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گزارش بانک جهانی از کاهش تقاضا و ریزش قیمت ها در بازار نفت

 شوک نفتی
در سایه کرونا

فرصت امروز: سایت بانک جهانی به تازگی در گزارشی به کاهش تقاضا و ریزش قیمت نفت پرداخته و از چهار راهکار برای مقابله 
با س��قوط قیمت نفت سخن گفته اس��ت. در این گزارش با عنوان »کووید 19 و سقوط بازار نفت: مقابله با دو بحران در کشورهای 
ش��ورای همکاری خلیج فارس« به موضوع افت قیمت نفت و کاهش تقاضا در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اشاره شده و 
در پایان، چهار سیاست برای کمک به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ارائه شده است. به گفته بانک جهانی، اپیدمی...

شیوع کرونا باعث افزایش 82درصدی مبلغ چک های برگشتی شد

رد پای کرونا در چک های برگشتی
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پذیره نویسی نخستین صندوق قابل معامله در بورس )ETF( از امروز آغاز می شود

ETF  چالش های واگذاری به روش

13 گام مدیریت زمان به شیوه حرفه ای ها
چگونه به ایده های جدید دست پیدا کنیم 

12 راهکار خالقانه برای افزایش فروش آنالین
10 ترفند موثر برای افزایش کیفیت بازاریابی محتوا

پایان همکاری 15ساله اپل و اینتل
الیه محافظ، جدیدترین اقدام برای مقابله با ویروس کرونا

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار
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یادداشت
 کسب وکارهای کوچک
 و متوسط چشم انتظار 

حمایت دولت

فضای کس��ب وکار کشور طی 
سالیان متمادی است که تحت 
فش��ارهای داخلی و بین المللی 
ق��رار گرفته اس��ت. مش��کالت 
ساختاری و مزمن اقتصاد ایران 
از یک س��و و شوک ارزی و تورم 
و رکود و تحریم های بین المللی 
از سوی دیگر، رمقی برای کسب 
و کارها به ویژه کس��ب وکارهای 
کوچک و متوس��ط ) SMEها( 
نگذاشته است. این نوع فعالیت ها 
غالبا پیشرو در نوآوری و استفاده 
از فناوری های جدید، کارآفرینی 
و ایجاد اشتغال با سرمایه اندک 
هستند. این کسب و کارها چه در 
حوزه تولید و چه خدمات نقش 
موثری در تولید ناخالص داخلی 

و توسعه پایدار دارند.
وی��روس  ک��ه  در ش��رایطی 
کرون��ا به ج��ان دنیا افت��اده و 
نه تنها سالمت مردم را به خطر 
انداخته، بلک��ه تبعات اقتصادی 
و اجتماع��ی آن نی��ز در ح��ال 
قربانی گرفتن است؛ بسیاری از 
فعالیت ها به طور کامل تعطیل 
شده و برخی نیز به حالت نیمه 
تعطیل ی��ا دورکاری درآمده اند. 
براساس پیش بینی های موسسه 

رش��د  مک کن��زی، 
3اقتصادی جهان بین...
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محمدجواد زالی، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در پژوهشی به بررسی 
تحلیل آماری وقوع و ش��یوع بیماری کووید- 19 در سراسر کشور براساس متغیرهای 
میزان ابتال، درمان و تلفات ناش��ی از آن پرداخته اس��ت. هدف از این پژوهش، تحلیل 
آمارها و اطالعات موجود درخصوص وقوع و ش��یوع بیماری کرونا براساس متغیرهای 
میزان ابتالی روزانه، بهبودیافته ها و فوت ش��ده ها ط��ی یک دوره پنج هفته ای )از ۲۰ 

اسفند 9۸ تا ۲۵ فروردین 99( است.
در چکیده این پژوهش آمده است که آمارها نشان می دهد از زمان ورود و شیوع کووید- 
19 در کشور، هرچه از زمان ورود آن فاصله بیشتر شده است، تعداد مبتالیان افزایش یافته 
است؛ به طوری که داده های مربوط به آمار مبتالیان در اوایل شناسایی بیماری، از اعداد دو 
رقمی به سرعت به سمت اعداد چهار رقمی پیش رفت، تا جایی که از ۶ فروردین 99 به 

بعد داده ها صعودی و در 11 و 1۲ فروردین 99 به اوج خود رسید.
این افزایش آمار می تواند ناش��ی از تهاجمی تر ش��دن بیماری در سراس��ر کش��ور و 
دسترسی بیشتر به ابزارهای بیماریابی نظیر کیت های تشخیصی و همچنین پاسخگویی 
مردم سراسر کشور به پرسش های خود مراقبتی از طریق سامانه Salamat.gov.ir و 
مراکز تماس ۴۰۳۰ و… باش��د. خوشبختانه از روز 1۳ فروردین 99 به بعد، با رعایت 
مواردی چون در خانه ماندن، فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از تردد غیرضرور به مرور 

شمار مبتالیان کاهش یافت.
* افزایش تعداد بهبودیافته ها با گذشت زمان

از س��وی دیگر علی رغم نوس��انات در میزان بهبودیافته ها، از روز ۴ فروردین 99 به 
بع��د، به مرور تعداد بهبودیافته ها افزای��ش یافت. تا جایی که در روز ۲۳ فروردین 99 
تعداد بهبودیافته ها به حداکثر رسید و پس از آن به مرور رو به کاهش گذاشت. از علل 
افزایش تعداد بهبودیافته ها می توان به تجربه اندوزی و کارآمدتر شدن و شناخت بیشتر 
نس��بت به بیماری کووید- 19 توس��ط کادر درمانی سراسر کش��ور اشاره کرد. داده ها 
درخصوص فوت ش��ده ها بیانگر آن اس��ت که نوسانات زیادی در شمار فوت شده ها رخ 
داده اس��ت و تقریباً در تمامی روزها، داده ها س��ه رقمی هستند و متوسط تعداد فوت 

شده ها 1۲۴ نفر فوتی در روز است.
به طور متوسط در هر روز از پنج هفته )۳۵ روز( مورد بررسی تعداد 1۸9۰ نفر و در 
هر س��اعت از ش��بانه روز تعداد ۷9 نفر از مردم به کرونا ویروس مبتال شده اند. مطالعه 
هفتگی داده ها نشان می دهد، در دو هفته ابتدایی اول و دوم از پنج هفته مورد بررسی، 
متوسط مبتالیان در سراسر کشور روزانه 11۳۵ نفر و در هر ساعت از شبانه روز تعداد 

آنان ۴۷ نفر بوده است.
میانگین تعداد مبتالیان جدید به کووید- 19 در سراسر کشور در سه هفته بعدی )سوم، 
چهارم و پنجم( نسبت به دو هفته ابتدایی )اول و دوم( دوره مورد بررسی روزانه و همچنین 
به ازای هر ساعت از شبانه روز با افزایش بیش از دو برابر مواجه شد. میانگین تعداد مبتالیان 
از هفته س��وم به بعد )از ۵ فروردین لغایت ۲۵ فروردین 99( روزانه به تعداد ۲۳9۲ نفر و 
به ازای هر س��اعت شبانه روز به تعداد یکصد نفر رسید. در هفته پنجم شمار مبتالیان به 
بیماری کرونا در سراسر کشور )یعنی تعداد 1۲۸۰۳ نفر( نسبت به دو هفته )سوم و چهارم 

( به ترتیب به تعداد 1۸۴۴۶ نفر و 19۰۰۵ نفر، کاهش چشمگیری است.
* تحلیل داده ها براساس میزان بهبودیافته ها

داده ه��ای مربوط به بهبودیافته ها، نش��ان می ده��د در پنج هفته مورد بررس��ی از 
سه شنبه  ۲۰ اسفند 9۸ تا دوشنبه ۲۵ فروردین 99 از میان مبتالیان به کووید- 19 
به طور متوس��ط تع��داد ۸۷1۸ نفر در هر هفته بهبود یافته ان��د. حداقل بهبودیافته ها 
۲۶۰۲ نف��ر متعلق به هفت��ه اول دوره مورد بررس��ی و حداکث��ر بهبودیافته ها تعداد 
۲1۷۴۷ نفر مربوط به هفته پنجم از دوره مورد بررس��ی بوده اس��ت. در این پنج هفته 
مورد مطالعه ۲۶ درصدش��ان در هفته های اول، دوم و س��وم بهبود یافتند و نزدیک به 
۷۵درصد آنان در هفته های چهارم و پنجم از دوره مورد بررس��ی درمان شدند و خطر 

از آنان تا حد زیادی رفع شده است.

علل جهش بهبودی تقریباً ۷۵درصدی در دو هفته چهارم و پنجم دوره مورد بررسی 
در سراس��ر کشور در مقایسه با س��ه هفته اول، دوم و سوم از پنج هفته مورد بررسی: 
شمار مجموع مبتالیان جدید از ابتدا تا هفته چهارم دوره مورد بررسی می تواند باشد 
ک��ه در ای��ن بازه زمانی، مجم��وع مبتالیان جدید به ویروس کرونا ب��ه تعداد ۶۰ هزار 
نفر رس��یده بود و ل��ذا این جهش در درمان )بهبودی( مبتالی��ان رخ داد. دلیل دیگر، 
به نظر می رس��د تجربه اندوزی، کارآمدتر شدن و ش��ناخت بیشتر کادر درمانی اعم از 
پزشکان، پرس��تاران و به طور کلی مجموعه پرسنل درمانی و اجرایی سراسر کشور در 

بیمارستان های دولتی یا خصوصی با این بیماری می تواند باشد.
* تحلیل داده ها براساس میزان فوتی ها

داده های توزیع فراوانی فوتی های ناش��ی از کووید 19 در سراس��ر کشور، بیانگر آن 
اس��ت که در پنج هفته مورد مطالعه از میان مبتالیان جدید به کرونا ویروس، به طور 
متوس��ط تعداد ۸۶۸ نفر از مبتالیان در هر هفته فوت ش��ده اند. حداقل تعداد فوتی ها 
۶1۶ نف��ر متعلق به هفته اول دوره مورد بررس��ی و حداکثر تع��داد فوتی ها 9۸۲ نفر 
متعلق به هفته چهارم از پنج هفته مورد بررسی است. میان فوت شدگان ناشی از ابتال 
به کووید 19 در سراس��ر کشور، ۶۶درصدشان در هفته های دوم، سوم و چهارم از ۲۷ 
اسفند 9۸ لغایت 1۸ فروردین 99 فوت کردند و ۳۴ درصد از جانباختگان، در سراسر 
کش��ور در هفته های اول و پنجم از پنج هفته مورد بررس��ی به ترتیب ۲.1۴درصد و 
۵.19درصد اتفاق افتاد. داده های ثبت و تایید ش��ده از س��وی مراکز وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی سراس��ر کش��ور موید این موضوع اس��ت که در پنج هفته 
)۳۵ روز( مورد بررس��ی، به طور متوس��ط روزانه تعداد 1۲۴ نفر و به ازای هر ساعت از 
ش��بانه روز تعداد پنج نفر از هموطنان که به کووید- 19 مبتال ش��دند، جان خود را از 

دست دادند.
* مقایسه آمارهای ایران با سایر کشورها

مقایس��ه آمارهای ایران با س��ایر کش��ورها نش��ان می دهد در میان کشورهایی که 
باالترین شمار مبتالیان به کووید 19 را در جهان دارند، کشور آمریکا با بیش از ۸۰۰ 
هزار نفر مبتال و پس از آن کش��ورهای اروپایی ش��امل اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و 
انگلس��تان در مجموع تقریباً برابر با کش��ور آمریکا دارای بیشترین مبتالیان به کووید 
19 در جهان هس��تند. حال آنکه دو کش��ور ایران و چین هر یک با بیش از ۸۰ هزار 
نف��ر مبتال صرفاً کمت��ر از 1۰درصد از مبتالیان به کووید- 19 را نس��بت به آمریکا و 
کش��ورهای اروپایی دارا هس��تند )گفتنی است که این داده ها مربوط به روز پنجشنبه 
۴ اردیبهش��ت امسال است که ساعت هشت صبح توس��ط سیمای جمهوری اسالمی 

ایران اعالم شده است(.
این در ش��رایطی است که ورود و شیوع کووید19 در کشورهای اروپایی و آمریکایی 
حدوداً یک ماه پس از ورود و ش��یوع کووید- 19 در کش��ورهای چین و ایران رخ داد. 
آمار بهبودیافته ها بیانگر آن اس��ت در حالی که شمار بهبودیافته ها در آمریکا با بیش از 
۸۰ ه��زار نفر، آلمان تقریباً با 1۰۰ هزار نفر و اس��پانیا با بیش از ۸۵ هزار بهبودیافته، 
بیش��ترین بهبودیافته ها را نس��بت به کشور ایران با ۶۳ هزار نفر و کشور چین با بیش 

از ۷۷ هزار بهبودیافته دارند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی، اما درصد بهبودیافته ها نسبت به 
کل مبتالیان در این کش��ورها به مراتب کمتر از ایران و چین به ترتیب با ۷۳.۴درصد 
و 9۳.۳درصد اس��ت. همچنین درصد بهبودیافته ها نس��بت به کل مبتالیان در کشور 
آمری��کا کمتر از 1۰درصد اس��ت و در میان کش��ورهای اروپایی، آلم��ان با ۶۶درصد 
باالترین درصد بهبودیافته ها نس��بت به کل مبتالیان را به خود اختصاص داده اس��ت. 
هرچند ش��مار فوت شده ها در کش��ور آمریکا بیش از 9 برابر شمار فوتی ها در هر یک 
از کش��ورهای ایران و چین است، اما نس��بت )درصد( فوت شده ها به کل مبتالیان به 
کووید 19 با ۵.۶درصد مشابه درصد فوت شده های کشور چین است و اندکی کمتر از 

درصد فوت شده های کشور ایران )با ۶.۳درصد( است.

پوپولیسم بر لیبرالیسم غلبه می کند؟
نظم بین المللی در نقطه انفجار

»فارین پالسی« در یادداشتی به قلم الکساندر کولی و دنیل نکسون نوشت: با وخیم تر شدن بحران کووید-19 در کشورهای 
اتحادیه اروپا، الکس��اندر ووسیچ، رئیس جمهور صربستان با انتقاد از عملکرد این اتحادیه گفت: همبستگی در اروپا وجود ندارد 
و این ایده تنها یک افس��انه روی کاغذ بود. او همچنین چین را به خاطر تمایل اش برای کمک به مبارزه با همه گیری، س��تایش 
کرد. در سوی دیگر حتی سیاستمداران ایتالیایی که معموالً از اتحادیه اروپا حمایت می کنند، پس از تأمین تجهیزات کشورشان 

توسط پکن در ستایش از چین و انتقاد از بروکسل به همتایان پوپولیست خود پیوستند.
به گزارش انتخاب، در ادامه این یادداش��ت آمده است: این تحوالت تأکید می کنند که نظم بین المللی در یک نقطه انفجاری 
قرار دارد و این امر ناش��ی از عدم رهبری آش��کار از سوی دولت ترامپ است. در این بین تالش های رو به افزایش چین برای به 
نمایش گذاشتن الگوی سیاسی داخلی و وضعیت خود به عنوان قدرت برتر اقتصادی هم مزید بر علت شده است. این احتمال 

وجود دارد که این بیماری همه گیر باعث افزایش واکنش های پوپولیستی علیه لیبرالیسم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شود.
این فش��ارها در حقیقت کاماًل متمایز از یکدیگر نیس��تند. نمونه های صربی و ایتالیایی یک رابطه مهم اما غالباً نادیده گرفته 
ش��ده از س��قوط هژمونی آمریکا و ظهور پوپولیسم را به نمایش می گذارد. با وجود اختالفات مهم منطقه ای، فرهنگی و سیاسی 
بسیاری از پوپولیست های معاصر پذیرای نظم چندقطبی در نظام بین الملل هستند، به عبارت دیگر، آنها از یک نظم بین المللی 
متش��کل از چندین قدرت بزرگ و نه یک یا دو ابرقدرت اس��تقبال می کنند. این رهبران حاکمیت ملی را بر حقوق و ارزش های 

لیبرال برتر دانسته و از آن به عنوان ابزاری برای افزایش آزادی عمل خود بهره می جویند.
همانطور که ژان ورنر مولر، فیلسوف سیاسی استدالل می کند، پوپولیست ها در سراسر جهان شکل خاصی از هویت شخصی 
و ملی را به اش��تراک می گذارند، این هویت به طور ذاتی ضد کثرت گرایی اس��ت و بر برتری اخالقی بر مخالفان سیاس��ی تأکید 

دارد. پوپولیست ها در حقیقت به دنبال از بین بردن استقالل نهادهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی نظام بین الملل هستند.
لفاظی ها و سیاس��ت های پوپولیس��تی که به منزله رد جنبه های مهم نظم لیبرال پس از جنگ س��رد است در واقع، ناشی از 

ترکیبی از نگرانی های ایدئولوژیک و ابزاری است.
اول، دیدگاه ایدئولوژیک ارائه شده توسط اکثر پوپولیست ها معموالً به انترناسیونالیسم به منزله تهدیدی برای جامعه سیاسی 
نگاه می کند. در پوپولیسم راست گرایانه، این حساسیت بیانگر این ایده است که سیاست معاصر ناشی از کشمکش بین ملی گراها 
و جهانی گراهاس��ت بنابراین پوپولیست ها بر اهمیت اساس��ی برخی از جنبه های حاکمیت مثل مرزهای سرزمینی و هویتی در 
کنار فرهنگ ملی تأکید می کنند. آنها به طور مرتب ادعا می کنند که نیروهای ش��رور خارجی به دنبال تضعیف آنها هس��تند 
بنابراین ایجاد موانع مهاجرتی و س��رکوب فعالیت های سازمان های غیردولتی همگی بخشی از ابزار پوپولیستی رهبران هستند. 
از جمله این رهبران می توان رودریگو دوترت، رئیس جمهور فیلیپین، ویکتور اوربان، نخس��ت وزیر مجارس��تان و رجب طیب 

اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را نام برد.
دوم، پوپولیس��ت ها برای اجرای سیاس��ت های خود باید از خودشان در برابر فش��ارهای مختلف محافظت کنند، حقوق بشر، 
حفظ حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و احترام به تکثرگرایی داخلی از جمله مسائلی است که همواره علیه این حاکمان مطرح 
می شود. البته حتی آمریکا در دوران اوج خود به عنوان یک قدرت هژمونیک در دهه 199۰ و اوایل ۲۰۰۰ به طور مداوم چنین 
فشارهایی را بر روی سایر کشورها اعمال نکرد. آمریکا اغلب به طور جدی از رژیم های سرکوبگر حمایت می کرده است. چنین 
ریاکاری که قدرت های پیش��رو اروپایی نیز در آن س��هیم هستند، این موضوع را که فشارهای لیبرال از طریق معاهدات متعدد 
و ترتیبات نهادی در نظم بین المللی نهادینه ش��ده زیر س��وال می برد. همچنین این واقعیت را تغییر نمی دهد که آمریکا و سایر 
قدرت های بزرگ لیبرال اغلب مطابق با منافع سیاسی و اقتصادی لیبرال با دیگر کشورها رفتار می کنند. سال گذشته واشنگتن 

تحریم هایی را علیه رهبران بلندپایه ارتش میانمار به خاطر قتل اقلیت روهینگیا اعمال کرد.
در این بین پوپولیست ها در اروپا به درستی ارزش های لیبرالی اتحادیه اروپا را مانعی برای برنامه های سیاسی خود می دانند. 
به عنوان مثال، اوربان مرتباً به خاطر فس��اد و تمامیت خواهی از س��وی بروکس��ل س��رزنش می ش��ود.  در نتیجه، دیدگاه های 
پوپولیس��ت ها به این عقیده پیوند خورده  که یک سیس��تم بین المللی چند قطبی به بهترین وجه در خدمت منافع آنها خواهد 
بود بنابراین باید از آن اس��تقبال کرد. در اصل، آنها به موضع گیری روس��یه و چین در س��ال 199۷ علیه هژمونی و به نفع تنوع 
در روابط خارجی رس��یده اند. البته نباید فراموش کرد که متاس��فانه خود رئیس جمهور آمریکا امروز یک پوپولیس��ت راست گرا 
اس��ت و دولت وی چش��م انداز نظم بین المللی لیبرال را تهدید می کند. پوپولیس��ت ها تمایل دارند که بر وجود شرکای خارجی 
جدید معموالً چین یا روس��یه تأکید کنند. بیش��تر اوقات، آنها پکن و مس��کو را به عنوان تأمین کنندگان کاالهای بین المللی و 
کاالهای خصوصی می شناسند که در طول دهه 199۰ و اوایل ۲۰۰۰ انحصار آن در اختیار آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن بود. آنها 
همچنین س��ازمان های بین المللی چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را آلت دست کشورهایی مثل آمریکا 
و اتحادیه اروپا و ژاپن می دانند. حمایت های اخیر از س��وی چین ش��امل کمک های توسعه ای برای ابتکار کمربند جاده ابریشم 

جدید چین)BRI(، وام های کوتاه مدت، حمایت کاالیی و در حال حاضر کمک های بهداشت عمومی می شود.
در پاس��خ به ش��یوع بیماری در اروپا، چین و روس��یه با ارس��ال تجهیزات پزشکی و پرس��نل آموزش دیده به ایتالیا و دیگر 
کشورهای اروپایی یک نوع نمایش جهانی را اجرا کردند. آنها قصد دارند این روایت را تبلیغ کنند که ما در جایی قدم گذاشتیم 

که آمریکا و اتحادیه اروپا در آن شکست خورده اند.

در قالب یک پژوهش دانشگاهی انجام شد

تحلیل آماری وقوع و شیوع کرونا در ایران

یلدا راهدار
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی



فرصت امروز: س��وم اردیبهش��ت ماه بود که رئیس جمهور از تازه ترین 
تصمیم بورس��ی دولت برای واگذاری سهام شرکت های بانکی و بیمه ای 
در قال��ب صن��دوق »ETF«  خب��ر داد و گفت که م��ردم می توانند تا 
س��قف ۲ میلیون تومان این س��هام را خریداری کنند. پس از اعالم این 
خبر، وزیر اقتصاد در نشس��ت با کارشناسان بازار سرمایه از عرضه اولین 
صندوق قابل معامله در بورس )ای تی اف( دولتی ش��امل س��ه بانک با 
ارزش 1۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بورس خبر داد و اعالم کرد که 
پذیره نویس��ی صندوق های قابل معامل��ه ETF در 9 بانک از 1۴ تا ۳1 

اردیبهشت برگزار می شود.
صندوق های س��رمایه گذاری قاب��ل معامله در ب��ورس )ETF(، یکی 
از انواع صندوق های س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه است که در آنها، 
دارایی هایی عموماً از جنس سهام، ممزوج و به عنوان دارایی های صندوق 
در نظر گرفته می شود و در قبال آن واحدهای صندوق در بازار سرمایه 
مبادله خواهد ش��د. بر این اس��اس، دولت قصد دارد باقی مانده س��هام 
خود را در قالب س��ه صندوق س��رمایه گذاری »واسطه گری های مالی«، 
»خودروس��ازی و صنایع فلزی« و »صنایع پاالیش نفت و پتروش��یمی« 
واگ��ذار کند. به عنوان نمونه، اولین صندوق تحت عنوان »واس��طه گری 
مالی یکم« شامل سهم دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات و دو 
شرکت بیمه البرز و اتکایی امین است که مجموعاً ارزشی در حدود 1۶ 

هزار میلیارد تومان دارد.
حل مسئله کوتاه مدت و ایجاد مشکالت در بلندمدت

ام��ا در حال��ی ک��ه از ام��روز چهاردهم اردیبهش��ت، پذیره نویس��ی 
صندوق های قابل معامله ETF در 9 بانک آغاز می ش��ود، نهاد پژوهشی 
مجلس در گزارشی نسبت به آن هشدار داده و تأکید کرده که استفاده 
از این س��ازوکار، اگرچه مسئله کوتاه مدت دولت را به نحو ساده ای حل 

می کند، اما در آینده مسئله ای بزرگ ایجاد خواهد کرد.
ب��ه گفت��ه مرکز پژوهش ها، مش��خص نیس��ت که آیا بان��ک مرکزی 
مجوزه��ای الزم را ب��ه ای��ن صندوق ه��ا داده اس��ت و آیا اساس��اً بانک 
مرکزی اهلیت س��هامداری به این ش��کل را تأیی��د می کند؟ همچنین 
یک��ی از اولویت های مهم ش��بکه بانکی افزایش س��رمایه از محل آورده 
نقدی س��هامداران اس��ت. باید پرسید که آیا این س��ازوکار اختاللی در 
تصمیم گی��ری بانک برای افزایش س��رمایه از ای��ن روش ایجاد نخواهد 
ک��رد؟ آیا اساس��اً دورنمایی درخصوص خروج س��هام این ش��رکت ها از 

صندوق ها وجود خواهد داشت؟
نهاد پژوهش��ی مجل��س، اختالل در حکمرانی بخش ه��ای اقتصادی، 
حفظ کنت��رل دولت بر بنگاه های مش��مول واگ��ذاری، تعارض ماهیت 
صندوق ه��ای ETF با هدف موردنظر )عدم تناس��ب وس��یله و هدف(، 
کاه��ش درآمد دولت نس��بت به س��ایر روش ه��ای واگ��ذاری، تضییع 
دارایی های عمومی و تداوم مسئله اهلیت خریدار را به عنوان عمده ترین 
مشکالت واگذاری سهام دولت در قالب این صندوق ها بیان کرده و گفته 
اس��ت که این روش مغایرت جدی با سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی دارد.بنابراین مصوبه هیأت وزیران را نمی توان خصوصی سازی 
به معنای حقیقی آن دانس��ت، بلکه به نظر می رس��د هدف اصلی از این 
تصمی��م، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه ها و تأمین س��ریع 
کس��ری بودجه و همچنین حف��ظ مدیریت دولت بر این ش��رکت ها تا 
پایان دوره برنامه شش��م توس��عه اس��ت. گزارش مرکز پژوهش ها را در 

ادامه می خوانید.
ایجاد اختالل در حکمرانی بخش هاي اقتصادي

اولین واگذاري مربوط به س��هام دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه 
است. در این راستا صندوق سرمایه گذاري مالک حدود 1۷درصد از سه 
بانک ملت، تجارت و صادرات خواهد ش��د. طبق م��اده ۵ قانون اجراي 
سیاست هاي کلی اصل ۴۴ قانون اساسي، اوالً هر شخص اعم از حقیقی 
و حقوقی تنها مجاز به مالکیت حداکثر 1۰درصد از س��هام بانک است و 
مالکیت بیش از 1۰درص��د تا۲۰درصد تنها با مجوز بانک مرکزي مجاز 
خواهد بود. از سوي دیگر طبق همین ماده در صورتی که شخصی مالک 
1۰درصد یک بانک باش��د، سهامداري شخص موردنظر به هر میزان در 

هر بانک دیگر تنها با مجوز بانک مرکزي ممکن خواهد بود.
در حال حاضر مش��خص نیس��ت که آیا بانک مرکزي مجوزهاي الزم 
)مجوز س��هامداري بیش از 1۰درصد در یک بانک و مجوز س��هامداري 
همزم��ان در چن��د بانک( را به این صندوق ها داده اس��ت و آیا اساس��اً 
بان��ک مرکزي اهلیت س��هامداري به این ش��کل را تأیید مي کند؟ فارغ 
از مجوز بانک مرکزي، این س��ازوکار مش��کالتي را در اداره این بانک ها 
ایجاد خواهد کرد. به عنوان نمونه یکي از اولویت هاي مهم شبکه بانکي 
افزایش سرمایه از محل آورده نقدي سهامداران است. باید پرسید که آیا 
این سازوکار )با توجه به سهم باالي صندوق ها در این بانک ها(، اختاللي 
در تصمیم گیري بانک براي افزایش س��رمایه از این روش ایجاد نخواهد 
کرد؟ آیا اساس��اً دورنمایي درخصوص خروج سهام این شرکت ها از این 

صندوق ها وجود خواهد داشت؟
کنترل دولت بر بنگاه هاي مشمول واگذاري

نکته مهم درخصوص س��ازوکار در نظر گرفته شده در اساسنامه براي 
انتقال مدیریت این اس��ت که تضمینی نیس��ت این س��ازوکار حتی در 
بلندم��دت، مدیریت را از ید دولت خارج و ب��ه بخش خصوصی منتقل 
کن��د. به بیان دیگر، حتي پس از پایان برنامه شش��م توس��عه، تنها در 
ش��رایطي مدیریت از کنترل دولت خارج مي شود که مالکان واحدهاي 
صندوق داراي حق رأي بیش��تري نس��بت به دول��ت در مجمع صندوق 
باشند )البته به شرط عدم تغییر اساسنامه؛ باید توجه داشت که همین 
مجمع اختیار تغییر اساس��نامه را نیز طبق ماده ۲۰ اساس��نامه دارد که 
مي تواند در راس��تاي تداوم حضور فعال دولت به کار گرفته شود(. حتي 
در این ش��رایط نیز موقعیتي را مي توان تص��ور کرد که حق رأي تحت 
اختیار دولت در صندوق تنها ۲۰درصد کل حق رأي است و این میزان 
ب��ه هر دلیلي )نبود متقاض��ي یا ...( تحت تملک دول��ت باقي مانده اما 
باقیمانده ۸۰درصد این حق رأي به نحوي میان س��ایر اشخاص پراکنده 
اس��ت که مجموع حق رأي هر یک از آنها به ۲درصد کل نیز نمي رسد. 
در ای��ن وضعیت نیز عماًل بخش قاب��ل توجهي از کنترل صندوق در ید 

دولت باقي خواهد ماند.
عدم رعایت سقف مصرح در قانون بودجه 1399

در ج��زء ۲ بن��د الف تبصره ۲ قانون بودجه س��ال 1۳99 که زیربناي 
قانوني استفاده از سازوکار صندوق هاي سرمایه گذاري قابل معامله براي 
واگذاري بنگاه ها محس��وب مي شود، آمده اس��ت: »وزارت اقتصاد مجاز 
اس��ت تمام یا بخشي از س��هام و دارایي هاي دولتي دستگاه هاي اجرایي 
زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده س��هام متعلق به دولت و شرکت هاي 
دولتي در بنگاه هاي مش��مول واگذاري را مطاب��ق روش هاي مندرج در 
قانون اجراي سیاس��ت هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساس��ي با اصالحات و 
الحاقات بعدي واگذار کند. عالوه بر روش هاي فوق، واگذاري س��هام در 
قالب صندوق هاي سرمایه گذاري قابل معامله در بورس )ETF( مشروط 
به اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتي براي بلندمدت نباشد 

و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر مجاز است.«
مطابق متن این جزء، منابع حاصل از واگذاري از طریق این صندوق ها 
مي بایست به ردیف ۳1۰۵۰۲ واریز شود که سقف این ردیف در جدول 
۵ قان��ون بودجه، ۶۷۰۰ میلیارد تومان اس��ت، در حالی که فقط ارزش 
واگذاري س��هام دولت در شرکت هاي بانکی و بیمه اي بیش از 1۶ هزار 
میلیارد تومان خواهد بود که فراتر از س��قف بیان شده در قانون بودجه 

است.
همچنی��ن ابهام دیگر این اس��ت که آیا اج��ازه قانونگذار براي اعطاي 
تخفی��ف در فرآیند فروش واحده��اي این صندوق ها، صرفاً در س��قف 
تعیین ش��ده براي ردیف مربوطه قابل اس��تفاده اس��ت ی��ا اجازه اعطاي 
تخفی��ف براي واگذاري در حجم باالتر از ۶۷۰۰ میلیارد تومان منعکس 
ش��ده در قان��ون بودجه نیز از مج��راي اختیارات هی��أت واگذاي قانون 
اجراي سیاس��ت هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي امکان پذیر خواهد بود. 
گفتني اس��ت که از منظر قانون بودجه، در صورت نبود سقف براي این 
ردیف، این جزء مورد ایراد شوراي نگهبان قانون اساسي واقع مي گردید. 
از س��وي دیگر، مطاب��ق ماده ۲9 قانون اجراي سیاس��ت هاي کلی اصل 
۴۴ قانون اساس��ي، کلیه مناب��ع حاصل از واگذاري، بایس��ت در موارد 
هشت گانه مصرح در ماده مذکور مصرف شود. لذا صرف منابع حاصل از 
واگذاري، در مواردي غیر از هشت کورد مذکور )به عنوان مثال پوشش 

کسري بودجه(، داراي تعارض با این قانون خواهد بود.
عدم اهلیت سنجي و تداوم مسئله اهلیت خریدار

ب��ه نظر مي رس��د یک��ي از دالیل عمده اقب��ال دولت به اس��تفاده از 
س��ازوکار صندوق ه��اي ETF براي واگذاري س��هام تحت تملک دولت 
و ش��رکت هاي دولتي، مش��کالت ایجادشده ناش��ي از اهلیت خریداران 
در تجربی��ات قبلي واگ��ذاري بنگاه هاي دولتي بوده اس��ت. بروز چنین 
مشکالتي براي این قبیل شرکت هاي مهم که بعضاً استراتژیک محسوب 
مي ش��دند و همچنین تمرکز نهادهاي نظارتي همچون مجلس، سازمان 
بازرس��ي و دیوان محاسبات بر این موارد و تأکید آنها بر ضرورت اصالح 
رویه هاي موجود در واگذاري ش��رکت ها، موجب شد تا وزارت اقتصاد به 
فکر استفاده از روش هایي بیفتد که در آنها، امکان بروز مشکالت مشابه 
حداقل باش��د. لذا یکی از اس��تدالل مطرح شده توس��ط وزارت اقتصاد 
در حمای��ت از س��ازوکار صندوق هاي ETF براي واگ��ذاري، عدم بروز 
مش��کالت ناش��ی از اهلیت خریدار بوده اس��ت زیرا در این روش، سهام 
بنگاه ه��ا ب��ه یک فرد یا مجموعه فروخته نخواهد ش��د و به این ترتیب، 

مدیریت بنگاه در ید فرد یا مجموعه خاصي قرار نخواهد گرفت.
اما اس��تفاده از این س��ازوکار نیز رافع این مش��کالت نخواهد بود زیرا 
طبیعي اس��ت که ب��ا انتقال تدریج��ي مدیریت به بخ��ش خصوصي از 
طریق ورود دارندگان درصد مشخصي از واحدهاي صندوق ها در هیأت 

امن��اي صندوق نیز ب��از هم امکان ورود افراد ی��ا مجموعه هاي واحد به 
هیأت امناي صن��دوق )با خرید میزان موردنیاز از واحدهاي صندوق( و 
متعاقب آن به دست گرفتن )یا دخالت در( مدیریت بنگاه وجود خواهد 
داش��ت. نکته مهم اینکه تحت این شرایط امکان اهلیت سنجي این افراد 
و مجموعه ها نیز وجود نخواهد داش��ت زیرا اش��خاص در بازار س��رمایه 
ب��راي خرید واحدهاي صندوق ها آزاد هس��تند و فرآیند اهلیت س��نجي 
براي شخصي که بخواهد درصد زیادي از واحدهاي صندوق را )با هدف 
به دس��ت گرفتن کنت��رل بنگاه هاي تحت مالکی��ت صندوق( خریداري 
کند وجود نخواهد داش��ت. این در ش��رایطي است که در صورت فروش 
مس��تقیم سهام از طریق مزایده، فرآیند اهلیت سنجي براي خریدار طي 

خواهد شد.
از تعارض ماهیت صندوق ETF تا کاهش درآمد دولت

ه��دف اصلي تأس��یس صندوق هاي س��رمایه گذاري قاب��ل معامله به 
عنوان یک نهاد واسطه مالي، مدیریت دارایي هاي مردمي است که توان 
فن��ي یا وق��ت مدیریت دارایي هاي خود را ندارن��د و لذا پول خود را در 
اختیار مدیران صندوق س��رمایه گذاري قرار مي دهند تا آنها با این پول 
س��رمایه گذاري کرده و س��ود حاصل را به آنها بدهن��د. این صندوق ها 
اساس��اً به دنبال مداخله مدیریتي در ش��رکت ها نیستند و توان علمي و 
فني آن را هم ندارند. ب��ه عبارت دیگر، تخصص و کارویژه صندوق هاي 
س��رمایه گذاري، مدیریت دارایي اس��ت و نه مداخله در مدیریت اجرایي 
ش��رکت ها، ام��ا متأس��فانه در واگذاري فعل��ي، قلب ماهیت ش��ده و از 
صندوق هاي س��رمایه گذاري کاري مطالبه مي ش��ود که اساساً براي آن 
به وجود نیامده اند. لذا با توجه به سهم باالي این صندوق ها در شرکت ها، 
این سازوکار در آینده مش��کالت جدي در اداره شرکت ها ایجاد خواهد 

کرد.
همچنین یکي از اهداف اصلي واگذاري شرکت هاي دولتي در شرایط 
کنوني، تأمین منابع مالي براي پوش��ش کسري بودجه دولت است. این 
در حالي اس��ت که س��ایر روش هاي واگذاري ازجمله واگذاري س��هام 
به صورت بلوکی یا حتی واگذاري سهام به شکل خرد در بازار، در حالت 
 ETF معمول درآمد بیش��تري نسبت به واگذاري از طریق صندوق هاي
)که تخفیف براي آن پیش بینی ش��ده( نصی��ب دولت می کند. در واقع، 
دارایي ه��اي دولت، دارایي هاي عمومي تلقي ش��ده و مالک حقیقي آنها 
مردم هس��تند. حتي اگر دولت سهام خود را نه به صورت بلوکي بلکه به 
صورت خرد و از طریق عرضه در بورس نیز واگذار کند، درآمد بیشتري 
نس��بت به حالت فعلي به دس��ت خواهد آورد. حال باید پرسید آیا این 
ش��کل از واگذاري به واسطه ارزان فروش��ی، تضییع دارایي هاي عمومي 
نیس��ت؟ ش��اید گفته ش��ود که این واگذاري به مردم اس��ت و نفع این 
تخفی��ف و ارزان فروش��ی به مردم برمی گردد، اما آی��ا همه مردم به ویژه 
طبقات محروم مي توانند از این رانت در این واگذاري بهره مند شوند؟ تا 
زماني که این دارایي ها به همه مردم به ش��کل مساوي واگذار نشود این 

استدالل بي اعتبار خواهد بود.
واگذاری دولتی به معنای خصوصی سازی نیست

روش��ن اس��ت که نمي توان مصوبه هیأت وزیران را خصوصي س��ازي 
به معن��اي حقیق��ي دانس��ت؛ بلکه به نظر مي رس��د هدف اصل��ی از این 
تصمی��م، درآمدزایی از ناحیه واگذاري مالکیت بنگاه ها و تأمین س��ریع 
کس��ري بودجه و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت ها تا 
پایان دوره برنامه ششم توسعه اس��ت. استفاده از سازوکار صندوق هاي 
سرمایه گذاري، اگرچه مس��ئله کوتاه مدت دولت را به نحو ساده اي حل 

می کند اما مسئله اي بزرگ براي کشور در آینده ایجاد خواهد کرد.
به نظر مي رس��د که راهکارهاي واگذاري بلوکی س��هام این شرکت ها 
)واگ��ذاري در قال��ب بلوک ه��اي ۵درصدي و حت��ي کوچک تر( و حتي 
واگذاري سهام خرد البته به صورت مدیریت شده که اختاللي در سازوکار 
بازار بورس ایجاد نکند، به مراتب بهتر از روش اتخاذش��ده توسط دولت 
اس��ت. در این روش ها، عالوه بر آنکه درآمد بیشتري از واگذاري ها عاید 
دولت خواهد شد، در بلندمدت نیز مشکالت مدیریتي براي شرکت هاي 
واگذارش��ده ایجاد نمي شود. براي تس��هیل فروش بلوکی سهام و کمک 
ب��ه تأمین نقدینگ��ی خریداران بلوک��ی، مي توان بخش��ي از وجوه را با 
وثیقه گذاري سهام و انتشار صکوک توسط خریدار تأمین کرد. حتي در 
موارد خاصي که حفظ مدیریت دولتي ضروري تش��خیص داده مي شود 
یک راهکار دیگر این اس��ت که یک شرکت سرمایه گذاري تأسیس شود 
و س��هام باقیمانده دولت در این شرکت ها، به این شرکت سرمایه گذاري 
منتقل ش��ود. سپس بخشي از سهام این شرکت سرمایه گذاري از طریق 
عرض��ه عمومي به مردم واگذار ش��ود و منابع حاصل��ه در اختیار دولت 

قرار گیرد.
مرکز پژوهش ها در پایان این گزارش پیشنهاد کرده که برای اجتناب 
از تبعات نامناسب اقتصادي در آینده، این تصمیم براي بررسی بیشتر و 

اجماع کارشناسی فعاًل به تعویق افتد.

پذیره نویسی نخستین صندوق قابل معامله در بورس )ETF( از امروز آغاز می شود

ETF  چالش های واگذاری به روش
دریچه

همه آنچه باید درباره ETFها بدانید
کدام سهم های دولت واگذار می شوند؟

فراخ��وان واگ��ذاری )ش��ماره ی��ک( پذیره نویس��ی واحده��ای 
 )ETF( س��رمایه گذاری صن��دوق س��رمایه گذاری قاب��ل معامل��ه
»واس��طه گری مالی یکم« چندی پیش منتش��ر ش��د که براساس 
آن ش��روع پذیره نویسی فروش واحدهای این صندوق از امروز آغاز 
می ش��ود. بر این اس��اس قرار است س��هام دولت در سه بانک و دو 

بیمه عرضه شود.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در نخستین جلسه هیات دولت در 
سال جدید، بر اینکه دستگاه های دولتی باید سهام خود را در بورس 
عرضه کنند تاکید کرد و گفت که پارس��ال ش��رایط بس��یار خوبی 
در بورس داش��تیم و ان شاءاهلل امس��ال هم شرایط خوبی در بورس 
خواهیم داش��ت؛ رونق بورس به این اس��ت که همه دس��تگاه های 
دولتی س��هام و اموال خ��ود را در بورس عرضه کنند؛ لذا امس��ال 
برای حرکت در تولید نیازمندیم که این س��هام را به بازار بورس یا 

فرابورس عرضه کنیم و بتوانیم تحول بزرگ را شاهد باشیم.
همچنین اس��تفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت ها 
و دارایی ه��ای دول��ت و همچنین ف��روش اموال م��ازاد بانک ها، با 
توجه به اس��تقبال مردم از این بازار یکی از نکاتی بود که از س��وی 
رئیس جمه��ور در تماس تلفنی که با وزی��ر امور اقتصادی و دارایی 

داشت، مورد تاکید قرار گرفت.
برای پذیره نویسی چه باید کرد؟

در این راستا، شورای عالی بورس براساس قانون بودجه سال 99 
و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه یازدهم فروردین ماه، ساز 
و کار اجرایی واگذاری باقی مانده س��هام دولتی شرکت های حاضر 
در ب��ازار س��رمایه را تصویب کرد و این مصوبه ش��انزدهم فروردین 
م��اه 99 توس��ط وزیر  ام��ور اقتصادی و دارایی تقدی��م معاون اول 
رئیس جمهور شد. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی هفته 
گذش��ته طی اطالعیه ای فراخوان واگذاری )شماره 1( پذیره  نویسی 
واحده��ای س��رمایه گذاری صندوق س��رمایه گذاری قاب��ل معامله 
)ETF( »واس��طه گری مالی یکم« را منتش��ر کرد. در این اطالعیه 
آم��ده بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، 
به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران، باقیمانده سهام خود 
در بانک ه��ای ملت، تجارت و ص��ادرات ایران و بیمه  ه��ای البرز و 
اتکایی امین را واگذار خواهد کرد. به طور کلی قرار اس��ت 1۶ هزار 
۵۰۰ میلیارد تومان باقیمانده سهام دولت در سه بانک و دو شرکت 
بیم��ه ای مذکور در قالب یک صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله 

در بورس )ETF( با عنوان»واسطه گری مالی یکم« عرضه شود.
همچنین در اطالعیه ش��ماره دو این وزارتخانه آمده است بانک های 
ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات و 
قرض الحسنه مهر ایران به عنوان بانک  های منتخب از تاریخ 1۴ لغایت 
۳1 اردیبهشت ماه، آماده پذیره نویسی متقاضیان خریداری واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله )ETF( هستند. 
درواقع متقاضیان می توانند به صورت غیرحضوری و با مراجعه به درگاه  

بانک های مذکور نسبت به پذیره نویسی اقدام کنند.
آیا همه از تخفیف برخوردارند؟

ویژگی بارز ای��ن واگذاری، بهره  مندی کلی��ه ایرانیان، از تخفیف 
۲۰درصدی اس��ت. سقف س��رمایه گذاری هر ش��خص حقیقی )هر 
کد ملی(، ۲۰ میلیون ریال )۲میلیون تومان( تعیین ش��ده اس��ت. 
پذیره نویس��ی ب��رای هر ف��رد دارای ک��د ملی امکان پذیر اس��ت و 

محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
پذیره نویس��ی واحدهای ای��ن صندوق برای اش��خاص دارای کد 
معامالتی )کد بورسی( از طریق کارگزاری های بورس و سامانه های 
آنالین معامالت��ی و درگاه  های غیرحض��وری و حضوری بانک  های 
منتخ��ب و برای اش��خاص فاقد کد بورس��ی، از طری��ق درگاه  های 
غیرحضوری و حضوری بانک  های منتخب صورت می  پذیرد. ش��روع 
پذیره نویسی از 1۴ اردیبهشت و پایان پذیره  نویسی ۳1 اردیبهشت  

خواهد بود.
متقاضیان باید توجه داش��ته باش��ند که داشتن کد بورسی برای 
پذیره نویس��ی الزامی نیس��ت. متقاضی��ان برای انج��ام معامله این 
واحدها که از دو ماه به بعد از تخصیص امکان پذیر است، می توانند 
به تدریج طی ماه های آینده و در فرصت مناس��ب نس��بت به ثبت 
نام در س��امانه سجام و دریافت کد بورسی مطابق رویه  های شرکت 

سپرده  گذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام کنند.
قیمت سهام تش��کیل دهنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق در 
روز آغاز پذیره نویس��ی، متوس��ط قیمت س��هام در ۳۰ روز گذشته 
)منتهی به انتش��ار این آگهی( با احتساب ۲۰درصد تخفیف )که ۵ 
واحد درصد از آن به  عنوان دارایی سرمایه  گذاران و به منظور انجام 

عملیات بازارگردانی نزد صندوق نگهداری خواهد شد( است.
کارشناسان چه می گویند؟

در این راس��تا کارشناس��ان بر این باورند ک��ه اکنون که وضعیت 
درآمدی دولت مناس��ب نیست و با کاهش درآمد مواجه شده، باید 
برای کس��ب درآمد اقدام کند که عرضه س��هام شرکت های دولتی 
می توان��د یکی از اقدامات موثر در این زمینه باش��د. همچنین آنها 
معتقدند اگر ش��رکت های دولتی خصوصی ش��وند، از سودآوری و 
کارآمدی بیش��تری برخوردار خواهند شد و این اقدام هم برای بازار 
سرمایه و هم اقتصاد کشور مزیت هایی دارد که یکی از این مزیت ها 

تشویق مردم به سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.
کارشناس��ان همچنین پیش��نهاد می کنند که اکنون که شاخص 
ب��ورس در وضعیت مناس��بی قرار دارد و س��هام این ش��رکت های 
دولتی به طور قابل مالحظه ای باال رفته اس��ت، زمان مناسبی برای 
عرضه سهام شرکت های دولتی اس��ت. دولت نباید بنگاه داری کند 
و دخالت دولت در امور بنگاها به ضرر آنها تمام می شود. همچنین 
باید نهادهای کنترلی که بر بنگاه ها و بازارها نظارت می کنند، وجود 
داشته باش��ند. اگر با این واگذاری ها تصدیگری دولتی کاهش پیدا 
کند، امر درس��تی است، اما باید زیرساخت های الزم برای کنترل و 

نظارت بر بازارها وجود داشته باشد.
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس نیز معتقد اس��ت که ای��ن تصمیم 
مي توان��د تبعات نامناس��بي در اداره ش��رکت هاي منتقل ش��ده به 
صندوق ه��اي س��رمایه گذاري قاب��ل معامله در ب��ورس و همچنین 
عملکرد بخش هاي اقتصادي که این ش��رکت ها در آنها حضور دارند 
)مثل بخش بانکداري( به دنبال داش��ته باشد و از سوي دیگر منجر 
به تضییع حقوق مردم و اموال عمومي شده و به یک گره جدید در 

مسیر حکمراني اقتصادي کشور تبدیل شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: سایت بانک جهانی به تازگی در گزارشی به کاهش تقاضا و ریزش 
قیمت نفت پرداخته و از چهار راهکار برای مقابله با سقوط قیمت نفت سخن گفته 
است. در این گزارش با عنوان »کووید 19 و سقوط بازار نفت: مقابله با دو بحران در 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس« به موضوع افت قیمت نفت و کاهش تقاضا 
در کش��ورهای شورای همکاری خلیج فارس اش��اره شده و در پایان، چهار سیاست 

برای کمک به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ارائه شده است.
به گفته بانک جهانی، اپیدمی خطرناک کرونا که خود به تنهایی اقتصاد دنیا را در 
سراشیبی رشد قرار داده است، اکنون در کنار اثرات دومینوی خود در اقتصاد، قیمت 
نفت را نش��انه گرفته اس��ت. از این رهگذر، مشکالت اقتصادی اخیر جهان در کنار 
اخت��الل در زنجیره های ارزش جهانی باعث کاهش تقاضا برای کاالها و خدمات در 
جهان شده است که از این میان، عمده ترین آنها در کشورهای عضو شورای همکاری 

خلیج فارس )GCC( نفت است.
شیوع کووید 19 و سقوط بازار نفت

گسترش کرونا موجب شوک منفی عرضه به دلیل افت ظرفیت زنجیره تأمین و 
همچنین، ش��وک منفی تقاضا ناشی از کاهش خرید مشتریان شده است. از طرف 
دیگر، نااطمینانی در مورد ادامه ش��یوع این ویروس و تأثیرات آن بر سطح تقاضای 

کل، به انگیزه های سرمایه گذاری و مصرف داخلی آسیب زده است.
براس��اس آنچه ات��اق بازرگانی ایران از گزارش بانک جهانی ترجمه کرده اس��ت، 
س��قوط قیمت نفت به موج دیگری از کاهش تقاضا در کشورهای شورای همکاری 
خلیج ف��ارس که نف��ت و گاز در آنها مهم ترین بخش را تش��کیل می دهد انجامیده 
است. برای حل این معضالت، کشورهای GCC تاکنون سیاست های متفاوتی اتخاذ 
کرده اند. در کنار این اقدامات که هر یک در جای خود مفید بوده اند، چهار پاس��خ 
سیاستی دیگر مطرح  شده است که می تواند به این کشورها کمک کند بحران های 

فعلی را پشت سر بگذارند:
* اتخاذ پاسخ های سیاستی متناسب با شدت بحران، به معنای اولویت بخشی به 
توزیع مج��دد بودجه و افزایش کارایی مخارج دولت، به تعویق انداختن برنامه های 
تثبیت مالی تا بعد از فروکش کردن شرایط بحرانی فعلی و احیای کامل اقتصاد، و 

افزایش مخارج بخش بهداشت و درمان.

* حمای��ت از بخش خصوص��ی، به ویژه بنگاه های کوچک و متوس��ط به معنای 
افزایش کمک های مالی دولت و تسهیل شرایط اعتباری و نظارتی ضمن اولویت بندی 
بخش های استراتژیک اقتصاد، تمرکز دولت بر مقررات محیط کسب وکار، به ویژه در 
حوزه اصالح قوانین ورشکستگی و تسهیل شرایط تجدید ساختار شرکت ها، استفاده 

از ظرفیت صندوق های ثروت ملی و استقراض بین المللی.
* حمایت از خانوارهای آس��یب پذیر ازجمله کارگران خارجی و مهاجر در قالب 

اعطای کمک های نقدی به  منظور حفظ سطح مصرف.
* حمایت از تالش های منطقه ای و جهانی در راستای کاهش خطر ورشکستگی 

دولت های این منطقه.
آینده بازار نفت چه می شود؟

در این بین، بسیاری از کارشناسان باتوجه به رویارویی بازارهای جهانی نفت خام 
با دش��واری های بی سابقه و اجرایی شدن توافق کاهش عرضه اوپک پالس معتقدند 
که روند کاهشی قیمت های نفت پایان یافته است. به اعتقاد آنها، مازاد عرضه نفت 
احتماال رشد قیمت ها در هفته ها و ماه های آینده را محدود خواهد کرد، اما با توجه 
به اقدام تولیدکنندگان در محدودیت عرضه و کاهش سرمایه گذاری در واکنش به 

ریزش قیمت ها، زمینه برای بهبود قیمت ها در ادامه سال وجود دارد.
در ای��ن زمین��ه، محم��د خطیبی، کارش��ناس انرژی به ایس��نا، گفت: بیش��تر 
صادرکنندگان بزرگ دنیا درگیر مسئله کاهش تولید نفت شده اند، باتوجه به اینکه 
اوپک پالس تنها کاهش تولید 9.۷ میلیون بشکه در روز  را پذیرفت باقی کشورها 

همچون آمریکا، کانادا، نروژ، برزیل و آرژانتین مابقی کاهش تولید را قبول کردند.
او با تاکید بر اینکه تنها اوپک پالس مسئول کاهش تولید نفت نشده است، اظهار 
کرد: از روز گذش��ته اس��تارت کاهش تولید زده شده و شاهد بهبود نسبی وضعیت 

بازار نفت پس از این اقدام هستیم.
به گفته این کارش��ناس انرژی، اگر این کاهش عملی ش��ود و ادامه داشته باشد 
می توان انتظار بهبود قیمت های نفت را داش��ت ام��ا افزایش قیمت ها نیازمند گذر 
زمان اس��ت چراکه در حال حاضر ذخیره سازی ها پر هستند لذا باید چرخه مصرف 
اصالح تا ذخیره سازی ها تخلیه شود یعنی تا زمانی که تحرک تقاضا به وجود نیاید 
و چرخه مصرف احیا نشود طبیعتا پاالیشگاه ها نمی توانند همچون گذشته فعالیت 

داشته باشند.
خطیبی با تاکید بر اینکه با این شرایط احتماال روند نزولی قیمت ها متوقف خواهد 
شد و یک ش��یب مالیم نیز خواهیم داش��ت، تصریح کرد: بهبود قیمت ها نیازمند 

اصالح روند مصرف و عادی شدن شرایط است.
پایان سیر نزولی قیمت نفت

بررسی اخبار نشان می دهد که بهای معامالت نفت آمریکا روز جمعه باال رفت و 
تحت تاثیر شروع رسمی توافق کاهش تولید گروه اوپک پالس، به افزایش هفتگی 
دس��ت یافت. اوپک و متحدانش مع��روف به گروه اوپک پالس اوایل ماه گذش��ته 
موافقت کردند برای جبران افت ش��دید تقاضای جهانی در بحبوحه شیوع پاندمی 
کووید 19 و تقویت قیمت ها، تولیدشان را در ماه های مه و ژوئن 9.۷ میلیون بشکه 
در روز محدود کنند. طبق نظرسنجی رویترز، تولید اوپک در آوریل که اعضای این 
گروه ۳۰.۲۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کردند، به باالترین میزان در 1۳ ماه 

اخیر صعود کرد و 1.۶1 میلیون بشکه در روز باالتر از تولید مارس بود.
پیش از اینکه توافق جدید اوپک پالس در ماه آوریل منعقد شود، این گروه اوایل 
مارس نشس��تی برگزار کرد که در پی عدم توافق عربس��تان و روسیه درباره میزان 
کاهش تولید به شکست انجامیده بود و باعث به راه افتادن جنگ قیمت و افزایش 
تولید از سوی این دو کشور شده است. شاخص نفت آمریکا در ۲۰ آوریل هنگامی 
که قرارداد وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه مه برای نخستین بار به زیر 

صفر سقوط کرد، خبرساز شد.
گفتنی است بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژوئن 
با 9۴ سنت معادل ۵درصد افزایش، در19 دالر و ۷۸ سنت در هر بشکه بسته شد. 
ش��اخص نفت آمریکا برای کل هفته 1۶.۸درصد افزایش ثبت کرد. این شاخص در 
چند روز گذشته ۵۲درصد بهبود داشته است، اما در آوریل ۸درصد کاهش داشت و 
از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون ۶۸درصد کاهش داشته است. همچنین بهای معامالت 
نفت برنت برای تحویل در ژوئیه با چهار س��نت مع��ادل ۰.۲ درصد کاهش، در ۲۶ 
دالر و ۴۴ س��نت در هر بشکه بسته شد، اما برای کل هفته ۶.۶درصد رشد داشت. 
با وجود اینکه کاهش تولید اوپک پالس آغاز شده است، معامله گران به آخرین آمار 

تولید اوپک در آوریل چشم دوخته اند.

گزارش بانک جهانی از کاهش تقاضا و ریزش قیمت ها در بازار نفت

شوک نفتی در سایه کرونا
یادداشت

کسب وکارهای کوچک و متوسط چشم انتظار 
حمایت دولت

فضای کسب وکار کشور طی سالیان متمادی است که تحت فشارهای 
داخلی و بین المللی قرار گرفته است. مشکالت ساختاری و مزمن اقتصاد 
ایران از یک سو و شوک ارزی و تورم و رکود و تحریم های بین المللی از 
س��وی دیگر، رمقی برای کسب و کارها به ویژه کسب وکارهای کوچک 
و متوس��ط ) SMEها( نگذاشته است. این نوع فعالیت ها غالبا پیشرو 
در نوآوری و اس��تفاده از فناوری های جدید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال 
با س��رمایه اندک هستند. این کس��ب و کارها چه در حوزه تولید و چه 

خدمات نقش موثری در تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار دارند.
در ش��رایطی که ویروس کرونا به جان دنیا افتاده و نه تنها س��المت 
م��ردم را به خطر انداخته، بلکه تبعات اقتصادی و اجتماعی آن نیز در 
حال قربانی گرفتن اس��ت؛ بسیاری از فعالیت ها به طور کامل تعطیل 
شده و برخی نیز به حالت نیمه تعطیل یا دورکاری درآمده اند. براساس 
پیش بینی های موسس��ه مک کنزی، رشد اقتصادی جهان بین 1.۵- و 
۴.۷- درصد )حالت خوش بینانه و بدبینانه( کاهش می یابد. این کاهش 

برای اقتصادهای برتر دنیا مانند منطقه اروپا وخیم تر است.
مسلما کسب وکارهای مختلف به یک میزان از کرونا آسیب ندیده اند؛ 
برخ��ی از صنایع بزرگ مانند فوالد و نفت و گاز و پتروش��یمی و... در 
صورت تعطیلی نیز به س��رعت بهبود می یابند؛ صنایعی مثل تولیدات 
مواد غذایی و بهداش��تی و کسب وکارهای آنالین نیز رونق یافته اند، اما 
کسب وکارهای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را متحمل شده اند. 
از جمل��ه مهم ترین کس��ب وکارهای آس��یب دیده، فعالیت های حوزه 
گردش��گری، هتل ها، حم��ل و نقل، رس��توران ها و کافه ها و قنادی ها، 
پوشاک، مشاغل خدماتی، عمده فروشی و خرده فروشی، انبارداری و ... 
است. مطابق بررس  هایی که دفتر امور اقتصادی و سیاست  های تجاری 
وزارت صنعت ، معدن و تجارت بر ۲۲ رسته صنفی انجام داده، ویروس 
کرونا باعث کاهش تقاضای ۳۵ تا 1۰۰درصدی تقاضا در این کس��ب و 

کارها شده است.
یکی از آسیب های مهم کرونا و تعطیلی مشاغل، از بین رفتن زنجیره 
تامین کسب وکارها است. حتی اگر بنگاهی بخواهد به فعالیت اقتصادی 
خ��ود ادامه دهد، برای تامین مواد اولیه و تجهیزات خود، چه داخلی و 
چه وارداتی، دچار مشکل می شود. از سمت تقاضا نیز به دلیل کاهش 
قدرت خرید مردم و هم صرف نظر از خریدهای غیرضروری، کس��ب و 
کارها به ویژه SME ها، مش��تری های نهایی خود را از دست داده اند. 
طبق بررسی های انجام شده در کشور چین، بنگاه های خرد و متوسط 
تنها می توانند بین یک تا سه ماه به فعالیت خود ادامه دهند. این مسئله 
برای کسب وکارهای داخلی که از قبل با مشکالت اقتصادی پیش گفته 

مواجه بوده اند، جدی تر خواهد بود.
ع��الوه  بر کاهش تقاض��ا و تاثیر بر زنجیره تامین، کس��ب وکارهای 
کوچک و متوسط در حوزه تامین مالی و پرداخت هزینه ها دچار مشکل 
ش��ده اند. این نوع کسب و کارها بیشتر از سایر فعالیت ها به معافیت ها 
و بس��ته های حمایتی دولت نیاز دارند. بسیاری از آنها قادر به پرداخت 
هزینه های اجاره، دس��تمزد، بیمه، مالیات، عوارض شهرداری و قبوض 
خدماتی، تامین سرمایه در گردش و ... نیست. بدهی های بانکی و چک 

و سفته آنها نیز مشمول نکول شده اند.
تاکنون راهکارهای بسیاری برای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده 
از کرونا در حوزه های مختلف مطرح شده است. در حوزه مالیات دولت 
بایس��تی مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی را به تعویق بیندازد و برای 
پرداخت بدهی های مالیاتی حداقل سه ماه مهلت دهد. همچنین برای 
کس��ب وکارهای آس��یب دیده ای که نیروی کار خود را حفظ کرده اند، 
تخفیفاتی قائل ش��ود. این پیشنهادها برای حوزه بیمه و پرداخت حق 
بیمه سهم کارفرما نیز صدق می کند. بسیاری از کسب وکارهای کوچک 
و متوسط نیازمند سرمایه در گردش برای ادامه حیات و حفظ اشتغال 
خود هستند، فلذا دولت بایستی با توجه به شرایط این بنگاه ها، تسهیالت 
ارزان قیمت و یا ب��دون بهره پرداخت کند. همچنین دولت می تواند با 
اختصاص کارت های اعتباری خرید به کارمندان خود، موجب تحریک 
تقاضا در کس��ب وکارهای کوچک و متوسط شود. همچنین بخشودن 
جریمه های دیرکرد که غیرش��رعی است و استمهال بدهی های بانکی 
نیز بایستی در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد. بخشودن هزینه های 
سربار بنگاه ها شامل عوارض شهرداری و انواع قبوض خدماتی از دیگر 

حمایت های دولت از کسب وکارهای آسیب دیده است.
قطعا در ش��رایط بحران کرونا که مش��خص نیس��ت ت��ا چه زمانی 
فعالیت ه��ای اقتصادی و تقاضای حضوری را محدود کند، اس��تفاده از 
روش های نوآورانه برای ادامه حیات کسب وکارهای کوچک و متوسط 
ضروری اس��ت. یک��ی از روش های حمایتی بدون هزینه ایجاد بس��تر 
مناس��ب برای کسب وکارهای کوچک و متوسط جهت ارائه خدمات به 
صورت اینترنتی است. بسیاری از فعالیت ها خود دست به کار شده و با 
روش های غیرحضوری به فروش کاال و ارائه خدمت می پردازند. شیوع 
این بیماری فرصتی ش��ده تا کسب وکارهایی که ممکن بود برای ارائه 
خدمات نوآورانه اقدامی نکنند، مجبور به حفظ مش��تری و حتی ایجاد 
برند برای کس��ب و کار خود ش��وند. اطمینان از کیفیت محصوالتی که 
به صورت آنالین فروخته می ش��وند، حذف جریمه لغو سفارشات، ارائه 
تخفیف و ... از دیگر روش هایی اس��ت که کسب وکارها می توانند برای 

حفظ خود در بازار به کار برند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

یلدا راهدار
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی

با همه گیری بیماری کرونا و توقف بس��یاری از فعالیت های اقتصادی 
از جمل��ه مراجع��ه حضوری مردم به بنگاه ها و انجام معامالت مس��کن، 
می توان گفت که سال 99 برای این بازار تازه از اردیبهشت ماه آغاز شده 
اس��ت. آیا می توان 99 را سال آرامش بازار مسکن دانست؟ هرچند بازار 
مسکن همگام با تورم پیش می رود اما پیامدهای اقتصادی کرونا ممکن 
اس��ت به ترمز فروش��ندگان و موجران تبدیل ش��ود. با توجه به کاهش 
درآمد ش��اغالن در اصناف و توس��عه بیکاری ناشی از توقف فعالیت های 
اقتصادی، قدرت خرید خانوار بیش از همیشه کاهش پیدا کرده و همین 
زمینه نزولی ش��دن قیمت مس��کن را فراهم کرده است. متوسط قیمت 
مس��کن هم در فروردین ماه ۲.1درصد کاهش یافت و به 1۵ میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان رس��ید. این روند تا چ��ه زمانی ادامه پیدا می کند؟ آیا 

اجاره بها هم مشمول کاهش قیمت می شود؟
به گفته مصطفی قلی خس��روی، رئیس اتحادیه امالک تهران، »نبود 
تقاضا زمینه کاهش قیمت مس��کن را فراهم کرده اس��ت. قیمت مسکن 
در حال کاهش است، فعال نه واحدهای صنفی لوازم خانگی، نه فروشنده 
لباس و نه هیچ یک از فعاالن بازار اجناس خود را نفروختند پس چطور 
می توانند خانه بخرند. نبود تقاضا و نخریدن مردم باعث شده که قیمت 

خانه ارزان شود.«
تحلیلگ��ران می گویند وضعیت بازارهای دیگر هم بر بازار مس��کن اثر 
دارد، اما به دلیل ابهام در آینده فعالیت های اقتصادی و اثرگذاری کرونا 
بر کسب وکارها، واکنش دیگر بازارها و در پی آن بازار مسکن همچنان 
نامشخص است. پیشتر مرکز پژوهش های مجلس هم از احتمال افزایش 
۲۰ تا ۳۰درصدی اجاره بها نوش��ته بود و اینکه دولت باید برای تقویت 

توان خانوار وارد عمل شود.

در ای��ن می��ان، راه حل دول��ت برای کاه��ش تنش در ب��ازار اجاره، 
مالیات س��تانی از خانه های خالی اس��ت، سیاس��تی که هنوز اجرا نشده 
اما اخباری از آماده س��ازی زیرساخت های آن منتشر شده است. در این 
زمینه، محمود علیزاده معاون حقوقی س��ازمان ام��ور مالیاتی گفت که 
ب��ا راه اندازی س��امانه وزارت راه و شهرس��ازی دول��ت از  خانه ای که از 
س��ال 9۵ به بعد خالی است، مالیات تمام این س��ال ها را اخذ می کند. 
به گفته علیزاده »فرآیند شناس��ایی خانه های خالی س��خت اس��ت و ما 
نمی توانس��تیم به راحتی متوجه ش��ویم که کدام خانه خالی است، اما با 

راه اندازی سامانه وزارت راه و شهرسازی این امکان ایجاد شده است.«
با توجه به کاهش تقاضای مس��کن و تضعیف قدرت خرید خانوارهای 
مرتبط با اصناف و کسب وکارها که به دلیل همه گیری کرونا به تعطیلی 
کشیده شدند، بعید است قیمت مسکن به رشد برسد اما باید دید دیگر 
عوام��ل موثر بر اج��اره بها مثل اجرای طرح مالیات س��تانی از خانه های 
خالی در س��ال 99 به کجا می رس��د و آیا می تواند بر درصد رشد اجاره 

بها اثر بگذارد.
حس��ام عقبایی، نای��ب رئیس اتحادیه امالک ته��ران در این زمینه با 
پیش بینی رشد معقول اجاره بها )زیرخط تورم( در سال 99، گفت:  سال 
گذشته که مسکن تجربه رشد 1۰۰درصدی را داشت، اجاره بها تا سقف 
۳۰درصد رش��د کرد. البته امسال پیش بینی می کنیم که رشد اجاره بها 

به مرز تورم نخواهد رسید و زیرخط تورم خواهد بود.
به اعتقاد عقبایی، بازار مسکن چه در حوزه اجاره و چه خرید و فروش 
با تورم و افزایش قیمت ها مواجه اس��ت اما افزایش قیمت ها مانند سال 
گذشته جهشی و سونامی گونه نیست. ۳۷درصد از جمعیت شهرنشینان 
کش��ور مستاجر هس��تند که از دهک های ضعیف و متوسط جامعه بوده 

و اغل��ب حقوق بگی��ر و کارمند هس��تند و افزایش حقوق آنها تا س��قف 
۲۲درصد بوده اس��ت، بنابراین اگر قرار باش��د اجاره بها به میزان رش��د 

قیمت مسکن باشد از عهده قیمت ها برنمی آیند. 
نایب رئیس اتحادیه امالک اس��تان تهران ادامه داد: افزایش اجاره بها 
حتی زیر خط تورم برای مستاجران سنگین است چراکه رشد حقوق به 
میزان رش��د تورم نبوده است و الزم است دولت تمهیداتی برای تقویت 
بنیه مالی مس��تاجران با ارائه سوبسید و تسهیالت مالی کم  بهره در نظر 
بگیرد. عقبایی با اشاره به اینکه قرار بود سال گذشته تسهیالت مالی به 
مس��تاجران داده ش��ود، گفت: اکنون زمان اعطای تسهیالت مالی است 
چراکه فصل جابه جایی شروع شده و زمان عملیاتی شدن پیشنهاد سال 
گذش��ته دولت اکنون است. بنابراین وام هایی اعطایی به مستاجران باید 
کم به��ره و تنها با کارمزد ۴درصد باش��د و اعطای این تس��هیالت نباید 
دوباره باعث بدهکار کردن آنها ش��ود بلکه هدف کاهش حاشیه نش��ینی 

مستاجران است.
او ع��دم توازن در عرضه و تقاضا را عام��ل اصلی روند صعودی قیمت 
مس��کن دانست و گفت: از طرفی تس��هیالت کافی در اختیار خریداران 
مس��کن قرار نمی گیرد و همین موضوع باعث مس��تاجر ماندن جمعیت 
بیشتری می ش��ود، در مناطقی که عدم توازن بین عرضه و تقاضا وجود 

دارد رشد اجاره بها نیز بیشتر خواهد بود.
به گفته وی، رشد قیمت مسکن در شش ماهه نخست امسال تدریجی 
و قابل قبول و نزدیک نرخ تورم اعالمی از س��وی مرکز آمار کشور است 
و با جهش قیمت ها حداقل در ش��ش ماه نخس��ت سال مواجه نیستیم، 
اما الزم اس��ت که دولت فورا برای اجاره نش��ین ها بسته های حمایتی در 

نظر بگیرد.

پیش بینی میزان رشد اجاره بها از نگاه کارشناسان مسکن

سال 99 برای بازار مسکن چطور شروع شد؟

86073143

یکشنبه
14 اردیبهشت 1399

شماره 1535



با ارائه »بسته حمایتی« صورت گرفت
عملکرد چشمگیر بانک  پاسارگاد در سال 98

 بانک  پاسارگاد با بسته حمایتی ویژه خدمات بانکی، اقدامات ارزشمندی 
را در راستای افزایش تولید و اشتغال زایی انجام داده  است.

به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، این بانک با هدف کمک به رشد و 
شکوفایی صنایع داخلی و چرخه اقتصاد کشور، از سال 1۳9۷ بسته حمایتی 
ویژه خدمات بانکی را که شامل »اعطای تسهیالت ارزان قیمت«، »گشایش 
اعتبار اس��نادی داخلی«، »صدور انواع ضمانت نامه بانکی« و »ارائه خدمات 

مشاوره ای« است، ارائه می دهد.
بس��ته حمایتی بانک  پاس��ارگاد در سال 1۳9۸ با اس��تقبال بسیار خوب 
مش��تریان مواجه ش��د. به طوری که نسبت به س��ال پیش از آن، شاهد رشد 
1۸۷درص��دی در بخش گش��ایش اعتبار اس��نادی، رش��د 1۴9درصدی در 
بخش صدور ضمانت نامه و رش��د ۳1۸درصدی در بخش اعطای تس��هیالت 

ارزان قیمت بودیم.
ایجاد فضای قابل اعتماد و بدون ریس��ک بین خریدار و فروشنده، تسهیل 
مب��ادالت اقتصادی و تجاری، افزایش دامنه خدمات بانکی، کمک به رش��د 
اقتصاد کشور و ارائه بهترین راهکارها با کمترین قیمت تمام شده به بنگاه ها، 

از ویژگی های بسته حمایتی بانک  پاسارگاد است.
گفتنی اس��ت مش��تریان می توانند با مراجعه به »سامانه ثبت درخواست 
https://www.bpi. خدمات بانکی« در س��ایت بانک  پاس��ارگاد به نشانی
ir/campaign ، ضمن ثبت مش��خصات خود، خدمت موردنظر در بس��ته 
حمایتی و ش��عبه  دلخواه را جهت دریافت آن خدمت انتخاب کنند. به  این 
ترتیب کارشناسان مربوطه ضمن تماس با ایشان و انجام مشاوره های بانکی، 
نس��بت به ارائه  خدمات موردنظر اقدام می کنند. همچنین مرکز مش��اوره و 
اطالع رس��انی بانک  پاسارگاد به ش��ماره ۸۲۸9۰ و سامانه CRM در سایت 
این بان��ک به آدرس https://www.bpi.ir/crm به صورت ش��بانه روزی 

آماده  ارائه اطالعات بیشتر به هم میهنان هستند.

پذیره نویسی ETF دولتی چگونه انجام می شود؟
9 بانک در صف پذیره نویسی

بانک  های ملی، س��په، مس��کن، کش��اورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، 
ص��ادرات و قرض الحس��نه مهر ایران از 1۴ تا ۳1 اردیبهش��ت م��اه، آماده 
پذیره نویس��ی متقاضی��ان خری��داری واحده��ای س��رمایه گذاری صندوق 

سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( ویژه سهام دولتی هستند.
به گزارش س��نا، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مش��خصات س��امانه های 
غیرحض��وری و حضوری بانک های منتخب کش��ور را جهت پذیره نویس��ی 
 )ETF( واحدهای صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله ویژه س��هام دولتی

را اعالم کرد.
بانک ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات 
ایران و قرض الحس��نه مهر ای��ران آماده پذیره نویس��ی متقاضیان خریداری 
 )ETF( واحده��ای س��رمایه گذاری صندوق س��رمایه گذاری قاب��ل معامله
هس��تند. پذیره نویس��ی واحدهای این صن��دوق برای اش��خاص دارای کد 
معامالتی )کد بورس��ی( عالوه بر بانک های منتخب از طریق کارگزاری های 

بورس و سامانه های آنالین معامالتی امکان پذیر است.
وزارت اقتص��اد با اعالم اینکه امکان پذیره نویس��ی ب��ه صورت حضوری و 
غیرحضوری در ش��عب بانک های یادش��ده وجود دارد، به ش��هروندان اکیدا 
توصیه کرد، به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، جهت پذیره نویسی 

از طریق درگاه های غیرحضوری این بانک ها اقدام کنند.
تارنمای رس��می تمامی بانک های اعالم شده، پیام  رسان بله، افزونک های 
همراه بانک، ایوا، کیوس��ک، همراه پالس، آپ و س��که آم��اده ارائه خدمات 
غیرحضوری به متقاضیان خرید باقی مانده س��هام دولتی در بازار س��رمایه 

هستند.
یادآور می ش��ود اطالع��ات موردنیاز برای پذیره نویس��ی ش��امل نام، نام 
خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، کد پستی و شماره تلفن همراه 
است. داشتن کد بورس��ی برای پذیره نویسی الزامی نیست. متقاضیان برای 
انجام معامله این واحدها می توانند به تدریج طی ماه های آینده و در فرصت 
مناس��ب نس��بت به ثبت نام در سامانه س��جام و دریافت کد بورسی مطابق 

رویه  های شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام کنند.
پذیره نویس��ی واحدهای س��رمایه  گذاری موضوع این دس��تورالعمل صرفاً 
ش��امل اش��خاص حقیقی ایران��ی بوده و اش��خاص حقوق��ی نمی توانند در 
پذیره نویس��ی ش��رکت کنند و استفاده از حس��اب آنها برای پرداخت وجوه 

امکان پذیر نیست.
ویژگی بارز این واگذاری، بهره مندی کلیه ایرانیان، از تخفیف ۲۰درصدی 
است. سقف س��رمایه گذاری هر ش��خص حقیقی )هر کد ملی(، ۲۰میلیون 
ری��ال )۲میلیون تومان( تعیین ش��ده و تخصیص آن براس��اس تقاضا انجام 
می ش��ود.  پذیره  نویس��ی برای هر ف��رد دارای کد ملی امکان پذیر اس��ت و 

محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.

طال و سکه اولین روز هفته را چگونه گذراند؟
ریزش قیمت ها در بازار

بازار طال و سکه در اولین روز هفته با ریزش قیمت ها مواجه شد.
به گزارش خبرآنالین، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
تهران با کاهش ۷۳ هزار تومانی قیمت روبه رو ش��د و با قیمت ۶ میلیون و 
۴۰1 هزار تومان به فروش رفت. همچنین قیمت هر قطعه س��که تمام بهار 
آزادی ط��رح قدیم ۵۰ هزار تومان و نیم س��که و ربع س��که 1۰ هزار تومان 
کاه��ش پیدا کرد و قیمت س��که ی��ک گرمی نیز بدون تغیی��ر ماند. به این 
ترتیب، در روز ش��نبه س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان، نیم س��که ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان، ربع س��که یک میلیون 
و ۸۵۰ هزار تومان و س��که گرمی 9۷۰ هزار تومان قیمت خورد. از س��وی 
دیگ��ر، قیمت هر گ��رم طالی 1۸عیار ۶ هزار تومان کاهش یافت و با قیمت 
۶۳۴ هزار تومان فروخته ش��د. ه��ر مثقال طال نیز در بازار ۲میلیون و ۷۴۴ 

هزار تومان بود.
ب��ازار ارز نی��ز همانند روزهای قبل، ش��رایطی آرام و باثب��ات را در اولین 
روز هفت��ه دنبال کرد و ه��ر دالر در صرافی های بانکی بدون تغییر قیمت با 
همان نرخ 1۵هزار و ۶۰۰ تومان فروخته شد. نرخ خرید هر دالر در تابلوی 
صرافی ه��ای بانکی 1۵هزار و ۵۵۰ تومان و ف��روش 1۵ هزار و ۶۰۰ تومان 
ب��ود. قیمت خرید هر یورو نی��ز 1۶ هزار و 9۰۰ تومان و نرخ فروش آن 1۷ 

هزار تومان شد.
کاه��ش تقاضا در بازار ارز و افزایش عرضه باعث کاهش س��فته بازی و در 
نتیجه برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز شده است، بر این اساس، این بازار 

نوسان های اندکی را در این روزها تجربه می کند.

بانکنامه

تازه ترین آمار بانک مرکزی نشان می دهد تعداد و رقم چک برگشتی در اسفندماه 
1۳9۷، براب��ر با ۶۷1 هزار فقره چک به ارزش��ی بالغ بر 9۷ هزار میلیارد ریال بوده 
که در اس��فندماه 1۳9۸ به یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش 1۷۷ ه�زار 
میلیارد ریال رسیده است. این یعنی چک برگشتی از نظر تعداد ۵۴درصد و از نظر 

مبلغ ۸۲درصد رشد کرده است.
ب��ه گزارش خبرآنالین، آمار جدید بانک مرکزی حاکی از آن اس��ت که ش��یوع 
ویروس کرونا در کش��ور و اثرات اقتصادی آن بر کس��ب وکارها و افراد، موجب رشد 
تعداد چک های برگش��تی در ماه پایانی س��ال 9۸ شده است. در شرایطی که رشد 
ماهانه ارزش چک های صادرشده نس��بت به بهمن ماه سال 9۸ معادل ۲۲.۶درصد 

بوده، رشد ماهانه ارزش چک های برگشتی ۵1.9درصد به ثبت رسیده است.
در همین حال، نگاهی به آمار کل ماه های سال 9۸ نیز بیانگر آن است آغاز شیوع 
ویروس کرونا در عملکرد افراد در صدور چک اثر قابل توجهی داش��ته است. نسبت  
تعداد چک های برگشتی به مبادله ای برای اسفندماه 1۰.9درصد بوده است و این در 
حالی اس��ت که این نسبت برای تمام ماه های دیگر سال گذشته کمتر از 1۰درصد 

به ثبت رسیده است.
کرونا با چک های برگشتی چه کرد؟

آمار اخیر بانک مرکزی نشان می دهد که بالغ بر یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک 
به ارزشی حدود 1۷۷ ه�زار میلیارد ریال در اسفندماه 1۳9۸ در کل کشور برگشت 
داده ش��ده است که نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴۴.۲ درصد 
و ۵1.9درصد افزایش نش��ان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در 
ماه مذکور به ترتیب 1۰.9 درصد و 11.۸ درصد برگش��ت داده ش��ده است. درصد 
تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در بهمن ماه 1۳9۸ به ترتیب معادل ۸.۴ 
درصد و 9.۵ درصد و در اس��فندماه س��ال 1۳9۷ به ترتیب برابر ۸.۸ درصد و ۴.9 

درصد بوده است.
در این میان، در اسفندماه پارسال در استان تهران حدود ۳۳1 هزار فقره چک به 
ارزشی بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 1۰.۴ درصد 

و از نظر ارزش 1۰.۸ درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده است.
در ماه مذکور در بین س��ایر اس��تان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های 

برگش��تی به کل چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های کهگیلویه و 
بویراحمد )1۷.۶درصد(، کردستان )1۶.۲درصد( و هرمزگان )1۴.۶درصد( اختصاص 
یافته اس��ت و اس��تان های البرز و یزد )هر کدام 9.1درصد(، خوزستان )9.۵درصد( 
و گی��الن )9.۶درصد( پایین ترین نس��بت تعداد چک های برگش��تی به کل تعداد 

چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در آخرین ماه س��ال 9۸ در بین س��ایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش 
چک های برگش��تی به کل ارزش چک های مبادله ش��ده در اس��تان به ترتیب به 
استان های هرمزگان )1۸.۵درصد(، کردستان )1۷.1درصد( و چهارمحال و بختیاری 
)1۶.۸درصد( اختصاص یافته اس��ت و اس��تان های البرز )۸.۸درص��د(، خوزستان 
و گیالن )هر ک��دام 11.۲درصد( و مازندران )11.۴درصد( کمترین نس��بت ارزش 
چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص 

داده اند.
پیش بینی بروز سیل چک های برگشتی

همزمان با ش��یوع کرونا در کشور و تعطیلی و تعلیق فعالیت بسیاری از 
کسب وکارها، پیش بینی می شد که چک های برگشتی یکی از معضالت ایام 
شیوع کرونا باشد، زیرا فروش واحدهای تولیدی و کسب وکارها کاهش یافته 
بود. کارشناس��ان، تحلیلگران و فعاالن اقتصادی نیز پیش از این بارها روی 
این موضوع تاکید داشتند و اعالم می کردند که سیل چک های برگشتی در 
راه اس��ت؛ چنانچه یحیی آل اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن تهران درباره اثرات اقتصادی شیوع کرونا در کشور، گفت: با توجه به 
ش��یوع ویروس کرونا، مجموعه شرایط نشان می دهد که در حوزه بازرگانی 
تالش هایی که در حوزه تجارت ش��ده بود تا کاالها در یک ماه آخر سال به 

فروش رود، برهم خورد و امکان انجام تعهدات امکان پذیر نیست.
به اعتقاد وی، این موضوع باعث می ش��ود ما با س��یل عظیم چک های برگشتی 
روبه رو شویم و همچنین سیل عظیم برگشت کاالها از واحدهای توزیع کننده اتفاق 

بیفتد. دعاوی زیادی نیز در قوه  قضائیه ایجاد خواهد شد.
همچنین علی س��رزعیم، اقتصاددان با اش��اره به اینکه ش��یوع وی��روس کرونا، 
محاس��بات بس��یاری از افراد فعال در حوزه اقتصادی را برهم زد، گفت: افراد بسیار 

زیادی در مش��اغل خدماتی حضور دارند، به طوری که بیش از ۵۰درصد اش��تغال 
کشور در بخش خدمات است. از سویی، این بخش بیشترین ضرر را از بحران کرونا 
کرد؛ به خصوص اینکه در ش��ب عید بسیاری از کسب وکارهای خدماتی برای شب 
عید چک کشیده بودند، اما به دلیل وضعیتی که پیش آمد و عمال مردم برای شب 

عید خریدی نکردند، این مشاغل نیز با ضرر و زیان هنگفتی روبه رو شدند.
او متذکر ش��د: حال با توجه به اینکه موعد برخی از چک ها آخر فروردین است، 
برخی از چک ها برگشت خواهد خورد و شاید با سونامی چک های برگشتی در این 
زمینه روبه رو باشیم، بنابراین الزم است در این راستا تدابیر الزم اندیشیده شود، تا 
این موضوع نیز خود تبدیل به بحران نشود و واحدهای تولیدی و بنگاه ها که خود 
گرفتار مشکالت بسیاری عدیده ای هستند، چک های برگشتی نیز به معضالت آنها 

اضافه نشود.
لغو محرومیت های دارندگان چک برگشتی

با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی و تعلیق بسیاری از مشاغل، بانک مرکزی 
از مدت ها قبل بخش��نامه »لغو محرومیت های دارندگان چک برگش��تی طی دوره 
س��ه ماهه ش��یوع ویروس کرونا« را ابالغ کرد. براساس این بخشنامه بانک مرکزی، 
دارندگان چک هایی که از اول اسفند تا آخر اردیبهشت برگشت می خورند، به مدت 

سه ماه از خدمات بانکی محروم نخواهند شد.
حمیدرضا غنی آبادی، مدیرکل مقررات بانک مرکزی در توضیح بخش��نامه بانک 
مرکزی گفت: در مورد چک های برگش��تی، مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه 
بان��ک مرکزی مبنی بر این بوده که در این مدت س��ه ماه��ه، اگر یک چک بانکی 
برگشت بخورد، ضمن اینکه رابطه حقوقی بین صادرکننده چک و ذی نفع به قوت 
خود باقی اس��ت، اما یک س��ری محرومیت ها و محدودیت ه��ای بانکی که در مورد 
صادرکنن��ده چک، به موجب قوانین و مقررات قبلی تس��ری پیدا می کند، اجرایی 
نخواهد شد که نمونه آن، محرومیت از دریافت خدمات بانکی در این مدت سه ماهه 

است که بنا به بخشنامه بانک مرکزی، تعلیق می شود.
حس��ن روحانی نیز در روز پایانی فروردین ماه امس��ال در جلسه ستاد ملی کرونا 
ضمن بیان ضوابط بانکی برای دریافت وام مقابله با کرونا گفت: در این مدت، کسانی 

که چک برگشتی و یا معوقات دارند، می توانند از تسهیالت بانکی استفاده کنند.

شیوع کرونا باعث افزایش 82درصدی مبلغ چک های برگشتی شد

رد پای کرونا در چک های برگشتی

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

دالر ب��رای س��ومین روز متوالی در برابر بس��یاری از همتایانش عقب 
نشست.

به گ��زارش رویترز، در جریان معامالت آخر هفت��ه، روند نزولی دالر 
ادامه یافت و بسیاری از ارزها در برابر اسکناس سبز در موقعیت صعودی 

قرار گرفتند.
وقای��ع معامالت ارز کماکان تحت تاثیر اخبار مربوط به ویروس کرونا 
قرار دارد. آمریکا و چین از سال ۲۰1۸ با یکدیگر وارد یک جنگ تجاری 
گسترده شدند و سرانجام اواخر سال گذشته دو طرف بر سر اجرای یک 
جدول زمانی برای متوازن ش��دن تجارت دوجانبه توافق کردند. اکنون 
تهدی��دات ترامپ باعث افزایش ه��راس معامله گران از ایجاد یک جنگ 
تجاری جدید ش��ده است آن هم در زمانی که رشد اقتصادی بسیاری از 
کش��ورها تحت تاثیر شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها به پایین ترین 

سطوح تاریخ معاصر رسیده است.  
از طرف دیگر بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت نرخ بهره را در سطح 
پایین کنونی حفظ کند و بس��یاری از تحلیلگران معتقدند که این روند 
دس��ت کم در سه ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت. اکنون میزان خرید 
اوراق قرضه و بدهی توس��ط فدرال در هر روز به باالترین س��طح تاریخ 
خود رس��یده است و این بانک تا ۴۶ میلیارد دالر از این اوراق را در هر 

روز خریداری می کند.
شمار کس��انی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست کرده اند به 
رقم بی س��ابقه ۳۰ میلیون نفر رسیده اس��ت. اکنون نیمی از ایالت های 
آمری��کا محدودیت های رف��ت و آمد را کم کرده ان��د و انتظار می رود تا 
پایان این هفته محدودیت ها در تمامی ایالت ها کاهش یابد. بس��یاری از 
واحدهای اقتصادی نیز به صورت محدود بازگش��ایی شده اند و بخشی از 

کارکنان خود را به کار فراخوانده اند. 
دریک هالپنی استراتژیس��ت س��رمایه گذاری در بانک میتسوبیش��ی 
گفت: با توجه به ش��یوع گس��ترده کرونا در جهان  پیامدهای اقتصادی 
قابل توجه آن، ریس��ک باالیی برای ش��روع دور جدیدی از تنش ها بین 

قدرت های جهان��ی وجود دارد و وقوع چنی��ن اتفاقی برای غرق کردن 
بازارهای مالی و اقتصاد جهانی کافی خواهد بود.  

تاکن��ون بی��ش از ۳ میلیون و ۴۰1 هزار و ۳1۸ م��ورد ابتال به کرونا 
گزارش ش��ده اس��ت که در این بین ۲۳9 هزار و ۶1۴ نفر جان خود را 
از دست داده اند. در بین کش��ورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به 
آمری��کا با ۶۵ ه��زار و ۷۷۶ نفر، ایتالیا با ۲۸ هزار و ۲۳۶ نفر، انگلیس با 
۲۷ هزار و ۵1۰ نفر،  اسپانیا با ۲۴ هزار و ۸۲۴ نفر و فرانسه با ۲۴ هزار 

و ۵9۴ نفر بوده است.
جیمز نایتلی، کارش��ناس ارش��د اقتص��اد بین المل��ل در بانک آی ان 
ج��ی گفت: با توجه به گس��تردگی تعطیلی کس��ب و کارها در آمریکا، 
پیش بینی ما این است که پیش از بازگشت به سطح قبل از بحران، رشد 
اقتصادی آمریکا تا منفی 1۳ درجه نیز کاهش پیدا کند و شاید بهبودی 
کامل از نظر اقتصادی تا میانه سال ۲۰۲۲ طول بکشد. این یعنی شاهد 

ادامه تعطیلی کسب و کارها و فاصله گذاری ها خواهیم بود.
ش��اخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل س��بدی از ارزهای جهانی 
را اندازه می گیرد، در معامالت روز گذش��ته با افت ۰.۳درصدی نس��بت 
به روز قبل و در س��طح 99.۰9 واحد بس��ته شد. نرخ برابری هر فرانک 

سوئیس معادل 1.۰۴۰ دالر اعالم شد.
با تداوم بسته ماندن کسب و کارها، آمارهای رشد به طرز کم سابقه ای 
همه را ناامید می کنند؛ در آمریکا برای نخستین بار از سال ۲۰1۴ رشد 
اقتصادی در س��ه ماهه نخس��ت امسال منفی ش��د که این رشد منفی 
۴.۸درص��دی از زمان رکود بزرگ س��ال ۲۰۰9 تاکنون بی س��ابقه بوده 
است، با این حال رئیس بانک مرکزی آمریکا نسبت به بازگشت اقتصاد 

به سطح اولیه ثبات در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرده است.
اکن��ون بس��یاری از کش��ورهای اروپایی در حال بررس��ی گزینه های 
موجود برای فرار از رشد اقتصادی منفی هستند و نخست وزیر ایتالیا با 
بحرانی خواندن ش��رایط اقتصادی منطقه یورو خواستار تسریع در تهیه 
بس��ته نجات شده است. هرچند س��ران اروپایی بر سر ایجاد یک بسته 

نجات یک تریلیون یورویی به توافق رسیدند اما اختالف بر سر جزییات 
آن باعث شد تا اجرایی شدن آن تا تابستان به تعویق بیفتد.

در اتریش سباس��تین کورتس، صدراعظم این کش��ور اعالم کرد برای 
حمایت از کسب و کارهای داخلی معافیت های مالیاتی جدیدی در نظر 
گرفته و اختالف درآمد دولت از طریق افزایش مالیات بر درآمد فعالیت 

شرکت ها و اتباع خارجی در این کشور جبران خواهد شد. 
مرک��ز آمار فرانس��ه هم در گزارش��ی اعالم کرده که رش��د اقتصادی 
این کش��ور در س��ه ماه نخست امس��ال اقتصاد این کش��ور رشد منفی 
۵.۸درصدی را تجربه کرده که بس��یار بیشتر از رشد منفی ۳.۵درصدی 
پیش بینی ش��ده و بدترین عملکرد فصلی اقتصاد این کش��ور در تاریخ 

معاصر محسوب می شود. 
در آلمان نیز ش��ماری از اندیشکده  های اقتصادی این کشور با هشدار 
به در پیش بودن س��خت ترین س��ال اقتصادی چهار دهه اخیر از دولت 
خواس��ته اند تا اقدام��ات حمایتی بیش��تری را برای کاس��تن از تبعات 
اقتصادی ویروس کرونا بر فعالیت کس��ب و کارهای کوچک و متوس��ط 
و ب��ازار کار در پیش گیرد. انتظار می رود پ��س از مدت ها، نرخ بیکاری 

آلمان از ۵درصد فراتر برود.
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با افت  ۰.۴۷ درصدی نسبت به روز 
قبل خود و به ازای 1.۲۵۰ دالر مبادله ش��د. یورو 1.1۵درصد باال رفت 

اما با عبور از کانال 1.۰9 به 1.1۰۸ دالر رسید.
کری��گ ارالم، تحلیلگر بازار در موسس��ه اواندا گفت: در روزهای اخیر 
شاهد افزایش میل معامله گران به خرید دارایی های پرریسک تر با توجه 
به کاهش س��رعت ش��یوع بیماری بوده ایم و ای��ن می تواند بر روی نرخ 
برابری دالر و دیگر ارزهای امن مقابل س��ایر ارزها تاثیر زیادی داش��ته 
باش��د. در معام��الت بازارهای ارزی جهانی، همچنی��ن هر دالر با ۰.1۶ 
درصد کاهش به 1۰۶.919 ین رس��ید. در برابر همتای استرالیایی، هر 
دالر آمریکا به ازای 1.۵۵۷ دالر مبادله ش��د. همچنین نرخ برابری دالر 

معادل ۷.۰۶۲ یوان چین اعالم شد.

معامالت ارز همچنان تحت الشعاع کرونا

روزهای بد دالر ادامه دارد
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از حفظ اندوخته مالی تا کسب سود 600درصدی
مردم از بورس چه انتظاری دارند؟

بازار س��رمایه این روزها بیش از هر زمان دیگری به میزبانی 
تعداد زیادی از س��هامداران جدیدی نشس��ته است که اکثرا با 
هدف کسب س��ود 1۰۰درصدی وارد آن ش��ده اند. این روزها 
کارگزاری ها و دفاتر پیش��خوان دولت شاهد صف های طوالنی 
از افرادی اس��ت که می خواهند کد بورس��ی بگیرند تا از چراغ 
همیشه سبز این روزهای بازار سرمایه بی نصیب نمانند.،اما این 
تازه واردان به بازار س��رمایه نه تنه��ا دانش و تخصصی در مورد 
ای��ن بازار ندارن��د، بلکه صعود این روزهای ش��اخص کل، این 
ذهنیت را در آنها ایجاد کرده که بازار س��رمایه ریسک ندارد و 
سود 1۰۰درصدی آنها قطعی است. بر همین اساس، »ایسنا« 
گفت وگویی با برخی از جدیدالورودها انجام داده تا انتظار آنها 

از بازار سرمایه را بسنجد. 
یک��ی از متقاضیان به نام امین با تاکی��د بر اینکه حمایت و 
تبلیغات دولت در مورد بازار س��رمایه، در ورودش به این بازار 
تاثیر چندانی نداشته است، گفت: »مهم ترین دلیلی که تصمیم 
گرفتم وارد بازار س��رمایه ش��وم، روند صعودی رشد شاخص و 
همچنین تحلیل یکی از آش��ناها بود که آشنایی کاملی نسبت 
به این بازار داش��ت. البته من هنوز کد بورس��ی دریافت نکردم 
زیرا مراحل احراز هویت به دلیل ش��لوغ بودن دفاتر پیشخوان 

دولت با کندی و معطلی زیاد همراه است.«
او در مورد میزان آشنایی خود با بازار سرمایه و میزان سودی 
که انتظار دارد از این بازار کس��ب کند، گفت: »البته من دانش 
کاف��ی برای خرید و فروش ندارم و قصد دارم س��رمایه خود را 
به یکی از وابستگان که آشنایی کامل با این بازار دارد بسپارم. 
همچنین انتظار دارم س��ودی که کسب می کنم بیشتر از سود 
س��پرده بانکی و در حقیقت بیش��تر از نرخ تورم سالیانه باشد، 

شاید در این شرایط ارزش دارایی اندکم حفظ شود.«
مریم، متقاضی دیگری بود که از دس��ت دادن شغل خود به 
دلیل ش��یوع کرونا را دلیل ورود به بازار س��رمایه عنوان کرد و 
گفت: »بعد از اینکه ش��غل خود را از دست دادم، دوستانم که 
آشنایی و س��ابقه حضور زیادی در بازار سرمایه دارند، ترغیبم 
کردند که وارد این بازار ش��وم. البته رشد شاخص هم بی تاثیر 
نبود. س��ه روز زمان برد تا کد بگیرم. البته هنوز هم به س��ایت 
دسترسی ندارم و باید پنج روز دیگر هم صبر کنم. هیچ دانشی 
ن��دارم و قصد دارم با راهنمایی دوس��تانی ک��ه دانش و تجربه 
کاف��ی دارند عم��ل کنم. فعال میزان دقیق س��ود را پیش بینی 
نکردم اما طبق گفته دوس��تانم سالی 1۰۰درصد سود خواهم 

کرد.«
س��جاد هم که به تازگی در س��جام ثبت نام کرده است، در 
م��ورد ورود خود به بورس توضیح داد: »ایران کش��وری با نرخ 
تورم باال و پرنوس��ان اس��ت، اما بورس تا ح��دی می تواند این 
تورم را خنثی کند تا ارزش س��رمایه های مردم کم نش��ود. من 
در سجام ثبت نام کرده ام اما هنوز کد نگرفتم زیرا هنوز دانش 
موردنیاز را ندارم و دس��ت نگه داش��تم تا به ح��دی از دانش 
دسترس��ی پیدا کنم زیرا نمی خواهم هیجانی وارد بازار ش��وم. 
س��عی می کنم خ��ودم خرید و فروش س��هام را انجام دهم. به 
نظر م��ن بین عامه مردم، اعتماد زیادی نس��بت به صندوق ها 

وجود ندارد.«
داریوش متقاضی دیگری اس��ت که بی ارزش شدن اندوخته 
ریالی خانواده را دلیل ورود به بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: 
»م��ن تصمیم گرفتم در چنین ش��رایطی از وضعیت اقتصادی 
خانواده محافظت کنم و در این راس��تا رش��د ش��اخص بورس 
بس��یار موثر بود. تقریبا دو ماه زمان برد تا کد بورس��ی خود را 
اخذ کنم. 1۲ اسفند برای پدر و مادر در سامانه سجام صحبت 
ک��ردم اما از آنجای��ی که ازدحام در تنها دفتر پیش��خوانی که 
احراز هویت را انجام می داد زیاد بود، به دلیل حفظ س��المتی 
پدر و مادر در مقابل کرونا، پروسه دریافت کد زمان برد و چند 

رو پیش کد را گرفتیم.«
داری��وش در مورد می��زان دانش خود ب��رای خرید و فروش 
سهام نیز گفت: »آش��نایی نسبتا کمی با تحلیل های تکنیکال 
و بنی��ادی دارم ام��ا در ای��ن مدت از تجربه و دانش دوس��تان 
باتجربه ام اس��تفاده کردم و قصد دارم ش��خصا خرید و فروش 
کنم. در این راس��تا انتظار دارم ماهیانه حداقل ۲۰درصد سود 

کسب کنم.«
فرزاد نیز رش��د ش��اخص را دلی��ل خود ب��رای ورود به بازار 
س��رمایه را عنوان کرد و گف��ت: »البته برای ف��رار از تورم در 
ش��رایط فعلی چاره دیگری نیست. کد معامالتی را تقریبا 1۲ 
س��اعت بعد از احراز هویت دریافت کردم، اما بعد از گذش��ت 
چه��ار روز کارگزاری هنوز دسترس��ی به س��امانه معامالتی را 

تایید نکرده است.«
وی با تاکید بر اینکه ش��اخص خرید و فروش س��هم را انجام 
خواه��د داد، افزود: »البته از دوس��تانی که س��ابقه حضور در 
ب��ورس دارند هم کمک خواهم گرفت. در بهترین حالت انتظار 
سود اس��می 1۰۰درصد در یک ماه و در بدترین حالت انتظار 

۴۰ تا ۵۰درصد ضرر را دارم.«
بهرام هم که طی س��ه روز موفق به اخذ کد بورس��ی ش��ده 
اس��ت، در مورد دلیل خود برای ورود به بازار س��رمایه توضیح 
داد: »رش��د ش��اخص دلیل اصلی ورودم به بازار س��رمایه بود. 
دانش کافی ندارم اما از آنجایی که در حال حاضر اغلب نمادها 
سبز هستند، ترغیب می شوم حداقل یک سال در بازار سرمایه 

بمانم و از دوستم که تجربه کافی دارد کمک می  گیرم.«
وی با اش��اره به عرضه اولیه ها در بازار سرمایه گفت: »عرضه 
اولیه هایی مانند شس��تا و غگیال را خریدم و انتظار دارم ساالنه 

حداقل ۶۰۰درصد از شستا سود کسب کنم.«
حسن هم که بعد از س��ال ها به بازار سرمایه بازگشته است، 
در مورد علت بازگش��ت خود گفت: »اکثر دوستان و همکاران 
س��هامدار هس��تند و در اوقات فراغت هم��واره از طریق تلفن 
هم��راه به ص��ورت آنالین خرید و فروش س��هم می کنند. من 
سال هاست که کد بورس��ی دارم اما از آنجایی که بورس دیگر 
صعودی نبود، ادامه ندادم اما این روزها که بازار صعودی است 
با مشاوره دوستان و همکارانی که وارد هستند، باز هم خرید و 

فروش سهام را ادامه می دهم.«

نگاه

فرصت امروز: معامالت بازار سرمایه در اولین روز هفته و سیزدهمین روز 
اردیبهش��ت در حالی به پایان رسید که شاخص بورس 9۰۰ هزار واحدی 
ش��د. ش��اخص کل در این روز ۳۸ هزار و ۴۸1 واحد رشد کرد و در ارتفاع 
91۶ هزار و ۵۸۳ واحد قرار گرفت. ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز 1۲ 
ه��زار و ۴۵۴ واحد صعود ک��رد و به رقم ۲9۸ هزار و 1۲1 واحد رس��ید. 
معامله گ��ران همچنین ۶۶9هزار معامله در روز ش��نبه انجام دادند که ۷1 

هزار و ۳۷1 میلیارد ریال ارزش داشت.
نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، س��رمایه گذاری خوارزمی، فوالد خوزس��تان، س. نفت 
و گاز و پتروش��یمی تامین و گروه مپنا نس��بت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را در بورس گذاشتند. همچنین نمادهای گلوکوزان، گسترش 
س��رمایه  گذاری ایران خودرو، ملی صنایع مس ایران، بانک تجارت، فوالد 
مبارکه اصفهان، پاالیش نفت تهران و بانک صادرات ایران از جمله نمادهای 

پربیننده بورس بودند.
شاخص کل فرابورس نیز مانند بورس رشد چشمگیری داشت و با ۴۰۷ 
واح��د صعود به رقم 1۰ هزار و ۶9۴ واحد رس��ید. در این بازار ۴۰۵ هزار 

معامله انجام شد که ۳۸ هزار و 91 میلیارد ریال ارزش داشت.
نماده��ای هلدینگ صنای��ع معدنی خاورمیانه، پتروش��یمی تندگویان، 
سرمایه گذاری صبا تامین، پتروشیمی زاگرس، سهامی ذوب آهن اصفهان، 
فوالد هرمزگان جنوب و تولید نیروی برق دماوند نس��بت به سایر نمادها 
بیش��ترین تاثیر را در فرابورس داش��تند. همچنین نمادهای سهامی ذوب 
آهن اصفهان، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم، تولید نی��روی برق دماوند، 
فرابورس ایران، صنایع ماشین های اداری ایران، سیمان الر سبزوار و بانک 

دی از جمله نمادهای پربیننده فرابورس در روز گذشته بودند.
یک قدم تا یک  میلیون واحدی شدن بورس

دیروز ب��از هم رکوردی تاریخ��ی در تاالر بورس تهران به ثبت رس��ید 

و ش��اخص کل از 9۰۰ ه��زار واح��د عبور ک��رد. بورس ته��ران روزهای 
فوق العاده ای را پش��ت س��ر می گذارد به ش��کلی که شاخص کل در طول 
یک هفته گذشته حدود 1۸۰ هزار واحد و در طول حدود یک ماه گذشته 
به اندازه ۴۰۰ واحد رش��د داش��ته که در طول تاریخ ۵۰ ساله شکل گیری 
بورس ایران بی س��ابقه است. به اعتقاد کارشناس��ان این روزها رکوردهای 
صعودی پی درپی ش��اخص بورس، حمایت تمام قد دولت از بازار سرمایه و 
عرضه سهام های دولتی، کاهش جذابیت بازارهای موازی و فریز شدن سود 
تس��هیالت بانکی روی عدد 1۵درصد همگی باعث شده است تا استقبال 
مردم از بازار س��رمایه روزبه روز بیشتر شود و سرمایه های سرگردان سر از 
بورس دربیاورند و عماًل بازار س��رمایه ای��ران در یک قدمی رکورد تاریخی 

یک میلیون واحدی قرار بگیرد.
دراین بین قرار است از امروز یکشنبه پذیره نویسی نخستین صندوق قابل 
معامله در بورس )ETF( دولتی مرتبط با سهام بانک و بیمه هم آغاز  شود. 
فروش بزرگی که برآورد می ش��ود تا 1۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز 
داشته باشد و به دلیل تخفیف ۲۰درصدی دولت انتظار می رود با استقبال 
گسترده مواجه شود. عرضه قریب الوقوع سهام دولت در شرکت های بورسی 
در قالب صندوق ه��ای قابل معامله )ETF( به عنوان یکی از اقدامات مهم 
دولت در راس��تای حمایت از گسترش و رشد بازار سرمایه و درعین حال، 
استفاده از فرصت تأمین مالی کسری بودجه، از سوی مدیران ارشد دولتی 

مطرح است.
آزادسازی سهام عدالت و رونق بیشتر بورس

ع��الوه ب��ر اینها در روزه��ای گذش��ته موافقت مقام معظ��م رهبری با 
آزادسازی سهام عدالت هم اثرات مثبتی را در بازار سرمایه به دنبال داشته 
و کارشناس��ان معتقدند به رونق بیشتر بورس منجر خواهد شد. پیشنهاد 
آزادس��ازی س��هام عدالت، یکی از راهکارهای ف��وری و کوتاه مدت بخش 
خصوصی به دولت در راستای کاهش اثرات منفی اقتصادی کرونا بود که از 

سوی اتاق بازرگانی تهران به رئیس جمهور ارائه شد.
البته رش��د سریع بورس و رکوردشکنی های پی درپی نگرانی هایی را هم 
در بی��ن کارشناس��ان به وجود آورده و این س��ؤال را مط��رح کرده که آیا 
بورس دچار حباب ش��ده اس��ت؟ در این باره، محمودرضا خواجه نصیری، 
نایب رئیس هیأت مدیره بورس تهران معتقد اس��ت: »براس��اس مطالعات 
انجام شده روی سهام شرکت های بورس، در سال9۸، رشد قیمت ۷۵درصد 
ش��رکت ها، ازنظ��ر تعداد و ۵۵درص��د آنها از نظر ارزش، با عملکردش��ان 

همخوانی نداشته است.«
خواجه نصیری با اشاره به بررسی صورت گرفته درخصوص قیمت سهام 
۴۰۰ ش��رکت بورسی و رشد فروش و س��ودآوری آنها در سال 9۸ گفت: 
»طبق آمارها 9۸درصد ش��رکت های بازار سرمایه به لحاظ تعدادی، دارای 
انحراف منفی بازده سهم از رشد فروش و سودآوری هستند و تنها ۲درصد 
این شرکت ها توانستند رشد مساوی و یا بهتر از بازده سهم را تجربه کنند. 
به عبارت دیگر قیمت س��هام این شرکت ها در س��ال 9۸ رشد کرده اما در 
مقابل انتظار رش��د س��ودآوری و فروش آنها با این رشد قیمتی همخوانی 
ندارد و عملکرد ش��رکت ها نتوانس��ته آن را پوش��ش دهد. به عنوان مثال 
درصورتی که ش��رکتی در سال 9۸ رشد قیمتی ۲۰ برابری را تجربه کرده 
و قیمت آن امروز ۴۰ برابر نسبت به کل فروش سالیانه آن باشد این بدان 
معناست که اگر این شرکت در ۴۰ سال آینده؛ رشد فروشی نداشته باشد 
و با همین فروش ادامه دهد ۴۰ س��ال با حاشیه سود 1۰۰درصد بفروشد، 

بازهم به قیمت ارزش امروزی خود نخواهد رسید.« 
به اعتقاد کارشناس��ان، برای جلوگیری از تبعات آینده س��رمایه گذاری 
در بورس، هدایت نقدینگی براس��اس اصول بنیادی بازار از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار است و باید به سرمایه گذاران این نکته را گوشزد کرد که 
در تصمیم گیری های خود، اصول بنیادی و فاکتور عملکردی شرکت ها را 

مدنظر قرار دهند.

مجوز مقام معظم رهبری در مورد آزادسازی سهام عدالت سه شنبه هفته گذشته 
ابالغ ش��د. براساس این ابالغیه مش��موالن اجازه پیدا کردند سهام خود را خرید و 
فروش کنند. در این راس��تا مشموالن باید توجه داش��ته باشند که خرید و فروش 

وکالتی سهام عدالت غیرقانونی و فاقد وجاهت است.
به گزارش ایسنا، سه شنبه هفته جاری مقام معظم رهبری با صدور ابالغیه ای با 
درخواس��ت رئیس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند. پس از آن و 
از صبح روز چهارش��نبه در سامانه س��هام عدالت گزینه ای تحت عنوان »آزادسازی 
س��هام عدالت« اضافه شد تا مش��موالن با ورود به آن بتوانند طرح آزادسازی خود 

را انتخاب کنند.
بر این اس��اس، سازمان خصوصی س��ازی اطالعیه ای را صادر و در آن اشاره کرده 
است که احتمال می رود برخی از افراد در اقصی نقاط کشور اقدام به خرید وکالتی 
سهام عدالت مشموالن کنند. در این شرایط این افراد باید به این نکات توجه داشته 
باشند که سهام تخصیص یافته به مش��موالن براساس موازین قانونی بازار سرمایه 

صرفا در بازار بورس مورد معامله قرار خواهد گرفت.
در مرحله تکمیلی فرآیند آزادس��ازی، س��هام مربوط به نام س��هامداران به ثبت 
خواهد رسید و هیچ گونه وکالت و انتقال به غیر تا ثبت نهایی سهام به نام این افراد 
از س��وی شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعتبار نخواهد 
داشت. همچنین برگه های سهام عدالت قبلی مربوط به عضویت فاقد هرگونه ارزش 
و اعتبار اس��ت و در صورت مفقودی برگه عضویت هیچ لزومی به در اختیار داشتن 

برگه عضویت سهام عدالت نیست.
همچنین براس��اس تصمیم گیری جدید سازمان خصوصی س��ازی، انتقال سهام 

عدالت افراد متوفی به وراث متوقف ش��ده اس��ت. س��ازمان خصوصی سازی از قبل 
اعالم کرده بود وراث برای انتقال سهام عدالت فرد متوفی می توانند با ارائه مدارک 
الزم از طریق دفاتر پیش��خوان خدمات الکترونیکی دول��ت اقدام کنند و به میزان 
س��هم االرث س��هام عدالت را به نام خود کنند اما از صبح امروز اعالم ش��د که این 

اقدام متوقف شده است.
در همین راس��تا، حسن عالیی، عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی در 
گف��ت و گو با ایرنا، درباره علت توقف انتقال س��هام عدالت فرد متوفی به وراث 
گفت: »از زمانی که بحث آزادسازی سهام عدالت مطرح شد الزم بود تا در یک 
مدت زمان معین تعداد مش��مولین را به ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار اعالم کنیم و شرکت مذکور براساس تعداد اعالم شده باقی اقدامات را در 

دستور کار قرار دهد.«
وی با بیان اینکه اگر مانع از انتقال س��هام عدالت افراد متوفی نمی ش��دیم زمانی 
ک��ه وارث اف��راد متوفی به س��امانه مراجعه می کردند تعداد افرادی که به ش��رکت 
س��پرده گذاری اعالم کردیم تغییر می ک��رد، افزود: »برای جلوگیری از مش��کالت 
احتمالی این اقدام را به صورت موقت متوقف کردیم تا پروژه آزادسازی سهام عدالت 
به اتمام برسد و بعد از آن وراث می توانند ظرف یک یا دو ماه آینده اقدامات قانونی را 
با مراجعه به دفاتر پیشخوان انجام دهند و بعد از طریق شرکت سپرده گذاری انتقال 

سهام آنها انجام خواهد شد.«
عالیی اظهار داش��ت: »کسانی که در حال حاضر نمی توانند روش مدیریت خود 
را از طریق س��امانه انتخاب کنند به صورت اتوماتیک روش غیرمس��تقیم برای آنها 
انتخاب می شود، اما بعد از انجام اقدامات مربوط به آزادسازی، وراث متوفی می توانند 

به میزان سهم االرث خود سهام عدالت را به نام بزنند.«
در این میان، رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی، فروش یکجای سهام عدالت در 
س��هامداری مستقیم را امکان پذیر ندانست و گفت: »در شیوه سهامداری مستقیم، 
فروش یکجای سهام عدالت امکان پذیر نیست، بلکه محدودیتی در معامالت وجود 

دارد.«
علیرضا صال��ح در گفت و گویی تلویزیونی در این باره افزود: »علت این موضوع، 
امکان بروز مش��کالت با ورود یکباره همه افراد برای فروش س��هام است، به همین 
دلیل پس از اینکه اوراق سهام عدالت به نام افراد شد، مطابق ساز و کاری که شورای 

عالی بورس تعیین می کند عمل خواهد شد.«
به گفته وی، در ابالغیه رهبر معظم انقالب نیز تصریح شده که ساز و کار این مهم 

از سوی شورای عالی بورس تعیین شود.
گفتنی اس��ت در روش مس��تقیم س��هامداری سهام عدالت، مس��ئولیت حفظ، 
نگهداری و مدیریت س��هام اختصاص یافته به عهده س��هامدار اس��ت. مطابق قانون 
تجارت، افرادی که روش مس��تقیم را انتخاب کرده اند س��هامدار محسوب شده و از 
مزایای س��هام تخصیص یافته از جمله س��ود و ... بهره مند خواهند شد، اما در شیوه 
غیرمستقیم س��هامداری سهام عدالت، مالکیت و مدیریت سهام  عدالت سهامدار از 
طریق شرکت های س��رمایه گذاری استانی س��اماندهی خواهد شد و سهامدار حق 

انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت.
س��هامداران س��هام عدالت می توانند صرفاً از طریق مراجعه به سامانه اینترنتی 
س��هام عدالت به نش��انی www.samanese.ir از وضعیت عضویت و سهامداری 

خود مطلع شوند.

فروش یکجای سهام عدالت در سهامداری مستقیم امکان پذیر نیست

آخرین خبرها از آزادسازی سهام عدالت

بورس تهران در یک قدمی رکورد یک میلیون واحدی

شاخص بورس ۹۰۰ هزار واحدی شد
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ضعف در نظارت علت گرانی قیمت برنج از 
استان های شمالی تا تهران!

همه ساله با آغاز ماه مبارک رمضان تقاضا برای خرید اقالم اساسی افزایش 
می یابد که این امر در س��ایه کمبود نظارت متولیان امر بر التهاب قیمت در 

بازار دامن می زند.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،  امس��ال از چن��د هفته به آغاز ماه 
ضیاف��ت قیمت برنج در بازار ش��یب صعودی به خود گرف��ت که هر یک از 

مسئوالن دالیل خاص خود را برای این گرانی ها مطرح کردند.
بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند ک��ه ازدیاد تقاض��ا در ایام  پرمصرف 
علت اصلی گرانی برنج در بازار محس��وب می شود، در حالی که دبیر انجمن 
برنج معتقد اس��ت که ن��وروز، محرم و رمضان تاثیری بر ب��ازار ندارد و تنها 
واردکنن��دگان به بهانه واردات اظهاراتی مبنی بر کمبود عرضه و گرانی کاال 

را مطرح می کنند.
حال به س��راغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از دالیل افزایش نرخ برنج در 
بازار و اختالف چشمگیر قیمت از استان های شمالی تا تهران باخبر شویم:

مس��یح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج در گفت  وگو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کشاورزی درباره آخرین وضعیت بازار برنج در ماه رمضان 
اظهار کرد: بنابر آمار 1۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن برنج در ماه رمضان مورد استفاده 

قرار می گیرد.
وی قیمت برنج را تابع عرضه و تقاضا دانس��ت و گفت: با توجه به کمبود 
عرضه برنج احتمال سوءاس��تفاده فروش��ندگان و عرض��ه کاال با قیمت های 
دلخ��واه در بازار وجود دارد. در ایام پرمص��رف همچون ماه مبارک رمضان، 
شب عید و محرم تقاضا برای خرید برنج در بازار افزایش می یابد که امسال 
به سبب شیوع ویروس کرونا و کاهش ضیافت تا حدودی تقاضا برای خرید 

کاهش یافته است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اش��اره به اینکه شش دهک جامعه برنج 
خارجی مصرف می کنند، بیان کرد: با توجه به اختالف قیمت برنج خارجی 
و داخلی و کاهش قدرت خرید اقش��ار ضعیف جامعه، ماهیانه 1۰۰ تا 1۲۰ 

هزار تن برنج خارجی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
عباس پاپی زاده، عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه گرانی برنج 
ارتباطی به تولید ن��دارد، اظهار کرد: دولت با اجرای قانون تمرکز اختیارات 

وزارت جهاد کشاورزی را کاهش و منجر به برهم زدن زنجیره شده است.
وی افزود: در مواقعی که قیمت برنج در بازار پایین است، دالالن اقدام به 
خرید و احتکار در انبار ها می کنند تا بتوانند در ایام پیک تقاضا همچون ماه 

رمضان سود های هنگفتی را به جیب بزنند.

آرایشگاه ها همچنان بسته بمانند
رئیس اتحادیه صنف آرایش��گران مردانه تهران گفت تمام آرایشگاه ها باید 

تا تصمیم گیری جدید ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل باشند.
عباس گلش��ن، رئیس اتحادیه صنف آرایش��گران مردان��ه تهران در گفت 
و گو با گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان با اش��اره به وضعیت کاری 
آرایش��گران در بحران ش��یوع کرونا، گفت: از قبل عید با شیوع کرونا  تمام 

آرایشگاه ها تعطیل هستند.
گلش��ن با تاکید بر اینکه تمام آرایشگران باید تا تصمیم گیری ستاد ملی 
مقابل��ه با کرونا تعطیل باش��ند، گفت: آرایش��گرانی که قب��ل از اعالم زمان 
بازگش��ایی شروع به فعالیت کنند، با آنها برخورد خواهد شد چراکه فعالیت 
آنها کامال غیرقانونی اس��ت و در صورتی که این مراکز شناسایی شود پلمب 
خواهند ش��د.  رئیس اتحادیه صنف آرایش��گران مردانه تهران با بیان اینکه 
یکی از اصول صنف آرایش��گران رعایت نظافت و بهداش��ت حرفه ای اس��ت، 
بیان کرد: همه باید دست به دست دهیم تا از شیوع و انتشار ویروس کرونا 
جلوگیری کنیم چراکه اگر همه موارد رعایت شود جایی برای نگرانی نیست.

رئی��س اتحادیه صنف آرایش��گران مردانه تهران ادام��ه داد: ۲ هزار واحد 
صنف��ی آرایش��گری فعال در تهران داریم، متاس��فانه ۴ ه��زار واحد صنفی 
غیرمجاز هم در شهر فعالیت می کنند که در صورت مشاهده  این واحدهای  

غیرمجاز، پلمب خواهند شد.
او با تاکید بر اینکه تعداد  آرایش��گاه هایی که در تمام نقاط ش��هر به طور 
غیرقانونی فعالیت می کنند، زیاد اس��ت و رویه فعالیت آنها مناس��ب نیست، 
گفت:  این مس��ئله نارضایتی مش��تریان را در پی دارد و مش��تریان نیز باید 
به منظور حفظ س��المت و بهداشت پیش از مراجعه به چنین واحد هایی از 
داشتن مجوز کسب این واحد های صنفی مطمئن شوند تا خود را در معرض 

آزمایش افراد نامطمئن قرار ندهند.
رئیس اتحادیه صنف آرایشگران مردانه تهران تشریح کرد: به محض اینکه 
ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص بازگشایی مشاغل پرخطر تصمیم گیری 

کند، آرایشگاه ها فعال خواهند شد.

سقوط قیمت زعفران در بازار های جهانی
عضو ش��ورای ملی زعفران گف��ت هم اکنون قیمت زعف��ران در بازار های 
جهانی به حداقل خود س��قوط کرده اس��ت که این موضوع ارتباطی به نرخ 
دالر ندارد. علی حسینی، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به اینکه عرضه زعفران در بورس کاال راه حمایت از کشاورزان نیست، اظهار 
کرد: با وجود آنکه مس��ئوالن با عرضه زعفران در بورس کاال به دنبال حفظ 
منافع کشاورزان و جلوگیری از کاهش قیمت هستند، اما به دلیل سفته بازی 

و دالل بازی سودی برای کشاورزان نداشت.
وی با اش��اره به اینکه حمایت کش��اورزان با عرضه در بورس کاال شعاری 
بیش نیس��ت، افزود: با وجود دالل بازی، کشاورزان منفعتی از عرضه زعفران 
در بورس کاال نبردند. حس��ینی با اش��اره به دالیل کاهش قیمت زعفران در 
بازار بیان کرد: علی رغم نوسان نرخ دالر، زعفران با قیمت نرخ ارز چند سال 
گذش��ته در بازار عرضه می ش��ود که علت اصلی آن را باید در س��فته بازی و 
بورس بازی و کاهش تقاضای جهانی برای خرید محصول جست و جو کرد.

عضو ش��ورای ملی زعف��ران ادامه داد: در حال حاض��ر قیمت زعفران در 
بازار های جهانی به حداقل خود س��قوط کرده اس��ت ک��ه موضوع کاهش یا 

افزایش قیمت دالر هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد.
ب��ه گفته وی، ب��ا وجود کاهش ق��درت خرید تجار خارج��ی باید منتظر 
تحوالت بیشتر بود چراکه به سبب تغییر شرایط اقتصادی دنیا احتمال افت 

مجدد قیمت دور از انتظار نیست.
این مقام  مس��ئول، تصریح کرد: علی رغم آنکه زعف��ران کاالی صادراتی 
به ش��مار می رود، اما در دنیا شاهد تحوالت غیرقابل انتظار در این محصول 
هس��تیم که انتظار می رود دوران ش��کوفایی دو تا س��ه س��ال گذشته را به 

دست آوریم.

اخبـــار

ب��ه گفته یک��ی از اعضای خانه معدن ایران، علی رغ��م اینکه تمام منابع تامین 
مالی برای سرمایه گذاری در صنایع معدنی هر یک به نحوی غیرممکن شده است، 
قیمت گذاری دس��توری و سهمیه بندی ها نیز کار را سخت کرده است تا جایی که 

خطر تعطیلی برخی معادن علی الخصوص معادن کوچک وجود دارد.
س��جاد غرقی- عضو خانه معدن ایران و نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع 
معدنی اتاق بازرگانی ایران- در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه چهار منبع تامین 
مالی برای س��رمایه گذاری در صنایع معدنی کش��ور وجود دارد، گفت: یکی از این 
منابع، سرمایه گذاری خارجی است که طی یکی دو سال اخیر به دلیل تحریم های 
اقتصادی و ریسک باالی سرمایه گذاری ناشی از تحریم ها، عمال امکان پذیر نبوده و 
نیست. مورد دوم هم استفاده از تسهیالت بانکی است که نرخ سود باال، استفاده از 

آن را غیراقتصادی کرده است.
وی افزود: بنابراین تنها دو روش دیگر تامین س��رمایه، ش��امل اس��تفاده از ارز 
صادراتی و انباشت سرمایه ناشی از فروش داخلی برای صنایع معدنی باقی می ماند. 
دولت در سال های اخیر، صادرات محصوالت معدنی که نیاز به طی فرآیند پیچیده 
اکتشاف، استخراج و تبدیل به محصوالتی چون کنسانتره و گندله دارند را مصداق 
خام فروش��ی دانسته و همین نگاه س��بب شده عوارض سنگینی برای صادرات این 
محص��والت وضع کند. درواقع در حالی که نیاز چین به مواد معدنی در اواخر دهه 
۸۰ و اوایل دهه 9۰ س��بب س��رمایه گذاری قابل توجهی در بخش معدنی کش��ور 

و توس��عه صادرات سنگ آهن، کنس��انتره و گندله در کشور شد، عوارض سنگین 
۲۵درص��دی، امکان رقاب��ت در بازارهای جهانی را از صنای��ع معدنی گرفت و در 
عمل سرمایه گذاری و توسعه بخش معدن با استفاده از منابع ارزی متوقف گردید.
این عضو خانه معدن ایران ضمن تاکید بر اینکه تامین س��رمایه به روش چهارم 
نیز با دخالت دولت در بازار، به سرنوش��ت س��ایر موارد دچار شده است؛ گفت: در 
حالی که مانند سایر بازارها، عرضه و تقاضا، قیمت جهانی سنگ آهن و محصوالت 
آن را تعیین می کند، دولت به نفع فوالدس��ازان به عنوان بخش��ی از زنجیره فوالد 
کشور، در سهمیه بندی و تعیین نرخ محصوالت صنایع باالدست دخالت کرده و آن 
را به صورت دس��توری تعیین می کند. همین دخالت در قیمت گذاری سبب شده 
تا عمال س��هم واقعی صنایع معدنی پرداخت نش��ده و نتوانند همپای شرکت های 
مش��ابه خود در تمام دنیا، به سرمایه گذاری و توس��عه بپردازند. نتیجه نیز آن که 
رش��د ۷۰۰درصدی تولید سنگ آهن در فاصله بین س��ال های ۸۳ تا 9۳، به تنها 

1۵درصد کاهش یافته است.
غرق��ی تصریح کرد: ع��الوه بر اینها، قیمت گذاری دس��توری و س��همیه بندی، 
اش��کاالت ریز و درشت دیگری نیز دارد. از جمله آن که ظرفیت اعالمی واحدهای 
فوالدی به کنسانتره، براساس ظرفیت های اسمی تولید است که با ظرفیت واقعی 
فاصله داش��ته و کس��ری کاذب ایجاد می کند. در مقابل، توان تولید کارخانه های 
کنس��انتره نیز براساس ظرفیت اس��می آنها در نظر گرفته شده که در عمل مازاد 

بر ظرفیت تولید واقعی آنهاس��ت. این ش��یوه برنامه ریزی، هر دو بخش باالدست و 
پایین دست را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده است.

معادن کوچک در خطر تعطیلی
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار 
کرد: قیمت کنس��انتره، گندله و آهن اس��فنجی به ترتیب براس��اس حداکثر 1۶، 
۲۳/۵ و ۵۰درصد نرخ ش��مش فوالد خوزس��تان با دخالت و دستور دولت تعیین 
می ش��وند که این نرخ، فاصله قابل توجهی با قیمت مواد معدنی در جهان دارد؛ به 
طوری که اکنون نسبت قیمت کنسانتره و گندله به شمش فوالد، به ترتیب ۲۶ و 
۳۲درصد اس��ت. این فاصله 1۰ تا 1۲درصدی، فرصت انباشت سرمایه و در نتیجه 
سرمایه گذاری و توسعه معادن سنگ آهن را از معدن داران کشورمان گرفته است.

وی تاکید کرد: در نتیجه این فاصله، به ازای هر تن شمش فوالد خوزستان، ۳۰ 
دالر یارانه پنهان از س��وی صنایع باالدست به فوالدسازان پرداخت می شود که به 
خوبی در افزایش سود موثر است بنابراین در حالی که شاهد تعطیلی معادن سنگ 
آهن کوچک مقیاس در طول س��ال های اخیر و تضعی��ف حلقه های اولیه زنجیره 
فوالد بوده ایم، انباش��ت سرمایه در حلقه های میانی متمرکز شده است. برای مثال 
و براساس صورت های مالی حسابرسی شده، سود ناخالص شرکت فوالد مبارکه در 
سال 9۷ به نسبت سال 9۴ بیش از ۴۰۰درصد و سود ناخالص فوالد خوزستان در 

همین مدت بیش از ۵۴۰درصد رشد داشته است.

سرمایه گذاری در معادن، چگونه غیراقتصادی شد؟

مازاد چش��مگیر تولید و فروش مرغ کمتر از نرخ مصوب چالش های متعددی 
برای مرغداران ایجاد کرده است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، همه س��اله صنعت مرغداری کشور بنابه 
دالیل متعدد دچار خس��ران می ش��ود که بی توجهی مس��ئوالن ذی ربط به این 
موض��وع می توان��د تامین مرغ موردنیاز کش��ور را دچار چالش کن��د و کار را به 
جایی برس��اند که تولیدکنندگان به س��بب زیان های پی در پی دیگر توان ادامه 
تولید را نداش��ته باش��ند. طبق روال معمول در ماه های پایانی سال جوجه ریزی 
در واحدهای مرغداری به س��بب تنظیم بازار شب عید نسبت به ایام عادی سال 
باالتر بود که متاس��فانه شیوع مهمان ناخوانده )کرونا( معادالت تولیدکنندگان را 
بر هم زد به گونه ای که با گذشت بیش از ۴۰ روز از آغاز سال جدید هنوز اثرات 

مازاد تولید در بازار نمایان است.
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که مازاد حداقل ماهیانه ۳۰ هزار تنی مرغ، 
صنعت مرغداری را به چالش کشانده است که اگر هرچه سریع تر تمهیداتی برای 
مدیریت تولید به کار گرفته نش��ود، بدون تردید در آینده ای نه چندان دور برای 
تامین نیاز کش��ور چاره ای جز واردات مرغ نخواهیم داش��ت چراکه ازدیاد عرضه 
در برابر تقاضا و نبود س��نخیت هزینه های تولید با قیمت فروش بر زیان انباشت 

مرغداران افزوده است که ادامه این روند برای آینده صنعت نگران کننده است.

تولید مرغ در کشور نیازمند سامانه نیازسنجی است
حبیب اسداله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت 
و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به 
اینکه صنعت مرغداری در رکود اس��ت، اظهار کرد: با توجه به حجم باالی تولید 
و میزان ثابت مصرف، مرغداران در فروش هر کیلو مرغ ۳ هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰ 
تومان زیان می کنند که استمرار این روند برای آینده صنعت نگران کننده است.

وی اف��زود: در بحران فعلی بازار که مس��ئوالن کارگ��روه تنظیم بازار و وزارت 
صمت روزه س��کوت گرفتند، انتظار می رود در صورت افزایش قیمت مرغ از نرخ 
تمام ش��ده تولید روزه س��کوت را حفظ کنند و با ورود نابهنگام منجر به آس��یب 
تولیدکنندگان نشود. اسداله نژاد ادامه داد: طی پنج ماه اخیر مرغداران در فروش 
مرغ رقم قابل توجهی را متضرر ش��دند و همواره در آس��تانه ورشکس��تگی قرار 
گرفتن��د. نایب رئیس کان��ون انجمن صنفی مرغداران با انتق��اد از کمبود نظارت 
دس��تگاه های متولی گف��ت: علی رغم زیان چش��مگیر مرغداران، دس��تگاه های 
نظارتی به وظایف حاکمیتی و عملیاتی خود که نظارت بر قیمت و بازار نهاده های 

دامی است، توجهی نداشتند.
وی با اش��اره به اینکه قیمت های مصوب تنها روی کاغذ آمده است، بیان کرد: 
نبود نظارت دس��تگاه های متولی موجب شده تا نهاده های دامی با نرخ باالیی در 

بازار عرضه شوند، این در حالی است که متاسفانه مسئوالن نظارتی به مولفه های 
تولید توجهی ندارند و تنها قیمت محصول نهایی را مدنظر قرار می دهند.

وی از اس��تمرار روند نزولی قیم��ت مرغ در بازار خب��ر داد و گفت: هم اکنون 
قیم��ت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۷ ه��زار و ۲۰۰ تومان و مرغ آماده به 

طبخ در خرده فروشی 1۰ هزار و ۵۰۰ تومان است.
اسداله نژاد متوسط قیمت کنونی هر قطعه جوجه یک روزه را یک هزار و ۵۰۰ 
توم��ان اعالم کرد و گفت: علی رغم افزایش قیمت جوجه یک روزه طی روزهای 
اخیر، اما تولیدکنندگان مرغ مادر همچنان در حاشیه زیان هستند چراکه جوجه 

تولیدی آنها کمتر از قیمت مصوب در بازار عرضه می شود.
غالمعلی فارغی، رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه در گفت و گو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان نیز از بهبود نسبی 
ب��ازار جوجه یک روزه خبر داد و گفت: با توجه به بهبود روند توزیع دانه، قیمت 
هر قطعه جوجه یک روزه از ۵۰۰ به یک هزار و ۲۰۰ تومان رس��یده اس��ت که با 

اصالح قیمت مرغ، بازار جوجه به تعادل می رسد.
وی افزود: هم اکنون مرغداران به س��بب مازاد تولید در واحدهای مرغداری از 
جوجه ریزی مجدد اجتناب می کنند چراکه قیمت گوش��ت مرغ تغییری نداشته 

است.

مدیرعامل اتحادی��ه دامداران گفت هم اکنون تعداد زی��ادی دام در واحد های 
دامداری به سبب نبود تقاضا انباشت شده است.

س��عید س��لطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کش��ور در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه انباشت دام در واحد های دامداری همچنان 
به قوت خود باقی است، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد زیادی دام در واحد های 
دامداری به سبب نبود تقاضا انباشت شده که این امر چالش های متعددی برای 

تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
وی افزود: ش��رکت پش��تیبانی امور دام قرار بود هر کیلو دام زنده را با نرخ ۲۷ 
ه��زار تومان از دامداران خریداری کند، اما هم اکن��ون نحوه خرید خود را تغییر 
دادند و حاضرند گوش��ت را از تولیدکنندگان خری��داری کنند، در حالی که این 

امر نیاز به ساز و کار دارد.
س��لطانی ادامه داد: با وجود آنکه فروش گوشت به پشتیبانی امور دام مستلزم 

انعقاد قرارداد با کش��تارگاه ها و مراکز بس��ته بندی اس��ت، ب��ه همین خاطر این 
موضوع امری ساده نیست و دامداران تنها به فروش دام زنده راغب هستند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران از اس��تمرار زی��ان دامداران طی ماه های 
اخیر خبر داد و گفت: اگر پشتیبانی امور دام با نرخ ۲۷ هزار تومان اقدام 
به خرید دام زنده از دامداران کند، تولیدکنندگان با خیالی آسوده برای 
دوره ه��ای بعد می توانند دام پ��روار بریزند، در غیر این صورت صنعت با 

چالش های جدی مواجه خواهد شد.
وی متوس��ط قیمت هر کیلو دام س��نگین را ۲۴ هزار تا ۲۵ هزار تومان و دام 
سبک ۳۵ هزار تا ۳۶ هزار تومان اعالم کرد و گفت: بنابر قیمت دام زنده، گوشت 
گوس��اله نباید باالتر از ۶۰ تا ۶۵ هزار و گوش��ت گوس��فند ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان 

فروخته شود.
مدیرعام��ل اتحادیه دام��داران با بیان اینکه عرضه گوش��ت با ن��رخ باالتر در 

خرده فروش��ی ها ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد، افزود: وجود حلقه های متعدد 
واس��ط و دالل از دامداری تا خرده فروش��ی عامل اصلی اختالف قیمت و اجحاف 

در حق مصرف کننده به شمار می رود.
قیمت تمام شده شیرخام ۲ هزار و ۸۸۰ تومان است

س��لطانی قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام را نیز ۲ هزار و ۸۸۰ تومان اعالم 
کرد و افزود: این در حالی اس��ت که کارخانه های لبنی در استان های مختلف هر 
کیلو ش��یر خام را ب��ا نرخ یک هزار و ۵۰۰ تا ۲ ه��زار و ۳۰۰ تومان از دامداران 

خریداری می کنند.
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: گسترش ویروس کرونا و کاهش قدرت 
خرید خانوار موجب ش��ده کارخانه های لبنی ش��یرخام را با نرخ پایین خریداری 
و وجه آن را با تاخیر ۳ تا ۴ ماهه پرداخت کند، در حالی که پس از خرید ش��یر 

خام اقدام به استحصال خامه و تولید شیرخشک  می کنند.

شرط ارزان شدن مرغ چیست؟

 پشت پرده ماجرای جوجه کشی افشا شد

انباشت دام در واحد های دامداری   
قیمت واقعی هر کیلو گوشت گوسفندی 85 هزار تومان

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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خودروسازان اولین ماه سال 99 را به  خوبی نگذرانده اند
وضعیت نابسامان تولید خودرو ادامه دارد

تولید انواع خودرو در کش��ور طی فروردین امس��ال ب��ه ۲۴ هزار و 9۲۲ 
دس��تگاه رسید که در مقایس��ه با فروردین سال گذش��ته ۴۲.۷درصد افت 

داشته است.
به گزاش پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی )ایستانیوز(، هفته گذشته آمار 
سامانه کدال نشان می داد که غول های جاده مخصوص وضعیت مناسبی در 
تولید خودرو در اولین ماه س��ال 99 نداشته اند. براساس آمار منتشرشده در 
این سامانه مشخص ش��د ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ 
کشور در فروردین ماه امسال مجموعاً ۲۲ هزار و 99۸ دستگاه خودرو تولید 
کرده اند که این رقم نس��بت به تولی��د فروردین ماه 9۸ که بالغ بر ۳۴ هزار و 
1۰۸ دس��تگاه ب��ود، ۳۲.۵درصد کاهش  یافته اس��ت؛ به این ترتیب، مجموع 
تولی��د گروه صنعتی ایران خودرو در اولین ماه امس��ال ب��ه 1۵ هزار و ۶9۴ 

دستگاه و سایپا به ۷۳۰۴ دستگاه رسید.
 به این ترتیب به نظر می رس��د خودروسازان اولین ماه سال 99 را به خوبی 
نگذرانده اند. طبق دیگر گزارش هایی که امروز منتشر شده است، تولید انواع 
خودرو در کش��ور طی فروردین امسال به ۲۴ هزار و 9۲۲ دستگاه رسید که 

در مقایسه با فروردین سال گذشته ۴۲.۷درصد افت داشته است.
 عالوه بر این در فروردین امسال تولید سواری در کشور معادل ۲۳ هزار و 
۲۶۴ دستگاه بود که در مقایسه با فروردین 9۸ افت ۴۳.۷درصدی را تجربه 
کرده اس��ت. تولید ون در فروردین امسال تنها چهار دستگاه بود که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل ۶۰درصد کاهش داشته است.
 

یک سوم کاهش تولید برای ایران خودرو
 تولید گروه صنعتی ایران خودرو طی فروردین امسال افت ۲9.۴ درصدی 
داش��ته اس��ت. به طوری که در این ماه 1۵ هزار و 1۰9 دستگاه انواع خودرو 
توس��ط این گروه خودروس��ازی به تولید رس��یده اس��ت. ایران خودرو طی 
فروردین 1۴ هزار و 9۲۴ دس��تگاه سواری تولید کرد که نسبت به فروردین 

سال گذشته ۳۰درصد افت داشته است.
 درعین ح��ال، طی فروردین امس��ال 1۸۵ دس��تگاه وانت توس��ط گروه 
ایران خودرو به تولید رس��ید که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۲ 
برابر بوده است. ایران خودرو در فروردین امسال هیچ تولیدی در زمینه ون، 
مینی بوس و میدل بأس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده نداشته است.

 

کاهش دو برابری تولید سایپا نسبت به 
ایران خودرو

 اوضاع تولید در گروه صنعتی سایپا بدتر از ایران خودرو بوده است. تولید 
گروه صنعتی سایپا در فروردین امسال هم با افت ۵۶.۷ درصدی تولید انواع 
خودرو مواجه ش��د به طوری که در این ماه فقط 9 هزار و 119 دستگاه انواع 

خودرو توسط این خودروساز به تولید رسیده است.
 ط��ی اولین ماه امس��ال ۷ هزار و ۸99 دس��تگاه س��واری توس��ط گروه 
س��ایپا تولید شد که نس��بت به فروردین سال گذش��ته ۵9.۴درصد کاهش 
داش��ته اس��ت. همچنین در این مدت تولید وانت توسط گروه سایپا با افت 
۲۳.۶درصدی به هزار و ۲۲۰ دس��تگاه رس��ید. سایپا هم مانند ایران خودرو، 
در فروردین امس��ال هیچ تولیدی در زمین��ه ون، مینی بوس و میدل بأس، 

اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده نداشته است.

رئیس پلیس راهور ناجا:
تمدید فرصت دریافت معاینه فنی خودرو ها و 

گواهینامه ها
س��ردار هادیانفر گف��ت خودرو های فاق��د معاینه فن��ی و گواهینامه های 

منقضی شده تا پایان ماه مبارک رمضان جریمه نخواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، رئیس پلیس راهور ناجا در گفت وگو 
با پایگاه خبری پلیس گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت کشور، 
خودرو های فاقد معاینه فنی تا پایان ماه مبارک رمضان جریمه نخواهند شد.
س��ردار س��یدکمال هادیانفر افزود: ای��ن موضوع ش��امل گواهینامه های 

رانندگی منقضی اعتبار نیز می شود.
وی گفت: با وجود این تدابیر که در راس��تای پیش��گیری از تجمع افراد و 
ش��یوع ویروس کرونا اتخاذ ش��د، به هموطنان عزیز توصیه می شود به مرور 
و در فرص��ت موجود به مراکز معاینه فن��ی و دفاتر پلیس+1۰ برای دریافت 
معاین��ه فنی و تمدید گواهینامه های رانندگی خودش��ان که منقضی اعتبار 

شده است، مراجعه کنند.

چه تعداد از خودروها در »طرح محدودیت 
تردد« جریمه شدند؟

استاندار تهران گفت در کل دوره محدودیت  ترددها به دلیل عدم رعایت 
مصوبات س��تاد ملی مقابله با کرون��ا، ۴۶91 خودرو جریمه و ۷۸ خودرو نیز 

توقیف شدند.
ب��ه گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، از روز ۸ فروردین س��ال 
99در راس��تای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا س��تاد ملی مقابله با کرونا 
تصویب کرد که محدودیت تردد شهرس��تان به شهرستان و استان به استان 
در سراس��ر کش��ور اجرایی شود و در اس��تان تهران نیز در سه محور آزادراه 
تهران � شمال، آزادراه تهران � قم و محور قدیم قم این محدودیت ها تا ۳1 

فروردین ماه اعمال شد.
انوش��یروان محس��نی بندپی در گفت وگ��و با خبرن��گار اجتماعی 
خبرگزاری فارس، درباره این محدودیت ها اظهار داش��ت:  بالفاصله 
پس از ابالغ س��تاد ملی مقابله با کرونا  در سه شیف کاری اقدامات 
الزم جه��ت  جلوگیری از ورود خودروه��ای غیربومی و همین طور 
خروج خودروهای بومی از استان تهران انجام شد و در تهران بزرگ 
۲۲ هزار و 11۸ خودرو برگشت داده شد و برگشتی از شرق استان 

نیز ۳۳۸ خودرو بوده است.
وی ادام��ه داد: ب��ا توجه به ممنوعیت حضور م��ردم در پارک ها نیز با 1۰ 
هزار و ۴1۷ خودرو که در اطراف بوس��تان ها متوق��ف بودند برخورد قانونی 

صورت گرفت.
محسنی بندپی درباره جریمه ها نیز اظهار داشت: در کل دوره محدودیت ها 
۴۶91  خودرو جریمه ۵۰۰ هزار تومانی ش��دند و ۷۸ خودرو به دلیل عدم 

رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا توقیف شدند.

از ابالغ مصوبه هیأت دولت و از زمان سه ماهه برای ترخیص خودروهای دپوشده 
فق��ط 1۶ روز دیگر زمان باقی مانده اس��ت، آن هم در ش��رایطی ک��ه ظاهرا هنوز 

خودروها ترخیص نشده و بخشی از آنها تکلیف مشخصی ندارند.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از ایس��نا، از زمانی که مهلت 
ترخیص خودروهای دپوش��ده در مرحله اول در نیمه تیرماه س��ال گذشته به پایان 
رسید، درخواس��ت ها و رایزنی های بسیاری برای تمدید زمان یا به نحوی ترخیص 
باقی مانده خودروها آغاز ش��د، اما اعالم وزارت صمت از این حکایت داشت که فعال 

برنامه ای برای تمدید مهلت ندارد.
این در حالی است که در سال های اخیر حدود 1۲ هزار و ۲۶1 خودرو وارد کشور 
شد که به دالیلی از جمله تغییر شرایط ارزی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و 
واردات، متوقف و در گمرک ها بنادر و مناطق دپو شد، اما در نیمه دوم سال گذشته 
و با مصوبه هیات دولت، ۷1۵۳ دستگاه از آنها ترخیص  ولی  ۵1۰۸ دستگاه به دلیل 

پایان مهلت تعیین شده در گمرک  باقی ماند.
بعد از آن صاحبان خودرو متقاضی اقدام جدی از سوی دولت برای حل مشکل و 
ترخیص خودروهای باقی مانده بودند که با بحث ها و رایزنی های بسیاری که صورت 
گرفت در نهایت در دی ماه پیش��نهادی از س��وی وزیر اقتصاد به هیأت دولت برای 
ترخیص خودروها ارائه ش��د که بعد از آن با تشکیل جلساتی و با مشارکت معاونت 
اقتصادی دولت، در نیمه بهمن ماه سال گذشته هیأت دولت با ترخیص خودروها و 

تمدید مهلت برای آن موافقت کرد.
مصوبه هیأت دولت از ۲9 بهمن 1۳9۸ به دس��تگاه های ذی ربط از جمله وزارت 
اقتصاد، صمت، دادگستری، بانک مرکزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شورای عالی 
مناطق آزاد ابالغ ش��د و براساس آن مهلت ترخیص خودروها سه ماه از زمان ابالغ 
این مصوبه تمدید ش��د یعنی صاحبان خودرو می توانند تا ۲9 اردیبهشت ماه برای 

ترخیص اقدام کنند.

ام��ا آنچه که در ای��ن مدت اتفاق افتاده ظاهرا ترخیص خودروها انجام نش��ده و 
همچنان با موانعی مواجه است. در بین این خودروهای باقی مانده، خودروهای باالی 
۲۵۰۰ سی سی، بدون ثبت سفارش و یا با مشکالت قضایی وجود داشت که باید با 

ورود دستگاه های ذی ربط تعیین تکلیف می شدند.
در حالی فقط 1۶ روز از زمان مصوبه تا پایان مهلت س��ه ماهه باقی مانده که به 
تازگ��ی دفتر مقررات ص��ادرات و واردات وزارت صمت بع��د از حدود دو ماه تأخیر 

تصویب نامه ترخیص خودروهای دپوشده را به گمرکات ابالغ کرد.
با وجود اینکه ماه ها برای ترخیص این خودروها که حداقل 1۰۴۸ مورد آن دارای 
پروانه گمرکی بود و بالفاصله می توانس��ت ترخیص شود رایزنی های بسیاری شکل 
گرفت تا زمان تمدید شود اما ظاهرا استفاده مناسبی از مهلت جدید نشده و اتفاق 
خاصی برای ترخیص رخ نداده است، در این حالت بعید نیست مجددا زمان به اتمام 

رسیده و همچنان دست صاحبان خودرو خالی باقی بماند.

فقط ۱۶ روز تا پایان مهلت ترخیص خودروهای دپوشده

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک، روغ��ن و فیلتر خودرو نح��وه توزیع 
الس��تیک میان عمده فروشان و خرده فروش��ان را عامل افزایش قیمت ها دانست 

و بر اصالح آن تاکید کرد.
داوود س��عادتی نژاد در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص 
جلسه هفته جاری اعضا در اتاق اصناف اظهار داشت: جلسه هفته جاری 
با موضوع وضعیت واحدهای فروش و نظارت بر آنها در ش��رایط ش��یوع 

کرونا، تشکیل شد.
وی افزود: عمده مش��کالت بازار، مبحث فاصله گذاری اجتماعی اس��ت که در 
میان صنف الستیک فروش��ان به دلیل اینکه نوع و قیمت مش��خص است، تجمع 
خریدار مش��اهده نمی شود و صف های طوالنی، بیشتر در بخش فروش الستیک 
براساس سند، مش��کل آفرین است که نیازی به مراجعه خریداران، قبل از شروع 

ساعت کاری واحدهای فروش نیست.
رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، روغن و فیلتر خودرو تاکید کرد: بازرسان 
اتحادیه، اتاق اصناف و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت درخصوص رصد 

نحوه فعالیت  اصناف با یکدیگر هماهنگ هستند.
س��عادتی نژاد درخص��وص اخباری مبنی بر افزای��ش ۵۰ تا ۷۰درصدی قیمت 
الس��تیک تولید داخل گف��ت: تفاوت قیمتی چندانی درخصوص الس��تیک های 

تولید داخل وجود ندارد و این مطلب صحت ندارد.
وی در ادامه بیان کرد: دو نمونه الس��تیک س��نگین ۳1۵ و 1۲/۲۴ زیر قیمت 
مصوب عرضه می ش��ود و افزایش قیمت فقط درخصوص الس��تیک پراید اتفاق 

افتاده که ناشی از تعداد زیاد خودروی پراید با رینگ 1۳ و کاهش تولید الستیک 
این خودرو است.

رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، روغن و فیلتر خودرو درخصوص وضعیت 
قیمت الس��تیک سنگین باری و خودروی نیسان توضیح داد: الستیک باری زیر 
قیمت مصوب فروخته می ش��ود و الستیک نیسانی در گذشته با قیمت ۲میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می شده است و در حال حاضر به دلیل افزایش تولید، 

حداکثر به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
س��عادتی نژاد درخصوص چالش های محصول تایر س��نگین و سواری در بازار 
تصریح کرد: حوزه تایر س��نگین اشباع شده و مشکلی در این بخش وجود ندارد؛ 
زیرا دریافت حواله براس��اس ثبت نام در س��امانه انجام می شود. البته ثبت نام در 
س��امانه برای برخی از کاربران به راحتی امکان پذیر نیس��ت به همین دلیل این 

محصول در اغلب واحدهای صنفی عرضه می شود.
وی درخص��وص وضعیت تولید و توزیع تایر س��واری گفت: تولید و توزیع تایر 
س��واری نیز به خوبی در حال انجام اس��ت و تنها کاهش تولید الس��تیک پراید، 
حاشیه س��از شده اس��ت که در صورت عملکرد مناس��ب کارخانه ها، در راستای 
افزایش تولید و عرضه آن، به تعداد بیش��تری از اعضای صنف و همچنین حذف 

مسئله سندی و افزایش نظارت، گرانی الستیک در بازار شکل نخواهد گرفت.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان الستیک، روغن و فیلتر خودرو افزود: اتحادیه در 
ح��ال حاضر دارای حدود ۳ هزار عضو اس��ت که از می��ان آنها حدود هزار واحد، 
خرده فروش هس��تند و س��همیه ای به آنها تعلق نمی گیرد. اگر محصول الستیک 

به تمامی خرده فروشان عرضه شود، شاهد تفاوت قیمت در بازار نخواهیم بود.
سعادتی نژاد در ادامه درخصوص عدم عرضه محصوالت به خرده فروشان گفت: 
کارخانه ه��ای تولید الس��تیک، به دلیل وجود محدودی��ت  در اعطای نمایندگی، 
از تع��داد خاصی نماینده فروش برخوردار هس��تند و از می��ان هزار و ۵۰۰ عضو 
اتحادی��ه، به طور تقریبی تعداد ۳۰۰ واحد به عنوان نماینده، مس��ئولیت عرضه 
الستیک را برعهده دارند و وضعیت به گونه ای است که عمده فروشان نیز تبدیل 

به خرده فروش شده اند.
به اعتقاد وی در صورت اتخاذ تصمیماتی مبنی بر ارائه محصوالت کارخانجات، 
در مرحله نخس��ت ب��ه عمده فروش��ان و در مرحله بعدی، عرضه الس��تیک های 
تولی��دی از طریق عمده فروش��ان به خرده فروش��ان، 1۲درصد س��ود ناش��ی از 
فروش، معقول ش��ده و به دلیل نظارت هایی که ایجاد خواهد ش��د، دیگر شاهد 

گران فروشی نخواهیم بود.
س��عادتی نژاد درخص��وص وضعیت بازیافت الس��تیک فرس��وده تصریح کرد: 
الستیک هایی با ۳۰ تا ۴۰درصد کارکرد وجود دارند که بیشتر به صورت مزایده 
از طری��ق ش��رکت های برگزارکننده مزایده به فروش می رس��د و در حال حاضر 

الستیک فرسوده در بازار وجود ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، روغن و فیلتر خودرو در پایان خاطرنشان 
کرد: برخی الستیک های مزایده ای به واحدهای بازیافت منتقل می شود و برخی 
از آنها در اختیار خودروهای کندرو نظیر وانت بارها و یا خودروهای ثابت که در 

کارخانه ها فعال هستند، قرار می گیرد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور با اعالم فوت ۳1 راننده تاکسی در کشور 
بر اثر بیماری کرونا از روند نزولی آمار ابتال به این بیماری در بین تاکس��یران ها 

خبر داد.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از ایلن��ا، »مرتضی ضامنی« 
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه 
به اجباری ش��دن استفاده از ماس��ک در ناوگان حمل و نقل عمومی،  آیا این اقدام 
در تاکس��ی ها نیز اجرایی می شود؟ گفت: استفاده از ماسک و دستکش در حوزه 
حم��ل و نقل عمومی انبو ه بر مدنظر اس��ت و قرار اس��ت؛ در مترو و اتوبوس این 
اقدام اتفاق بیفتد و هنوز درخصوص اجباری شدن استفاده از ماسک در تاکسی 

چیزی اعالم نکرده اند.
او در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه با توجه به اج��رای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی و کاهش سرنش��ینان تاکسی،  چرا هنوز مابه التفاوت نرخ کرایه تاکسی 
تعیین تکلیف نشده است؟ گفت: در این باره با دو موضوع مواجه هستیم که آیا 

قرار اس��ت، اجرای این طرح ادامه دار باشد و یا اینکه در یک مقطع خاصی طرح 
فاصله گذاری اجتماعی در تاکس��ی ها اتفاق بیفتد. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی 
کش��ور تصریح کرد: بر همین اس��اس به شورای عالی ترافیک شهرهای کشور به 
عنوان متولی این موضوع اعالم ش��ده که اگر قرار اس��ت این طرح تداوم داش��ته 
باشد، حتما باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود و وضعیت کرایه یک نفر حذف 
ش��ده مشخص ش��ود. ضامنی با تاکید بر اینکه نباید در تعیین تکلیف این مسئله 
تعلل شود، افزود: اگر مبنای محاسبه کرایه محاسبه مسافر در سامانه تاکسیرانی 
را س��ه نفر قرار دهیم،  این اقدام می تواند مش��کل را حل کند. در نتیجه اگر قرار 
اس��ت که در طوالنی م��دت طرح فاصله گذاری اجتماعی ادام��ه یابد، حتما باید 
نسبت به نرخ کرایه تاکسی ها تعیین تکلیف شود، اما در حال حاضر که مقطعی 

در حال اجرا است قرار بر این شد که افزایش قیمت صورت نگیرد.
او در پاس��خ به این س��وال که اما برنامه های ستاد ملی مبارزه با کرونا با توجه 
به ش��رایط به صورت مقطعی پیش می رود و ممکن اس��ت به صورت مقطعی تا 

ماه ه��ای آینده این طرح فاصله گذاری اجتماعی در تاکس��ی ها ادامه یابد، گفت: 
پیگیر این مس��ئله هس��تیم تا بتوانیم کرایه تاکسی ها را تعیین تکلیف کنیم، اما 
در نهایت تصمیم  گیرنده درباره این مس��ئله شورای عالی ترافیک شهرهای کشور 
اس��ت. س��ازمان تاکس��یرانی موارد موردنظر و راهکارها را اعالم کرده است و در 
نهایت آن مرجع به عنوان باالترین مرجع در این حوزه باید تصمیم گیری کند و 
در صورتی که ابالغ کند، قابلیت اجرا دارد. مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی کشور 
همچنین درخصوص آخرین آمار فوتی ها و ابتالی رانندگان تاکس��ی به کرونا در 
کشور اظهار داشت: در کل کشور در حوزه تاکسیرانی ۳1 نفر در اثر ابتال به کرونا 
فوت ش��ده اند و روند فوتی  ها نزولی بوده اس��ت و بیشترین تعداد فوتی ها مربوط 
به ماه های اس��فند و فروردین بوده اس��ت. ضامنی ادامه داد: تاکنون ۴۵۰ نفر از 
رانندگان تاکس��ی به کرونا مبتال شدند و در آمار مبتالیان نیز روند نزولی است، 
چراکه رانندگان به رغم تمام فشارهایی که به آنها وارد است ، اقدامات بهداشتی 

را خودشان انجام دادند و امیدواریم آمار مبتالیان این حوزه نیز به صفر برسد.

عامل گرانی تایر نحوه توزیع الستیک به عمده فروشان و خرده فروشان است

فوت 31 راننده تاکسی در کشور بر اثر کرونا
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کسب و کارامـروز8

»برنام��ه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کش��ور« دومین 
جلد از کتابی اس��ت که با ارائه تصویری روش��ن از واقعیت مهاجرت دانشجویان 
تحصیلکرده پرده برمی دارد. این کتاب درباره بررس��ی برنامه ای است که چندین 

س��ال از اج��رای آن می گ��ذرد ت��ا براس��اس آن 
متخصصان ایرانی به کشور بازگردند.

به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخب��گان، زیس��ت ب��وم فن��اوری و ن��وآوری در 
س��ال های اخیر با حمایت های انجام ش��ده رش��د 
خوب��ی را تجربه ک��رده اس��ت، تعداد زی��ادی از 
محققان ایرانی غیرمقیم به کش��ور بازگش��ته اند و 
رونق بخش فعالیت های اس��تارت آپی و دانش بنیان 
ش��ده اند. در ش��رایطی که اخباری نامعتبر س��عی 
در ارائه آماری نادرس��ت از مهاجرت دانش��جویان 
تحصیلک��رده دارند، خوب اس��ت نگاه��ی به آمار 
بازگش��ت متخصص��ان و محقق��ان به کش��ور نیز 
داشته باشیم؛ متخصصانی که به کشور بازگشتند 

و یاری گر زیس��ت بوم فناوری و نوآوری شدند. بنابراین در دومین جلد از کتابی 
که با همت گروهی از کارشناس��ان رصدخانه مهاجرت ایران گردآوری ش��ده به 
برنام��ه همکاری با متخصص��ان و کارآفرینان ایرانی خارج از کش��ور می پردازد. 

برنامه ای که برای بهره مندی از دانش و تجربه محققان و متخصصان ایرانی خارج 
از کش��ور در قالب برنامه هایی مانند پس��ادکترا، فرصت مطالعات، اساتید مدعو و 
تاسیس شرکت های فناور طراحی شده است. همچنین در سرفصل های گوناگون 
کتاب درباره اهداف برنامه، پایگاه های تخصصی 
و هم��کار در حوزه ه��ای پژوهش��ی و همچنین 
فناوران��ه، نتایج و خروجی برنامه و بازتاب آن در 

رسانه های خارجی توضیحاتی ارائه شده است.
نگاهی به آمار و ارقام به کارگیری متخصصان 
ایرانی بازگش��ته به کشور در حوزه های گوناگون 
تخصصی علم��ی و فناورانه یک��ی از بخش های 
ج��ذاب ای��ن کتاب اس��ت که دیدی روش��ن به 
مخاطب می دهد. براس��اس آمار ارائه شده در این 
کتاب با ایجاد زیرس��اختی مناس��ب، مش��ارکت 
بی��ش از ۴ ه��زار و ۷۰۰ نف��ر از متخصص��ان و 
محقق��ان ایرانی خ��ارج از کش��ور در این برنامه 
انجام ش��ده اس��ت و بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از 
محققان ایرانی دانشگاه های برتر دنیا هم اکنون به کشور بازگشته اند. شرح دقیق 
برنامه ها مانند تعداد اجرای طرح های فناورانه، موسسات و مراکز به کارگیری این 

افراد کامل در کتاب آمده است.

رئی��س بنیاد نخبگان اس��تان البرز گفت با توج��ه به نام گذاری 
امسال به نام سال جهش تولید، باید ایده های نخبگان در حوزه های 
مختلف به منصه  ظهور برس��د که البته ای��ن مهم نیازمند حمایت 

همه جانبه از این افراد است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخب��گان، نبیون��ی در گفت وگو با 
جام جم البرز به برخ��ی از  فعالیت های 
بنی��اد نخب��گان اس��تان، مأموریت ها و 
برنامه ه��ای این بنیاد در س��ال 1۳99 
اش��اره کرد و با تأکید ب��ر لزوم حمایت 
همه جانب��ه از مس��تعدان برتر، گفت: با 
تفاهم نام��ه مابین بنی��اد علم و فناوری، 
اس��تانداری و ش��هرداری ک��رج، اولین 
کارخانه نوآوری در نیمه اول س��ال 99 
در کرج مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی زمینه س��ازی برای رشد بیشتر و 
توانمندی جامعه نخبگانی را مهم  ترین هدف این کارخانه دانس��ت 
و افزود: با توجه به نام گذاری امس��ال به نام سال جهش تولید، باید 

ایده های نخبگان در حوزه های مختلف به منصه  ظهور برسد.

نبیونی با اش��اره به جمعیت ۳ میلیون نفری استان البرز، وضعیت 
این اس��تان را در نخبه پروری مناس��ب توصیف ک��رد و ادامه داد: 
بحث تولید باید مورد توجه جدی نخبگان، مسئوالن و دستگاه های 
اس��تانی قرار بگیرد تا بتوان با استفاده 
از تفکر نخبگانی اثرگذاری ملموس��ی 

در این حوزه داشت.
رئی��س بنی��اد نخبگان الب��رز اضافه 
کرد: فراهم کردن بستر تولید و فناوری 
برای نخبگان و حمایت مالی و معنوی 
از این اف��راد یک��ی از ملزومات اصلی 

برای توسعه است.
وی در پایان با اش��اره ب��ه وضعیت 
کش��ور در مواجهه با وی��روس کرونا، 
خاطرنش��ان کرد: در ش��رایط   کنونی 
و  ت��وان  بای��د  نخبگان��ی  جامع��ه 
ظرفیت ه��ای خود را ب��ه کار بگیرد تا 
کش��ور با کمترین آس��یب از این مرحله عبور کند؛ خوشبختانه در 
ای��ن بخش بودجه ها و حمایت های خوبی نیز تخصیص داده ش��ده 

است.

شعار جهش تولید با همت نخبگان و حمایت از آنان محقق می شودبازتاب موفقیت در رسانه های خارجی

موافقت نامه همکاری مش��ترک میان معاونت علمی و فناوری و دانشگاه آزاد 
اس��المی برای تاسیس »دانش��گاه فناوری در ناحیه نوآوری پردیس« امضا شد. 
این قرارداد به امضای س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و 

محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان؛ »اشتراک گذاری منابع« و 
»اس��تفاده بهینه از ظرفیت های موجود و توانایی های نوآوری و فناوری و علمی 
و پژوهش��ی و آموزش��ی پارک فناوری پردیس و دانش��گاه آزاد« از موضوعات 
این قرارداد اس��ت تا الگ��وی کارآمدتری از ارتباط صنعت، دانش��گاه و فناوری 
ایجاد ش��ود. با امضای این قرارداد راه اندازی نخس��تین دانشگاه فناوری کشور 

کلید خورد.
س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم گفت: 
اتفاقات بزرگی در دانش��گاه آزاد با مدیریت جدید رخ داده اس��ت و امروز یکی 
از هماهنگ تری��ن مدیریت ه��ا در حوزه اقتصاد دانش بنیان را در این دانش��گاه 

شاهد هستیم.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: این موضوع که دانش��گاه 
آزاد برای تامین هزینه های خود به دریافت شهریه و فروش زمین تمایلی ندارد، 
مهم است. زیرا سرمایه اصلی دانشگاه نیروی جوان خالق، فعال، باانگیزه و نوآور 
است. پس دانشگاه آزاد با سرمایه گذاری روی شرکت های دانش بنیان زمینه ای 
برای کارآفرینی اس��تارت آپ ها ایجاد می کند و عدد قابل توجهی از درآمد خود 

را از این طریق کسب کند.
به گفته س��تاری، با این اقدام دانش��گاه به سمت دانش��گاه کارآفرین حرکت 
می کند و در اشتغال زایی و کارآفرینی سهم دارد. این حرکت جدید در سیستم 

سنتی سخت است اما به خوبی توسط دانشگاه آزاد در حال توسعه است.
دانشگاه آزاد اسالمی قطب اقتصاد دانش بنیان

رئی��س س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنی��ان همچنین بی��ان کرد: در 
شهرستان ها نیز پروژه های بزرگی برای ایجاد سراهای نوآوری ایجاد شده است  
و به زودی خبرهای خوبی از ش��رکت های دانش بنیان دانش��گاه آزاد اس��المی 

خواهیم شنید.
وی معتقد اس��ت که این حرکت، دانش��گاه آزاد اسالمی را به قطب اقتصادی 

کشور تبدیل می کند تا یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دانش بنیان باشد.
ستاری در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به اینکه نوآوری در محدودیت ها 
خ��ود را نش��ان می دهد، گفت: ش��رکت های دانش بنیان و فعاالن زیس��ت بوم 
فن��اوری و نوآوری در ش��یوع کرونا ب��ه خوبی عمل کردن��د و دارو و تجهیزات 
موردنیاز برای پیش��گیری و مقابله با بیماری را تولید کردند. راه اندازی خطوط 
تولید ماس��ک، تولید م��واد ضدعفونی کننده و اقالم پزش��کی مانند ونتیالتور و 

کیت تشخیص از جمله این موارد است.
در ادامه این مراس��م محمد مهدی طهرانچی، رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی 
گفت: امروز ش��اهد راه اندازی مرکزی برای ارائه مدلی جدید از فضای آموزشی 
هس��تیم که آغاز حرکتی نویدبخش برای ایجاد تحول در دانشگاه است. تحول 
در دانش��گاه ها حرکت به سمت کارآفرین شدن و توانایی حل مسئله را تسهیل 
می کند. این زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در بخش های گوناگونی ایجاد ش��ده 

است تا موتور حرکت برای جهش تولید باشد.
وی ادام��ه داد: معاون��ت علمی و فن��اوری همراهی خوبی در این مس��یر با 
دانشگاه آزاد داش��ته اس��ت. امروز همچنین تفاهم نامه راه اندازی شتاب دهنده 
تخصصی شمس��ا امضا می شود تا شاهد توس��عه و ایجاد شتاب دهنده ها در هر 
استانی باشیم. با امضای تفاهم نامه دیگر دانشگاه به خانواده زیست بوم نوآوری 
و فناوری پارک پردیس می پیوندد تا از همه ظرفیت دانش��گاه ها یک جا در دل 

پارک پردیس بهره بریم.
همچنین در این مراس��م تفاهم نام��ه دیگری برای راه اندازی ش��تاب دهنده 
تخصصی »شمس��ا«امضا شد تا راه اندازی شتاب دهنده های منطقه ای در کشور 
ش��تاب گیرد و کمکی برای زیست بوم فناوری و نوآوری باشد و فرهنگ سازی 
در ای��ن حوزه را انجام دهد. این تفاهم نامه میان س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد 
دانش بنیان به نمایندگی معاونت علمی، دانش��گاه آزاد اس��المی و شتاب دهنده 

سیوان منعقد شد.

یک ش��رکت دانش بنیان طراحی و ساخت سیستم پاشش حرارتی پالسمایی 
را ب��ا موفقی��ت انجام داد تا قطعات اس��تراتژیک و کارب��ردی در صنایع مهمی 
مانن��د نیروگاه ه��ا، نفت و گاز با این محصول ایران س��اخت در برابر س��ایش و 

دما مقاوم شوند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، تولید دانش توس��ط دانش بنیان ها در س��ال های اخیر رش��د داشته 
اس��ت. به مدد نیروی انس��انی فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری محصوالت 
زیادی ایران س��اخت شده است؛ محصوالتی که در لیست تحریم ها قرار داشت 

اما اکنون در داخل کشور تولید می شود.
سیس��تم پایش حرارتی پالس��مایی یک��ی از این محصوالت اس��ت که برای 
پوشش دهی قطعات استراتژیکی مانند پره های توربین و محفظه احتراق کاربرد 
دارد. طراحی و س��اخت این محصول به همت یک ش��رکت دانش بنیان اکنون 

در کشور انجام می شود.
پاش��ش حرارتی با کاربرد مجموعه  ای از روش ها برای ایجاد پوشش دهی در 
س��طح قطعات کاربرد دارد و پاشش حرارتی پالسمایی یکی از روش هایی است 

که در این زمینه کاربرد دارد و فناوری پیشرفته ای در آن به کار رفته است.

مه��دی صالحی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان پودرافش��ان گفت: 
طراحی و س��اخت سیستم پاشش حرارتی پالسمایی در این شرکت به 
عنوان محصولی دانش بنیان با موفقیت انجام ش��ده اس��ت و اکنون که 
این محصول جزء اقالم تحریمی محس��وب می شود می توان نیاز کشور 
را رفع کرد. با این فناوری قطعات اس��تراتژیک صنایعی مانند هوافضا، 

نفت و گاز، نیروگاهی مقاوم سازی می شوند.
 صالحی ادامه داد: این پوش��ش ها حساس هستند. عدم پوشش دهی قطعات 
اس��تراتژیک باعث از بین رفتن آنها می ش��ود. با ایجاد پوشش مقاومت قطعات 
به دما و س��ایش افزایش می یابد. پس می توان گفت پوش��ش ها مانند یک مانع 
حرارت��ی عم��ل می کنند. البته محص��ول دیگری ما تولید همین پوش��ش ها و 

بازسازی قطعات است.
ب��ه گفت��ه وی، این محص��ول دانش بنیان از نظ��ر کیفیت ق��درت رقابت با 
محصوالت مش��ابه خارجی را دارد. همچنین یک��ی از مزیت های آن قیمت آن 
اس��ت. نمونه های خارجی بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار ی��ورو قیمت دارند، اما نمونه 
ایرانی ۵۰۰ میلیون تومان اس��ت و از س��ویی خدمات پس از فروش و آموزش 

نحوه کار با دستگاه نیز ارائه می شود.

درحالی که سـران مایکروسافت در گزارش مالی اخیرشـان 42 بار به مایکروسافت تیمز 
اشاره کرده اند، مدیرعامل اسلک می گوید که تیمز رقیبی برای آنها نیست.

به گزارش زومیت، چندی پیش خبری منتشـر شد که تعداد کاربران روزانه مایکروسافت 
تیمز از 44 میلیون نفر در دو ماه گذشـته به 75 میلیون نفر رسـیده اسـت. همین امر نیز 
سـبب شد که سران مایکروسـافت طی ارائه گزارش مالی این شرکت در سه ماهه اول سال 

2020 بارها از اپلیکیشن مایکروسافت تیمز و موفقیت های آن صحبت کنند.
با اینکه مایکروسـافت تیمز توانسـته طی ماه های اخیر موفقیت های بی شماری را کسب 
کند، اما اسـتوارت باترفیلد، مدیرعامل شرکت اسـلک، در مصاحبه ای با رسانه ها گفت که 
تیمز را رقیبی برای اسلک نمی داند. باترفیلد با اشاره به موفقیت های اسلک گفت که تیمز 

نمی تواند اپلیکیشن اسلک را از رقابت خارج سازد.
در اواخر ماه مارس اعالم شد که شمار کاربران اسلک از مرز 5/12 میلیون نفر عبور کرده 
اسـت، اما آماری در مورد شمار کاربران روزانه اعالم نشـده است و مقامات اسلک به ارائه 
داده هایـی مانند برگزاری روزانه بیـش از 300 میلیون کنفرانس ویدئویی طی ماه های اخیر 

بسنده کردند.
چنین امری در حالی است که آمارها از بازدید 187 میلیونی وب سایت مایکروسافت تیمز 
در مقابل بازدید 134 میلیونی از وب سـایت اسـلک خبر می دهند. با این حال، باترفیلد در 

مصاحبه با رسانه ها گفت:
شـرایط دورکاری از خانه که به دلیل شـیوع بیمـاری کرونا به وجود آمده، باعث شـتاب 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

قرارداد راه اندازی نخستین دانشگاه فناوری کشور منعقد شد

قطعات راهبردی صنایع با محصولی دانش بنیان قوام می یابد

مدیرعامل اسلک: مایکروسافت تیمز را رقیب خود نمی دانیم

دریچــه

با اعالم فراخوان از س��وی پارک فناوری پردیس معاونت علمی، شرکت های 
عض��و پ��ارک و کارخانه نوآوری می توانند برای تس��ریع در س��رمایه گذاری و 
تسهیل در »جهش تولید« محصوالت نوآورانه، طرح های خود را برای بررسی 

به این نهاد ارسال کنند.
به گزارش پایگاه اطال ع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، پارک فناوری پردیس 
معاونت علمی برای تامین س��رمایه موردنیاز ش��رکت ها برای طرح های دارای 

ظرفیت جهت معرفی به سرمایه گذار اعالم فراخوان کرده است.
شناس��ایی، آماده س��ازی، راهنمای��ی، معرف��ی س��رمایه گذار  و راهب��ری جلس��ات 

سرمایه گذاری از جمله اقداماتی است که برای تحقق این امر برنامهریزی شده است.

شناسایی طرح های دارای ظرفیت 
برای معرفی به سرمایه گذار

یکشنبه
14 اردیبهشت 1399
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»چالش کرونا« نهضتی با تکیه بر قدرت هوش جمعی اس��ت تا از 
نوآوری و خالقیت نیروی انس��انی برای مقابله با بیماری کرونا بهره 

گرفته شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخب��گان، این چال��ش با حمایت 
ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
می ش��ود،  برگ��زار  علم��ی  معاون��ت 
محققان، فعاالن ح��وزه علم و فناوری 
دارای ای��ده یا محصول ب��رای مقابله با 
کرونا می توانند در این چالش ش��رکت 
کنند. شناس��ایی و حمای��ت از ایده ها، 
محص��والت ی��ا خدم��ات و اقدام��ات 
خالقانه و مسئله محور از محورهای این 

چالش است.
برگ��زاری »چال��ش کرونا« توس��ط 
سازمان بسیج مس��تضعفین به عنوان 

ساز و کاری نوآورانه و پربازده برای مردمی سازی فرآیند حل مسئله 
کرونا ایجاد شده است.

ای��ن چال��ش دارای چه��ار مح��ور اس��ت. »بهداش��ت، درمان و 

پیشگیری«، »مدیریت و سیاس��ت گذاری«، »پیامدهای اقتصادی« 
و »آس��یب های اجتماعی« این موضوعات هس��تند که در هر یک از 
آنها مس��ائلی مانند بهینه سازی خدمات درمانی در مواجهه با پدیده 
وی��روس کرونا، نحوه اج��رای راهبرد 
فاصله گ��ذاری اجتماع��ی، خانواده و 
کرون��ا و نحوه مواجهه با اثرات چالش 
کرون��ا بر حوزه گردش��گری گنجانده 

شده است.
همچنی��ن ع��الوه بر جوای��ز نقدی 
حمایت های متنوع��ی در این چالش 
در نظر گرفته شده است که می توان 
به س��رمایه گذاری و مش��ارکت، ارائه 
تس��هیالت، ام��کان ثبت ب��ه عنوان 
زیرساخت،  تامین  فناور،  هسته/واحد 
تامین س��رمایه در گردش، تسهیالت 
سربازی و کسری خدمت اشاره کرد.

 عالقه مندان برای حضور در آن تا 1۳ اردیبهش��ت ماه سال جاری 
برای ثبت ایده خود مهلت دارند پس از آن داوری ها آغاز می شود. در 

نهایت نیز ۲۰ اردیبهشت ماه برگزیدگان معرفی می شوند.

جایگزینی تکنول��وژی قدیمی موتور القایی با تکنولوژی Direct Drive با 
مزایایی مانند کاهش ۷۰درصدی انرژی، عدم نیاز به تس��مه، عمر باال و صدای 
پایی��ن از جمل��ه مزایای موتورهای الکتریکی تولیدش��ده یکی از ش��رکت های 

دانش بنیان داخلی است.
 شرکت دانش بنیان فن آوران الکتروموتور آریا 
کار خود را با تولی��د موتورهای الکتریکی مدرن، 
انواع اینورترهای  لوازم خانگی و تجهیزات تهویه 
مطبوع و ترموس��تات های دیجیت��ال آغاز کرد و 
ب��ا ایجاد مزیت برای مش��تری خود توانس��ت در 
بازار س��هم خود را پیدا کند. همه محصوالت این 
ش��رکت دانش بنیان، کاهش چش��مگیر مصرف 
ان��رژی و افزای��ش کارای��ی محص��والت را برای 
مصرف کنن��ده نهای��ی فراهم می کن��د. محصول 
ش��رکت الکتروموتورآریا یک موت��ور مغناطیس 
دائم با روتور خارجي است که داراي بازده بسیار 
باال است. این محصول باعث حذف تسمه و ایجاد 

مزیت ف��راوان براي مش��تري نهایي و همچنین صنعت برق و محیط زیس��ت 
 BLDC می ش��ود. با توجه به قیمت باالی تجهیزات م��درن مانند موتورهای
در خارج از ایران که خرید آنها برای کش��ور هزینه باالیی داش��ت، اما با تولید 

محصوالت ایرانی این ش��رکت دانش بنیان، موتورهای الکتریکی با قیمت بسیار 
کمتری به مش��تریان عرضه می ش��ود. به گونه ای که سیدمسعود نعمتی ورکی 
مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان می گوید: با تولید این محصوالت در کشور 
با کاهش ارزبری مواجه شدیم. چون محصوالت 
ما با همان کیفی��ت کاالهای خارجی با قیمتی 

حدود ۵۰درصد ارزان تر تولید می شود.
این محصوالت ایران ساخت نه تنها خروج ارز 
از کشور را کاهش داده است بلکه صادرات این 
محصوالت به دیگر کش��ورها، ساالنه ارز زیادی 
به کش��ور وارد می کند. آنط��ور که نعمتی بیان 
می کند: در ح��ال حاضر به طور غیرمس��تقیم 
۸۰درص��د محصوالت این ش��رکت به کش��ور 
عراق صادر می ش��ود و مذاکرات برای صادرات 

به کشور ترکیه هم در حال نهایی شدن است.
این مجموعه دانش بنیانی با فعالیت در حوزه 
تولید سامانه ها و تجهیزات پیشرفته الکترونیکی 
و الکتریکی مثل انواع اینورترها و موتورهای کم مصرف مدرن و ترموستات های 
دیجیت��ال با رویکرد کاهش مصرف انرژی، توانس��ته بخش اعظمی از نیازهای 

داخلی کشور را پوشش دهد.

با استفاده از موتورهای الکتریکی مصرف انرژی را کاهش دهیمراهکاری نوآورانه برای مردمی سازی کرونا در نظر گرفته شد

افزایش تولید محصوالت کش��اورزی در س��ال 9۸ ابزاری برای رش��د مثبت در  
اقتصاد کشور شد؛ رشدی که با اتکا به توان مولد، دانش بومی و نوآوری های بی بدیل 

کشاورزی کشور روی  داده است.
توجه به همین نکته نش��ان از جایگاه مهم و پررنگ حوزه آب و کش��اورزی در 
توسعه اقتصادی کشور دارد و ظرفیت باالی بخش کشاورزی برای تحقق »جهش 
تولید« را نش��ان می دهد. پس اس��تفاده از روش های علمی و فناورانه می تواند به 
افزایش رش��د چند برابری کشور از مس��یر توسعه چندجانبه کشاورزی و صادرات 

محصوالت با ارزش افزوده باال و فرآوری شده امیدوار و متکی شود.
 »جهش تولید« سرعت بخشیدن به نرخ رشد تولید، تالش روزافزون برای مثبت 
ش��دن رشد اقتصادی کشور، پیش��رفت تدریجی تا پایدار شدن نرخ رشد، افزایش 
هدفمند کمی و کیفی تولید با توجه به ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی کشور 

و حرکت جهشی در توسعه کارآفرینی است.
اما این جهش الزاماتی نیز دارد. این الزامات ش��امل به حداکثر رساندن استفاده 

از ظرفیت های تولی��دی و افزایش بهره وری و تکمیل زنجیره ارزش در بخش های 
نفت، گاز و پتروشیمی، معادن و صنایع معدنی، انرژی )آب، برق، تجدیدپذیر و ...(، 
مسکن و ساختمان، صنایع اولویت دار در استراتژی توسعه صنعتی کشور، کشاورزی 
و صنای��ع غذایی و تبدیلی با رویکرد امنیت غذا، گردش��گری، فناوری اطالعات و 

ارتباطات و کسب وکارهای نو، فناوری های جدید و شرکت های دانش بنیان است.
در حوزه ظرفیت های نرم افزاری سیاست های کلی نظام، قوانین برنامه ای و مهم 
نظیر رفع موانع تولید، بهبود محیط کس��ب وکار و حداکثر اس��تفاده از توان تولید 
داخل و حمایت از کاالی ایرانی و منابع انسانی، کارشناسان خبره و فعاالن اقتصادی 

باید مدنظر باشد.
همچنین در حوزه ظرفیت های سخت افزاری نیز توجه به مواردی مانند امکانات، 
تجهیزات، ماشین آالت، خطوط تولیدی، ظرفیت های وسیع در بخش های ذکرشده 
و س��رمایه هنگفت ایرانیان داخل و خارج کشور، سرمایه های خارجی و نقدینگی 

سرگردان و غیرمولد موجود ضروری است.

اوایل دهه 9۰ میالدی بود که مفهوم هوشمند سازی به سیستم حمل ونقل ورود 
ک��رد؛ حمل ونقلی که بر پایه مجموعه ای از ابزاره��ا، امکانات و تخصص ها از قبیل 
مفاهیم مهندسی ترافیک، تکنولوژی های نرم افزاری، سخت افزاری و مخابراتی استوار 
اس��ت؛ فناوری هایی که برای بهبود کارایی و ایمنی در سیس��تم حمل ونقل به کار 

گرفته می شود.
 قرار بر این اس��ت که با اس��تفاده از حمل ونقل هوش��مند از اتالف وقت و جان 
انسان ها پیشگیری شود و کیفیت زندگي و محیط زیست افزایش یابد. این کار به 

رونق فعالیت های تجاری و توسعه کسب وکارهای آنالین هم کمک می کند.
کشورهایي که طي سال هاي اخیر از سیستم هاي حمل ونقل هوشمند استفاده 
کرده اند، همگی متفق القول هستند که این سیستم تاثیر زیادی در باالرفتن کیفیت 

زندگی انسان و سرعت خدمات دهی دارد.
این کار، امکان یکپارچه سازی حمل ونقل را در کشور فراهم می کند. این سیستم 
یکپارچه شامل شبکه ها، وسایل نقلیه، افراد و کاالها می شود که همه در کنار هم به 

تحقق هوشمندسازی حمل و نقل می انجامد.
به گفته کارشناسان، حمل ونقل نیروی محرک توسعه اقتصادي کشورها است. به 
همین دلیل در همه کشورها به سیستم حمل و نقل توجه ویژه ای صورت می گیرد. 
در س��ال های اخیر هم بیش��تر کشورهای توس��عه یافته و در حال توسعه به دنبال 

پیاده کردن سیستمی هوشمند و مبتنی بر فناوری های ارتباطات و اطالعات هستند 
تا سرعت و کیفیت حمل و نقل را ارتقا دهند.

این سیستم حمل ونقل در کشورهای در حال گذار هم به سرعت پیشرفت کرده 
و س��رمایه گذاری ها در این بخش رو به افزایش اس��ت. ای��ران هم که در بحبوحه 
اجرایی س��ازی اقتصاد دانش بنیان و زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در کش��ور است 

گام هایی برای توسعه حمل ونقل هوشمند برداشته است.
 ارتقای فناوری های ارتباطاتی حمل ونقل هوشمند در کشور

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از متولیان و تالشگران 
عرص��ه اقتصاد نوین کش��ور به بازیگران این حوزه پیوس��ته و اقدامات مختلفی را 
برای توس��عه حمل ونقل هوشمند در کشور داشته است. این برنامه ها توسط ستاد 
توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته و ستاد توسعه فناوری های اقتصاد 

دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری اجرا می شود.
س��تاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی 
و فناوری با قرار دادن توس��عه حمل ونقل هوش��مند در اولویت های فناوری محور 
و آینده مح��ور خود و ب��رای تحق��ق آن برنامه ریزی های مختلف��ی را با همکاری 
دستگاه های ذی ربط و به کمک شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها آغاز کرده 

است.  

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، شرکت های دانش بنیان 
به سومین نمایشگاه بین المللی واردات چین که 1۵ تا ۲۰ آبان ماه سال جاری در 

شانگهای چین برگزار خواهد شد، اعزام می شوند.
نخستین و دومین نمایشگاه بین المللی واردات چین در سال های ۲۰1۸ و ۲۰19 
با مدیریت وزارت بازرگانی چین و شهرداری شانگهای در شهر شانگهای برگزار شد 
و سومین دوره آن ۵ تا 1۰ نوامبر ۲۰۲۰ مصادف با 1۵ تا ۲۰ آبان ماه سال جاری 

برگزار خواهد شد. 
اعزام شرکت ها به این نمایشگاه، با همکاری و حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، صندوق نوآوری و ش��کوفایی و س��ازمان 

توسعه تجارت صورت می گیرد.
ش��رکت در این نمایش��گاه فرصت ورود به بازار بزرگ چین را برای ش��رکت ها 
فراهم می کند. همچنین حضور بیش از ۳۸ هزار شرکت از 1۵۰ کشور دنیا فرصت 
مناس��بی برای معرفی توانمندی ها و ظرفیت های شرکت های ایرانی حاضر در این 

نمایشگاه خواهد بود.
برگزاری نشست های رودررو همزمان با نمایشگاه و حضور در پاویون شرکت های 

دانش بنیان از دیگر مزایای حضور در این نمایشگاه است.
عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیشتر و ثبت نام می توانند پنجم تا سیزدهم 

اردیبهشت ماه به آدرس اینترنتی WWW.TESC.IR مراجعه کنند.

نمی تواند اپلیکیشن اسلک را از رقابت خارج سازد.
در اواخر ماه مارس اعالم شد که شمار کاربران اسلک از مرز 5/12 میلیون نفر عبور کرده 
اسـت، اما آماری در مورد شمار کاربران روزانه اعالم نشـده است و مقامات اسلک به ارائه 
داده هایـی مانند برگزاری روزانه بیـش از 300 میلیون کنفرانس ویدئویی طی ماه های اخیر 

بسنده کردند.
چنین امری در حالی است که آمارها از بازدید 187 میلیونی وب سایت مایکروسافت تیمز 
در مقابل بازدید 134 میلیونی از وب سـایت اسـلک خبر می دهند. با این حال، باترفیلد در 

مصاحبه با رسانه ها گفت:
شـرایط دورکاری از خانه که به دلیل شـیوع بیمـاری کرونا به وجود آمده، باعث شـتاب 

گرفتن تغییر در نحوه تعامل کارکنان کسـب وکارها و استفاده خالقانه تر از نرم افزارها شده 
است.

چنـدی پیش اعالم شـد که امـکان برقراری تماس میـان کاربران اسـلک و تیمز فراهم 
می شـود. با این حسـاب کاربران هر یک از دو اپلیکیشـن اسـلک یا تیمز برای شرکت در 

کنفرانس های ویدئویی نیاز به تغییر نرم افزارشان نخواهند داشت.
عالوه بر آن، اسـلک اعالم کرده اسـت که امکان تماس کاربران این اپلیکیشـن از طریق 
VOIP با کاربران زوم، سیسـکو ،Jabber، رینگ سـنترال و Dialpad فراهم خواهد شد. 
درواقع با اسـتفاده از چنین قابلیت هایی کاربران اسـلک قادر به برقراری تماس به صورت 

مستقیم با شماره تلفن ها خواهند بود.

ابزاری برای رشد مثبت اقتصاد
نادرقلی ابراهیمی - دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

حمل ونقل را با توسعه نرم افزارها هوشمند می کنیم

دانش بنیان ها به سومین نمایشگاه بین المللی واردات چین می روند
مدیرعامل اسلک: مایکروسافت تیمز را رقیب خود نمی دانیم

یادداشـت

توس��عه بازار صادراتی ش��رکت های دانش بنیان از جمله اقداماتی اس��ت که می تواند 
تس��هیلگر جه��ش در تولی��د محص��والت دانش بنیان باش��د. بیش از ۴۷۰۰ ش��رکت 
دانش بنیان در صورت دارابودن شرایط می توانند عالوه بر لیزینگ داخلی محصوالت، از 

لیزینگ خارجی نیز برای انجام صادرات بهره مند شوند.
 به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، صادرات محصوالت دانش بنیان 
از جمله اهدافی اس��ت که مدیران بسیاری از این واحدهای فناور به صورت خودجوش 
ب��ه عنوان یک هدف، ب��رای خود تعیین کرده اند. این ش��رکت ها تاکنون در این زمینه 
موفقیت های قابل توجهی نیز کسب کرده اند. این موفقیت ها از این سو ارزشمند و قابل 

توجه است که علی رغم شرایط تحریمی و برخی محدودیت ها به دست آمده است.

شرکت های دانش بنیان از لیزینگ 
صادراتی بهره می برند



ش��ما به عنوان فردی که اس��تراتژی بازاریابی را مشخص می کند، احتماال گاهی 
اوقات به بن بس��ت خورده اید؛ با خود تصور می کنید که تمام راهکارها و تاکتیک ها 
از جمله بازاریابی محتوا را نیز به کار بسته اید اما به نتیجه دلخواه خود نرسیده اید. 
ترفندها و راهکارهای بیشماری برای بازاریابی محتوا وجود دارند، اما انتخاب یکی از 
هزاران ترفند، می تواند چالش برانگیز باشد، به ویژه اگر نویسنده خوبی نباشید. تولید 
محتوای باکیفیت به خالقیت نیاز دارد؛ البته به یاد داش��ته باشید که تمام مطالب 

منتشرشده در بالگ شما، نباید برای قشر خاصی از مردم مناسب باشد. 
در س��ال ۲۰1۳، استفاده از رس��انه های دیجیتالی به ۵۰درصد رسید؛ این بدان 
معناست که مردم ترجیح می دهند از منابع آنالین استفاده کنند. فراموش نکنید که 
ص��رف »تولید« محتوا از تازگی مطلب، نوآورانه بودن آن، قابلیت ترویج و پذیرفتن 
آن مطالب، مهمتر است. استراتژی های بازاریابی محتوا باید به گونه ای تعیین شوند 
ک��ه  بی��ن خالقیت و قابلیت عرضه در بازار تعادل ایجاد کند. انجام این کار چندان 
ساده نخواهد بود، چراکه خالق بودن ساده نیست، به ویژه اگر ذهن شما از مسائلی 
مثل بازگش��ت سرمایه انباشته شده باشد. تا به حال هیچ دستورالعمل قطعی برای 
بازاریابی محتوا تعیین نش��ده اس��ت، با این حال هنوز هم می ت��وان از ترفندهایی 

استفاده کرد. در ادامه با بهترین روش ها برای بازاریابی محتوا آشنا خواهید شد:
1. شفاف و واضح باشید

هی��چ چیزی تا این اندازه مهم نیس��ت؛ پذیرش و هضم محت��وای گیج کننده و 
طوالنی بسیار دشوار است. شما می  خواهید مخاطب هدف را از محصول پیشنهادی 
خود مطلع کنید، بنابراین هر چقدر که شفافیت  در مطلب شما وجود نداشته باشد، 
آنها نیز محتوای شما را نادیده می گیرند. با بیان شفاف و روشن پیام خود، در واقع  
برای توس��عه محتوایی تالش می کنید که مناسب مخاطب است و مورد رضایت او 

قرار می گیرد.
البته فراموش نکنید که نباید تمام ایده ها را به صورت یکجا ارائه دهید و منتظر 
موفقیت باش��ید. کوی��ن کین که در زمین��ه بازاریابی محتوا فعالی��ت کرده و یک 
استراتژیس��ت ارتباط به ش��مار می رود به Orbit Media Studios گفته است 
که باید راه خود را در میان س��ر و صدا و ش��لوغی این روزهای اینترنت پیدا کرده و 
مخاطب هدف خود را مشخص کنید تا محتوای شما بتواند مردم را به حرکت وادار 
کند. با تیم تولید محتوای خود اس��تراتژی ها را مش��خص کنید. باید بدانید که چه 
محتواهایی می تواند مخاطب موردنظر شما را جذب کند. عالوه بر این، باید بدانید 
ک��ه چه موضوعاتی می تواند بیش��ترین تاثیر را بر فالوورها یا دنبال کنندگان ش��ما 
داشته باشد؛ برای مشخص کردن این دسته از موضوعات باید زمان زیادی گذاشته 
و منابع گسترده ای را بررسی کنید. با شفافیت هرچه بیشتر محتوا، پژواک و طنین 

آن نیز بیشتر خواهد شد.
2. در تولید محتوا ثابت قدم باشید

در اس��تراتژی بازاریابی محتوا، همیشه اس��توار و ثابت قدم باشید. اگر بازاریاب یا 
نویس��نده محتوا هستید، به یاد داشته باشید که لحن یکسان و موزون را در مقاله 
حفظ کنید. برای مثال، متنی که نوشتار آن را به عنوان یک مربی یا تاثیرگذار آغاز 
کرده اید، نمی  توانید با لحن یک تازه کار به پایان ببرید. اگر نوش��تار شوخ طبعانه ای 
دارید، حتما باید در طول متن، آن را حفظ کنید. ثبات در لحن محتوا باعث می شود 

که خواننده از یک متن به متن های دیگر نیز رجوع کند.
3. ترفندهای سئو یا بهینه سازی موتور جست وجو را رعایت 

کنید
بهینه سازی موتور جست وجو، شعار نیست. سئو می تواند استراتژی محتوای شما 
را ب��ه عرش برده و یا آن را به فرش بیندازد. س��ئو در آغاز برای بازاریاب ها بس��یار 
مش��کل و پیچیده بود، ام��ا در حال حاضر و با توجه ب��ه روش هایی که مطالب در 
گوگل، بینگ و یاهو جست وجو می شوند، سئو در استراتژی بازاریابی شما به راحتی 

در دسترس بوده و بسیار ضروری است.
اولویت بندی سئو

برای داش��تن محتوای آنالین موثر، باید مطمئن شوید که به دست مخاطب مورد 
نظر شما می رسد. سئو یکی از بهترین روش هایی است که به طور طبیعی می تواند از 
طریق بازاریابی محتوا، باعث افزایش مخاطبان شود. اگر این تاکتیک ها را اولویت بندی 

نکنید، از قافله عقب می مانید. محتوای شما باید از مراحل زیر عبور کند:
الف. از کلیدواژه های قوی استفاده کنید 

کلیدواژه ها برای افزایش مخاطب حیاتی هس��تند. برای پیداکردن لغت هایی که 
در صنعت شما، بیشتر از همه س��رچ می شوند، می توانید از ابزارهای جست وجوی 

 Google ADWords ی��ا Keywordtool.io،  SEMrush کلیدواژه مث��ل
استفاده کنید. بعد از اینکه کلیدواژه موردنظر خود را پیدا کردید، از آن در تیتر، بدنه 
اصلی مطلب و توضیحات متا استفاده کنید تا گوگل بتواند به راحتی مطلب شما را 
ارزیابی کند. به یاد داشته باشید که محتوای شما نباید تعداد زیادی از کلیدواژه ها را 

در خود جای دهد؛ چراکه نمره منفی خواهد داشت.
ب. متن ALT را فراموش نکنید

تصاویر نیز همانند بدنه اصلی متن باید بهبود یابند. خاصیت آلت باید به گونه ای 
شفاف و گویا باشد که موتورهای جست وجوگر بتوانند محتوا را با تصور تطابق دهند. 
عالوه بر این، خاصیت آلت برای کسانی که با اختالالت بینایی مواجه هستند، مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد بنابراین توضیحات بیش از ان��دازه که هیچ کس تمایلی به 
خوان��دن آنها ن��دارد را در توضیحات ALT قرار ندهید. گاهی اوقات، چیزهایی که 

توسط این خاصیت یافت می شوند شما را متعجب می کنند.
ج. لینک های خروجی اضافه کنید

ب��رای بهبود هرچه بیش��تر محتوا، بای��د از لینک های خروجی اس��تفاده کنید؛ 
لینک هایی که خواننده را به صفحات خارج از وب س��ایت ش��ما ارجاع می دهد. این 
سایت ها عالوه بر اعتبار، باید دامین آتوریتی باالیی داشته باشند. از ابزارهایی مثل 
Moz استفاده کنید تا از Domain Authority وب سایت موردنظر باخبر شوید.

د. به صفحه های داخلی لینک دهید
لینک ه��ای داخلی نیز همانند لینک های خروجی ضروری هس��تند. لینک های 
داخلی کمک می کنند تا خواننده زمان بیش��تری را در صفحات وب س��ایت ش��ما 
سپری کند. عالوه بر این، مخاطب شما درمی یابد که شما یک منبع معتبر هستید 
که موضوعات بیشماری را پوشش داده اید. لینک های خروجی را به گونه ای تنظیم 
کنی��د که در یک پنجره جداگانه باز ش��وند، اما بهتر اس��ت که لینک های داخلی، 

مستقیما به منبع اصلی برسند.
4. قصه گو باشید

تعداد زیادی از بازاریاب ها به استراتژی های خالقانه در محتوا، نگاهی گذارا دارند؛ 
دقیقا به همین دلیل است که شما باید نویسنده های عالی را به کار بگیرید. زمانی 
که محتوای ش��ما از یک لحن منحصر به فرد برخوردار باش��د، در کسب و کار شما 
شناخته خواهد شد. کلماتی که در پست های خود استفاده می کنید، کمپانی شما را 

می سازند. هرگز نباید لحن محتوا و کلیت کمپانی را از هم متمایز کنید.
با گفتن داستان های زیباتر، برقراری ارتباط آسان تر می شود و جرقه مکالمه های 
بیش��تر و بهتر با مخاطبان زده می شود. اس��تراتژی مدیریت محتوا باید به گونه ای 
تعیین شود که خواننده ها را وادار کند که از نام تجاری شما در میان سایرین صحبت 
کنند. نوشتار فوق العاده و لحن قصه گویی، شما را سردمدار این عرصه خواهد کرد. 
اگر برای اس��تراتژی محتوای خود کمی هزینه کنید، بیش��تر از هزینه  صرف شده 

عایدتان نمی شود.
در عوض، تمرکز خود را روی استخدام کسانی قرار دهید که عالوه بر حفظ لحن 
کمپانی شما، خواننده را نیز به برقراری ارتباط با مطالب و صرف زمان روی صفحات 

وب سایت ترغیب می کند.
5. در رسانه های اجتماعی فعال باشید

زمانی که صحبت از توزیع محتوا به میان می آید، رس��انه های اجتماعی بهترین 
دوس��ت ش��ما خواهند بود. از اینکه استراتژی محتوا با رسانه های اجتماعی، در هم 
ادغام ش��وند هراسی نداش��ته باش��ید؛ با خواندن مطالب زیر از نگرانی شما کاسته 

می شود:
• بیش از ۸۰درصد مدیران ارشد معتقدند که آینده گرایشات بازاریابی به محتوای 

مشتری اشاره دارد.
• تقریبا ۷۰درصد از بازاریابان B۲B، محتوای خود را در تمامی کانال ها از جمله 

رسانه های اجتماعی قرار می دهند.
• 9۴درصد از بازاریابی محتوا در رس��انه های اجتماعی از محتوای اصلی نوش��ته 

شده نشأت می گیرد.
• 9۲درصد از بازاریاب ها معتقدند که رس��انه های اجتماعی برای عملکرد و ادامه 

روند کسب و کار حیاتی است.
در ح��ال حاضر، رس��انه های اجتماعی بیش��تر از همیش��ه موض��وع بحث های 
برنامه  ریزی برای بازاریابی محتوا قرار می گیرند. کاربران اینترنت، هر روز بیش��تر از 
روز قبل به توییتر، فیس بوک، اینستاگرام و حتی شبکه های جدید مثل اسنپ چت 
رو می آورند. شما باید با توجه به بازخوردهای مختلف، حضور خود را در شبکه های 

اجتماعی پررنگ تر کنید.
6. قالب بندی بصری را حفظ کنید

مقاله های لیس��تی، از محبوبیت ویژه ای برخوردارند، چراکه خواندن آنها آسان تر 
اس��ت. ش��ما باید جلوه های بصری را ب��رای کاربران خود حفظ کنی��د. به گزارش  
Social Media Examiner،  19درص��د از کس��ب و کاره��ا معتق��د بودند که 

دارایی های بصری اصلی، مهمترین شکل محتوا هستند.
ش��ما باید یک جریان دائمی از مقاله، تصویر، نقل قول، بررسی و سایر جلوه های 
بص��ری را در محتوای خود قرار دهید که نتیجه آنها در نهایت، برای خوانده جذاب 
باش��د. هیچ چیز به اندازه محتوایی که سراس��ر آن را یک متن تش��کیل می دهد، 
خسته کننده نیست. زمانی که هیچ تصویری وجود نداشته باشد، حتی ۵۰۰ کلمه 

نیز کسل کننده خواهد بود.
اگر کمپانی ها در بازاریابی محتوا از جلوه های بصری استفاده کنند، خواننده  ها نیز 
مدت زمان بیشتری را در صفحات وب سایت سپری می کنند، روی لینک های داخلی 
بیشتری کلیک می کنند و اغلب دوباره به وب سایت شما مراجعه می کنند. تمام این 

موارد در مجموع، شانس خرید از کمپانی شما را بیشتر می  کند.
7. عملکرد رقیبان خود را تحت نظر داشته باشید

بر هیچ کس پوشیده نیست که کمپانی ها و نام های تجاری همیشه در حال رصد 
کردن رقیبان خود هستند. نظارت بر عملکرد رقیبان، یکی از روش های عالی برای 
باقی ماندن در صدر صنعت شماست؛ شما از این طریق درمی یابید که چه نوعی از 

محتوا همیشه موفق است.
البته این بدان معنا نیست که ایده های بازاریابی محتوا را از رقیبان خود بگیرید. 
بین نظارت بر رقیبان و پیروی کردن از آنها، تفاوت بزرگی وجود دارد. تالش کنید تا 
از عملکرد رقیبان خود مطلع شوید و از نقاط ضعف آنها برای بهینه کردن استراتژی 
بازاریاب��ی محتوای خود اس��تفاده کنید. البته می دانیم ک��ه از حرف تا عمل فاصله 
زیادی وجود دارد. با تمام این اوصاف، باید بدانید که چه چیزی در میان مخاطبان، 
بازخورد بهتری دارد و نظارت بر بالگ های دیگر، پست  های شبکه های اجتماهی و 
خبرنامه های کمپانی ها می تواند ایده های بهتری را برای برقراری ارتباط و رس��یدن 

به موفقیت، فراهم کند.
8. به بازخوردهایی که از طرف مشتریان دریافت می کنید، توجه 

کنید
به صدای مش��تریان گوش دهید، خواه شکایت باشد، خواه پرسش. این روش در 
ایجاد محتوای شما نقش اساسی دارد، چراکه گوش دادن به مخاطبان در شبکه های 

اجتماعی، ایده هایی را در اختیار شما قرار می دهد.
مدیریت تمام کانال های ش��بکه های اجتماعی به منظور اهداف تولید محتوا، کار 
چندان ساده ای نیست. استفاده از ابزار Sprout Social به شما کمک می کند تا 
بازخوردهای مختلف را از پلتفرم های مختلف به راحتی رصد کنید. برقراری ارتباط 

در شبکه های اجتماعی را از طریق این ابزار آسان تر کنید.
9. نگاهی دوباره به مطالب گذشته داشته باشید

نگاه دوباره و هدف گذاری مجدد در محتواهای قدیمی باید بخش��ی از استراتژی 
بازاریابی محتوا را دربر بگیرد. این روند از نقطه نظر س��ئو، می تواند در بهبود رنک 
محت��وا در موتورهای جس��ت وجوگر کمک کن��د. با در نظر گرفت��ن این روش در 
استراتژی بازاریابی محتوا، می توانید هزینه های تولید محتوا را کاهش دهید. به یاد 
داشته باشید که هدف گذاری مجدد باید با لحن کمپانی مطابقت داشته باشد. این 
کار را از پس��ت هایی ش��روع کنید که با شرایط فعلی شرکت، همگام نیستند. برای 
بهینه سازی محتوا در تمام کانال های شبکه های اجتماعی می توانید از ابزارهایی مثل 
BuzzSumo اس��تفاده کنید. زمانی که تمام محتواها با اس��تراتژی فعلی شرکت 

همخوانی پیدا کرد، می توانید بهترین عملکرد محتوا را بازیابی کنید.
10. برنامه های درازمدت داشته باشید

شاید ناراحت کننده باشد، اما حقیقت دارد که وب سایت شما، یک شبه به موفقیت 
دست نخواهد یافت. کنترل پست ها و تولید محتوا به زمان زیاد و انرژی نویسنده ها، 
بازاریاب ها و متخصصان سئو نیاز دارد. شما باید قبل از هر تصمیم  گیری عجوالنه، 
به محتوای خود اجازه نفس کشیدن بدهید. البته فراموش نکنید که راه هایی برای 

سرعت بخشیدن به این روند نیز وجود دارد.
تولید کاتالوگ های محتوا، با اتصال با مخاطب در کانال ها، ارتباط مستقیم دارد. 

استفاده از این روش ها می تواند مسیر بازاریابی محتوا در آینده را هموار کند.
Sproutsocial/ucan :منبع 

ویروس کرونا سایر فعالیت های بنیاد خیریه 
بیل و ملیندا گیتس را متوقف کرد

اگر بخواهیم یکی از فعال ترین افراد در این روزها خصوصا در رسانه ها را پیرامون 
ویروس کرونا نام ببریم، بدون شک آقای بیل گیتس گزینه شایسته ای خواهد بود. 
وی پس از آنکه در سال ۲۰1۵، خطر ویروس هایی همه گیر را در چند سال آینده 
حتمی دانس��ت و اعالم کرد که جهان ابدا برای چنین موضوعی آماده نیس��ت. از 
همان روزهای ابتدایی ش��یوع ویروس کرونا، به جایگاه یک پیش��گو در بین مردم 
دس��ت پیدا کرد و تعجب بس��یاری را برانگیخت. وی در این روزها اقدامات مالی 
بسیار خوبی را نیز انجام داده و اخیرا در جدیدترین سخنرانی خود اعالم کرده است 
که تمامی تمرکز بنیاد بیل و ملیندا گیتس، برای کمک به مهار هرچه سریع تر این 
ویروس اختصاص پیدا کرده است. این امر به معنای آن خواهد بود که تا پایان خطر 
کرونا، ش��اهد اقدامات دیگر این موسسه نخواهیم بود، با این حال وی اعالم کرده 
است که یک مشکل جهانی، نیاز به همیاری همه افراد دارد. به همین خاطر تمرکز 
بر روی این موضوع، وظیفه تمامی بنیادها و موسس��ات محس��وب شده و توصیه 
کرده است که همگی، برای مدتی تنها به کرونا توجه داشته باشیم. در حال حاضر 
موسسه خیریه آقای گیتس، تمرکز ویژه-ای را بر روی تولید واکسن این ویروس 
داش��ته و باید دید که در این رابطه، چه موفقیت هایی را به دس��ت خواهد آورد. 
درواقع حتی با کنترل شیوع این ویروس، نمی توان اطمینان داشت که به صورت 
کام��ل از بین برود. به همین خاطر همواره احتمال بروز موج جدیدی از آن وجود 
خواهد داش��ت. تحت این شرایط تولید واکسن، مهم ترین اقدام محسوب می شود. 
درواقع اگر شرایط حال حاضر هرچه سریع تر رفع نشود، به زودی شاهد بحران های 
مال��ی به مرات��ب جدی تری خواهیم بود. نکته جالب در رابطه با س��خنرانی آقای 
گیتس در سال ۲۰1۵ که در برنامه تد انجام شد این است که در آن زمان بسیاری 
از دولت ها و سازمان ها وی را به سیاه نمایی و تشویش اذهان عمومی، متهم کردند. 
با این حال او ثابت کرد که بی دلیل نگران چنین شرایط نبوده و این موضوع باعث 
شده است تا پیش بینی های وی، ارزش بسیار باالیی را پیدا کند. حال باید دید که 

جدیدترین پیش بینی و اقدام موسس مایکروسافت، چه خواهد بود. 
techcrunch.com :منبع

 الیه محافظ، جدیدترین اقدام برای مقابله با 
ویروس کرونا

یکی از مش��کالت ای��ن روزهای افراد این اس��ت که حتی مجبور به شست وش��وی 
بس��ته بندی محصوالت، هستند. در این رابطه شست و شوی مداوم لباس ها نیز به یک 
چالش جدی تبدیل شده و باعث افزایش چشمگیر سرانه مصرف آب شده است. همچنین 
عدم اطمینان از پاک بودن سطوح، باعث شده است تا قرنطینه خانگی، تنها راهکار موجود 
باش��د. این موضوع تنها برای کوتاه مدت پاسخگو خواهد بود همچنین ضدعفونی کردن 
س��طوح نی��ز یک راهکار موقت ب��وده و امکان دارد که در کمت��ر از چند دقیقه، محیط 
موردنظر بازهم آلوده شود. این امر به معنای هدر رفتن هزینه خصوصا در رابطه با ابعاد 
وسیع خواهد بود. درواقع با توجه به این امر که زمامی برای پایان این ویروس اعالم نشده 
و تالش دانشمندان برای تولید واکسن نیز هنوز به سرانجام نرسیده است، نیاز به یکسری 
راه حل های دیگر کامال ضروری است. در این رابطه محققان دانشگاه علوم و فناوری هنگ 
کنگ، ایده ای کامال کاربردی را به اجرا درآورده-اند که توجه جهانی را به همراه داش��ته 
است. درواقع آنها موفق به ساخت ماده ای شده اند که سطوح مختلف را تا 9۰روز در برابر 
هرگونه ویروس و باکتری نظیر کرونا، کامال در امان نگه خواهد داشت. همچنین این مواد 
سمی نبوده و می توان حتی در مدارس ابتدایی نیز از آن استفاده کرد. این امر می تواند 
به بازگش��ایی مجدد مراکز کمک کرده و شرایط زندگی را بهبود بخشد. فراموش نکنید 
که در صورت ادامه پیداکردن شرایط حال حاضر، با یک بحران مالی کامال جدی مواجه 
خواهیم بود. به همین خاطر چنین اختراعاتی، کامال ضروری و مهم محسوب می-شود، 
با این حال هنوز مشخص نیست که این محصول، چه هزینه ای را دربر داشته و دقیقا در 
چه زمانی در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت. با این حال گفته های اولیه حاکی از 
آن است که برای مصارف خانگی به رقمی در حدود 9 تا ۳۲ دالر نیاز خواهد بود. نکته 
مهم دیگر این است که هنوز این محققان از برنامه خود برای در دسترس کشورهای دیگر 
قرار دادن محصول خود، صحبتی نکرده و ممکن است برای سایر کشورها هزینه آن به 
مراتب بیشتر باشد. این موضوع خصوصا برای کشورهای فقیر، یک مانع جدی می تواند 
باشد. به همین خاطر تا زمان عرضه رسمی آن در هنگ کنگ، عمال نمی توان نسبت به 

قیمت و زمان در اختیار داشتن آن، اطمینان داشت. 
thehill.com  :منبع

پایان همکاری 15ساله اپل و اینتل

در سال ۲۰۰۵ استیو جابز اینتل را به جای پاور پی سی، موتوروال و آی ام بی انتخاب 
کرد که یک اقدام جس��ورانه محسوب می شد. درواقع اینتل اگرچه همچنان یکی از 
شناخته شده ترین تولیدکننده های پردازنده محسوب می شود، با این حال واقعیت این 
اس��ت که دیگر بهترین محسوب نش��ده و اپل در این سال ها تالش کرده است تا به 
استقالل بیشتری دست پیدا کند. به همین خاطر پس از دو سال گمانه زنی، اکنون 
خبر رس��می این قطع همکاری منتش��ر  شده اس��ت. این اتفاق باعث شده است تا 
ارزش سهام اینتل، به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. بدون شک از دست دادن 
سرش��ناس-ترین مشتری این شرکت، ضربه سنگینی محسوب شده و این امر دلیل 
 ARM ،اصلی عدم واکنش مدیران آن محسوب می شود. نام پردازنده اختصاصی اپل
اس��ت که برای اولین بار در س��ال۲۰1۰ به صورت محدود نمونه های آن در برخی از 
محصوالت، مورد اس��تفاده ق��رار گرفت. درواقع اپل از مدت ها این سیاس��ت را برای 
گوشی های هوشمند خود مورد استفاده قرار داده و اکنون زمان اجرای این طرح برای 
مک بوک ها است، با این حال دلیل این خودکفایی، عدم پیشرفت الزم برند اینتل نیز 
اس��ت. درواقع اگرچه کیفیت محصوالت آنها هرساله بهبودهایی را دارد، با این حال 
میزان آن بس��یار کم بوده و اپل برای رس��یدن به سهم باالتری در بازار، به پیشرفتی 
چشمگیر نیاز دارد. ویژگی اصلی محصوالت اپل، منحصر به فرد بودن آنها محسوب 
می ش��ود که این اقدام در راستای آن محسوب شده و می تواند باعث شود که از سال 
آینده، میزان فروش لپ تاپ های این ش��رکت، افزایشی چشمگیر را در بازار به شدت 
رقابتی حال حاضر و با برندهای قدرتمند، پیدا کند. نکته اصلی تصمیم جنجالی اپل 
این است که اینتل دیگر یکه تاز بازار نبوده و شرایط فرق کرده است. حال باید دید که 

برنامه این شرکت برای بازپس گیری اعتبار و جایگاه خود چه خواهد بود. 
fudzilla.com :منبع
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امروزه بازاریابی اینترنتی مهم ترین بستر بازاریابی محسوب می شود. در این رابطه 
آمارها حاکی از رشد فوق العاده این بخش دارد. تحت این شرایط آگاهی از روش های 
مختلف جهت بازاریابی که نتیجه آن افزایش فروش خواهد بود، بسیار ضروری بوده 

و در این راستا قصد معرفی 1۲ راهکار خالقانه آن را داریم. 
1-محیط کاربری ساده ای داشته باشید

در بسیاری از سایت ها پس از واردشدن به صفحه اصلی، با انواع پاپ اپ  ها، تبلیغات 
و به صورت کلی شلوغ بودن صفحه مواجه خواهیم شد. این مسئله باعث می شود تا 
تاثیر اولیه الزم را نداشته باشید. در این رابطه توصیه می شود که استانداردی را برای 
خود تعیین کرده و اجازه ندهید که مخاطب، احساس بدی را داشته باشد. همچنین 
طراحی ساده صفحه، باعث خواهد شد تا آنها سریعا بتوانند به بخش موردنظر خود 
دست پیدا کنند. در این رابطه فراموش نکنید که اگرچه تبلیغ کمتر سود فعلی شما 
را کاهش خواهد داد، با این حال نتایج بهتری را در آینده رقم می زند که این هزینه 
از دست رفته در برابر آن کامال ناچیز خواهد بود. همچنین از جدیدترین روش های 
و ابزارها نیز استفاده کنید. برای مثال یک مشاور آنالین، می تواند تجربه کار را برای 
مخاطب، کامال جذاب کند. در این رابطه فراموش نکنید که قالب کلی سایت، زودتر 
از محتواها در معرض دید قرار خواهد گرفت. به همین خاطر ابدا نباید از اهمیت آن 
غافل شوید. این اقدام اگرچه در ظاهر مستقیما به فروش ارتباطی ندارد، با این حال 

به بهبود شرایط و تسریع این فرآیند، کمک بسیاری را خواهد کرد. 
2-استراتژی ها را اولویت بندی کنید 

اگر از یک بازاریاب از انواع روش های حوزه خود س��وال کنید، در کسری از چند 
دقیقه پاسخ شما را خواهد داد، با این حال نکته مهم تر از این قضیه، آگاهی از میزان 
اهمیت هر یک از آنها محس��وب می ش��ود. در این رابطه فراموش نکنید که میزان 
اهمیت هر یک از روش ها با گذشت زمان تغییر خواهد کرد و همواره استراتژی های 
جدیدی معرفی می  ش��ود. به همین خاطر اطالعات خود را در این زمینه ابدا نباید 
مح��دود نگه دارید. درواقع نیاز به مطالعه و رتبه بندی مداوم وجود دارد. تحت این 
شرایط شما قادر خواهید بود تا در شرایط مختلف، بهترین عملکرد را داشته باشید. 
در نهایت ذکر این نکته ضروری است که الزاما نباید به دنبال پیداکردن جدیدترین ها 
باشید، درواقع خودتان نیز می-توانید نظریه پردازی کرده و یک استراتژی منحصر به 
فرد را مورد استفاده قرار دهید. این امر شما را در باالترین سطح ممکن قرار خواهد 
داد، با این حال این اقدام بسیار سخت بوده و نمی توان انتظار داشت که تنها به این 

روش بتوانید به کار خود ادامه دهید. 
3-اطالعات مشتری را به صورت مداوم تکمیل کنید 

یک سوال مهم این است که تا چه حد مشتریان خود را می شناسید؟ در این رابطه 
به هر میزان که آگاهی ش��ما باالتر باش��د، امکان فعالیت بهتر وجود خواهد داشت. 
در ای��ن رابطه فراموش نکنید که اطالعات مناس��ب، زمینه ارتباط بهتر را نیز مهیا 
خواهد کرد که امری بسیار مهم محسوب شده و ضامن حفظ مشتری خواهد بود. 
در نهایت آگاهی از مشتریان، شما را سریعا متوجه نیاز و سلیقه آنها کرده و کمک 
می کند که بهترین خدمات و محصوالت را به آنها ارائه دهید. برای کسب اطالعات 
موردنیاز، روش های مختلفی وجود دارد. برای مثال می توانید از انواع نظرسنجی ها 
اس��تفاده کرده و یا اطالعات مش��تری را از آنها بخواهید، با این حال در این رابطه 
توصیه می شود که به صورت مرحله-ای پیش بروید. درواقع اعتماد کردن در فضای 
اینترنت بسیار سخت بوده و این امر که اطالعات کاملی را در برخورد اول از مشتری 
خود بخواهید، بدون ش��ک حس��ی بد را در آنها به وجود می آورد. به همین خاطر 
در ای��ن رابطه به صورت مرحله ای پیش رفته و روش های متنوعی را برای کس��ب 

اطالعات خود داشته باشید. 
4-تنها به یک ارتباط اقتصادی قانع نباشید 

ب��رای تقریبا تمام��ی برندها، مش��تریان تنها خریدارهای محصوالت محس��وب 
می ش��وند. این امر در حالی است که شما می توانید ارتباط خود را به مراتب بیشتر 
از این مرحله گسترش داده و نتایج باالتری را به دست آورید. برای مثال آیا تاکنون 
به این فکر کرده اید که چگونه می توان به واس��طه یک مش��تری، چندین نفر دیگر 
را نیز متوجه برند و محصوالت خود کرد؟ در این رابطه ش��ما با بسیاری از اقدامات 

می توانید بهترین نتایج را به دس��ت آورید. برای مثال می توانید از آنها برای تامین 
بخشی از نیاز خود به تولید محتوا، استفاده کرده و با این اقدام آنها را نیز به رضایت 
باالتری از خود برس��انید، با این حال فعالیت در این زمینه باید با ظرافت های الزم 
همراه باشد، در غیر این صورت نتایجی کامال برعکس را به دست خواهید آورد. در 
این رابطه ضمن ارائه نوآوری، از بررس��ی اقدامات س��ایر برندها از سراسر جهان نیز 

غافل نشوید. 
5-مخاطب را تحت فشار قرار ندهید 

حتی در فروش مس��تقیم نیز این امر که افراد را به نوعی تحت فشار برای خرید 
قرار دهید، باعث خواهد ش��د تا آنها حتی در صورت انجام این اقدام، دیگر ش��ما را 
انتخاب نخواهند کرد. این امر در حالی اس��ت که یک بازاریابی  درس��ت، زمانی رخ 
خواهد داد که باعث شود خریدار، به مشتری دائمی شما تبدیل شود. در این راستا 
توصیه می ش��ود که تنها به دنبال خدمت رسانی و آگاهی بخشی باشید. برای مثال 
مش��اور آنالین، تنه��ا باید اطالعات موردنیاز مخاطب را در اختی��ار آنها قرار داده و 
صحبتی از خرید را به میان نیاورد. در این رابطه شما باید اجازه دهید که افراد خود 
تصمیم گیرنده باشند. همچنین در صورتی که بتوانید با مخاطب ارتباطی دوستانه 
برقرار کنید، آنها احساس راحتی باالتری را پیدا کرده و مواردی را بیان خواهند کرد 
که ممکن اس��ت در ابتدا قصد آن را نداش��ته باشند. برای مثال ممکن است قیمت 
محصول، مهم ترین مانع خرید یک مشتری باشد. تحت این شرایط ارتباط دوستانه 
شما باعث خواهد شد تا آنها نسبت به این موضوع صحبت کرده و شما پیشنهادهای 
خود را معرفی کنید. برای مثال می توانید از آنها بخواهید که س��ه مشتری را برای 
شما پیدا کنند تا شما نیز با قیمت مدنظر آنها، محصول را در اختیارشان قرار دهید. 
این امر درست یک مذاکره دوستانه و برد-برد محسوب خواهد شد که بدون شک 
هر فردی از آن استقبال می کند. به عنوان نکته پایانی، این موضوع را مدنظر داشته 
باش��ید که در فضای اینترنت به علت عدم مواجهه مستقیم، افراد راحت تر صحبت 

خواهند کرد. به همین خاطر نباید از این ویژگی غافل شوید. 
6-به جایگاه تبلیغات توجه داشته باشید 

در بسیاری از سایت ها بخش خاصی برای تبلیغات وجود نداشته و این امر باعث 
می-شود تا آنها به عاملی مزاحم تبدیل شوند. این امر خصوصا در زمینه استفاده از 
موبایل، رخ خواهد داد. به همین خاطر شما در طراحی سایت خود باید بخش های 
ویژه ای را برای این موارد اختصاص دهید. این امر باعث خواهد شد تا امکان تجربه 
و جست وجوی بهتر در سایت وجود داشته باشد. همچنین توصیه ما این است که 
بخشی از تولید محتوای خود را به اینفلوئنسرها خصوصا میکرو اینفلوئنسرها واگذار 
کنید. درواقع آنها به علت تمرکز، توانایی و ش��هرتی که در یک حوزه دارند، بدون 
شک بهترین ها را ایجاد کرده و این امر شانس موفقیت شما را افزایش خواهد داد. 
فراموش نکنید که فعالیت یک اینفلوئنس��ر با ش��ما، باعث خواهد شد تا بخشی از 
دنبال کنندگان آنها، به مخاطبان، در نهایت مشتریان شما تبدیل شوند. این امر به 
مراتب بهتر از زمانی خواهد بود که از یک تیم ثابت استفاده کنید. علت اهمیت باالتر 
میکرو اینفلوئنس��رها این اس��ت که این افراد معموال به صورت تخصصی تر فعالیت 
کرده و از مواردی نظیر خرید فالوور فیک، دوری می کنند. همچنین هزینه همکاری 

با آنها نیز به مراتب کمتر خواهد بود. 
7-معتبر بودن خود را نشان دهید 

چه دلیلی وجود دارد که مخاطب ادعاهای ش��ما را باور کند؟ ممکن است تصور 
کنید که به اش��تراک گذاش��تن تجربه مش��تری کافی خواهد بود. برای مثال پیام 
قدردانی و رضایت یک مش��تری یکی از این موارد محس��وب می شود، با این حال 
این اس��تراتژی ابدا س��ودمند نبوده و هیچ دلیلی وجود ندارد که پیامی که منتشر 
کرده اید، ساختگی نباشد. در این رابطه هیچ چیز به اندازه مدارک معتبر و رسمی، 
دارای اهمیت نخواهد بود. به همین خاطر توصیه می شود تا ضمن دریافت تمامی 
م��دارک، آنها را در صفحه اصلی و در ابعادی مناس��ب، قرار دهید تا همگان آنها را 
مش��اهده کنند. همچنین یک شماره را ذکر کنید تا افراد با تماس گرفتن، بتوانند 
نس��بت به واقعی بودن آنها اطمینان نهایی را پیدا کنند. همچنین ضروری است تا 
از محصوالت خود، عکس و فیلم های مختلف و از تمامی جهاتی را منتش��ر کنید. 
این امر نه تنها نیاز مش��تری را برآورده خواهد کرد، بلکه باعث افزایش اعتمادها نیز 
خواهد ش��د. در این رابطه برخی از برندها به صورت کامال مناسب رفتار کرده و در 
کنار انتش��ار تصاویر و فیلم های حرفه ای که حاصل تالش یک تیم باتجربه اس��ت، 

محتواهای تولیدی مخاطبان را نیز منتش��ر می کنند. در این رابطه انواع مس��ابقات 
نظیر عکاسی با محصول، می تواند کارساز باشد. 

8-احساس نیاز را در افراد ایجاد کنید 
بدون شک بخش اعظمی از بازار، تاکنون به استفاده از محصوالت شما فکر نکرده 
و احس��اس می کند که به آن نیاز ندارد. تحت این ش��رایط، شما باید این احساس 
را در آنه��ا ایجاد کنید. برای مث��ال اگر در زمینه تولید ل��وازم کوهنوردی فعالیت 
دارید، می-توانید با تولید محتوای حرفه ای و هدفمند در این زمینه همچنین ارائه 
پیشنهادهایی با مدت زمان محدود به صورت مداوم، احساس نیاز را به بهترین شکل 
در افراد ایجاد کنید. در این رابطه معرفی بهترین کوه ها و مس��یرهای کش��ور برای 
کوهن��وردی، ایجاد یک تی��م در این رابطه، مصاحبه با بهترین کوهنوردها از جمله 
مهم ترین اقدامات محسوب می ش��ود. همچنین یک پیشنهاد با محدودیت زمانی، 
باعث می ش��ود که حتی افرادی که قصد خرید نداش��ته باشند، به علت ایجاد یک 

فرصت، تمایل به خرید پیدا کنند. 
9-انواع گارانتی را داشته باشید 

برای بسیاری از افراد گارانتی تنها به این موضوع اشاره دارد که در صورت خراب 
ش��دن محصول تا مدت زمانی مش��خص، آن را به یک مورد دیگر تعویض خواهند 
کرد. در این رابطه برخی تعمیر رایگان را مدنظر قرار می دهند. با این حال مهمترین 
گارانتی بدون شک این است که شما تضمین کنید که در صورت عدم رضایت، تمام 
هزینه بازگردانده خواهد شد. این امر کمک خواهد کرد تا تمامی تردیدهای افراد از 
بین رفته و سریعا اقدام به خرید کنند، با این حال توجه داشته باشید که شما باید 
از کیفیت محصول خود اطمینان داشته باشید، در غیر این صورت، ابدا نتیجه خوبی 
را به دس��ت نخواهید آورد. در نهایت فراموش نکنید که گارانتی-ها انواع مختلفی 

داشته و بهتر است که همه آنها را مورد توجه خود قرار دهید. 
10-فرآیند را ساده کنید 

برخی از س��ایت ها از کپچا استفاده می کنند که برای شناسایی عدم روبات بودن 
کاربر اس��ت، با این حال تاکنون به ای��ن فکر کرده-اید که چند درصد از مخاطبان 
ممکن است روبات باشند، در این رابطه آمارها نشان می دهد که میزان آنها حتی از 
یک درصد هم کمتر است. این امر در حالی است که چنین اقداماتی زمانبر بوده و 
مخاطب را بدون شک خسته خواهد کرد. به همین خاطر شما نباید هیچ چیزی را 
فدای سرعت باالی سایت خود کنید. همچنین فراموش نکنید که هرچه روش-های 
خرید ش��ما متنوع تر باشد، شانس موفقیت شما نیز افزایش پیدا خواهد کرد. برای 
مثال ممکن است برخی از افرادی که تمایل به خرید دارند، از منابع مادی الزم در 
حال حاضر برخوردار نباشند. اگرچه ممکن است تصور کنید که آنها بعدها به صف 
مشتریان ش��ما اضافه خواهند شد، با این حال فراموش نکنید که با گذشت زمان، 
ممکن است تمایل اولیه خرید به صورت کامل از بین رفته و یا افراد به فکر استفاده 
از محصوالت دیگر که قیمت مناس��ب تری دارند، بیفتند. به همین خاطر شما ابدا 
نباید از آنها غافل ش��وید. در این رابطه ضروری اس��ت ت��ا روش های خرید خود را 
متنوع سازید. برای مثال امکان خرید اقساطی، یکی از موارد کامال ضروری محسوب 

می شود که میزان و بازه زمانی پرداخت نیز باید تنوع الزم را داشته باشد. 
11-از پخش زنده استفاده کنید 

تصاویر و فیلم ها را می توان تغییر داد، با این حال این مس��ئله برای پخش زنده 
میس��ر نبوده و ش��ما می توانید از آن برای جلب س��ریع اعتمادها اس��تفاده کنید. 
همچنین در پخش زنده می توانید در کنار نمایش محصول، کارمندان، مش��تریان، 
محیط کار و مهم تر از همه تصویر خودتان را به عنوان مدیر شرکت، نمایش دهید. 
در کنار این موارد مصاحبه زنده با افراد سرشناس حوزه کاری خود، از دیگر اقدامات 

جالب و نتیجه بخش محسوب می-شود. 
12-از به روزترین تکنولوژی ها استفاده کنید 

تکنولوژی باعث س��اده تر شدن هرچه بیش��تر کارها شده است. برای 
مثال اگر در گذشته افراد برای امتحان کردن محصول، مجبور به حضور 
در فروش��گاه ها بودند، امروزه این اقدام به س��ادگی با تکنولوژی AR و 
VR امکان پذیر ش��ده است. درواقع سرعت رش��د تکنولوژی بسیار باال 
بوده و ش��ما بای��د همگام با آن جلو بروید. این ام��ر موفقیت در حال و 

آینده شما را تضمین خواهد کرد. 
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همه آن  چیزی که باید در رابطه با استراتژی 
اقیانوس آبی بدانیم

در زمینه مدیریت و بازاریابی بس��یاری از استراتژی ها وجود 
دارد که ممکن اس��ت تاکنون اسم آن را نشنیده باشید. بدون 
ش��ک مورد فوق، یکی از این موارد محس��وب می ش��ود. تاریخ 
شکل گیری آن به زمان انتشار کتابی به همین نام توسط  چان 
کیم و نه مابورنیا در سال ۲۰۰۴ برمی گردد. هر دو این افراد از 
استاتید و صاحب نظرهای علم اقتصاد محسوب شده و دستیابی 
به این اس��تراتژی حاصل دو دهه تحقیق اس��ت. آنها در کتاب 
خود نگاهی منفی به مقوله رقابت داشته و اعالم کردند که باید 
چنین فضایی نابود شود. درواقع شما به جای واردشدن به یک 
رقابت مخرب، باید به دنبال فضاهای کاری جدیدی باشید. این 
امر شانس موفقیت شما را نیز بسیار باال خواهد برد. نسخه های 
دیگر این کتاب در س��ال ۲۰1۵ و ۲۰1۷ نیز به چاپ رس��یده 
اس��ت که توصیه می ش��ود تا تمامی آنها را م��ورد مطالعه قرار 
دهید. این مورد درس��ت نقطه مقابل استراتژی اقیانوس سرخ 
قرار دارد که در آن رفتارهای تهاجمی و رقابت ش��دید، توصیه 
می ش��ود. در مدل آبی، ش��ما بر روی بازارهای ناشناخته و کار 
نش��ده تمرکز خواهید داش��ت. تحت این شرایط شما تنها وارد 
رقابت با خودتان خواهید بود. این مس��ئله شما را از هزینه های 
س��نگین و نیاز به اقدامات دفاعی، در امان نگه داش��ته و باعث 
می ش��ود تا بودجه شرکت، به شکلی موثرتر مورد استفاده قرار 
گیرد. از این بخش به عنوان خالف جهت آب شنا کردن نیز یاد 
شده و ممکن اس��ت یک اقدام زمانبر محسوب شود. به همین 
خاطر درس��ت به مانند هر اس��تراتژی دیگر ضعف هایی را نیز 
دارد. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است 
که یک بازار جدید، حتی می-تواند خالقیتی نوین نیز باش��د. 
ب��ه همین خاطر نباید صرفا تصور کنی��د که نیاز به ایجاد یک 
صنع��ت جدید و متفاوت وجود دارد. فراموش نکنید که امکان 
بقای چنین ش��رکت-هایی به مراتب بیشتر از سایرین خواهد 
بود، با این حال نحوه اجرای این سیاس��ت، به خودتان بستگی 
دارد. درواقع ش��ما باید با توجه به ش��رایط و امکانات خود در 
ای��ن رابطه تصمیم گیری کنید، با این حال به صورت کلی، اگر 
بتوانید ضمن ایجاد تفاوت، هزینه های خود را نیز تا حد امکان 
کاهش دهید تا مقرون به صرفه بودن نیز به امتیاز شما تبدیل 
ش��ود، بدون شک شانس موفقیت، به مراتب بیشتر خواهد شد. 
درواقع نباید تصور کنید که عدم وجود رقیب باعث خواهد شد 
تا شما در ایجاد نرخ قیمت ها، می توانید آزادانه رفتار کنید. در 
ادامه به بررسی دالیل اهمیت این استراتژی خواهیم پرداخت. 

1-استراتژی اقیانوس سرخ منجر به نابودی برندها 
خواهد شد

درواق��ع ه��ر صنعت��ی، ظرفیت خاص خ��ود را داش��ته و با 
افزایش چشمگیر تعداد رقبا، برای دست پیدا کردن به تعادل، 
نابودشدن برخی از برندها حتمی خواهد بود. این امر به معنای 
آن خواهد بود که ش��ما اقدامی پرریسک را در دستور کار خود 
قرار داده اید. درواقع پیوس��تن به استراتژی اقیانوس آبی، تنها 
راه نجات ش��ما خواهد ب��ود. برای مثال از صنعت س��یرک به 
عنوان یک حوزه مرده نام برده می ش��ود که دیگر س��ودآوری 
گذشته را ندارد، با این حال سیرک دوسولی، موفق شده است 
تا به یک اس��تراتژی جدید، رونق جدی��دی را ایجاد کند. آنها 
تمامی هنرهای نمایش��ی را در کنار هم ق��رار داده و به عنوان 
ی��ک پکیج معرفی می کنند که در این رابطه به هنرهای محلی 
و کمتر شناخته شده نیز توجه دارند. این امر درست یک نمونه 

فرار از اقیانوس سرخ به آبی است. 
2-عرضه بیش از تقاضا شده است 

با افزایش برندها، بازار به س��متی اس��ت ک��ه عرضه بیش از 
تقاضا است که منجر به یک اقتصاد ناسالم می شود. این موضوع 
باعث می-ش��ود تا بس��یاری از کاالها به فروش نرس��یده و به 
شرکت بازگردانده ش��وند و یا برندها به دنبال حتی روش های 
غیرانس��انی ب��رای تضمین فروش خ��ود باش��ند. در یک بازار 
اشباع ش��ده، رسیدن به موفقیت بسیار سخت خواهد بود. برای 
مث��ال اپل تا قبل از طراحی های منحصر به فرد خود، ابدا برند 
موفقی محس��وب نمی-ش��د. درواقع در حال حاضر هیچ چیز 

مهم تر از خالقیت نخواهد بود.  
3-جذابیت اولیه از بین رفته است 

چه عاملی باعث ش��د تا افراد ب��رای مک دونالد صف ببندند، 
درواقع آنها نیز در ظاهر یک رستوران درست به مانند سایرین 
بودند، با این حال خالقیت آنها عامل اصلی موفقیت محس��وب 
می شد. در این رابطه اگر آنها نیز می خواستند که به مانند عرف 
بازار رفتار کنند، بدون ش��ک امروزه شناخته ش��ده ترین نام در 
صنعت غذایی محسوب نمی ش��دند. تحت این شرایط اگر یک 
خالقیت جدید داش��ته باشید و حوزه ای نوآورانه را آغاز کنید، 

شانس جلب توجه به مراتب بیشتری را خواهید داشت. 
4-با بن بست مواجه نخواهید شد 

دیر یا زود، فضای بدون رقابت ش��ما مورد توجه س��ایر افراد 
قرار خواهد گرفت و آنها به تقلید از اقدامات شما می پردازند، با 
این حال توجه داشته باشید که آنها دیگر قادر نخواهند بود که 
موفقیت های ش��ما را تکرار کنند و شما شناخته شده ترین برند 
محس��وب خواهید شد. این امر در حالی اس��ت که با توجه به 
سابقه کاری باال و شناخت کامل بازار، بهترین  حوزه های جدید 
را ایجاد کنید. درواقع فضا برای بهبود در این بازار، بسیار مهیا 

خواهد بود. 
در نهایت با این اس��تراتژی ش��ما می توانید کامال براس��اس 
نی��از بازار اقدام به تولید محص��ول کنید که خود مزیتی بزرگ 
محس��وب می-ش��ود، با این حال برای درک بهتر این موضوع، 
توصیه می شود تا با افرادی حرفه ای که سابقه به اجرا درآوردن 
آن را دارند، مش��ورت گرفته و حتما س��ه کتاب نویس��ندگانی 
که در بخش مقدمه معرفی ش��ده اند را مورد مطالعه خود قرار 

دهید. 
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چگونه به ایده های جدید دست پیدا کنیم 

در اختیار داشتن ایده های جدید، راز موفقیت در هر زمانی خواهد بود. با 
نگاهی به برندهای مطرح، متوجه این امر خواهید ش��د که آنها حداقل یک 
طرح جدید را داش��ته-اند، با این حال سوال این است که چگونه می توان به 
ایده ای جدید دس��ت پیدا کرد. نکته ای که بای��د از همین ابتدا به آن توجه 
داشته باشید این است که هر فردی می تواند ایده های پولسازی را پیدا کند 
و این مس��ئله ابدا ارتباطی به میزان هوش نداش��ته و نباید خود را دست کم 
بگیرید. در ادامه به بررسی توصیه هایی خواهیم پرداخت که شانس موفقیت 

شما را افزایش می دهد.
1-حوزه هایی که در آن عملکرد خوبی را دارید پیدا کنید 

قبل از اینکه ذهن خود را درگیر ایده های مختلف کنید، ضروری اس��ت تا 
محدودیت هایی را تعیین کنید. در غیر این صورت ممکن است تصمیم گیری 
شما، بهترین گزینه نباشد. در این رابطه توصیه می شود که حوزه هایی را که 
در آن عملکرد خوبی دارید را پیدا کنید. این امر باعث می ش��ود تا با ایجاد 
محدودیت، نظم فکری بهتری داش��ته باشید. در این رابطه حتی اشتیاق نیز 
عاملی مهم محس��وب می ش��ود. به همین خاطر قبل از هر اقدامی باید این 

فهرست خود را تکمیل کنید. 
2-نظر دیگران را مورد توجه قرار دهید

همواره این احتمال وجود دارد که افراد تصوراتی از خود داش��ته باش��ند 
که کامال مطابق واقعیت نیس��ت. در این رابط��ه افراد دیگر، به علت این امر 
که ش��ما را از یک زاویه دیگر مش��اهده می کنند، ق��ادر خواهند بود تا نظر 
دقیق تری را اعالم کنند. به همین خاطر پس از یادداش��ت موارد، می توانید 
از نظ��ر اطرافیان برای اولویت بخش��ی، اس��تفاده کنید. بدون ش��ک پس از 
طی کردن این مرحله، ش��اهد این امر خواهید بود که تصور شما در رابطه با 
خودتان، تا چه حد با نظر دیگران تفاوت داشته و بهتر است که اگر چند نفر 
بر روی یک موضوع توافق دارند، آن را به عنوان واقعیت خود قبول کنید. 

3-کمبودها را پیدا کنید 
س��عی کنید که با دیدی انتقادی ب��ه صنعت موردنظر خود نگاه بیندازید. 
فراموش نکنید که این درس��ت اقدامی است که تراویس کاالنیک را به ایده 
اوبر رس��اند. درواقع شما باید نسبت به این مسئله آگاهی پیدا کنید که چه 
مواردی در بازار وجود ندارد که ش��ما آن را کامال مناس��ب می دانید. در این 
رابطه حتی می توان مشکالت زندگی روزمره خود را نیز مورد توجه قرار داد. 
این نکته را نیز همواره به خاطر داش��ته باش��ید که شما می-توانید احساس 
نیاز را ایجاد کنید. برای مثال ممکن است جامعه به یک موضوع فکر نکرده 
باش��د، با این حال محصول ش��ما می-تواند باعث ش��ود که نیازی که وجود 
نداش��ته است، به یک باره ش��کل گیرد. درواقع ابدا نباید شانس خود را کم 

تلقی کنید. 
4-داستان زندگی کارآفرین  ها را مورد مطالعه قرار دهید 

آیا ش��ما هم از آن دسته از افرادی هستید که تصور می کنند که 
کارآفرین ها، افرادی خاص و فوق بشری محسوب می شوند؟ در این 
رابطه تنها کافی اس��ت تا زندگینامه آنها را مورد بررسی قرار دهید 
تا به این اطمینان دس��ت پیدا کنید که ش��ما نیز می-توانید به این 
س��طح دس��ت پیدا کنید. این امر نه تنها در روحیه ش��ما تاثیرگذار 
خواهد بود، بلکه نکات آموزنده ای را نیز به همراه داشته و می توانید 
از نحوه رسیدن به یک ایده توسط آنها، تقلید کنید. فراموش نکنید 
که بس��یاری از ایده ها، از نگاه متفاوت به یک ایده دیگر به دس��ت 

آمده است.
5-از شبکه های اجتماعی کمک بگیرید 

در ش��بکه های اجتماعی ش��ما ارتباط نزدیکی را به جامعه داشته 
و می توانید متوجه عالیق آنها ش��وید. همچنین با مشاهده اقدامات 
سایر برندها در خارج از محدوده فعالیت شما، می توانید ایده برندی 
در یک کش��ور دیگر را برای اولین بار در منطقه خود، مورد استفاده 
قرار دهید. به همین خاطر همواره نباید تصور کنید که باید خودتان 
ایده س��ازی کنید. در ای��ن رابطه پیگیری مداوم اخب��ار حوزه مورد 
عالقه ش��ما نیز کمک بس��یار خوبی محس��وب ش��ده و می تواند به 

ایده پردازی بهتر، کمک کند. 
6-محصوالت موجود را شناسایی کنید 

این امر بارها اتفاق افتاده اس��ت که افراد در رابطه با یک حوزه، ایده هایی 
را مطرح می کنند که قبال مورد اس��تفاده قرار گرفته ش��ده است. برای عدم 
مواجهه با این ش��رایط، ضروری اس��ت تا نگاهی به محصوالت بازار داش��ته 
باش��ید. این امر باعث خواهد ش��د تا ریسک کار شما کاهش پیدا کرده و در 
نهای��ت با تحلیل موارد موجود، در مدت زم��ان  کمتری به ایده های جدیدتر 
دست پیدا کنید. درواقع با این اقدام شما متوجه کاستی های محصوالت و یا 

مواردی که موجود نیستند، خواهید شد. 
7-به میزان کارایی آن فکر کنید 

ب��ه این موضوع فکر کنید که آیا محصول ش��ما ق��ادر به رفع حداقل یک 
مش��کل خواهد بود؟ در این رابطه حتی باید ب��ه میزان توانایی آن نیز دقت 
داشته باشید. برای مثال بهبود کم، بدون شک ارزش خرید را کاهش خواهد 
داد. همچنین اگر مش��کل موردنظر ش��ما، اهمیت چندانی را برای مشتری 
نداش��ته و قیمت نهایی محصول، فراتر از ش��رایط مالی جامعه ش��ما باش��د 
بدون شک با شکست مواجه شده و ایده ای ناکارآمد را پیاده سازی کرده اید. 

8-خود را به جای مشتری قرار دهید 
صادقانه این س��وال را از خود بپرس��ید که آی��ا حاضر به پرداخت 
پ��ول برای محصول خود هس��تید؟ این امر در اصط��الح قرار دادن 
خود در جایگاه مشتری محسوب می شود. درواقع با توجه به این امر 
که مش��تری، خریدار محصوالت محسوب می شود، ضروری است تا 
نظر آنها را اولویت اول خود قرار دهید. در نهایت ش��ما باید به نحوه 
بازاریاب��ی محصول و قیمت گذاری آن فکر کنید تا بهترین نتیجه به 
دس��ت آید. این نکته را نیز فراموش نکنید که نباید س��ریعا ناامید 
ش��د. درواقع یک ای��ده به ظاهر بد، با کمی تغیی��ر می-تواند کامال 

دگرگون شود. 
به عنوان توصیه پایانی بهتر اس��ت تا نس��بت به زمان درس��ت به 
اجرا درآوردن ایده خود نی��ز تصمیم گیری کنید. برای مثال ممکن 
اس��ت شرایط جامعه برای پذیرش محصول شما آماده نباشد. تحت 
این ش��رایط توصیه می شود که زمان س��نجی درستی را داشته و از 
به تاخیر انداختن آن، واهمه نداش��ته باشید. همچنین ایده خود را 
در معرض آزمایش قرار دهید تا نس��بت به درست بودن همه چیز، 
اطمینان داشته باشید. این امر کمک خواهد کرد تا در صورت وجود 
مش��کل، امکان رفع سریع آن قبل از حضور در بازار وجود داشته و 

احتمال شکست شما کاهش پیدا کند. 
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اگرچ��ه همواره گفته می  ش��ود که زمان، مهم-ترین دارایی هر فرد محس��وب 
می ش��ود، با این حال واقعیت این است که س��المتی را باید در جایگاه دوم قرار 
داد. علت این امر به این خاطر اس��ت که ش��ما می توانید سالمتی خود را بازهم 
به دس��ت آورید. درواقع تنها برخ��ی از بیماری های محدود آن هم در زمانی که 
س��ریعا شناسایی نش��وند، منجر به مرگ فرد خواهد شد. این امر در حالی است 
که برای زمان ابدا چنین چیزی وجود نداشته و حتی نمی-توان یک ثانیه از آن 
را بازگرداند. با این حال این مس��ئله نباید باعث حس��ی بد در شما شود. درواقع 
تحت هر ش��رایطی زمان گذر خواهد کرد، با این حال هنر این اس��ت که بهترین 
استفاده را از آن داشته باشیم. در این رابطه افراد موفق جهان، بهترین نمونه های 
موجود برای مدیریت زمان و استفاده مناسب از آن محسوب می شوند که آگاهی 
از روش های آنها بدون ش��ک برای هر فردی ارزش��مند خواهد بود. در این راستا 
پس از مصاحبه و تحقیقات گس��ترده، 1۳ گام مدیریت زمان به شیوه حرفه ای ها 

را گردآوری کرده ام که در ادامه نگاهی به آنها خواهیم داشت. 
1-به صورت هدفمند از اینترنت استفاده کنید 

اگ��ر بخواهیم از بزرگ ترین اتالف کننده زمان برای اکثر افراد در حال حاضر 
نام ببریم، بدون ش��ک اینترنت گزینه کامال شایس��ته ای خواهد بود. درواقع به 
علت جذابیت های این بخش به س��ادگی می توان س��اعت ها درگیر آن ش��د، با 
این حال این مس��ئله ش��ما را از رسیدگی درس��ت به اولویت های زندگی دور 
خواهد کرد. به همین خاطر ضروری اس��ت تا برای استفاده از آن برنامه داشته 
باش��ید. در این رابطه یکی از راهکارهای خالقانه این اس��ت که زنگ هشداری 
را تعیی��ن کنید تا در زمان موردنظر، از این محیط خارج ش��وید. همچنین در 
زمینه کاری نیز ش��ما باید به دنبال کوتاه کردن فعالیت خود برای صرفه جویی 
در زمان باش��ید. برای مثال در رابطه با ایمیل های خود، یک محدودیت متنی 
اعمال کنید تا در کوتاه ترین زمان ممکن، این اقدام انجام شود. این نکته را نیز 
فراموش نکنید که شما از اقدامات ساده نظیر ارسال ایمیل، می توانید به عنوان 
زمان اس��تراحت خود اس��تفاده کنید. درواقع حس��اس بودن به مسئله زمان، 
بدون شک به نیاز و موقعیت شما نیز بستگی خواهد داشت. برای مثال نیاز به 
صرفه جویی و اس��تفاده حداکثری از زمان، برای یک مدیر بدون شک مهم تر از 
کارمن��د خواهند بود. به همین خاطر ش��دت جدی گرفتن هر بخش، کامال به 

خودتان بستگی خواهد داشت. 
2-از تقویم آنالین استفاده کنید 

اگرچه همه ما از اهمیت تقویم آگاه هستیم، با این حال حمل مداوم آنها امری 
فضاگیر و دشوار محسوب می شود. همچنین موارد چاپی دارای کمترین امکانات 
موجود بوده و اس��تفاده از آنها زمانبر خواهد بود. این امر در حالی است که شما 
با یک اپلیکیشن، می توانید به سادگی و بدون نیاز به اختصاص فضایی، این نیاز 
خود را تامین کرده و امکانات بس��یار متنوعی را داش��ته باش��ید که کار را برای 
ش��ما راحت تر خواهد کرد. در این رابطه فراموش نکنید که برنامه شما باید زنگ 

هشدار و یادآور نیز داشته باشد تا احتمال فراموشی به صفر برسد. 
3-بازنگری نسبت به اقدامات خود داشته باشید 

تا چه حد اطمینان دارید که اقدامات ش��ما دارای باالترین نتایج بوده و کامال 
مهم محس��وب می ش��وند؟ درواقع در زندگی تمامی افراد می ت��وان اقداماتی را 
پی��دا کرد که اب��دا دلیلی برای انجام آنها وجود نداش��ته و تنها باعث هدر رفتن 
هزینه فرصت پرداختن به اقدامی بهتر، منجر خواهد ش��د. به همین خاطر شما 
بای��د بازنگری ب��ه تمامی اقدامات خود داش��ته و تنها موارد مه��م را نگه دارید. 
همچنین فراموش نکنید که ممکن است برای یک اقدام به ظاهر مهم، جایگزین 
به مراتب بهتری نیز وجود داش��ته باش��د. به صورت کلی توصیه این اس��ت که 
نگاهی واقع بینانه داش��ته باشید و این مس��ئله را مدنظر داشته باشید که برنامه 
ش��ما تنها برای مدتی محدود نبوده و در درازمدت ممکن است سختگیری بیش 

از حد، شما را کامال خسته کند. این امر در حالی است که در روزهایی که انرژی 
بیش��تری را دارید، می توانید اقدامات فرعی و کم اهمیت تر را نیز به برنامه روزانه 

خود اضافه کنید. 
4-هدف گذاری درستی را داشته باشید 

بس��یاری از اف��راد عمر خود را صرف هدفی می-کنند ک��ه با تصور آنها فاصله 
بسیار زیادی را داشته و این مسئله باعث می شود تا به اندازه چندین سال زمان 
را از دست بدهند. به همین خاطر بسیار مهم است که در زمینه انتخاب اهداف، 
بس��یار دقیق عمل کنید. درواقع هدف هرچه بزرگ تر باشد، دقت باالتری را هم 
نیاز خواهد داش��ت. در این رابطه مشورت گرفتن از افراد باتجربه را نیز فراموش 
نکنید. با این اقدام شما تا حدود زیادی از هدر رفتن بخش بزرگی از زمان خود، 

اطمینان خواهید داشت. 
5-به خود امتیاز دهید 

شما باید به عملکرد خود در پایان هر روز، امتیاز داده و آن را در نزد خود نگه 
دارید، از این آمارها می توان برای مقایس��ه اس��تفاده کرد. این امر به شما کمک 
خواهد کرد تا در صورت پس��رفت، بتوانید س��ریعا متوجه آن شده و برنامه ریزی 
بهتری را داشته باشید. در این رابطه حتی می توان اقدامات بیشتری را نیز انجام 
داد. برای مثال میزان زمان هدر رفته را یادداشت کرده و هر روز در تالش برای 
کاهش آن باش��ید. نکته ای که ذکر آن در این بخش ضروری اس��ت این اس��ت 
که در بس��یاری از ش��رایط، می توان دو فعالیت را به صورت همزمان انجام داد. 
همچنین ش��ما باید به زمان های مرده خود نیز توجه داش��ته باشید. برای مثال 
در هنگام نشستن در اتوبوس و رانندگی می توانید به یک پادکست گوش داده و 
دیگر نیاز به اختصاص زمانی دیگر را نداش��ته باشید. درواقع راهکارهای استفاده 
از زمان، بس��یار متنوع بوده و توصیه می شود که مقاالت مرتبط با این موضوع را 

مورد بررسی قرار دهید. 
6-سخت ترین اقدامات را در صبح انجام دهید 

برای��ان تریس��ی در کتاب قورباغه ات رو قورت بده ب��ا یک مثال جالب اهمیت 
انجام س��خت ترین کارها در ابتدای روز را توضیح داده است. در این رابطه مالک 
س��خت بودن، صرف��ا برمبنای زمان و یا ان��رژی موردنیاز نبوده و ممکن اس��ت 
فعالیتی را ش��امل شود که بیشترین تنفر را از آن دارید، با این حال جزو وظایف 
محسوب می شود. با انجام سریع آنها، تا انتهای روز دیگر خیال تان راحت خواهد 
بود. این امر در حالی است که اگر این سیاست را انجام ندهید، همواره با استرس 
انجام آن مواجه خواهید بود که در عملکرد ش��ما تاثیر منفی را به همراه داش��ته 
و ام��کان تمرک��ز را از بین خواهد برد. همچنین ای��ن نکته را فراموش نکنید که 
ش��ما در هن��گام انجام یک فعالیت، باید تا حد امکان م��واردی را که می تواند بر 
روی تمرکز ش��ما تاثیر منفی داشته باشد، کنار بگذارید. برای مثال نوتیفیکیشن 
گوش��ی، به س��ادگی می تواند تمرکز را نابود س��ازد. این نکته را همواره به خاطر 
داش��ته باشید که در صورت از بین رفتن تمرکز، زمانی نیاز خواهد بود تا دوباره 
به س��طح سابق برسید. این امر در حالی اس��ت که حتی یک پیام ساده، ممکن 

است زمان بندی شما را نیز نابود کند. 
7-نه گفتن را تمرین کنید

نه تنها به دیگران، بلکه ش��ما به خودتان نیز باید بتوانید به سادگی نه بگویید. 
درواق��ع جهان پر اس��ت از اقداماتی که افراد می توانن��د انجام دهند، با این حال 
شما زمان کافی برای همه آنها را نخواهید داشت. به همین خاطر ضروری است 
ت��ا طبق برنامه خود جلو بروید. در این رابط��ه هرآن چیزی را که خارج از برنامه 
ش��ما اس��ت را کنار گذاشته و نه گفتن را یک اقدام نادرست تلقی نکنید. در این 
رابطه فراموش نکنید که مدیریت زمان، ابدا به این معنا نیس��ت که ش��ما به یک 
روبات تبدیل ش��وید. بلکه تنها به این موضوع اشاره دارد که زمان شما برای هر 
اقدامی کافی نبوده و در این رابطه باید اولویت بندی داشته باشید. در این رابطه 
روزهایی نیز وجود دارد که می تواند استثنا باشد، با این حال باید اطمینان داشته 
باشید که این استثناها در بهترین زمان ممکن خواهد بود و حجم آنها از تعادل 

خارج نخواهد شد. 

8-آمادگی خود را حفظ کنید 
منظور از آمادگی این است که شرایطی بدنی و ذهنی شما باید در یک سطح 
بس��یار خوب باشد. این امر باعث خواهد شد تا امکان فعالیت بهتر و بیشتر مهیا 
باشد. این امر در حالی است که اگر دانش شما قدیمی شده باشد، بدون شک از 
فعالیت های خود نتیجه الزم را به دست نخواهید آورد. در غیر این صورت بیش 
از حد نیاز برای یک فعالیت زمان صرف خواهید کرد و سریعا خسته می شوید. 

9-محدودیت زمانی داشته باشید 
برای انجام هر فعالیت ش��ما باید یک بازه زمان��ی را تعیین کنید تا از طوالنی 
ش��دن انجام آنها جلوگیری ش��ود. فراموش نکنید هنگامی که محدودیت زمانی 
وجود نداش��ته باشد، ممکن اس��ت در حین انجام یک فعالیت، اقدام به کارهای 
دیگری نیز کنید، با این حال این سیاس��ت باعث خواهد ش��د تا مجبور به انجام 
س��ریع فعالیت منتخب باش��ید. در این رابطه اجازه ندهید تا خس��ته ش��وید. به 
همین خاطر استراحت های کوتاه و مداوم را فراموش نکنید. در این رابطه اگرچه 
می توان برای برخی از اقدامات محدود، چند فعالیت را به صورت همزمان انجام 
داد، ب��ا این ح��ال فراموش نکنید که در رابطه با اقداماتی که به تمرکز نیاز دارد، 
این استراتژی تنها باعث کاهش کیفیت و افزایش مدت زمان انجام کارها خواهد 
شد. درواقع یک اقدام نادرست، تنها باعث می شود تا به تکرار آن محکوم باشید. 

10-از قانون 52/17 استفاده کنید
برطبق این قانون شما باید به ازای هر ۵۲دقیقه فعالیت، 1۷ دقیقه استراحت 
کنید. به همین خاطر به جای آنکه پس از هر فعالیت اقدام به اس��تراحت کنید، 
این زمان را مالک قرار دهید. برای اس��تراحت نیز خالقیت داشته باشید. درواقع 
نباید اجازه دهید که اس��تراحت شما تکراری ش��ود. برای دراز کشیدن همراه با 
گوش دادن به موس��یقی را برای اس��تراحت نخس��ت خود انتخاب کنید و برای 
مورد بعدی، قدم زدن بیرون از محوطه شرکت را در دستور کار خود قرار دهید. 
درواقع تکراری ش��دن بیش از حد، تاثیر اق��دام را در بازیابی انرژی بیش از حد 
کاه��ش خواهد داد، ب��ا این حال این نکته را نیز فرام��وش نکنید در صورتی که 
اس��تراحت کافی نداشته باشید، هیچ یک از این راهکارها کارساز نخواهد بود. به 

همین خاطر یک برنامه خواب کافی و باکیفیت، کامال الزامی خواهد بود. 
11-روش مخصوص خود را داشته باشید 

با توجه به این امر که شما بیشترین شناخت را نسبت به خودتان دارید، بدون 
ش��ک بهتر از هر فرد دیگ��ری می توانید نحوه انجام فعالیت ه��ا را انتخاب کنید. 
درواق��ع دلیلی برای تقلید از دیگران وجود نداش��ته ولی توجه به روش کار آنها 
می تواند باعث ش��ود تا ش��ما موارد بهتری را ایجاد کنید. درواقع شخصی سازی 
کردن همه چیز، در مدیریت زمان و انجام بهتر کارها، کامال الزامی خواهد بود. 

12-یک نظم مشخص داشته باشید 
هنگامی که اقدامات ش��ما به عادت تبدیل شود، دیگر متوجه سختی های آن 
نخواهید شد. برای مثال همه افراد پس از مدتی رانندگی، دیگر احساس سختی 
اولیه را نخواهند داشت و به راحتی و بدون هیچ گونه فشاری ساعت  ها این اقدام 
را انجام می دهند. در این رابطه فراموش نکنید که برهم زدن مداوم نظم روزانه، 
باعث خواهد شد تا امکان خو گرفتن با آن از بین رفته و ادامه کار بسیار سخت 
خواهد شد. درواقع دلیل اصلی این موضوع که بسیاری از افراد روتین دار کردن 
زندگی را کنار می گذارند، تجربه تلخ آنها در این زمینه محس��وب شده که ناشی 

از عملکرد غیرحرفه ای و غیراصوالی است. 
13-از تکنولوژی استفاده کنید 

تکنولوژی ه��ا کمک می کنند تا انجام کاره��ا در کمترین زمان ممکن و بدون 
درصدی خطا، امکان پذیر باش��د. برای مثال در گذش��ته برای انواع محاس��بات، 
به زمانی طوالنی نیاز بود. این امر در حالی اس��ت که امروزه ماش��ین حس��اب ها 
این کار را در کس��ری از ثانیه انجام می دهند. به همین خاطر ش��ما باید تمامی 
تکنولوژی های��ی ک��ه می تواند در کار و زندگی ش��خصی ش��ما مفید باش��ند را 

شناسایی کرده و از آنها استفاده کنید. 
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به دنبال تش��دید اقدامات اجرایی قوانین آنتی تراست در ایاالت متحده  آمریکا 
علی��ه بزرگ ترین  ش��رکت های توس��عه دهنده  فن��اوری دنیا، ش��رایط خاصی بر 

بازارهای سهام و ارزش سهام این شرکت ها حاکم شده است.
در هفته های گذش��ته و در اکثر دپارتمان های نهادهای نظارتی ایاالت متحده  
آمریکا، بحث های جدی بر س��ر اعمال نظارت دقیق تر بر فعالیت های طالیه داران 
فناوری دنیا به منظور پیشگیری از شکل گرفتن اجماع پنهان و انحصارطلبانه  این 
ش��رکت ها مطرح شده است. گروهی از سناتورها و مقام های دولتی که به وجود 
تراس��ت متشکل از این ش��رکت های بزرگ حوزه فناوری مظنون بودند، مجدانه 
به دنب��ال وضع و اجرای قوانین آنتی تراس��ت )AntiTrust( علیه آنها و نظارت 

مستمر و موشکافانه هستند.
در  این  زمینه ، تراست )Trust( به گروهی از اعضا اطالق می شود که هر یک 
ذی نفع یک یا چند مجموعه با موضوع فعالیت همگن با س��ایر اعضا هس��تند و 
عمال در کنار یکدیگر با هدف حفظ و توس��عه   منافع گروه شان در محیط فعالیت 
با س��ایر رقبا )خارج از گروه( به سیاست گذاری مش��غولند. تراست ها غالبا سهم 
قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند و همواره در تالش��ند با ارزیابی و تحلیل 
بازار و موضع گیری صحیح در محیط رقابتی، با نوآوری و استفاده از ظرفیت های 
هر یک از مجموعه های زیر پوشش خود، سهم بازار خود را حفظ و ارتقا دهند و 

حاشیه  سود خودشان را تقویت کنند.  
در مقاب��ل از منظ��ر اکث��ر مکاتب در عل��م اقتصاد، انحص��ار داخلی موضوعی 
نامطلوب اس��ت ک��ه اثر منفی بر تجارت می گذارد و رک��ن مولدبودن اقتصاد آن 
کش��ور را خدش��ه دار می کند. به طورمثال، اگر انحصار تولید و ریس��ندگی الیاف 
در اختی��ار یک فرد یا گروه خاص باش��د، دیگر فرصتی ب��رای دانش آموختگان 
رشته های مهندسی نس��اجی وجود ندارد و کسب وکارهای کوچک یا نوپای این 
حوزه  صنعت به شکست و ترک بازار محکوم هستند. انحصار داخلی اینچنینی در 
درازمدت موجب کاهش قدرت رقابت در عرصه  بین المللی و از بین رفتن صادرات 

آن رسته  خاص محصول می شود.
حال چنانچه یک تراس��ت به دنب��ال تثبیت جایگاه خ��ود و مجموعه های زیر 
پوش��ش ازطریق انقب��اض رقابت و انحصار به جای نوآوری و تولید بهینه باش��د، 
عم��ال به جبهه  مخربی برای اقتصاد و محدود کننده  تجارت تبدیل خواهد ش��د. 
در ادوار مختلف، قوانینی به منظور پیش��گیری و مقابله با ش��کل گیری و فعالیت 
چنین تراست هایی تدوین و وضع شده که به آنها به اصطالح قوانین آنتی تراست 
می گوین��د، بنابرای��ن زمانی که از قوانین آنتی تراس��ت صحبت می ش��ود، منظور 
تراستی است که با رویکرد انحصارطلبی، فعالیتش پیامدهای منفی برای اقتصاد 

و محیط کسب وکار دارد.
به دنب��ال طرح مس��ئله  وض��ع قوانی��ن آنتی تراس��ت علیه ش��رکت های اپل، 
آمازون،گ��وگل و فیس ب��وک در محاف��ل س��ناتورهای مجل��س نماین��دگان و 
 Federal Trade( گمانه زنی های متعدد درباره  آن، کمیس��یون تجارت فدرال
 Department of( و وزارت دادگس��تری آمری��کا FTC ی��ا)Commision

Justice( ی��ا DOJهر یک بر لزوم تحقیق و تفحص هرچه  دقیق تر از فعالیت ها 
و کارنامه  مالی این ش��رکت ها تأکید و این موضوع را به صورت عمومی نیز اعالم 
کردند. هدف از این اقدامات نظارتی و بازرس��ی های جامع، پیشگیری از اثرهای 
نامطلوب تشکیل یک تراست بزرگ در بازار فناوری اطالعات و سایه  سرکوب آن 
بر سر کسب وکارهای کوچک تر و نوظهور است که متعاقبا اقتصاد ایاالت متحده  

آمریکا را نیز متأثر می  کند.
با استناد به گزارش های خبری منتشرشده، مسئولیت بازرسی از اپل و گوگل 
 )FTC( برعهده گرفته و کمیسیون تجارت فدرال )DOJ( را وزارت دادگستری
هم با تش��کیل تیم های تجس��س، بازرس��ی از فعالیت های فیس ب��وک و آمازون 
را به دس��ت گرفته اس��ت. همه  این اقدامات به منظور کش��ف ردپای فعالیت ها و 
رابطه هایی اس��ت که از حلقه مدیریتی از ذی نفعان این ش��رکت ها نشان داشته 
باش��د. نکته  جالب اینجا است که هیچ واکنشی هم این شرکت ها نشان نداده اند. 
از این رس��یدگی ها به عنوان یک��ی از پیچیده ترین اقدام��ات نظارتی و تحقیقی 
تاریخ ایاالت متحده آمریکا یاد می کنند که در زمینه  اجرای قوانین آنتی تراس��ت 

انجام می شود.
با علنی ش��دن این موضوع، بازار سهام وال اس��تریت نیز شوکی جدی دریافت 
کرد و این چهار شرکت روی هم رفته چندمیلیارد دالر از ارزش کلی بازار خود را 
از دست دادند. دلیل عقب نشینی برخی سرمایه گذاران نیز حفظ سرمایه  خود از 
ریسک ریزش ناشی از وضع سخت گیرانه  این قوانین برای غول های فناوری بود. 
دراین میان، بیش��ترین نسبت ریزش در هفته  گذش��ته برای گوگل و فیس بوک 

به ترتیب با ۷ و 9 درصد ثبت شده است. 
همچنین، طبق ب��رآورد پایگاه فوربس در پی این رخدادها، جمعا 1۶ میلیارد 
دالر از ثروت مدیران این چهار ش��رکت بزرگ حوزه فناوری کاس��ته شده است. 
ش��رکت هایی که زمانی سیاست مداران برجسته  کشورشان به دلیل حجم نوآوری 
در فناوری و تولید و اش��تغال زایی از آنها تمجید می کردند، اکنون انگشت اتهام 
مقام های دولتی و واحدهای نظارتی و حتی اتحادیه  اروپا به سوی ش��ان دراز شده 
و در آستانه  مواجهه با مقررات جدیدی هستند که بی شک از انعطاف فعالیت شان 

خواهد کاست.
در مقطع زمانی مش��ابه در س��ال قبل و در اظهارنظری مس��تقیم و بی پرده، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، برخی از این شرکت ها را بالقوه  
تشکیل یک تراست بزرگ دانسته بود. در سه ماه گذشته، کار به جایی رسید که 
دیوید سیس��لین، رئیس کمیته  فرعی آنتی تراس��ت در مجلس نمایندگان ایاالت 
متحده  آمریکا، دستور آغاز بازرسی ها از فیس بوک را باتوجه  به حساسیت موضوع 
مالکیت این ش��رکت بر دو شبکه  اینس��تاگرام و واتس آپ صادر کرد؛ شبکه هایی 
که هر یک بیش از یک میلیارد کاربر در سرتاس��ر جهان دارند. گوگل نیز به اتهام 
سوءاستفاده از جایگاه قاطعش در حوزه  تبلیغات موتورهای جست وجو با برخورد 
س��نگین اتحادیه اروپا مواجه و به پرداخت س��ه مرحله جریمه هنگفت ملزم شد 
که به نظر می رس��د مقصود از این اقدام تنبیهی، القای تقید سازمان های نظارتی 

به اجرای س��خت گیرانه  قوانین آنتی تراست باش��د. درمقابل، دادگاه عالی ایاالت 
متح��ده  آمریکا با ص��دور حکمی، تعقیب قضایی اپل را به دلیل تک قطبی ش��دن 

مرجع فروش نرم افزارهای آیفون و آیپد )App Store( به جریان انداخت.
در جبهه  مقابل، هم اکنون هر یک از این شرکت ها به دنبال تقویت تیم وکالت 
خود برای رد اتهامات واردش��ده درباره  تش��کیل تراس��ت مش��ترک با سایر رقبا 
هس��تند. اینکه اکنون در بطن حسابرس��ی های درحال انجام چه می گذرد و چه 
موضوعاتی در صدر اهداف این بازرس��ی ها اس��ت، چندان مش��خص نیست، اما 
در هر ش��رکت، دس��تاویزهایی برای این سلسله بازرسی ها از دیدگاه کارشناسان 

متصور است:
اپل

تاکنون، برخی فعاالن بازار فناوری چندین ش��کایت علیه این ش��رکت مطرح 
کرده اند که محور مش��ترک آنها، رویکرد انحصاری اپل در نحوه  نصب و استقرار 
اپلیکیشن روی پلتفرم های iOS است. به طورمثال، پدیدآورندگان دو اپلیکیشنی 
ک��ه خدمات مدیریت و کنترل زمان کار با اپلیکیش��ن ها به کاربر ارائه می دادند، 
به دلیل حذف شدن ش��ان از اپ استور از اپل ش��کایت کرده بودند. ادعای آنها این 
بوده که اپل با مقصود اینکه قابلیت جدید Screen Time خود را تثبیت کند، 

دست به چنین اقدامی زده است.
Spotify همچنین، در اتهام درخورتوجه دیگری که پدیدآورندگان س��رویس
مطرح کرده اند، این طور عنوان ش��ده که اپل در جایگاه تولیدکننده  سیستم عامل 
و میزبان اپلیکیش��ن هایی که س��رویس اس��تریم موس��یقی ارائه می کنند، نباید 
خودش چنین سرویس��ی ارائه کند تا امکان رقابت در بازار حفظ ش��ود؛ این گونه 

است که داور خودش در نقش یک بازیکن میدان قرار گرفته است.
باتوجه به اینکه یکی از ارکان اصلی در تدوین ضوابط و مقررات آنتی تراس��ت، 
تقید به حفظ فضای رقابت س��الم و نامحدود و تسری پذیر است، این مسئله نیز 
به عنوان توجیهی جدی برای این بازرسی ها مطرح است. البته، بدیهی است تیم 
حقوقی اپل در پاس��خ به هر یک از این اتهام ه��ا، لوایح کامل و نافذی به دادگاه 
ارائه داده است، اما هیچ گاه ادله این شرکت مجلس نمایندگان را برای صرف نظر 
از رس��یدگی به کیفیت اجرای قوانین آنتی تراس��ت در چنین سطح گسترده ای 

متقاعد نخواهد کرد.
آمازون

اولین و مهم ترین مس��ئله ای که درباره نام این ش��رکت به ذهن ضابط قانون 
خط��ور می کند، اندازه ش��رکت و آهنگ تغییرات حجم ش��رکت در چند س��ال 
گذشته است. با این حال، به طور دقیق تر آنچه می تواند مصداق رقابت شکنی باشد، 
این است که آمازون خودش هم محلی برای فروش است و هم تولیدکننده کاال 
برای فروش. این وجه از فعالیت آمازون است که زیر ذره بین بازرسان قرار دارد. 
آمازون اکنون بیش��ترین س��هم خرده فروشی آنالین را در اختیار دارد؛ سهمی 
معادل ۴9درصد. این در حالی اس��ت که رتبه  بعدی که در اختیار ebay اس��ت، 

تنها کمی بیش از ۶درصد است.

الیزابت ورن، سناتور دموکرات که این روزها شمشیر را برای غول های فناوری 
در پیگیری اجرای هرچه س��خت گیرانه تر قانون آنتی تراس��ت از رو بسته و مدام 
در نط��ق خ��ود بر این موضوع تأکید می کند، معتقد اس��ت آم��ازون با داده های 
ارزشمندی که در زمینه  خرده فروشی هر رسته کاال و رفتار خرید مشتری دارد، 
می تواند تصمیم بگیرد چه زمانی عرصه  فروش را برای رقبا تنگ کند تا خودش 

به سود حداکثری در کاالهای تولیدی اش برسد.
او می گوید:

با کوچک ترین دس��ت کاری آمازون در بازار فروش آنالین، شما اثرهای بزرگی 
در حاشیه سود کسب وکارهای کوچک مشاهده می کنید.

این شرکت فقط در برابر کنکاش های FTC قرار ندارد؛ بلکه اتحادیه  اروپا نیز 
در پرونده  بازرسی ها ِسَمت و نماینده دارد.

فیس بوک
مالکیت این شرکت بر دو شبکه اینستاگرام و فیس بوک با بیش از یک میلیارد 
کاربر، بیش��تر بهانه یا دستاویزی برای تفحص و جست وجو به نظر می رسد. آنچه 
به عن��وان ه��دف اصلی از بازرس��ی های فیس بوک متصور اس��ت، همان موضوع 
بحث برانگیز مهندس��ی آرای انتخابات از طریق ش��بکه های اجتماعی و مؤسسه 
کمبریج آنالیتیکا در س��ال 1۳9۵ اس��ت. این موضوع حت��ی می تواند توجیهی 
بر عطش بیش��تر نمایندگان دموکرات در برابر نماین��دگان جمهوریخواه در این 

نظارت ها باشد. 
پیش از ای��ن نیز قوه قهریه  آنتی تراس��ت گریبان فیس ب��وک را گرفته بود و آن 
زمانی بود که قانون گذار آنتی تراس��ت آلمانی این شرکت را از ملزم کردن کاربران 
به دادن مجوز جمع آوری داده های مرتبط برای شان از سایر منابع مثل واتس آپ 
و اینس��تاگرام بازداش��ته بود. برخی از گمانه زنی ها و به نق��ل از یکی از مرتبطان 
پرونده در FTC، برای این موضوع جریمه  ۵میلیارد دالری در انتظار فیس بوک 

و مدیرانش است.
گوگل

گ��وگل حاکم مطلق و قدرتمند بازار موتورهای جس��ت وجو اس��ت و تاکنون 
هیچ س��رویس مش��ابه دیگری حتی محصوالت رقبای بزرگ مظنون به نزدیکی 
جایگاه آن نرس��یده است. براین اساس و به عنوان تولیدکننده  سیستم عامل برای 
اکثریت کس��انی که از iOS اس��تفاده نمی کنند )در ش��رایطی که عالوه بر تولید 
سیس��تم عامل، اکنون گوش��ی های پیکس��ل تولید خود را نی��ز عرضه می کند(، 
این ش��رکت با دراختیار داش��تن حج��م عظیمی از داده های مرتب��ط با کاربران 
در سرتاس��ر جهان، به قطب اطالعاتی بزرگی تبدیل شده و همین موضوع بهانه  

اصلی این پرونده برای طرح دعوی و تجسس است. 
همان طورکه پیش تر گفته ش��د، گوگل تاکنون س��ه مرحله به پرداخت جرایم 
برآمده از پیگیری نقض قوانین آنتی تراست محکوم شده است. وزارت دادگستری 

ایاالت متحده آمریکا پرونده  این شرکت را نیز به موازات اپل رسیدگی می کند.
 zoomit :منبع

اپل، آمازون، گوگل و فیس بوک به دنبال سلطنت ابدی بر دنیای فناوری هستند؟
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آمار جدید نش��ان می دهد ماهانه ۶/۲ میلیارد کاربر فعال از شبکه  
اجتماعی فیس بوک استفاده می کنند؛ عددی که رشد خیره کننده را 

در دوران شیوع کرونا نشان می دهد.
ب��ه گ��زارش زومیت، گ��زارش مالی فیس بوک از فصل اول س��ال 
۲۰۲۰، تمام��ی پیش بینی های منتشرش��ده از س��وی تحلیلگران را 
پشت سر گذاش��ت. غول شبکه های اجتماعی رشد خارق العاده  ای را 
از لحاظ تعداد کاربران ثبت کرد. البته در بخش��ی از گزارش شرکت 
به عدم قطعیتی اشاره می شود که بر اثر شیوع کرونا ایجاد شده است 

و آینده  کسب وکار تبلیغاتی آنها را در معرض خطر قرار می دهد.
با اجرای سیاس��ت های فاصله گذاری اجتماعی در جهت جلوگیری 
از ش��یوع هرچه بیش��تر ویروس کرونا، مردم برای ارتباط با دوستان 
و اعض��ای خان��واده    خ��ود بیش ازپی��ش از ش��بکه های اجتماعی و 
اپلیکیشن های پیام رسان استفاده می کنند. دراین میان فیس بوک که 
س��ال گذش��ته با بحران های متعدد حریم خصوصی و شکایت های 
قانونی روبه رو ش��ده بود، فرصت پیدا کرد تا کاربردهای مثبت شبکه  

اجتماعی خود را نیز نشان دهد.
فیس ب��وک در گزارش خ��ود اعالم کرد که تعداد کاربران ش��بکه  
اجتماع��ی رک��ورد جدی��دی را ثبت کرده اس��ت، ام��ا تقاضا برای 
تبلیغات در پلتفرم، در س��ه  هفته  گذشته روند نزولی داشت. درواقع 
کس��ب وکارهای کمتری در ش��رایط بحرانی کنونی، به دنبال انتشار 
تبلیغات در پلتفرم فیس بوک هس��تند. کاهش تبلیغات، بیش ازهمه 
ازس��وی ش��رکت های فعال در کس��ب وکار س��فر و خودرو مشاهده 
ش��د. دس��ته های مذکور به خاطر کاهش تمایل مردم به جابه جایی 
در ش��رایط بحرانی ویروس کرونا، بیش��ترین خس��ارت ها را متحمل 

شده اند.
گ��زارش مالی فیس بوک از فصل اول س��ال ۲۰۲۰، تعداد کاربران 
ماهانه شبکه  اجتماعی را ۶/۲ میلیارد نفر عنوان می کند که نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته، 1۰درصد افزایش داشته است. تحلیلگران 
انتظار داشتند که فیس بوک در دوره گذشته، حداکثر ۵۶/۲ میلیارد 
کارب��ر فع��ال ماهانه را ثبت کند. در بخش دیگ��ری از گزارش گفته 

می ش��ود که نزدی��ک به ۳ میلیارد نف��ر، از یکی از اپلیکیش��ن های 
فیس بوک شامل اینستاگرام و واتس اپ استفاده کرده اند.

فیس بوک باوجود رکوردشکنی در تعداد کاربران فعال ماهانه، باید 
با چالش های ایجادش��ده بر اثر همه گی��ری ویروس کرونا هم مقابله 
می ک��رد. تولید محصوالت س��خت افزاری مخص��وص مصرف کننده  
فیس ب��وک همچ��ون هدس��ت های واقعی��ت مج��ازی آکیول��س و 
دستگاه های چت ویدئویی موسوم بهPortal، به خاطر شروع ویروس 
با چالش مواجه ش��د. به عالوه، تولید و توزیع اطالعات غلط پیرامون 
ویروس نیز هنوز با ش��دت زیادی در ش��بکه  اجتماع��ی ادامه دارد. 
درنتیج��ه فیس بوک باید تالش های خ��ود را برای مدیریت محتوای 

مضر برای سالمت و امنیت جامعه، افزایش دهد.
بیانی��ه  فیس ب��وک می گوی��د آنه��ا انتظ��ار دارن��د تا به��ره وری 
کسب وکارش��ان تحت تأثیر چالش های خ��ارج از کنترل قرار بگیرد. 
به عنوان مثال طوالنی شدن فرمان های قرنطینه  خانگی خصوصا در 
ایاالت متحده  آمریکا، غول ش��بکه های اجتماعی را با چالش مواجه 
می کند. به عالوه، راهکارهای اجراش��ده توسط سیاست  مداران برای 
ثب��ات اقتصادی در ش��رایط کنونی و همچنی��ن ارزش دالر ایاالت 

متحده، بر کسب وکار فیس بوک اثر می گذارد.
م��ارک زاکربرگ در جلس��ه ای ب��ا تحلیلگران اقتص��ادی پیرامون 
گ��زارش مالی ش��رکتش، از نگران��ی درباره  طوالنی ش��دن وضعیت 
اورژانس��ی سالمت و بحران اقتصادی آن صحبت کرد. او اعتقاد دارد 
ش��رایط بحرانی احتماال بیش از تصورات اکثر مردم و کارشناس��ان، 
ب��ه طول خواه��د انجامید. او همچنین نگران اس��ت که بازگش��ایی 
زودهنگام کس��ب وکارها، به موج جدیدی از ابتال و مرگ ومیر منجر 
شود و تأثیرات اقتصادی و سالمتی همه گیری را طوالنی مدت کند.

فیس ب��وک در گ��زارش ماه ژانویه ت��ا مارس خ��ود، درآمد ۷/1۷ 
میلی��ارد دالری را گزارش داد که بی��ش  از پیش بینی ۴/1۷ میلیارد 
دالری تحلیلگ��ران برای دوره  مذکور بود. اگرچه س��هم عمده ای از 
درآمد فیس بوک از تبلیغات کس��ب می شود، آنها رشد قابل توجهی 
را در درآمد از بخش های دیگر همچون هدست های واقعیت مجازی 

تجربه کرده اند. فروش هدس��ت های واقعی��ت مجازی فیس بوک در 
فصل اول، با افزایش ۸۰درصدی نس��بت به س��ال گذش��ته به ۲9۷ 

میلیون دالر رسید.
درآمد فیس بوک به ازای هر س��هم در فصل اول س��ال ۲۰۲۰ به 
۷1/1 دالر رس��ید که پایین تر از پیش بینی ۷۵/1 دالری تحلیلگران 
بود. آخرین آمارها، ارزش سهام فیس بوک را حدود 19۴ دالر عنوان 
می کنند. ش��رکت در گ��زارش خود اعالم کرد ک��ه درآمد از بخش 
تبلیغات در س��ه هفت��ه ابتدایی ماه آوریل رون��د ثابتی را طی کرده 
اس��ت. چنین روندی طبق ادعای تحلیلگران، فصل دوم دشواری را 

برای فیس بوک رقم خواهد زد.
دبرا آلو ویلیامس��ون، تحلیلگر ارش��د ش��رکت eMarketer در 

بیانیه ای پیرامون گزارش مالی فیس بوک نوشت:
برخی کش��ورها زودتر از سایرین سیاست تعطیلی کسب وکارها را 
پایان می دهند و درنتیجه هزینه کردن برای تبلیغات در آنها افزایش 
می یابد. ازطرفی، کشورهای دیگر هنوز سیاست تعطیلی را در طول 
ماه مه و حتی پس از آن ادامه خواهند داد. حتی در داخل کشورها، 
خصوصا ایاالت متحده، بازگش��ایی کسب وکارها در مناطق گوناگون 
با س��رعت متفاوتی انجام می ش��ود. درنتیجه ش��رایط برای شرکتی 
همچون فیس بوک برای بازگش��ت به روند ع��ادی دریافت تبلیغات، 

دشوار خواهد بود.
فعالیت همه جانبه

فیس ب��وک در دوران ش��یوع کرون��ا فعالیت ه��ای متع��ددی را 
مرتبط با این ویروس انجام داده اس��ت. زاکربرگ و همس��رش طی 
کنفرانس ه��ای ویدئوی��ی متعدد، با متخصصان بیم��اری واگیردار و 
سیاس��ت مداران مصاحبه  انجام دادند تا به نوع��ی با توزیع اطالعات 
غلط در ش��بکه های اجتماعی مقابله کنند. محتوای تولیدش��ده، در 
مرکز اطالعات مخصوص ویروس کرونا در فیس بوک منتش��ر ش��د. 
فیس ب��وک ای��ن مرکز را در ماه مارس راه اندازی ک��رد تا مردم را به 

اطالعات معتبرتر پیرامون کووید 19 هدایت کند.
باوجود تمامی تالش های انجام ش��ده، اطالعات غلط هنوز بخشی 

از چالش های بزرگ ش��بکه اجتماعی هس��تند. تئوری های توطئه و 
انتشار نگرانی با شدت زیادی در گروه های فیس بوک توزیع می شوند. 
به عنوان مث��ال برخی از آنها ادعا می کنند که ویروس کرونا به خاطر 
توسعه  فناوری ۵G ایجاد شده است. نیویورک تایمز در گزارشی ادعا 
ک��رد که ۴۸۷ جامعه  فیس بوکی، به توس��عه  تئوری توطئه پیرامون 
۵G شدت می بخشند که در برخی مناطق حتی منجر به آتش زدن 

دکل های ۵G شد.
فیس ب��وک عالوه بر توس��عه و عرضه  محصوالت و س��رویس های 
جدی��د، میلیون ها دالر به کس��ب وکارهای کوچک و س��ازمان های 
رس��انه ای محل��ی کمک می کند. آنها ت��ا 1۰۰ میلیون دالر کمک و 
اعتب��ار تبلیغاتی به کس��ب وکارها ارائه می کنند. ش��رکت همچنین 
هزاران دس��تگاه چ��ت ویدئویی پرتال را به بازنشس��تگان در ایاالت 
متحده و افراد بستری در بیمارستان در آمریکا و انگلستان اهدا کرد.

از اقدام ه��ای دیگ��ر فیس بوک در دوران ش��یوع کرونا می توان به 
تمرکز بیش��تر آنها به خدمات ویدئویی اشاره کرد. آنها هفته  گذشته 
ابزاری به ن��ام Messenger Room معرفی کردند که امکان چت 
ویدئویی را در گروه هایی تا حداکثر ۵۰ نفر ممکن می کند. سرویس 
جدید فیس بوک، آنها را وارد رقابت مستقیم با سرویس هایی همچون 

Zoom و HouseParty می  کند.
زاکربرگ در پایان صحبت های خود درباره  گزارش مالی فیس بوک 
گف��ت که ش��رکتش باز هم تصمی��م به تولید محص��والت جدید و 
همچنین اس��تخدام 1۰۰ هزار نیروی جدید در بخش های مهندسی 
و توس��عه محص��ول دارد. او می گوید مردم ام��روز نیازهای جدیدی 
دارند و ش��رکتش برای سرمایه گذاری در بازیابی وضعیت اقتصادی، 
احس��اس مس��ئولیت می کن��د: »م��ن اعتق��اد دارم در دوران رکود 
اقتصادی، بهترین کار، ادامه  دادن س��رمایه گذاری و س��اختن آینده 
اس��ت.« از س��رمایه گذاری های فیس بوک می توان به سرمایه گذاری 
۷/۵ میلی��ارد دالری در Jio Platforms هن��د اش��اره ک��رد ک��ه 
بازار بزرگی برای ش��بکه  اجتماعی و اپلیکیش��ن پیام رسان واتس اپ 

فیس بوک محسوب می شود. 

رشد چشمگیر شمار کاربران فیس بوک در دوران شیوع ویروس کرونا
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مدیر امور فناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هید بهش��تی با اعالم خب��ر تدوین بس��ته پیش��نهادی »حرکت به 
س��وی دانشگاه نسل س��وم« در دانشگاه علوم پزش��کی شهید بهشتی؛ 
تبیی��ن جایگاه دانش��گاه در اقتصاد دانش مدار، تش��کیل واحد مالکیت 
فک��ری و نوآوری، راه ان��دازی پارک علم و فن��اوری، حمایت از فناوران 
و تجاری س��ازی معادل سازی فناوری با فعالیت های آموزشی و پژوهشی 
و بازتعری��ف نق��ش اعضای هیات علمی با تاکید ب��ر فناوری را برخی از 

اولویت های این بسته پیشنهادی برشمرد.
دکتر حمیدرضا مقیمی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار داشت: بازتعریف 
دانش��گاه به عنوان نهادی تعیین کننده در نظ��ام ملی نوآوری، بازنگری 
رس��الت دانش��گاه با محوری��ت اقتصاد دانش م��دار، بازنگری س��اختار 
و ارتباط��ات دانش��گاه و نقش اعضای هیأت علمی براس��اس رس��الت 
کارآفرین��ی، ن��وآوری، تولید ث��روت و ارزش افزوده اقتص��ادی از طریق 

فعالیت های دانشی برخی از اولویت های اصلی این طرح است.
وی با اش��اره به رویکردهای جدید دانش��گاه در گذار به دانشگاه نسل 
س��وم، اظهار داش��ت: اراده جدی مدیریت کالن دانشگاه در کارآفرینی، 
ایجاد فرهنگ کارآفرینی بین مدیران و کارکنان، دانش��جویان و اعضای 
هیأت علمی، کنترل دارایی های فیزیکی و فکری دانشگاه، ظرفیت سازی 
برای انتقال فناوری و تجاری س��ازی دانش برخی از مؤلفه های دانشگاه 

کارآفرین است که باید به سمت آن حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه خوش��بختانه این اراده در دانش��گاه علوم پزش��کی 
شهید بهشتی در سطوح مختلف وجود داشته و فعالیت های چشمگیری 
نیز انجام ش��ده اس��ت، گفت: در همین رابطه ش��اهد کسب مقام دوم 
فناوری در سطح کشور طی دو سال پیاپی 9۶ و 9۷ و کسب جایزه دوم 

در جشنواره رازی در حوزه فناوری در سال 9۷ بودیم.
مهمترین ویژگی دانشگاه های نسل سوم

وی همچنین با اش��اره به برخی از ویژگی های دانش��گاه نس��ل سوم، 
عنوان ک��رد: تولید دانش برای اس��تفاده در بخش های اقتصادی، خلق 
مش��اغل جدی��د، ارتباط نزدیک دانش��گاه ب��ا صنعت و جامع��ه، ایجاد 
مراکز رش��د و پارک های فناوری، حمایت آموزش��ی، مال��ی و بازاریابی 
از کارآفرینان و اس��تقبال از ایده های جدید و خالق برخی از مهمترین 
ویژگی های دانش��گاه نس��ل سوم اس��ت که برای تحقق آن برنامه ریزی 

کرده ایم.
مراحل سه گانه تبدیل به دانشگاه کارآفرین

دکتر مقیمی با برشمردن مراحل سه گانه تبدیل به دانشگاه کارآفرین؛ 
به اتخ��اذ دیدگاهی راهبردی مبتنی بر توانایی و اولویت ها، ایفای نقش 
فعال در تجاری سازی دارایی های فکری و بهبود محیط نوآوری از طریق 

همکاری با صنعت، جامعه و دولت اشاره کرد.
دبیر کمیته گذار به دانش��گاه نسل سوم دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهش��تی، تحول در مأموریت های دانشگاه، تعیین اهداف و فعالیت های 
نوی��ن، تبیین روش ه��ای نوین تأمین مالی و تعری��ف الگوهای مؤثر در 
ترفیع اعضای هیأت علمی و همچنین ایجاد تحول در ساختار را برخی 
از مهمترین مبانی تحول برای حرکت به س��مت دانش��گاه نس��ل سوم 

عنوان کرد.
جایگاه دانشگاه های علوم پزشکی در اقتصاد دانش مدار تبیین می شود
وی با بیان اینکه در صورت تحقق بسته پیشنهادی »حرکت به سوی 
دانشگاه نسل سوم«، برخی دستاوردهای جدید در عرصه آموزش علوم 
پزش��کی حاصل می ش��ود، گفت: طی مراحل گذار به دانشگاه های نسل 
س��وم، جایگاه دانشگاه های علوم پزش��کی در اقتصاد دانش مدار تبیین 
ش��ده و همچنین وابس��تگی دانشگاه های علوم پزش��کی به بودجه های 

دولتی کاهش می یابد.
تدوین بسته پیشنهادی »حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم« 

در دانشگاه
دکتر مقیمی با اعالم خبر تدوین بس��ته پیشنهادی »حرکت به سوی 
دانش��گاه نس��ل س��وم« )بس��ته تحول اقدام و عمل( در دانشگاه علوم 
پزش��کی شهید بهشتی، تصریح کرد: بازتعریف دانشگاه به عنوان نهادی 
تعیین کننده در نظام ملی نوآوری، بازنگری رسالت دانشگاه با محوریت 
اقتصاد دانش مدار، بازنگری س��اختار و ارتباطات دانشگاه و نقش اعضای 
هیأت علمی براساس رس��الت کارآفرینی، نوآوری، تولید ثروت و ارزش 

افزوده اقتصادی از طریق فعالیت های دانشی برخی از اولویت هاست.
تشکیل واحد مالکیت فکری و نوآوری در دانشگاه

وی ب��ا بیان اینکه براس��اس این طرح، پیش��نهادهای راهبردی برای 
کارآفرین شدن دانشگاه تدوین ش��ده است، ادامه داد: برای حفاظت از 
دارایی های فکری، آیین نامه مالکیت فکری دانش��گاه، تدوین، آیین نامه 
مالکی��ت ف��ردی تعریف و واح��د مالکیت فکری و نوآوری در دانش��گاه 

تشکیل شده است.
طراحی گرنت های جدید آموزش و فناوری

مقیم��ی در ادامه توس��عه زیرس��اخت های فناوری، حمای��ت از فناوران 
و تجاری س��ازی، افزایش همکاری های بین بخش��ی و بین رش��ته ای، ارائه 
تسهیالت تشویقی و انگیزشی، طراحی گرنت های آموزش و فناوری، کشف 
پتانس��یل های دانشگاه در حوزه فناوری و ایجاد منابع مالی پایدار را برخی 
از پیشنهادات راهبردی دانشگاه در این زمینه عنوان کرد که در حال انجام 

است.
استقرار بیش از 60 شرکت دانش بنیان در مراکز رشد دانشگاه

وی با اشاره به توسعه زیرساخت های فناوری در دانشگاه، تصریح کرد: 
در این راس��تا تاکنون چهار مرکز رش��د و یک مرکز نوآوری ایجاد شده 
که بیش از ۶۰ ش��رکت در این مراکز مستقرند. البته به زودی دو مرکز 

رشد دیگر به مراکز رشد دانشگاه اضافه می شود.
راه اندازی پارک علم و فناوری دانشگاه، به زودی

وی اس��تقرار شتاب دهنده ها و تأسیس پارک علم و فناوری را از دیگر 
ملزومات توسعه زیرساخت های فناوری در دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: 
در این رابطه با دو شتابدهنده مذاکره شده که به زودی مستقر خواهند 
ش��د، در همین رابطه طرح توجیهی پارک علم و فناوری دانشگاه علوم 
پزش��کی شهید بهشتی در دس��ت تهیه بوده و زمین آن نیز پیش بینی 

شده است و امیدواریم به زودی راه اندازی شود.
دکت��ر مقیمی با اش��اره به تأس��یس آزمایش��گاه جام��ع تحقیقاتی و 
بزرگتری��ن اتاق تمیز در دانش��گاه، اظهار داش��ت: تأس��یس واحدهای 
فن��اور و دانش بنیان، کمک به تجاری س��ازی محصوالت فناورانه و ارائه 
خدمات مش��اوره فناوری برخ��ی از خدمات حمایتی از فناوران و تحقق 

تجاری سازی در دانشگاه است.
تدوین سیاست های حمایتی از فناوران و تجاری سازی

وی با اش��اره ب��ه برخی دیگر از سیاس��ت های حمای��ت از فناوران و 
تجاری س��ازی، عنوان کرد: دانشگاه علوم پزش��کی شهید بهشتی عضو 
صندوق پژوهش و فناوری پرش��ین داروی البرز اس��ت، این صندوق در 
زمینه سرمایه گذاری خطرپذیر فعال بوده و بنابراین دانشگاه در صورت 
تأیی��د محصوالت از طریق ای��ن صندوق از تولید و تجاری س��ازی آنها 

حمایت می کند.
ضرورت تسهیل نقل و انتقاالت مالی در حوزه فناوری

وی با اش��اره به ضرورت تس��هیل نقل و انتقاالت مالی در این رابطه، 
عن��وان کرد: مدیران مالی ما باید از صندوقدار بودن به یک مدیر کامل 
تبدیل ش��وند. مدیر مالی باید شرایط را برای فناور و پژوهشگر تسهیل 

کند و هر کجا مشکل وجود دارد، برای آن راه حل پیدا کند.
راه اندازی شورای فناوری دانشکده ای و کمیته فناوری 

دانشجویان

دکتر مقیمی با اش��اره به وجود واحد توس��عه فن��اوری، کمیته فناوری 
و ش��ورای فناوری در دانش��گاه، گفت: در این راس��تا ایجاد شورای فناوری 
دانشکده ای و کمیته فناوری دانشجویان نیز پیش بینی شده که اولین مورد 
آن در دانش��کده بهداش��ت و ایمنی تأسیس ش��د و پس از آن کمیته های 

فناوری دانشجویان در دانشکده های پزشکی راه اندازی شدند.
برقراری ارتباط با دانشگاه های فنی الزمه توسعه فناوری است

ای��ن عض��و هی��أت علمی دانش��گاه با اش��اره ب��ه ض��رورت افزایش 
همکاری های بین بخشی و بین رشته ای و همکاری با دانشگاه های فنی 
و مهندسی به عنوان راهکاری برای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم، 
اظهار داش��ت: برقراری ارتباط با دانش��گاه های فنی و مهندس��ی الزمه 
توسعه فناوری است. باید بستر حضور مهندسین در حوزه های بالینی و 
در اتاق های جراحی فراهم ش��ود تا مهندسان از نزدیک با نیازهای این 
حوزه آش��نا شوند. در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
ارتباط نزدیکی با دانش��گاه های فنی و مهندسی امیرکبیر، خواجه نصیر 
و ش��هید بهش��تی برقرار کرده وبه زودی مرکز رشد مشترک دانشگاه با 

دانشگاه امیرکبیر راه اندازی خواهد شد.
ارائه درس دو واحدی فناوری و دوره های مهارتی در تمام رشته ها

این عضو هیأت علمی دانش��گاه با اشاره به اقدامات در حوزه آموزش 
فناوری، اظهار داش��ت: ارائه درس دو واحدی فناوری در تمامی رشته ها 
در دانش��گاه تصویب ش��ده که به زودی اجرایی خواهد شد و همچنین 
کارآموزی فناوری، دوره های توانمندسازی و افزایش برنامه های مهارتی 

برای پرورش فارغ التحصیالن توانمند جزو برنامه هاست.
دعوت از اساتید شاغل در صنعت برای تدریس در دانشگاه

وی پیش بینی دوره های فلوشیپ صنعتی و مدیریتی، حمایت ویژه از 
دانش��جویان نخبه و دعوت از اساتید شاغل در صنعت برای تدریس در 

دانشگاه را از دیگر برنامه های این حوزه عنوان کرد.
تدوین آیین نامه معادل سازی فناوری با فعالیت آموزشی و پژوهشی

مدیر امور فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارائه تسهیالت 
و برنامه های تشویقی و انگیزشی را از دیگر اولویت ها دانست و ادامه داد: 
تدوین آیین نامه های معادل س��ازی فعالیت های فن��اوری با فعالیت های 
آموزش��ی و پژوهش��ی جهت دف��اع از پایان نامه و همچنی��ن گنجاندن 
فعالیت های فناوری در آیین نامه ارزش��یابی هیأت علمی و کارمندی در 

این زمینه پیش بینی شده است.
اهدای درجات افتخاری به فناوران خارج دانشگاه

وی همچنین با اش��اره به بخش های مرتبط با تس��هیالت، تش��ویق و 
انگیزش در این آیین نامه، تصریح کرد: پرداخت حق تشویق در فناوری، 
تعری��ف جوایز فناوری و تدوین آیین نامه درجات افتخاری فناوری برای 

فناوران خارج دانشگاه برخی از این موارد است.
طراحی وام فناوری دانشجویی

دکتر مقیمی با اشاره به طراحی گرنت های آموزش – فناوری در این 
راستا، اظهار داش��ت: حمایت از پژوهش های منجر به فناوری، طراحی 
مدل یارانه و وام فناوری دانش��جویی، طراحی سوبس��ید در رش��ته های 
پراولویت و کم متقاضی دانش��گاهی برخی از مواردی اس��ت که در این 

راستا باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اش��اره به افزایش تعامالت اجتماعی در راس��تای تحقق اهداف 
فناورانه دانش��گاه، تصریح کرد: همکاری مناس��ب دانش��گاه، صنعت و 
دولت، افزایش تعامل با نهادهای محلی و ملی و درگیرش��دن در توسعه 
اجتماعی اقتصادی جامعه و افزای��ش تعامالت بین المللی در این رابطه 

پیش بینی شده است.
توسعه مدل جامع درآمدزایی دانشگاه

مدیر امور فناوری دانش��گاه علوم پزشکی ش��هید بهشتی با تاکید بر 
ضرورت کش��ف پتانسیل های دانش��گاه در حوزه فناوری، اظهار داشت: 

توس��عه مدل جامع درآمدزایی دانش��گاه در این رابط��ه باید در اولویت 
باشد.

عدم بازنشستگی زودهنگام نیروهای کارآمد فناور
وی توس��عه نیروی انسانی در حوزه فناوری را نیز از نکات مهم عنوان 
کرد و ادامه داد: در کنار توانمندسازی نیروی انسانی و استفاده بهینه از 
نیروهای موجود، عدم بازنشستگی زودهنگام نیروهای کارآمد فناور و در 
نظر گرفتن کارآفرینی به عنوان ش��اخصی در استخدام باید مورد توجه 
باش��د. وی با اش��اره به تصویب آیین نامه ارتباط با صنعت در دانش��گاه، 
گفت: ای��ن آیین نامه مورد تصوی��ب هیأت امنای دانش��گاه قرار گرفته 
و زمینه را برای ارائه خدمات مش��اوره ای، آموزش��ی و پژوهشی توسط 
اعضای هیأت علمی فراهم می کند. البته الزم است نقل و انتقاالت مالی 

در این زمینه تسریع و تسهیل شود.
دکت��ر مقیمی در ادام��ه با تاکید بر ض��رورت بازنگ��ری فرآیندهای 
دانشگاه براساس دانش��گاه کارآفرین، اظهار داشت: چابک سازی، تمرکز 
بر ایده های فناوران��ه زودبازده و اعتماد )مرکزگریزی( برخی از مواردی 

است که باید مورد توجه باشد.
بازتعریف نقش اعضای هیأت علمی با تاکید بر فناوری

وی بازتعری��ف نقش اعض��ای هیأت علمی براس��اس الزامات گذار به 
دانشگاه نسل سوم را نیز ضروری دانست و گفت: عضو هیأت علمی باید 
عالوه بر آم��وزش بتواند به عنوان منتور فناوری دانش��جویان را به این 

سمت هدایت کند و خود نیز منشأ فناوری باشد.
دکتر مقیمی در پایان با تاکید بر اینکه اراده جدی در سطوح مختلف 
دانشگاه برای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم وجود دارد، خاطرنشان 
کرد: بازنگری رسالت و کارکردهای دانشگاه براساس دانشگاه کارآفرین 
مورد توجه بوده و در این راس��تا کاهش وابس��تگی ب��ه بودجه دولتی، 
افزای��ش تعامل ب��ا نهادهای محلی، ملی و بین المللی، درگیر ش��دن در 
توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه و ایفای نقش در کریدور علم و فناوری 
و مناط��ق ویژه فناوری از مواردی اس��ت که همه م��ورد تأیید و تاکید 

مسئولین دانشگاه است.

تدوین بسته »حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم« با تاکید بر فناوری و تجاری سازی 
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7 دلیل درست برای تغییر شغل

فکر کردن به تغییر شغل، بدون شک برای هر فردی اتفاق افتاده است، با این حال در چه شرایطی باید این اقدام را مثبت 
بدانیم؟ این موضوع، یکی از درگیری های ذهنی مهم محسوب شده و در این مقاله قصد بررسی هفت دلیل درست برای این 
اقدام را داریم. در این رابطه نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که دالیلی که در ادامه قصد معرفی آنها را داریم، 
تنها بیانگر آن خواهد بود که شما دلیل درستی را برای این تصمیم در اختیار داشته و ابدا مجوزی جهت این اقدام محسوب 
نمی شود. درواقع همه چیز به انتخاب نهایی شما بستگی داشته و توصیه می شود که در این رابطه دقت عمل و مشورت نیز 

داشته باشید، با این حال آشنایی با این موارد، بسیاری از دغدغه های ذهنی را از بین خواهد برد. 
1-پیشنهاد موقعیت شغلی بهتر

این امر طبیعی است که هر فردی به دنبال پیشرفت و موقعیت های بهتری باشد. در این رابطه اگر خودتان شغلی بهتر را 
پیدا کرده و یا پیشنهادی را دریافت کرده اید، پس از کسب اطمینان از بهتر بودن آن، توصیه می-شود که به تغییر شغل خود 
فکر کنید. اگرچه تغییر همواره چالش برانگیز بوده و به همین خاطر افراد ترجیح می دهند که برطبق عادت ها جلو بروند، با این 
حال فراموش نکنید که فرصت ها همیشگی نخواهد بود. درواقع ممکن است حتی مشابه پیشنهاد فعلی را دیگر مشاهده نکنید. 

2-عدم عالقه الزم به کاری که انجام می دهید
بنا به هر دلیل ممکن است شما یک شغل را انتخاب کنید که عالقه اصلی شما محسوب نمی-شود. در این رابطه ممکن است 
اخیرا، استعداد و عالقه اصلی خود را پیدا کرده باشید. در هر صورت اگر تنها دلیل فعالیت شما حقوق دریافتی است، توصیه 
می شود تا در تغییر شغل خود تردید نداشته باشید، با این حال این موضوع را فراموش نکنید که این مرحله، تنها زمانی باید 
اتفاق بیفتد که شما هدف اصلی را پیدا کرده و در صورت ترک موقعیت فعلی، برنامه ای دقیق دارید. درواقع پیشنهاد همیشگی 
این است که تا پیداکردن شغل مناسب خود، همچنان به فعالیت حال حاضر ادامه دهید. درواقع ممکن است همه چیز مطابق 
انتظار شما جلو نرود. تحت این شرایط شما حداقل شغل فعلی را حفظ کرده و زمان کافی برای سامان دادن اوضاع خواهید 
داشت. همچنین فراموش نکنید که عدم عالقه به کار ممکن است به تدریج رخ داده باشد، برای مثال تغییر مدیریت، یکی از 
این دالیل محسوب می شود. در این رابطه اگر علت تنفر شما قابل حل باشد، بهتر است که به فعالیت خود ادامه دهید. درواقع 

نباید در این رابطه بیش از حد شتاب زده نیز عمل کرد. 
3-مشکلی رخ داده است که ادامه فعالیت را سخت می کند 

ممکن اس��ت ش��ما بر اثر فعالیت خود دچار یک بیماری شده باشید و یا تغییر در شرایط زندگی رخ داده است که ترجیح 
می دهید در محل کاری نزدیک تر به خانه خود، فعالیت کنید. در این رابطه فراموش نکنید که هیچ چیز از سالمتی شما مهم تر 
نبوده و الزم است تا خودتان را در اولویت اول قرار دهید، با این حال بهتر است که استعفایی حرفه ای را داشته باشید تا ارتباط 
شما با مدیر شرکت و همکاران، به خصومت تبدیل نشود. درواقع هر تغییری که شرایط کاری را سخت کرده است، می تواند 
دلیل خوبی باشد. در این رابطه تنها نباید به موارد منفی نظیر بیماری توجه داشته باشید. مثال تغییرات مثبت را می توان تولد 

فرزند و یا تغییر محل سکونت دانست.
4-زمانی را برای بهبود مهارت های خود نیاز دارید 

این امر بسیار رایج است که افراد مدتی را برای قرار گرفتن در موقعیت های بهتر، به یادگیری اختصاص داده و پس از طی 
کردن این زمان، با رش��دی چش��مگیر در حوزه کاری خود مواجه می شوند. درواقع این ترک موقعیت فعلی برای رسیدن به 
آینده ای بهتر و یک نوع آینده نگری محسوب می شود. درواقع اگر تصور می کنید که با سطح فعلی، توان پیشرفت موردنظر را 
ندارید، توصیه می شود که مدتی را به یک شغل پاره وقت و یا با روش هایی نظیر دورکاری سپری کنید. در این رابطه این نکته 
را به خاطر داشته باشید که برخی از شرکت ها از چنین اقداماتی حمایت کرده و یک مرخصی با حقوق را پیشنهاد خواهند 
داد و به همین خاطر این ایده را با مدیر ش��رکت خود در میان بگذارید، با این حال فراموش نکنید که ش��ما از این زمان باید 
نهایت استفاده را ببرید تا بیش از حد طوالنی نشود. در غیر این صورت جریان عادی زندگی شما با مشکل مواجه خواهد شد. 
همچنین فراموش نکنید که این سیاست به معنای کار نکردن نبوده و شما نمی توانید مخارج زندگی را متوقف کنید. به همین 

خاطر برای این تصمیم نیز باید از قبل برنامه ای داشته باشید. 
5-همه چیز بیش از حد تکراری شده است 

اگر بیش از حد درگیر روزمرگی هستید و شغل فعلی چالشی را به همراه ندارد، توصیه می-شود که به دنبال موقعیتی جدید 
باشید. فراموش نکنید که روزمرگی خود می تواند باعث افسردگی شما شود. در این رابطه فراموش نکنید که از درون یک شغلی 
که اقدامات آن هر روز تکرار می شود، نمی-توانید انتظار پیشرفت را داشته باشید. به همین خاطر موقعیت شغلی ای را پیدا 
کنید که مدیریت آن، به پیشرفت کارمندان توجه داشته و برنامه ریزی دقیقی را دارد. درواقع شما باید هر ساله، شاهد پیشرفت 

شغلی و افزایش درآمد خود باشید. در غیر این صورت، ادامه کار نابود کردن زمان خواهد بود.  
 6-با همکاران و یا رئیس شرکت مشکل پیدا کرده اید 

اگرچه این امر بسیار طبیعی است که افراد به علت تفاوت نظرهای خود، در محیط های کاری برخوردهایی را داشته باشند، 
با این حال اگر این وضعیت باعث شود که جو سالم و دوستانه شرکت دیگر وجود نداشته و شما تحت فشار روانی قرار بگیرید، 
توصیه می شود که سریعا به تغییر شغل خود فکر کنید. این امر در رابطه با رئیس شرکت، اهمیت باالتری را خواهد داشت. 
علت این امر به این خاطر است که باالترین جایگاه شرکت، بدون شک قدرت آسیب زدن به مراتب بیشتری را خواهد داشت 
و این امر به معنای سخت شدن همه چیز است، با این حال این سیاست به معنای آن نیست که با اولین بحث، برگه استعفای 
خود را پر کنید. درواقع باید یک محدوده زمانی تعیین کرده و اطمینان داشته باشید که اوضاع بهتر نخواهد شد. نکته دیگری 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که برخی از فعالیت ها ممکن است به مرور زمان دیگر صرفه اقتصادی الزم را نداشته 
باشد. برای مثال با افزایش قیمت حمل و نقل عمومی، دیگر برای شما ادامه فعالیت سودآوری الزم را نداشته و این امر خود 

دلیل خوبی برای تغییر شغل محسوب می شود. 
7-عدم تطابق کار با شرایط زندگی شما 

همواره توصیه می شود که به دنبال شغلی باشید که از انواع شیوه های کاری حمایت کند. برای مثال امکان دورکاری برای 
برخی از فعالیت ها وجود داشته باشد. در این رابطه ممکن است برنامه ریزی شما با تعداد ساعت کاری در تضاد بوده و توصیه 
می شود که تحت این شرایط گزینه های دیگر را مورد بررسی قرار دهید. برای مثال ممکن است یک شرکت، اجازه دهد که 
در صورت اتمام فعالیت ها و وظایف روزانه، شما زودتر از محیط شرکت خارج شوید که این امر به معنای صرفه جویی در زمان 
اس��ت. در این رابطه ممکن اس��ت یک تغییر بزرگ در زندگی شما رخ داده باشد. برای مثال به تازگی ازدواج کرده اید و دیگر 
درآمد فعلی، پاسخگوی هزینه ها نخواهد بود. در نهایت اگر خود را آماده کارآفرینی دانسته و می خواهید که برند خود را داشته 
باشید، این دلیل نیز در صورتی که ایده خوبی داشته باشید و با تحقیقات الزم انجام شده باشد، دلیل بسیار خوبی خواهد بود، 
با این حال نباید تصور کنید که صرفا با کارآفرینی می توان به باالترین جایگاه ها دس��ت پیدا کرد. درواقع می توان نمونه های 
بسیاری از کارمندان یک برند را مثال زد که به علت درخشش خود، جانشین مدیریت شده اند. در این رابطه فراموش نکنید 
که ممکن است تصورات شما در رابطه با یک شغل، با واقعیت تفاوت داشته باشد. تحت این شرایط هیچ گاه فراموش نکنید که 

برای شروعی دوباره، دیر نخواهد بود. 
به صورت کلی دو عامل اصلی و مهم در درس��ت بودن تغییر ش��غل وجود دارد؛ نخس��ت بحث درآمد است که باید کامال 
براساس نیاز زندگی شما و میزان تالشی که می کنید باشد، همچنین عالقه و انگیزه کاری مورد اصلی دیگر محسوب می شود. 
thebalancecareers.com :منبع
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اعتماد به نفس نقش مهم��ی در موفقیت هر فردی دارد. وقتی 
مش��کالت روی سرمان می بارند، اعتماد به نفس نجات مان خواهد 
داد. خیلی از افراد موفق با تکیه بر اعتماد به نفس خود به موفقیت 
رس��یده اند. پس موفقیت و اعتماد به نفس رابطه  مستقیمی با هم 
دارد. در ادامه با ما همراه باش��ید تا به شما بگوییم اعتماد به نفس 
چگونه باعث موفقیت مان می ش��ود. شاید به تازگی در یک شرکت 
اس��تخدام ش��ده اید، اما در همین زمان کم با تکی��ه بر اعتماد به 
نفس خود می توانید به ش��هرت و اعتبار زیادی برس��ید. خیلی از 
کارآفرینان موفق توانس��ته اند با اعتماد به نفس شان ایده های ناب 
خود را که دیگران آن را غیرممکن می دانستند، عملی کنند. برای 
داش��تن اعتماد به نفس نیاز نیس��ت خیلی فوق العاده باشید، تنها 
باید از خودتان راضی باش��ید. اعتم��اد به نفس همان ندای درونی 

است که می گوید: »تو می توانی، همه چیز درست می شود.«
در ادامه  مقاله هشت روش��ی که می تواند اعتماد به نفس تان را 

باال ببرد و شما را به موفقیت برساند، معرفی می کنیم.
خودباوری داشته باشید

اف��رادی ک��ه اعتماد ب��ه نفس ب��اال دارند مطمئن هس��تند که 
می توانند کارهای س��خت را انجام دهند. آنها به این باور رسیده اند 
که برای انجام کارها نیازی به مدرک دانشگاهی نیست، بلکه تالش 

می کنند و باور دارند که موفق می شوند.
شرایط نامطلوب را مدیریت می کنند

افراد با اعتماد به نفس در هنگام بروز مش��کالت تالش می کنند 
ش��رایط را مدیریت کنند. آنها به جای گله و شکایت از مشکالتی 
که برای ش��ان به وجود آمده، سعی می کنند مشکالت را پشت سر 

بگذارند و برای مقابله با چالش های بعدی آماده شوند.
هر فردی با چالش ها و اتفاقات پیش بینی نش��ده مواجه می شود. 
باید بتوانید جلوی این اتفاقات را بگیرید و اجازه ندهید مش��کالت 

و چالش ها، دیگر کارهای تان را تحت تأثیر قرار دهند.
تسلیم نشوید

باید برای رسیدن به هر چیزی سخت تالش کرد. اگر می خواهید 
به اعتماد به نفس باالیی برس��ید، باید با اطمینان به مس��یر خود 

ادامه دهید و در پی شکست نباشید.
شاید دیگران ایده های ش��ما را غیرممکن و احمقانه بدانند، اما 
وقتی خودتان را باور داش��ته باش��ید، می توانید از پس هر مشکلی 
برآیید. همانند ایالن ماس��ک که با وجود مشکالت فراوان توانست 

تس��ال را بس��ازد. افراد ب��ا اعتماد به نفس ت��الش می کنند نگرش 
مثبتی به زندگی داش��ته باش��ند تا گرفتار مش��کالت نشوند. آنها 
می دانند حتی اگر استراتژی فعلی ش��ان به نتیجه نرسد، می تواند 

تجربه  ارزشمندی برای موفقیت در پروژه های بعدی باشد.
دنباله رو الگوها نباشید

اف��رادی که اعتماد به نف��س باال دارند، به ج��ای دنباله روی از 
قواعد، آنها را در هم می ش��کنند، زیرا می دانن��د در آخر با نتیجه  
مثب��ت رو به رو خواهند ش��د. آنه��ا ایمان دارند وقت��ی اطرافیان 

دستاوردهای شان را ببینند، کارشان را درک می کنند.
در مقابل کسانی هس��تند که به خاطر نداشتن اعتماد به نفس 
و خودباوری، الگوهای ثاب��ت را دنبال می کنند. آنها فکر می کنند 
شکستن الگوها اشتباه اس��ت و همیشه از ساخت الگوهای جدید 
دوری می کنن��د. گاهی افراد با اعتماد به نفس را مغرور می دانند و 
به دنبال هر فرصتی هس��تند تا نفرت خود را به آنها نش��ان دهند. 
صحبت ما این نیس��ت که الگوها را بشکنید تا خود را فرد موفقی 
نش��ان دهید. بلکه منظور این است، باید الگوها را بشکنید تا چیز 

فوق العاده ای به دست بیاید.
دنبال حرف مردم نباشید

اهمی��ت دادن به نظر مردم یکی از مواردی اس��ت که اعتماد به 
نفس ت��ان را از بین می ب��رد. اگر بخواهید به ح��رف مردم اهمیت 
دهید و درباره یک تصمیم بیش از حد فکر کنید، کم کم اعتماد به 
نفس تان به ش��ک و تردید تبدیل می ش��ود. افراد با اعتماد به نفس 
ارزش زیادی برای خود قائل هستند. آنها هیچ نیازی به تایید و نظر 

دیگران ندارند، زیرا تایید خودشان از هر چیزی باارزش تر است.
از اشتباه دیگران بگذرید

افراد با اعتماد به نفس س��نجیده و حساب ش��ده عمل می کنند. 
آنها تالش می کنند نس��بت به برخی مس��ائل بی تفاوت باش��ند و 
همیشه عکس العمل منفی ندارند. این عمل در تمرینات مدیتیشن 
ب��ه کار می رود. اگر بخواهی��د از انرژی خود ب��رای مقابله با تمام 
اتفاقات زندگی اس��تفاده کنید، خیلی زود از پا درمی آیید. ش��اید 
به همین خاطر، بیش��تر افراد خس��ته و بی حوصله هستند. گاهی 
به خاطر خودمان هم که ش��ده، باید از اشتباهات دیگران بگذریم 
و به کس��انی که اعصاب ما را به ه��م می ریزند، لبخند بزنیم. افراد 
ب��ا اعتماد ب��ه نفس وقت و انرژی خود را صرف مس��ائل کوچک و 

بی اهمیت نمی کنند.

از مکالمات سخت و چالش برانگیز فرار نکنید
افراد با اعتماد به نفس از مکالمات سخت واهمه ای ندارند. گاهی 
نیاز است حرف هایی به دیگران بزنیم که ممکن است به خاطر آن 
از ما متنفر ش��وند. در این مواقع بهترین کاری که می توانید انجام 
دهید، این است که نگاهی به گذشته داشته باشید و موقعیت هایی 
را به یاد آورید که شجاعت در گفتن حرف های الزم، نتیجه  خوبی 
برای ت��ان به ارمغان آورده اس��ت. ی��ادآوری موفقیت های قبلی از 
جمله راه هایی اس��ت که به شما کمک می کند در شرایط سخت، 

اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید.
اف��راد با اعتماد به نفس می دانند تا وقتی مکالمات دشوارش��ان 
به انجام نرس��د، نمی توانند به دیگر کارهای خود رسیدگی کنند. 
دوری از مکالمات چالش برانگیز، احس��اس بدی به شما می دهد و 
ذهن تان را درگیر می کند، اما اگر این کار به انجام برسد، می توانید 

با خیال راحت به دیگر کارهای تان رسیدگی کنید.
مسلماً هیچ کسی نمی خواهد دیگران او را کنار بزنند، اما داشتن 
اعتماد به نفس این ش��جاعت را به ش��ما می دهد تا این مسئله را 
ب��رای مدت کوتاه��ی در نظر نگیرید و کاری که الزم اس��ت را به 
انجام برس��انید. گاهی الزم است حرفی به دیگران بزنید که شاید 

دوست نداشته باشند بشنوند.
چیزی که نباید فراموش کنیم این است که زدن برخی حرف ها 
خیلی هم س��خت نیس��ت و نتیجه ای متف��اوت از انتظارمان دارد. 
خیلی از دس��تاوردهای بزرگ، از همین مکالمات دشوار به دست 
می آید. شاید اس��ترس حرف های چالش برانگیز، آرامش را از شما 
بگیرد. پس ش��هامت داشته باش��ید و حرف هایی که الزم است را 

به زبان آورید.
تمام ترس های درونی تان را به اعتماد به نفس تبدیل کنید

اگر می خواهید اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید، کارهایی 
که برای تان س��خت اس��ت را انجام دهید. انجام این کارها س��بب 

می شود اعتماد به نفس تان بیش از قبل تقویت شود.
وقت��ی زندگی س��ختی دارید و اتفاقات روزمره تحت فش��ارتان 
می گذارد، دنباله روی اهداف، کار مشکلی خواهد بود. در این میان، 
باید ترس تان را به عنوان س��الح به کار ببرید و آن را به اعتماد به 
نفس تبدیل کنید. مطمئن باشید با این کار مورد تحسین دیگران 

قرار خواهید گرفت.
Entrepreneur/ucan :منبع 

با این روش ها اعتماد به نفس تان را باال ببرید تا موفق شوید!

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: آلیسون دویل  نویسنده حوزه موفقیت و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی


