
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

از تغییر کانال قیمتی مسکن تا رشد 190 درصدی ارزش بورس در بهمن ماه

 بازارهای موازی
زیر ذره بین

فرصت امروز: در آخرین روز بهمن ماه بود که شیوع رسمی ویروس »کرونا« در ایران از سوی وزارت بهداشت اعالم شد، بنابراین تغییرات 
بازارهای موازی در دومین ماه زمس��تان را می توان آینه تمام نمای اقتصاد ایران تا قبل از ش��یوع »کرونا« دانست. اما از روز چهارشنبه 30 
بهمن ماه تا همین امروز، شیوع »کووید-19« همه معادالت اقتصادی را به هم زده و اقتصاددانان از ارقام و عددهای بزرگی در ارتباط با زیان 
»کرونا« در اقتصاد ایران و جهان خبر می دهند. ضربه کرونا به کسب و کار نه فقط در ایران بلکه در تمام بیش از 40 کشوری که در حال 

حاضر درگیر ویروس »کرونا« هستند، عدد بزرگ و تکان دهنده ای است. البته اقتصاد ایران به غیر از شیوع »کرونا« با بازگشت دوباره به...

ویروس »کرونا« زنگ رکود را در بخش خدمات به صدا درآورد

ضربه کرونایی به کسب و کار
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موسسه پژوهشی »گارتنر« از تحوالت تکنولوژی در دهه 2020 گزارش می دهد

4 تصویر از دنیای تکنولوژیک آینده

12 راز موفقیت 
IGTV استراتژی اینستاگرام برای کسب درآمد بیشتر از

فیس بوک نابودگر سودجویان ویروس کرونا
برندسازی با طراحی عالمت تجاری منحصربه فرد

شیوه های بازاریابی در پلتفرم کورا
آیا بازاریابی در شبکه های اجتماعی ارزش سرمایه گذاری دارد؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 وارن بافت
مشتری جدید اپل 

ایـن روزهـا سـوداگران و منفعت طلبـان، سـوار بـر مـوج 
کروناویـروس، با احتـکار اجناس مورد نیاز مـردم، از لوازم 
بهداشتی گرفته تا محصوالت غذایی، به دنبال پرکردن جیب 

خود از سـودهایی هسـتند که قطعا گریبان شان را 
خواهد گرفت. این روزها و در وانفسای همه گیری...

سوداگران بازار سوار بر موج کروناویروس

هشدار جدی مسئوالن قضایی

سرمقاله
تا پایان سال

س��رانجام بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران در پنجم اس��فندماه 
امسال، دس��تورالعمل قانون تسهیل 
بدهی بدهکاران بانکی کش��ور را به 
ش��بکه بانکی ابالغ کرد. این قانون 
حاصل مدت ها مباحث کارشناس��ی 
بین مجلس، ش��بکه بانکی و مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام اس��ت 
ک��ه نهایتا ب��ا اعم��ال اصالحات و 
جهت دهی مناس��ب توس��ط مجمع 
تش��خیص به تصویب رس��ید و در 
هش��تم آذرم��اه 9۸، رئیس جمهور 
اجرای��ی  دس��تگاه های  ب��ه  را  آن 
ذی ربط اب��الغ کرد. گفتنی اس��ت 
در تبص��ره بن��د 9 قان��ون م��ورد 
اش��اره، بانک مرکزی ماموریت دارد 
حداکث��ر ظ��رف دو هفت��ه پس از 
اب��الغ قانون، دس��تورالعمل اجرایی 
آن را تهی��ه ک��رده و ب��ه بانک ها و 
موسس��ات اعتباری اب��الغ کند که 
این دس��تورالعمل اخیرا به ش��بکه 
بانک��ی کش��ور ابالغ ش��ده اس��ت. 
مش��مولین مصوبه م��ورد بحث نیز 
با ش��رایط خاصی از امتیازات قانون 
برخوردار خواهند شد، اما آنان برای 
بهره مندی از مزایای مصوبه فقط تا 
پایان امسال مهلت دارند درخواست 
خود را به بانک های تسهیالت دهنده 
ارائ��ه دهند. در م��ورد مقررات این 
قان��ون و دس��تورالعمل اجرایی آن، 
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ادامه از همین صفحه
اول؛ تسهیالت مشمول قانون

اولین پرس��ش آن اس��ت که چه تس��هیالتی را می توان در حوزه ش��مول مقررات مصوبه 
مجمع تش��خیص دانست؟ در پاس��خ باید گفت، در تبصره بند 9 قانون تاکید شده تسهیالت 
تولیدی )ریالی و غیرارزی( مشمول بهره مندی از امتیازات قانون هستند. بنابراین تسهیالت 
غیرتولیدی نظیر خرید مسکن، جعاله یا مضاربه، مشمول مصوبه مجمع نیست. بانک مرکزی 
هم به منظور تعیین مصادیق تس��هیالت تولیدی در ماده ۲ دس��تورالعمل تاکید کرده است: 
»مطالبات ناش��ي از تسهیالت اعطایي ریالي که قرارداد مالک محاسبه آن در سامانه سمات 
صرفا در بخش هاي اقتصادي کش��اورزي، ش��کار و جنگل داري؛ ش��یالت؛ استخراج معادن؛ 
صنعت؛ س��اختمان و تأمین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توس��عه، تأمین سرمایه در گردش 
و تعمیرات طبقه بندي ش��ده باش��د، مش��مول مفاد این دستورالعمل مي باش��د.« به غیر از 
بخش های اشاره ش��ده، سایر تسهیالت مشمول اس��تفاده از مزایای قانون نخواهد بود. ضمنا 
دستورالعمل بانک مرکزی تصریح دارد که قراردادهاي فروش و واگذاري دارایي هاي مؤسسه 
اعتباري و تس��هیالت اعطایي ارزي اعم از منابع داخلي مؤسس��ات اعتباري و سایر منابع، از 
ش��مول این دستورالعمل مستثني هس��تند. بدین ترتیب، فقط تسهیالت تولیدی اعالم شده 

توسط بانک مرکزی در دایره مصوبه مجمع تشخیص جای می گیرند.
دوم؛ مشتریان مشمول استفاده از مزایای قانون

پرس��ش بعدی آن اس��ت که کدام یک از تسهیالت گیرندگان می توانند از امتیازات در نظر 
گرفته ش��ده در مصوبه مجمع برخوردار ش��وند؟ پاس��خ آن اس��ت که کلیه اشخاص حقیقی 
ی��ا حقوقی که تس��هیالت موردنظر قانون را از بانک یا موسس��ه اعتب��اری دریافت کرده اند، 
می توانند از مزایای مصوبه مجمع تشخیص بهره مند شوند، اما در مورد برخورداری اشخاص 
حقوقی از این امتیازات، ش��رط اس��ت که دولتی نباش��ند بنابراین ش��رکت ها یا موسسات و 
س��ازمان های دولتی، ولو آنکه از بانک تس��هیالت تولیدی دریافت کرده باشند، نمی توانند از 
امتیازات مصوبه مجمع اس��تفاده کنند. متاسفانه دستورالعمل بانک مرکزی، ضابطه یا مالک 
مشخصی برای تعیین دولتی یا غیردولتی بودن اشخاص حقوقی تعیین نکرده است بنابراین 
تش��خیص و احراز این موضوع برعهده بانک های تس��هیالت دهنده خواه��د بود، ضمن آنکه 
دس��تورالعمل بانک مرکزی در مورد این موضوع که آیا متعهدین و ضامنین و وثیقه گذاران 
و راهنین تس��هیالت تولیدی هم می توانند درخواست برخورداری از مزایای مصوبه مجمع و 

فک رهن از اموال رهنی را داشته باشند یا نه، مسکوت است.
سوم؛ مهلت ارائه درخواست به بانک های تسهیالت دهنده

نکته ای که ضرورت دارد مش��موالن مصوبه مجمع تش��خیص نس��بت به آن، توجه داشته 
باشند، این اس��ت که براساس دستورالعمل بانک مرکزی، مشمولین این قانون فقط تا پایان 
امس��ال مهلت دارند درخواس��ت کتبی خود را به بانک های ذی ربط ارئه دهند، لذا تعلل در 
ارائه درخواس��ت موجب محرومیت از مزایای قانون خواهد بود. هرچند انتظار می رفت بانک 
مرکزی، فرم متحدالش��کل درخواس��ت را نیز تهیه کرده و به بانک ها ابالغ می کرد تا از تعدد 
ش��یوه های درخواست مشتریان اجتناب ش��ود، اما با این حال، توصیه می شود که هر بانک، 
فرم درخواس��ت مشتریان مش��مول قانون تسهیل را س��ریعا تهیه کرده و بر روی وب سایت 
خود در دس��ترس همگان قرار دهد و نحوه ارائه این درخواس��ت )ثبت در س��امانه بانک یا 
تحویل حضوری یا ارس��ال از طریق پست سفارشی یا...( را دقیقا مشخص کند تا مردم دچار 

سردرگمی نشوند.
چهارم؛ اقالم اطالعاتی سامانه بانکی

در س��امانه هر بانک می بایستی اقالم اطالعات حساب مش��تری بدهکار مربوط به قرارداد 
مالک محاس��به، از قبیل ش��ماره درخواس��ت/پیگیري تس��هیالت، تاریخ انعقاد قرارداد، نوع 
قرارداد، مبلغ اصل قرارداد، نرخ س��ود مندرج در قرارداد، تاریخ سررس��ید اقس��اط/قرارداد، 
مبالغ پرداختي مش��تري و تاریخ آنها، کدملي/شناس��ه ملي مشتري و همچنین مانده بدهي 
محاسبه ش��ده وارد شود و افزون بر آن، بانک مرکزی نیز بدین سامانه دسترسی داشته باشد 
تا بتواند نسبت به تایید یا رد مانده بدهی مشتریان مشمول مصوبه مجمع اقدام و اعالم نظر 

کن��د. به هرحال، بانک بایس��تی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول درخواس��ت مش��تری، 
اطالعات مربوط به آن را در س��امانه ای که ه��ر بانک بابت اجرای این قانون راه اندازی کرده، 

وارد کند.
پنجم؛ نحوه تعیین میزان بدهی مشتری به بانک

تعیین میزان بدهی مشتریان مشمول مصوبه مجمع تشخیص، یکی از مهم ترین بخش های 
این قانون اس��ت. براساس دس��تورالعمل بانک مرکزی، میزان بدهی مشتریان طبق »قرارداد 
مالک محاس��به« توس��ط بانک های تس��هیالت دهنده محاسبه و تعیین می ش��ود و به بانک 
مرکزی اعالم خواهد ش��د و در صورت تایید آن توسط بانک مرکزی، مشتری بایستی بدهی 
تاییدشده را به بانک پرداخت کرده و بدهی خود را تسویه کند. در این زمینه هم در قانون و 
هم در دستورالعمل بانک مرکزی، مالک و نحوه تعیین میزان بدهی مشتری دقیقا مشخص 
اس��ت. در ماده ۵ دستورالعمل، مالک تعیین میزان بدهی مشتری چنین تعیین شده است: 

»مؤسسه اعتباري موظف است، قرارداد مالک محاسبه را به شرح ذیل تعیین کند:
1-۵-در صورتي که قرارداد تس��هیالت گیرنده با مؤسس��ه اعتباري، تجدید یا امهال نشده 

باشد، همان قرارداد، مالک محاسبه مانده بدهي تسهیالت گیرنده خواهد بود.
۲-۵-در صورت��ی که قرارداد تس��هیالت گیرنده، یک یا چند نوب��ت از طرقی مانند انعقاد 
توافق نامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیالت جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد 
اولی��ه قبل از تاریخ 1393/11/01 منعقد ش��ده باش��د، آخرین قرارداد ی��ا توافق نامه قبل از 
تاریخ مزبور »قرارداد مالک محاس��به« مشتری تلقی ش��ده و مانده بدهی مشتری براساس 

آن محاسبه می شود.
3-۵-در صورت��ي که قرارداد تس��هیالت گیرنده، یک یا چند نوب��ت از طرقي مانند انعقاد 
توافق نامه، قرارداد جدید یا اعطاي تسهیالت جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد 
اولیه بعد از تاریخ 1393/11/01 منعقد ش��ده باش��د، مالک محاس��به، اولین قرارداد بعد از 
تاریخ یادشده مي باشد.« به هرحال، میزان بدهی مشتری فقط شامل مانده اصل و سود قبل 
از سررسید اس��ت که براساس »قرارداد مالک محاسبه« تعیین خواهد شد، اما جرائم تاخیر 

شامل اقالمی که مانده بدهی مشتری را تشکیل می دهند، نخواهد بود.
ششم؛ سقف برخورداری

س��قف مجاز مبلغ اصل تس��هیالت من��درج در »قرارداد مبنای محاس��به« که مش��مول 
دس��تورالعمل هس��تند، در تمامی موسسات اعتباری برای اش��خاص حقیقی مبلغ ۵میلیارد 
ریال و برای اش��خاص حقوق��ی )غیردولتی( مبلغ ۲0 میلیارد ریال اس��ت، اما در این زمینه 
باید توجه کرد که براساس تبصره 3 بند ۷ دستورالعمل بانک مرکزی؛ »براي اشخاص داراي 
تس��هیالت متعدد در سطح تمامي مؤسسات اعتباري، مجموع مبالغ اصل قراردادهاي مالک 
محاس��به تا حدود مقرر در این ماده، مشمول مفاد این دستورالعمل مي باشد. چنانچه لحاظ 
کردن مبلغ اصل قرارداد مالک محاس��به در مجموع مبالغ اصل قراردادهاي مالک محاسبه 
منجر به تخطي از حدود مقرر در این دس��تورالعمل گردد، تمام مبلغ قرارداد مزبور مشمول 

مفاد این دستورالعمل نمي باشد.«
هفتم؛ شرط برخورداری از امتیازات

ش��رط برخورداری از امتیازات مصوبه مجمع تش��خیص، پرداخت نقدی بدهی تاییدشده 
توسط بانک مرکزی از سوی مشتری بدهکار به بانک است بنابراین مشتری بدهکار نمی تواند 

پرداخت بدهی خود را به  صورت اقساطی از بانک تسهیالت دهنده درخواست نماید.
واقعیت آن اس��ت که اجرای دقیق مصوبه مجمع تش��خیص در عمل، ب��ا زیان قابل توجه 
بانک ه��ای تس��هیالت دهنده همراه خواهد بود، اما با وجود این زیان، هیچ بانک یا موسس��ه 
اعتب��اری بر لزوم اجرای صحی��ح و دقیق مصوبه مجمع تش��خیص مصلحت نظام و رضایت 
مش��تریان تردید ن��دارد، زیرا همگامی با بخ��ش تولید همواره یکی از سیاس��ت ها و راهبرد 
اصلی نظام بانکی کشور بوده است. به هرحال، اجرای دقیق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیازمند اش��تراک مس��اعی و تفاهم فکری بین مشتریان، بانک ها و موسسات اعتباری و 
بانک مرکزی اس��ت. تس��هیالت گیرندگان بخش تولید نیز به این نکته توجه کنند که مهلت 

درخواست فقط تا پایان سال جاری است.

تعداد مبتالیان قطعی »کووید-19« به 388 نفر و تعداد جان باختگان به 34 نفر رسید
جغرافیای استانی »کرونا« در ایران

فرصت امروز: به گفته رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، تعداد مبتالیان به ویروس »کرونا« در ایران افزایش یافته و تا ظهر 
جمعه، تعداد مبتالیان به 3۸۸ نفر و تعداد افراد فوت شده به 34 نفر رسیده است.

کیانوش جهانپور ظهر دیروز در پایان جلس��ه »س��تاد ملی مدیریت بیماری کرونا« که به ریاست معاون اول رئیس جمهور در وزارت 
بهداش��ت برگزار ش��د و پنج س��اعت به طول انجامید، از افزایش مبتالیان قطعی »کووید-19« در ایران به 3۸۸ نفر خبر داد و گفت: 

متاسفانه 34 نفر تا امروز )جمعه( بر اثر ابتال به این بیماری جان خود را از دست داده اند.
به گفته جهانپور تاکنون ۷3 نفر از مبتالیان طی روز های گذشته بهبود یافته اند و میانگین سنی افراد بستری شده بیش از ۵0 سال 
و میانگین س��نی فوت ش��دگان باالی ۶0 سال بوده است. همچنین براس��اس آخرین نتایج آزمایش ها، ابتالی 143 مورد جدید از روز 
پنجش��نبه تا پیش از ظهر جمعه قطعی ش��ده است. به گفته او، از این 143 تن، ۲۵ تن استان گیالن، 10 تن استان اصفهان، 1۶ تن 
استان قم، 9 تن استان مازندران، ۶4 تن استان تهران، یک تن استان اردبیل، ۲ تن استان سمنان، ۲ تن استان کردستان، ۲ تن استان 
قزوین، 4 تن استان آذربایجان شرقی، 3 تن استان خوزستان، ۲ تن استان گلستان و 3 تن استان البرز هستند؛ بنابراین، آمار مبتالیان 

قطعی »کووید-19« از ابتدا تا به امروز ۲4۸ تن است.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت همچنین گفت که متاسفانه طی ۲4 ساعت اخیر، هشت تن از مبتالیان 
جان ش��ان را از دس��ت داده اند، بنابراین تا ظهر جمعه آمار جان باختگان این بیماری در کشورمان به 34 تن رسیده است. گفتنی است 

طبق آخرین گزارش وزارت بهداشت در روز جمعه، تاکنون در ۲4 استان کشورمان موارد قطعی ابتال به ویروس شناسایی شده است.
جهانپور همچنین روز گذشته در توییتی از روند صعودی »کووید-19« در روزهای آینده خبر داد و در حساب توییتری خود نوشت: 
»شیب نمودار ابتال به #کرونا در روزهای آینده کماکان صعودی خواهد بود. در خانه ماندن، محدودیت تردد، کاهش مراودات و رفت و 
آمدها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، لغو هرگونه تجمع و اجتماع در سراسر کشور، در کنار رعایت نکات بهداشت فردی، تنها راه های 
کنترل بیماری »کووید-19« در هفته های آتی خواهد بود.« همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص 100 میلیارد تومان 
برای مقابله با کرونا در مدارس خبر داد. محمدباقر نوبخت در صفحه ش��خصی خود در اینس��تاگرام نوشت: »هزار میلیارد ریال )100 
میلیارد تومان( به وزارت آموزش و پرورش بابت بهس��ازی محیط مدارس برای پیش��گیری از شیوع و گسترش کروناویروس اختصاص 
یافت.« رئیس سازمان برنامه و بودجه در عین حال، از اختصاص 1۶۶۵ میلیارد تومان به بیمه سالمت ایران برای حمایت و پشتیبانی 
از فعاالن حوزه بهداشت و درمان خبر داد و در اینستاگرام نوشت: »با هدف حمایت و پشتیبانی مؤثر از فعاالن حوزه بهداشت و درمان 
به ویژه برای معوقات کارانه کادر پزشکی و مطالبات بیمارستان های دانشگاهی و دولتی و داروخانه ها، دستور تخصیص 1۶ هزار و ۶۵1 

میلیارد ریال )1۶۶۵ میلیارد تومان( به سازمان بیمه سالمت ایران صادر شد.«
ویروس کرونا همچنین چند تن از دولتمردان و نمایندگان مجلس را هم درگیر خود کرده و براساس آخرین خبرها، از 30 نماینده ای 
که تست کرونا انجام شده، تست چهار تن از آنها مثبت اعالم شده است. این در حالی است که پیشتر مثبت بودن تست کرونای محمود 

صادقی نماینده تهران و مجتبی ذوالنور، نماینده قم رسما اعالم شده بود.
به گزارش انتخاب، احمد امیرآبادی فراهانی، دیگر نماینده شهر قم نیز مشکوک به کروناست که به گفته ابوالفضل حسن بیگی نماینده 
دامغان، اوضاع جسمی مناسبی ندارد، اما از انجام آزمایش امتناع می کند. با این حال، امیرآبادی طی توییتی از سالمتی خود خبر داد.

در روزهای اخیر به جز نمایندگان، ش��ماری از مقامات کش��ور از جمله معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، 
ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت، مرتضی رحمان زاده شهردار منطقه 13 تهران و محمدرضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم هم 
به کرونا مبتال شده اند. سیدهادی خسروشاهی هم بر اثر کرونا درگذشته است، با این حال، تست کرونای علی ربیعی سخنگوی دولت، 
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، آیت اهلل شبیری زنجانی از مراجع تقلید، الهام فخاری عضو شورای شهر تهران و محمدباقر 

قالیباف شهردار اسبق تهران منفی اعالم شده است.
در پایان این گزارش، بد نیس��ت نگاهی به مقاله »گاردین« داش��ته باش��یم و ببینیم چگونه می توان در برخورد با ویروس مهلک 
»کووید-19«، بهترین عملکرد را داشت؟ »گاردین« در این مقاله به قلم »آن بوستروم« استاد سیاست محیط زیست و »نیکول ارت« 
مدرس گروه بهداش��ت محیط در دانشگاه واش��نگتن، به بررسی شیوع »کرونا« و واکنش های غیرمنتظره برخی کشورهای درگیر آن 

پرداخته و نوشته است:
»مقامات دانشگاهی، از یکی از دوستان محقق ما که اخیرا به کشورهای جنوب شرقی آسیا سفر کرده بود، درخواست کرده اند که 
دو هفته خود را در خانه قرنطینه کند. اگرچه او به چین سفر نکرده بود، اما او را به همراه دیگران تشویق به قرنطینه فردی کردند. با 
این وجود، چند روز قبل از پایان مدت زمان قرنطینه، او برای گرفتن یک کتاب به کتابخانه دانشگاه مراجعه کرد و یکی از همکارانش به 
محض دیدن او به سرعت پا به فرار گذاشت. آیا دوست ما کار خطرناکی کرد که تا پایان مدت قرنطینه صبر نکرد؟ آیا همکارش که از 

اوضاع اطالع داشت از ترس ابتال به »کرونا« فرار کرد؟
مردم اغلب نسبت به خطرات خوش بین هستند. در زمینه درک ریسک، ما این موضوع را نوعی »تعصب خوش بینی« می نامیم. افراد 
ممکن است فکر کنند که می توانند مواجهه خود را با بیماری ها کنترل کنند و در نتیجه نیازی به واکسن ندارند چون مستعد ابتال به 
آنفلوآنزا نیستند یا اینکه آنها سرماخوردگی خود را به دیگران منتقل نمی کنند. در ماجرای باال، دوست ما اطمینان داشت که او نمی تواند 
یک ناقل خطرناک »کووید-19« باشد. به همین ترتیب، یکی از اعضای خانواده ما نیز اخیرا با یک بیماری تنفسی شدید در سراسر کشور 

پرواز کرد و اصرار داشت که ماسک وی و شست وشوی دقیق دستان باعث محافظت از اطرافیان وی در این سفرهای هوایی می شود.

تا پایان سال

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها
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فرصت امروز: موسس��ه پژوهش��ی »گارتنر« طبق سنت هر ساله خود، 
دس��ت به پیش بین��ی اس��تراتژیک در ح��وزه »آي تي« زده اس��ت. این 
موسس��ه)Gartner Inc(  یک موسسه پژوهشی آمریکایی است که در 
زمینه فناوری تحقیق می کند و نتایج آن را به  طور منظم منتشر می کند. 
عمده این تحقیقات معطوف به تحوالت دنیای فناوری و همین طور رهبران 

شاخص فناوری اطالعات است.
موسس��ه »گارتنر« در تازه ترین گزارش خ��ود به تحوالت تکنولوژی در 
ده��ه ۲0۲0 میالدی پرداخته و چهار پنج��ره از دنیای تکنولوژیک آینده 
به روی ما گشوده است. این موسسه در مقدمه گزارش جدید خود نوشته 
است: »تکنولوژی به سرعت شکل زندگی ما را تغییر می دهد و حتی شکل 
و معنای انس��ان بودن به آرامی در حال تحول اس��ت. از هوش مصنوعی تا 
بالک چین و تجارت الکترونیک، اینها نیروهایی انقالبی به حساب می آیند 
و مدی��ران آی تی، نهادهای دولتی و خصوصی باید مطمئن باش��ند که به 
سازمان شان کمک می کنند خود را با این دنیای به سرعت در حال تغییر 

وفق دهند.«
به گفته این موسس��ه پژوهش��ی، در ژاپن به  عنوان مثال یک رستوران 
از تکنولوژی روباتیک و هوش مصنوعی اس��تفاده ک��رده تا به کارکنان با 
مش��کالت حرکتی اجازه دهد که از دور، روبات های پیشخدمت  را کنترل 
کنند یا مثال ش��رکت »Rent-A-Car« تکنولوژی بریل را در سیس��تم 
ثبت سفارش خود گذاشته تا بتواند کارکنان نابینا را هم استخدام کند. این 
مثال ها به خوبی نش��ان می دهند که چطور هوش مصنوعی باعث می شود 
تا ش��رکت ها بتوانند گروه هایی از جامعه را استخدام کنند که پیش  از این 
امکان استخدام نداشتند و این یکی از پیش بینی های استراتژیک »گارتنر« 

برای دهه ۲0۲0 میالدی است.
آنچه موسس��ه »گارتنر« درخصوص دنیای تکنولوژیک آینده به ما نوید 
می دهد، ش��امل چهار تصویر شگفت انگیز اس��ت که از هوش مصنوعی و 

خرید آنالین تا اینترنت رفتار و ارزهای دیجیتال را دربر می گیرد.
هوش مصنوعی باعث استخدام گروه های تازه می شود

به گفته موسسه »گارتنر«، تا سال ۲0۲3 میالدی، تعداد افراد معلولی که 
سر کار می روند سه برابر خواهد شد و این را مدیون هوش مصنوعی و دیگر 
تکنولوژی های نوظهور هس��تیم. در آمریکا در حال حاضر فقط 30درصد 
اف��راد دارای معلولی��ت آماده کار در اس��تخدام جایی هس��تند. ۷0درصد 

باقی مانده مثل ذخیره ای دست نخورده از استعداد هستند، به خصوص که 
مدیران استخدامی این روزها بارها نسبت به کمبود استعداد و تاثیر آن بر 

آینده سازمان ها هشدار می  دهند.
جالب اینجاست که شرکت هایی که به طور فعاالنه ای افراد دچار معلولیت 
را اس��تخدام می کنند در مقایسه با دیگر شرکت ها افزایش ۷۲درصدی در 
بهره وری کارکنان را دیده اند و ۲9درصد افزایش سوددهی داشته اند. افراد 
با معلولیت می توانند روند توسعه محصوالت را از لنز کامال متفاوتی ببینند 
و احتمال این  را که محصول نهایی برای طیف گس��ترده تری از مشتریان 

جذاب باشد، باال  ببرند.
خرید آنالین جزو اعتیادها دسته بندی می شود

اعتیاد خرید آنالین، دومین تحول تکنولوژیک در دهه ۲0۲0 اس��ت که 
موسسه »گارتنر« به آن اشاره کرده است. به گفته این موسسه پژوهشی، 
تا س��ال ۲0۲4 میالدی، سازمان بهداش��ت جهانی به طور رسمی، خرید 
آنالین را به عنوان اختالل اعتیادآور دسته بندی خواهد کرد. در نتیجه، تا 
آن زم��ان، میلیون ها نفر از تجارت دیجیتال ضربه خورده اند و نگرانی های 

مالی جدی برای خود و خانواده شان به وجود آورده اند.
بازاریاب ها با دسترس��ی فزاینده به اطالعات مشتریان، می توانند دقیقا 
مشخص کنند که چه کسی در چه زمانی از روز، پس از دیدن چند تبلیغ 
هدفمند در اینترنت محصول ش��ان را می خرد. هرچه تکنولوژی پیچیده تر 
می شود بازاریاب ها با دقت بیشتری می توانند پیش بینی کنند که مشتریان 
چه می خواهند، چطور باید بر محصوالت قیمت گذاشت و محصوالت را در 
کجای وب قرار بدهند که مشتری بدون اتالف وقت روی دکمه »پرداخت« 

کلیک کند!
ای��ن فرصت ب��زرگ برای ش��رکت ها و بازاریاب ها با خود مس��ئولیت 
بزرگ تری می آورد. همچنان که مش��تریان محصوالت بیشتر و بیشتری 
می خرن��د که نه به آنها نی��از دارند و نه توانایی پرداخت قسط ش��ان را 
دارن��د، کس��ب و کارها باید مس��ئولیت اقدام��ات خ��ود را بپذیرند و به 
مشتریان احتمالی نس��بت به اعتیاد در خرید هشدار بدهند؛ همان طور 
که مس��ئوالن قمارخانه ها مجبور هس��تند تا در م��ورد خطرات قمار به 
مش��تریان خود هش��دار بدهند. بنابراین کسب و کارها از سوی دولت ها 
و گروه ه��ای حمایت از مصرف کننده تحت فش��ار قرار خواهند گرفت تا 

میزان سوءرفتار دیجیتال خود را پایین بیاورند.

اینترنت رفتار )IoB( ظهور می کند
تا سال ۲0۲3 میالدی، فعالیت های فیزیکی افراد توسط »اینترنت رفتار« 
به صورت دیجیتالی ردیابی می ش��ود و سابقه آن مثل ایمیل ثبت خواهد 
ش��د. اینترنت رفتار )Internet of Behaviour( یا آنچه به اختصار به 
آن »IoB « گفته می شود، تا آن زمان 40درصد مردم دنیا را دربر خواهد 
گرفت. اینترنت رفتار قرار است فرد را به رفتارهای دیجیتالش پیوند دهد، 
اما این اتفاق چطور رخ می دهد؟ موسسه »گارتنر« در پاسخ به این سوال، 
خرید بلیت قطار در ایستگاه راه آهن را مثال می زند و در سه گزاره می گوید: 
نخس��ت، تصویر شما توسط نرم افزار تش��خیص چهره در ایستگاه راه آهن 
شناسایی خواهد شد. دوم، شما در ایستگاه راه آهن، بلیت قطار می خرید و 

سوم، این فعالیت در سابقه شما ثبت خواهد شد.
به گفته موسسه »گارتنر«، اینترنت رفتار می تواند در تشویق یا بازداشتن 
ف��رد از رفتارهای خاص هم به کار برود. مثال ش��رکت های بیمه می توانند 
رفتاره��ای رانندگان را ردیابی کنند و به کمک ش��ان حق بیمه آنها را در 
صورت رانندگی پرسرعت و ناامن باال ببرند و در صورت رانندگی مسئوالنه 
پایین بیاورند. البته اینترنت رفتار حتما باعث نگرانی هایی هم خواهد شد و 

مسئله نقض حریم خصوصی توسط آن را نمی توان نادیده گرفت.
ارزهای دیجیتال موبایلی محبوب می شوند

اما چهارمین تصویری که موسس��ه »گارتنر« از دهه ۲0۲0 میالدی به 
ما نوید می دهد، مربوط به ارزهای دیجیتال است که این روزها سروصدای 
زیادی به پا کرده اند و بانک های مرکزی در تمامی کش��ورهای جهان را به 
کنش وادار ساخته اند. به اعتقاد این موسسه پژوهشی، تا سال ۲0۲۵ نیمی 
از کاربران اسمارت فون ها که حساب بانکی ندارند از ارزهای رمزنگاری شده 
مثل بیت کوین در موبایل ش��ان اس��تفاده خواهند کرد. همچنین کم کم و 
به مرور فروش��گاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی پرداخت به کمک 
رمزارزها را خواهند پذیرفت و مردم به سمت حساب هایی حرکت خواهند 
کرد که به بانک ها هیچ  ربطی ندارند. انتظار می رود که قاره آفریقا بیشترین 
نرخ رش��د را در این حوزه داش��ته باش��د، چراکه تعداد زیادی از مردم در 
این قاره س��یاه هیچ حساب بانکی ندارند. به همین ترتیب، انتظار می رود 
که س��هولت اس��تفاده از این ارزهای دیجیتال باعث رونق بیشتر تجارت 
الکترونیک در مناطقی ش��ود که تاکنون از خدمات پولی و بانکی محروم 

بوده اند.

موسسه پژوهشی »گارتنر« از تحوالت تکنولوژی در دهه 2020 گزارش می دهد

4 تصویر از دنیای تکنولوژیک آینده

تجارت الکترونیک، یکی از آینده دارترین صنایع غول پیکر کنونی به حساب می آید 
و رش��د تجارت الکترونیک، روندی نیست که بتوان کتمانش کرد. تنها آنچه محل 
بحث اس��ت، چگونگی تحول در آینده و پیش بینی روندهای بعدی آن اس��ت، کما 
اینکه این صنعت به  طور مداوم در حال تغییر است و به  همراه خود، شیوه های خرید 
و فروش در گوشه و کنار دنیا را تغییر می دهد. در گزارش حاضر، با روندهایی آشنا 

خواهید شد که در کوتاه مدت بر این صنعت تاثیر گذاشته اند.
* گ��ذار از کامپیوت��ر به موبایل: وقتی درباره آین��ده تجارت الکترونیک صحبت 
می کنیم یک چیز مش��خص است: موقع خرید آنالین، دستگاهی که از آن استفاده 
می کنید، اهمیت زیادی دارد. در گذشته کسب وکارها، فروشگاه آنالین شان را با این 
احساس طراحی می کردند که مشتری با کامپیوتر خانگی )مثل لپ تاپ( به اینترنت 
وصل می شود. آنها می دانستند که افراد با موبایل خود از فروشگاه شان خرید خواهند 
کرد، اما این در درجه دوم اهمیت قرار داشت. به همین خاطر وقتی با موبایل وارد 
وب س��ایت اکثر فروشگاه ها می ش��دید با صفحاتی شکسته و بدشکل روبه رو بودید. 
حاال این روند کامال برعکس شده و صاحبان کسب وکار موقع طراحی فروشگاه شان 
کاربران موبایل را قبل از کاربران کامپیوتر در نظر می گیرند. برآورد ش��ده تا پایان 
س��ال ۲0۲0 ح��دود 4۵درصد تمام درآمدهای آنالین ش��رکت ها از طریق موبایل 
خواهد بود. این یعنی حدود ۲۸4 میلیارد دالر! نتایج بررسی ها همچنین نشان داده 
که ۵۶درصد خریداران حتی موقعی که در خانه اند از موبایل برای تحقیق در مورد 

اجناس مورد عالقه شان استفاده می کنند. 
* گذار از عکس به فیلم: همین چند س��ال پیش، برای آنکه فروشگاه آنالین راه 
بیندازید نیاز به چند عکس س��بک از محصول داشتید تا خیال تان راحت باشد که 
با اینترنت کم قدرت موبایل صفحه فروشگاه تان سریع باال می آید. کم کم با افزایش 
قدرت موبایل ها و اینترنت موبایل، این روند تغییر کرد و نیاز به عکس های کیفیت 
باال بیش��تر احس��اس ش��د. حاال بازی طوری تغییر کرده که صاحبان کس��ب وکار 
باید کن��ار عکس به فیلم هم فکر کنند. فیلم در آینده تجارت الکترونیک نقش��ی 
کلیدی ایفا خواهد کرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که همین حاال هم ۶0درصد 
خری��داران ترجیح می دهند فیلم��ی از محصول را ببینند به جای آنکه توصیف آن 
را بخوانن��د. همچنین ۶4درص��د خریداران بعد از تماش��ای فیلم یک محصول در 

شبکه های اجتماعی نسبت به خرید آن اقدام کرده اند.
اضافه ش��دن بازارهای تازه: طبق برآوردها، بازارهای نوظهور مثل هند، چین و *  

برزیل، نقش��ی کلیدی در آینده تجارت الکترونیک خواهند داشت. برآورد شده که 
ح��دود 3 میلیارد نفر خریدار بالقوه از بازارهای نوظهور تا س��ال ۲0۲۲ به اینترنت 
دسترسی خواهند یافت. انتظار می رود که ۲0درصد کل فروش در خرده فروشی های 
سراس��ر دنیا در س��ال ۲0۲۲ مربوط به خریداران س��اکن همین بازارهای نوظهور 
باش��د. باید دید غول های چندملیتی کنون��ی می توانند در این بازارها نفوذ کنند یا 

 .شرکت های بومی این بازارهای عظیم را در اختیار خود خواهند گرفت  
* رنسانس فروشگاه فیزیکی: نمی توانیم درباره آینده تجارت الکترونیک صحبت 
کنیم و بحث فروش��گاه های فیزیکی و آنالین پیش نیاید. به طور کلی کارآفرینان 
در صنع��ت تج��ارت الکترونیک عضو یک��ی از این دو اردوگاه هس��تند: آنهایی که 
اعتقاد دارند نَفس فروش��گاه های فیزیکی به ش��ماره افتاده و دیر یا زود بازی را به 
فروش��گاه های آنالین واگذار می کنند و به تاریخ می پیوندند و آنهایی که معتقدند 

فروشگاه های فیزیکی وارد دوران رنسانس خود شده اند.
ما به گروه دوم تعلق داریم: تردیدی وجود ندارد که فروشگاه های آنالین ضربه ای 
سنگین به فروش فروشگاه های فیزیکی زده اند، اما این به معنای پایان آنها نیست. 
آنها می توانند س��رمایه ای پرارزش در برندهای تجارت الکترونیک به حساب بیایند. 
البته نه به ش��یوه ای که فکرش را بکنید. آنها قرار نیس��ت تبدیل به نسخه فیزیکی 
فروشگاه آنالین خود بشوند. در عوض فروشگاه های فیزیکی کم کم تجربه ای منحصر 
به فرد را برای مشتریان رقم خواهند زد. این یعنی ما وارد دوران گذار فروشگاه های 
فیزیکی می شویم و به زودی با نوع مدرن تری از این فروشگاه ها طرف خواهیم بود.

* دگردیسی بازاریابی: راز موفقیت کسب وکار تجارت الکترونیک، مثل هر کسب 
و کار دیگری، فقط ارائه محصول عالی نیست. شما باید بتوانید مشتریان را به خرید 
جنس تان متمایل کنید. اینجاست که پای بازاریابی به میان می آید، اما بازاریابی هم 
به همراه تجارت الکترونیک در حال تجربه تحوالت سریع است. تا همین چند سال 
پیش دادن آگهی در رس��انه های چاپی و تلویزیون مهم ترین و بهترین راه تبلیغات 
به حس��اب می آمد، اما حاال با زوال رسانه های چاپی و تلویزیون و ظهور شبکه های 
اجتماعی کل داس��تان تغییر کرده اس��ت. برندها در این دنیای جدید چطور باید 

مطمئن شوند که از بهترین راه ممکن به مشتریان خود وصل می شوند؟
همان طور که آینده تجارت الکترونیک با موبایل گره خورده، آینده بازاریابی هم 
در گرو فهم رابطه مشتری با تلفن همراهش و برنامه های درون آن است. خریداران 
روز به روز با گش��ت وگذار اینترنتی و خرید به کمک موبایل شان آشناتر می شوند و 

کسب وکارها هم مجبورند کمپین های بازاریابی خود را برای موبایل طراحی کنند. 
نکته اینجاس��ت که تبلیغ در اینس��تاگرام و فیس بوک می تواند بسیار هدفمندتر از 
تبلیغ در رس��انه  چاپی باش��د. شما هنگام تبلیغ در رس��انه چاپی تصویر گنگی از 
مخاطب دارید، اما در اینس��تاگرام این شما هستید که تعیین می کنید تبلیغ شما 
برای چه گروه س��نی ای، با چه عالیقی و در چه منطقه ای پخش ش��ود. می توان با 

اطمینان گفت که در طول تاریخ رسانه ها، تبلیغات این چنین هدفمند نبوده  است.
* شخصی سازی تجربه خرید: احتماال می دانید که هیچ محصولی در دنیا رایگان 
نیست حتی اگر رایگان به نظر برسد. نمونه اش فیس بوک، اینستاگرام یا گوگل. شما 
از خدمات درجه یک این شرکت ها استفاده می کنید و هزینه اش را با دیتا پرداخت 
می کنید: گوگل و فیس بوک از عالیق و عادات شما حتی بهتر از دوستان نزدیک تان 
آگاهی دارند. آنها به کمک این اطالعات تجربه ای شخصی تر و خصوصی تر از وب را 
در اختیارتان می گذارند، برای تان آگهی های متناسب پخش می کنند و این احساس 
را در شما به وجود می آورند که موقع وبگردی انگار در خانه خود هستید. به کمک 
همین اطالعات اس��ت که ش��رکت ها می توانند از طریق اینستاگرام، شما را هدف 
تبلیغات هوش��مند قرار دهند. شما هنگام جس��ت وجو در گوگل یا گشت وگذار در 
فیس بوک با محصوالتی روبه رو می شوید که آنها حس می کنند احتمال خریدشان 

توسط شما باالتر است.
آگاهی از اینکه شرکت های بزرگ از دیتای شما استفاده می کنند )سوءاستفاده 
در اصل( و یک الگوریتم کامپیوتری است که این تجربه شخصی تقلبی را برای 
شما به وجود می آورد، باعث سرخوردگی بخش زیادی از کاربران اینترنتی شده 
است. به همین خاطر خیلی ها ترجیح می دهند که موقع خرید و تعامل با یک 
وب سایت این اطمینان را داشته باشند که یک آدم واقعی آن پشت نشسته و 
می تواند در موقع لزوم کمک ش��ان کند. خریداران تشنه تجربه شخصی شده 
خرید هستند. نتایج یک تحقیق نشان می دهد 41درصد خریداران می گویند 
از شرکت سابقا مورد عالقه شان به خاطر ضعف در شخصی سازی تجربه دست 
کش��یده اند. 4۸درصد دیگر هم پول بیشتری را در وب سایت هایی که تجربه 
ش��خصی تری را برای ش��ان رقم زده خرج کرده اند. هرچه الگوریتم ها و هوش 
مصنوعی پیشرفت می کنند روابط خریدار و فروشنده مصنوعی تر می شود و 
اینجاست که ایجاد رابطه ای مستقیم با مشتری به کلید موفقیت کسب وکار 

دیجیتال بدل می شود.

جهان کسب وکار تا پایان سال 2020 به کدام سو حرکت می کند؟

آینده آنالین تجارت

نگاه

دیجی تایمز گزارش داد
بهترین مرورگرهای اینترنتی در سال 2020

کارب��ران رایانه ب��رای بهره گیری از اطالعات موجود در صفحات ش��بکه 
جهان��ی وب از مرورگرهای اینترنتی مختلفی اس��تفاده می کنند که ش��اید 
معروف ترین آنها، گوگل کروم، اینترنت اکس��پلورر و فایرفاکس باشد.  شاید 
در فض��ای مج��ازی و اینترنت تعداد بی ش��ماری از مرورگره��ای اینترنتی 
وجود داش��ته باش��ند تا به کاربران امکان بهره مندی از ش��بکه جهانی وب 
را بدهند، اما آنچه واضح و مس��لم به نظر می رس��د، آن اس��ت که همه آنها 
امکان��ات و قابلیت های موردنظر کاربران را ندارند و نمی  توانند پاس��خگوی 
نیازهای جامع آنها در اینترنت باشند.  به همین دلیل، طبق گزارشی که در 
وب س��ایت »دیجی تایمز« آمده است، کارشناسان فعال در حوزه فناوری به 
 تازگی فهرس��تی از بهترین مرورگرهای اینترنتی را برای رایانه های شخصی 

که عموما مبتنی بر سیستم عامل ویندوز هستند، تهیه و منتشر کرده اند:
)GoogleChrome( بهترین مرورگر اینترنت وب: گوگل کروم *

)FireFox( بهترین جایگزین گوگل کروم: موزیال فایرفاکس *
)Opera ( خالقانه ترین مرورگر اینترنتی: اوپرا *

)Microsoft Edge( مجهزترین مرورگر اینترنتی وب: مایکروسافت اج *
) Apple Safari( مرورگر اختصاصی محصوالت اپل: سافاری *

)Vivaldi( مرورگر اینترنتی کم نظیر: ویوالدی *
)Brave( عجیب و غریب ترین مرورگر اینترنتی: بریو *

)Tor( مرورگر اینترنتی بدون نیاز به فیلترشکن *

پهپادها چطور پوشش اینترنت را به مناطق دورافتاده می برند؟
برج های تلفن همراه پرنده

غول ه��ای دنیای فن��اوری نظیر گوگل و فیس بوک، سال هاس��ت که تالش 
می کنند تا اینترنت را به میلیاردها نفری که هنوز به آن دسترسی ندارند، منتقل 
کنن��د. ج��دا از نتیجه این تالش ها در این دو غول فن��اوری، اما هم اکنون یک 
استارت آپ آمریکایی این برنامه و به عبارت بهتر، این رویا را محقق کرده است. 
»س��ی ان ان« در گزارشی به روند کار جالب این استارت آپ آمریکایی پرداخته 
و نوش��ته است:Telelift  در تالش اس��ت تا برج های تلفن همراه پرنده ایجاد 
کند. این اس��تارت آپ از هواپیماهای بدون سرنشین که توسط یک سیم بلند 
به زمین متصل می شود، عمل می کند. به گفته سازنده آن، این پهپاد می تواند 
حداقل یک ماه در آس��مان بماند. راحول تیواری ۲۲ ساله، این ایده را تابستان 
س��ال ۲01۷ هنگام تحصیل در رشته مهندس��ی در دانشگاه پوردو در ایندیانا 
خلق کرد. هواپیماهای بدون سرنش��ین او با فاصله ۲00 فوتی به حالت معلق 
قرار می گیرند، درحالی که به پنل های خورشیدی یا یک منبع انرژی در زمین 
وصل شد ه اند. تیواری در ابتدا در نظر داشت که هواپیماهای بدون سرنشین اش 
را برای برج های نگهبان ضدشکار در آفریقا مورداستفاده قرار دهد، اما بعدها دید 
که ایده اش، پتانس��یل باالیی برای رش��د دارد. او درباره ایده اش به »سی ان ان« 
گفت: »این هواپیماهای بدون سرنشین بسیار قدرتمند خواهند بود و می توانند 
مدت زمان طوالنی پرواز کنند. همچنین گیرنده های 4G روی آنها نصب ش��ده 
اس��ت.« حاال اس��تارت آپ Spooky Action مستقر در مینسوتا می خواهد 
Telelift را در مناطقی که پوش��ش اینترنت ضعیف است مستقر کند. شروع 
 ،GSMAکار هم از کنیا، نیجر، بوتس��وانا و س��نگال خواهد بود. طبق گزارش
نماینده اپراتورهای تلفن همراه در سراسر جهان، تقریبا 4 میلیارد نفر در سطح 
جهان هنوز به اینترنت دسترس��ی ندارند. تیواری درباره روند کارش می گوید: 
»پوشش تلفن همراه دقیقا خارج از شهرهای اصلی افت می کند بنابراین هدف، 
تمرکز روی پوشش شبکه برای حومه شهرها و مکان هایی است که افراد زیادی 
زندگی می کنند، اما دسترسی به اینترنت و تلفن همراه ندارند.« بر این اساس، 
پهپادهایی که او طراحی کرده می تواند به مناطق دورافتاده تر هم حرکت کند. 
به گفته تیواری، ارائه کننده شبکه تلفن همراه مایل به پرداخت پول به شرکت او 
هستند تا بتوانند پوشش خود را در مناطق دورافتاده تر هم ایجاد کنند بنابراین 
تج��ارت خوبی در این زمینه ایجاد خواهد ش��د. در همین حال، هر هواپیمای 
بدون سرنشین می تواند برای چند صد نفر با شعاع بین ۲0تا 30 مایل، اینترنت 
باکیفیت فراهم کند. به  این  ترتیب ممکن اس��ت مناطق دورافتاده تنها به یک 
پهپاد نیاز داشته باشند. درحالی که برای حومه شهرها احتماال چندین پهپاد نیاز 
خواهد بود. این هواپیماهای بدون سرنشین از 40 هزار دالر هزینه دارد و کامال 
اتوماتیک پرواز می کنند، اما یک خلبان برای زمان برخاستن و فرود نیاز دارند.

آنچه »کووید-19« بر سر دنیای فناوری می آورد
شبکه 5G زیر تیغ »کرونا«

به تازگی تحلیلگران فعال در حوزه تکنولوژی برآورد کرده اند که گسترش 
ویروس »کرونا« پروژه راه اندازی شبکه ۵G در جهان را متوقف خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، همزمان با شیوع ویروس خطرناک »کرونا« که در ابتدا 
از چین ش��روع شد و هم اکنون به بسیاری از کش��ورها سرایت کرده است، 
بس��یاری از کارشناس��ان حوزه تکنولوژی پیش بینی کردند که شرکت های 
فن��اوری و تولیدکنندگان موبایل یکی از بزرگ تری��ن قربانیان این ویروس 
به ش��مار می روند، چراک��ه تاکنون منجر به تعطیلی و متوقف ش��دن خط 
تولید بسیاری از کارخانه های فعال در چین و نواحی شرق آسیا شده است.
کش��ورهای بس��یاری در سراس��ر جهان از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، 
چی��ن، کره جنوب��ی، ژاپن و بس��یاری از کش��ورهای اروپایی ب��ا همکاری 
بزرگ تری��ن اپراتورهای جهان در حال برقراری نس��ل پنجم اینترنت همراه 
۵G هس��تند و فعالیت های گسترده ای انجام داده اند. بسیاری از بزرگ ترین 
ش��رکت های مخابراتی و اپراتورهای فعال در جهان نظیر نوکیا، اریکس��ون، 
هوآوی، ال جی و اسپرینت به شدت در حال رقابت برای راه اندازی نخستین 
ش��بکه اتصال به اینترنت نس��ل پنجم ۵G هستند. نسل پنجم شبکه تلفن 
همراه ۵G، استانداردهای پیشنهادی برای نسل جدید ارتباطات سیار است 

که پس از نسل چهارم شبکه تلفن همراه فعلی ارائه می شود.
ام��ا حاال براس��اس گزارش وب س��ایت pymnts،  به نظر می رس��د که 
شیوع »کرونا« عالوه بر از کار انداختن چرخ اقتصاد در بسیاری از کشورها، 
فعالیت های مربوط به توسعه زیرساخت های الزم برای برقراری و راه اندازی 
نس��ل پنجم شبکه اینترنت همراه موسوم به ش��بکه ۵G را نیز تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. به گفته این کارشناس��ان، ش��یوع گسترده »کرونا« قابلیت 
متوقف کردن ش��بکه نسل پنجم اینترنت همراه را داراست و می تواند کسب 
و کارهای مربوطه را به ش��دت مختل کند.  اوایل س��ال ۲01۲ میالدی بود 
ک��ه اتحادیه بین المللی مخابرات )ITU( تحت نظر س��ازمان ملل برنامه ای 
را برای توس��عه تیم ارتباطات بین المللی موبایلی )IMT( برای افق ۲0۲0 
آغاز کرد. در نتیجه رسما یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم شبکه 
موبایل ش��روع ش��د و از آن پس، ش��اهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای 
اینترنت و تلفن همراه در سراسر جهان هستیم که هر یک به  دنبال برقراری 

نسل جدید و پرسرعت اینترنت ۵G در کشورهای مختلف هستند.
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حاال کم کم تاثیر »کرونا« بر بازارهای ایران قابل ردیابی است و شیوع این 
ویروس، ش��مار مشتریان و شکل خرید را به شدت دستخوش تغییر کرده 
اس��ت. هرچند بازار خرید و فروش ماسک، الکل، ژل های ضدعفونی کننده 
و البته مواد غذایی در این روزها به شدت داغ است، اما بسیاری از مشاغل 
و صنوف به ویژه در بخش خدمات در آس��تانه نوروز با کس��ادی ش��دیدی 

روبه رو هستند. 
به گزارش خبرآنالین، در حالی که فروش رس��توران ها، فست فودی ها و 
واحدهای صنفی عرضه کننده کله پاچه و جگر با کاهشی آشکار مواجه شده 
است، برخی از رس��توران داران از احتمال تعطیلی در هفته های باقیمانده 

سال با هدف کاهش هزینه ها خبر می دهند .
فعاالن این حوزه می گویند همه واحدهای عرضه کننده غذای آماده این 
روزها با کس��ادی روبه رو هستند، هرچند اتحادیه رس��توران داران، میزان 
کاهش ف��روش را 30درصد اعالم می کند، معاون وزیر بازرگانی از کاهش 
۷۵درص��دی ورود مواد غذایی به رس��توران ها خبر داده و تاکید کرده اگر 
تا قبل از این، فالن رستوران 100 واحد گوشت و مرغ خریداری می کرد، 
این حجم حاال به ۲۵ واحد رس��یده اس��ت و این بدان معناست که فروش 

رستوران ها در معرض کاهشی شدید قرار دارد.
با ش��یوع ویروس کرونا کمتر کسی ریسک خرید غذای آماده را به جان 
می خرد و یکی از رس��توران داران در منطقه مرکزی شهر در پاسخ به این 
سوال که حجم فروش شما چه تغییری کرده است؟ گفت: »غالبا کارگران 
فصل��ی و کس��انی که امکان تهیه غ��ذا در خانه به هیچ وج��ه را ندارند از 
م��ا غ��ذا می خرند، البته در روزه��ای اخیر خیلی از این اف��راد به خوردن 
کیک بس��ته بندی و شیر یا حتی نوشابه بسته بندی بسنده می کنند و غذا 

نمی خرند.«
برخی از رس��توران داران می گویند با کاهش شدید فروش شب عید در 
نحوه تس��ویه حساب با کارکنان شان نیز خلل ایجاد شده و زیان سنگینی 
متوجه آنها ش��ده است. برخی به محض رویارویی با سوال کننده به عنوان 
خبرنگار می پرس��ند: آیا تمهیداتی برای کاهش مالیات تحت تاثیر شرایط 
کنونی اندیشیده شده است؟ سوالی که الزم است مقامات وزارت اقتصاد با 

شفافیت بدان پاسخ گویند .
سوت رکود در بازار پوشاک در آستانه عید

داغ ترین فصل بازار پوش��اک در شب عید با گره خوردن به ماجرای 
کرونا با رکودی جدی مواجه ش��ده است. منطقه جمهوری و فردوسی 
که بورس خرید و فروش لباس محس��وب می شود، شب عید با خلوتی 
بی س��ابقه ای روب��ه رو هس��تند. هرچند اکث��ر مغازه ها باز هس��تند اما 
کارکنان و فروشندگان شان می گویند کمتر کسی ریسک خرید لباس 

را می کند چرا که می ترسند لباس ها به ویروس کرونا آلوده باشند.
مس��ئول یکی از واحدهای لباس فروشی مردانه در این خصوص گفت: 
»من مغازه را دائ��م ضدعفونی می کنم و حتی روی لباس ها الکل و آب 
اس��پری کردم، اما با این حال مش��تری کم اس��ت و فکر می کنم با این 
وضعیت فروش زیان شدیدی را متحمل شویم.« او تاکید کرد: »احتماال 
پس از فروکش کردن بحران کرونا بتوان با برگزاری حراج هایی کمی از 
این زیان را جبران کرد، اما در کل امس��ال هنوز بازار نه در بخش لباس 
زنانه، نه مردانه و نه بچه گانه راه نیفتاده اس��ت و مش��کالت در پرداخت 

هزینه اجاره و مالیات و ... باال می رود.«
قنادی ها نگران فروش پایان سال هستند

هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت از تامین کاالهای اساسی موردنیاز 
اعم از روغن و شکر و آرد در پایان سال خبر می دهد، اما قنادی ها معتقدند 
امس��ال با کاهش ش��دید فروش روبه رو خواهند ب��ود، چراکه مردم کمتر 

ریسک خرید شیرینی و مواد غذایی را از بیرون به جان می خرند.
یکی از قنادان در خیابان ش��هید دس��تگردی در پاسخ به این سوال که 
انتظ��ار دارید کرونا چه میزان بر کاهش فروش ش��ما تاثیر بگذارد، گفت: 
»بعی��د می دانم امس��ال ش��یرینی تازه خریدار داش��ته باش��د مگر اینکه 
کارخانه های معتبر نس��بت به عرضه ش��یرینی بسته بندی اقدام کنند. در 
عین حال آجیل باز هم خریدار ندارند و کسانی که واقعا قصد خرید دارند 

آجیل بسته بندی کارخانه ای می خرند.«
او ادامه داد: »تصور می کنم امس��ال سالی استثنایی برای قنادان خواهد 
بود و همین هفته اخیر نیز میزان فروش قنادان با س��قوط شدیدی، حتی 
بیش از ۶0درصد در بس��یاری مناطق روبه رو ش��ده اس��ت و حجم پخت 

شیرینی با هدف پیشگیری از زیان با کاهشی شدید روبه روست.«
کارگران فصلی در این روزها بیکار مانده اند

در حالی که ماه پایانی سال، داغ ترین فصل کاری کارگران روزمزدی 

اس��ت که برای خانه تکانی و تعمیرات کوچک به کار گرفته می ش��دند، 
اما امسال ش��رایط، تغییر کرده و شرکت های خدماتی نظافت منازل و 
راهروها با کاهش ش��دید مشتریان روبه رو هستند. مسئول یک شرکت 
خدماتی در ش��رق تهران در این خصوص گفت: »غالبا مشتریان ما در 
پایان س��ال را طبقه متوسط و برخوردار تش��کیل می دادند، اما در این 
یک هفته با کنس��لی بس��یاری از قرارهای پایان هفته روبه رو ش��دیم. 
اغلب خانواده ها با ترس از شیوع کرونا می گویند خانه تکانی را خودشان 
و بدون کمک انجام می دهند و در نتیجه کار ما به ش��دت کس��اد شده 
اس��ت. این وضعیت برای سایر کارگران فصلی در بازارها و ... نیز وجود 

دارد.«
مشتریان حضوری نیز کم و کمتر شده اند

در ش��رایطی که قیمت ها در بازار طال و س��که و ارز در این هفته با 
رشدی آشکار مواجه است، فعاالن بازار ارز از کاهش محسوس مشتریان 
حضوری برای این اقالم روبه رو هستند. بازار ارز تحت تاثیر سقوط آزاد 
مسافرت های خارجی در نوروز امسال با کاهش شدید تقاضا روبه روست 
اما آنچه زمینه رش��د ش��دید قیمت ها در این بازار را فراهم کرد، قرار 
گرفتن ایران در لیس��ت س��یاه اف ای تی اف بود. ش��اید اگر این اتفاق 
رخ نمی داد ب��ازار ارز تحت تاثیر کاهش تقاضا با کاهش قیمت مواجه 
می ش��د، با این حال، فعاالن بازار می گویند این رشد شدید قیمت در 
س��ایه نبود مشتری اس��ت و هرچه می گذرد شمار مشتریان حضوری 
برای خرید کاال نیز کاهش می یابد. این وضعیت البته به بازار مس��کن 
نیز تسری یافته و بسیاری از مشاوران امالک از کاهش تعداد مشتریان 

خبر می دهند.
وقتی بازار خودرو همچنان می تازد

بازار خودرو که با رکودی دامنه دار در س��ال جاری مواجه است حاال نیز 
با کاهش ش��دید تعداد مشتریان مواجه شده اما قیمت خودرو تحت تاثیر 
افزایش قیمت ارز از یک سو و عدم ایفای بخشی از تعهدات خودروسازان 
از سوی دیگر با رشد قابل توجه روبه روست. نکته مهم اینجاست که دالالن 
در ش��رایط کنونی از هیچ فرصتی برای مان��ور و قدرت نمایی نمی گذرند؛ 
این فرصت خواه در بازار ماس��ک و ژل باش��د خواه میوه و مواد غذایی یا 

ارز و خودرو.

ویروس »کرونا« زنگ رکود را در بخش خدمات به صدا درآورد

ضربه کرونایی به کسب و کار
دریچه

با شیوع ویروس »کرونا«
خرید اینترنتی مسکن امکان پذیر است؟!

اگر در شرایط فعلی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده قصد خرید خانه دارید، 
می توانید از خدمات س��ایت های آگهی امالک استفاده کنید، اما قرارداد نهایی 
باید به شکل حضوری در دفاتر امالک به امضا برسد و سند نیز در دفاتر اسناد 
رسمی ثبت ش��ود. به گزارش ایسنا، با شیوع کرونا ویروس و اعالم توصیه های 
ایمنی مبنی بر خودداری نسبت به خروج از خانه، توجهات نسبت به استفاده از 

کسب و کارهای اینترنتی در شرایط کنونی بیشتر شده است.
یکی از این موارد اس��تفاده از سایت های مجازی برای خرید و فروش مسکن 
است. با وجود آنکه در سال های اخیر پلتفرم های متعددی ایجاد شده که به ارائه 
خدماتی از قبیل درج عکس از منازل، تورهای مجازی 3۶0 درجه، ارائه اطالعاتی 
از قبیل دسترسی به سرانه های خدماتی واحدها می پردازند، برای ثبت و انعقاد 

قرارداد نهایی باید طرفین یا وکالی آنها حضور فیزیکی پیدا کنند.
قرارداد اولیه با ارائه کد رهگیری در دفاتر مشاور امالک امضا می شود و سند 

در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد.
یکی از فعاالن امالک مجازی در این خصوص با بیان اینکه س��از و کار ثبت 
قرارداد و ثبت س��ند به شکل مجازی هنوز در ایران ایجاد نشده است به ایسنا، 

گفت: در برخی کشورهای توسعه یافته این زیرساخت به وجود آمده است.
وی افزود: بعضی س��ایت های مجازی به نوع��ی تبدیل به آژانس های امالک 
شده اند، اما با توجه به نبود قوانین و مقررات در این زمینه و خطراتی که ممکن 
اس��ت به صورت خس��ارت به هر یک از طرفین بروز کند، اتحادیه امالک با این 

اقدام آنها برخورد می کند.
این فعال بازار مجازی ملک تصریح کرد: اس��تفاده از فضای مجازی برای هر 
نوع فعالیت اقتصادی در دنیای امروز به یک امر ضروری تبدیل شده که البته در 
شرایط اضطراری مثل وضعیتی که با شیوع بیماری کرونا ایجاد شده این ضرورت 

بیشتر خود را نشان می دهد.
بنابر ای��ن گزارش ارائه خدمات مجازی در بخ��ش خرید و فروش امالک به 
دلی��ل نبود قوانین و مقررات کاف��ی در این زمینه همواره مورد نقد فعاالن بازار 

مسکن بوده است.
ثبت آگهی ه��ای غیرواقعی، ارائه قیمت های حباب گونه و بعضی مش��کالت 
امنیت��ی برای خانواده ه��ا از مهم ترین چالش های فعالیت س��ایت های مجازی 

محسوب می شود.
این چالش در زمان های رونق بازار مسکن بیشتر خود را نشان می دهد. اواخر 
سال گذشته به دلیل ارائه بعضی قیمت های نجومی بازار به نوعی از کنترل خارج 
شد تا اینکه دادستانی در روز 1۲ اردیبهشت ماه امسال دستور توقف درج قیمت 

در آگهی های فروش امالک را صادر کرد.
سپس طی همکاری سه جانبه بین سایت های مجازی، اتحادیه امالک و پلیس 
فتا تصمیم گرفته شد تا قیمت های معقول در سایت ها ارائه شود و قیمت های 
نجومی با عنوان توافقی منتشر شود. این اقدام تا حدودی در کنترل بازار مسکن 
موثر بود بنابراین به نظر می رس��د ایجاد بستر قانونی با نظارت مراجع قضایی و 

اتحادیه امالک برای ثبت قرارداد می تواند خرید و فروش را تسهیل کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
 ثبت نام مسکن ملی از منزل

امکان پذیر می شود
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اعالم این خبر که تمامی فرآیند نام نویس��ی 
جاماندگان طرح اقدام ملی از درون منازل امکان پذیر می شود، گفت در شرایط 
فعلی برای حفظ سالمت شهروندان، روند تکمیل پرونده مسکن ملی افرادی که 

پرونده شان تکمیل نشده را به زمان دیگری موکول کرده ایم.
محم��ود محم��ودزاده در گفت وگو با ایس��نا، درباره تاثیر وی��روس کرونا بر 
فعالیت های وزارت راه و شهرس��ازی گفت: به منظور حفظ سالمت شهروندان 
تکمیل فرآیند ثبت نام متقاضیانی که می بایست به صورت حضوری مدارک خود 
را به ادارات کل، بنیاد مس��کن یا شرکت عمران شهرهای جدید ارائه کنند، به 

تعویق انداخته ایم.
ب��ه گفته وی، مرحل��ه نهایی ثبت نام را فعال به زمان مقتضی که ان ش��اءاهلل 

ویروس کرونا مهار شود موکول کرده ایم و در آینده اطالع رسانی می شود.
او درب��اره پروژه ه��ای عمران��ی و افتتاح��ات در مجموعه ه��ای وزارت راه و 
شهرس��ازی، گفت: طبیعتا به دلیل موقعیت کنونی تمامی فعالیت هایی که به 
صورت جمع��ی صورت می گیرد و گردهمایی ها را لغ��و کرده ایم. به طور مثال 
آزمون نظام مهندس��ی که نیمه اسفندماه قرار بود برگزار شود را لغو و به زمان 
دیگری موکول کرده ایم، با این وجود فعالیت های عمرانی و پروژه های اجرایی به 
قوت خود باقی است و حتی با تالش بیشتری نسبت به گذشته دنبال می شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که ثبت نام مجدد ظرفیت خالی ایجادشده 
از پایش مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن چه زمانی انجام می شود؟ گفت: به 
دنبال ایجاد ساز و کاری هستیم تا متقاضیان بدون مراجعات حضوری نام نویسی 
را از داخل منزل انجام دهند که ان ش��اءاهلل ظرف دو س��ه روز آینده در این باره 

تصمیم گیری و اطالع رسانی می کنیم.

کاهش قیمت نفت رکورد زد
سکته در بازار نفت

 قیمت نفت با افزایش شیوع ویروس کرونا در جهان و لغو برخی پروازها،  باز 
هم پایین آمد و در آستانه ورود به کانال 40 دالری قرار گرفت. بازار طالی سیاه 
که این روزها مانند بس��یاری از بازارهای جهانی، ح��ال و روز خوبی ندارد،  روز 
جمعه در آخرین روز معامالت هفتگی،  با س��قوط قیمت همراه شد و تا آستانه 

ورود به کانال 40 دالری پایین آمد.
این در حالی اس��ت که از ابتدای ش��یوع ویروس کرونا در جهان،  قیمت نفت 
بیش از ۲0درصد از ارزش خود را از دس��ت داده و حاال به پایین ترین حد خود 
در یک سال گذش��ته رسیده است. کاهش قیمت نفت در حالی اتفاق می افتد 
که تولید نفت اوپک به عنوان تامین کننده 30درصد از نفت جهان به کمترین 
میزان از سال ۲009 تاکنون رسیده است با این حال،  قیمت ها در برابر ویروس 
کرونا تسلیم و کاهشی شده اند. همچنین گسترش ویروس کرونا باعث شده تا 
پیش بینی ها در مورد رش��د جهانی اقتصاد با افت همراه شود و همین موضوع 
فشار مضاعفی بر قیمت نفت داشته است. بر این اساس نفت برنت در روز جمعه 
هم بیش از 1.4درصد از ارزش خود را از دس��ت داد و به قیمت ۵0 دالر و 30 
سنت به فروش رسید. نفت شاخص آمریکا نیز به همین میزان ارزان شد و 4۵ 

دالر و ۶۵ سنت در هر بشکه قیمت خورد.
به گفته اغلب کارشناسان،  تا زمانی که ویروس کرونا در جهان کنترل نشود، 
 نمی توان انتظار بهبود قیمت ها در بازار نفت را داشت و این موضوع باعث شده 
تا نگرانی ها نسبت به افت قیمت در این بازار بیشتر شود. البته بازار نفت،  جلسه 
فوق العاده اوپک را در هفته پیش رو دارد و تصمیمات این جلس��ه شاید بتواند 

بخشی از کاهش ارزش طالی سیاه را جبران کند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

س��ی ام بهمن ماه بود که خبر ش��یوع ویروس »کرونا« در ایران رسما از 
س��وی وزارت بهداشت تایید ش��د. این اتفاق موجی از نگرانی را در افکار 
عموم��ی پدید آورد و طبق آخری��ن خبرها تا ظهر جمعه، تعداد مبتالیان 

قطعی »کووید-19« به 3۸۸ نفر و تعداد جان باختگان به 34 نفر رسید.
در این مدت، دولت تدابیری همچون تعطیلی مدارس، دانش��گاه، مراکز 
آموزشی در پیش گرفته تا جلوی انتقال بیشتر این ویروس گرفته شود، اما 
این انتقاد از س��وی برخی مطرح می شود که دولت باید ادارات، سازمان ها 
و مراکز دولتی را برای مدتی تعطیل می کرد تا بتوان شیوع این بیماری را 
کنترل کرد؛ کاری که چین در ماه های گذشته انجام داده است. به اعتقاد 

آنها، مقابله با شیوع کرونا بدون تعطیلی ادارات امکان پذیر نیست.
این در حالی است که فعاالن اقتصادی معتقدند نیازی به تعطیلی ادارات 
کش��ور نیس��ت و با تدابیری همچون کاهش تعداد کارمندان در بازه های 
زمانی مختلف یا ش��یفت بندی امور، می توان با ش��یوع کرونا مقابله کرد. 
این در ش��رایطی اس��ت که هر روز تعطیلی در تهران یا کل کش��ور زیان 
هنگفتی برای اقتصاد کش��ور به دنبال خواهد داش��ت. ب��ه اعتقاد فعاالن 
اقتصادی، زمان��ی که یک تعطیلی غیرمنتظره  اتفاق بیفتد و به تعطیالت 
عادی پیش بینی ش��ده اضافه شود، بخش��ی از فعالیت اقتصادی در کشور 

مختل خواهد شد.
آخرین آمارها نشان می دهد که میزان محصول ناخالص داخلی به قیمت 
ثابت سال 1390 در 9 ماهه سال 139۸ به حدود ۵00 هزار میلیارد تومان 
)با نفت( و 430 هزار میلیارد تومان )بدون نفت( رسیده است. این آمار را 

بهمن ماه امسال جواد حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران اعالم کرد.
با توجه به این آمار و با توجه به اینکه در ۲۷۶ روز اول سال 9۸، تقریبا 
۶0 روز تعطیل بوده است، بنابراین اگر تولید ناخالص داخلی را که حدود 
۵00 هزار میلیارد تومان با نفت اس��ت را در ۲1۶ روز کاری تقسیم کنیم، 
حدود ۲ هزار و 314 میلیارد تومان می ش��ود که به ازای هر روز تعطیلی، 

این میزان آسیب متوجه کشور خواهد شد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت 
سال 1390 در سال 139۷ به رقم ۷13 هزار میلیارد تومان با نفت و ۵۷3 
هزار میلیارد تومان بدون احتس��اب نفت رسید بود. با توجه به این آمار و 
تعداد روزهای کاری سال 9۷، به نظر می رسد هر روز تعطیلی حدود ۲ هزار 

و 4۵۸ میلیارد تومان هزینه برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
در همین زمینه، حس��ین س��الح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
درباره سیاس��ت تعطیلی برای مقابله با کرونا ب��ه خبرآنالین، گفت: »من 
تخصصی در بحث های پزش��کی، میزان مسری بودن و اپیدمی بودن این 
بیماری ندارم، اما آنچه که وزارت بهداش��ت به عنوان مرجع ذی صالح این 
داستان اعالم می کند، بیماری کرونا با رعایت نکات بهداشتی و تمهیدات 

الزم، قابلیت کنترل و جلوگیری از شیوع را دارد.«
به گفته وی، »در ش��رایطی که اقتصاد کش��ور به خودی خود با معضل 
و مش��کل رکود و عدم رونق مواجه اس��ت، من فکر می کنم تعطیلی های 
بی مورد کمکی نخواهد کرد؛ کمااینکه تعطیلی ها باعث افزایش مسافرت ها 

می شود که از نظر شیوع بیماری مشکل ساز خواهد بود.«
نایب رئی��س اتاق بازرگانی ایران درباره زی��ان هر یک روز تعطیلی برای 
اقتصاد کش��ور نیز گفت: »این نکته را می توانم به شما بگویم که خدمات 
سهم قابل توجهی در GDP دارد و این موضوع می تواند به بخش خدمات 
و کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط که در حوزه خدمات و به خصوص 
بخش های گردش��گری، پذیرایی، حمل ونقل و... اس��ت، آسیب جدی وارد 

کند و طیف گسترده ای از این مشاغل با معضل و مشکل مواجه شوند.«
س��الح ورزی ادام��ه داد: »در روزه��ای گذش��ته نیز ش��اهد بودیم بخش 
خرده فروشی، آمار فروش شان بسیار کاهش یافته است و یا بسیاری از تورهای 
گردش��گری لغو ش��ده اس��ت. در بحث های هتلداری، تورها، رستوران ها، در 

بخش های خرده فروشی و... با معضل و مشکل مواجه هستیم.«

وی با بیان اینکه حمل ونقل هوایی و زمینی با مشکل مواجه شده است، 
متذکر شد: »قرار است که بعد از یک گزارشی که وزارت بهداشت در مورد 
پیش بینی روند موضوع کنترل یا گس��ترش کرونا می دهد، تمهیداتی نیز 
دولت برای حمایت از مش��اغل یا کسب وکارهایی که آسیب می بینند، در 

هفته آینده روی آن بحث شود.«
به گفته سالح ورزی، »با توجه به گزارشی که از ابعاد موضوع تهیه خواهد 
ش��د، می ش��ود طیف گس��ترده ای از موضوعاتی مثل برخی معافیت های 
مالیات��ی، تامین اجتماع��ی یا مس��اعدت هایی در رابطه ب��ا وام های بانکی 

کسب وکارها و... در نظر گرفت.«
همچنین یحیی آل اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز اعتقادی 
به تعطیلی ندارد و درباره زیان هر روز تعطیلی روی اقتصاد کشور می گوید: 
»من عدد نمی توانم در این خصوص بدهم، اما لزومی به تعطیلی در کشور 

وجود ندارد.«
او با بیان اینکه این یک حادثه غیرمترقبه است که باید با دقت و تدبیر 
در همه حوزه ها مدیریت ش��ود، افزود: »نیاز به تعطیلی برای جلوگیری از 
گسترش بیماری نیس��ت؛ با توجه به اینکه دولت در حال کنترل بیماری 

است. تنها باید همدلی وجود داشته باشد.«
رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه نیازی به 
تعطیلی نیست و با شیفت بندی کارها را می توان انجام داد و اتاق بازرگانی 
نیز این کار را کرده اس��ت، تصریح کرد: »ما اگر فرماندهی واحدی داشته 
باشیم که االن دولت، مجلس و همه می گویند هرچه وزارت بهداشت گفت، 
به عنوان یک وظیفه ملی گوش دهیم. اگر وزیر گفت سفر نروید، به سفر 

نرویم یا مراعات بهداشت کنیم.«
به گفته آل اسحاق، »اگر فرماندهی واحدی وجود داشته باشد و همه هم 
تابع آن باشیم، به طور قطع نیازی به تعطیلی نیست و به طور قطع می توان 

شیوع این بیماری را مدیریت کرد.«

هر روز تعطیلی 2 هزار و 458 میلیارد تومان هزینه برای اقتصاد ایران به همراه دارد

زیان توقف کسب و کار بر اثر شیوع »کرونا«
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با بانکداری  الکترونیک بانک پاسارگاد
خدمات بانکی را غیرحضوری دریافت کنید

 بانک  پاس��ارگاد از کلیه مش��تریان خود دعوت می کن��د با بهره مندی از 
خدمات ارائه شده در سامانه های بانکداری  الکترونیک، از تردد غیرضروری و 

مراجعه به شعبه های بانک خودداری کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، بانکداری  الکترونیک، ابزاری است 
ک��ه با ارائه انواع خدم��ات بانکی می تواند مراجعه به ش��عبه های بانک را به 
حداقل رسانده و نقش مهمی در افزایش ایمنی و سالمت مشتریان ایفا کند. 
بر این اس��اس، به منظور جلوگیری از ش��یوع بیماری ناشی از ویروس کرونا، 
ل��زوم رعایت بهداش��ت و پرهیز از رفت و آمد غیرضروری، مش��تریان بانک 
 پاسارگاد می توانند با استفاده از سامانه بانکداری  مجازی، سامانه همراه بانک 
 پاسارگاد، سامانه پرداخت  همراه پاسارگاد، برنامه کیپاد و خدمات ارائه شده 
در س��ایت بانک، انواع خدمات بانکی مربوط به س��پرده، کارت، تس��هیالت، 
چ��ک، خدم��ات ارزی و ... را دریافت کرده و به ای��ن ترتیب تا حدامکان از 

مراجعه به شعبه ها خودداری کنند.
همچنین کارشناس��ان در مرکز مشاوره و اطالع رس��انی بانک  پاسارگاد و 
همچنین سامانه CRM این بانک، به صورت شبانه روزی جهت پاسخگویی 
به هم وطنان و راهنمایی درخصوص سؤاالت بانکی آنها آماده هستند. جهت 
مقابله با ویروس کرونا و لزوم کاهش رفت و آمدهای غیرضروری به شعبه ها، 
مرکز مش��اوره و اطالع رس��انی بانک  پاسارگاد به ش��ماره ۸۲۸90، همچون 
گذش��ته در کلیه  ساعات شبانه روز آماده پاس��خگویی به سؤاالت مشتریان 
و همچنین راهنمایی درخص��وص انجام امور بانکی، بدون نیاز به حضور در 
ش��عبه است. همچنین مشتریان می توانند از طریق سامانهCRM در سایت 
بانک  پاس��ارگاد به آدرس https://www.bpi.ir/crm، س��ؤاالت خود را 
ثبت کنند. این س��ؤاالت در اسرع وقت توس��ط کارشناسان این بانک پاسخ 
داده  خواهد شد. کلیه  ش��عبه های این بانک نیز جهت پاسخگویی تلفنی به 

مشتریان آماده هستند.

از کاهش تردد در سطح شهر تا کاهش داد و ستد
آنچه در بازار طال و سکه گذشت

ب��ه گفت��ه نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر ته��ران، در اواخر هفته ای که 
گذش��ت، عالوه بر اوض��اع اقتصادی جهانی که س��بب کاهش قیمت اونس 
جهانی طال ش��د؛ کاهش تقاضا و تردد در بازارها نیز س��بب کاهش گردش 

نقدینگی و کاهش قیمت ها در بازار داخلی سکه و طال شده است.
محمد کش��تی آرای در گفت وگو با ایسنا، به بازخوانی آنچه در بازار طال و 
سکه گذشت، پرداخت و گفت: در طول هفته گذشته از ابتدای هفته قیمت 
اونس جهانی طال صعودی و در محدوده 1۶40 تا 1۶۸0 دالر در نوسان بود 
که علت آن کاهش رش��د اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای خرید طال در 
بازارهای جهانی بوده اس��ت، ام��ا در روزهای پایانی هفته، تا حدودی اوضاع 

دگرگون شده و قیمت اونس جهانی طال رو به کاهش رفته است.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه همین موضوع سبب 
ب��اال رفتن قیمت س��که و طالی داخلی در طول هفته ش��ده بود، افزود: در 
اوایل هفته که قیمت سکه تا ۶ میلیون و 1۵0 هزار تومان افزایش پیدا کرد، 
اما از روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مجددا قیمت ها به سمت کاهشی شدن 
پیش رفت و از روز گذش��ته با توجه به کاهش ارزش اونس جهانی، کاهش 

قیمت سکه در بازار داخلی را نیز شاهد بودیم.
به اعتقاد او، وضعیت بازار به گونه ای اس��ت که با کاهش تردد در س��طح 
ش��هر، کاهش داد و ستد در بازار ایجاد شده است و تقاضایی در بازار وجود 
نداش��ته و به حالت رکود درآمده است. کاهش دادوستدها به نوعی گردش 
نقدینگی را در بازار کاهش داده که همین موضوع، به کاهش قیمت سکه و 
طال کمک کرده اس��ت. ضمن اینکه قیمت ها حبابی ندارد و به دلیل کاهش 
تقاضا، حباب منفی نیز در قیمت س��که و طال مشاهده می شود. در مجموع 
بازار پرنوس��انی را به دلی��ل افزایش قیمت های ش��دید در اوایل هفته و در 

روزهای پایانی هفته کاهش شدید قیمت ها، داشتیم.
کشتی آرای در انتها به قیمت سکه اشاره کرد و گفت: قیمت سکه اکنون 
به ۶ میلیون و ۷0 هزار تومان رس��یده اس��ت. البته روز سه ش��نبه قیمت ۶ 
میلیون و 1۶0 هزار تومان هم برای س��که داشتیم. هر گرم طالی 1۸ عیار 
نیز در این هفته در گران ترین وضعیت خود به ۶30 هزار تومان رسیده بود 

و اکنون نیز در محدود ۶۲۵ هزار تومان است.

رویترز گزارش داد
روند افزایشی قیمت طال متوقف شد

قیمت طال پس از جهش یک درصدی در روز پنجشنبه، در معامالت روز 
جمعه که س��رمایه گذاران به سودگیری پرداختند، کاهش یافت اما به دلیل 
نگرانی های فزاینده از ش��یوع ویروس کرونا همچن��ان تقاضای باالیی برای 
خرید این فلز ارزش��مند وجود دارد. به گزارش رویترز، قیمت هر اونس طال 
برای تحویل ف��وری در معامالت روز جمعه بازار س��نگاپور 0.4 درصد افت 
کرد و به 1۶3۵ دالر و 39 س��نت رس��ید. بهای معامالت این بازار از ابتدای 
ماه میالدی جاری تاکنون حدود 3درصد رشد کرده که سومین رشد ماهانه 
متوالی خواهد بود. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با 0.3 درصد 
کاهش، 1۶3۷ دالر معامله ش��د. جان شارما، اقتصاددان بانک ملی استرالیا 
در این باره گفت: ش��یوع این ویروس وخیم تر ش��ده و مردم نگران هستند 

ممکن است اجرای تدابیر محرک مالی بیشتری نیاز داشته باشد.
کش��ورهای مختلف از ایران گرفته تا اس��ترالیا مدارس را تعطیل کرده و 
رویدادهای بزرگ را لغو کرده اند و تجهیزات پزش��کی را فراهم کرده و آماده 

واکنش اضطراری به موارد جدید ابتال به ویروس کرونا می شوند.
رویترز تخمین زده که حدود 10 کش��ور در ۲4 ساعت گذشته نخستین 
مورد ابتال به ویروس کرونا را گزارش کرده اند که نیجریه یکی از این کشورها 
بوده است. سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد همه کشورها باید برای مبارزه 
با ویروس کرونا آماده شوند. براساس گزارش رویترز، بازارهای سهام آسیا به 
س��وی ثبت بدترین عملکرد هفتگی از زمان بحران مالی سال ۲00۸ پیش 
می رون��د زیرا س��رمایه گذاران خود را برای صدمات ویروس کرونا به رش��د 
اقتص��ادی آماده می کنند. در این بین انتظ��ارات برای کاهش نرخ های بهره 
از س��وی بانک مرکزی آمریکا در نشس��ت ماه آینده تقویت ش��ده است، اما 
چهار سیاس��ت گذار بانک مرکزی اروپا دورنمای اقدام فوری در این خصوص 
را ضعیف ش��مردند. نرخ های بهره پایین تر از طال که بازدهی ندارد حمایت 

کرده و جذابیت سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را تقویت می کند.
در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند، هر اونس پاالدیم ب��رای تحویل فوری به 
دلی��ل س��ودگیری معامله گران حداکثر ۵درصد س��قوط ک��رد و آخرین بار 
ب��ا 3.4درص��د افت، به ۲۷49 دالر و ۶3 س��نت رس��ید اما در مس��یر ثبت 

بزرگ ترین رشد ماهانه خود از نوامبر سال ۲01۶ قرار دارد.

بانکنامه

فرصت امروز: دولت دوازدهم در اواخر هفته گذش��ته در بیانیه ای صریح 
و 9 ماده ای، خواستار تصویب پالرمو و CFT شد؛ بیانیه ای که می توان آن 
را به »نوش��دارو پس از مرگ سهراب« نیز تعبیر کرد، چراکه همین چند 
روز پیش بود که کارگروه ویژه اقدام مالی در نشس��تی به ریاست چین در 
پاریس، ایران را بار دیگر به لیس��ت س��یاه FATF بازگرداند. پیش از این 
بس��یاری از اقتصاددانان و صاحب نظران سیاسی بر لزوم تصویب لوایح اف 
ای تی اف تاکید کرده و عدم تصویب آن و بازگش��ت به لیس��ت س��یاه را 

»خودزنی مالی« دانسته بودند.
دولت اما در واکنش به بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، در بیانیه9 
ماده ای خواس��تار تصویب لوایح مبارزه با پولش��ویی در مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام شده و تاکید کرده است که »موانع موجود بر سر راه تصویب 

این دو الیحه رفع شود.«
بیانیه دولت درخصوص تصمیم FATF درباره ایران

متن بیانیه دولت به این شرح است:
1- سیاس��ت ضد تروریس��م ایران، مبتنی بر ماهی��ت عدالت خواهانه و 
صلح طلبانه نظام جمهوری اسالمی ایران است و در همه حوزه ها، از جمله 
مقابله با تأمین مالی تروریس��م، به طور جدی اعمال می ش��ود و انگیزه ما 
در پیگیری همه اقدامات علیه پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم، خواست 
مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماس��ت که در ادوار مختلف مجلس و 

دولت تصویب شده است.
۲- بر همین اس��اس، از همکاری با کش��ورهای دیگر در این زمینه نیز 
اس��تقبال کرده ای��م و با اجرای مق��ررات مورد قبول کش��ورهای جهان و 
اس��تانداردهای بین المللی در این زمینه که در راس��تای قوانین و مقررات 

داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده ایم.
3- بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کش��ورهای غیرهمکار )لیست 
سیاه(، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های 
سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی 
ای��ران، در دول��ت یازده��م که به تأیید برنام��ه اقدام ای��ران انجامید، این 

تحریکات را در آن مرحله، بی اثر کرد.
4- از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
معتق��د بوده اس��ت، از زمان دولت دهم، با پیگیری ش��ورای  عالی امنیت 
 FATF مل��ی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت گی��ری همکاری با
و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رس��یده و در دس��تور کار دولت 

قرار گرفته بود.
۵- با تغییر دولت و فعال ش��دن دیپلماسی خروج از تحریم ها، دولت در 
این مرج��ع بین المللی هم فعاالنه حضور پیدا ک��رد و اقدامات خود را در 
مقابله با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت 

ایران و کسب یک فرصت دو ساله برای تعامل بین المللی منجر شد.

۶- در ای��ن فاصله، دول��ت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه 
مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار الیحه قانونی را نیز که از موارد 
بسیار مهم »برنامه اقدام« بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسالمی 
تقدیم کرد. مجلس هم، این لوایح را با اصالحاتی به تصویب رساند. شورای 
نگهب��ان، یکی از این لوایح، یعنی الیحه مربوط ب��ه مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم )CFT( را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتا به سبب 
قانع نش��دن مجلس نس��بت به توقف این الیحه مه��م، موضوع به مجمع 
تش��خیص مصلحت، ارجاع ش��د و در آنجا با گذش��ت یک س��ال از طرح 
موضوع، به دلیل عدم تصمیم گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت 

گذاشته شد.
۷- متأس��فانه الیحه مهم دیگر، یعنی الیحه الحاق به معاهده مبارزه با 
پولش��ویی نیز که با رفع ایرادات ش��ورای نگهبان از سوی مجلس شورای 
اس��المی، عمال نهایی شده بود، بدون وجود اختالف بین مجلس و شورای 
نگهبان، در دس��تور کار مجمع قرار گرفت و این الیحه هم، با گذشت یک 

سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند.
۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران 
و در رأس آنها دولت آمریکا، نقش��ه یارگیری برای تش��کیل مجدد جبهه 
ضد ایران را دارد، ما باید تالش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون گرا، 
منضبط و ضدتروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به 

دست دشمنان ایران، کمک به نقشه های ضدایرانی آنهاست.
9- دولت، قویا بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب 
این دو الیحه رفع ش��ود و بهانه از دس��ت بدخواهان ایران گرفته شود. ما 
اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای 
حل موضوع، بهبود ش��رایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع 

ملی و تشدید هزینه های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.
FATF تجارت پرهزینه، نتیجه بازگشت به لیست سیاه

اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی، تبعات بازگش��ت ایران به لیست سیاه را 
در یک کالم، »تجارت پرهزینه« می دانند. در همین باره، حسن فروزان فر، 
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در 
گفت وگو با ایرنا، گفت: بازگش��ت به لیست سیاه FATF هزینه تجارت را 

بیش از پیش افزایش می دهد.
به گفته او، باتوجه به مجموع گرفتاری ها با پیوستن ایران به لیست سیاه 
FATF اتفاق بزرگ و جدیدی نمی افتد، چراکه پیش��تر هم در ش��رایطی 
قرار داشتیم که زمینه های ارتباط بانکی به دلیل تحریم های آمریکا و عدم 
همکاری رس��می بانک ها با ما فراهم ب��ود. در همین وضعیت تحریم های 
س��خت گیرانه، کونلون بانک چین و چندجای دیگ��ر هم تعامالت را با ما 
متوقف کرده بودند، بنابراین آنقدر در تنگنا هستیم که عمال ورود به لیست 
سیاه FATF تغییرات عمده ای در تعامالت با دنیا فراهم نمی کند. پیشتر 

نیز  نه شرکت ها آماده بودند به صورت مستقیم با ما در تعامل باشند و نه 
بانک های کشورهای مختلف تعامالت رسمی با ما داشتند.

فروزان فر با بیان اینکه ورود به این لیس��ت یعنی بازگشت به این مسیر 
دش��وارتر از پی��ش خواهد بود، افزود: یک بار زم��ان برجام و پس از اینکه 
در لیس��ت س��یاه بودیم تالش کردیم با ارائه توضیحات و در نظر گرفتن 
اصالحات در نظام پولی و بانکی، خودمان را از این ورطه بیرون آوریم، اما 
متاسفانه در نهایت موفق نشدیم و به این لیست بازگشتیم و اکنون خروج 

مجدد از لیست سیاه کاری سخت تر از گذشته است.
ب��ه اعتق��اد این عض��و ات��اق بازرگانی تهران، کش��ورهایی ک��ه در این 
مذاک��رات موفق بودند تایید کرده اند که باید از فرصت های مناس��ب برای 
این گفت وگوهای فنی- سیاس��ی اس��تفاده شود، مانند کوبا که از ظرفیت 
مذاکرات در زمان اوباما با دقت باال اس��تفاده کرد تا از لیس��ت سیاه خارج 
شود. فروزان فر مذاکرات پیش رو برای خروج از لیست سیاه را دشوار خواند 
و گفت: با اتفاقی که رخ داد، تعامالت کامل متوقف است و هیچ رفت و آمد 
رسمی به سادگی در تعامالت تجاری نخواهیم داشت و نهایتا مجبوریم با 
هزینه های بیشتر و صرف زمان بیشتر فعالیت های تجاری محدود را انجام 
دهیم. این هزینه ها ش��امل استفاده از ش��رکت های واسطه غیرایرانی و یا 
جابه جا کردن پول می شود که در نهایت هزینه های مبادالت را باال می برد.
وی با اعتقاد به اینکه بازگش��ت به لیس��ت س��یاه روند تجاری کشور را 
متوقف نمی کند، افزود: این لیست توصیه ای است به کشورهای دیگر مبنی 
بر اینکه در مراودات شان با کشورهای عضو لیست سیاه دقت داشته باشند 
و از این نظر مس��ئولیت س��نگینی برای تعامل با ایران به دوش کش��ورها 
می گذارد، اما ممنوعیت یا قطعنامه نیست که کشورهای دیگر را از برقراری 
تعامل با آن کش��ور منع کند. ورود به لیس��ت س��یاه تفاوت عمده ای در 
کوتاه مدت ایجاد نمی کند و تنها تعامالت را دشوارتر و پرهزینه تر می کند.

موانع کم نداشتیم، لیست سیاه هم اضافه شد
همچنی��ن احمد صادقیان، عضو دیگر ات��اق بازرگانی تهران نیز در این 
زمینه گفت: وقتی روابط عادی بانکی و مبادالت با س��ایر کشورها نداشته 
باش��یم مشخص است به مش��کالت مان اضافه می شود. با این اتفاق روابط 
بانکی که پیش��تر به دلیل تحریم ها محدود بود، محدودتر و همه مسائلی 
که ارتباط با تجارت و تولید دارد دچار مشکل می شود، چراکه حتی معدود 
نقل و انتقاالت س��ابق به راحتی نمی تواند انجام شود. او با اعتقاد به اینکه 
بازگشت به لیست سیاه در کوتاه مدت اثر خود را نشان می دهد، افزود: شاید 
عموم مردم در بلندمدت متوجه تبعات منفی آن شوند، اما فعاالن اقتصادی 
که تجارت در رأس امور آنان قرار دارد به وضوح آن را لمس خواهند کرد.

صادقیان با بیان اینکه باید مش��کل های مان را با دنیا حل کنیم، گفت: 
روابط با دنیا باید عادی تر ش��ود چراکه عدم ارتباط باعث بروز مش��کالت 

متعدد بخصوص برای تجارت می شود.

دولت با انتشار بیانیه ای دیرهنگام خواستار رفع موانع تصویب لوایح FATF شد

FATF پیدا و پنهان

تازه ترین آمارهای بانک مرک��زی از افزایش مبادالت چکی و همچنین 
رش��د تعداد و ارزش چک های برگش��تی حکایت دارد. طب��ق آمار بانک 
مرکزی در دی ماه امسال، تعداد چک های مبادله ای 4.۸درصد و ارزش آن 
1۲.4درصد نس��بت به ماه قبل رشد کرده و هم زمان، چک های برگشتی 
نیز از نظر تعداد 3.9درصد و از نظر ارزش ۷.۷درصد نس��بت به آذرماه 9۸ 

افزایش داشته است.
آمارهای منتشرش��ده توسط بانک مرکزی از چک های مبادله ای در دی  
امس��ال از این قرار است که در کل کشور بالغ بر ۸.4 میلیون فقره چک به 
ارزش حدود 110 هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه گذشته 

از نظر تعداد 4.۸درصد و از لحاظ ارزش 1۲.4درصد افزایش داشته است.
در این ماه در استان تهران حدود ۲.۸ میلیون فقره چک به ارزش حدود 
۵۷ هزار میلیارد تومان مبادله ش��ده و بدین ترتیب ۵1درصد از چک های 
مبادله ای کل کش��ور در این ماه در س��ه استان تهران، اصفهان و خراسان 

رضوی بوده است که بیشترین سهم را نسبت به سایر استان ها دارند.
این در حالی اس��ت ک��ه ۶4.1درص��د از ارزش چک های ف��وق نیز در 

استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، در دی  امسال ۷.۷ میلیون فقره چک به 
ارزشی بیش از 99 هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه گذشته 

از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵ و 13درصد رشد را نشان می دهد. از سوی 
دیگر از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در این ماه به ترتیب 91.۸ 

و ۸9.9درصد وصول شده است.
در اس��تان تهران نیز حدود ۲.۶ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵1 
ه��زار میلیارد تومان وصول ش��ده که از نظر تع��داد 9۲.۶ و از نظر ارزش 

91.۲درصد از کل چک های مبادله شده این استان وصول شده است.
بااین حال بیش��ترین نس��بت تعداد چک های وصول��ی به کل چک های 
مبادله ای در استان به استان های گیالن، یزد و البرز اختصاص یافته و در 
مقابل استان های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان 
و لرستان پایین ترین تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده 

در استان را به خود اختصاص دادند.
براساس گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی این نسبت از نظر ارزش 
نیز اس��تان های ایالم، البرز و گیالن را در رده های نخس��ت و اس��تان های 
کرمانشاه، کرمان و خراسان جنوبی را در پایین ترین رده های نسبت ارزش 
چک ه��ای وصولی ب��ه کل ارزش چک های مبادله ای در اس��تان قرار داده 
اس��ت. به این ترتیب در دی ماه س��ال جاری در کل کشور حدود ۶94 هزار 
فقره چک به ارزش��ی حدود 11 هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3.9 و ۷.۷درصد افزایش 

را نش��ان می دهد. به  این  ترتیب از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده 
در این ماه به ترتیب ۸.۲ و 10.1درصد از چک ها برگشت داده شده است.
سهم استان تهران از چک های برگشتی ۲0۵ هزار فقره چک به ارزشی 
بی��ش از ۵000 میلی��ارد تومان بوده که از نظر تع��داد ۷.4درصد و از نظر 

ارزش ۸.۸درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی از علل چک های برگشتی در دی  امسال، 
در کل کشور بالغ بر ۶۶۶ هزار فقره چک به ارزشی بیش از 10 هزار میلیارد 
تومان به دلیل کسری و فقدان موجودی برگشت داده شده به  عبارت  دیگر 
در کل کش��ور از نظر تعداد 99.1درصد و از نظر ارزش 94.1درصد از کل 

چک های برگشتی به دلیل کسری و فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد بررس��ی در اس��تان تهران حدود 194 ه��زار فقره چک به 
ارزش��ی بیش از 4۶00میلیارد تومان به دالیل کس��ری و فقدان موجودی 

برگشت داده شده است.
در این ماه همچنین در کل کش��ور بالغ بر ۸43 هزار فقره چک رمزدار 
به ارزش��ی بیش از 141 هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.3 و 1۵درصد افزایش داش��ته است. 
به این ترتیب در این م��اه 4۶.۲درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در 

سه استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده است.

کدام استان ها در دی ماه بیشترین چک برگشتی را داشتند؟

از افزایش مبادالت چکی تا رشد چک های برگشتی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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از 12اسفندماه
حجم مبنا در بورس افزایش می یابد

ب��ا توجه به افزایش قابل مالحظه ارزش معامالت در اکثر نمادهای بورس 
اوراق به��ادار تهران و به منظور ارتقای س��طح اثربخش��ی و کارآمدی مدل 
محاس��باتی حجم مبنا براساس بررس��ی های به عمل آمده و تقاضای بورس 
اوراق به��ادار تهران و همچنین مصوبه هیأت مدیره س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار و شورای عالی بورس، شیوه محاسبه حجم مبنا از تاریخ 1۲ اسفند 9۸ 
اعمال خواهد شد. به گزارش بورس تهران، باتوجه به افزایش ارزش معامالت 
در اکث��ر نمادهای بورس و برای ارتقای س��طح اثربخش��ی و کارآمدی مدل 
محاس��باتی حجم مبنا، از تاریخ 1۲ اسفندماه 9۸ شیوه محاسبه حجم مبنا 
به این شرح اعمال خواهد شد: »حجم مبنای کلیه شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران براساس فرمول قبلی ( ماده واحده مصوب ۲۸ 
بهمن ماه 139۸ هیأت مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار ) 4 در 10هزار 
سهام شرکت است؛ به شرطی که حداقل ارزش مبنا برای تمامی شرکت ها 
برابر با ۵0 میلیارد ریال و حداکثر ارزش مبنا برای شرکت های با سرمایه ۲0 
هزار میلیارد ریال و باالتر، 1۲0 میلیارد ریال و برای ش��رکت های با سرمایه 
کمتر از ۲0 هزار میلیارد ریال، 100 میلیارد ریال تعیین ش��د. تعداد حجم 
مبنای هر س��هم براس��اس قیمت پایانی س��هم در آخرین روز معامالتی هر 
هفته محاس��به و از اولین روز معامالتی هفته بعد اعمال می شود. همچنین 
در صورت اقدامات شرکتی تغییرات حجم مبنا براساس مقررات و با رعایت 

نصاب های این مصوبه محاسبه و اعمال می شوند.«

از 12 اسفند اعمال می شود
تحوالت جدید در بازارهای فرابورس

برای نخستین بار حجم مبنا برای تمامی شرکت های مندرج در بازارهای 
اول، دوم و پایه فرابورس ایران از دوشنبه 1۲ اسفندماه اعمال می شود.

ب��ه گزارش فرابورس ایران، با موافقت ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار 
و طبق مصوبه های جلس��ه هفتم اسفندماه 9۸ هیات مدیره سازمان بورس و 
اوراق بهادار، مقرر ش��د که برای ش��رکت های موجود در بازارهای اول، دوم 
و پایه فرابورس ایران حجم مبنا معادل 4 در 10هزار تعداد س��هام ش��رکت 
اعمال شود. فرابورس ایران اعالم کرد که حداقل ارزش مبنا در بازارهای اول 
و دوم فرابورس، ۵0میلیارد ریال و در تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز بازار پایه 

به ترتیب ۲0، 10 و ۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
همچنین حداکثر ارزش مبنا برای شرکت های با سرمایه ۲0 هزار میلیارد 
ریال و باالتر، 1۲0 میلیارد ریال تعیین ش��ده اس��ت و برای ش��رکت های با 
س��رمایه کمتر از ۲0 هزار میلیارد ریال، حداکث��ر ارزش مبنا 100 میلیارد 
ریال خواهد بود. از سوی دیگر، تعداد حجم مبنای هر سهم، براساس قیمت 
پایانی س��هام در آخرین روز معامالتی هر هفته محاس��به و از نخستین روز 
معامالت��ی هفته بعد اعمال می ش��ود. همچنین در ص��ورت اعمال اقدامات 
شرکتی، تغییرات حجم مبنا براساس مقررات و با رعایت نصاب های یادشده 
محاسبه و اعمال خواهد ش��د. گفتنی است حجم مبنا، حداقل تعداد سهام 
یک شرکت است که باید در طول روز معامالتی، دادوستد شود تا قیمت آن 
سهم براساس سقف دامنه نوسان کاهش یا افزایش داشته باشد و در صورتی 
که تعداد س��هام معامله ش��ده یک ش��رکت در طول روز کمتر از حجم مبنا 
باشد، به همان نسبت درصد نوسان قیمت آن سهم نیز کاهش خواهد یافت.

هدف از تعیین حجم مبنا این اس��ت که س��رمایه گذاران اطمینان داشته 
باشند که نوسانات قیمت س��هام در نتیجه خریدوفروش تعداد مشخصی از 
سهام شرکت صورت گرفته است و در نتیجه وجود حجم مبنا مانع از ایجاد 

قیمت های غیرواقعی و کاذب در بازار می شود.

اثرات شیوع »کرونا« بر رشد سهام شرکت ها چقدر است؟
بی توجهی بورس به »کرونا«

درحالی که ش��یوع کرونا در کش��ور باعث افزایش مصرف ماس��ک، مواد 
ش��وینده و ضدعفونی کننده ش��ده است، این س��وال مطرح است که آیا این 
افزای��ش مصرف تاثیری ب��ر میزان فروش ش��رکت های مربوطه و در نتیجه 
صعود س��هام آنها در بورس دارد یا خیر؛ سوالی که کارشناسان پاسخ آن را 

منفی دانسته و توضیحاتی پیرامون آن ارائه کردند.
ب��ه گزارش ایس��نا، در هفته اخیر و ب��ا ابتالی تع��دادی از هموطنان به 
کروناویروس در اس��تان های مختلف کش��ور و با توجه به اهمیت پیشگیری 
در ای��ن وی��روس، ش��اهد افزایش میزان مصرف ماس��ک، دس��تکش، مواد 

ضدعفونی کننده و مواد شست و شوی سطوح بودیم.
احتم��اال این افزایش مصرف، افزایش میزان تولید ش��رکت های مذکور را 
در پی دارد و سوالی که در این میان مطرح می شود، این است که آیا سهام 
ش��رکت های مذکور در بورس عرضه می ش��ود و اگر جواب این سوال مثبت 

است، سهام آنها در این شرایط صعودی خواهد بود؟
در این راس��تا، مهرزاد منتظری، تحلیلگر بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه 
در ب��ورس تهران ش��رکتی نیس��ت که م��واد ضدعفونی کنن��ده تولید کند، 
گفت: کرونا هم که داروی خاصی ندارد که روی س��هام شرکت های دارویی 
تاثیرگذار باشد. او ادامه داد: برخی شرکت ها مواد شست وشو تولید می کنند 
که افزایش مصرف این مواد روی افزایش فروش این ش��رکت ها و در نهایت 
صعود س��هام آنها تا حدی تاثیر دارد، اما بازار عادت دارد تاثیرات را تشدید 
کند و بیش��تر از چیزی که باید به آن اهمی��ت می دهد. در حال حاضر این 
ش��رکت ها با ظرفیت اسمی خود کار می کنند و بعید است 30درصد بیشتر 
تولید کنند و این ش��رایط هم ادامه دار باش��د. این تحلیلگر بازار س��رمایه با 
بیان اینکه بیش��تر خرید به س��مت ضدعفونی کننده بیمارس��تانی و ماسک 
بود، گفت: ش��رکت تولیدکننده ماسک در بورس نداریم. در مورد شوینده ها 
هم بعید اس��ت که مصرف آنها آنقدر باال رود که باعث ش��ود سهام ش��ان را 
ب��ه طرز عجیبی تکان دهد. همچنین روزبه ش��ریعتی دیگ��ر تحلیلگر بازار 
سرمایه با بیان اینکه به طور کلی یکی - دو شرکت بسیار کوچک در بورس 
هس��تند که فرآوردهای تزریق��ی تولید می کنند، بیان ک��رد: الکل صنعتی 
را اکثرا ش��رکت های قندی تولید می کنند. اکثر ش��رکت هایی که ماده های 
ضدعفونی کنن��ده تولید می کنند در بورس نیس��تند. ش��رکت هایی هم که 

ماسک تولید می کنند در بورس نیستند.
وی ادامه داد: شرکتی به بزرگی فوالد مبارکه که به صورت تخصصی مواد 
ضدعفونی کنن��ده  تولید کند، در بورس نداریم. برخی ش��رکت ها در بورس 
هس��تند که مواد ضدعفونی کننده سطوح تولید می کنند و همراه بازار رشد 
می کنند، اما دلیل اصلی رشد بازار در این روزها ربطی به کرونا ندارد و کامال 

متأثر از افزایش قیمت دالر است.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: برای مثال شرکتی که کلر تولید می کند 
با اقبال مواجه شده است، اما اینکه رشد را به کرونا ربط دهیم درست نیست 

و کل بازار مثبت است که رشد بازار متأثر از بازار ارز است.

دریچه

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه، سهامداران خرد شرکت های بزرگ بورسی و 
مردم عادی را بزرگ ترین و اصلی ترین بازنده سیاست های قیمت گذاری دستوری 
در حوزه فوالد دانس��ت و برنده اصلی این قبیل دخالت ها در مکانیس��م های بازار 

را؛ دالالن و واسطه ها عنوان کرد.
همایون دارابی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بزرگ ترین شرکت های فعال 
در صنایعی همچون فوالد و پتروش��یمی پرچمداران اصلی بازار سرمایه هستند، 
درخصوص اعمال سیاس��ت های دس��توری و تبعات منفی آن برای بازار سهام و 
تحمیل ریس��ک به سرمایه گذاران خرد و س��هامداران عادی، اظهار کرد: به طور 
قطع رفتارهای دس��توری در حوزه قیمت محصوالت فوالدی و حتی پتروشیمی 
نه تنه��ا بازار این صنایع را دچار مش��کل می کند، بلکه ب��ه دلیل تاثیرگذاری این 
صنایع بر کلیت بازار سهام، روند کلی این بازار و سهامداران شرکت های فعال در 

این صنایع را نیز با ریسک مواجه می سازد.
وی تاکید کرد: باید به این موضوع توجه داشت که سهامداران، سرمایه خود را 
در قالب خرید سهام راهی شرکت ها می کنند تا شاهد یک اقتصاد سالم و شفاف 

باش��ند. افزون بر اینک��ه، با این روش منافع حاصل از فعالیت این ش��رکت ها در 
اختیار سه گروه ذی نفع سهامداران و کارگران آنها و کلیت اقتصاد قرار می گیرد.
داراب��ی افزود: اما اگ��ر در این میان منافعی خالف اصول اقتصادی راهی جیب 
دالالن ش��ود، عالوه بر اینکه س��هامداران به ویژه سهامداران خرد با زیان مواجه 
می ش��وند، بلک��ه این گروه از س��رمایه گذاران که تعداد زی��ادی از آنها طی چند 
ماه اخیر وارد بازار س��هام ش��ده اند، به لحاظ روانی نیز به بازار س��رمایه و بورس 
بی اعتماد ش��ده و با این س��وال در ذهن خود مواجه می ش��وند که اگر واقعا قرار 
اس��ت تصمیم گیری ها در جهت حفظ منافع دالالن و واس��طه ها باشد، چرا باید 
س��هامداری کنند؟ پس تصمیم بر اجبار ش��رکت ها به ارزان فروشی که مستقیما 
در س��هام آن ش��رکت ها و بازار سهام اثرگذار اس��ت به زنگ خطری برای انتقال 
س��رمایه ها به بازارهای داللی از جمله خرید و فروش ارز، س��که، مس��کن و مواد 

غذایی منجر می شود.
دارابی ب��ا بیان اینکه یک س��هامدار وقتی وارد بورس می ش��ود می پذیرد که 
می خواه��د به تولید، اش��تغال و ایجاد رونق اقتصادی خدم��ت کند، اظهار کرد: 
متاس��فانه اگر نفس خدمت رس��انی و حمایت از اقتصاد مقاومتی ایجاد نشود، آن 
وقت حضور کل س��هامداران به ویژه سرمایه گذاران تازه واردی که تعداد آنها طی 
چند ماه اخیر به ش��دت رشد داشته، با شکس��ت و فشار روانی مواجه می شود و 
در نهایت س��رمایه این گروه با بی اعتمادی نسبت به بازار سرمایه و بورس راهی 

بازارهای داللی می شود.
وی اف��زود: چنانچ��ه دول��ت و به ط��ور مش��خص وزارت صم��ت در اقدامی 
غیرکارشناس��ی بر قیمت گذاری دس��توری و اعمال س��قف رقاب��ت قیمت برای 
محصوالتی همچ��ون محصوالت فوالدی و پتروش��یمی پافش��اری کند، اعتماد 
سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه از بین می رود. افزون بر این، برخالف اینکه 
دول��ت در فراخوان های��ی به صورت مکرر اعالم می کند ک��ه خواهان ایجاد رونق 
اقتصادی، افزایش حجم س��رمایه گذاری و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق کمتر 
توس��عه یافته است، وقتی با اعمال سیاست های دستوری و اعمال فشار به فروش 
ارزان قیم��ت، منافع برخی بنگاه های تولیدی را راهی جیب عده ای دالل می کند، 
عمال یک چراغ قرمز و عالمت خطری را رو به روی سهامداران روشن می کند که 
چندان به حرف دولت گوش نکرده و براساس حرف آن عمل نکنند و این شرایط 

اعتماد مردم را نسبت به دولت نیز از بین خواهد برد.
داراب��ی به تجربه س��ال 139۷ برای قیمت گ��ذاری کاالها با نرخ دالر 
4۲00 تومانی و تبعات منفی آن اش��اره کرد و گفت: متاس��فانه موضوع 

قیمت گذاری دس��توری مس��بوق به س��ابقه بوده و اش��تباهی است که 
در گذش��ته هم تکرار ش��د. اگر به اتفاقات به��ار 139۷ برگردیم به یاد 
می آوریم که با قیمت گذاری براساس ارز 4۲00 تومانی و زیر پا گذاشتن 
اصول بازار برای کش��ف قیمت عادالنه، متاس��فانه رانت های چند هزار 
میلی��اردی در بازاره��ای کاالیی ایجاد ش��د. در روزهای پایانی امس��ال 
هم همان اش��تباهات در حال تکرار اس��ت و گروه ه��ای ذی نفوذی در 
حال اعمال فش��ار به دولت هستند تا از طریق سیاست های دستوری و 
ارزان فروش��ی برخی بنگاه های تولیدی، منابع شرکت ها را که الزم است 
برای ایجاد اش��تغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی صرف ش��ود، راهی 
جیب دالالن کنند که متاسفانه تکرار این رفتار اشتباه پرونده های فساد 
مالی گس��ترده ای را ایجاد خواهد کرد؛ پرونده هایی که هم اکنون نمونه 

آنها را درخصوص بازار سال گذشته شاهد هستیم.
این کارش��ناس ارشد بازار س��رمایه اضافه کرد: علی رغم اینکه تاکید 
می شود که اگر قرار است حمایتی از شرکت های کوچک و پایین دستی 
انجام ش��ود، بهتر اس��ت از طریق ابزارهای معامالتی از جمله معامالت 
س��لف، اقس��اطی و قراردادهای بای بک و همچنین اجبار شرکت ها به 
شفاف سازی میزان تولید و معامالت آنها صورت بگیرد که متاسفانه این 
مس��ئله هم عموما مورد توجه قرار نمی گیرد. دولت نیز به جای استفاده 
از این ابزارها به قیمت گذاری دس��توری روی می آورد که متاسفانه این 
نح��وه عملکرد هم فس��اد و رانت ب��ه همراه می آورد. ضم��ن اینکه این 
سیاس��ت در نهایت، به تولیدکنندگان که ب��ه گفته مقام معظم رهبری 

در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، آسیب شدیدی را وارد می کند.
دارابی با بی��ان اینکه باید امیدوار بود و مذاکرات و گفت وگوهای انتقادی را با 
مجموعه تصمیم گیران به ویژه در وزارت صمت انجام دهیم تا تکرار اش��تباهات 
گذش��ته صورت نگیرد، تاکید کرد: البته یک مس��ئله مه��م در این رابطه وجود 
دارد و آن ای��ن اس��ت که رفتارهای بوروکراس��ی آموزش پذیر نیس��تند و برخی 

تصمیم گیران بیشتر از سمت فشارهای بیرونی تاثیر می پذیرند.
دارابی پیشنهاد خود را برای جلوگیری از بروز این مشکالت چنین عنوان کرد: 
به طور قطع ضمن پرهیز از سیاس��ت های دستوری و اعمال سقف رقابت قیمتی 
برای محصوالت مختلفی اعم از محصوالت فوالدی و پتروش��یمی، باید مذاکرات 
چندجانب��ه ای بین وزارت صمت، تولیدکنن��ده و مصرف کننده در قالب پذیرش 

اصول اقتصاد آزاد صورت بگیرد.

سهامداران خرد بورسی را قربانی نکنیم

هشدار نسبت به قیمت گذاری دستوری

فرصت امروز: در آخرین روز بهمن ماه بود که ش��یوع رس��می ویروس 
»کرونا« در ایران از س��وی وزارت بهداشت اعالم شد، بنابراین تغییرات 
بازارهای موازی در دومین ماه زمستان را می توان آینه تمام نمای اقتصاد 
ایران تا قبل از شیوع »کرونا« دانست. اما از روز چهارشنبه 30 بهمن ماه 
تا همین امروز، ش��یوع »کووی��د-19« همه معادالت اقتصادی را به هم 
زده و اقتصاددانان از ارقام و عددهای بزرگی در ارتباط با زیان »کرونا« 
در اقتص��اد ایران و جهان خبر می دهند. ضربه کرونا به کس��ب و کار نه 
فقط در ایران بلکه در تمام بیش از 40 کشوری که در حال حاضر درگیر 
ویروس »کرونا« هستند، عدد بزرگ و تکان دهنده ای است. البته اقتصاد 
ایران به غیر از ش��یوع »کرونا« با بازگشت دوباره به لیست سیاه اف ای 
تی اف نیز روبه رو ش��ده و تاثیر این اتفاق به عینه در افزایش قیمت ارز 

در روزهای گذشته قابل ردگیری است.
در این میان، چند گزارش از سوی نهادها و سازمان های دولتی در هفته گذشته 
منتشر شد که مربوط به وضعیت بازارها در بهمن ماه و تا پیش از شیوع »کرونا« در 
کش��ور است. دو گزارش از سوی بانک مرکزی و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با بازار مسکن است و گزارش سوم از سوی بورس 

اوراق بهادار منتشر شده است.
قیمت مسکن در بهمن ماه کانال عوض کرد

آمارهای رس��می وزارت راه و شهرسازی نش��ان می دهد که در بهمن ماه امسال 
متوس��ط قیمت مسکن 3.۷ درصد در مقایسه با دی 9۸ افزایش یافته است. ارزش 

معامالت در بهمن ماه نیز 1۵900 میلیارد تومان بوده است.
بنا بر اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در بهمن ماه 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد 3.۷ درصدی از 13 میلیون و ۸۸۲ 
هزار تومان به 14 میلیون و 40۵ هزار تومان افزایش یافته است. بیشترین متوسط 
قیمت مسکن مربوط به منطقه یک با ۲9 میلیون و 4۲۷ هزار تومان است. متوسط 
قیمت در این منطقه طی بهمن 9۸ در مقایسه با ماه پیش از آن یعنی دی ماه بالغ 
بر ۲.۶ درصد کاهش یافته است. کمترین متوسط قیمت نیز متعلق به منطقه 1۸ با 

۶ میلیون و 90۷ هزار تومان است.
در بهمن امس��ال 1۲014 فقره مبایعه نامه در مناطق بیست ودوگانه شهر تهران 

ثبت شد که در مقایسه با دی ماه 9۸ حدود ۲4.3 درصد رشد را نشان می دهد. در 
دی ماه امسال 9۶۶4 فقره قرارداد مسکن در تهران ثبت شده بود. همچنین ارزش 
ریال��ی معامالت در بهمن 9۸ بالغ بر 1۵900 میلیارد تومان بود که در مقایس��ه با 
ارزش معام��الت دی ماه )حدود 1۲ هزار میلیارد تومان( 33.۷ درصد افزایش یافته 
اس��ت. بیش��ترین ارزش معامالت امس��ال پیش از این مربوط به اردیبهشت ماه با 

13هزار و 300 میلیارد تومان بود.
قیمت خانه 44درصد بیشتر شد

همچنین بانک مرکزی، گزارش تحوالت بازار معامالت مس��کن ش��هر تهران در 
بهمن ماه امس��ال را منتش��ر کرد و از افزایش 44 درصدی قیمت خانه در این ماه 
خبر داد. به گفته بانک مرکزی، در بهمن ماه امس��ال، تعداد معامالت آپارتمان هاي 
مسکوني شهر تهران به 13.3 هزار واحد مسکوني رسید که نسبت به ماه قبل و ماه 

مشابه سال قبل به ترتیب ۲4.1 و 4۲.0 درصد افزایش نشان مي دهد.
بررس��ی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله ش��ده در شهر تهران به تفکیک 
عم��ر بن��ا در بهمن ماه نیز نش��ان می دهد که از مجموع 13۲۶4 واحد مس��کونی 
معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 43.۲ درصد بیشترین سهم را به 
خود اختصاص داده اند. این سهم در مقایسه با بهمن ماه سال قبل حدود 1.1 واحد 
درصد کاهش  یافته و در مقابل به س��هم واحدهای با قدمت ۶ تا 10 س��ال و 1۶ تا 

۲0 سال افزوده  شده است.
همچنین توزیع تعداد معامالت انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر 
تهران در بهمن ماه حاکی از آن اس��ت که از میان مناطق بیست دوگانه 
شهر تهران، منطقه ۵ با سهم 1۷.1 درصدی از کل معامالت، بیشترین 
تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنین 
مناطق ۲ و 4 به ترتیب با سهم های 9.۷ و 9.۲ درصد در رتبه های بعدی 
قرار گرفته اند. درمجموع ۷4.۶ درصد از کل تعداد معامالت انجام ش��ده 
در ش��هر تهران در بهمن ماه س��ال جاری مربوط به 10 منطقه شهر )به 
ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵،۲،4،10،۷،۸،14،1۵،11 و 1( 
بوده و 1۲ منطقه باقیمانده ۲۵.4درصد از کل تعداد معامالت را به خود 

اختصاص داده اند.
از س��وی دیگر، در بهمن ماه امس��ال، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد 

مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 144.0 میلیون 
ریال بود که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتی��ب معادل 4.3 و 
44.4 درصد افزایش نشان می دهد. در میان مناطق بیست دوگانه شهرداری تهران، 
بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۲۸۵.0 
میلی��ون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 41.۶ میلیون ریال به منطقه 1۸ تعلق 
داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 30.۷ و ۵۸.0 درصد 

افزایش نشان می دهند.
ارزش بورس 190درصد افزایش یافت

آمارها همچنین نشان می دهد که ارزش بازار بورس در پایان بهمن ماه امسال در 
مقایسه با ماه مشابه سال قبل 190درصد افزایش یافته است. به گزارش بورس اوراق 
بهادار، طی ۲0 روز کاری بهمن ماه 9۸، ارزش معامالت در مقایسه با دی معادل ۲۸ 
درصد افزایش یافت و از ۶43.۵۸1 میلیارد ریال به ۸۲۶.۶91 میلیارد ریال رس��ید. 
همچنین حجم سهام معامله شده از 1۲0.۵۲۲ میلیون سهم به 14۲.31۷ میلیون 

سهم معادل 1۸درصد افزایش یافت.
همچنین از ابتدای سال 9۸ تاکنون، متوسط روزانه حجم و ارزش معامالت بازار 
سهام )اول و دوم( به ترتیب برابر با 9۶۵9۷4 میلیون سهم و 3.۷94.۸۸3 میلیارد 
ریال بوده اس��ت. در عین ح��ال، در بهمن ماه 9۸، دفعات معامالت س��هام برابر با 
4۸ درصد در مقایس��ه ب��ا دی 9۸ افزایش یاف��ت و از 11.3۶۷.۲۵۲ هزار دفعه به 

1۶.۸0۲.۷۸4 هزار دفعه بالغ شد.
از س��وی دیگر، ش��اخص بورس در پایان بهمن ماه 9۸ در مقایس��ه با دی 9۸، 
ب��ه میزان ۶۸.94۸ واح��د برابر با 1۷درصد افزایش یاف��ت و از 409.۸0۸ واحد به 
4۷۸.۷۵۶ واحد رسید. در همین حال ارزش بازار در پایان بهمن ماه 9۸ در مقایسه 
با ماه مش��ابه س��ال قبل به میزان 11.404.۶94 میلیارد ری��ال برابر با 190درصد 

افزایش یافت و از ۶.01۵.301 میلیارد ریال به 1.۷419.99۵ میلیارد ریال رسید.
درصد گردش معامالت نیز از ابتدای سال تا پایان بهمن، به رقم 31 رسید که در 
مقایس��ه با دوره مشابه سال قبل، ۲4درصد افزایش داشته است. میزان سود نقدی 
تقسیم شده بین سهامداران در بهمن ماه 9۸ به رقم ۶39.۷۸9 میلیارد ریال رسید. 
میزان بازده کل بورس از ابتدای س��ال تاکنون 1۵۸ درصد بوده و نسبت قیمت به 

درآمد 1۲ ماه گذشته، به رقم 9.۶ رسید.

از تغییر کانال قیمتی مسکن تا رشد 190 درصدی ارزش بورس در بهمن ماه

بازارهای موازی زیر ذره بین
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افزایش 5 برابری قیمت ماسک در آمریکا با 
شیوع ویروس کرونا

به دنبال ش��یوع ویروس کرونا در آمریکا قیمت انواع ماسک در این کشور 
در فروشگاه های آنالین بیش از پنج برابر شده است.

به گزارش تس��نیم، در حالی که شهروندان آمریکایی خود را برای شیوع 
گس��ترده ویروس کرونا آماده می کنند قیمت انواع ماسک در این کشور در 

فروشگاه های آنالین به شکلی تصاعدی افزایش یافته است.
بررس��ی های مؤسس��ه کیپا که در زمینه رصد قیمت کاالهای مختلف در 
فروش��گاه آنالین آمازون فعالیت می کند نش��ان می ده��د که قیمت هر 10 
بسته ماسک ان9۵ که یک ماه قبل 1۸ دالر و ۲0 سنت بود اکنون به 100 
دالر رس��یده که در واقع بیش از پنج برابر ش��ده است. یکی از فروشندگان 
در س��ایت آمازون 30 بسته ماسک ان9۵ را به قیمت 19۸ دالر و 9۸ سنت 
قیمت گذاری کرده است. در سایت ای بی هم دو بسته ماسک ان9۵ به قیمت 
۶0 دالر به فروش می رسد. سایر شرکت های خرده فروشی که این ماسک ها 

را کمتر از شش دالر عرضه می کردند اکنون ماسکی برای فروش ندارند.
یکی از مش��تریان سایت آمازون در این باره گفت، این هفته 100 ماسک 
ان9۵ را به قیمت 1000 دالر خریداری کرده اس��ت. این خریدها از افزایش 

نگرانی از ریسک شیوع کرونا در آمریکا حکایت دارد.
ماس��ک های ان9۵ ق��ادر به فیلتر ک��ردن 9۵درص��د ذرات معلق در هوا 
هستند، اما به گفته مقامات بهداشتی آمریکا تنها افرادی که دارای نشانه های 
ابتال به بیماری هس��تند باید از این ماس��ک های محافظ اس��تفاده کنند تا 
جلوی ش��یوع بیماری را بگیرند. اس��تفاده از این ماس��ک ها همچنین برای 
کارکنان بخش ه��ای درمانی و افرادی که از بیماران مبتال مراقبت می کنند 

توصیه می شود.
ش��رکت پرس��تیژ آمریتک، بزرگ ترین تولیدکننده ماس��ک های جراحی 
در آمری��کا ای��ن هفته اعالم کرد ق��ادر به تأمین درخواس��ت ها برای خرید 

محصوالتش نیست.
مس��ئوالن ش��رکت آم��ازون گفته اند همچنی��ن جلوی ف��روش بیش از 
یک میلیون محصول دیگر را که فروش��ندگان به  غلط ادعا می کردند جلوی 

ابتالی مصرف کنندگان را به ویروس کرونا را می گیرند گرفته اند.

صادرات تخم مرغ به 33 هزار تن رسید
مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن گفت از ابتدای سال تاکنون حدود 33 

هزارتن تخم مرغ به بازار های هدف صادر شده است.
رضا ترکاشوند، مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون 
قیم��ت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۷ ه��زار و ۵00 تا ۸ هزار و ۲00 

تومان و در میادین میوه و تره بار شانه ای 1۸ هزار تومان است.
وی بازار تخم مرغ را مس��اعد دانس��ت و گفت: با توجه به س��اختار بازار، 
قیم��ت واقعی تخم مرغ در محدوده قیمت مص��وب به مصرف کننده عرضه 

می شود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
ترکاشوند درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: بنابر آخرین 
آمار از ابتدای س��ال تاکنون 3۲ ت��ا 33 هزارتن تخم مرغ به بازار های هدف 

صادر شده است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: بنابر تجربه س��نوات گذشته 
از 1۵ اس��فند قیمت تخم مرغ به س��بب کاهش تقاض��ا افت می کند که به 
همی��ن خاطر با حذف گله های مس��ن باالی 90 هفته باید ش��رایطی ایجاد 
کنیم تا مرغداران متضرر نش��وند و همواره بتوانن��د برای جوجه ریزی دوره 

بعد آماده شوند.
 تولید ماهانه 9۵ هزارتن  تخم مرغ در کشور بی سابقه است

وی تولید ماهیانه تخم مرغ را 9۵ هزار تن اعالم کرد و گفت: تولید روزانه 
باالی 3 هزار تن تخم مرغ در کشور بی سابقه است که با توجه به مازاد تولید 

باید بخشی از نیاز کشور به بازار های هدف صادر شود.
مدیرعام��ل اتحادی��ه مرغ��داران میهن با اش��اره به اینکه مرغ��داران در 
تامین برخی نهاده های دامی با مش��کالتی روبه رو هس��تیم، تصریح کرد: در 
ح��ال حاضر مرغداران در تامین برخی نهاده ها از جمله ذرت با مش��کالتی 
روبه رو هس��تند که متاس��فانه پیگیری های ۲ تا 3 هفته اخیر نتیجه مثبتی 
ن��داد و به همین خاطر از مس��ئوالن تقاضا داریم ک��ه تمهیداتی برای این 
موضوع بیندیش��ند و اجازه دهند تا با اس��تفاده از ذخایر پشتیبانی بتوانیم 
نیاز مرغداران را تامین کنیم چراکه در آس��تانه شب عید با محدودیت های 
ترافیک��ی مواجه خواهیم بود، به همین خاطر این موضوع باید جدی گرفته 

شود تا مشکلی ایجاد نشود.

درآمد 1500 میلیارد تومانی گوگل از تبلیغات 
شرکت های ایرانی

300 هزار کس��ب وکار ایرانی مش��تری تبلیغات گوگل هستند و با فرض 
آنکه هر تبلیغ ۵میلیون تومان عاید این ش��رکت کند، میزان درآمد سالیانه 
گوگل از محل تبلیغات ش��رکت های ایرانی به 1۵00 میلیارد تومان خواهد 
رس��ید. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، باتوجه به گسترش 
کسب و کارهای دیجیتال از مواردی که می توان آن را در جای جای فضای 
اینترنت ش��امل س��ایت ها، کانال های مختلف و ...  مش��اهده کرد، تبلیغات 
اینترنتی اس��ت. امروزه ش��اهد افزایش درآمده��ا از طریق جذب مخاطب و 
تبلیغ��ات در فضای مجازی هس��تیم. در چنین ش��رایطی کنترل و نظارت 
بر فضای این کس��ب و کارها و اس��تفاده از آن به عنوان یکی از درآمدهای 
مالیاتی در بودجه عمومی کش��ور امری دور از ذهن نیس��ت، چنانکه طبق 
آمارها، دولت های ۷.۵ )ترکیه(، 3 )در اس��پانیا( تا ۲ ) انگلس��تان( درصد از 
کل درآمد ناخالص ش��رکت های فعال در اقتصاد دیجیتال حاصل از کاربران 
ساکن در کشور را به صورت مالیات از شرکت های فعال در اقتصاد دیجیتالی 

اخذ می کنند.
در همی��ن ارتباط، می ت��وان از ش��رکت هایی که در س��امانه های برخط 
خارج��ی به تبلیغ کاال یا خدم��ات خود می پردازند، ع��وارض دریافت کرد. 
الزمه تحقق این امر این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت 
به شناسایی و معرفی کسانی که از تبلیغات این بسترها استفاده می کنند به 

سازمان امور مالیاتی اقدام کند.
براساس بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس، یکی 
از مصادیق تبلیغ در فضای مجازی تبلیغ در جویش��گرهای اینترنتی است. 
در کشور ایران انحصار جس��ت وجو در اینترنت در اختیار شرکت آمریکایی 
گوگل است. مطابق بررسی های به عمل آمده، شرکت گوگل از حدود 300 
ه��زار تومان تا ۶0 میلیون تومان از هر کس��ب و کار برای تبلیغات دریافت 

می کند که بعضا چندین هزار مشتری دارند.

اخبـــار

ای��ن روزها س��وداگران و منفعت طلبان، س��وار بر موج کروناوی��روس، با احتکار 
اجناس مورد نیاز مردم، از لوازم بهداش��تی گرفت��ه تا محصوالت غذایی، به دنبال 

پرکردن جیب خود از سودهایی هستند که قطعا گریبان شان را خواهد گرفت.
این روزها و در وانفسای همه گیری کروناویروس، آنچه بیش از بیمار شدن مردم 
را آزار داده و روح و روان آن��ان را جریح��ه دار کرده، افزایش چند ده برابری قیمت 

اقالم مختلف، از سیر و لیمو گرفته تا دارو و لوازم بهداشتی است.
به گزارش ایس��نا، قیمت هر کیلو لیموی خارکی در ش��یراز به 3۷ تا 4۵ هزار 
تومان رسیده و میوه فروشی ها سیر که تا هفته گذشته هر کیلو ۷هزار تومان بود را 
به قیمت 30 تا 3۷ هزار تومان می فروشند؛ از هر کدام که علت را می پرسی، خود 

را بی تقصیر جلوه می دهند.
یکی از میوه فروش��ان ک��ه در بازارچه  تحت نظارت ش��هرداری فعالیت دارد، در 
مقابل پرسش خبرنگار ایسنا درخصوص علت افزایش چند ده برابری قیمت لیمو، 

گفت: مگر من عامل افزایش قیمت هستم.
او که با بی اعتنایی از دادن پاسخ طفره می رفت، مدعی شد که قیمت این اجناس 
از مرکز توزیع آن )میدان میوه و تره بار( افزایش یافته و اگر کس��ی به دنبال علت 

گرانی است باید پی انبارهای بزرگ باشد، نه میوه فروشی او.
افزای��ش قیمت کاالهایی نظی��ر زنجبیل، دارچین و هل و گالب هم، به مجموع 
گرانی های این روزها افزوده شده است و معدود مشتریانی که با ماسک و دستکش، 
س��رگردان پیدا کردن این اجناس به قیمت��ی ارزان تر از این مغازه به آن مغازه در 

بازار وکیل شیراز هستند، مانده اند که امسال به جای لباس و کفش باید پول شان 
را صرف خرید اقالم دارویی، بهداش��تی و خوراکی های افزایش دهنده سطح ایمنی 

بدن کنند.
فروشنده یکی از عطاری ها در بازار وکیل به خبرنگار ایسنا، گفت: چرا گران شده 

است را بروید از آنها که گرانش کرده اند بپرسید.
او که تاکید دارد حتی صاحب مغازه هم نیس��ت، گفت: من یک شاگرد هستم، 
امروز به یک قیمت می خریم و درصد سودمان را روی آن می کشیم و می فروشیم!!!

این فروش��نده میانس��ال وجود هرگونه جنس در انبار مغازه ای که مدعی است 
ش��اگردی آن را می کند، قبول نکرد و افزود: حاال ما 10 کیلو هم از هر کدام این 
اجناس داش��ته باش��یم، باید به دنبال کسی باشید که تعیین کننده قیمت در بازار 
اس��ت. قصه گرانی کاال، این روزها از ماس��ک و دس��تکش و ژل ضدعفونی کننده 
عبور کرده و حاال به س��طوح دیگر رس��یده اس��ت، قیمت اقالم مختلف از گوشت 
گرفته تا دیگر اقالم پروتئینی و زردچوبه!!! نس��بت به هفته های گذش��ته، افزایش 

قابل توجهی دارد.
اصناف حلقه آخر توزیع کاالست نه سیاست گذار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس به ایسنا، گفت: مردم باید از تصمیم گیران 
بازار گالیه داشته باشند نه از صنف که حلقه آخر توزیع است.

سیدمحمود هاشمی با بیان اینکه بازار همواره همراه و یاور مردم در دشواری ها 
و گرفتاری ها بوده و هس��ت، گفت: زمانی که مش��کالت و دشواری ها برای کشور 

حادث می ش��ود، اصناف چون از بدنه مردم و جامعه محس��وب می شود، در عرصه 
حضور دارد.

او با بیان اینکه بازار و بازاری خدمت گذار مردم محس��وب می شود، گفت: کاش 
خبرنگاران و نمایندگان رس��انه زمان نرخ گ��ذاری بر روی میوه و تره بار، به میدان 

می رفتند و بر این روند نظارت می  کردند.
هاشمی با یادآوری اینکه شورای نرخ گذاری در میدان میوه و تره بار متشکل از 
نمایندگان جهاد کشاورزی، سازمان صمت، تعزیرات و ... اتاق اصناف است، گفت: 

اتاق یکی از اعضای این شورا محسوب می شود نه تصمیم گیرنده اصلی.
او با اش��اره به نظارت دائم بر بازار، گفت: مردم از فروش��ندگان فاکتور بخواهند 
تا متوجه شوند که گرانفروش��ی نیست بلکه گرانی است؛ وقتی فروشنده خرد، به 
عنوان حلقه آخر کاالیی را گران می خرد، مجبور به عرضه آن با سود مصوب خواهد 

بود؛ نمی تواند با ضرر کاال را عرضه کند.
هاشمی گفت: وهلل آن گونه که مردم گمان می کنند نیست، اگرچه همه فریادها 
بر س��ر عرضه کننده خرد بلند می ش��ود، اما مقصر را باید در جای دیگری س��راغ 

گرفت، آنجایی که انبارها و سردخانه ها را کشف می کنند.
وی ب��ا قبول اینکه قیمت برخی اجناس نظیر لیمو، زنجبیل، س��یر و ... در بازار 
افزایش چش��مگیری داشته است، گفت: یک میوه فروش هر صبح برای تهیه کاال 
ب��ه میدان رفت��ه و مایحتاج را به قیمت روز تهیه می کند، باید هم با درصد س��ود 

تعیین شده عرضه کند.

سوداگران بازار سوار بر موج کروناویروس

هشدار جدی مسئوالن قضایی

با باالگرفتن بحث ش��یوع وی��روس کرونا، اقدامات اصن��اف و اتحادیه ها برای 
رساندن اقالم اساسی شب عید به بازار های هدف با تغییراتی مواجه شده است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در ایام پایانی س��ال بازار اقالم اساسی با 
رفت و آمد بیش��تری در بازار روبه روس��ت که این امر موجب شده قیمت کاالها 
شیب تندتری به خود بگیرند که این امر بسیاری از اقشار جامعه و حقوق بگیر را 

در تامین مایحتاج خود دچار مشکل کرده است.
با وجود آنکه بس��یاری از مس��ئوالن تنظیم بازار با توزی��ع کاال با نرخ مصوب 
وعده داده اند که آب از آب تکان نخورد، اما انگار دالالن و گران فروش��ان به بازار 
ب��دون متولی عادت کردند و همواره قصد دارند در این ایام بیش��ترین س��ود را 

عاید خود کنند.
بررس��ی ها از س��طح بازار نش��ان می دهد که قیمت اقالم سبد خانوار همچون 
میوه، برنج، گوشت، مرغ، حبوبات، مواد شوینده، تخم مرغ و ... نسبت به یک ماه 
اخیر 10 تا 1۵درصد رش��د داشته است که این امر با حقوق های ناچیز کارگری 

و کارمندی هیچ گونه سنخیتی ندارد.
حال به سراغ مسئول ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت بازار اقالم اساسی 

سبد خانوار باخبر شویم:

ثبات قیمت تخم مرغ در بازار
ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، از ثبات 
قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو تخم 
م��رغ درب مرغداری ۷ هزار و ۵00 تا ۸ هزار و ۲00 تومان معادل ش��انه ای 1۵ 

هزار و ۵00 تومان است.
وی فروش هر ش��انه تخم مرغ با نرخ ۲۲ تا ۲3 هزار تومان در خرده فروش��ی ها 
را گران فروش��ی دانس��ت و افزود: عرضه هر ش��انه تخم مرغ ۶ هزار تومان باالتر 
از درب مرغداری بی انصافی اس��ت که مس��ئوالن ذی ربط باید بر این امر نظارت 

داشته باشند.
نبی پور ادامه داد: با توجه به تولید روزانه 3 هزار تن تخم مرغ و کاهش تقاضا 
برای خرید در ایام پایانی سال به دنبال حذف گله های باالی 90 هفته و صادرات 

مازاد بر نیاز کشور هستیم تا از زیان تولیدکنندگان جلوگیری کنیم.
بازار طالی سرخ در رکود به سر می برد

علی حس��ینی، عضو ش��ورای ملی زعفران، از ثبات قیمت طالی سرخ در بازار 
خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۶ میلیون تا ۶ میلیون 

و ۵00 هزار تومان و حداکثر 10 میلیون و ۵00 هزار تومان است.

وی اف��زود: با توجه به ش��رایط فعلی عرضه و تقاضا، ب��ازار زعفران در رکود به 
سر می برد.

حس��ینی قیمت زعفران در ایام پایانی سال را پیش بینی کرد و گفت: با توجه 
به تعطیلی ش��رکت ها و کاهش روند صادرات، قیمت زعفران در بازار ش��ب عید 

نوسانی نخواهد داشت.
بازار قاچاق دام سکه شد

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی، از التهاب مجدد قیمت 
گوش��ت قرمز در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون 
دنبه با نرخ 91 تا 9۲ هزار تومان به مغازه دار و 9۸ تا 100 هزار تومان به مشتری 

عرضه می شود.
وی افزود: نوس��ان نرخ ارز و خ��روج غیرقانونی دام از مرز بانه منجر به کمبود 

عرضه و افزایش قیمت دام در بازار شده است.
ملک��ی قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را 4۵ هزار تومان اعالم کرد و گفت: با 
استمرار خروج غیرقانونی دام از مرزهای کشور پیش بینی می شود که قیمت دام 
و به تبع آن گوش��ت قرمز مجدد در بازار افزایش یابد چراکه با نوس��ان نرخ ارز، 

دامداران مایل به عرضه دام به سمت استان تهران نیستند.

مع��اون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با بیان اینکه موجودی 
کاال ها در مقطع کنونی پنج برابر پارس��ال اس��ت، گفت در این ایام که خرید های 

احساسی انجام شده است در هیچ فروشگاهی فقدان کاال نداشتیم.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، عباس قبادی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همه توان و ظرفیت مجموعه های تولیدی 
بهداشتی و ش��وینده و اصناف در کنار دیگر دستگاه ها از جمله وزارت بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزش��کی در طول هفته گذش��ته و در ش��رایط خاص کنونی، 

مشغول خدمت رسانی بوده است.
وی به برگزاری جلس��ات ویژه با حضور وزیر صمت اش��اره و اضافه کرد: تولید 
ش��بانه روزی محصوالت بهداش��تی، ممنوع کردن صادرات تجهیزات پزشکی از 
جمله ماس��ک، صفر کردن عوارض و تعرفه واردات کاال های تجهیزات پزش��کی، 
تس��هیل ثبت س��فارش محصوالت بهداشتی و پزش��کی از جمله اقدامات وزارت 

صنع��ت، معدن و تجارت بوده اس��ت.  قب��ادی با تاکید بر اینک��ه کمبود و نبود 
کاال نداریم، گفت: در این ایام که خرید های احساس��ی انجام شده است در هیچ 

فروشگاهی نبود کاال نداشتیم.
وی افزود: در طول هفته گزارش هایی را مبنی بر افزایش قیمت گوش��ت، قند 
و شکر داشتیم. معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مانند 
پارسال با محوریت ستاد تنظیم بازار استانی در کل کشور. ۲۲۲ نمایشگاه عرضه 
مستقیم کاال با حضور ۲۵ هزار غرفه را تعریف کردیم و قرار بود این نمایشگاه ها 
تا ۲۵ اسفند به پایان برسند تا پس از آن اصناف فروش های خود را داشته باشند، 
اما با بیماری کرونا مصادف ش��د و س��تاد مقابله با این بیماری ابالغ کرد که در 
صورت امکان این نمایشگاه ها برای حفظ سالمت مردم برگزار نشود، بنابراین این 

نمایشگاه ها، امسال برگزار نمی شود.
 قبادی ادامه داد: بنابراین سمت و سوی عرضه کاال را به سمت جشنواره های 

فروش، فروش های فوق العاده، اصناف، فروش��گاه های زنجیره ای و میادین میوه و 
تره بار شهرداری بردیم. او اضافه کرد: بانک مرکزی تقریبا مطابق با قانون بودجه، 
ارز موردنیاز برای واردات کاال های اساس��ی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تخصیص داد. قبادی گفت: در زمینه تولید هم آنچه مجموعه های تولیدی کشور 
مقرر کرده بودند که تحویل دهند انجام دادند، برای مثال پارسال میانگین تولید 
و جوجه ری��زی تقریبا 11۵ میلیون قطعه بود که این رقم اکنون به 139 میلیون 

قطعه رسیده است.
مع��اون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، مع��دن و تجارت اضافه کرد: قیمت مرغ 
در 9 ماه گذشته از قیمت مصوب 1۲ هزار و 900 تومان نه تنها باالتر نرفته بلکه 

کمتر بوده است.
وی اف��زود: مردم هر قدر که می خواهند خرید کنند، اما خریدهای ش��ان را به 

گونه ای مدیریت کنند که موجب سوءاستفاده کنندگان نشود.

نحوه توزیع اقالم اساسی شب عید مشخص شد 

 قیمت ها نیازمند نظارِت بر خط

هفته آینده اوج عرضه کاالهاست
فروش گوشت منجمد 40هزار تومانی به کارکنان دولت

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

کرونا به داد بازار خودرو رسید
استخدام کاربر برای قیمت سازی در سایت

کرونا اگرچه معامالت بازار خودرو را نیز آن هم در آستانه نوروزکاهش داده، اما 
به هرحال هنوز هم این بازار طرفداران خاص خود را دارد و س��وداگران هنوز هم 
آن را جذاب می دانند. به گزارش خبرنگار مهر، کرونا اگرچه معامالت بازار خودرو را 
نیز آن هم در آستانه نوروز کاهش داده، اما به هرحال هنوز هم این بازار طرفداران 
خاص خود را دارد و سوداگران هنوز هم آن را جذاب می دانند؛ تا جایی که افرادی 
را اس��تخدام می کنند تا پای سایت های س��فارش گذاری آگهی خودرو بنشینند و 
نرخ بس��ازند. در این میان ظرف روزهای گذشته، عالوه بر اینکه معامالت خودرو 
در بازار علی رغم نزدیک ش��دن به روزهای پایانی س��ال با افت مواجه بوده است، 
بلکه خبرهایی حکایت از آن دارد که مراجعات به مرکز ش��ماره گذاری نیز با افت 
شدیدی مواجه بوده است. تا قبل از وضعیت کنونی که ناشی از شیوع کرونا بر بازار 
خودرو نیز حاکم شده است، قیمت ها به شکل فزاینده ای رو به افزایش نهاده بود و 
بازار خودرو در ادامه روند چند ماهه گذشته، به رشد قیمت غیرمنطقی خود ادامه 
می داد، اما اکنون بالغ بر یک هفته اس��ت که معامالت با افت ش��دید مواجه شده 
است. در این میان برخی از دالالن هنوز تالش می کنند که در این فضای کنونی 
نیز از آب گل آلوده ماهی گرفته و بازار را تحریک به افزایش قیمت کنند؛ به نحوی 
که بررس��ی های مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی نیز نشان می دهد که برخی از 
سایت ها، قیمت های غیرواقعی ارائه می دهند و همین قیمت سازی هایی که صورت 
می دهند، باعث می شود که جو بازار بر هم بریزد؛ در غیر این صورت معامالت در 

فضای واقعی، جو بازار را به هم بریزند.
البته باید به همه اینها عملکرد خودروسازان را نیز اضافه کرد؛ خودروسازانی که 
هنوز نتوانس��ته اند بعد از گذشت چند ماه از آشفتگی بازار خودرو، صنعت خود را 
جمع و جور کرده و ساماندهی کنند؛ به نحوی که نوع عملکرد نمایندگی ها و ادارات 
فروش آنها حکایت از آن دارد که در جمع و جور کردن صنعت خود، تاکنون ناتوان 
بوده اند. هم اکنون دو خودروسازی که در بازار خودرو نقش آفرینی می کنند؛ به هیچ 
عنوان در ساماندهی بازار محصوالت شان موفق نبوده و این نشانگر آن است که آنها 
تولیدکنندگان خوبی هستند، اما به طور قطع فروشندگان خوبی به شمار نمی روند.

بررسی ها حکایت از آن دارد که هیچ یک از مشتریان واقعی و نه سوداگران بازار 
خ��ودرو، اکنون دسترس��ی راحتی برای ثبت نام خودرو در قالب س��امانه طراحی 
ش��ده برای فروش های خودرو ندارند و معموال این دالالن هس��تند که دست شان 
به خودروهای موجود در طرح های فروش فوری و اقساطی خودروسازان می رسند 
و باز هم مش��تریان واقعی دس��ت خالی از این فروش ها خارج می شوند. بسیاری 
از کارشناس��ان بازار خودرو بر این باورند ک��ه روند قیمتی در بازار طی هفته های 
آینده کاهش��ی بوده و کرون��ا تأثیر خود را بر رکود این ب��ازار هم به جای بگذارد. 
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در این رابطه می گوید: برخی 
قیمت هایی در سایت های فروش خودرو اعالم می کنند که هیچ مبنای واقعی ندارد 
و بیشتر به سمت قیمت سازی پیش می روند. وی می افزاید: به هر حال طی روزهای 
گذشته شیوع ویروس کرونا توانسته بسیاری از بازارها را تحت تأثیر خود قرار دهد 
که بازار خودرو نیز از آن مس��تثنی نبوده اس��ت، بنابراین پیش بینی ما این است 
ک��ه ظرف روزهای آینده، این رکود همچنان با بازار خودرو همراه باش��د. به گفته 
موتمنی، دولت باید نظارت بیشتری بر فضای مجازی داشته باشد که به نظر هم 
می رسد این کار در حال انجام است، اما به هر حال هنوز هم باید مراقبت های الزم 
را صورت داده تا اعالم قیمت های جدید خودرو از سوی عده ای در فضای مجازی، 

باعث تشویش بازار نشود.

برخورداری رانندگان جدید حمل ونقل عمومی از 
بیمه تامین اجتماعی و حذف غیرمشموالن

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور تغییر مرجع تعیین 
نرخ کرایه تاکس��ی ها از شورای ش��هر به مرجعی دیگر بستر قانونی ندارد از 
ورود رانندگان جدید و حذف غیرمش��موالن از لیست بیمه تامین اجتماعی 
در آین��ده ای نزدی��ک خب��ر داد. مرتضی ضامن��ی در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
خبرخ��ودرو، درخص��وص فرآیند تعیین نرخ کرایه تاکس��ی اظهار داش��ت: 
کرایه ناوگان تاکس��یرانی براساس قانون شهرداری ها در اواخر سال براساس 
پیشنهاد واحدهای کارشناسی سازمان تاکسیرانی در هر شهر در قالب الیحه 
به ش��ورای اس��المی هر شهر ارسال می شود. شورای ش��هر در ادامه پس از 
بررس��ی، تصویب و در نهایت تایید فرمانداری مربوطه کرایه قانونی هر شهر 

را اعالم می کند که در سال جاری نیز این فرآیند در جریان است.
وی درخصوص مقدمات و الزامات قانونی مبنی بر تغییر مرجع تعیین کرایه 
از ش��ورای اسالمی ش��هر تهران به مرجعی دیگر گفت: این نظر شخصی شورا 
است زیرا فرآیند تعیین کرایه مبتنی بر قانون شهرداری است و در صورت اجرا 
ابتدا می بایست بستر قانونی آن ایجاد شود. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشور همچنین درخصوص تعیین نرخ از سوی اصناف بیان کرد: در این 
حوزه نیز شورای عالی اصناف کرایه ها را مشخص می کند و نه خود اتحادیه ها. 
در بس��تر قانونی فعلی در بخش تاکس��یرانی ابتدا پیش��نهاد اولیه درخصوص 
نرخ کرایه، توسط س��ازمان های تاکسیرانی و با مشارکت فعاالن خصوصی این 
عرصه تهیه می شود و در بخش اتوبوسرانی با مشارکت بخش خصوصی تهیه و 
ارسال می شود و لذا فعاالن این عرصه در این خصوص دخالت دارند. ضامنی با 
بیان اینکه نوع عملکرد تاکس��یرانی کشور متفاوت با دیگر کشورها است، ادامه 
داد: درخصوص واگذاری این اختیار می بایس��ت بررس��ی جدی تری براس��اس 
توانمندی ها و بس��ترهای الزم صورت گیرد به دلیل اینکه در س��ایر کش��ورها، 
تاکس��ی یک حمل ونقل خصوصی و لوکس محسوب می شود و میزان کرایه ها 
تحت کنترل دولت نیس��ت. وی کاربرد تاکس��ی در کش��ور ما را شبه عمومی 
دانست و افزود: نرخ کرایه ها در معادالت زندگی شهروندان موثر است و افزایش 
غیرمتع��ارف آن تبعات اجتماعی خاص خود را دارد؛ بر همین اس��اس دولت ها 
همواره معتقدند که محدوده مش��خصی برای کرایه ها می بایست در نظر گرفته 

شود و لذا این بستر را قانون تعریف می کند و نظام خاص خودش را دارد.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کشور در پاسخ به این پرسش 
که در ص��ورت واگذاری تعیین نرح کرایه ها ب��ه اتحادیه ها چگونه اطمینان 
حاصل ش��ود که حقوق ش��هروندان و تاکسیرانان حفظ می شود، گفت: ابتدا 
می بایست قانون اصالح شود و دیگر اینکه پیوست های فرهنگی و اجتماعی 
این موضوع بررس��ی ش��ود. به اعتقاد بنده در حال حاضر شرایط واگذاری، 
اهرم های موردنیاز، بلوغ الزم و قابلیت نرخ گذاری در این مراجع وجود ندارد 
و در هیچ حرفه دیگری نیز تعیین نرخ به عهده خودشان گذاشته نمی شود.

ضامنی درخصوص نتایج حاصل از انعقاد تفاهم نامه مبنی بر اصالح فهرست 
رانندگان حمل ونقل ش��هری گفت: در قانون هدفمندی یارانه ها در س��ال ۸۶، 
درخصوص بیمه تامین اجتماعی رانندگان ناوگان حمل و نقل شهری استفاده 
۵0درصدی از یارانه های دولتی اختصاص یافته بود که در این خصوص تا سال 
93، فهرست افراد مشمول به روز شده و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار 
می گرفت که پس از س��ال 93 این فهرس��ت به روز نشد و براساس بررسی های 
انجام شده، می بایست افرادی که ذی حق نبودند از این لیست خارج و رانندگان 

ذی حق، تحت شمول دریافت یارانه قرار بگیرند.

در حالی دولت بر تالش دشمنان با هدف پررنگ جلوه نشان دادن کرونا و اثرات 
منفی آن بر اقتصاد تاکید دارند که فعاالن صنعت قطعه معتقدند اگر دولت خواستار 
عدم تحقق این موضوع است باید هرچه سریع تر نسبت به پرداخت تسهیالت ۵ هزار 

میلیارد تومانی صنعت خودرو اقدام کند.
به گزارش پدال نیوز، تاخیر در پرداخت تسهیالت صنعت خودرو به واسطه عدم 
همکاری بانک های عامل صنعت قطعه را با چالش کمبود مواد اولیه مواجه کرده و 
فعاالن این حوزه نبود نقدینگی در کنار شیوع گسترش کرونا و توقف پروازهای چین 
را دلیل این امر می دانند و تاکید دارند که در صورت پرداخت تسهیالت، امکان دور 
زدن محدودیت ها و تامین قطعات از س��ایر کشورها وجود دارد بنابراین الزم است 

هرچه سریع تر نسبت به پرداخت این تسهیالت اقدام شود.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اش��اره به 
ضرورت پرداخت هرچه س��ریع تر تس��هیالت ۵ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو 
می گوی��د: تاخیر در پرداخت ۵هزار میلیارد تومان تس��هیالت این صنعت منجر به 
کمب��ود مواد اولیه و تولید قطعه ش��ده و در نهایت تولید خودروس��ازان را کاهش 

می دهد. وی می افزاید: هرچند براساس مذاکرات انجام شده مقرر بود این تسهیالت 
تا پایان بهمن ماه پرداخت ش��ود اما با گذش��ت یک هفته از اسفندماه تاکنون تنها 
بیش از 1۵درصد این رقم پرداخت شده که این روند به زیان صنعت خودرو و قطعه 

تمام خواهد شد.
بیگل��و ادام��ه می دهد: در حال حاضر بانک های عامل بر س��ر خطوط 
اعتب��اری پرداخت این تس��هیالت با چالش هایی روبه رو هس��تند و این 
اقدامات س��لیقه ای کار را با مشکل مواجه کرده، این در حالی است که 
مقرر بود ۵0درصد این خط اعتباری از سوی بانک مرکزی تامین شده و 
منابع آن در اختیار بانک های عامل قرار گیرد، اما تاکنون بانک مرکزی 

قدم مثبتی در این راستا برنداشته است.
وی ادامه می دهد: در حال حاضر قطعه س��ازان نه تنها با مش��کل تامین نقدینگی 
مواجه هس��تند بلکه به دلیل ش��یوع ویروس کرونا با کمبود قطعه روبه رو شده اند 
و اکن��ون نه  تنها راه هوایی، بلکه راه  های زمینی برای خرید کاال از چین امکان  پذیر 
نیس��ت که در صورت ادامه این شرایط، تامین قطعات خودروها با مشکالت جدی 

روبه  رو می شود.
بیگل��و با تاکید بر اینکه تکمیل خودروهای ناق��ص هم اکنون از موجودی انبار ها 
انجام می شود و این موجودی تنها تا عید جوابگوی خودروسازان خواهد بود، اظهار 
می کند: در صورت ادامه این روند به طور قطع با مشکالتی مواجه می شویم چراکه 
هی��چ راهکاری برای تامین قطعات پیش بینی نش��ده در صورت��ی که اگر نقدینگی 
موردنیاز خودروس��ازان فراهم بود امکان واردات قطعه از کشورهای جایگزین وجود 

داشت.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با تاکید بر اینکه در صورت 
ادامه این روند امکان تعطیلی صنایع کشور وجود خواهد داشت، می افزاید: موجودی 
اندک مواد اولیه در کنار عدم  پرداخت تس��هیالت پیش بینی ش��ده این صنعت در 
حالی است که مسئوالن دولتی همواره بر این موضوع تاکید دارند دشمن در تالش 
برای پررنگ نش��ان دادن کرونا با هدف توقف صنایع اس��ت، بنابراین  اگر دولتی ها 
خواستار عدم تحقق این موضوع هستند باید هرچه سریع تر روند پرداخت تسهیالت 

را سرعت ببخشند.

همکاری دولت با خودروسازان برای شکست کرونای خودروسازی

رئیس کمیس��یون صنعت اتاق تهران می گوی��د یکی از موضوعاتی که نظر 
دولتم��ردان و بخش خصوصی را جلب کرده از س��رگیری واردات خودروهای 
دست دوم به کشور است. چنانچه دولت اجازه واردات خودروهای دست دوم 

به کشور را بدهد قیمت خودروها در بازار تعدیل خواهد شد.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از تج��ارت نیوز، رئیس 
کمیس��یون صنعت اتاق تهران در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در 
سال 99 واردات خودرو به کشور آزاد شود؟ گفت: از تیرماه سال 9۷ تاکنون 
خودروهای زیادی در انبار گمرکات دپو شده اند؛ در حالی  که این خودروها در 

گذش��ته ثبت سفارش شده است. طی دو هفته گذشته دستورالعمل ترخیص 
خودروهای خارجی خبرساز شد و حاال فعاالن بازار خودرو منتظر نظر نهایی 

معاون اول رئیس جمهور هستند.
محمدرض��ا زهره وندی اف��زود: برای واردات خودرو در س��ال 99 نمی توان 
پیش بینی دقیقی داش��ت، چراک��ه برای واردات نیاز ب��ه ارز کافی داریم و با 
توجه به تحریم های آمریکا علیه ایران نمی توان در مقطع حس��اس کنونی ارز 
زی��ادی را ب��ه واردات خودرو تخصیص داد. آنچه ک��ه در این بازه زمانی مهم 
اس��ت واردات کاالهای اساس��ی و مواد اولیه برای تامین معیشت مردم است، 

معتقدی��م در این وضعی��ت دولت باید برای تامین ای��ن کاالها توجه ویژه ای 
داشته باشد.

او در پاس��خ به این پرس��ش که واردات خودروهای دس��ت دوم در س��ال 
99 چقدر جدی اس��ت؟ اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که نظر دولتمردان و 
بخش خصوصی را جلب کرده از س��رگیری واردات خودروهای دس��ت دوم به 
کش��ور اس��ت. چنانچه دولت اجازه واردات خودروهای دست دوم به کشور را 
بدهد قیمت خودروها در بازار تعدیل خواهد شد. همچنین با واردات این نوع 

خودروها رقابت با خودروسازان بیشتر می شود. 

ش��رکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران طی اطالعیه  ای اعالم 
کرد تمامی عملیات اختصاصی در جایگاه های CNG توس��ط اپراتورها 
انجام می شود و سرنشینان خودرو با توجه به محدودیت های ایجادشده 
در راستای پیشگیری از کرونا ویروس، حق دست زدن به نازل را ندارند.
ش��رکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران طی اطالعیه  ای اعالم 
کرد: تمامی عملیات اختصاصی در جایگاه های CNG توس��ط اپراتورها 

انجام می شود و سرنشینان خودرو با توجه به محدودیت های ایجادشده 
در راستای پیشگیری از کرونا ویروس، حق دست زدن به نازل را ندارند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، بنابر اعالم روابط عمومی شرکت 
س��اماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، تمامی عملیات اختصاصی در 
جایگاه های CNG  توسط اپراتورها انجام می شود و سرنشینان خودرو 
با توجه به محدودیت های ایجادش��ده در راس��تای پیش��گیری از کرونا 

ویروس، حق دست زدن به نازل را ندارند.
برای پیش��گیری از ش��یوع کرونا ویروس، دس��تکش، ماسک و مایع 
ضدعفونی کنن��ده می��ان اپراتورها در این جایگاه ها توزیع ش��ده اس��ت 
همچنین توزیع و نصب بنر، بروش��ور و اس��تندهای آموزش��ی پیرامون 
  CNGاطالع رس��انی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در جایگاه های

اجرایی شد.

۲9 بهمن ماه بود که دبیر هیات دولت در پیامی از آزادس��ازی هزاران دستگاه 
خودرو متوقف ش��ده در گمرکات کش��ور خبر داد و این در حالی اس��ت که در 
آش��فته بازار کنونی، این خودروها با قیمت هایی عجیب و غریب و س��لیقه ای به 

بازار عرضه می شوند.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، »حس��ین س��یمایی 
ص��راف«، دبیر هی��ات دول��ت در پیامی که ۲9 بهمن ماه امس��ال در حس��اب 
اینس��تاگرام خود منتش��ر کرد، نوش��ت: »مطابق مصوبه دولت، هزاران دستگاه 
خودرو که به دلیل مش��کالت اداری، چندین س��ال در گمرک متوقف مانده بود، 
باید آزاد ش��ود. این مصوبه پس از امضا به دس��تگاه های ذی ربط ابالغ ش��د تا به 

سرعت اجرایی شود.«
وی در ای��ن پی��ام تصریح ک��رد: »تدبیر دول��ت در رهاس��ازی خودروها تاثیر 
چش��مگیری بر التهابات بازار خودرو در آس��تانه سال نو دارد و به لطف خدا، آب 

سردی بر آتش گرانی و سوداگری در بازار خودرو خواهد بود.«
اما اینکه خودروهای آزادش��ده پس از ترخیص چه قیمتی خواهند داش��ت و 
چه تاثیری بر آش��فته بازار کنونی خودرو خواهد داشت در هاله ای از ابهام است 
و همین موضوع ما را بر آن داشت تا با برخی کارشناسان در این زمینه به گفت 

و گو بنشینیم.
در ای��ن زمینه، یک نمایش��گاه دار خودروهای خارجی در منطقه یوس��ف آباد 

تهران به ایرنا، گفت: نخس��تین موضوعی ک��ه در مورد این خودروها جلب توجه 
می کند، تغییر در نرخ ارز در دو سال گذشته است.

»کوروش طواحن« افزود: دو سال پیش قیمت خودروها با یورو ۵۲00 تومانی 
محاسبه می شد، اما امروز با ارز نیمایی محاسبه می شود.

وی بیان داشت: محاسبات کارشناسان حاکی است فقط در این مورد باید رشد 
دست کم 30درصدی قیمت خودروها را شاهد باشیم.

طواحن به طور نمونه از خودروی لکسوس NX مثال زد که در اردیبهشت ماه 
امسال ۷۸0 میلیون تومان قیمت داشت و با افزایش حداقل 300میلیون تومانی، 

حدود یک میلیارد و ۸0 میلیون تومان قیمت خواهد خورد.
وی ادام��ه داد:  در حال��ی که ای��ن خودروها هنوز ترخیص نش��ده و وارد بازار 
نشده اند، مدل ۲01۷ لکسوس یادشده یک میلیارد و 4۷0 میلیون تومان قیمت 

خورد و اکنون حدود ۲میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.
این نمایش��گاه دار معتقد اس��ت افزایش ن��رخ ارز و کمب��ود خودروهای صفر 
کیلومت��ر در بازار س��بب می ش��ود تا بی��ش از آنچه تصور می ش��ود، قیمت این 

خودروها در بازار افزایش یابد.
از س��وی دیگر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه معتقد اس��ت: 
چگونگی محاس��به قیمت ها در اختیار سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان است، اما باید تغییر نرخ دالر از ارز رسمی 4۲00 تومانی به نرخ 

س��نا )حدود 13 هزار تومان( و تغییر نرخ عوارض گمرکی را در قیمت گذاری ها 
در نظر داشت.

»مهدی دادفر« گفته  با توجه به اینکه صاحبان این خودروها باید ما به التفاوت 
نرخ ارز را پرداخت کنند، ش��اید به طور متوسط بین 300 تا ۵00 میلیون تومان 

اضافه پرداخت داشته باشند.
وی اظهار داش��ت:  به این ترتیب قیمت این خودروها حدود قیمت های بازاری 
تمام می ش��ود و با توجه به خواب س��رمایه صاحبان خودرو و انتظار س��ودی که 

دارند، قیمت هایی به مراتب بیشتر از قیمت های کنونی بازار انتظار می رود.
این مقام صنفی بیان  داش��ت:  در آشفته بازار کنونی، خودروی سانتافه حدود 
یک میلیارد و ۵0 میلیون تومان قیمت دارد، اما پیش بینی می شود سانتافه های 

آزادشده دست کم بین 1.4 تا  1.۵ میلیارد تومان قیمت داشته باشند.
وی در عی��ن حال مصوب��ه دولت برای ترخیص خودروهای یادش��ده را خالی 
از اش��کال ندانست و گفت: به گفته مس��ئوالن، این خودروها برای ترخیص باید 
ضوابط فنی و اس��تانداردهای دو سال پیش را داشته و همچنین از ثبت سفارش 

برخوردار باشند.
دادف��ر ادام��ه داد:  اگ��ر خودروه��ا این دو ش��رط را داش��تند در گمرک باقی 
نمی ماندند، بنابراین پیش بینی می شود با این مصوبه بسیاری از همین خودروها 

شانسی برای ترخیص نداشته باشند.

با آزادسازی واردات، می توان خودرو را ارزان کرد

دست  زدن به نازل ها در جایگاه  های CNG ممنوع شد

مظنه خودروهای خارجی ترخیص شده از گمرک چند؟
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مس��تعدان برتر خوزس��تانی از ش��رکت های دانش بنی��ان مس��تقر در پارک 
علم وفناوری خوزستان بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در ادامه برگزاری برنامه های 
بازدید از واحده��ای تولیدی و صنعتی به منظور 
آش��نایی بیش��تر اجتماع نخبگانی با مشکالت و 
چالش های موجود و آگاهی از توان و ظرفیت های 
موجود در کش��ور، برنامه بازدید مس��تعدان برتر 
خوزس��تانی از ش��رکت های دانش بنیان مس��تقر 
در پارک علم وفناوری خوزس��تان، به همت بنیاد 

نخبگان استان برگزار شد.
در ابت��دای ای��ن بازدی��د، میرزای��ی؛ مع��اون 
فناوری پارک علم و فناوری خوزس��تان با اش��اره 
به حمایت ه��ای این پارک از جامع��ه نخبگان و 
ایده پردازان، گفت: پارک علم وفناوری خوزستان 
از تجاری  س��ازی ایده ها و ش��رکت  های فعال در 
زمینه  ه��ای تولید و انتقال و ارتق��ای فناوری در 

زمینه صنایع نفت، گاز، پتروش��یمي، کش��اورزی و بیوتکنولوژی، فرآورده های 
پزش��کی و دارویی، ش��یالت و صنایع تبدیلی، فوالد و صنایع وابسته، انرژی و 

منابع آب، فناوري اطالعات، ارتباطات، حمایت می کند.

وی افزود: اکنون 1۸1 شرکت شامل استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
در پارک علم وفناوری خوزستان مستقر هستند.

در بخ��ش دیگری از این بازدید، نمازی؛ مدیرعامل ش��رکت پیمان 
تحکیم خوزستان و فعال حوزه دانش بنیان 
نیز گفت: مس��تعدان برتر با توجه به تالش 
مستمر، انگیزه باال و ذهن فعالی که دارند، 
می توانند به راحتی وارد حوزه دانش بنیان 
ش��وند؛ البت��ه بازدید از مراک��ز تولیدی و 
واحده��ای صنعت��ی نیز نق��ش مهمی در 
هدایت ایده ه��ا و قابلیت های این افراد به 

سمت حوزه های دانش بنیان دارد.
ش��رکت  مدیرعام��ل  پورفالح��ی، 
دانش بنی��ان ارمغان دانش گس��تر آوین و 
یکی دیگر از مدیران حوزه دانش بنیان در 
اس��تان نیز ضمن بیان برخی از تجربیات 
خود در امر تجاری س��ازی، به س��ختی و 
مشکالت پیش رو اشاره و بر لزوم بهره مندی از تسهیالت و حمایت های 
معاون��ت علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری، پارک ه��ای علم وفناوری و 

صندوق نوآوری وشکوفایی تأکید کرد.

در راس��تای تبادل دان��ش و فناوری میان فعاالن صنع��ت گیاهان دارویی و 
معطر با دیگر کش��ورها، رویداد اعزام هیات تجاری و فناور به کش��ور فرانسه با 

محوریت صنعت عطر، اسانس و آرایشی، بهداشتی برگزار شد.
به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 
این رویداد که با حضور جمعی از تولیدکنندگان 
حوزه گیاهان دارویی و معطر ایران برگزار شد، 
مراکز علمی، تج��اری و صنعتی مختلفی مورد 

بازدید قرار گرفت.
در این بازدید که توس��ط ش��رکت آرمد و با 
حمایت س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان 
دارویی و طب س��نتی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری برگ��زار ش��د از برخی از 
مطرح ترین ش��رکت های بخش خصوصی فعال 
فرانس��وی، مراکز علمی و آموزش��ی این کشور 

بازدید صورت گرفت.
دیدار با مدیران س��ندیکای مرتبط با صنعت عطر فرانس��ه و بررس��ی مراکز 
مختلف مس��تقر در قطب رقابتی عطر، رایحه و آرایش��ی و بهداشتی این کشور 
)در جنوب و مرکز فرانس��ه( بخش دیگری از برنامه های این رویداد را  ش��امل 

ش��د. در این س��فر با مدیران ارش��د سازمان ها و ش��رکت ها و مراکز علمی نیز 
گفت وگو و تبادل نظر انجام شد.

عالوه بر بازدیدها و گفت وگوهای انجام شده، نشست های تجاری B۲B میان 
طرف های ایرانی و همتایان فرانس��وی برگزار 
ش��د و زمینه ه��ای هم��کاری در حوزه های 

مختلف مورد عالقه طرفین بررسی شد.
آش��نایی با زنجی��ره ارزش عط��ر و رایحه، 
گس��ترش همکاری ه��ای اقتص��ادی و فنی، 
توس��عه بازار و ص��ادرات برای ش��رکت های 
ایران��ی و همچنی��ن برط��رف ک��ردن نی��از 
ش��رکت های ایرانی در این بخش، بخش��ی از 

اهداف این سفر علمی، تجاری بود.
در ای��ن روی��داد همچنی��ن، ع��الوه ب��ر 
ش��رکت های مطرح و باس��ابقه کش��ور، پنج 
ش��رکت دانش بنیان، یک شرکت خالق و دو 

شرکت فناور حضور داشتند.
شرکت های ایران گالب، تقطیران، طعم و عطر مگنولیا، گیاهان دارویی پرند، 
راهکارهای مهندسی پاک، داروس��ازی کیمیاگر طوس از جمله مجموعه هایی 

بودند که نمایندگانی به این دوره علمی و تجاری اعزام کردند.  

تبادل دانش در صنعت عطرسازی رونق می گیردشرکت های دانش بنیان میزبان مستعدان برتر خوزستانی

فناوری س��لول های بنی��ادی به ویژه در صورت تلفیق با س��ایر فناوری های نوظهور، 
می توان��د مزیت های کاربردی متنوعی را به همراه داش��ته باش��د. فناوری س��ازه های 
میکروفلوئیدی امکان ساخت سازه های ریزی که بتواند موقعیت و ارتباطات سلول ها را 
با معماری مشابِه بافت و اندام، شبیه سازی کند، فراهم آورده است. در این روش کنترل 
دقیق عبور محلول ها بر روی تراش��ه هایی از جنس پلیمرهای ویژه که دارای مجاری و 
فضاهایی در ابعاد میکرومتر اس��ت، انجام می شود، به طوری که به وسیله آنها می توان 
ورود و خ��روج محلول ه��ا و گازهای ویژه را به داخل این فضاه��ا کنترل کرد. از جمله 
مزایای این روش، دستیابی به شبیه سازی حداکثری در شرایط رشد و نمو و فیزیولوژیک 
بدن یک موجود زنده اس��ت.  از طرف دیگر فناوری س��لول های بنیادی س��اخت انواع 
نورون های انس��انی و حیوانی بر روی س��ازه های میکروفلوئیدی را ممکن ساخته است. 
فناوری میکروفلوئیدی با دو رویکرد کلی آزمایش روی تراشه و اندام روی تراشه  استفاده 
می ش��ود. در روش اول، می توان آزمایش های بیولوژیک را بر روی یک تراش��ه با هزینه 
بسیار کم و با سرعت و دقت باال انجام داد. در روش دوم، یعنی اندام روی تراشه، هدف 
اصلی، بازسازی شرایط ویژه رشد و نمو و فیزیولوژیک سلول ها در بستر بافت هاست. این 

مسئله در مورد مطالعات انسانی با توجه به محدودیت کار روی انسان و بافت های انسانی 
اهمیت زیادی دارد. به طور کلی هدف نهایی از این فناوری، کنار هم قرار دادن تراشه های 
اندامی و رسیدن به رویکرد انسان بر روی تراشه است.  یکی دیگر از راهبردهای مهم در 
زمینه درمان  و شناخت، تولید پروتزهای عصبی است که می تواند جایگزین قسمت های 
آسیب دیده مغز شود و کارکردهای شناختی دچار نقصان را احیا کند. پروتزهای عصبی 
که قابلیت ثبت و تحریک بافت عصب��ی را دارند، برای بازگرداندن کارکرد طبیعی مغز 
در بیماران دچار نقص ش��ناختی و حرکتی از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به 
محدودیت های استفاده از ابزارهای الکترونیکی به عنوان پروتزهای عصبی، مطالعات بر 
استفاده از سلول های بنیادی در این گونه بیماری ها تأکید کرده اند. با پیشرفت هایی که در 
حوزه سلول های بنیادی به وجود آمده است می توان از سلول های پوست فرد بیمار سلول 
عصبی ساخت و با استفاده از این سلول ها پروتزی تولید کرد که بدون احتمال رد پیوند، 
مشکل بیمار حل شود. یکی از مشکالتی که کاشت قطعات و ابزارهای الکترونیکی در مغز 
ایجاد می کند، از بین رفتن سلول های عصبی مجاور جسم پیوند شده و ایجاد کپسول 

گلیایی دور آن است که کارایی این ابزارها را در درازمدت با مشکل روبه رو می سازد.

لزوم پیاده س��ازی اس��تاندارد ISO/IEC1۷0۲۵ در ارائ��ه خدمات و تجهیزات 
ISO/ آزمایشگاهی جزو شرایط الزم برای بقای یک آزمایشگاه است و عدم استقرار
IEC 1۷0۲۵ در بلندمدت برای هر آزمایش��گاه، باع��ث حذف آن از عرصه رقابت 
خواهد ش��د. برآوردن تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام 
آزمون ها، س��هولت در اس��تفاده از نتایج آزمون، مش��اوره در استقرار و پیاده سازی 
سیس��تم مدیریت کیفیت آزمایشگاه، انجام محاسبات تخمین عدم قطعیت، تأیید 
روش های آزمون، نگهداری از سیس��تم های مستقرش��ده، مشخص ش��دن وظایف 
مدیران، ممیزی داخلی و بهبود مستمر وضعیت آزمایشگاه از جمله مزایای استفاده 
از استاندارد ISO/IEC1۷0۲۵ است. مدیریت و برنامه ریزی، یکی از ملزومات کار 
آزمایش��گاهی اس��ت و یک مدیر کاردان باید بتواند در دنیای امروز که یک دنیای 
برنامه ریزی اس��ت فناوری را به  راحتی و با برنامه ریزی خریداری کند. اس��تفاده از 

اس��تاندارد ISO/IEC1۷0۲۵ برای آزمایش��گاه هزینه دارد، اما به صرفه بودن این 
هزینه بس��تگی به نوع فعالیت آزمایشگاه و زاویه دید مدیران آزمایشگاهی خواهد 
داش��ت. آزمایشگاه ها باید زمانی از استاندارد ISO/IEC1۷0۲۵ استفاده کنند که 
مطمئن شوند دارای ارزش افزوده برای آنها هست، تمامی مباحث استانداردسازی 
برعهده مدیران آزمایشگاه است و آنها باید تمامی فرآیندهای آن را مدیریت کنند. 
چارچوب پیاده س��ازی دامنه یک آزمایشگاه و همین طور چیدمان کارکنان، نیاز به 
یک س��ازوکار دارد که مدیران آزمایش��گاه ها می توانند با اس��تفاده از تجربه شبکه 
آزمایش��گاهی در زمینه اس��تقرار اس��تاندارد از این حمایت بهره مند شوند. مراکز 
خدمات آزمایش��گاهی و تحقیقاتی دانش��گاه آزاد با حمایت ش��بکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری می توانند از یک 

قالب درخواست برای پیاده سازی استاندارد در آزمایشگاه ها استفاده کنند.

محققان دانش��گاه ش��هید چمران اهواز با روش��ی نوی��ن و فناورانه موفق به 
حذف فلزات س��نگین از پساب های صنعتی شدند. از مزایای این روش عالوه بر 

سادگی، ارزان بودن آن برای استفاده در مقیاس صنعتی است.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، در ط��رح پژوهش��ی ک��ه آنها ب��ا پش��تیبانی صن��دوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام دادند از 
روش الکترواکسیداسیون پالشی بهره بردند که شیوه ای جدید در دنیا محسوب 
می ش��ود.  ایرج کاظمی نژاد مجری این طرح پژوهش��ی گفت: ما با اجرای این 
طرح موفق شدیم آالینده ها را از پساب کارخانه ها جدا کنیم تا آب خروجی آنها 
عاری از فلزات سنگین باشد. الکترواکسیداسیون پالسی به عنوان رهیافتی نوین 
در حذف آالینده های پس��اب ها مورد اس��تفاده قرار گرفت که روش��ی توانمند، 
کارآمد و در عین حال س��ازگار با محیط، س��اده و ارزان بدون نیاز به تجهیزات 
پیچیده اس��ت. این روش امکان حذف آالینده ها را در شرایط متعارفی محیط، 

زمان کم، با کنترل مناسب بازدهی و بدون مصرف انرژی زیاد فراهم می کند.
وی ادام��ه داد: حذف آالینده های مس و نیکل در این طرح موردنظر بود، اما 
این روش برای تمامی فلزات س��نگین با بهینه ک��ردن روش قابلیت اجرا دارد. 

دو الکترود در این روش اس��تفاده می ش��ود و با تولید اکسید آهن جذب فلزات 
س��نگین رخ می دهد. پس اگر برای هر عنصری شرایط محلول از نظر غلظت و 

ph بهینه شود می توان آن حذف آن عنصر را انجام داد.
 با این اقدام محققان و توس��عه این روش می توان با هزینه ای کمتر ش��اهد 
جلوگی��ری از ورود آالینده ه��ا به محیط زیس��ت باش��یم. س��االنه فعالیت های 
غیراصولی صنعتی و کش��اورزی مقادیر زیادی از ترکیبات آالینده  آلی و معدنی 
را به طور مستقیم و غیرمستقیم به خاک و آب های زیرزمینی وارد می کند. این 
اق��دام منجر به آلودگی آنها و در نتیجه واردش��دن به چرخه  غذایی موجودات 
زنده می شود. همچنین افزایش فعالیت های صنعتی آلودگی ناشی از پساب های 
صنعت��ی به ویژه در اطراف مراکز صنعتی از جمله عوامل تهدیدکننده  س��المت 
جامعه به  ش��مار می رود. پس بررس��ی و مطالعه برای یافتن روش��ی مناسب و 
مطل��وب ب��رای حذف این آالینده ها بس��یار ضروری اس��ت. از جمله  مهم ترین 
معایب روش های موجود در جداس��ازی آالینده  ها از محیط های آبی می توان به 
نیاز به تجهیزات پیچیده و گران قیمت، زمان نس��بتا طوالنی فرآیند جداسازی، 
مصرف انرژی زیاد و بازدهی کم اش��اره کرد که این عوامل -موجب محدودیت 

به کارگیری این روش ها در مقیاس صنعتی می شود.

یکی از ویژگی های جالب وارن بافت )موفق ترین سـرمایه گذار قرن( که تعجب همگان را 
به همراه داشته است، اسـتفاده از یک گوشی قدیمی تاشو محصول سامسونگ بوده است 
کـه تنهـا 20 دالر قیمت دارد. این امر در حالی اسـت که وارن بافت یکـی از ثروتمندترین 
و موفق ترین سـرمایه گذاران تاریخ محسـوب می شـود، با این حال وی اخیـرا اعالم کرده 
اسـت که آیفون 11 را جایگزین گوشـی قدیمی خود کرده است. بسـیاری این اقدام آقای 
بافت را یک تبلیغ در راسـتای حمایت از برندی عنوان کرده اند که وی یکی از بزرگ ترین 
سـهامداران آن محسـوب می شـود. درواقع این خبر باعث خواهد شد تا نام اپل تا چندین 

روز در صفحـه نخسـت روزنامه هـا و خبرگزاری ها قرار گیـرد. به همین خاطـر این اقدام 
سـرمایه گذار 89 سـاله دلیلی کامال تجاری را دارد، با این حال عدم استفاده از گوشی های 
هوشمند طی این سال ها، به علت اعتماد نداشتن او به این دستگاه های جدید نبوده و تنها 
دلیل راحتی او با تکنولوژی قدیمی اسـت درواقع کار با دستگاه  های جدید همواره معضلی 
برای افراد مسن بوده است که آقای بافت نیز از این قاعده مستثنی نیست. نکته جالب این 
است که تیم کوک )مدیرعامل اپل( در سال 2018 یک دستگاه آیفون را به آقای بافت هدیه 
داده و آمادگی خود را برای آموزش شـخصی اعالم کرد، با این حال این اقدام تاثیری را بر 

به قلم: کریستین لوپر - نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب وکار  )مترجم: امیر آل علی(

فناورانه های سلول های بنیادی در علوم اعصاب شناختی
محمد جوان - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

شرط بقاء
سید احمد ظهیر میردامادی -  دبیر کارگروه استاندارد شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

روشی نوین برای حذف فلزات سنگین پساب ها ارائه شد

وارن بافت مشتری جدید اپل 

دریچــه

کارگاه تجاری سازی با حضور مستعدان برتر طرح شهید احمدی روشن برگزار شد. به گزارش پایگاه 
اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، کارگاه تجاری س��ازی با حضور جمعی از مستعدان برتر طرح شهید 
احمدی روشن در محل بنیاد نخبگان استان تهران برگزار شد. در اولین روز برگزاری این کارگاه، ضمن 
بیان مقدمه ای از کسب وکار و کارآفرینی، مدل های شخصیتی فروشندگان و تولیدکنندگان مورد بحث 
قرار گرفت. در ادامه در رابطه با محصوالت مختلف و سطح فناورانه محصوالت High-tech و نحوه 
ارائه آن در بازار نمونه هایی بیان ش��د و نحوه ورود هر یک از این محصوالت در بازار مورد بررس��ی قرار 
گرفت. در این بخش، شرکت کنندگان پس از یادگیری اصول اولیه تیم سازی و مدل سازی کسب وکار، با 
اصول تجاری سازی کسب وکار آشنا شدند. همچنین روش های توسعه بازار و ایجاد تمایز در محصول و 
بازار در کنار روش های کسب درآمد و چگونگی توسعه روش های درآمدی مورد بررسی قرار گرفت و به 

مواردی همچون اصول فرانچایزینگ و Joint Venture اشاره شد.

کارگاه تجاری سازی با محوریت 
بوم مدل کسب وکار برگزار شد

شنبه
10 اسفند 1398

شماره 1503
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ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همزمان 
با انتش��ار فراخوان »با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری #کرونا_را_شکست_

می دهی��م« از هم��ه دانش بنیان های توانمند در حوزه مب��ارزه با ویروس کرونا 
دعوت کرد ت��ا از توانمندی های خ��ود در تولید 
کیت های تش��خیصی بهره ببرن��د و به این حوزه 
ورود کنند. فراخوان »با کمک زیست بوم فناوری 
و نوآوری کرونا را شکس��ت می دهیم« که س��تاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری پیش��گام آن بوده اس��ت، بهره مندی از 
توانمندی تمام��ی فعاالن زیس��ت بوم نوآوری از 
جمله ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها 
ب��رای مبارزه و در هم شکس��تن بیماری کرونا را 

دنبال می کند.
در همین راس��تا ستاد توس��عه زیست فناوری 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری با 
ه��دف هم افزای��ی و به کارگی��ری توانمندی های 

فناورانه و نوآورانه از شرکت های توانمندی که دارای سابقه و تجربه تولید کیت 
تشخیصی هستند، حمایت می کنند.

بر این اس��اس، فعاالن دانش بنیانی که این کیت ها را در کمترین زمان تولید 

کنند و نمونه اولیه تولیدشده داشته باشند، مورد حمایت قرار می گیرند.
س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
کمیته تش��خیص آزمایشگاهی قرارگاه کنترل و مراقبت کرونا وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی با ه��دف تولید انواع 
 COVID کیت های تش��خیصی ویروس کرونا
19 مولکولی و تشخیص سریع در داخل کشور، 
نس��بت به حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از 
طریق فراخ��وان عمومی اقدام��ات الزم را آغاز 
کردند. بر کیفیت و عملکرد کیت برای کس��ب 
مجوز موقت تولید و عرضه توس��ط آزمایش��گاه 
مرجع سالمت و انیستیتو پاستور ایران ارزیابی 
و تایید نهایی آن تاکید شده است. شرکت های 
متقاضی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 

با شماره 0۲1۶۶40۶1۷4 تماس بگیرند.
شایس��ته یادآوری است، »با کمک زیست بوم 
فناوری و نوآوری کرونا را شکس��ت می دهیم« 
عنوان فراخوانی اس��ت که قصد دارد با هم افزایی فعاالن زیس��ت بوم فناوری و 
نوآوری گام��ی قدرتمند و هم افزایی در کمک به مردم و جامعه برای مبارزه با 
وی��روس جدید کرونا با کمک توانمندی دانش بنیان ها و اس��تارت آپ ها بردارد. 

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه س��فر خود به اس��تان 
خراس��ان رضوی زیس��ت بوم نوآوری خیام را که با هدف تبدیل ایده های 
نوآورانه به کس��ب و کار و همکاری دانش بنیان ها با صنعت راه اندازی شده 

است افتتاح کرد.
به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، ظهر روز گذش��ته زیست بوم نوآوری 
خیام با حضور س��ورنا س��تاری معاون علمی و 
فن��اوری رئی��س جمهوری در مش��هد مقدس 
افتتاح ش��د ت��ا زیس��ت بوم فعالیت کس��ب و 
کارهای نوپا و تجاری س��ازی ایده های خالقانه 
اس��تان خراس��ان رضوی گس��ترده تر ش��ود. 
زیس��ت بوم ن��وآوری خی��ام ماحص��ل تالش 
10ساله برای توسعه فناوری ها و تبدیل ایده ها 
به کس��ب و کار با تالش و نقش آفرینی بخش 
خصوصی اس��ت. پنج بخش در این زیست بوم 
ش��امل مراکز مشاوره، ش��تابدهی، نهاد مالی، 

مرک��ز صنعتی، کارگزاری و نه��اد مالی خدمات خود را ب��ه ایده پردازان و 
تیم های فناور مس��تقر ارائه می کنند. بیش از 4۵ دانش فنی در این مرکز 
بومی س��ازی شده اس��ت. در این زیس��ت بوم بر روی فناوری های مختلفی 

از جمله فروموالس��یون عطرهای طبیعی، س��موم و آفت کش های زیستی، 
مبارزه با مواد مخدر و دیگر حوزه های زیست و سلول های بنیادی کار شده 
اس��ت. در کمیته مالی این زیس��ت بوم بیش از 1۸ نفر از فعاالن اقتصادی 
برجس��ته و صاحب��ان صنای��ع در این مرکز 
گرده��م آمده اند و در تأمین مالی و بازار این 

مرکز نقش آفرینی می کنند.
در  دانش بنی��ان  ش��رکت   ۲۵0 ایج��اد 
چش��م انداز ای��ن زیس��ت بوم ن��وآوری که از 
نرم اف��زاری  و  س��خت افزاری  ظرفیت ه��ای 
خود ب��رای کمک به تجاری س��ازی ایده ها و 
همکاری با صنعت به��ره می برد، پیش بینی 
ش��ده است. ظرف پنج س��ال آینده، برج 1۲ 
طبق��ه ای نوآوری در خراس��ان رضوی ایجاد 
می ش��ود و در افق 10 س��ال آینده، 10 برج 
فن��اوری که 10 ه��زار ش��غل دانش بنیان را 
ایج��اد می کند، ش��کل می گی��رد و به طور 
متوس��ط سالیانه 40 تیم از این زیس��ت بوم به بازار تجاری برسد. ۲0 تیم 
آماده ورود به بازار تجاری هستند عمدتا در حوزه عطر حرم، آفت کش ها و 

کیت های الکترونیکی محصوالت و خدمات شان را ارائه کرده اند.

زیست بوم نوآوری خیام افتتاح شددانش بنیان ها به میدان مبارزه با کرونا می آیند

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان گفت: »با کمک زیست بوم فناوری و 
نوآوری کرونا را شکست می دهیم« عنوان فراخوانی است که قصد دارد با هم افزایی 
فعاالن زیس��ت بوم فن��اوری و نوآوری گامی قدرتمند و هم اف��زا در کمک به مردم 
و جامع��ه برای مبارزه با ویروس جدید کرونا با اس��تفاده از ت��وان دانش بنیان ها و 
اس��تارت آپ ها بردارد و از این ظرفیت علمی و فناورانه و نوآورانه موجود در کشور 

برای شکست دادن این بیماری بهره برد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، پرویز کرمی دبیر س��تاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی گفت: با ورود ویروس کرونای جدید 
به کشورمان، در کنار زحمات جامعه پزشکی و پرستاری، فراخوانی داده ایم با عنوان 
»با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری کرونا را شکست می دهیم« تا براساس آن، 
توان شرکت های دانش بنیان ، استارت آپ ها و فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری، 

همپای سایر نهادها و مردم، مشکل و معضل ویروس کرونا را برطرف کنند.
حمایت معاونت علمی از طرح های نو و برنامه های خاص برای 

مبارزه با کرونا
س��خنگوی معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه انتش��ار 
ای��ن فراخوان عزمی جدی برای مقابله با بیماری کرونای جدید اس��ت، ادامه داد: 
ش��رکت های دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات و لوازم پزش��کی و آزمایش��گاهی، 
تولیدکنندگان ماس��ک نان��و و ژل ه��ای ضدعفونی کننده، کیت های پزش��کی و 
تش��خیصی و تولیدکننده های داروهای مرتبط، در این فراخوان ملی حضور دارند 
دعوت می شوند و در صورت ارائه برنامه های خاص و طرح های نو، از کمک های ویژه 

معاونت علمی بهره مند خواهند شد.
رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
با تاکید بر اینکه، مردم ایران اس��المی همچون همیشه تاریخ، از تهدیدها فرصت 
خواهند ساخت و با اتحاد و همگرایی و بهره مندی از هوش و خالقیت و توان علمی 
جوانان کش��ور از ش��یوع ویروس کرونا، یک فرصت ملی برای مقابله با بحران های 
اینگونه ایجاد خواهند کرد، ابراز کرد: در همین راس��تا، اس��تارت آپ های فعال در 

حوزه های خدماتی، آموزشی، ارائه خدمات آنالین و تولید محتوا نیز اعالم آمادگی 
کرده اند که در این پویش ما را یاری خواهند کرد و با تخفیف های ویژه این دوران، 
رنج مردم را کمتر خواهند کرد و تسهیالت الزم در اختیار جامعه خواهند گذاشت.

کرمی همچنین بیان کرد: مراکز رشد و نوآوری، شتاب دهنده ها، مراکز علمی و 
شرکت های خالق و نوآور نیز به عنوان بخش حمایت کننده از ایده های نوآور برای 
رفع نیاز مردم بخش دیگری از این زیست بوم هستند که می توانند طرح های خود را 
به ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ارسال کنند. وی با اشاره به حمایت های همه جانبه معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری از صاحب��ان ایده و محصول ب��رای رفع خطرات وی��روس کرونا، افزود: 
عالقه مندان برای عضویت در این پویش، می توانند به س��ایت ستاد فرهنگ سازی 
 )farhang.isti.ir( اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مراجعه کنند. در این میان و با انتشار این فراخوان از برترین تولیدات، محصوالت 
و خدمات مرتبط به روش های گوناگون حمایت می ش��ود. مش��اور معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، با تاکید بر اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه در شرایط 
حاضر، گفت: در این راستا شرکت های صنایع خالق و تولید محتوا با ارائه مطالب 
و محتوای ارزشمند می توانند ضمن آگاهی بخشی و آموزش مناسب در بین مردم، 
عالوه بر حفظ روحیه مقاومت و شکیبایی، از اثرات مخرب شایعات و اخبار جعلی 
نیز بکاهد. کرمی در پایان ضمن ابراز امیدواری از برچیدن مخاطرات و مشکالت به 
وجود آمده ویروس کرونا به یاری عموم مردم ایران، بیان کرد: تاریخ ایران اسالمی، 
همواره یادآور آن است که ما در دشوارترین دوران، پیروز نهایی و سربلند حادثه هایی 
بوده ایم و همچنان نیز بر این مسیر حرکت خواهیم کرد. بی شک با مختصاتی که 
امروز، زیس��ت بوم نوآوری و فناوری کشورمان به دس��ت آورده است، در آزمایش 
مبارزه با ویروس کرونا، پیروزمندانه وارد مرحله بلوغ و شکوفایی گام برخواهد داشت. 
مردم شریف مان نیز با اعتماد به این زیست بوم و بازیگران اثرگذارش که جمعی از 
خالق ترین و فعال ترین جوانان و تالش گران کش��ورمان را تشکیل می دهد، شتاب 

این فرآیند را افزایش خواهند داد.

پ��ارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
تع��دادی از قطع��ات اراضی فاز س��وم خود را که پردی��س کارآفرینی 

نام گذاری شده و ۲1 هکتار وسعت دارد را واگذار می کند.
به گزارش ایس��نا، هدف اصلی از تاس��یس این پارک بزرگ فناوری 
در ش��مال ش��رق ش��هر تهران، بیش از هر چیز تجاری سازی فناوری 
و کمک س��رمایه گذاران برای ورود به کس��ب و کارهای دانش بنیان و 

فناور بوده است.
هم اکن��ون ف��از اول پ��ارک فناوری پردی��س )پردیس ن��وآوری( به 
بهره برداری رس��یده اس��ت و ف��از دوم )پردیس دان��ش( قطعاتش به 

متقاضیان واگذار شده و از سال آینده نیز به بهره برداری می رسد.
این مجموعه بزرگ که از سال ۸4 فعالیت خودش را با استقرار اولین 
ش��رکت آغاز کرد، اکنون میزبان بیش از ۲00 ش��رکت فعال در حوزه 
مختلف فناوری اس��ت. در حال حاضر ح��دود 4۵00 نفر در مجموعه 

شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس اشتغال دارند.
حس��ین صابری، قائم مقام ریاس��ت پارک فن��اوری پردیس معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، اظهار کرد: زیست بوم شکل گرفته 
در درون ای��ن مجموع��ه حاص��ل کنار ه��م قرار گرفتن اف��راد خالق، 
شرکت های نوپا، شرکت های س��رمایه گذار و شرکت های دانش بنیانی 

اس��ت که غالب��ا از نیروهای جوان تش��کیل ش��ده اند. فراه��م آوردن 
مزیت های قانونی، بخش دیگری از جذابیت های این مجموعه است که 

به نوبه خود باعث توسعه کسب و کارهای نوین خواهد شد.
وی اف��زود: در حال حاضر، پ��ارک فناوری پردیس ب��رای واگذاری 
اراضی فاز س��وم خود، موس��وم ب��ه پردیس کارآفرینی با وس��عت ۲1 
هکت��ار، اعالم فراخ��وان کرده اس��ت. قائم مقام رئیس پ��ارک فناوری 
پردیس در توضیح مسائل مربوط به قطعات آماده شده جهت واگذاری 
در پردی��س کارآفرینی، اظهار کرد: در این فراخوان تعدادی از قطعات 
این فاز واگذار خواهد شد. مساحت این قطعات براساس نیاز متقاضیان 
بی��ن ۵۵0 تا ۲۵00 مترمربع اس��ت. وی همچنین درخصوص اولویت 
واگ��ذاری ای��ن اراض��ی توضیح داد: ما ب��ه دنبال جذب ش��رکت های 
باظرفیت رشد باال هستیم، چه از لحاظ دانش و فناوری و چه ظرفیت 
س��ودآوری اقتص��ادی. در این فراخ��وان حوزه هایی مانن��د تجهیزات 
پزش��کی پیش��رفته، فناوری اطالعات و ارتباطات، الکترونیک، کنترل 
و اب��زار دقیق و خدمات آزمایش��گاهی و کارگاهی، در اولویت واگذاری 
خواهند بود. براس��اس اع��الم معاونت علمی، متقاضی��ان می توانند با 
مراجعه به وبگاه پارک فناوری پردیس به نش��انی techpark.ir از ۶ 

بهمن تا 1۵ اسفند درخواست خود را ثبت کنند.

روز در صفحـه نخسـت روزنامه هـا و خبرگزاری ها قرار گیـرد. به همین خاطـر این اقدام 
سـرمایه گذار 89 سـاله دلیلی کامال تجاری را دارد، با این حال عدم استفاده از گوشی های 
هوشمند طی این سال ها، به علت اعتماد نداشتن او به این دستگاه های جدید نبوده و تنها 
دلیل راحتی او با تکنولوژی قدیمی اسـت درواقع کار با دستگاه  های جدید همواره معضلی 
برای افراد مسن بوده است که آقای بافت نیز از این قاعده مستثنی نیست. نکته جالب این 
است که تیم کوک )مدیرعامل اپل( در سال 2018 یک دستگاه آیفون را به آقای بافت هدیه 
داده و آمادگی خود را برای آموزش شـخصی اعالم کرد، با این حال این اقدام تاثیری را بر 

روی آقای بافت به همراه نداشـت. در جدیدترین مصاحبه، آقای بافت تاکید کرده است که 
در تمامی سال ها اپل را مورد تحسین قرار داده و مدل کسب وکاری این برند خالق را کامال 
قابل قبول و خیره کننده می داند. حال باید دید که در شرایطی که ویروس کرونا به بحرانی 
برای تمامی کسـب وکارها تبدیل شده است، این اقدام آقای بافت می تواند فروش اپل را با 
افزایشـی چشمگیر مواجه ساخته و ارزش سـهام این برند را ارتقا دهد؟ برای این موضوع 

باید تا گزارش مالی بعدی اپل صبر کرد. 
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به قلم: کریستین لوپر - نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب وکار  )مترجم: امیر آل علی(

یک فراخوان برای همه

با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری #کرونا_را_شکست_می دهیم

ثبت نام شرکت های دانش بنیان و فناور برای فعالیت در پردیس کارآفرینی

وارن بافت مشتری جدید اپل 

یادداشـت

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر نهادهای متولی، در مرکز 
رش��د تاسیس ش��ده ویژه بازی س��ازی، برای جذب تیم های جدید در حوزه بازی سازی 
اعالم فراخوان شد. بازی س��ازی رایانه ای، از جمله رشته های کاری اصلی مورد حمایت 
س��تاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز در زیست بوم توسعه صنایع خالق و فرهنگی 
اس��ت. بر این اس��اس برای توسعه مرکز رش��د بازی س��ازی و همچنین توانمند سازی 
بازی سازان ایرانی و نیز پیوند تیم های بااستعداد و ماهر به صنعت بازی، تیم های جدید 
در این مرکز پذیرفته می شوند. از جمله مهم ترین خدماتی که به این تیم های بازی ساز 
عرضه می ش��ود، اختصاص فضای کار رایگان، ارتباط با س��رمایه گذاران تخصصی حوزه 

بازی سازی و معرفی بازی های تولیدشده به این شبکه است.

تیم های بازی ساز رایانه ای جذب 
می شوند



کارآفرین��ان و صاحب��ان کس��ب و کار ب��ه طور معم��ول توجه کافی 
نس��بت به عالمت تجاری برندش��ان ندارند. این ام��ر به دالیل مختلفی 
روی می ده��د. گاهی اوقات آنها به دلیل مش��کالت مال��ی یا تمایل به 
انتخاب راهکارهای س��اده قید طراحی عالمت تج��اری منحصر به فرد 
را می زنن��د. این ام��ر در کنار فقدان خالقیت در زمین��ه بهره برداری از 
طرح های دیگران موجب شباهت هرچه بیشتر برندها در دنیای کسب و 
کار به یکدیگر می ش��ود. نتیجه نهایی مواجهه مشتریان با دامنه وسیعی 

از برندهای مشابه خواهد بود. 
ام��روزه طراحی عالمت تجاری منحصر به ف��رد برای هر برند اهمیت 
دارد. این امر بیانگر اعتبار و ش��خصیت ش��رکت موردنظ��ر خواهد بود 
بنابراین باید زمان و بودجه مناسبی برای این فرآیند مدنظر قرار دهیم. 
اغلب برندهای مش��هور ب��ه دلیل طراحی عالمت تج��اری جذاب برای 
مدت ها در ذهن مشتریان باقی می مانند. این امر موجب عادت مشتریان 
به برند موردنظر می شود. در ادامه برخی از نکات مهم در زمینه طراحی 
عالم��ت تجاری منحصربه ف��رد را مدنظر قرار خواهی��م داد، با این حال 

پیش از آن باید به یک پرسش مهم پاسخ دهیم.
چرا عالمت تجاری دارای اهمیت است؟

اگر برند ش��ما موفقی��ت باالیی در زمینه کس��ب و کار دارد، ش��اید 
اهمی��ت طراحی عالم��ت تجاری را درک نکنید. به هر حال برند ش��ما 
دارای جای��گاه مناس��ب و میزان باالیی از موفقیت در مقایس��ه با دیگر 
برندهاس��ت. این نوع نگاه به دنیای کس��ب و کار همراه با ریس��ک های 
بسیار زیادی است. ما باید همیشه به دنبال مشتریان تازه باشیم. در غیر 
این صورت به سرعت از دنیای کسب و کار کنار گذشته می شویم. یکی 
از راهکارهای مناس��ب برای جلب نظر مشتریان تازه استفاده از عالمت 
تجاری منحصربه  فرد اس��ت. این امر سرنوشت بسیاری از برندها را تحت 
تاثیر قرار می دهد. انس��ان ها به طور معمول نام ها را به خوبی در حافظه 
ثبت نمی کنند. برعکس، محتوای بصری بس��یار راحت در یاد افراد باقی 
خواهد ماند. به همین خاطر اغلب برندها لوگوی شان را همراه با نام خود 
طراحی می کنند. این امر به ماندگاری هرچه بیشتر نام برندها در ذهن 

مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
کس��ب و کاره��ای کوچک همیش��ه چالش ه��ای زی��ادی در رقابت 
ب��ا برندهای بزرگ دارن��د. این امر موجب ناامیدی آنها از دس��ترس به 
جایگاه های برتر در بازارهای محلی یا بین المللی می ش��ود. نکته مهم در 
این میان امکان دس��تیابی به جایگاه های برتر از سوی تمام برندهاست 
بنابرای��ن ما باید این ذهنیت عجیب و مخ��رب را کنار بگذاریم. یکی از 
نکات مهم در این میان طراحی عالمت تجاری مناس��ب اس��ت. به این 
ترتیب ما از نظر ماندگاری در ذهن مخاطب هدف امکان رقابت نزدیک 

با برندهای بزرگ را خواهیم داشت. 
توصیه های کاربردی در زمینه طراحی عالمت تجاری

استفاده از تکنیک ها و توصیه های کاربردی در زمینه طراحی عالمت 
تج��اری اهمی��ت باالیی دارد. بس��یاری از برندها ای��ن کار را به صورت 
کامال شخصی انجام می دهند. مشاهده شکست برندها در زمینه طراحی 
عالم��ت تجاری در پی بی توجهی به توصیه های کاربردی کارش��ناس ها 
امری طبیعی محس��وب می ش��ود. نکته مهم در اینجا همکاری نزدیک 
با کارش��ناس های برندس��ازی اس��ت. به این ترتیب ما تجربه ای درست 

و موفقیت آمی��ز در زمین��ه طراحی عالمت تجاری خواهیم داش��ت. در 
ادام��ه برخی از مهم ترین نکات در زمینه طراحی عالمت تجاری را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
1. فهم دلیل طراحی عالمت تجاری

بسیاری از برندها دلیل اصلی طراحی عالمت تجاری را درک نمی کنند. 
این امر ناشی از عادت آنها به پیروی از فعالیت سایر برندهاست. به این 
ترتیب هیچ دلیل درونی برای طراحی یا بازآفرینی عالمت تجاری ش��ان 
ندارن��د. وقتی ما اقدام به طراحی عالمت تج��اری می کنیم، باید دالیل 
محکمی داش��ته باشیم. این امر به طور معمول ناشی از نیاز ما به جلب 
توج��ه مخاطب هدف و عدم کفایت طرح ه��ای قبلی مان در این زمینه 
است. به این ترتیب ما دلیل قابل قبولی در زمینه طراحی دوباره عالمت 

تجاری برای برندمان خواهیم داشت.
اگ��ر ما هیچ دلیلی ب��رای طراحی عالمت تج��اری در اختیار نداریم، 
ش��اید نیازی به این فرآیند نداش��ته باش��یم. این امر در مورد وضعیت 
بس��یاری از برندها قابل ذکر است. وقتی ما نیازی به این فرآیند نداریم، 
نباید بی دلیل برندمان را تحت فش��ار قرار دهیم. فرآیند طراحی عالمت 
تجاری هزینه و زمان نس��بتا زیادی نی��از دارد بنابراین عدم اطمینان از 
نیاز برندمان به آن دلیل مناسبی برای اقدام در راستای طراحی عالمت 

تجاری نخواهد بود. 
2. توجه به بودجه در دسترس

در زمین��ه طراحی عالمت تجاری خدمات و طرح های بس��یار زیادی 
در دس��ترس م��ا قرار دارد. این امر بس��یاری از برنده��ا و بازاریا ب ها را 
تح��ت تاثیر قرار می ده��د. نکته مهم در این میان توج��ه به بودجه در 
دس��ترس برندمان برای بازاریابی و طراحی عالمت تجاری اس��ت. وقتی 
ما عالمت تجاری مان را تغییر می دهیم، هزینه مش��خصی برای تعویض 
بنره��ا، تابلوها و بیلبوردها اختص��اص خواهد یافت. ایراد اصلی برخی از 
برندها عدم توجه به این نکته اس��ت بنابراین در عمل اغلب ما با مشکل 

بودجه در زمینه طراحی عالمت تجاری مواجه هستیم. 
توصی��ه کاربردی من در این بخش آگاهی از بودجه در دس��ترس 
برای طراحی عالمت تجاری و س��پس ش��روع کار است. در غیر این 
ص��ورت ابزاره��ا و امکانات گس��ترده این حوزه موج��ب ولخرجی ما 
خواهد ش��د. بس��یاری از برندها پس از شروع طراحی عالمت تجاری 
هرگ��ز آن را ب��ه پایان نمی برن��د. این امر ناش��ی از ناتوانی آنها برای 
بخش بندی بودجه شان و همچنین استفاده درست از ابزارهای دارای 

قیمت پایین است. 
3. برندسازی بر محور عالمت تجاری

طراحی عالمت تجاری فرصت برندس��ازی منحصربه فردی در اختیار 
م��ا قرار می دهد. ما باید اغلب ویژگی ه��ای اصلی برندمان را در عالمت 
تجاری بازتاب دهیم. در غیر این صورت امکان جلب نظر مخاطب هدف 
وجود نخواهد داشت. یکی از اشتباهات برندها در زمینه طراحی عالمت 
تجاری عدم توجه به ارتباط میان عالمت موردنظر و وضعیت برندش��ان 
اس��ت. به این ترتیب در عمل هیچ ارتباط معناداری میان برند موردنظر 

و عالمت تجاری برقرار نمی شود. 
امروزه همکاری با کارشناس های برندسازی در میان بسیاری از برندها 
رواج پیدا کرده اس��ت. این امر میزان دقت ما در فرآیند برندس��ازی را 
به ش��دت افزایش می دهد. بس��یاری از صاحبان برند ی��ا کارآفرینان در 
زمینه برندس��ازی اطالعات گس��ترده و کاملی ندارن��د. به همین خاطر 
نیاز به همکاری با کارش��ناس های برندس��ازی بیش از هر زمان دیگری 

حس می شود. 
4.  پیام اصلی عالمت تجاری

هر عالمت تجاری دارای یک پیام اصلی اس��ت. اگر عالمت تجاری ما 
فاقد یک پیام مش��خص یا نامفهومی بیش از اندازه باشد، هرگز از سوی 
مخاطب هدف مورد توجه قرار نخواهد گرفت. اغلب کارآفرینان در زمان 
طراح��ی یک عالمت تجاری در تالش ب��رای افزودن مفاهیم و پیام های 
مختلف به آن هس��تند. این ام��ر در اغلب موارد موجب ناتوانی مخاطب 

هدف در زمینه ایجاد ارتباط با عالمت موردنظر خواهد شد. 
پیش��نهاد اصلی من در این بخش تالش برای طراحی عالمت تجاری 
براساس طرح های ساده و اختصاص یک پیام اصلی به آن است. در غیر 
این صورت سرنوش��ت برند شما به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 
اش��تباه برخی از برندها تالش برای طراحی عالمت های پیچیده اس��ت. 
ام��روزه اگر مخاط��ب هدف توانایی فهم یک عالمت تجاری را نداش��ته 
باش��د، هرگز به برند موردنظر روی خوش نش��ان نمی دهد بنابراین باید 

نسبت به نحوه طراحی عالمت تجاری حساسیت به خرج دهیم. 
5. ضرورت طراحی عالمت تجاری خوانا

اغلب عالمت ه��ای تجاری دارای بخش متنی نیز هس��تند. این متن 
ش��امل نام برند یا ش��عار اصلی )کمپین های بازاریابی( است. نکته مهم 
در زمین��ه طراحی بخش متن��ی عالمت تجاری توجه ب��ه خوانایی اش 
اس��ت. بس��یاری از عالمت های تجاری مش��کل ناخوانایی بخش متنی 
دارن��د بنابراین مخاطب هدف برای مطالعه بخش متنی با دردس��رهای 
زیادی مواجه خواهد ش��د. استفاده از فونت های ساده و قابل مشاهده از 
فاصله های دور برای جلب نظر مخاطب هدف ضرورت دارد. بس��یاری از 
برندها در این زمینه از یک نوع فونت اختصاصی برای برندشان استفاده 
می کنند. این امر به تش��خیص س��ریع تعلق عالمت موردنظر به برند ما 
کم��ک خواهد کرد. امروزه اغل��ب برندها دارای یک فونت و مجموعه ای 
از رنگ های مخصوص برندش��ان هس��تند. به این ترتیب مخاطب هدف 
با مش��اهده آنها در کنار هم به س��رعت برند آنها را مورد شناسایی قرار 

خواهد داد. 
6. آزمایش عالمت تجاری پیش از نمایش عمومی

گاهی اوقات برخی از عالمت های تجاری فقط مورد عالقه ما هستند. 
این امر به هنگام نمایش عمومی عالمت موردنظر دش��واری های زیادی 
به همراه خواهد داش��ت. بهترین توصی��ه در اینجا تالش برای آزمایش 
طرح موردنظر پیش از رونمایی اش اس��ت. انتخاب برخی از مشتریان یا 
حتی کارمندان ش��رکت برای ارزیابی ط��رح موردنظر کافی خواهد بود. 
به این ترتیب ما ارزیابی درس��تی از مفه��وم و انطباق طرح موردنظر با 
سلیقه مخاطب هدف خواهیم داشت.  شاید در نگاه نخست انجام چنین 
آزمایش هایی بیش از حد وسواس گونه به نظر برسد، اما تاثیر آن بر روی 

موفقیت نهایی عالمت تجاری ما انکارناپذیر خواهد بود. 
7. بازبینی مداوم طرح

یکی از ضرورت های اصلی طراحی عالمت تجاری به روز رسانی مداوم 
آن اس��ت. در غیر این ص��ورت عالمت تجاری موردنظ��ر پس از مدتی 
برای مخاطب هدف تکراری خواهد ش��د. این امر چالش اصلی بسیاری 
برندها محس��وب می ش��ود. راهکار آن نیز به روز رس��انی مداوم و تالش 
برای جلوگیری از کهنه ش��دن طرح مان است. به این ترتیب ما فرصت 
مناس��بی برای پیش��گیری از صرف هزینه  برای طراحی دوباره عالمت 

تجاری خواهیم داشت. 
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 اقدام والمارت
برای فروش نوشیدنی های سالم

برند والمارت در زمینه خرده فروش��ی س��ابقه شهرت و محبوبیت 
بسیار زیادی دارد. این برند اکنون در حال فروش انواع نوشیدنی های 
طبیعی و س��الم در ش��عبه های مختلفش اس��ت. براساس گزارش 
CNN از ماه گذش��ته بیش از ۵00 شعبه این خرده فروشی شروع 
به عرضه نوش��یدنی های س��الم کرده اند. هر مدل از نوش��یدنی های 
س��الم والمارت دارای خواص و ویژگی های منحصر به فردی است. 
به این ترتیب مش��تریان امکان بهره مندی از نوشیدنی های سالم و 
طبیعی در عصری پر از خوراکی های مضر را خواهند داشت. اگرچه 
این نوش��یدنی ها در طعم و ترکیب های مختلفی عرضه می شود، اما 

پایه اصلی همه آنها آب و لیمو است. 
یکی از تالش های اصلی والمارت برای کس��ب سهم بیشتر از بازار 
نوش��یدنی های سالم اس��تفاده از س��طح قیمت پایین تر در مقایسه 
با رقباس��ت. به این ترتیب آنها توانایی بیش��تری ب��رای جلب نظر 
مش��تریان در ابتدای مس��یر خواهند داش��ت. این امر از نقطه نظر 
بازاریابی اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب برندهای بزرگ وقتی قصد 
حضور در کس��ب و کاری تازه را دارند، با مش��کالت زیادی مواجه 
می شوند. والمارت با توجه به بودجه فراوان و اعتبار مطلوبش تا حد 

زیادی چنین مشکلی ندارد. 
نکت��ه مه��م درب��اره نوش��یدنی های طبیع��ی والم��ارت ام��کان 
خریدش��ان از ش��عبه های رس��می اس��ت. به این ترتیب خبری از 
فروش آنالین محصول موردنظر در س��ایت رسمی والمارت یا دیگر 
خرده فروش��ی های آنالی��ن نخواهد بود. این امر در راس��تای تالش 
برای عرضه نوش��یدنی های کامال تازه صورت می گیرد. همچنین در 
غرفه های عرضه این نوش��یدنی ها هیچ کارمندی حضور ندارد. این 
ام��ر به معن��ای فرآیند کامال خودکار تهیه و فروش نوش��یدنی ها از 
سوی دستگاه ها خواهد بود. ثبت سفارش هوشمند و تحویل غذا به 
صورت خودکار یکی از فناوری های کاربردی در عرصه خرده فروشی 
محصوب می ش��ود. والمارت در طول س��ال های اخی��ر به خوبی از 

فناوری مذکور بهره برداری کرده است. 
والم��ارت در ط��ول دهه های اخی��ر به عنوان یک خرده فروش��ی 
ارزان قیمت ش��ناخته شده است. این امر کمک بسیار زیادی به آنها 
برای ارتقای س��طح محصوالت در دس��ترس و همچنین گس��ترش 
شعبه های ش��ان کرده اس��ت. امروزه محصوالت والم��ارت در اغلب 
ش��هرهای ایاالت متحده قابل دسترسی است. تالش برای رونمایی 
از غرفه نوشیدنی طبیعی در راستای استراتژی این برند برای کسب 
سهم بیشتر از بازار مواد غذایی و اسنک صورت گرفته است بنابراین 
انتظار فعالیت های بیشتر برای افزایش سهم در بازار غذا و تنقالت از 
س��وی والمارت طبیعی خواهد بود. ما اکنون در ابتدای سال جدید 
هس��تیم. با توجه به برنامه های گس��ترده والم��ارت برای حضور در 
عرصه فروش غذا و حتی تولید آن باید تا پایان سال منتظر طرح ها 

و برنامه های تازه بیشتری از سوی آنها باشیم. 
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فیس بوک نابودگر سودجویان ویروس کرونا

در حالی که کرونا به ترس بسیاری از افراد در سراسر جهان تبدیل 
ش��ده اس��ت، در این بین برخی از افراد سودجو در تالش هستند تا 
از ای��ن ترس موجود ب��رای اهداف تجاری خود اس��تفاده کنند. به 
همین خاطر ش��اهد انواع تبلیغات درمان این ویروس هس��تیم. این 
امر در حالی اس��ت که تا به امروز علی رغم تالش های متخصصین، 
واکس��نی برای پیش��گیری از آن معرفی نش��ده و درمان آن نیز به 
مراقبت های ویژه پزش��کی بستگی دارد، با این حال بسیاری از افراد 
در ای��ن زمین��ه فریب خورده و این امر یک بازار نادرس��ت را ایجاد 
کرده اس��ت. اگرچه نش��ر اخبار نادرست توسط فیس بوک، گوگل و 
توییتر از مدت ها قبل با ممنوعیت مواجه شد، با این حال فیس بوک 
پا را فراتر گذاشته و به مانند آمازون، فروش و تبلیغ هرگونه داروی 
درمانی در رابطه با این ویروس را به سرعت حذف خواهد کرد. یکی 
از مدیران فیس بوک در این رابطه اعالم کرده اس��ت که این تهدید 
تنه��ا زمانی رفع خواهد ش��د که تمامی برنده��ا در حد توان خود 
در ای��ن زمینه تالش کنند و فیس بوک امیدوار اس��ت که این اقدام 
بتواند کمی از مشکالت موجود را برطرف کند. نخستین حرکت نیز 
حذف تبلیغ یک ماس��ک بوده اس��ت که به ادعای فروشندگان آن 
تضمین کننده عدم ابتال به این ویروس خواهد بود، با این حال اثبات 
عملی این ادع��ا غیرممکن بوده و حتی با قوی ترین ماس��ک ها نیز 
اگر نکات ایمنی رعایت نش��ود، احتمال ابتال به کرونا وجود خواهد 
داش��ت. نکته امیدوارکننده این است که دولت چین بنا بر اطالعات 
منتشرشده، به زودی واکسنی را برای پیشگیری و درمان سریع این 
ویروس عرضه خواهد کرد. امید است که هرچه زودتر شرایط تمامی 

کشورهای دیگر با این قضیه، به حالت طبیعی بازگردد. 
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ام��روزه زندگی اغلب ما با ش��بکه های اجتماعی گره خورده اس��ت. بس��یاری از 
ما روزمان با مش��اهده پست های مختلف در ش��بکه های اجتماعی شروع می شود. 
همچنین در پایان روز و پیش از خواب هم به س��راغ پلتفرم های مختلف می رویم. 
فعالیت ش��بکه های اجتماعی در طول سال های اخیر گسترش بسیار زیادی یافته 
است، با این حال هنوز هم بسیاری از مردم نسبت به شبکه های اجتماعی مختلف 
آگاهی دقیقی ندارند. کورا ش��اید مش��هورترین ش��بکه اجتماعی نباشد، اما منبع 

مناسبی برای افزایش کارایی کمپین های بازاریابی محسوب می شود. 
کورا یک سایت مبتنی بر پاسخگویی به پرسش های مختلف کاربران است. نکته 
جالب اینکه اغلب پاس��خ های موجود در این س��ایت از سوی کاربران درج می شود. 
به این ترتیب با عضویت در این س��ایت امکان درج پرس��ش و پاس��خ به س��واالت 
دیگران را خواهیم داش��ت. همین ساز و کار س��اده در طول یک دهه اخیر شهرت 
بسیار باالیی برای کورا به ارمغان آورده است. براساس گزارش رسمی تیم فنی کورا 
تع��داد بازدیدکنندگان فعال کورا در س��ال کنونی از مرز 300 میلیون در ماه عبور 
کرده است. نوآوری تازه تیم فنی این پلتفرم تالش برای همکاری با کارشناس ها و 
پژوهشگران حرفه ای برای پاسخگویی بهتر به پرسش های تخصصی برخی از کاربران 
اس��ت. به این ترتیب در آینده ای نزدیک کیفیت و دقت پاس��خ های مندرج در این 

پلتفرم به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. 
امروزه اس��تفاده از هر پلتفرمی برای بازاریابی دیجیتال ضروری به نظر می رسد. 
اغلب مردم ساعت های مختلفی به کار با اینترنت و دستاوردهای آن مشغول هستند. 
این امر برندها را به فکر حضور فعال در شبکه های اجتماعی انداخته است. بی تردید 
حضور در کورا انتخاب نخس��ت هیچ برندی نیس��ت، با این حال باید نگاه دوباره ای 
به این پلتفرم داشته باشیم. برندهای مختلف در صورت استفاده درست از خدمات 
این شبکه اجتماعی امکان بهبود وضعیت بازاریابی شان را خواهند داشت. در ادامه 
برخی از مزیت های بازاریابی اس��تفاده از کورا و حضور فعال در آن را مورد بررس��ی 

قرار خواهیم داد. 
پژوهش درباره محتوا

کورا یکی از بهترین منابع برای بازاریاب های جویای محتوای جذاب اس��ت. این 
پلتفرم ده ها هزار موضوع مختلف را پوشش می دهد. اگر در هر موضوع چند پرسش 
و اطالعات کلیدی در اختیار ما قرار گیرد، به اندازه چندین سال محتوای کافی برای 
طراحی کمپین های بازاریابی خواهیم داشت. امروزه در دنیای بازاریابی تالش برای 
بهبود وضعیت اطالعات و جمع آوری داده های کاربردی ضروری اس��ت. بسیاری از 
برندها توجه چندانی به این نکته ندارند. به همین خاطر کمپین های بازاریابی شان 

توجه چندانی از سوی مخاطب کسب نمی کند. 
یکی از مزیت های اصلی حضور در کورا امکان مشاهده پرسش های اصلی کاربران 
و همچنین آگاهی از تازه ترین نیازهای شان است. برندهای موفق همیشه در زمینه 
پاس��خگویی به پرس��ش های مخاطب هدف مهارت باالیی دارند. این امر در زمینه 
بازاریابی نیز باید مدنظر قرار گیرد. متاس��فانه برخی از برندها بس��یار دیر اقدام به 
پاسخگویی به مخاطب هدف می کنند. این امر در نهایت موجب دلسردی مشتریان 

از ما خواهد شد. 
برندسازی ساده و رایگان

حضور در کورا به طور رس��می مزیت های ف��راوان زیادی برای برندها دارد. یکی 
از این مزیت ها امکان برندسازی بدون نیاز به صرف هزینه قابل توجه است. بر این 
اس��اس با راه اندازی اکانت رس��می برای برندمان امکان اطالع رسانی درباره زمینه 

فعالیت مان به کاربران وجود خواهد داش��ت. شاید در این زمینه پرسش های زیادی 
درباره شیوه اطالع رسانی به مخاطب هدف وجود داشته باشد. راهکار پیشنهادی ما 
بس��یار ساده است: پاسخگویی به پرس��ش های کاربران. وقتی ما در قالب یک برند 
اقدام به پاسخگویی به پرسش های کاربران می کنیم، حضورمان در دنیای کسب و 
کار را اعالم خواهیم کرد. این امر اهمیت بسیار زیادی از نقطه نظر برندسازی دارد. 
گاهی اوقات پاس��خگویی به پرسش های کاربران نیازمند پژوهش یا صرف زمان 
زیادی نیس��ت. اغلب برندها دارای وبالگ رس��می هستند. براساس تجربه بسیاری 
از پرس��ش های کاربران در کورا یا دیگر کانال های تعاملی در آرشیو مقاالت وبالگ 
برندها وجود دارد. بنابراین با استفاده از مطالب قبلی وبالگ مان امکان پاسخگویی 

ساده به مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 
اس��تفاده از کورا برای مدیریت سئو بهتر نیز کاربردی است. این امر با استفاده از 
کلیدواژه های بیشتر در متن پاسخ های مان روی می دهد. به این ترتیب میزان بازدید 
کاربران از پاس��خ ما افزایش چشمگیری خواهد یافت. این امر شهرت و اعتبار ما به 
عنوان یک برند و همچنین کارشناس��ی حرفه ای در زمینه کس��ب و کار را افزایش 
می دهد. وقتی برند ما به عنوان کارشناس مدنظر مخاطب هدف قرار گیرد، فرآیند 

تاثیرگذاری بر روی آنها و فروش محصوالت بسیار ساده تر می شود. 
فرصت های تازه

کورا برای تشویق کاربران به پاسخگویی بیشتر و دقیق تر به پرسش های موجود 
به دو شیوه کلی پاداش می دهد:

• در صورت عضویت در یک پروژه رس��می مقدار مش��خصی پ��اداش مادی ارائه 
می شود.

• امکان اضافه کردن لینک های جانبی یا پشتیبانی به پاسخ ها و همچنین بخش 
معرفی نامه اکانت تان.

تمام کاربران در کورا امکان پاسخگویی به پرسش  دیگر کاربران را دارند. این امر 
امکان درج یک یا چند لینک به عنوان منبع را فراهم می سازد. به این ترتیب اعتبار 
پاسخ های ما به راحتی قابل سنجش خواهد بود. نکته مهم در این زمینه جهت گیری 
کورا در برابر برندهاس��ت. اگر یک برند به طور رسمی در کورا فعالیت داشته باشد، 
در ازای پاسخگویی به پرسش های کاربران امکان درج لینک های مربوط به سایت یا 
وبالگ اش را خواهد داشت. به این ترتیب در عمل کاربران به مشاهده مطالب برند 
موردنظر تش��ویق خواهند ش��د. این امر نوعی جایزه ویژه از سوی کورا برای برندها 

فعال در پلتفرمش است. 
میزان به اشتراک گذاری لینک های سایت یا وبالگ در زمینه مدیریت سئو اهمیت 
بسیار زیادی دارد. الگوریتم گوگل برای طبقه بندی سایت ما از معیار تعداد دفعات 
به اش��تراک گذاری لینک ها اس��تفاده می کند. به این ترتیب ما با به اشتراک گذاری 

مناسب لینک ها امکان بهبود وضعیت سایت و وبالگ مان را خواهیم داشت. 
بازاریابی داخلی در کورا

هر برندی نیازمند جلوه ای ویژه از خود در شبکه های اجتماعی است. بسیاری از 
برندها در زمینه فعالیت در کورا اقدام به پاسخگویی به پرسش های مختلف می کنند. 
این اس��تراتژی از پایه غلط اس��ت. ما باید پاسخ های مان محدود به حوزه تخصصی 
کس��ب و کار باش��د. بدون تردید هیچ برندی در تمام حوزه های کسب و کار دارای 
مهارت و دانش باال نیست. به همین خاطر اظهارنظر و پاسخگویی ما باید به حوزه 
فعالیت برندمان محدود ش��ود. نتیجه این امر افزایش اعتبار پاسخ های ما و افزایش 

توجه کاربران به برندمان خواهد بود. 
ام��روزه بس��یاری از برندها از ک��ورا به عنوان پل ارتباطی ب��رای ترغیب کاربران 
به منظور مراجعه به س��ایت رسمی ش��ان اس��تفاده می کنند. این امر از طریق ارائه 
پاس��خ های مناسب به کاربران و سپس دعوت از آنها برای مراجعه به سایت رسمی 

برند به منظور مشاهده مقاله ای کامل در زمینه پرسش شان صورت می گیرد. نکته 
جال��ب اینکه ک��ورا برای فعالیت بازاریابی برنده��ا در پلتفرمش هیچ هزینه اضافی 

دریافت نمی کند بنابراین با خیال راحت اقدام به بازاریابی در این پلتفرم کنید. 
استفاده از کارمندان شرکت در فرآیند بازاریابی

حضور در کورا فقط محدود به پاسخگویی به پرسش های کاربران نیست. برندها 
موفق از تمام پتانسیل این پلتفرم برای جلب نظر مخاطب هدف استفاده می کنند. 
یکی از اس��تراتژی های مناسب در این زمینه تالش برای ترغیب کارمندان شرکت 
به منظور حضور در کورا اس��ت. امروزه مش��تریان انتظارات بسیار زیادی از برندها 
دارند. اگر ما سطح تعامل کارمندان شرکت با مشتریان را افزایش دهیم، بسیاری از 
مشکالت مان در زمینه بازاریابی و فروش حل خواهد شد. مشکل اصلی بسیاری از 
برندها در زمینه بازاریابی تاثیرگذار ناتوانی در زمینه تعامل نزدیک به مخاطب هدف 
اس��ت. به این ترتیب استفاده از کورا به عنوان پایگاه اصلی بهبود ارتباط برندمان با 

مخاطب هدف اهمیت دارد. 
مش��تریان یک برند عالقه زیادی برای آگاهی از نحوه فعالیت بخش های مختلف 
آن دارند. برند ما در قالب پاس��خگویی به پرسش های مرتبط کاربران در این زمینه 
امکان استفاده از کارمندان را دارد. به این ترتیب کارمند بخش موردنظر به تشریح 
وظایف و نحوه فعالیتش خواهد پرداخت. چنین پاسخ هایی همیشه مدنظر کاربران 
کورا قرار می گیرد، بنابراین ما بدون نیاز به اس��تفاده از راهکارهای پیچیده یا ارائه 

هزینه اضافی موقعیت بازاریابی مناسبی خواهیم داشت. 
جست وجوی استعدادها

اغلب برندها برای یافتن استعداد و نیروی کار تازه به سراغ لینکدین می روند. این 
پلتفرم مخصوص تعامل میان کارآفرینان و برندهاس��ت، بنابراین توجه ویژه اهالی 
کسب و کار به آن طبیعی خواهد بود. نکته مهم در این میان ضرورت توجه به سایر 
پلتفرم های اجتماعی برای کشف اس��تعدادهای تازه است. به عنوان مثال، کاربران 
مس��تعد در زمینه پاسخگویی به پرس��ش های رایانه ای کاربران به احتمال زیاد به 
کار برنده��ای فعال در عرصه IT یا دیگر حوزه های فناوری رایانه ای خواهند خورد 

بنابراین مراجعه به لینکدین برای یافتن استعدادهای تازه کافی نخواهد بود. 
امروزه یافتن سریع استعدادهای جوان در حوزه کسب و کار اهمیت زیادی دارد. 
این امر موجب ایجاد رقابت سنگین میان برندهای مختلف شده است، بنابراین اگر ما 
اندکی کاستی یا اتالف وقت به خرج دهیم، با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهیم 
ش��د. مزیت اصلی کورا در این میان امکان ارتباط نزدیک برند ما با کاربران فعال و 
بااس��تعداد است. این امر در برخی از موارد موجب استخدام رسمی کاربران فعال و 
دارای دانش باال از سوی برندها شده است. ما به هر حال باید از تمام فرصت های مان 
برای یافتن کارمندان ماهر و دارای تخصص استفاده کنیم. کارمندان حرفه ای از روز 
اول در یک ش��رکت مشغول به کار نبوده اند، بنابراین تالش برای همکاری با آنها از 

طریق جست وجوی بخش های مرتبط کورا با کسب و کارمان منطقی خواهد بود. 
بسیاری از پرسش ها در حوزه کسب و کار همچنان بدون پاسخ هستند. 
اگر برند ما راهکاری تازه برای پرس��ش های پایدار یا دغدغه های مشتریان 
دارد، باید آن را به طور رس��می اعالم کن��د. کورا یکی از مرکز اصلی طرح 
سوال از سوی کاربران مختلف است. فعالیت برند ما در این پلتفرم اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. عالوه بر پاسخگویی به پرس��ش های کلیدی کاربران، 
امکان افزایش شهرت و اعتبار را نیز باید مدنظر داشت. تمام آنچه ما برای 
شروع فعالیت در کورا نیاز داریم، یک اکانت رسمی است. فرآیند بازاریابی در 
این پلتفرم نیاز به هیچ گونه سرمایه گذاری یا پرداخت هزینه اضافی نخواهد 

داشت، بنابراین باید از همین امروز دست به کار شویم. 
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آیا بازاریابی در شبکه های اجتماعی ارزش 
سرمایه گذاری دارد؟

براس��اس گزارش موسس��ه HubSpot فرآین��د بازاریابی در 
ش��بکه های اجتماعی ش��امل تولید محتوا برای توسعه کسب و 
کار یا فروش بیش��تر محصوالت در پلتفرم های اجتماعی مختلف 
است. امروزه بس��یاری از برندها در شبکه های اجتماعی مختلف 
نظیر اینستاگرام و فیس بوک عضویت دارند. صرف هزینه های باال 
در این حوزه برای اغلب مردم عجیب به نظر می رسد. این تعجب 
و حیرت در حوزه کسب و کار و به ویژه بازاریابی نیز وجود دارد. 

آیا عرصه بازاریابی در شبکه های اجتماعی واقعا سودآور است؟
امروزه هر کاربری در ش��بکه های اجتماع��ی امکان بارگذاری 
محت��وای مورد عالقه اش را دارد. این ام��ر تعامل میان مردم در 
مناطق مختلف را گس��ترش داده اس��ت، با این حال وقتی نوبت 
به برندها می رسد، شرایط اندکی پیچیده تر خواهد شد. بسیاری 
از کاربران عالقه ای به مش��اهده محتوای تجاری در ش��بکه های 
اجتماع��ی ندارن��د. همچنین ب��رای افزایش جذابی��ت محتوای 
تبلیغاتی باید ایده ها و اس��تراتژی های گوناگونی در کنار هم قرار 
گی��رد. اغلب برندها در زمینه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی 
عملکرد مطلوبی ندارند. این امر با وجود صرف هزینه های فراوان 
از س��وی آنها موجب دلس��ردی کارآفرینان تازه کار می شود. این 
تصویر عجیب و ناامیدکننده همیش��ه با جل��وه حرفه ای و فعال 
برنده��ای ب��زرگ در تض��اد ق��رار دارد. بنابراین م��ا در دوراهی 
س��ودآوری حضور برندها در ش��بکه های اجتماعی یا تلقی آن به 

مثابه هزینه ای اضافی گیر افتاده ایم. 
براس��اس گزارش موسس��ه تحقیقات��ی اوبرلو ام��روزه کاربران 
فعال در ش��بکه های اجتماعی به طور روزانه س��ه ساعت در این 
پلتفرم ها حضور دارند. این امر با مش��اهده آمار حضور 90درصد 
از افراد میانس��ال و ۷۷.۵درصد از نس��ل جوان سراسر جهان در 
این پلتفرم جذاب تر نیز می شود، بنابراین مخاطب هدف مناسبی 

برای بازاریاب ها در این پلتفرم حضور دارد. 
ش��بکه های اجتماعی دارای کاربران بسیار زیادی هستند. این 
امر در م��ورد حضور برندها نیز صح��ت دارد بنابراین ما باید در 
میان برندهای پرتعداد کس��ب و کارمان را نش��ان دهیم. این امر 
نیازمن��د فعالیت متفاوت و منحصر به فرد در فضای ش��بکه های 
اجتماعی است. اگرچه مزیت های فعالیت در شبکه های اجتماعی 
برای بس��یاری از برندها واضح اس��ت، اما هنوز هم بس��یاری از 
کارآفرینان نس��بت به ضرورت حضور در این فضا ش��ک و تردید 
دارن��د. در ادام��ه مقاله کنونی ما به بررس��ی س��ه مزیت اصلی 

بازاریابی در شبکه های اجتماعی خواهیم پرداخت. 
1. الزامات فعالیت تجاری در دنیای دیجیتال

هم��ه ما در عصر دیجیتال زندگ��ی می کنیم. حضور در دنیای 
کس��ب و کار در چنی��ن عصری ب��دون توجه به دس��تاوردهای 
فن��اوری امکان پذیر نیس��ت. اگ��ر برند ما در تالش ب��رای ادامه 
فعالیت براس��اس الگوه��ای بازاریابی قدیمی باش��د، به زودی با 

مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهد شد. 
یکی از چالش های اصلی برندها در دوران کنونی ایجاد ارتباط 
س��ازنده با مخاطب هدف جوان است. نس��ل Z در زمینه تعامل 
با برندها س��لیقه متفاوتی دارد. بس��یاری از برندها در این زمینه 
با ناکامی کامل مواجه هس��تند. این امر به دلیل عدم آش��نایی با 
س��لیقه نس��ل جوان و پاسخگویی مناس��ب به نیازهای تازه شان 
اس��ت. به این ترتیب برخی از برندها به طور مداوم از نگاه نس��ل 
ج��وان پنه��ان می مانند. اگر م��ا در تالش ب��رای بهبود وضعیت 
بازاریابی م��ان با هدف جل��ب نظر مخاطب جوان هس��تیم، باید 

حضور در شبکه های اجتماعی را مدنظر داشته باشیم. 
دنی��ای پیرامون ما در حال تحول اس��ت. اگ��ر ما عالقه مند به 
ادامه فعالیت در بازارهای مختلف هس��تیم، باید اس��تراتژی مان 
را همگام ب��ا تغییر محیط پیرامون متحول س��ازیم. در غیر این 
صورت به س��رعت از روند تغییرات در دنیای کس��ب و کار عقب 

خواهیم افتاد. 
2. تغییر نوع ارتباطات

ام��روزه بازاریابی مناس��ب پیوند نزدیکی ب��ا توانایی برندها در 
ایج��اد ارتباط عمیق ب��ا مخاطب ه��دف دارد. بازاریاب ها عالوه 
ب��ر تولید محت��وای جذاب باید به برنده��ا در زمینه ایجاد رابطه 
مناس��ب با مخاطب هدف نیز کمک کنن��د. این هدف بدون در 
نظر داش��تن تعامل سازنده با مخاطب در ش��بکه های اجتماعی 
غیرممکن اس��ت. اکنون بخش قابل توجهی از مردم در سراس��ر 
جه��ان در ش��بکه های اجتماعی حضور دارند. ای��ن امر ضرورت 
حضور در شبکه های اجتماعی از سوی برندها را دوچندان کرده 
اس��ت. وقتی مخاط��ب هدف ما در ش��بکه های اجتماعی حضور 
دارد، ما نیز باید در این فضا حضور موثری داشته باشیم. در غیر 
این صورت س��رمایه گذاری های بازاریابی مان نتیجه مناسبی در 

پی نخواهد داشت. 
نح��وه ارتباط میان برند و مش��تریان در ط��ول دهه های اخیر 
تحول بسیار زیادی پیدا کرده است. امروزه حضور در شبکه های 
اجتماع��ی برای هر برندی ض��رورت دارد بنابرای��ن تالش برای 
مقاوم��ت در براب��ر این تح��ول نتیجه ای جز شکس��ت به همراه 

نخواهد داشت. 
3. افزایش نرخ فروش آنالین

بسیاری از مردم دیگر به خود زحمت حضور در خرده فروشی ها 
را نمی دهند. این امر به معنای افزایش فروش خرده فروش��ی های 
آنالین در طول دهه های اخیر اس��ت. اگر ما عالقه مند به فروش 
آنالی��ن محصوالت م��ان هس��تیم، بای��د حضور در ش��بکه های 
اجتماعی را مدنظر قرار دهیم. امروزه اغلب شبکه های اجتماعی 
امکان فروش مس��تقیم محص��والت را فراهم می کنند. همچنین 
تاثیر تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی بر روی فروش محصوالت 
قاب��ل توجه اس��ت. وقتی انگیزه مش��تریان ب��رای خرید آنالین 
افزایش پی��دا می کند، برندها نیز باید واکنش مناس��بی از خود 
نش��ان دهند. در غیر این صورت به سرعت از عرصه کسب و کار 

کنار گذاشته خواهند شد. 
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استراتژی اینستاگرام برای کسب درآمد 
IGTV بیشتر از

اینس��تاگرام در طول یک دهه اخیر به عنوان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی 
عکس محور فعالیت داشته اس��ت. ایده جذاب اینستاگرام پس از اندکی توسعه 
از س��وی فیس بوک خریداری شد. فیس بوک از آن زمان تا به حال نوآوری های 
قابل توجهی در وضعیت اس��تارت آپ اینس��تاگرام ایجاد کرده است. به عنوان 
مثال، اف��زودن امکان بارگذاری ویدئوهای کوتاه یکی از این نوآوری های جذاب 
محس��وب می ش��ود. پس از اینکه تیم فنی اینستاگرام در س��ال ۲01۸ امکان 
بارگذاری محتوای ویدئویی طوالنی در قالب IGTV را فراهم کرد، نگاه بسیاری 
از کارش��ناس ها نس��بت به این پلتفرم تغییر کرد. بر این اساس طبق اخبار به 
دست آمده از سوی وال استریت ژورنال تیم بازاریابی فیس بوک در تالش برای 
هم��کاری با چندی��ن تولیدکننده حرفه ای ویدئو به منظ��ور افزایش امکانات و 
جذابیت های بخش IGTV اس��ت. اس��تراتژی اصلی فیس بوک افزایش درآمد 
ناش��ی از تبلیغات در بخش IGTV است. این امر با توجه به افزایش روزافزون 

تمایل برندها برای فعالیت در این حوزه محتمل به نظر می رسد. 
نوآوری تیم فیس بوک در بخش IGTV شامل آزمایش راهکارهای مختلف 
برای تولیدکنندگان حرفه ای ویدئو به منظور درآمدزایی است. محورهای اصلی 
این اس��تراتژی امکان بارگ��ذاری ویدئوهای تبلیغاتی شخصی سازی ش��ده تر و 
همچنین مجموعه ویدئوهای تخصصی مانند آنچه در سایر پلتفرم های مشهور 
قابل دسترس��ی اس��ت، خواهد بود. بر این اساس سازندگان ویدئوهای حرفه ای 
امکان همکاری با برندهای مختلف برای نمایش تبلیغات شان در قالب ویدئوهای  
خود را خواهند داشت. سود نهایی نیز میان برند مورد نظر و تیم سازنده ویدئو 

تقسیم خواهد شد. 
س��رویس IGTV نخس��تین بار در س��ال ۲01۸ برای افزایش مدت زمان 
بارگذاری ویدئو در پلتفرم اینس��تاگرام رونمایی ش��د. هدف اصلی اینستاگرام 
ترغیب س��ازندگان ویدئو به صورت حرفه ای و آماتور برای حضور در پلتفرم اش 
بود. با توجه به افزایش بازدید کاربران از محتوای IGTV باید اس��تراتژی کلی 
اینستاگرام را موفق ارزیابی کرد. این بخش برای اینستاگرام اهمیت بسیار ویژه ای 
دارد. امروزه اینس��تاگرام رقبای سرس��ختی مانند تیک ت��اک نیز دارد بنابراین 
سرمایه گذاری هرچه بیش��تر بر روی نمایش محتوای ویدئویی آنالین ضروری 
خواهد بود. نکته مهم در این میان ضرورت یافتن راهکاری از سوی اینستاگرام 
برای درآمدزایی تولیدکنندگان ویدئو در بخش IGTV است. در غیر این صورت 

انگیزه آنها برای حضور در این بخش به شدت کاهش خواهد یافت. 
نکته مهم در بخش IGTV فعالیت برخی از فیلمسازهای نسبتا حرفه ای در 
آن است. بسیاری از برندها برای ساخت ویدئوی تبلیغاتی از همین تولیدکنندگان 
اس��تفاده می کنند. به این ترتیب تیم بازاریابی برخی از برندهای بزرگ نیز در 
زمینه تولید ویدئو برای بخ��ش IGTV کامال منفعالنه عمل می کند. این امر 
تا حدودی ناشی از تخصص باالی تولیدکنندگان ویدئو در اینستاگرام است، اما 
بخش قابل توجهی از آن نیز به بی توجهی برندها نس��بت به اهمیت این بخش 
 IGTV مربوط می ش��ود بنابراین فیس بوک در زمینه افزایش محبوبیت بخش
باید انگیزه برندها را نیز تقویت کند.  اینستاگرام از سال گذشته اقدام به همکاری 
با برخی از سازندگان ویدئوهای حرفه ای، اینفلوئنسرها و سلبریتی ها برای تولید 
مجموع��ه محتوای ویدئوی��ی در بخش IGTV کرده اس��ت. اگرچه این پروژه 
تازه در ابتدای راه اس��ت، اما نوی��د نمایش آثار جذابی در این بخش را می دهد. 
هدف اصلی اینستاگرام پرهیز از دریافت حق اشتراک برای مشاهده ویدئوهای 
خاص در IGTV است بنابراین باید زمینه همکاری تبلیغاتی سازندگان ویدئو 
و برندهای عالقه مند تقویت شود. به این ترتیب کاربران امکان مشاهده محتوای 
جذاب به صورت رایگان را خواهند داشت.  بدون تردید میزان درآمد اینستاگرام 
از تبلیغات بسیار زیاد است. این امر به طور کامل مربوط به انگیزه برندها برای 
صرف دالرهای بیشتر در این پلتفرم است بنابراین اینستاگرام فرصت مناسبی 
در راستای بهبود وضعیت پلتفرم اش با بهبود رابطه میان تولیدکنندگان محتوا 
و اسپانسرها خواهد داشت. این امر موقعیت بهتری برای آنها در رقابت با تیک 
تاک ایجاد می کند.  یکی از مقامات ارشد فیس بوک در مصاحبه با وال استریت 
ژورنال پیرامون استراتژی تازه این برند برای اینستاگرام اینگونه اظهارنظر کرده 
است: »هیچ چیز در طول زمان ثابت نخواهد ماند. ما نیز در تالش برای ارتقای 
کیفیت اینستاگرام برای نمایش ویدئوهای حرفه ای هستیم. هدف اصلی ما ایجاد 
ش��رایط بهتر برای فعالیت تولیدکنندگان حرفه ای ویدئو و اسپانسرهای شان به 
طور همزمان اس��ت.« بدون تردید برنامه فیس بوک تاثیر مثبتی بر روی آینده 
اینستاگرام خواهد داشت. نکته مهم در این میان ضرورت تسریع فرآیند افزایش 
امکانات بخش IGTV اس��ت. رقبای سرسخت فیس بوک، به ویژه تیک تاک، 
در طول چند س��ال اخیر شهرت و محبوبیت بسیار زیادی کسب کرده اند. یکی 
از نموده��ای اصلی این بحث مش��اهده ویدئوهای تولیدش��ده در تیک تاک در 
صفحه های مختلف اینس��تاگرام اس��ت. این امر برای مدیران ارش��د فیس بوک 
زنگ خطر را به صدا درآورده اس��ت. به همین خاطر استراتژی اصلی مسئوالن 
 ،IGTV فیس بوک افزایش سریع و به موقع امکانات تبلیغاتی، به ویژه در بخش
است.  براساس اعالم رسمی فیس بوک در سال جاری شاهد سرمایه گذاری 1.4 
میلی��ارد دالری این برند بر روی بخ��ش نمایش ویدئوهای آنالین خواهیم بود. 
بخش قابل توجهی از این هزینه ها ش��امل پشتیبانی از پخش رویدادهای مهم 
دنیای هنر و ورزش به صورت زنده خواهد بود. به این ترتیب بخشی از استراتژی 
فیس بوک برای مقابله با رقبا استفاده از حق پخش رویدادهای مهم خواهد بود. 
تی��ک تاک در ای��ن زمینه برنامه خاصی ندارد. به همی��ن خاطر اقدام به موقع 

فیس بوک به عنوان مزیتی رقابتی محسوب می شود. 
ب��دون تردید فیس بوک دیگر مانند گذش��ته تنها پلتفرم ب��زرگ در دنیای 
ش��بکه های اجتماعی نیس��ت. این امر ضرورت نوآوری س��ریع و همه جانبه را 
مطرح می کند. اگر مدیران ارشد فیس بوک و اینستاگرام به سرعت در پی بهبود 
وضعیت تبلیغاتی پلتفرم های شان نباشند، به زودی شاهد کاهش درآمدشان و 

حضور رقبای سرسرخت بیشتری مانند تیک تاک خواهند بود. 
بخش اصلی درآمد اینستاگرام از تبلیغات برندها حاصل می شود. مدیران این 
پلتفرم به خوبی از شکس��ت احتمالی در صورت دریافت حق پخش از کاربران 
برای مشاهده محتوای ویدئویی آگاه هستند بنابراین استراتژی اصلی آنها حضور 
به عنوان اسپانسر اصلی برخی از مجموعه ویدئوهای جذاب و تقسیم سود نهایی 
با س��ازندگان از طریق جلب تبلیغات جانبی اس��ت. این ام��ر با توجه به دامنه 
وس��یع روابط اینستاگرام با برندهای مختلف منطقی ترین شیوه ممکن به نظر 
می رسد. بسیاری از تولیدکنندگان ویدئو، مانند اینفلوئنسرها، ارتباط گسترده ای 
با برندهای مختلف در سراسر جهان ندارند. همین امر فرآیند همکاری تبلیغاتی 
برای آنها را دشوار خواهد کرد.  نکته مهم درخصوص استراتژی تازه اینستاگرام 
پرهیز تیم فیس بوک از ارائه هر زمان مش��خصی برای رونمایی از تغییرات تازه 
اس��ت، با این حال به احتمال زیاد تا پایان س��ال جاری شاهد به روز رسانی های 
مهم��ی در این پلتفرم خواهیم بود. این امر آین��ده فعالیت تبلیغاتی برندها در 

شبکه های اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
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اگر خواهان رس��یدن به جایگاه افراد موفق هس��تید، الزم است تا اقداماتی را 
انجام دهید. درواقع با عادت های افراد معمولی، ش��ما هرگز قادر نخواهید بود تا 
به سطحی ایده آل دست پیدا کنید، با این حال سوالی که مطرح است این است 
ک��ه این موارد که از آنها تحت عنوان رازهای موفقیت یاد می ش��ود، ش��امل چه 
مواردی هستند. در همین راستا و در ادامه به بررسی اقداماتی خواهیم پرداخت 
که ضروری اس��ت تا در برنامه روزانه شما دیده ش��ود. این امر باعث خواهد شد 

تا به فردی کامال شایسته و آماده برای کسب هرگونه موفقیتی تبدیل شوید. 
1-تهدید را به فرصت تبدیل کنید 

بدون ش��ک این امر دش��وار خواهد بود. درواقع این امر ک��ه بتوانید دیدگاهی 
کام��ال متفاوت با عموم مردم را داش��ته باش��ید، به ذهنی خ��الق و توانایی دید 
همه جانبه نیاز دارد. بدون ش��ک بدون تمرین به این س��طح دست پیدا نخواهید 
کرد. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا از مس��ائل دم دست خود در این رابطه 
شروع کرده و به دنبال کشف مواردی باشید که از نظر دیگران پنهان مانده است. 
درواقع ضروری است تا به دنبال زاویه دید کامال متفاوتی در مقایسه با اطرافیان 
خود باشید. در این زمینه نمی توان انتظار داشت که بدون سطح اطالعات کافی، 
نظرات ش��ما ارزش چندانی را داشته باش��د. به همین خاطر ضروری است تا در 
رابط��ه با هر مس��ئله ای که انتخاب می کنید، اطالعات خ��ود را افزایش داده و از 
پاسخ دادن لحظه ای و احساسی فاصله بگیرید. در نهایت فراموش نکنید که شما 
باید خوش بین باشید. دیدن ضعف ها و نقد کردن، آسان ترین کار ممکن محسوب 
می شود. با این حال هنر واقعی این است که از دل تهدید و سختی های موجود، 

برای خود فرصت سازی داشته باشید. 
2-قانون 10 دقیقه را رعایت کنید 

ما ب��رای تمامی اقدامات آینده خود باید برنامه ریزی داش��ته باش��یم. در این 
رابطه نیاز به صرف زمان بیش از حد نبوده و تنها 10 دقیقه کافی اس��ت، با این 
حال نکته ای که بس��یاری از افراد فراموش می کنند این است که نباید برای یک 
هفته، چند روز و حتی یک روز کامل از قبل برنامه ریزی کنید. درواقع بس��یاری 
از اتفاقات پیش بینی نش��ده ممکن است رخ دهد. به همین خاطر این اقدام شما 
در کن��ار نیاز به صرف زمان بیش از حد، باعث می ش��ود ت��ا به اصالحات مداوم 
نیز محکوم باش��ید، با این حال اگر تنها برای 10 س��اعت آینده خود برنامه ریزی 
دقیقی را داشته باشید و در رابطه با زمان های بیشتر تنها اقدامات خود را بدون 
درج زمان انجام آنها مشخص کنید، بدون شک بهترین برنامه ممکن را در اختیار 
خواهید داشت. نکته دیگری که در این بخش باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که بسیاری از اقدامات شما مضر و یا بدون تاثیر مثبت محسوب می شوند. 
ضروری اس��ت تا این موارد را شناس��ایی کرده و به دنبال جایگزین کردن آنها با 
مواردی بهتر باش��ید. برای مثال در حال حاضر بس��یاری از افراد از کمبود وقت 
برای مطالعه گله می کنند، با این حال حداقل یک س��اعت را صرف ش��بکه های 
اجتماعی می کنند. این امر در حالی اس��ت که ش��ما می توانید 4۵ دقیقه آن را 
صرف مطالعه کرده و 1۵ دقیقه حضوری هدفمند در این شبکه را داشته باشید. 
اگرچه ممکن اس��ت این اقدام را س��خت تلقی کنید، با این حال همانطور که در 
بخش مقدمه نیز عنوان ش��د، رسیدن به س��طح بهترین ها ابدا ساده نبوده و این 
امر دلیل بس��یار مهمی اس��ت که تعداد این دس��ته از افراد بس��یار کم است. در 
نهایت آش��نایی با اصول مدیریت زمان و اس��تفاده از تجربیات دیگران می تواند 

کامال کارساز باشد. 

3-از بعد دیگر زندگی خود غافل نشوید 
اش��تباه بزرگ بس��یاری از افراد این اس��ت که به حدی خود را درگیر مسائل 
کاری می -کنند که عمال از زندگی غافل شده و این امر باعث می شود تا زندگی 
ش��خصی قابل افتخاری نداشته باشند. این امر در حالی است که موفقیت واقعی 
تنه��ا زمانی رقم خواهد خورد که هر دو بخش مه��م زندگی یعنی کار و زندگی 
ش��خصی را در کنار هم داشته باشید. به همین خاطر توصیه می شود تا از همان 
ابت��دا ب��ه دنبال بهب��ود روابط خود با اعضای خانواده و دوس��تان باش��ید. بنا بر 
آمارهای منتشرشده، افرادی که روابط اجتماعی بهتری دارند، در زمینه مدیریت 
یک تیم و فروش محصوالت موفق تر ظاهر می شوند. به همین خاطر ابدا این دو 

بخش را نباید جدا از هم تصور کنید.  
4-تفکر خاکستری را تمرین کنید 

تفکر خاکس��تری به این موضوع اش��اره دارد که در رابطه با هر موضوع صرفا 
نباید به مس��ائل منفی و یا مثبت آن توجه کرد. درواقع الزم اس��ت تا هر دو بعد 
منفی و مثبت را در کنار هم و به صورت همزمان مش��اهده کنید. این امر باعث 
می شود تا بهترین نگرش را نسبت به هر موضوع داشته باشیم. در نهایت در این 

مدل ضروری است تا از پیش داوری خودداری کنید. 
5-سفر کنید 

این امر باعث خواهد ش��د تا جهان بینی ش��ما تکامل بهتری پیدا کرده و افق 
دید گسترده-تری را پیدا کنید. با نگاهی به افرادی که سفرهای زیادی کرده اند، 
متوجه عدم وجود غرور کاذب، روابط اجتماعی باال و سخت نگرفتن بیش از حد 
مس��ائل خواهید ش��د که خود آرامش ذهنی فوق العاده ای را برای فرد به همراه 
خواهد داش��ت. در نهایت اگر تالش کنید تا جهان را از زاویه دید س��ایر افراد نیز 
مش��اهده کنید، بدون ش��ک نتایج بهتری را در زندگی خود به دس��ت خواهید 
آورد. درواقع یک خصلت مشترک بین افراد ناموفق این است که تصور می کنند 

عقایدشان بر دیگران برتری دارد. 
6-تفریح داشته باشید 

تفریحات به شما کمک خواهد کرد تا فشار کارهای اصلی، شما را بیش از حد 
خسته نکند. درواقع اشتباه بزرگ بسیاری از افراد این است که برنامه ای بیش از 
حد سخت را برای خود تنظیم می کنند. این امر باعث می شود تا برنامه آنها تنها 
برای چند روز دنبال شده و پس از آن فرد با احساس خستگی و افسردگی بیش 
از حدی مواجه ش��ود. به همین خاطر هیچ گاه نباید از توجه به خود غافل شوید. 

در رابطه با انتخاب تفریح، همه چیز به خواست شما بستگی خواهد داشت. 
7-زمانی را به خلوت کردن با خود اختصاص دهید 

این امر باعث خواهد ش��د تا فرصتی برای صحبت با خود ش��کل گیرد. اگرچه 
ممکن اس��ت عجیب به نظر برس��د، با این حال ش��ما تنها زمانی می توانید خود 
واقعی تان باش��ید که هیچ کسی در کنار شما نبوده و بدون دغدغه به فکر کردن 
بپردازی��د. این امر باعث خواهد ش��د تا در تصمیم گیری ه��ا و اقدامات آتی خود 
عملکرد بهتری را داش��ته و سریعا متوجه تغییرات الزم شوید. این امر در نهایت 
باعث خواهد ش��د تا امکان بررس��ی دالیل حس بد، اس��ترس و فشار کاری پیدا 
ش��ده و امکان رفع آنها وجود داش��ته باشد. درواقع بسیاری از افراد موفق جهان، 
این اقدام را خصوصا قبل از سخنرانی های خود انجام می-دهند تا به آرامش الزم 
دس��ت پیدا کنند. درواقع برای موفقیت، این امر که ذهن آرامی داش��ته باشید، 

بسیار مهم خواهد بود. 
8-ورزش کنید 

اگر س��المت خود را حفظ نکنید، هیچ دس��تاوردی ارزشمند نخواهد 
بود. در این رابطه ضروری اس��ت تا در کنار رژیم غذایی س��الم، ورزش 

مداوم را نیز در دس��تور کار خود قرار دهی��د. این امر خصوصا در زمان 
صبح، باعث می ش��ود تا انرژی بیشتری را در طول روز داشته باشید. بنا 
بر آمارهای منتشرش��ده، افرادی که به ص��ورت منظم ورزش می کنند، 
روحیه و اعتماد به نفس باالتری را داش��ته و آستانه تحمل آنها در برابر 
سختی ها افزایشی چشمگیر را به همراه دارد. در نهایت برای این امر که 
ورزش کردن در صبح زود را س��اده تر کنید، توصیه می ش��ود تا با لباس 
ورزشی بخوابید تا سریعا پس از بیدار شدن امکان انجام این اقدام وجود 

داشته باشد. 
9-از انجام چند فعالیت به صورت همزمان خودداری کنید

انجام چند فعالیت باعث خواهد ش��د تا تمرکز ش��ما عمال نابود شده 
و س��رعت و کیفیت کار ش��ما کاهش پیدا کند. این امر در حالی اس��ت 
ک��ه اگر تمام تمرک��ز خود را تنها بر روی یک اق��دام قرار دهید، امکان 
کاه��ش زمان مورد انتظار نیز وجود خواهد داش��ت. در نهایت فراموش 
نکنی��د که این موضوع در رابطه با اهداف نیز صادق بوده و الزم اس��ت 
تا به ترتیب اولویت، در هر زمان تنها یک هدف اصلی را داش��ته باشید. 
نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که هر فردی با 
دیگری متفاوت بوده و این امر باعث می شود تا یک برنامه کامال یکسان، 
اقدامی هوش��مندانه محسوب نشود. به همین خاطر ضروری است تا به 

ویژگی های خود نیز توجه داشته باشید. 
10-آینده را به تصویر بکشید 

این امر که اهداف بلندمدت داش��ته باش��ید، باعث خواهد ش��د تا هر روز در 
راستای یک مس��یر گام بردارید. با این اقدام پس از گذشت چند سال، تغییرات 
فوق العاده ای را در خود حس خواهید کرد، با این حال توجه داش��ته باش��ید که 
تجس��م موقعیت ایده آل به ش��ما کمک خواهد کرد تا انگیزه خود را حفظ کنید. 
در مصاحبه ای که از افراد موفق جهان انجام ش��ده اس��ت، آنها بارها خود را در 
موقعیت مطلوب تصور کرده بودند. این امر درست اقدامی است که علم ان ال پی 

نیز به آن تاکید ویژه ای را دارد.
11-فهرستی برای کارهای خود داشته باشید 

این امر که برنامه روزانه ش��ما مکتوب شده باشد، باعث خواهد شد تا 
همواره بتوانید طبق اصول رفتار کرده و از درگیر شدن با موارد خارج از 
برنامه فاصله بگیرید. در این رابطه اس��تفاده از تکنولوژی کمک می کند 
تا نیاز به حمل مداوم دفترچه از بین برود. روانش��ناس ها نیز بر این باور 
هس��تند که نوشتن هر چیز باعث می شود تا نوعی تعهد نسبت به انجام 

آنها شکل گیرد. 
12-مدیتیشن را جدی بگیرید 

اگرچه همواره در رابطه با اهمیت مدیتیشن صحبت می شود، با این حال هنوز 
هم بس��یاری از افراد در این رابطه اقدامی را انج��ام نمی دهند. این امر در حالی 
است که شما حتی با یک اپلیکیشن ساده نیز می توانید در این رابطه اقدام کنید. 
بدون ش��ک پس از حتی یک هفته انجام مداوم آن، پی به تاثیرات فوق العاده ای 

در زندگی خود خواهید برد. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که هیچ موفقیتی یک شبه به دست نمی آید. 
به همین خاطر ش��ما باید به دنبال ایجاد س��طحی برای خود باش��ید که قادر به 
رعایت آن تحت هر ش��رایطی خواهید بود. همچنین فراموش نکنید که بسیاری 
از اقدامات به زمانی برای نش��ان دادن نتایج خود نیاز خواهد داش��ت. به همین 

خاطر با عجله بی مورد، همه چیز را نابود نکنید. 
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مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :
 تولید حدود ۴۲ هزار گیگاوات ساعت برق

در ۱۰ ماهه سال ۹۸ در خوزستان
اهواز – شبنم قجاوند: مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: تولید 
برق اســتان در ده ماهه ســال ۹۸ برابر با ۴۱ هزار و ۸۴۲ گیگاوات ساعت بوده است . 
فرامرز شــادفر بیان کرد: سهم نیروگاه های برق آبی از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۹۸ 
برابر با ۲۰ هزار و ۲۴۱ گیگاوات ساعت )معادل ۴۸ درصد( و سهم نیروگاه های حرارتی 
و سیکل ترکیبی برابر با ۲۱ هزار و ۶۰۱ گیگاوات ساعت )معادل ۵۲ درصد ( کل انرژی 
تولیدی بوده اســت . وی افزود: نیروگاه های حرارتی و گازی استان در سال جاری ۲۱ 
هزار و ۶۰۱ گیگاوات ســاعت تولید داشــته اند که از این میزان ۴۶ درصد توسط بخش دولتی )رامین و ماهشهر( و ۵۴ 
درصد توســط نیروگاه های بخش خصوصی )زرگان، آبادان، خرمشــهر، شهدای پیروز بهبهان و فجر( تولید و به شبکه 
تحویل شده است. مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: نیروگاه های حرارتی و گازی استان در 
این دوره به طور متوســط در هر روز حدود ۷۰ گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند. شادفر ادامه داد: 
پیک دی ماه ســال جاری ســه هزار ۹۵ مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش 
داشــته اســت، انرژی مصرفی نیز برابر ۳۲ هزار و ۵۱۹ گیگاوات ساعت بوده که نشــان دهنده حدود ۱ درصد کاهش 
مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل می باشد. وی گفت: بمنظور تامین انرژی الکتریکی مطمئن برای کلیه 
مشــترکین و تامین رفاه عمومی ضروری است تا اســتفاده بهینه از انرژی الکتریکی توسط تمامی اقشار جامعه به طور 

جدی َمد نظر قرار گرفته شود.

ضدعفونی تمام ساختمان های شهرداری گرگان با دستور شهردار گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان از آغاز ضد عفونی تمام ساختمان های شهرداری گرگان خبر 
داد.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود گفت: با توجه به اهمیت مقابله 
و پیشگیری از شیوع کرونا ویروس، کمیته مقابله با این ویروس در شهر گرگان توسط شهرداری گرگان تشکیل 
شــد.وی ادامه داد: در این راستا در ساعات مشــخص تمامی ساختمان های شهرداری گرگان با مواد ضدعفونی 
کننده پاکسازی و ضدعفونی می شود.شهردار گرگان بیان کرد: همچنین با تشخیص کمیته سالمت استان، تمامی 
بازارهای هفتگی گرگان تا اطالع ثانوی تعطیل شد.شهردار گرگان تصریح کرد: پایان شیفت کاری، اتوبوس های 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری گرگان تمامی اتوبوس ها ضدعفونی می شود.دادبود بیان کرد: مقرر شده در ساختمان های شهرداری گرگان در ورودی 
ساختمان ها ماده ضدعفونی کننده تعبیه شده و شهروندان قبل از ورود به ساختمان دستا خود را با ماده مخصوص ضدعفونی کنند.وی اضافه کرد: این 
اقدام در حال پیگیری است و به محض خریداری شدن مایع ضدعفونی کننده، این تصمیم عملیاتی خواهد شد.شهردار گرگان بیان کرد: آهک پاشی و توجه 
ویژه به پاکسازی معابر، باکس های زباله و معابر پرتردد در دستور کار ویژه معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان قرار دارد.دادبود گفت: همچنین برای 
آگاه سازی بیشتر شهروندان شهرداری گرگان اقدام به چاپ، نصب و توزیع بروشورهای آموزشی در راستای پیشگیری از شیوع کرونا ویروس کرده است و 
در روزهای آینده این اقدام پررنگ تر خواهد شد.وی تاکید کرد: شهرداری گرگان همراه با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان هر نوع اقدامی 

را که برای پیشگیری از شیوع این ویروس الزم باشد را با تمام توان اجرایی خواهد کرد.

شهردار گرگان:
همه بازارهای هفتگی در گرگان تا اطالع ثانوی تعطیل شد

شــهردار گرگان گفت: با تشخیص کمیته سالمت استان گلستان، همه بازارهای هفتگی گرگان تا اطالع ثانوی تعطیل است.به نقل از روابط عمومی 
شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود اظهارداشت: با تشخیص کمیته سالمت استان گلستان و ابالغ ضرورت نکات بهداشتی در راستای پیشگیری از شیوع 
کرونا ویروس، همه بازارهای هفتگی در گرگان تا اطالع ثانوی تعطیل است.وی ادامه داد: همچنین در این راستا هر شب همه اتوبوس های ناوگان حمل و 

نقل عمومی شهر گرگان ضدعفونی می شود.تاکنون ۱۸ مورد مشکوک به بیماری کرونا در استان گلستان شناسایی شده است.

محمد حسیني اعالم کرد:
افزایش ۹۸ درصدی صادرات طی یازده ماهه سال جاری در بندر جاسک

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر 
از رشــد ۹۸ درصدی انواع صادرات  مواد غیر نفتی در بندر جاسک طی یازده ماهه 
ســال جاری خبر داد.   به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان، "حمیدرضا محمد حسینی" با اعالم این خبر اظهار داشت: در یازده ماهه 
سال جاری بیش از ۹۵ هزار تن کاال توسط لنج های باری و لندینگ کرافت از بندر 
جاسک به بنادر کشور عمان صادر شده که این میزان صادرات در همسنجي با مدت 
مشابه سال قبل رشد ۹۸ درصدی را نشان مي دهد . مدیر اداره بنادر و دریانوردي شهید باهنر با بیان اینکه عمده مراودات تجاری بندر جاسک 
با کشور عمان و بنادر مسقط و سویق می باشد اظهار داشت: انواع میوه و تره بار، آب معدنی، سیمان، گچ، انواع کاشی و سرامیک، مصنوعات 
پالستیکی، فرش ماشینی و... کاالهایي هستند که به شکل روزانه از بندر جاسک به بنادر یاد شده صادر مي شود. محمد حسینی با اشاره بر 
مزیت ها و ظرفیت هاي ویژه بندر جاسک و اینکه این  بندر طي پنچ سال گذشته، هر ساله رشد باالی ۵۰ درصد را تجربه نموده تصریح کرد: 
نزدیکي بندر جاســک و قابلیت دسترســي به مزارع کشاورزي و صیفي جات، باعث شده صادر کننده هزینه بسیار کمتري را از مزارع تا بندر 
پرداخت نماید این عامل اقبال سرمایه گذاران را جهت صادارات محصوالت خود از بندرجاسک به  بنادر هدف را دو چندان کرده است. این مقام 
مسئول در بخش دیگري از سخنانش به زیر ساخت هاي  ایجاد شده و اقدامات توسعه اي پیرامون ایجاد اشتغال و خدمات ارزش افزوده در بندر 
جاسک اشاره کرد و گفت: درسال های اخیر و با توجه  به نگاه ویژه سازمان بنادر و دریانوردي در جهت توانمند سازی بنادر کوچک و ایجاد 
اشتغال پایدار توسعه زیر ساخت ها در بندر جاسک در دستور کار قرارگرفت . وي افزود: بر این اساس در بندر جاسک و سواحل مکران در سال 
های اخیر پروژه  هایی از قبیل الیروبی حوضچه بندر، استحصال اراضی، محصور سازی اراضی  پشتیبانی، ارتقای پست برق، تعمیرات اساسی 
اسکله های بندر، احداث ساختمان مرجع دریایی، اجرای سیستم کشف و اعالم حریق و همچنین استقرار شناور جستجو و نجات دریایی در 
دستورکار قرار گرفته که این پروژه ها به اتمام رسیده  و یا در حال انجام است . شایان ذکر است بندر جاسک در ۳۲۰ کیلومتری شرق استان 

هرمزگان و فاصله ۱۳۰ مایلی مسقط پایتخت کشور عمان،  در قلب سواحل مکران واقع شده است .

جلسه مدیریت بحران صنعت برق خوزستان برگزار شد
اهواز – شبنم قجاوند: با حضور مدیران صنعت برق خوزستان جلسه مدیریت بحران این صنعت با 
موضوع پیشگیری از شیوع کرونا و آمادگی در مقابل شرایط نامساعد جوی حاکم بر استان، تشکیل شد. 
جلسه کمیته منطقه ای مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شرکت های برق استان خوزستان با هدف 
بررســی وضعیت موجود و ارائه راهکار برای مقابله با کرونا ویروس در شــرکت ها و آمادگی الزم در برابر 
شــرایط نامساعد جوی پیش رو، برگزار شد. تهیه و توزیع وسایل بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا 
در بین کارکنان، نصب بنر و عالئم هشدار دهنده آخرین توصیه ها بهداشتی، استفاده از دستکش و ضد 
عفونی کردن بسته های وارده به دبیرخانه و لغو جلسات غیر ضروری که با تعداد نفرات زیادی تشکیل می شد، از مهم ترین مصوبات مقابله با 
کرونا ویروس در این جلسه بوده است. همچنین مقرر شد برای مقابله با شرایط نامساعد جوی و سیالب احتمالی تا پابان هفته شرکت های برق 
در آماده باش کامل باشــند و مدیران و معاونین در شــرکت ها حضور داشته باشند. شناسایی نقاط پر خطر و آمادگی همه جانبه برای برطرف 
کردن خطرات احتمالی مانند برخورد صاعقه با خطوط و پست های برق و پیگیری مستمر پروژه های موافقتنامه سیالب ۹۸ از دیگر مصوبات این 

جلسه بوده است. این جلسه با حضور مدیران شرکت برق منطقه ای خوزستان، شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و اهواز تشکیل شده است.

عباس عسگری مدیر کاریابی ره آور :
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی ره آور به بهره برداری رسید

همدان – خبرنگار فرصت امروز: آئین افتتاح این مرکز با حضور کارشناس 
اداره اشتغال و هدایت نیروی کاراداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی ،رئیس بسیج 
ادارات ،رئیس بســیج  اصناف استان، انجمن صنفی کار یابی های استان،و دیگر 
کارشناسان درحوزه کارگری وکارفرمایی برگزارشد. دراین افتتاحیه آقای عباس 
عسگری مدیر کاریابی ره آور ضمن تسلیت ایام فاطمیه با اشاره به برخی از وظایف 
مهم مراکز کاریابی ها گفت: شناســایی بازار کار، ثبت نام از کارجو، شناســایی 
فرصت های شغلی، ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان، معرفی و بکارگماری کارجویان واجد شرایط 
در واحدهای پذیرنده و حفظ و نگهداری اطالعات شــغلی و هویتی جویندگان کار از اصلی ترین وظایف این مراکز  اســت. وی درادامه 
گفت: در موسسه  مشاور شغلی و کاریابی ره آور سعی برآنست که توانمندی و پتانسیل های افراد جویای کار شناسایی و همچنین با ایجاد 

بانک اطالعاتی از بیکاران و با شناخت درست از نیروی کار و بازار کار؛ بتوانیم بین آنها توازن برقرار کنیم.
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اخبار

ساری - دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در جمع کارگروه 
ستاد مدیریت بحران این شرکت در ساری گفت : رشد روزافزون وابستگی جوامع 
بشــری به برق از یکسو و افزایش نرخ پایداری شبکه از سوی دیگر بیانگر نقش 
کلیدی  شرکتهای توزیع برای شاخص آسایش جامعه است . مهندس رضا غفاری 
با بیان اینکه از ۴۰ حادثه طبیعی شناخته شده در دنیا ۳۱ مورد آن در ایران اتفاق 
می افتد افزود: در سالهای اخیر  به علت تغییرات آب و هوایی ، حوادث طبیعی 
افزایش یافته که نمونه های آن می توان تابستان های گرم و طوالنی ، زمستانهای 
سرد همراه با سیل و سیالب های مخرب  ، طوفان ، برف ، رانش زمین و... اشاره 
کرد . وی خاطرنشــان کرد : به علت اینکه اکثر شبکه های ما در معرض شرایط 
جوی قرار دارند لذا وجود این وضعیت لزوم آمادگی مارا مضاعف و مسئولیت ما 
را سنگین تر از گذشته می کند . مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران طراحی 
درست ، نظارت دقیق ، ورود کاالهای با کیفیت ، بهره برداری قابل قبول براساس 
مدیریت دارایی فیزیکی ، سرویس و تعمیرات بموقع تاسیسات و تجهیزات موجود 

را بســیار با اهمیت دانست و بر لزوم بهره برداری درست و منطقی از تاسیسات 
و تجهیزات تاکید کرد . غفاری یادآور شد : طراحی ها باید به گونه ای باشد که 
کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات ،مسیریابی فیدرها و انتخاب محل پست 
ها را در برگیرد . وی اظهار داشت : تامین انرژی مورد نیاز برای مدیریت بحران 
در شــرایط بحرانی )رینگ و توسعه فیدر ( ، تضمین تداوم کارکردهای ضروری 

مردم در شرایط بحران ، استفاده از منابع انرژی تولید پراکنده ، قابلیت بازیابی و 
بازگشت سریع سیستم به شرایط عادی بهره برداری ، هرس بموقع شاخه های 
درختان ، اتوماســیون شبکه ، افزایش نفوذ فیبر مخابراتی و اینترنت در صنعت 
برق همواره باید مورد توجه مسئوالن امر قرار گیرد . مدیرعامل شرکت توزیع برق 
مازندران معاونت های مختلف ســتادی این شرکت را به عنوان سیاست گذاران 
اصلی شــرکت و مدیران ستاد را به عنوان  پیگیری کنندگان این سیاست ها و 
مدیران امورها و همکاران در صف را به عنوان اجرا کنندگان سیاست ها دانست و 
تاکید کرد و همه باید در نهایت ، حساسیت  و دقت الزم را داشته باشند . غفاری 
تصریح کرد : خداوند بزرگ را سپاس می گوییم که افتخار خدمت در صنعتی را 
به ما عطا فرموده که حاصل آن خدمت ، آبادانی و توسعه زیرساخت و پیشرفت 
استان در همه ابعاد آن است و امروزه حس خوب و نگاه مثبت مردم و مسئولین 
و حد انتظارات آحاد مردم از دســتگاه خدمات رسان )برق( حاصل همت باالی 

یکایک همکاران پرتالش این شرکت می باشد .

تبریز – ماهان فالح: مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شــرقی در جمع 
اصناف و صاحبان مشــاغل گفت: بر اساس اصالحیه ماده ۹۷ قانون مالیات 
های مســتقیم، نحوه تنظیم اظهارنامه های مالیاتی عملکرد ۱۳۹۸ تغییر 
می یابد. غالمرضا شریفی با اشاره به دستورالعمل ماده ۹۷ اصالحی قانون 
مالیات های مســتقیم و ضرورت استفاده از ظرفیت باالی این ماده قانونی، 
اظهار کرد: مالیات بر مبنای علی الرأس ضربه سنگینی بر عملکرد همکاران 
و پیکره ســازمان امور مالیاتی وارد می کند که ماده ۹۷ قانون مالیات های 
مستقیم، باعث شــفافیت در جریان مبادله اقتصادی کاال و افزایش اعتماد 
مودیان می شــود. وی مبنای رسیدگی و تشــخیص مالیات عملکرد سال 
۱۳۹۸ برای اشــخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مالیاتی عنوان کرد و 
گفت: در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی می باشند، اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قانون و مقررات مربوطه 

تنظیم کنند، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه های مالیاتی آنها را بدون 
حسابرســی مورد پذیرش قرار خواهد داد و صرفا بر مبنای شــاخص ها و 
معیارهای ریسک، درصدی از آنها را رسیدگی می کند. وی، از مودیان مالیاتی 
خواســت تا اظهارنامه مالیاتی خود برای عملکرد ســال ۱۳۹۸ را براساس 
رویکــرد جدید و مبتنی بر واقعیت هــای اقتصادی موجود تنظیم و ظرف 

 ) tax.gov.ir (مهلت مقرر از طریق ســامانه ســازمان امور مالیاتی کشور
تســلیم نمایند. مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی افزود: مزیت فرآیند 
رســیدگی بر مبنای آخرین تغییرات ماده ۹۷ ق.م.م عالوه بر حذف روش 
سنتی علی الراس موجب بهبود کیفیت رسیدگی، شفافیت و تسریع در زمان 
قطعیت پرونده مالیاتی شده و با در نظر گرفتن شان و حفظ کرامت مودیان 
قانون مدار، کاهش فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی را به دنبال خواهد 
داشــت. الزم به ذکر اســت در این کارگاه آموزشی که با حضور نمایندگان 
اتاق اصناف، اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل های حرفه ای به منظور تبیین 
و رفع ابهام و تشــریح مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم برگزار شد، 
ضمن توزیع جزوه آموزشی، در پایان با پرسش و پاسخ حاضرین ادامه یافت 
و شرکت کنندگان به تبادل نظر پیرامون چگونگی تکمیل اظهارنامه و اجرای 

قوانین مربوطه در این زمینه پرداختند.

تبریز – ماهان فالح: مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شــرقی از انجام برنامه ریزی الزم و تأمین و توزیع به 

موقع و مطلوب سوخت گازمایع استان در فصل سرما خبر داد.
علی روح اللهی با بیان اینکه گاز مایع مورد مصرف خانوارهای روستایی 
فاقد گاز طبیعی بدون هیچ مشــکلی تأمین شده است، گفت: با برنامه 
ریزی، پایش مســتمر و همت تالشــگران عرصه سوخت رسانی منطقه 
ســوخت مورد نیاز جایگاههای عرضه ســوخت، صنایع و سایر مصرف 

کنندگان نیز سوخت جایگزین بی وقفه تأمین و توزیع گردیده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
تصریح کرد: ســوخت گاز مایع خانوارهای روســتایی فاقد گاز طبیعی، 

مناطق کوهستانی سخت گذر و عشایر منطقه، توأم با نفت سفید توزیع 
و برودت هوا و بارش های شــدید برف مانع از خدمت رسانی مطلوب و 

به موقع نشده است.

روح اللهی درادامه افزود: گازمایع مورد مصرف این منطقه و بخشــی 
از نیاز مناطق ارومیه، میاندوآب، اردبیل و کردســتان از طریق تأسیسات 
انبار نفت شهدای پخش تبریز توسط پنج شرکت موزع گاز مایع بعنوان 
تأسیســات اصلی و بیست و شش تأسیســات مردمی زیرمجموعه این 
شرکت ها، بر اســاس برنامه تدارکات ستاد شرکت ملی پخش فرآورده 

های نفتی ایران تأمین می گردد.
وی یاد آورشد: به طور متوســط ماهانه ده هزار تن گاز مایع ازطریق 
شرکت پاالیش نفت تبریز دریافت می گردد که از این مقدار ماهانه حدود 
۴۴۰۰ تن در منطقه آذربایجان شرقی و مابقی به سایر مناطق یاد شده 

ارسال می گردد.

اصفهان - قاسم اسد: رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
کاهش مالیات صنایع خرد، کوچک و متوسط بخش خصوصی و تسهیل فعالیت 
آنها، از راهکارهای اصالح بودجه و رونق تولید اســتان در ســال آینده است. به 
گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مســعود گلشــیرازی رئیس اتاق 
بازرگانی اصفهان در این جلســه با بیان اینکه در دوره نهم فعالیت اتاق اصفهان، 
رونق کســب  وکار اعضا در دستور کار قرار گرفته است، افزود: بر این اساس، هر 
یک از کمیسیون های اتاق حوزه ای را به صورت مشخص مورد توجه قرار داده اند. 
وی نساجی و پوشاک را از جمله مهم ترین حوزه های فعالیت کمیسیون صنایع 
اتاق عنوان و تصریح کرد: در صورت ایجاد ساز و کارهای مناسب می توان تحریم ها 
را به فرصت تبدیل نمود و سهم بخش خصوصی از اقتصاد را به ۵۵ درصد افزایش 
داد.  محمدرضا رجالی، رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان نیز ضمن 
بررسی بودجه ســال ۱۳۹۹ کشــور گفت: بودجه عمومی دولت طی ۱۹ سال از 
۱۲.۹هزار میلیارد تومان به ۵۶۳.۸ هزار میلیارد تومان رســیده است.  وی با بیان 
اینکه ارزش صادرات نفت باید ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ باشد تا دولت 
با کسری بودجه از این محل روبه رو نشود، افزود: در این صورت دولت برای جبران 
درآمدهای نفتی به فروش اموال، استقراض و اخذ مالیات خواهد پرداخت که پیامد 
آن استمرار نرخ تورم باال، تنگنای مالی بخش خصوصی و تشدید رکود خواهد بود.  
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه میزان درآمد مالیاتی از 
سال ۸۰ تا ۹۹ با رشد ۴۷.۲ درصدی مواجه بوده است، تصریح کرد: رشد مالیات ها 
در الیحه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۷ گویای افزایش فشار مالیاتی به بخش تولید، 

نرخ رشد مالیات ارزش افزوده و کاال و خدمات بیش از میانگین رشد مالیاتی است.  
رجالی کســری باالی بودجه را منجر به استقراض هرچه بیش تر دولت و افزایش 
قیمت ارز، کاالها و خدمات دولتی عنوان و تصریح کرد: با وجود این، کاهش مصرف 
خانوارها، تشدید رکود، ضعیف شدن بخش خصوصی و بزرگ تر شدن شرکت های 
خصولتی، از جمله تاثیرات بودجه سال آینده بر بخش خصوصی است.  وی در ادامه 
اخذ مالیات های عایدی ســرمایه، امالک و مستغالت، تسهیل فعالیت و پشتیبانی 
و حمایت از صنایع خرد، کوچک و متوســط بخش خصوصی، اخذ مالیات از سود 
سپرده های بانکی و مصرف ۷۰درصد عایدی آن در تامین مالی بنگاه های کوچک 
و متوســط با نرخ زیر ۱۰درصد در ســال را از جمله راهکارهای تســهیل فعالیت 
صنایع اشــتغالزا عنوان کرد.  رئیس کمیســیون صنایع در ادامه به تشریح بودجه 
سال ۹۹ استان اصفهان پرداخت و گفت: فاصله سهم بودجه سرمایه ای بین عملکرد 
سال های ۹۶ و ۹۷ و الیحه ۹۹ باال بوده که در مقایسه با کل استان ها نیز  باال   ست؛ 

بنابراین احتمال عدم تحقق بودجه سرمایه ای اصفهان نسبت به استان های دیگر در 
ســال ۱۳۹۹ زیاد است.  رجالی در ادامه مقابله با خروج سرمایه از استان، افزایش 
میزان بودجه ســرانه و واقعی سازی بودجه استان، اجرای طرح های عمرانی رونق 
دهنــده فعالیت بخش خصوصی، کاهش مالیات صنایع خرد، کوچک و متوســط 
بخش خصوصی، تســهیل فعالیت و حمایت از ایــن صنایع را از جمله راهکارهای 
اصالح بودجه و رونق تولید اســتان در سال آینده ذکر کرد.   در ادامه محسن لوح 
موسوی، مسئول کمیته دانش بنیان ذیل کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز ضمن تشریح تفاهم نامه دانشگاه آزاد با اتاق بازرگانی اصفهان، هدف از این تفاهم 
نامه را تعامل دانشــگاه و اتاق بازرگانی درجهت شناسایی و عارضه یابی مشکالت 
موجود اقتصادی در حوزه های مختلف، همچنین کمک در راستای ایجاد سازوکار 
الزم برای ارائه پیشــنهادها و راه حل های ممکن به منظور رفع مشکالت و تالش 
برای بهره وری بیش تر و حل مســأله از اقتصاد بخش خصوصی در راستای بهبود 
شاخص های فضای کســب و کار عنوان کرد.  وی افزود: در این راستا سرای رشد 
و نــوآوری ایجاد شــده که هدف کلی از ایجاد آن، افزایــش ۱۰۰ درصدی ارتباط 
میان صنعت و دانشــگاه به کمک اتاق بازرگانی، تشکیل حداقل یک کنسرسیوم 
مشترک اقتصادی بین صنعت و دانشگاه و افزایش حضور واقعی کارآموزان و اساتید 
در صنعت اســت.  آرش امامی، مسئول کمیته نساجی و مشاور کمیسیون صنایع 
نیز ضمن ریشه یابی نابسامانی های صنعت نساجی پوشاک، بی توجهی به پوشاک، 
عدم برش استانی برنامه های کالن کشور در صنعت نساجی پوشاک و توجه به مد 
و لباس غربی را از عیوب برنامه های توسعه ای کشور در حوزه نساجی عنوان کرد. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران :
شرکتهای توزیع برق نقش کلیدی در شاخص آسایش جامعه دارند

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی:
نحوه تنظیم اظهارنامه های مالیاتی از سال آینده تغییر می یابد

با پی گیری و برنامه ریزی الزم برای فصل سرما صورت پذیرفت؛

تأمین و توزیع بی وقفه گازمایع مورد نیاز منطقه آذربایجان شرقی

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:

رونق تولید با کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط 

قم - خبرنگار فرصت امروز: آیت اهلل اعرافی امام جمعه و رئیس حوزه 
های علمیه سراســر کشور با حضور در اســتانداری قم از اقدامات مدیریت 

استان قم در برگزاری انتخابات و مقابله با ویروس کرونا قدردانی کرد
اســتاندار قم در دیدار آیت اهلل اعرافی امنیت جسمی و روانی مردم را در 
دستور کار مســئوالن استان قم دانست و گفت: اعتبارات ملی برای تامین 
تجهیزات پزشکی و مقابله با ویروس کرونا برای قم تخصیص داده شده است.

به گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم 
در این دیدار وضعیت استان در مواجهه با بحران اخیر را مورد توجه قرار داد و 
اظهار کرد: جلسه مدیریت بحران استان بطور مداوم و هر روز برگزار می شود 
و ضمن بررســی وضعیت استان در این حوزه تصمیمات مقتضی در بخش 
های مختلف گرفته می شود و تکالیف هر دستگاه نیز در مقابله با بحران های 
موجود ابالغ می شود. استاندار قم اضافه کرد: با توجه به تایید خبر ابتالء دو 

بیمار به بیماری کرونا اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای اتخاذ و اجرایی شد.
وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و اقدامات استان و مسئولین کشوری 
در زمینه تامین تجهیزات پیشــگیری و مراقبتی، افزود: مسئولین در کنار 
ملت هســتند و با تمام توان و در نظر گرفتن همه مصالح نسبت به اتخاذ 
تصمیمات مناســبت اقدام می کنند و در این تصمیمات سالمت جسمی و 

روانی مردم اولویت اصلی است.

سرمســت ادامه داد: تزریق اعتبارات ملی برای تامین وسایل بهداشتی و 
مراقبتی در مورد بیماری کرونا از اقدامات قابل توجه مقامات کشــور بوده 
است. اســتاندار قم برنامه ریزی برای استقرار تجهیزات آزمایشی در مورد 
مبتالیــان به بیماری کرونا را مورد توجه قــرار داد و تصریح کرد: این اقدام 
مهم در تسریع نسبت به تشخیص و انجام مراحل درمانی مبتالیان اثرگذاری 
ضروری است. رئیس ستاد مدیریت بحران استان تاکید کرد: ایجاد فرهنگ 
پیشــگیری و رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مورد بیماری کرونا در 
برگزاری اجتماعات و نیزارائــه برنامه های خود مراقبتی و عدم خروج غیر 

ضروری مردم از منازل از جمله موارد مهم در کنترل این بیماری است.

وی ادامه داد: اســتفاده از ظرفیت های حوزوی و علما در مورد بیماری 
کرونا و مخاطرات شــیوع بیماری در برگزاری مراسم های مذهبی همچون 
اعتکاف و نماز های جماعت مساجد سطح استان و حرم و جمکران از جمله 
موارد مهمی است که با هماهنگی علما و تولیت های محترم درصدد اقدام 

مقتضی هستیم.
نماینده عالی دولت همچنین به پیش بینی بروز سیالب در استان اشاره 
کرد و خاطر نشــان کرد: طی برگزاری جلسته ستاد مدیرتی بحران استان 
اقدامات پیشگیرانه و ضروری در زمینه مدیریت سیالب در دستور کار بخش 

های مختلف قرار گرفته است.
سرمســت در بخش دیگری از سخنان خود به برقراری امنیت و رعایت 
قانون انتخابات و نیز حضور پر شــور مردم در انتخابات اشــاره کرد وگفت: 
شرایط بســیار خوبی در مورد قم حاصل شد و بستر برگزاری انتخابات در 
چارچوب قانون بخوبی فراهم شد، تا جائیکه این موضوع از نظر مقام معظم 

رهبری )مد ظله العالی(، مورد توجه قرار گرفت و از قم به نیکی یاد شد.
آیــت اهلل اعرافی نیز با تقدیر از مدیریت اســتان در برگزاری مناســب 
انتخابات و مدیریت بحران در موضوع بیماری کرونا، ضمن خســته نباشید 
به همه دســت اندرکاران، برای مسئولین و خدمت گذاران به مردم آرزوی 

سالمتی نمود.

 قدردانی آیت اهلل اعرافی از اقدامات مدیریت استان قم
در برگزاری انتخابات و مقابله با ویروس کرونا
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فعالی��ت برنده��ا در ح��وزه کس��ب و کار همیش��ه همراه با فش��ار و 
نگرانی ه��ای بس��یار زیادی اس��ت. این ام��ر در مورد اس��تارت آپ های 
نوپا به طور ش��دیدتر صح��ت دارد. اغلب کارآفرینان در ابتدای مس��یر 
راه اندازی کس��ب و کار اقدام به همکاری با بازاریاب ها، کارش��ناس های 
رواب��ط عمومی، مدیران میان��ی حرفه ای و همچنی��ن کارمندان خبره 
می کنند. تم��ام اقدامات مذکور نیازمند صرف مقدار مش��خصی هزینه 
اس��ت. اگر برند ما پس از اختصاص بودجه برای بخش های موردنظر در 
زمینه مدیریت پروژه ها مهارت کافی را نداشته باشد، سرنوشتی بهتر از 
شکس��ت در انتظارش نخواهد بود. تمام سرمایه گذاری های برندها برای 
مدیریت پروژه های در دس��ترس و تحویل آنها در بازه زمانی مقرر است. 

در غیر این صورت اعتبار استارت آپ ما در خطر قرار خواهد گرفت. 
مدیری��ت غلط پروژه ها در زمینه طراحی محصوالت نتایج فاجعه باری 
به همراه دارد. وقتی اس��تارت آپ  ما در زمینه تولید محصوالت فعالیت 
دارد، بای��د بخش های مختلف با کارشناس��ی دقیق س��اماندهی ش��ود. 
فق��دان توانایی مدیریت پ��روژه موجب تولید محص��والت دارای نقص 
فراوان می ش��ود. به این ترتیب در نهایت مش��تریان تجربه ای نامناسب 
و دلس��ردکننده از ما خواهند داش��ت. برخی از برنده��ا در زمینه تولید 
محص��والت، به ویژه در دنیای IT، با مدیریت نادرس��ت پروژه ها هزینه 
نهایی محصول را به ش��دت افزایش می دهند. ب��ه این ترتیب محصول 
موردنظر توان رقابت با دیگر نمونه ها را نخواهد داش��ت. این امر موجب 
ناکامی فروش��ندگان برندمان در زمینه جلب نظر مشتریان و در نهایت 

کسب سود می شود. 
مدیریت درس��ت پروژه ها ش��اید در نگاه نخس��ت تاثی��ر چندانی در 
موفقیت برندها نداش��ته باش��د. دلیل این امر پیون��د مدیریت پروژه با 
فعالیت س��ایر بخش های شرکت اس��ت. به عنوان مثال، اگر برند ما در 
زمینه تعامل با مش��تریان یا بازاریابی مهارت باالیی نداشته باشد، تولید 
بهتری��ن محصوالت نی��ز دردی از ما دوا نخواهد ک��رد. مدیریت پروژه 
براس��اس اصول کسب و کار شامل تمام بخش های شرکت می شود. این 

امر موجب هماهنگی هرچه بهتر اجزای برند و در نهایت تولید محصول 
یا ارائه سرویسی باکیفیت تر می شود. 

فعالیت بهتر استارت آپ ها در ابتدای مسیر کسب و کار نیازمند توجه 
و دقت فراوانی اس��ت. شهرت ما در ابتدای مسیر فعالیت بسیار کمتر از 
برندهای خوشنام اس��ت بنابراین ما کار دشوارتری در پیش داریم. این 
ام��ر در کنار محدودی��ت مداوم بودجه موجب اهمی��ت یافتن مدیریت 
پروژه ها می ش��ود. اگر ما پروژه های در دس��ترس برندم��ان را به خوبی 
مدیریت کنیم، مزیت رقابتی قابل توجهی در برابر سایر برندها خواهیم 
داش��ت. این امر در برخی موارد موجب افزایش س��هم استارت آپ ها در 
مقایس��ه با برندهای بزرگ در بازاری مش��خص می شود. در ادامه برخی 
از راهکاره��ای مدیریت پروژه به صورت تاثیرگذار را مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 
مشخص سازی جزییات پروژه بر روی نقشه

ایراد اصلی بسیاری از برندها در زمینه مدیریت پروژه عدم مشخص سازی 
اهداف به طور مشخص و با جزییات است. برندهای بزرگ همیشه از نقشه 
راه برای مدیریت امور استفاده می کنند. به همین خاطر همیشه در زمینه 
مدیریت پروژ های ش��ان موفق عمل می کنند. اگر ما با اندکی توجه بیشتر 
ب��ه مدیریت پروژه با جزییات دقیق توجه داش��ته باش��یم، امکان رقابت با 
برنده��ای بزرگ را نیز خواهیم داش��ت. دنیای کس��ب و کار به طور کامل 
با جزییات اداره می ش��ود بنابراین بی توجهی ما نسبت به جزییات مهم در 
عرصه کس��ب و کار کشنده خواهد بود. طراحی نقشه پروژه برای کسب و 
کار بهت��ر راهکاری مفید در همه حوزه ه��ا خواهد بود. به این ترتیب ما در 
هر لحظه امکان مشاهده وضعیت پروژه موردنظر و هماهنگی با بخش های 

مختلف را خواهیم داشت. 
امروزه فرمت نقش��ه کس��ب و کار با دهه های قب��ل تفاوت پیدا کرده 
اس��ت. اکنون نقش��ه ها بیش��تر به صورت دیجیتالی مورد استفاده قرار 
می گیرند. این امر دامنه اختیارات وس��یع تری ب��رای مدیران به ارمغان 
آورده است. سیس��تم های یکپارچه مدیریت پروژه امکان بررسی وجوه 
مختلف و همچنین به اش��تراک گذاری اطالعات گوناگون با بخش های 
مختل��ف را فراه��م می س��ازد بنابراین م��ا دیگر مش��کلی در زمینه به 

اشتراک گذاری اطالعات با دیگر بخش های برند نخواهیم داشت. 

نقشه های کسب و کار توانایی هدایت افرادی که به آنها توجه ندارند، 
نخواهد داش��ت. ای��ن امر ضرورت آموزش صحی��ح کارمندان و مدیران 
بخش های مختلف برای توجه به گزارش ها و نمای کلی نقش��ه پروژه ها 
را برجس��ته می س��ازد. برخی از کارمندان هرگز به پیام ها و نمای کلی 
نقش��ه کس��ب و کار توجه ندارند. این امر در عمل زحمات برندها برای 
تعامل میان بخش های مختلف در راس��تای مدیریت پروژه بهتر را نقش 
بر آب خواهد کرد بنابراین نخس��تین اقدام ما باید اطالع رسانی درست 

به کارمندان باشد. 
شناسایی و ارزیابی اهداف پروژه

ش��ناخت اهداف اصلی در پروژه های مختلف نقش مهمی در مدیریت 
آنه��ا دارد. هر پروژه براس��اس ماهیت��ش با دیگر پروژه ه��ا تفاوت دارد 
بنابرای��ن ما باید برآورد دقیقی از زوایای هر پروژه داش��ته باش��یم. این 
امر به ما در راس��تای مدیریت بهتر آن کم��ک خواهد کرد. وقتی نوبت 
به تصمیم گیری های مهم در زمینه پروژه ها می رس��د، شناس��ایی دقیق 
اهداف کمک ش��ایانی به ما خواهد کرد. اگر تصمیم ما در جهت عکس 
اهداف اصلی پروژه باش��د، آگاهی از اهداف به راحتی امکان پیش��گیری 
از بروز مش��کالت را فراهم می کند. ب��دون تردید هیچ برندی عالقه مند 
به جذب شکست برای خود نیست. اغلب ناآگاهی از بخش های مختلف 
کسب و کار موجب ناتوانی در زمینه مدیریت اصولی پروژه ها می شود. 

یکی از مهم ترین نکات در زمینه مدیریت پروژه ها توجه به بودجه در 
دسترس اس��ت. برندها برای مدیریت پروژه گزینه های بسیار زیادی در 
اختیار دارند. معیار اصلی برای انتخاب گزینه ها در زمینه مدیریت پروژه 
میان بودجه در دس��ترس اس��ت بنابراین پی��ش از تصمیم گیری نهایی 
درباره پ��روژه به بودجه برندت��ان توجه کنید. اش��تباه برخی از برندها 
تصمیم گیری و سپس تالش برای ایجاد هماهنگی میان وضعیت جاری 
با بودجه در دس��ترس اس��ت. این امر در مورد کسب و کارهای کوچک 

حتی تا مرز ورشکستگی نیز پیش خواهد رفت. 
استفاده از ابزارهای مناسب با پروژه

ابزاره��ای مختلف در زمینه مدیریت کس��ب و کار ب��رای انواع پروژه 
متفاوت اس��ت. تالش برای اس��تفاده از یک ابزار در تمام پروژه ها اغلب 
موجب ایجاد دشواری هایی برای ما خواهد شد. بنابراین ما باید براساس 

نوع پروژه اقدام به استفاده از ابزارهای متفاوت کنیم. در غیر این صورت 
هرگز توانای��ی موفقیت پایدار در مدیریت پروژه ها را نخواهیم داش��ت. 
دلیل اصلی نوسان باالی برندها، به ویژه استارت آپ های تازه تاسیس، در 

زمینه مدیریت پروژه های مختلف همین نکته است. 
اگر ش��ما ابزار مدیریت پ��روژه ندارید یا اینکه نیازمن��د به تغییر آن 
هستید، استفاده از راهنمایی کارشناس های کسب و کار ضروری خواهد 
بود. همچنین مقایسه امکانات ابزارهای مختلف نیز منطقی است. نتیجه 
این امر انتخاب یک ابزار مناس��ب برای مدیریت پروژه اس��ت. اگر ابزار 
انتخابی ما کیفیت الزم را نداشته باشد، به طور مداوم با مشکالت عمیق 

در زمینه پیشبرد اهداف مان مواجه خواهیم شد. 
ارزیابی و به روز رسانی مداوم در جریان پروژه

بدون تردید فعالیت هر برندی همراه با نقص های بسیار زیادی خواهد 
بود. این امر در مورد کسب و کارهای نوپا مصداق بیشتری دارد بنابراین 
مواجهه با بروز مشکل در زمینه مدیریت پروژه امری طبیعی خواهد بود. 
نکته مهم در اینجا اقدام س��ریع ما برای رفع مشکالت است. این امر به 

بهترین شکل جلوه حرفه ای برندمان را نمایش خواهد داد. 
یافت��ن ایرادهای موجود در زمینه مدیریت پروژه به س��ادگی امکانپذیر 
نیس��ت. در این زمینه ما نیازمند اس��تفاده از توصیه های دیگران هستیم. 
بهترین منبع برای یافتن ایرادهای پروژه مراجعه با مش��تریان و کارمندان 
است. این دو گروه به دلیل تعامل نزدیک به ما امکان اظهارنظر کاربردی را 
خواهند داشت. استفاده از نظرات آنها برای بهبود وضعیت برند در بلندمدت 
موجب بهبود کیفیت مدیریت پروژه ما خواهد شد.  اعضای تیم شرکت ها 
همیشه در زمینه مدیریت پروژه ها تمایل به همکاری بیشتر دارند. استفاده 
از توانایی و انگیزه کارمندان بس��تگی به توانایی مدیران دارد. ما به عنوان 
مدیر یک استارت آپ باید به بهترین شکل ممکن از انگیزه کارمندان برای 
همکاری بیشتر اس��تفاده کنیم.  بدون تردید مدیریت پروژه های کاری در 
دنیای کنونی دش��وارتر از هر زمان دیگری اس��ت. اس��تفاده از توصیه های 
کاربردی برای مدیریت بهینه امور نقش مهمی در موفقیت کسب و کارهای 
نوپا و اس��تارت آپ ها خواهد داشت. نکته مهم در اینجا تالش برای استفاده 

همزمان از تمام نکات بیان شده در مقاله کنونی است. 
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این امر بس��یار طبیعی اس��ت که روحیه تیم کاری کاهش پیدا کند، 
با این حال اگر در این رابطه اقدامات س��ریعی نداشته باشید، این اتفاق 
س��اده به یک بحران جدی تبدیل خواهد شد. با این حال چه اقداماتی 
در این زمینه نتیجه بخش اس��ت؟ بدون ش��ک کارآفرینان موفق جهان، 
بهترین گزینه های موجود برای پاس��خ گویی به این سوال هستند که در 

ادامه به بررسی نظرات آنها خواهیم پرداخت. 
1-منفی باف ها را کنار بگذارید)گری واینرچاک(

بدون ش��ک فرهنگ س��ازمانی مهم تر از هر فردی خواهد بود. در این 
رابطه حتی ممکن اس��ت مجبور باش��ید که بااس��تعدادترین افراد خود 
را کن��ار بگذاری��د. درواقع هر فردی که روحیه تی��م را با عقاید منفی و 
سیاه نمایی های خود تضعیف می کند، باید از تیم جدا شود. این نکته را 
فراموش نکنید که پیش��گیری همواره بهتر از درمان خواهد بود. در غیر 
این صورت پس از مدتی این روحیه به تمامی افراد سرایت خواهد کرد. 
در این رابطه فراموش نکنید که آینده یک ش��رکت به تصمیمات ش��ما 
بس��تگی داشته و نباید بیش از حد احساسی رفتار کنید. اگرچه ممکن 
اس��ت تصور کنید که اخطار دادن در این رابطه می تواند کارس��از باشد، 
با این حال بس��یار سخت اس��ت که فردی بتواند نگرش خود را حداقل 
در کوتاه مدت عوض کند. به همین خاطر بهتر است تا ریسک نکنید. 

2-تیم خود را قدرتمند کنید )داتی هرمان( 
آم��وزش و تمرین مداوم باعث می ش��ود تا تیم ش��رکت حتی برای 
س��خت ترین ش��رایط نیز آمادگی کافی را داشته باش��د. نکته دیگری 
که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که اقدامات جدید، باعث 
می ش��ود تا افراد از روزمرگی و درگیر ش��دن ب��ا اقدامات بیش از حد 
تک��راری فاصله گرفته و این امر به رضایت ش��غلی بیش��تر آنها منجر 
خواه��د ش��د. درواقع بس��یاری از کارمندان از سراس��ر جهان، درگیر 
افسردگی هستند که ریش��ه اصلی آن تکراری بودن بیش از حد همه 

چیز اس��ت. در نهای��ت فراموش نکنید که اگر تالش-های ش��ما برای 
بهبود یک یا چند کارمند با نتیجه الزم همراه نبود، ضروری اس��ت تا 
به فکر جایگزین کردن آنها باش��ید. این امر باعث خواهد ش��د تا تیم 
ش��رکت، شما را فردی دلس��وز تلقی کرده که تالش خود برای تغییر 
اوضاع را انجام داده است. درواقع بسیار مهم است که سایر کارمندان، 
اقدامات شما را کامال درست بدانند. در غیر این صورت احساس امنیت 

شغلی کامال از بین خواهد رفت. 
3-افراد شکست خورده را مورد تشویق قرار دهید )مایک پیترز(
اگرچ��ه ممکن اس��ت عجی��ب به نظر برس��د، ب��ا این حال م��ا باید 
شکس��ت خورده ها را حتی بیشتر از کارمندان موفق خود تشویق کنیم. 
علت این امر به این خاطر اس��ت که هیچ فردی در تاریخ وجود نداشته 
که شکس��ت نخ��ورده باش��د. خصوصا در راس��تای رس��یدن به هدفی 
ارزش��مند، احتمال این امر نیز افزایشی چش��مگیر را پیدا خواهد کرد، 
ب��ا این حال اگر افراد ترس از شکس��ت را پیدا کنند، بدون ش��ک هیچ 
اقدام جدید و ارزش��مندی در ش��رکت ش��ما رخ نخواهد داد. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا روحیه تیم خود را با حمایت کامل خود از افراد 
شکس��ت خورده، نش��ان دهید. این امر در حالی است که در بسیاری از 
ش��رکت ها، مدی��ران در برابر افراد شکس��ت خورده بدترین واکنش ها را 
داش��ته و منتقد سخت گیری محسوب می شوند. این امر در حالی است 

که تیم شرکت به یک مربی دلسوز نیاز دارد. 
4-سوال بپرسید )گیل کوردر فیشر(

تنها زمانی می توانید بهترین تصمیم را اتخاذ کنید که به خوبی دلیل 
و ی��ا دالیل وقوع یک اتفاق را درک کرده باش��ید. در این رابطه توصیه 
می ش��ود تا جلس��ه ای خصوصی با کارمند و یا کارمندانی که با تضعیف 
روحیه مواجه ش��ده اند داش��ته و از آنها دالیل این اتفاق را جویا شوید. 
این امر نه تنها اهمیت کارمندان ش��رکت برای شما را نشان خواهد داد، 
بلکه زمینه آگاهی و اقدام سریع را نیز مهیا خواهد کرد. درواقع شما به 
علت تجربه کاری باالی خود، به راحتی می توانید بس��یاری از مشکالت 
کارمن��دان را حل کنید. این امر در حالی اس��ت که اگر کارمندان تنها 

بمانند، بدون شک سختی بسیاری را متحمل خواهند شد که این امر بر 
روی عملکرد آنها نیز بدترین تاثیرات را به همراه خواهد داشت. 
5-دالیل شکست را بررسی کنید )دیوید هافمن( 

در ابتدا الزم اس��ت تا به این نکته توجه داشته باشید که شکست 
در هر ش��رایطی، تل��خ خواهد بود. به همین خاطر توصیه می ش��د 
تا در صورت امکان، مرخصی یک روزه ای را داش��ته باش��ید تا فرد 
بتواند به خوبی اس��تراحت کرده و با وقت گذراندن در کنار خانواده 
و دوس��تان خ��ود، از فضای منفی فاصله گرفت��ه و روحیه بهتری را 
پیدا کند. پس از آن ضروری است تا در کنار کارمند خود، اقدام به 
بررسی دالیل وقوع این شکست نمایید. این امر باعث خواهد شد تا 
تجربه ای فوق العاده ش��کل گیرد، با این حال بهتر است تا نتایج این 
بررس��ی خود را در اختیار سایر کارمندان نیز قرار دهید تا از تکرار 
این مس��ئله جلوگیری شود. بدون ش��ک هنگامی که افراد بفهمند 
که شکست آنها کامال قابل جبران بوده و مسئله آن قدرها که تصور 
می کردند پیچیده و س��خت نیس��ت، با انگیزه باالت��ری کار خود را 
ادامه خواهند داد. در نهایت این امر که از شکس��ت ها و اش��تباهات 
خود و س��ایر کارآفرینان موفق برای کارمندان شکست خورده خود 
صحبت کنید، این موضوع نهادینه خواهد شد که شکست تنها برای 
آنه��ا نبوده و این امر ابدا ربطی به توانایی و شایس��تگی افراد ندارد. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که در کنار این مس��ئله، مشکالت 
خانوادگ��ی نی��ز از دیگر دالیل اصلی وضعیت روح��ی بد کارمندان 
محس��وب می شود. به همین خاطر ضروری است که به حدی مورد 
اعتماد کارمندان خود باش��ید که آنها حتی در رابطه با این مس��ائل 
نیز با ش��ما صحبت کرده و کمک هایی را دریافت کنند. برای مثال 
ممکن اس��ت یکی از کارمندان به تازگی صاحب فرزند ش��ده باشد. 
این مس��ئله بدون شک باعث خواهد ش��د تا وی به درآمد باالتر در 
کنار زمان بیش��تری برای ماندن در کنار خانواده خود، نیاز داش��ته 
باشد. با توجه به این امر که شرایط این کارمند، موقتی خواهد بود. 
به همین خاطر ضروری اس��ت ت��ا او را کامال درک کرده و حمایت 

همه جانبه خود را نش��ان دهید. این اقدام شما وفاداری یک کارمند 
را به باالترین حد ممکن خواهد رساند. 

6-جلسات مداومی را داشته باشید )یور ایلکام( 
این امر که زمانی وجود داش��ته باش��د که تمام��ی کارمندان در کنار 
یکدیگر قرار گرفته و فرصت صحبت کردن را پیدا کنند، باعث می شود 
تا امکان پیش��گیری از وقوع یک اتفاق تلخ، کامال امکان پذیر باش��د. در 
نهایت هنگامی که مشکالت در جمع بیان شود، این احتمال وجود دارد 
که افرادی دیگر، پاس��خ های بهتری را داشته باشند و بتوانند برای رفع 
مسائل، کمکی را کنند. به همین خاطر بهتر است تا همه چیز را برعهده 
خود قرار ندهید. این امر باعث می شود که پس از مدتی روحیه خودتان 

نیز کاهشی شدید را پیدا کند. 
7-آموزش ها و تمارین جدیدی را داشته باشید )اشلی اندرسون(

ایجاد تنوع و انجام کارهای جدید می تواند روحیه تیم را کامال بهبود 
بخش��د. همچنی��ن ایجاد یک جو دوس��تانه میان کارمندان، احس��اس 
رضایت شغلی را افزایش خواهد داد. در نهایت فراموش نکنید که امکان 
پیشرفت و افزایش درآمد باید به صورت کامال عادالنه مهیا باشد. در غیر 
این صورت افراد تالش های خود را بی نتیجه حس خواهد کرد. در نهایت 
این امر که شیوه های مدیریتی خود را به صورت مداوم به روز کنید، در 

این زمینه تاثیر بسزایی را خواهد داشت. 
8-حامی تیم خود باشید )هالی پارکر(

در این رابطه هر مدیری س��بک کاری خاص خود را خواهد داش��ت، 
با این حال نکته اصلی این اس��ت که ش��ما باید حتی بیشتر از مشتری 
به کارمندان خود توجه داشته باش��ید. درواقع بزرگ ترین دارایی شما، 
نیروی انس��انی محسوب ش��ده و به همین خاطر شایسته  است تا توجه 
کافی را به آن  داشته باشید. در این رابطه از سرمایه گذاری بر روی خود 
غافل نشده و همواره عملکرد بهترین مدیران حال حاضر جهان را مورد 
بررس��ی قرار دهید. درواقع مطالعه مداوم، کمک خواهد کرد تا همواره 

بهترین اقدامات را انجام دهید. 
businessinsider.com :منبع

راهکارهای بهبود وضعیت روحی بد کارمندان 
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16 پادکست محبوب کارآفرین ها 

پادکس��ت ها بهتری��ن گزینه های موجود برای اس��تفاده مفید از زمان  های مرده محس��وب می ش��وند. در این رابطه 
کارآفرین ها به علت زمان محدود و گزینش س��ختگیرانه ای که دارند، پادکس��ت های فوق العاده ای را انتخاب می کنند. 
درواقع این افراد به علت حجم کاری باالی خود، به پادکس��ت ها عالقه زیادی دارند. در همین راس��تا به بررس��ی 1۶ 

پادکست محبوب آنها خواهیم پرداخت. 
How I Built This-1: پادکس��ت کان��ال NPR ب��ا اجرای  گای راز که خود از جمل��ه کارآفرینان مطرح جهان 
محسوب می شود، در هر قسمت به داستان موفقیت کارآفرینان جهان پرداخته و دقت عمل او در بها دادن به جزییات، 
باعث ش��ده اس��ت تا تنه��ا به یک زندگینام��ه معمولی گوش ندهیم. همچنی��ن یکی دیگر از اقدام��ات او، مصاحبه با 

کارآفرینانی محسوب می شود که اخیرا موفق شده اند تا کسب وکاری سودآور را ایجاد کنند. 
Ed Mylett Show-۲: اد میلت که س��ابقه همکاری با افراد مطرحی همچون فیل نایت)موس��س نایک( را داشته 
اس��ت، در مجموعه پادکس��ت های خود به اصول و ایده های جدید در زمینه کارآفرینی می  پردازد. از جمله بخش های 

جذاب او، خالصه کردن برترین کتاب های مدیریتی محسوب می شود که طرفداران بسیاری را پیدا کرده است. 
Garyvee Audio Experience-3: گری واینرچاک، کارآفرین مطرح و س��خنران حوزه بازاریابی و کس��ب وکار 
است که کتاب های او تاکنون برای پنج بار عنوان پرفروش ترین های سال را به دست آورده است، در پادکست های خود 
به تحلیل اقدامات مختلف کارآفرین، معرفی راهکارهایی برای کس��ب موفقیت بیش��تر در کار و مصاحبه با افرادی که 

یک جریان جدید را در صنعت خود ایجاد کرده اند، می پردازد. 
Tim Ferriss Show-4: تیم فریس کارآفرین، نویسنده و سخنران مطرح آمریکایی است که طرفداران بی شماری 
را در جهان دارد. جالب اس��ت بدانید که جدیدترین پادکس��ت او بیش از 400 میلیون بار بارگیری شده است. وی در 
مجموعه پادکس��ت های خود به بررسی راهکارهایی برای کس��ب موفقیت بیشتری در زندگی و مصاحبه با افراد موفق 
جهان در حوزه های مختلف می پردازد. نکته جالب این  است که او برخالف سایرین مصاحبه خود را تنها به کارآفرین ها 
محدود نکرده و از بازیگران، ورزشکاران، خواننده ها و هر فردی که موفقیتی را به دست آورده است استفاده می کند. 

Real AF-۵: اندی فریسا کار خود را به عنوان یک کارآفرین در سال ۲019 رها کرده و از آن زمان اقدام به ایجاد 
پادکس��ت کرده است. وی در مجموعه پادکس��ت-های خود به بررسی چگونگی تبدیل شدن به یک کارآفرین از نقطه 
شروع تا باالترین سطح ممکن را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای جالبی را نیز براساس تجربه خود معرفی می کند. 
در نهایت تاکید او بر رعایت قانون ان ال پی باعث محبوبیت بس��یار باالی پادکس��ت ها شده است. درواقع او این قانون را 

به بهترین شکل توضیح داده و تمارین مختلفی را برای کسب مهارت در این زمینه ارائه می کند. 
he Amazing Seller-۶: اس��کات وئلکر یکی از چهره های شناخته ش��ده در عرصه بازاریابی محسوب می شود که 
در مجموعه پادکس��ت های خود، تجارب و اصول موفقیت در این عرصه را به اش��تراک می گذارد. از جمله نکات جالب 
تاکید فراوان او بر روی بازاریابی اینترنتی اس��ت و از آن به عنوان برگ برنده برندها یاد می کند. درواقع این مجموعه 
پادکس��ت که تاکنون ۵0 قس��مت آن عرضه شده است، یک مرجع فوق العاده عالی برای آموزش همه اطالعات الزم در 

زمینه بازاریابی و فروش محسوب می شود. 
Unfinished Biz-۷: رابین تس��ای و وین وو از ش��رکت VMG به بررس��ی تمامی چالش های رایج کارآفرینان 
پرداخته و در این رابطه با مصاحبه از بهترین کارآفرین ها، مجموعه راهکارهایی برای هر شرایط ارائه می-دهند. در این 
رابطه با این مجموعه پادکست، توصیه می شود تا براساس نیاز خود پیش رفته و ابدا ترتیب آن را رعایت نکنید. برای 

مثال اگر در زمینه فروش با مشکل مواجه هستید، بهتر است تا در ابتدا فایل مرتبط با آن را گوش دهید. 
Taste Radio-۸: این پادکست مخصوص صنایع غذایی بوده و در آن به بررسی اخبار، اقدامات، داستان موفقیت 
برنده��ا، معرف��ی راهکارها و به صورت کل همه چی��ز در رابطه با این عرصه می پردازد. در نهایت بررس��ی جدیدترین 
نوآوری ها باعث ش��ده اس��ت تا امکان الگوبرداری وجود داش��ته باش��د. برای این مجموعه پادکست، یک مجری ثابت 

وجود ندارد. 
Tropical MBA-9: دن اندروز و یان ش��ونن داس��تان موفقیت بیش از هزار کس��ب وکار کوچک و بزرگ را مورد 
بررسی قرار داده و در آخر دالیل موفقیت آنها را به صورت موردی عنوان می کنند. سبک کاری فوق العاده جذاب آنها 
در کنار رعایت اصل کوتاهی، باعث ش��ده اس��ت تا محبوبیت فوق العاده باال و جهانی را داش��ته باشند. درواقع مجموعه 

پادکست های این دو در بیش از 100 کشور دارای طرفدارانی میلیونی است.
Girlboss Radio-10: این مجموعه پادکس��ت به زنان کارآفرین اختصاص دارد. مجری آن سوفیا آموروسو و نها 
گاندی هستند. این دو با مصاحبه با بسیاری از کارآفرینان زن موفق جهان در کشورهای مختلف، کمک بسیاری را به 
زنان جهت حضور در این عرصه کرده اند، با این حال با توجه به این امر که در این پادکست ها، اصول تجارت و شروع 

کسب وکار معرفی می شود، گوش دادن به آنها برای آقایان نیز خالی از لطف نخواهد بود. 
TED Talks Business-11: برنامه تد هم طی چند سال اخیر، در زمینه تولید پادکست بسیار فعال بوده است. 
آنه��ا در حوزه ه��ای مختلف این اقدام را انجام می دهند، با این حال بخ��ش تجاری آن دارای اهمیت به مراتب باالتری 
برای کارآفرین ها اس��ت. در این مجموعه پادکس��ت، شما در کمترین زمان ممکن، با داستان و شیوه تفکر مدیران برتر 

جهان آشنا خواهید شد. 
The Journal-1۲: روزنامه وال استریت ژورنال در زمینه تولید پادکست های خبری بسیار خوب عمل کرده است. 
درواقع این امر که بخواهید روزنامه را مورد مطالعه قرار دهید، بدون ش��ک باعث خواهد ش��د تا مجبور به صرف زمانی 
برای انجام دادن آن باشید، با این حال پادکست خبری باعث می شود تا در هر زمانی حتی در حین انجام کارهای دیگر 
نظیر صرف ناهار، رانندگی و... که به تمرکز باال نیاز ندارند، از جدیدترین اخبار اقتصادی و تجاری جهان آگاه شوید. 

startup-13: در این مجموعه پادکس��ت ش��ما با داستان هزاران استارت آپ آش��نا خواهید شد. در آخر نیز دالیل 
 Gimlet موفقیت و یا شکست هر یک مورد بررسی قرار می-گیرد. جالب است بدانید که موسسه تولیدکننده آن با نام

Media سال گذشته توسط اسپاتیفای خریداری شد. 
On Purpose-14: ج��ی ش��تی ک��ه در گذش��ته راهب بوده اس��ت، در زمینه رش��د فردی و موفقیت ش��خصی 
سخنرانی های تاثیرگذاری را انجام داده و طرفداران میلیونی را در جهان دارد. وی کار خود را از سال ۲01۶ آغاز کرده 
اس��ت و س��خنرانی های او تا به امروز با رقم باورنکردنی بازدید 4 میلیاردی مواجه شده است. همین امر نیز باعث شده 
اس��ت تا وی در زمینه تولید پادکس��ت نیز فعالیت کند. وی آموزش ها و نکات فوق العاده ای را مطرح می کند که برای 

متحول کردن زندگی هر فردی کامال کارساز خواهد بود. 
Side Hustle School-1۵: هر روز 10 دقیقه کریس گیلبو در غالب داستان، نکات بسیار مهمی را برای موفقیت 
ش��خصی و کاری بیان می کند. وی نویس��نده برخی از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز نیز بوده اس��ت و سبک 

کاری متفاوت وی باعث محبوبیت بسیار باالی پادکست های او شده است.
Social Media Examiner-1۶: ه��ر دو هفت��ه، جدیدتری��ن ترندها و اقدامات برای کس��ب موفقیت در زمینه 
بازاریابی اینترنتی و استفاده موثر از شبکه های اجتماعی توسط این مجموعه پادکست معرفی می شود. بررسی داستان 

موفقیت صفحات محبوب و مصاحبه از دیگر بخش های آن است. 
businessinsider.com :منبع
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در حال��ی که بس��یاری از افراد تص��ور می کنند که برای 
رس��یدن به موفقیت نیاز به انجام کارهای بس��یار س��ختی 
دارن��د، ب��ا این ح��ال افراد موف��ق، تمرکز خ��ود را بر روی 
راهکارهای س��اده تر ک��ه حتما قادر به انجام آنها هس��تند، 
معطوف می کنند. یکی از این موارد قانون پنج ساعت است 
که برای نخس��تین بار توسط بنجامین فرانکلین مطرح شد. 
طبق این قانون تنها کافی اس��ت تا در روز یک ساعت را به 
مطالع��ه و یا یادگیری یک مه��ارت جدید اختصاص دهید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا با حذف روزهای تعطیل، شما 
عمال پنج س��اعت در هفته را صرف این اقدام کرده باش��ید 
که رقم قابل توجهی محس��وب می شود. درواقع این امر که 

آهس��ته و پیوسته گام بردارید، به مراتب بهتر از تعیین یک 
زمان مشخص خواهد بود. در نهایت توجه داشته باشید که 
هر فردی به شرایط جدید خود عادت می-کند، با این حال 
شرط الزم آن این اس��ت که تداوم کافی را داشته باشد. به 
همین خاطر کمی پس از انجام این اقدام، مشاهده خواهید 
ک��رد که ابدا فش��اری را بر روی خود احس��اس نمی کنید. 
درواقع این امر مصداق بارز هوش��مندانه کار کردن به جای 
س��خت کار کردن است. جالب است بدانید که با این قانون 
س��اده، بیل گیتس، جک ما و ایالن ماسک موفق شده اند تا 
هر س��اله در حدود ۵0 کت��اب را مطالعه کنند؛ با این حال 
توجه داش��ته باشید که زمان ش��ما باید تنها صرف اقدامی 
سودمند شود. درواقع از این ۲00 کارآفرین موفق جهان در 
حدود ۸۶درصد آنها هیچ زمانی را برای مشاهده برنامه های 
تلویزیون��ی ص��رف نمی کنند. ای��ن امر در حالی اس��ت که 

افراد معمولی س��اعت های زیادی را پای چنین برنامه هایی 
می گذرانند. این امر به خوبی نشان می دهد که الزم است تا 
بازنگری ای را بر روی نحوه صرف زمان خود داش��ته باشیم. 
ب��ه عن��وان نکته پایانی فراموش نکنید که ش��ما براس��اس 
شرایط خود می توانید تغییراتی را در مدت زمان این قانون 
داش��ته باش��ید. برای مثال ممکن است ش��ما بیش از یک 
ساعت را بتوانید برای مطالعه، تمرین و یادگیری اختصاص 
دهی��د. به همی��ن خاطر نباید خود را ب��ه آن محدود تصور 
کنید. بدون شک با استفاده از راهکارهایی نظیر گوش دادن 
به کتاب صوتی و پادکست در حین رانندگی جهت استفاده 
از زمان های مرده و کنار گذاشتن عادت های نادرست نظیر 
وقت گذرانی بیش از حد در شبکه های اجتماعی، تامین یک 

ساعت در روز کار دشواری نخواهد بود. 
entrepreneur.com :منبع

بررسی قانون 5 ساعت بیل گیتس، جک ما و ایالن ماسک 

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: جان رمپتون کارآفرین
مترجم: امیر آل علی

به قلم: دومنیک روتر نویسنده حوزه کارآفرینی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی


