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آیا پاندمی کرونا برای صنعت بازی های رایانه ای یک فرصت طالیی است؟

 بازی کرونا
در صنعت بازی

فرصت امروز: کرونا اگر برای خیلی ها نان نداش��ت، برای کس��ب و کارهای دیجیتال و به  ویژه صنعت بازی های 
رایان��ه ای آب داش��ت؛ کما اینکه آمار دانلود و خرید بازی های رایان��ه ای در ایران و جهان در دوران پاندمی کرونا و 
قرنطینه خانگی، رش��د مضاعف و قابل توجهی پیدا کرد و به عنوان یک فرصت طالیی در س��ال 2020 تعریف و 
ارزیابی شد. البته این همه داستان نیست و بازی کرونا در صنعت بازی حاوی جنبه های منفی نیز هست؛ چنانچه 
 )Game Developers Conference( در نظرسنجی ای که اخیرا کنفرانس توسعه دهندگان بازی های ویدئویی

از 2500 توسعه دهنده بازی های ویدئویی در مورد اثرات کرونا بر صنعت گیم برگزار کرد، تقریبا...

بانک مرکزی: پیگیری  حقوقی برای آزادسازی 1.7 میلیارد دالر دارایی ایران 
در لوکزامبورگ در جریان است

تقالی آمریکا برای تصاحب  اموال ایران
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شکاف نقدینگی و تولید ناخالص داخلی چگونه بازارهای سرمایه ای را تحت تأثیر قرار می دهد؟

ردیابی نقدینگی در بازارها

چگونه رقبای مان در عرصه کسب و کار را شکست دهیم؟
5 پادکست اسپاتیفای مخصوص کارآفرین ها 

اصول برندسازی در عصر دیجیتال
تنظیم قرارداد فروش به صورت حرفه ای

4 اشتباه فروشنده ها 
آیفون تاشو اقدام جدید اپل 

8 تا 16
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 جنجال جدید
مارک زاکربرگ 

سرمقاله
بانک های توسعه ای؛ 

 حلقه مفقوده
توسعه پایدار

پیشرفت کش��ورها به  ویژه در 
زمینه صنعت و کشاورزی نیازمند 
توس��عه پایدار اس��ت تا اقتصاد و 
رفاه عمومی به رشد و شکوفایی 
برسد. یکی از مهمترین نهادهایی 
ک��ه می تواند در تحقق توس��عه 
پای��دار کم��ک کن��د، بانک های 
توس��عه ای هس��تند که در حال 
حاض��ر، حلق��ه مفقوده توس��عه 
پایدار در کشور به شمار می روند. 
الزم به گفتن است که بانک های 
توس��عه ای به لحاظ برخورداری 
از س��اختار مدیریت��ی و باف��ت 
کارشناسی، کارکردی متفاوت با 
بانک های تج��اری دارند و حوزه 
فعالیت شان عمدتا زیرساخت های 
اصلی توس��عه اس��ت تا با تامین 
مالی و کمک های فنی و حرفه ای 
به اج��رای طرح ه��ای عمرانی و 
صنعتی کم��ک کنن��د بنابراین 
خدم��ات بانک ه��ای توس��عه ای 
بیش��تر معطوف به پرداخت وام 
و حمای��ت مال��ی واحده��ای در 
حال س��اخت یا در حال توسعه، 
نظارت بر مراحل پیشرفت پروژه 
و پرداخت نظارت شده منابع مالی 
براساس پیش��رفت کار، خدمات 
مشاوره ای در پروژه های متوسط 

و بزرگ و نظایر آن است. 
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ادامه از همین صفحه 
بانک های توس��عه ای عالوه بر انجام عملی��ات معمول بانکی، در عین حال 
فعالیتی متفاوت با بانک های تجاری دارند، چنانکه رفع مش��کالت راهبردی 
واحده��ای تولیدی، ارائه انواع خدمات مش��ورتی در زمینه های مالی، فنی و 
حقوقی به شرکت های در حال تاسیس یا در حال توسعه، ارزیابی طرح های 
پیش��نهادی و یافتن طرح های مناسب و اعطای تسهیالت بلندمدت ارزی یا 
ریالی به طرح های پایدار و توس��عه ای با نرخ س��ود ویژه ازجمله فعالیت های 
بانک های توس��عه ای اس��ت. به همین جهت، بررسی و ارزیابی دقیق طرح ها 
و نیازهای مالی آن و همچنین نظارت کارشناس��ی دقیق بر روند پیش��رفت 
طرح و پرداخت تس��هیالت برمبنای میزان پیش��رفت پ��روژه از بدیهی ترین 
کارکرد بانک های توس��عه ای به ش��مار می رود که آنها را با بانک های تجاری 
متمایز می سازد. بانک های توس��عه ای می توانند به  صورت ملی، منطقه ای و 
بین المللی فعالیت کنند، چنانکه بانک توسعه اسالمی )ISDB( از نمونه های 
موفق بانک های توس��عه ای است که در سطح جهانی فعالیت دارد. همچنین 
بانک توس��عه آفریقا )AFDB(، بانک توس��عه آسیا )ASDF(، بانک ترمیم 
و توس��عه اروپا )EBRD( و بانک بین المللی ترمیم و توس��عه )IBRD( از 
دیگر نمونه های بانک های توس��عه ای هستند که هر یک در سطح جهانی یا 

منطقه ای فعالیت می کنند.
برخ��الف تصور عامه در تاس��یس و مدیریت بانک های توس��عه ای، بخش 
غیردولتی در رقابت با بخش دولتی می تواند موفق تر عمل کند. در ایران قبل 
از انقالب، بانک اعتبارات صنعتی )با مالکیت 90 درصد دولت(، بانک توسعه 
صنعتی و معدنی ایران )با مالکیت ۱00درصد بخش خصوصی(، بانک توسعه 
و س��رمایه گذاری ایران )با مالکیت ۱00درص��د بخش خصوصی( و صندوق 
ضمان��ت صنعتی )با مالکیت ۱00درصد دولت��ی( از نمونه های قابل توجه و 
موفق بانک های توس��عه ای بودند و در تحق��ق برنامه های عمرانی دولت های 

وقت، نقش بسزایی ایفا کردند.
با تصویب قانون ملی شدن بانک ها از سوی شورای انقالب در خرداد ۱۳5۸ 
و دگرگونی پیکره بانکداری ایران )ادغام 26 بانک مختلف در یکدیگر و تولد 
بانک های جدید(، »بانک صنعت و معدن« از ادغام بانک های توس��عه ای یاد 
ش��ده شکل گرفت که اس��اس نامه اولیه آن، فعالیت یک بانک نوپا در زمینه 
توسعه ای را نوید می داد و انصافا این بانک در سال های جنگ تحمیلی و دهه 
70 راهگش��ای تامین مالی بس��یاری از صنایع تولیدی و حساس بود، اما در 

دهه ۸0 با تحوی��ل مدیریت آن به مدیران غیربانکی و نتیجتا تغییر رویکرد 
آن در اقدام بدون مطالعه کافی جهت تش��کیل ش��عبات متعدد در شهرهای 
مختلف، »بانک صنعت و معدن« به  تدریج رویکردی تجاری یافت، در حالی 
که بدیهی ترین مش��خصه بانک های توس��عه ای این است که منابع موردنیاز 
این قبیل بانک ها از طریق س��پرده گیری از مردم تامین نمی ش��ود بنابراین 
در ح��ال حاض��ر، »بانک صنعت و مع��دن« را می ت��وان در ردیف بانک های 
تج��اری تخصصی جای داد؛ همان گونه که بانک مس��کن، بانک کش��اورزی، 
بان��ک توس��عه صادرات ایران و بانک توس��عه تعاون چنین هس��تند. به این 
ترتیب و با وقوع این تحوالت، پرونده فعالیت بانک های توس��عه ای در ایران 
عمال بسته شد و در حال حاضر متاسفانه کشورمان فاقد بانک های توسعه ای 
است، در حالی که تاسیس بانک توسعه نیاز حتمی »جهش تولید« و توسعه 
پایدار است. خوشبختانه اهمیت موضوع از نگاه نمایندگان مجلس دور نماند 
و س��ال گذشته طرح »تاسیس بانک توس��عه جمهوری اسالمی« در مجلس 
دهم ارائه شد و مواد ۱7۱ تا ۱۸۸ طرح جدید بانکداری جمهوری اسالمی با 
عنوان »مقررات بانک های توسعه ای« به این موضوع مهم اختصاص یافته که 
در جای خود قابل تقدیر اس��ت، اما طرح مجلس برای تاسیس بانک توسعه 

جمهوری اسالمی، دارای چند اشکال اساسی است:
اول؛ م��اده ۱7۱ طرح جدید عمدتا به تاس��یس یک بانک دولتی دیگر در 
کنار بانک های دولتی موجود به نام »بانک توس��عه جمهوری اسالمی ایران« 
پرداخته اس��ت. همان گونه که گفته ش��د، طرح تاسیس بانک توسعه قبال به 
 صورت مس��تقل در مجلس مطرح ش��ده بود بنابراین از نظر کارشناسی نیاز 
نیس��ت که تشکیل بانک توس��عه جمهوری اس��المی ایران در طرح مفصل 
بانکداری جمهوری اس��المی ایران آورده شود، بلکه به  صورت مستقل امکان 
طرح آن هس��ت. افزون بر آن، در اینگونه طرح ها بایستی سرمایه اولیه بانک 

موردنظر و نحوه تامین آن نیز مشخص شود که البته نشده است.
دوم؛ هرچند س��رمایه پایه بانک توس��عه پیش بینی نش��ده، اما به  منظور 
افزایش س��رمایه س��نواتی در ماده ۱۸۱ دولت موظف ش��ده است در الیحه 
بودجه هر س��ال دو نیم درصد منابع بودجه عمومی کش��ور را برای افزایش 
س��رمایه بانک توس��عه اختصاص دهد که رقم قابل توجهی است و در عمل 

می تواند سرمایه بانک توسعه را از سرمایه بانک مرکزی نیز بیشتر کند.
سوم؛ به  طور خالصه پیام طرح جدید آن است که دولت بایستی حداکثر 
ظرف مدت یک س��ال یک بانک دولتی دیگر به نام »بانک توسعه جمهوری 

اسالمی ایران« تاسیس کند، یا یکی از بانک های تخصصی موجود را با حفظ 
ماموریت های آن به »بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران« تبدیل نماید، اما 
برخالف این ماده، در ماده ۱۸6 همین طرح به دولت دس��تور داده شده که 
بانک های دولتی تخصصی موجود شامل بانک صنعت و معدن، بانک مسکن، 
بانک توس��عه صادرات، بانک کش��اورزی، پست بانک و بانک توسعه تعاون را 
به بانک های توسعه ای بخش��ی تبدیل نماید بنابراین دولت با حکم ماده ۱۸6 
عمال چاره ای جز تشکیل یک بانک دولتی جدید نخواهد داشت و در نتیجه 
مجالی برای تش��کیل بانک توسعه با تغییر ساختار و اصالح اساس نامه یکی 
از بانک ه��ای دولتی و تخصصی موجود باقی نخواهد ماند، ضمن آنکه بخش 
خصوصی نیز در زمینه مش��ارکت در بانک های توس��عه ای می تواند بس��یار 

تاثیرگذار و موفق عمل نماید.
چهارم؛ در طرح جدید، بانک توس��عه س��اختاری کامال متفاوت با س��ایر 
بانک ه��ا و حتی ب��ا بانک مرکزی دارد و ارکان آن ش��امل هیات امنا، هیات 
عامل و هیات نظارت اس��ت که رئیس جمهور، رئیس هیات امنای آن و سایر 
مقامات اجرایی، عضو آن هس��تند. این ترکیب س��اختار و همچنین پاره ای 
از اختیارات پیش بینی ش��ده برای بانک توس��عه عم��ال آن را در ردیف بانک 
مرکزی درآورده اس��ت و حتی در بند »ث« ماده ۱7۸ پیش بینی ش��ده که 
تامین مالی طرح های توس��عه با تاس��یس »شرکت پروژه« انجام می شود که 
این خود موجب حجیم تر ش��دن تش��کیالت عری��ض و طویل دولتی خواهد 
ش��د، درحالی که بانک های توسعه ای نیز بایستی همانند سایر بانک ها تحت 
نظ��ارت بانک مرکزی باش��ند، نه آنکه س��اختار و عملک��ردی نظیر صندوق 

توسعه ملی داشته باشند.
پنجم؛ در تبصره بند 5 ماده ۱۸0 س��ود س��االنه بانک های توسعه بخش��ی 
معاف از مالیات ش��ده که به  منظور افزایش س��رمایه آنها اختصاص می یابد. 
ب��ا توجه ب��ه آنکه در حال حاض��ر، یکی از معض��الت اقتصاد ای��ران، تعدد 
معافیت های مالیاتی است، لذا هیچ ضرورتی برای این معافیت کالن مالیاتی 

وجود ندارد.
شش��م؛ در م��اده ۱۸7 به  جای بان��ک مرکزی به بانک توس��عه جمهوری 
اس��المی اختیار داده ش��ده که در ابتدای هر س��ال سیاستها و دستورالعمل 
اعطای تس��هیالت توس��ط بانک ه��ای توسعه ای بخش��ی ازجمله نرخ س��ود 
تس��هیالت اعطایی به واحدهای اقتصادی را متناس��ب با نیازهای بخش های 
مختلف اقتصادی کش��ور پس از تصویب هیات امنا و تایید هیات عالی بانک 

مرکزی به بانک های توسعه ای بخش��ی ابالغ نماید. تصور نمی ش��ود سیاست 
تافت��ه جدا بافته س��ازی بانک های توس��عه ای و آنها را تم��ام عیار به  صورت 
تش��کیالت دولتی درآوردن و بانک توس��عه جمهوری اس��المی ایران را در 
ردیف بانک مرکزی محسوب نمودن، الزمه فعالیت بانک های توسعه ای باشد. 
این شیوه قانون نویس��ی عمال نتیجه ای جز بسط تشکیالت دولتی و تداخل 
اجرایی ماموریت ها و اختیارات قانونی بانک مرکزی با بانک توس��عه نخواهد 

داشت.
هفتم؛ در طرح جدید، بانک های توسعه ای کال در اختیار دولت قرار گرفته 
و دولتی ش��ده و بخ��ش خصوصی و بخش تعاونی از حضور و مش��ارکت در 
بانکداری توس��عه عمال محروم ش��ده اند. در جایی که قانون اساسی، اقتصاد 
کشور را متشکل از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی می داند، چه اصراری 
برای حذف این بخش های مهم اقتصادی از عرصه صنعت بانکداری هست؟

در هر حال، فارغ از ایرادات و اشکاالت ساختاری اشاره شده، اقدام مجلس 
در جهت احیای مجدد بانکداری توسعه در ایران قابل ستایش و تقدیر است، 
اما برای شروع دوباره صنعت بانکداری توسعه، هیچ نیازی نیست که در کنار 
تش��کیالت عری��ض و طویل دولتی موجود با ص��رف هزینه کالن، یک بانک 
دولتی دیگر به مجموعه بانک های دولتی فعلی اضافه شود و حجم تشکیالت 
دولتی را افزایش دهد. با توجه به تاریخچه فعالیت بانک های توس��عه ای در 
کشورمان به نظر می رسد تاسیس یک بانک دولتی دیگر به نام »بانک توسعه 
جمه��وری اس��المی ایران« در کن��ار بانک های دولتی موج��ود، نه ضرورتی 
حیاتی اس��ت و نه اینکه امکانات مالی کش��ور، تش��کیل یک بانک را مقدور 
می س��ازد. پس به جای توسعه تشکیالتی، دولت بایس��تی یکی از بانک های 
دولتی فعلی را با تغییر رویکرد و اصالح اساس نامه به  صورت بانک توسعه ای 
درآورد. در ح��ال حاض��ر می توان گفت »بانک صنع��ت و معدن« با توجه به 
پیش��ینه تاریخی و بافت کارشناس��ی می تواند یک��ی از گزینه های این طرح 
باش��د. به این ترتیب، برای احیای بانک های توس��عه ای نه نیاز به تافته جدا 
بافته س��ازی بانک های توسعه ای اس��ت و نه نیاز به توسعه تشکیالت دولتی. 
ضمن آنکه محروم کردن بخش خصوصی و بخش تعاونی از مشارکت در این 
صنعت نیز فاقد توجیه کارشناس��ی اس��ت. باید باور داشت که توسعه پایدار 
نیازمند بانک های توس��عه ای و مشارکت توأمان دولت و بخش خصوصی در 
این زمینه اس��ت. در یک کالم، بانک های توس��عه ای، حلقه مفقوده توس��عه 

پایدار در کشورمان هستند.

رئیس جمهور در گفت وگو با وزرای کش��ور و بهداشت، از رعایت دقیق 
دس��تورالعمل های بهداشتی توس��ط متولیان هیئات، وعاظ، مداحان و 
عزاداران اباعبداهلل الحسین )ع( در ایام سپری شده از ماه محرم به ویژه 
در ش��ب های تاسوعا و عاشورا، که در گزارش رحمانی فضلی و نمکی به 
عنوان روس��ای کمیته های امنیتی و بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا 

انعکاس یافته بود، ابراز خرسندی و قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی روز یکش��نبه در گفت وگو با دکتر س��عید نمکی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به اخباری درخصوص دستیابی برخی 
کش��ورها به واکسن کرونا، دس��تور داد که هرچه سریع تر اقدامات الزم 

برای خرید این واکس��ن و انجام مراحل آزمایش��ی و تشخیصی معمول 
انجام شود تا در صورت امکان هرچه سریع تر اقدامات موثر در این زمینه 
در کشور آغاز شود. رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به گستردگی موج 
دوم شیوع بیماری کووید-۱9، وزارت بهداشت باید تمهیدات الزم برای 
جلوگیری از خس��تگی و فرسودگی کادر درمانی کشور را فراهم کرده و 
در صورت لزوم نس��بت به آموزش سریع تر نیروهای جدید و جایگزینی 

آنان، اقدامات الزم را انجام دهد.
او تاکید کرد که البته مهم ترین نکته در این زمینه آن است که مردم 
ب��ا رعایت دقیق پروتکل های بهداش��تی مانع از ایجاد زحمت مضاعف و 
در نتیجه خس��تگی و فرسودگی برای حافظان و مدافعان سالمت کشور 

ش��وند که بیش از ش��ش ماه است در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا 
ایثارگرانه حضور دارند.

روحان��ی رفت��ار متدینانه و متعهدانه مردم در برگزاری ش��کوهمند و 
متفاوت سوگواری های شان، همراه با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی 
را برآمده از فرهنگ غنی دینی مردم و تعهدش��ان نس��بت به مس��ائل 
انس��انی و نوع دوس��تی توصیف کرد و بیان داش��ت: امیدوارم مردم در 
تمام مراس��م  و آیین های پی��ش رو در ماه های مح��رم و صفر همچنان 
دس��تورالعمل های بهداش��تی را به همین ش��کل دقیق رعایت کنند تا 
کس��ی در نتیجه ش��رکت در آیین های س��وگواری امام حسین )ع( به 

بیماری کرونا مبتال نشود.

رئیس جمه��ور همچنین در واکنش به ابراز نگرانی وزرای بهداش��ت 
و کش��ور از موج جدید س��فرهای تابس��تانی در روزه��ای تعطیل اخیر 
گفت: کس��انی که در تعطیالت اخیر به سفر رفته اند، نباید اجازه دهند 
عدم رعایت پروتکل ها از س��وی ایش��ان، باعث اوج گیری مجدد ش��یوع 
کووید-۱9 ش��ده و بر زحمات شبانه روزی و طاقت فرسای کادر درمانی 

در مقابله با موج دوم شیوع کرونا تاثیر منفی بگذارد.
روحانی تصریح کرد: کس��انی که به سفر رفته اند باید با رعایت دقیق 
دستورالعمل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از حضور در 
اماکن شلوغ، مانع از واردشدن آسیب به موفقیتی شوند که در مهار موج 

دوم بیماری کرونا حاصل شده است.

روحانی از رعایت پروتکل های بهداشتی در عزاداری محرم ابراز خرسندی کرد

دستور رئیس جمهور برای خرید واکسن کرونا
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فرص��ت ام��روز: کرونا اگ��ر برای خیلی ها نان نداش��ت، برای کس��ب 
و کاره��ای دیجیتال و ب��ه  ویژه صنعت بازی های رایانه ای آب داش��ت؛ 
کم��ا اینکه آمار دانلود و خرید بازی ه��ای رایانه ای در ایران و جهان در 
دوران پاندم��ی کرون��ا و قرنطینه خانگی، رش��د مضاعف و قابل توجهی 
پی��دا ک��رد و به عن��وان یک فرصت طالی��ی در س��ال 2020 تعریف و 
ارزیابی شد. البته این همه داستان نیست و بازی کرونا در صنعت بازی 
حاوی جنبه های منفی نیز هس��ت؛ چنانچه در نظرس��نجی ای که اخیرا 
 Game Developers( کنفرانس توسعه دهندگان بازی های ویدئویی
Conference( از 2500 توس��عه دهنده بازی ه��ای ویدئویی در مورد 
اثرات کرونا بر صنعت گیم برگزار کرد، تقریبا نیمی از پاس��خ دهندگان، 
س��اعت کار طوالنی تر و بهره وری کمتری را نس��بت ب��ه قبل از دوران 
پاندم��ی در حرفه خود تجربه کردند. این نظرس��نجی همچنین حاوی 
یافته های جالبی اس��ت و جزییات مفصلی از تأثیر کووید-۱9 بر درآمد، 

بهره وری و زندگی شخصی فعاالن صنعت بازی را نشان می دهد.
سویه های مثبت و منفی کرونا در صنعت بازی

در ای��ن نظرس��نجی ابتدا برای آنکه تصوی��ری از مختصات محل کار 
فعاالن صنعت بازی ترس��یم شود، در اولین سوال از آنها خواسته شد تا 
بگویند که چند نفر در شرکت ش��ان کار می کنند؟ برآیند پاسخ ها نشان 
می داد که بیش��تر توس��عه دهندگان صنعت گیم در سازمان های بسیار 
کوچک یا بس��یار بزرگ کار می کنند. بر این اس��اس، بیش��ترین بخش 
پاس��خ دهندگان یعن��ی 20درصد از آنها بیان کردند ک��ه به  تنهایی کار 
می کنند. ۱۸ درصد از پاس��خ دهندگان نیز گفتند در ش��رکت هایی کار 
می کنن��د که بی��ش از 500 نفر در آن س��ازمان اش��تغال دارند. بخش 
دیگ��ری از پاس��خ دهندگان هم گفتن��د که در ش��رکت هایی که تعداد 
کارمن��دان آنه��ا بین 6 تا 500 نفر اس��ت کار می کنن��د و درنهایت نیز 
۱5 درصد از مش��ارکت کنندگان بیان کردند که شرکت آنها شامل 2 تا 
5 کارمند می ش��ود. همچنین کمتر از ۱0 درصد از توس��عه دهندگان به 
دالیل ناش��ی از کرونا به  طور دائم یا موقت از کار کنار گذاش��ته شدند. 
به این دلیل که تعداد زیادی از مردم در جهان به دلیل رکود اقتصادی 
ناشی از کرونا، کار خود را ازدست  داده اند از مشارکت کنندگان خواسته 
شد که بیان کنند آیا درنتیجه همه گیری کار خود را ازدست  داده اند یا 
خی��ر. از این میان ۸ درصد از افراد اظهار کردند که به دلیل همه گیری، 
شغل خود را از دست دادند درحالی که 92 درصد از افراد چنین شرایطی 
را تجربه نکردند. از س��وی دیگر، تقریبا یک س��وم از توسعه دهندگان به 
دلیل همه گیری کووید-۱9، روند نزولی در کس��ب وکار خود را گزارش 
دادند، اما تقریبا بس��یاری ش��اهد افزایش در آن بودند. در واقع، یکی از 
نگرانی ه��ای مهم امس��ال، درک چگونگی تأثی��رات قرنطینه جهانی در 
پاس��خ به بیماری کرونا بر کس��ب وکار توس��عه بازی ها بوده است. برای 
این منظور از پاس��خ دهندگان نظرسنجی پرس��یده شد که آیا احساس 
می کنند رونق کس��ب آنها کاهش  یافت��ه، به همان صورت مانده و یا در 

طول همه گیری رشد کرده است؟
بیشترین سهم یعنی به میزان ۳7 درصد از مشارکت کنندگان گفتند 
که احساس می کنند کسب وکار آنها تاکنون در همان میزان قبلی باقی 
 مانده اس��ت. جواب سایر پاسخ دهندگان تقریباً به  طور یکنواخت در هر 
دو طرف س��قوط می کند. درحالی که 24 درصد از موارد اظهار داشتند 
ک��ه تجارت  آنه��ا تا حدودی کاهش  یافته اس��ت ، 24 درصد دیگر ابراز 
کردند که تا حدودی افزایش  داش��ته اند. 7 درصد از مشارکت کنندگان 
هم بیان کردند که این میزان بس��یار افزایش  یافته است و ۸ درصد نیز 

گفتند که کسب وکار آنها در طول همه گیری دچار رکود شده است.
تاثیر کووید-19 بر میزان درآمد فعاالن صنعت بازی

یافته دیگر نظرس��نجی آن اس��ت که از هر چهار توس��عه دهنده یک 
م��ورد از میزان کاهش درآم��د خانگی به دلیل بیم��اری کرونا گزارش 
می کند. هنگامی که از متقاضیان نظرس��نجی پرس��یده ش��د که چگونه 
درآمد خانوارش��ان به دلیل بیماری همه گیر تغییر کرده است ، اکثریت 
)62 درصد( بیان کردند که تاکنون وضعیتی تقریباً مشابه با پیش ازاین 
دوران داش��ته اند. ۱۸ درص��د اظه��ار کردند که درآم��د آنها تا حدودی 

کاهش  یافته اس��ت و ۸ درصد  ش��اهد کاهش بس��یار جدی در درآمد 
خود بوده اند. تقریباً یک چهارم س��ازندگان بازی به دلیل مسائل ناشی از 
بیم��اری همه گیر، افت درآمد خانوار را تجربه کردند. از طرف دیگر ، ۱0 
درصد از پاسخ دهندگان چنین گفتند که درآمد آنها تا حدودی افزایش 
 یافته اس��ت و 2 درصد بیان کردند که به دلیل همه گیری کرونا درآمد 

آنها به میزان بسیاری افزایش  یافته است.
همچنین از هر س��ه توس��عه دهنده یک مورد به دلی��ل بیماری کرونا 
معض��ل تأخی��ر را گ��زارش داده اند. این س��ؤال که »آیا بازی ش��ما به 
دلیل بیماری همه گیر دچار تأخیر ش��ده اس��ت« یکی از سؤاالت اصلی 
این نس��خه از نظرس��نجی بوده است و تقریباً یک س��وم )۳۳ درصد( از 
پاس��خ دهندگان جواب مثبت و 46 درصد  پاس��خ منف��ی داده اند. 2۱ 
درص��د از مش��ارکت کنندگان اب��راز کردند که این س��ؤال در مورد آنها 
کاربردی نیس��ت زیرا به عنوان  مث��ال آنها در آن زمان  بر روی یک بازی 

کار نمی کردند.
در این بین، 70 درصد از س��ازندگان بازی مجبور شده اند که از خانه 
کار کنند. در نظرس��نجی از توسعه دهندگان پرسیده شد که آیا آنها به 
دالیل ناش��ی از بیماری کرونا، مجبور به کار از خانه هستند یا خیر. در 
پاس��خ، 70 درصد از پاسخ دهندگان پاسخ مثبت و ۳ درصد پاسخ منفی 
دادند و 27 درصد گفتند که آنها پیش  از این نیز از خانه کار می کردند.

پاندمی کرونا چقدر بر روی بهره  وری اثر گذاشت؟
هنگامی  که از پاس��خ دهندگان پرس��یده ش��د که احس��اس می کنند 
دورکاری در ط��ول همه گیری کرونا چق��در آنها را تحت تأثیر قرار داده 
اس��ت ، تقریباً نیمی از سازندگان بازی بیان کردند که کار از خانه باعث 
کاهش بهره وری آنها ش��ده است. به طور کلی، بیش از یک چهارم یعنی 
27 درصد گفتند که آنها ش��اهد این تأثیر بوده اند. بیشترین سهم یعنی 
۳2 درصد نیز گفتند که در هنگام کار از خانه، بهره وری آنها تا حدودی 
کاهش  یافته است ، درحالی که 9 درصد احساس کردند که بهره وری شان 
بس��یار کاهش  یافته است. 24 درصد از پاسخ دهندگان هم ابراز داشتند 
که احس��اس می کنند تا حدودی به��ره وری خود را افزایش داده اند و ۸ 
درص��د نیز بیان کردن��د که در هنگام کار از خانه بهره وری آنها بس��یار 
افزایش  یافته است. گفتنی است کسانی که تصمیم به نوشتن اطالعات 
بیشتر در پاسخ به این سوال گرفتند ، معموالً به محیط خانه خود ، عدم 
دسترس��ی به محرک های بیرونی و عدم وجود ارتباطات درون دفتر به 

 عنوان دالیل اصلی تغییر بهره وری آنها اشاره کردند.
همچنی��ن یک س��وم از توس��عه دهندگان احس��اس کردن��د ک��ه در 
هن��گام کار از خانه در دوران بیماری کرون��ا، کاهش خالقیت را تجربه 
کرده اند.  س��وال این بود که چگونه افراد احس��اس کردند که با کار در 
خان��ه )دورکاری( در حین همه گیری کرونا ، خالقی��ت آنها تحت تأثیر 
قرار گرفته اس��ت. در پاس��خ حدود 40 درصد از پاسخ دهندگان گفتند 
درحالی ک��ه از خانه کار می کردند ، خالقیت آنها تقریباً مثل قبل اس��ت. 
2۸ درصد نیز بیان داش��تند که خالقیت ش��ان تا حدودی کاهش  یافته 
اس��ت و 7 درصد هم گفتند که خالقیت آنها بس��یار کاهش  یافته است. 
از طرف دیگر ، ۱9 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که احساس می کنند 
هنگام کار از خانه ، خالقیت آنها افزایش  یافته اس��ت و 6 درصد گفتند 
که خالقیت شان بسیار افزایش  یافته است. وقتی گزینه ای برای توضیح 
بیش��تر در اختیارشان قرار گرفت ، بسیاری نوش��تند که کار از راه دور، 
تمرکز را آس��ان تر یا بسیار س��خت تر )خصوصاً مخصوص افراد در کنار 

خانواده در خانه( کرده است.
تاثیر دورکاری در زندگی شخصی فعاالن گیم

یافت��ه جال��ب دیگ��ر ای��ن نظرس��نجی این بوده اس��ت که بیش��تر 
توس��عه دهندگان مورد بررس��ی فرزن��دی در خانه ندارن��د و همچنین 
کس��انی که بچه دار هستند خودش��ان وظایف مراقبت از کودکان را در 
ط��ول همه گیری انجام می دهند. از آنجا که مس��ئولیت های والدین در 
نح��وه انطباق کارگران با دورکاری در طول این همه گیری مهم اس��ت ، 
از توس��عه دهندگان پرسیده ش��د که چند فرزند در خانه دارند. اکثریت 
)7۳ درصد( پاسخ دادند که کودکی در خانه ندارند. وقتی از 27 درصد 

دیگر پرس��یده ش��د که چطور مس��ئولیت های مراقبت از کودکان را در 
طول همه گیری انجام می دهند ، بیش��تر آنه��ا بیان کردند که آ ها کار را 
با دیگران در خانه تقس��یم می کنند. 7۳ درصد از پاسخ دهندگان دارای 
کودک هم گفتند که آنها پرستار کودک استخدام نکرده اند و مسئولیت 
این کار را با دیگران در خانه تقس��یم می کنن��د ، درحالی که ۱۸ درصد 
بیان کردند که آنها مس��ئولیت های مراقبت از کودک را به تنهایی انجام 
می دهند. 5 درصد دیگر هم ابراز کردند که آنها پرس��تار کودکان را در 
خارج از خانه اس��تخدام کرده اند و 4 درصد هزینه مراقبت از کودک در 

خانه را پرداخت می کنند.
از سوی دیگر، اکثر توس��عه دهندگان صنعت بازی در پاسخ به شیوع 
کرون��ا، تغیی��رات دائمی در نح��وه کار خود ایجاد کرده ان��د. از آنجا که 
صنع��ت بازی تحت وضعیت کرونا، س��ازگاری یافته و به کار خود ادامه 
می دهد ، از پاسخ دهندگان پرسیده شد که آیا روند جدیدی یا شیوه های 
جدی��دی که در طول همه گیری اتخاذ کرده اند وجود دارد که آنها حتی 
پس از بهبود همه چیز به آن ادامه دهند. اکثریت )64 درصد( در پاسخ 
ب��ه این س��ؤال جواب مثب��ت داده و بیان کرده اند که آنها در پاس��خ به 
تغییراتی که در طول همه گیری کووید-۱9 ایجاد ش��ده اس��ت ، به  طور 
دائمی ش��یوه کار خود اصالح می کنند. یکی از متداول ترین پاسخ ها نیز 

گزینه کار از خانه به شکل دائمی برای کارکنان بوده است.
همچنین همه گیری کرونا به معنای س��اعات کار طوالنی مدت تقریباً 
برای نیمی از توسعه دهندگان بوده است. در واقع، جدا از چالش درآمد  
در این نظرسنجی سوال شد که آیا توسعه دهندگان در طول همه گیری 
ساعت های بیش��تری را کار می کنند یا نه. بیشترین سهم ) 4۱ درصد( 
چنین گفتند که آنها در طول همه گیری در همان س��اعت های گذشته 
کار می کردن��د. 2۸ درصد بیان کردند که ب��ه دلیل بیماری همه گیری 
تا حدودی س��اعات کار بیش��تری دارند و ۱۱ درصد ابراز داش��تند که 
بس��یار بیش��تر از گذش��ته کار می کنند. از طرف دیگ��ر ، ۱4 درصد از 
پاسخ دهندگان گفتند که به دلیل بیماری کرونا کمی کمتر کار می کنند 

و 6 درصد نیز گفتند که بسیار کمتر کار می کنند.
دشوارترین چالش دورکاری در پاندمی کرونا

در بخش دیگری از این نظرس��نجی، این فرصت به پاس��خ دهندگان 
داده ش��د تا دیدگاه خود را در مورد دشوارترین چالش های کار در خانه 
)دورکاری( در حین پاندمی کرونا بنویس��ند. در حالی پاسخ این پرسش 
به روش��ن ش��دن تأثیر گس��ترده کرونا در توس��عه بازی کمک می کند 
که بیش��تر پاس��خ ها، انزوای اجتماعی و فق��دان ارتباطات منظم تیمی ، 
ب��ار اضافی کار یا حواس پرتی در خانه ناش��ی از فعالیت س��ایرین  را از 
دشوارترین موارد دورکاری قلمداد می کنند. به عبارت دیگر، سازندگان 
ب��ازی می گویند انزوا ، عدم برق��راری ارتباط ، به هم ریختن تعادل کار و 
زندگی و تقاضای مراقبت از کودک از دش��وارترین بخش های دورکاری 
اس��ت. همچنین از هر ۱0 پاس��خ دهنده تنها یک نفر احساس بازگشت 
دوب��اره به محل کار خود در یک دفتر را دارد. از افراد مش��ارکت کننده 
در نظرسنجی پرسیده شد که چه چیزی باعث می شود احساس امنیت 
شخصی برای بازگشت به کار در یک دفتر داشته باشند. بیش از یک سوم 
از پاسخ دهندگان )۳9 درصد( گفتند که تا زمان انتشار واکسن ویروس 
کرونای اثبات شده احساس راحتی نمی کنند. 24 درصد گفتند که وقتی 
موارد ویروس کرونا در منطقه کاهش می یابد احس��اس راحتی برای کار 
خواهند داشت و ۱2 درصد بیان کردند که آنها به راحتی در آینده قابل 
پیش بینی احساس امنیت نخواهند کرد. تقریباً ۱۱ درصد اظهار داشتند 

که امروز احساس امنیت می کنند که به کار اداری بازگردند.
از س��وی دیگر، وقتی از مجموعه پاس��خ دهندگان پرس��یده ش��د که 
آیا ش��رکت آنه��ا برنامه ای برای بازگش��ایی دارد ، دوس��وم )66 درصد( 
جواب مثبت و بقیه )۳4 درصد( پاس��خ منفی دادند. برخی بیان کردند 
شرکت های ش��ان هیچ برنامه ای برای بازگشایی ندارند زیرا هرگز بسته 
نش��ده بودند. برخ��ی دیگر نیز گفتن��د که طرحی وج��ود دارد اما این 
بدان معنا نیس��ت که آنها انتظار داش��تند که به  زودی همه چیز دوباره 

بازگشایی شود.

آیا پاندمی کرونا برای صنعت بازی های رایانه ای یک فرصت طالیی است؟

بازی کرونا در صنعت بازی

صنعت بازی از صنایع پولساز جهان است که پس از  ظهور تلفن های 
هوش��مند مجال بیشتری برای رشد یافت. گزارش ها از رشد این صنعت 
در س��ال 20۱9 می��الدی گویای کس��ب درآم��د 6۸.5 میلیارد دالری 
بازی هایی اس��ت که تنها بر سیس��تم عامل ios نصب شده و بازی های 
سیس��تم عامل اندروید هم در این س��ال، س��هم ۳5.۸ درصدی از کل 
درآم��د صنعت بازی موبایل کس��ب کرده اس��ت. گزارش کاف��ه بازار از 
صنع��ت برنامه ه��ا و بازی ه��ای موبایل در ایران نیز نش��ان می دهد ۱۸ 

ه��زار ب��ازی تا پایان س��ال 9۸  فعال بوده و این بازی ه��ا 670 میلیون 
بار در این س��ال به روز رسانی و دانلود شده است. همچنین ۸۳ میلیون 
نصب فعال تا پایان س��ال 9۸ گزارش ش��ده است. درآمد خالص بازی ها 
تا پایان این س��ال به 69 میلیارد تومان رس��یده که رش��د 47درصدی 
را نس��بت به س��ال 97 نش��ان می دهد.  به طور کلی، بازی های ایرانی 
بخش عمده ای از درآمد کل را در ماه های نخس��تین عمر خود به دست 
می آورند. بررس��ی های کافه بازار نش��ان می دهد که این بازی ها به طور 

میانگین در ش��ش ماه اول حدود 5۳ درصد از کل درآمدشان را کسب 
می کنند. بازی های دسته معمایی و امتیازی، سریع تر و بازی های دسته 
خانوادگی و اکش��ن با سرعت کمتری نسبت به دیگر بازی ها دوره رشد 
خود را س��پری می کنند. بازی های ب��ا درآمد باال هم به طور معمول در 
چرخه عمر طوالنی تری نس��بت به بقیه بازی ها درآمد کس��ب می کنند. 
همچنین ۱5 درصد بازی ها تا ش��ش ماه��ه اول و ۸0 درصد بازی ها تا 

سال چهارم پس از انتشار به فعالیت خود ادامه می دهند.

عملکرد صنعت بازی در سال 98 نشان می دهد

رشد 47درصدی درآمد بازی سازان ایرانی

نگاه

صنعت بازی چگونه به پاندمی کرونا واکنش نشان داد؟
تحوالت صنعت بازی با شیوع کرونا

پاندمی کرونا، اقتصاد جهانی را در همه ابعاد خود تکان داد و 
هیچ بخش��ی را نمی توان یافت که از کرونا در امان مانده باشد. 
صنعت بازی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست، اما کرونا 
برای این صنعت رویکردی دوگانه داشته، کما اینکه از یکسو به 
دلیل خانه نش��ینی مردم، میزان فروش بازی ها روندی صعودی 
داش��ته و از دیگر سو بخش های س��خت افزاری صنعت بازی با 

مشکالت بسیاری مواجه شده است.
در ای��ن زمین��ه، وب س��ایت GamesIndustry.biz در 
گزارش��ی با اس��تفاده از آمارهای موسس��ه GSD به بررس��ی 
می��زان دانلود و فروش بازی ۱6 کمپانی برتر گیم جهان در 50 
کش��ور جهان پرداخت و نش��ان داد که قرنطینه چگونه بر بازار 
آنالین و آفالین صنعت گیم جهان تاثیرگذار بوده اس��ت. طبق 
این گ��زارش، در طول یک هفته در ماه مارس که بس��یاری از 
کش��ورها در قرنطینه بودند )۱6تا 22مارس( 4.۳ میلیون بازی 
در کش��ورهای مورد مطالعه، به فروش رسیده است که نشان از 
رش��د 6۳درصدی نس��بت به هفته قبل از آن دارد. این گزارش 
همچنین نشان می دهد در 50بازار مورد مطالعه، 2.74 میلیون 
بازی در طول یک هفته دانلود ش��ده است که این رقم نشان از 

رشد 52.9 درصدی نسبت به هفته قبل از آن را دارد.
این موضوع در کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته که 
نتیجه نشان می دهد در این مدت در فرانسه میزان دانلود بازی ها 
۱۸0درصد افزایش داش��ته و برای اس��پانیا این رقم به ۱42.۸ 
درصد رسیده است که همه این ارقام قابل تأمل هستند. ایتالیا 
به عنوان کش��وری که طوالنی ترین قرنطین��ه جهان را تاکنون 
ب��ه خود اختص��اص داده هم رش��د ۱74.9 درصدی در فروش 
بازی های دیجیتال و دانلود اپلیکیش��ن های بازی داشته است. 
در بریتانیا هم میزان فروش بازی و دانلود اپلیکیشن های مربوط 
به صنعت گیم، رشد 67.4 درصدی داشته است. این رقم برای 

آلمان به 60.2 درصد و برای استرالیا به 26.5 درصد رسید.
همچنین یکی دیگر از موسس��ات پژوهش��ی ک��ه به موضوع 
 NPD صنع��ت گی��م در دوران قرنطین��ه پرداخت��ه، کمپانی
Group اس��ت که به طور مشخص قاره آمریکا را مورد مطالعه 
 NPD.ق��رار داده و ب��ر ارق��ام فروش ه��م تمرکز کرده اس��ت
Group به عنوان بزرگ ترین کمپانی پژوهش��ی بازار آمریکا و 
هش��تمین کمپانی پژوهشی بزرگ جهان گزارش داد که میزان 
فروش بازی های ویدئویی در آمریکای شمالی در مارس 2020 
نسبت به زمان مشابه در سال 20۱9 رشدی ۳4درصدی داشته 

است.
طبق این گ��زارش، میزان فروش س��خت افزارهای مربوط به 
بازی ه��ای ویدئویی نیز رش��د 6۳درصدی نش��ان می دهد. این 
کمپانی یادآور شده که در سه ماهه نخست سال 2020، میزان 
هزین��ه آمریکایی ها ب��رای این بازی ها از م��رز ۱0میلیارد دالر 
گذشت و به ۱0.9میلیارد دالر رسید که این رقم نسبت به سال 
20۱9 رش��د 9درصدی داش��ته و این رقم افزایش غیرمعمول، 
 Animal تنها در نتیجه پاندمی کروناست. در آمریکا بازی های
Crossing، Call of Dutyو فورت نایت از محبوبیت باالیی 
در دوران کرون��ا برخوردار بوده اس��ت و کاربران به این بازی ها 

توجهی ویژه نشان داده اند.
در این بین، گ��زارش GamesIndustry.biz کمپانی های 
برتر تولید س��خت افزار و همچنین نرم افزار را هم مورد مطالعه 
قرار داده تا س��ود ی��ا زیان آنها را نیز محاس��به کند. طبق این 
گ��زارش، غول های آس��یایی صنع��ت گیم ازجمل��ه نینتندو و 
تنسنت)Tencent( در سه ماهه نخست امسال افزایش فروش 
را تجرب��ه کرده اند. نینتندو بیش از نیم��ی از بازی های خود را 
ب��ه صورت دیجیتال و آنالین به فروش رس��اند و رکوردی را به 
ثبت رساند که به این کمپانی کمک کرد تا افزایش 4۱درصدی 
س��ود را تجربه کند. درآمد فروش ساالنه بازی های آنالین برای 

تنسنت نیز رشد ۳۱درصدی داشته است.
به طور کل��ی تحلی��ل GamesIndustry.biz از 50 بازار 
کلیدی جهان نش��ان از رشد 6۳درصدی فروش گیم دارد و در 
این گزارش اش��اره ش��ده اس��ت بازی هایی که در طول پاندمی 
کرون��ا ویروس ارائه ش��ده اند وضعیتی به مرات��ب بهتر دارند. از 
 Doom و Animal Crossing ای��ن بازی ها می ت��وان ب��ه
Eternal اش��اره ک��رد که ه��ر دو رکورد فروش را شکس��تند. 
Comcast هم یکی دیگر از کمپانی هایی است که در گزارشی 
به موضوع رش��د فروش بازی ها در دوران قرنطینه جهانی مردم 
پرداخته اس��ت. گزارش این کمپانی نشان می دهد درحالی که 
رشد دانلود بازی ها در جهان به طور کلی حدود 50درصد بوده 
ام��ا این رقم برای بازی های جدید به ۸0درصد رس��یده اس��ت 
ب��ه همین دلیل ه��م کمپانی هایی که به دلیل ش��رایط موجود 
نتوانس��تند محصوالت بازی خود را به موق��ع ارائه دهند عمال 
از ی��ک فرصت بزرگ محروم ماندند. کمپانی Verizon هم از 
افزایش 75درصدی ترافیک گیم در ساعات پیک خبر داده است. 
از س��وی دیگر اطالعات و داده های کمپانی Streamlabs هم 
 ،Twitch نشان می دهد که پلتفرم ها و سرویس هایی همچون
یوتیوب و Facebook Gaming رش��دی سریع را در دوران 
کرون��ا تجرب��ه کرده اند، چراک��ه میزان حضور کارب��ران در این 
سرویس ها نس��بت به دوران قبل از کرونا افزایشی 20درصدی 

داشته است.
البت��ه ای��ن گزارش بدان معنا نیس��ت که صنع��ت گیم هیچ 
مش��کلی در دوران کرونا نداش��ته و فقط س��ودآور بوده است. 
ب��ه عنوان مثال حوزه Esports که وابس��تگی زیادی به وقایع 
آنالین دارد یکی از بخش های این صنعت اس��ت که تحت تاثیر 
منفی کرونا قرار گرفته است، چراکه حدود 75درصد درآمد این 
بازی ها از طریق تبلیغات و پخش زنده رویداد کس��ب می شود. 
بیشتر قراردادها قبل از ش��یوع این بیماری بسته شده بودند و 
اگر شرایط تغییر نکند، بازی های esports با مشکالت فراوانی 
مواجه می ش��وند. البته ذکر این نکته هم ضروری است که این 
بازی ه��ا تنها یک درصد بازار گیم را به خود اختصاص می دهند 
ب��ه همین دلیل هم نمی توانن��د در درآمدزایی کلی این صنعت 
تاثیر باالیی داش��ته باشند و تهدیدی برای این صنعت به شمار 

نمی روند.
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فرصت امروز: تحوالت قیمتی کاالهای س��رمایه ای نظیر طال، مسکن، 
خودرو و دالر حکایت از روند صعودی قیمت آنها در چهار سال گذشته 
دارد. طبق گزارش��ی که به تازگی مرکز آمار ایران منتش��ر کرده است، 
مشخص شده که مسیر نقدینگی در چه دوره  هایی از چهار سال گذشته 
نقش اساسی در صعود قیمت کاالهایی مانند طال، مسکن، خودرو و ارز 
داش��ته و این نقدینگی چطور در یک  س��ال گذشته سر از بورس تهران 

درآورده است.
به گفته مرکز آمار، بررس��ی تغییرات قیمت اقالم س��رمایه ای ازجمله 
طال، مس��کن، خودرو و نرخ ارز از فروردی��ن ۱۳95 تا خردادماه ۱۳99 
نش��اندهنده پنج روند صعودی قیمت این اقالم در دوره های اخیر است. 
در ای��ن تحلیل با عنوان »گزارش بررس��ی روند تغیی��رات قیمت اقالم 
سرمایه ای، بازار سهام و نقدینگی« آمده است: براساس اطالعات شاخص 
قیمت مصرف کننده، ش��اخص قیمت طال از عدد 94.4 در فروردین ماه 
۱۳95 به عدد 649.4 در خردادماه ۱۳99 رس��یده است. مسکن نیز از 
ش��اخص عددی ۱00 در فروردین ماه ۱۳95 ب��ه 460.9 در خردادماه 
۱۳99 افزایش یافته اس��ت. همچنین در مورد خودرو شاخص مذکور از 
عدد 9۸.2 در فروردین ماه ۱۳95به ۳۸۳.6 در خردادماه ۱۳99 رسیده 
اس��ت. در همین بازه زمانی متوس��ط نرخ دالر در بازار آزاد از ۳4.6۸5 
ریال به ۱74.200 ریال افزایش یافته است. بررسی اطالعات بازار سهام 
نیز نشان می دهد، شاخص کل بورس از عدد ۸0۱9۳.7 در فروردین ماه 

۱۳95 به عدد ۱0۸۳770.2 در خردادماه امسال رسیده است.
در ادامه این گزارش آمده است که از فروردین ماه ۱۳95 تا اسفندماه 
۱۳96 روند باثباتی در ش��اخص قیمت اقالم س��رمایه ای مورد بررس��ی 
وجود دارد، اما از فروردین ماه ۱۳97 به  تدریج با شروع نوسان در قیمت 
دالر، قیمت س��ایر اقالم سرمایه ای نیز دچار نوس��ان شده و تا آبان ماه 
۱۳9۸ همراه با روند صعودی است. از آذرماه ۱۳9۸ تا پایان دوره مورد 
بررس��ی، روند صعودی با ش��یب بیشتری نس��بت به دوره قبل در اقالم 
سرمایه ای دیده می ش��ود. در این میان، شاخص کل بورس نیز با شیب 
تندتری در مقایسه با دیگر اقالم سرمایه ای، رشد تاریخی بی سابقه ای را 

در اقتصاد ایران ثبت کرده، به طوری که عدد ش��اخص از ۳2۸۳5۳.9 
در آذرماه ۱۳9۸ به ۱0۸۳7770.25 در خردادماه ۱۳99 رسیده است.

براس��اس این تحلیل، روند حرکت��ی دو کاالی طال و دالر از فروردین 
۱۳95 تا خردادماه امسال بس��یار مشابه است. همچنین در همین بازه 
زمانی، نوسان تقریبا هم جهتی در مورد اقالم سرمایه ای مسکن و خودرو 
مش��اهده می شود. آهنگ تغییرات ش��اخص بورس نیز تا آبان ۱۳9۸ با 
دیگر اقالم سرمایه ای همس��و بوده، اما پس از این دوره زمانی، شاخص 
بورس نوسان بسیار شدیدی را در مقایسه با دیگر اقالم سرمایه ای تجربه 
کرده اس��ت. فصل بعدی این گزارش به بررس��ی رون��د تغییرات حجم 
نقدینگی و سایر کاالهای سرمایه ای اختصاص دارد. بر این اساس، حجم 
نقدینگی به  عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار در بازارهای پولی و مالی 
در دوره مورد بررسی از یک هزار و 59 هزار میلیارد تومان در فصل بهار 
۱۳95 ب��ه 2 هزار و 472 هزار میلیارد تومان در فصل زمس��تان ۱۳9۸ 
رس��یده اس��ت. تغییرات نقطه به نقطه حجم نقدینگ��ی در دوره مورد 
بررس��ی در بازه بین 20.۳ تا ۳۱.۳ درصد در نوسان بوده است. مقایسه 
رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی، این فرضیه را قوت می بخشد که 
وجود شکاف میان حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی سبب خواهد 
شد که این نقدینگی اضافی وارد بازارهای سرمایه ای نظیر طال، خودرو، 

مسکن، دالر و بورس شود.
با توجه به این تحلیل، تا قبل از تابستان ۱۳97 شکاف رشد نقدینگی 
در همس��ایگی 20 درصد در حرکت بوده اس��ت. جهش شدید در پاییز 
۱۳97، این ش��کاف را به ۳2.۸ درصد رس��انده اس��ت. این نقطه اوج با 
جهش ش��اخص دیگر اقالم س��رمایه ای و قیمت دالر همسو بوده است. 
پس از آن، ش��کاف رش��د نقدینگی و تولید ناخال��ص داخلی با افزایش 
و کاهش های��ی در محدوده 9۱ درصد در نوس��ان بوده اس��ت. با توجه 
ب��ه تغییرات حرکتی طی دوره زمانی مورد بررس��ی، تقریبا تمامی اقالم 
س��رمایه ای با نوس��انات شکاف رش��د نقدینگی و تولید ناخالص داخلی 
هم           جه��ت بوده اند؛ به خصوص این همس��ویی را در بازار بورس با قدرت 
بیش��تری می توان دی��د، به طوری که به نظر می رس��د از پاییز ۱۳9۸، 

ش��کافی که میان رش��د نقدینگی و تولید ناخالص داخلی وجود داشته، 
بیشتر به سمت بازار بورس حرکت کرده است.

این تحلیل سپس به بررسی تغییرات شاخص قیمت واردات پرداخته 
و نوش��ته اس��ت: یکی از بخش هایی که از نوسانات قیمت دالر و شکاف 
نقدینگ��ی و تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، بخش 
واردات اس��ت. افزایش نقدینگی و به تبع آن، افزایش تقاضا برای کاالها 
و خدمات سبب فشار برای افزایش واردات اقالم سرمایه ای، واسطه ای و 
مصرفی می شود. از طرفی، افزایش نرخ دالر سبب گران تر شدن واردات 
اقالم فوق و بنابراین کاهش حجم واردات خواهد ش��د بنابراین می توان 
گف��ت که افزایش ش��کاف نقدینگ��ی و افزایش قیم��ت دالر به افزایش 
ش��اخص قیم��ت واردات می انجامد. این گزارش می گوید که ش��اخص 
قیم��ت واردات تا قبل از زمس��تان ۱۳96، با درص��د تغییرات منفی در 
حال کاهش بوده است. پس از این دوره، با افزایش شدید در قیمت دالر 
و رشد شکاف نقدینگی، شاخص قیمت واردات با شیب شدیدی افزایش 
یافته اس��ت. از زمستان ۱۳97 با کاهش رشد قیمت دالر، رشد شاخص 
قیم��ت اقالم وارداتی در فصل به��ار ۱۳9۸ کاهش یافته ولی بعد از آن 

رشد شاخص مذکور افزایش یافته است.
این تحلیل در پایان و در جمع بندی یافته های آماری خود می نویسد: 
بررسی روند تغییرات قیمت اقالم سرمایه ای نظیر طال، مسکن و خودرو 
با س��ایر بازارها نظی��ر بازار س��هام و ارز )دالر( در دوره زمانی فروردین 
۱۳95 تا خرداد ۱۳99 نشان می دهد، نوسان بازارهای طال، ارز و خودرو 
همس��و و هم    جهت و تقریبا در همس��ایگی هم بوده اند، اما در بازه هایی 
این نوس��ان در یک یا چند بازار جهش بیش��تری را نش��ان می دهد. به 
 عن��وان مث��ال، در ماه های مهر و آبان ۱۳97 نوس��ان قیمت با ش��دت 
بیش��تری در بازار طال و دالر در مقایسه با دیگر بازارها مشاهده می شد، 
اما در ماه های اخیر نوسان شدید در سمت بازار سهام به چشم می خورد 
بنابراین شکاف میان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی می تواند در ایجاد 
نوس��ان قیمتی اقالم سرمایه ای نقش داشته باشد و بازارهای سرمایه ای 

را تحت تأثیر قرار دهد.

شکاف نقدینگی و تولید ناخالص داخلی چگونه بازارهای سرمایه ای را تحت تأثیر قرار می دهد؟

ردیابی نقدینگی در بازارها
مسکن

در تیرماه امسال صورت گرفت
معامالت 25 هزار میلیاردی مسکن تهران

آماره��ای وزارت راه و شهرس��ازی حاکی از آن اس��ت که ارزش 
معامالت بازار مسکن تهران در تیرماه امسال بالغ بر25 هزار میلیارد 

تومان بوده است.
براساس آمار وزارت راه و شهرسازی، ارزش معامالت بازار مسکن 
تهران طی خردادماه امس��ال بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان بود که 
در تیرماه با رش��د حدود ۳9 درصدی ب��ه بیش از 25 هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته اس��ت. همچنین در اولین ماه تابس��تان امسال 
۱2 هزار و 2۳4 فقره قرارداد در س��امانه کد رهگیری ثبت ش��د که 
نسبت به ماه پیش از آن حدود 2۸ درصد افزایش را نشان می دهد. 
این در حالی است که در تیرماه سال گذشته 4260 معامله  مسکن 
در مناطق بیست ودوگانه تهران ثبت شد که ارزش ریالی آن 5470 

میلیارد تومان بود.

گروه های جدید مشمول وام ودیعه مسکن می شوند
پرونده 50 هزار مستأجر در کارتابل بانک ها

معاون وزیر راه و شهرسازی از ارسال پرونده 50 هزار مستأجر در 
کارتابل بانک ها خبر داد و همچنین از اضافه شدن گروه های جدید 

به واجدان شرایط دریافت وام ودیعه سخن گفت.
محمود محم��ودزاده درخصوص جدیدترین وضعیت پرداخت وام 
ودیعه مسکن به مس��تأجران به تسنیم، گفت: براساس مصوبه پس 
از ثبت نام متقاضیان دریافت وام ودیعه مس��کن امتیازبندی ش��دند 
و به عنوان نمونه مس��تأجر کارگر دارای س��ه فرزند و تحت پوشش 

نهادهای حمایتی باالترین امتیاز را دارد.
او ب��ا بی��ان اینکه برخی متقاضیان دو امتی��از و یک امتیاز دارند، 
اف��زود: امتیازبندی متقاضیان وام ودیعه انجام ش��ده و تاکنون وام 

۱۳0 پرونده پرداخت شده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مش��کلی در پروس��ه دریافت وام ودیعه 
برای مس��تأجران وجود ندارد و س��رعت اجرای این برنامه مناسب 
اس��ت، تصریح کرد: هفته جاری گروه های جدید مش��مول دریافت 
وام ودیعه مس��کن خواهند ش��د که اطالع رس��انی  های الزم در این 

 باره انجام می شود.
معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی  با اعالم اینکه 
پرونده بیش از 200 هزار متقاضی وام ودیعه مسکن آماده ارسال به 
سیستم بانکی است که به زودی این کار را انجام خواهیم داد، گفت: 
مطابق مصوبه مس��تأجران ب��ه صورت گروه گروه ب��ه بانک معرفی 
می شوند. محمودزاده با اشاره به اینکه پرونده حدود 50 هزار نفر در 
کارتابل بانک هاس��ت، اضافه کرد: پیش بینی می کنیم در این مرحله 
ب��ه حدود 700 هزار مس��تأجر وام های ۱5 ت��ا 50 میلیون تومانی 

ودیعه پرداخت شود.

40درصد تهرانی ها در بافت فرسوده ساکن هستند
فراموش کده ای به نام بافت فرسوده

بی��ش از 20 میلی��ون نفر از جمعیت کش��ور در بافت های ناپایدار و 
ناایمن زندگی می کنند که قرار بود از حدود ۱5 س��ال قبل، س��الیانه 
۱0درصد نوس��ازی ش��ود و با اینکه آماری در این خصوص در دس��ت 
نیس��ت بنا به گفته کارشناسان ش��اید ۱5درصد این هدف نیز محقق 
نشده باشد. به گزارش ایسنا، طرح نوسازی و بهسازی سالیانه ۱0درصد 
از بافت های ناکارآمد در  برنامه های پنج س��اله توسعه کشور گنجانده 
شده اما آنطور که باید و شاید طی حدود ۱5 سال گذشته پیش نرفته 
اس��ت. قرار بود سالیانه ۱00هزار واحد مسکونی در بافت های ناکارآمد 
نوس��ازی و بهس��ازی ش��ود که البته آنچه به اجرا رسید فاصله زیادی 
با اهداف دارد. مهم ترین اقدامی که دولت های گذش��ته برای دستیابی 
به ای��ن هدف انجام داده اند هر از گاهی افزایش رقم تس��هیالت بافت 
فرس��وده بوده که هم اکنون س��قف آن به 250 میلی��ون تومان برای 
سازندگان حرفه ای به ازای هر واحد رسیده اما فقط 50 میلیون تومان 
آن با یارانه دولت و نرخ سوده  9درصد است و مابقی این مبلغ با سود 
۱۸درصد پرداخت می شود. طبق آماری که مدتی پیش نژادبهرام، عضو 
شورای شهر تهران ارائه کرد 40درصد جمعیت تهران در بافت ناپایدار 
و فرس��وده زندگی می کنند و به نوعی س��کونت در فضای نسبتاً ناامن 
دارند. البته این را هم گفت که بودجه نوس��ازی پایتخت طی سه سال 
گذشته ۱0 برابر افزایش یافته؛ رقمی که با توجه به افزایش هزینه های 
ناشی از تورم مصالح ساختمانی نمی تواند تحول چندانی در نوسازی و 
بهسازی محسوب شود. در این میان، وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی 
کرده تا ۱45 هزار واحد مس��کونی را در بافت های ناکارآمد و فرس��وده 
احداث کند، از این تعداد ۱00 هزار واحد توسط مردم و 45 هزار واحد 
قرار است توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان یک مجموعه 
دولتی احداث شود، اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که برنامه طی 

یک سال گذشته آنطور که باید و شاید پیش نرفته است.
کند بودن روند نوسازی و بهسازی را می توان به خوبی از تعداد فقره 
تس��هیالت اختصاص یافته به بافت های ناکارآمد مشاهده کرد. آنطور 
که مدیر امور اعتباری بانک مس��کن آمار داده از ابتدای سال ۱۳9۸ تا 
۱5 م��رداد ۱۳99 فقط ۱۳ هزار و ۳99 فقره تس��هیالت در بافت های 
فرسوده به مرحله امضا رسیده است. نوسازی بافت های فرسوده با وجود 
آنکه آمار دقیقی از آن طی س��ال های گذشته ارائه نشده، بنا به اذعان 
مهدی عبوری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری به دلیل تغییرات و 
نوسان های شاخص های کالن و رکود بی سابقه بازار مسکن و ساختمان، 
کند پیش رفته اس��ت. در این باره، حسن محتشم، عضو هیأت مدیره 
انجمن انبوه س��ازان تهران با بیان اینکه در بازآفرینی عقبگرد داشتیم، 
خاطرنش��ان می کند: از حدود ۱5 سال قبل قرار بود سالیانه ۱0درصد 
از بافت فرسوده نوسازی شود که باید چند سال قبل این هدف به طور 
کامل محقق می شد، اما طی این سال ها شاید ۱5درصد هم برنامه جلو 
نرفته باشد و این در حالی است که بیش از همین مقدار حاشیه نشینی 
اضافه شده است؛ یعنی در حوزه بازآفرینی نه تنها پیشرفت نکردیم بلکه 
عقبگرد داشتیم. در این بین ترکیب انباشت تقاضا با نوسانات اقتصادی، 
معجون تلخی را برای متقاضیان مس��کن درست کرده است؛ تا جایی 
که برای کاستن از این تلخی به شهرهای اقماری پناه برده اند. براساس 
گزارش های میدانی، طی ماه های گذش��ته خرید و فروش مس��کن در 
ش��هرهای اط��راف تهران رونق گرفته و احتماال باید منتظر باش��یم تا 

حاشیه نشینی هم تشدید شود.
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ماجرای کارت های بازرگانی به داس��تانی دنبال��ه دار در اقتصاد ایران 
تبدیل ش��ده که این روزها باز هم س��ر از رس��انه ها درآورده و به محل 
اختالف نظر جدیدی میان دولت و بخش خصوصی بدل ش��ده اس��ت، 
چنانکه در روزهای گذشته موضوع کارت های بازرگانی باعث انتقاد اتاق 
بازرگانی از عملکرد س��ازمان توس��عه تجارت شده و در سوی مقابل نیز 

سازمان توسعه تجارت پاسخ این انتقاد را داده است.
س��ابقه این موضوع به مسئله بازگش��ت ارزهای حاصل از صادرات به 
کش��ور باز می گردد. بررس��ی عملکرد تجاری ایران در دو سال گذشته 
نش��ان می ده��د که با وجود تاکی��د بانک مرکزی بر لزوم بازگش��ت ارز 
حاص��ل از صادرات ب��ه چرخه اقتصادی، بخش��ی از صادرکنندگان این 
ارز را باز نگردانده اند و هنوز مش��خص نیست مقصر اصلی این اتفاق چه 

کسانی خواهند بود؟
ب��ه گزارش ایس��نا، در ماه های گذش��ته یک��ی از اصلی ترین اختالف 
نظرها میان دولت و بخش خصوصی در رابطه با بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات بوده است. فعاالن بخش خصوصی معتقد بوده اند که با توجه به 
شیوع کرونا و همراه شدن آن با تحریم ها، دولت باید زمان بازگشت ارز 
صادرات��ی را تمدید کند اما در نهای��ت بانک مرکزی بر همان تاریخ ۳۱ 
تیرماه امسال پافش��اری کرد و کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهد 

ارزی خود را ایفا نکرده بودند، تعلیق کرد.
در چنین ش��رایطی آمارهایی نیز از عدم بازگش��ت ارزهای حاصل از 
صادرات مطرح شد که با وجود برخی اختالف نظرها بیش از 20 میلیارد 

دالر تخمین زده می ش��ود. این ارز که در س��ال های گذش��ته بازنگشته 
اس��ت، معادل نیمی از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳9۸ است 

و از این رو تعیین تکلیف آن اهمیت فراوانی دارد.
هرچند به نظر می رس��د پیگیری های ات��اق بازرگانی و بانک مرکزی 
ب��ا ورود قوه قضائیه به این عرصه ادامه خواهد داش��ت و در نهایت باید 
دی��د هر ی��ک از صادرکنندگانی که ارز خ��ود را نیاورده اند، چه دالیلی 
دارند، اما یکی از مس��ائلی که تاثیر س��وء آن بر عدم بازگشت ارز قطعی 
اس��ت، موضوع کارت های بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره ای هس��تند؛ 
کارت هایی که برخی افراد بدون داشتن هیچ پیش زمینه ای آنها را فعال 

کرده و پس از صادرات، دیگر ارزی به کشور بازنگردانده اند.
به دنبال این اختالف نظرها، از تابس��تان امس��ال دولت اعالم کرد که 
محوریت اتاق بازرگانی در صدور کارت های بازرگانی را خواهد گرفت و زیر 
س��ایه سامانه جامع تجارت و با نظارت سازمان توسعه تجارت، کارت های 
جدید صادر خواهد شد. البته در این فرآیند نقش اتاق بازرگانی به شکل 
کامل حذف نشده است، اما با تغییر در ساختار اجرایی به جای آنکه کارت 
نهایی را اتاق بازرگانی صادر کند، دولت این کار را خواهد کرد؛ موضوعی 
ک��ه در روزهای گذش��ته به اخت��الف نظری جدید می��ان دولت و بخش 
خصوصی بدل ش��د و اتاق بازرگانی از عملکرد س��ازمان توس��عه تجارت 
انتقاد کرد و این س��ازمان نیز پاس��خ اتاق بازرگانی تهران را رسما داد. با 
این وجود به نظر می رس��د در صورت برطرف کردن مشکالت اجرایی در 
ای��ن فرآیند، اتاق بازرگانی و بخش خصوص��ی چندان نیز از تغییرات رخ 

داده ناراضی نیس��تند. در این باره، علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران 
در گفت و گو با ایسنا، می گوید که در گذشته تالش می شد تمام کاسه و 
کوزه ها در حوزه کارت بازرگانی بر س��ر بخش خصوصی بشکند، در حالی 
ک��ه با تغییرات جدید دیگر مس��ئولیت آن با دولت خواهد بود. او توضیح 
داد: ت��ا پیش از این نیز ب��رای صدور کارت های بازرگانی، تاجر باید مجوز 
و تاییدیه ه��ای الزم را از دولت دریافت می کرد و پس از آن صدور کارت 
بازرگانی از س��وی اتاق انجام می شد. با این وجود در این ماه ها این گونه 
تفسیر شده بود که هر کس کارت جدیدی گرفت و به تعهدات خود عمل 
نکرد، به دلیل س��هل انگاری اتاق بازرگانی بوده اس��ت که این امر درست 
نبوده است. از این رو اینکه مسئولیت این امر نهایتا با دولت باشد، چندان 
نیز به ضرر بخش خصوصی نخواهد بود. شریعتی با بیان اینکه در بررسی 
ای��ن دیدگاه ه��ا باید دو گروه مختلف بخش خصوص��ی را از یکدیگر جدا 
کرد، گفت: بخش نخس��ت در اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی 
و البته صادرکنندگان شناسنامه دار و قدیمی هستند که از کاهش فشارها 
استقبال کرده و از دولت توقع دارند که فضا را برای افزایش تجارت فراهم 
کند. گروه دوم اما سرمایه گذاران جدیدی هستند که قصد شروع کارشان 
را دارند و تصمیمات اخیر احتماال فضای کار آنها را محدود کرده اس��ت 
که باید دو طرف در رابطه با آنها به یک جمع بندی درست برسند. از این 
رو اینکه مس��ئولیت و فش��ار بر بخش خصوصی کاهش یابد، لزوما اتفاق 
بدی نیس��ت اما نهایتا نحوه اجرای آن و تعامل با س��رمایه گذاران، نتیجه 

کار را مشخص می کند.

میلیاردها دالر ارز بازنگشته در گرو کارت های بازرگانی است؟

کالف پیچیده کارت های بازرگانی

دوشنبه
10 شهریور 1399

شماره 1613



موافقت شورای پول و اعتبار با صدور کیف پول الکترونیک
کیف پول الکترونیکی جایگزین پول نقد می شود

ش��ورای پول و اعتبار به تازگی به منظور تس��هیل مبادالت خرد، 
اج��ازه صدور کی��ف پول الکترونیکی از طریق بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری غیربانکی را صادر کرده و به نظر می رس��د با فراهم کردم 
بس��تر این اقدام به زودی کیف پول الکترونیکی جایگزین پول نقد 
در جامعه می ش��ود. البته موافقت ش��ورای پول و اعتبار مشروط بر 

نظارت بانک مرکزی و خلق نشدن نقدینگی است .
کی��ف پول الکترونیکی یک ابزار پرداخت��ی با قابلیت ذخیره پول 
الکترونیکی اس��ت و پیش از این مش��تری از طریق حس��اب بانکی 
خود می توانس��ت نسبت به ش��ارژ کیف الکترونیکی اقدام کند و از 
طری��ق مانده وجوه ریالی ذخیره ش��ده در کیف پ��ول الکترونیکی 
تراکنش ه��ای انتقال، خرید، برگش��ت از خری��د، پرداخت قبض و 
مانده گیری را انجام دهد اما اکنون باید منتظر کیف پول الکترونیک 

جدیدی باشیم. 
ب��ه گزارش ایس��نا، نگاهی به پیش��ینه کیف الکترونیکی نش��ان 
می دهد که س��ابقه حضور این طرح در بانکداری کش��ور به س��ال 
۱۳92 برمی گ��ردد که بانک مرکزی در این س��ال کلیات راه اندازی 
این طرح را ارائه کرد، اما از آنجا در این زمان کنترل و اختیار کیف 
پول های الکترونیک زیر نظر بانک مرکزی بود، باعث شد تا بانک ها 
اس��تقبال چندانی از آن نکنند و این طرح به صورت گس��ترده اجرا 

نشود.
کیف پول الکترونیک عالوه بر اینکه باید دارای سه ویژگی شامل 
ذخیره شدن بر روی یک ابزار الکترونیک، مورد پذیرش قرار گرفتن 
از طری��ق هویتی غیر از صادرکنن��ده آن و در آخر مبلغی که بابت 
ش��ارژ دریافت می ش��ود کوچک تر یا برابر با مقداری باشد که کیف 

پول با آن شارژ می شود، است.
عالوه بر این، در کل سه نوع کیف پول الکترونیکی وجود دارد که 
شامل بسته، نیمه بسته و باز می شود. کیف پول الکترونیکی بسته در 
کش��ور ما عموما این خدمات در قالب کارت های هدیه ارائه می شود 
که مبالغ از قبل مش��خصی در آنها قرار دارد. همچنین، نمونه ای از 
کیف پول الکترونیکی نیمه بس��ته در ایران، اپلیکیشن هایی هستند 
که می توان در آنها حس��اب کاربری خود را با استفاده از کارت های 

بانکی شارژ و در خریدها از آن استفاده کرد. 
ام��ا نوع آخر ای��ن کیف پول که »کیف پ��ول الکترونیک باز« نام 
می گی��رد، فقط از طریق بانک ه��ا یا در همکاری ب��ا بانک ها صادر 
می ش��ود و از این کیف پول ها می توان در تمام تراکنش ها استفاده 
و همچنین می توان از دس��تگاه های خودپرداز پول دریافت کرد. از 
آنجا که این نوع کیف پول منجر به خلق نقدینگی می ش��ود، بدین 
منظ��ور در روزهای آینده بانک مرکزی ضواب��ط راهبری و نظارتی 

تهیه و ابالغ خواهد کرد.
گفته می ش��ود که س��هولت در اس��تفاده، امن و  مطمئن بودن، 
سرعت باال، ارتباط آس��ان با سایر حساب ها و تجمیع تراکنش های 
خرد از جمله مزایای استفاده از کیف الکترونیک پول است. عالوه بر 
این، این طرح هم می تواند گامی موثر در نزدیک شدن به بانکداری 
دیجیتال باش��د و هم اینکه در پی شیوع ویروس کرونا، لزوم توجه 
به الکترونیک ش��دن تمام خدمات بیش��تر حس شد که این اقدام، 
می توان��د مصائبی که نظام بانک��ی  در زمان درگیری با این بیماری 
درگیر بود را در زمان آینده و ش��رایط مش��ابه بیماری های همه گیر 

کاهش دهد.

در واکنش به کنترل پول 
موتور رشد نقدینگی همچنان روشن است

درحالی که رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده که رشد نقدینگی 
کنترل ش��ده و این متغیر در پنج ماهه س��ال جاری نسبت به پایان 
پارس��ال تنها ۱2درصد رشد داشته اس��ت، یک تحلیلگر اقتصادی 
معتقد اس��ت ک��ه همچنان متغیرهای تاثیرگذار بر رش��د نقدینگی 
روند صعودی دارند و تا زمانی که متغیرهای رش��د نقدینگی نشانی 
از روند کاهش��ی یا خاموش ش��دن ندارند، نمی توان گفت که رشد 

نقدینگی کنترل یا کم شده است.
به گزارش ایس��نا، به تازگی رئیس کل بانک مرکزی  اظهار کرده 
که نقدینگی کنترل ش��ده و پایه پولی در پنج ماهه ابتدای امس��ال 
نس��بت به پایان س��ال قبل فقط 4درصد رشد داش��ته و نقدینگی 
نی��ز در این مدت ۱2درصد افزایش یافته اس��ت. در این بین وحید 
ش��قاقی، تحلیلگر اقتصادی می گوید که دول��ت و بانک مرکزی در 
حوزه مدیریت نقدینگی و حذف موتور رش��د نقدینگی موفق عمل 
نکرده  است، زیرا همچنان موتور رشد نقدینگی روشن است و رشد 
نقدینگی در خرداد امسال  نسبت به خرداد سال گذشته ۳4درصد 

رشد را نشان می دهد. 
این کارشناس اقتصادی معتقد است تا زمانی که متغیرهای رشد 
نقدینگی نش��انی از روند کاهشی یا خاموش شدن ندارند، نمی توان 
گفت که رشد نقدینگی کنترل یا کم شده است. وی افزود: در حال 
حاضر دولت با کس��ری بودجه مواجه اس��ت، خلق پول توسط نظام 
بانکی ادامه دارد و بدهی دولت به نظام بانکی نیز تشدید شده است. 
این موارد ذکرش��ده متغیرهای اثرگذار بر رشد نقدینگی هستند که 
افزایش آنها همچنان ادامه دارد. تا زمانی که موتور رش��د نقدینگی 
با ش��تاب کار می کند، تورم و فاصله آن نیز از تورم جهانی بیش��تر 
می ش��ود که همه ای��ن عوامل ارزش پول ملی را ب��ا کاهش روبه رو 

می کند.
این اظهارات در حالی اس��ت که آخرین آمار بانک مرکزی درباره 
میزان بده��ی دولت به نظام بانکی و وضعی��ت نقدینگی مربوط به 
خردادماه امسال است و روند صعودی این دو متغیر همچنان ادامه 
دارد؛ به گون��ه ای که نقدینگی در این زم��ان از 2600 هزار میلیارد 
تومان گذشته و به رقم 26 هزار و 57۱ میلیارد تومان رسیده است. 
طبق این گزارش، سهم پول و شبه پول از این میزان نقدینگی به 
ترتی��ب 5020 میلیارد و 2۱ هزار و 55۱ میلیارد تومان که هر یک 
نس��بت به خرداد پارس��ال 6۱.5 و 29.۱ درصد افزایش یافته است. 
همچنی��ن، میزان نقدینگی در پایان خرداد امس��ال در مقایس��ه با 
خرداد پارس��ال ۳4.2 درصد و نسبت به اسفند سال گذشته معادل 
7.5 درصد افزایش یافته اس��ت. عالوه بر این، بدهی دولت به بانک 
مرکزی در دوره مورد بررسی نیز معادل ۱۳۱4 میلیارد تومان بوده 

که نشان دهنده ۳0.۱ درصد افزایش است.

بانکنامه

فرص��ت امروز: بانک مرکزی در واکنش به ش��کایت برخی از ش��کات 
آمریکایی در نیویورک برای دس��تیابی ب��ه دارایی بانک مرکزی در اروپا 
تاکید کرد پیگیری های حقوقی الزم برای آزادس��ازی وجوه یادشده که 
بالغ بر ۱.7 میلیارد دالر بوده و نزد موسسه »کلیراستریم« لوکزامبورگ 

است، در دست اقدام است.
به گفته بانک مرکزی، آمریکایی ها با توجه به شکس��ت های چندباره 
حقوقی در لوکزامبورگ، با طرح دادخواس��ت نزد دادگاه های آمریکا در 
تالش برای الزام موسسه »کلیراستریم« لوکزامبورگ به انتقال وجوه به 
آمریکا هس��تند، اما همچنان پیگیری های حقوقی جدی برای مقابله با 
این امر و نیز آزادسازی وجوه یادشده که بالغ بر ۱.7 میلیارد دالر است، 

در جریان است.
در ای��ن زمینه، معاون حقوقی بانک مرکزی درخصوص اخبار انتش��ار 
یافت��ه مبن��ی بر ش��کایت برخی ش��کات آمریکایی در نیوی��ورک برای 
دس��تیابی ب��ه دارایی این بان��ک در بورس آلمان، توضیحات��ی ارائه داد 
و گف��ت: ای��ن موضوع مربوط ب��ه اوراق بهادار متعلق ب��ه بانک مرکزی 
ایران است که نزد موسسه »کلیراستریم« در لوکزامبورگ باقی مانده و 

ارتباطی به کشور آلمان ندارد.
امیرحسین طیبی  فرد با بیان اینکه تاکنون آمریکایی ها اقدامات قضائی 
متع��ددی را به منظور توقیف این وج��وه در لوکزامبورگ انجام داده اند، 
تصریح کرد: با اقدامات و پیگیری های حقوقی متقابل ایران که طی چند 
س��ال اخیر با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری 

انجام شده، آمریکایی ها موفق به توقیف و مصادره آن نشده اند.
او یادآور ش��د: در حال حاضر نیز خواهان ه��ای آمریکایی با توجه به 
شکس��ت های چندباره حقوقی در لوکزامبورگ، با طرح دادخواست نزد 
دادگاه های آمریکا، در تالش برای اخذ دس��تور به منظور الزام مؤسس��ه 
»کلیراس��تریم« لوکزامب��ورگ به انتق��ال وجوه به آمریکا هس��تند، که 
پیگیری ه��ای حقوقی ج��دی برای مقابله با این اقدامات نیز در دس��ت 

اقدام است.
مع��اون حقوقی بان��ک مرکزی در توضیح علت شکس��ت آمریکایی ها 
در دادگاه ه��ای لوکزامبورگ گفت: علت اصلی شکس��ت آمریکایی ها در 
دادگاه های لوکزامبورگ و سایر پرونده های مفتوحه در دادگاه های اروپا، 

توجه به استقالل دارایی بانک مرکزی از دولت و پیروی از قاعده حقوقی 
بین المللی مصونیت قضائی اموال و دارایی بانک مرکزی ایران از اقدامات 
قضائی و اجرایی بوده و این امر در رأی دادگاه های یادشده مورد تصریح 

قرار گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پیگیری های حقوقی الزم 
برای آزادس��ازی وجوه یادش��ده را که بالغ بر ۱.7 میلیارد دالر است، در 

دست اقدام دارد.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در یادداش��تی اینستاگرامی، تالش 
آمریکا برای بی ثباتی بازارهای پولی و ارزی کشور را ناکام توصیف کرد و 

نوشت: تالش مداوم برای ایجاد بی ثباتی در بازارهای پولی و ارزی کشور 
از سوی آمریکا و همدستان او تازگی ندارد.

عبدالناص��ر همتی در این یادداش��ت، افزایش ت��ورم ماه های اخیر را 
موقتی اعالم کرد و افزود: تالش مداوم برای ایجاد بی ثباتی در بازارهای 
پولی و ارزی کش��ور از س��وی آمریکا و همدستان او تازگی ندارد. هدف 
همه این اقدامات، به خصوص در یک س��ال اخیر، ایجاد انتظارات منفی 
در مردم برای به زانو درآوردن اقتصاد کشور بوده است، اما به رغم اینکه 
این فشارها مشکالت و سختی هایی برای مردم ایجاد کرده، ولی به طور 

قطع نتوانسته به اهداف اصلی خود برسد.
رئیس کل بانک مرکزی تصمیمات اتخاذش��ده توسط سیاست گذاران 
پولی و ارزی کشور را عامل ناکامی آمریکا در تحریک انتظارات با القای 
انفجار نقدینگی و ابرتورم دانس��ت و ادامه داد: افزایش موقتی نرخ تورم 
در ماه ه��ای ابتدای س��ال، که عمدتا ناش��ی از ش��یوع کرونا و تحریک 
انتظارات بود، با اقداماتی که در حال انجام اس��ت، کنترل ش��ده اس��ت 
و ت��الش جدی ب��رای نیل به هدف تورم اعالم ش��ده، انجام و اس��تمرار 

خواهد داشت.
او همچنین با اش��اره به تامین مطلوب نیازهای اساسی کشور، اضافه 
کرد: نیازهای ارزی هم از طریق منابع بانک مرکزی و هم از سامانه نیما 
در حال تأمین اس��ت و به رغم افت قاب��ل مالحظه درآمدهای دولت از 
ف��روش نفت، با کمک صادرکنندگان تالش��گر، تأمین ارز برای کاالهای 

ضروری و مواد اولیه در جریان است.
ب��ه نوش��ته همت��ی، بان��ک مرک��زی، برنامه ه��ای خود را براس��اس 
ادام��ه تحریم های آمریکا تنظیم کرده اس��ت و ای��ن اطمینان را داریم 
ک��ه نفس های پایانی تحریم ه��ا و دولت فعلی آمریکا نی��ز نمی تواند به 

برنامه های ما در حفظ پایداری بازارها آسیبی وارد کند.
رئیس شورای پول و اعتبار در پایان یادداشت خود با تاکید بر اهمیت 
ثبات در اقتصاد کش��ور نوش��ت: بانک مرکزی ای��ران اولویت خود را بر 
تقویت ثبات و جلوگیری از نوس��انات ناش��ی از س��فته بازی و کمک به 
پایداری و ش��کوفایی اقتصاد و تولید قرار داده اس��ت و با رصد مس��تمر 
متغیرهای کالن اقدام��ات ضروری در بازارهای پول و ارز، انجام خواهد 

داد.

بانک  پاس��ارگاد پس از وقوع حادثه س��یل در برخی از مناطق کشور، 
جهت مشارکت در ساخت مدارس در مناطق آسیب دیده اعالم آمادگی 
کرد. در همین راس��تا، عملیات احداث ۱۳ مدرسه در استان لرستان را 
آغاز کرد که از این تعداد، یک مدرسه در شهرستان چگنی ساخته شد. 
به گزارش خبرنگار »فرصت امروز«، مدرس��ه »امام خمینی )ره(« که 
در روستای دوره س��اخته شده است، دارای سه کالس درس، زیربنایی 
به مساحت 265 مترمربع و محوطه ای به مساحت 600 مترمربع است.

در مراس��م افتتاح این مدرس��ه، دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک 
 پاسارگاد ضمن اشاره به ساخت 20 مدرسه توسط این بانک در مناطق 
مختلف س��یل زده کش��ور، به سایر اقدامات بانک  پاس��ارگاد در راستای 
ایفای مس��ئولیت های اجتماعی اش��اره کرد و گفت: بانک  پاسارگاد در 

حوزه بهداش��ت و درم��ان نیز اقدامات ارزش��مندی انجام داده اس��ت. 
این بانک س��اخت 7 هزار تخت بیمارس��تانی در کش��ور را تعهد کرده 
اس��ت که فاز اول آن در قم در حال س��اخت است. همچنین در دوران 
ش��یوع ویروس کرونا، کمک های قابل توجهی را برای رفع کمبود ماسک 
و لباس ه��ای مخصوص کادر پزش��کی و درمانی به دانش��گاه های علوم 
پزش��کی سراس��ر کش��ور ارائه کردیم و برای حمایت از تولید واکس��ن 
کرونا در کش��ور، اعالم آمادگی کرده ایم. وی ادامه داد: همچنین امسال، 
س��یزدهمین سالی است که این بانک از نفرات برتر آزمون سراسری، تا 
هر مقطعی که در داخل کش��ور ادام��ه  تحصیل دهند، حمایت می کند. 
حمای��ت از چ��اپ کتاب های نفیس��ی همچون مصحف ش��ریف طباخ، 
ش��اهنامه شاه طهماس��بی، تاریخ جامع ایران، رنج و رنگ و... همچنین 

حمایت از هنرهای تجسمی کشور از دیگر اقدامات این بانک است.  
ق��درت اهلل ترابی نژاد، فرماندار چگنی نیز در این مراس��م با اش��اره به 
کمک های ارزشمند بانک  پاس��ارگاد به مردم سیل زده  در چگنی گفت: 
مدیران بانک  پاسارگاد نه تنها در پروژه ساخت مدرسه زحمت کشیدند، 
بلکه در هنگام س��یل نیز کمک های نوع دوس��تانه آن��ان در اقصی نقاط 

شهرستان چگنی توزیع شد و فعاالنه مشکالت را پیگیری می کردند. 
گفتنی است بانک  پاسارگاد پس از وقوع حادثه سیل، عملیات احداث 
۱۳ مدرس��ه در نقاط سیل زده اس��تان لرستان را آغاز کرد. از این تعداد 
پنج مدرس��ه در شهرهای الیگودرز )روستای کشکک(، دورود )روستای 
فرمان آباد(، الش��تر )روس��تای گریران علیا(، چگنی )روس��تای دوره( و 
نورآباد )روستای نبی وند( در اواخر مردادماه سال جاری، افتتاح شدند.

شوراي پول و اعتبار هفته گذشته سه مصوبه مهم داشت. ابتدا بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اري غیربانکي را موظف کرد تا ظرف مدت س��ه ماه 
حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده هاي خود را به  صورت اوراق 
مالي اس��المي قابل معامله در بازار س��رمایه نگهداري کنند. در مصوبه 
دوم، ش��وراي پول و اعتبار به  منظور تس��هیل در جریان مبادالت خرد 
ب��ا صدور کی��ف الکترونیک پول از طریق بانک ها و موسس��ات اعتباري 
غیربانکي مش��روط ب��ر آنکه منجر ب��ه خلق پول نش��ود، موافقت کرد. 
همچنین با پیشنهاد بانک مرکزي و موافقت شوراي پول و اعتبار، سقف 
فردي تسهیالت قرض الحسنه بابت بیماران داراي بیماري صعب العالج، 
سرطاني و زوج هاي نابارور به مبلغ 500 میلیون ریال با مدت بازپرداخت 
حداکثر 60 ماه افزایش یافت. در ارتباط با مصوبه نخست، کامران ندری 
با بیان اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدامات مختلفی را 
انجام داده، به فرارو گفت: در قدم اول برای این کار، دولت انتشار اوراق 
بدهی را در دستور کار خود قرار داد، اما با توجه به اینکه نرخ این اوراق 
برای مردم جذابیتی نداش��ت، بانک مرکزی مجبور ش��د رأسا حراج این 
اوراق را انج��ام دهد، هرچند خریدار اکثر ای��ن اوراق بانک ها به صورت 

دستوری بودند، اما باز دولت به این مسئله بسنده نکرد.
این کارش��ناس پولی و بانکی ادامه داد: مصوبه ش��ورای پول و اعتبار 
بدین معنا اس��ت که بانک ها باید همچن��ان به خرید اوراق بدهی دولت 
ادامه دهند، تا کس��ری بودجه دولت تامین شود، اما نکته ای که مغفول 

مانده این اس��ت که یکی از کارکرد های اصلی این اوراق عالوه بر تامین 
مالی دولت، جذب نقدینگی مردم و کنترل نرخ تورم است.

ندری با اش��اره به اینکه این اوراق آنقدر باید جذابیت داش��ته باش��د 
تا مردم نس��بت به خرید آنه��ا اقدام کنند نه اینک��ه بانک ها به صورت 
دس��توری مجبور به این کار ش��وند، گفت: دولت برای اینکه هزینه های 
خ��ودش افزایش پیدا نکند، نرخ س��ود ای��ن اوراق را افزایش نمی دهد، 
استدالل آنها این است که اگر نرخ سود را باال ببرند، در یک سال آینده 
بده��ی دولت نیز افزای��ش پیدا می کند، برای همین نیز اس��ت اینگونه 
توجی��ه می کنند که بانک ها می توانند با توجه به منابعی که در دس��ت 

دارند، این اوراق را خریداری کنند.
او با بیان اینکه در شرایطی که تورم باالیی در اقتصاد وجود دارد، نرخ 
به��ره منفی در اقتصاد دردی را دوا نخواه��د کرد، افزود: نرخ بهره یکی 
از مهم ترین متغیر هایی اس��ت که باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود، 
ام��ا با توجه به اینکه ما تورم انتظاری را مورد س��نجش قرار نمی دهیم 
و همیش��ه براس��اس حدس و گمان آن را ارزیابی می کنیم، نمی توانیم 
چشم انداز درس��تی را ترسیم کنیم، این در حالی است که برای کنترل 
ت��ورم چاره ای جز افزایش نرخ بهره نداری��م، دولت فکر می کند که اگر 
نرخ بهره یا همان س��ود افزایش پی��دا کند، هزینه های خود نیز افزایش 

پیدا می کند، در صورتی که این تصور غلط است.
وی اضافه کرد: با افزایش نرخ سود، تورم کاهش پیدا می کند و از آن 

طرف هزینه های دولت نیز نزولی خواهد ش��د در ادامه نیز طی ماه های 
بع��د دول��ت می تواند نرخ به��ره را پایین تر بیاورد با کاه��ش نرخ تورم، 
اوض��اع تحت کنترل درمی آید، ام��ا در زمانی که تورم 40درصدی را در 
اقتصاد داریم، نرخ بهره ۱۸درصدی هیچ گونه کارکردی ندارند، زیرا که 
ب��ا افزایش تورم قیمت کاال ها و خدم��ات افزایش پیدا می کند و به تبع 
آن نی��ز حقوق و دس��تمزد ها نیاز به تغیی��ر دارد، بنابراین خود به خود 

هزینه های دولت نیز شیب صعودی به خود می گیرد.
این اقتصاددان ادامه داد: بهترین اقدام برای کنترل تورم افزایش نرخ 
سود است و این نرخ باید بین 24 تا ۳0درصد تعیین شود، برای افزایش 
نرخ س��ود در وهله اول باید نرخ س��ود بین بانکی افزایش پیدا کند و در 
قدم بعد نیز نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها و در نهایت نیز نرخ سود 
اوراق بدهی، این روندی است که دولت در نهایت مجبور خواهد شد آن 

را انجام دهد، زیرا که تورم باید در یک نقطه ای متوقف شود.
ندری یادآور ش��د: دولت بای��د هرچه زودتر اقدام��ات اصالحی را در 
دستور کار خود قرار دهد، در غیر این صورت نرخ تورم بازهم با افزایش 
بیش��تری روبه رو خواهد ش��د، در حال حاضر نحوه مواجهه با نرخ تورم 
به هیچ عنوان صحیح نیس��ت، زیرا که در عمل اقدامی در جهت کنترل 
آن انجام نمی ش��ود، از س��وی دیگر دولت ابزار های مناسبی را در جهت 
بهبود وضعیت اقتصادی در اختیار ندارد که این موضوع نیز ش��رایط را 

بسیار بغرنج کرده است.

مردم از انتشار اوراق مالی استقبال می کنند؟

پادزهر تورم افسارگسیخته

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی

بانک  پاسارگاد یک مدرسه در شهرستان چگنی ساخت

بانک مرکزی: پیگیری  حقوقی برای آزادسازی 1.7 میلیارد دالر دارایی ایران در لوکزامبورگ در جریان است

تقالی آمریکا برای تصاحب  اموال ایران

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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برای خرید »پاالیشی یکم«
فعال نیازی به کد بورسی نیست

باالخره پای »پاالیشی یکم« به عنوان دومین ETF دولت به بازار سرمایه باز 
شد و متقاضیان با خرید این صندوق می توانند سهامدار چهار پاالیشگاه باشند، 
اما نکته ای که در مورد این صندوق همانند »دارا یکم« وجود دارد، این است که 
برای خرید آن فعال نیازی به کد بورسی نیست و هر فرد با ارائه کد ملی می تواند 
نسبت به خرید »پاالیشی یکم« اقدام کند. به گزارش ایسنا، پذیره نویسی صندوق 
پاالیشی یکم که باقیمانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، اصفهان 
و بندرعباس است، از چهارشنبه پنج شهریورماه آغاز شد و تا ۱9 شهریور ادامه 
دارد. سقف سرمایهگذاری هر شخص حقیقی )هر کد ملی ایرانی( در مجموع دو 
صندوق قابل معامله اول و دوم دولتی، 50 میلیون ریال )5میلیون تومان( تعیین 
شده است. پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان پذیر است و محدودیت 
س��نی برای متقاضیان وج��ود ندارد. در واقع، در زمان پذیره نویس��ی نیاز به کد 
بورسی نیست و هر فردی که دارای کد ملی است می تواند نسبت به پذیره نویسی 
اقدام کند. نکتهای که وجود دارد، این اس��ت که کد ملی جایگزین کد بورس��ی 
نمی ش��ود، بلکه مبنا قرار می گیرد، یعنی فردی که کد بورس��ی ندارد می تواند 
در ETF مش��ارکت کند اما این به معنای جایگزین ش��دن نیس��ت. متقاضیان 
می توانند با مراجعه به شعب بانکی که دولت اعالم کرده است بدون داشتن کد 
بورس��ی هم خرید واحدهای صن��دوق ETF را انجام دهند و بعد برای اخذ کد 
بورس��ی مراجعه  کنند. در نهایت افراد برای نقل و انتقال س��هم های ETF باید 
کد بورسی داشته باشند و عضو بورس باشند. پس از اتمام پذیرهنویسی و اخذ 
مجوز فعالیت صندوق از سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام موضوع فعالیت این 
صندوق با اعمال 20درصد تخفیف به قیمت پایانی سهم در روز معامالتی قبل از 
شروع پذیره نویسی توسط سازمان خصوصی سازی به صندوق واگذار خواهد شد. 
حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی 
ایرانی دارای کد ملی، پس از کسر میزان سرمایه گذاری همان فرد در صندوق دارا 
یکم، 500 واحد س��رمایه گذاری است. پذیره نویسی به صورت همزمان از طریق 
بورس اوراق بهادار تهران و ش��بکه بانکی کش��ور برای هر شخص حقیقی دارای 
کد ملی امکان پذیر اس��ت. همچنین پذیرهنویسی واحدهای این صندوق برای 
اش��خاص دارای کد معامالتی )کد بورسی( صرفاً از طریق کارگزاری های بورس 
و سامانه های آنالین معامالتی صورت می گیرد. اشخاص فاقد کد معامالتی )کد 
بورسی( می توانند از طریق درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب 
برای خرید واحدها اقدام کنند. هر شخص می تواند صرفاً یکی از این دو روش را 
انتخاب کند. متقاضیان دارای حساب در هر یک از بانک های منتخب می توانند 
از طری��ق مراجعه ب��ه درگاه  های غیرحضوری و حضوری که توس��ط بانک های 
مربوطه اطالع رس��انی خواهد ش��د و با ورود حداقل اطالعات موردنیاز، نس��بت 
به پذیره نویس��ی واحدهای سرمایه  گذاری مزبور اقدام کنند. چنانچه متقاضی به 
درگاه  های غیرحضوری و حضوری بانک منتخبی که در آن بانک فاقد حس��اب 
اس��ت مراجعه کند. بانک ها مکلف به پذیرش و دریافت اطالعات وی هستند. بر 
این اساس بانک های منتخب شامل ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، صادرات، 
تجارت، توسعه تعاون، رفاه کارگران، قرض الحسنه مهر ایران، پست بانک ایران، 

اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و کارآفرین می شوند.

دریچه

فرص��ت امروز: با اینکه روند اصالح ب��ورس از اواخر مردادماه به هفته 
نخس��ت ش��هریورماه نیز کشیده ش��د، اما در دو روز پایانی هفته شاهد 
متعادل ش��دن بازار و رش��د قیمت  اغل��ب نماده��ای معامالتی بودیم. 
شاخص کل بورس در معامالت این هفته ۳9 هزار واحد کاهش داشت و 

در مقایسه با هفته قبل بیش از 2درصد افت را تجربه کرد.
ش��اخص کل در پایان روز چهارشنبه )29 مرداد( با عدد یک میلیون 
و 757 هزار واحد به معامالت پایان داد که این رقم در روز چهارش��نبه 
)پنجم ش��هریور( به عدد یک میلیون و 7۱۸ هزار واحد رسید. شاخص 
کل )ه��م وزن( نیز از رقم 4۸۱ ه��زار و ۸00 واحد به 466 هزار و 959 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( از ۳۱6 هزار و ۱۱۱ واحد به عدد ۳06 
هزار و ۳۳2 واحد رسید. در پنج روز معامالتی هفته نخست شهریورماه، 
نمادهای مل��ی صنایع مس ایران، س��رمایه گذاری غدیر، بانک صادرات 
ایران، فوالد مبارکه اصفهان و پاالیش نفت بندرعباس ازجمله نمادهای 

پربیننده بورس بودند.
نمادهای مهم بورس در هفته ای که گذشت

اطالعات و ارتباطات، فلزات اساسی، عمده فروشی، محصوالت چوبی، 
سایر واسطه گری های مالی، محصوالت کامپیوتری، الکترونیکی و نوری، 
خرده فروشی و استخراج کانه های فلزی با باالترین درصد بازدهی همراه 
بودند. در مقابل بیمه و بازنشستگی، محصوالت کاغذی، واسطه گری های 
مالی و پولی، کانی غیرفلزی، کاش��ی و سرامیک، فعالیت های کمکی به 
نهادهای مالی واس��ط، پیمانکاری صنعت��ی، عرضه برق، گاز، بخار و آب 
گرم، فنی و مهندس��ی، فرآورده های نفتی، بانک ها و موسسات اعتباری، 
محص��والت فلزی، دارویی، س��ایر حمل و نقل، هتل و رس��توران، چند 
رشته ای صنعتی، قند و شکر، خودرو و قطعات، ماشین آالت و تجهیزات، 
الس��تیک و پالستیک، سرمایه  گذاری ها، شیمیایی، صنایع غذایی به جز 
قند و ش��کر، دس��تگاه های برقی، حم��ل و نقل انب��ارداری و ارتباطات، 
اس��تخراج س��ایر معادن، فعالیت های هنری، سرگرمی و خالقانه، چاپ، 
س��یمان، آهک و گچ، منسوجات، رایانه، انبوه سازی امالک و مستغالت، 
مخابرات، اس��تخراج نفت و گاز به جز اکتشافات، استخراج ذغال سنگ، 
زراعت و خدمات وابسته، وس��ایل ارتباطی و محصوالت چوبی از جمله 

نمادهایی بودند که بازدهی منفی را با خود در بازار به همراه داشتند.
نمادهای بهساز کاش��انه تهران )ثبهساز(، خدمات کشاورزی )تکشا(، 
تامین س��رمایه امی��ن )امین(، صن��دوق س��رمایه گذاری ارزش آفرین 
بی��دار س��هام )ارزش(، س��رمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزس��تان 
)سدبیر(، واسپاری ملت )وبملت(، الیاف مصنوعی )شمواد(، ملی صنایع 
م��س ایران )فملی(، صندوق واس��طه گری مالی یک��م )دارا یکم(، بیمه 
کارآفرین )وآفری(، بهس��رام )کهرام(، س��رو س��ودمند مدبران )س��رو(، 
رنگشن )ش��رنگی(، قند شیرین خراسان )قشرین(، مرآت پوالد )تپوال(، 
لیزینگ آریادانا )والنا(، سرمایه گذاری معیار صنعت پارس )معیار(، داده 
گس��تر عصر نوین ه��ای وب )های وب(، کش��اورزی و دامپروری مالرد 

ش��یر )زمالرد(، کش��ت و صنعت پیاذر )غاذر(، فوالد خوزستان )فخوز( 
و مدیری��ت ان��رژی امید تابان ه��ور )وهور( ج��زو مثبت ترین نمادهای 
ب��ازار بودن��د. در س��وی مقابل نیز گ��روه صنعتی ملی )ومل��ی(، پارس 
الکتریک )لپارس(، کش��ت و صنعت دش��ت خرمدره )زدشت(، عطرین 
نخ قم )نطرین(، س��رمایه گذاری نفت و گاز تامین )تاپیکو(، پارس سرام 
)کس��رام(، کمک فنر ایندامین )خکمک(، پتروش��یمی س��رمایه گذاری 
ایرانیان )پت��رول(، س��رمایه گذاری ارس صبا )وارس(، س��رمایه گذاری 
خوارزم��ی )وخ��ارزم(، شیشه س��ازی مین��ا )کمین��ا(، ت��کادو )وکادو(، 
س��رمایه گذاری میراث فرهنگی و گردش��گری )س��مگا(، شکر شاهرود 
)قش��کر(، گلوکوزان )غگل(، داروس��ازی تولید دارو )دتولید(، عمران و 
توسعه فارس )ثفارس(، عمران و توسعه شاهد )ثشاهد(، صنعتی بهشهر 
)غبشهر(، صنعتی بهپاک )بهپاک(، سرمایه گذاری سیمان تامین )سیتا(، 
تامین س��رمایه امید )امید(، سرمایه گذاری بهمن )وبهمن(، داده پردازی 
ایران )مداران(، صنعتی بارز )پکرمان( و پتروش��یمی مارون )مارون( از 

جمله نمادهای منفی معامالتی در بازار بودند.
تحلیل گروه های سهامی در هفته اول شهریور

در اولین هفته از ش��هریورماه در میان صنایع سی وهشت گانه بورسی، 
۳2 گروه با افت میانگین قیمت س��هام زیرمجموعه خود مواجه شدند و 
تنها شاهد سبزپوشی شش صنعت بودیم.  به گزارش سنا، سومین افت 
متوالی ش��اخص کل بورس در مقیاس هفته نیز ثبت شد و این نماگر با 
کاهش 2.2 درصدی به محدوده یک میلیون و 7۱۸ هزار واحد رس��ید. 
در اوایل این هفته ریزش های شدیدی در قیمت سهام رخ داد اما در دو 
روز پایانی هفته ش��اهد متعادل شدن بازار و رشد قیمت  اغلب نمادهای 

معامالتی بودیم.
در این میان بیشترین افت قیمت از آن گروهی شد که ماه ها در صدر 
جدول بازدهی ق��رار دارد. از این رو گروه محصوالت چرمی با تک نماد 
»وملی« معامالت اولین هفته ش��هریورماه را با کاهش ۱6.۱ درصدی به 
پایان رساند. پس از نیز گروه وسایل ارتباطی با تک نماد »ولپارس« که 
آن هم نیز پیش تر در صعود قیمتی میدان دار بود، این هفته افتی معادل 
۱4.7درصد به س��هامداران خود تحمیل کرد. در آن سوی بازار اما گروه 
اطالع��ات و ارتباطات با تک نماد »های وب« صدرنش��ین بازده هفتگی 
صنایع بورس��ی شد و رشد ۱۱.2درصدی را تجربه کرد. فلزی ها نیز این 
هفته سبزپوش بودند و با رش��د 6.۳ درصدی قیمت سهام زیرمجموعه 
خود همراه ش��دند. »فملی« و »فخوز« سبزترین سهام این گروه بودند 
ک��ه حتی در روز منفی هم گروهی های خود، ش��اهد صف های طوالنی 
در س��مت خرید بودند. مدیرعامل شرکت ملی مس در این هفته اعالم 
کرد در پنج  ماهه نخست امسال مجموع ارزش فروش داخلی و صادرات 
شرکت مس 40درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است که 
رکورد جدیدی در عملکرد فروش ش��رکت محس��وب می شود و به عدد 
۱2 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین شرکت مس در مردادماه 

99 بی��ش از 2 ه��زار و 900 میلیارد ریال فروش داش��ته اس��ت. فوالد 
خوزس��تان نیز خبر داد در مردادماه 2696 میلیارد تومان فروش داشته 
است و جمع فروش 5ماهه به عدد 9400 میلیارد تومان رسیده است.

از مهم تری��ن اخب��ار مربوط ب��ه صنایع بورس��ی در این هفت��ه، آغاز 
پذیره نویس��ی باقیمانده س��هام دول��ت در چهار ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان، پاالی��ش نفت بندرعباس، پاالیش نف��ت تبریز و پاالیش نفت 
تهران بود که پیش��تر قرار ب��ود ن��ام »دارا دوم« را در اختیار گیرد، اما 
حاال در غالب صندوق پاالیش��ی یکم در نماد »پاالیش« به مردم عرضه 
خواهد شد. مقرر شده تا این پذیره نویسی از 5 شهریورماه آغاز و تا ۱9 
ش��هریورماه ادامه داشته باشد و به هر کد ملی حداکثر 5 میلیون تومان 

از صندوق مذکور با تخفیف 20درصدی اختصاص داده می شود.
همچنی��ن نگاهی به گ��زارش ماهانه مرداد نش��ان می  دهد که از هر 
جهتی وضعیت عموم تولیدکنندگان رو به بهبود است. از این رو با وجود 
اینکه کرونا در ماه های نخس��ت باعث شد همزمان با ریزش قیمت ها در 
بازار جهانی، مقدار فروش به ش��دت تضعیف ش��ود، اما در ادامه با رشد 
دالر نیمایی و افزایش قیمت های جهانی و تقویت مقدار فروش، ش��اهد 
گزارش ماهانه های رو به بهبودی هستیم. در گروه سیمان در مقایسه با 
بهار 25 تا ۳5درصد رش��د نرخ فروش گزارش شده است. در کانی های 
غیرفلزی هم نرخ فروش نسبت به ماه های گذشته ۱0 تا ۳0درصد رشد 
داشته اس��ت. نرخ فروش برخی تایرسازها نیز در مرداد ۳5درصد باالتر 
از متوس��ط ماه های قبل است. ش��مش فوالد در فوالدسازان طی مرداد 

50درصد باالتر از متوسط ماهانه است.

تحلیل گروه های سهامی در هفته  نخست شهریورماه نشان می دهد

کاهش تب صنایع بورسی
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انباشت 30 هزار تن شیرخشک در کارخانه ها
  قیمت هر کیلو شیرخشک

به 26 هزار تومان رسید
مدیرعام��ل اتحادیه تعاونی های لبنی گف��ت هم اکنون حدود ۳0 
هزار تن شیرخش��ک در کارخانه ها دپو شده که قاچاقچیان در حال 

صادرات آن به پاکستان هستند.
علی احس��ان ظفری، مدیرعام��ل اتحادیه تعاونی ه��ای لبنی در 
گفت و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، از انباش��ت شیرخشک در 
کارخانه ه��ا خب��ر داد و گف��ت: در حال حاضر ح��دود ۳0 هزار تن 
شیرخشک در کارخانه ها انباشت شده که قاچاقچیان با قیمت های 

عجیب و غریب به سمت پاکستان می برند.
وی با اش��اره به اینکه س��الیانه 60 هزار تن شیر خشک در کشور 
م��ورد اس��تفاده قرار می گیرد، افزود: س��الیانه ۱5 ه��زار تن ذخایر 
اس��تراتژیک شیرخش��ک در کشور اس��ت، ضمن آنکه کارخانه های 

شیرخشک به طور مداوم مشغول فعالیت هستند .
ظفری ش��یوع ویروس کرونا را علت اصلی مازاد شیرخشک اعالم 
کرد. این مقام  مس��ئول درباره آخرین وضعیت قیمت شیرخش��ک 
بی��ان کرد: قیمت کنونی هر کیلو شیرخش��ک ب��ه 26 هزار تومان 
رس��یده اس��ت چراکه قیمت شیرخش��ک از نرخ ش��یرخام تبعیت 
می کن��د.  وی با اش��اره به اینکه افزایش قیم��ت لبنیات در مصرف 
تاثیر س��وء دارد، بیان کرد: افزایش قیمت لبنیات، مصرف کننده را 
از مصرف گریزان می کند و به هیچ عنوان به نفع کارخانه ها نیست.
مدیرعام��ل اتحادیه تعاونی های لبنی ادام��ه داد: با وجود افزایش 
قیمت تمام شده محصوالت لبنی نشأت گرفته از گرانی مواد اولیه، 
کارخانه ها چ��اره ای جز افزایش قیمت ندارن��د، در غیر این صورت 

تولیدکننده متحمل زیان می شوند.
ظف��ری در پای��ان تصری��ح ک��رد: در بحث شیرخش��ک مقداری 
هیاهوی اضافه وجود دارد تا کار را دست دالالن شیرخشک بدهند.

واحدهای صنعتی در سامانه توانیران اطالعات 
موردنیاز را تکمیل کنند

رئیس اداره صنایع غیرفلزی و مس��ئول توس��عه س��اخت داخل 
سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اعالم کرد نهضت ساخت 
داخ��ل به عنوان مهمترین راهبرد جه��ش تولید به منظور حمایت 
از واحدهای تولیدی اس��ت. مریم معماری در گفت و گو با ایس��نا، 
اف��زود: پیش نی��از اصلی این حمای��ت در اختیار داش��تن اطالعات 
کامل محصوالت تولیدی واحدهای صنعتی اس��ت. وی تصریح کرد: 
www. اطالعات واحدهای تولیدی در س��امانه توانیران به نش��انی
tavaniran.ir درج ش��ده است، ولی این کافی نیست و نیاز است 
واحدهای تولیدی اس��تان ب��ا مراجعه به آدرس مذکور نس��بت به 

بروزرسانی اطالعات واحد و محصوالت تولیدی خود اقدام کنند.
معماری در ادامه افزود: مقرر اس��ت اطالعات این س��امانه مبنای 
تصمیم گیری درخصوص امکان تامین اقالم موردنیاز کش��ور است و 
با توجه به آن مقرر شده است که از واردات کاالهای مشابه و خروج 
ارز جلوگی��ری به عمل آید. وی بیان داش��ت: ع��دم درج اطالعات 
دقیق محصوالت واحدها، منجر به عدم شناس��ایی اقالم تولیدی آن 
واحدها ش��ده و به تبع آن منجر به عدم برخورداری از حمایت های 

آتی درخصوص جلوگیری از واردات کاالهای مشابه خواهد شد.
رئی��س اداره صنای��ع غیرفلزی س��ازمان در پایان ب��ا بیان اینکه 
مقتضی اس��ت واحدهای صنعتی تا تاریخ ۱0 ش��هریور نس��بت به 
بروزرس��انی دقیق اطالع��ات فنی مربوط به محصوالت در س��امانه 
توانی��ران اقدام نمایند، تاکید کرد: این س��امانه ب��ه عنوان یک ابزار 
متمرکز جهت به روز رس��انی نیازمندی ه��ا و توانمندی ها در فرآیند 
نهضت س��اخت داخل در دسترس ذی نفعان بوده و امکانات دیگری 
ه��م را که همه واحدها پس از ثبت اطالعات کامل محصوالت خود 

می توانند از این امکانات برخوردار شوند.

مدیریت عرضه و تقاضای محصوالت فوالدی 
با ایجاد شفافیت در زنجیره تامین

مدیر پروژه رصد سیستمی فوالد گفت مدیریت عرضه و تقاضای 
محص��والت فوالدی از طریق ایجاد ش��فافیت در کل زنجیره تامین 
محصوالت در دستور کار ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نقل از ش��اتا، مرتضی 
احمدی گفت: با توجه به حساس��یت ویژه دولت و نهاد های نظارتی 
روی قیمت محصوالت میانی و نهایی فوالد، شاهد هستیم که برخی 
تولیدکنن��دگان، محصول خود را خارج از بورس و با قیمت های باال 

عرضه می کنند و به افزایش قیمت ها دامن می زنند.
وی افزود: همچنین به دلیل انتظار تورمی در کش��ور، بخش های 
پایین دس��ت این صنعت نیز بی��ش از نیاز واقع��ی متقاضی خرید 
هستند و  اشخاص غیر تولیدکننده نیز به نام تولیدکنندگان و صرفا 
جه��ت بهره برداری از اختالف قیمت بازار و بورس، در بازار تقاضای 
غیرواقعی ایجاد می کنند که این مس��ئله هم موجب تشدید بحران 
در بازار می ش��ود. احمدی تصریح کرد: از این رو براس��اس مصوبات 
کارگ��روه تنظیم بازار که بخش��ی از آن توس��ط معاونت بازرگانی و 
بخ��ش دیگر آن که مربوط ب��ه تقاضای ورق های فوالدی اس��ت و 
توس��ط معاونت صنایع لحاظ ش��ده اس��ت، کلیه عرضه محصوالت 
می بایس��ت در ب��ورس انج��ام ش��ود. وی ادامه داد: هم��ه اعضای 
زنجی��ره تامین مکلفند اطالعات موج��ودی، تولید و فروش خود را 
در س��امانه جامع تجارت ثبت کنند و این موضوع هیچ اس��تثنایی 
نخواهد داشت. مدیر پروژه رصد سیستمی فوالد گفت: صادرات این 
محصوالت و خرید مواد اولیه نیز وابس��ته به رعایت مصوبات توسط 

شرکت ها و ایجاد شفافیت در عملکرد آنها خواهد بود.
احم��دی اف��زود: وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و همچنین 
مجموعه دستگاه های نظارتی مصمم به اجرای این سیاست هستند 
و در آینده با اجرای این سیاست، شاهد تنظیم بازار این محصوالت 
خواهی��م بود. مدیر پروژه رصد سیس��تمی فوالد تصریح کرد: هفته 
گذشته با ابالغ دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صمت کلیه ش��رکت های تولیدکننده بیلت، بلوم و اس��لب مکلف به 
ثب��ت اطالعات در س��امانه جامع تجارت ش��دند و به تدریج س��ایر 

اعضای زنجیره نیز مشمول این موضوع خواهند شد.

اخبـــار

رئیس اتحادیه کفش  ماش��ینی و الستیکی تهران، درآمد ارزی فروش 
نفت برای ایران را س��االنه 20 تا ۳0 میلیارد دالر اعالم کرد و گفت این 
در حالی است که در کشور چین، صنعت کفش ساالنه ۸0 میلیارد دالر 

ارزآوری دارد.
علی اژدرکش در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه کفش جزو ۱400 
قلم کاالیی اس��ت که واردات آن از حدود دو س��ال پیش ممنوع شده، 
اظهار کرد: س��رانه مص��رف کفش در ایران تقریبا مانند س��رانه مصرف 
جهان��ی، حدود 2.6 جفت برای هر نفر اس��ت. به عبارت دیگر س��االنه 
حدود 220 تا 250 میلیون جفت پایپوش در داخل مصرف می شود که 

توان تولید آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه آمار مربوط به صادرات دقیق نیست، گفت: صادرات 
کفش ساالنه حدود ۱00 میلیون دالر است، اما صادرات این محصول با 
 سرمایه گذاری 200 تا ۳00 میلیون دالری در عرض چهار سال می تواند 
به بیش از ۱.5 میلیارد دالر برس��د و در ای��ن زمینه برنامه های مدونی 
طراحی ش��ده است و با تخصیص منابع و ش��رایط بازار ثابت می توانیم 

به این عدد برسیم.
رئیس اتحادیه کفش  ماش��ینی و الستیکی تهران با اشاره به پتانسیل 

باالی صنعت کفش، تصریح کرد: در کش��ور چی��ن که اقتصاد دوم دنیا 
اس��ت صنعت کف��ش در کنار فلزات س��نگین، آی تی، خودروس��ازی و 
اس��باب بازی جزو هفت صنعت اول این کش��ور است و ۸0 میلیارد دالر 
ارزآوری ب��رای چین دارد. این در حالی اس��ت که ف��روش 2.5 میلیون 
بشکه نفت با قیمت 50 دالر ساالنه 20 تا ۳0 میلیارد دالر ارزآوری برای 
کش��ور ما دارد. وی با بیان اینکه ایتالیا س��االنه حدود ۱۳میلیارد یورو 
ارزآوری از صادرات کفش دارد، گفت: بنابراین رقم ها در بخش صادرات 
کفش رقم های س��نگینی است که نشاندهنده اهمیت این صنعت است. 
در ایران هم پتانسیل کافی در صنعت کفش وجود دارد، چرا که صنعت 

کفش بومی شده و در پنج استان دانش فنی آن نهادینه شده است.
همچنی��ن به گفته این مقام صنفی، کش��ورهای همس��ایه هیچ کدام 
تولیدکننده قوی کفش نیستند و پتانسیل بازار زیادی برای ایران دارند 
که فصل ها و فرهنگ یکس��ان هم شانس صادرات کفش به این کشورها 

را بیشتر می کند.
با 80 میلیون تومان می توان یک شغل در صنعت کفش ایجاد 

کرد؛ در خودروسازی با یک میلیارد تومان
وی مزیت دیگر صنعت کفش را باالبودن نرخ اش��تغال زایی آن عنوان 

ک��رد و گفت: با ن��رخ فعل��ی دالر می توانیم با ۸0 میلی��ون تومان یک 
ش��غل در صنعت کفش ایجاد کنیم. این در حالی است که برای صنعت 
خودروس��ازی برای ایجاد هر ش��غل به یک میلیارد تومان نیاز داریم. به 
عب��ارت دیگر با ی��ک میلیارد تومان در صنعت کفش حدود ۱4 ش��غل 
ایجاد می ش��ود که با توجه به نرخ بیکاری و جمعیت جوان ایران بسیار 

کمک کننده است.
وی همچنین با اش��اره به تاثیر ش��یوع ویروس کرونا بر زنجیره تامین 
در دنیا، درباره تاثیر آن بر صادرات کفش، گفت: بیشتر از شیوع ویروس 
کرونا قوانین و مقررات ناگهانی در پی شرایط خاص کشور، مثل قوانین 
مربوط به اس��تفاده از ارز حاصل از صادرات که باعث بروز مشکالتی در 

تامین مواد اولیه شد، اذیت  کننده بود.
اژدرکش با بیان اینکه دس��تورالعمل های خلق الس��اعه بانک مرکزی 
برای کنترل بازار دالر، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را دچار مش��کل 
می کن��د، اف��زود: وزارت صنعت، مع��دن و تجارت نباید اج��ازه چنین 
اتفاقاتی بدهد. به عبارت دیگر ما نیازمند یک فرماندهی اقتصادی واحد 
هس��تیم که بتواند تصمیمات س��ریع و جامع بگیرد تا تولید و صادرات 

کشور در سال جهش تولید بیش از این آسیب نبیند.

درآمد چین از صادرات کفش بیشتر از درآمد ما از نفت است!

رئیس س��ازمان توسعه تجارت گفت ظرفیت صادرات ما به کشور های 
همسایه ۱00 میلیارد دالر بیشتر از 25 میلیارد دالر فعلی است.

به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان به نقل از صدا و س��یما، حمید 
زادبوم با بیان اینکه هم اکنون میزان صادرات ما به ۱5 کش��ور همسایه 
حدود 25 میلیارد دالر اس��ت، افزود: ما می توانیم تا حدود ۱00میلیارد 
دالر در اقالمی که کش��ور های همس��ایه واردات دارند و ما در آن کاال ها 

سابقه صادراتی داریم میزان صادرات را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه پاکس��تان، پرظرفیت ترین کش��ور هدف صادراتی ما 
می تواند باش��د، گفت: هم اکنون صادرات رس��می ما به این کشور ۱.2 
میلیارد دالر تا ۱.5 میلیارد دالر اس��ت در حال��ی که ظرفیت صادراتی 
ما به پاکس��تان حدود ۱6میلیارد دالر اس��ت در حالی که بس��یاری از 

صادرکنندگان ما به سمت بازار های این کشور نمی روند.
وی گفت: بعد از پاکستان کشور های ترکیه، عراق، افغانستان، روسیه 
و دیگر کش��ور های همس��ایه از ظرفیت های باالیی برای صادرات کاالی 
ایرانی به این کشور ها برخوردارند از این رو ما بر بازار این کشور ها تمرکز 

کردیم تا توسعه تجارت با این کشور ها از راه رسمی باشد.
زادبوم همچنین گفت: بازارچه های مرزی و مرزنش��ینان ما که حدود 
7میلی��ون نفرند فقط در رقم های پایین ص��ادرات نقش دارند، اما برای 
توس��عه صادرات در ارقام بزرگ الزم اس��ت که به سمت تجارت رسمی 

و فرات��ر از بازارچه های مرزی حرکت کنی��م در عین حال عالقه مندیم 
بازارچه ه��ای مرزی فق��ط در محدوده خود فعالیت کنن��د تا رونقی در 
مرز ها ایجاد ش��ود ضمن اینکه از صادرات مرزنشینان با کارت بازرگانی 

معتبر نیز استقبال می کنیم.
وی افزود: بعضی از کش��ور های همسایه طرف تجاری ما اعتقاد دارند 
در مواقع��ی کاال های��ی در بازارچه های مرزی جابه جا می ش��ود که زیاد 
مدنظر دو کش��ور مبدأ و مقصد صادراتی نیس��ت از ای��ن رو از تبادالت 

تجاری از طریق بازارچه های مرزی استقبال نمی کنند.
 زادبوم گفت: س��ال گذش��ته از حدود 25 میلیارد دالر صادرات ما به 
کشور های همسایه، سهم مرزنشینان و پیله وران کمتر از 2 میلیارد دالر 
بوده اس��ت و ش��اید بیشتر از این هم نش��ود، زیرا روش های صادراتی و 
فروش آنها س��نتی و دم مرزی است که نمی تواند ارقام بزرگ را پوشش 
دهد. رئیس س��ازمان توس��عه تجارت به تش��کیل میز های کش��وری و 
کاالیی برای توس��عه صادرات به کشور های همسایه اشاره کرد و گفت: 
در میز کش��وری که در آن اجتماعی از نهاد های مختلف دولتی حضور 
دارند مس��ائل مرتبط با صادرات آن کشور را بررسی و برای آن راه حل 
پیدا می کنیم تا پیگیری ها انجام ش��ود به طور نمونه اگر میز روس��یه را 
برگزار می کنیم همه نهاد های دولتی مرتبط با موضوع، بخش خصوصی، 
اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان را دعوت می کنیم تا مس��ائل مرتبط 

با صادرات به این کش��ور بررس��ی ش��ود.  زادبوم افزود: در میز کاالیی 
موضوعات مرتبط با صادرات کاال هایی مانند فرش دستبافت، محصوالت 
نساجی و پوشاک و زعفران را با حضور نهاد های دولتی، بخش خصوصی، 
اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف بررس��ی و دس��ته بندی می کنیم اگر 
امکان داش��ت همان جا موضوع را حل می کنیم، اما اگر ضرورت داشت 
و نتوانس��تیم در آن میز کاالیی موض��وع را حل کنیم به هیأت وزیران، 
ش��ورای عالی صادرات یا ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتصادی می رود تا 
موانع و گلوگاه های صادراتی این کاال ها به کش��ور های هدف حل شود. 
وی ادام��ه داد: در صادرات محصوالت کش��اورزی ممکن اس��ت به یک 
س��ری زیرساخت ها نیاز داشته باش��یم که این موضوع باید در جلسات 
متعدد حل و فصل ش��ود مانند حمل و نقل محصوالت کشاورزی که در 

میز محصوالت کشاورزی به آن پرداخته می شود.
 زادبوم با بیان اینکه وظیفه س��ازمان توسعه تجارت، رفع موانع پیش 
روی صادرات اس��ت، گفت: در س��ال 99 به جز یک یا دو مورد، عوارض 
و ممنوعیت صادراتی جدیدی نداش��تیم ضمن اینکه س��عی می کنیم از 
این به بعد هم نداش��ته باش��یم، ام��ا در مواردی که س��تاد تنظیم بازار 
ممکن است برای تنظیم بازار داخل تصمیماتی بگیرد این ستاد به ما به 
عنوان مدیریت صادرات پیشنهاد ها را مطرح می کند و ما با نظر کارگروه 

مدیریت صادرات و وزیر صمت، راجع به آن تصمیم خواهیم گرفت.

قیمت لبنیات به عنوان یکی از اصلی ترین مواد غذایی س��بد خانوار ها 
طی چند هفته گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

 ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، لبنیات به عن��وان یکی از 
اصلی ترین مواد غذایی سبد معیشتی خانوار ها این روز ها با نوسان قیمت 
مواجه ش��ده اس��ت به طوری که این اتفاق بعضا چند مرتبه در ماه رخ 
می دهد. افزایش قیمت ها به جایی رس��یده است که طبق آمار نهاد های 
دولتی و نهادهای وابس��ته به دولت، برخی از خانوار ها در کشور توانایی 
تامین لبنیات روزمره خود را ندارند و ممکن است طی مدت طوالنی از 

این محصول که مملو از مواد مغذی است استفاده نکنند.
ای��ن در حالی اس��ت که تامی��ن لبنیات باید در س��بد هزینه های هر 
خان��وار ایرانی قرار گی��رد، اما افزایش اخیر قیمت ه��ا این مهم را نقص 
کرده اس��ت که در ادامه این گزارش پیگیر دلیل افزایش قیمت لبنیات 

در کشور شده ایم.
 دخالت در قیمت گذاری عامل نوسانات هفتگی قیمت لبنیات

محمدرض��ا بنی طبا، س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان لبنیات 

در گف��ت وگو ب��ا خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گ��روه اقتصاد 
باش��گاه خبرنگاران ج��وان، در رابطه با وضعیت بازار لبنیات در کش��ور 
اظهار کرد: یکی از دالیل افزایش اخیر قیمت لبنیات در کش��ور دخالت 
دولت در قیمت گذاری برخی از محصوالت لبنی اس��ت، یعنی دولت در 
قیمت گذاری این محصوالت از حقوق تولیدکنندگان حمایت نمی کند و 

آنها محصوالت با قیمت متفاوتی را تولید می کنند.
وی اف��زود: به همین دلیل اس��ت که به عنوان مث��ال قیمت پنیر در 
فروش��گاه ها یکسان نیست و دلیل آن تفاوت در وزن و کیفیت محصول 
اس��ت و همی��ن تفاوت در قیمت ه��ا بعضا دچار ایجاد رقابت و نوس��ان 

قیمت ها در بازار می شود.
 س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان لبنیات بی��ان کرد: دومین و 
مهم ترین دلیل نابسامانی در صنعت و بازار فروش لبنیات، تخصیص ارز 
ارزان قیمت به واردات نهاده های دامی اس��ت به طوری که این موضوع 

ارتباط مستقیم با قیمت ها و بازار لبنیات دارد.
بنی طب��ا ادامه داد: اقدام دولت درخص��وص تخصیص ارز ارزان قیمت 

به نهاده های دام��ی در صورتی می تواند برای صنعت لبنیات مثمر واقع 
ش��ود که اختالف قیمت میان ارز آزاد و دولتی در راس��تای حمایت از 

مصرف کنندگان صرف شود.
وی ب��ا ذکر این مطلب ک��ه حمایت از مصرف کنن��دگان می تواند در 
قالب یارانه های مواد غذایی باشد، تصریح کرد: دولت باید اقشار مختلف 
جامعه را برای خرید اقالم خوراکی حمایت کند چراکه هم اکنون برخی 

از اقشار قدرت خرید لبنیات نیز ندارند.
س��خنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات ابراز کرد: اما زمانی که 
دول��ت اختالف بین قیمت ارز دولتی و آزاد را برای بهبود بازار و جامعه 
هزینه نمی کند، همان بهتر ک��ه واردات نهاده های دامی به صورت آزاد 

انجام گیرد و وضعیت عرضه و تقاضا در بازار قیمت ها را تعیین کند.
بنی طبا گفت: به عنوان مثال دولت چند س��ال گذش��ته طی اقدامی 
یارانه ارز واردات گوش��ت قرمز را قطع کرد و همین موضوع باعث شده 
تا هم اکنون ضمن آرامش حاکم در بازار گوش��ت قرمز و تامین نیاز های 

داخل، به فکر صادرات این مواد غذایی هستیم.

ظرفیت صادرات 125میلیارد دالری به همسایگان

گرانی هفتگی لبنیات! 

 نظارت بر قیمت گذاری اقالم لبنی برعهده کدام نهاد است؟

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

10 شهریور 1399

شماره 1613



اخبار

تسهیالت 50 میلیون تومانی برای نوسازی 
تاکسی های 4 کالنشهر کشور

ضامنی از تخصیص 50 میلیون تومان تس��هیالت برای نوس��ازی 
تاکس��ی های فرسوده ش��هر های تهران، مش��هد، همدان و اصفهان 
خبر داد. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باش��گاه 
خبرن��گاران، مرتضی ضامن��ی مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های 
ش��هری کش��ور با اش��اره به آغاز طرح نوس��ازی ناوگان تاکسیرانی 
ش��هری اظهار کرد: س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها و اتحادیه 
تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور به طور مس��تمر پیگیر نوس��ازی 

تاکسی های فرسوده در همکاری با سایر دستگاه ها هستند.
وی افزود: به دنبال افزایش استاندارد یورو 4 به یورو 5 خودرو، فرآیند 
شماره گذاری تاکس��ی ها در طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی از ابتدای 
امس��ال متوقف شد، زیرا خودرو های در نظر گرفته شده برای نوسازی 
تاکسی ها دارای استاندارد یورو 4 بودند و سازمان محیط زیست به آن 
ایراد گرفته بود. ضامنی تصریح کرد: در همین راستا با مکاتبات صورت 
گرفته موافقت دولت با شماره گذاری تعدادی از تاکسی ها با استاندارد 
یورو 4 ابالغ شد و قرار شد که 5 هزار دستگاه تاکسی در این قالب به 
متقاضیان��ی که از قبل ثبت نام ک��رده بودند و متقاضیان جدید تا ۳0 

مهرماه امسال شماره گذاری و تحویل داده شوند.
وی ادام��ه داد: ب��ر این اس��اس از اوایل مردادم��اه، تعداد ۱446 
پیش فاکتور توس��ط خودروساز صادر شد که 726 دستگاه تاکسی 
جدید با استاندارد یورو 4 تحویل متقاضیان شد. مدیرعامل اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری کشور درباره ارائه تسهیالت برای متقاضیان 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی خاطرنشان کرد: مبلغ 50 میلیون تومان 
تسهیالت از سوی شهرداری های کالنشهر های تهران، مشهد، همدان 
و اصفهان فراهم ش��ده و باقی هزینه و قیمت خودرو ها نیز ش��امل 
هزینه اسقاط و آورده متقاضیان است. وی گفت: خودرو های در نظر 
گرفته شده برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی، سمند و پژو 405 است 
و قیمت مصوب از س��وی سازمان حمایت از مصرف کنندگان جهت 
پژو 405 در حدود ۸6 میلیون تومان و برای سمند EF 7 در حدود 
94 میلیون تومان اس��ت که در شهر های مذکور 50 میلیون تومان 
به صورت وام پرداختی توسط شهرداری ها است و 7 میلیون تومان 

هم هزینه اسقاط و ۳۳ میلیون تومان هم آورده متقاضی است.
ضامنی افزود: فرآیند نوس��ازی تاکسی ها کلید به کلید است و از 
زمانی که ثبت نام انجام و تکمیل مراحل انجام ش��ود، برای تحویل 
کمتر از یک ماه طول می کش��د، اما از زمانی که خودروی فرس��وده 
تحویل داده ش��ود، ظرف 4۸ ساعت متقاضی خودروی نو را دریافت 
خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به نوسان قیمت ها که هر 
سه ماه شاهد آن هستیم، بر این اساس هم مبنای ثابتی برای قیمت 
نداریم که بتوانیم برنامه ریزی برای تحویل تاکس��ی های نو داش��ته 

باشیم و این تغییرات برای ما مشکل ایجاد می کنند.

رشد 294درصدی تولید مینی بوس و اتوبوس
بررس��ی آمارهای رس��می منتش��ره وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از عملکرد هفت س��اله صنعت خودروس��ازی )92 تا 9۸( نشان دهنده 
رش��د 294درص��دی در تولید مینی بوس و اتوبوس اس��ت. به گزارش 
پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، در بخش تولید اتوبوس و 
مینی بوس بررس��ی آمار هفت ساله حاکی از رشد 294 درصدی است، 
به طوری که از 500 دس��تگاه تولید در س��ال 92 به یک هزار و 972 
دس��تگاه در پایان سال گذشته رسیدیم. در این بخش، بیشترین تیراژ 

تولید مربوط به سال 96 با 4 هزار و 26۱ دستگاه است.
خودروی سواری

در تولید انواع خودروی سواری با رشد حدود 5 درصدی، از 724 
ه��زار و 700 دس��تگاه در ابت��دای کار دولت ب��ه 75۸ هزار و 400 
دس��تگاه خودرو در پایان س��ال 9۸ رسیدیم. بیش��ترین آمار تولید 
خودروی سواری در هفت سال گذشته، در سال 96 با یک میلیون و 
429 هزار دستگاه رقم خورد. در این مدت تولید وانت با افت مواجه 
شد، به طوری که از ۱04 هزار و 600 دستگاه در سال 92 با کاهش 
۳6.۱ درصدی به 66 هزار و ۸00 دس��تگاه رسیدیم. بیشترین آمار 

تولید وانت در سال 9۳ با ۱5۱ هزار دستگاه به دست آمد.
کامیون، کامیونت و کشنده

اف��ت ۳6.2 درصدی تولید انواع کامیون، کامیونت و کش��نده در 
هفت س��ال گذشته رقم خورد، به طوری که از تولید 7 هزار و ۱00 
دس��تگاه در سال 92 به 4 هزار و 52۸ دستگاه در سال 9۸ کاهش 
یافت. در این بخش، بیشترین شمارگان تولید متعلق به سال 9۳ با 

20 هزار و 977 دستگاه است.

نوبت دهی مراکز شماره گذاری خودرو تهران 
اینترنتی شد

رئی��س مرکز ش��ماره گذاری پلیس راهنمای��ی و رانندگی ناجا از 
اج��رای طرح نوبت دهی اینترنتی در تمامی مراکز ش��ماره گذاری و 
تعویض پالک پایتخت خبر داد. به گزارش جی پالس، سرهنگ علی 
محمدی، در این باره گفت: با دس��تور ریاست پلیس راهور ناجا و با 
هدف گسترش خدمات الکترونیکی نیروی انتظامی، طرح نوبت دهی 
اینترنت��ی برای حضور در مراکز تعویض پالک به مرحله اجرا درآمد 
که در جریان آن ابتدا ظرفیت یک س��الن از دو مرکز تعویض پالک 
خاوران در شرق تهران و میثم در غرب تهران و سپس تمام ظرفیت 
مراک��ز تعویض پالک اتحاد در تهرانپ��ارس و الغدیر در یافت آباد به 
نوبت دهی اینترنتی اختصاص یافت. وی افزود: در همین راس��تا نیز 
متقاضیان دریافت خدمات از مراکز ش��ماره گذاری و تعویض پالک 
باید با مراجعه به سامانه  nobatdehi.epolice.ir نوبت اینترنتی 
را دریافت کرده و در همان س��اعت اعالم شده به مرکزی که از آن 

وقت گرفته اند، مراجعه کنند.
محم��دی درباره دو مرکزی که به س��امانه نوبت ده��ی اینترنتی 
نپیوس��ته بودند نیز گفت: با اقدامات انجام ش��ده از روز سه ش��نبه 
همی��ن هفت��ه خدمات در دو مرک��ز چیتگر و باقرش��هر نیز با تمام 
ظرفیت برای اف��رادی که اقدام به دریافت  نوبت اینترنتی کرده اند، 

ارائه خواهد شد.

مجلس س��ابق از طرح پیش فروش خودرو ارزان قیمت رونمایی کرده، 
ام��ا مجلس جدید قص��د دارد به بهان��ه خودرودار ک��ردن خانواده های 

نیازمند، خودروهای رایگان به هر خانوار پایین جامعه بدهد.
به گزارش نبض بازار، پنجش��نبه ششم شهریورماه امسال، مجلس از 
عرضه خودرو رایگان برای خودرودارکردن خانواده های نیازمند خبر داد 
و گف��ت که در این طرح تامین خودرو برای هر خانوار پنج دهک پایین 
پیش بینی شده است. مجلس سابق از توزیع رانت های گسترده در طرح 
پیش فروش خودروهای ارزان قیمت رونمایی کرده بود اما مجلس جدید 
به دنبال آن اس��ت که به بهانه خودرودار کردن خانوار نیازمند، خودرو 
رایگان به هر خانوار پنج دهک پایین جامعه بدهد. س��یدعلی موس��وی 
اظهار ک��رد: در طرح خودرودار کردن خانواده ه��ای نیازمند پیش بینی 
ش��ده که برای هر خانوار پنج دهک پایین که جزو خانواده های نیازمند 

و آسیب پذیر هستند یک خودرو در نظر گرفته شود.
وی که با ایس��نا مصاحبه می کرد، درباره منبع تامین مالی این طرح 
نیز گفت:  ما سازوکاری را طراحی کرده ایم که این کار به راحتی و بدون 

هزینه برای دولت انجام ش��ود و ان شاءاهلل به زودی جزییات این طرح و 
سازوکار تامین مالی آن را اعالم خواهیم کرد.

نماینده مردم ملکان در مجلس ادامه داد: البته این طرح، طرح جامعی 
اس��ت و چند ماده دارد اما مهم ترین آن خ��ودرودار کردن خانواده های 
نیازمند است. موسوی با بیان اینکه خاستگاه مجلس یازدهم دهک های 
پایی��ن جامعه اس��ت، تصریح ک��رد: من در نطق خود ه��م اعالم کردم 
که مجلس یازدهم مجلس ش��هید سلیمانی اس��ت و ایشان هم همواره 
از اقش��ار مس��تضعف و دهک های پایین حمایت می کردند لذا ما دنبال 
طرح هایی برای بهبود وضعیت نیازمندان و اقشار آسیب پذیر هستیم، از 
جمله طرح حمایت معیشتی از خانوارهای پنج دهک پایین نیز ارائه شد 
و در حوزه خودرو نیز تصمیم گرفتیم آن را برای اقش��ار نیازمند تامین 
کنیم. این نماینده مجلس در پایان گفت که این طرح پس از جمع آوری 

امضای نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد.
پیش بینی قیمت خودرو تا پایان شهریور

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان می گوید: قیمت 

خودروهای کارخانه براس��اس افزایش قیمت نهاده های تولید، مواد اولیه 
و قیمت دالر باید بین ۳0تا 40درصد گران شود.

دبی��ر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان در پاس��خ 
ب��ه این پرس��ش که قیم��ت خودرو تا پایان ش��هریور چه می ش��ود، 
گف��ت: چنانچه وزارت صمت به وعده  خود مبن��ی بر افزایش قیمت 
خودروهای کارخانه ای عمل کند، قیمت خودرو باید براساس افزایش 
قیم��ت نهاده های تولید، مواد اولی��ه و قیمت دالر باید چند درصدی 

گران شود.
آرش محبی نژاد افزود: چنانچ��ه قیمت خودروهای کارخانه ای اصالح 
ش��ود، تقاضای کاذب در بازار فروکش می کند بنابراین ممکن اس��ت با 
افزایش قیمت خودروه��ای کارخانه ای قیمت خودروها در بازار تا پایان 

شهریور روند متعادلی به خود بگیرد.
او اظهار کرد: در گذشته تعداد خودروهای ناقص به ۱50 هزار دستگاه 
می رس��ید اما طبق آماره��ای جدید خودروهای ناق��ص کف پارکینگی 

خودروسازان به 70 هزار دستگاه رسید.

آخرین جزییات عرضه خودرو رایگان برای خانواده های نیازمند

کشف قیمت عادالنه در بورس کاال راه نجات و احیای صنعت خودرو
تحریم ها از یک و از سوی دیگر، کاهش تولید باعث شده است که طی 
ماه های اخیر فاصله قیمتی خودرو بین کارخانه و بازار آزاد بس��یار زیاد 
ش��ود و مجدداً خودرو از کاالیی مصرفی بدل به کاالیی سرمایه ای شود. 
در این میان، س��ود اصلی به جی��ب دالالن می رود بدون آنکه ریالی در 
این زمینه س��رمایه گذاری کرده باشند. در این شرایط، هم مردم متضرر 

می شوند و هم خودروساز، اما زیان اصلی متوجه اقتصاد کشور است.
در این خصوص برخی کارشناس��ان و فعاالن صنعت خودرو پیشنهاد 
می دهن��د که خودرو در بورس کاال عرضه ش��ود. جای��ی که می توان با 
رس��اندن تولید به تعادل، ش��اهد کش��ف قیمت واقعی خودرو شد، اما 
پی��ش از آن در ش��رایط کنونی ب��ا توجه به نیاز مالی خودروس��ازان به 
منابع مالی، پیش��نهاد دیگر فروش اوراق س��لف خودروس��ت. راهی که 
می تواند هم منابع موردنیاز خودروساز را تأمین کند و هم باعث تضمین 
س��ود سرمایه گذاران شود. این موضوع را با »امیرحسن کاکایی«، استاد 
دانش��گاه علم و صنعت، در میان گذاش��تیم؛ گفت و گوی ما با کاکایی 

را می خوانید.
در شرایط کنونی آیا امکان عرضه خودرو در بورس کاال وجود دارد؟

اکنون اوضاع صنعت خودرو بحرانی اس��ت و رانت بسیار زیادی، ناشی 
از قیمت گ��ذاری غلط در ب��ازار، به عده ای داده می ش��ود. از آن طرف، 
ش��رکت های خودروسازی مش��کالت جدی مالی دارند و این یک معنا 
بیش��تر ندارد و آن ه��م پیدا کردن ی��ک راه چاره ب��رای بهبود اوضاع 
صنعت خودروس��ت. در نگاهی واقع بینانه، هی��چ کس از اقداماتی که تا 
به حال انجام ش��ده اس��ت راضی نیس��ت.  یعنی نه بازار تحت کنترل 
است، نه خودروساز راضی است و نه مصرف کننده بنابراین اوضاع نشان 
می ده��د یک ج��ای کار می لنگد و بای��د اقدام عاجلی ک��رد؛ این اقدام 

عاجل این اس��ت که ی��ک قیمت واقعی برای محصوالت خودروس��ازان 
کش��ف ش��ود. حاال اینکه بازار چه موقع به تعادل می رسد، طبیعتاً بعد 
از اینک��ه تولید باال برود بازار می تواند به تعادل برس��د. در همین زمینه 
ت��ا وقتی رانت های 50 و ۱00 درص��دی در قیمت گذاری ها وجود دارد، 
طبیعی است که سرمایه می خواهد دنبال چنین بازاری برود. یا برعکس 
اگر م��ا بتوانیم یک قیمت گذاری درس��تی را وارد این بازار کنیم، خود 
به خود س��رمایه گذاران از ای��ن بازار  بیرون می روند و ب��ازار می ماند و 
مصرف کنن��دگان داخلی. بنابراین این اصل ماجراس��ت. اکنون دو روش 
وجود دارد؛ یکی اینکه ما اعالم کنیم خودرو براس��اس 5درصد زیر نرخ 
حاش��یه بازار قیمت گذاری شود که بعضی ها از تبعات آن می ترسند. راه 
دیگر این است که بیاییم خودرو را در بورس عرضه کنیم و در این مسیر 

نیز باید نکاتی را رعایت کنند.
چه نکاتی باید رعایت شود؟

اول اینکه، باید مانع از ش��کل گیری رانت ش��ویم که در صورت عدم 
دخالت در قیمت های واقعی در بورس، این رانت به کلی حذف می شود. 
برخی کارشناس��ان نی��ز در این حوزه اع��الم می کنند که ب��رای ورود 
خودرو به بورس نباید نگران رش��د غیرطبیعی قیمت ها باش��یم، چراکه 
به محض اینکه خودرو در بورس کاال عرضه ش��ود، ش��اید در ابتدا نرخ 
خ��ودرو بر تابل��وی معامالت ب��اال رود اما در صورتی ک��ه قیمت کاذب 
باش��د، سرمایه گذاران به کلی از گردونه بازار خارج شده و خودروسازان 
نیز براساس قیمت های معقول و موردپسند مصرف کنندگان قیمت های 
خود را تعدیل می کنند. نکته دیگر این اس��ت که شرایط خرید فعلی را 
در ابتدای عرضه خ��ودرو در بورس نیز می  توان اعمال کرد. برای مثال، 
اینکه در ش��رایط کنونِی واگذاری خودروها اعالم می ش��ود که خریدار 
نباید در سه س��ال گذشته خودرویی خریده باشد، در بورس هم پابرجا 

بمان��د ت��ا از ورود تقاضای زیاد در ابتدای معامالت جلوگیری ش��ود. به 
ای��ن ترتیب، پس از مدتی که عرضه خودرو در بورس به طور مس��تمر 
انجام ش��د، می توان نرخ ها را آرام آرام آزاد و واقعی کرد و بدون ش��ک 
نیز وقتی فاصله ش��دید قیمتی امروز در بورس به حدی معقول برس��د، 
س��رمایه گذاران چندان رغبتی برای حض��ور در تاالر بورس برای خرید 
خودرو نخواهند داش��ت. حاال سوال عده ای این است که با ورود خودرو 
به بورس براساس شرایط فوق چه اتفاقی می افتد؟ نتیجه مشخص است 
س��ود واقعی حاصل از تولید به جیب خودروساز می  رود و این شرکت ها 
به جای زیان به س��ود تولید می رسند، اینجاست که ظرفیت های تولید 
رش��د می کند و رویدادی که همه مسئوالن نیز انتظار دارند، یعنی رشد 

تولید و کیفیت مطلوب محصوالت، محقق می شود.
یعنی شما معتقدید عرضه خودرو در بورس کاال با رعایت شرایطی که 
هیچ رانت قیمتی ایجاد نشود، باعث تعادل در عرضه و تقاضا می شود؟

بله، این رویداد حتماً ش��دنی اس��ت. ورود خودرو ب��ه بورس کاال، در 
کوتاه مدت حتماً تقاضا را کنترل می کند و قیمت ها را به ثبات می رساند 
و در بلندمدت نیز باعث افزایش عرضه می ش��ود. اکنون در شرایطی که 
خودروس��از در حال زیان اس��ت، مدام به او اعالم می شود که چرا تولید 
را باال نمی برید؟ دلیل معلوم اس��ت، در شرایط زیان و مشکالت عدیده 
مال��ی نمی تواند تولی��د را افزایش دهد. خودروس��ازان باالخره، به دلیل 
تحریم ها، روی داخلی سازی کار کرده اند اما احتیاج به پول دارند. در این 
وضعیت مدام باید قرض بگیرند اما وقتی ش��ما بدهکار هس��تی و کاری 
سودآور ندارید، مجموعه شما قفل می شود و امکان تأمین مالی نیز پیدا 
نمی کنید. با همه این تفاس��یر، اگر خودروسازان به بورس کاال بیایند و 
اجازه فروش محصوالت شان با قیمت واقعی را داشته باشند، پتانسیل ها 

رفته رفته رشد می کند و شاهد احیای صنعت خودرو خواهیم بود.

یک کارش��ناس بازار خودرو می گوید یکی از دالیلی که س��بب شده 
خودروس��ازان در بازار س��هام وضعیت مطلوبی داش��ته باشند این است 
که دولت در س��ال گذشته به تجدید ارزیابی این شرکت ها اقدام کرد و 
همین مسئله باعث ش��د قیمت سهام این گروه به خودی خود افزایش 

یابد.
  به گزارش تجارت نیوز، گزارش ها نش��ان می دهد که خودروس��ازان 
بزرگ کش��ور، س��ال جاری را نیز با زی��ان به پایان می رس��انند، چراکه 
پیش بینی ه��ا نش��ان می دهد بهای تمام ش��ده تولیدات آنه��ا از درآمد 

فروش شان بیشتر خواهد بود.
طبق صورت ه��ای مالی ارائه ش��ده به بورس، ایران خ��ودرو به عنوان 
بزرگ ترین خودروس��از کش��ور و پارس خودرو به عنوان سومین شرکت 

بزرگ خودروسازی، سال 99 را با زیان به پایان خواهند برد.
براس��اس صورت های مالی ارائه ش��ده به بورس، پیش بینی می ش��ود 
ایران خودرو در س��ال جاری بالغ بر 7۱ هزار میلیارد تومان هزینه تولید 

داش��ته باشد و در مقابل درآمد حاصل از فروش محصوالت این شرکت  
کمتر از 5۸ هزار و 400 میلیارد تومان باشد.

هرچن��د س��ایپایی ها از بهای تولی��د و درآمدزایی ف��روش خود طی 
س��ال جاری پیش بینی ای ارائه نداده اند، اما با توجه به اوضاع کلی حاکم 
بر خودروس��ازی کشور، به احتمال فراوان سال 99 همانند سال گذشته 

برای سایپا هم زیان ده باشد.
اما س��وال مهمی که وجود دارد این اس��ت که چ��را علی رغم زیان ده 

بودن شرکت های خودرویی، وضعیت آنها در بورس خوب است؟
سهامداران خودرویی، مراقب باشید

امیرحس��ن کاکای��ی، کارش��ناس بازار خ��ودرو درباره رون��د فعالیت 
خودروس��ازان در ب��ورس به تجارت نی��وز می گوید: یک��ی از دالیلی که 
خودروس��ازان در بازار س��هام روند مناس��بی دارند این است که دولت 
در یک س��ال گذش��ته به تجدید ارزیابی این گروه اقدام کرده و همین 
مسئله باعث شد قیمت سهام آنها به خودی خود افزایش یابد. این اقدام 

در حالی انجام ش��د که با  کاهش ش��اخص بورس، سهام خودروسازان 
منفی نش��د. دس��تکاری و اقدامات دس��توری دولت از یک سو و خرید 
سهام این گروه توسط حقوقی ها عمال باعث شد که سهام این شرکت ها 
ب��ه طور مصنوعی افزایش یابد. امیرحس��ن کاکایی افزود: من معتقدیم 
این افزایش ش��اخص خودروس��ازان به معنای ارزش آفرینی یا مطلوب 
ب��ودن کارنامه آنها نیس��ت. با توجه ب��ه مدیریت دولتی و ش��یوه غلط 
قیمت گ��ذاری خودروس��ازان، انتظار می رود وضعیت این ش��رکت ها در 
آینده ضعیف تر شود. در این شرایط تنها صنعتی که همچنان با مشکل 
قیمت گذاری رو به رو اس��ت، خودروسازان هس��تند. کاکایی خطاب به 
س��هامداران خودرویی گفت: روند کنونی خودروس��ازان در بازار س��هام 
خوش��ایند نیست، چراکه خودروسازان هر روز با چالش های جدیدی رو 
به رو می  ش��وند که از جمله آن می توان به قیمت گذاری دستوری اشاره 
کرد. چنانچه در آینده بازار س��هام روند ریزش��ی داش��ته باشد وضعیت 

خودروسازان نیز نسبت به گذشته بدتر خواهد شد.

احتکار خودرو، ُمهر تاییدی بر دست های پشت پرده

آینده گروه های خودرویی در بورس با قیمت  گذاری دستوری چه می شود؟
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ش��رکت های دانش بنیان و خالق فعال در حوزه بازی سازی رایانه ای به 
شکل گسترده ای مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ق��رار گرفته اند. با توجه به ارزش افزوده قابل توجه بازی س��ازی رایانه ای، 

بسته های حمایتی مختلفی برای پشتیبانی از 
این شرکت ها، تدوین شده است. بازی سازی 
اجتماع��ی یکی از ش��اخه های بازی س��ازی 
رایانه ای اس��ت که ش��رکت های فعال در آن 
حمایت می ش��وند. با توجه به فراگیر ش��دن 
استفاده از بازی های رایانه ای، معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمهوری ت��الش کرد تا 
ش��رکت های دانش بنیان، فناور و خالق فعال 
در ای��ن حوزه را ترغیب کند تا تولیدات خود 
را افزای��ش دهند و بازار ایران را با محصوالت 
ایران��ی اش��باع کنن��د. یکی از ش��اخه های 
بازی س��ازی رایان��ه ای، س��اخت بازی ه��ای 
اجتماع��ی اس��ت. ظه����ور ش����بکه های 

اجتماع��ی حوزه های مختل��ف در دنی��ای تکنول��وژی و رس��انه های 
دیگ��ر را تح��ت تأثی��ر ق��رار داده  اس����ت. ش��بکه های اجتماع��ی 
به  ص��ورت مس����تقیم ب��ر بازی ه��ای دیجیتال تأثی��ر گذاش��ته اند. 

ب��ازی اجتماع��ی، نوع��ی از بازی اس��ت ک��ه در آن تعام��ل کارب��ر 
ب��ا دیگ��ر بازیکن��ان موجب پذیرش بازی و حف��ظ کاربران می ش��ود 
و از یک نوع ش��بکه اجتماعی خارجی استفاده می کند تا ای��ن ه��دف 
را س����هولت بخش����د. در واقع بخشی از 
ل��ذت بازی کردن، به اجتماع چندین کاربر 
در فض��ای مجازی و تعام��ل آنها با یکدیگر 
در عین بازی باز می گردد. تش��کیل گروه ها 
ب��رای بازی با یکدیگ��ر و گفت وگو در عین 
بازی، از جمله مزیت ه��ای بازی اجتماعی 
محس��وب می شود. ب��رای اینکه یک بازی، 
اجتماعی باش��د، باید کارب��ران را به تعامل 
با دیگران تش����ویق کند. این نوع بازی ها 
با خلق مؤثر تعداد زی��ادی از ویژ گی ها که 
به آنها اجازه می دهد تا حدودی خودش��ان 
ش��بیه به شبکه های اجتماعی عمل کنند 
ب��ه موفقیت ه��ای بزرگی دس��ت یافته اند. 
نمون��ه ای از بازی ه��ای اجتماع��ی، بازی ه��ای »آنالین انب��وه« چند 
نف��ره هس��تند. ای��ن بازی ه��ا عماًل اجتماع مخصوص به خودشان را 

برای ارتباط مداوم بازیکنان خلق کرده اند.

آیا می دانید س��لول های پالپ دندان منبعی غنی از س��لول های بنیادی 
هستند. این در حالی است که زمان عصب کشی، میزان زیادی از این سلول ها 
از بین می رود. سلول های بنیادی موجود در پالپ دندان به دلیل اینکه منشأ 

جنینی مشترک با س��لول های عصبی دارند 
قادرن��د به باف��ت عصبی تبدیل می ش��وند. 
محقق��ان کش��ور از این خصوصی��ت در این 
س��لول ها بهره بردند و با موفقیت در مراحل 
پیش بالینی نشان دادند که می توان اعصاب 
آسیب دیده را بازیابی کرد. هنگامی که فردی 
دچار سانحه ای مانند س��وختگی یا تصادف 
می ش��ود، اعصاب محیطی تحلیل می روند و 
همین موضوع باعث می شود تا عضو موردنظر 
کارایی خود را از دست بدهد. از سویی ترمیم 
اعصاب محیطی مشکل است. سلول درمانی 
روشی نوین برای ترمیم این اعصاب است. در 
این روش سلول ها در محیط آزمایشگاهی به 

بافت عصبی تبدیل می ش��وند و این بافت جایگزین در ناحیه آس��یب دیده 
می ش��ود. ح��اال بافتی جدید با قابلیت ترمیم آس��یب ایجاد ش��ده اس��ت. 
سلول های بنیادی قابلیت تبدیل شدن به هر سلولی را دارند. در بافت هایی 

خاص مانند پالپ دندان تراکم این سول ها بیشتر است و منشأ نزدیک تری 
نیز به عصب دارند، پس راحت تر به س��لول عصبی تبدیل می شوند. محمد 
سعید جامی، عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در 
این طرح سلول های بنیادی به سمت تولید 
عصب می رود تا عصب های مختلف از جمله 
عصب ش��نوایی، حرکتی و حسی با سرعت 
ترمیم ش��ود. وی ادامه داد: با انجام طرح به 
منشأ خوبی از سلول های بنیادی دست پیدا 
کردیم. سلول های پالپ دندان از این لحاظ 
دارای اهمیت هستند که توانایی بسیارخوبی 
در تبدیل شدن به عصب دارند. عالوه بر این 
دسترسی به این س��لول ها در همه سنین 
امکان پذیر است و به راحتی می توان آنها را 
از شخص بیمار استخراج کرد.   همچنین با 
استفاده از فناوری کریسپر، امروزه می توان 
جهش های ژنتیکی را در سلول های بنیادی 
اصالح کرد و س��پس س��لول های اصالح ش��ده را به بیمار منتقل کرد. این 
قابلیت مشخصا برای طراحی متدهای ژن درمانی-سلول درمانی برای کمک 

به بیمارانی که  از بیماری های ژنتیک رنج می برند حائز اهمیت است.

 سلول های بنیادی ضایعات عصبی را ترمیم می کندخالقیت با بازی های اجتماعی گره می خورد

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در نشس��ت »اقتصاد 
مقاومت��ی و جه��ش تولید« که در جمع مس��ئوالن اس��تان ایالم 
برگزار ش��د، گفت زمانی تجاری سازی ایده های خالق استارت آپی 
نتیجه بخش است که این ایده ها توسط بخش خصوصی به مرحله 

تجاری سازی برسد.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس  جمهوری در جلسه 
نشس��ت »اقتصاد مقاومتی و جهش تولید« در اس��تان ایالم که با 
حضور مس��ئوالن  این اس��تان برگزار ش��د، گفت: آنچه که ما در 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری کش��ور به عنوان اقتصاد دانش بنیان 
از آن س��خن می گویم؛ ی��ک مفهوم کامال درون زا اس��ت. درون زا 
ب��ودن این اقتصاد به این معناس��ت که هر تحول��ی باید از درون 

استان رخ دهد.
وی با اشاره به درون زا بودن اقتصاد دانش بنیان، گفت: زیست بوم 
فناوری و نوآوری در این اس��تان باید با توجه به منابع انس��انی و 

ذخایر طبیعی این استان رشد کند.
به گفته ستاری، وظیفه ما این است که با توسعه زیرساخت های 
زیست بوم نوآوری استان ایالم، زمینه این جوشش درونی را فراهم 
کنی��م. هر اس��تان بیش از هر چیز باید با تکی��ه بر توانمندی ها و 
ذخایر طبیعی و انس��انی خود، س��عی کند که ی��ک گام به پیش 

بردارد.
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در ادامه افزود: اهمیت 
منابع انسانی بیشتر از ذخایر طبیعی است. رفاه رایج در کشورهای 
نفتی قابل اتکا نیست و حیات این رفاه با پایان ذخایر نفتی متزلزل 
می شود. دانش��گاه ها و محیط های علمی در این استان باید توجه 

داشته باشند که نباید تنها متکی بر بودجه بخش دولتی باشند.
وی ادامه داد: دانش��گاه ها و محیط های علمی باید با تولید علم 
و کمک به تاسیس شرکت های فناور و استارت آپ ها، در نهایت از 
تولید محصول دانش بنیان و فناور منتفع ش��وند. این مراکز علمی 
و مسئوالن استانی باید بیش از هر چیز جوانان را به  ایجاد ارزش 
افزوده واقعی ترغیب کنند و اس��تخدام در ادارات را به عنوان یک 

هدف آرمانی برای آنها ترسیم نکنند.
س��تاری با اش��اره به همدلی و همکاری مس��ئوالن این استان، 
گفت: وقتی مش��اهده می شود که همه مسئوالن استانی و فعاالن 
فناور اس��تان، چنین شور و ش��وقی برای تغییر دارند، این مسئله 
انگیزه چند برابر برای دیگران ایجاد می کند تا با این تغییر همراه 

شوند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، همچنین بیان کرد: از س��فر قبلی که 
به این اس��تان داش��تم تاکنون اتفاقات بسیار خوبی در این استان 
رخ داده اس��ت و به صورت مس��تمر پیگیر پیش��رفت فعالیت های 

فناورانه در این استان هستم.
وی ادامه داد: معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری خود را 
متعهد می داند که از فعالیت های قابل توجه فعاالن نوآور اس��تان، 
حمایت کند. پروژه های توسعه زیرساخت زیست بوم استان نیز در 

راستای این حمایت، مصوب شده است.
رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان با اش��اره به 
ایده های ارائه شده از س��وی فعاالن استارت آپی در استان، گفت: 
ایده ها و طرح های خوب عرضه ش��ده، زمانی می تواند به رش��د و 

بالندگی برسد که با استفاده از سرمایه بخش خصوصی به مرحله 
تجاری سازی برسد.

س��تاری افزود: با تزری��ق بودجه های دولتی، نمی ت��وان انتظار 
داش��ت ک��ه این طرح ها به مرحله رش��د برس��ند. هرچند باید به 
صورت تمام و کمال از این زیست بوم حمایت کرد و توسعه پارک 

علم و فناوری ایالم نیز در همین راستا انجام می گیرد.
ب��ه گفته وی، اس��تان ایالم نی��ز باید با تکیه ب��ر همین جوانان 
و فع��االن نوآور عرصه صنعت��ی منطبق با ویژگی های اس��تان را 
توس��عه دهد. باید توجه کرد که کارخانه با صنعت متفاوت است، 
با واردات تمام عیار ماش��ین آالت از خارج از کش��ور فقط کارخانه 
ایجاد می ش��ود، ام��ا اگر بتوانیم طراحی انج��ام دهیم و تجهیزات 
موردنیاز را در داخل کش��ور تولید کنیم، آن زمان می توان مدعی 

شد که صنعت به معنای واقعی کلمه ایجاد شده است.
 انتشار سالنامه مهاجرتی ایران

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به انتشار سالنامه 
آم��اری مهاجرتی ایران، گفت: در س��ال جاری برای نخس��تین بار 
س��النامه آماری مهاجرت ایران در کش��ور منتشر شد و به زودی 

نسخه انگلیسی آن نیز منتشر خواهد شد.
رئیس س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری همچنین تاکید کرد: در این سالنامه آمارهای 
مربوط به مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و همچنین تحصیل 
نخبگان دیگر کش��ورها در ایران منعکس شده است و همان گونه 
که در همه کش��ورهای دنی��ا این موازانه وج��ود دارد، باید آن را 
تفس��یر کرد. ستاری افزود: در س��ال های اخیر مهاجرت نخبگان 
کاه��ش قابل توجهی داش��ته و نوع مهاجرت به س��مت مهاجرت 

سرمایه گذاری و شغلی تغییر کرده است.
 رئیس بنیاد ملی نخبگان با اش��اره به زیرساخت های ایجادشده 
برای تامین مالی ش��رکت های دانش بنیان، گفت: برای حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان و فناور ش��بکه ای از صندوق های حامی 
ایجاد شده است. در این طرح قرار است از ظرفیت سیستم بانکی 
هم اس��تفاده ش��ود، اما نباید فراموش کرد ک��ه وام بانکی، گزینه 
مناس��بی برای رشد یک استارت آپ نیست و بیش از هر چیز باید 

بر روی جذب سرمایه گذاری جسورانه متمرکز بود.
 ورود موفق دانش بنیان ها به حوزه فناوری های پیشرفته

وی با اش��اره به افزایش قابل توجه ش��رکت های فعال در حوزه 
هوش مصنوعی، گفت: شرکت های فناور و خالقی در حوزه هوش 
مصنوع��ی در کش��ور فعالی��ت می کنند که بی��ش از 500 نیروی 

متخصص و توانمند را جذب کرده اند.
به گفته س��تاری، سامانه سجام بورس یکی از مثال های بارز در 
این حوزه است که این نرم افزار توانسته در مدت کوتاهی بیش از 

یک میلیون نفر را احراز هویت کند.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به توانمندی 
دانش بنیان ه��ا در حوزه کرونا، گف��ت: در حوزه مقابله با کرونا هم 
در حال حاضر ش��ش قرارداد برای توس��عه واکسن با شرکت های 
دانش بنی��ان منعقد ش��ده اس��ت، همچنین در ح��وزه دامی نیز  
ش��رکت های دانش بنیان در س��ال جاری برای نخستین بار چند 

واکسن به بازار عرضه می کنند.

به قلم: سم شیاد / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی
تیک تاک در حالی با تحریم های سـخت آمریکا و هند مواجه شـده است که تا چند 
وقت گذشـته موفق شده بود تا بسـیاری از رکوردها را در حوزه شبکه های اجتماعی 
جـا به جا نماید. اگرچه تـا به امروز تصمیمات جنجالی دونالد ترامپ، دلیل اصلی بروز 
این وضعیت تلقی می شـد، با این حال مجله وال استریت ژورنال اعالم کرده است که 

این تصمیم به علت اخطارهای مارک زاکربرگ به دولت ترامپ بوده اسـت. درواقع به 
نظر می رسـد که وی برای نخستین بار خطر گسـترش چشمگیر یک شبکه اجتماعی 
را گوشـزد کرده اسـت. با توجه به تاکید آقای ترامپ به فروش این شـبکه به یکی از 
برندهای آمریکایی، احتماال این فرضیه کامال درسـت اسـت. بدون شک این موضوع 
بر روی وجهه آقای زاکربرگ به عنوان مالک فیس بوک، اینسـتاگرام و واتس اپ تاثیر 

ستاری: تجاری سازی ایده های خالق
با سرمایه بخش خصوصی نتیجه بخش است

جنجال جدید مارک زاکربرگ 

دریچــه

صنعت نفت  و گاز یکی از صنایع بزرگ کشور است. نفت بخش بزرگی از درآمدهای 
مل��ی و بین المللی را تامین می کند، اما این صنعت س��نتی هم برای نقش آفرینی بهتر 
در اقتصاد کش��ور به فناوری ه��ای نوین نیاز دارد. این نیاز هم تنه��ا با توانمندی های 
دانش بنی��ان تامین می ش��ود. نفت و گاز، عالوه بر اینکه منب��ع عمده تامین انرژی در 
دنیای امروز هس��تند، نقش مهمی هم در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین المللی 
کش��ورهای مختلف دارند. این صنعت مهم و کاربردی با استفاده از فناوری های نوین، 
نقش خود را بهتر و بهینه تر ایفا می کند. قرار بر این است که شرکت های دانش بنیان، 
برای نمایش توانمندی ها و ظرفیت های خود به »دومین نمایش��گاه تخصصی فناوری 
اطالعات، ارتباطات و حراس��ت صنایع نفت، گاز و پتروش��یمی ایران« در منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی پارس عسلویه بروند.

آخرین نوآوری های فناوری  اطالعات 
به صنعت نفت جانی تازه می دهد

دوشنبه
10 شهریور 1399

شماره 1613
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از چندی پیش محققان در دانشگاه تهران طرح تحقیقاتی »طراحی 
و ساخت سیستم پایش میزان اکسیژن در بافت مغز در حین عمل های 
جراح��ی قل��ب باز« را با حمایت س��تاد توس��عه عل��وم و فناوری های 

ش��ناختی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری آغاز کردند. اساس آن استفاده از 
فن��اوری طیف نگاری با امواج نزدیک مادون 

قرمز )NIRS( است.
ب��ا انج��ام این طرح و س��اخت دس��تگاه 
»طیف نگار م��ادون قرمز نزدیک کارکردی 
مغز« امکان ثبت تغییرات سطح اکسیژن در 
بافت مغز در حین عمل های جراحی توأم با 
بیهوش��ی، به خصوص در عمل های جراحی 

قلب باز فراهم شد.
س��ید کمال الدی��ن س��تاره دان، طراح و 
مجری ساخت دس��تگاه »طیف نگار مادون 
قرم��ز نزدی��ک کارک��ردی مغز« گف��ت: با 

اس��تفاده از این روش می توان به نقصان احتمالی اکسیژن رس��انی به 
باف��ت مغز در زمان انجام عمل های جراحی قل��ب باز که در آن پمپ 
قلب مصنوعی موقتا جایگزین قلب بیمار می ش��ود، پی برد و در نتیجه 

بروز خطرات احتمالی آس��یب به بافت مغز در اثر نقصان اکس��یژن را 
کاهش داد.

 وی با بیان اینکه این سیستم بر پایه تابش نور مادون قرمز نزدیک 
ب��ه بافت مغ��ز و دریافت و پ��ردازش نور 
منعکس ش��ده کار می کند، اف��زود: با این 
روش امکان مطالعه تغییرات مقدار درصد 
اکسیژن اشباع ش��ده در بافت هر نیمکره 

مغز توسط پروب ها فراهم می شود.
به گفته س��تاره دان، با افزایش س��رعت 
نمونه برداری س��یگنال ها در نس��ل جدید 
این دستگاه امکان پردازش های دیجیتال 
س��اده تر و در عین ح��ال باکیفیت بهتری 
فراه��م ش��ده اس��ت. همچنین ب��ا انجام 
تغیی��رات در نح��وه اتص��ال پروب ه��ای 
فرس��تنده )مناب��ع ن��وری( و پروب ه��ای 
گیرنده )آشکارسازها( به دستگاه از طریق 
س��وکت های نظامی به جای سوکت های USB، به دلیل ایجاد اتصال 
محک��م پروب ها به مدار عالوه بر کاهش نویز، طول عمر س��وکت های 

اتصال هم افزایش یافته است.

ایجاد و توس��عه کس��ب و کارهای داده های زیستی در دنیای امروز 
اهمیت بس��یاری دارد. در این راس��تا حمایت از طرح ها و محصوالتی 
که ظرفیت تبدیل ش��دن به یک کس��ب و کار را داش��ته باش��ند باید 

مورد توج��ه قرار گیرد. مرک��ز فناوری های 
همگ��را معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری برای گسترش این کسب و کارها 
در کش��ور فراخوانی را منتش��ر کرده است. 
سال گذش��ته نخس��تین دوره آن با عنوان 
»حمای��ت از کس��ب و کاره��ای داده های 
زیس��تی )داده های NGS(« منتش��ر ش��د 
و امس��ال دومی��ن دوره آن. براس��اس آن 
فناوران تا ۳۱ ش��هریورماه سال جاری برای 
ارس��ال طرح های فناورانه خود مهلت دارند 
تا از طریق من��وی فراخوان های نوآورانه در 
س��ایت مرکز فناوری های همگرا نسبت به 
ثبت طرح خود اقدام کنند. این طرح ها باید 

در حوزه داده های زیستی باشد. این فراخوان با همکاری مشترک سه 
مرکز همکاری های تحول و پیش��رفت ریاست جمهوری، ستاد توسعه 
زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری و مرکز راهبردی فناوری های 

همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شده است.
 برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات کسب و کارهای کاربردی، 
ارائه خدمات ارزیابی، مش��اوره و منتورینگ در مسیر توسعه محصول، 
اعطای تسهیالت نقدی برای توسعه کسب 
و کار و کم��ک به جذب س��رمایه از جمله 
تس��هیالت و حمایت ه��ای در نظر گرفته 
ش��ده در این فراخوان است. البته طرح ها 
و محصوالتی حمایت می شوند که ظرفیت 
تبدیل ش��دن به یک کسب و کار پایدار را 

داشته باشند.
حمایت  ه��ای فراخ��وان از ن��وع م��ادی 
)تس��هیالت هوش��مند( و معنوی ش��امل 
مش��اوره و ش��رکت در دوره های آموزشی 
ت��ا رس��یدن به ی��ک محصول تج��اری و 
و  فن��اوری  توس��عه دهنده  به هم رس��انی 
توسعه دهنده کس��ب و کار یا تولیدکننده 
اس��ت. حمایت مادی )تسهیالت هوشمند( به صورت نظام   مند بوده به 
این ترتیب که به طرح   هایی که ش��رایط الزم را داش��ته باشند مراحل 

فراخوان را با موفقیت پشت سر بگذرانند.

طرح های فناورانه داده های زیستی را به محصول تبدیل کنیددستگاه ثبت تغییرات سطح اکسیژن در زمان عمل جراحی ساخته شد

مهدی علی زاده / کارش��ناس صنعت هوایی: اواسط نوامبر 20۱9 بود 
که وجود اپیدمی ویروس کرونا در شهر »ووهان« در مرکز چین آشکار 
شد. این اپیدمی به دلیل ش��یوع نوع ناشناخته ای از ویروس کرونا که 

کووید-۱9 نام گرفت، آغاز شد.
مقامات چین کشف آن را روز 7 ژانویه 2020 اعالم کردند و در روز 
۳0 ژانویه نیز س��ازمان بهداشت جهانی با اشاره به انتشار این بیماری 
حالت »اضطرار سالمت عمومی بین المللی« را در جهان اعالم کرد. این 
ویروس تأثیر بس��یار زیادی بر روی زندگی تمام انسان ها داشته است 
و تمام حوزه  های س��المت، اقتصاد، سیاست و صنعت را با چالش های 

جدی رو به رو ساخته است.
قرنطینه کامل ش��هر ووهان نیز که به عنوان سرمنش��أ ش��یوع این 
بیماری شناخته شده اس��ت، به هیچ عنوان مؤثر واقع نشد؛ به طوری 
که امروزه این ویروس تمام کشورهای جهان را درنوردیده و روز به روز 

به آمار مبتالیان به این بیماری افزوده می شود.
با اع��الم روش های پیش��گیری از ابتال به این بیم��اری و نیز تاکید 
دولت ه��ا بر حض��ور در خانه به عن��وان امن ترین م��کان در برابر ابتال 
ب��ه کرونا وی��روس، صنعت حمل ونقل و به تب��ع آن حمل ونقل هوایی 
تا حد بس��یار باالیی در معرض آس��یب قرار گرفت. ب��ه عالوه اینکه با 
اعمال محدودیت هایی در مرزها و نیز پروازهای بین المللی توسط تمام 
کش��ورهای جهان، ش��اید بتوان صنعت هوان��وردی را از جمله صنایع 

بسیار آسیب پذیر در اثر شیوع این بیماری به شمار آورد.
آمارها نش��ان می دهد که ظرفیت صندلی های س��فرهای بین المللی 
هوایی نس��بت به س��ال گذش��ته حدود ۸0درصد کاهش یافته است 
و ام��روزه بیش از نیم��ی از جت های تجاری جهان به آش��یانه منتقل 
شده اند؛ این موضوع نشان دهنده عمق اثرگذاری منفی گسترش کرونا 
ویروس بر صنعت هوانوردی اس��ت و بدون ش��ک سال ها زمان خواهد 
برد تا صنعت هوانوردی به روزهای پیش از ش��رایط شیوع این بیماری 

باز گردد.
ح��ال با یک س��وال مه��م و بنیادی��ن رو به رو هس��تیم و آن اینکه 
تأثیر وی��روس کرونا بر پروازهای بین المللی تا چه اندازه بوده اس��ت؟ 
هر چقدر که تعداد بیش��تری از کشورهای جهان برای کاهش سرعت 
انتشار ویروس کرونا و کنترل این بیماری اقدام به بستن مرزهای خود 
می کنند، فرودگاه های بیش��تری در سراسر جهان خالی می شوند. این 
کاهش ش��دید در فعالیت فرودگاه ها و افت محسوس تعداد پروازها به 
روش��نی از طریق اطالعات عرضه ش��ده توس��ط پایگاه پیگیری پرواز 

Flightradar24 قابل شاهده است.
به عنوان مثال در بخش��ی از آمار منتشرش��ده که مربوط به ش��مال 
ایتالیا اس��ت )که در حال حاضر مرکز ش��یوع ویروس کرونا در اروپا به 
شمار می رود(، در روز سه شنبه 2۸ فوریه تعداد 229 پرواز از فرودگاه 
Milan Malpensa انجام ش��ده است؛ این در حالی است که تعداد 
این پروازها در تاریخ ۱7 مارس به فقط هشت مورد کاهش یافته است. 
تعداد پروازهای خارجی فرودگاه Rome Fiumicino نیز در همین 

بازه زمانی از ۳20 به 4۸ مورد کاهش داشته است.
تأثیر ش��یوع این ویروس در کشورهای دیگری همچون کره جنوبی 
که به میزان چش��مگیری با آن دس��ت و پنجه نرم می کنند نیز قابل 
توجه است. فرودگاه بین المللی Incheon در تاریخ 2۸ فوریه 2020 
تعداد 406 پرواز خارجی داشته که این رقم در روز ۱۸ مارس به تعداد 
 Madrid 9۸ پرواز کاهش یافته اس��ت. مجموع پروازه��ای فرودگاه

Barajas نیز از 50۸ پرواز به 264 مورد رسیده است.

پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که ش��یوع ویروس کرونا در س��ال 
ج��اری میالدی بیش از ۱۱۳ میلیارد دالر به ش��رکت های هواپیمایی 
خس��ارت وارد خواهد کرد. انجمن  بین المللی حمل   و نقل هوایی )یاتا( 
ضرر و زیان ناشی از شیوع کرونا ویروس به صنعت حمل و نقل هوایی 

در سال 2020 میالدی را حدود ۱۱۳میلیارد دالر برآورده است.
بن��ا بر اعالم الکس��اندر دو جونی��اک، مدیرکل یاتا، وضعیت ناش��ی 
از بیماری کووید-۱9 تقریبا بی س��ابقه اس��ت. با لحاظ ش��رایط دو ماه 
گذش��ته، چشم انداز این بخش در بیش��تر نقاط جهان به شدت تیره و 
تار اس��ت. یاتا اعالم کرده است که ش��رکت های هواپیمایی در شرایط 
کنونی حدودا 6۳ میلیارد دالر زیان خواهند دید و در صورت گسترش 
بیشتر بیماری، این رقم تا ۱۱۳ میلیارد دالر نیز افزایش خواهد یافت.
ب��ه اعتقاد بوگدان دیمیترس��کو، کارش��ناس حمل و نق��ل هوایی، 
مدی��ران باتجرب��ه از این بحران جان س��الم به در ب��رده و از برندگان 
میادین آتی خواهند بود. بحران جهانی، وابس��تگی بازارها، بسته شدن 
مرزه��ا، ممنوعیت جابه  جای��ی و تعلیق فعالیت ها و مش��اغل از جمله 
ش��اخص هایی اس��ت که تاکنون جه��ان با آنان رو به رو نبوده اس��ت. 
در یک س��ال گذشته، بحران بوئینگ 7۳7 مکس بیش از ۳0درصد از 
ش��رکت های هواپیمایی جهان را تحت تاثی��ر قرار داد، حال اما بحران 

کرونا کل جهان را با رکود اقتصادی رو به رو کرده است.
به نظر می رس��د که یک��ی از راه های برون رفت از ای��ن بحران برای 
ش��رکت های هواپیمایی، توجه به س��هامداران و افزایش ارزش س��هام 
ش��رکت ها در کنار بهبود معیش��ت کارمندان و نیز توجه به مشتریان 
باش��د. برخی خطوط هوایی سیاس��ت »منتظر بمانیم و ببینیم« یا به 
نوع��ی »هرچه پیش آید خوش آید« خودمان را در دس��ت اجرا دارند. 
بدون شک این نگاه بس��یار مضر خواهد بود. تک تک ثانیه های زمانی 
که در حال س��پری شدن است باید بسیار هوش��مندانه مورد استفاده 
قرار گیرد تا ش��رکت ها از این بحران به سالمت عبور کنند و در نهایت 
تغییراتی را در مأموریت های سازمانی، ناوگان هوایی، عملیات، رویکرد 

فروش و ایجاد بازارهای جدید طراحی و اعمال کنند.
ام��روزه کارشناس��ان صنعت هوانوردی بر این باورن��د که اتحادهای 
راهب��ردی هواپیمای��ی موج��ود دس��تخوش تغییراتی خواهن��د بود و 
شرکت های هواپیمایی کم هزینه با شرکت های هواپیمایی حامل پرچم 

ادغام می شوند تا شکل جدیدی از عملیات ترکیبی ارائه شود.
کرونا باعث کاهش بی س��ابقه در ترافی��ک هوایی در طول هفته های 
گذش��ته ش��ده که باید گفت میزان پروازهای تجاری نس��بت به مدت 
مش��ابه در س��ال 20۱9، 4۱درصد س��قوط را تجرب��ه کرده اند. برخی 
داده های دیگر حاکی از آن اس��ت که در مقام مقایس��ه، در تاریخ 2۱ 
فوریه تعداد ۱96 هزار و 756 پرواز در سراسر جهان انجام شده است، 
در حالی که این رقم در اواس��ط ماه م��ارس به حدود ۱55 هزار مورد 
س��قوط کرده است. به عالوه اینکه تا تاریخ 29 مارس، شمار پروازهای 
جهانی به 64 هزار و 522 مورد کاهش یافته اس��ت و این س��ر نزولی 

همچنان ادامه دارد.
 سقوط بی سابقه تعداد پروازهای جهان در پی شیوع کرونا

پیش بینی می ش��ود که بیشترین آسیب از کرونا متوجه ایرالین های 
آس��یایی باش��د. براس��اس لیس��ت گردآوری ش��ده در این خصوص، 
هواپیمایی بین المللی پاکستان، جایگاه نخست رتبه بندی شرکت های 
هواپیمای��ی با بیش��ترین ضرر مالی را از آن خود کرده اس��ت؛ پس از 
PIA، هواپیمایی اندونزی در جایگاه دوم و nok air تایلند در جایگاه 

سوم این لیست جای گرفته اند.

این تصمیم به علت اخطارهای مارک زاکربرگ به دولت ترامپ بوده اسـت. درواقع به 
نظر می رسـد که وی برای نخستین بار خطر گسـترش چشمگیر یک شبکه اجتماعی 
را گوشـزد کرده اسـت. با توجه به تاکید آقای ترامپ به فروش این شـبکه به یکی از 
برندهای آمریکایی، احتماال این فرضیه کامال درسـت اسـت. بدون شک این موضوع 
بر روی وجهه آقای زاکربرگ به عنوان مالک فیس بوک، اینسـتاگرام و واتس اپ تاثیر 

منفی بسـیاری را خواهد داشـت. همچنین با توجه به این امر که این شـبکه بیش از 
100 میلیـون کاربـر تنها در آمریـکا دارد، این اتفاق می تواند زمینه سـاز اعتراض های 
گسـترده ای بـر علیه مارک زاکربرگ شـود. حـال باید دید که واکنش رسـمی وی و 

مدیران فیس بوک، به این خبر جنجالی چه خواهد بود. 
cnbc.com :منبع

پروازهایی با صندلی های خالی

جنجال جدید مارک زاکربرگ 

یادداشـت

به اشتراک گذاری تجهیزات و دس��تگاه های آزمایشگاهی یکی از روش های 
موثر در توس��عه این خدمات اس��ت. در دسترس بودن  تجهیزات آزمایشگاهی 
یک ضرورت ملی برای توسعه پژوهش های علمی است. در همین راستا شبکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی ۱5هزار و 9۳5 دس��تگاه را به اش��تراک 
گذاشته است. رضا اسدی فرد، مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین 
دالیل ش��کل گیری این مجموعه ایجاد ش��بکه ای از تجهیزات و دستگاه های 
آزمایش��گاهی در کش��ور است، گفت: با تالش ش��بکه در حال حاضر بیش از 

۱5هزار دستگاه کاربردی در اختیار اعضا قرار گرفته است.

بیش از 15 هزار دستگاه آزمایشگاهی 
مسیر تحقیقات را هموار کرد



توسعه برند در ش��رایط کنونی گزینه بسیار چالش برانگیزی محسوب 
می ش��ود. بس��یاری از کسب و کارها در سراس��ر دنیا دارای برند رسمی 
هس��تند، اما توان تاثیرگذاری برندهای مختلف هرگز مشابه هم نیست. 
م��ا اکنون در عصر دیجیتال زندگی می کنیم. این امر به معنای ضرورت 
اس��تفاده گس��ترده از خدمات دیجیتال ب��رای بازاریابی و برندس��ازی 
است. خوشبختانه بس��یاری از برندها در عرصه بازاریابی از فناوری های 
دیجیتال استفاده می کنند. این امر شامل تالش برای جلب نظر مخاطب 
هدف با س��رمایه گذاری بر روی بازاریابی در شبکه های اجتماعی است. 
عرصه برندس��ازی در این میان اندک��ی ضعیف تر از بازاریابی عمل کرده 
است. بسیاری از شرکت ها نسبت به توسعه برندشان توجه کافی ندارند 
بنابراین مواجهه با شکس��ت کس��ب و کارها در زمینه توسعه برند امری 

طبیعی خواهد بود. 
امروزه برندس��ازی و معرفی کس��ب و کار به مخاط��ب هدف اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. اگر ش��ما در این زمینه توانایی تاثیرگذاری مطلوبی 
بر روی مخاطب هدف نداش��ته باشید، به سرعت با چالش های گسترده 
مواجه خواهید ش��د. بر همین اس��اس در ادامه برخی از اصول اساس��ی 

برای برندسازی در عصر دیجیتال را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. ایجاد جلوه ای متفاوت

یک��ی از ای��رادات اصلی برندها در بازارهای مختلف ش��باهت بیش از 
اندازه به هم اس��ت. این امر موجب س��ردرگمی مش��تریان برای خرید 
محصوالت و تعامل با برندها می شود. شما باید به عنوان کارآفرین تمام 
تالش تان در راس��تای ایجاد تمایز برای کس��ب و کارتان را ارائه نمایید. 
برنده��ای بزرگ و موفق همیش��ه وجه تمایز مش��خصی از دیگر برندها 
دارند بنابراین ش��ما نیز باید از همین اصول پیروی نمایید. در غیر این 
صورت به طور مداوم با مش��کل در زمینه بازاریابی و جلب نظر مخاطب 

هدف مواجه خواهید شد. 
بس��یاری از برندها فرآیند ایجاد تمایز با دیگر برندها را دشوار ارزیابی 
می کنن��د. توصی��ه اساس��ی در این بخ��ش تمرکز ب��ر روی ارزش ها و 
ویژگی  های منحصر به فرد کس��ب و کار اس��ت. بدون تردید هیچ کسب 
و کاری در زیربنایی ترین امورش ش��بیه به رقبا نیست بنابراین مراجعه 
دوب��اره به بنیان های کس��ب و کار راهکار مناس��بی ب��رای بازاریابی و 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
2. دسترسی ساده به برند

گاهی اوقات کس��ب و کارها در فرآیند برندسازی دسترسی مشتریان 
به خود را بسیار دشوار می کنند. دلیل این امر تالش برای ایجاد جلوه ای 
حرف��ه ای از کس��ب و کار اغل��ب برندها در نتیجه چنی��ن اقدامی توان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دست می دهند. اگر شما تمایل 
ب��ه توس��عه برند و ارائه جلوه ای جذاب از کس��ب و کارت��ان دارید، باید 

همیشه در دسترس مشتریان باشید. 
امروزه انتظارات مش��تریان از برندها به شدت افزایش پیدا کرده است 
بنابراین اگر شما به موقع در دسترس برندها قرار نداشته باشید، آنها به 
سرعت رقبای تان را انتخاب خواهند کرد. دسترس پذیری برندها همیشه 
بر محور تالش برای ایجاد جلوه ای حرفه ای و تعامل نزدیک با مشتریان 
صورت می گیرد. اس��تفاده از کانال های ارتباطی متعدد نقش مهمی در 
توس��عه پایدار برند خواهد داشت. چالش اصلی کسب و کارهای امروزی 
فعالیت در زمینه برندسازی برای مدت زمانی اندک و سپس توقف کامل 
فرآیندهاس��ت. این امر نتیجه ای جز ناتوانی ب��رای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نخواهد داشت. 
3. ارائه پیامی متفاوت

پیام ه��ر برند نقش مهم��ی در ذهنیت مخاطب ه��دف دارد. امروزه 
برن��دی مانند نایک ب��ه دلیل پیام های متفاوتش م��ورد عالقه مخاطب 
هدف قرار دارد. متاس��فانه بس��یاری از ش��رکت ها هنوز هم صرف ارائه 
محص��والت ارزان قیم��ت را ضام��ن موفقیت می دانند. س��لیقه و نحوه 
انتخاب محصوالت از س��وی مش��تریان در طور سال های اخیر به شدت 
تغییر کرده اس��ت بنابراین شما باید همگام با چنین تغییراتی در زمینه 

توسعه کسب و کارتان فعالیت داشته باشید. 
پیام های مربوط به فرآیند برندس��ازی باید مطابق با نیازها و س��لیقه 
مخاطب هدف باشد. اش��تباه برخی از برندها عدم ارزیابی دقیق سلیقه 
مخاطب هدف و س��پس تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

است. این فرآیند تاثیر بسیار منفی بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 
اغل��ب برندهای بزرگ پیش از طراحی کمپین  های برندس��ازی اقدام به 
شناس��ایی دقیق س��لیقه مخاطب هدف می کنند. چنی��ن امری فرآیند 

برندسازی را بسیار ساده خواهد کرد. 
امروزه فرآیند برندسازی شباهت بسیار زیادی به بازاریابی دارد. اغلب 
برنده��ا در جریان بازاریابی به دنبال شناس��ایی س��لیقه مخاطب هدف 
هستند. دلیل این امر تاثیرگذاری بهتر کمپین بازاریابی بر روی مخاطب 
هدف است. شما نیز در اینجا باید به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف با استفاده از شناسایی سلیقه  شان باشید. 
4. ایجاد تعادل میان کیفیت و قیمت

برندسازی بدون توجه به شرایط اقتصادی مشتریان هدف امکان ناپذیر 
اس��ت. اکنون بس��یاری از برندها در پی مشکالت ناشی از ویروس کرونا 
در ت��الش برای تاثیرگذاری به مراتب بهتر بر روی مش��تریان هس��تند. 
فروش هرچه بیش��تر در این شرایط موفقیت بلندمدت کسب و کارها را 
تضمین خواهد کرد. نکته مهم تعیین س��طح قیمت مناس��ب با شرایط 
جاری است. بسیاری از مش��تریان توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در پی وقوع ش��رایط کنونی را ندارند بنابراین شما باید طرح های 
حمایت��ی مختلفی برای فروش محصوالت تان در نظر بگیرید. این امر به 
طور وی��ژه ای در مورد برندهای تولیدکننده ل��وازم لوکس صحت دارد. 
اگر ش��ما طرح های تخفیفی یا فروش اقساطی به کسب و کارتان اضافه 
نکنید، برندتان با مش��کالت بس��یار زیادی مواجه می ش��ود. شما در هر 
صورت نیازمند فروش فوری در ش��رایط کرونایی هستید بنابراین صرف 
نظر از بخش اندکی از س��ودتان ایده چن��دان بدی نخواهد بود. کیفیت 
محصوالت همیشه مدنظر مشتریان قرار دارد. بسیاری از برندها با توجه 
به ش��رایط ش��یوع کرونا در تالش برای ارائه محصوالت ارزان با کیفیت 
پایین هس��تند. این امر جلوه حرفه ای برندها را به شدت با خطر مواجه 
خواهد کرد بنابراین ش��ما باید همیش��ه نس��بت به ایج��اد تعادل میان 

وضعیت قیمت و کیفیت محصوالت تان توجه نشان دهید. 
5. ارائه خدمات متمایز

ارائه خدمات جانبی از س��وی برندها اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی 
از مشتریان براس��اس تجربه خریداران قبلی یک برند در مورد خدمات 
جانب��ی اقدام به خری��د می کنند بنابراین ش��ما نیاز ب��ه نظرات مثبت 
درباره وضعیت برندتان از س��وی مش��تریان دارید. امروزه س��ایت هایی 
مانن��د آمازون عالوه بر ارائ��ه خدمات فروش آنالین دس��ت به ارزیابی 
م��داوم کیفیت خدمات و محصوالت برندها نیز می زنند. بنابراین ش��ما 
ب��ا همکاری نزدیک با آمازون و بهبود کیفیت خدمات برندتان ش��انس 

باالیی برای موفقیت در این عرصه خواهید داشت. 
حضور در سایت های فروش آنالین مزیت مهمی برای برندها دارد. این 
امر ش��ما را در کنار خرده فروشی های معتبر قرار می  دهد. امروزه هرچه 
برندهای همکار ش��ما دارای اعتبار بیشتری باشند، اصالت برند شما نیز 
افزایش خواهد یافت. درس��ت به همین خاطر اغلب برندهای کوچک در 

تالش برای حضور درکمپین ها و رویدادهای مهم تجاری هستند. 
6. برجسته سازی برند

دنیای کس��ب و کار شاهد حضور ش��رکت ها و برندهای بسیار زیادی 
اس��ت. این امر س��طح رقابت در بازارهای مختلف را به ش��دت افزایش 
می  دهد. اگر شما در تالش برای ادامه فعالیت در یک بازار هستید، باید 
به نحو مناسبی حضور کسب و کارتان را توجیه کنید. بسیاری از برندها 
هیچ دلیل مش��خصی برای حضور در عرصه کسب و کارآفرینی ندارند. 

همین نکته موجب ارزیابی منفی مشتریان از وضعیت شان می شود. 
برجسته س��ازی برند از طریق تاکید بر روی خدمات و محصوالت برتر 
صورت می  گیرد. همچنین تالش در راس��تای ایجاد تمایز میان وضعیت 
فعالیت برند و پیام های اصلی آن با دیگر رقبا نقش مهمی در این مسیر 
خواهد داش��ت. امروزه مشتریان خاطرات ش��ان از برندها را به خوبی در 
ذهن نگه می دارند بنابراین ش��ما باید در تالش برای ایجاد خاطره هایی 
مثبت از کسب و کارتان برای مخاطب هدف باشید. در غیر این صورت 

امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دست خواهید داد. 
7. توجه مداوم به مشتریان جاری برند

ت��الش برای جلب نظر مش��تریان تازه از س��وی برنده��ا امر عجیبی 
نیست. اغلب کس��ب و کارها تمایل به کسب سهم هرچه بیشتر از بازار 
کسب و کار دارند. این امر موجب بروز رقابت های شدید از سوی برندها 
در حوزه بازاریابی و برندس��ازی می ش��ود. مهم  تری��ن نکته در این میان 
بهب��ود خدمات برند در زمینه بازاریابی اس��ت. بس��یاری از برندها برای 

جلب نظر مش��تریان تازه دست به ایجاد بودجه های کالن می زنند. نکته 
مه��م در این میان عدم غفلت از مش��تریان جاری اس��ت. اغلب برندها 
دارای دامنه وسیعی از مشتریان ثابت هستند. اگر شما نسبت به فعالیت 
چنین مشتریانی توجه نداشته باشید، امکان مواجهه با ریزش مشتریان 

به شدت افزایش خواهد یافت. 
امروزه فرآیند برندس��ازی فقط معطوف به جلب نظر مش��تریان تازه 
نیست. ش��ما باید در زمینه تداوم تعامل با مشتریان ثابت تان نیز برنامه 
دقیقی داشته باشید. این امر شامل ایجاد انجمن مشتریان در شبکه  های 
اجتماع��ی و ارائه تخفیف های م��داوم به آنهاس��ت. در غیر این صورت 

مشتریان شما به سرعت از برندتان ناامید خواهند شد. 
حف��ظ مش��تریان یکی از پیچیده تری��ن کارها در فرآیند برندس��ازی 
محس��وب می ش��ود. اغلب کس��ب و کارها به تنهایی توانایی ساماندهی 
ای��ن بخش را ندارند بنابراین باید در مواقع موردنیاز از کمک دیگران به 
خوبی استفاده نماییم. امروزه کارشناس های برندسازی بسیار ماهری در 
سراس��ر دنیا در دسترس برندها قرار دارد بنابراین شما باید به خوبی از 

خدمات و دانش چنین افرادی بهره مند شوید. 
8. برنامه ریزی طوالنی مدت برای برند

بسیاری از کسب و کارها برای موفقیت برندشان اقدام به برنامه ریزی 
مقطع��ی می کنند. این امر ش��امل تالش ب��رای کاربس��ت راهکارهای 
کوتاه مدت اس��ت. مشکل اساس��ی در چنین فرآیندی غفلت از موفقیت 
بلندمدت کس��ب و کار اس��ت. چنین نکته ای برای اغلب کسب و کارها 
موجب بروز مش��کالتی در آینده می ش��ود. شاید ش��ما به تازگی کسب 
و کارتان را ش��روع کرده باش��ید. در این صورت به احتمال زیاد با یک 
برنامه کاری مش��خص پای به عرصه کس��ب و کار گذاش��ته اید. این امر 
باید در تمام فعالیت های برندتان مش��خص باشد. ایراد بسیاری از کسب 
و کارها برنامه ریزی دقیق و س��پس عدم توجه مناسب به آن است. این 
امر موجب بروز مشکالتی برای کسب و کارها می شود. اگر شما توانایی 
برنامه ریزی بلندمدت برای کس��ب و کارتان را نداش��ته باشید، به طور 

مداوم با مشکالتی در زمینه برندسازی مواجه خواهید شد. 
9. ترغیب مشتریان در فرآیند جست وجوی محصوالت

فضای آنالین تاثیر بس��یار زیادی بر روی مشتریان دارد. امروزه اغلب 
مش��تریان پیش از خرید یک محصول به سراغ جست وجوی گزینه های 
در دس��ترس در فضای آنالین می روند. این امر موجب توس��عه س��طح 
بازاریابی برندها در ش��بکه های اجتماعی ش��ده است. سایت های بسیار 
زی��ادی در زمینه اراده خدم��ات مرتبط با ارزیاب��ی محصوالت و حتی 
برندها فعالیت دارند. اگر شما به دنبال برندسازی تاثیرگذار هستید، باید 
همکاری نزدیکی با چنین س��ایت هایی داشته باشید. در غیر این صورت 
فرآیند برندسازی شما با مشکالت بسیار گسترده ای مواجه خواهد شد. 
یکی از مش��کالت موردنظر در این میان عدم شناخت از سوی مخاطب 

هدف است. 
بسیاری از برندها در طول سال های متمادی کمترین توجهی از سوی 
مش��تریان جلب نمی کنن��د. دلیل این امر هرچه باش��د، موجب کاهش 
سطح درآمد برند می  شود. ش��ما باید همیشه حضور مناسبی در مقابل 
دیدگان مشتریان داشته باشید. عرصه برندسازی در این بخش با حوزه 
بازاریاب��ی و تبلیغ��ات پیوند می خ��ورد بنابراین در عمل ش��ما نیازمند 

بازاریابی و تبلیغات مناسب برای توسعه برندتان خواهید بود. 
10. نوآوری مداوم و کاهش سطح ریسک ها

هیچ کس��ب و کاری در حوزه کس��ب و کار از مواجهه با ریس��ک های 
تازه در امان نیس��ت. بس��یاری از برندها در طول زمان نیاز به بازاریابی 
و تاثیرگذاری هرچه بیش��تر بر روی مخاطب را احس��اس می کنند. اگر 
برند ش��ما توانایی نوآوری مداوم برای مخاطب هدف را نداش��ته باشد، 
حفظ آنها بدل به چالش��ی اساسی خواهد شد. نگاهی کوتاه به وضعیت 
برنده��ای محبوب مش��تریان در ب��ازار به خوبی بیانگر ض��رورت تداوم 
نوآوری است. اگر شما در این زمینه حتی اندکی سستی به خرج دهید، 

به سرعت با برندهای دیگر جایگزین خواهید شد. 
امروزه برندس��ازی در عصر دیجیتال دشواری های خاص خود را دارد. 
نکت��ه مهم در این میان اس��تفاده از ابزارهای در دس��ترس برای بهبود 
وضعیت برند اس��ت. کس��ب و کارها در ش��رایط کنونی نیاز به ترکیب 
فرآیند برندس��ازی با بازاریابی، رواب��ط عمومی و تبلیغات دارند بنابراین 
جدایی چنین عرصه هایی از هم هرگز برداشت درستی از ماهیت کسب 

و کار در دوران کنونی نخواهد بود. 
brandingstrategyinsider.com :منبع

اپل و استفاده از واقعیت مجازی در 
ویدئوکنفرانس

برند اپل در طول ماه های اخیر بر روی اس��تفاده هرچه وس��یع تر 
از فناوری واقعیت مجازی س��رمایه گذاری کرده است. مدیران ارشد 
این برند در تالش برای ساماندهی استارت آپی تازه به منظور ایجاد 
فضای ویدئوکنفرانس جذاب تر برای کاربران هستند. ایده اصلی این 
امر در طول دوران قرنطینه و افزایش اس��تفاده از ویدئوکنفرانس به 

ذهن دست  اندرکاران این برند رسید. 
اس��تودیوی ساخت انیمیش��ن دریم ورکز از سال 20۱6 بر روی 
نمایش انیمیش��ن به ص��ورت تجربه واقعیت مجازی تاکید داش��ته 
است. این امر اکنون از سوی اپل برای ایجاد سامانه ویدئوکنفرانس 
با دوربین های واقعیت مجازی دنبال می ش��ود. ایده اصلی درس��ت 
مانند اس��تارت آپ اسکایپ اس��ت. نکته مهم در این میان استفاده 
از فناوری های نوی��ن برای ایجاد هیجان بیش��تر در کنفرانس های 
ویدئوی��ی س��اده اس��ت. این ام��ر در ط��ول ماه های اخی��ر از یک 
رویاپ��ردازی خالقان��ه بدل به ایده ای مهم برای اپل ش��ده اس��ت. 
هدف اصلی اپل در ادامه اس��تفاده از فن��اوری واقعیت افزوده برای 
تماس های تصویری است بنابراین فناوری واقعیت مجازی و افزوده 

در آینده استارت  آپ  های اپل نقش مهمی ایفا خواهد کرد. 
marketingdive.com :منبع

آیفون تاشو اقدام جدید اپل 

یکی از جدیدترین ترندهای حوزه گوشی های هوشمند، امکان تا 
کردن صفحه نمایش بوده است که سال گذشته برند سامسونگ آن 
را عرضه کرده و نظرات بسیاری را به سمت خود جلب نماید. درواقع 
این امر یک واقعیت اس��ت که مشتری از طرح های جدید استقبال 
خوبی را خواهد داشت. این امر نکته ای است که با تحلیل آمارهای 
پیرامون طرح های جدید هر س��ال، می توان نس��بت به درستی آن 
به اطمینان دس��ت پیدا کرد. در این راس��تا نی��ز اخبار و تصاویری 
منتشر شده است که بیانگر برنامه اپل برای تولید گوشی هایی با این 
قابلیت اس��ت. بنا بر اطالعات منتشرشده، مزیت اصلی این طرح در 
مقایسه با تولیدات سایر رقبا، عدم مشخص بودن نصف شدن صفحه 
در حالت معمولی اس��ت. این امر باعث خواهد ش��د تا کاربر، تجربه 
به مراتب جذاب تری را داش��ته باش��د. همچنین اپل در تالش است 
ک��ه ضخامت آیفون خود را کاهش دهد تا در هنگام نصف ش��دن، 
احساس ناخوشایندی را انتقال ندهد، با این حال هنوز زمان دقیقی 
برای عرضه این محصول اعالم نش��ده و ممکن است شاهد تغییرات 

جذاب دیگری نیز باشیم. 
ibtimes.com  :منبع

تبدیل رولزرویس به خودرو برقی ایده جذاب 
استارت آپ انگلیسی

ب��ا توجه ب��ه این امر که از خودروهای برقی ب��ه عنوان آینده این 
صنعت ن��ام برده می  ش��ود، مدیر برن��د تولی��د خودروهای لوکس 
رولزرویس طی آخرین مصاحبه  های خود اعالم کرده اس��ت که این 
ش��رکت نیز در ت��الش برای عرضه مدل های برقی طی چند س��ال 
آین��ده خواهد بود، با ای��ن حال این مصاحبه به ای��ده ای برای یک 
اس��تارت آپ انگلیسی تبدیل ش��ده و آنها دو مدل کالسیک از این 
ش��رکت را به خودروهای برقی تبدی��ل کرده اند. مدیر این طرح در 
توجیه اقدام خود اعالم کرده اس��ت که یکی از مشکالت موجود در 
عدم استقبال گسترده از خودروهای برقی، عدم تمایل افراد به ظاهر 
آنها و قیمت باال محس��وب می ش��ود. برای مثال ممکن است فردی 
طرفدار سرس��خت برندی نظیر رولزرویس باش��د. تحت این شرایط 
وی حاضر نخواهد بود که خودرو خود را با مدل های برقی جایگزین 
نماید. بدون ش��ک برای ارائه مدل های برقی توسط این برندها نیز 
به چند س��ال زمان نیاز خواهد بود. تحت این ش��رایط برقی کردن 
حتی قدیمی ترین مدل ها، می تواند یک اقدام بس��یار جذاب باش��د. 
درواقع این اس��تارت آپ قادر اس��ت که هر خودروی��ی را با دریافت 
هزینه ای که در مقایس��ه با خرید، کامال مقرون به صرفه محس��وب 
می ش��ود، به خودروی��ی کامال برقی تبدیل کرده و ب��ا این اقدام به 
حفظ محیط زیست و کاهش میزان استفاده از سوخت های فسیلی، 
کم��ک نماید. نام این اس��تارت آپ لوناز ب��وده و برطبق جدیدترین 
آمارها، تعداد مشتریان آنها پس از انتشار این خبر، رشدی غیرقابل 
باور داش��ته است. به همین خاطر احتماال شاهد گسترش سریع آن 
خواهیم بود. درواقع این طرح حتی ممکن اس��ت توس��ط برندهای 
دیگ��ر در مناطق مختلف جهان، به اجرا گذاش��ته ش��ود. همچنین 
چنین اقدامی خود می  تواند توس��ط برندهای بزرگ خودروس��ازی، 
مورد اس��تفاده قرار گیرد. درواقع برای ای��ن برند، ابدا مدل خودرو 
و س��ال س��اخت آن اهمیتی نداشته و ش��ما می توانید همین امروز 

سفارش خود را ثبت نمایید. 
carscoops.com :منبع
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فروش محصوالت در بازارهای مختلف امر ساده ای نیست. بسیاری از برندها در 
ش��روع فعالیت تجاری شان با مشکالت بس��یار زیادی در زمینه فروش محصوالت 
مواجه می ش��وند. این امر تاثیر بلندمدتی ب��ر روی برندها در صورت ناتوانی برای 
تنظی��م قراردادهای فروش مناس��ب خواهد داش��ت. گاهی اوق��ات عدم توجه به 
جزییات قراردادها موجب بروز مش��کالت عمده در زمینه پیگیری ش��ان می شود. 
این امر در حوزه کس��ب و کارهای B2B چالش برانگیزتر است. شما به طور کلی 
بای��د به تمام جزیی��ات قراردادهای فروش و مس��ئولیت های احتمالی تان در این 
فرآیند توجه داشته باشید. در غیر این صورت با مشکالت بسیار زیادی در زمینه 

مدیریت کسب و کار مواجه خواهید شد. 
مدیریت قراردادهای تجاری اغلب به عنوان یک حوزه مستقل در دنیای کسب 
و کار شناخته نمی ش��ود. این امر همیشه مورد انتقاد فروشنده های حرفه ای قرار 
دارد. تامین مالی برندها و کس��ب و کارها به طور کلی در گرو توانایی فروش شان 
است. با این حساب باید بخش ویژه ای برای مدیریت این حوزه مهم در نظر گرفته 
ش��ود. بسیاری از کس��ب و کارها بدون توجه به این نکته توانایی رقابت در دنیای 

کسب و کار را نخواهند داشت. 
عقد قراردادهای مختلف در دنیای کس��ب و کار همراه با تکنیک های مختلفی 
اس��ت. وضعیت قراردادهای فروش در این میان اندکی متفاوت اس��ت. بر همین 
اس��اس در ادامه برخی از مهمتری��ن تکنیک ها برای تنظی��م قراردادهای فروش 
مناسب را مورد بررسی قرار خواهیم داد. شما به این ترتیب توانایی بسیار بهتری 

برای مدیریت این بخش خواهید یافت.
تکنیک های مدیریت قراردادهای فروش

فرآیند تنظیم قراردادهای فروش همیش��ه نیازمند آمادگی مناس��ب از س��وی 
شماس��ت. اگر شما بدون آمادگی مناس��ب وارد این حوزه شوید، نتیجه مناسبی 
در انتظارت��ان نخواهد بود. بس��یاری از برندها به دلیل تلقی س��اده انگارانه از این 
حوزه با مش��کالت عمیق��ی مواجه می ش��وند. خریداران بزرگ فق��ط یک بار به 
برندهای تازه کار اعتماد خواهند کرد بنابراین شما باید به خوبی از فرصت های در 
دسترس تان استفاده نمایید. در غیر این صورت شاید تا مدت های طوالنی حسرت 

فرصت های از دست رفته را بخورید. 
1. هماهنگی با تصمیم گیرندگان

تنظیم قرارداد به معنای اتمام فرآیند همکاری یا فروش نیس��ت. ش��ما پس از 
توافقات اولیه نیاز به هماهنگی با تصمیم گیرندگان اساس��ی کس��ب و کارتان نیز 
دارید. برخی از فروشندگان دارای مسئولیت های محدودی در زمینه مذاکره برای 
فروش هس��تند بنابراین در صورت مواجهه با قراردادها و پیشنهادهای پیچیده و 
خارج از محدوده اختیارات تان باید نس��بت ب��ه هماهنگی با تیم مدیریت مرکزی 
اق��دام نمایی��د. در غیر این صورت وضعیت کس��ب و کارتان به ش��دت پیچیده و 

دشوار خواهد شد. 
س��هامداران یکی از مهم ترین اعضای تصمیم گیرنده هر شرکتی هستند. اغلب 
کس��ب و کارها ب��رای هماهنگی در زمینه فروش محص��والت و عقد قراردادهای 
تجاری به دنبال همکاری نزدیک با سهامداران هستند. هیچ شرکتی عالقه مند به 
از دست دادن اعتماد سهامداران در پی تنظیم قراردادها به صورت یکجانبه نیست 

بنابراین شما باید ارتباط مناسبی با سهامداران شرکت داشته باشید. 
تصمیم گیرندگان ارشد یک ش��رکت به دلیل مهارت شان برای مدیریت کسب 
و کار موفق به کس��ب جایگاه فعلی شده اند بنابراین شما باید احترام قابل توجهی 
برای آنها نشان دهید. در غیر این صورت کسب و کارتان به صورت مداوم با افت 

در زمینه فروش مواجه خواهد شد. 
نکته مهم درخصوص حضور در جلس��ات مرب��وط به تنظیم قراردادهای فروش 
آمادگی کامل برای مواجهه با هر نکته ای است. شما باید پیش از حضور در جلسه 
در یک مالقات فش��رده با تمام تصمیم گیرندگان ارش��د ش��رکت نس��بت به بیان 
نقط��ه نظرات مختلف و احتمال ه��ای گوناگون در زمینه بحث برای فروش تبادل 
نظر نمایید. ش��اید در جریان چنین رویدادی امکان کسب اختیارات بیشتر برای 
مذاکره و فروش فراهم ش��ود. هرچه دامنه اختیارات ش��ما برای تنظیم قراردادها 
بیش��تر باش��د، موفقیت بیش��تری در زمینه تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 

خواهید داشت. 
2. توجه به خط قرمزها

پیش از حضور در جلس��ات تنظیم قرارداد فروش باید نسبت به خطر قرمزهای 
برند آگاهی پیدا کرد. بس��یاری از فروشندگان نس��بت به خط قرمزهای کسب و 
کارش��ان آگاهی ندارند. این امر ش��امل مذاکره با هیأت مدیره برای حداقل سود 
مناسب و سپس تالش برای افزایش آن در فرآیند مذاکره با خریداران است. شاید 
این امر بسیار ساده به نظر برسد، اما فروشندگان در صورت ناآگاهی از خط قرمز 

فروش شرکت امکان تنظیم قراردادهای زیان آور را خواهند داشت. 
کس��ب دیدگاه مش��ترک در طول جلس��ه اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. اغلب 
فروشندگان در فرآیند گفت وگو اقدام به ارائه تخفیف های مناسب می کنند. نکته 
مهم در این میان دریافت امتیازاتی مانند خرید مداوم خریدار موردنظر برای مدت 
زمانی طوالنی در ازای ارائه تخفیف است. در غیر این صورت شما سود جاری تان 
را کاهش داده اید. برخی از فروش��ندگان نس��بت به چنین تکنیکی آگاهی ندارند. 
توصیه مناسب در این بخش تمرین فرآیند مذاکره به صورت آزمایشی در محیط 
شرکت است. چنین فرآیندی تاثیر بسیار مثبتی بر روی ذهنیت فروشندگان برای 

مذاکره بهتر خواهد داشت. 
ب��دون تردید اغلب فروش��ندگان پیش از ش��روع فرآیند مذاک��ره برای تنظیم 
قرارداد نس��بت به هدف های اصلی مش��تریان آگاهی دارند. این امر مزیت بزرگی 
ب��رای چانه زنی بهتر خواهد ب��ود. ارائه تخفیف یکی از راهکارهای مناس��ب برای 
جلب نظر مشتریان است. نکته مهم در این میان کسب سودهای جانبی در ازای 
ارائه تخفیف اس��ت. این امر نیازمند ش��ناخت دقیق سلیقه مشتریان است. کسب 
و کارهای B2B در این زمینه اقدام به ارزیابی وضعیت شرکت های طرف مذاکره 
ب��رای مدت زمان طوالنی می کنند. چنی��ن امری در فرآیند عقد نهایی قرارداد به 

بهترین شکل نتیجه بخشی اش را نشان خواهد داد. 
3. شناخت نیازهای مشتریان

خرید محصوالت از س��وی مش��تریان همواره همراه با تالش برای رفع نیازهای 
مش��خصی است. شما باید در این زمینه مهارت باالیی از خود نشان دهید. برخی 
از فروش��ندگان بدون توجه به نیازهای احتمالی مشتریان اقدام به مذاکره با آنها 
می کنند. اگر شما تعداد محدودی پیشنهاد فروش براساس سلیقه خاص مشتریان 
ارائه نمایید، ش��انس بسیار بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهید داشت. 
این امر همیشه از ارائه پیشنهادهای فروش توده ای به صورت همگانی بهتر است. 
نیازهای مشتریان همیشه باید با استفاده از محصوالت ما رفع شود. در غیر این 
صورت تبلیغات و تعامل با مش��تریان بی فایده خواهد بود. اگر به تجربه شکس��ت 
برخی از برندها نگاه کنید، اغلب آنها در زمینه شناس��ایی مش��تریان هدف و ارائه 
بهتری��ن راهکار به آنها ناتوان بوده اند بنابراین ش��ما بای��د در این زمینه عملکرد 

بهتری از خود نشان دهید. 
امروزه در دنیای کس��ب و کار برندهای بسیار زیادی با راهکارهای متنوع برای 
حل و فصل مش��کالت مش��تریان حضور دارند. نکته مه��م در این میان توجه به 
راهکار خاص و منحصر به فرد کس��ب و کارتان اس��ت. در غیر این صورت ش��ما 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را نخواهید داش��ت. وقتی ش��ما در تالش 
برای فروش یک محصول هس��تید، رقبای تان نیز همی��ن فرآیند را طی خواهند 
کرد. بنابراین ایجاد تمایز معنادار میان برندتان با رقبا امری ضروری خواهد بود. 
اغل��ب برنده��ای ب��زرگ در فرآیند فروش اق��دام به ایج��اد ارزش های جذاب 
برای محصوالت ش��ان می کنند. این امر موج��ب افزایش جذابیت محصوالت برای 
مشتریان خواهد شد. برندهایی نظیر آدیداس و نایک در عین رقابت با هم دارای 
ارزش های متنوعی برای مش��تریان هس��تند. درس��ت به همین خاطر همیشه در 

فهرست برندهای مورد عالقه مشتریان رتبه های برتر را دارند. 
4. کمیت گذاری کیفیت

خرید محصوالت از سوی مشتریان یا شرکت ها با هدف رفع نیازهای مشخصی 
صورت می گیرد. برخی از برندها در فرآیند فروش محصوالت ش��ان به مش��تریان 
اق��دام ب��ه بیان ادعاهای عجی��ب و غریب می کنند. ش��عارهایی مانن��د »بهترین 
محصول بازار« یا »کیفیتی بی نظیر« همیشه از سوی برندها مطرح می شود. نکته 
مهم در این میان عدم تاثیرگذاری چنین شیوه ای بر روی مشتریان است. اگر شما 
به تعیین دقیق کمیت کیفیت محصول تان توجه نداشته باشید، به ندرت توانایی 

مدیریت وضعیت کسب و کارتان را خواهید داشت. 
ام��روزه مش��تریان تمایل به آگاهی دقیق از وضعیت محص��والت برندها دارند. 

بنابراین ش��ما باید اطالعات دقیقی در مورد محصوالت تان به مش��تریان بدهید. 
این نکته دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. برخی از برندها با هدف تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان به جای ش��عارهای دقیق به صرف بی��ان برخی از نکات مبهم 
اکتف��ا می کنند. این امر موجب کاهش ش��دید جذابیت محص��والت برندها برای 

مشتریان خواهد شد. 
تعیی��ن کمیت و اندازه مش��خص برای کیفیت محصوالت در نگاه نخس��ت امر 
دش��واری به نظر می رسد. امروزه بسیاری از س��ایت های تحلیلی اقدام به ارزیابی 
محصوالت مختلف برندها و رتبه بندی ش��ان می کنند. س��ایت هایی نظیر آمازون 
ب��رای خرده فروش��ی بهتر با همکاری کارش��ناس های حرفه  ای نس��بت به تعیین 
کیفیت محصوالت مشابه اقدام می نمایند بنابراین کیفیت محصوالت شما همیشه 

مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 
فرآین��د فروش محصوالت نیازمند بیان کیفی��ت محصوالت مختلف به صورت 
مشخص است. در غیر این صورت شما توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان را از 
دست خواهید داد. فرآیند مذاکره با بیان ادعاهای مبهم قابل مدیریت نیست. این 
امر اغلب اشتباه رایجی از سوی برندهای تازه تاسیس محسوب می شود. اگر شما 
در حوزه B2B فعالیت دارید، مواجهه با ش��رکت های حرفه ای و بیان کیفیت های 

مبهم برای محصوالت به معنای پایان وضعیت کسب و کارتان خواهد بود. 
5. توجه به رابطه با مشتریان

فروش حرفه ای محصوالت ش��اید در نگاه نخس��ت فرآیندی خش��ک و بی روح 
باش��د این امر اغلب موجب بی  اعتمادی به فروش��ندگان حرفه ای می ش��ود. نکته 
مهم در این میان توجه به وضعیت فعالیت فروش��ندگان مختلف اس��ت. وقتی ما 
فروشنده ای را حرفه ای خطاب می کنیم، این امر به معنای توانایی وی برای ایجاد 
رابطه ای مناس��ب با مشتریان است. امروزه حفظ ارتباط مناسب با مشتریان نقش 
مهمی در تکرار خرید آنها دارد. شاید در نگاه نخست این امر عجیب به نظر برسد، 
اما فروش��ندگان حرفه ای همیش��ه توانایی تکرار خرید از سوی مشتریان را دارند. 
درس��ت به همین دلیل اغلب برندها به دنبال همکاری با فروش��ندگان حرفه ای و 

تاثیرگذار هستند. 
همکاری بلندمدت با خریداران در حوزه B2B امری دش��وار محسوب می شود. 
دلی��ل ای��ن امر حض��ور رقبای متع��دد و تمایل برنده��ا برای تغیی��ر برند طرف 
قراردادش��ان با هدف کسب  تخفیف بیشتر است بنابراین شما باید نسبت به این 
نکته توجه ویژه ای داش��ته باش��ید. ایجاد انجمن مشتریان برای مدیریت وضعیت 
فروش محصوالت ایده بس��یار مناس��بی محسوب می ش��ود. اغلب برندها در این 
زمینه فعالیت مناسبی ندارند. دلیل این امر توجه به فروش جاری و فقدان برنامه 

برای آینده کسب و کار است. 
ایجاد رابطه پایدار با مش��تریان اغلب در مرحله اجرا بس��یار دشوار است. نکته 
مه��م در این فرآیند توجه به تجربه خرید اس��ت. ش��ما باید خ��ود را در جایگاه 
مش��تریان قرار دهید. فقط در این صورت امکان فهم خواسته ها و نیازهای واقعی 
مشتریان فراهم خواهد شد. بسیاری از برندها بدون تالش برای شناخت مشتریان 
ب��ه دنبال فروش و ایجاد رابطه ای بلندمدت هس��تند. ب��دون تردید این امر اغلب 

اوقات با مشکالت فراوان همراه خواهد بود. 
6. توجه به شکست ها

ارزیابی دالیل شکس��ت در زمینه تنظیم قرارداده��ای قبلی یکی از نکات مهم 
ب��رای مدیریت و موفقیت در مذاکرات بعدی اس��ت. ام��روزه کمتر برندی توانایی 
موفقی��ت در تمام کمپین ها را دارد بنابراین ش��ما باید نس��بت به مدیریت بهینه 
کس��ب و کارتان توجه نش��ان دهید. یکی از بخش های مهم مدیریت کسب و کار 
مربوط به یادگیری نکات تازه از شکس��ت های قبلی اس��ت. برندهای بزرگ دارای 
تیم های حرفه ای برای ارزیابی شکست های مختلف هستند. حوزه فروش نیز باید 

دارای اهمیت برای ارزیابی شکست ها باشد. 
برخ��ی از برندها شکس��ت در زمینه فروش را طبیعی قلم��داد می کنند. بدون 
تردید موفقیت در تمام فرآیندهای فروش امکان پذیر نیس��ت، با این حال چنین 
امری نباید موجب بی توجهی به پیام های متعدد شکس��ت های قبلی ش��ود. شما 
با تحلیل وضعیت برندتان همیش��ه امکان یادگیری نکات تازه را خواهید داش��ت 

بنابراین باید با ایجاد تیم حرفه ای مدیریت وضعیت کسب و کار نسبت به ارزیابی 
دقیق دالیل شکست اقدام نمایید. نتیجه اصلی این امر امکان امتناع از اشتباهات 
قبلی در مذاکرات بعدی اس��ت. شاید این امر س��اده به  نظر برسد، اما تاثیر قابل 

توجهی بر روی موفقیت فروش خواهد داشت. 
7. همه چیز معطوف به پول نیست

فروش محصوالت در دنیای کس��ب و کار معطوف به کس��ب سود بیشتر است. 
بدون تردید هیج برندی از کس��ب سود بیشتر ناراحت نخواهد شد، با این حساب 
شاید موضوع بخش کنونی اندکی عجیب به نظر برسد. توصیه مورد بحث در این 
بخ��ش معطوف به توجه به س��ایر جلوه های تعامل با مش��تریان، به غیر از قیمت 
نهایی، است. این امر نقش مهمی در تنظیم قراردادها دارد. امروزه برخی از برندها 
اقدام به ارائه تحفیف های مناسب به مشتریان در پی شیوع ویروس کرونا کرده اند. 
نتیجه این امر صرف نظر از بخش��ی از س��ود جاری شرکت با هدف کسب اعتماد 
مش��تریان است.  امروز مسئله اعتماد مشتریان معطوف به ارائه سطح قیمت های 
پایین برای فروش نیس��ت. شما باید با رفتارها و نحوه تعامل با مشتریان احساس 
اعتم��اد را در آنها ایجاد نمایید. اش��تباه اغلب کارآفرین��ان ارزیابی تمام نکات در 
حوزه کس��ب و کار بر مدار سود است. این امر ایجاد اعتماد میان مشتریان و برند 

را بسیار دشوار خواهد کرد. 
امروزه مش��تریان انتظارات بس��یار زیادی از برندها دارند. این امر بار مسئولیت 
بس��یار زیادی بر روی دوش برندها ایجاد می کند بنابراین ش��ما باید نس��بت به 
ایجاد اعتماد، نظر مس��اعد و تجربه خرید مطلوب در ذهن مشتریان اقدام نمایید. 
برندهای بسیار اندکی در عمل امکان توجه به این نکات را دارند. درست به همین 

دلیل برندهای محبوب مشتریان انگشت شمار هستند. 
8. گوش دادن به مشتریان

نظرات مش��تریان برای توسعه کسب و کار همیشه مهم است. اغلب کارآفرینان 
با دیدگاه رس��می به کس��ب و کارش��ان نگاه می  کنند. این امر مزیت های بس��یار 
زیادی برای کسب و کار شما دارد، اما در نهایت موجب غفلت از وجه غیررسمی و 
عادی برند خواهد ش��د. استفاده از چشم انداز مشتریان برای ارزیابی وضعیت برند 
همیش��ه گزینه مطلوبی است. برخی از برندها این گزینه را همیشه مدنظر دارند. 
برندهای بزرگ و محبوب مش��تریان به طور مداوم وضعیت کسب و کارشان را با 

استفاده از چنین چشم اندازهایی مورد ارزیابی قرار می دهند. 
امروزه مشتریان درخواست های بسیار زیادی از برندها دارند. شاید شما توانایی 
تحقق تمام درخواس��ت های مشتریان را نداشته باش��ید، با این حال گوش دادن 
به آنها اقدام مناس��بی خواهد بود. اغلب اوقات مش��تریان فقط مایل به ش��نیده 
شدن انتقادها و نظرات  شان هس��تند بنابراین در صورت عدم توانایی برای تحقق 

خواسته های مشتریان دست کم به آنها گوش دهید. 
مهارت  ه��ای گوش دادن به صحبت های دیگ��ران یکی از مهم ترین توانایی های 
فروش��ندگان محسوب می ش��ود. این امر در حوزه مدیریت B2B فروش اهمیت 
حیات��ی خواهد داش��ت. نکته مهم درخصوص ح��وزه B2B حجم باالی مبادالت 
و ارزش قراردادهاس��ت بنابراین ش��ما باید با مالحظه نسبت به وضعیت کسب و 

کارتان و تعامل با مشتریان عمل نمایید. 
اش��تباه برخ��ی از برندها در زمینه تنظیم قراردادهای فروش اطمینان نس��بت 
به آگاهی از تمام نیازها و درخواس��ت های مش��تریان اس��ت. این امر موجب عدم 
اختصاص وقت کافی برای صحبت مشتریان خواهد شد. اگر شما چنین رفتاری از 
برندتان نش��ان دهید، به احتمال فراوان با واکنش منفی مشتریان مواجه خواهید 
ش��د بنابراین حتی در صورت اطمینان از نقطه نظرات مش��تریان باید زمان کافی 

برای صحبت به آنها بدهید. 
9. یافتن راهکارهای جایگزین

فرآیند تعامل با مشتریان همیشه همراه با رویدادهای غیرمنتظره است. امکان 
ب��روز برخی از مش��کالت در فرآیند مذاکره ب��رای فروش نیاز به پیش��نهادهای 
جایگزین را به شدت افزایش می دهد. برخی از برندها نسبت به این نکته توجهی 
ندارند بنابراین مواجهه با واکنش های منفی و شکست های پیاپی در زمینه فروش 

امری طبیعی خواهد بود. 
تعامل با مش��تریان همیش��ه کار ساده ای نیس��ت. برخی از فروشندگان هرگز 
اقدام به تغییر الگوهای تعامل ش��ان با مش��ترین نمی کنند بنابراین شکس��ت در 
چنین شرایطی امری طبیعی خواهد بود. امروزه دنیای کسب و کار به طور مداوم 
در حال تغییر اس��ت بنابراین ش��ما نیز باید به طور مداوم تغییر کنید. ش��ناخت 
س��لیقه های مختلف مش��تریان امکان ارائه پیشنهادهای جایگزین در صورت بروز 

بن بست در فرآیند مذاکره را فراهم خواهد کرد. 
برخ��ی از برندها نس��بت به از دس��ت رفتن فرآیند فروش واکنش های بس��یار 
معمول��ی دارن��د. این امر موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان مهم 
خواهد ش��د. وقتی یک برند دارای ش��هرت منفی در زمینه تعامل با مشتریان یا 
ارائه راهکارهای منطقی برای فروش بیش��تر باش��د، نباید انتظار معجزه در زمینه 
کسب س��ود را داشت.  همکاری با کارشناس های کس��ب و کار حرفه ای همیشه 
یکی از راهکارهای مناسب برای رفع مشکالت شرکت است. این امر نقش مهمی 
در بهبود وضعیت کس��ب و کار دارد بنابراین ش��ما باید به طور مداوم در تالش با 

همکاری با کارشناس های کسب و کار و فروشندگان مهم باشید. 
شکست در زمینه فروش به معنای پایان مسیر کسب و کار نیست. نکته مهم در 
این میان تالش برای پرهیز از تکرار مداوم این صحنه در حوزه کسب و کار است. 
امروزه برخی از ش��رکت ها لقب های منفی در زمینه فروش دارند. اگر مش��تریان 
برند شما را به عنوان یک کسب و کار شکست خورده مورد شناسایی قرار دهند، 

بازیابی شرایط مساعد تقریبا غیرممکن خواهد شد.
10. توجه به ایجاد ارزش های فروش

اگر ش��ما نسبت به مشتریان تان احس��اس تعهد بسیار زیادی می کنید، باید به 
پایان فرآیند همکاری با آنها در زمان مناس��ب توجه داش��ته باش��ید. همکاری با 
مش��تریان و فروش به صورت مداوم امری همیش��گی نیست بنابراین در نقطه ای 
مناسب باید نسبت به قطع همکاری اقدام کرد. این امر در فرآیند مذاکره اهمیت 
بس��یار بیش��تری پیدا می کند. برخی از برندها به هر قیمتی مایل به عقد قرارداد 
هس��تند. بنابراین شما در عمل نیاز فوری برای تنظیم قرارداد حتی با سطح سود 
بس��یار پایین را مش��اهده می کنید. نکته مهم در این میان چرخه ارائه تخفیف به 
طور مداوم اس��ت. ش��ما باید به دنبال راهکارهایی برای ایجاد ارزش های مناسب 
برای محصوالت تان باش��ید. نتیجه این امر خرید محصوالت از س��وی مش��تریان 
حتی با سطح قیمت باالتر از میانگین بازار خواهد بود. بسیاری از برندهای بزرگ 
در عمل از همین تکنیک اس��تفاده می کنند بنابراین ش��ما نیز باید چنین فرآیند 

تاثیرگذاری را مدنظر داشته باشید. 
بدون تردید فعالیت در حوزه کسب و کار به منظور کسب سود بیشتر دشواری 
زیادی دارد. امروزه تنظیم قراردادهای فروش و جلب نظر مشتریان امر پیچیده ای 
اس��ت. بس��یاری از برندها به طور مداوم در این حوزه با شکست مواجه می شوند. 
استفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله شانس شما برای تاثیرگذاری بهتر 

بر روی مشتریان را به شدت افزایش خواهد داد. 
com.learn.g2 :منبع

4 اشتباه فروشنده ها 

با توجه به این امر که فروش��ندگی الزام ادامه حیات یک کسب و 
کار محسوب می شود، بسیار مهم است که افراد فعال در این حوزه، 
در س��طح بس��یار خوبی قرار داشته باش��ند. در این راستا آگاهی از 
اش��تباهات کمک خواهد کرد تا عملکرد بهتری را داش��ته باش��ید. 
ب��ه همی��ن خاطر در ای��ن مقاله قص��د داریم تا چهار اش��تباه رایج 

فروشنده ها را مورد بررسی قرار دهیم. 
1-بیش از حد صحبت می کنید 

نخس��تین نکت��ه منفی که در بس��یاری از فروش��نده ها به عادت 
رفتاری تبدیل ش��ده اس��ت، این اس��ت که آنها مخاطب خود را در 
معرض بمباران اطالعاتی قرار داده و این امر باعث می ش��ود تا آنها 
فرصتی برای فکر کردن نداش��ته و احس��اس بدی را پیدا کنند. در 
کنار این موضوع نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که شما باید فضاسازی الزم را انجام دهید. این امر تنها زمانی میسر 
خواهد بود که یک تعامل دوطرفه ش��کل گرفته باشد. در این راستا 
ضروری است تا فرصت صحبت حتی بیشتر از خودتان را به مخاطب 
بدهید. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
خوب گوش دادن، باعث خواهد ش��د تا به ش��ناخت بیشتر و درک 
بهتر از اقداماتی که باید انجام دهید، برسید. بدون شک با این اقدام، 

سطح و کیفیت کار شما با تحولی چشمگیر مواجه خواهد شد. 
2-نیاز مشتری را نمی شناسید 

آی��ا تاکنون ب��ه این موضوع فک��ر کرده اید که چرا مش��تری باید 
محصول ش��ما را خری��داری نماید؟ درواقع اش��تباه بزرگ افراد این 
اس��ت که تص��ور می  کنند با تعری��ف و بیان ویژگی ه��ای محصول، 
می توانن��د افراد را به خرید ترغی��ب نمایند. با این حال تاثیر چنین 
اقدامی بس��یار کم بوده و تا زمانی که احس��اس نیاز ش��کل نگرفته 
باش��د، افراد حاضر ب��ه هزینه کردن نخواهند ب��ود. به همین خاطر 
توصیه می شود که در گام نخست و قبل از معرفی محصول خود، در 
تالش برای ش��ناخت نیاز مخاطب و یا ایجاد یک نیاز باشید. در این 
رابط��ه یک مثال می تواند به درک بهتر موضوع کمک نماید. در این 
رابطه یک فیلم س��ینمایی محبوب مانند سری جیمز باند را در نظر 
بگیرید که باعث شده است تا فروش یک مدل خاص از خودروهای 
جگوار، آمار فوق العاده ای را داش��ته باش��د. درواق��ع برای خریداران 
ای��ن وس��یله، دیگر امکان��ات، ویژگی ها و هر چی��ز دیگری اهمیت 
نداش��ته و آنها به علت این امر که در تالش برای شبیه س��ازی خود 
با ش��خصیت اصلی فیلم هستند، یک نیاز در آنها شکل گرفته است. 
درواقع بازاریاب خوب فردی اس��ت که به این بخش توجه به مراتب 
باالتری داش��ته باشد. در این راستا ممکن است شما از مدت ها قبل 
به تولید محتوا بپردازید تا آمادگی ذهنی الزم در جامعه هدف شکل 
گیرد. تحت این ش��رایط پس از عرضه محصول، حتی با ساده ترین 
تکنیک های بازاریابی نیز می توانید نس��بت به فروش فوق العاده خود 
اطمینان داش��ته باش��ید. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته 
باش��ید این است که مش��تری در هر شرایطی حق نه گفتن به شما 
را خواهد داش��ت، با این حال این امر نباید باعث شود تا شما انگیزه 
خود را از دست بدهید. درواقع همواره این جمله را به خاطر داشته 
باشید که برند جهانی کوکاکوال در سال نخست فعالیت خود، کمتر 

از 20 عدد فروش را داشته است.
3- خیلی عجله دارید 

 آیا تمایل دارید که در کمترین زمان ممکن محصول را به فروش 
برس��انید؟ اگر اس��تراتژی شما این است متاس��فانه رشد چندانی را 
تجربه نخواهید کرد. درواقع مشتری باید آزادی عمل باالیی را حس 
نماید. تحت این ش��رایط تحت فش��ار قرار دادن آنه��ا تنها انگیزه ها 
ب��رای خری��د را کمرنگ خواهد ک��رد. در این راس��تا توصیه من به 
همه بازاریاب ها این اس��ت که تمرین هایی را برای افزایش صبر خود 
داش��ته باش��ند. در این راستا ممکن است در جلس��ه اول شما تنها 
کمی به تمایل افراد بیفزایید که یک دستاورد بسیار خوب محسوب 
می  ش��ود. در کنار این موضوع توجه داش��ته باشید که مشتری تنها 
به اطمینان از کارایی و اعتماد به برند نیاز نداش��ته و الزم اس��ت تا 
به ش��ما نیز اطمینان کافی را داشته باش��د. به همین خاطر توصیه 
می ش��ود که رفتاری دوستانه داشته باشید و خود را در جایگاه یک 
رفیق دلس��وز قرار دهید. این امر باعث خواهد ش��د تا امکان ایجاد 

مشتری دائم، بسیار زیاد باشد.
4-پیگیری های الزم را انجام نمی دهید 

در نهایت نکته  ای که باعث خواهد شد تا با شکست زیادی مواجه 
ش��وید این اس��ت که پس از تالش های خود، مشتری را به صورت 
کام��ل رها می کنید. درواقع تکنیک های بازاریابی درس��ت به مانند 
ی��ک زنجیر به هم وصل بوده و ش��ما باید برای حف��ظ این ارتباط، 
پیگیری های الزم را انجام دهید. برای مثال از مشتری خود بخواهید 
تا ش��ماره خود را در اختیار ش��ما قرار دهد. ای��ن امر باعث خواهد 
ش��د تا بتوانید اقدامات بعدی را انجام دهید. در این راس��تا شناخت 
تیپ مش��تری نیز بسیار مهم اس��ت. برای مثال برای برخی از افراد 
قیمت، مهمترین معیار محس��وب می شود. تحت این شرایط شما با 
داش��تن یک پل ارتباطی می توانید آنه��ا را از جدیدترین تخفیف ها 

آگاه سازید. 
در نهای��ت این نکته را فرام��وش نکنید که اگرچ��ه این اقدامات 
ممکن اس��ت سخت تلقی شود، با این حال شما نیز درست به مانند 
یک برند، پس از مدتی به شهرت الزم دست پیدا کرده و سهولت به 

مراتب باالتری را تجربه خواهید کرد. 
entrepreneur.com :منبع
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5 پادکست اسپاتیفای مخصوص کارآفرین ها 

اسپاتیفای به عنوان بزرگ ترین مرکز پخش آنالین موسیقی، بیش از 
دو س��ال است که بر روی تولید پادکست به صورت حرفه ای نیز تمرکز 
کرده و در این راستا موفقیت و محبوبیت بسیار خوبی را به دست آورده 
است. همین امر نیز باعث شده است تا به پیشنهاد اول من برای تمامی 
طرفداران پادکست تبدیل شود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که در جهان حال حاضر، مسئله کمبود زمان بیش از هر زمان 
دیگری خودنمایی می کند. دلیل اصلی این موضوع نیز تنوع بسیار زیاد 
اقداماتی است که همه ما می توانیم در طول روز انجام دهیم. برای مثال 
فهرس��ت اقداماتی که یک فرد در طول روز خ��ود می تواند انجام دهد، 
چندین مورد کامال مشخص بوده است، با این حال در حال حاضر گشت 
و گذار در ش��بکه های اجتماعی، مشاهده فیلم ها و برنامه های تلویزیونی 
متنوع، بازی های رایانه ای، انواع س��رگرمی ها و به صورت کلی بس��یاری 
از موارد جدید اضافه ش��ده اس��ت. در این راس��تا اگرچه نمی توان زمان 
بیش��تری را به طول روز خود اضافه کرد، با این حال برخی از راهکارها 
وجود دارد که منجر به استفاده بهتر از زمان خواهد شد. بدون شک قصد 
آن را ندارم که افراد را از اقداماتی نظیر انجام بازی  های رایانه ای منع کنم. 
درواقع این تفریحات، کامال ضروری بوده و خود من هم یکی از طرفداران 
آن محس��وب می شوم. درواقع هیچ دلیلی برای حذف سرگرمی ها وجود 
نداش��ته و در ابتدا شما باید تمامی راهکارها را مورد استفاده قرار دهید. 
در این رابطه اس��تفاده از زمان های مرده، یک اقدام کامال هوش��مندانه 
خواهد بود و برای مثال ش��ما می توانید در حین رانندگی، به یک فایل 
صوتی گوش دهید. با نگاهی واقع بینانه و کمی دقت بدون شک زمان های 
مشابه زیادی را پیدا خواهید کرد. در این راستا اگرچه شما می توانید به 
م��واردی نظیر یک کتاب صوت��ی گوش دهید، با این حال به عقیده من 
بهترین گزینه پادکس��ت ها اس��ت. علت این امر نیز به این خاطر است 
که در یک پادکس��ت تالش ش��ده اس��ت تا اطالعات به صورت خالصه 
بیان ش��ود. همچنین آنها به نس��بت یک کتاب صوتی جذابیت باالتری 
را داشته و زمان کمتری را اشغال می کنند، با این حال اگرچه به بخش 
تولید پادکست کمتر از سایر محتواها توجه شده است، با این حال تعداد 
آنها حتی در شرایط حال حاضر نیز بسیار زیاد بوده و این امر انتخاب را 
بس��یار سخت کرده است. تحت این ش��رایط قصد داریم تا در این مقاله 
پنج پادکست فوق العاده را برای کارآفرین ها معرفی نماییم که اختصاصی 

اسپاتیفای بوده و در هیچ شبکه دیگری یافت نمی شود. 
Reply All-1

در این کانال تالش شده است تا جدیدترین و رایج ترین مشکالت 
حال حاضر کس��ب و کارها، مورد بررس��ی قرار گیرد، با این حال در 
این رابطه تنها به بیان موارد اکتفا نکرده و تالش ش��ده اس��ت تا با 
دعوت از افراد متخصص، راهکارهایی نیز بیان ش��ود. در این راس��تا 
بهترین آن را می توان مباحث اینترنت و مشکالتی که برای کسب و 
کارها به همراه داشته است، دانست. به همین خاطر توصیه می شود 

که از این قسمت شروع نمایید. 
The Joe Rogan Experience-2

اگر در زمینه گوش دادن به پادکس��ت تازه کار نباش��ید، حتما نام 
جو روگان را ش��نیده اید. وی در هر قس��مت از برنامه خود، یکی از 
افراد فعال در حوزه های مختلف کس��ب و کار را دعوت می کند تا به 
سواالت او پاسخ دهند. در این رابطه وی تالش کرده است تا همواره 
بهترین ها را دعوت نماید. برای مثال مصاحبه وی با ایالن ماس��ک، 
تا به امروز بیش از 24 میلیون ش��نونده را داش��ته اس��ت. در حال 
حاضر نیز ۱500 قس��مت از آن تولید شده است. به همین خاطر با 
انتخاب این برنامه، ش��ما تا مدت ها درگیر باقی خواهید ماند. با این 
حال توصیه ما این اس��ت که ابتدا به افرادی توجه داشته باشید که 

بیشترین ارتباط را با حوزه کاری شما دارند. 
Great Women of Business-3

این امر یک واقعیت است که حتی در جهان کامال مدرن حال حاضر، 
فضا برای فعالیت تجاری زنان در بهترین شرایط خود قرار ندارد. درواقع 
در بسیاری از کشورها، قوانین بس��یار محدودکننده ای وجود داشته و 
برای مناس��ب نبودن اوضاع تنها کافی اس��ت تا به تعداد کارآفرین ها و 
میلیاردرهای زن در مقایس��ه با مردها در سراسر جهان، توجه نمایید. 
ب��ه همین خاطر وجود یک کانال تخصصی، کامال ضروری خواهد بود. 
درواقع در این کانال ش��ما با انواع کارآفرین های زن و داستان موفقیت 
آنها آشنا خواهید شد. همچنین توصیه هایی را می توانید پیدا کنید که 
باعث می ش��ود تا به زنی توانمندتر تبدیل شده و در نهایت در صورتی 
که رویای شما کارآفرینی است، به این خواسته دست پیدا کنید. برای 
نتیجه بخش بودن توصیه های این کانال، تنها کافی اس��ت تا به بخش 
نظارت آن مراجعه کنید. این امر باعث خواهد شد تا با تعداد زیادی از 
پیام ها مواجه ش��وید که از سوی افرادی ارسال شده است که تغییرات 
بسیار خوبی در زندگی آنها رخ داده است. در این رابطه با توجه به این 
امر که مهارت و علم کارآفرینی به جنسیت افراد ارتباطی ندارد، حتی 
مردها نیز می توانند از پادکس��ت های این کانال، استفاده نمایند. نکته 
مهم دیگر این است که در این کانال، صرفا به زنان کارآفرین توجه نشده 

و به صورت کلی موفق ها، معرفی می شوند. 
Every Little Thing-4

آیا نسبت به این امر که کارآفرینی را چگونه باید آغاز کنید، با تردیدهای 
زیادی مواجه هستید. در این رابطه حتی از حوزه هایی که باالترین شانس 
موفقیت را دارند نیز آگاهی ندارید. بدون ش��ک این کانال می تواند کمک 
بسیار خوبی برای ش��ما باشد. درواقع در این کانال شما می توانید حتی با 
ابتدایی ترین الزامات کارآفرینی آشنا شده و از پادکست ها به عنوان مشاور 
خود استفاده نمایید. نکته جالب این است که موسس آن خانم فلورا لیچمن، 
با کاربران ارتباط بس��یار خوبی را داشته و سواالت آنها را در پادکست های 
خود پاس��خ می دهد. درواقع شما می توانید پاسخ تمامی سواالت خود را از 

زبان یکی از کارآفرین های موفق حال حاضر جهان دریافت نمایید. 
Heavyweight-5

اگر به دنبال یک کانال خبری هس��تید که نس��بت به جدیدترین 
اخبار حوزه کاری خود، آگاهی کافی را داش��ته باش��ید. بدون شک 
م��ورد فوق انتخاب��ی فوق العاده خواهد بود. ب��رای مثال آگاهی پیدا 
کردن از جدیدترین نرم افزارهای حوزه مدیریت و کارآفرینی، درست 
اقدامی است که جاناتان گلدشتاین آن را به خوبی انجام داده است. 
در کنار این موضوع تالش شده تا برای برخی از رایج ترین مشکالت 

کارآفرین ها، راهکارهای خوبی معرفی شود. 
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رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

فعالیت در دنیای کس��ب و کار همیشه همراه با سطح باالیی از رقابت 
اس��ت. امروزه حضور در یک عرصه از کس��ب و کار به معنای مواجهه با 
برندهای متعددی اس��ت. برخی از برندهای موردنظر س��ابقه طوالنی تر 
نس��بت به م��ا در زمینه حضور در بازار دارن��د بنابراین رقابت با آنها امر 
دش��واری خواهد بود. خوش��بختانه استراتژی های بس��یار زیادی برای 
رقابت مناس��ب با دیگر برندها وجود دارد. هدف اصلی در مقاله کنونی 
بررس��ی برخی از مهم ترین تکنیک ها و استراتژی ها برای رقابت موثر با 
دیگر برندها و شکست ش��ان اس��ت. در ادامه این نکته را در پنج بخش 

مجزا مورد بررسی قرار خواهیم داد.
شناسایی و رفع مشکالت مشتریان

مش��تریان در فرآین��د خری��د محص��والت ب��ه دنبال رف��ع برخی از 
مشکالت ش��ان هستند. بنابراین برندها باید به خوبی مشکالت مشتریان 
را شناسایی و سپس حل و فصل نمایند. در غیر این صورت شما توانایی 
تاثیرگذاری مناس��ب ب��ر روی مخاطب هدف را از دس��ت خواهید داد. 
چالش اصل��ی در این میان ناتوانی برخی از برندها برای درخواس��ت از 
مش��تریان برای ارائه اطالعات پیرامون مشکالت ش��ان اس��ت. اگر شما 
نس��بت به انجام این امر خجالت بکش��ید، هرگز موفق به رفع نیازهای 

مشتریان نخواهید شد. 
بررس��ی وضعیت کس��ب و کار در زمینه رفع نیازهای مشتریان یکی 
از بهتری��ن الگوهای بازاریابی و کس��ب و کار را در اختی��ار برندها قرار 
می دهد. اگر شما عالقه مند به ارزیابی وضعیت برندتان هستید، به نکات 

ذیل توجه نمایید:
• مهم ترین محصول برند شما برای رفع نیاز مشتریان چیست؟

• راهکار ش��خصی ش��ما برای مشکالت مش��تریان در حوزه کسب و 
کارتان به چه ترتیب است؟

• پروژه های توس��عه محصوالت و خدمات ش��رکت در چه بازه زمانی 
ساماندهی می شود؟

• واکنش کسب و کار شما نسبت به ریزش مشتریان چیست؟
بدون تردید تمام پرس��ش های فوق برای بررسی وضعیت کسب و کار 
دارای اهمیت باالیی اس��ت، با این حال واکنش برندها نسبت به ریزش 
مش��تریان اهمیت بسیار زیادی دارد. وقتی یک برند با ریزش مشتریان 
مواجه می ش��ود، این امر پیام بسیار روشنی برای کسب و کار موردنظر 
مخابره خواهد کرد. این امر شامل ناتوانی برای شناسایی مناسب و رفع 
مش��کل مشتریان است بنابراین ش��ما باید جهت گیری متفاوتی در این 
زمینه اتخاذ نمایید. در غیر این صورت در پایان سال با مشکالت بسیار 
گس��ترده ای برای بهینه سازی وضعیت کس��ب و کارتان مواجه خواهید 
شد. درست به همین خاطر اغلب کسب و کارهای تازه تاسیس کمتر از 

یک سال در حوزه کسب و کار دوام می آورند. 
داستان سرایی و شخصی سازی محتوای بازاریابی در بازار هدف

یافتن بازارهای هدف کار چندان دش��واری نیست. بسیاری از برندها 
به جای س��رمایه گذاری بر روی بازارهای مش��خص با سوددهی مناسب 
به س��راغ حضور در تمام بازارهای ممکن می رون��د. این امر هزینه های 
بازاریابی برندها را به ش��دت افزایش می دهد. اگر ش��ما در تالش برای 
بازاریاب��ی و فروش محصوالت تان برای رقابت بهتر با رقبا هس��تید، باید 

یافتن بازارهای مناسب را در دستور کار قرار دهید. 
پس از یافتن بازار هدف کارویژه شما شامل داستان سرایی برای جلب 
نظر مش��تریان اس��ت. امروزه کیفیت محصوالت مختل��ف در بازارهای 
واحد دارای تفاوت چندانی نیس��ت بنابراین وضعیت برند ش��ما با توجه 
به نحوه فعالیت ش��ان مش��خص خواهد ش��د. این ام��ر نیازمند فعالیت 
مناسب از س��وی کسب و کار شما برای جلب نظر مشتریان بازار است. 
داستان سرایی همیشه تاثیر ویژه ای بر روی مخاطب هدف داشته است. 
این امر شامل بیان داستانی جذاب در ارتباط با برند برای ایجاد هیجان 

در میان مشتریان است. 
مزیت ه��ای  از  در سراس��ر جه��ان  موف��ق  برنده��ای  از  بس��یاری 
داستان س��رایی به خوبی استفاده می کنند بنابراین شما نیز باید در این 
زمینه مهارت های تان را تقویت نمایید. ایجاد اعتماد در میان مش��تریان 
همیش��ه یکی از فرآیندهای دشوار برای کسب و کار بوده است. این امر 

با استفاده از مزیت های داستان سرایی به خوبی قابل دستیابی است. 
تعامل با مش��تریان همیش��ه امر دش��واری نیس��ت. اگر ش��ما نحوه 
اثرگذاری بر روی مش��تریان را بدانید، به راحتی امکان تعامل و فروش 
محصوالت تان را خواهید داش��ت. امروزه برخی از برندها برای تعامل با 
مش��تریان اقدام به اس��تفاده از داده های طبقه بندی شده می کنند. این 
امر در زمینه داستان س��رایی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. وقتی شما با 
آگاهی از سلیقه مشتریان اقدام به طراحی داستان برای برندتان نمایید، 

واکنش مشتریان بسیار بهتر خواهد بود. 
تعیین قیمت های رقابتی

اگرچ��ه کیفیت محصوالت اهمیت بس��یار زی��ادی دارد، اما هنوز هم 
س��طح قیمت یکی از معیارهای تعیین کننده محسوب می شود. اگر شما 
در ت��الش برای رقابت موثر در یک بازار هس��تید، بای��د این نکته را به 
خوبی در ذهن داش��ته باشید. تعیین سطح قیمت های رقابتی به معنای 
موفقیت بهتر کس��ب و کارها در زمینه بقا در بازار اس��ت. شاید در نگاه 
نخس��ت بقا در بازار هدف اصلی بس��یاری از کس��ب و کارها نباشد، اما 
ش��ما برای توس��عه فعالیت برندتان ابتدا باید بقای کس��ب و کارتان را 

تضمین کنید. 
تعیین قیمت های رقابتی امری فراتر از کاهش هزینه های تولید است. 
گاهی ش��ما باید از بخشی از سود نهایی تان نیز چشم پوشی نمایید. این 
امر برای موفقیت بلندمدت در عرصه کس��ب و کار اهمیت بسیار زیادی 

دارد. اگر ش��ما در این حوزه تردید داشته باش��ید، شاید در کوتاه مدت 
سود مناسبی کسب نمایید، اما در بلندمدت کسب و کارتان توان رقابت 

با دیگر برندها را نخواهد داشت. 
اس��تفاده از اس��تراتژی کاه��ش قیمت ها همیش��ه باید ب��ا همکاری 
کارش��ناس های ف��روش صورت گیرد. در غیر این صورت ش��اید ش��ما 
متحمل ضررهای هنگفت شوید. چالش اصلی در این میان امکان عادت 
کردن مشتریان به سطح بسیار پایین قیمت محصوالت شماست. به این 
ترتیب اگر وضعیت کسب و کار شما تغییر کند، مشتریان دیگر تمایلی 

برای خرید محصوالت گران   تر شما نشان نخواهند داد. 
ایجاد تغییرات موردنیاز در کسب و کار

رقابت با دیگر برندها گاهی نیازمند ایجاد تغییرات اساس��ی در کسب 
و کار اس��ت. الگوه��ای بازاریابی و مدیریت کس��ب و کار در طول زمان 
قدیمی می ش��ود بنابراین ش��ما باید همیشه نس��بت به ایجاد تغییرات 
موردنی��از در وضعیت کس��ب و کارتان تمایل نش��ان دهید. در غیر این 
صورت با توس��عه بازار دیگ��ر توانایی تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را 

نخواهید داشت.
خوش��بختانه امروزه برندهای بس��یار زیادی در زمین��ه ارائه خدمات 
مربوط به توسعه کسب و کار و تغییرات سازمانی فعالیت دارند. اگر شما 
نس��بت به توانایی رقابت برندتان با رقبا تردید دارید، کس��ب مشاوره از 
برخی آژانس های موردنظر گزینه مناس��بی خواهد بود. این امر همیشه 
برند ش��ما را در وضعیت مناس��ب از نظر بازاریابی و جلب نظر مخاطب 

هدف نگه خواهد داشت. 
ارائه خدمات مشتریان عالی

خدمات مشتریان اغلب مورد بی توجهی مخاطب هدف قرار می گیرد. 
این امر باید به مثابه مزیت رقابتی برند ش��ما مورد توجه قرار گیرد. اگر 
ش��ما از این بخش به خوبی اس��تفاده نمایید، امکان تاثیرگذاری هرچه 
بهتر بر روی مش��تریان را پیدا خواهید ک��رد. در غیر این صورت بخش 

قابل توجهی از هزینه های برندتان بی نتیجه خرج خواهد شد. 
مش��کل اساسی برخی از برندها بی توجهی به مش��تریان پس از فرآیند 
فروش است. نکته مهم در این میان ضرورت تداوم ارتباط با مشتریان پس 
از فروش محصوالت اس��ت. امروزه برندهای بزرگ تا مدت ها پس از فروش 
محصوالت شان نیز پیگیر وضعیت مشتریان هستند. با این حساب مشاهده 

وفاداری باالی مشتریان به برندهای بزرگ امر طبیعی خواهد بود. 
ب��دون تردید رقابت در بازارهای مختلف همراه با فش��ار مالی و روانی 
بس��یار زیادی اس��ت. بهترین راهکار برای رقابت مناسب با دیگر کسب 
و کارها توجه به اس��تراتژی های کاربردی و تقوی��ت مزیت های رقابتی 
کس��ب و کار اس��ت. مقاله کنونی در مسیر بررس��ی برخی از مهم ترین 
نکات رقابتی به پنج اس��تراتژی مهم اشاره داشت. توصیه نهایی استفاده 

از تمام تکنیک ها به صورت همزمان برای دریافت نتیجه بهتر است. 
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اغلب کس��ب و کارهای نوپا جزو مشاغل یا کسب و کارهای کوچک 
هستند.

با اینکه اندازه این کس��ب و کارها کوچک اس��ت ولی نحوه مدیریت 
کردن آن به اندازه ش��رکت ها و کس��ب و کارهای بزرگ اهمیت دارد. 
زیرا عدم آگاهی به روش های مناس��ب و نداشتن استراتژی های مفید 
راه رس��یدن به اهداف را مسدود می کند و امیدی برای رسیدن به آنها 

وجود نخواهد داشت.
ه��ر فردی عالقه دارد بتواند کس��ب و کار خود را به بهترین ش��کل 
ممکن مدیریت کند. از طرفی اغلب افرادی که نگران مدیریت کس��ب 
و کار هس��تند و حتی از راه اندازی یک کس��ب و کار تازه هراس دارند 
بیش��تر به دلیل نگرانی از هزینه هایی اس��ت که برای ایجاد یک کسب 
و کار س��اده باید پرداخت کنند. در حالی که تجربه کس��ب و کارهای 
کوچک ولی موفق نشان داده است که می توان با داشتن یک استراتژی 
س��ودمند بدون هزینه باال به اهداف خود دست پیدا کرد. سعی داریم 

در این مقاله به مهم ترین استراتژی ها در این زمینه بپردازیم.
1- استفاده از فرآیندهای اتوماتیک

خوشبختانه تکنولوژی در بسیاری از عرصه ها به قدری پیشرفت کرده 
اس��ت که بس��یاری از کارها را می توان بدون دخالت افراد یا استخدام 
آنها انجام داد، با این روش، هم سرعت انجام کارها افزایش یافته و هم 

هزینه صرف ش��ده برای انجام کارها به شکل قابل توجهی کاهش پیدا 
می کند. به عنوان مثال، نیازی نیس��ت شما افراد زیادی را برای انجام 
امورات مربوط به بخش های مختلف کس��ب و کار خود استخدام کنید 
در هر بخشی که تکنولوژی بتواند کار را برای شما انجام دهد پیشنهاد 
می ش��ود کار را به تکنولوژی بس��پارید و از هزینه های اضافی و صرف 

زمان زیاد پیشگیری کنید.
از طرف��ی با ای��ن کار خطاهایی که معموالً توس��ط انس��ان ها انجام 
می ش��ود به طور چش��مگیری کاهش پی��دا می کن��د. از دیگر مزایای 
اس��تفاده از تکنولوژی ها، افزایش س��اعات کاری و فعالیت های کسب 
و کارتان اس��ت. ش��ما می توانید س��امانه ها، ربات ها و یا نرم افزارهایی 
را طراحی کنید که به صورت 24 س��اعته در حال خدمات رس��انی به 
مشتریان شما باشند در حالی که در دنیای واقعی و با استخدام نیروی 
کاری هرگ��ز نمی توانید به صورت 24 س��اعته مش��غول ارائه خدمات 

باشید.
با این کار ش��اهد خواهید بود که هزینه های شما بسیار کاهش پیدا 
کرده و  کیفیت کار افزایش یافته اس��ت. هرچند در تمامی بخش ها به 
صالح نیس��ت که از فناوری و انجام اتوماتیک کارها استفاده کنید ولی 
در بسیاری از بخش ها می توانید با تکیه بر فناوری از میزان هزینه های 

خود بکاهید.

2- آپدیت استراتژی ها
هرگز به یک اس��تراتژی ثابت نچس��بید و مدام در حال بررسی، تجزیه و 
تحلیل مزایا و معایب استراتژی های خود باشید. یک استراتژی ثابت در ابتدا 
برای نشان دادن ثبات و همچنین سر و سامان دادن کارها الزم است ولی پس 
از مدتی کارایی خود را از دست خواهد داد. علت آن هم این است که بازار روز 
به روز در حال تغییر است و شما نمی  توانید با یک استراتژی ثابت در زمان ها 
و مکان های مختلف و تحت هر شرایطی که در بازار به وجود می آید به حیات 
خود ادامه دهید. تغییرات لحظه ای و سریع در بازار و سلیقه و نیازمندی های 
مش��تریان این الزام را به وجود می آورد که به صورت مدام و دائمی در حال 
اصالح و تغییر اس��تراتژی های خود باش��ید تا متناسب با نیازهای روز پیش 
بروی��د. همچنین این کار به ش��ما کمک می کند با ص��رف کمترین هزینه، 
خودتان را به روز رسانی کنید تا از میزان تأثیر شما بر مخاطبان کاسته نشود.

3- حفظ کیفیت محصوالت
به نظر مشاوره بازاریابی، کیفیت یکی از مهم ترین مولفه ها در کسب 
و کار و حفظ بازار است. اگر بتوانید کیفیت محصوالت خود را باال برده 
و در نقطه مناسبی آن را حفظ کنید، می توانید بدون صرف هزینه های 
زیاد برای تبلیغات یا از دست رفتن مشتریان، میزان فروش خود را در 

بازار حفظ کرده و یا با یافتن مشتریان جدید بر میزان آن بیفزایید.
qmpmarketing :منبع

تکنیک های کم کردن هزینه در کسب و کارهای کوچک

چگونه رقبای مان در عرصه کسب و کار را شکست دهیم؟
به قلم: دیپ پاتل کارآفرین 

مترجم: امیر آل علی

به قلم: مکس فریدمن کارآفرین مستقل و کارشناس حوزه کسب و کار
ترجمه: علی آل علی
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران از حفر و تکمیل ۱۰۹ حلقه چاه های 
نفت و گاز با ثبــت متراژ حفاری  ۱۳۳ هزار و ۲۲۲ 
متر در یکسال گذشته خبر داد. سید عبداله موسوی 
با گرامیداشت هفته دولت و بزرگداشت یاد و خاطره 
شــهیدان رجایی و باهنر، گفت: از تعداد چاه های 
تکمیل شده ۳۰ حلقه توسعه ای، ۱۰حلقه اکتشافی 
توصیفی و ۶۹ حلقه تعمیری تکمیلی بوده است و 
در همین مدت ۱۹ هزار و ۳۱۳ متر حفاری افقی و 
جهت دار نیز  در چاه های نفت و گاز انجام پذیرفته و 
عمیق ترین و اولین چاه جهت دار در سازند کژدمی 
میدان آزادگان جنوبی توسط متخصصان این شرکت 
با موفقیت انجام پذیرفت. وی با اشــاره به اینکه این 

گزارش مربوط به عملکرد شــرکت از ابتدای شهریور ۹۸ تا اول 
شــهریور۹۹ اســت، تعداد دکل های حفاری خشکی و دریایی 
ملکی شرکت ملی حفاری را ۷۲ دستگاه عنوان و افزود: مجموع 
چاه های حفر شده در گستره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 
شــرکت نفت فالت قاره ایران، شرکت مهندسی و توسعه نفت، 
شرکت نفت و گاز پارس، شــرکت نفت و گاز اروندان،  شرکت 
نفت مناطق مرکزی و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و 
مابقی در قالب پروژه ای  صورت گرفته است.  موسوی به انعقاد 
قراردادهای همکاری و مشــارکت با شرکت های پژواک انرژی، 
توســعه پترو ایران ، نفت و گاز پرشــیا، پترو پارس اشاره کرد و 
گفت:  در مدت پیش گفته قراردادهای همکاری با دانشگاه های 
شــاهرود، چمران، صنعت نفت و جهاد دانشگاهی جهت انتقال 
دانش، مستند سازی تجربیات و همکاری های علمی آموزشی 
منعقد شده است . مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران ارایه 

خدمات یکپارچه فنی و مهندسی را از مزیت های انحصاری این 
شرکت دانست و افزود: برخورداری از توان تخصصی و تجهیزاتی 
شرکت موجب شــده که بتواند همزمان با عملیات حفاری چاه 
ها، خدمات متنــوع فنی و تخصصی مرتبط با این صنعت را به 
شــرکت های متقاضی ارایه کند که مجمــوع این خدمات در  
مدت پیش گفته بالغ بر ۳ هزار و ۸۴۲ عملیات است. وی اظهار 
کرد: پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت در نتیجه کار و تالش 
مضاعف متخصصان مجرب و کار آزموده و کارکنان سختکوش 
و کارآمد و اســتفاده از ظرفیت ها و توان ساخت داخل در بومی 
سازی ساخت قطعات پرمصرف و تجهیزات اساسی از افتخارات 
این شــرکت محسوب می شود که از جمله می توان به ساخت 
یک دستگاه حفاری سنگین خشکی و صدها قطعه و تجهیزات 
کاربردی نظیر طراحی و ساخت ابزار پالسر مثبت ویژه چاه های 
انحرافی افقی، ابزار درون چاهی RTTS ،الینر و سیستم دیجیتال 

پمپ سیال ، پکینگ المنت، بچ میکسر اسید کاری 
، طراحی و ساخت پمپ هیدرولیک و  سیستم روان 
کاوی گیربکس تاپ درایو ، طراحی و ســاخت سازه 
سیستم  A-frame  دکل حفاری ، طراحی سیستم 
 ،HRM جامع مدیریت نمودار گیری و سامانه جامع
طراحی و ساخت سیســتم جک های هیدرولیک 
دستگاه دریایی مورب، طراحی و ساخت دو تجهیز 
کلیدی چاه هــای گازی )تمیز کننــده جداری و 
خارج کننده ذرات(، ســاخت یونیت های هشــدار 
دهنده مقابله با گاز H۲S و ... اشــاره کرد. موسوی 
به توسعه مناسبات کاری و همکاری های مشترک 
با شرکت های بخش خصوصی در اجرای طرح های 
توسعه میدان های نفتی در این دوره اشاره و گفت: 
همکاری بیش از پیش با بخش خصوصی و استفاده حداکثری 
از ظرفیت های داخلی از اهداف توســعه ای و کالن این شرکت 
است. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اهتمام این شرکت به 
کارهای عام المنفعه و اجرای مسئولیت های اجتماعی و همچنین 
آموزش های عمومی و تخصصی از جمله در ابعاد ایمنی، کنترل 
مهار فوران چاه ها و ... را یادآور شــد و افزود: در راستای تحقق 
برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال جهش تولید و تاکید وزارت 
نفت مبنی بر تعامل با ســازندگان و صنعتگران داخلی، شرکت 
هــای دانش بنیان و مراکز علمی، پژوهشــی و تحقیقاتی، این 
شــرکت به عنوان یک مجموعه مادر تخصصی بزرگ دولتی در 
صنعت حفاری کشــور در ترسیم برنامه های کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت خود توسعه دو جانبه و چند جانبه با این بخش 
ها و  استفاده متقابل از ظرفیت های یکدیگر را تعریف و به جد 

دنبال می کند.

آذربایجان شــرقی – فالح: معاون بهره برداری و توسعه 
آب شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی از تخصیص ۱۰۰ 
درصدی اعتبارات پروژه آبرســانی ضروری به شهرســتان های 
میانه، آذرشهر، عجب شیر و تبریز خبر داد. به گزارش خبرنگار 
ما در آذربایجان شــرقی، محمد خانی، با بیان این مطلب اظهار 
کرد: جمعیت هریس رو به شــمال پیشرفت کرده و جمعیت با 
مخزن هم تراز شــده و الزم بود مخزن جدیدی ایجاد شود، که 
این پروژه نیز آغاز شــده است. این مقام مسوول در شرکت آبفا 
اســتان همچنین از افتتاح پروژه های آبرسانی در ۱۹ روستای 
آذربایجان شرقی در هفته دولت، خبر داد. خانی افزود: مجموعه 
اعتبارات عمرانی بخش آب اســتان در سال جاری برابر با ۱۴۵ 
میلیارد تومان اســت. وی اضافه کرد: حدود ۶۵ شــهر و ۱۴۰۰ 
روســتای آذربایجان شرقی تحت پوشش شرکت آب و فاضالب 
استان هستند، تولید آب در حدود ۱۵ شهر استان آن ها در سر 
به سر داشت به این معنی که آب مورد نیاز شهروندان به سختی 
تامین می شد. خانی، تکمیل پروژه آبرسانی شهر و مخزن در حال 
احداث عجبشیر، ورزقان، تجهیز خط انتقال هادیشهر و تسوج، 
تجهیز چاه کوزه کنان و شرفخانه، افزودن دو حلقه چاه در مرند، 
تکمیل پروژه آبرسانی شبســتر و ارتقاء تصفیه خانه موجود در 
هشترود و افزایش مخزن در مبارک شهر ملکان را از جمله ۲۳ 

پروژه شهری برای افزایش ضریب اطمینان عنوان کرد. 

مشکل آب کلیبر کامال رفع شده است 
 خانی با بیان اینکه مشــکل آب کلیبر کامال رفع شده است، 
اظهار کرد: آبرسانی در این شهر نیز همچنان ادامه دارد، در آبش 
احمد این شهرستان نیز ایجاد مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی و حفر 
چاه برای آسایش ضریب اطمینان در جریان است. وی از مرتفع 
شدن مشکل کمبود آب در شهر نظرکهریزی با فازبندی خبر داد 
و گفت: بخشــی از نیاز شهرستان با ایجاد فاز یک مرتفع شده و 
فاز دوم آن برای تامین آب دراز مدت این شــهر نیازمند تکمیل 

پروژه است.
پیشتازی کشوری آبفا استان در تکمیل تاسیسات 

زیربنایی و نصب انشعابات مساکن  مهر
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان 

تاخیر در نصب انشــعابات مســکن های مهر را ناشی از مسائل 
حقوقی و اجتماعی مربوط به متولیان مسکن و تعاونی ها عنوان 
کرد و گفت: شــرکت آب و فاضالب اســتان در راستای تکمیل 
تاسیسات زیربنایی و نصب انشعابات مسکن های مهر استان در 
کشــور پیشرو بوده و در سه سال اول بیش از ۹۰ درصد از آن را 
انجام داده است.وی همچنین متذکر شد: در مجموع ۱۰۱ هزار 
واحد مسکن مهر ساخته شده و در حال حاضر هم شبکه آب و 
هم شبکه فاضالب ۹۹ درصد از مسکن های مهر استان دایر است. 

تصفیه خانه تبریز بزرگترین تصفیه خانه فاضالب در 
حال اجرای کشور است

 پرویز عباسی ادامه داد: با توجه به انتظار مردم، تصمیم داریم 
تا ۱۷ کیلومتر شــبکه جمع آوری فاضالب اضافه شود و تصفیه  
خانه های در دســت احداث نیز ادامه پیدا کند. امیدواریم بخش 
مایع مــدول دوم تصفیه خانه تبریز به عنوان بزرگترین تصفیه 
خانه فاضالب در حال اجرای کشور، تا پایان سال به بهره برداری 
برســد. وی از آغاز عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضالب اسکو، 
خسروشــاه و فاز چهار سهند با ظرفیت حدود ۱۸۰ هزار نفر به 
زودی خبر داد و گفت: پیمانکاران پروژه در حال انتخاب هستند. 
عباســی اظهار کرد: ۱۱ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضالب 
محالت مختلف تبریز اعم از طالقانــی، ارم، خیابان انقالب و ... 

آماده بهره برداری است.

بوشــهر – رضا حیدری: مدیرعامــل ســازمان بنادر و 
دریانــوردی گفت: در پنج ماهه امســال ۵۰ میلیون تن تخلیه 
و بارگیری در بنادر تجاری کشــور انجام شد.  به گزارش روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، محمد راستاد 
روز در جمــع خبرنگاران در بندر کنگان با گرامیداشــت هفته 
دولت اظهار داشــت: ظرفیت بنادر تجاری کشــور بالغ بر ۲۴۶ 
میلیون تن در ســال است که سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیون 
تن میزان تخلیه و بارگیری در ســطح این بنادر بود. وی بیان 
کرد: بر اســاس برنامه ریزی و اهداف پیش بینی شده در قالب 
برنامه ششم توسعه تا پایان برنامه ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر 
تجاری کشور به ۲۸۵ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. 
راستاد ادامه داد: مهم ترین پروژه توسعه ای سازمان بنادر شامل 
افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر شهید رجایی 

به میزان هشت میلیون تی.ایی.یو  است که در قالب فاز سه پایانه 
کانتینری بندر شــهید رجایی در حال احداث است. وی افزود: 
انتظار داریم در این پروژه که شامل یکهزار و ۴۰۰ متر اسکله و 
۲۰۰ هکتار محوطه پسکرانه ای است تا پایان سال جاری با ۹۰۰ 

متر اســکله با ظرفیت پهلوگیری کشتی های تا ۱۸هزار و ۴۰۰ 
تی.ای.یو در بندر شهید رجایی را به بهره برداری برسانیم. راستاد 
ادامه داد: به مناســبت هفته دولت شماری پروژه نیز  در استان 
بوشهر آماده آغاز بهره برداری و عملیات اجرایی است.  وی گفت: 
در بندر کنگان با مشــکل نبود تناسب بین مساحت و ظرفیت 
حوضچه بندر با تعداد شــناور موجود در بندر کنگان بودیم که 
به همین لحاظ توسعه حوصچه بندر کنگان به حدود ۳۶ هکتار 
در قالب یک پروژه توســعه ای در دستور کار قرار گرفته است. 
راســتاد ادامه داد: برآورد این پروژه بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان 
اســت که عملیات اجرایی آن امروز آغاز می شــود.  وی گفت: 
با اجرا این پروژه شــرایط خوب و مناسبی برای بهبود کیفیت 
ورودی و خروجی ناوگان تجاری و افزایش ظرفیت بندرکنگان 

ایجاد خواهد شد.

اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل پتروشیمی شازند، در طی مراسمی با حضور 
ســرهنگ مهجوری فرمانده محترم سپاه ناحیه شازند، سروان 
بابایی فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــهید بختیاری شــهر 
مهاجران و همچنیــن با حضور مهنــدس ولدخانی مدیریت 
محترم عامل مراسم معارفه فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج 
شهید تندگویان پتروشیمی شــازند انجام شد. در این مراسم 
ســرهنگ مهجوری ضمن تقدیر از تالش هــای آقای مومن 
زمانی فرمانده ســابق پایگاه مقاومت بســیج شهید تندگویان 
در طــول ۵ ســال خدمت صادقانه ایشــان، آقای علی طحان 
نژادیان را به عنــوان فرمانده جدید این پایگاه معرفی نمودند. 
فرمانده سپاه ناحیه شازند با تشکر از همکاری و تعامل سازنده 
مهندس ولدخانی و همکاران ایشــان در پتروشیمی شازند با 

ســپاه پاسداران و بســیج اظهار کردند مدیرعامل محترم این 
شرکت همواره در انجام کارهای خیر و محرومیت زدایی پیش 
قدم و پیشگام می باشد و خوشبختانه این شرکت همکاری ها 
و تعامالت ســازنده و خوبی با سپاه پاســداران و بسیج داشته 

اســت و خدمات ارزنده پتروشیمی شــازند باعث افتخار برای 
این شهرستان، استان مرکزی و میهن عزیز اسالمی می باشد. 
ســپس مهندس ولدخانی با تقدیر از زحمــات آقای زمانی و 
تبریــک انتصاب آقای طحان نژادیان بیان نمودند آقای زمانی، 
فردی خدمتگذار و خدوم در راستای تحقق اهداف واالی بسیج 
بود و ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای آقای طحان نژادیان، 
امیدواریم خدمات ایشان در راستای خدمت صادقانه به بسیج 
و شرکت پتروشیمی شازند باشد. ایشان یادآور شدند ما با تمام 
توان از نیروهای مخلص بسیجی حمایت می نماییم. در ادامه 
این مراسم حکم انتصاب فرمانده پایگاه شهید تندگویان که از 
سوی سروان بابایی ابالغ شده بود به ایشان اهدا شد و مهندس 
ولدخانی نیز لوح تقدیری به پاس زحمات و خدمات ارزنده آقای 

زمانی اهدا نمودند. 

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران بیان کرد:

حفر و تکمیل ۱۰۹ حلقه چاه نفت و گاز در یک سال گذشته

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا آذربایجان شرقی خبر داد؛

تخصیص اعتبارات پروژه آبرسانی به میانه، آذرشهر، عجب شیر و تبریز

5۰ میلیون تن تخلیه و بارگیری در بنادر تجاری کشور انجام شد

ظرفیت پذیرش کشتی های ۳۰ هزار تنی در بندر بوشهر فراهم می شود

با حضور فرمانده سپاه ناحیه شازند برگزار شد؛

 مراسم معارفه فرمانده جدید 
پایگاه مقاومت بسیج شهید تندگویان شرکت پتروشیمی شازند

شرکت آب و فاضالب استان قم خبر داد:
طرح حفر و تجهیز چاه شهر دستجرد به بهره برداری رسید

قم - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با هفته دولت طرح حفر، تجهیز 
و خط انتقال شهر دستجرد با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
و فرماندار قم به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب استان قم، طرح حفر، تجهیز و خط انتقال یک حلقه چاه در شهر 
دستجرد بااعتبار ۵ میلیارد ریال با حضور دکتر بهشتی معاون استاندار، 
مهندس حیدری فرماندار و جمعی از مسئوالن استان و بخش خلجستان 
به بهره برداری رســید. معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری قم در 
حاشیه این مراسم با قدردانی از اقدامات شرکت آب و فاضالب استان قم 
در راستای تأمین آب پایدار برای مناطق مختلف استان، گفت: حفر و تجهیز این چاه یکی از ضروریات شهر دستجرد به ویژه در ایام 
تابستان و پیک مصرف محسوب می شود. دکتر محسن بهشتی این چاه را نقطه قوتی برای ساکنان شهر دستجرد دانست و اظهار 
داشت: با توجه به اینکه در ایام تابستان ساکنان این شهر افزایش می یابد این چاه می تواند کمبود آب شهر را جبران کند. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان قم نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر آب مورد نیاز شهر دستجرد از دو حلقه چاه تأمین می شود، گفت: 
آبدهی این چاه ها کمتر از ۲۰ لیتر در ثانیه است که در تابستان و مواقع پیک مصرف با کمبود آب مواجه بودیم. وی با بیان اینکه این 
موضع نگرانی هایی را برای تأمین آب شهر دستجرد به وجود آورده بود، اظهار داشت: در همین راستا اقدام به حفر و تجهیز یک حلقه 
چاه دیگر با آبدهی حدود ۱۵ لیتر در ثانیه برای مواقع ضروری کردیم که به نوعی پدافند غیرعامل نیز به شمار می رود. دکتر علی 
جان صادق پور با اشاره به اینکه برای انتقال آب این چاه به مخازن ذخیره شهر ۵۰۰ متر خط انتقال نیز اجرا شده است، خاطرنشان 

کرد: این طرح در مجموع بااعتبار ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی شهرهای دارای تنش آبی استان قم تأمین شده است. 

همزمان با هفته دولت انجام شد؛
گاز رسانی به 5۸ روستای مازندران -  حذف سوخت فسیلی در 

کوهپایه های مازندران
ســاری – دهقان :امســال و همزمان با هفته دولت، ۵۸ روستای 
مازنــدران با ۷۲۰میلیــارد ریال اعتبار از نعمــت گاز طبیعی بهره مند 
می شوند.  به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز 
استان مازندران، »جعفر احمدپور« مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اعالم 
این خبر گفت: با متصل شــدن این شمار روستا به شبکه گاز سراسری، 
تعداد روستاهای بهره مند از گاز طبیعی در مازندران به ۲هزار و ۳۰۸روستا 
افزایش می یابد. احمدپور با اشاره به اینکه سال گذشته عملیات گازرسانی 
به شهر فریم و ۱۳۷روستای دیگر انجام، اما بهره برداری نشده است، افزود: 
در مجموع ۱۹۵روستای مازندران با هزینه ۲هزار و ۹۴۰میلیارد ریال، هفته دولت امسال به بهره برداری خواهند رسید. مدیرعامل 
شرکت گاز مازندران ضریب برخورداری جمعیت استان از نعمت گاز را ۹۷.۵ درصد اعالم کرد و گفت: همچنین ضریب برخورداری 
از گاز جمعیت شهری ۹۹.۵ و جمعیت روستایی مازندران ۹۴.۵درصد است. احمدپور افزود: از ۳هزار و ۶۱۳روستا مازندران تا کنون، 

۲هزار و ۳۰۸روستا گازرسانی شده و عملیات گازرسانی به ۲۰۵روستا نیز در دست اجرا است.

عملکرد شرکت گاز استان ایالم در دولت تدبیر و امید
 گازرسانی به 7۸ درصد روستاهای استان 
در دولت تدبیر و امید تحقق یافته است

ایالم - خبرنگار فرصت امروز: عباس شــمس اللهی مدیر عامل 
شــرکت گاز استان ایالم گفت: عملیات گازرسانی به ۷۸ درصد روستاها 
و نیز ۵۸ درصد شهرهای گازدار استان در دولت تدبیر و امید تحقق یافته 
است. وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار موجود ۷۷ درصد از صنایع گازدار 
استان نیز در دولت های یازدهم و دوازدهم گازرسانی شده اند افزود: ۵۷ 
درصد از کل مشترکین شرکت گاز استان در دولت تدبیر و امید جذب و 
اشتراک پذیری شده اند. شمس اللهی تصریح کرد: ۵۷ درصد از مجموع 
کل پروژه های اجرا شــده شامل خطوط انتقال تغذیه و شبکه توزیع گاز 
در استان از بدو تأسیس تا کنون در این دولت به وقوع پیوسته است که به نوعی انقالب صنعتی در سبد انرژی استان بوده است 
که در تأمین انرژی پایدار و ایمن ، صیانت و حفاظت از محیط زیست و نیز صرفه جویی اقتصادی جامعه و خانوارها تحول اساسی 

ایجاد نموده است.

مالقات مجازی مردم با وزیر نیرو در گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان از فراخوان ارسال پرسش از وزیر 
نیرو به مناســبت هفته دولت خبر داد .رحمت قره خانی گفت : هم زمان با هفته دولت، وزیر نیرو با حضور در پخش زنده شــبکه 
ویدئویی آپارات به سواالت و مشکالت مردم پاسخ می دهد.وی گفت : مالحظات بهداشتی مرتبط با شیوع ویروس کرونا و هشدارهای 
ستاد ملی مقابله با کرونا باعث شده تا در هفته دولت امسال، بسیاری از برنامه ها مردمی وزرا و مسئوالن اجرایی کشور تحت تاثیر 
این موضوع قرار گیرد. از این رو، روابط عمومی وزارت نیرو درصدد است تا این حضور و پاسخگویی مسئوالن به مردم را در بستر 
فضای مجازی و به صورت آنالین اجرایی کند. قره خانی اضافه کرد :بر همین اساس، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در روز چهارشنبه ۵ 
شهریورماه ساعت ۱۴ با حضور در پخش زنده شبکه ویدئویی آپارات به سواالت دریافت شده از سوی مردم پاسخ خواهد داد.دبیر 
روابط عمومی شورای صنعت آب و برق گلستان گفت : لذا از تمامی هم وطنان در سراسر استان دعوت می شود تا سواالت و مسائل 
Pr.moe. خود را در زمینه آب و برق در قالب فایل ویدئویی یک دقیقه ای از تاریخ ۲۲ مردادماه تا یکم شهریورماه از طریق لینک

gov.ir به روابط عمومی وزارت نیرو ارسال فرمایند.

همزمان با هفته دولت ۳ روستای شهرستان کوثر از نعمت گاز طبیعی بهره 
مند شدند 

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان اردبیل طي مراسمي با حضور فرماندار، بخشدار 
و  جمعي از مسئولین ادارات ، مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل و اهالی محترم منطقه ، همزمان با هفته دولت پروژه های 
گازرسانی به ۳ روستای جعفرلو، نرلو و ترکه ده از توابع شهرستان کوثر به بهره برداری رسید. در این مراسم که با رعایت کامل 
پروتکلهای بهداشــتی و حفظ فاصله اجتماعی در مســجد روستای جعفرلو برگزار شد اسماعیلی مدیر عامل شرکت گاز استان 
اردبیل ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنر و شهدای مدافع حرم گفت: با افتتاح پروژه های گازرسانی به ۳ 
روستای شهرستان کوثر بیش از ۴۰ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند که این پروژه ها با   اعتباری بالغ 
بر ۱۱ میلیارد ریال به بهره برداری می رسند.  وی همچنین حجم عملیات شبکه گذاری به منظور گازرسانی به این روستا ها را 
بیش از ۱۱ کیلومتر بیان کرد و گفت: با اتمام روستاهای در دست اجراء در آینده ای نزدیک شهرستان کوثر به لحاظ گازرسانی 

به شهرستان سبز مبدل خواهد شد.

مدیرعامل آبفای گیالن دلیل افزایش تعداد پروژه ها و اعتبارات مربوطه در 
هفته دولت را تشریح کرد 

رشت – مهناز نوبری: سیدمحسن حســینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن گفت: در 
راستای ارتقاء خدمات این شرکت، پروژه های اصالح و توسعه شبکه توزیع آب، احداث شبکه جمع آوری فاضالب، حفر و تجهیز 
چاه و همچنین ارتقاء تصفیه خانه های آب در سطح استان در قالب ۳۲ پروژه همزمان با گرامیداشت هفته دولت با اعتباری به 
ارزش ۱۹۵ میلیارد تومان افتتاح خواهد شــد.مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به اینکه برای هفته دولت امسال ۳۱ پروژه با مبلغ 
۲۷.۵ میلیارد تومان برای افتتاح و بهره برداری پیش بینی شده بود، تصریح کرد: با توجه به اهمیت بهره برداری از فاز دوم تصفیه 
خانه بزرگ آب گیالن به منظور افزایش ظرفیت تولید آب استان به میزان ۳هزار لیتر در ثانیه، با توجه به افزایش میزان مصرف 
آب به دلیل شیوع ویروس کرونا و تأمین نیاز آبی مشترکین، با تالش و کوشش شبانه روزی سرمایه گذاران پروژه و مجموعه آبفای 
گیالن در روزهای پایانی مرداد ماه، بهره برداری آزمایشی از این تصفیه خانه آغاز شد که با افزوده شدن به لیست پروژه های هفته 
دولت، تعداد پروژه های این شــرکت به ۳۲ و اعتبار آنها به ۱۹۵ میلیارد تومان افزایش یافت.وی با تأکید بر اهمیت این پروژه به 
عنوان یکی از بزرگترین پروژه های کشور که به روش BOT و مشارکت بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ۱۶۸میلیارد تومان اجرا 
شده است تصریح کرد: بهره برداری رسمی از این پروژه در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با حضور مقامات کشوری در دی 

ماه سالجاری انجام خواهد شد.
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چالش های مالی توسعه کسب و کار با حق امتیاز دیگر برندها

صنعت فست فود و مواد غذایی یکی از حوزه های پر از رقابت در کسب و کار محسوب می شود. براساس گزارش 
مجله FSR، ساالنه 60 درصد از فست فودهای تازه تاسیس با شکست مواجه می شوند بنابراین اگر شما در صنعت 
مواد غذایی تازه کار هستید، شانس ورشکستگی تان بسیار زیاد خواهد بود. یکی از راهکارهای مناسب برای پرهیز از 
شکست و مواجه با مشکالت مالی در عرصه کسب و کار استفاده از حق امتیاز مدل کسب و کار دیگر برندهاست. 
امروزه بسیاری از برندها تمایل به همکاری با کسب و کارهای نوپا دارند. دلیل این امر امکان تفویض اختیار فعالیت 
در یک بازار خاص به کسب و کاری کوچک بدون نیاز به سرمایه گذاری قابل مالحظه خواهد بود. بسیاری از کسب 
و کارهای کوچک در س��ال های نخست فعالیت ش��ان به عنوان برند اقدام به استفاده از حق امتیاز برندهای بزرگ 
می کنند.  شاید در نگاه نخست استفاده از حق امتیاز مدل کسب و کار دیگر برندها حاشیه امن مناسبی برای کسب 
و کارهای نوپا ایجاد کند. نکته مهم در این میان امکان مواجهه با شکست در هر صورت، حتی استفاده از مدل کسب 
و کار دیگران، است بنابراین شما باید هوشمندانه نسبت به مدیریت وضعیت کسب و کارتان اقدام نمایید. در غیر 
این صورت مشکالت عمده ای پیش روی شما قرار خواهد گرفت.  بررسی مشکالت مالی پیش روی کسب و کارهای 
تازه تاسیس همیشه اهمیت باالیی داشته است. در ادامه برخی از مهم ترین مشکالت کسب و کارهای تازه تاسیس 

در زمینه استفاده از حق امتیاز کسب و کارهای دیگر و مشکالت مالی احتمالی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
پیچیدگی های مالی

افراد در زندگی ش��خصی باید مدیریت مالی ش��ان را برعهده بگیرند. این امر اغلب اوقات موجب بروز سوءتفاهم 
برای کارآفرینان می شود. اگر شما در زندگی شخصی تان مدیر مالی خوبی هستید، هیچ دلیلی برای تکرار این امر 
در حوزه تجاری نیز نیست بنابراین همیشه باید نسبت به بهبود وضعیت کسب و کار با استفاده از کارشناس های 
مالی اقدام نمایید.  وقتی شما با استفاده از حق امتیاز یک شرکت دیگر مشغول به فعالیت هستید، فقط در قبال 
کسب و کارتان مسئولیت ندارید. شکست شما موجب بروز بحران مالی برای شرکت مادرتان نیز خواهد شد بنابراین 
با احتیاط نس��بت به اخذ تصمیم های فنی اقدام نمایید.  گاهی اوقات برخی از برندهای زیرش��اخه با سود مناسبی 
مواجه می شوند. نکته مهم در این میان توجه به سهم شرکت صاحب حق امتیاز است. اگر شما نسبت به این نکته 
توجه نداش��ته باشید، با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهید شد. برخی از برندها در صورت مواجهه با بدحسابی 
شرکت  های بهره مند از حق امتیاز مد کسب و کارشان نسبت به فسخ آن اقدام می کنند بنابراین در حوزه مالی باید 
دقت و توجه بسیار زیادی به خرج دهید.  پیچیدگی در حوزه مدیریت امور مالی امری طبیعی محسوب می شود. 
بسیاری از برندها در زمینه مدیریت این حوزه با مشکالت وسیع مواجه هستند. بهترین راهکار در این میان همکاری 
با برخی از حسابدارها و کارشناس های امور مالی حرفه ای است. چنین امری خیال شما را نسبت به وضعیت مالی 

کسب و کارتان تا حد زیادی رفع خواهد کرد. 
آگاهی از فرآیندهای کاری

ش��ما باید ش��ناخت مناسبی از درون و بیرون کسب و کارتان داش��ته باشید. این امر فقط شامل شناخت دقیق 
مخاطب هدف یا کارمندان شرکت نیست. برخی از شرکت ها پس از کسب حق امتیاز بهره مندی از مدل کسب و کار 
برندهای بزرگ با چالش فقدان آگاهی دقیق از حوزه موردنظر مواجه می شوند. اگر شما نیز با چنین مشکلی مواجه 
هستید، باید پیش از اخذ مجوزهای الزم برای استفاده از حق امتیاز موردنظرتان اندکی آگاهی دقیق پیرامون برند 
موردنظر کس��ب نمایید. در غیر این صورت همکاری با برندهای بزرگ هیچ سودی برای کسب و کار شما نخواهد 
داشت.  همکاری با کارآفرینان دیگر یا درخواست کمک از برندهای بزرگ ایده مناسبی محسوب می شود. شما باید 
در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به یادگیری نکات مختلف اقدام نمایید. در غیر این صورت طرف مقابل در زمینه 

ادامه همکاری با شما دچار تردیدهای بسیار زیادی خواهد شد. 
انتخاب های ضعیف در حوزه استخدام

ش��اید در نگاه نخست اس��تخدام افراد حرفه ای گزینه ساده ای به نظر برسد. بسیاری از برندها نسبت به ضرورت 
همکاری با نیروی کار حرفه ای آگاهی دارند، اما تعداد اندکی از آنها در عمل توانایی جذب نیروی دلخواه شان را پیدا 
می کنند. وقتی شما کارمندان مناسبی در اختیار نداشته باشید، وضعیت کسب و کارتان به شدت دشوار خواهد شد. 
اغلب کسب و کارهای تازه تاسیس به سرعت نسبت به استخدام نخستین فرد داوطلب برای همکاری اقدام می کنند. 
شما باید جلوه حرفه ای برندتان را رعایت کنید بنابراین برگزاری جلسات استخدامی امری ضروری برای برند شما 
خواهد بود. در غیر این صورت فرصت کافی برای یافتن بهترین گزینه استخدامی را نخواهید داشت.  استخدام در 
حوزه کسب و کارهای تازه تاسیس باید معطوف به رفع نقاط ضعف  شرکت باشد. شاید چند بخش مختلف امکان 
مدیریت از سوی شما یا کارمندان فعلی را داشته باشد بنابراین بی جهت هزینه اضافی برای کسب و کارتان ایجاد 
نکنید. استخدام افراد مناسب در بخش هایی که واقعا بدان ها نیاز دارید، امری ضروری خواهد بود. سایر ایده ها برای 

استخدام در حوزه های کم اهمیت نباید مورد توجه قرار گیرد. 
شکست های در کمین

برخی از مدیران با جهت گیری به سوی همکاری با برندهای بزرگ و بهره مندی از برنامه مدیریت مالی دیگر نگرانی 
پیرامون مواجهه با شکست ندارند. این امر شاید در نگاه نخست منطقی به نظر برسد، اما همیشه موجب غافلگیری 
کسب و کارها می شود. شما باید همیشه در انتظار وقوع شکست های احتمالی باشید. این امر تمام سازمان شما را 
هوشیار نگه می دارد. امروزه بیشترین شکست های کاری در زمینه سهل انگاری های ساده کسب و کارها رخ می دهد، 
با این حساب توجه به وضعیت کسب و کار همیشه از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود. هدف اصلی این بخش 
ایجاد حالت ترس دائمی در میان مدیران کس��ب و کار نیس��ت. نکته مهم توجه به جایگاه حساس کسب و کارتان 
است. شما از یکسو در تالش برای مدیریت کسب و کار و از سوی دیگر مورد اعتماد برندهای بزرگ هستید بنابراین 

باید از اعتماد موردنظر بیشترین بهره را ببرید. 
بهبود مهارت های سازمانی

برندها در دنیای کسب و کار باید همیشه به دنبال بهبود سطح توانایی های شان باشند. در غیر این صورت در رقابت 
با دیگر برندها با شکست مواجه خواهند شد. یکی از نکات مهم در این میان استفاده از دوره        های آموزشی و به طور 
کلی تالش برای ارتقای مهارت هاست. شاید شما در حوزه کسب و کار یک یا دو کار را به خوبی انجام دهید. این امر 
به احتمال فراوان برای بسیاری از کارمندان شرکت تان نیز به همین ترتیب است. نکته مهم در اینجا ضرورت بهبود 
مهارت  های س��ازمانی مدیران و کارمندان اس��ت. اگر شما به این نکته توجه داشته باشید، وضعیت کسب و کارتان 
در بلندمدت بسیار بهتر خواهد شد.  اغلب برندهای بزرگ ابتدا به عنوان زیرمجموعه دیگر برندها شروع به فعالیت 
کرده اند. نکته مهم در این میان استفاده از تجربیات برندهای دیگر برای بهبود وضعیت کسب و کارمان است بنابراین 
استفاده از حق امتیاز مدل کسب و کار برندهای بزرگ در راستای توسعه بلندمدت کسب و کار گزینه منطقی خواهد 
بود. هدف اصلی مقاله کنونی ارائه راهکارهایی برای مقابله با مشکالت مالی در این مسیر بود. با رعایت نکات مورد 

بررسی احتمال مواجهه با شکست از سوی کسب و کار شما به شدت کاهش خواهد یافت. 
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تبلیغـاتخالق

برای بس��یاری از افراد زندگی در یک بخش خالصه می ش��ود. 
درواقع تصورات بر این است که برای رسیدن به موفقیت در کار، 
حتم��ا باید بعد زندگی ش��خصی را فدا کنند. تحت این ش��رایط 
اقداماتی نظیر ازدواج و تش��کیل خانواده به خط قرمز آنها تبدیل 
می ش��ود. این امر در حالی لس��ت که در برخورد با کارآفرین ها و 
مدیران موفق جهان، به این نکته پی خواهید برد که بیش��تر آنها 
ازدواج کرده و صاحب فرزندانی هستند. تحت این شرایط فرضیه 
اول را باید کامال نادرس��ت تلقی نمود. درواقع هیچ تضادی میان 
کار و زندگی ش��خصی وجود نداشته و برای موفقیت واقعی، الزم 
اس��ت تا ه��ر دو جنبه را مورد توجه قرار دهی��د. با این حال این 
موارد تنها زمانی به عامل منفی برای همدیگر تبدیل می شوند که 
مدیریت خوبی صورت نگیرد. در این راستا توجه به اقدامات انجام 
شده از س��وی افراد موفق، بهترین انتخاب ممکن خواهد بود. در 
همین راس��تا به بررسی هش��ت راز افراد حرفه ای در ایجاد تعادل 

میان کار و زندگی شخصی خواهیم پرداخت. 
1-بر روی موارد اصلی متمرکز بمانید

این امر یک واقعیت اس��ت که اکثر افراد در زندگی خود موارد 
اصل��ی و اولویت ها را شناس��ایی نکرده اند. تحت این ش��رایط در 
برنامه روزانه آنها می توان انواع اقدامات را مش��اهده کرد. این امر 
در حالی اس��ت که ش��ما به عنوان فردی که مشغله کاری زیادی 
را دارد، باید نس��بت به اقداماتی که انجام می دهید، کامال هوشیار 
باشید. در این راس��تا توصیه ما این است که صرفا اقدامات کامال 
ضروری را حفظ کرده و س��ایر موارد را کنار بگذارید. با این اقدام 
در پایان روز، این اطمینان را خواهید داش��ت که موارد اصلی، به 
پایان رس��یده اس��ت.  در کنار این موضوع نکته ای که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که در صورت در اختیار داشتن زمان 
اضافی، می توانید موارد دیگری را به فهرست روزانه خود بیفزایید. 
ب��ه صورت کلی با یک بازبین��ی در اقدامات روزمره خود، با تعداد 

بسیاری از اقدامات مواجه می شوید که عمال ضرورتی را ندارند. 
2-استفاده از زمان سنج را به عادت کاری خود تبدیل 

نمایید 
توصیه ما به همه افراد این اس��ت که همواره در کنار خود یک 
زمان سنج داشته باشند. خوشبختانه این ابزار حتی در ساده ترین 
گوش��ی های تلفن همراه نیز یافت می شود. با این وسیله شما این 
ام��کان را خواهید داش��ت که برای هر ی��ک از اقدامات، محدوده 

زمانی را مشخص نمایید. در این راستا بهتر است که زمانی کمتر 
از حد تصور را انتخاب کنید. این امر باعث خواهد شد که به علت 
کمبود زم��ان، در هنگام انجام یک فعالی��ت صرفا به آن متمرکز 
بمانید و به دنبال راهکارهایی برای افزایش س��رعت خود باش��ید. 
بدون ش��ک با چنین اقدامی، موفقیت ش��ما تضمین شده خواهد 
بود. در این راس��تا مطالعه مداوم راهکارها و استفاده از تجربیات 

دیگران، به شما در پیدا کردن موارد بهتر، کمک خواهد نمود. 
3-به یک نظم و روتین در زندگی خود دست پیدا کنید 

بدون در اختیار داش��تن نظم در زندگی خود، انجام یک برنامه 
بسیار سخت خواهد بود. نکته ای که در این رابطه باید به آن توجه 
داش��ته باشید این است که روتین باید به عادت شما تبدیل شود. 
تحت این شرایط شما تنها تا 40 روز نخست، ممکن است برخی 
فش��ارها را تحمل نمایید. پس از طی کردن این زمان ش��ما قادر 
خواهید بود تا در این رابطه کامال راحت باشید. در این رابطه تنها 
کافی اس��ت که به زندگی افراد موفق جهان توجه داش��ته باشید. 
ب��رای مثال آق��ای وارن بافت همواره بر طب��ق اصولی ثابت رفتار 
می کن��د، با این حال این توجیهات صرف��ا برای ایده گرفتن بوده 
و هر فرد باید با توجه به ش��رایط، خصوصیات و نیاز خود در این 

رابطه تصمیم گیری نماید. 
4-حداقل یک روز هفته را به خانواده اختصاص دهید 

ب��ا توجه ب��ه این امر که در روزه��ای کاری، فرصت کمی برای 
رس��یدگی به جنبه زندگی ش��خصی ش��ما وجود دارد، به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا حداقل یک روز را کامال به آنها اختصاص 
دهید. در ای��ن رابطه روزهای تعطیل، بهترین فرصت محس��وب 
می ش��ود. درواق��ع بهبود کیفیت روابط ش��ما در تقویت روحیه و 
آماده ش��دن برای یک هفت��ه کاری دیگر، کامال تاثیرگذار خواهد 
بود. در این راس��تا توصیه می ش��ود که از چند روز قبل، برای آن 
برنامه ری��زی کرده و تالش کنید که تنوع خوبی را رعایت نمایید. 
درواقع شما اگرچه ممکن است قادر به افزایش تعداد ساعت های 
حضور خ��ود در کنار خانواده نباش��ید، با این ح��ال می  توانید با 

راهکارهایی میزان تاثیر خود را افزایش دهید. 
5-از توضیح دادن واهمه ای نداشته باشید 

ای��ن امر که بتوانید به خوبی هم��کاران و افراد خانواده خود را 
قانع نمایید، باعث خواهد ش��د تا با فشار روانی بسیار کمی مواجه 
باش��ید. در این راستا توصیه ما این است که برنامه خود را با این 
افراد به اشتراک گذاش��ته و دلیل هر اقدام خود را توضیح دهید. 
برای مثال ممکن اس��ت یکی از دوستان، شما را به یک مهمونی 
دعوت کرده باش��د. تحت این ش��رایط صرفا پاس��خ منفی دادن، 

ممکن اس��ت زمینه دلخوری را به همراه داش��ته باشد. به همین 
خاطر شما باید بتوانید به خوبی مسائل را توضیح دهید. 

6-دو تلفن همراه داشته باشید 
در ابتدا ذکر این نکته ضروری اس��ت که شما باید تلفن همراه 
هوشمند خود را در هنگام انجام یک کار، کامال از دسترس خارج 
نمایید. در این راس��تا توصیه می شود که آن را در دورترین کمد 
ممک��ن قرار داده و یا به صورت کامل خاموش نمایید. اگرچه این 
اقدام کامال تاثیرگذار اس��ت، با این حال یک مش��کل بزرگ را به 
همراه خواهد داش��ت. مش��کل اصلی این اس��ت که دسترسی به 
شما س��خت خواهد شد. درواقع هر لحظه ممکن است یک اتفاق 
ضروری رخ دهد که نیاز به پاس��خگویی ش��ما باش��د. تحت این 
ش��رایط یک گوشی کامال س��اده را در دسترس خود قرار دهید و 
شماره آن را تنها به افراد خانواده، مدیر شرکت و همکارانی بدهید 
که ارتباط با آنها کامال ضروری است. با این اقدام دیگر مشکلی را 
نخواهید داشت. در این رابطه نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که به تمامی افراد این نکته را ذکر کنید که تنها 

در صورت وجود موردی اضطراری، با شما تماس بگیرند.
7-تا حد امکان از تکنولوژی استفاده نمایید 

اس��تفاده از تکنولوژی های روز باعث خواهد ش��د تا این امکان 
را داش��ته باش��ید تا اقدامات مختلف را در مدت زمانی به مراتب 
کمت��ر، با کیفیت باالتر و بدون احس��اس خس��تگی انجام دهید. 
تحت این ش��رایط ضمن پیدا کردن بهترین م��وارد موجود، باید 
همواره به دنبال پیدا کردن جدیدترین ها نیز باشید. این امر باعث 
می شود تا امکان صرفه جویی در زمان به شکل بسیار خوبی، مهیا 
باش��د. این امر خصوصا برای مدیرانی که به علت مش��غله کاری، 
زمان بس��یار کمی را ب��رای در کنار خانواده بودن دارند، بس��یار 

کاربردی خواهد بود.
8-اقدامات کوچک را در یک گروه زمانی انجام دهید 

بس��یاری از اقدامات هس��تند که علی رغم ساده بودن، زمانگیر 
بوده و نیاز به جا به جایی مداوم دارید. تحت این ش��رایط توصیه 
می ش��ود ک��ه این دس��ته از اقدامات را در یک گ��روه قرار داده و 
همزمان آنها را انج��ام دهید. درواقع در رابطه با مواردی که مهم 
نبوده و نیاز به تمرکز باالیی ندارند، استفاده از سیاست انجام چند 

اقدام به صورت همزمان، بسیار خوب خواهد بود. 
به عنوان توصیه پایانی، ذکر این نکته ضروری اس��ت که ش��ما 
بای��د همواره به صورت تیمی فعالیت کرده و از وارد کردن فش��ار 

بیش از حد به خود، جلوگیری نمایید. 
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