
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

راهکارهای هدایت نقدینگی 
به بازار سرمایه

فرصت امروز: اقبال س��رمایه گذاران به بازار س��رمایه و ورود سرمایه های خرد به این بازار باعث شده تا از ابتدای 
سال 99 تاکنون یک میلیون و ۲۴۰ هزار کد بورسی صادر شود. با توجه به اینکه امسال از یک طرف سهام عدالت 
آزاد شد و از طرف دیگر دولت تصمیم به واگذاری باقیمانده سهام خود در سه بانک )ملت،  تجارت و صادرات( و 
دو شرکت بیمه ای )بیمه البرز و اتکایی امین( در قالب صندوق قابل معامله بورسی گرفته است، در نتیجه تعداد 
زیادی از مردم خواهان دریافت کد معامالتی بورس��ی و ثبت نام در س��امانه جامع اطالعات مش��تریان »سجام« 
ش��ده اند. همچنین بازدهی مناسب بورس در ماه های گذشته باعث اقبال خانواده های ایرانی به سرمایه گذاری در 
بازار س��رمایه شده اس��ت. همه اینها باعث شده تا با ورود سیل خروشان نقدینگی، نیاز به تمهیداتی برای کنترل 
و مدیریت نقدینگی در بازار سرمایه احساس شود. در همین زمینه، نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی به ارائه...
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علت رشد افسارگسیخته قیمت لوازم خانگی چیست؟

قیمت های نجومی در بازار لوازم خانگی

تولید ملی و لزوم توجه به ترندهای بازاریابی
فهرست ممنوعه استخدام 

برادران وینکولس وارد عرصه سینما شدند
تبلیغات کاربردی در اسنپ چت 

بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف در لینکدین
بازاریابی با محوریت تاثیرگذاری احساسی بر مخاطب
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سرمقاله
پاسداشت سرمایه مردم 

در بانک ها

م��ردم عموم��ا از دو طریق 
س��رمایه خ��ود را در اختی��ار 
اعتباری  موسس��ات  و  بانک ها 

می گذارند.
خری��د  در  مش��ارکت  اول؛ 
س��هام بانک ه��ا و موسس��ات 
اعتباری خصوصی یا بانک های 

دولتی خصوصی شده.
ب��ه  س��پرده گذاری  دوم؛ 
 صورت سرمایه گذاری مدت دار 
قرض الحس��نه  س��پرده های  و 

جاری و پس انداز.
پرسش��ی که در این میان 
مط��رح می ش��ود، آن اس��ت 
ک��ه چگون��ه می ت��وان از هر 
دو شکل س��رمایه مردم نزد 
بانک ه��ا به جای خل��ق پول، 
به نحو احسن پاس داشت و با 
سرمایه های  این  به کارگیری 
مردمی در عملیات مناس��ب 
بانک��ی ب��ه  جای خل��ق پول 
ه��م به توس��عه و پیش��رفت 
اقتص��ادی مملک��ت کم��ک 
ک��رد و ه��م ب��ه مردمی که 
در  را  خ��ود  س��رمایه های 
س��ود  اندوخته اند،  بانک ه��ا 
متعارف رساند. بهتر است که 
موضوع را در دو بخش مجزا 

پیگیری کنیم.
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ادامه از همین صفحه
بخش نخست: سرمایه گذاری مردم در خرید سهام بانک ها

اگرچه با تصویب »قانون ملی شدن بانک ها« توسط »شورای انقالب«، تمامی بانک های 
موجود در کشور اعم از بانک های خصوصی و دولتی از نظر قانونی، »ملی« اعالم شدند 
ولی در اتفاقی عجیب، تمامی بانک های ملی ش��ده در صحنه اجرایی کشور، »دولتی« 
محسوب شدند و دولت، سهامدار مطلق و 1۰۰ درصدی تمامی بانک های کشور شناخته 
شد و بدین ترتیب، زمینه حضور مردم در صنعت بانکداری و خریدوفروش سهام بانک ها 

به مدت بیش از یک دهه منتفی گردید.
اما تصویب »قانون اجازه تاسیس بانک های خصوصی« در سال 1۳۷9 به انحصار دولت 
در س��هامداری و مدیریت بانک ها پایان داد و با تاسیس »بانک اقتصاد نوین« به عنوان 
اولین بانک خصوصی بعد از انقالب اس��المی، زمینه مش��ارکت مردم در خریدوفروش 
سهام بانک های خصوصی فراهم آمد. قانون مورد اشاره سبب شد که بانک های خصوصی 
به تدریج تاسیس شوند و بتوانند در کنار بانک های دولتی به کار بانکداری مشغول شوند.
ابالغ سیاس��ت های کلی نظام در مورد بند »ج« اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام 
معظم رهبری، شتاب بیش��تری به روند خصوصی سازی بانک های دولتی داد. براساس 
بند ۲ این سیاس��ت ها مقرر ش��د 8۰درصد س��هام بانک هاي دولتي به استثناي بانک 
مرکزي جمهوري اسالمي ایران، بانک ملي ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک 
کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات به بخش غیردولتی واگذار شود؛ سیاستی 
که موجب شد مردم فرصت بیشتری برای حضور در صنعت بانکداری پیدا کنند و شتاب 
بیش��تری به حضور مردم در عرضه سهامداری بانک ها داده شود. با اعمال این سیاست 
به تدریج قسمت های عمده ای از س��هام بانک های دولتی نظیر »بانک صادرات ایران«، 

»بانک ملت« و »بانک تجارت« از طریق بورس به بخش غیردولتی واگذار شدند.
اما ظاهرا شیوه خصوصی س��ازی بانک های دولتی به گونه ای اجرایی شد که با وجود 
واگذاری س��هام، مدیریت آنها عمال مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دولت باقی ماند 
و این پدیده موجب شد که در کنار بانک های دولتی و خصوصی، نوعی بانک پدید آید 

که جامعه آن را »بانک خصولتی« نام گذاری کرده اس��ت، یعنی بانکی که هم می توان 
آن را »بانک خصوصی« و همزمان »بانک دولتی« تلقی کرد. تلفیقی از مالکیت سهام 
غیردولتی توسط مردم، همراه با مدیریت دولتی که به بانک های دولتی خصوصی شده، 
وصف خصولتی می دهد و مش��خص نیست که این بانک ها دولتی هستند یا خصوصی 
محسوب می شوند. فارغ از این نکته حقوقی که مداخله و نظارت دولت بر شرکت های 
خصوصی حتی به صورت مدیریت س��ایه می تواند موجبات حقوقی مسئولیت دولت در 
مورد عملکرد این قبیل شرکت ها را در محاکم خارجی فراهم آورد، از نظر داخلی نیز برابر 
مقررات قانون تجارت در ش��رکت های سهامی، »سهم قسمتی است از سرمایه شرکت 
سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی 
است. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن 
در شرکت سهامی دارد.« بر این اساس، فروش و واگذاری سهام بانک های دولتی به مردم 
یا به بخش غیردولتی از منظر حقوقی به معنای آن است که دولت دیگر سهامدار عمده 
این بانک ها نیس��ت و نمی تواند به جای مجمع عمومی سهامداران بانک های خصوصی 
شده به طور مستقیم یا غیرمستقیم اتخاذ تصمیم کند، یا فارغ از نصاب قانونی مجمع 
عمومی سهامداران هیات مدیره این قبیل بانک  ها را از میان مدیران خود منصوب کند. 
لذا خصوصی سازی واقعی شرکت های دولتی از جمله بانک های دولتی مستلزم آن است 
که خریداران سهام از همه حقوق قانونی سهامداران برخوردار باشند و بتوانند با حضور 

در مجامع عمومی یا فوق العاده آن شرکت کرده و اعمال رأی کنند.
بر این مبنا، اس��تمرار تصدی مدیران دولتی بر بانک های دولتی خصوصی شده فاقد 
توجیه حقوقی خواهد بود و میزان مسئولیت دولتیان و سهامداران جدید درباره عملکرد 
بانک ه��ای خصولتی در هاله ای از ابهام حقوق��ی و قانونی قرار می گیرد، بنابراین الزمه 
پاسداش��ت سرمایه گذاری مردم در حوزه خریدوفروش سهام بانک های دولتی آن است 
که دولت تمامی ابزارها و راهکارهای مناسب قانونی را برای خریداران این سهام فراهم 
آورد تا بتوانند به عنوان سهامدار در مدیریت بانک های سابقا دولتی در چارچوب قانون 
تجارت تاثیرگذار باشند. به هر تقدیر، مردم چه در بانک های خصولتی و چه در بانک ها 

و موسس��ات اعتباری کامال خصوصی، س��رمایه خود را با خرید س��هام به این بانک ها 
وارد می کنند. بنابراین اولین وظیفه دولت این اس��ت که با اعمال سیاست های مناسب 
اقتصادی، زمینه رش��د و پیش��رفت اقتصادی شبکه بانکی کشور را فراهم کند و حامی 
واقعی حقوقی سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت باشد. به بیان ساده  تر، اگر معتقد به 
حضور و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در سهام بانک ها هستیم، پس باید آثار و نتایج 
حقوقی و قانونی حضور مردم در عرصه بانکداری را نیز بپذیریم و قاعده مدیریت بانک 

توسط مجمع عمومی سهامدران را پذیرا باشیم.
بخ��ش دوم: س��رمایه گذاری مردم در بانک ه��ا به  صورت س��پرده گذاری مدت دار و 

سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز
»قانون عملیات بانکی بدون ربا«، حضور و مش��ارکت مردم در عملیات بانکی بدون 
ربا را به رس��میت شناخته و رابطه حقوقی سپرده گذاران را برمبنای وکالت و مشارکت 
پایه گذاری کرده است. سود قطعی حاصل از عملیات بانکی نیز درآمد مشاعی بانک ها 
محسوب می شود که در انتهای سال مالی به  نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع 
بانک بین س��پرده گذاران و بانک ها تقس��یم می ش��ود. الزم به تاکید است که در مورد 
س��پرده گذاری مردم در بانک ها هیچ تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی نیس��ت 
و ه��م بانک های دولتی و هم بانک های خصوصی از این س��رمایه مردمی بهره می برند 
بنابراین مردم انتظار دارند که در قبال سپرده گذاری در بانک ها، سرمایه آنان از سوخت 
ش��دن محفوظ بماند و س��ود حاصل از به کارگیری س��رمایه خود در عملیات بانکی را 
دریافت کنند. بنابراین دولت و بانک مرکزی بایس��تی با اعمال سیاس��ت های مناسب 
بانکی و نظارت اصولی و س��ازمان یافته بر عملکرد تمامی بانک ها و موسسات اعتباری 
غیر بانکی، حافظ س��رمایه مردم در بانک ها باشند. به همین جهت، به کارگیری منابع 
حاصل از س��پرده های بانکی در ام��ور غیر بانکی نظیر ورود و س��رمایه گذاری در بازار 
س��رمایه نمی تواند عملی در جهت منافع س��پرده گذاران تلقی شود. در حوزه عملیات 
بانکی نیز اینکه نرخ سود سپرده های بانکی به نحوی غیرمتوازن با نرخ سود علی الحساب 
تسهیالت بانکی تعیین شود که در نتیجه حاشیه ضرر ناشی از تفاوت این دو نرخ برای 

بانک ها ایجاد شود، قطعا کمکی به توسعه یافتگی بانک ها نخواهد بود و موجبات تضعیف 
قدرت تسهیالت دهی بانک ها را فراهم خواهد آورد. در این زمینه چگونه می  توان تصور 
کرد بانکی که هزینه متوس��ط تمام ش��ده تجهیر منابعش مثال باالی 19درصد باش��د 
بتواند تس��هیالت با نرخی کمتر از این در اختیار مردم بگذارد. پس بایس��تی با اعمال 
سیاست های مناسب بانکی، قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک ها را کاهش داد تا بتوان 
به مردم تسهیالت بانکی را با نرخی کمتر عرضه کرد. افزون بر آن، گرچه دولت سهامدار 
1۰۰درصدی بانک های دولتی اس��ت ولی در سیاس��ت های بانکی نبایس��تی کمترین 
تفاوت��ی بین بانک های دولتی و خصوصی و ایضا بانک های خصولتی در زمینه عملیات 
بانکی و نظارت های بانک مرکزی باشد. بر این اساس، در توزیع منابع ارزان قیمت ناشی 
از اعتبارات دولتی یا  افتتاح حس��اب های جاری دس��تگاه های اجرایی نبایستی تفاوت 

چندانی بین بانک های دولتی باشد.
به هر حال، واقعیت آن است که سرمایه مردم به صورت سهام یا به صورت سپرده های 
سرمایه گذاری مدت دار یا قرض الحسنه در اختیار شبکه بانکی کشور قرار گرفته است. 
باید این سرمایه مردمی را پاس داشت و به آثار قانونی واگذاری سهام بانکی پایبند بود. 
بر این مبنا، اس��تمرار مدیریت دولتی بر بانک های خصوصی شده فاقد توجیه است و 
مش��خص نیست که چنین بانکی همچنان بانک دولتی است یا بانک خصوصی شده. 
همچنین فقدان نظارت کافی و سازمان یافته بر عملکرد بانک های دولتی و خصوصی، 
زمینه به کارگیری سپرده های مردم در عملیات غیربانکی یا پرداخت تسهیالت غیرقابل 
توجی��ه را فراهم می س��ازد؛ پدیده ای که در نهایت موجب خلق پول توس��ط بانک ها 
به جای کمک به توس��عه اقتصادی کشور خواهد شد. کالم آخر آنکه بایستی سرمایه 
مردم در بانک ها را با اعمال سیاست های مناسب بانکی، نظارت سازمان یافته و اصولی 
بر عملکرد بانک ها و تقویت نهادها و تش��کل های غیروابس��ته به دولت نظیر »شورای 
هماهنگی بانک های دولتی« و »کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی« پاس 
بداریم و امکانات شبکه بانکی را در خدمت به بخش تولید و پیشرفت اقتصادی کشور 

به کارگیریم.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد به 
دنبال شیوع گسترده کرونا، تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۲۰ میالدی، منفی ۶درصد 
خواهد بود که نشان دهنده شدیدترین رکود یک قرن اخیر در اقتصاد جهانی است. سازمان 
توسعه و همکاری اقتصادی )OECD(، هفته گذشته گزارشی درباره تاثیرات همه گیری 
کووید-19 بر تولید ناخالص جهان منتشر کرد. طبق این گزارش، در صورتی که موج دوم 
ویروس کرونا در جهان ش��کل نگیرد، رشد اقتصادی امسال جهان منفی ۶درصد خواهد 
بود، اما در س��ناریویی دیگر با در نظر گرفتن ش��یوع بیماری در موج دوم، رشد اقتصادی 
جهان به منفی ۷.۶درصد کاهش می یابد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در این باره 
می نویسد: »همه گیری کووید-19 یک بحران سالمت جهانی است که در حافظه جمعی 
ما هیچ سابقه ای نداشته است. این بحران، اقتصاد را به شدیدترین رکود یک قرن اخیر فرو 
برده است و خسارت های بسیار عظیمی به سالمت، اشتغال و رفاه مردم وارد کرده است.«
گزارش OECD نشان می دهد که کشور انگلستان بیشتر از تمام کشورهای جهان از 
شیوع کرونا آسیب اقتصادی دیده است. پیش بینی می شود که رشد اقتصادی این کشور 
امسال منفی 11.5درصد باشد. اما جالب آنجاست که چین به عنوان منشأ ویروس کرونا، 
نسبت به دیگر کشورهای جهان، کمترین تاثیر را از بحران ویروس کرونا در تولید ناخالص 
خود خواهد دید. س��ازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی می کند که رشد تولید 

ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ میالدی، منفی ۲.۶ درصد باشد.

همچنین در گزارش��ی دیگر، یک آژانس س��ازمان ملل متحد اعالم کرد که تجارت 
جهانی در س��ه ماهه دوم امس��ال ۲۷ درصد و برای کل سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۰ درصد 
س��قوط خواهد کرد. کنفرانس تجارت و توسعه س��ازمان ملل )UNCTAD( در این 
گزارش اعالم کرد که با فرض تداوم ابهامات اخیر، تجارت جهانی با فروپاش��ی صنایعی 
مانند انرژی و خودروسازی تحت تاثیر تبعات پاندمی ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ حدود 
۲۰ درصد س��قوط پیدا خواهد کرد. تجارت بخش های خودرو و انرژی در حالی در سال 
جاری کاهش پیدا کرده که تجارت محصوالت غذایی کش��اورزی ثابت بوده است. طبق 
گزارش UNCTAD، تجارت در کش��ورهای در حال توسعه در ماه آوریل سقوط کرد 
و نس��بت به کشورهای توسعه یافته، افت بسیار سریع تری داشت. واردات در کشورهای 
در حال توسعه نیز در ماه آوریل 19 درصد و میزان صادرات آنها هم 18 درصد کاهش 
پیدا کرد. براس��اس گزارش رویترز، با این حال به نظر می رس��د چین نس��بت به سایر 
اقتصادهای بزرگ جهان عملکرد بهتری داشته و صادرات این کشور در ماه آوریل ۳رصد 
رش��د کرده اس��ت، اما روند احیا در سرزمین اژدهای زرد موقتی بود و واردات و صادرات 
این کشور در ماه مه مجددا 8 درصد سقوط کرد. این در حالی است که سازمان جهانی 
تج��ارت )WTO( در ماه مارس پیش بینی کرده بود به دلیل نامعلوم ماندن پیامدهای 
اقتص��ادی همه گیری ویروس کرونا، تجارت جهانی در س��ال ۲۰۲۰ میالدی بین 1۳ تا 
۳۲ درصد کاهش پیدا خواهد کرد که در مقایسه با بحران مالی یک دهه قبل شدیدتر 

خواهد بود. گفتنی اس��ت در جریان بحران مالی س��ال ۲۰۰8 میالدی، تجارت جهانی 
1۲.5درص��د کاهش پیدا کرده بود. در این میان، آخرین آمارها درباره بیش��ترین تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا در کش��ورهای جهان نش��ان می دهد که ایران در رتبه دهم 
شیوع کرونا در جهان قرار دارد. در این فهرست، کشورهای آمریکا، برزیل، روسیه، هند، 
انگلیس، اس��پانیا، ایتالیا، پرو و آلمان به ترتیب در رتبه های اول تا نهم دنیا ایس��تاده اند. 
روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-19 که تاکنون در ۲1۳ کشور و منطقه در 
جهان ش��یوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد. تازه ترین 
آمارها حاکی از آن اس��ت که شمار قربانیان کروناویروس جدید به ۴۲۳هزار و 8۶۶ نفر 
رسیده و تاکنون ابتالی ۷میلیون و 598 هزار و ۲۰1 نفر نیز به این بیماری تأیید شده 
است. همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۳ میلیون و 8۴۲ هزار و 8۰5 نفر از بیماران 
مبت��ال به کووید-19تاکنون بهبود یافته اند. در حالی که تا چندی پیش اروپا به یکی از 
مراکز شیوع کروناویروس جدید در جهان تبدیل شده بود، اکنون آمریکای جنوبی به ویژه 
برزیل به کانون جدیدی برای شیوع این ویروس تبدیل شده و سازمان  جهانی بهداشت 
)WHO( نیز نسبت به وضعیت کشورهای این منطقه ابراز نگرانی کرده است. همچنین 
سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه شیوع کروناویروس به طور کلی در سراسر جهان 
وخیم تر شده، از دولتمردان کشورها خواسته است تا اقدامات خود را برای کنترل شیوع 

بیماری کرونا تشدید کنند.

آمریکا همچنان در صدر فهرس��ت کش��ورهای درگیر با ویروس کووید-19 قرار دارد 
و بیش��ترین آمار قربانیان و مبتالیان به این بیم��اری در جهان را به خود اختصاص داده 
اس��ت. از سوی دیگر کش��ورهای برزیل و روس��یه به لحاظ تعداد مبتالیان به ترتیب در 
رتبه های دوم و س��وم جای گرفتند و انگلیس نیز پس از آمریکا بیشترین شمار قربانیان 
ناشی از کروناویروس را به خود اختصاص داده است. براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی 
»ورلداُمتر«، تعداد مبتالیان و قربانیان این بیماری در کش��ورهایی که بنابر گزارش های 
رسمی باالترین آمارها را داشته اند به ترتیب به این شرح است: ایاالت متحده ۲میلیون و 
89 هزار و ۷۰1 مبتال و 11۶ هزار و ۳۴ قربانی؛ برزیل 8۰5 هزار و ۶۴9 مبتال و ۴1 هزار 
و 58 قربانی؛ روسیه 5۰۲ هزار و ۴۳۶ مبتال و ۶5۳۲ قربانی؛ هند ۲98 هزار و ۲8۳ مبتال 
و 85۰1 قربانی؛ انگلیس ۲91 هزار و ۴۰9 مبتال و ۴1 هزار و ۲۷9 قربانی؛ اس��پانیا ۲89 
ه��زار و ۷8۷ مبت��ال و ۲۷ هزار و 1۳۶ قربانی؛ ایتالیا ۲۳۶ هزار و 1۴۲ مبتال و ۳۴ هزار و 
1۶۷ قربانی؛ پرو ۲1۴ هزار و ۷88 مبتال و ۶1۰9 قربانی؛ آلمان 18۶ هزار و ۷95 مبتال و 
8851 قربانی؛ ایران 18۰ هزار و 15۶ مبتال و 858۴ قربانی. پس از این 1۰ کشور نخست 
جهان نیز کش��ورهای ترکیه با 1۷۴ هزار و ۲۳ مبتال، فرانس��ه با 155 هزار و 5۶1 مبتال، 
شیلی با 15۴ هزار و 9۲ مبتال، مکزیک با 1۳۳ هزار و 9۷۴ مبتال، پاکستان با 1۲5 هزار 
و 9۳۳ مبتال، عربستان سعودی با 11۶ هزار و ۲1 مبتال تاکنون بیش از 1۰۰ هزار مبتال 

به کرونا را گزارش داده اند.

شیوع کرونا چه بر سر اقتصاد جهانی آورده است؟
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فرصت امروز: اقبال سرمایه گذاران به بازار سرمایه و ورود سرمایه های 
خرد به این بازار باعث ش��ده تا از ابتدای س��ال 99 تاکنون یک میلیون 
و ۲۴۰ هزار کد بورس��ی صادر ش��ود. با توجه به اینکه امس��ال از یک 
طرف س��هام عدالت آزاد شد و از طرف دیگر دولت تصمیم به واگذاری 
باقیمانده سهام خود در سه بانک )ملت،  تجارت و صادرات( و دو شرکت 
بیم��ه ای )بیمه الب��رز و اتکایی امی��ن( در قالب صن��دوق قابل معامله 
بورس��ی گرفته اس��ت، در نتیجه تعداد زیادی از مردم خواهان دریافت 
کد معامالتی بورس��ی و ثبت نام در س��امانه جامع اطالعات مش��تریان 
»سجام« ش��ده اند. همچنین بازدهی مناسب بورس در ماه های گذشته 
باعث اقبال خانواده های ایرانی به س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه شده 
اس��ت. همه اینها باعث ش��ده تا با ورود سیل خروشان نقدینگی، نیاز به 
تمهیداتی برای کنترل و مدیریت نقدینگی در بازار س��رمایه احس��اس 

شود.
در همین زمینه، نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی به ارائه راهکارهایی 
برای مدیریت ورود نقدینگي به بازار س��رمایه پرداخته و نوش��ته است: 
»شاخص های بازار سرمایه همانند افزایش ارزش معامالت و یا ورود پول 
اش��خاص حقیقی و همچنین افزایش قابل توجه ثبت نام برای دریافت 
کد بورسی و مشارکت باال در عرضه عمومی اولیه نشان از رشد فزاینده 
ورود مردم به بازار س��رمایه دارد. افزایش رغبت افراد به بازار س��رمایه و 
ورود به آن برای سرمایه گذاری و به  طور کلی، افزایش سهم اوراق بهادار 
در دارایی ه��ای خانوارهای ایرانی )و به تبع آن، کاهش س��هم مس��کن، 
س��که و یا ارز در س��بد دارایی ها( اگر مالحظات مرب��وط به آن رعایت 
ش��ود، پدیده ای مطلوب تلقی می ش��ود که در این میان، افزایش سهم 
بازار س��رمایه در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. 
لذا الزم اس��ت تا سیاست گذاران اقتصادی کش��ور این فرصت را مغتنم 
ش��مرده و سیاست ها و اقدامات الزم را برای بهبود وضعیت تأمین مالی 

تولید از طریق بازار سرمایه به کار گیرند.«
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش به معرفی بازار س��رمایه و 
تقسیم بندی آن به بازار اولیه و ثانویه پرداخته و ادامه داده است: »بازار 
س��رمایه یکي از بازارهاي مهم در نظام مالي و اقتصادي است که دولت 
و بنگاه ه��اي اقتصادي مي توانند از طریق آن به تجهیز منابع مالي اقدام 
کنند و در س��وي مقابل براي م��ردم نیز فرصت ها و گزینه هاي متنوعي 
جهت س��رمایه گذاري فراهم مي کند. در یک تقسیم بندي بازار سرمایه 

داراي دو نوع بازار است: بازار اولیه و بازار ثانویه.
در ب��ازار اولیه، اوراق بهادار )اعم از س��هام و صک��وك( براي اولین بار 
عرض��ه مي ش��ود. در این ب��ازار اوراق بهادار براي باني )ش��رکت یا نهاد 
سرمایه پذیر یا نهاد تأمین مالي شونده( منتشر و در بازار عرضه مي شود 
و در صورت خریداري آنها توس��ط سرمایه گذاران، منابع حاصله به باني 
منتقل ش��ده و مي تواند براي تأمین هزینه ها و یا توسعه فعالیت ها مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. پس از آنکه اوراق در بازار اولیه منتشر شد؛ در بازار 
ثانوی��ه مورد معامله قرار مي گیرد. فعاالن بازار ثانویه ش��امل اش��خاص 
حقیق��ي و حقوقي به خرید و ف��روش اوراق اق��دام مي کنند. معامالت 
ب��ازار ثانوی��ه تأثیري در تأمین مال��ي دولت و یا بنگاه ن��دارد و کارکرد 
اصلي آن کمک به افزایش نقدش��وندگي و کشف قیمت اوراق است. لذا 
رونق بازار ثانویه سهام ش��رکت ها لزوماً تأثیر مستقیمي در تأمین مالي 
این ش��رکت ها ندارند، مگر آنکه س��هامداران عمده این شرکت ها اقدام 
به فروش بخش��ي از س��هام در اختیار خود کنند و منابع حاصل را براي 

توسعه فعالیت هاي بنگاه به کار گیرند.
* افزایش عرضه سهام شرکت ها برای تعادل بازار

آنچه به صورت اصولي باعث تأمین مالي بنگاه از مس��یر بازار سرمایه 
مي ش��ود، عرضه س��هام در بازار اولیه، افزایش س��رمایه از روش صرف 
س��هام و یا از محل آورده نقدي س��هامداران و درنهایت انتشار صکوك 
)اوراق مالي اس��المي( اس��ت. در شرایط کنوني بازار س��رمایه، با توجه 
ب��ه ورود گس��ترده نقدینگي و افزای��ش قابل توجه تقاض��ا براي خرید 
س��هام، افزایش سرمایه از روش صرف س��هام و یا از محل آورده نقدي 
سهامداران و یا عرضه عمومي اولیه سهام هم باعث افزایش عرضه سهام 
و متعادل تر ش��دن شرایط بازار مي شود و هم منابع جدید مالي به بنگاه 
تزری��ق مي کند و بنگاه توان توس��عه فعالیت هایش را به دس��ت خواهد 
آورد. اجراي این پیش��نهاد به طور خ��اص در مورد بانک هاي خصوصي 
و همچنین بانک هاي واگذارش��ده در قالب قانون اجراي سیاس��ت هاي 
کلي اصل ۴۴ که دچار ناترازي و زیان انباش��ته جدي هستند، ضرورت 
دوچن��دان دارد. با توج��ه به اینکه این نوع افزایش س��رمایه، هم منجر 

به ورود نقدینگي جدید به بانک مي ش��ود و هم زیان انباش��ته بانک را 
کاه��ش مي دهد، توان اعطاي تس��هیالت بانک نیز افزایش یافته و تأثیر 
مثبت مجدد بر بخش واقعي اقتصاد خواهد یافت. در این راستا ضروري 
اس��ت ضمن تسهیل فرآیند افزایش س��رمایه شرکت ها از این دو مسیر، 
معافیت هاي مالیاتي نیز براي تشویق بنگاه ها براي استفاده از این روش 
تعبیه ش��ود. در این میان، با توجه به رشد ورود نقدینگي به بازار سهام 
و افزایش تقاضا براي خرید آن و در جهت متعادل کردن ش��رایط بازار 
ضروري اس��ت تحوالتي در طرف عرضه س��هام نیز رخ دهد که ذیاًل به 

برخي موارد مهم آن اشاره می شود:
* رعایت الزامات شناوري سهام شرکت هاي فهرست شده 

ش��رکت بورس اوراق بهادر تهران و ش��رکت فرابورس ایران تابلوهاي 
متع��ددي دارند که ش��رکت ها اصطالحاً در آنها فهرس��ت ش��ده اند. هر 
ی��ک از این تابلوها الزامات��ي درخصوص کیفیت وضعی��ت مالي و الزام 
ش��ناوري سهام دارند. س��هامداران عمده ش��رکت ها در هنگام ورود به 
تابلوهاي بورس متعهد مي ش��وند که متناسب با الزامات تابلوي مربوطه 
بخش��ي از س��هام خود را در بازار عرضه کنند. با توجه به اهمیت میزان 
ش��ناوري سهام و به منظور باالبردن انگیزه براي افزایش آن، طبق ماده 
۶ »قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید به منظور تسهیل اجراي 
سیاس��ت هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساس��ي«، ش��رکت هایي که درصد 
ش��ناوري سهام آنها ۲۰درصد یا بیشتر از آن باشد، معافیت مالیاتي آنها 

دو برابر مي شود.
در حال حاضر برخي از شرکت هایي که در تابلوهاي بورس و فرابورس 
فهرس��ت شده اند الزام شناوري را رعایت نمي کنند و سازمان بورس نیز 
ابزارهاي قوي براي الزام شرکت ها به ایفاي تعهد خود درخصوص میزان 
ش��ناوري ندارد. در حال حاضر یکي از س��ریع ترین راه ه��ا براي عرضه 
س��هام، الزام ش��رکت ها به ایفاي تعهد خود درخصوص میزان شناوري 
س��هام متناس��ب با تابلویي است که در آن فهرست ش��ده اند. به عنوان 
مثال، یکي از ش��رکت هایي که در بازار دوم بورس تهران فهرس��ت شده 
اس��ت، داراي ۶درصد سهام شناور اس��ت که طبق مقررات بورس الزم 
اس��ت تا حداقل 1۰درصد سهام شناور داشته باشد. به بیاني دیگر الزم 
اس��ت تا این شرکت ۴درصد سهام شناوري خود را افزایش دهد. عرضه 
۴درصد از س��هام این ش��رکت معادل 5.۷۴ میلیارد برگه سهام )حدود 
8.5 هزار میلیارد تومان( اس��ت که رقمي قابل توجه محسوب مي شود. 
از این دس��ت شرکت ها بسیار اس��ت و الزام به ایفاي تعهدات مربوط به 
شناوري س��هام تأثیر قابل توجهي در متعادل کردن شرایط بازار سهام 
خواهد داش��ت. در این راستا ضروري اس��ت جریمه مالیاتي مؤثر براي 
ش��رکت هایي که الزام مربوط به شناوري سهام را رعایت نکرده اند، وضع 
ش��ود. به عبارتي دیگر، همانطور که فهرست شدن در بورس و فرابورس 
براي ش��رکت معافیت هاي مالیاتي ایجاد مي کن��د، عدم رعایت الزامات 

مربوطه نیز باید جرائم و تنبیهات مالیاتي در پي داشته باشد.
* افزایش شناوري سهام شرکت ها 

در ادامه محور گذش��ته، یک��ي دیگر از اقداماتي ک��ه مي تواند منجر 
به افزایش عرضه س��هام شرکت ها ش��ود، بازنگري در درصدهاي تعیین 
ش��ده براي سهام شناور شرکت هاست. در این راستا شوراي عالي بورس 
مي تواند با افزایش الزام س��هام شناور آزاد ش��رکت ها در کوتاه مدت تا 
حدي ش��رایط ایجادش��ده در بازار را متعادل کند. البته ضروري اس��ت 
که ضمانت اجراهاي مؤثر براي اطمینان نس��بت به رعایت این نس��بتها 
تعبیه ش��ود تا سهامداران عمده شرکت ها انگیزه کافي براي اجراي آنها 

داشته باشند.
* واگذاري سهام شرکت ها توسط شرکت هاي زیرمجموعه 

یکي از پدیده هاي نامطلوب از منظر حاکمیت شرکتي در بازار سرمایه 
ایران، تملک س��هام شرکت اصلي توسط شرکت هاي زیرمجموعه است. 
ب��ه عبارت دیگر، ش��رکت زیرمجموعه که بخش قابل توجهي از س��هام 
آن در تملک ش��رکت اصلي است، خود بخش��ي از سهام شرکت اصلي 
را در اختی��ار دارد. مق��ام تنظیم گر و ناظر در بازار س��رمایه نیز به این 
موضوع واقف بوده اند؛ به نحوي که در ماده ۲8 دس��تورالعمل حاکمیت 
شرکتي شرکت هاي پذیرفته ش��ده در بورس تهران و فرابورس ایران به 
عدم تملک س��هام شرکت اصلي توسط ش��رکت هاي زیرمجموعه اشاره 
کرده اس��ت. رعایت این دستورالعمل عالوه بر اینکه به اصالح حکمراني 
ش��رکتي بنگاه هاي مزبور کمک مي کند، مي تواند عرضه سهام شرکت ها 
در بازار س��رمایه را افزایش دهد. در این راس��تا ضروري اس��ت ضمانت 
اجراي مؤثري همچون تنبیهات مالیاتي براي این امر در شرایط کنوني 

تعبیه شود.
* عرضه تدریجي باقیمانده سهام دولت

در ط��ول س��ال هاي پ��س از اب��الغ سیاس��ت هاي کلي اص��ل ۴۴ و 
تصوی��ب قانون آن، روش هاي متعددي درخصوص عرضه س��هام دولت 
در ش��رکت هاي دولتي در پیش گرفته ش��د که آسیب شناس��ي آنها در 
حیطه این گزارش نیس��ت، اما به نظر مي رس��د یکي از روش هاي سالم 
و ش��فاف به طور مشخص درخصوص سهام باقیمانده دولت در برخي از 
شرکت ها، عرضه تدریجي آنها در بازار سهام است. این اقدام به ویژه در 
این ش��رایط ضمن افزایش عرضه سهام در بازار کمکي در جهت تأمین 
بخشي از کسري بودجه دولت نیز خواهد کرد. به عبارت دیگر، دولت به 
 جاي عرضه س��هام خود از طری��ق صندوق هاي قابل معامله )ETF( که 
اش��کاالت و ابهاماتي داشت، مي توانست به تدریج سهام باقیمانده  خود 

در این شرکت ها را در بازار سرمایه عرضه کند.
* افزایش عرضه هاي اولیه شرکت ها 

یکي دیگر از اقداماتي که باعث بهبود عرضه س��هام در بازار مي شود، 
ورود و یا لیس��ت شدن ش��رکت هاي جدید در بازار س��رمایه است. در 
این راس��تا ضروري اس��ت ضمن تس��ریع فرآیندهاي مربوط به پذیرش 
ش��رکت ها در ب��ورس اوراق بهادار ته��ران و فرابورس ای��ران، در زمینه 
بررسي و حسابرس��ي دفاتر مالیاتي گذشته شرکت هاي متقاضي حضور 

در بورس و فرابورس تسهیالتي فراهم شود.
همچنی��ن در کنار تالش براي اس��تفاده از فرصت پی��ش آمده براي 
تأمین مالي بنگاه هاي اقتصادي از طریق بازار س��رمایه و افزایش عرضه 
سهام براي متعادل تر کردن ش��رایط بازار سهام، ضروري است اقدامات 
دیگ��ري نیز با هدف اصالح نحوه ورود مردم به بازار س��رمایه و افزایش 
شناخت ایش��ان نسبت به مقتضیات، نهادها و ابزارهاي موجود در آن و 

نحوه سرمایه گذاري در آنها صورت گیرد.
* هدایت مردم به سوي سرمایه گذاري غیرمستقیم

خرید مستقیم سهام ش��رکت ها نیازمند بررسي دقیق وضعیت تولید 
ش��رکت، ش��رایط مالي آن، وضعیت بازار داخلي و بازار خارجي کاال و... 
است که عموم مردم نه توان فني آن را دارند و نه زمان کافي براي این 
کار را. خرید و فروش س��هام شرکت ها بدون تمهید این مقدمات ممکن 
اس��ت منجر به ضرر و زیان ش��دید مردم شود. در این شرایط معموال از 
نهادهاي واسطي در نظام مالي تحت عنوان صندوق هاي سرمایه گذاري 
اس��تفاده مي شود که به نمایندگي از مردم این بررسي ها را انجام داده و 

با منابع تجمیع شده از طرف ایشان سرمایه گذاري مي کنند.
در این راس��تا ضروري است از تشویق و تسهیل ورود مستقیم عموم 
مردم به بازار س��رمایه پرهیز ش��ده و به جاي آن مس��یر اس��تفاده از 
صندوق هاي س��رمایه گذاري معرفي شده و استفاده از آن هموار شود. 
سرمایه گذاري غیرمستقیم عالوه بر اینکه از بروز رفتارهاي هیجاني در 
بازار س��رمایه جلوگیري مي کند، سبب مي ش��ود تا به شکل تخصصي 
سرمایه گذاري صورت پذیرد و از سرمایه گذاري و تورم قیمتي در سهام 
ش��رکت هایي که از لح��اظ بنیادین وضعیت مطلوب��ي ندارند، اجتناب 
شود. مزیت دیگر صندوق هاي سرمایه گذاري آن است که حسب سبد 
دارایي هاي شان درجات مختلفي از منظر ریسک دارند و عموم مردم با 
توجه به درجه ریسک پذیري خود، در هر یک از انواع آنها سرمایه گذاري 
مي کنند. در این راستا ضروري است سازمان بورس و اوراق بهادار هم 
در جه��ت افزایش انواع صندوق هاي س��رمایه گذاري تالش کند و هم 
س��قف مجاز صدور واحده��اي صندوق هاي س��رمایه گذاري کنوني را 

افزایش دهد.
* آموزش افراد تازه وارد به بازار سرمایه 

بازار سرمایه بازاري تخصصي است به طوري که فعالیت در آن مستلزم 
دانش و تجربه کافي اس��ت. عدم دانش و تجربه کافي در این بازار سبب 
مي شود عالوه بر ایجاد زمینه ضرر براي افراد، نظم بازار نیز برهم بخورد 
و بروز رفتارهاي هیجاني به ضرر س��ایر فع��االن )اعم از افراد حقیقي و 
حقوقي( منجر شود. اگرچه ارائه آموزش هاي الزم نسبت به بازار سرمایه 
و ریسک هاي سرمایه گذاري آن و همچنین ابزارها و نهادهاي متنوع آن 
باید پیش��تر صورت مي گرفت، اما به هر حال باید از این فرصت استفاده 
کرد و به طور فش��رده و از طریق رس��انه هاي عمومي دانش مردم را در 
این حوزه افزایش داد. به طور مش��خص رسانه ملي با همکاري سازمان 
بورس و اوراق بهادار مي تواند برنامه هایي را به صورت منظم درخصوص 
ش��رایط بازار س��رمایه ها و اصول و شیوه هاي سرمایه گذاري در آن براي 

عموم مردم ارائه کنند.«

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

راهکارهای هدایت نقدینگی به بازار سرمایه
دریچه

بازدهی سهام از ابتدای سال تاکنون به 125درصد رسید
 سدشکنی شاخص بورس
در سومین هفته خرداد

ش��اخص بورس ته��ران در پایان معامالت هفته گذش��ته به عدد یک 
میلیون و 15۳ هزار واحد رس��ید که در مقایس��ه ب��ا پایان هفته قبل از 
آن، بازده��ی 1۲درصدی را تجربه کرد.  ش��اخص کل بورس در معامالت 
هفته ای که گذشت، 1۲5 هزار واحد افزایش داشت و از رقم یک میلیون 
و ۲8 ه��زار در پایان روز چهارش��نبه )1۳ خرداد( ب��ه عدد یک میلیون 
و 15۳ هزار واحد در روز چهارش��نبه ) ۲1 خرداد( رس��ید. ش��اخص کل 
)هم وزن( نیز از رقم۳۳۰ هزار و ۴9۰ واحد به عدد ۳۶8 هزار و 95 واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( از ۲18 هزار و ۶1۰ واحد به عدد ۲۴۳ هزار و 
۳۳۳ واحد رسید. در پنج روز معامالتی هفته گذشته همچنین نمادهای 
بانک مل��ت، بانک تجارت، پاالیش نفت اصفهان، ملی صنایع مس ایران، 
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، س��رمایه گذاری خوارزمی و فوالد 

مبارکه اصفهان از جمله گروه نمادهای پربیننده بورس بودند.
تحلیل هفتگی صنایع بورس��ی نش��ان می دهد که بورس اوراق بهادار 
تهران برای دومین هفته متوالی با رش��د ش��اخص کل به کار خود پایان 
داد. جهش 1۲5 کانالی شاخص سهام در هفته منتهی به ۲1 خردادماه در 
حالی رقم خورد که نگاهی به عملکرد صنایع سی ونه گانه بورسی حکایت از 

رشد دسته جمعی قیمت ها و ثبت تنها یک گروه منفی داشت.
به گزارش سنا، در پنج روز معامالتی هفته گذشته، دماسنج اصلی تاالر 
شیشه ای با افزایش 1۲.۲درصدی همراه شد و به عدد جدید یک میلیون 
و 15۳ هزار و ۶8۰ واحدی رسید. با این حساب بازدهی شاخص سهام از 
ابتدای سال جاری تاکنون به حدود 1۲5 درصد رسید. جهش 1۲5 کانالی 
شاخص س��هام در هفته منتهی به ۲1 خردادماه در حالی رقم خورد که 
نگاهی به عملکرد صنایع سی ونه گانه بورسی حکایت از رشد دسته جمعی 

قیمت ها و ثبت تنها یک گروه منفی داشت.
در ای��ن هفته بازیگران س��هام ضمن تداوم توجه ب��ه گروه های بزرگ 
کاالیی، معامالت مثبتی را در تک س��هم های ب��ازار ثبت کردند. در این 
میان بیشترین بازدهی هفتگی از آن گروه محصوالت چرمی با تک نماد 
»وملی« ش��د. این سهم در هفته مورد بررسی رشدی بالغ بر ۲۳درصد را 
تجرب��ه کرد. گروه زراعت دیگر صنعتی بود ک��ه در صدر جدول بازدهی 
هفتگی ب��ورس تهران ایس��تاد و با افزایش بی��ش از ۲1درصدی قیمت 
را همراه ش��د. رتبه س��وم صنایع پرب��ازده بورس در این هفت��ه اما از آن 
گروه فرآورده های نفتی ش��د. پاالیش��ی ها در هفته مورد بررسی با رشد 
19.۴درصدی میانگین قیمت ها همراه شدند. سیمانی ها که مدت هاست 
منتظر افزایش نرخ محصوالت خود هستند، هفته گذشته پرتقاضا ظاهر 

شدند و توانستند رشدی معادل 18.8درصد را تجربه کنند.
یکی از صنایع پرخبر بازار س��هام در این هفته قندی ها بودند. شرکت 
بازرگان��ی دولتی ایران ۶ اردیبهش��ت ماه در اطالعیه ای قیمت فروش هر 
کیلوگرم شکر سفید درب کارخانه تصفیه کننده  شکر در مرکز کشور را با 
1۰درصد سود  ۶۶ هزار و 9۰8 ریال اعالم کرده بود. این شرکت جزییات 
محاسباتی قیمت شکر وارداتی با ارز نیمایی که در اسفندماه سال قبل وارد 
و اکنون در بازار شکر در حال مبادله است به این شرح اعالم کرد: ارزش 
شکر خام در بنادر کشور با قیمت ۴9 هزار و 99۳ ریال،  هزینه گمرکی، 
انبارداری و بارگیری ۴هزار و 59۲ ریال، هزینه های عملیات بانکی و ثبت 
سفارش، مجوزهای بهداشتی، دستمزد تصفیه ۶ هزار و ۲۴1 ریال، قیمت 
تمام ش��ده  هر کیلوگرم ۶۰ هزار و 8۲۶ ریال، قیمت فروش هر کیلوگرم 
ش��کر سفید درب کارخانه تصفیه کننده  شکر در مرکز کشور با 1۰درصد 
س��ود  ۶۶ هزار و 9۰8 ریال است. بازتاب این مهم در هفته گذشته بازار 
سهام مشاهده شد. جایی که ش��رکت های قندی با ارسال اطالعیه روی 
سامانه کدال این موضوع را به اطالع سهامداران خود می رساندند. هرچند 
افزایش نرخ شکر چندان مورد انعکاس قرار نگرفت و به عبارتی پیش خور 
شده بود. در مجموع اما قندی ها معامالت این هفته خود را با رشد قیمت 

11.8 درصدی به پایان رساندند.
خودرویی ها اما که در هفته ماقبل با افت میانگین قیمت س��هام خود 
مواجه ش��ده بودند، این هفته خوش درخش��یدند و ش��اخص این گروه 
1۷.1درصد افزایش یافت. بیش��ترین سهم در این افزایش شاخص اما به 
دوش نماد معامالتی ش��رکت ایران خودرو بود. »خودرو« روز دوشنبه به 
دلیل انتشار اطالعات مربوط به شناسایی سود از دو زیرمجموعه متوقف 
شد و پس از افشای اطالعات با اهمیت گروه الف و انتشار اطالعات حاصل 
از برگ��زاری کنفرانس اطالع رس��انی در آخرین روز معامالتی هفته بدون 
محدودیت نوسان قیمت بازگشایی ش��د. براساس اطالعیه شفاف سازی 
»خ��ودرو« در روز یکش��نبه، ایران خودرو از انتق��ال تعداد یک میلیارد و 
555 میلیون و ۷۰۰ هزار سهم با نام شرکت نگارنصرسهم )سهامی خاص( 
متعلق به ش��رکت ایران خودرو خراسان به ش��رکت تام ایران خودرو به 
مبلغ 9۰۳.۳۷۴ میلیارد تومان خبر داد. »خودرو« در شفاف سازی دیگری 
نوشته بود: انواع قالب و تجهیزات لجستیک را به شرکت ساپکو و شرکت 
ایسیکو منتقل کرده است و در حالی که حوالی 5۰ میلیارد تومان بهای 
تمام ش��ده دارد، مبلغ واگذاری بیش از 1885.8 میلیارد تومان است. در 
توضیح این شرکت آمده، انتقال قالب ها به شرکت ساپکو با رویکرد ارتقای 
سیس��تم کنترل داخلی و ایجاد شفافیت در دارایی ها و انتقال تجهیزات 
لجس��تیک به شرکت ایس��یکو با رویکرد تبدیل شرکت ایسیکو به هاب 
لجس��تیک گروه و ایجاد ش��فافیت در دارایی ها. از این رو روز چهارشنبه 
»خودرو« با رشد ۳1درصدی قیمت بازگشایی شد. در این میان بیشترین 
حجم و ارزش دادوس��تدها نیز با جابه جای��ی 1۳ میلیارد و 88۳ میلیون 
س��هم ب��ه ارزش 5 هزار و 59۲ میلی��ارد توم��ان از آن زیرمجموعه های 

خودرویی بورس تهران شد.
گ��روه حمل و نقل اما تنه��ا صنعتی بود که معام��الت این هفته را با 
افت ش��اخص به پایان رس��اند. نمادهای زیرمجموعه ای��ن گروه به ویژه 
»حکش��تی« در این هفته تحت تاثیر خبرهایی مبنی بر اجرایی ش��دن 
تحریم های کشتیرانی و به روز رسانی تحریم های جدید این حوزه توسط 
وزارت خزانه داری آمریکا، با افزایش فش��ار فروش مواجه ش��دند. »مایک 
پومپئو« وزیر امور خارجه آمریکا روز دوش��نبه در بیانیه ای اعالم کرد که 
تحریم ش��رکت کشتیرانی جمهوری اس��المی ایران )IRISL( و شرکت 
چینی E-sail که آمریکا آن را زیرمجموعه شرکت کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران می داند، از دوشنبه 8 ژوئن )19 خرداد( اجرایی شده است. 
وی مدعی ش��ده است که دولت آمریکا سال گذشته اجرای تحریم علیه 
ش��رکت کشتیرانی جمهوری اس��المی ایران را به تعویق انداخته است تا 
به ش��رکت هایی که از طریق کش��تی های متعلق به ش��رکت کشتیرانی 
جمهوری اس��المی ایران کاالهای بشردوس��تانه به ایران صادر می کنند، 
بتوانند جایگزینی برای این شرکت بیابند. خبرهایی منفی که در نهایت 
به افت ۴.5درصدی میانگین قیمت پنج زیرمجموعه گروه حمل و نقل در 

هفته منتهی به ۲1 خردادماه شد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
شنبه

24 خرداد 1399

شماره 1560



افزایش قیمت لوازم خانگی بار دیگر خبرس��از ش��ده است و در حالی 
تم��ام نگاه ه��ا در این روزها به بازار خودرو و مس��کن دوخته ش��ده، اما 
قیمت ه��ا در بازار لوازم خانگی بین ۳۰ تا ۶۰درصد گران ش��ده اس��ت. 
با وجود اینکه هنوز مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی از س��وی سازمان 
حمای��ت صادر نش��ده، اما فروش��ندگان ل��وازم خانگ��ی می گویند که 
ش��رکت های تولیدی در س��ال جاری حداقل س��ه بار برای مدت چهار 
ت��ا پن��ج روز فروش خ��ود را متوقف کرده و بعد از آن ه��ر بار بین 5 تا 
1۰درص��د قیمت خود را افزایش داده اند، ب��ه طوری که در حال حاضر 
قیمت  کاالهای ایرانی در بازار لوازم خانگی تا ۳۰درصد گران شده است.
به گزارش خبرآنالین، گزارش ها حاکی اس��ت که قیمت لوازم خانگی 
نس��بت به اوایل فروردین امسال شاهد افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی است 
و تولیدکنن��دگان ه��م عرضه خود را به بازار کاه��ش داده اند. به عنوان 
نمونه یک اجاق گاز ایرانی که اس��فندماه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
ب��ود، االن ب��ه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رس��یده و یخچال 1۴ فوت 
از ۲ میلی��ون و ۴۰۰ توم��ان ب��ه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رس��یده 
است. این در شرایطی است که فروشنده ها در فروش کاالها اکراه دارند؛ 
چراک��ه به گفته آنها، به س��ختی می توانند از ش��رکت ها کاال تهیه و در 
مغازه ه��ای خود بگذارند. با چرخی در فضای مجازی می توان به راحتی 
هر وس��یله ای را ب��ا قیمت های متفاوت بخریم، اما مس��ئله ای که وجود 
دارد، افزایش سرس��ام آور قیمت برخی از لوازم هاس��ت که دود را از کله 

متقاضیان بلند می کند.
دلیل گرانی لوازم خانگی در بازار چیست؟

رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی در اردیبهشت ماه، به افزایش 
ح��دود ۲5درصدی قیم��ت لوازم خانگی در بازار اش��اره کرد و گفت: ما 
طرفدار افزایش قیمت ها براس��اس مصوبات قانونی و شرایط عمومی نرخ 
تورم هس��تیم، زیرا در ش��رایط فعلی برای تولیدکننده باید تولید صرفه 
داش��ته باشد. از سوی دیگر، از س��ازمان حمایت نیز می خواهیم تمامی 
قیمت ها را در س��امانه 1۲۴ ثبت کند تا مردم و فروشندگان نیز بتوانند 

با قیمت های مصوب تولیدات را به فروش برسانند.
به اعتقاد میری، مش��کلی که وجود دارد، گرانی بیش از اندازه برخی 
لوازم خانگی است؛ به طوری که قبل از عید ماشین ظرفشویی آلمانی 8 
میلی��ون تومان بود، اما در حال حاض��ر برند ایرانی این کاال 1۲ میلیون 
تومان شده است. نیاز است سازمان حمایت به این موضوع ورود کند تا 

بتوان قیمت ها را کنترل کرد.
به گفته وی، در نظر داریم برندهای ایرانی را سر و سامان دهیم و به 
فروشندگان لوازم خانگی فرصت داده ایم تا ۲۰ خرداد قیمت محصوالت 

خود را وارد سامانه 1۲۴ کنند تا قیمت ها به یک ثبات نسبی برسد.
عباس  هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی نیز گفت: برخالف 
افزای��ش باالی 1۰۰درصدی م��واد اولیه داخلی و تاخیر دو س��ه ماهه 
بان��ک مرک��زی در تخصیص ارز، ت��ورم، افزایش دس��تمزدها واحدهای 
تولیدی در زمینه تولید به مش��کل خورده ان��د. تاکنون از طرف انجمن 
درخواس��تی برای افزایش قیمت لوازم خانگی ارائه نش��ده است و اسناد 
نش��ان می دهد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، ش��اید حدود ۳۰ تا 
۳5درصد افزایش قیمت داشته باشیم، اما افزایش قیمت به طور رسمی 
نداش��ته ایم. پیش بینی می شود با توجه به کمبود مواد اولیه کمبود کاال 

نیز در ماه های آینده داشته باشیم.
هاش��می تاکید کرد: با توجه به تورم ۴۲درصدی و دوبرابر شدن ارز، 
نمی توان از تولیدکننده انتظار داش��ت قیمت ها را ثابت نگه دارد. بخش 
بزرگ��ی از تولیدکنندگان به دلیل عدم دسترس��ی مواد اولیه در بورس، 

م��واد اولی��ه را از بازار آزاد تهیه می کنند. برنامه ریزی ش��ش ماهه برای 
واحد تولیدی در این شرایط غیرممکن است. پیشنهاد انجمن این است 
که اموری که قابل تفویض به بخش خصوصی است انجام شود و وزارت 
صمت برون س��پاری و اعتماد به بخش خصوصی را داش��ته باش��د تا به 

جهش تولید مدنظر برسیم.
در ای��ن میان، حس��ن حس��نی س��فیدآبی فراهانی، رئی��س اتحادیه 
فروش��ندگان لوازم خانگی فلزی )آش��پزخانه( درخصوص علت افزایش 
قیم��ت لوازم خانگی فلزی، گفت: به دو علت لوازم خانگی افزایش قیمت 
داشته که اصلی ترین دلیل آن، گرانی مواد اولیه آن است. به گفته وی، 
از دیگر علت های گرانی لوازم خانگی، کاهش قاچاق است؛ چراکه قاچاق 
به ش��دت کاهش یافت��ه و همین امر باعث گران��ی نجومی لوازم خانگی 

می شود.
وی اف��زود: در حال حاضر تقریبا می توان گفت ۲۰درصد لوازم خانگی 
افزایش یافته است. هم اکنون بیشترین مواد اولیه برای تولید لوازم خانگی 
در داخل کشور تولید می شود و مقدار کمی واردات داریم. به طور مثال، 
تمام قطعات جاروبرقی در داخل کشور تولید می شود، اما موتور آن وارد 
می ش��ود. واردات رس��می لوازم خانگی بیش از دو سال است که ممنوع 

شده و اگر برندی خارجی در بازار است، قاچاق به شمار می رود.
تصمیم نهایی برای تغییر قیمت لوازم  خانگی؟

همچنی��ن کیوان گردان، مدیرکل لوازم خانگ��ی وزارت صنعت درباره 
وضعیت بازار لوازم خانگ��ی گفت: صنعت لوازم خانگی تابع قیمت گذاری 
هستند، اما س��ازمان حمایت در س��ال 99 هیچ گونه افزایش قیمتی را 
مص��وب نکرده اس��ت و افزایش قیمت ها مورد تایی��د وزارت صمت نیز 

نیست.
او افزود: در س��ال 99 هنوز هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت گرفته 
نش��ده است و با گران فروشان برخورد خواهد شد. بخشی از لوازم خانگی 
متک��ی به مواد اولیه ای اس��ت ک��ه از خارج وارد می ش��ود و با توجه به 
افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت قابل قبول است، اما هنوز هیچ افزایش 
قیمتی مصوب نش��ده است، بلکه از فضای ایجادشده در نهادها و قیمت 

ارز سودجویان سوءاستفاده می کنند.
وی توضی��ح داد: با توجه به اینکه ظرفیت تولید ما حدود ۲۰ میلیون 
است، در سال گذش��ته نزدیک به 9 میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید 
ش��ده اس��ت و هیچ مش��کلی در زمینه تولید نداریم. افزایش قیمت در 
بازار محدود اس��ت، چون افزایش قیمتی به صورت جدی نداش��ته ایم. 
مش��کل اصلی ما در لوازم خانگی، قاچاق است که در دستور کار مبارزه 

قرار گرفته است.
به گفته وی، در هفته های اخیر جلس��ات مختلفی برگزار شد و بخش 
بزرگی از مش��کالت مرتفع شده اس��ت و وقفه تخصیص ارز نیز برطرف 
خواهد ش��د تا تولید بدون وقفه ادامه داش��ته باشد. بانک مرکزی برای 

برخی تعرفه ها ارز نیمایی در نظر گرفته است.
مدیرکل لوازم خانگی وزارت صمت تاکید کرد: فرآیند قیمت گذاری های 
رس��می در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد ش��د و برای حمایت از 

حقوق مصرف کننده و تولیدکننده تالش خواهیم کرد.
جوهریان، مدیرکل نظارتی س��ازمان حمایت نیز گفت: حداکثر تغییر 
قیمت لوازم خانگی تاییدش��ده ت��ا ۲۰درصد بوده که برخی ش��رکت ها 
اعمال کرده اند. امروز نیز افزایش قیمت نامتعارفی در بازار مشاهده نشد، 
اما محصوالت وارداتی قاچاق به دلیل نداشتن قیمت خاص فروشندگان 
ممکن اس��ت لوازم را با قیمت های متفاوتی عرضه کنند. شرکت ها برای 
مقطع خاصی از زمان مواد اولیه تهیه کرده اند، ولی تغییرات قیمت مواد 

اولیه از طریق بورس راستی آزمایی می شود.
وی اف��زود: ش��رکت های متقاض��ی افزای��ش قیم��ت کاالی خانگی 
افزایش ۳۰ تا ۳5درصدی را پیش��نهاد داده اند، اما س��ازمان حمایت در 
جمع بندی ها به افزایش ۲5درصدی رسیده است و تا هفته پایانی خرداد 

قیمت واقعی متناسب اعالم خواهد شد.
همچنین طبق اظهارات اخیر سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، هدف این وزارتخانه تولید 11.۶ میلیون 
دس��تگاه لوازم خانگی در سال جاری است، اما تقاضا در این بازار حدود 
1۲.5 میلیون دس��تگاه و بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک 

است.
محمدرضا کالمی در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار، از تولید 8 میلیون 
و ۶9۳ هزار دس��تگاه لوازم خانگی در س��ال گذشته خبر داد و گفت که 
برنام��ه این وزارتخانه در س��ال 1۳99 تولید 11 میلی��ون و ۶۴۰ هزار 
دس��تگاه است تا بتواند نهایتا تا س��ال 1۴۰1 به طور کامل شکاف بین 
تولید و تقاضا در این بخش را برطرف کند؛ چراکه به گفته وی، تقاضای 
س��االنه لوازم خانگی که عمده آن در بخش لوازم خانگی کوچک اس��ت، 

حدود 1۲ میلیون و 5۰۰ هزار دستگاه برآورد شده است.
البته کالمی اعتقاد دارد؛ تقاضای لوازم خانگی قبال بیشتر بوده، اما در 
سال های اخیر افزایش تمایل مصرف کننده به استفاده بهینه از کاالهای 
س��رمایه ای بادوام در چارچوب مدیریت هزینه ها تقاضای لوازم خانگی را 
از 1۳.۶ میلیون دس��تگاه به 1۲ تا 1۲.5 میلیون دس��تگاه کاهش داده 

است.
وضعیت تولید و واردات لوازم خانگی در کشور

در این میان، آخرین آمار منتشرش��ده از سوی وزارت صمت حاکی از 
افزایش تولید انواع لوازم خانگی بزرگ اس��ت؛ به طوری که تولید ماشین 
لباسش��ویی با ۳۲درصد افزایش به ۷۳۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه، یخچال و 
فریزر با ۷.8درصد افزایش به بیش از یک میلیون و 1۶8 هزار دستگاه، 
تلویزی��ون و کولر آبی هم با ۶.۳درصد افزایش به ترتیب به 8۲5 هزار و 
۴۰۰ و 9۰۴ هزار و 9۰۰ دس��تگاه رسیده است. طبق اعالم معاون امور 
صنایع وزارت صمت، به طور کلی تولید لوازم خانگی در س��ال گذش��ته 
1۳درصد افزایش داشته و امسال برای صادرات 1۶۰ میلیون دالری در 

این بخش نیز برنامه ریزی شده است.
همچنین براساس گزارش وزارت صمت، در حوزه لوازم خانگی بیش از 
5۰۰ واحد تولیدی فعال است که ۳۳ واحد آن در حوزه یخچال و فریزر، 
19 واحد در حوزه ماش��ین لباسش��ویی، ۳۶ واحد در تولید کولر آبی و 
هش��ت واحد تولید تلویزیون و بیش از 9۰ واحد تولید وسایل گازسوز و 

مابقی در سایر تولید کاالها فعالیت می کنند.
از ط��رف دیگ��ر، واردات کاالهای این بخش هم از س��ال 1۳9۷ و در 
پی محدودیت های ارزی ممنوع ش��د و در س��ال گذشته افزایش قاچاق 
کاال در پی ممنوعیت واردات و افزایش چش��مگیر قیمت ها باعث ش��د 
که باالخره آیین نامه اجرایی شناس��ه های کاال و رهگیری کاال در بخش 
لوازم خانگی اجرا ش��ود. در این راس��تا از 15 دی ماه سال گذشته اعالم 
شد که اگر گروه های کاالیی تعیین شده در بخش لوازم خانگی در سطح 
بازار دارای شناس��ه کاال نباشند، قاچاق تلقی می شوند. تاکنون برآوردی 
از میزان کاالی قاچاق موجود در بازار منتش��ر نش��ده، اما با اعدادی که 
اخیرا اعالم ش��ده، می توان گفت که اگر میزان تقاضا در س��ال گذشته 
1۲ میلی��ون و 5۰۰ ه��زار کاال و تولید 8 میلیون و ۶9۳ هزار دس��تگاه 
بوده باش��د، پارس��ال حداقل نزدیک به ۴ میلیون کاالی قاچاق در بازار 

وجود داشته است.

علت رشد افسارگسیخته قیمت لوازم خانگی چیست؟

قیمت های نجومی در بازار لوازم خانگی
مسکن

شایسته نیست مردم دچار افزایش قیمت مسکن باشند
دستور روحانی برای حل معضل گرانی مسکن

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت و ضرورت بررسی علل و عوامل 
گرانی مس��کن و راه حل های برون رفت از ای��ن وضعیت، بر اهتمام 
هرچه بیشتر برای تسریع در روند اقدامات و فعالیت ها برای به ثمر 

رسیدن این موضوع تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری، حسن روحانی 
روز جمع��ه در گفت وگو با وزیر راه و شهرس��ازی پس از اس��تماع 
گ��زارش وی درباره اقدام��ات و برنامه ه��ای این وزارتخان��ه، از او 
خواس��ت تا طرح ها و دس��تورالعمل های الزم ب��رای حل معضل و 
کنترل قیمت مس��کن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به 

جلسه روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
رئیس جمهور تاکید کرد: شایسته نیست که مردم در این شرایط 
دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است 

که با برنامه ریزی، این مشکل را به سرعت حل و فصل شود.
روحان��ی همچنین تس��ریع در اجرای طرح »اق��دام ملی تامین 
مس��کن« در کشور را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت همکاری با 
پیمانکاران و ارائه تس��هیالت و زمی��ن ارزان قیمت در این طرح در 
راس��تای کمک به رونق بازار مس��کن و جلوگیری از ایجاد تنگنا و 

فشار بر مردم در این بخش تاکید کرد.
رئیس جمهور با اش��اره بر ضروت تالش برای تس��ریع در تکمیل 
و بهره ب��رداری از طرح ه��ا و پروژه های��ی که در رف��ت و آمد مردم 
و افزای��ش حمل و نقل کاال و بار در کش��ور تح��ول ایجاد می کند، 
گفت: باید تالش کنیم تا در س��ال جهش تولید همچون سال های 
گذش��ته ش��اهد تحول در توس��عه حمل و نقل ریلی و جاده ای در 

کشور باشیم.
 روحانی افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی ش��ود تا تخلیه بار در 
پایانه ها تسریع شده و با همکاری گمرك کاالهای اساسی با سرعت 
در اختی��ار مردم قرار بگیرد تا مردم نس��بت ب��ه تامین این کاالها 

دغدغه و نگرانی نداشته باشند.
رئیس جمه��ور همچنی��ن از تمامی فعاالن، دس��ت اندرکاران و 
عوامل حوزه حمل و نقل باری و مس��افربری شهری و برون شهری، 
ریلی و هوایی که علی رغم ش��رایط سخت ش��یوع کرونا همچنان 
به خدمت رس��انی ادام��ه داده و در کنار مردم ق��رار دارند، تقدیر و 

تشکر کرد.

وزیر راه از دستور ویژه رئیس جمهور خبر داد
 صاحبان خانه های خالی

منتظر برگه مالیاتی باشند
وزیر راه و شهرس��ازی از دستور ویژه رئیس جمهور برای کنترل 
قیمت و اجاره مسکن خبر داد و گفت طرح اخذ مالیات از خانه های 
خالی به موازات طرح اقدام ملی می تواند به تعدیل قیمت مس��کن 

و اجاره کمک کند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، محمد اسالمی 
در جریان سفر به استان قم و حضور در مراسم آغاز عملیات اجرایی 
پروژه آزادراه قم – س��لفچگان درخصوص بحث گرانی مس��کن در 
روزه��ای اخیر و اینکه آیا دولت در این زمینه برنامه ای دارد، گفت: 
التهاب بازار مسکن ریشه در تحوالت بازارهای موازی دارد، اما برای 
کنترل این بازار یکی از اقدامات صدور برگه مالیاتی برای خانه های 

خالی است که تا تابستان انجام می شود.
او درخص��وص راه ح��ل در نظر گرفته ش��ده برای عب��ور از این 
ش��رایط، گفت: راه حل مهمی که داش��ته و داری��م و به آن پایبند 
هس��تیم، شناخت جامعه هدف برای صاحبخانه شدن است و برای 
ای��ن منظور طرح اقدام ملی مس��کن را ش��روع کردیم؛ طرحی که 
به دنبال آن هس��تیم تا در س��طح کشور به یک نهضت خانه سازی 
تبدیل ش��ود که خوشبختانه در همه ش��هرهای کشور شروع شده 
اس��ت. در این زمینه از مردم ثبت نام گس��ترده داشته ایم و نیمی 
از ی��ک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری که ثب��ت نام کردند یعنی 8۰۰ 
هزار نفر واجد ش��رایط بوده و می توانند از پروژه های تعریف ش��ده 

بهره مند شوند. 
اس��المی افزود: در گام بعدی که ش��امل دو بخش اس��ت سامانه 
جامع امالك و اسکان آماده و در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته 
ک��ه از واحدهای مس��کونی خالی مالیات دریاف��ت کنند. اخذ این 
مالیات هم از زمان تصویب قانون بوده و برای صاحبان این خانه ها 
برگه مالیات فرس��تاده می شود. این مس��ئله تحریک کننده جانب 
عرضه برای عرضه خانه های بالاس��تفاده اس��ت تا این سرمایه های 
ملی حبس ش��ده و خانه های خالی که بیش از ۲ میلیون واحد در 
س��طح کشور هس��تند، به فروش رفته یا اجاره داده شوند تا از این 

طریق شاهد یک تعدیل در بازار باشیم. 
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: به موازات این اتفاق ش��رایطی 
فراهم شده تا کسانی که خانه آماده یا پروژه های نیمه تمام داشته 
یا زمین برای طرح اقدام ملی دارند، در س��امانه ثبت نام کرده و به 
ازای آن زمین مرغوب به آنها داده خواهد ش��د تا دوباره س��اخت و 
س��از انجام دهند. به این شکل مولدس��ازی برای منابع مردم انجام 
شده و جریان ساخت مجددا شکل می گیرد. این دو، سه اقدام یک 
بس��ته به هم پیوس��ته بوده تا بتوانیم مردم فاقد مس��کن را از این 

دغدغه ها رها کنیم. 
اس��المی در ادامه درخصوص جلسه خود به همراه وزیر اقتصاد و 
رئی��س بانک مرکزی با معاون اول رئیس جمهور در بحث مس��کن 
در پاسخ به این سوال که آیا این جلسه به سرعت بخشی به پروژه 
اقدام ملی کمک خواهد کرد، گفت: ش��رایط تورمی حباب گونه ای 
ک��ه در قیمت و اج��اره خانه اتفاق افتاده دغدغه دولت و ش��خص 
آقای رئیس جمهور اس��ت و به همین خاطر ایش��ان از بنده، وزیر 
اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی در حضور معاون خواس��تند 
تمهیداتی اتخاذ ش��ود ک��ه این وضعیت کنترل ش��ود تا برای این 
دغدغه س��نگینی که برای جامعه به وجود آمده پاس��خی داش��ته 

باشیم.
او در انتها گفت: در این جلس��ه یکی از پیشنهادهایی که وزارت 
راه و شهرس��ازی ارائ��ه داد این بود که هرچه زودتر س��ازمان امور 
مالیاتی با اس��تفاده از س��امانه امالك و اس��کان از خانه های خالی 
مالی��ات دریافت کند. این مس��ئله در کنار ط��رح اقدام ملی کمک 

می کند این جریان روانی به موازات این دو طرح تعدیل شود.
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در روزهای اخیر افزایش قیمت لوازم خانگی خبرس��از شده و این در 
حالی اس��ت که هفته پیش، کیوان گردان،  مدیرکل لوازم خانگی وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت با حضور در برنامه تلویزیونی اعالم کرد سازمان 
حمایت در سال 1۳99 هیچ گونه افزایش قیمتی را مصوب نکرده است، 
بنابراین افزایش قیمت ها مورد تأیید وزارت صمت نیز نیس��ت و فرآیند 

قیمت گذاری  رسمی در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
در همی��ن ح��ال، گزارش میدانی ایس��نا از بازار لوازم خانگی نش��ان 
می دهد، کاالهای ایرانی تا حدود ۲5 تا ۳۰درصد و کاالهای خارجی که 
عمدتا به صورت قاچاق وارد ش��دند تا 1۰۰درصد افزایش قیمت داشته 
اس��ت. این گزارش میدانی در روز پنجشنبه گذشته حاکی است، بیشتر 
فروش��ندگان می گویند که ش��رکت های تولیدی در سال جاری حداقل 
سه بار برای مدت چهار تا پنج روز فروش خود را متوقف کردند و بعد از 
آن هر بار بین 5 تا 1۰درصد قیمت خود را افزایش دادند، به طوری که 
در حال حاضر قیمت  کاالهای ایرانی در این بازار ۲5 تا ۳۰درصد گران 
شده است. به گفته یکی از آنها، االن هم برخی شرکت ها کاالی خود را 
نمی فروشند تا مجوز افزایش قیمت را از سازمان حمایت دریافت کنند.

یک��ی دیگر از مغ��ازه داران هم می گوید برخ��ی کاالی قاچاق مربوط 
به قبل از خروج برندهای کره ای از کش��ور اس��ت و بخش بیش��تری از 
آنها به صورت قاچاق وارد کش��ور ش��دند که اخیرا قیمت آنها تا حدود 
1۰۰درصد نس��بت به قبل از عید افزایش داش��ته است. نکته جالب هم 
این است که با وجود اینکه از دی ماه سال گذشته اجرای طرح آیین نامه 
اجرایی شناس��ه های کاال و رهگیری کاال آغاز شده و اعالم شد که لوازم 
خانگی فاقد شناس��ه کاال در س��طح بازار کاالی قاچاق تلقی می شوند و 
با فروشگاه ها برخورد می ش��ود، اما مغازه داران به راحتی درباره افزایش 

قیمت کاالهای قاچاق صحبت می کنند!
البت��ه به نظر می رس��د در م��واردی افزایش قیمت ت��ا 5۰درصد هم 
در کااله��ای ایرانی اتفاق افتاده اس��ت. برای مثال یک��ی از مغازه دارانی 
که معتقد اس��ت کس��ادی بازار بعد از کرونا حداقل ۳۰درصد بیشتر از 
قبل ش��ده، می گوید قیمت یک یخچال 1۴ فوت ایرانی بهمن ماه سال 
گذش��ته ۲میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، اما بعد از بازگشایی واحدها 
به ۳میلیون و ۲5۰ هزار تومان رسیده و حاال قیمت آن ۳میلیون و 5۰۰ 
هزار تومان اس��ت که یعنی قیمت آن بی��ش از 5۰درصد افزایش یافته 

اس��ت. همچنین به گفته او قیمت یک نوع ماش��ین لباسش��ویی ایرانی 
از 5 میلی��ون تومان در بهمن ماه، حاال به ۷ میلیون تومان رس��یده که 
یعنی ۴۰درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین مشاهدات میدانی 
نش��ان می دهد که قیم��ت یخچال و فریز سایدبای س��اید ایرانی حدودا 
بی��ن 15 تا ۲1 میلی��ون تومان و کاالی خارج��ی از ۲5 تا 85 میلیون 
تومان است؛ البته یکی از مغازه داران می گوید که نمایندگی یک شرکت 
خارجی در ولنجک یخچال و فریزر سایدبای س��اید ۳۰۰ میلیون تومانی 
ه��م می فروش��د! قیمت یخچال و فریزر دو قل��و ایرانی و خارجی نیز به 

ترتیب از 1۴ و ۲۳ میلیون تومان شروع می شود.
ماش��ین لباسش��ویی ایرانی بین ۴ تا 9 میلیون تومان عرضه می شود، 
اما مش��ابه خارجی 8 تا ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت ماش��ین 
ظرفش��ویی نی��ز از حدود ۷ میلیون تومان ش��روع می ش��ود و به گفته 
مغ��ازه داران کاالی ۶۰ میلیون تومان ه��م در این بخش در بازار عرضه 
می ش��ود. قیمت گاز ف��ردار ایرانی هم از حدود ۲میلی��ون و 5۰۰ هزار 
تومان شروع می شود،  اما مغازه داران می گویند که قیمت برخی گازهای 

خارجی به ۶۰ میلیون تومان هم می رسد.

از یخچال و فریزر 80 میلیونی تا 300 میلیونی

در بازار لوازم خانگی چه خبر است؟
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اقدامات بانک ها نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود
درخواست همتی از بانک ها

رئی��س کل بانک مرکزی ضمن تش��ریح اقدامات این بانک 
در جهت حمایت از بنگاه های تولیدی و تحقق ش��عار رونق و 
جهش تولید، گفت اصل پیگیری ب��ه موقع مطالبات بانک ها 
امری ضروری اس��ت، اما، این امر به هیچ وجه نباید منجر به 

تعطیلی حتی یک واحد تولیدی شود.
عبدالناصر همتی در تازه ترین پس��ت اینس��تاگرامی درباره 
مطالبات بانک ها، نوش��ت: نظر ریاس��ت محت��رم قوه قضائیه 
درب��اره نحوه وصول مطالبات بانک ها م��ورد تاکید و حمایت 
بانک مرکزی اس��ت. اصل پیگیری به موقع مطالبات بانک ها 
امر ضروری اس��ت اما این امر به هیچ وجه نبایستی منجر به 
تعطیلی حتی یک واحد تولیدی ش��ود. محاس��به بدهی آنها 
نیز بایس��تی برمبنای ضوابط اعالم شده از سوی بانک مرکزی 

باشد.
او ادام��ه داد: بانک ه��ا به موجب قوانی��ن و مقررات موظف 
هس��تند که محل اج��رای طرح را وثیقه بگیرن��د و به عنوان 
وکیل س��پرده گذاران در جهت صرف��ه و صالح موکالن خود 
و اس��تیفای مطالبات ناگزیر از اقدامات قانونی هس��تند ولی 
ای��ن نکته نیز مهم اس��ت که بایس��تی حداکث��ر همراهی با 
تولیدکنن��دگان داش��ته و از هرگون��ه اقداماتی ک��ه منجر به 

تعطیلی واحد تولیدی می شود، جداً پرهیز کنند.
در ادامه همتی اعالم کرد: بانک مرکزی بیش��ترین تاکید و 
اقدامات را در حمایت از بنگاه های تولیدی و در جهت تحقق 
ش��عار رونق و جهش تولید انجام داده و تالش کرده است که 
با آسیب شناسی دقیق موضوع بعضی از مقررات را که در این 

رابطه اثرگذاری داشته اند، تدوین یا اصالح کند.
وی افزود: از جمله آنها، اصالح مقررات نحوه امهال مطالبات 
غیرجاری برمبنای مصوبه ش��ورای فقهی بانک مرکزی برای 
اجتناب از اخذ س��ود مرکب، تسهیل تسویه بدهی بدهکاران 
)طرح مصوب مجلس و مجمع تش��خیص(  و آخرین تصمیم 
که مس��اعدت در امه��ال واحدهای تولیدی ب��ا دریافت صرفاً 
۷.5درصد طلب و امهال 5 ساله  آن بود که به تصویب شورای 
پول و اعتبار رس��ید و از بانک ها می خواهم دستورالعمل ها را 

به جد اجرا کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان سخنانش، نوشت: حمایت 
از تولید مس��تلزم داشتن بانک های س��الم، باثبات، مستحکم 
اس��ت و تسهیالت اعطایی به بانک ها متعلق به سپرده گذاران 
است، بنابراین برگشت به موقع این منابع بانک ها را در تامین 

مالی تولید یاری می کند.

بانکنامه

فرصت امروز: روز پنجشنبه گذشته قیمت دالر از مرز 18 هزار تومان 
عب��ور کرد و در صرافی های بانکی نیز به رکورد 1۷ هزار و ۷5۰ تومان 
رس��ید. جالب اس��ت که نرخ دالر هفته گذشته را با کاهش قیمت آغاز 
ک��رده بود، اما در دو روز پایان��ی هفته به موازات یورو با افزایش قیمت 

قابل مالحظه ای روبه رو شد.
دالر سومین هفته خردادماه را با کاهش ۲۰ تومانی در قیمت خرید و 
افت 9۰ تومانی در قیمت فروش شروع کرد و وارد کانال 1۶ هزار تومان 
شد. این روند کاهشی قیمت در روز یکشنبه نیز ادامه یافت، اما در روز 
دوش��نبه قیمت دالر به ثبات رسید و به قیمت 1۶ هزار و 9۰۰ تومان 
در خرید و قیمت 1۶ و 9۳۰ تومان در فروش رس��ید. در چهارمین روز 
هفت��ه نیز در معامالت بازار ارز، نرخ خرید دالر ۲۰ تومان کاهش یافت 
و به قیمت 1۶ هزار و 88۰ تومان رس��ید اما قیمت فروش آن کماکان 
ثاب��ت مان��د. در نهای��ت در دو روز پایانی معامالت ب��ازار ارز در هفته 
گذش��ته، نرخ دالر وارد کانال 18 هزار تومان ش��د و در روز پنجشنبه 

نرخ خرید و فروش دالر در صرافی های ملی به ترتیب 1۷ هزار و 5۰۰ 
تومان و 1۷ هزار و ۷5۰ تومان شد. با رسیدن قیمت دالر به کانال 18 
هزار تومان، خاطره افزایش قیمت دالر در س��ال های گذش��ته بار دیگر 

زنده شده است. 
تحوالت قیمت یورو، سکه و طال در روز پنجشنبه

به موازات افزای��ش قیمت دالر، تحوالت قیمتی یورو نیز در هفته ای 
که گذشت چندان متفاوت از دالر نبود، به طوری که یورو از روز شنبه 
تا سه شنبه نرخ خرید و فروش آن به ترتیب 18 هزار و 5۰۰ و 18 هزار 
و  ۶۰۰ تومان بود و در این نرخ به ثبات رسید تا اینکه در دو روز پایانی 
معامالت هفته با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شد و قیمت خرید 
و فروش آن به ترتیب در صرافی های ملی به 19 هزار و  5۰۰ تومان و 

19 هزار و ۷5۰ تومان رسید.
در همی��ن حال، افزای��ش قیمت دالر و همچنین رش��د بهای اونس 
باعث باالرفتن قیمت ها در بازار طال و سکه شد. از یک سو، قیمت دالر 
افزایش��ی قابل توجه را تجربه کرد و از س��وی دیگر بهای اونس نیز به 
یک هزار و ۷۲9 دالر رسید که این دو عامل، زمینه رشد قیمت طال و 
سکه را در روز پنجشنبه فراهم کرد. بر این اساس، هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران تحت تاثیر رشد بهای اونس 
و دالر با افزایش ۲۰5 هزار تومانی قیمت نس��بت به روز قبل به رقم ۷ 

میلیون و 595 هزار تومان فروخته شد.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در روز پنجشنبه 
۷میلیون و ۳5۰ هزار تومان قیمت گذاری ش��د و به این ترتیب، س��که 
مرز روانی ۷میلیون و 5۰۰ را شکس��ت. همچنین نیم س��که ۳میلیون 
و ۷۷۰ هزار تومان، ربع س��که ۲ میلیون و 5۰ هزار تومان و هر قطعه 
س��که گرمی یک میلیون و ۷۰ هزار تومان تعیین قیمت ش��د. هر گرم 
طالی خام 18 عیار نیز ۷۳9 هزار تومان و هر مثقال طال نیز ۳ میلیون 

و ۲۰5 هزار تومان به فروش رسید.
صرافان و دالالن زیاد می فروشند اما کم می خرند

ب��ه گ��زارش خبرآنالین، پنجش��نبه اس��تثنایی بازار ارز با رس��یدن 
قیمت دالر به کانال 18 هزار تومان به پایان رس��ید، روزی که ش��بیه 
پنجش��نبه های گذشته نبود و شلوغی بازار محسوس تر از روزهای قبل 
به چش��م می آمد. صرافان می گویند دلیل افزایش قیمت دالر تغییراتی 
است که در وضعیت عرضه ایجاد شده است. یکی از صرافان در پاسخ به 
سوال خبرنگار ما که در قامت فروشنده دالر در میدان فردوسی حضور 
یافته بود، نرخ خرید را 1۷ هزار تومان اعالم کرد و وقتی با این س��وال 
روبه رو ش��د که چ��را صرافی های بانکی دالر را 1۷ ه��زار  5۰۰ تومان 

می خرند، گفت: »برو صف وایسا و به آنها بفروش.«
هم��کاران او نیز می گفتند دالر در این مح��دوده قیمتی نمی ماند و 
از این رو بهتر اس��ت ما ریس��ک باالیی نکنیم. هرچند صرافان در روز 
پنجشنبه محتاط تر از همیشه معامله می کردند و حجم خرید را به کف 

رس��انده بودند، مشتریان فراوانی در این منطقه حضور داشتند، کسانی 
که می گفتند دالر به زودی از ۲۰ هزار تومان می گذرد اما پش��ت پرده 

بازار ارز چه می گذرد؟
چند روز قبل بود که رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود 
نوش��ت: »گشایشی در بازار ارز رخ خواهد داد و قیمت ها در بازار واقعی 
نیست«. منظور او از غیرواقعی بودن قیمت البته باالبودن قیمت ها بود. 
عبدالناص��ر همتی دالیل��ی را اعالم کرد و به اس��تناد آن وعده کاهش 
قیم��ت دالر را داد؛ از افزای��ش قیمت نفت و ترمی��م وضعیت صادرات 
غیرنفتی گرفته تا ایجاد شرایطی مساعد برای دسترسی ایران به بخشی 

از درآمدهای ارزی خود در خارج از کشور.
در انتهای هفته گذش��ته اما خبر دسترس��ی ایران به ذخایر ارزی اش 
ب��ا انتقاد ش��دید همتی از کره جنوبی مبنی بر ع��دم همکاری با ایران 
در ای��ن زمینه در مح��اق قرار گرفت. برخی از فع��االن بازار می گفتند 
احتماال همین مس��ئله سبب جوس��ازی دالالن شد چراکه در روزهای 
اخیر با هدف پیش��گیری از پایی��ن آوردن قیمت معامالت صوری بین 
خ��ود ترتیب می دادند و قیمت اع��الم می کردند. از ابتدای هفته تا روز 
سه ش��نبه هر دالر به قیم��ت 1۶ هزار و 9۳۰ تومان فروخته می ش��د 
ام��ا روز پنجش��نبه قیمت ها به 1۷ ه��زار و ۷5۰ تومان در صرافی های 

بانکی رسید.
آیا قیمت دالر در هفته پیش رو کاهش می یابد؟

یکی از صرافان در سبزه میدان در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر اینکه 
قیمت دالر افزایش��ی می ماند یا خیر؟ گفت: »هیچ چیزی تغییر نکرده، 
قیم��ت باال می رود، م��ردم می خرند و بعد قیم��ت دوباره کمی کاهش 
می یابد و این داس��تان مدت هاس��ت در بازار ادامه دارد.« او با اشاره به 
اینکه صرافان ارز چندانی در روز پنجش��نبه نخریدند، گفت: »البته من 
فک��ر می کنم همین که صرافان و دالالن ارز نخریدند، نش��ان می دهد 

ممکن است قیمت ها روندی کاهشی داشته باشد.«
سوال این است که قیمت واقعی دالر چقدر است؟ پرسشی که به تعداد 
سوال شوندگان آن، جواب دارد اما نه پاسخی سر راست و دقیق. پاسخ های 
مبهم و دو پهلو. همه می گویند قیمت ها واقعی نیس��ت اما کسی ریسک 
اعالم قیمت دالر را به جان نمی خرد. دالر در بسیاری از دوره ها یا به عبارت 
دیگر در اغلب س��ال ها پایین تر از قیمت واقعی می ایستد و تالش دولت ها 
برای مهار قیمت دالر که نوعی سوبس��ید به واردات و نوعی جریمه برای 
تولید اس��ت، به فشرده ش��دن فنر ارز منجر می شود و هر تحریم خارجی 
می تواند زمینه را برای جهش نرخ دالر فراهم کند. در قلب ارزی پایتخت 
اما صرافان چندان مطمئن درباره باالماندن نرخ ارز صحبت نمی کردند بلکه 
می گفتند جای پای قیمت ها سفت نیست و به زودی وضعیت در بازار تغییر 
می کند. شاید همتی این بار در آزمونی سخت قرار گرفته باشد؛ آیا دالر به 
رغم وعده های او، رکوردهای عجیب در بازار به جا خواهد گذاش��ت؟ برای 

پاسخ این سوال باید به انتظار نشست.

زیر پوست بازار ارز چه می گذرد؟

عبور دالر از مرز ۱۸ هزار تومان

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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پاسخ به سواالت پرتکرار این روزها درباره فروش سهام عدالت
شفاف سازی روند فروش سهام عدالت

چ��را برخ��ی از بانک ها هنوز پول س��هام عدالت را واری��ز نکرده اند؟ چرا 
کارگزاری ها فقط ثبت س��فارش می کنند و س��هام را نمی فروش��ند؟ اینها 
سواالتی است که این روزها با آزادسازی سهام عدالت مطرح شده و به نظر 
می رس��د که فرآیند فروش سهام عدالت هنوز آنچنان که باید و شاید برای 

سهامداران شفاف نشده است.
مش��موالن سهام عدالت که روش مس��تقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخ��اب کرده اند، می توانند از س��ه طریق فروش از طری��ق بانک، مراجعه 
حض��وری به کارگزاری و ی��ا مراجعه غیرحضوری به کارگزاری نس��بت به 
فروش ۳۰ درصد سهام خود اقدام کنند. در این راستا برخی از سهامداران 
از ای��ن موضوع که برخی کارگزاری ها فقط ثبت س��فارش می کنند و اعالم 
کرده ان��د که دس��تور فروش ندارن��د، گالیه می کنند. آنه��ا گالیه دارند که 
کارگزاری ها فقط ثبت س��فارش می کنند و سهام را نمی فروشند؛ موضوعی 
ک��ه دبی��رکل کانون کارگ��زاران بورس اوراق به��ادار دلی��ل آن را الزام به 
راه اندازی س��امانه فروش س��هام عدالت در اسرع وقت دانسته و اعالم کرده 

است که این مشکل به زودی برطرف خواهد شد.
روح اهلل میرصانع��ی در گفت وگ��و با ایس��نا، با بیان اینکه س��فارش های 
س��هام عدالت توسط کارگزاری ها گرفته و ارجاع می ش��ود، اظهار کرد: اما 
در حال حاضر ابهاماتی در اجرای سفارش��ات س��هام عدالت وجود دارد که 
ممکن اس��ت چند روز زمان ببرد تا کارگزار با ناظر هماهنگ کند و فروش 
انجام دهد. همچنین س��رویس هایی که سپرده گذاری باید پس از فروش به 
کارگزار بدهد، فعال مش��کالتی دارد که در حال رفع آن هس��تند. در واقع 
ش��رکت س��پرده گذاری باید اطالعات را به کارگزار بده��د و کارگزار وجوه 

سهامداران عدالت را براساس سرویس ها واریز کند.
او در م��ورد دلیل وج��ود اختالل در برخی کارگزاری ه��ا توضیح داد: به 
دلیل اینکه فش��ار زیاد بود و سامانه ها باید س��ریعا راه  اندازی می شد، صرفا 
راه اندازی صورت گرفت و سامانه ها در حال ارتقا هستند. درواقع سفارشات 
دریافت می ش��ود اما ابهاماتی در نحوه اجرا وجود دارد؛ همچنین هماهنگ 
کردن کارگزاران با ناظر برای فروش زمان بر است و این فرآیند ممکن است 
بیش��تر از زمانی که برای فروش س��هام های معمول و مرسوم در بازار طی 

می شود، طول بکشد اما فرآیند آن در حال طی شدن است.
دبی��رکل کان��ون کارگ��زاران ب��ورس و اوراق بهادار ادام��ه داد: برخی از 
کارگزاران فروش هم انجام دادند اما نتوانس��تند گزارش را از سپرده گذاری 
در مورد اینکه فروش به چه نحوی توزیع و بین مش��تریان تقسیم می شود 
را دریافت کنند بنابراین نمی توانند در حس��اب مش��تری نش��ان دهند که 
چه تعداد س��هم فروخته شده اس��ت. میرصانعی با تاکید بر اینکه به دلیل 
فش��اری که برای راه اندازی سامانه وجود داشت، نقایصی وجود دارد، اظهار 
کرد: اما نقایص و ابهامات در حال برطرف ش��دن اس��ت. سرویس ها تقویت 
می ش��وند و کم کم روی روال معمول خواهند افتاد. بدیهی اس��ت که این 
پروس��ه یک تا دو هفته اول طوالنی تر باش��د و نقایص کوچک داشته باشد 
اما جای نگرانی نیست. وی ادامه داد: در واقع برخی کارگزاری ها سفارشات 
را فروختند و برخی منتظر هماهنگی با ناظر برای فروش هس��تند. ممکن 
است کارگزاری هایی که فروش را انجام داده اند، سرویس را از سپرده گذاری 
نگرفته باش��ند که بتوانند در حس��اب مش��تری نمایش دهند و وجوه را به 
حساب مش��تری واریز کنند. در این شرایط مشتری گمان می کند اقدامی 
ص��ورت نگرفت��ه، در حالی که گرفت��ه و در حال انجام اس��ت اما به دلیل 
مش��کالت مذکور پروس��ه اش طوالنی تر اس��ت. همچنین از جمله سواالت 
دیگری که این روزها س��هامداران با آن مواجهند، این اس��ت که چرا برخی 
از بانک ها هنوز پول سهام عدالت را واریز نکرده اند؟ در پاسخ به این سوال، 
حسین فهیمی سخنگوی سهام عدالت درباره وضعیت فروش سهام عدالت 
از طری��ق بانک ها گفت: از بین 9۰۰ میلیارد تومان ثبت س��فارش س��هام 
عدالت تا آخر وقت دوشنبه )19 خرداد( ۶۲۳ میلیارد تومان به فروش رفته 
بود. او در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه این پول ها چه زمانی به حساب 
سهامداران واریز می شود، افزود: بخشی از این سهام به این علت که کارگزار 
باید ش��رایط را بس��نجد تا باعث ضرر و زیان عرضه کننده نشود و همچنین 
با در نظر گرفتن همه ش��رایط تصمیم بگیرد که به چه نحوی و چه زمانی 
س��هام را بفروشد هنوز به فروش نرفته است، در هر صورت سهام باقیمانده 
ب��ه فروش می رود و مبلغ موردنظر به تدریج به حس��اب س��هامداران واریز 
خواهد ش��د. فهیمی ادامه داد: بنابراین علت عدم واریز وجه س��هام عدالت 
برای برخی از س��هامداران این اس��ت که اوال بخشی از این سهام به فروش 
نرفته اس��ت دوما روزی که بانک، س��هام عدالت مردم را به فروش برساند 

فردای آن روز پول را واریز می کند.
وی درباره زمان واریز وجه از طریق کارگزاری ها گفت: اگر سهامداران از 
طریق کارگزاری س��هام خود را به فروش برس��انند کارگزاری دو روز بعد از 

فروش سهام پول را واریز خواهد کرد.

نماگربازارسهام

ش��اخص ب��ورس ح��اال بی��ش از ی��ک میلی��ون واحد قد کش��یده 
اس��ت؛ رکوردهای��ی عجی��ب و قابل توجه ب��رای آنها ک��ه می خواهند 
سرمایه های ش��ان را از ت��ورم مصون نگه دارند ی��ا حداقل همپای تورم 

حرکت کنند.
ب��ه گزارش خبرآنالین، بورس ایران در حالی بی مهابا می تازد و توجه 
افکار عمومی را به خود جلب کرده که ویروس کرونا، نه فقط بازارهای 
مال��ی که بازاره��ای پولی را تح��ت تاثیر قرار داده اس��ت. حاال تاخت 
و تاز کروناس��ت که موقعیت ه��ای تازه را تعریف می کن��د. اینجا اما با 
رش��د انتظارات تورمی نه فقط ش��اخص بازار س��رمایه که دیگر بازارها 
نی��ز با تاخت و تاز قیمت ها روبه رو ش��ده اند. در ای��ن بین، البته بورس 
موقعیتی استثنایی یافته است. کارشناسان معتقدند رشد بورس از یک 
س��و تحت تاثیر وضعیت بازار ارز و محدودیت های اعمال ش��ده جهت 
خریدوفروش در این بازار است و از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی، 
تنور بازار س��رمایه را داغ تر از پیش کرده است، با این حال کسب سود 
و سرمایه گذاری در بورس پیش نیازی اصلی دارد، دانش و آگاهی برای 

تحلیل و این گمشده بازار حاال کاالیی گران بها تلقی می شود.
تجارت پررونق آگاهی در معامالت بازار سرمایه

هرچن��د تبلیغ��ات رس��می در ای��ن زمین��ه امکان پذیر نیس��ت، اما 
سیگنال فروش��ان ی��ا آنها که اطالع��ات و آگاهی مناس��بی از وضعیت 
شرکت ها دارند، این روزها بازار پررونقی را پیش روی خود دارند. یکی 
از کس��انی که این روزها در ش��بکه های اجتماعی به این کار مش��غول 
اس��ت، به خبرآنالین گفت: »از نیمه س��ال گذش��ته تاکنون مشتریان 
فراوانی داشته ام.« او با تاکید بر اینکه سیگنال فروشی کاری غیرقانونی 
اس��ت و حتی اگر در کانال های تلگرامی به صورت رس��می این کار را 
بکنید با مش��کل روبه رو می ش��وید، گفت: »مش��تریانم غالبا من را به 

همدیگر معرفی می کنند چون نتیجه کار را می بینند.«
وی می گوید که به ازای معرفی یک شرکت که در شش ماه آتی سود 
بدهد و س��هامش رشد کند، بین دویست تا سیصد هزار تومان دریافت 
می کن��د. به گفته خودش، »در این وضعیت، بس��یاری از ش��رکت ها از 
چرخه رش��د عقب مانده اند و در حقیقت من با شناسایی این شرکت ها 

تخصص و آگاهی خودم را به قیمتی ارزان می فروشم.«
محس��ن خدابخ��ش، مدیر نظارت ب��ر بورس های س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار درباره اینکه چه کس��انی مجاز به ارائه خدمات مشاوره در 
بورس هس��تند، می گوید: »براس��اس قانون بازار اوراق بهادار، مشاوران 
س��رمایه گذاری یا سبدگردان حتما باید از سازمان بورس و اوراق بهادار 
مجوز بگیرند و تنها کسانی می توانند به ارائه خدمات تخصصی بپردازند 
ک��ه مجوز الزم را اخذ کرده و صالحیت علمی و مالی آنها در س��ازمان 

بورس احراز شده باشد.«
مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص 
فعالیت برخی کانال های تلگرامی و مشاوره های  غیرقانونی سرمایه گذاری 
در فض��ای مج��ازی افزود: »این کانال ها از فضایی که در بازار س��رمایه 
ایجاد ش��ده است سوءاس��تفاده کرده و عمدتا از راه کانال های تلگرامی 
فعالی��ت می کنند و از ای��ن طریق اقداماتی درخص��وص معرفی برخی 
س��هم ها انجام می دهند که پشتوانه علمی، تحلیلی و تخصصی در آنها 

مشاهده نمی شود.«
یکی از مش��تریانی که نس��بت به خرید س��یگنال اقدام کرده است، 
درباره تجربه اش می گوید: »تلفنی با یکی از متخصصان صحبت کردم، 
او شرکتی را به من معرفی کرد که قیمت هر سهمش در حدود ۲5۰۰ 
تومان بود، من برای خرید اقدام کردم و در مدت زمانی بس��یار کوتاه، 

قیمت این سهم به 5۶۰۰ تومان رسید.«
این مشتری ادامه می دهد: »من برای اطالع یافتن از نام این شرکت 
۲5۰ هزار تومان هزینه کردم اما تا امروز از خرید س��هام این شرکت ۳ 
میلیون و یکصد هزار تومان س��ود نصیبم شده است و فکر می کنم هر 
دو طرف معامله راضی هس��تند .من در یک گروه تلگرامی با فروشنده 
مواجه شدم که فارغ التحصیل مدیریت مالی است و می گوید با مطالعه 

وضعیت شرکت ها، شرکت های سودده را شناسایی می کند.«
البته او در پاس��خ به این س��وال که اگر ش��رکت معرفی ش��ده زیان 
بدهد، آن وقت تکلیف چیس��ت؟ می گوید: »کسی را ندیدم که در این 
مدت زیان کرده باشد، اما اگر زیان بدهد فوقش چند میلیونی از دست 

داده ای و دیگر مشتری این فرد نخواهی بود.«

از رونق کتاب های بورسی تا هزینه عضویت در تلگرام
از س��وی دیگر، در یکی از کسادترین دوره هایی که بازار کتاب تجربه 
می کند، فروش کتاب هایی مرتبط با بورس رونقی جدی دارد. متصدی 
یک کتابفروش��ی در خیاب��ان انقالب در این خص��وص گفت: »خریدار 
کتاب های بورس��ی بس��یار باالس��ت، این روزها جوانان زیادی مراجعه 
می کنن��د و طل��ب کتاب هایی را می کنند که بتواند در آموزش ش��کل 

خرید و فروش بورس به آنها کمک کند.«
ای��ن کتابفروش تاکید کرد: »کتاب های متعددی در این زمینه وجود 
دارد که پیش تر تنها دانش��جویان مش��تری آنها بودن��د اما امروز طیف 
مشتریان بسیار متنوع ش��ده و این امر نشان می دهد که اقبال جوانان 
به بورس افزایش یافته است. همچنین در این چند ماه بسیاری از افراد 
آگهی های برگزاری کالس های تابلوخوانی، تحلیل مقدماتی و ... را برای 

ما می آوردند تا به متقاضیان بدهیم.«
همچنین برخ��ی کانال های تلگرامی در این روزها موقعیتی بس��یار 
مطل��وب یافته اند. محبوبیت آنها در حدی اس��ت که اعضای حاضر در 
این دس��ته از گروه های تلگرامی بای��د مبلغی را برای عضویت پرداخت 
کنن��د. این گروه ه��ا غالبا با حضور یک یا چند تخصص اداره می ش��ود 
و افراد س��واالت خ��ود درباره خرید س��هم و یا زمان فروش س��هم  ها 
و ... را مط��رح می کنن��د. تبلیغات باالی این دس��ته کانال ها نش��ان از 
وضعیت ویژه متقاضیانی دارد که تش��نه اطالعات هس��تند؛ اطالعاتی 

درباره مکانیزم های خرید و فروش در بورس .
این در حالی است که با افزایش اقبال به بازار سرمایه، ورود تازه واردان 
به این بازار افزایش یافته اس��ت. بررس��ی ها نشان می دهد بیش از یک 
میلیون و دویس��ت هزار نفر از ابتدای سال تاکنون راهی بورس شده اند 
و این آمار خود بیانگر اقبال باالیی است که بازار سرمایه حاال در حیات 
بیش از 5 دهه اش تجربه می کند. رشد بیش از 18۷درصدی بورس در 
سال گذشته و رشد چش��مگیر بورس در سال جاری سرمایه گذاران را 
اغوا می کند که راه کسب سود از خیابان حافظ می گذرد. داستان بورس 
حاال داستانی ناتمام است و آزادسازی سهام عدالت و قابل معامله شدن 

صندوق های مالی ETF روزهای متفاوتی را پیش رو قرار می دهد.

چه کسانی مجاز به سیگنال فروشی هستند؟

بازار داغ سیگنال فروشی در بورس
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60 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
رئیس س��ازمان چای از پرداخت ۶۰درصد مطالبات چایکاران به 

مبلغ 1۴۶ میلیارد تومان خبر داد.
حبیب جهان س��از، رئیس س��ازمان برگ چ��ای در گفت و گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، از برداش��ت چین دوم برگ سبز چای از 
اواخر ماه خبر داد و گفت: بنابرآخرین آمار 5۴ هزار تن برگ س��بز 
چ��ای با ارزش بالغ ب��ر ۲۴۰ میلیارد تومان از چایکاران ۲ اس��تان 

گیالن و مازندران خریداری شده است.
وی از پرداخ��ت ۶۰ درصد مطالبات چای��کاران خبر داد و افزود: 
تاکنون 1۴۶ میلیارد تومان از مطالبات پرداخت و مابقی به مرور به 

حساب چایکاران واریز می شود.
به گفته جهان س��از، 8۷ درصد برگ س��بز خریداری شده درجه 

یک و 1۳ درصد درجه ۲ است.
رئیس س��ازمان چای ادامه داد: از مجموع 5۴ هزار تن برگ سبز 
چای خریداری ش��ده 1۲ هزار و ۲۰۰ تن چای خش��ک استحصال 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد رشد داشته است.
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ا 1۶۰ کارخانه چایس��ازی ق��رارداد خرید 
منعق��د کردیم، گفت: با توجه به نیمه های فصل خرید ۴۷ کارخانه 
چای سازی مش��غول خرید هستند که با رس��یدن به اوج برداشت، 

تمام کارخانه ها وارد چرخه خرید می شوند.
جهان س��از درباره تاثیر ش��رایط اقلیمی بر تولی��د چای گفت: با 
توجه به شرایط مساعد تولید چای از نظر کمی و کیفی، پیش بینی 
می ش��ود که تا پایان فصل برداش��ت تولید چای خش��ک نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 11درصد رشد داشته باشد.
رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه امسال آمار دقیقی از میزان 
واردات چ��ای در دس��ترس نیس��ت، بیان کرد: امس��ال در مجموع 
پیش بینی می ش��ود که ۳۰ هزار تن چای خشک تولید شود که در 
صورت تحقق این امر همانند س��ال گذشته ۶۲ تا ۶۳ هزار تن نیاز 

کشور از طریق واردات تامین خواهد شد.
این مقام مس��ئول بازگشت 5۰۰ هکتار باغات رها شده به چرخه 
تولی��د و اجرای عملیات به زراعی را از جمل��ه عوامل تاثیرگذار در 

افزایش تولید برگ سبز چای برشمرد.
قیمت چای از ابتدای سال نوسانی نداشته است

جهان س��از با اش��اره به اینکه مش��کلی در فروش چ��ای تولیدی 
نداری��م، بیان کرد: با توجه به افزای��ش تمایل افراد به مصرف چای 

ایرانی عاری از سموم، کارخانه ها مشکلی در فروش ندارند.
رئیس سازمان چای در پایان از ثبات قیمت چای در بازار خبر داد 
و گفت: در حال حاضر حداقل قیمت هر کیلو چای ایرانی 15 هزار 

تا ۲۰ هزار تومان و حداکثر 1۰۰ هزار تومان است.

 کفش های شب عید
روی دست فروشندگان ماند

رئیس اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش 
گفت هم اکنون به فروش نرفتن کفش های ش��ب عید مشکل اصلی 

ماست.
سعید حیاتی، رئیس اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی 
و لوازم کفش در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه 
بازار چرم ش��اهد افزایش قیمت نیس��ت چراکه می��زان خرید این 
محصول نس��بت به سال های قبل کاهش داشته است، گفت: قیمت 
چ��رم را در حال حاضر نمی توان اعالم ک��رد چرا که هر کارخانه ای 

قیمت خود را دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه واردات چرم مصنوعی با مشکالتی 
برخورد کرده اس��ت، گفت:  در حال حاضر مواد اولیه ثبت سفارش 
نمی ش��ود و جلوی واردات بسته شده اس��ت، بنابراین وارداتی برای 

چرم نداریم و هرچه داریم از قدیم در انبار مانده است. 
به گفته رئیس اتحادیه فروش��ندگان چ��رم طبیعی و مصنوعی و 
لوازم کفش، اگر واردات همچنان بس��ته باش��د، کارخانه ها تعطیل 

خواهند شد.
مشکل اساسی در کشور نخریدن کیف و کفش است

حیاتی درخصوص مشکالت صنف چرم، گفت: مشکل اساسی در 
کش��ور نخریدن کیف و کفش است. متاسفانه تاالرها فعال نیستند، 
لیگ ورزش��ی آغاز نشده و همین عوامل باعث کسادی در این بازار 
ش��ده اس��ت. همزمان با برپایی مراسم، لیگ ورزش��ی و غیره افراد 
اس��تقبال زیادی از این بازار می کردند اما در حال حاضر با کسادی 

زیادی رو به رو هستند.
به گفته رئیس اتحادیه فروش��ندگان چ��رم طبیعی و مصنوعی و 
لوازم کفش، هم اکنون مشکل عمده به فروش نرفتن کفش های شب 

عید است که روی دست فروشندگان مانده است. 
او درخصوص صادرات چرم به کشورهای دیگر، بیان کرد: دو نوع 
چرم طبیعی و مصنوعی داریم که خوش��بختانه در کشور در زمینه 
تولی��د چرم طبیعی به خودکفایی کامل رس��یده ایم و حتی قبل از 
ش��یوع کرونا صادرات چرم هم داش��تیم اما این ویروس باعث ش��د 

صادرات با مشکالتی رو به رو شود.
حیاتی در پای��ان تصریح کرد: در حال حاضر نیاز به واردات چرم 

مصنوعی داریم و نیازی به واردات چرم طبیعی نداریم.

اخبـــار

عضو اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت با توج��ه به جوجه ریزی باال و 
نبود تقاضا در بازار، 1۰درصد میزان جوجه ریزی باید صادر شود.

عظیم حجت عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی کشور در 
گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ 
اظه��ار کرد: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده ۷ هزار و 8۰۰ تومان و مرغ 

آماده به طبخ در خرده فروشی ها 11 هزار و 8۰۰ تومان است.
وی افزود: با توجه به ازدیاد تقاضا در ایام  پایانی هفته احتمال نوسان 

1۰۰ تا ۲۰۰ تومانی قیمت در بازار وجود دارد.
حج��ت آین��ده بازار مرغ را تابع صادرات دانس��ت و گف��ت: علی رغم  
ش��رایط کرونا، امس��ال جوجه ریزی باالی 1۰۰ میلی��ون قطعه صورت 
گرفته است که به سبب نبود تقاضا در بازار، 1۰درصد میزان جوجه باید 
صادر ش��ود. عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: در 
سیاست های ابالغی برای بحث صادرات زمان کوتاه مدت یک ماهه دیده 
شده اس��ت، در حالی که باید امر صادرات برای یک سال میالدی باشد 

تا صادرکننده بتواند برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.
وی با انتقاد از حجم باالی جوجه ریزی بیان کرد: امسال همانند سال 
گذش��ته 1۰۰ تا 1۰5 میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری 
ص��ورت گرفته، درحالی که میزان مصرف 15 تا ۲۰درصد کاهش یافته 

است که این امر باید در وزن یا کاهش جوجه ریزی جبران شود.

حجت با تاکید بر فرهنگ سازی مصرف مرغ سایز گفت: تقاضای بازار 
داخل برای مرغ س��ایز مناسب نیس��ت چرا که واسطه های فعال در این 
زمینه مرغ س��ایز را ارزان تر خریداری می کنند که این امر ۲۰۰ تا ۲5۰ 

تومان زیان تولیدکننده را افزایش  می دهد.
وی با اشاره به اینکه بازگشایی رستوران ها تاثیری در بازار مرغ نداشته 
اس��ت، بیان کرد: علی رغم بازگشایی صنوف، خانوارها به سبب افزایش 
تعداد مبتالیان کرونا رغبتی به صرف غذا در رس��توران ها ندارند که در 
این ش��رایط س��قف جوجه ریزی حداکثر باید 9۰ میلیون قطعه باش��د، 
ضمن آنکه باید با فرهنگ س��ازی مصرف مرغ سایز در جامعه نگذاریم با 

قیمت پایین تر از سوی دالالن خریداری شود.
این مقام  مس��ئول با انتق��اد از افزایش چندبراب��ری هزینه های تولید 
بیان کرد: قیمت برخی ریزمغذی ها از ۲5 هزارتومان به 9۰ هزار تومان 
افزای��ش یافته، ضمن آنکه کرایه های حمل به ازای هر کیلو حمل نهاده 
از 18۰ تومان به ۴۰۰ تومان رسیده است که با وجود وزن ۲.5 کیلویی 
مرغ زنده و مصرف 5 کیلو دان، رقم  بس��یار چشمگیر است اما متاسفانه 

بخش های نظارتی در بحث حمل و نقل نظارت چندانی ندارند.
حجت ادامه داد: با وجود گذش��ت س��ه ماه از سال ستاد تنظیم بازار 
قیمت مصوب مرغ را اعالم نکرده است که این امر موجب شده تا مرغدار 

همچنان در سردرگمی به سر برد.

 خرید تضمینی تاثیری در تعادل قیمت مرغ ندارد
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی درباره آخرین وضعیت 
خری��د تضمینی مرغ بیان ک��رد: آمار دقیقی از می��زان خرید تضمینی 
م��رغ در اختیار نداریم و پش��تیبانی امور دام به عن��وان متولی امر باید 
اعالم کند، اما آنچه مشخص است نحوه خرید تضمینی بر وضعیت بازار 

تاثیری نداشته است.
وی ادامه داد: پش��تیبانی امور دام مرغی که در بازار عرضه می شود با 
ن��رخ 1۲ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری می کن��د که این نرخ همانند دو 
س��ال قبل اس��ت و مرغداران تمایلی به تحویل مرغ تولیدی با این نرخ 
ندارند و حال جای این س��وال مطرح است که آیا قیمت مصوب ذرت و 
کنجاله س��ویا از دو سال قبل ثابت بوده که نرخ خرید تضمینی تغییری 
نداش��ته اس��ت؟ به گفته وی، پش��تیبانی امور دام برای خرید مرغ 1۴ 
هزار و 5۰۰ تومان ش��رایط خاصی را دارد که امکان آن برای بسیاری از 

واحدهای تولیدی فراهم  نیست.
حجت در پایان با اش��اره به دالیل عرضه قیمت مرغ با نرخ باالی 1۲ 
هزار تومان در ب��ازار تصریح کرد: عرضه مرغ با نرخ های باال ارتباطی به 
واحدهای تولیدی ندارد و صنوف دیگر باید بر این مسئله نظارت کنند، 
هرچند این واقعیت وجود دارد که قیمت  مرغ از ش��مال تا جنوب شهر 

متفاوت است.

نرخ مرغ به 11 هزار و 800 تومان رسید

 ۱۰درصد میزان جوجه ریزی باید صادر شود

در جلسه ستاد تنظیم بازار با عرضه ذخایر گوشت منجمد گوساله 
به قیمت متوسط هر کیلوگرم 55هزار تومان موافقت شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در نود و پنجمین جلسه کارگروه 
تنظیم بازار عملکرد گردش ذخایر و نحوه ترمیم ذخایر گوش��ت قرمز 

مورد بررسی قرار گرفت. در مصوبه این جلسه آمده است:
عملکرد گردش ذخایر و نحوه ترمیم ذخایر گوشت قرمز

1- وزارت جهاد کشاورزی در اسرع وقت نسبت به ارسال اسناد مربوط به تعیین 
س��قف قیمت دام زنده )سبک و سنگین( به سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اقدام تا سازمان مذکور در اسرع وقت قیمت هر کیلوگرم دام زنده 

و گوشت و قطعات حاصل از آن را محاسبه و اطالع رسانی نماید.
 ۲- با توجه به پیش بینی افزایش مصارف پس از بازگش��ایی کس��ب 
و کار های تعطیل ش��ده ناش��ی از بیماری کرونا مقرر گردید ش��رکت 
پشتیبانی امور دام در اسرع وقت نسبت به ترمیم ذخایر )استان سیستان 

و بلوچستان و سایر مبادی تأمین( اقدام نماید.
۳- با پیشنهاد شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر عرضه ذخایر به 
قیمت تمام ش��ده برای امکان جایگزینی موافقت و نرخ عرضه ذخایر 
گوشت منجمد گوس��اله، متوسط 55 هزار تومان )با نوسان 5درصد 

که در اختیار هیأت مدیره شرکت است( تعیین شد.

تبصره 1: با توجه به بند 1-۲ جلسه نود و یکمین کارگروه تنظیم 
بازار برای آن دس��ته از محموله های تمدید تاریخ شده که تا قبل از 
تاریخ ابالغ این مصوبه با نرخ قبلی تهاتر ش��ده و کاال توس��ط بخش 
خصوصی تحویل ش��ده اس��ت، اقدام بالمانع اس��ت. اما برای س��ایر 
محموله ه��ا، نرخ پایه تهاتر با محموله های بخش خصوصی با بیش از 

شش ماه تاریخ مصرف نرخ حاشیه بازار محموله مشابه است.
تبصره ۲: نرخ حاش��یه بازار برای تهاتر، براس��اس پیشنهاد شرکت 
پش��تیبانی امور دام و تأیی��د دبیرخانه کارگ��روه تنظیم بازار مالك 

اقدام خواهد بود.

جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صمت حاکی از افزایش 
تولی��د 1۰ کاال از بین ۲۲ کاالی منتخب صنعتی اس��ت که بیش��ترین 

افزایش تولید هم به ماشین لباسشویی اختصاص دارد.
به گزارش ایس��نا،  براساس این آمار، در دو ماهه نخست امسال تولید 
ماش��ین لباسشویی،  الیاف اکریلیک و تلویزیون به ترتیب 1۴۴، 95.1 و 
۴9.9 درصد نس��بت به دو ماهه اول س��ال 98 افزایش داشته و این سه 
کاال بیش��ترین افزایش تولید را در این مدت ب��ه خود اختصاص دادند. 
همچنین طی دو ماهه اول امسال 118 هزار دستگاه ماشین لباسشویی،  
1۰9 هزار و ۲۰۰ دس��تگاه تلویزیون و 1۳۰۰ تن الیاف اکریلیک تولید 

شده است.

البته این آمار مقدماتی است و تولید برخی اقالم از جمله لوازم خانگی 
دیگر به جز موارد یادشده در دسترس نیست.

افزایش ۲۶.۶ درصدی تولید الستیک
همچنین براس��اس این آمار در دو ماهه نخس��ت امس��ال، ۳9 هزار و 
۷۰۰ تن الستیک تایر در کشور تولید شده که نسبت به تولید ۳1 هزار 
و ۳۰۰ تن از این کاال در مدت مش��ابه س��ال قبل ۲۶.۶ درصد افزایش 

یافته است.
در این میان بیشترین کاهش تولید هم مربوط به اتوبوس-مینی بوس- 
ون، ان��واع پایپوش و س��موم دفع آفات نباتی بوده ک��ه تولید آن در دو 
ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳۶.۲، ۳5.۶ 

و ۳۴.8 درصد کاهش داشته است، به طوری که در مدت یادشده 1۴۶ 
دس��تگاه اتوبوس-مینی بوس- ون، 1۲ میلی��ون و 5۰۰ هزار زوج انواع 

پایپوش و ۴1۰۰ تن سموم دفع آفات نباتی تولید شده است.
براس��اس این آمار کمترین افزایش تولید هم در این مدت مربوط به 
پودر شوینده بوده که تولید آن در دو ماهه اول سال 98 و 99 به ترتیب 
9۰ هزار و ۴۰۰ تن و 91 هزار تن بوده و تنها ۰.۷ درصد افزایش تولید 
داش��ته اس��ت. کمترین کاهش تولید هم مربوط به دوده بوده که تولید 
آن در دو ماهه اول امس��ال نس��بت به مدت مشابه سال قبل ۲.9 رصد 
کاهش یافته است و تولید آن در سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه به 

۲۰ هزار و ۲۰۰ تن رسیده است.

قیمت گوشت منجمد کیلویی 55 هزار تومان تعیین شد

تولید ماشین لباسشویی 2.5 برابر شد
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اخبار

 قرعه کشی تنها راه موثر
در توزیع عادالنه خودرو

نماینده مردم فریمان و س��رخس معتقد اس��ت مجلس می تواند 
در تغییر مس��یر نقدینگی های خرد  و هدایت آنها به بازارهای دیگر 

اقتصادی به جز بازار خودرو موثر واقع شود.
نماینده مردم فریمان و س��رخس معتقد اس��ت مجلس می تواند 
در تغییر مس��یر نقدینگی های خرد  و هدایت آنها به بازارهای دیگر 

اقتصادی به جز بازار خودرو موثر واقع شود.
سید احسان قاضی زاده هاشمی با اشاره به ثبت نام چند میلیونی 
برای خرید خودرو یادآور ش��د: باید حاشیه امنی برای دیگر بازارها 
فراهم ش��ود تا با س��وق دادن نقدینگی های س��رگردان به بازارهای 
دیگ��ر از ایجاد ای��ن حجم از تقاض��ای کاذب ب��رای خرید خودرو 

جلوگیری کنیم.
او توضیح داد: ش��رایط فعل��ی حاکم بر بازار خودرو باعث ش��ده 
اس��ت، طیفی برای حفظ س��رمایه یا افزایش س��رمایه در این بازار 
حض��ور یابند که این حضور س��بب بر هم خ��وردن تعادل عرضه و 

تقاضا شده است.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به تیراژ تولید و تقاضای خرید خودرو 
گف��ت: با این حجم از تولید امکان ف��روش آنی برای همگان وجود 
ندارد و فرآیند قرعه کش��ی تنها راه موثر برای توزیع عادالنه خودرو 

است.
او با اشاره به اینکه شرایط فروش های فوق العاده، محدودیت هایی 
را برای واس��طه گران ایجاد کرده اس��ت، تاکید ک��رد: تفاوت قیمت 
خرید خودرو در کارخانه و بازار ش��رایط س��ودآوری را بر این بازار 
حاک��م  ک��رده و این فضای س��وداگری تا زمانی ک��ه نقدینگی ها به 

بازارهای دیگر هدایت نشود، از بین نخواهد رفت.
قاضی زاده هاش��می عنوان کرد: مجلس شورای اسالمی می تواند 
در هدایت این حجم از نقدینگی به صورت نظام مند و کنترل ش��ده 

موثر واقع شود.
او همچنین درباره ورود خودرو به بازار سرمایه عنوان کرد: در این 
مس��یر باید حساب شده قدم برداشت، چراکه عده ای با ایجاد حباب 
می توانند قیمت خودرو را افزایش دهند که کنترل آن مشکل باشد.

برای آخرین بار 
تمدید مهلت ترخیص خودروهای دپوشده

ط��ی روزهای اخیر هیات دولت س��ه ماه دیگر مهلت ترخیص 
را ب��رای ای��ن خودروه��ا تصوی��ب کردند ک��ه در این ش��رایط 
این چهارمین مهلتی اس��ت ک��ه در اختیار صاحب��ان خودرو و 
دستگاه های ذی ربط برای تخلیه گمرکات و بنادر از خودروهای 

دپوشده قرار می گیرد.
به گزارش رکنا، ۲9 اردیبهش��ت ماه امسال مهلت سه ماهه ای 
که هیات دول��ت برای ترخیص خودروه��ای مانده در گمرك و 
بن��ادر تعیین کرده بود به پایان رس��ید و بعد از آن رایزنی هایی 
برای تمدید مجدد این زمان ش��روع ش��د. به هرحال با توجه به 
ش��رایط خاص کشور طی ماه های اخیر در شیوع ویروس کرونا و 
برخی ناهماهنگی ها بین دس��تگاه های ذی ربط موجب شده بود 
تا ش��رایط مناس��بی برای اقدام جهت ترخیص خودروها وجود 
نداشته باش��د. به هر ترتیب با درخواست رسمی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از هیات وزیران اخیرا با تمدید س��ه ماهه مهلت 
ترخیص خودروها موافقت ش��د. این در حالی است که ماجرای 
خودروه��ا محدود به زمان فعلی نبوده و به چند س��ال گذش��ته 
برمی گ��ردد؛ به طوری که ح��دود 1۲ هزار و ۲۶1 دس��تگاه به 
مرور وارد ش��ده بود ک��ه به دلیل تغییر ضواب��ط واردات خودرو 
ممنوعیت ثبت س��فارش و ممنوعیت واردات خودرو و همچنین 
تحوالت سیاس��ت های ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند تا اینکه 
بع��د از رایزنی های بس��یار در دی ماه س��ال 1۳9۷ هیات دولت 
تح��ت ش��رایطی با ترخیص ای��ن خودروها موافق��ت کرد که بر 
این اس��اس زمان چهارماهه ای تعیین ش��د که در اردیبهشت ماه 
1۳98 به پایان رس��ید و مجدد دو ماه دیگر تمدید ش��د. اما بعد 
از پایان فرصت در تیرماه س��ال گذش��ته دیگر زمانی در اختیار 
صاحب��ان خودرو قرار نگرفت و این در حالی بود که گزارش های 
رسمی نشان داد طی آن دو مرحله ۷15۳ دستگاه ترخیص شد 
و 51۰8 دس��تگاه دیگر باقی  ماند. به هر صورت در ۲9 بهمن ماه 
س��ال گذش��ته بار دیگر فرصت س��ه ماهه ای در اختیار صاحبان 
خ��ودرو قرار گرفت، اما به هر ترتیب پایان زمان با خروج تمامی 
خودروها همراه نشد و آمار نشان داد که 1۳89 دستگاه ترخیص 
و ۳۷19 دس��تگاه دیگر باقی مانده اس��ت که از بین خودروهای 
باقی مانده ۲۴۷1 دس��تگاه هیچ نیازی ب��ه تمدید زمان مصوب 
برای ترخیص نیاز نداشتند، اما 1۲۴8 دستگاه دیگر باقی ماندند 
که باید برای خروج مجوز زمان آن از س��وی هیات دولت صادر 

می شد.
تمدید مهلت ترخیص خودروهای دپوشده

بر این اس��اس ط��ی روزهای اخیر هیات دولت س��ه ماه دیگر 
مهل��ت ترخی��ص را برای ای��ن خودروها تصوی��ب کردند که در 
این ش��رایط این چهارمین مهلتی اس��ت که در اختیار صاحبان 
خودرو و دس��تگاه های ذی ربط برای تخلی��ه گمرکات و بنادر از 

خودروهای دپوشده قرار می گیرد.
اما ماجرا این اس��ت که از این 1۲۴8 دستگاهی که زمان برای 
ترخیص آنها تمدید ش��ده 11۰۰ دس��تگاه فاقد ثبت س��فارش 
هس��تند و آنطور که پیش تر ارونقی- معاون فنی و امور گمرکی 
گم��رك - ایران اع��الم کرده اگر در رابطه با ثبت س��فارش آنها 
اقدامی از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام نشود، هر 
اندازه تمدید زمان گره ای از مشکل این خودروها باز نخواهد کرد 
و در این شرایط فقط زمان برای ترخیص 1۴8 دستگاه خودروی 

سواری تمدید شده است.
در ه��ر حال بای��د طی روزهای آین��ده منتظر ب��ود تا وزارت 
صمت در رابطه با حل مش��کل خودروهای فاقد ثبت س��فارش 
تصمیم گیری کند که آیا مجوز باز شدن ثبت سفارش را صادر و 
این خودروها ترخیص می ش��وند و یا اینکه در نهایت در صورت 
ع��دم موافقت با ای��ن موضوع خودروها متروک��ه و جهت تعیین 

تکلیف به سازمان امالك تملیکی ارجاع خواهند شد. 

نماین��ده منتخب مردم در دوره یازدهم مجلس ش��ورای اس��المی 
ضمن بیان منش��أ مشکالت صنعت خودرو از فقدان ضمانت اجراهای 

قانونی در طرح های پیشنهادی مجلس شورای اسالمی انتقاد کرد.
حسن لطفی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص عملکرد 
مجلس دهم درخصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: 
متاس��فانه یکی از اشکاالت موجود در حوزه قانونگذاری کشور به ویژه 
درخصوص طرح های پیش��نهادی مجلس، ع��دم پیش بینی الزامات و 
تضامی��ن قانونی ب��رای برخورد با متخلفان از قانون اس��ت که در این 
خص��وص نیز وزارت صنعت خود را مکلف ب��ه اجرای آن نمی داند؛ از 
این رو طرح پیشنهادی مجلس نیز تاکنون الینحل باقی مانده است.

وی در ص��وص چالش هایی که صنعت خ��ودرو و بازار خودرو با آن 
مواجه اس��ت، گفت: خودرو سرمایه ثابت نیست و در دنیا یک کاالی 
مصرفی محسوب می شود در حالی که متاسفانه در کشور ما به عنوان 

سرمایه تلقی می شود.
نماین��ده منتخب مردم در دوره یازدهم مجلس ش��ورای اس��المی 

افزود: تا زمانی که رقابت در بازار داخلی وجود نداشته باشد و از طرف 
دیگر ممنوعیت واردات خودرو تداوم داشته باشد، بهبودی در وضعیت 

این صنعت متصور نیست.
لطف��ی از نقدینگ��ی و قیمت خودرو به عن��وان چالش های صنعت 
خ��ودرو یاد کرد و گفت: عدم وجود رقابت بین ش��رکت های مختلف 
تولیدکننده منش��أ تمام چالش های بازار خودرو اس��ت و برای اصالح 
این وضعیت می بایس��ت یک رقابت اصولی و س��ازنده میان مجموعه 
خودروس��ازان باش��د و تولیدکنندگان نیز بر همین اساس در راستای 

ارتقای کیفیت تالش نمایند.
وی با انتقاد از وجود انحصار در صنعت خودروس��ازی کشور تصریح 
کرد: در مرحله اول صنعت خودرو می بایس��ت از انحصار خارج شود و 
در مرحله بعد، ارزیابی کیفیت خودروهای تولید داخل در مقایس��ه با 
کیفیت خودروهای خارجی و سپس بازگشایی بازار رقابتی در دستور 
کار ق��رار گیرد تا با توجه به اینکه خودرو یک کاالی مصرفی اس��ت، 

شاهد این بی سامانی نباشیم.

عضو کمیس��یون اجتماعی در مجلس دهم ش��ورای اسالمی ادامه 
داد: ب��ه اعتقاد بنده، تا زمانی که اجازه حضور ش��رکت های متعدد به 
بازار خودرو داده نش��ود و فضای رقابتی ایجاد نش��ود، مشکالت حل 

نخواهد شد.
لطفی با بیان اینکه اجرای قرعه کش��ی در ط��رح فروش فوق العاده 
خودروس��ازان در سال جاری در یک ش��رایط منصفانه اجرا نشد را و 
گفت: اجرای طرح قرعه کش��ی تضییع حقوق متقاضیان ثبت نامی در 
سال گذشته اس��ت؛ خودروسازان می بایس��ت ابتدا در راستای ایفای 
تعهدات قبلی و تحویل خودروهای ثبت نامی در س��ال گذشته اقدام 
می نمودند و سپس در یک شرایط برابر تعهدات جدید را می پذیرفتند.

نماینده منتخب مردم در دوره یازدهم مجلس ش��ورای اسالمی در 
پایان خاطرنش��ان کرد: خودرو جزو کاالهای اساس��ی مردم نیست و 
تقاضای موجود در بازار منفک از مصرف کنندگان واقعی خودرو، ناشی 
از تورم است. به اعتقاد بنده مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول 

خود اقدام به ورود در عرصه ثبت نام برای خرید خودرو می نمایند.

ریشه مشکالت صنعت خودرو فقدان بازار رقابتی است

نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو از ادامه 
رکود در بازار خودرو با وجود شیب نزولی قیمت ها خبر داد.

نعمت اهلل کاشانی نسب در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص 
وضعیت بازار خودرو اظهار داش��ت: بازار خودرو به طور کلی در رکود به 
س��ر می برد و علی رغم افت قیمت ها و تمایل فروشنده بر فروش کاالی 
خ��ود، خری��داری در بازار وجود ندارد. وی با اش��اره به افت 5 درصدی 
قیمت خ��ودرو در بازار گفت: خودروهایی داخلی عرضه ش��ده در طرح 
فروش فوق العاده نظیر پژو ۲۰۶ با افت قیمت 5 درصدی مواجه شده اند.
نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو درخصوص 
وضعی��ت قیمت و معامالت خودروه��ای خارجی بیان کرد: رکود و افت 
قیم��ت خودروهای داخلی مس��تقیما بر قیم��ت خودروهای خارجی به 

همان میزان تاثیرگذار بوده اما خریداری در بازار نیست.
کاش��انی نسب با بیان اینکه نقدینگی سرگردان مردم وارد بازار بورس 

شده است، گفت: نقدینگی در بازار خودرو کاهش یافته است.
وی درخصوص اختالف چش��مگیر قیمت کارخانه و بازار برای برخی 
از ان��واع خودروها نظیر س��راتو و پژو ۲۰۰8، گف��ت: پژو ۲۰۰8 از درب 
کارخان��ه با قیمت 115 میلیون تومان به فروش می رس��د؛ در حالی که 

قیمت این خودرو در بازار بالغ بر 5۰۰ میلیون تومان است.
کاشانی نسب نوسانات قیمت خودرو در بازار طی سال جاری را ناشی 
از عرضه خودرو به صورت کارتکسی از سوی برخی از شرکت ها دانست 
و تصریح کرد: فروش کارتکس��ی این خودروها در اواخر فروردین س��ال 
جاری، موجب افزایش قیمت خودرو در بازار گردید به نحوی که قیمت 

1۰۰ میلیون تومانی پژو ۲۰۶ در اواخر اس��فندماه س��ال گذش��ته، در 
فروردین ماه به 1۲۰ میلیون تومان رسید.

وی افزود: فروش کارتکسی خودرو بر بازار آزاد اثرگذار است و موجب 
افزای��ش قیمت در ب��ازار می گردد اما در حال حاضر ب��ا اینکه التهابات 

قیمتی فروکش کرده، همچنان معامله ای انجام نمی شود.
نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو در پایان 
در خصوص نقش قرعه کش��ی در طرح فروش فو ق العاده خودروس��ازان 
بر شناس��ایی مصرف کننده واقعی خاطرنشان کرد: تمامی راه های ورود 
سودجویان به ثبت نام در طرح های فروش خودروسازان و احتکار خودرو 
با کنترل و نظارت از س��وی ارگان های نظارتی نظیر تعزیرات، مس��دود 

شده و رکود فعلی بازار نیز ناشی از عدم فعالیت این گروه است.

ب��ه گ��زارش خبرخ��ودرو، مدیرعام��ل اتحادیه ش��رکت های تعاونی 
مسافربری کش��ور از پرداخت وام ۶ میلیون تومانی به رانندگان ناوگان 

مسافری کشور خبر داد.
احمدرض��ا عامری در گفت و گو با خبرن��گار خبرخودرو تصریح کرد: 
خبره��ا حاک��ی از پرداخت وام ۶ میلی��ون تومانی ب��ه رانندگان بخش 
مسافربری دارد و این امر از سوی سازمان راهداری در دست اقدام است 

و پرداخت آن از روزهای آینده آغاز خواهد شد.

وی افزود: علی رغم اینکه در ایام کرونا تمامی شاغلین این بخش اعم 
از ش��رکت های حمل و نقل، پرسنل و مالکان خودرو متضرر شده اند اما 

این وام تنها به رانندگان تخصیص یافته است.
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری کشور اظهار داشت: 
پرداخت این وام به رانندگان اقدامی مثبت است اما در این شرایط بهتر 

است کمک های بالعوض به رانندگان نیز تعلق گیرد.
عامری درخصوص فعالیت ناوگان مس��افربری در تعطیالت عید فطر 

خاطرنش��ان کرد: با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و مشکالت اقتصادی 
انگیزه س��فر در مردم بس��یار کاهش یافته و تعداد مسافران قابل توجه 

نبوده است.
مدیرعامل اتحادیه ش��رکت های تعاونی مس��افربری کشور بیان کرد: 
پروتکل های بهداش��تی و فاصله گذاری اجتماعی تنها در ناوگان اتوبوس 
رعایت می ش��ود و متأس��فانه در ناوگان هوایی و ریل��ی مورد توجه قرار 

نگرفته است.

معاون امور اقتصادی استانداری لرستان گفت بیماری کرونا یک هزار و 
5۰۰ میلیارد تومان به ۶۰ هزار واحد اقتصادی و صنفی استان خسارت 
زده اس��ت. به گزارش خبرگزاری فارس از بروجرد، اسد عبداللهی ظهر 
دی��روز در آیین کلنگ زنی مجتمع فروس��یلیس این شهرس��تان اظهار 
کرد: بیماری کرونا به حدود ۶۰ هزار واحد اقتصادی و صنفی لرس��تان 

یک هزار و 5۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرده است.
وی با تقس��یم بندی واحدهای اقتصادی لرس��تان به سه دسته عنوان 

ک��رد: تع��دادی از واحدها فعال ب��وده و در حوزه تولی��دی و اقتصادی 
عملکرد خوبی داش��ته اند. معاون امور اقتصادی استانداری لرستان بیان 
کرد: برخی از واحدها که با اخالل در روند تولیدی تعطیل شده و یا به 
تملک بانک ها درآمده بودند، احیا شده و فعالیت تولیدی در آنها تقویت 
ش��ده اس��ت. عبداللهی کارخانه عظیم خودرو بروجرد را جزو واحدهای 
تولیدی و صنعتی احیا ش��ده در لرس��تان برش��مرد و افزود: طی هفته 

آینده کار مونتاژ خودرو در این واحد صنعتی از سر گرفته می شود.

وی ب��ا تاکید بر اهتمام نس��بت به از س��رگیری فعالی��ت تولیدی در 
واحدهای تعطیل و تملک ش��ده اس��تان تصریح کرد: از سویی به دنبال 

حفظ واحدهای فعال و ادامه روند تولیدی در آنها هستیم.
مع��اون ام��ور اقتص��ادی اس��تانداری لرس��تان درخص��وص مجتمع 
فروس��یلیس بروج��رد گف��ت: این مجتمع ک��ه تولیدات آن نی��از اولیه 
واحدهای فوالد کش��ور است، می تواند واحدی موفق و تاثیرگذار در این 

شهرستان باشد.

از افت 5 درصدی قیمت خودروها تا مقاومت بازار در برابر جوالن دالالن

پرداخت وام 6 میلیونی باید به تمامی شاغلین بخش مسافربری تعلق گیرد

آغاز فعالیت عظیم خودرو از هفته آینده

خسارت 1500 میلیارد تومانی به واحدهای صنفی و اقتصادی لرستان

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
شنبه
24 خرداد 1399

شماره 1560



کسب و کارامـروز8

اس��تفاده گس��ترده از س��موم ش��یمیایی و آفت کش ها در کشاورزی 
نگرانی های زیادی را برای مصرف کننده ها به وجود آورده است. در همین 
راستا یک شرکت دانش بنیان قارچ کشی زیستی تولید کرده است که این 

نگرانی های زیست محیطی را برطرف می کند. 
ب��ه گزارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
گزارش ه��ا و مق��االت متعددی در نش��ریات 
علمی منتش��ر شده اس��ت که به آسیب ها و 
زیان اس��تفاده گسترده از س��موم شیمیایی 
پرداخته اند. همین مس��ئله باعث شده است 
که اس��تفاده از قارچ کش های زیستی بیش از 
گذش��ته مورد توجه قرار گی��رد.  محمدجواد 
اوستا، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان رویان 
تیس��ان س��بز گفت: برخی محققان استفاده 
بی��ش از حد از س��موم ش��یمیایی را در بروز 
برخ��ی بیماری ه��ا از جمل��ه س��رطان موثر 

می دانند. در واقع این س��موم عالوه بر مصرف کننده بر روی کش��اورز نیز 
تاثیر منفی می گذارد. همچنین در سال های اخیر قیمت سموم شیمیایی 
به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. یک لیتر سم موثر تا ۲میلیون 

تومان قیمت دارد و خرید س��م برای هر هکتار ممکن است تا 8 میلیون 
تومان، هزینه دربر داشته باشد.  وی افزود: در این شرکت یک نمونه موثر 
از قارچ کش زیستی تولید شده است که با نرخی در حدود ۶۰ هزار تومان 
برای ه��ر لیتر  به بازار عرضه می ش��ود که 
تفاوت قابل توجهی با  نرخ سموم شیمیایی 
دارد. این قارچ کش زیس��تی از باکتری های 
مفید موجود در خاك کشور به دست می آید 
و مجوزهای الزم را اخذ کرده است. به دلیل 
تاثیر قابل توجه، این قارچ کش با اس��تقبال 
زیاد کشاورزان مواجه شده است. مدیرعامل 
ش��رکت دانش بنیان رویان تیس��ان س��بز 
همچنی��ن گفت: هرچند این ش��رکت فاقد 
انبارداری اس��ت و تمام محصول تولیدشده 
به س��رعت به فروش می رس��د اما به دلیل 
تفاوت قیمت عمده این محصول دانش بنیان 
و کارایی باالی آن این انتظار وجود دارد که 
کشاورز استفاده از محصول زیستی را به صورت کامل جایگزین محصول 
شیمیایی کند، تنها مانع در این زمینه عدم فرهنگ سازی و ناآشنایی آنها 

با این مسئله است. 

محققان کشور طرحی فناورانه برای نمک زدایی از آب ارائه دادند که 
این طرح الگویی توان تولید 5 هزار لیتر آب شیرین در روز را دارد.

»آب منبع حیات اس��ت«؛ جمله ای که بارها و بارها ش��نیده ایم اما 
تا امروز چقدر ج��دی و عمیق به آن فکر 
کرده اید. در این میان آب شیرین همچون 
گنجینه ای ارزشمند برای کشورهاست. با 
اینکه بیش از ۷۰درصد سطح زمین را آب 
پوشانده اما کمبود آن در کشورها تبدیل 
به یک بحران شده است. زیرا از تمام آن، 
مقدار بس��یار کمی آب ش��یرین است که 
می تواند به طور مستقیم توسط موجودات 
زنده مورد استفاده قرار گیرد. پس اهمیت 
دستیابی به آب شیرین در اینجا مشخص 
می ش��ود. با توجه به رشد روزافزون تقاضا 
برای آب ش��یرین روش ه��ای نمک زدایی 
از آب م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت. در 

همین راس��تا طرحی فناورانه با عنوان نمک زدایی با استفاده از دورریز 
حرارتی در س��تاد توس��عه فناوری های آب، خشکس��الی، فرسایش و 
محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد حمایت 

ق��رار گرفت؛ طرحی فناوران��ه تا با فناوری بومی بتوانیم آب ش��یرین 
تولید کنیم. اس��مز معکوس و استفاده از سیس��تم های حرارتی برای 
نمک زدایی آب روش های مرس��وم هستند. روش استفاده شده در این 
طرح جزو روش های حرارتی محس��وب 
می ش��ود. پس در آن نی��از به یک منبع 
حرارتی اس��ت. در روش حرارتی آب به 
بخار تبدیل می شود و تغییر فاز می دهد 
البته دس��ته ای از روش های حرارتی دما 
پایی��ن هس��تند. در ای��ن روش ها منبع 
حرارت��ی بخار نیس��ت. بلک��ه می تواند 
مایعی داغ باش��د و از این منبع حرارتی 
برای نمک زدایی آب اس��تفاده کرد. آب 
ان��رژی این منب��ع حرارت��ی را دریافت 
می کن��د و تبخیر می ش��ود. در صنایعی 
مانند پتروش��یمی جریان��ات داغ وجود 
دارد که می ت��وان از آنها به عنوان منبع 
حرارتی اس��تفاده کرد. در این ط��رح مایعات با دمای 5۰ تا 95 درجه 
سانتیگراد که دورریز هستند، مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که 

جریانات دورریز دمای پایینی دارند.

5هزار لیتر آب شیرین در روز از پسماند صنایع تولید می شودآفت کش زیستی برای توسعه کشاورزی سالم تولید شد

خطوط تولید جدید محصوالت دانش بنیان در استان اردبیل با حضور سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به بهره برداری رسید. سه مرکز 
نوآوری عس��ل و فرآورده های مرتبط با آن، گیاه��ان دارویی و همچنین مرکز 

نوآوری انیمیشن، رسانه و بازی های رایانه نیز توسط ستاری افتتاح شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در نشست 
ش��ورای گفت وگوی بخش خصوصی و مسئوالن در استان اردبیل ضمن تاکید 
بر جذب سرمایه  بخش خصوصی در حوزه فناوری و پژوهش گفت: پول دولتی 
در حوزه پژوهش و فناوری جواب نمی دهد و نمی توان از این پول انتظار معجزه 
داشت و این سرمایه چابک بخش خصوصی است که با سنجش بهینه، به عنوان 
پشتیبان درست پژوهش  نقش آفرینی می کند و باعث پیشرفت فعالیت های علم 

و پژوهشی می شود.
 مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهوری ادامه داد: ح��وزه پژوهش بدون 
حمایت س��رمایه بخش خصوصی به نتیجه نمی رس��د و  اگر محصولی نیز به 
واسطه آن تولید شود، محصولی همگام با فناوری  رقبای خارجی نیست. پژوهش 
منهای س��رمایه بخش خصوصی به منزله کارخانه های دولتی است که معموالً 

محصول قابل قبول و به روز شده ای به بازار عرضه نمی کند.   
 رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان کش��ور در جمع فعاالن 
بخش خصوصی، بیان کرد: نقش دولت می تواند ایجاد زیرس��اخت های مناسب 
باش��د تا جذب سرمایه از سوی زیس��ت بوم نوآوری تسهیل شود. معافیت های 
مالیاتی ، گمرکی و نیز ارائه وام های کم بهره نیز می تواند مشوقی باشد تا فعالیت 

شرکت های دانش بنیان فناور و به طور کلی بخش خصوصی توسعه یابد.
 وی همچنین افزود: مقایس��ه یک محصول فناور تولیدش��ده توس��ط یک 
اس��تارت آپ متعلق به یک جوان نخبه با خروجی فعالیت یک ش��رکت بزرگ 
خودروس��ازی که نمی تواند خود را با تحوالت حوزه  کاری خود همگام س��ازد، 
نشان می دهد که تفکر مبتنی بر اقتصاد و بودجه دولتی و راه حل های منفعل 

و سنتی تا چه حد می تواند ناکارآمد باشد.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در توضیح جزییات همکاری صنعت 
و دانشگاه، گفت: واردکردن خط تولید از خارج از کشور و ایجاد اشتغال نیز در 
نوع خود ارزشمند است اما از این نوع ایجاد صنعت نمی توان انتظار داشت که 

ارتباطات عمقی و پایدار با دانشگاه ایجاد کند.
 موتور محرک پیشرفت در کشور

به گفته ستاری، ارتباط صنعت و دانشگاه وقتی شکل می گیرد که خود صنعت 
از دل دانش��گاه بیرون بیاید و فعال فناور دانش��گاهی تامین کننده به روزترین و 
پیشرفته ترین دستگاه ها و قطعات و مواد موردنیاز صنعت باشد. چنین ارتباطی 

است که می تواند به موتور محرك پیشرفت در کشور تبدیل شود.
 مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنی��ن بیان کرد: تا زمانی که 
طراحی، ایده و اجرا دس��ت خودمان و بومی نباشد، صنعت دانش بنیان نداریم 
وبه دیگر کشورها وابسته ایم. در هفت سال اخیر اتفاقات بسیار مثبتی در حوزه 
زیست بوم مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان رخ داده است، با این همه انتظارات ما 
و پتانسیل های کشور بسیار فراتر از دستاوردهای فعلی است و می توان با کمک 
جوان های نخبه و فناور ایرانی کارهای بس��یار بیش��تر و در مقیاس عظیم تری 

انجام داد.
 رئی��س بنی��اد ملی نخب��گان در ادامه گف��ت: زمانی که از همه مس��ئوالن 
درخواس��ت می کردیم تا در رقابت تاکسی های اینترنتی و بخش های سنتی از 
تاکس��ی های آنالین حمایت کنند، ایمان داش��تیم که جوانان نوآور تازه از راه 
رسیده در برابر تفکر سنتی برنده می شوند. شیوع کرونا و عملکرد رضایت بخش 
ش��رکت های دانش بنیان و فناور در این بحران، نش��ان داد که صنایع، تولیدات 
و بازرگانی مبتنی بر تفکر س��نتی راهی ندارد جز آنکه انعطاف به خرج دهد و 

روی ایده های جدید و کسب و کارهای دانش بنیان و نوآور سرمایه گذاری کند.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ضمن اش��اره به اهمیت چند بعدی 
بخش های مانند زیس��ت فناوری و زیست فناوری افزود: در موضوع همه گیری 
ویروس کووید- 19 بس��یاری از مردم و دست اندرکاران درك کردند که مسئله 
زیست فناوری تنها یک موضوع اقتصادی نیست و با امنیت کشور ارتباط نزدیک 
دارد. همچنین بحران هایی مانند شیوع ویروس کرونا یک بار دیگر نقش دانشگاه 
پژوهش��گر و دغدغه مند در برابر مش��کالت ملی و محلی را به ما یادآور ش��د. 
دانشگاه باید بتواند نسبت به بروز هر نوع مشکل ملی یا استانی واکنش مناسب 
و سریع داشته باشد و بتواند صنعت را با نتایج پژوهش های خود پشتیبانی کند. 
به هر حال این همه سرمایه گذاری کشور در حوزه آموزش باید خود را در تولید 

ناخالص داخلی نشان دهد.
 توسعه با محوریت پتانسیل های محلی

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به ویژگی های مالی حوزه 
نوآوری در کشور، افزود: از بخش خصوصی انتظار نداریم که سرمایه خود را بدون 
در نظر گرفتن شاخص سودآوری به این زیست بوم  منتقل کند، در حال حاضر 
قیمت یک بش��که نفت را با یک کیلو بذر خاص، یک شیش��ه عطر یا یک ویال 
دارویی مقایسه کنید تا معیارهای ارزش افزوده در شرکت های دانش بنیان بهتر 
درك شود، یک کیلو بذر گاهاً تا یک میلیارد تومان قیمت دارد و ارزش افزوده 

آن با یک بشکه نفت یا مواد خام معدنی دیگر قابل قیاس نیست. 
 وی به ویژگی های توس��عه مبتنی بر نوآوری اش��اره کرد و گفت: توسعه هر 
اس��تان از دل همان منطقه می جوش��د و باید با تکیه بر جوانان، فعاالن فناور 
و کارآفرین��ان آن منطقه ش��کل بگیرد، همانگونه که هیچ کش��وری نمی تواند 
از خارجی و بیگانگان انتظار داش��ته باش��د تا برای آن کشور توسعه به ارمغان 
بیاورند هر شهر و ناحیه نیز باید ضمن استفاده از پتانسیل های ملی و سراسری  
محور اصلی توسعه را بر ظرفیت ها و داشته های محلی خود بنا کند. باید توجه 
داشت که ش��رکت های دانش بنیان نیز با فعالیت در حوزه های مهم، سودآور و 
تاثیرگذاری مانند زیس��ت فناوری، ماشین سازی، پزشکی، آی تی  و نظایر آن 
تاکنون حدود 1۲۰ هزار میلیارد تومان فروش داش��ته اند که رقم قابل توجهی 

است.
 افتتاح چند پروژه در سفر یک روزه

در ادامه سفر به اس��تان اردبیل مجتمع نوآوری اردبیل توسط معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری افتتاح ش��د. این مجتمع با  اعتباری  15۰ میلیارد 
ریالی و با هدف توس��عه بیش��تر اجزای زیس��ت بوم  نوآوری در این استان به 

بهره برداری رسید.  
 س��ه مرکز نوآوری عس��ل و فرآورده ه��ای مرتبط با آن، گیاه��ان دارویی و 
همچنین مرکز نوآوری انیمیش��ن، رس��انه و بازی های رایانه ای دیگر طرح های 
بودند که در س��فر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به اس��تان اردبیل 
فعالیت خود را آغاز کردند. همچنین ۲ آزمایشگاه صنایع غذایی و بیوتکنولوژی 

نیز با مشارکت بخش خصوصی در این سفر راه اندازی شد.
 افتتاح مرکز خدمات و فناوری کسب و کار نوپا در اردبیل و رونمایی از داروی 
دیزالین و امضای قرارداد با کارخانه داروسازی و پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد 

دانشگاهی تهران نیز از جمله دیگر رخدادهای این  بازدید استانی بود.
ستاری همچنین از چند نمایشگاه مختلف که به عرضه محصوالت دانش بنیان 
و نوآورانه ش��رکت های فعال در این اس��تان اختصاص یافته بود بازدید کرد و با 

حضور وی خط تولید جدید چند شرکت دانش بنیان به بهره برداری رسید.
 مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��وری در دیدارهای جداگانه با نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه اس��تان و همچنین استاندار و دیگر مسئوالن استانی با 
آنان در مورد آخرین تحوالت زیست بوم اقتصاد دانش بنیان استان به گفت وگو 

و تبادل نظر پرداخت.

اگرچه ویروس کرونا باعث از دسـت رفتن بخشـی از دارایی اکثر ثروتمندان جهان شده 
اسـت، با این حال این مسئله برای برخی از کارآفرین ها نظیر جف بزوس و مارک زاکربرگ 
کامال متفاوت بوده و براساس آمارهای منتشرشده، از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز 
بیش از 30 میلیارد دالر به ثروت موسـس فیس بوک و مالـک حال حاضر برندهای دیگری 
نظیر اینسـتاگرام و واتس اپ افزوده شـده اسـت. بـه همین خاطر اکنون بـا نزدیک به 90 

میلیـارد دارایی، وی را باید در جایگاه سـوم ثروتمندترین  افـراد جهان بدانیم. با این حال 
هنوز مشـخص نیست که وی تا چه زمانی می تواند این عنوان را حفظ کند. درواقع با توجه 
به این امر که شـرایط برای بازگشـایی اکثر کسـب وکارهای در کشـورهای پیشرفته مهیا 
شـده است، ممکن اسـت این آمار طی چند ماه دستخوش تغییراتی شود. درواقع براساس 
آمارهای منتشرشده از سوی بلومبرگ، آقای زاکربرگ در حال حاضر جایگاه وارن بافت را 

 ستاری: سرمایه گذاری آموزشی باید در تولید ناخالص داخلی بازتاب داشته باشد

روزهای طالیی مارک زاکربرگ
به قلم: پیگ لسکین- روزنامه نگار / مترجم: امیر آل علی

دریچــه

مس��ابقه ملی دانش آموزی خلق ایده زیس��ت فناوری 15 و 1۶ تیرماه سال 
جاری برگزار خواهد شد. بر همین اساس دانش آموزان تا ۳1 خردادماه فرصت 

دارند که برای ثبت نام فردی و گروهی اقدام کنند.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، زیس��ت فناوری یکی از علوم با ظرفیت رش��د و توسعه باال در دنیا 
محسوب می شود. این حوزه تخصصی در ایران هم طی چند سال اخیر، روند 
رو به رش��دی را طی کرده اس��ت. ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری براس��اس ماموریت خود مبنی بر ترویج مفاهیم 
زیستی در کش��ور، یکی از گروه های هدف فعالیت هایش را دانش آموزان قرار 

داده است.

برترین ایده های زیست فناوری 
دانش آموزی با هم رقابت می کنند

شنبه
24 خرداد 1399

شماره 1560
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معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی 
همکاری ه��ای خود برای برگزاری رویداد ملی ارائ��ه نیازهای فناورانه 
بخش کش��اورزی را آغاز کرده اند. در همین زمینه نشس��تی با حضور 

نمایندگان کمیس��یون کش��اورزی مجلس 
شورای اس��المی برگزار ش��د تا با همراهی 
مجل��س نفوذ فن��اوری و ن��وآوری به حوزه 
کش��اورزی ش��تاب گیرد. نخس��تین روز از 
هفت��ه ج��اری بود که نشس��تی مش��ترك 
میان س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری و کاظم خاوازی وزیر جهاد 
کش��اورزی برگزار ش��د تا توس��عه اقتصاد 
دانش بنی��ان در بخش کش��اورزی ش��تاب 
بیش��تری گیرد. در همین جلس��ه برگزاری 
روی��دادی ملی برای رف��ع نیازهای فناورانه 
بخش کش��اورزی با حمایت معاونت علمی 
در نظر گرفته ش��د. »ارتباط موثر دانشگاه، 

شرکت های دانش بنیان و زیست بوم بخش کشاورزی« عنوان نشستی 
اس��ت که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در 
ش��تاب دهنده کاریز اعتماد برگزار ش��د. برگزاری ای��ن رویداد و رفع 

نیازهای فناورانه در بخش کش��اورزی با محصوالت ایران س��اخت نیاز 
به ایجاد زیرس��اخت هایی دارد بنابراین نشس��تی با حضور نمایندگان 
کمیس��یون کش��اورزی مجلس ش��ورای اسالمی برگزار ش��د تا ایجاد 
زیرس��اخت ها در ای��ن حوزه ب��ا حمایت 
مجل��س ش��تاب گی��رد. در این نشس��ت 
درباره رویداد مل��ی ارائه نیازهای فناورانه 
بخش کش��اورزی و نمایشگاه شرکت های 
دانش بنی��ان توانمن��د ح��وزه کش��اورزی 
ارائه ش��د. همچنی��ن معرفی  توضیحاتی 
زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری دانشگاه 
علم و صنعت ایران و س��ایر اجزای همکار 
در برگزاری این رویداد از دیگر بخش های 
این نشس��ت بود. برگزاری ای��ن رویداد با 
همکاری مجلس شورای اسالمی می تواند 
بسترساز حرکت ش��رکت های دانش بنیان 
از حوزه صنعتی به بخش کشاورزی و رفع 
مس��ائل آن باش��د. همچنین در این نشس��ت که 1۲ نماینده مجلس 
در آن حضور داش��تند، ظرفیت های فضای نوآوری حوزه کش��اورزی، 

فرصت ها و تهدیدها بررسی شد.

۲1 س��ال پیش ب��ود که برای نخس��تین بار مفهوم اینترنت اش��یاء 
ب��ه دنیای دیجیتال راه یافت؛ مفهومی که کس��ب وکارها را به س��مت 
استفاده از فناوری های نوین دیجیتال سوق داد. اینترنت اشیاء فرصتی 

ب��رای پیوند دنیای فیزیکی و سیس��تم های 
مبتنی ب��ر کامپیوت��ر ایجاد می کن��د. این 
فرصت با تالش س��تاد توس��عه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت 
علمی و فناوری در اختیار فعاالن این حوزه 
قرار می گیرد. مفهوم اینترنت اشیاء تنها در 
کس��ب وکارهای اینترنتی کاربرد ندارد بلکه 
به خانه های مردم هم ورود کرده است، مثال 
خودروهای هوشمند، یخچال های هوشمند 
و خانه ه��ای هوش��مند ه��م از ای��ن مقوله 
اس��تفاده می کنند. اینترنت اشیاء را انقالب 
صنعتی بعدی در دنیا می دانند. فناوری که 
زندگی و کس��ب وکارها را تح��ت تاثیر قرار 

می دهد. قرار اس��ت این مفهوم نوین روش تعامل تمام کس��ب وکارها، 
دولت ها و مصرف کنندگان را با دنیای فیزیکی تغییر دهد.

ایران هم به واس��طه تبادالت اقتصادی و اجتماعی با دیگر کشورها 

چاره ای جز ورود به این بازار پرس��ود ن��دارد؛ بازاری بزرگ و نوین که 
قرار است جهان را متحول کند. براساس گزارش های موجود پیش بینی 
ش��ده تا پایان س��ال ۲۰۲۰ میالدی ح��دود ۳۴ میلیارد دس��تگاه به 
اینترن��ت متصل ش��وند. ی��ک رقم بزرگ 
و قابل توجه. س��تاد توس��عه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری هم با 
تاکید بر اهمیت ای��ن مفهوم جدید اقدام 
به تش��کیل کارگروه اینترنت اش��یاء کرده 
اس��ت تا در این کارگروه ب��ا رصد اتفاقات 
و دستاوردهای نوین جهانی در این حوزه، 
بازیگ��ران آن را دور ه��م جم��ع کند و از 

ظرفیت های موجود کشور بهره بگیرد.
استارت آپ ها  شناس��ایی دانش بنیان ها، 
و فع��االن ای��ن ح��وزه مهم تری��ن هدفی 
اس��ت که در این کارگروه دنبال می شود. 
ش��تاب دهی به توسعه اینترنت اش��یاء در ایران تنها با ورود توانمندی 
دانش بنیان ها و س��رآمدان علمی به این حوزه میسر است؛ راهی که از 

مسیر زیست بوم فناوری و نوآوری می گذرد.

زیست بوم اینترنت اشیاء توسعه می یابددانش بنیان ها نیازهای فناورانه بخش کشاورزی را رفع می کنند

دیجیتالی کردن حمل ونقل یکی از اهداف س��تاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
است. کاری که عواید و منافع آن به مردم می رسد و زیست بوم فناوری 

و نوآوری ریلی را در کشور توسعه می دهد.
با توجه به بررس��ی های ص��ورت گرفته در زمین��ه حمل ونقل ریلی 
دیجیتال در کشور، مهم ترین شرکت های داخلی و همچنین حوزه های 
دیجیتالی س��ازی حمل ونق��ل ریل��ی که ش��امل حوزه ه��ای خدمات 
مس��افران، مدیریت زیرساخت و تجهیزات متحرك، خدمات بار، تولید 

و سیگنالینگ هستند شناسایی شدند.

مطابق برآوردهای موجود دیجیتال س��ازی در بخش ریلی در مسیر 
ابتدایی خود اس��ت و تنها در بخش های خاصی پیاده ش��ده است. لذا 
ب��رای ایجاد یک سیس��تم جام��ع حمل ونقل ریلی دیجیتال��ی نیاز به 

بررسی نمونه های موفق و بومی سازی آن در کشور وجود دارد.
در این راس��تا برخی موارد موفق در دنیا را مورد بررس��ی قرار دادیم 
و پروت��کل کل��ی حمل ونق��ل ریلی دیجیت��ال به برخی ش��رکت های 
دانش بنی��ان و راه آهن ارائه ش��د ت��ا براس��اس نیازمندی های موجود، 

شرکت های دانش بنیان طرح های خود را در این راستا آماده کنند.
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س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در نشست بیست و 
سومین جلسه وزرای علم و فناوری کشورهای عضو UNCSTD سخنرانی کرد. 
این نشست عالی رتبه با عنوان »بهره برداری از علم، فناوری و نوآوری برای سرعت 

بخشیدن به پیشبرد اهداف توسعه پایدار و مقابله با کووید- 19« برگزار شد.
ستاری در این نشست که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد سخنان خود را 
با سپاس گزاری از جامعه جهانی پزشکان، پرستاران و کادر پزشکی و خانواده های 
آنها آغاز کرد و گفت: آنها با به خطر انداختن جان، سالمتی و خوشبختی خود 

برای جهانی عاری از این بیماری همه گیر، هزینه باالیی پرداخت کرده اند.
 س��تاری ادامه داد: غلبه بر کووید-19، به عنوان یک بحران بین المللی بدون 
توس��ل به تالش های مشترك همه کشورها و سازمان های بین المللی با رویکرد 

چند جانبه گرایی، همکاری و همبستگی میسر نیست.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه علم و فناوری به عنوان 
راه حلی برای برطرف کردن چنین بحران هایی قلمداد می شود، افزود: از ابتدای 
ش��یوع این بیماری، جمهوری اس��المی ایران اقدام��ات مختلفی را درخصوص 
پیشگیری، تشخیص و درمان انجام داده است. البته پیش از این تجربیات خود 
درخصوص مبارزه با کووید-19 را با دبیرخانه UNCSTD با عنوان »نقش علم 

و فناوری در مدیریت و درمان بیماری کرونا« به اشتراك گذاشتیم.
 ستاری همچنین بیان کرد: تجربیات ارزشمند مشابهی درخصوص نقش علم، 

فناوری و نوآوری در زمان بحران وجود دارد.
 UNCSTD مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری پیش��نهادی ب��ه
مطرح کرد که تمام داس��تان های موفقیت را در قالبی مدون گردآوری کنند تا 
متخصصان ما این تجربیات را در جلسات آینده مورد بحث و بررسی قرار دهند.

 واکنش جهانی نیاز است
رئیس بنی��اد ملی نخبگان در ادامه گفت: این وی��روس نه تنها زندگی و رفاه 
مردم را در سراس��ر جهان تهدید می کند بلکه فقر، گرس��نگی و نابرابری میان 
کش��ورها را نیز افزایش می دهد و به مثابه ضرباتی منفی بر پیکره دس��تیابی به 
اهداف توسعه پایدار تلقی خواهد شد. برای مقابله با این بحران، واکنش جهانی و 
اقدامات چندجانبه موردنیاز است و یقینا علم، فناوری و نوآوری از ارکان اساسی 

این اقدامات است.
 ستاری با بیان اینکه تجربه ما، مشابه تجربه دیگران، حاکی از اهمیت وجود 
فضای مناس��ب خارجی ب��رای مقابله با این بیماری همه گیر اس��ت، بیان کرد: 
رو ش های اجرای آن یک عامل بسیار مهم است و از کشورهای توسعه یافته انتظار 
م��ی رود تعهدات خود را درخصوص تأمین منابع مال��ی، انتقال فناوری و ایجاد 

ظرفیت بدون سیاسی کردن این روند انجام دهند. سازمان ملل نقش مهمی در 
تقویت همکاری و مشارکت در سطح بین المللی و منطقه ای ایفا می کند.

 ایران در حال مبارزه با تروریسم اقتصادی است
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه همه کشورها حق دارند 
به ملزومات موردنیاز برای جلوگیری از انتقال بیشتر کووید-19 دسترسی داشته 
باشند، ادامه داد: با این حال، اقدامات اجباری یک جانبه علیه چند کشور آلوده به 
کووید 19، موانعی جدی برای تحقق این حق اساسی پدید آورده است. در حالی 
که تمام جهان از جمله ایران همچنان با بدترین همه گیری در دوران مدرن دست 
و پنجه نرم می کند و بسیاری از کشورهای جهان به دنبال ایجاد همبستگی برای 
محدودکردن انتشار این بیماری همه گیر هستند، ایران در حال مبارزه با تروریسم 

اقتصادی و سالمت تحمیل شده از جانب ایاالت متحده است.
 به گفته ستاری، پیامدهای منفی اقدامات اجباری یک جانبه بسیار گسترده 
و شدید اس��ت. به ویژه اقدامات ناقض حقوق بشر و علی الخصوص حق زندگی. 
فراخوان پایان دادن به این مجازات های غیرقانونی توسط جامعه جهانی از جمله 
کشورهای عضو سازمان ملل، دبیر کل و کمیساریای عالی حقوق بشر، همچنان 

از سوی دولت آمریکا نادیده گرفته شده است.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از تالش ایران و س��ایر کش��ورهای 
تحت تحریم برای نجات جان مردم سخن گفت و افزود: با این وجود نیاز جدی 
به تضمین این نکته وجود دارد که در بحران های آینده به جای اقدامات اجباری 
یک جانبه، همبس��تگی جهانی و دوس��تی بر رفتار همه کش��ورها و کل جامعه 
بین المللی حاکم باش��د بنابراین از UNCSTD می خواهیم با حمایت س��ایر 
آژانس های مربوطه س��ازمان ملل، درخصوص تأثیرات منفی اقدامات اجباری بر 
بهره برداری از علم، فناوری و نوآوری در رفع بحران ها و همچنین تحقق اهداف 

توسعه پایدار ملی مطالعاتی انجام داده و در جلسه بعدی خود ارائه دهد.
 وی با اطمینان از آمادگی ایران برای همکاری نزدیک با س��ایر کش��ورها در 
س��طح منطق��ه ای و بین المللی با هدف کمک به مدیری��ت جهانی این بیماری 

سخنان خود را پایان داد.
براساس این گزارش، در این اجالس عالوه بر وزرای علوم و فناوری کشورهای 
عضو UNCSTD، متخصصان، صاحبنظران، سیاستمداران حوزه علم و فناوری 

و سازمان های مرتبط دولتی و غیردولتی حضور داشتند.
 کمیسیون علم و فناوری برای توسعه سازمان ملل یا UNCSTD، مهم ترین 
بخش ش��ورای اقتصادی و اجتماعی س��ازمان ملل متحد است که خود یکی از 

ارکان شش گانه این سازمان به شمار می رود.

اکوسیستم فناوری ایران آماده همیاری بین المللی

میلیـارد دارایی، وی را باید در جایگاه سـوم ثروتمندترین  افـراد جهان بدانیم. با این حال 
هنوز مشـخص نیست که وی تا چه زمانی می تواند این عنوان را حفظ کند. درواقع با توجه 
به این امر که شـرایط برای بازگشـایی اکثر کسـب وکارهای در کشـورهای پیشرفته مهیا 
شـده است، ممکن اسـت این آمار طی چند ماه دستخوش تغییراتی شود. درواقع براساس 
آمارهای منتشرشده از سوی بلومبرگ، آقای زاکربرگ در حال حاضر جایگاه وارن بافت را 

تصاحب کرده اسـت. در صورت تداوم این آمار که با توجه به تنوع باالی اقدامات این برند، 
کامال محتمل خواهد بود، حتی ممکن اسـت تا پایان سـال وی بتواند جایگاه دوم را نیز به 
دسـت آورد. تحت این شـرایط باید دید که اوضاع طی چند ماه آینده به چه صورت ادامه 

پیدا خواهد کرد. 
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سودی که عاید مردم می شود
فاطمه بهزاد - مسئول گروه ریلی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

روزهای طالیی مارک زاکربرگ
به قلم: پیگ لسکین- روزنامه نگار / مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

معاون استاندار لرستان گفت کارخانه تولید فناوری یکی از مباحث مهم روز 
دنیاست که نقش مهمی در توسعه بومی و منطقه ای دارد.

ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، در ادام��ه برگزاری 
برنامه های حمایتی از مس��تعدان برتر و فراهم کردن زیرساخت های الزم برای 
ورود آنان به عرصه های کارآفرینی، جلسه هماهنگی راه اندازی کارخانه تولید 
فناوری در لرستان با حضور مسئوالن استانی برگزار شد. در این نشست، قاسم 
ولی زاده درخصوص راه اندازی کارخانه تولید فناوری لرس��تان، گفت: کارخانه 
تولید فناوری یکی از مباحث روز دنیاس��ت که لرستان نیز باید با این موضوع 

همگام شود چراکه نقش مهمی در توسعه استان دارد.

کارخانه نوآوری راهی برای حمایت از 
استارت آپ ها



اسنپ چت در طول سال های گذشته یکی از پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی 
بوده اس��ت. اغلب کاربران نسل جوان عالقه باالیی به عضویت در این پلتفرم دارند. 
همین نکته توجه بسیاری از برندها و بازاریاب ها را جلب کرده است. نکته مهم در 
این میان تردید برندها برای س��رمایه گذاری بر روی بازاریابی در پلتفرمی به غیر از 
نام های بسیار بزرگ مانند فیس بوك و اینستاگرام است. همین نکته چالش مهمی 

برای بازاریابی و تبلیغات در اسنپ چت محسوب می شود. 
براساس گزارش موسسه تحقیقاتی Pew بر روی کاربران آمریکایی اسنپ چت ۴۶ 
درصد از آنها به طور مداوم در طول روز به این پلتفرم سر می زنند. این امر در مورد 
کاربران اینستاگرام ۴۲ درصد را نشان می دهد. با این حساب میزان تعامل و عالقه 
کاربران اسنپ چت برای جست وجو در بخش های مختلف این پلتفرم بسیار بیشتر از 
سایر شبکه های اجتماعی است. همچنین میزان تمایل کاربران نسل جوان )بین 18 
تا ۲۴( برای حضور در اسنپ چت دو برابر بیشتر از سایر پلتفرم های اجتماعی برآورد 
می شود بنابراین برندهای عالقه مند برای تعامل با مشتریان نسل جوان باید توجه 

ویژه ای به این شبکه اجتماعی داشته باشند. 
ب��دون تردید هنوز هم برخی از کارآفرین��ان و بازاریاب ها برای حضور در فضای 
اس��نپ چت تردید دارند بنابراین ما باید به بیان برخی نکات تکمیلی در این حوزه 
بپردازیم. به آمارهای ذیل از سوی موسسه بخش کسب و کار اسنپ چت توجه کنید:

• ۲1۰ میلیون کاربر در سراس��ر دنیا به طور میانگین در طول روز اس��نپ چت را 
باز می کنند.

• میانگین ساعت کار با اسنپ چت از سوی کاربران یک ساعت است.
• روزان��ه ۳.5 میلیارد محتوای مختلف از س��وی کاربران در اس��نپ چت تولید و 

بارگذاری می شود. 
بدون تردید حجم تولید محتوای باالی کاربران و تمایل برای حضور طوالنی مدت 
در این شبکه اجتماعی نکته مثبتی برای بازاریاب ها محسوب می شود. همین نکته 
آنها را به سوی استفاده هرچه بیشتر از این شبکه اجتماعی سوق داده است. در این 
میان وظیفه ما همراهی با موج اس��تفاده تبلیغاتی از اس��نپ چت است. در غیر این 
ص��ورت امکان تاثیرگذاری بلندمدت بر روی مخاطب هدف، به ویژه کاربران جوان 

را نخواهیم داشت. 
پس از آش��نایی با مزیت ه��ای بازاریابی و تبلیغات در اس��نپ چت باید به دنبال 
آش��نایی با شیوه های نمایش محتوای تبلیغاتی در آن باشیم. بسیاری از برندها در 
ای��ن مرحله به دلیل ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مش��کالت 
بسیار زیادی مواجه می شوند. نکته مهم در اینجا آشنایی با انواع الگوهای تبلیغاتی 
در اسنپ چت و استفاده از گزینه هماهنگ با نیازهای برندمان است. ما در ادامه به 

بررسی الگوهای تبلیغاتی در اسنپ چت خواهیم پرداخت. 
1. تبلیغات رسمی اسنپ چت

تبلیغات با همکاری رس��می تیم بازاریابی اسنپ چت مزیت های بسیاری زیادی 
دارد. ام��کان نمایش محتوا به دامنه مخاطب ه��دف مهم ترین نکته در این زمینه 
اس��ت. بس��یاری از برندها قصد صرفه جویی در بودج��ه از طریق نمایش انحصاری 
محتوا برای مخاطب هدف عالقه مند به برندش��ان را دارند. تیم بازاریابی اسنپ چت 
با راهنمایی های دقیق و تحلیل داده های مرتبط با کاربران این فرصت را در اختیار 
برندها قرار می دهد بنابراین مفهوم تبلیغات هوش��مند در اسنپ چت به کار گرفته 

شده است. 
یکی دیگر از مزیت های اسنپ چت امکان استفاده از تمام صفحه در بخش تبلیغات 
رسمی است. به این ترتیب کاربران در حین کار با اپ اسنپ چت در صورت مواجهه 
با محتوای تبلیغاتی آن را به صورت تمام صفحه مش��اهده خواهند کرد. همچنین 
امکان تصمیم گیری برای اقدامات بعدی از سوی کاربران وجود دارد. ایراد بسیاری از 
پلتفرم های تبلیغاتی ناتوانی کاربران برای مراجعه سریع و ساده به سایت برند طراح 
تبلیغات است. این مشکل در سرویس اسنپ چت به سادگی رفع شده است. بر این 
اساس کاربران امکان نصب مستقیم اپ مربوط به برندها و مراجعه به سایت رسمی 

آنها را خواهند داشت. 
نکته مهم درخصوص تبلیغت رسمی در اسنپ چت محدودیت زمانی است. بر این 
اساس ما حداکثر سه دقیقه برای نمایش محتوای ویدئویی فرصت خواهیم داشت. 
البته کاربران پس از چند ثانیه مشاهده محتوای ما امکان انتخاب گزینه صرف نظر 
را خواهند داش��ت. بنابراین ما باید در هم��ان لحظه ابتدایی تاثیرگذاری خاصی بر 
روی مخاطب هدف داش��ته باش��یم. در غیر این صورت فرآیند تعامل با آنها بسیار 

دشوار خواهد شد. 
اش��تباه اغل��ب برندها برای تولید محتوای تبلیغاتی در اس��نپ چت اس��تفاده از 
مدت زمان زیاد است. نتیجه این امر تبدیل محتوای ما به نوعی آگهی کسل کننده 
اس��ت. بی تردید کمتر کاربری روی خوش به محتوای کس��ل کننده نشان خواهد 
داد. امروزه برندهای بس��یار زیادی در تالش برای تولید محتوای تبلیغاتی کوتاه و 
تاثیرگذار هستند. ما نیز در این میان باید تمام تالش مان برای تاثیرگذاری مناسب 
بر روی مخاطب هدف را داشته باشیم. کلید موفقیت در این فضا استفاده از ایده های 

جذاب و کوتاه ساختن مدت زمان ویدئوی تبلیغاتی است. 
2. فیلترهای جذاب

تبلیغات در اس��نپ چت فقط معطوف به حالت رسمی نیست. اگر از طرفدارهای 
این پلتفرم باشید، بدون شک با فیلترهای آن کار کرده اید. اغلب کاربران صرفا برای 
اس��تفاده از فیلترهای اسنپ چت اقدام به نصب آن می کنند. اگرچه اینستاگرام نیز 
در ماه های اخیر به سراغ رونمایی از فیلترهای متنوع رفته است، اما هنوز هم دامنه 

فیلترهای اسنپ چت بسیار بیشتر است. 
ایده اصل��ی در این بخش طراحی فیلترهای جذاب برای مخاطب هدف اس��ت. 
به این ترتیب ش��ما فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهید داش��ت. 
بس��یاری از برندهای مش��هور برای تعامل با مشتریان نس��ل جوان از همین شیوه 
اس��تفاده می کنند. مزیت اصلی این حالت امکان تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر روی 
مخاطب است. همچنین کاربران در صورت استفاده از فیلتر موردنظر نام برند ما را 
نیز به عنوان تولیدکننده مشاهده خواهند کرد. نتیجه این امر تبلیغ مداوم برند ما 
در صورت استفاده بیشتر از فیلتر است. شاید این مورد جذابیت  تبلیغات رسمی در 
اسنپ چت را نداشته باشد، اما به طور کامال رایگان صورت می گیرد بنابراین توجه به 

آن در قالب یک مکمل تاثیرگذار ضروری است. 
مزیت اصلی استفاده از فیلترهای جذاب به عنوان یک ابزار تبلیغاتی امکان تعیین 
محدوده جغرافیایی مش��خص برای نمایش آن اس��ت. نتیجه این امر نمایش فیلتر 
موردنظ��ر به کاربران در صورت ورود به محدوده جغرافیایی خاص اس��ت. برخی از 
برندها این نکته را برای جلب نظر مشتریان در محل های خاص مورد استفاده قرار 
می دهند. اگر شما در بخش��ی از شهر دارای نمایندگی فروش هستید، فعال سازی 
فیلترها در اطراف محیط فروش��گاه ایده جالبی خواهد بود. ش��اید در نگاه نخست 
تاثیرگذاری این الگو بسیار بعید به نظر برسد، اما در عمل سطح باالیی از تاثیرگذاری 

را به همراه دارد. 
 Quaker یکی از بهترین برندها در زمینه استفاده از فیلترهای جغرافیایی کافه

اس��ت. این کافه با طراحی فیلترهای مخصوص برای برندش امکان استفاده از آنها 
برای کاربران در شعبه های مختلف را فراهم کرده است. بسیاری از کاربران پس از 
حضور در کافه های این برند اقدام به استفاده از فیلترهای موردنظر می کنند. جالب 
اینک��ه اغلب فیلترهای مورد بحث در رابطه با ابزارهای کافه داری و نوش��یدنی های 

مختلف است. 
اگر شما نیز در زمینه بازاریابی و تبلیغات قصد نوآوری دارید، طراحی فیلترهای 
مخصوص و جذاب ایده مناسبی خواهد بود. امروزه بسیاری از برندها در این زمینه 
فعالیت دارند. تنها نکته مهم در اینجا داشتن ایده ای جذاب برای طراحی فیلتر است. 

3. لنزهای متنوع
وقت��ی ما در مورد اس��نپ چت فکر می کنیم، بدون ش��ک س��لفی های همراه با 
گوش های حیوانات مختلف و چش��م های بزرگ به ذهن مان خواهد رسید. این امر 
یکی از امکانات جالب اسنپ چت برای کاربران است. بسیاری از کاربران نسل جوان از 
این نکته برای تبدیل سلفی های شان به تجربه ای جذاب استفاده می کنند. برندهای 
مختلف برای جلب نظر مشتریان به محصوالت شان به طور وسیع اقدام به طراحی 
لنزهای گوناگون می کنند. یکی از جذاب ترین تجربه ها در این زمینه مربوط به برند 
مک دونالد است. آنها فیلتر و لنزهای مربوط به فست فودهای مختلف شان را در قالب 
فیلتر و لنز طراحی کرده اند. کاربران فرصت استفاده از تمام فیلترها و لنزها برای ثبت 
سلفی های جذاب را دارند. نتیجه این امر توسعه هرچه بهتر شهرت اسنپ چت است. 
شاید در نگاه نخست این امر عجیب به نظر برسد، اما اسنپ چت در طول سال های 
گذشته بخشی قابل توجهی از فعالیت های بازاریابی و تبلیغاتی برندها را معطوف به 

این فضا کرده است. 
بدون ش��ک وقتی صحبت از لنزها در اس��نپ چت می ش��ود، اغلب کاربران فقط 
به س��لفی های جذاب توجه دارند. نوآوری اسنپ چت در این میان معرفی برخی از 
لنزهای مخصوص برای دوربین اصلی گوش��ی های هوشمند است بنابراین کاربران 

فرصت ثبت تصاویر در حالت هایی به جز سلفی را نیز دارند. 

4. تبلیغات در بخش استوری
اس��توری یکی از سرویس های مشهور در اغلب ش��بکه های اجتماعی محسوب 
می ش��ود. شاید بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی تاریخچه استوری را ندارند. 
نخستین پلتفرم فعال در زمینه رونمایی از استوری اسنپ چت بود. آنها تا چند سال 
انحصار استفاده از این سرویس را در اختیار داشتند. دلیل اصلی شهرت این پلتفرم 
نیز استفاده از همین استوری های جذاب است. سایر شبکه های اجتماعی خیلی دیر 
حق اس��تفاده از ایده اس��توری را پیدا کردند بنابراین در طول این زمان اسنپ چت 

دامنه وسیعی از کاربران را به خود جلب کرد. 
اگر شما نیز عالقه مند به بازاریابی و تبلیغات در اسنپ چت هستید، باید استفاده از 
بخش استوری را مدنظر قرار دهید. مهم ترین تکنیک در زمینه بازاریابی و تبلیغات 
در بخش اس��توری تالش برای بیان پیام اصلی در قالبی بسیار کوتاه است. ما فقط 
۳ تا 5 ثانیه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فرصت داریم بنابراین باید تمام 

تالش مان برای بیان کوتاه و تاثیرگذاری محتوای مان به کار گیریم. 
در اینجا نیز ایراد اصلی برندها مانند بخش های قبلی تالش برای تولید محتوای 
طوالنی اس��ت. هرچه محتوای ما طوالنی تر باش��د، توانایی کمتری برای جلب نظر 
مخاطب هدف خواهد داش��ت بنابراین ما باید به دنبال راهکارهایی برای جلب نظر 
مشتریان در قالبی کوتاه داشته باشیم. امروزه حتی تبلیغاتی تلویزیونی نیز کمتر از 

۶۰ ثانیه است بنابراین رویای تبلیغات طوالنی باید به فراموشی سپرده شود. 
5. تبلیغات محصول محور

بس��یاری از برندها قصد رونمای��ی از محصوالت مختلف در فرآین��د بازاریابی و 
تبلیغات در شبکه های اجتماعی را دارند. اسنپ چت در این بخش ایده قابل توجهی 
برای برندها دارد. این امر شامل تولید پست های مخصوص تبلیغاتی برای رونمایی 
و معرفی از محصوالت اس��ت. مهم ترین نکته در این میان امکان خرید مس��تقیم 
محصوالت از اسنپ چت است. به این ترتیب کاربران در صورت مشاهده محصوالت 
و عالقه به آنها دیگر نیازی برای مراجعه به بخش های دیگر نخواهند داش��ت. یکی 
از بهترین نمونه های استفاده از بخش تبلیغات محصوالت مربوط به برند کوکاکوال 
است. این برند در قالب محتوای ویدئویی و عکس های بسیار جذاب و ساده اقدام به 

جلب نظر مخاطب به نوشیدنی های متنوع اش می کند. 
6. تبلیغات جانبی

برخی از الگوهای تبلیغاتی در اسنپ چت فقط در کشورهای خاصی امکان استفاده 
دارد. اگرچه تیم فنی اسنپ چت قول توسعه امکانات تازه تبلیغاتی را داده است، اما 
هنوز برخی از بخش های تبلیغاتی فقط برای کاربرانی مشخص قابل دسترسی است. 
تبلیغات ش��ناور یکی از الگوهای مهم تبلیغاتی در اس��نپ چت اس��ت. متاسفانه 
این الگو هنوز هم به صورت محدود در برخی از کش��ورها فعال است بنابراین تمام 
بازاریاب ها امکان استفاده از آن را ندارند. مزیت اصلی این امر امکان شخصی سازی 
تبلیغات برای تمام کاربران است. اسنپ چت با استفاد از نسل جدید هوش مصنوعی 
اقدام به ارائه خدمات بازاریابی و تبلیغات حرفه ای به برخی از برندها در کشورهایی 

خاص می کند. 
هدف اصلی اس��نپ چت توس��عه جهانی الگوی تبلیغات شناور پس از طی مدت 
زمانی مشخص اس��ت. دلیل این امر اطمینان از کیفیت باالی اینگونه تبلیغات در 

بلندمدت عنوان شده است. همه ما باید در آینده ای نزدیک برای تبلیغات بهینه در 
اسنپ چت آماده باشیم. در این میان آشنایی با برخی از مهم ترین الگوهای تبلیغاتی 

در این پلتفرم اهمیت بسیار زیادی دارد. 
چگونه در اسنپ چت تبلیغات کنیم؟

پس از آنکه الگوی تبلیغاتی برندتان برای اس��تفاده از اسنپ چت را پیدا کردید، 
به آدرس ویژه تبلیغات اس��نپ چت مراجعه کنی��د )Ads.snapchat.com( این 
بخش برای مدیریت کمپین های تبلیغاتی در اسنپ چت راه اندازی شده است. پس 
از ورود به این بخش امکان مشاهده تمام تبلیغات فعال یا تاریخچه تبلیغاتی اکانت 

فراهم می شود. 
پس از ورود به این صفحه باید نوع تبلیغ موردنظرمان را مشخص سازیم. استفاده 
از راهنمای بخش قبل برای انتخاب نوع موردنظر تبلیغات ضروری است. پس از این 
بخش باید هدف اصلی مان از تولید محتوای تبلیغاتی را مشخص سازیم. این امر در 

جهت کمک هرچه بیشتر اسنپ چت به تحقق اهداف برندها طراحی شده است. 
امکان درج لینک سایت برای تمام تبلیغات وجود دارد. باید در میان گزینه های 
موردنظر از میان »آدرس س��ایت«، »نصب اپ« یا »بازدید از اپ« دست به انتخاب 
بزنیم. متاسفانه هنوز امکان پیگیری اهداف همزمان در یک تبلیغ فراهم نشده است 
بنابراین فرصت های بازاریابی و تبلیغات در اسنپ چت دارای محدودیت از نظر تعداد 

اهداف مدنظر است. 
بخش پایانی بارگذاری تبلیغات در اس��نپ چت انتخاب تیتر و پیام اصلی اس��ت. 
با انتخاب این نکته امکان بارگذاری محتوا در اس��نپ چت فراهم خوهد شد. امروزه 
بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مشتریان اقدام به استفاده 

از پیام های کوتاه می کنند. بنابراین شما نیز باید این نکته را مدنظر داشته باشید. 
هزینه تبلیغات در اسنپ چت چقدر است؟

هزینه تبلیغات در اس��نپ چت براساس نوع انتخابی برندها متفاوت است. بر این 
اس��اس ش��ما امکان انتخاب پرداخت  حداقل ۲۰ دالر و حداکث��ر ۲ هزار دالر در 
روز برای تبلیغات را خواهید داش��ت. البته اگر شما قصد نمایش محتوای تبلیغاتی 
به کاربران بیش��تری را داشه باشید، براساس تعداد کاربران موردنظر هزینه تان نیز 

افزایش خواهد یافت. 
بدون شک تبلیغات در اسنپ چت همیشه نیازمند پرداخت هزینه نیست. مطلب 
فوق در مورد هزینه تبلیغات در این پلتفرم فقط معطوف به الگوهای تبلیغات رسمی 
است. اقداماتی نظیر طراحی فیلتر به طور کامال رایگان در دسترس قرار دارد بنابراین 

نگرانی بابت هزینه های تبلیغات در این پلتفرم چندان منطقی نخواهد بود. 
بهترین تکنیک های تبلیغات در اسنپ چت

تبلیغات و بازاریابی در هر محیطی نیازمند آش��نایی ش��رایط است. اشتباه اغلب 
برندها تالش برای اس��تفاده از تکنیک های کاربردی در سایر شبکه های اجتماعی 
برای اسنپ چت است. نتیجه این امر مواجهه با شکست در بعد کالن است بنابراین 
ما در بخش پایانی مقاله قصد بررس��ی بهترین تکنیک ها برای تبلیغات و بازاریابی 

موفق در اسنپ چت را داریم. 
1. شناخت مخاطب هدف

تمام تبلیغات در شبکه های اجتماعی با هدف تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
صورت می گیرد بنابراین ما در گام نخس��ت باید شناخت درستی از مخاطب هدف 
برندمان داشته باشیم. امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای شناخت مخاطب هدف در 
شبکه های اجتماعی وجود دارد. یکی از ابزارهای مناسب در این میان بخش تبلیغات 
و اطالعات جانبی اسنپ چت است. این بخش فقط برای برندها در دسترس قرار دارد 
بنابراین اگر اکانت تان را به حالت تجاری تغییر دهید، امکان بهره مندی از اطالعات 

این بخش را پیدا خواهید کرد. 
2. تعیین اهداف کسب و کار

امروزه کاربران در شبکه های اجتماعی مایل به آگاهی از حوزه تخصصی فعالیت 
برندها هستند بنابراین ما باید به گرایش مخاطب هدف در این زمینه احترام بگذاریم. 
در غی��ر این صورت فرصت چندانی برای تاثیرگ��ذاری بر روی آنها نخواهیم یافت. 
برخی از برندها برای معرفی اهداف شان عبارت های بیش از اندازه تخصصی را مدنظر 
قرار می دهند. توصیه ما در این بخش تالش برای اس��تفاده از عبارت هایی س��اده و 
صریح برای بیان ماهیت کسب و کار است. ایراد برخی از برندها تالش برای معرفی 
وجه ای حرفه ای از کس��ب و کارشان با استفاده از اصطالح های تخصصی است. این 

نکته فقط موجب کاهش عالقه کاربران به برند شما می شود. 
اگر اکانت رس��می ما در اس��نپ چت فاقد توضیحات جانبی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف باشد، توجه چندانی برنمی انگیزد. امروزه اغلب برندهای فعال در 
اسنپ چت از این نقطه ضعف برخوردار هستند بنابراین شما باید نسبت به رعایت 
این نکته توجه داش��ته باشید. در غیر این صورت فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نخواهید یافت. 
3. آزمایش و بهینه سازی تبلیغات

بدون تردید استفاده از تجربه سایر برندها برای تولید محتوای بازاریابی و تبلیغاتی 
ضروری است. متاسفانه اغلب برندها نسبت به این نکته توجه چندانی ندارند بنابراین 
توانایی آنها برای بهبود مداوم کمپین های بازاریابی ش��ان به طور مداوم کاهش پیدا 
می کند. امروزه توصیه های بس��یار مفید و کاربردی در اختیار برندها برای تعامل با 
کاربران وجود دارد. نکته مهم در این میان تالش برای اس��تفاده از داده های معتبر 

است. 
4. ارزیابی نهایی کمپین

هر کمپین پس از پایان حاوی اطالعات ارزشمندی برای برندهاست. نکته مهم در 
این میان استفاده درست از اطالعات در دسترس برای بهینه سازی تجربه برندمان 
در آینده است. امروزه کمتر کمپینی بدون نقص است بنابراین مواجهه با نقص های 
کمپین برند نباید امر عجیبی باشد. توصیه ما در این بخش تالش برای استفاده از 
نظرات کاربران اس��ت. اینکه کمپین ما بازخورد مخاطب هدف را دریافت کند، امر 
بسیار مثبتی است. نکته مهم در این میان تالش برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر 

روی مخاطب هدف با استفاده از تحلیل بازخوردهاست.
اگر ش��ما در س��طح خرد کس��ب و کار فعالیت دارید، تحلیل داده ها به صورت 
دس��تی گزینه منطقی خواهد بود، با این حال در مواجهه با داده های عظیم باید از 
نرم افزارهای کاربردی سود برد. این امر امکان تحلیل حجم وسیعی از داده ها در مدت 

زمانی اندك را فراهم می سازد. 
ب��دون تردید بازاریابی و تبلیغات در اس��نپ چت برای بس��یاری از برندها تازگی 
دارد. نکته مهم در این میان تالش برای آشنایی هرچه بهتر با امکان های تبلیغاتی 
در اس��نپ چت است. توسعه اسنپ چت در س��ال های آینده نیز ادامه خواهد یافت 
بنابراین دامنه وس��یع تری از کاربران به آن عالقه مند خواهند شد. وظیفه اصلی ما 
در این میان س��ازگاری هرچه بهتر با الگوهای تبلیغات در اس��نپ چت است. نکته 
پایانی مقاله ضرورت تولید محتوای منحصر به فرد برای اس��نپ چت است. اشتباه 
اغلب برندها بازنش��ر صرف محتوای تبلیغاتی در س��ایر شبکه های اجتماعی است. 
این نکته بیش��تری صدمه را به برندها می زند. هرچه محتوای تبلیغاتی و بازاریابی 
ما دارای اصالت و نوآوری بیشتری باشد، ما شانس باالتری برای جلب نظر کاربران 

اسنپ چت خواهیم داشت. 
blog.hootsuite.com :منبع

برادران وینکولس وارد عرصه سینما شدند

ثروتمندتری��ن دوقلوهای جهان، ایده پ��رداز اولیه فیس بوك و اولین 
میلیاردرهای بیت کوین محس��وب می ش��وند. آنه��ا در کنار حضور در 
عرصه کارآفرینی، س��ابقه حضور در مسابقات المپیک رشته پارو زنی 
را نیز در کارنامه دارند، با این حال این اولین باری نیست که در رابطه 
با آنها فیلمی س��اخته می شود. درواقع س��ال های قبل در فیلم شبکه 
اجتماعی دیوید فینچر، به ماجرای این دو برادر و درگیری آنها با مارك 
زاکربرگ پرداخته شد که در نهایت با ۶5 میلیون غرامت، دادگاه به نفع 
مالک حال حاضر فیس بوك به پایان رسید. این فیلم قرار است از کتاب 
مشهور میلیاردرهای بیت کوین اثر بن مزریچ ساخته شود. نکته جالب 
این است که فیلم دیوید فینچر نیز از یکی از کتاب های او ساخته شد. 
داستان آن را باید نوعی ادامه ماجراهای پس از دادگاه و مسیر پرداختن 
به بیت کوین دانست. کارگردان این اثر نیز گرك سیلورمن و جان برگ 
برعهده خواهند داشت که آثا پرفروشی نظیر Wonder Woman و  
Aquaman را در کارنامه خود دارند. با این حال هنوز مشخص نیست 
ک��ه آیا این دو ب��رادر، نقش های اصلی را برعهده خواهند گرفت و یا از 
بازیگران حرفه ای استفاده خواهد شد. همچنین برای شروع فیلم برداری 

نیز زمان دقیقی اعالم نشده است. 
coindesk.com :منبع

کمپین مک دونالد برای مخالفت با 
نژادپرستی در ایاالت متحده

م��ک دونالد به عنوان یکی از برندهای محب��وب در بازار ایاالت متحده 
جهت گیری واضحی برای حمایت از قربانیان نژادپرستی و خشونت پلیس 
در ای��االت متح��ده دارد. بدون تردید تمام مردم دنی��ا در جریان ماجرای 
قتل شهروند سیاه پوست آمریکایی در شهر مینیاپولیس قرار گرفته اند. این 
واقعه موجب بروز تظاهرات گسترده ای در نقاط مختلف جهان شده است. 
برند مک دونالد در حمایت از تمام قربانیان نژادپرس��تی و خشونت پلیس 
آمریکا اقدام به طراحی و بارگذاری ویدئویی کوتاه در توییتر کرده اس��ت.  
م��ک دونالد در ویدئ��وی بازاریابی تازه اش اقدام به ذک��ر نام قربانیان انواع 
خشونت، به ویژه خشونت پلیس، در آمریکا کرده است. نکته جالب اینکه 
اغلب قربانیان سیاه پوست هستند بنابراین کمپین مک دونالد به طور واضح 
در ت��الش برای محکومیت چنین گرایش هایی در سیس��تم پلیس ایاالت 
متحده اس��ت.  کمپین مک دونالد در حمایت از تظاهرات ضدنژادپرستی 
چن��د روز پس از آغاز اعتراض ها به برندها نس��بت به عدم واکنش به این 
اتفاق صورت گرفت. این امر موجب تردید برخی از کاربران در مورد انگیزه 
اصلی مک دونالد برای طراحی کمپین موردنظر ش��ده است. پاسخ رسمی 
مس��ئولین بازاریابی مک دونالد تالش برای طراحی کمپینی باکیفیت به 
منظور حمایت از قربانیان بود.  نخس��تین واکنش رس��می در محکومیت 
نژادپرستی در میان برندها از سوی نایک صورت گرفت. این برند در تمام 
دوران فعالیتش به خاطر بیان صریح انتقادات نس��بت به نژادپرستی مورد 
تحسین قرار گرفته است. تجربه قتل جورج فلوید موقعیتی دیگر برای این 
برن��د به منظور بیان صریح ارزش هایش بود. پیام اصلی کمپین برند نایک 
دعوت از مردم برای مخالفت به »تظاهرات نسبت به فقدان هرگونه مشکل 
نژادپرستی در آمریکا« است.  نکته مهم درخصوص تظاهرات ضدنژادپرستی 
در ایاالت متحده دامنه وس��یع آن است. مک دونالد برای حمایت از مردم 
در این بازه زمانی به طور کامل از الگوی نایک استفاده کرده است بنابراین 

مشاهده شباهت میان کمپین این دو برند امری طبیعی خواهد بود. 
marketingdive.com :منبع

کوکاکوال و شروع خالقانه فعالیت بازاریابی

برند کوکاکوال پس از چند ماه وقفه در فعالیت بازاریابی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا قصد شروع مجدد طراحی کمپین را دارد. براساس گزارش 
موسسه WARC این برند در طول دوران تعطیلی اغلب کسب و کارها 
ب��ه دنبال یافتن راهکاری ب��رای بهبود وضعیت بازاریابی اش بوده اس��ت 
بنابراین تبلیغات و بازاریابی این برند در دوران کنونی در سطحی متفاوت 
از دیگ��ر رقبا قرار خواهد داش��ت.  هدف اصلی کوکاک��وال در آغاز مجدد 
فعالیت بازاریابی اش تمرکز بر روی محتوای زنده است. بر این اساس شاهد 
بارگذاری محتوای زنده بیشتری از سوی این برند در شبکه های اجتماعی 
خواهیم بود. امروزه بس��یاری از ش��بکه های اجتماع��ی از قابلیت پخش 
ویدئوی آنالین پش��تیبانی می کنند، با این حال هنوز هم برندها استفاده 
چندان��ی از این قابلیت ندارن��د.  مزیت اصلی کوکاکوال در زمینه عملکرد 
در دوران ش��یوع کرونا تالش برای حفظ ارتباط با مشتریان بود. بسیاری 
از برندها در طول مدت س��ه ماه گذشته تمام فعالیت های شان را تعطیل 
کردند، با این حال کوکاکوال از طریق شبکه های اجتماعی ارتباط نزدیکی با 
مشتریانش داشت. محور اصلی تعامل کوکاکوال با مشتریان در طول دوران 
کرونا امیدبخش��ی به آنها بود. بر این اساس اگرچه کوکاکوال هیچ کمپین 
رسمی منتشر نکرد، اما به طور کامل غیرفعال نیز نبود. همین امر مزیت 
مهم آنها در زمینه بازگشایی دوباره کسب و کارها و از سرگیری بازاریابی و 
تبلیغات محسوب می شود.  اگرچه اغلب رستوران ها، کافه ها و مجتمع های 
ورزشی در ابتدای شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند، اما از چند هفته پیش 
فرآیند بازگش��ایی اغلب کسب و کارها شدت گرفته است. این نکته برای 
کوکاکوال افزایش فروش نوش��ابه  به رس��توران ها و دیگر کسب و کارهای 
مرتبط است بنابراین از سرگیری فعالیت بازاریابی امری منطقی محسوب 
می شود. این برند برخالف رقیب اصلی اش یعنی پپسی قصد کاهش بودجه 
بازاریابی و تبلیغات را ندارد. همین نکته به آنها برای تاثیرگذاری و تعامل 
هرچه بهتر با مخاطب هدف کمک خواهد کرد. مدیران ارش��د پپسی در 
اظهارنظری رس��می از کاه��ش بودجه  بخش های اضاف��ی بازاریابی خبر 
داده اند، با این حس��اب اس��تراتژی تازه کوکاکوال نوعی تالش برای کسب 

سهم بیشتر از بازار نوشابه در رقابت با پپسی نیز خواهد بود.
marketingdive.com :منبع
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بازاریاب��ی و تعام��ل نزدیک ب��ا مخاطب هدف در تمام کس��ب و کارها دارای 
اهمیت فزاینده ای اس��ت. برخی از برندها برای تعام��ل مداوم با مخاطب هدف 
به دنبال فعالیت در ش��بکه های اجتماعی نظیر فیس بوك و اینستاگرام هستند. 
مزیت اصلی این پلتفرم ها امکان تعامل نزدیک با مخاطب هدف اس��ت. شهرت 
ب��االی آنه��ا در کنار تعداد کاربران پرش��مار مزیت های باالیی ب��رای برندها در 
ح��وزه بازاریابی و تعامل با مش��تریان فراهم می آورد. امروزه بس��یاری از برندها 
ب��ه بازاریابی از طریق بارگذاری ویدئوه��ای آنالین عادت کرده اند. اگر در زمینه 
کسب و کارتان با فناوری های دیجیتال رابطه مناسب داشته باشید، به احتمال 
زیاد نام لینکدین را ش��نیده اید. این پلتفرم به ط��ور انحصاری برای کارآفرینان 
طراحی شده اس��ت. هدف اصلی آن ساده سازی فرآیند تعامل میان کارآفرینان 
و مخاطب هدف ش��ان اس��ت. ام��روه اغلب برنده��ا برای اس��تخدام نیروی کار 

موردنیازشان از لینکدین استفاده می کنند. 
اگرچه فیس بوك و اینس��تاگرام در زمینه ارائ��ه خدمات بارگذاری ویدئوهای 
آنالین از سال ۲۰1۶ مشغول به فعالیت هستند، اما لینکدین بسیار دیر به فکر 
این فرآیند افتاد. بر این اس��اس آنها اخیرا از امکان بارگذاری ویدئوی آنالین در 

پلتفرم شان رونمایی کرده اند. 
نخس��تین بار در فوری��ه ۲۰19 امکان بارگذاری ویدئوی زن��ده برای کاربران 
خصوصی فعال ش��د. براساس اخبار رس��می از تیم مدیریت لینکدین به زودی 
سرویس موردنظر برای صفحات تجاری و مرتبط با برندها نیز راه اندازی خواهد 
شد. بدون تردید اس��تفاده از امکانات بارگذاری ویدئوی زنده در لینکدین برای 
بسیاری از کسب و کارها جذابیت دارد. رونمایی از محصوالت تازه و گفت وگوی 
نزدیک با مخاطب هدف از جمله مهم ترین اهداف مورد بحث است. نکته مهم در 
این میان امکان استفاده از بخش ویدئوی زنده لینکدین برای تعامل با مخاطب 
هدف است. بر این اساس تمام کاربردهای لینکدین معطوف به بازاریابی نیست. 
ما در ادامه به بررس��ی تجربه ۷ برند موفق در زمینه تعامل با مخاطب هدف از 
طریق لینکدین خواهیم پرداخت. بدون تردید تمام این برندها در تجربه شان در 

تالش برای استفاده بهینه از سرویس ویدئوی آنالین بوده اند.
1. تجربه برند ویمئو برای رونمایی از ویدئوها

وقتی برند ویمئو در لینکدین به سرویس بارگذاری ویدئوهای زنده دسترسی 
یاف��ت، طرح تعاملی بس��یار جذابی ب��رای جلب نظر مخاطب ه��دف در پیش 
گرفت. آنها در تالش برای نمایش پش��ت صحنه کس��ب و کارش��ان به مخاطب 
هدف و همچنین جلب نظر آنها برای کمک به بازنش��ر هرچه بیش��تر محتوای 
بازاریابی شان برآمدند. این نکته دارای اهمیت بسیار زیادی از نقطه نظر بازاریابی 
است. بسیاری از برندها در دنیای امروز به دنبال تعامل نزدیک با مخاطب هدف 
هستند، اما تعداد بسیار اندکی از آنها در عمل توانایی تاثیرگذاری قابل مالحظه 

بر روی مخاطب هدف را پیدا می کنند.
برن��د ویمئو به عنوان یکی از پلتفرم های پخ��ش ویدئوی آنالین در اینترنت، 
یکی از رقیب های یوتیوب در س��طحی محدود، عالقه مند به برگزاری جلس��ات 
بحث و گفت وگو اس��ت. آنها در بخش ویدئوی زنده لینکدین اقدام به برگزاری 
جلس��اتی ما محوریت موضوعات مختلف مانند هنر، فناوری، سیاس��ت و حتی 
بازاریابی کرده اند. به این ترتیب آنها توانایی تاثیرگذاری به مراتب بیش��تری بر 

روی مخاطب هدف پیدا کرده اند. 
تجربه ویمئو در زمینه اس��تفاده از لینکدین ب��رای جلب نظر مخاطب هدف 
جذابیت های بسیار زیادی دارد. امروزه اغلب برندها در فرآیند بازاریابی و تعامل 
ب��ا مخاطب هدف از مجموعه ای کلیش��ه ای از مفاهیم و الگوها پیروی می کنند. 
اگر ش��ما نیز به دنبال موفقی��ت در زمینه بازاریاب��ی و تعامل با مخاطب هدف 
هس��تید، باید ب��ه لینکدین به عنوان ی��ک پلتفرم تخصصی ن��گاه کنید. مزیت 
فعالی��ت در لینکدین امکان دس��تیابی به مخاطب هدف عالقه مند به کس��ب و 
کارمان اس��ت بنابراین ماهیت کمپین های جاری در لینکدین متفاوت از س��ایر 
الگوهاست. یکی از اشتباهات برندها در زمینه بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف 
در لینکدین تالش برای بازنش��ر صرف محتوای بازاریابی ش��ان در اینستاگرام یا 
فیس بوك اس��ت. این استراتژی اغلب با شکست مواجه می شود بنابراین ما باید 

به دنبال راهکارهایی متفاوت برای تاثیرگذاری بر مخاطب هدف باشیم. 
2. دانشگاه MIT و برگزاری مراسم های آنالین

مراسم های بزرگداشت برای بسیاری از برندها اهمیت باالیی دارد. دانشگاه ها 
به عن��وان یکی از موسس��ه های آموزش عال��ی در کش��ورهای مختلف وظیفه 
مهمی ب��رای تعامل با دانش��جوها برعهده دارند. آنها اغلب مراس��م های متنوع 
و جذابی برای دانش��جویان و س��ایر عالقه مندان به رش��ته های مختلف برگزار 
 MIT می کنند. نکته مهم در این میان استفاده بازاریابی و تعامل محور دانشگاه
از فضای لینکدین اس��ت. آنها به ص��ورت حرفه ای از لینکدین ب��رای بازاریابی 
مراسم های شان به صورت آنالین استفاده می کنند. درست به همین خاطر اغلب 

مراسم های این دانشگاه شاهد حضور جمعیت فراوانی است. 
نکت��ه جالب دیگر در م��ورد فعالیت دانش��گاه MIT در لینکدین مربوط به 
تعامل با مخاطب هدف در قالب نمایش ویدئوهای زنده است. این نکته جذابیت 

بسیار زیادی برای دانشجوها دارد. بر این اساس شرکت کنندگان امکان پرسش 
و پاس��خ مستقیم با استادهای برجسته رش��ته های مختلف یا کارآفرینان بزرگ 

را خواهند داشت. 
یک��ی از نق��اط اوج فعالی��ت دانش��گاه MIT در لینکدین مربوط به س��ال 
۲۰19 اس��ت. در این سال مدیران دانش��گاه مراسم گرامیداشت فارغ التحصیلی 
دانش��جویان در مقاطع مختلف را به صورت ویدئ��وی زنده در لینکدین نمایش 
دادند. این نکته برای حضور هرچند از راه دور برخی از دانش��جوها در مراس��م 
ترتیب داده ش��د. همچنین مس��ئولین دانش��گاه در تالش برای نمایش ارتباط 

نزدیک شان با دانشجوها بودند. 
3. توصیه های گروه مشاوره ای بوستون

گروه مشاوره ای بوستون در زمینه ارائه توصیه ها و راهنمایی های بازاریابی به 
ش��رکت های مختلف فعالیت دارد. همکاری با برخی از برندهای بزرگ در بازار 
ایاالت متحده بر اعتبار این برند افزوده است، با این حال مدیران ارشد این گروه 
در تالش برای توسعه کسب و کارشان به سراغ لینکدین رفته اند. این استراتژی 
در راستای جلب نظر شمار هرچه بیشتری از برندها به فعالیت مشاوره ای گروه 

صورت گرفت. 
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، لینکدین فضایی حرفه ای برای حضور 
کارآفرینان و برندهای معتبر اس��ت. همین ام��ر فعالیت برندهای دارای ماهیت 
B۲B در آن را توجی��ه می کن��د. هدف اصلی گروه مش��اوره ای بوس��تون یافتن 
مش��تریان تازه برای خدماتش اس��ت. همچنین این نکته در بعدی وسیع تر در 

مورد همکاری های راهبردی با دیگر گروه های مشاوره ای نیز صحت دارد. 
گروه مش��اوره ای بوس��تون با همکاری برخی دیگر از آژانس های بازاریابی در 
تالش برای مدیریت و اجرای برخی از سمینارهای مهم به صورت آنالین است. 
آنها در طول س��ال کنفرانس های بس��یار مهم و متنوعی در حوزه های مرتبط با 
س��لیقه برندهای هدف ش��ان طراحی و اجرا می کنند. ش��اید همین نکته آنها را 
در می��ان خیل عظی��م رقبا همچنان به عنوان کروه مش��اروه ای درجه یک نگه 

داشته است. 
امروزه بسیاری از برندها برای یافتن استعدادهای تازه نیز از لینکدین استفاده 
می کنن��د. این نکته در مورد فعالیت گروه مش��اوره ای بوس��تون به خوبی قابل 
مشاهده است. آنها برای به روز رسانی تیم های کاری شان به طور مداوم در تعامل 
با کارآفرینان فعال در لینکدین هستند. همین امر امکان جذب نیروی کار ماهر 

و باکیفیت را فراهم ساخته است. 
4. همکاری Hootsuite در زمینه بازاریابی با برندسازی

امروزه بازاریابی و برندس��ازی به تنهایی برای اغلب ش��رکت ها دش��وار است. 
همین امر اغلب کسب وکارها را ترغیب به همکاری با یکدیگر می کند. موسسه 
Hootsuite از مدت ه��ا قب��ل در زمین��ه ارائه خدمات بازاریابی و برندس��ازی 
فعالیت داش��ته است. آنها در یکی از اقدامات تعاملی جذاب شان برای جلب نظر 
مخاطب هدف با سرویس گوگل بیزینس همکاری کردند. این همکاری معطوف 
به بررسی شیوه های استفاده هرچه بهتر از گوگل برای اهداف تبلیغاتی و کسب 

و کار بود. 
بدون تردید امروزه گوگل کاربردهای بسیار زیادی در زمینه بازاریابی و تعامل 
ب��ا مخاطب هدف برای برندها دارد. همی��ن نکته یادگیری نکات تازه و متفاوت 
در ح��وزه بازاریابی را ضروری می س��ازد. اش��تباه برخ��ی از برندها تالش برای 
نادیده انگاری نکات مهم در این زمینه اس��ت بنابراین آنها بدون ایده ای مناسب 
و جذاب برای استفاده از گوگل به سراغ طراحی کمپین های بازاریابی می روند. 
ویدئوهای Hootsuite در زمینه اس��تفاده از گوگل با حضور کارشناس های 
این غ��ول دنیای آنالین صورت گرفت. پلتفرم اصلی ب��رای نمایش ویدئوها نیز 
لینکدین بود. آنها ویدئوهای آموزش��ی را عالوه بر س��ایت رسمی شان به صورت 
زنده در لینکدین نیز منتش��ر می ساختند. شاید بارگذاری چنین ویدئوهایی در 
فضای اینس��تاگرام و فیس بوك بس��یار جذاب تر به نظر برسد. نکته مهم در این 
 Hootsuite میان توجه به ماهیت تخصصی ویدئوهای بارگذاری شده موسسه

است. همین امر انتخاب لینکدین را منطقی می سازد. 
امروزه ما باید در قبال انتخاب هر پلتفرمی برای بازاریابی و تعامل با مخاطب 
هدف دالیل محکم در دس��ت داش��ته باش��یم. در غیر این صورت هر برندی به 
س��وی حضور در تمام ش��بکه های اجتماعی گرایش پیدا خواهد کرد. این نکته 
در عین جذابیت همراه با هزینه های بازاریابی بس��یار زیادی خواهد بود بنابراین 
م��ا باید پیش از انتخاب یک پلتفرم مش��خص برای بازاریابی دس��ت به انتخاب 

براساس نیازهای جاری مان بزنیم. 
Thrive Global 5. همکاری آریانا هافینگتن و موسسه

موسسه Thrive Global در زمینه ارائه راهکارهای علمی و تحلیلی مبتنی 
بر داده های معتبر به افراد برای حل مشکالت روحی و جسمی شان فعالیت دارد. 
بدون تردید وقتی ما با مردم به عنوان مخاطب هدف مان در تعامل هستیم، باید 
توجه ویژه ای به نیازهای ش��ان کنیم. هر برندی براساس ماهیت کسب و کارش 
امکان رفع برخی از مش��کالت مشتریان را دارد. موسسه Thrive Global در 
لینکدی��ن به دنبال تعام��ل با دو گروه متفاوت از مخاطب هاس��ت. آنها در ابتدا 
هدف گذاری بر روی یافتن اس��تعدادهای مناس��ب در حوزه کارشان دارند. این 
نکته به آنها فرصت مناس��ب برای پرهیز از رقابت بر س��ر نیروی کار با برندهای 

مختل��ف را می دهد. همچنین ام��کان فرآیند جلب نظر مخاط��ب هدف نیز به 
خوبی پیش خواهد رفت. 

نکته جالب در مورد موسس��ه Thrive Global فعالیت در اغلب شبکه های 
اجتماعی پرطرفدار است. هدف آنها از این استراتژی یافتن افراد دارای مشکالت 
روحی و جس��می در حوزه های مختلف اس��ت. بدون تردی��د افراد در حوزه ها و 
حرفه های گوناگون با مش��کالت روحی و جس��می دس��ت و پنجه نرم می کنند 
بنابراین حضور تیم بازاریابی Thrive Global در شبکه های اجتماعی مختلف 

امری طبیعی خواهد بود. 
برخی از برندها در اعتراض به حضور در تمام ش��بکه های اجتماعی بیشتر به 
دنبال برخی از نمونه های خاص برای تمرکز و صرفه جویی در هزینه ها هس��تند. 
نکت��ه مه��م در این میان انتخ��اب پلتفرم های هدف ب��رای بازاریابی و تعامل با 

مخاطب هدف براساس دامنه فعالیت برندمان است. 
موسس��ه Thrive Global برای توسعه هرچه بهتر سطح تعامل با مخاطب 
هدف اقدام به برگزاری جلس��ات پرس��ش و پاس��خ با آریانا هافینگتن به عنوان 
موس��س اصلی ش��رکت رف��ت. بدون تردی��د ن��ام هافینگتن برای بس��یاری از 
عالقه مندان به حوزه رسانه آشناست. وی یکی از کارآفرینان موفق در بازارهای 
 Thrive Global جهانی محسوب می شود. همین نکته پادکست های موسسه
را جذاب س��اخته است. این پادکست ها به طور مداوم در سایت رسمی موسسه 
بارگذاری می ش��ود. نکته جالب اینکه پیش از بارگذاری آنها امکان دسترسی به 
ص��ورت آنالین ب��ه چنین فایل هایی وجود دارد. به عب��ارت دیگر، تیم بازاریابی 
موسس��ه Thrive Global جلس��ات پادکس��ت را به صورت آنالین در بخش 

ویدئوی زنده لینکدین بارگذاری می کند. 
همانط��ور که بس��یاری از برندها می دانن��د، لینکدین فضایی مناس��ب برای 
توس��عه کمپین بازاریابی محتوایی اس��ت. امروزه بس��یاری از برندها برای جلب 
نظر مخاطب هدف در این فضا فعالیت دارند. نکته مهم در این میان تالش برای 
تولید محتوای شخصی سازی شده است. اکنون دیگر دوران بازاریابی و تبلیغات 
توده ای س��ر آمده اس��ت. ما در لینکدین با کاربران مختلف و دارای مهارت های 
گوناگ��ون مواجه هس��تیم. بی تردید تالش برای جلب نظر تم��ام آنها در نهایت 
نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت بنابراین شما باید به دنبال تعیین مخاطب 

هدف و تالش برای جلب نظر وی به صورت منحصر به فرد باشید. 
اگر از عالقه مندان به حوزه ارتباط از راه دور و فناوری های تازه در این حوزه 
باش��ید، ب��ه احتمال زیاد نام برند Gong را ش��نیده اید. این برن��د با نام کامل 
Gong.io در زمین��ه تولی��د و عرضه محص��والت ارتب��اط از راه دور و امنیتی 
فعالیت دارد. آنها برای جلب نظر دامنه هرچه وسیع تری از مخاطب هدف اقدام 
به تولید و بارگذاری ویدئوهای مختلف با هدف افزایش س��طح آگاهی مخاطب 
هدف از عرصه ارتباط از راه دور و امنیت شبکه کرده اند. این پادکست به صورت 
هفتگی در لینکدین منتش��ر می شود. نکته جالب اینکه پادکست موردنظر یکی 

از مشهورترین محتواهای بازاریابی و تبلیغاتی در لینکدین است. 
امروزه کاربران به دنبال محتوای جذاب و کاربردی هس��تند. موفقیت برندها 
برای تولید چنین محتوایی سرنوشت ش��ان در مواجه��ه با رقبا و از همه مهم تر 
 Gong.io مش��تریان را تعیین خواهد کرد. یکی از نکات جالب استراتژی برند
اس��تفاده از سایر شبکه های اجتماعی برای توس��عه کمپینش در لینکدین بود. 
در اینجا نیز دلیل انتخاب لینکدین به عنوان پلتفرم بازاریابی اصلی تالش برای 
تاثیرگذاری هرچه بیش��تر بر روی مخاطب ه��دف عالقه مند به موضوع فعالیت 
شرکت بود. این نکته در دنیای امروزه اهمیت بسیار زیادی دارد. هرچه توانایی 
ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خاص و عالقه مند به کسب و کارمان 

بیشتر باشد، کمپین های بازاریابی مان نتیجه بخشی بیشتری خواهد داشت.
6. استخدام کارمندان از سوی موسسه PWC سوئد

لینکدین یکی از پلتفرم های بس��یار مناس��ب برای استخدام کارمند از سوی 
برندهاست. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، بسیاری از کارآفرینان ماهر 
در فضای لینکدین حضور دارند بنابراین کار برای برندهای فعال در زمینه ارائه 

خدمات استخدامی بسیار راحت خواهد بود. 
یکی از موسسه های فعال در زمینه شغل یابی و سایر خدمات مربوط به کسب 
و کار برند PWC س��وئد اس��ت. آنها عالوه بر شغل یابی در زمینه ارائه خدمات 
موردنیاز بازاریابی و حس��ابداری ش��رکت ها نیز فعالی��ت دارند. لینکدین فضای 
کاری برای موسس��ه PWC و بس��یاری از شرکت ها مشابه را ساده کرده است. 
بر این اس��اس آنها به دنبال جلب نظر مخاطب هدف شان در لینکدین و معرفی 
آنها به عنوان کارآفرین به ش��رکت های مختلف هستند. بدون تردید عکس این 
رون��د نیز مورد توجه مدیران PWC قرار دارد. بدون ش��ک بازاریابی در فضای 
لینکدین دشواری های خاص خود را دارد، با این حال موسسه PWC به خوبی 
از عهده این کار برآمده اس��ت. آنها رابط��ه هماهنگی میان برندها و کارآفرینان 

جویای شغل ایجاد کرده اند. 
نکته مهم در فعالیت برند PWC استفاده از لینکدین به عنوان فضای ایجاد 
ارتباط میان برندها و کارآفرینان اس��ت. آنها از بخش بارگذاری ویدئوی آنالین 
برای ارائه توصیه های و نکات کاربردی به برندها و کارآفرینان استفاده می کنند 

و همین امر آنها را موفق به حضور مداوم در بازارهای جهانی کرده است. 
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بررسی 5 راهکار جلب احساسات مخاطب هدف 
بازاریابی با محوریت تاثیرگذاری احساسی بر 

مخاطب

بازاریابی با محوریت احساسات مخاطب هدف فقط برای افزایش میزان تعامل 
با خریداران کاربرد ندارد. امروزه بس��یاری از برندها در راس��تای افزایش دامنه 
مشتریان وفادار برندشان نیز از این الگوی بازاریابی استفاده می کنند. براساس 
مطالعه ای از س��وی م��ا در موسس��ه  Small Business Bonfire بر روی 
1۴۰۰ کمپین مختلف نزدیک به 5۰درصد از آنها با استفاده از جلب احساسات 

مخاطب هدف موفق به دستیابی به اهداف شان شده اند. 
مزیت های بازاریابی با هدف گذاری بر روی احسس��ات مخاطب هدف بسیار 
زیاد اس��ت. به این ترتی��ب اغلب برندها توانایی نادیده ان��گاری مزیت های این 
ش��یوه را ندارند. بدون تردید همه ما مقاالت بس��یار زی��ادی درباره مزیت های 
بازاریابی احساس��ات محور خوانده ایم. آگاهی از مزیت های یک شیوه بازاریابی 
با نحوه کاربس��ت آن تفاوت بس��یار زیادی دارد. متاسفانه بس��یاری از برندها 
علی رغم آگاهی از مزیت های الگوی بازاریابی احساس��ات محور در عمل توانایی 
اجرای درس��ت آن را ندارند. هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررسی شیوه های 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از رویک��رد بازاریابی مبتنی بر 
احساسات است. ما در ادامه پنج حوزه اصلی برای اجرای الگوی موردنظر را به 

بحث خواهیم گذاشت. 
1. تبلیغات فیس بوکی

امروزه بیش از ۲ میلیارد کاربر در فیس بوك عضویت دارند. این تعداد کاربر 
برای هر برندی جذابیت های خاص خود را خواهد داشت. دستیابی به مخاطب 
هدف همیشه برای بازاریاب ها دشوار بوده است بنابراین استفاده از فیسبوك به 

عنوان یک پلتفرم بازاریابی مزیت های بسیار زیادی خواهد داشت. 
نکته جالب در مورد فیس بوك وقت گذرانی ۴۳ دقیقه میانگین تمام کاربران 
در ط��ول روز اس��ت. برندها به ای��ن ترتیب با دامنه وس��یعی از مخاطب های 
عالقه مند به حوزه های گوناگون مواجه هس��تند. ش��اید در نگاه نخست جلب 
توجه کاربران ش��بکه ها اجتماعی به محتوای بازاریابی بسیار دشوار باشد. نکته 
مهم در این میان ضرورت توجه به آمارهای رسمی در این میان است. کاربران 
در شبکه های اجتماعی عالقه مناس��بی به مشاهده محتوای تبلیغاتی برندها 
دارند. اگر مخاطب هدف شما نسبت به محتوای بازاریابی تان واکنش مناسبی 

ندارد، دلیل این امر ناتوانی برند شما برای تولید محتوای جذاب است. 
وقتی ما در تالش برای تولید محتوای احساسات محور در فیس بوك هستیم، 

باید به نکات ذیل توجه داشته باشیم:
• ما باید همیشه در مخاطب نوعی احساس فوریت ایجاد کنیم. بهترین نمونه 
در این میان تعیین بازه زمانی مشخص برای اقدام در راستای خرید محصوالت 

یا واکنش نسبت به محتوای تبلیغاتی است.
• تعامل بیشتر با مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی به توسعه هرچه بهتر 
کمپین ما کمک خواهد کرد بنابراین با طرح پرسش های کلیدی باید مخاطب را 

ترغیب به درج کامنت یا بازنشر محتوای تان کنید. 
• تعامل صمیمانه با مخاطب هدف و شناس��ایی محرك های احساس��ی آنها 
دارای اهمیت بس��یار زیادی است. متاسفانه برخی از برندها توانایی انجام این 
کار را ندارند بنابراین در عمل کمپین بازاریابی آنها از الگوی احساس��ات محور 

تبعیت نمی کند. 
2. کارت پستال های تبلیغاتی

بدون تردید بسیاری از برندها در دنیای کسب و کار مشغول تولید محتوای 
بازاریابی هس��تند. نکته مهم در این میان ایجاد تمایز میان فعالیت برندمان با 
سایر رقباست. بدون تردید تمایز میان برند ما و دیگران فقط در حوزه بازاریابی 
آنالین صورت نمی گیرد. مزیت اصلی بازاریابی احساسات محور امکان پیگیری 
آن در قالب های متنوع است بنابراین ما محدود به ابزارهای خاصی از بازاریابی 

نخواهیم بود.
یکی از ابزارهای مفید بازاریابی آفالین تحت عنوان کارت پستال مورد بررسی 
قرار می گیرد. شاید در نگاه نخست ارسال کارت پستال برای مخاطب هدف بیش 
از اندازه ساده انگارانه باشد. ما در هر صورت باید استراتژی  مشخص و نوآورانه ای 
برای جلب نظر مخاطب هدف داش��ته باشیم. نکته مهم در این میان ضرورت 
ایجاد احساس نزدیکی میان خودمان و مخاطب هدف است. ارسال کارت پستال 

کمک شایانی به ایجاد چنین احساسی خواهد کرد. 
3. اهمیت محتوای ویدئویی

داستان س��رایی یکی از شیوه های بازاریابی احساسات محور است. بسیاری از 
برندها برای جلب نظر مخاطب هدف از داستان های جذاب سود می برند. بهترین 
نمونه در این میان برند نایک اس��ت. این برند داستان بسیار قدرتمندی در هر 
کمپین  بازاریابی اش دارد. نکته مهم در اینجا عدم کفایت داستان مناسب برای 
جلب نظر مخاطب هدف در سطح احساسی است بنابراین ما نیاز به المان های 
جانبی نیز خواهیم داشت. توصیه ما در این مقاله تمرکز بر روی تولید محتوای 
بازاریابی ویدئویی برای داستان سرایی است. فقط در این صورت ما توانایی جلب 

نظر مخاطب هدف را خواهیم یافت. 
تفاوت اصلی میان محتوای ویدئویی احساس��ات محور ب��ا نمونه های عادی 
چیست؟ بس��یاری از بازاریاب ها پاسخ مشخصی برای این پرسش مهم ندارند. 
مس��ئله اساس��ی در این بخش تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
براساس احساس��ات مشترك میان ما و آنهاست. بهترین نحوه تاثیرگذاری در 
چنین قالبی استفاده از ویدئوهای معطوف به پشت صحنه کسب و کار است. به 
این ترتیب ما از قالب جدی و خش��ک برندمان خارج می شویم. چنین نکته ای 

کمک قابل توجهی به ما برای بهبود رابطه مان با مخاطب هدف خواهد کرد. 
4. بارگذاری پست های اینستاگرامی

ش��بکه های اجتماعی در طول س��ال های اخیر توس��عه بس��یار زیادی پیدا 
کرده اند. اینستاگرام یکی از استارت آپ های موفق در زمینه پلتفرم های اجتماعی 
محس��وب می ش��ود. اجرای کمپین های بازاریابی در فضای این پلتفرم امکان 
دسترسی سریع به مخاطب هدف را فراهم می سازد. همچنین فضای اینستاگرام 
با بارگذاری محتوای بصری سازگارتر است. این نکته در تحلیل نهایی کار تولید 
و نمایش محتوای بازاریابی بصری را س��اده تر خواهد کرد. امروزه اغلب برندها 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در بعد احساس��ی از محتوای بصری 

استفاده می کنند بنابراین ما نیز باید در این حوزه حضور فعالی داشته باشیم. 
5. توجه به انجمن های مشتریان

برندهای بزرگ همیشه انجمن های فعال برای تعامل بهینه با مشتریان دارند. 
این نکته بای��د مدنظر تمام برندها برای بازاریابی احساس��ات محور قرار گیرد. 
وقت��ی ما در قال��ب انجمن های کاربردی با مخاطب هدف در تعامل هس��تیم، 
امکان تاثیرگذاری عاطفی بر روی آنها بس��یار بیشتر خواهد بود. چنین فضای 
نزدیکی برای تعامل با مشتریان اغلب موجب موفقیت برندها در زمینه تبدیل 
خریدارهای ساده به مشتریان وفادار برندشان می شود. نکته مهم در این میان 
ضرورت توجه به انجمن های آنالین و آفالین برندمان به صورت همزمان است. 
smallbusinessbonfire.com :منبع
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فهرست ممنوعه استخدام 

آی��ا تاکنون ب��ه این موضوع فکر کرده اید که چ��ه افرادی را نباید 
استخدام کرد؟ اگرچه ممکن است تنها رزومه افراد را معیار سنجش 
خ��ود قرار دهید، با این حال واقعیت این اس��ت که خصوصیت های 
رفتاری، حت��ی از اهمیت باالتری نیز برخوردار هس��تند. به همین 
خاطر در این مقاله قصد بررسی 1۰ تیپ شخصیتی را داریم که باید 

در فهرست ممنوعه استخدامی شرکت شما قرار گیرد. 
1-درون گراها 

اگرچه ممکن اس��ت این ویژگی اخالقی را بدون اشکال تصور کنید، 
با این حال واقعیت این است که تیم شرکت تنها با کار تیمی معنا پیدا 
خواهد کرد. تحت این ش��رایط اگر تمامی اف��راد از مهارت اجتماعی و 
ارتباطی خوبی برخوردار نباشد، همه چیز پیچیده شده و این امر صدای 
اعتراض سایر کارمندان را نیز به همراه خواهد داشت. همچنین براساس 
آمارهای منتشرش��ده، درصد باالیی از این افراد از اعتماد به نفس الزم 
برخوردار نبوده و این امر باعث می ش��ود تا عملکرد آنها عمال شبیه به 
یک ربات باشد. این امر در حالی است که شما برای موفقیت، به اقدامات 

خالقانه از سوی تمامی کارمندان خود نیاز دارید. 
2-پرحرف ها

درواق��ع ه��ر چیزی باید از ی��ک تعادل منطقی برخوردار باش��د. 
درواقع پرحرف بودن می-تواند زمینه نارضایتی سایرین را به همراه 
داشته باشد. همچنین پرحرف ها معموال قادر به رعایت مرزها نظیر 
زندگ��ی ش��خصی خود نبوده و ای��ن امر می تواند زمین��ه بروز انواع 
مش��کالت باش��د. به همین خاطر اولویت خود را بر روی اس��تخدام 
ف��ردی ق��رار دهید که به خوبی می داند که چه زمانی باید س��کوت 
ک��رده و در چه زمان هایی صحبت کن��د. ذکر این نکته نیز ضروری 
اس��ت که ریشه بسیاری از مش��کالت کارمندها با یکدیگر، ناشی از 
سوءتفاهم هایی است که به خاطر حرفه های نسنجیده عنوان شده و 

به همین خاطر باید به آن توجه داشته باشیم. 
3-بازنده ها 

اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که شکست خوردن امری طبیعی 
محسوب می ش��ود، با این حال این جمله کامال غلط بوده و الزم است 
تا آن را اصالح کنید. درواقع افراد تنها مجاز به اش��تباه هستند. در این 
رابطه شکس��ت های متعدد در یک زمینه خ��اص، به این معنا خواهد 
بود که فرد برای تغییر شرایط، تالشی را انجام نمی دهد. در این رابطه 
ضروری است تا به رزومه افراد توجه داشته باشید. برای مثال اگر علت 
اخراج و تغییر شغل کارمندی، تقریبا یکسان است این باور را در خود 
ایجاد کنید که نمونه آن برای شما نیز رخ خواهد داد. در اصطالح به این 
تیپ شخصیتی، بازنده ها گفته می شود که پس از مدتی به شرایط خود 
عادت کرده و آن را به عنوان حقیقت زندگی خود می-پذیرند. طبیعی 

است که استخدام چنین فردی، یک ضرر بزرگ خواهد بود. 
4-منفی گراها

افراد منفی گرا از همه چیز شکایت داشته و این امر باعث می شود 
تا به جای تالش برای پیداکردن راه حل، تنها به موانع توجه داشته 
باش��ند. این افراد بس��یار زود ناامید ش��ده و انرژی مثبت شرکت را 
نابود خواهند کرد. به همین خاطر ضروری است تا از ورود این تیپ 

شخصیتی به شرکت، جلوگیری کنید. 
5-بی نظم ها 

نظم کاری برای هر فردی کامال حیاتی خواهد بود. درواقع بدون این 
امر، همواره اقدامات به زمانی دیگر محول خواهد شد. تحت این شرایط 
ش��ما نمی توانید راندمان کاری باالیی را انتظار داشته باشید. همچنین 
این افراد به علت این امر که با تلنبار شدن اقدامات خصوصا در روزهای 
پایانی ماه مواجه می شوند، عملکرد متناوبی را داشته و درصد خطاهای 
آنها در برخی از روزها بسیار زیاد خواهد بود. درواقع اگر عادت فردی به 
تعویق انداختن کارها اس��ت و در برنامه ریزی شخصی با مشکل مواجه 

است، نباید در فهرست استخدامی شما قرار گیرد. 
6-نصیحت ناپذیرها 

ه��ر ف��ردی به نصیحت نیاز دارد. در این رابط��ه برخی از افراد بنا به 
دالیل��ی نظیر غ��رور کاذب، از گوش دادن به صحبت ها و اس��تفاده از 
تجربیات دیگران س��ر باز می زنند. این امر باعث خواهد ش��د تا امکان 
پیش��رفت آنها کامال محدود باشد. همچنین این دسته از افراد روحیه 
همدلی بسیار کمی داشته و خود را در هر شرایطی اولویت اول می دانند. 

این امر باعث خواهد شد تا شرایط کار تیمی نیز بسیار سخت شود. 
7-تنبل ها

این دسته از افراد در هر زمینه ای انگیزه الزم را نداشته که نمونه 
ساده آن را می توان در دیر رسیدن به محل کار دانست. بدون شک 
این دسته از افراد همواره به دنبال راهکارهای ساده تر هستند که در 

بیشتر مواقع باعث کاهش کیفیت کار خواهد شد. 
8-یاد نگیرها 

اف��رادی که تمایلی به آموزش و ارتقای س��طح خود ندارند، نباید 
اس��تخدام ش��وند. این امر باعث خواهد شد تا توان کلی تیم شرکت 
کاهش پیدا کرده و اقدام آنها مورد تقلید س��ایر افراد نیز قرار گیرد. 
همچنین س��طح این افراد پ��س از مدتی دیگر جوابگ��وی نیازها و 

شرایط جدید نخواهد بود. 
9-بداخالق  ها 

بداخالقی برای هر فرد و جامعه ای معناهای متفاوتی را خواهد داشت، 
با این حال یکسری رفتارها در هر مکانی، مصداق این موضوع محسوب 
می شود. برای مثال لبخندنزدن، یک نمونه ساده آن محسوب می شود. 
بدون شک هیچ فردی تمایل به همکاری با چنین شخصیتی را نداشته 

و استخدام این افراد، ظلمی به سایر کارمندان خواهد بود. 
10-استعفادهندگان 

این دس��ته از افراد به دنبال کوچک ترین بهانه ای هستند تا سریعا 
از شغل خود استعفا داده و تیم شرکت را رها کنند. طبیعی است که 
در بسیاری از شرایط چنین اقدامی می تواند برای شما بسیار سخت 
باشد. برای مثال فرض کنید که وارد یک بحران شده اید، بدون شک 
ترك یکی از افراد تیم ش��رکت حتی اگر با اس��تخدام سریع همراه 
باشد، مدت زمانی نیاز خواهد بود تا فرد جدید، بتواند به هماهنگی 
الزم دس��ت پیدا کند که این مس��ئله به بدتر ش��دن شرایط منجر 
خواهد ش��د. به همین خاطر اگر کارمندی احس��اس وفاداری الزم 
را به برند ش��ما ندارند و در تجربه کاری وی چنین روحیه ای دیده 

نمی  شود، بهتر است تا به دنبال گزینه های دیگری باشید. 
businessinsider.com :منبع
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تولیدکننده اگر بازاریابی اُصولی و پایدار همراه با اس��تراتژی نداش��ته 
باش��د، در نهایت به ف��روش موفق نخواهد رس��ید و در نتیجه موفقیت 
را لم��س نمی کند. امروزه دغدغه بس��یاری از تولیدکنندگان و خصوصاً 
کس��انی که می خواهند در فضای تولید وارد ش��وند، این است که تولید 
جواب نمی دهد! چرا؟ چون بازار فروش را به سختی پیدا می کنند و این 
با هزینه های جاری تناس��ب ندارد. در حالی ک��ه باید این نقد را به این 
عزیزان وارد بدانیم که بازاریابی، دیگر از دوره محصول محوری گذش��ته 
و تبدیل به اهمیت به س��لیقه مشتریان ش��ده است. با توجه به افزایش 
رقابت و گسترش واحدهای کسب وکار و به دلیل رشِد سریع تکنولوژی 
از یکس��و و تغییرات گسترده جوامع از سوی دیگر، با نگرش جدیدی از 
س��وی مخاطبین هدف در بازار روبرو هستیم. اگر صاحبان مشاغل و به 
خصوص تولیدکنندگان قصد حضور در بازار رقابتی از جمله بازاِر آنالین 
را دارند، مجبورند با تغییرات سریع در بازاریابی دیجیتال سازگار شوند. 
در حال حاضر فناوری در بازاریابی به سرعت پیش می رود و پیش بینی 
منافع و رفتار مصرف کننده دش��وار است. پیش��بینی می شود ترند های 
بازاریاب��ی دیجیتال همچ��ون هوش مصنوعی، بهینه س��ازی موتورهای 
جست و جوی صوتی، تجربه مشتری، شخصی سازی و ویدئو مارکتینگ 

اولویت های اصلی بیشتر صاحبان مشاغل تا سال 1۴۰۰ باشند.
1 – هوش مصنوعی

بازاریابی هوش مصنوعی روشی است برای ارتقای مشتری و همچنین 
می تواند برای تقویت بازده سرمایه گذاری کمپین های بازاریابی استفاده 
شود. این کار با تجزیه و تحلیل رفتار و الگوی جست وجوی مصرف کننده 
در وبالگ ه��ا و ش��بکه های اجتماع��ی به تولیدکنن��دگان و یا صاحبان 
استارت آپ ها کمک می کند تا چگونگی یافتن محصوالت و خدمات خود 
را دریابند. با هوش مصنوعی، صاحبان کسب وکار می توانند با قرار دادن 
تبلیغات در مقابل مخاطبین هدف، بازده س��رمایه گذاری خود را بهینه 
کنند. تبلیغات می توانند به صورت خودکار خریداری ش��ده و سپس در 
مقیاس مشخصی بنا بر نیاز سازمان و براساس ارزیابی های صورت گرفته 

تجاری شوند.
از عواملی که تصور می ش��ود هوش مصنوعی را به یک ترند بازاریابی 
تا ساِل 1۴۰۰ بدل کند، این است که بسیاری از اجزای دنیای بازاریابی 
دیجیتال، هنوز وابس��ته به نبوغ انسان است. یک برنامه هوش مصنوعی 
ممکن است بتواند گزارشی را با استفاده از چیزی جز داده ها تولید کند 
و از همه اینها مهم تر آنکه پیش��بینی می ش��ود ه��وش مصنوعی تولید 
ناخالص داخلی جهان را تا س��ال ۲۰۳۰، 1۴درصد افزایش دهد که این 
بزرگ ترین فرصت تجاری برای ش��رکت ها و صنایع مختلف در استفاده 

از هوش مصنوعی در بازاریابی طی چند دهه آینده را فراهم می کند.
2 – تجربه مشتری

تجربه مش��تری مهیج ترین فرصت برای تولیدکنندگان در ساِل پیِش 
رو اس��ت و دلیل آن ساده است: تمرکز بر تجربه مشتری باعث افزایش 
درآمد می ش��ود – که این مس��ئله، خود منجر به سود بیشتر می شود! 
تجربه مش��تری، نتیج��ه تعامل و درك همه جانبه مش��تری و تجربه او 
در ارتباط با کار و کس��ب یا نام تجاری کس��ب وکار اس��ت. از حضور در 
وب س��ایت گرفت��ه تا صحبت درخص��وص خدمات مش��تری و دریافت 
کاال / ای��ده / خدمت��ی که از ش��ما خریداری کرده اس��ت. هر کاری که 
انجام می دهید، بر درك مش��تریان و تصمیم آنها برای بازگشت یا عدم 
بازگش��ت آنها و همچنین توصیه به س��ایرین از طرف ای��ن افراد تأثیر 
می گ��ذارد، بنابراین ایجاد و خلق یک تجربه عالی مش��تری، مهم ترین 

موفقیت شماست.

تجربه مشتری، یکی از هیجان انگیزترین فرصت ها برای یک کسب وکاِر 
س��ودآور در س��ال های پیش رو خواهد بود چراکه بسیاری از مشتریان 
در بازارهای فعلی، حاضرند مبلغ بیشتری را برای تجربه بهتر بپردازند.

اولی��ن قدم در اس��تراتژی تجربه مش��تری ش��ما این اس��ت که یک 
چش��م انداز روشن و متمرکز درخصوص مشتری داشته باشید که بتواند 
با سیس��تِم ش��ما ارتباط برقرار کند. س��اده ترین راه ب��رای تعریف این 
دیدگاه، ایجاد مجموعه ای از عبارات اس��ت که ب��ه عنوان اصول راهنما 

عمل می کنند.
قدم بعدی در س��اختن این اصول تجربه مشتری، احیای مجدد انواع 
مختلف مش��تریانی اس��ت که با تیم های پشتیبانی شما سر و کار دارند. 
اگر کس��ب وکاِر شما واقعاً نیازها و خواس��ته های مشتری را درك کند، 
آنها باید بتوانند با موقعیت هایی که مشتریان شما با آن روبه رو هستند، 
ارتباط برقرار کرده و با آنها همدلی کنند. یکی از راه های انجام این کار، 
بخش بندی مش��تریان و در نظر گرفتن پرس��ونای هر گروه است. سعی 
کنید به هر یک نام و ش��خصیت دهید. بهترین تجربیات مشتری وقتی 
حاصل می ش��ود که ارتباط عاطفی بین سیس��تم و مشتری ایجاد شود. 
مش��تریان به دلیل وابس��تگی عاطفی به افراد وفادار تبدیل می شوند و 
همواره به خاطر می آورند که هنگام استفاده از یک محصول یا خدمات 
چه احس��اس دلپذیری دارند. از ابزار چت آنالین برای مکالمه در زمان 
واقعی استفاده کنید و پس از اتمام، با استفاده از نظرسنجی های تعاملی 
و ابزارهای مش��ابه تجربه مش��تری، برای هر مش��تری ایمیل / پیامک 

ارسال کنید.
قدم بعدی شناس��ایی نیازهای آموزش��ی برای هر یک از اعضای تیم 
پش��تیبانی کسب وکاِر شماس��ت. بسیاری از س��ازمان ها کیفیت ارتباط 
تلفن��ی، چت و ایمی��ل را ارزیابی می کنند، با ای��ن حال، یک چارچوب 
کیفی��ت، با برنامه ری��زی و پیگیری پیش��رفت تیم های ش��ما از طریق 
مربیگری، یادگیری الکترونیکی و آموزش گروهی، یک قدم بیش��تر این 

ارزیابی و بهبود را ارتقا می بخشد.
و در آخر اینکه، چگونه متوجه می ش��وید که تمام این سرمایهگذاری 
در تیم ها، فرآیندها و فناوری های به کار رفته در کس��ب وکار ش��ما، به 

درستی در حال اجرا است؟ پاسخ در نتایج کسب و کار است.
VSEO – 3

Voice Search SEO بهینه س��ازی کلم��ات کلیدی و عبارت های 
کلی��دی ب��رای جس��ت وجوها با اس��تفاده از دس��تیاران صوتی اس��ت. 
جس��ت وجوی صوتی ب��ه تلفن هوش��مند، رایانه های رومیزی یا س��ایر 
دستگاه های دیجیتالی شما که دارای دستیار شخصی دیجیتال هستند 
یا یک نقطه ورودی که از صدا استفاده می کند، مانند میکروفون گوگل، 
اکو آمازون و س��ایر دس��تگاه های بلندگو هوش��مند ارائه شده در امروز 
اش��اره دارد. در بیشتر موارد، اگر از دس��تیار شخصی استفاده می کنید 
و آن را ب��ا صدای خود فع��ال می کنید، به نوعی جس��ت وجوی صوتی 
را انجام می  دهید. 5۰ درصد از کل جس��ت وجوها تا پایان س��ال 1۴۰5 
جس��ت وجوی صوتی خواهند بود که منجر به یک ترند بازاریابی موفق 
در سال 1۴۰۰ می شود. در اینجاست که کشف کلمات کلیدی درست، 

می تواند شما را باالتر از رقبای تان قرار دهد.
4- شخصی سازی

بازاریابی شخصی س��ازی ش��ده، همچنین به عن��وان بازاریابی یک به 
یک یا بازاریابی فردی نیز ش��ناخته می ش��ود، یک ترند بازاریابی اس��ت 
که توس��ط آن، ش��رکت ها از آنالیز داده ها و فناوری دیجیتال برای ارائه 
پیام های ش��خصی و ارائه محصوالت به مش��تریان فعلی یا آینده، بهره 
می برن��د. شخصی س��ازی، بازاریابی را از پایین به باال تغییر داده اس��ت 
و تجربه مش��تری را بهبود می بخش��د و به نوبه خود سودآوری کسب و 
کارها را رق��م می زند. تعیین مزایایی که مش��تریان هر لحظه به دنبال 

آن هس��تند آسان نیس��ت. دلیل این امر در درجه اول این است که این 
مزای��ای خاص از وضعیت به موقعیتی دیگر و تجارت به تجارت متفاوت 
اس��ت. با این حال، سه اس��تراتژی متداول وجود دارد که هر کسب وکار 
)به خصوص تولیدکنندگان که دغدغه برندش��دن را دارند.( می تواند از 
آن استفاده کند تا از ایجاد یک برنامه بازاریابی شخصی قوی بهره ببرد:
ال��ف – هر مش��تری انتظار دارد ش��ما نیازه��ای وی را درك کنید. 
هنگامی که مخاطب ش��ما، عبارتی را در موتور جست وجو مورد کاوش 
قرار می دهد، تمایل دارد تا متناسب با خواست وی، محتوای مدنظر در 

اختیار وی قرار گیرد.
ب – اس��تراتژی شخصی س��ازی ش��ما بای��د در هر کلی��ه کانال های 
ارتباطی ش��ما و مخاطب هدف تان، با پیام مش��خصی قابل رویت باشد 
و ه��ر آنچه که در مورد چش��م انداز خود طراح��ی کرده اید را در طول 

مسیر منعکس کند.
ج – نیازهای آینده مخاطبینتان را پیش��بینی کنید. اگر این مزیت را 
دارید که می توانید اطالعات شخصی و رفتار متداول آنها را دریابید، این 
امکان را دارید که آینده را پیش��بینی کنید. شخصی سازی موفقیت آمیز 
در قیف بازاریابی مانند بازی ش��طرنج است. شما باید چندین حرکت به 

جلو فکر کنید.
5- ویدئومارکتینگ

بازاریاب��ی ویدئویی، اس��تفاده از فیلم ها برای تبلی��غ و بازاریابی کاال 
یا خدمات ش��ما، افزایش تعام��ل در کانال های دیجیت��ال و اجتماعی، 
آموزش مصرف کنندگان و مش��تریان و رس��یدن ب��ه مخاطبین هدف با 
یک رسانه جدید را ش��امل می شود. برندهای تولیدی یا تولیدکنندگان 
و کسب وکارهایی که می خواهند برنده شوند، به یک استراتژی بازاریابی 
ویدئویی نیاز دارند. آنچه تغییر کرده این اس��ت که ویدئو در هر پلتفرم 
و کانال چقدر مهم شده است. ویدئو دیگر فقط یک قطعه از برنامه کلی 
بازاریابی ش��ما نیست. این مهم برای دس��تیابی به اهداف و تالش های 
هدف گذاری ش��ده شما به ویژه اس��تراتژی اجتماعی شماست. بازاریابی 
ویدئوی��ی یکی از مهمترین ترندهای بازاریاب��ی امروز و به احتمال زیاد 

برای 5 الی 1۰ سال آینده است.
ای��ن اعداد اهمیت ویدئو در اس��تراتژی بازاریابی دیجیتال خود را در 

سال 1۴۰۰ نشان می دهند:
الف – ۷۰٪ از مش��تریان می گویند که تاکنون حداقل یکبار، ویدئوی 

یک برند را به اشتراك گذاشته اند.
ب – ۷۲٪ از صاحبین مشاغل)اعم از تولیدکننده، ارائه دهنده خدمات 
و حتی اس��تارت آپ( اذعان داشته اند که ویدئو نرخ تبدیل آنها را بهبود 

بخشیده است.
ج – 5۲٪ از مصرف کنن��دگان می گوین��د ک��ه تماش��ای فیلم ه��ای 

محصوالت، آنها را در تصمیمات خرید آنالین مطمئن تر کرده است.
د – ۶5٪ مدیران از وب س��ایت مرتبط با ویدئوی منتشر شده، بازدید 
می کنند و ۳9٪ افراد، پس از مشاهده فیلم، با فروشنده تماس می گیرند.
اس��تفاده از فیلم ب��رای نمایش اطالعات به روش��ی جالب و خالقانه، 
مطمئن��اً مخاطبان ش��ما را عالقه من��د می کند. دوربین��ی را در اختیار 
بگیرید، فیلمبرداری را ش��روع کنید و میزان سطح درگیری مخاطب با 
برندتان را افزایش دهید. وقت آن رسیده است که ویدئو بخشی اساسی 

از استراتژی بازاریابی شما باشد!
برخی آژانس های بازاریابی که متخصصین کس��ب وکار و پژوهشگران 
حوزه مدیریت را با نگاهی تحلیلی در سیس��تم خود به کمک بگیرند، با 
آنالیز بازارهای رقابتی و استفاده از به روزترین روندهای بازاریابی، کمک 
شایانی به س��ازمان ها خصوصاً تولیدکنندگان در کسب جایگاه مناسبی 

در بازار و ذهن مخاطب خواهد کرد.
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تبریز – ماهان فالح: اس��تاندار آذربایجان ش��رقی با تأکید بر 
اولویت بن��دی تهدیدهای احتمالی و مصون س��ازی زیرس��اخت ها 
در برابر آن، گفت: خوش��بختانه امروز تصور عمومی درباره پدافند 
غیرعامل اصالح ش��ده و مردم دریافته اند که این موضوع همه ابعاد 

زندگی فردی و اجتماعی را شامل می شود.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلس��ه شورای پدافند غیرعامل 
آذربایجان شرقی، با قدردانی از اقدامات مؤثر کارگروه های تخصصی 
این ش��ورا، اظهار داش��ت: آگاهی مردم نسبت به پدافند غیرعامل، 
نش��ان دهنده اثربخشی اقدامات انجام ش��ده در این حوزه است، اما 
هنوز تا نقطه مطل��وب فاصله داریم. وی با تأکید بر رعایت الزامات 
پدافن��د غیرعامل در تأمین زیرس��اخت ها و نیازهای حیاتی مردم، 
گفت: اجرای طرح های انتقال آب مانند خط دوم زرینه رود و انتقال 
آب ارس، ع��الوه بر تأمین نیازهای آبی، نق��ش پدافندی نیز دارد. 
پورمحمدی خاطرنشان کرد: ۳5 کیلومتر از طرح انتقال آب ارس به 
دشت تبریز اجرایی شده و ۳5 هزار هکتار از اراضی واقع در مسیر، 
تحت پوشش این طرح قرار گرفته و 1۰5 کیلومتر باقی مانده نیز در 
حال اجراس��ت. رئیس شورای پدافند غیرعامل استان با بیان اینکه 
خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از تهدیدهای محیطی استان در 
سال های گذش��ته بود، گفت: با اقدامات مؤثر دولت و دستگاه های 
مسئول، این دریاچه در حال احیا شدن است و با تکمیل طرح هایی 
مانند انتقال آب از رودخانه زاب و تصفیه خانه های فاضالب تبریز و 
ارومیه، س��االنه یک میلیارد متر مکع��ب آب به پیکره دریاچه وارد 
خواه��د ش��د. وی در ادامه با تأکید بر ل��زوم صرفه جویی و اصالح 
الگوی مصرف انرژی، گفت: میزان مصرف انرژی در بخش صنعت، 
تولید و خدمات، یکی از شاخص های توسعه یافتگی است و به ناچار 
نی��از به منابع جدید ان��رژی داریم. پورمحمدی افزود: الزم اس��ت 
دس��تگاه های مسئول در حوزه تولید انرژی، با استفاده از مشارکت 
بخش خصوصی به س��مت اس��تفاده از فناوری های نو و انرژی های 
تجدیدپذی��ر بروند. اس��تاندار آذربایجان ش��رقی در بخش دیگری 
از س��خنان خود با تأکید بر اهتمام ج��دی کارگروه های تخصصی 
پدافند غیرعامل نس��بت به پیش��گیری از تهدیدهای احتمالی در 
حوزه های مختلف، گفت: اقدامات پیشگیرانه به مراتب کم هزینه تر 

از اقدامات مقابله ای است و اگر بتوانیم در زمان مناسب برای ایجاد 
زیرس��اخت ها و تأمین تجهیزات هزینه کنی��م، جلوی هزینه های 
غیرض��روری در مواقع بحرانی گرفته می ش��ود. وی در این زمینه 
به آتش س��وزی جنگل ها و مراتع اشاره کرد و گفت: کمبود برخی 
تجهیزات در آتش سوزی سال گذش��ته مراتع در منطقه ارسباران 
موجب شد که در مهار آتش وقفه ایجاد شود و همین امر هزینه های 
زیادی به بار آورد. پورمحمدی گفت: در آتش سوزی بازار تبریز هم 
آمادگی دستگاه ها و وجود تجهیزات اطفای حریق، موجب شد که 
در کمتر از ۴ س��اعت آتش مهار ش��ود؛ با این حال در یک س��ال 
گذشته شاهد چندین آتش سوزی دیگر در بازار بودیم که الزم است 
بازاریان مشارکت بیشتری در تأمین امنیت این بازار داشته باشند. 
پورمحمدی همچنین بر اهمیت امنیت فضای س��ایبری بویژه در 
دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: امروز در یک جنگ سایبری 
با دش��منان قرار داریم و برای تأمین امنیت این فضا، رصد مستمر 
و دائمی زیرساخت های سایبری دستگاه ها ضروری است. استاندار 
آذربایجان ش��رقی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع بیماری 
کرونا پرداخت و با بیان اینکه شیوع کرونا آزمونی برای دستگاه های 
اجرایی بود، افزود: کرونا در عین حال که بسیاری از کارها را تحت 
تأثیر قرار داد، اما به دلیل آمادگی هایی که از قبل ایجاد ش��ده بود 
و همچنین زیرس��اخت هایی که در طول س��ال های پس از انقالب 
تأمین شده است فشار نامتعارفی احساس نکردیم. وی افزود: با این 

حال نیازمند توس��عه زیرساخت های بهداشتی و درمانی هستیم و 
دانش��گاه علوم پزشکی باید نس��بت به تکمیل پروژه های در دست 
اجرا بویژه بیمارس��تان هزار تخت خوابی اهتمام جدی داشته باشد. 
پورمحمدی با بیان اینکه بیماری کرونا در استان تحت کنترل است، 
افزود: تعداد بستری ش��دگان و فوتی های این بیماری تا یک هفته 
گذش��ته در اس��تان رو به کاهش بود، اما در هفته گذشته مقداری 
این آمار افزایش یافته است که نشان می دهد هنوز به شرایط عادی 
برنگشته ایم. وی خاطرنشان کرد: افزایش آمار مبتالیان نیز به دلیل 
افزایش تست های انجام شده و همچنین هدف مند بودن غربال گری 
است. استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه فعاًل باید به زندگی با 
کرون��ا عادت کنیم، افزود: وضعیت کنت��رل و مدیریت این بیماری 
نگران کننده نیست، اما آن چه باعث نگرانی می شود تبعات بهداشتی، 
اجتماعی و اقتصادی آن اس��ت که باید ب��رای مدیریت آنها تدابیر 
جدی اندیش��یده شود. محمدباقر آقایی، مدیرکل پدافند غیرعامل 
اس��تانداری آذربایجان شرقی هم در این جلسه گزارشی از عملکرد 
این اداره کل در س��ال 98 ارائه کرد و گفت: در س��ال گذشته برای 
کسب آمادگی در برابر تهدیدهای حوزه های مختلف، 15۶ رزمایش 

در سطح استان برگزار شد.
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای آذربایج��ان و رئیس کارگروه 
تخصصی انرژی و آب پدافند غیرعامل اس��تان نیز در این جلس��ه 
با ارائه گزارش��ی از عملکرد این کارگروه، از مردم اس��تان، مدیران 
و کارکنان دس��تگاه های اجرای��ی و صاحبان صنای��ع و واحدهای 
تولیدی و خدماتی خواس��ت ت��ا در مصرف برق صرفه جویی کنند. 
افش��ین روش��ن میالنی گفت: اگر هر خانواده در اس��تان، در زمان 
پیک مصرف برق به اندازه ۴۰ وات در مصرف برق صرفه جویی کند، 
1۰۰۰ مگاوات از پیک بار شبکه برق کاسته می شود. وی همچنین 
به تشریح چالش های پیش روی تولید آب در سطح استان پرداخت 
و اجرای طرح های انتقال آب ازجمله تکمیل رینگ آبرس��انی غرب 

به شرق تبریز و انتقال آب ارس به دشت تبریز را ضروری دانست.
صالح��ی، رئی��س کارگروه پدافند س��ایبری نیز در این جلس��ه 
گزارشی از وضعیت امنیتی سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان 

در حوزه IT ارائه کرد.

سـاری – دهقان: مش��اور اجتماعی وزیر نفت عنوان کرد: با 
اقدامات خوبی که در سطح شرکت ملی گاز در حوزه مسئولیت 
اجتماعی صورت پذیرفته؛ می توان گفت که شرکت گاز مازندران 
به توس��عه خوبی در این حوزه رسیده است. به گزارش خبرنگار 
مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، "سید 
امیر طالبیان" مش��اور وزیر نفت در مس��ئولیت های اجتماعی 
در جلسه مش��ترك با مدیران عامل شرکت های تابعه در حوزه 
مسئولیت اجتماعی که با حضور حسن منتظرتربتی، معاون وزیر 
نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و بصورت ویدیو کنفرانس 
برگزار شد، بیان کرد: گازهای استانی ما عالوه بر یک مسئولیت 
ذات��ی که رس��اندن گاز به خانه های مردم  اس��ت، مس��ئولیت 
اجتماع��ی نیز دارن��د و در آن ها نمونه های زیبای��ی از تعامل با 
ذینفعان، مشتریان و پیمانکاران را شاهد هستیم؛ به عنوان مثال 
گاز اس��تان مازندران با هالل احمر و سازمان اداره بهداشت یک 
تیم واحد تش��کیل دادند برای حضور در بحران ها و این معنای 
کامل مشارکت است. وی در ادامه با بیان این که کار مسئولیت 

اجتماعی در وزارت نفت از س��ال 9۲ و با حضور مهندس زنگنه 
وزیر نفت رش��د و توسعه بیشتری پیدا کرده، گفت: االن در کل 
صنعت نفت یک نگرش ویژه و نگاه تازه ای به مسئولیت اجتماعی 
وج��ود دارد و ضرورت آن را همه مدیران احس��اس کردند بدین 
معن��ا که که م��ا باید بتوانیم خدماتی که م��ی دهیم هم خوب 

باش��د و هم ارائه آن موجب رضایتمندی مردم و جامعه ش��ود؛ 
در حقیقت پیام مسئولیت اجتماعی این است که مردم خادمان 
خود را بشناس��ند و  با نحوه کارشان آگاه شوند. ما در مسئولیت 
اجتماعی س��عی کردیم شفافیت و پاس��خگویی را ترویج کنیم. 
طالبیان در بخش دیگری از س��خنان خود در خصوص اقدامات 
و فعالی��ت های صورت گرفته در حوزه مس��ئولیت اجتماعی در 
صنعت گاز کشور، افزود: اتفاقات خوبی در شرکت ملی گاز ایران 
در زمینه مس��ئولیت  اجتماعی افتاده؛ گرچه قدری دیرتر، ولی 
مدیران شرکت گاز جبران کردند و این مهم در ارائه گزارش های 
س��االنه پایداری مناسبی که سال گذشته در همایشی که بدین 
منظور برگزار شد ارایه کرده و بسیاری از آن ها حایز رتبه مناسب 
شدند، مشهود بود. شایان ذکر است شرکت گاز استان مازندران 
در چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، با توجه به 
عملکرد خوب و حضور فعال و چشمگیر در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی ، موفق به دریافت دو لوح تندیس از مقام عالی وزارت 

نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: ش��هردار قم با اشاره به برنامه 
ش��هرداری قم برای بازس��ازی ناوگان اتوبوس ش��هری قم گفت: 
در مرحله نخس��ت قرارداد بازسازی 8۰ دستگاه اتوبوس در سال 
گذشته در قالب مناقصه منعقد شده که 1۰ دستگاه نخست آن 
امروز به شهرداری تحویل و وارد ناوگان می شوند. به گزارش روابط 
عمومی شهرداری قم، دکتر سیدمرتضی سقاییان نژاد در مراسم 
ورود 1۰ دس��تگاه اتوبوس بازسازی ش��ده به ناوگان حمل و نقل 
عمومی شهر قم با اشاره به اهمیت به روزرسانی ناوگان حمل ونقل 
عمومی اظهار داش��ت: برای حل مسائل زیست محیطی نیازمند 
به ناوگانی پویا وزنده برای خدمترس��انی در سطح شهر هستیم. 
وی به مش��کالت تحریم و تولی��دات داخلی در حوزه حمل ونقل 
عمومی اشاره کرد و افزود: امروز خرید هر دستگاه اتوبوس جدید 
برای ش��هرداری بیش از دو میلیارد تومان هزینه در پی دارد که 
می بایس��ت به راهکارهای جایگزین به ج��ای خرید توجه کنیم. 
ش��هردار قم بازسازی اتوبوس های غیرفعال در ناوگان اتوبوسرانی 

را بهترین جایگزین خرید اتوبوس دانست و تصریح کرد: بازسازی 
هر اتوبوس در حدود ۳۰۰ میلیون تومان هزینه داش��ته و رعایت 
شاخصه های زیست محیطی و نصب تجهیزات جانبی نظیر کولر 
در این بازسازی ها لحاظ می شود. وی از برنامه ریزی برای بازسازی 
18۰ دس��تگاه اتوبوس تا پایان سال خبر داد و خاطرنشان کرد: 

بازسازی 18۰ دستگاه اتوبوس نسبت به خرید هزینه  معقول تری 
برای ش��هرداری در پی خواهد داش��ت و تا ۶ س��ال نیز می تواند 
در ن��اوگان فعالیت کند. دکتر س��قائیان نژاد تع��داد اتوبوس های 
موردنیاز ناوگان اتوبوسرانی شهر قم را بیش از۴۰۰ دستگاه اعالم 
و بیان کرد: تعدادی اتوبوس در س��ال گذش��ته خریداری شده و 
18۰ دستگاه اتوبوس نیز امسال بازسازی شده و به ناوگان اضافه 
می شود. وی با اشاره به ورود 1۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده به 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهر قم، تأکید کرد: در مرحله نخست 
اقدامات الزم برای بازسازی 8۰ دستگاه اتوبوس از سال گذشته در 
جریان قرار گرفته است که امروز نخستین سری از این اتوبوس ها 
وارد ناوگان حمل و نقل عمومی ش��هر قم می ش��وند. شهردار قم 
با ابراز امیدواری از تأمین حداقل ۴۰۰ دس��تگاه موردنیاز ناوگان 
اتوبوس��رانی تا پایان س��ال گفت: امیدواری��م قراردادهای مابقی 
اتوبوس ها نیز تا پایان س��ال قطعی شده و ناوگان اتوبوسرانی قم 

برای سال 1۴۰۰ با تمام ظرفیت به مدار وارد شود.

اصفهان – قاسـم اسـد: معاون بهره برداری و توسعه آب 
ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان با تاکید بر اینکه با افزایش دمای 
هوا به طور قطع با افت شدید فشار آب مواجه می شویم، گفت: 
از ۲5 خ��رداد ماه ب��ه بعد حدود ۳5 ت��ا۴۰ درصد مصرف آب 
استان اصفهان نسبت به فروردین ماه افزایش    می یابد.  ناصر 
اکبری با اش��اره به افزایش دمای هوا و می��زان مصرف آب در 
استان، اظهار کرد: طی 1۰ روز گذشته در ساعت 1۴ بعدازظهر 
دمای اصفهان به حدود ۳5 تا ۳۶ درجه رس��یده اس��ت که در 
این شرایط مصرف آب استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 
حدود 1۶ تا 18 درصد افزایش یافته است. وی  به عوامل موثر 
در افزایش مصرف آب در اصفهان پرداخت و تاکید کرد: افزایش 
مصرف آب در اس��تان، ناشی از ش��یوع ویروس کرونا و رعایت 
موارد بهداش��تی از سوی مردم، افزایش دمای هوا و استفاده از 
کولرهای آبی است. معاون بهره برداری و توسعه آب  شرکت آبفا 
استان اصفهان با بیان اینکه مطابق پیش بینی هواشناسی دمای 

هوای اصفهان از اواس��ط خردادماه حدود چند درجه خنک تر 
می شود، افزود: البته از ۲5 خرداد ماه دمای هوای استان حدود 

۳ درجه نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به بسته شدن رودخانه زاینده رود، گفت:  در 
دهه گذشته  حدود ۳ تا 5 درصد آب شرب اصفهان ازطریق  

چاه های فلمن تامین می ش��د، در حالیکه در سالهای اخیر   
با بس��ته شدن رودخانه، میزان آبدهی این چاه ها  به حدود 
صفر رسید، که این امر شرکت آبفا را برای تامین پایدار آب 
ش��رب مش��ترکین با چالش مواجه می کند.  اکبری اعالم 
کرد: با پیش بینی افزایش دمای هوا در ماه های گرم س��ال 
)تیر و مرداد( نس��بت به س��ال قبل، به طور قطع حدود ۶ 
درص��د عالوه ب��ر 1۷ درصد وضعیت موج��ود و در مجموع 
حدود ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف 
آب استان باالتر خواهد رفت. اکبری با بیان اینکه با افزایش 
ه��ر درجه دمای ه��وا حدود ۲ تا ۳ درص��د مصرف آب در 
اس��تان افزایش می یابد، پیش بینی کرد: از ۲5 خرداد ماه 
به بع��د حدود ۳5 تا۴۰ درصد مصرف آب اس��تان اصفهان 
نس��بت به فروردی��ن ماه افزایش می یابد ک��ه این به دلیل 
اس��تفاده از کولر و رعایت پروتکل های بهداش��تی به دلیل 

شیوع ویروس  کرونا است.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد؛

پدافند غیرعامل شامل همه ابعاد زندگی است

مشاور اجتماعی وزیر نفت ؛

گاز مازندران به توسعه خوبی در حوزه مسئولیت اجتماعی، رسیده است

پیش بینی بازسازی 180 دستگاه اتوبوس شهری تا پایان سال 1399

معاون بهره برداری وتوسعه آب  شرکت آبفا استان اصفهان پیش بینی کرد؛

افزایش 40 درصدی مصرف آب در پیک تابستان

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی خبرداد:
آغاز ثبت نام طرح دو گانه سوز کردن خودرو های عمومی

اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیر ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه استان مرکزی از آغاز ثبت نام طرح دو گانه سوز کردن خودرو های عمومی 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
استان مرکزی ، مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی 
ازطرح رایگان دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی ) وانت و تاکسی ، نیسان و 
کامیونت ( در س��ایت gcr.niopdc.ir خبر داد و گفت :اولویت تبدیل رایگان با 
کسانی است که زودتر در این دامنه ثبت نام کنند . جمشیدی عنوان کرد بر اساس 
اطالعیه روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران ترویج
CNG بعنوان یک س��وخت ملی مورد تاکید و ابالغ ش��ورای اقتصاد کش��ور قرار گرفته است که با اجرای طرح گاز سوز 
نمودن خودرو های عمومی به صورت رایگان تحقق خواهد یافت وی به رونمایی سامانه دو گانه سوز کردن رایگان خودرو 
های عمومی اشاره کردو گفت به سادگی میتوان  وارد این سامانه شد و با دادن شماره ملی و موبایل مالک خودرو ثبت نام 
کرد و در نوبت اولویت قرار گیرند و براساس آدرس و محل زندگی مالکان خودرو درخواست انها مورد ارزیابی قرار خواهد 
گرفت . ایشان اظهار کردند با اجرای این طرح بیش از یک میلیون و ۴۶۰هزار خودرو با اعطای تسهیالت رایگان از طرح 
گاز سوز شدن استفاده خواهند کرد و این خود میتواند در بهبود شرایط زیست محیطی موثر باشد. این مقام مسئول از 

مردم فهیم استان مرکزی خواست با مراجعه به سایت فوق الذکر درخواست خود را ارایه دهند .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:
هر شهرستان یک سهمیه در مصرف انرژی برق

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : برای هر شهرستان در پیک 
مصرف یک سهمیه در نظر گرفته می شود که تا شهریور ماه امسال نبایست مصرف آنها از این پیک مشخص شده عبور 
کند.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ علی اکبر نصیری در جلسه کاهش پیک بار استان گفت 
: کنتورهای فهام بخش کشاورزی که در زمستان آفالین شده بایستی آنالین گردد تا هر لحظه بررسی شود تا در صورت 
لزوم از راه دور مصرف آن واحد کنترل گردد.وی با اشاره به 19 خردادماه که از طریق شرکت توانیر بعنوان روز مدیریت 
مصرف نامگذاری شده است گفت : در این روز مانور مدیریت مصرف در سطح استان برگزار خواهد شد و همه همکاران 
مستلزم به شرکت در این مانور جهادی خواهیم بود.نصیری اضافه کرد : تاکنون حرکات خوبی در جهت مدیریت مصرف 
با بخش صنایع ، کشاورزی و اداری انجام شده است که این روند با پیگیری های روزمره توسط مدیران امور در شهرستانها 
بیش از پیش نسبت به اجرای مفاد مندرج در آن تفاهمنامه کنترل می گردد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
در پایان گذری بر همکاری اصناف با ش��رکت توزیع نیروی برق گلس��تان زد و گفت : اصناف نقش بسزایی در مدیریت 
مصرف دارند که خوشبختانه رایزنی های الزم جهت مدیریت کردن مصرف انرژی برق آنها انجام شده است.الزم بذکر است 
جلسه کاهش پیک بار استان با حضور مدیران امور شهرستانها از طریق ویدئو کنفرانس هفدهم خردادماه برگزار گردید.

مدیر دفتر روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق گلستان:
فرصت تمام شد، قبوض برق را پرداخت کنید

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر دفتر روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق گلستان گفت :با شیوع ویروس 
کرونا و به منظور همکاري با مشترکان خانگي و تجاري، قرار شد تا پایان اردیبهشت ماه براي پرداخت قبوض فرصت داده 
شود که عمال با پایان یافتن اردیبهشت ماه این فرصت به پایان رسید و مشترکان موظف به پرداخت قبوض خود هستند.

به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق گلستان،رحمت قره خاني گفت: مشترکان خانگي و تجاري که توان 
پرداخت قبوض انرژي مصرفي خود را نداشتند در این زمان نیز برق هیچ کدام از این مشترکان قطع نشد. وي افزود: به 
منظور استمرار خدمات مطلوب در تابستان از تمام مشترکان تقاضا داریم که نسبت به پرداخت قبوض برق خود اقدام 
کنند.وي ضمن تشکر از مشترکاني که اقدام به پرداخت قبض برق خود کرده اند، گفت: انشاله پرداخت قبوض به روال 
عادي برگردد.مدیر دفتر روابط عمومي ش��رکت توزیع نیروي برق گلس��تان با اشاره به روند گرم شدن دما هوا و افزایش 
استفاده از کولرهاي گازي گفت: مشترکان مي توانند با تنظیم درجه کولرهاي گازي از هزینه برق خود را کاهش دهند.

قره خاني با اشاره به اینکه این صنعت، چون متکي به این منابع است تحت فشار قرار مي گیرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خبر داد
تهیه و توزیع 2000 بسته مواد غذایی و بهداشتی میان شهروندان کم بضاعت

اهـواز – شـبنم قجاونـد: مدیرعام��ل ش��رکت بهره ب��رداری نف��ت و گاز 
مسجدسلیمان از تهیه و توزیع ۲۰۰۰ بسته مواد غذایی و بهداشتی میان شهروندان 
کم بضاعت خبر داد . مهندس قباد ناصری ضمن اعالم این خبر افزود : این اقدام 
در راس��تای عمل به اوامر مقام معظم رهبری در خصوص همیاری و مشارکت در 
تأمین معیشت شهروندان نیازمند و در جهت عمل به مسئولیت های اجتماعی این 
شرکت و کمک به شهروندان کم بضاعت شهرهای حوزه ی عملیاتی این شرکت 

با توجه به شرایط سخت اجتماعی  ناشی از انتشار ویروس کرونا صورت گرفت .
وی افزود : این بسته ها شامل برنج – روغن – عدس– رب گوجه – ماکارونی 
–  پروتین گیاهی - مایع ظرفشویی و مایع دستشویی می باشد که توسط پایگاه مقاومت بسیج این شرکت تهیه و برای 
توزیع میان خانواده های کم بضاعت  ش��هرهای مسجدس��لیمان – اللی – هفتکل و اندیکا در اختیار دفاترائمه جمعه 
شهرهای یادشده قرار گرفت . وی خاطر نشان کرد :  پیش از این و در هنگام انتشار گسترده ویروس کرونا در شهر عنبر 
نیز تعداد 15۰ بسته مواد غذایی و بهداشتی توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تهیه و توسط بخشداری 
عنبر در میان شهروندان این شهر نفتی توزیع گردید . ناصری تصریح کرد : همچون سایر اقدامات خیرخواهانه این شرکت 
در بحران های سیل و زلزله ، تصمیم گرفته شد عالوه بر انجام اقدامات و عملیات های ضدعفونی و گندزدایی خیابان ها و 
معابر که همچنان و بطور روزانه توسط بسجیان و عوامل اداره HSE صورت می گیرد ، در بحران کرونا هم در رفع نگرانی 

شهروندان بی بضاعت و کمک به تأمین معیشت آنها مشارکت جدی داشته باشیم.

تخصیص 20 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای اجرای 
طرح  های آبرسانی استان بوشهر 

بوشهر- رضا حیدری : مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهراز 
تخصی��ص ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای اجرای طرح  های 
آبرسانی خبر داد و تصریح کرد: این اعتبار برای تکمیل پروژه های آبرسانی 
روستایی شامل نوسازی و توس��عه شبکه آبرسانی، احداث مخازن ذخیره 
آب، حفر و تجهیز چاه های آب ش��رب تخصیص یافته که با این اعتبار بر 
اجراء و بهره برداری آن تسریع می شود. به گزارش روابط عمومی عبدالحمید 
حمزه پور سرانه های مصوب مصرف آب در شهرها و روستاها بین 15۰ تا 
۲۲۰ لیتر دانس��ت و بیان کرد: اکنون ۲ برابر همین س��رانه آب در شهرها 
و روس��تاهای اس��تان بوشهر تامین و تولید می شود که بخشی از آن به نوع مصرف و استفاده و بخشی هم به 
هدررفت آب از ش��بکه های آبرسانی بس��تگی دارد. حمزه پور با تاکید بر استفاده از شیوه های درست مصرف 
آب خاطرنشان کرد: اگر مشترکان آب از شیوه های درست مصرف آب استفاده کنند و برای مصارف شرب و 
بهداشتی مورد توجه قرار دهند قطعا هیچ کمبودی در سطح شهرها و روستاهای استان بابت آب شرب نداریم 
ولی متاسفانه در برخی نقاط به سبب انشعابات غیرمجاز و دستکاری شبکه های آبرسانی، استفاده نامطلوب 
آب شرب شبکه در خانه باغ ها، مشکالت آبرسانی ایجاد می شود. وی، با بیان اینکه استفاده از آب شبکه برای 
آبیاری نخل ها، گیاهان و اراضی کشاورزی پیرامون منازل بر مشکالت آب شهرها و روستاها افزوده است گفت: 
باید مشترکان غیر از مصرف بهداشتی و شرب بپرهیزند تا شاهد کمبود آب در برخی نقاط شهری و روستایی 
نباشیم. حمزه پور، با اشاره به اجرای آب شیرین کن در روستای الور ساحلی خاطرنشان کرد: این پروژه ۶۰۰ 

مترمکعبی که آب شش روستای ساحلی تامین می کند تابستان امسال وارد مدار بهره برداری می شود.
وی، با اشاره به اجرای آب شیرین کن در جزیره شیف بوشهر گفت: این پروژه بر اساس برنامه زمان بندی تا 
پایان امسال افتتاح می شود و در این راستا تالش می شود آب شیرین کن ۳5 هزار مترمکعبی بوشهر تا پایان 

امسال بخشی از آن وارد مدار تولید شود و موارد بهره برداری قرار بگیرد.
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مجریان شارک تنک به دنبال چه افرادی هستند 
ایده های طالیی چه ویژگی هایی دارند

الزامی تری��ن برنام��ه تلویزیونی برای هر کارآفرین و عالقه مند به این حوزه، ش��ارك تنک اس��ت که در 
آن 5 تن از بهترین س��رمایه گذاران و کارآفرین های حال حاضر جهان، به عنوان منتقد به ایده های افراد 
مختل��ف گوش کرده و آن را نقد می کنن��د. در نهایت این امکان وجود دارد که در صورت تمایل، هر یک 
از این 5 نفر اقدام به سرمایه گذاری بر روی ایده ها کنند. اگرچه ممکن است تصور کنید که در این رابطه 
تنها کیفیت ایده مدنظر اس��ت، با این حال با بررسی افراد انتخاب شده، پی به وجود یکسری ویژگی های 
اخالقی مش��ترك خواهید برد. اهمیت امر نیز باعث ش��د تا مصاحبه ای با تمامی این 5 نفر انجام شود که 

نتیجه آن رسیدن به 9 ویژگی مشترك بوده است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
1-جسور در ایده پردازی و محتاط در مرحله اجرا 

نخستین ویژگی ای که باعث می شود تا این 5 سرمایه گذار به سمت یکی از ایده پردازها سوق پیدا کنند 
ای��ن اس��ت که آنها در هنگام حضور خود، ایده  خود را به صورت کامال جس��ورانه بی��ان کنند. درواقع در 
ابتدا هر فردی باید نس��بت به عملی بودن ایده خود، باالترین س��طح اطمینان را داشته باشد تا سایرین را 
نیز بتواند با خود همراه کرده و نظر س��رمایه گذارها را به س��مت خود جلب کند. در این رابطه افرادی که 
استرس دارند و با تردید در رابطه با ایده خود صحبت می کنند، به سادگی شانس خود را از دست خواهند 
داد. با این حال این امر به معنای آن نخواهد بود که هر فرد جس��وری بتواند مجوز الزم را دریافت کند. 
درواقع در کنار این امر که افراد باید در ایده پردازی جس��ورانه رفتار کنند، الزم است تا در تشریح مراحل 
اقدامات، جانب احتیاط را نیز رعایت کنند. درواقع میان ایده تا عمل اختالف زیادی وجود دارد و اگر در 
زمینه اقدام نیز صرفا ش��جاع باش��ید، این تصور در ذهن داورها ایجاد خواهد شد که شما نسبت به نحوه 
انجام ایده خود، نگاهی واقع بینانه نداشته و صرفا در مرحله ایده قرار دارید. به همین خاطر نیز این افراد 
حاضر به قبول ریسک سرمایه گذاری بر روی شما نخواهند بود. همچنین شما باید دو آینده نگری برای هر 
مرحله داشته باشید که شامل بدترین و بهترین حالت ممکن است. این امر باعث خواهد شد تا اطمینان 

الزم از با برنامه بودن شما ایجاد شود. 
2-توجه نسبت به مشتری و محیط زیست 

این امر که در رابطه با چالش های پیش روی مشتری صحبت کرده و نشان دهید که نسبت به شرایط 
آنها آگاهی کافی را دارید، برای هر س��رمایه گذاری مهم خواهد بود. درواقع با توجه به این امر که در هر 
کس��ب وکاری، مش��تری ضامن بقا محسوب می شود. ضروری اس��ت تا از آنها شناخت بسیار باالیی داشته 
باشید. همچنین توجه به مسائل زیست محیطی، برای این 5 سرمایه گذار بسیار مهم بوده و اگر ایده شما 
آس��یب جدی را در این زمینه به همراه داش��ته باشد و از طرح های خود برای کاهش اثرات منفی صحبت 

نکنید، شانسی را برای پذیرش نخواهید داشت. 
3-مهارت گوش دادن و انتقادپذیری 

برخ��ی از اف��راد ایده پرداز، به خوبی به گفته-های داورها گوش ک��رده و در حین صحبت آنها، مواردی 
را بیان نمی کنند این امر نش��ان از وجود مهارت گوش دادن دارد که خصوصا برای کارآفرین های جوان، 
امری الزامی خواهد بود. در کنار این مسئله عدم واکنش منفی به انتقادها است. دراقع ایده پردازها باید به 
خوبی نسبت به حتی جدی ترین نقدها نیز بهترین واکنش را داشته باشند. درواقع انکارکردن، تنها باعث 
خواهد شد تا شانس خود را از دست بدهید. در نهایت فردی با روحیه انتقادپذیری، همواره به بازخوردها 

توجه دارد که این مسئله در زمینه موفقیت بسیار تاثیرگذار خواهد بود. 
4-ارائه نگرش مثبت 

این امر که افراد نیمه پر لیوان را مورد مش��اهده قرار دهند، برای این 5 س��رمایه گذار بسیار مهم است. 
درواقع همه افراد نس��بت به موانع آگاهی دارند، با این حال هنر واقعی یک کارآفرین این اس��ت که از دل 
تمامی مشکالت، فرصت ها را شناسایی کرده و یا آنها را ایجاد کند. به صورت کلی اگر از جمالتی استفاده 

کنید که بیانگر منفی باف بودن شما است، عمال شانسی برای پذیرش را نخواهید داشت. 
5-سطح باالی اطالعات 

یک ایده پرداز باید در زمینه خود اطالعات بسیار باالیی را داشته باشد. در این رابطه هر یک از 5 سرمایه گذار، 
س��واالتی را مطرح خواهند کرد تا س��طح اطالعاتی فرد را در معرض آزمایش قرار دهند. بدون شک اگر پاسخ 

مناسبی را برای هر یک از این سواالت نداشه باشید، جذابیت الزم برای همکاری را نخواهد داشت. 
6-آگاهی از نقاط قوت و ضعف

این امر که فرد در ابتدا نسبت به نقاط قوت و ضعف خود و طرحی که ارائه کرده است آگاه باشد، بسیار مهم خواهد 
بود. درواقع عدم خودشناسی و عدم تحلیل درست طرح باعث می شود تا در مرحله اجرا، مشکالت زیادی به وجود 
آید. به همین خاطر ضروری است تا به این دو مورد اشاره کنید. این امر شانس پذیرش شما را افزایش خواهد داد. 

7-اعتراف به شکست ها 
این امر که از شکس��ت های خود نیز به عنوان مثال اس��تفاده کنید، بدون شک تاثیرگذار خواهد بود. درواقع 
اگرچه تقریبا تمامی افراد تصور می کنند که نشان دادن یک فرد کامال موفق، به معنای افزایش شانس پذیرش 
خواهد بود. با این حال به عقیده این 5 سرمایه گذار، فردی که تاکنون شکست نخورده است، از دو حالت خارج 
نخواهد بود. در این رابطه یا دروغ گفته است و یا تاکنون به قدر کافی تالش نکرده و این مسئله باعث بروز چنین 
اتفاقی شده است. به همین خاطر در کنار بیان شکست-های خود، از درس هایی که گرفته اید نیز صحبت کنید. 

8-ضرورت داشتن الگو 
ای��ن ام��ر که افراد یک فرد خاص را به عنوان الگوی خود معرفی کنند، باعث خواهد ش��د تا داورها به درك 
بهتری از شیوه مدیریت و تفکر فرد ایده پرداز دست پیدا کنند. در کنار این موضوع، یاد گرفتن از بهترین ها برای 
موفقیت کامال الزامی است. در این رابطه فراموش نکنید که مربی داشتن، عمال یک ویژگی منفی نبوده و حتی 

افراد بزرگی نظیر وارن بافت و بیل گیتس نیز از یکدیگر به عنوان الگوی و مربی خود نام برده اند. 
9-نمایش صداقت 

در نهایت ضروری اس��ت تا هر فردی با نهایت صداقت به پرسش های 5 سرمایه گذار پاسخ دهد. درواقع 
اگر در این زمینه دروغی را مطرح کرده باشید، حتی گرفتن مجوز نیز باعث شروع همکاری نخواهد شد. 
درواقع این افراد قبل از ش��روع، تحقیقات الزم را انجام داده و نباید تصور کنید که با چنین فریب هایی، 
می توانید به خواسته خود دست پیدا کنید. همچنین اگر در بین صحبت های شما تضادهایی وجود داشته 

باشد، شما شانس خود از همان ابتدا از دست خواهید داد. 
در نهایت توصیه می شود که قبل از حضور در این برنامه، موارد موفق قبلی را مورد مشاهده قرار دهید 

تا امکان تمرین به وجود آید. 
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تبلیغـاتخالق

همه ما با این جمله آش��نا هستیم که تربیت خانوادگی، 
نق��ش مهمی را در ایج��اد ش��خصیت و موفقیت های آتی 
اف��راد خواهد داش��ت. در این رابطه بیل گیتس نس��بت به 
ش��یوه های مورد عالقه والدین خود صحبت کرده است که 

در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
1-ضرورت حضور در اجتماع 

اگرچ��ه بیل گیتس در ابتدا فردی بود که تمایل چندانی 
را به حضور در اجتماع نداشت، با این حال والدین او نوعی 
اجب��ار را در ای��ن زمینه ب��ه وجود آورده و ای��ن امر باعث 
شد تا وی بتواند مهارت های ارتباطی خود را بهبود بخشد. 
درواق��ع آقای گیت��س راحتی خود در زمینه س��خنرانی و 
امکان ارتباط ساده با مش��تری و کارمندان خود را مدیون 
این اجبار دانس��ته اس��ت. همچنین حض��ور خانوادگی در 
انجمن های خیریه، به کس��ب روحیه فعالیت در این زمینه 
منجر ش��ده اس��ت. درواقع بیل گیتس در صدر کارآفرین-

های��ی ق��رار دارد که بیش��ترین کمک را ب��ه فعالیت های 
بشردوستانه انجام داده و هر ساله رقم های فوق العاده باالیی 
را ص��رف این موض��وع می کند. نمونه ب��ارز آن را می توان 
در اقدام��ات وی در دوران بحران کرونا مش��اهده کرد که 
وی نق��ش پررنگ و فعالی را ایفا ک��رد. در حال حاضر نیز 
بنیاد خیریه بیل و ملین��دا گیتس، بزرگترین بنیاد خیریه 
خصوصی جهان محس��وب می شود. وی در این رابطه اعالم 
کرده اس��ت که اگر از دوران کودکی به سمت این اقدامات 

سوق داده نمی شد، بعید بود که به یک باره دست به چنین 
حجم باالیی از اقدامات بزند. 

2-ایجاد استقالل برای انواع تصمیمات 
والدین بیل گیتس نس��بت به خواس��ت فرزند خود توجه 
ویژه ای را داش��ته و وی را به انتخاب آزادانه تش��ویق کرده اند. 
این امر در حالی اس��ت که در بین تقریب��ا تمامی خانواده ها 
ج��دال بین اقتدار والدین و آزادی فرزندان وجود دارد. همین 
امر نیز باعث شد تا وی پس از مدتی تحصیل در رشته حقوق، 
همه چیز را رها کرده و اقدام به ایجاد مایکروسافت کند. وی 
در این رابطه اعالم کرده اس��ت که اگرچه خانواده وی همواره 
مشورت های الزم را داده اند، با این حال تصمیم نهایی برعهده 
خود من گذاش��ته ش��ده بود. این امر باعث شد تا من بتوانم 
بهترین مس��یر را برای زندگی خود انتخاب کنم. ضرورت این 
امر به این خاطر اس��ت که هر فردی باالترین سطح شناخت 
را از خود داش��ته و تنها خودتان می توانید بهترین مس��یر را 
مشخص کنید. درواقع والدین باید به این باور دست پیدا کنند 
که فرزندان آنها، انسان هایی کامال متفاوت بوده و دلیلی وجود 
ندارد که جهان بینی آنها را داش��ته باش��ند. در این رابطه پدر 
آقای گیتس نیز عنوان کرده اس��ت ک��ه اگرچه با تردیدها و 
نگرانی هایی مواجه بود و داشتن مدارك علمی باال خصوصا در 
رشته پرطرفداری نظیر حقوق را برای آینده ای مناسب، الزامی 
تصور می کرد، با این حال این تصور باعث نشد تا مسیر زندگی 
فرزن��د خود را به دلخواه مش��خص کند. نتیجه این امر باعث 
شد تا بیل گیتس بتواند رکورددار کسب عنوان ثروتمندترین 
فرد جهان باش��د. درواقع میزان ثروت وی به حدی زیاد است 
که حتی اکنون پس از س��ال ها کناره گیری از سمت مدیریت 

شرکت خود، دومین فرد ثروتمند جهان محسوب می شود. 
3-عدم سرزنش و ناامیدشدن 

این امر بس��یار طبیعی است که افراد حتی اشتباهاتی را 
داشته باشند. درواقع با نگاهی به تمامی افراد بزرگ جهان، 
پی به این موضوع خواهید برد که آنها شکست های زیادی 
را متحمل شده و با درس گرفتن از آنها و ناامیدنشدن، در 
نهایت رویای خود را عملی کردند. در این رابطه نیز والدین 
آقای گیتس هیچ گاه فرزند خود را به خاطر عالی نبودن در 
درس ها و یا هر چیز دیگری سرزنش نکرده و اجازه ندادند 
تا خود او نیز ناامید ش��ود. ب��رای مثال آقای گیتس اگرچه 
ورزش ه��ای مختلفی را امتحان کرد، ب��ا این حال در هیچ 
ی��ک از آنها خوب نبود. تحت این ش��رایط والدین او کمک 
کردند تا به این باور دس��ت پیدا کند که ضرورتی ندارد که 
تمامی افراد در هر حوزه ای کامال درخش��ان باشند. درواقع 
هر فردی یکس��ری استعدادهایی دارد که باید آن را کشف 
ک��رده و تمرکز خود را بر روی آن قرار دهند. در این رابطه 
آقای گیتس عنوان کرده اس��ت که عدم ایجاد فشار روانی 
بر روی فرزندان، باعث خواهد ش��د ت��ا آنها روحیه خود را 
همچنان حفظ کرده و از امتحان کردن موارد جدید، واهمه 
نداش��ته باشند. در نهایت وی توصیه کرده است که تمامی 
والدین در کنار ش��یوه های خاص تربیتی خود، به این سه 
مورد حتما توجه داش��ته باش��ند. درواقع پیدا کردن مسیر 
اصلی برای آقای گیتس، تا زمان دانش��گاه طول کشید. به 
همی��ن خاطر در این رابط��ه نباید بیش از حد عجوالنه نیز 

رفتار کنید. 
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