیر مخرب ب��ر روی تصویر 

شرکت ما خواهد داشت. 
به راستی برند ما چه زمانی باید یک هویت کامال تازه یا به روز رسانی 
جزئی داش��ته باش��د؟ در این مقال��ه هدف اصلی من بررس��ی 9 پرچم 
قرمز مبنی بر ضرورت به روز رسانی فرآیند برندسازی شرکت مان است. 
امیدوارم این بررسی به شما در زمینه مدیریت بهینه فرآیند برندسازی 

شرکت تان کمک کند. 
وقتی هدف برندمان تکامل یافته است

وضعیت بازار و اس��تراتژی ها قابل تغییر اس��ت. همچنین در مقیاسی 
وس��یع، کل صنعت کس��ب وکار نیز تغییر م��داوم دارد. به طور معمول 
بسیاری از شرکت ها کار خود را در نقطه ای کامال متفاوت با محل شروع 
به پایان می رس��انند. به همین دلی��ل ارزیابی مداوم اهداف و ارزش های 

برندها اهمیت باالیی دارد. 
بهتری��ن مثال برای این بخش برند CVS Caremark اس��ت. این 
برند به عنوان یکی از زیرش��اخه های ش��رکت بزرگ CVS در مقیاس 
ملی در ایاالت متحده به فروش داروهای موردنیاز قش��رهای متوس��ط 
جامعه، آگاهی بخش��ی پیرامون اس��تفاده درس��ت از داروه��ا و اقدامات 
 CVS Caremark عام المنفعه می پردازد. اگرچه در ابتدا هدف اصلی
فقط خدمت رس��انی به مردم ایاالت متح��ده در زمینه های ابتدایی بود، 
ب��ا این حال در ط��ول زمان تحول عمده ای پیدا ک��رد. به این ترتیب با 
گس��ترش کس��ب وکار اکنون آنها یکی از غول های بزرگ تولید دارو در 
آمریکای شمالی هستند. ترکیب شرکت های محلی مختلف برای بهبود 
خدمت رس��انی از جمله اس��تراتژی های موفق این ش��رکت را تش��کیل 
می دهد. وقتی ش��رکت ما توس��عه پی��دا می کند، اه��داف اولیه اش نیز 
دس��تخوش تحول می ش��وند. در مورد برند CVS Caremark آنها با 
توس��عه کسب وکارشان نام خود را به CVS Health تغییر دادند. این 
تغییر نام برای شروع فعالیت آنها در سراسر آمریکای شمالی بود. به این 

ترتیب مخاطب به طور واضح متوجه تغییر استراتژی آنها شد. 
تغییر ماهیت یک برند کوچک و زیرش��اخه به یک تولیدکننده بزرگ 
 CVS Health موج��ب تفاوت های زیادی می ش��ود. به این ترتی��ب
ب��ا اعم��ال مدیریت مس��تقیم بر روی فروش��گاه های خود بس��یاری از 
سیاس��ت های غلط قبلی را اصالح کرد. نمونه واضح این اقدامات توقف 

فروش سیگار و سایر دخانیات مشابه در فروشگاه های این برند است. 
وقتی برندمان توسعه پیدا می کند

ویژگی مش��ترک بسیاری از برندها در ابتدای شروع به کارشان تالش 
برای راه اندازی برنامه برندس��ازی بس��یار س��اده به منظور اطالع رسانی 
دقیق و روشن است. به این ترتیب همه مخاطب های آنها متوجه هدف 
اصلی برندها خواهند شد. اگرچه این اقدام بسیار پسندیده است، با این 

حال در عمل موانعی مانع از تحقق آن خواهد شد. 
یک��ی از مثال های جالب برای این بخش برند دانکین دوناتس اس��ت. 
آنها در ابتدای راه فروش��گاه های خود را به طور اختصاصی محلی برای 
فروش دونات معرفی کردند. با این حال در طول زمان کس��ب وکار آنها 
توس��عه زیادی پیدا کرد. به این ترتیب عرض��ه خوراکی های صبحانه و 
نوش��یدنی های مختلف نیز به فهرس��ت فروش��گاه های دانکین دوناتس 
اضافه ش��د. کار تا جایی پیش رفت که برخی از فروش��گاه های این برند 
در عمل دیگر دونات نمی فروختند. به جای آن تمرکز اصلی شان بر روی 

فروش خوراکی های جانبی بود. 
وقتی برندمان گیج کننده می شود

گاه��ی اوقات یک ش��رکت یا برند ب��ا نوعی خاصی از پیام یا ش��عار 
تبلیغات��ی ش��ناخته می ش��ود که به ط��ور کلی با اه��داف و ارزش های 
اصلی اش در تضاد اس��ت. وقتی چنین مش��کلی پیش می آید، نخستین 

اقدام ضروری تالش برای تغییر جلوه برندمان است. 
مش��هورترین مث��ال این بخش برند گوگل اس��ت. وقت��ی لری پیج و 
س��رگی برین مش��غول کار بر روی پروژه موتور جست وجوی شان بودند، 
ابتدا نام »بک راب« را برای طرح ش��ان انتخاب کردند. دلیل اصلی این 
انتخاب اتصال مداوم موتور جس��ت وجوی آن زمان گوگل به لینک های 
پش��تیبان س��رور اصلی بود. نکته مهم این نام ایجاد سردرگمی فراوان 
ب��رای کاربران بود. به عالوه این اس��م پس زمینه مناس��بی در برخی از 
فرهنگ ها نیز نداشت. به همین دلیل دست اندرکاران پروژه تنها پس از 

گذشت یک سال نام آن را به گوگل تغییر دادند. 
بازآفرینی بعدی برند گوگل در س��ال 2015 رخ داد. درس��ت پس از 
10 س��ال سرویس دهی باکیفیت به مردم و جلب اطمینان شمار باالیی 
از کاربران. به این ترتیب هدف اصلی گوگل بازنمایی اهداف آینده خود 
در قالب های بصری و محتوای جذاب بود. واضح ترین تغییر در این میان 
مربوط به لوگوی اصلی گوگل بود. به این ترتیب طرح برجس��ته و براق 

واژگان لوگو گوگل حالت مات و یک بعدی به خود گرفت. 
وقتی برندسازی جدید ما بیانگر یک کسب وکار تازه است

شاید برند ش��ما وضعیت مناسبی داشته باش��د، با این حال به دلیل 
برخی از تغییرات کاری )تغییر دفتر مرکزی، نوع کار، تولید محصوالتی 

متفاوت و قوانین دولتی جدید( مجبور به بازآفرینی برندتان شوید. 
بهترین مقال در این زمینه موسس��ه مش��اوره ای اندرس��ون است. در 
س��ال 2000 این برند به دلیل قانون جدید از ادامه استفاده از نام آرتور 
اندرسون منع شد. به همین دلیل نیاز فوری به یافتن اسمی تازه داشت. 
 Accenture ایده جالب این برند در آن زمان اس��تفاده از نام ترکیبی
ب��ود. این نام ترکیبی از واژه Accent ب��ه معنای تاکید و Future به 
معن��ای آینده بود. به ای��ن ترتیب نام این برند ترکیب تاکید بر آینده را 
به ذهن مخاطب می آورد. این امر با هویت تازه برند نیز کامال سازگاری 
داشت. در حقیقت آنها نخستین برند مشاوره ای بودند که سرویس دهی 

از طریق اینترنت را ش��روع کردند. به همین خاطر انتخاب چنین نامی 
کامال با هویت اصلی شان هماهنگ است. 

وقتی برندمان در همه زمینه خوب عمل نمی کند
گه گاه یک برند در برخی از زمینه ها عملکردی مناس��ب، اما در سایر 
زمینه ه��ا عملکرد نامطلوبی دارد. در چنین مواقعی نیاز به ارزیابی دلیل 
عملکرد بد ضروری اس��ت. به عنوان مثال ش��اید برند م��ا در بازارهای 
خارجی به دلیل تفاوت زبانی عملکرد مناس��بی نداشته باشد. همچنین 

در ورود به بازاری جدید محصول مان موردپسند مخاطب واقع نشود. 
نمونه مش��هود این بخش برند Airbnb است. این شرکت چند سال 
پیش با بحرانی بزرگ مواجه ش��د. آنها سطح فعالیت خود را به خارج از 
آمریکا توس��عه دادند. همچنین روند سفارش آنالین را نیز از طریق اپ 
ویژه شان راه اندازی کردند، با این حال نام برندشان برای طراحی آیکون 
مناس��ب نبود. به همین دلیل در س��ال 2014 آنها تغییرات اساسی در 
شکل لوگوی برندشان ایجاد کردند. اکنون لوگوی این برند با رنگ قرمز 
مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالی است که تا قبل از سال 2014 
رنگ لوگو آبی و فونت آن تو خالی )رنگ س��فید داخلی( بود. پیشرفت 
در زمین��ه طراح��ی گرافی��ک کمک زیادی ب��ه برن��د Airbnb برای 
طراح��ی لوگوی تازه اش کرد. به این ترتیب آنها لوگوی خود را از حالت 
متن محور به قالبی مثلثی درآوردند. البته هنوز هم عبارت Airbnb در 
پایین لوگوی آنها وجود دارد. مزیت اصلی لوگوی جدید امکان استفاده 

ساده تر از آن در شبکه های اجتماعی و آیکون های مختلف است. 
وقتی برندمان شهرت بدی پیدا کرده است

در برخ��ی از م��وارد، یک برن��د در جامعه با صفتی مش��خص پیوند 
می خ��ورد. به ای��ن ترتیب م��ردم آن برند را با همان صفت مش��خص 
شناس��ایی می کنند. خوش��بختانه بس��یاری از برندهای بزرگ همیشه 
دارای صفت ه��ای مثبت بوده اند، با این ح��ال در برخی مواقع یک برند 
دچار ش��هرت منفی می شود. معموال شهرت منفی ناشی از تجربه خرید 
یا تعامل منفی مش��تریان با برندهاس��ت. همین ام��ر موجب نارضایتی 
طیف وسیعی از افرادی که حتی با برند موردنظر ارتباط ندارند، می شود. 
یکی از مثال های واضح این بخش برند فیلیپ موریس اس��ت. امروزه 
برند فیلیپ موریس بیش��تر به خاطر تولید س��یگار برای مردم شناخته 
ش��ده اس��ت. موج مخالفت با مصرف س��یگار در چند دهه اخیر موجب 
بدنامی بسیاری از برندهای فعال در این عرصه از جمله فیلیپ موریس 
ش��ده اس��ت. نکته جالب درخصوص فیلی��پ موریس فعالی��ت آن در 
عرصه های بس��یار متنوع اس��ت. تولید س��یگار فقط یکی از بخش های 
فعالیت این برند را تش��کیل می دهد. به همین خاطر ش��هرت نامناسب 
آنها در عمل س��ایر حیطه های فعالیت ش��ان را نیز تحت تاثیر قرار داد. 
در چنی��ن مواقع��ی تصمیم گیری برای تغییر هویت ی��ا بازآفرینی برند 
ضروری اس��ت. به این ترتیب مدیران فیلیپ موریس اقدام به بررس��ی 
طرح های مختلف برای خروج از این بحران کردند. در نهایت طرح تغییر 
نام برند بیش��تری رای را آورد. به همین خاطر نام برند فیلیپ موریس 
به نام قدیمی ش��ان تغییر کرد: آلتریا. این امر نه تنها بازگش��ت دوباره به 
ریش��ه های اصیل یک برند محسوب می شود، بلکه آنها را از شر شهرت 
نامناسب ش��ان در زمینه تولید سیگار نیز رها کرد. البته فیلیپ موریس 
ب��ه عنوان یکی از زیرش��اخه های آلتریا همچنان به تولید س��یگار ادامه 

می دهد، با این حال شباهت نام این دو دیگر دردسرآفرین نمی شود. 

گاهی اوقات در عرصه کسب وکار ما مجبور به عقب نشینی هستیم. درست 
مانند کاری که فیلیپ موریس یا به عبارت درست تر آلتریا انجام داد. 

وقتی برندمان قصد معرفی سرویس ویژه ای را دارد
اگر یک ش��رکت قصد عرضه کاال یا س��رویس ویژه ای را داشته باشد، 
ش��اید نیاز ب��ه بازآفرینی برندش پیدا کند. نخس��تین پرسش��ی که در 
اینج��ا مطرح می ش��ود، دلیل ایجاد برندی مس��تقل ب��رای محصوالت 
ویژه ش��رکت مان است. پاسخ این پرس��ش در القای جلوه ای ویژه برای 
محصولی منحصر به فرد نهفته اس��ت. وقتی یک برند ساز و کار ویژه ای 
برای محصوالت��ش فراهم می کند، در حقیقت تاکید بیش��تری بر روی 

اهمیت آن از نظر کیفیت دارد. 
به عنوان مثال، برند کاستل، تولیدکننده لوازم خارج خانه و مسافرت، 
عملکردی فوق العاده در زمینه بازس��ازی برندش انجام داده اس��ت. آنها 
برای نسخه ویژه محصوالت شان یک برند زیرشاخه تحت عنوان کاستل 
پرمی��وم ایجاد کردند. لوگو این برند تازه با الهام از برند اصلی اما اندکی 
متفاوت تر طراحی ش��ده بود. به این ترتیب تمام کاربران ش��باهت های 
می��ان این دو محصول را متوجه می ش��دند. هدف اصلی از این طراحی 

هم کامال واضح بود: جلب نظر هرچه بیشتر مخاطب.
اگر قصد الگوبرداری از طرح کاستل را دارید، باید به فکر طراحی یک 
لوگو، شعار تبلیغاتی، فونت و البته محصول منحصر به فرد باشید. به این 
ترتیب ویژگی بارز برند شما در زمینه عرضه محصوالت خاص مشخص 
خواهد شد. معموال برندهای تازه تاسیس اقدام به اتخاذ چنین استراتژی 
نمی کنند. دلیل اصلی آن نیاز به کس��ب ش��هرت و اعتماد مشتریان در 
طول زمان به منظور هدایت ش��ان به س��مت برند زیرش��اخه مان است. 
ب��ه این ترتیب وقتی هنوز برن��د اصلی مان جایگاه محکمی نزد مخاطب 

ندارد، ایجاد زیرشاخه برای آن ریسک بزرگی خواهد بود. 
وقتی برندمان از مد افتاده می شود

س��لیقه مردم در طول زمان دچار تغییر و تحول زیادی می شود. این 
یک امر کامال طبیعی است. ما در زندگی شخصی مان به طور مداوم در 
حال تغییر عقیده و نظرمان هستیم. از نقطه نظر برندسازی چنین امری 
موجب بر هم خوردن مداوم نظم امور می شود. به همین دلیل بازآفرینی 
برندها پس از گذشت چند سال الزم به نظر می رسد. در غیر این صورت 
به س��ادگی برند ما از مد افتاده خواهد ش��د. بسیاری از مردم به دنبال 
کش��ف دلیل ش��هرت همه گیر مدهایی خاص برای زمان های مشخص 
هستند. به نظرم علت های این ماجرا هنوز به درستی کشف نشده. البته 
در این مقاله هدف من کش��ف چنین پدیده پیچیده ای هم نیست. نکته 
مهم در این میان پذیرش تغییر و تحول مداوم سلیقه مردم و به تبع آن 

لزوم تحول و تغییر همگام عرصه کسب وکار است. 
بهتری��ن نمون��ه تغییر برند در ط��ول زمان و همگام با تغییر س��لیقه 
مردم مربوط به برند پپس��ی اس��ت. برخی از المان های تحول یافته این 
برند ش��امل نام )از پپسی کوال به پپسی(، رنگ های لوگو )قرمز خالی به 
ترکیب قرمز و آبی( و فونت لوگو )عبارت های کشیده به یکسان و تخت( 
اس��ت. برند پپس��ی در طول زمان به خوبی ل��زوم تغییر و تحول مداوم 
را درک ک��رده اس��ت. البته در اینجا من فقط ب��ه جلوه بصری تغییرات 
این برند اش��اره ک��ردم. بدون تردید محصوالت آنه��ا نیز در طول زمان 

دستخوش تحول شگرفی شده اند. 
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ما در طول زندگی دنبال یادگیری مسائل مختلف هستیم. مهارت های 
زیادی در مدرسه و دانشگاه آموخته ایم که خیلی مواقع برای مان کارساز 
بوده ان��د، اما یادگیری برخی مهارت ها مثل مهارت های زندگی می تواند 
کیفیت زندگی مان را به طور قابل توجهی تغییر دهد. با ما همراه باشید 
تا هفت مهارت مهم آشنا شوید. شاید یادگیری آنها کمی سخت به نظر 

برسد اما حتما ارزشش را دارد.
در مواقع لزوم سکوت کنید

ش��اید احساس خوبی باش��د که حرف خود را به دیگران بزنید و آنها 
بدانند چه فکری در س��رتان اس��ت، اما این احساس خوب خیلی طول 
نمی کش��د. ذات انسان به گونه ای است که همیشه می خواهد به دیگران 
ثابت کند حق با اوست، اما این کار چندان فایده ای ندارد و اگر راستش 
را بخواهید خیلی هم صحیح نیس��ت؛ هیچ ک��س نمی داند امروز، هفته  
بعد یا س��ال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. بروز احساسات کنترل نشده 
هنگام تعارض و درگیری س��بب می شود طرف مقابل مقاومت بیشتری 
از خود نش��ان دهد، بحث و مشاجره در بگیرد و به روابط لطمه بخورد. 
اگ��ر بتوانید هیجان تان را کنترل کنید می توانید بحث هایی که ش��روع 
می کنید و بحث هایی در آنها ش��رکت می کنید را هوشمندانه تر انتخاب 
کنید. به طور کلی بهتر اس��ت در مواقع��ی که می دانید جروبحث کردن 
شما را به نتیجه خاصی نمی رساند سکوت کنید یعنی در بیشتر مواقع.

هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی تان را افزایش دهید
ه��وش هیجانی یا هوش عاطف��ی )EI( اصطالحا مهارت های فردی و 
بین فردی را ش��امل می شود که به کمک آنها فرد می تواند احساسات و 
هیجانات خود را بهتر بشناس��د و کنترل کند و احساس��ات و هیجانات 
دیگ��ران را بهتر درک کند. همه اف��راد دارای ضریبی از هوش هیجانی 
)EQ( هس��تند. روانشناس��ان پس از چندین س��ال تحقیق و پژوهش 
دریافتند هوش عاطفی در تش��خیص عملکرد عالی از عملکرد معمولی، 
نقش بس��یار مهمی دارد و روش��ی کارس��از برای تمرکز انرژی فرد در 

جهتی خاص و کسب نتایج عالی به حساب می آید.
نکت��ه ای که باید به آن توجه کنید این اس��ت که ه��وش هیجانی را 
می ت��وان آموخت و تقویت کرد. روانشناس��ان و محقق��ان بر این باورند 
که بیش��تر افراد براساس عادت های شان نسبت به موقعیت های مختلف 
واکنش نش��ان می دهند، بنابراین با دقت کردن به عادت های رفتاری ای 
که دارید و دقیق شدن روی احساسات و هیجاناتی که در موقعیت های 
مختلف در ش��ما ایجاد می شود می توانید احساسات تان را بهتر کنترل و 
هیجانات تان را بهتر مدیریت کنید. با گذر زمان عادت های ش��ما تغییر 
می کند و در موقعیت ه��ای چالش برانگیز می توانید بهتر و موثرتر عمل 
کنید و دس��تاوردهای بهتری داش��ته باشید. درواقع این همان مدیریت 

هیجانی، کنترل احساسات و تقویت هوش هیجانی است. 
براس��اس پژوهش��ی که به س��نجش تاثیر هوش عاطفی در کنار 33 
مهارت مهم دیگر در محل کار پرداخته اس��ت، هوش عاطفی مهم ترین 
عامل در تعیین س��طح کارایی و عام��ل 58درصد موفقیت ها در محیط 
کار بوده اس��ت. نتایج این تحقیق نش��ان داد از بین افراد تحت بررسی، 
90درصد افرادی که دارای عملکرد مناس��ب بودند هوش عاطفی باالیی 
داش��تند. نتایج تحقیقات همچنین نشان داده افرادی که هوش عاطفی 
باالی��ی دارند درآمد بیش��تری به دس��ت می آورند. اف��راد دارای هوش 
هیجانی باالتر در مقایس��ه با کسانی که هوش هیجانی پایین تری دارند 
به طور میانگین هر س��اله 29 هزار دالر بیش��تر کسب درآمد می کنند. 
البته هوش عاطفی به طور مس��تقیم باعث پولدارتر شدن نمی شود، بلکه 
با توانمندی هایی که در ش��ناخت و کنترل احساس��ات خود و اطرافیان 
در اختیارتان قرار می دهد سبب می شود شما تنش ها را حتی االمکان از 
خود دور کنید، میزان استرس تان را پایین تر نگه دارید، زندگی شادتری 
داشته باشید درنتیجه در رسیدن به اهداف و کسب موفقیت بهتر عمل 

کنید. 
زمان تان را به بهترین نحو مدیریت کنید

یک��ی از مواردی که از مدیریت موثر زم��ان جلوگیری می کند، اجبار 
ب��رای انجام کارهای ضروری اس��ت. حقیقت این اس��ت، انجام کارهای 
کوچکی که باید به س��رعت انجام ش��وند معموال س��ر راهکارهای مهم 
قرار می گیرند، بنابراین اگر هوش��مند نباشید و زود تسلیم شوید زمان 
زیادی را از دست خواهید داد بدون اینکه کاری انجام داده باشید. حتما 
برای تان پیش آمده تمام روز کار کرده باشید اما در انجام کارهای مهم 
هیچ پیش��رفتی نکرده باشید. یادگیری مدیریت زمان به شما این امکان 

را می دهد هر روز بهترین عملکرد را از خود نشان دهید.
روش های گوش دادن فعال را بیاموزید

ش��اید ش��ما هم فکر می کنید وقتی صحبت نمی کنید در حال گوش 
دادن هس��تید، اما همیش��ه لزوما اینطور نیست. در بیشتر مواقع تظاهر 
ب��ه گوش دادن می کنیم اما داریم به آنچ��ه که می خواهیم بگوییم، فکر 
می کنیم. گوش دادن واقعی به معنای تمرکز روی چیزی است که طرف 
مقاب��ل به زبان می آورد. به معنای فهمیدن، درک کردن و تحلیل کردن 
آن اس��ت نه رد ی��ا تاییدک��ردن آن. یادگیری روش ه��ای گوش دادن 
فع��ال، نحوه به تعویق انداختن قضاوت درباره دیگران، تمرکز روی فهم 
گفته های طرف مقابل، درک کردن احساسات اطرافیان، همدلی کردن 
با دیگران هم از مهم ترین مهارت هایی اس��ت که می توانید یاد بگیرید و 

روابط و زندگی بهتری را تجربه کنید. 
مهارت گوش دادن مهارتی است که همه فکر می کنند به  طور طبیعی 
از آن برخوردارند، اما این گونه نیس��ت. طبق پژوهش��ی که در دانشگاه 
»رایت« روی بیش از 8000 نفر انجام شد نشان داد برخالف آنچه افراد 
تحت بررسی ادعا کرده بودند مهارت گوش دادن در آنها ضعیف است. 

در محیط کار صحبت های زیادی رد و بدل می شود، پس فرصت های 
زیادی هم برای گوش دادن وجود دارد. اغلب اوقات برای پاس��خگویی، 
توضی��ح راهکارها و تحویل به موقع کار با ه��م صحبت می کنیم. البته 
ف��ارغ از کلماتی که به زبان می آین��د، از طریق لحن صدا، حرکات بدن 
و حالت های چهره هم به اطالعات ارزش��مندی دست می یابیم، بنابراین 
اگ��ر مهارت  گوش دادن فع��ال را بلد نباش��ید و از ترفندهای زبان بدن 
چیزی ندانید و قادر نباش��ید گوش و چش��م تان را هوش��یار نگه دارید 

اطالعات ارزشمند زیادی را از دست خواهید داد. 
مهارت نه گفتن را بیاموزید و آن را تقویت کنید

تحقیقی در دانش��گاه کالیفرنیای سانفرانسیس��کو انجام شد که نشان 
می دهد هر چقدر نه گفتن برا ی تان س��خت تر باش��د، احتمال استرس، 
فشار و افسردگی در شما بیشتر خواهد بود. نباید از »نه گفتن« بترسید. 
وقتی می خواهید به درخواستی نه بگویید از تداعی جمالتی چون »فکر 
نمی کن��م بتوان��م این کار را انج��ام دهم« یا »مطمئن نیس��تم بتوانم« 
خودداری کنید. برای نشان دادن میزان احترام خود به وظایف فعلی تان 
به درخواس��ت های اضافه ای که از ش��ما می شود »نه« بگویید تا بتوانید 
تعه��دات خود را به بهترین ش��کل ممکن انجام دهی��د. هنگامی که نه 
گفتن را یاد بگیرید و از نه گفتن به دیگران نترس��ید، از انجام کارهای 
غیرضروری رها می ش��وید و می توانید زمان و انرژی خود را صرف انجام 

کارهای مهم تر که برای آنها برنامه ریزی کردید کنید.  
خوب و به اندازه بخوابید

کیفی��ت خواب تأثیر زیادی در عملکرد مغز دارد. به تازگی مطالعه ای 
برای س��نجش اهمیت کیفیت خواب در دانش��گاه راچس��تر انجام شده 
است. در این مطالعه مشخص شد مغز انسان هنگام خواب، پروتئین های 
س��می ناش��ی از فعالیت طبیعی نورون ها را دفع می کند، اما مساله این 
اس��ت، مغز وقتی می تواند پروتئین های سمی را دفع کند که خواب تان 
از کیفیت الزم برخوردار باش��د. اگر خواب کافی و عمیق نداشته باشید 

پروتئین های سمی در س��لول های مغزی باقی می مانند، مغزتان آسیب 
می بیند و توانایی فکری تان هم مختل می شود. نخوابیدن و کم خوابیدن 
توانایی پردازش اطالعات، حل مساله قدرت خالقیت را کاهش می دهد 
و تحریک پذی��ری را افزایش می دهد، بنابراین با تنظیم س��اعت خواب 
س��عی کنید کافی و عمیق بخوابید و در صورت��ی که دچار بی خوابی و 

سایر اختالالت خواب هستید آنها را رفع و درمان کنید.  
همواره مثبت بیندیشید

حتما مطالب زیادی درباره فواید مثبت اندیش��ی ش��نیده اید. البته هر 
چقدر چالش های پیش روی تان بیش��تر باشد عمل کردن به توصیه های 
مثبت اندیش��ی سخت تر خواهد ش��د. گاهی گمان می کنید و باور دارید 
که مثبت اندیشی براساس یک خوش بینی بی پایه و اساس است و مثبت 
اندیش��یدن در عمل امکان پذیر نیس��ت. اگر چنین باوری دارید طبیعتا 
انگیزه الزم برای مثبت ماندن و مثبت فکر کردن را هم نخواهید داشت. 
س��اختار طبیعی مغز انسان به گونه ای اس��ت که روی تهدیدها تمرکز 

می کند و این مانع اصلی برای مثبت بودن است.
ای��ن تمایل مغز برای تمرکز روی تهدید و خطر، س��بب ایجاد بدبینی و 
منفی بافی می شود. وقتی خطر جدی و در کمین باشد این مکانیسم از شما 
محافظت می کند، اما وقتی احساس خطر تنها ناشی از ذهن تان باشد مثال 
زمانی که مشغول انجام پروژه ای هستید اما مدام فکر می کنید و باور دارید 
پروژه به شکست می انجامد به ضررتان تمام می شود. این را هم بدانید که 
مثبت اندیشی نیاز به تمرین دارد و مستلزم توجه و تمرکز فراوان است. برای 
اینکه به تمایل مغز برای بزرگ جلوه دادن تهدیدها غلبه کنید باید همیشه 
گوش به زنگ باشید، به  موقع مچ منفی بافی را بگیرید، مثبت بیندیشید تا 

بتوانید مثبت باقی بمانید. 
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18 برندی که حتی کرونا هم منجر به توقف آنها نشد

اگرچه کرونا باعث بروز مش��کالت متعددی در جهان ش��ده اس��ت، با این حال برخی از برندها حتی در این شرایط 
نیز پیش��رفت داش��ته و این امر باعث شده اس��ت تا اقدام به استخدام گس��ترده کنند. اگرچه ممکن است تعداد این 
ش��رکت ها را کمتر از تعداد انگش��تان دس��ت تصور کنید، با این حال واقعیت این است که تعداد این برندها بیشتر از 
ح��د تص��ور بوده و در این مقاله قصد معرفی آنها را داریم. این امر کمک خواهد کرد تا افرادی که در چند وقت اخیر 
به علت اقداماتی نظیر تعدیل نیرو، شغل خود را از دست داده اند، بتوانند فرصت های شغلی موجود را شناسایی کرده 

و سریعا مشغول به کار شوند. 
Amazon -1: 175 هزار اس��تخدام جدید حتی در ش��رایط عادی نیز رقم قابل توجهی محسوب می شود. درواقع 
به علت در دس��ت داش��تن برندی قدرتمند و قابل اعتماد در کنار امکانات متنوع جهت فروش آنالین، برند آقای جف 
بزوس موفق شده است تا عنوان موفق ترین شرکت در شرایط بحران کرونا را به دست آورد. اگرچه برخی از کارمندان 
از ش��رایط حال حاضر و عدم توجه کافی به س��المت کارکنان گله مند هس��تند، با این حال این مسائل باعث نخواهد 

شد تا موفقیت باالی آن را نادیده بگیریم. 
Walmart-2: بزرگترین خرده فروشی جهان در دوران کرونا اقدام به استخدام 150 هزار نیروی جدید کرده و با 
افزایش چشمگیر میزان تقاضا مواجه شده است. درواقع به علت قرنطینه خانگی، تمایل افراد به خرید آنالین رشدی 
چش��مگیر را داشته و پیش بینی می شود که در دوران پس��اکرونا، تمایل افراد به خرید اینترنتی همچنان باقی بماند. 

میانگین درآمد کارکنان ساده در این شرکت، چیزی در حدود 15 الی 19 دالر به ازای هر ساعت است. 
Pizza Hut-3: ب��دون ش��ک برای تجربه یک پیتزای فوق العاده، برند مذکور یک��ی از انتخاب های اصلی افراد در 
سراس��ر جهان محس��وب می شود. این شرکت در سال 1997 به مجموعه Yum! Brands فروخته شد که به عنوان 
بزرگترین ش��رکت مادر انواع غذاخوری ها محس��وب می ش��ود. از دیگر زیرمجموعه های مطرح این برند، KFC است. 
اس��تخدام 30 هزار نیروی جدید، نش��ان از پیش��رفت این برند حتی در روزهای اوج کرونا دارد. درواقع رعایت موارد 
بهداش��تی در کنار امکان خرید آنالین، یکی از دالیل موفقیت باالی این برند محس��وب می شود که اخیرا شعبه های 
خود را در برخی از کش��ورها با رعایت فاصله اجتماعی و اجباری کردن اس��تفاده از ماس��ک برای خرید، بازگش��ایی 

کرده است. 
Kroger -4: دومین فروش��گاه زنجیره ای بزرگ جهان، 10 هزار اس��تخدام جدید را داشته که نکته جالب آن این 

است که علی رغم تصورات، سهم باالیی از استخدام ها به حوزه های تخصصی اختصاص دارد. 
Dollar Tree -5: این فروشگاه زنجیره ای که به علت تخفیف های فوق العاده خود طرفداران زیادی را دارد، اعالم 
کرده اس��ت که در ش��رایط حال حاضر 25 هزار نفر را اس��تخدام کرده است. درواقع با توجه به مشکالت اقتصادی ای 
که از پیامدهای ویروس کرونا و قرنطینه خانگی محسوب می-شود، باعث شده است تا توجهات به تخفیف های باالی 

این فروشگاه افزایش چشمگیری را پیدا کند. 
Walgreens -6: این برند خرده فروش��ی که تمرکز اصلی آن در فروش دارو و وس��ایل بهداشتی است، 9500 نفر 
نیروی جدید را تا به امروز اس��تخدام کرده اس��ت. بیش از 50درصد این اس��تخدام ها به فروشندگان پاره وقت و تمام 

وقت اختصاص دارد. 
Spectrum -7: این فروش��گاه تنها به اس��تخدام مجازی و دورکاری توجه داش��ته و در این رابطه 7هزار نفر را 

استخدام کرده است. تمرکز اصلی این برند بر روی فروش لوازم الکترونیکی و ساعت اختصاص دارد. 
CVS Health -8: بزرگترین و باسابقه ترین برند خرده فروشی در زمینه سالمت در شرایط حال حاضر 50 هزار را 

استخدام کرده است. در این رابطه استخدام راننده، فروشنده، انبار دارد و صندوقدار در اولویت قرار دارند. 
Stop & Shop -9: اگرچ��ه در رابطه با تعداد اس��تخدام های این ش��رکت رقم دقیقی وج��ود ندارد، با این حال 
نسبت به استخدام تعدادی زیادی راننده کامیون در کنار کارگر ساده، اطمینان خاطر وجود دارد. این شرکت بیش از 
400 شعبه در آمریکا داشته و به همین خاطر احتماال بیش از هزار نفر را استخدام کرده است. همچنین هنوز دلیل 

مشخصی برای این عدم اعالم میزان استخدام، مشخص نشده است. 
Ace Hardware -10: ای��ن ش��رکت ک��ه در زمینه فروش ل��وازم خانگی تمرکز دارد، بی��ش از 30 هزار نفر را 
استخدام کرده است. یکی از دالیل این امر، تعداد باالی استعفا و جایگزین کردن افراد است. درواقع برخی در شرایط 

کنونی، تمایلی به ادامه فعالیت تجاری نداشته و ترجیح داده اند تا در خانه خود، دوران قرنطینه را سپری کنند. 
Lowe's -11: این فروش��گاه چینی که اکثرا محصوالت آن س��اخته این کش��ور است و بیشترین شعبه خود را در 
کشور آمریکا دارد، 30 هزار نیروی جدید را استخدام کرده که صندقدار و فروشنده، اکثریت این افراد را تشکیل داده 

است، با این حال برای آگاهی دقیق از حوزه های موردنیاز، می توانید به سایت آنها مراجعه کنید. 
Instacart -12: اگرچه کامال عجیب به نظر می رسد، با این حال این مجموعه فروشگاه زنجیره ای رقم استخدامی 
250 هزار نفری را به ثبت رس��انده که حتی از میزان اس��تخدام آمازون نیز بیشتر است. بیشترین میزان استخدام ها 
نیز به ایالت های بزرگی همچون نیویورک، کالیفرنیا و واشنگتن اختصاص دارد. نکته جالب دیگر این است که تمامی 

این استخدام-ها تنها به حوزه فروشندگی اختصاص داشته است. 
Albertsons Companies -13: این شرکت که چند زیرمجموعه داشته و در زمینه فروش مواد غذایی فعالیت 
دارد، رقمی در حدود 30 هزار نفر را استخدام کرده است. نکته جالب این است که تعیین روز و ساعت همکاری، به 

خواست افراد بستگی داشته و براساس آن مبلغ درآمد مشخص خواهد شد. 
Allied Universal -14: این ش��رکت که در زمینه ارائه خدمات امنیتی فعالیت دارد، 30 هزار نیروی جدید را 
اس��تخدام کرده اس��ت که در این رابطه متخصصین درصد باالیی از آنها را تش��کیل می-دهد، با این حال تمامی این 
اس��تخدام ها تنها از بین آمریکایی ها صورت گرفته اس��ت. درواقع این شرکت اعتقادی به دورکاری و استخدام افراد از 

کشورهای دیگر ندارد. 
PepsiCo -15: ش��رکت مادر برندهایی نظیر پپس��ی، سون آپ، میراندا و چالی لیپتون یکی از سه برند اصلی در 
زمینه صنعت نوشیدنی محسوب می شود. آنها در شرایط حال حاضر تنها به استخدام کارگران تمام وقت با مزیت های 
وی��ژه پرداخت��ه و در ای��ن رابطه 6 هزار نفر را اس��تخدام کرده اند. در این رابطه اس��تخدام کارگر ب��رای جا به جایی 

محصوالت، درصد اصلی این استخدام ها را تشکیل می دهد. 
FedEx -16: بزرگترین برند پستی حال حاضر جهان، 35 هزار نفر را استخدام کرده است. تنوع حوزه های شغلی 

در این شرکت بسیار باال است. به همین خاطر شانس استخدامی زیادی را خواهید داشت.  
Slack -17: با توجه به این امر که ش��رایط حال حاضر باعث اس��تفاده بیشتر افراد از اینترنت شده است، طبیعی 
است که یکی از برندهای اصلی در زمینه ایجاد وبینار محسوب می شود، اقدام به استخدام های جدید کند، با این حال 

نسبت به تعداد این امر، آماری در دست نیست. 
Intel -18: این شرکت شناخته شده فعال در زمینه تولید سخت افزار، 1000 نفر را استخدام کرده است که بیشتر 

آنها مهندسان باتجربه بوده و این امر باعث می شود تا گزینه مناسبی برای کارمندان معمولی نباشد. 
در آخر توجه داشته باشید که تعداد این برندها تنها در آمریکا حتی از 100 مورد فراتر بوده و با یک جست وجوی 
thestacker.com :ساده، می-توانید به تعداد بیشتری حتی در کشور خودتان نیز دست پیدا کنید.         منبع

تبلیغـاتخالق

تقریبا تم��ام افراد احس��اس خواب آلودگی و خس��تگی 
اول صب��ح را تجرب��ه کرده اند. گاهی با اینکه ش��ب ها زود 
می خوابیم و هشت ساعت خواب کامل داریم، باز هم صبح 
با احساس خستگی بلند می شویم؛ انگار که به اندازه  کافی 
نخوابیده ایم. گاهی این مس��ئله را به استرس و مشغله های 
روزانه ربط می دهیم اما در اغلب اوقات خستگی صبحگاهی 
به دالی��ل دیگری چون اختالل در س��اعت خ��واب اتفاق 
می افتد. با ما همراه باشید تا به شما بگوییم چه اشتباهاتی 
باعث می ش��ود صبح ها با احساس خستگی و خواب آلودگی 

از رختخواب بلند شویم.
1. قبل از خواب دوش آب گرم می گیرید

حمام ی��ا دوش آب گرم باعث آرام��ش و بهبود کیفیت 
خواب می ش��ود، البته منظورمان این نیس��ت دقیقا قبل از 
خ��واب حمام کنید و بع��د از دوش، به رختخ��واب بروید. 
دم��ای بدن قبل از خواب پایین می آی��د و همین افت دما 
باعث می ش��ود بدن متوجه ش��ود وقت خواب اس��ت. پس 
دوش آب گ��رم قبل از رفتن به رختخواب باعث می ش��ود 
ارس��ال این پیام به مغز با اختالل مواجه ش��ود. پیش��نهاد 
می شود حداقل یک ساعت و نیم تا دو ساعت قبل از خواب 

دوش بگیرید تا خواب باکیفیت تری را تجربه کنید.
2. اتاق خوابی به هم  ریخته دارید

تحقیقات نش��ان می دهد به هم ریختگی وس��ایل در اتاق 
خواب باعث می شود ذهن مشغول کارهایی شود که باید در 
طول روز انجام می دادید اما موفق به انجام ش��ان نشده اید. 
در حالی که اگر اتاق خواب تان منظم و مرتب باشد و ملحفه 

تخت ت��ان بوی تمی��زی بدهد، زودتر به خ��واب می روید و 
خ��واب بهتری خواهید داش��ت. برای اینکه خواب ش��بانه 
بهتری داش��ته باش��ید، به تمیزی ات��اق خواب تان اهمیت 

دهید و از به هم ریختگی آن خودداری کنید.
3. قبل از خواب، سراغ خوراکی های شیرین یا 

نشاسته دار می روید
خوردن قبل از خواب نه تنها به س��المتی انس��ان آسیب 
می زند، بلکه روی کیفیت خواب هم تاثیر منفی می گذارد. 
گفته می ش��ود قبل از خواب از مصرف خوراکی های دارای 
شاخص گلیسمی باال بپرهیزید، زیرا این مواد غذایی باعث 
افزایش میزان ترشح هورمون استرس )کورتیزول( در بدن 
می شوند و این تاثیر تا پنج ساعت ادامه خواهد داشت. پس 
از پنج س��اعت قبل از خواب به سراغ غذاهایی چون پیتزا، 
کیک یا سیب زمینی نروید و غذاهای سبک تر مثل ماست 

یا گوشت کم چرب بخورید.
4. عادت به صبحانه خوردن ندارید

خوردن صبحانه به س��اعت بیولوژیکی بدن کمک می کند 
که فاصله زمانی تا استراحت بعدی تان را محاسبه کند. ساعت 
بیولوژیکی یا ریتم شبانه روزی همان چرخه  متناوب خواب و 
بیداری اس��ت. اگر فاصله  بین بیدار شدن تا صبحانه خوردن 

زیاد شود، میزان ترشح کورتیزول در بدن زیاد می شود.
5. اتاق خواب روشنی دارید

وج��ود نور زی��اد در اتاق خواب باعث می ش��ود ترش��ح 
هورم��ون خ��واب آور مالتونین در بدن کاه��ش یابد. توقف 
ترشح این هورمون سبب اختالالت خواب خواهد شد. البته 

منظور نور طبیعی نیس��ت بلکه نور گوشی یا تلویزیون هم 
می تواند آسیب زا باشد و در روند خواب اختالل ایجاد کند. 
بهترین اقدام این اس��ت که تمام وسایل الکترونیکی داخل 

اتاق تان را کنار بگذارید.
6. در روزهای تعطیل، دیرتر بیدار می شوید

اف��رادی که در طول هفته، به ج��ز روزهای تعطیل، 5 تا 
6 س��اعت و در روزهای تعطیل خیلی بیش��تر می خوابند، 
ریتم بیولوژیکی بدن ش��ان را به ه��م می ریزند. اختالل در 
ریتم ش��بانه روزی ب��دن، عالوه بر اختالالت خواب س��بب 
افزایش احتمال ابتال به چاقی، دیابت نوع 2 و بیماری های 
قلبی عروقی می شود. پس در روزهای تعطیل ساعت بیدار 

شدن تان را حداکثر یک ساعت به تاخیر بیندازید.
7. زنگ هشدار ساعت را به تعویق می اندازید

تنها چند دقیقه خواب بیش��تر هی��چ فایده ای ندارد. اگر 
زنگ س��اعت به ص��دا درآید و آن را به تعوی��ق بیندازید و 
دوباره بخوابید، ممکن اس��ت به خ��واب عمیق فرو بروید و 
بعد از بیدار شدن احساس خستگی بیشتری داشته باشید. 
پس بهتر اس��ت س��اعت تان را دقیقا روی همان زمانی که 

باید بیدار شوید، تنظیم کنید و اراده تان را تقویت کنید.
8. برنامه ای برای ساعت خواب ندارید

اگر هر ش��ب در س��اعت متفاوت��ی به رختخ��واب بروید، 
ریتم ش��بانه روزی بدن ت��ان به هم می ریزد و صبح احس��اس 
خواب آلودگی و خستگی خواهید داشت. پس ساعت خواب تان 

را تنظیم کنید و هر شب سر ساعت مشخصی بخوابید.
brightside/ucan :منبع

8 اشتباه رایجی که باعث می شود صبح ها نتوانید از رختخواب بلند شوید
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