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بهترین راهکارها برای پوشش کسری بودجه 99 از نگاه مرکز پژوهش ها

راهنمای ترمیم 
کسری بودجه

فرصت امروز: س��ال 1398 س��ال سختی برای اقتصاد ایران بود و حوادث این سال از تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی 
گرفته تا ش��يوع کرونا و س��قوط قيمت نفت، بودجه های سال های 1398 و 1399 را به شدت تحت تأثير قرار داده و موجب کسری 
بودجه ش��ده اس��ت بنابراین پرسش اصلی در حال حاضر، نحوه مواجهه با کس��ری بودجه دولت در سال 1399 و چگونگی رفع آن 
است. گزارش حاضر برای پاسخ به این سؤال، چندین گام را طی می کند. این بند نخست گزارشی است که نهاد پژوهشی مجلس به 
تازگی درباره کسری بودجه دولت در سال 99 منتشر کرده و در آن، مسيرهای تعادل منابع و مصارف دولت را بررسی کرده است. 
مرکز پژوهش های مجلس با ترسيم راهنمای ترميم کسری بودجه در این گزارش به احصای 1۴ مسير برای پوشش کسری بودجه...

بیش از ۳۱۷ میلیون کارت بانکی تا پایان اسفندماه سال 98 صادر شد

نیم رخ کارت های بانکی در سال گذشته
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حذف 4 صفر دردی را دوا نمی کند

تبعات گذار از ریال به تومان

چرا پادکست بخش مهمی از بازاریابی محسوب می شود؟ 
تاثیر شیوع کرونا بر کسب و کارها در جهان

۱۳ راهکار برای »توسعه فردی« هنگام کار از خانه
۵ راه برای افزایش فروش اینترنتی کسب  و کارهای کوچک

بازاریابی دیجیتال با فناوری تعیین موقعیت جغرافیایی
چگونه رابطه مطلوبی با مشتریان برندمان داشته باشیم؟

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

اریک اشمیت ظاهرا از ماه فوریه 
گوگل را ترک کرده است

یادداشت
 اصرار بر برگشت

به عقب

روزه��ای پایان��ی مجل��س دهم 
روزه��ای پرکاری ش��ده اس��ت و 
نمایندگان تازه به فکر تمام کردن 
کارهای نيمه تم��ام خود افتاده اند؛ 
مث��ل تصوی��ب چند منطق��ه آزاد 
ویژه تجاری که آمار و ارقام نش��ان 
داده اس��ت که هيچ کمکی به امر 
تولي��د و صادرات ما نکرده اس��ت، 
اما موض��وع مهم تر این اس��ت که 
مجل��س چند روزی اس��ت دوباره 
بح��ث تش��کيل وزارت بازرگانی را 
کليد زده و نهایتا روز یکش��نبه که 
خبر خوش��حال کننده را شنيدیم؛ 
اینکه هيات رئيس��ه مجلس اعالم 
کرده از بررسی این موضوع صرف 

نظر می کنيم.
طرح احي��ای وزارت بازرگانی از 
س��ال 9۶ از س��وی رئيس جمهور 
کلي��د خ��ورد و چند ب��اری راهی 
بهارس��تان ش��د، اما هر بار با عدم 
مجل��س  نماین��دگان  اس��تقبال 
مواجه ش��د، ام��ا با اص��رار دولت 
و پيگيری ه��ای وزارت صم��ت به 
بهانه تنظيم ب��ازار، طرح جدیدی 
توسط برخی از نمایندگان مجلس 
در اس��فندماه 9۷ ارائه شد که در 
دس��تور کار کميس��يون اجتماعی 
قرار گرفت. س��ال 9٠ بود که بعد 
از ادغ��ام وزارت بازرگانی با صنایع 

در  رهب��ری  مع��ادن،  و 
2موضوع ادغام در...
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تغييرات جوی و گرمای زمين از بزرگ ترین معضالت اقتصادی این روزهای زمين است؛ معضلی که 
به استفاده بيش از حد از انرژی های فسيلی بعد از انقالب صنعتی برمی گردد. انتشار گازهای گلخانه ای 
حاصل اس��تفاده بيش از حد از انرژی های فسيلی زمينه را برای افزایش دمای زمين و آلودگی هوا در 

دنيا فراهم کرد که تبعات مخربی روی زندگی مردم داشت.
به گزارش نيچر )The Nature( اخيرا دامنه این بحران وس��يع تر شده است. خبرهای زیادی که 
در مورد آتش س��وزی در جنگل ها یا س��يل ها و توفان ها منتشر می شود همه بر نگرانی مردم در مورد 
تبعات این بحران زیس��ت محيطی می افزاید. اخيراً سی ان ان در گزارشی اعالم کرد در ماه نوامبر سال 
۲٠19 ميالدی دمای کره زمين 1.3 درجه بيشتر شده است و در این سال ما گرم ترین نوامبر دنيا را 

تجربه کردیم، اما این خبر به چه معنا است و ما باید تا چه اندازه نگران گرم شدن کره زمين باشيم؟
از آغاز انقالب صنعتی در دنيا تاکنون مصرف سوخت های فسيلی و انتشار گازهای آالینده با سرعت 
زیادی افزایش پيدا کرد و دانشمندان معتقدند که این، عامل اصلی شيوع بيماری های مختلف در دنيا، 
اختالل در خواب انسان ها، افت بهره وری فعاليت های کشاورزی و کاهش حجم و کيفيت مواد غذایی، از 
بين رفتن بخش های زیادی از موجودات دریایی و حتی زیستگاه های دریایی و در نهایت وقوع حوادث 

مختلف طبيعی از قبيل سيل و توفان و آتش سوزي شده است.
رابطه گرمایش زمین و ارزش تولید ناخالص داخلی

مرکز مطالعات دانشگاه استنفورد آمریکا به تازگی مطالعه ای در مورد ارتباط بين افزایش دمای زمين 
و ارزش توليد ناخالص داخلی دنيا انجام داد و برمبنای یافته های این تحقيق نوشت: افزایش متوسط 
دمای کره زمين با افت ارزش توليد ناخالص داخلی در دنيا رابطه مس��تقيم دارد به این معنا که اگر 
در برابر این بحران جهانی ایس��تادگی نش��ود، در آینده ای نه چندان دور هم اقتصاد کوچک تری وجود 
خواهد داشت و هم نابرابری اقتصادی در دنيا بيشتر می شود. در صورتی که دمای زمين تا سال ۲1٠٠ 
بالغ بر سه درجه رشد کند، اقتصاد دنيا بالغ بر 3٠درصد کوچک می شود ولی سهم کشورهای فقير از 
این بحران بيشتر خواهد بود. به این معنا که ارزش توليد ناخالص داخلی در کشورهای فقير دنيا بالغ 
بر ۴٠درصد تنزل می یابد ولی کشورهای ثروتمند افتی بين 1٠ تا 1۵درصد در ارزش توليد ناخالص 
راخلی را شاهد خواهند بود. اگر دمای زمين بين ۲.۵ تا 3درصد افزایش پيدا کند، ارزش توليد ناخالص 
داخلی دنيا بين 1۵ تا ۲۵درصد کاهش پيدا می کند و در صورتی که دما کمتر از 1.۵ درجه رشد کند 
تأثير معناداری در افت ارزش توليد ناخالص داخلی دنيا مشاهده نخواهد شد. بررسی ها نشان داده است 
زمانی که متوسط دمای کره زمين برابر با 13 درجه سانتی گراد است بهره وری فعاليت های اقتصادی 

در باالترین سطح ممکن قرار دارد.
دانشگاه استنفورد در این گزارش ادامه داد: در صورتی که دنيا بتواند افزایش دمای کره زمين را ۵.٠ 
درجه کمتر از ميزان توافق ش��ده در پيمان پاریس حفظ کند، بالغ بر 3٠ هزار ميليارد دالر در اقتصاد 
جهان صرفه جویی خواهد شد. در پيمان پاریس توافق شد که کشورها تالش کنند تا مانع از افزایش 
بيش از ۲درصدی دمای زمين تا انتهای قرن حاضر یعنی س��ال ۲1٠٠ شوند و کشورها می توانستند 
برای تحقق این هدف از هر ابزار و سياستی استفاده کنند. در این گزارش خواسته شده است تا افزایش 
دمای زمين محدود به 1.۵درجه ش��ود تا 3٠ هزار ميليارد دالر در اقتصاد دنيا صرفه جویی ش��ود که 
معادل 3درصد توليد ناخالص داخلی دنيا اس��ت، ولی اگر دنيا در این امر موفق نش��ود و تنها بتواند تا 
انتهای سال ۲1٠٠ دمای کره زمين را در سطح 3 درجه باالتر از سطح کنونی حفظ کند، هزینه ای بين 
۵ تا 1٠درصد بيشتر از هزینه کنونی به اقتصاد جهان تحميل خواهد شد که ده ها ميليارد دالر است. از 
طرف دیگر ۷1درصد از کشورهای دنيا که 9٠درصد جمعيت زمين را در خود جای داده اند، در صورتی 
که افزایش دمای کره زمين به 1.۵درصد محدود ش��ود از منافع اقتصادی، اجتماعی و انس��انی زیادی 

برخوردار خواهند شد ولی ميزان بهره مندی کشورهای فقير از این منافع بيشتر است.
بعضاً این مسئله مطرح می شود که برای حفظ سقف افزایش دما در سطح 1.۵درجه تا سال ۲1٠٠ 
باید هزینه های زیادی در جهان صرف شود و همين مسئله مانعی برای اجرای این طرح معرفی می شود 
ولی بررسی ها نشان داده است هزینه های الزم برای اجرای این طرح ها بسيار کمتر از هزینه ای است که 
افزایش دما به اقتصاد دنيا تحميل می کند. اگر کشورهای دنيا به صورت هماهنگ برای مقابله با افزایش 
دمای زمين کار کنند برای تحقق این هدف تنها باید ۵٠٠ميليارد دالر سرمایه گذاری انجام دهند که 
این رقم در مقایسه با صرفه جویی 3٠هزار ميليارد دالری اقتصاد جهان در صورت ممانعت از افزایش 

دمای هوا بيش از 1.۵ درجه، رقمی قابل اغماض است.

افزایش نابرابری اقتصادی به دلیل گرمایش زمین
دانشگاه استنفورد در گزارش خود به ارتباط پدیده گرمای زمين و افزایش سطح نابرابری اقتصادی در 
دنيا پرداخت و نوشت: بررسی وضعيت اقتصادی دنيا از سال 19۶٠ ميالدی تاکنون نشان داد در نتيجه 
پدیده گرمای زمين نابرابری اقتصادی در جهان روند افزایشی داشته است. تغييرات دمای زمين که در 
نتيجه تمرکز گازهای گلخانه ای در اتمسفر زمين ایجاد شد زمينه را برای تقویت نرخ رشد اقتصادی و 
افزایش بهره مندی های مالی کشورهای سردسير مانند سوئد و نروژ فراهم کرد در حالی که کشورهای 

گرمسير مانند هند و نيجریه افت نرخ رشد اقتصادی را شاهد بودند.
نوا دیفتباگ، پژوهشگر ارشد دانشگاه استنفورد در تهيه این گزارش، بر این باور است که در صورتی 
که پدیده گرمایش زمين اتفاق نمی افتاد کشورهای فقير دنيا در شرایط اقتصادی بهتری قرار می گرفتند 
و اگر این تحول زیست محيطی ایجاد نمی شد سرعت رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای صنعتی 
هم باالتر بود. البته تأثير این بحران منفی روی اقتصادهای فقير بيشتر بود اما مطالعات نشان می دهد 

اگر این وضعيت ادامه پيدا کند اثرات منفی بحران بزرگ تر خواهد شد.
مارشال بورک، استاد دانشگاه استنفورد در زمينه علوم زمين شناسی که در انجام این کار پژوهشی 
همکاری داش��ته است، گفت: از س��ال 19۶1 تا ۲٠1٠ در نتيجه پدیده گرمایش زمين، سرانه ثروت 
در کش��ورهای فقير دنيا 1۷ تا 3٠درصد تنزل پيدا کرد در حالی که در کش��ورهای صنعتی که اغلب 
ایجادکننده همين گازهای آالینده هم هستند ثروت سرانه رشد چشمگيری داشته است. در نتيجه این 
تحول زیست محيطی فاصله بين سرانه ثروت در کشورهای صنعتی و کشورهای کم درآمد بيشتر شد. 
این مرکز سرانه ثروت مردم در کشورهای صنعتی و کشورهای فقير را در دو حالت مختلف محاسبه 
کرده اس��ت. در یک حالت پدیده گرمایش زمين اتفاق افتاده اس��ت و شرایط جوی زمين در وضعيت 
کنونی اس��ت و در حالت دوم س��ناریویی در نظر گرفته ش��د که در این سناریو پدیده گرمایش اتفاق 
نيفتاد. بررسی ها نشان می دهد تفاوت سرانه ثروت در کشورهای صنعتی با سرانه ثروت در کشورهای 
فقير در حالتی که گرمایش زمين اتفاق افتاده است ۲۵درصد بيشتر از حالتی است که دنيا با پدیده 

گرمایش روبه رو نبود.
 همين آمار به تنهایی نش��ان می دهد که پدیده گرمایش زمين زمينه را برای افزایش نابرابری های 
اقتصادی در جهان فراهم کرده است و این روند می تواند ادامه داشته باشد. البته مطالعات نشان می دهد 
کشورهای دنيا برای کاهش نابرابری های اقتصادی در دنيا تالش زیادی کرده اند که در بخش هایی ما 
ش��اهد اثربخش��ی این تالش ها بودیم ولی در صورتی که بحران گرمایش زمين و تأثير منفی آن روی 
کشاورزی و توليد محصوالت غذایی در دنيا اتفاق نيفتاده بود و افزایش سطح گازهای آالینده، کره زمين 
را با چالش های جدی روبه رو نمی کرد جهان در کاهش نابرابری های اقتصادی بين کشورها می توانست 

موفق تر عمل کند و حتی نرخ فقر مطلق در کشورهای صنعتی کمتر و کمتر می شد.
دمای مطلوب برای رشد اقتصادی خوب چقدر است؟

 گزارش منتشرشده توسط دانشگاه استنفورد بر مطالعه قبلی این دانشگاه در مورد رابطه بين دمای 
کره زمين و ارزش توليد ناخالص داخلی 1۶۵ کشور دنيا طی ۵٠ سال استوار شده است و هدف اصلی 
این مطالعه نش��ان دادن تأثير مس��تقيم نوسانات دمای کره زمين روی نرخ رشد ارزش توليد ناخالص 

داخلی دنيا اعالم شد.
این تحقيق نش��ان داد در س��الی که دمای کره زمين بيشتر است، متوسط نرخ رشد 
اقتصادی در یک کشور سردسير )کشوری که به دليل شرایط جغرافيایی متوسط دمای 
پایين تری دارد( بيش��تر از کشور گرمسير است. دليل این مسئله را می توان در کارایی 
باالتر نيروی کار برای کار در آن ش��رایط جوی دانست. بررسی آمارهای ۵٠ سال اخير 
نشان داده در شرایطی که متوسط دمای زمين پایين تر باشد راندمان توليد محصوالت 
کش��اورزی باالتر اس��ت و مردم از سطح س��المت باالتری برخوردار هستند و بهره وری 
نيروی کار هم بيش��تر اس��ت. برآیند این فاکتوره��ا زمينه را برای افزایش نرخ رش��د 

اقتصادی کشور فراهم خواهد کرد.
از طرف دیگر چند درجه گرم شدن هوا در کشورهای سردسير مثل کانادا، ایسلند و سوئد می تواند 
پدیده مثبتی ارزیابی شود و حتی بهره وری اقتصادی را هم بيشتر کند، ولی همين چند درجه افزایش 
دما در کش��ورهای خاورميانه یا کش��ور هند به معنای افت کارایی توليد خواهد بود که تبعات مخربی 

برای اقتصاد به همراه می آورد.

اثرات مثبت ویروس کرونا بر محیط زیست
کرونا صدای زمین را کم کرد

ش��يوع کرونا زندگی ميلياردها نفر در کش��ورهای جهان را دچار اختالل کرده و س��بک زندگی انسان را تماما 
دگرگون س��اخته اس��ت، اما این ویروس مرگبار گویا برای کره زمين منش��أ تحوالت مثبتی ش��ده است، چنانچه 
مطالعات نهادهای پایش��گر محيط زیست نش��ان می دهد که آلودگی هوا در کشورهای مختلف کاهش پيدا کرده 

و پيش بينی می شود غلظت ذرات معلق در ادامه سال ۲٠۲٠ ميالدی به طرز قابل توجهی کاهش پيدا کند. 
ویروس »کووید -19« برای ميلياردها نفر از مردم جهان،  نقش دش��من نامرئی را بازی می کند و تا کنون جان 
ده ها هزار نفر از شهروندان جهان را گرفته است، اما همين »کرونا« از همان روزهای اول شيوع در چين، در کنار 
ضربه مهلک به انس��ان ها، نقش مثبتی نيز برای زمين و محيط زیس��ت بازی کرد. کرونا باعث شده آلودگی هوا و 
همچنين تبعات زیست محيطی این بحران دائمی در کالنشهرهای جهان، اندکی فروکش کند و نفس شهرها تازه 
ش��ود. ویروس کووید-19 در این بازی دوجانبه از یک س��و ضربه مهلکی به زندگی انسان ها وارد کرده و از سوی 

دیگر، باعث شده تا پيامدهای نامطلوب آدمی برای محيط زیست کاهش یابد.
در همين حال، زمين شناس��ان به تازگی اعالم کرده اند که به دليل کاهش فعاليت انس��ان ها در روی کره زمين 
اکن��ون آنها راحت تر می توانند بر س��يگنال های زمين نظ��ارت کنند، چراکه به دليل ش��يوع ویروس کرونا دیگر 
انس��ان ها همانند گذش��ته فعاليت پرش��تابی ندارند. به گزارش نيچر، اپيدمی کرونا به گونه ای در سراس��ر جهان 
شيوع پيدا کرده که نه تنها زندگی انسان ها بلکه حيات اقتصاد جهانی را تحت تاثير قرار داده است. در این ميان، 
محققانی که حرکت زمين را بررسی می کنند، اعالم کرده اند که کاهش »صدای لرزه ای« )seismic noise( یا 
همان لرزش در پوسته سياره )که می تواند نتيجه شبکه های حمل و نقل و سایر فعاليت های انسانی باشد( با آمدن 
 کروناویروس بس��يار کمتر شده است که این امر می تواند امکان پيش بينی زمين لرزه های با ریشتر بسيار پایين را 

فراهم کند و امکان نظارت بر فعاليت های آتشفشانی نيز آسان تر خواهد بود.
داده های لرزه سنج یک رصدخانه نيز نشان می دهد که اقدامات برای جلوگيری از انتشار بيماری کووید-19 در 
بروکسل پایتخت بلژیک باعث شده که سر و صدای لرزه ای ناشی از فعاليت های انسان در حدود یک سوم کاهش 
یابد. این اقدامات ش��امل تعطيلی مدارس، رس��توران ها و سایر مکان های عمومی بوده است. افت فعلی صدا باعث 
افزایش حساس��يت تجهيزات رصدخانه ش��ده و توانایی آنها را در تشخيص امواج در محدوده فرکانس باال و با سر 

و صدا را بهبود بخشيده است.
به گفته زمين شناس��ان، اگر قرنطينه افراد جهان و کاهش فعاليت آنها در ماه های آینده نيز ادامه یابد، عملکرد 
آشکارس��ازهای مستقر در سطح شهر در سراسر جهان در تشخيص مکان پس لرزه های زلزله ارتقا خواهد یافت و 
بهتر از حد معمول خواهد شد. پَس لَرزه به زمين لرزه کوچک تری گفته می شود که پس از یک زمين لرزه بزرگ تر 
قبلی و در همان منطقه روی می دهد. اگر یک پس لرزه از زمين لرزه پيش از خود بزرگ تر باش��د، نام پس لرزه به 

زمين لرزه اصلی تغيير می کند و زمين لرزه اوليه، پيش لرزه نام می گيرد.
از س��وی دیگر، اقدامات مقابله ای برای مهار کرونا به کاهش آلودگی هوا نيز منجر ش��ده است و بررسی ها نشان 
می دهد کاهش فعاليت های صنعتی و همچنين رفت و آمدهای درون شهری ناشی از قرنطينه خانگی تحت تاثير 

کرونا باعث شده تا غلظت ذرات آالینده در شهرهای دارای سابقه آلودگی به شکل محسوسی کاهش پيدا کند.
کارشناسان محيط زیست، کاهش آلودگی هوا را یک معجزه توصيف می کنند و دو فرضيه درباره ماندگاری این 
معجزه زیس��ت محيطی مطرح می کنند. در فرضيه اول این احتمال وجود دارد که س��بک زندگی کرونایی مردم 
جهان در عصر پساکرونا هم ادامه پيدا کند. در این صورت، کيفيت زیست در شهرها تا سطح قابل قبول افزایش 
پيدا می کند. در نقطه مقابل اما فرضيه دیگری وجود دارد و آن اینکه بالفاصله با فروکش کردن موج ابتال به کرونا، 
تردد انس��ان ها و اقدامات ضد محيط زیس��ت از جمله توليد گازهای آالینده مجددا از سر گرفته شود. دانشمندان 
پيش بينی می کنند ش��يوع کرونا در س��ال ۲٠۲٠ می تواند غلظت ذرات آالینده در هوا را تقریبا از آنچه در بحران 

اقتصادی سال ۲٠٠8 اتفاق افتاد، کمتر کند.

پیامدهای افزایش دمای کره زمین در ۵0 سال گذشته به روایت نیچر

همه می سوزیم

سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی تهران



فرصت امروز: سال 1398 سال سختی برای اقتصاد ایران بود و حوادث این سال 
از تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی گرفته تا شيوع کرونا و سقوط قيمت 
نفت، بودجه های سال های 1398 و 1399 را به شدت تحت تأثير قرار داده و موجب 
کس��ری بودجه شده است بنابراین پرس��ش اصلی در حال حاضر، نحوه مواجهه با 
کس��ری بودجه دولت در سال 1399 و چگونگی رفع آن است. گزارش حاضر برای 

پاسخ به این سؤال، چندین گام را طی می کند.
این بند نخست گزارشی است که نهاد پژوهشی مجلس به تازگی درباره کسری 
بودجه دولت در س��ال 99 منتشر کرده و در آن، مسيرهای تعادل منابع و مصارف 
دولت را بررس��ی کرده اس��ت. مرکز پژوهش های مجلس با ترسيم راهنمای ترميم 
کس��ری بودجه در این گزارش به احصای 1۴ مس��ير برای پوش��ش کسری بودجه 

پرداخته و ميزان ریسک  هر یک از مسيرها را نشان داده شده است.
جعبه ابزار پوشش کسری بودجه دولت

نام آش��ناترین روش ها برای جبران کس��ری بودجه، مواردی چ��ون افزایش نرخ 
ماليات ارزش افزوده، ماليات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی، ماليات بر سود 
سهام، ظرفيت سازی برای ایجاد بدهی، واگذاری سهام و حذف یا کاهش ارز ۴۲٠٠ 
تومانی است که تاکنون کمتر از دید ریسک های متعاقب احتمالی، مورد واکاوی قرار 
گرفته اند. مرکز پژوهش ها برای تمام 1۴روش فعلی ممکن، ریس��ک هایی همچون 
هزینه سياسی عام و هزینه سياسی ذی نفعان، قابل توجه بودن منابع ایجادشده، اثر 
منفی بر دیگر متغيرهای اقتصادی و عواملی از این قبيل را ليست کرده و بسته ای را 
در قالب چهار دسته، براساس ميزان مخاطرات به سياست گذار پيشنهاد داده است. 
هر کدام از این بسته ها به تنهایی می تواند بين 3٠ تا 1٠٠ هزار ميليارد تومان منابع 
جدی��د برای دولت ایجاد کند. توصيه مرکز پژوهش ها این اس��ت که دولت به یک 
ابزار اکتفا نکند و چندین ابزار را از جعبه ابزار پوش��ش کسری بودجه انتخاب کند؛ 
چراکه تصميم گير می تواند با کمک این جعبه ابزار، از هزینه های اقتصادی، سياسی 

و ریسک آتی اقدامات آگاه باشد و با دید بازتری، دست به تصميم بزند.
به اعتقاد مرکز پژوهش ها، تحریم، کاهش شدید درآمدهای نفتی، سيل گسترده، 
ش��يوع ویروس کرونا و افول بهای نفت، همگی دس��ت به دست هم دادند تا بودجه 
دولت از ارقام پيش بينی شده فاصله قابل توجهی بگيرد. همچنين اصرار بر اصالحات 
س��اختاری کاغذی بدون توجه به مقتضيات سياس��ت گذار، در این ش��رایط پيش 
نخواهد رفت و در عمل با موانع جدی ناش��ی از کنش های س��ایر ذی نفعان مواجه 
می ش��ود و ضمن توقف، به زنجيره ای از مش��کالت دیگر ختم خواهد ش��د. بازوی 
پژوهشی مجلس با ترسيم نقاط خطر، بهترین انتخاب ها را به سياست گذار پيشنهاد 

داده است.
۳مرحله برای انتخاب بهترین راهکارها

مرکز پژوهش ها در گزارش خود، نقشه مهار کسری بودجه را در قالب سه مرحله 
ترسيم کرده است. در مرحله اول، راهکارهای پيشنهادی مختلف موجود در ادبيات 
تامين مالی عمومی، برای پوش��ش کس��ری بودجه شناس��ایی شده است. مشخصا 
1۴ روش مورد بررس��ی قرار گرفته و در مرحله دوم، چک ليس��ت ضمنی و ذهنی 
موردنظر سياس��ت گذار برای ارزیابی و تصميم گيری در قبال اقدامات ممکن برای 
پوشش کسری بودجه را فهرست کرده است. این فهرست شامل ریسک هایی چون 

هزینه سياسی عام برای مجری )فشار اجتماعی عمومی(، هزینه سياسی ذی نفعان 
قدرتمند برای مجری )فشار اجتماعی گروهی یا فردی(، نياز به ایجاد زیرساخت یا 
ایجاد فرآیند جدید، فاصله تصميم تا اجرا و وصول درآمد و ... می ش��ود. در مرحله 
س��وم نيز با تقاطع دادن قيود سياس��ت گذار و راهکارهای موجود، پاسخ این سوال 
که »راهکار )یا مجموعه ای از راهکارهای( پوش��ش کس��ری بودجه در سال جاری 
چيست؟« در چارچوب ماتریس ارزیابی ذی نفعان از نگاه مجری در کوتاه مدت ارائه 
شده است. منوی پيشنهادی معرفی شده در این ماتریس، امکانات قابل استفاده روی 
ميز تصميم گير برای پوش��ش کسری است و بسته به ظرفيت بوروکراتيک موجود 

و انتخاب های نهادهای تقنينی و اجرایی، قابل انتخاب و پياده سازی خواهد بود.
هزینه فایده گزینه های پوشش کسری بودجه

مرکز پژوهش ها 1۲ فاکتور برای تخمين هزینه فایده گزینه های مختلف پوشش 
کس��ری بودجه را مورد بررس��ی قرار داده اس��ت. ماتریس ارائه شده از سوی بازوی 
کارشناسی مجلس نشان می دهد برخی سياست ها، براساس برخی معيارها ممکن 
است از دید سياست گذار، وضعيت بهتری داشته باشند. مثال بخش قابل توجهی از 
آنها معطوف به حذف یا کاهش معافيت های مالياتی یا افزایش ماليات ها در پایه ها یا 
بخش های مالياتی مختلف هستند، مانند سود سپرده بانکی، بورس، توليدکنندگان 
متکی به منبع، کشاورزی، مواد خام، عایدی سهام و... این بخش ها عمدتا با عموم یا 
گروه های ذی نفع پرقدرت درگير هستند. بخشی از آنها به ایجاد بسترهای مربوطه 
نياز دارند و با توجه به ظرفيت بوروکراتيک فعلی احتمال اجرای پایين دارند یا در 
بهترین حالت فواید اجرای آنها به سال 1399 قد نخواهد داد. مانند ماليات مجموع 
درآمد، عایدی س��رمایه، ماليات بر خانه های خالی و... بخشی دیگر مانند اصالحات 
پارامتریک در صندوق های بازنشستگی ممکن است به دليل ریسک کاهش سرمایه 
اجتماع��ی و بلندمدت بودن مدت زمان اثرگ��ذاری اصالحات، تمایلی به اجرای آنها 
در حال حاضر وجود نداشته باشد. راهکارهای ماليات ارزش افزوده، عوارض انتقال 
مال��ی، ایجاد بدهی، حذف ارز ترجيحی و واگ��ذاری دارایی، منابع قابل توجه ایجاد 
می کنند. پيش بينی می ش��ود در سال 99 حدود ۵ ميليارد دالر درآمد ارزی دولت 
باش��د. اختصاص این رقم برای واردات کاالهای اساسی با نرخ ارز ترجيحی موجب 
می ش��ود تا دولت از حدود ۴3 هزار ميليارد تومان درآمد چشم پوش��ی کند. از نظر 
مرکز پژوهش ها در صورتی که دولت قصد داشته باشد بخشی از منابع را هم حذف 
کند، بسته به ميزان کاهش یا حذف، بين 1٠ تا ۴3 هزار ميليارد تومان منبع آزاد 

می کند.
بسته پیشنهادی مرکز  پژوهش ها به سیاست گذار

مرکز  پژوهش ها در ادامه گزارش به سياست گذار پيشنهاد می کند که اوال به یک 
ابزار اکتفا نکرده و با تقسيم کسری به قطعات کوچک تر، از ميان جعبه ابزار پوشش 
کس��ری بودجه، چند ابزار را انتخاب کند و ثانيا با توجه به ماتریس ذی نفعان ارائه 
شده و با دید بازتر نسبت به هزینه اقتصادی، سياسی و ریسک آتی اقدامات خود، از 

ميان این ابزارها به گزینش دست زند.
نهاد پژوهش��ی مجلس بر این اس��اس اقدامات پيش��نهادی را در چهار دس��ته 
طبقه بندی کرده اند. دسته اول راهکارهایی با زیرساخت قانونی تقریبا آماده هستند 
که مورد توافق ميان دولت و مجلس است و موانع سياسی کمتری دارد. این دسته 

درآمد نسبتا قابل توجهی دارد. ش��فافيت پرداخت ها )پرداخت به ذی نفع نهایی( و 
ش��فافيت در معامالت بخش عمومی )سامانه تدارکات الکترونيک دولت(، شفافيت 
تراکنش های بانکی و تفکيک حساب شخصی و تجاری برای کاهش فرار مالياتی و 
اقدام عملياتی در واگذاری س��هام دولت در شرکت های دولتی، اقدامات دسته اول 
را تشکيل می دهند. دولت از اجرای اقدامات دسته اول می تواند در حدود 3٠ هزار 

ميليارد تومان منابع جدید ایجاد کند.
دس��ته دوم، راهکارهای نوآورانه ای محس��وب می ش��وند که نيازمند وضع قانون 
هس��تند و با هزینه سياس��ی و فش��ار ذی نفعان در سطح متوس��ط و دارای درآمد 
قابل توجه همراه خواهند بود. عوارض انتقال مالی )اوراق بهادار و سهام( و مولدسازی 
دارایی های دولت با استفاده از بازآفرینی شهری از سری اقدامات این دسته هستند. 
پيش بينی مرکز پژوهش ها این اس��ت که از این کان��ال، دولت به ۶٠ هزار ميليارد 

تومان منابع جدید دست یابد.
دسته سوم، راهکارهای شناخته شده ای محسوب می شوند که نيازمند وضع قانون 
هستند اما دارای مخالفان موثر خواهند بود. این دسته، درآمد قابل توجهی را برای 
دول��ت به همراه دارد و هماهنگ با مالحظات اقتصادی کش��ور اس��ت که نيازمند 
گفت وگو، هماهنگی و اجماع س��ازی اس��ت. اصالح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق 
ورودی، حذف یا کاهش ارز ترجيحی، عوارض انتقال س��هام، ماليات بر سود سهام، 
 PT ماليات بر س��ود س��پرده بانکی، ماليات بر عایدی س��رمایه و ماليات بر دارایی
مجموعه اقدامات این دسته را ش��کل می دهند. محاسبات مرکز پژوهش ها حاکی 
از آن اس��ت که به جز دو مورد آخر این دس��ته، سایر موارد در صورت اجرا می تواند 
منابع قابل توجهی را برای سال 1399 )حدود ۴٠ هزار ميليارد تومان( به دست دهد.
دسته چهارم نيز راهکارهایی با موانع سياسی نسبتا کم اما با درآمد باال است که 
ش��امل ظرفيت س��ازی برای ایجاد بدهی و متعاقب آن انتشار گسترده اوراق بدهی 
خواهد بود. مرکز پژوهش ها معتقد است که این عمل مخاطره آميز و غيرقابل تداوم 
است، هرچند از نظر این مرکز ۵٠ تا 1٠٠ هزار ميليارد تومان برای سال 99 منابع 
جدید ایجاد کند. از نظر مرکز پژوهش ها در کوتاه مدت هرچه ميزان انتش��ار اوراق 
مالی بيش��تر شود، فش��ار روی نرخ اوراق باالتر خواهد رفت که یا منجر به افزایش 
هزینه های اس��تقراض و کاهش درآمد دولت از این محل خواهد ش��د یا فشار روی 

بانک مرکزی برای خرید این اوراق از محل پایه پولی افزایش خواهد یافت.
مخاطره جدی کسری بودجه در سال 99

از نگاه مرکز پژوهش ها، در سال 1398 به واسطه ابعاد کوچک تر کسری بودجه، 
وجود منابع ارزی در دس��ترس صندوق توس��عه ملی و ظرفيت خال��ی بازار اوراق 
بدهی به رغم عدم اتخاذ تصميمات قابل توجه توس��ط دولت و مجلس در راس��تای 
جبران کس��ری بودجه، پيامدهای کس��ری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد 
منتقل نش��د، اما در س��ال 1399 این موضوع بس��يار جدی خواهد بود. از نظر این 
نهاد پژوهشی، عدم تحقق بيش از 1۵٠ هزار ميليارد تومانی منابع بودجه، وابستگی 
9۶ هزار ميليارد تومانی بودجه به انتشار اوراق مالی، کاهش چشمگير قيمت نفت 
و فرآورده های نفتی نسبت به پيش بينی های بودجه ای و کاهش درآمدهای مالياتی 
و افزایش هزینه های ناشی از شيوع ویروس کرونا موجب خواهد شد که عدم اتخاذ 

تصميم مناسب برای جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی داشته باشد.

بهترین راهکارها برای پوشش کسری بودجه 99 از نگاه مرکز پژوهش ها

راهنمای ترمیم کسری بودجه

هفتمين دوره انتشار شامخ کل اقتصاد با سقوط سنگين این شاخص 
همراه بوده است. در فروردین امسال، شامخ کل اقتصاد از 31.39 واحد 
به ۲8.۶8 واحد رس��يده و ش��امخ بخش صنعت نيز از ۴۲.۴8 واحد تا 
۲8.٠۶ واحد افت کرده اس��ت. کرونا اصلی ترین عامل س��قوط شاخص 
برآورد می ش��ود، ام��ا فعاالن اقتصادی نس��بت به بهب��ود وضعيت ابراز 

اميدواری کرده اند.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در هفتمين دوره از انتش��ار ش��امخ کل 
اقتصاد و نوزدهمين دوره از اس��تخراج و انتش��ار ش��امخ بخش صنعت، 
نمای��ی از اثرگذاری س��نگين کرونا بر فعاليت های اقتص��ادی را نمایان 
کرده اس��ت که نش��ان می دهد در فروردین امسال شيوع این بيماری تا 
چه اندازه ای بر توليد و ميزان فروش در کل اقتصاد اثرگذار بوده است.

براس��اس داده های منتشرش��ده از سوی بازوی پژوهش��ی اتاق ایران، 
ش��امخ )ش��اخص مدیران خری��د( کل اقتص��اد در فروردین امس��ال با 
9.9۷درصد کاهش از 31.39واحد به ۲8.۶8واحد رسيده و برای دومين 

ماه پياپی افت سنگين را تجربه کرده است.
بررسی زیرشاخص های ش��امخ کل اقتصاد، در فروردین امسال نشان 

می ده��د در این ماه زیرش��اخص »مي��زان فروش کاال ی��ا خدمات« به 
1۷.1۷ واحد رسيده که کمترین ميزان در طول هفت دوره موردبررسی 
بوده است. در ادامه زیرشاخص های »ميزان سفارشات جدید مشتریان« 
و »ميزان فعاليت های کسب وکار« در پایين ترین مقدار قرار گرفته است.

البته باوجود اثرگذاری ش��دید کرونا و تا حدودی تعطيالت نوروزی بر 
فعاليت های اقتصادی، زیرشاخص »انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت 
اقتصادی در ماه آینده« با ۵۶.۴۲ واحد در وضعيت مساعدی قرار گرفته 
ک��ه از خوش بينی فعاالن اقتصادی نس��بت به بهب��ود وضعيت در دوره 
پس��اکرونا حکایت دارد. این در حالی اس��ت که این زیرشاخص در ماه 

گذشته فقط ۲3.8۲درصد بوده است.
در گ��زارش مرکز پژوهش ه��ای اتاق ایران، وضعيت ش��اخص بخش 
صنعت بس��يار وخيم تر از وضعيت ش��امخ کل صنعت به تصویر کشيده 
ش��ده است؛ چراکه تا اس��فندماه 98، بخش صنعت توانسته بود خود را 
در حوالی مرز رونق و رکود حفظ کند، اما در فروردین امس��ال، ش��امخ 
بخش صنعت با س��قوط آزاد از ۴۲.۴8 واحد در اس��فند س��ال قبل به 
۲8.٠۶ واحد در فروردین امسال رسيده است که از افت 33.9۴درصدی 

حکایت دارد.
در بخش صنعت از ميان زیرش��اخص های شامخ، زیرشاخص »ميزان 
ف��روش محص��والت« با 18.۲8 واح��د کمترین رقم را داش��ته و بعد از 
آن زیرش��اخص های »مقدار توليد محصوالت با ۲٠.3۷ واحد و »ميزان 
سفارشات جدید مشتریان« با ۲۲.٠3 واحد کمترین مقادیر را داشته اند.
بررسی  این آمارها نشان می دهد کاهش تقاضا در بازار در دوره شيوع 
کرونا مستقيماً فعاليت توليدی صنایع را تحت تأثير قرار داده و حتی با 
کاهش ميزان ساعات حضور کارگران در کارگاه، سرعت انجام و تحویل 
سفارش��ات نيز با افت قابل مالحظه ای مواجه بوده است، اما زیرشاخص 
»انتظارات فعاالن اقتص��ادی برای توليد در ماه آینده« به ۶9.11 واحد 

رسيده که نسبت به اسفند 1۵1درصد بهبود داشته است.
ب��ر این اس��اس می توان اميدوار ب��ود در صورت اتمام بح��ران کرونا، 
فعاليت های اقتصادی بخش قابل توجهی از ظرفيت از دست رفته خود را 
احيا کنند و در کوتاه مدت به وضعيت قابل قبول برسند، اما این نکته نيز 
وجود دارد که در صورت تداوم این بحران، احتمال تضعيف بيش ازپيش 

فعاليت های اقتصادی به خصوص در بخش صنعت وجود دارد.

شامخ اقتصاد در فروردین ماه امسال 28.68 واحد اعالم شد

امیدواری به آتیه اقتصاد پساکرونا

یادداشت

اصرار بر برگشت به عقب

روزه��ای پایانی مجلس دهم روزهای پرکاری ش��ده اس��ت و نمایندگان 
ت��ازه به فکر تمام کردن کارهای نيمه تمام خود افتاده اند؛ مثل تصویب چند 
منطقه آزاد ویژه تجاری که آمار و ارقام نشان داده است که هيچ کمکی به 
امر توليد و صادرات ما نکرده است، اما موضوع مهم تر این است که مجلس 
چند روزی اس��ت دوباره بحث تشکيل وزارت بازرگانی را کليد زده و نهایتا 
روز یکشنبه که خبر خوشحال کننده را شنيدیم؛ اینکه هيات رئيسه مجلس 

اعالم کرده از بررسی این موضوع صرف نظر می کنيم.
طرح احيای وزارت بازرگانی از سال 9۶ از سوی رئيس جمهور کليد خورد 
و چند باری راهی بهارس��تان ش��د، اما هر بار با عدم اس��تقبال نمایندگان 
مجلس مواجه ش��د، اما با اصرار دولت و پيگيری های وزارت صمت به بهانه 
تنظيم بازار، طرح جدیدی توس��ط برخی از نمایندگان مجلس در اسفندماه 

9۷ ارائه شد که در دستور کار کميسيون اجتماعی قرار گرفت.
س��ال 9٠ بود که بعد از ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن، رهبری 
در موضوع ادغام در جلس��ه  ای فرمودند، من هنوز برایم حل نش��ده که چرا 
ای��ن وزارتخانه ه��ا به این مهمی ادغام ش��دند. س��ال 9۴ وزیر وقت صمت 
درخواس��ت تفکيک از رهبری داشتند که ایش��ان فرمودند از افراد خبير و 

عليم بهره بگيرید؛ یعنی صحبت من برای اون زمان بود.
اف��راد عليم و خبي��ر نيز بر تفکيک مجدد در ای��ن دوران و با این هزینه 
گ��زاف مخالف بودند. مرک��ز پژوهش های مجلس نيز با ذکر ش��ش مورد با 

تشکيل این وزارت مخالفت کرده بود:
* تجربه کش��ورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت 
و تجارت که جزء ارکان و الزامات نظام سياس��ت گذاری صنعتی محس��وب 

می شود.
* عدم ادغام کامل وزارتخانه ها در سال 139٠ و وجود حلقه های معيوب 
فرآین��دی و کارک��ردی در این س��اختار جدید و غفلت از ش��ناخت جامع 

کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه جدید.
* اه��داف توس��عه ای کش��ور و الزام��ات قانون��ی موج��ود ب��ه خصوص 
سياس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای 

حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارت.
* اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکيک در عدم انجام ادغام و دس��تيابی 

به اهداف آن و وجود اشکاالت کارکردی متعدد.
* آثار سوء الیحه بر بخش کشاورزی و امکان عقبگرد پيشرفت سال های 

گذشته در این بخش در اثر تصویب آن.
* عدم تدوین وظایف و اختيارات وزارتخانه جدید از سال 139٠ تاکنون 

و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل.
همه این دالیل نشان می دهد که ادغام این دو وزارتخانه در سال 139٠ 
از اساس اشتباه بوده است. به نظر اکثر فعاالن اقتصادی عليم و خبير، حال 
که ادغام صورت گرفته و این وزارتخانه مسير خود را پيدا کرده و همه دنيا 
تاکيد بر چاالکی و چابکی س��ازمان را در دستور دارند، بنابراین تفکيک در 
این دوره و با این وضعيت اقتصادی ایران، اش��تباه فاحشی بود که مجلس و 

دولت از این عمل اشتباه برکنار ماندند.

آوار پروژه های نیمه تمام با سرمایه مردم برداشته می شود؟
پروژه های نیمه تمام در راه بورس

انباش��ت پروژه ه��ای نيمه تم��ام دولتی در س��ال های گذش��ته 
روی هم حاال به آواری بدل ش��ده اس��ت که دیگر دولت به  تنهایی 
نمی تواند آن را بردارد و برای به اتمام رس��اندن آنها نيازمند جذب 
س��رمایه گذاری های کالن اس��ت. البته دولت در دو س��ال گذشته 
گام هایی را در این زمينه برداش��ته و تالش کرده است تا با در نظر 
گرفتن مشوق هایی فعاالن بخش خصوصی و تعاونی ها را به مشارکت 
در سرمایه گذاری در پروژه های نيمه تمام و حتی واگذاری این پروژه 
برای سرمایه گذاری تشویق کند ولی تاکنون با در بسته مواجه شده 
است. تحریم های بين المللی، بی ثباتی اقتصادی، فشارهای مختلف 
روی بخش خصوصی و از همه مهم تر نبود نقدینگی س��بب ش��ده 
ش��رکت های فعال بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه گذاری 

در پروژه های نيمه تمام دولتی نداشته باشند.
طبق آمارهای رس��می و به نظر کارشناس��ان، بودجه عمومی دولت حتی 
در شرایط عادی پاسخگوی تکميل این حجم از پروژه های عمرانی نيمه تمام 
نيس��ت و اگر بخواهيم این پروژه ها را همچن��ان با اعتبارات دولتی به اتمام 
برسانيم بيش از دو دهه دیگر زمان نياز است. واگذاری پروژه های نيمه تمام 
به بخش خصوصی از مصوبات س��تاد راهبری و اقتصاد مقاومتی اس��ت که 
در برنامه بودجه س��ال جاری هم در نظر گرفته  شده، اما با توجه به شرایط 
کنونی اقتصادی که با ش��يوع بيماری کرونا س��خت تر هم شده بعيد به نظر 
می رس��د که ش��رکت های بخش خصوصی ام��کان چندانی ب��رای پذیرش 

پروژه های نيمه تمام و سرمایه گذاری روی آنها داشته باشند.
طی سال های گذشته طوالنی شدن اتمام پروژه های نيمه تمام و رهاشدن 
تعداد بس��يار زی��ادی از آنها باعث ش��ده که هزینه های زی��ادی به اقتصاد 
و درنهای��ت م��ردم برای اتمام این پروژه ها تحميل ش��ود و ب��ا برآورد اوليه 
برای اتمام پروژه ها فاصله بس��ياری پيدا کنند. چند ماه پيش احسن علوی 
نایب رئي��س گروه عم��ران مجلس اعالم کرد: »بي��ش از 8٠٠ هزار ميليارد 
توم��ان اعتبار نياز داری��م تا 8۶ هزار پروژه نيمه کاره ای را که از س��ال های 
گذش��ته شروع  شده و هنوز نيمه کاره اس��ت، به پایان برسد و تکميل شود. 
بسياری از این پروژه ها سال های سال است که کلنگ زنی شده و اکنون روی  
هم انباش��ته است و در بين آنها مواردی هستند که از سال 13۶٠ رهاشده 

و کسی به سراغش نمی رود.«
اما در این  بين و با توجه به چالش های اقتصادی که به آن اش��اره ش��د، 
دولت تصميم گرفته اس��ت سهام بخشی از پروژه های نيمه تمام را از طریق 
ب��ورس واگذار کند تا بتوان��د بودجه های الزم برای س��رمایه گذاری در این 
پروژه ه��ا را تأمي��ن و آنها را به س��رانجام برس��اند. طبق اع��الم وزیر راه و 
شهرسازی، قرار است 1۲ پروژه ریلی و آزادراهی از بازار سرمایه تأمين مالی 
ش��ود که یکی از جذاب ترین این پروژه ها برقی کردن راه آهن تهران-مشهد 
است. محمد اسالمی گفته است: »در حال مذاکره با سازمان بورس هستيم 
تا با جذابيت این طرح ها از یک سو و مقبوليت عمومی بازار سرمایه از سوی 
دیگر، این تأمين مالی صورت گيرد. درخصوص نحوه عرضه چند الگو داریم 
یکی عرضه س��هام هر پروژه به شکل صندوق پروژه ای مستقل و دیگری به  

صورت ایجاد صندوق پروژه تجميعی است.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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این روزها قيمت سکه در بورس کاال بين 3٠٠ تا ۵٠٠ هزار تومان باالتر از قيمت 
س��که در بازار آزاد اس��ت. صرافی ها معتقدند حضور تعدادی از بانک ها در بورس و 
اقدام آنها به خرید سکه با حدود ۵٠٠ هزار تومان باالتر از بازار آزاد سبب شده که 
مردم اقدام به خرید سکه از صرافی ها و عرضه آنها در بورس کنند که این کار سبب 

افزایش قيمت سکه شده است.
در این زمينه، حس��ن کاظم زاده، کارش��ناس بازار س��رمایه و مدیر سابق یکی از 
صندوق های طال درباره روند شکل گرفته در بازار گواهی سپرده کاالیی سکه طال و 
مقصر دانس��تن بانک های خزانه گواهی سپرده سکه طال در پيشی گرفتن قيمت ها 
در بورس نس��بت به بازار آزاد گفت: مقصر دانس��تن چهار بانک خزانه سکه طال در 
بازار گواهی سپرده سکه یا بورس به هيچ عنوان منطقی و درست نيست؛ چراکه در 
این بازار، بانک ها صرفا نقش انباردار را ایفا و همانند یک گاوصندوق بزرگ فقط از 
دارایی س��پرده گذاران سکه حفاظت و نگهداری و در قبال ارائه این خدمات کارمزد 
دریافت می کنند. بورس نيز فقط بس��تر معامالتی الزم را فراهم کرده و نقش��ی در 

افزایش یا کاهش قيمت ها ندارد.
رشد تقاضای سرمایه گذاری در پی انتظارات تورمی

او در گفت و گو با ایسنا، در مورد علل سبقت قيمت سکه بورسی نسبت به بازار 
نقدی توضيح داد: یکی از مهم ترین دالیل بروز این ش��رایط، آن اس��ت که تمایل 
به س��رمایه گذاری روی دارایی های مختلف همچون ملک، خودرو، سهام و نيز طال 
افزایش یافته و انتظارات تورمی موجود در جامعه تقاضای س��رمایه گذاران را تحت 
تاثير قرار داده است؛ به طوری که قيمت ها در بورس با واقعيت ها و انتظارات تورمی 

حاکم بر اقتصاد کشور انطباق دارد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: افزون بر تمایل به س��رمایه گذاری روی 

دارایی های تورمی، درصد قابل توجهی از نقدینگی سرگردان در جامعه طی ماه های 
اخير به سمت بورس سوق پيدا کرده که بخشی از این منابع ورودی به بازار سرمایه 
به س��رمایه گذاری در بازار طال و گواهی س��پرده سکه اختصاص پيدا کرد و موجب 

رشد تقاضا در این بازار شد.
کاظم زاده یکی از مهم ترین دالیل اقبال از خرید س��که در بورس نس��بت به بازار 
نقدی را س��هولت در انجام معامله به صورت آنالین و عدم نياز به مراجعه حضوری 
اعالم کرد و افزود: معامله گران گواهی س��پرده س��که ضمن راحتی انجام معامله به 
صورت آنالین، از بابت خرید س��که واقعی و تقلبی نبودن آن اطمينان خاطر دارند؛ 
ضمن اینکه افراد پس از خرید سکه در بورس کاال نگران نحوه حمل و نگهداری آن 
نبوده و از طریق نگهداری سکه خود در قالب گواهی سپرده کاالیی ریسک ناشی از 

سرقت آن را نيز پوشش می دهند.
کرونا تقاضای بازار آزاد سکه را به بورس هدایت کرد

وی با تاکيد بر اینکه قيمت سکه در بازار آزاد واقعی نيست، توضيح داد: در شرایط 
کنونی به دليل شيوع ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت فاصله های اجتماعی و 
کاهش ترددهای غيرضروری در س��طح ش��هر، خرید حضوری در بازار آزاد سکه به 
شدت کاهش یافته و در مقابل معامالت آنالین گواهی سپرده سکه طال در بورس با 
رونق همراه شده است؛ به طوری که افراد ترجيح می دهند بدون مراجعه حضوری 

به بازار روی کاالی سکه سرمایه گذاری کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با بيان اینکه بورس کاال توان و ظرفيت تعادل بخشی 
به بازار س��که ط��ال را دارد، گفت: اگر برخی افراد معتقدن��د که قيمت ها در بورس 
کاذب اس��ت، می توانند اقدام به گواهی کردن س��که کنند و ب��ا قيمت باالتر آن را 
بفروش��ند، اما نکته حائز اهميت این اس��ت که اتهامات مطرح شده نسبت به چهار 

بانک خزانه گواهی س��پرده سکه درست نيس��ت و اگر ظرفيت این بانک ها افزایش 
یافته و بانک های دیگر نيز به عنوان خزانه بورس��ی اعالم آمادگی کنند، می توان به 

رونق هرچه بيشتر این معامالت و تعادل بخشی هرچه بهتر قيمت ها کمک کرد.
راه اندازی صندوق های جدید طالیی منتظر صدور مجوز

کاظم زاده بر لزوم افزایش ظرفيت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با 
پشتوانه طال در بورس تاکيد کرد و گفت: در حال حاضر دارایی های تحت مدیریت 
چهار صندوق س��رمایه گذاری مبتنی بر سکه طال در بورس بيش از 1۵٠٠ ميليارد 
تومان رش��د کرده اس��ت که اگر با صدور مجوز از سوی سازمان بورس ظرفيت این 
صندوق ها افزایش یابد، می توان به بازار گواهی سپرده سکه طال نيز عمق بيشتری 

بخشيد.
وی افزود: اگر سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن ارائه مجوز جهت امکان افزایش 
ظرفيت صندوق های فعال در حوزه طال، مجوز صندوق های جدید س��رمایه گذاری 
مبتنی بر طال را نيز صادر کند ش��اهد عميق ش��دن بازار و توسعه معامالت گواهی 
س��پرده س��که طال خواهيم بود و حجم معامالت افزایش پيدا خواهد کرد. در این 
شرایط احتمال ایجاد تفاوت قابل مالحظه بين قيمت ها در دو بازار آزاد و بورس نيز 

کاهش می یابد و نوسانات کاذب قيمت ها در بازار نيز مدیریت می شود.
این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه سخنان خود اجرای طرح پيش فروش سکه 
در قالب گواهی سپرده سکه طال از سوی بانک مرکزی را پيشنهاد داد و گفت: اگر 
بانک مرکزی اجرای طرح پيش فروش س��که را از طری��ق بورس و در قالب گواهی 
سپرده کاالیی انجام دهد، پاسخ به تقاضای بازار نيز بهتر و راحت تر خواهد شد و این 
نهاد پولی کش��ور می تواند به کمک این ابزار مالی تعادل الزم بين عرضه و تقاضای 

بازار را به راحتی حفظ کند.

از اطمینان در معامالت تا سهولت دسترسی

چرا سکه بورسی گران تر از سکه بازار است؟
دریچه

آغاز ثبت نام کارفرمایان برای دریافت وام کرونایی
به هر بنگاه چقدر وام تعلق می گیرد؟

کافرمایان از چهارشنبه همين هفته می توانند برای دریافت تسهيالت کرونایی 
به تدریج در سامانه کارا ثبت نام کنند.

مدیرکل دفتر سياست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با بيان این مطلب 
گف��ت: ابتدا پيامک هایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بيش از یک 
ميليون واحد اقتصادی به شدت آسيب دیده از پنجشنبه گذشته آغاز شده و روز 

سه شنبه به پایان می رسد.
عالالدین ازوجی در گفت وگو با مهر، ادامه داد: بعد از ارسال پيامک مبنی بر 
اینکه کارفرما می تواند در صورت تمایل ثبت نام کند، کارفرمایان از چهارشنبه 
این هفته به تدریج می توانند با مراجعه به س��امانه کارا اقدام به ثبت نام کنند. 
روند کار به این صورت است که براساس کدملی که کارفرما وارد سيستم می کند 
فرآیند ثبت نام آغاز می شود. سپس مشخصات اوليه کارفرما براساس اطالعات 

تأمين اجتماعی ارائه می شود.
به گفته وی، هر کارفرمایی که ثبت نام کند و بتواند داده های ليست تأمين 
اجتماعی در اختيار س��ازمان تأمين اجتماعی قرار دهد، کار تأمين تسهيالتش 
س��ریع تر انجام خواهد شد. همچنين یک مرکز تماس را آماده کرده ایم که اگر 
اعتراضی از سوی کارفرما یا خویش فرمایی مبنی بر عدم دریافت پيامک صورت 
گيرد، به صورت ش��بانه روزی بتواند پاس��خ س��واالت خود را از این مرکزتماس 

بگيرند.
ازوجی ادامه داد: بنگاه های مش��مول دریافت وام کرونایی، 13 رس��ته شغلی 
هستند که اسامی آنها اخيراً از سوی بانک مرکزی به روزرسانی شد؛ این بنگاه ها 
ناشی از شيوع کرونا، به شدت آسيب دیده اند؛ همچنين ستاد ملی مبارزه با کرونا 
برخی از کس��ب و کارها را باالجبار تعطيل کرده است که بر همين اساس این 
بنگاه ها حمایت های بيش��تری نسبت به بنگاه هایی که تعطيل نبودند، خواهند 

گرفت.
به گفته او، نزدیک به 3 ميليون ش��اغل بيمه شده در این یک ميليون واحد 
اقتصادی آس��يب دیده مش��غول به کار بوده اند که در صورت تأیيد، اطالعات به 

بانکی که خود متقاضی در سامانه ثبت کرده است، ارسال می شود.
مدیرکل دفتر سياس��ت گذاری و توس��عه اش��تغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی افزود: یکی از مبناهای اصلی برای ارائه تس��هيالت کرونا، نيروی کار 
ش��اغل بيمه شده در این بنگاه ها است. به ازای هر یک نفر شاغل بيمه شده که 
در بنگاه فعال باش��د 1۲ ميليون تومان وام پرداخت خواهد شد. واحدهایی که 

باالجبار تعطيل شده باشند این رقم 1۶ ميليون تومان خواهد بود.
به اعتقاد این مقام مس��ئول، تا دو ماه آین��ده پرداخت ها به طور کامل انجام 

خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت وام کرونا غير از موارد مذکور، شرط 
دیگ��ری هم دارد، گفت: بنگاه حتماً باید فعال باش��د، نيروی کار را حفظ کند، 
شاغل بيمه شده داشته باشد، بنابراین اگر یک بنگاه نيروی کار خود را تعدیل 
کرده باش��د و نيروی کار جهت دریافت بيمه بيکاری به صندوق بيمه بيکاری 

مراجعه کرده باشد، مشمول این طرح نخواهد بود.
ازوج��ی افزود: برای بنگاه های با نيروی ش��اغل کمت��ر از ۵٠ نفر، ۷٠درصد 
حمایت در قالب پرداخت دستمزد خواهد بود و 3٠درصد به عنوان سرمایه در 
گردش در نظر گرفته شده است. برای بنگاه های بزرگ تر نيز ۵٠درصد به عنوان 

دستمزد و ۵٠درصد به عنوان سرمایه در گردش منظور شده است.

8 روز از عرضه سهام صندوق واسطه گری مالی گذشت
مشارکت اندک مردم در خرید اموال دولتی

حدود هش��ت روز از عرضه سهام صندوق واس��طه گری مالی گذشته است؛ 
صندوقی که کارشناس��ان ب��ر این باورند با اینکه می توان��د مقدمه ای بر طومار 
واگذاری ها در بورس باش��د اما آنطور که باید و شاید مورد استقبال قرار نگرفته 

است.
به گزارش ایسنا، صندوق واسطه گری مالی یکم در حال قدم گذاشتن به هفته 
دوم حضور خود در بازار سرمایه است و معامالت آن هر روز از ساعت 1۴ تا 1۶ 
انجام می شود. با توجه به ارزش 1۶ هزار و ۵٠٠ ميليارد تومانی سهم عرضه شده 
و تعيين سقف ۲ ميليون تومانی برای دارنده هر کارت ملی، به سادگی می توان 
دریافت که تا پایان مهلت عرضه، یعنی پایان اردیبهشت ماه حداقل 8 ميليون و 

۲۵٠ هزار نفر باید در خرید سهام این صندوق مشارکت کنند.
این در حالی اس��ت که کارشناس��ان بر این باورند که تاکنون استقبال مردم 
از واگذاری اموال دولتی به ش��يوه ETF در س��طح مورد انتظار نبوده است. در 
این راس��تا رحمان بابازاده، کارش��ناس بازار س��رمایه دليل این رخداد را پایين 
ب��ودن آگاهی و فرهنگ س��رمایه گذاری در جامعه می داند و معتقد اس��ت که 
واگذاری های این روزهای دولت مقدمه ای برای حرکت آحاد جامعه به س��مت 

بازار بورس در نوبت های بعدی واگذاری اموال دولتی است.
او در مورد کارکردهای صندوق واس��طه گری یکم گفت: دولت از طریق این 
صندوق اقدام به عرضه اموال خود به مردم کرده و این اقدام در راستای توسعه 
فرهنگ س��هامداری و همچنين عدالت محوری بوده و پدیده خوبی اس��ت. هر 
چقدر آحاد جامعه بيشتر بتوانند خود را در توليد ارزش افزوده ناشی از صنعت و 
خدمات کشور سهيم بدانند و خود را ذی نفع ببينند، مسئوالنه تر رفتار می کنند 
و خوش��حال تر هم خواهند بود. از طرف دیگر، با توجه به استمرار بودجه بدون 
نفت دولت، سياس��ت واگذاری اموال دولتی می تواند شيوه مناسبی برای تأمين 

بودجه بخشی از نيازهای کشور باشد.
به گفته وی، به نظر می رسد به دليل شناخت اندک عامه مردم از ساز و کار 
بورس و صندوق های سرمایه گذاری، هنوز استقبال مورد انتظار دولت از صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله ETF )صندوق واسطه گری مالی یکم( صورت نگرفته 
اس��ت. ش��اید دليل آنکه اس��تقبال مالی مورد انتظار از این طرح تا امروز اتفاق 
نيفتاده اس��ت، این باشد که دولت تصميم گرفت به صورت مستقل و خارج از 

فضا و فرآیند بورس این کار را آغاز کند.
این کارش��ناس بازار سرمایه با تاکيد بر اینکه واگذاری اموال دولتی در قالب 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله مناسب است، گفت: هرچند شناخت 
به این ش��يوه واگذاری کم است، اما این قالب می تواند مقدمه خوبی باشد برای 
زمانی که شناخت مردم از بازار سرمایه بيشتر شود تا شاهد موج های استقبال 

بعدی باشيم.
بابازاده اف��زود: صندوق ها قابلي��ت صدور و ابط��ال روزانه معامالت 
را دارن��د و بازارگردان این صندوق متعهد اس��ت که ب��ه ارزش روز از 
صندوق پشتيبانی کند. این امر باعث می شود کسانی که سهمی از این 
صندوق ها را خریداری کرده اند آرامش خاطری داشته باشند، بنابراین 
از نظر من صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ایده خوب و مدرنی است 
که مردم را به مش��ارکت در بورس دعوت  می کند. اتفاق خوبی که در 
این قبيل صندوق ها می افتد این است که ارزش ETF ها برابر با ارزش 
روز دارایی های شرکت های زیرمجموعه آن است که باعث می شود هيچ 

دارایی کمتر از ارزش روز خود معامله نشود.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

وزارت کار از تشکيل جلسه بررسی مولفه های مزدی حق مسکن کارگران در روز 
چهارشنبه خبر داد و نمایندگان کارفرمایی و کارگری عضو شورای عالی کار را برای 

شرکت در این جلسه فراخواند.
به گزارش ایسنا، بيستم فروردین ماه امسال در نشست نهایی تعيين دستمزد در 
شورای عالی کار که به تصویب افزایش ۲1درصدی حداقل مزد منجر شد، در کنار 
افزایش س��ایر آیتم های بس��ته مزد اعم از بن خواربار و حق سنوات، ميزان افزایش 
کمک هزینه مس��کن کارگران 1٠٠ هزار تومان پيشنهاد شد، اما به مرحله بررسی 
و تصویب نرسيد و بر همين اساس به دنبال ابالغ بخشنامه مزد 1399، رقم کمک 
هزینه مس��کن در فيش های حقوقی فروردین ماه کارگران همچون س��ال گذشته 

یکصد هزار تومان لحاظ شد.
حق مسکن تنها گزینه بسته مزد به شمار می رود که باید به تصویب هيات وزیران 
برسد بنابراین هرگونه افزایش در این خصوص پس از توافق اعضای شورای عالی کار 

و تایيد و تصویب در هيات وزیران صورت می پذیرد.
بررس��ی ميزان حق مسکن کارگران در سال های گذشته نشان می دهد علی رغم 
آنکه درصد افزایش در برخی سال ها تا 1٠٠درصد بوده اما به دليل پایين بودن مبلغ 
آن تاثيرگذاری الزم را در سبد معيشت کارگران نداشته است؛ به نحوی که در سال 
1393 حق مسکن با رشد 1٠٠درصدی از ۲٠ هزار تومان به ۴٠ هزار تومان افزایش 
یافت که البته با تاخير حدود دو ساله در هيأت وزیران به تصویب رسيد و در نهایت 

از زمستان 139۵ در فيش حقوقی کارگران اعمال شد.
تا اینکه بهمن ماه 139۷ اعضای ش��ورای عالی کار ب��ا افزایش ۶٠درصدی حق 

مسکن کارگران موافقت کردند و کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال 98 در 
فيش های حقوقی کارگران 1٠٠ هزار تومان لحاظ شد.

اگرچه درصد افزایش حق مسکن طی سال های گذشته بعضا با رشد 1٠٠درصدی 
همراه بوده ولی کارگران این مبالغ را تحت عنوان کمک هزینه مسکن، بسيار جزئی 

و ناچيز عنوان می کنند و آن را حتی برای اجاره یک اتاق ناکافی می دانند.
تصویب افزایش ۲1درصدی حداقل مزد کارگران در بيس��تم فروردین ماه امسال 
که بدون جلب نظر نمایندگان گروه کارگری و امضای صورتجلسه مزد توسط آنها 
در سایه رأی گيری دولت و کارفرمایان صورت گرفت، واکنش های بسياری از سوی 
گروه ها و شخصيت های مختلف و کارشناسان را به دنبال داشت و جامعه کارگری و 

نمایندگان مجلس اصالح و بازنگری مصوبه دستمزد را خواستار شد.
آن زمان س��خنگوی دولت در جریان واکنش ها به مصوبه دستمزد اعالم کرد که 
دولت با تمهيداتی که پيش بينی کرده در قالب افزایش حق مسکن می تواند درصد 

مناسبی را در حقوق و دستمزد کارگران جبران کند.
در روزهای گذشته به مناسبت هفته کارگر و پيگيری تحقق شعار سال )جهش 
تولي��د( ارتباط تصویری از هفت مجموعه توليدی فعال در نقاط مختلف کش��ور با 
رهبر معظم انقالب برقرار شد و در این ارتباط، ایشان رعایت حقوق طبيعی نيروی 
کار را مستلزم پرداخت دستمزد عادالنه، منظم و بدون تاخير با حفظ امنيت شغلی 
دانس��تند و در واکنش به بعضی از مصوباتی که نظرات کارگران در آن لحاظ نشده 
اعالم فرمودند که این مقررات حتماً با نگاه عادالنه باید تنظيم ش��ود و مس��ئولين 

بنگاه ها هم به آن توجه کنند.

در پی فرمایش��ات رهبر معظم انقالب، وزیر کار ضمن تقدیر از بيانات و اش��ارات 
معظم له، از برگزاری نشس��ت شورای عالی کار در روز چهارشنبه به منظور بررسی 

مولفه های مزدی حق مسکن کارگران خبر داد.
اعالم خبر تش��کيل جلس��ه بررسی حق مس��کن در ش��ورای عالی کار البته با 
اظهارنظرهایی همراه بود به نحوی که بسياری از کارشناسان این جلسه را فرصتی 
برای جبران مصوبه دس��تمزد 1399 و جلب رضایت جامعه کارگری نسبت به آن 
عن��وان کرده ان��د، با این حال برخی فعاالن کارگری بر ای��ن باورند که افزایش حق 
مس��کن با توجه به تجربه سال های گذشته کمکی به معيشت و تامين هزینه های 
مسکن و اجاره بهای کارگران نمی کند و وزارت کار باید در جهت کاهش فاصله بين 
حداقل دس��تمزد و مزد واقعی حرکت کند، اما در این بين برخی کارشناس��ان نيز 
نس��بت به تصویب افزایش حق مسکن در ش��ورای عالی کار ابراز اميدواری کرده و 

افزایش آن را بين ۲٠٠ هزار تا ۵٠٠ هزار تومان پيش بينی کرده اند.
پيش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاش��يه سی و یکمين جشنواره 
ملی قدردانی از کارگران، از بردن پيشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران به 
دولت خبر داده و گفته بود حق مسکن یکی از مولفه های تقویت مزدی و دریافتی 
کارگران اس��ت که پس از تصویب افزایش آن در ش��ورای عالی کار جهت بررسی و 

تایيد نهایی به هيات وزیران تقدیم خواهد شد.
گفتنی اس��ت وزارت کار اعضای ش��ورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، 
کارفرمایان و دولت را برای شرکت در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه جهت 

بررسی مولفه های مزدی حق مسکن فراخوانده است.

قيمت نفت اگرچه در روز جمعه با رش��د ۵درصدی قيمت به کار خود پایان داد 
اما روز دوشنبه و در آغاز معامالت هفتگی،  تحت تاثير ذخيره 1.۲ ميليارد بشکه ای 

نفت در جهان و نگرانی ها نسبت به شيوع دوباره کرونا با کاهش قيمت همراه شد.
ب��ه گزارش ایرن��ا، قيمت نفت ک��ه بيش از ه��ر کاالی دیگری از ش��يوع کرونا 
آسيب دیده حاال با ریسک جدیدی به نام سرریز مخازن ذخيره سازی نفت رو به رو 
است. بعد از آنکه همه گيری کرونا در جهان باعث کاهش تقاضا شد و توليدکنندگان 
نيز حاضر به کاهش توليد خود نشدند،  این مخازن ذخيره سازی بودند که نفت مازاد 
را در خود جای دادند، با این حال طوالنی ش��دن همه گيری کرونا و قرنطينه نيمی 

از جهان باعث شد تا این مخازن بسيار سریع تر از آنچه پيش بينی می شد، پر شوند.
از همي��ن رو اگرچه تقاضا ب��رای نفت به دليل کاهش محدودیت های 
قرنطينه رو به بهبود اس��ت و توليد نيز به واس��طه اجرای توافق کاهش 
توليد نفت کاهش پيدا کرده اما پر ش��دن مخازن ذخيره سازی نفت در 
جهان چالش��ی اس��ت که به این زودی ها دس��ت از س��ر قيمت نفت بر 

نخواهد داشت.
اکنون حدود یک ميليارد و ۲٠٠ ميليون بش��که نفت ذخيره س��ازی 
ش��ده و برای بهبود قيمت نفت خام کاهش ای��ن حجم از ذخيره نفت، 

مس��ئله ای زمانبر اس��ت. همچنين با نزدیک شدن به زمان تحویل نفت 
خریداری ش��ده برای ماه ژوئن در هفته آین��ده،  احتمال کاهش دوباره 

قيمت ها دور از انتظار نيست.
با توجه به این عوامل،  قيمت نفت برنت دیروز با کاهشی ٠.۵درصدی به 3٠ دالر و 
8۴ سنت در هر بشکه رسيد. نفت شاخص آمریکا نيز ٠.13درصد از ارزش خود را از 
دست داد و ۲۴ دالر و ۷1 سنت در هر بشکه قيمت خورد. با توجه به روند قيمت ها 
در بازار نفت،  اگرچه شيب حرکت قيمت ها صعودی خواهد بود اما نمی توان انتظار 

داشت تا پيش از زمستان،  قيمت نفت در کانال ۴٠ دالری تثبيت شود.

حق مسکن کارگران امسال چقدر می شود؟

کاهش قیمت طالی سیاه با ذخیره ۱.2 میلیارد بشکه ای نفت

نگرانی های کرونایی قیمت نفت را پایین برد

سه شنبه
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ارائه خدمات مالی و بانکی در قالب 
وب سرویس  در بانک  پاسارگاد

 بانک  پاس��ارگاد در راس��تای ایجاد امکانات نوین بانکداری و با توجه به 
نيازهای ویژه  گروهی از مشتریان حقوقی و حقيقی، اقدام به ارائه  بخشی از 
خدمات مالی و بانکی در قالب وب س��رویس، بر بس��تر اینترنت به این گروه 

از مشتریان کرده   است.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، ب��ا این خدم��ات، گروهی از 
مش��تریان حقيقی و حقوقی نظير کارگزاری ها، شرکت های بيمه، فين تک ها 
و س��ایر ش��رکت های دارای تراکن��ش ب��اال ک��ه از چارچوب ه��ای خدمات 
الکترونيکی و فناوری اطالعات قابل قبولی برخوردار هس��تند، قادر خواهند 
بود خدمات مالی موردنياز را بدون مراجعه به ش��عبه های بانک و با استفاده 

از ابزارهای بانکداری مجازی نظير اینترنت بانک دریافت کنند.
بر این اساس ادغام و یکپارچه سازی سيستم های مالی مشتری با سيستم 
بانکداری متمرکز بانک این امکان را فراهم می آورد تا مش��تریان بتوانند در 
کليه  ساعات شبانه  روز از طریق ارسال دستور بر بستر وب سرویس به  صورت 

آنی و برخط به انجام امور بانکی خود بپردازند.
شایان ذکر اس��ت، در حال حاضر خدمات وب  سرویس در قالب سه گروه 
خدمات س��پرده، کارت و بن  کارت ارائه می ش��ود که در موارد الزم، قابليت 
تغيير در ميزان س��قف روزانه و ماهانه با توجه به نياز و ش��رایط مشتری را 

دارند.
گفتنی اس��ت مرکز مش��اوره و اطالع رس��انی بانک  پاس��ارگاد به شماره 
https://www. در س��ایت این بانک به آدرس CRM  8۲89٠ و س��امانه
bpi.ir/crm به صورت شبانه روزی آماده  ارائه اطالعات بيشتر به هم ميهنان 

هستند.

بهای سکه به 6 میلیون و 9۵0 هزار تومان رسید
ادامه روند صعودی قیمت دالر

افزای��ش قيم��ت دالر در بازار همچن��ان ادامه دارد؛ تا جای��ی که در روز 
دوش��نبه به نسبت به روز یکشنبه افزایش��ی در حدود ۴٠٠ تومان را نشان 

می دهد.
بر این اس��اس، قيمت دالر در س��ومين روز این هفته حدود ۴٠۷ تومان 
افزای��ش یاف��ت و با نرخ حدود 1۶ ه��زار و ۵٠۷ تومان فروخته ش��د. البته 
صرافان بانکی هر دالر را با قيمت 1۶ هزار و ۴٠٠ تومان از مردم خریداری 
می کنن��د. هر یورو نيز در ب��ازار 1۷ هزار و 9٠٠ تومان ب��ه فروش می رود. 
نرخ خرید یورو نيز 1۷ هزار و 8٠٠ تومان اس��ت. گزارش ها نش��ان می دهد 
که از ابتدای امس��ال تاکنون ن��رخ دالر یک هزار و ۶٠۴ تومان افزایش یافته 
است. نرخ دالر در آخرین روز کاری سال 98 حدود 1۴ هزار و 9٠3 تومان 
بود. هر یورو نيز از ابتدای امس��ال تاکنون با افزایشی در حدود 99۷ تومان 
روبه رو ش��د. هر یورو در آخرین روز کاری س��ال 98 حدود 1۶ هزار و 9٠3 

تومان قيمت داشت.
همچنين هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران 
با رش��د ۵٠ هزار تومانی قيمت به رقم ۶ ميليون و 9۵٠ هزار تومان رس��يد. 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نيز ۶ ميليون و ۶۵٠ هزار تومان 

قيمت گذاری شد.
همچنين نيم س��که 3 ميليون و ۵۵٠ هزار تومان، ربع سکه یک ميليون 
و 9۷٠ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک ميليون تومان تعيين قيمت 
ش��د. هر گرم طالی خام 18 عيار ۶۶8 ه��زار تومان و هر مثقال طال نيز ۲ 

ميليون و 89۴ هزار تومان ارزش گذاری شد.
قيمت اونس طال در روز دوش��نبه حدود یک دالر باال رفت و به یک هزار 
و ۷٠۴  دالر رسيد. پيش بينی ها حاکی از رشد بيشتر آن در هفته های آتی 
است. عامل اصلی رشد قيمت طال و سکه در معامالت روزهای اخير، افزایش 

قيمت دالر در داخل و بهای اونس در بازارهای جهانی است.

در یک ماه گذشته
تب کرونا گریبان سکه را گرفت

طی یک ماه اخير با ش��يوع ویروس کرونا ش��اهد رش��د حدود ۶درصدی 
قيمت س��که تمام بهار آزادی و افزایش قيمت انس جهانی و طالی داخلی 

بودیم.
به گزارش ایِبنا، با ش��يوع ویروس کرونا معادالت بازارهای پولی و سرمایه 
در اقتص��اد جهانی بره��م خورد؛ به طوری که علی رغم تقویت ش��اخص ها 
در بازاره��ای بورس و افزایش ارزش دالر، جای��گاه طال به عنوان محل امن 
سرمایه گذاری مجددا تقویت شد و قيمت فلز زرد روز به روز افزایش یافت.

ش��يوع ویروس کرونا و تعطيلی کس��ب و کارها از یک س��و و آغاز جدال 
تجاری آمریکا و چين هم از س��وی دیگر موجب شد تا اقتصاد در دنيا تحت 
تاثي��ر قرار گيرد و از آنجای��ی که هر اتفاق خرد و کالنی بر نوس��انات انس 
جهانی تاثيرگذار اس��ت، این بازار دستخوش تغيير شد و طی روزهای اخير 

شاهد شيب صعودی نرخ انس جهانی هستيم.
این در حالی اس��ت که بازار طال در ایران نيز مضاف بر اینکه از اتفاقات و 
تنش های خارجی تاثي��ر می گيرد، اخبار و اتفاق های داخلی نيز این بازار را 
دس��تخوش تغيير می کند همانطور که این چند روز ش��اهد بودیم بازار طال 
و جواهر در کش��ور با نوس��ان اندکی همراه بود و اخبار و تنش های خارجی 
و همچنين نوس��ان نرخ ارز و اخبار اقتصادی طی روزهای اخير و مهم تر از 
هم��ه رکود حاصل از ش��يوع ویروس کرونا، آرامش ماه ه��ای اخير این بازار 

را برهم زد.
بررس��ی نرخ طال )18 عيار(، سکه و همچنين حباب سکه )تفاوت ارزش 
ذاتی س��که با قيمت بازار سکه( در یک ماه اخير )از ۲1 فروردین ماه تا ۲1 
اردیبهشت 1399( نشاندهنده اثر کرونا بر بازار است. بر این اساس، هر گرم 
ط��الی 18 عيار در ۲1 فروردین ماه امس��ال ۶۴3 ه��زار و ۷٠٠ بوده که با 
افزایش بيش از ۴ درصدی، روز یکش��نبه به ۶۶۶ هزار و ۵٠٠ افزایش یافته 

و رشدی معادل ۲۷ هزار و ۴1۶ تومان را تجربه کرده است.
همچنين قيمت هر س��که تمام بهار آزادی نيز در بازه زمانی ذکرش��ده با 
رش��د ۵.99 درصدی و 388 هزار و ۵۲٠ تومانی از قيمت ۶ ميليون و ۵33 
زه��را تومان در فروردین ماه، روز یکش��نبه به ۶ ميليون و 8۷۲ هزار تومان 

رسيده است.
حب��اب س��که نيز در یک ماه گذش��ته از 11۴ هزار توم��ان به  18٠ هزار 
توم��ان افزایش یافته و در یک ماه اخير رش��د ۵۷درصدی را تجربه کرده و 
ميزان اختالف این شاخص در روز یکشنبه با ميانگين یک ماهه، 1۴9 هزار 

تومان بوده است.

بانکنامه

براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی تا پایان 
اس��فندماه س��ال 1398 بالغ بر 31۷ ميليون و ۷٠۷ هزار کارت بانکی 
در قالب کارت برداش��ت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونيک صادر 

کرده است.
به گ��زارش ایِبن��ا، اداره نظام های پرداخت بان��ک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران گزارش تعداد کل کارت های صادره شبکه بانکی کشور را 
به تفکيک تا پایان اسفندماه 98 اعالم کرد؛ این گزارش 1۲ ماهه سال 
گذش��ته در بخش های کارت برداش��ت، کارت اعتباری، کارت خرید یا 
هدیه و کارت های پول الکترونيک در دو قس��مت استان تهران و سایر 
استان ها منتشر شده که براساس این آمار بالغ بر  31۷ ميليون و ۷٠۷ 
هزار کارت بانکی انواع مختلف از س��وی شبکه بانکی تا پایان اسفندماه 

سال 98 صادر شده است.
مقایس��ه آمار منتشرشده در طول سال 1398 حاکی از آن است که 
تعداد کارت های صادره توسط شبکه بانکی همواره در حال کاهش بوده 
و بيش��ترین کاهش نيز مربوط به کارت های برداشت بوده که از دالیل 
آن مسدودس��ازی )غير فعالسازی( یا عدم دریافت دوباره کارت پس از 
اتمام تاریخ اعتبار و انقضا می توان اشاره داشت که همين موضوع باعث 
شده تا در نهایت در اسفندماه حدود ۴ ميليون کارت نسبت به ماه های 

گذشته در شبکه بانکی کاهش وجود داشته باشد.
در دی ماه سال گذش��ته بانک ملی ایران با ۶۶ ميليون کارت بانکی 
در ص��در جدول بانک ه��ای صادرکننده کارت قرار داش��ت و همچنان 
این بانک مانند ماه های دیگر س��ال 98 در اس��فندماه نيز در صدر قرار 
داش��ته، با این تف��اوت که تعداد کارت های بانکی صادره توس��ط بانک 
ملی ایران در اس��فندماه سال گذشته به ۴۴ ميليون و ۵8٠ هزار کارت 

بانکی کاهش یافته اس��ت؛ بانک های ملت و س��په در ادامه بيش��ترین 
تعداد کارت بانکی را داش��ته اند و به ترتيب در جایگاه دوم و سوم قرار 

گرفته اند.
* کارت برداش��ت: براس��اس گزارش منتشره از سوی اداره نظام های 
پرداخت بانک مرکزی تا پایان اسفندماه سال 98  بالغ بر ۲1۲ ميليون 
و 838 هزار و ۶۴۵ کارت بانکی از نوع برداش��ت در شبکه بانکی صادر 
شده که بانک ملی ایران با تعداد ۲8 ميليون و ۴٠ هزار و ۶9٠ کارت، 
بيش��ترین صدور کارت برداش��ت در ميان بانک ها و موسس��ات مالی و 
اعتباری کش��ور را داش��ته است و بانک های ملت، س��په و صادرات در 
رده ه��ای بعدی قرار دارند؛ از س��وی دیگر بان��ک خاورميانه با ۴٠هزار 
کارت کمتری��ن تعداد کارت برداش��ت را در ش��بکه بانکی صادر کرده 
اس��ت. الزم به ذکر است که تعداد کارت های برداشت صادره در تهران 
۴٠ ميليون و 8۶۲ هزار و در س��ایر استان ها 1۷1 ميليون و 9۷۶ هزار 

کارت اعالم شده است.
* کارت اعتباری: براس��اس گزارش منتش��ره از سوی اداره نظام های 
پرداخت بانک مرکزی تا پایان اس��فندماه ماه بالغ بر ۴ ميليون و ۲1٠ 
هزار کارت بانکی از نوع اعتباری در ش��بکه بانکی صادر ش��ده که بانک 
مل��ی ایران با تعداد ی��ک ميليون و 339 هزار کارت بيش��ترین کارت 
اعتباری را در ميان ش��بکه بانکی کشور صادر کرده است؛ الزم به ذکر 
است که مقایسه وضعيت تعداد کارت های اعتباری در اسفندماه نسبت 
به ماه های گذشته سال 98 نشان می دهد که رشد بزرگی در تعداد این 
کارت ه��ا رخ داده و تعداد کارت های اعتباری در آبان ماه که ۲ ميليون 
کارت بوده در پایان سال گذشته به بيش از دو برابر افزایش پيدا کرده 
است. براساس اعالم شبکه بانکی، در تهران 9٠۲ هزار کارت اعتباری و 

در سایر استان ها 3 ميليون و 3٠۷ هزار کارت اعتباری تا پایان زمستان 
98 صادر شده است.

* کارت خرید/ هدیه: جدیدتری��ن گزارش بانک مرکزی درخصوص 
کارت ها بانکی نش��ان از صدور بال��غ بر 8۷ ميليون و ۶9۴ هزار و ۴39 
کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی تا پایان اسفند 
1398 دارد که بانک پارسيان با 19 ميليون و ۶۶۲ هزار کارت خرید یا 
هدیه در صدر جدول قرار گرفته و توانس��ته تا از بانک های ملی ایران و 
ملت در زمينه کارت هدیه س��بقت بگيرد؛ در تهران حدود ۴1 ميليون 
و 38۲ ه��زار کارت خرید یا هدیه و در س��ایر اس��تان ها ۴۶ ميليون و 
311 هزار کارت بانکی صادر ش��ده است که نشان از استقبال گسترده 
مش��تریان شبکه بانکی در استان تهران برای صدور و استفاده از کارت 

خرید / هدیه دارد.
* کارت های پول الکترونيک: گزارش بانک مرکزی در زمينه وضعيت 
تع��داد کارت ه��ای بانکی صادره تا پایان س��ال 98 حاکی از آن اس��ت 
که تعداد کارت های پول الکترونيک با رش��د بسيار زیادی روبه  رو بوده 
اس��ت؛ در حقيقت، تعداد کارت های پ��ول الکترونيک از یک ميليون و 
98٠ ه��زار کارت پول الکترونيک در آبان ماه به 3 ميليون و 9۶3 هزار 
کارت تا پایان س��ال 98 افزایش پيدا کرده است؛ این گزارش نيز نشان 
می دهد که بانک ملی ایران در این بازار با رش��د بزرگی روبه رو بوده و 
توانس��ته تا از این بازار که س��همی نداشته با تعداد یک ميليون و 981 
هزار کارت از بانک ملت سبقت بگيرد و بيشترین کارت پول الکترونيک 

را در اختيار داشته باشد.
تع��داد کارت های پول الکترونيک ص��ادره در تهران ۷۴9 هزار کارت 

و در سایر استان ها 3 ميليون و ۲1۴ هزار کارت عنوان شده است.

با تصویب حذف چهار صفر از واحد پول ملی )ریال( توسط نمایندگان 
مجلس، یک کارش��ناس اقتصادی معتقد است که این اقدام قطعا تاثير 
تورمی بر اقالم مصرفی روزمره خانوارها خواهد داش��ت و عالوه بر مردم 

برای بنگاه های اقتصادی و دولت نيز هزینه می تراشد. 
لطفعلی بخش��ی درباره اثرات حذف چهار صف��ر از پول ملی و تغيير 
واح��د پول ملی به تومان و ق��ران، بيان کرد: این اقدام در بدترین زمان 
ممکن انجام شده است زیرا اکنون مردم و کسب وکارهای کشور به دليل 
رکود چند ساله، تورم باال، مشکالت بين المللی، تحریم و کرونا به شدت 
تحت فشار هستند که در این زمان تغيير واحد پول ملی، فشار مضاعفی 
به آنها وارد خواهد کرد. کس��انی که می گویند این اقدام تاثيری بر تورم 
ندارد یا اقتصاد را نمی دانند یا اقتصاد کشور را نمی شناسند یا در جریان 

تجربيات سایر کشورها نيستند.   
او در گفت وگو با ایس��نا، ادامه داد: ح��ذف صفر از پول ملی تورمی را 
ب��ه مردم و اقتصاد تحميل خواهد کرد و ممکن اس��ت تغيير واحد پول 
در قيمت مس��کن و اتومبيل تاثيری نداشته باشد ليکن بر اقالم مصرفی 
روزانه مردم تاثير زیادی خواهد گذاشت و قيمت آنها به سمت باال گرد 
خواهد ش��د. تغييرات واحد پولی به صورتی که تصویب ش��ده، محاسبه 
آن به شدت برای طبقه ضعيف و افراد کم سواد مشکل ساز است و شاهد 

برخوردهای بين مردم و کسبه خواهيم بود. 
این کارش��ناس اقتصادی با بيان اینکه با این اقدام واحد پول دریافتی 
دس��تمزدبگيران کاهش می یابد، اما قيمت نان و اقالم مش��ابه به همان 
نس��بت کاهش نخواهد یافت و به س��مت باال رند می ش��ود، ادامه داد: 
امي��دوارم این اقدام حذف صفر متوقف ش��ود زیرا عالوه بر مردم هزینه 
بنگاه ه��ا و حتی دولت را نيز افزایش می ده��د و تمام بانک ها و بنگاه ها 
باید نرم افزارها و فرم های حس��ابداری خود را تغيير دهند که این هزینه 
اضافی هنگفتی اس��ت که با وجود مش��کالت فعلی زیاد بنگاه ها، فش��ار 
زیادی به آنها وارد خواهد کرد. در نتيجه، این اقدام هم برای مردم و هم 

برای بنگاه های اقتصادی هزینه آور است. 

به گفته وی، در این زمينه دولت هم بایستی هزینه کالنی بابت چاپ 
اسکناس و ضرب س��که متحمل شود که با این تحریم ها و کسر بودجه 
تامين آن بسيار دشوار است. تغيير پول ملی به تومان و ریال مشکلساز 
اس��ت و اضافه ش��دن آن بر مش��کالت متعدد فعلی، وضع را پيچيده تر 

می کند که انصاف نيست.  
بخشی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: با این تغيير، تومان معادل 
1٠ هزار ریال و قران معادل 1٠٠ ریال خواهد ش��د، درحالی که اکنون 
هيچ کاالیی در کش��ور با قيمت 1٠٠ ری��ال وجود ندارد، بنابراین واحد 
قران قبل از ورود عمال حذف شده است و هيچ مصرفی نخواهد داشت. 
با این حس��اب، چرا واحد پول مل��ی را به واحدی تغيير بدهيم که هيچ 

کاالیی به آن قيمت وجود ندارد؟!
همچني��ن برخی از کارشناس��ان، حذف صفر از پول ملی در ش��رایط 
کنونی را تنها طرحی برای سرگرم کردن مردم می دانند و برخی دیگر بر 
این باورند که این کار، فقط یک سود دارد و آن هم ساده سازی عمليات 
حس��ابداری اس��ت، بنابراین طرحی که در این حد و اندازه می تواند بر 
شرایط کنونی اقتصاد ایران اثرگذار باشد، چرا باید وقت و انرژی بسياری 
را به خود اختصاص دهد. سيدمحمدصادق الحسينی، عضو هيأت علمی 
دانشگاه امام صادق )ع( در این رابطه با اشاره به تورمی که کشور با آن 
درگير اس��ت، بر این باور اس��ت که حذف صفر هيچ یک از اهداف دولت 
از جمله کاهش نرخ تورم یا سرعت بخش��ی به رش��د اقتصادی را محقق 
نخواهد ک��رد بنابراین باید به طرح های مهم تری پرداخت که نياز امروز 
نظام بانکی و اقتصاد کشور است. او معتقد است که در مورد حذف صفر 
از پول ملی بارها و بارها کارشناس��ان محتواهای متعددی را مطرح و در 

بی اثر بودن این طرح در شرایط کنونی اقتصاد ایران تاکيد کرده اند.
البته نکته حائز اهميت آن اس��ت که بس��ياری تنه��ا بر مزیت بهبود 
اسناد و محاسبات و آسان سازی معامالت تکيه دارند و بر این باورند که 
اگر دیدگاه ما نس��بت به حذف صفر از پول ملی، تنها بر پایه اس��تفاده 
از مزایای آن در اس��ناد حس��ابداری خالصه می ش��ود، اجرای این طرح 

قابل دفاع اس��ت؛ در غير این صورت، نمی توان تأثير بر متغيرهای کالن 
اقتصادی در این رابطه را انتظار داشت.

در این ميان، موضوعی که بسياری از اقتصاددانان آن را اولویت مهم تر 
از ح��ذف صفر از پول ملی می دانند، کنت��رل و کاهش تورم و نگهداری 
آن در سطح پایدار اس��ت که اکنون مجموعه سياست های به کار بسته 
ش��ده در این رابطه اگرچه در چند ماه، آث��اری مبنی بر کنترل تورم را 
نش��ان می دهد، اما به هر ح��ال متغيرهای اثرگذار در این رابطه به طور 
قطع، در حال افزایش هستند و طی ماه های آینده، تورم باالتری را برای 

کشور رقم خواهند زد.
بر این اس��اس، آنگونه که در گزارش مش��روح معاونت بررس��ی های 
اقتص��ادی ات��اق بازرگانی ته��ران عنوان ش��ده، این سياس��ت معموالً 
در کش��ورهایی موفق ب��وده که پيش از اجرای طرح، تحت یک بس��ته 
سياس��تی اقدام به اصالحات اقتص��ادی نموده و پس از اجرای طرح نيز 

برنامه های ثبات ساز را پياده کرده اند.
بنابراین به نظر می رس��د که در شرایط فعلی اقتصاد ایران با وضعيت 
ع��دم ثب��ات اقتص��ادی، نرخ ت��ورم باال، ع��دم ثب��ات در تصميم گيری 
سياس��ت گذار و بدون توجه به الزامات طرح، زمينه برای اعمال سياست 
حذف صفر از پول ملی کش��ور مس��اعد نيست و این سياست به تنهایی 

نمی تواند راهکاری برای رفع برخی از مسائل موجود باشد.
در واق��ع، فع��االن اقتصادی ب��ر این باورن��د که با توجه ب��ه تجارب 
اقتصادهای ناموفق در اجرای این طرح، ممکن اس��ت بحران های بعدی 
به ویژه افزایش بيش��تر سطح عمومی قيمت ها را به همراه داشته باشد. 
آنگونه که گزارش معاونت بررس��ی های اقتص��ادی اتاق بازرگانی تهران 
اعالم کرده برای اعمال این سياس��ت، پ��اره ای از الزامات فنی این طرح 
از جمله تغييرات سيستم های پرداخت، سيستم های حسابداری، سوابق 
آم��اری و جمع آوری پول های قبلی از گردش، هزینه هایی را برای دولت 
دربر خواهد داش��ت که در این شرایط، با توجه به کسری بودجه دولت 

و بدون پيش بينی منابع الزم برای آن نياز به بررسی بيشتری دارد.

حذف 4 صفر دردی را دوا نمی کند

تبعات گذار از ریال به تومان

بیش از ۳۱۷ میلیون کارت بانکی تا پایان اسفندماه سال 98 صادر شد

نیم رخ کارت های بانکی در سال گذشته

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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شاخص بورس تحت تاثیر بازگشایی نماد »سایپا«
روز پرنوسان بورس

ش��اخص کل بازار سرمایه در س��ومين روز هفته، روزی پرنوسان را پشت 
سر گذاشت و در حالی که در ساعات ابتدایی معامالت با صعودی چشمگير 
ب��ه یک ميليون و ۴8 هزار واحد رس��يد اما ناگهان س��قوط کرد و رقم یک 
ميليون و ۴3 هزار واحد را ثبت کرد. ش��اخص کل بورس در س��اعات پایانی 
معامالت باز هم صعودی شد و در رقم یک ميليون و ۴۴ هزار واحد ایستاد.

در نهایت، ش��اخص کل با 11۵۶ واحد رش��د رقم یک ميليون و ۴۴ هزار 
واحد را ثبت کرد. ش��اخص کل با معيار هم وزن ۶۶۴ واحد ریزش داشت و 

به رقم 3۲۴ هزار و ۲٠9 واحد رسيد. 
معامله گ��ران در ای��ن روز یک ميليون معامله انج��ام دادند که 1٠۶ هزار 
و ۲1۷ ميلي��ارد ریال ارزش داش��ت. در این بازار صنایع پتروش��يمی خليج 
ف��ارس، س. نفت و گاز و پتروش��يمی تامين و پتروش��يمی پارس نس��بت 
به س��ایر نمادها بيش��ترین تاثير منفی و در مقابل مل��ی صنایع مس ایران، 
س��رمایه گذاری تامين اجتماع��ی، معدنی و صنعتی گل گه��ر و بانک ملت 
نس��بت به س��ایر نمادها بيش��ترین تاثير مثب��ت را روی بورس گذاش��تند. 
بانک ه��ای ملت و تج��ارت، پاالیش نفت اصفهان، مل��ی صنایع مس ایران، 
س��رمایه گذاری خوارزمی، گلوکوزان و پاالیش نفت بندرعباس نيز از جمله 

نمادهای پربيننده بورس بودند.
ش��اخص کل فرابورس نيز با ۷۲ واح��د ریزش رقم 11 هزار و ۶11 واحد 
را ثب��ت ک��رد. در این ب��ازار ۵۲۵ ه��زار معامله به ارزش ۴۴ ه��زار و 8۷۶ 
ميليارد ریال انجام ش��د. س��رمایه گذاری صباتامين، پتروشيمی تندگویان و 
پتروش��يمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بيشترین تاثير منفی و در مقابل 
س��هامی ذوب آهن اصفهان، توسعه مولد نيروگاهی جهرم، سنگ آهن گهر 
زمين و پتروش��يمی مارون نسبت به س��ایر نمادها بيشترین تاثير مثبت را 

روی فرابورس گذاشتند.
همچنين سهامی ذوب آهن اصفهان، توسعه مولد نيروگاهی جهرم، توليد 
نيروی برق دماوند، گروه سرمایه گذاری ميراث فرهنگی، سيمان الر سبزوار، 
گ��روه کارخانجات صنعت��ی تبرک و بانک دی از جمل��ه نمادهای پربيننده 

فرابورس در روز دوشنبه بودند.
درباره وضعيت بورس تهران در روز گذشته، بهادر شمس، کارشناس بازار 
سرمایه گفت: بازار سهام در روز دوشنبه روند متفاوتی را نسبت به روزهای 
دیگر در پيش گرفت و وارد فاز نزولی شد که این موضوع ناشی از بازگشایی 

نماد ساپيا در بازار است.
ش��مس در گفت و گو با ایرنا، به اصالح ش��اخص بورس در روز گذش��ته 
اش��اره کرد و گفت: دالیلی مختلفی در تغيير مس��ير شاخص بورس در بازار 
تاثيرگذار بود اما بازار هيچ گاه به صورت یک خط مس��تقيم با رش��د همراه 
نيس��ت بلکه هميش��ه به دليل وجود برخی از نوس��انات، کاهش یا افزایش 

خواهد یافت.
وی ادام��ه داد: زمانی که بازار رش��د زیادی را تجرب��ه می کند باید انتظار 
برخی از نوسانات را هم در بازار داشته باشيم، اما گاهی به دليل محدودبودن 
نوس��انات ایجادشده نمی توان اسم اصالح را بر روند بازار گذاشت اما به نظر 

نمی رسد بازار اصالح قيمتی شدیدی را در چند روز آینده تجربه کند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه افراد به 
دنبال خرید س��هام سایپا هستند از طریق فروش سهام خود در صدد تامين 

نقدینگی موردنياز برای سهام این شرکت هستند.
وی افزود: بازگش��ایی نماد س��ایپا بازار را مثبت می کند و شاهد هيچ گونه 

اصالحی در این بازار نخواهيم بود.
ش��مس با بيان اینکه یک چرخش نقدینگی در بازار در حال جریان است 
و از برخی گروه ها خارج و وارد دیگر گروه ها می ش��ود، افزود: این هفته نماد 
سایپا و هفته آینده نماد ایران خودرو بيشتر مدنظر سهامداران در بازار قرار 

خواهد گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اکنون شاهد ورود گسترده ای از 
س��هامداران تازه وارد و ورود پرقدرت نقدینگی به بورس هستيم که با توجه 
به این مس��ائل در وضعيت کنونی نمی توان هيچ اصالحی را برای معامالت 
فعل��ی بازار متصور بود. وی با تاکيد بر اینکه همچنان روند صعودی در بازار 
ادامه خواهد داش��ت، افزود: اگر اتفاق سياسی و پيش بينی نشده ای در کشور 
رخ دهد مسير بازار تغيير می کند اما در شرایط فعلی روند معامالت بازار به 

دليل ورود نقدینگی همچنان مثبت خواهد بود.
ش��مس مقاومت بعدی ش��اخص بورس را کانال یک ميليون و ۵٠٠ هزار 
واح��د اعالم کرد و افزود: به نظر می رس��د روند صع��ودی بازار در این زمان 
متوقف ش��ود.  اگر روند صعودی بازار مانند فروردین و اردیبهش��ت باش��د 
شاخص بورس تا پایان خرداد به کانال یک ميليون و ۵٠٠ هزار واحد خواهد 
رسيد اما اگر روند صعودی بازار کندتر شود رسيدن به این شاخص نيازمند 

زمان بيشتری خواهد بود.

چالش جدید شبکه های مجازی برای اخذ 
وکالتنامه از سهامداران

مدیر حقوقی فرابورس ایران با اشاره به تالش برخی اشخاص برای گرفتن 
حق حضور و رأی س��رمایه گذاران و س��هامداران در مجامع عمومی ساالنه 

شرکت ها و بورس ها به فعاالن بازار هشدار داد.
به گزارش فراب��ورس ایران، عليرضا خليلی با بيان اینکه س��رمایه گذاران 
پيش از انجام هرگونه اقدام هيجانی، توجه داش��ته باش��ند که در اساسنامه 
برخی ش��رکت ها درباره تعداد و درصد وکالت حضور و حق رأی در مجامع 
عمومی، محدودیت ها و ممنوعيت هایی وجود دارد، گفت: برخی اش��خاص و 
گروه ها که اقدامات و تحرکات ش��ان در رصد ناظر بازار قرار دارد، با پيگيری 
اه��داف منفعت طلبانه خود در تالش هس��تند از طری��ق گروه ها، صفحات، 
کانال های پيام رس��ان ها و شبکه های اجتماعی، سرمایه گذاران و سهامداران 
را تحری��ک ب��ه اعطای وکالت حضور و حق رأی در مجامع عمومی س��االنه 

برخی شرکت ها و بورس های چهارگانه کنند.
به گفته خليلی محدودیت هایی که برخی ش��رکت ها برای اعطای وکالت 
دارند، می تواند مانعی برای تحرکات س��ودجویانی شود که با تصاحب حقوق 

مالکانه سهامداران، در پی رسيدن به اهداف خود هستند.
او با بيان اینکه اخذ این گونه وکالتنامه ها از طریق فضای مجازی به تازگی 
به جریان افتاده اس��ت، هشدار داد: دامنه تبعات این موضوع می تواند بسيار 

گسترده باشد و منافع آتی سرمایه گذاران را به خطر بيندازد.
وی با تاکيد بر این موضوع که س��رمایه گذاران در اعطای وکالت حق رأی 
و حضور خود در مجامع باید با دقت و هوشياری عمل کنند، یادآور شد: بر 
این اساس سهامداران جز در موارد ضروری نباید این حق را از خود سلب و 
ساقط کنند، ضمن اینکه متصدیان پذیرش مجامع عمومی شرکت ها نيز در 
صورت مغایرت درصد و تعداد وکالتنامه ها با اساس��نامه شرکت ها، برای این 

اشخاص برگه رأی صادر نخواهند کرد.

نماگربازارسهام

گزارش ها نش��ان می دهد که رش��د ش��اخص کل ب��ورس تاکنون از 
1٠٠درصد فراتر رفته و به طور متوس��ط روزانه ۲.۲درصد س��ود از آن 

معامله گران بازار سهام شده است.
به گزارش خبرآنالین، بورس تهران که از نخس��تين روزهای سال 99 
با ش��تابی خيره کننده در مسير صعودی در حرکت بوده و همچنان نيز 
به این صعود ادامه می دهد، پس از گذشت حدود ۵۲ روز از سال جدید، 
از رش��دی بيش از 1٠٠ درصدی برخوردار بوده اس��ت. گزارش ها نشان 
می دهد که رشد شاخص کل تاکنون از 1٠٠درصد فراتر رفته و به طور 
متوسط روزانه ۲.۲درصد سود از آن معامله گران بازار سهام شده است.

در ای��ن ميان، همچن��ان عطش خرید در ب��ازار خودنمایی می کند و 
در ای��ن مدت تقریبا روزی هزار ميليارد تومان تقاضای جدید از س��وی 
توده مردم وارد بازار س��هام شده اس��ت. این موضوع باعث شده مقامات 
دولت تاکيد کنند که مردم در خرید سهام عجله نکنند. وزیر اقتصاد در 
نشس��ت با فعاالن بخش خصوصی برای بررس��ی فرصت های استفاده از 
ظرفيت بازار سرمایه برای تامين مالی بنگاه ها و بخش خصوصی، با بيان 
اینک��ه عرضه های اوليه و حمایت از بازار س��رمایه و بورس ادامه خواهد 
داش��ت، گفت: در نيمه دوم سال نيز عرضه هایی خواهيم داشت و مردم 

نباید در خرید سهام شتابزده عمل کنند.
رئيس کل بانک مرکزی نيز توصيه کرده که مسئوالن بورس، اقدامات 
احتياطی الزم را در نظر بگيرید تا شاهد رشد مطمئن و منطقی بورس 
باشيم. به گفته عبدالناصر همتی، اقبال خوبی به بازار سرمایه شده است 

و جا دارد که نقش بازار سرمایه در تامين مالی افزایش یابد.
نوسان های بورس چگونه منظم می شود؟

رش��د عجيب ش��اخص کل بورس تاکنون، این روزها محل س��وال و 
ابهام بس��ياری از کارشناسان اس��ت؛ تا جایی که هستند کارشناسان و 
تحليلگرانی که نسبت به ایجاد حباب در بازار سرمایه ایران ابراز نگرانی 
کرده ان��د و آن را »بازار گاوی« لقب می دهن��د. گروهی نيز همچنان به 

رشد خيره کننده بازار سرمایه خوشبين هستند.
در ای��ن باره، عل��ی آقامحمدی عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
درباره وضعيت بازار س��رمایه گفت: مردم به اظهارنظرهای منفی درباره 
آین��ده ب��ورس توجه نکنن��د، اما مس��ئوالن به نقدهای کارشناس��ان و 

آسيب شناسی آینده بورس توجه کنند.
ب��ه اعتقاد آقامحمدی، اگر 1٠٠ ه��زار ميليارد تومان عرضه واقعی به 
وس��يله دولت در بورس انجام شود، نوس��ان های بورس منظم می شود. 
نخستين عرضه باید به وس��يله بانک ها انجام شود و دولت نيز ۶٠ هزار 
ميلي��ارد توم��ان از اموال بدون اس��تفاده خود را عرض��ه کند. آنچه که 
اهميت دارد، ورود س��رمایه به بورس اس��ت و مالکيت گذشته آن مهم 

نيست.
جمال رزاقی، رئيس اتاق بازرگانی شيراز نيز درباره رشد بازار سرمایه 
گف��ت: وضعي��ت بازارهای مالی از زمان ش��روع کرونا تاکن��ون به گونه 
کم س��ابقه ای در حال تغيير و تحول است. بازار بورس که تا پيش از این 
و به دليل ش��دت تحریم ها وضعيت متغيری داش��ت، حاال روز به روز با 
ورود افراد جدید به آن در حال صعود است. این بازار با عرضه سهم های 
بخش های دولتی شاید توانسته باشد اطمينان و اعتماد بخشی از جامعه 
را برای ورود به این بازار جلب کرده باش��د، اما عده ای نيز معتقدند که 
اث��رات تورمی پيش روی این بازار می تواند باعث س��قوط ارزش س��هام 

برخی از شرکت های آن شود.
ب��ه گفته رزاقی، البته ورود این حجم عظي��م افراد به این بازار ضمن 
اینکه ریسک جریان سرمایه گذاری غيرمعتبر را افزایش می دهد، امکان 
ش��کل گيری فس��اد و رانت را نيز افزایش می دهد، چراکه محدودیت ها 
برای ورود به بازار کاهش یافته اس��ت، بنابراین الزم است نظارت بر این 

بازار بيش از پيش صورت گيرد.
هیچ نشانه ای از اصالح بازار به چشم نمی خورد

همچنين خواجه نصيری، کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: تا زمانی که 
نقدینگی به صورت فزاینده وارد بازار بورس ش��ود، رشد شاخص ها ادامه 

دارد.
او با بيان اینکه عامل رش��د شرایط کنونی بازار ورود نقدینگی از سایر 
بازارها اس��ت، تصریح کرد: سرمایه گذار باید صورت سود و زیان  شرکت 

را ببينيد و  درآمدهای شرکت و سود هر سهم را با هم مقایسه کند.
اميرعلی اميرباقری، کارش��ناس بازار س��رمایه هم ب��ا بيان اینکه هيچ 

نش��انه ای از اص��الح بازار به چش��م نمی خورد، گف��ت: از نظر تکنيکال، 
کانال ش��اخص بورس و قيمت س��هم ها به س��مت رشد شکسته شده و 
انتظار می رود این رشد در بازار ادامه دار باشد و در وضعيت کنونی هيچ 

نشانه ای از اصالح بازار به چشم نمی خورد.
اميرباق��ری ادام��ه داد: موضوعی که اخيرا زیاد با آن مواجه هس��تيم، 
مطرح ش��دن بحث حباب شاخص بورس اس��ت که به دليل رشد اخير 
بورس این موضوع از سوی برخی از فعاالن بازار مطرح شده است. در دو 
سال گذشته با ورود نقدینگی سهامداران حقيقی به بورس، شرکت های 
کوچک و متوس��ط وارد فاز صعودی شدند و شرکت های بزرگ به دليل 
عرضه سهام توسط حقوقی های خود از رشد بازار جا مانده بودند. اکنون 
س��يل ورود نقدینگی به بازار تا حدودی عرضه حقوقی ها را محدودتر و 

زمينه رشد پرشتاب بازار را فراهم کرده است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه تصریح کرد: پيش بينی می شود سهامی 
که برپایه نقدینگی و عمليات سفته بازی رشدهای چند برابری را تجربه 
کرده بودند، وارد فاز اصالح شوند، اما رشد در بدنه بازار یعنی سهم های 

بزرگ بازار ادامه دار خواهد بود.
اميرباق��ری متذکر ش��د: در چنين بازاری که تعداد زیادی س��هامدار 
وج��ود دارد و نقدینگی زیادی با این بازار درگير ش��ده اس��ت، ش��اهد 
افزایش کارایی بازار و قوام بخش��يدن به ش��اخص ها خواهيم بود که به 
نظر می رسد احتمال ریزش و واکنش های هيجانی در بازار به مرور زمان 

کمتر خواهد شد.
خریداران هیجانی سهام به فکر روزهای قرمز باشند

یک متخصص اقتصاد مالی هم با این پيش بينی که تا پایان سال 99 
یا حداکثر تا پایان کار دولت فعلی بورس همچنان پررونق و س��ودآورتر 
از سایر بازارها خواهد بود، توصيه هایی به سهامداران خرد برای فعاليت 

در این بازار ارائه کرد.
علی کاش��مری با هشدار به س��هامداران خرد، به آنها توصيه کرد که 
دس��ت به حرکات هيجانی نزنند، به ش��ایعات توجه نکنند، تحليل های 
بني��ادی و تکنيکال را فرابگيرند، دارایی های خود را برای ورود به بورس 
نفروش��ند و سبد متشکل از س��هام هایی با ریسک های مختلف تشکيل 

دهند.
در همين حال، حميد اعرابی، یکی از فعاالن و کارشناس بازار سرمایه 
گفت: بسياری از افرادی که در یک سال گذشته وارد بازار سهام شده اند، 
فقط رنگ س��بز بازار را دیده اند، ولی بازار می تواند رنگ قرمز هم داشته 
باشد و این موضوع برای هر بازاری کامال طبيعی است، اما وقتی ریسک 

باال باشد و دارایی ها به نصف تقليل یابد، ناخوشایند می شود.
ب��ه گفته وی، ریس��ک بازار فوق العاده باال اس��ت. به بي��ان دیگر، اگر 
ریس��ک بازار را به 1٠ درجه تقسيم کنيم، در حال حاضر می توان گفت 
روی عدد 9 قرار دارد، یعنی 9 واحد ریس��ک می کنند تا بلکه یک واحد 
س��ود ببرند. بنابراین اینکه عموم مردم وارد بازار بورس ش��وند، بس��يار 
خوب اس��ت، اما اینکه دارایی های خود را بفروش��ند و با پول آن سهام 

بخرند، به خصوص در شرایط کنونی بسيار خطرناک است.
اعرابی با اش��اره به اینکه از نظر بنيادین، بازار را در شرایطی نمی بينم 
که افراد تازه وارد بی محابا وارد آن ش��وند، متذکر شد: اگر قصد ورود به 
بازار را دارند، با واس��طه و از طریق صندوق ه��ا بيایند، هرچند در حال 
حاضر ریس��ک بازار به صندوق ها هم رسيده است، زیرا بازار بسيار رشد 

کرده و از سوی دیگر پرتفوی صندوق ها هم قابل رضایت نيست.
سهامداران با کوچک ترین نوسان از بازار نروند

همچنين عباس آرگون، نایب رئيس کميس��يون بازار پول و س��رمایه 
اتاق بازرگانی تهران با اشاره به رشد حدود 1٠٠درصدی شاخص سهام 
از ابتدای س��ال تاکنون، گفت: سهامداران با کوچک ترین نوسان از بازار 
س��رمایه خارج نش��وند. دولت می تواند طرح ه��ای نيمه تمام را در غالب 
ش��رکت س��هامی تعریف و در بازار بورس عرضه کند و از این طریق با 
تامي��ن مال��ی و اتمام این طرح ها گامی در تحق��ق جهش توليد بردارد. 
اکنون بهترین فرصت اس��ت تا حجم باالی نقدینگی به بخش های مولد 
اقتصادی هدایت ش��ود که می تواند عاملی برای ظرفيت سازی در توليد 

و اشتغال پایدار باشد.
او ب��ا بي��ان اینکه دولت هم می تواند از این فرص��ت برای خود تأمين 
مالی داش��ته باشد، گفت: البته دولت به جای دخالت کردن باید از بازار 

سرمایه حمایت کند.

به اعتقاد این کارش��ناس بازار س��رمایه، س��هامدارانی ک��ه وارد بازار 
سرمایه می ش��وند، حتما با کار کارشناسی به خرید سهام اقدام کنند و 
به جای س��هم تکی، حتی االمکان سبدی از سهام را با مشورت گيری از 
افراد متخصص و کارش��ناس از جمله کارگزاری ها و شرکت های مشاوره 
س��رمایه گذاری تهيه کنند؛ ضمن اینکه ب��ه صورت هيجانی وارد بورس 

نشوند و با کوچک ترین نوسانی از آن خارج نشوند.
آرگون با بيان اینکه نوسان جزو ذات بازار سرمایه است، تصریح کرد: 
س��هامداران با یک نگاه ميان مدت و بلندمدت وارد بازار سرمایه شوند و 
دارایی های مازاد خود را وارد بازار س��رمایه کنند و سفارش اکيد ما این 
است از فروش دارایی های موجود خود و وارد کردن آن به بازار سرمایه 

خودداری کنند.
عل��ی ابراهيم نژاد، عض��و هيات علمی دانش��کده مدیری��ت و اقتصاد 
دانش��گاه صنعتی ش��ریف نيز درباره بحث حباب ب��ورس گفت: معموال 
بحث حبابی بودن یا نبودن بازار در دوره هایی که بورس رش��د س��ریعی 
می کند بر س��ر زبان ها می افتد و داغ می شود. البته دعوای حبابی بودن 
تنها راجع به بورس نيس��ت و از بازار خودرو و س��که گرفته تا مسکن و 
ارز را ش��امل می شود. در این بين، عده ای هم هستند که معتقدند همه 
بازارها در کش��ور حباب دارند! ش��اید بش��ود ادعا کرد که در کش��ور ما 
مفهوم حباب لوث ش��ده است، چون به رغم استفاده فراوان توسط افراد، 

عموما نمی توانند تعریف دقيقی از آن ارائه کنند.
وی اف��زود: ه��م در م��ورد مفهوم حب��اب و هم در م��ورد تحليل آن 
کج فهمی و س��وءتفاهم زیادی وجود دارد و از این رو همين ابتدای بحث 
می خواهم با چند سوال و جواب، نظرم را شفاف بيان کنم: آیا در کليت 
بازار حباب وجود دارد؟ به نظر نمی رس��د. من هنوز تحليلی ندیده ام که 

بتواند من را قانع کند در کليت بورس تهران حباب وجود دارد.
بورس در وضع غیرعادی است؛ مواظب ریزش باشید

در ای��ن ميان، ميثم رادپور، کارش��ناس بازار س��رمایه درباره وضعيت 
بازار س��رمایه گفت: نکته مهم این اس��ت که بازار وضعيت عادی ندارد. 
مهم ترین نکته ای که مدنظر س��هامداران و تازه واردان به بورس باید قرار 

گيرد، این است.
وی با اش��اره به اینکه عدم واکنش بازار س��رمایه به اتفاقات سياسی و 
اقتصادی کمی نگران کننده اس��ت، افزود: در شرایط کنونی اخبار جاری 
تاثيرگذاری اش را بر بورس از دست داده و هر روز بازار سرمایه در حال 
رسيدن به رکورد تازه ای است. در حقيقت مثبت نبودن بازار سرمایه در 

شرایط فعلی غيرعادی تلقی می شود.
رادپور تصریح کرد: برخی کارشناس��ان متاسفانه تحليل های عجيب و 
غریب درباره دالیل رشد شاخص می گویند؛ در حالی که واقعا این رشد 
ربطی به تورم و اشتباه بودن فرمول قيمت گذاری و... ندارد و بی تردید به 

محض ریزش بورس، این عده از مواضع خود عقب می نشينند.
او با بيان اینکه کس��انی که وارد بازار ش��ده اند، به قصد سود باالتر از 
1٠٠درصد و حتی 3٠٠درصد وارد این بازار شده اند در حالی که بورس 
دی��ر یا زود واقعيت خ��ود را بازخواهد یافت، متذکر ش��د: مثبت بودن 
هميش��گی بورس اتفاق عادی و نرمالی نيست، بورس ما در حال حاضر 
اصال ایس��ت ندارد، در نتيج��ه یا باید باال برود ی��ا پایين آمده و ریزش 
را بپذیرد. از این رو باید انتظار کس��ب س��ود ب��رای تازه واردها انتظاری 
منطقی و دقيق باش��د تا اگر فاز اصالحی آغاز ش��د افراد احساس غبن 
نکنند. وی تاکيد کرد: اصال قابل پيش بينی نيس��ت که این رش��د تا چه 

زمانی ادامه خواهد یافت.
همچنين حس��ين خزلی خرازی فعال بازار سرمایه، به مردمی که این 
روزها کد س��هامداری می گيرند و وارد بورس می ش��وند، هش��دار داد و 
گفت: خری��داران تازه وارد بورس باید بدانند قيمت این س��هم هایی که 
می خرند بين 3 تا 1٠ و برخی تا ۲٠برابر رش��د کرده و طبيعی اس��ت 
که ایش��ان در اوج قيمت های تاریخی بورس، سهام خریده اند و احتمال 

ریزش و نوسان آن در آینده وجود دارد.
او از س��هامداران جدیدالورود خواس��ت که در ۵٠ س��هام بزرگ تر و 
برتر بازار س��رمایه، س��رمایه گذاری کنند تا اگر بازار بورس به هر دليل 
منفی شد، سهام آنها کمتر منفی شده و از آنجا که سهام این شرکت ها 
پتانس��يل توليد، فروش و صادرات خوبی دارن��د، بنابراین در بازه زمانی 
پس از منفی ش��دن بورس می توانند خودش��ان را بازس��ازی کرده و به 

قيمت قبلی بازگردند.

۱0 دیدگاه درباره چشم انداز آتی بورس تهران

سودآوری بورس تا کی ادامه دارد؟
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احتمال بازگشایی اصناف پرخطر تهران از 
اول خرداد

رئيس اتاق اصناف تهران گفت در صورتی که شيب صعودی ویروس کرونا 
کاه��ش یابد احتماالً اصن��اف پرخطر پایتخت از اول خردادماه س��ال جاری 
بازگشایی می ش��ود. به گزارش خبرگزاری تسنيم، قاسم نوده فراهانی افزود: 
فعاليت اصناف پرخطر پس از بررس��ی جوانب مختلف از سوی اعضای ستاد 

مبارزه با کرونا و به دستور دکتر عليرضا زالی از سرگرفته می شود.
وی ادامه داد: براس��اس دستورالعمل س��تاد مقابله با شيوع ویروس کرونا 
مش��اغلی نظير فروش��گاه های بزرگ، مجتمع های تجاری، بازارهای مرکزی 
س��قف دار، روزبازارها، نمایش��گاه ها و آموزش��گاه های رانندگی جزو مشاغل 

پرخطر محسوب می شود.
نوده فراهانی، رستوران ها، اغذیه فروشی، طباخی و فست فود،  مراکز بازی، 
تفریحی، گيم نت، باش��گاه های ورزشی و بدنسازی، گرمابه، سونا و ماساژها، 

تاالرهای پذیرایی و مراسم را از دیگر مشاغل پرخطر برشمرد.
رئيس اتاق اصناف تهران گفت: کارکنان اصناف باید از ماسک، دستکش، 
محلول ضدعفونی استفاده و دستورالعمل مقابله با کرونا نظير فاصله گذاری 

اجتماعی، پرهيز از تجمع و ضدعفونی کردن سطوح را رعایت کنند.
نوده فراهانی تصریح کرد: اگر پس از بازگش��ایی اصناف پرخطر، کارکنان 
آنها دس��تورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت 
بهداش��ت و پيشگيری از ش��يوع کرونا را رعایت نکنند، با متخلفان به شدت 

برخورد و محل کسب و کار آنها پلمب می شود.
وی ادامه داد: اصناف به ش��کل مستمر توسط بازرسان بهداشت، سازمان 

صمت و تعزیرات حکومتی استان تهران نظارت می شود.
نوده فراهانی گفت: ۴۵ هزار صنف در استان تهران و ۲8 هزار واحد صنفی 

نيز در شهر تهران فعال است.

نگرانی مرغداران از شیوع خودخوری 
جوجه ها

تصاویر منتشرش��ده در فضای مجازی حاکی از آن اس��ت که بس��ياری از 
پرورش دهندگان مرغ نگران شيوع بيماری کانی باليسم یا خودخوری طيور 
به دليل کمبود دان در مرغداری های ش��ان هستند. به گزارش ایسنا، اگرچه 
صنع��ت طيور این روزها بنابر گفته برخی از مس��ئوالن مربوطه و مرغداران 
با مش��کالتی نظير کمبود ذرت، س��ویا و دان، کاهش قيمت مرغ و جوجه، 
کاهش مصرف مرغ با ش��يوع ویروس کرونا، کاهش صادرات و توليد بيش از 
حد نياز مواجه ش��ده است و روزهای سختی را سپری می کند، اما موضوعی 
که اخيرا برخی از توليدکنندگان را نگران کرده اس��ت و بعضی از آنها نيز با 
انتش��ار ویدئوهایی در فضای مجازی این نگرانی خود را بروز داده اند، شيوع 

بيماری کانی باليسم یا خودخوری در طيور است.
در این رابطه حبيب اس��داهلل نژاد، رئيس کان��ون انجمن صنفی مرغداران 
گوش��تی با بيان اینکه کمبود یا عدم وجود دان در س��الن های پرورش مرغ 
ج��دی بوده و عواقب متعددی دارد، به ایس��نا گفت: عدم امکان تهيه جيره 
مناس��ب، کمبود  و باالنس نبودن آن یا  اس��تاندارد نبودن ترکيبات از نظر 
ان��رژی، پروتئين و اس��يدهای امين��ه مصرفی طيور منجر ب��ه تلفات آنها یا  
عوارضی از قبيل بروز بيماری کانی باليسم یا خودخوری در بين آنها می شود 

که عواقب بسيار بد و زیانباری را برای توليدکننده به همراه دارد.
وی ادام��ه داد: در ای��ن بيم��اری جوجه ه��ا یکدیگر را ن��وک می زنند و 
گاهی  به حدی زخمی می ش��وند که به دليل پارگی ش��کم و بيرون ریختن 

روده های شان تلف می شوند.
نایب رئيس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اضافه کرد: پرنده های 
زخمی قابليت اینکه به بازار عرضه ش��وند، ندارند و کش��تارگاه ها نيز چنين 
مرغ��ی را خریداری نمی کنند، بنابراین به ناچار آنها را  قطعه بندی می کنند 

که این اقدام ضایعات و زیان زیادی برای مرغدار به همراه دارد.
اسداهلل نژاد با اشاره به اینکه کمبود نهاده های دامی در واحدهای مرغداری 
و باالبودن قيمت آن بر همه روش��ن است، گفت: متاسفانه ابراز می شود که 
مشکلی در تامين نهاده های دام و طيور وجود ندارد و بازار با هيچ کمبودی 
مواجه نيس��ت؛ در صورتی که واقعيت چيز دیگری است و توزیع نهاده ها به 
اندازه نياز مصرف واحدهای مرغداری نيس��ت. از طرفی قيمت ذرت و سویا 
نيز باالتر از نرخ مصوب اس��ت، مثال  قيمت س��ویا نزدیک به  دو برابر قيمت 

مصوب کارگروه تنظيم بازار است.
وی در پایان گفت: برخی از مسئوالن به صنعت طيور توجهی ندارند. این 
صنعت در حال نابودی اس��ت. مرغدار ب��ه ازای هر کيلو مرغ حداقل 3۵٠٠ 
تومان ضرر می کند و در تامين نهاده ها با مش��کالت زیادی مواجه اس��ت و 
حتی با همه این مصائب در فروش مرغ هم مش��کل دارد. متاس��فانه  وزارت 
جهاد کش��اورزی و وزارت صمت به عنوان متولی توليد و تنظيم بازار تصور 
دارند که همه چيز آرام اس��ت و هيچ مشکلی نيست؛ در حالی که مشکالت 

صنعت مرغداری بسيار زیاد است.

برداشت دانه های قهوه عربیکا به تاخیر افتاد
توليدکنندگان قه��وه آمریکای جنوبی ممکن اس��ت به دليل محدودیت 
دسترس��ی به کارگر در بحبوحه ش��يوع ویروس کرونا، برداشت امسال را به 

تاخير بيندازند و ميزان دانه های مرغوب برای صادرات کاهش پيدا کند.
ب��ه گزارش ایس��نا، پاندم��ی ویروس کرون��ا تاکنون جان بي��ش از ۲۵٠ 
ه��زار نف��ر را گرفته و توليد مواد غذایی در سراس��ر جه��ان را مختل کرده 
اس��ت. کارخانه های گوشت پس از افزایش موارد ش��يوع، تعطيل شده اند و 
کاميونداران تحویل کاال را از ترس ابتال به کرونا کاهش داده اند و کشاورزان 
محصوالت��ی را ک��ه نمی توانند به دس��ت مصرف کنندگان برس��انند، از بين 
می برند. برداش��ت محص��ول قهوه به نيروی کار زیادی ني��از دارد. کلمبيا و 
برزیل که ۶۵درصد از قهوه عربيکای جهان را توليد می کنند، به حدود 1.۲۵ 
ميليون نفر نياز دارند. این کشورها به همراه پرو و اکوادور به کارگران فصلی 
برای کار در مزارع وابسته هستند. کشاورزان، بازرگانان قهوه و واردکنندگان 
در کش��ورهای مصرف کننده نگران هس��تند که پاندمی کرون��ا در برزیل و 
کلمبيا به پيک خود نرس��يده و جمع کردن کارگران برای برداشت محصول 

ممکن است شيوع بيماری را تشدید کند.
دولت دس��ت راس��تی بولس��ونارو، رئيس جمهور برزیل وضعيت ش��يوع 
ویروس کرونا را کم اهميت ش��مرده و با انتقاد از محدودیت های رفت و آمد 
منطقه ای، خواس��تار بازگشایی کسب و کارها شده است این در حالی است 
که بيش از 13۵ هزار مورد ابتال به کرونا و حدود 1٠ هزار مرگ بر اثر کرونا 

در این کشور ثبت شده است.

اخبـــار

رئيس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی، از گرانفروشی و فروش 
کاالی قاچاق محرز لوازم خانگی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از صدا و سيما، سيدمرتضی 
مي��ری گفت: فروش کاالی خارجی در فضای مجازی عالوه بر شناس��ه 
کاال باید نوع گارانتی آن هم مش��خص باش��د، تا م��ردم با خيال راحت 

کاالی موردنياز خود را خرید کنند.
وی اف��زود: اجناس خارج��ی که در فضای مجازی ب��ه مردم فروخته 

می شود، بيش از ۵٠درصد قاچاق، فاقد شناسه و گارانتی است.
رئي��س اتحادی��ه صنف فروش��ندگان ل��وازم خانگی گف��ت: برخی از 
سایت های فروش اینترنتی در این آشفته بازار برخالف مقررات فعاليت 

می کنند.
وی همچني��ن ب��ا بيان اینک��ه عرضه بيش از ۵٠درص��د کاالی لوازم 
خانگی با س��از و کار فروش اینترنتی قاچاق محس��وب می شود، افزود: 
عرضه کاال های فاقد شناس��ه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش 
کاال های قاچاق تلقی می ش��ود بنابرای��ن در همه آگهی های محصوالت 

عرضه ش��ده از سوی فروش��گاه های اینترنتی باید نوع گارانتی و شناسه 
کاال درج شده باشد تا از فروش کاال های قاچاق در سایت های اینترنتی 

جلوگيری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی شود.
ميری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه های اینترنتی در حال سوءاستفاده 
از خأل قانونی هس��تند، گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این 
س��ایت ها وج��ود دارد؛ در حالت اول فروش کاال ها به طور مس��تقيم از 
سوی فروشگاه های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کاال از طریق 
اجاره دادن پنل به فروش��ندگان اس��ت که بنا بر ادعا های فروشگاه های 
اینترنتی عواقب ناش��ی از گرانفروشی و یا فروش کاال های قاچاق در این 

حالت برعهده اجاره کننده خواهد بود.
وی ادام��ه داد: ای��ن در حالی اس��ت که عل��ت رجوع خری��داران به 
فروشگاه های اینترنتی برای خرید کاال اعتبار سایت است و اطالعاتی از 
نحوه فروش آن ندارد بنابراین به نظر می رس��د این سایت ها از این خأل 
قانونی در زمينه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوءاستفاده می کنند.
رئيس اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم خانگی گفت: این صنف پس 

از دو ماه تعطيلی ناشی از شيوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.
وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار به واسطه کاهش قدرت خرید 

مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست.
مي��ری اضافه کرد: قيمت گذاری کاالی لوازم خانگی اجباری نيس��ت 

بلکه قيمت ارشادی دارد.
وی گف��ت: تعيين قيم��ت لوازم خانگی برعهده خ��ود توليدکنندگان 

گذاشته شده است.
رئيس اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم خانگی افزود: دستورالعملی 
به توليدکنندگان ارائه ش��ده تا براساس آن هزینه های توليد را محاسبه 
و با در نظر گرفتن 1۷درصد س��ود قيمت کاال ها را به س��ازمان حمایت 

اعالم کنند.
وی اضاف��ه کرد: س��ازمان حمایت ني��ز پس از یک بررس��ی اجمالی 

قيمت ها را در سامانه 1۲۴ ثبت می کند.
ميری ادامه داد: متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هيچ توليدکننده ای 

برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.

فروش محرز لوازم خانگی قاچاق در سایت ها

نایب رئيس ش��ورای ملی زعفران گفت هم اکن��ون حداقل قيمت هر 
کيلو زعفران ۶ ميليون و ۲٠٠ هزار تومان و حداکثر 1٠ ميليون تومان 
اس��ت. غالمرضا ميری در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از افت 
1 تا ۲ درصدی قيمت طالی س��رخ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون 
حداق��ل قيمت هر کيلو زعفران ۶ ميليون و ۲٠٠ هزار تومان و حداکثر 

1٠ ميليون تومان است.
او افزود: همه س��اله در 1٠ تا 1۲ اردیبهش��ت قيمت زعفران به سبب 
کاه��ش عرضه ۵ تا 1٠درصد گران می ش��ود، در حالی که امس��ال این 

موضوع اتفاق نيفتاده است. ميری با اشاره به اینکه بازار زعفران در رکود 
به س��ر می برد، بيان کرد: با گس��ترش ویروس کرونا، تمامی کشور های 

واردکننده زعفران، از ایران درخواستی برای خرید نداشتند.
۱0درصد ظرفیت قبلی صادرات زعفران در حال انجام است

نایب رئيس شورای ملی زعفران با بيان اینکه 1٠درصد ظرفيت قبلی 
صادرات در حال انجام اس��ت، گفت: علی رغم آغ��از فعاليت اصناف در 
بس��ياری از شهرها، اما درخواس��تی برای خرید زعفران وجود ندارد که 

این امر بر کاهش قيمت محصول دامن زده است.

او ادامه داد: بنابر آمار در 1۲ ماهه س��ال گذش��ته، ۲۵1 تن زعفران 
به بازار های هدف صادر ش��ده که این ميزان نسبت به مدت مشابه سال 

قبل تفاوتی نداشته است.
مي��ری اظهار ک��رد: با وجود آنک��ه واحد های بس��ته بندی و صادرات 
زعفران با حداقل ظرفيت مش��غول به کار هستند، حال باید منتظر ماند 

و دید که کرونا چه زمانی به پایان می رسد.
نایب رئيس ش��ورای ملی زعفران در پایان از آغاز کش��ت پياز طالی 

سرخ طی یک ماه آینده خبر داد.

حتی اگر کرونا به زودی نابود ش��ود، ش��رایط جهانی نشان داده که جز توسعه 
کس��ب وکارهای دیجيتال، افزایش نفوذ اینترنت، ایجاد کسب وکارهای خانگی و 
پاس��خ به نيازهای موج جدید کاربران اینترنت چاره ای نيس��ت و به همين دليل 
مس��ئوالن حوزه فاوا اس��تفاده از فرکانس های ۷٠٠ و 8٠٠ را یک الزام می دانند؛ 
مگر آنکه همراه با کرونا تحریم ها هم حذف شود، شاخص های فضای کسب وکار 
بهبود یابد، فرصت های س��رمایه گذاری در کشور ارتقا یابد و انحصار مخابرات بر 

کابل مسی برداشته شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، فرکانس های امواج رادیویی یک منبع مهم کمياب اس��ت 
ک��ه در همه کش��ورهای جهان در اختي��ار دولت ها ق��رار دارد و مدیریت آن در 
همه کش��ورها، ماهيتی حاکميتی دارد، اما براس��اس مقررات داخلی کشورها، به 
بهره بردارانی نظير اپراتورهای تلفن همراه واگذار شده است. در ایران نيز مدیریت 
جداول فرکانسی براساس قانون برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است 

و منابع مالی حاصل از آن به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
همه کش��ورها برای بهره برداری از فرکانس و نيازمندی ش��بکه های ارتباطی، 

 )ITU( تاب��ع اس��تانداردها و مقررات بين الملل��ی اتحادیه بين الملل��ی مخابرات
هس��تند. عدم تمکين از این اس��تانداردها می تواند تداخالت فرکانسی در برخی 

مناطق به ویژه در مناطق مرزی را به همراه داشته باشد.
در ای��ران، متولی اصل��ی مدیریت فضای فرکانس، س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباط��ات رادیوی��ی، زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اس��ت که 
در چارچوب قوانين و مقررات داخلی، بين المللی، طرح های توس��عه ای، مباحث 
امنيتی و الزامات تجاری آن را به بهره برداران مختلفی از جمله اپراتورهای تلفن 

همراه، نيروهای نظامی و انتظامی واگذار می کنند.
س��ازمان صداوس��يمای جمهوری اس��المی ایران یکی از بهره ب��رداران فضای 
فرکانس کش��ور است. این س��ازمان به  دليل برخورداری انحصاری از حق پخش 
همگان��ی برنامه های رادیویی و تلویزیونی در ایران بازه فرکانس��ی ۴۷٠ مگاهرتز 
ت��ا 8۶۲ مگاهرتز را در اختيار دارد و تا س��ال ها بانده��ای ۷٠٠ و 8٠٠ مگاهرتز 
در این بازه را به عنوان فراگيرترین باندهای فرکانس��ی موجود در کش��ور، برای 
پوش��ش حداکثری برنامه های تلویزیونی صداوسيما در سراسر شهرها و روستاها 

به ص��ورت آنال��وگ، در اختيار داش��ت. با ه��دف جلوگيری از ایج��اد تداخل در 
برنامه های تلویزیونی در آن زمان حق بهره برداری از این باندهای فرکانس��ی، به 

طور اختصاصی در اختيار این سازمان قرار گرفت.
ویژگی های باندهای فرکانسی ۷٠٠ و 8٠٠ مگاهرتز چيست؟

این باندها، شعاع وسيع تری را پوشش می دهند، بنابراین هر اپراتور کاربری که 
بتواند خدمات ارتباطی خود را بر این بس��ترها عرضه کند، به تجهيزات کمتری 
نياز دارد؛ س��رمایه گذاری موردنياز برای حداکثرسازی پوشش شبکه را به شدت 
کاهش می دهد؛ از نظر فنی، قابليت نفوذ بيشتری دارد، مثال مشکل آنتن دهی در 
داخل بيش��تر خانه ها یا در جاده های بين شهری حل می شود، با سرعت بيشتری 
می ت��وان خدمات بهتری را به کاربران ارائه کرد، هزینه تمام ش��ده خدمات برای 
اپراتوره��ا و م��ردم کمتر می ش��ود، ترافيک و اختالل کنونی ناش��ی از تراکم در 
فرکانس های کنونی کمتر می ش��ود، مثل افزایش دو الی��ن تازه به یک اتوبان و 
بس��ياری از روستاهای ایران به س��ادگی و با هزینه کمتری به اینترنت و خدمات 

ارتباطی دسترسی پيدا می کنند.

طالی سرخ ارزان شد؛ حداکثر قیمت هر کیلو زعفران ۱0 میلیون تومان

چاره ای جز آزادسازی باندهای ۷00 و 800 نیست؟

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

خودرو در دوراهی تعدیل قیمت 
چند روزی می ش��ود که افزایش سرسام آور قيمت خودرو باز هم 
خبرساز شده است؛ حبابی که البته خيلی هم دوام نياورد. به گفته 
کارشناسان هيجان کاذب بازار فروکش کرده و خبری از قيمت های 
باالی پيش��نهادی برای خودرو ها نيس��ت به طوری که طی یک روز 
گذشته افت 1٠ تا 1۲ ميليون تومانی در خودرو های داخلی به ثبت 

رسيده است. 
س��ال گذشته بود که ش��رکت س��ایپا تصميم گرفت در راستای 
حرکتی بر اس��اس اس��تاندارد های ملی، خط تولي��د پراید را متوقف 
ک��رده تا از ظرفيت آن برای توليد خودرو های دیگری مثل کویيک، 
تيبا، س��اینا و نيز محصوالت جدید خود اس��تفاده کند، اما افزایش 
ت��ورم در روز های اخير، تالش مردم برای س��رمایه گذاری از طریق 
خرید خودرو را بيش��تر کرد و در نهایت با انتش��ار خبر توقف توليد 
پرای��د، برخ��ی دالالن و س��ودجویان از این فضا به نف��ع خود بهره 
بردن��د. به ط��وری که طی چند روز اخير قيمت خ��ودروی پراید در 
ب��ازار را به قيمت هيجانی و عجيب 9٠ ميليون تومان رس��يد. بنا بر 
آنچه اعالم ش��ده نياز ساالنه به خودرو در کشور حدود یک ميليون 
و ۵٠٠ هزار دس��تگاه اس��ت، اما بر اس��اس آمار توليد خودروسازان، 
توليد خودرو حدود ۷۶٠ هزار دس��تگاه اس��ت. عالوه بر آن واردات 
خ��ودرو نيز ممنوع بوده و این توليد ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم 
می زن��د؛ افزایش تقاضا ب��رای خودرو از ۲۵ نفر ب��ه ازای هر خودرو 
در ش��هریور س��ال 1398 به ۲٠٠ نفر در پایان س��ال 1398 رسيده 
اس��ت؛ چراکه خودرو به عنوان یک کاالی مصرفی با سياس��ت های 
اقتصادی به کاالی س��رمایه ای تبدیل شده است. حاال در هر مرحله 
باز شدن س��ایت فروش خودرو، حدود ۵ميليون متقاضی به سایت 
مراجع��ه می کنند که فقط تع��داد اندکی از آنها موف��ق به ثبت نام 
می ش��وند. افرادی که البته هيچ گاه از ميان مردم عادی و متقاضيان 
واقعی نيس��تند. با چرخی در سایت های اینترنتی فروش خودرو به 
آگهی های��ی از خودرو های صفر 9۷ برمی خوریم. این موضوع نش��ان 
می ده��د برخی اف��راد ب��ر روی خودرو های توليد داخل، دو س��ال 
سرمایه گذاری کرده اند. این موضوع نشان می دهد هم سياست گذار 
و هم توليدکننده در مس��يری گام برداشته که فرد را متقاعد کرده 
که بيش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند. باالنس عرضه و تقاضا 

به دنبال افزایش قيمت خودرو ها 
آق��ای رضا رحمانی، وزی��ر صنعت و معدن و تج��ارت خطاب به 
خودروس��ازان عنوان کرد: »اقدام برخی س��ایت های فروش خودرو 
در قيمت س��ازی های کاذب و هيجانی از مواردی است در بروز این 
ش��رایط مؤثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل کشور حتماً با آنها 
برخورد خواهيم کرد.« وی افزود: »هم اکنون برخالف سایر کشور ها 
که به واس��طه ش��يوع کرونا، صنعت خودروساز در سطح دنيا دچار 
رکود ش��ده است، در کشور ما تقاضای بازار افزایش یافته که عالوه 
بر غيرعادی بودن ش��رایط، نيازمند اق��دام عاجل در افزایش ميزان 

توليدات و تعدیل شرایط موجود است.« 
رحمانی ادامه داد: »صنعت خودروسازی با وجود تالش های صورت 
گرفته در طول یک سال گذشته، به سبب برخی خبرسازی های منفی 
از س��وی افراد س��ودجو و حاشيه س��ازی های تعدادی از وارداتچی ها، 
انتظارات تورمی و همچنين حرکت نقدینگی جامعه به سوی آن، دچار 
چالش جدی شده است که فقط می توان با شفاف سازی از این بحران 
عبور کند. به عنوان نمونه اقدام برخی س��ایت های ف��روش خودرو در 
قيمت س��ازی های کاذب و هيجانی از مواردی است در بروز این شرایط 
مؤثر بوده که با هماهنگی دادس��تانی کل کش��ور حتماً با آنها برخورد 
خواهيم کرد.« کاظم محمدی نيکخواه، کارشناس و فعال بازار خودرو نيز 
درباره علت افزایش ناگهانی قيمت خودرو گفت: »سایت ها و شبکه های 
اجتماعی تأثير بسزایی بر روی این نوسات قيمت خودرو دارند که البته 
قيمت ها از روز ش��نبه روند نزولی در پيش گرفته اس��ت، به طور نمونه 
خ��ودروی پراید تا 8۲ ميليون تومان قيمت خورد، اما معامله ای در این 
قيمت انجام نشد.« به گفته این کارشناس، سقف قيمتی معامله انجام 
ش��ده پراید در روز های گذشته در حدود ۷3 ميليون تومان بود و سایر 
قيمت های پيش��نهادی باال برای این خودرو و سایر خودرو ها فقط در 
ح��د حرف و روی کاغذ ب��ود. به اعتقاد این فعال بازار، س��خنان اخير 
رئيس جمهوری، موضع گيری شورای رقابت و ورود دستگاه های نظارتی 

همگی می تواند سيگنال مثبت برای بازار داشته باشد.

ظرفیت برخورد با مافیای خودرو وجود دارد 
اما اراده ای نیست

یک عضو کميس��يون صنایع و معادن مجلس گفت برای برخورد 
با متخلفان حوزه خ��ودرو ظرفيت هایی وجود دارد اما اراده ای برای 
آن نيست. به گزارش ایسنا، حجت االسالم سيدجواد حسينی کيا در 
جلس��ه علنی روز دوشنبه )۲۲ اردیبهشت ماه( در نطق ميان دستور 
گفت: در ش��رایطی که کرونا اقتصاد را تحت فش��ار قرار داده فشار 
مضاعفی بر صاحبان مشاغل، قشر آسيب پذیر و کارگران فصلی وارد 
آمده که باید اقدامات اساسی صورت گيرد. اما متأسفانه در مجلس 
طرح های��ی روی کار آمد که دردی از م��ردم دوا نکرد و آرامبخش 
آالم های آنها نبود. مردم گرفتار سياس��ی کاری عده ای از مجلسی ها 

شدند.
این عضو فراکس��يون والی��ی مجلس با انتق��اد از عملکرد دولت 
ب��ه خصوص در عمل ب��ه وعده های حمایتی گف��ت: آیا از وضعيت 
کارگران فصلی و صاحبان مش��اغل و واحدهای توليدی خبر دارید 
که به خاک سياه نشسته اند. آیا دولت خبری از گرانی خودرو دارد؟

وی اظهار کرد: در عرصه خودرو ظرفيت برخورد با مافيای خودرو 
وجود دارد اما اراده ای برای آن وجود ندارد و برخی از دولتمردان بر 

خودروسازی سایه انداخته اند.
نماینده سنقر و ُکليایی همچنين خطاب به وزیر ارتباطات گفت: 
گناه دانش آموزان در ش��رایط کرونایی در دهس��تان ها به خصوص 
حوزه انتخابيه بنده چيس��ت که دسترسی به اینترنت ندارند. ضعف 

مدیریت را با کارهای جهادی جبران کنيد.
حس��ينی کيا ب��ا بيان این  ادع��ا که »جمعيت زی��ادی از مردم به 
خصوص شهرس��تان های سنقر سهام عدالت را دریافت نکرده و باید 
ب��ا اتخاذ تدابيری جل��وی تضييع حق م��ردم را گرفت«، همچنين 
مدعی شد: عده زیادی از مردم سبدهای معيشتی را دریافت نکردند 
به خصوص در حوزه انتخابيه بنده که انتظار می رود در این باره هم 

ورود شود؛ استان کرمانشاه مظلوم است، به داد مردم آن برسيد.

در حال��ی درخواس��ت هایی ب��رای تمدید مهلت ترخي��ص خودروهای 
دپوشده از س��وی صاحبان خودرو و دستگاه های ذی ربط مطرح شده که 
در آنها مسائلی همچون شرایط ناشی از ویروس کرونا و همچنين اختالف 

نظرهایی بين سازمان ها برای ترخيص خودروها وجود دارد.
به گزارش ایس��نا، با موافقت هيات دولت در بهمن ماه س��ال گذش��ته 
فرصت سه  ماهه ای تعيين شد تا حدود ۵1٠8  دستگاه از خودروهایی که 

در گمرک باقی مانده بودند ترخيص شوند.
از ۲9 بهمن ماه این مصوبه ابالغ شد و ۲9 اردیبهشت یعنی حدود یک 
هفته دیگر این فرصت به پایان خواهد رسيد و این در حالی است که طبق 
آم��ار گمرک تع��داد محدودی از این  خودروها که حدود 1٠٠٠دس��تگاه 
بوده و فرآیند ترخيص آنها در دوره قبل انجام شده بود تاکنون در اختيار 

صاحبان شان قرار گرفتند.
بر این اساس بحث هایی در رابطه با تمدید زمان ترخيص خودروها وجود 
داشت و اخيرا ارونقی -معاون فنی گمرک ایران- نيز اعالم کرد که با توجه 
به درخواست های مطرح شده احتمال تمدید زمان وجود دارد که البته باید 

هيات وزیران با آن موافقت کنند.
اما در مدت اخير  مذاکراتی از س��وی مراجع ذی ربط با مسئوالن ارشد 
دولتی برای تمدید زمان انجام ش��د که در درخواس��ت های مطرح شده به 
اختالف نظرهایی که در رابطه با ترخيص خودروهای مشکل دار  وجود دارد 
اش��اره شده است، این در حالی است که در اهم آن موضوع ثبت سفارش 
ح��دود 11٠٠ دس��تگاه از این خودروها قرار دارد که فاقد ثبت س��فارش 

هستند و باید وزارت صمت در رابطه با آنها اقداماتی انجام دهد.
 در همين رابطه چندی پيش طی نامه نگاری های انجام ش��ده در برخی 
دفات��ر تخصصی وزارت صم��ت توافقی برای صدور ثبت س��فارش وجود 
نداش��ت و این خود یکی از عوامل به تعوی��ق افتادن فرآیند ترخيص این 

دست از خودروها است.
از سوی دیگر موضوع شيوع ویروس کرونا و اثرگذاری آن در روند انجام 
امور اداری و ترخيص مطرح است؛ به طوری که در شرایط ویروس کرونا، 
تعطيلی ایام نوروز و حضور حداقلی پرسنل ادارات در محل کار آنطور که 

الزم بوده نتوانسته فرآیند ترخيص پيگيری شود.

بر این اس��اس فعال به نظر می رسد با توجه به شرایطی که وجود داشته 
و صاحبان خودرو س��هم چندانی در عدم ترخيص داشته اند هيات وزیران 

احتماال در رابطه با تمدید مهلت تجدیدنظر کند.
این در حالی اس��ت که تمدید دو ماه��ه مهلت مورد بحث قرار دارد که 
بتواند صاحبان خودرو برای آنها اقدام کنند در عين حال که دستگاه های 
ذی ربط برای خودروهای فاقد ثبت س��فارش به توافق رسيده و امور آن را 
انجام دهند در غير این صورت تمدید دو ماه نيز ش��اید نتواند گره  از کار 

خودروهای دپوشده باز کنند.
خودروهای دپوش��ده حدود 1۲هزار و ۲۶1 دستگاه بودند که به دالیلی 
از جمله تغيير سياس��ت های ارزی و یا ممنوعيت ثبت س��فارش و واردات 
خودرو ورود آنها متوقف ش��د تا اینکه بع��د از رایزنی های صورت گرفته با 
مصوبه هيات دولت بيش از ۷٠٠٠ دستگاه از دی ماه 139۷ تا نيمه تيرماه 
1398 ترخيص شدند و بيش از ۵٠٠٠دستگاه دیگر به دليل پایان زمان و 
مشکالتی که پيش رو داشتند در گمرک و بنادر باقی ماند تا اینکه مجددا 

در بهمن سال گذشته زمان دیگری برای ترخيص تعيين شد.

چرایی درخواست  برای تمدید زمان ترخیص خودروها

رئيس ش��ورای رقاب��ت از افزایش نرخ 1٠درص��دی محصوالت ایران 
خودرو و ۲3درصدی سایپا خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا شيوا رئيس شورای رقابت در 
جلسه ستاد تنظيم بازار گفت: تالش زیاد ما بر این است که خودروهای 
توليدی به دس��ت مصرف کننده واقعی برس��د؛ آنچه که وظيفه شورای 
رقاب��ت ب��ود دس��تورالعمل تنظيم قيمت ب��ود که طی جلس��ات مورد 

بحث قرار گرفت. او با اش��اره به مش��کالتی در این بين بيان کرد: تورم 
بخش��ی جدید برای قيمت گذاری س��ه ماه آینده مشخص خواهد شد. 
در خردادماه بررس��ی جدیدی برای قيمت ها خواهيم داش��ت. این مقام 
مس��ئول افزود: دسترسی به هزینه معامالت دشوار شده بنابراین هزینه 
معامالت ارزی به درخواست س��تاد تنظيم بازار و خودروسازان افزایش 
یافت��ه و به ۵درصد رس��يد. همچنين نرخ به��ره وری در این موقعيت از 

۲.۵درصد به صفر تقليل یافت. ش��يوا تصریح ک��رد: فرمول نهایی ما به 
س��تاد تنظيم بازار ارائه ش��ده و به طور متوس��ط توليدات ایران خودرو 

1٠درصد و توليدات سایپا ۲3درصد افزایش قيمت خواهند داشت.
وی افزود: در بهمن 9۷ افزایش قيمت ایران خودرو بيش��تر از افزایش 
قيمت سایپا بود پس در این مرحله افزایش قيمت سایپا بيش از افزایش 

قيمت ایران خودرو خواهد بود.

دبير س��تاد تنظيم بازار گفت در جلس��ه امروز این ستاد مقرر شد هر کد ملی 
به شرط آنکه باالی 18 سال باشد یک بار امکان ثبت نام خودرو داشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و س��يما، آقای عباس قبادی در نشس��ت 
س��تاد تنظيم ب��ازار درباره قيم��ت خودرو درب��اره دس��تورالعمل های نظارتی و 
قيمت گذاری خودرو افزود: البته افرادی که ثبت نام می کنند باید در س��ه س��ال 
اخير از فروش های فوق العاده برخوردار نش��ده باش��ند. ضمن اینکه سند خودرو 

نيز در رهن می ماند.
آقای قبادی گفت: عالوه بر این در بحث احتکار خودرو نيز قرار ش��د نهاد های 

نظارتی مربوط موضوع را پيگيری کنند.
وی افزود: با توجه به دس��تور اکيد وزیر صمت به س��تاد تنظي��م بازار درباره 
موضوع��ات ثب��ت نام و نح��وه تحویل خ��ودرو همچنين تصميم س��ازی در این 
موضوع��ات دیروز نشس��ت س��تاد تنظيم بازار با حض��ور اعضا برگ��زار و در آن 

دستورالعمل های نظارتی ثبت نام، توليد و فروش خودرو بررسی شد.

وی گفت: با همکاری ش��ورای رقابت، سازمان حمایت و معاونت صنایع وزارت 
صمت، روش های فروش و بحث های نظارتی خودرو را تصویب کردیم.

 حضور رئیس شورای رقابت در بخش پایانی نشست تنظیم بازار 
رئيس ش��ورای رقابت که در بخش نخس��ت نشست س��تاد تنظيم بازار برای 

تعيين قيمت خودرو حضور نداشت در بخش پایانی این نشست حضور یافت.
نشس��ت روز گذشته تنظيم بازار در بخش نخس��ت، دستورالعمل های نظارتی 

سازمان حمایت برای ساماندهی بازار خودرو را با تغييرات جزئی تصویب کرد.
براساس این گزارش آقای رضا شيوا رئيس شورای رقابت که در زمان برگزاری 
بخش نخس��ت نشست تنظيم بازار در قس��متی دیگر از وزارتخانه حضور داشت 
اکنون در بخش پایانی نشس��ت س��تاد حضور یافته تا این س��تاد درباره قيمت 

خودرو به جمع بندی برسد.
براس��اس تغييراتی که در دس��تورالعمل نظاراتی س��ازمان حمایت داده شده 
افرادی که قبل از 3۶ ماه گذش��ته خودرویی به نامش��ان شده اما افرادی دیگر از 

آن استفاده می کنند مجازند در پيش فروش های آتی ثبت نام کنند.
 نشست ستاد تنظیم بازار درباره قیمت خودرو 

نشست روز گذش��ته س��تاد تنظيم بازار با موضوع قيمت گذاری خودرو بدون 
حضور رئيس شورای رقابت برگزار شد.

در این نشس��ت که آقای تابش رئيس سازمان حمایت، آقای قبادی دبير ستاد 
تنظيم بازار، آقای کالمی سخنگوی ستاد تنظيم بازار و اعضای ستاد حضور دارند 
دستورالعمل های پيشنهادی سازمان حمایت مورد بحث گذاشته شد که اعضای 

ستاد با همه دستورالعمل ها موافق نبودند.
بر این اس��اس قرار بود با حضور رئيس ش��ورای رقابت در این نشس��ت، ستاد 

تنظيم بازار درباره قيمت گذاری خودرو به نتيجه برسد.
با این وجود و با توجه به غيبت رئيس ش��ورای رقابت و موافق نبودن اعضای 
ستاد تنظيم بازار با دستورالعمل های پيشنهادی سازمان حمایت به نظر می رسد 
این نشست ستاد تنظيم بازار درباره قيمت خودرو به نتيجه خاصی منجر نشود.

افزایش نرخ خودروهای داخلی اعالم شد

هر کد ملی امکان یک بار ثبت نام خودرو را دارد
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در یک همایش آنالین با حضور نمایندگان و مدیران شرکت های دانش بنيان 
و کارشناس��ان مدع��و نيازه��ای فناورانه صنعت خودرو پاس��خ داده می ش��ود. 
تاکنون ده ها ش��رکت بزرگ در حوزه های مختلف مانند رنگ، مواد ش��يميایی، 

قطعه س��ازی و الکترونيک نيازهای فناورانه خود 
را در همکاری با ش��رکت های دانش بنيان مرتفع 

ساخته اند.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
امض��ای تفاهم  نامه حمایت از ش��تاب دهنده ها و 
مراکز ن��وآوری در حوزه فناوری های وابس��ته به 
صنای��ع خودرو با حضور مع��اون علمی و فناوری 
رئيس جمهوری و مدیرعامل گروه صنعتی ایران 
خودرو، تنها یکی از اقدامات این معاونت در حوزه 
خودروس��ازی را شامل می ش��ود. در سال 1398 
ني��ز چن��د توافق مش��ابه ميان خودروس��ازهای 
مختل��ف و مجموعه وزارت صمت از یک س��و و 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از طرف دیگر شکل گرفت.
زمينه کاری بس��ياری از شرکت های دانش بنيان  مانند الکترونيک، قطعات و 
قالب سازی و رنگ و مواد شيميایی به صورت مستقيم یا غيرمستقيم به صنعت 

خودروسازی مرتبط است.
با توجه به نوس��ان ن��رخ ارز و بروز مش��کالتی در واردات قطعات و کاالهای 
م��ورد ني��از کارخانجات و صنایع فعال در خودروس��ازی، ای��ن صنعت بيش از 
گذش��ته توجه خود را معطوف ت��وان داخلی و 
جوان��ان متخصص در ش��رکت های دانش بنيان 

کرده است.
با فرصت های قابل توجهی که در این صنعت 
برای شرکت های دانش بنيان وجود دارد، مرکز 
شرکت های دانش بنيان معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری یک همایش آنالین تدارک 
دیده اس��ت. در ای��ن وبينار آنالی��ن  مدیران و 
نمایندگان ش��رکت های دانش بني��ان و فعاالن 
فن��اور ای��ن ح��وزه می  توانند س��واالت فنی و 
مش��کالت خود را با مش��اوران خب��ره در ميان 

بگذارند.
ب��ر همين اس��اس وبين��ار معرف��ی نيازهای 
فناوران��ه در ح��وزه رنگ و مواد ش��يميایی، مهندس��ی مواد، ماش��ين آالت و 
تجهيزات، قطعه س��ازی و توليد قطعات خودرو در روز سه شنبه ۲3 اردیبهشت 

برگزار می شود.

تب س��نج مادون قرم��ز )ليزری( از جمله محصوالتی اس��ت که پس از وقوع 
اپيدمی ویروس کووید 19، تقاضا در بازار برای آن افزایش یافت. ش��رکت های 
دانش بني��ان و فن��اور ایرانی نيز بر این اس��اس برای توليد ای��ن محصول اقدام 

کردند.
 پس از ش��يوع ویروس کرونا، عالئم مختلفی 
از جمله سرفه، کوفتگی و یا  بروز عالئم پوستی 
برای این بيماری برشمرده شد که  صحت آنها 
از س��وی برخی پزشکان به چالش کشيده شد. 
با توجه به طيف وس��يعی از عالئمی که توسط 
کش��ورهای مختلف برای این بيم��اری عنوان 
ش��د، در ابتدای همه گيری ای��ن ویروس نوعی 
س��ردرگمی در برخی مراک��ز درمانی به وجود 

آمد.
با این همه ش��ایع ترین عالم��ت این بيماری 
بروز تب است که متخصصان به اتفاق در مورد 
آن تواف��ق نظر دارند. بر این اس��اس به یکباره 

یک تقاضای بس��يار جهش��ی برای این وسيله به وجود آمد. با توجه به عملکرد 
نه چن��دان اطمينان بخش برخ��ی نمونه های وارداتی، ش��رکت های دانش بنيان 
و فناور داخلی خيلی زود دس��ت به کار ش��دند تا نمونه ه��ای باکيفيت داخلی 

را ایران س��اخت کنند. تاکنون تمام نمونه های تب س��نجی که در ش��رکت های 
دانش بنيان توليد ش��ده و توانسته اس��ت مجوزهای الزم را از جمله مجوزهای 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��کی را اخذ کند توانس��ته اس��ت از 

آزمون های بالينی سربلند بيرون بيایند.
الناز وفایی، مدیرعامل ش��رکت ليو فناوری 
هوش��مند و یک��ی از توليدکنن��دگان ای��ن 
محص��ول در این  ب��اره گفت: محص��ول این 
ش��رکت توانایی اندازه گيری ت��ب را از فاصله 
1 تا ۵ سانتيمتری پيشانی فرد دارد، در حال 
حاض��ر به مراجع ذی صالح اعالم کرده ایم که 
این شرکت توانایی توليد ۵٠ هزار عدد از این 

محصول را نيز دارا ااست.
وفای��ی ضم��ن اش��اره ب��ه حمایت ه��ای 
صورت گرفته توس��ط معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، اظهار کرد: خوش��بختانه 
تالش بس��ياری در این معاونت برای حمایت 
از ش��رکت های دانش بنيان و فناوری که محصوالتی برای مقابله با کرونا توليد 
می کنند، وجود دارد، اميدوار هستيم که دیگر دستگاه های متولی نيز با همين 

جدیت از شرکت هایی نظير شرکت ما حمایت کنند.

تب سنج مادون قرمز )لیزری( به تولید انبوه می رسدصنعت خودرو توسط شرکت های دانش بنیان نیازهایش را برطرف می کند

معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری در نخس��تين نشست »فراکسيون اقتصاد 
دانش بنيان« مجلس یازدهم شورای اسالمی گفت ما به دانشگاه به دید آموزش نگاه 
نمی کنيم بلکه دانش��گاه ها پایه اصلی اقتصاد هس��تند.  به گزارش مرکز ارتباطات و 
اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نخستين نشست »فراکسيون 
اقتصاد دانش بنيان« مجلس یازدهم ش��ورای اسالمی با حضور سورنا ستاری؛ معاون 
علمی و فناوری رئيس جمهوری، محمدباقر قاليباف؛ منتخب مردم تهران در مجلس 
یازدهم شورای اسالمی و جمعی از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم برگزار شد. در 
این نشست، معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری گزارشی از وضعيت دانش بنيان 

کشور را ارائه کرد.
 منابع انسانی ذخیره ارزشمند اقتصاد دانش بنیان

ستاری در این دیدار که در ایستگاه نوآوری شریف برگزار شد، ضمن توضيح آخرین 
دستاوردهای شرکت های دانش بنيان و فناور، اظهار کرد: مبحث اقتصاد دانش بنيان 
که از شش سال قبل به صورت جدی پيگيری شد، فراز و نشيب های بسياری را تا به 
امروز شاهد بوده است. وجود بيش از 3٠ ميليون جوان، بيش از ۴ ميليون دانشجو و 
بيش از 1٠ ميليون فارغ التحصيل از جمله ذخایر بسيار ارزشمندی است که تبدیل 

به پيشران و پشتوانه زیست بوم مبتنی بر اقتصاد دانش بنيان در کشور شده است.
وی در ادامه ضمن اش��اره به نام  گذاری س��ال جاری از سوی مقام معظم رهبری، 
به نام س��ال جهش توليد، بيان کرد: وقتی یک شيش��ه عطر یا یک کيلو بذر اصالح 
ش��ده صيفی جات ده ها برابر یک بشکه نفت قيمت دارد، این نشانه ای است که ما را 
وا می دارد تا  نس��بت به نگرش های نفت محور در سياست گذاری های کالن، بازنگری 

جدی داشته باشيم.
 رتبه ممتاز ایران

ستاری درخصوص وضعيت نيروی انس��انی در کشور اظهار کرد: برخی رتبه های 
ما در بخش نيروی انس��انی در جهان دوم یا س��وم است؛ آن چيزی که ما در اقتصاد 
دانش بنيان با آن روبه رو هس��تيم، اس��تفاده از این نيروی انسانی است. وی با تاکيد 
بر اینکه پول نفت زیرس��اخت های فکری ما را ناب��ود می کند، تصریح کرد: صادرات 
کيت های تش��خيص کرونا به کش��ور آلمان در این روزها، نشان دهنده قدرت علمی 
و فناوری کش��ور ما بود. معاون علمی و فناوری رئيس جمهور با بيان اینکه دانشگاه 
وظيفه تامين نيروی انس��انی را دارد، تاکيد کرد: ما به دانش��گاه فقط به دید آموزش 
نگاه نمی کنيم بلکه دانشگاه ها پایه اقتصاد هستند. وی با اشاره به اینکه۵٠٠٠ شرکت 
دانش بنيان ۶ هزار استارت آپ، 3٠٠ مرکز نوآوری و شتاب دهنده و ۴۲ پارک علم و 
فناوری در کش��ور وجود دارد، گفت: پایه توسعه استارت آپ ها بر پایه سرمایه گذاری 
خطرپذیر اس��ت؛ با توجه به اینکه اس��تارت آپ ها با وام رشد نمی کنند، صندوق های 
خطرپذی��ر را توس��عه دادیم. معاون علمی و فناوری رئي��س جمهوری با بيان اینکه 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنيان سال 88 تصویب شد، خاطرنشان کرد: باید 
اصالحاتی در این قانون انجام گيرد، زیرا اکوسيستم حاکم بر فعاليت های دانش بنيان 

با اکوسيستم سال 88 متفاوت است.
س��تاری تاکيد کرد: مطمئن هس��تم در این مجلس )مجلس یازدهم( با توجه به 
تشکيل این فراکسيون )فراکسيون اقتصاد دانش بنيان(، حرکت جوانان در این مسير 

تسهيل خواهد شد.
رئيس بنياد ملی نخبگان  با اش��اره به اینکه این اقتصاد، اقتصاد جوانانی است که 
سرمایه ش��ان در جيب شان نيست و سرمایه آنها تفکرشان اس��ت، یادآور شد: امروز 

زمينه ای فراهم شده است تا با کمک شما اتفاقات بزرگی رقم بخورد.
 توجه به مختصات اقتصاد دانش بنیان

محمدباق��ر قاليباف، نماین��ده منتخب مردم در یازدهمين دوره مجلس ش��ورای 
اس��المی نيز در این نشس��ت ضمن اش��اره به مختصات خاص اکوسيس��تم اقتصاد 
دانش بنيان، گفت: خوشبختانه با تالش های معاونت علمی و فناوری رئيس جمهوری، 
اجزای مختلف این اکوسيستم نظير صندوق های خطرپذیر و پارک های علم و فناوری 

در کش��ور شکل گرفته اس��ت. همگی باید تالش کنيم تا همه عوامل انسان ساخت 
اجتماعی را به کار ببریم تا این زیست بوم را به سمت تکامل بيشتر ببریم.

قاليباف، اهميت تغيير نگرش همه مسئولين و نمایندگان مجلس را مهم ارزیابی 
و بي��ان کرد: یک نماینده مجلس که پيگير اس��ت تا یک ج��اده یا کارخانه در حوزه 
انتخابيه اش احداث شود، باید از خود بپرسد این طرح عمرانی تا چه حد می تواند از 
معضل اش��تغال را در حوزه انتخابيه وی از بين ببرد. الزم اس��ت که  ما نمایندگان با 
دیدی کالن تر و بزرگ تر به مس��ائل اینچنينی نگاه کنيم. باید بدانيم که بسياری از 
مشاغل سنتی در حال اضمحالل است و این شغل های شکل گرفته درون زیست بوم 
مبتنی بر اقتصاد دانش  بنيان است که آینده شغلی دانش آموزان و دانشجویان امروز 

کشور را شکل خواهد داد.
وی گفت: ش��هر تهران این ظرفيت را دارد که شهری فناور در اندازه فرودگاه امام 
خمينی )ره( به عنوان پارک علم و فناوری آن احداث ش��ود و این مسيری است که 

کشور در آن گام نهاده است.
 تمدن ایرانی-اسالمی به اقتصاد قوی نیاز دارد

در بخش دیگری از این نشس��ت سيداميرحس��ين قاضی زاده هاشمی عضو هيأت 
رئيس��ه مجلس شورای اسالمی با اش��اره به اینکه تمدن ایرانی - اسالمی به اقتصاد 
قوی نياز دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه تعداد زیادی از اندیشمندان به این دوره 
)دوره یازدهم( مجلس شورای اسالمی راه پيدا کرده اند، دست مجلس برای پيگيری 

موضوع دانش بنيان باز است.
وی خاطرنش��ان کرد: در دوره دهم مجلس ش��ورای اس��المی، جلس��ات زیادی 
با ش��رکت های دانش بنيان برگزار ش��د؛ همچنين جلسه ای در صحن علنی مجلس 
گذاش��ته شد و نمایندگان شرکت های دانش بنيان مش��کالت خود را بيان کردند و 

جمع بندی این مباحث، گزارشی بود که در تاریخ 19 آذر 98 ارائه شد.
عضو هيأت رئيس��ه مجلس شورای اس��المی تاکيد کرد: اگر بخواهيم جهشی در 

اقتصاد ایجاد کنيم، مسيرش تقویت استارت آپ ها و اقتصاد دانش بنيان است.
 زیرساخت اصلی اقتصاد »فناوری اطالعات« است

همچنين رضا تقی پور، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسالمی در 
این نشست گفت: زیرساخت اصلی اقتصاد، فناوری اطالعات است.

وی با اش��اره به س��رمایه عظيم نيروی انس��انی در کش��ور، افزود: در حال حاضر 
۵8٠هزار دانش آموخته در رش��ته های مرتبط با فناوری اطالعات در کشور داریم که 

یک آمار استثنایی است.
 باید در مجلس یازدهم قوانين مربوط به شرکت های دانش بنيان را اصالح کنيم

در بخش دیگری از این نشس��ت حجت االسالم موس��وی الرگانی؛ نماینده مردم 
فالورجان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: اگر می خواهيم در مجلس یازدهم 
فعاليت های دانش بنيان را تقویت کنيم، باید قوانين مربوط به شرکت های دانش بنيان 

را اصالح کنيم.
وی با اشاره به اینکه دليل رشد کم اقتصادی در کشور، ميدان ندادن به فعاليت های 
دانش بنيان اس��ت، یادآور شد: شرط تقویت این شرکت ها، این است که همه نهادها 

دست به دست هم دهند.
 طرح مسائل زیست بوم اقتصاد دانش بنیان

تس��هيل در اخذ تسهيالت توسط ش��رکت های فناور و دانش بنيان، 
رف��ع موانع صادرات��ی و چگونگی هدایت جریان نقدینگی به زیس��ت 
ب��وم اقتصاد دانش بنيان کش��ور ب��رای تامين نقدینگ��ی موردنياز این 
ش��رکت ها، مشکالت کس��ب و کارهای نوپا در حوزه تامين اجتماعی، 
اقتصاد دیجيتال، تسری بيشتر کسب و کارهای نوپا به مناطق محروم 
و کم برخوردار، خودروسازی، تجارت الکترونيک و به روز رسانی قوانين، 
از جمل��ه دیگ��ر مواردی بود که در این دی��دار در رابطه با آن، بحث و 

تبادل نظر صورت گرفت.

اریک اشـمیت که نقش مهمی در تبدیل کردن گوگل از استارت آپی در سیلیکون ولی به 
شرکتی غول آسا داشت، از ماه فوریه این شرکت را ترک کرده است.

بـه گزارش زومیت، اریک اشـمیت زمانی مدیرعامل گوگل بود و نقـش مهمی در تبدیل 
کردن شـرکت به غول دنیای فناوری داشت. او یک اسـتارت آپ کوچک در سیلیکون ولی 
را تحویـل گرفت و بازیگری بی رقیب را به دنیای فناوری تحویل داد. او از چند سـال پیش 
تنها به عنوان مشـاور در آلفابت و گوگل فعالیت می کرد و ظاهرا اکنون تمامی مسئولیت ها 
را واگذار کرده اسـت. خروج اشمیت را می توان جدیدترین تغییر مهم در ساختار پرسنلی 

گوگل و آلفابت دانست که به مرور خروج افراد فعال باسابقه را رقم می زند.

منبعی آگاه در گوگل و آلفابت ادعا می کند که اشمیت از ماه فوریه دیگر به عنوان مشاور 
در کنار آنها حضور ندارد. او که در سـال 200۱ به عنوان مدیرعامل گوگل انتخاب شده بود، 
پس از گذشـت ۱9 سـال همکاری با غول دنیای فناوری از آن جدا شـد. انتخاب اشـمیت 
به عنـوان مدیرعامـل، به نوعـی او را در نقش ناظر و مدیـر اجرایی »بالغ« قـرار می داد که 
ترکیـب جوان بنیان گذاران یعنی لری پیج و سـرگی برین را تکمیـل می کرد. خروج کامل 
اشـمیت از گوگل و آلفابت، سـه سـال پس از کناره گیری او از سـمت ریاست هیأت مدیره 
رخ داد. درحال حاضر هیچ یک از نماینده های گوگل و اشـمیت، اظهارنظری پیرامون اخبار 

نداشته اند.

ستاری:  دانشگاه ها پایه اقتصاد هستند

اریک اشمیت ظاهرا از ماه فوریه گوگل را ترک کرده است

دریچــه

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فن��اوری رئيس جمه��وری عصر روز یکش��نبه ۲1 
اردیبهش��ت ماه از مرک��ز فاباتک بازدید ک��رد و از نزدیک با فعاليت های 13 س��اله این 
مرکز آش��نا ش��د؛ فاباتک مرکزی تخصصی و فعال در ح��وزه فناوری های نوین صنعت 

بانکداری است.
ای��ن مرکز از س��ال 8۶ فعاليت خ��ود در بخش های گوناگون را آغاز کرده اس��ت که 
می توان به حوزه های رس��انه ای و انتشاراتی، آموزش های تخصصی، فناوری های نوین و 

حمایت از کسب وکارهای نو و استارت آپ ها اشاره کرد.
فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونيک از اهداف راه اندازی این مرکز است که با 
حمایت وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی راه اندازی شد. این مرکز در این 13 سال 

فعاليت به یک تسهيلگر فناوری های نوین بانکداری تبدیل شده است.

ششمین نمایشگاه تراکنش ایران 
رونمایی شد

سه شنبه
23 اردیبهشت 1399

شماره 1542
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مب��ارزه با علف های ه��رز و آفات یکی از دغدغه های کش��اورزان برای توليد 
محصول��ی باکيفيت  اس��ت. از س��ویی آنها بای��د از بی خطر ب��ودن آفت کش یا 
علف کش��ی که برای مبارزه با آفات اس��تفاده می کنند نيز مطمئن باشند. یک 

ش��رکت دانش بنيان موفق به تولي��د ماده موثره 
برای از توليد آفت کشی سبز شده است که برای 

از بين بردن مگس سفيد کاربرد دارد.
 م��واد موث��ره ب��رای تولي��د آفت کش ه��ای 
کش��اورزی مانن��د علف ک��ش، حش��ره کش ها یا 
قارچ کش ها نيازمند فناوری های پيش��رفته است. 
ای��ن م��واد اولي��ه بای��د در اختيار ش��رکت های 
توليدکنن��ده محصوالت قرار گي��رد. چين و هند 
توليدکنن��ده بخش زیادی از م��واد موثره در این 
حوزه هستندف اما یک شرکت دانش  بنيان موفق 
به توليد دو ماده موثره ش��ده اس��ت؛ محصوالتی 

باکيفيت که با برند ایران ساخت صادر می شود.
 احد قب��ادی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنيان 

مجتمع شيميایی بيس��تون کرمانشاه گفت: دو محصول دانش بنيان با تکيه به 
توانمندی و تخصص نيروی انسانی را بومی کردیم. محصول نخست ماده موثره 
یک علف کش تخصصی مزارع چغندر قند است که تمام علف های هرز را به غير 

از محص��ول اصلی از بين می برد. این ماده موثره را تنها ش��رکتی آلمانی توليد 
می کرد اما اکنون دانش فنی توليد آن به صورت بومی در ایران نيز وجود دارد.
قب��ادی ادامه داد: اکنون توانایی رفع نياز کش��ور به ای��ن محصول را داریم 
البته صادرات آن به کش��ورهایی مانند ترکيه و 

آذربایجان هم انجام می شود.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه بخ��ش عمده 
ماده موثره آفت کش های کش��اورزی از دو 
کش��ور چين و هند به کل کشورها صادر 
می ش��ود، افزود: در حال حاضر در این دو 
محصول به خودکفایی رسيدیم و با توجه 
به ایران ساخت بودن آن هزینه تمام شده 
آن کمتر است و این در کنار کيفيت باالی 

آن است.
 قبادی توليد ماده موثره را نيازمند فناوری و 
تجهيزات پيشرفته دانست و بيان کرد: محصول 
دوم ماده موثره س��م حش��ره کش اس��ت که از 
سموم س��بز محسوب می ش��ود. از مزایای آن بی خطر بودن برای انسان و دام 
اس��ت. همچنين مدت زمان خروج آن از بدن گياه ش��ش روز اس��ت که زمانی 

کوتاه است.

کرونا آمد تا محکی ش��ود برای توانمندی های علمی. تهدیدی که از دل آن 
فرصت های بی بدیلی بيرون آمد تا خود را محک بزنيم و نواقص و خألهای موجود 
در زوای��ای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداش��تی درمانی خود را بيابيم و 

رفع کنيم. یکی از نقاط مثبت این اتفاق، تجهيز و 
توسعه زیرساخت های حمل ونقل هوشمند است؛ 
هدفی که در شرایط فاصله گذاری های اجتماعی 

جای رشد خوبی دارد.
توسعه حمل ونقل هوشمند در روزهای سخت 
قرنطينه و فاصله گذاری ه��ای اجتماعی با تالش 
دانش بنيان ها ميس��ر می ش��ود و بای��د به دنبال 
فرهنگ س��ازی برای این مهم باش��يم؛ هدفی که 
با تقویت زیرس��اخت های هوشمند و فناوری های 

ارتباطات و اطالعات محقق می شود.
کرون��ا ب��ه کس��ب وکارها آس��يب ج��دی زد. 
دانش بنيان ه��ا ه��م از ای��ن آس��يب ها در ام��ان 
نماندن��د و ضرر و زیان زیادی را متحمل ش��دند 

اما کس��ب و کارهایی ت��وان ماندن در این بازارهای کس��اد را دارند که بتوانند 
با ایده ها و خالقيت های ش��ان مسير کاری خود را هوشمند کنند. در این ميان 
دانش بنيان ه��ای فع��ال در حوزه حمل ونقل ه��م باید تالش کنند با توس��عه 

زیرساخت های فناورانه خود بتوانند به جایگاه قبلی خود بازگردند و آسيب های 
ناشی از کرونا را جبران کنند.

س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل و نقل پيش��رفته معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری هم برای توس��عه 
فعاليت این کسب و کارها برنامه دارد. آنطور که 
شهاب خدامرادی، مسئول هوشمندسازی ستاد 
توس��عه فناوری فضایی و حمل و نقل پيش��رفته 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
می گوید: س��تاد در تالش است تا با استفاده از 
ظرفيت این شرکت ها طرح های جبرانی خود را 
عمليات��ی کند تا با کمک این طرح ها به جبران 

خسارت شرکت ها کمک کرده باشد.
وی با اش��اره به اینکه خسارات ناشی از کرونا 
به بخش حمل و نقل سنتی بيشتر از حمل ونقل 
هوش��مند بوده، بيان می کند: با توجه به اینکه 
در حمل و نقل س��نتی ارتباط با مردم فيزیکی 
و مس��تقيم است ضرر و زیانی که این کسب و کارها از کرونا و قرنطينه دیدند 
بيش��تر بود، اما حمل و نقل هوش��مند که مبتنی بر زیرساخت های ارتباطات و 

اطالعات است مصون تر ماندند.

فرصت کرونا برای توسعه حمل ونقل هوشمندآفت مگس سفید گلخانه ها با دانش بومی مهار شد

ایران یکی از قدیمی ترین کش��ورهایی اس��ت که به فرهنگ و تمدن 
هندوس��تان راه یافت. براساس مس��تندات موجود، روابط، تعامالت و 
اشتراکات فرهنگی ایران و هند، به بيش از 3 هزار سال قبل برمی گردد. 
همي��ن روابط دیرین��ه و نزدیکی فرهنگ دو کش��ور، معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری را مجاب کرده است تا پای دانش بنيان های 
ایرانی را هم با صادرات محصوالت ش��ان به این کش��ور باز کند؛ بازاری 

سودمند برای خرید محصوالت دانش بنيان ایرانی.
روابط تاریخی ایران و هندوس��تان با یک نقطه مش��ترک به نام نفت 
آغاز ش��د و ادامه یافت، اما معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
در صدد اس��ت تا مسير این همکاری ها و تعامالت طرفين را به سمت 

خرید و فروش محصوالت دانش بنيانی تغيير دهد؛ هدفی که قرار است 
در روی��دادی فناورانه با عنوان »وبينار صادرات محصوالت دانش بنيان 

به هند« محقق شود.
در ای��ن رویداد فناورانه صنایع معتبر هندوس��تان و مزیت های هند 
از منظ��ر تجارت به دانش بنيان ها معرفی می ش��ود. در وبينار صادرات 
محص��والت دانش بني��ان به هند، فرصت های صادرات��ی در زمينه های 

دانش بنيان به این کشور هم بررسی خواهد شد.
وبينار ص��ادرات محصوالت دانش بنيان به هند ۲۴ اردیبهش��ت ماه 
س��ال جاری با حمای��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 

پایگاه صادراتی دانش بنيان ایران در هند برگزار می شود.

مشاور رئيس بنياد ملی نخبگان گفت با صادرات کيت های ایران ساخت 
اتفاقات مهمی رخ داده و ایران توانس��ته با کمک نخبگان و فناوران خود 
محصولی های تک را در کمترین زمان ممکن توليد و به جامعه عرضه کند 

که از تمامی استانداردهای اروپایی برخوردار باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنياد ملی نخبگان، مشاور معاون علمی و 
فناوری رئيس جمهوری گفت: با صادرات کيت های ایران ساخت اتفاقات 
مهمی رخ داده و ایران توانسته با کمک نخبگان و فناوران خود محصولی 
های ت��ک را در کمترین زم��ان ممکن توليد و به جامعه عرضه کند که از 

تمامی استانداردهای اروپایی برخوردار باشد.
در شرایطی که رسانه های معاند در پی شبهه افکنی و سياه نمایی بر عليه 
کشورمان هس��تند و تالش دارند تا با مشوش کردن اذهان جامعه ماهی 
خ��ود را از آب گل آلودکرده خود بگيرند دانش بنيان ها در فتوحاتی دیگر 
صادرات محصوالت روزآمد خود را آغاز کرده و چش��مه دیگری از اقتدار 

علم وفناوری ایران را به رخ جهانيان کشيدند.
اقتدار و توانمندی علمی و فناوری کش��ور در حوزه زیس��ت فناوری در 

عرصه جهانی
پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری در پاسخ به 
این س��وال که با گفتن اینکه دنيا از این پس اخبار متفاوتی از ایران قوی 
خواهد شنيد به اهميت صادرات کيت  تشخيص کرونا در این زمان اشاره 
کرد و گفت: واقعيت این است که با صادرات کيت های ایران ساخت چند 
اتفاق مهم رخ خواهد داد. نخست آنکه اقتدار و توانمندی علمی و فناوری 
کشور در حوزه زیست فناوری را در عرصه جهانی به نمایش می گذارد و در 
سال جهش توليد نشان می  دهيم که برخالف تبليغات سوئی که از سوی 
رسانه  های معاند خارجی و سياه نمایی عليه ایران به دنيا شده و می شود، 
توان و اقتدار علمی و فناوری ما به جهان مخابره می ش��ود، ایران اسالمی 
توانسته با کمک نخبگان و فناوران خود، محصولی هایتک را در کمترین 
زم��ان ممکن تولي��د و به جامعه عرضه کند که از تمامی اس��تانداردهای 

اروپایی برخوردار باشد.
دبير ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنيان افزود: به عبارت دیگر سطح 
تکنولوژی و فناوری ایران به حدی اس��ت که مورد پذیرش کشوری مانند 
آلمان قرار گرفته و اکنون این کشور و سایر کشورهای اروپایی  متقاضی 
وارد کردن کيت های تش��خيص کرونا از ایران هستند. نکته حائز اهميت 
دیگر اینکه، این کيت ها براساس قرارداد فروش که ميان شرکت  توليدکننده 

و شرکت واردکننده آلمانی منعقد شده، صادر می شود و طبيعی است که 
برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشد.  هرچند که اهميت نمایش »ما 
می توانيم« و  »اقتدار علمی« ایران در عرصه جهانی، چه بسا اهميتی بيشتر 

از ارز حاصل از محل صادرات این محصوالت باشد.
کرمی ادامه داد: این ش��رکت محص��والت و تجهيزات دیگری در حوزه 
پزشکی به آلمان و سایر کشورهای اروپایی داشته و مشکل فروش نداشته 
و عل��ت تاخير در صادرات اخذ مجوز از وزارت بهداش��ت و درمان ایران و 
مطمئن ش��دن آنها از کفای��ت توليد و مصرف در ایران ب��وده که پس از 

اطمينان از کفایت الزم در کشور  مجوز صادرات صادر شده است.
صادرات محموله ارسالی کيت های تشخيصی به آلمان در 1۵-1٠ روز 

آینده به یک ميليون نفر افزایش می یابد
رئيس مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاون��ت علمی، گفت: در اولين 
محموله کيت ارس��الی به آلمان برای تست ۴٠ هزار نفر بوده اما به گفته 
مدیرعامل شرکت طی 1٠ تا 1۵ روز آینده نيز این ميزان به یک ميليون 
نفر افزایش می یابد. از سوی دیگر  مراحل قرارداد فروش به ترکيه به اتمام 
رس��يده و از اول هفته آینده صادرات و ارس��ال این کيت ها به ترکيه نيز 

آغاز می شود.
کرم��ی افزود: کش��ورهای آمریکای مرکزی و  جنوب��ی و برخی دیگر از 
کشورهای اروپایی نيز تقاضای خود را برای خرید کيت از ایران ارائه داده اند 

که صادرات به این کشورها نيز در دستور کار قرار داد.
دبير ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنيان ادامه داد: در حال حاضر 
ش��ش شرکت دانش بنيان در کشور در زمينه توليد کيت تشخيص کرونا 
فعاليت می کنند که از این تعداد، س��ه ش��رکت موفق به توليد کيت های 
کرونا شده اند اما تنها یک شرکت موفق به صادرات کيت شده است. این 
کيت ها از نوع کيت های سرولوژی  است که برای تست جهت حضور افراد 
در محل هایی که تجمع انسانی بيشتری دارد، مورد استفاده قرار می گيرد؛ 

اماکنی مانند کارخانه ها.
وی در پایان گفت: نتيجه انجام آزمایش با این کيت ها نش��ان می  دهد 
که آیا فرد تست ش��ده مبتال به کرونا بوده و اکنون بهبود یافته یا اینکه تا 
به حال مبتال نش��ده است. نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر سه نوع 
کيت تشخيص کرونا شامل کيت سرولوژی، کيت تشخيص سریع و کيت 
PCR  وجود دارد که هر کدام عملکرد خاص خود را داشته و شيوه انجام 

آزمایش با هر کدام متفاوت است.

کرمی مطرح کرد

تولید و صادرات محصولی های تک با استانداردهای اروپایی توسط نخبگان و فناوران

منبعی آگاه در گوگل و آلفابت ادعا می کند که اشمیت از ماه فوریه دیگر به عنوان مشاور 
در کنار آنها حضور ندارد. او که در سـال 200۱ به عنوان مدیرعامل گوگل انتخاب شده بود، 
پس از گذشـت ۱9 سـال همکاری با غول دنیای فناوری از آن جدا شـد. انتخاب اشـمیت 
به عنـوان مدیرعامـل، به نوعـی او را در نقش ناظر و مدیـر اجرایی »بالغ« قـرار می داد که 
ترکیـب جوان بنیان گذاران یعنی لری پیج و سـرگی برین را تکمیـل می کرد. خروج کامل 
اشـمیت از گوگل و آلفابت، سـه سـال پس از کناره گیری او از سـمت ریاست هیأت مدیره 
رخ داد. درحال حاضر هیچ یک از نماینده های گوگل و اشـمیت، اظهارنظری پیرامون اخبار 

نداشته اند.

خروج اشـمیت از گوگل، قدمی دیگر را در مسیر تکامل گوگل نشان می دهد. مدیرعامل 
سـابق گوگل زمانی از شـرکت خارج شـد که نگرانی ها پیرامون تداخل منافع او با شرکت 
به خاطر همکاری در پروژه های دولتی، افزایش یافت. پیج و برین، فارغ التحصیالن استنفورد 
که گوگل را در سـال ۱998 راه اندازی کردند، در انتهای سال گذشته مدیریت کل آلفابت و 
زیرمجموعه  آن را به ساندار پیچای واگذار کردند. پیچای از سال 20۱۵ مدیریت کسب وکار 
اصلی یعنی موتور جسـت وجو را برعهده داشـت. از تغییرات اخیر دیگر در پرسـنل گوگل 
می توان به بازنشسـتگی دیوید دروموند، مدیر حقوقی شرکت با ۱4 سال سابقه اشاره کرد 

که به خاطر برخی انتقادها پیرامون روابط قبلی اش، به نوعی مجبور به ترک گوگل شد.

وبینار صادرات محصوالت دانش بنیان به هند برگزار می شود

اریک اشمیت ظاهرا از ماه فوریه گوگل را ترک کرده است

یادداشـت

فراخوان های مختلفی برای پاسخ به نيازهای فناورانه صنایع مختلف منتشر می شود. 
این دعوت های مبتنی بر تکنولوژی برای ایجاد اتصال ميان دو بخش عرضه و تقاضا در 

حوزه فناوری صورت می گيرد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
فراخوان دعوت از ش��رکت های فع��ال در حوزه مواد و تجهي��زات، از جمله جدید ترین 
فراخوان های منتشرش��ده در این زمينه است. مرکز ش��رکت ها و موسسات دانش بنيان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت های دانش بنيان توانمند و فعال در 
حوزه مواد و تجهيزات دعوت کرده اس��ت که در دو  زمينه کاری مختلف، پاس��خ های 

فناورانه خود را عرضه کنند.

فراخوان؛ شرکت های دانش بنیان در 
حوزه مواد و تجهیزات دعوت شدند



فعاليت در حوزه کسب و کار نيازمند حضور مداوم مشتریان است. برخی از برندها 
در زمينه مدیریت مشتریان توانایی بسيار باالیی دارند. نتيجه این امر حضور مداوم 
مشتریان در کنار برند موردنظر است. اگر ما به دنبال توسعه کسب و کار و حضور 
در بازارهای متعدد هس��تيم، باید شيوه های نوین مدیریت مشتریان و ایجاد روابط 

پایدار با آنها را یاد بگيریم. 
تجربه مشترک اغلب مدیران در زمينه تعامل با مشتریان تنوع سليقه آنها را تایيد 
می کند. کمتر مش��تری دارای سليقه ای کامال برابر با دیگران است. کارشناس های 
فروش و روابط مش��تریان اغلب برای ساده سازی فرآیند تعامل با خریداران اقدام به 
دس��ته بندی آنها در گروه های مختلف می کنند. مزیت این امر امکان تعامل هرچه 
بهتر با مشتریان است. به این ترتيب ما براساس سليقه منحصر به فرد هر گروه اقدام 

به تعامل شخصی سازی شده با آنها خواهيم کرد. 
برخی از برندها برای تعامل بهتر با مشتریان اقدام به ایجاد کلوپ مشتریان یا حتی 
س��هيم ساختن مشتریان وفادار در سود نهایی شرکت می کنند. امروزه راهکارهای 
بس��يار زیادی برای مدیریت کسب و کار و رابطه با مشتریان وجود دارد. نکته مهم 
در این ميان استفاده از شيوه های مطمئن است. اگر ما در حوزه رابطه با مشتریان 
یک اشتباه کوچک نيز انجام دهيم، جبران آن بسيار دشوار خواهد بود. ما در ادامه 
به بررسی سه استراتژی مهم در زمينه مدیریت روابط با مشتریان خواهيم پرداخت. 

۱. کمال گرایی در ارتباط با مشتریان
ارتباط و تعامل سازنده در هر رابطه ای موجب تضمين موفقيت افراد خواهد شد. 
ای��ن امر در حوزه کس��ب و کار نيز صحت دارد. ما ب��رای موفقيت در زمينه فروش 
محصوالت به مش��تریان یا حتی تعامل س��ازنده با آنها به درک سليقه و همينطور 
نيازهای اصلی ش��ان وابسته هستيم. برندهای موفق در زمينه درک مشتریان اغلب 
رابطه بهتری با آنها دارند. امروزه انتظارات مش��تریان به طور قابل توجهی بر روی 

توانایی برندها برای درک نيازهای شان متمرکز شده است. 
مهارت گفت وگوی در لحظه با مش��تریان اهميت باالیی برای موفقيت کس��ب و 
کارمان دارد. برخی از فروشنده ها مهارت باالیی در مدیریت بحث های مختلف دارند. 

این امر هميشه نکاتی مفيد برای ارائه به مشتریان دارند. وقتی ما گفت وگوی جذابی 
با مشتریان داشته باشيم، انگيزه آنها برای تعامل با ما بيشتر خواهد شد. هدف اصلی 
در تعامل با مشتریان هميشه فروش بيشتر نيست. گاهی اوقات معرفی برندمان به 
مشتریان نيز دارای اهميت است. بسياری از برندها حتی پس از سال های فعاليت در 
یک بازار نيز برای مشتریان نام آشنایی محسوب نمی شوند بنابراین سرمایه گذاری بر 
روی توسعه نام برندمان گزینه جذابی برای ایجاد ارتباط پایدار با مشتریان خواهد 

بود. 
اس��تفاده از آمارهای دقيق برای افزایش تاثيرگذاری برندمان بر روی مش��تریان 
ضروری است. این امر در زمينه خدمات مشتریان با ارائه اطالعات دقيق و پاسخ های 
مناس��ب به پرسش های مش��تریان گره خورده اس��ت. هرچه توانایی ما برای ارائه 
اطالعات ارزش��مند به مشتریان بيشتر باشد، ش��انس باالتری برای تعامل طوالنی 
مدت با آنها خواهيم داش��ت. برخی از برندها فقط به دنبال ارتباط پایدار به منظور 
فروش بيش��تر به مشتریان هستند. اشتباه اصلی در این رویکرد تلقی مشتریان به 
عنوان منبع درآمد مستقيم و بی واسطه است. ما در فعاليت تجاری باید ارزش باالیی 
برای ارتباط با طرف مقابل قائل ش��ویم. در غير این صورت مش��تریان به س��رعت 

احساس بيگانگی به برند ما را خواهند داشت. 
2. هماهنگی مناسب با فناوری

فناوری های نوین در طول س��ال های گذشته وضعيت زندگی تمام افراد را تغيير 
داده است. ما دیگر به شيوه پنج سال پيش زندگی نمی کنيم. دهه کنونی با افزایش 
سرعت توسعه فناوری های جدید موجب کاهش ثبات پيش بينی ها در حوزه کسب 
و کار ش��ده اس��ت. وقتی افراد در طول روز در مع��رض بمباران های اطالعاتی قرار 
دارن��د، اس��تفاده از فناوری های نوین برای ایجاد نوع خاصی از رابطه با مش��تریان 

ضروری خواهد بود. 
ش��اید تا پيش از این اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی برای تعامل با مشتریان 
چندان مدنظر صاحبان کسب و کار نبود، اما اکنون یکی از گزینه های ضروری برای 
تعامل بهتر برندها و مشتریان محسوب می شود. استفاده از فناوری هایی مانند هوش 
مصنوعی برای پاسخگویی سریع به مشتریان یا حتی واقعيت افزوده به منظور ارائه 
محتوای تعاملی در این بخش دس��ته بندی می شود. هرچه توانایی ما برای استفاده 

از فناوری های تازه بيشتر باشد، مشتریان نگاه بهتری نسبت به ما خواهند داشت. 

امروزه مش��تریان در فضای آنالین حضور قاب��ل توجهی دارند. نکته مهم در این 
ميان پراکندگی حضور مش��تریان اس��ت. اگر ش��بکه های اجتماعی را مدنظر قرار 
دهيم، دامنه وس��يعی از گزینه ها برای فعاليت و تعامل با مش��تریان پيش روی ما 
ق��رار می گيرد. امروزه تنوع ش��بکه های اجتماعی به طور قابل توجهی افزایش پيدا 
کرده اس��ت بنابراین برندها نيازمند انتخاب از بي��ن پلتفرم های اجتماعی مختلف 
هستند. نکته کليدی در اینجا توجه به ميزان حضور مشتریان هدف ما در شبکه های 
اجتماعی مختلف است. استفاده از آمارهای رسمی و معتبر در راستای اخذ چنين 

تصميمی ضروری خواهد بود. 
۳. وفاداری به تعهدات

مش��تریان اوليه برند ما حق درخواس��ت وفاداری مجموعه شرکت به تعهداتش 
را دارد. بس��ياری از برندها با اعالم رس��می تعهدات مختلف و گوناگون ش��روع به 
کار می کنن��د. چالش اصلی در اینجا وفاداری به تعهدات اس��ت. اگر ما به س��رعت 
تعهدات مان را فراموش کنيم، مش��تریان قضاوت منفی درباره ما خواهند داش��ت. 
این امر با توجه به توسعه شبکه های اجتماعی با سرعت بسيار زیادی روی می دهد 

بنابراین باید به شدت مراقب نحوه فعاليت برندمان باشيم. 
اگر کس��ب و کار ش��ما توانایی تحقق یک هدف یا تعهد را ندارد، نباید از اول آن 
را بيان کرد. اشتباه بسياری از برندها بيان یک نوع تعهد خاص و سپس ناتوانی در 
زميه تحقق اش است. این امر تاثير منفی قابل توجهی بر روی ذهنيت مشتریان دارد. 
ارزیاب��ی وضعيت وفاداری برن��د به تعهدات امر مهمی اس��ت. اگر ما 
نظرات مش��تریان را مدنظر قرار ندهيم، ام��کان ارزیابی ميزان وفاداری 
ب��ه تعهدات فراهم نخواهد ش��د. راهکار موردنظر در اینجا اس��تفاده از 
یک گروه محدود از مش��تریان وفادار برای پاسخگویی به پرسش های ما 
در زمين��ه ميزان وفاداری به تعهدات مان اس��ت. ما به این ترتيب امکان 

تجدیدنظر در فرآیند تعامل برندمان با مشتریان را خواهيم داشت. 
بدون تردید مدیریت مشتریان و ایجاد رابطه پایدار با آنها امر دشواری 
محس��وب می شود. ما در این مقاله بر روی برخی از راهکارهای مهم در 
این زمينه تمرکز کردی��م. مزیت اصلی راهکارهای مورد بحث در مقاله 

کنونی امکان کاربست شان در کسب و کارهای مختلف است. 
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بازاریابی در بحران ویروس کرونا و شرایط قرنطينه این روزها اهميت 
زی��ادی پيدا کرده اس��ت. خصوصا اینکه بس��ياری از کس��ب و کارهای 
حضوری و فيزیکی تعطيل ش��ده اند و خری��د و فروش اینترنتی اهميت 
بس��يار بيشتری پيدا کرده است. دیجيتال مارکتينگ جزو جدایی ناپذیر 
 Maleeka T. Hollaway ای��ن دوران اس��ت! ای��ن مقال��ه توس��ط
متخصص برندینگ در سایت  entrepreneur.com منتشر شده که 

بخش هایی از آن را مرور می کنيم:
بازاریابی در بحران را چگونه انجام دهیم؟

ب��ا توجه ب��ه اوضاع جه��ان در حال حاض��ر، زمان آزاد برای بيش��تر 
ش��رکت ها، صاحبان مشاغل کوچک و کارآفرینان بيشتر از گذشته شده 
است. اگر به درستی از زمان آزاد خود و شرکت تان استفاده کنيد، قطعا 

بازاریابی در بحران را به بهترین شکل انجام خواهيد داد.
در اینج��ا پنج اس��تراتژی وج��ود دارد ک��ه  می توانيد ب��رای افزایش 
تأثيرگ��ذاری ب��ر روی مخاطبان انجام دهيد و ما هم اميدواریم تا ش��ما 

بتوانيد شرایط سخت قرنطينه را تا حدودی کاهش دهيد.
۱- برای فالوورهای خود داستان های جذاب بگویید

اکنون زمان مناسب برای برگش��تن از هنجارها است. مردم به دنبال 
راه های��ی برای ف��رار از دیوانگی دوران قرنطينه هس��تند! آنها به دنبال 
راه های��ی برای یادگيری، کس��ب درآم��د و خندیدن هس��تند. این کار 

بهترین استراتژی بازاریابی در بحران است. باور کنيد!
انس��انيت خود را نش��ان دهيد و چگونگی حرکت کردن خود در این 
زمان را به اشتراک بگذارید. یک داستان خانوادگی خنده دار دارید؟ آن 
را به اش��تراک بگذارید. آیا آموزش در خانه ب��ه فرزندان تان برای اولين 
بار کار آس��انی به نظر نمی رس��د؟ این را به اشتراک بگذارید. شما هرگز 
 نمی دانيد محتوای ش��ما به چه کسی خواهد رسيد. مشتری یا مشتری 
بالقوه ش��ما ممکن است تصميم بگيرد که با شما همکاری کند زیرا این 

شما هستيد که تصميم به اشتراک گذاری گرفته اید.
 2- اینفلوئنسر مارکتینگ را فراموش نکنید!

پنج اینفلوئنس��ر تاثيرگذار را انتخاب کنيد ک��ه  می دانيد  می خواهند 
ب��ا محتوای ش��ما درگير ش��وند. آنها را در پس��ت ها ی��ا فيلم های خود 
برچسب گذاری )تگ( کنيد. از آنها بخواهيد بيان کنند که آیا با مطالب 

شما موافق هستند یا مخالف و به شما بگویند که چرا.
حتی ممکن است از آنها بخواهيد که یک نکته مفيد دیگر به مطالب 
خ��ود اضاف��ه کنند تا ارزش بيش��تر و بهتری را ارائه دهن��د. وقتی آنها 
از مطالب ش��ما خوش ش��ان بياید و این موضوع را اع��الم کرده و یا به 
اش��تراک بگذارند،  احتمال مش��اهده بينندگان درباره محتوای مطالب 

شما را افزایش  می دهد.
۳- به همه کامنت ها پاسخ دهید

اکنون زمان پاسخگویی به تمام پيام های صندوق ورودی و نظرات در 
پست های اینستاگرام، فيس بوک و… شما است. البته شما )یا شخصی 
که در تيم شماست( هرگز نباید خيلی مشغول برقراری ارتباط با افرادی 
باشيد که شما را درگير تجارت  می کنند. این نکته در بازاریابی در بحران 

بسيار مهم است.
زمانی که ش��خصی شما یا شرکت شما را در یک پست، تگ  می کند، 
به خصوص اگر آنها از شما خریداری کرده اند، با تشکر از آنها به تقویت 
محبوبيت خود کمک  می کنيد. مش��تریان وفادار در زمان پاسخگویی به 

یک کامنت وجود  می آیند.
4- نظر کاربران را منتشر کنید

بزرگترین و بهترین شکل ساخت اثبات اجتماعی، تبليغات و تعریفات 
دهان به دهان مشتریان است. مردم عاشق اخبار خوب هستند.

تصميمات خریداران تحت تأثير چيزی اس��ت ک��ه آنها از دیگران در 
خارج از شرکت  می خوانند و  می شنوند و آنها که حرف مثبت )یا منفی( 

برای گفتن دارند.
برای خریداران خود انگيزه ای را برای انجام دادن بررسی ها ارائه دهيد. 
توصيفات کتبی عالی هس��تند، اما فيلم بهتر است زیرا به بينندگان این 
امکان را  می دهد تا احس��اس خریدار را جل��ب کنند و واقعيت را کمی  

بيشتر ارائه دهند.
۵- بستر خود را تقویت کنید و از مردم بخواهید که جزئی از 

برنامه باشند
مهم نيس��ت که بستر فکری شما ممکن است چقدر بزرگ یا کوچک 
باش��د، اما این یکی از ارزشمندترین دارایی های شما است. حقيقت این 
اس��ت که مردم تمایل دارند جزئی از چيزی باش��ند که از آن اس��تفاده 
می کنند و مش��تری آن هس��تند. پس چرا درها را نمی گشایيد تا مردم 

از بسترهای شما برای پر کردن سکوهای خالی خود استفاده کنند؟
اگر یک وبالگ دارید و به محتوای بيشتری احتياج دارید، از همکاران 
مهمان بخواهيد تا به ش��ما در رشد مخاطبان کمک کند. اگر پادکست 
دارید و احس��اس  می کنيد برای ادامه مکالمه به صدای دیگری احتياج 
دارید، یک تماس علنی برای مهمانان احتمالی ارسال کنيد. به اشتراک 
گذاش��تن بس��ترهای نرم افزاری این امکان را به ش��ما  می دهد تا برای 
مخاطبان جدید جنجال ایجاد کنيد و مهمانان شما نيز  می توانند همين 

کار را انجام دهند.
اگ��ر  می خواهيد در ح��ال حاضر فراتر از آنچه اکنون هس��تيد بروید، 
اف��راد دیگری را نيز درگير کنيد تا به ش��ما در رس��يدن به آنجا کمک 
کنند. حتماً اطمينان حاصل کنيد کسانی که از بسترهای شما استفاده 
 می کنند، واجد شرایط هستند. شما  می خواهيد کسانی را انتخاب کنيد 
که مقادیر مش��ابهی را با شما به اشتراک  می گذارند تا بتوانيد تصویر نام 

تجاری خود را دست نخورده نگه دارید.
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بازاریابی در بحران را چگونه انجام دهیم؟ دیجیتال مارکتینگ را دریابید!

کوچ بزرگ تسال 

ای��الن ماس��ک از جمله چهره ه��ای مخالف قرنطين��ه و تعطيلی 
کارخانه ها است. وی این اقدامات را فاشيستی و راهکار غيرمنطقی 
عن��وان کرده اس��ت که باعث خواهد ش��د ت��ا در آینده ب��ا بحران 
اقتصادی بزرگی مواجه شویم. با توجه به ضررهایی که متوجه برند 
تس��ال ش��ده اس��ت، وی تصميم به خارج کردن دفتر مرکزی خود 
از ش��هر کاليفرني��ا دارد. وی این خبر را در صفحه رس��می تویيتر 
خود منتش��ر کرده که با بازخوردهای متفاوتی همراه است. درواقع 
ایالت های تگزاس و نوادا، مقاصد بعدی محسوب می شوند. علت این 
تصميم نيز به این خاطر اس��ت که برطبق قوانين در کاليفرنيا، چند 
ماه آینده تنها مش��اغل ضروری مجور فعاليت را خواهند داش��ت، با 
این حال ایالن ماس��ک اصرار به ش��روع هرچه سریع تر خط توليد 
خ��ود دارد. حال باید دید ک��ه این تصميم یک کوچ موقت اس��ت 
یا برای هميش��ه دیگر شاهد بازگش��ایی کارخانه توليد خودروهای 
الکتریکی فریمونت نخواهيم بود. با این حال این نخستين درگيری 
ایالن ماسک با مسئوالن ایالت کاليفرنيا نبوده و وی از مدت ها قبل، 
بحث هایی را داش��ته اس��ت. نکته مهم دیگر این است که تگزاس و 
نوادا جزو ایالت های امن محس��وب ش��ده و کارخانه ها از روز جمعه 
می توانند به کار خود ادامه دهند. حال باید دید که س��ایر برندها به 
این خبر چه واکنش��ی را خواهند داشت. درواقع ممکن است شاهد 

نقل مکان های دیگری نيز باشيم. 
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اشتباه گوگل سوژه جدید شبکه های 
اجتماعی

اخيرا خبری از گوگل منتش��ر شده اس��ت که به سرعت به یکی 
از مطالب پرطرفدار در خبرگزاری ها و ش��بکه های اجتماعی تبدیل 
ش��ده و واکنش های مختلفی را به همراه داش��ته است. در این بين 
برخی از برندهای رقيب نيز این اقدام را به تمسخر گرفته اند. ماجرا 
آن اس��ت که گوگل به اشتباه 1٠ دس��تگاه گوشی پيکسل ۴ را به 
ارزش بيش از ۵٠٠٠ دالر برای یکی از مشتریان ارسال کرده است. 
این امر در حالی است که وی تنها یک مورد به ارزش ۵٠٠ دالر را 
خریداری کرده اس��ت. نکته جالب تر آن است که تيم پشتيبانی در 
ابتدا مس��ئله را به صورت کامل منکر شده و از فرد خریدار خواسته 
تا تصاویر محصول را برای آنها ارس��ال کند. این فرد برای نخستين 
بار خبر را در ش��بکه اجتماعی ردیت منتشر کرده که به سرعت در 
فضاهای دیگر دست به دست شد. در حال حاضر هنوز فرد مسئول 
این اتفاق معرفی نش��ده اس��ت. درواقع در ش��رایط حال حاضر که 
ویروس کرونا باعث افزایش مصرف چش��مگير افراد از اینترنت شده 
و بس��ياری از کارمن��دان از طریق دورکاری ب��ه فعاليت خود ادامه 
می دهند، بروز چنين اشتباهاتی را می توان طبيعی تلقی کرد، با این 
حال انتظارات از یکی از برترین برندهای حال حاضر جهان، دقت و 
سيس��تم نظارتی باالتری است. حال باید دید که واکنش رسمی به 
این اتفاق چه خواهد بود. درواقع برطبق قوانين، خریدار می توانست 
به صورت قانونی تمامی 1٠ دس��تگاه را نگه دارد. نکته جالب دیگر 
این اس��ت که پس از ارسال تصویر بس��ته ارسالی، تماس مجدد دو 
روز طول کش��يده اس��ت و پس از آن این برند مدعی شده بود که 
تنها 9 دس��تگاه را ارسال کرده اس��ت که با بررسی های مجدد 1٠ 
عدد تایيد ش��د. درواقع این اتفاق عجيب باعث شده است تا نظرات 

منفی بسياری پيرامون گوگل شکل گيرد. 
9to۵google.com :منبع

در دوران کرونا با الما یا بز جلسه بروید
مزرعه ای در س��يليکون ول��ی)Silicon Valley( ب��ه کارکنان 
دورکار در سراس��ر دنيا این امکان را می دهد که یکنواختی بی پایان 

مکالمات و چت های ویدئویی زوم را از بين ببرند.
ب��ا پرداخ��ت کمت��ر از 1٠٠ دالر، پ��س از درخواس��ت تان، الما، 
ب��ز و حيوان��ات دیگ��ر س��ویيت ف��ارم )Sweet Farm( در چت 
 Goat( ویدئویی تان ظاهر می شود. این پروژه که گوت تو ميتينگ
Meating ۲( ی��ا بز در جلس��ه ناميده می ش��ود، به م��ردم اجازه 
می دهد حيوان��ات مزرعه را به زمان های استراحت  ش��ان بياورند و 
به این ترتيب در جلس��ه ها شرکت کنند.  همه گيری ویروس کرونا 
ميليون ها نفر را وادار کرده در خانه بمانند و از خانه کارهای شان را 
انجام دهند. این اف��راد نيز چت های ویدئویی خود را از طریق زوم، 
گوگل هنگ اوت��و نرم افزارهای دیگر انجام می دهند و به این ترتيب 
جلسه ها و مکالمات حضوری را بازسازی می کنند. گوت تو ميتينگ 
تنه��ا یک نمون��ه از پروژه های نوآورانه ای ا س��ت ک��ه در هفته های 

گذشته برای دور هم جمع کردن مجازی افراد معرفی شده اند.
از وقت��ی ام��کان گوت ت��و ميتينگ در نيمه  مارس ایجاد ش��ده، 
بيش از 3٠٠ درخواس��ت ثبت ش��ده اس��ت. حيوانات سویيت فارم 
در جلس��ات ش��رکت های فورچن و اس��تارت آپ های فناوری ظاهر 
ش��ده اند. در ساعت استراحت یک ش��رکت حقوقی، وکالی شرکت 
بچه های ش��ان را به چت ویدئویی آوردند تا حيوانات را ببينند و در 

تور مجازی مزرعه شرکت کنند.
این مزرعه درآمد خود را از بازدید مردم به دست می آورد و حال 

اميد می رود که این نوآوری بتواند به درآمدزایی آن کمک کند.
س��ویيت فارم همچنين بازدید مجازی برای مدارس مختلفی در 
برزیل و انگليس را تدارک دیده است و قرار است به زودی یک تور 
مجازی نيز برای افراد بی خانمان  در مرکزی در کارولينای ش��مالی 

برگزار کند.
mbanews :منبع

راهکارهای ایجاد رابطه پایدار با مشتریانBRANDکارگاهبرندینگ

چگونه رابطه مطلوبی با مشتریان برندمان داشته باشیم؟

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: ۱086073290 www.forsatnet.ir
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خرده فروش��ی آنالین این روزها رونق زیادی گرفته است. الزم نيست 
حتما فروش��گاه اینترنتی دیجی کاال باش��يد! اگر یک کسب وکار کوچک 
)مثال یک مغازه محلی( نيز دارید با اس��تفاده از این پنج ایده می توانيد 
محصوالت خود را در ش��بکه های اجتماعی تبلي��غ کنيد و فروش خود 
را افزای��ش دهي��د. آیا فک��ر می کنيد فروش��گاه های اینترنتی دش��من 
کس��ب و کارهای محلی هس��تند؟ پس ای��ن مقاله را بخواني��د تا بدانيد 

تصورتان کامال اشتباه است!
استراتژی بازاریابی خرده فروشی آنالین چیست؟

استراتژی بازاریابی خرده فروشی طرحی است برای استفاده از ابزارهای 
بازاریابی – دیجيتالی یا غيردیجيتالی – برای جلب مشتری به فروشگاه 
و خرید یک محصول اس��ت. این نوع اس��تراتژی به ویژه برای ایده های 
بازاریابی برای مش��اغل خرده فروش��ی کوچک، که منابع گسترده ای از 

دست  اندرکاران شرکت های بزرگ ندارند، بسيار مفيد است.
برخالف اش��کال دیگر استراتژی بازاریابی، این مورد به طور خاص در 
مورد خریدهای درون فروش��گاهی صدق   می کند. به همين دليل نوعی 

بازاریابی منحصر به فرد، ناميده   می شود.
برای این منظور ش��ما باید تکنيک های بازاریابی شبکه های اجتماعی 
را بداني��د، از اس��تراتژی بازاریابی دیجيتال غافل نش��وید و بازار هدف 

مخصوص به خودتان را در شبکه های اجتماعی پيدا کنيد.
ادغام داده های مشتری در فروشگاه با کانال های آنالین و 

آفالین
برخی از خرده فروش��ان دریافته  اند که مش��تریان داخل فروشگاه آنها 
در طول تجربه خرید خود، مثاًل برای خرید مصالح س��اختمانی به سراغ 
ش��رکت هایی   می روند که معتبر باش��ند، آنها ابتدا از روی دستگاه های 
تلفن همراه خود به جس��ت وجوی این ش��رکت   ها و داده های مربوط به 
سهام ها و محصوالت آنها   می پردازند. برای به دست آوردن این موضوع، 
آنها با س��هولت اطالعات درون فروش��گاه را در کانال   ها و دستگاه   ها به 
اش��تراک   می گذارند و س��پس با اس��تفاده از تالش های شخصی سازی 
بازاریابی، اطالعات مش��تری را در اختيار ش��ما قرار   می دهند. به عنوان 
مثال: ربکا مينکف که در زمينه خرده فروشی آنالین فعاليت دارد، تجربه 
»صرفه جویی در وقت در جلسه اصناف« را ایجاد کرده است، که در آن 
اصناف و اتاق   ها، صفحه هایی متناس��ب با نيازهای مش��تری ایجاد کرده 
و ای��ن ام��کان را به آنها   می دهد ک��ه موارد مورد عالقه خود و س��پس 
س��فارش های خود را در صفحه بيان کنند. بعداً مش��تریان   می توانند از 

طریق تلفن همراه این سفارش   ها را بدهند.
در نتيجه ادغام این داده های مشتری در فروشگاه با کانال های آنالین 
و آفالین خود، آنها ش��اهد افزایش ۷-۶ برابر در فروش در حداقل ۵-۶ 

ماه بودند.

قرار دادن محتوای تولیدشده توسط کاربر
گروه دیگر از خرده فروش��ی آنالین به مشتریان این امکان را   می دهند 
تا از طریق تجارب درون فروشگاهی، برای مارک و محصوالت شان توليد 
محتوا کنند و س��پس به آن محتوای توليدشده توسط کاربر، ترتيب اثر 
  می دهن��د. با انجام این کار، صاحبان کس��ب و کار روی بازاریابی و جنبه 
مش��ترک توليد محتوا در رس��انه های اجتماعی تمرکز  می کنند و روی 
این موضوع سرمایه گذاری بيشتری  می کنند تا این اقدامات را به مراتب 

فراتر از آنچه انتظار   می رود، گسترش دهند.
 Topshop’s Wish You Were Here :نمونه ای عالی از ای��ن
campaign. ب��ه مدت 11 روز در ش��هرهای سراس��ر جهان، ش��رکت 
Topshop م��د و آرایش رایگان را به ش��رکت کنندگان پيش��نهاد داد 
که در آن عکس های »کارت پس��تال« خود را به حس��اب های کاربری 
ش��خصی اینس��تاگرام و همچنين به صفحه فيس بوک Topshop به 
اشتراک بگذارند. به شرکت کنندگان نيز یک نسخه چاپی از عکس داده 

شد تا روی صفحه خود به اشتراک بگذارند.
در نتيجه این کمپي��ن بازاریابی، Topshop ۵.3 ميليون بازدید در 
فيس بوک به همراه بيش از ۲٠٠٠ اظهارنظر و همچنين پوش��ش روابط 
عمو  م��ی  در مکان های��ی مانن��د Mashable و Brand Republa و 
بي��ش از ۶٠٠ وبالگ های دیگر ایجاد ک��رد. مجموع اهداف این کمپين 

۷٫۵ ميليون نفر تخمين زده شده است.
استفاده از داده های موقعیت مکانی

گروه دیگر از خرده فروش��ی آنالین به جای ایجاد پيشنهادات رقابتی 
در بازاریاب��ی ی��ا بازاریابی آنالی��ن، خرید را به هر روش��ی که برای آنها 
مناس��ب باشد، برای مصرف کنندگان آس��ان تر   می کند. آنها چگونه این 
کار را انج��ام   می دهن��د؟ آنها از داده های موقعي��ت مکانی خریدار برای 
نمایش نزدیک ترین مکان خرده فروشی، در کنار تجربه خرید با استفاده 

از دستگاه موبایل، استفاده  می کنند.
ی��ک مث��ال از زندگی واقع��ی: ش��رکت Nordstrom نزدیک ترین 
مکان ه��ای ب��ه فروش��گاه خ��ود را در تجرب��ه آنالین ترکي��ب کرده تا 
مصرف کنن��دگان بتوانند به صورت آنالین یا ب��ه صورت ورود به داخل 

فروشگاه اجناس و محصوالت آنها را خریداری کنند.
س��هولت در یافت��ن نزدیک ترین م��کان خرده فروش��ی آنالین، برای 
مصرف کننده باعث   می شود که موانع موجود در خرید برای آنها برداشته 
شود. واضح است که وقتی یک فروشگاه فيزیکی در این نزدیکی   ها وجود 
داشته باش��د و مصرف کننده از آن مطلع باشند، موجب افزایش فروش 
در خرده فروش��ی آنالین   می شود، چراکه وقتی مشتری از طریق صفحه 
موبایل خود از وجود این فروش��گاه خرده فروشی آگاه   می شود، بالفاصله 

ترغيب   می شود که به آنجا رفته و خرید خود را انجام دهد.

ایميل موجب تحریک خریدهای داخل فروشگاه   می شود
خرده فروش��ی آنالین با ارائه یک پيشنهاد قابل چاپ از طریق ارسال 
ایمي��ل   می توانند خرید داخل فروش��گاه را افزایش دهند. این لزوما یک 
ایده جدید نيس��ت، بازاریاب��ی از طریق ایميل )ایمي��ل مارکتينگ( به 
خرده فروشانی که کاالی آنالین ارائه   می دهند کمک   می کند تا بازگشت 
سرمایه خوبی داشته باشد )رستوران   ها ، مغازه های تعمير خودرو و ... از 

جمله این خرده فروشان هستند(.
زی��ر  از  زنجي��ره ای  Jersey Mike’s، در  م��ورد  ای��ن  در  مث��ال 
فروش��گاه های خود با ارسال ایميل، پيش��نهادات خود را با مشتریان به 
اش��تراک   می گذارد. در این ایميل او گزینه هایی را که خریدهای داخل 

فروشگاه را تشویق   می کند را بازگو کرده است.
استفاده از انواع شبکه های اجتماعی

در دني��ای دیجيتال جدید، ترکيب کانال های بازاریابی دیجيتال برای 
پيش افتادن از رقبا کار جالبی اس��ت. اگر ش��ما از یک حساب کاربری 
گس��ترده و فعال برخوردار هس��تيد، چرا این حساب را با حساب تویيتر 

خود متصل نمی کنيد؟
یکی از س��اده ترین راه   ها برای این کار، افزودن لينک حساب کاربری 
رسانه های اجتماعی به ایميل های شما است که در پروفایل های مختلف 
ش��ما نيز نمایش داده   می شود. این یک روش آسان و ظریف برای رفتن 

از یک کانال به کانال دیگر است.
ب��رای مث��ال   می توانيد برای ف��روش کاالهای خود یک مس��ابقه و یا 
جایزه ای ترتيب دهيد و آن را در صفحه ش��خصی خود بارگذاری کنيد 
و مش��تریان خود را ترغيب کنيد تا ش��ما را در فيس بوک یا اینستاگرام 

دنبال کنند.
مؤلفه های استراتژی بازاریابی خرده فروشی آنالین

گذش��ته از مباحثی که قباًل تحت پوش��ش قرار گرفته اس��ت، مانند 
ادغام داده   ها، محتوای توليدش��ده توسط کاربر و شخصی سازی، برخی 
از مؤلفه ه��ای دیگر در بازاریابی خرده فروش��ی وجود دارد که قابل ذکر 

هستند.
• رویداده��ای درون فروش��گاهی، مانند ثبت نام در کتاب یا باش��گاه 
کتاب، که   می توانند از طریق رسانه های اجتماعی و ایميل تبليغ شوند.

• کارمندان را تش��ویق کنيد تا اطالعات در مورد فروشگاه را از طریق 
کانال های رسانه های اجتماعی خود، به اشتراک بگذارند.

• ب��ا بهره گي��ری از فناوری های��ی مانند اس��توری های اینس��تاگرام، 
جنبه های خاصی از فروشگاه خود را به روشی غيررسمی  نشان دهيد.

• از طریق رسانه های اجتماعی و ایميل، مزایای خرید داخل فروشگاه 
)ارسال رایگان، بدون معطلی و ...( را به مشتریان خود گوشزد کنيد.

campaignmonitor/imarketor :منبع

استراتژی  های  وی برای تحویل سریع تر 
سفارشات در دوران کرونا

خرده فروش��ی های وی در طول دوران شيوع کرونا حمایت بسيار 
باالیی از مش��تریان داشته اس��ت. آنها حتی در دشوارترین زمان ها 
نيز اقدام به تعطيلی کامل کس��ب و کار نکردند. اکنون تيم مدیریت 
ارش��د این برند اق��دام به رونمایی از اس��تراتژی اش ب��رای افزایش 
خدمات تحویل سریع سفارشات کرده است. بر این اساس سفارشات 
مش��تریان در طول روز برای دو ساعت به صورت فوق سریع ارسال 
خواهد ش��د. این امر به طور ویژه شامل محصوالت بهداشتی است، 
ام��ا امکان ثبت س��فارش با تحویل ویژه برای س��ایر محصوالت نيز 

وجود دارد. 
هزینه ارسال فوق سریع محصوالت برای مشتریان 9.9۵ دالر تعيين 
ش��ده اس��ت. این قيمت با توجه به نياز فوری برخی از مش��تریان به 
محصوالت بهداش��تی منطقی به نظر می رسد. البته فروشگاه  های وی 
برای برخی از سفارش ها شامل محصوالت بهداشتی هيچ هزینه ارسالی 
دریافت نخواهد کرد. این امر در راس��تای تعهد شرکت به وظایفش در 
قبال مشتریان روی می دهد، بنابراین اگر مشتریان های وی قصد خرید 
محصوالت بهداشتی را داشته باشند، بدون نگرانی از هزینه ارسال امکان 

انتخاب گزینه »تحویل سریع تر« را خواهند داشت. 
خرده فروش��ی های وی در طول ماه های گذش��ته سرمایه گذاری 
باالیی بر روی خدمات آنالین اش کرده است. شيوع کرونا بسياری از 
خرده فروشی ها را به سوی حضور در فضای آنالین سوق داده است. 
بدون تردید آینده خرده فروشی پس از دوران کرونا پيوند نزدیکی با 

راه اندازی اپ های ثبت سفارش دارد. 
آمازون در طول ماه های گذش��ته با تکيه بر توانایی باال در زمينه 
ارس��ال آنالین سفارش��ات موفق به کس��ب س��ودهای فراوان شده 
اس��ت. این امر به طور ویژه از س��وی برخی از رقبای آن در زمينه 
خرده فروش��ی مورد تقليد قرار گرفته اس��ت. اقدام های وی نيز در 

همين راستا طبقه بندی می شود. 
grocerydive.com :منبع

بازاریابی دیجیتال با فناوری تعیین موقعیت 
جغرافیایی

فناوری تعيين موقعيت جغرافيایی نقش مهمی در توس��عه کسب و 
کارهای به صورت آنالین داشته است. این امر برخی از نيازهای اساسی 
کاربران در حوزه های خاص را نيز پوش��ش داده اس��ت. ش��اید عجيب 
باشد، اما فناوری مورد بحث شيوه فعاليت در عرصه بازاریابی دیجيتال 
را نيز دس��تخوش تغيير کرده اس��ت. اغلب برندها در طول س��ال های 
متمادی به صورت توده ای به انتش��ار محتوای بازاریابی مشغل بودند، 
اما با توسعه فناوری تعيين موقعيت جغرافيایی امکانات بسيار بيشتری 
برای شخصی س��ازی محتواها فراهم شده است. به این ترتيب کاربران 
در مکان های مختلف انواع مشخصی از محتواهای بازاریابی و تبليغاتی 
را مشاهده خواهند کرد. در ادامه ما به بررسی سه تاثير اساسی و مهم 

فناوری مورد بحث در حوزه بازاریابی خواهيم پرداخت. 
۱. ارتقای رفتار هدف گذاری برندها

مش��تریان تمایل بس��يار باالیی برای مش��اهده محتوای بازاریابی 
شخصی سازی ش��ده دارند. این امر در طول س��ال های اخير موجب 
جس��ت وجوی برندها برای انواع تازه ای از شيوه بازاریابی شده است. 
فناوری تعيين موقعيت جغرافيایی در کنار ارزیابی سليقه مشتریان 
در بازاره��ای مختل��ف فرصت طالی��ی برندها برای پاس��خگویی به 
نيازهای مشتریان اس��ت. اغلب ما تجربه مشاهده محتوای بازاریابی 
بی ربط با نيازهای مان را داریم. این امر دش��واری های بسيار زیادی 
پيش روی برندها قرار داده اس��ت. اگر ما توانایی بهتری برای توليد 
محتوا براس��اس نياز مشتریان داشته باشيم، عالوه بر فروش بيشتر، 

سطح رابطه مان با مخاطب نيز افزایش خواهد یافت. 
براس��اس گزارش موسسه HubSpot در سال ۲٠18 نزدیک به 
91درصد از کمپين های موف��ق بازاریابی از فناوری تعيين موقعيت 
جغرافيایی اس��تفاده کرده اند. دليل این ام��ر امکان تعيين وضعيت 
مش��تریان و محل حضورش��ان اس��ت. چالش اصل��ی در این ميان 
احترام به حریم خصوصی کاربران اس��ت. اگر شما نيز در این زمينه 
تردیدهایی دارید، گوگل خيال همه شما را راحت کرده است. بر این 
اس��اس هيچ گونه نقض حریم خصوصی در پی اس��تفاده از اطالعات 
گ��وگل یا همکاری تبليغاتی با این برند روی نمی دهد دليل این امر 
کسب رضایت گوگل از تمام کاربران به هنگام ارائه خدمات است. 

2. ارتقای بازاریابی مکان محور
برخی از برندها و محصوالت در موقعيت های مکانی مشخص توانایی 
تاثيرگذاری بيش��تری بر روی مخاطب هدف دارند. به عنوان مثال، اگر 
ش��ما در زمينه فروش تجهيزات ش��نا فعاليت دارید، نمایش پيام های 
تبليغاتی برای مشتریان در کنار ساحل یا به طور کلی مناطق کنار دریا 
ای��ده بهتری خواهد بود. این امر ع��الوه بر کاهش هزینه های بازاریابی 
امکان افزایش تاثيرگذاری را نيز فراهم می کند. بس��ياری از برندها در 
زمينه بازاریابی به دنبال چنين راهکاری هستند. حوزه بازاریابی مبتنی 

بر موقعيت مکانی چنين امری را امکان  پذیر کرده است.
۳. توسعه بازاریابی موبایلی

امروزه ش��مار باالی��ی از کاربران از گوش��ی های هوش��مند برای 
مش��اهده محتوای بازاریابی اس��تفاده می کنند. اگر م��ا از وضعيت 
مخاطب هدف آگاهی داش��ته باش��يم، امکان تمرک��ز بر روی یکی 
از الگوهای بازاریابی فراهم خواهد ش��د. ش��اید راهکار بهتر در این 
ميان اس��تفاده از هر دو الگوی بازاریابی موبایلی و ساده در کنار هم 
باش��د، با این حال چنين شيوه ای هزینه های بسيار باالیی به همراه 
دارد بنابراین ما باید ش��يوه های دیگر و بهتری را مدنظر قرار دهيم. 
آگاهی از وضعيت جغرافيایی کاربران امکان تش��خيص استفاده شان 
از گوش��ی همراه یا سایر دستگاه های هوشمند را فراهم می سازد. به 

این ترتيب ما امکان بازاریابی بهينه برای آنها را خواهيم داشت. 
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 ۱۳ راهکار برای »توسعه فردی«
هنگام کار از خانه

با ش��يوع بيماری ناشی از کووید 19، بسياری از افراد همچنان از خانه کار 
می کنند و اگر برای ساعتی بيکار بمانند، دچار افسردگی و روزمرگی می شوند. 
اگر به دنبال راهکارهایی هس��تيد که بتوانيد با انجام آن اعتماد به نفس خود 
را افزای��ش دهيد و در کس��ب و کارتان اثربخش��ی بيش��تری تجربه کنيد، به 
توصيه هایی که در ادامه مطرح می شود، توجه کنيد.  من داده های نظرسنجی 
بيش از 1٠٠هزار رهبر کس��ب و کار را بررسی کردم و متوجه شدم که بهبود 
تنه��ا ی��ک مهارت می تواند تأثير عميقی در زندگی ش��خصی و کس��ب و کار 
افراد داش��ته باشد. افرادی که از توانمندی و مهارت های سطحی برخوردارند، 
ميانگين اثربخش��ی آنها تقریبا ۲9درصد اس��ت، ولی اگر آنها یک نقطه قوت 
عالی داش��ته باش��ند )مثل یک مهارت که 9٠درصد به آن مس��لط  باش��ند(، 
روی هم رفته تاثيرگذاری شان از ۲۲ درصد به ۵۲درصد افزایش پيدا می کند.
هر کدام از 13 راهکار زیر می تواند تأثير بس��زایی در بهبود مهارت ها 

و توسعه فردی شما داشته باشد:
1. گوش دادن موثر را تمرین کنيد

اکث��ر افراد این کار را به خوبی انج��ام نمی دهند و از قدرت آن آگاه 
نيس��تند. پس از هر مکالمه خود ، از ش��خصی که ش��ما در حال گوش 
دادن به او بودید بپرسيد که آنها راجع به نحوه گوش دادن شما چگونه 

فکر می کنند و برای بهتر شدن آن چه می توانيد بکنيد.
۲. با افراد ارتباط عاطفی برقرار کنيد

ما ع��ادت داریم که مش��غول کار خود باش��يم. اغل��ب از مکالمه  با 
افراد، تالش برای تحت تاثير قرار دادن دیگران، یا حتی یک س��الم و 
احوال پرسی گرم و صميمی خودداری می کنيم. چرا که به دليل مشغله 

زیاد این نوع رفتارها را اتالف وقت می دانيم.
3. اجرای یک پروژه دارای اولویت را شروع کنيد

 بيش��تر کارکنان فهرس��تی از پروژه ها و وظایف محول ش��ده دارند 
که باید انجام ش��ان دهند، اما هرگز ش��روع به کار نکردند بنابراین یک 
پروژه دارای اولویت را مش��خص کنيد و شروع به کار کنيد. شروع کار 

سخت ترین قسمت فرآیند انجام کارها است.
۴.  بازخورد مثبت بيشتری به دیگران ارائه دهيد

 در مطالع��ه ای ک��ه روی 1۴٠٠٠ نف��ر انجام دادی��م، دریافتيم که 
3۷درصد افراد از ارائه بازخورد مثبت خودداری و ۶3درصد نيز ترجيح 
دادن��د بازخورد منفی یا اصالح ش��ده را ارائه دهند. ه��ر روز به دنبال 
فرصت هایی باشيد تا به دیگران بگویيد که کارشان را عالی انجام دادند. 
از آنها به خاطر همکاری ش��ان تشکر کنيد. انجام این کار راحت است، 
اما اغلب ما آنقدر مش��غول هس��تيم که فراموش می کنيم، سپاس��گزار 

باشيم و از دیگران قدردانی کنيم!
۵.  چالش های آزاردهنده را پيدا و سریع تر آنها را برطرف کنيد

 باعث تعجب است اما افراد حاضرند مدت زیادی با مشکالت و فرآیندهای 
ناکارآمد دس��ت و پنجه نرم کنند، اما راه حل های دشوار را امتحان نکنند. 
سستی در کار باعث می شود که ما کارهای تکراری و یکنواخت را ترجيح 

دهيم ، حتی اگر روش های بهتری وجود داشته باشد.
۶-  به کس��ی ک��ه در حال پرورش یک مهارت جدید اس��ت، کمک 

کنيد
یکی از کاره��ای مفيدی که می توانيم در حق خودمان انجام دهيم، 
کمک به شخص دیگری برای توسعه یا یادگيری حرفه ای جدید است. 
کار کردن در خانه می تواند برخی از فرصت های عالی را برای کمک به 

فرزندان تان در یادگيری مهارت های جدید فراهم کند.
۷-  آنچه باید تغيير دهيد را شناسایی کنيد تا مؤثرتر باشيد

ب��رای تغيير به اراده نياز داریم، اما زندگی با چالش های جدید ادامه 
دارد، که غلبه بر آنها نياز به مهارت های جدید دارد. چه مهارتی به شما 

کمک می کند تا کارآمدتر، سودمندتر، یا مؤثرتر باشيد؟
8-  برای پيشرفت کار، یک برنامه مشخص تهيه کنيد

 بعضی اوقات ما تصميم داریم که پيش��رفت کني��م، اما برنامه ای را 
برای سنجش عملکرد، نتایج مطلوب و تاریخ های ارزیابی پيشرفت مان 
ایج��اد نمی کنيم. یکی از راه های اطمين��ان از پيگيری این طرح، این 
اس��ت که آن را با فرد دیگری که به درس��تی بر عملکرد شما نظاره گر 

خواهد بود، به اشتراک بگذارید.
9-  از دیگران بخواهید به شما بازخورد بدهند

افرادی که ع��ادت دارند از دیگران بازخ��ورد بگيرند و روی نظرات، 
پيش��نهادها و انتقاده��ای س��ازنده تمرکز می کنن��د در پایان موفق تر 
هس��تند. دیگران می توانند چيزهایی را که برای پيشرفت الزم است را 
ببينند که ما نمی بينيم و یا از توجه به آن اجتناب می کنيم. به محض 
اینکه بازخورد را گرفتيد، حتما تشکر کنيد، در این صورت احتماال در 

آینده بازخوردهای بهتر و سازنده تری دریافت کنيد.
۱0-  هدفی چالشی تعیین کنید تا شما را مجبور به رسیدن 

به آن کند
اکثر ما از تالش برای رسيدن به اهداف پرهيز می کنيم زیرا احساس 
می کنيم کمی شکننده هستيم، اما در حال حاضر به دليل شيوع کرونا 
و خانه نش��ينی زندگی کمی کس��ل کننده شده اس��ت. تالش برای کار 
دشوار باعث می  شود افراد احساس بهتری نسبت به خود داشته باشند 

و درمانده تر از این نشوند.
۱۱-  عالقه و انگیزه خود را نشان دهید

ش��ور و هيجان شما به دیگران س��رایت می کند. هيجان شما باعث 
ش��وق دیگران خواهد شد و آنها را نسبت به کاری که باید انجام دهند 

پرانگيزه و هدفمند می کند.
۱2-  عالقه خود به همکاری با دیگران را نشان دهید

به افراد نشان دهيد که کار کردن در کنار آنها برای شما اهميت دارد 
و می خواهي��د به آنها کمک کنيد. اگر کمی فک��ر کنيد، احتماال افراد 
متعددی در ذهن شما ظاهر می شوند که به حمایت یا تشویق تان نياز 
دارند بنابراین به دنبال فرصت های بيش��تری برای همکاری با دیگران 

و کارهای گروهی باشيد.
۱۳-  هر روز سه تماس تلفنی هدفمند برقرار کنید

 برای خبردار ش��دن از حال دیگران و اطمين��ان از اینکه همه چيز 
خ��وب پيش م��ی رود با افراد تم��اس بگيرید. مخصوص��ا حين اجرای 

پروژه های کسب و کار.
اگ��ر کمی وق��ت بگذاری��د و برای تغيي��ر خود تالش کني��د ، قطعا 
می توانيد منش��أ اثر باش��يد و تغييرات مثبت و بزرگی در دنيای خود 

و دیگران ایجاد کنيد.
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اختالل در شبکه توليد چين و رکود اقتصادی در این کشور به خطوط هوایی، 
خودروسازان، شرکت های فعال در عرصه فناوری و سایر موارد رسيده است.

وارد آمدن خس��ارت ۲9 ميليارد دالری به درآمد خطوط هوایی. ميزان فروش 
خ��ودرو در چي��ن تا مرز 9۲درصد کاه��ش یافت و در روند تامي��ن منابع 38۷ 

فروشگاه Procter & Gamble وقفه به وجود آمد.
همزمان با مشاهده تاثير ویرانگر شيوع ویروس کرونا بر روی اقتصاد جهانی و 
ایجاد اختالل در زنجيره های تامين منابع، ش��رکت های بين المللی تقریبا در هر 
صنعتی با یک واقعيت تلخ رو به رو هستند: دنيای تجارت فعال به حالت معمول 

بازنخواهد گشت.
در ادامه س��رمایه گذاران متوجه سقوط ارزش س��هام در بورس ایاالت متحده 
آمریکا ش��دند. ارزش سهام ش��رکت های فعال در زمينه انرژی، خطوط هوایی و 
فناوری در وال اس��تریت کاهش یافت. قيمت نف��ت و بنزین، از جمله نفت خام 
آمریکا س��قوط کرد. با وجود افزایش بی ثباتی بازارها در پی شيوع ویروس کرونا، 
س��رمایه گذاران آمریکایی تا ح��د زیادی این تهدید را ج��دی نگرفتند. از هفتم 
ژانویه تاکنون، زمان شناسایی ویروس کرونا توسط مقامات چينی، ارزش شاخص 

S&P ۵٠٠ بورس آمریکا روند رشد 3درصدی خود را حفظ کرده است.
پيش بينی ه��ا حکایت از کاهش ميلي��ارد دالری درآمدهای خطوط هوایی در 

سال جاری ميالدی دارد.
انجمن بين  المللی حمل و نقل هوایی اخيرا نسبت به کاهش شدید درآمدهای 
خطوط هوایی جهانی هش��دار داده اس��ت که از کاهش ميزان سفر در پی شيوع 

ویروس کرونا سرچشمه می گيرد.
ش��يوع ویروس کرونا می تواند منجر به کاه��ش درآمدهای خطوط هوایی در 
سراس��ر جهان تا مرز حدودا ۲9 ميليارد دالر در س��ال جاری ميالدی ش��ود. در 
نتيجه نسبت به س��ال ۲٠19، امسال این صنعت کوچک خود کوچک تر خواهد 

شد.
ب��ا توجه ب��ه نتایج تجزیه و تحليل این انجمن، انتظ��ار می رود که تقریبا همه 
خسارت های به خطوط هوایی فعال در منطقه آسيا و اقيانوسيه وارد شود که در 

سال ۲٠۲٠ با کاهش 13درصدی تقاضا از سوی مسافر رو به رو بوده اند.
برخی خطوط هوایی ش��روع به تایيد آثار شيوع ویروس کرونا بر روی کسب و 
کار خ��ود کرده ان��د. در این ميان گروه ادغامی ایر فرانس و کی ال ام و همچنين 
گروه Qantas استراليا هر یک به طور جداگانه نسبت به خسارت مالی احتمالی 

هشدار داده اند.
ب��ه گفته Qantas، ویروس کرونا می تواند کاه��ش ۶۶ ميليون دالری ميزان 
س��وددهی آن در س��ال مالی منتهی به 3٠ ژوئن و ثبت رقم 99 ميليون دالر را 
در پی داش��ته باشد. این در حالی اس��ت که گروه ادغامی ایر فرانس و کی ال ام 
براساس برآوردها خسارت ۲1۶ ميليون دالری وارده به درآمد خود در فاصله بين 

ماه های فوریه و آوریل سال جاری ميالدی را تخمين زده اند.
اوایل دوران ش��يوع ویروس کرونا، بيش از ۲٠ ش��رکت هواپيمایی بين المللی 
پروازه��ای خ��ود به مقصد ووهان، کانون ش��يوع کووی��د-19، و همچنين دیگر 

شهرهای چين را معوق یا محدود کرده اند.
در ادامه خطوط هوایی آس��يایی دس��ت به توقف پروازهای خود به همه جای 
جهان زده اند. خطوط هوایی در سنگاپور خبر از قطع موقتی پروازها بين پایتخت 
و مقصدهای اصلی مثل نيویورک، پاریس، لندن، توکيو، سئول و سيدنی داده اند.
ی��ک ناوگان هوایی در هنگ کن��گ به نام »کاتای اقيان��وس آرام« نيز تقریبا 
هم��ه پروازهای خود به چين را تعطيل و اق��دام به کاهش خدمات خود به همه 

نقاط جهان کرد.
ب��ه گفت��ه انجمن خودروهای مس��افری در چي��ن، ميزان ف��روش خودرو در 

نمایندگی ها در نيمه نخس��ت فوریه سال ۲٠۲٠ در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته 9۲درصد افت داشته است.

چين با حاش��يه زیاد بزرگترین بازار خودروی جهان به ش��مار می رود بنابراین 
کاهش ميزان فروش در آنجا به صنعت خودرو جهان ضربه می زند.

غول خودروسازی لوکس آلمانی، دایملر، سازنده خودروهای مرسدس بنز، در 
گزارش س��اليانه خود هشدار داد که ش��يوع ویروس کرونا می تواند منجر به افت 
قابل توجهی در رش��د اقتصادی چين ش��ود. با توجه به اطالعات دریافتی از این 
گزارش، ویروس احتماال نه فقط بر روی توسعه فروش واحد تاثير خواهد گذاشت 
بلکه شاید نقش منفی قابل توجهی نيز در امر توليد، بازار خرید و زنجيره تامين 

منابع ایفا کند.
مدیران و کارمندان ش��رکت ادغامی جگوار-لندروور هشدار دادند که ویروس 
کرونا احتماال به زودی کم کم مشکالتی را در امر توليد و در کارخانه های مونتاژ 

بریتانيا به وجود خواهد آورد.
مانند بسياری از خودروسازان، جگوار-لندروور از قطعات ساخته شده در چين 
اس��تفاده می کند. با تعطيلی کارخانه ها در چين یا فعاليت با ظرفيت کم، انتظار 
می رود که خطوط مونتاژ در بقيه نقاط جهان با کمبود اجزای اصلی مواجه شوند.
سازنده آیفون نسبت به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر روی کسب 

و کار خود هشدار داد
در پ��ی اس��تمرار حالت قرنطين��ه در چين، کس��ب و کاره��ا در تالش برای 
بازگرداندن کارگران به سر کار خود و راه اندازی مجدد کارخانه ها به سر می برند.

Foxconn، بزرگ تری��ن قراردادهای الکترونيکی و یک عامل کليدی 
در زنجي��ره تامين منابع Apple، به این موضوع اش��اره کرد که در پی 
ش��يوع ویروس کرونا چه شرایط سختی بر دنيای کسب و کار حکمفرما 
خواهد بود. به گفته مدیران و کارمندان Foxconn، ميزان درآمدهای 
آن از ش��يوع ویروس کرونا ضربه خورده اس��ت و از سرگيری فعاليت ها 
در کارخانه ه��ای چين��ی ب��ا احتياط انج��ام خواهد ش��د. کارخانه های 
Foxconn در خارج از کش��ور، نظير ویتنام و مکزیک با ظرفيت کامل 

به فعاليت های خود ادامه می دهند.
هش��دار نس��بت به کاهش درآمد در حال��ی اتفاق می افتد ک��ه رهبران چين 
در ص��دد ایجاد تعادل و رش��د مجدد اقتصاد از طریق کنترل ویروس هس��تند. 
نگرانی ها درباره وضعيت توليد Foxconn نيز بر روی تاثير گسترده تر احتمالی 
ای��ن اپيدمی بر روی زنجيره های تامي��ن منابع قطعات الکترونيکی جهانی تاکيد 
می کنند. بخش بزرگی از لوازم الکتریکی در دنيا را کارخانه های چينی می سازند 
و حت��ی قطعات الکتریکی نيز از جمله محصوالت کارخانه ها در چين محس��وب 
می شوند. به همين دليل توقف طوالنی تر روند توليد می تواند به کل منابع ضربه 
بزند. برخی افراد حتی هش��دار داده اند که ش��يوع وی��روس کرونا می تواند باعث 
تس��ریع در دور افتادن رهب��ران چين و آمریکا از یکدیگر ش��ود که نگرانی های 

امنيتی گه گاه موجب شده است تا مقامات هر دو کشور بر آن اصرار بورزند.
Procter & Gamble می گوید که در پی ش��يوع ویروس کرونا، این شرکت 

در زمينه تامين بودجه با مشکل رو به رو خواهد شد.
Procter & Gamble، غ��ول توليدکنن��ده کااله��ای مصرفی در قالب یک 
پرون��ده ف��درال گفت که اخت��الل در عرضه و تقاضا که از ش��يوع ویروس کرونا 
سرچش��مه می گيرد، به طور قابل توجهی بر روی گزارش های مالی سه ماهه آن 

تاثير خواهد گذاشت.
به اعتقاد جان آر. مولر، یکی از مدیران اجرایی ش��رکت، با توجه به مندرجات 
پرونده، چين دومين بازار بزرگ Procter & Gamble از لحاظ ميزان فروش 
و س��وددهی اس��ت. او این س��خنان را در یک کنفرانس در نيویورک بيان کرد. 

ميزان مراجعه به فروش��گاه به طرز چشمگيری کاهش یافته است. در این راستا 
بس��ياری از فروشگاه ها تعطيل شده یا ساعت های فعاليت خود را کاهش داده اند. 
شکل برخی تقاضاها به آنالین تغيير پيدا کرده اما ميزان فعاليت پيک ها و نيروی 

کار محدود شده است.
به گفته آقای مولر، این شرکت بر روی 38۷ تامين کننده منابع در چين تکيه 
می کند که هر یک از آنها با مش��کالتی در زمينه عمليات از س��رگيری فعاليت ها 

مواجه شده اند.
فرانسه نسبت به وابستگی بیش از حد به چین هشدار داد

دولت فرانس��ه اعالم کرد که شرکت ها را به بررس��ی »وابستگی بيش از حد« 
خ��ود ب��ه چين از لحاظ م��واد خام و اولي��ه و قطعات وا م��ی دارد. این در حالی 
است که شيوع ویروس کرونا نوعی ضعف را ميان توليدکنندگان فرانسوی نشان 

می دهد. در آنجا زنجيره های منابع از بيرون تامين شده اند.
وزیر دارایی فرانسه، برونو له مایر، خودروسازان را از دیگران متمایز کرد که در 
زمينه تامين قطعاتی مثل پدال ترمز با مشکل مواجه بوده اند. این وضعيت شامل 
حال فعاالن صنعت داروس��ازی نيز می ش��ود که 8٠درصد از مواد اوليه بعضی از 

داروهای خود را از چين و آسيا تامين می کنند.
براساس برآوردهای دولت احتماال امسال فرانسه افت تقریبا یک دهم درصدی 
رشد اقتصادی در پی شيوع ویروس کرونا را تجربه می کند. ووهان، کانون شيوع 
ویروس کرونا، بيش از یک س��وم از حجم س��رمایه گذاری فرانس��ه در چين را به 

خود اختصاص می دهد.
بانک مرکزی چین نرخ بهره وام های بانکی را کاهش می دهد

بانک های چين با کاهش هزینه های وام برای ش��رکت ها و خانواده ها، در صدد 
کاستن از شدت ضربه اقتصادی ناشی از شيوع ویروس کرونا برمی آید.

اقدام فوق در پی سياست های شتابزده بانک مرکزی چين در راستای تقویت و 
توسعه اقنصادی است که هفته ها در پی تعطيلی کسب و کارها دست و پا بسته 
است. روز پنجشنبه، بانک جمهوری خلق چين از کاهش نرخ بهره نخستين وام 
یک ساله از ۴.1۵درصد به ۴.٠۵درصد خبر داد. این بانک در ادامه اعالم کرد نرخ 

وام پنج ساله خود را از ۴.8درصد به ۴.۷۵درصد کاهش می دهد.
با وجود ش��روع به کار کردن کس��ب و کارها که گهگاه به طور دائمی فعاليت 
نمی کنند، اقتصاددانان پيش بينی های خود از رش��د اقتصادی چين را در س��ال 
جاری ميالدی کاهش می دهند. به اعتقاد برخی اقتصاددانان، این حرکت تا حد 
کمی تاثير منفی گس��ترده ش��يوع ویروس کرونا بر روی جامعه کس��ب و کار پر 

جنب و جوش چين را جبران خواهد کرد.
آدیداس خبر از افت 8۵درصدی میزان فروش در چین داده 

است
آدیداس، توليدکننده آلمانی لباس ورزشی، گفت که کسب و کار برند، در بازار 
اصلی خود یعنی چين، در پی شيوع ویروس کرونا، صدمات زیادی خورده است.

به اعتقاد مدیران و کارمندان این ش��رکت، ميزان فروش در منطقه از سال نو 
چينی تاکنون، یعنی ۲۵ ژانویه، در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 
8۵درص��د کاهش یافته اس��ت. تع��داد خریدارانی که در ک��ره جنوبی و ژاپن به 
کاهش ميزان فروش کمک کرده اند، نسبت به چين کمتر بوده است. افت شدید 
ميزان گردشگر در چين، بر روی بخش های حمل و نقل هوایی، هتلداری و کسب 

و کار خرده فروشی دنيای مد نيز تاثير گذاشته است.
آدی��داس محص��والت خود را در ح��دود 1۲٠٠ فروش��گاه در چين به فروش 
می رس��اند که البته ۵٠٠ عدد از آنها را فروش��گاه های برند و مابقی را فرانشيزها 

تشکيل می دهند.
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تبریز- ماهان فالح:آذربایجان ش��رقی عنوان استان برتر در حوزه ورزش 
کارگری را به خود اختصاص داد. بر اس��اس ارزیابی عملکرد به عمل آمده به 
عنوان فرآیندی مس��تمر برای بهبود و بالندگی سازمان و در راستای ضرورت 
خدمت به جامعه هدف در حوزه ورزش کارگری، آذربایجان ش��رقی در س��ال 
۹۸ به عنوان استان برتر کشور معرفی شد. در نامه تبریکی که از سوی فرزاد 
حیدری مدیرکل امور ورزش��ی وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به 
میراحد حسینی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ارسال 
ش��ده اس��ت ضمن قدردانی از تالش های صورت گرفت��ه در ارتباط با ورزش 
کارگری آمده اس��ت؛ "در سالی که گذشت با تالش های صورت گرفته، با هم 
اندیش��ی و تعامل در رش��د و اعتالی ورزش کارگری، ضمن تقدیر و تشکر از 
زحمات و تالش های بی دریغ و ارج نهادن به کوشش های ارزشمند جنابعالی و 
ورزش کارگری در سال ۱۳۹۸ عنوان "استان برتر" را کسب نموده است." الزم همکاران محترم اعالم می دارد آن استان در فرآیند ارزیابی شاخص های حوزه 

به ذکر اس��ت ریاست ورزش کارگری استان آذربایجان شرقی را پرویز پناهی 
بر عهده دارد. پناهی از پیشکسوتان خوشنام ورزش در حوزه قهرمانی و بویژه 
کارگری است و مدیریت موفق و مقبول او در این عرصه، شهره و زبانزد خاص و 
عام و جامعه ورزشی کشور است. پرویز پناهی عالوه بر ریاست ورزش کارگری 
استان، مسوولیت مدیریت امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی را نیز برعهده دارد.  خاطرنشان می شود در پی کسب عنوان 
برتر آذربایجان ش��رقی در س��طح ورزش کارگری ای��ران و نیز تکمیل پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان، محمد ش��ریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نی��ز طی لوح��ی از پرویز پناهی تقدیر بعمل آورد. کارکن��ان و مدیریت دفتر 
نمایندگی و سرپرستی روزنامه در استان آذربایجان شرقی، توفیق حاصله را به 
پرویز پناهی، ریاست هیئت ورزش کارگری استان و همچنین میراحد حسینی، 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تبریک عرض می کنند.

اصفهان – قاس�م اسد: تولید فوالد همواره به وجود و مصرف آب وابسته 
است ، ذوب آهن اصفهان با توجه به قرار گرفتن در کنار رودخانه زاینده رود از 
آب این رودخانه استفاده می کرد ولی در چند سال اخیر و با بروز خشکسالی 
ه��ای مکرر ، ب��ه منظور کاهش مص��رف آب در ذوب آهن اصفهان تمهیدات 
گسترده ای انجام و پروژه های مختلفی را تعریف شد تا علی رغم افزایش تولید 
، میزان برداشت از آب رودخانه زاینده رود کاهش یابد به همین منظور در این 
شماره گفتگویی داریم با مهرداد اسماعیلی مدیر آبرسانی شرکت که در ادامه 
می خوانید : مهرداد اسماعیلی ، با اشاره به این که از سال 7۹ اولین خشکسالی 
ها در اصفهان ش��روع ش��د گفت : ذوب آهن اصفهان از صنایعی می باشد که 
حیات آن به وجود آب وابس��ته اس��ت ، با شروع خشکسالی ها، این شرکت با 
برنام��ه ریزی های و تعریف پروژه های مختلف س��عی ک��رد تا میزان مصرف 
خود را از زاینده رود کاهش دهد . وی با اش��اره به این که در س��ال 7۹ میزان 
برداش��ت آب از زاینده رود ۳2 میلیون متر مکعب بود و این رقم در س��ال ۹7 
به ۱4 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است ، یاد آور شد : با انجام پروژه 
های مختلف و علی رغم افزایش 60 درصدی تولید هر ساله 20 درصد کاهش 

مصرف آب نسبت به سال قبل داریم که این رقم بسیار قابل توجه است .
مدیر آبرسانی ذوب آهن اصفهان یکی از تمهیدات مهم در طرح های توسعه 
ای ذوب آهن اصفهان را کاهش مصرف آب دانست و گفت : استفاده از پساب 
در سیکل های کثیف کارخانه نظیر خنک کردن سرباره ، مدیریت مصرف آب 

با نصب مولتی پمپ های آب صنعتی و آشامیدنی و مدیریت مصرف و فشار از 
دیگر عواملی است که با کنترل آن توانستیم مصرف آب در شرکت را کاهش 
دهیم . وی افزود : اخیرا برنامه ریزی کردیم تا از برج های هیبریدی ، استفاده 
کنی��م زیرا این برج ها عالوه بر کاهش حداق��ل ۳0 درصدی مصرف آب ، در 
زمینه کاهش آالیندگی نیز بسیار موثر است . وی رویکرد جدید صنایع فوالدی 
را برای تامین آب ، اس��تفاده از پس��اب دانست و گفت : ذوب آهن اصفهان با 
سرمایه گذاری بالغ بر هزار میلیارد تومان به منظور کاهش مصرف آب ، پساب 
شهرستان های  زرین شهر بالغ بر 60 لیتر بر ثانیه و فوالدشهر بالغ بر ۱۹0 لیتر 
بر ثانیه را خریداری کرده و همچنین در صدد هستیم تا پساب شهرستان نجف 
آباد و شهرستان های اطراف را نیز خریداری نموده و به شرکت انتقال دهیم تا 

نیاز به آب رودخانه را به کمترین حد ممکن کاهش دهیم .
مدیر آبرس��انی ذوب آهن اصفهان هدف این مدیریت را کاهش و مدیریت 
بهینه مصرف آب در شرکت دانست و تصریح کرد : ساخت تصیفه خانه پساب 
، اصالح برج های خنک کننده و بازسازی و نوسازی شبکه فرسوده شرکت از 

برنامه هایی است که در سال جاری در صدد انجام آن هستیم .

س�اری – دهقان : سرپرس��ت منطقه ۹ عملی��ات انتق��ال گاز، اقدامات 
پیشگیرانه مقابله با شیوع ویروس کرونا در منطقه را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال 
گاز، مق��دم بیگلریان با بیان اینکه کارکنان، اقدامات پیش��گیرانه در مقابله با 
وی��روس کرونا را همچنان باید ج��دی بگیرند، اظهار نمود: منطقه ۹ عملیات 
انتقال گاز در راس��تای آمادگی واکنش در براب��ر بیماریهای همه گیر، ضمن 
اتخاذ رویکردی متناسب در چارچوب برنامه مدیریت بحران نسبت به اجرای 
روش��هایی جهت به حداقل رس��اندن میزان انتقال بیماری طبق ابالغيه ها و 
مصوبات به روز وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، همچنین سازمان 

بهداشت و درمان صنعت نفت اقدام نموده است.
وی ب��ا اش��اره به اینکه رویک��رد منطقه ۹ عملیات انتق��ال گاز در قالب 
فازهای برنامه مدیریت بحران در مقابله با شیوع ویروس کرونا بر پایه انجام 
اقدامات پیشگیری، آمادگی، واکنش و ریکاوری استوار است، افزود: تعطیلی 
کلیه تجمعات از قبیل باش��گاههای ورزشی، نماز جماعت، لغو سرو نهار در 
رس��توران، حذف ماموریتهای غیرضروری، لغو برگزاری جشن انقالب، ضد 

عفونی روزانه کلیه سطوح و ... بخشی از اقدامات جهت پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا می باشد. سرپرست منطقه حذف سیستم انگشت زنی، اعمال 
کنترله��ای مدیریتی از قبیل دورکاری، توزیع دس��تمال کاغذی و محلول 
ضدعفونی کننده دس��ت و ماس��ک به کلیه پرس��نل رس��می، قراردادی، 
پیمانکاری و رانندگان، فرهنگ س��ازی و اطالع رسانی مستمر در سیستم 

 screen saver ،اتوماسیون، فضای مجازی، اینترانت منطقه، پورتال منطقه
 high risk سیستم های کامپیوتر، آموزش چهره به چهره، شناسایی افراد
و اولویت قراردادن آنها برای مرخصیهای غیر اس��تحقاقی و دورکاری را نیز 
از دیگر اقدامات مقابله با کرونا در منطقه ۹ اعالم کرد. بیگلریان با اشاره به 
انجام تب س��نجی برای کلیه افراد س��تاد و تاسیسات تقویت فشار رشت و 
رامس��ر و ارجاع موارد مش��کوک به کرونا، سرماخوردگی، آنفلوآنزا به مراکز 
بهداش��تی و درمانی و پیگیری وضعیت نفرات ارجاع شده در منطقه، بیان 
ک��رد: در ص��ورت احتمال ابتال به کرونا در مراحل اولیه، پیگیری مس��تمر 
وضعیت سالمت فرد، ارائه آموزش های الزم به صورت تلفنی و شبکه های 
مجازی، تامین ماس��ک n۹5 و محلول ضدعفونی برای خانواده افراد مبتال 
نیز انجام ش��ده است.  سرپرست منطقه ضمن آرزوی سالمتی و تندرستی 
برای کارکنان و خانواده هایشان از کلیه واحدهایی که در اقدامات پیشگیرانه 
مقابله با ویروس کرونا در منطقه همکاری داش��ته اند تشکر کرد و بر ادامه 
همکاری کارکنان به رعایت مس��ائل بهداشتی تا ریشه کنی ویروس کرونا 

تاکید نمود.

قم – خبرنگار فرصت امروز:مسئول روابط عمومی اوقاف استان 
قم گفت: استقبال از برنامه »تسبیح سحر« در بین مخاطبان سیمای 
مرکز قم بس��یار چش��مگیر بوده به طوری که از ابت��دای ماه رمضان 

تاکنون بیش از ۱۱0 هزار پیامک برای این برنامه ارسال شده است.
ب��ه گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خيریه اس��تان 
قم، مهدی قائم پناه اظهار کرد: رمضان امسال ویژه برنامه »تسبيح 
س��حر« از بقاع متبرکه شاخص استان و به صورت زنده روی آنتن 

سيمای مرکز قم می رود.
مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان 
اینکه مناجات ها و دل  گویه های مردمی ارسال شده از سوی مخاطبان 
هم در فواصل برنامه پخش می ش��ود عنوان ک��رد: حضور مداحان و 
شاعران آیینی از جمله حاج حسن حیدرزاده قمی، حاج رضا ایزدی، 

سیدرضا تحویلدار، احمد علوی، حاج رضا فالح، حاج حسن شالبافان، 
حاج سیدعلی حسینی نژاد، حاج سیدمحسن بنی فاطمی، حاج علی 

مالکی نژاد، حاج عباس حیدرزاده و اشعری، از دیگر بخش های تسبیح 
سحر به شمار می رود.

وی گف��ت: امین وحیدی، مهدی علم خواه، حجت االس��الم محمد 
اس��ماعیل خورش��یدی، مهدی فروغی، علی اصغر ش��عاعی، حمید 
خاوری، علی علیزاده، اعتصام زینلی، مرتضی حائری، س��جاد پروینی 
نژاد، محمد حس��ین فراهان��ی، میثم حمیدی نی��ک، روح اهلل آقایی، 
اسحاق عبدالهی، حجت االسالم  محسن زهدی علیپور، حجت االسالم 
حمیدرضا مقدسی و سید سعید رحیمی هم از جمله قاریان و موذنانی 

هستند که در این برنامه حضور دارند.
قائم پن��اه ادامه داد: از ابتدای ماه مب��ارک رمضان تاکنون، بیش از 
۱۱0 هزار پیامک از سوی مخاطبان برای برنامه »تسبیح سحر« ارسال 

شده است.

اهواز – شـبنم قجاوند : ریيس اداره آموزش ش��رکت 
به��ره برداري نف��ت و گاز مسجدس��ليمان از برگزاري دوره 
آموزش کارکنان این ش��رکت بصورت مجازي و آنالین خبر 
داد . رسول احمدي با اعالم این خبر اظهار داشت : با توجه 
به ش��رایط خاص حاکم بر جامعه و بمنظور حفظ سالمتي 
کارکنان بعنوان سرمایه هاي ارزشمند  سازماني و از طرفي 
لزوم بروز رس��اني اطالعات و مهارت هاي ش��غلي کارکنان 
براین نخس��تين بار دوره هاي آموزش��ي بصورت مجازي و 

آنالین برگزار گردید .
وي اف��زود : اولين دوره ي آموزش��ي مج��ازي و آنالین با 
پرسنل واحدهاي عملياتي قلعه نار – لب سفيد – هفتکل و عنوان پروانه کار س��رد و گرم با حض��ور همزمان ۲٠ نفر از 

مسجدسليمان با استفاده از تلفن همراه انجام شد .
ریي��س اداره آم��وزش ش��رکت بهره ب��رداري نفت و گاز 
مسجدس��ليمان همچني��ن از برنامه ریزي ب��راي ادامه ي 
س��ایر دوره هاي آموزش��ي تخصصي بص��ورت مجازي خبر 
داد و گفت : با توجه به اهميت رعایت الزامات بهداش��تي و 
فاصله گذاري اجتماعي و بمنظور اس��تفاده از ظرفيت هاي 
آموزش آنالین که مي توان��د به کاهش هزینه ها و رضایت 
مندي پرسنل منجر شود ، با اولویت دوره هاي HSE براي 
س��ایر دوره هاي آموزش��ي کارکنان در حال برنامه ریزي و 
مهيا کردن ش��رایط و مقدمات برگزاري دوره هاي آموزشي 

بصورت آنالین و مجازي مي باشيم .

اراک - خبرنگار فرصت امروز:به گزارش روابط عمومي و 
به نقل از سازمان ملي استاندارد ايران ، شركت پااليش نفت 
امام خميني )ره( ش��ازند در بين ۹ پااليش��گاه نفت كشور 
به لحاظ وضعيت بهينه مصرف انرژي در جايگاه نخس��ت 

قرار گرفت .
رئيس سازمان اس��تاندارد ملي ايران گفت : ›› بر اساس 
گ��زارش نظارت بر اج��راي اس��تانداردهاي تعيين مصرف 

ان��رژي در فرايندهاي توليد پااليش��گاه نف��ت ) متناظر با 
اس��تانداردهاي ملي ۱۳۳6۹ ( ش��ركت پااليش نفت امام 
خميني )ره( شازند ، بهينه ترين مصرف انرژي را در طول 

شش سال ارزيابي مستمر داشته است . 
ني��ره پيروز بخت با اش��اره به انج��ام ارزيابي هاي دقيق 
توسط سازمان ملي استاندارد ايران در بين سالهاي ۱۳۹2 
تا ۱۳۹7 افزود : ›› ميزان مصرف كل واحدهاي پااليش نفت 

كش��وردر طي شش سال مورد نظر برابر با ۹66،2۹0،457 
واحد بشكه نفت )BOE( بوده است و بر اين اساس هرچند 
مصرف انرژي تمامي پااليش��گاه هاي نفت كش��ور در حد 
معيار مصرف انرژي تعيين شده در استاندارد ملي ۱۳۳6۹ 
قرار دارد اما پااليشگاه نفت امام خميني )ره( شازند با بهينه 
ترين ميزان مصرف انرژي در صدر جدول ارزيابي قرار گرفته 

است .

در حوزه ورزش کارگری؛

آذربایجان شرقی استان برتر کشور معرفی شد

مدیر آبرسانی ذوب آهن اصفهان:

از تمهیدات مهم در طرح های توسعه ای ذوب آهن اصفهان ،کاهش مصرف آب است

اقدامات پیشگیرانه مقابله با شیوع ویروس کرونا در منطقه 9 عملیات انتقال گاز

استقبال چشمگیر مخاطبان سیمای مرکز قم از برنامه »تسبیح سحر«

برگزاری دوره ی آموزش کارکنان بصورت مجازی در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

رئیس سازمان استاندارد ملي ایران :
شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند بهینه ترین مصرف کننده انرژي در بین پاالیشگاه هاي کشور را به خود اختصاص داد.

  شمارش معکوس برای آغاز پروژه کمربندی شمالی اسالمشهر
 اسالمشهر - موسی زاده - معاون فنی وعمرانی شهرداری اسالمشهر با اعالم این خبر گفت : با عقد قرارداد بین شهرداری اسالمشهر 
و قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص(  احداث پروژه کمربندی ش��مالی شهر عملیاتی می شود . به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری 
اسالمش��هر؛  هادی گورابی معاون فنی و عمرانی در جلس��ه مدیران ارشد شهرداری اسالمشهر اظهار داشت : قرار داد احداث کمربندی 
شمالی شهر بعنوان یکی از پروژه های کالن شهری با اعتباری بالغ بر ۱40ملیارد تومان پس از تجهیز کارگاره توسط قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء )ص( بعنوان پیمانکار پروژه ،در چند هفته آتی شروع خواهد شد. وی با بیان اینکه، بلوار 45 متري کمربندی شمالي شهر 
بر اساس آنچه در طرح تفصيلي اسالمشهر پيش بيني شده ،قبل از میدان نماز از خيابان سوسنگرد شروع و ضمن عبور غير همسطح از 
مسير راه آهن سراسري و جاده احمد آباد مستوفي  و در ادامه  پس از گذر از شمال شهرك آيت اهلل طالقاني  و غرب شهرك توحيد در 
مجاورت ايستگاه آپرين مجدداً مسير راه آهن سراسري را به صورت غير همسطح قطع مي نمايد و پس از عبور از بلوار بسيج مستضعفين 
و خيابان شهيد برنده سيفي به كمربند جنوبي شهر  بلوار الغدير متصل مي شود. وی در خصوص مشخصات فنی این پروژه افزود: این 
پروژه در س��ه قطعه وارد فاز عملیاتی خواهد ش��د و به فراخور مسیر اجرای پروژه ، به غیر از آزاد سازی و تملکهای صورت گرفته شده 
،ابنیه های فنی خاصی نیز پیش بینی شده است . ساخت 5 زیرگذر در محل تالقی پروژه با راه آهن ،احداث پل تقاطع نیمه شبدری 
غیرهمسطح بر روی جاده احمدآباد مستوفی ، احداث دور برگردان در محدوده چیچکلو و احداث پل رو گذر   بلواربسیج جهت اتصال 

به بلوار برنده سیفی از جمله ابنیه های پیش بینی شده در مسیر اجرای این طرح بزرگ شهری است

مهر تایید دیوان عدالت اداری بر تداوم عملکرد مهندس احمدی 
شهردار شاهرود

شاهرود _ محمدشبیهی پور، وکیل پایه یک دادگستری؛ مهندس محسن احمدی 
به استناد رای شعبه 45 دیوان عدالت اداری  در حال حاضر شهردار شاهرود است. بر 
پایه قرار صادره از سوی دیوان عدالت اداری مهندس احمدی طی این حکم تا صدور 
حکم قطعی در سمت شهردار شاهرود ابقاء گردید ؛نکته قابل توجه و مهم آن است 
که دستور موقت صادره بعد از صدور، از سوی شعب بدوی باید بدون هیچگونه قید و 
شرطی توسط شورای شهر،سازمانها،ادارات باالخص طرف شکایت )فرمانداری شاهرود 
و شورای شهر( اجرا گردد بر این اساس، دستگاه های دولتی طرف شکایت نمی توانند 
پس از دریافت نس��خه ای از دستور موقت از سوی شاکی، به بهانه انتظار به دریافت 
دستور موقت به شیوه ابالغ واقعی یا قانونی، از عمل به مفاد آن استنکاف ورزند.        لذا قانون گذار در ماده ۳۹ قانون دیوان 
عدالت اداری ضمانت اجرا استنکاف و عدم اجرا سازمانهای مذکور از اجرای دستور موقت)بعد از ابالغ(را به انفصال خدمت از 6 
ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده تعیین نموده ، که این مورد در رای صادره مرقوم گردیده است  واضح است که مستنکف 
از اجرای دستور موقت ممکن است شخص یا اشخاصی باشند که به هر نحوی مانع از توقف عملیات یا اقدامات ناشی از رای 
یا تصمیم مورد شکایت باشند. در پایان آنچه واضح و مشهود است به تجویز قانون و رای صادره دستگاه های دولتی طرف 
شکایت باید بی درنگ مفاد دستور موقت را اجرا نمایند و مهمتر اینکه مردم شهر شاهرود مجددا شهردار محبوب و تالشگر 
خود را در راس امور مدیریت ش��هری دیدار نمایند. س��وال مهمی که در اینجا مطرح خواهد بود این است که مسولیت امور 
در شرایط عادی و بحرانی و مدیریت شهری در حال حاضر برعهده چه شخصی است؟ در پاسخ باید گفت: با مداقه در رای 
اصداری از شعبه محترم رسیدگی کننده؛ آنچه واضح و مبرهن است قید"اعاده بکار شهردار" آمده است لیکن از جنبه حقوقی 
و رویه های قضایی آن را اعاده به وضع س��ابق می نامند که اثر وضعی آن این اس��ت که چنانچه عملیات و یا مصوبه ای بعد 
از صدور حکم که مرتبط با موضوع حکم میباشد؛صادر گردیده به موجب حکم مقام رسیدگی کننده بال اثر خواهد بود و در 
مانحن فیه اعاده وضع به حال سابق، تمام اقداماتی را كه به منظور اجرای حكم صورت گرفته، زايل می سازد. با این وصف؛ 
وفق رای دیوان عدالت اداری ؛ ش��هردار ش��اهرود از زمان صدور رای موصوف،  مهندس محسن احمدی معرفی شده است و 

تسریع در جهت اقدامات الزم در این خصوص بسیار ضروری خواهد بود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین:
۳0واحدصنعتی در قزوین با استفاده از قرارداد واگذاری تسهیالت گرفتند

قزوین- خبرنگار فرصت امروز:مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قزوین گفت: در سال گذشته ۳0 واحد تولیدی 
صنعتی به پشتوانه قرارداد واگذاری حق بهره برداری در نواحی صنعتی استان از تسهیالت اعطایی بانک ها بهره مند شدند. حمیدرضا 
خانپور در حاش��یه بازدید از یک واحد تولیدی در ش��هرک صنعتی کاسپین2 )آبیک(  اظهار داشت: در راستای مصوبه هیئت وزیران و 
قانون تسهیل اعطا تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها 
در س��ال گذش��ته ۳0 واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به اعتبار وثیقه دفترچه قرارداد تسهیالت 
دریافت کردند. وی میزان تسهیالت دریافتی از سوی این واحدهای صنعتی را بالغ بر ۱۱0 میلیارد ریال عنوان کرد. رئیس هیئت مدیره 
شرکت شهرک های صنعتی استان با اشاره به اینکه اعطا تسهیالت بانکی به پشتوانه قراردادهای واگذاری حق بهره برداری در شهرک های 
صنعتی تصریح کرد: این اقدام در راس��تای تس��هیل گیری و کوتاه نمودن زمان دریافت تس��هیالت می باشد و در صورت نقض تعهد و 
بازپرداخت اقساط خود و اعالم و تقاضا از سوی بانک های مرتهن، شرکت شهرک های صنعتی، بانک و مؤسسه اعتباری تسهیالت دهنده 
را با رعایت تش��ریفات جانش��ینی موضوع قرارداد می پذیرد. خانپور افزود: در سال گذشته 7 طرف قرارداد مستقر در شهرک ها و نواحی 
صنعتی که به لحاظ عدم بازپرداخت اقساط تسهیالت اعطایی بانک ها بنا بر درخواست بانک عامل نسبت به پذیرش و اعمال جانشینی 

در موضوع قرارداد صورت پذیرفته است.

مدیر مخابرات منطقه گلستان:
سرقت کابل مانع ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان است

گرگان – فرصت امروز : درجلس��ه ای با حضور مهندس ش��همرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان و صحرایی معاون 
مدیرکل بازرسی استان ،در خصوص راهکارهای رفع موانع ارتقاء سطح ارتباطات مخابراتی بحث وتبادل نظر شد. دراین 
جلسه ابتدا مهندس غالمعلی شهمرادی با اشاره به رشد و بهبود وضعیت ارتباطات مخابراتی استان گفت: به لطف خدا و 
تالش همکاران توانسته ایم درجایگاه خوبی از لحاظ ارائه خدمات به هم استانی ها قرار بگیریم بطوریکه در ارائه خدمات 
و سرویس اینترنت توانستیم جزء سه استان برتر کشور باشیم . وی با تاکید بر وجود چالشهای فراوان در راه رسیدن به 
وضعیت ایده آل ارتباطی گفت: متاسفانه سرقت کابل یکی از معضالتی است که با آن روبرو بوده ایم و درنقاط مختلف 
استان موجب ایجاد اختالالت فراوان در راه تامین ارتباطات مناسب و با کیفیت شده است که با نشست های متعدد با 
نیروی انتظامی و همکاری دراین زمینه  امیدواریم این مش��کل برطرف ش��ده و الزم به ذکر است که این معضل موجب 
اجرای پروژه های غیر قابل پیش بینی با صرف هزینه های زیاد برای مخابرات ش��ده اس��ت. وی وضعیت نیروی انسانی 
مخابرات منطقه گلستان را نیز تشریح نمود و گفت : رسیدگی به امور رفاهی کارکنان برایمان از اولویت زیادی برخوردار 
و پیگیری و رفع مشکل آنان از ضروریات محسوب میشود. مدیر مخابرات منطقه گلستان بااشاره به اینکه از لحاظ علمی 
مضرات آنتن های تلفن همراه اثبات نشده است گفت : جهت پوشش دهی مناسب در جای جای استان نیاز به نصب آنتن 

و ایجادسایت تلفن همراه میباشد و همکاری هم استانی ها را دراین زمینه میطلبد.

معاون جدید برنامه ریزی و توسعه مدیریت و منابع انسانی  و معاون 
خدمات  شهری شهرداری اندیشه منصوب شدند

اندیشه – جباری:به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل 
شورا و شهرداری اندیشه طی حکمی از سوی  علی ملکی شهردار اندیشه، محمد 
بهمنی به عنوان معاون برنامه ریزی و توس��عه مدیریت و منابع انس��انی و  وحید 
شهبازی به  سمت معاون خدمات شهری شهرداری اندیشه معرفی شدند. ملکی 
در این باره اظهار داش��ت : تغییر و تحوالت در هر اداره و نهادی ، نش��انه س��وق 
به بالندگی درآن مجموعه اس��ت . هر چند با تغییر مدیران نش��انگر نا الیقی مدیران قبلی نمی باشد، اما چون هدف 
دستیابی به رشد حداکثری است چنین تصمیمات و اقداماتی صورت می گیرد. وی افزود: یکی از معاونت های تاثیر 
گذار در ش��هرداری ها ، معاونت برنامه ریزی و توس��عه مدیریت و منابع انسانی است که  نقش مهمی در همسو سازی 
و  طرح ریزی و برنامه محور نمودن ش��هرداری ها در راس��تای پیشرفت و توسعه و آبادانی شهردارد . شهردار اندیشه در 
خصوص اهمیت معاونت خدمات ش��هری هم ابراز داشت: معاونت خدمات شهری به دلیل داشتن ارتباط مستقیم با 
زندگی روز مره مردم از جمله مهمترین معاونت ها درشهرداری می باشد.این معاونت ارتباط بسیار مستقیمی در ارایه 
خدمت رسانی مطلوب به مردم دارد و ضعف در مدیریت آن آسیب محسوسی به مردم وارد می نماید. ملکی در پایان 
اظهار امیدواری کرد با حضور معاونت ها و مدیران واحد های گوناگون در شهرداری اندیشه بتوان خدمات شایسته ای 

به مردم این شهر ارائه کرد .
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تا چند سال گذش��ته، اصطالح پادکست ابدا مطرح نبود، با این حال 
این بخش جذاب در چند س��ال اخير بسيار محبوب شده است. درواقع 
جهان به س��متی در حال حرکت اس��ت که افراد ترجيح می دهند که از 
زمان مرده خود به جای گوش دادن به موسيقی، یک پادکست را دنبال 
کنند. تحت این ش��رایط اگر از همين امروز در این زمينه اقدام نکنيد، 
بدون شک یک بازار طالیی را از دست خواهيد داد. ممکن است در این 
زمينه تردیدهایی داشته باشيد. به همين خاطر در این مقاله به بررسی 

دالیل اهميت این موضوع خواهيم پرداخت. 
۱-رقابت کم

ب��ا نگاهی واقع بينانه، پی به این امر خواهيد برد که تمامی جنبه های 
بازاریابی وارد رقابت س��نگين شده اس��ت. این امر شانس موفقيت شما 
را کم خواهد کرد. این امر در حالی اس��ت که هنوز بسياری از برندها از 
ضرورت پادکست غافل بوده و در این رابطه اقدامی را انجام نداده اند. به 
همين خاطر ش��ما به راحتی می تواني��د مخاطب جذب کنيد. به همين 
خاطر رقابت پایين، نخس��تين مزیت عرصه توليد پادکس��ت محس��وب 

می شود. 
2-تعامل باال 

آمارها حاکی از نرخ مشارکت باالی مخاطبين پادکست است. این امر 
به معنای آن خواهد بود که ش��ما صرفا بازدیدکننده در اختيار نداشته 
و اف��راد ب��ه صورت طبيعی، به اقدامات ش��ما واکنش نش��ان می دهند. 

همچنين پادکس��ت را در ه��ر زمانی حتی در حي��ن رانندگی می توان 
گ��وش کرد. به همين خاطر می توانيد اطمينان داش��ته باش��يد که در 
کم-ترین زمان ممکن، مخاطب مطالب شما را دریافت می کند. درواقع 
مخاطب به این خاطر که اطمينان دارد که پيام های ارس��الی مش��اهده 
خواهد ش��د و ش��ما برای جل��ب رضایت آنها م��وارد را در اقدامات آتی 

رعایت می-کنيد، تمایل زیادی به ارسال پيام برای شما دارند. 
۳-سازگاری با تلفن همراه 

در رابط��ه با مق��االت و فيلم ها افراد تمایل دارند ک��ه این موارد را از 
طری��ق لپ تاپ و یا تبلت خود انجام دهن��د. علت این امر به این خاطر 
اس��ت که ابعاد گوش��ی تلفن همراه، حتی در صورتی ک��ه اندازه فونت 
افزایش پيدا کند، بازهم س��خت خواهد بود. همچنين در دست داشتن 
گوش��ی در بسياری از ش��رایط یک عامل مزاحم محسوب می شود. این 
امر در حالی اس��ت که در رابطه با پادکس��ت، ش��ما می  توانيد گوشی را 
در داخل جيب خود قرار داده و آزادانه به س��ایر کارهای خود بپردازید. 
به همين خاطر پيش بينی ها حاکی از آن اس��ت که پادکس��ت، باالترین 
ميزان س��رعت رش��د را در مقایسه با س��ایر روش های بازاریابی خواهد 
داش��ت. درواق��ع اگر از همين امروز در این زمين��ه اقدام کنيد، بهترین 

آینده را در آینده در اختيار خود خواهيد داشت. 
4-محبوبیت سریع

بنا بر آمارها منتشرش��ده از سوی موسس��ه Statista ميزان کاربران 
ماهانه پادکس��ت، ۴8 ميليون نفر بوده اس��ت. این آمار در سال ۲٠۲٠ 
به 11۵ نفر رس��يده که نش��ان از یک رشد باورنکردنی است. نکته مهم 
دیگر آن اس��ت که افراد در هنگام گوش کردن، عمال هيچ فش��اری را 

متحمل نش��ده و این امر باعث می ش��ود که گ��وش دادن به آنها برای 
چندین س��اعت نيز احساس خستگی را به همراه نداشته باشد. در واقع 
بس��يار مهم است که روش��ی را انتخاب کنيد که آینده آن تضمين شده 

خواهد بود. 
۵-وفاداری باالی مخاطبین 

مخاطبين پادکست ها باالترین ميزان وفاداری را دارند. یکی از دالیل 
این موضوع می تواند این باشد که پادکست به مانند عکس و فيلم نبوده 
ک��ه بتوان به صورت م��داوم کيفيت آن را ارتق��ا داد. درواقع صدا ثابت 
خواهد بود و افراد هنگامی که به یک صدا عادت کرده باش��ند، ریس��ک 
امتح��ان م��وارد جدید را نخواهند ک��رد. برای درک بهت��ر این موضوع 
تنها کافی اس��ت تا کيفيت فيلم های شش سال قبل را با جدیدترین ها 
مقایس��ه کنيد. بدون ش��ک تغييرات محسوس��ی در زمينه فيلم برداری 
ایجاد شده است، با این حال اگر به یک پادکست شش سال قبل گوش 
دهيد، تفاوتی را مشاهده نخواهيد کرد. این امر باعث می شود تا مخاطب 
در صورتی که کيفيت کار ش��ما حفظ ش��ود، دليلی برای جداش��دن از 

کانال شما نداشته باشد. 
6-هزینه تولید بسیار کم

توليد یک پادکس��ت عمال به هزینه خاصی نياز ندارد. درواقع بسياری 
از اف��راد از طریق تمایش تلفن��ی این اقدام را انجام می دهند. به صورت 
کلی ش��ما به ی��ک ميکروفون و کمی اطالع��ات در زمينه ویرایش صدا 
نياز خواهيد داش��ت. این سطح پایين از هزینه ها حتی در ناکارآمدترین 
روش های بازاریابی نيز وجود ن��دارد. به همين خاطر نه تنها هر برندی، 
بلکه هر فردی می تواند در این رابطه اقدام کند. همچنين شما می توانيد 

برای ایجاد وقفه بين گفت وگو و یا صحبت های خود، یک تبليغ را پخش 
کنيد که منبع درآمدی برای شما خواهد بود. 

۷-فضای کافی برای اشتراک گذاری
اگرچه س��ایت های خاصی برای پادکس��ت ها وجود دارد، با این حال 
برندهای مطرحی نظير اسپاتيفای و یوتيوب نيز اخيرا در این رابطه وارد 
عمل شده و بسياری از برندهای دیگر از برنامه خود برای حضور در این 
عرصه، اخباری را منتشر کرده اند. درواقع شما بسترهای زیادی را برای 
اش��تراک  گذاری پادکست های خود خواهيد داش��ت که این امر شانس 

موفقيت شما را افزایش می دهد. 
درنهایت توجه داش��ته باش��يد که با توجه به ش��رایط حال حاضر که 
کرونا منجر به قرنطينه خانگی ش��ده است ميزان اس��تفاده از اینترنت 
رش��دی چش��مگير پيدا کرده و اکن��ون بهترین زمان ب��رای حضور در 
این عرصه محس��وب می ش��ود، با این حال موارد معرفی شده تنها برای 
اطمينان پيداکردن از دالیل ایده آل بودن این عرصه است. درواقع برای 
آگاهی از تکنيک ها و اقداماتی که کيفيت کار ش��ما را افزایش می دهد، 
الزم است تا مقاالت مرتبط با این موضوع را مطالعه کنيد. در نهایت این 
نکته را نيز فراموش نکنيد که ش��ما باید به ترندها توجه داش��ته باشيد. 
برای مثال در ش��رایط حال حاضر صحبت کردن در رابطه با کرونا، یک 
انتخ��اب الزامی خواه��د بود. درواقع در این رابطه ش��ما تنها به دیدگاه 
پزش��کی محدود نبوده و می توانيد از نظر اقتصادی آن را مورد بررس��ی 
قرار دهيد. برای مثال تاثير این وضعيت بر ش��رایط کسب-وکار خود را 

در آینده تشریح کنيد. 
searchenginejournal.com :منبع

چرا پادکست بخش مهمی از بازاریابی محسوب می شود؟ 

به قلم: اشلی سگورا  کارشناس حوزه بازاریابی و سئو
مترجم: امیر آل علی
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وقتی کرونا موجب افزایش فروش یک برند می شود
توقف سرمایه گذاری برند پلوتون در حوزه بازاریابی

برند پلوتون ش��هرت بس��يار زیادی در زمينه توليد لوازم و تجهيزات ورزشی دارد. مدیران ارشد این برند، مانند سایر 
غول های عرصه توليدات ورزشی، در طول سال های اخير سرمایه گذاری قابل توجهی بر روی حوزه بازاریابی داشته اند. 
شاید بسياری از برندها در مواجهه با بحران کرونا اقدام به کاهش هزینه های بازاریابی برای بقا کنند، اما این امر برای 
برند پلوتون به صورت متفاوتی رخ داده است. براساس اعالم نظر رسمی جيل وودورث، مدیر اجرایی پلوتون، این برند 
در ادامه سال تمام کمپين های بازاریابی ممکن اش را لغو خواهد کرد. دليل این امر افزایش تقاضای بازار برای تجهيزات 

ورزشی در دوران قرنطينه است. به این ترتيب آنها دیگر نيازی به تبليغات نخواهند داشت. 
براس��اس گزارش س��ایت رس��می برند پلوتون، سود جاری ش��رکت در مقطع کنونی در مقایس��ه با سال گذشته با 
۶۶درص��د افزایش به رقم خارق العاده ۵۲۶.۶ ميليون دالر رس��يده اس��ت. این رقم فقط ب��رای ميزان فروش در دوران 
ش��يوع کرونا و قرنطينه خانگی اس��ت. به این ترتيب تمایل مشتریان برای اس��تفاده از خدمات و لوازم ورزشی در بازه 

موردنظر به شدت افزایش یافته است. 
پيش بينی تيم مدیریتی پلوتون از شرایط کنونی افزایش فروش بدون نياز به سرمایه گذاری بيشتر در حوزه بازاریابی 
و تبليغات اس��ت. این امر خبر خوبی برای سهامداران پلوتون محسوب می شود. وقتی فروش شرکت افزایش پيدا کند، 
ارزش س��هام و همچنين س��ود دریافتی س��هامداران باال خواهد رفت. نکته مهم در این ميان افزایش بازارهای هدف 
شرکت است. سود کنونی فرصت مناسبی برای توسعه بازارها و افزایش عرضه محصوالت فراهم می کند بنابراین مدیران 

پلوتون باید به دنبال راهکاری برای حفظ خط توليدشان حتی در شرایط بحرانی کنونی باشند. 
بدون تردید هزینه های بازاریابی پلوتون در بازارهای هدفش بيشتر از سایر نقاط جهان است. این بازارها شامل ایاالت 
متحده، انگلستان و آلمان است. البته شعبه های متعددی از فروشگاه های پلوتون در کانادا فعاليت دارد، اما در مقایسه با 
سه کشور مذکور قابل توجه نيستند. براساس طرح اوليه بخش بازاریابی پلوتون کاهش ۵٠درصدی هزینه های بازاریابی 
و تبليغات در ادامه س��ال جاری توجيه پذیر اس��ت بنابراین باید به زودی ش��اهد کاهش هزینه های بازاریابی این غول 

دنيای توليد لوازم و تجهيزات ورزشی باشيم. 
نکت��ه مه��م درباره کاهش ميزان فعاليت بازاریابی و تبليغات پلوتون تاکيد تيم مدیریتی بر روی بازگش��ت به حالت 
ع��ادی تبليغ��ات در اولين فرصت اس��ت. به این ترتيب ما به زودی ش��اهد فعاليت دوباره ای��ن برند محبوب در عرصه 
بازاریابی خواهيم بود. تاکيد بر این امر بيانگر اس��تراتژی پلوتون برای کاهش موقتی س��رمایه گذاری در عرصه بازاریابی 
اس��ت. بدون ش��ک تجهيزات ورزشی در ش��رایط عادی به صورت خودکار دارای دامنه وس��يعی از مشتریان عالقه مند 
نيس��ت. بنابراین پس از بازگش��ت به ش��رایط عادی ضرورت بازاریابی و تبليغات در کس��ب و کار پلوتون دوباره مطرح 

خواهد شد. 
marketingdive.com :منبع

چرا برخی از ویدئو ها با استقبال مواجه نمی شوند؟

آیا تاکنون به این فکر کرده اید که چرا برخی از ویدئو ها بسيار موفق ظاهر شده و برخی دیگر علی رغم شباهت زیاد، 
نتيجه ای فاجعه بار دارند؟ درواقع اگر نس��بت به کيفيت کار خود اطمينان دارید، رعایت چهار نکته ای که در ادامه به 

بررسی آنها خواهيم پرداخت، می تواند مشکل شما را برای هميشه برطرف کند. 
۱-عدم استفاده از زیرنویس

در چند وقت گذشته یک آمار بسيار عجيب منتشر شده است که برطبق آن بيشترین کاربران فيس  بوک، ویدئو ها را 
بدون صدا می-بينند. درواقع این امر دالیل مختلفی دارد. برای مثال ممکن اس��ت افراد در جایی باش��ند که دسترسی 
به هندزفری وجود ندارد. به هر ترتيب واقعيت این اس��ت که ش��ما به زیرنویس نياز خواهيد داشت. همچنين استفاده 
از نرم افزارها بس��يار مهم اس��ت. برای مثال SEO PowerSuite کمک خواهد کرد تا محتوای ش��ما از نظر سئو، در 
وضعيت بهتری قرار گيرد. در نهایت این نکته را فراموش نکنيد که بهتر اس��ت تا به س��بک س��ایت تد رفتار کنيد. این 
برن��د ب��رای تمامی ویدئو های خود، امکان زیرنویس به زبان های مختل��ف را ایجاد کرده و این امر کمک خواهد کرد تا 

جامعه هدف شما جهانی شود.
2-به اهمیت تصویر نخست توجه ندارید 

قبل از کليک کردن کاربران برای پخش فيلم، یک تصویر ثابت نمایش داده می شود. در این رابطه بسيار مهم است 
که این تصویر، کدام بخش از ویدئو شما باشد. در این رابطه توصيه می شود که تصویری را انتخاب کنيد که به خوبی 
بيانگر موضوع کار شما باشد. همچنين برخی از افراد در این زمينه پوستر تهيه می کنند که اقدامی حرفه ای تر محسوب 
می شود. در نهایت توجه داشته باشيد که شما باید سریعا به سراغ موضوع اصلی بروید. در این رابطه هرچه فيلم شما 

طوالنی تر باشد، شانس موفقيت نيز کاهش پيدا خواهد کرد. 
۳-فیلم شما با سایت هماهنگی ندارد

همه ما با فيلم هایی مواجه شده ایم که به زمانی طوالنی برای شروع نياز داشته و علت این امر به این خاطر است که 
به خوبی با سایت هماهنگی ندارد. در این رابطه شما باید نسبت به حجم و کيفيت فيلم تصميم گيری کرده و سطحی 
را انتخاب کنيد که کاربر به سرعت بتواند آن را مشاهده کند. در نهایت توجه داشته باشيد که شما باید بهترین زمان 
را برای اشتراک گذاری ویدئو خود انتخاب کنيد. در این رابطه توجه به فصل و ساعت بسيار مهم است. همچنين توجه 
داش��ته باش��يد که شما تنها به سایت خود نباید محدود شوید. برای مثال حضور در یوتيوب، شانس موفقيت شما را به 

مراتب بيشتر خواهد کرد. 
4-محتوای ویدئو تکراری است 

اش��تباه بزرگ بس��ياری از افراد این است که اقدامات تکراری را انجام می دهند. برای مثال یک مقاله را منتشر کرده 
و پس از مدتی ویدئو آن را بارگذاری می کنند. این دس��ته از اقدامات برای افراد ابدا جذابيتی نداش��ته و باعث می شود 
تا محتواهای ویدئویی ش��ما با آمار بازدید بس��يار کم مواجه ش��وند. در این رابطه توصيه می ش��ود که برای هر بخش، 

برنامه ریزی جداگانه داشته باشيد. 
در نهایت فراموش نکنيد که برای موفقيت، صرفا به اقدامات بزرگ نيازی نبوده و گاهی توجه به جنبه های به ظاهر 

کوچک، می تواند تفاوت را رقم بزند. 
searchenginejournal.com :منبع
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 حتما برای تان جالب است بدانيد، برای پولدار شدن همانند هر 
مه��ارت دیگری باید آموزش ببينيد. اگ��ر می خواهيد نحوه  پولدار 
ش��دن  را یاد بگيرید، با ما همراه باش��يد تا 9 ع��ادت مهم را وارد 
سبک زندگی تان کنيد. هارو اکر )Harv Eker(، نویسنده کتاب 
»اس��رار ذهن ميليونرها« می گوید: با آموزش می توانيد ورزشکار، 
هنرمند یا س��وارکار حرفه ای ش��وید. برای پولدار ش��دن هم باید 
آموزش ببينيد. در ادامه 9 عادت مهم برای کس��ب ثروت بيشتر را 

با هم بررسی می کنيم.
۱. با افرادی معاشرت کنید که قبول شان دارید

آندرو کارنگی )بنيانگذار ش��رکت فوالد ایاالت متحده( پيش از 
اینکه به ثروتمندترین مرد دنيا تبدیل ش��ود، در قشر فقير جامعه 
قرار می گرفت. اکنون او رمز پولدار ش��دنش را مغز متفکر می داند. 
مقصود از مغز متفکر این است که با افرادی ارتباط برقرار کنيد که 
همانند خودتان هستند زیرا معاشرت و ارتباط با چنين مغزهایی، 

قدرت تصميم  گيری تان را باال می برد.
وقتی با افرادی که تحسين ش��ان می کني��د ارتباط برقرار کنيد، 
به مرور زمان همانند آنها خواهيد ش��د. به همين خاطر اس��ت که 

ثروتمندان با افرادی همانند خودشان ارتباط برقرار می کنند.
ميليون��ر  نویس��نده    ،)Steve Siebold( س��ایبولد  اس��تيو 

خودساخته ای است که می گوید:
معم��وال ارزش ش��ما به واس��طه کس��انی تعيين می ش��ود که 
بيش��ترین ارتباط را با آنها دارید. پتانس��يل فکری و مالی ش��ما با 
ارتباط با کس��انی که از ش��ما موفقيت بيش��تری دارند، گسترش 
می یابد. حقيقت این است، طرز تفکر افراد ميليونر با قشر متوسط 
جامع��ه متفاوت اس��ت و می تواني��د از ارتباط با آنه��ا درس های 

ارزشمندی بگيرید.
 2. سرمایه گذاری کنید

یکی از راه های کس��ب ثروت بيش��تر، سرمایه گذاری است. پس 
دس��ت به کار ش��وید و تا جای ممکن بهترین س��رمایه گذاری را 

داشته باشيد.
 ميکائيل سوالری )Michael Solari(، برنامه ریز مالی، درباره 

سرمایه گذاری می گوید:
 ام��روز هر چقدر بيش��تر پول تان را س��رمایه گذاری کنيد، فردا 
بيش��تر برداش��ت خواهيد کرد. زیرا ارزش پول و سرمایه شما در 

آینده بيشتر خواهد شد.
 در قدم اول از بيمه  کاری ش��روع کنيد. راه حل دیگر این است 
که پول تان را در حساب های بانکی سرمایه گذاری کنيد تا بتوانيد 

هنگام بازنشستگی از آن بهره ببرید.

۳. کار نیمه وقت بگیرید
اگر می خواهيد پول بيش��تری به دس��ت آورید باید بيش��تر کار 
کنيد. حتما می دانيد کار نيمه وقت حقوق و مزایای بيشتری نسبت 
به کار تمام وقت دارد. با کس��ب تجربه  کاری دیگر، مهارت تان باال 
می رود، مغزتان در زمينه های دیگر رش��د یافته و ش��بکه  ارتباطی 
شما گس��ترده تر می شود. همچنين می توانيد کار موردعالقه تان را 

در پيش بگيرید.
4. کتاب بخوانید

افراد ثروتمند هر سرگرمی را به آموزش دیدن ترجيح می دهند. 
پس دست از ش��بکه  های اجتماعی بکشيد و در دریای کتاب های 

سرمایه گذاری یا زندگينامه افراد موفق غرق شوید.
سایبولد )Siebold( می گوید:

 وقت��ی وارد خانه یک فرد ثروتمند ش��وید؛ اولين چيزی که به 
چش��م تان می آید کتابخانه  بزرگی ش��امل کتاب هایی است که او 

برای موفق شدن مطالعه کرده است.
 الزم اس��ت بدانيد، وارن بافت، م��رد ثروتمند دنيا و مدیرعامل 
شرکت برکش��ایر هاتاوی )هلدینگ( می گوید 8٠درصد روز کاری 

خود را به مطالعه کردن اختصاص می دهد.
برای ثروتمندشدن الزم نيست مدرک دانشگاهی داشته باشيد، 
چراکه بيشتر ثروتمندان تحصيالت عالی ندارند و ترجيح می دهند 

علم را در جایی فراتر از کالس درس پيدا کنند.
۵. در حساب های پرسود سرمایه گذاری کنید

مخارج ش��ش ماه زندگی خ��ود را در بانک برای روز مبادای تان 
پس انداز کنيد، اما مابقی آن را در یک حس��اب پرس��ود بگذارید. 

کتی برور )Katie Brewer(، برنامه ریز مالی، می گوید:
 گذاشتن پول در یک بانک کم سود همانند این است که پول تان 

را در گاوصندوق بگذارید و هيچ سرمایه گذاری با آن نکنيد.
 اگر اهل ریس��ک کردن نيس��تيد، پول تان را در حس��اب بانکی 

پرسود بگذارید.
6. مدام به دنبال کارهای ساده نباشید

اگر می خواهيد در آینده به فردی موفق یا پولدار تبدیل ش��وید 
همي��ن حاال راحت طلبی را کنار بگذارید و به دنبال انجام کارهای 

آسان نباشيد.
سایبولد )Siebold( می گوید:

 از نظر ثروتمندان، آرامش روانی، احساس��ی یا جس��می  اولين 
هدف تفکر قش��ر متوسط جامعه است. متفکران جهانی می گویند 
ميليونر شدن آسان نيس��ت و ميليونرها آرامش را در پيشروی در 

کار و حل چالش های موجود می یابند.

 ب��رای اینکه یک گام ب��ه جلو بردارید، پنج مورد از کارهایی که 
برای تان راحت نيستند اما می تواند از نظر مالی به شما کمک کند 

را روی کاغذ بنویسيد.
۷. هدف  گذاری کنید

برای ثروتمندشدن باید هدف گذاری دقيقی داشته باشيد و برای 
دس��تيابی به اهداف تان برنامه ریزی کنيد. پول به آسانی به  دست 

نمی آید و باید برای آن سخت تالش کنيد.
به منظور رس��يدن ب��ه درآمد باال، به علم و ج��رأت زیادی نياز 
داری��د و تنها وقتی به هدف تان می رس��يد که ب��ه خوبی برای آن 

برنامه ریزی کرده باشيد.
در هن��گام هدف گ��ذاری و برنامه ری��زی برای رس��يدن به آن، 
واقع بين باش��يد و یک بازه زمانی برای اهداف تان مش��خص کنيد 
که قابل دس��ترس باشند. البته الزم است در عين حال بزرگ فکر 

کنيد.
اک��ر )Eker( می گوی��د:  بيش��تر م��ردم به آنچ��ه می خواهند 
نمی رسند زیرا نمی دانند واقعا چه می خواهند. اما افراد ثروتمند به 

خوبی می دانند که پول را می خواهند.
 8. درآمد ساعتی از روزتان را پس انداز کنید

دیوید بچ )David Bach(، نویس��نده کتاب پرفروش »ميليونر 
اتوماتيک« می گوید:

مهمتری��ن قدم برای قرار گرفتن در مس��ير ثروتمندش��دن این 
است که دارایی های تان را در جریان خودکاری قرار دهيد.

 به عقيده  بچ )Bach(، بخش��ی از درآمد ماهانه خود را به بيمه  
کاری ت��ان اختصاص دهيد تا هنگام بازنشس��تگی تمام آن پول به 
ش��ما برگردانده شود. این پول می تواند به اندازه درآمد یک ساعت 

از روز کاری تان باشد.
برای مثال، فرض کنيد درآمد س��االنه شما از یک کار تمام وقت 
به مدت ۴٠ س��اعت در هفته، ۵٠ هزار دالر باشد. به مدت 19۲٠ 
ساعت در سال به شما حقوق داده می شود که برابر با ۲۵ دالر در 
هر ساعت است. هر روز ۲۵ دالر پس انداز کنيد تا بازنشستگی تان 

تامين شود و هيچ وقت نگران پول نباشيد.
9. درآمد انفعالی به دست آورید

خيلی خوب اس��ت بدون اینکه کاری کنيد درآمد داشته باشيد. 
ب��ه این نوع درآم��د، درآمد انفعالی می گوین��د. در این نوع درآمد 
حتی وقتی خواب هس��تيد هم پول درمی آورید. سرمایه گذاری در 
خانه، خرید س��هام یک کس��ب و کار یا انتش��ار ویدئو در یوتيوب 

نمونه هایی از درآمدزایی انفعالی هستند.
businessinsider/ucan :منبع 

9 عادت مهم افراد ثروتمند را در خود به  وجود آورید تا پولدار شوید
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