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بورس تهران، معامالت هفته سوم مردادماه را با افت 2.9درصدی به پایان رساند

 تلنگر »دارا دوم«
به بازار سرمایه

فرصت امروز: بازار سرمایه در ابتدای هفته گذشته و بعد از تکذیب سازمان خصوصی سازی درباره عرضه دومین صندوق دولتی 
در بورس موسوم به »دارا دوم«، شرایط شکننده و آشفته ای را تجربه کرد، به طوری که شاخص بورس طی دو روز بیش از 60 هزار 
واحد ریخت و ۲۹۴ هزار میلیارد تومان از ارزش بورس تهران کاست. تلنگر »دارا دوم« به بورس سرانجام باعث شد دو وزیر نفت و 
اقتصاد توافق کنند تا مرحله دوم عرضه سهام شرکت های دولتی همچون گذشته اجرا شود و سهام شرکت های پاالیشی و پتروشیمی 
به منوال قبل عرضه گردد. این ماجرا اما اثر خود را بر بازدهی هفتگی بورس تهران گذاشت و باعث شد تا بورس تهران پس از 10 
صعود متوالی در هفته سوم مردادماه دچار افت ۲.۹ درصدی شود. تلنگر »دارا دوم« به بازار سرمایه آنقدر مهم و قابل توجه بود که...

تهرانی ها با سهم 20درصدی در صدر دریافت بیمه بیکاری قرار دارند

زورآزمایی کرونا و بیمه بیکاری
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آیا فروش اوراق مشارکت نفتی به معنای »گشایش اقتصادی« است؟

حواشی یک گشایش نه چندان بزرگ

برگزاری رویدادهای ترکیبی در دوران کرونا
اصول ایجاد فرهنگ مدیریت بحران در شرکت

روزهای سیاه بازی محبوب فورتنایت
6 نکته ای که در هنگام برندسازی باید به آنها توجه کنید

فراشخصی سازی محتوای بازاریابی در کسب و کار
حفظ جاذبه و دوربینی بازاریابی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 جریمه 250 میلیون دالری
در انتظار توییتر

سرمقاله
نهادینه سازی داوری در 

پرونده های بانکی

در صنع��ت بانکداری، ب��روز اختالف 
می��ان بانک ه��ا و مش��تریان، پدیده ای 
غیرعادی نیست. مشتری در موعد مورد 
توافق، اقس��اط وام دریافت��ی و تعهدات 
بانکی ناشی از صدور ضمانت نامه و اعتبار 
اسنادی را به دالیل متفاوت نمی پردازد. 
ای��ن دالیل گاه ناش��ی از س��ودجویی و 
پیمان شکنی مشتری است و گاه ناشی از 
وضعیت بد اقتصادی و ناتوانی مشتری از 
پرداخت بدهی اش به بانک. در هر حال، 
فرقی نمی کند که مش��تری ب��ه انگیزه 
سودجویی یا ناتوانی اقتصادی، تعهدات 
مال��ی خود را ایفا نمی کن��د، زیرا در هر 
صورت، سیس��تم بانک به طور خودکار، 
بده��ی او را از بدهی جاری به مطالبات 
غیرج��اری بان��ک انتقال می ده��د و به 
دنب��ال این تحول، جریمه تاخیر به طور 
سیستماتیک بر بدهی مشتری بدهکار 
افزوده می شود و جز در موارد استثنایی، 
هی��چ مقام بانکی را یارای متوقف کردن 
سیس��تم بان��ک از اضافه ک��ردن بدهی 
و جریمه تاخیر مش��تری پیمان ش��کن 
نیس��ت، مگر آنکه آن بدهی تسویه و از 
سیستم مالی بانک پاک شود. پس چاره 
چیست و چگونه می توان مطالبات معوق 
بانک ها را وصول کرد و به اختالف میان 
بانک ها و مش��تری خاتمه داد؟ معموال 
در این گون��ه موارد، بانک ه��ا در صورت 
استمرار اختالف با مشتری، چاره ای جز 

توسل به مراجع قانونی ندارند.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
این مراجع قانونی معموال یا ادارات ثبت هس��تند که به استناد قراردادهای داخلی 
بانک ها و اسناد رسمی الزم االجرای رهنی با صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی، 
مطالب��ات بانک ها را از بدهکاران بانکی وصول می کنند ی��ا مراجع قضایی و در موارد 
معدودی تعزیرات هستند که با طرح دعوی حقوقی و جزایی توسط بانک ها، درنهایت 

مشتریان بدهکار را محکوم به پرداخت بدهی شان به بانک های طلبکار خواهند کرد.
اما موضوع به همین س��ادگی که تصور می ش��ود، نیست. وصول مطالبات از طریق 
ادارات ثبت و محاکم قضایی، قواعد پیچیده و مختص به خود را دارد، بس��یار نفسگیر 
و زمانبر است و افزون بر آن، بانک ها را در صف انتظار ارباب رجوع در این مراجع نگه 
می دارد تا نوبت رسیدگی به احقاق حق بانک های طلبکار فرا برسد. به همین جهت، 
بخ��ش قابل توجهی از پرونده های مطروحه در محاک��م قضایی و ادارات ثبت، پرونده 
مطالبات معوق بانکی اس��ت. از سوی دیگر، تصور نشود پایان رسیدگی از این مسیر، 
همواره منتهی به نتیجه مطلوب برای بانک ها خواهد شد. در بسیاری از موارد، مراجع 
قضایی اس��تدالل های نمایندگان حقوقی یا وکالی منتخ��ب بانک ها را نمی پذیرند و 
حق را به مش��تری بدهکار می دهند. نتیجه نیز مشخص است؛ عدم وصول قسمتی از 
مطالبات بانک های تس��هیالت دهنده و نهایتا انتقال این مطالبات الوصول به سرفصل 
بدهی های مشکوک الوصول و افزوده شدن به زیانهای انباشته بانک ها، که دود آن هم 

به چشم سپرده  گذاران و هم صاحبان سهام بانک ها خواهد رفت.
این وضعیت برای مش��تری و همینطور وثیقه گذار و ضامنین تسهیالت نیز چندان 
رضایت بخش نیس��ت. تملیک وثیقه تسهیالت و یا محکومیت به پرداخت اصل، سود 
و جرائم تاخیر از نتایج بسیار محتمل استمرار اختالف مالی بانک ها و مشتریان است، 
اما در هر صورت، طی همه این مراحل بسیار زمانبر و وقت گیر است و کمترین اشتباه 
محاسباتی یا حقوقی در این راه ممکن است روند وصول مطالبات بانک ها را نه ماه ها 
بلکه س��ال ها به تاخیر بیندازد. به همین جهت، هیچ بانکی نباید امیدوار باشد که در 
کوتاه مدت می تواند از طریق محاکم قضایی و ادارات ثبت، مطالباتش را وصول نماید. 
بدین ترتیب بایس��تی به دنبال راه حلی مسالمت آمیز بود که هم از حجم کار محاکم 
قضایی و ادارات ثبت بکاهد و هم با تفاهم بین بانک و مشتری بدهکار، وصول مطالبات 

معوق بانک ها سرعت بیشتری گیرد.
یکی از راه های مسالمت آمیز حل اختالف، ارجاع این اختالفات مالی و بانکی به نهاد 

»داوری« اس��ت، زیرا داور یا هیات داوری، انتصابی نیس��ت و منتخب بانک و مشتری 
است و از نظر حقوقی می تواند سریعتر و کم هزینهتر به دعوی و اختالف دو طرف )بانک 
و مش��تری( رسیدگی نماید و خصومت های مالی را حل و فصل کند. از نظر اجرایی و 
قانونی، مشکلی در ارجاع دعاوی بانک ها به داوری نیست و حتی در سال پیش، »کانون 
بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی«، این امر را برای اعضای کانون تجویز کرد. با 
وجود آن اما پاره ای از ابهامات حقوقی و قانونی موجب ش��ده تا »داوری« در ش��بکه 
بانکی کشور به عنوان یکی از راهکارهای قانونی وصول مطالبات بانک ها و حل و فصل 
اختالفات اجرایی بانک ها و مشتریان، چندان که باید مورد توجه و عالقه مدیران بانکی 
و مشتریان بانک ها قرار نگیرد. در ادامه این یادداشت، بدون ورود به بحث های پیچیده 
و تخصصی حقوقی سعی کرده ام با دیدی آسیب شناسانه، پاره ای از علل عدم فراگیری 
»داوری« به عنوان یکی از راه های قانونی وصول مطالبات غیرجاری بانک ها را برشمرم:

* ابهام حقوقی درباره ضمانت اجرای قانونی آرای داوری
فلسفه ارجاع اختالف مالی میان بانک ها و مشتریان به نهاد »داوری«، سرعت بخشی 
در حل و فصل قطعی این گونه دعاوی و خاتمه یافتن اختالف است. پس اگر قرار باشد 
آرای قطعی داور یا هیات داوری، از ضمانت اجرای قوی قانونی برخوردار نباش��د و به 
راحتی بتوان به اجرا و پذیرش آثار حقوقی و قانونی آن تن نداد، یا آنکه دادخواس��ت 
ابطال رأی داوری را در محاکم دادگستری مجددا مطرح نمود و باب اختالف را مجددا 
گشود، وضعیتی چندان خوشایند و پسندیده برای بانک ها و مشتریان به وجود نمی آید 
و سوت پایان نهایی اختالفات به صدا درنخواهد آمد. در نتیجه تدبیری قانونی الزم است 
که آرای قطعی داور یا هیات داوری به راحتی توسط اجرای محاکم قضایی قابل صدور 
اجراییه باش��د و جز در موارد بسیار محدود و آن هم در قبال سپردن تامین خسارت، 
قابلیت طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی را نداش��ته باشد. در غیر این صورت، از 
نظر مدیریت بانکی چندان منطقی نیست که برای وصول مطالبات معوق هم راه داوری 

را پیمود و هم راه محاکم قضایی را.
* فقدان صالحیت قانونی داوری برای صدور قرار تامین و توقیف اموال

برابر اصول آیین دادرس��ی مدنی، مراجع قضایی قانونا می توانند در صورت تقاضای 
تامین خواسته از جانب خواهان، چنانچه شرایط آن فراهم باشد، نسبت به صدور قرار 
تامین خواس��ته اقدام کرده یا دس��تور توقیف اموال خوانده دعوی تا پایان دادرسی را 
دهد. اگرچه این راهکار قانونی، بانک ها را در مقابل فروش اموال بدهکاران بانکی مصون 

می س��ازد، اما در حال حاضر، این راهکار قانونی صرفا در اختیار مراجع قضایی است و 
نهاد »داوری« از آن بی بهره است بنابراین امکان اینکه بانک در انتهای داوری و صدور 

حکم با پدیده فروش اموال مشتری بدهکار روبه رو شود، دور از انتظار نخواهد بود.
* نگرانی از تزلزل استحکام ماده 15 »قانون عملیات بانکی بدون ربا«

پیام ماده 15 »قانون عملیات بانکی بدون ربا«، ش��فاف و صریح اس��ت. قراردادهای 
تسهیالت بانکی همان اعتبار قانونی اسناد رسمی الزم االجرا را دارند و می توان با استناد 
به این قراردادهای عادی تنظیمی بین بانک ها و گیرندگان تسهیالت، مطالبات بانک ها 
را از طری��ق صدور اجراییه در مراجع ثبتی وصول کرد. از نگاه عده ای از کارشناس��ان 
حقوقی، درج ش��رط داوری در قراردادهای تس��هیالت بانکی این ریس��ک را دارد که 
مراجع ثبتی به بهانه پذیرش داوری توسط بانک ها از صدور اجراییه و تعقیب عملیات 
اجرایی خ��ودداری کنند و ضمانت اجرای قانونی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون 

ربا از بین برود.
* ابهام قانونی در مورد تفسیر اصل 13۹ قانون اساسی

براس��اس اصل 13۹ قانون اساسی، »صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا 
ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطالع 
مجلس برس��د. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید 
به تصویب مجلس نیز برس��د. موارد مهم را قانون تعیین می کند.« س��والی که مطرح 
می شود، این است که آیا بانک های دولتی مجاز هستند اختالف مالی خود با مشتریان 
را به داوری ارجاع دهند، یا آنکه این قبیل اختالفات در مورد بانک های دولتی مشمول 
مقررات اصل 13۹ قانون اساسی خواهد بود؟ استداللهای حقوقی متفاوتی در این زمینه 
بین حقوقدانان وجود دارد، اما به نظر می رسد تفسیر قانونی اصل مورداشاره می تواند به 

این اختالف حقوقی خاتمه دهد.
* کمبود داوران متخصص در حقوق بانکی

تردیدی نیست که داوری و حکمیت در مباحث بانکی عالوه بر تحصیالت حقوقی 
ب��ه دان��ش و تجربه بانکی نیز نیاز دارد و داور ناآش��نا به مباح��ث بانکی نمی تواند در 
این زمینه چندان راهگش��ا باشد بنابراین اگر قرار است بانک ها به جای ادارات ثبت و 
محاکم قضایی، اختالف خود با مشتریان را از طریق داوری حل و فصل قطعی کنند، 
بایستی ابزارهای الزم برای بسط و توسعه دانش بانکی داوران در مباحث بانکی را فراهم 
کرد. در این راستا، فعالیت آموزشی مدیران حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری بسیار 

راهگشاس��ت و اساس��ا داوران غیرمتخصص در امور بانکی نبایستی مجاز به داوری در 
پرونده های بانکی باشند.

* فقدان تصریح قانونی در مورد حل و فصل اختالف بانکی از طریق داوری  
در حال حاضر، دو قانون مرجع بر نظام بانکی کش��ور حاکم اس��ت: »قانون پولی و 
بانکی« و »قانون عملیات بانکی بدون ربا«. متاس��فانه در هیچک��دام از این دو قانون، 
هیچ گونه راهکار یا مدل مش��خصی برای تبیین راهکاره��ای قانونی وصول مطالبات 
بانک ها از جمله داوری پیش بینی نشده است. این نقض عمده حتی در »طرح بانکداری 
جمهوری اسالمی« که اخیرا توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده نیز مشهود 

است.
به هرح��ال، نباید تصور کرد که در حال حاضر، مش��کالت حقوقی و عملیاتی مورد 
اش��اره مانع قانونی ارجاع اختالفات و پرونده های بانکی به نهاد »داوری« اس��ت، زیرا 
برای هر کدام از این مش��کالت، اس��تدالل های حقوقی و قانونی محکمی وجود دارد 
که این ایرادات را برطرف می کند، اما می توان در این مهم از تصریحات و تضمینهای 
قانونی بیشتری برخوردار بود، ولی این مهم نیازمند »نهادینه سازی داوری« به عنوان 
ی��ک راهکار مطل��وب و در عین حال کامال قانونی برای ح��ل و فصل اختالف مالی و 
اجرایی بانک ها و مش��تریان اس��ت. در تحقق این امر عالوه بر بانک مرکزی به عنوان 
هماهنگ کننده عملیات بانکی شبکه بانکی کشور، نهادهایی نظیر »مرکز داوری اتاق 
بازرگانی« می توانند با پیگیری و تالش بیش��تر و فرهنگ س��ازی، این موانع قانونی را 
برطرف کرده و با نهادینه س��ازی داوری به آرای داوری اس��تحکام بیشتری ببخشند. 
همچنین از آنجایی که کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح بسیار مطولی برای بانکداری 
تهیه کرده و تقریبا به ریز و درشت مباحث بانکی ورود کرده است، لذا جا دارد در این 
قانون، موضوع مهم راهکار و مدل وصول مطالبات معوق بانک ها از جمله امکان ارجاع 
اختالف بین بانک ها و مش��تریان به نه��اد »داوری« و تضمینهای الزم قانونی به آرا و 
احکام داوری نیز پیش��بینی ش��ود. نباید فراموش کرد که ارجاع پرونده های مطالبات 
بانک��ی به مراجع قضای��ی و ثبتی بر تراکم امور در این مراج��ع خواهد افزود و وصول 
مطالبات بانک ها را با تاخیرهای ناخواسته مواجه خواهد ساخت. بدون تردید با تدابیر 
مناس��ب و نهادینه سازی داوری در سیستم بانکی کش��ور می توان به جای پیچیده تر 
کردن مش��کالت، حل آنها را س��رعت بخش��ید و از تراکم پرونده ها در ادارات ثبت و 

مراجع قضایی کاست.

فرصت امروز: رمز دوم پویا یا یک بار مصرف، رمزهایی هس��تند که در جریان پرداخت های 
اینترنتی و سایر پرداخت های بدون حضور کارت به عنوان رمز مشتری وارد می شوند. این طرح 
در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا استفاده می شود و ایران نیز اخیرا آن را اجرا کرده است. 
البته برخی از کشورها این طرح را روی کد cvv۲ و برخی دیگر آن را شبیه به ایران بر بستر 
رمز اینترنتی اعمال می کنند. بانک مرکزی نیز برای اینکه بانک ها در ابزارهای خود کوچک ترین 
تغییر را داشته باشند و با توجه به اینکه مردم با سیستم رمز اینترنتی آشنایی بیشتری داشتند، 

این طرح را به جای cvv۲روی همان رمز دوم اجرا کرده است.
طب��ق آماره��ای پلیس فتا، در حال حاضر ح��دود ۸00 پرونده روزان��ه در این واحد ثبت 
می ش��ود که بخش قابل توجهی از آن مربوط به پرونده های فیش��ینگ است. حاال آنطور که 
بررسی ها نشان می دهد، اجرای رمز پویا، جرائم مالی اینترنتی را به نحو قابل توجهی در کشور 
کاهش داده است. در پنجاه و یکمین جلسه از سلسله نشست های نقد و اندیشه که به موضوع 
»سوءاستفاده در فضای مجازی و آگاه سازی مخاطبان« اختصاص داشت، صمد سالمی، رئیس 
اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: 

»عمده جرائم در فضای مجازی مربوط به کاله برداری ها به روش های مختلف است و چنانچه 
روی ارتقای آگاهی های عمومی تمرکز شود، می توان از وقوع این نوع جرائم پیشگیری به عمل 
آورد. قبل از اینکه سرویس ها همه گیر شود، باید به عنوان حاکمیت و جامعه پیشگیری، تدابیر 
پیشگیرانه را تبیین کنیم.« به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات، او 
ضمن تأکید بر اینکه چند راهبرد در موضوع پیشگیری از وقوع جرم در معاونت اجتماعی قوه 
قضائیه تعریف شده، گفت: »این راهبرها شامل ارتقای آگاهی های عمومی، سلب فرصت از افراد 
برای ارتکاب جرم، افزایش خطر دستگیری، کاهش گمنامی و پیشگیری های سزاگرایانه است.«

وی یکی از مهم ترین راهبردهای قوه قضائیه را ارتقای آگاهی های عمومی دانست و افزود: 
»باید پذیرفت چنانچه شخصی که مورد آماج جرم قرار می گیرد، آموزش ها و اطالع رسانی های 

الزم را ندیده باشد به مجرم به ارتکاب جرم کمک می کند.«
به گفته سالمی، »انتظار مهمی که از مردم می توان داشت، بحث مسئولیت های اجتماعی 
است که افراد حس مسئولیت پذیری داشته باشند و نسبت به وقوع جرائم در فضای مجازی 
بی تفاوت نباش��ند و چنانچه به جرمی در این فضا برخورد کردند با مراجعه به سایت معاونت 

اجتماعی قوه قضائیه یا پلیس فتا آن را گزارش دهند.«
همچنین علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا 
گفت: »امروز مردم زمان زیادی را به حضور در فضای مجازی اختصاص می دهند و پلیس فتا 
تالش می کند با هشدارهای الزم در مقطع زمانی که در آن قرار داریم )شیوع کرونا( همزمان 
ب��ا افزایش استفاده از فض��ای مجازی، متناسب با موضوع های مختلف همچون فضای کنکور 
یا ثبت نام وام ودیعه مس��کن و... به مردم هش��دار دهیم تا نس��بت به سوءاستفاده ها آگاهی 
پیدا کنند.« رئیس مرکز تش��خیص و پیش��گیری از جرائم سایبری پلیس فتا ضمن تأکید بر 
اینک��ه مس��ئولین باید قبل از هر فراخوانی جنبه های احتمالی وق��وع جرم را در نظر بگیرند، 
گفت: »ماه های گذشته هم زمان با صدور فراخوان ها برای آزادسازی سهام عدالت، دریافت وام 
یک میلیون تومانی کرونا یا وام ودیعه مسکن و... شاهد بودیم که موجی از جرائم شکل گرفت. 
درنتیجه پلیس فتا تالش کرد تا دستگاه های مرتبط را آگاه سازد تا قبل از اینکه فراخوانی را 
صادر کنند، حتما راهکارهایی که باعث سوءاستفاده مجرمان حرفه ای می شود، بررسی کنند.«

رجبی با بیان اینکه یک��ی از محاسن فناوری اطالعات، قابل پیش بینی بودن است، گفت: 

»استفاده از فناوری اطالعات موجب می شود تا بسیاری از مسائل را پیش بینی، طراحی و شکل 
درست پیاده سازی کرد بنابراین چنانچه به این مسئله توجه شود، می توان از وقوع بسیاری از 

جرائم پیشگیری به عمل آورد.«
او درباره اینکه در ایام ش��یوع کرونا بیش��ترین جرائم مربوط به چه حوزه هایی بوده، افزود: 
»باوج��ود پایش های متعدد همچنان جرائم مالی در صدر جرائم رایانه ای قرار دارند و در رتبه 
بعدی جرائم مرتبط با اش��خاص و آزارهای اینترنتی و ایجاد مزاحمت ها و هتک حیثیت قرار 
دارد.« رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در انتها گفت: »در مورد 
جرائم مالی، دارایی افراد مورد دستبرد قرار می گیرد که با تشکیل پرونده تا حدود زیادی این 
مبالغ قابل برگش��ت است و با دستگیری مجرم پرونده فیصله پیدا می کند، اما در مورد جرائم 
مرتبط با اش��خاص مثل هتک حیثیت و انتش��ار تصاویر خصوصی، حتی با پیدا شدن مجرم، 
اثرات جرم حل نمی شود و به کاربران فضای مجازی باید توصیه کرد به حوزه حریم خصوصی 
خود توجه ویژه ای داش��ته باش��ند، زیرا عمده جرائم در این حوزه ناشی از غفلت و اعتماد به 

کاربران مجازی است.«

جرائم مالی در صدر جرائم اینترنتی قرار دارند

رمز پویا علیه فیشینگ

نهادینه سازی داوری در پرونده های بانکی
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رئیس جمهور در واپسین جلسه هیات دولت در هفته گذشته، به انتقادها 
از طرح »گشایش اقتصادي« واکنش نشان داد و گفت که »بگویید راه حل 
چیست؟« این تنها پاسخ دولت به حواشی پیرامون طرحی است که کلیات 
آن تح��ت عنوان »طرح فروش داخلی نف��ت و عرضه آن در بورس انرژی« 
در آخرین جلسه ش��وراي هماهنگي اقتصادي سران قوا به تصویب رسید 
و ب��ه نظر می رس��د دولت و مجلس در این وانفس��ای سیاسی )رأی منفی 
نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی صمت( دست کم در مورد اجرای این 
ط��رح اقتصادی با هم موافق و هم نظر هس��تند.  این طرح البته با واکنش 
عموم جامعه روبه رو ش��د و این بحث در افکار عمومی شکل گرفت که آیا 
فروش اوراق مش��ارکت نفتی یا به تعبیر ساده تر، پیشفروش نفت به مردم، 
همان »گشایش اقتصادی« است که با گشاده دستی از آن سخن رفته است؟ 
ب��ا کدهای رسان��ه ای که دولتمردان در یکی دو هفته گذش��ته از محتوای 
»گش��ایش اقتصادی« ارائه داده اند، تلقی افکار عمومی از وعده »گش��ایش 
اقتصادی« به معنای رفع تحریمها و ش��کوفایی اقتصاد و معیش��ت بود، نه 
طرحی که در سال ۹1 نیز یکبار دولت وقت به صرافت اجرای آن افتاده بود 

و البته به جایی نرسیده بود. 
از گشایش اقتصادي تا فروش اوراق نفتی

در میان��ه بحث و جدل می��ان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه 
درب��اره مقص��ر اصل��ی افزایش ت��ورم در چن��د هفته گذش��ته، ناگهان 
رئیس جمه��ور از طرحی که »یک گش��ایش اقتصادی در کش��ور ایجاد 
می کن��د« خبر داد و گفت که »قرار است گشایش��ی از لحاظ اقتصادی 
در کش��ور به وجود بیاید و دست دولت مقداری باز می شود.« سپس به 
موازات رئیس جمهوری، رئیس مجلس نیز با اش��اره به جلس��ه ش��ورای 
هماهنگ��ی س��ران قوا، از گشایش��ی سخن گفت که بازار پ��ول و ارز را 
سام��ان می دهد. پس از صحبت ه��ای روحانی و قالیباف و به راه افتادن 
موج گمانه زنی در رسانه ها، حس��ام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور با رد 
هرگونه گمانه زنی گفت که »قبل از هر تصمیم اقتصادی ش��خصی یک 

هفته صبر کنید.«
در همی��ن ح��ال، اولین گزینه ای که در محافل خبری و ش��بکه های 
اجتماعی با محوریت »گش��ایش اقتصادی« مطرح شد، احتمال پذیرش 
FATF ب��ود، هرچن��د که طولی نکش��ید این موض��وع از سوی معاون 
ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور تکذیب و گفته شد که خبر 
مهم اقتصادی رئیس جمهور درباره لوایح مرتبط با FATF نیس��ت. در 

این بین، برخی ش��نیده ها حکایت از انتشار اوراق مشارکت نفتی داشت 
و با توییت یک نماینده مجلس، پازل نفتی گش��ایش اقتصادی سرانجام 
کامل شد. محسن زنگنه در صفحه شخصی خود در توییتر با رمزگشایی 
از محتوای »گشایش اقتصادی« نوشت: »دولت قصد دارد با فروش ۲۲0 

میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری بودجه را جبران کند.«
پر بیراه نیست اگر بگوییم این رمزگشایی از وعده »گشایش اقتصادی« 
درنهای��ت به نوعی سرخوردگی و نومیدی در فضای عمومی ختم ش��د. 
توقع��ی که سخن روحانی )و در ادامه همراهی ریاست مجلس( از طرح 
»گش��ایش اقتصادی« در بین اقشار مردم ایجاد کرده بود، بر انتظاری از 
 )State بطن جامعه همراه شد که خواستار اراده جدی دولت )به معنای
در حل معضل اقتصاد است بنابراین چندان عجیب و دور از انتظار نبود 
که با این ش��یوه اطالع رسانی و این ان��دازه تنش در فرآیند گفت وگوی 
دولت و ملت، بحث »گشایش اقتصادی« به چیزی جز یأسی فرو خفته 
در جان و بغضی فرو برده در کام منتهی نشد؛ کما اینکه واپسین نمونه 
از این ش��یوه اطالع رسانی و برخورد رسانه ای، آبان ماه سال گذش��ته در 
ماجرای افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد و چه بس��ا مدیریت بهتر بحث 
افزای��ش قیمت سوخت و درک میزان حس��اسیت مردم نس��بت به این 
موضوع، می توانست از بروز و ظهور آن رفتار ازهم گسیخته اجتماعی در 

جامعه ایران جلوگیری کند.
»گشایش اقتصادی« برای دولت است یا ملت؟

ب��ه نظر میرس��د طرح »گش��ایش اقتصادی« و توقع��ی که در سطح 
جامع��ه از آن به وجود آمد، جدیدترین گاف رسانه ای دولت است. نکته 
اینجاس��ت که اگر دول��ت در گفت وگوهای رسانه ای خ��ود با مردم، به 
درست��ی از تنگنای تحریم سخن میگوید و سپس ناگهان از گشایش��ی 
در اقتصاد صحبت می کند، بالطبع برداش��ت جامعه از وعده »گش��ایش 

اقتصادی« از قضا همین رفع تحریمها خواهد بود.
حس��ن روحاني روز چهارش��نبه گذش��ته در نشس��ت هیات دولت و 
در پاس��خ به نقدهاي صورت گرفته از عملک��رد اقتصادی دولت، گفت: 
»ما باید کش��ور را در ش��دیدترین ش��رایط تحریم اداره کنیم و با کسي 
ش��وخي نداریم و آن کسي که به طرح دولت ایراد مي گیرد، لطفا بگوید 
راه حل آن چیست؟ با فحاشي که کار درست نمي شود و با ردیف کردن 
جمالت درشت، مش��کلي از کشور حل نمي شود.« رئیس جمهور سپس 
خطاب به منتقدان دولت گفت که »اگر چیزي در چنته دارند، راهکاري 
مي ش��ناسند و راه حلي دارند که در دشوارترین دوران تحریم اقتصادي 

تاریخ جمهوري اسالمي کاري از پیش ببرد، ارائه کنند.«
با اینکه خطاب این صحبت روحانی بیش��تر مخالفان سیاسی دولت و 

به ویژه اصولگرایان بوده است که در رسانه های همس��و و پرش��مار خود 
ب��ه نقد عملک��رد اقتصادی دول��ت می پردازند، اما این ش��یوه گفت وگو 
در گفتم��ان دولت و ملت بیش��تر به طعنه ای جان گداز ش��بیه است تا 
پاسخ��ی درخور و شایس��ته درباره وعده »گش��ایش اقتصادی«، چراکه 
پیش از هرگونه جس��تن راهکاری، قدم نخس��ت، گفت وگوی نزدیک و 
صادقان��ه دولت ب��ا ملت است، نه دمیدن در ش��کاف دولت-ملت با این 
ش��یوه تک گویی و گفت وگوی پر از سوءتفاه��م که مطمئنا به راهکاری 
که رئیس جمهور از مطالبه گرانش در میانه تحریم و کرونا طلب می کند، 
ختم نخواهد شد؛ کما اینکه واکنش بسیاری از منتقدان و صاحب نظران 
به محتوای »گش��ایش اقتصادی« نهایتا به این پرسش بنیادی بدل شد 

که این گشایش اقتصادی برای دولت است یا ملت؟!
س��ال گذش��ته در ماجرای افزایش نرخ بنزین نی��ز دولت به ناگهان و 
ب��دون هیچ گونه اطالع رسانی قبلی، قیمت بنزین را افزایش داد. درست 
اس��ت که در اطالع رسان��ی این سیاست البته معذوری��ت امنیتی وجود 
داش��ت، اما اینکه در سکوت خبری و در غیاب هرگونه ش��فافیت و پس 
از تکذیب هاي م��داوم، به ناگاه قیمت بنزین هزار تومانی در ساعت ۲۴ 
بامداد روز جمعه ۲5 آبان ماه سه برابر شود، بیشتر از بهت و غافلگیری، 
از احتمال تخلیه هیجانی فرو خفته در بطن جامعه خبر می داد، چنانکه 
همین رخداد، واکنش طبقات پایین جامعه را برانگیخت و در نهایت به 

نام حوادث آبان ۹۸ در تاریخ معاصر ایران ثبت شد.
فقدان حافظه جمعی در بزنگاه تاریخ

در م��ورد فروش اوراق مش��ارکت نفت��ی نیز متاسفان��ه همین روال 
رسان��ه ای و اطالع رسانی قطره چکانی از سوی دولت دنبال ش��ده است. 
اگرچه اولین برداش��ت ها از طرح »گش��ایش اقتص��ادی« مدنظر دولت، 
آزادشدن منابع ارزي بلوکه شده در سایر کشورها و یا احتمال خروج از 
فهرست سیاه FATF بود، اما در انتها ماحصل همه این برداش��ت ها و 
گمانه زنی ها از وعده »گش��ایش اقتصادی« تنها فروش اوراق سلف نفتي 
ب��ود. فراتر از متن این طرح و فارغ از نقدهای اقتصادی به محتوای آن، 
ش��وربختانه شیوه اطالع رسانی دولت در این ماجرا باعث شد تا به  جای 
واکنش مثبت و ایجابی از آغاز طرحی جدید که شاید تا اندازه ای گره از 
کار نگش��وده اقتصاد ایران و معیشت مردم بگشاید، تنها واکنشی سلبی 
و سیاست زده از سوءتفاهم »گش��ایش اقتصادی«، دستگیر دولت و تیم 
رسانه ای رئیس جمهور ش��ود. به نظر می رس��د آنچه که با عنوان فقدان 
حافظ��ه تاریخی در جامعه ایرانی همواره از آن بیم سخن می رود، پیش 
و بی��ش از مل��ت، به تناوب از س��وی دولت در بزنگاه ه��ای تاریخ تکرار 

شده است.

آیا فروش اوراق مشارکت نفتی به معنای »گشایش اقتصادی« است؟

حواشی یک گشایش نه چندان بزرگ

نخس��تین مرحل��ه از فروش اوراق سلف نفتی ب��ا عرضه بیش از 500 
هزار بشکه نفت، فردا یکشنبه ۲6 مردادماه در تاالر بورس انرژی عرضه 
خواهد ش��د. براساس اطالعیه ای که در سایت »کدال« منتش��ر ش��ده 
است، در این روز 5۲۹ هزار و 31۲ بشکه نفت خام سنگین ایران عرضه 
خواهد ش��د. قیمت هر بش��که نفت نیز ۹۴۴ هزار و 6۲۲ تومان تعیین 

شده است.
طب��ق آنچه در این اطالعیه آمده است، حداقل خرید برای هر نفر در 
این عرضه اولیه یک بش��که و حداکثر ۲0 هزار بش��که است. همچنین 
حداکث��ر 10 روز کاری پس از پای��ان دوره عرضه اولیه، معامالت ثانویه 
این اوراق آغاز می ش��ود. برخالف وعده ه��ای دولت برای بدهکار نکردن 
دولت آینده، اوراق سلف نفتی دوساله بوده و سررسید قرارداد ۲6 مرداد 
1۴01 اس��ت. ساعت معامالت ثانویه نیز از ساعت ۸ و 30 دقیقه تا 1۲ 

و 30 دقیقه روزهای کاری بورس تعیین شده است.
ام��ا فروش اوراق مش��ارکت نفتی از همان ابتدای ط��رح تا هم اکنون 
محل بح��ث و گمانه زنی اقتصاددانان و دولتمردان ش��ده است. در این 
کش��اکش رسانه ای، دولتمردان از تامین مالي کس��ري بودجه و کنترل 
تورم سخن می گویند و منتقدان از سازوکار مبهم آن و آینده فروش��ی و 

تبعات مالی این طرح بر دوش دولت بعدی. 
کارشناسان معتقدند فروش اوراق سلف نفتي که سررسید آن دو ساله 
است و دولت باید در زمان سررسید، اوراق را به همراه سود به خریداران 
بازگردان��د، مي تواند دولت بع��دي را با بار مالي تکلیف��ي از دولت قبل 
مواج��ه کند. همچنین نحوه مدیریت هزین��ه توسط دولت، دیگر نقدی 

است که به این طرح نفتی شده است. به اعتقاد کارشناسان، هزینه هاي 
دول��ت در ایران نه تنها زیاد و سرس��ام آور است بلکه جای بهره وري نیز 
در تخصیص صحیح این منابع، خالی است و در نتیجه این تکلیف مالي 

مي تواند لطمات جبران ناپذیری به ساختار بودجه وارد کند.
در ای��ن بین، رئیس کل بانک مرکزي آخرین دولتمردی بود که هفته 
گذش��ته به دفاع از انتش��ار اوراق سلف نفتي پرداخت و در یادداش��ت 
اینس��تاگرامي خ��ود، این ط��رح را عالوه بر پوش��ش کس��ري بودجه، 
کنترل کننده انتظارات تورمي دانست. به نظر عبدالناصر همتي، این نوع 
از اوراق قرضه نس��بت به انواع دیگ��ر آن، کم هزینه تر و قابل مدیریت تر 
است. همتي در یادداشت اینس��تاگرامی چهارشنبه گذشته ابتدا درباره 
انتش��ار هرگونه اوراق براي مدیریت نقدینگي نوش��ت: »این ش��یوه در 
همه دنی��ا براي هموارسازي هزینه هاي دولت و کاهش نوسانات اقتصاد 
کالن تجربه ش��ده اس��ت و بحث هایي مانند آینده فروش��ي یا بدهکاري 
دولت ه��اي آینده چندان با ادبیات اقتصادي همخواني ندارد.« او سپس 
مدیریت بازار ارز و پول و نهایتا کنترل تورم در ش��رایط اقتصادي امروز 
را وظیفه اصلي بانک مرکزي دانست و گفت که کسري بودجه به دلیل 
تحریم هاي صادرات نف��ت یک واقعیت است و »تامین مالي سالم« این 

کسري بدون استقراض از بانک مرکزي نیز یک ضرورت.
او در ادامه یادداش��ت خود، تعریف روشن تری از »تامین مالي سالم« 
ارائه داد و نوشت: »براي این کار چهار راه حل بیشتر وجود ندارد؛ کاهش 
هزینه ها، افزایش درآمدهاي مالیاتي، فروش سهام و اموال دولت، انتشار 
اوراق بده��ي یا پیش فروش کاالهایي نظیر نفت در ش��رایط تحریمي.« 

طبق گفته همتي، »ظرفیت افزایش درآمد مالیاتي و کاهش هزینه براي 
دولت و مجلس در سال جاري با توجه به کرونا، مشخص و محدود است. 
فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق بدهي نیز تاکنون 
5۲ هزار میلیارد تومان فروش رفته است.« به نوشته رئیس شوراي پول 
و اعتب��ار، »طرح ف��روش اوراق ریالي سلف نفتي که عمال فروش قطعي 
است و تحوی��ل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگي دارد؛ انتظارات 
تورمي را مدیریت مي کند همچنین نسبت به اوراق قرضه، کم هزینه تر و 
قابل مدیریت تر است و همزمان سود بیشتري نیز براي دارنده این اوراق 
دارد. البت��ه واضح است که براي موفقیت ای��ن طرح، توافق تمام ارکان 

نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان ضروري است.«
رئیس کل بانک مرکزي در پایان یادداشتش، هرگونه آینده فروشی در 
طرح اوراق سلف نفتی را رد کرد و افزود: »انتش��ار هرگونه اوراق، روش 
تجربه ش��ده در همه دنیا براي هموار س��ازي هزینه هاي دولت و کاهش 
نوسانات اقتصاد کالن است و بحث هایي مانند آینده فروشي یا بدهکاري 
دولت ه��اي آینده چندان با ادبیات اقتص��ادي همخواني ندارد. دولت ها 
همواره با سیاست ه��اي مالي در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت اگر 
با منابع چهارگانه باال، کس��ري بودجه تامین نش��ود، استقراض از بانک 
مرکزي حتي اگر غیرمس��تقیم باشد، رشد بیش��تر نقدینگي و تورم در 

سال هاي آتي و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.«
در ه��ر حال باید به انتظ��ار ماند و دید آیا طرح ف��روش اوراق سلف 
نفتی، همان طور که دولتمردان با قطعیت و قاطعیت از اجرای آن سخن 

می گویند، در نهایت به وعده »گشایش اقتصادی« منجر خواهد شد!

هر بشکه نفت 944 هزار و 622 تومان قیمت خورد

زمان بندی فروش اوراق سلف نفتی

نگاه

از احتماالت کوچک تا فاجعه های بزرگ
چرا دولت ها درس نمی گیرند؟

کمت��ر از سه دهه پیش در سال 1۹۹3 میالدی بود که نش��ریه 
»اکونومیس��ت« از مردم جهان خواست تا حواس شان به آسمان ها 
باش��د. آن زمان، دانش بش��ر در این زمینه که روزی شهاب سنگی 
ب��ه زمین برخورد خواهد کرد، بس��یار اندک ب��ود. اما حاال همه ما 
سرنش��ینان زمین می دانیم که یک شهاب سنگ بزرگ می تواند به 
همان اندازه یک آتشفش��ان بزرگ یا جنگ هس��ته ای، وحشتناک 
باش��د و به صورت هم زمان محیط زیس��ت را نابود کند و منجر به 
تغییرات اقلیمی بلندمدت شود. یک شهاب سنگ می تواند انبارهای 
غذا و سیلوهای گندم یک کش��ور را ناب��ود کند و در نتیجه منجر 
ب��ه قحطی و مرگ و میر ش��ود. در آن سال ها چنین چیزی خیلی 
بعی��د به نظ��ر می رسید و حتی در بدتری��ن کابوس های آدمی نیز 
جایی نداشت و تنها در دل سینما و ادبیات و در قالب ژانر علمی-
تخیلی می گنجید، اما حاال با ش��یوع کرون��ا در سراسر پهنه زمین 
هم��ه می دانیم که هر چیزی در ای��ن دنیای کنونی ممکن است و 
ما همیش��ه باید چش��م انتظار مش��کالت بزرگ و بزرگ تر بر روی 

زمین باشیم.
بیماری های همه گیر بارها در طول تاریخ بشری رخ داده و حتی 
همین چن��د سال پیش، نمونه متأخر آن ب��ا نام سارس در برخی 
از کشورها شایع ش��د. در نتیجه منطقی است که بگوییم دولت ها 
در ای��ن زمینه تجربه کافی را دارند. پس چرا کرونا در حال حاضر 
به یک تهدید عمومی تبدیل ش��ده است؟ »اکونومیست« در پاسخ 
به این سوال معتقد است که بی تفاوتی انس��ان ها به فجایع، ریش��ه 
مش��کالت است و توضیح می ده��د که چطور انس��ان ها با نادیده 
گرفت��ن احتم��االت کوچک و ضعی��ف، گرفت��ار فاجعه های بزرگ 

می شوند.
ب��ه گفته »اکونومیس��ت«، بی توجهی زمینیان به ش��هاب سنگ 
البته یک مقوله اغراق ش��ده است، ام��ا در عین حال نمونه ای واضح 
نی��ز به ش��مار می آید. به هر حال همیش��ه در زندگی این واقعیت 
وجود دارد که احتماالت ضعیف، عواقب ش��دیدی به همراه داشته 
باش��ند. مردم عادی همیش��ه برای جبران چنین خسارت هایی در 
اقتصادهای سرمایه داری و سوسیالیس��تی دست به دامان دولت و 
بیمه می شوند، اما اصوال همگان چنین احتماالت ضعیفی را نادیده 
می گیرند، یعنی ترجیح بر این است که این رخدادها نادیده گرفته 
ش��وند، تا زمانی که واقعا اتفاق بیفتند، اما بی تفاوتی هایی که انسان 
در ای��ن زمینه به خرج می دهد، ش��اید به نوعی خیانت به آینده و 

آیندگان نیز محسوب شود.
ش��یوع کووید-1۹ در ابتدای سومین دهه از هزاره سوم میالدی 
یک رویداد غم انگیز و کابوس وار است. سال هاست که دانش��مندان 
در عرصه های مختلف هشدار داده اند که ویروسی از جنس آنفلوآنزا 
می تواند از حیوانات وحش��ی به انس��ان ها منتقل ش��ود، اما گوش 
هیچ کس��ی بدهک��ار این ماجرا نبود، نه انس��ان ها و ن��ه دولت ها. 
ب��ا این ح��ال، وقتی بیماری س��ارس در ابتدای ه��زاره حاضر رخ 
داد، دولت ه��ا کم��ی آمادگی مقابله با آن را داش��تند. نه خبری از 
برنامه ه��ای عملی و استراتژیک برای مقابله با ش��یوع و گس��ترش 
بیماری های اپیدمیک بود و نه حتی کیت های تشخیص بیماری به 
اندازه کافی وجود داشت. حتی خیلی از کشورها دانش کافی برای 
تولی��د این کیت های تش��خیص بیماری را هم نداش��تند. برخالف 
بیم��اری س��ارس که چندان همه گیری گس��ترده ای نداش��ت، اما 
کرونا ای��ن وضعیت مخاطره آمیز را به نهای��ت خود رساند. در این 
بین، کش��ورهای بس��یار کمی از تجربیات گذش��ته درس گرفته و 
آم��اده مواجهه با بح��ران بودند بنابراین سوال ای��ن است که چرا 
دولت ها درس نمی  گیرند؟ بیماری های همه گیر، فجایعی هس��تند 
ک��ه دولت ه��ا در آن تجربه هایی دارند. پس چ��ه چیزی به تهدید 

تبدیل می شود؟
دلیل اصلی این است که آنها هیچ وقت ضربه های مهلکی در این 
زمین��ه نخورده اند، یعنی بیماری ها هیچ وقت باعث نش��ده دولت ها 
دچار آسیب های بزرگ ش��وند، ام��ا حاال آنها در حال تجربه کردن 
این آسیب های بزرگ هس��تند و تازه به ای��ن نتیجه رسیده اند که 
باید برای ویروس ها، آمادگی داش��ته باش��ند. البته اینکه دولت ها 
از گذش��ته درس نگرفته اند، چیزی را ع��وض نمی کند و کم کارِی 
آنه��ا را توجیه نمی کن��د. یکی از وظایف مه��م دولت ها این است 
که همیش��ه چشم شان به آینده باشد، یعنی باید حواس شان باشد 
ک��ه چه اتفاقی ممکن است در آین��ده ای دور یا نزدیک رخ بدهد. 
دانش��مندان هم ابزاری در اختی��ار دارند که می توانن��د با آنها به 
دولت ها کمک کنند تا بهتر آینده را پیش��گویی کنند. جالب است 
که کسب وکارهای خصوصی هم از این ابزار بهره می گیرند تا آینده 
را پیش بین��ی کنند اما دولت ها هیچ وقت به قدر کافی از اینها بهره 
نمی گیرند. کسب وکارها برای آینده خود برنامه ریزی می کنند، این 

درسی است که دولت ها باید از این کسب وکارها بگیرند. 
هیچ ی��ک از فجایعی که تاکن��ون رخ داده یا در آینده رخ خواهد 
داد، برای همیش��ه قابل کنترل نیس��ت، اما اگر از قبل درباره آنها 
هش��دار دریافت کنیم، می توانیم خودمان را برای آنها آماده کنیم 
و ب��ه این ترتیب ش��اید بت��وان آسیب ها را هم ب��ه صورت محدود 
مهار کرد. مثال ما در طول تاریخ بارها دیده ایم که آتشفش��ان ها در 
نزدیکی چه ش��هرهایی رخ داده اند و چ��ه فجایعی به بار آورده اند. 
اکنون می توانیم ش��هرهای در خطر را ش��ناسایی کنیم و تمهیدی 
برای آن بیندیشیم. در مورد سایر مسائل هم شرایط به همین گونه 
اس��ت. کافی است دولت ها به خودش��ان بیایند و توجه بیش��تری 
ب��ه خ��رج دهند. به این ترتی��ب می توانند وضعی��ت را تا حدودی 
مهار کنند. به هر حال، هش��دارها همیشه و همه حال کمک کننده 

بوده اند.
آنچه می تواند بلوغ دولت ها را نش��ان دهد، این است که خطرات 
آینده را پیش بینی و خودش��ان را ب��رای مقابله با آنها آماده کنند. 
کافی است به تهدیدهایی که تاکنون ش��ناسایی شده، توجه کنید. 
اگر دولت ها آینده را جدی بگیرند و بدانند که این آینده خطرناک 
چندان دور نیست، بهتر می توانند در مقابله با آن اقدام کنند. شک 
نکنید که یک روز ش��هاب سنگ بزرگی به زمی��ن برخورد خواهد 
کرد. ما انس��ان ها باید از همین حاال خودمان را برای آن روز آماده 
کنی��م و قدم اول را هم البته باید دولت ها بردارند. دنیا می تواند به 
جای امن تری تبدیل ش��ود؛ جایی که همه با آرامش در آن زندگی 
می کنند، اما این آرامش مس��تلزم این است که از حاال به فکر آن 

باشیم.
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فرص��ت امروز: ش��هروندان تهرانی ب��ا سهم ۲1.۴درص��دی در صدر 
دریاف��ت بیمه بیکاری تا پایان دهم تیرماه امس��ال ق��رار دارند. آمارها 
همچنین نش��ان می دهد تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال های 
گذش��ته هم��واره روند صعودی داش��ته و ت��ا اندازه زی��ادی منطبق بر 
وضعی��ت رکود تورم��ی در اقتصاد ایران بوده اس��ت. در این بین، تعداد 
مقرری بگی��ران مرد چندین براب��ر مقرری بگیران زن در چند سال اخیر 
بوده است. بیش��ترین برقراری جدید بیمه بیکاری نیز در رده سنی ۲5 
ت��ا 3۴ سال و سپس رده سنی 35 تا ۴۴ سال بوده و طبعا به این دلیل 
است که افراد با سابقه ش��غلی کمتر مطمئنا بیش��تر در معرض تعدیل 
قرار دارند. استان های  تهران، اصفهان، خراسان رضوی، البرز، آذربایجان 
ش��رقی، فارس، مازندران، گیالن، قزوین و خوزست��ان هم به ترتیب10 

استان با بیشترین تعداد بیمه بیکاری برقرار شده هستند.
اینه��ا جدیدتری��ن نکاتی است که »مؤسس��ه عال��ی پژوهش تأمین 
اجتماع��ی« به تازگی از آخرین تغییر و تح��والت بیمه بیکاری گزارش 
داده و در پژوهش��ی ب��ا عنوان »کرونا و آخری��ن وضعیت صندوق بیمه 
بیکاری در کش��ور« ب��ا همکاری »مرکز ارتباط��ات وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی« به بررسی تأثیر ش��یوع کرونا بر نرخ بیکاری شهروندان 
پرداخت��ه است؛ آنچه ک��ه می توان از آن با عن��وان »زورآزمایی کرونا و 
بیمه بیکاری« و یا »ردپای عمیق کرونا بر نرخ بیکاری کشور« یاد کرد. 

خالصه ای از این گزارش را در ادامه می خوانید.
وضعیت صندوق بیمه بیکاری در هنگامه کرونا

گزارش »مؤسس��ه عال��ی پژوهش تأمین اجتماع��ی« با هدف بررسی 
نق��ش طرح های بیمه بیکاری در کش��ورهای منتخب و ایران در مقابله 
با بحران کنونی تهیه ش��ده و مش��تمل بر دو بخش است؛ بخش اول در 
پنج فصل با موضوعاتی ش��امل وضعیت صندوق بیمه بیکاری کشور در 
سال های اخیر، نرخ رش��د تعداد مقرری بگیران بیکاری، نسبت جنسی، 
سنی و استانی آنها و مش��اغلی که بیش��ترین تع��داد مقرری بگیران را 
داش��ته اند، عمدتا به ش��ناخت اولیه و ش��رایط پایه قبل از بحران کرونا 

در ح��وزه بیمه بیکاری اختصاص دارد و بخش دوم در سه فصل به طور 
ویژه ب��ه کارکرد طرح های بیمه بیکاری در هنگام این بحران می پردازد 
و مواجهه صندوق های بیمه ای۲1 کشور از جمله آمریکا، آلمان، چین و 

روسیه را با تجربه ایران مقایسه می کند.
ای��ن گزارش البته محدود به بحران کرونا نیس��ت و به وضعیت بیمه 
بیک��اری در کلیت چند سال اخیر نگاهی داش��ته است. طبق یافته های 
ای��ن گزارش، تع��داد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال های گذش��ته 
روندی صعودی داشته و به حدود ۲3۹ هزار نفر در سال 13۹7 رسیده 
است. همچنین نرخ رشد تعداد مقرری بگیران بیکاری پرنوسان بوده اما 
به طور متوسط، از سال 136۹ تا 13۹7 حدود 10.۲7درصد بوده است.
همچنی��ن از آنجا  که جمعیت مش��مول صندوق بیم��ه بیکاری تنها 
به مش��مولین قانون کار، قانون تأمین اجتماع��ی و قانون بیمه بیکاری 
محدود است، درصد پوش��ش آن نسبت به کل بیکاران کشور نیز بسیار 
محدود است. درخصوص مق��دار این مقرری ها، با وجود نرخ جایگزینی 
نس��بتا باالی مقرری بیکاری در ای��ران که بین 55 تا ۸0درصد متوسط 
دستمزد در ۹0 روز قبل از بیکاری است، اما به دلیل رشد تورم متاسفانه 
ق��درت خرید مقرری ه��ای  پرداختی در سال های اخیر کاهش داش��ته 
اس��ت، به طوری که میانگین مقرری بیکاری در سال 13۹۸ تقریبا ۲.7 
میلیون تومان معادل 1.۸ برابر حداقل مزد در این سال، به ترتیب معادل 
67.۸ و 5۹.۲ درصد متوسط هزینه خالص و متوسط درآمد یک خانوار 

شهری در همان سال بوده است.
نسبت جنسی، سنی، استانی و شغلی بیمه شدگان

مردان و جوانان صدرنش��ین مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال های 
گذشته بوده اند. طبق گزارش »مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی«، 
تع��داد مقرری بگیران مرد در سال 13۹۲ تقریبا سه برابر مقرری بگیران 
زن بوده که تا سال 13۹6 به ۲.۴ برابر کاهش پیدا کرده است. همچنین 
بیش��ترین برقراری های جدید در رده سنی ۲5 تا 3۴ سال و سپس 35 
تا ۴۴ س��ال بوده است. 10 است��ان تهران، اصفه��ان، خراسان رضوی، 

البرز، آذربایجان شرقی، فارس، مازندران، گیالن، قزوین و خوزستان نیز 
به ترتیب بیشترین تعداد بیمه بیکاری برقرارشده را داشته اند.

همچنین بیمه ش��دگان بخش فلزات اساسی، ماشین های الکتریکی و 
غیرالکتریکی، خدمات، تجارت، بانک، بیمه، مستغالت، صنایع محصوالت 
ش��یمیایی و کائوچوئی، صنایع مواد غذایی و دخانیات به  ترتیب با ۲1، 
16، 1۴، 13 و 11درصد، بیش��ترین نسبت ش��غلی مقرری بگیران سال 
13۹6 را نش��ان می دهد. طبق آمارها، 6۲درصد بیمه ش��دگاِن مشمول 
بیمه بیک��اری در سال 13۹6 به دلیل اتمام ق��رارداد و ۲7درصد نیز به 
عل��ت عدم نیاز کارفرم��ا، مقرری بگیر بیکاری ش��ده اند. تعطیلی کارگاه، 
ح��وادث غیرمترقبه و اخراج موج��ه نیز هر کدام با سهم 3درصدی، سه 

علت مهم دیگر وقوع بیکاری در بین مقرری بگیران بوده اند.
جغرافیای استانی بیمه بیکاری تا دهم تیرماه امسال

از زم��ان راه اندازی سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری در کش��ور تا 
پایان روز دهم تیرماه 13۹۹، مجموعا بیش از ۸55 هزار نفر در سامانه 
ثبت ن��ام کرده ان��د که 716 هزار نف��ر از آنها در پاالیش اولیه مش��مول 
شناخته شده اند. تهران با بیش از 153 هزار مشمول، ۲1.۴درصد از کل 
مشمولین بیمه بیکاری را به خود اختصاص داده و پس  از آن استان های 
فارس، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان، مازندران، 

البرز، گیالن و کرمان به  ترتیب در رده های بعدی ایستاده اند.
براس��اس گزارش »مؤسس��ه عالی پژوهش تأمی��ن اجتماعی«، تعداد 
ثبت ن��ام ش��دگان در سامانه بیمه بیکاری در ماه ه��ای موردنظر نوسان 
زیادی داش��ته است، به طوری که حدود 371 هزار نفر از بیمه ش��دگان 
مش��مول بیمه بیکاری در اسفندماه 13۹۸ بیکار ش��ده اند. این رقم در 
فروردین ماه امس��ال به 303 هزار نفر و در اردیبهشت نیز به 1۸ هزار و 
۹۲۹ نف��ر کاهش یافت. رقم اخیر به مق��دار متوسط تعداد مقرری های 
برقرارش��ده در ش��رایط قبل از بحران نزدیک اس��ت؛ براساس سالنامه 
آماری بیمه بیکاری سال 13۹6 به طور متوسط در هر ماه 17 هزار بیمه 

بیکاری برقرار شده است.

تهرانی ها با سهم 20درصدی در صدر دریافت بیمه بیکاری قرار دارند

زورآزمایی کرونا و بیمه بیکاری
مسکن

مرکز آمار ایران گزارش داد
وضعیت بهاری مسکن پایتخت

فرص��ت امروز: مرکز آمار ایران به تازگ��ی تحوالت قیمتي اجاره و فروش 
مس��کن در ش��هر تهران در فصل بهار ۹۹ را منتشر کرد. این گزارش نشان 
مي ده��د، متوس��ط قیمت فروش ه��ر مترمربع زمین ی��ا زمین ساختمان 
مس��کوني کلنگي در ش��هر تهران معادل ۲5 میلیون و 510 هزار تومان در 
فصل گذشته بوده است. این عدد در مقایسه با زمستان گذشته ۲۲.6درصد 
رش��د ک��رده، اما تعداد معامالت در قیاس با آخری��ن فصل سال ۹۸ معادل 
۲0.۹درصد کاهش یافته است. میانگین مساحت زمین هاي معامله شده نیز 
1۸6 مترمربع بوده است. بر این اساس به  طور میانگین اگر فردي قصد خرید 
زمین مسکوني در پایتخت را مي داشت باید معادل ۴ میلیارد  و 7۴0 میلیون 

تومان در بهار امسال هزینه مي کرد. 
در مناط��ق بیس��ت ودوگانه پایتخ��ت، گران ترین زمین ها ب��ه منطقه 3 
اختصاص دارد. میانگین قیمت زمین در این منطقه نزدیک به 55   میلیون 
تومان با مس��احت ۲7۸ متري بوده است؛ یعني در این منطقه خریداران به 
 ط��ور متوسط 15میلیارد و ۲۹0  میلیون تومان براي تهیه یک قطعه هزینه 
کرده اند. البته گران ترین زمین در منطقه 3 نبوده بلکه سنگین ترین معامله 
در منطقه یک انجام ش��ده است. باارزش ترین زمین تهران در بهار امس��ال 

متري ۹۲ میلیون تومان بوده است یعني 3.6 برابر متوسط شهر.
از سوی دیگر، ارزان ترین زمین ها در منطقه ۲0 اعالم شده است، چنانچه 
میانگین قیمت زمین مسکوني در منطقه ۲0 معادل 6 میلیون و ۸۸0 هزار 
تومان گزارش ش��ده و میانگین مساحت هم 1۲1متر بوده است. در نتیجه 
خری��د یک قطعه زمین در ارزان ترین منطقه ته��ران به  طور متوسط ۸33 
میلیون تومان هزینه داش��ته است؛ یعني یک  هفده��م منطقه 3. در واقع، 
خری��دار یک قطعه زمین در منطقه 3 مي توانس��ت با همان پول 17 قطعه 
زمین در منطقه ۲0 خریداري کند.  بیش��ترین معامالت انجام شده در بین 
مناطق بیس��ت ودوگانه نیز در منطقه ۲ انجام ش��ده است. تقریبا از هر 10 
معامله زمین انجام ش��ده یک معامله در منطق��ه ۲ بوده است. در حالي که 

منطقه 1۹ کمترین سهم یعنی 1.۲درصد از کل معامالت را داشته است.
همچنین متوسط قیمت فروش هر متر آپارتمان در بهار امس��ال معادل 
1۸ میلی��ون و ۸۲0 هزار تومان بوده؛ رقمی که در مقایس��ه با بهار پارسال 
۴3.۸درصد رش��د کرده است. بیشترین رش��د قیمتي در مناطق 1۹ و ۲0 
شهرداري تهران گزارش شده است. در این دو منطقه، نرخ رشد قیمت بیش 
از 50 درصد بوده است. در حالي که کمترین رشد قیمت در مناطق 10، 13 
و ۲۲ گزارش شده است.  متوسط متراژ واحدهاي معامله شده ۸۹ مترمربع 
ب��وده؛ یعني به  طور متوسط خریداران براي خرید یک واحد مس��کوني در 
پایتخت یک میلیارد و 675 میلیون تومان هزینه کرده اند. گران ترین محل 
براي سکونت در پایتخت، منطقه یک است. میانگین قیمت واحد مسکوني 
در ای��ن منطقه در بهار امس��ال به 3۹ میلیون و ۲50 ه��زار تومان رسیده 
است. متوسط مس��احت واحدهاي معامله شده 1۴۸مترمربع گزارش شده 
است. در نتیجه به  طور میانگین خریداران در منطقه یک 5 میلیارد و ۸10 
میلیون تومان براي تهیه یک واحد مس��کوني پرداخ��ت کرده اند؛ این عدد 
فاصله معناداري با ارزان ترین منطقه تهران داش��ته است. در منطقه 1۸ در 
فصل گذش��ته، متوسط قیمت واحد مسکوني ۸ میلیون و 6۴0 هزار تومان 
بوده است، میانگین متراژ واحدهاي معامله ش��ده نیز 6۹ مترمربع ثبت شده 
است. در نتیجه متقاضیان این منطقه با حدود 5۹6 میلیون تومان یک واحد 
مسکوني خریده اند. البته ارزان ترین خانه در تهران در منطقه 15 معامله شده 
که متري ۲ میلیون و 700 هزار تومان بوده است. این عدد 3 درصد ارزش 
گران ترین خانه پایتخت بوده است؛ با ارزش ترین ملک مس��کوني پایتخت 
در فص��ل بهار در منطقه 3 و معادل متري ۹0 میلیون تومان قیمت خورد. 
صاحب این خانه مي توانس��ت بیش از 10 واحد مس��کوني با همان پول در 

منطقه 1۸ تهران خریداری کند.
وضعیت اجاره مسکن نیز در فصل بهار نشان می دهد، متوسط مبلغ اجاره 
ماهانه واحد مسکوني در پایتخت معادل متري 55 هزار و 730 تومان بوده 
است. در این عدد 3 درصد ودیعه پرداختي هم لحاظ ش��ده است. میانگین 
مساحت واحدهاي اجاره شده ۸3 مترمربع بوده است. در نتیجه مستاجران 
براي اجاره یک واحد مس��کوني در تهران به  طور میانگین ماهي ۴ میلیون 
و 6۲5 هزار تومان مي پردازند. بیشترین مبلغ متوسط اجاره در منطقه یک 
تهران اعالم شده است. اجاره یک مترمربع زیربناي مسکوني در این منطقه 
نزدی��ک ۹۸ هزار تومان ب��وده است. درحالي که این ع��دد براي ارزان ترین 
منطق��ه یعني منطقه 1۹ معادل ۲6 هزار تومان است، یعنی اجاره واحد در 
منطق��ه یک ۴ برابر اجاره در منطقه 1۹ خرج برمي دارد. همچنین در فصل 
بهار، گران ترین واحد مسکوني براي اجاره متري 300 هزار تومان در منطقه 
3 بوده و ارزان ترین آن متري 3700 تومان در منطقه 1۸ گزارش شده است.

قیمتگذاری منطقه ای مسکن کارآمد است؟
تعیی��ن قیمت منطقه ای از سوی برخی افراد به عنوان راهکاری برای سر 
و سامان دادن به بازار مس��کن ارائه می ش��ود و این در حالی است که برخی 
دیگر معتقدند نرخ گذاری اگر جواب می داد دالر نباید از ۴۲00 تومان فراتر 

می رفت.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن در ماه های اخیر تحت تاثیر بازارهای موازی با 
رشد قیمت مواجه بوده است. این موضوع انتقاد برخی کارشناسان را در پی 
داشت تا اینکه دولت برای اجاره بها سقف ۲5 درصد در تهران، ۲0 درصد در 
دیگر کالنشهرها و 15 درصد در سایر شهرها تعیین کرد؛ سقف هایی که بنا 

به گفته برخی مستاجران بعضاً رعایت نمی شود.
ب��ا اینکه برای بخش خرید و فروش مس��کن نرخ گذاری نش��ده، دستگاه 
قضایی از اردیبهش��ت ماه امسال درج قیمت در آگهی های فروش مسکن را 
ممنوع کرد، اما این ممنوعیت هم مانع افزایش نرخ ها نشد و دو ماه پس از 
آن شاهد دو افزایش 11.6 درصد و 10 درصد ماهانه قیمت در بازار مسکن 

شهر تهران بودیم.
سوال این است که آیا با نرخ گذاری براساس منطقه قرارگیری می توان بازار 
مسکن را سامان داد؟ در این باره، مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد 
مسکن گفت: بازار مسکن مثل بازار خودرو که در دست دولت قرار دارد نیست. 
نرخ در بازارهای انحصاری مثل خودرو می تواند توسط عرضه کننده های عمده 
کنترل شود؛ هرچند دیدیم که در همین حوزه انحصاری نیز مداخالت دولت 
منجر به کنترل نرخ خودرو نشد و نهایتاً از طریق قرعه کشی 1۲00 میلیارد 
تومان رانت بین برندگان توزیع کرد اما مصرف کننده نهایی قطعاً مجبور است 

با نرخ روز بازار، خودرو را خریداری کند.
او افزود: حال تصور کنید بازار مس��کن با آن حجم گسترده و بازیگران 
کثی��ری که دارد با صدها ه��زار نفر عرضه کنن��ده و متقاضی در سراسر 
کش��ور چگون��ه می تواند کنترل ش��ود. نقش دولت ها هم��واره در عرضه 
مسکن 5رصد بوده است بنابراین مداخله امنیتی یا تعیین قیمت در بازار 

مسکن نمی تواند کارساز باشد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

دولت پس از ش��یوع کرونا و تعطیلی کس��ب و کارها برای حمایت از 
معیشت کسانی که بیکار شدند تصمیم گرفت سه ماه )اسفند، فروردین 
و اردیبهش��ت( بیمه بیکاری پرداخت کند. برای همین منظور سامانه ای 
ب��ه آدرس bimebikari.mcls.gov.ir  راه ان��دازی ش��د ت��ا اف��راد، 
درخواست خود را در آن ثبت کنند. حال این سوال مطرح می ش��ود که 
پس از این تاریخ، پرداخت بیمه بیکاری به چه صورتی خواهد بود و آیا 

به روال گذشته بازمی گردد؟
براساس آخرین آمار در اسفند ماه حدود ۲77 هزار و 500 نفر در سه 
مرحله بیمه بیکاری دریافت کردند. در فروردین ماه با احتس��اب افرادی 
که در اسفند ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند رقم به 503 هزار و 
7۴ نفر رسید و این رقم در اردیبهشت ماه به 331 هزار و 3۲ نفر رسید.

در این میان با وجود تاکید فراوان مبنی بر ثبت نام متقاضیان دریافت 
بیم��ه بیکاری کرونا در سامانه بیمه بیکاری، برخی به اداره کاریابی و یا 
ادارات ک��ار محل سکونت خود مراجعه و آنجا ثبت نام کردند که منجر 
به جا ماندن نام این افراد ش��ده است که به گفته وزارت کار حدود 1۴ 
هزار نفر هستند بنابراین جاماندگان این طرح و کسانی که بیکاری آنان 
در خردادماه ادامه داش��ت برای ثبت درخواست باید به دفاتر پیشخوان 

دولت مراجعه و اقدامات الزم را انجام دهند.

ب��ه گ��زارش ایرنا، مدیرکل بیم��ه بیکاری وزارت ک��ار در این باره در 
صفحه اینستاگرام این وزارتخانه توضیحاتی داده است. به گفته مسعود 
بابایی، افرادی که در سامانه بیمه بیکاری کردند، به چند دسته تقس��یم 
می شوند، برخی مقرری بیمه بیکاری که ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
س��ه ماه متوالی )اسفند، فروردین و اردیبهش��ت( را مصوب کرده بود را 

دریافت کردند که تعداد آنها یک میلیون و 133 هزار نفر است.
گروه دوم جاماندگانی هس��تند که شماره موبایل آنها اشتباه بوده و یا 
اینک��ه در سامانه مربوطه ثبت نام نکردند. وزارت تعاون، برای این افراد 
پیامک فرستاده تا وارد سامانه ش��وند و اطالع��ات خود را وارد یا به روز 
رسان��ی کنند. گروه سوم نیز افرادی هس��تند که به هر دلیلی ش��ماره 
حس��اب بانکی خود را با تاخیر در سامانه بیمه بیکاری وارد کردند و در 

نتیجه پیامک وزارت تعاون نیز با تاخیر ارسال شده است.
مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون توضیح داد: افرادی که بیمه بیکاری 
دریاف��ت کردند، چنانچه بیک��اری آنها استمرار دارد، ب��رای این افراد به 
نوب��ت پیامک ارسال می ش��ود، اما این افراد منتظر پیامک نباش��ند و به 
دفاتر پیش��خوان دولت مراجعه و اع��الم کنند که قصد احراز هویت برای 
سامان��ه جامع روابط کار را دارند. چنانچه اف��راد قبل از این احراز هویت 
شده باشند، دیگر نیازی به احراز هویت مجدد ندارد با همان پسوردی که 

پی��ش از این دریافت کردند می تواند وارد سامانه جامع روابط کار ش��وند 
و سپ��س زیرسامانه روابط بیمه بیک��اری را انتخاب و مدارک الزم را ارائه 
کنند. به گفته مسعود بابایی، از ابتدای خردادماه بررسی ها و پرداخت های 
بیمه بیکاری افراد طبق قانون بیمه بیکاری و ماده 7 این قانون بوده است 
و پرداخت آن مش��روط به داش��تن ش��رایط قانونی است بنابراین افرادی 
که خودش��ان ادراک می کنند که ش��رایط دریافت بیمه بیکاری را دارند 
نی��ز باید به دفاتر پیش��خوان دول��ت مراجعه کنند و احراز هویت ش��وند 
و مراح��ل را به هم��ان ترتیبی که توضیح داد طی کنن��د تا بررسی های 
الزم درخصوص تقاضای آنها نیز انجام ش��ود. البته بررسی و رسیدگی به 
درخواس��ت بیمه بیکاری به صورت الکترونیکی انجام می ش��ود. او درباره 
ارائه مدرک تحصیل در سامانه جامع روابط کار نیز گفت: این درخواست 
به این دلی��ل است که افراد بی سواد در کالس ه��ای نهضت سوادآموزی 
ش��رکت کنند همچنین برخی افراد م��درک و گواهینامه مهارتی خاصی 
دارند که با بارگذاری آن در سامانه، زمینه اشتغال مجدد برای آنها فراهم 
ش��ود. همچنین ممکن است افراد ب��رای دریافت بیمه بیکاری به صورت 
حض��وری به کاریابی ی��ا ادارات کار محل سکونت خ��ود مراجعه و ثبت 
نام کرده باش��ند، این اف��راد نیز حتما باید به سامان��ه جامع روابط کار و 

زیرسامانه بیمه بیکاری مراجعه و اطالعات خود را وارد کنند.

ب��رآورد فصلی ش��اخص ملی محیط کس��ب و کار بخ��ش تعاون در 
بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد، صنایع، بهترین محیط کسب 

و کار و خدمات، بدترین محیط کسب و کار بود.
براس��اس آخرین آمارها در سال 13۹۸، بیش از 600 اتحادیه تعاونی 
فعال با عضویت حدود ۸10 هزار نفر در کش��ور تش��کیل و ثبت ش��ده 
است و حدود ۸ هزار نفر در این اتحادیه ها مش��غول به  کار هس��تند. در 
مجموع نیز 1.7 میلیون نفر از ش��اغالن کش��ور در بخش تعاونی حضور 
دارند. با این حال، گزارش پایش محیط کسب وکار بخش تعاون در بهار 
سال جاری نشان دهنده نامساعد شدن محیط کسب وکار در این بخش، 

نسبت به فصل گذشته است.
طب��ق یافته های این گزارش، رقم ش��اخص مل��ی بخش تعاون 6.0۲ 
محاسبه ش��د که نس��بت به ارزیابی زمس��تان پارسال با میانگین 5.۹5 

اوضاع را کمی نامناسب نش��ان می دهد. در این ارزیابی، رقم ش��اخص، 
ع��ددی بین صفر ت��ا 10 است و هر چقدر مقادی��ر به دست آمده کمتر 

باشند، محیط کسب وکار مساعدتر تلقی می شود.
طبق آمارهای اتاق تعاون ایران، استان های گلستان، زنجان و خراسان 
جنوب��ی رتبه های اول ت��ا سوم بهترین محیط کس��ب وکار برای فعاالن 
بخش تعاون را در به��ار سال جاری به  خود اختصاص دادند. در مقابل، 
استان های البرز، قزوین و یزد، سه استان انتهایی این  فهرست هستند.
نامناسب تری��ن مؤلفه های محیط کس��ب وکار بخش تع��اون در بهار 
امس��ال از نظر فع��االن اقتص��ادی این بخ��ش، »بی ثبات��ی و غیرقابل 
پیش  بین��ی بودن قیمت ها«، »بی ثبات��ی سیاست ها، مقررات و رویه های 
اجرایی« و »دش��واری تأمین مال��ی از بانک ها« عنوان ش��ده است. در 
مقاب��ل، مناسب ترین مؤلفه های محیط کس��ب وکار بخش تعاون در سه 

ماه نخس��ت سال جاری، »محدودیت دسترسی ب��ه آب«، »محدودیت 
دسترسی به ش��بکه تلفن همراه و اینترنت« و »نحوه استقبال مشتریان 

از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول« بوده است.
همچنی��ن رتبه بندی سه حوزه اقتصادی اصلی یعنی خدمات، صنعت 
و کش��اورزی در بخش تعاون نشان می دهد، شاخص محیط کسب وکار 
بخش تعاون در حوزه فعالیت های صنعتی در بهار سال جاری نسبت به 
زمس��تان سال گذش��ته، بهبود یافته است. بر این اساس، بخش صنعت 

مساعدترین محیط کسب وکار برای فعالیت های تعاونی بوده است.
آمارها از بررسی 15 رشته فعالیت نیز نشان می دهد فعالیت های »هنر، 
سرگرمی و تفریح« مس��اعدترین محیط  کس��ب وکار و »عمده فروش��ی، 
خرده فروش��ی، تعمیر وسای��ل نقلیه موت��وری و موتورسیکلت« بدترین 

محیط کسب وکار بخش تعاون را در فصل بهار داشته اند.

جزییات ثبت نام بیمه بیکاری کرونا برای جاماندگان

جاماندگان بیمه بیکاری کرونا چه کنند؟

صنایع، بهترین و خدمات، بدترین محیط کسب و کار را در فصل بهار داشت

برندگان و بازندگان کسب و کار
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چرا سکه با وجود کاهش قیمت طالی جهانی ارزان نشد؟
حرکت در خالف جهت

به گفته نایب رئی��س اتحادیه طال و جواهر تهران، علی رغم اینکه 
در بازاره��ای جهانی، نرخ انس جهان��ی در طول هفته بیش از 100 
دالر کاهش داشته اما به دلیل صعودی پیش رفتن نرخ ارز در داخل 
کشور، قیمت ها در بازار سکه و طال آنطور که انتظار می رفت، کاهش 
پیدا نکرد. مس��عود یزدانی در رابطه با تحوالت یک هفته اخیر بازار 
سکه و طالی داخلی به ایسنا، گفت: با توجه به اینکه  قیمت اونس 
جهانی در پایان هفته نسبت به اوایل هفته تغییرات زیادی داشته و از 
۲035 دالر و هشت سنت به 1۹31 دالر و هفت سنت رسیده است 
ام��ا این کاهش ح��دود 10۴ دالری اونس جهانی، تغییرات عجیبی 
ب��ه لحاظ قیمت در سکه و طال ایجاد نک��رد. این در حالی است که 
انتظار می رفت که تغییرات بس��یار بیش��تری در بازار سکه و طالی 
داخلی ایجاد شود. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران علت این 
موضوع را اینگونه بیان ک��رد که علی رغم کاهش قیمت ها در اونس 
جهانی اما نرخ ارز در داخل با آن همراهی نکرد. طی یک هفته اخیر 
نرخ ارز دقیقا زمانی که اونس جهانی ریزش داشت، روندی صعودی 
طی می کرد و همین موضوع سبب ش��د که تاثیر کاهش قیمت های 
جهانی تاثیر چندانی بر بازار داخلی نداشته باشد. به گفته وی، در حال 
حاضر بازار سکه و طال بازاری آرام و از بابت مصرف کم تقاضا است و 
فقط سفته بازی ها و مشارکت در بورس  دیده می شود. بازار ما باید به 
شکلی باشد که فروش مصنوعات رواج داشته باشد اما در حال حاضر 
چنین اتفاقی رخ نمی دهد و میزان معامالت مصنوعات طال بس��یار 
کاهش یافته است.  این سفته بازی ها و بورس بازی ها اجازه نمی دهند 
که تغییرات محسوسی در قیمت سکه ایجاد شود؛ ضمن اینکه حباب 
700 هزار تومانی برای هر قطعه سکه نشان می دهد که بازار ناسالم 
است. یزدانی تاکید کرد: در بازار سالم حباب معنا ندارد و زمانی که 
معامالت و قیمت ها عادی باش��ند، حبابی وجود ندارد و قیمت سکه 
باید به میزان همان وزن طال باشد؛ چراکه سکه، فلز طال و از جنس 
طالست و در نهایت باید 100 هزار تومان با آن تفاوت قیمت داشته 
باش��د اما ایجاد حباب های بزرگ که بعضا تا یک میلیون تومان هم 
رفته است، تنها به دلیل بازار غیرواقعی است. نایب رئیس اتحادیه طال 
و جواهر تهران در رابطه با آخرین قیمت های معامالتی در بازار سکه 
و طال گفت:  در حالی که در ابتدای هفته قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید 10 میلیون و ۴10 هزار تومان بود، در آخر هفته این 
ع��دد به 10 میلیون و 750 هزار تومان رسید. سکه تمام طرح قدیم 
نی��ز از 10 میلیون و 300 هزار تومان با کاهش 100 هزار تومانی به 
10 میلیون و ۲00 هزار تومان رسید. در پایان هفته قیمت هر قطعه 
نیم سکه 5 میلیون و 350 هزار تومان، ربع سکه 3میلیون و 50 هزار 
تومان و سکه های یک گرمی یک میلیون و 650 هزار تومان بوده که 
ب��ه ترتیب نیم سکه 10 هزار تومان کاهش، ربع سکه بدون تغییر و 
سکه های یک گرمی 100 هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته 

داشته اند.
ای��ن مقام صنفی افزود: همچنین ه��ر مثقال طال با کاهش 105 
ه��زار تومان��ی، ۴ میلیون و ۴۴7 هزار توم��ان و هر گرم طالی 1۸ 
عی��ار نیز یک میلی��ون و ۲6 هزار و 500 تومان قیمت دارند که هر 
گرم طالی 1۸ عیار نس��بت به ابتدای هفته که حدودا یک میلیون 
و ۲۸ هزار تومان بوده، تغییر بسیار جزئی داشته است. همانطور که 
اش��اره شد آخرین نرخ ثبت ش��ده برای اونس جهانی نیز با کاهش 
10۴ دالری نسبت به ابتدای هفته 1۹31 دالر و هفت سنت است.

رئیس کل بانک مرکزی:
نرخ ارز متعادل می شود

به گفته رئیسکل بانک مرکزی، با سیاست های اتخاذشده، قیمت 
ارز متعادل می شود. عبدالناصر همتی پنجشنبه شب گذشته درباره 
تح��والت قیمت ارز گفت: قیمت واقع��ی ارز نرخ هایی که در بازار و 
فضای مجازی مطرح می کنند نیس��ت و با برنامه و سیاست می توان 
ای��ن نرخ را تعدیل کرد.   او ادامه داد: این سیاست را آغاز کردیم و 
در سامانه نیما و در تامین ارز موردنیاز واردکنندگان این سیاست ها 

اعمال و ارز متقاضیان واقعی ارز را به تدریج تامین می کنیم.
رئیس بانک مرکزی عنوان کرد: با پیشبینی ها و اقدامات موردنظر 
ش��اهد بهتر ش��دن وضعیت خواهیم بود. کس��انی ک��ه می خواهند 

اقتصاد کشور را بهم بریزند به نتیجه نمی رسند.

در خردادماه 99 صورت گرفت
فروش 62 میلیارد ریال سفته و برات در تهران

بانک مرک��زی از فروش 6۲ میلیارد ریال سفته و برات در خردادماه 
۹۹ در شهر تهران خبر داد. به گزارش ایِبنا، براساس آمار بانک مرکزی 
در خردادماه ۹۹ بالغ بر 6۲ میلیارد ریال سفته و برات در ش��هر تهران 
فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۴.۹درصد کاهش و نسبت به ماه 
مش��ابه سال قبل ۲۸.7درصد افزایش یاف��ت. در سه ماه اول سال ۹۹ 
حدود 1۴3 میلیارد و 500 میلیون ریال سفته و برات در ش��هر تهران 
فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 5.۹درصد افزایش 
نشان می دهد. طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در 
خردادم��اه ۹۹ معادل 500 ب��رگ سفته و برات به مبلغی معادل 151 
میلیارد و 500 میلیون ریال در ش��هر تهران واخواست شد. در این ماه 
ش��اخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به 
اعداد 67.5 و ۸۲.1 رسید که در مقایس��ه با ماه قبل هر دو ش��اخص 
مذکور به ترتیب 3۴.5 درصد و ۲7.1 درصد کاهش داشت و نسبت به 
ماه مش��ابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۲ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 
33.5 درصد افزایش نش��ان می دهد. شاخص متوسط مبل�غ یک برگ 
سفته و برات واخواست ش��ده در خردادماه ۹۹ به عدد 1۲1.7 رسید. 
عدد ش��اخص مذکور در خردادماه ۹۸ معادل 71.1 بوده است. در سه 
م��اه اول سال ۹۹ معادل 1600 برگ سفت��ه و برات به مبلغی معادل 
3۹0 میلیارد و 100 میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این 
دوره، متوسط ش�اخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده 
به ترتیب به اعداد 65.۹ و 70.5 رسید که نس��بت به دوره مشابه سال 
قبل از لحاظ تعداد ۹ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 1۹.۹ درصد افزایش 
نشان می دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست 
شده در سه ماه اول س�ال ۹۹ به عدد ۹7.7 رسید. عدد شاخص مذکور 

در سه ماه اول سال ۹۸ معادل ۸1.5 بوده است.

بانکنامه

فرص��ت امروز: بازار سرمایه در ابتدای هفته گذش��ته و بعد از تکذیب 
سازمان خصوصی س��ازی درباره عرضه دومین صندوق دولتی در بورس 
موسوم به »دارا دوم«، ش��رایط ش��کننده و آش��فته ای را تجربه کرد، به 
طوری که ش��اخص ب��ورس طی دو روز بیش از 60 ه��زار واحد ریخت 
و ۲۹۴ ه��زار میلیارد تومان از ارزش بورس ته��ران کاست. تلنگر »دارا 
دوم« به بورس سرانجام باعث شد دو وزیر نفت و اقتصاد توافق کنند تا 
مرحله دوم عرضه سهام شرکت های دولتی همچون گذشته اجرا شود و 
سهام شرکت های پاالیشی و پتروشیمی به منوال قبل عرضه گردد. این 
ماجرا اما اثر خود را بر بازدهی هفتگی بورس تهران گذاشت و باعث شد 
تا بورس تهران پ��س از 10 صعود متوالی در هفته سوم مردادماه دچار 

افت ۲.۹ درصدی شود.
تلنگ��ر »دارا دوم« به ب��ازار سرمایه آنقدر مهم و قاب��ل توجه بود که 
دولتم��ردان هر یک کوش��یدند تا به نوع��ی فضای بازار سه��ام را آرام 
کنن��د. در همی��ن راستا، وزیر اقتص��اد، از عرضه قطع��ی »دارا دوم« یا 
همان صندوق ETF پاالیش��ی در نخس��تین چهارش��نبه ش��هریورماه 
خبر داد و همزمان اسح��اق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز با 
اطمینان بخشی به مردم گفت که »این توافق مورد حمایت قاطع دولت 

است و در روز های آینده حتما اجرایی خواهد شد.«
در ه��ر حال، یک��ی از در س ه��ای مهم و قاب��ل اعتنای ای��ن ماجرا، 
آسیبپذیری بازار سرمایه است و به اعتقاد بخشی از کارشناسان، بورسی 
که در فاصله پنج ماه بیش از یک میلیون و 500 هزار واحد رشد داشته 
اصال بعید نیس��ت اصالح ش��دیدی را تجربه کند. این درحالی است که 
اعتم��اد عمومی، رکن اول و مهم موفقیت بازار سهام است که متاسفانه 
در حواش��ی عرضه »دارا دوم« خدش��ه دار ش��د و در نهایت به بازدهی 
منفی بورس تهران در هفته گذش��ته انجامی��د. از همین رو، تجربه این 
ماجرا، از اعالم خبر »عرضه نشدن سهام دارا دوم« تا عقب نشینی دولت 
از این تصمیم، می تواند تلنگری جدی به مس��ئوالن باشد که جدی تر از 
قبل نس��بت به بازار سهام رفت��ار کنند. نکته ظریف ماجرا اینجاست که 
بسیاری از سهامداران اخیر بازار سرمایه، فوج تازه واردانی هستند که از 
دانش و تجربه چندانی در معامالت بازار سهام برخوردار نیستند و عمدتا 
به صورت هیجانی رفتار می کنند بنابراین دولت باید مراقبت بیش��تری 
نس��بت به رشد بازار سرمایه در آینده پیش رو داشته باشد و از سرمایه 

و اعتماد مردم به خوبی حراست کند.

سهامداران بورسی نیاز به آموزش دارند
در همین زمینه، مهدی افضلیان کارش��ناس بازار سهام با بیان اینکه 
»ب��ه لحاظ رفتاری خی��ل عظیمی از افرادی که ب��ه تازگی وارد بورس 
ش��ده اند، گرفتار رفتار های احس��اسی و هیجانی هس��تند«، به »فرارو« 
گف��ت: »این اف��راد به علت اینکه ب��ا ماهیت بورس هیچگونه آش��نایی 
نداش��ته و سواد مالی ندارند، به محض اینک��ه با تغییرات قیمتی منفی 
روبه رو می ش��وند، می خواهند سهام خود را به ف��روش برسانند و بروند 

چیز دیگری بخرند.«
به گفته وی، »این افراد عموما به دلیل اینکه سرمایه خود را در بانک 
نگه��داری می کردند و س��ود ثابتی می گرفتند، ب��ا تغییرات 5 درصدی 
سرمایه خود در هر روز آش��نا نیس��تند، برای همین نیز است که همه 
توقع دارند، هر روز سهام ش��ان با رشد همراه باشد، در صورتی که چنین 
چی��زی در واقعیت امکان ن��دارد، این دسته از افراد بدون هیچ آگاهی و 
صرفا به دلیل تبلیغاتی که در کانال ها و پیچ های بورسی می شود، اقدام 
ب��ه خرید سهم می کنند و بعد از اینکه نم��ادی به اولین منفی برخورد 

کرد، آنها می خواهند دارایی خود را به فروش برسانند.«
افضلی��ان با تاکید بر اینکه »مصداق عینی این موضوع را در معامالت 
روز سه ش��نبه بورس ش��اهد بودی��م«، ادامه داد: »بع��د از تکذیبیه ها و 
ناهماهنگی ه��ای زیادی که در مورد صن��دوم دارا دوم اتفاق افتاد و در 
نهایت اعالم ش��د که این صندوق عرضه نخواهد شد، کل بازار به خاطر 
این خبر در روز سه ش��نبه قرمزپوش ش��د و همه فروش��نده شدند، اما 
دوباره در عصر روز سه شنبه اعالم شد که وزارت نفت و اقتصاد به توافق 

رسیدند که دارا دوم را در هفته اول شهریورماه پذیرهنویسی کنند.«
او با بیان اینکه »عملکرد دولت در زمینه صندوق »دارا یکم« به هیچ 
عنوان مناسب نبود«، گفت: »این صندوق که در اردیبهش��ت ماه عرضه 
ش��د، تنها یک س��وم از واحد های سرمایه گذاری آن ب��ه فروش رفت و 
علی رغ��م جذابیت قیمتی که دولت با اعمال تخفیف 30 درصدی لحاظ 
کرده بود، اما ام��روز می بینیم این صندوق واحد های آن 30 درصد زیر 
ارزش ذات��ی »NAV« معامله می ش��ود و تنها کس��انی که در ابتدا در 
پذیره نویسی حضور داشتند از سود این صندوق دولتی منتفع شدند، اما 
کس��انی که دارا یکم را در زمان حضور در بورس و معامله آن خریداری 
کردن��د بازدهی مناسبی را دریافت نکردن��د، زیرا که در یک ماهه اخیر 

ارزش این صندوق حدود 30 درصد با کاهش روبه رو شده است.«

نقش تحلیل در بورس کمرنگ شده است
این کارش��ناس بازار سرمای��ه، نبود بازارگردان مناس��ب و قوی برای 
صن��دوق »دارا یکم« را دلیل عملکرد ضعیف این صندوق ارزیابی کرد و 
یادآور شد: »عمال معامالت صندوق ETF بانکی به حال خود رها شده 
و مردم با هیجان و بدون هیچ منطقی اقدام به معامله می کنند، این در 
حال��ی است که در م��ورد دارا دوم نیز این اتفاقات به صورت دیگری در 
حال رخ دادن است، به طوری که طی دو روز چندین اظهار نظر و خبر 
متضاد اعالم ش��د که خروجی این وضعیت، روند بورس را دگرگون کرد 
و حال که دولت اعالم کرده در نهایت دارا دوم را عرضه خواهد کرد، باید 

دید آیا به سرعت روند بازار سهام عادی خواهد شد.«
افضلیان با اشاره به اینکه »وزارت اقتصاد و نفت بر سر مدیریت دارا دوم 
با هم اختالف پیدا کردند و این مس��ئله تبدیل به یک بازی سیاسی شد«، 
اضاف��ه کرد: »عمال این دعوا باعث سلب اعتماد عمومی از دولت در بورس 
شده و بازار را دلسرد کرد که این موضوع در روز سه شنبه نمود عینی پیدا 
کرد، این درحالی است که اعتماد عمومی رکن اول موفقیت بازار سهام است 

که متاسفانه در اتفافات دارا دوم این اعتماد خدشه دار شد.«
وی با بیان اینکه »گره زدن سرنوش��ت ب��ازار به صندوق های دولتی، 
مس��ئله بس��یار خطرناکی است«، افزود: »زمانی که سرنوش��ت صنایع 
بزرگ بورسی مانند پاالیشی، خودرویی و فلزی به دارای دولت گره زده 
ش��ود، بس��یار عواقب بدی دارد، مانند آنچه که رخ داد و این شرکت ها 
ب��ا یک خبر منفی می تواند روندش��ان به کلی از بی��ن رود، در ادامه نیز 
معامالت آنها با هیجان و جو روانی همراه خواهد بود و در این بین دیگر 

تحلیل جایی نخواهد داشت، مسئله ای بسیار خطرناک خواهد بود.«
افضلی��ان با تاکید بر اینکه »همین حاال نیز چنین وضعیتی حاکم است 
و بس��یاری از نماد هایی که از لحاظ تکنیک��ال از وضعیت خوبی برخوردار 
هس��تند، یا به عبارتی به لحاظ سودآوری مناسب بوده و ارزنده به حساب 
می آیند، اما به دلیل عرضه صندوق های دولتی مورد توجه نیستند و در حال 
درجا زدن و یا نزول هستند«، گفت: »در چنین وضعیتی تعادل بازار از بین 
می رود و دیگر تحلیل و پیشبینی منطقی جوابگو نیست و بازار تنها براساس 
هیجان و بدون پشتوانه به کار خود ادامه می دهد. از سوی دیگر نتیجه مهم 
دیگری که گرفته می شود این است که دولت کامال بازار را در کنترل خود 
دارد و ه��ر زمانی که بخواهد می تواند تغییراتی که مد نظر دارد را اجرایی 

کند، که این به هیچ عنوان برای بورس مناسب نخواهد بود.«

رش��د بی سابقه ب��ازار سهام، باعث طرح ان��واع تحلیل ها و گمانه ها در 
سطح جامعه ش��ده و این سوال در بی��ن اقتصادخوانده ها، فعاالن بازار و 
عموم مردم مطرح شده است که چگونه در اقتصادی با مختصات تحریم 
و رش��د منفی و رکود ناش��ی از ش��یوع کرونا، بازده��ی بورس چندصد 
درصدی می شود؟ چرا بس��یاری از تازه واردان بازار سرمایه، دارایی های 
خود نظیر ملک، طال و پس اندازشان را به امید سرمایه گذاری روانه بورس 
می کنند؟ در همین زمینه، مجید سلیمی بروجنی تحلیلگر اقتصادی در 
یادداشتی با عنوان »چرا خانه می فروشیم تا وارد بورس شویم؟« نوشت: 
»روزگار ایرانیان در آخرین سال سده سیزدهم خورشیدی بسیار سخت 
و پیچیده شده که در آن زندگی کردن بسیار دشوارتر از سال های قبل 
است. تورم های سنگین روزانه، هفتگی و ماهانه عمال خانواده های ایرانی 
را ب��ه قولی ضربه فنی ک��رده و آنها به ناچار تنه��ا نظاره گر گرانی های 
زنجیروار مایحتاج اولیه موردنیازشان کرده است. وضعیت غیرقابل انکار 
این است که هنگامی که درآمدها )حتی به فرض ثابت بودن( با افزایش 
هزینه یعنی تورم سرسام آور در حوزه مس��کن، ان��رژی، اجاره بها، اقالم 
و تجهیزات خانگی همراه می ش��ود و عالوه ب��ر آن، تورم مواد خوراکی 
نی��ز وجود دارد، کوچک ش��دن سبد مصرف و کاست��ن از برخی اقالم 

رخ می دهد.
دول��ت طی دو سه سال اخی��ر به دلیل تحریم ه��ای سنگین آمریکا، 
محدود ش��دن ش��دید صادرات نفت و بسته شدن نقل و انتقاالت بانکی 

با سایر کشورها، مجبور به استفاده از قدرت بانک مرکزی در خلق پول 
جهت چرخاندن چرخ اقتصاد کشور شده است.

طب��ق گزارش بان��ک مرکزی در پایان خ��رداد ۹۹ حجم نقدینگی به 
۲6میلیون و 571 هزار میلیارد رسیده است که نس��بت به خرداد سال 
گذش��ته معادل 3۴.۲ درصد افزایش داش��ته است. ورود این نقدینگی 
سرگردان به اقتصاد کشور که در حال حاضر در تامین مواد اولیه صنایع 
تولیدی کمتر از پیش ش��ده است، توانایی بزرگ کردن اقتصاد و ایجاد 
رشد در آن را ندارد و در نهایت افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش 
سط��ح عمومی قیمت ها خواهد ش��د و در این دوران گذار تا رسیدن به 

تورم نهایی بی ثباتی را در بازارهای مختلف ایجاد می کند.
ب��روز بحران اقتصادی در هر کش��وری بر جنبه ه��ای مختلف زندگی 
مردمان��ش تاثی��ر خواهد گذاش��ت. ای��ن تاثی��ر، دامنه گس��ترده ای از 
آثار معیش��تی اقتصادی گرفت��ه تا ابعاد رفتارهای مدن��ی و فرهنگی را 
تحت تاثیر خود قرار می دهد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
شدت گرفتن وخامت اوضاع اقتصادی به دلیل تحریم ها، همه گیر شدن 
ویروس کرونا و پیامدهای آن از قبیل کسری بودجه قابل توجه دولت و 
افزایش چشمگیر بهای ارزهای معتبر، سکه و انواع دارایی ها، نشانه هایی 

از این وضعیت است.
یکی از مواردی که در کنار بسیاری از نکات بدیهی زیست و مدیریت 
خانوار به فراموش��ی سپرده ش��ده، ل��زوم وجود آرامش مال��ی و امکان 

برنامه ریزی ب��رای آینده خانوار است. در حال��ت طبیعی در خانوارهای 
متوسط و دارای یک یا چند نفر ش��اغل دارای درآمد ماهانه که پشتوانه 
تامین مالی خانوار را فراهم می کند، پس از کنار گذاشتن سهم هزینه های 
جاری مصرفی، برنامه ریزی برای کاالهای غیرمصرفی و بادوام به صورت 
عادی در خانوار انجام می ش��ود. به طور نمونه، مستاجران به فکر خرید 
خان��ه و خانه دارها به فکر بهبود وضع رفاهی خانوار هس��تند، اما اتفاقی 
ک��ه این روزها و ماه ه��ا افتاده، کاهش مت��داوم ارزش پول نقد به علت 
تورم ه��ای پی در پی در بازار است. در خان��وار اگر سهمی هم از درآمد 
به ش��کل پس انداز وجود داشته باشد، بیش��تر سبب سردرگمی در بین 
بازارهای مختلف جه��ت سرمایه گذاری این پس اندازها و تالش برای از 

دست نرفتن ارزش دارایی ها است.
وجود بازده های بس��یار مختلف در بازارها در س��ال اخیر که بیش از 
۲50 درصد در بازار بورس، 70 درصد در بازار سکه، 60 درصد در بازار 
ط��ال و ۴0 درصد بازار ارز رقم خورده است، به دغدغه های موجود برای 
حفظ دارایی اضافه کرده است. در حال حاضر بس��یار دیده ش��ده است 
که مردم به امید دستیابی به سودهای آنچنانی اقدام به فروش مسکن، 
خودرو و وسایل زندگی شان کردند و تمام سرمایه شان را به بازار سرمایه 
برده ان��د. متاسفانه اقتصاد بیمار ایران نیروی مول��د را تبدیل به نیروی 
غیرمول��د برای اقتص��اد کرده است و چنانچه ری��زش سنگینی در بازار 
سرمایه رخ بدهد، تبعات زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.«

از رشد منفی اقتصاد تا بازدهی چند درصدی بورس

چرا خانه می فروشیم تا وارد بورس شویم؟

بورس تهران، معامالت هفته سوم مردادماه را با افت 2.9درصدی به پایان رساند

تلنگر »دارا دوم« به بازار سرمایه

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
 شنبه

25 مرداد 1399

شماره 1603



2 راهکار برای حل چالش  دارندگان سهام عدالت
چالش های یک آزادسازی در بازار سهام

وزی��ر اقتصاد به تازگی از دارندگ��ان سهام عدالت که با تأخیر در 
دریاف��ت مبلغ فروش 30درصد اول سهام خ��ود مواجه اند خواسته 
این تأخیرها را به وزارت اقتصاد اطالع دهند. عالوه بر این، ش��رکت 
سپرده گ��ذاری مرکزی، امکان تغییر کارگ��زار ناظر را برای گروهی 
از دارندگ��ان ای��ن سهام که از کارگزار فعلی خود ناراضی هس��تند، 

فراهم خواهد کرد.
به گ��زارش ایرناپ��الس، از جمله م��واردی ک��ه در سیاست های 
کل��ی اصل ۴۴ مورد توج��ه قرار دارد، کاه��ش تصدیگری دولت و 
گسترش مالکیت عمومی است. بر این اساس، مجوز واگذاری سهام 
ش��رکت های دولت��ی توسط رهب��ر معظم انقالب ص��ادر و در سال 
13۸5 توزیع سهام ش��رکت های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی در 

قالب سهام عدالت آغاز شد.
6 دهک پایین درآمدی، دریافت کنندگان سبد سهام عدالت بودند 
که در آن سهام 60 ش��رکت، واگذار شد. این شش دهک شامل 1۸ 
گروه از اقش��ار گوناگون، از روستاییان و عش��ایر، مددجویان گرفته 
تا کارکنان دستگاه های اجرایی، جانبازان و طالب حوزه های علمیه 

بود که حدود ۴۹ میلیون نفر را سهامدار کرد.
تعداد ش��رکت های سرمایه پذیر سه��ام عدالت در حال حاضر ۴۹ 
ش��رکت است که 36 ش��رکت آن بورسی و 13 شرکت غیربورسی 
هس��تند. در س��ال 13۹5 به  دلیل اینکه سود سهام این ش��رکت ها 
ب��رای تس��ویه ارزش سهام 60 ش��رکت کافی نبود، 11 ش��رکت و 
درصدی از سهام شرکت دخانیات، به وسیله سازمان خصوصی سازی 
از سبد سهام عدالت خارج ش��د. ارزش ۴۹ شرکت باقی مانده در آن 

زمان، حدود ۲6 هزار میلیارد تومان بود.
در زمان دریافت سهام عدالت، مش��موالن این طرح برای دریافت 
برگه های سهام خود مبلغی پرداخت نکردند و در مقابل، سود سهام 
ش��رکت های سبد سهام، به عنوان اقساط مش��موالن، پرداخت شد. 
م��دت زمان 10 ساله این اقس��اط در سال 13۹۴ ب��ه  پایان رسید. 
مجموع س��ود پرداختی عملک��رد سال 13۹5 ب��ه دارندگان سهام 
عدال��ت 3۴50 میلیارد تومان، سال 13۹6 مع��ادل 3۹۹5 میلیارد 
تومان و سال 13۹7 رقمی ۴710 میلیارد تومان بود. بر این اساس 
س��ود عملکرد سهام عدالت در این س��ه سال، در مجموع مبلغ 11 
هزار و 155 میلیارد تومان است که تا پایان اسفند سال گذشته به 

دارندگان این سهام پرداخت شد.
در این بین، ابالغیه آزادسازی سهام عدالت در اردیبهش��ت سال 
ج��اری از طرف رهبری صادر ش��د. ارزش روز سهام عدالت در این 
تاری��خ، ح��دود 15 میلیون تومان ب��رای دارندگ��ان برگه های یک 
میلیون تومانی و بین 7 تا ۸ میلیون تومان برای دارندگان برگه های 

سهام 500 هزار تومانی برآورد شده بود.
ب��رای آزادسازی سهام عدالت، دارندگ��ان این سهم دو انتخاب را 

پیش روی خود دیدند: مدیریت مستقیم و مدیریت غیرمستقیم.
در روش مستقیم، دارنده سهام، مالکیت و مدیریت سهام خود را 
برعهده می گیرد. در روش غیرمس��تقیم، شرکت های سرمایه گذاری 
استانی سه��ام عدالت و سرمایه گذاری، مدیری��ت سهام را از طرف 

مالک سهام برعهده دارد.
پ��س از پایان زمان تعیین روش مدیریت سهام عدالت، حدود 1۹ 
میلیون نفر روش مدیریت مستقیم و حدود 30 میلیون نفر در روش 
مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کردند. افرادی که شیوه مستقیم را 
برای مدیریت سهام عدالت خود در نظر گرفتند، در مرحله نخست، 
امک��ان فروش این سهام را تا سق��ف 30 درصد و در مرحله دوم تا 

سقف 60 درصد پیدا کردند.
امکان فروش سه��ام از طریق بانک ها و کارگزاری ها برای افرادی 
که روش مس��تقیم مدیریت سهام عدال��ت را انتخاب کردند وجود 
دارد اما مس��ائلی که بر سر راه سهامداران به وجود آمد، موجب شد 
وزارت اقتصاد و شرکت سپرده گذاری مرکزی، حمایت های بیشتری 

را برای این سهامداران در نظر بگیرند.
اما یکی از مس��ائل پیش  روی سهام��داران، تأخیر در واریز مبلغ 
فروش است. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته فروش 
سهام عدالت شامل مراحل سفارش، فروش، تسویه و پرداخت بوده 
به همین دلیل زمانبر است، اما زمان آن نباید غیرمعمول باش��د. اگر 
ای��ن زمان غیرمعم��ول است مردم با روابط عموم��ی وزارت اقتصاد 
تم��اس بگیرند تا با پیگیری از تضییع حقوق دارندگان سهام عدالت 

جلوگیری شود.
مس��اله دوم، نارضایتی سهام��داران از کارگ��زاران بورسی است. 
ش��رکت سپرده گذاری مرکزی برای حل این مش��کل، امکان تغییر 

کارگزار ناظر را برای سهامداران در نظر گرفته است.
بر این اس��اس، دارندگان سهام عدالت می توانن��د از هفته آینده 
کارگ��زار ناظر خود را تغییر دهند. در نتیجه، درخواست فروش 30 
درص��د دوم سهام عدالت در کارگزاری جدید انتخابی فراهم خواهد 
ش��د، اما دسترسی به ای��ن امکان و فعال س��ازی آن از هفته آینده 

امکان پذیر می شود.
ع��الوه بر ای��ن، اتحادیه تعاونی ه��ای سهام عدالت نی��ز در حال 
پیگی��ری وضعی��ت جاماندگان این سهام است. برخ��ی از این افراد 
با وجود در اختیار داش��تن برگه های مهر ش��رکت تعاونی و ارسال 
مدارک به سازمان خصوصی سازی، به عنوان سهامدار قطعی معرفی 

نشده اند و الزم است وضعیتشان تعیین تکلیف شود.
گروه دیگر، بازنشس��تگان لش��کری، کش��وری و تأمین اجتماعی 
هس��تند که ب��ا وجود ص��دور برگه سه��ام عدال��ت، مراجعه ای به 
ش��رکت های تعاونی ب��رای ثبت نهای��ی انجام ن��داده بودند و الزم 
است وضعیتش��ان تعیین تکلیف ش��ود. عالوه بر گروه های جامانده 
از دریاف��ت سهام عدالت، دولت به دنبال سهامدار کردن افراد جدید 

است که این موردنیاز به تعامل مجلس با دولت دارد.

دریچه

فرصت امروز: سرانجام بورس تهران پس از 10 صعود متوالی هفتگی، 
معامالت هفته سوم مردادماه را با افت ۲.۹ درصدی ش��اخص کل پشت 
سر گذاش��ت و ب��ه قول معروف، از سوپرکان��ال ۲ میلیون واحدی عقب 
نشس��ت. بازیگران حقیقی اما پا پس نکش��یدند و برای یازدهمین هفته 
پیاپی، زمین خرید سهام را به نام خود سند زدند. شاخص بورس تهران 
در ای��ن هفت��ه 5۹ هزار واحد کاهش داش��ت و بیش از ۲ درصد افت را 
تجربه کرد. ش��اخص کل در پایان روز چهارش��نبه )15 م��رداد ماه( با 
ع��دد ۲ میلی��ون و 3۴ واحد به معامالت پای��ان داد که این رقم در روز 
چهارشنبه )۲۲ مردادماه( به عدد یک میلیون و ۹75 هزار واحد رسید. 
ش��اخص کل )هم وزن( نیز از رقم 531 هزار و ۸60 واحد به عدد 51۲ 
هزار و 11 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( از 3۴۹ هزار و 10۹ واحد 

به عدد 336 هزار و سه واحد رسید.
مهم ترین نمادهای بورس در هفته ای که گذشت

در چه��ار روز معامالت��ی هفته گذش��ته بورس، نمادهای گس��ترش 
سرمایهگ��ذاری ای��ران خ��ودرو، مل��ی صنایع م��س ایران، گس��ترش 
سرمایه گذاری ای��ران خودرو، سرمایهگذاری غدیر، بانک صادرات ایران، 
ف��والد مبارکه اصفه��ان و پاالیش نف��ت بندرعباس ازجمل��ه نمادهای 

پربیننده بودند. 
همچنی��ن مخابرات، استخ��راج ذغال سنگ، الستی��ک و پالستیک، 
وسایل ارتباطی، انبوه سازی امالک و مس��تغالت، حمل و نقل انبارداری 
و ارتباطات، بیمه و بازنشس��تگی، استخراج نفت و گاز به جز اکتشافات، 
سای��ر واسطه گری های مال��ی، فعالیت های هن��ری، سرگرمی و خالقانه 
و ماش��ین آالت و تجهیزات با باالترین درصد بازده��ی همراه بودند. در 
س��وی مقابل نیز فعالیت ه��ای کمکی به نهادهای مال��ی واسط، فنی و 
مهندس��ی، بانک ها و موسس��ات اعتباری، صنایع غذای��ی به جز قند و 
شکر، سایر حمل و نقل، قند و شکر، کاشی و سرامیک، واسطه گری های 
مالی و پولی، خرده فروش��ی، فرآورده های نفتی، منس��وجات، سیمان، 
آهک و گچ، استخراج کانه های فلزی، سرمایه گذاری ها، چند رش��ته ای 
صنعتی، ش��یمیایی، کانی غیرفلزی، فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و 
آزمایش، فل��زات اساسی، دستگاه های برقی، خ��ودرو و قطعات، هتل و 
رستوران، زراعت و خدمات وابس��ته، عرضه ب��رق، گاز، بخار و آب گرم، 
محصوالت فل��زی، اطالعات و ارتباط��ات، پیمانکاری صنعت��ی، رایانه، 

محص��والت کامپیوتری، الکترونیکی و نوری، محصوالت چوبی، دارویی، 
چاپ، استخراج سایر معادن، محصوالت کاغذی و عمده فروشی از جمله 

نمادهایی بودند که بازدهی منفی را با خود در بازار به همراه داشتند.
در عین ح��ال، نمادهای الستیک ی��زد )پی��زد(، سرمایهگذاری پویا 
)وپوی��ا(، مخابرات ایران )اخاب��ر(، فرآورده ذغال سن��گ پرورده طبس 
)کپ��رور(، عمران و توسعه ش��اهد )ثعم��را(، ویتانا )غویت��ا(، نوسازی و 
ساختم��ان ته��ران )ثنوسا(، محور خ��ودرو )خمحور(، بیم��ه پاسارگاد 
)بپ��اس(، توسعه فن��اوری اطالعات خوارزمی )مفاخ��ر(، نوش مازندران 
)غن��وش(، سرمایه گ��ذاری سیمان تامی��ن )سیتا(، ذغ��ال سنگ نگین 
)کطلبس(، صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود )کشرق(، قند نیشابور 
)قنیش��ا(، لیزینگ ایرانیان )وایران(، پس��ت بانک ایران )وپست(، فوالد 
سپید فراب کویر )کویر(، لیزینگ ایرا و ش��رق )ولشرق(، حفاری شمال 
)حف��اری(، زر ماکارون )غ��زر(، لیزینگ خودرو غذی��ر )ولغدر( و بانک 

پارسیان )وپارس( جزو مثبت ترین نمادهای بازار بودند.
در نقط��ه مقابل، سایپا )خس��اپا(، مس باهنر )فباهنر(، پتروش��یمی 
غدیر )ش��غدیر(، سرمایه گذاری آوا نوی��ن )وآوا(، دارویی ره آورد تامین 
)درهآور(، صنعتی پی��ام )لپیام(، فروسیلیس ایران )فروس(، ایران ارقام 
)مرقام(، تلیسه نمونه )تلیس��ه(، سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، 
دارو امی��ن )دامین(، آسیا سیر ارس )حآسا(، بیم��ه آسیا )آسیا(، کاغذ 
پارس )چکاپا(، دارویی برکت )برکت(، پاکدیس )غدیس(، داروسازی آوه 
سینا )داوه(، تامین مسکن جوانان )ثجوان(، سرمایه گذاری صنعت بیمه 
)وبیمه(، پتروشیمی فن آوران )شفن( و سرمایه گذاری پردیس )پردیس( 

از جمله نمادهای منفی معامالتی بودند.
روند مثبت حقیقی ها برای یازدهمین هفته متوالی

تحلی��ل صنای��ع بورسی در هفته س��وم مردادماه نش��ان می دهد که 
بازیگران حقیقی کماکان خریدار هس��تند و حقیقی ها برای یازدهمین 
هفته پیاپ��ی، زمین خرید سهام را به نام خود سند زدند. از 3۸ صنعت 
فعال بورسی نیز ۲۸ گروه با افت قیمت مواجه ش��دند و تنها 7 صنعت 
با صعود ش��اخص همراه ش��دند. به گزارش سنا، نخس��تین روز هفته با 
خوش بینی نسبت به طرح گشایش اقتصادی دولت، سبز آغاز شد اما در 
ادامه بازار سهام به سبب اخبار و ش��نیده هایی درخصوص منتفی شدن 
واگذاری باقیمانده سهام دولتی پاالیشگاه ها در قالب صندوق »دارا دوم« 

ب��ا تش��دید هیجانات منفی مواجه ش��د که ماحص��ل آن افت حدود 5 
درصدی شاخص سهام در سه روز پایانی هفته بود. 

در این میان از 3۸ صنعت فعال بورسی، ۲۸ گروه با افت میانگین قیمت 
سهام زیرمجموعه خود مواجه شدند و تنها 7 صنعت با صعود شاخص همراه 
ش��دند. در این بین، گروه مخابرات با دو نماد »اخابر« و »همراه« در صدر 
صنایع پربازده بورس در هفته منتهی به ۲۲ مردادماه ایستاد. این گروه هفته 
گذشته شاهد بازگشایی نماد معامالتی مخابرات ایران پس از وقفه دو ماهه 
بود. »اخابر« روز دوشنبه در میان سرخی حاکم بر تاالر شیشهای به گردونه 
معامالت بازگشت و رشد 70 درصدی را تجربه کرد. ضمن آنکه با تاثیر ۲0 

هزار واحدی خود از رنگ قرمز شاخص کل کاست. 
گروه استخراج زغال سنگ دیگر صنعت بورسی بود که با رش��د حدود 
۲0 درصدی همراه ش��د. »کطبس« به عن��وان تک نماد این گروه تمام 
روزهای معامالتی هفته گذش��ته با ص��ف طوالنی خرید همراه بود و در 
سقف مجاز قیمتی معامله شد. در آن سوی بازار گروه محصوالت کاغذی 
قعرنشین شد و افت 13.6 درصدی را ثبت کرد. خودرویی ها نیز هفته ای 
منفی را پش��ت سر گذاشتند و ش��اهد کاهش 1۲.3 درصدی میانگین 

قیمت سهام زیرمجموعه خود بودند.
همانطور که اش��اره شد، انتشار اخباری تایید شده درخصوص منتفی 
ش��دن عرضه »دارا دوم« در ابتدای هفته گذش��ته بیشترین فشار را بر 
ش��اخص سهام تحمیل کرد. در این میان گروه ه��ای بزرگ کاالیی که 
پیش ت��ر با آغاز واگ��ذاری صندوق یکم گوی سبق��ت را ربوده بودند، با 
اف��ت قیمت مواجه ش��دند. در این راستا گ��روه فرآورده های نفتی ۲.5 
درصد، محصوالت ش��یمیایی ۴.۲ درص��د و فلزات اساسی 5.۲ درصد با 
افت ش��اخص مواجه شدند. گروه چند رش��ته ای صنعتی که هفته های 
گذش��ته با رش��د قابل توجه قیمت سهام زیرمجموع��ه خود روبه و بود، 

هفته گذشته ۴ درصد ریزش کرد.
در هفته ای که گذشت گروه های بزرگ بازار بیشترین ارزش دادوستد 
را تجربه کردند. در این راستا پاالیش��ی ها ش��اهد معامله حدود ۸ هزار 
میلی��ارد تومان نقدینگ��ی میان سهام زیرمجموعه خ��ود بودند. پس از 
آن فلزات اساسی ش��اهد دادوست��د 7.6 هزار میلیارد تومانی بود. فلزات 
اساس��ی و خودرویی ها نیز به ترتیب با معامل��ه 6.۴ و 5.۲ هزار میلیارد 

تومانی همراه شدند.

با توجه به روند پرفراز و نش��یب ش��اخص ب��ورس در معامالت هفته 
گذش��ته، بیشتر کارشناسان معتقدند که روند صعودی شاخص بورس با 
ش��یبی کمتر از چهار ماه گذشته ادامه دار است و نوسان اخیر حاکم در 

بازار، موقتی خواهد بود.
به گزارش ایرنا، شاخص بورس که میانه هفته گذشته به دلیل انتشار 
خبر منتفی ش��دن عرض��ه صندوق »دارا دوم« وارد فاز اصالحی ش��ده 
بود، در روز چهارش��نبه شتاب بسیاری را به خود گرفته بود، اما صحبت 
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر عرضه صندوق »دارا دوم« 
در نخستین چهارشنبه ش��هریورماه و نیز خبر سازمان خصوصی سازی 
در راستای توقف عرضه بلوکی سهام پاالیشگاهی دولت، امید را به بازار 
بازگردان��د و بر این اس��اس، برخی از کارش��ناسان پیش بینی مثبتی را 

نسبت به معامالت بورس ارائه دادند.
روز چهارشنبه گذشته طبق پیش بینی برخی از کارشناسان، معامالت 
خ��ود را در واکنش ب��ه وعده وزیر اقتصاد، مثبت آغاز کرد و نخس��تین 
دقای��ق معامالت خود را با بیش از 30 هزار واحد رش��د به ثبت رساند، 
به مرور و با نزدیک شدن به نیمه دوم معامالت از حجم صعود شاخص 
ب��ورس کاسته و ش��اخص بورس با بیش از 1۲ ه��زار و ۸7۹ واحد افت 

دوباره به کانال یک میلیون و ۹۸6 هزار واحد بازگشته است.
صعود دوباره شاخص بورس از ماه مهر

درباره سمت و سوی حرکت بورس، مصطفی صفاری کارش��ناس بازار 
سرمای��ه به روند کنونی معامالت بورس اش��اره ک��رد و گفت: »به طور 
معمول برگ��زاری مجامع ش��رکت ها در خرداد و تیرماه، تقس��یم سود 
مجامع و افزایش سرمایه شرکت ها برای سال آینده باعث می شود تا در 
مرداد و شهریورماه با آرامش و تعادلی در معامالت بازار همراه شویم.«

او ب��ا بیان اینکه »در این دو ماه نمی توان در انتظار رش��د پرش��تاب 
ش��اخص بورس مانند چهار ماه گذشته بود«، افزود: »روند معامالت در 
ب��ازار در برخی از روزها منفی و در دیگ��ر روزها مثبت است اما در کل 

براساس پیش بینی های صورت گرفته روند بازار با ش��یبی آرام صعودی 
خواهد بود.«

به گفته صفاری، »مسیر معامالت بورس در مهر و آبان ماه که گزارش 
شش ماه ش��رکت ها منتشر می شود تغییر می کند و می توان پیش بینی 
کرد که بازار در آن زمان دوباره در مسیر صعودی پرشتابی قرار گیرد.«

این کارش��ناس بازار سرمایه به حمایت دولت از بورس اش��اره کرد و 
گفت: »اگر در چند وقت اخیر شاهد حمایت های دولت و مجلس از بازار 
نبودیم، قطع��ا بازار با برخی از التهابات تاثیرگ��ذار و روند نزولی همراه 
می ش��د، اما این رون��د صعودی به دلیل عرضه ه��ای جدیدی که دولت 

وعده آن را داده است ادامه دار خواهد بود.«
وی به ریس��ک های تهدیدکننده معامالت بورس اش��اره کرد و افزود: 
»در وضعیت کنونی نرخ بهره، تنها خطر اقتصادی محسوب می شود که 
ب��ازار را مورد تهدید قرار داده است، افزای��ش مجدد نرخ بهره از طریق 
بانک ه��ا را می توان ب��ه عنوان خطرناک ترین ریس��ک در معامالت بازار 

تلقی کرد.«
صف��اری با اش��اره به اینک��ه »وجود ریس��ک های سیاس��ی در بازار 
کوتاه مدت خواهد بود و اثر آن در چند روز نخس��ت خنثی می ش��ود«، 
گف��ت: »در صورتی که بان��ک مرکزی اقدام به کاهش ن��رخ بهره کند، 
اقتصاد کش��ور را می توان از بانک محوری به سمت سرمایه محوری پیش 

برد.«
پیش بینی دقیق معامالت بورس، دشوار است

همچنین محس��ن رحمتی، دیگر کارش��ناس بازار سرمایه در این باره 
گفت: »با توجه ب��ه وضعیت کنونی و متغیرهای بنیادی، روند معامالت 
بورس صعودی است و ش��اخص بورس بر کانال ۲میلیون واحد ماندگار 
اس��ت اما در این میان ممکن است در ب��ازار با برخی از نوسان ها همراه 

شویم.«
وی ب��ا بیان اینک��ه »در وضعیت کنونی نگران��ی چندانی بابت ریزش 

بازار وجود ندارد«، گفت: »برخی از سهام با مس��ائلی همراه هستند که 
ممکن است برای بازار تهدیدکننده باش��ند، همچنان فرصت های خوبی 
ب��رای خری��د در برخی از سه��ام وجود دارد که بر ای��ن اساس می توان 
بورس را در میان فعاالن بازار به عنوان بهترین بازار برای سرمایه گذاری 

قلمداد کرد.«
رحمت��ی پیش بینی خود از روند بازار را اینگونه بیان کرد: »ش��اخص 
بورس برای نخستین بار با چنین رشد پرشتابی به این سطح از معامالت 
رسیده است بنابراین در موقعیت کنونی نمی توان به سادگی پیش بینی 

دقیقی را از این بازار ارائه داد.«
این کارش��ناس بازار سرمایه با بی��ان اینکه »در وضعیت فعلی نگرانی 
از بابت ریزش ش��اخص بورس در بازار وجود ندارد«، اظهار داشت: »در 
برخی از سهام با برخی از مس��ائل هم��راه خواهیم بود که ممکن است 
سرمایه گذاری در آنها خطراتی را به لحاظ ضرر و زیان با خود به همراه 

داشته باشد.«
وی خاطرنش��ان ک��رد: »ب��ا توج��ه فرصت ه��ای خوب��ی ک��ه برای 
سرمایه گ��ذاری در برخی از سهام وجود دارد بنابراین می توان همچنان 
بورس را در بین فعاالن بازار به عنوان بهترین گزینه برای سرمایه گذاری 

معرفی کرد.«
به گفته رحمتی، »ش��اخص بورس برای نخستین بار به این سطح از 
رشد رسیده است، به همین دلیل نمی توان به سادگی پیش بینی دقیقی 

را از این بازار ارائه داد.«
وی ب��ا بیان اینکه »اکنون نمی توان از بازار انتظار رش��دهای اخیر را 
ک��ه با صف های خرید طوالنی همراه بوده است را داش��ت«، گفت: »به 
طور حتم بازار، روند آرام تری را نس��بت به قبل در پیش خواهد گرفت. 
ب��ا توجه به روند بنیادی موجود در بازار، ورود ش��اخص بورس به کانال 
۲میلی��ون و 500 ه��زار واحد ت��ا ۲میلیون و 700 ه��زار واحد تا پایان 

شهریورماه دور از ذهن نیست.«

گمانه زنی ها درباره سمت و سوی شاخص بورس

بورس دوباره صعودی می شود؟

تحلیل صنایع بورسی در هفته گذشته

حقیقی ها همچنان خریدارند
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91درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
رئیس سازمان چای گفت تاکنون ۹1درصد مطالبات چایکاران معادل 307 

میلیارد و 35۸ میلیون تومان پرداخت شده است.
حبی��ب جهان ساز، رئی��س سازمان چای کش��ور در گفت و گو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار 
کرد: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود ۸۲ هزار تن برگ 
سبز چای با ارزش بالغ بر 3۴0 میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

وی از پرداخ��ت ۹1درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون 307 
میلیارد و 35۸ میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

به گفته جهان ساز، 66 درصد بهای برگ سبز خریداری ش��ده درجه یک و 
3۴ درصد درجه ۲ است. رئیس سازمان چای ادامه داد: با توجه به خشکسالی 
چین تابستانه، تولید برگ سبز چای قدری کاهش یافت که به سبب رشد چین 

بهاره، تولید نسبت به سال قبل تفاوتی ندارد.
وی از رشد 30 تا 35 درصدی تولید نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با 
توجه به بارندگی های اخیر پیش بینی می شود که تا پایان فصل برداشت تولید 

برگ سبز چای به 130 هزار تن برسد.
 قیمت هر کیلو چای 60 هزار تومان

این مقام مسئول درباره تاثیر وضعیت خرید و فروش چای خشک بیان کرد: 
با توجه به گسترش ویروس کرونا و کاهش رفت و آمدها، خرید و فروش چای 

خشک تحت تاثیر قرار گرفته است.
جهان ساز در پایان قیمت هر کیلو چای در کارخانه های عمده فروشی را ۴0 تا 

۴5 هزار تومان و برای مصرف کننده را 60 هزار تومان اعالم کرد.

صادرات بخش  کشاورزی و غذایی کشور 
رکورد زد

آماره��ای سازمان توسعه تجارت از عملکرد چهار ماه نخس��ت امس��ال در 
صادرات بخش کشاورزی و غذایی، نشان دهنده ثبت رکوردهای تازه ای است.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از شاتا، طبق آمارهای کارشناسی 
ش��ده سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات محصوالت کشاورزی در چهار ماه 
نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ ارزش و وزن به ترتیب 
16 و ۲5 درصد رش��د نش��ان می دهد. طی دوره یادشده صادرات محصوالت 
صنایع غذایی نیز به لحاظ وزنی نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل 11رشد را 
نشان می دهد. ظرفیت های تولیدی محصوالت بخش کشاورزی و توسعه صنایع 
تبدیلی وابسته به این بخش مهم اقتصادی نوید نشان دهنده قابلیت های متنوع 
این بخش برای ارزآوری بیش��تر است. همچنین، صادرات بخش کشاورزی به 
عن��وان یکی از اولویت های اساسی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و سازمان 
توسعه تجارت ایران از حیث حمایت از تولید و اش��تغال در تمامی برنامه های 
پنج ساله توسعه کشور مورد توجه ویژه بوده است. جای امیدواری است با تالش 
همه فعاالن اقتصادی اعم از تولیدکنندگ��ان و صادرکنندگان این حوزه برای 
تولید و صادرات ناب و هدفمند و همچنین با کمک دستگاه های اجرایی برای 
تامی��ن و تجهیز زیرساخت های صادرات در مناطق تولید و مبادی گمرکی به 
ویژه مناطق مرزی کشورمان به اهداف کمی پیش بینی شده دست یابد. توسعه 
کمی و کیفی بخش کشاورزی به ویژه رشد هدفمند و اثربخش صادرات آن به 
عنوان مهمترین بخش کشور از حیث تامین امنیت غذایی داخل و تامین کننده 
بخش��ی از سبد صادرات غیرنفتی، نیازمند هماهنگ��ی، همگرایی و هم افزایی 
هوشمندانه تمامی ارکان اجرایی و قانون گذاری کشور برای اتخاذ تدابیر راهگشا 
و به کارگیری موثر امکانات و ابزارها بوده و قطعاً هدف و اولویت نخست حمایت 

از جامعه بهره برداران پرتالش و کشاورزان زحمتکش این بخش است.

گام های بزرگ صنعتی با چرخ دنده های کوچک
صنایع کوچک چرخ دنده تولید داخلی

  به میانه سالی نزدیک می شویم که مقام معظم رهبری آن را جهش تولید 
نام گ��ذاری ک��رد و این جهش تولید تحقق پیدا نخواهد ک��رد مگر با توجه به 
بخش های کوچک صنعتی. با آوردن نام صنعت اسامی ش��رکت های بزرگ در 
ذهن همه نقش می بندند، اما بازیگران اصلی این حوزه صنایع کوچکی هستند 
که در هزاران نقطه از کشور فعالیت کرده و مثل چرخ دنده های کوچکی موتور 
صنعت کشور را به حرکت درمی آورند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امروز 
به نام این چرخ دنده های کوچک )صنایع کوچک( نام گذاری شده است تا برای 
یک بار در سال هم که ش��ده مسئوالن بیشتر به این چرخ دنده ها توجه کنند. 
امروز موتور صنعت در کشور ما تحت فشار یکی از سخت ترین شرایط اقتصادی 
فعالی��ت می کند و از پا نیفتاده، اما بی توجه��ی به هر یک از صنایع کوچک و  
پایین دست می تواند به معنای توقف زنجیره تولید و خاموشی این حرکت باشد.
اصغر مصاحب، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی گفت: صنایع کوچک بدون شک یکی از پایه های توسعه توان صنعتی 
داخ��ل کش��ور و یکی از پایه های تحقق جهش تولی��د است و به همین دلیل 

هفته ای به  عنوان صنایع کوچک، کارآفرینی و اشتغال نام گذاری شده است.
مصاحب بیان کرد: ش��رایط کرونایی، تحریم ها و سایر فشار هایی واحد های 
کوچک صنعتی را بیش از سایر بخش ها تحت فشار قرار داد، اما تولیدکنندگان 
کشور فعالیت خود را ادامه دادند. او با اشاره به تفاوت هایی که بین کار آفرینی و 
اشتغال وجود دارد، بیان کرد: از سال ۹1 تا پایان سال ۹۸، ۸ هزار و 636 واحد 
صنعتی غیرفعال، مجددا راه اندازی و برای 1۲3 هزار و 51۴ نفر ش��غل ایجاد 
شد. در چهار ماه نخست امسال هم 7 هزار و 600 نفر در ۴3۲ واحد صنعتی 
احیاش��ده کوچک و متوسط جذب ش��دند. اظهار کرد: از ابتدای امسال، ۴3۲ 
واحد احیا شد که اشتغال 7 هزار و 600 نفری را به همراه داشت تا پایان امسال 

تعداد واحد های احیاشده به بیش از هزار و ۲00 به واحد های خواهد رسید.
افزای��ش چند هزارتایی تعداد واحد های کوچک و متوسط فعال صنعتی در 
چند مدت اخیر خبر از بهبود شرایط برای فعالیت آنها می دهد. این واحد های 
صنعتی هرچند کوچک نامیده می شوند، اما نقش بزرگی در صنعت کشورمان 
دارند. با در نظر گرفتن هزاران هزار واحد کوچک و متوسطی که در گوش��ه و 
کنار کش��ور وجود دارند و ظرفیت بزرگی که هر ک��دام از آنها در تولید دارند 
می توان نقش بزرگ شان را درک کرد. تنها در تهران حدود 6 هزار واحد صنعتی 
وجود دارد که تنها بخشی از ظرفیت های خالی و غیرفعال در این استان است.

 سید ایمان حیاتی، معاون صنایع کوچک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید 
بر اهمیت توجه به صنایع کوچک گفت: در استان تهران 5۸۲0 واحد صنعتی 
ب��ه بهره برداری رسیده و 3۴00 طرح صنعتی داریم که بنا بر برنامه ریزی های 
انجام شده، از این میان، 1000 طرح را تا پایان سال به بهره برداری می رسانیم. 
حمایت هایی از این صنایع کوچک انجام می شود که از جمله آنها معرفی واحد 
به ستاد تسهیل برای وام، ارائه تسهیالت برای خرید ماشین آالت ساخت داخل 
ب��ا کارمزد تک رقمی، حمایت برای عضویت در بورس و فرابورس و مواردی از 

این قبیل برای این صنایع در نظر گرفته شده است.

اخبـــار

رئی��س سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزست��ان گفت با توجه به 
اینک��ه ماسک هایی که از خارج از استان خوزستان وارد می ش��وند، یک 
سری هزینه های تمام شده دارند، ماسک ها با تفاوت قیمت ۲00 تا 300 
تومان��ی عرضه خواهند ش��د و اگر ماسک با قیم��ت باالتر از این عرضه 

شود، برای داروخانه متخلف در تعزیرات پرونده تشکیل می شود.
امیرحس��ین نظری درخصوص وضعیت تولی��د ماسک در خوزستان، 
اظه��ار کرد: خوزستان، تولیدکننده ماسک نیس��ت و م��واد اولیه آن از 
استان های دیگر وارد می شود و دستگاه های تولید مواد اولیه ماسک در 

خوزستان وجود ندارد.
به گزارش ایس��نا، وی افزود: پیش از ش��یوع کرونا، ماسک تنها برای 
استف��اده در بیمارستان ها و مراکز جراحی نی��از بود، بنابراین تقاضا کم 
بود اما با ش��یوع ویروس کرونا و لزوم استفاده از ماسک برای پیشگیری 

از ابتال، تقاضا باال رفت و عرضه پایین بود.

نظری بیان کرد: قبل از ش��یوع کرونا تنها ۲0 واحد تولید ماسک در 
کش��ور وجود داش��ت اما اکنون تعداد واحدهای تولید ماسک در سطح 

کشور به ۲50 واحد رسیده است.
رئیس سازمان صمت خوزستان گفت: با تالش های انجام ش��ده، چهار 
واحد صنعتی تولید ماسک در خوزستان راه اندازی ش��ده که دو واحد از 

این تعداد وارد مدار تولید شده اند.
وی افزود: روز گذشته جلسه ای با حضور انجمن داروسازان خوزستان 
داش��تیم و مقرر شد که واحدهای تولید ماسک با قیمت مصوب، روزانه 
۲50 ه��زار ماسک تولی��د کنند و در اختی��ار داروخانه ها ق��رار دهند. 
همچنین انجمن داروسازان متعهد ش��د که ماسک را با تیراژ باال وارد و 

با قیمت 1700 تومان عرضه کند.
نظ��ری بیان کرد: با توجه ب��ه اینکه ماسک هایی که از خارج از استان 
خوزستان وارد می شوند، یک سری هزینه های تمام شده دارند، ماسک ها 

ب��ا تفاوت قیمت ۲00 تا 300 تومانی عرضه خواهند ش��د و اگر ماسک 
با قیمت باالتر از این عرضه ش��ود، ب��رای داروخانه متخلف در تعزیرات 

پرونده تشکیل می شود.
وی تصری��ح ک��رد: هزینه تمام ش��ده ماسک استان��دارد و مورد تایید 
معاون��ت غ��ذا و دارو، حدود یک ه��زار تومان است بنابرای��ن نباید هر 
ماسکی عرضه ش��ود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان 
اف��زود: ما تمام تالش م��ان را می کنیم که واحده��ای تولیدکننده را در 
خوزست��ان افزایش دهی��م. با پیگیری های انجام ش��ده، سهمیه ای برای 
واحده��ای فعال خوزستان در نظر گرفته ش��ده و بخ��ش زیادی از نیاز 

مردم تامین خواهد شد.
نظ��ری گفت: با راه اندازی دو واحد تولی��دی دیگر و تامین مواد اولیه 
ماسک، طبیعتا عرض��ه ماسک افزایش می یابد و با فعالیت این واحدها، 

خأل کمبود ماسک را پر می کنیم.

چرا قیمت ماسک در داروخانه ها، متفاوت است؟

مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت سرمایه گ��ذاری صنای��ع کوچک گفت 
جلس��اتی با بانک توسعه صادرات برای تمرکز بر تولیدکنندگانی که در 
زمینه صادرات فعالیت می کنند داشتیم تا مدل های اعتباری و امتیازات 

خاص و ویژه ای را برای شان در نظر بگیریم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محمدحس��ین مقیسه از صدور 
ی��ا تمدید ۸3۹ فقره ضمانت نامه از ابت��دای سال 13۹6 تا پایان تیرماه 
13۹۹ در راست��ای دو راهبرد جهش تولید و اتمام طرح ها و پروژه های 
نیم��ه تمام خبر داد و گف��ت: مجموع مبل��غ ضمانت نامه های صادره و 
تمدی��دی از ابتدای س��ال 13۹6 تا پایان تیرم��اه 13۹۹ حدود 6176 

میلیارد ریال بوده است.
ب��ه گفته وی از این تعداد، 361 ضمانت نامه سرمایه در گردش صادر 
یا تمدید شد که ارزش این ضمانت نامه ها 3۲۲3 میلیارد ریال بوده و در 
مجموع صدور ضمانت نامه به عنوان سرمایه در گردش بیشترین موضوع 
ضمانت نامه ها بوده است. همچنین در مدت یاد ش��ده 1۸3 ضمانت نامه 
در ح��وزه طرح ه��ای ایجادی به ارزش یک ه��زار و ۹1۴ میلیارد ریال، 
1۲5 فقره ضمانت نامه در حوزه حسن انجام کار به ارزش ۲۲5 میلیارد 
ری��ال، 70 فق��ره ضمانت نامه در حوزه طرح های توسع��ه ای و به ارزش 
531 میلی��ارد ری��ال، 63 ضمانت نامه ب��ه ارزش 1۴۹ میلیارد ریال در 
حوزه پیش پرداخت، ۲3 فقره ضمانت نامه در حوزه ش��رکت در مناقصه 
به ارزش 37 میلیارد ریال و 1۴ فقره ضمانت نامه در حوزه اعتبار خرید 

به ارزش ۹۸ میلیارد ریال تمدید یا صادر شده است.
مدیرعامل صن��دوق ضمان��ت سرمایه گذاری صنای��ع کوچک درباره 

اولویت ه��ای صدور ضمانت نامه هم گفت: طرح ه��ای دانش بنیان دارای 
مجوز، واحد های صادراتی دارای سوابق صادراتی در سه سال گذش��ته، 
طرح های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد، تامین سرمایه 
در گ��ردش جهت افزایش ظرفیت تولید واحده��ا، طرح های توسعه که 
ب��ا ظرفیت کامل در حال حاضر فعالیت می کنند و طرح های اش��تغال زا 

اولویت های صدور ضمانت نامه هستند.
اثر کرونا بر صنایع کوچک

این مقام مسئول در ادامه درباره اثرات شیوع ویروس کرونا بر فعالیت 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری های صنایع کوچک، تصریح کرد: صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به واسطه مسئولیتی که در زمینه 
صدور ضمانت نامه به منظور تس��هیل امر تامین مالی واحد های صنعتی 
کوچ��ک دارد، طبیعتا اتفاقاتی مثل ویروس کرون��ا که فعل و انفعاالت 
فعالیت های اقتصادی و صنعتی کش��ور را تح��ت تاثیر قرار می دهد، بر 
فعالیت ه��ای متع��ارف این صندوق نی��ز اثر می گذارد. ب��ه عنوان مثال 
بخش��ی از اقس��اط واحد های صنعتی کوچک که ما برای آنها تضامینی 
را ص��ادر کردی��م و به نظام بانک��ی و یا سایر ذی نفع��ان ارائه دادیم در 
بازپرداخت دچار مش��کالتی می شوند و یا بازپرداخت را به خود سیستم 
بانکی با تاخیر پرداخت می کنند که آثار آن متوجه کار صندوق می شود.
وی اف��زود: کرونا در ماه های پایانی سال گذش��ته اتفاق افتاد و در آن 
مقطع گرفتاری هایی برای دستگاه های دولتی و ... ایجاد ش��د. کاری که 
در صندوق در واکنش به این مش��کالت و در مس��یر سیاست های کلی 
اقتصادی مملکت انجام دادیم این بود که در اولین گام، بدهی های اسفند 

13۹۸، فروردین و اردیبهشت 13۹۹ واحد های تولیدی ضمانت گیرنده 
را معلق نگه داش��تیم و مقرر ش��د که از خردادماه، بازپرداخت اقس��اط 
ص��ورت گیرد. در واقع براساس تصمیمات اتخاذش��ده، در این سه ماهه 

کسانی که مشکل پرداختی داشتند به پایان دوره منتقل شد.
حمایت از طرح های نیمه تمام در دستور کار

مقیسه با بیان اینکه تولید و رونق تولید پیشران اصلی رشد و توسعه در 
اش��تغال زایی خواهد بود، تصریح کرد: امس��ال در همین راستا و به همین 
مناسب��ت، سال جهش تولی��د، وزارت صنعت، معدن و تج��ارت به عنوان 
متولی امر تولید و تجارت و مخصوصا تنظی��م بازار، از ابتدای سال جاری، 
تحقق محور های چهارگانه ای را در نظر گرفته است. محور نخس��ت همان 
عن��وان جهش تولید است. در این راستا اتمام طرح های نیمه تمام یکی از 

جهت گیری هایی است که به بحث جهش تولید کمک می کند.
وی افزود: هم کارشناسان اقتصادی و هم متخصصان در بدنه اجرایی 
وزارتخان��ه ب��ه این جمع بن��دی رسیده اند که باید ب��ه سمت حمایت از 
طرح های نیمه تمام حرک��ت کنیم و آن دسته از طرح های نیمه تمامی 
که در سنوات گذش��ته استارت اجرایی شان خورده باید در مرحله اتمام 
ک��ار قرار بگیرن��د. در این راستا صندوق هم منطب��ق با همین سیاست 
حرکت کرده است و از طریق سایت مجموعه، اطالع رسانی دقیق درباره 
آنها انجام ش��ده است. به طور کلی این ش��فافیت یک��ی از ویژگی های 
فعالیت صن��دوق است، به طوری که تم��ام دستاورد ها و عملکرد ها در 
اختی��ار مخاطب��ان و فعاالن اقتص��ادی قرار می گی��رد و صندوق تالش 

می کند ارتباط دو سویه و چندسویه ای را در این خصوص ایجاد کند.

رئی��س اتحادیه مرغ تخم گذار تهران گفت ب��ا توجه به نوسان قیمت 
و کمبود نهاده های دامی، مرغداران در تامین نهاده سرگردان هستند.

ناص��ر نبی پور، رئی��س هیأت مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گ��ذار استان 
تهران در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، بازار فعلی تخم مرغ را 
نامطلوب دانس��ت و گفت: هم اکنون متوس��ط قیمت هر کیلو تخم مرغ 

درب مرغداری ۹ هزار تومان معادل شانه ای 1۸ هزار تومان است.
وی قیم��ت واقع��ی هر کیلو تخم مرغ را ب��االی 1۴ هزار تومان اعالم 
ک��رد و افزود: عرضه با نرخ های فعلی بیانگر زیان حداقل ۴ هزار تومانی 

مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ است.

نبی پ��ور ادام��ه داد: در ح��ال حاضر قیمت تخم مرغ با احتس��اب ارز 
۴۲00 تومانی برای نهاده ها، 1۴ هزار و ۲00 تومان است، این در حالی 
اس��ت که نهاده ها با ارز دولتی به دس��ت تولیدکننده نمی رسد و امکان 

محاسبه نهاده با ارز آزاد نیست.
رئیس هی��أت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار از کمبود نهاده های دامی 
در ب��ازار خبر داد و گفت: هم اکنون کنجال��ه سویا با نرخ ۸ هزار تومان 
در بازار موجود نیس��ت که این امر بیانگ��ر اختالف چند برابری نهاده با 

نرخ مصوب است.
وی موج��ودی نهاده ه��ای دام��ی در بنادر را ۲ میلی��ون و ۴00 تا ۲ 

میلی��ون و 500 هزار تن اع��الم کرد و افزود: با توجه به آنکه این میزان 
برای ذخایر استراتژیک است، امکان توزیع آن وجود ندارد.

نبی پور با اظهار نگرانی نس��بت به آینده تولید تخم مرغ بیان کرد: با 
استم��رار روند فعلی قیمت نهاده های دامی، مرغ��داران مرغ های جوان 
خود را روانه کش��تارگاه خواهند کرد که با این وجود در فصل پاییز در 

تامین تخم مرغ موردنیاز دچار مشکل می شویم.
این مقام مسئول از افزایش ۴ تا 5 برابری قیمت ریزمغذی ها و واکسن 
خبر داد و گفت: مرغداران در تامین واکسن و داروی مورد نیاز به شدت 

دچار مشکل هستند.

امتیازات ویژه برای صادرکنندگان

 حمایت از طرح های نیمه تمام در دستور کار

سرگردانی مرغداران از آشفتگی بازار نهاده های دامی

زیان 4 هزار تومانی در فروش هر کیلو تخم مرغ
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اخبار

جزییات طرح مجلس برای تغییر نحوه 
سهمیه بندی بنزین

مجل��س قصد دارد نحوه سهمیه بندی بنزین را تغییر دهد، بر این 
اس��اس به جای اختصاص سهمی��ه بنزین به خودرو، این سهمیه به 
هر فرد تعلق گیرد، در این رابطه سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
می گوید: اگر طرح جدید سهمیه بندی بنزین به تصویب نمایندگان 
مجلس برسد و ش��ورای نگهبان ه��م آن را تأیید کند سهمیه بندی 
بنزین از هر خودرو به هر فرد و کد ملی هر ایرانی تغییر خواهد کرد.
ب��ه گزارش»خلی��ج فارس« ب��ه نقل از ف��رارو، مالک ش��ریعتی 
سخنگوی کمیس��یون انرژی مجلس گفت: در این طرح مقرر شده 
افرادی که فاقد خودرو هس��تند و خانوار هایی که خودرو ندارند در 

یک نظام عادالنه تر از یارانه انرژی بنزین بهره مند شوند.
 ش��ریعتی اضافه کرد: طبق آمار ها بیش از 50 درصد خانوار های 
ایرانی فاقد خودرو هس��تند البته برخی از این خانوار ها هم بیش از 
یک دستگاه خودرو دارند؛ لذا عادالنه نیس��ت که افرادی که خودرو 

ندارند از یارانه انرژی در این بخش محروم باشند.
وی اف��زود: بنا داریم ب��ا حفظ میزان مصرف بنزین در کش��ور و 
محاسبات انجام شده به 7دهم تا ۸ دهم لیتر در روز به ازای هر کد 
ملی رسیده ایم که به هر فرد و اعضای خانوار ها و روی کارت بانکی 
سرپرست خانوار شارژ شود و اگر آنها سهمیه خود را استفاده کردند 
از یاران��ه انرژی بهره بردند و اگر هم از این سهمیه استفاده نکرده و 
یا به صورت ناقص استفاده کردند می تواند در یک سامانه ای سهمیه 

خود را به دیگران واگذار کنند.
سخنگوی کمیس��یون ان��رژی مجلس گف��ت: در سامانه در نظر 
گرفت��ه ش��ده قیمت واگ��ذاری آن زیر 3 هزار توم��ان )قیمت دوم 
بنزین( خواهد بود و اگر هم نخواست آن را بفروشد در پایان ماه به 
دول��ت بازمی گردد تا دول��ت بتواند آن را صادر کرده و از این طریق 
مابه التف��اوت آن را روی کارت بانکی سرپرست خانوار ش��ارژ کند تا 

خود افراد سرپرست نحوه استفاده از آن را مدیریت کنند.
جزئیاتی از طرح مجلس برای تغییر نحوه سهمیه بندی بنزین

صبح دیروز نیز عضو هیأت رئیسه مجلس با تشریح جزییات طرح 
سهمیه بندی بنزی��ن سرانه خانوار، از الزام دولت به خرید باقیمانده 
سهمیه سوخت مردم با ۹0درصد قیمت فوب خلیج فارس خبر داد.

احمد امیرآبادی فراهانی با اش��اره ب��ه »طرح سهمیه بندی بنزین 
سرانه خانوار« در صحن علنی مجلس به صورت عادی اعالم وصول 
شد، اظهار کرد: براساس این طرح ماهانه به هر فرد 30 لیتر بنزین 
سهمیه ای پرداخت خواهد ش��د که به کارت سرپرست خانوار واریز 

می شود و سرپرست فرصت دارد تا پایان ماه آن را مصرف کند.
وی ادام��ه داد: اگر مقداری از سهمیه باقی بماند زمانی که دولت 
می خواهد کارت سرپرست را مجدد ش��ارژ کن��د، موظف است کل 
باق��ی مان��ده آن را براساس قیم��ت ۹0 درصد ف��وب خلیج فارس 
خریداری و به حس��اب سرپرست واریز کند که زیرساخت های این 
طرح توسط ش��رکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی آماده شده 

است.
نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر اینکه در 
این طرح قیمت سی. ان. جی و گازوئیل گران نخواهد ش��د، افزود: 
تاکید داریم که سرانه مورد نیاز حمل و نقل عمومی گران نش��ده و 

سهمیه بنزین هم به تاکسی ها تعلق گیرد.
وی اف��زود: اگر نفت گران ش��ود و قیمت ف��وب افزایش پیدا کند 
کس��ی که مصرف بنزین کمتری دارد پول بیشتری دریافت خواهد 

کرد. ما بنزین به کسی نمی دهیم بلکه یارانه بنزین می دهیم.
عضو هیات رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به اثر تورمی 
اجرای این طرح گف��ت: براساس بررسی مرکز پژوهش های مجلس 
اثر تورمی این طرح در دهک های باال ۴ درصد بوده و در دهک های 
پایین حتی ضریب جینی را بهبود می بخشد. برخی دنبال این طرح 
را قب��ول ندارن��د، لذا می گویند که هر کس��ی باید ب��ه پمپ بنزین 

مراجعه کند و سهم خود را در گالن بگیرد، اما اینگونه نیست.
وی با بیان اینکه پیش بینی ش��ده ۲0 درص��د از درآمد دولت از 
این طریق به گازسوز کردن تاکس��ی ها و وانت بار ها اختصاص یابد، 
البته به آنها فرصت داده می ش��ود تا خودرو خود را گازسوز کنند تا 
کرایه ها گران نشود، توضیح داد: ۲0درصد از این درآمد نیز به مردم 
اختص��اص می یابد تا خودرو خود را گازس��وز کنند که این مبلغ به 
صورت وام خواهد بود. 60 درصد باقیمانده نیز برای اشتغال زایی در 
اختیار دولت قرار خواه��د گرفت. پیش بینی می کنیم با اجرای این 

طرح 10 تا 15 میلیون لیتر کاهش مصرف خواهیم داشت.

پیش بینی تداوم کاهش تقاضا در بازار خودرو
تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی بر کس��ی پوش��یده نیس��ت اما این 
تاثی��ر بر صنعت خودرو به واسطه کاه��ش تقاضا اثرات زیانباری به 
جا گذاش��ته است به ط��وری که فروش خودرو ه��ای اروپایی را در 
نیمه نخس��ت س��ال، 3۹.5 درصد کاهش داده ک��ه علت اصلی آن 
محدودیت ه��ای قرنطینه ای، از جمله بی��رون نیامدن از منزل، بوده 

است.
به گ��زارش پدال نیوز به نق��ل از خودروک��ار، پیش بینی کاهش 
ف��روش خودرو در اروپا از سوی انجم��ن خودروسازان اتحادیه اروپا 
در حالی است که کش��ورهای آسیایی از جمله ترکیه به لحاظ رشد 

فروش در حال تجربه کردن روزهای شگفت انگیزی هستند.

در اوایل ماه گذشته انجمن خودروسازان اتحادیه اروپا اعالم کرد 
میزان ثبت نام و فروش خودروهای سواری در کش��ورهای اروپایی 
تحت تاثیر بحران های ش��دید اقتصادی ناش��ی از شیوع گسترده و 
پاندم��ی وی��روس کرونا در کل سال ۲0۲0 می��الدی با کاهش ۲5 

درصدی مواجه خواهد شد.
این در حالی است که با وجود بازگش��ایی خطوط تولید و آغاز به 
ک��ار کارخانه های خودروسازی و قطعه سازی در اروپا و سایر مناطق 
جهان وضعیت تولید به حالت عادی پیش از کرونا بازنگشته و انتظار 

می رود تا پایان سال ۲0۲0 نیز این اتفاق رخ ندهد.
ب��ر این اساس و در راستای کاه��ش تقاضای خرید خودرو میزان 
ف��روش خودرو در بازار بریتانیا در آوریل ۲0۲0 تحت تاثیر ش��یوع 
گسترده ویروس کرونا با ۹7درصد کاهش به پایین ترین سطح خود 
از سال 1۹۴6 میالدی یعنی پایان جنگ جهانی دوم رسیده است.

علی جدی، نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس از بررسی 
طرح��ی برای بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو در مجلس خبر داد و 
گفت در این طرح که احتماال طی دو هفته آینده به صحن علنی مجلس 
می رود، سعی ش��ده که با شکستن انحصار و عرضه در بورس، خودرو از 
یک کاالی سرمایه ای به یک کاالی مصرفی تبدیل شده و نقش دالل ها 
به صفر برسد. به گزارش بازار، ناکامی  مردان کابینه حس��ن روحانی در 
بهب��ود وضعیت بازار خودرو همچن��ان ادامه دارد. ناکامی که بعد از رضا 
رحمانی، حاال دامن حس��ین مدرس خیابان��ی سرپرست وزارت صمت 
را ه��م گرفت. گزینه مردودی ساختمان سمیه که در روزهای نخس��ت 
سرپرستی خود سعی داش��ت که ب��ا بخت آزمایی کردن عرضه خودرو و 
فروش خودرو به مصرف کنندگان به ظاهر واقعی، به کاهش قیمت ها در 
بازار کمک کند، حاال خود نیز مطمئن ش��ده که ساماندهی بازار خودرو 

ایران سر درازی دارد.
بهارستان  نش��ین ها که دیگر امیدی به دولت ندارند خود دست به کار 
شده و از طرحی می گویند که هم اکنون در کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس در حال بررسی آن هستند. طرحی که قرار است ظرف دو هفته 
آین��ده برای بررسی نهایی و تصویب به صحن علنی مجلس ارائه ش��ود. 
آنگون��ه که علی جدی نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
ب��ه بازار می گوی��د: در این طرح تالش ش��ده که در مرحل��ه اول برای 
خودروه��ای سبک و در مرحل��ه دوم برای خودروه��ای سنگین انگیزه 

دالل��ی به صفر رسیده و خودرو از ی��ک کاالی سرمایه ای به یک کاالی 
مصرفی تبدیل شود.  

او ک��ه مقصر گران��ی خودرو را سیاست گذاری  های اش��تباه در وزارت 
صنع��ت می داند، گفت: در صورت عرضه خودرو در بورس قیمت گذاری 
در یک پروسه ش��فاف و براساس میزان عرض��ه و تقاضا صورت خواهد 
گرف��ت. ضمن اینکه خودروسازان موظف می ش��وند که به همان میزان 

تولید، خودرو در بازار عرضه کنند.
هم اکنون در کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس طرح جامعی برای 
سامانده��ی بازار خ��ودرو در حال بررسی آن هس��تند، طرحی که قرار 
است ظرف دو هفته آینده برای بررسی نهایی و تصویب به صحن علنی 

مجلس ارائه شود.
تحقیق و تفحص، ابزاری برای سوءاستفاده برخی از نمایندگان

نای��ب رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس با تاکی��د بر اینکه 
باید به صورت ریشه ای مش��کالت بازار خودرو را حل کرد، ادامه داد: با 
برخورد تعزیراتی و دستگیری مدیران متخلف و حتی تحقیق و تفحص 

از صنعت خودروسازی به تنهایی نمی توان مشکالت بازار را حل کرد.
ج��دی ادامه داد: به عن��وان مثال در سال های گذش��ته بارها و بارها 
تحقی��ق و تفح��ص از صنعت خودروس��ازی در دستور ک��ار نمایندگان 
مجلس قرار گرفته است، اما این کار نه تنها هیچ مش��کلی را حل نکرده 
بلک��ه در برخی موارد موجبات سوءاستف��اده برخی از نمایندگان را هم 

فراه��م کرده است. او افزود: به عنوان مثال در مجلس گذش��ته ش��اهد 
بودیم، نمایندگانی ک��ه درگیر تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی 
بوده و قرار بوده ریشه های فساد را در این صنعت شناسایی کنند، خود 

درگیر فساد شدند.
ممنوعیت واردات برداشته نمی شود

انحص��ار در تولی��د و عرض��ه از دیگ��ر فاکتوره��ای ناکام��ی صنعت 
خودروس��ازی در ایران است. صنعتی که به واسطه ممنوعیت واردات یا 
اعمال تعرفه های سنگین به بازار بی قید و شرط جاده مخصوص نشین ها 
تبدیل شده است. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان 
اینکه در این طرح سعی ش��ده که امک��ان ورود بخش خصوصی واقعی 
به صنعت خودروسازی فراهم شود، ادامه داد: در حال حاضر متقاضیان 
برای سرمایه گذاری در این صنعت وجود دارد که باید به آنها میدان داد 
ی��ا با ایجاد یک فضای رقابتی این تصور که هر خودرویی با هر کیفیتی 
در داخل کش��ور تولید شود، به راحتی فروخته شده و هیچ رقیبی برای 

آن وجود ندارد، از بین برود.  
ب��ه گفته او، خودروسازی هایی که به صورت CKD محصول تولید و 
روانه بازار می کردند تقریبا در 1.5 سال گذشته تولید نداشته و خطوط 
بس��یاری از آنها متوقف شده است. ما به دنبال این هستیم که تولید در 
این واحدها دوباره از سر گرفته شود و مشکالتی که هم اکنون در واردات 

قطعات وجود دارد حل شود.

رونمایی از داروی صنعت خودرو در پارلمان تا 2 هفته آینده

نائب رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران اتومبیل ته��ران عامل افزایش 
قیم��ت خودرو را عدم تناسب عرض��ه و تقاضا در بازار خودرو می داند و 
می گوید تا زمانی که خودرو به اندازه کافی تولید نش��ود ش��اهد افزایش 

قیمت خودرو در این بازار خواهیم بود.
نعمت اهلل کاشانی نس��ب، نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل 
تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه وضعیت بازار خودرو چه ش��رایطی دارد و اینکه گفته می شود که 
قیم��ت خودرو به میزان زیادی افزای��ش یافته است صحت دارد یا خیر 
گفت: »قیمت ها نسبت به یک ماه قبل افزایش پیدا کرده ولی معامله ای 

ضصورت نمی گیرد و خرید و فروشی انجام نمی شود.«
وی افزود:»چون قیمت ها در حال افزایش است فروشنده کاالی خود 
را نمی فروش��د و خریدار هم منتظر است که قیمت ها کاهش پیدا کند. 
طبیعی است که در این شرایط معامله ای انجام نشود. به طور کلی باید 

گفت که عرضه به نسبت تقاضا کاهش یافته است.«
نائب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران اتومبیل با اش��اره به افزایش 10 
تا ۲0 درصدی خ��ودرو گفت: »خودروی پژو ۲06 مدل تیپ ۲ - 160 
میلی��ون تومان قیمت گذاری ش��ده که نس��بت به ماه قب��ل تقریبا ۲0 
میلیون افزایش قیمت داش��ته،  خ��ودروی پراید 7۸ میلیون تومان بوده 
ک��ه به ۹0 میلیون تومان افزایش یافت��ه است، خودروی تیبا هم حدود 
10 تا1۲ درصد افزایش قیمت داش��ته که ح��دودا 100 میلیون تومان 
قیمت گذاری شده در صورتی که ماه قبل زیر قیمت ۹0 میلیون تومان 

بوده است.«
خودرو از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل شده است

وی در مورد افزای��ش قیمت خودروهای خارجی نیز گفت: »در مورد 
خودروهای خارجی هم ش��رایط به همین ش��کل است یکی اینکه ورود 
ای��ن خودروها به بازار ممنوع ش��ده و دوم اینکه این خودروها از حالت 
مصرفی خارج ش��ده و به کاالی سرمایه ای تبدیل ش��ده است. مثال در 
مورد خودرو پرادو که در این دو سه روز 7 الی ۸ میلیون افزایش قیمت 

داشته است.«
کاشانی نس��ب در پاسخ به این سوال که بازار خودرو را در سال جاری 
چگون��ه ارزیابی می کنی��د، گفت:  »بازار خودرو قابل پیش بینی نیس��ت 
تا زمانی ک��ه تولید به اندازه مصرف نرسد همین ش��رایط ادامه خواهد 

داشت. تولید باید افزایش پیدا کند.«
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تحویل بخشی از خودروهای 
پیش فروش ش��ده که مربوط به سال گذش��ته یا سال های قبل تر بوده 
انج��ام ش��ده یا خیر گفت: »ظاه��را این خودروها ه��م در حال تحویل 
اس��ت ولی به آن صورت که بازار خودرو اش��باع ش��ود نیس��ت. یکی از 
عوام��ل کمبود در بازار خ��ودرو کمبود عرضه خ��ودرو و دیگری اینکه 
مصرف کننده ای که خودرویی را به صورت پیش فروش تحویل می گیرد، 
به آن به عنوان کاالی سرمایه ای نگاه می کند و از آن استفاده نمی کند. 
چون این احتمال را می دهد که خودرو گران تر ش��ود و از این کاال سود 

بیشتری ببرد.«
معامالت خودرو به حد صفر رسیده است

نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل در پاسخ به این سوال که 
آی��ا پراید ۹0 میلیونی در بازار خریدار دارد یا خیر گفت: »خریداری در 
بازار وجود ندارد و اگر هم باش��د تع��دادش خیلی کم است و معامالت 

خودرو در حد صفر است. اکثر نمایش��گاه دارها بیکارند و هیچ معامله ای 
انجام نمی گیرد و این مشکل تا زمانی که عرضه و تقاضا با هم متناسب 
نباشد ادامه خواهد داشت و در حال حاضر تقاضا بیشتر از عرضه است.«
وی در پاسخ به این سوال که پرداخت مالیات در صنف نمایشگاه داران 
به چه صورت است و با چند درصد مالیات در صنف ش��ما موافقت شده 
است، گف��ت: »سازمان امور مالیاتی برای اخ��ذ مالیات جدولی را برای 
اصنافی که اظهارنامه مالیاتی شان را نسبت به پرداختی سال ۹7 تحویل 
می دهن��د تهیه کرده است که درصدی از مالیات امس��ال اصناف مانند 
مالی��ات سال ۹7 که در آن سال پرداخت کرده اند در نظر گرفته ش��ده 
ک��ه از ۴ تا 1۲ درص��د افزایش پیدا کرده که مورد استقبال اصناف قرار 

گرفته است.«
سازمان امور مالیاتی تراکنش های سال های قبل را رصد می کند

نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل در ادامه افزود: »متاسفانه 
مشکالتی در پرداخت مالیات امسال پیش آمده که از جمله آن سازمان 
ام��ور مالیاتی تراکنش های سال های قبل اصن��اف را رصد می کند و در 
مالیات امس��ال از آنها طلب مالی��ات می کند که باعث نارضایتی اصناف 
ش��ده است و این در حالی است که اصناف مالیات سال های گذشته را 
قبال پرداخ��ت کرده اند.« وی افزود: »سازمان امور مالیاتی تراکنش های 
سال ه��ای قبل را آورده و ادعا ک��رده  که اظهارنام��ه مالیاتی سال های 

گذشته درست نبوده و مالیات همان سال ها را دوباره طلب می کند.«
کاشانی نس��ب افزود: »سازمان امور مالیاتی مالیات امس��ال را مالیات 
سال ه��ای ۹3 تا ۹۸ که مجوز واردات داده و واردات خودرو هم صورت 

می گرفت ادعا کرده است.«

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت حقوق 
مصرف کنندگ��ان و تولیدکنندگان کش��ور از رفع مش��کل الستیک در 

کشور از هفته پیش رو خبر داد.
به گزارش پایگ��اه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، عباس تابش 
روز جمع��ه در جریان سفر ب��ه گیالن با بیان اینکه در زمینه  الستیک، 
انباش��ت کاال برای الستیک ه��ای وارداتی در گمرک را داش��تیم که با 
مصوبه ست��اد اقتصادی دولت در حال ترخیص  اس��ت، افزود: از سوی 
دیگر با نهایی شدن قیمت الستیک تولید داخل که در سامانه بارگذاری 
ش��ده و رشد 10درصدی تولید از روز ش��نبه )فردا( در تامین الستیک 

کشور مشکلی نخواهیم داشت.
وی اضاف��ه کرد: ماش��ین های باری نیز در سامان��ه مربوطه بارگذاری 
ش��ده و با حواله راهداری الستیک با نرخ مصوب به آنها عرضه می شود 
تا بتوانیم مدیریت عرضه و تقاضا را داش��ته باش��یم و اگر عامالن عرضه 
الستیک قیمت مصوب را رعایت نکنند عاملیت آنها ابطال خواهد شد و 

افراد جایگزین معرفی می شوند.
تش��کیل افزون بر ۲3 هزار میلی��ارد تومان پرونده های کالن در ستاد 

حمایت از مصرف کنندگان

رئی��س سازم��ان حمایت حق��وق مصرف کنندگ��ان و تولیدکنندگان 
کش��ور از تشکیل 56۴ پرونده کالن به ارزش افزون بر ۲3 هزار میلیارد 
تومان در چهار ماه نخس��ت امس��ال در ستاد سازمان حمایت از حقوق 
تولیدکنندک��ان و مصرف کنندگ��ان خب��ر داد. وی  ای��ن پرونده ه��ا را 
پرونده های متع��دد صنفی و تولیدی مربوط به  بخش هایی مانند فوالد 
و پتروش��یمی عنوان و تصریح کرد: این پرونده ها فقط پرونده های کالن 
هس��تند یعنی این پرونده ها با ارزش ی��ک میلیارد تا 15 میلیارد تومان 

هستند.
وی  با اش��اره به تعیین نرخ قیمت سیمان افزود: در مصالح فروشی ها 
باید هر پاکت سیمان تیپ دو 50 کیلویی پاکتی، 17 هزار و 500 تومان 
عرضه شود که عرضه باالتر از این میزان براساس توافق که با بنگاه ها و 
انجم��ن مربوطه در صورت گزارش تخلف بازرسان عاملیت آنها ابطال و 

عامل جایگزین معرفی می شود.
تاب��ش بیان کرد: برای پروژه های عمرانی و انبوه سازان نیز مقرر ش��د 
سیم��ان  تیپ ۲ فل��ه با معرفی نامه رسمی هر تن ب��ا قیمت ۲۲0 هزار 

تومان تحویل صاحبان پروژه ها شود.
رئی��س سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگ��ان و تولیدکنندگان در 

پاس��خ به سوال خبرنگار ایرنا درباره افزای��ش قیمت های لوازم ارتباطی 
همچون رایانه و تلفن همراه گفت: بحث گرانی با گرانفروش��ی متفاوت 
اس��ت؛ گرانی پدی��ده ای است که  ب��ه دلیل مس��ائل مختلف همچون 
نوسانات نرخ ارز ایجاد می ش��ود که وقتی نرخ ارز افزایش یابد، به دنبال 

آن کاال هم گران می شود.
وی وظیفه سازمان حمایت  مصرف کنندگان را نظارت بر جلوگیری از 
گرانفروش��ی و باالتر از درصد سود مجاز عنوان و تصریح کرد: کامپیوتر 
و تلفن همراه نیز جزو کاالهای مش��مول ضواب��ط هیات تعیین تثبیت 
قیمت است اما مشمول ضوابط قیمت گذاری تثبیتی نیست به این معنا 
که شکایت محور است و اگر شکایتی شود با ضوابط هیات تعیین تثبیت 
قیمت تطبیق می دهیم اگر آن چیزی که ارائه می ش��ود خارج از ضوابط 

باشد با آن برخورد می کنیم.
تاب��ش با بیان اینک��ه دغدغه ای درباره تامین و قیمت مرغ داش��تیم، 
اظهار داش��ت: با بازدید سرزده از بازار رش��ت مش��خص شد که درباره 
مرغ  قیمت های مصوب رعایت می شود و مشکلی در تامین نیز نداشتیم 
ِضمن آنکه گوش��ت قرمز هم با قیمت متوسط کشوری در بازار موجود 

بود.

معامالت خودرو با افزایش دوباره قیمت به حد صفر رسیده است

سازمان امور مالیاتی تراکنش های سال های قبل را مطالبه می کند

کمبود الستیک در کشور برطرف می شود
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ب��ه گفته انجم��ن مدرسی��ن بین الملل��ی، دانش��جویان بین المللی 
در ای��االت متح��ده هنوز با مس��ائلی چون وضعیت اش��تغال و درآمد 
نامطمئن روبه رو هس��تند. براساس اع��الم انجمن مدرسین بین المللی 

)NAFSA( دانشجویان بین المللی در سال 
تحصیلی۲01۹-۲01۸ میالدی ۴1 میلیارد 
دالر به اقتصاد ایاالت متحده کمک کرده اند. 
تقریباً تمامی دانشجویان بین المللی شهریه 
باالت��ری نس��بت ب��ه دانش��جویان داخلی 
پرداخ��ت می کنند و سهم آنه��ا سهم قابل 
توجهی از درآمد ش��هریه اکثر دانشگاه های 
برتر آمریکا را تشکیل می دهد. واقعیت این 
است که دانشگاه های آمریکایی منافع قابل 
توجهی از دانش��جویان بین المللی در قالب 
ش��هریه، نیروی کار و سرمایه انسانی کسب 
می کنند، اما اقدامات کمی برای محافظت از 
آنها در برابر نژادپرستی و تبعیض روزافزون 

انجام داده اند. بیشتر دانشگاه ها در بهار امسال به تدریس آنالین رفتند 
و برخی نیز مانند دانشگاه بوستون در نظر دارند احتماالً ترم ۲0۲0 را 
به تعویق بیندازند. این باعث می ش��ود دانشجویان بین المللی حتی در 

معرض خطر بیشتری قرار بگیرند زیرا اگر در طی یک ترم برای تعداد 
مشخصی از اعتبارات ثبت نام نکنند، مقررات ویزا را رعایت نمی کنند. 
اقدامات اخراج علیه آنها می تواند آغاز ش��ود و این تنها چالشی نیست 
که دانش��جویان بین المللی با آن دست و 
پنجه نرم می کنند ع��دم امنیت مالی نیز 
در ای��ن مقط��ع، گریبان گیر دانش��جویان 
شده است. دانش��جویان بین المللی نگران 
این هس��تند که چگونه وضعیت معیشت 
خود را اداره کنند و صورتحساب های خود 

را بپردازند.
سف��ر در ای��ن مقط��ع بس��یار گ��ران 
است، یک��ی دیگر از نگرانی دانش��جویان 
بین الملل��ی، کان��ادا، هن��د و بس��یاری از 
کش��ورهای اروپایی این است و به همین 
دلی��ل دانش��جویان بین الملل��ی ساالنه یا 
دوساالنه را انتخاب می کنند. در این مواقع 
بس��یار نامشخص، مؤسسات آموزش��ی تمام تالش خود را می کنند تا 
اکثر کالس ها را به صورت آنالین و ارائه غذا، لوازم و پش��تیبانی را به 

صورت مجازی ارائه دهند، اما این یک راه حل موقت است.

ستاد توسع��ه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علم��ی و فناوری ریاست 
جمه��وری و اداره کل هنره��ای نمایش��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، به 
منظ��ور رونق اقتصادی در حوزه هنرهای نمایش��ی و حمایت از استارت آپ ها و 

ش��رکت های خالق فع��ال در این ح��وزه، یک 
تفاهم نام��ه همکاری منعقد کردن��د. به گزارش 
مرک��ز ارتباطات و اطالع رسان��ی معاونت علمی 
و فن��اوری ریاست جمهوری، ب��ا افزایش تعداد 
شرکت های خالق، موضوع اقتصاد هنر و توسعه 
زیست بوم حمایت از شرکت های خالق، هر روز 
اهمیت بیش��تری می یابد. به منظور گسترش و 
توسعه هنرهاي نمایش��ی به ویژه تئاتر در کشور 
و همچنی��ن رونق اقتص��ادی در این حوزه، یک 
تفاهم نامه همکاری بین ستاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و اداره کل هنرهای نمایش��ی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی منعقد شد. ایجاد تحول 

و شکوفایی بیشتر در هنرهای نمایشی کشور برای نیل به اهداف انقالب اسالمی 
از جمله اهداف این تفاهم نامه است. همچنین دو طرف توافق کردند که در جهت 
ایجاد بستر مساعد برای تاثیر فناوری  های نو بر جشنواره ها به خصوص جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر تالش کنند. تغییر در ش��یوه تولید و ارائه  جش��نواره های 
تئاتر به ویژه سی و نهمین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر از طریق رسانه های 
برخط، با کمک ش��رکت های خالق و فرهنگی دیگر مح��ور این تفاهم نامه بود. 
همچنین مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد 
براس��اس ای��ن سند همکاری، متعهد ش��د تا 
برای ایجاد زمینه الزم برای تسهیل دسترسی 
کارش��ناسان علمی به مطالب، اطالعات و آمار 
جش��نواره ها، همکاری کند. برگزاری جلسات 
منظ��م و گزارش گیری از فعالیت کارگروه ها و 
تالش برای رفع موانع اداری در مس��یر تحقق 
برنامه ه��ای موضوع ای��ن تفاهم نامه، از جمله 
دیگر مواردی بود که ای��ن مرکز براساس این 
تفاهم نام��ه ب��رای تحقق آن ت��الش می کند. 
ست��اد توسع��ه فناوری های ن��رم و هویت ساز 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز 
متعهد ش��د تا در معرفي شرکت هاي خالق و 
فناوري ه��اي نرم در جهت هم افزایي برای تحقق اهداف این تفاهم نامه همکاری 
کند. همچنین دو طرف برای راه اندازي امکانات موردنیاز شرکت های فناور، خالق 

و استارت آ پ ها در جهت، رونق هنرهای نمایشی همکاری کنند. 

حمایت از استارت آپ های هنرهای نمایشی رونق می یابد دانشجویان بین المللی در آمریکا با چالش های متعددی مواجه هستند

عصر چهارشنبه هفته قبل نهمین نمایشگاه بین المللی فناوری 
و ن��وآوری ایران با سخنرانی آنالین سورنا ستاری معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمهوری کار خود را آغ��از کرد ادامه یافت. 
»آرش«، رب��ات ایران ساخت، مجری ویژه نمایش��گاه اینوتکس 
۲0۲0 بود که قدرت سازندگان و توانمندی مجری گری خود را 
به اجرا گذاشت. سخنرانان این مراسم نیز با دعوت او سخنرانی 

خود را آغاز کردند.
 کارآفرینی در حال تبدیل شدن به یک ارزش است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری که به صورت آنالین 
در این مراسم حضور داشت، گفت: در پنج ساله گذشته کشور 
در حوزه نوآوری پیش��رفت های بس��یاری داشته است. در این 
مدت  شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری، پارک های علم و فناوری، 
کارخانه ه��ای نوآوری و نواحی نوآوری تاسیس ش��دند و تعداد 

استارت آپ های کشور افزایش یافت.
وی ادام��ه داد: در چند سال قبل چنین زیس��ت بومی وجود 
نداش��ت. اما امروز کارآفرینان و نوآوران بسیاری در حوزه های 

مختلف علمی در این زیست بوم در حال فعالیت هستند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اش��اره به عطف توجه دانشگاه ها 
ب��ه حوزه نوآوری اظهار کرد: جهت گیری دانش��گاه ها به سمت 
فض��ای نوآوری و کارآفرینی رفته و در ای��ن حوزه دچار تغییر 
دیدگاه بسیاری شده اند. جهت گیری دانشگاه ها به سمت ایجاد 

دانشگاه های نسل 3 و ۴ در حال شکل گیری است.
ستاری اضافه کرد: نگاه فرهنگ عمومی به فعالیت استارت آپی 
هم در حال تغییر است. برخالف گذشته که استخدام شدن امر 
مهمی بود، این روزها کارآفرینی در حال تبدیل ش��دن به یک 

ارزش است.
وی در خاتم��ه گفت: از پارک فناوری پردیس معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، برای فراهم آوردن زمینه برگزاری 

نمایشگاه اینوتکس به صورت مجازی تشکر می کنم.
زیس��ت بوم نوآوری زنده اس��ت و هیچ چی��ز نمی تواند مانع 

حرکت آن شود؛ حتی کرونا
مهدی صفاری نیا، رئیس پارک فناوری پردیس که به صورت 
حضوری در این مراسم حضور داش��ت، گفت: ۹ سال پیش که 
برگزاری نمایش��گاه اینوتکس را ش��روع کردیم، خودمان تصور 

نمی کردیم به این جایگاه مهم برسد.
وی اف��زود: اینوتکس نش��ان داد که فرزن��د زمانه خود است. 
زمانی ک��ه برگزاری آن را آغاز کردیم کش��ور در زمینه انتقال 
فناوری فعال بود بنابراین اینوتکس فعالیت خود را بر این حوزه 
متمرکز کرد. مدتی بعد که کش��ور به سمت جلو حرکت کرد و 
نیاز به صادرات محصوالت تولیدی خود داش��ت، اینوتکس در 

این زمینه نیز نقش آفرینی کرد.
صفاری نی��ا در این زمینه توضیح داد: زمانی که موضوع ایجاد 
اکوسیس��تم فن��اوری و نوآوری ایجاد ش��د. ادبیات آن ش��کل 
گرفت. ش��تاب دهنده ها و مرکز ش��تابدهی نوآوری کار خود را 
آغاز کردند. رویدادهای فناوری و نوآوری متعددی برگزار شد و 
عمال دغدغه فعالیت استارت آپی که محرک اکوسیستم نوآوری 

کشور است به وجود آمد.

وی ادامه داد: دانش��جوها به این حوزه عالقه مند ش��دند و به 
سبب عالقه من��دی آنها تیم های زیادی ش��کل گرفت. در این 
سال ه��ا حدود ۲0 هزار نف��ر در رویدادهایی که در 60 ش��هر 
کش��ور برگزار ش��د حضور پیدا کردند. دانشگاه ها، مراکز رشد، 
ش��تاب دهنده ها، صندوق های ن��وآوری، سرمایه گذاران و دیگر 
عناص��ر کلیدی زیس��ت بوم فن��اوری و نوآوری زاییده ش��دند، 
فعالی��ت خود را آغاز  کرده یا ادامه دادند و منبع انرژی یکدیگر 

شدند.
رئی��س پ��ارک فن��اوری پردیس در م��ورد نقش نمایش��گاه 
بین المللی فن��اوری و نوآوری گفت: اینوتک��س محملی  برای 
گردهم آمدن تمامی اجزا و عناصر کلیدی اکوسیس��م نوآوری 
زیر ی��ک سقف اس��ت. اینوتکس ب��ه این اج��زا فرصتی برای 
همکاری و ش��بکه سازی با یکدیگ��ر می دهدتا امکان هم افزایی 
آنها وجود داشته باشد و در مسیر پیشرفت کشور حرکت کنند.

وی افزود: به دلیل همین نقش آفرینی است که بود و نبود آن 
برای زیس��ت بوم فناوری و ن��وآوری مهم است بنابراین با توجه 
به ش��رایط به وجود آمده بر اث��ر همه گیری ویروس کرونا، باید 
تصمیم گرفته می ش��د که امسال اینوتکس برگزار شود یا نه. از 
زمانی که تصمیم  گرفتیم اینوتکس امسال را برای اولین بار  در 
کش��ور به صورت یک نمایشگاه مجازی برگزار کنیم، همکارانم 
زحمت بس��یاری کش��یدند و برای برگزاری آن همت واالیی از 
خود نشان دادند. صفاری در مورد میزان مشارکت در اینوتکس 
۲0۲0 گفت: علی رغم شرایط کنونی که فعالیت های اقتصادی 
در کش��ور با مشکل مواجه ش��ده است، تعداد استارت آپ های 
ش��رکت کننده در اینوتکس از نمایش��گاه سال گذش��ته بیشتر 

است که نشان از اهمیت و جایگاه این نمایشگاه دارد.
رئیس پارک فناوری پردیس اظهار کرد: برگزاری نخس��تین 
نمایش��گاه مجازی در کش��ور نش��انگر این است که زیست بوم 
نوآوری پش��ت هیچ دیوار و بن بس��تی نمی ماند و مثل یک رود 

در مسیر خود حرکت می کند.
وی اف��زود: برگزاری نمایش��گاه اینوتکس امس��ال به صورت 
برخ��ط تجربه جدیدی ب��ود. بخش کوچک��ی از آن به صورت 
حض��وری در پارک فناوری پردیس برگزار می ش��ود که آن نیز 
ت��م و مدل جدیدی دارد. آنالین برگزار ش��دن نمایش��گاه این 
امکان را فراهم می کند که افراد بیشتری از نقاط مختلف کشور 
بتوانند در آن ش��رکت کنند و از جریان تبادل دانش بهره مند 

شود.
صفاری نی��ا در خاتمه گفت: امیدواری��م این تجربه جدید که 
نش��ان داد اکوسیس��تم ما زنده است و هی��چ  چیز، حتی کرونا 
مانعش نخواهد ش��د، باعث ش��ود که اینوتکس با کمک اجزا و 
عناصر این اکوسیستم در سال  های بعد بیش از پیش دنبال شود 
و منفعت آن باعث فعالیت و اش��تغال زایی جوانان و پیشرفت و 
اقتدار کشور ش��ود. امیدواریم تعداد شرکت های دانش بنیان ما 
به 10هزار ش��رکت که مد نظر مقام معظ��م رهبری نیز است، 
برسن��د و نظیر نزدیک به 5 هزار ش��رکت فعال کنونی فعالیت 
کنن��د. این امر می تواند اتکای کش��ور را از منابع زیرزمینی به 

منابع نوآوری تغییر دهد.

توییتر به دلیل نقض قوانین مربوط به استفاده از اطالعات شخصی کاربران در آستانه جریمه 
250 میلیون دالری قرار دارد. اتهام اصلی توییتر استفاده از اطالعاتی مانند شماره تلفن همراه 
و ایمیل کاربرانش برای شخصی سـازی هرچه بهتر تبلیغات است. شاید در نگاه نخست چنین 
اسـتراتژی در میان بسیاری از برندها رایج به نظر برسد، اما توییتر بین سال های 2013 تا 2019 
بدون اجازه کاربران از اطالعات شـان استفاده کرده است. چنین امری رسوایی مانند فیس بوک 
برای توییتر محسوب می شود.  بدون شک خبر اتهام به استفاده غیرقانونی از اطالعات کاربران 
بـرای توییتر در شـرایط کنونی بـه معنای بحرانی بـزرگ خواهد بود. آنها بـه تازگی با کاهش 
23درصـدی درآمد تبلیغاتی به دلیل شـرایط ناشـی از کرونا کنار آمده بودنـد. ماجرای اصلی 
سوءاسـتفاده توییتر از اطالعات کاربرانش با معرفی ورود دو مرحله ای به حسـاب های کاربری 

شروع شد. بر این اساس کاربران توییتر بایستی عالوه بر رمز عبور از سرویس ایمیل یا پیام کوتاه 
برای ورود به حسـاب کاربری شان استفاده می کردند. این امر فرصت مناسبی در اختیار توییتر 
برای طبقه بندی اطالعات کاربران به صورت هرچه دقیق تر دارد. محور اصلی اتهام علیه توییتر 
در ایاالت متحده نیز همین نکته اسـت. بدون تردید رسـوایی اخیر فیس بوک در زمینه فروش 
اطالعات کاربران بر روی سخت گیری های بر روی شبکه های اجتماعی تاثیر داشته است. توییتر 
در صورت نجات از اتهام جاری بازهم نسبت به تردید کاربران در زمینه تعهدات مربوط به حریم 
خصوصی در امان نخواهد بود. شاید اکنون زمان فعالیت متفاوت شبکه های اجتماعی برای تامین 
امنیت و احترام به حریم خصوصی کاربران فرا رسیده باشد. این نکته دارای اهمیت بسیار زیادی 
در طول ماه های آینده خواهد بود. شـیوع ویروس کرونا و نیاز به کسـب درآمد تبلیغاتی فوری 

ستاری: نگاه فرهنگ عمومی به فعالیت استارت آپی در حال تغییر است

جریمه 250 میلیون دالری در انتظار توییتر
به قلم: پیتر آدامز / کارشناس بازاریابی و تبلیغات - ترجمه: علی آل علی

دریچــه

حجت االسالم و المس��لمین حسن روحانی شرکت های دانش بنیان را یکی 
از افتخارات کش��ور دانس��ت و گفت امروز همه نیازمندی های بخش کرونا در 
زمینه مواد بهداش��تی، درمان و دارو، تجهیزات پزشکی را همین شرکت های 

دانش بنیان فراهم کردند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه هیات 
دولت در ادامه افزود: دیروز یک جلس��ه ای در همین مکان با محققان، اساتید 
و شرکت های دانش بنیان و برخی از وزرا و معاونان که راجع به درمان کرونا و 
واکسن کرونا کار می کنند، داشتم. الحمداهلل همه اینها قدم های بسیار موفقی 

را برداشتند و ما تقریبا هم پای دنیا حرکت می کنیم.

رئیس جمهوری: هم پای دنیا در حوزه کرونا

  شرکت های دانش بنیان
یکی از افتخارات ما هستند

 شنبه
25 مرداد 1399

شماره 1603
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جمع کن  تابش��ی کاتالیس��تی دستگاهی است ک��ه وظیفه گرمایش 
فرآین��دی را برعه��ده دارد. این محصول در صنای��ع مختلفی از جمله 
صنای��ع غذایی کارب��رد دارد. در سال ه��ای قبل این دستگ��اه تنها از 

آمریکا و کانادا وارد می ش��د اما یک شرکت 
دانش بنیان موفق ش��د با استفاده از فرصت 
تحری��م، این دستگ��اه را در داخل کش��ور 
تولی��د کن��د. به گ��زارش مرک��ز ارتباطات 
و اطالع رسان��ی معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، کاظ��م اسماعیل پ��ور 
مدیر عامل ش��رکت دانش بنیان ب��ه فراوان 
نوی��ن آریا سرم��د گفت: جمع کن تابش��ی 
کاتالیس��تی دستگاهی اس��ت که در صنایع 
مختل��ف م��ورد استفاده ق��رار می گیرد.  از 
این دستگاه ب��رای ایجاد گرمایش محیطی 
و گرمایش فرآیندی در خط تولید استفاده 

می شود.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان به فراوان نوی��ن آریا سرمد در ادامه 
گفت: جمع کن تابش��ی کاتالیستی در صنایع نفت و گاز، ایستگاه های 
تقلیل فش��ار، کوره های رن��گ الکترو استاتیک، ف��رآوری مواد غذایی، 

خشک کردن غالت و بسیاری موارد دیگر کاربرد دارد.  
وی افزود: این دستگاه در اندازه های مختلفی بس��ته به نیاز مشتری 
ساخت��ه می ش��ود. این اندازه ه��ا از 30 سانتیمت��ر در 60 سانتیمتر تا 
۲ مت��ر در 60 سانتیمت��ر متغی��ر اس��ت. 
صنای��ع مختلف��ی مانن��د صنع��ت نفت و 
گ��از و دارندگان واحده��ای تولیدی مواد 
غذایی و همچنی��ن خودروسازی و صنایع 
تولید لوازم خانگی از جمله مش��تریان این 

محصول هستند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان به فراوان 
نوی��ن آری��ا سرم��د همچنین بی��ان کرد: 
ای��ن محصول ب��ا یک سوم قیم��ت نمونه 
مش��ابه خارجی تولید می ش��ود. پیش از 
این تمام نیاز کش��ور از طری��ق واردات از 
آمریکا و کان��ادا تامین می ش��د. با اعمال 
محدودیت های تحریمی و نوسان نرخ ارز، 
قیم��ت این دستگاه به چن��د برابر افزایش یاف��ت. در نهایت با تالش 
محققین جوان شرکت، موفق شدیم تا این محصول را در داخل کشور 

بومی سازی کنیم.

دوره ای جدید در زندگی ها ایجاد ش��د. زندگی در دوران شیوع »کرونا«، 
ام��ا تحقیقات علم��ی و فعالیت ها در این حوزه ب��رای مقابله با این ویروس 
همواره امیدها را در دل زنده نگه داشته است. سلول های بنیادی یکی از این 

حوزه های معجزه آس��ا است. در سال های اخیر 
این حوزه تحول بسیاری در درمان بیماری ها به 
راه انداخته است. محققان برای مقابله با ویروس 
کرونا نیز از این سلول ها بهره برده اند. مطالعات 
زیادی روی پیوند سلول های بنیادی انجام شده 
است که نش��ان از نقش این سلول ها در مقابله 
با این بیماری دارد. محمدرضا مدرسی، رئیس 
بنیاد بیماری س��ی اف در ایران گفت: تاکنون 
هیچ درمانی برای ویروس کرونا ارائه نشده است 
و هیچ دارویی این بیم��اری را از بین نمی برد. 
نکته مهم در این بیماری عالوه بر خود ویروس 
عوارض��ی است که ایجاد می کند و این عوارض 
برای بیمار خطرن��اک است. مهمترین عوارض 

هم در ریه ظاهر می ش��ود و بیشترین مراقبت و درمان نیز در همین حوزه 
اس��ت. وی ادامه داد: پس تمام تالش ها در راستای کاهش عوارض و درمان 
بیماری است. سلول های بنیادی نیز عوارض ناشی از بیماری کرونا را بهبود 

می دهد. در دنیا و ایران تحقیقات در این حوزه انجام ش��ده است و کاهش 
عوارض بیماری با این سلول ها اثبات شده است. رئیس دپارتمان ریه کودکان 
دانش��گاه علوم پزشکی تهران همچنین بیان کرد: در اطفال موارد درگیری 
ریه با ویروس کرونا کمتر دیده ش��ده است و 
بیشتر موارد مربوط به بزرگساالن است. البته 
برای مقابله با بیماری تمام رده های سنی باید 
مراقبت های بهداشتی مانند استفاده از ماسک، 
رعای��ت فاصل��ه اجتماعی و شست وش��وی 
دست ه��ا را رعایت کنند. ب��ه گفته مدرسی، 
سلول ه��ای بنیادی نقش مهم��ی در درمان 
بیماری های صعب الع��الج دارد. در مورد ریه 
موضوع کمی پیچیده تر از سایر حوزه ها است 
زیرا بیش از ۴۴ نوع سلول در این عضو وجود 
دارد که تحقیق روی آن را سخت می کند. با 
این وجود در حوزه فیبروز ریوی تحقیقات به 
خوبی در حال انجام است. در حوزه اطفال نیز 
فعالیت های خوبی انجام ش��ده است که با سلول های بنیادی نوزادان نارس 
به دنیا می آیند، مش��کالت ریوی کمتری داشته باشند. در این صورت آنها 

زندگی بهتری را تجربه می کنند.

سلول های بنیادی با ویروس کرونا مقابله می کندمحصولی دانش بنیان نیاز صنایع به گرمایش محیطی را رفع کرد

روزنام��ه گاردین براس��اس یک پژوهش جدید مش��ترک که در مراکز 
رسمی آمار اروپا و بریتانیا انجام ش��ده است، خبر داده مهاجرت این افراد 
در مقیاسی که انتظار می ر ود در نتیجه بحران اقتصادی یا سیاسی عمده 
ب��روز می کند، بوده است. همچنین سایت یورونیوز از رش��د 30درصدی 

مهاجرت ها از بریتانیا به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا خبر می دهد.
تحقیق مربوطه با استف��اده از ترکیبی از آمار رسمی از سراسر اتحادیه 
اروپ��ا و مصاحبه با بریتانیایی هایی که در آلمان زندگی می کنند تغییرات 
بزرگ در الگوهای مهاجرتی شهروندان انگلیس را از زمان همه پرسی سال 
۲016 تاکنون نشان می دهد و آن را  با روند مهاجرت عمدتا ثابت در بین 
اتباع ۲7 کش��ور باقی مانده در اتحادیه مقایسه می کند. این پژوهش که 
حاصل همکاری بین پروژه دانش��گاه اکسفورد، چهار موسسه در برلین و 
مرکز علوم اجتماعی »دبلیو زد بی« در برلین است که »تغییر عمده« در 
تعداد شهروندان بریتانیایی خارج از این کشور را نشان می دهد؛ افرادی که 
قصد دارند پاسپورت یک کش��ور عضو اتحادیه اروپا را دریافت کنند. این 
نتایج همچنین نشان می دهد که چگونه رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه 
اروپا بسیاری از افراد را مجبور به تصمیم گیری درباره اهداف بلندمدت تر 
گرفت��ه اس��ت. یورونیوز درباره ش��مار اتباع بریتانیا که پ��س از برگزاری 
رفراندوم برگزیت در سال ۲016 به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهاجرت 
کرده ان��د، بیان می کند: این آمار به 30درصد افزایش یافته و نیمی از این 
افراد تنها سه ماه پس از این رفراندوم، تصمیم به ترک این کشور گرفته اند.
 )OECD( نتایج بررسی مشترک سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
و اداره آمار اتحادیه اروپا )یورواستات( نشان می دهد که تعداد شهروندانی 
که در فاصله سال های ۲015-۲00۸ از بریتانیا به کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا مهاجرت می کردند، به طور متوسط ساالنه 56 هزار و ۸3۲ نفر بوده 
ولی این تعداد طی سال های ۲01۸-۲016 به ساالنه 73 هزار و 6۴۲ نفر 

رسیده است.
 بر ای��ن اساس، مهاجرت از بریتانیا به اتحادی��ه اروپا حدود 30 درصد 
در مقایس��ه با قبل از برگزیت افزایش یافت��ه است. بریتانیایی های که در 
کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می کنند و تصمیم گرفتندند گذرنامه کشور 
عضو اتحادیه را دریافت کنند در مجموع 500 درصد و در آلمان تا ۲ هزار 

درصد افزایش یافته است.
مهاجران بریتانیایی بیشتر شامل افراد تحصیلکرده و ماهر است که این 
خود گویای فرار مغزها ش��امل افراد بسیار مستعد و مولد از این کشور به 
قاره اروپا است. در آلمان مهاجران بریتانیایی باالترین درآمد را دارند و به 
ط��ور متوسط در سال ۲01 میالدی ۲ هزار و ۸1۲ پوند درآمد داش��تند. 

مهاجران اتریشی و آمریکایی در رده های بعدی قرار دارند.
ح��دود یک میلیون و ۲00 هزار ش��هروند بریتانیای��ی در اتحادیه اروپا 
زندگی می کنند که از این تعداد 1۲0 تا 150 هزار نفر در آلمان سکونت 
دارند. در چهار سال بعد از همه پرسی برگزیت، به 31 هزار و 600 شهروند 
بریتانیایی تابعیت دوگانه آلمانی بریتانیایی اعطا شده است. تحقیق اخیر 
همچنین نشان داد: نیمی از همه شهروندان بریتانیایی که در آلمان زندگی 
می کنند تا پایان سال ۲0۲0 تابعیت دوگانه می گیرند. همچنین مصاحبه 
با ش��هروندان بریتانیایی که در آلمان کار و زندگی می کنند نشان داد که 
برگزیت افراد را ب��رای پذیرش سطوح باالیی از خطر در نتیجه مهاجرت 
آم��اده کرده است. نویس��نده این تحقیق گفت: ما پدی��ده جدیدی را در 
مهاجرت اجتماعی و تعریف دوباره از آنچه که بریتانیایی- اروپایی توصیف 
می ش��ود شاهد هس��تیم. در سال ۲01۹ بریتانیایی ها در رده دوم بعد از 
ترک ها برای دریافت شهروندی آلمان بودند که بسیار جلوتر از لهستانی ها، 
رومانیایی ها، عراقی ها یا سوری ها است؛ انتظار می رود  اتباع این کشورها 
اشتیاق بیشتری برای دریافت شهروندان آلمانی اتحادیه اروپا داشته باشند.

معاونت علمی و فن��اوری ریاست  جمهوری و سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی ایران با هدف ش��کل گیری و توسعه کس��ب و 
کارهای نوی��ن، تفاهم نامه  همک��اری امضا کردند. ای��ن تفاهم نامه در 
روز مل��ی صنایع کوچک به امض��ا رسید. به گ��زارش مرکز ارتباطات 
و اطالع رسان��ی معاونت علم��ی و فناوری ریاست جمه��وری، فعالیت 
بس��یاری از ش��رکت های دانش بنی��ان و فن��اور  صنعت��ی در ح��وزه 
صنای��ع کوچک قرار می گیرد. بر این اس��اس معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، همکاری های گس��ترده ای را با وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و همچنین سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی 
آغ��از کرده است. با توجه به نقش بنگاه  ه��ای کوچک و متوسط فناور 
در توسعه اقتصاد دانش  بنیان و زیس��ت  بوم نوآوری و کارآفرینی کشور 
و ب��ه منظور هم  افزایی و توسعه همکاری  ه��ا، معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و سازم��ان صنایع کوچک و ش��هرک  های صنعتی 
ایران با هدف ش��کل گیری و توسعه کس��ب و کاره��ای نوین، در روز 
مل��ی صنایع کوچک، تفاهم  نامه همکاری امض��ا کردند. این تفاهم نامه 
ب��ه منظور توسع��ه و نفوذ فناوری  های نوی��ن در بین صنایع کوچک و 
متوسط در سطح کش��ور و ارتقای سطح فن��ی و کیفی در محصوالت 
و خدم��ات فنی و تخصصی به امضا رسید. ایجاد بس��ترهای الزم برای 
توسعه زیرساخت  های موردنیاز نوآوری در سطح کشور و بهبود فضای 

کسب و کار، یکی دیگر از اهداف این موافقت نامه بود.
پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری و محس��ن صالحی  نیا معاون وزیر و مدیرعامل 
سازم��ان صنایع کوچک و ش��هرک  های صنعتی ای��ران این تفاهم نامه 
را امض��ا کردن��د. بهره  گیری از ظرفیت  ه��ای طرفین ب��رای تقویت و 
توسعه زیرساخ��ت موردنیاز مراکز ن��وآوری و مراکز فنی تخصصی که 
نقش پش��تیبان فن��اوری را ایفا می کنن��د از جمله دیگ��ر محورهای 
این تفاهم نامه اس��ت. بهره  گیری از ظرفی��ت استارت آپ ها، واحدها و 
مؤسس��ات فناور مستقر در مراکز نوآوری، مراکز رشد و پارک های علم 
و فن��اوری و ش��رکت های دانش بنیان و ایجاد کس��ب و کارهای نوین 
تقاضامح��ور از جمله دیگر اهدافی است که ب��رای این سند همکاری 
تعیین شده است.   برآورد نیازها و چالش های فناورانه صنایع و معرفی 
مکان هایی با استانداردهای مش��خص ش��ده از سوی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمه��وری، جهت ایجاد مراکز نوآوری تخصصی، مورد 
دیگری بود که دو طرف برای تحقق آن همکاری خواهند کرد. معاونت 
علمی و فن��اوری ریاست جمهوری نیز در ای��ن تفاهم  نامه، حمایت از 
ایجاد و توسعه مراکز نوآوری، مراکز فنی تخصصی کارآفرینی و کس��ب 
و ک��ار و مراکز و ش��هرک های فناوری پیش��رفته را برعه��ده دارد. به  
منظور تحقق اهداف این تفاهم نامه، دو طرف ش��ورای راهبری تشکیل 
می دهند. نمایندگان ت��ام االختیار از دو نهاد امضاکننده تفاهم نامه در 
این ش��ورای راهبری عضوی��ت دارند. این تفاهم نام��ه در 11 ماده، ۸ 
صفحه و 3 نس��خه در در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا 

طرفین تفاهم رسید.

با امضای تفاهم نامه همکاری

 توان فناورانه صنایع کوچک تقویت می شود

شروع شد. بر این اساس کاربران توییتر بایستی عالوه بر رمز عبور از سرویس ایمیل یا پیام کوتاه 
برای ورود به حسـاب کاربری شان استفاده می کردند. این امر فرصت مناسبی در اختیار توییتر 
برای طبقه بندی اطالعات کاربران به صورت هرچه دقیق تر دارد. محور اصلی اتهام علیه توییتر 
در ایاالت متحده نیز همین نکته اسـت. بدون تردید رسـوایی اخیر فیس بوک در زمینه فروش 
اطالعات کاربران بر روی سخت گیری های بر روی شبکه های اجتماعی تاثیر داشته است. توییتر 
در صورت نجات از اتهام جاری بازهم نسبت به تردید کاربران در زمینه تعهدات مربوط به حریم 
خصوصی در امان نخواهد بود. شاید اکنون زمان فعالیت متفاوت شبکه های اجتماعی برای تامین 
امنیت و احترام به حریم خصوصی کاربران فرا رسیده باشد. این نکته دارای اهمیت بسیار زیادی 
در طول ماه های آینده خواهد بود. شـیوع ویروس کرونا و نیاز به کسـب درآمد تبلیغاتی فوری 

از سـوی شـبکه های اجتماعی مواجهه با هر بحران دیگری را خطرآفرین خواهد کرد بنابراین 
شاید تعهدات مربوط به حریم خصوصی کاربران بیشتر مورد توجه قرار گیرد.  رسوایی های اخیر 
فیس بوک و توییتر نقش مهمی در کاهش درآمد تبلیغاتی شان داشته است. به عنوان مثال، برند 
یونیلیور پس از رسوایی های اخیر اقدام به قطع همکاری تبلیغاتی با فیس بوک و توییتر دست کم 
تا پایان سال جاری کرد. این امر به معنای کاهش بخش قابل توجهی از درآمد تبلیغاتی دو غول 
شـبکه های اجتماعی خواهد بود. اکنون نگرانی اصلی مسـئوالن توییتر و فیس بوک رواج قطع 
همکاری تبلیغاتی در میان برندهای طرف قراردادشان است. این اتفاق در دوران رکود ناشی از 

شیوع کرونا به معنای شرایط مالی بحرانی برای فیس بوک و توییتر خواهد بود. 
mobilemarketer.com :منبع

نتیجه یک پژوهش؛ فرار مغزها در بریتانیا پس از برگزیت افزایش یافته است

جریمه 250 میلیون دالری در انتظار توییتر
به قلم: پیتر آدامز / کارشناس بازاریابی و تبلیغات - ترجمه: علی آل علی

یادداشـت

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
که با هدف ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی کشور به میدان آمده است توانسته 
با جلب اعتماد آزمایشگاه های مختلف، 6۸۸ مجموعه را به خانواده خود پیوند بزند. 
آزمایشگاه های متنوعی در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری عضو هستند. این آزمایشگاه ها طیف وسیعی از مجموعه های 
بخش خصوصی، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسه های پژوهشی را شامل می شود. 
آزمایش��گاه هایی که در حوزه های مختلفی مانند زیست فناوری، فناوری نانو، علوم 
ش��ناختی، علوم و صنایع دریایی، هوایی، فضای��ی، ریلی، صنایع دستی، سلول های 
بنی��ادی، نفت، انرژی و نیرو، برق و الکترونیک، مع��دن، مواد، پلیمر، مواد غذایی و 

آرایشی و بهداشتی و … فعالیت می کنند، به جمع اعضای این شبکه پیوسته اند.

جمعیت شبکه آزمایشگاهی به 688 
مجموعه رسید



برندسازی نخستین اقدامی است که هر برندی باید به آن توجه داشته 
باشد. درواقع بدون برند، شرکت شما هیچ گونه معنایی را نخواهد داشت 
و با ای��ن حال توصیه ها در زمینه برندسازی، صرف��ا برای برندهایی که 
قصد شروع فعالیت خود را دارند نبوده و در زمینه برندسازی مجدد نیز 
کاربرد دارد. در این راستا قصد داریم تا به بررسی شش اقدامی بپردازیم 

که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد.
1-نام 

قب��ل از هر چیزی ش��ما باید نامی را برای برند خ��ود انتخاب نمایید. 
در این رابطه توصیه می ش��ود که از سایت ها کمک بگیرید. این موضوع 
باعث خواهد شد تا از انتخاب نامی تکراری، جلوگیری شود. نام شرکت 
باید در کنار منحصر به فرد بودن، ارتباط الزم را با کسب  و کار و اهداف 
شما داشته باشد. در این رابطه می توانید از اسامی ای استفاده نمایید که 
استعاره هستند. این امر باعث خواهد شد تا کنجکاوی افراد افزایش پیدا 
کند. همچنین مخفف کردن نیز یکی دیگر از اقدامات محسوب می شود. 
این امر باعث خواهد ش��د تا در کنار رعایت اصل اختصار و تک کلمه ای 
بودن نام ش��رکت، معنای گس��ترده تری را بتوانید پوشش دهید. در این 
راستا مشورت گرفتن نیز یک راهکار بسیار خوب خواهد بود، با این حال 
ش��ما تنها به افراد متخصص محدود نبوده و بس��یاری از برندها، قبل از 
ش��روع کار خود اقدام به نظرسنجی گسترده از بین چند گزینه مدنظر 
خود می کنند. این امر خود یک روش بازاریابی بوده و باعث می ش��ود تا 
افراد خود را در ایجاد ش��رکت ش��ما، سهیم بدانند و خروجی کار کامال 

مطابق سلیقه آنها باشد. 

2-لوگو 
پس از انتخاب نام ضروری است تا برای برند خود یک لوگو را طراحی 
کنید. این بخش نیز باید با توجه به حوزه کاری و اهداف شما انجام شد. 
برای مثال نایک از طرحی استفاده کرده است که نماد سرعت است. در 
این رابطه کپی ب��رداری از اقدامات برندهای مطرح، ابدا نتیجه خوبی را 
به همراه نخواهد داشت و برای مثال همواره مشاهده می شود که برخی 
از ش��رکت  ها، لوگوهایی شبیه به موارد مطرح را انتخاب می کنند، با این 
حال این امر تنها باعث می شود تا مخاطب به این نتیجه برسد که شما 
توانایی الزم را نداشته و با این ترفندها قصد مطرح کردن خود را دارید. 
با این حال مش��اهده تعداد بیشتری لوگو و مطالعه داستان انتخاب آنها، 

کمک خواهد کرد تا در نهایت به طرحی بهتر دست پیدا کنید. 
3-شعار

در مرحل��ه بعد ضروری است تا برای خود ش��عاری را انتخاب نمایید. 
در ای��ن راست��ا توجه کنید که معموال جم��الت آهنگین، بهتر در ذهن 
باق��ی خواهد مان��د. در این راستا توصیه می ش��ود که وس��واس باالیی 
داشته باش��ید تا جمله انتخابی، بتواند تاثیرگذاری الزم را داشته باشد. 
خوش��بختانه تعداد مقاالت و مطالب آموزشی در این زمینه بسیار زیاد 

بوده و می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی برای شما باشد. 
4-رنگ 

اگرچه ممکن است تصور کنید که تعداد رنگ ها بس��بار محدود است، 
ب��ا این حال واقعیت کامال متفاوت بوده و ش��ما ب��ا صدها گزینه مواجه 
هستید. برای مثال برای رنگ قرمز، بیش از ۲0 نوع وجود دارد. نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که به روان شناسی رنگ ها 
توج��ه نمایی��د. همچنین ممکن است ب��ا توجه به نیاز خ��ود، اقدام به 
انتخاب چند رنگ نمایید. در این راستا توصیه می شود پس از آگاهی از 

معنای هر یک از رنگ ها، در تالش برای انتخابی منحصر به فرد باشید. 
این امر ماندگاری باالتری را در ذهن مخاطب خواهد داشت. 

5-شخصیت 
پ��س از ط��ی کردن چه��ار مرحله، اقدام��ات ظاهری برن��د به اتمام 
می رس��د، با این حال تنها ایجاد برند کافی نبوده و ش��ما باید اقداماتی 
را انجام دهید که منجر به مطرح ش��دن آن خواهد ش��د. در این راستا 
ایجاد شخصیت، یکی از سیاست ها محسوب می شود. در این راستا شما 
بای��د ب��ه نحوی رفتار کنید که برند ش��ما معرف چن��د مفهوم در ذهن 
مخاطب باش��د. در این راستا برخی از برندها از یک ش��خصیت واقعی و 
یا خیالی استفاده می کنند و با آن، به نوعی ش��خصیت سازی برای برند 
خود را انجام می دهند. در این راستا فراموش نکنید که شما تنها زمانی 
می توانید هویت و ش��خصیت سازی خوبی را داش��ته باشید که در ابتدا 

موارد به بهترین شکل تعیین شده باشد. 
6-تعامل

در آخر ش��ما باید اقداماتی را انجام دهید که ارتباط خوبی میان شما 
و جامعه هدف شکل گیرد. در این راستا حضور در شبکه های اجتماعی، 
یکی از ساده ترین آنها محس��وب می ش��ود. درواقع شما باید با اقداماتی 
متن��وع، برند خ��ود را در ذهن مخاطب، ی��ادآوری نمایید. برای این امر 
نقطه پایانی وجود نداش��ته و ش��ما باید همواره در ت��الش برای بهبود 
جایگاه خود باشید. در این راستا مهم تر از تبلیغات، توجه به اصل تولید 
محت��وا است که باید تن��وع خوبی را رعایت نمایید. ب��رای مثال اگرچه 
در ح��ال حاضر محتواهای ویدئویی در ص��در توجهات قرار دارد، با این 
ح��ال این امر نباید باعث ش��ود که سایر موارد نظیر تولید پادکس��ت و 

اینفوگرافی نیز غافل شوید. 
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4 اشتباه رایج در ایمیل مارکتینگ 

کمپین بازاریابی سوبارو با محوریت محافظت 
از محیط زیست

برن��د سوبارو عالوه ب��ر تولید خودروهای ب��ه روز و کم  مصرف در 
زمین��ه بازاریابی و تبلیغات نیز مهارت باالیی دارد. تازه ترین کمپین 
بازاریابی این برند ژاپنی با هدف حمایت از محیط زیس��ت طراحی 
ش��ده است. آتش س��وزی در جنگل ه��ای ایاالت متح��ده در طول 
ماه ه��ای اخیر واکنش های بس��یار زیادی از س��وی فعاالن محیط 
زیس��ت و مردم سراس��ر دنیا برانگیخته اس��ت. همین نکته موجب 
طراحی کمپین بازاریابی براساس توجه به مشکالت زیست محیطی 

از سوی سوبارو شده است. 
مهمتری��ن آتش س��وزی در جنگل های ایاالت متح��ده در ایالت 
کالیفرنی��ا روی داده است. وسعت آتش سوزی بس��یاری از نهادهای 
محیط زیس��تی را نس��بت به اقدام دسته جمعی ب��رای مهار آتش 
ترغیب کرده است. اگر نگاهی کوتاه به شبکه های اجتماعی در طول 
ماه های اخیر داش��ته باشید، حجم قابل توجهی از ترندها مربوط به 
جنگل سوزی ه��ای مختلف در ایاالت متح��ده است. کمپین »پروژه 
احیای جنگل« از سوی شعبه برند سوبارو در ایاالت متحده با هدف 
ش��روع کمک رسانی ب��ه بازسازی خرابی  های ناش��ی از آتش سوزی 
طراحی ش��ده است. بدون تردید اقدام سوبارو واکنش مثبت فعاالن 
زیست محیطی را در پی خواهد داشت. نکته مهم درخصوص اقدام 
ای��ن برند توجه به ترند جاری در زمینه حفاظت از محیط زیس��ت 
است. ام��روزه بس��یاری از برندها در تالش ب��رای نمایش جلوه  ای 
سازگار با محیط زیس��ت برای مشتریان دارند، با این حال در عمل 

تعداد اندکی در چنین پروژه ای موفق می شوند. 
برن��د سوبارو در کمپین تازه بازاریاب��ی اش تاکید قابل توجهی بر 
روی ض��رورت اقدام ف��وری برای حفظ جنگل ه��ای کالیفرنیا دارد. 
پیام اصلی کمپین این برند ژاپنی ضرورت اقدام سریع از سوی تمام 
ش��هروندان و مس��ئوالن دولتی به منظور مه��ار وسعت خرابی های 
ج��اری است. بدون تردی��د کمتر کاربری در ش��بکه های اجتماعی 
انتظار مشاهده کمپین بازاریابی بدون ماشین های لوکس در صنعت 
خودروسازی را دارد. برند سوبارو برای بیان اهمیت محیط زیس��ت 
دس��ت به کاه��ش نقش خودروهای��ش در کمپین »پ��روژه احیای 
جنگل« زده است. بدون تردید این امر در نگاه نخس��ت نوعی نقطه 
ضعف محس��وب می شود، اما در نگاهی دقیق تر مزیت اصلی سوبارو 

در کمپین تازه اش خواهد بود. 
برند سوبارو برای کمک به مهار آتش سوزی در جنگل های ایاالت 
متحده تعدادی از خودروهای تازه اش را به نهادهای زیست محیطی 
اه��دا کرده است. این امر نقش مهم��ی در بهبود جایگاه سوبارو در 
میان مش��تریان بازار ایاالت متحده خواهد داش��ت، با این حس��اب 
فعالی��ت سوبارو ب��رای جلب نظر مخاطب هدف و توجه به مس��ئله 
محیط زیست فراتر از بیان شعارهای زیباست. مشکل اساسی اغلب 
برندها در زمینه عمل به تعهدات برندش��ان فقدان اراده مش��خص 
برای مش��ارکت با نهاده��ای مرتبط است. سوب��ارو در این میان به 
خوبی در کنار نهادهای زیست محیطی و سایر مردم ایستاده است. 
بی ش��ک اهدای تع��داد، هرچند اندک، خودرو به نهادهای زیس��ت 
محیط��ی در ش��رایط ناگوار اقتصادی ناش��ی از کرون��ا برنامه ریزی 
دقیقی را نیاز دارد. سوبارو با اجرای کمپین »پروژه احیای جنگل« 
بار دیگر توانمندی اش در زمینه برنامه ریزی کس��ب و کار را نش��ان 

داده است. 
marketingdive.com :منبع

روزهای سیاه بازی محبوب فورتنایت

ب��ازی محب��وب فورتنایت که در س��ه سال گذش��ته، طرفداران 
میلیون��ی از سراسر جه��ان را پیدا کرده است، ای��ن روزها بدترین 
ش��رایط خود را سپری می کند. درواقع این بازی از اپ استور گوگل 
و اپل حذف ش��ده است. علت آن نیز به خاطر تالش برای دور زدن 
ح��ق 30درصدی آنها است. درواقع وجود سیس��تم پرداخت درون 
برنامه، دلیل اصلی این اتفاق است. همین امر نیز باعث ش��ده است 
تا شرکت سازنده این بازی )اپیک گیمز( شکایتی را بر علیه این دو 
برند امضا نمای��د. در این راستا نظرات مختلف بوده و برخی عقیده 
دارن��د که اقدامات اپل و گوگ��ل، انحصارطلبانه است. این امر باعث 
ش��ده است تا میزان دانلود این بازی، با کاهشی شدید مواجه شود. 
درواقع با توجه به ش��رایط حال حاضر که قرنطینه خانگی منجر به 
استفاده چندین برابری افراد از اینترنت و برنامه های مختلف ش��ده 
اس��ت، چنین اتفاقی ضرری سنگین ب��رای اپیک گیمز خواهد بود. 
ح��ال باید دید که اوضاع طی چن��د روز آینده به چه صورت پیش 

خواهد رفت. 
wired.com :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

6 نکته ای که در هنگام برندسازی باید به آنها توجه داشته باشید 

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

به قلم: جاستین وانگ  کارشناس برندینگ 
مترجم: امیر آل علی 

به قلم: سیسیلیا دی آناستاسیو خبرنگار
مترجم: امیر آل علی

به قلم: دیانا کریستی کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه: علی آل علی

یک��ی از روش های پرب��ازده در زمینه بازاریابی، استف��اده از ایمیل 
اس��ت، با این حال بس��یاری از افراد از این بخش به اش��تباه استفاده 
کرده و این امر باعث می ش��ود تا تصور کنند ک��ه بهتر است تا موارد 
دیگ��ر را جایگزی��ن نمایند. این امر در حالی است که ش��ما با آگاهی 
از اش��تباهات و اعمال تغییرات الزم می توانی��د نتایج کامال متفاوتی 
را ب��ه دست آوری��د. در این راستا به بررسی چهار اش��تباهی خواهیم 
پرداخت که برطرف نمودن آنه��ا، منجر به افزایش 60درصدی نتایج 

شما خواهد شد. 
1-عدم شخصی سازی متن پیام 

آیا ش��ما هم از جمله افرادی هس��تید که یکسری پیام کلی را برای 
تعداد زیادی از افراد ارسال می کنند، بدون شک شما از چنین اقدامی، 
نتیجه خوب��ی را به دست نخواهید آورد. درواق��ع فراموش نکنید که 
برای به دست آوردن نتایج ارزشمند، نیاز است تا تالش خوبی صورت 
گی��رد. در ای��ن رابطه توصیه می ش��ود که تمامی پیام ه��ا با ذکر نام 
افراد باش��د. این امر باعث خواهد ش��د تا با مخاط��ب قرار دادن فرد، 
تاثیرگذاری باالتری را داش��ته باش��ید. آمارها نی��ز حاکی از آن است 

که بیش از 70درصد افراد، نس��بت به چنین پیام هایی واکنش نشان 
می دهند. اگرچه ممک��ن است تصور کنید که چنین اقدامی، بیش از 
ح��د زمانبر خواهد بود، با این ح��ال نرم افزارهای مختلفی وجود دارد 
که کار را بس��یار ساده کرده است. به همین خاطر هیچ بهانه ای نباید 

باعث شود تا از این بخش بسیار مهم غافل شوید. 
 2-عدم احراز هویت 

ش��ما بای��د با رعای��ت قوانین از وارد ش��دن پیام خود ب��ه هرزنامه 
جلوگیری نمایید. برای آگاهی از شرایط الزم است تا قوانین گوگل را 
مطالعه کنی��د. همچنین ضروری است که در متن پیام خود، مدارک 
الزم را ارائه دهید تا افراد از بابت امنیت خود، اطمینان داشته باشند. 
درواقع یکی از اتفاقات بس��یار منفی در فضای اینترنت در چند سال 
اخیر، افزایش چش��مگیر تعداد هکره��ا و کالهبردارها است که باعث 

ایجاد نوعی بی اعتمادی شده است. 
3-عدم دسته بندی

بدون ش��ک هر برندی از مجموع��ه از مخاطبین برخوردار است که 
می ت��وان آنه��ا را براساس معیارهای نظیر جن��س و سن، دسته بندی 
ک��رد. این امر کمک می کند ت��ا برای هر گروه، بهتری��ن برنامه ریزی 
ممکن را داشته باشید. برای مثال نوع پیام که برای مشتریان نوجوان 
خود می فرستید، بدون ش��ک با بزرگسال ها تفاوت هایی را باید داشته 

باشد. عدم توجه به این مسئله حتی می تواند شما را درگیر مشکالت 
حقوقی نیز نماید. بدون شک با برنامه ریزی بهتر، نتایج باالتری را نیز 

به دست می آورید.
4-ارسال ایمیل در زمان اشتباه 

آخرین اش��تباه رایجی که افراد انجام می دهند این است که برنامه 
زمانی نداشته و این امر باعث می شود که در زمان های نامناسب، یک 
ایمیل را ارسال نمایند. درواقع اهمیت این موضوع به حدی زیاد است 
که می تواند مرز میان موفقیت و یا شکس��ت ش��ما را تعیین نماید. در 
رابطه با زمان توجه به فواصل نیز بس��یار مهم است. برای مثال برای 
برخی از مخاطبین، ارس��ال هر روز یک یا چند ایمیل، کامال مناسب 
خواهد بود، با این ح��ال برای برخی دیگر ممکن است حتی هفته ای 
یکبار نیز زیاد باش��د. به همین خاطر برای سنجش این امر الزم است 
که به مخاطب خود توجه داش��ته باش��ید، با این حال به صورت یک 
قاعده کل��ی، برای مخاطبین کارمند، ساع��ت ابتدایی صبح و قبل از 

تاریک شدن هوا، بهترین زمان محسوب می شود. 
در نهای��ت پس از رفع این مش��کالت اساسی و کس��ب نتایج بهتر، 
شما انگیزه الزم را برای توجه به اقدامات بیشتر، به دست آورده و در 

نهایت بهترین سطح ممکن را به دست خواهید آورد. 
business2community.com :منبع
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ش��خصی سازی محت��وای بازاریابی برای بس��یاری از کس��ب و کارها 
اهمی��ت زیادی دارد. این امر به برندها ب��رای جلب نظر مخاطب هدف 
کمک فراوان��ی می کند. امروزه اغلب برندها ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نیازمند آگاهی از سلیقه آنها هس��تند. تمایل مش��تریان 
برای مش��اهده محتوای بازاریابی مطابق با سلیقه شان موجب بی توجهی 
به خیل عظیمی از محتواهای مختلف ش��ده است. امروزه کمتر کاربری 
در ش��بکه های اجتماع��ی به دنب��ال محتوایی غیرهماهن��گ با سلیقه 
ش��خصی اش است. این امر چالش بسیار گس��ترده ای پیش روی برندها 
ق��رار داده است. توسعه ابزارهای بازاریابی و ارزیابی وضعیت مش��تریان 
مفهوم فراش��خصی سازی در بازاریابی را ایجاد ک��رده است. این مفهوم 
اشاره به کاربست ش��یوه های مختلف برای شخصی سازی دقیق و فراتر 

از الگوهای رایج دارد. 
امروزه مشتریان دیگر توجهی به محتوای بازاریابی عام و غیرشخصی 
ندارن��د. همین ام��ر اغلب برندهای ب��زرگ را به س��وی تولید محتوای 
ش��خصی سازی ش��ده و ایجاد تنوع در کمپین های بازاریابی سوق داده 
است. امروزه اگر ش��ما توانایی ایجاد چند نسخه از کمپین بازاریابی تان 
برای مخاطب هدف را نداش��ته باش��ید، به احتمال فراوان با مش��کالت 
فوق الع��اده ای در زمینه جلب نظر تمام مش��تریان بالقوه برندتان مواجه 

خواهید ش��د. این مش��کل از طریق کاربس��ت شیوه های 
فراش��خصی سازی محتوای تا حدود زی��ادی قابل حل و 

فصل است. 
اگر ش��ما هنوز هم نس��بت به اهمیت فراشخصی سازی 
محت��وای بازاریابی تردید دارید، ب��ه آمارهای ذیل توجه 

نمایید:
• براس��اس گ��زارش موسس��ه Accenture، نزدیک 
به 75 درصد از مش��تریان در ب��ازار اروپا به هنگام خرید 
آنالی��ن به محت��وای بازاریاب��ی برندها توج��ه دارند. این 
امر به معن��ای موفقیت هرچه بیش��تر برندهای ماهر در 
زمین��ه ش��خصی سازی محت��وای بازاریابی ب��رای فروش 

محصوالت شان است. 
• بازاریاب��ی ایمیل��ی ب��دون توج��ه به ش��خصی سازی 
محت��وا هیچ سرانج��ام مناسبی ن��دارد. براساس گزارش 
موسس��ه وبوال، ام��روزه فق��ط ۴1درص��د از ایمیل های 
غیرشخصی سازی شده از سوی مخاطب هدف باز می شود. 
البته در این میان نرخ مطالعه ایمیل های بازاریابی بسیار 

کمتر از این است. 
 ،Social Media Today براساس گزارش موسسه •
۴6درص��د از پیام ه��ای بازاریابی شخصی سازی ش��ده در 
شبکه های اجتماعی موفق به تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف می ش��ود. ای��ن نرخ در م��ورد پیام ه��ای بازاریابی 

فراشخصی  سازی شده 11۲درصد بیشتر است. 
• بدون تردید ش��خصی سازی محت��وای بازاریابی برای 
جلب نظ��ر مخاطب هدف اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. 
ام��روزه برندهای بس��یار زیادی در سراسر دنیا مش��غول 
بازاریابی برای مخاطب هدف هس��تند، با این حال تعداد 
بس��یار اندکی از برندها در عمل توانای��ی تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب ه��دف را پی��دا می کنند. این ام��ر بیانگر 
اهمیت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس الگوی 

بازاریابی فراشخصی سازی است. 
بدون ش��ک م��ا هن��وز تعری��ف جام��ع و دقیق��ی از 

فراشخصی سازی محتوای بازاریابی ارائه نداده ایم. بر همین اساس پیش 
از پرداختن به تکنیک های اجرای این مفهوم در حوزه بازاریابی به سراغ 

ارائه تعریفی جامع خواهیم رفت. 
فراشخصی سازی محتوای بازاریابی چیست؟

فراش��خصی سازی محت��وای بازاریابی در پی ارائ��ه فناوری های نوین 
مبتنی بر هوش مصنوعی وارد صنعت بازاریابی ش��ده است. اگرچه هنوز 
بسیاری از شرکت ها این مفهوم را در مرحله آزمایش تلقی می کنند، اما 
تاثیرگذاری آن بر روی فعالیت برخی از برندها به خوبی قابل مش��اهده 
است. ام��روزه فناوری های مبتن��ی بر هوش مصنوعی تغییرات بس��یار 
زی��ادی در زندگی روزمره مردم ایج��اد کرده اند. این تغییرات امیدواری 
بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف ایجاد نموده 

است. 
پیش از کاربس��ت فناوری هوش مصنوعی در عرصه بازاریابی بسیاری 
از برندها ماه ها زمان برای ش��ناخت مخاطب هدف نیاز داش��تند. البته 
هنوز هم بس��یار از برندها همین زمان را نیاز دارند، با این حال فرآیند 
جل��ب نظر مخاطب هدف تغییر بس��یار زیادی کرده است. نتیجه نهایی 
این ام��ر توانایی هرچه بهت��ر برندها برای جلب نظ��ر مخاطب هدف و 

ساده سازی فرآیند تولید محتوای شخصی سازی شده است. 
ش��خصی سازی محتوا در سال های نخس��ت معرف��ی از سوی برندها 
کاربردهای بس��یار محدودی داشت. اغلب کسب و کارها استفاده از نام 
کوچک مشتریان برای ارسال ایمیل را نهایت تاثیرگذاری شخصی سازی 
در صنعت بازاریابی تلقی می کردند. این برداشت از حوزه بازاریابی دیگر 
رسمیت کافی ندارد. بر این اساس بسیاری از برندها به سوی فناوری های 
مدرن رفته اند. این امر امکان ارزیابی وضعیت مشتریان در فضای آنالین 
و پیش بین��ی رفتارهای آینده ش��ان را امکان پذیر می سازد. امروزه حجم 
وسیعی از داده ها در اختیار برندها قرار دارد. همین امر فرآیند پردازش 
و ارزیابی آنها را مهم می سازد. بدون استفاده از فناوری های مدرن امکان 

ارزیابی اطالعات و داده های دقیق از سوی برندها منتفی خواهد بود. 
تفاوت میان شخصی سازی و فراشخصی سازی محتوا

بدون تردید شخصی سازی محتوای بازاریابی مفهومی رایج و شناخته 
ش��ده در میان برندهاست. با این حال فراش��خصی سازی هنوز هم برای 
اغلب کس��ب و کارهای بی معناست. ما در ای��ن بخش برای فهم هرچه 
بهت��ر تفاوت میان این دو مفهوم به س��راغ یکی از بازاریاب های باتجربه 
رفته ایم. استفانی میاکی تجرب��ه همکاری با برخی از برندهای بزرگ را 
دارد. همی��ن امر وی را بدل به گزینه ای مناس��ب برای پیگیری تفاوت 
میان ش��خصی سازی محتوا در عرصه بازاریابی و فراشخصی سازی کرده 
اس��ت. استفانی در بی��ان تفاوت موج��ود میان مفاهیم ف��وق این گونه 

اظهارنظر می کند: »فراش��خصی سازی محتوای بازاریابی بر روی ترکیب 
تم��ام الگوهای تبلیغاتی و تاکید ب��ر روی زمان و مکان خریدهای قبلی 
مش��تریان ب��رای تضمین جلب نظرش��ان تاکید دارد. ای��ن امر نیازمند 
تحلی��ل حجم وسیعی از داده ها در م��دت زمانی اندک است. همین امر 
تفاوت میان شخصی سازی و فراشخصی سازی را مشخص می سازد. شما 
در ش��خصی سازی محتوایی امکان تحلیل حجم وسیع��ی از داده ها در 
مدت زمانی اندک را ندارند، با این حال به لطف فناوری هوش مصنوعی 

اکنون پای ابرداده ها نیز به صنعت بازاریابی باز شده است.«
فراش��خصی سازی محتوا ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. اغلب ما تجربه مش��اهده محتوای بازاریابی 
بس��یار دقیق و مطابق با سلیقه مان را داش��ته ایم. چنین تجربه ای بسیار 
ان��دک است، اما ب��ا استفاده از تکنیک های فراش��خصی سازی به زودی 
ش��اهد تعدد هرچه بیش��تری از چنی��ن تبلیغاتی خواهی��م بود. هرچه 
توانایی برندها برای کاربس��ت ش��یوه های بازاریابی تازه بیش��تر باش��د، 
تاثیرگذاری بیش��تری ب��ر روی مخاطب هدف خواهند داش��ت. این امر 

مزیت های بسیار زیادی برای برندها در پی دارد. 
استفاده از فراش��خصی سازی محتوا پیوند نزدیکی ب��ا توانایی برندها 
ب��رای اخذ رویکردهای تازه در عرصه بازاریابی دارد. بس��یاری از برندها 
همچنان از ش��یوه های بازاریابی سنتی استف��اده می کنند. بدون تردید 
این امر مشکالت بس��یار زیادی برای آنها به ارمغان می آورد. نکته مهم 
در این بخش تاکید بر روی کاربس��ت ش��یوه های تازه برای تاثیرگذاری 

بیش��تر و کاهش هزینه های بازاریابی است. ام��روزه هرچه فناوری های 
نوین بیشتر مورد استفاده برندها قرار گیرد، توانایی برندها برای کاهش 
هزینه های شان بیش��تر خواهد شد. همین امر تولید کمپین های فراوان 

در طول سال از سوی برندهای بزرگ را توجیه می کند. 
اهمیت شناخت درست مشتریان برند

وقت��ی صحبت از فراش��خصی سازی محتوای بازاریابی می ش��ود، باید 
نسبت به کاربست ش��یوه های تازه برای شناخت مشتریان توجه داشته 
باش��یم. اغلب برنده��ا در الگوی سنتی بازاریابی به س��راغ سابقه خرید 
مش��تریان از برندش��ان می روند. ای��ن امر عالوه بر نی��از به صرف زمان 
ف��راوان از س��وی برندها، نکات چندانی در م��ورد سلیقه کلی آنها به ما 
نخواهد گفت بنابراین بازاریابی برای جلب نظر مخاطب هدف همیشه با 
اندکی ریس��ک همراه است. امروزه استفاده از فناوری های مدرن امکان 
تاثیرگ��ذاری هرچ��ه بهتر بر روی مخاطب ه��دف را فراهم آورده است. 
این امر ش��امل استفاده از داده های مربوط به شبکه های اجتماعی برای 
تحلی��ل کلی رفتار مش��تریان است. وقتی یک برند رفتار مش��تریان در 
فض��ای وسیع ش��بکه های اجتماعی را مورد ارزیابی ق��رار دهد، توانایی 

بسیار بهتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داشت.
بازاریاب��ی در دوران کنون��ی پیون��د نزدیکی با تالش ب��رای کمک به 
مش��تریان دارد. هرچه برند ش��ما توانایی بیش��تری برای جلب اعتماد 
مش��تریان به منظور کمک به آنها داشته باشد، موفقیت نهایی بهتری را 
تجربه خواهید کرد. برندهایی نظیر اپل یا نایک به طور مداوم در تالش 
برای بهبود ارتباط شان با مشتریان هستند. این امر براساس تالش برای 
کمک به مش��تریان به منظور غلبه بر مشکالت ش��ان روی می دهد. اگر 
شما نیز به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان از طریق الگوی بازاریابی 
فراش��خصی سازی هستید، باید ابتدا اعتماد مشتریان را جلب نمایید. ما 
این بحث را در ادامه به طور وسیع تری مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

تمرکز بر روی دامنه محدود مشتریان
بازاریاب��ی در الگوی سنتی بر روی تعداد وسیعی از مش��تریان تمرکز 
دارد. این امر نوعی تولید محتوای توده ای را پیش می کش��د. وقتی شما 
در تالش برای جلب نظر دامنه وسیعی از مش��تریان هس��تید، در عمل 
نس��بت به سلیقه ش��خصی هر کدام از آنها بی توج��ه خواهید بود. این 
ام��ر امروزه بی توجهی گس��ترده مش��تریان به برنده��ا را همراه خواهد 
داشت بنابراین ش��ما امکان استفاده از الگوهای سنتی برای بازاریابی و 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را ندارید. 
توصی��ه ما در این بخش تمرکز بر روی دامنه محدودی از مش��تریان 
موج��ود در یک بازار است. این امر نتیج��ه بازاریابی به مراتب بهتری با 
استفاده از الگوی فراش��خصی سازی به همراه دارد. اگر ش��ما نسبت به 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس شناسایی مشتریان عالقه مند 
به برندتان اقدام نکنید، در عمل هزینه بسیار زیادی را متحمل خواهید 
ش��د. امروزه اغلب برندها توانایی پرداخت هزینه سنگین برای بازاریابی 
را ندارند. بر همین اساس شما باید به دنبال کاهش هزینه های بازاریابی 
برندت��ان تا جای ممکن باش��ید. در غیر این ص��ورت به زودی از عرصه 

کسب و کار حذف خواهید شد. 
انتخاب دامنه محدودی از مش��تریان بدون استف��اده از داده های معتبر 
امکان پذیر نیست. بس��یاری از برندها در عمل توانایی تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف مدنظرشان را ندارند. دلیل این امر ناکامی در فرآیند شناخت 
مخاطب هدف ش��ان است. وقتی ش��ما محتوای بازاریابی ت��ان را در اختیار 
کارب��ران بی عالقه به کس��ب و کارتان قرار دهید، نتیجه امر جز شکس��ت 
نخواه��د بود. فراش��خصی سازی محت��وا در اینجا با کم��ک فناوری هوش 
مصنوعی ب��ه کمک بازاریاب ها می آید. این امر به معنای امکان کاربس��ت 
شیوه های نوین برای تحلیل اطالعات گسترده است، با این حساب شناسایی 

مشتریان هدف و عالقه مند به برندها کار چندان دشواری نخواهد بود. 
برندها چگونه از فراشخصی سازی محتوا استفاده می کنند؟

بازاریاب ه��ا ب��ه طور سنتی ب��ر روی ک��ار گس��ترده و طوالنی برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تکیه داشته اند. این امر اهمیت همکاری 
ب��ا بازاریاب های حرفه ای و باتجربه را دوچن��دان کرده است. درست به 
همی��ن خاطر اغلب برندهای بزرگ در ت��الش برای جذب بازاریاب های 
باتجربه هس��تند. امروزه همچنان بازاریاب ه��ای باتجربه اهمیت باالیی 
ب��رای برندها دارند. نکته مهم در این میان ضرورت توجه 
به وضعیت برندها در بازار کسب و کار است. بازاریاب های 
سنتی نیاز به زمان طوالنی برای ش��ناخت مخاطب هدف 
دارند. این امر بزرگ ترین نقطه ضعف آنها در مقایس��ه با 

الگوی نوین بازاریابی است. 
کاربست فراش��خصی سازی محتوای بازاریابی در مورد 
مش��تریان وفادار مصداق بس��یار بهت��ری دارد. به عنوان 
مث��ال، اگر برند ش��ما دارای دامنه به نس��بت وسیعی از 
مش��تریان وفادار است، انتظار خری��د مداوم از سوی آنها 
طبیعی خواهد بود. حال اگر خرید مش��تریان در ماه های 
پایان��ی س��ال، باتوجه ب��ه افزایش فروش در ای��ن ماه ها، 
کاه��ش یابد، ب��دون تردید ایرادی در فعالیت برند ش��ما 
وجود خواهد داشت. استفاده از بازاریاب های سنتی برای 
یافتن ایراد برند نیازمند سرمایه گذاری وسیع و اختصاص 
زمان گس��ترده ای خواهد بود. مزیت اصلی فناوری هوش 
مصنوع��ی در ای��ن بخش امکان ارزیاب��ی وضعیت برندها 
ب��دون نیاز به هزینه و زمان طوالنی است بنابراین ش��ما 
نیازی ب��ه انتظار طوالنی برای ارزیاب��ی وضعیت برندتان 

نخواهید داشت. 
امروزه اغلب برندهای بزرگ در مدت زمانی کوتاه نسبت 
به ارزیابی ایرادهای کس��ب و کارشان اقدام می کنند. این 
امر با تکیه بر فناوری هوش مصنوعی امکان پذیر می شود 
بنابراین شما باید در عمل سرمایه گذاری قابل توجهی بر 

روی این بخش از کسب و کارتان داشته باشید. 
چگونه از فراشخصی سازی در صنعت بازاریابی 

استفاده کنیم؟
بازاریاب��ی براساس فناوری های نوین هرگ��ز کار ساده ای 
نیس��ت. بس��یاری از برندها به دلیل استفاده از فناوری های 
مدرن در این الگو انتظار کسب نتایج مثبت در زمانی محدود 
را دارن��د. اگرچ��ه این امر امکان ناپذیر نیس��ت، اما در عمل 
نیازمند کاربست تالش های گسترده از سوی برندهاست. ما 
در این بخ��ش به طور خالصه ب��ر روی برخی از مهم ترین 
تکنیک های کاربست الگوی بازاریابی فراشخصی سازی اشاره خواهیم کرد. 

نکته نخس��ت در ارتباط با کاربست شیوه فراش��خصی سازی انتخاب 
پلتف��رم هدف است. بدون تردی��د این امر در میان بس��یاری از برندها 
مشترک است. شما بدون آگاهی از شبکه اجتماعی مورد عالقه کاربران 
امک��ان انتخ��اب درست را نخواهید داش��ت بنابراین باید ب��ا استفاده از 
داده های متعدد دست به انتخاب از میان گزینه های در دسترس بزنید. 
ام��روزه، برخالف یک دهه پیش، گزینه های بس��یار زیادی در دسترس 
برندها قرار دارد. این امر فرآیند ارزیابی وضعیت مشتریان را بسیار ساده 
کرده است. نکته مهم در این میان استفاده از فناوری های تازه است. اگر 
برند شما همچنان به ادامه روندهای سنتی بازاریابی تاکید داشته باشد، 

همچنان از برندهای بزرگ و موفق عقب خواهد ماند. 
نکته بعد در مورد کاربست الگوی بازاریابی فراشخصی سازی توجه به اعتماد 
مش��تریان است. برخی از برندها علی رغم تولید محت��وای بازاریابی بیش از 
اندازه جذاب امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را ندارند. همین 
امر مش��کالت بس��یار زیادی برای چنین برندهایی ایجاد می کند. اشتباهات 
گذشته برندها در مسیر بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اهمیت 
بس��یار زی��ادی دارد. اغلب برنده��ا در عمل اراده ای برای جبران اش��تباهات 
گذشته شان ندارند. همین امر مش��کالت زیادی برای شروع فصل تازه ای در 
حوزه بازاریابی شان ایجاد می کند. هرچه اعتماد مشتریان به یک برند بیشتر 

باشد، فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ساده تر خواهد شد. 
بدون شک نیازهای مشتریان در طول زمان تغییر می کند. بازاریاب ها 
باید همیشه نسبت به شناسایی تغییرات در سلیقه و نیازهای مشتریان 
پیشگام باش��ند. در غیر این صورت توانایی تاثیرگذاری مناسب بر روی 
مخاطب هدف را نخواهند داشت. اگر شما نسبت به تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف الگوی ثباتی برای مدت زمانی طوالنی مدنظر دارید، باید 
نس��بت به آن تجدیدنظر اساسی نمایید. در غیر این صورت انتظار برای 

کسب موفقیت بازاریابی در حد رویایی ساده باقی خواهد ماند. 
بدون تردید بازاریابی براساس الگوی فراش��خصی سازی هنوز در ابتدای 
مس��یر قرار دارد. بس��یاری از برندها هنوز از آن به عنوان راهکاری اساسی 
استفاده نمی کنند. همین امر تاثیرگذاری برخی از برندها در حوزه بازاریابی 
را ب��ه ش��دت کاهش داده است. اگر کس��ب و کاره��ای کوچک تمایل به 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه سنتی دارند باید قید موفقیت 
در زمین��ه رقابت با برندهای بزرگ را بزنند. هدف اصلی ما در مقاله کنونی 
نمایش ضرورت کاربس��ت شیوه های تازه در عرصه بازاریابی بود. این امر با 
استفاده از فناوری هوش مصنوعی جلوه تازه ای به خود گرفته است بنابراین 
ش��ما برای موفقیت بیش��تر در عرصه بازاریابی فقط نیازمند اخذ تصمیم 

درست هستید. 

حفظ جاذبه و دوربینی بازاریابی

فروش ش��رکت های مش��هور هم  در بازه  ایی افت می نماید آیا تصور 
می نمایید که به دلیل وجود و رشد رقباست؟

در بس��یاری مواقع اش��تباهات مدیریتی باعث ایجاد این سراشیبی 
می ش��ود. به تجربه ثابت ش��ده از جایی که تمرکز مدیران روی کسب 
و کار و محصول بیشتر از توجه به مشتریان گردد این گونه عارضه های 

سازمانی نمایانگر می شوند.
در گذشته مقوله ای  تحت عنوان نزدیک بینی بازاریابی طی سال های 
1۹60 و 1۹75 م��ورد اش��اره  یکی از اساتی��د بازاریابی قرار گرفته   و 

مقاالتی نیز از ایشان منتشر شده بود.
در آن زمان اشاره و انتشار این مقاله چالش های ضدونقیض بسیاری 

را از سوی مدیران شرکت ها به همراه داشت.
متاسفانه  مش��کالتی که هنوز در همین سال ه��ای پیش رو  با آن 
مواجه هستیم نشان از آن دارد که بسیاری از شرکت ها همچنان درگیر 
ای��ن عارضه سازمانی هس��تند و صرفا با نگاهی ب��ه داخل مجموعه و 
ظرفیت های موجود خود به تولید محصول می پردازند و نهایتا در پروسه 
ورود به بازار دچار چالش های اساسی می شوند، معموال در شرکت هایی 
که به بیماری نزدیک بینی بازاریابی دچار می گردند، ایجاد و سازماندهی 

فروش به امری هولناک تبدیل می گردد.
در بسیاری مواقع پس از صرف هزینه های متفاوت از جمله نفر/ساعت 
زی��اد در مجموعه های تولید و فروش، بازاریابی و فروش آن محصوالت 
تولیدمحور به نتیجه مطلوبی نمی رسد و در آخر منطقی ترین تصمیم 

حذف آن محصوالت از خطوط تولید شرکت است. 
نزدیک بین��ی بازاریاب��ی ک��ه در واق��ع از تفکرات اصل��ی در  حوزه  
بازارگرایی است، باعث می شود شرکت آنقدر بر روی محصول متمرکز  
گردد  که مشتری نهایتا در اثر عدم تامین نیازهایش توسط سایر رقبا 

ربوده می شود.
آنچه باعث ایجاد چالش ذهنی برای نویس��نده ش��ده تاکید بر التزام  
ایجاد تمرکز بر مهندسی معکوس در حوزه بازاریابی  و ایجاد دوربینی 
بازاریابی در تمام ابعاد چهارگانه سازمان، تکنولوژی، مشتریان و خدمات 

است. 
چراکه غفلت از هر کدام از اینها باعث ایجاد عدم  تناسب در سازمان 

شده و حرکت به سمت نابودی را به همراه خواهد داشت.
پیتر دراکر نابغه بازاریابی در تعریف کسب و کار می گوید: پیدا کردن 

مشتری و حفظ  آن، همین و دیگر هیچ.
در حالی که در مقوله نزدیک بینی بازاریابی به عنوان اولین نش��انی 

رکن حفظ  مشتری تضعیف می گردد.
 وظیفه بازاریابی تمرکز بر رفع نیازهای مشتری از ابتدا تا انتهای ایجاد 
ی��ک محصول، تحویل و سرانجام مص��رف آن است، زمانی که کاالیی 
بدون تمرکز بر نیازهای مش��تریان تولید گردد طبیعتا محصولی دیگر 
با هدف مرتفع نمودن این نیازها، جای محصول قبلی را خواهد گرفت 
بدی��ن روی  کاال خود ب��ازار را به کاالی دیگری که با نگرش و دریافت 
صحیح و وسیع نیازهای کاربر ایجاد شده است، خواهد باخت. پس  باید 

تاکید کرد که رقبا در این پروسه نقشی نداشته اند.
امروزه با حضور شرکت های استارت آپ، بحث نزدیک بینی بازاریابی 
مجددا قوت گرفته است. طبق آمار استخراج شده از نشریات مختلف، 
بخش بزرگی از استارت آپ ها در همان سال های نخس��ت ورشکس��ت 

می شوند. 
به نظرتان علت چیس��ت؟ چون »بازار مصرفی برای محصوالت آنها 

وجود ندارد.«
این مجموعه ها  براساس تولید یک محصول جدید و عموما بدون در 
نظر داشتن نیازهای کاربران و جایگاه محصول تاسیس می شوند، البته 
برخی از آنها که با توجه به مشکالت و نیازهای کاربران به وجود آمده اند 
بسیار موفق و تاثیرگذار شده اند که نویسنده ذیال بدان ها اشاره ای مجمل 

خواهد داشت.
لوی��ت -  همان  متخصصی که برای اولین ب��ار نظریه نزدیک بینی  
بازاریاب��ی را مطرح نمود - معتقد بوده که هیچ رقیب جایگزینی برای 
محصول صنعتی وجود ن��دارد )مگر آنکه با نیازهای کاربر همخوانی و 

رشد نداشته باشد(.
به واقع  تولیدگرایی بدون تمرکز بر مصرف کنندگان  و نیازهای بازار 

مصرف را نزدیک بینی بازاریابی می گویند.
هر سازمان یا شرکت باید در تمام ابعاد خود را در نقش یک مشتری 
تصور نماید، این امر ارتباط مش��تریان با ش��رکت را تثبیت و تسهیل 

می نماید.
اضافه می نماید که محصول در ارکان بازاریابی تنها یکی از ادوات در 
راستای تامین نیازهای مشتریان است پس تولیدگرایی و نزدیک بینی 
بازاریابی که در ش��رکت ها به وفور دیده می ش��ود برای بقای آنها یک 
تهدید محسوب می شود و فقط بازارگرایی می تواند  این تهدید به سقوط 

را خنثی نماید.
ک��ن بالنچارد در کتاب »نکات مفید در ارائه خدمات به مش��تریان« 
می گوید در تجارت آنچه  توسط رقبا قابل جایگزینی نیس��ت ارتباطی 

است که افراد یک شرکت با مشتریان خود برقرار می نمایند.
بحث ایجاد ارتباط��ات یکپارچه بازاریاب��ی)IMC ( نیز خود مقوله 
دیگ��ری است که با عارضه نزدیک بینی بازاریابی در تضاد است در این 
بحث نیز بازاریابی به طور گسترده تمام ابعاد سازمان، خدمات پیش و 
پس از فروش، محصول، مش��تری و مرتفع نم��ودن نیازهای او را دربر 

می گیرد.
آی��ا تصور می نمایید که ایر بی ان بی)AIRBNB( باعث شکس��ت 
صنعت هتلداری شده است یا امکان رزرو سخت و عدم وجود تنوع زیاد 
در قیمت های هتل ها و برخی نیازهای دیگر مشتریان باعث جا افتادن 

ایر بی ان بی شد.
در مورد اوبر )UBER( نیز نیاز به دسترسی سریع و راحت به خدمات 
تاکسیرانی و اطمینان از نرخ دریافتی توسط تاکسی ها و احتماال دالیل 
دیگری از سوی استفاده کنندگان باعث انحطاط صنعت تاکسیرانی شد.
در ای��ن موارد آمیزه ای از عدم توجه ب��ه رفتار کاربران همراه با عدم 
وجود دوربینی در کش��ف نیازهای حال و آینده مصرف کنندگان باعث 

عقب نشینی صنایع بزرگی شده است.
نمونه های ایرانی فراوانی نیز از این تهاجمات نرم و جایگاه یابی ها وجود 

دارد.
پ��س لزوم پرهیز از نزدیک بینی بازاریابی به عنوان تنها راه حل باید 

مورد توجه قرار بگیرد.
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اصول ایجاد فرهنگ مدیریت بحران در 
شرکت

مدیریت بحران در عرصه کس��ب و کار چالش��ی بزرگ محسوب 
می ش��ود. بس��یاری از برندها در طول دوران فعالیت ش��ان در حوزه 
کس��ب و کار با بحران های متعددی مواجه می شوند. بروز هر بحران 
به معنای ورشکس��تگی و حذف برخی از برندها از عرصه کس��ب و 
کار است بنابراین برندهای قدیمی در دنیای کس��ب و کار بی تردید 
مه��ارت باالیی برای مدیریت بح��ران دارند. یکی از نکات مهم برای 
مدیریت بحران های کس��ب و کار مربوط به ایجاد فرهنگ مدیریت 
بح��ران است. وقتی تم��ام اعضای یک سازم��ان آمادگی الزم برای 
مقابله با بحران را داش��ته باشند، وضعیت برند موردنظر بسیار بهتر 
خواه��د بود. ما در ادامه به بررسی برخ��ی از نکات مهم برای ایجاد 

فرهنگ مقابله با بحران در سازمان ها خواهیم پرداخت. 
به روز رسانی ارزش های برند

ارزش ه��ای برن��د باید همیش��ه در راست��ای مدیری��ت بحران ها 
ساماندهی ش��ود. بسیاری از برندها در سطح نظری دارای شعارها و 
ارزش های بسیار مطلوبی هستند، اما در مرحل عمل از هیچ کدام شان 
استفاده نمی کنند. این امر یکی از نقطه ضعف های بزرگ کس��ب و 
کارها محسوب می شود. اگر شما شعار و ارزش مناسبی برای مقابله 
با بحران های کاری ندارید، باید نس��بت به بهب��ود آنها اقدام کنید. 
در غیر این صورت وضعیت کس��ب و کارتان به شدت دچار مشکل 

خواهد شد. 
اغلب برنده��ا در مرحله انتخاب ارزش های برن��د فقط به مرحله 
موفقیت کس��ب و کارشان توجه دارند. اگرچه صحبت از شکست در 
همان ابتدای تاسیس برند امر جالبی نیست، اما یکی از واقعیت های 
انکارناپذیر عرصه کارآفرینی محس��وب می شود. شما باید چشم انداز 
منطقی نس��بت به وضعیت برندتان داشته باشید. همین امر انتخاب 
ارزش های��ی مطاب��ق با وضعیت برن��د و ضرورت توجه ب��ه مقابله با 

بحران های احتمالی را مطرح می سازد. 
تقویت ارزش های برند برای مقابله با بحران

فراموش��ی ارزش های برند امری رایج در کسب و کارهای مختلف 
است. اگر شما قصد ادامه فعالیت در یک حوزه و مقابله با بحران های 
مختل��ف را دارید، باید نس��بت به تقویت ارزش ه��ای برندتان توجه 

نشان دهید. این امر شامل یادآوری مداوم ارزش موردنظر است.
اگر شما نسبت به کاربست شیوه های مدیریت بحران دقت نداشته 
باش��ید، فرآیند فعالیت برندتان محدود به ذکر چند توصیه بی فایده 
باق��ی خواهد ماند. ش��ما باید عملکرد قابل توجه��ی در زمینه ارائه 
آموزش ه��ای مرتبط ب��رای تاثیرگذاری بر روی کارمندان ش��رکت 
باش��ید. این امر شامل همکاری با افراد متخصص در زمینه مدیریت 
بحران سازمانی است. کارمندان ش��ما به این ترتیب آمادگی بسیار 

بهتری برای مقابله با بحران های کاری خواهند داشت. 
امروزه برندهای بزرگ عملکرد بس��یار مطلوبی در زمینه مدیریت 
بحران ه��ای مختل��ف در عرصه کس��ب و کار دارند. ای��ن امر تا حد 
زی��ادی ناش��ی از توانایی آنه��ا برای ارائ��ه آموزش ه��ای مرتبط با 

ارزش های برندشان به کارمندان است. 
تقویت روحیه کار گروهی

کار گروهی در اغلب موارد برای غلبه بر بحران های کس��ب و کار 
ضروری است. بس��یاری از برنده��ا در زمان بروز بحران های کاری با 
ناهماهنگی وسیعی در تیم های ش��رکت مواجه می ش��وند. این امر 
هزینه های بس��یار زیادی روی دست برندها خواهد گذاشت بنابراین 
ش��ما باید تمام توان تان برای کاهش سطح ناهماهنگی در پی بروز 
بح��ران را به کار ببندید. بدون تردی��د امکان پیش بینی بحران های 
مالی بس��یار کم است بنابراین شما باید هر چند ماه یک بار ارزیابی 
دقیقی از توانایی واکنش کارمندان نسبت به بحران ها داشته باشید. 
ای��ن امر نقش مهم��ی در ارزیابی دقی��ق وضعیت برندت��ان و رفع 

مشکالت احتمالی خواهد داشت. 
اهمیت ایفای نقش مدیریت

مدیریت کس��ب و ک��ار نیازمند مهارت های بس��یار زیادی است. 
وقتی ش��ما به عنوان مدیر یک کس��ب و کار به هنگ��ام مواجهه با 
بحران ه��ای کاری دست به انتخاب های درست بزنید، وضعیت کلی 
برندتان بس��یار بهتر خواهد ش��د. ایراد اساسی در این بخش ناتوانی 
برخ��ی از مدیران برای حفظ خونس��ردی و مدیری��ت بحران است. 
کارمندان و مش��تریان در صورت مش��اهده بی برنامگی از سوی تیم 
مدیریتی به ش��دت روحیه شان را از دست می دهند بنابراین فرآیند 
شکس��ت کس��ب و کارها اغلب از تیم مدیریتی شروع می شود. شما 
نیز مانند هر کدام از اعضای ش��رکت باید آمادگی الزم برای مقابله 
با بحران های مختلف را داشته باشید. در غیر این صورت برندتان با 

مشکالت متعددی مواجه خواهد شد. 
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ش��یوع ویروس کرونا بسیاری از کس��ب و کارها را در شرایط خاصی 
قرار داده است. امروزه برگزاری رویدادهای حضوری برای اغلب کس��ب 
و کارها غیرممکن است. کارآفرینان در چنین ش��رایطی به جای پرهیز 
از برگزاری هرگونه رویدادی به سراغ الگوی آنالین رفته اند. این ش��یوه 
امک��ان فعالیت و تولید محتوای بیش��تری در اختی��ار کارآفرینان قرار 
می دهد. اگر ش��ما از عالقه  مندان به حوزه کس��ب و کار باشید، در طول 
ماه های اخیر وبینارهای بس��یار زیادی را مشاهده کرده اید. مزیت اصلی 
این ن��وع برگزاری رویدادهای ک��اری کاهش هزینه ه��ا در کنار پرهیز 
از ش��یوع ویروس کروناست. درس��ت به همین علت ع��الوه بر برندها، 

مشتریان نیز استقبال خوبی از چنین رویدادی کرده اند. 
امروزه بودج��ه برندها برای بازاریابی و برگ��زاری رویدادهای مختلف 
کاهش پیدا کرده است. وضعیت اقتصاد جهانی چندان مس��اعد نیس��ت 
بنابراین صرفه جویی در هزینه ها اصل مهم و کاربردی کس��ب و کارهای 
امروزی محسوب می شود. یکی از گزینه های جذاب برای صرفه جویی در 
هزینه های جاری مرب��وط به برگزاری همایش های ترکیبی است. بدون 
تردی��د این امر در ابتدا بس��یار عجیب و تازه ب��ه نظر می رسد. برگزاری 

همایش های به صورت ترکیبی شاید انتخاب نخست 
اغلب برندها نباش��د، اما در شرایط کنونی راهکاری 
مناسب برای بهبود وضعیت کسب و کار خواهد بود. 
الکس پاتریکوئن، مدیرعامل موسس��ه سیرکا، در 
مورد برگزاری همایش های ترکیبی بر روی گشودن 
افق��ی تازه پیش روی کس��ب و کاره��ا تاکید دارد: 
»برگ��زاری همایش ه��ای ترکیبی گزین��ه ای تازه و 
تاثیرگذار برای برندها محس��وب می ش��ود. این امر 
امک��ان کاهش هزینه ه��ا و تقویت همک��اری میان 
برندهای دارای زمینه مرتبط را فراهم کرده است.«

براساس گزارش موسس��ه Etc.Venues، تعداد 
همایش های ترکیب��ی در ادامه سال ۲0۲0 نزدیک 
به 73 درص��د افزایش خواهد یافت. بنابراین ش��ما 
نی��ز باید در این می��ان سهم قابل توجه��ی از بازار 
همایش ه��ای ترکیبی کس��ب نمایی��د در غیر این 
صورت وضعیت کس��ب و کارتان در مقایسه با دیگر 

رقبا نامساعد خواهد ماند. 
ما در این مقاله قص��د بررسی برخی از مهمترین 
تکنیک ه��ا و نک��ات اساس��ی پیرام��ون برگ��زاری 
همایش ه��ای ترکیبی را داری��م. برهمین اساس در 
ادامه ب��ه بررسی این ح��وزه با همک��اری برخی از 

کارآفرینان فعال و کاربلد خواهیم پرداخت. 
1. تعین انتظارات

هر برن��دی در زمینه برگزاری روی��داد آنالین به 
صورت ترکیبی دارای انتظارات و اهداف مش��خصی 
است. ش��ما باید پیش از برگزاری رویداد موردنظر با 
همکاری سایر برندها نس��بت به تعیین انتظارات تان 
اق��دام نمایی��د. در غیر این ص��ورت در بلندمدت با 
وضعیت دش��واری مواجه خواهید شد. امروزه اغلب 
برندهای بزرگ پیش از شروع فرآیند اجرای رویداد 
ترکیبی یا حتی کمپین بازاریابی انتظارات ش��ان را 
تعیی��ن می کنند. ای��ن امر کمک قاب��ل توجهی به 
برندها برای ارزیابی وضعیت کس��ب و کارش��ان در 

پایان اجرای طرح موردنظر خواهد کرد. 
آش��انتی بنتیل، موسس آژان��س طراحی همایش 
Event Mind، در م��ورد برگ��زاری همایش های 
ترکیبی بر روی تعیین اهداف و انتظارات به ش��یوه 
نوی��ن تاکید دارد: »اهداف و انتظارات هر برند برای 
رویدادهای کاری باید مطابق با سطح سرمایه گذاری 

و بودج��ه در دسترس باش��د. در غیر این صورت انتظارات ش��ما هرگز 
برآورده نخواهد شد.« مش��کل اساسی بسیاری از کسب و کارها تعیین 
انتظارات بیش از اندازه بزرگ برای اهداف شان است. آنها به این ترتیب 
هرگز توانایی پیش��برد طرح های ش��ان براساس انتظارات باالی خود را 

نخواهند یافت. 
برگ��زاری همایش های مختل��ف درست مانند بازاریاب��ی است. ما در 
بازاریابی همیش��ه به دنبال اهداف مناسب با وضعیت برندمان هس��تیم. 
بنابرای��ن در زمینه برگ��زاری همایش های ترکیبی نی��ز باید از انتخاب 
انتظ��ارات بزرگ پرهیز کنیم. موفقیت در دنیای کس��ب و کار فرآیندی 
بلندمدت است بنابراین با انتخاب آرزوهای دور و دراز در عمل ش��انس 

شما برای موفقیت بلندمدت کاهش خواهد یافت. 
2. ضرورت تفکر دیجیتال

برگزاری همایش در شرایط کنونی فقط در قالب دیجیتالی امکان پذیر 
اس��ت. هنوز ه��م برخی از برندها در تالش برای ایجاد ش��رایط مناسب 
برای برگزاری همایش حضوری هس��تند. این امر دست کم تا پایان سال 
۲0۲1 امکان پذیر نیست بنابراین شما باید میان انتظار طوالنی مدت تا 
پایان سال ۲0۲1 یا برگزاری همایش به صورت آنالین دست به انتخاب 
بزنی��د. ب��دون تردید اغلب برنده��ا در انتخاب فوق به س��وی برگزاری 
روی��داد به ص��ورت آنالین خواهند رفت. نکته مه��م در این میان توجه 
به وضعیت برگزاری رویدادهای آنالین است. بس��یاری از برندها به این 
نکته مهم توجه ندارند. وقتی شما قصد برگزاری رویداد آنالین را دارید، 
تکنیک های برگزاری همایش حضوری کاربرد چندانی نخواهد داش��ت 

بنابراین باید نسبت به تغییر جهت گیری تان اقدام نمایید. 
وقتی یک برند قص��د برگزاری همایش به صورت آنالین را دارد، باید 
نس��بت به نکات متع��ددی اطمینان حاصل نمای��د. در غیر این صورت 
فرآیند برگزاری رویداد با مش��کالت بس��یار زیادی همراه خواهد ش��د. 
الک��س پاتریکوئن در مورد رعایت الزامات همایش آنالین نظرات جالبی 
دارد: »ما ابت��دا باید تفکر دیجیتالی را کس��ب کنیم. برگزاری همایش 
آنالین بدون توجه به الزامات دنیای دیجیتال امکان ناپذیر است بنابراین 
پی��ش از طراحی و اجرای رویدادتان باید یک یا دو دوره آموزش دنیای 
دیجیتال را طی نمایید. امروزه مش��کل بسیاری از برندها عدم توجه به 
الزامات عرصه دیجیتال است بنابراین در عمل همان اش��تباهات فرآیند 

بازاریابی را مرتکب می شوند.«
اگر شما قصد برگزاری رویدادی مناسب برای بازاریابی و تاثیرگذاری 
ب��ر روی دیگران را دارید، باید نس��بت به همک��اری با برندهای مناسب 
نیز اقدام نمایید. امروزه بس��یاری از برندها توانایی تاثیرگذاری مناسب 
ب��ر روی مخاطب هدف را ندارن��د. چنین برندهایی همیش��ه به دنبال 
همک��اری ب��ا برندهای موفق هس��تند. نکت��ه مهم در این می��ان فایده 
همک��اری برندهای موفق با برندهایی در سطح پایین تر است. ش��ما به 
عنوان یک برند کوچک تر باید پیشنهادهای جذابی برای برندهای بزرگ 
داش��ته باش��ید. در غیر این صورت هرگز مورد توجه آنها قرار نخواهید 
گرفت. یادگیری اصول بازاریابی و تفکر دیجیتال کمک قابل توجهی به 

شما برای ارزیابی هرچه صحیح تر وضعیت خواهد کرد. 
3. برگزاری دوره های آموزشی

مهارت اعضای تیم ش��رکت برای برگزاری رویدادهای آنالین اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. بس��یاری از برندها در عمل توانای��ی ارتقای سطح 
مهارت های کارمندان ش��ان را ندارند. این امر دردسرهای بس��یار زیادی 
ب��رای برندها ایجاد می کند بنابراین ش��ما باید در وهله نخس��ت اقدام 
به ارزیابی وضعیت کس��ب و کارت��ان نمایید. امروزه نیروی کار حرفه ای 
بزرگ ترین سرمایه برندها محسوب می شود. وقتی شما بر روی آموزش 
کارمندان تان سرمایه گذاری نمایید، در عمل توانایی تاثیرگذاری بیشتر 

بر روی مشتریان را خواهید داشت. 
یادگیری اص��ول برگزاری همایش آنالی��ن و ترکیبی فقط مربوط به 
ارتقای سط��ح دانش تیم مدیریتی نیس��ت. تمام اعضای ش��رکت باید 
درک درستی از برگزاری همایش های آنالین داشته باشند بنابراین شما 
نیازمند برگزاری چنین رویدادهایی به صورت منظم در برندتان هستید. 
چنین امری کیفیت برگزاری رویدادها را به شدت افزایش خواهد داد. 

4. سهولت ثبت نام در رویدادها
برگ��زاری رویدادهای آنالین پیوند عمیقی با جلب نظر مخاطب هدف 
دارد. هرچه حضور کاربران در سامانه برگزاری همایش بیش��تر باش��د، 
جذابیت ه��ای رویداد ش��ما افزایش خواهد یافت. یک��ی از دالیل اصلی 
همکاری با دیگر برندها برای برگزاری همایش های ترکیبی همین نکته 

است. 
وقت��ی برندها قصد برگزاری رویدادهای مهم را دارند، باید نس��بت به 
سهول��ت حضور در آنه��ا نیز توجه نمایند. امروزه بس��یاری از برندها به 
دلیل ش��رایط دش��وار ثبت نام در رویدادهای ترکیبی برندها قید آن را 
می زنند. این امر نتیجه بسیار نامساعدی بر روی وضعیت برندها خواهد 
داش��ت. توصیه ما در این بخ��ش پرهیز از ص��رف هزینه های باال برای 
ایجاد مس��یرهای طوالنی ثبت نام در رویداد است. شما باید ساده ترین 
ش��یوه های ممکن برای حضور کارب��ران در سامانه را مدنظر قرار دهید. 
این امر ش��امل درخواست ایجاد نام کاربری و سپس درج ایمیل خواهد 
بود. ش��ما به همین سادگی امکان جلب نظر دامنه بس��یار وسیع تری از 

کاربران را خواهید یافت. 
5. دسترسی به تمام گزینه ها

دسترسی به گزینه های مختلف برای تنظیم وضعیت برگزاری همایش 
اهمیت بسیار زیادی دارد. بخش های مختلف همایش نیازمند تنظیمات 
مختلفی است. شاید برخی از بخش ها بدون نیاز به تماس ویدئویی قابل 
برگزاری باش��د، اما گاهی اوقات شما ناگزیر از پخش ویدئوهای مختلف 
خواهی��د بود. توج��ه به کیفیت ویدئوها به منظور ع��دم مواجهه با افت 
سرعت ض��روری است. امروزه کاربران با سرعت اتصال اینترنت مختلف 
به سامانه های برگزاری همایش وصل می ش��وند، با این حساب شما باید 

به فکر سرعت بارگذاری مطالب در سامانه تان نیز باشید. 
ایج��اد اخت��الل در فرآیند برگزاری همایش ه��ای آنالین نقطه ضعف 

اصلی بس��یاری از برندها محس��وب می ش��ود. کس��ب و کار ش��ما باید 
همیش��ه امکان ارائه خدمات یکدست به مخاط��ب هدف را مدنظر قرار 
دهد. در غیر این صورت ش��ما وضعیت بس��یار دشواری در زمینه جلب 
نظر مخاطب هدف خواهید داش��ت. ام��روزه اغلب کاربران در مواجهه با 
قطعی م��داوم رویدادهای ترکیبی برندها به دنبال کارهای دیگرش��ان 
خواهند رفت. هماهنگی با سامانه برگزاری رویداد نقش مهمی در بهبود 
تجربه کاربری مخاطب هدف خواهد داش��ت. این امر نیازمند هماهنگی 

گسترده میان شما و مخاطب هدف است. 
6. هماهنگی میان کارمندان در وضعیت دورکاری و مخاطب 

هدف
ام��روزه اغلب برندها در وضعیت دورکاری به سر می برند. ش��اید این 
امر در نگاه نخس��ت مشکالت زیادی برای برندها ایجاد نکند، اما نتیجه 
به ش��دت نامناسب��ی در صورت فقدان مدیری��ت مناسب در پی خواهد 
داشت. امروزه برندها در شرایط دورکاری نیاز به حفظ ارتباط نزدیک با 
کارمندان دارند. در غیر این صورت وضعیت مدیریت کس��ب و کارشان 
بس��یار دشوار خواهد شد. ش��ما به عنوان یک برند با وضعیت دورکاری 
کارمندان باید همیشه نسبت به ارائه بهترین آموزش ها به نیروی کارتان 
اق��دام نمایید. نتیجه این امر ارائه خدمات مناسب از سوی کارمندان به 

مشتریان هدف خواهد بود. 
تعامل با مخاطب هدف همیش��ه مهم ترین بخش 
برگ��زاری همایش ه��ای آنالی��ن است. بس��یاری از 
برنده��ا در این زمینه مهارت قاب��ل توجهی ندارند. 
همین نکته تفاوت می��ان برندهای بزرگ و کوچک 
را ایج��اد می کن��د. توصیه ما در ای��ن بخش تقلید 
از برنده��ای بزرگ برای بهب��ود وضعیت برند است 
بنابراین شما در عمل الگوهای بسیار مناسبی پیش 
روی کسب و کارتان دارید. این امر دامنه مسئولیت 
برند شما را به شدت افزایش می دهد. نکته مهم در 
ای��ن میان ایجاد تغییراتی در زمینه الگوی برندهای 
برتر است. اگر ش��ما طرح برنده��ای بزرگ را بدون 
هرگونه تغییری مورد توج��ه قرار دهید، نتیجه کار 
ع��دم واکنش مثبت مخاطب هدف به ش��ما خواهد 
بود. توصیه ما ایجاد ش��رایط مس��اعد ب��رای تعامل 
سازن��ده با مخاط��ب هدف براساس ایج��اد تحول و 

نوآوری در طرح های قدیمی است. 
7. همکاری با برندهای حرفه ای

وقت��ی ش��ما در ت��الش ب��رای بهب��ود کیفی��ت 
فعالیت تان در زمینه برگزاری همایش های حرفه ای 
هستید، باید نس��بت به همکاری با برندهای بزرگ 
و فع��ال نی��ز اقدام نمایی��د. این امر اهمیت بس��یار 
زیادی برای برندها دارد. ش��ما باید همیش��ه نسبت 
ب��ه انتخاب برنده��ای همکار مناسب توجه داش��ته 
باش��ید. این امر نتیجه نهایی رویداد ش��ما را بسیار 
بهتر خواهد کرد. امروزه بس��یاری از برندها در عمل 
توانایی تاثیرگذاری بر روی عملکرد همکاران شان را 
ندارند بنابراین در صورت مواجهه با عدم عالقه دیگر 
برندها نس��بت به همکاری با شما باید به فکر ایجاد 
تغییرات اساسی در زمینه فعالیت کس��ب و کارتان 
باش��ید. بس��یاری از برندها سال های متمادی بدون 
ایجاد تغییر در وضعیت کس��ب و کارشان به فعالیت 
ادامه داده اند. ش��اید این ام��ر در ابتدا بیانگر کارایی 
باالی اصول کس��ب و کار چنین برندهایی باشد، اما 
در حقیقت بیانگر فق��دان انگیزه برای تغییر الگوی 

فعالیت از سوی آنها خواهد بود. 
همک��اری با برنده��ای حرفه ای مزی��ت استفاده 
از تجرب��ه آنه��ا را دارد. بس��یاری از برندها در عمل 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ش��یوه 
مناس��ب را ندارند. اگر ش��ما توانایی جلب همکاری 
برندهای حرفه ای برای برگزاری همایش های آنالین را داش��ته باش��ید، 
فرآین��د همکاری ش��ما بدل به یک کالس درست و کامل خواهد ش��د. 
امروزه بس��یاری از برندها نسبت به همکاری با موسسه های بزرگ اقدام 
می کنند. این امر همیش��ه موجب افزایش سط��ح کیفی فعالیت برندها 

خواهد شد. 
8. ادامه رویداد برند

برخ��ی از برندها در ابتدا اقدام به اطالع رسانی درباره برگزاری رویداد 
در روزهای مختلف می کنند، با این حال پس از یک روز برگزاری رویداد 
به صورت آنالین دیگ��ر آن را ادامه نمی دهند. این امر ذهنیت مخاطب 
هدف را به ش��دت تحت تاثیر قرار می دهد. ش��ما باید همیشه نسبت به 
بهبود وضعیت برند اقدام نمایید. در غیر این صورت کس��ب و کارتان به 
طور مداوم با مش��کالت عمیق مواجه خواهد شد. عمل به تعهدات برند 
همیشه اهمیت دارد. برندهای ناکام در این مسیر اغلب مورد بی توجهی 

بلندمدت مشتریان قرار می گیرند. 
اگر رویداد ش��ما ماهیت آموزش محور دارد، باید نس��بت به برگزاری 
سطح پیش��رفته آن نیز اقدام کنید. بسیاری از کاربران حاضر در رویداد 
ش��ما عالقه مند به ادامه یادگیری پیرامون موضوع همایش خواهند بود 
بنابراین ش��ما باید از ای��ن فرصت به خوبی استف��اده نمایید. متاسفانه 
برخ��ی از برندها بدون توجه به انگی��زه و عالقه مخاطب هدف اقدام به 
صرف نظر از ادامه رون��د بازاریابی و برگزاری همایش می کنند. این امر 
توانایی آنها برای تاثیرگذاری بعدی بر روی مخاطب هدف را به ش��دت 

کاهش می دهد. 
امروزه برگزاری رویداد آنالین یکی از مش��کالت اساسی برای کس��ب 
و کارها محس��وب می ش��ود. نیاز به همکاری ب��ا برندهای مختلف برای 
برگ��زاری همایش ترکیبی فقط ی��ک بخش از ماجراست. بس��یاری از 
برنده��ا در عم��ل از همان تکنیک ه��ای بازاریابی و برگ��زاری همایش 
حض��وری استفاده می کنند. ب��دون تردید فض��ای همایش های آنالین 
تفاوت بسیار زیادی با نمونه های حضوری دارد. این امر نیاز به یادگیری 
و رعای��ت نکات ف��راوان از سوی برندها را پیش می کش��د. هدف ما در 
این مقال��ه بررسی مهم ترین اصول و ش��یوه های بازاریابی با استفاده از 

توصیه های حرفه ای کارآفرینان مختلف بود. 
northstarmeetingsgroup.com :منبع

تکنیکی نوین برای کاهش هزینه های برند

برگزاری رویدادهای ترکیبی در دوران کرونا
به قلم: لیزا راجا کارشناس کسب و کار
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: نخستین جشنواره رسانه ای شهر 
ما با نگاه ویژه به مســئولیت اجتماعی مدیریت شهری در مقابله با 
ویروس کرونا، این مسئله را به عنوان یکی از موضوعات ویژه جشنواره 
مورد توجه قرار داده اســت. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم 
: با شــیوع ویروس کرونا از اســفندماه گذشــته تا امروز در کشور، 
سیستم بهداشــت و درمان و مراکز درمانی کشور بیش از همیشه 
مورد توجه رســانه ها قرار گرفت اما اغراق نیســت اگر بگوییم پس 
از بخش ســامت، بیشترین درگیری با دردسرهای این ویروس در 
مدیریت شــهری اتفاق می افتد. شــهرداری ها به دلیل درگیری با 
موضوعاتی مانند مدیریت پسماند، دفن اموات، بازار روزها، میادین 
میوه و تره بار، کشــتارگاه ها، ناوگان حمل و نقل عمومی، مدیریت 
اماکن عمومی مانند ورزشــگاه ها و … در طول ۶ ماه سخت مبارزه 
با کرونا همواره در خط مقدم بوده اند. از طرفی مدیریت شــهری به 

استناد بندهای ۱۵ و ۱۹ از ماده ۵۵ “قانون شهرداری ها” در خصوص 
نقش شهرداری ها هنگام شیوع امراض ُمسری موظف به ارائه برخی 
خدمات است. نخستین جشنواره رسانه ای شهر ما هم با توجه به این 
مسئولیت مهم اجتماعی مدیریت شهری، یکی از سه موضوع ویژه 

جشنواره را به این مسئله اختصاص داده است. عاقه مندان در حوزه 
تولیدات متن محور مانند خبر، گزارش، یادداشــت و… و همچنین 
تولیدات تصویری مانند عکس، گزارش تصویری، پوستر، داده نما و … 
و همچنین تولیدات دیداری شنیداری از قبیل مستند و فیلم کوتاه، 
موشــن گرافی و … می توانند آثار خود را در این زمینه به دبیرخانه 
نخســتین جشنواره رسانه ای شهر ما ارسال نمایند. وضعیت شهر و 
عملکرد و اقدامات مدیریت شهری در بحران کرونا ویروس و ایده های 
رسانه ای در مهار و پیشگیری از شیوع کرونا از موضوعات این بخش 
است. جایزه ویژه هیات داوران نخستین جشنواره رسانه ای شهر ما 
در موضوعات ویژه ۳۰ میلیون ریال تعیین شده است. اصحاب رسانه 
و خبرنگاران رسانه های برخط و مکتوب می توانند آثار خود را تا ۳۱ 
شهریورماه از طریق درگاه اینترنتی جشنواره ای رسانه ای شهر ما به 

نشانی www.Qom.ir/mfs ارسال نمایند. 

اهواز- شبنم قجاوند: رئیس فوریت های پزشکی شرکت ملی 
حفاری ایران با اشاره به  کنترل نسبی شیوع ویروس پر خطر کرونا 
در اســتان خوزستان گفت: پایداری و تثبیت این وضعیت منوط به 
رعایت جدی پروتکل های بهداشتی و ایمنی فردی و عمومی است. 
پریسا قاسمی افزود: با توجه به فرهنگ سازی و آگاهی بخشی وسیع 
از سوی دستگاه ها و متولیان بهداشت و درمان، تاش مستمر رسانه 
های جمعی و همکاری شهروندان،  استان خوزستان از وضعیت قرمز 
خارج شده است اما این به معنای برطرف شدن خطر بیماری کووید 
۱۹ نیست و بی توجهی به مسائل بهداشتی می تواند منجر به تشدید 
شیوع بیماری گردد. وی با بیان اینکه مجموعه کارکنان این شرکت 
که بالغ بر ۱۵ هزار نفر می شوند در بخش های عملیاتی، پشتیبانی 
و ستادی در یک تشریک مساعی جمعی، رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی را در ســرلوحه کار و زندگی خود قرار دادند، اظهار کرد: 
همکاران در این اداره و مدیریت های منابع انسانی، ایمنی ، بهداشت 
و محیط زیست و سایر بخش های شرکت  در شش ماه گذشته در 

تاشی مستمر و موثر  ضمن فرهنگ سازی و اجرایی کردن اباغیه 
های ســتاد ملی و اســتانی مقابله با کرونا و کاربست پروتکل های 
بهداشــتی  نهایت هّمت خود را بکار گرفتند که سامت کارکنان و 
به تبع آن خانواده های آنان حفظ و با اقدامات پیشــگیرانه و مقابله 
ای تبعات شــیوع  ویروس به حداقل ممکن برسد و از کنترل خارج  
نشود. رئیس فوریت های پزشکی شرکت ملی حفاری ایران با اشاره 

به اینکه تاکنون داروی قطعی برای پیشــگیری و درمان کووید ۱۹ 
رونمایی نشده اســت، افزود: در همین حال مطالعات و بررسی ها 
در جهان نشــان داده که رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از 
ماسک و شستن مرتب دست ها در مهار شیوع این بیماری و کنترل 
آن بســیار اثر بخش بوده اســت. وی اظهار کرد: جا دارد کارکنان 
شرکت همچنان نکات بهداشتی خاّصه ســه اصل که به آن اشاره 
شــد را با دقت و وسواس مدنظر قرار دهند تا سامت خود، خانواده 
و جامعه را حفظ  و شاهد کاهش استرس و نگرانی از گرفتار شدن 
به این ویروس باشــیم. قاسمی گفت: این موضوع به ویژه در بخش 
های عملیاتی و پشتیبانی از جمله دستگاه ها و اردوگاه های حفاری، 
سالن های غذا خوری و سرویس های ایاب و ذهاب در موقعیت ها و 
مناطق عملیاتی و کارگاه های فنی بسیار مورد تاکید است و ضرورت 
دارد شیوع این ویروس  خطرناک به واقع جدی گرفته شود و واقف 
باشیم که با رعایت و بکارگیری نکات بهداشتی می توانیم به سامت 

از شرایط سخت کرونایی عبور کنیم.

آذربایجان شرقی - فالح: سرپرســت اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: ماک عمل و مبنای ارزیابی 
خدمات اداری شاخص های اباغی ۱۷ گانه در حوزه سامت اداری 
اســت. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، دکتر حسین 
فتحی در اولین جلسه ســتاد امر معروف و نهی از منکر اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان با تشــریح دستورالعمل ستاد 
احیای امر به معروف و نهی از منکر افزود: این موضوع علیرغم تاکید 
و دستورات دینی و اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده در امور اداری 
و جامعه همواره از موضوعات بسیار مهم می باشد. وی ادامه داد: به 
لحاظ عادات غلط قبح برخی از امور از بین رفته و منکر محســوب 
نمی شود. فتحی یکی از این منکرات را غیبت عنوان کرد و افزود: 
غیبت از منکراتی است که در آیات و روایات بر آثار منفی دنیوی و 
اخروی آن تاکید زیادی شده در حالی که این رفتار و عادت ناپسند 
از ذهن ها رفته و در جامعه و سازمانها به یک امر عادی تبدیل شده 
اســت. سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان 
شرقی با تاکید بر اجرای دستورالعمل های اداری، فعالیت مستمر 
کمیته های امر به معروف و اقامه نماز در قالب کمیته سامت اداری 
را خواســتار شد و بر اجرای شــاخص های ۱۷ گانه حوزه سامت 
اداری در قالب حقوق شهروندی تاکید کرد. حسین فتحی، تعیین 

راهبــردی های الزم در حوزه اقامه نماز را الزم و ضروری دانســت 
و افزود: برنامه های قابل اجرا در حوزه اقامه نماز باید متناســب با 
ظرفیت اداری و فردی اجرا شــود. وی به اباغیه ها و دستورالعمل 
های صادره در حوزه سامت اداری و حقوق شهروندی اشاره نمود و 
خاطرنشان کرد: برنامه ها در ۳ حوزه پیشگیری، مقابله و نظارت بر 

اساس دستورالعمل های یاد شده اجرا خواهد شد.  
ضرورت ارتقاء سهم بخش تعاون به ۲5 درصد در اقتصاد کشور  
گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی حاکی است؛ با حضور 
سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی 
و معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان منطقه آزاد تجاری ارس 

راهکارهای ارتقاء ســطح برنامه ریزی و مدیریت تعاونی ها و ارتقاء 
ســهم بخش تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد کشــور بررســی شد. 
دکتر حسین فتحی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی در حاشیه این نشست که با حضور معاونین اداره 
کل و مدیر کار و اشــتغال منطقه آزاد ارس برگزار شــد با اشاره به 
تفاهم نامه مشــترک فیمابین وزارت متبوع و شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری ویژه اقتصادی ارس گفت: در راســتای اجرای سیاست 
های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی و سیاســت های توسعه بخش 
تعاون مبنی بر افزایش ســهم بخش تعاون در اقتصاد کشور ضمن 
ارائه راهکارها، اهداف و وظایــف مربوطه، نحوه اجرای تفاهم نامه 
براســاس سیاســت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهره 
مندی از ظرفیت های ویژه منطقه آزاد تجاری ارس بررســی شد. 
در این نشست معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد تجاری 
ارس نیز با اشــاره به ظرفیت های باالی این منطقه بر هم افزایی 
بیشتر و ایفای بیشــتر و بهتر مرکز خدمات اشتغال منطقه تاکید 
کرد. همچنین در این نشست، سرپرست کار و اشتغال منطقه آزاد 
ارس خواستار اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی به منظور تفویض 
کلیه وظایف و اختیارات ناشی از مسئولیت های وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی مستقر در منطقه آزاد تجاری ارس شد. 

اندیشه - غالمرضا جباری: مدیر اداره برق شهر اندیشه در سخنانی اظهار 
داشت:برق مایه زندگی است و در زندگی های امروزی ، بدون برق با مشکات 

زیادی روبرو می شویم .
مهندس فرشاد زارعی افزود:نیروهای عملیاتی اداره برق در طول زمستان 
وتابستان با تاشهای بی وقفه خود درصدد تامین برق موردنیاز خانواده ها و 
دیگر فعاالن شهروشهرستان می باشند که درطول کاربا مشکات متعددی 
روبرو هســتند . وی خاطرنشــان کرد؛ در تابســتان به خاطر فشار باال در 
سیستم ها و مصارف زیادآن  و در زمستان به خاطر شرایط جوی و موقعیت 
های سخت که بر نیروهای عملیاتی به وجود می آید ، تنش های زیادی در 

طول کار داریم.

 وی افزود: امیدوارم که زحمات نیروهای اداره برق به خوبی دیده شــودوبه 
روشــهای مختلف از تاشــهای این عزیزان قدردانی شود. ایشان همچنین 
دربخش دیگری از صحبت های خود اظهارکرد: ۸۰۰ میلیون تومان درسال۹۸ 
برای تامین روشــنایی معابرهزینه کرده ایم. مهندس زا عی افزود؛ روزانه دو 

اکیپ فعال برای تعمیرات ونگهداری روشنایی معابر ، ارائه خدمت میکنند.
وی تصریــح کرد؛ یکی از بزرگترین معضات فعلی ما در شــرکت، هزینه 
هایی است که در پی سرقت تجهیزات و تاسیسات به ما وارد می شود. از دیگر 
موارد میتوان به دستکاری کنتورها توسط برخی متخلفین اشاره کرد. زارعی 
درپایان گفت؛ تعامل دو سویه ،خبرنگاران با اداره برق میتواند در بسیاری موارد 

اثرگذارباشد و شرایط کاری و زیستی بهتری فراهم آورد.

مدیر عامل شــرکت گاز استان  کرمانشاه- منیر دشتی: 
کرمانشــاه از افتتاح ۱۷۶ پروژه گاز رســانی به روستا ها و واحد 
هــای صنعتی با اعتباری بالغ بــر ۱۱۰ میلیارد تومان در هفته 
دولت خبر داد.  سیروس شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان 
کرمانشاه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ، به وضعیت 
پوشش شــبکه گاز استان اشاره کرد و بیان داشت : شرکت گاز 
استان کرمانشاه در ســال ۷۲ تشکیل شد که هدف از تشکیل 
آن توزیع گاز و خدمات به مشــترکین و متقاضیان اســت. وی 
افزود: با توجه به اینکــه ۷۵ درصد انرژی مصرفی خانوارها گاز 
اســت سیستم مدیریتی شرکت گاز نیز بر اساس استانداردهای 
بین المللی تشکیل شده و مدیریت انرژی را در شرکت گاز تعریف 
کردیم. شهبازی  شرکت گاز اســتان کرمانشاه سازمان پویایی 
اســت دانست و افزود :  همه در تاش هستیم که برای اهداف و 
برنامه ها و چشم اندازی که تعیین کردیم از این ظرفیت استفاده 
کنیم و به آنچه که می خواهیم برســیم. مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان کرمانشاه گفت : شبکه گازرسانی که با اجرای استاندارد 

و مطمئن  در دل شهر و استان کار شده دارای ضریب اطمینان 
باالیی اســت و نمونه این استاندارد و اطمینان را در زلزله سال 
۹۶ شاهد بودیم که هیچ گونه آسیبی به تجهیزات گاز وارد نشد. 
شــهبازی بیان داشت: شرکت گاز اســتان کرمانشاه در زمینه 
کاهــش آلودگی، توانمندی و ایجاد اشــتغال، هفت هزار نفر به 
صورت مستقیم نقش بسزایی داشته است و شرکت ملی گاز نیز 

پرچمدار کار و سرمایه انسانی است. این مقام مسئول افزود : در 
بخش اجرایی از سال ۷۲ تا کنون ۹۹ درصد خانوارهای شهری 
در غالب ۲۸ شــهر و ۷۵ درصد خانوارهای روســتایی در غالب 
۱۴۷۵ روســتا در استان از نعمت گاز برخوردار شده اند.  وی در 
ادامه تصریح کرد: روزانه ۱۳ میلیون متر مکعب گاز در اســتان 
کرمانشاه مصرف می شود ودر سال گذشته نیز ۴ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون مترمکعب گاز در استان مصرف شده است. وی با اشاره 
به گاز رسانی در روستاها بیان داشت: در حال حاضر شهر نودشه 
به شبکه گازرسانی وصل شده و گاز رسانی به شهر نوسود نیز با 
۹۵ درصد پیشــرفت فیزیکی در حال اتمام است و در شهرهای 
ریجاب و ازگله نیز شــبکه داخلی کار شــده و در مسیر شبکه 
عملیات در حال انجام اســت. شهبازی گفت : استان کرمانشاه 
دارای ۲۵۴۰  روستا است که از این تعداد ۱۴۷۰ روستا از نعمت 
گاز برخوردار اســت و ۵۲۰ روستا نیز با پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا 
۹۵ درصد در حال اجرا هستند که با اتمام این پروژه ها ضریب 

نفوذ ما در بحث شهری و روستایی به ۹۵ درصد خواهد رسید.

دعوت از رسانه ها برای تولید آثار با موضوع »کرونا در شهر«

رئیس فوریت های پزشکی شرکت ملی حفاری ایران:

پایداری وضعیت مطلوب منوط به رعایت جدی پروتکل های بهداشتی و ایمنی است

 سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

شاخص های 1۷ گانه در حوزه سالمت اداری مالک عمل و مبنای ارزیابی است

مدیر اداره برق شهر اندیشه :

نیروهای اداره برق، جهادگرانی هستند که دیده نمی شوند 

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمانشاه خبر داد:

بهره برداری از 1۷۶ پروژه روستایی و صنعتی در هفته دولت

رشد ۲1 درصدی فروش گاز در استان بوشهر
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز : مدیرعامل شرکت گاز استان 
بوشــهرگفت: میزان فروش گاز به صنایع در سه ماهه اول سال ۹۹ رشد 
۲۱ درصدی داشــته است . به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
بوشهر مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت :استان بوشهر در سال 
گذشــته، ۸/۱۴میلیارد  مترمکعب گاز به مشــترکین خود تحویل داد 
که این رقم، رشــد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۷ را نشان می دهد؛ از 
این میزان، ۹۹ درصد به مصرف صنایع رســید که در میان صنایع نیز، 
بیشترین سهم گاز مصرفی، متعلق به پتروشیمی هاست. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان بوشهر مهندس رحمانی مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: میزان فروش گاز در سه ماهه اول 
سال ۱۳۹۹ قریب به ۵/۴ میلیارد متر مکعب بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۱ درصدی داشته است. 
رحمانی افزود: تا کنون به ۱۷۸ واحد صنعتی با مصرف ۵/۱۲ میلیون لیتر ســوخت در سال که معادل بیش از ۹۰ درصد تعهد 
این شرکت است گازرسانی شده است.  رحمانی گفت: با توجه به نامگذاری سال ۹۹ با عنوان سال جهش تولید، امسال نیز یکی 
از مهمترین اهداف این شرکت گازرسانی به صنایع کوچک و بزرگ استان خواهد بود تا ان شاءهلل بتوانیم در این راستا و در جهت 
اجرای سیاست حمایت از تولید ملی گام برداریم. وی افزود:  با توجه به تأکید مقام معظم رهبری برای »جهش تولید« در سال ۹۹ 
و در راستای نیاز صنایع ، برنامه  ریزی های الزم را برای گاز رسانی به صنایع استان بوشهر انجام داده ایم تا بتوانیم در جهش تولید 
صنایع موثروبه  صنعتگران و تولیدگران کمک کرده و همچنین، به منظور فروش گاز به صنایع با هدف جایگزینی گاز با سوخت 

مایع، کمک به اشتغال زایی، شکوفایی اقتصاد استان و کاهش آلودگی های زیست محیطی را شاهد باشیم .  

 توزیع 9500 حلقه الستیك بین مالکین ناوگان 
حمل و نقل جاده اي استان هرمزگان

بندرعبــاس - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان، مدیر کل راهداري 
و حمل ونقل جاده اي استان از توزیع بیش از ۹۵۰۰ حلقه الستیک در 
چهار ماهه نخست سال جاری میان رانندگان خودروهای سنگین برون 
شهري استان خبر داد و گفت: این تعداد الستیک با برنامه ریزی های 
صورت گرفته از طریق پایانه بار بندرعباس در ســایزهای مختلف بین 
رانندگان توزیع شده است. یوسف عابدینی ابراز داشت: به منظور رفع 
مشــکل رانندگان در تأمین اقام اساسی مورد نیاز، برنامه ریزی الزم 
برای توزیع الســتیک بین رانندگان ناوگان جاده ای صورت گرفته است . وی گفت: پس از  ثبت درخواست در سامانه و اخذ 
معرفی نامه از محل های اعام شده است و اختصاص سهمیه الستیک توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به هر استان با 
معرفی عامان فروش، رانندگان بر اساس ظرفیت و پیمایش ناوگان )میزان کارکرد( ، جهت دریافت حواله با برگ سبز ناوگان 
و کارت ملی مالک به این مراکر مراجعه و الستیک مورد نیاز خود را  دریافت کرده اند. عابدینی با اشاره به نحوه توزیع الستیک 
ناوگان سنگین حمل و نقل جاده اي استان افزود: توزیع حواله الستیک بصورت حضوری در پایانه بار بندرعباس صورت می 
گیرد و مالکان ناوگان حمل و نقل عمومي بار و مسافر جاده اي می توانند پس از ثبت درخواست با دریافت کد تاییدیه که به 

صورت پیامک اطاع رسانی می شود پس از طي مراحل مربوطه نسبت به دریافت حواله الستیک اقدام کنند.

 مشروح نشست مجازی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با رسانه ها

ســاری – دهقان : تاش ما بر این اســت که در حوزه سامت 
مدیریت را به ســمت سیســتم مدیریت فنی ببریم.  دکتر موسوی 
با اشــاره به شــهادت ۱۲ نفر از کادر بهداشت و درمان دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران  استان، گفت: پزشــکان، پرستاران و همه اعضای 
کادر درمان و بهداشــت سرمایه ملی هستند و باید با رعایت پروتکل 
های بهداشــتی از آن ها محافظت کنیم. وی با تاکید بر اینکه سبک 
زندگی را باید تغییر دهیم، افزود: برگزاری جشــن تولد، عروســی و 
مجلس ترحیم ســبب گسترش بیماری می شــود به طوری که در 
یک جشن تولد ۳۱ نفره ۲۶ نفر به ویروس مبتا شدند اگر یکسال جشن تولدی گرفته نشود چه اتفاقی می افتد؟ رئیس 
دانشــگاه علوم پزشکی مازندران بیان کرد: افراد باید به این مسئله توجه کنند که بخاطر سوگ یک نفر نباید به سوگ ده 
ها نفر بعد از مراســم بنشــینیم. دکتر موسوی با بیان اینکه تاش ما بر این است که در حوزه سامت مدیریت را به سمت 
سیستم مدیریت فنی ببریم، گفت: یکسری افراد حاشیه هایی ایجاد کردند که ما به این حاشیه ها ورود پیدا نکردیم زیرا به 
نفع سامت جامعه نمی بینیم. وی با بیان اینکه کارشناسان فنی میزان استفاده از دستگاه های بیمارستانی را بررسی می 
کنند، افزود: در بیمارستان های آمل ۷ دستگاه اکسیژن ساز برای ۴ بیمارستان وجود دارد که ۳ دستگاه در ماه های اخیر 
توسط دانشگاه علوم پزشکی خریداری و راه اندازی شده و اسناد آن نیز موجود است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با بیان اینکه همه تاشم این است که دانشگاه وارد مسائل حاشیه ای نشود و من تا روزی که بتوانم عزتمندانه مدیریت کنم 
در این پست هستم ، افزود: نمایندگان مجلس در این مدت همراهی خوبی داشته اند و راضی نمی شوند که امکانات یک 

شهرستان را بگیرند و آن شهرستان با مشکل مواجه شود و سامت کل جامعه به خطر بیفتد .

 بهره برداری از پروژه مناسب سازی و ایمن سازی 
تقاطع مطهری -سلیمانی

قزوین – خبرنگار فرصت امروز: ســعید جهانگیری، مدیرعامل 
ســازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: پروژه مناسب 
ســازی و ایمن سازی گذرعابرپیاده تقاطع بلوار شهید مطهری-شهید 
سلیمانی تکمیل شد و به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی 
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: پروژه 
های مناســب سازی و ایمن سازی گذرگاه های عابرپیاده معابر سطح 
شهر در راستای ایمن سازی تردد عابران پیاده از عرض معابر اجرا می 
شــود. وی عنوان کرد: براین اساس پروژه مناسب سازی و ایمن سازی 
گذرگاه عابرپیاده تقاطع بلوار شهید سلیمانی-شهید مطهری تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است. مدیرعامل سازمان 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری قزوین تصریح کرد: این پروژه که شامل عملیات عمرانی از قبیل خاکبرداری، جدولگذاری 
و آســفالت بود با هدف ایمن سازی عبور عابران پیاده، کاهش تصادفات بین خودرو و عابرپیاده و هدایت جریان ترافیک اجرا 
شده است. جهانگیری خاطرنشان کرد: همچنین به منظور افزایش ایمنی تردد عابران پیاده از عرض این تقاطع احداث جان 
پناه عابرپیاده نیز در این تقاطع نیز در دستورکار قرار دارد. وی یادآور شد: جان پناه عابرپیاده به صورت معمول در معابری که 
عرض زیادی دارند، ایجاد می شود تا عابران پیاده به ویژه معلوالن، جانبازان و سالمندان بتوانند راحت تر و ایمن تر از عرض 

معبر عبور کنند.

تقدیر از نیروهای فعال در بخش مقابله باکرونا در بندر بوشهر
بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: با حضور معــاون اموربندری و 
اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر ، نیروهای فعال در 
بخش مبارزه با کرونا در بندر بوشهر، تقدیر شدند. به گزارش روابط عمومی 
با حضور محمد شکیبی نسب معاون اموربندری و اقتصادی، عباسی رئیس 
امور بندری و علیپور رئیس اداره اچ اس ای، مدیریت بحران و پدافند غیر 
عامل اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر ، کارکنان و نیروهای 
شاغل در بخش مقابله با کرونا و اختصاصا نیروهای ضدعفونی و گندزدایی 
خودروهای ورودی به محوطه های عملیاتی بندر بوشــهر ،تقدیر شدند. 
شکیبی نسب  در اینباره گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و بمنظور رعایت پروتکل های  بهداشتی نسبت به تمامی ورودی ها 
به اداره کل  اعم از عابر پیاده و خودرو ،از روز اول حضور این ویروس تیم هایی در مبادی ورودی اداره کل نسبت به انجام مراحل 
ضد عفونی و گندزدایی مســتقر شدند . وی افزود :یکی از حساس ترین نقاط مقابله با این ویروس در بندر بوشهر مبادی ورودی  
خودروهای حمل بارمیباشد که این اداره کل باایجاد یک کانتر در ورودی محوطه عملیاتی و استقرار تیم  ضد عفونی و گندزدایی 

در این خصوص اقدام نموده است.
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برخ��ی از افراد افک��ار و رفتارهای سمی دارند که باعث می ش��ود در 
زندگی خود از ش��ادی واقعی محروم بمانند. رفتارهای سمی سبب عدم 
رضایت و خوش��حالی انسان ها از زندگی می شود و تأثیرات مخربی روی 
سالمت جس��م و روح آنها دارد. در ادامه با ما همراه باشید تا چند رفتار 

سمی را معرفی کنیم.
هر ف��ردی در زندگی خود به دنبال ش��ادی و رضایت است، وقتی از 
درون احساس خوشبختی و شادی نکنید، احتمال دارد به بیماری های 

جسمی و روحی مبتال شوید.
اگر رفتارهای سمی را بشناسید، خواهید توانست آنها را کنار بگذارید 
تا از تأثیرات مخرب آنها در امان باش��ید. در ادامه هشت رفتار سمی را 
لیس��ت کرده ایم، البته رفتارهای مخرب زیادی وجود دارد که به زندگی 
ما آسیب می رساند، اما در ادامه چند رفتار را به همراه راهکارهای مقابله 

با آنها ذکر می کنیم.
مدام در تالشید اطرافیان را از خود راضی نگه دارید

خیلی خوب است که به دنبال محبت و ش��ادی دیگران هستید، این 
مسئله نش��ان می دهد روابط اجتماعی متعادلی دارید و به مسائل مهم 
توج��ه می کنی��د، اما در این رفتار باید متعادل باش��ید، زی��را اگر دائماً 
بخواهی��د اطرافیان را از خود راضی نگه دارید، از خود غافل می ش��وید. 
ای��ن در حالی اس��ت که دیگ��ر راضی نگه داش��تن دیگ��ران برای تان 
دردسرس��از می ش��ود و از خودتان ناراضی خواهید بود. در این ش��رایط 
توجه��ی به نیازهای خود ندارید، اگر بیش ازحد برای رضایت آنها تالش 
کنید و از خودتان ناراضی باشید، به روح تان آسیب می رسانید. بیشتر به 
دنبال ش��اد کردن دیگران هستید و تمام تالش تان در این زمینه است، 

پس نمی دانید چه چیزی باعث خوشحالی خودتان می شود؟
نباید بگذارید برای راضی نگه  داش��تن دیگران و ترس از طرد ش��دن، 
مسیر زندگی تان تغییر کند زیرا با این کار تنها جسم و روح خود را آزار 
می دهی��د. این افراد معموالً است��رس باالیی دارند، خیلی سخت اعتماد 
می کنند، احساس بی لیاقتی و مفید نبودن دارند و در روابط اجتماعی و 

عاطفی مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.
توصیه می کنیم ش��ادی خود را ب��ه دیگران ارجحی��ت دهید، اینکه 
همیش��ه به فکر دیگران باش��ید، خوش��حال نخواهید بود. وقتی به این 

درک برسید به دنبال چیزهایی خواهید بود که واقعاً شادتان می کند.

خودتان را با کسانی که نمی شناسید مقایسه می کنید
انس��ان ها به طور ذات��ی به دنبال مقایس��ه کردن هس��تند، پس اگر 
خودتان را با کس��ی که می شناسید مقایسه کنید خیلی عجیب نیست، 
ام��ا ج��ای تعجب دارد خ��ود را در کنار افرادی قرار دهی��د که تاکنون 
آنه��ا را ندی��ده و هیچ ش��ناختی هم ندارید. منطقی است ما به کس��ی 
حس��ودی کنیم و خود را با او مورد مقایسه قرار دهیم که هیچ شناخت 

و برخوردی با او نداشته ایم؟
بیش��تر این مورد روی روابط موجود در فضای مجازی تأکید دارد. در 
ش��بکه های اجتماعی چون فیس بوک، اینس��تاگرام، تلگرام، اسنپ چت 
و سایت ه��ای اینترنتی از واقعیت درونی انس��ان ها دور هس��تیم و تنها 
نوش��ته هایی را می بینید که در جلوی چش��م تان قرار دارد و از حقیقت 
پشت آن بی اطالعید. پس خودتان را با کسانی که نمی شناسید مقایسه 
نکنی��د، زیرا این کار تنها احس��اس نارضایتی از زندگی را به ش��ما القا 

می کند.
ش��اید در فضای مجازی با تصاویری روبه رو شوید که کاماًل بی عیب و 
نقص هستند، اما گاهی حقیقت چیز دیگری است. هر فردی در زندگی 
خ��ود با فراز و نش��یب های زی��ادی همراه بوده و نباید با تماش��ای این 
تصاویر احس��اس یأس و ناامیدی داشته باشید، پس با مثبت اندیشی از 

زندگی خود لذت ببرید.
کارهای تان روی هم می ریزد و سرتان خیلی شلوغ است

بیش��تر مردم عادی تصور می کنند افراد پرمشغله موفق بوده و درآمد 
باالیی دارند، درحالی که این طرز تفکر کاماًل اشتباه است. وقتی همیشه 
سرتان ش��لوغ است ش��اید به این خاطر باشد که می خواهید خود را در 
نظر دیگران زرنگ و پر کار جلوه دهید تا کسی به شما تنبل و بی خیال 
نگوید، یا شاید هم نمی خواهید با حقیقت زندگی مواجه شوید. شاید در 
ابتدا احس��اس رضایت کنید، اما طی زمان این مشغولیت سبب می شود 
رضایت و خوشحالی زندگی تان را از دست بدهید و به فردی پراسترس 
و از نظر روحی و جس��می بیمار تبدیل ش��وید. توصی��ه می کنیم روی 
کارهای��ی تمرکز کنید ک��ه از انجام آنها لذت می بری��د و برای تان ثمر 
دارد. ب��رای کارهای تان برنامه ریزی کنی��د، از زمان خود استفاده بهینه 
ببرید و هر زمانی که نیاز است استراحت کنید و دست از مش��غله های 

روزمره بردارید.

وقتی نیاز است حرفی بزنید و نظرتان را بگویید، سکوت می کنید
یک��ی از رفتارهای سمی که به جس��م و روح ش��ما آسیب می رساند، 
سرکوب کردن احس��اسات و نظرات است. ابراز نکردن احساسات سبب 
می ش��ود شادی و رضایت از زندگی را از دست بدهیم و در روابط کاری 
و خانوادگ��ی خود به موفقیت نرسیم، حتی این خودخوری ممکن است 
سبب بیماری های جسمی و روحی نیز شود. البته این بدین معنا نیست 
که سریعاً در مقابل هر انتقاد و ناراحتی، عکس العمل سریع و تند نشان 
دهی��د، بلکه الزم است هر زمان که نیاز بود حرف بزنید و نظرتان را به 
گ��وش اطرافی��ان برسانید. پس وقتی از چیزی رضای��ت ندارید، ساکت 
نشینید و با خونسردی و آرامش از خود دفاع کنید. هر زمانی که کسی 
به ش��ما بی احترام��ی می کند، با اعتماد به نفس در مقابل او بایس��تید. 
باید یاد بگیرید در زندگی تان به دنبال ش��ادی، توجه، احس��اس امنیت 

و رضایت باشید.
تعریف درستی از عشق ندارید

خیل��ی از اف��راد تصور می کنند عش��ق پای��دار یعنی رن��ج، عذاب و 
دوری! ام��ا حقیقت این است که عش��ق به معنای تحمل درد نیس��ت 
و نبای��د روی سختی و هجران پایه گذاری ش��ود. اگر ای��ن طرز فکر را 
داش��ته باش��یم و عش��ق و رنج را یک��ی بدانیم، هر سخت��ی و دردی را 
وارد زندگی م��ان می کنیم تا عش��ق واقعی را زیر آن پنه��ان کنیم. در 
بیش��تر مواقع احس��اسات بی ارزش��ی را تحت عنوان عشق وارد زندگی 
می کنیم، درحالی که عش��ق وقتی بروز می کند که در کنار هم باش��ید، 
از هم حمایت کنی��د و از تمام سختی های زندگی بگذرید. پس تعریف 
غلط از عش��ق یکی از رفتارهای سمی است که بیشتر افراد به آن دچار 
هستند. از این پس عشق را معادل تحمل رنج و صبوری کردن ندانید و 
هیچ وقت ضعف و سختی را با عشق اشتباه نگیرید. در این صورت است 

که مطمئن می شوید با خودتان و عشق تان صادق هستید.
توجهی به ندای درونی تان ندارید

ه��ر فردی باید به ندای درونی خود گ��وش دهد، زیرا گوش دادن به 
حس درونی سبب می ش��ود تا از صداهای آزاردهنده و بی فایده بیرونی 
دور باشیم و تمام چیزهایی که مانع خوشحالی مان هستند را بشناسیم 
و با آنها مقابله کنیم. روبه رو ش��دن با ندای درونی که اغلب می خواهیم 
آن را نادیده بگیریم، کار آسانی نیس��ت، اما فواید خوبی برای تان دارد. 

اوالً تمام حرف هایی که با خودتان می زنید محرمانه است و نگران فاش 
ش��دن آن نخواهید ب��ود. دوم اینکه با ترس های درون��ی خود دست و 
پنجه نرم می کنید و سوم اینکه مجبور می ش��وید در مس��یر موفقیت و 
خوشبختی گام بردارید و از تالش های بی ثمر دست بکشید. پس توصیه 
می کنی��م ندای درونی یا همان حس شش��م خود را جدی بگیرید، زیرا 

می تواند شما را به سعادت و شادی برساند.
دقیقا نمی دانید در زندگی به دنبال چه چیزی هستید

باید در زندگی بدانید دقیقا به دنبال چه چیزی هس��تید و از زندگی 
چه می خواهید. وقتی با خودتان صادق باش��ید و به خود فرصت دهید، 
حتماً در مسیر درستی قرار می گیرید و از گم شدن در راه های نادرست 
نجات می یابید. باید خود راه تان را پیدا کنید و هیچ وقت فکر نکنید اگر 
در مسیری که فرد دیگری در پیش گرفته قرار گیرید، شما هم به همان 
مرتبه می رسید. با قرار گرفتن در مسیر خودتان به خواسته ها و رویاهای 

خود اهمیت داده و در زندگی خود واقعی تان خواهید بود.
برای این منظور توصیه می کنیم کاغذی برداشته و نام خود را با خط 
درش��ت باالی آن بنویسید و دورش را خط بکشید تا خوب جلوه کنید، 
در زیر آن نیز تمام چیزهایی که از زندگی می خواهید را بنویس��ید. باید 
دقیقا آرزوها و خواسته های خود را بنویس��ید ن��ه چیزی که دیگران از 
ش��ما انتظار دارند، در غیر این صورت اهداف تان را در کنار خواسته های 
دیگران قرار می دهید. یادداش��ت خواسته ه��ای خود را هر جایی همراه 
داش��ته باش��ید و همواره به آن نگاه کنید، اهداف تان را مدنظر داش��ته 

باشید و اطمینان حاصل کنید که در مسیر درست قرار دارید.
در مقابل ترس سر خم می کنید

ترس های درونی سبب می ش��ود از زندگی تان هیچ لذتی نبرید، وقتی 
اجازه می دهید ترس از موفقیت، ترس از ش��اد بودن، ترش از شکس��ت 
و ... بر زندگی ش��ما سای��ه بیندازد در زندانی محبوس ش��ده و زندگی 
بدون ش��ور و لذتی خواهید داش��ت. از همین ح��اال از این رفتار سمی 
دوری کنید و تصمیم بگیرید جلوی ترس بایس��تید و نگذارید زندگی را 
برای ت��ان زهر کند. وقتی بتوانید ترس های درونی خود را کنترل کنید، 
ای��ن موهبت الهی راهنمایی برای دستیابی به آرزوهای دست نیافتنی و 

ناشناخته خواهد بود.
Lifehack/ucan : منبع 

رفتارهای سمی که زندگی را برای مان سخت و غیرقابل تحمل می کند
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پیدا کردن اینفلوئنسر مناسب با 9 ابزار کاربردی

یکی از اقداماتی که باعث خواهد شد تا در اینستاگرام شانس موفقیت باالیی را داشته باشید، همکاری با 
اینفلوئنسرها است. درواقع آنها در صدر توجهات قرار داشته و حضور آنها، فرصتی ایده آل را برای برندهای 
تجاری به وجود آورده است. با این حال توجه داشته باشید که شما باید یک اینفلوئنسر را در نحوه تبلیغ 
کامال آزاد بگذارید. این امر باعث خواهد ش��د تا آنها بدون تغییر در روش خود، به بهترین ش��کل اقدام به 
تبلیغ شما نمایند. در این راستا دو روش کلی وجود دارد که شامل تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم است. به 
صورت کلی بهتر است که از هر دو روش استفاده نمایید، با این حال سوال اصلی در این زمینه این است 
که چگونه می توان بهترین اینفلوئنس��رها را پیدا کرد. در این راستا به بررسی ۹ ابزاری خواهیم پرداخت 

که این نیاز را برای شما به بهترین شکل برطرف خواهد کرد. 
Awario-1: در این برنامه تنها کافی است تا ش��بکه اجتماعی و کش��ور خود را مشخص نمایید تا در 
مدت زمانی کوتاه، لیس��ت انواع اینفلوئنس��رها به نمایش درآید. در کنار این موضوع دسته بندی این افراد 
براساس معیارهای مختلف، از دیگر مزیت ها محس��وب می شود. در نهایت شما می توانید براساس کلمات 
کلیدی نیز اینفلوئنسر مدنظر خود را پیدا کنید. برای مثال اگر صاحب رستوران هستید، تنها کافی است 
ت��ا کلماتی نظیر رستوران، غذا و یا هر چیز مرتب��ط دیگری را وارد نماید. هوش مصنوعی به کار رفته در 
این ابزار، بهترین موارد را به نمایش درمی آورد، با این حال نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که امکان استفاده رایگان از آن تنها برای هفت روز فعال بوده و پس از آن باید حق اشتراک ساالنه 

۲۴ دالری آن را خریداری نمایید که هزینه ای بسیار کم و مقرون به صرفه محسوب می شود. 
Buzzsumo-۲: مزیت این ابزار در مقایس��ه با مورد نخس��ت، ارائه اطالعات کاملی از اینفلوئنسر است. 
ب��رای مثال ممکن است رده سنی برای ش��ما مهم باش��د، این ابزار قادر است تا س��ن دقیق آنها را اعالم 
کن��د. در کنار ای��ن موضوع محل سکونت، بررسی آخرین اقدامات تبلیغاتی و نرخ تعامل، از دیگر امکانات 
محس��وب می ش��ود. در رابطه با نرخ تعامل، توجه به این نکته ضروری است که بس��یاری از اینفلوئنسرها 
برای بزرگ جلوه کردن، اقدام به خرید دنبال کنندگان تقلبی می کنند. به همین خاطر بس��یار مهم است 
که میزان تعامل آنها در وضعیت خوبی قرار داش��ته باش��د. همچنین می توانید نسبت به این موضوع آگاه 
ش��وید که یک کلمه کلیدی در کدام یک از ش��بکه ها، محبوب تر است. این امر باعث خواهد شد تا شبکه 
اجتماعی خود را نیز هوش��مندانه تر انتخاب کنید. هزینه این ابزار پس از پایان مهلت رایگان آن که برای 

یک هفته است، 7۹ دالر به ازای هر سال است. 
Crowdfire-3: این برنامه قادر است تا به صورت همزمان چند ش��بکه اجتماعی را پوش��ش دهد. در 
ابتدا نیز یکس��ری اطالعات کلی در اختیار ش��ما قرار خواهد گرفت تا بتوانید وضعیت کلی یک ش��بکه را 
ارزیابی کنید. پس از آن با واردکردن کلمات کلیدی خود، بهترین اینفلوئنس��رهای مرتبط با نیاز ش��ما، 
معرف��ی خواهد ش��د. از این بازار برای تحلیل وضعیت صفحه خودتان نیز می ت��وان استفاده کرد. این امر 
باعث خواهد ش��د تا تاثیر همکاری با هر یک از اینفلوئنس��رها را بهتر مش��اهده نمایید. در رابطه با هزینه 
ای��ن برنام��ه نیز نکته جالب این است که امکان استفاده رایگان از آن برای مدت نامحدودی وجود دارد. با 
این حال امکانات آن به چند بخش خالصه می ش��ود. در این رابطه برای نس��خه کامل آن باید مبلغی در 

حدود هشت دالر را پرداخت نمایید.
Socialbakers-۴: این ابزار به صورت مس��تقیم اقدام به معرفی اینفلوئنسرها نمی کند، با این حال در 
صورت وارد کردن ایدی صفحه اینفلوئنسر مدنظر خود، اطالعات کاملی را نسبت به آن پیدا خواهید کرد. 
نکته جالب این است که این برنامه، توانایی ش��ناسایی دنبال کنندگان تقلبی را نیز داش��ته و به هر یک از 
بخش ها نیز یک امتیاز را می دهد. در کنار این موضوع، امکان مقایس��ه چند اینفلوئنس��ر با هم نیز وجود 
دارد. همه این موارد کمک خواهد کرد تا در آخر بهترین گزینه را انتخاب نمایید. رایگان بودن این برنامه، 

مزیت اصلی آن محسوب می شود. 
Scrunch-5: ای��ن برنام��ه اینفلوئنس��رها را در حوزه های مختلف براساس ی��ک رده بندی، به نمایش 
درمی آورد. نکته جالب این است که شما می توانید مستقیما به اطالعات تماس افراد دسترسی پیدا کرده 
و اقدامات الزم برای قرارداد را انجام دهید، با این حال هیچ گونه فرصت رایگانی برای آن وجود نداشته و 

شما باید حق اشتراک ساالنه ۹۹ دالری را پرداخت نمایید. 
Influence & Co-6: روش ک��ار این ابزار با تمامی برنامه های قبلی، متفاوت است. درواقع روش پیدا 
کردن اینفلوئنسر براساس حجم فعالیت آنها در زمینه موردنظر شما است. توجه به این نکته ضروری است 
که برخی از میکرو اینفلوئنس��رها به صورت کامال تخصص��ی اقدام به تولید محتوا می کنند و نباید از آنها 
غافل ش��د. این امر کمک می کند که ش��ما براساس کیفیت کار افراد، اقدام به انتخاب نمایید. برای مثال 
ممکن است در زمینه موردنظر ش��ما، 10 نفر جدیدترین محتواها را تولید کرده باشند. تحت این شرایط 

شما می توانید با مشاهده مطالب، بهترین فرد را برای همکاری انتخاب نمایید. 
Post For Rent-7: این بازار به ش��ما کمک خواهد کرد تا اینفلوئنس��رها را براساس موقعیت مکانی، 
سن، جنس��یت، ش��بکه و تعداد دنبال کننده پیدا نمایید. همچنین می توانید آمار ساالنه، ماهانه و هفتگی 
هر یک از آنها را مورد بررسی قرار دهید تا نسبت به موفقیت آنها اطمینان داشته باشید. با این حال این 

ابزار ابدا ارزان قیمت نبوده و ساده ترین حق اشتراک آن ۹۹ دالر است. 
Dovetale-۸: این ابزار به شما کمک خواهد کرد تا محبوبیت هر یک از اینفلوئنسرها را در کشورهای 
مختل��ف، مورد بررسی قرار دهید. همچنی��ن محبوب ترین مطالب نیز مورد بررس��ی قرار می گیرد. برای 
مثال ممکن است کلیدواژه های مرتبط با حوزه کاری ش��ما، در یک منطقه به مراتب محبوب تر باشد. این 
اطالع��ات خصوصا برای برندهای جهانی، اهمیت باالیی خواهد داش��ت. در نهایت ش��ما می توانید با وارد 
کردن آیدی اینفلوئنسر موردنظر خود، از جدیدترین تغییرات صفحه او آگاه شوید. امکان استفاده رایگان 

از این برنامه تنها 1۴ روز بوده و پس از آن باید مبلغ ۹۹ دالری را پرداخت نمایید. 
inBeat-۹:  در این صفحه انواع کلیدواژه ها در زمینه هایی که اینفلوئنسرها فعالیت دارند، وجود داشته 
و این امر باعث خواهد ش��د تا پیدا کردن موارد، کامال ساده باش��د. پس از انتخاب حوزه موردنظر، تمامی 
اف��راد فعال براس��اس رده بندی خود برنامه که معیارهای مختلفی دارد، در معرض دید ش��ما قرار خواهد 
گرفت. قرار داشتن افراد در کنار هم باعث می شود تا امکان مقایسه، به مراتب ساده تر باشد. مهلت رایگان 

این برنامه یک هفته ای بوده و پس از آن باید حق اشتراک ساالنه 5۴ دالری را خریداری نمایید.
در نهایت توصیه می ش��ود که چند روز فعالیت یک صفحه را م��ورد ارزیابی قرار داده و با برندهایی که 
سابقه همکاری داش��ته اند، مش��ورت بگیرید. این امر باعث خواهد ش��د تا انتخاب شما با ریسک کمتری 

همراه باشد. 
business2community.com :منبع

تبلیغـاتخالق

موفقیت در رسیدن به هدف پایان کار نیس��ت، بلکه آغاز 
ماجرا برای به دست آوردن موفقیت های دیگر است. شصت 
و چهار س��ال پیش، ادموند هی��الری و تنزینگ نورگی به 
معنای واقعی کلمه به جایی رسیدند که هیچ انسان دیگری 
پای نگذاشته بود و تبدیل ش��دند به اولین انسان هایی که 
موفق به فتح قله اورست ش��دند. آیا می توانید تصور کنید 
چه احساسی داشتند؟ غرور، موفقیت، تحقق شدید، اما این 
احس��اس کوتاه بود. آنها فقط قادر بودند هوا آن ارتفاع را تا 

15 دقیقه قبل از پایین آمدن تحمل کنند.
به بزرگ ترین دستاورد خود در زندگی فکر کنید. آیا آن 
حس زمانی که توانس��تید به قله کوه سخت خود برسید را 
به خاطر دارید؟ حس��ی که انگار می توانید هر چیزی را به 
دس��ت آورید، اما نمی توانید تم��ام سختی هایی را که برای 
باالرفتن متحمل ش��دید را فراموش کنید، آن روزهایی که 
می خواستید تس��لیم شوید و به سراغ کاری آسان تر بروید. 
مطمئن هس��تم هیالری و نورگی نی��ز همچنین روزهایی 

داشتند.
همان ط��ور که ضرب المثل مع��روف می گوید: »موفقیت 
هرگز پایان نیس��ت. شکس��ت هرگز کش��نده نیس��ت. در 
پایان ش��هامت به ادامه دادن است که به حس��اب می   آید.« 

داشتن ش��هامت برای ادامه بعد از یک شکست مهم است 
اما مهم تر از آن ادامه بعد از یک موفقیت است. بعد از یک 
موفقیت است که نشس��تن و نگاه کردن به تمام موفقیت ها 
و دستاوردها و فراموش کردن همه کارهایی که برای انجام 
باقی مانده است آسان می شود. موفقیت یک مقصد نیست، 
بلکه یک سفر است. »موفقیت هرگز پایان نیست. شکست 
هرگز کش��نده نیست. در پایان شهامت به ادامه دادن است 

که به حساب می   آید.«
شما تا زمانی که زندگی بر وفق مراد است، به اندازه ای که 
فکر می کنید خوب و عالی نیس��تید. برعکس این قضیه نیز 
صحت دارد. موفقیت به یک تیم نیاز دارد. شما هرگز بدون 
کمک افرادی که در راه به شما کمک کردند، نمی توانستید 
ب��ه باالی کوه صعود کنید؛ بنابراین بعد از موفقیت نگذارید 
غرور بر شما چیره شود. از تیم خود به خاطر تمام کارهایی 
که می کنند قدردانی و تش��کر کنی��د. موفقیت تان را جمعا 
جشن بگیرید و سپس سر خود را پایین انداخته و شروع به 

کار به سمت هدف بعدی کنید.
هیالری و نورگی به زندگی ماجراجویانه، پیمایش کو ه ها 
و رهبر تیم های اعزامی ادامه دادند و هرگز سرعت ش��ان در 
این راه کم نش��د. کسانی که من واقعا تحسین شان می کنم 

)آنهایی که به نظر من به درستی موفق هس��تند( کس��انی 
هس��تند که ش��اد، پر از جنب و جوش زندگی و امیدوار به 
آینده هس��تند. آنها روابطی سالم دارند، برای تعادل انگیزه 

در تالشند و فروتنانه رفتار می کنند و شجاع هستند.
دقیقا همانند خیل��ی چیزهای دیگر در زندگی، این یک 
تناق��ض است. با سری باال گرفته و قلبی فروتن راه بروید و 
این گونه ش��ما عالی ترین احساس آرامش درونی و احساس 

کامل بودن را حس می کنید.
فروتنی چیزی نیست که با آن به دنیا آمده باشید. برخی 
اتفاق��ات ک��ه در زندگی م��ا می افتند، غرور م��ا را افزایش 
می دهن��د یا آن را ناب��ود می کنند، یاد بگیری��د که هر دو 
اتف��اق را بپذیرید. این کار را با اجازه ندادن به احس��اسات 
در کنترل جهت زندگی تان انجام  دهید. هرگز اجازه ندهید 
که اتفاقات بد ش��ما را پایین و اتفاقات خوب ش��ما را بیش 

از حد باال بکشند.
همان طور که رودیارد کیپلینگ نوشت: »اگر با پیروزی و 
فاجعه دیدار کردید، با هر دو فریبکار به یک شکل برخورد 
کنی��د، در آن صورت است که زمین و هر چیزی که درون 

آن است متعلق به شما می شود.«
success/ucan :منبع 

موفقیت یک مقصد نیست، بلکه یک سفر است

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت
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