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استارت آپ ها برای بورسی شدن چه مشکالتی دارند؟

استارتآپها
پشتدروازهبورس

فرصت امروز: خألهای قانونی و فقدان ضوابط مدون باعث شده تا استارت آپ ها در تمام این سال ها پشت چراغ قرمز 
بورس منتظر بمانند. در تابستان دو سال قبل بود که تمایل استارت آپ ها برای ورود به تاالر شیشه ای، با سقف شکنی 
ش��اخص بورس تهران به اوج خود رس��ید؛ هرچند که با ریزش ش��دید نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای در اواخر همین 
تابستان، این تب تند فرو نشست، اما همچنان مشکالتی در سر راه ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه وجود دارد. با 
وجود همه گیری بورس در دو سال گذشته و خیل شتابان مردم کوچه و بازار که برای سرمایه گذاری به سوی بورس...

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه دیدار با صرافان:
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فرصت امروز: شـاخص بورس تهران در آخرین روزهای اردیبهشـت ماه به مقاومت مهم یک میلیون و 
600 هزار واحدی رسید و سپس روندی نزولی به خود گرفت؛ تا جایی که در هفته نیمه تعطیل گذشته 

نیز 1.5 درصد از ارتفاع خود را از دسـت داد. در اولین روز معامالتی هفته جاری نیز در حالی 
شاهد افت دسته جمعی شاخص ها بودیم که در دومین روز هفته این روند نزولی باالخره قطع...

با رشد 14 هزار واحدی در دومین روز هفته

بورسسبزپوششد

نگـــاه
اکوسیستم استارت آپی 
ایران چه آینده ای دارد؟

چالش های 
استارت آپی

از وقتی بش��ر فهمید راه های 
ساده و کوتاه تری برای ساختن 
کس��ب وکار وجود دارد، کمتر 
از دو ده��ه می گ��ذرد. ب��ا این 
حال، در بس��یاری از کشورهای 
جهان، ش��روع یک استارت آپ، 
ادامه راه و تبدیل ش��دن به یک 
آسان  اصال  استارت آپی  شرکت 
نیست. فعاالن اس��تارت آپی در 
کشورهای توسعه یافته، دشواری 
راه انداختن استارت آپ ها را در 
داشتن ایده مناس��ب تا رایزنی 
درس��ت ب��ا صاحبان س��رمایه 
می بینند، اما در شهرهایی مثل 
رام اهلل در فلس��طین، بغ��داد در 
عراق و صنعا در یمن، حرف های 
دیگری برای شنیدن وجود دارد. 
در ش��هرهای بزرگ کشورهایی 
مثل ونزوئ��ال، میانمار و هائیتی 
که از تورم ب��اال و بی ثباتی های 
رن��ج  اجتماع��ی  و  سیاس��ی 
می برند، استارت آپ های تجاری 
به ش��کلی که در کش��ورهایی 
مثل آمریکا و چین توسعه پیدا 
ک��رده، کمتر جایی دارد. بعضی 
ش��هرها در برخی از کشورهای 
جه��ان حت��ی در رتبه بن��دی 
نهادها و موسس��ات بین المللی 
در ح��وزه اس��تارت آپ ها کمتر 
دیده می ش��وند. دالیل عمده ای 

برای عدم دسترسی به 
2داده های آماری...
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فرصت امروز: یکی از سوال های جذاب دنیای کسب و کار، 
این است که چگونه شرکتی که روزگاری خط شکن عرصه 
فناوری بود و ش��انه به شانه گوگل رقابت می کرد، ناگهان 
افول کرد و قافیه را به گوگل باخت، تا جایی که حاال دیگر 
در میان غول های دنیای فناوری هیچ جایی ندارد! یاهو هم 
همانند گوگل توسط دو دانشجوی فارغ التحصیل مهندسی 
برق از دانشگاه استنفورد به نام های »دیوید فیلو« و »جری 
یانگ« در آوریل 1۹۹4 به صورت یک فکر اولیه شروع شد 
و نهایتا تبدیل به یک کس��ب و کار جهانی شد. برای فیلو 
و یان��گ به عنوان بنیانگذاران یاهو، اینترنت همه چیز بود. 
ای��ده اولیه آنها این بود ک��ه بتوانند موضوعات مورد عالقه 
خود را در اینترنت ردگیری کرده و یک راهنمای اینترنتی 
درس��ت کنند، ولی پس از مدت کوتاهی متوجه شدند که 
فهرست ش��ان روز به روز بزرگ تر می ش��ود. بنابراین وقت 
بیش��تری را صرف این فهرست کرده و این مجموعه داده 
را ب��ه تدریج به یک پایگاه اطالعاتی تبدیل کردند و اس��م 
یاهو را روی آن گذاشتند. فیلو و یانگ برای این نامگذاری 
ب��ه دنبال معنا و مفه��وم خاص کلمه یاه��و بودند که در 
کتاب »سفرهای گالیور« نوشته »جاناتان سویفت« به آن 
اشاره شده و یک لغت بی ادبانه و بی ارزش به معنای یاغی 
ب��ود. بعدها این کلمه به دلیل اس��تفاده فزاینده کاربران و 
محبوبیت زیاد - همانن��د گوگل - به صورت یک فعل در 
 Do You?« فرهنگ لغات زبان انگلیسی درآمد و عبارت
Yahoo« )آیا شما از یاهو استفاده می کنید؟( به شعار این 

کمپانی تبدیل شد.
راهنمای اینترنتی جری و دیو

ترک تحصیل برای راه انداختن یاهو باعث نش��د دیوید 
فیلو و همکارش جری یانگ، دیگر روی دانشگاه را نبینند. 

این دو پس از کس��ب میلیاردها دالر از فروش سهام یاهو، 
ح��اال در دانش��گاه ها تدریس می کنند، ب��ه موزه ها کمک 
می کنند و ناظر تحوالت هوش مصنوعی و دیگر جنبه های 
فناوری هس��تند. فیلو در فهرس��ت امس��ال میلیاردرهای 
بلومبرگ در رتبه 475 قرار دارد. ثروت او از سرمایه گذاری 
او در آلتابا و یاهو به دس��ت آمده اس��ت. او از سال 2000 
ح��دود 3.5 میلیارد دالر س��هام فروخت��ه و 1.6 میلیارد 
دالر س��ود جمع آوری کرده اس��ت. فیلو مهمترین دارایی 
اینترنتی اش یعنی پلتفرم یاهو را در سال 2017 به شرکت 
واریزون فروخت. این شرکت نامش را به آلتابا تغییر داد و 
فیلو هم در ژوئن همین س��ال از هیأت مدیره شرکت کنار 
رف��ت. بلومبرگ می گوید او پس از خروج از آلتابا در اکتبر 
سال 201۹، باقی مانده سهامش در شرکت را هم فروخته 
اس��ت. دیوید فیلو در س��ال 1۹66 در ای��االت لوئیزیانای 
آمری��کا به دنیا آمد. پ��در او معمار و و مادرش حس��ابدار 
ب��ود. دیوید دومین فرزند آنها بود و پس از او، خانواده فیلو 
صاحب چهار فرزند دیگر ش��دند. دیوید در دانشگاه تولین 
در ایاالت متحده آمریکا تحصیالتش را آغاز کرد. او در سال 
1۹88 در رش��ته مهندس��ی رایانه فارغ التحصیل شد و در 
سال 1۹۹0 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی 
برق تحصیل کرد. زمانی که دیوید فیلو تالش برای تحصیل 
در مقطع دکترا را در دانش��گاه اس��تنفورد آغاز کرده بود، 
جری یانگ، ش��ریک تجاری آین��ده اش را دید. آنها هر دو 
از کالس های دکترا خس��ته ش��ده بودند و این خستگی، 
انگیزه ای برای تمایل بیشتر آنها به اینترنت بود. کار آنها در 
ساخت پلتفرم یاهو وب، در آغاز با کار بر یک تریلر کوچک 
آغاز شد. آنها از این تریلر برای ثبت آدرس سایت هایی که 
به نظرشان جالب بود، استفاده کردند و اسمش را گذاشتند: 

»راهنمایی جری و دیو برای وب جهانی«. در سال 1۹۹4، 
نخستین نسخه از این تریلر توسط جری یانگ و دیوید فیلو 
عرضه شد. سرورهای دانشگاه استنفورد، نخستین میزبان 
ای��ن تریلر بود. »راهنمای ج��ری و دیو برای وب جهانی« 
دوام زیادی نیافت. با اس��تفاده هرچه بیشتر دانشجویان از 
این راهنمای اینترنتی، ناکارآمدی راهنما بیش��تر نمایان 
ش��د و همین باعث ش��د این دو راهنمای اینترنتی شان را 
به خارج از دانش��گاه منتقل کنند. سرانجام آنها در مارس 
1۹۹5، یاهو را منتقل کردند و سپس سهام یاهو را در یک 

عرضه عمومی فروختند.
جدایی جری یانگ از دیوید فیلو

بدین ترتیب، دیوید فیلو و جری یانگ روس��ای کس��ب 
وکار آنالینی به اس��م یاهو بودند که دسترس��ی به شبکه 
جهانی وب را برای کاربران در آمریکا و سایر کشورها آسان 
می کرد. در سال 1۹۹6، سافت بانک در یاهو سرمایه گذاری 
کرد. با خرید عمده سهام شرکت یاهو توسط سافت بانک، 
ماسایوشی سان میلیاردر به عنوان بزرگ ترین دارنده سهام 
این شرکت اینترنتی جوان شناخته شد و در همین سال، 
یاهوی ژاپن راه اندازی ش��د. رش��د یاهو ت��ا پایان دهه ۹0 
ادامه یافت. یاهو ش��رکتی فناوری مح��ور و اینترنت محور 
بود که با س��رمایه گذاری های میلیارد دالری در بازار رو به 
توس��عه فناوری به حرکت ادامه داد، اما رونق یاهو تا سال 
2000 ادامه یافت. پس از این سال با از دست رفتن تمرکز 
اس��تراتژیک، ارزش بازار یاهو از بیش از 100 میلیارد دالر 
تا پایان س��ال 1۹۹۹ به کمتر از 10 میلیارد دالر تا پایان 

سال 2002 رسید.
س��ه س��ال بعد فیلو و یانگ، مذاکره برای خرید س��هام 
ش��رکت علی بابا در چین را آغاز کردند. در نهایت علی بابا 

در سپتامبر 2014، عرضه عمومی سهامش را کلید زد که 
یکی از بزرگترین عرضه های س��هام در تاریخ بود. یاهو در 
این عرضه توانس��ت تقریبا 6 میلیارد دالر از سهام علی بابا 

را بخرد.
در س��ال 2008، ج��ری یانگ پس از امتن��اع از فروش 
شرکت یاهو به شرکت مایکروسافت، از مدیرعاملی شرکت 
کنار رفت، اما فیلو به کار در یاهو ادامه داد. یاهو در س��ال 
2013، سایت میورکبالگینگتامبلر را خرید. یک سال بعد 
شرکت یاهو اعالم کرد تا پایان سال 2014، جست  وجوی 
مس��تقیم را از خدمات ش��رکت حذف می کند. ش��رکت 
یاهو در همین س��ال، ماریس��امایر از مدیران سابق گوگل 
را اس��تخدام ک��رد، اما هیچ یک از این تغیی��رات به ماندن 
دیوید فیلو در یاهو کمک نکرد. او هم س��رانجام با فروش 
دارایی های اینترنتی اش به ش��رکت واریزون به مبلغ 4.5 

میلیارد دالر، از هیأت مدیره یاهو رفت.
در س��ال های اخیر، دیوید فیلو بیشتر به تغییرات ناشی 
از هوش مصنوعی در زندگی انسان ها توجه نشان می دهد. 
او در جای��ی گفت: »اینکه ببینی��م چطور جامعه خودش 
را ب��ا این تغیی��رات هماهنگ می کند، جالب اس��ت. من 
فک��ر می کنم با این جنس تغییرها، فرصت های بس��یاری 
انتظارم��ان را می کش��د، ام��ا نباید فراموش ک��رد که این 
تغییره��ا عالوه ب��ر جنبه مثبت، جنبه منف��ی هم دارد.« 
دیوید فیلو و همسرش در سال 2000، موسسه خیریه ای را 
تاسیس کردند که از آموزش، محیط زیست، آزادی مدنی 
و برابری های جنسیتی حمایت می کند. فیلو همچنین در 
سال 2004 حدود 30 میلیون دالر به دانشگاه تولین )که 
در آن تحصیل کرده بود( برای توسعه رشته های مهندسی 

و علوم رایانه کمک کرد.

جری دانشگاه را رها می کند
اغلب کارآفرینان در دوره جوانی، تحصیل در دانشگاه را 
رها کردند تا به دنبال ایده ذهنی خود بروند. جری یانگ نیز 
در سال 1۹۹5، تحصیل در مقطع دکترا در رشته مهندسی 
ب��رق را رها کرد تا با همکاری دیوی��د فیلو، یک راهنمای 
اینترنتی راه اندازی کند. پس از تاس��یس یاهو، او از س��ال 
2007 تا 200۹، مدیرعامل ش��رکت یاهو بود و س��رانجام 
در سال 2012، از حضور در هیأت مدیره یاهو کناره گیری 
ک��رد. ارزش دارایی ه��ای این کارآفری��ن در پروفایل او در 
س��ایت فوربس، 2.8 میلیارد دالر ارزیابی شده است. او در 
فهرست فوربس در سال 2021 میالدی از 400 کارآفرین 
ثروتمند جهان، در جای��گاه 340 قرار گرفت. جری یانگ 
متولد تایوان است. او در سن دو سالگی پدرش را از دست 
داد و در سن 10 سالگی همراه با مادر و برادرش به آمریکا 
مهاجرت کرد. زمانی که تصمیم گرفت تحصیالتش را رها 
کند، روی حمایت مادرش بسیار حساب کرد. جری در این 
 باره گفت: »وقتی به مادرم گفتم می خواهم تحصیل را رها 
کنم، دکترا را کنار بگذارم و با راه اندازی یک شرکت فروش 
تبلیغات اینترنتی، زندگی ام را بگذرانم، از من حمایت کرد، 
هرچند که در آن زمان خیلی مشتاق این ایده ای که مطرح 
کردم، نبود. این روزها ش��کایتی ندارد.« در س��ال 2017، 
جری یانگ و همسرش آکیکو یامازاکی، 25 میلیون دالر به 
موزه هنرهای آسیایی در سان فرانسیسکو کمک کردند. این 
رقم، باالترین مبلغ هدیه شده به این موزه تا آن سال بود. 
یانگ پس از ترک یاهو به کار در زمینه هوش مصنوعی و 
توجه به استارت آپ های فعال در حوزه مدیریت داده ادامه 
داده است. او همچنین در یک دوره دوساله، رئیس هیأت 

امنای دانشگاه استنفورد شد.

یاهو روزگاری دوشادوش گوگل رقابت می کرد، اما طولی 
نکش��ید که قافیه را به گوگل باخت. ش��اید برای بسیاری 
جالب باش��د که چگونه ش��رکتی که زمانی پیشتاز عرصه 
تکنول��وژی بود، به تدریج نیروهای متخصص را از دس��ت 
داد و س��هامش روز به روز کاهش یافت؟ یاهو نامی آشنا و 
نوس��تالژیک در دنیای فناوری است و بسیاری از ما اولین 
ایمیل خود را از یاهو دریافت کرده ایم. این ش��رکت زمانی 
ش��انه به ش��انه گوگل قدم برمی داش��ت، اما ناگهان دچار 
افول شدیدی ش��د و نه تنها از گوگل که از همه رقبایش 
عق��ب ماند. به طوری که در حال حاضر که بیش��تر از دو 
دهه از زمان تاس��یس یاهو می گ��ذرد، نه ایمیل یاهو و نه 
وب سایتش )که زمانی اطالعات کاملی از خبرهای جهانی، 
اطالعات آب و هوایی و بسیاری چیزهای دیگر در اختیار ما 
قرار می داد( در میان پایگاه های اینترنتی برتر جهان هیچ 
جایگاهی ندارند. در واقع، هر دو شرکت یاهو و گوگل، یک 
ماموریت ویژه برای پیشرفت داشتند؛ هر دو از جست و جو 

قدرت گرفته بودند و بزرگترین برخورد وب را ش��کل داده 
بودند. رقابت این دو به ایجاد بهترین سرویس های اینترنتی 
منجر شد و البته در نهایت بخش قابل توجهی از موفقیت 
امروزی اپل نیز به دلیل همان رقابت اولیه با گوگل اس��ت. 
مطمئنا پیش بینی حال و روز کنونی برای ش��رکت یاهو، 
کاری س��خت و دش��وار بود، اما نکته ای که در حال حاضر 
اهمیت بیشتری دارد، بررسی سیاست هایی است که باعث 

شده یاهو چنین شرایطی را تجربه کند.
چرا یاهو از گوگل شکس��ت خورد؟ پاس��خ این پرسش در 
انتخاب استراتژی توسعه زیرساختی است. مشکل اینجا بود 
که دو کمپانی یاهو و گوگل س��نگ بنای ارائه  سرویس های 
خود )س��رویس ایمیل، جست وجو و نقشه( را بسیار متفاوت 
از دیگری بنا نهادند. ش��رکت یاهو از راهکار تحت سیس��تم 
مدیریت فایل NetApp بهره می گرفت که رسیدن به رشد 
و توسعه سریع را برای این شرکت میسر می ساخت. ویژگی 
NetApp، راه اندازی س��ریع و اس��تفاده س��اده و مبتنی بر 

ابزارهای ذخیره س��ازی بود که برای اهداف خاص ایجاد شده 
بودند. اما گوگل فعالیت های مهندسی برای توسعه زیرساخت 
م��ورد نی��از خود را آغ��از و تالش ک��رد تا زیرس��اخت های 
 Google File نرم افزاری ویژه ش��رکت خ��ود را با عن��وان
System  توسعه دهد. پلتفرمی که استفاده های متنوع برای 
تمامی سرویس های گوگل را به همراه داشت و امکان استفاده 
از آن در طیف گس��ترده ای از کاربردها را که شاید در آینده 
گوگل ارائه می داد، فراهم می کرد. در واقع، به جای استفاده از 
آخرین فناوری ها و محصوالت موجود در حوزه حافظه مورد 
استفاده در سرور ها، سیستم فایل شرکت گوگل از سرورهای 
فیزیکی برای پش��تیبانی از معماری انعطاف پذیر و ارتجاعی 
بهره مند ش��د که مش��کالت مربوط به توس��عه سرویس ها 
را یک ب��ار برای همیش��ه مرتفع می کرد. از س��وی دیگر، در 
س��ال 2012 که ماریس��ا مایر هدایت یاهو را برعهده گرفت، 
روزنه های امیدی برای س��ر و سامان بخشیدن به اوضاع این 
شرکت ایجاد شد، اما پس از چند سال این امیدها نیز به یأس 

و ناامیدی تبدیل شد. از اشتباهات مایر می توان به تبلیغ برند 
ش��خصی به جای پرداختن به مشکالت عدیده شرکت اشاره 
کرد. در واقع، مایر بیشتر در تالش برای ساختن برند شخصی 
خود بود تا ش��رکت. او با سرگرم ش��دن به حواشی از هدف 
اصلی که نجات یاهو بود، دور شد. از سوی دیگر، مایر تمامی 
کارمندانی که دورکاری می کردند را وادار به حضور در محل 
شرکت کرد. او با این کار، این پیام را به کارمندان منتقل کرد 
که آنها مسئول مشکالت و گرفتاری های شرکت هستند. مایر 
برای جلوگیری از اس��تعفای کارمندان، جوایز و پاداش هایی 
برای آنها در نظر گرفت، اما این کار موجب شد تا کارمندانی 
که به یاهو وفادار بودند، از این اتفاق ابراز نارضایتی کنند. مایر 
با زمان بندی های بی هدف، کارمندان یاهو را از نجات شرکت 
ناامید کرد. او پیش بینی کرده بود که »به بار نشستن تالش ها 
برای احیای یاهو س��ه تا پنج سال زمان می برد.« ارقامی که 
در ش��رکت های تکنولوژیک و با توجه به رشد سریع فضای 
مجازی، بس��یار طوالنی است. بس��یاری از کاربران، یاهو را با 

سرویس های اولیه مدرن و نوآوری به یاد می آورند که زمانی 
خط شکن بخش تکنولوژی بود. پیام رسانی چون یاهو مسنجر 
که حاال دیگر به تاریخ سپرده شده است، زمانی در حد تلگرام 
و واتس اپ امروزی موفق و پیش��رو بود و داش��تن ایمیل در 
یاهو، نمادی از اتصال به اینترنت و س��واد آنالین به حس��اب 
می آمد. یاهو اما به تدریج و در سال های گذشته نفوذ و قدرت 
خود را از دست داد و به رغم اینکه سرویس های فوق العاده ای 
چون سرویس عکس فلیکر را خرید و به خود اضافه کرد، اما 
از نظر مدیریت نتوانست این کشتی پیشرو را سالم نگه دارد. 
یاهو به تدریج به شرکتی تبدیل شد که نیروهای متخصص 
آن به ش��رکت های دیگر نقل مکان کردند، س��هام آن روز به 
روز کاهش یافت و از سرویس های تازه و مدرنش دیگر خبری 
نبود، اما حتی بس��یار پیش از آنکه یاهو در دنیای تجارت از 
همه رقب��ا عقب بیفتد، در رقابت رودررو با گوگل شکس��ت 
خورده بود؛ دو رقیب بزرگ که شانه به شانه پیش می آمدند 

و تقریبا از بسیاری جهات به هم شبیه بودند.

نگاهی به دالیل شکست یاهو از گوگل

یاهو چطور قافیه را باخت؟

اینترنت یعنی همه چیز

یاهو چگونه متولد شد؟

روش های مدیریت بحران برند در شبکه های اجتماعی
پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. این عبارت نه تنها یک توصیه پزشکی مهم، بلکه روشی برای مقابله 
با هر مش��کلی در زندگی محس��وب می شود. بس��یاری از برندها حتی قبل از اینکه به یک مشکل دچار شوند، 
راهکارهای مدیریت آن را مرور کرده و به دنبال رفع آنها هستند. این امر می تواند موجب تاثیرگذاری بهینه بر 
روی مخاطب هدف یا حتی جلوگیری از هزینه های سرسام آور مدیریت کسب و کار در بحران شود. نکته مهم 
اینکه بحران های بزرگ به طور معمول از س��طح پیش بینی های صورت گرفته فراتر رفته و اقدامات مهمتری از 
سوی برندها را طلب می کند. بی تردید هر کسب و کاری امکان تعامل با مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن را 
دارد. با این حال گاهی اوقات مشکالت پیش آمده برای برندها بسیار مهمتر از هر نکته دیگری می شود. این امر 
در شبکه های اجتماعی به طور معمول با یک سوءتفاهم میان مشتریان و برندها شروع شده و در نهایت بحرانی...



فرص��ت ام��روز: خألهای قانون��ی و فقدان ضوابط مدون باعث ش��ده تا 
اس��تارت آپ ها در تمام این سال ها پشت چراغ قرمز بورس منتظر بمانند. 
در تابس��تان دو سال قبل بود که تمایل اس��تارت آپ ها برای ورود به تاالر 
شیشه ای، با سقف شکنی شاخص بورس تهران به اوج خود رسید؛ هرچند 
که با ریزش شدید نماگر اصلی تاالر شیشه ای در اواخر همین تابستان، این 
تب تند فرو نشس��ت، اما همچنان مشکالتی در سر راه ورود استارت آپ ها 
به بازار س��رمایه وجود دارد. با وجود همه گیری بورس در دو سال گذشته 
و خیل ش��تابان مردم کوچه و بازار که برای سرمایه گذاری به سوی بورس 
شتافتند، اما حضور استارت آپ ها در تاالر شیشه ای به رغم همه تالش های 
صورت گرفته محقق نش��د. با این حال، برخی اس��تارت آپ ها که پیش از 
روزه��ای طالیی بورس نیز در پ��ی ورود به این بازار بودند، همچنان برای 
رسیدن به این هدف تالش می کنند و نگاهی بلندمدت به حضور در بازار 

سرمایه دارند.
ام��ا خأل بس��ترهای قانونی و نبود ضوابط ش��فاف و مدون ب��رای ورود 
اس��تارت آپ ها به بازار سرمایه باعث شده تا آنها در تمام این سال ها پشت 
چراغ قرمز بورس بمانند. سال گذشته این طلسم شکست و باالخره تپسی 
به عنوان نخس��تین استارت آپ ایرانی موفق شد تا نام خود را در بازار دوم 
فرابورس ثبت کند. البته تپس��ی به عنوان نخس��تین و تنها اس��تارت آپ 
حاضر در بازار س��رمایه ایران، پس از ماه ها همچنان در وضعیت »ممنوع- 
متوقف« قرار دارد و هنوز س��هام خود را عرضه نکرده و همچنان در حال 
طی فرآیندهای قانونی است.  هنوز مشخص نیست تپسی چگونه در این 
بازار حاضر خواهد شد و بازار سرمایه به حضور این استارت آپ چه واکنشی 
نشان خواهد داد، اما روشن شدن این امر می تواند نقشی تعیین کننده در 

کیفیت حضور استارت آپ ها در بورس داشته باشد.
فرصت بورسی شدن استارت آپ ها

سال گذشته تپسی موفق شد نام خود را در بازار دوم فرابورس ثبت کند. 
البته تپسی به عنوان اولین و تنها استارت آپ حاضر در بازار سرمایه ایران، 
پس از ماه ها همچنان در وضعیت »ممنوع- متوقف« قرار دارد و هنوز سهام 
خود را عرضه نکرده و همچنان در حال طی فرآیندهای قانونی است. طبق 
قانون، ش��رکت ها تا ش��ش ماه پس از درج نماد معامالتی خود بر تابلوی 
فرابورس فرصت دارند تا عرضه اولیه را انجام دهند. با این حال، نفس ورود 
این اس��تارت آپ به بورس به زعم بس��یاری از فعاالن این حوزه، می تواند 
زمینه ساز ورود دیگر استارت آپ های بزرگی باشد که سال هاست در صف 

ورود به فهرست مندرج روی تابلوهای بازار سرمایه هستند. هنوز مشخص 
نیست تپسی چگونه در این بازار حاضر خواهد شد و بازار سرمایه به حضور 
این استارت آپ چه واکنشی نشان خواهد داد. روشن شدن این امر می تواند 
نقشی تعیین کننده در کیفیت حضور استارت آپ ها در بورس داشته باشد.

زمزمه ورود اس��تارت آپ ها به بازار سرمایه از س��ال ۹5 شنیده شد، اما 
نبود تعریف واحد از فعالیت استارت آپی و ضوابط پذیرش این مجموعه ها 
در بازار س��رمایه باعث ش��د تا این اتفاق سال ها به تعویق بیفتد. سرانجام 
تابس��تان 13۹۹ و در پی رشد بی سابقه شاخص بورس و همچنین اقبال 
عموم��ی به این بازار، دولت به صرافت انجام این کار افتاد و رئیس جمهور 
در تیرماه همان سال وزیر اقتصاد را مأمور پیگیری موضوع کرد. تپسی به 
عنوان نخستین استارت آپ ایرانی در دی ماه ۹۹ در فرابورس پذیرفته شد، 
اما انجام امور قانونی نزدیک به یک س��ال طول کش��ید تا اینکه در آذرماه 
1400 فرابورس ایران از درج نماد معامالتی تپس��ی در بازار دوم فرابورس 
خبر داد و اعالم کرد نماد تپس��ی قرار اس��ت در گروه رایانه و فعالیت های 
وابسته به آن معامله شود. همچنان تپسی تنها استارت آپی است که مجوز 
عبور از این دیوار شیش��ه ای را کس��ب کرده و دیجی کاال، دیوار، ش��یپور، 
فیلیمو و کافه بازار از دیگر اس��تارت آپ هایی هس��تند که سال هاست در 
صف ورود به بازار س��رمایه منتظرند. در دنیا حضور استارت آپ ها در بازار 
سرمایه به رغم وجود چالش های بسیار، امری پذیرفته شده است و بخشی 
از فهرس��ت بلندباالی بورس، به استارت آپ ها اختصاص دارد، اما در ایران 
هنوز این امر در ابتدای راه است. ورود استارت آپ ها به این بازار، مدافعان و 
مخالفانی دارد که هر کدام استدالل های خود را دارند. یکی از استدالل های 
منتقدان، ریسک باالی فعالیت استارت آپ هاست؛ کما اینکه طبق آمارهای 
جهانی، ۹0 درصد استارت آپ ها شکست می خورند. در سوی دیگر موافقان 
می گویند حضور اس��تارت آپ ها در بورس می تواند با ایجاد اعتماد عمومی 
موجب دوام فعالیت آنها ش��ود و زمینه را برای موفقیت این ش��رکت ها و 

توسعه فعالیت های استارت آپی فراهم کند.
چالش های استارت آپی بازار سرمایه

نبود ضوابط و چارچوب های مش��خص برای ارزش گذاری استارت آپ ها، 
یکی دیگر از چالش های جدی این حوزه اس��ت. دانشی که استارت آپ ها 
در اختیار دارند، سرمایه اصلی آنها محسوب می شود، اما این سرمایه باید 
به زبان عدد و رقم در بورس ترجمه ش��ود؛ موضوعی که س��ازوکار دقیقی 
ب��رای آن در ایران وجود ن��دارد. به همین دلی��ل، ارزش گذاری اقتصادی 

اس��تارت آپ ها همواره یکی از چالش های اصلی فعالیت آنهاس��ت. ضوابط 
پذیرش اس��تارت آپ ها در فرابورس در آذرماه س��ال گذش��ته به تصویب 
رس��ید و راه را تا حدودی هموار کرد، اما همچنان مس��ائل و ابهاماتی در 
ای��ن زمینه وجود دارد که مدیران تپس��ی که مراحل پذیرش و حضور در 
فرابورس را پشت سر گذاشته اند، همچنان در پی رفع آن هستند تا بتوانند 
به مرحله عرضه س��هام برس��ند. البته فرابورس ایران ب��رای جلوگیری از 
مشکالت ناشی از سرمایه های نامشهود استارت آپ ها اعالم کرده: »عرضه 
اولیه س��هام استارت آپ های حاضر در فرابورس، عمومی نخواهد بود، بلکه 
به طور غیرمستقیم و از طریق مشارکت صندوق های سرمایه گذاری و سایر 

نهادهای مالی صورت خواهد گرفت.«
پ��س از تصویب ضوابط پذیرش اس��تارت آپ ها در فرابورس و همچنین 
پذیرفته شدن نخستین استارت آپ ایرانی، در نیمه آذرماه 1400 امیدنامه 
تپس��ی در سایت فرابورس منتشر ش��د. اطالعات مندرج در این امیدنامه 
نش��ان می دهد که سود خالص تپسی در س��ال 13۹۹ رقمی حدود 4.7 
میلیارد تومان و سرمایه این استارت آپ مبلغی حدود 117 میلیارد تومان 
است. تپسی پیش بینی کرده که سود خالص شرکت در سال 1400 مبلغی 
حدود 20 میلیارد تومان، یعنی میزانی تقریبا پنج برابر سود خالص محقق 
ش��ده در س��ال ۹۹ باشد. این شرکت برای س��ال 1404، پیش بینی سود 
خالص 1700 میلیارد تومانی برای فعالیت های خود در این امیدنامه را ثبت 
کرده اس��ت. هرچند این اعداد و ارقام در مقایسه با ارقام ارائه شده توسط 
شرکت های دیگر در بازار بورس نمی تواند چندان جذاب به نظر برسد، اما 
مدیران تپس��ی معتقدند ماهیت استارت آپ ها، رشد و حرکت رو به جلوی 
آنهاست. همین خصیصه می تواند سهام تنها استارت آپ حاضر در بورس را 

برای سرمایه گذاران جذاب کند.
حضور استارت آپ ها در بورس، امری ناگزیر در سال های پیش رو خواهد 
بود، اما کیفیت و چگونگی این حضور همچنان ش��فاف و دقیق نیست. در 
ای��ن میان، فرصت هایی که برای اس��تارت آپ ها با حضور در بورس فراهم 
می ش��ود، پس از ایجاد امکان جدید برای تامین س��رمایه و جلب اعتماد 
در میان س��رمایه گذاران، معافیت ها و تخفیف های مالیاتی است که برای 
برخی از این ش��رکت ها، اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر، هزینه ارتقای 
ساختار حسابداری و ارائه گزارش های مالی و همچنین هزینه پذیرش در 
بازار سرمایه و عرضه سهام از جمله مواردی است که برای شرکت هایی که 

تمایل به حضور در این بازار دارند، قابل تأمل است.

استارت آپ ها برای بورسی شدن چه مشکالتی دارند؟

استارتآپهاپشتدروازهبورس

هرچند اولین انکوباتورها یا همان پارک های فناوری از س��ال 2000 در 
ایران ش��کل گرفتند، اما نخستین موج استارت آپ ها پس از سال 2012 و 
به لطف برنامه های دانش��گاهی، افراد کارآفرین و تحصیلکردگان   خارج از 
کشور شکل گرفت. گرچه این موج دیرتر از برخی کشورها نظیر هند شکل 
گرفت، اما خیلی سریع در ایران فراگیر شد و افراد دانشگاهی، دانشجویان، 
کارآفرینان و حتی س��رمایه گذاران محلی و بین المللی را به س��مت خود 
جذب کرد. از س��ال 2014 با سرمایه گذاری بخش های خصوصی و دولتی 
بالغ بر 150 استارت آپ در کشور ایجاد شد و در سال بعد این موج با رشد 

گسترده تری باعث ایجاد 400 استارت آپ فقط در تهران شد.
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل درباره اکوسیستم نوآوری ایران نشان 
می دهد، موج دوم استارت آپی ایران بعد از سال 2016 شکل گرفت؛ جایی 
که اس��تارت آپ هایی در حوزه فین تک، فناوری های بیمه و تلویزیون های 
اینترنتی به س��رعت گس��ترش یافتند. در س��ال 2018 و با خروج آمریکا 
از برجام، اقتصاد ایران دچار مش��کالت گس��ترده ای ش��د که این موضوع 
فضای اکوسیس��تم ن��وآوری را هم دربر گرفت. به طوری که از این س��ال 
تاکنون جریان نوآوری در کش��ور با افت قابل توجه سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی مواجه ش��ده است. البته بین سال های 2014 تا 2020، دو نهاد 
معاونت علمی ریاس��ت جمهوری و وزارت ارتباطات با ایجاد س��ازوکارهای 
مختلف به پش��تیبانی از اس��تارت آپ ها پرداختند و ب��ا ایجاد راهکارهایی 
همچون »ش��رکت های دانش بنیان« و حمایت های مالیاتی از کارآفرینان 
و ش��رکت های س��رمایه گذاری جس��ورانه تالش کردند که از این فضای 
ایجادش��ده حمایت کنند. این حمایت های مس��تقیم دولتی )شامل وام و 
سرمایه گذاری( به خصوص بعد از سال 201۹ از استارت آپ ها ادامه یافته 

است.
برنامه توسعه س��ازمان ملل )UNDP( همچنین درباره وضعیت سنی 
کارآفرینان و بنیان گذاران اس��تارت آپ های ایرانی می گوید که کارآفرینان 

20 تا 25 ساله با 33.1 درصد و کارآفرینان 25 تا 30 ساله با 2۹.4 درصد 
بیش��ترین سهم را در فضای استارت آپی کشور دارند. از سوی دیگر، 40.6 
درصد بنیان گذاران اس��تارت آپ های ایرانی دیپلم و 40.1 درصد لیسانس 
دارند و تنها 12.1 درصد کارآفرینان ایرانی دارای مدرک دکترا هس��تند. 
این گزارش همچنین نش��ان می دهد که 3۹.5 درصد از اس��تارت آپ های 
ایرانی در مرحله رش��د و سوددهی هستند و 36.3 درصد در مرحله ورود 
به بازار قرار دارند. همچنین چرخه عمر اس��تارت آپ های ایرانی بیانگر آن 
است که بخش عمده استارت آپ های ایرانی )46.4 درصد( یک تا سه سال 
عم��ر دارن��د و 1۹ درصد بین 6 تا 12 ماه و تنها کمت��ر از 14.4 درصد از 

استارت آپ های ایرانی بیش از سه سال عمر دارند.
در مجموع، گزارش برنامه توسعه سازمان ملل درباره اکوسیستم نوآوری 
ایران نشان می دهد که با وجود رشد سریع اکوسیستم نوآوری در ایران از 
ح��دود یک دهه قبل، این قط��ار به خصوص بعد از دور جدید تحریم های 
بین المللی با افت روبه رو شده است. با آنکه رشد اقتصاد دیجیتال در ایران 
در فض��ای رکود اقتصادی س��ال های اخیر ادامه پیدا کرده، اما نس��بت به 
میانگین جهانی بسیار پایین تر است. همچنین با وجود حمایت های دولتی 
از جریان اس��تارت آپی در کش��ور اما همچنان مهمترین مانع رشد جریان 
نوآوری به سیاس��ت ها، مق��ررات و قوانین دولتی برمی گ��ردد؛ کما اینکه 
طبق شواهد گزارش توسعه سازمان ملل، در یک نظرسنجی 56.2 درصد 
اس��تارت آپ ها بزرگترین چالش رشد خود را در پیچیدگی و تعدد قوانین 
و مق��ررات دولت��ی و 40.3 درصد در جذب س��رمایه می دانند. همچنین 
75.8 درصد اس��تارت آپ های ایرانی در پاس��خ به این پرسش که چقدر از 
حمایت های دولتی اس��تفاده کرده ان��د، گفته اند که هیچ حمایتی دریافت 
نکرده ان��د. 15.3 درصد از مزایای دانش بنیان و 5.8 درصد از حمایت های 

مالی و 4.6 درصد از معافیت های مالیاتی استفاده کرده اند.
همچنین 1۹.4 درصد استارت آپ های ایرانی در حوزه تجارت الکترونیکی 

و مارکت پلیس، 7.2 درصد در حوزه آموزش های تکنولوژی، 5.۹ درصد در 
زمینه توریس��م، 5.4 درصد در زمینه رسانه، 5 درصد در حوزه فین تک و 
4.7 درصد در زمینه راهکارهای اپلیکیشن و وب فعالیت دارند. همچنین 
4 درصد در زمینه تبلیغات دیجیتال، 3.4 درصد در زمینه کشاورزی، 2.4 
درصد در زمینه مسکن و 2 درصد در زمینه تلویزیون های اینترنتی هستند. 
این گزارش همچنین به بررسی تاثیر تحریم ها بر اکوسیستم نوآوری ایران 
پرداخته و گفته اس��ت قطع ارتباط با جریان رقابتی جهانی، این باور را در 
برخی بازیگران این عرصه به وجود آورده که استارت آپ های ایرانی فرصت 
آماده سازی بیشتری برای زمانی که گشایش های سیاسی و اقتصادی انجام 
ش��ود داشته باشند. ساخت نس��خه های محلی از ایده ها و کسب وکارهای 
موفق بین المللی آن چیزی اس��ت که به نوش��ته این گزارش باعث ش��ده 
استارت آپ های ایرانی در داخل مرزها بی رقیب باشند. با این حال پشتیبانی 
مالی و حمایت های دولتی به دلیل تحریم ها بسیار کم و ناچیز بوده است. 
در عین ح��ال تحریم های بین المللی موانعی هم پی��ش روی کارآفرینان 
ایرانی گذاش��ته و آن کاهش قابل مالحظه میزان س��رمایه گذاری در این 
عرصه است. سرمایه گذاران داخلی مطابق این گزارش، ترجیح می دهند که 
فعال یا صبر کنند یا در فرصت های کم خطرتری  )نس��بت به استارت آپ ها 
که ذاتا نیاز به س��رمایه گذاری پرریس��ک دارد( وارد شوند. از سوی دیگر، 
نداش��تن دسترس��ی قانونی به الیس��نس های نرم افزاری و سخت افزاری 
ش��رکت های اروپایی و آمریکایی هم حاصل تحریم ها بوده است که باعث 
شده سرویس ها و محصوالت این شرکت ها نتوانند در بازارهای بین المللی 
مجال عرضه پیدا کنند. همچنین عدم دسترس��ی به این سرویس ها باعث 
ش��ده استارت آپ های ایرانی نتوانند از فرصت مشارکت بین المللی )مشابه 
آنچه در س��ایر کش��ورها برای کس��ب وکارهای نوآورانه فراهم است( برای 
توس��عه خود بهره بگیرند؛ چراکه ش��رکت های خارجی به دلیل تحریم ها 

حاضر به خرید محصوالت و سرویس های استارت آپ های ایرانی نیستند.

تنها 14 درصد از استارت آپ ها بیش از 3 سال عمر دارند

موج های استارت آپی ایران

نگــــاه

اکوسیستم استارت آپی ایران چه آینده ای دارد؟
چالش های استارت آپی

از وقتی بش��ر فهمید راه های ساده و کوتاه تری برای ساختن کسب 
وکار وج��ود دارد، کمتر از دو دهه می گذرد. با این حال، در بس��یاری 
از کشورهای جهان، ش��روع یک استارت آپ، ادامه راه و تبدیل شدن 
به یک ش��رکت اس��تارت آپی اصال آسان نیس��ت. فعاالن استارت آپی 
در کشورهای توسعه یافته، دش��واری راه انداختن استارت آپ ها را در 
داش��تن ایده مناسب تا رایزنی درس��ت با صاحبان سرمایه می بینند، 
اما در ش��هرهایی مثل رام اهلل در فلس��طین، بغداد در عراق و صنعا در 
یمن، حرف های دیگری برای شنیدن وجود دارد. در شهرهای بزرگ 
کشورهایی مثل ونزوئال، میانمار و هائیتی که از تورم باال و بی ثباتی های 
سیاسی و اجتماعی رنج می برند، استارت آپ های تجاری به شکلی که 
در کشورهایی مثل آمریکا و چین توسعه پیدا کرده، کمتر جایی دارد. 
بعضی شهرها در برخی از کشورهای جهان حتی در رتبه بندی نهادها 
و موسس��ات بین المللی در حوزه استارت آپ ها کمتر دیده می شوند. 
دالیل عمده ای برای عدم دسترسی به داده های آماری اکوسیستم ها 
در این ش��هرها وجود دارد. نکته مهم اینکه شرایط این استارت آپ ها، 
راه حل ها و خدمات و محصوالت آنها برای مردم در دیگر کش��ورهای 
جهان اهمیتی ندارد و عدم دسترس��ی این استارت آپ ها به بازارهای 

بین المللی، مانعی در مسیر توجه مردم دیگر کشورها به آنهاست.
در چهار س��ال گذشته، اکوسیستم اس��تارت آپی ایران هم به مثابه 
دیگر بخش های اقتصاد کش��ور، در انزوای جهانی قرار گرفته است. به 
همین دلیل می بینیم که در رتبه بندی موسسه استارت آپ بلینک از 
اکوسیستم های استارت آپی جهان، خبری از تهران و استارت آپ های 
ایرانی در بین 100 اس��تارت آپ نخست نیست و کارشناسان موسسه 
برمبنای داده های جس��ته و گریخته رتبه اکوسیس��تم را 512 اعالم 
کرده ان��د. رتب��ه ای که 174 پله س��قوط را نس��بت ب��ه امتیاز قبلی 
اکوسیستم استارت آپی ایران نشان می دهد. در این گزارش نام تهرانی 
که در آن از جنگ و اش��غال خبری نیس��ت، در کنار شهرهایی مثل 

بغداد در عراق و کاراکاس در ونزوئال قرار می گیرد، چرا؟
چالش های بسیاری سد راه کسب وکارهای ایرانی است؛ چالش هایی 
ک��ه بخش��ی از آن خارجی و بخ��ش بزرگتری از آن داخلی اس��ت. 
اس��تارت آپ های ایرانی در نیم دهه گذش��ته در تامین مالی و جذب 
س��رمایه از منابع داخلی و خارجی دچار مشکل شده اند. تحریم های 
آمریکا علیه اقتصاد ایران، س��رمایه گذاران خارجی را از اکوسیس��تم 
ایران خارج کرد. عالوه بر این، ش��رایط س��رمایه گذاران داخلی برای 
اعطای س��رمایه به اس��تارت آپ های ایرانی، س��خت تر از همیشه در 
جریان است. فقدان نهادهایی که در نقش پشتیبان استارت آپ ها در 
جامعه اقتصادی ایران حاضر ش��وند و خدمات کسب وکاری و تجاری 
به استارت آپ ها عرضه کنند، از دیگر چالش های کسب و کارهای نوپا 
در ایران است. در کنار این چالش ها نباید از محدودیت های قانونی و 
عدم درک فضای کس��ب وکارهای نوپا در ایران توس��ط سازمان های 

دولتی و قانونگذار گذشت.
یک بررس��ی انجام ش��ده در مرکز توانمندس��ازی و تس��هیلگری 
کس��ب وکارهای نوپای فاوا با همکاری هسته پژوهشی نوآوری کسب 
وکارهای دیجیتال دانشگاه تهران نشان می دهد که عدم دسترسی به 
بازاره��ای جهانی و نیروی کار متخص��ص از جمله چالش های جدی 
استارت آپ های ایرانی است؛ چالشی که با تحمیل تحریم ها به اقتصاد 
ایران از س��ال ۹7 عمیق تر ش��ده است. عالوه بر این، دشواری شرایط 
اقتص��ادی و تهیه و تالش برای تصویب طرح هایی مثل طرح صیانت 
از حقوق کاربران در فضای مجازی، اهالی فناوری را به فکر مهاجرت 
از اکوسیس��تم استارت آپی ایران و زندگی در سایر کشورهای رقیب با 

ایران انداخته است.
از دیگر چالش های عمده که در س��ال های گذش��ته در اکوسیستم 
استارت آپی ایران به آن اشاره شده، عدم پذیرش خدمات استارت آپ ها 
ب��ه دلیل مس��ائل فرهنگی و اجتماعی اس��ت. با این حال، براس��اس 
گزارش ه��ای بین المللی، نه صرفا در ایران بلکه در همه کش��ورهای 
جهان، همه گیری کرونا مردم را نس��بت به خدمات آنالین خوشبین 
ک��رده و اس��تفاده از خدمات ش��رکت های اس��تارت آپی در سراس��ر 

کشورهای جهان بیشتر شده است.
استارت آپ های کشور با وجود ش��وک ناشی از همه گیری کرونا از 
س��ال ۹8، در مسیر رشد به کار خود ادامه می دهند. همه گیری کرونا 
هرچند در کوتاه مدت فعالیت این شرکت ها را دچار مشکل کرد، اما 
در ادامه با استقبال هرچه بیشتر مردم از خدمات آنالین، فرصت های 
بس��یاری برای پلتفرم های ایرانی فراهم س��اخت. براس��اس گزارش 
مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی، در س��ال ۹8 تنها ارزش معامالت 
الکترونیکی به حدود چهار برابر رسیده است، ضریب نفوذ تلفن همراه 
5 درصد، ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند 20 درصد و ضریب نفوذ 
اینترنت ۹ درصد بیشتر شده است. روند رشد ارزش و فراوانی معامالت 
الکترونیکی و ضریب نفوذ تجهیزات اینترنتی به بهبود آمار شرکت های 
اس��تارت آپی هم کمک کرده است، چراکه آمار سال های ۹۹ و 1400 
هم از رش��د این ارقام خب��ر می دهد. در س��ال ۹۹ تنها ضریب نفوذ 
اینترنت موبایل بیش از 40 درصد رش��د کرده اس��ت. گزارش آماری 
بخش ICT کش��ور از وضعیت ارتباطات پهن باند ثابت و سیار نشان 
می دهد که هم اکنون 10 میلیون و 600 هزار نفر مش��ترک اینترنت 
پهن باند ثابت هستند و ضریب نفوذ این فناوری 12.61 درصد است، 
اما در حوزه اش��تراک اینترنت موبایل از طریق فناوری 3G و 4G با 
رش��د روزافزون تعداد مشترکان، ضریب نفوذ اینترنت همراه به بیش 
از 100 درصد رس��یده و 84 میلیون و 1۹6 هزار مشترک از اینترنت 

موبایل استفاده می کنند.
آیا رش��د شرکت های اس��تارت آپی مثل دیجی کاال، تپسی، دیوار و 
آپارات که با س��رمایه خصوصی ش��کل گرفته و به حرکت خود ادامه 
می دهند را می توان امیدوارانه تحلیل کرد؟ ناگفته پیداست که اقتصاد 
ایران به کس��ب وکارهای نوپا برای توسعه فرصت های شغلی و بهبود 
عملکرد در بخش های سنتی اقتصاد نیاز دارد اما آیا می توان با توجه 
ب��ه تهیه طرح هایی که به دنبال محدود ک��ردن جریان آزاد اطالعات 
در کش��ور است، به توسعه اکوسیستم استارت آپی ایران امید داشت؟ 
عملکرد استارت آپ ها در نیمه دهه اخیر نشان می دهد که این بخش 
از اقتصاد ایران عالوه بر مسائل اقتصادی، از سیاست و روابط خارجی 
با سایر کشورهای جهان اثر می پذیرد. بنابراین باید منتظر ماند و دید 
با توجه به مذاکرات پیرامون احیای برجام که با شروع جنگ روسیه و 
اوکراین بالتکلیف مانده است، آیا اکوسیستم استارت آپی ایران باالخره 

از مانع تحریم عبور خواهد کرد؟
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فرص��ت امروز: در حالی که قیمت دالر در ب��ازار آزاد تهران به باالترین 
س��قف تاریخی خود رس��یده و مرز 32 هزار تومان را رد کرده است، بانک 
مرکزی نشست ویژه ای با صرافان برای بررسی راهکارهای ایجاد آرامش در 
ب��ازار ارز برگزار کرد. بانک مرکزی که با هدف مدیریت بازار ارز، اختیارات 
ویژه ای از س��ران س��ه قوه دریافت کرده، در جدیدترین اقدام، فروش ارز 
مس��افرتی به افراد دوتابعیتی و کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند 
را ممنوع اعالم کرد. طبق بخشنامه بانک مرکزی، ارز مسافرتی به افرادی 
تعلق می گیرد که فقط ویزای توریستی یا مسافرتی داشته باشند و کسانی 
که در خارج از کش��ور اقامت داشته باشند، مشمول دریافت ارز مسافرتی 
نمی ش��وند. بدین ترتیب، حداکثر میزان فروش ارز توس��ط ش��رکت های 
صرافی به هر ایرانی باالی 18 س��ال و یک بار در سال تا سقف مقرر برای 
کش��ورهای با ویزا به صورت هوایی معادل 2 هزار یورو، برای کش��ورهای 
بدون ویزا به صورت هوایی 300 یورو و مسافرتی به صورت زمینی، ریلی و 

دریایی نیز 300 یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست.
حاال در ش��رایطی که بهای ارز تحت تاثیر اخبار منتش��ر شده از مواضع 
اخیر ش��ورای حکام روندی افزایشی را طی می کند، به نظر می رسد بانک 
مرکزی با همراهی صرافان در صدد اجرای طرح تازه  ای است تا التهاب بازار 
ارز مهار شود. از همین رو، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست ارزی 

با صرافان، از افزایش عرضه ارز در صرافی ها خبر داد.
میزان عرضه ارز افزایش می یابد

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از ابتدای س��ال تا 20 خرداد 
مجموعا 8 میلیارد و 100 میلیون دالر در بازار حواله معامله ش��ده است، 
گفت: در جلس��ه امروز با صرافان مقرر ش��د تا در زمینه اسکناس، میزان 
عرض��ه ارز را بیش��تر کنیم و مق��ررات مربوط به تقاضای ب��ازار در حوزه 
اسکناس را هم تسهیل کنیم. طبق اعالم بانک مرکزی، علی صالح آبادی با 
بیان اینکه صادرکنندگان نفتی، غیرنفتی، پتروشیمی و فرآورده ها، در بازار 

عرضه ارز داش��تند و تمام تقاضاهایی که در بازار بوده اند را پوشش دادند، 
تاکید کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 4.6 میلیارد دالر بود و این 
امر به معنای رشد قابل توجه در بازار ارز است. با صرافی ها توافقات خوبی 
داشتیم، در زمینه اسکناس نیز میزان عرضه را بیشتر می کنیم و مقررات 
مرتبط با تقاضای بازار در حوزه اس��کناس را در بازار تس��هیل خواهد شد، 
اتفاق مثبتی رخ می دهد و حجم معامالت باال خواهد رفت و نیاز واقعی بازار 

را به صورت کامل پوشش دهیم. 
صالح آبادی یادآور ش��د: در بازار اس��کناس نیز صادرکنندگان به عنوان 
عرضه کننده ارز و بانک مرکزی نیز به عنوان بازارس��از در بازار حضور دارد 
و همانطور که به کرات اش��اره کردم در حال حاضر میزان اسکناس��ی که 
در بان��ک مرکزی داریم، هیچ زمان��ی در تاریخ بانک مرکزی این میزان از 
اسکناس نبوده است. بنابراین با توجه به این میزان از اسکناس به هر نحوی 

که بازار تقاضای واقعی داشته باشد، آمادگی پوشش آن را داریم.
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار با بیان اینکه یک��ی از مهمترین بازارهای 
م��ا، بازار حواله ارزی اس��ت که حجم قابل توجه��ی از معامالت را به خود 
اختص��اص می دهد، ادام��ه داد: روزانه بین 200 ت��ا 300 میلیون دالر در 
بازار حواله معامله می شود. در این بازار عرضه به مراتب بیش از تقاضاست. 
مش��کل ما در گذشته این بود که بانک مرکزی ارزهای دولت را خریداری 
می کرد و ریال را به دولت و بازار می داد. این موضوع را دنبال می کنیم که 
بانک مرکزی تنها خریدار ارز دولتی نباش��د و بانک های دولتی هم بتوانند 
ارز را در ب��ازار بفروش��د و ریال را از بازار جمع کن��د. به بیان بهتر، هرچه 
حجم معامالت باالتر برود طبیعتا به دلیل ورود منابع بیشتر، وضعیت بهتر 
می ش��ود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی،  خوشبختانه باالرفتن قیمت 
 نفت، پتروش��یمی  و محصوالت فوالدی  در بازار جهانی و همچنین رش��د 
صادرات غیرنفتی حجم عرضه ما را در بازار حواله بیشتر کرده و در پوشش 

تقاضای واردات هیچ مشکلی نداریم.

صالح آبادی درخصوص پوش��ش تقاضاهای واردات نیز گفت: در پوشش 
تقاضای واردات هیچ مشکلی وجود ندارد و هم صادرکنندگان و هم بانک 
مرکزی و بانک ها نیز عرضه ارز دارند و بنابراین ما می توانیم تقاضاها را به 
صورت کامل پوشش دهیم. به این معنا که صادرکنندگان نسبت به عرضه 

ارز خود اقدام می کنند و بانک مرکزی نیز به عنوان بازارساز حضور دارد.
التهاب بازار ارز مهار می شود؟

به��ای ارز در حالی به باالترین س��قف تاریخی خود رس��یده اس��ت که 
گزارش های میدانی از دور جدید برخورد با دالالن بازار ارز و فروش��ندگان 
و خریداران خارج از ش��بکه رس��می دالر حکایت دارد. دستگیری عده ای 
تح��ت عنوان دالل ارزی نیز نش��ان می دهد ابزار برخ��ورد امنیتی به کار 
گرفته ش��ده است تا حجم خرید و فروش غیرقانونی در این مسیر کاهش 
یاب��د. در تازه ترین اقدام، پلیس امنیت اقتصادی از دس��تگیری 31 نفر از 
سرشاخه های معامالت فردایی ارز و طال خبر داد. سردار بهرامی، جانشین 
پلیس امنیت اقتصادی ضمن هشدار به فعاالن بازار فردایی طال و ارز گفت:  
31 نفر از سرشاخه های معامالت فردایی دستگیر و تعدادی از عناصر فعال 
در این بازار نیز شناس��ایی شدند. در چند روز گذشته شاهد نوسانات بازار 
ارز و طال بودیم و بررس��ی ها مش��خص کرد عده ای سودجو با راه انداختن 
معامالت غیرقانونی معامالت فردایی اقدام به افزایش صوری ارز می کنند. با 
همکاری بانک مرکزی، این افراد شناسایی و 31 تن از آنها دستگیر شده اند 
و مابقی نیز در تیررس پلیس قرار دارند. به گفته وی، معامالت فردایی طال 
و ارز، غیرقانونی و قمارگونه اس��ت و پلیس با فعاالن بازار فردایی به جرم 

اخالل در نظام اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد.
فعاالن بازار ارز معتقدند هرچند این دست اقدامات، ریسک معامالت را 
به شدت افزایش می دهد، اما در سایه افزایش فاصله قیمت ارز در بازار آزاد 
و بهای ارز در صرافی های بانکی، سود کالنی در معامالت ارزی نهفته است 

و از همین رو، تالش برای دستیابی به این رانت باالست.

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه دیدار با صرافان:

عرضهارزدرصرافیهازیادمیشود

از زم��ان آغاز ثبت نام دریافت تس��هیالت کمک ودیعه مس��کن در روز 
12 خردادم��اه تاکنون حدود 170 هزار نفر ثبت ن��ام کرده اند. این وام به 
مس��تاجرانی تعلق می گیرد که کد رهگیری قرارداد آنها مربوط به س��ال 
1401 باش��د. امسال 40 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای کمک ودیعه 
مس��کن در نظر گرفته شده که چهار برابر سال گذشته است. مبلغ وام در 
تهران 100 میلیون، در مراکز اس��تان ها 70 میلیون و در سایر شهرها 40 

میلیون تومان است.
پس از آنک��ه اجاره نش��ین ها در س��امانه saman.mrud.ir ثبت نام 
می کنند، وزارت راه و شهرس��ازی ش��رایط متقاضیان را ظرف 24 ساعت 
بررس��ی و در صورت تایید به کارتابل سیس��تم بانک��ی معرفی می نماید. 
کس��انی که س��ال گذش��ته این وام را دریافت کرده اند، امسال در اولویت 
دریافت وام قرار ندارند. همچنین از روز 12 خردادماه که ثبت نام آغاز شده 
تاکنون بالغ بر 170 هزار نفر برای دریافت وام اجاره سال 1401 ثبت نام 
کرده اند. طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی، افرادی که دارای قرارداد با کد 
رهگیری سال 1401 هستند می توانند برای وام ودیعه مسکن امسال ثبت 
نام کنند. کسانی که اسفند سال گذشته کد رهگیری دریافت کرده اند فقط 
در صورتی که اسفندماه امسال کد رهگیری جدید قرارداد برای آنها صادر 
ش��ود، امکان ثبت درخواست برای تس��هیالت ودیعه مسکن را در سامانه 

دارند و در همان زمان امکان دریافت تسهیالت را خواهند داشت.
براساس آمارها در س��ال های 13۹۹ و 1400، حدود 450 هزار نفر وام 
اج��اره دریافت کرده اند. این در حالی اس��ت که حدود 8.5 میلیون خانوار 
مستاجر در کشور وجود دارد. عدم اختصاص وام به بسیاری از مستاجران، 
گالیه های آنها را در پی داش��ت. به نظر می رسد با توجه به کمبود منابع،   
بانک ها در پرداخت این تس��هیالت سخت گیری هایی داشتند. در دو سال 
گذشته شروط خارج از قانون توسط بانک ها شامل مواردی همچون ضامن 
رسمی باید 10 سال سابقه داشته باشد و حداقل پنج سال از زمان رسیدن 
به دوران بازنشس��تگی او باقی مانده باش��د، بی نظم��ی، کندی پرداخت و 
سنگ اندازی پیش پای مستاجران، از جمله مشکالتی بود که اجاره نشین ها 

در دریافت تسهیالت ودیعه مسکن با آن مواجه شدند.
در همین حال، قیمت مسکن در شهر تهران طبق گفته بانک مرکزی از 
مرز 36 میلیون تومان عبور کرده و به عقیده یک کارشناس اقتصاد مسکن، 
هم اکنون تورم ماهیانه مس��کن به حدود دو برابر نرخ تورم عمومی رسیده 
که باعث شده تقاضای سرمایه ای برای خرید ملک انگیزه پیدا کند؛ این در 
حالی اس��ت که پارس��ال به دلیل حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از 
ن��رخ تورم، رغبت به خرید کاهش یافته بود که باعث ایجاد نوعی تقاضای 

پنهان شد و در اسفند و اردیبهشت بروز پیدا کرد.
س��یدمحمد مرتضوی با بیان اینکه امسال درخصوص قیمت تمام شده 

س��اخت مس��کن با افزایش هایی در چند حوزه مواجه ش��دیم، به ایس��نا 
می گوید: یکی از آنها مصوبه افزایش دس��تمزدها به میزان 57 درصد بود 
که با حاشیه های دستمزد به 60 درصد می رسد. پیش بینی ها و تحلیل ها 
حکایت از آن داشت که این مسئله به صورت مستقیم در قیمت های تولید 
مصالح س��اختمانی تاثیرگذار خواهد بود که همین اتف��اق هم افتاد. نرخ 
نهاده های س��اختمانی در هفته های اخیر حدود 12 درصد افزایش یافت و 
برخ��ی کارخانجات قیمت محصوالت خود را تا 20 درصد افزایش داده اند. 
شنیده می شود مدیران شرکت های تولیدی در حال انجام رایزنی هایی برای 
افزایش بیش از این مقدار نیز هستند. این رشدها به شکل افزایش قیمت 

مسکن در اردیبهشت ماه خود را نشان داد.
رئیس کانون انبوه س��ازان با اش��اره به افزایش تورم و نوسانات نرخ دالر 
ادام��ه می دهد: کاه��ش ارزش پول ملی منجر به ایجاد تورم می ش��ود. از 
آن طرف تغییر قیمت کاالهای اساس��ی را داش��تیم ک��ه روی نرخ دیگر 
کاالها اثر گذاش��ت. در کنار آن افزایش دس��تمزدها صورت گرفت و باعث 
رش��د هزینه های س��اخت و افزایش قیمت ها در بازار مسکن شد. به گفته 
مرتضوی، سال گذشته در مجموع بازار مسکن کم رمق بود. علی رغم اینکه 
کمبود واحدهای مسکونی به صورت یک موضوع قطعی توسط مسئوالن 
و کارشناس��ان تایید ش��د ولی با توجه به حرکت بازار مسکن در محدوده 
کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید دیده نمی شد. در واقع، تقاضای پنهانی را 
داشتیم که به شکل ایجاد شتاب در اسفند و اردیبهشت خود را نشان داد و 
مجددا خریداران مسکن انگیزه ورود پیدا کردند. البته خریدهای سرمایه ای 

پررنگ تر از مصرفی بود.
او با بیان اینکه افزایش س��قف وام، اثرات تورمی بر بازار مس��کن دارد، 
می گوید: در اس��فندماه س��ال گذش��ته 6 درصد و در اردیبهشت ماه نیز 
6 درصد قیمت مس��کن ش��هر تهران افزای��ش پیدا کرد. این رش��دهای 
نگران کننده در ش��رایطی اتفاق افتاد که تورم عمومی نس��بت به ماه قبل 
3.5 درصد بود. در واقع، رشد ماهیانه قیمت مسکن به حدود دو برابر تورم 
عمومی رسید. همین مسئله انگاره های مربوط به ثبات سالیانه بازار مسکن 
را تا حدی زیر سوال می برد. اگر این روند ادامه داشته باشد، احتماال دولت 
مجبور می ش��ود در نیمه دوم سال به سمت تقویت بخش تقاضا از طریق 
افزایش تس��هیالت بانک��ی برود که آن هم اثراتی در تش��دید تورم بخش 

مسکن ایجاد می کند.
ای��ن فعال بازار مس��کن، مهمترین راهکار برای کنترل ب��ازار را افزایش 
ساخت و ساز می داند و می افزاید: سازندگان، انبوه سازان و توسعه گران باید 
حمایت ش��وند تا با افزایش تولید مسکن، مقداری تعادل ایجاد کنیم. در 
کنار آن طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشیم. تقویت بخش های تولید 

و عرضه مسکن می تواند فشار تورمی را از بازار مسکن بکاهد.

مرتضوی با بیان اینکه پیک جابه جایی از خرداد تا پایان شهریور خواهد 
بود، اضافه می کند: معموال در زمان رونق بازار شاهد اثرات تورمی هستیم. 
امسال با دو مسئله دیگر نیز مواجهیم که عدم تناسب بین عرضه و تقاضا 
و تغییر قیمت کاالهای اساس��ی اس��ت. این می تواند اثرات سوئی در بازار 
مسکن ایجاد کند. از سال 13۹7 به این طرف نرخ افزایش قیمت مسکن 
خیلی باال بود. در تهران و مراکز استان ها قیمت ها چند برابر شد ولی نرخ 
اجاره مقداری عقب ماندگی داشت. این مسئله هم امروز بازار اجاره مسکن 
را تهدید می کند که اگر تولید مسکن به میزان قابل توجهی حمایت نشود، 

با افزایش نرخ اجاره به میزان غیرمتعارفی روبه رو شویم.

تقاضای سرمایه ای مسکن انگیزه پیدا کرد

ثبت نام 1۷0 هزار نفر برای وام اجاره

بانکنامه

با افزایش بیش از یک میلیون تومانی
سکه وارد کانال 16 میلیون تومان شد

قیمت سکه طرح جدید با یک میلیون و 360 هزار تومان افزایش 
در روز یکش��نبه ب��ه 16 میلیون و 300 هزار تومان رس��ید. س��که 
تم��ام بهار آزادی طرح قدیم نیز ب��ا قیمت 15 میلیون و 850 هزار 
تومان معامله شد. همچنین نیم سکه ۹ میلیون و 150 هزار تومان، 
ربع س��که 6 میلیون و 100 هزار تومان و سکه یک گرمی 3 میلیون 
و 300 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 
18 عیار به یک میلیون و 507 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال 
طال 6 میلیون و 530 هزار تومان ش��د. قیمت اُنس جهانی طال نیز 
به دلی��ل تعطیلی بازارهای جهانی در همان قیمت یک هزار و 872 

دالر و 46 سنت باقی ماند.
ارزش دالر در ب��ازار آزاد نیز در حالی ب��ه مرزهای جدید قیمتی 
رس��یده اس��ت که قیمت فروش دالر در صرافی های بانکی با 244 
تومان افزایش در روز گذشته 27 هزار و 44 تومان معامله شد. نرخ 
ف��روش یورو هم در صرافی های بانکی با 142 تومان افزایش به 28 
هزار و 471 تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر توسط صرافی های 
بانک��ی 26 هزار و 775 تومان و ن��رخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 

188 تومان اعالم شد.

در فروردین ماه 1401 ثبت شد
رشد 48 درصدی تسهیالت بانکی

میزان س��پرده ها و تس��هیالت بانکی تا پایان فروردین ماه امسال 
نسبت به مقطع مشابه سال گذشته به ترتیب 42.4 درصد و 48.4 
درصد افزایش یافته است. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت 
کل مانده س��پرده ها و تس��هیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری به تفکیک اس��تان در پایان فروردین ماه سال جاری، مانده 
کل سپرده ها به رقم 553۹.7 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت 
به مقطع مش��ابه س��ال قبل و پایان سال گذش��ته به ترتیب معادل 
42.4 درص��د و 0.1 درص��د افزایش را نش��ان می ده��د. همچنین 
باالترین مبلغ س��پرده ها مربوط به اس��تان تهران با مانده 2۹۹3.1 
ه��زار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به اس��تان کهگیلویه و 
بویراحمد با 15.1 هزار میلیارد تومان است. عالوه بر این، مانده کل 
تسهیالت در این زمان 4160.8 هزار میلیارد تومان است که نسبت 
به مقطع مش��ابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل 48.4 درصد 

و 0.5 درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر، بیش��ترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان 
ته��ران با مان��ده 25۹7.7 هزار میلیارد توم��ان و کمترین مبلغ 
مربوط به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد ب��ا 14.7 هزار میلیارد 
تومان اس��ت. نسبت تسهیالت به س��پرده ها بعد از کسر سپرده 
قانونی 83.3 درصد اس��ت که نس��بت به مقطع مشابه سال قبل 
و پایان س��ال قبل به ترتیب 3.1 درص��د و 0.1 درصد افزایش 
را نش��ان می دهد. این نسبت مذکور در استان تهران ۹5 درصد 
و در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد 10۹.4 درصد است. در این 
گزارش، یکی از علل مهم باالبودن رقم تس��هیالت و س��پرده ها 
در اس��تان تهران، اس��تقرار دفاتر مرکزی بس��یاری از شرکت ها 
و مؤسس��ات تولیدی سایر استان ها در اس��تان تهران بیان شده 
و عم��ده فعالیت ه��ای بانک��ی آنه��ا از طریق ش��عب بانک ها و 

مؤسس��ات اعتباری اس��تان تهران انجام می ش��ود.

طال بیت کوین بدون اینترنت است!
ط��ال منبع مالی عالی اس��ت، اما قابل حمل نیس��ت. طال با زدن 
یک دکمه به آن س��وی مرزها منتقل نمی ش��ود، ام��ا بیت کوین و 
س��ایر رمزارزها، به طور گس��ترده تر حاضر هس��تند و این یک چیز 
شگفت انگیز است. به گزارش کیتکو، ادوارد اسنودن می گوید: »این 
موض��وع درباره طال و بیت کوین، می تواند جهان را تغییر دهد و این 
همان چیزی است که رمزارزها را قابل توجه کرده است. ما ارزهای 
زیادی داریم که خیلی غیرقابل اعتماد هس��تند و این همان چیزی 
است که باید به آن رسیدگی کرد. ما شاهد تبدیل ارزهای دیجیتال 
به سمت ابزارهای پولی رمزنگاری هستیم.« ترس اسنودن در مورد 
حریم خصوصی، این اس��ت که از هویت و پول علیه مردم اس��تفاده 
می شود: »من نگران جهانی هستم که در آن هویت علیه ما استفاده 

می شود؛ پول ما علیه ما استفاده می شود.«
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حرکت خالف جهت اقتصاد ایران و ترکیه
جانشینی پول علیه افسارگسیختگی تورم

دالیل بس��یار متعددی همچون کاهش مداوم ارزش پول ملی، تورم 
ش��دید داخلی و نگران��ی از بی ثباتی اقتصادی، منفی ب��ودن نرخ های 
واقعی بهره، خروج س��رمایه به عل��ت مهاجرت های قانونی و غیرقانونی 
و همچنین گس��ترش فعالیت های قاچاق، ضرورت جانشینی پول را در 

جامعه به آحاد ملت تسری می دهد.
یک کارش��ناس اقتصادی با بیان این مطلب، جانش��ینی پول را یکی 
از دالیل جهش ارزی در کش��ور دانست و به پایگاه خبری بازار سرمایه 
)س��نا( گفت: در این بس��تر، مردم در پرتفوی دارایی های خود ترجیح 
می دهن��د به ج��ای پول داخلی، پول خارجی نگه��داری کنند. این امر 
دالیل بس��یار متعددی چون کاهش مداوم ارزش پول ملی، تورم شدید 
داخلی و نگرانی از بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، 
خروج س��رمایه به علت مهاجرت های قانون��ی و غیرقانونی و همچنین 

گسترش فعالیت های قاچاق دارد.
مجید حق پرست با اشاره به اینکه پدیده فوق در کشورهای پیشرفته 
هم قابل مش��اهده است، افزود: در کش��ورهای پیشرفته جانشینی پول 
به صورت متقارن و دو طرفه بوده و متاس��فانه در کش��ورهای در حال 
توس��عه، به صورت یکطرفه است به طوری که بر سیاست های پولی این 
کش��ور تاثیر گذاش��ته و اثربخشی سیاس��ت ها را کاهش داده است. در 
اقتصاد ایران، روند درجه جانش��ینی پول به ویژه در دهه گذشته بسیار 
صعودی بوده و درجه جانشینی پول در ایران با نرخ تورم داخلی رابطه 
مس��تقیمی داشته اس��ت. به گفته وی، درجه جانشینی پول با نرخ ارز 
در بازار موازی رابطه مس��تقیم و با تولی��د ناخالص ملی داخلی، رابطه 
معکوس��ی دارد و این عوامل بر درجه جانش��ینی پ��ول در ایجاد تورم 
افسارگسیخته تاثیر دارد، به طوری که بیش از 50 سال است گریبانگیر 

اقتصاد کشور است.
شکاف اقتصادی میان ایران و ترکیه

حق پرست با اشاره به اینکه صندوق بین المللی پول، استفاده از الگوی 
کشور ترکیه را به ایران پیشنهاد داده است، ادامه داد: نرخ تورم ترکیه 
در س��ال های نه چندان دور، پیرامون 125 درصد بود که با ابتکارهای 
منس��جم و پیگیری های پولی و مالی در سال 2005، به زیر 6 درصد با 
تداوم انضباط ملی کاهش یافت. با استقالل بانک مرکزی، مهار تورم در 
سال های 2006 و 2007 میالدی ادامه یافت اما با اوج گیری سرسام آور 
بهای نفت، متاس��فانه نرخ تورم در ترکیه ه��م 10 درصد افزایش پیدا 

کرد. بنابراین ترکیه برای فرونشاندن تب تورم نرخ بهره را باال برد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در دنیای در حال توسعه، ترکیه 
کش��ور پیشتازی است، امروزه ترکیه بیش از چند ده برابر ایران کاالی 
غیرنفتی به خارج می فروشد و تولید ناخالص داخلی آن میلیاردها دالر 
بیش از ایران شده و چند ده برابر ایران سرمایه گذاری خارجی را جذب 
می کند؛ این در حالی اس��ت ک��ه ترکیه جمعیتی ک��م و بیش برابری 
ب��ا ایران دارد، اما با وس��عتی نصف ایران آن هم بدون ذره ای اس��تفاده 
از امکان��ات نفت و گازی که در کش��ور ایران وج��ود دارد. ظرفیت های 
اقتصادی ایران به گونه چش��مگیری با کشور ترکیه فاصله دارد، شکاف 
اقتص��ادی میان ایران و ترکی��ه به طور روزافزون افزای��ش می یابد. به 
عقیده وی، کشورمان در عرصه سیاست اقتصادی با شتاب سرسام آوری 
به س��مت تس��لط دولت بر فعالیت ه��ای تولی��دی و بازرگانی حرکت 
می کند؛ این در حالی اس��ت که ترکیه راه اصالحات عمیق اقتصادی را 
در پی��ش گرفته و هدف اصلی آن، هماهنگ کردن اقتصاد با دگرگونی 
ب��زرگ اقتصاد بین الملل بوده و همین امر باعث جهش اقتصادی ترکیه 

شده است.
حق پرس��ت ادامه داد: ترکیه با پیوند تنگاتنگ با کش��ورهای اطراف 
خ��ود و نامزدی در اتحادیه اروپا، باعث ش��د معبر اقتصادی مناس��بی 
برای خود طراحی کرده و در س��طح منطقه ای از آس��یای میانه و قفقاز 
گرفته تا حوزه دریای س��یاه و حتی خلیج فارس، خدمات را به س��مت 
تامین منافع خود س��وق دهد، اما متاسفانه در کشورمان هرچه بیشتر 
فریاد می زنند که تورم افسارگس��یخته اس��ت، اتفاقی نمی افتد و خلق 
پول روزانه از 2500 میلیارد تومان عبور کرده؛ این در حالی اس��ت که 
تورم در کش��ورهای دیگر مهار شده و تنها کشورهای اندکی نتوانستند 

تورم را مهار کنند.
اهمیت صادرات غیرنفتی برای ارزآوری

او با اش��اره به اینک��ه خلق پول به معنای بی ارزش ش��دن پول ملی 
کش��ور است، افزود: ارز یک کاال اس��ت و مانند هر کاالی دیگری تابع 
اقتصاد باز و عرضه و تقاضا است. متاسفانه صادرات نفتی ایران به خاطر 
تحریم های ظالمانه س��قوط کرده و ارز دریافتی ایران به شدت کاهش 
یافته اس��ت. در دهه ۹0 ایران با ساالنه 100 میلیارد دالر درآمد نفتی، 
کاره��ای زیرساخت س��ازی انجام می داد؛ این در حالی اس��ت که امروز 
این اتفاق دور از ذهن است زیرا میزان درآمد نفتی کاهش یافته است.
این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به اهمیت صادرات غیرنفتی برای 
ارزآوری به کش��ور یادآور شد: بهای ارز در سطح فعلی، متوقف نخواهد 
ش��د و به احتمال زیاد، در پایان س��ال 1401 نمی توان به نرخ رش��د 
اقتصادی 8 درصد رسید. براساس پیش بینی ها، شاید به 4 درصد رشد 
اقتصادی دس��ت یابیم، اما صادرات غیرنفتی که برای کش��ور ارزآوری 
دارد بس��یار مهم اس��ت زیرا با وجود تحریم های س��وئیفت و مشکالت 
بانک��ی، امیدواریم به 52 میلیارد دالر برس��د. به گفته حق پرس��ت، با 
افزایش نقدینگی، تحریم و محدودیت در مبادالت مالی و پولی کش��ور، 
درآمد و ق��درت خرید خانوار کاهش یافته و افت تقاضای داخلی و باال 
رفتن خط فقر را به دنبال دارد. تورم س��اختاری باال و بی ثباتی بازارها 
باعث عدم جذب س��رمایه ش��ده و این امر از مش��کالت عمده اقتصاد 
کش��ور به ش��مار می رود. وی با بیان اینکه اتفاق های بس��یار خوبی در 
دولت سیزدهم در حال رخ دادن است، گفت: حذف ارز ترجیحی یکی 
از اتفاق های ش��جاعانه اس��ت، اما کسری بودجه گس��ترده و مشکالت 
س��اختاری نظام بانکی و صندوق های بازنشس��تگی، سیاست های پولی 
نامناسب و وابس��تگی بانک مرکزی به دولت و همچنین نبود شفافیت 
مالی و اداری صحیح، از جمله مس��ائلی اس��ت که باعث شده به توقف 
تورم خوشبین نباش��یم. حق پرست در پاسخ به این سوال که دولت به 
فکر جمع ش��دن نقدینگی اس��ت یا خیر افزود: دولت اگر در فکر جمع 
کردن نقدینگی هم باشد، متاسفانه یک سیاست همگن و همسو وجود 
ن��دارد. اگر هم این اتفاق بیفتد، س��رمایه ها به س��مت خرید بازارهای 
موازی، خرید ارز، س��که و مس��کن اضافی نمی روند. با نرخ بهره زمانی 
پایین، پول در بانک ها رسوب نکرده و به دنبال یک محل سرمایه گذاری 
جدید می رود و این سرگردانی سرمایه باعث افزایش تورم بیش از حد و 

روزافزون در جامعه خواهد شد.

نگـــاه

فرصت امروز: شاخص بورس تهران در آخرین روزهای اردیبهشت ماه به 
مقاومت مهم یک میلیون و 600 هزار واحدی رسید و سپس روندی نزولی 
به خود گرفت؛ تا جایی که در هفته نیمه تعطیل گذشته نیز 1.5 درصد از 
ارتفاع خود را از دست داد. در اولین روز معامالتی هفته جاری نیز در حالی 
شاهد افت دسته جمعی شاخص ها بودیم که در دومین روز هفته این روند 
نزولی باالخره قطع شد و شاخص کل بورس برخالف روزهای قبل توانست 
بیش از 14 هزار واحد ارتفاع بگیرد. سایر شاخص ها نیز سبزپوش شدند و 
از جمله ش��اخص کل هم وزن بالغ بر یک هزار و 560 واحد افزایش یافت. 
در آن س��وی بازار سرمایه هم شاخص کل فرابورس با افزایش ۹2 واحدی 

به رقم 21 هزار و 7 واحد رسید.
تحلیلگران با وجود اصالح شاخص کل بورس در سومین ماه فصل بهار 
که بازدهی بورس از ابتدای سال تاکنون را به حدود 10 درصد تقلیل داده 
است، معتقدند بازار سرمایه هم اکنون به لحاظ بنیادی در بهترین موقعیت 
سرمایه گذاری قرار دارد و با توجه به انتظارات تورمی، پتانسیل خوبی برای 
رش��د آن فراهم شده است. واقعیت این است که نگاه برخی سهامداران به 
بازار در طول دو سال گذشته به دلیل رشد بی محابای شاخص کل بورس 
تغییر کرده و آنها تصور می کنند که به  محض سرمایه گذاری می توانند در 
مدت زمان کوتاهی به سودآوری خوبی برسند؛ در حالی که چنین تصوری 
اصال صحیح نیست و کارشناسان بازار سرمایه همواره سرمایه گذاران را به 

سرمایه گذاری بلندمدت در این بازار تشویق می کنند.
سبزپوشی دسته جمعی شاخص ها

در جریان معامالت روز یکش��نبه 22 خردادماه، ش��اخص کل بورس با 
افزای��ش 14 ه��زار و 80 واحدی به رقم یک میلی��ون و 532 هزار واحد و 
شاخص هم وزن با یک هزار و 560 واحد افزایش به رقم 421 هزار و 426 
واحد رسید. در این روز بیش از 6 میلیارد و 65۹ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 45 هزار و 565 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار 
تهران دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، افزایش 11 هزار و 216 واحدی و 

شاخص بازار دوم، افزایش 25 هزار و 558 واحدی را تجربه کردند.
ش��رکت پاالیش نف��ت بندرعباس با یک هزار و 4۹1 واحد، ش��رکت 
فوالد مبارکه اصفهان با یک هزار و 184 واحد، شرکت پتروشیمی نوری 
با یک هزار و 173 واحد، ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس با ۹58 واحد 

و ش��رکت ملی صنایع مس ایران با ۹51 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را 
بر رش��د شاخص کل داشتند. در س��وی مقابل نیز شرکت مبین انرژی 
خلی��ج فارس با 120 واحد، بانک پارس��یان با 11۹ واحد، بانک تجارت 
با 117 واحد، گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید با ۹2 واحد و شرکت 
موتوژن با 60 واحد با بیش��ترین تاثیر منفی بر رشد شاخص کل همراه 
ش��دند. گروه فرآورده های نفتی در جریان معامالت یکشنبه با 38 هزار 
و ۹۹۹ معامل��ه به ارزش 4 هزار و 646 میلیارد ریال در صدر گروه های 
بورسی نشست. همچنین گروه فلزات اساسی با 36 هزار و 713 معامله 
به ارزش 3 هزار و 586 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 3۹ هزار و 2۹ 
معامله به ارزش 3 هزار و 270 میلیارد ریال، گروه خودرو با 45 هزار و 
485 معامل��ه ب��ه ارزش 3 هزار و 30 میلیارد ریال و گروه بانک ها با 21 
ه��زار و 361 معامل��ه به ارزش یک ه��زار و 547 میلیارد ریال در صدر 

برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص کل فرابورس ۹2 واحد افزایش 
یاف��ت و به رقم 21 هزار و 7 واحد رس��ید. در این بازار بیش از 2 میلیارد 
و 506 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 54 هزار و ۹37 
میلیارد ریال دادوس��تد شد. شرکت پلیمر آریاساسول با 45 واحد، شرکت 
آهن و فوالد غدیر ایرانیان با 13 واحد، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با 
10 واحد، شرکت پتروشیمی تندگویان با 8.5 واحد و شرکت نفت ایرانول 
با 7.6 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د شاخص داشتند. همچنین 
ش��رکت داروس��ازی دانا با ۹ واحد، ش��رکت فرابورس ایران با 5.6 واحد، 
بیمه سامان با 2.7 واحد، شرکت تولید برق عسلویه با 2.2 واحد و شرکت 
پتروش��یمی زاگرس با 2.13 واحد با تاثیر منفی بر رشد شاخص فرابورس 

همراه شدند.
انتقاد از توقف عرضه بورسی خودرو

در حالی ثبت س��فارش دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی از 11 خرداد 
آغاز ش��د و ق��رار بود معام��الت این دو خودرو در بس��تر ب��ورس کاال از 
18 خردادم��اه انجام ش��ود که وزارت صمت این فرآین��د را لغو کرد. یک 
کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از این اتفاق گفت: چرا وزارت صمت به نظر 
کارشناس��ان توجهی ندارد؟ رسول علی محمدی با بیان اینکه از چند ماه 
پی��ش توجیهات علمی و قانونی مربوط به مزایای عرضه خودرو در بورس 

کاال در رس��انه ها و شبکه های اجتماعی آغاز شد و بسیاری اظهارنظرهای 
خود را در این باره مطرح کردند، در گفت وگو با ایسنا، افزود: ماحصل این 
بحث ها و تحلیل های کارشناس��ی این بود که ورود خودرو به بورس کاال و 
خروج دولت از قیمت گذاری دستوری به نفع مصرف کننده، نظام توزیع و 
تولیدکنندگان خواهد بود. به گفته وی، نخس��تین خودرویی که در بورس 
کاال عرضه شد خودرو کارای تک کابین و دو کابین متعلق به شرکت بهمن 
موتور بود که حدود یک ماه پیش عرضه آن انجام ش��د و با قیمت پایه به 
فروش رسید. عرضه کارا نشان داد که خریداران به سادگی و بدون نیاز به 
قرعه کشی قادر به خرید خودرو هستند و می توان شرایطی را ایجاد کرد که 
دسترسی مصرف کنندگان به این محصول ها آسان تر باشد. در فرآیند این 
عرضه اختالف قیمت 20 درصدی خودرو در کارخانه و بازار آزاد به راحتی 

از بین رفت و نرخ های موجود در بازار نیز کاهش یافت.
او با اش��اره به اینکه قرار بود خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی در بورس 
کاال عرضه شود، ادامه داد: با وجود اطالع وزارت صمت از عرضه این خودرو 
در طول یک هفته زمان ثبت س��فارش، اما به یکباره این عرضه شب قبل 
از انجام معامالت به صورت دستوری از سوی وزارت صمت لغو شد. سوالی 
که اینجا مطرح می ش��ود، این است که اگر پذیرش این خودروها که چند 
ماه ب��ه طول انجامیدند قانونی نبود، چرا از هم��ان ابتدا جلوی آن گرفته 
نشد؟ چرا توجیه ها و کارشناسی های صورت گرفته مبنی بر مزایای عرضه 
خودرو در بورس کاال و پیش بینی کاهش اختالف قیمت خودروساز و بازار 
آزاد و تخصیص س��ود حاصل از فروش به خودروسازان مورد توجه وزارت 

صمت قرار نگرفت؟
علی محمدی با اش��اره به ارائه طرح هایی از سوی برخی کارشناسان به 
دولت مبنی بر اینکه تفاوت نرخ ایجادش��ده ناشی از رقابت صورت گرفته 
در بورس کاال می تواند با اس��تفاده از ابزارهای مالیاتی از خودروساز اخذ و 
صرف سیاست های حمایتی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تسهیل تولید 
و افزایش تیراژ و راندمان تولید شود، گفت: به بیان ساده تر دولت می تواند 
ب��ه صورت بهینه ای در ب��ازار ورود کند و نظارت ه��ای بهینه و بهتری بر 
روند قیمت ها از طریق این ابزارها داش��ته باش��د. ما نش��ان داده ایم که به 
تصمیم های کارشناس��ی توجهی نمی کنیم. امیدوارم به جایی برسیم که 

طبق تصمیم های کارشناسی و با برنامه ریزی اقدام کنیم.

با رشد 14 هزار واحدی در دومین روز هفته

بورسسبزپوششد

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نش��ان  می دهد کاهش شدید تولید 
و ف��روش روغن خوراکی در فروردین م��اه 1401 به کاهش 24 درصدی 
ش��اخص تولید و 18.4 درصدی شاخص فروش شرکت های بورسی حوزه 

غذایی و آشامیدنی منجر شده است.
براس��اس گزارش پایش بخ��ش حقیقی اقتصاد )صنع��ت و معدن( در 
فروردین ماه امس��ال، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به 
ماه مشابه سال قبل با افزایش 0.1 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 
2.7 درصدی مواجه ش��ده اس��ت. طبق ارزیابی این گ��زارش، در این ماه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۹ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 
شش رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های 
»ماشین آالت و تجهیزات« و »فلزات پایه« با اختالف چشمگیر بیشترین 
س��هم را در افزایش ش��اخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته 
فعالیت های »غذایی و آش��امیدنی بجز قند و ش��کر«، »خودرو و قطعات« 
و »ش��یمیایی« )بجز دارو( بیش��ترین س��هم را در کاهش شاخص تولید 
داشته اند. همچنین شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه 
مش��ابه س��ال قبل با افزایش 13.۹ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 

10.7 درصدی مواجه شده است.

همچنین در فروردین ماه 1401، ش��اخص فروش شرکت های صنعتی 
بورس��ی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 1.8 درصدی و نسبت به 
ماه قبل با کاهش 26.2 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۹ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و شش رشته 
فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته  اند. رشته فعالیت های »تجهیزات 
برقی« و »کاشی و سرامیک« بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش 
نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های »غذایی و آشامیدنی بجز 
قند و ش��کر«، »ماش��ین آالت و تجهیزات« و »سایر کانی های غیرفلزی« 
بیش��ترین سهم را در کاهش ش��اخص فروش داشته اند. به عالوه شاخص 
فروش شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 
10.7 درصدی و نس��بت به ماه قبل با کاهش 44.5 درصدی مواجه شده 

است.
براساس این گزارش، در فروردین ماه 1401 شاخص تولید رشته فعالیت 
غذایی و آش��امیدنی بجز قند و شکر برمبنای شرکت های بورسی، نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل کاهش 24 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 
31 درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه 
سال قبل کاهش 18.4 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 2۹.8 درصدی 

داشته است. عمده دلیل کاهش شاخص تولید و فروش این رشته فعالیت 
به دلیل کاهش شدید تولید و فروش روغن خوراکی در فروردین ماه 1401 
بوده است. در این گزارش تاکید شده است که در فروردین ماه 1401 نرخ 
رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی 3.4 درصد افزایش یافت، 
رشد نقطه به نقطه آن به 32.7 درصد رسید و همچنین میانگین سالیانه 

شاخص قیمت 78.5 درصد افزایش پیدا کرد.
تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در 
تحلیل ه��ای ُخرد و کالن اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه 
اقتصاد اس��ت. ش��اخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح 
فعالیت صنع��ت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک ش��اخص مهم 
اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. مرکز پژوهش های مجلس 
به صورت ماهیانه ش��اخص تولید، فروش و قیمت ش��رکت های بورسی را 
محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحوالت 
زیادی دارد بیش��تر خواهد بود، چراکه بازخورد شوک های وارده به اقتصاد 
ایران و واکنش های سیاست گذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد 
قرار گیرد؛ این در حالی اس��ت که آمار رس��می بخش حقیقی به صورت 

فصلی و با تأخیر ارائه می شود.

پایش بخش حقیقی اقتصاد در فروردین نشان می دهد

کاهش 24 درصدی شاخص تولید شرکت های غذایی
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مابه التفاوت حقوق ورودی را دستی بدهید!
گمرک ایران اعالم کرده است که با تغییر مبنای حقوق ورودی در روزهای 
اخیر، مابه التفاوت ترخیص های قبلی از ابتدای سال تا زمان به روزرسانی سامانه، 
به صورت دس��تی دریافت شود. به گزارش ایسنا، در نیمه فروردین امسال و با 
ابالغ قانون بودجه به دس��تگاه های اجرایی، با توجه ب��ه الزام برای اعمال نرخ 
ETS در سامانه جامع گمرکی جهت محاسبه ارزش گمرکی کاال، دفتر واردات 
گمرک به بخش فناوری اطالعات اعالم کرد که با توجه به هماهنگی و مکاتبات 
س��ال گذش��ته با بانک مرکزی در این رابطه و با عنایت به تکلیف قانونی و بار 
مالی آن برای سازمان، به قید فوریت نسبت به اجرای قانون بودجه در تبصره 
7 پیرامون اعمال نرخ ارز س��امانه مبادله الکترونیک در سامانه جامع گمرکی 
اقدام الزم انجام ش��ود. این در حالی اس��ت که طبق جزء 1 بند )ه( تبصره 7 
قانون بودجه 1401، نرخ ارز محاس��باتی ارزش گمرک��ی کاالهای وارداتی در 
همه موارد از جمله محاس��به حقوق ورودی، براساس نرخ ارز اعالم شده بانک 
مرکزی و مطابق ماده )14( امور گمرکی است. بر این اساس نرخ ارز محاسباتی  
از 4200 ب��ه نرخ س��امانه مبادالت الکترونی��ک )ETS( در روز اظهار در حال 
حاضر حدود 25 هزار تومان است، تغییر کرد. حقوق گمرکی کاالهای اساسی 
نیز از چهار به یک درصد کاهش پیدا کرد. اما با توجه به اینکه مقرر شد سود 
بازرگانی و حتی حقوق گمرکی کاالهای غیراساسی کاهش پیدا کند، اجرا به 
تاخیر افتاد تا اینکه در س��وم خردادماه، دفتر واردات گمرک بخشنامه مربوطه 
جهت تغییر مبنای حق��وق ورودی را به گمرک های اجرایی ابالغ کرد. طولی 
نکش��ید که مشخص شد هنوز سامانه های مربوطه از جمله سامانه گمرکی به 
روز نشده و مدتی زمانبر خواهد بود، از این جهت حدود یک هفته ای تغییر مبنا 
به تاخیر افتاد و همچنان طبق روال س��ال 1400 انجام شد تا اینکه در هفتم 
خردادماه گمرک اعالم کرد که سامانه آماده اجرای قانون بودجه است و تغییر 
ن��رخ ارز،  مالیات ارزش افزوده و تعرفه های اعالمی وزارت صمت اعمال ش��ده 
اس��ت. در این بین تعیین تکلیف ترخیص های صورت گرفته از ابتدای سال تا 
زمان اجرای قانون بودجه مطرح بود که پیش از آن گمرک از صاحبان کاالهای 
ترخیص شده تعهد دریافت کرده بود تا مابه التفاوت پرداخت کنند. از این رو با 
اجرای قانون، از آنها درخواست پرداخت این کسری شد. این در حالی است که 
تازه ترین مکاتبه گمرک ایران با گمرک های اجرایی بر بازبینی نسبت به مطالبه 
مبالغ ناشی از اجرای قانون بودجه تاکید دارد؛ به طوری که اعالم شده است تا 
هنگام به روز شدن سامانه های گمرکی و استفاده از این سامانه ها در تغییر نرخ 
ارز و سایر تغییرات تعرفه ای و یا صدور مطالبه نامه، الزم است اقدامات محاسبه، 
نرخ ارز و سایر تغییرات و حتی در صورت لزوم صدور مطالبه نامه، به طور دستی 
انجام ش��ود. این اعالم نشان می دهد که در حال حاضر در سامانه های گمرک، 
امکان پرداخت مابه التفاوت حقوق وروی ترخیص های انجام شده از ابتدای سال 

و مطابقت آن با مبنای جدید وجود ندارد و باید به صورت دستی انجام شود.

عمان، در میان شرکای اصلی تجاری ایران
س��ازمان توسعه تجارت از افزایش قابل توجه میزان صادرات ایران به عمان 

خبر داده است.
به گزارش ایس��نا، مه��رداد فالح اوریمی، رایزن بازرگان��ی ایران در عمان با 
اشاره به رشد 126 درصدی صادرات ایران به عمان طی دو ماهه 1401 گفت: 
صادرات کاال به عمان طی دو ماهه س��ال 1401 به 203 میلیون دالر رسیده 
اس��ت که نسبت به مدت مشابه س��ال قبل 126 درصد از نظر ارزشی افزایش 
داش��ته اس��ت.  فالح اوریمی ادامه داد: طی مدت یادشده عمان در رتبه هفت 
کشورهای هدف صادرات ایران و در رتبه پنج کشورهای همسایه و همچنین 
در رتبه دوم کشورهای شورای همکاری های خلیج فارس طرف صادرات ایران 
قرار دارد.  وی افزود: در بازه زمانی یادش��ده مهمترین اقالم صادراتی کشور به 
عمان ش��امل قیر نفت، ش��مش از آهن و فوالد، اوره حتی به صورت محلول 
در آب، میله ه��ای گرم از آهن یا فوالد، محصوالت نیمه تمام از آهن یا فوالد، 
سیمان کلینکر، فرآورده ها و کنسروهای ماهی، سیمان سفید پرتلند بوده است.

 رایزن بازرگانی ایران در عمان تصریح کرد: عمان در دو ماهه امسال با رشد 
چه��ار پله ای، در رتبه هفتم مقاصد صادراتی ایران، پس از چین، امارات عراق، 

ترکیه، هند، افغانستان قرار گرفته است.

نماگربازارسهام

مدیرعام��ل ایران خ��ودرو می گوید طی 10 س��ال آین��ده باید یکی از 
خودروسازان مطرح دنیا باشیم.

مهدی خطیب��ی گفت: آمادگی همکاری با ش��رکت های دانش بنیان را 
داریم. این گروه از حضور دانش��جوها جهت تقویت محصوالت اس��تقبال 
می کن��د. تا س��ال 1402 باید گزارش های قانع کننده ای از افزایش س��هم 
نس��بی شرکت های دانش بنیان داشته باش��یم. در ایران خودرو استفاده از 

شرکت های دانش بنیان یک باید است.
طبق گزارشات سایت هچینگر، نزدیک به 2 درصد از مالکیت معنوی و 
مادی اختراعات صورت گرفته در دنیا مربوط به دانش��گاه ها و شرکت های 
دانش بنیان بوده و یک دهم از اس��تارت آپ های ایجادشده توسط دانشگاه 

تاسیس شده است.
بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو گفت: شرکت های دانش بنیان در 

پروژه هایی همچون پروژه ضدسرقت، قطعات الکترونیکی بر روی بحث داغ 
این روز ها یعنی ایربگ، بخش هایی از کامپیوتر های خودرو، سیس��تم های 

ترمز و تعلیق، دوربین ها و سیستم های دید خودرو مشارکت دارند.
همچنین سال ۹۹ مرزبان راد، استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه 
علم و صنعت ایران نقش دانشگاه ها در صنعت خودروسازی را تنها 5 درصد 

عنوان کرده بود.

بایدازخودروسازانمطرحدنیاشویم

رئیس کمیس��یون صنایع مجلس شورای اس��المی با اشاره به برخی از 
انتظارات و اش��کاالت صنعت خ��ودرو گفت تم��ام ارکان دولت با کاهش 

دخالت وزارت صمت در خودروسازی موافق هستند.
عزت اهلل اکبری تاالرپشتی در همایش ظرفیت های همکاری شرکت ها و 
نهادهای دانش بنیان با گروه صنعتی ایران خودرو عنوان کرد: وقتی می توان 
در حوزه ه��ای مختلف از جمله نانو، س��الح و از این دس��ت تکنولوژی ها 
پیشرفت کرد چگونه در صنعتی همچون صنعت خودرو نمی توان پیشرفت 

کرد.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس یازدهم تصریح کرد: امید است در آینده 

با تغییر روندها و برنامه ریزی این مشکالت برطرف شود.
وی در ادامه با بیان نیاز مذاکره و تعامل با برندهای خودروسازی به روز 
دنیا اعالم کرد: در بخش خصوصی ظرفیت های عظیمی داریم که باید به 
آن توجه ش��ود که یکی از این موارد و ظرفیت ها شرکت های دانش بنیان 

است.
رئیس کمیسیون صنایع در نهایت با اعالم اینکه باید تفکر پوسیده دولتی 

که همواره به دنبال توجیه اس��ت را کنار بگذاریم، گفت: بنا به فرمایشات 
مقام معظم رهبری باید با خودباوری به دنبال جلب رضایت ملت باشیم که 

هم اکنون از این صنعت دل خوشی ندارند.
کیانوش پورمجیب، قائم مقام تولید ایران خودرو نیز در ادامه این همایش 
تاکید کرد: تکلیف مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از تولیدات داخلی 
در شرکت ها و کارخانه های بزرگ و همچنین دلسرد نشدن از عوامل اصلی 
پیش��رفت در حوزه های صنعتی اس��ت. وی در ادامه با اش��اره به نیاز این 
ش��رکت به روندهای مدیریتی جدید اعالم کرد که روند قدیمی نتیجه ای 
جز همی��ن اتفاقات پیش آمده در صنعت دربر نخواهد داش��ت. قائم مقام 
تولی��د ایران خودرو همچنین از رونمایی از خودروی کراس اوور داخلی در 
آینده ای نزدیک خبر داد و با اعالم پیشرفت در حوزه موتورهای سه سیلندر 
و طی مراحل توسعه و تحقیق اینگونه موتورها گفت: سال آینده اولین گروه 

از محصوالت ایران خودرو به اینگونه موتورها مجهز خواهند شد.
عل��ی خیرالدین، معاونت فن��اوری و نوآوری وزارت عل��وم هم در ادامه 
همایش با تشریح مسیر در پیش گرفته شده و برنامه های آتی برای اتصال 

به دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و همچنین ایده ها به کارخانه های 
صنعتی بزرگ همچون ایران خودرو پرداخت که یکی از این موارد سامانه 
نان بود. در این سامانه محقق و یا صاحب ایده می تواند با ثبت ایده خود به 
دنبال جذب اعتبار باشد که به گفته وی منابع الزم برای تخصیص چنین 

اعتباراتی در حال تامین است.
رئی��س کمیس��یون آم��وزش و تحقیق��ات مجلس هم در این مراس��م 
س��خنرانی کرد. وی با اعالم اینکه اساس تشکیل شرکت های دانش بنیان 
کاهش هزینه های نهایی تولید است از تصویب قانونی با تمام امکانات الزم 

برای حمایت از چنین شرکت هایی خبر داد.
وی همچنین گفت: تمامی صنایع در کش��ور باید دانش بنیان ش��وند تا 
بتوانن��د بهره وری را افزایش دهند و کس��ب و کار آنها از بین نرود. رئیس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات در همین راستا نیاز کشورها را به بهره وری 
حیاتی دانست. بنا به گفته وی تا سال 1400، 7500 شرکت دانش بنیان با 
اقتصاد 400 هزار میلیارد تومان با فروش 200 هزار میلیارد تومانی داشتیم 

که این مسئله خود بیانگر اهمیت چنین شرکت هایی است.

ی��ک کارش��ناس بازار س��رمایه با انتقاد از لغ��و عرضه خودرو ه��ای دیگنیتی و 
فیدلیت��ی در بورس کاال از س��وی وزارت صمت، اظهار ک��رد چرا وزارت صمت به 
نظر کارشناسان توجهی ندارد؟ رسول علی محمدی، با بیان اینکه از چند ماه پیش 
توجیهات علمی و قانونی مربوط به مزایای عرضه خودرو در بورس کاال در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی آغاز شد و بسیاری اظهارنظر های خود را در این باره مطرح 
کردند، اظهار کرد: ماحصل این بحث ها و تحلیل های کارشناسی این بود که ورود 
خودرو به بورس کاال و خروج دولت از قیمت گذاری دستوری به نفع مصرف کننده، 
نظام توزیع و تولیدکنندگان خواهد بود. وی ادامه داد: نخس��تین خودرویی که در 
بورس کاال عرضه شد خودرو کارای تک کابین و دو کابین متعلق به شرکت بهمن 
موتور بود که حدود یک ماه پیش عرضه آن انجام شد و شاهد بودیم که با قیمت 
پایه به فروش رس��ید. عرضه کارا نش��ان داد که خریداران به سادگی و بدون نیاز 
به قرعه کش��ی قادر به خرید خودرو هس��تند و می توان شرایطی را ایجاد کرد که 
دسترس��ی مصرف کنندگان به این محصول ها آسان تر باشد. در فرآیند این عرضه 
اختالف قیم��ت 20 درصدی خودرو در کارخانه و بازار آزاد به راحتی از بین رفت 
و نرخ های موجود در بازار نیز کاهش یافت. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به 
اینکه قرار بود خودرو های دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کاال عرضه ش��ود، اظهار 
کرد: با وجود اطالع وزارت صمت از عرضه این خودرو در طول یک هفته زمان ثبت 
س��فارش، اما به یکباره این عرضه شب قبل از انجام معامالت به صورت دستوری 
از س��وی وزارت صمت لغو ش��د. س��والی که در اینجا مطرح می شود این است که 
اگر پذیرش این خودرو ها که چند ماه به طول انجامیدند قانونی نبود چرا از همان 
ابتدا جلوی آن گرفته نشد؟ چرا توجیه ها و کارشناسی های صورت گرفته مبنی بر 
مزایای عرضه خودرو در بورس کاال و پیش بینی کاهش اختالف قیمت خودروساز و 
بازار آزاد و تخصیص سود حاصل از فروش به خودروسازان مورد توجه وزارت صمت 
قرار نگرفت؟ علی محمدی با اشاره به ارائه طرح هایی از سوی برخی کارشناسان به 
دولت مبنی بر اینکه تفاوت نرخ ایجادشده ناشی از رقابت صورت گرفته در بورس 
کاال می تواند با استفاده از ابزار های مالیاتی از خودروساز اخذ و صرف سیاست های 
حمایتی، س��رمایه گذاری در زیرساخت ها، تسهیل تولید و افزایش تیراژ و راندمان 
تولید ش��ود، گفت: به بیان ساده تر دولت می تواند به صورت بهینه ای در بازار ورود 
کن��د و نظارت های بهین��ه و بهتری بر روند قیمت ها از طریق این ابزار ها داش��ته 
باش��د. وی با انتقاد از تصمیمات احساس��ی و لحظه ای، گفت: ما نشان داده ایم که 
به تصمیم های کارشناس��ی توجهی نمی کنیم. امیدوارم به جایی برسیم که طبق 
تصمیم های کارشناسی و با برنامه ریزی اقدام کنیم. براساس این گزارش در حالی 

که ثبت سفارش دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی از 11 خرداد آغاز شد و قرار بود 
معامالت این دو خودرو در بستر بورس کاال از 18 خردادماه صورت بگیرد، وزارت 

صمت طی دو نامه فرآیند مذکور را لغو کرد.

تمام ارکان دولت با کاهش دخالت وزارت صمت در خودروسازی موافق است

چرا وزارت صمت به نظر کارشناسان توجهی ندارد؟!
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موسسه نظم آوران حفیظ
 به شماره ثبت 33418 شناسه ملی 14003۹05677 )در حال تصفیه(

جه��ت رعای��ت م��اده  268 قان��ون تج��ارت مبنی ب��ر گزارش 
مدیرتصفی��ه و همچنی��ن پی��رو جلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
ب��ه طور ف��وق العاده موسس��ه نظم آوران حفی��ظ نوبت اول  در 
تاریخ 1401/02/06 و جلس��ه نوب��ت دوم در تاریخ 1401/02/25 
منتش��ر ش��ده در روزنامه فرصت ام��روز و به دلیل ب��ه حد نصاب 
نرس��یدن مجم��ع مذک��ور و همچنی��ن با توج��ه به م��اده 222  
قان��ون تجارت مبنی ب��ر گزارش مدی��ر تصفی��ه در روزنامه کثیر 
 االنتش��ار، م��وارد زی��ر توس��ط مدیر تصفی��ه گزارش م��ی گردد:

1- در خصوص نحوه امر تصفیه و اموال و دارائی ها و قروض موسسه 
 و مدت تصفیه و اعمال انجام ش��ده توسط مدیرتصفیه ارائه گردید.

2- فروش و واگذاری اموال و دارایی های موسسه پس از تعیین تکلیف 
پیمان های موسسه و تصفیه با ادارات و سازمان های ذی ربط پس از 
 قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

3- ب��ا توج��ه ب��ه پیم��ان ه��ای موسس��ه انج��ام ام��ور تصفیه 
 حداق��ل 2 س��ال از زم��ان ش��روع تصفیه موسس��ه خواه��د بود.
4- ص��ورت های مالی اساس��ی ش��امل صورت وضعی��ت مالی تا 
تاری��خ 1400/08/12، ص��ورت س��ود و زی��ان و ص��ورت جری��ان 
وج��وه نق��د ب��ه تاری��خ مزب��ور و همچنی��ن معامالت مش��مول 
 م��اده 12۹ قان��ون تجارت، بررس��ی و م��ورد رعایت ق��رار گرفت.
5- ب��ا توج��ه ب��ه مبل��غ قابل توج��ه جرای��م مالیاتی از س��نوات 
 گذش��ته به کارگیری مش��اور خب��ره مالیاتی ضروری می باش��د.
6-همانند سال مالی گذشته موسسه حسابرسی گواهان حسابرسی 

موسسه را انجام می دهد.

دوشنبه
23 خرداد 1401

شماره 2030
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اخبار

در نشست شهردار رشت با نماینده مجلس مطرح شد :
لزوم جذب حداکثری بودجه های ملی برای حمایت از شهرداری رشت

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: در نشست سید امیر حسین علوی 
شــهردار رشــت با جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستانهای رشت و 
خمام در مجلس ضمن تاکید بر لزوم جذب حداکثری بودجه های ملی برای 
حمایت از شــهرداری در خصوص اجرای تفاهم نامه عملیات پروژه آسفالت 

جاده تهران با همکاری اداره کل راهداری تبادل نظر انجام شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
- سید امیر حسین علوی شهردار رشت پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ با جبار 
کوچکی  نژاد نماینده مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس دیدار و 

گفتگو کرد.
گفتنی اســت، پیگیری جذب حداکثری بودجه های ملی، حمایت از شهرداری در جریان تدوین بودجه های ساالنه، گزارشی از 
اقدامات مهم شهرداری در حوزه پروژه های عمرانی و زیربنایی سطح شهر در کنار تبادل نظر در خصوص تفاهم نامه اجرای عملیات 
آسفالت مسیر جاده تهران با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای از جمله موضوعاتی بود که شهردار رشت و نماینده 

مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس در رابطه با آنها تبادل نظر انجام دادند.

بازار فروش مهمترین دغدغه هنرمندان صنایع دستی است
اراک- فرناز امیدی: نماینده مردم خمین در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: برخالف ظرفیت های موجود هنرهای صنایع دستی در شهرستان، بازار 

فروش مهمترین دغدغه هنرمندان صنایع دستی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان مرکزی، علیرضا نظری 2۰ خرداد ۱۴۰۱ در نشست با هنرمندان 
صنایع دستی خمین به مناسبت  گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی افزود: 
به دلیل فقدان رصد زنجیره تولید تا بازار فروش، هنرمندان صنایع دســتی 

همواره برای عرضه محصوالت هنری خود با مشکل مواجه هستند.
نماینده مردم خمین در خانه ملت بیان کرد: به منظور توسعه صنایع دستی باید از ابتدای زنجیره برای شناسایی استعدادها و 

ظرفیت  ها، کارگاه های مناسب، سرمایه در گردش، بازاریابی مناسب و برگزاری نمایشگاه برنامه ریزی شود.
نظری افزود: نگاه به حوزه صنایع دستی با هدف ایجاد اشتغال، درآمد، انتقال فرهنگ در سطح ملی و بین المللی و افزایش تولید به 
جای سرگردانی در فضای مجازی باشد. وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی در سالهای گذشته ملزم به اهدای صنایع دستی داخلی در 
برنامه های خود شدند تا سبب رونق بازار فروش صنایع دستی شود. نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی، بیت تاریخی امام 
خمینی)ره( در خمین را از ظرفیت های شهرستان برای برگزاری نمایشگاه دائمی و فروش صنایع دستی عنوان کرد و گفت: زادگاه 
امام راحل بعنوان یکی از اقلیم های هفت گانه بسترساز حضور اردوهای دانش آموزی و دانشجویی و توسعه گردشگری شهرستان 
است. نظری تصریح کرد: براساس مصوبه مجلس در بودجه پارسال و امسال، کارفرما و چهار نفر دیگه در حوزه صنایع دستی می توانند 
از معافیت بیمه بهره مند شوند. وی ادامه داد: راه اندازی نمایشگاه دائمی مجازی با محوریت عرضه صنایع دستی می تواند سبب رونق 
بازار فروش محصوالت این رشته هنری شود. رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خمین نیز گفت: ۵۰۰ هنرمند 
صنایع دستی در این شهرستان دارای کارت صنعتگری هستند. علی مشهدی ادامه داد: ۱2۵ هنرمند مجوز مشاغل خانگی گرفتند، 
۴2 هنرمند از خدمات بیمه تامین اجتماعی و 2۴ هنرمند از خدمات بیمه روستایی در خمین بهره مند هستند. وی، ظرفیت بیمه 
برای هنرمندان صنایع دستی را ساالنه 2۰ نفر برای استان بیان کرد و گفت: 3 میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال پارسال در حوزه مشاغل 
خانگی به هنرمندان صنایع دستی خمین پرداخت شد. در پایان این نشست از کتابچه هنرمندان صنایع دستی خمین رونمایی شد.

افشین تحفه گر: 
برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تحول در مدیریت فرهنگی 

استانی با گستره ی جهانی است
مشهد- صابر ابراهیم بای : سرپرست دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی 
خراسان رضوی از برگزاری نشست بررسی پیش نویس نهایی برش استانی 
نقشه مهندسی فرهنگی کشــور خبر داد و گفت: شمارش معکوس برای 
پایان این سلسله نشســت های دانش محور آغاز شده است و به زودی نهایی 

خواهد شد.
افشین تحفه گر در ادامه با مروری بر ظرفیت ها و ویژگی های استان افزود: 
ما در حال تدوین سندی هستیم که برخالف نامش، دامنه ی شمول استانی 
ندارد. یعنی در مسیر برنامه ریزی مهندسی فرهنگی برای استانی قرار داریم 

که از یک سو به دلیل پایتخت معنوی بودن مرکز آن، شاهد تبادالت میان فرهنگی و بینافرهنگی ویژه ای است که حتی منحصر به 
مقوله همسایگی جغرافیایی نیست. از سوی دیگر از چنان دیرینگی فرهنگی برخوردار است که نام آوران عرصه های هنری، فرهنگی، 
ادبی و علمی آن، در صدور نام خراسان به جهان سهم به سزایی ایفا کرده اند. وی با اشاره به چالش های فرهنگی پیش روی این استان، 
تشریح کرد: در نقطه مقابل این فرصت های مغتنم، با گلوگاه های فرهنگی خاصی نیز مواجهیم که مهندسی فرهنگی شهرستان های 
کم برخوردار، حاشیه نشــینان شهرهای بزرگ و خرده فرهنگ ها از این دســته اند. تحفه گر در پایان وعده داد:  سند برش استانی 

مهندسی فرهنگی کشور به زودی نهایی و رونمایی خواهد شد

با مالکیت پتروشیمی ایالم:چوار ۶۵ ثبت تجاری شد
 DMDS ایالم-هــدی منصــوری: محصــول اســتراتژیک و راهبــردی

CHAVAR6۵ با مالکیت شرکت پتروشیمی ایالم ثبت تجاری شد.
ثبت تجاری این محصول در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ ۱۱ 

خرداد۱۴۰۱ منتشر شد.
مطالعات محصول فرایندی دی ام دی اس چوار 6۵ در انتهای ســال ۹۹  در  واحد 
گوگردزدایی آغاز و پس از طی آزمایشات مختلف و کسب مجوز از شرکت های معتبر 

داخلی در ابتدای سال ۱۴۰۰ به تولید رسمی رسید.
این محصول که برای نخســتین بار در ایران به تولید رســید، کشور را از واردات 

DMDS بی نیاز نمود و از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند.
نامگــذاری دی ام دی اس بــه نام شــهدای چــوار 6۵ با ابتکار مهندس حســن 
نجفی سمنانی مدیر عامل شــرکت و در  راستای تکریم و بزرگداشت مقام و  منزلت 

شهدای زمین فوتبال چوار انجام شد.

پایش عملکرد جایگاههای عرضه سوخت تحت پوشش شرکتهای زنجیره ای 
توزیع در منطقه گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: در راستای اجرای دستورالعملهای صادره و تاکید مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گلستان مبنی بر توزیع مطلوب سوخت به مصرف کنندگان، مجاری عرضه تحت تحت پوشش شرکتهای زنجیره ای توزیع 
)برند( در استان گلستان پایش و بازدید شدند.بررسی و تداوم الزامات شرکت ملی پخش در راستای حفظ بهداشت ایمنی و محیط 
زیست و استانداردهای صنعتی و فنی، تحقق اهداف صیانت از حقوق شهروندی و ارباب رجوع و بررسی کمی و کیفی فرآورده های 
توزیعی از اهم اهداف این بازدیدها بوده است.  بر پایه این گزارش، کارشناسان حوزه بازرسی، روابط عمومی، مهندسی، اچ اس ای، 
حراست، و سامانه هوشمند دفاتر عملیاتی، عملیات جایگاهها، مخازن و تمامی نازل ها را در 3۹ باب جایگاه مشمول این طرح مورد 
صحت سنجی قرار می دهند تا سوخت مورد نیاز مصرف کننده ها با کیفیت و به مقدار مناسب برابر با استاندارهای شرکت ملی پخش در 
جایگاه ها توزیع شود.گفتنی است هدف از بازدیدهای فوق بهبود مستمر وضعیت جایگاه ها می باشد و  نواقص مشاهده شده طی درج 
در یک چک لیست به مدیران و مالکان جایگاه ها اعالم و توسط معاونت بازرگانی منطقه و رؤسای نواحی مورد پیگیری قرار می گیرد.

 برگزاری دوره آموزشی "HSE عمومی" 
در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: با هدف افزایش سطح آگاهی و آمادگی پرسنل عملیاتی و ستادی، دوره آموزشی "HSE عمومی" 
در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان برگزار شد.در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با مفاهیم عوامل ناایمن و عوامل 
بالقوه آسیب رسان خطر، ریسک، شبه حادثه، رویداد و حادثه، مخاطرات ویژه تاسیسات، عالئم ایمنی و هشدار دهنده، انواع آتش و عوامل 
بوجود آورنده آن، طبقه بندی حریق، عناصر و مواد اطفا کننده حریق، مفاهیم و کلیات محیط زیست و اهمیت حفاظت از محیط زیست 
آشنا شدند.بر پایه این گزارش در این دوره، نحوه اطفای حریق و روش کار با انواع خاموش کننده های دستی برای حاضرین تشریح شد و 
بصورت عملی نیز به آنها آموزش داده شد.گفتنی است در این دوره آموزشی  یک روزه که توسط واحدهای ایمنی و آتش نشانی و آموزش 
منطقه برگزار شد معاونین ، روسای نواحی ، روسای واحدها و جمعی از کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان 

حضور داشتند.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان قم گفت: مشترکین پرمصرف خانگی اگر مصارف خود را کاهش 

ندهند با قبض های سنگین برق مواجه خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم، مهندس 
مهدی آهنین پنجه در برنامه زنده تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری گفت: 
دولت برنامه ریزی گسترده ای در خصوص کاهش پیک بار تابستان کرده 
اســت که  کاهش  ساعت کاری دستگاه های اداری و تعامل با بخش های 

صنعت و کشاورزی از جمله این اقدامات است.
وی نیاز مصرف استان قم را ۱۰2۰ مگاوات اعالم کرد و اظهار داشت: 
سال گذشته با تعامالت صورت گرفته با بخش های مختلف و مدیریت 

مصرف پیک مصرف در استان قم به ۸3۷ مگاوات رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم خط قرمز وزارت نیرو را 
بخش خانگی دانست و ابراز داشت: هیچ برنامه ای برای محدودیت انرژی 

در بخش خانگی نداریم.
وی قطعی های اخیر روزهای گذشته را ناشی از طوفان شدید و اتصالی 
اعالم کرد که مناطق قطع شده با تالش تیم های عملیاتی شرکت توزیع 

نیروی برق استان کمتر از یک ساعت وارد مدار شدند.
آهنین پنجه از رایگان شدن برق کشاورزان در صورت همکاری خبر 
داد و گفت: کشاورزان در صورتی که از ساعت ۱۱ تا ۱۸ هر روز به مدت 
۵ ساعت در استفاده از برق محدودیت ایجاد کنند مابقی ساعت شبانه روز 

را از برق رایگان بهره مند شوند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قم با تأکید بر اینکه 
اگر کشــاورزان خودشان مدیریت کنند ما محدودیت برای آن ها ایجاد 
نمی کنیم، خاطرنشــان کرد: در صورتی که کشاورزان همکاری نکنند 

مجبور به اعمال محدودیت برای آن ها می شویم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود بــا بیان اینکه 3۰ درصد برق 
استان در بخش صنعت مصرف می شود، اظهار داشت: قرار شده در این 
بخش نیز با تعامل اداره کل صمت و شرکت شهرک ها محدودیت هایی 

اعمال شود.
آهنین پنجه با اشــاره به وجود بالغ بر ۴۸۰ هزار مشترک خانگی در 
اســتان گفت: سال گذشته ۹۵ درصد مشترکین خانگی الگوی مصرف 

را  رعایت کردند.
وی تأکید کرد: بیش از هزار و ۱۰۰ مشــترک پرمصرف خانگی باید 
توجه داشته باشند اگر مصرف خود را کاهش ندهند با قبض های سنگین 

برق مواجه خواهند شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم یادآور شد: در نظر داریم 
برای مشــترکین خانگی و تجاری پرمصرف کنتورهای هوشمند نصب 

کنیم که مصارف آن ها قابل رؤیت و کنترل پذیر شود.
وی با بیان اینکه بخش اداری اســتان نیز موظف به مدیریت مصرف 
هستند، اظهار داشــت:  امسال ادارات استان باید مصرفشان را در وقت 

اداری 3۰ درصد و در پایان وقت اداری 6۰ درصد کاهش دهند.
آهنین پنجه با بیان اینکه از 6۰۰ اداره اســتان ســال گذشته 2۸2 
همکاری الزم برای مدیریت مصرف را نداشتند، ابراز داشت: تا امروز 3۵ 
اخطار برای ادارات که همکاری نکردند ارســال شده که در صورت عدم 
همکاری ما مجاز هســتیم پس از دو بار اخطار با هماهنگی استانداری 

نسبت به قطع برق ادارات خاطی اقدام کنیم.
وی درعین حــال تصریح کرد: قطع برق ادارات پــس از وقت اداری 

صورت می گیرد که کار مردم دچار اخالل نشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم در خصوص روشنایی 
معابر نیز گفت: بــا همکاری اداره راهداری نســبت به خاموش کردن 
یک درمیان المپ های معابر جاده ها اقدام کردیم البته این مهم را در نظر 

داشتیم که این اقدام آسیبی در شهر ایجاد نکند.

رشــت- خبرنگار فرصت امــروز: در مراســمی بــه صورت 
ویدئوکنفرانس عملیات اجرایی طرح آبرســانی به ۷۱۱ روستای گیالن 

با حضور استاندار و جمعی از مسئوالن آغاز شد.
به گــزارش دفتر روابــط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب 
و فاضالب گیالن؛ اســتاندار گیالن در این مراســم، آبرسانی به ۷۱۱ 
روستای محروم این استان را فرصتی بی نظیر برای خدمت رسانی به 
مردم دانســت و گفت: در دولت انقالبی باید رویکرد انقالبی و جهادی 

داشته باشیم.
اسداهلل عباسی افزود: با وجود اینکه گیالن جزو استان های پر بارش 
کشور است اما به اندازه کافی از آب سالم برای شرب برخوردار نیست و 

چالش جدی در این زمینه به خصوص در روستاها وجود دارد.
وی کاهش آبدهی چاه ها و خشک شدن چشمه ها، افزایش تقاضا و 
استفاده از آب شرب برای مصارف کشاورزی را از علل کم آبی در گیالن 
دانست و گفت: رفع مشکل آب شرب روستاهای گیالن نیاز به همت و 

کار جهادی دارد.
وی اجرای طرح آبرسانی به ۷۱۱ روستای گیالن با مشارکت قرارگاه 
امام حسن مجتبی )ع( را گامی مهم جهت تامین و تقویت آب شرب این 
استان دانست و از همه دستگاه های ذیربط خواست؛ با تعامل و همدلی 

زودتر از موعد تعیین شده این پروژه را به بهره برداری برسانند.
عباسی تصریح کرد: مدت زمان اجرای این طرح 3۰ ماه ذکر شده اما 
مدیران دســت اندرکار با برنامه ریزی و کار جهادی باید در مدت کوتاه 

تری این پروژه را اجرا کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن هم در این مراسم با اشاره به 
انعقاد قرارداد همکاری با قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( جهت تامین و 

تقویت آب شــرب ۷۱۱ روستای گیالن ظرف مدت 3۰ ماه با اعتباری 
بالغ بر ۱۸2۱ میلیارد تومان گفت: در قالب این قرارداد ۸۵ روستای فاقد 
استان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار و همچنین کمّیت 

و کیفیت آب شرب 626 روستا ارتقاء می یابد.
مازیار علی پور افزود:  در ســال گذشته اعتباری معادل ۱۴۰ میلیارد 

تومان برای اجرای این طرح اختصاص یافت.
وی تصریح کرد: در سال جاری نیز 2۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی 

به این روستاها در نظر گرفته شده است.
به گفته وی؛ قرارگاه خاتم االنبیاء و سازمان بسیج سازندگی بعنوان دو 
معین قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( اجرای این طرح بزرگ و انقالبی را 

در ۱۱ شهرستان گیالن برعهده دارند.
علی پور خاطرنشان کرد: طرح آبرسانی به ۷۱۱ روستای محروم گیالن 
از نظر اعتباری دومین طرح بزرگ کشور در حوزه آبرسانی به روستاهای 

محروم است.

همچنین مدیرعامل هلدینگ نیرو در ســخنانی با بیان اینکه دولت 
دکتر رئیسی دغدغه رفع محرومیت را دارد، گفت: بر اساس تفاهم نامه 
بین ســپاه و وزارت نیرو طی مدت 3۰ ماه به روستاهای محروم کشور 

آبرسانی خواهد شد.
سردار رستمی افزود: با همفکری و هم افزایی سپاه و وزارت نیرو این 

تفاهم نامه به سرعت اجرا می شود.
وی تصریح کرد: برای اجرای این کار مهم و انقالبی مشکل مالی وجود 

ندارد و بودجه آن تامین شده است.
سردار رستمی آبرسانی به ۷۱۱ روستای محروم گیالن را توفیقی برای 
سپاه دانست و ابراز امیدواری کرد؛ با ایجاد شرایط مناسب این طرح در 

کمتر از 3۰ ماه تحویل مردم شود.
فرمانده ســپاه قدس گیالن نیز با اشاره به اهمیت این طرح آبرسانی 
گفت: مشارکت خیرین و مسئولین محلی در تامین زمین مورد نیاز برای 

اجرای این طرح بسیار حائز اهمیت است.
سردار عبداهلل پور افزود: مسئولیت اجرای طرح آبرسانی روستایی در 
غرب گیالن بر عهده سپاه استان است که با حداکثر توان و ظرفیت برای 

سرعت بخشی به روند اجرای پروژه اقدام خواهد نمود.    
بنابراین گزارش؛ صبح امروز عملیات اجرایی طرح آبرســانی به ۷۱۱ 
روســتای گیالن با مشارکت قرارگاه امام حســن مجتبی)ع( و قرارگاه 
خاتم االنبیاء و ســازمان بسیج ســازندگی بعنوان معین این قرارگاه، از 
طریق ویدئوکنفرانس با حضور استاندار، فرمانده سپاه قدس، مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب گیالن و مدیرعامل هلدینگ وزارت نیرو به صورت 
تجمیعی در روستاهای خرشتم املش، کشلی تالش و مجتمع آبرسانی 

شهید خوش سیرت آستانه اشرفیه آغاز شد.

ساری - دهقان : مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری گفت : کارگاه آموزشــی مســئولین کنترل کیفی 
تاسیســات مردمی گاز مایع استان مازندران به میزبانی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری به مدت ۷۰۰ نفر ســاعت 

برگزار شد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، سبحان رجب 
پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان 
کرد : کارگاه آموزشی مسئولین کنترل کیفی تاسیسات مردمی گاز 
مایع اســتان مازندران از طرف انجمن صنفــی کارفرمایان و توزیع 
کنندگان گاز مایع اســتان با همکاری معاونت بازرگانی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری در ســالن اجتماعات این 

شرکت برگزار شد  .
ســبحان رجب پور زمان آموزش این کارگاه یک روزه را ۷۰۰ نفر 
ساعت اعالم کرد و اظهار داشت : در این کارگاه معاونین شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری و مدیر منطقه چالوس ، مدیر 
کل استاندارد و معاونین و کارشناسان ، رئیس اداره اجرایی استاندارد 
استان ، مدیران  و مســئوالن فنی شرکتهای موزع استان ، مدیران 
تاسیسات مردمی استان و مسئولین کنترل کیفیت از شرکت های 

موزع در این کارگاه حضور داشتند .
رجب پور تاکید کرد : هدف از برگزاری این کارگاه ارتقاء ســطح 
دانش فنی و ایمنی مسئولین فنی کنترل کیفی تاسیسات گاز مایع 

در استان مازندران است .
مدیر منطقه ســاری تاکید کرد : با توجه به اینکه اکثر تاسیسات 
گاز مایع در اســتان دارای پروانه استاندارد می باشد می توان گفت 
تاسیسات گاز مایع در این استان از استاندارد و ایمنی باال و در رتبه 

برتر کشور قرار دارد .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم خبر داد؛

قبض های سنگین برق در انتظار مشتركین پرمصرف خانگی

با حضور استاندار و جمعی از مسئوالن صورت گرفت

آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به 711 روستای استان گیالن

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

کارگاه آموزشی کنترل کیفی تاسیسات مردمی گاز مایع

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مارون در گفتگوی ویژه هفته محیط زیست ضمن گرامیداشت این هفته، 
تاکید کرد که کلیه پروژه های شرکت دارای اولویت های زیست محیطی 
بوده و با انجام اقدامات اصولی، اکنون می توان گفت که این شرکت در 

آستانه تبدیل شدن به یک شرکت کامالً  غیر آالینده  است.
مهندس حمید کاویان با بیان اینکه جغرافیای عملیاتی شــرکت در 
میان چند شهر و تعداد زیادی روستا قرار دارد و همواره در راستای پاک 
نگه داشــتن خاک، هوا و آب منطقه تالش شده است، گفت: چندسالی 
اســت که به جز موارد بسیار جزئی منتج از حوادث و الزامات عملیاتی، 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون شرکتی بدون آالینده ی تنش زا 

بوده است.
وی افزود: موضوع مهم مشــعل گازهای همراه که در اصل یک مورد 
عملیاتی و اغلب )تحت شرایطی( از الزامات فرایند تولید است با تمهیداتی 
از جمله طرح جمع آوری گازهای مشــعل در حال مرتفع شدن است به 
طوری که با جمع آوری بیــش از ۹2 درصد این گازها و بازگردانی آنها 
به چرخه تولید، به ســوی صفر شدن گاز ســوزی و نهایتاً دود حاصل 

از آن هستیم.
مهندس کاویان در تشریح این دستاورد گفت: این طرح با همکاری 2 
شرکت بزرگ داخلی از اردیبهشت ماه سال ۱3۹۷ آغاز شد که شامل دو 
قرارداد ۵ ساله با سرمایه گذاری ۱۷ میلیون دالر برای احداث تاسیسات 
فشارافزایی گازهای کم فشار مشعل و شیرین سازی گازهای ترش عالوه 
بر ارســال به کارخانــه گاز و گاز مایع ۴۰۰ جهــت فرآوری و تفکیک 
NGL و گاز سبک شامل  فروش گازهای ترش ارسالی به مشعل واحد 
بهره برداری شــماره 3 مارون به میزان۱۵ میلیون فوت مکعب در روز و  
فروش گازهای کم فشار ارسالی به مشعل واحد بهره برداری مارون 6 به 

میزان ۱۴ میلیون فوت مکعب در روز می باشد.

مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با بیان اینکه در پی 
بهره جویی از دستگاه های فراورش سیار نفت)MOT( و تفکیک گر سیار 
نفت)MOS(،  در ســال گذشــته بیش از ۱2۵ هزار بشکه نفت خام 
به جای سوختن در گودال های ســوخت، بازیافت و حدود ۱3۰۰مورد 
الیروبي و تمیزکاری ســلر چاه ها و چند راهه ها و تاسیسات عملیاتی و 
انتقال مایعات نفتي و مایعات آلوده به مواد نفتي به انجام رسید، یادآور 
شد: موفق شــدیم بیش از ۹۹ درصد پســاب های نمکزدایی را نیز به 
چاه های دفعی تزریق کنیم بنابراین می توان گفت که در ســال گذشته 
هیچ آالینده ای از سوی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون روی زمین 

رها سازی نشد.
مهندس کاویان خاطرنشان کرد: ایجاد تسهیالت مورد نیاز فرآورش 
نفت و گاز ترش، مطالعه احداث تســهیالت فرازآوری با گاز در مخزن 
آسماری مارون، مطالعه تأسیسات الزم جهت شیرین سازی نفت تا ۱۵ 
قدم، رفع نواقص عملیاتي ایستگاه هاي تقویت فشار گاز آماک،  احداث 
یا  تجهیز واحد های نمکزدایی، بهسازی، نوسازی وجایگزینی خط لوله 
پساب در واحدهای بهره برداری ونمکزدایی با لوله های غیرفلزی، تعویض 

شــبکه خطوط لوله انتقال گازهای همراه شرکت، احداث یا راه اندازي 
تأسیسات بازیابي گوگرد، کاهش نشت گاز از خطوط و تأسیسات انتقال 
گاز، احداث تصفیه خانه پساب صنعتي یا بهداشتي، طرح هاي بهره وري 
آب و کاهش مصرف آب، احداث محل هاي نگهداري پســماند، احداث 
سیســتم هاي بازیافت پســماند، احداث محل دفن پسماند ، پاکسازي 
خاک هاي آلــوده، نصب تجهیزات پایش لحظه اي، پروژه هاي تحقیقاتي 
- پژوهشي محیط زیستي، طرحهاي اقتضایي ، خرید تجهیزات مقابله 
بــا آلودگي دریا ، تعویض/تعمیر خطوط لوله دریایي و  طرحهاي پایش 
کیفیت خاک را می توان از اهم پروژه های به انجام رســیده یا در دست 

اقدام شرکت در حوزه صیانت از محیط زیست برشمرد.
وی توسعه فضای سبز را نیز از اولویت های شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مارون دانســت و گفت: عالوه بر ایجاد 3.2 هکتار فضای ســبز 
در گســتره ی عملیاتی شرکت، طی ســالهای اخیر بیش از 2۰ هزار 
اصله نهال را تهیه و به مناطق همجوار تاسیســات شرکت اهدا کردیم 
تا ســهم خود را به نحو شایسته ای در حفاظت و گسترش فضای سبز 

ایفا کرده باشیم.
مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از تالش های کلیه 
کارکنان به ویژه پرســنل HSE شرکت در جهت تحقق اهداف زیست 
محیطی تقدیر کرد و اظهار داشت: همکاران ما حتی  اقداماتی همچون 
هدایت محصوالت ناشي از عملیات هاي توپکراني تعمیراتي به واحد هاي 
بهره برداري جهت بازیابي به جاي ســوزاندن آن در گودال هاي سوخت، 
جمع آوری خار و خاشــاک باقی مانده و تجمع یافته از ســیالب های 
گذشــته در محدوده ی ســاپورت های خطوط عبوری از رودخانه ها و 
پاکسازی پسماندهای موجود در محوطه چاه ها که از عملیات حفاری 
باقیمانده اند را نیز به انجام رســاندند تا مسیر شرکت برای رسیدن به 

هدف "غیر آالینده" بودن  هموارتر سازند.

مهندس حمید کاویان به مناسبت هفته محیط زیست اعالم کرد:

نفت و گاز مارون در آستانه ی "غیر آالینده" شدن کامل
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توسعه کسب و کار با هوش مصنوعی

به قلم: آئوریا مور
کارشناس فناوری دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

هوش مصنوعی در دنیای کسب و کار اهمیت و تاثیرگذاری بسیار زیادی به همراه دارد. امروزه بسیاری از 
برندها برای بهینه سازی شرایط شان به طور مداوم به دنبال استفاده از امکانات تازه هستند. هوش مصنوعی نیز 
ب��ه عنوان یک فناوری تازه امکان تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف را به همراه دارد. این امر می تواند 
برای شما همراه با مزایا و شیوه های فعالیت بسیار مفید باشد. نکته مهم اینکه توانایی یک برند برای اثرگذاری 
بر روی مخاطب هدف همیش��ه با ش��یوه های فعالیت بهینه آن ارتباط وسیعی دارد. با این حساب اگر شما از 
هوش مصنوعی برای پیگیری دقیق برخی از فعالیت های برندتان استفاده کنید، زمان بیشتری برای تعامل و 

جلب رضایت مشتریان خواهید داشت. 
هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از مزایای هوش مصنوعی در زمینه توسعه کسب و کار است. این امر 
به شما برای آگاهی از امکانات گسترده فناوری کمک کرده و کارتان را ساده تر از هر زمان دیگری خواهد کرد. 

در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد. 
قدرت تحلیل داده

هوش مصنوعی توانایی بسیار زیادی برای پردازش و تحلیل داده ها به طور حرفه ای دارد. این امر می تواند 
شما را در کانون توجه مخاطب هدف قرار داده و شرایط تان را نیز به طور چشمگیری بهبود بخشد. یادتان باشد 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه باید راهکارهای حرفه ای را دنبال کنید. این امر می تواند 
برای شما جذابیت باالیی داشته باشد. نکته مهم اینکه قدرت تحلیل داده به شما برای بهینه سازی شرایط تان 
کمک می کند. وقتی شما توانایی تحلیل داده های گسترده در مدت زمانی اندک را داشته باشید، کمپین های 
بازاریابی و حتی استراتژی های بهتری برای توسعه کسب و کارتان انتخاب خواهید کرد. این امر در بلندمدت 

برند شما را به کسب و کاری جذاب برای مشتریان تبدیل می کند. 
این روزها یکی از دردس��رهای بزرگ بازاریاب ها دسترس��ی به اطالعات طبقه بندی ش��ده درباره داده های 
مختلف و خام در دنیاست. هوش مصنوعی این کار را با دقت و سرعت عمل بسیار زیادی دنبال می کند. درست 

به همین دلیل استفاده از هوش مصنوعی این روزها برای هر برندی ضروری و مفید خواهد بود. 
اگر شما حجم باالیی از داده ها را دارید، الزم نیست خودتان به طور سنتی شروع به تحلیل آنها کنید. هوش 
مصنوعی این کار را با دقت بسیار باال برای شما انجام می دهد. به این ترتیب صرفه جویی بسیار زیاد در وضعیت 

برند شما و زمان در دسترس صورت می گیرد.
خدمات مشتری بهتر

خدمات مش��تری یکی از بخش های مهم برای جلب رضایت مش��تریان در دنیای امروز محسوب می شود. 
بس��یاری از برندها برای اینکه نظر مشتریان ش��ان را به بهترین ش��کل ممکن جلب کنند، همیشه به دنبال 
بهینه سازی شرایط شان هستند. این امر می تواند شما را در کانون توجه مشتریان قرار داده و شما را تبدیل به 
رقیبی بزرگ برای دیگر برندها کند. نکته مهم در این میان ارائه خدمات مشتری به طور حرفه ای و با سرعت 

عمل بسیار زیاد است. 
ه��وش مصنوعی این روزها در قالب ربات های چت به برندها برای اثرگذاری س��ریع و بی دردس��ر بر روی 
مخاطب هدف کمک می کند. این امر می تواند از شما یک برند بی نهایت جذاب برای مشتریان ساخته و شرایط 
شما را نیز به خوبی توسعه دهد. پس یادتان باشد استفاده از این فناوری برای شما در زمینه خدمات مشتری 

یکی از بایدهای اساسی در دنیای امروز کسب و کار است. 
کمپین های بازاریابی هدف گذاری شده

بسیاری از کمپین های بازاریابی در دنیای دیجیتال بدون اینکه به دست مخاطب هدف درست برسد، از بین 
می رود. این امر فقط هزینه بیشتر برای برندها به همراه داشته و توانایی آنها برای اثرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف را کاه��ش می دهد. یک راهکار بهتر در این میان تالش برای هدف گ��ذاری بر روی مخاطب هدف در 
پی بازاریابی اس��ت. این امر می تواند ش��ما را در کانون مخاطب هدف قرار داده و نارضایتی کاربران بی عالقه 
به برندتان را نیز به ش��دت کاهش می دهد. نقش هوش مصنوعی در این میان ارائه اطالعات مناس��ب درباره 

مخاطب هدف شما و کمک به شما برای شخصی سازی کمپین تان به بهترین شکل ممکن است.
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پیش��گیری همیش��ه بهتر از درمان اس��ت. این عبارت نه 
تنها یک توصیه پزش��کی مهم، بلکه روشی برای مقابله با هر 
مشکلی در زندگی محسوب می شود. بسیاری از برندها حتی 
قبل از اینکه به یک مشکل دچار شوند، راهکارهای مدیریت 
آن را مرور کرده و به دنبال رفع آنها هستند. این امر می تواند 
موجب تاثیرگ��ذاری بهینه بر روی مخاط��ب هدف یا حتی 
جلوگیری از هزینه های سرس��ام آور مدیریت کسب و کار در 
بحران شود. نکته مهم اینکه بحران های بزرگ به طور معمول 
از س��طح پیش بینی های صورت گرفته فراتر رفته و اقدامات 

مهمتری از سوی برندها را طلب می کند.
بی تردید هر کس��ب و کاری امکان تعامل با مخاطب هدف 
به بهترین ش��کل ممک��ن را دارد. با این ح��ال گاهی اوقات 
مش��کالت پیش آمده برای برندها بس��یار مهمتر از هر نکته 
دیگری می ش��ود. ای��ن امر در ش��بکه های اجتماعی به طور 
معمول با یک سوءتفاهم میان مشتریان و برندها شروع شده 
و در نهایت بحرانی همه جانبه را س��اماندهی می کند. این امر 
مش��کالت زیادی برای برندها به همراه داش��ته و بسیاری از 
موسسات را نیز درگیر می سازد. فضای شبکه های اجتماعی 
به دلیل تعامل غیرواقعی میان برندها و مش��تریان همیش��ه 
مس��تعد بروز بحران یا حتی اشتباهات متعدد است. این امر 
می توان��د فعالیت های یک برند را ب��ه طور کامل تحت تاثیر 
قرار داده یا حتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیز 
خطرناک محسوب شود. این روزها بسیاری از برندها به قصد 
یا به طور کامال اشتباهی درگیر مشکالت مربوط به بحران در 
شبکه های اجتماعی می شوند. نکته مهم در این میان تالش 

برای حل چنین بحران هایی است. 
اگر یک بحران پیرامون برند ش��ما در شبکه های اجتماعی 
مورد بی توجهی ق��رار گیرد، به احتمال زیاد خیلی زود برای 
ش��ما هزینه س��نگینی را به همراه خواهد داش��ت. این امر 
خودش را در قالب هزینه های گزاف بازاریابی یا حتی بایکوت 
عمومی از سوی مشتریان نشان می دهد. آن وقت شما دیگر 
به سختی توانایی بازگشت به وضعیت عادی و تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به شیوه ای مناسب را خواهید یافت. این 
امر می تواند برای ش��ما دردسرهای زیادی به همراه داشته و 
حتی توانایی تان ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 

نیز به طور کامل از بین ببرد. 
وقتی از بحران در ش��بکه های اجتماعی صحبت می کنیم، 
نکته مهم در نظر داش��تن معنای این مفهوم است. بحران در 
ش��بکه های اجتماعی فقط یک سوء برداشت یا حتی مشکل 
س��طحی میان شما و مشتریان نیس��ت. این امر در مقیاسی 
وسیع تمام فعالیت های برند شما را شامل شده و توانایی تان 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز ش��امل خواهد 
ش��د. نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نیاز به اس��تفاده از روش های بس��یار متعددی خواهید 
داشت، در غیر این صورت شاید خیلی زود برندتان از کورس 

رقابت در شبکه های اجتماعی کنار گذاشته شود. 
یکی از نکات مهم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
مربوط به اس��تفاده از ش��رایط تازه برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اس��ت. این امر می تواند برای شما هزینه های 
بسیار زیادی به همراه داشته و توانایی تان را نیز در این میان 
نیز دس��تخوش تغییر کند. مدیریت بحران ها در شبکه های 
اجتماع��ی در صورتی که به ایده های درس��ت صورت گیرد، 
هزینه های اندک و توانایی بازگش��ت سریع به حالت قبل را 
ب��رای برندها به همراه دارد. هدف اصل��ی در این مقاله مرور 
برخ��ی از مهمترین نکات در این راس��تا خواهد بود. این امر 
برای شما جذابیت های بسیار زیادی به همراه داشته و توانایی 
ش��ما در این میان را نیز متحول می کن��د. در ادامه برخی از 
مهمترین نکات برای مدیریت بحران در شبکه های اجتماعی 

را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
پاسخگویی سریع و مداوم

وقتی برند شما درگیر یک بحران در شبکه های اجتماعی 
می شود، ش��ما باید خیلی سریع نسبت به آن واکنش نشان 
دهید. در چنین موقعیت هایی به طور معمول کاربران سواالت 
بسیار زیادی از برند شما طرح کرده و در تالش برای آگاهی 
از جزییات ماج��را قرار دارند. چنین نکته ای باید به خوبی از 
سوی شما درک شود. در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی 
برای تعامل مناسب با مشتریان و جلب نظر آنها پیدا نکنید. 
نکته مهم اینکه ش��ما ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف همیشه نیازمند برخی از شیوه های حرفه ای و مطمئن 
هستید. پاسخگویی سریع به مشتریان این ذهنیت را در آنها 
ایجاد می کند که شما آماده حل مسئله در سریع ترین زمان 
ممکن هس��تید. در این صورت دیگر خبری از شایعات ریز و 

درشت درباره برندتان نخواهد بود. 
این روزها حضور در شبکه های اجتماعی برای تمام برندها 
هزینه مشخصی به همراه دارد. این امر باید برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف دنبال ش��ده و به بهترین شکل ممکن 
نیز در قالب پاس��خگویی س��ریع نمود پی��دا کند. مهمترین 
مسئله در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به بهترین ش��کل ممکن است. وقتی شما پاسخگویی 
سریع به مخاطب هدف دارید، منبع اصلی پیگیری مشکل از 

سوی مشتریان خواهید بود. 
تالش ش��ما در پاس��خگویی به مش��تریان باید ب��ر مدار 
بهینه س��ازی اطالعات در دس��ترس آنه��ا و همچنین ایجاد 
اطمینان نس��بت به حل مش��کل در کوتاه ترین زمان ممکن 
باش��د، در غیر این صورت مشتریان به سرعت نسبت به شما 
بی اعتماد شده و دیگر شانسی به شما برای بازگشت به عرصه 

کسب و کار نخواهند داد. 
یادتان باشد ش��ما در بازار تنها برند مورد عالقه مشتریان 
نیستید. درست به همین دلیل اگر مشکالت تان در بازار برای 
مدت زمانی طوالنی ادامه پیدا کند، شاید خیلی زود توانایی 

تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را از دس��ت دهید. این امر در 
بلندمدت ش��ما را به طور کامل از جریان عرصه کسب و کار 

خارج کرده و دیگر شانسی به شما در این میان نمی دهد. 
یادتان باش��د در دنیای کسب و کار بسیاری از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شرایط متفاوتی دارند. این 
امر باید به طور حرفه ای ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف دنبال شده و تالش تان در این میان را نیز توسعه دهد. 
یادتان باشد برای بهینه سازی شرایط تان در بازار شما نیازمند 
تعامل ش��فاف با مخاطب هدف هس��تید. بنابراین باید تمام 
اطالع��ات و جزییات مربوط به تالش ت��ان برای اثرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را به طور شفاف دنبال کنید. 
پیروی از قوانین شبکه های اجتماعی

گاهی اوقات مش��کل اصلی در بروز بحران در ش��بکه های 
اجتماعی به دلیل عدم رعایت قوانین مربوط به ش��بکه های 
اجتم��ای روی می دهد. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داش��ته و شانس شما در 
این میان را نیز به ش��دت توسعه می دهد. نکته مهم در این 
میان تالش برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف و 
بهینه سازی شرایط تان به شیوه ای مناسب است. یادتان باشد 
عدم پیروی از قوانین شبکه های اجتماعی برای شما همیشه 
هزینه زیادی به همراه خواهد داش��ت. اگر ش��ما درگیر یک 
بحران بزرگ هستید، باید بیش از هر زمان دیگری به قوانین 
ش��بکه های اجتماعی توجه نشان دهید. دلیل این امر امکان 

بروز انواع مشکالت در زمینه فعالیت شما خواهد بود. 
اگر در میانه یک بحران در شبکه های اجتماعی دسترسی 
ش��ما به پلتفرم های مختلف قطع شود، دیگر هرگز شانسی 
برای بازیابی اعتبارتان در بازار نخواهید داش��ت. امروزه کانال 
ارتباطی اصلی برندها با مخاطب هدف در قالب ش��بکه های 
اجتماع��ی نمود پیدا می کند. درس��ت به همین دلیل ش��ما 
نباید هرگز اقدامی برخالف قوانین شبکه های اجتماعی انجام 
دهید، در غیر این صورت شرایط تان به طور قابل مالحظه ای 
بدتر ش��ده و دیگر توانای��ی الزم برای تاثیرگ��ذاری بر روی 

مخاطب هدف را نخواهید داشت. 
بدون ش��ک بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ش��رایط بسیار ویژه ای دارند. این امر می تواند 
ناشی از تجربه های قبلی کاربران در تعامل با یک برند باشد. 
نکت��ه مهم در ای��ن میان حفظ کانال ارتباط��ی میان برند و 
مخاطب هدف است. این امر می تواند برای شما اهمیت بسیار 
محوری داشته و شرایط تان را نیز به طور چشمگیری توسعه 

دهد. 
بدون شک وضعیت برندها در شبکه های اجتماعی براساس 
اندازه و مقیاس فعالیت ش��ان متفاوت خواهد بود. نکته مهم 
در ای��ن میان تالش برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف با 
رعایت قوانین اساس��ی در شبکه های اجتماعی است. این امر 
به س��ادگی از طریق مطالعه قوانین و سیاست های هر شبکه 
اجتماع��ی در آدرس س��ایت اصلی آنها قاب��ل تحقق خواهد 
بود. به این ترتیب ش��ما از هرگونه مشکل احتمالی در زمینه 
فعالی��ت برندتان در ش��بکه های اجتماعی جلوگیری کرده و 

شانس تان در این میان نیز دوچندان خواهد شد. 
یادت��ان باش��د اگر هرگونه مش��کلی برای اکانت ش��ما در 
ش��بکه های اجتماعی پیش آمد، باید خیلی س��ریع آن را با 
دیگ��ران درمیان بگذارید. نکته اساس��ی تالش برای دریافت 
راهنمایی و کمک مستقیم از سوی کارشناس های هر شبکه 
اجتماعی است، در غیر این صورت شاید توصیه های ابتدایی 
دیگران فقط مش��کالت ش��ما را به طور چشمگیری افزایش 

دهد. 
طراحی برنامه مواجهه با بحران

وقتی ش��ما با یک بحران بزرگ در ش��بکه های اجتماعی 
برای برندتان رو به رو می شوید، باید از قبل یک برنامه دقیق 
داشته باشید. این امر به ش��ما برای مدیریت ابتدایی بحران 
کمک کرده و ش��انس تان در بازار را نیز به طور چش��مگیری 
توسعه می دهد. این امر شما را در کانون توجه مشتریان قرار 

خواهد داد. 
این روزها مش��تریان به برندهایی ک��ه برنامه دقیقی برای 
مواجهه با بحران های مختلف در عرصه شبکه های اجتماعی 
دارند، توجه بسیار بیشتری نشان می دهند. دلیل این امر نیز 
کامال روشن است. شما با سرمایه گذاری بر روی طراحی یک 
برنامه در راس��تای مقابله با بحران های متعدد در شبکه های 
اجتماعی ارزش کس��ب و کارتان را به دیگران نشان خواهید 
داد. این امر می تواند برای شما جذابیت های بسیار زیادی به 

همراه داشته و موجب تمایز برندتان با رقبا در بازار شود. 
یادتان باش��د در بازار هزاران برند مش��ابه شما وجود دارد. 

درست به همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان هستید، باید حتی برای شرایط بحرانی برندتان نیز 
برنامه ای دقیق داشته باشید، در غیر این صورت شاید خیلی 
زود شرایط تان به هم ریخته و دیگر حتی توانایی تعامل با یک 
مشتری را نیز نداشته باشید.  بی شک طراحی یک برنامه برای 
مدیریت بحران در ش��بکه های اجتماعی امر ساده ای نیست، 
به ویژه اگر ش��ما در خالل یک بح��ران به دنبال طراحی آن 
باشید. درس��ت به همین دلیل توصیه ما برای شما طراحی 
برنامه مورد نظر پیش از بروز بحران هاست. شما در این برنامه 
بای��د اس��تراتژی های اولیه در برخورد با بحران را مش��خص 
سازید. توصیه ما برای شما تالش برای مشخص کردن نحوه 
عذرخواهی از مخاطب هدف و همچنین قول مساعد به آنها 
برای جبران وضعیت پیش آمده است. این امر به شما فرصت 
خوبی برای جلب اعتماد مشتریان و همچنین فرصتی طالیی 
برای تأمل بیشتر درباره شیوه های مدیریت بحران می دهد. با 
این حساب دیگر مش��کلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف پیش روی شما قرار نمی گیرد. 
یادتان باشد برنامه ش��ما باید قدم به قدم اقدامات اعضای 
ش��رکت در مواجهه با مش��کالت و بحران ها در ش��بکه های 
اجتماعی را ش��امل ش��ود. فقط در این صورت برنامه ش��ما 
کاربردی عملی برای مواجهه با بحران ها خواهد داشت. پس 
زمان مناسب برای طراحی این برنامه را در نظر بگیرید و در 
صورت نیاز ب��ا افراد حرفه ای در این میان مش��ورت نمایید. 
این امر به ش��ما فرصت خوبی برای بازیابی توانایی تان برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داد. 
گوش دادن به مخاطب هدف

گاه��ی اوقات گوش دادن ب��ه کاربران یا مخاطب هدف در 
ش��بکه های اجتماعی بهترین راهکار برای مقابله با مشکالت 
در شبکه های اجتماعی محس��وب می شود. نکته مهم اینکه 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف باید به طور 
م��داوم در تالش برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف با 
راهکارهای منصفانه باشید. گوش دادن به مخاطب هدف ایده 
منصفانه ای برای حل مشکالت محسوب می شود. هرچه باشد 
شما در طول دوران فعالیت بازاریابی تان به طور مداوم دنبال 
جلب توج��ه مخاطب هدف و گ��وش دادن آنها به پیام های 
بازاریابی ت��ان بوده اید. اکنون بد نیس��ت کمی به مش��تریان 

فرصت دهید تا حرف خودشان را به شما بزنند. 
گوش دادن به مخاطب هدف همیشه برای برندها مزایای 
بزرگی به همراه دارد. ش��ما با چنین کاری به بهترین شکل 
ممک��ن امکان تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف را پیدا 
می کنید. این تکنیک به ش��ما کمک می کن��د تا عصبانیت 
مش��تریان را کاهش داده و از خالل بحث های آنها راهکاری 
برای حل مش��کل پیدا کنید. این امر بای��د با دقت زیادی از 
سوی شما دنبال ش��ود، در غیر این صورت تاثیرگذاری الزم 
را به همراه نخواهد داشت.  یادتان باشد برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف شما هرگز تنها نیستید. نکته مهم در این 
میان تالش برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف به 
بهترین شکل ممکن است. گوش دادن به مخاطب هدف در 
صورتی که هیچ اقدام مشخصی از سوی شما به همراه نداشته 
باش��د، هرگز ایده خوبی نخواهد بود. درست به همین دلیل 
شما پس از گوش دادن به مخاطب هدف باید برنامه ای دقیق 
برای تاثیرگذاری بر روی آنها و بهبود شرایط تان داشته باشید، 
در غیر این صورت خیلی زود تالش های تان برای اثرگذاری بر 
روی مخاطب هدف با مشکالت اساسی رو به رو می شود. آن 
وقت دیگر مشتریان به حرف های شما حتی برای یک دقیقه 

هم توجه نخواهند کرد. 
همدردی با مخاطب هدف

بی ش��ک اش��تباهی که از سوی ش��ما موجب بروز بحران 
می شود، باید برای مشتریان و مخاطب هدف بسیار مهم بوده 
باش��د. در این صورت ش��ما اصال نباید توجیهی برای کارتان 
داشته باشید، در عوض باید به بهترین شکل ممکن در تالش 
برای رفع مشکالت، آن هم در کوتاه ترین زمان ممکن باشید. 
این امر شما را در کانون توجه مشتریان قرار داده و شانس تان 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به شدت توسعه 
خواهد داد. یادتان باشد در دنیای امروز بسیاری از مشتریان 
برای بهینه سازی شرایط شان اقدامات متعدد و مختلفی انجام 
می دهند. یکی از س��اده ترین روش ها در این میان همدردی 
با مخاطب هدف است. این امر نه تنها شما را بدل به برندی 
دوست داشتنی برای مشتریان خواهد کرد، بلکه تا حد زیادی 
خشم آنها را نیز کنترل می کند. بی شک همدردی با مخاطب 
هدف کمترین کاری است که شما به عنوان یک برند توانایی 
س��اماندهی آن را دارید. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید 

همیشه کارتان را به بهترین شکل ممکن دنبال کنید. 
اولی��ن اقدامی که ش��ما در پی مدیریت بحران در ش��یوه 
همدردی باید صورت دهید، انتش��ار پست های عمومی برای 
عذرخواه��ی و ابراز هم��دردی با مخاطب هدف اس��ت. این 
ام��ر می تواند ش��ما را در کانون توجه مش��تریان قرار داده و 

وضعیت تان را نیز تا حد زیادی بهینه سازی کند. 
ارتباطات خودتان را حفظ کنید

بروز یک بحران برای ش��رکت شما به معنای شکست تمام 
طرح ها و ایده های ش��ما نیس��ت. بدون تردید هر کارآفرینی 
در بازار ارتباطاتی با دیگ��ران دارد. این ارتباطات باید به نحو 
مناس��بی در پی بروز مشکل حفظ ش��ود، در غیر این صورت 
ش��اید توانایی شما برای مدیریت ش��رایط مورد نظر به طور 
چش��مگیری کاهش پیدا کند.  یادتان باشد یک بحران برای 
همیش��ه ادامه پیدا نمی کند. درست به همین دلیل شما باید 
خودت��ان را برای مدیریت بحران م��ورد نظر آماده نمایید، در 
غیر این صورت ش��اید خیل��ی زود توانایی تان برای اثرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف از بین رفته و موجی از انتقادات برای 
برندت��ان باقی بماند. آن وقت دیگ��ر هیچ کس توانایی کمک 
کردن به برندتان را نخواهد داش��ت. به عالوه، از دس��ت دادن 
ارتباطات برند به بهترین شکل ممکن برای هر کسب و کاری 
امر توجیه ناپذیری خواهد بود. بنابراین شما باید در طول مدت 

بحران ارتباطات تان با دیگر برندها را به خوبی حفظ کنید.
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