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با گذشت چند ماه از شیوع کرونا، کارخانه ها با ویروس کنار آمده اند؟

جدال ویروس و اقتصاد
دو ماه پیش، کارخانه ها در سراسر جهان بسته شدند و کارگران در خانه ماندند، چراکه تقاضای مصرف کنندگان 
بس��یار پایین آمده بود، اما حاال ش��اخص های جدید نشانه هایی از بازگش��ت به اوج برخی از بزرگترین کشورهای 
صنعتی جهان دارند. ش��اخص »مدیران خرید« این مس��ئله را اثبات می کند و نش��ان از بازگش��ت کارخانه ها به 
مدار صعودی تولید دارد. ش��اخص مدیران خرید )PMI( یکی از مهم ترین ش��اخص های اقتصادی در کشورهای 
توس��عه یافته اس��ت که براس��اس داده های آماری از حدود ۴۰۰ ش��رکت در تمام فعالیت ه��ای بخش خصوصی 
تهیه می ش��ود. چنانچه عدد ش��اخص بیش از ۵۰ واحد باش��د، نش��ان می دهد که اقتصاد در حال  توس��عه است 
در حال��ی  ک��ه ه��ر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داش��تن اقتصاد در ش��رف انقباض و رکود حکای��ت دارد  در این 
می��ان، چین به عنوان اولین کش��وری که ش��یوع کرون��ا در آن اتفاق افتاد، زودتر از همه به مدار رش��د در تولید 
صنعتی بازگش��ته اس��ت. ش��اخص مدیران خرید چین در ماه مه از عدد ۵۰ باالتر رفت اما در ماه ژوئن، با اندکی 
کاهش مواجه ش��ده اس��ت چرا که در این ماه، در برخی از مناطق چین ش��یوع مجدد ویروس کرونا اتفاق افتاد...

رشد قیمتی در بازارها تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز است

سیگنال ارزی به بازارها
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بیش از 60درصد کسب وکارهای نوپا با ادامه کرونا از چرخه اقتصادی حذف می شوند

تاثیر کرونا در اکوسیستم استارت آپی

کوچینگ و هدایت شغلی کارکنان تازه کار با 4 راهبرد مؤثر
9 روش آسان برای بهبود تجربه  مشتری

پرداخت پول به ناشران اقدام جدید گوگل 
ایمیل مارکتینگ و تکنیک های مهم بازاریابی ایمیلی

اینفلوئنسر مارکتینگ در کرونا
بازار داغ بازارگاه های دوسویه در دنیا

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 کمپین تحریم فیس بوک 
۷ میلیارد دالر زیان روی دست 

زاکربرگ گذاشت

یادداشت
گواهی سپرده یورویی، 

نقدینگی را به بند 
می کشد؟

رئی��س کل بان��ک مرک��زی 
در آخری��ن اظهارنظ��ر درباره 
هدای��ت نقدینگی از ارائه طرح 
به  یوروی��ی  گواه��ی س��پرده 
شورای پول و اعتبار خبر داده 
اس��ت. گواهی که براساس آن 
بانک مرکزی با س��ود مشخص 
و با فروش به نرخ بازار، نسبت 
به جم��ع آوری ریال اقدام کند. 
در این طرح بان��ک مرکزی با 
تکیه بر ذخایر کافی اس��کناس 
یورویی خود  متعهد می ش��ود، 
عین مبلغ را در زمان سررسید 
به ی��ورو پرداخ��ت کند. طرح 
گواه��ی س��پرده یورویی برای 
جم��ع آوری ری��ال، اش��تباهی 
است.  مشابه پیش فروش سکه 
در س��ال های گذش��ته دولت 
برای کاهش التهاب بازار سکه، 
هر قطعه سکه تمام را با قیمت 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
پیش فروش ک��رد و زمانی که 
خواست سکه را تحویل بدهد، 
قیم��ت ب��ه ۴ میلی��ون تومان 
رس��یده بود. در واق��ع، دولت 
حجم زیادی از طال را سه برابر 
کمت��ر از قیمت ب��ازار به مردم 

تحویل داد. از آنجایی 
4که ارز هم از...
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فرص��ت امروز: »با ما ق��رارداد ترکمنچای امضا کردن��د«، »تحت تاثیر تبلیغات 
اینستاگرامی قرار گرفتیم«، »عظیم خودرو بهترین ساختمان های شهر را اجاره کرده 
بود و ماهی ۸میلیون به منش��ی ها حقوق می داد و هنگامی که شکات به منشی ها 
فحش می دادند او می گفت ماهی ۸ میلیون به شما می دهم که فحش بخورید« و... 

اینها بخشی از گفته های شاکیان پرونده شرکت عظیم خودرو در دادگاه بود. 
صبح دوش��نبه دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو در شعبه 
سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد. در این 
جلسه قاضی کاشانکی با بیان اینکه پرونده مربوط به عظیم خودرو در حال رسیدگی 
است، تذکر داد: »نشانی شکات، نشانی قانونی آن ها محسوب می شود و در صورت 
تغییر نش��انی باید آن را اعالم کنند.« در ادامه قاضی از شکات این پرونده خواست 

که در جایگاه قرار بگیرند. 
یکی از ش��کات با حضور در جایگاه ضمن مطرح کردن ش��کایت خود گفت: »ما 
می خواهیم به پول مان برس��یم.« یکی دیگر از ش��کات نیز گفت: »اگر همان موقع 
ماشین را به من می دادند من متضرر نمی شدم.« وکیل یکی از شکات که به خرید 
سورنتو اقدام کرده بود، نیز عنوان کرد: »عظیمی در صحبت هایش به من می گفت 
ن��رخ را ده ت��ا صد برابر هم می ک��ردم باز هم خرید می کردن��د.« وی ادامه داد: »او 
پش��توانه مالی و ارثیه پدری نداشت فقط با تبلیغ و پول های مردم این کار را کرد. 
من به او گفتم آنچه را که انجام می دهی جرم کالهبرداری است، ولی فرد از ضعف 
مردم سوءاستفاده کرد. عظیم خودرو بهترین ساختمان های شهر را اجاره کرده بود 
و ماهی ۸ میلیون به منشی ها حقوق می داد و هنگامی که شکات به منشی ها فحش 
می دادند او می گفت ماهی ۸ میلیون به شما می دهم که فحش بخورید. او تبلیغات 
گس��ترده و اجاره های کالن و حقوق های کالن می داد.« این بخش از اظهارات این 

فرد با تشویق شکات همراه شد.
در ادامه یکی دیگر از ش��کات در جایگاه ق��رار گرفت و گفت: »هیچ تولیدی در 

این ش��رکت در کار نیس��ت و تمام اقدامات انجام شده کالهبرداری است که از اول 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت. قرارداد من ١۸۰ میلیون تومانی بود چرا باید امروز ۴۴۰ 
میلیون پول دهم؟« دیگر ش��اکی پرونده عظیم خودرو نیز گفت: »ش��یوه بازاریابی 
به گونه ای بود که نمی دانستیم پشت این سناریوی بازاریابی چه چیزی وجود دارد؛ 
من قراردادی امضا کردم که به نوعی قرارداد ترکمنچای اس��ت.« او افزود: »زمانی 
که شرکت دچار مشکل شد بنده گفتم تکلیف خودرو های وارداتی چه می شود که 
به من گفتند در حال پیگیری هستیم؛ حتی من خواستم پولم را بگیرم، ولی قبول 
نکردند.« به گزارش میزان، شاکی دیگری گفت: »عظیمی باید پاسخگو باشد. چرا 
با مال مردم بازی می کنید؟« در ادامه شاکی دیگری در جایگاه قرار گرفت و افزود: 
»بنده تحت تاثیر تلفن های مداوم و تبلیغات در اینستاگرام قرار گرفتم.« او ادامه داد: 
»من دو بار انصراف دادم و خواس��تم پولم را پس دهند، بعد از دو ماه قرار بود پولم 
را کامل  بدهند، اما هیچ پولی پرداخت نش��د و همه حرف ها دروغ بود، لذا من اشد 
مجازات را برای متهمان می خواهم.« یکی دیگر از ش��اکیان پرونده بیان کرد: »من 
س��ه خودرو از شرکت عظیم خودرو خریداری کردم که بعد از یک هفته بررسی به 
اشکال کار آن پی بردم. به مرور با گرفتن وکیل و اشراف به پرونده و کیفرخواست به 

کالهبرداری وی )متهم عظیمی( بیشتر و عمیق تر پی بردیم.«
او ضمن قرائت نامه ای که توس��ط تعدادی از ش��کات به امضا رسیده بود، گفت: 
»علی رغم نداش��تن مجوزات قانونی توسط شرکت عظیم خودرو به همه مشتریان 
اعالم کردند که همه مجوزات را دارند. شرکت پارسیان عظیم خودرو هیچ مجوزی 
نداش��ته و علی رغم نداش��تن گواهی فعالیت مجوز قانونی، عظی��م خودرو به همه 

مشتریان اعالم کرد که همه مجوزات را دارد.«
در این بخش از جلسه دادگاه، متهم عظیمی به اظهارات شکات واکنش نشان داد 
که رئیس دادگاه خطاب به وی گفت: »شما موارد را یادداشت کنید و در هر زمان که 
به شما فرصت دادیم می توانید صحبت کنید.« شاکی در ادامه عنوان کرد: »عوامل 

شرکت عظیم خودرو دائما جوسازی می کردند و می گفتند قرار است شنبه قیمت ها 
ب��اال برود.« او ادام��ه داد: »عوامل فروش نیز همه یکصدا و آموزش دیده بودند و به 
مشتریان خودرو های تولیدی اعالم می کردند که قطعات خریداری شده و در گمرک 
موجود اس��ت. برای مثال مسئول یکی از ش��عبات به من گفت که قطعات موجود 
است و تمامی عوامل عظیم خودرو به تمامی مشتریان اعالم کردند که قیمت های 
مندرج قطعی بوده است. انجام مانور های تبلیغی موجب فریب مشتریان شده است و 

تقاضای محکومیت متهمان و تعیین اشد مجازات برای آن ها را دارم.«
یکی از ش��کات هم گفت: »دستگاه قضا در فصل مدیریتی جدید این ظرفیت را 

دارد که حقوق مالباختگان را احقاق کند.«
شاکی دیگری که خودروی اسپورتیج ثبت نام کرده بود در جایگاه، شکایات خود 
را مطرح کرد و گفت: »۲۰۰ میلیون گرفتند و جدول قیمت داش��تند. هنگامی که 
برای خودرو به ش��رکت مراجعه کردم، گفتند همان روزی که ثبت نام کردید ثبت 
سفارش در کشور عمان شده است و همان موقع پول شما به دالر تبدیل شده است 
و نگران پول و خودرو نباش��ید و خودرو را تحویل خواهید گرفت.« او افزود: »ما به 
ش��ما آقای قاضی پناه آورده ایم. خواهش می کنم تس��ریع بفرمایید و رأی را صادر 

کنید.« صحبت های این شاکی نیز با تشویق شکات همراه شد.
سپس شاکی دیگری در جایگاه قرار گرفت و گفت: »جناب آقای قاضی، چندین 
مطلب را شکات و وکیل گفته اند. سال ۹۷ خودرویی با مبلغ ١١۵ میلیون ثبت نام 
کردم که قرار بود اول اسفند تحویل داده شود. پس از مدتی از وزارت صمت پرس و 
جو کردم و متوجه شدم این شرکت کالهبردار است و انصراف دادم، اما قبول نکردند 
و خواستم پولم را بدهند، گفتند انصراف بده و پولت را بگیر؛ انصراف دادم، اما پولم 
را ندادند.« وی افزود: »گفتند پول تان را به روزرسانی می کنیم، ولی روزی که تولید 
ش��روع ش��د زیر همه چیز زدند و قیمت دادند و االن ۴۴۰ میلیون تومان از بچه ها 
پول می گیرند. می گوییم تولید باش��د و این قبول اس��ت، اما با چه قیمتی؟ من آن 

زمان نصف پول را پرداخت کرده ام. دو سال است به شرکت می روم. من زندگی ام را 
باخته ام. با شماره ناشناس تماس می گیرند و من را تهدید می کنند.«

در همین حال، متهم با صدای بلند از آن سوی دادگاه شروع به صحبت کرد که 
شاکی گفت: »من با تو کار ندارم؛ با قاضی صحبت می کنم.« صحبت های این شاکی 
نیز با تشویق شکات همراه شد. قاضی نیز خطاب به شکات گفت: »ما در اینجا شما 
را دعوت کردیم و جلس��ات را برگزار می کنیم و رسیدگی ها انجام می شود؛ در این 
جلسه تعدادی از شکات دعوت شده اند و همچنین در جلسات بعد هم صحبت های 
شکات را می شنویم، بعد از تمام شدن شکات نوبت به متهم می رسد که رسیدگی ها 

انجام می شود و در نهایت تصمیم می گیریم و رأی صادر می شود.«
ش��اکی دیگری در ادامه گفت: »در سال ۹۶ نسبت به ثبت نام خودروی وارداتی 
اقدام کردم که کاشف به عمل آمد که ۲١ آذرماه ثبت سفارش خودروی وارداتی کال 
کنسل است؛ یعنی به ترفند کالهبرداری و زبان بازی منشی های دفتر فروش نسبت 
به اخذ مبالغ هنگفت از بنده حقیر به مبلغ ١۶۵ میلیون اقدام شده است. در جدول 
قیمت اپتیما ١۹۵ میلیون بوده که ۸۵درصد قیمت خودرو را پرداخت کرده ام. تیرماه 
متوجه کالهبرداری شدم، چندین بار جهت کنسل کردن مراجعه کردم که گفتند 
نگران نباش��ید. خودروی شما وارداتی اس��ت و ١۵ هزار دستگاه وارد گمرک شده 
است.« او ادامه داد: »آقای قاضی، ما در اینجا بازنشسته و درد مند داریم و کسانی که 
مقروض برای ثبت نام هستند. در دعوت نامه های قبلی گفتند اپتیما وارد نمی شود 
و باید خودرو را تغییر دهید و درخواست شما چیست؟ چه خودرویی را می خواهید 
که برای تان تامین کنیم و من خودرو لیفان درخواست کردم و گفتم ضرر هم کردم 
ایرادی ندارد. گفتند، چون قیمت خودرو از پول واریزی شما کمتر است؛ نمی شود و 

باید خودرویی در حد ۳۰۰ میلیون بردارید.«
ش��اکی افزود: »متاس��فم برای خودم و کس��انی که فریب این ریاکار را خوردیم. 

دغدغه ما این شده است که این پول چه زمانی بازمی گردد.«

ط��رح تولید خانه های ۲۵ تا ۴۰ متری که مدتی اس��ت در دس��تور کار دولت و 
ش��هرداری ق��رار گرفته و برخی نمایندگان مجلس ه��م آن را تایید کردند، حاال با 
مخالفت گروهی دیگر از جمله وزیر راه و شهرس��ازی مواجه ش��ده اس��ت. احداث 
واحدهای کوچک متراژ یا کپسولی که در مناطقی از شرق آسیا و کشورهای غربی 
برای پاس��خگویی به بخشی از تقاضا و کنترل بازار مسکن اجرا شده، از اواخر سال 
گذشته در ایران نیز مطرح شد. با اینکه گفته می شود شهرداری و وزارت کشور به 
عن��وان یک مجموعه دولتی بر روی اجرای این برنامه توافق کرده اند، حاال وزیر راه 
و شهرس��ازی می گوید که »اصاًل این م��ورد را تایید نمی کنم و طبق الگوی جامع 
مس��کن، کمترین متراژ ۷۵ متر است.« به گزارش ایسنا، درخصوص این طرح بین 
نماین��دگان مجلس هم اتفاق نظر وجود ن��دارد. با اینکه دو روز قبل صدیف بدری، 
عضو کمیس��یون عمران مجلس به طرح خانه های ۲۵ تا ۴۰ متری مهر تایید زد و 
گفت که تولید این واحدها می تواند در بهبود وضعیت بازار مسکن اثرگذار باشد، روز 
گذشته رضایی کوچی، رئیس کمیس��یون عمران مجلس درباره احداث واحدهای 
۲۵ ت��ا ۴۰ متری بیان کرد که اصاًل موافقت مجلس با این موضوع صحت ندارد. از 
ابتدای مطرح ش��دن این ایده نیز کارشناسان نظرات موافق و مخالف خود را با آن 
بیان کردند؛ هرچند به نظر می رسد کفه ترازو به سمت موافقان سنگینی می کرد. 
مخالفان بیان می کردند که واحدهای کوچک مناس��ب زندگی خانواده ها نیستند و 
نباید الگوی مصرف را به زندگی در این نوع واحدها عادت بدهیم. در س��وی مقابل 
بعضی کارشناسان عنوان می کردند به هر حال با توجه به تغییر سبک زندگی، نیاز 

به مسکن دانشجویی، کارگری، مسکن استیجاری از نوع کوتاه مدت و بلندمدت و 
افزایش تجردگرایی، نیاز به س��اخت واحدهای کپسولی در ایران احساس می شود. 
البته در حال حاضر مطابق قوانین و مقررات ش��هری، ساخت واحدهای ۳۵ متری 
بالمانع اس��ت که سازندگان تمایل چندانی به ساخت آنها ندارند. کاهش متراژ این 
واحدها نیاز به مصوبه کمیسیون ماده ۵ دارد که تفاهم نامه شهرداری با وزارت کشور 
نشان می دهد کمیسیون ماده ۵ مخالفتی با این کاهش متراژ نداشته است. حاال باید 
منتظر ماند و دید که آیا زور موافقان مسکن ۲۵ متری به مخالفان می چربد یا نه؛ 
هرچند عمده واکنش های مردم نیز به این طرح منفی بوده و متقاضیان، استقبال 
چندانی از اخبار منتش��ره در این زمینه نکردند. در همین حال، بعد از ده ها جلسه 
در س��تاد اقتصادی دولت و با کمک نمایندگان دستگاه قضا و نمایندگان اقتصادی 
دستگاه های مربوطه، سرانجام جزییات مصوبه حمایتی مستاجران روز یکشنبه اعالم 
شد که به اعتقاد وزارت راه و شهرسازی مصوبه ای متعادل است که نه حقوق واقعی 
مالک و نه مس��تاجر در آن تضعیف نش��ده و به نفع هر دو طرف تنظیم شده است. 
محمود محمودزاده، معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو 
با ایرنا درخصوص مصوبه س��تاد مبارزه با کرونا برای س��اماندهی بازار اجاره، گفت: 
براس��اس مصوبه جدید افزایش نرخ اجاره در تهران تا ۲۵درصد و در کالنشهرهای 
باالی یک میلیون نفر جمعیت به غیر از تهران تا ۲۰درصد افزایش می یابد. به گفته 
وی، هفت کالنشهر مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، قم، شیراز و کرج شهرهایی هستند 
که براس��اس سرشماری س��ال ۹۵ باالی یک میلیون نفر جمعیت دارند و مالکان 

در این ش��هرها می توانند اجاره بها را تا ۲۰درصد افزایش دهند. معاون مس��کن و 
س��اختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در سایر شهرها سقف اجاره بها تا ١۵درصد 
تعیین ش��د. محمودزاده درخصوص اینکه چه مستاجرانی مشمول سقف نرخ های 
اعالم شده، می شوند؟ گفت: اگر مستاجری در دوران قرارداد فعلی به تعهداتش عمل 
نکرده باشد به نحوی که باعث ضرر و زیان مالک شده باشد مشمول مصوبه جدید 
قرار نمی گیرد و باید ملک را تخلیه کند. بعضی از مالکان این سوال را دارند که ما 
مستاجر بد داریم و شما از تمدید اجباری قراردادها صحبت می کنید، اگر مستاجری 
به تعهداتش عمل نکرده باشد، با رأی قضایی مشمول تخلیه بوده و شامل این مصوبه 
نمی شود. وی گفت: همچنین اگر مالکی در حین اجاره ملک، به صورت رسمی و نه 
قولنامه ای خانه خود را فروخته باشد، مستاجر باید بعد از دو ماه ملک را تخلیه کند. 
معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر، اگر مستأجر 
به نرخ هایی که س��تاد ملی کرونا اعالم کرده، تمکی��ن نکند، موجر می تواند حکم 
تخلیه برای وی صادر کند؛ به این معنا که اگر در تهران، مستأجر افزایش اجاره بهای 
۲۵درص��دی را نپذیرد، موجر می تواند وی را ملزم به تخلیه ملک خود کند اما اگر 
موجر بیش از ۲۵ درصد از مستأجر طلب کند، مستأجر می تواند از پرداخت آن سر 
باز زده و از تخلیه ملک خودداری کند. معاون وزیر راه همچنین در پاس��خ به این 
سوال که بسیاری از بنگاه های امالکی کد رهگیری برای مستاجران صادر نکرده اند 
و قراردادها بسته شده است، گفت: از امروز تمام معامالت مسکن باید کد رهگیری 
داش��ته باشند و مستاجرانی که کد رهگیری ندارند به دفاتر امالک مراجعه کرده و 

ب��دون هیچ وجهی کد رهگی��ری را دریافت کنند. محمودزاده اضافه کرد: بعضی از 
دفاتر امالکی که از صدور کد رهگیری شانه خالی می کنند می خواهند مالیات ارزش 
افزوده خود را پرداخت نکنند و به مالک و مستاجر ربطی ندارد، بنگاه های امالکی با 
صدور کد رهگیری مجبور می شوند این مالیات را پرداخت کنند و هدف وزارت راه از 
صدور کد رهگیری برنامه ریزی مسکن است و اینکه تشخیص دهیم کدام ملک خالی 
اس��ت یا کدام خانواده در کجا زندگی می کند؟ معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره 
ضمانت اجرایی این مصوبه و قدرت مس��تاجران در مقابل موجران، گفت؟ ضمانت 
اجرایی این مصوبه آن اس��ت که هیچ مرجع قضایی حکم تخلیه برای مس��تأجر را 

ندارد؛ این مصوبه برای شورای عالی امنیت بوده و فراتر از مصوبه مجلس است.
محمودزاده تأکید کرد: این مصوبه نه حقوق مالک را تضییع می کند و نه حقوق 
مس��تأجر را فراموش کرده اس��ت بلکه مصوبه متعادلی محس��وب می شود. مصوبه 
ذکرش��ده اقدامات فوری دولت برای مدیریت س��ریع وضعیت بازار مس��کن بوده و 
پیشنهادات میان مدت نیز برای ساماندهی ریشه ای مشکل اجاره بها تهیه شده است.

او در انتها گفت: اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهوری به عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی وظیفه جدیدی را ابالغ کرد که براس��اس آن، قرار 
است بانک مرکزی بسته تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن و کل حوزه مسکن به 
ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد دهد، جلسات متعددی هم در سطوح کارشناسی و 
مدیریتی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شده است. این بسته به 

زودی تهیه و به ستاد )ستاد اقتصادی دولت( ارائه می شود.

کدام مستاجران مشمول سقف نرخ های مصوب اجاره بها می شوند؟
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مشاوره بهترین انتخاب است
ویژه اشخاص حقوقی، فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل دارای مجوز فعایت

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی
کارشناس بانکی



ب��ا اینکه کرونا در تمامی بخش های مختلف اقتصاد ایران، چالش های 
بس��یاری به وجود آورده، اما در اکوسیستم اس��تارت آپی و به خصوص 
اس��تارت آپ هایی ک��ه در بخش ه��ای خدمات��ی فع��ال بوده ان��د، تاثیر 
غیرقابل انکاری داشته اس��ت. البته کرونا فرصت هایی نیز برای برخی از 
استارت آپ ها فراهم آورده و موجب رشد آنها شده است. طبق پیمایشی 
که چندی پیش س��ازمان فناوری اطالعات از یکصد اس��تارت آپ کشور 
درباره تاثیر ش��یوع کرونا بر کسب وکار آنها داشته، حوزه های مربوط به 
خدمات پزشکی نظیر تولید تجهیزات پزشکی و مشاوره آنالین بیشترین 
تاثی��ر مثبت را از کرون��ا گرفته اند. همچنین ح��وزه مربوط به خدمات 
آنالین همچون تاکس��ی های اینترنتی و ش��بکه های ف��روش اینترنتی 
بیش��ترین تاثیر منفی را از بحران کووید-١۹ داشته اند. به زبان آماری، 
۴١درصد کسب وکارهای حوزه پزش��کی از شیوع بیماری کرونا متضرر 
شده و ۵۹درصد سود برده اند. در حوزه کسب وکارهای دیجیتال نیز تنها 
۲۹درصد منتفع و ۷١درصد متضرر شده اند. همچنین در حوزه خدمات 
تعداد کسب وکارهای منتفع ١۴درصد بوده و ۸۶درصد آسیب دیده اند و 
در نهایت، کسب وکارهایی که نیازمند حضور کارکنان بوده اند، ۲۵درصد 

سود برده و ۷۵درصد آسیب دیده اند. 
در این پیمایش، ۶١درصد کس��ب وکارها گفته اند که در صورت ادامه 
بحران کرونا، کسب وکارش��ان در کمتر از س��ه ماه به  طور کامل تعطیل 
خواهد ش��د. ش��ش ش��رکت دیگر نیز گفته اند که بین سه تا شش ماه 
تاب می آورند و ۳۰ ش��رکت هم ادعا کرده اند ک��ه با منابع موجود تنها 
تا پایان س��ال می توانند به فعالیت در کس��ب و کار خ��ود ادامه دهند. 
همچنین ۴۳درصد ش��رکت هایی که کمتر از س��ه ماه منابع برای ادامه 
کسب وکار خود دارند، در حوزه نرم افزار فعالیت دارند. این آمار در حوزه 
کس��ب وکارهای دیجیتال مارکتینگ و فروشگاه اینترنتی نیز ۲۰درصد 

بوده است.
تحوالت کرونا در اکوسیستم استارت آپی جهان

کس��ب وکارهای نوپا یا همان استارت  آپ ها، یکی از محرک های اصلی 
رش��د اقتصادی و اشتغال زایی محسوب شده و غالبا عامل اصلی نوآوری 
بنیادی هس��تند. کسب وکارهای نوپا حدود ۲۰درصد اشتغال را تشکیل 
می  دهن��د و ن��وآوری این ش��رکت ها نق��ش قابل توجهی در رش��د کل 
بهره وری دارد. در طول بحران کرونا، کسب وکارهای نوپا همچنان نقش 
مهمی را برای اقتصادها داشته  اند. برخی از بنگاه های نوآور نوپا، واکنش 
س��ریع و انعطاف پذیری نس��بت به اپیدمی کووید-١۹ نش��ان داده اند و 
در کمک به بس��یاری از کشورها در مس��یر رسیدن به شغل، آموزش و 
خدمات س��المت کامال دیجیتال، نقش داشته و همچنین نوآوری هایی 

در تولید کاالها و خدمات پزشکی ارائه داده اند.
در ای��ن میان، ش��یوع کرونا باعث تحوالت مثب��ت و منفی زیادی در 
اکوسیستم استارت آپی شده و بسیاری از نهادهای پژوهشی در گزارش ها 
و تحلیل هایی به بررسی تاثیر کرونا در استارت  آپ ها پرداخته اند. معاونت 
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی با عنوان »تاثیر همه گیری 
کووید-١۹ بر اس��تارت  آپ ها«، فرصت ها و چالش های پیش روی کسب 

وکارهای نوپا در بحران کرونا را برشمرده است.
براس��اس این گزارش، در بحران کرونا، برخی از کسب وکارهای نوپا، 
نوآوری های��ی در تولید کاالها و خدمات پزش��کی ارائ��ه داده اند؛ تغییر 
ماس��ک های غواصی با هدف تأمین اکس��یژن موردنیاز بیماران مبتال به 
کرون��ا در بیمارس��تان ها، از جمله این نوآوری ها بوده اس��ت. همچنین 

انطباق محصوالت تجاری، راه اندازی طیف وسیعی از خدمات بهداشتی 
دیجیت��ال نظی��ر ردیاب ه��ای ویروس کرون��ا، نظ��ارت از راه دور بیمار 
و ابزاره��ای مش��اوره از راه دور، ابزار دورکاری یا یادگیری و س��رگرمی 
آنالین، تحویل غذا »بدون تماس« و ارائه راه حل های مبتنی بر استفاده 
از هوش مصنوعی برای محققان و دانش��مندان، از جمله دس��تاوردهای 

کسب وکارهای نوپا در دوران پاندمی کرونا بوده است.
چالش های کسب وکارهای نوپا در اپیدمی کرونا

اکثر کس��ب وکارهای نوپای موجود با چالش های قابل توجهی مواجه 
هس��تند. از این منظر در مقایس��ه ب��ا بنگاه  های قدیمی تر، نس��بت به 
ش��وک های ناشی از ویروس کرونا آسیب پذیرتر هستند. آنها در مقایسه 
با س��ایر بنگاه های کوچک و متوسط بیشتر تمایل دارند به فعالیت های 
پرریس��ک بپردازند، در دسترس��ی به بودجه ب��ا محدودیت هایی روبه رو 
هس��تند و در عین حال رابطه س��ازنده ای با تأمین کنندگان و مشتریان 
دارن��د. زمانی که نااطمینانی اقتصادی بس��یار چش��مگیر بوده و درآمد 
کس��ب وکارهای نوپا تحت تاثیر اقدام��ات مهارکننده و افت قابل توجه 
تقاضا قرار گرفته، ممکن است کسب وکارهای نوپا حتی از نظر اقتصادی 
ش��کننده تر ش��وند و برای تامین نیازهای نقدینگی کوتاه مدت خود که 

برای بقای آنها بسیار مهم است، به پشتیبانی نیاز داشته باشند.
در شرایط فعلی در بس��یاری از کشورها، پاسخ های سیاستی با هدف 
محافظ��ت از اقتصاد در مقابل بحران، ش��کنندگی های مالی بنگاه ها به 
خصوص بنگاه های کوچک و متوس��ط را هدف قرار داده است که شامل 
اقدامات��ی برای تأمین نیازهای نقدینگ��ی کوتاه مدت مانند ارائه ضمانت 
وام، تخصیص وام مستقیم، کمک های مالی و یا یارانه است. با این حال، 
واکنش های سیاس��تی باید ویژگی ها و تمایزهای کس��ب وکارهای نوپا 

نسبت به سایر بنگاه های کوچک و متوسط را هم در نظر داشته باشد.
کاه��ش تعداد بنگاه های جدید حتی در یک س��ال واحد، اثرات قابل 
مالحظه و مداومی بر ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی از جمله نوآوری 
و به وی��ژه اش��تغال کل دارد. مطابق شبیه س��ازی های بانک اطالعاتی 
OECD، کاهش ۲۰درصدی تعداد بنگاه های جدید )افت مش��ابه آنچه 
در جریان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ رخ داد(، منجر به کاهش ۰.۷ 
درصدی اشتغال کل طی سه سال پس از شوک و همچنین کاهش ۰.۵ 

درصدی پس از گذشت ١۴ سال خواهد شد.
برخی از کش��ورها نیز در حال انجام اقداماتی هستند که روی کسب 
وکارهای نوپا متمرکز شده است. به عنوان مثال، فرانسه یک صندوق با 
س��رمایه ۴ میلیارد یورویی برای پشتیبانی از نقدینگی کسب وکارهای 
نوپا ایجاد کرده است. آلمان هم برنامه ای برای کمک به کسب وکارهای 
نوپا در جهت گسترش و تسهیل تأمین اعتبار سرمایه گذاری و انگلستان 
نیز صن��دوق تأمین مالی برای بنگاه های نوآور را که با مش��کالت مالی 

روبه رو هستند، معرفی و یا ایجاد کرده اند.
کرون��ا نه تنها برای کس��ب وکارهای نوپای موجود، بلکه برای کس��ب 
وکارهای نوپای تازه تاس��یس نیز چالش ایجاد کرده است. در حقیقت، 
دوره ه��ای بحران معموال با افت ثبت کس��ب وکاره��ای جدید مطابقت 
دارد. تجزی��ه و تحلیل جدیدترین داده ها در فرانس��ه تأیید می کند که 
ایج��اد بنگاه در مارس ۲۰۲۰ حدود ۲۵درصد کاهش یافته اس��ت؛ این 
درحالی اس��ت که به نظر می رسد آخرین تجزیه و تحلیل های آمارهای 
هفتگ��ی ش��کل گیری کس��ب وکارهای جدی��د آمری��کا، کاهش کیفی 
مش��ابهی همراه با انقباضات کوتاه مدت شدید نشان می دهد که بیش از 

موارد مشاهده شده در دوره رکود اقتصادی بزرگ است.
فرصت های کسب وکارهای نوپای در بحران کرونا

اگرچه ش��یوع کرونا چالش��ی مهم برای کس��ب وکارهای نوپا بوده و 

امکان تداوم آن هم وجود دارد، اما بحران فعلی ممکن اس��ت از منظری 
دیگ��ر، فرصت های کوتاه مدت و بلندمدتی را نی��ز ایجاد کند. علی رغم 
اختالل چش��مگیر اقتصادی ناش��ی از بحران کووی��د- ١۹، پیامدهای 
منفی بلندمدت آن بر اشتغال و نوآوری می تواند با انجام اقداماتی برای 
حمایت از کس��ب وکارهای نوپا و ایجاد بنگاه ه��ای جدید کاهش یابد، 
ب��ه نحوی که اثرات ناخوش��ایند را کاهش دهد. رک��ود اقتصادی اغلب 
می تواند به عنوان زمانی برای اعمال تغییر ش��دید در ساختار اقتصادی 
باش��د که در عین حال می تواند منجر به ش��کل گیری اقتصادی قوی تر 

و مقاوم تر هم شود.
در حقیق��ت، در دوران رک��ود اقتصادی، حتی زمان��ی که تعداد ثبت 
نام کس��ب وکارهای جدید کاهش می یابد، بس��یاری از مشاغل و کسب 
وکاره��ای نوپ��ا از بح��ران موفق بیرون آمدن��د. برای مث��ال بنگاه های 
و   Groupon،  Airbnb WhatsApp، Uber، Dropbox
Pinterest  همگ��ی در جریان بحران مال��ی جهانی و یا بالفاصله پس 
 Alibaba’s( از آن ایجاد ش��ده اند. در سال ۲۰۰۳ نیز شرکت علی بابا

Taobao( در زمان شیوع سارس در چین تاسیس شد.
دوره های بحران نه تنها یک چالش و تهدید هس��تند، بلکه می توانند 
فرصت های جدیدی را هم برای کارآفرینی فراهم کنند، کسب وکارهای 
نوپ��ا می توانند به رفع محدودیت های ایجادش��ده در ش��رایط دش��وار 
بهداش��تی یا اقتصادی کمک کنند و به تغییر ترجیحات و نیازها، پاسخ 
دهند. برخی از نمونه های مرتبط به این ش��رح است؛ اول، فرصت هایی 
برای کس��ب وکارهای نوپا وجود دارد که نوآوری های بنیادی را معرفی 
کرده و در کوتاه مدت می تواند مفید باشد. در شرایط فعلی، موضوعاتی 
مانن��د ن��وآوری در پزش��کی از راه دور، مراقب��ت از راه دور ش��خصی، 
تجهیزات پزش��کی، تحویل درب منزل، فرآوری مواد غذایی، دورکاری، 

آموزش آنالین و ردیابی قابل طرح هستند.
دوم و مهمت��ر از همه، ش��یوع کرونا ممکن اس��ت تغیی��رات مداومی 
را ب��ه جوامع، ع��ادات مصرف کننده یا نیازها تحمی��ل کند که می تواند 
فرصت ه��ای ارزش��مند تجاری را برای کس��ب وکارهای نوپ��ا که قادر 
به پیش بینی تغییرات هس��تند، آش��کار کند بنابراین سیاس��ت گذاران 
می توانند در زمینه افزایش آگاهی نس��بت به این فرصت ها کمک کنند 
به ویژه در صنایعی که نس��بت به کرونا مقاومت بیش��تری دارند؛ مانند 
بخش های دیجیتالی که به طور کلی با رش��د اش��تغال باالتر مش��خص 

می شوند و مشارکت مناسبی در ایجاد شغل دارند.
مقایس��ه رشد اش��تغال صنایع دیجیتال )ش��امل رایانه و الکترونیک، 
ماشین آالت و تجهیزات، ارتباطات از راه دور و فناوری اطالعات( نسبت 
ب��ه فعالیت های غیردیجیتال در س��ال های پس از بحران کرونا نش��ان 
می دهد که رشد اش��تغال بخش دیجیتال از بخش غیردیجیتال بیشتر 
خواهد بود و این فاصله در س��ال های آتی بیش��تر نیز خواهد ش��د؛ به 
گونه ای که رشد اشتغال بخش دیجیتال ١۴ سال پس از بحران کرونا به 
بیش از ١۷۵درصد خواهد رس��ید؛ درحالی که رشد بخش غیردیجیتال 

کمتر و حدود ١۰۰ درصد خواهد بود.
این مداخالت سیاستی باید با هدف فراهم کردن شرایط و انگیزه های 
مناس��ب برای کس��ب وکارهای نوپای نوآور و کارآفرین��ان بالقوه فراهم 
ش��ود و پتانسیل های آنها را برای نیل به این هدف افزایش دهد. کاهش 
موانع کارآفرینی مانند تس��هیل فرآینده��ای اداری، ایجاد انگیزه برای 
کس��ب وکارهای نوپا و کارآفرینان، اطمینان از دسترسی به منابع مالی 
و تقویت پتانس��یل کارآفرینی و آموزش می تواند تاثیرات مخرب شیوع 
ویروس بر کاهش اش��تغال و نوآوری در نس��ل از دست رفته بنگاه های 

جدید را محدود کرده و به تسریع بهبود کمک کند.

بیش از 60درصد کسب وکارهای نوپا با ادامه کرونا از چرخه اقتصادی حذف می شوند

تاثیر کرونا در اکوسیستم استارت آپی

بح��ران کرونا همچنان ادامه دارد و منطقی اس��ت ک��ه برای ارزیابی 
اثرات آن بر کس��ب وکارها به ویژه کس��ب وکارهای نوپ��ا به پیمایش ها و 
گزارش ه��ای میدانی مراجعه ک��رد و چالش های فع��االن اقتصادی در 
این بحران را شناس��ایی کرد. از جمله این پیمایش ها، گزارش��ی اس��ت 
که س��ازمان فناوری اطالعات اخیرا منتش��ر ک��رده و تاثیر کووید-١۹ 
بر اس��تارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا را در نظرس��نجی از کارآفرینان 

پرسیده است.
این پیمایش در گفت وگوی تلفنی با مدیران حدود ١۰۰ اس��تارت آپ 
کش��ور درباره تاثیر ش��یوع ویروس کرونا بر کس��ب وکار آنها، از میان ۲ 
هزار شرکت که در سامانه »نوآفرین« ثبت نام کرده اند، انجام شده است. 
در ط��رح »نوآفرین« هر ش��رکت خصوصی و تعاون��ی در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد 

به  عنوان شرکت هایی ذکر شدند که از آنها حمایت می شود. 
گزارش س��ازمان فناوری اطالعات نشان می دهد که حوزه های مربوط 
به خدمات پزش��کی )تولی��د تجهیزات پزش��کی، مش��اوره آنالین و...( 
بیشترین تاثیر مثبت را از شیوع کرونا گرفته اند. همچنین حوزه مربوط 
به خدمات آنالین از جمله تاکس��ی های اینترنتی و ش��بکه های فروش 

اینترنتی نیز بیشترین تاثیر منفی را از بحران کرونا داشته اند.
ب��رای س��نجش و ارزیاب��ی مهم تری��ن دلیل تاثی��ر منف��ی کرونا بر 

کس��ب وکارها، س��ه نکت��ه مورد پرس��ش ق��رار گرفت و این س��وال از 
شرکت هایی پرسیده شد که تاثیر کرونا را بر کسب وکار خود منفی اعالم 
کرده بودند. مهم ترین دلیل تاثیرگذاری منفی از نگاه این کس��ب وکارها 
مربوط به کاهش مش��تریان )تقاضا( و درآمدهای ناش��ی از آن بود. در 
وهله بعد، کاهش حضور نیروی انسانی و اختالل در انجام عملیات کسب 
و کار به آنها آسیب زده بود و در نهایت اینکه آنها از اختالل در دسترسی 
به زنجیره ارزش، شامل خدمت دهندگان، پیمانکاران و... آسیب دیدند.

همچنی��ن ش��رکت های فعال در حوزه نرم افزار اگرچ��ه عموما با عدم 
حضور نیروی کار در محل، دچار مش��کالت نمی ش��وند، اما بیش��ترین 
تاثی��ر منف��ی را از »اختالل در دسترس��ی ب��ه زنجیره ارزش، ش��امل 
خدمت دهندگان، پیمانکاران و...« گرفته اند. در نهایت اینکه شرکت های 
فعال در حوزه پزش��کی، بیش��تر از س��ایر حوزه ها اعالم کرده اند که یا 
کاهش درآمد نداش��ته اند یا کاهش درآمد ناچیزی داش��ته اند. از طرف 
دیگر، شرکت های فعال در حوزه نرم افزار بیشتر از سایر حوزه ها کاهش 

درآمد داشته اند.
همچنین تنها ١۸درصد ش��رکت ها به دلیل ش��یوع کرون��ا مجبور به 
کاهش نیروهای خود ش��ده اند و بیشترین تعدیل نیرو در حوزه نرم افزار 
بوده اس��ت. کس��ب وکارهای حوزه دیجیتال مارکتینگ و فروشگاه های 

اینترنتی و پزشکی نیز کمتر از سایر بخش ها تعدیل نیرو داشتند. 

بخش��ی از این گزارش به مهم ترین هزینه )تعهد( شرکت، در ما ه های 
آینده پرداخته است که نش��ان می دهد مهم ترین اولویت این شرکت ها 
در این دوران، پرداخت حقوق و دستمزد است. هزینه هایی مانند بیمه، 
اجاره به��ا، مالی��ات، بازپرداخت وام ها، هزینه های بازطراحی س��اختارها 
و فرآیندها برای تداوم فعالیت کس��ب وکار در ش��رایط جدید )خرید یا 
ایج��اد زیرس��اخت ها و آموزش کارکنان ب��رای دورکاری و...( و تعهد به 
انجام با اتمام قراردادها با س��ازمان های دولتی یا حاکمیتی به ترتیب در 

اولویت های بعدی قرار دارند.
در این پیمایش ۶١درصد کس��ب وکارها ادعا کرده اند در صورت تداوم 
شرایط موجود، کسب وکارش��ان در کمتر از سه ماه تعطیل خواهد شد. 
شش شرکت دیگر بین سه تا شش ماه تاب می آورند و ۳۰ شرکت نیز ادعا 
کرده اند که با منابع موجود تنها تا پایان سال می توانند به فعالیت ادامه 
دهند. قس��مت نهایی این پیمایش، نظرس��نجی از مدیران کسب وکارها 
ب��رای تعیین حوزه های اولویت دار جهت دریافت حمایت های دولت بود 
که نش��ان می دهد نخس��تین حوزه مدنظر صاحبان این اپلیکیشن های 
آنالین خدماتی بودند. اولویت ه��ای آنها به ترتیب حمل ونقل اینترنتی، 
اس��تارت آپ های خدماتی و مواد غذایی، استارت آپ های نوپای زیر یک 
سال، اس��تارت آپ های تجارت الکترونیک و ایده های تبدیل کسب وکار 

به صورت آنالین بود.

کووید-19 با اکوسیستم استارت آپی چه می کند؟

بازخوردهای کرونا در استارت آپ ها

دریچه

در حضور سرمایه گذاران
6 ایده استارت آپی به  صورت آنالین معرفی شد

روز گذش��ته ب��ا برگ��زاری رویداد ج��ذب س��رمایه گذاری برای 
اس��تارت آپ های حوزه های IT و ICT از س��وی صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی، ش��ش اس��تارت آپ ایده های خ��ود را در حوزه های 
تج��ارت الکترونیک��ی برای جذب س��رمایه به  ص��ورت آنالین ارائه 
کردند. این ش��ش ایده شامل سامانه جامع مدیریت پسماند، پایش 
ماهواره ای اراضی کشاورزی، سامانه هوشمند یادآوری زمان مصرف 
دارو، پیاده س��ازی س��امانه ای برای تحلیل داده، نرم افزار دیجیتال 
خدمات پزش��کی و تجارت الکترونیک اس��ت. معرفی ایده های این 

استارت آپ ها را به نقل از ایسنا در ادامه می خوانید.
* س��امانه جامع مدیریت پس��ماند: عدم تفکی��ک زباله از منزل، 
وجود کودکان کار و آلوده بودن ۳۰درصد پس��ماندها به ش��یرابه از 
چالش های زباله ها هس��تند، در این راس��تا یکی از استارت آپ های 
مس��تقر در ناحیه نوآوری ش��ریف س��امانه ای برای تفکیک زباله از 
مبدأ را پیاده س��ازی کرده است که در تعامل با پیمانکاران هر شهر 
در این حوزه اقدام می ش��ود. سرمایه موردنیاز برای پیاده سازی این 

طرح ١.۶میلیارد تومان درخواست شده است.
* پایش ماهواره ای اراضی کشاورزی: فعالیت های کشاورزی فعلی 
زمان ب��ر، پرهزین��ه و با دق��ت پایین انجام می ش��ود و راه حلی که 
برای این امر ارائه ش��د، اس��تفاده از تصاویر ماهواره ای برای بررسی 
چالش ه��ای موج��ود در زمین های زراعی اس��ت که براس��اس آن 
گزارش��ی از مش��کالت موجود در اراضی در اختیار کشاورزان قرار 
داده می شود. محققان این استارت آپ  در حال حاضر این پلتفرم را 
پیاده س��ازی کردند و اعضای این استارت آپ معتقدند با توسعه آن 

در سال پنجم به سوددهی خواهد رسید.
* سامانه هوش��مند یادآوری زمان مصرف دارو: یکی از چالش های 
موجود، فراموش ش��دن زمان مصرف دارو اس��ت که به دالیلی چون 
فراموشی، مشغله زیاد، کهولت سن و تعداد زیاد دارو رخ می دهد. برای 
رفع این چالش یکی از استارت آپ های مستقر در یزد سامانه هوشمند 
یادآوری زمان مصرف دارو را عرضه کرده اس��ت. هدف این استارت آپ 

تبدیل شدن به موثرترین هلدینگ سالمت در کشور است.
* پیاده سازی سامانه ای برای تحلیل داده: یکی از چالش های موجود 
در حوزه ه��ای پژوهش��ی عدم دسترس��ی و پردازش داده ها از س��وی 
پژوهش��گران اس��ت که یکی از تیم های استارت آپی س��امانه ای برای 
تحلیل داده ها و مدل س��ازی  ارائه کرده اس��ت. تجمیع ابزارها در یک 
داشبورد، امکان قرار دادن واسط های پردازشی در نرم افزارهای مختلف 
و هزینه مناس��ب از مزایای این سامانه به شمار می رود. مشتریان این 

سامانه پژوهشگران، مراکز پژوهشی و شرکت های نرم افزاری هستند.
* نرم اف��زار دیجیتال خدمات پزش��کی: عدم دسترس��ی عادالنه 
به خدمات س��المت، عدم اس��تفاده از ظرفیت  توریس��م سالمت و 
ع��دم تمرکز ب��ر روی کالن داده های داروی��ی از چالش های حوزه 
س��المت است و برای رفع این چالش از سوی یکی از استارت آپ ها 
اپلیکیش��ن دیجیتال خدمات پزشکی پیاده س��ازی شده است. این 
نرم افزار قابلیت نصب بر روی گوشی های هوشمند را دارد. یکپارچه 
و جامع بودن، تمرکز بر بازار خارجی، دارای نسخه عربی و انگلیسی 
و دارای مجوز وزارت بهداش��ت از مزایای رقابتی این طرح به شمار 
می رود. این طرح تاکنون در ۵۰ مطب پیاده س��ازی شده است. در 
تفاهم نامه ای که با دانش��گاه علوم پزش��کی تهران منعقد شد، برای 
بیمارس��تان روزبه قرار اس��ت ارتباط تصویری میان ایرانیان مقیم 

خارج با پزشکان برقرار شود.
* تج��ارت الکترونی��ک: همچنین یکی از تیم های اس��تارت آپی 
س��امانه ای را برای مدیریت س��ازمان ها با استفاده از سیستم چهره 

ارائه کرده است.

استارت آپ ها رویدادهای سرمایه گذاری را جدی بگیرند
6 تیم در مرحله عقد قرارداد تولید

معاون س��رمایه گذاری صندوق نوآوری و ش��کوفایی با اش��اره به 
برگزاری سه رویداد سرمایه گذاری برای استارت آپ ها گفت با توجه 
به ارزیابی های صورت گرفته در این رویدادها امکان جذب سرمایه بر 
روی طرح های فناورانه استارت آپ ها وجود دارد؛ از این رو پیشنهاد 

می شود استارت آپ ها مشارکت در این رویدادها را جدی بگیرند.
علی ناظمی روز دوش��نبه در رویداد جذب س��رمایه گذاری حوزه 
IT و ICT ک��ه به صورت آنالین برگزار ش��د، با بیان اینکه تاکنون 
س��ه رویداد در حوزه س��رمایه گذاری از س��وی صن��دوق نوآوری و 
شکوفایی برگزار شده اس��ت، افزود: رویداد اول در حوزه سالمت و 
رویداد دوم در حوزه  آب و انرژی برگزار شده و در هر رویداد شش 
اس��تارت آپ حضور دارند. او ه��دف از برگزاری این رویداد را جذب 
سرمایه برای استارت آپ ها دانست و گفت: در دو دوره گذشته ١۸۰ 
نفر به صورت آنالین و حضوری مشارکت داشتند و در رویداد امروز 

نیز جذب ۵ میلیارد تومان سرمایه درخواست شده است.
ناظمی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی دارد که 
براس��اس ضرایب ۴ به یک و ۳ به یک متناس��ب با سطح فناوری، 
در طرح ه��ای اس��تارت آپ ها س��رمایه گذاری کند، ادام��ه داد: در 
صورت��ی که تیم��ی در این رویداد برگزیده ش��ود، صندوق نوآوری 
منابع مال��ی موردنیاز را تامین خواهد کرد. معاون س��رمایه گذاری 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی خاطرنشان کرد: در دو رویداد گذشته 
از ١۲ تیم اس��تارت آپی، ش��ش تیم تقریبا در فرآیند جذب سرمایه 
و مذاکره هس��تند. وی یادآور ش��د: با توجه به دس��تاوردهایی که 
در ای��ن رویدادها به دس��ت آمده، این فضا فرصت مناس��بی برای 
استارت آپ ها اس��ت؛ از این رو از تیم های فناور درخواست می شود 
که مشارکت در این رویدادها را جدی بگیرند؛ چراکه احتمال جذب 
س��رمایه گذار در طرح های آنها باال اس��ت. ناظمی اضافه کرد: عالوه 
بر آن کارگزار برگزارکننده این رویداد در کنار اس��تارت آپ ها برای 
انجام فرآیندهای عقد قرارداد و کارهای اجرایی هس��تند و صندوق 
نوآوری و شکوفایی طبق تعرفه ها، هزینه های استارت آپ ها را تامین 
خواهد کرد. او هدف صندوق از برگزاری رویدادهای سرمایه گذاری 
را جذب سرمایه در اکوسیس��تم نوآوری و فناوری دانست و یادآور 
ش��د: در این راستا تالش می ش��ود که در دوره حیاتی چرخه عمر 
اس��تارت آپ ها س��ود و زیان و ریسک های اس��تارت آپ ها را قبول 
کنی��م تا این تیم ها در چرخه عمر فعالیت خود به س��رعت بتوانند 

فرآیندهای تولید محصول خود را طی کنند.
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دو ماه پیش، کارخانه ها در سراس��ر جهان بس��ته شدند و کارگران در 
خانه ماندند، چراکه تقاضای مصرف کنندگان بس��یار پایین آمده بود، اما 
حاال شاخص های جدید نشانه هایی از بازگشت به اوج برخی از بزرگترین 
کش��ورهای صنعتی جهان دارند. شاخص »مدیران خرید« این مسئله را 
اثبات می کند و نشان از بازگشت کارخانه ها به مدار صعودی تولید دارد.
ش��اخص مدی��ران خری��د )PMI( یک��ی از مهم ترین ش��اخص های 
اقتصادی در کشورهای توسعه یافته است که براساس داده های آماری از 
حدود ۴۰۰ ش��رکت در تمام فعالیت های بخش خصوصی تهیه می شود. 
چنانچه عدد ش��اخص بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می دهد که اقتصاد 
در حال  توسعه است در حالی  که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن 

اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد 
در این میان، چین به عنوان اولین کش��وری که ش��یوع کرونا در آن 
اتفاق افتاد، زودتر از همه به مدار رشد در تولید صنعتی بازگشته است. 
شاخص مدیران خرید چین در ماه مه از عدد ۵۰ باالتر رفت اما در ماه 
ژوئن، با اندکی کاهش مواجه شده است چرا که در این ماه، در برخی از 

مناطق چین شیوع مجدد ویروس کرونا اتفاق افتاد.
همچنین کش��ورهایی مثل ایتالیا، آلمان و آمریکا نیز که بعد از چین 
درگیر کووید-١۹ شدند؛ باالخره به مرحله رشد بازگشته اند اما هنوز در 
منطقه رکود و انقباض قرار دارند. اما ژاپن، در رکودی عمیق فرو رفته و 
اعداد نشان می دهند که رکود آن، عمیق تر هم خواهد شد. در ماه ژوئن، 
شاخص خرید مدیران در این کشور ۳۷.۸ بود که پایین ترین میزان ١١ 

سال اخیر بوده است.
حت��ی آمری��کا نیز در م��اه گذش��ته، پایین ترین می��زان فعالیت های 
کارخان��ه ای را در ١١ س��ال اخیر ثبت ک��رد. بس��یاری از اقتصاددانان 
معتقدند که آمریکا برای برگشتن به سطح تولید پیش از بحران ویروس 
کرونا، راهی بس��یار طوالنی در پیش دارد؛ راهی که اعتراضات گسترده 

مردم درباره تبعیض نژادی آن را طوالنی تر هم کرده است.
در همین زمینه، مصطفی س��میعی نسب استاد دانشگاه در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان با اش��اره به تاثیرات منفی ش��یوع کرونا بر 

اقتصاد جهانی و هش��دار کارشناسان این حوزه در کوچک شدن اقتصاد 
دنیا گفت: جریانی که درباره کرونا رخ داد، در یکصد ساله اخیر سومین 
بحران عمیق اقتصادی به ش��مار می رود. بحران ١۹۲۰ که مبدأ تدوین 
اقتص��اد کالن در ادبی��ات و تئوری و باعث نظری��ات جدیدی در حوزه 

اقتصاد شد، اولین رخداد بزرگ اقتصادی محسوب می شود.
او ادامه داد: اتفاقات بزرگی که در کشور هایی مانند آمریکا و اروپا رخ 
داده  اس��ت منجر به کاهش ۲۵درصدی GDP و افزایش نرخ بیکاری 
باالی ۲۵درصدی که باعث تحول در مدیریت اقتصادی جهان ش��د. بعد 
از آن ش��اهد بحران ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ هس��تیم که از آمریکا ش��روع شد 
و موض��وع وام های رهنی مس��کن بود، در نتیجه س��رریز این بحران در 
کش��ور های دیگر، رخ داد، نرخ بیکاری از ۶درصد به ١۰درصد در ایاالت 
متحده افزایش پیدا کرد و س��قوط بازار های س��هام در اروپا و آمریکا را 
ش��اهد بودیم. کمک های مالی که ایاالت متح��ده آمریکا برای برخی از 
صنایع اتخاذ کرد. س��ومین بحران که هم اکنون در آن قرار داریم بحران 
کرونا در ۲۰۲۰ است که طبق پیش بینی ها در بازه زمانی دو ساله شاهد 

اثرات این بحران هستیم.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: آنچه که موسس��ات بین المللی پژوهشی 
در ح��وزه اقتص��اد پیش بینی کردند از یک درص��د تا ۲.۵درصد کاهش 
GDP و افزای��ش ن��رخ بیکاری و شکس��ت کس��ب و کارها به خصوص 
در حوزه کس��ب و کار های خرد و متوسط رخ داده که اکثریت کسب و 
کار های عمومی در همین حوزه اس��ت. می توان گفت عمال بحران کرونا 
به طور کامل اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده و  حدود ۲۰١ کشور 

درگیر کرونا هستند.
او ادامه داد: کش��ور هایی را که بیشترین درگیر ی را با کرونا داشتند، 
همچ��ون چی��ن، آمریکا و ک��ره همچنین برخی از کش��ور های اروپایی 
چیزی بیش از ۶۰ تا ۶۵ردصد اقتصاد جهانی را این کش��ور ها تش��کیل 
می دهند و ش��اید بتوان گفت برای اولین ب��ار بعد از جنگ جهانی دوم 
بوده که یک پدیده اپیدمی ١۰ اقتصاد برتر جهان را مورد هدف و تحت 

تاثیر جدی قرار داده است.

س��میعی نس��ب اضافه کرد: این عامل باعث شده است که سهم قابل 
توجهی از تقاضای تولید و صادرات جهانی در کشور های عضو جی هفت 
چین و روسیه رخ دهد. آس��یب پذیری اقتصاد جهانی به شدت افزایش 
پیدا کرده اس��ت. کش��ور های جی هفت به عالوه چین و روس��یه جزو 
مهم ترین کش��ور های زنجیره تامین جهانی هستند و عمال این افزایش 
آس��یب پذیری اقتصاد جهانی باعث ش��ده است خلل و چالشی جدی به 

وجود بیاید.
این کارش��ناس مسائل اقتصادی گفت: آنچه که به نظر می رسد اثرات 
این جریان بر اقتصاد دنیا در سه محور قابل بررسی است. اول بازار نفت 
که مرتبط به اقتصاد کشورمان نیز است. دیگری موضوع کامودیتی ها و 

سوم مبحث رشد اقتصادی است.
سمیعی نسب ادامه داد: به واسطه کاهش تولید جهانی در ١۰ اقتصاد 
برتر جهان به خصوص کش��ور چین که بزرگتری��ن واردکننده نفت در 
دنیا اس��ت و عدم توافق دو کش��ور بزرگ تولیدکننده نفت عربس��تان و 
روسیه بر سر کاهش عرضه نفت منجر به سقوط قیمت جهانی این ماده 
گرانبها ش��د و ش��اهد کاهش بی سابقه قیمت همسو با کاهش تقاضا که 
در این س��طح اتفاق افتاد که این مسئله برای کشور های تولیدکننده و 
عرضه کننده نفت آسیب زا بود و مشکالتی را برای آن ها به وجود آورد.

ب��ه گفته وی، در حوزه ب��ازار کامودیتی ها یا کاالی اولیه مانند نفت با 
کاهش تولید جهانی متعاقبا با کاهش تقاضا برای این دسته از کاال های 
مرتب��ط با معادن مس، روی، منگنز و آهن و این کاهش تقاضا منجر به 
کاهش قیمت کامودیتی ها ش��د و بازار این کاال ها به سمت رکود نسبی 

حرکت کرد.
او با اش��اره به پیش بینی ها درباره رش��د منفی اقتصاد جهانی تصریح 
کرد: پیش بینی ها با توجه به کاهش تولید و تقاضای جهانی به خصوص 
در ١۰ اقتص��اد ب��زرگ دنیا ک��ه چیزی حدود ۶۰ ت��ا ۶۵درصد تجارت 
جهانی، زنجیره تامین و ۵۰درصد صادرات جهان توس��ط این کش��ور ها 
رخ می دهد بین ١ تا ۲.۵ درصد افزایش رکود را داش��ته یا به عبارتی با 

کاهش رشد تولید ناخالص داخلی یا GDP مواجه هستیم.

با گذشت چند ماه از شیوع کرونا، کارخانه ها با ویروس کنار آمده اند؟

جدال ویروس و اقتصاد
انرژی

تحوالت بازار نفت در سال 2020
کرونا با نفت چه کرد؟

از ابتدای اپیدمی کرونا در دنیا، تقاضا برای نفت به ش��دت کاهش پیدا 
کرده اس��ت. طبق گفته اداره اطالعات ان��رژی آمریکا، از اواخر ماه آوریل 
کش��ورهای آمریکا، هند و چین و ش��مار زیادی از کش��ورهای اروپایی 
محموله ه��ای نفتی را نمی پذیرند زیرا کمبود فضای انبار دارند. در واقع، 
دنیا جایی برای نگهداری نفتی که مازاد بر تقاضا تولید می شود ندارد ولی 

تولیدکنندگان هنوز مسیر کاهش تولید را جدی نگرفته اند.
در ماه های آوریل و مه  سال ۲۰۲۰ کشور چین از پذیرش ١۰ محموله 
نفتی از عربس��تان خ��ودداری ک��رد. گزارش ها از توق��ف خرید نفت از 
کشورهای نیجریه و آنگوال و عراق و روسیه به دلیل وضعیت فعلی حکایت 
دارد. اداره اطالع��ات انرژی آمری��کا پیش بینی می کند حداقل تا انتهای 
فصل دوم سال ۲۰۲۰ ، تقاضای نفت در دنیا منفی است زیرا تا این زمان 
تعطیلی کسب وکارها ادامه دارد. این سقوط تاریخی قیمت نفت و نبودن 
افق روشنی برای ازس��رگیری رشد به دلیل وجود نااطمینانی در فضای 
اقتصادی و در توانایی جهان برای یافتن درمانی برای این ویروس مرگبار، 
می توان��د ثبات و حتی بقای صنعت نفت دنیا را تهدید کند؛ صنعتی که 
یکی از پردرآمدترین صنایع در دنیا است و برای میلیون ها نفر در جهان 

فرصت شغلی ایجاد کرده است.
آژانس بین المللی انرژی با اشاره به اینکه حتی در گزارش منتشرشده در 
ماه مارس هم امکان پیش بینی قیمت منفی نفت وجود نداشت، نوشت: 
»دنیا در وضعیت خاصی قرار گرفته اس��ت. روزهایی که همه گیری یک 
وی��روس در دنیا باع��ث تعطیلی بخش زی��ادی از فعالیت های اقتصادی 
ش��ده است و برای اولین بار در تاریخ بشر نفت آمریکا با قیمت منفی در 
قراردادهای آتی مبادله شد. در این دوران حجم ذخایر نفتی در انبارها و 
حتی روی تانکرهای نفتی ۳۰۰ میلیون بشکه بیش از سطح نرمال قرار 
دارد و به دلیل تعطیلی فعالیت های اقتصادی و بسته بودن مرزهای اغلب 
کشورهای دنیا، تقاضا برای نفت هم کاهش چشمگیری پیدا کرده است. 
این وضعی��ت می تواند روی زندگی میلیون ها نف��ری که در این صنعت 
مشغول به کار هستند اثر منفی داشته باشد و اگر وضعیت بازار برای دوره 

طوالنی به این شکل باقی بماند، بحران بزرگ و بزرگ تر خواهد شد.«
افت قیمت نفت در بازارهای جهانی از ابتدای ش��یوع ویروس کرونا در 
دنیا اتفاق افتاد. طی دو ماه اول همه گیری یعنی در فاصله ١۹ ژانویه تا ١۹ 
مارس سال جاری قیمت نفت در بازار ۳۰درصد کاهش یافت که دلیل آن 
کاهش تقاضا برای نفت به دنبال توقف پروازها و تعطیلی کسب وکارها بود، 
اما در این میانه بحران که دنیا به دنبال یافتن راهی برای مقابله با ویروس 
کرونا بود، روسیه و عربستان بحرانی تازه ایجاد کردند. این بحران زمانی 
شروع شد که عربستان از روسیه خواست تا همراه با اوپک تولید را کاهش 
دهد و از طریق کاهش عرضه زمینه را برای افزایش قیمت فراهم کند و 
روس��یه این سیاست را نپذیرفت. در این زمان عربستان اقدام به افزایش 
عرضه و فروش نفت با تخفیف های کالن کرد؛ سیاستی که از آن به عنوان 
جنگ قیمتی در بازار نفت نام  برده می شود و باعث افزایش آسیب پذیری 

این صنعت در دنیا شد.
افت قیمت نفت دولت آمریکا را بر آن داش��ت تا به عنوان میانجی وارد 
میدان شود و از روسیه و عربستان بخواهد بازار را کنترل کنند. البته زمانی 
ک��ه دونالد ترامپ این اقدام را انجام داد، زمانی بود که بازار برای چندین 

هفته با بحران روبه رو بود.
 درنتیجه این میانجیگری اوپ��ک پالس تصمیم به کاهش حدود ١۰ 
میلیون بشکه ای تولید خود گرفت ولی این تصمیم هم نتوانست بازار را 
به وضعیت عادی بازگرداند زیرا مشکالت موجود در بازار نفت بسیار زیاد 
اس��ت. سی ان بی سی در این زمینه نوشت: »امروزه کاهش تقاضا در بازار 
مشکلی جدی است. تعطیلی فعالیت های اقتصادی و توقف پروازها باعث 
ش��ده اس��ت تا بازار نفت در وضعیت اضطراری قرار بگیرد و کاهش ١۰ 
میلیون بش��که ای هم نمی تواند مشکل را برطرف کند. باوجوداین حجم 
ب��االی کاهش هنوز در بازار مازاد عرضه وج��ود دارد و ذخایر موجود در 

انبارها هم بسیار زیاد است.«
در این زمان سیاس��ت کاهش بیش��تر تولید مطرح شد و کارشناسان 
عن��وان کردند که اوپک پالس برای تاثیرگذاری روی اوضاع این روزهای 
بازار نفت باید تولید خود را ١۵ تا ۲۰ میلیون بشکه در روز کاهش دهد. 
البته افت تولید آمریکا هم در این زمان ضروری اس��ت زیرا هزینه تولید 
نفت در آمریکا باال اس��ت و انبارها هم فضای زیادی برای ذخیره س��ازی 

ندارند.
در این بین، در ش��رایطی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به سطح 
بسیار پایینی رسیده است، شمار زیادی از تولیدکنندگان نفتی در آمریکا 
در آستانه ورشکس��تگی قرار گرفته اند. اول پرایس در این زمینه نوشت: 
»ترامپ در حال از دس��ت دادن اصلی ترین حامی خود در انتخابات سال 
۲۰۲۰ اس��ت. ش��رکت های نفتی در دوره قبل حامی ترامپ بودند ولی 
این بار از او ش��اکی هس��تند زیرا نتوانسته بازار نفت را متعادل نگه دارد. 
شرکت های نفتی بارها از ترامپ خواستند که زمینه را برای افزایش قیمت 
نفت فراهم کند زیرا صنعت نفت آمریکا بدون قرار گرفتن قیمت در سطح 
باالتر از ۵۰ دالر عماًل نمی تواند سودآوری داشته باشد ولی ترامپ در این 
زمینه موفقیتی نداشت. همین مسئله می تواند روی حمایت شرکت های 

نفتی از ترامپ در انتخابات سال جاری اثر منفی داشته باشد.«
 فوربس هم خبر از ورشکس��تگی شمار زیادی از شرکت های فعال در 
اس��تخراج نفت شیل در آمریکا داد و نوشت: »تعدادی از شرکت ها رسماً 
ورشکس��ته شده اند و ش��ماری تالش می کنند تا با تعدیل نیرو و توقف 
پروژه ها هزینه ها را به حداقل برسانند تا بتوانند دوام بیاورند، اما اگر این 
بحران در بازار نفت تا انتهای سال ۲۰۲۰ ادامه داشته باشد، صنعت نفت 
ش��یل آمریکا آسیب جدی خواهد دید و شاید دیگر نتواند تولید را ادامه 

دهد.«
فوربس نوشت: »هدف روسیه از ایجاد جنگ قیمتی در بازار نفت هم از 
میدان به در کردن تولیدکنندگان شیل آمریکا بود و به نظر می رسد در 
وضعیت فعلی به این مهم رسیده است.« این نشریه در مورد هزینه تولید 
نفت در کشورهای مختلف نوشت: »هزینه تولید نفت شیل در آمریکا در 
م��رز ۳۰ دالر قرار دارد بنابراین با قیمت های پایین تر عماًل ش��رکت های 
نفتی آمریکایی ضرر می کنند ولی روسیه و عربستان با قیمت ۲۰ دالری 
نفت هم می توانند هزینه های اس��تخراج را پوشش دهند. اگرچه در این 

قیمت سودی نصیب اقتصادشان نمی شود.«
یکی از مس��ائلی ک��ه وجود دارد س��هم زیاد درآمد نفت��ی در اقتصاد 
کشورهای عربستان و روسیه و سهم کمتر آن در اقتصاد آمریکا است که 
باعث می شود این چالش در بازار نفت به اقتصاد عربستان و روسیه آسیب 
بیش��تری وارد کند. به همین دلیل اس��ت که انتظار می رود کشورهای 
صادرکننده ای مانند اعضای اوپک یا روس��یه تمایل زیادی برای افزایش 

قیمت نفت داشته باشند.
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آمارها از افت ماهیانه معامالت مس��کن در ١۳ منطقه از ش��هر تهران 
حکای��ت دارد و با اینکه خرید و ف��روش در ۹ محدوده از جمله منطقه 
یک با رشد مواجه بوده، شاخص قیمت در نقاط پرتقاضا از رشد میانگین 

کل پایین تر بوده است.
به گزارش ایسنا، وضعیت بازار مسکن شهر تهران در خردادماه ١۳۹۹ 
از عقب نشینی متقاضیان واقعی و حتی نوسان گیران در مناطق پرتقاضا 
حکایت دارد. با اینکه ش��اخص کل رش��د ١١.۶درصدی ماهیانه قیمت 
را به ثبت رس��انده که طی هفت س��ال گذش��ته بی س��ابقه بوده است، 
رش��د باالتر از متوسط شهر در مناطقی اتفاق افتاده که اغلب از مناطق 

پرتقاضا محسوب نمی شوند.
از ط��رف دیگ��ر منطقه یک ک��ه پیش از این رتبه نه��م از نظر تعداد 
معامالت را به خود اختصاص می داد با دو پله ارتقا به رتبه هفتم رسید 
و برای دومین بار طی ش��ش ماه گذش��ته با جهش قیمت مواجه ش��د. 
متوسط قیمت مسکن در شمالی ترین نقطه تهران در خرداد ماه ١۳۹۹ 
به عدد بی س��ابقه ۴١.۲ میلیون تومان در هر متر مربع رس��ید که رشد 
۲١ درصدی نسبت به اردیبهشت امسال و افزایش ۵۳درصدی نسبت به 
خرداد پارس��ال را نشان می داد. منطقه یک طی خرداد امسال رتبه اول 
در هر دو ش��اخص رشد ماهیانه و سالیانه را در بین مناطق شهر تهران 
از آن خ��ود کرد. آخرین بار آذرم��اه ١۳۹۷ منطقه یک باالترین میزان 
افزایش سالیانه قیمت را به خود اختصاص داده بود و از آن زمان تاکنون 
پیش��تازی تورم س��الیانه در مناطق جنوبی تهران به ویژه در مناطق ۹، 

١۰ و ١١ در گردش بوده است.
دومین پرش قیمتی منطقه یک در 30 ماه گذشته

از آذرماه ١۳۹۶ که روند پرتالطم بازار مس��کن آغاز ش��د این میزان 
رش��د ماهیانه در منطقه یک فقط در آذرم��اه ١۳۹۸ اتفاق افتاد که در 
آن ماه ش��اخص ماهیانه ۳۲درصد و ش��اخص سالیانه ۴۲درصد افزایش 
پی��دا کرد، با ای��ن حال آمار ۳۰ ماه گذش��ته نش��ان می دهد هر زمان 
منطق��ه یک با جهش قیمتی مواجه ش��ده به دنب��ال آن ثبات یا حتی 

افت قیمت و معامالت اتفاق افتاده اس��ت. به ط��ور مثال تیرماه ١۳۹۸ 
میانگین قیمت در منطقه یک ۲۹.۸ میلیون تومان بود که طی یک روند 
کاهش��ی در آبان ماه همان س��ال به ۲۳.۴ میلیون تومان رسید. مجدداً 
با یک جهش قیمتی مس��کن در شمال پایتخت در آذرماه مواجه بودیم 
که متوس��ط قیمت ۳١.۴ میلیون تومان ش��د و تا اردیبهشت امسال در 

همین محدوده باقی ماند.
تفاوت جهش قیمتی ش��مال تهران در خرداد امسال با آذرماه پارسال 
در این اس��ت که در آذرماه معامالت ش��هر تهران به یکباره ١۳۴درصد 
طی یک ماه رش��د کرد، اما در خرداد امس��ال ش��اهد افت ۴.۷درصدی 

ماهیانه قراردادهای خرید و فروش بودیم.
اما جه��ش ۲١.۸درصدی ماهیانه قیمت در منطق��ه یک پایتخت به 
دنبال رشد ۲١درصدی معامالت در این محدوده اتفاق افتاده است؛ آن 
هم در ش��رایطی که معامالت در کل شهر تهران ۴.۷درصد کاهش پیدا 
کرد. افزایش خرید و فروش مسکن در باالی شهر پس از آن اتفاق افتاد 
که دولت اعالم کرد قصد دارد از تابستان امسال مالیات خانه های خالی 
را به اجرا بگذارد. ممکن اس��ت بخش��ی از واحدهای کلیدنخورده که تا 
پی��ش از این به دلیل امتناع مال��کان از ارائه تخفیف، فروش نرفته بود، 
فروخته ش��ده باش��د. لذا با توجه به اختالف قیمت این واحدها نسبت 
ب��ه آپارتمان های قدیمی در اس��تطاعت متقاضیان واقعی و با لحاظ این 
پیش فرض که قبال معامالت منطقه بیش��تر در واحدهای ارزان قیمت تر 
انجام می شد، ش��اخص قیمت در گرانقیمت ترین منطقه شهر تهران به 

یکباره نسبت به ماه های گذشته جهش کرده است.
از طرف دیگر خردادماه ١۳۹۹ میانگین قیمت نس��بت به ماه قبل در 
تمامی مناطق ش��هر تهران رشد کرد. در این بین منطقه ۲۰ با افزایش 
۵.۶درصد ماهیانه کمترین رش��د و منطقه یک ب��ا افزایش ۲١.۸درصد 

باالترین میزان رشد ماهیانه را به خود اختصاص دادند.
در بین مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هر تهران میزان افزایش قیمت در 
مناط��ق ١، ۸، ۹، ١۰، ١١، ١۲، ١۸ و ۲۲ باالت��ر از میانگین و در س��ایر 

مناط��ق پایین تر از میانگین کل بود. نکته جالب اینکه مناطق پیش��تاز 
تورم ماهیانه از نقاط پرمعامله در شهر تهران محسوب نمی شوند. خرداد 
امس��ال منطقه یک رتبه هفتم، منطقه ۸ رتبه هش��تم، منطقه ١۰ رتبه 
چهارم، منطقه ١١ رتبه نهم از نظر تعداد معامالت مس��کن در پایتخت 
را به خود اختصاص دادند و در لیست مذکور، مناطق ۹، ١۸ و ۲۲ جزو 

١۰ محدوده پرمعامله نیستند.
آمار گویای آن اس��ت که بیش از نیمی از معامالت در ش��ش منطقه 
ش��هر انجام می ش��ود. خردادماه امس��ال ۵۳درصد معامالت به ترتیب 
فراوانی در مناطق ۵، ۲، ۴، ١۰، ١۴ و ۷ انجام ش��ده و سهم ١۶ منطقه 

دیگر ۴۳درصد از قراردادهای خرید و فروش بوده است.
گران ترین و ارزان ترین مناطق تهران کدامند؟

متوس��ط قیمت مس��کن در پنج منطقه گران قیمت شهر تهران طی 
خردادم��اه ١۳۹۹ به ترتیب در منطقه یک ۴١.۲ میلیون تومان، منطقه 
س��ه ۳۳ میلیون تومان، منطقه دو ۲۹.۳ میلیون تومان، منطقه ش��ش 
۲۵.۸ میلی��ون توم��ان و منطقه پن��ج ۲۳.۷ میلیون توم��ان در هر متر 
مربع بوده که رشد ماهیانه قیمت در این مناطق به ترتیب ۲١.۸درصد، 

۷.۸درصد، ١۰.۹درصد، ۵.۷درصد و ١١.۲درصد بوده است.
از س��وی دیگر ارزان ترین مناطق تهران ب��ه ترتیب منطقه ١۸ با ۸.۹ 
میلی��ون تومان، منطقه ۲۰ ب��ا ۹.۳ میلیون توم��ان، منطقه ١۷ با ۹.۷ 
میلی��ون تومان، منطقه ١۹ با ١۰ میلیون توم��ان و منطقه ١۶ با ١۰.۶ 
میلی��ون تومان در هر متر مربع به ثبت رس��یده ک��ه به ترتیب افزایش 
١۴درص��د، ۵.۶درصد، ۸.۹درص��د، ۶.۴درص��د و ١۰.۹درصد قیمت را 

نسبت به اردیبهشت امسال از خود نشان دادند.
اما درخص��وص پیش بین��ی از وضعیت آینده بازار مس��کن نمی توان 
تحلیل تحقیقی ارائه داد اما آنچه مس��لم است اینکه رشد قیمت مسکن 
به ش��اخص تورم، نرخ ارز و حجم تقاضا در بازار مس��کن بستگی دارد. 
البته مادامی که دو متغیر تورم و ارز روند صعودی دارد، قیمت اس��می 

مسکن ولو در شرایط رکود معامالتی، افزایش خواهد داشت.

بازار مسکن شهر تهران به کدام سو می رود؟

نبض بازار مسکن در 22 منطقه پایتخت

سه شنبه
10 تیر 1399
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گواهی سپرده یورویی، نقدینگی را به بند می کشد؟

رئی��س کل بانک مرک��زی در آخری��ن اظهارنظر درب��اره هدایت 
نقدینگ��ی از ارائ��ه طرح گواهی س��پرده یورویی به ش��ورای پول و 
اعتبار خبر داده اس��ت. گواهی که براساس آن بانک مرکزی با سود 
مش��خص و با فروش به نرخ بازار، نس��بت به جمع آوری ریال اقدام 
کن��د. در این طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اس��کناس 
یورویی خود  متعهد می شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو 
پرداخت کند. طرح گواهی س��پرده یوروی��ی برای جمع آوری ریال، 
اش��تباهی مشابه پیش فروش سکه است. در سال های گذشته دولت 
برای کاهش التهاب بازار سکه، هر قطعه سکه تمام را با قیمت یک 
میلی��ون و ۵۰۰ هزار تومان پیش فروش کرد و زمانی که خواس��ت 
س��که را تحوی��ل بدهد، قیمت به ۴ میلیون تومان رس��یده بود. در 
واقع، دولت حجم زیادی از طال را س��ه برابر کمتر از قیمت بازار به 
مردم تحوی��ل داد. از آنجایی که ارز هم از منابع کمیاب در اقتصاد 
ایران است، پیش فروش آن به قیمت امروز و تحویل به قیمت آینده، 
ریسک باالیی برای خزانه کشور دارد. در جمع آوری ریال و کاستن 
از س��رعت رش��د نقدینگی، نه گواهی سپرده یورویی بلکه نرخ سود 
بانکی یا انتش��ار اوراق قرضه ریالی اس��ت که اثرگذار اس��ت. با این 
وجود، بس��یاری از کاهش نرخ سود بانکی سخن می گویند؛ اقدامی 
که با منافع کش��ور زاویه دارد و غیرکارشناسی شده است. تنها راه 
مه��ار و تثبیت نقدینگی و پایداری آن، افزایش نرخ س��ود س��پرده 
بانکی، دس��ت کم تا س��طح تورم است. با افزایش نرخ سود، پول در 
بانک ها می ماند و مطابق با سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی 
به کار می رود. کم کردن نرخ سود و افزایش تورم، زمینه خروج پول 
از بانک ها و انتقال آن به بازارها با بازدهی بیش��تر را به دنبال دارد، 
درحالی که عده ای س��فته باز هم با بازارسازی به زیان مردم و کشور 
عمل می کنند. افزایش نرخ س��ود بانکی منافاتی با تالش های دولت 
در زمینه س��اماندهی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ندارد. این 
روند طبیعی برای س��اماندهی بازیگران بازار پول کش��ور است، اما 
اقدام واقعی برای کنترل نقدینگی، عدم قائل بودن به چند نرخ برای 
ارز و توجه به س��ود س��پرده بانکی و تناسب آن با تورم است. دولت 
اگر بازار پول را با این ابزارها مدیریت می کرد، فنر تورم فشرده و به 
یکباره رها نمی ش��د. تورم امروز در اقتصاد ایران ناشی از رفتارهای 

دستوری در اقتصاد و غفلت از واقعیت هاست.

بانک مرکزی:
 تأمین ارز واردات 

به رقم 6.2 میلیارد یورو رسید
براس��اس گزارش های دریافتی از س��امانه نیما، از ابتدای سال 
جاری تا روز یکش��نبه حدود ۶.۲ میلیارد یورو برای واردات انواع 
کاالها تأمین ارز ش��ده اس��ت.  به گزارش بان��ک مرکزی، از این 
میزان حدود ۲.۲ میلیارد یورو از محل عرضه ارز در س��امانه نیما، 
۲.١ میلیارد یورو از محل ارز بانکی برای کاالهای اساس��ی و دارو 
و تجهی��زات پزش��کی و ١.۹ میلی��ارد یورو از محل ارز اش��خاص 
)ش��امل صادرات در مقاب��ل واردات ح��دود ۸۰۰ میلیون یورو و 
از مح��ل صادرات غی��ر ١.١ میلیارد یورو( بوده اس��ت. نکته حائز 
اهمی��ت در تأمین ارز از محل منابع عرضه ش��ده به س��امانه نیما 
ثب��ت رکورد ۲۶۰ میلیون یورویی در هفته گذش��ته بوده اس��ت، 
این رقم نسبت به هفته قبل حدود ۳۷درصد رشد نشان می دهد. 
یادآوری می ش��ود، میزان ف��روش ارز در س��امانه نیما طی هفته 
گذشته معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که نسبت به هفته پیش از 
آن ۹۲درصد رشد داشته است.  همچنین معادل دالری میانگین 
موزون نرخ تامین ارز واردات از محل سامانه نیما حدود ١۶ هزار و 
۴۰۰ تومان بوده است، این رقم حاکی از این است که نرخ تامین 
ارز واردات کاالهای موردنیاز کش��ور، فاصله معناداری با نرخ های 

اعالمی در کانال های غیررسمی دارد.
الزم ب��ه توضیح اس��ت که منظ��ور از فروش ارز، می��زان کل ارز 
فروخته ش��ده در س��امانه نیما و منظور از تامین ارز واردات، میزان 
رق��م عملیاتی ش��ده برای واردات کاالس��ت. لذا تف��اوت میزان ارز 
فروخته ش��ده و ارز تامین شده بدین معناست که مبلغ باقیمانده در 
روزهای آتی عملیاتی شده و به آمار ارز تامین شده اضافه می شود.

یادداشت

از ابتدای س��ال ۹۹ ش��یوع کرونا عم��ال امکانات صادرات��ی ایران به 
کشورهای همسایه را دچار اخالل کرد. این روند در شرایطی که اعمال 
تحریم ها نیز فشار دوچندانی را به اقتصاد ایران وارد کرده بود زمینه ساز 
کاهش قدرت پول ملی ش��د. در هفته های گذشته نرخ ریال در مقایسه 
با ارزهای معتبری همچون دالر و یورو با شیبی کمتر از همیشه کاهش 
یافته است. این مسئله با توجه به نقش دالر در قیمت کاالهای مصرفی 

در ایران بر نگرانی ها و التهاب بازارها افزوده است.
در همی��ن زمینه، یک کارش��ناس اقتصادی می گوی��د که بدون یک 
گش��ایش در بحث ص��ادرات و بازگرداندن ارز حاص��ل از آن به چرخه 

اقتصادی کشور، نمی توان انتظار کاهش یا ثبات قیمت ارز را داشت.
عب��اس آرگ��ون در رابطه با افزای��ش نرخ ارز در روزهای گذش��ته به 
خبرآنالین، گفت: به باور من این مسئله را باید از مدتی پیش تر بررسی 
کرد. بخش اصلی این مش��کل ب��از می گردد به کاهش درآمدهای ارزی. 
درواق��ع اگر کاه��ش درآمدهای ارزی نداش��تیم این نوس��انات هم رخ 
نمی داد. این میان باید توجه داشت هم کاهش قیمت نفت و هم میزان 

فروش نفت کاهش را تجربه کردند.
او ادام��ه داد: عالوه بر این ش��یوع ویروس کرونا نی��ز اثرات خود را بر 
جا گذاش��ت که به کاهش صادرات غیرنفتی منجر شد. درواقع با شیوع 
کرونا امکان تردد محدود ش��د و این امر بر مراودات تجاری نیز اثرگذار 
بود. از س��وی دیگر بخش��ی از منابع کشور هم فریز ش��دند و به کشور 
بازنمی گردن��د. منابع ارزی ایران اندک نیس��ت اما امکان جابه جایی آن 
به داخل کش��ور وجود ندارد و به همین دلیل درواقع امکان صرف آنها 

نیز وجود ندارد.
این کارش��ناس اقتصادی تصریح ک��رد: درنتیجه این اخالل در درآمد 
ارزی طبیع��ی بود که روزهای گذش��ته افزایش نس��بی قیمت ارزهای 
مختلف را تجربه کنیم. رفت و برگشت قیمت ها در بازار ارز نیز ناشی از 
چس��بندگی باالی قیمت از یک سو و مقاومت کسانی که از قیمت های 
باال س��ود می برند از سوی دیگر اس��ت. البته بحث قطعنامه ای که علیه 

ایران صادر ش��د نیز تبعات روانی خود را دارد که به ش��کل کوتاه مدت 
می تواند قدرت پول ملی را کاهش دهد اما این اثر مقطعی است.

آرگون گفت: البته باید توجه داش��ت در همین ماه های س��پری شده 
سال ۹۹ هم رشد قیمت ها و تورم را داشتیم و طبیعی است وقتی تورم 
عموم��ی وجود دارد نرخ ارزهای دیگر هم روندی مش��ابه را تجربه کند. 
ب��ه بیان دیگر عوامل گوناگونی در کاهش قدرت پول ملی کش��ور تاثیر 

داشته است که البته رفع همه آنها در کوتاه مدت ممکن نیست.
آرگون با اشاره به سیاست های بانک مرکزی در جهت مدیریت عرضه 
و تقاضا خاطرنش��ان س��اخت: نرخ ارز برای کاه��ش پیداکردن نیازمند 
داشتن منابع کافی و پایدار است و به این ترتیب نمی توان انتظار داشت 
بدون داش��تن منابع قیمت ها کاهش یابند یا اینکه ثابت بمانند. حتی با 
وج��ود مدیریتی که بانک مرکزی بر تقاضا اعمال کرد هم باز باید منابع 

کافی برای ایجاد ثبات وجود داشته باشد.
این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد: به ای��ن ترتیب کاهش نرخ ارز 
نیازمند تغییراتی اساس��ی است که از جمله آن رفع تحریم ها یا کاهش 
تنش های بین المللی می تواند باش��د که البته باید موانع تجارت خارجی 
را ح��ل کند و امکان نق��ل و انتقال پول را به بانک های داخلی کش��ور 
بدهد. پرواضح اس��ت که این مسئله به راحتی ممکن نیست ولی بدون 

یک گش��ایش در دسترسی دولت به منابع ارزی کشور نمی توان امیدوار 
بود که مشکل برطرف شود.

او در پاس��خ ب��ه س��والی مبنی بر اینک��ه اگر این مه��م رخ ندهد چه 
می ش��ود، گفت: فکر می کنم اگر نتوانی��م چنین اقدامی را محقق کنیم 
و همچنان امکان صادرات نفت را نداش��ته باش��یم به شکل طبیعی باید 
قیمت ارزهای معتبر خارجی در مقایسه با ریال افزایش یابد و این روند 

با شیب کم یا زیاد ادامه خواهد یافت.
او با ابراز خوش بینی نس��بت به رفع مش��کالت برای صادرات نفت و 
بازگرداندن منابع به چرخه اقتصادی کش��ور، گفت: نرخ ارز یک پارامتر 
تاثیرگذار در اقتصاد ایران اس��ت و رون��د آن به طور کلی بر کل اقتصاد 
کش��ور تاثیر می گذارد. افزایش قیمت ارز نه تنها روند تورمی را ش��تاب 
می بخش��د بلکه مولفه رفاه را هم دچار مشکل می کند. همچنین قدرت 
پیش بینی پذیری برای اقتصاد ایران را هم کاهش می دهد درنتیجه ثبات 
آن می تواند امکان بهتری را هم در اختیار سیاست گذار و هم در اختیار 

فعاالن بخش خصوصی برای برنامه ریزی بهتر قرار دهد.
او در پایان با توجه به تس��ری افزایش قیمت ها به بازارهای موازی ارز 
تاکید کرد: در چنین ش��رایطی الزم اس��ت که اولویت بانک مرکزی بر 

ایجاد ثبات در بازار ارز تعریف شود .

رشد قیمتی در بازارها تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز است

سیگنال ارزی به بازارها

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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عضو هیات مدیره سازمان بورس خبر داد
حذف مراجعات حضوری برای احراز هویت بورسی

عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد که 
سازمان بورس و اوراق بهادار در تالش است تا جایی که ممکن باشد مراجعات 
حضوری برای ورود به بورس را حذف و فرآیندها را الکترونیکی کند. به گزارش 
پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، سید مصطفی رضوی با بیان اینکه یکی از موانع 
قانونی که اجازه احراز هویت غیرحضوری و الکترونیکی را نمی دهد، تبصره ۳ 
ماده ۹١ آیین نامه اجرایی ماده ١۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است، گفت: 
از طریق ش��ورای عالی بورس و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اصالح این 
تبصره در دستور کار است تا هرچه سریع تر خدمت احراز هویت غیرحضوری به 
صورت رایگان و به ساده ترین شکل ممکن در اختیار تمام مردم قرار گیرد . وی 
ادامه داد: اما به امر رهبر معظم انقالب منع قانونی فوق، برای مشمولین سهام 
عدالت مرتفع شده است. به نحوی که، چنانچه مشمولین سهام عدالت شماره 
حساب بانکی و سیم کارت تلفن همراه به نام خود را در سامانه سجام شرکت 
س��پرده گذاری ثبت نمایند، نیازی به احراز هویت مجدد و یا مراجعه به دفاتر 
پیش��خوان یا بانک ها یا حتی کارگزاری ها نخواهند داشت. هم اکنون، شرکت 
س��پرده گذاری مرک��زی در حال فراهم کردن مقدمات فن��ی برای مهیاکردن 
امکانی است که چنانچه فردی در سامانه سجام با ارائه شماره حساب بانکی و 
سیم کارت به نام خود ثبت نام نماید و جزو مشمولین سهام عدالت نیز باشد، 
نی��ازی به احراز هویت حضوری و حتی اح��راز هویت غیرحضوری و پرداخت 
هزینه در این خصوص نخواهد داشت. عضو هیات مدیره سازمان بورس افزود: 
پس از رفع موانع قانونی احراز هویت غیرحضوری که اش��اره ش��د، این امکان 
احراز هویت رایگان مبتنی بر حساب بانکی و سیم کارت برای تمام مردم فراهم 
خواهد شد. رضوی درخصوص احراز هویت غیرحضوری در سجام تصریح کرد: 
با توجه به مصوبات شورای عالی بورس، امکان احراز هویت غیرحضوری رایگان 
مبتنی بر سیم کارت و شماره حساب معتبر به نام خود متقاضی، برای تمام ۴۹ 
میلیون نفر مشمول س��هام عدالت توسط شرکت سپرده گذاری به زودی باید 
فراهم ش��ود. چنانچه مشمولین سهام عدالت از این طریق احراز هویت شوند، 
می توانن��د همانند ی��ک فرد عادی، از تمامی خدمات بازار س��رمایه به صورت 
الکترونیکی استفاده کنند و محدود به حیطه سهام عدالت نخواهند بود. معاون 
اجرایی س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به ضرورت الکترونیکی نمودن 
فرآیندهای بورس و حذف کاغذ اظهار داشت: در حال تدوین چارچوبی هستیم 
که نه تنها مراجعات حضوری برای سجام به طور کامل حذف شود، بلکه افرادی 
که س��جامی شده باشند در مراجعه به کارگزاری ها و سایر نهادهای مالی بازار 

سرمایه، حتی برای یک بار هم نیازی به احراز هویت حضوری نداشته باشند.
رضوی در پاسخ به دریافت کارمزد مازاد برای برخی از خدمات الکترونیکی 
در بازار سرمایه تصریح کرد: تمام ارکان بورس، کارگزاری ها و حتی خود سازمان 
بورس، برای انجام وظایف خود طبق چارچوب های تعیین شده کارمزد مشخصی 
از معامالت دریافت می کنند و دریافت کارمزدهای بیش��تر مانند کارمزد برای 

خدمات الکترونیکی، بدون تصویب در هیات مدیره سازمان توجیهی ندارد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بازار س��هام اگرچه رش��د پرشتابی را از ابتدای سال ۹۹ 
تا اردیبهش��ت تجربه کرد، اما وارد فاز اصالحی چندان سنگینی نشد، تا 
اینکه ش��اخص بورس در نیمه اردیبهشت با نزدیک شدن به کانال یک 
میلیون واحد وارد فاز جدید معامالتی ش��د و مقاومت ش��دیدی را برای 
ورود به این کانال از خود نش��ان داد. س��پس با ورود شاخص بورس به 
کان��ال یک میلیون واحد، ب��ازار به روند صعودی خود ادامه داد و از مرز 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد گذش��ت. حاال با نزدیک ش��دن شاخص 
ب��ورس به کانال یک میلی��ون و ۵۰۰ هزار واحد، بار دیگر بازار با اصالح 
روبه رو ش��ده و روز گذش��ته ش��اخص کل بورس حدود ١۰ هزار واحد 

کاهش یافت.
ش��اخص کل با این افت ١۰ ه��زار واحدی تا رقم یک میلیون و ۴۸١ 
هزار واحد عقب رفت. شاخص کل )هم وزن( نیز با ۵هزار و ۴۲۰ واحد 
کاهش به ۴۳۴ هزار و ۷۴۷ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۳ هزار 
و ۵۷۴ واحد افت به ۲۸۶ هزار و ۶۷۶ واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 
۹ هزار و ۵۷۷ واحد و ش��اخص ب��ازار دوم ١١ هزار و ۴١ واحد کاهش 
داش��ت. در معامالت این روز بیش از ١۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون سهم، 
ح��ق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ١۵۷ ه��زار و ١۸۹ میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
مهمترین نمادهای روز دوشنبه بورس تهران

روز دوشنبه نمادهای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
ب��ا یک ه��زار و ۷۷١ واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و 
۶۵۲ واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با یک هزار و ۳۸۸ 
واحد، گروه مپنا )رمپنا( با یک هزار و ۳۳۳ واحد، ایران خودرو )خودرو( 
با ۹۷۷ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۷۰۴ واحد، سایپا 
)خس��اپا( ب��ا ۶۸۶ واحد، بانک صادرات ایران )وبص��ادر( با ۵۲۰ واحد و 
پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۵١١ واحد بیشترین تاثیر مثبت را 

بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نمادهای فوالد مبارکه اصفه��ان )فوالد( با یک هزار 
و ۵۷۹، معدن��ی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با یک ه��زار و ۴۸۶ واحد، 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و۲۷١ واحد، ملی 
صنای��ع مس ایران )فملی( با یک هزار و ۲۵۹ واحد، پتروش��یمی پارس 
)پارس( با یک هزار و ۲١۰ واحد، بانک ملت )وبملت( با یک هزار و ١۳۳ 
واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با ۹۹۳ واحد، س��رمایه گذاری 
غدیر )وغدیر( با ۹۹١ واحد و بانک پاس��ارگاد )وپاس��ار( با ۸۵۷ واحد با 

تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، مل��ی صنایع مس ایران، پاالیش نفت 
اصفهان، بانک تجارت، فوالد مبارکه اصفهان گس��ترش س��رمایه گذاری 
ایران خودرو و گلوکوزان از جمله نمادهای پربیننده بورس بودند. گروه 
بانک ها هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه ۴ میلیارد و ۳۳۳ میلیون برگه سهم به ارزش ۲۰ هزار و 

۷۲۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از ١١۰ واحد افت داشت و بر روی کانال 
١۵ هزار و ۹۵۳  واحد ثابت ماند. در این بازار ۲میلیارد و ۷۰۷ میلیون 
برگه س��هم به ارزش بیش از ۵۵ هزار و ۲۵۳ میلیارد ریال داد و س��تد 

شد.
نمادهای س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، بانک دی )دی(، پتروشیمی 
مارون )مارون(، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، مدیریت انرژی 
تابان هور )وهور(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، توسعه و عمران استان 
کرمان )کرمان(، گروه کارخانجات صنعتی تبرک )تبرک(، سیمان ساوه 
)ساوه(، گروه صنایع کاغذ پارس )چکاپا(، قاسم ایران )قاسم(، تولید برق 
ماهتاب کهنوج )بکهنوج(، پاالیش نفت ش��یراز )شراز( و نفت پاسارگاد 
)شپاس( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند. همچنین نمادهای 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، س��هامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، تولید 
برق عس��لویه مپنا )بمپنا(، صنایع ماش��ین های اداری ای��ران )مادیرا(، 
اعتب��اری ملل )وملل(، بیم��ه کوثر )کوثر( و توکاری��ل )توریل( با تاثیر 

منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.
اصالح شاخص بورس به نفع بازار و سهامداران است

همانطور که در ابتدای گزارش اش��اره شد، بازار سهام از ابتدای سال 
۹۹ تا اردیبهشت وارد فاز اصالحی چندان سنگینی نشد و در نیمه های 
اردیبهش��ت ماه بود که ش��اخص بورس با نزدیک ش��دن به کانال یک 
میلیون واحد وارد فاز جدید معامالتی شد و مقاومت شدید را برای ورود 
به این کانال از خود نشان داد. تا قبل از ایجاد چنین اصالحی، بازار روند 
عجیبی را در پیش گرفته بود و به دلیل وجود صف های طوالنی خرید، 
فرصت خرید چندانی در س��هام بزرگ و کوچک بازار برای س��هامداران 
فراهم نمی ش��د اما فعاالن بازار ایجاد چنین اصالحی را در بازار به دلیل 
دس��ت به دست شدن سهام و فرصت های خریدی که ایجاد می شود به 
نفع بازار و سهامداران می دانند و معتقدند که فعاالن بازار نباید از چنین 
اصالحاتی در بازار ترس داش��ته باش��ند و به س��رعت تصمیم به خروج 

سرمایه های خود از بازار بگیرند.
بعد از ورود ش��اخص بورس به کانال ی��ک میلیون واحد و تثبیت در 
این عدد، بازار به مس��یر گذش��ته خود بازگش��ت و بدون هیچ مانعی به 
رش��دهای خود ادامه داد و به ش��اخص یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد 

نزدیک شد، تصور فعاالن بازار، مقاومت شاخص بورس بر روی این عدد 
بود که با توجه به ورود حجم قابل توجهی نقدینگی به این بازار شاخص 
ب��ورس واکنش چندان زیادی را به این عدد نش��ان نداد و به راحتی از 

این کانال عبور کرد.
حال با نزدیک شاخص بورس به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، 
کارشناسان بار دیگر از احتمال اصالح شاخص بورس خبر می دهند، کما 
اینکه روز دوشنبه بازار قرمزپوش شد و حدود ١۰ هزار واحد ریخت. در 
همین زمینه، یک کارش��ناس بازار سرمایه معتقد است: سهامداران باید 
این موضوع را در نظر داش��ته باش��ند که اصالح شاخص بورس به دلیل 
فراهم ش��دن امکان جابه جایی سهام و تصمیم گیری های درست، به نفع 

بازار و سهامداران خواهد بود.
علیرضا تاج بر در گفت و گو با ایرنا، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
به دلیل ورود گس��ترده نقدینگی به بورس و حمایت های صورت گرفته 
از این بازار، ش��اهد رشدهای پرشتابی در بازار بودیم که به دنبال چنین 

رشدی، اصالح چندان سنگینی در بازار رخ نداده است.
وی ادامه داد: درباره ش��رکت های بزرگی که در بورس فعال هستند، 
خبرهای بس��یار خوبی در م��ورد گروه بانکی ها، صنایع پاالیش��گاهی و 
پتروش��یمی ها شنیده می ش��ود که این موضوع  تاثیر زیادی را در روند 
صعودی شاخص بورس و رشد قیمتی سهام این شرکت ها داشته است.

ب��ه گفته تاج بر، تایید این اخبار در مجامع می تواند در تعیین مس��یر 
اصلی بازار و روند صعودی شاخص بورس تاثیرگذار باشد.

این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: اعداد متفاوتی برای ورود بازار به 
فاز اصالحی اعالم ش��ده است اما به نظر می رسد با ورود شاخص بورس 
به فاز اصالحی شاهد یک سری از اصالحات روانی با حجم باال خواهیم 
بود و س��هامداران باید این موضوع را در نظر داش��ته باش��ند که اصالح 
شاخص بورس به دلیل فراهم شدن امکان جابه جایی سهام به نفع بازار 

و سهامداران حاضر در این بازار خواهد بود.
ورود حجم گسترده نقدینگی به بازار سهام

این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه بازار س��رمایه هنوز به 
عن��وان جذاب ترین گزینه برای س��رمایه گذاری تلقی می ش��ود، گفت: 
ب��ا توجه ب��ه افزایش جزئ��ی در نرخ س��ود بانکی اما هنوز بس��یاری از 
س��رمایه گذاران تمایلی برای ورود س��رمایه های خود به بانک ها ندارند 
بلکه به دنبال ورود نقدینگی های موجود به سمت بازار سرمایه هستند.
تاج بر با بیان اینکه عمق بازار س��رمایه به دلیل ورود حجم گس��ترده 
نقدینگی در حال افزایش است، گفت: بازار اکنون مانند دو سال گذشته 
۲۰۰ هزار نفر عضو ندارد بلکه با ۲ میلیون عضو در حال فعالیت اس��ت 
که این موضوع منجر به ورود حجم بیش��تر نقدینگی و ش��تاب در رشد 

شاخص بورس شده است.
او به برخی از س��هم های بزرگ که به دلیل رش��د ۵۰درصدی متوقف 
ش��دند، اش��اره کرد و گفت: توقف این نمادها باعث شده تا نقدینگی به 
سمت دیگر سهم ها برود و در وضعیت کنونی شاهد رشد جمعی نمادها 

در بورس باشیم.

عقب نشینی شاخص بورس در پیچ و خم فتح کانال 1.5 میلیون واحد
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طالی سرخ گران شد
 حداکثر قیمت هر کیلو زعفران نگین

 8 میلیون تومان
نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران از رش��د ۶ تا ۷ درصدی قیمت 

زعفران طی روز های اخیر خبر داد.
غالمرض��ا میری، نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران در گفت و گو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، از رشد ۶ تا ۷ درصدی قیمت زعفران 
در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو زعفران دس��ته ای ۶ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، زعفران پوش��ال ۷ میلیون تا ۷ میلیون 
و ١۰۰ ه��زار تومان، زعفران نگین ۷ میلی��ون و ۵۰۰ تا ۸ میلیون 
توم��ان و س��وپرنگین ١۲ میلی��ون تومان اس��ت، در حالی که طی 
روز های اخیر قیمت هر کیلو زعفران دس��ته ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان، زعفران پوش��ال ۶ میلی��ون و ۵۰۰ تا ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان، زعفران نگین ۷ میلیون و ۵۰۰ تا ۸ میلیون تومان و زعفران 

سوپرنگین ١۰ میلیون و ۵۰۰ تا ١١ میلیون تومان بوده است.
او درب��اره آینده بازار زعفران افزود: قیم��ت زعفران تابع عرضه و 
تقاضاست و امیدواریم با باز شدن بازار های جهانی و رونق صادرات، 

وضعیت زعفران در بازار بهبود یابد.
تولید زعفران غیر قابل پیش بینی است

میری ادامه داد: سال گذشته شاهد شیوع بیماری کووید- ١۹ در 
سراسر جهان بودیم که این امر منجر به کاهش صادرات شد، ضمن 
آنکه در بازار داخل هم در حال حاضر به دلیل لوکس بودن زعفران 
در س��بد خانوار، بس��یاری از افراد این محصول را از س��بد مصرفی 

خود حذف کرده اند.
به گفته او، با توجه به نزدیک بودن فصل برداشت و شرایط حاصل 
از ش��یوع کرونا، متولی��ان امر باید برای مدیریت ب��ازار برنامه ریزی 

کنند تا کشاورز دچار خسارت نشود.
نایب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران در پایان درب��اره آینده تولید 
زعف��ران تصریح کرد: با وجود ش��رایط مس��اعد اقلیمی پیش بینی 
می ش��ود که تولید زعفران نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل رشد 
داش��ته باش��د، اما به س��بب آنکه زعفران همانند سایر محصوالت 
نیست، تا زمانی که از زمین بیرون نیاید نمی توان اظهارنظر دقیقی 

راجع به تولید آن داشت.

کمبودی در عرضه جوجه یکروزه نداریم
 قیمت هر قطعه جوجه یکروزه

 2 هزار و 200 تومان
رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت بنابر آمار ١١۰ 
ت��ا ١١۷ میلیون قطعه جوجه ری��زی در واحد های مرغداری صورت 

گرفته که با این وجود کسری در عرضه نداریم.
غالمعلی فارغی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به اینکه صنعت طیور همچنان در حاش��یه زیان اس��ت، اظهار کرد: 
بنابر بررس��ی های صورت گرفته قیمت تمام ش��ده هر قطعه جوجه 
یکروزه ۳ هزار و ۵۰۰ تومان اس��ت، در حالی که طی ۲ تا ۳ هفته 
اخی��ر قیمت هر قطعه جوجه از یک ه��زار و ۴۰۰ تومان به ۲ هزار 
و ۲۰۰ توم��ان افزایش یاف��ت که با این وجود مرغداران با نرخ تمام 

شده تولید ۲۵ تا ۳۰ درصد همچنان فاصله دارند.
او افزود: برمبنای نرخ مصوب ذرت و کنجاله س��ویا، قیمت کنونی 
مرغ تا حدودی مناس��ب اس��ت، اما به سبب آنکه ۵۰درصد نهاده ها 
همچون ذرت و کنجاله با نرخ های باال از بازار آزاد تامین می ش��ود، 

این امر منجر به افزایش قیمت گوشت مرغ می شود.
فارغی علت گرانی مرغ را عدم وزن گیری ناشی از کمبود یا فقدان 
دسترسی به نهاده های دامی دانست و گفت: کمبود نهاده های دامی 
موجب شده تا میانگین وزن مرغ به بازار های هدف کاهش یابد، به 
طوری که به ازای هر ١۰۰ گرم که وزن گوشت مرغ کم شود، حدود 
١۰ هزار تن تولید در ماه کاهش می یابد که نسبت به شرایط عادی 
ک��ه ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم وزن کمتر اس��ت، در ماه رقمی حدود ۳۰ تا 

۴۰ هزار تن کسری عرضه گوشت مرغ به بازار داریم.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه کمب��ودی در عرضه جوجه 
یکروزه نداریم، بیان کرد: بنابر آمار متوس��ط تولید جوجه در خرداد 
باالی ١١۰ میلیون قطعه و اردیبهش��ت ١١۷ تا ١١۸ میلیون قطعه 
ب��ود و پیش بینی می ش��ود که در تیر تولید جوج��ه به باالی ١۲۰ 
میلیون قطعه برسد که با این وجود کسری در عرضه جوجه یکروزه 

نداریم که بخواهد بر افزایش قیمت گوشت مرغ دامن بزند.
رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان جوجه یک��روزه با بی��ان اینکه 
تولیدکنندگان جوجه به طور متوس��ط ماهان��ه یک هزار و ۲۰۰ تا 
یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان زیان می دهند، گفت: بنابر آمار طی 
ماه ه��ای اخیر ح��دود ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ ه��زار میلیارد تومان این 
صنعت متحمل زیان ش��ده اس��ت که با گرانی مرغ ظرف چند روز، 
ضرر و زیان سنگین گذش��ته جبران نمی شود و حداقل قیمت های 
فعلی باید چهار ماه در بازار ادامه یابد تا به نقطه سر به سر برسیم.
او درب��اره آخرین وضعیت صادرات جوجه یک��روزه بیان کرد: در 
حال حاضر صادرات جوجه یکروزه در حال انجام است، اما به سبب 

ضعف در دیپلماسی اقتصادی با قیمت بازار داخل صادر می شود.
فارغ��ی در پایان تصریح کرد: با توجه ب��ه ممنوعیت ورود کاالی 
ایرانی به عراق و صادرات غیررسمی، سود به جیب بازرگانان عراقی 
م��ی رود که با این وجود ص��ادرات گره ای از تولید داخل باز نخواهد 

کرد.

اخبـــار

رئیس اتحادیه صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی با اشاره به تقاضای 
کاذب در حوزه پی وی سی گفت در سامانه بهین یاب مشکل وجود دارد.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، داللی مواد اولیه پتروش��یمی 
موردنیاز بخش تولید ش��ب ۸ تیرماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری 
با حضور مهدی صادقی نیارکی معاون وزیر صمت و حس��ین ُدر رئیس 
اتحادیه تعاونی های صنایع پایین دستی پتروشیمی مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
رئیس اتحادیه تعاونی های صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی با اشاره 
به اینکه س��امانه بهین یاب به افراد مش��خص شده اجازه ورود به بورس 
را می ده��د، گفت: حدود ۶۰۰ هزار تن محصول pvc در کش��ور تولید 
می ش��ود و ۴۷۰ هزار تن نیز مصرف کل گروه کاال های pvc در کش��ور 

است لذا قیمت گذاری محصول براساس فوب انجام می شود.
 ُدر با اش��اره به اینکه از این تعداد ۶ هزار واحد به بورس کاال معرفی 
شدند که برای ۴هزار واحد نیز امکان خرید وجود دارد، گفت: متأسفانه 
در س��امانه بهین یاب مشکل وجود دارد و باید دید ظرفیت pvc قبل و 

بعد از بحران چقدر بوده است.
رئیس اتحادیه تعاونی های صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی با بیان 
اینکه در حوزه pvc در س��ال ۹۸ ظرفیت پایین دستی حدود ۸۹ هزار 

تن بود، گفت: متاس��فانه ش��اهد تقاضای کاذب در بازار هس��تیم حدود 
۹درصد افزایش ظرفیت در یک ماه گذش��ته داش��تیم. در حوزه پی وی 
س��ی اس��تثنائاً پتروش��یمی ها تمام تالش خود را می کنند، این سامانه 
بهین یاب است که مجوز را به افرادی می دهد که سبب تقاضای کاذب 

می شوند.
صنایع پتروشیمی مواد اولیه را برای افزایش قیمت و احتکار به 

صورت سلف می فروشند
حس��ین طوسی، رئیس انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی ایران با 
اش��اره به اینکه بعضی افراد به اسم تولید محصوالت پتروشیمی سهمیه 
دولتی یو پی وی س��ی می گیرند خاطرنش��ان کرد: صنایع پتروش��یمی 
مواد اولیه را برای افزایش قیمت و احتکار به صورت سلف می فروشند.

طوس��ی با اش��اره به اینکه مس��ئله ما افزایش محصوالت پتروشیمی 
نیست، ادامه داد: مسئله بر سر نوع عرضه محصوالت است به طوری که 

سیستم عرضه اشکال دارد و سیستم بهین یاب درست عمل نمی کند.
او افزود: س��همیه بندی در این سیستم درست نیست و در استان های 
مختلف کارشناس��ان این توانایی را نداشتند که ظرفیت سنجی مناسبی 

را انجام دهند.
رئی��س اتحادیه تعاونی های صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی اظهار 

داش��ت: کارفرمایی صنعت پتروش��یمی هر وقت به مش��کل برمی خورد 
می خواهد قرارداد ببندد.

محصوالت پتروشیمی کم نداریم
مه��دوی ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروش��یمی در ادامه 
برنام��ه خط��اب به رئی��س اتحادیه تعاونی ه��ای پتروش��یمی افزود: ما 

محصوالت پتروشیمی کم نداریم شما باید توزیع تان را درست کنید.
 مه��دوی ابهری با اش��اره به اینکه ارز نیمایی پتروش��یمی با س��ایر 
صادرکنندگان فرق دارد، گفت: ما همراه دولت هستیم و می خواهیم به 
اقتصاد ملی و به تنظیم بازار ارز کمک کنیم و لذا ارز ما برمبنای فرمولی 

خاصی تعیین می شود.
او با اش��اره ب��ه اینکه ما هیچ کمبودی نداری��م، گفت: تولیدکنندگان 
پایین دس��ت بدانند که ما اگر کاال را در ب��ورس عرضه کنیم و پول نقد 
بگیریم راغب تر هس��تیم تا بخواهیم آن را صادر کنیم. اقتصاددانان بازار 
را رصد می کنند به طوری که قیمت نفت در حال افزایش است و به تبع 

آن نیز قیمت محصوالت پتروشیمی باال می رود.
 دبی��ر انجمن کارفرمایی صنعت پتروش��یمی تاکید کرد: در س��امانه 
بهین ی��اب اف��رادی هس��تند که س��همیه دولت��ی می گیرن��د که اصال 

تولیدکننده نیستند.

دالیل داللی مواد اولیه پتروشیمی موردنیاز بخش تولید

 تقاضای کاذب در حوزه پی وی سی

عض��و اتحادیه مرغداران گوش��تی از کاهش قیمت مرغ خبر داد و 
گفت امروز قیمت هر کیلو مرغ گرم ١۶ هزار و ۷۰۰ تومان است.

عظیم حجت عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت 
و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از کاهش قیمت مرغ در بازار خبر 
داد و گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده ١١ هزار و ۷۰۰ 

تومان و مرغ گرم در خرده فروشی ها ١۶ هزار و ۷۰۰ تومان است.
به گفته وی، قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده نسبت به روز گذشته 

۸۰۰ تومان و مرغ گرم یک هزار و ۳۰۰ تومان کاهش یافته است.
حج��ت برقراری تعادل می��ان عرضه و تقاضا را عل��ت اصلی افت 
قیم��ت مرغ در بازار اع��الم کرد و گفت: با توجه به ش��رایط کنونی 
عرضه و تقاضا، قیمت نوسان چش��مگیری نخواهد داشت. این مقام 
مس��ئول ادامه داد: با وجود تامین بخش��ی از نهاده ه��ا با نرخ آزاد و 
بخش��ی نرخ مص��وب، قیمت منطق��ی مرغ ١۶ ه��زار و ۵۰۰ تا ١۷ 
هزار تومان اس��ت، درحالی که قیمت مص��وب مرغ برمبنای نهاده با 
نرخ مصوب تعیین ش��ده اس��ت. وی با انتقاد از این مسئله که قیمت 
مصوب مرغ ستاد تنظیم بازار با هزینه های واقعی تولید فاصله دارد، 

بیان کرد: با اس��تمرار روند زیان مرغداران کار به جایی می رسد که 
مرغداران به سبب کمبود نقدینگی از چرخه تولید خارج می شوند.

حجت ادامه داد: اگر مس��ئوالن س��تاد تنظیم ب��ازار بر عرضه مرغ 
ب��ا نرخ ١۵ هزار تومان اصرار می ورزند، از این رو س��تاد تنظیم بازار 
بای��د از ابزار های کنترلی برای فروش نهاده ها اس��تفاده کند چراکه 
مرغداران در پایان خط تولید قرار دارند و در زمانی که مرغ های شان 

به سن عرضه می رسد، امکان نگهداری در سالن ها وجود ندارد.
این مقام مسئول با تایید بر نظارت مسئوالن بر عملکرد واردکنندگان 
نهاده های دامی بیان کرد: مسئوالن ستاد تنظیم بازار به راحتی می توانند 
بر عملکرد واردکنندگان نظارت کنند چراکه کنجاله سویا با نرخ ۷ هزار 
تومان و ذرت ۲ هزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار وجود دارد، 

درحالی که نهاده به میزان کافی با نرخ مصوب نداریم.
 کمبود نهاده علت اصلی گرانی مرغ در بازار

عض��و هی��أت مدی��ره اتحادیه مرغداران گوش��تی نوس��ان قیمت 
نهاده های دامی را یکی از دالیل نوسان قیمت مرغ برشمرد و گفت: 
در حال حاضر قیمت مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و ۵۰۰ تومان و 

کنجاله سویا ۲ هزار و ۴۵۰ تا ۲ هزار و ۶۰۰ تومان است که اختالف 
قیمت ذرت با بازار سیاه به ۹۰درصد و کنجاله سه برابر می رسد.

وی ب��ا انتق��اد از نوس��ان قیم��ت ریزمغذی ها بیان ک��رد: قیمت 
ریزمغذی ه��ا با نرخ منطقی رش��د چندبراب��ری دارد که تمامی این 

عوامل منجر به افزایش هزینه های تولید شده است.
حجت افزود: با نظارت مس��ئوالن س��تاد تنظیم ب��ازار بر عملکرد 
واردکنن��دگان نهاده های دامی این امکان وجود دارد که ١۰۰درصد 
نهاده با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار توزیع شود، در غیر این صورت 
به س��بب دو نرخی بودن قیم��ت ذرت و کنجاله س��ویا، تعدادی از 

مرغداران از گردونه تولید خارج خواهند شد.
عض��و هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی با اش��اره به اینکه 
مرغ��داران به دنبال افزایش قیمت نیس��تند، بیان ک��رد: اگر قیمت 
مصوب برمبنای کارشناس��ی اعالم ش��ود، تولیدکنن��دگان با افتخار 
می پذیرن��د و انتظار دارند که س��تاد تنظیم بازار ب��ر قیمت نهاده ها 
مدیریت داش��ته باشد تا ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصوب به دست 

مرغداران برسد.

رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت باید 
س��از و کاری ایجاد کرد تا مش��تریان داخلی بتوانند ب��ه راحتی کاالی 

ایرانی را بخرند.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، عزت اهلل اکبری تاالری پش��تی 
گف��ت: صنع��ت لوازم خانگی بخ��ش مهمی از صنعت ملی اس��ت که با 
داشتن بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور به اشتغال مستقیم 

و غیرمستقیم بیش از هزار نفر کمک کرده است.
او درخص��وص بحث ص��ادرات لوازم خانگی بیان ک��رد: صادرات باید 
فناورمح��ور باش��د تا بتوان ب��ا نمونه های خارجی رقاب��ت کرد. تجمیع 
واحد ه��ای تولیدی در ش��هرک های صنعتی حوم��ه پایتخت که دارای 
زیرس��اخت های الزم و بالفعل هستند، کار پس��ندیده ای بود که توسط 

دولت صورت گرفت.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه داد: از 
دولت تقاضا داریم که به مشکالت تولیدکنندگان رسیدگی کنند و همه 

دست به دست دهیم مشکالت را برطرف کنیم.
تاالرپشتی گفت: باور دارم با توان تولیدکنندگان می توانیم موانع را از 
س��ر راه برداریم و این توان بالقوه در کش��ور تبدیل به توانمندی بالفعل 

شود.
به گفته این مقام مس��ئول بای��د بتوان محصوالت داخل��ی را ارتقا و 
جایگزین محصوالت خارجی کرد. باید منش��أ نظر در ارتقای محصوالت 
فعالیت تولیدکنندگان باش��د، باید س��از و کاری ایجاد کرد تا مشتریان 

داخلی بتوانند به راحتی کاالی ایرانی را بخرند.

رئی��س کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی ادامه 
داد: دول��ت باید از تولیدکنن��دگان حمایت کند تا بتوانیم به محصوالت 
باکیفی��ت برس��یم. با اعالم س��ال جهش تولید برنام��ه وزارت صمت بر 

افزایش ۳۴درصد تولید نسبت به سال گذشته است.
او بی��ان ک��رد: باید به فک��ر تولیدکننده بود و تس��هیالتی برای آن ها 
در نظر گرفت. ب��رای کاهش قاچاق باید فکر ارتقای کیفیت محصوالت 

تولیدی باشیم که این کار با دلگرمی تولیدکننده انجام می شود.
تاالری پش��تی گف��ت: باید بتوانیم نی��از بازار داخل��ی را تامین کنیم 
و نگاه��ی جدی تر به توس��عه بازار های صادراتی داش��ته باش��یم. عزم 
صنعتگران برای کمک به تحقق أهداف عالی باید بیش از گذش��ته جزم 

شود و برنامه های اجرایی در واحد های تولیدی را اجرا کند.

نرخ مرغ به 16 هزار و ۷00 تومان رسید

فراهم کردن شرایط خرید کاالی ایرانی برای مشتریان داخلی

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

 تولید خودرو در سال جاری
 25درصد افزایش یافت

مدیرعام��ل ایران  خودرو گفت ه��دف از اعمال تحریم ها در صنعت 
خودروسازی ایران این بود که صنعت خودرو متوقف شود، اما با تالش 
متخصصان داخلی این صنعت نه تنها متوقف نشده بلکه تولید امسال 
نس��بت به دوره مشابه ۲۵درصد رشد داشته است. فرشاد مقیمی ظهر 
دوش��نبه در بازدید از پژوهش��کده خودرو دانش��گاه علم و صنعت در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما رویدادهایی را که در این پژوهشکده 
اتفاق افتاده اس��ت، دنبال می کنیم؛ به عن��وان نمونه خودرو )کا١۳۲( 
که ش��ب گذشته با همت س��ازندگان داخلی برای اولین بار در کشور 
و ب��دون هیچ گونه همکاری با کارش��ناس خارجی طراحی و س��اخته 
ش��د، رونمایی کردیم. وی ادام��ه داد: تمام اقدامات درخصوص خودرو 
کا ١۳۲ را مهندس��ان، تکنیسین ها و متخصصان داخلی انجام داده اند 
و با اس��تانداردهای روز دنیا قابل رقابت است. مدیرعامل ایران خودرو 
افزود: با توجه به ماموریت و وظیفه ای که برعهده داریم، باید در بحث 
ارتقا، الکتریکال خودرو را دنبال کرده و پیش��رفت کنیم؛ با متخصصان 
داخلی جلسه گذاش��ته و نیازمندی های خود را به آنها اعالم کرده ایم. 
روز گذشته نیز پیش نویس تفاهم نامه ای توسط دانشگاه علم و صنعت 
برای ایران خودرو ارسال شد و در حال تمرکز روی محورهای همکاری 
با دانشگاه با توجه به نقشه راه خود هستیم. به گفته مقیمی، این تفاوت 
در اینجاست که در گذشته بخشی از خودروها به صورت سی. کی. دی 
)CKD( وارد کشور می شد و ما سی. کی. دی تولید می کردیم اما االن 
تمام خودروها توسط متخصصان داخلی تولید می شود. مدیرعامل ایران 
خودرو اظهار داشت: ما باید با برنامه و نقشه راه حرکت کنیم تا در زمانی 

مشخص اعالم کنیم به خودکفایی در خودروسازی رسیده ایم.

سپاه با هدف کمک وارد صنعت خودرو 
می شود نه تصدیگری

فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره نحوه ورود نیروهای مسلح و 
سپاه به حوزه خودروسازی، گفت کار ساخت با خودروسازان است، 
ما به رفع کاستی هایی که عزیزان مان در صنعت خودرو دارند کمک 
می کنی��م. به گزارش پرش��ین خودرو، س��ردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه در حاش��یه بازدید از پژوهش��کده 
خودرو دانش��گاه علم و صنعت ایران و در جم��ع خبرنگاران، اظهار 
داشت: خیلی از آقایان در کشور ما معتقدند که مشکالت اقتصادی 
و تحریم از طریق مذاکره و تعامل قابل حل اس��ت، بنده هم همین 
اعتق��اد را دارم منتهی نه با آمریکا و دش��منان، بلکه این مذاکره و 
تعامل باید با ظرفیت های بسیار بی نظیر داخل کشور مثل دانشگاه ها 
و شرکت های دانش بنیان باشد. وی افزود: امروز هم ما برای مذاکره 
و تعامل در بحث خودروس��ازی به دانشگاه علم و صنعت آمده ایم و 
اخبار بسیار خوبی دارند و حرکت خوبی آغاز شده و این ریل گذاری 

که برای بحث خودرو شده آینده بسیار خوبی دارد.
س��ردار حاجی زاده ادامه داد: تمام کش��ورهای دنی��ا قائل به این 
هس��تند که ماهواره و ماهواره بر لبه تکنولوژی اس��ت، این فناوری 
را م��ا به کم��ک آمریکا و اروپا به دس��ت نیاوردی��م، بلکه به کمک 

ظرفیت های داخلی به این فناوری رسیدیم.

وزارت صمت با حذف س��ود مشارکت در طرح پیش فروش خودرو، 
موجب کاهش نس��بی تقاضای سرمایه ای خودرو شد اما لحاظ نکردن 
س��ود مش��ارکت در جریمه دیرکرد خودروس��ازان ممکن است باعث 

تضعیف حقوق خریداران خودرو شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ش��وک ارزی و بازگشت تحریم ها در سال 
۹۷ موجب شد تا بازار خودرو در کشور آسیب دیده و از تعادل خارج 
شود. افزایش نرخ ارزهای خارجی از یک طرف و محدودیت های کشور 
در واردات از س��وی دیگر باعث شد تا خودروسازان در تأمین قطعات 

خودرو به مشکل بخورند و عرضه خودرو در کشور کاهش یابد.
کاه��ش عرضه خودرو در س��ال ۹۸ هم ادامه داش��ت و براس��اس 
آمارهای منتشرش��ده تولید خودرو در س��ال ۹۸ نس��بت به سال ۹۶ 
ب��ا کاهش۵۰درص��دی همراه بود. دول��ت برای مهار نابس��امانی های 
بازار خودرو و جبران ش��کاف بین قیمت کارخانه ای و آزاد به س��راغ 
طرح هایی همچون فروش فوق العاده خودرو به شیوه قرعه کشی رفت.

هجوم تقاضاهای سرمایه ای به طرح فروش فوق العاده خودرو
انتخاب ش��یوه قرعه کش��ی و ایجاد محدودیت ه��ای حداقلی برای 
ثبت نام کنندگان باعث ش��د تا تقاضاهای س��رمایه ای به طرح فروش 
فوق العاده خودرو هجوم برده و حدود ۵میلیون و ۳۰۰ هزار نفر صرفاً 

برای ۲۵ هزار خودرو ثبت نام کنند.
بنا ب��ر اظهارات م��درس خیابانی، سرپرس��ت وزارت صمت حدود 
۸۷درصد ش��رکت کنندگان در طرح فروش فوق العاده خودرو به سراغ 
خودروهایی رفتند که از حاش��یه سود بیش��تری در بازار برخوردارند 

که این موضوع نشاندهنده حجم باالی تقاضاهای سرمایه ای در طرح 
فروش فوق العاده خودرو است.

محدودیت های بیشتر وزارت صمت برای پیش فروش خودرو
در ادام��ه وزارت صمت طرحی برای پیش ف��روش محصوالت ایران 
خودرو و س��ایپا در نظر گرفت اما این دفعه شرایط سخت تری را برای 
ثبت نام کنن��دگان در نظر گرفت. در ش��رایط جدید س��ند خودرو به 
مدت یک سال در رهن خودروساز باقی مانده و خرید و فروش حواله 

خودروی صفر به روش وکالتی هم ممنوع شده است.
همچنین در این پیش فروش، س��ود مش��ارکتی به ودیعه خریداران 
تعلق نمی گیرد و قیمت نهایی خودرو هم با توجه به قیمت روز خودرو 
در س��ال آینده تعیین خواهد ش��د که خریداران باید آنچه از تفاوت 
ودیع��ه و قیم��ت نهایی خودرو باقی مانده اس��ت را پی��ش از تحویل 

گرفتن خودرو پرداخت کنند.
تقاضاهای سرمایه ای افت کرد

ش��رایط سخت تر طرح پیش فروش خودرو موجب شد تا تعداد افراد 
متقاضی خرید خودرو نسبت به طرح فروش فوق العاده کاهش یافته و 
ب��رای ۷۵ هزار خودرو اعالمی، حدود یک میلیون ۷۵۰ هزار نفر ثبت 
نام کنند. همچنین ش��رایط س��خت تر پیش فروش خودرو باعث شده 
است تا بس��یاری از تقاضاهای سرمایه ای از بازار خودرو حذف شده و 

انگیزه ای برای ثبت نام در طرح پیش فروش نداشته باشند.
در همین زمینه حسن کریمی س��نجری، کارشناس خودرو معتقد 
اس��ت که افت تقاض��ا در طرح پیش فروش نس��بت ب��ه طرح فروش 

فوق الع��اده را می ت��وان این گونه تفس��یر ک��رد که در ط��رح فروش 
فوق العاده ش��اهد حضور گسترده واس��طه ها و دارندگان سرمایه های 
س��رگردان بودی��م اما این اتفاق در پیش فروش ه��ا رخ نداده و به نظر 
می رسد بیش��تر متقاضیانی که در این طرح شرکت کرده اند متقاضی 

واقعی خودرو هستند.
وی با اش��اره به طرح پیش فروش خودرو گفت: البته بخشی از این 
افت تقاضا مربوط به دالالن و واسطه هایی است که به دلیل بازه زمانی 
تحویل خودرو و همچنین مشخص نبودن قیمت نهایی حاضر نشدند 

در طرح پیش فروش خودروسازان مشارکت کنند.
حذف سود مشارکت از جریمه دیرکرد اشتباه است

این کارش��ناس صنعت خودرو همچنین معتقد است که حذف سود 
مش��ارکت از جریمه دیرک��رد خودرو موجب تردی��د متقاضیان طرح 
پیش ف��روش خودرو از تحویل به موقع خودرو توس��ط خودروس��ازها 
ش��ده است. معموالً در طرح های پیش فروش، خودروساز موظف است 
که به ازای هر ماه دیرکرد در تحویل خودرو ١درصد مضاف بر س��ود 
مش��ارکت برای متقاضی در نظر بگیرد، اما در طرح پیش فروش فعلی 
که س��ود مشارکت به صورت کلی حذف شده است، جریمه دیرکردی 
که خودروس��از متحمل می شود فقط ١درصد به ازای هر ماه است که 

این موضوع اصاًل بازدارنده نیست.
بر این اس��اس بهتر اس��ت تا س��ود مش��ارکت در جریم��ه دیرکرد 
خودروس��ازها در نظر گرفته شود تا آن ها انگیزه بیشتری برای تحویل 

به موقع خودرو داشته باشند و از تعهدات خود تخطی نکنند.

تأثیر حذف سود مشارکت بر کاهش تقاضای سرمایه ای خودرو

سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی کشور با اش��اره به اعالم وزیر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت مبنی بر تولی��د و عرضه یک میلیون و ۲۰۰ه��زار خودرو در 
کش��ور گفت انتظ��ار می رود که روند عرضه خودروها ب��ه صورت قطره چکانی و 
مناس��بتی نبوده و در طول س��ال انجام شود. سید یاسر رایگانی روز دوشنبه در 
آیین تودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: تا زمانی که عرضه 
و تقاضا تنظیم نش��ود مش��کل  افزایش قیمت وجود دارد. وی  ضمن تاکید بر 
اینکه خودروهای عرضه ش��ده باید به دس��ت مصرف کننده واقعی برسد، گفت: 
بایس��تی امکان خرید خودرو برای تم��ام مصرف کنندگانی که نیاز به خرید این 
محصول دارند، تس��هیل ش��ود. رایگانی درخصوص طرح پیش فروش  ۲۵ هزار 
دس��تگاه خودرو توس��ط دو شرکت خودروسازی کش��ور عنوان کرد: در جریان 
هستیم که روند تحویل خودروها توسط این شرکت ها در حال انجام و امیدواریم 
که هرچه س��ریع تر به بازار عرضه ش��وند. وی با بیان اینکه عرضه این خودروها 
می تواند بخش��ی از نیاز بازار را تامین کند خاطرنش��ان کرد: عرضه خودروها از 
س��وی شرکت ها بایستی با تعداد بیش��تری انجام تا ضمن رسیدن آن به دست 

مصرف کننده های واقعی، موجب کوتاهی دست دالالن خودروها شود.
س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از س��خنان خود به 
احتکار اقالم بهداش��تی اش��اره و گفت: هم اکنون ب��ا نظارت های صورت گرفته 

ش��یب احتکار اقالم بهداش��تی به خصوص ماس��ک و مواد ضدعفونی کننده در 
کشور به طور کامل نزولی و به صورت تقریبی نزدیک به صفر است.

وی ادامه داد: ش��یب پرونده اقالم احتکاری بهداش��تی در ماه های گذشته به 
خصوص اسفند ۹۸ تا فروردین ۹۹ زیاد بود اما از فروردین ماه به بعد سیر نزولی 
دارد. رایگانی با بیان اینکه توزیع اقالم بهداش��تی در کشور توسط دانشگاه های 
علوم پزش��کی هر اس��تان انجام می ش��ود، گفت: طبق توافق صورت گرفته در 
تهران اقالم کش��ف ش��ده نیز تحویل هیات امنای ارزی وزارت بهداشت، درمان 
و پزش��کی می ش��ود. وی در بخش دیگری از سخنان خود به احتکار دارو اشاره 
و عنوان کرد: اقالم دارویی مورد نیاز مردم براس��اس مولفه های وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی به خوبی تامین و در سطح استان ها در اختیار مراکز 

زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می شود.
رایگان��ی با بیان اینکه تالش ما بر این اس��ت ک��ه رأی پرونده های صنفی در 
کوتاه  ترین زمان ممکن صادر ش��ود، گفت: پرونده  های دارویی نیز از جمله این 
موارد اس��ت. وی مهمترین پرونده های تشکیل ش��ده دارویی را مربوط به البرز 

عنوان و افزود: البرز مهمترین استان در حوزه پرونده های دارویی است.
در این آیین غالمرضا س��االری به عنوان مدی��رکل جدید تعزیرات حکومتی 

البرز معرفی و از زحمات علی اکبر مختاری تجلیل شد.

تعمیرگاه ه��ای خ��ودرو هم با ابتال ب��ه بیماری گرانفروش��ی، صدای 
دارن��دگان خ��ودرو را درآورده اند. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
خری��د قطعات خ��ودرو می تواند یک روند ترس��ناک باش��د. غالباً ما از 
صحبت های��ی که توس��ط همکاران، اعض��ای خانواده و دوس��تان گفته 
می شود وحشت می کنیم که آن ها ماشین خود را به مغازه یا نمایندگی 
می بردن��د و ب��رای تعمیر یا تعوی��ض یک قطعه باید مبل��غ هنگفتی را 
پرداخت کنند. مش��کلی که اصوال وجود دارد افراد گاهی، آگاهی نسبت 
به هزینه تعمیر ی��ا تعویض قطعه ندارند، اینکه برای تعویض یک قطعه 
چ��ه میزان باید پرداخت کنند؟ چگونه باید بدانند نرخ کار یک س��اعته 

منصفانه چقدر است؟ تعمیر ماشین چقدر طول می کشد؟
اکثرا افراد پس از پایان تعمیر خودرو یک فاکتور دریافت می کنند که 
گویی حتی به زبان خارجی نوشته شده است و در نهایت مجبور هستند 

این فاکتور را قبول کنند و مبلغ را واریز می کنند.
مش��تریان از افزایش قیمت دستمزد تعمیر خودرو گالیه دارند. گاهی 
حت��ی برخی ادعا دارند که هزین��ه تعویض قطعه از خرید قطعه گران تر 
آب می خورد که باعث ش��کایت این دسته از افراد شده است، به طوری 
ک��ه برخی می گویند هزینه تعمیر خ��ودرو برای برخی از قطعات گاهی 

می تواند از ارزش خودرو فراتر رود.
زمانی که خودرو خراب می ش��ود، تازه اول گرفتاری است! صابون این 
گرفتاری به تن بیش��تر صاحبان خودرو خورده  اس��ت؛ از گرفتاری پیدا 

کردن قطعه اصل برای جایگزین کردن با قطعه خراب تا دس��تمزد هایی 
که گاه باید بابت تعمیر بپردازید.

علیرضا نیک آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در گفت وگو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با بیان علت قیمت ب��االی تعمیر خودرو، گفت: تعمیرکاران نرخ 
مصوبی برای تعمیر یا تعویض قطعه خودرو دارند و نباید به هیچ عنوان 
از این مبلغ تعیین ش��ده بیشتر دریافت کنند. نیک آیین به آشفته بازار 
لوازم و قطعات یدکی اش��اره کرد و گفت: در ب��ازار کنونی قیمت لوازم 
یدکی نوس��ان باالیی دارد و گاهی حتی دو مغ��ازه همجوار قیمت های 

متفاوتی از یک جنس ارائه می دهند.
ب��ه گفت��ه این مقام مس��ئول، برخی از ام��داد خودرو ها ب��ا بعضی از 
تعمیرگاه ه��ا زد و بندی دارند که ای��ن عامل می تواند در افزایش قیمت 
دس��تمزد تاثیر بگ��ذارد همچنین گرانی و آش��فته بازار ل��وازم یدکی، 
مراجعات دیرهنگام مردم برای سرویس خودرو، بازسازی قطعات خودرو 
در مراکز زیرپله ای، پرش��دن بازار از لوازم یدکی درجه ۳ چینی و وجود 
تعمیرکاران غیرمجاز، باعث ش��ده بازار لوازم یدکی آشفته تر از گذشته 
شود. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با تاکید بر اینکه افزایش قیمت 
خودرو روی افزایش نرخ قطعه تاثیر گذاش��ته است، گفت: از زمانی که 
قیمت خودرو ش��یب نزولی گرفت��ه، روی قیمت قطعات یدکی نیز تاثیر 

مستقیم گذاشته است.

عرضه خودروها به شکل قطره چکانی نباشد

قیمت خودرو، تعمیرکاران را هم به گرانفروشی مبتال کرد!

۷خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
10 تیر 1399
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راه  ان��دازی ایمیل های س��ازمانی نیازمند مجموع��ه ای از المان های 
نرم افزاری اس��ت تا امنیت داده تامین ش��ود. یک شرکت دانش بنیان 
به عن��وان بزرگ تری��ن ارائه دهنده خدمات ارتباطی مبتنی بر پس��ت 

الکترونی��ک این خدم��ات را ب��ا محصولی 
دانش بنی��ان در اختیار کارب��ران قرار داده 
اس��ت. س��لمان افش��ار کرمان��ی، رئی��س 
هیات مدیره ش��رکت دانش بنی��ان فناوران 
برتراندیش فرس��ب گفت: »نرم افزار ایمیل 
چاپ��ار« محص��ول دانش بنیانی اس��ت که 
تولید می کنیم. اگر فرد یا نهادی تصمیم به 
راه اندازی س��رویس ایمیل داشته باشد این 
محصول مجموعه ای از المان های نرم افزاری 
را در اختی��ار قرار می دهد. مس��یر توس��عه 
فناوری های نوین بر پایه مهندسی کامپیوتر 
و رش��ته های مرتبط در راستای بومی سازی 
پست الکترونیک و خدمات ارتباط محور با 

این محصول هموار می ش��ود. وی ادام��ه داد: فناوری های به کار رفته 
در این محصول دانش بنیان آن را از سایر محصوالت این حوزه متمایز 
می کن��د. پیش از تولید »چاپار« ۹۵درصد ب��ازار این حوزه در اختیار 

چهار محصول خارجی قرار داش��ت، اما اکنون با گذشت چهار سال از 
ورود آن به بازار موفق ش��دیم ۳۰درصد بازار را از محصوالت خارجی 

گرفته و جایگزین آنها شویم.
 افش��ار کرمان��ی ب��ه مزیت ه��ای ای��ن 
محصول مانن��د یکپارچگی با پیام رس��ان 
اش��اره و  بی��ان ک��رد: نس��خه جدید این 
محص��ول مبتن��ی بر رایانش ابری اس��ت. 
ش��اخصه دیگ��ر آن امنیت باال اس��ت. به 
دلیل اینکه داده های رس��می با ایمیل جا 
به جا می شود، موضوع امنیت را در بخش 
تحقیق و توسعه به صورت پررنگ در نظر 
گرفتی��م تا از این نظ��ر اطمینان خاطر به 
مش��تریان داده ش��ود. وی در ادامه افزود: 
محص��والت این حوزه برای دانش��گاه ها و 
نهادهای دولتی کاربردی است. دانشگاه ها 
حدود ۳ تا ۵ میلیارد تومان در سال خرید 
در این حوزه انجام می دهند. در حال حاضر نزدیک به ۳۰ دانش��گاه و 
۳۰ نهاد دولتی در حال استفاده از این محصول هستند. همچنین ١۰ 

مجموعه خصوصی نیز این محصول را خریداری کرده اند.

یکی از خطرات راه اندازی کسب وکار پرورش ماهی در دنیا مرگ ومیر 
این موجودات آبزی اس��ت؛ اتفاقی که خس��ارات زیادی به کارآفرینان 
تحمی��ل می کند، اما با تولید واکس��ن دوگانه  اس��ترپتوکوکوزیس این 

مش��کل مرتفع شده و ماهیان سردآبی در 
مقابل مهم ترین عام��ل مرگ ومیر مصون 
ش��دند.  ش��رکت دانش بنی��ان دام ط��ب 
کوش��ان برای تولید این واکسن کاربردی 
در صنعت آبزی پروری از سال ۸۴ کارهای 
تحقیقاتی را آغاز کرد و پس از شش سال 
موفق به تولید صنعتی آن ش��د؛ کاری که 
به ی��اری کارآفرینانی آمد که با س��رمایه 
خ��ود اقدام به راه اندازی کس��ب وکار خود 
کرده ان��د. »اس��ترپتوکوکوزیس« بیماری 
مه��م صنعت آبزی پروری به ویژه در گونه 
ماهی »قزل آال رنگین کمان« است که در 
طول چند سال گذش��ته باعث مرگ و میر 

تعداد بس��یاری از این نوع ماهی ش��ده است. با ساخت داخلی واکسن 
دوگانه  استرپتوکوکوزیس، این بیماری از بین می رود.

به گفته احمد عرفان منش، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، ماهی 

ق��زل آالی رنگین کم��ان یک گونه مهم اقتصادی  اس��ت که در ایران و 
دیگر کشورهای دنیا پرورش داده می شود، بنابراین کنترل و جلوگیری 
از مرگ و میر ناشی از بیماری اس��ترپتوکوکوزیس که نسل این گونه از 

ماهی را تهدید می کند مهم است.
این محصول ایران س��اخت در بیش از 
۲۰ مزرعه آبزی پروری در کش��ور مورد 
اس��تفاده قرار گرفته است. خسارت کلی 
ناشی از این بیماری در حدود ١۰درصد 
از حجم تولیدات کش��ور اس��ت که اگر 
ای��ن ع��دد را از میزان تولید در کش��ور 
)١۶۰ ه��زار تن در س��ال( ک��م کنیم، 
میزان خس��ارت به وجود آمده عدد قابل 
توجهی خواهد ب��ود. وی ادامه می دهد: 
بیماری اس��ترپتوکوکوزیس یک بیماری 
باکتریای��ی اس��ت ک��ه در بین بیش��تر 
ماهی ه��ای پرورش��ی ش��یوع دارد. این 
بیماری خس��ارات س��نگینی به صنعت پرورش ماهی وارد می کند. در 
کش��ورهای پیشروی پرورش ماهی، واکسن استرپتوکوکوزیس یکی از 

واکسن های اجباری است.

خسارات مزارع پرورش ماهیان سردآبی کاهش یافت ایمیل ایرانی امنیت داده ها را تضمین می کند

مجتبی سلطانی: مدیر شرکت هوشمند آرنا سورین عضو شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 خدم��ات پردازش ابری و محاس��بات رایانه ای، یک��ی از نیازهای راهبردی 
است که به شناخت الگوی صحیح از شیوع و همه گیری بیماری کرونا، تحلیل 

نمونه های آزمایشگاهی و تشخیص میزان اثرمندی داروها می پردازد.
فناوری های راهبردی، محاس��بات س��ریع و زیرساخت های آن، یک موضوع 
مهم و راهبردی اس��ت که برای پیش��برد علوم و فناوری ه��ای گوناگون و نیز 
پژوهش های دانشگاهی و صنعتی کاربردهای بسیار زیادی دارد و در کشورمان 

نیز اهمیت آن برای قشر دانشگاهی، پژوهشگر و صنعتگر محرز شده است.
اگر امروز زیرس��اخت محاس��بات سریع در کش��وری وجود نداشته باشد، از 
میدان رقابت خارج خواهد ش��د و در پیش��رفت های صنعتی، دانش��گاهی و ... 
جایی نخواهد داش��ت. این حوزه بیش از هر چیز نیازمند س��رمایه گذاری های 
دولتی است و کشورهای خواهان توسعه، توجهی ویژه به این موضوع داشته اند.
با ظهور و همه گیری ویروس کرونا، در همه بخش ها نیازهایی احس��اس شد 
و به ویژه در حوزه پژوهش، نیاز به زیرس��اخت محاسبات سریع به وجود آمد. 
این محاس��بات در ش��ناخت رفتار ویروس، اثر داروها و سایر مسائل پزشکی و 
همچنین در شبیه سازی اپیدمی و الگوی گسترش ویروس، نقش مهمی دارد.
تالش کردیم با ارائه خدمات به بخش های پزش��کی، در زمان تعطیلی تمام 
مراک��ز از جمل��ه ایام نوروز، خدمات پردازش ابری را به مراکز پژوهش��گاهی و 
آزمایشگاهی عرضه کنیم. این توانایی وجود دارد که برای کارهای مدل سازی، 
شبیه س��ازی، الگوریتم های ه��وش مصنوعی که نیاز به زیرس��اخت قدرتمند 
محاس��باتی دارند راهکار ارائه و مدل ها را متناسب با نیازها پیاده سازی کنیم. 
همچنی��ن در زمینه مش��اوره، پیاده س��ازی، طراحی و راهبری و پش��تیبانی 

محاسبات سریع و زیرساخت های یادگیری عمیق فعالیت داریم.

در حال حاضر با توجه به حضور سیس��تم های رایانه ای در اکثر آزمایشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی برای انجام مدل س��ازی و شبیه س��ازی، کامال بدیهی اس��ت 
که دوره آزمایش های س��نتی پایان یافته و سیستم های کامپیوتری جایگزین 

فرآیند پیشین شده اند.
با اپلیکیشن سورین، هر کاربری که نیازمند توان محاسباتی باشد، می تواند 
از س��رویس های ابر س��ورین برای بهره مندی از امکان پردازش و محاس��باتی 
اس��تفاده کند. خدمات پردازش گرافیکی نیز از دیگر خدماتی است که توسط 
ش��رکت ما به آزمایش��گاه ها عرضه می ش��ود و آن ها را از خرید سیس��تم های 

رایانه ای گران قیمت برای استفاده های کوتاه مدت بی نیاز می کند.
در حال حاضر برای توس��عه، نیازمند س��خت افزارهای جدید هستم که اگر 
حمایتی صورت بگیرد با توجه به حجم باالی درخواس��ت ها می توانیم خدمات 
مطلوب تری ارائه دهیم و این امر می تواند به توس��عه زیرساخت های داخلی و 

جلوگیری از خروج داده های مهم و راهبردی کشور کمک کند.
ش��رکت ما چندس��الی اس��ت که به عضویت این ش��بکه درآمده اس��ت و 
فعالیت هایش را در این ش��بکه گسترش داده اس��ت. در حال حاضر مشتریان 
متعددی از س��وی شبکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی از خدمات ابری 
اس��تفاده می کنند. موضوعی که این شبکه آزمایشگاهی می تواند به آن کمک 
کند، توسعه فرهنگ استفاده از سرویس  های ابری در آزمایشگاه ها است. برخی 
از مدیران آزمایش��گاه ها ش��اید به دلیل آگاهی کمت��ر از ویژگی های خدمات 
ابری، هنوز هم ترجی��ح می دهند تجهیزات گران قیمت را خریداری کنند و با 
بهره وری پایین از سیس��تم های خریداری شده اس��تفاده کنند، در حالی  که با 
هزینه های کمتر و بهره وری باال می توانند از این خدمات استفاده کنند. شبکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهبری می تواند نقش��ی اثرمند در توسعه فرهنگ 

استفاده از خدمات ابری ایفا کند.

یک کارآفرین نمونه اس��تان اصفهان با بیان اینکه کارآفرینی در کشور مظلوم واقع شده 
است، گفت باید توجه داشت که آینده اقتصاد در بخش خدمات است و در دنیا شرکت های 

موفق در این حوزه ارزش افزوده باالیی ایجاد می کنند.
میثم شکری ساز عصر روز یکشنبه- ۸ تیرماه( در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه شرایط 
کارآفرینی در دنیا همانند یک فنر ضخیم است، اظهار کرد: این شرایط در دنیا همانند فنری 
نرم به راحتی رها می شود، اما در ایران این فنر را به سختی می توان خمیده کنیم و در صورتی 

که رها شود قدرت، انرژی و موفقیت بیشتری در پی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه امروزه در دنیا تولید تنها در بخش صنعت و کاال نیست، تاکید کرد: 
باید توجه داش��ت که آینده اقتصاد در بخش خدمات اس��ت و در دنیا شرکت های موفق در 
این حوزه ارزش افزوده باالیی ایجاد می کنند. به گزارش ایسنا، به گفته مدیرعامل هلدینگ 
پارس پندار، بخش بزرگی از اقتصاد ترکیه، سنگاپور و ... در حوزه خدمات است که توانسته 
برای این کش��ورها ارزش افزوده باالیی ایجاد کند. وی با اش��اره به فعالیت این مجموعه در 
حوزه آموزش، گفت: موسس��ه آموزشی این هلدینگ با مجوز رسمی آموزش عالی در حال 
فعالیت اس��ت و دوره های آموزشی کوتاه مدت و پودمانی برگزار می کند که می تواند موجب 
اش��تغال زایی و آمادگی افراد برای ورود به بازار کار باشد. شکری ساز با بیان اینکه تاکنون ۵ 
هزار نفر فارغ التحصیل در دوره های مختلف داشته ایم، توضیح داد: پیش از کرونا این دوره ها 
به صورت حضوری برگزار می شد که با شیوع کرونا آموزش ها به صورت غیرحضوری برگزار 
و در حال حاضر با مجوز رسمی برخی دوره های کارگاهی به صورت غیرحضوری و برخی با 

رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری در حال برگزاری است.
وی درخصوص فعالیت و همکاری برخی موسس��ات آموزشی با موسسات خارج کشور و 
ارائه مدارک جعلی از س��وی آنها، توضیح داد: چند س��ال پیش که شدت تحریم ها کمتر و 

فضای همکاری موسسات آموزشی با خارج کشور بازتر بود، برخی به عنوان نمایندگی آنها 
در ایران، بعد از آموزش و گرفتن امتحان، مدرک صادر می کردند، اما برخی دیگر به صورت 

جعلی اقدام به اخذ مدرک کردند.
این کارآفرین اصفهانی ادامه داد: حدود چهار سال پیش پرونده های بسیاری برای بررسی 
این موضوع تش��کیل شد و برخی موسس��ات جعلی محاکمه و برخی همانند این مجموعه 
تبرئه شدند، چراکه در آشفته بازار مدارک جعلی، با دقت و رعایت قوانین عمل کرده بودیم.

وی با بیان اینکه متاس��فانه به دلیل ارتقای ش��غلی تب مدرک گرایی در کشور داغ است، 
تاکید کرد: امروز به جای سواد و دانایی افراد به مدرک گرایش بیشتری دارند.

وی درباره اینکه آیا کارآفرینی تنها صرف یک ایده نیست، گفت: ایده و فرصت کارآفرینی با 
یکدیگر متفاوت است و برای تبدیل ایده به فرصت نیازمند کارآموزی، مطالعه، کسب تجربه و 
سفر هستیم. شکری ساز با بیان اینکه این مجموعه در مدت دو سال اقدام به برگزاری اجالس 
کارآفرینی کرده است، اظهار کرد: این اجالس با هدف بازتاب مسائل و مشکالت کارآفرینان 
به دولتمردان و صدادار کردن فرهنگ کارآفرینی در کشور برگزار شد، چراکه کارآفرینی در 

کشور مظلوم واقع شده و در مورد آن باید صحبت کرد.
عضو اتحادیه ناشران اصفهان با اشاره به فعالیت این هلدینگ در حوزه تولید و نشر کتاب و 

ترجمه گفت: در شرایط کنونی به دنبال افزایش سرانه و فرهنگ مطالعه هستیم.
به گزارش ایسنا، هلدینگ پارس نهاد از سال ١۳۸۷ در اصفهان فعالیت خود را در حوزه 
آموزش های کوتاه مدت، آغاز کرد و سپس در حوزه های انتشارات دیجیتال و مکتوب، حوزه 
گردشگری، مدیریت کیفیت و مشاوره های کسب و کار و همچنین کاریابی فعالیت خود را 
گس��ترش داد و هم اکنون در زمینه کارآفرینی و تولید یک مدل لباس ضد آب ورزش��ی و 

سرمایه گذاری در آن فعالیت می کند.

کمپین تحریم فیس بوک با پیوستن برندهای معتبر زیان هنگفتی را روی دست زاکربرگ 
گذاشته است.

به گزارش دیجیاتو، خودداری زاکربرگ از برچسـب گذاری مطالب »دونالد ترامپ« باعث 
راه افتادن موج اعتراضی گسترده ای به این شبکه اجتماعی شد. این موج که کارکنان خود 
شـرکت در خط مقدم آن بودند، در ادامه با کمپین عظیم StopHateforProfit#  همراه 

شده که حاال بیش از 120 شرکت به آن پیوسته اند.
سـازمان دهندگان این کمپین گروه های مردمی هسـتند که به خوبی پاشـنه آشیل این 
شـرکت یعنی تبلیغات را تشـخیص داده و روی آن دسـت گذاشـتند. فیس بـوک پس از 

راه اندازی کمپین تحریم و پیوسـتن بیش از 100 شـرکت به آن سـرانجام در برابر فشـارها 
تسلیم شده و از این پس مطالب منتشرشده از سوی سیاستمداران که ناقض قوانین باشند 
را برچسب گذاری خواهد کرد، با این حال کمپانی این پست ها را دارای ارزش خبری دانسته 

و حذف نمی کند.
علی رغم عقب نشـینی زاکربرگ از سیاسـت های اولیه ظاهرا کمپین سـر متوقف شدن 
ندارد و به گفته »بیزینس اینسـایدر« باعث سـقوط 8درصدی ارزش سـهام شرکت شده؛ 
سـقوطی که به معنـای زیان ۷ میلیارد دالری بـرای مارک زاکربرگ اسـت. از جدیدترین 
شـرکت هایی که برنامه های تبلیغاتی خود در فیس بوک را به صورت موقت متوقف کرده اند 

روشی نو

یک کارآفرین نمونه استان اصفهان:

کارآفرینی در کشور مظلوم واقع شده است

کمپین تحریم فیس بوک ۷ میلیارد دالر زیان روی دست زاکربرگ گذاشت

دریچــه

یکی از طرح های تخفیفی جدید ش��بکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در س��ال ۹۹ به اعضای جدید این 
ش��بکه تعلق گرفت. تابس��تان امس��ال این تازه واردان به ش��بکه می توانند با 
۲۰درصد تخفیف از خدمات آزمایش��گاهی بهره ببرند. این تخفیفات که برای 
توسعه کیفی خدمات آزمایش��گاهی در کشور ارائه می شود به همه مخاطبان 
ش��بکه تعلق می گیرد و هر کدام از آنها با شیوه و عددی متفاوت مشمول این 
تخفیفات می ش��وند. تابس��تان امس��ال برای تازه واردان به این شبکه تخفیف 
ویژه ای در نظر گرفته ش��ده اس��ت. این اعضای تازه نفس برای نخس��تین بار 

می توانند از ١۰ میلیون ریال اعتبار استفاده کنند.

اعضای جدید شبکه آزمایشگاهی 
20درصد تخفیف می گیرند

سه شنبه
10 تیر 1399

شماره 1572
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برنامه حمایت از زیس��ت بوم ش��رکت های خالق به م��وازات قانون 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان ایجاد ش��د. شرکت های خالق در 
حوزه صنایع خالق و فرهنگی کش��ور فعالی��ت می کنند. تا پایان بهار 

١۳۹۹ تعداد این شرکت ها، به بیش از ۸۰۰ 
ش��رکت افزایش یافت. بازیگ��ران گوناگونی 
پردیس ه��ای  و  ش��تاب دهنده ها  مانن��د 
نوآوری در زیس��ت بوم فن��اوری و نوآوری 
کش��ور نقش آفرین��ی می کنن��د. بیش از ۵ 
ه��زار ش��رکت دانش بنیان فعال در کش��ور 
از خدمات این مراکز اس��تفاده می کنند. با 
توجه به ارزش اف��زوده باالی صنایع خالق 
و فرهنگ��ی در جه��ان، معاون��ت علم��ی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، برنامه توس��عه 
زیست بوم ش��رکت های خالق را به موازات 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان به 
پیش برد. پس از چند س��ال فعالیت، تعداد 

ش��رکت های خالق در س��ه ماهه اول س��ال جاری به بی��ش  از ۸۰۰ 
ش��رکت خالق افزایش یافت. در این بین، کسب و کارهای دیجیتال با  
۳۹۵ ش��رکت خالق، بیش��ترین تعداد را به خود اختصاص داده است. 

ش��رکت های خالقی که در حوزه بازی، اسباب بازی و سرگرمی فعال 
هستند با ١١۷ شرکت، در جایگاه دوم قرار دارند.  صنایع دستی، میراث 
فرهنگی و گردشگری با  ۷۴  شرکت، صنایع دیداری و شنیداری با ۷۸ 
شرکت، صنایع مرتبط با یادگیری، چاپ و 
نشر با ١۷ ش��رکت،گیاهان دارویی و طب 
سنتی با  ۳۷، هنرهای تجسمی و نمایشی 
با هش��ت ش��رکت، خدمات زیرس��اختی 
صنایع خالق با ١۷ ش��رکت و سایر صنایع 
خ��الق و فرهنگ��ی ب��ا  ١۴  ش��رکت، در 
جایگاه های بعدی قرار دارند.  شرکت های 
خالق، خدمات بس��یار متنوعی از معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت 
می کنند. عالوه بر دریافت تس��هیالت در 
حوزه های مختلف، این شرکت ها نیز مانند 
ش��رکت های دانش بنی��ان از ان��واع کمک 
هزینه ه��ا، مانند کمک هزین��ه حضور در 
نمایش��گاه های داخلی و خارجی برخوردار می ش��وند. دریافت مشاوره 
برای توسعه بازار و انواع معافیت های مالیاتی و گمرکی، دیگر خدماتی 

است که به این شرکت ها ارائه می شود.

ع��دد پایان نامه های مرتبط با صنعت ناچیز و کوچک اس��ت. این در 
حالی اس��ت که هر س��ال تعداد باالیی از پایان نامه های دانشجویی در 
کش��ور تولید می ش��ود. این موضوع ستاد توس��عه اقتصاد دیجیتال و 

هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری را 
ب��ه صرافت انداخت تا از این اندوخته بزرگ 
و ارزش��مند علمی در کش��ور برای توسعه 
زیست بوم فناوری و نوآوری اقتصاد دیجیتال 
کمک بگیرد. هر ی��ک از این پایان نامه های 
خاک گرفته و فراموش ش��ده ش��اید  بتواند 
گ��ره ای هرچند کوچ��ک از صنای��ع را باز 
کند. براس��اس گزارش��ی ملی درصد تعداد 
پایان نامه های مرتبط با صنعت به تعداد کل 
پایان نامه ه��ای تحصیالت تکمیلی تا س��ال 
۹۴ به ی��ک درصد هم نمی رس��ید اما پس 
از آن این موضوع روندی افزایش��ی یافت و 
با یک جهش ۳درصدی به دو دهم رس��ید، 

اما این میزان هم در مقایس��ه با کل پایان نامه ها همچنان ناچیز است 
و نش��ان از آن دارد که همچنان با مش��کل کاربردی بودن پایان نامه ها 
مواجه هستیم.  اگر مسیر درستی برای بهره بردن از این ذخیره علمی 

که حاصل تالش��ی علمی و مبتنی بر پژوهش های دانش��جویی اس��ت 
تعریف ش��ود، این منابع تخصصی می تواند نقشی تاثیرگذار در توسعه 

زیست بوم فناوری و نوآوری کشور داشته باشد.
ریاس��ت  فن��اوری  و  علم��ی  معاون��ت 
جمه��وری از روزهای آغازین فعالیت خود 
در ت��الش بود ت��ا از این ظرفی��ت علمی 
اس��تفاده کند و ب��ا کاربردی ک��ردن این 
پایان نامه ها دانش��جویان و دانشگاه ها را به 
صنعت متص��ل کند؛ اتصالی که منافع آن 
برای جامعه علمی، مردم و صنایع کش��ور 
است. س��تاد توس��عه فناوری های اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری هم برای توسعه 
اقتصاد دیجیتال در کشور در تالش است 
تا پایان نامه های دانش��جویی را به س��مت 
تعری��ف موضوعاتی مرتبط با رفع نیازهای 
فناورانه این صنعت س��وق ده��د تا با این کار هم دانش��جویان با این 
زیس��ت بوم و خألهای آن آشنا شوند و هم صنعت اقتصاد دیجیتال از 

این دستاوردهای علمی منتفع شود.

پایان نامه های دانشجویی با اقتصاد دیجیتال پیوند می خورد بیش از 800 شرکت خالق در کشور فعالیت می کنند

پانسمان نانو محصولی با قابلیت قطع خونریزی است که محققان در کشور این 
محصول زیست سازگار را برای نخستین بار تولید کردند.

زیست بوم فناوری و نوآوری اکنون راه خود را یافته است. هر روز خبری خوش 
از فن��اوران فعال در آن به گوش می رس��د؛ آن ه��م در حوزه های گوناگون علم و 
فناوری. تولید پانس��مان های نوین با قابلیت های خاص برای نخستین بار یکی از 

این اخبار خوب است.
محصوالت بندآورنده خونریزی به عنوان یکی از ملزومات پزش��کی پرمصرف، 
بازار منحصربه فردی را در ایران به خود اختصاص داده اند و بسیاری از شرکت های 

تجاری خارجی این بازار را هدف قرار دادند.
این در حالی است که تنها تعداد محدودی از تولیدکنندگان داخلی در این حوزه 
فعالیت دارند. به تازگی یک تیم نوپا موفق به تولید پانسمان های نوین )پانسمان 

نانوهم( در حوزه تجهیزات پزشکی شده است.
 طیبه ظهرابی مدیر این تیم نوپا گفت: پانس��مان نانو محصولی با قابلیت قطع 
خونریزی است. در این پانسمان برای نخستین بار از نانوفایبرهای پپتیدی با قابلیت 
قطع موثر خونریزی، اس��تفاده ش��ده اس��ت. این موضوع باعث شد تا محصولی با 
قابلیت هموستازی )قطع خونریزی( و زیست سازگاری بسیار مناسبی تولید شود.

ظهرابی به فناوری های استفاده شده در این طرح اشاره کرد و افزود: در ساخت 
این محصول از زیست فناوری و فناوری نانو استفاده شده است. در حقیقت طراحی 
ماده اصلی پانسمان که یک قطعه پپتیدی است، با استفاده دانش زیست فناوری 
انجام ش��ده است و از فناوری نانو نیز برای ساخت نانوفایبرهایی از پپتید طراحی 

شده، استفاده شد.
 وی ادام��ه داد: این محصول در ان��واع عمل های جراحی از جمله جراحی های 
ارتوپدی کاربرد دارد. همچنین می تواند توسط پزشکان و پرسنل مستقر در مراکز 
فوریت های پزش��کی،  اورژانس بیمارس��تان ها و مراکز دولتی مانند هالل احمر، 
نیروه��ای مس��لح و عموم مردم )در قالب یک جزو مه��م جعبه کمک های اولیه( 

مورد استفاده قرار گیرد.
 به گفته وی، با توجه به قیمت بس��یار باالی محصوالت هموس��تاز باکیفیت، 
با وجود نیاز ش��دیدی  که در مراکز فوریت پزش��کی وجود دارد، اما در عمل این 
محصوالت در دسترس این دسته از مشتریان قرار نمی گیرند به طوری که در مراکز 
فوریت پزشکی اغلب از محصوالتی مانند گاز، باند و ایجاد فشار در محل زخم برای 

قطع خونریزی استفاده می شود که این روش ها به خوبی محصوالت هموستاز در 
کنترل خونریزی های شدید مانند قطع عضو در تصادفات جاده ای کارآمد نیستند.

 ظهراب��ی همچنین بیان کرد: با توجه به نیاز این دس��ته از مش��تریان »بانداژ 
نانوهم« با قابلیت قطع خونریزی موثر برای نخستین بار در کشور و در دنیا طراحی 
و ساخته شد. به طوری که محصول ما به صورت یک بانداژ با ضخامت ماکرومتری 
)با حداقل فش��ار وارده به محل زخم(، می تواند در کنترل خونریزی های ش��دید 
کمک موثری به تکنیسین های فوریت پزشکی داشته باشد. این در حالی است که 
با توجه به تولید محصول در داخل کشور، این محصول با قیمت بسیار مناسبی در 
دسترس مراکز اورژانس کشور و سایر مراکز فوریت پزشکی، می تواند قرار گیرد.  

استفاده توسط بیماران هموفیلی
وی به کاربرد این محصول در بیماران هموفیلی اش��اره ک��رد و افزود: بیماران 
هموفیلی بیمارانی هستند که در آن ها توانایی بدن برای ایجاد لخته و انعقاد خون 
برای جلوگیری از خونریزی مختل ش��ده  اس��ت. در ایران ح��دود ١۲ هزار بیمار 
هموفیلی وجود دارد.  وجود انواعی از محصوالت بندآورنده خونریزی مانند بانداژها، 
تامبون بینی و تامبون دندان در قالب یک جعبه کمک های اولیه )در منزل، مدرسه 
و مح��ل کاران بیماران هموفیلی( می تواند کمک موثری در کنترل ش��رایط این 
بیماران داشته باشد. با وجود اهمیت محصوالت بندآورنده خونریزی برای بیماران 
هموفیلی اما قیمت باالی این محصوالت همچنان مش��کل س��از است.  برای این 
دسته از بیماران نیز  ما در حال طراحی و ساخت تولید انواع مختلفی از محصوالت 

بندآورنده خونریزی در قالب یک جعبه کمک اولیه با قیمت مناسب هستیم.
 ظهراب��ی گفت: با توجه به قیمت های بس��یار باالی محصوالت هموس��تاز در 
بازارهای بین المللی، محصول ارائه شده با کیفیت برابر با نمونه خارجی و با هزینه 
تولید بسیار مناسب، قابلیت صادراتی باالیی دارد. همچنین این محصول به عنوان 
یک کس��ب و کار موفق و فعال در حوزه پانسمان های نوین به صورت اختصاصی 
محصوالت بندآورنده خونریزی، توانایی رفع بسیاری از نیازهای کشور را دارد و از 
سویی با صادرات محصوالت ارزآوری قابل توجهی را برای کشور در آینده خواهیم 

داشت.
ای��ن تیم نوپا نیز یکی از ش��رکت کنندگان در دوره های پیش ش��تابدهی مرکز 
فناوری های همگرا معاونت علمی است. این مرکز با برگزاری این دوره ها به کسب 

و کارها برای ورود به بازار کمک می کند.

شتاب دهنده ها یکی از بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور هستند که 
به کمک آنها افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان سرعت گرفته است اما همزمان 
با شیوع کرونا در کشور در کنار سایر کسب و کارها، آنها نیز از آسیب های ویروس 
جدید در امان نماندند. پس با در نظر گرفتن بسته  حمایتی ویژه خدمت رسانی به 
آنها تس��هیل می شود. به گزارش مهر، بازیگران گوناگونی در زیست بوم فناوری و 
نوآوری نقش آفرینی می کنند. در طول شش سال اخیر، صدها شتاب دهنده، مرکز 
رش��د، پارک علم و فناوری، کارخانه های نوآوری و صندوق های مالی در سراس��ر 
کشور تاسیس شده است. بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان و ۶ هزار استارت آپ 
در کشور، از خدمات این مراکز استفاده می کنند. اما شیوع ویروس کرونا در کشور، 
کسب و کارهای مختلفی را دچار آسیب کرد. شتاب دهنده ها و پردیس های نوآوری 
نیز از این آسیب ها در امان نماندند. معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از همان 
روزهای نخست شیوع ویروس کرونا، تالش کرد تا ضمن تامین محصوالت موردنیاز 
ب��رای مقابله با کرونا، آس��یب های پیش آمده برای ای��ن مراکز را نیز جبران کند. 
برای کاهش آثار این آس��یب ها، بس��ته های حمایتی تدوین شده است که توسط 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی پرداخت می شود. از جمله بازیگران مهم زیست بوم 

نوآوری کشور که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده اند، 
شتاب دهنده های شرکت های دانش بنیان هستند، این شتاب دهنده ها، با بهره گیری 
از منتوره��ا و مدیران باتجربه، تیم ها و اس��تارت آپ های فناور را به ش��رکت های 
دانش بنی��ان بالنده و پویا تبدیل می کنند. برای کاهش آس��یب های احتمالی که 
در اثر شیوع ویروس کرونا به این شتاب دهنده ها وارد شده است، بسته تسهیالت 
متفاوتی در نظر گرفته ش��ده است. براساس این طرح حمایتی، شتاب دهنده های 
مستقر در استان تهران می توانند تا سقف ۵ میلیارد ریال تسهیالت با نرخ ۹درصد 
دریافت کنند. شتاب دهنده های مستقر در سایر استان ها نیز می توانند برای دریافت 
تس��هیالت، رقمی بین ۴ تا ۵ میلیارد ریال درخواست بدهند. این شتاب دهنده ها 
»متناسب با تعداد تیم های کاری سال ۹۸ و اسناد هزینه کرد« تسهیالت دریافت 
می کنن��د. این تس��هیالت در یک دوره حداکثر ش��ش ماهه پرداخت می ش��ود. 
دریافت کنن��دگان تس��هیالت می توانند پس از یک تنفس ش��ش ماهه، اقس��اط 
تسهیالت را طی یک دوره ١۲ماهه پرداخت کنند. استارت آپ ها و شرکت های نوپا 
به کمک شتاب دهنده ها یاد می گیرند که چگونه ایده نوآورانه خود را به محصولی 

فناور و سودآور تبدیل کنند.

شتاب دهنده ها تا سقف 5میلیارد ریال تسهیالت دریافت می کنند

راه اندازی کمپین تحریم و پیوسـتن بیش از 100 شـرکت به آن سـرانجام در برابر فشـارها 
تسلیم شده و از این پس مطالب منتشرشده از سوی سیاستمداران که ناقض قوانین باشند 
را برچسب گذاری خواهد کرد، با این حال کمپانی این پست ها را دارای ارزش خبری دانسته 

و حذف نمی کند.
علی رغم عقب نشـینی زاکربرگ از سیاسـت های اولیه ظاهرا کمپین سـر متوقف شدن 
ندارد و به گفته »بیزینس اینسـایدر« باعث سـقوط 8درصدی ارزش سـهام شرکت شده؛ 
سـقوطی که به معنـای زیان ۷ میلیارد دالری بـرای مارک زاکربرگ اسـت. از جدیدترین 
شـرکت هایی که برنامه های تبلیغاتی خود در فیس بوک را به صورت موقت متوقف کرده اند 

باید به »کوکاکوال«، »ورایزن« و »هوندا« اشاره کرد.
هنوز مشـخص نیست این کمپین تا چه زمانی با این سرعت به جذب اعضای جدید ادامه 
می دهد اما ادامه آن حتی در کوتاه مدت هم فیس بوک را متحمل خسـارت هنگفتی خواهد 
کرد چراکه تقریبا 100درصد درآمد این شـرکت ناشـی از تبلیغات است و در سه ماهه اول 

سال جاری از این راه 1۷.4 میلیارد دالر به جیب زده اند.
همین عامل باعث شده تیم تبلیغات شرکت به سرعت برای جلب رضایت مشتریان دست 
به کار شـده و به آنها تضمین دهند که دغدغه های شـان در مورد برچسب گذاری تصاویر و 

اصالح سیاست ها را جدی می گیرند.

پانسمان نانویی با قابلیت قطع خونریزی تولید شد

کمپین تحریم فیس بوک ۷ میلیارد دالر زیان روی دست زاکربرگ گذاشت

یادداشـت

چهارمی��ن دوره مس��ابقه دانش  آموزی ن��ور، با مش��ارکت خانواده ها برگزار 
می شود تا فیلم های کوتاه ۶۰ ثانیه ای علمی ساخته شود.

بنیاد مصطفی)ص(، برگزارکننده چهارمین دوره مس��ابقه دانش آموزی نور 
اس��ت. این رخداد به مناس��بت گرامیداشت پروفس��ور یاغی برگزار می شود و 

پذیرای دانش آموزان عالقه مند به عرصه های علم و فناوری است.  
هدف از برگزاری این رویداد ایجاد انگیزه میان نس��ل نوجوان جهان اسالم، 
ایجاد افق-های نوین در زمینه علم و فناوری و کمک به رش��د اس��تعدادهای 
درخش��ان است.  مس��ابقه و رخداد علمی نقشی تعیین کننده در تشویق نسل 

جوان و نوجوان برای فعالیت در عرصه های علمی دارد. 

دانش آموزان با مشارکت خانواده 
فیلم های کوتاه علمی می سازند



مشتریان آنالین به دنبال یک تجربه خوب هستند نه یک خرید پرزحمت، 
در واقع آنها می خواهند که از خرید خود لذت ببرند. کسب و کارهایی که 
با اهداف فروش محصول و یا س��رویس خود به مشتری، فعالیت می کنند، 
باید به سمتی تمایل داشته باشند که با به کار بستن تجربه های لذت بخش، 
مش��تریان جدید را جذب کرده و مش��تریان موجود را راضی نگاه دارند. با 
توجه به ابزارهای جدید موجود، فروشندگان می توانند خریدی لذت بخش و 
بدون اشکالی را ایجاد کنند و همچنین با استفاده از برخی روش ها، تجربه 
مش��تری را برای خرید آس��ان، بهبود بخشند. در این مطلب قصد داریم ۹ 

روش ساده را برای بهبود تجربه مشتری، بیان کنیم.
تمرکز بر روی ارزش گذاری در صفحه اصلی

زمانی که مش��تریان به صفحه اصلی س��ایت ش��ما س��ر می زنند، چه 
می بینند؟  آیا این صفحه با محصوالت و س��رویس هایی که ش��ما برای 
فروش ارائه می دهید، شلوغ شده است؟ اگر این چنین است یعنی صفحه 
اصلی کامال در مورد شماس��ت، نه در مورد مش��تریان؛ یعنی با توجه و 
تمرکز بر روی نیازهای آنها، طراحی نشده است. مشتریان به دلیل اینکه 
به چیزی نیاز دارند و یا درخواستی دارند، به سایت شما می  آیند. آنها با 
مشکلی مواجه هستند که باید حل شود، فرقی ندارد که به دنبال خرید 
هدیه ای برای دوست خود باشند و یا به دنبال دانلود نرم افزاری مناسب 
برای کسب و کار، در هر صورت برای رفع یک نیاز یا درخواست، به شما 
سر زده اند. کار شما این است که بر روی مشکالت آنان، شناخت شان و 

همچنین چگونگی رفع مشکل شان، متمرکز شوید.
محتوای متنی را محدود کنید و بیشتر از محتوای بصری استفاده کنید

فیلم های آموزشی، اسالید شو و یا اینفوگرافیک، محتوایی است که به 
مش��تری این امکان را می دهد که به س��رعت به اطالعاتی که نیاز دارد، 
دست یابد. به خصوص برای کاربران موبایلی، این المان ها، تجربه بهتری 
ایجاد می کند. زمانی که مش��تریان به فروشگاه  های سنتی می روند، آنها 
چیزی را نمی خوانند بلکه به محصوالت موجود، نگاه می کنند. اگر شما 
در صفحه اصلی، یک ویدئو قرار دهید که به مش��کل آنها اش��اره داشته 
باشد و همچنین شامل راه حل شما برای رفع آن مشکل باشد، بالفاصله 

قدردان شما خواهند شد.

توجه ویژه به سرعت بارگذاری سایت
اگر س��رعت بارگذاری س��ایت شما کم اس��ت و یا لودشدن نویگیشن 
زم��ان زیادی می برد، بهتر اس��ت بدانید که مش��تریان زم��ان زیادی را 
منتظر نخواهند ماند. اطمینان حاصل کنید که تصاویر، ویدئوها و دیگر 

محتوا در بهینه ترین حالت ممکن برای بارگذاری، باشند.
بارگذاری س��ریع و قابل اطمینان، ممکن اس��ت موثر از هاستی باشد 
که از آن برای وب س��ایت خود استفاده می کنید. مطمئن شوید که یک 
هاست در سطح سازمانی، تهیه کرده اید که دارای سابقه و شهرت خوبی 
برای به حداقل رس��اندن اختالل و زمان لود باش��د. اگر الزم اس��ت که 
هاس��ت خود را تغییر دهید، تعلل نکنید، همین حاال به فکر استفاده از 

یک سایت قابل اطمینان باشید.
ارائه سرویسی برای گفت و گوی زنده

مشتریانی که سوال و یا درخواستی دارند، مایل هستند که به سرعت 
به آنها پاس��خ داده شود. اگر بتوانید یک تابع به منظور ارائه گفت وگوی 
زن��ده، برای آنها ترتیب دهید، بس��یار جذاب خواهید ش��د. ش��ما باید 
س��رویس و کارکنانی داش��ته باش��ید که بتوانند به صورت بالدرنگ به 
مسائل و س��واالت مشتری، پاسخ دهند. در این صورت، با دیدن چنین 

توجهی، مشتریان نیز به شما وفادار خواهند ماند.
توجه به اپلیکیشن موبایلی

این یک روند در حال ظهور مهم برای کس��ب وکارهاس��ت. البته این 
مس��ئله به اندازه بقیه المان ها و روش  های گفته ش��ده در این مقاله، به 
راحتی  و به س��رعت در دسترس نیست و برای ایجاد و بهبود آن زمان 
الزم اس��ت. داشتن یک اپلیکیشن کاربرپسند در کنار یک سایت، خرید 
را برای مش��تریان راحت تر می کند. همچنین اگر امکان شخصی س��ازی 

نیز در آن مهیا باشد، بسیار خوشایند خواهد بود.
شخصی سازی با سابقه  مشتریان

هنگامی یک مش��تری به سایت ش��ما باز می گردد، چه قبال خریدی 
داش��ته باشد، چه نداش��ته باشد، مهم اس��ت که تاریخچه حضور او در 
س��ایت، فورا در دسترس باشد. وقتی صحبت از راحتی مشتری به میان 
می آی��د، هیچ چیز بدتر از آن نیس��ت که همه کارهای��ی که قبال انجام 

ش��ده، بار دیگر انجام ش��ود. اگر س��ابقه حضور آنها در دسترس باشد، 
بس��یار خرسند خواهند شد. توجه به این مسائل در ایجاد حس رابطه با 

مشتری، تاثیرگذاری ویژه ای دارد.
ساده کردن فرآیند پرداخت

زمانی که مش��تری قصد پرداخت پ��ول را دارد، به خودی خود، حس 
مثبتی در او نیس��ت، حال اگر این فرآیند با پیچیدگی انجام شود، قطعا 
باعث کالفگی او خواهد ش��د. بهتر اس��ت که اطالعات کارت خریداران  
ذخیره شود و با  چند مرحله ساده، پروسه خرید کامل شود. به خصوص 
اگ��ر اطالعات مربوط به مش��تری از خرید قبلی ذخیره ش��ود، بس��یار 
تاثیرگذار خواهد بود. مشتریان تالش می کنند که به شما پول پرداخت 

کنند، این مرحله را برای شان آسان کنید.
اگر استطاعت آن را دارید، ارسال محصول را به صورت رایگان 

ارائه دهید
بسیاری از ش��رکت ها، حمل و نقل را به صورت رایگان ارائه می دهند 
و ی��ا مبل��غ کمی را به قیمت خری��د اضافه می کنند. مش��تریان به این 
موض��وع عالقه مندند و معتقدند که با حذف هزینه حمل و نقل، مبلغی 
را صرفه جویی کرده اند. حتی اگر بر روی قیمت محصول، اضافه شود باز 
هم نس��بت به اینکه اعالم شود که مبلغی را به عنوان هزینه ارسال باید 

پرداخت کنند، حالت روانی بهتری در آنها ایجاد می کند.
استفاده از برنامه های پیام رسان

ایمیل از دیرباز، ستون بازاریابی بوده است و هنوز هم جایگاه ویژه ای 
دارد، اما اگر ش��ما یک اپلیکیش��ن مخصوص کس��ب و کار خود داشته 
باش��ید، می توانید به طور مثال با ارائه تخفیف سفارشی براساس تاریخ 
تولد مش��تری، پیش��نهادی مناس��ب با منطقه جغرافیایی مشتری و یا 
دیگر س��رویس های این چنینی، از مزایای شخصی سازی تجربه مشتری 

بهره مند شوید.
بدیهی اس��ت که روش های زیادی برای بهبود تجربه مش��تری وجود 
دارد، ب��ا این ۹ روش ش��روع کنید و در ادامه یک تف��اوت بزرگ ایجاد 

کنید.
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یکی از وجوه اش��تراک بسیاری از نام های تجاری زیرک این است که 
تجربه کاربری را در پلتفرم دس��کتاپ و موبایل، متحد می کنند تا مسیر 

رضایت مشتریان را هموارتر کنند.
ام��روزه، کس��ب و کارهایی ک��ه به دنبال احس��اس رضایت بیش��تر 
در مش��تریان هس��تند، باید یک تجرب��ه متحد و مش��ابه را در تمامی 
پلتفرم های متصل به اینترنت خود ارائه دهند. این بدان معناست که که 
عملکرد ش��ما در پلتفرم موبایل، یک معیار اساسی در ایجاد یک تجربه 
مشتری باکیفیت و به یاد ماندنی، به شمار می رود. جست وجو از طریق 
موبایل، اپلیکیشن، خدمات به مشتری از طریق موبایل و تبلیغات درون 
اپلیکیش��ن، تمام فاکتورهایی هستند که طرز فکر مشتری را درباره نام 

تجاری شما ایجاد می کنند. 
تجربه  مشتری در پلتفرم موبایل را تعریف کنید

تجربه مش��تری دیجیت��ال )CX(، با تجربه کارب��ری )UX( معمول، 
هم خانواده نیس��ت، اما ی��ک مفهوم کلی دارند. تجرب��ه کاربری در این 
متن، تنها به تجربه ای که در برخی ویژگی های موبایل وجود دارد اشاره 
می کند که از میان آنها می توان به لینک های تبلیغات درون اپلیکیشن، 
نوتیفیکیشن های اجباری و یا یک اپلیکیشن اشاره کرد. تجربه مشتری، 
به تمامی تعامالتی که در جهان واقعی با نام های تجاری برقرار می شود، 

اشاره می کند که درون محیط موبایل به وجود می آیند.
آسان س��ازی فاکتورهای تجربه مشتری مثل پروسه فروش، تبلیغات، 
خدمات به  مش��تریان، برندینگ و قیمت گذاری رقابتی در میان فضای 
 bank ،تجربه کاربری موبایل، باعث ش��ده تا برندهایی همچون دیزنی
of America و آمازون، تجربه مشتری قدرتمندی را ارائه دهند. فرقی 
نمی کن��د که ب��ا موبایل خود و از طریق چ��ه کانال هایی به این نام های 
تجاری دسترسی دارید، در هر صورت، تجربه مشتری فوق العاده ای ارائه 

خواهد شد.
توصیه های تجربه  مشتری با موبایل که تمامی کسب و کارها باید بدانند

عملکرد فعلی موبایل خود را در نظر بگیرید. اگر یکی از مشتریان، به 
واس��طه یکی از کانال های موبایلی، به نام تجاری شما دسترسی داشته 
باش��د، آیا به تمامی اطالعاتی که مشتریان شما به آن نیازمند هستند، 
دسترس��ی خواهد داشت؟ صفحه های وب س��ایت در برخی از موبایل ها، 
مواردی همچون لینک ها و سیستم مکان یابی را به گونه متفاوتی نشان 
می دهد؛ برخی حتی زبان مش��ابهی ندارند. طراحی وب سایت پاسخگو، 

به طور گس��ترده ای این اش��کاالت را از بین برده است، اما برخی از آنها 
هنوز پابرجا هس��تند. برای تجربه مشتری باکیفیت، باید میان تعامالت 
نام تجاری، ثبات وجود داش��ته باش��د. اگر قصد دارید کسب و کار خود 
را در س��ال ۲۰١۷ راه اندازی کنید، پیشنهاد می کنیم که این توصیه ها 
را ب��ه کار ببندید تا بتوانید تجربه مش��تری فوق العاده ای را در سراس��ر 

پلتفرم های تعاملی خود، برقرار کنید:
1. از استراتژی تمامی کانال ها استفاده کنید

ش��رکت ها برای تقویت تجربه مش��تری های موبایلی خود باید تمامی 
مراح��ل مس��یر مش��تری و ویژگی ه��ای دیجیتالی را در نظ��ر بگیرند. 
برای ارائه باکیفیت تجربه مش��تری موبایل، باید قرار گرفتن در لیس��ت 
نقش��ه گوگل و اپل را نیز در نظر بگیرید، چراکه محدوده و ش��یوه های 

جغرافیایی نیز در ایجاد تجربه کاربری، نقش اساسی دارند.
۲. برای مدیریت شهرت موبایلی خود، عملکرد فعاالنه ای داشته باشید
مش��تری ها در اکثر مواقع برای کس��ب اطالعات بیشتر، مستقیما به 
سراغ وب سایت یا نمایندگی های نام تجاری شما نمی روند. آنها اغلب از 
بررس��ی ها و تجربیات تعاملی که در وب سایت های شخص سوم منتشر 
می ش��ود، استفاده می کنند. یکی از مواردی که می تواند تجربه مشتری 
فوق الع��اده ای را در ذه��ن اف��راد ثبت کند، ظرفیت تش��خیص و هضم 
شکایت ها، تملق ها و س��ایر مواردی است که در اپلیکیشن های شخص 
س��وم و وب سایت ها وجود دارد؛ شما در مرحله بعد باید از طریق همان 

کانال ها، با مشتریان در تعامل باشید.
۳. برای ایجاد تصاویر خاطره انگیز و باکیفیت، سرمایه گذاری کنید

تجربه موبایلی در نمایش��گرهای کوچک گوشی های هوشمند و تبلت 
ایجاد می ش��ود. افراد نیز به صورت کامال ناخ��ودآگاه، به تصاویر تمایل 
بیش��تری دارند تا کلمات. از تصاویر بهینه سازی ش��ده موبایل اس��تفاده 
کنید؛ ای��ن روند در بهبود کیفیت محتوا نیز موث��ر خواهد بود. تصاویر 
بهینه س��ازی ش��ده اغلب شامل کپشن ها می ش��وند و در اکثر مواقع، با 
نام فایل های توصیفی، نس��بت های مناس��ب و متن عنوان فرمت ش��ده 
اس��ت. تمام اینها برای اندازه گیری زم��ان بارگذاری عملکرد موبایل، در 

نظر گرفته می شود.
۴. با داده های کاربر، ارتباط راحت تری برقرار کنید

هیچ چیز به اندازه گزارش تجربه مش��تری برمبن��ای داده، اطالعات 
مناس��بی را در زمین��ه تجربه مش��تری موبایل��ی در اختیار ش��ما قرار 

نمی ده��د. از اطالعات مخصوص موقعیت جغرافیای��ی و دیگر ابزارهای 
تحلیلگری اس��تفاده کنید تا بتوانید تمامی جوانب مس��یر مشتری خود 
را بررس��ی کنید. زمان و پول خود را ب��رای کانال هایی صرف کنید که 

مشتریان فعلی یا آینده شما نیز به آن تمایل بیشتری دارند.
ب��رای مثال، تنه��ا تغییر رنگ اپلیکیش��ن موبایلی ش��ما می تواند در 
رفتار و تجربه کاربری ش��ما، تاثیر بسزایی داشته باشد. به عنوان نمونه، 
اپلیکیش��ن TeamBlind را در نظر بگیرید. این اپلیکیش��ن شرایطی 
را ب��رای کارکنان برخی از ش��رکت های بزرگ فراه��م می کند تا درباره 
فرصت ه��ای جدی��د ش��غلی و یا تجربه ش��غلی فعلی، با ه��م گفت وگو 
کنند. این اپلیکیش��ن، طراح��ی موبایل خود را تغیی��ر داد تا جایی که 
به رنگ بندی قرمز، خاکس��تری، مشکی و سفید رس��ید که نتیجه آن، 
بازخورده��ای منفی کاربران بود. الکس ش��ین، مدیر ارش��د اجرایی در 
این باره می گوید: »ما از رنگ های پاستل برای ایجاد تمایز بین کانال ها 
اس��تفاده کردیم. متوجه ش��دیم که میزان مکالمه ه��ای منفی در حال 
کاهش اس��ت. در حال حاضر نیز همه چیز مثبت تر و صادقانه تر ش��ده 

است.«
5. خدمات به مشتری را موبایل پسند کنید

امروزه، ش��رایط ب��ه گونه ای تغییر کرده که مش��تریان برای کس��ب 
اطالعات یا پش��تیبانی مورد نیاز خود، به س��راغ فروشگاه های فیزیکی 
یا تماس با پش��تیبانی خدمات پس از ف��روش نمی روند. آنها به صورت 
آنالین، پاسخ موردنظر خود را جست وجو می کنند. به دنبال بهینه سازی 
رفتار مش��تری باش��ید، نه اینکه آنها را به تماس با پشتیبانی های خود، 
مجبور کنید. امکان چت کردن را فراهم کنید، فرم های تماس را آسان تر 
کنید و پشتیبانی از تماس های ویدئویی را نیز در برنامه خود قرار دهید.

ب��رای مث��ال، اس��تارباکس را در نظ��ر بگیرید. روند خرید مش��تری 
را ب��ا ایجاد یک اپلیکیش��ن، آس��ان تر کرده، در حالی ک��ه امنیت کاربر 
 bank of را نیز حفظ کرده اس��ت. بس��یاری از بانک های ب��زرگ مثل
America یا Chase، با ایجاد یک رمز عبور اختیاری که اثر انگش��ت 
افراد را می شناس��د، باعث افزایش حریم خصوصی مش��تری شده است. 
تمامی کسب و کارها می توانند یک تجربه مشتری بهینه و کارآمد را در 
تمامی دس��تگاه های موبایل فراهم کنند؛ تنها کافی است این روش های 

ساده، اما ناشناخته را به کار بگیرید.
inc/ucan :منبع

چگونه می  توان رضایت مشتریان را در پلتفرم موبایل به دست آورد؟

پرداخت پول به ناشران اقدام جدید گوگل 

در راستای حمایت از ناشران و تولیدکنندگان محتوا، گوگل اعالم 
کرده اس��ت که به موارد منتخب، مبالغ��ی را اختصاص خواهد داد. 
در این رابطه برد بندر، معاون بخش خبری گوگل اعالم کرده است 
که اقدام مذکور باعث خواهد ش��د تا شاهد افزایش حجم و کیفیت 
مطال��ب خصوصا در زمینه اخبار باش��یم. درواقع با توجه به این امر 
که اخبار غلط به معضلی در اینترنت تبدیل ش��ده اس��ت، این طرح 
باعث خواهد ش��د تا افراد برای دستیابی به مبلغ تعیین شده، دیگر 
تمایلی به چنین اخبار و مطالبی نداش��ته باش��ند. با این حال هنوز 
رقم دقیقی در رابطه با پرداختی ها، اعالم نش��ده اس��ت. با این حال 
سه کش��ور آلمان، استرالیا و برزیل میزبان اجرای اولیه آن خواهند 
بود، با این حال نس��بت به این طرح ج��ذاب، تردیدهایی نیز وجود 
دارد. درواقع هنوز معیارهای موردنظر تعیین نش��ده و برخی عقیده 
دارند که ش��انس نویسندگان سایت های مطرحی همچون نیویورک 
تایمز، به مراتب بیش��تر از سایرین خواهد بود. به همین خاطر باید 
منتظر اخبار جدیدی پیرامون آن باش��یم تا بتوان نسبت به میزان 

موفقیت آمیز بودن آن به اطمینان الزم دست پیدا کرد.
theverge.com :منبع

تعطیلی همیشگی فروشگاه ها اقدام جدید 
مایکروسافت 

در خبری بس��یار عجیب اعالم ش��ده است که مایکروسافت دیگر 
فروش��گاه های خود را که به علت شیوع ویروس کرونا، تعطیل شده 
است بازگشایی نخواهد کرد. درواقع این امر استراتژی ای بوده است 
که این ش��رکت قصد عملی کردن آن را در چند سال آینده داشت. 
با این حال ویروس کرونا باعث شد تا شاهد سرعت بخشیدن به این 
طرح باش��یم. درواقع در تمام جهان، به صورت کامل فروشگاه های 
فیزیکی حذف می ش��ود و تنها روش خرید اینترنتی مورد اس��تفاده 
قرار خواهد گرفت. این امر در حالی اس��ت که در این فروش��گاه ها 
اقداماتی نظی��ر برگ��زاری رویدادهای مختلف نیز برگزار می ش��د. 
همین امر نیز باعث به وجود آمدن تردیدهایی ش��ده اس��ت. با این 
حال پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که رویدادها نیز از این به بعد 
به صورت آنالین برگزار می ش��ود. در این بی��ن تنها چهار نماینگی 
در ش��هرهای نیویورک، لندن، س��یدنی و ردمون��د همچنان حضور 
خواهند داشت. با این حال فضای آن ها نیز از حالت فروشگاه خارج 
می ش��ود و صرفا به عنوان مرکز تجربه مورد اس��تفاده قرار خواهند 
گرفت. اگرچه بس��یاری از بخش های مایکروس��افت قابلیت چنین 
طرحی را دارند، ب��ا این حال در زمینه مواردی نظیر ایکس باکس، 
احتماال طرح ف��وق باعث کاهش میزان ف��روش جهانی حداقل در 
سال نخس��ت به اجرا درآوردن این طرح خواهد شد. حال باید دید 
که این تصمیم، چه واکنش هایی را از س��وی مشتریان حال حاضر 
مایکروس��افت به همراه خواهد داشت. درواقع هنوز سواالت زیادی 
وجود دارد که باید مدیران این شرکت به خوبی به آن ها پاسخ داده 

و اعتمادسازی الزم را انجام دهند. 
bulletinmail.com :منبع

بازار داغ بازارگاه های دوسویه در دنیا
بازارگاه های دوس��ویه، بسترهایی هستند که امکان خلق و تبادل 

ارزش را برای مشتریان و تأمین کنندگان فراهم می کنند.
برخی مثال های مشهور این کسب و کارها عبارتند از: وب سایت های 
ایربی ان ب��ی )Airbnb(، ای بی )eBay(، بخش بازارگاه آمازون که 
ج��دا از بخش اصلی فعالیت می کند و دیوار و ش��یپور؛ بس��ترهایی 
ک��ه ارائه دهندگان خدم��ت و اس��تفاده کنندگان آن را به هم وصل 

می کنند و امکان تعامل را بین این دو گروه ایجاد می کنند.
از واژه های دیگری نیز برای این بس��ترها اس��تفاده ش��ده است؛ 
سیستم های بازار دوسویه، بسترهای چندسویه، بازارهای چندسویه 
یا شبکه های دوس��ویه. کس��ب و کارهای بازارگاه در دوران کوتاهی 
موفقیت زیادی را از آن خود کرده اند و این طور به نظر می رس��د که 

این رشد قرار نیست به این زودی ها متوقف شود.
این بازارگاه ها به ش��کل خارق العاده ای صعود می کنند زیرا نیازی 
به انبار یا کاال از آن خودشان ندارند. به عنوان مثال ایر بی ان بی یکی 
از ١۰۰ ش��رکت اول گردشگری دنیاست بدون اینکه حتی یک اتاق 

هتل داشته باشد.
به این ترتیب است که این مدل کسب و کار به مدلی ترغیب کننده 
تبدیل می ش��ود؛ بدون نیاز به س��رمایه گذاری برای محصول اولیه 
می توانید کسب  و کار خود را آغاز کنید. در کنار مزایای بی شمار این 
نوع بسترها می توان به چالش های نه چندان کوچک نیز اشاره کرد؛ 
نبود یا کمبود بخش خدمات مش��تریان و بی پاس��خ ماندن این نیاز 
مخاطب. یکی دیگر از مسائلی که مشتریان را آزار می دهد تبلیغات 
غلط و دروغینی  اس��ت که در این بازارگاه ها مخاطب را به خرید و 

استفاده از خدمت یا کاال سوق می دهد.
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ایمی��ل مارکتین��گ یک��ی از پرطرفدارتری��ن روش ه��ای تبلیغاتی و 
بازاریابی در دنیاس��ت. بازاریابی ایمیلی ه��م مانند هر روش دیگری در 
دیجیت��ال مارکتینگ نیاز به تکنیک های اصولی و حرفه ای دارد، در غیر 

این صورت نمی توانید به نتیجه مطلوب برسید.
در دیجیتال مارکتینگ روش ه��ای ارتباطی و تبلیغاتی زیادی وجود 
دارد که هر کس��ب وکاری بس��ته به نیاز خود می تواند از آنها اس��تفاده 
کند. با توجه به حضور ش��رکت ها در فضای آنالین، ابزارها و روش های 
زیرمجموعه دیجیتال مارکتینگ به شدت مورد توجه قرار گرفته است. 
ول��ی برخی تصور می کنند همیش��ه باید هزینه های زی��ادی بپردازند و 
کمپین های س��نگین اجرا کنند. در صورتی ک��ه با انتخاب روش و ابزار 
درس��ت می توانید هم نرخ بازگشت سرمایه )ROI( خوبی داشته باشید 

و هم به اثربخشی موردنظر برسید.
از س��وی دیگر این روزها برقراری ارتباط هدفمند و ارس��ال محتوای 
سفارشی س��ازی ش��ده اهمیت بس��یار زیادی دارد و به یکی از مزایای 
رقابتی برندها تبدیل ش��ده است. از این روی، بازاریابی ایمیلی به دلیل 
اثربخشی باال و مقرون به صرفه بودن همچنان یکی از بهترین راهکارهای 

موردنظر کسب وکارهای بزرگ و کوچک است.
ایمیل مارکتینگ چیست؟

اگر بخواهیم خیلی س��اده بازاریابی ایمیلی را تعریف کنیم، به فرآیند 
بازاریاب��ی از طریق ایمیل، بازاریابی ایمیلی ی��ا ایمیل مارکتینگ گفته 
می ش��ود اما در عمل این گونه نیست که به  طور پیوسته برای مخاطبان 

خود پیام های تبلیغاتی بفرستیم و باعث آزار آنها شویم.
در واق��ع ایمی��ل مارکتینگ به معنای اطالع رس��انی، برقراری ارتباط 
با مخاطبان، ارس��ال محتوای کاربردی و حفظ مش��تریان فعلی و حتی 
بازگردان��دن خری��داران قبلی به کمک اب��زار ایمیل اس��ت. این روش 
می تواند مزایای مختلفی برای ش��ما داش��ته باش��د و در ه��ر مرحله از 

فرآیندهای بازاریابی خود از آن استفاده کنید.
گاهی الزم اس��ت برای کاربران جدید پیام خوش��امدگویی بفرستید، 
گاه��ی نی��از دارید تا افزایش آگاهی از برندتان را بیش��تر کنید و گاهی 

اوقات هم به دنبال این هستید که مشتری دوباره از شما خرید کند.
به هر ح��ال بازاریابی ایمیلی یکی از روش های چندبعدی و چندکاره 
اس��ت که اگر تکنیک های آن را به خوبی رعایت کنید، اثربخشی زیادی 

برای شما خواهد داشت.
تبلیغات ایمیلی یا بازاریابی ایمیلی؟

احتماال این س��وال در ذهن ش��ما تداعی ش��ده که تبلیغات ایمیلی 
درس��ت اس��ت یا بازاریابی ایمیلی؟ اگر بخواهیم به عنوان انگلیسی آن 
نگاه کنیم، کلمه مارکتینگ )Marketing( به معنای بازاریابی اس��ت. 
بازاریابی مجموعه ای از فرآیندهاس��ت که تبلیغات می تواند بخش��ی از 

آن باشد.
درواق��ع بازاریابی از زم��ان برقراری ارتباط با یک مخاطب یا س��رنخ 
که هنوز خریدار و مش��تری ش��ما نیست ش��روع می شود و حتی تا بعد 
از خری��د نی��ز ادامه پیدا می کند. به همین دلی��ل ما فقط به دنبال یک 
تبلیغ مقطعی نیستیم و برای اطالع رسانی، برقراری ارتباط با مخاطبان، 
تبلیغات، حفظ مش��تریان و بازگردان��دن خریداران از ایمیل مارکتینگ 

استفاده می کنیم.
تاریخچه بازاریابی ایمیلی

ش��اید تمایل داش��ته باش��ید کمی درباره تاریخچه بازاریابی ایمیلی 
بدانی��د و ببینی��د ای��ن روش از چ��ه زمانی به صورت جدی ش��روع به 
کار کرده اس��ت. پیش��ینه ایمیل مارکتینگ به بیش از ۴۰ س��ال قبل 
برمی گردد که گری توئرک )Gary Thuerk( که در سازمان تجهیزات 
دیجیتال )DEC( کار می کرد، برای ۴۰۰ مش��تری این س��ازمان ۴۰۰ 
ایمیل ارس��ال کرد. همین ۴۰۰ ایمیل کار خودش را کرد و ١۳ میلیون 

دالر فروش را رقم زد.
اوایل دهه ۹۰ میالدی با جدی ش��دن اس��تفاده از اینترنت سیس��تم 
کاری و ش��خصی مردم تغییرات زیادی را به خود دید و به همین دلیل 
شرکت های مختلف تالش می کردند سرویس های جدیدی را به کاربران 
ارائ��ه کنند. در همین راس��تا، Hotmail به عن��وان اولین ارائه دهنده 
سرویس ایمیل تحت وب به صورت رایگان، فعالیت جدی خود را شروع 

کرد.
بعدها مدیران و بازاریاب های مختلف بیشتر به استفاده از ایمیل روی 
آوردن��د و پیام های انبوهی را برای مخاطبان و مش��ترکان خود ارس��ال 
می کردند. همین مس��ئله باعث ش��د تا قوانین س��خت گیرانه تری برای 

ارسال ایمیل های اسپم و هرزنامه وضع شود.
ام��ا رفته رفته بازاریابی ایمیلی جایگاه درس��ت خ��ود را پیدا کرد و با 
اضافه ش��دن ویژگی های جدید به س��رویس های مختلف، رعایت حقوق 
کاربران و امکان سفارشی  و شخصی سازی پیام ها، این ابزار توانسته است 

اثربخشی خوبی داشته باشد.
مزایای ایمیل مارکتینگ

بازاریابی یک علم بس��یار گس��ترده و فراگیر اس��ت که فقط به دنیای 
آنالی��ن محدود نمی ش��ود و در دنی��ای آفالین نیز همچن��ان به خوبی 
می تازد. هن��وز هم برخالف تصور خیلی ها، بازاریابی پیامکی یا تبلیغات 
محیط��ی و تلویزیونی خیلی خوب ج��واب می دهد و در نتیجه نباید به 

فکر حذف روش های مختلف بازاریابی و تبلیغات باشیم.
اما با حضور گسترده کسب وکارها در فضای آنالین، موضوع دیجیتال 
مارکتین��گ و روش های زیرمجموعه آن بی��ش از پیش مورد توجه قرار 
گرفت و روش هایی چون بازاریابی ایمیلی، دیگر فقط یک روش ارتباطی 

نیستند.
ایمیل مارکتینگ جزو پرکاربردترین برنامه های اجرایی در استراتژی 
بازاریابی کس��ب وکارهای کوچک و بزرگ است که تقریبا بیشتر آنها از 
این روش استفاده می کنند. این سیستم چند بعدی مزایای بسیار زیادی 
دارد که باعث می ش��ود اثربخشی و بازگشت سرمایه خوبی داشته باشد. 
در ادامه بیش��تر از مزایای ایمیل مارکتینگ نس��بت به روش های دیگر 

بازاریابی خواهیم گفت.
1. پیاده  سازی آسان

ب��ا اینکه ایمیل مارکتینگ تکنیک ها و اصول حرفه ای خودش را دارد 
و بای��د به صورت کامال تخصصی این کار را انج��ام دهید، اما می توانید 
ان��واع کمپین های بازاریابی ایمیلی را ب��ا کمترین دانش فنی به راحتی 
اجرا کنید. برای این کار کافی است از سرویس  ایمیل مارکتینگ کمک 
بگیرید و از قالب های آماده و امکانات Drag & Drop استفاده کنید.

2. اثربخشی زیادی و لحظه ای

ایمیل مارکتینگ هم اثربخش��ی باالیی دارد و هم اینکه بالفاصله بعد 
از ارس��ال پیام ها در یک مقطع زمان��ی کوتاه می تواند اثرگذاری و نتایج 
خوب آن را مش��اهده کرد. کارب��ران معموال در فاصل��ه کوتاهی بعد از 
دریاف��ت ایمیل آن را ب��از می کنند. به همین دلی��ل این روش در کنار 
بازاریاب��ی پیامکی می تواند برای فروش ه��ای ویژه و تخفیف های خاص 

کاربردی باشد.
3. مقرون  به  صرفه

بازاریابی ایمیلی نس��بت به بس��یاری از روش های دیگر هزینه بسیار 
کمتری دارد و در ازای نتایج دریافتی، کامال مقرون به صرفه است. ضمن 

اینکه در زمان کوتاه با صرف کمترین منبع قابلیت اجرا دارد.
4. ارتباط سفارشی و شخصی سازی شده

ای��ن روزه��ا کارب��ران خیل��ی از پیام ه��ای عمومی و کلی اس��تقبال 
نمی کنند، اما به کمک بازاریابی ایمیلی می توانید محتوا و پیام سفارشی 
خود را به صورت شخصی س��ازی ش��ده برای کاربران بنویسید تا میزان 

تعامل و وفاداری آنها به شما بیشتر شود.
5. نرخ بازگشت سرمایه خوب

مدیران کس��ب وکارها برای ه��ر هزینه خود دنبال نتیجه هس��تند و 
تمای��ل دارند ببینن��د در ازای هر میزان هزینه ای ک��ه صرف می کنند، 
چقدر به آنه��ا برمی گردد. یکی از مهم ترین مزای��ای ایمیل مارکتینگ 
این اس��ت که نرخ کلیک خوبی دارد و به دلیل تعامل باال و ارسال پیام 

سفارشی باعث می شود که میزان نرخ تبدیل شما افزایش پیدا کند.

6. بستر توزیع محتوا
یکی از ویژگی های خوب ارسال ایمیل که شاید کمتر مورد توجه قرار 
بگیرد این است که می توانید به عنوان بستر رایگان نشر و توزیع محتوا 
از آن استفاده کنید. می توانید مقاالت یا چکیده ای از محتوای ارزشمند 

خود را برای مشترکان بفرستید.
۷. ارتباط مستقیم

کاربرانی که عضو س��رویس ایمیل مارکتینگ شده اند و اجازه داده اند 
برای ش��ان ایمیل بفرستید همیشه منتظر یک چیز جدید از سمت شما 
هستند. به همین دلیل می توانید از این فرصت استفاده کنید و همیشه 

به صورت مستقیم با آنها در ارتباط باشید.
معایب بازاریابی ایمیلی

ب��ا تمام مزایای ارزش��مندی که از ایمیل مارکتین��گ گفتیم، اما این 
روش هم بدون عیب نیس��ت و معایبی دارد که باید حواس تان باش��د تا 

حد امکان آنها را برطرف کنید. این معایب شامل موارد زیر می شود:
1. اسپم  شدن پیام ها

یکی از بزرگ ترین مش��کالت موجود در بازاریابی ایمیلی این اس��ت 
 spam که پیام های ارس��الی شما اس��پم تشخیص داده شود و به پوشه
ب��رود بنابرای��ن کاربران نمی توانند پیام ش��ما را ببینن��د، اما گاهی این 
مش��کل به دلیل اشتباه شما در تش��خیص مخاطبان هدف رخ می دهد 
و برای افرادی پیام می فرس��تید که جزو بخش بندی یا مش��ترکان شما 
نیس��تند. ضمن اینکه باید حواس تان به ارس��ال انبوه ایمیل ها باش��د؛ 
چراکه ارائه دهندگان س��رویس های ایمیل نظیرGmail، حسابی روی 

این موضوع حساس هستند.
 2. ارسال نشدن ایمیل ها

گاهی به دالیل مختلف مانند اس��تفاده از کلمات خاص ممکن اس��ت 
هیچ گاه ایمیل ش��ما به دس��ت مخاطبان هدف نرس��د. به همین دلیل 
 )Delivery( سرویس های ایمیل مارکتینگ مدعی ارائه گزارش تحویل

هستند تا مزیت رقابتی خود را نشان دهند.
3. مشکل در طراحی پیام

محتوای ایمیل ش��ما از عنوان گرفته تا کال تو اکش��ن نهایی اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. با اینکه استفاده از قالب های آماده خوب است، ولی 
ممکن اس��ت با مش��کالتی مواجه ش��وید و اگر طراحی خوبی نداش��ته 
باش��ید، محتوای شما در دستگاه های مختلف به ویژه گوشی های موبایل 

به درستی نشان داده نمی شود.
ایمیل مارکتینگ مناسب چه کسب  وکارهایی است؟

برخی تصور می کنند، فقط کسب وکارهای بزرگ که لیست بلند باالیی 
از مخاطبان دارند باید سراغ بازاریابی ایمیلی بروند، اما درواقع این گونه 
نیست و این روش یکی از بهترین راهکارها برای تمام کسب وکارهاست. 
اگر دنبال روشی جامع، مقرون به صرفه واثربخش باشید که بتوانید سریع 
و راحت آن را پیاده سازی کنید و در تمامی مراحل بازاریابی شما نقش 

داشته باشد، ایمیل مارکتینگ به خوبی جواب می دهد.
هنگام ایمیل مارکتینگ به چه نکاتی باید توجه کرد؟

ایمی��ل مارکتینگ با تمام مزایا و معایبی ک��ه دارد، همچنان یکی از 
پرکاربردترین روش های بازاریابی است که کمترین کسب و کاری از آن 
اس��تفاده نمی کند، ولی اگر اصول درس��ت و تکنیک های حرفه ای آن را 
به درستی رعایت نکنید، بدون شک کمپین های شما با شکست مواجه 

خواهند شد و مخاطبان و مشتریان خود را از دست خواهید داد.
نکات بس��یار مهمی برای ایمیل مارکتینگ وج��ود دارد که باید آنها 
را رعایت کنید تا کمپین ش��ما اثربخش��ی خوبی داشته باشد. در ادامه 
ب��ه مهمترین نکاتی می پردازیم که هن��گام بازاریابی ایمیلی باید به آنها 

توجه کنید.
محل فرم عضویت مهم است

اگر می خواهید هدفمند عمل کنید، باید فهرست مناسبی از مخاطبان 
خود داش��ته باش��ید تا لیس��ت ایمیل موردنظرتان را بس��ازید بنابراین 
بس��یاری از کس��ب وکارها با طراح��ی فرم ثبت نام، اش��تراک، عضویت 
در خبرنام��ه یا دریافت تخفی��ف، ایمیل کارب��ران را دریافت می کنند. 
می توانید این موارد با صورت پاپ آپ در نظر بگیرید یا جایی از صفحات 

سایت قرار دهید که هم خوب دیده شود و هم فضا را شلوغ نکند.
مراحل را ساده در نظر بگیرید

برخی تصور می کنند هرچه اطالعات بیشتری از کاربران بگیرند بهتر 
اس��ت. با اینکه این تصور درست اس��ت، ولی بدون شک در مراحل اولیه 
برقراری ارتباط با مخاطب، نمی توان انتظار داش��ت همه اطالعات را در 
اختیار ش��ما قرار دهد بنابراین تمام مراحل را س��اده در نظر بگیرید و 

به دریافت نام، ایمیل و در صورت امکان شماره موبایل بسنده کنید.
برای کاربران حق انتخاب در نظر بگیرید

اینکه مخاطبان تمایل داش��ته باش��ند تا ایمیل های ش��ما را دریافت 
کنن��د، حق انتخاب آنهاس��ت و باید ب��ه حریم خصوصی آنه��ا احترام 
بگذارید و این ش��رایط را برای ش��ان فراهم کنید که هر وقت خواستند 
عضو شوند یا عضویت خود را لغو کنند. ضمن اینکه با این روش متوجه 

می شوید مخاطب هدف شما دقیقا کیست.
ارزش ویژه ای را در نظر بگیرید

اگر می خواهید نرخ کلیک و اثربخش��ی ایمیل ش��ما بهتر ش��ود، باید 
ارزش اف��زوده ای را برای مش��ترکان خ��ود در نظر بگیری��د. این ارزش 
می تواند کد تخفیف و هدیه یا اطالع رس��انی زودتر نس��بت به محصول 

جدید باشد.
عنوان ایمیل را جدی بگیرید

عن��وان ایمیل مانن��د عنوان یک مقال��ه یا در واق��ع ویترین می ماند 
بنابرای��ن باید دقت کنید که نه تنها تیترتان را اصولی می نویس��ید، بلکه 
کام��ال خاص، جذاب و ترغیب کننده باش��د. اگر نتوانید ویژگی های یک 
تیتر خوب را در عنوان ایمیل رعایت کنید و اصول درست نویس��ی یک 
تیتر جذاب و کنجکاوکننده را پیاده کنید، نباید انتظار نرخ کلیک باال و 

خوانده شدن محتوا را داشته باشید.
مزاحم کاربران نشوید

درس��ت اس��ت که مخاطبان هدف منتظر ایمیل های شما هستند یا 
می دانن��د که برای آنها پیام ارس��ال می کنید، اما ای��ن به معنای ایجاد 
مزاحم��ت برای آنها نیس��ت. برای ارس��ال ایمیل های خ��ود زمان های 
مناس��بی را در نظر بگیرید و با ارس��ال ایمیل های انبوه و اسپم مزاحم 
کارب��ران نش��وید. با آزم��ون  و خطا، بررس��ی گزارش ها و A/B تس��ت 

می توانید بهترین زمان را پیدا کنید.
طراحی جذاب و حرفه ای مهم است

اگ��ر از قالب های آماده ی��ا قالب هایی اس��تفاده می کنید که خودتان 
طراحی کرده اید، خیلی فرقی نمی کند. مهم این است که باید قالب های 
ش��ما از طراحی جذاب و چش��م نواز برخوردار باشند که محتوا کامال در 
آنها ش��فاف و زیبا چیده شده اس��ت. ضمن اینکه باید کامال ریسپانسیو 
)واکنش گرا( باشند تا در تمام دستگاه های مختلف از جمله گوشی های 

موبایل درست نشان داده شود.
ایمیل طوالنی نفرستید

محتوای طوالنی و طبقه بندی نش��ده در ایمیل های ارسالی باعث آزار 
مخاطبان ش��ده و کاری می کند دیگر به پیام های ارسالی از سمت شما 
توجه نکنند بنابراین تالش کنید محتوای ش��ما کوتاه و کاربردی باشد 
و اگر نیاز اس��ت محتوای طوالنی تر بفرس��تید آن را از نظر موضوعی و 

طراحی دسته بندی کنید.
محتوای سفارشی  و شخصی سازی شده بفرستید

مخاطبان عاش��ق این هس��تند که به آنها احترام بگذارید و به صورت 
سفارشی و شخصی با آنها در ارتباط باشید بنابراین نسبت به ایمیل های 
عمومی خیلی استقبال و واکنش مثبتی نشان نمی دهند، اما اگر محتوای 
ش��ما به طور مس��تقیم آنها را خطاب قرار دهد، نیاز آنها را برطرف کند، 
ارزشی داشته باشد که مورد توجه آنهاست، بیشتر به آن توجه می کنند.

منظم و ثابت قدم باشید
اینکه در ارس��ال ایمیل های خود نظم داش��ته باشید، اهمیت زیادی 
دارد. کاربران می دانند شما در روز و ساعت مشخصی سراغ آنها خواهید 
رفت. از س��وی دیگ��ر ضمن اینکه توجه دارید که ایمیل اس��پم و انبوه 

نفرستید، اما در ارسال پیام های خود ثبات داشته باشید.
هویت کسب  وکارتان را فراموش نکنید

ایمیلی نفرس��تید که هیچ  نش��انه ای از ش��ما در آن نیست. حتما نام 
تجاری، لوگو، آدرس س��ایت، اطالعات دسترسی و روش های ارتباطی را 

در محتوای ارسالی خود جاسازی کنید.
ایمیل های سنگین نفرستید

ق��رار نیس��ت برای هم��کاران خود فایل ه��ای پروژه را ارس��ال کنید 
ک��ه بخواهید پیوس��ت های س��نگین و حجیم را به ایمی��ل خود اضافه 
کنید بنابراین حواس تان باش��ید محتوای ارس��الی کامال سبک و بدون 

پیوست های سنگین با حجم باال باشد.
جمع بندی

بازاریابی ایمیلی همچنان یکی از پرطرفدارترین راهکارهایی است که 
کس��ب وکارهای مختلف در اس��تراتژی های بازاریابی خود آن را در نظر 
می گیرند. ایمیل مارکتینگ به دلیل ماهیت خود ویژگی های برجس��ته 
زی��ادی دارد و مزای��ای قابل توجهی را در اختیار مدی��ران و بازاریاب ها 
ق��رار می دهد. گرچه معایبی هم دارد که اگر تکنیک ها و اصول آن را به 

درستی پیاده نکنید، کمپین های شما با مشکالتی مواجه خواهد شد.
najva :منبع

اینفلوئنسر مارکتینگ در کرونا
اینفلوئنس��ر مارکتینگ اصطالحی اس��ت که چند س��ال اخیر به 
ص��در اخبار و ترنده��ای بازاریابی دیجیتال و ش��بکه های اجتماعی 
تبدیل شده اس��ت. پاندمی کرونا تأثیر ش��گفتی بر تمام جنبه های 
زندگی و کس��ب و کار گذاشت و اینفلوئنس��ر مارکتینگ و کمپین 
اینفلوئنس��ر مارکتینگ هم از این قاعده مس��تثنی نیست. در ادامه، 
خالص��ه ای از گفت وگوی فوربس با الما بگانوویچ یکی از مؤسس��ین 
آژانس اینفلوئنس��ر مارکتینگ Amra & Elma در رابطه با تأثیر 
پاندمی کرونا بر بازار اینفلوئنس��ر مارکتین��گ و توصیه های او برای 

اینفلوئنسر شدن است.
پاندم��ی کرون��ا چه تأثی��ری روی ب��ازار اینفلوئنس��ر مارکتینگ 

گذاشت؟
اینفلوئنسر مارکتینگ در دوران پاندمی کرونا از چند منظر دچار 

تغییرات شد.
اول اینکه، اینفلوئنس��رها مجبور شدند نحوه تولید محتوای خود 
را تغییر دهند و بیش��تر روی محتواهای��ی که در داخل خانه امکان 
تولید دارند متمرکز شوند و بیشتر به موضوعاتی مثل سرگرمی های 
خودش��ان در داخل خانه پرداختند که مخاطبین ش��ان نیز با توجه 
به ش��رایط قرنطینه خانگ��ی بتوانند با نوع محتوا ارتباط بیش��تری 

برقرار کنند.
مورد دوم اینکه، قیمت پیشنهادی اینفلوئنسرها علی رغم افزایش 
تعداد بازدیدکنندگان آنالین کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی داشت. از این 
رو دوران پاندمی کرونا بهترین دوره برای همکاری با اینفلوئنس��رها 
و استفاده از فرصت پیش آمده در زمینه کاهش قیمت ها و همچنین 

افزایش تعامالت آنالین کاربران است.
آژانسAmra & Elma، استراتژی خود را به سمت کمپین های 
مبتنی بر مس��ئولیت های اجتماعی برای برندها تغییر داد. خیلی از 
مخاطبین مایل هس��تند بدانند که برندهای مختلف برای ش��رایط 
پیش آمده و حفظ س��المت مش��تریان، کارکنان و جامعه خود چه 
تالش هایی می کنند؛ مثاًل بعضی ها با کمک مالی به افراد آسیب دیده 
از کرونا و بعضی دیگر نیز با اهدای غذا به بیماران و یا بیمارستان ها.

با توجه به اینکه فالووره��ا تغییراتی در روتین زندگی خود ایجاد 
کرده اند، اینفلوئنس��رها بیشتر به سمت تولید محتواهای الهام بخش 
مثل انتش��ار پس��ت هایی با موض��وع ماندن و آش��پزی در خانه و یا 
مراقبت از خود با محصوالت آرایش��ی و بهداشتی شرکت های طرف 

قرارداد حرکت کردند.
تأثیر پاندمی کرونا بر ش��رکت های متقاضی خدمات اینفلوئنس��ر 

مارکتینگ چه بوده است؟
• با وجود اینکه ش��اهد افزایش گرای��ش کاربران به فضای آنالین 
و افزای��ش حداقل ۴۰درصدی خریدهای آنالین و همچنین گرایش 
ش��رکت ها به تبلیغات فض��ای آنالین بوده ایم، خیلی از ش��رکت ها 
توانس��تند میزان هزینه تبلیغات خود را کاهش دهند و البته بعضی 

از شرکت ها هم کمپین های خود را به طور کلی متوقف کرده اند.
• دلیل این عالقه به حضور در فضای آنالین، این اس��ت که خیلی 
از ش��رکت ها می خواهند برند خود را در ط��ول این بحران نیز برای 
مش��تریان پوزیش��ن کنند و هزینه ه��ای تبلیغاتی خ��ود را کاهش 
دهند و ب��رای این هدف، بهترین راه اس��تفاده از تبلیغات آنالین و 

اینفلوئنسر مارکتینگ است.
اگر کس��ی قصد اینفلوئنسر شدن داشته باش��د، چه توصیه هایی 

برای او دارید؟
ش��اید شما هم بپرس��ید چگونه اینفلوئنسر شویم؟ چند گام برای 
تبدیل ش��دن به اینفلوئنس��ر وجود دارد. چند اولویت بس��یار مهم 
برای این کار وجود دارند؛ ابتدا باید پرس��ونای برند خود را بس��ازید. 
مش��خص کنید چه چیزهایی برای ش��ما باارزش هس��تند و سعی 
داری��د چه پیامی به مخاطبین خود بدهید. تفاوت خود را با س��ایر 
اینفلوئنسرها مشخص کنید. جامعه هدف و سبک خاص خود را پیدا 
و پرسونای برند خود را ایجاد کنید. یاد بگیرید که محتوای تولیدی 
خ��ود را با نرم افزارهایی مثل فوتوش��اپ و ادوبی الیت روم ویرایش 
کنی��د. برای تولی��د و ویرایش محتوای متن��ی، تصویری و ویدئویی 
وقت بگذارید. س��عی کنید با اینفلوئنسرهای معروف همکاری کنید 

تا از آن ها بیاموزید.
چه کارهایی مانع نتیجه گیری کمپین های اینفلوئنسر مارکتینگ 

می شوند؟
ما به عنوان یک آژانس به ش��رکت ها توصی��ه می کنیم که بدون 
برنامه ری��زی دقیق و به س��رعت وارد حوزه اینفلوئنس��ر مارکتینگ 
نشوند و همچنین خیلی زود نیز از آن دلسرد نشوند. مرحله طراحی 
کمپین و شناسایی اینفلوئنسرهایی که برای کمپین مناسب هستند، 
بس��یار زمان می ب��رد. همچنین بای��د امکان اس��تفاده از معیارهای 
ارزیاب��ی عملکرد کمپی��ن؛ نظی��ر لینک های شخصی سازی ش��ده، 
صفحات فرود و میزان تعامل و موارد مش��ابه، پیش از شروع کمپین 

فراهم شده باشد.
forbes/imarketor :منبع

ایستگاهبازاریابی

ایمیل مارکتینگ و تکنیک های مهم بازاریابی ایمیلی

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
10 تیر 1399

شماره 1572



۷ نشانه که به شما می گوید کارآفرین 
بازی های ویدئویی هستید یا نه؟

س��ازندگان بازی های ویدئوی��ی گونه  منحصربه ف��ردی از افراد با 
مجموعه  خاصی از مهارت های حرفه ای و ش��خصی هستند. در این 
مقاله متوجه خواهید ش��د که آی��ا ویژگی های ضروری برای تبدیل 
شدن به یک کارآفرین بازی های ویدئویی را دارید یا خیر. اگر بیش 
از ۵۰درص��د از اظهارات��ی که ذکر خواهد ش��د را در مورد خودتان 

قبول دارید، پس شغل آینده خود را پیدا کرده اید.
1. در تمام زندگی خود بازی های ویدئویی انجام داده اید

بسیاری از ما بازی های ویدئویی را زمانی که کودک هستیم بازی 
می کنیم، اما همان طور که بزرگ تر می ش��ویم کنس��ول های ایکس 
باکس خود را کنار می گذاریم. آیا شما از آن دسته افراد هستید که 
با وجود س��پری شدن دوران کودکی هنوز هم بازی های ویدئویی را 
انجام می دهید؟ اگر پاسخ بله است، پس شما به خوبی می دانید که 

طرفداران و مخاطبان بازی های ویدئویی چه می خواهند.
2. تکنیک ها و افکت های مختلف را می شناسید و درک 

می کنید
آی��ا برخی از گرافیک ها ش��ما را ناراضی می کنن��د و بعضی دیگر 
باعث ش��گفتی تان می ش��وند؟ آیا زمان و تالش برای س��اخت یک 
صحن��ه و ایج��اد یک پلتفرم ب��رای لذت بردن از ب��ازی ویدئویی را 
درک می کنی��د؟ اگر قدر گرافیک بازی ها را می دانید از ۸۰درصد از 

بازیکنان بازی های ویدئویی برتر هستید.
3. شما هنوز هم گرافیک دهه 90 ساله را دوست دارید

بس��یاری از بازیکنان مدرن گرافیک دهه ۹۰ را نمی پس��ندند، اما 
کارآفرینان واقعی بازی  های ویدئویی کار فوق العاده پشت بازی های 
س��ونیک و کراش را درک می کنند. این به این دلیل اس��ت که شما 
متوجه پیشرفت تکنولوژی شده اید و این نمونه ها را به عنوان راهی 
برای همتایان مدرن خود می بینی��د. بدون بازی های ویدئویی دهه 
۹۰، گی��م بوی و  SNES، ما چنین بازی های بس��یار جذابی مانند 

اسکایریم، کال آف دیوتی و حتی ماینکرفت را نداشتیم.
4. آینده بازی های ویدئویی را می بینید

کارآفری��ن بازی ه��ای ویدئویی خوب می داند ک��ه جهان در حال 
تغییر اس��ت و نحوه بازی و خرید بازی ها در حال توس��عه هستند. 
با استفاده از دس��تگاه های استریم مانند Shield TV و رایانه های 
ش��خصی مانن��د Alienware  گزینه های بیش��تری برای خرید و 

بازی کردن بازی های ویدئویی وجود دارد.
5. برای آن اپلیکیشنی وجود دارد

بعض��ی از بهتری��ن کارآفرینان بازی های ویدئویی با نش��ان دادن 
اس��تعدادهای خود با س��اختن بازی های ویدئویی کوچک که برای 
اپلیکیشن ها و وب سایت های برند مناسب هستند شروع کردند. شما 
در ابتدا برای س��اخت نمونه کار خ��ود پرافاده و مغرور نخواهید بود 

زیرا می دانید که تمام سیستم های عامل  نقش مهمی دارند.
6. عاشق کدنویسی هستید

ب��رای برخی حتی فک��ر کردن به کدنویس��ی باعث عذاب ش��ان 
می ش��ود، اما برای ش��ما، کدنویس��ی مانند زبان دومی می ماند که 
هنگام تولد یاد گرفتید. ش��ما هنگام نوش��تن کد سردرگم نیستید 
و آنه��ا را به صورت خ��ودکار می نویس��ید و همان گونه که کتاب یا 
مجله می خوانید می توانید کدها را هم بخوانید. این نشانه مطمئنی 
اس��ت که نش��ان می دهد برای کارآفرین بازی های ویدئویی ش��دن 

دنیا آمدید.
۷. اهمیت تحقیق و توسعه را درک می کنید

مرحله تحقیق و توس��عه هر نوع بازی ویدئویی برای موفقیت آن 
ضروری اس��ت. به همین دلیل اس��ت که اعتبارات مالیاتی تحقیق 
و توس��عه )R&D( برای اس��تارت آپ هایی که در تحقیق و توسعه 
پروژه خود س��رمایه گذاری می کنند در دس��ترس اس��ت. به عنوان 
یک کارآفرین بازی های ویدئویی، ش��ما این مرحله حیاتی را درک 
می کنید و می دانید که راه سریعی برای موفقیت بازی های ویدئویی 

وجود ندارد.
نشانه های بسیار دیگری وجود دارد که نشان می دهد شما سازنده 
بازی های ویدئویی هس��تید. مثل نگاه کردن به کد منبع یک بازی، 
پیداکردن اش��تباهاتی که دوستان تان نمی توانند پیدا کنند، زندگی 
ک��ردن از طری��ق تکرار عملی��ات. اگر هر یک از این عالئم با ش��ما 
همخوان��ی دارد، می توانی��د راه خ��ود را برای تبدیل ش��دن به یک 

کارآفرین باز ی های ویدئوی موفق شروع کنید.
Myentrepreneurmagazine/ucan :منبع
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اغل��ب اف��راد،  به خصوص جوانان، همیش��ه پس از اس��تخدام یا ورود 
ب��ه یک تی��م کاری جدید، به زمانی برای سازگارش��دن نی��از دارند. در 
این دوره اس��ت که آنها با همکاران شان آش��نا می شوند و تجربه کسب 
می کنند؛ اما در این میان، اش��تباهاتی ه��م رخ می دهد. خطر اصلی نه 
بروز اشتباه بلکه نحوه برخورد مدیران و رهبران تیم با عضو جوان است. 
این واکنش ها می تواند به نگرش های فردی که در ابتدای مس��یر شغلی 
خود قرار دارد، آس��یب بزند. در این مقاله به چهار راهبرد ش��غلی برای 
گفت وگو با کارمندان تازه وارد و تقویت نگرش و عملکرد و هدایت شغلی 

آنها اشاره می کنیم.
تحقیقات نشان داده است که سه سال اول کارِی هر شخص مهم ترین 
سال های کاری او محسوب می شود. نگرش افراد به شغل شان و عملکرد 
بلندمدت آنها، با تجربیات این سه سال رقم می خورد. مدیران و رهبرانی 
که راهبردهای مناسبی برای تربیت نیروهای جوان خود طراحی و اجرا 

کنند، ثمره مطلوب آن را در سال های بعدی دریافت می کنند.
جری کانر)مؤسس Coach in a Box( به همراه تیمش طی سال ها 
مطالعه، صدها هزار گفت وگوی ش��غلی را بررسی کرده اند. آنها به چهار 
مهارت اساسی در کوچینگ و هدایت شغلی افراد تازه کار دست یافته اند. 
این چهار مهارت براساس مسائلی طراحی شده اند که بیش از همه، افراد 

تازه کار را به چالش می کشند:
• تقویت سازگاری و انعطاف پذیری؛

• تقویت تأثیرگذاری بر دیگران؛
• توانایی طراحی مسیر شغلی؛

• تفکر خارج از چارچوب و خالقانه.
پرورش هر کدام از این مهارت های حیاتی، به راهبردهای خاص خود 
در گفت وگ��و ب��ا افراد تازه کار نی��از دارد. توجه کامل ب��ه این مهارت ها 
می تواند ب��ه موفقیت های کوتاه مدت و رضایت ش��غلی بلندمدت منجر 
ش��ود. بی��ش از ۷۰درصد تعه��د کاری، به کیفیت رواب��ط بین مدیران 
و کارمن��دان بس��تگی دارد. مدیران��ی ک��ه روی تقویت ای��ن مهارت ها 
س��رمایه گذاری می کنند، نه تنها در حفظ کارمندان خود موفق ترند بلکه 

شاهد عملکرد بهتری از سوی کارکنان خود هستند.
1. راهبرد اول، تقویت سازگاری و انعطاف پذیری

وقتی کارکنان تازه کار مرتکب اشتباهی می شوند، خود را بیش از حد 
س��رزنش می کنند. این س��رزنش ها روی اعتماد به نفس و عملکرد آنها 
تأثیر منفی می گذارد. اینجاس��ت که مدیر و رهبر تیم، با مداخله خود، 
جلوی خودتخریب��ی کارمند را می گیرند. باید اجازه داد که فرد تازه کار 
خ��ود را نقد کند، اما در این فرآیند گی��ر نکند. با این مهارت، او تعادل 
ذهن��ی خود را حفظ می کند، از قض��اوت خود پرهیز می کند و می تواند 
روی انتخاب های��ی تمرک��ز کند که در فرآین��د آموختن و حرکت رو به 

جلو باید انجام دهد.
نقش کوچینگ مدیر در اینجا، گوش دادن و پرسیدن سؤاالت کلیدی 

برای هدایت شغلی کارمند تازه کار است، سؤاالتی مانند:
• چه احساسی داشتی وقتی همکارت آن حرف را زد؟

• وقتی آن اش��تباه را کردی، به خودت چه می گفتی و درباره خودت 
چه احساسی داشتی؟

• فکر می کنی این اشتباه چه معنایی برای تو و شغلت دارد؟
پرس��ش هایی از این دس��ت این امکان را به فرد ت��ازه کار می دهد تا 

به جای غرق ش��دن در س��رزنش ذهنی، پی به اصل ماجرا ببرد. به عنوان 
مدی��ر، فضای��ی را ایجاد کنید تا کارمندتان بتواند ماجرا را ش��رح دهد؛ 
س��پس به او کمک کنید که بفهمد قصه آنقدرها هم تیره وتار نیس��ت و 

دیگران قرار نیست بابت یک اشتباه، او را حدف کنند.
درنهایت، پس از روشن ش��دن ابعاد مسئله، به او کمک کنید تا بتواند 
درس های الزم را از اش��تباهش بیاموزد و در شرایط مشابه آینده به کار 
ببندد. در این حالت، س��عی کنید کالم ش��ما فاقد قضاوت و احساسات 
مثب��ت و منفی باش��د. هدف ش��ما حل مش��کالت کارمندت��ان یا ابراز 
همدردی و تشویق بیهوده او نیست، بلکه هدایت او به سمت یادگیری و 

کسب تجربه بیشتر و درنتیجه، تقویت سازگاری است.
2. راهبرد دوم، تقویت تأثیرگذاری بر دیگران

وقت��ی کارمن��د تازه کار در برقراری ارتباط س��ازنده ب��ا دیگران دچار 
چالش می ش��ود، یک مدیر و رهبر باتجربه به او کمک می کند تا از دید 
دیگر افراد نیز به مس��ئله نگاه کن��د و رویکردهای جدیدی برای تعامل 

با دیگران پیدا کند.
به عنوان نمونه، جری و تیمش، یک کارمند تازه کار را بررس��ی کردند 
که در ارتباط با یکی از مدیران اجرایی س��طح باال دچار مش��کل ش��ده 
بود. از دید فرد تازه کار، آن مدیر آدمی بی تفاوت و بی احساس بود. طی 
جریان هدایت ش��غلی، مربی فرد ت��ازه کار، او را ترغیب کرد که خود را 
به ج��ای آن مدیر بگذارد و مس��ائل را از دید او بنگرد. کارمند تازه کار با 
این زاویه دید جدید، متوجه ش��د چیزی که او آن را بی تفاوتی قلمداد 
می کرد، درواقع ناشی از حجم کاری زیاد آن مدیر بود. درنتیجه، رویکرد 
دفاعی او به رویکردی همدالنه ناش��ی از درک مس��ئولیت های سنگین 
ش��غل مدیر اجرای��ی تغییر کرد. با این تغییر نگرش، ش��کل رابطه او با 
مدیر اجرایی هم بهبود یافت و همان مدیر به یکی از مربیان ش��غلی او 

در زندگی شغلی اش تبدیل شد.
پس در این راهبرد، از فرد تازه کار بخواهید که خودش را جای دیگری 
بگذارد و مسائل مختلف را از دریچه چشم  او ببیند. از او بپرسید که این 
نگ��رش جدید چه کمکی به بهب��ود روابطش با دیگران می کند. مواظب 
باشید تا از همدلی بی مورد و ارائه راه حل خودداری کنید. مهم است که 

خود فرد به روشی متفاوت برای تعامل دست یابد.
3. راهبرد سوم، توانایی طراحی مسیر شغلی

ه��دف از این راهب��رد، کمک ب��ه کارکنان تازه کار اس��ت تا مس��یر 
ش��غلی خود را پیدا کنند. قطعا بدون هدف گذاری نمی توان یک مسیر 
ش��غلی طراحی کرد، ام��ا گاهی افرادی که هدفی ه��م دارند، چنان در 

پیچ وخم های کار گرفتار می شوند که هدف خود را فراموش می کنند.
مثال یک کارمند بلندپرواز س��اعت ها و روزه��ا وقت صرف یک پروژه 
کرده بود. نتیجه رضایت بخش بود اما وی به قدری خس��ته شده بود که 
اع��الم ک��رد نمی خواهد در چنین کاری باقی بمان��د. مدیر او با مداخله 
مناس��ب، ب��ه آن کارمند ی��ادآوری کرد که چرا او از ابت��دا به آن پروژه 
پیوس��ته است. مدیر پروژه با پرسیدن سؤاالت مناسب به او یاری رساند 

تا دوباره اهداف خود را به یاد آورد و انگیزه خود را بازیابد.
آن مدیر چنین سؤاالتی پرسید:

• در چه وضعیتی قرار داری؟
• دوست داشتی اوضاع چطور می بود؟

• چه کاری می توانی انجام دهی تا به وضعیت مطلوب برسی؟

به فرد تازه کار نش��ان دهی��د که چگونه می توان��د وضعیت موجود و 
وضعی��ت مطلوب را از یکدیگر تمییز دهد و به  س��مت وضعیت مطلوب 
حرکت کند. در این موقعیت، از بیان تجربیات شخصی خود و انتظارات 

دیگران پرهیز کنید.
اگر او هنوز هدف روش��ن و مش��خصی ندارد، ب��ه او انگیزه الزم برای 
کس��ب تجربه در حوزه های مختلف جهت پیداکردن هدف و مس��یرش 

را بدهید.
4. راهبرد چهارم، تفکر خارج از چارچوب و خالقانه

گاه��ی اوقات افراد ت��ازه کار از حل یک مس��ئله درمی مانند. آنها یک 
روش را امتحان می کنند. اگر جواب ندهد یا مس��ئله را رها می کنند یا 
دوباره آن روش را تکرار می کنند، به این امید که ش��اید این بار نتیجه 
بهتری بگیرند. در این شرایط، ممکن است کارمند تازه کار پس از انجام 
چندباره یک روش، درمانده ش��ود. وظیفه ش��ما مدیران و رهبران این 
است که به هدایت شغلی چنین فردی کمک کنید که از زاویه جدیدی 
به مسئله نگاه کند و به سراغ راه حل های دیگری برود. گاهی اوقات حتی 
خود مسئله به درستی تعریف نشده است؛ پس باید ابعاد آن روشن شود.

برای مثال، یک برگزارکننده جواِن رویداد هرچه تالش می کرد موفق 
نمی ش��د افراد زی��ادی را جذب رویدادهایش کن��د. او هر بار روش های 
مختلف تبلیغ و اطالع رس��انی را ب��ه کار می گرفت اما نتیجه همان بود. 
مربی ش��غلی با طرح پرسش  های مناس��ب به او کمک کرد تا مسئله را 
بازتعریف کند. معلوم شد که مشکل نه در راهبردهای تبلیغاتی بلکه در 
محتوای رویدادها اس��ت. رویدادهایی که او برگزار می کرد ارزش افزوده 
چندانی ایجاد نمی کرد و محتوای  آنها در اینترنت به راحتی پیدا می شد. 
پس او تصمیم گرفت که اول به نیازس��نجی مخاطبان توجه کند و بعد 
دس��ت به طراحی رویداد بزند. نتیجه این بود که وی یکی از موفق ترین 

رویدادهای کاری را برگزار کرد.
با طرح پرس��ش های زیر می توان به افراد تازه کار کمک کرد تا مسئله 

را بهتر درک کنند:
• در حال حل کردن چه مشکلی هستی؟

• چه احساساتی درباره اش داری؟
• بیشترین نگرانی تو درباره کدام جنبه از مشکل است؟

• مش��اهدات تو از رفت��ار دیگران در قبال مش��کل پیش آمده چگونه 
است؟

سخن آخر
با طرح پرسش هایی مانند موارد باال، به فرد تازه کار کمک می کنید تا 
بفهمد در حال سروکله زدن با چه مشکلی است. پس از روشن شدن ابعاد 
مس��ئله، او متوجه اشکال روش خود می ش��ود و آنگاه می تواند به سراع 
راه حل های متناسب تر برود. به یاد داشته باشید که همانند موارد قبلی، 
هدف ش��ما ارائه راه حل ها نیس��ت، بلکه شفاف کردن مس��ئله برای آنها 

است.
چهار راهبرد گفته ش��ده در بهبود نگرش ذهنی کارکنان تازه کار نقش 
مهمی دارد و در بلندمدت، رضایت ش��غلی و پیش��رفت آنها را تس��هیل 
می کن��د. کوچینگ افراد تازه کار فرآیندی تدریجی اس��ت. باید با درک 
نیازهای افراد، آنها را در مس��یر شغلی مناسب شان هدایت کرد تا شاهد 

خودشکوفایی ایشان در این مسیر باشیم.
hbr/chetor :منبع

کوچینگ و هدایت شغلی کارکنان تازه کار با ۴ راهبرد مؤثر

سه شنبه
10 تیر 1399

شماره 1572



13ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

س��اری – دهقان: به گ��زارش خبرنگار مازندران ب��ه نقل روابط عمومی  
منطق��ه ۹ عملیات انتقال گاز، جلس��ه ویدئو کنفرانس مهدی جمش��یدی 
دانا سرپرس��ت ش��رکت انتقال گاز ایران با مدیر و هیات رئیس��ه منطقه ۹ 
برگزار گردید. در این جلسه مقدم بیگلریان ضمن تبریک انتصاب شایسته 
و آرزوی موفقیت برای سرپرس��ت ش��رکت انتقال گاز ب��ه معرفی منطقه، 
ارائه گزارش عملکرد منطقه در س��ال گذش��ته و سه ماهه اول سال جاری 
پرداخت. وی با اش��اره به آمار تاسیس��ات تقویت فش��ار گاز و مراکز بهره 
ب��رداری خطوط لوله اظهار نمود: ۵ تاسیس��ات تقویت فش��ار گاز رش��ت، 
رامسر، نور، نکا و قلعه جیق و چهار مرکز بهره برداری رشت، نور، ساری و 

گرگان و ۳۷ایستگاه مخابراتی در منطقه وجود دارد.
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در ادامه با اش��اره به مبادی ورودی/ 
خروجی گاز از/ به س��ایر مناط��ق، به بیان آمار وضعیت منابع انس��انی به 
لحاظ تعداد س��مت های س��ازمانی بالتصدی ، سطوح تحصیالت و ترکیب 
نیروی سازمانی پرداخت. بیگلریان به ۳ عملیات مهم ناشی از تخریب سیل 
س��ال گذشته اشاره کرد و افزود: تعمیق خط لوله در رودخانه مینودشت و 
اتصال نهایی، ایمن س��ازی خط لوله در رودخانه فاضل آباد و اتصال نهایی 
و تعمی��ق خ��ط لوله در رودخانه س��فیدرود و اتصال نهای��ی از پروژه های 
مهم منطقه در س��ال گذشته بوده اس��ت. وی همچنین به اقدامات بسیار 
مفید در تعمیرات و بروز رس��انی سیستم های کنترلی در حوزه تاسیسات 
تقویت فش��ار و اقدامات خودکفایی و ساخت قطعات اشاره نمود. بیگلریان 
در ادامه گزارشی از اقدامات حوزه مهندسی و خدمات فنی، حوزه بهبود و 

پشتیبانی،  تدارکات و عملیات کاال، حراست، پیمان های منعقده جاری و 
عمرانی منطقه ارائه و به حضور منطقه در جلسات کارگروه آب و انرژی در 
استان های ش��مالی و اتخاذ تدابیر منطقه در خصوص جلوگیری از شیوع 
کرونا اش��اره نمود. بیگلریان همچنین به بیان حجم گاز ورودی به منطقه 
پرداخت و در بحث نش��ت یابی خطوط لوله، آماری از نش��ت یابی خطوط، 
بل��ودان ها و ش��یرهای بین راهی ارائه نم��ود. وی همچنین به بیان پروژه 
های اجرایی در س��ه ماهه س��ال اول و عملکرد سه ماهه سال ۹۹ پرداخت 
و ادامه برنامه های ایمن سازی در تقاطع رودخانه ها و برنامه های مرتبط 
با پوش��ش در س��ال ۹۹ را بیان نم��ود. بیگلریان در ادام��ه به چالش های 
منطقه پرداخت و به تعدد رودخانه های خروشان، برداشت های غیرمجاز، 

بحث حریم، نگرانی توقف خط دوم رشت- چلوند و عدم شروع بکار قطعه 
نور-کالرآباد، پیش��نهاد اجرای مصوبه مرزبندی منطقه با منطقه ۸ و لزوم 
تس��ریع در ارتقاء رتبه س��ازمانی منطقه اش��اره نمود. در ادامه این جلسه 
اعضای هیات رئیس��ه منطقه نیز به معرفی خود و بیان نظرات، پیشنهادات 
و مس��ائل و مش��کالت کاری پرداختند. در پایان جمشیدی دانا سرپرست 
انتقال گاز نیز با ابراز خرس��ندی از اقدامات و پروژه های منطقه در ارتباط 
با مس��ائل و مشکالت ناش��ی از سیل سال گذشته و تش��کر از پیگیریها و 
اقدامات مدیر منطقه اظهار نمود: تفکر براین است تا با همکاری ،همراهی 
و همدلی س��تاد با مناطق برای حل مش��کالت و مس��ائل در جهت تحقق 
ماموریت س��ازمانی انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی بتوانیم 

قدم های موثری برداریم.
سرپرس��ت شرکت انتقال گاز همچنین به استفاده از شرکت های دانش 
بنی��ان در بحث خودکفایی، به خدمت گرفتن پژوهش برای عملیات توجه 
ب��ه پرداخت به موقع حق��وق کارکنان بویژه قرارداد موق��ت و پیمانکاری، 
رعایت حقوق ذینفعان و توجه به مس��ئولیتهای اجتماعی، توجه به سرمایه 
های انس��انی و حفظ کرامت انس��انی، لزوم توجه به صرفه جویی و اولویت 
بن��دی پ��روژه ها، لزوم هماهنگی با مناطق معین ب��ا توجه به ویژگی های 
خاص منطقه و پتانس��یل های خطر، برقراری امکان ارتباط همه پرس��نل 
بدون واس��طه با مدیر و هیات رییس��ه و اعتمادسازی الزم و توجه بیش از 
پیش به اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی جهت حفظ سالمت کارکنان 

بدون هرگونه قصور اشاره و مورد تاکید قرار داد.

تبریز – ماهان فالح: پنجمین نشس��ت کمیته بهره وری صنعت آب و برق 
آذربایجان شرقی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی زیرمجموعه وزارت 
نیرو و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان برگزار شد. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی، در این نشست تشکیل کمیته بهره وری صنعت آب و برق 

استان را بسیار مهم دانست و از بانیان امر تقدیر کرد.
مهندس علیرضا ایمانلو به تبیین اهمیت ارتقاء بهره وری و موضوع فرهنگ 
و تعلق س��ازمانی اش��اره کرد و اظهار داش��ت: در حال حاضر بنظر می رسد 
مهم ترین نکته افزایش تعلق س��ازمانی پرس��نل است و در صورتی که منابع 
انسانی اهداف خود را در گرو تحقق اهداف سازمان  دنبال کنند، رشد و توسعه 

سازمانها محقق خواهد شد .
معاون منابع انس��انی و قائم مقام شرکت آبفا آذربایجان شرقی نیز به بیان 
نکته نظرات خود پیرامون موضوع جلسه از جمله معرفی تیم بهره وری شرکت 
آب و فاضالب اس��تان، معرفی تجربیات موفق این ش��رکت در حوزه مدیریت 

مص��رف ک��ه از طرف وزارت نیرو تصویب و به کلیه ش��رکت ها ابالغ ش��ده و 
همچنین یکپارچگی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی پرداخت.

در ادامه این نشس��ت، گزارش مربوط به تهیه ش��اخص های بهره وری در 

ش��رکت آب و فاضالب استان قرائت شد و حاضرین نکته نظرات خود را بیان 
کردند. الزم به ذکر اس��ت این پروژه توسط انجمن بهره وری ایران و با مالک 
عمل قرار دادن عارضه یابی سازمانی به شناسایی ۸۰ عامل ارتقاء بهره وری در 

۴ حوزه ساختار، مدیریت، منابع انسانی و فرایندی انجام شده است.
سپس دستورکار جلسه از جمله اهداف و وظایف تهیه شده توسط دبیرخانه 
کمیته قرائت گردید و پس از استماع نظرات حاضرین مقرر شد ظرف چند روز 
آتی نمایندگان دستگاهها با بیان نظرات و پیشنهادهای اصالحی نهایی گردد. 
همچنین مقرر ش��د نمایندگان دستگاهها  کمک به رسالت اصلی کمیته که 
همان ارتقاء بهره وری در سطح دستگاههای زیرمجموعه وزارت نیرو در استان 
می باشد، مالک عمل قرار داده و پیشنهادهای خود را ارائه کنند. عالوه بر موارد 
مذکور پیشنهاد شد کمیته کارشناسی ذیل کمیته اصلی تشکیل شده و قبل از 
طرح موضوعات در جلسه اصلی مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد. همچنین 
فرمت آرم تهیه شده برای کمیته در جلسه ارائه گردید که مقرر شد با اخذ نظر 

از نمایندگان در جلسه آتی نهایی گردد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
قم گفت: رانندگان خودروهای عمومی باری و مس��افری که متقاضی دوگانه سوز 
کردن وسیله نقلیه شان هستند، باید هر چه سریع تر نسبت به ثبت نام مشخصات 
خودرو در سامانه مربوطه اقدام نمایند. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه قم، س��ید محمود طاهری افزود: این طرح بر اس��اس 
مجوز ش��ورای اقتصاد، به صورت رایگان اجرا و بر اس��اس آن یک میلیون و ۴۶۰ 
هزار دستگاه خودروی عمومی حمل بار و مسافر در سطح کشور گازسوز می شود. 
وی اضافه کرد: دارندگان تاکسی ها و انواع وانت بارها می توانند برای گازسوز کردن 
خودروهای خود با مراجعه به نش��انی https://gcr.niopdc.ir اقدام به ثبت نام 
کنند. وی هدف از اجرای این طرح را کاهش مصرف بنزین و افزایش مصرف سی 
طاهری گفت: با توجه به فعال بودن ۳۹ باب جایگاه عرضه سی ان جی در سطح ان جی در سبد حامل های انرژی خودروهای عمومی حمل بار و مسافر عنوان کرد. 

استان قم،  رانندگان می توانند با  قیمت ارزان تر از سوخت پاک تر استفاده کنند. وی 
با تاکید بر اقدام سریع تر رانندگان متقاضی برای ثبت نام در این طرح، خاطرنشان 
کرد: اولویت گازس��وز کردن با خودروهایی است که مش��خصات آن ها زودتر در 
سایت مربوطه ثبت شده باشد. وی ادامه داد: پس از ثبت نام در سامانه، رانندگان 
باید بر اساس تاریخ و زمان اعالم شده به کارگاه های مجاز مراجعه نمایند و ضرورتی 
به مراجعه به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی وجود ندارد. مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه قم بیان کرد: با وجود این که اطالع رسانی و تبلیغ 
خاصی در این زمینه صورت نگرفته است،  تاکنون اطالعات بیش از ١۰۰ دستگاه 
خودرو در س��ایت مربوطه ثبت ش��ده است و در نوبت گازسوز شدن می باشند. به 
گفت��ه وی، درصد باالیی از خودروهای عمومی باری و مس��افری که در محدوده 

استان قم تردد می کنند، دوگانه سوز هستند.

اصفهان – قاس��م اسد: س��ید مصطفی علوی بیان داشت: 
در س��ال جهش تولی��د ، تالش داریم تا نهضت گازرس��انی 
در صنعت با ش��تاب بیش��تری ادام��ه یابد؛ بط��وری که با 
همت کارکنان این ش��رکت و در صورت تخصیص به موقع 
نقدینگ��ی، ۳۵۰ واحد صنعت��ی مصوبه ش��ورای اقتصاد از 
نعم��ت گاز بهره مند خواهند ش��د. وی با تاکی��د بر اینکه 
دس��تیابی به این هدف بزرگ، منوط به تخصیص اعتبارات 
به مقدار مناس��ب و در زمان مناس��ب ب��وده، افزود: اصالح 
و تقویت ش��بکه های موج��ود گازدار به منظ��ور پایداری و 
اس��تمرار جریان گازرس��انی از دیگر برنامه های سال جاری 
شرکت می باشد .  مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، از 

گازرس��انی به تعدادی روستا خبر داد و گفت: به یاری خدا 
روس��تاهای چوپانان و چاه ملک، س��هیل و سپرو، فرح آباد 

از توابع نایین و مرغ گلپایگان امسال گاز دار خواهند شد.
عل��وی، همچنین  تصریح کرد: بهره برداری از گاز ش��هر 
انارک نیز امس��ال انجام می شود که در این پروژه نیز بیش 
 )CNG(از ۶۹۰ خان��وار  از گاز طبیعی به صورت فش��رده
برخ��وردار خواهند ش��د و به این ترتیب تمامی ش��هرهای 
اس��تان گاز دار و ش��یرینی خاتمه گازرس��انی به شهرهای 
استان، به اطالع مردم شریف استان خواهد رسید. به گزارش 
موج؛ در حال حاضر، ۹۹.۵ درصد جمعیت اس��تان ش��امل؛ 
۹۹.۰۸ درصد جمعیت روس��تایی معادل ١۰۶۰ روس��تا  و 
۹۹.۷۸ درصد جمعیت ش��هری استان معادل ١۰۹ شهر از 

نعمت گاز طبیعیبرخوردارند.

اهواز – ش��بنم قجاوند:مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان با بیان اینکه شبکه برق تحت نظارت این شرکت 
ظرفیت عبور از تابس��تان جاری را دارد، گفت: اقدامات الزم 
برای عبور بدون خاموش��ی از تابس��تان ۹۹ انجام ش��ده و 
تاکنون مش��کلی در این زمینه وجود نداشته است. محمود 
دشت بزرگ اظهار کرد: بعد از عبور موفقیت آمیز از تابستان 
۹۸ که مشترکین با رعایت الگوی مصرف برق نقش بسزایی 
در آن داشته اند رفع اشکال از شبکه و ظرفیت سازی جدید 
متناس��ب با نقاط آس��یبی که داش��ته ایم را در دستور قرار 
داده ای��م تا امروز نگرانی بابت ایجاد خاموش��ی در ش��بکه 
نباش��د. وی تصریح کرد: بر همین اس��اس از مهرماه س��ال 
گذش��ته تاکنون یکه��زار و ۵١۲ مگاولت آمپ��ر به ظرفیت 
ش��بکه تحت نظارت این شرکت در بخش پست های انتقال 
و ف��وق توزی��ع و ١۵۹ کیلومتر مدار خط نیز در س��ال ۹۸ 
به بخش خطوط اضافه ش��ده است. مدیرعامل شرکت برق 

منطقه ای خوزس��تان افزود: در چهار ماه از س��ال حداکثر 
بار ش��بکه برق خوزس��تان ) خرداد تا شهریور( باالی هفت 
ه��زار و ۶۰۰ مگاوات می رود که رق��م قابل توجهی بوده و 
ممکن است این حجم از بار و گرمای شدید باعث آسیب به 
تجهیزات و خاموش��ی های کوتاه مدت در شبکه شود که با 

آمادگی نیروهای عملیاتی در کمترین زمان ممکن برطرف 
می ش��ود. دش��ت بزرگ با بیان اینکه پیک سال جاری در 
خردماه و مصرف هفت هزار و ۸۹۶ مگاوات بوده است، بیان 
کرد: ب��ا اقدامات مدیریت مصرفی تاکن��ون از پیک مصرف 
س��ال ۹۸ که هش��ت هزار و ۸۳ مگاوات ب��وده عبور نکرده 
ایم و مش��ترکین همکاری خوبی در مصرف برق در ساعت 
های اوج بار داش��ته اند. مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای 
خوزستان با اشاره به بیماری کرونا و تاثیر آن در پروژه های 
این ش��رکت، گفت: خدمات رسانی در دو استان خوزستان 
و کهگیلوی��ه و بویراحم��د مخاطرات و س��ختی های خاص 
خودش را داش��ت و امروزه نیز بیم��اری کرونا به آن افزوده 
ش��ده و روند بهره برداری از پروژه ه��ا را با کندی رو به رو 
کرده اس��ت ولی تمام تالش مجموعه برق بر این اس��ت تا 
خللی در امر برق رس��انی ایجاد نش��ود و شهروندان از برق 

پایداری برخوردار باشند.

 جلسه ویدئو کنفرانس سرپرست شرکت انتقال گاز ایران
با مدیر و هیات رئیسه منطقه 9 عملیات انتقال گاز

به میزبانی شرکت آب و فاضالب استان؛

کمیته بهره وری صنعت آب و برق آذربایجان شرقی تشکیل جلسه داد

اجرای طرح دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی در قم

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

گازرسانی به 350 واحد تولیدی صنعتی در سال جهش تولید در استان اصفهان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

اقدامات الزم برای عبور بدون خاموشی از تابستان را انجام داده ایم

شهردار شهریار:
قانون مداری و سالمت اداری مطالبه به حق شهروندان است

شهریار - غالمرضا جباری: تعامل و همکاری مدیریت شهری با دستگاه قضاء می تواند در 
ارتقاء سالمت اداری، خدمات رسانی و رضایت مندی شهروندان نقش مهم و موثری داشته 
باشد. به گزارش واحد خبر واطالع رسانی مدیریت ارتباطات: بهروز کاویانی شهردار شهریار 
که به همراه رئیس و اعضاء ش��ورای اس��المی شهر بمناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه 
و یاد و خاطر ش��هید بهش��تی و ۷۲ تن از ش��هدای هفتم تیر ماه در دفتر دادستان عمومی 
وانقالب، ر ئیس دادگس��تری شهرستان شهریار و معاون محترم قضایی دادگستری حضور 
یافته بود با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری مدیریت شهری با دستگاه قضاء گفت: ارتقاء 
خدمات رسانی و جلب رضایت مندی مردم و احقاق حقوق شهروندان نتیجه این همکاری 
است. شهردار شهریار با تاکید بر قانون مداری و سالمت اداری به عنوان مطالبه به حق شهروندان گفت: جلوگیری از ساخت و سازهای 
غیرمجاز و برخورد با متخلفان، برنامه ریزی فرهنگی، اجتماعی و آموزشی برای جلوگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی  از جمله 
زمینه های همکاری ش��هرداری و دس��تگاه قضاءمی باشد. مهندس کاویانی اتمام پروژه های نیمه کاره عمرانی، خدماتی و ورزشی را از 
اولویت های کاری شهرداری در سالجاری عنوان کرد و افزود : با همکاری دستگاه های شهرستانی و استانی و تعامل شورای اسالمی شهر 

و همکاری شهروندان اجرا و تکمیل پروژه های شهری با شتاب بیشتر پیگیری خواهد شد.

معاون راهداری سازمان حمل ونقل جاده ای:
13 هزار کیلومتر راه روستایی در برنامه ششم آسفالت می شود

قزوی��ن - خبرن��گار فرصت ام��روز: معاون راهداری س��ازمان حمل 
ونقل جاده ای گفت: در برنامه شش��م توس��عه بای��د ١۳ هزار کیلومتر 
راه روس��تایی در کشور آس��فالت شود که امس��ال ۳۵۰۰ کیلومتر در 
دستور کار قرار دارد. رضا اکبری در حاشیه سفر وزیر راه و شهرسازی 
به اس��تان قزوین و بازدید از پروژه های راهسازی در گفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار داشت: در کشور اگر ١۳ هزار کیلومتر آسفالت شود تکلیف 

برنامه ششم را انجام داده ایم. 
وی افزود: این راه ها در روس��تاهای باالی ۲۰ خانوار است که تکلیف 
قانونی ما در برنامه شش��م محس��وب می ش��ود.اکبری بیان کرد: مجموعه راه های روس��تایی کشور که 
نیازمند آس��فالت است حدود ۵۰ هزار کیلومتر است که وظیفه ما در روستاهای باالی ۲۰ خانوار است. 
معاون راهداری کش��ور تصریح کرد: س��ال گذش��ته دو هزار کیلومتر راه آسفالت شد و به پایان رسید و 
امس��ال ۳۵۰۰ کیلومتر در دس��ت اجراس��ت. اکبری گفت: میانگین آنچه برای راه های روستایی بعد از 
انقالب رخ داده سالی سه تا چهار هزار کیلومتر ساخته و آسفالت شده و امسال ۳۵۰۰ کیلومتر آسفالت 
خواهد ش��د. وی یادآور ش��د: برای امس��ال اعتبار اس��تانی برای راه ها پیش بینی شده و بخشی توسط 
نهادهای دیگر و اعتبارات مناطق محروم ریاست جمهوری، استانداری و اعتبار دهیاری و بخشداری ها و 

اعتبارت پراکنده بنیاد برکت، ستاد اجرایی، قرار گاه و خیرین مورد استفاده قرار می گیرد.

سرپرست شهرداری بوشهر: برای توسعه شهر نیاز به برنامه مدون می باشد
بوش��هر- رضا حیدری: نشست رئیس و اعضای ش��ورای اسالمی شهر و 
سرپرس��ت ش��هرداری با فرماندار شهرس��تان بوشهربرگزارشد.سرپرست 
شهرداری بندر بوشهردر این نشکست گفت برای توسعه شهر بوشهر نیاز به 
برنامه مدون می باشد. فردین خورشیدیان سرپرست  شهرداری بندر بوشهر 
با بیان اینکه شهر بوشهر به عنوان مرکز و ویترین استان باید الگوی شهرهای 
دیگر اس��تان باشد از این رو نیازمند اعتبارات خاص است. وی خاطر نشان 
کرد ضمن اینکه برای توس��عه شهر بوشهر نیاز به برنامه مدون بوده عنوان 
نمود ۸۰۰ هکتار اراضی در حریم نیروگاه اس��ت انتظ��ار داریم نیروگاه در 
قبال فروش برق نیروگاه سهم مرکز استان پرداخت کند واز  دولت انتظار است در قبال خدماتی که  به اراضی 
نظامی می دهیم اعتبارات بیشتری به مرکز استان اختصاص دهد. سرپرست شهرداری با بیان اینکه اراضی ۵۳۰ 
هکتاری که آزاد س��ازی ش��ده باید زیرساختهای آن توسط اداره کل راه   و شهرسازی آماده سازی می شد که 
این کار انجام نشده و مشکالت آن بر دوش شهرداری افتاده است. خورشیدیان با قدردانی از حمایتهای فرماندار 
از ش��هرداری در  اختصاص اعتبارات عمرانی گفت انتظار داریم در س��ال جاری در پروژه های شاخص تقاطع 
شهید سردار سلیمانی ،راست گرد میدان غدیر ،پایش تصویری و جاده سرتل به نیروگاه نیز اعتبارات خوبی برای 

شهرداری اختصاص دهند تا بتوانیم کارهای خوبی در خور و شایسته مردم بوشهر انجام دهیم.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان :
 آتش سوزی سطحی در تپه سوگله منطقه هزارپیچ به مساحت یک 

هکتار اطفای کامل شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اس��تان گلستان، س��رهنگ حبیب یارادبزی با عنوان این خبر افزود: روز گذشته براثر سهل انگاری یکی 
از گردش��گران در منطقه هزار پیچ به س��طح یک هکتار آتش سوزی حادث گردید که با همت مامورین 
یگان منابع طبیعی اطفا کامل ش��د.وی ادامه داد: با اط��الع به موقع مردم و حضور بهنگام مامورین ما، 
آتش س��وزی س��طحی و در کف باقی ماند و به عمق ورود پیدا ننمود اما در این حادثه سه درخت کاج 
کامال س��وخت.حبیب یارادبزی تاکید کرد: عامل انس��انی گردشگر باعث ایجاد این آتش سوزی بوده که 
اگر اطالع رس��انی و حضور به موقع نیروها نبود چه بس��ا تبدیل به آتش سوزی گسترده ای می گردید. 
وی با تش��کر از اطالع رس��انی و احساس مسئولیت پذیری مردم افزود: باید این وظیفه، همگانی شده و 
مردم هوشیار باشند و به ما در حفاظت از جنگل ها کمک نمایند و این فرهنگ را به عموم اشاعه دهند.
فرمانده یگان حفاظت در انتها گفت: مس��ئله آتش س��وزی در تمام فوصول سال به ویژه در این روزهای 
گرم مسئله ی جدی بوده در نتیجه خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه حریق و آتش سوزی حتی 

در سطح کوچک از طریق سامانه رایگان ارتباطی ١۵۰۴ به مامورین ما اطالع دهند.

 تقویت بخش کشاورزی راهی مطمئن در جهت ایجاد اشتغال و توسعه 
استان همدان

همدان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان همدان، 
رئیس این سازمان ضمن تبریک فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی طی اظهاراتی به مناسبت  این هفته 
بر اهمیت بخش کشاورزی جهت ایجاد اشتغال و توسعه استان همدان تاکید کرده و عنوان نمود: استان 
همدان یکی از قطب های کش��اورزی کش��ور محسوب می شود و علی رغم داشتن ١/۲ درصد از وسعت  
کشور، ۴/۴ درصد از تولیدات بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. وی در ادامه افزود، 
ای��ن بخ��ش ۲۹ درصد  اش��تغال  و  ۲۵  درصد ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی اس��تان را به خود 
اختصاص داده اس��ت، همچنین بخش کشاورزی اس��تان همدان ۴/۵ درصد از تولیدات و ۳/۴ درصد از 

ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. 
منصور رضوانی جالل گفت: بخش کشاورزی در استان همدان دارای ١١۷ هزار بهره بردار  ، ۶۹۲ هزار 
هکتار س��ط�ح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی ) ۶١۹ هزار هکتار زراع��ی و ۷۷/۵ هزار هکتار باغی 
( و ۲۹۳ هزار هکتار آیش با تولید ساالنه قریب به ۴/۹ میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی می باشد. 
این مقام مسئول بر جایگاه مهم همدان در تولید محصوالت اساسی  زراعی ، باغی و دام و طی���ور در 
سطح کشور تاکید نمود و عنوان نمود همدان دارای تولید ساالنه در حدود ۴۰۶ هزارتن انگور، ۵۴ هزار 
تن گردو، ۹۲۰ هزارتن سیب زمینی، ۵۰ هزارتن سیر، ۳۴۰ هزار تن جو و ١۵ هزار تن گیاهان دارویی 
می باش��د. رضوانی جالل اجرای عملیات آبیاری نوین در س��طح ١۵١ هزار هکتار از اراضی آبی استان و 
نیز توسعه کشاورزی حفاظتی در راستای مدیریت مصرف آب و ایجاد ۴۲۰ واحد صنایع تبدیلی جهت  
ایجاد ارزش افزوده برای محصوالت تولیدی استان و جلوگیری از هدر رفت آنها را از ویژگی های ممتاز 

کشاورزی استان همدان برشمرد.
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اس��تارتاپ های فعال در حوزه تکنولوژی پزش��کی راه حل های جالبی 
برای درمان بیماری ارائه می دهند اما با وجود جذب سرمایه نمی توانند 

به گردش مالی موردنظر برسند.
اس��تارتاپ های فعال در حوزه تکنولوژی پزشکی به دنبال پیدا کردن 
راه حل ه��ای جدید ب��رای درم��ان بیماری ها هس��تند و اگر از س��وی 
س��رمایه گذاران جدی گرفته ش��وند، تحول بزرگی در دنیای پزش��کی 
ایجاد خواهند کرد، اما در این بین اس��تارتاپ هایی هم هستند که روی 
کاغذ ایده های خوبی ارائه می دهند اما در عمل قادر به پیاده سازی آنها 
نیس��تند و با وجود دریافت س��رمایه های کالن نمی توانند نتیجه  خوبی 

بگیرند یا به گردش مالی موردنظر برسند.
ترانوس )Theranos( یکی از اس��تارتاپ های شکست خورده معروف 
در ح��وزه  بیوتکنول��وژی ب��ود که قصد داش��ت با محص��والت آزمایش 
خ��ون انقالب بزرگی در این صنعت ایجاد کند؛ به طوری که هر ش��خص 
بتوان��د خودش در من��زل آزمایش خون دهد. این اس��تارت آپ به یکی 
از اس��تارت آپ های اس��تثنایی و برجس��ته س��یلیکون ولی تبدیل شد و 
مدیرعامل جوانش با ایده ای نوآورانه متعهد ش��ده بود نه تنها سیس��تم 

مراقبت بهداشتی، بلکه سالمت و رفاه انسان ها را نیز بهبود دهد.
ترانوس با وجود جذب س��رمایه  باال و تبدیل ش��دن به یک استارتاپ 
یونیکورن )اس��تارتاپی با ارزش بیش از یک میلیارد دالر( شکست خورد 
زیرا محص��والت آن کار نمی کردند. درواقع ای��ده  بنیان گذار جوان این 
اس��تارتاپ تقلبی بود و کاربردی نداشت. بااین حال ماجرای استارت آپ 
تران��وس خاص ب��ود و نمی توان گف��ت همه  اس��تارتاپ های تکنولوژی 

سالمت سرنوشت مشابهی خواهند داشت.
اما بررس��ی اس��تارتاپ های فعال در این حوزه نشان می دهد داشتن 
ای��ده خاص و منحصر به فرد کافی نیس��ت و درنهایت این اس��تراتژی و 
مدل کس��ب وکار هستند که موفقیت اس��تارت آپ را تضمین می کنند. 
در ادامه به معرفی پنج مورد از اس��تارتاپ های حوزه  تکنولوژی پزشکی 
می پردازیم که عالوه بر داش��تن ایده  جدی��د و جالب و همچنین جذب 
س��رمایه های کالن نتوانس��تند عملکرد موفقیت آمیزی در بازار داش��ته 

باشند.
1- استارت آپ ریویژن آپتیکز )ReVision Optics( با جذب 

سرمایه 1۷2 میلیون دالری
اس��تارت آپ ریویژن آپتیکز در س��ال ١۹۹۶ بنیان گذاری شد و قصد 
داش��ت با تکنولوژی پیش��رفته  خود پیرچش��می یا کاهش دید اجسام 
نزدیک با افزایش س��ن را درمان کند. پیرچش��می ضعف بینایی رایجی 
اس��ت که با باالرفتن س��ن برای هر شخصی اتفاق می افتد و به راحتی با 

استفاده از عینک، لنز یا جراحی قابل درمان است.
اما استارت آپ ریویژن آپتیکز با تکنولوژی جدید خود یعنی رین دراپ 
)Raindrop(، تزریق هیدروژل میکروسکوپی، می توانست پیرچشمی 
را درمان کند. رین دراپ اولین و تنها تزریق قرنیه چشم است که قرنیه 
دوکی ش��کلی را می سازد و به راحتی و در زمانی کم در محل مورد نظر 
قرار می گیرد. این استارت آپ با اینکه توانست ١۷۲ میلیون دالر سرمایه 
از دریافت کند اما درنهایت در سال ۲۰١۸ شکست خورد و بسته شد.

س��ازمان غ��ذا و دارو ری��ن دراپ را در ۲۰١۶ تأیید ک��رده و آن را به 
دومین دس��تگاه قرنیه  ایمپلنتی برای اصالح دی��د نزدیک در بیمارانی 
ک��ه عمل جراحی آب مروارید انجام نداده اند، تبدیل کرد. این دس��تگاه 
همچنین اولین دستگاهی بود که شکل قرنیه  چشم را به منظور داشتن 

دیدی بهتر تغییر می داد.
اگرچ��ه ای��ده  تزری��ق قرنیه ب��ه منظور درم��ان پیرچش��می ایده ای 
منحصربه فرد و موفقیت آمیز به نظر می رس��ید و سازمان غذا و دارو آن 
را تأیید کرده بود، اما ریویژن آپتیک در بازار موفق نبود و نهایتا به دلیل 
چالش آمیز بودن ایده و عدم رش��د کافی شکست خورد. جان کیلکوین، 

مدیرعامل ریویژن در مصاحبه با مجله  او آی اس ویکلی گفت:
مباحث مربوط  به پیرچش��می بس��یار چالش برانگیز هستند و ریویژن 
آپتیکز نتوانس��ت به اندازه کافی در بازار رشد کند. شرکت برای افزایش 

جری��ان نقدینگی خود به پول بیش��تری نیاز داش��ت. س��رمایه گذاران 
بس��یار از ما حمایت کردند اما از پرداخت سرمایه  بیشتر امتناع کردند. 
تزریق قرنیه  چش��م ممکن اس��ت راه خود را در مدل کس��ب وکارهای 
چشم پزشکی باز کند، اما در عمل نیاز به زمان و تالش بیشتری نسبت 
به جراحی انکس��ار و آب مروارید دارد و بیمار باید تحت مراقبت باشد؛ 
درحالی ک��ه جراحان چشم پزش��کی تمایلی به مراقب��ت و بازدید مرتب 

بیماران خود ندارند.
ریوی��ژن آپتیکز هیچ کمبودی از نظر نیروهای بااس��تعداد نداش��ت. 
کیلکوین بیش از ۳۳ س��ال در زمینه  تجهیزات پزش��کی تجربه دارد و 
فردی شناخته شده در این صنعت است و در حال حاضر در هیات مدیره   
 AdvaMed ش��رکتی پیش��رفته در زمینه  تکنولوژی پزش��کی به نام
فعالی��ت می کند. س��ایر اعضای هی��ات مدیره  تیم ریوی��ژن آپتیکز نیز 
افرادی شناخته ش��ده و باتجربه در صنعت پزشکی هستند. کیلکوین در 

مورد محصول شرکت و علت شکست استارت آپ می گوید:
شکست و بسته شدن اس��تارت آپ هیچ ارتباطی با محصول ما یعنی 
رین دراپ نداش��ت و محصول ما فوق العاده است. علت شکست این بود 
که ما ١۵۰ میلیون دالر از طریق س��رمایه گذاری کس��ب کرده بودیم و 
برای پذیرفته ش��دن در ب��ازار به ۵۰ میلیون دالر دیگر نیاز داش��تیم و 
نتوانس��تیم این مقدار پول را جذب کنیم. به همین دلیل اعضای هیات 
مدیره تصمیم گرفتند استارت آپ را تعطیل کرده و بدهی های شرکت را 
پرداخت کنند. ش��رکت با تمام فروشندگان و جراحان به کار خود پایان 

می دهد و مابقی پول ها به ۸۰ کارمند شرکت خواهد رسید.
در مورد کسب وکارهای مرتبط با تکنولوژی همیشه این امکان وجود 
دارد که محصوالت توس��ط شرکت های دیگری خریداری شده و توسعه 
داده شوند، اما هنوز هیچ پیشنهادی برای محصول ریویژن آپتیکز ارائه 
نش��ده است و شاید گزارش های منتشرشده در رسانه ها دلیل آن باشد. 
در گزارش ها نوش��ته شده بود برخی افراد بعد از این روش درمان کمی 
 C تاری در بینایی داش��ته اند که موقت بوده و با استروئید میتومایسین
قابل درمان هس��تند. در یک مطالعه که روی ۳۷۳ بیمار درمان ش��ده با 
این روش انجام شد، ١۴درصد تاری دید داشته اند که با استروئید درمان 

شده و تنها یک مورد درمان نشده است.
دکتر امیر معرفی از بیمارستان های دانشگاهی کلیولند نیز در گزارش 
نوش��ت که اغلب بیماران درمان ش��ده با این روش بسیار راضی بوده اند، 
به جز دو مورد که بعد از درمان نسبت به روش اعالم رضایت نکرده اند.

2- استارت آ پ دراگ استور )Drugstore.com( با جذب 
سرمایه  295 میلیون دالری

دراگ اس��تور ی��ک خرده فروش��ی اینترنت��ی در زمین��ه  س��المتی و 
محصوالت مراقبت از زیبایی بود که در س��ال ١۹۹۹ بنیان گذاری ش��د 
و در س��ال ۲۰١۶ شکس��ت خورد. این داروخانه  آنالین توانست بحران 
حب��اب دات  کام )بحران اقتص��ادی بین س��ال های ١۹۹۵ تا ۲۰۰۰( را 
پش��ت س��ر بگذارد و به یکی از توزیع کنندگان آنالین دارو، ویتامین و 
محص��والت مراقبت از زیبایی تبدیل ش��ود و نهایتا در س��ال ۲۰١١ به 
مبلغ ۴۲۹ میلیون دالر به ش��رکت وال گرینز )Walgreens( فروخته 
ش��د. گرگ واسون، مدیرعامل و رئیس شرکت وال گرینز بعد از خریدن 

استارت آپ دراگ استور گفته بود:
خریدن استارت آپ دراگ استور، استراتژی آنالین ما برای تبدیل شدن 
به فروش��گاهی ب��زرگ و اولین انتخاب مش��تری در زمینه بهداش��ت، 

سالمتی و زیبایی را تسریع کرده است.
داون لپ��ور، مدیرعامل دراگ اس��تور نیز بعد از انج��ام این معامله در 

مصاحبه با رسانه ها گفته بود:
ما بیش از ۳میلیون مش��تری داریم و اس��تراتژی خوبی برای رش��د 
ش��رکت در نظر گرفته ایم. وال گرینز نیاز ما به جذب س��رمایه را تأمین 
کرده اس��ت و امیدواریم بعد از این معامله ش��انس بهتری برای رشد و 

توسعه  کسب وکار داشته باشیم.
تا پیش از بسته ش��دن قرارداد تجاری میان دراگ اس��تور و وال گرینز، 

آمازون یکی از خریداران جدی دراگ اس��تور به ش��مار می رفت. بعد از 
سرمایه گذاری آمازون روی دراگ استور ۴۰درصد استارت آپ به آمازون 
تعل��ق گرف��ت که بعدها ب��ه ١۲درصد کاه��ش پیدا ک��رد. رابطه  میان 
دراگ اس��تور و آمازون ادامه داش��ت و این دو ش��رکت در سال ۲۰۰۹ 
قرارداد س��ه س��اله ای برای فروش محصوالت ازطریق وب سایت آمازون 

امضا کرده بودند.
دراگ استور هیات مدیره ای قوی از مدیران سابق مایکروسافت داشت 
و همچنین افرادی چون ملیندا گیتس، هوارد ش��ولتز و جف بزوس در 

آن حضور داشتند.
ق��رارداد می��ان دراگ اس��تور و ش��رکت وال گرینز در س��ال ۲۰١١ 
بزرگ تری��ن قرارداد تجاری مرتبط با تکنولوژی در س��یاتل آمریکا بود. 
دراگ اس��تور یک سال پیش از بسته شدن این قرارداد ۴۵۶ میلیون دالر 
درآمد و هزار کارمند داشت، وال گرینز نیز با ۷،۶۸۹ فروشگاه در آمریکا 
و فروشی معادل ۶۷ میلیارد دالر در سال ۲۰١۰ قصد داشت کسب وکار 
خود را در حوزه  فروش��گاه آنالین گسترش دهد، اما بعد از گذشت پنج 
س��ال وال گرینز اعالم کرد وب س��ایت دراگ اس��تور را خواهد بست زیرا 

قصد دارد تمام تمرکز خود را روی وب سایت اصلی شرکت بگذارد.
3- استارت آپ لنترن )Lantern( با جذب سرمایه  5/21 میلیون 

دالری
لنترن، اس��تارت آپی فعال در زمینه  س��المت روان بود که به کاربران 
اج��ازه می داد وضعیت خود را ارزیابی کنند؛ س��پس با تهیه  تمرین های 
روزانه به آنها کمک می کرد افکار منفی را از خود دور کرده و با استرس 

و اضطراب مقابله کنند.
تمامی برنامه های لنترن براس��اس تکنیک های رفتار درمانی شناختی 
یعنی بررسی رابطه میان افکار، احساسات و رفتار شکل گرفته بود. این 
برنامه ها همچنین به کاربران کمک می کرد که اضطراب و استرس خود 
را ب��ه کمک برنامه های روزانه مدیریت کنند. لنترن همچنین مربی ها و 
متخصصانی اس��تخدام کرده بود که به کاربران کمک کنند و با بررسی 
برنامه های آنها و دادن بازخوردهای مناسب، این افراد را به اهداف خود 

نزدیک کند.
لنترن از س��الی که بنیان گذاری شد، یعنی س��ال ۲۰١۳، به بیش از 
صده��ا هزار کاربر خدمات ارائه داد اما برای رس��یدن به اهداف خود به 
مش��تری های بیشتری نیاز داشت. درواقع لنترن پلی بود تا فاصله  خالی 
می��ان افراد نیازمند به خدم��ات بهداش��ت روان و ارائه دهندگان آن را 
برطرف کند. مدیرعامل لنترن در مورد شکس��ت اس��تارتاپ توضیح داد 
ک��ه باید اهداف نهای��ی را جدی می گرف��ت و کار را با تیم کوچک تری 
آغاز می کرد. لنترن جایگاه خوبی در جامعه پیدا کرده بود اما نتوانس��ت 

چشم انداز خود را به واقعیت تبدیل کند.
لنترن نخس��تین اس��تارت آپی بود که مشکل س��المت روان را هدف 
قرار داد و بعد از آن اس��تارت آپ های بیشتری در زمینه  مراقبت ذهنی 
و مدیتیش��ن فعالیت خود را آغاز کردند. البت��ه نرم افزار لنترن در حال 
حاضر توس��ط اس��تارت آپ دیگری به نام اومادا )Omada( اس��تفاده 

می شود.
داس��تان اس��تفاده از نرم افزار لنترن از جایی آغاز شد که شان دافی، 
هم بنیان گذار استارت آپ اومادا بعد از بررسی برنامه  جدید درمان دیابت 
متوجه ش��د بس��یاری از بیماران نه تنها درگیر مبارزه با دیابت و اضافه 
وزن هستند بلکه بیماری های روان شناختی مانند اضطراب و افسردگی 
ش��رایط آنها را برای مبارزه سخت تر کرده است. او قصد داشت راه حلی 
ب��رای این مش��کل پیدا کند و ب��ه همین دلیل تصمیم گرفت با س��ایر 
اعضای تیم، ابزاری برای کنترل سالمت روان به کاربران خود ارائه دهد 

و همکاری میان آنها با تیم لنترن آغاز شد.
تیم درمانی اوم��ادا، کاربرانی را که نیاز به درمان دارند، با یک مربی، 
تیم متخصص تغذیه، پزش��کان و روان شناس��ان بالینی ارتباط می دهد. 
مش��تری های اومادا به کمک متخصصان وزن ک��م می کنند و درنتیجه 
خطر ابتال به بیماری های قلبی در آنها کاهش می یابد. اومادا با استفاده 

از نرم افزار طراحی ش��ده توس��ط لنترن، برنامه هایی برای رفتار درمانی 
شناختی )CBT( به کاربران مضطرب و افسرده ارائه می دهد.

4- استارت آپ هلث اسپات )Healthspot( با جذب سرمایه  45 
میلیون دالری

استارت آپ هلث اسپات در س��ال ۲۰١۰ بنیان گذاری شد و امکانی را 
فراه��م می کرد که مردم بتوانند از طریق چت ویدئویی با پزش��ک خود 
در ارتباط باش��ند. این استارت آپ، کیوسک های ۵/۲ متر در ۵/١ متری 
را به عنوان کلینیک های س��یار به بازار عرضه کرده بود و خدماتی مانند 
امتحانات کامل مراقبت بهداش��تی، بررسی س��المت و سایر خدمات را 
به طور کامل ارائه می داد. این کیوس��ک ها در ش��رکت ها، مراکز خرید و 

سایر مراکز بهداشتی و داروخانه ها نصب شدنی بودند.
اس��تارت آپ هلث اسپات با مراکز درمانی معروفی مانند کلینیک مایو، 
بیمارستان کودکان میامی و چندین بیمارستان و دانشگاه معروف دیگر 
همکاری داش��ت و اعالم کرده بود به زودی ب��رای اضافه کردن امکانات 
الزم برای کنترل کلس��ترول خون، دیابت و آزمایش کبد با سامس��ونگ 

همکاری خواهد کرد.
در پیاده س��ازی آزمایش��ی محصوالت، م��ردم و همچنین پزش��کان 
از کیوس��ک های هلث اسپات اس��تقبال کردند. این اس��تارتاپ حتی  با 
س��ومین شرکت بزرگ داروخانه ای زنجیره ای چین قرارداد بسته و قرار 
بود در تمامی داروخانه ها نصب ش��ود، اما درنهایت ورشکس��ته ش��د و 

شکست خورد.
متخصصان می گویند کیوس��ک های هلث اس��پات اگرچه کاربردی و 
مجه��ز بودند، اما برای نصب ش��دن در برخی مکان ها بزرگ بودند و کار 
کردن با آنها پیچیده بود. همچنین پیدا نکردن منابع مالی مناسب برای 
ادامه  مس��یر، به عنوان یکی دیگر از دالیل شکس��ت استارت آپ معرفی 
ش��د. هلث اسپات با وجود اتفاقات مثبت و عملکرد موفقیت آمیز در یک 
سال اول نتوانست به جریان مالی مورد نظر دست پیدا کند و به همین 
دلیل شکس��ت خورد. عده ای دیگر، همه گیر شدن گوشی های هوشمند 
و برنامه های مراقبت از س��المتی را دلیل ورشکس��ته ش��دن استارتاپ 

هلث اسپات عنوان کرده اند.
5- استارت آپ Laguna Pharmaceuticals با جذب سرمایه  

35 میلیون دالری
گاهی اوقات استارت آپ هایی که در زمینه  تولید دارو فعالیت می کنند، 
موفق نمی ش��وند؛ زی��را آنطور که انتظار دارند، روی نمونه های انس��انی 
نتیجه نمی گیرن��د؛ اس��تارت آپ Laguna Pharmaceuticals نیز 
یکی از آنها است. این استارت آ پ در سال ۲۰۰۶ بنیان گذاری شد اما در 
سال ۲۰١۵ اعالم کرد که داروهای قلب تولیدشده نتیجه  رضایت بخشی 

ندارند و درنهایت شرکت خود را تعطیل کرد.
به ن��ام  داروی��ی   Laguna Pharmaceuticals اس��تارت آپ 
وانوکس��رین )Vanoxerine( ب��رای درم��ان فیبریالس��یون دهلیزی 
)ضربان قلب نامنظم و لرزش��ی( که بیش از ۳/۲ میلیون نفر در آمریکا 
به آن مبتال هستند، ارائه داده بود. این استارت آپ بعد از جذب سرمایه  
۵میلیون دالری در س��ال ۲۰١١ نتیج��ه آزمایش های فاز دوم کار خود 
را در س��ال ۲۰١۳ اعالم کرد: بیش از سه چهارم بیمارانی که دوز باالی 
)۴۰۰ میلی گرم( وانوکسرین را امتحان کرده بودند، بعد از هشت ساعت 
ضرب��ان قلب نرمال پی��دا کردند و ۸۴درصد آنها در ۲۴ س��اعت بعد از 
آزمایش، نتیجه ای مش��ابه شوک الکتریکی )تنها روش درمان فعلی این 

بیماری( داشتند.
فاز س��وم استارت آپ با جذب س��رمایه  ۳۰ میلیون دالری همراه بود، 
اما مش��اهده  عوارض جانبی در بیماران آزمایش��ی باعث ش��د این دارو 
نتواند به بازار وارد شود و بعد از نتیجه ای که در فاز دوم به دست آمده 
بود، این اتفاق برای آنها بس��یار غیرمنتظره بود. وانوکسرین تنها داروی 
این اس��تارتآپ بود و بعد از اینکه نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد، 

مدیران تصمیم گرفتند استارت آپ را تعطیل کنند.
zoomit :منبع

معرفی بزرگ ترین استارتاپ های شکست خورده حوزه پزشکی
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4 چیزی که در هنگام مذاکره دستمزد با آن مواجه می شوید و چگونگی 
پاسخ دادن به آن ها

هنگامی که برای مصاحبه موقعیت ش��غلی موردنظر خود آماده می ش��وید، ممکن است بخش 
مذاکره  دس��تمزد خود را فراموش کرده و بیش��تر بر روی پاسخ به سواالت تمرکز کنید. در این 
صورت، هر پیشنهادی را قبول خواهید کرد حتی اگر بسیار پایین تر از مبلغ موردنظر شما باشد. 
برای جلوگیری از این اتفاق نحوه  آماده شدن برای این مذاکره را با شما به اشتراک می گذاریم. 
 می خواهید بدانید برای اینکه چگونه دستمزد موردنظر خود را مطرح و برای آن مذاکره کنید 
بای��د چه اقداماتی انجام دهید؟ ابتدا باید محدوده پرداخت اس��تاندارد را مطالعه کنید و تمرین 

کنید چگونه درخواست تان را بیان کنید. 
این مراحل مطمئنا ارزشمند هستند، اما کافی نیستند.

پ��س از مصاحبه ب��ا ده ها تن از زنان، متوجه ش��دیم یکی از دالیل اصلی شکس��ت مذاکرات 
آنها، آماده نبودن برای پاس��خ به آنچه فرد دیگری می گوید اس��ت. ب��رای اینکه این اتفاق برای 
ش��ما هم پیش نیاید در ادامه رایج ترین چیزهایی  که ممکن اس��ت بشنوید را مطرح می کنیم و 

راهنمایی هایی درباره نحوه پاسخ دادن به آنها را ارائه خواهیم کرد. 
1. انتظارات شما برای حقوق تان چقدر است؟

با پرس��یدن این س��وال به نظر می رسد مدیر استخدام به شما اجازه هدایت مذاکره را داده اما 
در حقیقت، آنها می خواهند کمترین میزانی که مایل به پذیرفتن آن هس��تند را بس��نجند. اگر 
دس��تمزد معینی که در انتهای محدوده شان قرار دارد را بیان کنید، می دانند که مجبور نیستند 
بیش از آن به شما پیشنهاد دهند )حتی اگر در ابتدا برنامه ریزی کرده  بودند که بیشتر پیشنهاد 

دهند(.
یکی از پاس��خ های مناس��ب به این سوال این اس��ت که بگویید: »من بیشتر عالقه مند به پیدا 
کردن موقعیتی هس��تم که متناس��ب با مهارت های من است. مطمئن هس��تم  آنچه شما ارائه 

می دهید، مناسب خواهد بود.«
یا سوال را به خودشان بازگردانید و بگویید: »من انعطاف پذیر هستم. موقعیت و پتانسیل رشد 
برای من بس��یار مهم اس��ت. آیا مایلید محدوده ای که برای این موقعیت در نظر دارید را با من 

به اشتراک بگذارید؟«
اگر آنها همچنان برای پاسخ به شما فشار آوردند، داده های بازار را آماده کنید تا مبلغ موردنظر 

خود را در قالب حقایق واقعی بیان کنید.
2. در حال حاضر درآمدتان چقدر است؟

یکی از اش��تباهات رایج متقاضیان این اس��ت که در فرآیند مذاکره بالفاصله حقوق فعلی شان 
را اعالم می کنند. کارفرمایان معموال این س��وال را می پرس��ند تا ببینند شما پیشنهاد کمتری را 
قبول می کنید؟ مثال اگر آنها ۵ میلیون تومان را در نظر گرفته باش��ند این سوال را می پرسند تا 

برآورد کنند و ببینند آیا شما مبلغ ۳ میلیون تومان را هم خواهید پذیرفت؟ 
بنابراین بهترین پاس��خ این اس��ت که از دادن رقم دقیق اجتناب کنید. س��عی کنید بگویید: 
»م��ن ترجیح می دهم  در مورد آنچ��ه در حال حاضر انجام می دهم بح��ث نکنم، زیرا کار فعلی 
من با کاری که قرار اس��ت اینجا داشته باشم همخوانی ندارد. بیشتر مایلم درباره مسئولیت ها و 
سایر شرایط صحبت کنم و مطمئن هستم در مورد حقوق و دستمزد به توافق خواهیم رسید.« 
ی��ا اینک��ه بگویید: »کارفرمای فعلی من اجازه نمی دهد که خارج از آن س��ازمان در مورد میزان 
پرداختی های سازمان صحبت کنم و من هم می خواهم به حریم خصوصی آنها احترام بگذارم.«
اگر در فرم درخواست دستمزد فعلی دستمزد قبلی تان را عنوان کرده اید در جلسه مذاکره باید 
بتوانید دالیل محکمی را بیان کنید و توضیح دهید که چرا میزان دستمزد و حقوق شما آنقدر 
بوده اس��ت و با توجه به کاری که انجام می دادید چرا آن دس��تمزد ارزش واقعی آنچه قرار است 
در آینده انجام دهید را منعکس نمی کند. مثال مواردی نظیر اینکه در کار جدید مسئولیت های 
مهمی را به عهده گرفته اید یا قبول کرده اید به منظور بهبود مهارت های تان دوره های آموزش��ی 

خاصی با بگذرانید را برجسته کنید. 
حتی اگر واقعا فکر می کنید ارزش کاری که انجام می دهید بسیار باالتر از آن چیزی است که 
دریافت می کردید توصیه می کنیم هرگز در مورد مبلغ دریافتی قبلی یا فعلی تان دروغ نگویید. 

3. متاسفانه، هیچ راهی برای مذاکره نداریم
گاه��ی اوقات، مبلغ واقعا قابل بحث نیس��ت. به عنوان مث��ال، اگر به عنوان یک فرد مبتدی یا 
کارآموز اس��تخدام شوید، پیش��نهاد غیرقابل بحث اس��ت مثل زمان هایی که یک شرکت بزرگ 
همزمان  تعدادی زیادی از افراد را با مهارت های مشابه مستقیما بعد از فارغ التحصیلی استخدام 
می کند. در س��ازمان های دولتی هم معموال مبلغ پیش��نهادی یکسان اس��ت و هیچ راهی برای 

مذاکره وجود ندارد. 
در این صورت می توانید در مورد مزایایی که قرار اس��ت به ش��ما تعلق بگیرد مانند اضافه کار، 
تعطیالت، بازپرداخت هزینه تحصیل، س��هام، پاداش، کارانه و ش��رایط کار در منزل سوال کنید. 
حت��ی اگر آنها نمی توانن��د مبلغ پرداختی را افزایش دهند، مزای��ای دیگر می توانند ارزش پولی 

واقعی را تامین کنند.
4. در آینده فرصت برای رشد و افزایش حقوق خواهید داشت

گاهی پیش می آید که مذاکرات ش��ما برای رس��یدن به میزان دس��تمزد و حقوق موردنظر به 
نتیجه نمی رسد در این صورت اجازه ندهید بحث پایان یابد. حتی اگر کارفرما قصد پایان دادن 
به مذاکره را داشت این گونه بگویید: »از آنجا که این رقم  پایین  تر از چیزی است که من در نظر 
داش��تم، دوس��ت دارم در مورد آینده و عملکردم گفت و گو کنم. من می دانم یکی از مهم ترین 
چیزها در این نقش مس��ئولیت مهمی است که درباره فالن کار به عهده گرفته ام، اگر بتوانم آن 

را تا فالن موقع ارائه دهم، آیا حقوق من افزایش پیدا خواهد کرد؟«
اگر موافقت کردند، با آنها به توافق برسید که آن را در قراردادتان ذکر کنند تمام تالش تان را 
بکنی��د تا آن وظیفه را به موق��ع انجام دهید و قبل از تاریخ موردنظر آن را ارائه دهید و افزایش 

دستمزدتان را پیگیری کنید. 
درس��ت همانطور که خود را برای مصاحبه آماده می کنید، برای مذاکره هم باید آماده باش��ید 
و این بدان معناس��ت که خود را برای گفت وگوی دوطرف��ه آماده کنید. به همین منظور با یک 
دوس��ت تمرین کنید و تصور کنید که چگونه به س��واالت غیرمنتظره پاس��خ می دهید. به این 
ترتیب، آمادگی الزم را به دس��ت می آورید و سورپرایز نمی شود و به احتمال بیشتری می توانید 

در مذاکره آنچه را که می خواهید به دست بیاورید. 
Forbes/ucan:منبع

تبلیغـاتخالق

چه تعریفی از بهره وری دارید؟ بهره وری به معنای انجام 
دادن کار با سرعت بیشتر و در زمان کمتر است. شاید یکی 
از نیازهای دنیای امروز، داش��تن به��ره وری باال در محیط 

کار است. 
در این مقاله، س��ه نکته را برای افزایش نظم و بهره وری 

در انجام فعالیت های روزمره معرفی می کنیم:
1. زمان

انجام چند کار به صورت همزمان س��خت اس��ت و اغلب 
باعث کاه��ش بهره وری می ش��ود. ام��روزه مدیریت زمان 
اهمی��ت زی��ادی دارد. خواندن ایمیل ها یا پاس��خ دادن به 
تع��داد انبوهی پیام تلگ��رام و کاره��ای غیرمنتظره ای که 
پیش می آید، زمان زیادی از ش��ما می گیرد. دنیل لویتان، 
نویس��نده کتاب »ذهن منظم« این حالت را »میل اخبار« 

نام گذاری می کند.
میل اخبار بیشتر از آنچه تصور کنید وقت تان را می گیرد. 
گلوریا مارک، استاد دانشگاه کالیفرنیا در پژوهش های خود 
متوجه ش��د بعد از انجام ی��ک کار غیرمنتظره، ۲۶ دقیقه 
زمان الزم اس��ت تا ذهن به حالت اول برگردد. برای اینکه 
بهره وری خود را کاهش ندهید و روزتان را به انجام کارهای 

بی فایده نگذرانید، توصیه هایی برای شما داریم:
روز خود را با اختصاص دادن زمانی به خود شروع کنید

در رس��انه های اجتماعی به پیام ها و ایمیل هایی پاس��خ 
دهی��د که الزم اس��ت. ب��ا پاس��خ های مختصر و س��ریع، 
وظایف دیگران را مش��خص کنید. مسئولیت های بزرگ تر 
را برنامه ری��زی کنی��د. گروه هایی که جنب��ه  خبری دارند 
را حذف کنید. از ش��بکه های اجتماعی ب��رای مواقع لزوم 

استفاده کنید.
از زمان رفت و آمدتان برای هماهنگی کارها استفاده 

کنید
 Harmon دیوید الوندا، معاون اس��تراتژی محصول در

می گوید:
 از زمانی که در وسیله نقلیه هستم برای هماهنگ کردن 
کارها و مرور کردن پروژه  در دس��ت کار، استفاده می کنم. 
از این رو وقتی به اداره می رس��م تصویر روشنی از وضعیت 

پروژه ام دارم.
 زمان مالقات های تان را تا 25درصد کاهش دهید

زمان زیادی صرف تنظیم مکالمات تلفنی و گفت وگوهای 
بی فایده می ش��ود. اگر ١۵ دقیقه از زمان قرار مالقات هایی 
که در روز با پنج نفر دارید را کم کنید، ۲۲۵۰ س��اعت در 
ماه به وقت شما اضافه می شود. همین یک ربع، در سال به 

حدود دو ماه کاری می رسد.
وقت استراحت مشخصی داشته باشید

کم��ی به خودتان اس��تراحت دهی��د و قرارهای مالقات 
را پش��ت س��ر هم نگذارید، زیرا خس��تگی مانع تمرکزتان 
می ش��ود. اگر زمان اس��تراحت مش��خصی داش��ته باشید، 
به��ره وری و خالقیت ت��ان به ط��ور قابل توجه��ی افزایش 
می یابد. اگر می توانید ١۰ الی ۲۰ دقیقه بعد از ناهار چرت 

کوتاهی بزنید.
2. محیط اطراف

تا جای ممکن در منزل کار کنید
قطعا برای نوش��تن مقاله، س��ند یا تحقیق نیاز به تمرکز 
دارید اما ممکن است در محل کار به خاطر حواس پرتی های 

ف��راوان نتوانید این کار را به خوبی انج��ام دهید. خیلی از 
کارفرماه��ا ادعا می کنند کارمندانی که در منزل از راه دور 

کار می کنند، بهره وری بیشتری دارند.
اعالن موبایل و کامپیوترتان را قطع کنید

نباید به ش��بکه های اجتماعی اج��ازه دهید حواس تان را 
پ��رت کنند. زمان مش��خصی را به چک ک��ردن ایمیل ها و 

پیام ها اختصاص دهید تا وقت تان هدر نرود.
3. طرز تفکر

به جای ایمیل زدن، صحبت کنید
ب��ا همکارتان تلفنی ح��رف بزنید. اگر همکارهای ش��ما 
خارج از کش��ور هس��تند ب��ا آن ه��ا از طریق رس��انه های 
اجتماع��ی صحبت کنی��د. با این کار، بهت��ر متوجه منظور 

یکدیگر می شوید و هیچ سوءتفاهمی هم پیش نمی آید.
مسائل چالش زا را به بخش های کوچک تر تقسیم کنید

ب��ا این کار س��ختی کمتری می کش��ید و کارهای تان را 
م��دام به تعویق نمی اندازید. یک راهکار موثر برای این کار، 
اس��تفاده از توس��عه  نرم افزاری چابک است. این نرم افزار به 
گونه ای اس��ت ک��ه کارهای تان را ب��ه بخش های کوچک تر 
تقس��یم می کند تا بهتر از عهده شان بربیایید و استرس  تان 

نیز کاهش یابد.
از لیست وظیفه استفاده کنید

ب��رای کاهش خطای کاری، از لیس��ت وظیفه اس��تفاده 
کنی��د. وقتی حج��م کاری زیادی روی دوش تان اس��ت یا 
زمان محدودی دارید، لیست وظیفه به تمرکز هرچه بیشتر 

شما کمک می کند.
entrepreneur/ucan :منبع
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