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آیا واگذاری سهام شرکت های دولتی به معنای خصوصی سازی است؟

شکست خصوصی سازی 
ایرانی

این روزها با آزادسازی »سهام عدالت« و واگذاری سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه، »خصوصی سازی« جان تازه ای گرفته، 
اما به نظر می رسد آنچه به نام »خصوصی سازی« در اقتصاد ایرانی آزموده شده است، فرسنگ ها با مفهوم واقعی آن فاصله دارد.

س��یر تاریخی »خصوصی س��ازی« به س��ال های پس از جنگ جهانی دوم برمی گردد که بنگاه های بزرگ اقتصادی در فرانس��ه، 
انگلستان و ... ملی شدند، اما پس از گذشت سه دهه و با شکست این رویکرد اقتصادی، این کشورها در چرخشی تاریخی دست به 
خصوصی س��ازی زدند. در واقع، مفهوم خصوصی سازی )Privatization( در اواخر دهه 70 میالدی در تقابل با مفهوم ملی سازی 

)Nationalization( شکل گرفت و با به بن بست رسیدن سیاست های اقتصاد دولتی، خصوصی سازی به عنوان بدیلی برای...

در ماه آوریل بر بازار نفت چه گذشت؟

»خواب آشفته نفت«
3
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میزان سود بانکی یک سپرده یک و نیم میلیارد تومانی چقدر است؟

بانک ها برای کاهش سود به خط شدند

دنیای خرده فروشی آنالین بدون آمازون
5 تمرینی که شما را به مدیری بهتر تبدیل خواهد کرد 

چالش حفاظت از عالمت های تجاری برند
تبلیغات عمل گرایانه در عصر کرونا

آینده خالقانه دنیای بازاریابی
یوتیوب پریمیوم و هر چیزی که باید درباره آن بدانید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 کوالکام: 
تقاضا برای تولید تراشه گوشی 

هوشمند کاهش یافته است

6

انجمـن واردکننـدگان موبایـل، تبلـت و لـوازم جانبی طی 
بیانیه ای از افزایش قیمت تلفن همراه در روزهای اخیر خبر 

داد و اعـالم کرد که اگـر توقف های متعدد و زمانبر 
در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر...

احتمال افزایش ۳۰درصدی 
قیمت گوشی

سرمقاله

پیرامون ربح مرکب

س��ال گذش��ته قانونی در مجلس 
ش��ورای اس��المی و مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظام به تصویب رس��ید که 
ابتدا »حذف ربح مرکب« نام گرفت، اما 
بعدها در رفت وآمد بین شورای نگهبان 
و مجل��س به قانون »تس��هیل بدهی 
بدهکاران بانکی« تغییر نام داد. فارغ از 
این نام گذاری قانونی، سوال این است 
که اساسا »ربح مرکب« به مفهوم ساده 
»گرفتن سود بر سود پس از سررسید 
تسهیالت« و همین طور »گرفتن سود 
بر جریمه تاخیر« در سیس��تم بانکی 
کشور، کاربرد دارد یا نه؟ جهت یافتن 
پاسخی مناسب برای این سوال، بهتر 
است موضوع را به صورت ساده ای طرح 
کنیم: شخصی با طی فرآیندهای بانکی 
موفق به اخذ تس��هیالت مبادله ای یا 
تسهیالت مشارکتی از یکی از بانک ها 
و موسس��ات اعتباری مجاز می ش��ود. 
او در قبال این تس��هیالت باید اقساط 
تس��هیالت دریافت ش��ده را در موعد 
مق��رر بپ��ردازد. پس در ای��ن حالت، 
بدهکاری وی به بانک تسهیالت دهنده 
شامل اصل و سود تسهیالتی است که 
دریافت کرده و بایست براساس شرایط 
قرارداد تسهیالت به بانک بازپرداخت 
کند، اما تس��هیالت گیرنده به دالیلی 
در پرداخت به موقع اقساط تسهیالت 
دریافتی )شامل اصل تسهیالت و سود 

مورد توافق( تاخیر می کند. 
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ادامه از همین صفحه
در نتیجه بدهی این مشتری در سیستم مالی بانک یا موسسه اعتباری تسهیالت دهنده از طبقه 
ج��اری به بدهی معوق تغییر می کند و جریمه یا وجه التزام خس��ارت تاخی��ر نیز به مبالغ بدهی 
او افزوده می ش��ود. در این وضعیت چاره چیس��ت و بانک برای وصول بدهی معوق خود باید چه 
تدبیری بیندیش��د و به لحاظ قانونی مجاز اس��ت چه اقالمی از مشتری مطالبه کند که مطالباتش 

سود و ربح مرکب تلقی نشود؟
از نظر اجرایی، معوق ش��دن اقس��اط تس��هیالت همراه با افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش 
قدرت تس��هیالت دهی بانک تسهیالت دهنده خواهد بود. بنابراین در این وضعیت برای بانک ها دو 
راه حل متصور اس��ت: نخست، توس��ل به اقدام قهری قضایی یا ثبتی برای وصول مطالبات معوق 
و دوم، م��دارا با مش��تری بده��کار و فرصت دهی به او برای پرداخت بده��ی به بانک در چارچوب 
فرآیند قانونی مش��خص. شاید متوسل شدن به مراجع قضایی و ثبتی، ساده ترین راه برای بانک ها 
باش��د، اما بدون تردید آس��ان ترین راه نیست. تش��ریفات قانونی این کار بسیار پیچیده است و در 
کوتاه مدت منتهی به وصول مطالبات نقدی بانک ها نخواهد شد. افزون بر آن، برخالف تصور مردم 
در نهایت این اقدام قانونی منتهی به تملک وثایقی می ش��ود که چندان مطلوب بانک ها نیس��ت 
و در کوتاه م��دت به وجه نقد تبدیل نخواهد ش��د، بلکه بالعکس پ��س از تملک قانونی این وثایق، 
فروش آنها از طریق مزایده، مشکالت و دشواری های خاص خود را به دنبال دارد. پس بهتر است 
با مش��تری بدهکار مدارا ش��ود و به جای توس��ل به راهکار قانونی، راهکار بانکی دیگری جایگزین 
ش��ود. اما به هرحال، براساس قرارداد تسهیالت، مشتری با نپرداختن به موقع اقساط تسهیالتی که 
دریافت کرده، خود را مش��مول وجه التزام تاخیر در پرداخت قرار می دهد که نرخ و فرمول بانکی 
آن مش��خص است. بدین ترتیب، در حالت معوق شدن تس��هیالت بانکی، بدهی مشتری بدهکار 
ش��امل اصل تس��هیالت دریافت شده خواهد بود، به همراه سود این تس��هیالت و به اضافه مبلغی 
که در اثر تاخیر در پرداخت اقس��اط به عنوان خس��ارت یا وجه التزام بر ذمه وی قرار گرفته و باید 

به بانک بپردازد.
ش��اید طرح مسئله »ربح مرکب« از این نقطه آغاز شود، یعنی اگر بانک با تمدید مدت قرارداد 
فعلی یا تغییر نوع تس��هیالت با مهلت دادن به مش��تری موافقت کند، در این صورت، آیا می تواند 
مجموع مطالبات خود از مش��تری بدهکار )ش��امل اصل و س��ود و جرائم تاخیر و همچنین هزینه 
اقدام��ات قضایی مانن��د حق الوکاله وکیل منتخب بانک و هزینه های دادرس��ی و ثبتی( را یک جا 
محاسبه و بابت مدتی که به مشتری فرصت پرداخت یا امهال می دهد، سود قبل و بعد از سررسید 
تسهیالت و همین طور سود جرائم تاخیر را از مشتری مطالبه کند؟ در صورت پاسخ مثبت، آیا این 
پدیده همان »س��ود و ربح مرکب« نیس��ت؟ برای یافتن پاسخ منطقی به این پرسش باید موازین 
دستورالعمل امهال را که به تایید کمیته فقهی بانک مرکزی رسیده و در شهریورماه سال گذشته 

به شبکه بانکی کشور رسما ابالغ شده، در نظر داشت. این موازین عبارت است از:
اول؛ امهال تس��هیالت ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه دارد که ممکن است به تشخیص بانک 
مرکزی شامل تقسیط مجدد، تمدید قرارداد تسهیالت، تجدید قرارداد تسهیالت یا تبدیل قرارداد 

فعلی به قرارداد دیگری باشد.
دوم؛ در تس��هیالت مش��ارکتی امهال مطالبات از طریق تمدید قرارداد قبل یا بعد از سررس��ید 

امکان پذیر است.
س��وم؛ اتخاذ تصمیم درخصوص وثیقه و تعیین میزان پرداخت بخش��ي از مبلغ مطالبات براي 
امهال، در اختیار هیات مدیره مؤسس��ه اعتباري اس��ت. ضوابط این موضوع به تصویب هیات مدیره 

هر بانک می رسد و به شعب بانک یا موسسه اعتباری ابالغ می شود.
چه��ارم؛ برابر ماده ۶ دس��تورالعمل امه��ال، مطالبات بانک از مش��تری بدهکار )ش��امل اصل 
تسهیالت پرداخت شده، سود و فواید مترتب بر آن( براساس توافق قابل امهال است بنابراین مبلغ 
یا مبالغ وجه التزام یا جریمه و خسارت تاخیر قابل امهال نیست و بایستی در مورد نحوه پرداخت 

آن به صورت نقدی یا قسطی بین بانک و مشتری به صورت جداگانه توافق شود.
پنجم؛ در تمامی روش های امهال به وجه التزام تاخیر تادیه، سود و وجه التزام تاخیر تادیه تعلق 
نمی گیرد. این امر بدین معناست که به مطالبات امهالی بانک ها )شامل اصل و سود تسهیالت قبل 
از تاخیر در پرداخت( هم سود تعلق می گیرد و هم خسارت یا وجه التزام تاخیر تادیه، اما به مبالغ 

وجه التزام تاخیر سود و خسارت تعلق نمی گیرد. ضمنا به نظر می رسد بدون انجام امهال، به سود 
تس��هیالت پس از سررسید، س��ود دیگری تعلق نمی گیرد بنابراین آنچه در برخی از بانک ها تحت 
عنوان »س��ود ادامه قرارداد« عالوه بر وجه التزام از مش��تری بدهکار دریافت می شود، فاقد مبنای 
مش��خص است. ششم؛ بانک می تواند براساس درخواست مشتری بدهکار از طریق تقسیط مجدد 
بدون انعقاد قرارداد جدید اصل، س��ود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه اقساط سررسیدشده 
قراردادهاي مبتني بر عقود غیرمش��ارکتي را محاس��به و از او دریافت نماید. جریمه تاخیر هم که 
جداگانه دریافت خواهد ش��د. هفتم؛ در تسهیالت مش��ارکت مدني، تبدیل قرارداد از طریق عقود 
تس��هیالتي فروش اقساطي، اجاره به ش��رط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است، یعنی قرارداد 
مشارکت مدنی تبدیل به قرارداد جدیدی می شود که براساس آن، مبلغ تسهیالت، سود تسهیالت 

جدید و میزان و قسط بندی قرارداد نیز تغییر می یابد.
هشتم؛ امهال تسهیالت پرداخت شده در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق 
عقود تس��هیالتي نظیر تسهیالت فروش اقساطي، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز 
اس��ت. نهم؛ امهال تس��هیالت پرداخت ش��ده  در قالب عقد مضاربه، از طریق تبدیل به تسهیالت 
فروش اقس��اطي، در صورتي مجاز است که عین مال/کاالي موضوع قرارداد موجود بوده و حصول 

انتفاع از اموال و کاال در آینده ممکن باشد.
ده��م؛ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدی��د )تبدیل قرارداد( در قالب عقود مصرح 
در تبص��ره ذیل م��اده۳ )قانون عملیات بانکي بدون ربا و اصالحات و الحاقات بعدي قانون مزبور(، 
رعایت مفاد دس��تورالعمل هاي اجرایي و ضوابط ابالغي بانک مرکزي، مفاد دس��تورالعمل امهال و 

نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد جدید، الزامي است.
یازدهم؛ از حیث تاثیر امهال در تغییر طبقه بدهی تس��هیالت گیرنده، مؤسسه اعتباري مي تواند 
صرفا پس از وصول حداقل 20درصد از کل مبلغ مطالبات امهالي و به ازاي هر شش ماه بازپرداخت 
منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول از 

جانب مشتري، مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالي باالتر منتقل نماید.
به  طور کلی، آنچه از مقررات مورد اشاره استنباط می شود، این است که:

اوال؛ معوق شدن تسهیالت مالزم با افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها و در عین حال، تضعیف 
قدرت تسهیالت دهی آنهاست. ضمن آنکه معوق شدن بازپرداخت تسهیالت پرداخت شده تاثیری 

در کاهش تعهدات مالی بانک ها در برابر سپرده گذاران نخواهد داشت.
ثانیا؛ در صورت امهال تسهیالت )به صورت تمدید یا تجدید یا تبدیل قرارداد تسهیالت( هم به 
اصل تسهیالت معوق و سررسید شده و هم به سودی که برای آن قبل از سررسید در نظر گرفته 
ش��ده، سود تعلق می گیرد بنابراین امهال تس��هیالت از نظر فرآیند عملیات بانکی به  طور طبیعی 

سبب افزایش بدهی مشتری بدهکار خواهد شد.
ثالثا؛ در صورت تاخیر در پرداخت تسهیالت امهال شده به بدهی مشتری بابت اصل و سود نیز 

وجه التزام خسارت به مطالبات امهالی تعلق خواهد گرفت.
رابعا؛ تحت هیچ ش��رایطی به مبلغ وجه التزام خس��ارت تاخیر در پرداخت مطالبات معوق، سود 
یا خسارت تاخیر مجدد تعلق نمی گیرد. خسارت تاخیر را باید از تسهیالت امهال شده جدا کرد و 

به طور نقد یا اقساطی به بانک پرداخت نمود.
اینها عمده مقرراتی اس��ت که با در نظر گرفتن جوانب ش��رعی موض��وع به تایید کمیته فقهی 
بانکی بانک مرکزی رس��یده و به شبکه بانکی کشور ابالغ شده است. اما این مقررات، وحی منزل 
و مصون از خطا نیس��ت و با دیدگاه های مختلف کارشناس��ی ش��اید بتوان از دستورالعمل امهال، 
ده ها اش��کال حقوقی یا ش��رعی گرفت، ولی مقررات الزم االجراس��ت و بایستی اجرا شود بنابراین 
اگر بانک یا موسس��ه اعتباری در امهال تس��هیالت، این مقررات را رعایت نکند و زیاده از حق از 
مردم مطالبه نماید، تخلف کرده و در برابر مراجع نظارتی و مردم، مس��ئول اس��ت، اما اگر کس��ی 
امهال تس��هیالت حتی با رعایت دقیق مقررات دس��تورالعمل امهال را از مصادیق »ربح مرکب« و 
غیرشرعی می داند، در این صورت باید دیدگاه های خود در مورد شرعی یا غیرشرعی بودن مقررات 
مختلف دستورالعمل امهال را با بانک مرکزی و شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کند تا به نتیجه 
مش��خص دس��ت یابد. بر این اساس، انتساب ش��عب بانک ها به گرفتن »س��ود مرکب« که قانونا 
مسئول و مجری دستورالعمل امهال هستند، چندان منصفانه نیست و مشکلی را حل نخواهد کرد.

»هاروارد بیزینس ریویو« بررسی کرد
میراث کرونا در اقتصاد جهانی

»ه��اروارد بیزینس ریویو« در گزارش اخیر خود تالش کرده به برخی از پرس��ش های اقتصادی این روزها درخصوص مصاف 
ویروس و اقتصاد پاسخ دهد. سؤاالتی نظیر اینکه آیا شکست بازار واقعا رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت؟ رکود اقتصادی 
ناش��ی از کووید 19 چقدر جدی اس��ت؟ سناریوهای محتمل برای رش��د و بازیابی پس از بحران چیست؟ آیا بحران کرونا تأثیر 

ساختاری پایداری به جا خواهد گذاشت؟
این نش��ریه در گزارش��ی که سوم مارس امس��ال منتشر کرده، نوشته است: پیش بینی ها و ش��اخص ها توانایی پاسخگویی به 
چنین س��ؤاالتی را ندارند. پیش بینی دقیق تولید ناخالص داخلی کش��ورها تا زمانی که این ویروس ناشناخته است، امکان پذیر 
نیست. هیچ روش معتبری برای پیش بینی تأثیر اقتصادی کرونا وجود ندارد. در عوض باید سیگنال های بازار، الگوهای رکودهای 

اقتصادی قبلی و بازیابی بعد از آن، تاریخچه اپیدمی ها و شوک های ناشی از آن را رصد کرد.
اولین نکته آن است که ارزش گذاری ریسک دارایی ها نشان می دهد تأثیر کرونا در همه بخش ها یکسان نبوده است. همچنین 
درحالی که بازارهای مالی یک ش��اخص برای پیش بینی رکود اقتصادی هستند، تاریخ نشان می دهد بازارهای خرسی و رکودها 
نباید یکی در نظر گرفته ش��وند. همپوش��انی میان بازار خرس��ی و رکود در آمریکا معموال دو به س��ه است. به عبارت دیگر، یک 
مورد از هر س��ه مورد بازار خرس��ی، غیررکودی اس��ت. در طول یکصد سال گذش��ته هفت مثال وجود دارد که بازار خرسی با 
رکود هم زمان نبوده اس��ت. ش��کی وجود ندارد که بازارهای مالی به دلیل کرونا قابلیت آش��فتگی زیادی دارند و این ریسک ها 
واقعی هس��تند، اما تغییر در ارزش گذاری دارایی ها نوعی عدم اطمینان معنی دار را به وجود آورده و تجربه نش��ان می دهد نباید 
میان نزول قیمت ها در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد یک خط مس��تقیم کش��ید. از س��وی دیگر، پاسخ این سوال که آیا 
اقتصادها می توانند از رکود جلوگیری کنند یا نه، بس��تگی به طیف وس��یعی از متغیرها دارد؛ به همین دلیل منطقی اس��ت که 

سه سناریو در نظر گرفته شود:
* ش��کل V: این س��ناریو شوک بخش واقعی اقتصاد »کالسیک« توصیف می ش��ود، تولید با نوسان همراه است، اما سرانجام 
رشد می کند. در این سناریو نرخ رشد سالیانه می تواند به  طور کامل شوک را جذب کند. اگرچه ممکن است امروز خوش بینانه 

به نظر برسد، اما محتمل است.
* شکل U: این سناریو شکل بدبینانه سناریو V است. شوک ادامه می یابد و زمانی که رشد از سر گرفته می شود بخشی از 
تولید به صورت دائم از بین رفته است. آیا این مورد برای ویروس کرونا قابل قبول است؟ قطعا، اما باید شواهد بیشتری در مورد 

آسیب واقعی ویروس جمع آوری شود تا بتوان این سناریو را اثبات کرد.
* شکل L: این سناریو بسیار بدبینانه است و ارتباط کمی با سناریوهای U و V دارد. برای تحقق این امر کرونا باید توانایی 
ایجاد آس��یب های س��اختاری چشمگیر را داشته باشد. به طور مثال شکس��تن چیزی در سمت عرضه اقتصاد )بازار کار، تشکیل 

سرمایه یا عملکرد بهره وری(. تصور این سناریو حتی با فرض بدبینانه هم دشوار است.
برای پیش بینی مس��یر تأثیر احتمالی کرونا ضروری اس��ت که نگاهی به گذش��ته داش��ته باش��یم، چراکه مس��یر بسیاری از 

شوک های قبلی شامل سارس و همینطور آنفلوآنزای اسپانیایی در 1918 مشابه سناریوی شکل V بود.
پرس��ش دیگر نیز آن اس��ت که آیا پیامدهای اقتصادی کرونا پایدار خواهد بود؟ برای جواب این س��وال، الزم است کانال های 
انتقال که از طریق آن بحران های س��المت به اقتصاد ضربه وارد می کنند، بررس��ی ش��ود. کانال های انتقال به ما می آموزند که 
چگونه ویروس، کنترل کش��ور میزبان را به دس��ت می گیرد. این موضوع از نظر تأثیرات مختلف و روش های درمانی مهم است. 

در حال حاضر سه کانال انتقال عمده وجود دارد:
* ضربه غیرمس��تقیم به اعتماد )اثر ثروت(: به صورت کالس��یک انتقال ش��وک های برون زا به بخش واقعی اقتصاد از طریق 
بازارهای مالی است. زمانی که بازارها سقوط کرده و ثروت خانگی کاهش می یابد، نرخ پس انداز خانگی باال می رود و در نتیجه 
مص��رف کاه��ش پیدا می کند. این تأثیر می تواند به ویژه در اقتصادهای پیش��رفته نظیر آمریکا که دارایی خانوارها اغلب س��هام 

است، بسیار زیاد باشد.
* ضربه مستقیم به اعتماد مصرف کننده: درحالی که عملکرد بازار مالی و اعتماد مصرف کننده به شدت با یکدیگر همبستگی 
دارن��د، داده های بلندمدت نش��ان می دهد اعتماد مصرف کننده می تواند حتی در هنگام رش��د بازارها نی��ز کاهش یابد. به نظر 
می رس��د کووید 19 یک ضربه مس��تقیم به اعتماد مصرف کنندگان بوده و س��بب خانه نشینی، هزینه های غیرضروری و بدبینی 

نسبت به آینده در بلندمدت می شود.
* ش��وک طرف عرضه: موارد فوق الذکر ش��وک های طرف تقاضا هستند، اما خطر اصلی اختالل در طرف عرضه است. از آنجا 
ک��ه ویروس باعث توقف تولید می ش��ود و اج��زای مهم زنجیره های تأمین را غیرفعال می کن��د، می تواند کارخانه ها را تعطیل و 

افزایش بیکاری را در پی داشته باشد.
براس��اس آنچه گفته ش��د، پایداری تبعات اقتصادی یک رکود بسته به آسیب های ساختاری است که به اقتصاد وارد می کند. 
رکودها عمدتا رویدادهای چرخه ای هس��تند و نه س��اختاری. با این  حال هنوز مرزهای آن مش��خص نیست. برای مثال، بحران 
مالی جهانی یک رویداد چرخه ای )بسیار بد( در آمریکا بود، اما یک جنبه ساختاری هم داشت. بعد از این رکود اقتصاد دوباره 
رشد کرد اما رکود در بخش خانوار ادامه داشت، چراکه تمایل خانوار و توانایی وام گرفتن آنها از نظر ساختاری مختل شده بود، 

بنابراین برای درک پیامدهای ماندگاری کرونا باید ببینیم این ویروس چه مقدار آسیب ساختاری ایجاد خواهد کرد.

پیرامون ربح مرکب

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



این روزها با آزادس��ازی »س��هام عدالت« و واگذاری سهام شرکت های دولتی در 
بازار سرمایه، »خصوصی سازی« جان تازه ای گرفته، اما به نظر می رسد آنچه به نام 
»خصوصی س��ازی« در اقتصاد ایرانی آزموده شده است، فرسنگ ها با مفهوم واقعی 

آن فاصله دارد.
سیر تاریخی »خصوصی سازی« به سال های پس از جنگ جهانی دوم برمی گردد 
که بنگاه های بزرگ اقتصادی در فرانسه، انگلستان و ... ملی شدند، اما پس از گذشت 
سه دهه و با شکست این رویکرد اقتصادی، این کشورها در چرخشی تاریخی دست 
به خصوصی س��ازی زدند. در واقع، مفهوم خصوصی س��ازی )Privatization( در 
اواخر دهه 70 میالدی در تقابل با مفهوم ملی سازی )Nationalization( شکل 
گرفت و با به بن بست رسیدن سیاست های اقتصاد دولتی، خصوصی سازی به عنوان 

بدیلی برای پوست اندازی نظام اقتصادی مطرح شد.
در همی��ن زمان و برخ��الف تحوالت اقتصاد جهانی، مع��ادالت اقتصاد ایران در 
وضعیتی کامال متفاوت رقم خورد و با وقوع انقالب اس��المی ش��رکت ها و بنگاه ها 
همگی دولتی شدند. در واقع، وقوع انقالب و جنگ باعث شد تا اصالحات اقتصادی 
ی��ک دهه پس از آنچه در اقتصاد جهانی رخ داد، در ایران اتفاق بیفتد و این تاخیر 
تاریخ��ی، یک واگرایی عمیق میان کلیت اقتصاد ایران و جهان ایجاد کرد که البته 
هنوز هم در شروع سومین دهه از هزاره سوم میالدی به واسطه تحریم ها ادامه دارد 
بنابراین با آزادسازی »سهام عدالت« و واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس 
به نظر می رسد پروسه خصوصی سازی همچنان با تاخیری تاریخی در اقتصاد ایران 

به شکل آزمون و خطا در حال اجراست.
رد پای خصوصی سازی در اقتصاد معاصر ایران

تاریخچه خصوصی س��ازی ایرانی به ما می گوید که برای ردیابی این مفهوم باید 
به چند دهه قبل برگردیم. برخالف آنچه تصور می ش��ود، سابقه خصوصی سازی به 
»دولت س��ازندگی« و س��ال های پس از جنگ برنمی گردد. قدمت خصوصی سازی 
در ایران باالتر از این حرف هاس��ت و به سال های پیش از انقالب باز می گردد. حتی 
می توان پا را فراتر گذاش��ت و تا شهریور 1۳20 هم عقب رفت. وقتی در این بزنگاه 
تاریخی و با ورود متفقین به ایران، دولت رضاشاه برافتاد، در نقدهایی که به عملکرد 
او شد، یکی دولتی سازی اقتصاد بود و اینکه رضاشاه اقتصاد را کامال دولتی کرده و 
ش��رکت های بزرگ دولتی بنا کرده بود. یعنی نقد دولتی سازی اقتصاد در آن دوره 
هم جریان داشته و از اولین تجربه شکل گیری دولت مدرن در ایران، نقادی اقتصاد 

دولتی نیز به چشم می خورد.
اولین تجربه خصوصی سازی در دوره پهلوی دوم رخ داد و رد پای این مفهوم در 
اصل س��یزدهم »انقالب سفید« پیداست. عنوان اصل 1۳ انقالب سفید، »گسترش 
مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی« بود و مطابق آن می بایس��ت 99درصد سهام 
ش��رکت های دولتی )به غیر از ش��رکت های نفت و فوالد( در مدت پنج سال واگذار 
می شد. همانطور که موسی غنی نژاد اشاره می کند، اصل 1۳ انقالب سفید را می توان 
آغاز خصوصی سازی در ایران نامید. البته در آن سال ها عنوان »خصوصی سازی« در 
توضیح این قانون به کار نرفت و از عنوان »مردمی کردن اقتصاد« به جای آن استفاده 
شد. با این همه، انقالب 1۳57 بزرگ ترین سند شکست این پروسه خصوصی سازی 
بود و وقوع انقالب به روش��نی نش��ان داد که ایده موردنظ��ر محمدرضا پهلوی در 

»مردمی کردن« اقتصاد به موفقیت نینجامیده است.
ایده »مردمی س��ازی اقتصاد« پس از انقالب نیز به ش��کل دیگری دنبال ش��د و 
البته این مردمی ک��ردن به همان معنای دولتی کردن اقتصاد ایران بود. در نتیجه 
به موازات تغییر نام کوچه ها، خیابان ها و میدان ها که به جای کلمه »ش��اه« پسوند 
»مل��ت« پی��دا کردند، در بدنه اقتصاد ای��ران نیز صنایع و کارخانه ها ملی ش��ده و 

بانک های خصوصی به نام »انقالب« مصادره شد.

اما س��ال های پرالتهاب پس از انق��الب و کارنامه اقتصاد دولتی در دهه ۶0 ثابت 
کرد که این ایده نتوانس��ته به کارآمدی بنگاه های اقتصادی منجر ش��ود بنابراین با 
پایان جنگ و روی کار آمدن »دولت سازندگی« و آنچه بعدها به سیاست »تعدیل 
س��اختاری« معروف شد، »اقتصاد دولتی« به محاق رفت و شکل بازتری از اقتصاد 
تجویز ش��د. جالب اس��ت که واژه »تعدیل« با کلمه »عدالت« از یک ریشه است و 
آنچه تا همین چند سال پیش از اصول راستین و جان مایه های انقالب بود، با گذشت 
ی��ک دهه بعد برای محدودکردن آنچه »تصدیگری دولتی« در اقتصاد ایران نامیده 

می شد، به کار رفت.
سیاست های اصل 44 و جان تازه خصوصی سازی

ب��ا ابالغ سیاس��ت های کلی اص��ل 44 قانون اساس��ی در س��ال 1۳84 بود که 
خصوصی س��ازی حیات تازه ای پیدا کرد؛ مجموعه سیاست هایی که فعالیت بخش 
خصوص��ی در اقتصاد ایران را به رس��میت ش��ناخت و مهم ترین ه��دف آن همانا 
غیر دولتی ک��ردن اقتصاد برای افزای��ش کارایی بنگاه های اقتص��ادی بود. با اینکه 
هم اکنون حدود 15 سال از ابالغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می گذرد، 
اما ش��واهد نشان می دهد که اقتصاد ایران کماکان دولتی مانده و با امتزاج دولت و 

بخش خصوصی، موجود افلیجی به نام »خصولتی« متولد شده است.
به عبارت دیگر، با ابالغ این سیاس��ت های اصالح اقتصادی قرار بود که مدیریت 
بخ��ش عم��ده ای از اقتصاد به دس��ت بخش خصوصی س��پرده ش��ود، ام��ا به نام 
»خصوصی سازی«، »خصولتی سازی« اتفاق افتاد و نه تنها معضل »اقتصاد دولتی« 
و ناکارآمدی نظام اقتصادی حل نشد، بلکه ناخواسته معضل »اقتصاد خصولتی« و 

شبه دولتي ها هم به وجود آمد.
اصطالح »خصولتی« البته جایی در زبان شناسی فارسی ندارد و از ترکیب دو کلمه 
»خصوصی« و »دولتی« پدید آمده اس��ت. در واقع، با اجرای ناقص خصوصی سازی 
ب��ود ک��ه اصطالح »خصولت��ی« وارد ادبیات اقتصادی ایران ش��د و در رس��انه ها و 

مطبوعات در انتقاد از نتیجه معکوس خصوصی سازی به کار رفت.
در فاصله سال های اجرای خصوصی سازی در اقتصاد ایران، گزارش های نهادهای 
پژوهشی نشان می دهد که تنها بخش اندکی از واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي 
رس��یده است. در برآوردی که نهاد پژوهش��ی مجلس انجام داده، فقط 1۳درصد از 
واگذاري ها برای بخش خصوصي واقعي بوده است. در حالی که برخی ها این برآورد 
مرکز پژوهش ها را خوش بینانه مي دانند، اتاق بازرگانی ایران در برآوردی بدبینانه تر 
معتقد است که تنها 5درصد از واگذاري ها سهم بخش خصوصی واقعی شده است.

به نظر می رس��د بی مهری به بخش خصوصی واقعی باعث ش��ده است تا بخش 
خصوصی، حلقه مفقوده توسعه اقتصادی و مهم ترین دلیل شکست خصوصی سازی 
ایرانی باش��د؛ بخشی که با ظهور خصولتی ها در اقتصاد ایران به حاشیه رانده شد و 
هم پای جامعه مدنی در این سال ها و زیر سیطره نهاد دولت، نحیف تر و ضعیف تر از 

قبل به زندگی نباتی خود ادامه داده است.
مصادیق بی عدالتی در طرح »سهام عدالت«

»س��هام عدالت« پرهیاهوترین تجربه واگذاری در اقتصاد ایران اس��ت. در دولت 
محمود احمدی نژاد بود که سهام 49 شرکت دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی 
در چارچوب »س��هام عدالت« و با اهداف »تامی��ن عدالت اجتماعی«، »فقرزدایی« 
و »گس��ترش س��هم بخش تعاون در اقتصاد ایران« به مردم واگذار ش��د. با اینکه 
ق��رار بود ابتدا دهک های درآمدی، مبنای این طرح قرار بگیرد و به اقش��ار ضعیف 
و آس��یب پذیر، توجه بیشتری ش��ود، ولی با مبنا قرار گرفتن دهک های جمعیتی، 
بسیاری از شهروندان ولو با میزان درآمد خوب جزو مشموالن این طرح قرار گرفتند 
و همین امر باعث نقدهای بسیار به سهامی شد که از قضا نام »عدالت« را بر پیشانی 

خود داشت.
در گزارش��ی که مرکز پژوهش ها چندی پیش در مورد آسیب شناسی آزادسازی 
سهام عدالت منتشر کرد، از توجه به دهک های جمعیتی به جای دهک های درآمدی 
و عدم پویایی مشموالن به عنوان مصادیق بی عدالتی در این طرح یاد کرد. به اعتقاد 

بازوی کارشناسی مجلس، دولت باید قبل از آزادسازی سهام عدالت، تدبیری برای 
دهک های پایین درآمدی که مشمول سهام عدالت نیستند و فرزندان تازه متولدشده 
مش��موالن بیندیشد، چراکه افراد متمکن فراوانی در مشموالن سهم عدالت حضور 
دارند و در طرف دیگر، مشموالن مستحق فراوانی هستند که به دلیل ناقص بودن 
سازوکار شناس��ایی از سهام عدالت کنار گذاشته شدند. این موضوع باعث شده هر 
نوع تصمیم درباره آزادسازی سهام عدالت به دلیل احساس تبعیض شدید در اقشار 

جامانده با اما و اگرهای زیادی مواجه باشد.
همان ط��ور که مرک��ز پژوهش ه��ا می گوید، علی رغ��م صراحت قان��ون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 در شناسایی علمی شش دهک پایین درآمدی به عنوان 
مش��موالن توزیع س��هام عدالت، آنچه که در عمل اتفاق افتاد، ورود اقشار مختلف 
به جای دهک های درآمدی بود. از س��وی دیگر، دولت هیچ برنامه ای برای متولدین 
جدید که مشمول دریافت س��هام عدالت هستند، ارائه نکرده و متولدین جدید در 
هر طبقه ای که قرار گیرند، مشمول دریافت سهام عدالت نخواهند بود. این موضوع 
در الیحه پیشنهادی »ساماندهی توزیع سهام عدالت« نیز مسکوت است و تنها در 
آن گفته شده که ثبت نام افراد جدید و برخورداری آنها از سهام عدالت به آیین نامه 

اجرایی موکول می شود.
طبق بررسی ها، از جمعیت 80 میلیون نفری کشور کمتر از 50 میلیون نفر جزو 
مشموالن سهام عدالت هستند و در نتیجه دولت باید قبل از آزادسازی سهام عدالت 
در نحوه شناسایی مشموالن بازنگری کند، وگرنه احساس تبعیض و ناعدالتی و به 
دنبال آن، نارضایتی اجتماعی به وجود خواهد آمد و خاطرات تلخی همانند افزایش 

قیمت بنزین در افکار عمومی باقی خواهد گذاشت.
از ضرورت آزادسازی تا امکان خصوصی سازی

این روزها جدا از آزادس��ازی سهام عدالت، صحبت از واگذاری سهام شرکت های 
دولتی در بازار سرمایه است. 10درصد از سهام شستا )شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی( در بورس واگذار ش��ده و برنامه واگذاری س��هام دولت در سه بانک ملت، 
تجارت و صادرات ایران و دو ش��رکت بیمه ای البرز و اتکایی امین در جریان اس��ت. 
درس��ت است که با واگذاری سهام ش��رکت های دولتی، پروسه خصوصی سازی در 
ای��ران جان تازه ای پیدا کرده، اما مدیریت دولت در اقتصاد و مداخله مس��تقیم در 
بازارها همچنان وجود دارد. این ویژگی تاریخی خصوصی س��ازی ایرانی اس��ت که 
دولت شرکت های بزرگ را واگذار می کند، اما این واگذاری به معنای تغییر مدیریت 
آن نیس��ت؛ چه در پیش و چه پس از انقالب، دولت به دنبال واگذاری شرکت های 

دولتی بوده و نه تغییر مالکیت آن و نه به بهای کنار گذاشتن مدیریت اقتصاد. 
خصوصی سازی ایرانی شوربختانه تنها در معنای »واگذاری« به کار رفته و این 
در حالی اس��ت که مفهوم خصوصی سازی بر دو ویژگی اقتصاد دولتی تکیه دارد؛ 
اگر »اقتصاد دولتی« بر دو پایه »مالکیت ش��رکت های دولتی« و »مداخله دولت 
در س��ازوکار بازار« استوار است، خصوصی سازی بدیلی برای هر دو ویژگی است؛ 
یعنی هم مالکیت ش��رکت های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار ش��ود و هم 
دولت از مدیریت اقتصاد کنار رود. به همین دلیل است که به اعتقاد اقتصاددانان 
بازار آزاد نظیر موس��ی غنی نژاد، آزادس��ازی مقدم بر خصوصی سازی است، یعنی 
دولت باید از یک سو مالکیت شرکت های دولتی را واگذار کند که به این واگذاری، 
»خصوصی س��ازی«  می گویند و از س��وی دیگر نباید در س��از و کار بازار دخالت 
کند که به این عدم مداخله، »آزادس��ازی« می گویند بنابراین خصوصی سازی به 
آزادس��ازی وابسته است و تا آزادسازی صورت نگیرد، خصوصی سازی امکان بروز 

نمی یابد.
چالش مهم دیگر این اس��ت که واگذاری سهام ش��رکت های دولتی هیچ تحول 
مدیریتی در این شرکت ها و ساختار تصمیم گیری آنها به وجود نمی آورد و همین امر، 
فلس��فه این واگذاری را زیر سوال می برد. وقتی مالکیت شرکت های دولتی با مردم 
است و دولت به نمایندگی از ملت آن را مدیریت می کند، چگونه است که آنچه در 

مالکیت مشاع مردم است، بار دیگر به مردم واگذار می شود!

آیا واگذاری سهام شرکت های دولتی به معنای خصوصی سازی است؟

شکست خصوصی سازی ایرانی

با موافقت رهبری با آزادس��ازی سهام عدالت حاال مشموالن می توانند 
سهام عدالت خود را بفروشند. در این میان، اقتصاددانان به مردم توصیه 
کرده اند که در فروش س��هام عدالت خ��ود عجله نکنند، زیرا با توجه به 
ش��رایط مناسب بورس در این روزها، ممکن است ارزش سهام عدالت تا 

چند وقت دیگر چندین و چند برابر ارزش کنونی آن شود.
در همی��ن زمینه، وحید ش��قاقی با برش��مردن کارکردهای مثبت 
آزادسازی س��هام عدالت به رونق بخشی بازار سرمایه و افزایش قدرت 
خرید مردم اشاره کرد و گفت: اکنون بازار سرمایه به سرعت در حال 
رشدکردن است و قیمت سهام با رشد باالیی مواجه شده است. بر اثر 
آزادسازی س��هام عدالت مردم متوجه خواهند شد که سهامدار کدام 

بنگاه و ش��رکت دولتی هس��تند. قیمت این س��هام هم که 500هزار 
تومان بود، اکنون چندین برابر ش��ده است؛ یعنی زمانی که این سهم 
به مردم داده ش��ود، آن 500 هزار تومان ش��اید مع��ادل 10 میلیون 

تومان باشد.
او ب��ا اعتقاد به اینکه با توجه به وضعیت کنونی بازار س��رمایه، قیمت 
س��هام عدالت مطمئنا رش��د خواهد کرد، ادامه داد: آزادس��ازی س��هام 
عدالت به بازار س��رمایه هم عمق خواهد بخش��ید که بین 200 تا ۳00 
هزار میلیارد ارزش س��هام عدالت اس��ت و وقتی وارد بازار سرمایه شود، 
عمق خوبی را به این بازار می دهد. تا حدودی جلوی حبابی ش��دن بازار 

سرمایه را خواهد گرفت و شفافیت را به بورس منتقل خواهد کرد.

به گفته این کارش��ناس اقتصادی، آزادس��ازی سهام عدالت همچنین 
موجب افزایش شفافیت در شرکت های دولتی خواهد شد و سود خوبی 
از این امر عاید دارندگان س��هام عدالت می شود که قدرت خرید جامعه 

را هم می تواند افزایش دهد.
ش��قاقی در پایان به دارندگان س��هام عدالت توصیه کرد که به سمت 
فروش فوری س��هام خود نروند زیرا با توجه به ش��رایط مناس��ب بورس 
ممکن اس��ت که در ماه های آینده ارزش سهام شان چندین برابر ارزش 
کنونی شود. همچنین مردم با آزادسازی سهام عدالت می توانند فعالیت 
در ب��ازار س��رمایه را یاد بگیرند و در آینده در ای��ن بازار خرید و فروش 

کنند.

آزادسازی سهام عدالت چه تاثیری بر جیب مردم دارد؟

چند توصیه برای دارندگان سهام عدالت

دریچه

چگونه سهام عدالت خود را آزاد کنیم؟
جزییات آزادسازی سهام عدالت

آزادسازی سهام عدالت شش ماه زودتر از موعدی که وعده داده 
شده بود، اتفاق افتاد و به زودی بازار سرمایه میزبان حضور تعداد 
قابل توجهی سهامدار می ش��ود. در این راستا به مشموالن سهام 
عدال��ت حدود یک ماه فرصت داده ش��ده تا درباره نحوه مدیریت 

سهام خود تصمیم بگیرند.
به گزارش ایس��نا، ماجرای الیحه س��اماندهی س��هام عدالت با 
موضوع اصالح م��واد ۳4 تا ۳8 قانون اجرای سیاس��ت های کلی 
اص��ل چهل و چهارم قانون اساس��ی پس از تصویب هیات وزیران 
جهت طی تش��ریفات قانونی در 18 دی  1۳9۶ به مجلس شورای 
اس��المی ارسال شد، اما با گذشت حدود دو سال از ارسال الیحه 
س��اماندهی سهام عدالت به مجلس ش��ورای اسالمی، این الیحه 
همچن��ان در انتظار بررس��ی در صحن علن��ی مجلس و تصویب 
مجلس نش��ینان ب��ود تا نحوه آزادس��ازی و چگونگ��ی انتقال آن 
مشخص شود. در نهایت اوایل زمستان سال 1۳98 بود که خبری 
به نقل از علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی مطرح شد 
مبنی بر اینکه »س��هام عدالت حداکثر تا آبان سال 99 آزادسازی 

می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد.«
در نهایت و در س��یزدهم بهمن سال گذش��ته، رئیس سازمان 
خصوصی س��ازی در پاس��خ به س��والی در مورد آزادسازی سهام 
عدالت توضی��ح داد: »رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به مقام معظم 
رهبری برای کس��ب اجازه ایشان نامه نوشته اند و ما منتظر پاسخ 
ای��ن نامه هس��تیم؛ یعنی ممکن اس��ت اصال به مجلس ش��ورای 
اس��المی نرس��د و از طریق اجازه  مقام معظ��م رهبری این کار را 
انجام دهیم. س��ازوکار در قالب شرکت های سرمایه گذار استانی یا 
صندوق های س��رمایه گذاری معامله پذیر و منطقه ای انجام خواهد 
ش��د. اگر تا پایان امسال )1۳98( اجازه رهبری را کسب کنیم تا 
پایان آبان ماه س��ال آینده )1۳99( س��هام عدالت را آزاد خواهیم 

کرد.«
2 مسیر پیش روی سهامداران

اما آزادسازی س��هام عدالت به آبان ماه نرسید و سه شنبه هفته 
گذش��ته، مقام معظم رهب��ری با صدور ابالغیه ای با درخواس��ت 
رئیس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کرد. به فاصله 
یک روز و از صبح چهارش��نبه گذش��ته در س��امانه سهام عدالت 
)به نش��انی SMANSE.IR( گزینه ای تحت عنوان »آزادسازی 
س��هام عدالت« اضافه ش��د تا مش��مولین با ورود ب��ه آن بتوانند 
طرح آزادس��ازی خود را انتخاب کنند. به طور کلی، دو راه پیش 
روی س��هامداران س��هام عدالت قرار دارد. راه نخس��ت این است 
که فرد مدیریت و مالکیت س��هام را به دس��ت گرفته و نسبت به 
فروش س��هام خود اق��دام کند. البته به نظر می رس��د در این راه 
محدودیت هایی برای مش��موالن وجود دارد. ب��رای مثال ممکن 
اس��ت هر شخص فقط اجازه فروش ۳0درصد از سهام خود را در 

هر دوره داشته باشد.
اما در راه دوم مش��موالن می توانند به صورت غیرمستقیم و از 
طریق ش��رکت های سرمایه گذار استانی اقدام کنند. در این راستا 
در صورتی که مش��موالن، سهام عدالت خود را نفروشند و اختیار 
اداره و مدیریت آنها را به شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت بدهند، س��ازوکاری فراهم می شود که در آینده مشموالن 
مالک واحدهای صندوق های قابل معامله این ش��رکت ها ش��وند. 
البته مش��موالن می توانند برای تصمیم گیری تا زمانی که شورای 
عالی بورس درخصوص جزییات هر کدام از روش ها تصمیم گیری 
کند )که بازه زمانی 10 روزه برای آن مشخص شده است( منتظر 
بمانند. همچنین باید توجه داش��ته باش��ند که عدم مراجعه آنها 
به س��امانه تا مهلت تعیین شده به این معناست که نمی خواهند 

مدیریت سهام خود را به صورت مستقیم انجام دهند.
در این میان، یکی دیگر از اتفاقاتی که برای مش��مولین س��هام 
عدال��ت رخ خواه��د داد، ص��دور کد بورس��ی برای آن دس��ته از 
مشمولینی است که کد ندارند؛ موضوعی که وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در اولین جلسه کمیته اجرایی آزادسازی سهام عدالت به 
آن اش��اره کرده و مقرر شده تا با سرعت الزم نسبت به صدور کد 
بورسی برای همه دارندگان سهام عدالت اقدام شود. طبق آخرین 
آمارها، 49 میلیون و 152 هزار و 741 نفر مشمول سهام عدالت 
هس��تند که از این تعداد 4۶ میلی��ون و 5۶7 هزار و ۳49 نفر در 
قید حیات هس��تند بنابراین وراث مش��مولینی که در قید حیات 
نیستند در صورتی می توانند از این طرح استفاده کنند که فرآیند 

انتقال را انجام داده باشند.
برای فروش سهام عدالت احتیاط کنید

با آزادس��ازی س��هام عدالت گمانه زنی ها درب��اره چگونگی این 
اتفاق به فصل مش��ترک اقتصاددانان تبدیل شده است. در همین 
زمینه، لطفعلی بخش��ی به مردم توصیه کرد که سهام خود را به 
س��هام های موجود در بازار س��رمایه تبدیل کنن��د یا اگر مایل به 
فروش هستند، سهام خود را در چهار قسط با فاصله زمانی دو تا 

سه ماهه بفروشند.
او درب��اره اثرات آزادس��ازی س��هام عدالت بر اقتص��اد و مردم، 
گفت: اگر قرار اس��ت به کس��انی که س��هام عدالت دارند، مجوز 
داده ش��ود تا بتوانند س��هام خود را بفروشند؛ توصیه می کنم که 
یک تمهیدی اندیش��ه شود تا مردم نتوانند تمام سهام خود را به 
صورت یکجا بفروش��ند زیرا در پ��ی این امر، یک هجومی به بازار 
س��رمایه رخ خواهد داد که قیمت ها کاسته می شود و چیزی عاید 

این سهامداران نخواهد شد.
به اعتقاد بخش��ی، باید یک تمهیداتی دیده شود تا سهامداران 
تش��ویق ش��وند که س��هام خود را به س��هام هایی که وجود دارد 
تبدیل کنند و اگر مایل به فروش هستند، سهام خود را در چهار 
قس��ط با یک فاصله زمانی دو تا س��ه ماه بفروشند. بنابراین نباید 
با آزادس��ازی س��هام عدالت اجازه داد که هجوم گسترده ای وارد 
بورس شود، زیرا خیلی از سهامداران که به پول نیاز دارند، سهام 
خود را به قیمت پایین می فروش��ند و وقتی که تمام س��هامداران 
برای فروش سهام خود به بازار سرمایه هجوم بیاورند، صف فروش 

تشکیل می شود و قیمت سهام کاهش می یابد. 
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت با این اقدام تمهیدی در نظر 
گرفته که س��هامداران این نوع سهام با فروش آن پولی به دست 
بیاورند، گفت: در این زمینه باید توجه ش��ود که این س��هامداران 

ضرری نبینند.
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آوریل پرحادثه بازار نفت سرانجام تمام شد؛ ماهی که بزرگان نفتی مقابل هم قرار 
گرفتند، توافق طوالنی اوپک پالس التیامی برای بازار رنجور نفت نشد، ذخیره سازی 
نفت بر روی آب به رقم بی س��ابقه 1۶0 میلیون بش��که رسید، قیمت نفت پایین و 
پایین تر آمد و سرانجام »دوشنبه سیاه« برای شاخص دبلیوتی آی آمریکا در بیستم 
آوریل رقم خورد. آیندگان از آوریل س��ال 2020 بس��یار خواهند گفت، همانند ماه 
مارس. در همین باره، »شانا« در گزارشی به بازخوانی حوادثی پرداخته که در یک 

ماه گذشته بر بازار جهانی نفت گذشته است. در این گزارش می خوانیم:
* ۳ آوریل: »من هزار درصد با ش��ما هس��تم. این کسب و کاری مهم و تجارتی 
بسیار حیاتی است و صادقانه بگویم شما بسیار منصف بوده اید و قیمت های انرژی 
را برای مدت طوالنی منطقی نگه داش��تید.« این جمله رئیس جمهوری آمریکا در 
دیدار با مدیران شرکت های نفتی آمریکا برای محدودیت عرضه در سوم آوریل )15 
فروردین ماه( است. او حسابی از روسیه و عربستان به  دلیل آغاز جنگ نفتی پس از 
شکست مذاکرات اوپک پالس در ششم مارس عصبانی است: »این بازاری آزاد است 
و عربستان و روسیه باید جنگ قیمتی که به راه انداخته اند و سبب ریزش قیمت ها 

شده است را حل کنند!« آمریکا حاضر به محدودیت عرضه نیست.
* 4 آوریل: ش��اهزاده فصیل بن فرحان آل س��عود، وزیر امور خارجه عربس��تان 
س��عودی به اظهارات والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روس��یه که پس از ویروس 
کرونا و کاهش تقاضا، سعودی را به دلیل خروج از توافق کاهش تولید اوپک پالس و 
افزایش تولید و اعالم تخفیف های گسترده برای فروش نفت عامل ریزش قیمت  نفت 
معرفی کرد، اینگونه واکنش نشان داد: »روسیه  از این پیمان خارج شده و اظهارات 
مطرح ش��ده درباره خروج عربستان از پیمان اوپک پالس عاری از حقیقت است.« 
مش��ابه این واکنش را شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 

هم داشته است. جنگ نفتی وارد فاز تازه ای شد.
* 9 آوریل: نشست فوق العاده اوپک و غیراوپک پس از کشمش های فراوان و پس 
از مذاکرات ترامپ و پوتین 9 آوریل برگزار شد. وزیران نفت و انرژی 2۳ کشور برای 
نخس��تین بار از طریق وبینار با هم مذاکره کردند. نشس��تی که بیش از 10 ساعت 
به درازا کش��ید و به دلیل مخالفت مکزیک با نحوه تخصیص سهمیه کاهش تولید 
به شکس��ت انجامید. وزیر انرژی عربس��تان در این نشست در مقابل پیشنهادهایی 
که خواس��تار کنار گذاشتن مکزیک از جمع کش��ورهای غیرعضو اوپک بود، اصرار 
بر مشارکت همه کشورهای عضو و غیرعضو اوپک داشت. در این نشست پیشنهاد 
کاهش تولید در سه مرحله مطرح شد که برای نخستین مرحله روزانه 10 میلیون 
بش��که تعیین ش��د. این توافقنامه تنها با مخالفت یک کشور در مقابل موافقت 22 

کشور به نتیجه نرسید. تصمیم در اوپک برمبنای اجماع است.
* 12 آوری��ل: وزی��ران نف��ت و انرژی اوپک پالس یکبار دیگ��ر پس از گفت وگو 
عربس��تان و مکزیک و پس از قول مس��اعد رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر جبران 

بخشی از کاهش تولید مکزیک بار دیگر در مقابل دوربین ها نشستند تا پیشنهادهای 
نشس��ت 9 آوریل را نهایی کنند؛ نشستی که با لبخند وزیر انرژی مکزیک طوالنی 
نش��د. 2۳ کش��ور عضو اوپک و غیراوپک بر توافق کاهش تولید در س��ه مرحله به 
ترتیب 9 میلیون و 700 هزار بشکه برای مدت دو ماه، 7 میلیون و 700 هزار بشکه 
برای ش��ش ماه و یک و نیم میلیون برای یک س��ال و چهار ماه به توافق رسیدند. 
مهل��ت این توافق امضا ش��ده تا ۳0 آوریل 2022 می��الدی خواهد بود، با این حال 
تمدید این توافق در دس��امبر 2021 میالدی بررس��ی خواهد شد. نتیجه دو شب 

شب زنده داری و مذاکره.
* 1۳ آوریل: س��عودی آرامکو که اعالم قیمت گذاری رسمی فروش نفت خود را 
چند بار تا زمان نهایی شدن توافق کاهش تولید به تاخیر انداخته بود بالفاصله یک 
   )OSP( روز پس از نهایی ش��دن توافق کاهش تولید قیمت گذاری رسمی نفت خام
ب��رای فروش نفت خام صادراتی خود در ماه مه به مقاصد مختلف را اعالم کرد که 
براس��اس آن قیمت  فروش محموله های نفت خام صادراتی خود به مقصد آس��یا را 
برای عرضه در ماه مه کاهش داد و ضمن ثابت نگه داش��تن قیمت  فروش به اروپا، 
قیم��ت فروش برای تحوی��ل در ماه مه به مقصد آمری��کا را افزایش داد. یک منبع 
صنعتی مطلع از فرآیند قیمت گذاری در این باره به خبرگزاری رویترز گفت: کاهش 
قیمت فروش نفت صادراتی عربس��تان به مقصد آسیا نشان دهنده تقاضای ضعیف 
و افزایش قیمت برای آمریکا و ثابت ماندن برای اروپا نشان دهنده بنیان ها و توافق 

کاهش تولید جهانی است.
* 14 آوریل: برنامه ریزان انرژی تگزاس در نشس��تی ش��نونده سخنان موافقان و 
مخالفان تولیدکننده نفت در ایالت تگزاس بودند، تولیدکنندگانی که روزانه حدود 
5 میلیون بش��که نفت خام تولید می کنند و اینک با پیش��نهاد کاهش 20درصدی 
تولید که معادل یک میلیون بشکه در روز می شود، روبه رو هستند. در این نشست 
دو ش��رکت تولیدکننده ب��زرگ منطقه پرمی��ن Pioneer و Parsley از موافقان 
اصلی کاهش تولید روزانه یک میلیون بش��که اعالم کردند اگر اقدامی انجام نش��ود 
 Plains شیل به شکل تأس��فباری مانند صنعت زغال سنگ محو می شود. شرکت
نیز اعالم کرد که انتظار دارد به دنبال تکمیل ظرفیت انبار برای ذخیره سازی نفت 
خام در آمریکا 4 میلیون بشکه در روز از تولید نفت خام در آمریکا متوقف شود که 
بخش اعظم آن در ماه مه محقق خواهد شد. تولیدکنندگان شیل روزهای سختی 

را پشت سر می گذارند.
* 18 آوریل: ذخیره س��ازی 1۶0 میلیون بش��که نفت در کش��تی های 
نفتکش  ه��م از وقایع حیرت انگیز ماه آوریل ب��ود. ۶0 نفتکش هر کدام با 
ظرفیت حداکثر 2 میلیون بشکه نفت را در خود ذخیره کردند. آخرین باری 
که مقدار ذخیره ش��ناور به مقدار کنونی نزدیک ش��د، سال 2009 بود که 
معامله گران پیش از بارگیری نفت موجود در ذخیره سازی ها، بیش از 100 

میلیون بشکه در دریا ذخیره کردند. گرگوری لوئیس، تحلیلگر حمل ونقل 
گروه خدمات مالی جهانی بی تی آی جی، در یادداشتی نوشت: این شرایط در 
طول تاریخ فعالیت نفتکش ها بی سابقه است. موقعیت مکانی این نفتکش ها 
به طور معمول خلیج آمریکا و س��نگاپور است که مراکز عمده نفتی در آن 

واقع شده اند. بدون تردید مخزن داران برندگان اصلی این رویداد هستند.
* 20 آوریل: »دوش��نبه س��یاه« برای نفت خام شاخص دبلیوتی آی 
رقم خورد. قیمت قراردادهای آتی  این ش��اخص با سررسید یک ماه در 
م��اه مه 2020 در بازار بورس نیویورک )نایمکس( که در روز دوش��نبه 
)یکم اردیبهش��ت ماه( با قیمت حدود 18 دالر برای هر بشکه باز شد با 
قیمت برابر منفی ۳7 دالر و ۶۳ س��نت به ازای هر بشکه بسته شد. این 
نخس��تین بار در تاریخ بازار ب��ورس نیویورک بود که قیمت قراردادهای 
آتی  نفت منفی می شد. این سقوط قیمت در معامالت آتی  نفت یکی از 
ع��وارض مازاد عرضه بزرگ موجود در ب��ازار نفت و کمبود ظرفیت انبار 
برای ذخیره سازی است، اما به طور دقیق تر باید آن را به محدودیت های 
موجود ب��رای معامالت آتی  کاالهای خام پی��ش از تاریخ انقضا قرارداد 
Expiration date( ( نس��بت داد. 20 آوری��ل در تاریخ ثبت خواهد 

شد.
* 27 آوریل: گلدمن س��اکس پیش بینی کرد که ظرفیت ذخیره سازی های نفت 
خام جهان طی سه یا چهار هفته آینده تکمیل می شود و این شرایط می تواند یک 
ش��وک قیمتی دیگر را به همراه داشته باش��د. تحلیلگران الزمه رهایی از این وضع 
را کاهش حدود 20درصد از عرضه جهانی نفت خام عنوان کردند. گلدمن س��اکس 
همچنین برآورد کرد که کاهش تقاضا در اواسط ماه مه حدود 18 میلیون بشکه در 
روز باشد و تحلیلگران این بانک آمریکایی معتقدند انواع کاهش تولید اجباری شامل 
کاهش عرضه حدود روزانه 10 میلیون بشکه ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش، موسوم به اوپک پالس، به سرعت قابل احیا نیست، به این معنا 
که بازار جهانی نفت ممکن اس��ت تا ماه ژوئن با کمبود روبه رو ش��ود، اما احتمال 
می رود قیمت ها تا اواسط سال 2021، هنگامی که احتمال محدودشدن دوباره بازار 

وجود دارد، آرام آرام بهبود یابند.
* ۳0 آوری��ل: در ای��ن فضا و وقایع روی داده در این ماه قیمت هر بش��که نفت 
برنت، وست تگزاس اینترمدیت و سبد نفتی اوپک که نخستین روز ماه را به ترتیب 
با قیمت 24 دالر و 74 سنت، 20 دالر و ۳1 سنت و 1۶ دالر و 85 سنت آغاز کرده 
بودند در پایان این ماه به ترتیب به 25 دالر و 49 سنت، 17 دالر و ۶4 سنت و 14 

دالر و ۳۶ سنت برای هر بشکه رسید.
پی نوش��ت: تیتر گزارش برگرفته از نام کتاب محمدعلی موحد با عنوان »خواب 

آشفته نفت« است.

در ماه آوریل بر بازار نفت چه گذشت؟

»خواب آشفته نفت«
یادداشت

با اجرای توافق اوپک پالس از روز جمعه
قیمت نفت افزایش یافت

توافق تاریخی اوپک پالس برای کاهش روزانه 9.7 میلیون بش��که 
رس��ما از روز جمعه آغاز ش��د و قیمت نفت تح��ت تاثیر این توافق 
افزایش یافت. بهای معام��الت نفت برنت برای تحویل در ژوئیه که 
معامالتش از دیروز جمعه آغاز ش��د، با ۳4س��نت معادل 1.۳درصد 
افزایش، به 2۶ دالر و 82 س��نت در هر بش��که رس��ید. نفت برنت 
روز پنجش��نبه 12درصد و در آوریل حدود 11درصد افزایش قیمت 
داش��ت اما این شاخص از ابتدای س��ال 2020 تاکنون تحت تاثیر 
پاندم��ی کرونا ح��دود ۶0درصد نزول کرده اس��ت. همچنین بهای 
معام��الت نفت آمریکا ب��رای تحویل در ژوئن با 70 س��نت معادل 

۳.7درصد افزایش، به 19 دالر و 54 سنت در هر بشکه رسید. 
طبق گزارش شرکت تحقیقاتی ریس��تاد انرژی، با اجرای کاهش 
تولی��د اوپک و متحدانش ش��امل روس��یه، ناترازی می��ان عرضه و 
تقاضای نفت در ماه مه نصف شده و به 1۳.۶ میلیون بشکه در روز 
خواهد رسید و در ژوئن به ۶.1 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد 
یافت. لوییس دیکسون، تحلیلگر بازار نفت در شرکت ریستاد انرژی 
در این باره گفت: »اگرچه این وضعیت نس��بت به آوریل بهبود قابل 
توجهی را نش��ان می دهد اما بازار نفت هنوز ترمیم نش��ده و مسئله 

مخازن نفت هنوز مطرح است.«
نظرسنجی رویترز نشان داد که تحلیلگران انتظار دارند قیمت های 
نفت امسال با وجود کاهش محدودیت های قرنطینه و کاهش تولید 
از س��وی کش��ورهای تولیدکننده بزرگ، کاهش بیشتری پیدا کند 
زیرا اقدامات مذکور اش��باع عرضه را برطرف نخواهد کرد. برخی از 
تحلیلگران برآورد کرده اند که میزان تقاضا حدود ۳0 میلیون بشکه 
در روز کاهش پیدا کرده و هنوز قسمت های زیادی از جهان، مردم 

را تحت قرنطینه نگه داشته اند.

رویترز از اولتیماتوم ترامپ به سعودی ها خبر داد
پشت پرده توافق تاریخی اوپک پالس

خبرگ��زاری رویترز در یک گزارش انحصاری درباره پش��ت پرده 
توافق کاهش تولید اوپک پالس به تش��ریح تالش های پش��ت پرده 
مقام��ات آمریکایی پرداخت و نوش��ت: در حالی که آمریکا س��ران 
عربس��تان س��عودی را برای خاتمه دادن به جنگ قیمت با روسیه 

تحت فشار قرار داده بود، دونالد ترامپ به آنها یک اولتیماتوم داد.
به گزارش ایسنا، چهار منبع آگاه به رویترز گفتند: رئیس جمهور 
آمریکا در تماس تلفنی که دوم آوریل با محمد بن س��لمان، ولیعهد 
عربستان داشت، گفت که اگر اوپک، کاهش تولید نفت را آغاز نکند، 
او قدرتی برای توقف قانونگذاران از تصویب قانونی برای خارج کردن 

نیروهای نظامی آمریکا از عربستان سعودی نخواهد داشت.
تهدی��د برای تغییر اتحاد اس��تراتژیک 75 س��اله که پیش از این 
گزارش نش��ده بود، در کمپین فش��ار آمریکا برای پیش��برد توافق 
تاریخی کاهش تولید نفت مح��وری بود و یک پیروزی دیپلماتیک 

برای کاخ سفید به شمار رفت.
ترام��پ 10 روز پیش از اع��الم توافق تاریخی کاهش تولید اوپک 
پالس برای مقابله با افت تقاضا در بحران پاندمی کرونا، این پیام را 
به شاهزاده سعودی داد. یک مقام آمریکایی آگاه از این مذاکرات در 
دولت ترامپ به رویترز گفت: محمد بن سلمان که عمال قدرت را در 
عربس��تان در دست دارد، به حدی از این تهدید غافلگیر شد که به 
مشاورانش دستور داد اتاق را ترک کنند تا وی به صورت خصوصی 

به این گفت و گو ادامه دهد.
این اقدام تمایل شدید ترامپ برای حمایت از صنعت نفت آمریکا 
در برابر ریزش بی سابقه قیمت نفت را بارز کرد. همچنین این اقدام 
برخالف موضع همیش��گی رئیس جمه��ور آمریکا در انتقاد از اوپک 
بابت افزایش هزینه های انرژی ب��رای مردم آمریکا از طریق کاهش 
تولی��د بود که در نتیجه قیمت بنزین را باال می برد. اکنون ترامپ از 

اوپک می خواست تولید نفت خود را کاهش دهد.
یک مقام ارش��د آمریکایی به رویترز گفت: دولت ترامپ به سران 
س��عودی گوش��زد کرد بدون کاهش تولید نف��ت، هیچ راهی وجود 
ن��دارد که کنگره آمری��کا را از تصویب محدودیت هایی که به خروج 
نیروهای نظامی آمریکا از عربستان سعودی منتهی می  شود، متوقف 
کند، با این حال در جلس��ه مطبوعاتی روز چهارش��نبه کاخ سفید 
زمان��ی که رویترز از ترامپ درب��اره تهدید وی برای خروج نیروهای 
نظامی آمریکا از عربستان سعودی سوال کرد، رئیس جمهور آمریکا 
گفت که چنین چیزی به بن س��لمان نگفته اس��ت: »تصور می کنم 
محمد بن س��لمان و والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه بسیار 
منطقی بودند و می دانس��تند مش��کلی دارند و س��پس توافق اتفاق 
افتاد.« ترامپ در پاس��خ به این پرس��ش که چ��ه حرفی به ولیعهد 
سعودی زده است، گفت: آنها شرایط دشواری برای رسیدن به توافق 
داشتند و من تلفنی با وی گفت وگو کردم و توانستیم درباره کاهش 
تولید توافق کنیم. دفتر رسانه ای دولت عربستان سعودی درباره این 
گ��زارش اظهارنظر نکرد اما یک مقام س��عودی که مایل نبود نامش 
فاش ش��ود، تاکید کرد که این توافق به منزله اراده همه کشورهای 
مش��ارکت کننده در گروه اوپک پالس از جمله روسیه بود. این مقام 
سعودی بدون اظهارنظر درباره مذاکرات میان سران آمریکا و ریاض 
گفت: عربس��تان س��عودی، آمریکا و روس��یه نقش مهمی در توافق 
جدی��د کاهش تولید اوپک پالس ایفا کردن��د و بدون همکاری 2۳ 

کشور عضو این گروه، چنین توافقی قابل دستیابی نبود.
تحت فشار ترامپ، کشورهای تولیدکننده نفت جهان  12 آوریل 
با بزرگ ترین کاهش تولیدی که تاکنون مذاکره ش��ده بود، موافقت 
کردند. اوپک، روسیه و سایر متحدان شان موافقت کردند تولیدشان 
را 9.7 میلیون بش��که در روز معادل 10درص��د از تولید جهانی در 
مه و ژوئن کاهش دهند. نیمی از این کاهش تولید توسط عربستان 
س��عودی و روسیه انجام می گیرد که بودجه شان وابستگی زیادی به 
درآمدهای نفت و گاز دارد و هر یک از این دو کش��ور باید تولیدش 
را 2.5 میلیون بش��که در روز کاهش دهد. با وجود اعالم این توافق، 
روند نزولی قیمت های نفت ادامه یافت و بهای معامالت نفت آمریکا 
به زیر صفر س��قوط کرد. نفت برنت که شاخص قیمت بازار جهانی 
اس��ت از رکورد ب��االی 70 دالر به محدوده 15 دالر در هر بش��که 
س��قوط کرد که از زمان ریزش قیمت نفت در سال 1999 بی سابقه 
بود، با این حال توافق اوپک پالس فارغ از تاثیری که روی بازار نفت 
خواهد داشت، نمایش تاثیر آمریکا روی تولید جهانی نفت نیز بود.
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طبق بررس��ی ها در 10 روز ابتدایی بازگش��ایی بازار مس��کن، معامالت 
نس��بت به روزهای تعطیل کرونایی افزایش یافته اما در مقایس��ه با زمان 
مشابه سال گذشته 49درصد کاهش نشان می دهد؛ البته در شرایط رکود 

فعلی نیز رگه هایی از انتظارات تورمی دیده می شود.
به گزارش ایس��نا، با ایجاد انتظارات تورمی ناش��ی از رفتار س��نتی بازار 
مس��کن در اردیبهشت ماه، برخی فروش��ندگان وارد فاز احتیاطی شدند و 
گزارش ه��ای میدان��ی از تغییر نگرش فروش��ندگان و خری��داران به بازار 
مسکن حکایت دارد. طرف عرضه با این تصور که ممکن است قیمت ها در 
هفته های آینده افزایش پیدا کند، نرخ های پیشنهادی را مقداری باال برده 
اس��ت. طرف تقاضا نیز به دلیل نگرانی از رشد قیمت ها حضور پررنگ تری 

نسبت به بهمن و اسفندماه پیدا کرده است.
از س��وی دیگر احتیاط ناشی از ش��یوع بیماری کرونا در بازدیدها کمتر 
شده است. البته کماکان بخش عمده مراجعات به واحدهای خالی از سکنه 

انجام می شود.
مشاهدات میدانی نشان می دهد که معامالت نسبت به اسفند و فروردین 
به طور محسوسی افزایش یافته اما در حالت کلی به وضعیت نرمال نرسیده 
اس��ت. آمار اتحادیه امالک نشان می دهد که از یکم تا نهم اردیبهشت ماه 
1۳99 مبایعه نامه ها در تهران 49درصد و در کل کش��ور 25درصد نسبت 

به مدت مش��ابه س��ال قبل کاهش یافته است، اما در ش��رایط فعلی بازار 
کماکان از کمبود فایل های مناسب و به قیمت رنج می برد. تنها عاملی که 
به عنوان س��قف مقاومتی در رشد لجام گسیخته قیمت ها عمل می کند، 
توان پایین متقاضیان خانه اولی است؛ به طوری که اغلب خرید و فروش ها 
از نوع جابه جایی و تبدیل به احس��ن است. فرشید پورحاجت، کارشناس 
بازار مس��کن، تعطیالت نوروزی و شیوع ویروس کرونا را علت افت شدید 
معامالت و ثبات قیمت دانسته و مدعی شد: تحوالت بازار مسکن در یک 
ماه گذشته نمی تواند بیان کننده وضعیت واقعی آن باشد و در اردیبهشت ماه 

متغیرهای اثرگذار بر بخش مسکن خود را نشان می دهند.
به گفته پورحاجت، افت شدید بازارهای مالی از جمله مسکن در فروردین 
ماه قابل پیش بینی بود و به دلیل ش��یوع بیماری کرونا به جز بازار بورس، 
تمامی بازارها با رکود ش��دید مواجه بودند، با این وجود وضعیت معامالت 
مس��کن در فروردین ماه بیان کننده اوضاع واقعی آن نیست و انتظار داریم 
متغیرهایی مثل نرخ تورم، نرخ دس��تمزد، عوارض، مالیات و قیمت ارز به 

تدریج در ماه های آینده اثرگذاری خود را بر بازار مسکن نشان دهد.
او ب��ا بی��ان اینکه نمی توان ب��ه مدت طوالنی تقاضای مس��کن را عقب 
انداخت، افزود: درس��ت اس��ت که تقاضای واقعی به علت جهش قیمت ها 
س��رکوب شده، اما این برای بخش مس��کن که پیشرو است و می تواند در 

سال جهش تولید به اقتصاد کشور کمک کند، اصاًل خوب نیست.
دبیر کانون انبوه س��ازان، رکود تورمی را گزینه محتمل برای آینده بازار 
مس��کن دانست و گفت: مادامی که تولید مسکن از تقاضای مصرفی عقب 
باش��د و از طرف دیگر نرخ ارز روند صعودی داش��ته باشد، نمی توان بازار 

مسکن را کنترل کرد.
به گفته پورحاجت، باید امیدوار باش��یم قیمت دالر افزایش پیدا نکند، 
چراکه تاثیر خود را بر قیمت مصالح س��اختمانی و آهن آالت ایجاد خواهد 
ک��رد. از طرف دیگر مالکان واحدهای آماده با هر نوع تغییر نرخ ارز قیمت 
پیش��نهادی مس��کن را باال می برند؛ چراک��ه انتظارات تورم��ی را در نظر 
می گیرند بنابراین دولت باید با ارائه بسته های تشویقی به سازندگان بخش 
خصوصی، بخش ساخت و س��از را به حرکت درآورد. اگر این اتفاق بیفتد 

بازار مسکن کنترل خواهد شد.
گفتنی است طبق اعالم بانک مرکزی، تعداد معامالت مسکن شهر تهران 
در فروردی��ن م��اه 1۳99 به 124۳ فقره رس��ید که نس��بت به ماه قبل و 
ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب 87.8 و ۶۳.7درصد کاهش نشان می دهد. 
میانگین قیمت نیز 15.۳میلیون تومان بود که نس��بت به اس��فند پارسال 
2.1درصد کاهش و نس��بت به فروردین پارسال ۳5.7درصد افزایش یافته 

است.

آنچه در بازار مسکن طی 10 روز نخست بازگشایی رخ داد

رگه های تغییر رفتار در بازار مسکن
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پیام تسلیت مدیرعامل بانک  پاسارگاد به 
مناسبت درگذشت مرحوم رحیمی انارکی

دکتر مجی��د قاس��می مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد در پیامی درگذش��ت 
ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن را تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، متن این پیام به این شرح است:
»کلُّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه َربَّک ذوالجالِل و االکراِم

آیینه داران جمال و جالل پروردگار، با صفای دل و جالی جان سرچشمه  
خیر و رحمت و برکت می ش��وند و با توکل بر کبریای رحمت حضرت حق، 
امانتدار مهر و راس��تی عظیمی می گردند که از ازل بر شانه های آسمان ها و 

زمین سنگینی می نمود.
ضایعه  درگذشت برادر ارجمندمان، جناب آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی، 
که یک عمر عاش��قانه و خالصانه با رویکردهای س��ازنده، خدماتی ارزنده را 
به  هم میهنان ش��ریف مان ارائه کرده اند، زخمی بر پیکره  اقتصاد ایران است. 
عاش��قان صادق آبادانی و سازندگی در این مرز و بوم پرگهر، هرگز مدیریت 
دلسوزانه، اهتمام مشفقانه، تالش مجدانه و صراحت و جدیت دالورانه  ایشان 
را در به ثمر نش��اندن بارقه های مهر و امید و گره گشایی از کار مردم، از یاد 

نخواهند برد.
ضمن ارج نهادن به ثمرات حضور پرخیر و برکت آن مرحوم، این مصیبت 
را به خانواده محترم ایش��ان، اعضای محترم هیأت مدیره و همکاران پرتالش 
و متعهد بانک  مس��کن، تس��لیت عرض می نمایم و از آستان لطف پروردگار 
برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان، صبر، شکیبایی و طول 

عمری با عزتمندی و سالمتی مسئلت دارم.«

رئیس بانک مرکزی اعالم کرد
ضرورت واگذاری سهام شرکت های وابسته به 

بانک ها در بورس
رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین یادداش��تش به تش��ریح وام 
بنگاه های آس��یب دیده از کرونا، ضرورت واگذاری سهام شرکت های 
وابسته به بانک ها در بورس و انتشار اوراق بدهی پرداخت و نوشت: 
»در اج��رای تصمیمات س��تاد ملی مقابله با کرونا، سیس��تم بانکی 
تاکن��ون بی��ش از 19.۳ هزار میلی��ارد تومان وام قرض الحس��نه به 
خانواره��ای یارانه بگیر پرداخت کرده و درح��ال تدارک منابع الزم 
جهت اجرای مرحله دوم طرح و پرداخت تس��هیالت 12درصدی به 

بنگاه ها و واحدهای آسیب دیده از کرونا هستیم. 
 باتوجه به اقبال مردم به حضور در بازار س��رمایه، عرضه س��هام 
ش��رکت های دولتی و بانک ها و تکمیل س��هام ش��ناور شرکت های 
بورس��ی از ضرورت ه��ای ایجاد تع��ادل در عرض��ه و تقاضا و عمق 
بخش��یدن به بازار سرمایه است. در راس��تای اجرای ضوابط قانونی 
کاه��ش بن��گاه داری بانک ها، بخش��نامه ای را درخص��وص ضرورت 
واگذاری سهام شرکت های وابسته به بانک ها در بورس صادر کردم. 
نحوه اقدام و عملکرد بانک ها، شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران 

بانک ها در همراهی با سیاست های اقتصادی دولت است.
 درخصوص کس��ری بودجه دولت، ناش��ی از سقوط شدید قیمت 
نف��ت و فرآورده ه��ای نفتی، ب��رای چندمین بار تأکی��د می کنم در 
شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب تری برای 
تأمین کس��ری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم 
است. بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز، برای 

کمک به دولت و رشد اقتصادکشور است.
دولت با انتش��ار اوراق بده��ی، نه تنها می توان��د نیازهای خود را 
پوش��ش دهد، بلکه به تعمیق بازار بده��ی و اصالح ترازنامه بانک ها 
نی��ز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی 
قرار می دهد. سطح پایین بدهی های دولت نسبت به استانداردهای 
دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی در 

پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.«

جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان می دهد
رشد 44درصدی تعداد چک های برگشتی

حدود ی��ک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک ب��ه ارزش حدود 177 
ه�زار میلیارد ریال در اس��فندماه 1۳98 در کل کشور برگشت داده 
ش��د که نسبت به بهمن ماه از نظر تعداد 44.2درصد و از نظر ارزش 

51.9درصد افزایش داشته است.
براس��اس تازه ترین آمار بانک مرکزی، بال��غ بر 9 میلیون و 500 
ه��زار فقره چک به ارزش��ی بیش از 1494 هزار میلی��ارد ریال در 
اس��فندماه 98 در کل کش��ور مبادله شد که نس��بت به ماه قبل از 
نظ��ر تعداد و مبلغ ب��ه ترتیب 11.2درص���د و 22.۶درصد افزایش 

نشان می دهد.
در م��اه مورد گزارش در اس��تان تهران ح��دود ۳ میلیون و 200 
هزار فقره چک به ارزشی حدود 790 هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در اس��فندماه 1۳98 ح��دود 8 میلیون و 500 هزار فقره چک به 
ارزش��ی حدود 1۳18 هزار میلیارد ریال در کل کش��ور وصول شد 
که نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبل��غ به ترتیب 8.2درصد و 

19.5درصد افزایش نشان می دهد.
 از کل تع��داد و مبل��غ چک های مبادله ش��ده در م��اه مذکور به 
ترتیب 89.1درصد و 88.2درصد وصول ش��ده اس��ت. درصد تعداد 
و مبلغ چک های وصول ش��ده در بهمن ماه 1۳98 به ترتیب معادل 
91.۶درص��د و 90.5درصد و در اس��فندماه 1۳97 ب��ه ترتیب برابر 

91.2درصد و 90.۶درصد بوده است.
ح��دود 2 میلیون و 900 هزار فقره چک به ارزش��ی حدود 705 
ه���زار میلیارد ریال در اس��فندماه 1۳98 در اس��تان تهران وصول 
ش��د که از نظر تعداد 89.۶درصد و از نظر ارزش 89.2درصد از کل 

چک های مبادله ای وصول شده است.
ح��دود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش��ی حدود 177 
ه�زار میلیارد ریال در اس��فندماه 1۳98 در کل کشور برگشت داده 
ش��ده اس��ت که نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 

44.2درصد و 51.9درصد افزایش نشان می دهد.
از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 

10.9درصد و 11.8درصد برگشت داده شده است.
درصد تعداد و مبلغ چک های برگش��ت داده ش��ده در بهمن ماه 
1۳98 به ترتیب معادل 8.4درصد و 9.5درصد و در اسفندماه سال 

1۳97 به ترتیب برابر 8.8درصد و 4.9درصد بوده است.

بانکنامه

نرخ س��ود سپرده بانکی در حالی در روزهای گذشته کاهش یافته است 
که اغلب شعب بانک ها در پاسخ به مراجعه مشتریان برای گشایش سپرده 
جدید اعالم می کنند که نرخ سود بانکی همان 15درصد است، اما اگر مبلغ 

سپرده باال برود، سود قابل مذاکره است.
به گزارش مهر، فرمان کاهش نرخ س��ود بانکی به صورت غیررس��می از 
س��اختمان میرداماد صادر شده اس��ت. بانک ها بدون اینکه دستورالعملی 
جدید از ش��ورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی داش��ته باشند، این بار در 
یک توافق دسته جمعی تصمیم گرفته اند که نرخ سود را به همان 15درصد 
مصوب شورای پول و اعتبار کاهش دهند و زمینه را برای پایین آوردن نرخ 

پول در شعب خود فراهم کنند.
این تصمیم برای کاهش نرخ بهره بانکی در شرایطی اتخاذ شده است که 
هنوز هم در میان خود بانک ها، بر روی آن اختالف نظرهای زیادی وجود 
دارد و ع��ده ای بر این باورند که باید همچنان نرخ باالیی به س��پرده های 
بانکی بدهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشند و عده ای دیگر، 
به دلیل وجود نقدینگی باال در خود بانک ها بر این باور هستند که اکنون 
زمان آن رسیده نرخ سود کاهش یابد، تا هزینه تأمین مالی بتواند به تبع 

آن، کمتر شود.
به هر حال این تصمیمی اس��ت که با یک اقدام جمعی در نظام بانکی، 
چند روزی اس��ت که عملیاتی ش��ده و بانک ها براس��اس مصوبات شورای 
پول و اعتبار که حوالی س��ال های 95 و 9۶ گرفته شده است، عمل کنند. 
در ای��ن میان، برخی از صاحب نظران بانک��ی معتقدند که تا پیش از این، 
بان��ک مرکزی وعده داده بود که ضرر و زیان بانک ها برای عدم اعمال نرخ 

15درصدی مصوب ش��ورای پول و اعتبار را می پردازد تا بلکه نقدینگی از 
بانک ها وارد بازارهای موازی نشود، اما هیچ گاه این ضرر و زیان پوشش داده 
نشد و اکنون بانک ها بر این باورند که باید نرخ سود را کاهش دهند تا منابع 

کمتری را برای ارائه سودهای سپرده بانکی اختصاص دهند.
در این میان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از کاهش سهم 
شبه پول خبر می دهد و از سوی دیگر، بانک ها نیز می گویند که نقدینگی 
خوبی اکنون در اختیار دارند، تا جایی که حتی از انجام عملیات بازار بازی 
که بانک مرکزی برای آنها تدارک دیده تا بخشی از نقدینگی آنها را تأمین 
کند، خیلی اس��تقبال نمی کنند؛ اما به هر ح��ال، اکثر قریب به اتفاق آنها 

تصمیم گرفته اند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند.
گزارش میدانی خبرنگار مهر از اجرای دستورالعمل نرخ 15درصدی سود 
بانکی حکایت از آن دارد که بیشتر بانک ها برای پذیرش سپرده های جدید 
با همان نرخ 15درصدی عمل می کنند و همچون سنوات گذشته، خیلی 
برای شکس��تن نرخ ها تالش نمی کنند. یکی از متصدیان شعب بانک های 
دولتی در گفت وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که نرخ سود بانکی 
15درصدی تا چه اندازه رعایت می ش��ود، گفت: دستورالعمل اکید در این 
حوزه وجود دارد که نرخ سودی بیشتر از 15درصد ارائه نشود و ما هم در 
شعبه خود این دستورالعمل را رعایت می کنیم. وی می افزاید: البته برخی 
از مشتریان با شنیدن خبر کاهش نرخ سود بانکی به 15درصد تصورشان 
بر این بود که نرخ سود سپرده های سررسید نشده آنها نیز کاهش می یابد، 
در حالی که این چنین نیست و با مراجعه به شعب یا تماس، تالش کردیم 
اطالعات صحیح به آنها بدهیم. این متصدی ش��عبه بانکی می گوید: همه 

س��پرده های قبلی تا زمانی که سررسید شوند، نرخ سود توافق شده بانکی 
را می گیرند و هیچ جای نگرانی نیست، اما اگر فردی برای گشایش سپرده 
جدید مراجعه کند، حتماً با نرخ سود 15درصدی مواجه خواهد شد. یکی 
از متصدیان ش��عب بانک های خصوصی در گفت وگو ب��ا خبرنگار مهر در 
پاسخ به این سوال که نرخ سود بانکی برای یک سپرده یک و نیم میلیارد 
تومانی چقدر اس��ت، گفت: این نرخ قابل مذاکره است و اگرچه در شرایط 
عادی به تمامی مش��تریان نرخ 15درصدی ارائه می ش��ود، اما شاید بتوان 
مبلغ را به گونه ای دیگر پذیرش کرد که س��ود باالتری اختصاص یابد، اما 
به هر حال باید شرایط را مطرح و در مورد آن تصمیم گرفت. این متصدی 
بانکی می افزاید: تعداد سپرده هایی که این روزها به بانک وارد می شود، باال 
نیست و در مقابل، بسیاری از افرادی که از ماه های گذشته سپرده گذاری 
کرده اند، خیلی مراجعه قابل توجهی برای برداشتن سپرده خود نداشته اند 
بنابراین تغییر چندانی را نمی توان مشاهده کرد. وی می افزاید: اکنون برخی 
به فکر تغییر جهت سرمایه گذاری های خود هستند؛ اما به هر حال این به 
ریس��ک افراد بس��تگی دارد؛ به این معنا که افرادی که ریسک باالتری را 
می پذیرند و توان س��رمایه گذاری در بازارهای موازی را دارند، ممکن است 
س��پرده های خود را بیرون بکشند، اما اکثر قریب به اتفاق افرادی که طی 
ماه های گذشته که حتی برخی بازارها همچون بورس هم جذاب بوده اما 
ریسک پذیری باالیی نداش��ته اند، همچنان بانک را مطمئن ترین جا برای 
سرمایه گذاری می دانند و سرمایه های خود را خارج نکرده اند. این بستگی 
به نوع تفکر و درجه ریسک پذیری افراد دارد که سپرده خود را بسته و پول 

آن را به بازارهایی همچون بورس ببرد.

میزان سود بانکی یک سپرده یک و نیم میلیارد تومانی چقدر است؟

بانک ها برای کاهش سود به خط شدند

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

طی دو مرحله ای که وام یک میلیونی برای یارانه بگیران واریز ش��د، بیش از 19 
میلی��ون خانوار دریافت کردند، اما بیش از ۳ میلیون خانوار دیگر باقی مانده اند که 

وضعیت آنها مشخص نشده است.
به گزارش ایسنا، با اعالم تامین مالی برای پرداخت وام یک میلیونی به 2۳ میلیون 
خانوار یارانه بگیر، این امکان وجود داشت تا متقاضیان با ثبت درخواست خود بتوانند 

از این تسهیالت قرض  الحسنه استفاده کنند.
ام��ا ط��ی فرآیندی که برای ثبت تقاضا تعریف ش��د برخی خانوارها به مش��کل 
برخوردند، این در حالی بود که خواس��ته ش��د تا بع��د از دریافت پیامکی از وزارت 
ارتباطات برای ثبت درخواس��ت، به شماره ۶۳۶9 با شماره همراه سرپرست خانوار 
پیامک ارس��ال کنند که این موضوع باعث ش��د برخی خانوارها از اعالم باز بمانند. 

از این رو با اتمام فرصت ارس��ال پیامک، مهلتی تا 18 اردیبهش��ت تمدید ش��د تا 
جاماندگان بتوانند درخواست خود را ثبت کنند.

اس��امی خانوارهایی که توانس��ته بودند برای دریاف��ت وام ثبت نام کنند طی دو 
مرحله آماده و به بانک مرکزی ارائه شد؛ به طوری که در مرحله اول 17 میلیون و 
15۳ هزار و 21 خانوار و در مرحله دوم نیز 2میلیون و 2۶۶ هزار و 2۶۳ خانوار در 

لیست دریافت کنندگان قرار گرفتند و پرداخت ها برای آنها انجام شد.
در ای��ن حالت ح��دود 19 میلیون و 419 هزار و 4۶۳ خانوار  مش��مول دریافت 
وام یک میلیونی در دو مرحله ش��دند که البته طبق اعالم وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی حدود ۳4 هزار نفر از خانوارهای لیست اول به دلیل مشکالتی در حساب 
بانکی موفق به دریافت نشده بودند. بر این اساس تاکنون تا مرز 19.4 میلیون خانوار 

تس��هیالت یک میلیونی دریافت کردند و نزدیک به 19هزار و 400  میلیارد تومان 
هزینه پرداخت آن است که از محل منابع بانک ها تامین شده است.

ام��ا با توجه به اینکه 2۳ میلیون خانوار یارانه بگیر امکان ثبت درخواس��ت برای 
دریافت این تس��هیالت را داش��تند با پرداخت های انجام ش��ده حدود ۳.۶ میلیون 
خانوار دیگر باقی می مانند که البته مش��خص نیست از بین آنها همچنان متقاضی 
برای دریافت وجود دارد و یا اینکه لیست دیگری از سوی وزارت تعاون به سازمان 

هدفمندی و در نهایت بانک مرکزی ارائه خواهد شد یا خیر؟
تسهیالت یک میلیونی برای حمایت در شرایط کرونایی، به صورت قرض الحسنه 
به حساب یارانه متقاضیان واریز و طی ۳0 ماه با اقساط ۳5 هزار تومانی بازپرداخت 

می شود.

طبق اعالم نایب رئی��س اتحادیه طال و جواهر تهران، تحت تاثیر افزایش قیمت 
جهانی طال به دنبال سقوط قیمت نفت و افزایش نرخ ارز در داخل، پس از چندماه 
که حباب س��که صفر ش��ده بود، دوباره حباب 200 هزار تومانی بر روی سکه طرح 

جدید ایجاد شده است که به دلیل افزایش تقاضا به جهت سرمایه گذاری است.
محمد کش��تی آرای در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار داخلی سکه و طال 
طی یک هفته اخیر، بیان کرد: باتوجه به اینکه همچنان بازارهای جهانی و بازارهای 
مال��ی دنیا تحت تاثیر ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت قرار دارند، کاهش قیمت 
نفت، تاثیر عمده ای بر روی بسیاری از شاخص ها و سهام داشته است؛ از سوی دیگر 
س��بب کاهش ارزش دالر نیز شده است که به دنبال آن، تقاضا برای خرید طال در 
بازرهای جهانی افزایش پیدا می کند. به همین دلیل هم هس��ت که در هفته ای که 
گذش��ت، قیمت انس جهان��ی از 1700 دالر پایین نیام��د و در محدوده 1705 تا 

17۳0 دالر متغیر بود.

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: در آخرین معامالت بازار جهانی، 
هر انس طال، 1718 دالر دادوس��تد ش��ده و امروز )جمعه( هم در همین محدوده 
بوده اس��ت. باتوجه به این نوسانات قیمت جهانی، ما افزایش قیمت ارز را در کشور 
داشته ایم. این در حالی است که عرضه سکه و طال در بازار داخلی، بیش از تقاضاست 
و تنها تقاضایی که وجود دارد، برای سکه طرح جدید آن هم  به جنبه سرمایه گذاری 

و نه خرید و فروش عادی بوده است.
وی اف��زود: خرید و فروش های عادی همچون قطعات کوچک تر س��که یا طال و 
جواهر در یک رکود کامل به سر می برد و هیچ گونه تقاضایی وجود ندارد؛ به طوری 

که بسیاری از واحدها به دلیل همین رکود در بازار همچنان تعطیل هستند.
کشتی آرای با بیان اینکه سکه طرح جدید باتوجه به تقاضا به تعداد بیش از 10 
عدد خرید، تنها جنبه س��رمایه گذاری دارد، گفت: به دنبال این تقاضا در طول یک 
هفته اخیر حباب حدود 200 هزار تومانی بر روی قیمت س��که طرح جدید ایجاد 

شده است. این در حالی است که در بهمن و اسفندماه سال گذشته هیچ حبابی بر 
روی قیمت س��که وجود نداشت و حباب صفر شده بود، اما در این ایام مجدد سکه 
طرح جدید به س��بب تقاضا برای س��رمایه گذاری دارای حباب شده است. افزایش 
قیمت سکه و طال در بازار داخلی در طول هفته اخیر به دلیل افزایش قیمت جهانی 

طال و افزایش نرخ ارز در طول هفته بوده است.
نای��ب رئیس اتحادیه طال و جواهر ته��ران اعالم کرد: در طول هفته اخیر قیمت 
سکه های یک گرمی تغییری نداشته است؛ چراکه تقاضایی برای آن وجود نداشت و 
عرضه هم مناسب بوده است اما هر گرم طالی 18 عیار از ۶۳2 هزار تومان تا ۶4۳ 
هزار تومان و نوس��ان 9 هزار تومانی داشته است. در حال حاضر هر گرم طالی 18 
عیار ۶40 هزار تومان قیمت دارد. س��که نیز ح��دود 80 هزار تومان در طول هفته 
نوس��ان داش��ته اس��ت. می توان گفت در این هفته تقریبا تغییرات بین 0.4 تا 0.8 

درصدی بر روی قیمت سکه و طال داشته ایم.  

تسهیالت یک میلیونی یارانه بگیران به کجا رسید؟

آخرین خبرها از وام یک میلیونی

وضعیت سکه و طال در هفته ای که گذشت

سکه چقدر حباب دارد؟
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تحریم بورس ایران؛ شوخی یا جدی؟

دو تصمی��م راهب��ردی دول��ت و نظ��ام، یعن��ی عرضه »س��هام 
شرکت های بزرگ دولتی و سهام عدالت« باعث شد بازار بورس به 
مرکز ثقل اقتصاد ایران در س��ال 99 تبدیل ش��ود. به همین دلیل 
اکنون بخ��ش عمده ای از بحث های اقتصادی در داخل و خارج به 

سمت وضع حال و آینده بورس ایران رفته است.
در این میان، پاره ای نقطه نظرات و دغدغه های منطقی از سوی 
برخی تحلیلگران با انگیزه تقویت نقش هدایتگری و نظارتی دولت 
و بازارگردان مطرح می ش��ود به ویژه درخصوص رشد غیرواقعی و 

حبابی برخی سهم ها هشدارهایی داده می شود.
در کنار بحث و گفت وگوی کارشناس��ان اقتصادی، بازار کسانی 
که اغلب از دریچه سیاسی به مقوله سرمایه و معیشت جامعه نگاه 

می کنند، نیز داغ شده است.
بی شک، دوران تازه ای در بورس ایران آغاز شده است و با عرضه 
سهام دولتی ها، سهام عدالت و اقبال میلیونی شهروندان، با بازاری 
کامال نو مواجه هس��تیم. پوس��ت اندازی و دگردیس��ی ب��ازار را به 

راحتی می توان در حرکت پرشتاب شاخص مشاهده کرد.
ش��ناخت ابع��اد و ماهی��ت تحول جدی��د در ب��ورس ایران یک 
ضرورت اس��ت، اما متاس��فانه در آن س��وی فضای پرهیجان بازار 
ش��اهد گمانه  زنی سیاسی عجیب هس��تیم. در همین گمانه زنی ها 
است که عده ای شایعه »خطر سقوط بورس« یا احتمال »ترکیدن 
حب��اب قیمتی« را مطرح می کنند و اخیراً نیز مدعی ش��ده اند که 
بورس بعد از این، س��یبل اصلی حمله اقتص��ادی و تحریم ترامپ 

خواهد بود.
این گمانه زنی سیاسی درباره سرنوشت بورس ابتدا از سوی برخی 
چهره های اپوزیس��یون در رس��انه های آن س��وی آبها مطرح شد و 
متاس��فانه ظرف روزهای اخیر توس��ط برخی از تریبون های داخلی 
نیز تکرار ش��ده اس��ت. به طور مث��ال، یکی از فعاالن اپوزیس��یون 
که همیش��ه از تصمیم ه��ا و رویدادهای داخلی تصوی��ر فاجعه آمیز 
ارائه می کند، این بار نیز مدعی ش��د که س��ازمان بورس در آستانه 
تحریم قرار دارد و در صورت تحریم بورس، همه ش��رکت های عضو 

اتوماتیک در معرض تحریم قرار می گیرند و بورس فرو می پاشد.
ی��ا برخی دیگ��ر از مخالفان سیاس��ت های دولت مدعی ش��دند 
که دولت روحانی با کش��اندن میلیون ها ش��هروند ب��ه بازار بورس، 
می خواهد سپر انس��انی در برابر تحریم های احتمالی ترامپ بسازد. 

یعنی هزینه تحریم را بر طرف مقابل سنگین تر کند.
ام��ا در این بح��ث و ادعاها که ب��ه نظر می آید، عمدت��اً با انگیزه 
ایجاد ترس و تردید میان س��هامداران جدیدالورود ارائه می ش��ود، 

چند واقعیت مهم به عمد یا سهو نادیده گرفته می شود:
اول، بورس ایران اساس��اً هویت و مختصاتی متفاوت از بورس های 
شناخته ش��ده بین المللی دارد بنابه همین تفاوت ماهوی، کمترین 
تاثیر را از تحوالت اقتص��اد جهانی می پذیرد. به اتفاقات همین ایام 
کرونا نگاه کنید، بارها ش��وک تعطیلی کرونا باعث کاهش و سقوط 
ارزش سهام بازارهای نیویورک، لندن یا هنگ کنگ شد بی آنکه در 

بورس تهران اتفاق مهمی رخ دهد.
دوم، اغلب مبادالت مالی ایران با کشورهای دیگر هم اکنون تحت 
تحری��م ق��رار دارد بنابراین حتی در صورت اع��الم تحریم جدید از 

سوی ترامپ، اتفاق خاصی رخ نخوهد داد.
تحلیلگران بازار سرمایه، برخالف پیشگویان سیاسی، عرضه سهام 
بزرگ دولتی ها و حتی آمدن سهام عدالت به بورس را اتفاقی مثبت 
می بینند. زیرا خروجی و نتیجه این اتفاقات، در بلندمدت به توسعه 
و عمق یافتن بازار منجر می  ش��ود ضم��ن آنکه مجوز باالترین مقام 
نظام برای عرضه س��هام عدالت، تضمینی مه��م برای ایمنی بازار و 

آرامش خاطر سهامداران است.

یادداشت

رکوردهای پی در پی ش��اخص بورس تهران، حمایت تمام قد دولت از 
بازار سرمایه و کاهش جذابیت بازارهای موازی باعث شده تا استقبال مردم 
از بازار سرمایه روز به روز بیشتر شود. در این شرایط کمتر کسی است که 
بانگ گسترش و سودآوری بورس را نشنیده و برنامه ای برای ورود به بازار 
سرمایه نداشته باش��د. این درحالی است که بسیاری از عالقه مندان هنوز 
با الفبای بورس آشنا نیستند و حتی مطلع نیستند نخستین قدم چیست.

به گزارش ایس��نا، ش��اخص کل بورس که معامالت سال گذشته بورس 
را از ارتف��اع 178 ه��زار و ۶59 واحد آغاز کرد، با ۳۳4ه��زار و 241واحد 
رش��د، معادل 187 درصد افزایش را به ثبت رس��اند و به ارتفاع 512هزار 
و 901واحد رس��ید. روند صعودی ش��اخص در سال جدید نیز ادامه یافت 
و ش��اهد ورود شاخص بورس به کانال 800 هزار واحد بودیم. روند صعود 
شاخص در برخی روزها واقعا چشمگیر بود. به طور مثال چهارشنبه هفته 

گذشته شاخص کل  ۳1 هزار واحد صعود کرد تا رکورد خود را بشکند.
زمانی که این آمار در کنار عزم جزم دولت برای توسعه و گسترش  بازار 
سرمایه قرار می گیرد و از طرف دیگر در شرایطی که مردم در شرایطی قرار 
دارند که نمی دانند با سرمایه های خرد و بعضا کالن خود چه کنند تا ضمن 
حفظ سرمایه، بتوانند سود کسب کنند، طبیعی است که بازار سرمایه روز 

به روز بیشتر شاهد ورود سهامداران باشد.
چند توصیه برای تازه واردان بورس تهران

می ت��وان به ج��رأت گفت تب و تابی که امروز بین م��ردم برای ورود به 
بورس افتاده، بی سابقه است و حتی افرادی که کمترین دانش و تخصصی 
در این حوزه دارند، مصرانه در پی اخذ کد بورسی هستند، اما عدم داشتن 
تخصص مردم، موضوعی اس��ت که یکی از چالش های این حوزه به شمار 
می رود و همواره نقدهایی در مورد عدم اطالع رسانی کافی و آموزش افراد 

به سازمان بورس وارد است.
در این روزها حتی مسئوالن هم بارها تاکید کرده اند که اگر فردی دانش 
کافی برای خرید و فروش س��هم ندارد، به صورت غیرمس��تقیم وارد این 
بازار شده و سرمایه خود را به صندوق های سرمایه گذاری یا سبدگردان ها 
بسپارد. هرچند به نظر نمی رسد این تاکیدات تاثیری در نحوه تصمیم گیری 
مردم داشته باشد و باید گفت اعتماد و شناخت مردم نسبت به صندوق های 

سرمایه گذاری بسیار کم است.
ام��ا از مهم ترین توصیه ها برای افراد جدیدالورودی که از تخصص کافی 
برخوردار نیس��تند این است که از س��رمایه گذاری در بازار سرمایه با پول 
وام ی��ا قرض خودداری کنند و با س��رمایه کم وارد بازار ش��وند، هیجانی 
تصمیم نگیرند و نگاهی بلندمدت به بورس داشته باشند. در این میان اما 
هنوز بسیاری از عالقه مندان نمی دانند نخستین قدم ورود به بازار سرمایه 

چیست و یا بعد از ورود به این بازار و اخذ کد بورسی چه باید بکنند. 
در این راس��تا، احمد جواهری کارش��ناس بازار سرمایه با تشریح الفبای 

ورود ب��ه بورس، توصیه هایی را برای جدیدالورودها به این بازار ارائه کرد و 
گفت: هر فردی که قصد دارد کد بورس��ی دریافت کند و معامالت آنالین 
انجام دهد، باید دو اقدام مراجعه به کارگزاری و ثبت نام در سجام )سامانه 
جامع اطالعات مش��تریان( را انج��ام دهد. به طور کل��ی 107 کارگزاری 
مجوزدار در کشور وجود دارد و هر فردی که قصد گرفتن کد بورسی دارد 
باید به یکی از این کارگزاری ها مراجعه و فرم های مختلف از جمله فرم های 
مش��تریان حقیقی، دس��تیابی به س��امانه معامالت آنالین و... را پر کند و 
تحوی��ل کارگزاری دهد تا کارگزاری به فرد دسترس��ی به س��امانه آنالین 
معام��الت به کارگزاری را بدهد. البته فرم های مذکور در وب س��ایت اکثر 

کارگزاری ها موجود است و در دسترس متقاضیان قرار دارد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر فرد برای اخذ کد بورس��ی باید احراز هویت 
ش��ود. برخی کارگزاری ها این خدمت را مش��تریان خود ارائه می دهند و 
برخی دیگر ارائه نمی دهند. چنانچه کارگزاری عملیات احراز هویت را برای 
متقاضی انجام نداد، فرد باید به دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کند. 
افراد باید توجه داشته باشند که فرآیند احراز هویت یک بار انجام می شود 
و چنانچه فرد بعد از مدتی قصد داشته باشد کارگزاری خود را تغییر دهد، 

نیاز به احراز هویت دوباره ندارد.
تفاوت کارگزاری های بورسی با یکدیگر چیست؟

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به این سوال که تفاوت کارگزاری ها 
با یکدیگر چیست، پاسخ داد: اصلی ترین خدمت که همان خدمات معامالت 
آنالین اس��ت، تقریبا توسط همه کارگزاری ها ارائه می شود و سایر خدمات 
کارگزاری ها با یکدیگر متفاوت است. برای مثال برخی کارگزاری ها خدمات 
عرضه و پذیرش، خدمات مربوط به بورس کاال و بورس انرژی دارند، برخی 
کارگزاری ها با مش��تریان خود قرارداد خری��د اعتباری امضا می کنند و یا 
مجوز مشاوره دارند. اطالعات کارگزاری ها و خدماتی که ارائه می دهند در 

دسترس همه قرار دارد.
جواهری ادامه داد: کارگزاری های بزرگ تر مشتری، مراجعه کننده، دفتر 
و نیروهای بیش��تری دارند اما ممکن است س��امانه معامالتی آنها نسبت 
ب��ه کارگزاری های کوچک تر بیش��تر دچار اختالل ش��ود. کارگزاری های 
بزرگ نیروهای پاس��خ دهنده بیش��تری دارن��د، اما اگر قرار باش��د به هر 
علتی تماس های س��هامداران با کارگزاری ها بیش��تر ش��ود، ممکن است 
مردم دسترس��ی کمتری به کارگزاری داشته باشند، زیرا ممکن است یک 
کارگزاری پنج نیرو و هزار مشتری داشته باشد اما کارگزاری بزرگ تر با 20 

نیرو باید به 50 هزار مشتری پاسخ بدهد.
او با بیان اینکه متقاضیان ورود به بورس می توانند به صورت مس��تقیم 
یا غیرمس��تقیم س��رمایه گذاری کنند، توضیح داد: مفهوم سرمایه گذاری 
مستقیم این است که فرد به طور مستقیم و شخصا اقدام به خرید و فروش 
س��هام، اوراق مشارکت و... کند. در این نوع سرمایه گذاری هیچ واسطه ای 

وجود ندارد اما  این روش فقط برای افراد حرفه ای و آش��نا به بازار سرمایه 
توصیه می شود.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری غیرمستقیم 
ب��رای افرادی اس��ت که تخصص، تجربه و وقت کاف��ی ندارند، اظهار کرد: 
این افراد می توانند از طریق صندوق های س��رمایه گذاری یا ش��رکت های 
س��بدگردانی اق��دام کنند. عملک��رد صندوق های س��رمایه گذاری به این 
صورت است که فرد به کد بورسی نیاز ندارد و فقط یونیت های )واحدهای 
س��رمایه گذاری( صندوق را خریداری می کند. در نتیجه متوجه نمی شود 
چه سهمی برایش خرید یا فروش شده است. فقط از میزان سود و ضرر و 

اطالعات کلی باخبر می شود.
به گفته وی، صندوق های سرمایه گذاری به دو نوع غیرقابل معامله و قابل 
معامله تقسیم می شوند که صندوق های قابل معامله ETFها هستند که 
برای معامله آنها کد بورسی نیاز است. صندوق های غیرقابل معامله عموما 

براساس صدور و ابطال هستند.
جواهری افزود: اکثر س��بدگردان ها مبالغ کمتر از 100 میلیون تومان را 
نمی پذیرند. سبدگردان ها درصدی کار می کنند و ابتدا با متقاضی در مورد 
میزان درصدی که سهم سبدگردان می شود، توافق می کنند. در این روش 

هم فرد متوجه نمی شود چه سهمی خرید و فروش شده است.
چند توصیه به افراد جدیدالورود به بازار سرمایه

وی سپس به جدیدالورودهای بازار سرمایه توصیه کرد که برای ورود به 
بازار سرمایه به هیچ عنوان اقدام به فروش مسکن و خودروی خود نکنند، 
از سایر افراد پولی به عنوان قرض یا وام بانکی نگیرند. بازار سرمایه در تمام 
دنیا، ریس��ک های خاص خود را دارد. به اف��راد جدیدالورود به بازار بورس 
اکیدا توصیه می شود ش��خصا نسبت به خرید و فروش سهام اقدام نکنند 
و  برای سرمایه گذاری، از طریق صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های 
سبدگردان تحت مجوز و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار  اقدام کنند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این نکته مهم را نیز مدنظر داشته 
باش��ند که حتی حرفه ای ترین معامله گران جهان نیز همواره در برخی از 
معامالت خود زیان کرده اند بنابراین انتظار سوددهی همیشگی سهام بازار، 
غیرمنطقی است و محقق نخواهد شد. هر فرد سرمایه گذار باید بداند که در 

هر معامله ای احتمال زیان نیز وجود دارد.

آنچه تازه واردان برای حضور پایدار در بازار سهام باید بدانند

الفبای ورود به بورس
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دفتر تجاری ایران و اوراسیا در آذربایجان 
شرقی راه اندازی می شود

وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت اظهار ک��رد مقرر ش��ده که در 
راس��تای تقویت و بهبود وضعیت صادرات به کشورهای همسایه در 
آذربایجان شرقی، به همت اتاق بازرگانی استان، دفتر تجاری ایران 

و اوراسیا راه اندازی شود.
به گزارش ایس��نا، رضا رحمانی، پنجش��نبه 11 اردیبهش��ت، در 
جمع خبرنگاران درخصوص مش��کالت نهاده های دامی، اظهار کرد: 
نهاده ه��ا تاکن��ون فقط ب��ا ارز 4200 تومان وارد ش��ده و دولت در 
مواردی که این ارز دولتی به نیمایی تبدیل شده نیز تعرفه وارداتی 

را صفر کرده تا از افزایش شیب قیمت تمام شده کاسته شود.
وی افزود: همچنین تس��هیالتی برای واردکنندگان فراهم شده تا 
به جای انحصار واردات، رقابت ایجاد شود؛ در بحث نهاده های دامی 
نیز توزیع نهاده ها همواره زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام شده 

و متناسب با هر واحد توزیع می شود.
به گزارش ایس��نا، وی ادامه داد: س��قف قیمت م��رغ نیز به دلیل 
هزین��ه تامین نهاده های دامی تعیین می ش��ود و مس��ائلی هم که 
درخصوص مشکالت نهاده های دامی مطرح شده در دست پیگیری 

وزارت جهاد کشاورزی است.
رحمانی با اشاره به پیشرفت 95درصدی پروژه شبکه های آبیاری 
و زهکش��ی رودخان��ه مرزی ارس، گفت: این ط��رح مهم در صورت 
عملیاتی ش��دن، 200 هزار تن به تولید محصوالت آذربایجان شرقی 
می افزاید، اما متاس��فانه فقط به دلیل ع��دم تخصیص اعتبار، کامل 
نشده و در معرض نابودی قرار دارد که دستور پیگیری برای تکمیل 

این پروژه صادر شده است.
وی درخصوص واحدهای صنعتی آس��یب دیده از کرونا نیز اظهار 
کرد: دولت با ارائه  تس��هیالت از کس��ب و کارهای آس��یب دیده از 
کرونا حمایت می کند، اما درخصوص واحدهای صنعتی آسیب دیده 
از کرونا اکنون در مرحله ارزیابی هستیم تا پس از جمع بندی حتما 

حمایت های الزم انجام گیرد.

مشکلی در تولید روزانه قارچ نداریم
 رئیس انجم��ن پرورش دهندگان ق��ارچ خوراکی گفت علی رغم 

شیوع ویروس کرونا، مشکلی در تولید قارچ وجود ندارد.
مهدی رجبی، رئیس انجم��ن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در 
گفت و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه ش��یوع 
وی��روس کرونا بر تولید قارچ تاثیری نداش��ته اس��ت، اظهار کرد: با 
وجود ش��یوع ویروس کرونا، تولیدکنندگان قارچ مش��کلی از حیث 

بازار فروش محصول شان ندارند.
وی افزود: با توجه به بس��ته بودن مرز ها و عدم صادرات لطمه ای 
به صنعت قارچ وارد شد که خوشبختانه با بکارگیری برخی تدابیر و 
تبلیغات گسترده درخصوص اهمیت قارچ در ارتقای سیستم ایمنی 

بدن، سرانه مصرف 20 تا 25درصد افزایش یافت.
نرخ هر کیلو قارچ فله 15 هزار تومان

رجب��ی از تع��ادل قیمت قارچ در بازار خب��ر داد و گفت: در حال 
حاض��ر هر کیلو قارچ فله با ن��رخ 14 هزار تا 15 هزار تومان و قارچ 
بس��ته بندی با احتس��اب 20درصد س��ود برای کارخانه به دس��ت 

مصرف کننده می رسد.
کاهش 15درصدی تولید قارچ در ماه رمضان

رئی��س انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی با اش��اره به اینکه 
مش��کلی در تولی��د روزانه قارچ نداریم، بیان ک��رد: طبق روال همه 
س��اله تولید قارچ در ماه رمضان 10 تا 15درصد کاهش می یابد، اما 

هم اکنون رقم دقیق تولید را نمی توان اعالم کرد.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش 21درصدی حقوق و دس��تمزد، 
ت��ورم، حمل و نقل و س��ایر عوامل تولید قیمت تمام ش��ده در حال 
بررس��ی اس��ت، اما با هم اندیش��ی تولیدکنندگان قیمت��ی را اعالم 

 خواهیم کرد که به حفظ بازار مصرف کمک کند.
رجب��ی در پایان تصریح کرد: با گس��ترش ویروس کرونا و رعایت 
ش��رایط بهداشتی، عرضه فله قارچ با مش��کالتی روبه روست، از این 
رو به تولیدکنندگان توصیه می ش��ود برای افزایش اطمینان خاطر 

مصرف کنندگان اقدام به بسته بندی قارچ های تولیدی کنند.

کاهش قیمت لیموترش در راه است
رئی��س اتحادیه بارفروش��ان میدان مرکزی گفت ب��ا عرضه انبوه 
محصول طی 20 روز آینده از اس��تان هرم��زگان، قیمت لیموترش 
در ب��ازار کاهش خواهد یافت. مصطف��ی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه 
بارفروش��ان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با باش��گاه 
خبرن��گاران ج��وان، از عرض��ه انب��وه لیموترش ط��ی روز های آتی 
خب��ر داد و گف��ت: با توجه به وضعیت مس��اعد تولید و عرضه انبوه 
محصول طی 20 روز آینده از اس��تان هرمزگان پیش بینی می شود 
ک��ه قیمت لیموترش در ب��ازار کاهش یاب��د. وی قیمت کنونی هر 
کیل��و لیموت��رش در می��دان مرکزی می��وه و تره ب��ار را 15 هزار 
تومان و خرده فروش��ی های سطح ش��هر 18 هزار تومان اعالم کرد 
و افزود: باوجود نظارت بازرس��ان ات��اق اصناف و تعزیرات، فروش با 
نرخ های باالتر ممنوع اس��ت که بنابر دس��تور رئیس قوه قضائیه با 
احتکارکنندگان برخورد می شود. دارایی نژاد با اشاره به اینکه قیمت 
لیم��وی ریز در بازار باالس��ت، بیان کرد: در ح��ال حاضر لیموترش 
سنگی جهرم در بازار عرضه می شود و از ابتدای ماه با عرضه لیموی 

آبگیری بازار به تعادل می رسد.
 واردات 5 هزار تن لیموترش در راه است

رئیس اتحادیه بارفروش��ان میدان مرکزی ب��ا بیان اینکه مخالف 
واردات لیموترش هستیم، افزود: در شرایطی که 20 روز تا برداشت 
محصول زمان باقی است، از این رو اگر تقاضا برای خرید لیموترش 
در ب��ازار کاهش یابد، نیازی به واردات نداریم، اما در صورت کمبود 

طبق اظهارات سخنگوی تنظیم بازار 5 هزار تن وارد خواهد شد.
دارایی ن��ژاد در پای��ان تصریح کرد: اتحادیه از س��تاد تنظیم بازار 
درخواس��ت کرده که برای واردات کمی دس��ت نگه دارد، از این رو 
مغازه داران در س��طح شهر س��ه تا چهار کیلو و میادین تا سقف سه 

کیلو اقدام به عرضه لیمو کنند.

اخبـــار

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی طی بیانیه ای از افزایش قیمت 
تلف��ن همراه در روزهای اخی��ر خبر داد و اعالم کرد که اگ��ر توقف های متعدد و 
زمانبر در ثبت س��فارش و تخصیص ارز به ش��یوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل 
بزرگ کمبود جهانی کاال و افزایش بی س��ابقه بیش از ۳0درصدی قیمت ها مواجه 

خواهیم شد.
به گزارش ایسنا، در این بیانیه گفته شده که ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به 
تبع آن تمرکز بر آموزش آنالین و البته معرفی برنامه کاربردی شاد برای استفاده 
آموزش��ی دانش آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده اس��ت. در مجموع 
عواملی همچون کمبود جهانی کاال به دلیل کرونا، باالرفتن نرخ ارز، بس��ته شدن 
مرزها و محدودیت های ترانزیتی برای واردات کاال و معرفی اپلیکیشن شاد منجر به 
ایجاد عدم اطمینان بازار برای تامین محصوالت در آینده ش��ده که در نهایت تمام 

این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را برهم زده است.
متن این بیانیه در ادامه آمده است:

»با توجه به تحوالت بازار موبایل طی چند روز اخیر و افزایش قیمت گوشی تلفن 
همراه و تاثیر مستقیم آن بر بخش آسیب پذیر جامعه، انجمن واردکنندگان موبایل، 

تبلت و لوازم جانبی بر خود الزم می داند توضیحاتی را با هدف شفاف سازی و ارائه 
راهکار برون رفت از التهابات موجود در حوزه موبایل کشور ارائه دهد.

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به عنوان یکی از تش��کل های 
تخصصی ات��اق بازرگانی ایران، همواره با رصد تح��والت بازار تلفن همراه، تحلیل 
ش��رایط مصرف موبایل در کش��ور و تحلیل ب��ازار، نظرات کارشناس��ی خود را به 
دس��تگاه های ذی ربط و تصمیم گیران این حوزه اعالم کرده اس��ت. از این رو پس 
از دریافت گزارش واردات و مصرف کشور از سامانه همتا، این انجمن طی نامه ای، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و دیگر دستگاه های ذی ربط را از پیامدهای 
پیش روی بازار تلفن همراه آگاه س��اخت. در آن نامه اعالم کردیم که این انجمن 
معتقد اس��ت تنظیم بازار و برنامه ریزی تأمین کاالی موردنیاز کش��ور که به طور 
متوس��ط فرآیندی حدود 50 روز از زمان س��فارش گذاری تا مرحله آماده سازی و 
توزیع را داراس��ت تنها با س��فارش و تخصیص ارز منظ��م و ادامه دار و بدون وقفه 
امکان پذیر اس��ت.  اما از اواسط اسفندماه با شیوع ویروس کرونا  تا به امروز بخش 
عمده ای از تخصیص ارز بازرگانان این حوزه بی اعتبار و منقضی ش��ده اس��ت. این 
در حالی  اس��ت که حجم عمده ای از کاال در گمرکات کش��ور دپو شده است که به 

علت شرایط حاکم بر جامعه و فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر کشور به واسطه 
شیوع بیماری کرونا و تحریم ها، تخصیص ارز جهت ترخیص این کاالها از گمرک 

صورت نگرفته است.
این انجم��ن پیش بینی کرده بود در صورتی که توقف ه��ای متعدد و زمانبر در 
ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود 
جهانی کاال و افزایش بی س��ابقه بیش از ۳0درصدی قیمت ها و تش��نج دوباره در 

زنجیره عرضه و توزیع مواجه خواهیم شد.
حاال پس از گذشت دو هفته شرایط از آنچه که تصور می شد نیز بحرانی تر شده 
اس��ت. ادامه تعطیلی مراکز آموزش��ی و به تبع آن تمرکز بر آموزش آنالین و البته 
معرفی برنامه کاربردی ش��اد برای استفاده آموزشی دانش آموزان، تقاضای موبایل 
را در بازار افزایش داده اس��ت. الزم به توضیح اس��ت از ابتدای سال 1۳99 تا نیمه  
اردیبهشت ماه تنها 700 هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی که مصرف 
ماهانه کش��ور یک میلیون و 200 هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل وارد 
شده در فروردین و اردیبهشت 1۳99 پاسخگوی تقاضای ایجادشده در بازار نیست 

و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است.

احتمال افزایش ۳۰درصدی قیمت گوشی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال گذشته، 1۳5 میلیون تن کاال 
صادر ش��ده است، گفت در سال 98، تولید حداقل 75درصد از محصوالت چون 
پوش��اک و لوازم خانگی افزایش یافته و واردات ۳1درصد از کاالهای مصرفی نیز 
کاهش یافت. به گزارش ایس��نا، رضا رحمانی، 11 اردیبهش��ت در جلس��ه ستاد 
اقتصاد مقاومتی آذربایجان ش��رقی، گفت: با شروع جنگ اقتصادی در سال 97، 
پیش بینی می ش��د که کارخانجات تعطیل و کارگران اخراج خواهند ش��د، اما با 
امید و تالش و برنامه ریزی توانستیم از این موقعیت عبور کنیم و میزان تولید و 

صادرات کشور را افزایش دهیم.
وی با اش��اره به میزان صادرات آذربایجان ش��رقی در س��ال گذشته، افزود: از 
این اس��تان انتظار داریم تا با توجه به ظرفیت های خود، میزان صادرات و تولید 

خود را افزایش دهد.
وی با تاکید بر افزایش میزان تولید در کشور، گفت: اکنون هر کاالی باکیفیتی 

که به حد نیاز در داخل کش��ور تامین ش��ود، محدودی��ت واردات دارد؛ تاکنون 
واردات 25درصد از کاالها )1529 کاال( ممنوع شده است.

به گزارش ایسنا، رحمانی اظهار کرد: یکی از دالیل کاهش مشکالت اقتصادی 
در س��ال گذشته علی رغم پتانس��یل  و ظرفیت تولید، توجه به ساخت داخل بود؛ 
در بحث کرونا نیز به دلیل وجود زیرس��اخت های صنعتی کش��ور، شاهد ساخت 

تجهیزات بهداشتی حتی به صورت تمام اتوماتیک در داخل کشور بودیم. 
وی ب��ا بیان اینکه در بحث صادرات به کش��ورهای همس��ایه غفلت کرده ایم، 
گفت: س��هم واردات کش��ورهای همس��ایه حدود 1200 میلیارد دالر اس��ت که 
م��ا فقط 24میلیارد دالر به این کش��ورها صادر کرده ای��م و این موضوع نیازمند 
توجه و افزایش صادرات اس��ت. وی افزود: بروز یافتن آثار کرونا در جهان، باعث 
محدودیت یا ممنوعیت برخی محصوالت ش��ده و مشکالت بسیاری را در آینده 
ایج��اد خواهد کرد، از ای��ن رو، بحث واردات را در محور اصلی وزارت صمت قرار 

داده ایم. وزی��ر صنعت، معدن و تجارت درخصوص عرضه نهاده های دامی، تاکید 
ک��رد: حتی یک کیلو ذرت نهاده بدون نظر جهاد کش��اورزی امکان واردات و یا 
توزیع ندارد؛ با هرگونه عرضه نهاده خارج از نظر جهاد کشاورزی برخورد قانونی 

می شود. 
وی ادامه داد: در عید امسال، 4میلیون کاال در گمرک به دلیل عدم تخصیص 

ارز مانده بود که پس از پیگیری ها، 2میلیون کاال وارد کشور شد.
وی اظهار کرد: قیمت خرید گندم دولت از گندمکاران در سال گذشته، 1850 
تومان بود که امس��ال به 2500 تومان افزایش یافته اس��ت؛ دولت تاکنون حدود 

400 هزار تن گندم به صورت نقدی از گندمکاران خریده است.
رحمانی با اش��اره به مصوبه جلسه گذش��ته درخصوص مس آذربایجان، گفت: 
در حوزه مس آذربایجان 14 هزار میلیارد تومان طرح در دست احداث داریم که 

دستاورد بسیار مهمی محسوب می شود.

نای��ب رئیس انجمن صنفی مرغداران گوش��تی گفت با وجود کاهش 
انباشت مرغ در واحد ها و ازدیاد تقاضا، اما قیمت مرغ طی دو روز اخیر 

در بازار کاهش داشته است.
حبیب اسداله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره آخرین تحوالت بازار 
مرغ اظهار کرد: امروز متوس��ط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 7 
هزار و 200 تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 10 هزار و 500 

تا 10 هزار و 700 تومان است.
وی با اشاره به اینکه تعادل نسبی در بازار مرغ ایجاد شده است، افزود: 
علی رغم کاهش انباشت مرغ در واحد های مرغداری و ازدیاد تقاضا برای 
خرید، اما قیمت مرغ طی دو روز اخیر در بازار کاهش داشته است که به 

نظر می رسد دست هایی پشت پرده این ماجرا هستند.
اس��داله نژاد ادامه داد: در ش��رایط فعلی قیمت م��رغ هیچ ارتباطی به 
عرض��ه و تقاضا یا نرخ مصوب ن��دارد، به همین خاطر از دس��تگاه های 
حاکمیتی انتظار می رود که هرچه س��ریع تر ورود کنند تا صنعت دچار 
آسیب نشود. به گفته این مقام مسئول، بسیاری از کارشناسان معتقدند 
که دس��ت های پشت پرده همچون واس��طه گران و دالالن یا افرادی که 
مرغ تحویل پش��تیبانی امور دام می دهند، بر کاهش قیمت مرغ در بازار 
دام��ن می زنند، از این رو بخ��ش حاکمیتی برای جلوگیری از اخالل در 

بازار باید ورود کند تا مشکل مرغداران مرتفع شود.
وی با اشاره به اینکه طی پنج ماه اخیر مرغداران زیان قابل توجهی را 
متحمل شدند، گفت: هم اکنون مرغداران به ازای فروش هر کیلو مرغ ۳ 

هزار تومان متضرر می شوند که استمرار این روند صنعت مرغداری را با 
چالش های متعددی روبه رو می کند.

نای��ب رئیس کان��ون صنفی مرغداران گوش��تی متوس��ط قیمت هر 
قطع��ه جوجه یک��روزه را یک هزار و 400 تومان اع��الم کرد و گفت: با 
وجود تعادل نس��بی قیمت جوجه در بازار، اما تولیدکنندگان مرغ مادر 

همچنان در حاشیه زیان هستند.
وی در پایان با اش��اره به اینکه توزیع نهاده با نرخ مصوب تا حدودی 
تس��هیل شده اس��ت، تصریح کرد: اگرچه هر کیلو ذرت با نرخ 2 هزار و 
400 ت��ا 2 هزار و 500 تومان و کنجاله س��ویا 4 هزار و 200 تومان در 
بازار آزاد عرضه می ش��ود، اما توزیع از سوی پش��تیبانی امور دام با نرخ 

مصوب در حال انجام است.

کاهش واردات 31درصد از کاالهای مصرفی در سال 98

قیمت مرغ به 10 هزار و 500 تومان رسید
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فروش و عرضه خودرو معطل قیمت
تکلیف دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو برای س��ال 99 هنوز مشخص 
نیس��ت، حال آنکه این موضوع س��بب بالتکلیفی خودروسازان و سرگردانی 

مشتریان شده است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، این بالتکلیفی از آن جهت است 
که خودروس��ازان در انتظار دریافت دستورالعمل نهایی قیمت گذاری خودرو 
در س��ال جدید هس��تند تا به واس��طه آن، محصوالت پیش فروش ش��ده را 
تحویل مش��تریان دهند بنابراین چون هنوز تکلیف قیمت ها مشخص نشده، 
تحوی��ل خودروهای پیش فروش ش��ده نی��ز متوقف یا بس��یار کند صورت 
می گیرد و از همین رو مش��تریان هم دچار سرگردانی شده اند. هرچند طی 
سال جاری چند جلسه در راستای تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو 

برگزار شده، با این حال هیچ کدام نتیجه ای دربر نداشته اند.
حدودا سه هفته پیش بود که ستاد تنظیم بازار اعالم کرد در اولین جلسه 
سال جاری خود، موضوع قیمت گذاری خودرو را مورد بررسی قرار می دهد و 
دستورالعمل مربوطه را نیز اعالم می کند. این در حالی بود که جلسه نخست 
س��تاد تنظیم بازار نتیجه ای در راستای تعیین دس��تورالعمل قیمت گذاری 
خودرو دربر نداش��ت و قرار ش��د در جلسات بعد، در این مورد تصمیم گیری 
ش��ود. گفته می شود در این جلس��ه اختالف نظر بر سر نحوه قیمت گذاری 
خودرو بس��یار زیاد بوده و از همین رو دس��تورالعمل مربوطه نهایی نش��ده 
است. در این جلسه اما از شورای رقابت نیز دعوت به عمل آمده بود، شورایی 
که از ش��هریور 97 و با تصمیم ش��ورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، 
از پروس��ه قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته ش��د. حضور شورای رقابت در 
جلسه موردنظر این شائبه را به وجود آورد که شاید قرار است قیمت گذاری 
خودروه��ای داخلی باز هم زیر نظر این نهاد انجام ش��ود، اما اتفاقات بعدی 

نشان داد فرمان قیمت همچنان در دست نهادهای دولت است.
ب��ا وجود آنکه گفته گمان می رفت س��تاد تنظیم بازار در دومین جلس��ه 
سال جاری خود که هفته گذشته برگزار شد، تکلیف قیمت گذاری خودرو را 
مش��خص کند، ماجرا پیچیده تر و صحبت از ورود کمیته خودرو به موضوع 

قیمت گذاری به میان آمد.
آنطور که دبیر انجمن خودروسازان در گفت وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد 
ایران )اکوایران( عنوان کرد، در جلس��ه دوم س��تاد تنظیم بازار مقرر ش��ده 
موض��وع قیمت گذاری خودروهای داخلی در کمیته خودرو مطرح و در آنجا 
بررس��ی شود. با توجه به این گفته احمد نعمت بخش، گمان می رفت کمیته 
خودرو پس از س��ال ها دوباره احیا و قرار است تصمیمات مختلفی در حوزه 
صنعت و بازار خودرو کشور از جمله قیمت گذاری در آن گرفته شود. کمیته 

خودرو اتفاقا تشکیل جلسه نیز داد، جلسه ای البته پرحاشیه.
ب��ه گفته یک منبع آگاه، لیس��ت قیمت جدید خودروه��ای داخلی که از 
سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تهیه شده بود برای 
بررس��ی به اعضای کمیته ارائه ش��ده اس��ت. در این جلسه رضا شیوا رئیس 
شورای رقابت نیز حضور داشته و پیشنهادهایی در مورد قیمت های سال 99 

به اعضای کمیته خودرو داده است.
همان ط��ور ک��ه عن��وان ش��د س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان، لیس��ت قیمت جدید خودروهای داخلی را تهیه کرده، با این 
حال مش��خص نیست س��تاد تنظیم بازار چه زمانی آن را اعالم خواهد کرد. 
این در حالی اس��ت که 40 روز از آغاز سال جدید گذشته و با توجه به عدم 
اعالم قیمت های جدید، هم خودروس��ازان و هم مش��تریان در بالتکلیفی و 

سرگردانی به سر می برند.

خودروسازان به باتالق مالی فرو می روند
عدم اصالح قیمت خودرو، خودروس��ازان را در باتالق مشکالت مالی فرو 

می برد.
سعید مدنی، مشاور س��ابق خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 
گفت وگو با خبرنگار پرش��ین خودرو، با بیان ای��ن مطلب گفت: با توجه به 
ش��رایط کنونی خودروس��ازان، زیان حاصل از تثبیت قیمت ها جبران ناپذیر 

شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود و تحریم ها، چنانچه قرار باشد 
قیمت خودرو اصالح نش��ود، زیان خودروسازان افزایش می یابد و دوباره باید 

شرکت ها تجدید ارزیابی شوند.
به گفته مدنی، تجدید ارزیابی ش��رکت ها با هدف نجات از ورشکس��تگی 
انجام می شود تا شرایط دریافت تسهیالت را کسب کنند؛ تسهیالتی که هر 

روز خودروسازان را در باتالق بیشتری فرو می برد.

 فروش خودروهای برقی در اروپا 
از چین جلو زد

تازه ترین آمارها و گزارش های منتشرش��ده حاکی از آن است که مجموع 
ف��روش خودروه��ای برق��ی در کش��ورهای اروپای��ی از میزان ف��روش این 

محصوالت در بازار چین سبقت گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، تازه ترین آمارها 
و گزارش های منتشرش��ده از س��وی اتوماتیو نیوز نشان می دهد که مجموع 
ف��روش خودروهای برقی، پاک و دوس��تدار محیط زیس��ت در کش��ورهای 
اروپایی نظیر آلمان، انگلس��تان، فرانس��ه و اسپانیا در سه ماهه نخست سال 
جاری میالدی، 79هزار و ۳00 دستگاه بوده که از میزان فروش خودروهای 
برقی در بازار چین که 77 هزار و 25۶ دستگاه ثبت و گزارش شده، سبقت 

گرفته است.
به نظر می رس��د که اروپا جایگاه نخس��ت را از بازار چین که در سال های 
اخیر نخس��تین و بزرگ ترین بازار فروش خودروهای برقی پاک و دوس��تدار 
محیط زیس��ت در جهان به ش��مار می رفت، ربوده و به خود اختصاص داده 

است.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در بازار خودرو بر این باورند این 
ارقام به علت ش��یوع گسترده ویروس کرونا و قرنطینه زودهنگام شهروندان 
چینی به وجود آمده است. به عبارت دیگر زمانی که شهروندان و مشتریان 
چین��ی ق��ادر به خری��د خودروهای برق��ی و جدید نبوده اند، مش��تریان در 
کش��ورهای اروپایی که هنوز وارد قرنطینه ناش��ی از شیوع گسترده ویروس 

کرونا نشده بودند، به خرید این محصوالت اقدام کرده و ادامه داده اند.
به عقیده این کارشناسان، با توجه به قرنطینه کشورهای اروپایی و اعمال 
محدودیت های جدی و س��ختگیرانه از سوی بسیاری از دولت های این قاره 
سبز که تقریبا در اواخر سه ماهه نخست در ماه مارس 2020 میالدی آغاز 
شد، پیش بینی می شود که این روند در ماه های آینده معکوس شده و چین 
یک بار دیگر بتواند جایگاه نخس��ت بزرگ ترین بازار فروش خودروهای برقی 

در جهان را به خود اختصاص دهد.

ادامه کش��مکش س��ازمان حمایت و شورای رقابت بر س��ر کسب جایگاه مرجع 
قیمت گذاری خودرو و تعلل در تصمیم گیری بر سر قیمت نهایی، این بازار را بیش 

از پیش آشفته و میدان را برای جوالن دالالن فراهم کرده است.
به گزارش اقتصادآنالین، از دو هفته پیش تاکنون که س��تاد تنظیم بازار موضوع 
تعیین قیمت خودرو در س��ال 99 را در دس��تور کار قرار داده، بین شورای رقابت و 
س��ازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده بر سر اینکه کدام یک از این دو نهاد 
مرجع تعیین قیمت خودرو باش��د اختالف نظر افتاده و با وجود اینکه بازار بیش از 
قبل ملتهب شده، هنوز تصمیم قاطعی در این باره گرفته نشده است؛ ضمن اینکه 
در همین مدت هیچ یک از مس��ئوالن این بخش با وجود پیگیری های انجام ش��ده 

حاضر به پاسخگویی نیستند.
در این میان شنیده ها حاکی از آن است که سازمان حمایت به هیچ وجه حاضر به 

واگذاری این جایگاه به شورای رقابت نیست و طوالنی شدن جلسات کمیته خودرو 
نیز بیش از آنکه مربوط به تعیین نحوه قیمت گذاری خودرو باشد، به این دلیل بوده 
است. البته در این جلس��ات درباره قیمت خودرو نیز اظهارنظرهای مختلفی شده؛ 
طبق گفته برخی منابع آگاه، سازمان حمایت با افزایش 20درصدی قیمت خودرو 
در سال 99 موافقت کرده ولی در این میان شورای رقابت معتقد است که اگرچه باید 
قیمت گذاری دستوری خودرو حذف شود، اما الزم نیست که زیان خودروسازان که 

بخشی از آن متأثر از اقدامات خودشان بوده، از این محل جبران شود.
در همین راستا یکی از اعضای شورای رقابت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنالین 
اظهار کرد: به رغم آش��کار بودن تبعات قیمت گذاری دس��توری خودرو، س��ازمان 
حمایت قصد عقب نش��ینی از این سیاس��ت اش��تباه را ندارد و اگر همچنان مرجع 

قیمت گذاری باشد بناست همین سیاست را در سال جاری نیز اعمال کند.

این درحالی اس��ت که مدیران عامل خودروسازی ها نیز علت اصلی زیان هنگفت 
سال 98 خود را ناشی از همین سیاست اعالم کرده اند و تاکید دارند که دولت باید 
پای خود را از صنعت خودروسازی به طور کامل کنار کشیده و فقط جنبه نظارتی 

داشته باشد.
حاال در میان این اختالف نظرها، قیمت ها در بازار خودرو هر روز افسارگسیخته تر 
ش��ده و کس��ی جلودار آن نیس��ت، از طرفی کاهش عرضه خودروسازان نیز بر این 
آشفته بازار دامن زده و باعث شده که عده ای بازار این روز ها را برای سفته بازی داغ 

دیده و تا جایی که می توانند بتازند و عده ای دیگر فقط نظاره گر قیمت ها باشند.
براس��اس این گزارش، با توجه به اینکه التهابات بازار خودرو و حساس��یت بر سر 
قیمت ها تشدید شده، ضروری است که مسئوالن هرچه سریع تر تکلیف این صنعت 

را روشن کرده و بازار بی سروسامان خودرو را نجات دهند.

جوالن دالالن در بازار ادامه دارد

 دولت پای خود را از قیمت گذاری خودرو کنار می کشد؟

یحیی کمالی پور، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان 
اینکه وزارت صمت انگیزه ای برای س��اماندهی ش��یوه فعلی پیش فروش خودرو 
ندارد، گفت بازار خودرو تافته جدا بافته ای از بدنه حاکمیت ش��ده و کار خودش 

را انجام می دهد.
ب��ه گزارش ب��ازار به نقل از خانه ملت، یحیی کمالی پور، با انتقاد از مکانیس��م 
خودروس��ازان برای پیش فروش خودرو، گفت: قصه پرغصه فروش ماش��ین های 
ایران خودرو و سایپا تمامی ندارد به نحوی که درصد زیادی از وقت مجلس دهم 
ب��ه این موضوع اختصاص پیدا کرد و در نهایت هیچ تغییری در ش��یوه ثبت نام 
خودرو ایجاد نشد. از طرفی دس��تورالعمل هایی دولت برای ساماندهی مکانیسم 

پیش فروش خودرو صادر می کرد که آن هم نتیجه بخش نبود.

صدای اعتراض مردم نسبت به خودروسازها شنیده نمی شود
وی ادامه داد: مش��خص نیست خودروسازان از چه کسی حرف شنوی دارند و 
جبهه  ش��ان را براساس کدام دستورالعمل صادره تغییر می دهند. امروزه وضعیت 
نامناس��بی در مکانیس��م خودروس��ازان برای پیش فروش خودرو وجود دارد اما 

نه تنها حرف مردم شنیده نمی شود بلکه نظارت و کنترلی هم وجود ندارد.
ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم افزود: در این ش��رایط بحرانی کرونا چه 
اتفاقی افتاده که قیمت خودرو تا این حد افزایش پیدا کرده اس��ت؟ مکانیس��می 
ب��رای پیش فروش خودروها ایجاد ش��ده که مردم عادی ام��کان ثبت نام ندارند 
چراکه قبل از هر اقدامی س��ایت بس��ته ش��ده و یا ظرفیت ثبت نام تکمیل شده 
اس��ت. از طرف��ی قوه قضائیه، مجری��ه و مجلس هم توانایی کنت��رل، مدیریت و 

نظارت بر این بازار را ندارند.
 وزارت صمت انگیزه ای برای ساماندهی شیوه فعلی پیش فروش خودرو ندارد

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه صدای 
اعتراض مردم نسبت به خودروس��ازها شنیده نمی شود، گفت: تنها صدای مردم 
نماینده های مجلس هس��تند که تذکرها و صحبت های آنها هم تاثیری نداش��ته 
اس��ت. از طرفی وزارت اقتصاد و صمت هم انگیزه ای برای ساماندهی شیوه فعلی 
پیش فروش خودرو نش��ان نداده اند و عمال بازار خودرو تافته جدا بافته ای از بدنه 
حاکمی��ت ش��ده و کار خودش را انج��ام می دهد. از طرفی م��ردم از مراجعه به 
دستگاه قضایی و شکایت هم ناامید شده اند بنابراین قوه قضائیه و دستگاه اجرایی 

باید به صورت قاطعانه به موضوع پیش فروش خودروها ورود کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از احتمال اجرای طرح  ترافیک 
و اجباری شدن ماسک در ناوگان عمومی پایتخت از هفته آینده خبر داد.

به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، س��ید مناف هاش��می در حاش��یه 
نشست س��تاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونای کالنش��هر تهران در پاسخ به 
س��والی مبنی بر اینکه برای تامین ماسک موردنیاز مسافران مترو و اتوبوس چه 
تمهیداتی اندیش��یده اید؟ افزود: در این خصوص مقدمات الزم را با مجموعه های 
تولید داخل ش��هر تهران از مس��اجد و خیرین تا حوزه های مختلف اجتماعی و 
مردمی و فرهنگس��را های خودمان انجام داده ایم و مکاتباتی را با سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران داش��تیم که در ایستگاه های مان شرایط فروش را 

برای کسانی که ماسک همراه ندارند، فراهم کنیم.
وی گفت: پیش بینی ما این اس��ت که 50درصد مردم از دس��تکش و ماس��ک 
استفاده می کنند و ما باید برای 50درصد دیگر شرایط را به صورتی فراهم کنیم 

تا ماسک با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار گیرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران افزود: از س��وی دیگر در نظر 
داریم شرایطی را هم مهیا کنیم که اگر افرادی در ماه مبارک رمضان قصد نذری 
یا مراس��می داشتند به جای خرید یک ماس��ک، پنج تا 10 ماسک را خریداری 

کنند و همانجا در بس��ته ای قرار دهند تا آنها که امکان خرید ماس��ک برای شان 
فراهم نیس��ت بتوانند استفاده کنند که می تواند کمک خوبی برای کاهش شیوع 

بیماری باشد.
هاشمی در ادامه با اش��اره به لغو اجرای طرح های ترافیکی و افزایش 
ترافی��ک در مح��دوده مرکزی ش��هر گفت: ما هم اکن��ون در همه نقاط 
ته��ران به جز محدوده مرکزی به لحاظ ترافیک وضع مس��اعدی داریم، 
اما در محدوده مرکزی تهران به س��بب حضور اصناف و کارکنان دولت 
مش��کالتی ایجاد شده اس��ت به همین منظور روز گذشته طرحی را در 
وزارت کش��ور ب��رای هماهنگی هرچه بیش��تر ارائه کردی��م که طرحی 
مش��ترک میان شهرداری تهران، شورای شهر و راهور است که براساس 
آن بنا داریم ساعت طرح ترافیک اصالح شود، به طوری که ساعت اجرای 
طرح های ترافیکی  از 8 تا 1۶ در نظر گرفته شود که اگر کارکنان دولت 
قبل از 8 صبح وارد محدوده ش��وند مش��مول طرح نشده و چون بعد از 

ساعت 1۶ هم خارج می شوند باز مشمول نخواهند شد.
مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران گفت: مقرر ش��د دوربین ها، 
ش��هروندان ع��ادی را هم نگیرد و خ��روج از محدوده طرح ترافی��ک تا پیش از 

ساعت 1۶ را آزاد کردیم تا دوربین ها ثبت تخلف نکنند و شرایط قیمت را هم با 
50درصد و 70درصد تخفیف در نظر گرفتیم تا بتوانیم جلوی س��فر های زائد را 

بگیریم و سفر های ضروری انجام شود.
هاشمی با بیان اینکه  افزایش تا 10درصدی  مسافران را در بخش اتوبوسرانی 
و مترو خواهیم داش��ت، گفت: اما با این وجود می توانیم در حد اس��تاندارد ها و 
پروتکل های وزارت بهداش��ت و ستاد ملی کرونا و س��تاد تهران، فاصله گذاری ها 

را رعایت کنیم.
وی با بیان اینکه در برخی ساعات روز افزایش 75 تا 90درصدی ترافیک را در 
برخی معابر مرکزی شهر، نس��بت به هفته های مشابه سال گذشته شاهد بودیم 
گف��ت: در این ایام در محدوده مرکزی تهران که ش��اهد ترافیک بس��یار زیادی 
بودیم حتی اتوبوس های ما هم امکان تردد نداش��تند از این رو باید با تصمیمات 

موثر مشکالت ساکنان این منطقه را هم حل کنیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران درباره زمان اجرای دقیق طرح 
پیشنهادی ترافیک افزود: تالش ما این است که از ابتدای هفته آینده هم موضوع 
ماس��ک و هم طرح ترافیک را انجام دهیم و جلس��ات بسیار زیادی در این روز ها 

داشته ایم تا طرح با مشکالت بسیار کمتری اجرا شود.

بازار خودرو تافته جدا بافته ای از بدنه حاکمیت شده است

احتمال اجرای طرح  ترافیک در تهران از هفته آینده
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ترسیم ایرانی مطلوب و پیشرفته هدف تالیف و تعریف سند چشم انداز 1404 
ایران اس��ت؛ ایرانی پیش��رفته و مقتدر در همه صنایع و حوزه های علمی. یکی 
از صنایعی که در این س��ند به آن اشاره ش��ده است توسعه صنعت رو به رشد 

زیست فناوری در همه ابعاد کاربردی آن است.
براس��اس این سند مقرر ش��ده است که 
ایران تا پایان این برنامه با کسب ۳درصد از 
سهم بازار جهانی، بخشی از این بازار پرسود 
را ب��ه نام خود س��ند زن��د و توانمندی های 
کش��ور را ب��ا برندهای ایرانی ب��ه رخ جهان 
بکشد. این زیس��ت بوم که طیف وسیعی از 
علوم را دربر می گیرد، می تواند س��هم قابل 
توجهی از جهش تولید و اقتصاد کش��ور را 

رقم زند.
در این میان متولیان زیادی برای توس��عه این 
زیست بوم مش��خص ش��ده اند، بازیگرانی که در 
کنار هم ت��الش می کنند تا اهداف این س��ند را 

محقق کنند. س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری یکی از این بازیگران اس��ت که در خط مقدم این تالش ها ایس��تاده و 
با حمایت از زیس��ت بوم فناوری و نوآوری این صنعت کاربردی در کش��ور برای 

تحقق این سند گام  برمی دارد.
از جمله این تالش ها می توان به ثبت اس��م و نام ایران در بین پنج کش��ور 
اول آسیا در زیست فناوری اشاره کرد؛ رتبه ای که در شرایط سخت تحریم های 
اقتصادی به س��ختی به دس��ت آم��ده و به این 

آسانی هم از دست نخواهد رفت.
»ما ت��الش می کنی��م رتبه ای��ران در حوزه 
زیس��ت فناوری را در آس��یا ارتقا دهیم؛ تالشی 
که ت��ا همین امروز ه��م ما را از اهداف س��ند 

چشم انداز جلوتر انداخته است.«
توس��عه  س��تاد  دبی��ر  قانع��ی،  مصطف��ی 
زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با اش��اره به این مطلب، می گوید: اگر 
رتبه ایران در حوزه زیس��ت فناوری را با س��ند 
چشم انداز مقایس��ه کنیم، متوجه خواهیم شد 
که حوزه زیس��ت فناوری از س��ند چش��م انداز 

خیلی جلوتر است و در منطقه رقیبی نداریم.
به گفته وی، رتبه ایران از نظر تولید مقاالت علمی در دنیا ش��انزدهم اس��ت 
که این رتبه در حوزه مقاالت زیستی به مقام سیزدهم رسیده است. یعنی چهار 

رتبه باالتر از دیگر حوزه های علمی.

محققان با انجام پژوهشی بررس��ی بیوشیمیایی و ملکولی اثرات عصاره های 
برخ��ی از گیاهان دارویی در درمان دیاب��ت نوع دوم را انجام دادند و در نهایت 

عصاره های گیاهی موثر در درمان این بیماری را معرفی کردند.
 آم��ار مبتالیان ب��ه بیماری دیاب��ت روندی 
صع��ودی را در دنیا تجربه می کن��د. ایران نیز 
از این قاعده مس��تثنی نیس��ت. پس دستیابی 
بیماران به روش های درمانی ارزان قیمت همراه 
ب��ا کمترین ع��وارض در اولویت های تحقیقاتی 
ای��ن حوزه ق��رار دارد. از س��ویی در این زمینه 
مکتب پزش��کی س��نتی در ای��ران اطالعات و 
یافته ه��ای گرانقدری را در زمین��ه دیابت ارائه 
داده اس��ت. در همین راس��تا محققان طرحی 
ب��ا عن��وان »بررس��ی بیوش��یمیایی و ملکولی 
اث��رات عصاره ه��ای برخی از گیاه��ان دارویی 
در درم��ان دیابت نوع 2« ب��ه صندوق حمایت 
از پژوهش��گران و فن��اوران معاونت علمی ارائه 

دادند که برای حمایت تایید شد.
در این تحقیق ارائه شواهد و مدارک علمی معتبر برای تایید گیاهان دارویی، 
به ویژه برخی از گیاهان دارویي ایران که طب س��نتی آنها را پیشنهاد می کند، 

بررسی شد. فراهم کردن بستری امن و مطمئن برای بهره گیری از این گیاهان 
دارویی کم هزینه و با حداقل عوارض جانبی هدف از انجام این تحقیق بود.

در این مطالعه از رت های دیابتی القا ش��ده با داروی آلوکس��ان منوهیدرات 
اس��تفاده ش��د. رت ها با عصاره های به دست 
آم��ده از گیاهان و مواد موث��ره ویژه هر گیاه 
تیمار ش��دند و پس از آن ب��ا انجام مطالعات 
بیوش��یمیایی انج��ام ش��د و در نهایت برخی 
گیاهان دارویی موثر در درمان دیابت معرفی 
ش��دند. این پژوه��ش برای تهی��ه کیت های 
تش��خیصی دیاب��ت و تهیه داروه��ای گیاهی 
ضددیاب��ت کاربرد دارد. همچنین هدف دیگر 
از انجام ای��ن طرح بررس��ی و مطالعه علمی 
گیاه��ان دارویی موثر در درمان دیابت نوع 2 
از جه��ات بیوش��یمیایی و ملکولی، به صورت
in vitro و in vivo است. در این رابطه، با 
فراهم کردن پشتوانه علمي معتبر، عصاره های 
گیاهی موثر در درمان دیابت معرفی می شوند تا برای تهیه داروهای گیاهی که 
نس��بت به داروهای شیمیایی رایج در درمان دیابت اثرات جانبی کمتری دارند 

و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه هستند، به کار روند.

عصاره های گیاهی موثر برای درمان دیابت معرفی شدرشد زیست فناوری از سند چشم انداز پیشی گرفت

ام��روزه با توجه به محدودیت های محیط زیس��تی تولید کاغذ خود 
یک فرآیند ضداکوسیستم است. به تعبیر یک نویسنده فرانسوی اعالم 
وجود ه��ر کتاب چاپی در واقع اعالم مرگ ی��ک درخت یا گیاه مورد 

بهره برداری در کارخانه های تولید کاغذ است.
حقیقت این است که جهان دیری است از عصر گوتنبرگ گذر کرده 
است. امروه نه تنها مادیت کتاب حالت موزه ای یافته، بلکه ساخت های 
نوشتاری هم متأثر از فضای مجازی و نظریه ابرمتن متحول شده است.
در ادامه نظر برخی فعاالن حوزه نشر و مدیران ارشد اپلیکیشن های 

کتابخوان را پیرامون کتاب الکترونیک می خوانید:
 فرهاد حیدری گوران، نویسنده

فرهاد حیدری گوران، نویسنده ای که او را با آثاری چون »کوچ شامار« 
و »نفس تنگی« می شناسیم، ارزیابی اش از حضور و نقش ای بوک ها در 
بازار کتاب ایران را این گونه ارائه می دهد: »کتاب الکترونیک پدیده ای 
نو اس��ت و طبیعی است که تا تکوین ذهنیت معطوف به آن در جامعه 
فاصله ای بلندمدت در پیش اس��ت. کتاب الکترونیکی هنوز به صورت 
جدی در اذهان عمومی ش��کل نگرفته اس��ت. یک دلیل آن نوستالژی 
کت��اب چاپی و عادت به کاغ��ذ و تورق و موجودیت کتابخانه به عنوان 
یک عادت واره )هابیتوس به قول پیر بوردیو( اس��ت. کتاب الکترونیک 
البته به طرز غیر قابل پیش بینی ای رو به گسترش است و سامانه های 
تولید و پخش کتاب الکترونیک نیز مخاطبان گسترده ای در همه جای 
جهان دارند و می توانند فضای کتابخوانی را دگرگون کنند. امروز کمتر 
کتابخوانی می بینیم که روی گوش��ی هوشمندش یکی از این سامانه ها 

را نداشته باشد، خواه نمونه های فارسی یا به زبان های دیگر.«
او درباره اینکه کتاب های الکترونیک رقیب نسخه های چاپی هستند 
و می توانن��د به از بین رفتن آنها بینجامن��د یا خیر، می گوید: »به نظر 
من نه تنها رقیب کتاب چاپی نیس��تند ک��ه می توانند به عنوان مکمل 
عم��ل کنند. ام��روزه با توجه به محدودیت های محیط زیس��تی تولید 
کاغذ خود یک فرآیند ضداکوسیس��تم اس��ت. به تعبیر یک نویس��نده 
فرانس��وی اعالم وجود هر کتاب چاپی در واقع اعالم مرگ یک درخت 
یا گیاه مورد بهره برداری در کارخانه های تولید کاغذ است. حقیقت این 
اس��ت که جهان دیری اس��ت از عصر گوتنبرگ گذر کرده است. امروه 
نه تنها مادیت کتاب حالت موزه ای یافته، بلکه س��اخت های نوش��تاری 
هم متأثر از فضای مجازی و نظریه ابرمتن متحول شده است. به سخن 
دیگ��ر نوع ادبی )ژانر( نوینی به وجود آم��ده به عنوان ادبیات ابرمتنی 
)Hypertextual literature( ک��ه فرم و مادیت کتاب در ش��کل 

کالسیک و سنتی آن را به چالش کشیده است.«
میرنوری، مدیر مارکتینگ و فروش فیدیبو

چن��د مس��ئله ب��رای دالیل پیش��رفت و بزرگ ش��دن ب��ازار کتاب 
الکترونیک وجود دارد که یکی از آنها مس��ئله قیمت کتاب است. بازار 
کتاب الکترونیک به ش��دت در حال رشد است و دالیل متعددی دارد. 
یکی از آنها گران ش��دن کاغذ اس��ت. به طور مش��خص مردم شناخت 
آنچنانی از کتاب الکترونیک و خواندن آن در بس��تر قانونی نداش��تند 
و اپلیکیش��ن های کتابخوان این فرصت را ایجاد کرد تا ش��رایطی برای 
انتش��ار قانونی ی��ک محصول فرهنگی در فضای مجازی فراهم ش��ود. 
ش��اید پیش از اپلیکیش��ن های کتابخوان، افرادی ک��ه کتاب کاغذی 
می خوانن��د، کت��اب الکترونیک نخوانده بودند ام��ا االن دیگر مردم در 
حال تجربه این موضوع هس��تند و با این فرآیند آش��نا ش��ده اند. البته 

این هم خیلی درس��ت نیس��ت که بگویم فقط به صرف گران ش��دن 
کت��اب، مردم به س��مت کتاب الکترونیک رفته اند. خیلی نمی ش��ود با 
این گ��زاره مخاط��ب را اندازه گیری کرد. در کل اقب��ال به کتاب های 
الکترونیک به ش��دت در حال رش��د اس��ت. این را هم نباید از نظر دور 
کنیم که قیمت کتاب به ش��دت در حال نجومی شدن است و یکسری 
از مخاطب��ان ما به این دلیل به س��مت کت��اب الکترونیک می آیند. از 
س��ال گذشته تا امروز، رش��د مخاطبان اپلیکیش��ن های ما نزدیک به 
پنج برابر شده است. با طیف گسترده ای از مخاطبان مواجه هستیم که 
پیش از این یک ب��ار هم کتاب الکترونیک را تجربه نکرده بودند اما در 
یک س��ال اخیر، مخاطبان کتاب الکترونیک در حال رشد هستند. در 
مورد اینکه چقدر گرانی کتاب کاغذی بر قیمت کتاب های الکترونیک 
تاثیر داش��ته، باید بگویم که اساس��ا در همه ج��ای دنیا، قیمت کتاب 
الکترونیک درصد قابل توجهی کمتر از قیمت پش��ت جلد کتاب چاپی 
است. مثال اگر کتابی قیمت جلد چاپی اش 10 هزار تومان باشد، بسته 
به تصمیم ناشر درصدی از این نرخ، به عنوان قیمت کتاب الکترونیک 
از 5هزار تومان تا 7 هزار تومان انتخاب می ش��ود. در ایران این درصد 
کم ش��دن مبلغ تا 50درصد انتخاب شده است ولی خب بعضا ناشرانی 
هس��تند که قیمت ها را همیشه رصد می کنند و نرخ های شان را نسبت 
به کتاب چاپی باال می برند. بحث دیگر اینکه قیمت کتاب چاپی به روز 
در حال افزایش اس��ت، در حالی که افزای��ش قیمت کتاب الکترونیک 
این طور نیست. شاید سالی یک بار بازنگری درباره قیمت آن انجام شود 
و مجددا قیمت باال برود. این افزایش قیمت هم برای این است که ناشر 
همچنان سهمی از کتاب را به نویسنده یا مترجم می دهد و البته باید 
در نظ��ر بگیرید که آن فضای کار یا پلتفرم برنامه نیز هزینه هایش باال 
م��ی رود. به همین دلیل قیمت کتاب ه��م افزایش پیدا می کند. با این 
وجود، هس��تند ناش��رانی که ۳0درصد قیمت کتاب چاپی را به عنوان 

قیمت کتاب الکترونیک شان نرخ گذاری می کنند.
صدوقی، مدیرعامل طاقچه

در یک سال گذش��ته مذاکرات زیادی با ناش��ران داشتیم. حاال هم 
کاغذ گران ش��ده اس��ت و مخاطب که دیگر نمی توان��د کتاب کاغذی 
بخرد، باعث ش��ده اس��ت هم ناش��ر و ه��م مخاطب به س��مت کتاب 
الکترونی��ک بیایند. در مورد س��هم درص��دی اس��تفاده از کتاب های 
الکترونیک در کش��ورمان در سال 97، مجموعه کتاب های الکترونیک 
قانون��ی، تقریبا فروش��ی نزدیک به 12 تا 15 میلی��ارد تومان را تجربه 
کرده اند. این عدد در س��ال 98 به ۳0 میلیارد تومان هم رسیده است. 
اگر بازار کتاب را در کش��ور که عدده��ای مختلفی برای آن می گویند 
ول��ی حدود 2 هزار میلیارد در نظر بگیریم، این رقم ۳0 میلیارد تومان 
فروش کتاب الکترونیک، فقط یک و نیم درصد از کل بازار کتاب است. 
در حال��ی که در دنیا این س��هم به 1۳درصد می رس��د. اینکه چرا در 
کش��ور ما این درصد پایین است، دالیل مختلفی دارد. یکی از دالیلش 
این اس��ت که بخش وسیعی از خوانندگان کتاب الکترونیک، در فضای 
غیرقانون��ی، کتاب ها را دانل��ود می کنند، با این حال امیدواریم با توجه 
به اینکه کتاب در پلتفرم های ایرانی امکانات ویژه تری دارد و همچنین 
با تبلیغات صحیح کتابخوان ها، خرید قانونی کتاب ترویج شود. در این 
یک سال و اندی، کتاب های الکترونیک ۳0درصد گران شده است. این 
۳0درصد افزایش با توجه به زیادشدن هزینه ها در همه قسمت ها عدد 

غیرمنطقی ای نیست.

گزارش ها نشـان می دهد درآمد سه  ماهه دوم سال 2020 کوالکام از حد انتظارات مقامات 
این شرکت فراتر بوده است.

به گزارش زومیت، مقامات شـرکت کوالکام اظهار داشتند که به  دلیل شیوع بیماری کرونا 
احتماال تقاضا برای تراشـه گوشی هوشـمند با افت 30درصدی در سه ماهه دوم سال 2020 
روبه رو خواهد شد. همین امر نیز سبب شده تا شرکت سازنده قطعات نیمه هادی برنامه مالی 

خود برای سه ماهه آینده را تغییر دهد.
در گـزارش سـه ماهه اول کوالکام نیز به کاهش 21درصدی تقاضا برای خرید گوشـی های 
هوشـمند اشاره شده است که علت اصلی آن نیز گسترش بیماری کرونا و درنتیجه تعطیلی 

کارخانه ها و همچنین عدم تمایل کاربران به خرید تلفن هوشمند جدید عنوان می شود.
با این حال، کوالکام توانسـته انتظارات درآمد سـه ماهه دوم سال 2020 را برآورده سازد و 
با وجود کاهش تقاضا، درآمدی بالغ بر 2/5 میلیارد دالر داشـته باشـد. در انتظارات درآمد 
کوالکام تخمین زده می شـد که این شـرکت درآمدی بالغ بر 02/5 میلیارد دالر در سه ماهه 

دوم سال 2020 داشته باشد.
در نظر داشـته باشـید که درآمد کوالکام با شـرکت های سـازنده گوشـی هوشمند کامال 
متفاوت اسـت و براسـاس تقاضا و سفارش تولید قطعات نیمه رسـانا و محصوالت دیگر این 
شرکت محاسبه می شود، اما شرکت های سازنده گوشی هوشمند براساس فروش محصوالت، 
درآمدشـان را عنوان می کنند. به همین علت گزارش مالی سه ماهه دوم شرکت کوالکام در 
زمانی منتشر شده است که شرکت های سازنده گوشی هوشمند در حال انتشار گزارش مالی 

سه ماهه اول خود هستند.
در هر صورت مشـکل اصلی کوالکام در افت 29درصدی سـود خالص نسبت به همین بازه 
زمانه در سـال گذشـته اسـت و به مبلغی بالغ بر 468 میلیون دالر رسـیده است. مقامات 
کوالکام می گویند که سه مورد مرتبط با بیماری کرونا وجود دارد که روی فروش محصوالت 

این شرکت طی ماه های آینده تاثیرگذار خواهد بود:
• ادامه گسترش بیماری کرونا و نحوه برخورد دولت های دنیا در مقابله با آن

تولید کاغذ؛ اعالم مرگ یک درخت

کوالکام: تقاضا برای تولید تراشه گوشی هوشمند کاهش یافته است

دریچــه

برنامه بازدید از واحد فناور تولیدکننده اتانول 70درصد و تقدیر از فعاالن این عرصه، 
به همت بنیاد نخبگان استان بوشهر انجام شد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، به منظور آشنایی با دستاوردها و 
توان بخش ها و واحدهای فناور درون اس��تانی و آگاهی بخشی از ظرفیت های موجود در 
حوزه نخبگان، برنامه  بازدید از واحدهای فناور دانش��گاه خلیج فارس با حضور جمعی از 

محققان و سرآمدان استان بوشهر برگزار شد.
در ای��ن برنام��ه که با ه��دف حمایت از ش��رکت های فن��اور پیش��رو در تولید مواد 
ضدعفونی کننده، س��المت و مبارزه با اپیدمی بیماری کرونا، برگزار ش��د، ضمن بازدید 
از ش��رکت لیان س��ازان دانش محور که در زمینه تولید ژل  های ضدعفونی کننده فعالیت 

می کند، از مدیران و فعاالن این شرکت تقدیر شد.

برنامه بازدید از واحد فناور 
تولیدکننده اتانول انجام شد

شنبه
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یکی از نیازهای صنایع فعال کشور، تامین سیستم های پوشش دهی 
حرارتی با کیفیت جهانی و قیمت مناسب است. یکی از دانش بنیان های 
فعال در کش��ور ب��ا درک این موضوع با طراحی و تولید سیس��تم های 

پوش��ش دهی حرارتی ب��ه این نیاز پاس��خ 
داده اس��ت؛ پاس��خی بر پایه استانداردهای 

بین المللی اما کامال ایرانی.
ب��ا  پوش��ش  پالس��ما  پ��ارس  ش��رکت 
بهره گی��ری از متخصصان خب��ره ایرانی به 
ح��وزه تولید پوش��ش های حرارت��ی ورود 
کرد. این ش��رکت با ارائ��ه خدمات مختلف 
به صنایع کش��ور توانست جایگاه خود را در 
بازار تضمی��ن کند. این دانش بنیان صنعتی 
نماینده انحصاری شرکت جی تی وی آلمان 
در خاورمیان��ه ب��رای فروش ماش��ین آالت، 
تجهیزات و مواد مصرفی است. شرکت جی 
تی وی از پیش��گامان صنعت سیس��تم های 

پوش��ش دهی حرارتی است که به صورت بین المللی به تولید و توسعه 
این گونه ماشین آالت مشغول به فعالیت است.

به گفته رضا س��لطانی، مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، شرکت 

پارس پالس��ما پوش��ش با مرکز تکنولوژی پوش��ش  های پیشرفته )در 
کانادا( و ش��رکت جی تی وی )در آلمان( در زمینه تحقیقات و کاربرد 
پوش��ش های حرارت��ی برای مش��تریان خود هم��کاری نزدیک دارد و 
کلیه امکان��ات ش��رکت های مذکور برای 
انجام پروژه ه��ای تحقیقاتی و صنعتی در 

دسترس پارس پالسما است.
این ش��رکت ب��ا دانش فن��ی و تجارب 
خود در کنار پش��تیبانی فنی شرکت جی 
تی وی و تجهی��زات مدرن و متعدد مرکز 
تکنولوژی های پوش��ش های پیش��رفته، از 
معدود شرکت های موجود در منطقه است 
که قادر به پاسخگویی به نیاز پوشش های 

حرارتی صنایع کشور است.
آنطور که س��لطانی  می گوید: هدف این 
ش��رکت، ارائه خدمات مناس��ب به صنایع 
در م��واردی همچون خوردگ��ی در دمای 
باال، س��ایش در شرایط سخت و همچنین پوشش های سرامیکی برای 
حفاظت در دماهای بسیار باال و یا عایق سازی الکتریکی قطعات توسط 

این پوشش  های سرامیکی است.

مس��ئول هماهنگی پویش قهرمانان جبهه س��المت ی��زد و یکی از 
فعاالن و کارآفرینان اقتصادی اس��تان یزد از راه اندازی رس��می پویش 

قهرمانان جبهه س��المت به عنوان 
بزرگ ترین خیریه کشور با رویکرد 

کارآفرینی خبر داد.
در گفت وگ��و  نبی��ل«  »اصغ��ر 
ب��ا خبرن��گار ایس��نا، از تش��کیل 
بزرگ ترین مرکز خیریه کش��ور با 
رویک��رد کارآفرین��ی در یزد خبر 
داد و گف��ت: پوی��ش کارآفرینان 
جبهه س��المت با حضور استاندار 
و معاونان اس��تانداری و همچنین 
جمع��ی از کارآفرین��ان و فع��االن 
اقتصادی استان یزد به طور رسمی 

آغاز به کار کرد.
به گزارش ایسنا، وی از انتخابات 

هی��ات امنای این موسس��ه خیری��ه در تیرماه خبر داد و خاطرنش��ان 
کرد: مقرر ش��ده تا این موسسه خیریه در زمینه کمک معیشت مردم 
در زم��ان کرون��ا و کمک به رفع مش��کالت مردم به خصوص اقش��ار 

آسیب دیده از کرونا نقش داشته باشند.
نبیل با اش��اره به عضویت ۳50 نفر از فعاالن اقتصادی و گردشگری 
اس��تان در این پوی��ش، تصریح 
ک��رد: این پوی��ش متناس��ب با 
جهانی ش��دن شهر، فعالیت خود 
را ب��ه صورت ملی و حتی در بعد 
جهانی آغاز کرده که با اس��تقبال 
قابل توجه مس��ئوالن نیز روبه رو 
شده و امیدواریم همپا و در کنار 

دولت فعالیت داشته باشد.
ای��ن فعال اقتص��ادی در پایان 
اتاق بازرگانی و کانون کارآفرینی 
را پشتوانه های این پویش خواند 
و اع��الم کرد: فع��االن اقتصادی 
ای��ن پویش که فعالی��ت خود را 
دائمی حف��ظ خواهد کرد، عالوه 
بر حضور در مبارزه با کرونا و مش��ارکت در امور مربوط به این بحران، 
به منظور رفع مشکالت اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی با رویکرد 

کارآفرینی نیز ورود خواهند داشت.

راه اندازی رسمی بزرگ ترین خیریه کشور با رویکرد کارآفرینی در یزدنیاز صنایع کشور به پوشش های حرارتی پاسخ داده شد

اپل صبح روز گذش��ته گزارش مربوط  به عملکرد خود را در س��ه ماهه  دوم 
سال مالی 2020 که بازه  زمانی ژانویه تا مارس را شامل می شود، منتشر کرد؛ 

گزارشی که از کاهش درآمد آیفون خبر می دهد.
ب��ه گزارش زومیت، س��ال مالی اپل به طور معمول در ماه س��پتامبر پایان 
می پذیرد و س��ال مالی جدید از اکتبر شروع می ش��ود. این یعنی بازه  زمانی 
بین ماه های ژانویه تا مارس 2020، دومین س��ه ماهه س��ال مالی 2020 اپل 
به شمار می آید. اهالی کوپرتینو ساعاتی پیش به صورت رسمی گزارش فروش 
محصوالت و سرویس های ش��ان را در بازه  زمانی بین ماه های ژانویه تا مارس 
2020 منتش��ر کردند. آمار منتشرش��ده به  طور کلی نشان می دهد با وجود 
آثاری که دنیاگیری ویروس کرونا روی شرکت های حاضر در زنجیره تأمین و 
تعطیلی فروشگاه های فیزیکی گذاشته، اپل طی فصل گذشته روندی روبه رشد 

تجربه کرده است.
آمار رس��می منتشرشده از سوی اپل نش��ان می دهند این شرکت توانسته 
اس��ت در سه ماهه  دوم س��ال مالی 2020 درآمدی بالغ بر ۳/58 میلیارد دالر 
کس��ب کند؛ عدد یادشده در مقایسه  با درآمد اپل در سه ماهه  دوم سال مالی 
2019 به میزان یک درصد افزایش پیدا کرده است که گرچه احتمال دارد در 
نگاه اول به چشم نیاید، اما با در نظر گرفتن شرایط فعلی دنیا در پی همه گیری 

کووید 19، در هر صورت آماری مثبت به حساب می آید.
به عالوه طبق آمار، درآمد اپل به ازای هر س��هم از س��هامش به 55/2 دالر 
رسیده است. آنطور که خبرگزاری بلومبرگ می نویسد، تحلیلگران بازار پیش تر 
پیش بینی کرده بودند اپل بتواند در س��ه ماهه دوم سال مالی 2020 درآمدی 
معادل 8/5۳ میلیارد دالر کسب کند. در ضمن این تحلیلگران درآمد به ازای 
در سهم را 2۳/2 دالر پیش بینی کرده بودند. این یعنی اپل تا حدی عملکرد 

بهتری نسبت به پیش بینی تحلیلگران بازار داشته است.
تیم ک��وک، مدیرعامل اپل، با انتش��ار بیانیه ای مطبوعات��ی در این رابطه 
می گوید: »باوجود آثار بی سابقه  جهانی ویروس کرونا، مفتخریم اعالم کنیم که 
اپل در سه ماهه  دوم سال مالی 2020 روندی روبه رشد طی کرده است. رشد 
اپ��ل در واقع به خاطر ثبت رک��ورد جدید درآمد بخش خدمات در تمام طول 
تاریخ و همچنین رکورد فصلی جدید برای بخش پوش��یدنی ها به دست آمده 
اس��ت. در شرایط سخت فعلی، کاربران مان به روش هایی جدید به استفاده از 
محص��والت اپل می پردازند تا از طری��ق آنها بتوانند ارتباط خود را با اینترنت 

حفظ کنند و همچنان آگاه،  نوآور و بهره ور باقی بمانند.«
در ماه فوریه گذش��ته، اپل جلسه ای فوری با س��رمایه گذاران برگزار کرد و 
به آنها هش��دار داد که ممکن اس��ت درآمد سه ماهه  دوم س��ال مالی 2020 
مطابق پیش بینی ها نباش��د. اهالی کوپرتینو در ابت��دا پیش بینی کرده بودند 
در ب��ازه  زمانی موردبح��ث بتوانند بین ۶۳ تا ۶7 میلیارد دالر درآمد کس��ب 
کنن��د. اپل در آن زمان گفته بود کاه��ش درآمد تا حد زیادی به  دلیل ایجاد 
مشکل در شرکت های زنجیره  تأمین گوشی های سری آیفون در سراسر دنیا 
رخ خواهد داد. اپل همچنین کاهش تقاضا برای آیفون ها را در کش��ور چین 
به عن��وان یکی دیگر از دالیل احتمالی کاهش درآمد عنوان کرده بود؛ زیرا در 
آن روزها ویروس کرونا به ش��دت چین را درنوردیده بود و تعطیلی فروشگاه ها 

تهیه  گوشی جدید را سخت می کرد. 
آمار رسمی اپل نش��ان می دهد میزان فروش محصوالت سخت افزاری اپل 
به جز پوشیدنی ها در بازارهای بین المللی طی بازه زمانی بین ژانویه تا مارس 
2020 با افت مواجه ش��ده اس��ت. این یعنی شاهد افت فروش ساالنه  آیفون، 
آیپد و مک بوده ایم. براس��اس آمار رسمی، میزان فروش آیفون ها در سه ماهه 
دوم س��ال مال��ی 2020 معادل 9۶/28 میلیارد دالر بوده که نس��بت  به عدد 
05/۳1 میلیارد دالری بازه  زمانی مش��ابه سال گذشته، افت پیدا کرده است. 
تیم کوک در بیانیه  مطبوعاتی جدید اپل می گوید که ایرپاد و اپل واچ به عنوان 

محصوالت پوشیدنی کوپرتینونشین ها توانسته اند بهترین عملکرد فروش را در 
بین محصوالت سخت افزاری داشته باشند؛ آنطور که مدیرعامل اپل می گوید، 

دو محصول موردبحث رشد ساالنه  2۳درصدی تجربه کرده اند.
با در نظر گرفتن اینکه میزان فروش بیش��تر محصوالت سخت افزاری اپل 
با افت مواجه ش��ده اس��ت، این ش��رکت امیدوار بود درآمد حاصل از بخش 
خدمات بتواند افت فروش سخت افزار را جبران کند. بخش خدمات اپل شامل 
س��رویس های مختلفی نظیر اپل TV پالس، اپل آرکید، اپل موزیک و موارد 
دیگر است. پیش بینی های اپل درست از آب درآمدند و بخش خدمات توانست 
فروش بسیار خوبی را تجربه کند؛ براساس آمار در بازه  زمانی مربوط  به فصل 
دوم سال مالی 2020 اپل، بخش خدمات موفق  به کسب درآمد ۳/1۳ میلیارد 
دالر ش��ده است. عدد یادش��ده رکوردی جدید برای درآمد بخش خدمات در 
تمام طول تاریخ به ش��مار می آید. سال گذش��ته عدد مربوط  به درآمد بخش 
خدمات اپل معادل 5/11 میلیارد دالر بود. امروزه شرایط دنیا به گونه ای است 
که بسیاری از مردم در قرنطینه  خانگی به سر می برند. بدین ترتیب آنها زمان 
زیادی را با گوشی خود سپری می کنند و سعی می کنند از طریق سرویس هایی 

نظیر اپل TV پالس خودشان را سرگرم نگه دارند.
از اواس��ط ماه مارس تاکنون تمامی فروش��گاه های فیزیکی اپل در ایاالت 
متحده  آمریکا و دیگر نقاط جهان به جز سرزمین اصلی چین و یک فروشگاه 
در کره  جنوبی،  تعطیل شده اند و این موضوع آثار منفی متعددی برای فروش 
محصوالت این شرکت به  همراه داش��ته است. تعطیلی فروشگاه های اپل در 
پی وضع قوانینی جدید از سوی مقام های دولتی مبنی بر رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی به منظور مهار هرچه  بیشتر همه گیری کروناویروس اتفاق افتاد.
تیم کوک در مصاحبه ای با خبرگزاری بلومبرگ به صورت رسمی اعالم کرد 
که فروشگاه های فیزیکی اپل در اتریش و استرالیا قرار است طی دو هفته  آینده 
به مرور زمان روند بازشدن را شروع کنند. طبق گفته های کوک، اپل قصد دارد 
طی هفته ها و ماه های آینده باز شدن فروشگاه های فیزیکی را به صورت شهر 
به ش��هر با در نظر گرفتن شرایط مردم در آن مکان ها، بررسی کند و در این 

زمینه تصمیِم نهایی را بگیرد.
همه گیری ویروس کرونا برگ��زاری هرگونه کنفرانس حضوری را لغو کرد؛ 
با این حال باعث نش��د اپل از معرفی محصوالت جدید خودداری کند. اهالی 
کوپرتین��و طی چند هفته اخیر مدل جدید مک ب��وک ایر، آیپد پرو )به همراه 
مجیک کیبورد( و البته نس��ل دوم آیف��ون SE را از طریق بیانیه  مطبوعاتی 

معرفی کرده اند.
اپل از طریق فروشگاه آنالین خود فروش این محصوالت را نیز آغاز کرده و 
اکنون افرادی در برخی بخش های دنیا به خصوص آمریکا به محصوالت جدید 
دسترس��ی دارند. اپل مدتی پیش در بیانیه ای اعالم کرد که برای نخس��تین 
بار طی ۳۳ س��ال گذش��ته قصد دارد به  دلیل محدودیت های ناشی از شیوع 
کروناوی��روس، کنفرانس جهانی توس��عه دهندگان موس��وم به WWDC را 
به ص��ورت کامال آنالین در ماه ژوئن )خرداد و تیر 1۳99( برگزار کند. در این 
کنفرانس بزرگ احتماال شاهد معرفی نسخه  جدید سیستم عامل آیفون، آیپد، 

مک، اپل واچ، اپل TV و... خواهیم بود.
اپ��ل مدت��ی پیش در خب��ری غیرمنتظ��ره از همکاری نزدی��ک با گوگل 
به منظور ساخت نوعی سیس��تم ردیاب ویروس کرونا خبر داد. سیستم ویژه  
اپل و گوگل که در بین اندروید و iOS مش��ترک اس��ت طبق ادعای این دو 
ش��رکت می تواند به میزان درخورتوجهی روی کنترل شیوع ویروس کرونا در 
مناطقی که محدودیت های قرنطینه را تا حد زیادی برداش��ته اند اثر بگذارد. 
توسعه دهندگانی که در زمینه  تولید اپلیکیشن  برای نهادهای حوزه  بهداشت 
فعالی��ت می کنند در ماه جاری میالدی امکان کار با این سیس��تم نوآورانه را 

پیدا خواهند کرد.

دوم سال 2020 داشته باشد.
در نظر داشـته باشـید که درآمد کوالکام با شـرکت های سـازنده گوشـی هوشمند کامال 
متفاوت اسـت و براسـاس تقاضا و سفارش تولید قطعات نیمه رسـانا و محصوالت دیگر این 
شرکت محاسبه می شود، اما شرکت های سازنده گوشی هوشمند براساس فروش محصوالت، 
درآمدشـان را عنوان می کنند. به همین علت گزارش مالی سه ماهه دوم شرکت کوالکام در 
زمانی منتشر شده است که شرکت های سازنده گوشی هوشمند در حال انتشار گزارش مالی 

سه ماهه اول خود هستند.
در هر صورت مشـکل اصلی کوالکام در افت 29درصدی سـود خالص نسبت به همین بازه 
زمانه در سـال گذشـته اسـت و به مبلغی بالغ بر 468 میلیون دالر رسـیده است. مقامات 
کوالکام می گویند که سه مورد مرتبط با بیماری کرونا وجود دارد که روی فروش محصوالت 

این شرکت طی ماه های آینده تاثیرگذار خواهد بود:
• ادامه گسترش بیماری کرونا و نحوه برخورد دولت های دنیا در مقابله با آن

• میزان تقاضا برای گوشی های هوشمند جدید مجهز به تراشه یا محصوالت دیگر کوالکام
• شرایط زنجیره تامین قطعات و تجهیزات بی سیم، شبکه های توزیع و نیروی کار )فعالیت 

به  صورت دورکاری( در دنیا.
با وجود مشـکالت متعدد بر سـر راه کوالکام، تراشه های اسـنپدراگون سازگار با فناوری 
5G در محصوالت مختلفی استفاده می شوند که برای مثال می توان به گوشی های هوشمند 
باالرده مجهز به تراشـه اسـنپدراگون 865 یا محصوالت میان رده با تراشـه اسـنپدراگون 
765G اشـاره کرد. درواقع هر کاربری که بخواهد به شـبکه 5G دسترسـی داشـته باشد 
احتماال از گوشی های هوشمندی خریداری می کند که مجهز به تراشه های کوالکام شده اند.
مقامات کوالکام نیز امیدوار هستند که در سال جاری میالدی شاهد فروش 175 الی 225 
میلیون گوشـی هوشمند سازگار با فناوری 5G باشـیم. افزایش فروش محصوالت مجهز به 
فناوری 5G می تواند به افزایش درآمد کوالکام کمک فراوانی کند و گویا مقامات این شرکت 

حساب ویژه ای روی رشد تقاضا برای تولید تراشه های اسنپدراگون کرده اند.

گزارش عملکرد اپل در 3 ماهه دوم سال مالی 2020 منتشر شد

کوالکام: تقاضا برای تولید تراشه گوشی هوشمند کاهش یافته است

یادداشـت

شتاب دهنده شعف، با هدف توسعه کارآفرینی نوآورانه و دانش بنیان و با حمایت پارک 
علم و فناوری خراسان شمالی، در ساختمان نوآوری و فناوری این پارک راه اندازی شد.

به گزارش ایس��نا، این ش��تاب دهنده با حمایت پارک علم و فناوری استان به عنوان 
کارگزار توس��عه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی منطقه 4کش��ور، س��ازمان فناوری 
اطالع��ات ای��ران و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان در س��اختمان نوآوری 
و فناوری پارک آغاز به کار کرد. ش��تاب دهنده ش��عف از سوی موسسه شهریاران علوم 
و فنون، با حضور برخط دکتر س��نجری )مدیرکل همکاری های فراس��ازمانی، ارتباط با 
صنعت و دانش��گاه س��ازمان فناوری اطالعات ایران(، دکتر گرمه ای )رئیس پارک علم و 
فناوری خراسان شمالی( و نوری )مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان( در حوزه 

نانو، بازی سازی و اینترنت اشیا راه اندازی شده است.

راه اندازی شتاب دهنده شعف



سال 2020 در هیچ زمینه ای مطابق انتظار کارشناس ها و مردم پیش 
نرفته است. اغلب بازاریاب های فعال در عرصه B2B به طور برجسته ای 
به مالقات های رو در رو با مخاطب هدف وابس��ته هستند. با این حساب 
وضعی��ت کنون��ی در حوزه بیماری کرونا به ش��دت نگران کننده به نظر 
می رس��د. لغو اغلب کنفرانس ها و رویدادهای مه��م در عرصه بازاریابی 
صدمه جبران ناپذیری به برندها زده اس��ت. به این ترتیب ما بیش از هر 

زمان دیگری در حوزه بازاریابی آسیب پذیر هستیم. 
وضعی��ت صنعت تبلیغ��ات در دنیای درگی��ر با کرونا نوعی اس��تثنا 
محس��وب می شود. بس��یاری از افراد انتظار کاهش توجه به حوزه کرونا 
را دارن��د، با این ح��ال چنین تحلیلی در عمل غیرواقعی اس��ت. اکنون 
الگ��وی تبلیغات دیجیتال گزینه جذابی ب��رای برندها به منظور معرفی 
محصوالت شان به مشتریان در شرایط قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی 
محس��وب می ش��ود. نکته مهم در این میان اس��تفاده از کانال ارتباطی 
مناس��ب به منظور ارائه محتوای تبلیغاتی است. شما به عنوان بازاریاب 
یا صاحب کس��ب و کار چگونه از کانال ارتباطی مناسب برای بارگذاری 
تبلیغات آگاهی پیدا می کنید؟ پاس��خ بس��یاری از بازاریاب ها و مدیران 

ارشد شرکت ها به پرسش فوق مبهم است. 
یک��ی از مزیت های اصل��ی الگوی تبلیغ��ات دیجیتال ات��کای آن به 
پرداخت در ازای هر کلیک )PPC( است. این به معنای امکان طراحی 
و انتش��ار کمپین های تبلیغاتی از س��وی برندهای کوچک با بودجه های 
اندک اس��ت. گوگل به عن��وان بزرگ ترین موتور جس��ت وجو در فضای 
آنالی��ن امکان حضور برندهای مختلف در عرصه تبلیغات را فراهم کرده 
است. مزیت اصلی خدمات گوگل امکان ارائه محتوا به مخاطب هدف و 
عالقه مند به کس��ب و کارمان است. به این ترتیب دیگر خبر از شکایت 
کاربران نس��بت به مش��اهده محتوای تبلیغاتی بی ارتباط با سلیقه شان 

نخواهد بود. 
بس��یاری از کمپین های بازاریابی در شرایط عادی ایده آل های زیبایی 
را ترسیم می کنند. استفاده از چنین استراتژی برای تبلیغات در شرایط 
کنون��ی امکان ناپذیر اس��ت. در عوض باید بر روی الگ��وی عمل گرایانه 
تبلیغات تمرکز کنیم. در این ش��یوه باید بیش��تر بر روی نیازهای فوری 
مش��تریان در ش��رایط بحران کرونا تاکید شود. بدون تردید در وضعیت 
کنونی جلب نظر مخاطب هدف به محصوالت مختلف دش��واری زیادی 
دارد. انگیزه بس��یاری از مردم برای خرید محصوالت غیرضروری کاهش 
یافته است. همچنین باید مسئله کاهش بودجه مالی مردم را نیز مدنظر 
داشت. این شرایط وضعیت را برای برندها به منظور بازاریابی و تبلیغات 

مناسب برای برندشان به شدت دشوار می سازد. 
راه��کار مورد بح��ث در مقاله کنون��ی برای طراح��ی و اجرای موفق 
تبلیغات جهت گیری به س��وی رویکرد عمل گرایانه اس��ت. فقط در این 
صورت امکان تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف فراهم خواهد 
ش��د. ما در ادامه به بررس��ی برخ��ی از مهم ترین راهکارها در راس��تای 

دستیابی به الگوی تبلیغات عمل گرایانه خواهیم پرداخت. 
1. دستیابی به مخاطب هدف با استفاده از کلیدواژ ه ها

اگر شما به دنبال مشتریان تازه هستید و تعداد مخاطب هدف باالیی 
برای محتوای تبلیغاتی خود ندارید، گام نخست افزایش بازدیدکنندگان 
سایت رسمی تان خواهد بود. این امر فقط در صورت توجه به تکنیک های 
مدیریت سئو امکان پذیر می شود. کاربرد کلیدواژه ها در زمینه بازاریابی 
تبلیغات محل تردید نیس��ت. این نکته با  مش��اهده بازدیدهای بس��یار 

باالی س��ایت رس��می برندهای مشهور قابل مش��اهده است. نکته مهم 
در این میان تالش برای یافتن کلیدواژه های مناس��ب در زمینه کس��ب 
و کارمان اس��ت. گوگل در این زمینه نیز به کمک کس��ب و کارها آمده 
اس��ت. بر این اساس امکان مش��اهده آمارهای مربوط به کلیدواژه ها در 
گوگل وجود دارد. با اس��تفاده از کلیدواژه های مناس��ب گام نخست در 

راستای افزایش بازدید سایت مان به خوبی برداشته خواهد شد. 
الگوی تبلیغات عمل گرایانه به دلیل تاکید بر مدیریت درس��ت بودجه 
تبلیغاتی تاثیر مطلوبی بر روی کس��ب و کارهای کوچک دارد. وقتی ما 
بودجه مان را به خوبی و با دقت فراوان تخصیص دهیم، شانس بیشتری 
برای جلب نظر مخاطب هدف خواهیم داش��ت. بسیاری از برندها صرف 
هزینه بیش��تر در حوزه بازاریابی را موجب موفقیت بیشتر می دانند. این 
پیش��فرض به طور کلی غلط اس��ت. اگ��ر ما بودج��ه تبلیغاتی مان را به 
طور هدفمند تخصیص ندهیم، ش��انس اندکی ب��رای موفقیت  در بازار 

خواهیم داشت. 
وقتی ما بازدیدکننده بیش��تری برای سایت رسمی مان داشته باشیم، 
در حقیق��ت مخاطب هدف مان برای تاثیرگ��ذاری از طریق تبلیغات نیز 
بیشتر می ش��ود. امروزه بس��یاری از کمپین های بازاریابی به دلیل عدم 
توجه کاربران بدون کمترین دس��تاوردی پایان می پذیرند. در این میان 
حتی اگر کیفیت محتوای تبلیغاتی ما نیز عالی باشد، بازهم بدون حضور 

مخاطب هدف نتیجه ای به دست نخواهد آمد. 
2. بهره مندی از هدف گذاری زمینه  محور

اگر ش��ما بهتری��ن کلیدواژه ه��ا برای کمپی��ن تبلیغاتی ت��ان را پیدا 
کرده اید، باید در زمینه مناس��ب از آنها اس��تفاده کنید. اش��تباه برخی 
از برندها اس��تفاده از کلیدواژه ها در زمینه های نامناس��ب اس��ت. بدون 
تردید کلیدواژه های مناس��بتی فقط در زمان مناس��ب تاثیرگذاری خود 
را خواهند داشت. در سایر ش��رایط استفاده از آنها مخاطب را سردرگم 

خواهد کرد. 
امروزه م��ردم برای جس��ت وجوی محتوا در اینترن��ت از عبارت های 
مختلف اس��تفاده می کنند. این امر به معنای ضرورت اس��تفاده برندها 
از کلیدواژه ه��ای مختلف به منظور جلب نظر دامنه هرچه وس��یع تری 
از مخاطب هدف خواهد بود. اش��تباه اساس��ی برخ��ی از برندها اتکا بر 
الگوی واحد برای جلب نظر مخاطب هدف در چنین ش��رایطی اس��ت. 
این امر ش��امل اس��تفاده از یک نوع کلیدواژه  مش��خص و بی توجهی به 
سلیقه سایر کاربران است. شانس چنین برندهایی برای توسعه محتوای 
تبلیغاتی  و کمپین های بازاریابی ش��ان در میان کاربران آنالین به شدت 

کم خواهد بود. 
مهم ترین مزیت استفاده از کلیدواژه ها در زمینه های مناسب و متنوع 
امکان دسترس��ی به دامنه وسیعی از مخاطب هدف است. به این ترتیب 
کمپین ما در عمل تاثیرگذاری بیشتری بر روی مخاطب خواهد داشت. 
هرچه دامنه مخاطب هدف عالقه مند ما به کسب و کارمان بیشتر باشد، 
بازگش��ت س��رمایه مان بیش��تر خواهد بود. توجه به این نکته در حوزه 
بازاریابی و تبلیغات برای کس��ب و کارهای کوچک اهمیت بسیار زیادی 

دارد. 
3. امنیت برند را فراموش نکنید

وقتی ش��رایط در حالت عادی نیس��ت، توجه به امنیت برند ضروری 
خواهد بود. بس��یاری از کسب و کارها در ش��رایط کنونی به طور کامل 
ورشکسته ش��ده اند. اگر ما به دنبال پرهیز از سرنوشتی مشابه هستیم، 
باید نحوه فعالیت مان را تغییر دهیم. مدیریت کس��ب و کار در ش��رایط 
بحران کرونا نیازمند اقدامات ویژه  است. این امر در مورد حوزه بازاریابی 
و تبلیغ��ات نی��ز صحت دارد. هدف اصلی ما در ش��رایط کنونی اش��اره 

به مش��کالت اصلی مش��تریان و یافتن راهکارهایی برای رفع آنهاس��ت 
بنابراین هرگونه راهکار دیگری نتیجه مناسب در پی نخواهد داشت. 

نمای��ش تبلیغات در ه��ر جایی برای اعتبار و امنیت برندها مناس��ب 
نیس��ت. ما باید فهرستی از سایت های نامناس��ب برای نمایش تبلیغات 
برندم��ان را تهی��ه کنی��م. ارائه چنین فهرس��تی به تیم فن��ی گوگل یا 
آژانس ه��ای بازاریاب��ی طرف قراردادمان حیاتی اس��ت. ب��ه این ترتیب 
کمپین برند ما در فضای نامناس��ب و در دس��ترس مخاطب بی عالقه به 

کسب و کارمان قرار نخواهد گرفت. 
4. استفاده از روش نوین پرداخت هزینه تبلیغات در شبکه های 

اجتماعی
پس از آنکه ش��ما بازدیدکنندگان تازه ای به س��ایت تان جذب کردید، 
نوبت به انتش��ار محت��وای تبلیغاتی عمل گرایانه در رس��انه های مختلف 
است. امروزه اغلب برندها در شبکه های اجتماعی عضویت دارند. استفاده 
از ش��بکه های اجتماع��ی ب��رای تبلیغات بهتر امری ضروری محس��وب 
می شود. بدون شک تبلیغات در شبکه های اجتماعی نیز نیازمند برخی 
آگاهی های اساسی است. به عنوان مثال، اگر ما در شبکه های اجتماعی 
از الگوی پرداخت تبلیغاتی در ازای تعداد بازدید کاربران از محتوای مان 
فعالیت داشته باشیم، صرفه جویی بیشتری خواهیم داشت. خوشبختانه 
امروزه اغلب ش��بکه های اجتماعی از چنین الگوی پرداختی پش��تیبانی 
می کنند. بر این اس��اس نیازی به نگرانی بیش از حد برای دس��تیابی به 

توافق با پلتفرم های اجتماعی مدنظرمان نیست. 
5. شناخت زمان فروش و زمان کمک

فعالیت در دنیای کس��ب و کار فقط معطوف به فروش هرچه بیش��تر 
تعداد محصوالت نیست. گاهی اوقات ما باید به دنبال کمک به مخاطب 
هدف نیز باشیم. برخی از برندها در زمینه شناسایی زمان مناسب برای 
فعالیت تجاری و زمان کمک به مش��تریان دچار مشکل هستند. بهترین 
مثال در مورد زمان کمک به مشتریان عصر کنونی است. شیوع ویروس 
کرونا برای بس��یاری از مردم در سراسر جهان ایجاد مشکل کرده است. 
وظیفه برندها در چنین زمانی تمرکز بیش��تر بر روی کمک به مشتریان 

است. 
ش��اید نق��ش صنعت تبلیغ��ات در زمینه کمک به مش��تریان چندان 
واضح نباشد. در این صورت باید نگاهی به نحوه فعالیت برندهای بزرگ 
در این موقعیت داش��ته باشیم. اغلب برندهای مش��هور در سراسر دنیا 
مشغول تولید کمپین های بازاریابی با ماهیت حمایت از مردم در شرایط 
قرنطینه هس��تند. این امر الگوی مناسبی برای سایر برندها در راستای 

کمک به مشتریان شان خواهد بود. 
عالوه بر همراهی با مش��تریان در زمان های سخت باید نسبت به ارائه 
پاس��خ های دقیق به پرس��ش های آنها نیز توجه داشته باشیم. بی تردید 
بازاریابی و تبلیغات امکان تعامل بهتر با مش��تریان را فراهم می س��ازد، 
با این حال گاهی اوقات مش��تریان فقط انتظار دریافت پاسخ های صریح 
درباره پرسش های ش��ان را دارند. اگر م��ا در چنین زمان هایی در تالش 
برای ارائه پاس��خ به صورت غیرمس��تقیم باش��یم، به تدریج مش��تریان 

برندمان را از دست خواهیم داد. 
ب��دون تردید تبلیغات دیجیتال در ش��رایط کنونی با ش��یوع ویروس 
کرونا دش��واری های بس��یار زیادی دارد. نکته مه��م در این میان تالش 
برای استفاده از شیوه های تبلیغاتی مناسب برای دستیابی به اهداف مان 
اس��ت. تبلیغات عمل گرایانه، ب��ا توجه به مطالب م��ورد بحث در مقاله 
کنون��ی، راهکار مناس��بی ب��رای برندها در ش��رایط فوق  الع��اده کنونی 

محسوب می شود. 
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یوتیوب پریمیوم و هر چیزی که باید درباره 
آن بدانید

در ش��رایط حال حاضر که قرنطینه خانگی منجر به اس��تفاده به 
مراتب بیش��تر افراد از اینترنت شده است، بهترین زمان برای شروع 
استفاده از بس��ترهای جدید محسوب می شود. اگرچه احتماال همه 
ش��ما در یوتیوب فعالیت-هایی را دارید، با این حال الزم است تا به 
بخش جدید این برند توجه بیش��تری داش��ته باشید. در این مقاله 
به بررس��ی دالیل اهمی��ت یوتیوب پریمیوم خواهی��م پرداخت. در 
ای��ن رابطه فراموش نکنید که یوتی��وب، محبوب ترین و بزرگ ترین 
بس��تر برای اشتراک ویدئو ها محسوب شده و با توجه به این امر که 
محتواهای ویدئویی در صدر عالیق قرار دارند، الزم اس��ت تا به آن 

توجه داشته باشیم.
1-عدم نمایش تبلیغات 

در ه��ر حالت ش��ما تقریبا هر چند دقیقه یک تبلیغ را مش��اهده 
خواهید ک��رد. اگرچه مدت زم��ان این تبلیغ ها چند ثانیه بیش��تر 
نیست، با این حال برای بسیاری از افراد یک عامل مزاحم محسوب 
می ش��ود. به همین خاطر این شرکت اعالم کرده است که کاربران 
می توانند به ازای حق اشتراک ماهانه 11.99 دالر، از اجبار مشاهده 

تبلیغات رهایی پیدا کنند. 
2-محتواهای مخصوص 

در ای��ن بخش محتواهایی وجود دارد ک��ه در معرض افراد عادی 
ق��رار نخواهد گرف��ت. در این رابطه امکان نمایش فیلم، مس��تند و 
س��ریال نیز وجود دارد. بدون ش��ک این بخش در راس��تای رقابت 
با نت فلیکس ایجاد ش��ده اس��ت، با این حال نیاز است که خود در 
زمینه تولید محتوا نیز سرمایه گذاری کند تا توان بهتری را به دست 
آورد. درواقع در حال حاضر یوتیوب در زمینه تولید فیلم، مستند و 
س��ریال حرفی برای گفتن ندارد، با این حال با توجه به این امر که 
مورد حمایت برندی نظیر گوگل قرار دارد، احتماال تا دو سال آینده 

اتفاقات بزرگی در آن رخ خواهد داد.  
3-پخش در پس زمینه 

در نس��خه پولی ش��ما حت��ی پس از خ��ارج ش��دن از برنامه نیز 
می توانی��د صدا را همچنان گوش دهید. ای��ن امر یک ویژگی مهم 
محسوب ش��ده و باعث می ش��ود تا افراد بتوانند از زمان های مرده 
خود نیز اس��تفاده کنند. برای مثال در حی��ن رانندگی، می توان به 
یک ویدئو گوش دهید. در نهایت دیگر الزامی به روشن بودن صفحه 
نمایش وجود نداش��ته و این امر می-تواند ب��ه مصرف کمتر باتری 

گوشی های هوشمند کمک کند. 
4-دانلود محتواها 

بزرگ ترین نقص حال حاضر یوتیوب این اس��ت که امکان دانلود 
برای آن در نظر گرفته نش��ده اس��ت. اگرچه با برخی از س��ایت ها، 
اپلیکیش��ن-ها، نرم افزارها می توان در ای��ن رابطه اقدام کرد، با این 
حال امکان دانلود مس��تقیم بدون شک جذابیت و سهولت باالتری 
را برای هر فردی به همراه دارد. این امر باعث خواهد ش��د تا امکان 

پخش آفالین نیز وجود داشته باشد. 
5-پخش موزیک

یکی از بخش های بس��یار پرطرفدار ای��ن روزهای یوتیوب، بخش 
موزیک آن اس��ت که با خرید اش��تراک، به صورت کامل به تمامی 
امکانات آن دسترس��ی خواهید داش��ت. درواقع پش از اسپاتیفای، 
این بس��تر، محبوب ترین فضای پخش و دانلود موس��یقی محسوب 

می   شود. 
حال پس از آشنایی با امکانات این بخش، سوالی که مطرح است 
این اس��ت که با حذف تبلیغات، درآمد تولیدکنندگان محتوا به چه 
صورت خواهد بود. در این رابطه یوتیوب شما را در سود خود شریک 
کرده و باعث می ش��ود تا به ازای تعداد بازدید خود، مبالغ مشخصی 
را دریافت کنید. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که اگرچه این بخش هنوز در مراحل اولیه خود به س��ر می-برد، با 
این حال تحلیلگران آینده بسیار خوبی را برای آن متصور می شوند. 
فراموش نکنید که در هر شبکه ای اگر جزو اولین ها محسوب شوید، 
به علت عدم وجود رقبا، امکان رش��د ب��ه مراتب باالتری را خواهید 
داش��ت. به همین خاطر توصیه می ش��ود که حض��ور در این بخش 
جدید را به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت انجام دهید. درواقع 
به نظر می رس��د که دیر یا زود، یوتیوب باید اس��تراتژی نت فلیکس 
را مورد اس��تفاده قرار داده و با اختص��اص بودجه، افراد را به تولید 
محتواهای بهتر، کمک کند. این امر شانس موفقیت افراد و افزایش 
کیفیت موارد موجود را نیز افزایش داده و س��ودآوری این بخش را 
نیز باالتر خواهد برد. به هر صورت ش��ما باید سریعا تولید محتوا در 

این شبکه بزرگ را در دستور کار خود قرار دهید. 
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فعالیت در دنیای کسب و کار نیازمند توانایی های باالیی است. اغلب افراد به طور 
مداوم به دنبال فرصتی برای شروع کسب و کار شخصی شان هستند. این امر بدون 
آگاهی از واقعیت های مدیریت کس��ب و کار به طور حتم موجب ورشکستگی افراد 
خواهد شد. امنیت کسب و کار در زمینه رشد و توسعه شرکت اهمیت بسیار زیادی 
دارد. بس��یاری از کارآفرینان پس از راه اندازی کس��ب و کار شخصی شان نسبت به 
ثبت رس��می اش بی توجه هستند. این امر در مورد برخی از نوآوری های  شرکت ها 
نیز به چشم می خورد. براساس گزارش های موجود در ویکی پدیا، فقط 50درصد از 
اختراعات و نوآوری های تازه در ایالت متحده به طور رس��می ثبت می ش��ود. دلیل 
ای��ن امر فرآین��د طوالنی و پیچیده ثبت اختراع اس��ت. برنده��ای مختلف در این 
میان اس��تفاده هرچه س��ریع تر از نوآوری ها برای جلب نظر مخاطب هدف اهمیت 
بس��یار باالیی دارد بنابراین برندها از انتظار برای ثبت رس��می نوآوری ش��ان صرف 

نظر می کنند. 
یکی از تجربه های منفی در زمینه کسب و کار مواجهه با جریمه های سنگین در 
پی عدم احترام به قوانین حق ثبت ش��رکت یا نوآوری است. امروزه برندهای بسیار 
زیادی در بازارهای مختلف مشغول به فعالیت هستند. اگر ما در این بازار پر از رقابت 
قصد راه اندازی کسب و کار داریم، باید از تفاوت نام و عالمت تجاری مان با دیگران 
اطمینان حاصل کنیم. در غیر این صورت سایر برندها هر لحظه امکان ثبت شکایت 
از ما را خواهند داشت. این نکته وقتی یک کسب و کار تازه به شرایط ثبات رسیده 
باشد، بسیار دردناک تر خواهد بود بنابراین از همان گام نخست باید نسبت به ثبت 

رسمی نام و عالمت تجاری برندمان اقدام کنیم. 
کارآفرینان در سراسر جهان برای دستیابی به موفقیت به سختی تالش می کنند. 
اگر در پایان امکان بهره برداری مناس��ب از تالش های موردنظر وجود نداشته باشد، 
اغلب آنها نس��بت به ادامه فعالیت کارآفرینانه دلسرد خواهند شد. هدف ما در این 
مقاله بررسی راهکارهای حفاظت از نام و عالمت تجاری شرکت است. به این ترتیب 

خطر جریمه های مالی سنگین دیگر پیرامون برند ما وجود نخواهد داشت. 
1. به روز رسانی مداوم اسناد مربوط به عالئم تجاری

بسیاری از برندها پس از ثبت عالمت تجاری شان در روزهای ابتدایی فعالیت دیگر 
اقدامی برای به روز رسانی شان انجام نمی دهند. نظام حقوقی بسیاری از کشورها در 
صورت عدم به روز رسانی اسناد مربوط به عالئم تجاری پس از مدت زمان مشخصی 
امکان ثبت ش��رکت هایی با نام مشابه را صادر خواهد کرد. به این ترتیب شهرت ما 
در معرض خطر قرار خواهد گرفت. تنها کار موردنیاز در این بخش مش��اوره مداوم 
با ش��رکت های حقوقی یا دس��ت کم پیگیری وضعیت عالمت تجاری برند از سوی 
مدیران ارشد است. به این ترتیب امکان اطمینان از وضعیت مطلوب عالمت تجاری 

برند فراهم خواهد شد. 
گاهی اوقات شرکت ها به هنگام ثبت برند یا عالمت تجاری برخی از نکات جزئی 
را فراموش می کنند. مزیت اصلی به روز رس��انی م��داوم اطالعات مربوط به عالمت 
تجاری و بازبینی اسناد در همین نکته نهفته است. شاید در ابتدا چنین توصیه ای 
بیش از اندازه ساده به نظر برسد، اما از نقطه نظر تاثیرگذاری نتیجه حیرت انگیزی 
دارد. اشتباهات کوچک در دنیای کسب و کار هزینه های سنگینی برای برندها دارد. 

2. توجه به قوانین از همان روز نخست ثبت عالمت تجاری
حفاظت از عالمت تجاری برند کار س��اده ای نیس��ت، اما اگ��ر قوانین موجود در 
بازار محل فعالیت مان را رعایت کنیم، مش��کل خاصی پیش روی مان قرار نخواهد 
گرفت. نکته مهم در اینجا اس��تفاده از طرح های واضح و مشخص برای شرکت مان 
است. گاهی اوقات عالمت های تجاری به دلیل عدم وضوح امکان تمایز از یکدیگر را 
ندارند. این امر اغلب موجب مشاهده چندین برند با عالمت تجاری به نسبت مشابه 
در بازار می شود. برخی از قوانین مهم در زمینه حفاظت از عالمت تجاری شرکت ها 

به شرح ذیل است:
• ن��ام برند همیش��ه باید در حالتی متفاوت در متن به کار گرفته ش��ود بنابراین 
برجسته ساختن نام برند یا قرار دادن آن در عالمت های نوشتاری مناسب ضروری 
خواهد بود. اغلب اوقات مردم به دلیل شباهت نام های تجاری به رویدادها یا اشیای 
پیرامون شان توجه خاصی به آن نمی کنند. استفاده از نکته مورد بحث در اینجا به 

پیشگیری از چنین اشتباهاتی کمک خواهد کرد.
• اگر ش��ما هنوز عالمت تجاری تان را ثبت نکرده اید، باید دس��ت کم نوبت ثبت 

در س��ازمان دولتی موردنظر را تهیه کنید. در غیر این صورت برندهای دیگر امکان 
استفاده رایگان از طرح شما را خواهند داشت. 

• اس��تفاده از نام و عالمت تجاری برند بر روی بس��ته بندی محصوالت تا پیش از 
ثبت نهایی گزینه چندان مطلوبی نیست. دلیل این امر امکان ثبت شکایت از برند 
ما به خاطر نقض قوانین مربوط به کپی رایت است. همچنین پیش از تایید رسمی 
نهادهای دولتی مبنی بر اصالت عالمت تجاری مان خطر س��رقت ایده  ما نیز وجود 

خواهد داشت.
اغلب شرکت های بزرگ حتی پیش از شروع به فعالیت برندهای شان اقدام به ثبت 
تم��ام عالمت های تجاری مربوط به کس��ب و کار موردنظر می کنند. به این ترتیب 
دیگر هیچ شرکتی امکان کپی برداری از طرح های آنها را نخواهد داشت. اگرچه در 
زمینه ثبت عالمت های تجاری مشاوره ها و راهنمایی های بسیار زیادی موجود است، 
اما تمام آنها به درد ما نمی خورد. در ادامه برخی از بایدها و نبایدهای این عرصه را 

با یکدیگر به طور خالصه مرور خواهیم کرد.
• نبایدهای حفاظت از عالمت تجاری:

وقتی ما تضمینی برای ثبت عالمت تجاری برندمان نداش��ته باشیم، هیچ مانعی 
پی��ش روی رقبا برای سوءاس��تفاده از آن وجود نخواهد داش��ت بنابراین ما باید به 
دنبال راهکاری برای مدیریت مناسب کسب و کارمان در فاصله زمانی شروع به کار 
تا ثبت و تایید نهایی عالمت تجاری مان باشیم. برخی از شرکت ها در این فاصله از 
نمایش نام برندشان خودداری می کنند. به این ترتیب فعالیت برند مورد نظر تحت 

نام شرکت مادر ادامه پیدا خواهد کرد. 
• بایدهای حفاظت از عالمت تجاری:

پ��س از ثبت نهایی عالمت تجاری برندمان دیگر اس��تفاده از آن بدون هیچ گونه 
نگرانی امکان پذیر خواهد بود. عالمت تجاری هر برند بیانگر هویت بصری آن خواهد 
بود بنابراین باید از آن در فضاهای مناس��ب استفاده کرد. برخی از برندها علی رغم 
ثبت عالمت های تجاری جذاب کمتر در فرآیند بازاریابی یا تبلیغات از آن استفاده 
می کنن��د. به این ترتیب در عمل ثبت ط��رح  موردنظر کمترین فایده ای برای آنها 

نخواهد داشت. 
اغلب برندها همیش��ه احتمال ثبت شکایت از سوی رقبا مبنی بر سرقت اید ه ها 
را مدنظر دارند. این امر در مورد عالمت های تجاری رواج باالیی دارد. توصیه ما در 
اینجا حفظ تمام اس��ناد اولیه مربوط به ثبت عالمت تجاری در مکانی امن اس��ت. 
چنین اس��نادی در جلسات دادگاه برگ برنده شما خواهد بود. به این ترتیب حتی 

امکان درخواست پرداخت غرامت از سوی طرفین شاکی نیز وجود خواهد داشت. 
استفاده از عالمت تجاری از سوی برندهای مختلف دارای تفاوت است. برخی از 
برندها بیشتر بر روی استفاده اولیه از عالمت تجاری شان تاکید دارند. این امر شامل 
درج عالمت تجاری بر روی محصوالت ش��رکت است. به عنوان مثال، برند نایک بر 
روی تمام محصوالتش عالمت تجاری خود را درج می کند. این امر موجب ش��هرت 

هرچه بیشتر طرح موردنظر در طول دهه های فعالیت نایک شده است. 
برنده��ای فع��ال در عرصه ارائ��ه خدمات و مش��اوره های تخصص��ی از عالمت 
تجاری ش��ان در قالب ثانویه اس��تفاده می کنند. این امر ش��امل استفاده از عالمت 
تجاری در کمپین های بازاریابی و تبلیغات اس��ت. اگر شما در حوزه مشاوره کسب 
و کار فعالیت دارید، این ش��یوه مناسب خواهد بود. به عبارت بهتر، در اینجا کاالی 
مش��خصی برای درج عالمت تجاری شرکت بر روی آن وجود ندارد بنابراین برندها 

تمایل بیشتری برای استفاده از عالمت تجاری شان دارند. 
3. حفاظت از عالمت تجاری در برابر استفاده غیرقانونی

ت��الش برای حفاظت از عالمت تجاری در برابر اس��تفاده غیرقانونی رقبا اهمیت 
بسیار باالیی دارد. برخی از برندها فقط در گام نخست نسبت به استفاده غیرقانونی 
از عالمت تجاری ش��ان حساس هس��تند بنابراین پس از مدت زمانی کوتاه در بازار 
سیاه یا حتی بازارهای رسمی از عالمت آنها سوءاستفاده گسترده صورت می گیرد. 
حفاظت از عالمت تجاری همیشه ساده نیست. ما باید نظارت دقیقی بر روی شرایط 
بازار و جایگاه عالمت تجاری مان در آن داش��ته باش��یم. در غیر این صورت فرصت 
مناس��ب برای رقبا یا برندهای کوچک تر برای س��ودجویی از هویت بصری کسب و 

کارمان فراهم خواهد شد. 
مجرمان حرفه ای در زمینه س��رقت عالمت تجاری از ش��یوه های هوش��مندانه و 
متنوعی استفاده می کنند. هدف اصلی چنین اقداماتی فروش محصوالتی با کیفیت 
پایین تر با نامی مشابه برند شماست. به این ترتیب اعتبار شما در بازار کسب و کار 
خدش��ه دار خواهد شد. رایج ترین ش��یوه مورد بحث در اینجا استفاده از طرحی به 

ش��دت مشابه عالمت تجاری یک برند و ایجاد تغییراتی بسیار کوچک در آن است. 
به این ترتیب تشخیص تفاوت میان عالمت های تجاری به شدت دشوار خواهد شد. 
خوش��بختانه امروزه راهکارهای بسیار زیادی برای پیش��گیری از سرقت هویت 
بصری برندها وجود دارد. برندهای بزرگ عالوه بر عالمت تجاری شان اقدام به ثبت 
طیف های رنگی موج��ود در آن نیز می کنند. به این ترتیب امکان پیگیری قضایی 

پرونده های سوءاستفاده از عالمت تجاری بسیار راحت و سریع تر خواهد شد. 
یکی از بهترین راهکارهای روش��ن س��اختن بحث در این زمینه استفاده از یک 
مثال اس��ت. نام برندی تحت عنوان »Project Elevate« را در نظر بگیرید. اگر 
برند موردنظر در زمینه مدیریت کسب و کار و فروش موفق باشد، شاید یکی از رقبا 
نسبت به استفاده غیرقانونی از اعتبار آن وسوسه شود. این امر شامل ثبت یک برند 
در حوزه کسب و کار موردنظر با نام »Project Elevate8« خواهد بود. بی تردید 
در همان نگاه نخس��ت نیز شباهت های بس��یار زیادی میان هر دو نوع لوگو وجود 
دارد. این امر موجب بی اعتمادی هرچه بیشتر مخاطب هدف نسبت به فعالیت برند 
موردنظر خواهد شد. بسیاری از برندها نسبت به چنین سوءاستفاده هایی توجه کافی 
ندارند. اگر ما در همان مراحل نخست جلوی چنین تعرض هایی نسبت به کسب و 
کارم��ان را نگیریم، به زودی کیفیت نامطلوب محصوالت فرعی آنها موجب کاهش 

اعتبارمان نظر مشتریان خواهد شد. 
4. پیشگیری از کاربرد تمام عالمت های تجاری مشابه برندمان

تمام عالمت های بصری، متن، نماد و حتی دستگاه های اختصاصی شرکت  ما جزو 
مقوله عالمت تجاری محسوب می شود، با این حساب عالمت تجاری امری فراتر از 
صرف لوگو اس��ت. چنین عالمت هایی نباید از س��وی برندهای دیگر مورد استفاده 
غیرقانونی قرار گیرد. البته برندها امکان واگذاری امتیاز عالمت های تجاری به صورت 
محدود یا کامل را دارند. برخی از برندهای برای حفاظت هرچه بهتر از عالمت های 
تجاری شان اقدام به ثبت نمونه های مشابه به نام خود می کنند. به این ترتیب رقبا 
حتی امکان استفاده از عالمت های شبیه به عالمت اصلی ما را نیز نخواهند داشت. 
بدون تردید آگاهی از دامنه شمول عالمت های تجاری اهمیت بسیار زیادی دارد. 

ما در ذیل به برخی از عالمت های تجاری مهم اشاره کرده ایم:
• لوگوها

• شعارهای تبلیغاتی یا شعار اصلی برند
• طراح ه��ای مربوط ب��ه لوگو، بیلبورده��ای تبلیغاتی، کمپین ه��ای بازاریابی و 

محصوالت
• انواع موسیقی و صوت های مربوط به برند
• رنگ های مورد استفاده در طرح های برند

)KFC شخصیت های مربوط به برندمان )مانند شخصیت اصلی برند •
5. توجه به محدودیت زمانی ثبت عالمت تجاری

اغلب اوقات ثبت عالمت های تجاری برای مدت زمان طوالنی یا همیشه صورت 
نمی گیرد. بیشتر کشورها در این زمینه قانون ثبت پنج ساله طرح ها را دارند. این امر 
به منظور پیشگیری از ایجاد انحصار در حوزه عالمت های تجاری از سوی برندهای 
ورشکس��ته یا تغییریافته اس��ت. نکته مهم در این میان تالش برای به روز رس��انی 
عالمت های تجاری یا ثبت دوباره آنها در سازمان های دولتی مربوطه است. در غیر 
این صورت پس از چند ماه عالمت های ما در دسترس عموم قرار می گیرد. این امر 

به معنای امکان ثبت برند تازه با عالمت تجاری ما خواهد بود. 
مزیت مهم برندها در زمینه ثبت دوباره عالمت های تجاری شان امکان رزرو نوبت 
است. به این ترتیب حتی اگر در بازه های زمانی مشخص امکان مراجعه یا پیگیری 
امور مربوط به تمدید حق عالمت های تجاری را نداشته باشیم، امتیاز آنها برای مدت 

زمانی مشخص در اختیار ما باقی خواهد ماند. 
نکات پایانی

عالمت ه��ای تجاری در فعالیت هر برندی نقش اساس��ی ایف��ا می کند بنابراین 
حفاظت از آنها اهمیت باالیی دارد. متاسفانه برخی از برندها بسیار دیر به فکر ثبت 
یا تمدید حق امتیاز عالمت های تجاری شان می افتند. نتیجه این امر نابودی بخش 

قابل توجهی از زحمات و تالش های آنهاست.
بی تردید هی��چ راهکار یگانه ای برای حفاظت از عالمت تجاری برند وجود ندارد. 
هدف اصلی ما در این مقاله بررسی نکات اولیه و اساسی برای حفاظت از عالمت های 
تجاری بود. برند شما در زمینه حفاظت از عالمت های تجاری اش باید به طور مداوم 

به روز رسانی اسناد حقوقی مربوط به ثبت آنها را مدنظر داشته باشد. 
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پیش بینی وضعیت صنعت بازاریابی تا سال 2025
آینده خالقانه دنیای بازاریابی

داده ه��ای معتبر و خالقیت همیش��ه دو روی یک س��که بوده اند. 
داوینچی به عنوان یک هنرمند و مخترع شگفت انگیز مطالعه هنر را 
در کنار فیزیک ادامه داد. بتهوون نیز به عنوان موسیقیدانی برجسته 
در تمام آثارش از نظم ریاضیاتی بهره برده اس��ت. براساس گزارش 
موسس��ه Open Culture نظ��م ریاضیات��ی در چینش نت های 
بتهوون در نزدیک به 50 اثرش کامال مش��هود اس��ت. این امر مثال 
روش��نی از ترکیب خالقیت با داده های معتبر )در اینجا ریاضیاتی( 
اس��ت. چنین ش��رایطی در حوزه بازاریابی نیز وج��ود دارد. طراحی 
و راه ان��دازی کمپین های ج��ذاب بدون توجه به هر دو روی س��که 
خالقیت و داده های معتبر امکان ناپذیر اس��ت. امروزه مخاطب هدف 
کمپین ه��ای خالقانه و در عین حال مرتبط با دغدغه های روزش را 
می پس��ندد بنابراین ما باید هرچه بیشتر برای استفاده از ترکیب هر 

دو روی سکه تالش کنیم. 
خالقیت انسان همه را نجات خواهد داد

اگرچه در طول س��ال های اخیر هوش مصنوعی و کاربرد روبات ها 
در صنای��ع مختلف به ش��دت افزایش پیدا کرده اس��ت، اما این امر 
اهمیت خالقیت و به طور کلی عامل انس��انی را کاهش نخواهد داد. 
ش��اید بس��یاری از ما داس��تان های عجیب و غریب درباره استقالل 
روبات ها و ایجاد جنگی ش��بیه به جنگ س��تارگان را شنیده باشیم. 
چنین داس��تان هایی فقط در کتاب های تخیلی ج��ای دارد. دنیای 
م��ا و به وی��ژه عرصه کس��ب و کار و بازاریابی همچنان وابس��ته به 
هوش و خالقیت انس��انی باقی خواهد ماند. نکته جالب در این میان 
تلقی سیس��تم های هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در روبات های 
هوش��مند به عنوان دستاورد خالقیت انسانی است. این امر در کنار 
اس��تفاده از آمارهای دقی��ق در زمینه کدنویس��ی و طراحی هوش 

مصنوعی امکان پذیر شده است. 
اس��تفاده از ه��وش مصنوع��ی در عرصه بازاریابی کمک ش��ایانی 
ب��ه برندها خواهد کرد. ب��ه این ترتیب امور جزئ��ی و تکراری دیگر 
نیازمن��د توجه مداوم کارمندان نخواهد بود بنابراین وقت بیش��تری 
برای رسیدگی به امور مهم باقی می ماند. این امر در حوزه بازاریابی 
موجب افزایش کیفی��ت عملکرد بازاریاب ها و صرفه جویی در اتالف 
زمان و هزینه برای طراحی کمپین خواهد ش��د. خالقیت انسانی در 
پیوند با داده های معتبر افق های روش��ن تری نیز در عرصه بازاریابی 
پیش روی قرار می دهد. برخی از پژوهش��گران و متخصصان عرصه 
رایان��ه در تالش برای طراحی سیس��تم های ه��وش مصنوعی فوق 
پیش��رفته برای پیگیری امور مدیریتی در شرکت ها هستند. به این 
ترتی��ب حتی امور تکراری و مداوم مدیریتی نیز مانع نوآوری هرچه 

بیشتر در عرصه کسب و کار نخواهد شد. 
عملکرد هنرمندان نت فلیکس در ترکیب داده و خالقیت

توس��عه نت فلیک��س به عنوان یک��ی از محبوب ترین ش��بکه های 
تلویزیونی آنالین براساس اتکا بر داده های معتبر و توانایی خالقیت 
مدیران ارش��دی بنا شده اس��ت. آزمایش��گاه نت فلیکس در زمینه 
اس��تفاده از داده های مختلف مربوط به مخاطب هدف شهرت بسیار 
زی��ادی دارد. هدف اصلی تی��م مدیریتی نت فلیک��س تولید محتوا 
براس��اس س��لیقه های متفاوت مخاطب هدف اس��ت. در این راستا 
اس��تفاده از سیس��تم های دارای هوش مصنوعی برای تحلیل هرچه 

بهتر داده ها نقش اساسی ایفا می کند. 
گاهی اوقات مدیران نت فلیکس برای س��اخت سریال  یا فیلم های 
سینمایی برای مخاطب هدف حتی دست به ریسک های عجیب نیز 
می زنن��د. این امر به طور کلی در حوزه خالقیت بازاریابی قرار دارد. 
در واقع مدیران نت فلیکس به خوبی از ضرورت نوآوری مداوم برای 
جلب نظر مخاطب هدف آگاهی دارند. اگر این نکته را کنار بگذاریم، 

نت فلیکس نیز دقیقا مانند سایر شبکه های تلویزیونی خواهد بود. 
دیسنی و استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل احساسات 

مخاطب
ش��رکت دیسنی برای بیش از یک دهه در حوزه تحلیل ابرداده ها 
س��رمایه گذاری کرده اس��ت. این امر موج��ب نوآوری های عمده در 
زمینه بازاریابی و تعامل با مشتریان از سوی آنها شده است. مهم ترین 
نوآوری در این زمینه اس��تفاده از واکنش های بینندگان برای بهبود 
کیفی��ت فیلم های در حال س��اخت اس��ت. این امر ش��امل نمایش 
بخش های��ی از پیش تولید فیلم موردنظر ب��ه برخی از مخاطب ها و 
تحلیل داده های مربوط به واکنش شان است. بازاریاب های دیسنی با 
اس��تفاده از چنین شیوه ای امکان فهم احساسات مخاطب نسبت به 
تولیدات شان را پیدا کرده اند. نتیجه این امر امکان ساماندهی بهینه 

فرآیند تولید انیمیشن براساس سلیقه مخاطب هدف خواهد بود. 
بدون تردید حوزه بازاریابی در آینده تغییرات بسیار زیادی خواهد 
ک��رد. نکته مهم در این میان اهمیت خالقیت و کاربس��ت داده های 
معتبر در ش��کل دهی به آینده این حوزه است. اغلب برندهای بزرگ 
از چند س��ال پیش اقدام به سرمایه گذاری بر روی فناوری های نوین 
برای بهبود وضعیت بازاریابی  ش��ان کرده اند. هوش مصنوعی در این 
میان توجه زیادی به خود جلب کرده اس��ت. اهمیت این فناوری با 
توجه به نمونه های مورد بحث در بخش های قبلی به خوبی آش��کار 
اس��ت بنابراین ما در ادامه مس��یر توسعه کسب و کارمان و استفاده 
از صنع��ت بازاریاب��ی باید به نوآوری براس��اس ترکی��ب خالقیت و 

بهره گیری از داده های معتبر توجه ویژه داشته باشیم.
blog.marketo.com :منبع
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5 تمرینی که شما را به مدیری بهتر تبدیل 
خواهد کرد 

مدیری��ت ی��ک کس��ب وکار ابدا کار س��اده ای نیس��ت. در ای��ن رابطه به 
عل��ت حجم کاری باال، این امر طبیعی اس��ت که افراد زم��ان کافی را برای 
س��رمایه گذاری و بهبود س��طح خود نداش��ته باش��ند، با این حال آگاهی از 
بهترین و در عین حال س��اده ترین تمرین ها، بدون شک باعث خواهد شد تا 
افراد تمایلی را به انجام آنها داش��ته و نیاز به اختصاص زمان خاصی نداشته 
باشند. درواقع این توصیه ها در کار خود من نیز تاثیر بسزایی را داشته است. 

در این راستا به بررسی این موارد خواهم پرداخت. 
1-یک پایگاه اطالعاتی برای خود ایجاد کنید

در ای��ن رابط��ه تنها کافی اس��ت ک��ه از اپلیکیش��ن های مخصوص نظیر 
Evernote، که کامال کاربردی خواهد بود، استفاده کنید. تحت این شرایط 
ش��ما در هر لحظ��ه می توانید جدیدترین اطالع��ات و ایده های خود را ثبت 
کرده و در زمان مناس��ب به تحلیل آنها بپردازید. این امر در حالی است که 
در حین انجام کارها، بس��یار طبیعی اس��ت که تمایلی به این اقدام نداشته 
باش��ید. در نهایت پس از مدتی، ش��ما مجموعه ای از اطالعات مختلف را در 
اختیار خواهید داش��ت که می توانید آن را حتی در اختیار س��ایر کارمندان 

شرکت قرار داده و به ارتقای سطح کاری آنها کمک کنید. 
2-اهداف را همواره مرور کنید 

اگرچه مدیر ش��رکت پایبندترین فرد به اهداف محس��وب می شود، با این 
حال این احتمال وجود دارد که آنها نیز از مس��یر اصلی منحرف شده و این 
مس��ئله بدون ش��ک نتایج فاجعه باری را به همراه خواهد داش��ت. به همین 
خاطر توصیه می ش��ود که هر روز، اهداف و مس��ئولیت های خود را یادآوری 
کرده و ذهن خود را درگیر آن کنید. تحت این شرایط احتمال بروز خطا به 
کمترین میزان ممکن خواهد رسید. در این رابطه می توانید موارد را مکتوب 

کرده و بر روی دیوار اتاق کاری خود نصب کنید. 
3-رفتاری صمیمانه داشته باشید 

ممکن اس��ت تصور کنید که مدیر ش��رکت باید جدی ترین فرد باش��د، با 
این حال واقعیت این اس��ت که دلیلی برای این موضوع وجود نداشته و این 
مس��ئله تنها جو س��الم را از بین خواهد برد. به همین خاطر الزامی است که 
با تمامی کارمندان خود رابطه صمیمی و خوبی داشته باشید. این امر منجر 
به افزایش رضایت ش��غلی کارمندان نیز خواهد ش��د. همچنین این نکته را 
فراموش نکنید که نباید تمامی مس��ئولیت ها را تنهایی انجام دهید. درواقع 
هر فردی تمایل دارد که در کار خود پیشرفت کند. به همین خاطر برخی از 
مسئولیت ها را به صورت دوره ای به کارمندان خود محول سازید. این مسئله 
حجم کاری ش��ما را نیز کاهش داده و باعث می ش��ود تا امکان فعالیت بهتر 

و بیشتر مهیا باشد. 
4-همواره با ذهنیتی باز به مسائل توجه کنید

ویژگی مهم یک مدیر این اس��ت که بتواند به دور از تعصب و احساس��ات 
نسبت به مسائل واکنش نشان دهد. در این رابطه توصیه می-شود که تالش 
کنی��د که ه��ر روز این مدل فکری را تمرین کرده و مس��ائل را از زاویه های 
مختلف مورد بررس��ی قرار دهی��د. این امر در نهایت کم��ک خواهد کرد تا 
تفکر خالق در ش��ما به بهترین شکل ممکن ایجاد شود. فراموش نکنید که 
یک ذهن باز، قدرت تحمل انتقاد را داش��ته و به صورت مداوم از س��ایرین 

مشورت می گیرد. 
5-خود را برای شرایط سخت آماده کنید

این امر که با تمرین مشکالت و مسائل احتمالی، آمادگی رویارویی با آنها 
را پیدا کنید، یکی دیگر از اقدامات بس��یار خوب محسوب می شود. فراموش 
نکنی��د که یک تیم ورزش��ی، تمام هفته را تمرین می کن��د تا در مواجهه با 
حریف خود، بهترین عملکرد را داش��ته باش��د. فراموش نکنید که در شرایط 
سخت، عیار مدیران سنجیده خواهد شد. به همین خاطر اگر از مدت ها قبل 
آمادگی الزم را در خود ایجاد کرده باشید، بدون شک درخششی فراتر از حد 
تصوران را خواهید داش��ت. برای این موضوع تنها کافی است تا هر روز یک 
مشکل احتمالی را انتخاب کرده و راه حل های خود را برای آن مورد بررسی 
قرار دهید. در نهایت فراموش نکنید که می-توانید به عملکرد سایر مدیران 

نیز توجه داشته و از آنها یاد بگیرید. 
entrepreneur.com :منبع
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ش��یوع ویروس کرونا موجب تعطیلی بس��یاری از بنگاه های تجاری در سراسر 
دنیا شده است. این امر با مشاهده ای کوتاه نسبت به وضعیت خیابان  های مختلف 
به خوبی قابل فهم اس��ت. کس��ب و کارها در چنین ش��رایطی به س��وی تحویل 
سفارش��ات در درب منزل روی آورده اند. معنای این امر موفقیت هرچه بیش��تر 
کس��ب و کارهای دارای بخش ارس��ال سفارشات قوی است. سایر کسب و کارها 
نیز باید هرچه س��ریع تر نسبت به راه اندازی بخش تحویل سفارشات اقدام کنند. 
شاید شرایط کنونی وضعیت کسب و کار بسیاری از برندها را وخیم کرده باشد، 
اما موجب توجه بیش��تر مش��تریان به خرده فروش��ی های آنالین شده است. این 
صنع��ت به دلیل امکان تحویل سفارش��ات به صورت کامال بی خطر و بهداش��تی 

توجه جهانی کسب کرده است. 
وقتی از صنعت خرده فروش��ی آنالین صحب��ت می کنیم، عدم توجه به آمازون 
امکان پذی��ر نیس��ت. آمازون حت��ی در طول بح��ران کرونا نیز ش��مار باالیی از 
مش��تریانش را حفظ کرده است. معنای این امر ادامه حکمرانی آمازون بر عرصه 
خرده فروش��ی آنالین خواهد بود. براساس مطالعه ما در گاردین تازه ترین رکورد 
آمازون ثبت فروش 8.800 هزار پوندی در ثانیه اس��ت. اندکی توجه به این رقم 

باال برای درک حجم فوق العاده گردش مالی آنها کافی خواهد بود. 
نکته جالب درباره فعالیت آمازون تجربه دوره ای فوق العاده از نظر فروش است. 
ثب��ت فروش 8.800 هزار پون��دی در ثانیه حتی از فروش آنه��ا در رویدادهایی 
نظیر جمعه س��یاه نیز بیشتر اس��ت بنابراین جف بزوس حتی از آنچه که هست، 
ثروتمندتر خواهد ش��د. ش��اید در نگاه نخس��ت آمازون در بهترین وضعیتش در 
طول دوران فعالیت خود به سر ببرد. این خرده فروشی هر نوع محصول موردنظر 
مش��تریان در اغل��ب نقاط جه��ان را عرضه می کن��د، با این ح��ال چنین امری 
تضمین کننده موفقیت آنها در زمینه تعامل با مشتریان نیست. برخی از مشکالت 
و نارضایتی های جدی در زمینه فعالیت آمازون موجب تردید و نگرانی مشتریان 
ش��ده است. برخی از نگرانی ها ش��امل نحوه تعامل آمازون با کارمندان، فرارهای 
مالیاتی م��داوم، تاثیر منفی بر روی خرده فروش��ی های محلی و نوپا و همچنین 
مقدار مالیات بس��یار اندک فعلی اس��ت. در حقیقت به عقیده بسیاری از مردم و 
کارشناس ها خرده فروشی آمازون در برابر سود کالنی که دریافت می کند، مالیات 
بسیار اندکی پرداخت می کند. این امر همراه با تردیدها پیرامون فرار مالیاتی در 

برابر همین مقدار اندک نیز موجب نگرانی فزاینده مشتریان شده است. 
برخ��ی از کارمن��دان آم��ازون در ایاالت متحده دس��ت به اعتص��اب به دلیل 
رفتارهای نامناسب تیم مدیریتی زده اند. این اعتراضات شامل بیان نگرانی درباره 
س��ودجویی بیش از اندازه مدیران ارش��د و عدم تهیه ماس��ک های مناسب برای 
کارمندان در ش��رایط شیوع کروناس��ت بنابراین علی رغم توسعه شهرت آمازون 
و کسب سودهای فراوان، اکنون اعتبار آنها در شکننده ترین وضعیت قرار دارد. 

کمپین برابری مالیاتی در بریتانیا در ماه دس��امبر س��ال گذش��ته نس��بت به 
خودداری آمازون از پرداخت مالیات های رسمی انتقاد کرده است. این امر آمازون 
را ب��دل به یکی از برندهای اصلی در زمینه فرار مالیاتی کرده اس��ت. اعتراضات 
به همینجا ختم نمی ش��ود. بس��یاری از مش��تریان در بازارهای مختلف به دلیل 
پرداخت مالیات اندک از سوی آمازون و برخی اوقات فرار از همین مالیات اندک، 
دس��ت به اعتراض زده اند. براس��اس گزارش گاردین در ماه های اخیر، آمازون در 
عین کس��ب درآمد 9۶0.5 میلیارد دالری فقط مبلع ۳.4 میلیارد دالر به عنوان 
مالیات پرداخت کرده است. این رقم در مقایسه با خرده فروشی های عادی بسیار 
پایین اس��ت. به این ترتیب آم��ازون نه تنها در معرض اتهام ف��رار مالیاتی، بلکه 
اعتراض س��ایر خرده فروش��ی ها نیز قرار دارد. نکته دیگ��ر در این زمینه کاهش 
مداوم سهم شراکت کارمندان آمازون در سهام کلی شرکت است. به این ترتیب 
سود کمتری در قبال پیشرفت کسب و کار این غول خرده فروشی عاید کارمندان 

خواهد شد. 
بدون تردید شکایت ها نس��بت به عملکرد آمازون ادامه خواهد داشت. در این 
می��ان آمازون نیز به کارش ادامه می دهد. برخی از مش��تریان این برند در طول 
ماه های گذشته به دنبال راهکاری برای انجام خریدهای مدنظرشان به شیوه های 
دیگر بوده اند. این امر ش��امل استفاده از سایر خرده فروشی ها و همچنین مراجعه 
به مراکز فروش حضوری اس��ت. نکته مهم در این میان دش��واری نادیده گرفتن 
آمازون اس��ت. خرید حضوری در ش��رایط کنونی دش��واری بس��یار زیادی دارد 
بنابرای��ن تمرکز بر روی خرید آنالین همچنان نیاز اصلی مش��تریان محس��وب 
می ش��ود. ما در این مقاله نگاهی بر راهکارهای خرید در ش��رایط ش��یوع کرونا 
بدون نیاز به ثبت س��فارش در آمازون خواهیم داشت. به این ترتیب شاید گامی 
هرچند کوچک در راس��تای مقابله با شیوه فعالیت نامناسب آمازون و رفتارهای 

مالی اش داشته باشیم. 
محصوالت حوزه الکترونیک

خرید محصوالت الکترونیکی همیشه امکان حذف واسطه ها را فراهم می سازد. 
خرید رایانه، گوشی هوش��مند و تلویزیون به ساده ترین شکل ممکن امکان پذیر 
است. برندهای دل، اپل و سامسونگ در این زمینه محبوبیت بسیار زیادی میان 

مشتریان دارند. اغلب آنها سامانه فروش آنالین دارند بنابراین نیازی به استفاده از 
خدمات خرده فروش��ی ها نخواهد بود. تنها نکته نگران کننده برای اغلب مشتریان 
نیاز به پرداخت هزینه س��نگین به منظور ارسال سفارشات است. خبر خوش در 
این میان راه اندازی س��رویس ارس��ال رایگان سفارش��ات از سوی اغلب برندهای 
بزرگ اس��ت. سامس��ونگ در این زمینه حتی نصب محصوالت را نیز به صورت 

رایگان انجام می دهد. 
برخی از خرده فروشی های محلی در راستای مقابله با کاهش سهم شان از بازار 
 Box.co.uk به سوی راه اندازی سیستم های فروش آنالین روی آورده اند. سایت
در بریتانیا مهم ترین محصوالت در زمینه لوازم آشپزخانه و برخی مبلمان را ارائه 
می دهد. مزیت اصلی این سامانه ارسال رایگان سفارشات در بریتانیاست. البته در 

برخی موارد زمان ارسال سفارشات اندکی طوالنی خواهد بود. 
شرکت کیوری پی س��ی از زمان شیوع کرونا در حال فروش آنالین تجهیزات 
رایانه و گوش��ی های هوش��مند اس��ت. این امر ش��امل ثبت سفارشات به صورت 
آنالین، گفت وگو با مش��اورهای فروش و همچنین ارسال رایگان است. همچنین 
مش��تریان پس از خرید محصول فرصت 10 روزه برای لغو سفارش و بازدریافت 

هزینه شان را خواهند داشت. 
جان لویس به عنوان یکی از مهم ترین برندهای فعال در عرصه مد و پوش��اک 
هر روز سفارشات مشتریان را با پست پیشتاز یا سرویس تحویل محصوالت ویژه 
شرکت ارسال می کند. اگر رقم سفارش مشتریان بیشتر از 50 پوند باشد، هزینه 
ارسال فقط ۶.95 پوند خواهد بود. این قیمت در مقایسه با سایر خرده فروشی ها 

به نسبت رقابتی به نظر می رسد. 
شرکت هوم پی سی در طول دوران کرونا بخش ارسال سفارشاتش را راه  اندازی 
کرده اس��ت. این برند در طول مدت ها فعالیت در بازار رایانه به س��ختی در برابر 
ثبت سفارشات آنالین مقاومت کرده بود. آنها در طول دوران کرونا نیز شعبه های 
خود را فعال نگه داشته اند. این امر با رعایت کامل نکات ایمنی فرصت دسترسی 

به طیف وسیعی از محصوالت مرتبط با صنعت رایانه را فراهم ساخته است. 
لوازم خانه

لوازم خانه شامل بخشی وسیعی از محصوالت می شود. بیشترین نیاز مشتریان 
در ط��ول دوران کرون��ا نیز ش��امل همین محصوالت اس��ت. لوازم آش��پزخانه، 
انواع خوراکی و حتی میزهای راحتی ش��امل این دس��ته می ش��ود. بس��یاری از 
خرده فروش��ی های محلی در بریتانیا در پی ش��یوع ویروس کرونا ثبت س��فارش 
تلفن��ی و آنالی��ن را در دس��تور کار قرار داده ان��د. این فرآیند سفارش��ات را در 
قالب بس��ته بندی های کامال بهداشتی به مش��تریان عرضه می کند. مبلغ تحویل 

مرسوالت نیز بین ۳.95 تا 7 پوند تخمین زده می شود. 
خرده فروش��ی ویلکو در زمینه فروش لوازم خانه همچنان باز اس��ت. مشتریان 
عالوه بر امکان مراجعه حضوری به شعبه های ویلکو، فرصت ثبت سفارش آنالین 
را نیز دارند. تمام سفارشات در همان روز در ازای پرداخت 5 پوند ارسال می شود. 
رقم دریافتی ویلکو برای ارس��ال سفارش��ات بسیار رقابتی اس��ت بنابراین حتی 
خرده فروشی های بزرگ نیز برای رقابت با آنها دچار دردسر زیادی خواهند شد. 
ش��رکت ویکینگ دایرکت به ط��ور معمول محصوالت موردنیاز ش��رکت ها را 
تامین می کند. این امر ش��امل انواع لوازم اداری و خوراکی های مختلف می شود. 
مدیران این شرکت در پی تعطیلی بسیاری از کسب و کارها اقدام به توجه ویژه 
به مش��تریان عادی کرده اند. به این ترتیب این شرکت تا حدودی از ورشکستگی 
نجات پیدا کرده اس��ت. هزینه ارس��ال سفارش��ات از س��وی این شرکت به طور 
میانگین ۳0 پوند است. بدون تردید این رقم بسیار باال محسوب می شود. با این 
حال اگر مقدار سفارش��ات مشتریان بیش��تر از 120 پوند باشد، فرآیند ارسال به 

طور رایگان صورت می پذیرد. 
مش��تریان بازار ایاالت متحده با وجود تارگت تمام نیازهای شان رفع می شود. 
این خرده فروش��ی بزرگ در زمینه ارائه انواع خدمات آنالین مهارت دارد. به این 
ترتیب مش��تریان امکان ثبت سفارشات و طیف وس��یعی از محصوالت را دارند. 
نکته جالب اینکه تارگت هیچ هزینه ای برای ارس��ال سفارشات دریافت نمی کند 
بنابراین اس��تراتژی تارگت فراتر از مدیریت ش��رایط بحرانی فعلی است. آنها در 
تالش برای اس��تفاده بهینه از وضعیت آمازون هس��تند. بسیاری از کارشناس ها 
کاهش فروش آم��ازون در ماه های آتی را طبیعی قلمداد کرده اند. به این ترتیب 
شمار باالیی از مشتریان آماده برای مراجعه به سایر خرده فروشی ها وجود خواهد 
داشت. در این میان شانس تارگت برای کسب سهم بیشتر در بازار ایاالت متحده 

بیشتر از سایر رقباست. 
لوازم آرایشی و بهداشتی

خرید لوازم آرایشی و بهداشتی به دلیل نحوه ساخت و عرضه مشخص شان در 
حالت آنالین بس��یار راحت تر است. بسیاری از مشتریان در ایاالت متحده تمایل 
اندکی برای حضور در فروش��گاه ها به منظور خرید لوازم بهداش��تی دارند. چنین 
امری برای خرده فروشی های آنالین موقعیت بسیار مطلوبی را فراهم کرده است. 
هزینه ارس��ال سفارش��ات در حوزه لوازم بهداش��تی و آرایش��ی به طور میانگین 
5.40 پوند برای هر سفارش است. البته در برخی از کشورها هزینه ارسال لوازم 
بهداش��تی به دلیل شرایط فعلی کامال رایگان است. این امر تاثیر مهمی بر روی 

ذهنیت مشتریان از برندها دارد. 

کالرین��س به عن��وان یکی از برندهای معتبر و لوک��س در زمینه فروش لوازم 
آرایش��ی و بهداش��تی نس��بت به راه اندازی بخش فروش آنالین در شرایط فعلی 
اقدام کرده است. آنها تا پیش از این اغلب محصوالت شان را در آمازون به فروش 
می رس��اندند. با این حال افزایش انتقادات به نحوه فعالیت آمازون موجب کاهش 

عرضه محصوالت آنها در این خرده فروشی شده است. 
برن��د فیلیپس در زمینه تولید انواع محصوالت آرایش��ی و اصالح مو تخصص 
دارد. اغل��ب ریش تراش های ای��ن برند طرفدارهای زیادی در سراس��ر دنیا دارد. 
آنها در تازه ترین اقدام ش��ان عالوه بر کاهش س��طح همکاری با آمازون اقدام به 
راه اندازی فروش��گاه آنالین مخصوص محصوالت شان نیز کرده اند. این سفارشات 
به صورت جهانی ارس��ال می شود. شاید تنها نکته منفی در این میان مدت زمان 
باالی تحویل سفارش��ات در برخی از کش��ورها باشد. این امر با توجه به اقدامات 
اخیر فیلیپس برای توس��عه شعبه های رسمی در بازارهای مختلف امری طبیعی 

به نظر می رسد. 
س��فورا آخرین برند مورد بحث ما در این بخش است. آنها از مدتی قبل سطح 
همکاری ش��ان با خرده فروشی های آنالین را کاهش داده اند. این امر فقط مربوط 
به آمازون نیس��ت. هدف اصلی سفورا کسب سود بیشتر در ازای فروش مستقیم 
محصوالتش اس��ت. اگر از طرفدارهای این برند هستید، امکان دستیابی به سطح 
قیمت های ارزان تر با مراجعه به س��ایت رس��می آنها وج��ود دارد. به این ترتیب 
شما از تخفیف های گسترده بر روی محصوالت این برند برخوردار خواهید شد. 

صنعت سرگرمی
اگر ش��ما به دنبال مشاهده فیلم یا حتی سفارش آنها هستید، آمازون یکی از 
س��اده ترین راه ها خواهد بود. پرهیز از آمازون در صنعت س��رگرمی دشواری های 
زیادی دارد، با این حال غیرممکن نیست. کورزون به عنوان یکی از موسسه های 
اجاره فیلم س��طح قیمتی مناسبی برای اجازه آنالین ارائه می کند. بر این اساس 
کاربران با پرداخت 10 پوند در روز امکان دسترسی نامحدود به تمام آرشیو این 
موسس��ه را خواهند داش��ت. همچنین در صورت تمایل برای خرید فیلم ها هیچ 

هزینه ارسالی از مشتریان دریافت نخواهد شد. 
س��ینما پارادیس��و ب��ه عنوان یکی از موسس��ه های معتبر س��ینمایی س��طح 
قیمت ه��ای رقابتی ت��ری را عرضه می کند. این امر با توجه به آرش��یو گس��ترده 
موسس��ه رقابت جدی را به ارمغان آورده اس��ت. کاربران با پرداخت 5.99 پوند 
ام��کان اجاره هرگونه ویدئ��و برای 14 روز را خواهند داش��ت. نکته جالب اینکه 
تمام ویدئوهای این موسسه به صورت آنالین در دسترس مخاطب قرار می گیرد 

بنابراین خبری از ارسال سفارشات برای مشتریان نخواهد بود. 
زاوی یکی از موسس��ه های س��ینمایی تازه تاسیس محس��وب می شود. بدون 
تردید نام آنها به اندازه سایر غول های حوزه کسب و کار آشنا نیست، با این حال 
س��طح قیمت شان به شدت رقابتی اس��ت. آنها در ازای دریافت 9.9 پوند امکان 
مش��اهده نامحدود ویدئو برای 48 ساعت را به مش��تریان عرضه می کنند. بدون 
تردید چنین جهت گیری برای یک موسس��ه س��ینمایی تازه  کار بیانگر استراتژی 

رقابتی شان خواهد بود. 
موسس��ه HMV نی��ز اکنون اغلب کارهایش را به صورت آنالین س��اماندهی 
می کند. اس��تفاده از خدمات این موسسه در صورت عالقه به فیلم های سینمایی 

اروپا و آسیا گزینه جذابی خواهد بود. 
کتاب و کتابخوانی

آم��ازون در م��اه گذش��ته در اقدامی مرموز ب��رای بس��یاری از افراد 
اق��دام به اه��دای 250 هزار دالر به س��ازمان های خیریه برای کمک به 
کتابفروشی ها در ش��رایط بحران کرونا کرد. این اقدام با توجه به رقابت 
مستقیم آمازون با برخی از کتابفروشی ها اندکی عجیب به نظر می رسد. 
ش��اید هم افزایش حساس��یت ها نس��بت به این برند تمام اقداماتش را 

همراه با بدبینی مشتریان کرده است. 
کتاب ها یکی از گزینه های راحت برای خرید آنالین هس��تند. امروزه 
بس��یاری از خرده فروش��ی ها امکان خرید آنالین را نیز فراهم می کنند. 
همچنی��ن عرضه کتاب های هوش��مند و الکترونیکی نیز جان تازه ای به 
صنعت نش��ر داده اس��ت. کتاب فروش��ی The Big Green در طول 
ماه های اخیر سطح قیمت کتاب های خود را به شدت کاهش داده است. 

البته این امر فقط شامل اجاره کتاب های الکترونیکی می شود. 
ب��دون تردید تهیه کتاب های الکترونیکی ب��رای اغلب مردم دنیا جذابیت های 
خاص خود را دارد. تنها نکته منفی در این میان ناتوانی مردم برخی از کشورهای 
دنیا در زمینه دسترسی به سرورهای فروشگاه های مختلف است. این امر ناشی از 

نقض قوانین کپی رایت در کشورهای موردنظر است. 
برخی از موسسه های پژوهشی در شرایط کنونی اقدام به ارائه رایگان 
مقاالت و کتاب های مختلف کرده اند. این امر دسترسی مردم در شرایط 
کرونا به کتاب های موردنیازش��ان را بسیار راحت تر کرده است. موسسه 
گاردین نیز بخش کتابفروش��ی آنالینش را راه اندازی کرده است. به این 
ترتیب شما امکان ثبت سفارش برای خرید کتاب فیزیکی یا الکترونیکی 

را خواهید داشت. 
theguardian.com :منبع

بررسی جایگزین های آمازون در حوزه های مختلف

دنیای خرده فروشی آنالین بدون آمازون

به قلم: هیالری اوسبورن و پاپی نور خبرنگار و تحلیلگر اقتصادی در گاردین
ترجمه: علی آل علی

به قلم: لوکاس میلر کارآفرین
مترجم: امیر آل علی

شنبه
13 اردیبهشت 1399

شماره 1534



13ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ق�م - خبرن�گار فرصت امروز: به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت آب 
و فاض��اب اس��تان قم، س��ید حمیدرضا جانباز در جلس��ه بررس��ی تأثیرات 
کروناویروس بر نحوه فعالیت ها و ارائه خدمات ش��رکت آب و فاضاب اس��تان 
ق��م که به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور مدیرعامل معاونین ش��رکت آب 
و فاضاب اس��تان قم برگزار شد گفت: استان قم با شرایط سختی مواجه بود 
که به خوبی مدیریت شد و امیدواریم با تدبیر و نگاه علمی و همچنین رعایت 

توصیه های بهداشتی بر این بیماری فائق آییم.
وی با تقدیر و تشکر از تاش های مجموعه آب و فاضاب شهری و روستایی 
در ارائه خدمات مناس��ب به مردم اظهار داش��ت: با وجود سرمایه گذاری های 
خوبی که دولت جمهوری اسامی ایران در زیرساخت های آب و فاضاب داشته 
اما طی س��ال های گذشته استان قم با چالش های سختی چه در بخش آب و 
چه در بخش فاضاب مواجه بوده که این چالش ها به خوبی و با زحمات همه 
مدیران و کارکنان صنعت آب و فاضاب قم مدیریت ش��ده اس��ت. مدیرعامل 
ش��رکت مهندس��ی آب و فاضاب کش��ور در ادامه بر ضرورت پایداری و ارتقا 
تاب آوری شرکت های آب و فاضاب کشور در دوران کرونا تأکید کرد و گفت: 
در این زمینه موضوع نخس��ت ارتقا تاب آوری نیروی انسانی به عنوان سرمایه 
اصلی شرکت ها است. وی ضمن تأکید بر لزوم رعایت کامل نکات بهداشتی و 
حفظ سامتی کارکنان و خانواده های صنعت آب و فاضاب کشور خاطرنشان 
کرد: وقتی کارکنان از سامتی برخوردار باشند می توانند بدون دغدغه فکری 
به مردم خدمات رس��انی کنند که در این زمینه مدیران نقش برجس��ته ای بر 

عهده دارند.
جانباز ارتقا تاب آوری مالی و اقتصادی ش��رکت های آب و فاضاب را محور 
دوم مورد توجه در دوران کرونا دانست و تصریح کرد: اگر بر اساس نگاه بدبینانه 

فرض بگیریم کرونا تا مدت ها همراه ما است به منظور استمرار خدمات رسانی 
نی��از به کس��ب درآمد داریم. وی ضم��ن تأکید بر ضرورت م��دارا با گروهای 
آس��یب پذیر جامعه در زمینه دریافت آب بها در شرایط کنونی کشور، خواستار 
برنامه های ریزی و اقدامات فرهنگی و رس��انه ای برای پرداخت آب بها توس��ط 
کس��انی شد که از تمکن مالی برخوردار هستند. مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضاب کشور با اشاره به حضور کادر درمانی در خط مقدم جبهه سامت 
در برابر کوید 19 گفت: کارکنان صنعت آب و فاضاب نیز در پشت این جبهه 

نقش برجسته ای در مقابله با کروناویروس دارند.
وی با اش��اره اس��تمرار فعالیت های بخش های مختل��ف آب و فاضاب در 
ایس��تگاه های پمپاژ، تأسیسات، تصفیه خانه ها، خطوط انتقال، امداد و حوادث 
و... به صورت ش��بانه روزی گفت: امروز بضاعت نیروی انسانی و تمکن مالی و 
اقتصادی کشور به حدی است که آب سالم و بهداشتی با بهترین استانداردها 

در حد کفایت در اختیار هم وطنان قرار می گیرد این در حالی است که بر اساس 
آمارهای جهانی به طور میانگین از هر 10 نفر در دنیا 4 نفر آب مورد نیاز برای 

شستشوی دست هایشان را در اختیار ندارند.
جانباز با بیان اینکه باید در این س��ال س��خت دغدغه تأمین آب به حداقل 
رسانده شود، بر لزوم برنامه ریزی و بازبینی تأسیسات به منظور تأمین آب مورد 
نیاز مردم قم در پیک مصرف تابستان تأکید و تصریح کرد: باید با آمادگی الزم 
از این آزمون س��خت پیروز بیرون بیاییم. وی عملکرد ش��رکت آب و فاضاب 
اس��تان قم را به لح��اظ نظم و انضباط اداری خ��وب ارزیابی کرد و خطاب به 
مدی��ران این مجموعه گفت: امیدوارم با مراقبت، تاش و آرامش این ش��رایط 
خاص را مدیریت کرده و کارنامه خوبی در این خصوص از خود برجای بگذارید.

دکتر علی جان صادق پور نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از تأثیرات شیوع 
بیماری کرونا بر مباحث نیروی انسانی، اقتصاد و پایداری خدمات در شرکت آب 

و فاضاب استان قم پرداخت.
وی افزایش حداقل کلر آزاد باقی مانده در ش��بکه آبرس��انی، افزایش 100 
درصدی تعداد آزمون های کیفی در ش��بکه مخ��ازن و خطوط انتقال، نظافت 
و گندزدای��ی 275 آبس��ار فعال در ش��هر، توس��عه زیرس��اخت های خدمات 
غیرحضوری، پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال به تمام کارگران نوبت کار، افزایش 
شستشوی شبکه آبرسانی به طول 130 کیلومتر و... را از جمله اقدامات انجام 
ش��ده در حوزه پایداری خدمات آب و فاضاب از ابتدای ش��یوع کرونا تاکنون 
پرداخت. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان قم مدیریت فشار شبکه، تهیه 
بسته های آموزشی مدیریت بهینه مصرف برای مشترکین خانگی، اطاع رسانی 
از طریق رس��انه ها و انجام تبلیغات محیطی را از جمله فعالیت های راهبردی 

برای مدیریت مصرف ذکر کرد.

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: اس��تاندار اصفهان، در آیین رونمایی 
از ط��رح های مقابله با کرونا هماهنگی و تفکر واحد را نیازمندی امروز جامعه 

دانست و برهمدلی و همزبانی افراد در این برهه تاکید کرد. 
به گ��زارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان عب��اس رضایی، در آیین 
رونمای��ی از ط��رح های مقابل��ه با کرونا که در دانش��گاه آزاد اس��امی واحد 
خوراس��گان برگزار شد، با اشاره به افت ش��دید قیمت نفت در روزهای اخیر، 
گفت: در شرایط کنونی حرکت در جهت استقال هر چه بیشتر کشور در امر 
تولید ضروری بوده و در س��الجاری بنا بر تاکید مقام معظم رهبری بر جهش 
تولید، باید اقدامات الزم برای تحقق این امرانجام شود.  استاندار هنر دانشگاه 
را تبدیل تهدیدات به فرصت دانس��ت و ضمن تقدیر از دانش��گاه برای تولید 
تجهیزات موثر در مقابله با کرونا، خواس��تار منطقی سازی قیمت محصوالت 
تولیدی شد و افزود: الزم است طرح ها به تولید انبوه رسیده و از نظر قیمتی 

نیز برای عموم مردم قابل دسترس باشد. 
اس��تاندار اصفهان با تاکید بر اینکه دانش��گاه محل نوآوری و ابتکار اس��ت، 
تصریح کرد: طرح های دانشگاهی در صورتیکه اجرایی شده و استقال کشور 
را به دنبال داشته باشد، ارزشمند می باشد. رضایی گفت: امروز روز فخر فروشی 
علمی به یکدیگر نیست و هم و غم تمامی دنیا مقابله با این ویروس منحوس 
است.  استاندار اصفهان افزود: در شرایطی که تمام دنیا با کرونا دست و پنجه 
نرم می کنند ما باید به دلیل اعمال تحریم های ناعادالنه بر علیه کشورمان با 

نگاهی وسیعتر و تاش مضاعف وارد عمل شویم. 
رضایی مهم ترین مسئولیت مسئولین استان را تاش در جهت جهش تولید 
عنوان و بر رسالت بزرگ دانشگاه ها در این زمینه تاکید نمود. وی هماهنگی و 
تفکر واحد را نیازمندی امروز جامعه دانست و گفت: در این شرایط ،همدلی و 

همزبانی جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. 
پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسامی اصفهان واحد خوراسگان نیزضمن 
بیان اینکه پس از شیوع کرونا در مرکز رشد شرکت های دانش بنیان فعالیت 
هایی برای مقابله با این ویروس انجام گرفت، افزود: در این ش��رکت ها توليد 
دس��تگاه هاي مقابل��ه با اين ويروس خطرناك ق��وت گرفته که منجر به خلق 

محصوالت نوين و كاربردي در اين حوزه شد. 
رئیس دانش��گاه آزاد اسامی اس��تان اصفهان ضمن تشکر از اتاق بازرگانی 
اصفهان به منظور حمایت از طرح های دانش بنیان دانش��گاه آزاد خوراسگان، 
تولید محصوالت نوين و کاربردي براي مقابله با کرونا با کاربردهای پزشکی و 
بیمارستانی را نتیجه فعالیت های  سرای رشد و نوآوری اتاق بازرگانی به منظور 

تعامل  هر چه بیشتر  صنعت و دانشگاه دانست. 
همچنین محمد صادقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 

اتاق بازرگانی در راس��تای رس��الت اجتماعی خود پس از شیوع کرونا اقدامات 
حمایتی از دانش��گاه علوم پزشکی انجام داد. وی همچنین از مشارکت اعضاء 
اتاق در تهیه بسته های معیشتی و حمایت های مالی در تامین اقام پزشکی 

موردنیاز برای مقابله با کرونا خبر داد. 
مهدی خوروش، دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان نیزتشکیل ستاد پیشگیری 
و مقابله با کرونا، کمپین خشت به خشت تا بهشت به منظور حمایت از اقشار 
آس��یب پذیر در بحران کرونا، حمایت از شرکت های دانش بنیان برای تولید 
و بهره برداری از محصوالت و تش��کیل کارگروه های علمی به منظور انطباق 
محیط های کسب و کار با شرایط کنونی و کمک به آسیب هر چه کمتر آنها 
را از جمله اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان  در راستای مسئولیت اجتماعی در 

شرایط بروز ویروس کرونا بیان کرد. 
محسن لوح موسوی، مسئول سرای نوآوری و دانش اتاق بازرگانی اصفهان و 
دانشگاه آزاد اسامی نیز با بیان اینکه مراسم امروز در راستای »طرح رویش« 
س��رای رش��د و نوآوری مبنی بر حمایت از طرح ه��ای دانش بنیان و تجاری 
س��ازی فعالیت های دانش بنیان دانشگاه ها برگزار شد، افزود: در زمان شیوع 
بحران کرونا در کشور، شورای مرکزی سرای نوآوری مقرر نمود فعالیت هایی 
در راس��تای مقابله با کرونا انجام ش��ود. وی شناسایی و حمایت از طرح های 
بهداشت و درمان اعضای هیات علمی دانشگاه را از جمله وظایف محول شده به 
سرای رشد عنوان و تصریح کرد: پس از شناسایی طرح های مذکور با همکاری 
کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی محصوالتی تولید و امروز رونمایی 
ش��د. وی از انجام اقداماتی در خصوص احص��اء نیازهای اعضاء اتاق بازرگانی، 
انتقال این موارد به دانشگاه ها و ایجاد روند تسهیاتی و کمک به بهره برداری، 

بازاریابی و فروش محصوالت خبر داد. 

تبریز – ماهان فالح: در س��ال گذش��ته 38 نفر از شهروندان عزیز ساکن 
در استان، جان خود را بدلیل عدم رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی 
از دس��ت دادند. سخنگوی شرکت گاز آذربایجان شرقی با ابراز تأسف از تداوم 
حوادث تلخ منجر به فوت در استان گفت: در سال 98 ، 236 حادثه ناشی از 
گاز طبیعی در اس��تان بوقوع پیوسته که این حوادث 38  فوتی و 86 مصدوم 
در پی داش��ته که 31 مورد از فوتی ها به خفگی با گاز مونواکس��ید کربن و 7 
مورد به انفجار گاز اختصاص داشته است. غامرضا قنبری افزود: متأسفانه به 
رغم اطاع رس��انی ها و آموزش های گس��ترده با  تأکید بر لزوم رعایت نکات 
ایمنی، شاهد افزایش 12 درصدی در تعداد متوفیان ناشی از سهل انگاری در 
بکارگیری گاز طبیعی هستیم. وی تصریح کرد: بیشترین آمار متوفیان، مربوط 

به شهرس��تان های تبریز، مرند و مراغه می باش��د. قنبری با اشاره به تحلیل 
علل بروز حوادث در س��ال 98 اظهار داشت: بیشترین علل بروز حوادث آتش 
سوزی و انفجار مربوط به 81 مورد نشت گاز از شیر مصرف به دلیل عدم نصب 
درپوش/ بس��ت و 51 مورد مربوط به نشت از ش��یلنگ گاز به علّت پاره گی/ 
پوسیدگی شیلنگ بوده و بیشترین علل حوادث ناشی از گازگرفتگی، مربوط به 
عدم نصب اصولي دودكش )تعداد زانویی زیاد، مسیر رو به پایین، بخش افقی 
طوالنی، کاربرد دریچه آیفونی در نمای ساختمان و مقابل خروجی دودکش و 
...( می باشد.   رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان، بار دیگر از مشترکین 
و مصرف کنندگان گاز طبیعی درخواس��ت کرد با رعایت دقیق نکات ایمنی، 

حافظ سامت خود و عزیزان شان باشند.

ساری - دهقان: سرپرست منطقه 9 در پیامی انتخاب مدیرعامل شرکت 
انتقال گاز ایران را به عنوان مرد سال 98 صنعت گاز ایران تبریک گفت. متن 

پیام بدین شرح است؛
بسمه تعالی

جناب آقای دکتر توکلی
مدیر عامل محترم شرکت انتقال گاز ایران

بدون شک در سالهای اخیر همه توان خود را صرف بالندگی شرکت انتقال 
گاز نموده اید که ثمره آن نیز انتخاب شایسته مرد سال 98 صنعت گاز ایران 
می باشد، این انتخاب بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی  های بر جسته 

ش��ما برادر گرامی  در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اس��امی  
اس��ت. اینجانب بعنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ صنعت گاز ایران و به 
نمایندگی از پرسنل ارزشمند منطقه 9، انتخاب به جا و شایسته جنابعالی به 
عنوان مرد س��ال 98 صنعت گاز را تبریک عرض نموده و استمرار موفقیت و 
سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم. امید است با توکل بر خدا، 
تاش های مستمر و همکاری جمعی، در سال جهش تولید در راستای اهداف 
عالیه نظام مقدس جمهوری اس��امی ایران، ش��اهد موفقیت های روزافزون 

صنعت گاز کشور و شرکت ها و مدیریت های تابعه آن باشیم. 
مقدم بیگلریان - سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز

 اهواز – شبنم قجاوند: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
با وارد مدار شدن ترانس سوم پست آتش نشانی مشکل تامین برق متقاضیان 

جدید در مرکز شهر اهواز برطرف شده است.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: ترانس سوم پست آتش نشانی ۳0 
مگاولت آمپر ظرفیت دارد و عالوه بر تامین برق مشترکان جدید باعث 
کاهش خاموشی ها در مرکز شهر اهواز که یکی از نقاط پرمصرف این 
ش��هر است خواهد ش��د. وی با بیان اینکه ارزش سرمایه گذاری این 
پروژه 105 میلیارد ریال بوده است تصریح کرد: در تالش هستیم تا با 
وارد مدار کردن پست های جدید و ظرفیت سازی جدید قابلیت مانور 
در ش��بکه فوق توزیع در کالنش��هر اهواز را افزایش دهیم و خاموشی 
ای خوزستان افزود: برای تامین بار شبکه برق در اهواز که بسیار باال های ناخواس��ته را به حداقل برسانیم. مدیر عامل شرکت برق منطقه 

و بیش��تر ایام سال گرم اس��ت نیاز به ظرفیت سازی جدید در شبکه 
احساس می شود اما در این راه با محدودیت هایی از جمله تخصیص 
ندادن زمین مورد نیاز و وجود معارضین رو به رو هستیم. دشت بزرگ 
با بیان اینکه برق، زیرساخت همه فعالیت ها است و بدون برق زندگی 
مدرن معنایی ندارد؛ تاکید کرد: این انتظار وجود دارد که مشکل تامین 
زمین در مناطق پرمصرف اهواز و دیگر نقاط اس��تان برطرف شود تا 

بتوانیم بدون وقفه کار توسعه شبکه را ادامه دهیم.
وی گفت: تمهیدات الزم برای ورود به تابستان 99 اندیشیده شده 
و با ظرفیت س��ازی و آمادسازی ش��بکه در طول ماه های گذشته و 
مدیریت مصرف برق از سوی شهروندان، مشکلی در تامین برق پایدار 

نخواهیم داشت. 

نقش برجسته صنعت آب و فاضالب کشور در مقابله با کرونا

با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان از طرح های دانش بنیان صورت گرفت: 

برگزاری آیین رونمایی از طرح های مقابله با کرونا

رئیس روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان شرقی خبر داد؛

حوادث منجر به فوت 38 نفر در اثر سهل انگاری استفاده از گاز طبیعی

پیام تبریک سرپرست منطقه 9 به مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :

برق مرکز شهر اهواز پایدار شد

رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر خبر داد
تخصیص 80 میلیاردی به طرح تولید و تکثیر بچه ماهی سی باس 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: رئیس جهاددانشگاهی استان بوشهر گفت: 
اعتباری به میزان 80 میلیارد ریال به اجرای طرح تولید و تکثیر بچه ماهی س��ی 
باس تخصیص یافت.  به گزارش روابط عمومی جهاددانش��گاهی اس��تان بوشهر، 
علی احمدی زاده عن��وان کرد: با توجه به ظرفیت باالی پرورش آبزیان در آبهای 
استان بوش��هر برای فراهم شدن زمینه های تکثیر بچه ماهی، بسترسازی جهت 
تولید بچه ماهی س��ی باس در جهاد دانشگاهی بوشهر با اعتبار 128 میلیارد ریال 
فراهم می شود. وی ادامه داد: از این اعتبار 80 میلیارد ریال به صورت ملی توسط 
جهاددانشگاهی تخصیص یافته و 48 میلیارد ریال نیز تعهد استان در سفر رئیس 
جمهور اس��ت که پیگیری ها جهت تخصیص آن در س��ال 99 در حال انجام اس��ت و این پروژه مهم استان را به قطب 
تولید و تکثیر بچه ماهی تبدیل خواهد کرد. این مس��ئول با بیان اینکه جهاد دانش��گاهی یکی از نهادهای مولد انقالب 
است، بیان کرد: این نهاد با برخورداری از ظرفیت های مختلف، منشاء خدمات ارزنده ای در حوزه های فرهنگی، پژوهشی، 
فناوری، آموزش و توانمندسازی دانش آموختگان دانشگاه ها بوده و این طرح  نیز در راستای رفع نیازهای فناورانه کشور 
و خودکفایی تعریف شده  است.  رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه تولید 200 هزار 
تن آبزی در بحث پرورش ماهی در قفس برنامه ریزی شده است که در حال حاضر کلیه بچه ماهی موردنیاز از کشورهای 
تایلند و استرالیا تامین می شود و با تحقق این مهم کشور از واردات بچه ماهی بی نیاز خواهد شد.  وی با تاکید بر ضرورت 
تکمیل بومی س��ازی صنعت آبزی پروری دریایی افزود: برای اس��تفاده از ظرفیت های موجود و امکانات در دس��ترس با 
هدف خودکفایی در این صنعت و تکمیل چرخه تکثیر و پرورش آبزیان نیازمند بومی سازی فرآیند تولید بچه ماهی سی 
باس هستیم.  این مسئول توضیح داد: در حال ایجاد زیرساخت ها و همچنین ساخت حوضچه هایی در شهرک شیالتی 
جهت اجرای طرح تولید بچه ماهی سی باس هستیم. عالوه بر این زمین و مجوزهای الزم ساخت و موافقت اصولی مرکز 

آبزیان دریایی نیز اخذ شده است.

ضیائی خبر داد:
بررسی 206 پرونده ساخت و ساز در کمیته فنی شهرسازی

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: حمیدضیائی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: در 
س��ال گذش��ته 20۶ پرونده در کمیته فنی شهرس��ازی مورد بررسی قرار گرفت.  
به گزارش روابط عمومی معاونت شهرس��ازی و معماری شهرداری قزوین؛ ضیائی 
با تش��ریح عملکرد مدیریت تدوین و نظارت مقررات شهرس��ازی این معاونت در 
سال گذشته افزود: 4 بخشنامه جدید شهرسازی در زمینه های تکمیل اطالعات 
ساختمان توسط کارشناس جهت محاسبه عوارض، تحقق ماده 4 قانون حمایت از 
معلوالن، نصب تابلو مشخصات ساختمان قبل از شروع عملیات ساختمانی و نحوه 
صدور پروانه تعمیرات نمای س��اختمان تصویب و ابالغ شده است. وی اشاره کرد: 
بررسي و تدوین ضوابط و مقررات شهرسازي، پیگیري و تصویب ضوابط، رفع نقص 
در ضوابط موجود، بهبود روش ها و عملکرد حوزه شهرسازي، آموزش کارکنان شهرسازي و نظارت بر عملکرد شهرسازي 
مناطق و... از وظایف مدیریت تدوین و نظارت مقررات شهرسازی این معاونت است. ضیائی آموزش مسئوالن و رابطین 
کمیسیون ماده پنچ مناطق سه گانه شهرداری، آموزش مسئوالن کمیسیون ماده صد مناطق سه گانه شهرداری، آموزش 
اجرائیات مناطق سه گانه شهرداری و بازدید از روابط عمومی و شهرسازی مناطق سه گانه را از اقدامات مدیریت تدوین 
و نظارت مقررات شهرسازی این معاونت در سال 98 عنوان کرد. این مقام مسئول اضافه کرد: بروزرسانی بخشنامه های 
شهرس��ازی در راس��تای افزایش بهره برداری موثر از بخشنامه ها از مهمترین اقدامات این مجموعه در سال گذشته بود 
که در مراحل پایانی قرار دارد. ضیائی ادامه داد: بروزرسانی بخشنامه های شهرسازی منجر به هماهنگ سازی بخشنامه ها 
و عملکرد حوزه های مناطق می ش��ود و به صورت واحد در اختیار شهروندان قرار می گیرد. وی برگزاری هفتگی جلسه 
هماهنگی با مسئوالن شهرسازی مناطق سه گانه را از دیگر اقدامات مهم این معاونت در سال گذشته عنوان کرد و توضیح 
داد: در راستای یکسان سازی عملکرد شهرسازی مناطق سه گانه و ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر  این جلسات برگزار 
می شود و در این جلسات مسائل و مشکالت موجود در حوزه شهرسازی مناطق مورد بررسی قرار می گیرد تا تصمیمات 

الزم در این جلسه اتخاذ شود.

مدیرمخابرات منطقه گلستان: 
اراده مخابرات، ارائه سرویس با کیفیت به مشتریان است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: درجلس��ه ای که  با حضور مهندس غالمعلی ش��همرادی مدیر مخابرات منطقه 
گلستان ، مهندس حمید ذبیحی معاون شبکه ، مهندس امیرخانلو مدیریت تجاری ، مهندس کبیر مدیر مخابرات گرگان 
و کارشناسان این بخشها تشکیل شد در خصوص واگذاری سرویس ftth بحث و تبادل نظر گردید.مدیرمخابرات منطقه 
گلستان با اشاره به جدید بودن سرویس ftth و اهمیت آن گفت : چون این نوع سرویس  اینترنت از سرعت و کیفیت 
باالیی برخورداراس��ت باید رویکردهای مناس��بی برای ارتقاء و توسعه آن  داشته باش��یم.وی از لزوم بازنگری در فرآیند 
بازاریابی ، فروش و ثبت نام سرویس ftth نیز سخن گفت و افزود : اگر از لحاظ زمانی در تحویل این سرویس مشکلی 
وجود دارد باید آس��یب شناسی ش��ود و عوامل موثر در این زمینه شناسایی شده و مشکل رفع گردد.مهندس غالمعلی 
شهمرادی برنامه ریزی در جهت انتخاب پیمانکاران حرفه ای و حاذق را  از اولویت ها دانست و گفت : انجام با کیفیت 
پروژه تحویل سرویس fthh به مشتریان ارزشمند است و باید با دقت کافی اجرا شود تا نسبت به اخذ رضایت مشتری 
موفق شویم .مدیر مخابرات گلستان راه اندازی مرکز معرفی و فروش محصوالت و سرویسهای نوین مخابراتی همچنین 
ایجاد مسیر و سامانه ثبت خرابی سرویس ftth راخواستار شد و گفت: ارده مخابرات ، ارائه سرویس با کیفیت به مشتریان 

است و تالش ما در سال جدید افزودن کیفیت و توسعه ارتباطات مخابرات در استان میباشد.

15 حادثه محبوس شدن در آسانسور بر اثر طوفان در گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: رئیس س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان از اجرای 15 عملیات 
رهاس��ازی افراد از آسانس��ور بر اثر طوفان و قطع برق شب گذشته خبر داد.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و امور 
بین الملل شهرداری گرگان، مهدی قره قاشی اظهار کرد: شب گذشته بر اثر وقوع طوفان و بارش شدید باران در نقاط مختلف 
شهر گرگان، تمامی نیروها در وضعیت آماده باش به ارائه خدمت به شهروندان پرداختند.وی ادامه داد: شب گذشته به دلیل 
قطعی برق ناشی از حوادث طوفان و بارش باران 15 مورد محبوس شدن در آسانسور به سامانه تلفنی 125 سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری گرگان گزارش و عملیات رهاسازی افراد از آسانسور انجام شد.رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری گرگان گفت: همچنین 2 مورد اتصلی سیم برق و حریق شاخه های درخت اطراف به وقوع پیوست که با حضور 
سریع آتش نشانان با همکاری اداره برق شهرستان گرگان، حریق اطفا و مشکل برطرف شد.قره قاشی متذکر شد: با توجه به تداوم 
وضعیت ناپایدار جوی در سطح استان و شهر گرگان توصیه می شود شهروندان توصیه های ایمنی را بیشتر رعایت کرده و از 
نزدیک شدن به نقاط حادثه خیز به ویژه حاشیه رودخانه ها نزدیک نشوند.وی بیان کرد: سرویس دائم آسانسور توسط شرکت های 
ذیصالح و استفاده از کارشناسان مورد تائید و استفاده از سیستم برق اضطراری برای آسانسور یکی از موارد بسیار مهمی است که 
می تواند در پیشگیری از حوادث موثر باشد.قره قاشی در پایان تاکید کرد: سامانه تلفنی 125 این سازمان به صورت شبانه روزی 

آماده دریافت ندای امداد شهروندان و امدادرسانی سریع به مردم عزیز است.

بازدید مهندس آنجفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی از مزارع غالت 
و کلزا در شهرستان ساوه

اراک- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شهرس��تان س��اوه مهندس آنجفی رئیس س��ازمان جهاد 
کشاورزی استان مرکزی و مهندس قدمی سرپرست حفظ نباتات استان به همراه مهندس شریفی مدیر جهادکشاورزی 
شهرس��تان س��اوه از مزارع غالت و کلزای شهرس��تان بازدید نموده، حسن شریفی گفت ساوه بعنوان قطب اصلی تولید 
محصوالت کشاورزی در استان مرکزی مطرح می باشد که ساالنه بیش از ۳0% محصوالت کشاورزی این استان را تولید 
می کند و در سال جاری حدود 40هزار هکتار گندم و 10هزارهکتار جو کشت شده است که گندم تولیدی در شهرستان 
 pvs س��اوه از نمونه های با کیفیت گندم کش��ور می باشد . مهندس آنجفی در بازدید از مزارع غالت شهرستان ، مزارع
گندم و طرحهای مقایسه ارقام گندم مبارزه با سن غالت را تاکید نمود و طی این بازدید ایشان به درد دل کشاورزان که 
مشکالتی در جهت تامین نهاده های کشاورزی ازجمله کود شیمیایی و غیره داشتن گوش فرا داد. در ادامه از یک واحد 

گلخانه ای تولید سبزی و صیفی بازدید بعمل آوردند.
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تش��کیل کمیته ملی زالوی طبی از جمله اقداماتی اس��ت که با هدف 
سامان بخش��یدن به وضعیت این گونه باارزش و ترویج، تجاری سازی و 
ورود ش��رکت های فناور و دانش بنیان به این حوزه صورت گرفته است. 
تجارت زالو و فرآورده های آن دارای گردش مالی قابل توجهی اس��ت و 
هر عدد از این گونه ارزش��مند در برخی مراکز درمانی اروپا تا 10 یورو 

به فروش می رسد.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، س��تاد توس��عه علوم و فناوری های گیاهان دارویی 
و طب س��نتی در بیانیه ه��ای ترویجی خود، حوزه ش��یالت و آبزیان را 
یک��ی از حوزه های دارای ظرفیت قابل توجه اقتصادی معرفی می کند و 
شرکت های دانش بنیان، فناور و خالق را ترغیب کرده است که استفاده 

از فناوری در این حوزه را مورد توجه قرار دهند.
 محمدحس��ن عصاره دبیر این س��تاد در این  باره اظهار کرد: برخالف 
بسیاری دیگر از روش های این حوزه از درمان، با توجه به تماس مستقیم 
این موجود )زالو( با خون انسان، باید تولید و تکثیر و  روش های درمانی 
مرتبط با آن منطبق با اصول بهداش��تی و اس��تانداردهای پذیرفته شده 

بین المللی باشد.
پیرو مصوبه یکصدونهمین جلس��ه  س��تاد توس��عه عل��وم و فناوری 
گیاهان دارویی و طب س��نتی مبنی بر تشکیل کمیته ملی زالوی طبی 
با همکاری نمایندگان دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، س��ازمان شیالت ایران، سازمان دامپزشکی، سازمان 
حفاظت از محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، 

این کمیته در سازمان غذا و دارو تشکیل شد.
تش��کیل کمیته ملی زالوی طبی از جمله اقداماتی اس��ت که با هدف 
س��امان بخش��یدن به وضعیت این گونه ارزش��مند، اص��الح و تصویب 
دس��تورالعمل های مرتبط با زالوی طبی و ترویج تجاری س��ازی و ورود 

شرکت های فناور و دانش بنیان به این حوزه صورت گرفته است.
معصوم��ه ملک  اس��تاد دانش��گاه و دبیر این کمیت��ه و مجری طرح 
تحقیقاتی رهاس��ازی زالوهای تکثیرش��ده در مناطق حفاظت شده در 
تش��ریع فعالیت های صورت گرفته در این زمینه، اظهار کرد: اس��تفاده 
گسترده از روش های درمانی مرتبط با زالو در کشور ما از دوران و اعصار 
گذش��ته رایج بوده اس��ت، ولی جمع آوری غیراصول��ی زالوهای طبی از 
طبیعت در کشور ما، این گونه را تا مرز انقراض پیش برد. فعالیت طیف 

وس��یعی از افراد در این زمینه و وجود نگرانی های مشخص بهداشتی و 
زیست محیطی، لزوم سامان بخشی و ترویج تکثیر و پرورش زالوی سالم 

را ضروری می سازد.
ملک،  اس��تفاده از زالوهای جمع آوری ش��ده از طبیعت، تغذیه زالو از 
خون های ناس��الم و واردات زالوی غیربهداش��تی را از جمله آسیب های 
این حوزه برش��مرد و بیان کرد: در سال 1۳94 طرح تولید زالوی طبی 
و رهاس��ازی این گونه در عرصه های طبیعی به کمک ستاد توسعه علوم 
و فناوری گیاهان دارویی و طب س��نتی ارائه ش��د. با حمایت این ستاد، 
مطالعات ژنتیکی و جامع در این زمینه انجام گرفت و زالوها در شرایط 

استاندارد و بهداشتی جهت رهاسازی تولید شدند.
طرح ملی زالوی طبی

دبی��ر طرح ملی زالوی طبی  ضمن تش��ریح برخی مش��کالت اجرای 
ط��رح، افزود: بر این اس��اس چهار اس��تخر بزرگ در مزرعه پژوهش��ی 
پردیس علوم دانشگاه تهران واقع در محمدشهر ایجاد شد و با رهاسازی 
نمونه های پرورش یافته در این محل زیستگاه حفاظت شده زالوی طبی 
ایجاد ش��د. در حال حاضر قیمت این گونه در برخی مراکز درمانی اروپا 
نزدیک به 10 یورو اس��ت و از توجیه مالی بسیار خوبی برخوردار است. 
امیدوار هس��تیم با توجه بیشتر زیست بوم دانش بنیان و خالق کشور و 
حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، ش��اهد حضور 

شرکت های خالق، فناور و دانش بنیان بیشتری در این حوزه باشیم.
احداث 9 مرکز کارآفرینی در کرمانشاه

مدیر توس��عه کارآفرینی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانش��اه 
گفت: 9 مرکز کارآفرینی در راستای توسعه اشتغال، خالقیت و نوآوری 

در استان دایر شده  است.
ب��ه گزارش ایرن��ا »امین کب��ودی« یک��ی از برنامه ه��ای مهم حوزه 
کارآفرینی در اس��تان را برگ��زاری آموزش دوره ه��ای کارآفرینی برای 
نوجوانان 12 تا 15 و 1۶ تا 18 س��ال دانس��ت و افزود: در هر دوره دو 
کالس کارآفرینی ویژه دختران و دو کالس برای پسران برگزار می شود 

و ظرفیت هر کالس 25 نفر است.
وی طریقه شرکت در کالس های کارآفرینی برای نوجوانان را از طریق 
فراخوان و اطالع رس��انی در مدارس فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش 
اعالم کرد و اظهار داش��ت: هم اکنون این دوره ها در شهر کرمانشاه دایر 
است و در صورت تامین شرایط در دیگر شهرستان ها نیز برگزار می شود.

او در ادامه گفت: همچنان مراکز مشاوره کارآفرینی برای همه رده های 
س��نی دایر است و 9 مرکز مشاوره کارآفرینی در استان کرمانشاه وجود 

دارد که فعال شش مرکز آن فعال است.
راه اندازی کافه کارآفرینی اقدام جدید برای توسعه اشتغال و کار 

در استان است
این مقام مس��ئول راه اندازی کافه کارآفرینی را یکی دیگر از طرح های 
مهم برای توس��عه و ترویج کارآفرینی در اس��تان نام برد و افزود: طرح 
کافه کارآفرینی س��ال 98 در شهرک زیباشهر اجرایی شد که مسئوالن، 
اعض��ای هی��ات علمی دانش��گاه ها، کارآفرین��ان موفق، دانش��جویان و 
متقاضیان راه اندازی کارآفرینی ضلع زیست بوم آن را تشکیل می دهند.

کبودی تش��ریح کرد: در این طرح مس��ئوالن، اعض��ای هیات علمی 
دانش��گاه و کارآفرینان موفق به کافه دعوت می ش��وند و در یک نشست 
صمیمی و غیررس��می با دانش��جویان و متقاضیان کارآفرینی دور یک 
می��ز می نش��ینند و طرح ها را به بررس��ی و بح��ث می گذارند و هر یک 
راهنمایی، پیش��نهاد کمک خود را برای پیش��برد کار ارائه و موانع را از 

سر راه برمی دارند.
او راه اندازی کافه کارآفرینی را یک طرح موفق برای ترویج و توس��عه 
کارآفرینی ارزیابی کرد که فارغ از محیط رسمی ادارات و در یک فضای 

صمیمی بین افراد ذی ربط برای تبادل نظر تشکیل می  شود.
راه اندازی شرکت های شتاب دهنده، برای جهش تولید حیاتی 

است
او در بخش دیگر از س��خنان خود با اش��اره به ش��عار س��ال »جهش 
تولید« گفت: کارآفرینی معموال در مدت سه تا پنج سال جواب می دهد 
به همین خاطر کارآفرینان تازه تاسیس و نوپا به حمایت ها و پشتیبانی 
مبرم مالی نیاز دارند و یکی از مهمترین راه ها برای کسب حمایت مالی 
و علمی راه اندازی شرکت شتاب دهنده است که شبیه هلدینگ  ها عمل 
می کنند؛ یعنی از ش��رکت های تازه تاسیس و نوپا حمایت مالی، علمی 
و به ویژه فضای کس��ب و کار می کنن��د و در تقویت بینه مالی و علمی 

آنان بسیار تاثیرگذار است.
او توضیح داد: شرکت های ش��تاب دهنده روی شرکت های تازه تاسیس 
و نوپا س��رمایه گذاری می کنند و با کمک اس��اتید دانشگاه و مسئوالن به 
کارآفرینان نوپا مشاوره ارائه می دهند و کارآفرینان نوپا با مشکل های مالی، 

علمی و محیط کار مواجهه نمی شوند و فقط شروع به کار می کنند.

وی با اش��اره به محدودیت های مالی دولت افزود: تاکنون درخواست 
مجوز راه اندازی دو ش��رکت شتاب دهنده در اس��تان داده شده و مجوز 
راه اندازی یک شرکت شتاب دهنده نیز با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
در زمینه فعالیت در حوزه سالمت و بهداشت با توجه به نیاز روز جامعه 

و حمایت از کارآفرینان در این بخش داده شده است.
مدیر توس��عه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
کرمانش��اه گفت: شتاب دهنده یک سازمان منس��جم و مشخصی است 
ک��ه در آن افراد و تیم ه��ای دارای طرح نوآوران��ه و فناورانه را انتخاب 
ک��رده و در یک دوره چند ماهه به آنه��ا خدماتی از قبیل فضای کاری 
تجهیزشده، آموزش، مشاوره، مربیگری، سرمایه اولیه و ارتباط با شبکه 

سرمایه گذاران ارائه می شود.
کبودی اظهار داش��ت: ه��ر تیمی که موفق به اتمام دوره ش��تابدهی 
ش��ود، تبدیل به شرکتی نوپا می ش��ود که شتاب دهنده به ازای خدمات 
ارائه ش��ده، درصدی از س��هام آن ش��رکت نوپ��ا را از آن خود می کند. 
بر این اس��اس شتاب دهنده ها حلقه واس��ط بین کسب و کارهای نوپا و 

سرمایه گذاران جسور هستند.
5 کارآفرین برتر استان به جشنواره ملی راه یافتند

مدیر توس��عه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
کرمانش��اه همچنی��ن از س��اماندهی و شناس��ایی س��من های فعال در 
حوزه های کارآفرینی اس��تان خبر داد و گفت: سال گذشته 9 کارآفرین 
برتر در استان در سه حوزه؛ صنعت، خدمات و کشاورزی انتخاب شدند 
که پنج نفر از آنها برای ش��رکت در جش��نواره مل��ی کارآفرینی معرفی 

شدند.
کب��ودی در ادامه رئیس کانون کارآفرینان کش��ور را آقای س��نجابی 
کارآفری��ن موفق اس��تان اعالم ک��رد و گف��ت: انتخاب رئی��س کانون 
کارآفرینان کش��ور هر چهار س��ال یکبار برگزار می شود و در استان نیز 

ریاست کانون کارآفرینان را استاندار برعهده دارد.
بناب��ر اعالم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان کرمانش��اه، 
جمعیت فعال اس��تان ۳94 هزار نفر و آمار اف��راد جویای کار نیز 1۳2 
هزار نفر اس��ت که نیمی از افراد جویای کار دانش آموخته دانش��گاهی 

هستند.
اس��تان کرمانش��اه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 14 شهرستان و 2 

هزار و 995 روستا است.

با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فعالیت شرکت های فناور در حوزه پرورش زالوی طبی رونق می یابد

شنبه
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بح��ران اقتصادی هیچ کس��ب و کاری را بی نصیب نخواهد گذاش��ت. 
البته با داش��تن آمادگی، می توان از آس��یب ها جلوگیری کرد و به رشد 

هرچه بیشتر کسب و کار کمک رساند.
ش��رایط فعلی اقتصادی، خیلی از کسب و کارها را دچار چالش کرده 
 اس��ت. در این وضعیت، کس��ب و کارها به سرعت دچار رکود می شوند، 
فروش کاهش می یابد و پیداکردن نیروی کار ماهر و صادق نیز سخت تر 
می شود. بحران اقتصادی، ش��رکت ها را با محدودیت های زیادی مواجه 
کرده اس��ت. با این وجود، چشم پوشی از بحران نمی تواند به بهبود وضع 

کمکی کند.
خیل��ی از متخصص��ان می گویند ظرفیت واقع��ی بنگاه های اقتصادی 
و توانمن��دی مدیران آن، در زمان بحران برمال می ش��ود، اما در س��وی 
دیگران بحران، فرصت است. در هنگام بروز عالئم بحران، باید با نگاهی 
وس��یع، فرصت های موجود در دل بحران را کش��ف کرده و به توس��عه  

هرچه بیشتر کسب و کار خود کمک کنید.
در ای��ن مقال��ه، چندی��ن متخصص ب��رای گذر از مش��کالت و موانع 

اقتصادی پیش رو و استفاده از فرصت های موجود اظهارنظر کرده اند.
از راه های متنوعی با مشتریان خود در ارتباط باشید

اگر صاحب کس��ب و کاری سنتی هس��تید و حضور پررنگی در فضای آنالین 
ندارید، به منظور رونق و فروش هرچه بیش��تر خود به راه اندازی یک فروش��گاه 

اینترنتی یا پایگاه داده  آنالین فکر کنید.
امکان��ی فراهم کنید تا کارب��ران بتوانند اطالعات تماس خود را در پایگاه داده  
شما ثبت کنند. سپس با دریافت تعداد زیادی ایمیل از کاربران و مشتریان خود 
می توانید به سراغ بازاریابی ایمیلی )Email Marketing( بروید و محصوالت 
خود را در معرض دید مخاطبان بیش��تری قرار دهید. البته می توانید روی کمک 
متخصص��ان بازاریابی دیجیتال نیز حس��اب کنید تا در مس��یر ایجاد و مدیریت 

شبکه های اجتماعی متناسب با محصوالت خود تنها نباشید.
اگ��ر کس��ب و کاری آنالی��ن دارید، می توانی��د از اس��تراتژی های قدیمی تر و 
ابزارهای ترویج مستقیم مانند ارائه کاتالوگ محصوالت به منظور جذب مشتریان 

بالقوه  جدید استفاده کنید.
ح��اال با داش��تن رویکرد چندکانال��ه )بهره من��دی از چند کان��ال ارتباطی با 
مشتریان( و ارزیابی میزان تاثیر هر یک از کانال ها در دستیابی به اهداف فروش، 
می توانید روش درست و به صرفه هزینه کرد بودجه  بازاریابی خود را تعیین کنید.
افرادی که به دنبال فرصتی برای ادامه  زندگی خود هستند را 

جذب کنید
نبود نیروی کار ماهر و کارآمد، مانع بزرگی برای پیشرفت و توسعه  بنگاه های 
اقتصادی خصوصا در زمان بحران اس��ت. برای جذب نیروهای توانمند به س��راغ 
روش های مرس��وم نروید بلکه جس��ت وجوی خود را فراتر کنید. به عنوان مثال، 
اغل��ب کارفرمایان از اس��تخدام افراد س��ابقه دار خودداری می کنند و نداش��تن 
سوءس��ابقه یکی از شروط اس��تخدام به حساب می آید، اما متخصصان باور دارند 
نباید فرصت اس��تخدام افراد ماهر و مس��تعدی که دارای محکومیت های قضایی 
هس��تند را نادیده گرفت. البته منظور افرادی اس��ت که جرایم خطرناک مرتکب 
نشده و دارای مهارت هستند و در دوران محکومیت نیز مهارت های مفید دیگری 

آموخته اند.
افرادی که سوءس��ابقه دارند، اغلب اشتیاق زیادی به کار و بازگشت به جامعه 
دارن��د و حتی انگیزه  بیش��تری از خود نش��ان می دهند. برخ��ی دولت ها با ارائه  
مشوق هایی چون بخش��ش های مالیاتی و برنامه های توسعه انسانی، امتیازاتی را 
برای آن دسته از کارفرمایانی که افراد آسیب پذیر و دارای سوءسابقه را استخدام 

می کنند در نظر می گیرند.
از روش 20/20/60 برای مدیریت زمان استفاده کنید

متخصص��ان می گویند وقت خود را صرف انجام کارهای بیهوده و بدون برنامه 
نکنید، بلکه رویکردی استراتژیک برای مدیریت زمان در پیش بگیرید.

ابتدا ۶0درصد زمان خود را به کارهایی اختصاص دهید که به کسب و کارتان 
ارزش می دهند یا توسط دیگران قابل انجام نیستند. 40درصد مابقی وقت تان را 
به دو بخش تقسیم کنید: 20درصد برای برنامه ریزی و 20درصد برای استراتژی.

منظور از برنامه ریزی، اختصاص زمان به منابع و برنامه های عملیاتی کس��ب و 
کار است و 20درصد استراتژی نیز زمانی است که برای ارزیابی چگونگی ارتقای 

عملکرد کسب و کار، تجربه  مشتری یا مدل سودآوری صرف می شود.
وارد حساب و کتاب شوید

کس��ب و کارهایی که به رونق رس��یده اند، نیاز به نرم افزار حسابداری مناسب 
دارند. وقتی با اصول اولیه  حس��ابداری آش��نا باش��ید، می توانید درک درستی از 
مباحثی چون تغییرات موجودی و تبدیل آن به جریان نقدینگی داشته باشید و 
به رونق هرچه بیشتر کسب و کارتان کمک کنید. اکنون وقت آن است که دست 
به کار شوید و با استفاده از شاخص های عددی به ارزیابی وضعیت موجود کسب 

و کارتان پرداخته و برای رونق هرچه بیشتر آن برنامه ریزی کنید.

به امنیت اطالعات خود توجه کنید
کس��ب و کارها باید به دنبال تقویت زیرس��اخت های س��ایبری خود باشند و 
امنیت س��ایبری را جدی بگیرند. ایجاد زیرساخت های امنیت سایبری تنها شما 
را ب��رای مقابله ب��ا تهدیدات پیش رو آم��اده نمی کند، بلکه آنچ��ه اهمیت دارد 
این اس��ت که داشتن جایگاه امنیتی مس��تحکم در فضای سایبری سبب ظهور 
فرصت هایی می ش��ود که می توان از آن در جهت سودآوری و رونق هرچه بیشتر 
کس��ب و کار بهره برد. پس امنیت س��ایبری را ش��کل دیگری از سرمایه گذاری 

برای رشد تلقی کنید.
کس��ب و کارها باید بتوانند خود را برای به چالش کش��یدن زیرس��اخت های 
امنیت اطالعات آماده کنند. در این راستا باید موقعیت خود را مستحکم و امنیت 
س��ایبری شرکت شان را به همان اندازه ای که از شرکت های بزرگ انتظار می رود 
تقوی��ت کنند. امنیت اطالع��ات را نه فقط با هدف محافظت در مقابل تهدیدات، 

بلکه شکل دیگری از سرمایه گذاری برای پیشرفت در اقتصاد دیجیتالی بدانید.
مشتریان کسب وکارهای مکمل را جذب کنید

یک کس��ب و کار، با کنترل هزینه ها و به حداکثر رس��اندن سود به پیشرفت 
می رس��د. پس با تملک کسب و کارهای کوچکی که خدمات مکمل شما را ارائه 
می دهن��د، نه تنها هزینه های اصلی کس��ب و کار خود را کنت��رل می کنید بلکه 
مشتریان این شرکت ها را جذب خواهید کرد. همچنین با دست گرفتن برندهایی 
که مورد اعتماد بازار هس��تند، وارد بازارهای جدید خواهید شد که تاکنون هیچ 

سهمی در آنها نداشته اید.
جعبه ابزار تجاری داشته باشید
جعبه ابزار کسب و کار شما باید موارد زیر را دربر گیرد:

• یک طرح کسب و کار )Business Plan( برای حفظ شرکت در مسیر رشد 
و جلوگیری از شکست در مسیر پیشرفت.

• یک طرح بازاریابی )Marketing Plan( که باعث افزایش س��هم ش��ما از 
بازار شده و جمعی از مشتریان وفادار را برای تان فراهم می کند.

• دس��تورالعملی در حوزه منابع انسانی که برای حفظ نیروی کار ماهر، تنظیم 
قوانین و مقررات و اطمینان از رعایت قوانین کار تدوین شده است.

• یک نرم افزار حسابداری که می تواند گزارشات مالی را تنها با زدن یک دکمه 
تولید کند و امکان پیگیری تمام فعالیت های تجاری را در اختیارتان قرار می دهد.
• سخت افزار، شبکه های کامپیوتری و تمام زیرساخت های فناوری اطالعات.

از شبکه های اجتماعی به طرز صحیحی استفاده کنید
فکر اینکه از طریق شبکه های اجتماعی، محصوالت تان را به فروش برسانید را 
از سرتان بیرون کنید. بازاریابی و فروش دو مقوله   جدا از هم هستند و استراتژی 
فروش در ش��بکه های اجتماعی راهبردی کهنه و شکس��ت خورده است. باید به 
دنبال تولید و انتش��ار محتوای کاربرپس��ند باش��ید و از این طریق امکان ارتباط 
عمیق تر با مخاطبان تان را فراهم س��ازید. محتوای جذاب ش��ما می تواند ش��امل 
اخبار، ترفندها، فیلم های آموزشی یا حتی فیلم های سرگرم کننده از پشت صحنه  

کسب و کارتان باشد.
باید درنهایت س��خاوت، دانش و مهارت خود را در اختیار مش��تریان تان قرار 
دهید. وقتی یک مش��تری بالقوه اقدام به خرید می کند، به س��راغ برندی می رود 

که ذهنیت خوبی به آن داشته و می تواند به آن اعتماد کند.
از سرویس Google My Business استفاده کنید

 Google My .برای رونق کس��ب و کارت��ان از قدرت گوگل اس��تفاده کنید
Business، ابزار رایگان و فوق العاده ای برای کس��ب و کارهای کوچک و محلی 
است. کسب و کارهای کوچک می توانند با استفاده از خدمات رایگان گوگل که با 
نام Google Places شناخته می شود، به صورت رایگان برند خود را در گوگل 
PPC:Pay-( تبلیغ کنند و دیگر نیازی به اس��تفاده از سرویس تبلیغات کلیکی

Pay-Click( نخواهند داشت.
ابتدا حسابی رایگان در سرویس Google My Business ایجاد کنید و به 

ترتیب کارهای زیر را انجام دهید:
• توضیحات مرتبط با کسب و کار را تکمیل کنید.

• با داشبورد مدیریت این سرویس کار کنید.
• به طور مرتب اقدام به انتشار محتوا کنید.

• پاسخ تمام نظرات خصوصا دیدگاه های منفی را بدهید.
•  همواره صفحه  خود را به روز نگه دارید.

نیروی کار جدیدی استخدام کنید
خیلی از بنگاه های اقتصادی برای اس��تخدام نیروی کار جوان و نس��ل جدید 
بازار کار آمادگی ندارند. پس شرکت ها باید با برنامه ریزی به موقع برای استخدام 
نیروهای جوان، در مورد توانایی ها و نقاط ضعف گروه های س��نی مختلف تحقیق 
و جس��ت وجو کنند.  پس از آن، سواالت مصاحبه های شغلی را بازنگری کنید تا 
بتوانید بهترین اس��تعدادهای شغلی را از بین نسل های جدید جذب کنید. روش 
درس��ت برقراری ارتباط و صحبت با نس��ل های جدید را یاد بگیرید تا آنها هم به 

اهمیت مسئولیت ها، وظایف و موقعیت خود در سازمان شما واقف شوند.

وقتی همه ترمز می گیرند، شما گاز بدهید
از مایکل شوماخر، قهرمان مس��ابقات رالی جهان، سوال کردند رمز موفقیتت 

چیست؟ او در پاسخ گفت:
 تنها رمز موفقیت من این است که وقتی دیگران ترمز می گیرند، 

من گاز می دهم.
 پس وقتی دیگران در حال تعلل هس��تند، وقت خود را صرف بررسی داده ها، 
کار با سیستم ها و برنامه ریزی برای آینده تان کنید. اختصاص زمانی کوتاه به این 
موارد، عالوه بر اینکه به ش��ما امکان برنامه ریزی اس��تراتژیک را می  دهد، کمک 
می کند مش��کالت کوچک را قبل از اینکه به مسائل مهم تبدیل شوند، شناسایی 

و برطرف کنید.
سعی کنید تا جای ممکن از همه چیز مطلع شوید

همواره سعی کنید از آمار و ارقام مرتبط با کسب و کارتان چون حاشیه سود، 
س��ود خالص، نقدینگی و ... مطلع باش��ید. پس همیشه در مورد وضعیت مالی و 
عملکرد کسب و کار خود آگاهی خواهید داشت. همچنین سعی کنید مشتریان 
خود را بشناس��ید: اینکه چه کسی هستند، چه چیزی می خواهند و برای جذب 

آنها چه باید کرد.
یک هیأت مشورتی تشکیل دهید

برپایی یک هیأت مش��ورتی، بهترین کاری اس��ت ک��ه می توانید برای افزایش 
بازدهی و رش��د کسب و کار خود انجام دهید. تشکیل شورای مشاورین با توجه 
به چالش ها و فرصت هایی که کسب و کار با آن رو به رو است، یک ابزار قدرتمند 
مدیریتی اس��ت که می تواند دسترسی متخصصان را با هزینه ای اندک مهیا کند. 
این رویکرد ایده های جدید را وارد کسب و کارتان کرده و به شما امکان می دهد 

سازمان خود را به بهترین شکل ممکن اداره کنید.
به دنبال فرار از مالیات نباشید

هیچ گاه با فرار از مالیات و کاهش درآمدهای مشمول مالیات، کسب و کار خود 
را به چالش نیندازید. هدف کس��ب و کار ش��ما پیروزی در مقابل دولت نیست، 

بلکه به دنبال سودآوری هستید.
سواالت مناسب بپرسید و دانش تان را به اشتراک بگذارید

به خاطر اینکه به بی تجربگی متهم نشوید، سواالت خود را به تعویق نیندازید. 
حقیقت این اس��ت که شما کارشناس نیس��تید، بلکه کارآفرین هستید. خودتان 
ه��م به دنبال این باش��ید که تجربیات و دانش تان از ب��ازار را با دیگران در میان 
بگذارید. تبادل اطالعات و دانش باعث می شود دیگران به قابل اعتمادبودن شما 

در راه اندازی کسب و کار و اراده  محکم تان در همکاری با خود پی ببرند.
برای فروش بیشتر برنامه ریزی کنید

برنامه واگذاری س��هام شرکت از جمله کارهایی است که می توانید برای حفظ 
برندتان انجام دهید.

به دنبال یک برنامه استراتژیک باشید
اهداف س��ه ماهه، ش��ش ماهه یا س��الیانه تعیین کرده و برنامه ای استراتژیک 
برای دس��تیابی به این اهداف داش��ته باشید. البته قبل از هر چیز مطمئن شوید 
برنامه شما شامل منابع موردنیازتان می شود: نقدینگی، نیروی انسانی، تجهیزات، 
موج��ودی و دیگر هزینه های عملیاتی. همچنی��ن این اطمینان را به وجود آورید 
که خروجی این برنامه، خدمات یا محصوالتی خواهد بود که مش��تری به دنبال 

آنهاست.
به هزینه  فرصت توجه کنید

هزینه  فرصت در سود و زیان شرکت ها دیده نمی شود، اما تعیین هزینه  فرصت 
در یک کسب و کار اهمیت زیادی در مدیریت بهینه  سازمان دارد. هدف اصلی از 

طرح هزینه فرصت، بررسی تخصیص بهینه  منابع موجود است.

بهترین مثال برای هزینه فرصت، مدیر کس��ب و کاری اس��ت که وقت خود را 
ص��رف انجام وظایفی می کند که کارای��ی الزم را ندارند. در حالی که می توان از 

محل برون سپاری برخی امور، در استفاده از منابع صرفه جویی کرد.
در انزوا فرو نروید

راه اندازی یک کس��ب و کار می تواند شما را به انزوا فرو ببرد. شاید پروازکردن 
در اوج وسوس��ه برانگیز باشد، اما نتیجه ای جز تنهایی و اضطراب به دنبال ندارد. 
همیش��ه با افراد قابل اعتماد در ارتباط باش��ید، در غیر این صورت تنهایی تان به 
بن بست خواهد رس��ید، زیرا نمی  توانید بدون کمک دیگران به جایگاه خوبی در 
بازار برس��ید. پس به دنبال ایجاد تیمی از اف��راد همدل با طرز فکرهای مختلف 
باش��ید و با مش��اوران باتجرب��ه تعامل کنید. با کس��انی که می توانن��د برای تان 
ارزش آفرینی کنند همراه ش��وید تا با کمک یکدیگر از ش��رایط سخت اقتصادی 

گذر کنید.
forbes/ucan :منبع

اظهارنظر متخصصان برای عبور از بحران اقتصادی و توسعه کسب و کار

شنبه
13 اردیبهشت 1399

شماره 1534



افزایش کارایی سمینارهای آنالین در دوران کرونا
چگونه سمینار آنالین جذابی برای مخاطب هدف ترتیب دهیم؟

استفاده از سمینارهای آنالین تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مخاطب هدف دارد. این امر در شرایط کنونی با توجه 
به ش��یوع ویروس کرونا اهمیت دوچندانی پیدا کرده اس��ت. طراحی س��مینار آنالین برای کسب موفقیت در تعامل با 
مخاطب هدف امر ساده ای نیست. امروزه بسیاری از برندها نسبت به بازاریابی یا حتی برگزاری رویدادهای مهم کاری 
از طریق سمینار آنالین اقدام می کنند، با این حال تعداد اندکی از آنها توانایی تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب را 
پیدا خواهند کرد. بی تردید هیچ تجربه ای در دنیای کس��ب و کار به اندازه سرمایه گذاری بر روی حوزه تبلیغات و عدم 
کسب نتیجه دلخواه دشوار نیست.  مهم ترین هدف در راستای افزایش کارایی کنفرانس های آنالین جلب توجه و تعامل 
مخاطب هدف است. اگر سمینار آنالین ما توانایی ایجاد انگیزه برای تعامل از سوی مخاطب را نداشته باشد، تاثیر قابل 
توجهی نیز بر روی مخاطب نخواهد گذاش��ت. بس��یاری از برندها در شرایط کنونی تعامل با مشتریان را دشوار ارزیابی 
می کنند. دلیل این امر پیچیدگی ارتباط و تعامل با دیگران از طریق سیستم های آنالین به عنوان جایگزین مالقات های 
رو در رو است. ما در دنیای کسب و کار و فروش باید به دنبال جلب نظر مخاطب هدف باشیم. این امر بدون توجه به 
تجربه مشتریان در تعامل با برندمان امکان ناپذیر است. بدون شک ما در عرصه کسب و کار رقبای بسیار زیادی داریم 
بنابراین استفاده از سمینارهای آنالین باید با دقت فراوانی صورت گیرد. ما در غیر این صورت شاید مشتریان فعلی مان 
را نیز تقدیم رقبا کنیم.  خوش��بختانه راهکارهای زیادی بری برگزاری س��مینارهای آنالین در حوزه کسب و کار وجود 
دارد. هدف ما در مقاله کنونی بررس��ی ش��یوه های کسب موفقیت در زمینه کسب و کار و بازاریابی از طریق استفاده از 

فناوری موردنظر خواهد بود. در ادامه به بررسی این موضوع در قالب بخش های مجزا خواهیم پرداخت. 
1. ارائه محتوای ارزشمند و تاثیرگذار

یک س��مینار آنالین مناس��ب با موضوعی جذاب و تاثیرگذار شروع می شود. انتخاب موضوع امکان آگاهی مخاطب از 
سیر بحث را فراهم خواهد کرد. مشکل بسیاری از برندها در زمینه برگزاری سمینار برای دستیابی به اهداف بازاریابی 
و فروش ناتوانی در حفظ مخاطب تا پایان بحث است. این امر در صورت بیان موضوع به صورت مشخص به طور کامل 
رفع خواهد شد.  اشتباه اساسی در مورد طراحی و اجرای سمینارهای آنالین تلقی شان به عنوان تبلیغات است. شاید 
سمینار موردنظر در راستای کمپین تبلیغاتی ما باشد، اما تبدیل آن به نمایش یا کلیپ تبلیغاتی ایده مناسبی نیست. 
هیچ کس در س��مینارها انتظار مواجهه با محتوای تبلیغاتی را ندارد بنابراین ما باید نس��بت به ارائه محتوایی ارزشمند 
برای مخاطب هدف اقدام کنیم.  انتخاب موضوعی ارزش��مند برای مخاطب هدف امر چندان ساده ای به نظر نمی رسد. 
نکته مهم در این میان تالش برای اس��تفاده از س��لیقه مخاطب هدف در انتخاب موضوع اس��ت. برندها باید ش��ناخت 
درستی از سلیقه مخاطب هدف داشته باشند. این امر کمک موثری در راستای ایجاد کمپین های تاثیرگذار خواهد بود. 
در غیر این صورت توانایی ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به چالش کشیده می شود. همه ما تجربه مشاهده 
عملکرد ناپایدار برندها در زمینه جلب نظر مشتریان را داشته ایم. دلیل اصلی این امر عدم شناخت درست مشتریان و 

ساماندهی امور براساس معیارهای غیرمعتبر است. 
2. رعایت اختصار

مدت زمان سمینار آنالین ما در حالت ایده آل باید ۳0 دقیقه باشد. اگر بحث های شما بسیار پردامنه است، در نهایت 
باید 45 دقیقه برای بحث اختصاص دهید. اگر مدت زمان ارائه ش��ما بیش��تر ش��ود، انگیزه مخاطب برای حضور کامل 
در س��مینار آنالین کاهش خواهد یافت. اش��تباه اصلی اغلب برندها در زمینه مدیریت سمینار بی توجهی به محدودیت 
زمان اس��ت. جالب اینکه اغلب در آگهی های تبلیغاتی س��مینار مدت زمان برگزاری بس��یار کوتاه درج می شود، اما در 
عمل ش��اید س��مینار مورد نظر بیش از یک ساعت به طول انجامد.  سخنرانی در یک سمینار آنالین چارچوب مشابهی 
با سمینارهای حضوری دارد. بدون تردید برای شمار باالیی از حاضران در پی صحبت های ما پرسش هایی پیش خواهد 
آمد. وظیفه اصلی ما در این میان پاسخویی به پرسش های مخاطب خواهد بود. اگر ما زمان مناسبی را برای پرسش و 

پاسخ اختصاص ندهیم، سطح تاثیرگذاری سمینارمان به شدت کاهش خواهد یافت. 
3. یادآوری، یادآوری و بازهم یادآوری

دعوت از مخاطب برای حضور در س��مینار اهمیت بس��یار زیادی دارد. هیچ چیز به اندازه مواجهه با س��الن سمینار 
خالی بد نیست. یکی از نگرانی های همیشگی برندها در زمینه برگزاری رویدادهای مختلف عدم استقبال مخاطب ها از 
آن اس��ت. ایجاد کمپین بازاریابی و تبلیغات برای سمینار نقش مهمی در جلب نظر مخاطب هدف دارد. به این ترتیب 
س��مینار ما تعداد هرچه بیش��تری از مخاطب ها را جذب خواهد کرد.  توصیه اصلی من برای یادآوری زمان برگزاری 
س��مینار توجه به س��ه بازه زمانی مختلف اس��ت. ابتدا باید پس از تایید نهایی زمان برگزاری اطالع رسانی رسمی انجام 
دهیم. س��پس دو هفته مانده به زمان برگزاری باید یادآوری مجدد به صورت عمومی انجام ش��ود. در نهایت نیز س��ه 
روز مانده به زمان برگزاری از طریق ایمیل نس��بت به یادآوری پایانی اقدام کنیم.  امروزه مخاطب هدف برندها ش��اهد 
بمباران تبلیغاتی و ارائه کمپین های بازاریابی مختلف هس��تند بنابراین فراموش��ی زمان برگزاری سمینار برند ما امری 

طبیعی خواهد بود. ما در این میان باید نسبت به یادآوری مداوم زمان برگزاری اقدام کنیم. 
4. تشکر از مخاطب برای حضور در سمینار

قدردانی از حضور مخاطب هدف در س��مینار آنالین اهمیت بس��یار زیادی دارد. مهم ترین سرمایه هر برند در عرصه 
کس��ب و کار مخاطب هدف اس��ت. نحوه تعامل ما با مخاطب هدف اهمیت باالیی دارد. ما باید با مخاطب هدف تعامل 
محترمانه ای داش��ته باش��یم. امروزه تعداد گزینه های در دسترس مردم برای خرید محصوالت مختلف به شدت متنوع 

است بنابراین هرگونه رفتار اشتباه از سوی ما با شدیدترین برخورد مشتریان رو به رو خواهد شد. 
نمایش عبارت »از حضور ش��ما در س��مینار سپاس��گزاریم« در ایمیل اختصاصی برای ش��رکت کنندگان و همچنین 
نمای��ش ط��رح گرافیکی ب��رای تقدیر از حاضرین در حین برگزاری جلس��ه ضروری خواهد بود. ای��ن امر بیانگر ارزش 

مخاطب هدف در دیدگاه برند ما خواهد بود. 
5 ترغیب مخاطب برای ارائه بازخورد

ش��اید مخاطب هدف بدون نیاز به ارائه دعوت نامه نیز در س��مینار ما حضور پیدا کند. ما در این صورت اقبال بسیار 
کندی داش��ته ایم. وقتی صحبت های ما در سمینار آنالین به پایان رسید، باید پرسشی از حاضرین پیرامون تجربه شان 

طرح شود. این امر برای ارتقای کیفیت سمینارهای آنالین در آینده اهمیت دارد. 
احتمال اینکه مخاطب هدف در ش��رایط عادی عالقه ای به ارائه بازخورد درباره س��مینار ما نداشته باشد، بسیار زیاد 
است بنابراین ما باید اقدام به ترغیب هرچه بیشتر وی کنیم. یکی از راهکارهای مناسب در این میان طرح پرسش های 
کلیدی در خالل بحث اس��ت. مخاطب هدف اغلب در مواجهه با پرسش های جالب اقدام به پاسخگویی و ارائه بازخورد 

می کند. همین امر امکان تعامل بهتر میان برندها و مشتریان را فراهم خواهد کرد. 
برگزاری سمینارهای آنالین اهمیت باالیی برای موفقیت در زمینه بازاریابی و فروش دارد. این نکته در شرایط کنونی 
باید بیش��تر مدنظر برندها قرار گیرد. بدون ش��ک دوران اوج ویروس کرونا نیز به پایان خواهد رسید. هدف اصلی ما در 
این میان استفاده از شرایط کنونی برای بهبود وضع کسب و کارمان است. شاید تمام افراد مدنظر یک برند سمینارش 

را مشاهده نکنند، با این حال شانس تبدیل همان تعداد اندک به مشتری ثابت برند باال خواهد بود. 
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تقریبا همه انسان ها آرزوی میلیونر شدن در سر دارند، اما تعداد 
اندکی از آنها در واقع روش و ر ا ه های آن را می دانند. 

ثروت تعداد زیادی از میلیونر ها حاصل تالش و زحمت خودشان 
اس��ت و تعداد کمی از آنها از طریق ش��انس به این موفقیت دست 
یافته اند. براساس کتاب توماس جی.استنلی میلیونر همسایه بغلی 
فق��ط 20درصد از میلیونرها ثروت خود را به ارث برده اند بنابراین 

اکثریت آنها خودساخته هستند.
بنابراین اگر می خواهید جزوی از این افراد خودس��اخته باش��ید 
چگون��ه یک میلیون دالر را به دس��ت خواهید آورد؟ حقیقت این 
است که هیچ راز نهفته ای برای میلیونر شدن وجود ندارد و بیشتر 
آنها فقط از بهترین تمرین های سرمایه گذاری تبعیت می کنند اما 
برای این کار باید در مورد امور مالی خود هوشمند باشید بنابراین 
تحقیقات خود را انجام دهید و با استراتژی و برنامه سرمایه گذاری 

کنید.
توماس جی.اس��تنلی همچنین باور دارد که در میلیونر ش��دن 
نگرش تاثیر بس��زایی دارد. وی می نویس��د: »یک��ی از دالیلی که 
میلیونره��ا از لح��اظ اقتصادی موفقند این اس��ت ک��ه به گونه ای 

متفاوت می اندیشند.«
آی��ا حاضری��د که به ط��ور متفاوت بیندیش��ید و هوش��مندانه 
س��رمایه گذاری کنی��د ت��ا بتوانید ی��ک میلیون دالر خ��ود را به 
دس��ت آورید؟ در ادامه به معرف��ی چهار روش برای انجام این کار 

می پردازیم:
1. محافظه کارانه عمل کنید

زمانی که به میلیونرهای امروزی فکر می کنید آیا آنها را افرادی 
که ب��دون دقت با خری��د و فروش سهام های ش��ان قمار می  کنند 
تصور می کنید؟ در حقیقت برعکس این امر صحیح اس��ت. بیشتر 
میلیونرها خیلی با پول های ش��ان به صورت محافظه کارانه برخورد 
می کنند. آنها بیش��تر بر دوری از ریس��ک تمرکز می کنند تا سود 

احتمالی که ممکن است را از سرمایه شان به دست آورند.
میلیونره��ا می دانن��د که محتاط بودن ب��ا پول حفظ آن 
تضمی��ن را می کن��د و باعث رش��د آرام آن می ش��ود. آنها 
می دانند اگر ریس��ک بزرگی را بپذیرند ممکن اس��ت تمام 
ثروت خود را از دست دهند اما این امر به این معنا نیست 
که آنها هیچ ریس��کی نمی کنند. اسپنسر جاکاب نویسنده 
می گوی��د: »اگ��ر ریس��ک را در زم��ان مناس��بی بپذیرید، 

می توانید آن را در درازمدت کاهش دهید.«
زمانی که س��رمایه ای را انتخ��اب می کنید، ب��ا احتمال پاداش 
بزرگ آن کور نش��وید. از سرمایه های بسیار ریسکی دوری کنید و 

سرمایه گذاری های خود را با برنامه ریزی انجام دهید.
 2. در شرکت های مختلف سرمایه گذاری کنید

یکی از بزرگ ترین اشتباهات سرمایه گذاری که می توانید انجام 
دهی��د این اس��ت که همه  س��رمایه تان را در یک جا ق��رار دهید. 
میلیونره��ا می دانن��د که برای دوری از ریس��ک بای��د در جاهای 
مختلف سرمایه گذاری کنند. در این صورت، به یک شرکت وابسته 
نیس��تند و اگر یکی از شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری کردند 

با شکستی رو به رو شد همه چیز را از دست نداده اند.
طبق یک تحقیق، 44درصد از دارایی های خود را سرمایه گذاری 
می کنند و معموال از این طریق اس��ت که کس��ب درآمد می کنند. 
آنها با استراتژی و برنامه سهام ها را خریداری می کنند. آنها معموال 
سهام ها با ریسک کم را دوست دارند و هم در شرکت های داخلی و 

هم خارجی سرمایه گذاری می کنند.
می توانی��د  باش��ید،  جوان  ت��ری  س��رمایه گذار  هرچ��ه 
سرمایه گذاری های پرریس��ک تری انجام دهید. همان طور که سن 
باالتر می رود، خواهان آن خواهید بود که در خرید س��هام هایی با 
ریسک کمتر  سرمایه گذاری کنید تا ثابت ماندن دارایی های خود 

را در درازمدت تضمین کنید.

میلیونرها بیش��تر ث��روت خود را در امالک نیز س��رمایه گذاری 
می کنند. با داش��تن ملک خوب، می توانید پول زیادی را به دست 
آورید. چه به دنبال ساخت خونه چه اجاره  آن باشید، امالک بخش 

خوبی برای سرمایه گذاری هستند.
3. هزینه  ها و دستمزدها را به حداقل برسانید

مدیرعامل Berkshire Hathaway در مصاحبه ای می گوید: 
»موفقیت در سرمایه گذاری با آی کیوی انسان رابطه ای ندارد. اگر 
دارای آی کیوی نرمال باش��ید، تنه��ا باید بتوانید آن تمایالتی که 
دیگران را در سرمایه گذاری به دردسر می اندازند را کنترل کنید.«

س��رمایه گذاران موفق نیازی به هوش قوی ندارند اما باید روش 
حفظ سرمایه های خود را بدانند.

 تحقیق اعتماد ایاالت متحده نشان داد که 90درصد میلیونرهای 
ش��رکت کننده معتقدند بهترین استراتژی س��رمایه گذاری، روش 

خرید و نگهداری است.
با نگه داش��تن سرمایه گذاری های خود، میلیونرها درآمد خود را 
به حداکثر می رس��انند. آنها هزینه های معامله و س��ایر هزینه های 
خ��ود را تا حد ام��کان برای اطمینان از بیش��ترین بازده احتمالی 

پایین نگه می دارند.
4. مشاوره بجویید

همه  میلیونرها در کار خود متخصص نیس��تند و بسیاری از آنها 
از دیگران کمک می گیرند. تحقیقات نشان می دهند که یک سوم 

میلیونرها با یک مشاور مشورت می کنند.
میلیونره��ا می دانند که نیازی به دانس��تن هم��ه  جواب ها و یا 
تحقیق شدید بر روی همه  سرمایه گذاری ها ندارند. آنها این کار را 
به مشاورش��ان می سپارند. آنها از بازار، سرمایه های شان و اتفاقاتی 
ک��ه می افتد آگاهی دارند. آنها می دانند چه زمانی نیاز به مش��اور 

دارند.
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چگونه مانند یک میلیونر سرمایه گذاری کنیم؟

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: ریدا خان کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی


