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میزان رشد نقدینگی به مجادله رئیس کل فعلی و اسبق بانک مرکزی تبدیل شده است

مناقشه رشد نقدینگی
فرصت امروز: در حالی که بانک مرکزی هنوز آمار نقدینگی در دو ماهه نخس��ت امس��ال را منتش��ر نکرده اس��ت، اما محمود 
بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی معتقد است که نقدینگی در این دو ماه 20درصد رشد کرده است؛ آماری که البته بانک 
مرکزی آن را قبول ندارد و تکذیب کرده اس��ت. یکی از مباحث مهمی که در اقتصاد همواره مورد مجادله اقتصاددانان اس��ت، 
میزان رشد نقدینگی و رابطه آن با تورم است. احتماال در این روزها که سهام عدالت آزاد شده و بسیاری از مردم برای فروش 
سهام ش��ان به بانک ها مراجعه کرده اند، به میزان حجم نقدینگی اضافه خواهد ش��د. البته برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که 
این رقم زیاد نیس��ت، اما در وضعیت حاضر اقتصاد ایران، همین میزان نیز می تواند مسئله س��از باش��د. به اعتقاد کارشناسان، از 
آنجایی که تنها مش��موالنی که روش مس��تقیم را برای مدیریت س��هام عدالت خود انتخاب کرده اند مجاز به فروش ۳0درصدی 
سهام هستند، آزادشدن نقدینگی حاصل از فروش سهام عدالت موجب نگرانی نیست، چراکه تنها ۱0 میلیون نفر روش مستقیم 
 را برای آزادس��ازی س��هام عدالت خود انتخاب کرده اند بنابراین اگر در بدترین حالت از این ۱0 میلیون مش��مول سهام عدالت
5 میلیون نفر نسبت به فروش ۳0 درصدی سهام خود اقدام کنند، از آنجایی که ارزش سهام در حال افت است، نهایتا 5 هزار...
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یادداشت
بانکداری اسالمی، 

بانکداری غربی

»صنعت بانک��داری« پدیده ای 
برگرفته از غرب اس��ت؛ واقعیتی 
نیس��ت.  آن  در  تردی��دی  ک��ه 
»بان��ک« تش��کیالتی اس��ت که 
ب��ه مردم هم وام یا تس��هیالت و 
ه��م خدمات متنوع بانک��ی ارائه 
می دهد. امروزه دایره این خدمات 
بس��یار گس��ترش یافته اس��ت. 
برای مقایس��ه ای مح��دود میان 
»بانکداری اسالمی« با »بانکداری 
رایج غربی«، یک س��وال س��اده 
آن اس��ت که آیا بانکداری از نظر 
موازین ش��رعی جزو »مکاس��ب 
»مکاس��ب  اس��ت؟  محرم��ه« 
محرمه« یعن��ی تجارت هایی که 
دین اس��الم آنها را ح��رام اعالم 
کرده و از نظر ش��ریعت اسالمی، 
»نامشروع« تلقی می شود. پاسخ 
ظاهرا منفی اس��ت، تا آنجایی که 
نگارن��ده اط��الع دارد، هیچ کدام 
از فقه��ای صاحب ن��ام متآخر یا 
متق��دم، »صنعت بانک��داری« را 
جزو »مکاسب محرمه« محسوب 
نکرده اند. پس باید اصل بانکداری 

را شغلی مشروع تلقی کرد.
ام��ا بح��ث اصل��ی در م��ورد 
فرآینده��ای بانک��ی اس��ت ک��ه 
مرزه��ای مش��روعیت ی��ا ع��دم 
مش��روعیت عملی��ات بانک��ی را 

مشخص می کند.
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ادامه از همین صفحه
تف��اوت در فرآیندهای بانکی، وج��وه تمایز »بانکداری غرب��ی« را از آنچه »بانکداری 
اسالمی« نامیده می شود، آشکار می سازد. طرفداران عملیات بانکی اسالمی معتقدند که 
بانکداری غربی مبتنی بر »ربا« است و »ریا« نیز پدیده ای به شدت نکوهیده و نامشروع 
است. پس بایستی سیستمی را بنا نهاد که ضمن عملیات بانکی، از آلوده بودن به »ربا« 
نی��ز دور باش��د. در ایران قبل از انق��الب نیز آنچه مورد انتقاد جوام��ع مذهبی در مورد 
عملکرد بانک ها بود، نامشروع بودن بانکداری نبود، بلکه ایراد اساسی در مورد ربوی بودن 
عملیات بانکی و خلق پول از پول بود. این مباحث نظری و انتقادات وارده بر فرآیندهای 
بانکی، بعد از انقالب شدت بیشتری یافت تا در نهایت منتهی به تصویب »قانون عملیات 
بانکی بدون ربا« در س��ال ۱۳۶2 ش��د. این قانون هرچند در مورد انواع خدمات بانکی 
نظیر صدور ضمانت نامه یا اعتبار اسنادی و نقل و انتقال وجوه فاقد استراتژی مشخصی 
اس��ت، اما تمرکز اصلی خود را بر مقررات گذاری در زمینه عملیات بانکی تجهیز منابع 
)سپرده پذیری( و تخصیص منابع )پرداخت وام قرض الحسنه و انواع تسهیالت مبادله ای 
و مش��ارکتی( گذارده است. به  طور خالصه، مبانی حقوقی بانکداری اسالمی در »قانون 
عملیات بانکی بدون ربا« و تبیین روابط قراردادی بانک ها و مشتریان آنها، به این شرح 

است:
اول؛ قانون گذار رابطه حقوقی بین سپرده گذاران در سپرده های پس انداز قرض الحسنه 
و س��پرده های جاری قرض الحسنه را براساس رابطه حقوقی قرض دهنده و قرض گیرنده 
فرض کرده اس��ت. به بیان دیگر، مش��تری به بانک قرض می دهد و بانک نیز از مشتری 
ق��رض می گی��رد، اما چ��ون این رابط��ه حقوقی مبتنی ب��ر عقد قرض اس��ت و از نظر 
ش��رعی در عقد قرض گرفتن مبلغی مازاد بر اصل قرض »ربا« محس��وب می ش��ود، در 
نتیجه س��پرده گذاران قرض الحس��نه نمی توانند از بانک متوقع باشند که به سپرده های 
قرض الحسنه آنان س��ود دهد. اما در این نوع سپرده گذاری دادن جوایز نقدی و جنسی 

براساس قرعه به سپرده گذاران مجاز شناخته شده است.
دوم؛ در »قان��ون عملیات بانکی بدون ربا« در س��پرده های س��رمایه گذاری مدت دار، 
رابطه بین بانک و س��پرده گذاران برمبنای عقد وکالت و عقد مش��ارکت پایه ریزی شده 
اس��ت. برمبنای این قاعده، بانک ها هم وکیل و هم ش��ریک س��پرده گذاران )در صورت 
آوردن منابع( محسوب می شوند و اختیار دارند این سپرده ها را در عملیات مشروع بانکی 
به کار برند و س��ود حاصله را به نس��بت مبلغ و مدت سپرده گذاری و میزان سهم منابع 
بانک بین خود و سپرده گذاران تقسیم کنند، اما برای ایجاد جذابیت مالی، ایده پرداخت 
سود علی الحساب به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از همین جا نشأت گرفته است، 
یعنی پرداخت قطعی قسمتی از سود محتمل به سپرده گذاران. پس براساس این فرآیند، 

بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران بابت به کارگیری سپرده ها در عملیات مشروع بانکی 
از آنان حق الوکاله می گیرد، ولی ناچار اس��ت به عنوان شریک سپرده گذاران به آنان سود 
علی الحساب به منزله بخشی از سود قطعی پرداخت کند بنابراین برخالف تصور عده ای، 

سود علی الحساب سپرده های بانکی علی االصول نباید سود قطعی تلقی شود.
سوم؛ در پرداخت وام قرض الحسنه، بانک ها مجاز به مطالبه و دریافت سود از وام گیرنده 

نیستند، بلکه فقط می توانند مبلغی ناچیز را به عنوان کارمزد وام از وام گیرنده بستانند.
چه��ارم؛ در مورد پرداخت تس��هیالت، بانک ها بایس��تی تس��هیالت را فقط در قالب 
عقود مبادله ای یا عقود مش��ارکتی که توس��ط مجلس تعیین ش��ده، پرداخت کنند. بر 
این مبنا تقریبا تمامی عقود مورد اشاره دارای بازدهی مشخص شناخته شده است. لذا 
تسهیالت گیرنده بایستی حداکثر تا نرخ مشخصی سود )موسوم به سود مورد انتظار( به 
بانک ها بپردازد. گفتنی است نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده ها و نرخ سود علی الحساب 
سپرده های بانکی و نرخ سود مورد انتظار تسهیالت بانکی همه ساله توسط »شورای پول و 

اعتبار« تعیین و به بانک ها ابالغ می شود.
ای��ن خالصه ای از رژیم حقوقی حاکم بر »قانون عملی��ات بانکی بدون ربا« برمبنای 
مصوبه مجلس است، اما »بانکداری غربی« غالبا فاقد این پیچیدگی روابط حقوقی بین 
بانک ها و مشتریان است. در این سیستم، بانک به طور ساده وام می دهد و با نرخ معینی 
بهره آن را به اقساط از وام گیرنده می ستاند، اما در مورد این مطلب که سیستم »بانکداری 
غربی« مبتنی بر »ربا« اس��ت، در حالی که سیستم »بانکداری اسالمی« براساس حذف 

»ربا« از عملیات بانکی طراحی شده است، بایستی به چند نکته توجه داشت:
نخس��ت؛ »ربا« در اکثر سیستم های اقتصادی، پدیده ای به شدت نکوهش  شده است، 
اما مفهوم »ربا« و مشخصات آن، مفهومی کامال داخلی است. معموال در کشورهای غربی 
توافق برای اخذ مبلغی اضافه بر نرخ بهره متعارف بانکی را »ربا« تلقی می کنند، درحالی 
که براساس موازین شرعی هرگونه اضافه پرداخت بدهکار به بستانکار »ربا« تلقی شده و 
حرام محسوب می شود. در نتیجه، آنچه که طبق موازین شرعی یا قانونی در کشورمان 
»ربا« تلقی می شود، ممکن است در قوانین سایر کشورها »ربا« تلقی نشود بنابراین آنچه 
که ما از نظر شرعی آن را به  عنوان »عملیات ربوی« تلقی می کنیم، در کشورهای غربی 
»ربا« محسوب نمی شود. پس اگر »بانکداری غربی« را صرفا از دریچه قوانین آن کشورها 

بررسی کنیم، »بانکداری ربوی« محسوب نمی شود.
دوم؛ اشکال اصلی »قانون عملیات بانکی بدون ربا«، جزمی بودن مقررات آن است. این 
موضوع به شدت نهادهای سیاست گذار بانکی نظیر »شورای پول و اعتبار« و بانک مرکزی 
را جهت سیاست گذاری مناسب بانکی براساس تحوالت اقتصادی جامعه محدود می کند. 
به عنوان مثال، آیا بانک مرکزی می تواند خارج از عقودی که توسط مجلس تعیین شده 

اس��ت، محصوالت جدید بانکی برای تجهیز منابع یا پرداخت تسهیالت طراحی و ابداع 
کند؟ پاسخ ظاهرا منفی است.

سوم؛ نقص عمده و اساسی »قانون عملیات بانکی بدون ربا«، فقدان مرجعی است که 
قانونا صالحیت داش��ته باشد معیار مشخصی برای تشخیص عملیات بانکی بدون ربا از 
عملیات بانکی ربوی ارائه دهد. خوشبختانه برنامه ششم توسعه، این خأل قانونی را برطرف 
کرد و »شورای فقهی بانک مرکزی« را به عنوان مرجع تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن 
عملیات بانکی تعیین کرد. پس مقررات ابالغی بانک مرکزی )نظیر دستورالعمل امهال( 
که تایید »شورای فقهی بانک مرکزی« را دارد، به منزله عدم مغایرت آنها با موازین شرعی 
است. بنابراین منصفانه نیست که شعب بانک ها را بابت اجرای این مقررات به »رباخواری« 
متهم کرد. اگر صاحب نظران به این مقررات ایراد ش��رعی دارند، راهکار آن، گشودن راه 
بحث کارشناسی با بانک مرکزی است و نه ایراد اتهام »رباخواری« به بانک ها. به هرحال، 
آنچه تاکنون در مورد عملکرد ش��ورای فقهی بعضی بانک ها گفتنی اس��ت، آن است که 
فعالیت این شوراها بیش��تر معطوف به بررسی متن قرارداد یا بخشنامه ای اداری بوده و 

منتهی به ابداع محصوالت جدید بانکی تاکنون نشده است.
چهارم؛ در »بانکداری غربی«، نرخ بهره بانکی در چارچوب رقابت بانک ها براس��اس 
مدت و مبلغ وام تعیین می ش��ود. در بازار رقابت بانک ها این نرخ تا حدود مش��خصی 
نوسان دارد، ولی افزون بر نرخ متعارف یا قانونی از وام گیرنده پول ستاندن »ربا« محسوب 
می ش��ود، اما براس��اس مبانی »قانون عملیات بانکداری بدون ربا«، میزان واقعی سود 
تسهیالت در ابتدا نامشخص است و باید در انتظار سود حاصل از معامله نشست. ممکن 
است این معامله نیز سود نکند و منتهی به ضرر شود. در نتیجه، سیستم بانکی در عمل 
به همان سود مورد انتظار بسنده کرده و با تدابیر حقوقی خود را از زیان احتمالی نیز مبرا 
کرده اس��ت. واقعیت آن است که در عمل، الزمه احراز سود واقعی حاصل از تسهیالت 
مشارکتی و یا تسهیالت مبادله ای، دسترسی بانک ها به تراز مالی واقعی طرح هایی است 
که برای ایجاد یا تکمیل و توسعه آن تسهیالت پرداخت کرده اند. در جامعه ای که پدیده 
دو دفتری در آن رایج شده است چگونه می توان به تراز مالی واقعی طرح ها و پروژه های 

مورد مشارکت دست یافت؟
پنجم؛ به نظر نگارنده، آنچه که به معنای واقعی، »بانکداری بدون ربا« را از »بانکداری 
غربی« متمایز و متفاوت می سازد، سهولت بیشتر دسترسی مردم به خدمات و تسهیالت 
بانکی با س��ود پایین است. »قانون عملیات بانکی بدون ربا«، دست بانک ها را برای ارائه 
انواع خدمات بانکی باز گذاشته است، اما نرخ تسهیالت بانکی در ایران نسبت به بانک های 
خارجی هنوز باالس��ت. درمان این مشکل نیز با صدور بخشنامه یا تعیین دستوری نرخ 
تسهیالت بانکی امکان پذیر نیست. در این مورد، در گام نخست بایستی سیاست هایی را 

اتخاذ کرد که نرخ متوسط تمام شده منابع بانک ها کاهش یابد. اینکه منابع ارزان قیمت 
دولتی به  س��وی بانک های دولتی س��رازیر ش��ود ولی بانک های خصوصی از آن بی بهره 
باشند، خود به خود موجب افزایش نرخ متوسط تمام شده منابع در بانک های خصوصی 
خواهد ش��د که نرخ موثر بازده تس��هیالت بانکی را افزایش خواهد داد. در مورد خدمات 
بانکی نیز معیار باید رضایت مردم باش��د. لزوم رعایت رضایت مردم موجب می شود که 
بانک ها به طراحی محصوالت جدید برای جلب رضایت روی بیاورند. ضمنا بانک ها چه 
بانک های دولتی و چه خصوصی باید جهت دهی پرداخت تس��هیالت را به سمت بخش 
تولید معطوف کنند و مدارای بیشتری با بدهکاران بخش تولید داشته باشند. پرداخت 

تولید برای رونق و توسعه تولید است، نه وسیله ای برای بنگاه داری بانک ها.
شش��م؛ در مقایسه با »بانکداری غربی« باید پذیرفت که »قانون عملیات بانکی بدون 
ربا«، روابط حقوقی بانک ها و مشتریان ش��ان )س��پرده گذاران و تسهیالت گیرندگان( را 
به ش��دت پیچیده کرده اس��ت. بدون تعارف، قصد مش��تری از مراجعه به بانک به زبان 
ساده، گرفتن »وام« است. او شناختی دقیق از ماهیت حقوقی قراردادهایی نظیر مرابحه، 
استصناع، خرید دین، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک و... ندارد. پس آنچه مشتری 
قصد می کند با قصد بانک همخوانی ندارد )ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد(. در نتیجه 
این پدیده، قرارداد تسهیالت را به مرزهای بطالن نزدیک می سازد. شاید برای حل این 
مشکل حقوقی، ساده ترین راه حل آن است که وام قرض الحسنه و تسهیالت بانکی فقط 

در قالب عقد قرض و عقد مرابحه پرداخت شود.
هفتم؛ برخالف »ربا«، س��ود حاصل از معامالت، مش��روع اس��ت بنابرای��ن به ویژه در 
معامالت مشارکتی، میزان دقیق سود در ابتدای معامله نامشخص است، اما اگر پس از 
پایان مدت معامله از مش��تری بدهکار هم جریمه تاخیر گرفته شود و هم مبلغی تحت 
عنوان »سود ادامه قرارداد« از وی مطالبه شود، این پدیده با هیچ منطق حقوقی سازگاری 
ندارد. فراموش نکنیم در »بانکداری اسالمی«، رعایت انصاف و توازن حقوق مشتریان و 

بانک ها، اصل اساسی است.
و کالم آخر آنکه با وجود گذش��ت بیش از سه دهه از تصویب »قانون عملیات بانکی 
بدون ربا«، متاس��فانه معیار ش��رعی یا غیرش��رعی بودن عملیات بانکی محدود به عدم 
مغایرت متون قرارداد تسهیالت بانکی با موازین شرعی شده است؛ درحالی که مباحثی 
نظیر عدالت و انصاف در عملیات بانکی یا انطباق اس��تانداردهای حس��ابداری بانک ها با 
موازین ش��رعی چندان م��ورد توجه قرار نگرفته اس��ت. الزمه »بانکداری ب��دون ربا«، 
رعایت کامل موازین شرعی در متون قراردادی و استانداردهای حسابداری بانک هاست. 
تفاوت های اساسی »بانکداری اسالمی« با »بانکداری غربی«، با رعایت این نکات بیشتر 

مشخص خواهد شد.

آزادس��ازی سهام عدالت در حالی از روز نهم اردیبهشت امسال در حال اجراست که 
دارندگان این سهام تا روز 9 خردادماه امسال فرصت داشتند با مراجعه به سامانه سهام 
عدالت )به نشانی  www.samanese.ir( روش مستقیم را برای فروش سهام عدالت 
خود انتخاب کنند که البته این مهلت تا ۱5 خردادماه تمدید شده است. این در شرایطی 
است که تاکنون از 49 میلیون مشمول سهام عدالت، 4۶ میلیون نفر آنها در قید حیات 
هستند و فقط ۱2 میلیون و 700 هزار نفر روش مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت 
انتخاب کرده اند که شاید بتواند عمده دلیل این عدم استقبال را در مشخص بودن مزایا 

و معایب هر یک از این روش ها جست وجو کرد.
درباره تفاوت این دو روش آزادس��ازی س��هام عدالت باید گفت، مشموالن در روش 
مس��تقیم، مالکیت و مدیریت س��هام عدالت خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه 
در اختی��ار می گیرن��د. البته در این روش مش��موالن فقط مدیر س��هام خ��ود در ۳۶ 
شرکت بورس��ی و فرابورسی در سبد سهام عدالت می شوند و مدیریت باقی سهام شان 

در شرکت های غیربورسی س��هام عدالت در اختیار شرکت های سرمایه گذاری استانی 
س��هام عدالت قرار می گیرد. در نقطه مقابل و در روش غیرمس��تقیم هرچند مالکیت 
س��هام در اختیار سهامداران عدالت است، اما مدیریت این سهام در اختیار شرکت های 
سرمایه گذاری قرار گرفته و قرار است در آینده مشموالن سهامدار این شرکت ها شوند 
و فروش س��هام عدالت این دسته از مش��موالن نیز در قالب فروش سهام شرکت های 
س��رمایه گذاری استانی صورت خواهد گرفت. نکته مهم در این زمینه این است که آن 
دس��ته از مش��موالنی که کد معامالتی دارند برای فروش ۳0درصد سهام عدالت خود 
نی��ازی به مراجعه ب��ه بانک ها ندارند و از طریق کد بورس��ی خود می توانند این بخش 
از س��هام عدالت خود را بفروشد. از س��وی دیگر به دلیل شیوع کرونا، برخی از بانک ها 
راهکارهایی برای فروش غیرحضوری س��هام عدالت ایجاد کرده اند. مثال بانک پاسارگاد 
اعالم کرده است که »امکان ثبت سفارش فروش سهام عدالت به صورت غیرحضوری و 
بدون نیاز به مراجعه به شعبه ها، از طریق سایت بانک  پاسارگاد فراهم شده است بنابراین 

مشتریانی که در سامانه  سهام عدالت روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
و شماره شبای بانک  پاسارگاد را به منظور انجام عملیات بانکی اعالم کرده اند، می توانند 
 )https://etf.bpi.ir با مراجعه به صفحه مربوطه در س��ایت بانک  پاسارگاد )به آدرس
نس��بت به ثبت درخواست فروش س��هام عدالت اقدام کنند.« به گفته بانک پاسارگاد، 
»این اقدام در راستای کاهش تعامالت اجتماعی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس 
کرونا و همچنین رفاه حال مش��تریان و تسهیل در انجام امور بانکی آنها صورت گرفته 
 اس��ت بنابراین از مشتریان درخواست می شود برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و 
تسهیل در انجام امور، از مراجعه حضوری به شعبه ها خودداری کرده و کلیه  امور مربوط 
به ثبت سفارش فروش سهام عدالت را صرفا از طریق سایت بانک  پاسارگاد انجام دهند. 
مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره  تماس 82890 آماده  ارائه  اطالعات 
بیش��تر به مشتریان هستند.« گفتنی است از زمان اجرای قانون واگذاری سهام عدالت 
به اقش��ار جامعه حدود ۱5 سال می گذرد و براس��اس قانون بعد از گذشت ۱0 سال از 

تخصیص سهام به مردم یعنی در سال 95 باید این سهام آزاد می شد، اما در عمل این 
مهم به تاخیر افتاد، تا هم اکنون که امکان فروش ۳0درصد سهام عدالت برای آن دسته 
از سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، فراهم شده است. چندی پیش بود 
که وزارت اقتصاد در اطالعیه ای اعالم کرد: دارندگان سهام عدالت که تصمیم به فروش 
سهام خود دارند می توانند از روز سه شنبه )۶ خرداد( نسبت به فروش ۳0درصد از سهام 
عدالت خود اقدام کنند. همچنین در این اطالعیه آمده بود که از تاریخ ۱0 خرداد بانک ها 
از طریق کارگزاری های خود یا کارگزاری های طرف قرارداد، به تدریج نس��بت به فروش 
سهام متقاضیان در بورس اقدام کرده و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب 
مش��موالن واریز خواهند کرد.  با اینکه به اعتقاد کارشناسان، سازوکار آزادسازی سهام 
عدالت همچنان با ابهام و ایهام همراه است، اما آزادسازی سهام عدالت در شرایط شیوع 
کرونا و تنگنای درآمدی بسیاری از مردم، می تواند راهکاری برای عبور بخشی از جامعه 

از مشکالت معیشتی باشد.

بانکداری اسالمی، بانکداری غربی

نیازی به مراجعه حضوری برای ثبت سفارش فروش نیست

فروش غیرحضوری سهام عدالت در بانک پاسارگاد

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

محدودیت ندارد!
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افزایش تعداد اقساط

جــاری کـوتـاه مـدت

کاهش تعداد اقساط
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تنظیم سود تسهیالت
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تسهیالت ارزان قیمت بانک پاسارگاد
در کنترل شماست

ویژه اشخاص حقوقی، فعاالن اقتصادی
و صاحبان مشاغل دارای مجوز فعایت



فرصت امروز: در حالی که بانک مرکزی هنوز آمار نقدینگی در دو ماهه نخست 
امس��ال را منتشر نکرده اس��ت، اما محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی 
معتقد اس��ت که نقدینگی در این دو ماه 20درصد رش��د کرده است؛ آماری که 

البته بانک مرکزی آن را قبول ندارد و تکذیب کرده است.
یکی از مباحث مهمی که در اقتصاد همواره مورد مجادله اقتصاددانان اس��ت، 
میزان رش��د نقدینگی و رابطه آن با تورم اس��ت. احتماال در این روزها که سهام 
عدالت آزاد ش��ده و بس��یاری از مردم برای فروش سهام شان به بانک ها مراجعه 
کرده اند، به میزان حجم نقدینگی اضافه خواهد ش��د. البته برخی از کارشناسان 
اعتقاد دارند که این رقم زیاد نیس��ت، اما در وضعیت حاضر اقتصاد ایران، همین 
میزان نیز می تواند مسئله س��از باش��د. به اعتقاد کارشناس��ان، از آنجایی که تنها 
مشموالنی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده اند 
مجاز به فروش ۳0درصدی س��هام هس��تند، آزادشدن نقدینگی حاصل از فروش 
س��هام عدالت موجب نگرانی نیس��ت، چراکه تنها ۱0 میلیون نفر روش مستقیم 
را برای آزادس��ازی س��هام عدالت خود انتخاب کرده ان��د بنابراین اگر در بدترین 
حالت از این ۱0 میلیون مش��مول س��هام عدالت 5 میلیون نفر نسبت به فروش 
۳0 درصدی سهام خود اقدام کنند، از آنجایی که ارزش سهام در حال افت است، 

نهایتا 5 هزار میلیارد تومان آزاد می شود.
نقدینگی در 2 ماهه امسال چقدر رشد کرد؟

نقدینگی در دو س��ال گذش��ته همچون س��یلی ویرانگر در بخش های مختلف 
اقتصاد سرازیر شده و از دالیل رشدهای پی در پی تورم در این مدت بوده است. 
حاال در این میان، بحث بر س��ر میزان رشد نقدینگی در دو ماهه نخست امسال، 

به مجادله میان رئیس کل اسبق و کنونی بانک مرکزی تبدیل شده است.
روز سه ش��نبه هفته گذش��ته بود که محمود بهمنی، رئیس کل پیش��ین بانک 
مرکزی گفت: »نقدینگی به 2400 هزار میلیارد تومان رسیده است. عامل اصلی 
که در افزایش قیمت ها نقش دارد، نقدینگی اس��ت که نباید از آن غافل ش��ویم. 
نقدینگ��ی ما در دو ماه گذش��ته ح��دود 400 هزار میلیارد افزایش داش��ته و از 
حدود 2 ه��زار میلیارد تومان در حوالی عید نوروز به 2400 هزار میلیارد تومان 

رسیده است.«
ام��ا یک روز پ��س از این اظهارنظر، یعنی در روز چهارش��نبه گذش��ته، بانک 
مرک��زی با تکذیب افزایش 400 هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی )20درصد( 
در دو ماه نخست امسال، اعالم کرد: »متوسط رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی 
۱0 س��ال گذش��ته، رقمی معادل 2.4 درصد بوده که با ارقام ذکرش��ده، فاصله 

بسیار زیادی دارد.«
بانک مرکزی با تکذیب موارد اعالم ش��ده توسط بهمنی اعالم کرد که »رقم 2 
هزار میلیارد تومان نقدینگی ذکرش��ده مربوط به تیرماه ۱۳98 )رقم تقریبی( و 
رقم 2400 هزار میلیارد تومان نقدینگی مورداش��اره نیز مربوط به اسفند ۱۳98 
بوده اس��ت؛ با این توضیح که رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اس��فند ۱۳98 
معادل 2472.۱ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه هیچ گاه در تاریخ 
۶0  ساله بانک مرکزی، حجم نقدینگی طی دو ماه نخست سال چنین رشدی را 
تجربه نکرده است، ارقام اشاره شده صحیح نیست؛ به عنوان مثال، متوسط رشد 

نقدینگی در دو ماهه ابتدایی ۱0 س��ال گذشته، رقمی معادل 2.4درصد بوده که 
با ارقام ذکرشده توسط محمود بهمنی فاصله بسیار زیادی دارد.«

پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره نقدینگی
آخرین آمارها درباره متغیرهای پولی نش��ان می دهد، نقدینگی در اس��فندماه 
س��ال ۱۳98 به 2.47هزار هزار میلیارد تومان رس��یده که این عدد در مقایسه با 
اس��فندماه ۱۳97 حدود ۳۱.۳درصد افزایش داشته است بنابراین در پایان سال 
97 میزان رش��د نقدینگی 2۳درصد و پایه پولی 24درصد بوده اس��ت. همچنین 
بیش��ترین میزان رشد نقدینگی از سال ۱۳90 تاکنون، مربوط به سال ۱۳92 با 

افزایش حدود ۳8.8درصدی بوده است.
به گ��زارش خبرآنالین، آخرین پیش بینی صن��دوق بین المللی پول از اقتصاد 
ایران نشان می دهد که رشد نقدینگی از ۳5.8درصد در سال 98، به ۱9.5درصد 
در سال جاری خواهد رسید که ۱۶.۳درصد کاهش را نشان می دهد. به عبارتی، 
رشد نقدینگی ایران در سال ۱۳97 برابر با 22.۳درصد بود که این رقم برای سال 
98 به ۳5.8درصد رس��ید. با این حال پیش بینی می ش��ود در سال ۱۳99 رشد 
نقدینگی به ۱9.5درصد خواهد رسید که کاهشی ۱۶.۳درصدی را به ثبت خواهد 
رس��اند. بنا به گزارش صندوق بین المللی پول، نقدینگی در ایران از 2.557 هزار 

میلیارد تومان به ۳.055 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
همچنین براس��اس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس، هر ۱0 هزار میلیارد 
تومان افزایش در پایه پولی در پایان س��ال ۱۳99، منجر به رش��د 2.5درصدی 
نقدینگی خواهد ش��د. البته درخصوص آثار تورم��ی این نقدینگی افزایش یافته، 

نمی توان با قاطعیت اظهارنظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.
بنابر این گزارش، بخش��ی از آث��ار تورمی افزایش نقدینگ��ی، به دلیل کاهش 
تقاضای ناش��ی از شیوع کرونا، در س��ال ۱۳99 بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، 
سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می توان تصور کرد که سال ۱۳99 
یکی از س��ال هایی خواهد بود که س��رعت گردش پول در پایین ترین مقدار خود 
قرار داش��ته و در نتیجه نرخ تورم متناس��ب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در 
حالی است که در سال های آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر 

قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.
سیاست بانک مرکزی برای مهار نقدینگی

در این ش��رایط، بانک مرکزی سیاس��ت کنترل نقدینگ��ی را در پیش گرفته 
اس��ت. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، پیش بینی ما این اس��ت با اقداماتی که 
دولت انجام داده و انضباط مالی که برای کس��ری بودجه از طریق فروش س��هام 
و اوراق خزانه متعهد ش��ده اس��ت، حجم نقدینگی حتما نسبت به سال گذشته 

کمتر خواهد شد.
عبدالناصر همتی در حاش��یه جلس��ه اخیر هیات دولت با اشاره به اینکه یکی 
از دالیل اساس��ی موثر در تورم حجم نقدینگی است، متذکر شد: تورم را حول و 
حوش��ی که اعالم کردیم، یعنی 22درصد؛ 2درصد باال و پایین کنترل می کنیم. 
خیلی ها به ما گفتند بانک مرکزی ریسک بزرگی کرد، اما عرض می کنم ریسک 
بزرگی نیس��ت. اگر قرار باشد تابع تورم باش��یم، نمی شود و وظیفه بانک مرکزی 
این اس��ت ک��ه هدفی را تعیین کن��د و تمام تالش خود را کن��د تا به آن هدف 

دست پیدا کند.
ب��ه اعتقاد او، این کار دو حس��ن دارد؛ اول اینکه تمامی دس��تگاه های اجرایی 
دولت که در ایجاد تورم نقش دارند، الزام بیش��تری داش��ته باش��ند و نکته دیگر 
اینکه انتظارات تورمی را در کشور کاهش دهیم و االن هم با اعالم بانک مرکزی 
آثار آن را داریم می بینیم و امیدواریم با کنترل نرخ س��ود بانکی، تورم را کنترل 
کنیم و از حاال تا یک سال آینده به نرخ هایی که به عنوان نرخ هدف گذاری تورمی 

اعالم کردیم، برسیم.
پیش از این نیز رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که نقدینگی امس��ال 
بس��یار کمتر از س��ال قبل خواهد ب��ود. او گفته بود: ت��ورم و نقدینگی را کنترل 
خواهیم کرد. من فکر می کنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد 

و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد می شود.
در ای��ن میان، کارشناس��ان اعتقاد دارند وجود نقدینگ��ی در اقتصاد ایران که 
ب��ه دلیل افزای��ش پایه پولی و پول پرق��درت صورت گرفته، از س��مت دولت ها 
بوده اس��ت. به گفته امینی فرد پژوهشگر اقتصادی، به علت تسلط دولت بر بانک 
مرکزی، در زمان هایی که با کس��ری بودج��ه مواجه بوده و یا به تامین نقدینگی 
نیاز داش��ته، ب��ا تبدیل منابع ارزی به ریال یا افزایش مان��ده مطالبات دولتی در 

ترازنامه های بانک مرکزی، این کسری ها را جبران کرده است.
به اعتقاد وی، بانک مرکزی نتوانس��ته سیاس��ت هایی ب��رای ثبات اقتصادی و 
کنترل س��طح قیمت ها اعمال کند تا نرخ بهره بر س��رمایه گذاری و بخش واقعی 

اقتصاد اثرگذار باشد.
سیل ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران

همچنین محمدرضا خباز، نماینده پیشین مجلس اعتقاد دارد؛ ما چه بخواهیم 
و چه نخواهیم، باید بدانیم یکی از راه های اصلی مهار تورم کشور، وجود نقدینگی 
در دست بخش خصوصی است. به گفته وی، در حال حاضر بیش از 2هزار هزار 
میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و این امر خودش یک سیل ویرانگر 

است که دولت باید برای آن راه عالجی پیدا می کرد.
خب��از ادامه می ده��د: نقدینگی در بخش خصوصی هر روز یک الم ش��نگه ای 
برای کش��ور به وجود می آورد؛ یک روز به س��مت ارز می رود، روز دیگر به سمت 
طال، فردا به بازار خودرو تمایل پیدا می کند و س��اعتی دیگر به س��مت مس��کن. 
در چنین ش��رایطی هنر دولت باید این باش��د که این سیل بنیان کن را در پشت 
س��د نگهداری کند؛ چراکه اگر وارد ش��هر شود، همه بناها را تخریب خواهد کرد 
و برایش مهم نیست جایی که خراب می کند مسجد است یا کاخ؛ همه را خراب 

می کند و همه را از بین می برد.
غالمرضا مصباحی مقدم، کارشناس اقتصادی نیز اعتقاد دارد که سیاست مهار 
رش��د نقدینگی در س��ال 99 باید انجام ش��ود. به گفته او، در سال گذشته رشد 
نقدینگی خیلی باال بود و االن دارد نتایج خود را نش��ان می دهد که باید کنترل 
شود و آنقدر باال نباشد. همچنین اگر سیاست اقتصاد باز و سیاست های انقباضی 
پولی توسط بانک مرکزی اعمال شود و در کنارش آن اوراق ودیعه که در شورای 
فقهی بانک مرکزی تصویب شده و پیش از این در جلسات سران قوا مطرح شده، 

اعمال شود خیلی موثر خواهد بود.

میزان رشد نقدینگی به مجادله رئیس کل فعلی و اسبق بانک مرکزی تبدیل شده است

مناقشه رشد نقدینگی

نرخ تورم از سال ۱۳97 در پی وقوع شوک ارزی افزایشی قابل توجه 
را تجربه کرده است. روند رو به رشد قیمت ارز در دو ماه اخیر بار دیگر 
زمینه را برای باال رفتن انتظارات تورمی مهیا کرد. این در حالی اس��ت 
که بانک مرکزی با انتش��ار گزارش��ی کارشناس��ی تاکید دارد، محدوده 
افزایش نرخ تورم22درصدی اس��ت. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی می گوید: نرخ ارز در بازار واقعی نیس��ت و با بازگش��ت وضعیت 
صادرات به حالت عادی و رش��د قیمت نفت در بازارهای جهانی شرایط 
بهب��ود خواهد یافت. بانک مرکزی در هدف گذاری که برای اولین بار در 
ایران به ش��کل عمومی منتشر می ش��ود، تاکید کرده به دنبال دستیابی 
به تورم 22درصدی در س��ال جاری اس��ت. این در حالی است که سال 
گذشته نرخ تورم ایران به بیش از 40درصد رسیده بود. به نظر می رسد 
بانک مرکزی قصد دارد تا شرایط را برای کاهش نرخ تورم دگرگون کند 
و کاه��ش انتظارات تورمی را می ت��وان مهمترین هدف بانک مرکزی از 

انتشار این گزارش دانست.
در این زمینه، عبدالحمید انصاری، کارش��ناس اقتصادی معتقد است 
که امکان دس��تیابی به تورم 22درصدی در کش��ور ممکن خواهد بود، 

به ش��رط اینکه دولت از نظر سیاس��ت های مالی هماهنگی بیشتری با 
بانک مرکزی کش��ور داش��ته باش��د. انصاری در گفت وگو با خبرآنالین 
گفت: هدف گذاری که بانک مرکزی اخیرا آن را منتش��ر کرده مجموعه 
سیاست هایی را ش��امل می شود که منجر به کنترل برخی شاخص های 
کالن اقتصادی می شود. با توجه به تورم فزاینده ای که در یکی دو سال 

گذشته کشور تجربه شده شاخص تورم اهمیتی دوچندانی می یابد.
او ادامه داد: از دهه 50 که قیمت نفت باال رفت و اقتصاد کشور به آن 
وابسته تر شد همواره شاهد تورم دورقمی بودیم و به همین دلیل اکنون 
بیش از نیم قرن اس��ت این شرایط ادامه دارد. گرچه در مقاطع کوتاهی 

تورم تک رقمی شد ولی به سرعت با تورم دو رقمی جایگزین شد.
به گفته انصاری، بانک مرکزی با توجه به ش��رایطی که برای کش��ور 
پیش آم��ده نرخ تورم را برای امس��ال 22درصد ارزیاب��ی کرده و البته 
2درصد هم حاش��یه انحراف برای آن تعیین کرده اس��ت که با توجه به 

نرخ تورم 40درصدی پارسال این هدف گذاری مناسب و خوب است.
مدیرعامل پیشین بانک ملی تصریح کرد: بانک مرکزی اعالم کرده از 
عملیات بازار باز به عنوان یکی از تاکتیک های خود استفاده خواهد کرد. 

این روش اکنون در نظام بانکی بین المللی به ش��دت مورد استفاده قرار 
می گی��رد. همچنین از طریق خرید و فروش اوراق قرضه نیز می خواهند 
حتی المق��دور به کاه��ش نرخ تورم کمک کنند. این دو روش مناس��ب 
هس��تند اما ضروری اس��ت این مس��ئله با دیگر بخش ه��ا نیز هماهنگ 

باشند.
به اعتقاد او، شرط موفقیت این هدف گذاری همانطور که بانک مرکزی 
گفته نیازمند کنترل سیاس��ت های مالی دولت اس��ت. اگر سیاست های 
مالی که به کسری بودجه منجر شده را دولت کنترل کند و از مخارجی 
که بیش از توان اقتصاد کش��ور اس��ت چشم پوشی کند و مهار نقدینگی 
را نیز در دستور قرار دهد احتمال موفقیت راه حل بانک مرکزی بیشتر 

از شرایط فعلی است.
انص��اری در انتها گفت: چنانچه دول��ت و بانک مرکزی بتوانند به این 
مهم دس��ت یابند آنگاه قطعا شرایط به سود اقتصاد کشور خواهد شد و 
نرخ تورم نیز ب��ه اندازه انتظار بانک مرکزی کاهش خواهد یافت. گرچه 
این اقدام عملی است اما محقق شدن آن به همکاری میان بانک مرکزی 

و دولت گره خورده است.

آیا دستیابی به تورم 22درصدی در سال 99 امکان پذیر است؟

شروط موفقیت هدف گذاری تورم

نگاه

هدف گذاری تورم روی کاغذ  محقق می شود یا سفره مردم؟
ملزومات تحقق تورم 22درصدی

سه نرخ تورم، رشد و بیکاری از سایر شاخص های اقتصادی مهمترند 
و بیانگر وضعیت اقتصادی یک کش��ور هس��تند. در بین این سه نرخ، 
تغییرات نرخ تورم از همه مهمتر است، چراکه به شدت زندگی مردم 
را تحت تاثیر قرار می دهد و بزرگ و کوچک شدن سفره های مردم به 
نوسانات این نرخ بستگی دارد؛ لذا بسیاری از کارشناسان نرخ تورم را 

سیاسی ترین نرخ اقتصاد می دانند.
در همین حال، عبدالناصر همتی به تازگی از آمادگی بانک مرکزی 
ب��رای اج��رای هدف گذاری تورم خب��ر داد و گفت ک��ه در قالب این 
سیاس��ت، قطب نمای اصلی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی، 
»تورم هدف« خواهد بود و برای رس��یدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ 
س��ود در بازار باز استفاده خواهد شد. با توجه به اینکه بانک مرکزی، 
نرخ تورم هدف یک سال آینده را 22درصد اعالم کرده است، الزامات 
تورم 22درصدی به محل گمانه زنی اقتصاددانان و کارشناسان تبدیل 

شده است.
در این زمینه، علی س��عدوندی با اعتقاد ب��ه اینکه تحقق این نرخ 
دس��ت یافتنی است، یکی از ملزومات آن را تغییر روش تامین کسری 
بودج��ه از محل پایه پولی به س��مت انتش��ار اوراق دانس��ت و گفت: 
اگر بناس��ت که نرخ تورم کنترل ش��ود، باید تمام جامعه بر روی یک 
نرخ خاص به توافق برس��ند، بنابراین بخشی از سیاست گذاری پولی 
بانک های مرکزی در دنیا این اس��ت که نرخ تورم هدف را اعالم کنند 
و سپس با رسیدن به آن نرخ، اعتبار الزم را کسب کنند؛ بدین جهت 
نرخ تورم اعالمی باید قابل دفاع باش��د ت��ا بانک مرکزی بتواند به آن 

نرخ برسد.
سعدوندی در گفت وگو با ایسنا، درباره تبعات عدم تحقق تورم هدف 
ادامه داد: اگر بانک مرکزی به نرخ اعالم شده نرسد، اعتبار بانک مرکزی 
لطمه خواهد دید و هدف گذاری تورم به عکس خودش تبدیل می شود.
این کارش��ناس اقتصادی با اعتقاد به اینکه تحقق نرخ تورم اعالمی 
دور از انتظار و س��خت نیس��ت، افزود: اگر روش تامین کسری بودجه 
به سمت روش موردنظر کشورهای پیشرفته تغییر کند، می توانیم نرخ 
تورم را هم به میزان کشورهای پیشرفته برسانیم، بنابراین رسیدن به 

اقتصاد غیرتورمی اقدام پیچیده ای نیست.
ب��ه گفته او، ب��رای تحقق تورم هدف اعالم ش��ده باید روش تامین 
کس��ری بودجه از محل پایه پولی به سمت اوراق تغییر پیدا کند که 
متاس��فانه دولت ها در گذش��ته هر زمانی که با کسری بودجه مواجه 
ش��ده اند، دس��ت به خزانه بانک مرکزی زده و پول پرقدرت منتش��ر 

کرده اند که تاثیرات تورمی همراه داشته است.
همچنین وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی 
در مورد هدف گذاری تورم 22درصدی توس��ط بانک مرکزی تا پایان 
سال 99 معتقد است: این هدف گذاری باید بر روی متغیر های تاثیرگذار 
بر نرخ تورم اعمال ش��ود؛ یعنی این متغیر ها شناسایی و نوسانات آنها 
کنترل شود. مهمترین این عوامل عبارتند از کنترل نوسانات نرخ ارز، 
ثبات بازار س��رمایه، کنترل مازاد تقاض��ا در اقتصاد کالن، بهبود تراز 

تجاری غیرنفتی، کنترل پایه پولی و مدیریت کسری بودجه است.
او با بیان اینکه اگر هر یک از عوامل ذکرش��ده را زیر ذره بین قرار 
دهی��م، فعال هیچ یک از ای��ن عوامل روند باثباتی را طی نمی کند، به 
تابناک گفت: اصالحات الزم در کسری بودجه صورت نگرفته، بازار ارز 
به دلیل تحریم و کرونا بی ثبات اس��ت، تراز ارزی و تجاری غیرنقدی 
کشور به دلیل رکود اقتصاد جهانی و کاهش قیمت مشتقات نفتی با 
مشکل روبه روس��ت، بنابراین هدف گذاری نرخ ارز را با مشکل روبه رو 

می کند.
به اعتقاد وی، رس��یدن به این عدد و حتی نرخ تورم زیر ۳0درصد 
دشوار و نیازمند اصالحات جدی اقتصادی و برنامه منسجم است که 

به نظر می رسد در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد.
عب��اس آرگون، نایب رئیس کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق 
بازرگانی تهران نیز در این باره گفت: با توجه به ش��رایط فعلی بودجه 
کش��ور و رشد فزاینده نقدینگی در کشور، رسیدن به هدفی که برای 
نرخ تورم در نظر گرفته شده، بسیار سخت است. در سال گذشته که 
کشور با شیوع ویروس کرونا مواجه نبود، نرخ تورم نزدیک به 40درصد 
بود، در س��ال جاری که ویروس کرونا در کش��ور ش��یوع پیدا کرده و 
این ش��یوع عواقب اقتصادی را در پی داشته است، کمی بعید به نظر 

می رسد به نرخ تورم هدف گذاری شده برسیم.
آرگ��ون ادامه داد: دولت برای س��ال جاری درآمد ه��ای نفتی را با 
صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت 50 دالر هدف گذاری 
کرده بود، اما هم اکنون با اُفت قیمت نفت و همچنین کاهش صادرات 
نف��ت و در نتیجه کاهش درآمد های نفتی مواجه اس��ت. همچنین با 
توجه به ش��یوع ویروس کرونا و مواجهه بنگاه ها با مش��کالت عدیده، 
تحق��ق درآمد های مالیاتی نیز در هاله ای از ابه��ام قرار دارد. از منظر 
هزین��ه ای هم هزینه های جاری همچنان س��ر جای خود هس��تند و 
هزینه های دیگری نیز از جمله کمک های معیشتی و درمانی به دلیل 
شیوع ویروس کرونا به این هزینه های جاری اضافه شده است بنابراین 

عدم تعادل در بودجه و کسری بودجه شدیدتر شده است.
به گفته او، هم اکنون نقدینگی به 2500 هزار میلیارد تومان رسیده 
است و قطعا این رقم بیشتر هم خواهد شد. این رشد نقدینگی قطعا 
بر افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد. همه آمار ها و ش��واهد حکایت از 
نرخ تورم بیشتر از میزان هدف گذاری شده دارد. درست است که نرخ 
تورم را بانک مرکزی برای اولین بار هدف گذاری کرده اس��ت، اما این 
نرخ را واقعیت های اقتصادی رقم می زند و این نرخ دستوربردار نیست 

و با بخشنامه نمی توان آن را کاهش داد.
وی ادام��ه داد: برای کاهش نرخ تورم باید زیرس��اخت ها و عواملی 
ک��ه موجب افزایش این نرخ می ش��وند، از بین ببری��م یا عواملی که 
موج��ب کاهش نرخ تورم می ش��وند را تقویت کنیم تا بتوانیم تورم را 
در مح��دوده ای که مدنظر داریم حفظ کنی��م. از جمله این عوامل و 
زیرس��اخت ها می توان به کنترل رشد نقدینگی و یا هدایت نقدینگی 
به س��مت فعالیت های مولد، تحریک رشد اقتصادی، جهش تولید و 

افزایش صادرات غیرنفتی اشاره کرد.
او در پایان در مورد پیش بینی خود از نرخ تورم در سال جاری گفت: 
پیش بینی من این اس��ت که حداقل به میزان سال گذشته نرخ تورم 

داشته باشیم و این نرخ حدود ۳4 تا ۳5درصد باشد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: جدیدترین نظرس��نجی رویترز از 250 اقتصاددان نشان می دهد 
که رکود اقتصادی امس��ال جه��ان، عمیق تر از پیش بینی های قبلی اس��ت و در 
بهترین حالت در سال 2020 رشد اقتصادی جهان منفی 0.۳درصد و در بدترین 

حالت منفی ۱5درصد خواهد بود.
طبق گزارش رویترز، سه چهارم از اقتصاددانان اعتقاد دارند که بهبود اقتصادی 
فرآین��دی U ش��کل خواه��د بود، یعنی یک رک��ود و افت عمی��ق و طوالنی در 
حال��ی که فرآیند بهبود به همان س��رعت س��قوط نیس��ت. در مقاب��ل، تنها ۱5 
اقتصاددان، فرآیند بهبود سریع V شکل را پیش بینی کرده اند. بقیه اقتصاددانان 
هم پیش بینی کرده اند که روند بهبود، W ش��کل خواهد بود؛ شرایطی که بهبود 
فوری به رکود ش��دید دیگر منجر می ش��ود یا شکل L ش��کل که در آن اقتصاد 
پس از رکود به س��کته می افتد. حاال در تازه ترین نظرس��نجی رویترز، پیش بینی 
می شود که اقتصاد جهان امسال ۳.2درصد کوچک شود، در حالی که نظرسنجی 
قبلی در ماه آوریل، انقباض 2درصدی را نشان می داد. در واقع، هیچ اقتصاددانی، 
انتظار رشد در سال 2020 را ندارد. آنها معتقدند که رشد اقتصادی امسال منفی 
و در بازه منفی 0.۳درصد تا منفی ۶.7درصد خواهد بود. بدترین س��ناریو نیز به 
صورت میانگین، افت منفی ۶درصدی را پیش بینی می کند که در این س��ناریو، 
رشد اقتصادی در بازه منفی ۳ تا منفی ۱5درصد قرار دارد. تمام این برآوردها در 
حالی است که پیش از پاندمی کرونا، پیش بینی می شد که اقتصاد جهان امسال 

بین 2.۳ تا ۳.۶درصد رشد مثبت داشته باشد. 
البته نظرس��نجی رویترز، نشان می دهد که در س��ال 202۱ اقتصاد جهان به 
مدار رش��د بازمی گردد بنابراین در سال آینده، رشد اقتصادی سریع و 5.4درصد 
خواه��د بود. به اعتقاد اتان هریس، رئیس بخ��ش تحقیقات اقتصادی جهانی در 
گروه تحقیقاتی بوفا، »مس��یر پیش روی اقتصاد جهانی، ش��بیه به میدان موانع 
اس��ت. در مرحله اول، اقتصاد به گودالی بزرگ سقوط کرد که چین در سه ماهه 
اول امس��ال آن را آغاز کرد. بقیه کشورها در سه ماهه دوم به این گودال افتادند 
و در سه ماهه سوم سال نیز به برخی از اقتصادهای نوظهور تسری پیدا می کند، 
اما مرحله دوم، تالش برای از سرگیری فعالیت های اقتصادی بدون بیماری است. 
مرحله سوم، سر و کله زدن با عدم اعتماد به نفس برای پرداخت هزینه کاالهای 
بادوام، خطر ناشی از محرک های مالی و پولی ناقص است و همچنین یک جنگ 

تجاری و تکنولوژیک که به انتظار نشسته است.«
پساکرونا؛ فرصت تاریخی اصالح کسب وکارها

به نظر می رسد ویروس کووید-۱9 با همه پیامدها و تهدیدهای ناخوشایندش، 
فرصت��ی تاریخ��ی برای اصالح کس��ب و کارها نیز هس��ت. درس��ت اس��ت که 
ریس��ک های اقتصادی، مهم ترین و محتمل ترین پیامد ویروس کرونا در ماه های 
آینده اس��ت، اما در حالی که برخی از کسب وکارها دست روی دست گذاشته اند 
تا شرایط به حالت عادی قبل بازگردد، برخی دیگر در حال تطبیق خود با شرایط 

جدید هستند تا از این فرصت برای رشد خود استفاده کنند.
به گزارش ایرناپالس، احتمال سقوط 500 میلیون نفر به زیر خط فقر، انتظار 
کاه��ش ۳درص��دی در تولید، پیش بین��ی کاهش ۱۳ ت��ا ۳2 درصدی تجارت و  
برآورد افت ۳0 تا 40درصدی س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی تنها چند نمونه 
از آن چیزی اس��ت که کرونا بر  سر اقتصاد جهان آورد. چشم انداز اقتصاد در یک 
س��ال و نیم آینده نیز چندان روشن نیس��ت. با این حال، به نظر می رسد دنیا در 
آستانه یک فرصت تاریخی برای انجام اصالحات اقتصادی قرار دارد. برنامه ریزی 
برای انجام تغییراتی که منجر به اصالحات اقتصادی می شوند، معموالً به یک امر 

تشریفاتی تبدیل می شوند. در واقع دنیا برای انجام این تغییرات و رسیدن به این 
اصالحات، بیش از حد منتظر »زمان مناسب« بوده است.

ب��ا اینکه مس��ئله زمان در اجرای تصمیمات بس��یار بااهمیت اس��ت، اما انگار 
هیچ وقت این »زمان مناس��ب« از راه نمی رس��د. کووید ۱9 موجب ش��د با سوء 
آثار تعلل در اجرای تغییرات اصالحی و منتظر ماندن برای زمان مناس��ب مواجه 
ش��ده و با این واقعیت روبه رو شویم که دسترس��ی به خدمات درمانی، ابزارهای 
دیجیتال و تأمین اجتماعی با پیشروی همه گیری در شهرها و کشورها به صورت 

ناخوشایندی نابرابر است.
در ح��ال حاضر و پس از یک دوره نس��بتاً طوالنی پ��س از تعطیالت اجباری، 
کش��ورهای زی��ادی به تدریج در حال آماده ش��دن برای بازگش��ایی اقتصادی و 
بازگش��ت ب��ه »حالت نرمال قبلی« هس��تند. حال��ت نرمال قبلی مس��بب همه 
مش��کالت قبلی بوده اس��ت. به همین دلیل، به نظر می رس��د اکنون می توانیم با 

ایجاد تغییرات و اعمال اصالحاتی »حالت نرمال جدید« را به وجود بیاوریم.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد از ریسک های کرونا

مجمع جهانی اقتصاد، در نظرس��نجی از ۳50 کارش��ناس، ریسک هایی را که 
طی ۱8 ماه آینده با آن مواجه خواهیم ش��د، شناس��ایی و تحلیل کرده اس��ت و 
راهکارهایی را پیش روی سیاس��ت گذاران و کس��ب وکارها قرار می دهد تا از این 
فرصت برای حرکت به س��وی یک نرمال جدید استفاده کنیم. در یک سال و نیم 
پیش رو، بیش��ترین ریسکی که جهان با آن روبه روس��ت، ریسک های اقتصادی 
است. رکود جهانی بلندمدت، ادغام صنعتی، شکست صنایع در بازسازی و بهبود 
خود و همچنین اختالل در چرخه توزیع، در صدر فهرست ریسک های اقتصادی 

قرار دارند.
ما در یک بحران بهداش��تی قرار داریم که همزم��ان یک بحران اقتصادی هم 
هست و با بحران انرژی ترکیب شده. به این شرایط بحران انسانی در اقتصادهای 
نوظهور و چالش های چندگانه ای را اضافه کنید که ریسک های ژئوپلیتیک را نیز 
تشدید می کنند. با این حال، حتی در این شرایط نیز می توان تصمیماتی گرفت 

که پیامدهای بلندمدتی را به  دنبال دارند.
در کن��ار این موارد، اخت��الالت ژئوپلیتیکی که به دلی��ل ایجاد محدودیت در 
تحرک مردم و نیز کاالها ایجاد ش��ده اس��ت، کس��ب وکارها را با اش��کال مواجه 
می کنن��د. این نگرانی ها و نیز احتم��ال بروز یک همه گیری دیگر، افزایش جرایم 
س��ایبری و از کار افتادن زیرس��اخت های فناوری اطالعات و ارتباطات و شبکه، 

منجر می شود چشم انداز بدبینانه ای نسبت به آینده ایجاد شود.
یکی از مس��ائلی که در زمان دست و پنجه نرم کردن با یک بحران جهانی در 
حد و اندازه ای کووید- ۱9 رخ می دهد، نادیده گرفتن ریس��ک های موجود فعلی 
و به طور خاص، کاهش فعالیت هایی اس��ت که پایداری جهان را با ریسک مواجه 
می کنند. فعالیت های که در زمینه انطباق با تغییرات اقلیمی و کاهش آن انجام 

می شوند، از جمله این موارد هستند.
اقتصاد غیرتماسی و ریسک امنیت سایبری

در حال��ی که کش��ورها دوباره از بین یک بحران بهداش��تی س��ر بر می آورند 
و اقتصادش��ان را مج��دد به  کار می اندازن��د، تغییراتی هم در حال وقوع اس��ت. 
رفتاره��ای کاری، تردد، ارتباطات و مصرف در حال تغییر اس��ت. به همین دلیل 
ممکن است کسب  و کارها در دوران بهبود، با سهولت بیشتری بتوانند  فرصت های 
س��رمایه گذاری را پیدا کنند که کربن کمتر و پایداری بیشتر را تضمین می کند. 
این می تواند جامعه را قادر سازد تا با سازگاری و مسئولیت پذیری بیشتری برای 

یک بازگشت پاک تر و سبزتر و توسعه همراه با رشد پایدار تالش کنند.
تکنول��وژی نیز در این مدت به عنوان نقطه مرکزی ارتباط مردم، ش��رکت ها و 
دولت ها برای مدیریت بحران کووید- ۱9 تبدیل ش��د. این موضوع منجر ش��ده 
اس��ت چالش هایی در رابطه بین تکنولوژی و حکمرانی ایجاد ش��ود. س��وءظن و 
سوءاس��تفاده از تکنولوژی می توان��د اثر نامطلوب بلندمدتی ب��رای جامعه به جا 
بگذارد. با ش��یوع کووی��د- ۱9، مرزه��ای جغرافیایی دوباره پررنگ ش��دند، اما 
تکنول��وژی اجازه می دهد به دنیای��ی بازگردیم که بیش از پیش جهانی س��ازی 

شده است.
تکنول��وژی کم��ک می کند اقتصاد »غیرتماس��ی« داش��ته باش��یم. به کمک 
اپلیکیش��ن ها می توانیم پزش��کی از راه دور، خرده فروش��ی آنالی��ن و روش های 
تحوی��ل با رعایت فاصله اجتماعی را مورد اس��تفاده قرار دهیم. کس��ب وکارهای 
جدید و فرصت های ش��غلی تازه ای در این بخش ها ساخته می شود، اما وابستگی 
بیشتر به تکنولوژی به طور همزمان ریسک امنیت سایبری را نیز افزایش می دهد.
حال که با ش��رایط حاضر آش��نا شدیم، زمان بررسی پیش��نهادهای سیاستی 
است. در دوره  نااطمینانی بزرگ، تصمیماتی توسط دولت ها و کسب وکارها گرفته 
می شود که ریسک ها و فرصت های آن در آینده مشخص می شوند. این تصمیم ها 

در واقع پاسخ به  سؤاالت و چالش هایی هستند که در ادامه می آیند.
چگونگی چابکی کسب وکارها در بازگشایی پساکرونا

ک��ش و قوس بین بازگش��ت ب��ه  کار و محافظ��ت از نیروی کار، مش��تریان و 
جامعه چگونه مدیریت شود؟ کس��ب وکار شما در حالی که ساختارهای صنعتی 
و موقعیت های رقابتی در حال تغییر است، چگونه نه تنها برای بقا بلکه برای یک 
حضور قدرتمندتر تالش می کند؟ چگونه می توانید تعهدات خود در زمینه توسعه 
پایدار و گذار به دوره ای با کربن کمتر را با سرعت بیشتری اجرایی کنید؟ رفتار 
مصرف کننده در بخش��ی که کس��ب وکارتان در آن قرار دارد، چه تغییری خواهد 

کرد و چه تأثیری بر روش کار شما خواهد داشت؟
عالوه بر اینها، موارد بیشتری برای توجه مدیران ریسک و مدیران کسب وکارها 
وج��ود دارد. با وج��ود تمام فعالیت های مدیریت ریس��کی که ب��رای حمایت از 
کارکنان و مش��تریان و به عنوان واکنش فوری به بحران طراحی شد، توصیه های 

دیگری نیز وجود دارد که کمک می کند با نااطمینانی آینده، مواجه شویم.
یکی از این موارد، مدلسازی و تحلیل سناریو است که می تواند با سناریوسازی 
اقتصادی در رابطه با کووید- ۱9، طیف وسیعی از حاالت ممکن را درباره کشف 
آینده و واکنش دهی س��ریع، شناس��ایی کند. سناریوس��ازی براساس مدل های 
ریس��ک موج��ود و درک پیامدهایی که نرخ های ریس��ک متف��اوت در تجارت، 
عملیاتی، اعتباری و بازار ایجاد می کنند نیز قابل اجراست. تصمیم دیگر مدیران 
می تواند تقسیم نیروها به دو گروه باشد. تقسیم وظایف این دو تیم چگونه انجام 
می شود؟ یک تیم، روی پیامدهای فوری کووید- ۱9 کار می کند و بر بازگرداندن 
کس��ب و کار تمرکز می کند و تیم دیگر با استفاده از درس های گذشته، آینده را 
ترس��یم می کند یعنی فرصت های جدید فضای رقابتی و تغییرات رفتار مشتریان 

را مورد مطالعه قرار می دهد.
مدی��ران بای��د اطمین��ان حاصل کنند ک��ه اقدام��ات الزم ب��رای حفاظت از 
دارایی ه��ای فیزیک��ی و س��ایر دارایی هایی که در حال حاضر یا از آنها اس��تفاده 
نمی ش��ود یا به منظور دیگری در حال استفاده هستند، در دستور کار قرار گرفته 
است. این موضوع کمک می کند با از سرگیری عادی فعالیت ها، امکان راه اندازی 

سریع کسب وکار اصلی فراهم شود.

آخرین نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان می دهد که چشم انداز رشد اقتصادی سیاه تر خواهد شد

فرصت و تهدید کرونا برای کسب و کارها
دریچه

ظرفیت های اقتصاد دانش بنیان در مقابله با کرونا
اقتصاد دانش بنیان به جنگ کرونا می رود

بیم��اری کرونا به عن��وان یک بحران در جهان ظاهر ش��د و گرچه 
تلخی های��ی ب��ا خ��ود دارد، اما بخش روش��ن ش��یوع ای��ن بیماری، 
انگیزه بخشی برای بروز توانمندی ها و بهره بردن از دانش روز در جهت 
تبدیل تهدید به فرصت بود و در همین راستا، رخ نمایی توان و حضور 
قدرتمند ش��رکت های دانش بنیان به عنوان یکی از فرصت های بحران 

کرونا، قابل توجه است.
در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی به بررسی 
ظرفیت ها و چالش های ایجادشده در حوزه فعالیت های دانش بنیان در 
مقابل��ه با کرونا پرداخت. بازوی کارشناس��ی مجلس در این گزارش با 
عنوان »درباره مقابله با شیوع کرونا؛ ظرفیت ها و چالش های ایجادشده 
در حوزه فعالیت های دانش بنیان و کسب وکارهای فناور« نوشته است: 
در پی ش��یوع گسترده ویروس کووید- ۱9 در کش��ور و لزوم افزایش 
ظرفیت های تش��خیص بیماری و تأمین نیاز به اقالم بهداش��تی نظیر 
ماسک، دس��تکش، ژل ضدعفونی و س��ایر موارد مرتبط، شرکت های 

دانش بنیان حوزه سالمت اقدامات مؤثر و امیدآفرینی را آغاز کردند.
مرک��ز پژوهش های مجلس در ادامه ای��ن گزارش می افزاید: هرچند 
برخی از این فعالیت ها به بار نشس��ته و برخی در آغاز یا میانه راه قرار 
دارد، اما تجربه مواجهه با کووید- ۱9، انگیزه ها و توانمندی های محققان 
کشور و شرکت های فناور را برای حل مشکالت اساسی و رفع بحران ها 
آشکار ساخت. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیست بوم نوآوری کشور در 
مواجهه با کرونا، لزوم توجه و حمایت به فعالیت های نوآورانه را بیش از 
پیش آشکار ساخت. پژوهش ها و گزارش های منتشرشده نشان می دهد 
در سایر کشورها نیز آسیب پذیری و لزوم حمایت از کسب وکارهای نوپا 

)استارت آپی( مورد تأکید قرار گرفته است.
یافته های این گزارش نش��ان می دهد مهم ترین اقدام اکثر کشورها 
ارائ��ه وام های کم بهره یا کاهش نرخ بهره، امه��ال بازپرداخت وام ها و 
تخفیف های مالیاتی بوده است. همچنین در برخی دیگر از کشورها نیز 
برای کاهش هزینه های ثابت شرکت ها، سیاست کوچک سازی موقتی 
شرکت را با ارائه کمک هزینه های معیشتی یا دستمزد دنبال می کنند.
نهاد پژوهش��ی مجلس در این گزارش، راهکارهای مواجهه با شیوع 
کرونا در حوزه فعالیت های دانش بنیان را از دو جنبه مورد بررسی قرار 
داده و نوشته است: دس��ته اول راهکارها، بهره گیری از توانمندی های 
دانش��ی و فن��ی موجود در ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها 
و حمای��ت از ایجاد ظرفیت های جدید اس��ت که به طور کلی در قالب 
تأمین اعتبار طرح های تحقیقاتی و تولیدی، تسهیل فرآیندهای صدور 
مج��وز تولید و مذاکراتی برای پیش خرید محصوالت دنبال می ش��ود. 
اقدامات مرتبط با ظرفیت س��ازی،  غالباً توس��ط وزارتخانه های مرتبط 
و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور صورت گرفته اس��ت. گزارش 
عملکرد از خروجی طرح های پژوهشی دانشگاهی بیش از آنکه برمبنای 
تأثیرگذاری و روند پیش��رفت آنها در دس��تیابی ب��ه نتایج عملی برای 
مقابله با کرونا باش��د در قالب آمار تعداد مقاالت چاپ ش��ده ارائه شده 
اس��ت. برخی طرح های تولیدی در دست انجام پژوهشگاه ها متناسب 
با زیرس��اخت های از پیش موجود، در ارتباط با تأمین اقالم بهداشتی 
)ماسک، ژل و محلول ضدعفونی کننده( هستند و طرح های نو یا فناور 
در حال گذراندن مراحل اولیه یا توسعه نیمه صنعتی )پایلوت( هستند 
که با توجه به راه نسبتاً طوالنی برای تولید انبوه و اخذ مجوزهای الزم، 
مش��خص نیس��ت بازه تأثیر آنها به دوران مواجهه با بحران های ناشی 
از ویروس کرونا برس��د یا خیر. با وج��ود اهمیت و ارزش فعالیت هایی 
که در حال انجام اس��ت، اما از بع��د اجتماعی و اقتصادی نیز انتظارها 
از بخش دانش��گاهی و پژوهشی در ارائه راهکارهای علمی در مدیریت 
مسائل مواجهه با کرونا تاکنون محقق نشده و هنوز جای کار بیشتری 

باقی است.
دسته دوم راهکارها که بر پایه کاهش آسیب های وارده به شرکت های 
فناور و کمک به تاب آوری این نوع کسب و کارها است بیشتر مبتنی  بر 
ارائه تس��هیالت کم بهره است و به طور خاص توسط صندوق نوآوری و 
شکوفایی تأمین اعتبار می ش��ود. اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی 
با توجه به دامنه اختیارات و منابع مالی در دس��ترس آن، در گام اول 
بر حمایت از طرح های تولیدی ش��رکت های دانش بنیان و در گام های 
بعدی بر کمک به برخی استارت آپ های بزرگ برای جلوگیری از تعدیل 
نیروی پرسنلی استوار شد. توجه به شرکت های دانش بنیان کوچک و 
 شتاب دهنده ها در مراحل بعدی قرار گرفتند و هنوز اقدامات عملی برای 
حمایت از سایر کسب و کارهای خالق، فناور و کارآفرین که شاید بیش 
از س��ایرین در معرض آس��یب و خروج دائم از بازار کار رو به رو هستند 
صورت نگرفته اس��ت. پرداخت تسهیالت به شرکت های مورد حمایت 
صندوق در حال حاضر مش��روط بر حفظ اشتغال 90درصدی شرکت 
مطابق با لیس��ت بیمه اس��ت و سقف آن براس��اس هزینه ها، فروش و 
حقوق و دستمزد پرداختی شرکت تعیین می شود.  این رویه، ارزیابی، 
تأیید و پرداخت تس��هیالت به کس��ب وکارهای فناور و کارآفرینی که 
هنوز به طور رس��می به شکل ش��رکت ثبت نشده  و کارمند بیمه شده 
ندارند را باز هم با تأخیر مواجه خواهد کرد و آسیب  ها را افزایش خواهد 
داد. گزارش س��ازمان فناوری اطالعات ایران در رابطه با تأثیر ش��یوع 
کرونا بر شرکت های نوآفرین نیز نشان می دهد بیشترین تعدیل نیرو و 
تأثیرپذیری منفی در شرکت های حوزه نرم افزار رخ داده است که اغلب 

شرایطی مشابه با آنچه در باال گفته شد دارند.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده است که حمایت 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی از برخی پلتفرم ه��ای نامدار، معطوف به 
پرس��نل بیمه شده این شرکت ها بوده و سایر نیروهای انسانی از قبیل 
رانن��دگان، فنی کاران و س��ایر افرادی به طور غیرمس��تقیم با آنها کار 
می کنند و در این شرایط با بیکاری مواجه شدند را در نظر نگرفته است. 
هرچند باید این نکته را یادآور ش��د که این نقص ریش��ه در مشکالت 
زمینه ای کسب وکارهای نوپا و عدم تطابق یا انعطاف کافی قوانین بیمه 
تأمین اجتماعی با انواع جدید اش��تغال ناش��ی از فناوری دارد. توسعه 
کسب وکار به شیوه آزادکاری، دورکاری یا فعالیت های پاره وقت در نظام 
تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته نمی شوند و درنتیجه سابقه بیمه 
برای این افراد در نظر گرفته نمی ش��ود )مگر به صورت خویش فرما( و 
درنتیجه از دریافت حق بیمه بیکاری در شرایط کنونی محروم هستند. 
در این میان به  نظر می رس��د نقش معاونت علمی و فناوری در کمک 
به کاهش آسیب به کسب و کارها تنها به معرفی آنها به صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی ختم ش��ده و انتظار می رود حضور فعال تری در تعامل با 
س��ازمان هایی همچون بیم��ه تأمین اجتماعی و ام��ور مالیاتی جهت 
بررس��ی راهکارهای حمایت از کسب و کارهای نوپا و فناور و یا ترغیب 

سرمایه گذاران خطرپذیر در این شرایط داشته باشد.
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دو ماه پیش روسیه به پیشنهاد عربستان برای کاهش بیشتر تولید نفت پاسخ 
منفی داد که به جنگ قیمت نفت میان ریاض و مسکو همزمان با پاندمی کرونا 
منجر شد و با از بین بردن میلیاردها دالر درآمدهای نفتی، هر دو کشور را ناچار 

کرد با کاهش تولید عمیق تری موافقت کنند.
به گزارش ایس��نا، برخی از ناظران بازار می گویند جنگ قیمت نفت ربطی به 
عربس��تان و روسیه نداشت و نفت ش��یل آمریکا را هدف گرفته بود. اگر چنین 
ادعایی صحت داش��ته باش��د در آن صورت با قوی ش��دن دوباره این صنعت و 

افزایش تولیدش چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ش��اید صحبت درب��اره افزایش تولید در ش��رایطی که قیمت وس��ت تگزاس 
اینترمدیت پایین 40 دالر در هر بش��که است و احتماال برای مدتی در محدوده 
فعلی می ماند، زود به نظر برس��د. اما احتم��اال قیمت ها باالخره به مرز 40 دالر 
بهبود پیدا خواهند کرد. تولیدکنندگان نفت شیل بخشی از تولیدشان را کاهش 
داده اند و تقاضا نیز رو بهبود اس��ت. ورشکس��تگی هایی روی داده و ممکن است 
ورشکس��تگی های بیشتری در راه باشد. طبق برآورد شرکت تحقیقاتی »ریستاد 
انرژی«، حدود 250 ش��رکت شیل آمریکا ممکن است دچار ورشکستگی شوند 

مگر اینکه قیمت های نفت به سرعت بهبود پیدا کنند.
ت��ا جنگ قیمت نفت بعدی تنها چن��د دالر فاصله وجود دارد. این چند دالر 
ممکن اس��ت تولیدکنندگان را به افزایش تولید تشویق کند. اگر تولیدکنندگان 
آمریکایی بخواهند دوباره تولیدشان را افزایش دهند، ادامه کاهش قابل مالحظه 
تولی��د برای عربس��تان منطقی نخواهد بود و این کش��ور ممکن اس��ت دوباره 

شیرهای نفت خود را باز کند.
عربستان در س��ه ماهه نخست امسال 9 میلیارد دالر کسری بودجه داشت و 
درآمدش در پی س��قوط قیمت نفت، 22درصد کاهش پیدا کرد. س��ود شرکت 
نفتی آرامکو در س��ه ماهه نخس��ت 25درصد کاهش پیدا کرد و عربس��تان در 
شرایطی که با کاهش پرشتاب ذخایر ارزی خارجی خود روبه رو شده بود، برای 
تثبی��ت وضعیت مالی خود به ص��دور اوراق قرضه در بازار بین المللی اقدام کرد. 
در این بین، روس��یه مازاد بودجه برای سه ماهه نخست سال 2020 اعالم کرد 
ک��ه البته اندک و به میزان 0.5درصد بود. این کش��ور در آوریل همچنان مازاد 
بودجه داشت اما اکنون به نظر می رسد پاندمی کرونا ضربه خود را به این کشور 

وارد کرده است. 
از نظ��ر اقتصادی، چش��م انداز اقتصاد آمریکا در کوتاه م��دت تیره تر از اقتصاد 
عربس��تان یا روس��یه به نظر می رس��د و برخی کاهش دو رقمی تولید ناخالص 
داخل��ی این کش��ور در س��ه ماه��ه دوم را پیش بینی کرده ان��د و حتی در یک 
پیش بین��ی این کاهش حداکثر 40درصد برآورد ش��ده اس��ت. صنعت نفت در 
آمریکا مانند عربس��تان یا روس��یه سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی ندارد و 
برخالف این دو کش��ور نمی تواند روی کمک دولتی تکیه کند. موسسه امریکن 

پترولیوم با چنین کمکی مخالفت کرده است.
بنابراین چند صد شرکت حفاری آمریکایی به دلیل پایین ماندن قیمت نفت 
به مدت طوالنی ورشکسته خواهند شد و این اتفاق با بهبود تدریجی تقاضا پس 
از رفع محدودیت های قرنطینه مصادف می ش��ود و اگر موج دوم ش��یوه بیماری 

کووی��د- ۱9 اتف��اق نیفتند، بهبود تقاضا قیمت ها را ب��اال خواهد برد. زمانی که 
چنین اتفاقی روی دهد، ش��رکت های حفاری شیل که دوام آورده اند و اکثر آنها 

زیر بار بدهی سنگین هستند، چاره دیگری به جز افزایش تولید ندارند.
در این صورت روس��یه و عربس��تان چه اقدامی خواهند کرد؟ روس��یه اعالم 
کرده که با نفت برنت ارزان می تواند سال ها دوام بیاورد. البته منظور این کشور 
قیمتی اس��ت که کمتر از 40 دالر در هر بشکه نباشد. عربستان برای سودآوری 
ب��ه دو برابر این قیمت نیاز دارد، اما کش��ورهای زیادی هس��تند که با کس��ری 
بودج��ه به راحتی زندگی می کنند که بهترین نمونه، آمریکا اس��ت. وزیر دارایی 
عربس��تان اخیرا گفته که این کش��ور به حد کافی قوی اس��ت تا در برابر تبعات 
قیمت های پایین نفت ایس��تادگی کند. اگر چنین حرفی حقیقت داش��ته باشد، 
احتماال عربستان سعودی آنقدر قوی خواهد بود که بتواند یک دور دیگر افزایش 

حداکثری تولید را در واکنش به رشد تولید آمریکا تجربه کند.
البته یک س��ناریوی خوش بینان��ه وجود دارد. تقاضا به س��رعت رو به بهبود 
اس��ت و همه از روند قیمت های نفت راضی هستند. الکساندر نواک، وزیر انرژی 
روس��یه هفته ج��اری اظهار کرد اکنون ک��ه کاهش تولید جهان��ی نفت به ۱5 
میلیون بش��که در روز رس��یده اس��ت، عرضه و تقاضا ممکن است در مدت دو 
ماه متعادل ش��ود. اما تولیدکنندگان بزرگ همچنان ناچارند دست نگه دارند و 
تحوالت آتی را مش��اهده کنند زیرا تردیدهایی وج��ود دارد؛ به خصوص برخی 
در صنعت نفت بر این باورند که وضعیت ممکن اس��ت هرگز به س��طح پیش از 

بحران بهبود پیدا نکند.

مثلث نفتی روسیه، عربستان و آمریکا

جنگ قیمتی دیگری در راه است؟
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روایت بانک مرکزی از تحوالت بازار امالک تهران در اردیبهشت
ابهام در بازار مسکن پساکرونا

تازه ترین اطالعات منتشرش��ده از س��وی بانک مرکزی نشان می دهد در 
اردیبهش��ت امس��ال، معامالت بازار مس��کن پس از عبور از محدودیت های 
ش��دید کرونا، ت��ا حدودی بازیابی ش��ده اما همچنان تع��داد آن ۶.7درصد 
کمتر از اردیبهشت سال قبل اس��ت. هم زمان میانگین قیمت یک مترمربع 
زیربنای مس��کونی نیز با رشد ۱۱درصدی به مرز ۱7 میلیون تومان رسیده 

که متقاضیان خرید در این بازار را غافلگیر کرده است.
بازار مسکن تهران پس از س��قوط شدید تعداد معامالت در فروردین ماه، 
در حال بازیابی اس��ت و با کمرنگ ش��دن محدودیت های کرونا، با افزایش 
قابل مالحظه تعداد معامالت در اردیبهش��ت مواجه ش��ده است. پیش ازاین، 
ب��ا تعطیلی بنگاه های مش��اور امالک در فروردین و عدم اس��تقبال مردم از 
خریدوفروش و حتی اجاره مس��کن، تعداد معامالت این بازار به پایین ترین 
میزان در ۱۱ سال اخیر سقوط کرد؛ اما در اردیبهشت با رشد 8۱0درصدی 
تع��داد معامالت، دوباره این بازار به ثبات نس��بی رس��ید. البته هنوز تعداد 
معامالت اردیبهش��ت امس��ال در مقایسه با اردیبهش��ت پارسال ۶.7درصد 
کمتر اس��ت و با توجه به اینکه بخش��ی از این معامالت به تقاضای انباشته 
از فروردین ماه تعلق دارد، این کاهش تعداد معامله در مقایس��ه با سال قبل 

می تواند نشانه ای از تداوم رکود و کسادی در این بازار قلمداد شود.
از س��وی دیگر براس��اس اطالعات بان��ک مرکزی، میانگی��ن قیمت یک 
مترمربع زیربنای مس��کونی در اردیبهش��ت امس��ال در تهران ۱۶ میلیون و 
972 هزار و 700 تومان برآورد شده که نسبت به فروردین امسال ۱۱درصد 
و نس��بت به اردیبهش��ت س��ال قبل ۳۳.9درص��د افزایش نش��ان می دهد. 
به عبارت دیگر، تورم بازار مس��کن در یک ماهه اردیبهش��ت به اندازه یک سوم 

میانگین تورم این بازار در یک سال منتهی به این ماه بوده است.
در این می��ان ورود بورس تهران به دوره اصالح و کاهش رغبت صاحبان 
نقدینگ��ی برای س��رمایه گذاری در این بازار، خروج پول از بازار مس��کن را 
کاه��ش داده و حتی به افزای��ش ورود نقدینگی به این بازار نیز کمک کرده 
اس��ت. بر این اساس، تحوالت مس��کن تهران در اردیبهشت می تواند گذرا و 
غیرمس��تمر باشد. نکته دیگر، رش��د قابل توجه قیمت مسکن در ماه گذشته 
بوده ک��ه نه تنها با تحوالت کالن اقتصادی همخوانی ندارد، بلکه به واس��طه 
کاهش جدید قدرت خرید متقاضیان بالقوه مسکن، احتمال تشدید رکود در 

معامالت این بازار را افزایش می دهد.
در ای��ن وضعیت، به نظر می رس��د بهبود وضعیت معامالت بازار مس��کن 
ناش��ی از موج زودگذر ورود نقدینگی به این بازار باشد و رشد قیمت نیز به 
دالیلی غیراقتصادی و حتی دست کاری سودجویان در معامالت رقم خورده 
باشد که در این صورت تداوم این وضعیت چندان محتمل نیست. در مقابل 
اما، چنانچه راهکارهای مهار نقدینگی در اقتصاد ایران که در دوماهه امسال 
عمدتاً بر جذب نقدینگی در بازار سرمایه استوار بوده است با مشکلی مواجه 
ش��ود و نقدینگی به هر دلیلی به دنبال مکان امن باش��د، این احتمال وجود 
دارد که قیمت مسکن فارغ از عوامل اقتصادی در مسیر رشد قرار گیرد و با 

افزایش تقاضای خرید، به رکوردهای جدیدی دست یابد.
در حقیقت وضعیت فعلی بازار مس��کن از چند جهت قابل تفسیر است و 
همین مسئله آینده این بازار را با ابهام بیشتری مواجه کرده است. به خصوص 
که بانک مرکزی نیز در هدف گذاری کنترل رشد تورم، نرخ تورم سال جاری 
را در محدوده 22درصد برآورد کرده و با توجه به سهم باالی مسکن در سبد 
محاسبه تورم، باید کنترل قیمت مسکن برخالف آنچه در بازار دیده می شود 
به  ش��دت پیگیری ش��ود. براس��اس گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ماه 
امسال، تعداد معامالت مسکن شهر تهران به ۱۱ هزار و ۳۱0 واحد مسکونی 
رسیده که در مقایسه با ۱2 هزار و ۱28 فقره معامالت مسکن در اردیبهشت 
س��ال گذش��ته، ۶.7درصد کاهش نش��ان می دهد. همچنین در این گزارش 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۶ میلیون و 972 هزار 
و 700 تومان برآورد ش��ده که نس��بت به اردیبهشت سال قبل ۳۳.9درصد 
افزایش نش��ان می دهد. از سوی دیگر بررسی تحوالت بازار مسکن تهران در 
دو ماهه امس��ال نیز نشان می دهد: متوس��ط قیمت هر متر واحد مسکونی 
در ته��ران در فروردین امس��ال ۱5میلیون و 295 ه��زار و 900 تومان بوده 
که رش��د ۱۱درصدی قیمت طی یک ماه گذش��ته رخ داده است. همچنین 
مجموع تعداد معامالت واحدهای مس��کونی ش��هر تهران در دو ماهه س��ال 
جاری ۱2 هزار و 55۳ فقره رس��ید که نس��بت به دو ماهه س��ال گذش��ته 

۱9.۳درصد کاهش دارد.
براس��اس گزارش بانک مرکزی، متوس��ط قیمت هر متر واحد مس��کونی 
درمجموع دوماهه فروردین و اردیبهش��ت امسال ۱۶ میلیون و ۱۳4 هزار و 
۳00 تومان بوده که نسبت به دو ماهه 98 معادل ۳4.8درصد افزایش داشته 
است. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در 
دو ماهه سال 97 بالغ بر 5میلیون و 75۳ هزار و 400 تومان بوده که از رشد 

۱80درصدی قیمت مسکن در دو سال اخیر حکایت دارد.

هزینه نگهداری سکه طال در گواهی سپرده 
چقدر است؟

هزینه اصالت س��نجی برای آورنده سکه، ۳000 تومان به ازای هر سکه و 
هزینه نگهداری روزانه، 70 تومان برای هر قطعه سکه است.

به گزارش تس��نیم، گواهی س��پرده سکه طال، س��ندی است که مالکیت 
یک فرد بر تعداد مشخصی س��که را نشان می دهد. دارندگان سکه فیزیکی 
می توانند با همراه داش��تن مدارک شناس��ایی به خزان��ه بانک آینده رجوع 
کرده، ضمن تحویل س��که های خود، گواهی س��پرده را دریافت کنند و پس 
از یک روز و با اعتبارس��نجی سکه ها توسط بانک، قبض انبار صادر می شود. 
دارنده این قبض می تواند با حضور در یکی از ش��رکت های کارگزاری دارای 
مجوز یا به صورت آنالین در بازار گواهی س��پرده سکه طال در بورس کاال به 
فروش برس��اند که مبلغ موردنظر پس از یک روز قابل برداش��ت از حس��اب 
خواهد بود. دارندگان گواهی س��پرده سکه نیز می توانند با در دست داشتن 
مدارک شناسایی خود، پس از یک روز از خرید گواهی به خزانه بانک آینده 
در تهران، خیابان بخارس��ت، خیابان پانزدهم، س��اختمان شماره یک بانک 

آینده رجوع کرده، با ارائه گواهی، سکه های خود را دریافت کنند.
بناب��ر اعالم بانک آینده هزینه اصالت س��نجی برای آورنده س��که، ۳000 
تومان به ازای هر س��که و هزینه نگهداری روزانه، 70 تومان برای هر قطعه 
سکه اس��ت. این روش، برای کسانی  که می خواهند سکه را نگهداری کنند، 
بس��یار امن و بدون دغدغه س��رقت خواهد بود. از س��وی دیگر، آن دسته از 
افرادی که می خواهند سکه را دائماً خرید و فروش کنند نیازی به دریافت و 
تحویل مس��تمر سکه نخواهند داشت و صرفاً از طریق کارگزاری یا به صورت 
آنالین می توانند گواهی س��که را خرید و ف��روش کنند؛ از دیگر مزایای این 
گواهی س��پرده، می توان به امکان بهره برداری از آن، به عنوان وثیقه، جهت 

اخذ تسهیالت کوتاه مدت از شبکه بانکی اشاره کرد.

بانکنامه

در نخستین هفته خردادماه، تب تند قیمت ارز و سکه فروکش کرد 
و بازار ارز و طال با کاهش نرخ، معامالت خود را آغاز کردند. در هفته 
گذش��ته همچنین بازار س��رمایه رشد س��ابق خود را تجربه نکرد و با 
اینکه در ابتدای هفته شاهد افت شاخص کل بودیم، اما روند شاخص 
بورس تغییر پیدا کرد و بورس پس از چند روز دوباره سبزپوش شد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، ب��ازار طال همواره دنباله روی 
نرخ ارز بوده و انتظارها برای کاهش نرخ طال بیش��تر به مدیریت بازار 
ارز برمی گردد بنابراین ابتدا به س��راغ بازار ارز می رویم و چند و چون 

تحوالت آن را در هفته ای که گذشت، بررسی می کنیم.
در اولی��ن هفت��ه از خردادماه 99، قیمت دالر و ی��ورو حدود 250 
تومان ارزان ش��د، به طوری که دالر و یورو در روز شنبه )۳ خرداد( به 
ترتیب با قیمت ۱7 هزار و ۳00 تومان و ۱8 هزار و 800 تومان خرید 
و فروش ش��د. این روند کاهش��ی قیمت تا آخرین روز هفته نیز ادامه 
داشت و در نهایت به کاهش 250 تومانی قیمت دالر و یورو ختم شد. 
در آخرین روز هفته )پنجش��نبه 8 خرداد( دالر به نرخ ۱7 هزار و 50 

تومان و یورو به مبلغ ۱8 هزار و 550 تومان رسید.
تحوالت سکه و طالی 18 عیار در هفته گذشته

بازار طال و سکه نیز همانند بازار ارز کاهش قیمت را در اولین هفته 
خردادماه امس��ال تجربه کرد و هر قطعه س��که به��ار آزادی در اولین 
س��اعات معامالت روز ش��نبه به قیمت  7 میلیون و 490 هزار تومان 
فروخته شد که البته با کاهش بیش از 200 هزار تومان تا پایان هفته 
تقریب��اً ب��ه مبلغ 7 میلیون و 280 هزار تومان رس��ید. هر گرم طالی 
۱8 عیار نیز در ابتدای هفته  با نرخ 7۳8 هزار تومان ش��روع  به کار 
کرد و در پایان هفته تقریبا به قیمت  702 هزار و ۳20 تومان رسید.
در این باره، نادر بذرافش��ان، دبیر هیات مدیره اتحادیه طال، جواهر 
و سکه تهران گفت: در اولین هفته خرداد اونس جهانی 27 دالر افت 
ک��رد  و ن��رخ  هر گرم طالی ۱8 عیار ح��دود 2۳ هزار تومان کاهش 
یافت. حباب س��که نیز در آخرین روز هفته به مبلغ 4۳0 هزار تومان 

رسید.
او توصیه ای مهم برای خریداران سکه نیز داشت و گفت: افراد برای 
خرید س��که به واحدهایی که جواز سکه فروشی دارند مراجعه  کنند 
و حتم��اً در هن��گام خرید به نام درج ش��ده واحد صنفی و برچس��ب 
اتحادیه بر روی کارت س��که توجه کنند که به هنگام فروش آن دچار 

مشکل نشوند.
بذرافش��ان درباره علت کاهش قیمت طال و سکه در بازار هم گفت: 
کاه��ش اونس جهانی را می توان یک��ی از عوامل کاهش قیمت طال و 
س��که نام برد البت��ه نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز س��بب 
ش��ده است که نرخ ارز با شیب مالیمی کاهش یابد که این موضوع بر 
قیمت س��که و طال تأثیر گذاشت و باعث شد نسبت به هفته گذشته 

کمی ارزان شود.
ب��ه اعتقاد بذرافش��ان، کاهش تقاضا برای خری��د مصنوعات طال را  
می ت��وان از اصلی تری��ن عام��ل کاهش نرخ طال  نام ب��رد که در حال 
حاضر میزان تقاضا برای آن از ابتدای س��ال 99 تاکنون به پایین ترین 

حد خود رسیده است.

علت سبزپوشی بازار سرمایه در 2 روز آخر هفته
بازار س��رمایه نیز در ابتدای هفته نخست خردادماه رشد سابق خود 
را تجربه نکرد و با اینکه در ابتدای هفته افت ش��اخص کل را ش��اهد 
بودیم، اما با تغییر روند بورس، ش��اخص کل مجددا سبزپوش شد. در 
این زمینه، علی عباس��ی کارش��ناس بازار سرمایه می گوید: چند سال 
اخیر در اکثر اوقات روند بازار بورس، مثبت بوده است که عامل اصلی 
سبزپوش ش��دن بازار در دو روز اخیر را می توان تاثیر بار روانی سالم 

رسیدن نفتکش ها به کشور ونزوئال دانست.
این کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد: دومین عاملی که سبب رشد 
این بازار ش��د، روی کارآمدن مجلس یازدهم ب��ود. به علت آنکه بازار 
س��رمایه به این دوره از مجلس تا االن واکنش مثبتی را نش��ان داده 

اس��ت به طوری که ممکن اس��ت در هفته پیش رو شاخص بورس به 
باالی یک میلیون و 400 هزار واحد برسد.

همچنین حمید میرمعینی، کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه 
نداشتن اطالعات کافی تازه واردها به بورس ضربه می زند، گفت: افراد 
کم تجربه در بورس بهتر اس��ت به صورت مس��تقیم وارد بازار سرمایه 
نش��وند چراک��ه با خرید و  فروش های اش��تباه باعث ض��رر به خود و 

همینطور بازار می شوند.
او ادامه داد: من معتقدم که افراد تازه وارد به بازار س��رمایه در ابتدا 
معامالت خود را از طریق صندوق ها یا ش��رکت های سبدگردان انجام 
دهند چراکه برخی از افراد حرفه ای در بازار س��رمایه منتظر این گونه 
اش��تباهات افراد مبتدی در بازار هس��تند تا سود بیشتری نصیب شان 

شود.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، بورس ی��ک بازار حرفه ای و 
تخصصی اس��ت که قواعد و اصول خاص خود را دارد بنابراین افرادی 
که می خواهند وارد آن شوند باید مهارت های الزم را یاد بگیرند و بعد 
ش��روع به فعالیت کنند هر شخص حقیقی که قصد ورود به بورس را 
دارد باید حداقل سه سال تجربه مفید در بازار سرمایه  را داشته باشد 
چراکه برای درک مؤلفه های مختلف بازار الزم اس��ت  افراد دوره های 

آموزشی در این زمینه را فرابگیرند.
او ب��ا بیان اینکه ورود و خروج جریان نقدینگی به بازار س��رمایه در 
چند روز اخیر ناش��ی از رفتار هیجان زده افراد کم تجربه بوده اس��ت، 
اف��زود: توصیه می ش��ود افراد برای س��رمایه گذاری در ب��ورس با دید 
بلندمدت وارد بازار ش��وند زیرا در کوتاه مدت س��ود مورد انتظار خود 
را به دس��ت نمی آورند اما می توانند با نوسان های موجود در بازار برای 
دستیابی به سود بلندمدت برنامه ریزی کنند و مهارت خود را افزایش 

دهند.
بازارهای مالی در پایان خرداد به کدام سو می روند؟

میرمعین��ی در انتهای س��خنانش پیش بینی ک��رد: طبق تحقیقات 
انجام شده بازده بازار سرمایه در بلندمدت نسبت به بازارهای هم ردیف 
خود مانند مس��کن، خودرو، ارز، سکه بیش��تر بوده است که می تواند 
برای کس��انی که برای س��رمایه گذاری بلندمدت برنامه ریزی کرده اند 
گزینه مناس��بی باشد. معتقدم تا س��ه ماه آینده روند بازار سرمایه با 
نوسان 5 تا ۱0درصد همراه است تا اصالحات سهام شرکت ها به پایان 

برسد.
در نهای��ت، با توجه به اظهارات کارشناس��ان بازارهای مالی به نظر 
می رس��د ثبات و کاهش قیمت در بازارهای مالی حکمفرما باشد و در 
صورتی ش��اهد تغیی��ر در بازار خواهیم بود که اتف��اق تأثیرگذاری در 
اقتصاد کش��ور رخ دهد. حال باید منتظر ماند و دید که روند بازارهای 

مالی در ادامه خردادماه به چه سمت و سویی خواهد رفت.

ب��ه گفته رئی��س کل بانک مرکزی، ظرف هفته پی��ش رو ادغام دو بانک 
حکمت و مهراقتصاد در بانک سپه نهایی خواهد شد.

عبدالناصر همتی با اش��اره به اینکه اکنون صادرات روند خوب و مثبتی 
پی��دا کرده، گفت: با رون��دی که به پیش می رویم تع��ادل برای تأمین ارز 
کاالهای اساس��ی، ضروری و به ویژه مواد اولی��ه کارخانجات برقرار خواهد 

شد.
همتی با اش��اره به تأکید رئیس جمهور ب��ر تقویت نظارت بانک مرکزی 
اف��زود: ما اقدامات مهمی را برای کنترل و اصالح نظام بانکی آغاز کرده ایم 
و بخش قابل توجهی از تصمیم گیری ها درباره نرخ های س��ود بانکی و بین 

بانکی نتیجه انضباطی بود که در بانک های مختلف ایجاد شد.
به گفته وی، بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح را ب��ه تدریج ادغام 
می کنی��م و ظ��رف هفته پیش رو ادغام دو بانک حکم��ت و مهراقتصاد در 
بانک س��په نهایی خواهد شد. سه بانک دیگر هم ادغام شان به تدریج انجام 

می شود.
او با اش��اره به اینکه چند بانک ناترازی مالی ش��ان باال بود، گفت: اینها را 
تحت کنترل گرفتیم، مدیریت  ش��ان را اصالح کردیم و تحت نظر مستقیم 
قرار گرفتند و ان ش��اءاهلل بتوانیم ناترازی ش��ان را جمع کنیم. در مورد بازار 
پول و انضباطی که در نرخ س��ود باید وجود داش��ته باش��د کارهای مهمی 
انجام دادیم بنابراین نظام بانکی ما به س��متی می رود که نظارت ها جدی تر 

شود.
رئی��س کل بانک مرکزی ادامه داد: ش��اید یکی از دالیلی که توانس��تیم 
هدف گذاری تورم داش��ته باشیم اس��تفاده از ابزار عملیات بازار باز بود که 

بانک ها نقش مهمی در رسیدن به این هدف خواهند داشت.
همتی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نقدینگی را کنترل می کند، افزود: 
من مطمئن هس��تم امس��ال نقدینگی ما به مراتب از رش��د نقدینگی سال 
98 کمت��ر خواهد ب��ود. مجموعه این اقدامات به س��متی پیش می رود که 
بازار پولی ما از ش��فافیت و آرامش بیشتری برخوردار باشد. وقتی بازار پول 
آرامش و روندی منطقی داشته باشد و به سمت کنترل تورم برود به یقین 

روی نرخ ارز و بقیه بازارها هم تأثیر خواهد گذاشت.
همتی ابراز امیدواری کرد: با روش های به کار گرفته شده در بازار پول و 

ارز شاهد آرامش بیشتری تا پایان سال در این بخش باشیم.
رئی��س کل بانک مرکزی با بیان اینکه ۳ میلی��ارد دالر ارز برای واردات 
تأمین کردیم، گفت: به رغم فش��ار حداکثری علیه جمهوری اسالمی ایران 
امس��ال هم مانند پارسال کاالهای اساس��ی، ضروری و مواد اولیه را تأمین 
می کنیم. در همین دو ماه اول سال به رغم همه مشکالت حدود ۳ میلیارد 
دالر ارز برای واردات تأمین کردیم و امیدواریم در ماه های آینده این روند 

بهتر شود.
رئی��س کل بانک مرکزی همچنی��ن با بیان اینک��ه هدف گذاری تعیین 
دس��توری تورم نیس��ت بلکه ت��ورم ماحص��ل تعام��الت متغیرهای کالن 
اقتصادی اس��ت و نمی توان به صورت دستوری کاهش و افزایش داد، اعالم 
ک��رد: بانک مرکزی با نظارت ش��دید و دقیق بر ترازنام��ه بانک ها، ناترازی 

بانک ها را کاهش داده و تامین ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.
همتی در یاداش��تی اینس��تاگرامی درباره هدف گذاری تورم، نوش��ت: از 
همه صاحب نظران و کارشناس��ان بابت ارائه نظرات سازنده و مفید جهت 
چگونگی نیل به تورم هدف گذاری ش��ده، ممنونم. قطعا با تداوم نظرات و 

راهنمایی های آنها بانک مرکزی را در ادامه راه یاری می کنند. همانگونه که 
رئیس جمهوری تاکید کردند انضباط مالی ش��رط مهم کنترل تورم است. 
تامین کس��ری بودجه از طریق واگذاری س��هام و انتشار اوراق و در نتیجه 
تعمیق بازار بدهی سیاس��ت درس��ت دولت است که  این سیاست به بانک 

مرکزی کمک می کند تا کنترل رشد نقدینگی را به طور جد دنبال کند.
وی ادام��ه داد: هدف گ��ذاری تعیین دس��توری تورم نیس��ت بلکه تورم 
ماحصل تعامالت متغیرهای کالن اقتصادی مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، 
کس��ری بودج��ه و متغیرهای مانند این اس��ت. پیش بین��ی بانک مرکزی 
برمبن��ای فرض تداوم متغیرهای موثر بر تورم در مدل انجام گرفته اس��ت. 
لذا تورم به معنای افزایش مداوم قیمت س��بد کاالها و خدمات در اقتصاد 
را نمی ت��وان به صورت دس��توری کاهش و افزای��ش داد اما می توان تغییر 
متغیرهای کالن سیاست گذاری اقتصادی مانند نرخ سود سیاست گذاری یا 
تغییرات در عملیات بازار باز یا تغییر ساختار بودجه میزان تامین مالی که 

از بودجه با استفاده از اوراق و مانند آن کنترل کرد.
همتی افزود: هدف گذاری تورم یک سازوکار مدرن سیاست گذاری پولی 
و راهبرد جا افتاده ای در بانک های مرکزی دنیا در س��ه دهه گذشته است. 
مصمم هس��تیم در ای��ران هم این تجربه موفق را ب��ه کار ببندیم. به یاری 

خداوند متعال بانک  مرکزی مصمم اس��ت که روند پنج دهه گذشته رابطه 
بان��ک مرکزی و دخ��ل و خرج دولت را بازتعریف کرده و به تدریج مردم را 

از شر تورم مزمن خالص کنیم.
ب��ه گفته وی بانک مرکزی با نظارت ش��دید و دقیق بر ترازنامه بانک ها، 
نات��رازی بانک ها را کاهش داده و تامین ثب��ات بازار ارز را نیز ادامه خواهد 
داد. نرخ س��ود و داالن س��ود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد 
که همزمان با حفظ وضعیت انبس��اطی سیاست پولی رشد انبساطی پولی 
کاهش پیدا کرده و عماًل رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم 

به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال 22درصد قرار گیرد.
رئی��س کل بانک مرکزی در پایان س��خنانش گفت: در ش��رایط فش��ار 
حداکثری تحریم و آثار اقتصادی کرونا انجام این گونه تحوالت س��اختاری 
و هدف گذاری ها از سوی خیلی از دوستان بسیار ریسکی تلقی شده است. 
در آن روزهای س��خت تابستان ۱۳97 که این مسئولیت را پذیرفتم، تمام 
این شرایط قابل پیش بینی بود لذا احتمال پیشامد این نوع ریسک ها را در 
مس��یر خدمت به مردم متقبل شدم. رویکرد فعال و اثر اطالع رسانی منظم 
و مداوم به فعاالن اقتصادی و در جریان گذاش��تن آحاد جامعه از ملزومات 

برنامه و سیاست های بانک مرکزی است.

ادغام 2 بانک حکمت و مهراقتصاد در بانک سپه طی هفته پیش رو انجام می شود

خبرهای خوش همتی برای اقتصاد ایران

عامل سبزپوشی بورس در 2 روز پایانی هفته چه بود و چه زمانی طال ارزان می شود؟

آنالیز بازارهای مالی در هفته نخست خرداد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
شنبه
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طرح آینده داران 

چرا ارزش برگه های یک میلیونی سهام 
عدالت، کمتر از یک میلیون است؟

اکثر مشموالن سهام عدالت، با این موضوع مواجه شده اند که ارزش سهام 
روی برگه مذکور یک میلیون تومان درج ش��ده اس��ت اما میزان سهام آنها 
در س��امانه کمتر از یک میلیون تومان است. در واقع، روی برگه ارزش یک 
میلیون تومان قید ش��ده اس��ت، اما ارزش واقعی س��هم یک میلیون تومان 
نیس��ت. ریش��ه این موضوع مربوط به مبلغی است که مشمول باید در سال 

۱۳94، پرداخت می کرد.
به گزارش ایسنا، روی اکثر برگه های سهام عدالتی که در دست مشموالن 
این سهام است، ارزش س��هام ۱0 میلیون ریال یا همان یک میلیون تومان 
ذکر ش��ده است. این در حالی اس��ت که زمانی که مشمول به سامانه سهام 
عدال��ت )SAMANESE.IR( مراجع��ه می کن��د متوجه می ش��ود میزان 
س��هامی که در اختیار دارد کمتر از یک میلیون تومان اس��ت، اما دلیل این 

موضوع چیست؟
بس��یاری از سهامداران برگه هایی در اختیار دارند که روی آن برگه ارزش 
یک میلیون تومان قید ش��ده است اما ارزش واقعی سهم یک میلیون تومان 
نیست. در واقع، به استثنای مشموالن نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد 
یا س��ازمان بهزیس��تی که ارزش س��هم آنها یک میلیون تومان است، ارزش 

سهم اکثر سهامداران دیگر کمتر از یک میلیون تومان است.
قرار بود برگه های اولیه از محل س��هم سود سنوات قبل پر شود. در سال 
۱۳94 اعالم ش��د 5۳درصد ارزش سهم از محل مطالبات سود سنوات قبل 
پر شده است و برای پر کردن مابقی، دو سال به مشموالن فرصت دادند که 
با آورده نقدی، 47 درصد مابقی را به قیمت اسمی واریز کنند. در این راستا 
فقط تعداد کمی از مش��موالن واریز کردند و اکثریت واریز نکردند، بنابراین 
ارزش واقعی س��هم آنها در سبد س��هام عدالت یک میلیون تومان نیست و 

حدود 5۳0 هزار تومان است.
البت��ه ارزش س��هام همه مش��موالن 5۳0 ه��زار تومان نیس��ت و ارزش 
س��هام افرادی که در دوره های اول ثبت نام کردند 5۳0 هزار تومان اس��ت. 
حتی ارزش س��هام کمتر از 400 ه��زار تومانی هم وجود دارد. مش��موالن 
www. می توانند عدد دقیق سهام خود را در سامانه سهام عدالت به نشانی
samanese.ir ب��ا وارد کردن کد ملی مش��اهده کنن��د، اما به طور کلی به 
غیر از 2 میلیون و 500 هزار نفری که با اذن مقام معظم رهبری، برایش��ان 
۱00درصد منظور شده است، ارزش سهام مابقی مشمولین زیر یک میلیون 

تومان است.
میزان س��هام عدالت مش��موالن کمیته امداد و س��ازمان بهزیس��تی یک 
میلیون و س��ایر افراد بین 492هزار تا 5۳2 هزار تومان اس��ت. البته ممکن 
اس��ت میزان سهام برخی افراد بیشتر از یک میلیون تومان باشد، دلیل این 
موضوع این است که  انحصار وراثت صورت گرفته است. ارزش سهام عده ای 
هم کمتر از 492هزار تومان اس��ت که دلیل این موضوع هم این اس��ت که 
ممکن است فرد در سال ۱۳85مشمول نبوده و وارث قانونی متوفی مشمول 
بوده باشد. بر این اساس سهامداران باید توجه داشته باشند که دیگر امکان 

واریز 47درصد مابقی به قیمت اسمی وجود ندارد.

نماگربازارسهام

مدیرعامل بورس کاالی ای��ران از آمادگی این بورس برای آغاز طرح 
پیش فروش متری مس��کن در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد 
خب��ر داد و گفت در پی مذاکراتی که با وزارت راه و شهرس��ازی انجام 
شده، طرح هایی همچون فروش امالک و مستغالت، بازار تهاتری مصالح 
و امالک، طرح فروش متری مسکن و همچنین راه اندازی صندوق های 
امالک و مس��تغالت در بازار سرمایه در حال پیگری است که هم اکنون 
ام��کان اجرای طرح پیش فروش متری مس��کن در قالب انتش��ار اوراق 

سلف موازی استاندارد در بورس کاالی ایران مهیاست.
به گزارش پایگاه خبری بورس کاال، حامد س��لطانی نژاد با بیان اینکه 
ابزار مالی س��لف م��وازی اس��تاندارد از س��ال ۱۳9۳ در بورس کاالی 
ایران راه اندازی ش��د و طی شش سال گذشته تامین مالی شرکت های 
مختلفی در حوزه های صنعتی، معدنی، پتروشیمی و کشاورزی با انتشار 
اوراق س��لف موازی اس��تاندارد انجام شده است، افزود: از این رو تجربه 

مناسبی برای بهره گیری از این بازار در حوزه مسکن وجود دارد.
به گفته مدیرعامل بورس کاالی ایران، در بازار مس��کن تالش بر این 
اس��ت تا به ابزاری در بورس کاال برس��یم که پس انداز مردم را افزایش 
دهد، برای مثال فردی که می خواهد در بخش مس��کن سرمایه گذاری 
کند، می تواند مستقیما با ورود به معامالت متری مسکن در بورس کاال، 

هر چند اندک در ملک سرمایه گذاری کند.
س��لطانی نژاد ادامه داد: ممکن اس��ت برخی افراد سرمایه کافی برای 
خرید یک واحد آپارتمان را نداش��ته باش��ند اما با آغاز معامالت متری 
مسکن می توانند متراژی از یک ملک را خریداری کنند تا سرمایه آنها 
متناس��ب با قیمت مس��کن، ارزش یابد؛ به این ترتی��ب افراد می توانند 

حتی با سرمایه های خرد هم در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند.
مدیرعامل بورس کاالی ایران افزود: برای این طرح حضور انبوه سازان 
مس��کن به عنوان عرضه کننده این اوراق نیاز اس��ت ت��ا در ازای میزان 
خرید متقاضیان، متراژ مش��خصی از پروژه مش��خص شده را به مردم و 
خریداران عرضه کنند. به عبارت بهتر، در این طرح انبوه سازان با هدف 
تامین مالی و فروش ملک اقدام به انتش��ار اوراق سلف موازی استاندارد 
می کنن��د ک��ه این اوراق قابل تحویل در سررس��ید اس��ت و خریداران 
می توانند در سررس��ید به ازای متراژهای معینی که تعیین شده، اوراق 
را تامین کرده و اقدام به تحویل گرفتن واحد مسکونی کنند و یا اینکه 

اوراق را در سررسید تسویه نقدی کنند.
سلطانی نژاد در انتهای سخنانش یادآور شد: تبدیل کردن دارایی ها و 
کاالها به اوراق بهادار از جمله اقداماتی اس��ت که امکان سرمایه گذاری 
آسان آحاد جامعه بر دارایی های مختلف را فراهم کرده و بازاری شفاف 
همراه با کش��ف روزانه قیمت ها را ایجاد می کند؛ در حوزه مس��کن نیز 

طرح فروش متری در بورس کاال به خانه دار شدن مردم و حفظ ارزش 
سرمایه آنها همسو با نوسانات قیمت مسکن کمک خواهد کرد.

اما هفته گذش��ته ب��ود که علیرض��ا ناصرپور، معاون توس��عه بازار و 
مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران از اجرایی شدن طرح پیش فروش 
متری مس��کن از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد با همکاری 
وزارت راه و شهرس��ازی خبر داد. ناصرپ��ور در این باره گفته بود: طرح 
پیش فروش مسکن متری پیرو جلسه ای که به تازگی در محل سازمان 
بورس و با حضور معاون وزیر راه و شهرس��ازی، رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار و معاونان وی برگزار شد، مورد طرح و بررسی قرار گرفت و 
اعالم شد این مکانیزم می تواند در چارچوب ساختارهای بازار سرمایه و 

از طریق قراردادهای سلف موازی استاندارد راه اندازی شود.
او ب��ا بیان اینکه ع��الوه بر این، طرح هایی همچ��ون فروش امالک و 
مس��تغالت در بازار فرعی بورس کاال، بازار تهات��ری مصالح و امالک و 
نی��ز راه اندازی صندوق های امالک و مس��تغالت نی��ز در حال پیگیری 
اس��ت، توضیح داد: درخصوص پیش فروش متری مسکن چارچوبی که 
در بازار سرمایه می توانیم برای آن پیاده سازی کنیم، اوراق سلف موازی 
اس��تاندارد اس��ت زیرا تجربه خوب��ی در این حوزه وج��ود دارد و طرح 
پیش فروش متری مسکن می تواند برمبنای این ابزار مالی اجرایی شود.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران درخصوص 
نحوه اجرایی شدن پیش فروش مسکن متری گفت: در این طرح شرکت 
سازنده و انبوه ساز و یا هر مجموعه ای که در حال ساخت مسکن است 
می تواند با هدف تأمین مالی و حتی فروش ملک اقدام به انتش��ار اوراق 
سلف موازی استاندارد کند که این اوراق قابل تحویل در سررسید است 
یعنی فرد می تواند در سررس��ید به ازای متراژه��ای معینی که تعیین 
ش��ده، اوراق را تأمی��ن کرده و اقدام به تحویل گرفتن واحد مس��کونی 
کند؛ مثاًل اگر قرار اس��ت 85 متر تحویل بگیرد باید بتواند به آن تعداد 
اوراق تأمین کند و یا اینکه اوراق را در سررس��ید با س��ود مشخصی که 

در نظر گرفته شده است تسویه نقدی کند.
ناصرپ��ور اضافه کرد: عالوه ب��ر این می توان با قرار دادن اوراق اختیار 
خری��د و فروش تبعی روی اوراق، ریس��ک ناش��ر و همچنین ریس��ک 
خریدار را مدیریت کرد لذا تمامی اقداماتی که روی اوراق سلف موازی 
اس��تاندارد قابل پیاده سازی اس��ت، روی این اوراق هم قابلیت اجرایی 

دارد.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال به مزایای اجرایی 
شدن این طرح در قالب اوراق سلف موازی استاندارد اشاره کرد و گفت: 
اگر برای این طرح، اوراق سلف موازی بدون اختیار خرید تبعی تعریف 
ش��ود، پوشش ریسک را در اختیار خریدار اوراق قرار می دهد به طوری 

ک��ه اگر خری��دار نمی تواند کل واحد را یکجا خری��داری کند، می تواند 
مت��راژ موردنظر خود را بخرد و مابقی را ب��ه مرور خریداری کند و اگر 
هم نتوانس��ت به آن تعداد تأمین کند می تواند در سررسید اوراق را در 
بازار به قیمت روز به فروش برساند و پولش را تحویل بگیرد که اگر در 
این مدت افزایش قیمتی در ملک صورت گرفته باش��د، روی این اوراق 

خودش را منعکس خواهد کرد.
او همچنین درخصوص استانداردس��ازی متراژها توضیح داد و گفت: 
این طرح در پروژه های انبوه س��ازی اجرایی ش��ده و استانداردسازی آن 
به این صورت است که معموالً یک متراژ پایه، داخل یک ساختمان در 
نظر گرفته شده و قیمت اوراق سلفی که منتشر می شود برمبنای واحد 
پایه خواهد بود و در سررسید اگر کسی بخواهد واحد دیگری را تعیین 
کند، صرف و کس��ر مت��راژ واحدهای دیگر برمبن��ای واحد پایه تعیین 

می شود که این موضوع قبل از انتشار نیز در امیدنامه ذکر می شود.
به گفته ناصرپور یکی از اهداف اجرایی ش��دن این طرح این است که 
در ش��رایط تورمی بتواند به خانه  دار ش��دن مردم و خریداران مس��کن 
کمک کند، ضمن اینکه برای سازندگان انبوه مسکن نیز روش مناسب 

تأمین مالی به شمار می رود.
وی با بیان اینکه زیرس��اخت های اجرایی شدن فروش متری مسکن 
در ب��ورس کاالی ایران فراهم اس��ت، عنوان کرد: ای��ن طرح نیازی به 
تصویب در ش��ورای عالی بورس ندارد زیرا اوراق سلف موازی استاندارد 
در گذشته در شورای عالی بورس به تصویب رسیده و می توان برمبنای 

آن طرح پیش فروش متری مسکن را راه اندازی کرد.

مدیرعامل بورس کاالی ایران از جزییات طرح احتمالی پیش فروش متری مسکن خبر داد

از بورس کاال تا بازار مسکن
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ساعت کاری پاساژ ها و بازار های مسقف 
افزایش می یابد

افزایش س��اعت کاری پاس��اژ ها و بازار های مس��قف تا ساعت 22 در 
آخرین جلسه کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی کرونا به تصویب رسید 
و در جلسه امروز مطرح خواهد شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان 
به نقل از اتاق اصناف ایران، در صورت تصویب در ستاد ملی کرونا ساعت 
کاری پاس��اژ ها و بازار های مس��قف که از ابتدای اردیبهشت بازگشایی 
شده اند و در مناطق گرمسیر )بنا بر تشخیص استانداران( تا ساعت 20 و 
در سایر مناطق تا ساعت ۱8 فعال هستند، افزایش خواهد یافت. در پی 
اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند، فعالیت واحد های صنفی کم خطر از 
2۳ فروردین در س��ایر استان ها و از روز ۳0 فروردین هم در تهران آغاز 
ش��د و پاساژ ها و بازار های مس��قف از اول اردیبهشت ماه با محدودیت 
زمانی تا س��اعت ۱8 مجاز به فعالیت ش��دند. در این میان آرایش��گاه و 
س��الن های زیبایی، آموزشگاه های رانندگی، رس��توران، اغذیه فروشی، 
طباخی و فست فود، گرمابه، سونا و ماساژ، روزبازار ها و نمایشگاه ها، مراکز 
بازی و تفریحی و گیم نت، باشگاه های ورزشی و بدنسازی، تاالر پذیرایی 
و سالن مراسم، قهوه خانه، چایخانه و تریا مشاغل پرخطری اعالم شدند 
که امکان بازگش��ایی واحد های خود را نداش��تند، اما از ۱7 اردیبهشت 
ماه فعالیت آرایشگاه های زنانه و مردانه با رعایت پروتکل های بهداشتی 
مجاز شد و بعد از عید فطر هم فعالیت رستوران ها با رعایت پروتکل های 
بهداش��تی و با ممنوعیت عرضه قلیان مجاز شد، اما فعالیت واحد های 
س��ونا، ماس��اژ، تاالر های پذیرایی و کلیه ورزش های پربرخورد همانند 

ُکشتی و کاراته تا اطالع بعدی ممنوع است.

کمبود زمین زنگ خطر توسعه فعالیت های 
صنعتی گیالن

رئیس سازمان صمت گیالن گفت با توجه به کمبود زمین در استان 
برای توس��عه فعالیت های صنعتی باید اراضی مستعد آماده سازی شود. 
فرهاد دلق پوش در جلس��ه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی 
و رفع مشکالت زیرساختی ش��هرک های صنعتی استان را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: رفع مش��کالت ش��هرک به شهرک و نواحی صنعتی و 
عارضه یابی آنها در دستور کار کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال 
جهش تولید است. وی با بیان اینکه کمبود زمین صنعتی، زنگ خطری 
برای توسعه فعالیت های صنعتی در گیالن است، تصریح کرد: به شدت 
نیازمند تمهیدی ویژه برای پیش��گیری از این چالش صنعتی در سطح 
استان هستیم. برای استقبال از سرمایه گذاران صنعتی و ایجاد اشتغال در 
این حوزه، بایستی اراضی مستعد ابتیاع و آماده سازی شود.   دبیر کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید گیالن، ضمن مطالبه، احصای مشکالت نواحی 
و شهرک های صنعتی از مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن، 
فعال س��ازی کلینیک صنعتی برای عارضه یابی دقیق مشکالت خواستار 
ش��د و گفت: مهیا کردن فضای س��بز دلپذیر و زیباسازی شهرک های 
صنعتی برای جذب س��رمایه  گذاران باید در دس��تور کار آن شرکت قرار 
گیرد.   وی تاکید کرد: در بس��یاری از کشورهای پیشرفته صنعتی، در 
ورودی شهرک های صنعتی ویترینی از محصوالت تولیدشده واحدهای 
صنعتی مستقر در آن شهرک ها به صورت نمایشگاه دائمی با مشخصات 
کامل وجود دارد. پیشنهاد می شود برای ورودی شهر صنعتی سفیدرود و 
شهر صنعتی رشت، نظیر این نمایشگاه ها در راستای حمایت از تولیدات 
داخلی با همکاری واحدهای صنعتی مس��تقر در همان ش��هرک ایجاد 
شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن در این جلسه 
کارگروه به بررسی مشکالت شهرک صنعتی سفیدرود پرداخت و گفت: 
97 واحد صنعتی در شهرک سپیدرود فعالیت دارد و دارای امکانات فیبر 
نوری، گاز، برق مناسب و کانال کشی فاضالب است و تصفیه خانه فاضالب 
صنعتی این ش��هرک در حال احداث اس��ت و در سال گذشته ۱۱ واحد 

صنعتی جدید در شهرک سفیدرود به بهره برداری رسیده اند.

امکان فروش آنالین فرش دستباف فراهم شد
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دس��تباف با اشاره به بیکاری 
بسیاری از قالیبافان در دوران کرونا گفت با راه اندازی سامانه جامع 
آنالین فرش دستباف، ضمن ارائه خدمات آموزشی و بیمه  ای و اخذ 
مجوز، امکان فروش آنالین فرش دستباف و صنایع دستی نیز فراهم 
ش��ده است. عبداهلل بهرامی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به فعالیت 
بیش از ۳500 تعاونی فرش، صنایع دستی و گردشگری در شهرها 
و روس��تاها اظهار کرد: این تعاونی ها نزدیک به ۳۶0 هزار نفر را به 
طور مس��تقیم تحت پوش��ش قرار داده اند. وی به بیکاری قالیبافان 
در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 2میلیون 
بافنده در این بخش مشغول کار هستند و نزدیک به 7 میلیون نفر 
از این ش��غل ارتزاق می کنند اما متاسفانه به دلیل گسترش ویروس 
کرونا بیش��تر مجتمع های قالیبافی و فروشگاه های تأمین مواد اولیه 
قالیبافی و همچنین کارگاه های خانگی با تعطیلی مواجه ش��دند و 
این امر لطمه س��نگینی به قالیبافان وارد ک��رد. مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی های فرش دس��تباف کاهش ش��دید صادرات فرش در سال 
گذش��ته و ع��دم فروش ف��رش در ماه های بهمن و اس��فند را مورد 
اش��اره قرار داد و گفت: در حالی که طی دو دهه قبل س��االنه ۱.5 
میلیارد دالر صادرات فرش دس��تباف داش��تیم متاسفانه به دالیلی 
همچون تحریم ها، سخت شدن مراودات مالی و سیاسی، قطع بیمه 
قالیبافان، افزایش قیمت تمام شده و عدم حضور و تبلیغات موثر در 
بازارهای هدف، صادرات این کاالی استراتژیک با روند نزولی روبه رو 

شده و در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.
بهرامی درباره راه اندازی س��امانه جامع آنالین فرش دستباف اظهار 
کرد: با توجه به رکود صنعت فرش، کاهش صادرات آن و افت فعالیت 
فرش��بافان و قالیبافان تحت تأثیر کرونا، اتحادیه سراسری تعاونی های 
فرش دستباف اولین سامانه جامع آنالین خود را به منظور فعالیت های 
غیرحضوری و ارائه خدمات آموزش��ی، بیمه ای، اخذ نقش��ه و مجوز و 
برگزاری نمایشگاه راه اندازی کرده و از این طریق امکان فروش آنالین 

فرش دستباف و صنایع دستی نیز فراهم شده است.
ب��ه گفته وی، ای��ن اتحادیه با بهره من��دی از  ابزارها و روش های 
نوین اینترنتی، نظارتی و ایجاد س��امانه جامع آنالین فرش دستباف 
حداکثر خدمات موردنیاز زیرمجموعه های بخش تعاون را که بیش 
از چند هزار تعاونی هس��تند، در حداقل زم��ان و با کمترین هزینه 

ارائه می کند.

اخبـــار

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از افزایش توزیع گسترده موبایل های 
قاچ��اق در پی کاهش واردات قانونی خب��ر داد و اظهار کرد طبق گفته 
برخ��ی از فعاالن بازار ای��ن موبایل های قاچاق با اس��تفاده از کد اقامت 
اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین 25 تا ۱00 هزارتومان رجیس��تر 

می شوند.
امیر اس��حاقی - دبیر انجمن واردکنندگان موبای��ل - در گفت وگو با 
ایس��نا، اظهار کرد: طی روزهای اخیر گزارشات متعددی از فعاالن بازار 
با موضوع توزیع گس��ترده موبایل های قاچاق دریافت کرده ایم. بر همین 
اس��اس تحقیقاتی صورت گرفت که نشان می دهد موبایل های مدنظر با 
سوءاس��تفاده از کد اقامت اتباع خارجی به تعداد بسیار زیادی رجیستر 
ش��ده و در س��طح بازار توزیع ش��ده اس��ت. همچنین به گفته برخی از 
فعاالن بازار این موبایل های قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی 

و با دریافت مبالغی بین 25 تا ۱00 هزارتومان رجیستر می شوند.
وی با اشاره به کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز، طی 
هفته های اخیر، تصریح کرد: در این مدت شاهد سوءاستفاده قاچاقچیان 

و س��وداگران از این خ��أل بوده ایم. این افراد می��زان قابل توجهی تلفن 
همراه را به صورت قاچاق وارد کش��ور کرده و با اس��تفاده از کد اقامت 
اتب��اع خارجی این موبایل ها را رجیس��تر کرده اند. حتی در برخی موارد 
س��ودجویان توانس��ته اند تا با یک کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر 

کنند.
دبی��ر انجم��ن واردکنندگان موبای��ل با بیان اینکه در گذش��ته هم با 
معضلی بزرگ به نام سوءاستفاده از واردات رویه مسافری روبه رو بودیم، 
گفت: با تمهیداتی که در دستگاه های دولتی اندیشیده شد، این مشکل 
به حداقل رس��ید، اما حاال این مشکل به شکل دیگری ظاهر شده و این 
سوال مطرح می شود که در جایی که با کمبود منابع ارزی مواجه و برای 
واردات قانونی موبایل با مشکالت عجیب و غریبی روبه رو هستیم، چطور 
می شود عده ای به این سادگی باعث خروج ارز بی قاعده  از کشور شده و 

به سوداگری در این حوزه می پردازند؟
ب��ه گفت��ه وی در صورتی که مس��ئوالن ذی ربط به س��رعت چاره ای 
برای این سوءاس��تفاده اتخاذ نکنند، به زودی ش��اهد س��یل عظیمی از 

موبایل های قاچاق در بازار خواهیم بود که منجر به ضرر و زیان تاجران 
قانونی خواهد ش��د. از طرف دیگر با توجه ب��ه اینکه موبایل های قاچاق 
موج��ود در بازار گارانت��ی ندارند، به زودی با م��وج بزرگی از نارضایتی 

مصرف کنندگان روبه رو می شویم.
به گزارش ایسنا، میانه اردیبهش��ت ماه انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبل��ت و لوازم جانب��ی طی بیانیه ای اعالم کرده ب��ود که اگر توقف های 
متعدد و زمان بر در ثبت س��فارش و تخصیص ارز به ش��یوه حاضر ادامه 
پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کاال و افزایش بی سابقه بیش از 

۳0درصدی قیمت ها مواجه خواهیم شد.
طبق اعالم این انجمن از ابتدای س��ال ۱۳99 تا نیمه  اردیبهشت ماه 
تنها 700 هزار دس��تگاه موبایل وارد کش��ور ش��ده در حالی که مصرف 
ماهانه کش��ور یک میلیون و 200 هزار دس��تگاه است. از این رو میزان 
موبایل واردش��ده در فروردین و اردیبهش��ت ۱۳99 پاسخگوی تقاضای 
ایجادش��ده در ب��ازار در پ��ی تعطیلی مراکز آموزش��ی و اجرای آموزش 

آنالین نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است.

جوالن موبایل های قاچاق در بازار با کد اتباع خارجی!

چندسالی اس��ت که تولید برخی از محصوالت استراتژیک بیش از 
نیاز کشور شده و منجر به زیان هنگفت کشاورزان می شود.

 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، همه ساله در فصل برداشت 
محص��والت صیفی بنا به دالیل متعدد همچون مازاد تولید، فقدان یا 
از دس��ت دادن بازارهای صادراتی، کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، 
ضعف سیس��تم سردخانه و انبارداری ش��اهد تکرار سناریو رهاسازی 
محص��والت در کن��ار م��زارع و جاده ها هس��تیم و گویا قرار نیس��ت 

مسئوالن راه چاره ای برای رفع این بحران بیندیشند.
طی تماس های مکرر کش��اورزان از فروش نرفتن محصوالت ش��ان 
و نبود س��نخیت قیمت فروش با هزینه های تولید گالیه مند هستند 
و همواره انتظار دارند که مس��ئوالن ام��ر تدابیری برای جلوگیری از 
متضرر ش��دن آنها بیندیشند که متاسفانه ضعف سیاست های تجاری 

بخش کشاورزی بر گرفتاری های تولیدکنندگان دامن  می زند.
آمارها حاکی از آن است که در یک دوره تولید محصوالت به قدری 
مازاد اس��ت که به سبب قیمت پایین کش��اورزان متضرر می شوند و 
در دوره بعدی کش��ت به س��بب نبود انگیزه و کاهش تولید قیمت به 
حدی باالست که مصرف کنندگان توان خرید را ندارند و سال هاست 
که س��ونامی در تولید محصوالت پیاز، گوجه فرنگی و س��یب زمینی 
تکرار می شود و مسئوالن وزارت جهاد نتوانستند تدابیری بیندیشند.

در این میان ضعف سیاس��ت های تجاری و اتخ��اذ تصمیمات یک 
ش��به هر ازگاهی منجر به ممنوعیت صادرات و زمین گیر شدن تولید 
انبوه روی زمین کش��اورزان و زیان آنها می ش��ود که امسال هم این 
ماجرا ب��رای برخی صیفی جات همچون گوجه فرنگی و پیاز رخ داده 

است.

حال به س��راغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم تا از عل��ت اصلی این 
س��ناریو تکراری در بخش کش��اورزی و متضرر ش��دن کش��اورزان و 

راهکارهای مناسب برای رفع این آفت بزرگ باخبر شویم:
 مازاد عرضه گوجه فرنگی دردسرساز شد

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، 
با اشاره به عوامل نابسامانی بازار گوجه فرنگی اظهار کرد: بازار گوجه 
فرنگی تابع عرضه و تقاضاس��ت و بدیهی اس��ت که از تالقی این دو 

نمودار قیمت عادالنه به دست می آید.
وی اف��زود: با مازاد عرضه بی��ش از تقاضا، قیمت محصول به کمتر 
از نرخ تمام ش��ده تولید می رسد که این موضوع کماکان در محصول 

گوجه فرنگی رخ داده است.
پاپ��ی زاده با انتقاد از این مس��ئله که بخش��ی از زنجی��ره تولید در 
اختیار وزارت صمت اس��ت، بیان کرد: با توجه به آنکه بازاررس��انی و 
توزیع در وزارت صمت اس��ت، از این رو نمی توان در بخش کشاورزی 

برنامه ریزی و سطح زیر کشت را مدیریت کرد.
 این عضو کمیسیون مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اگر زنجیره 
از تامی��ن نهاده تا تولید، توزیع و مصرف در وزارت جهاد کش��اورزی 

خالصه شود، بسیاری از مشکالت قابل حل خواهد بود.
به گفته وی، دولت از طریق تخصیص مشوق و به کارگیری برخی 
سیاس��ت ها می تواند به سهولت سطح زیر کشت را کاهش یا افزایش 

دهد.
پاپی زاده خری��د توافقی گوجه فرنگی را یکی از راهکارهای کاهش 
زیان کشاورزان برشمرد و گفت: با توجه به ماندگاری پایین محصول 
و ازدی��اد تولید، س��ازمان تعاون روس��تایی باید بخش��ی از محصول 

تولیدی را از کشاورزان خریداری کند.
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی خرید توافقی گوجه فرنگی را 
در بازار قابل توجه دانس��ت و گفت: ورود سازمان تعاون روستایی به 
امر خرید توافقی بدان معنا نیس��ت که ۱00درصد محصول تولیدی 

کشاورزان را خریداری کند.
پراکندگی کشاورزان و نبود آمار دقیق علت اصلی نابسامانی 

بازار گوجه فرنگی
س��ید جعفر حسینی، مشاور ارش��د نظام صنفی کشاورزی و منابع 
طبیعی، با اش��اره به دالیل نابسامانی بازار گوجه فرنگی اظهار کرد: با 
وجود پراکندگی کش��اورزان در سطح کشور و نبود آمار دقیق تولید، 
تولیدکنندگان اطالع دقیقی از کش��ت محصوالت در مجاورت روستا 

یا شهر خود ندارند.
وی اف��زود: کش��اورزان برمبن��ای ب��ازار فص��ل قبل برای کش��ت 
برنامه ری��زی می کنند ک��ه همین امر موجب ش��ده در برخی فصول 
تولی��د محصوالت صیفی به قدری در ب��ازار افزایش یابد که به همان 

نسبت خریدار وجود ندارد.
حسینی ادامه داد: در ش��رایط فعلی سازمان تعاون روستایی برای 
اصالح قیمت در ب��ازار به امر خرید توافقی گوجه فرنگی و پیاز ورود 

کرده است چرا که مازاد بر مصرف محصول داریم.
مش��اور ارشد نظام صنفی کش��اورزی قیمت محصوالت کشاورزی 
را تاب��ع مکانی��زم عرضه و تقاضا دانس��ت و گفت: با توج��ه به مازاد 
تولید گوجه فرنگی نس��بت به نیاز بازار، کشاورزان متحمل زیان قابل 
توجهی هستند که مسئوالن امر برای جلوگیری از تکرار این داستان 

باید یک بار برای همیشه این معضل را حل کنند.

رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کشور گفت جمعیت دامی کشور در بخش 
سبک 75 میلیون رأس است، در حالی که باید ۶0 میلیون رأس باشد.

منص��ور پوریان در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه 
کمبودی در عرضه گوش��ت وجود ن��دارد، اظهار کرد: علی رغ��م فراوانی عرضه 

گوشت گرم و منجمد، اما خرید و فروش چندانی انجام نمی شود.
وی با اش��اره به اینکه رکود بر بازار دام زنده حاکم است، افزود: در حال حاضر 
تولید دام به قدری باالس��ت که به سبب ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، دامداران با 

رکود سنگینی در بحث خرید و فروش مواجه هستند.
پوری��ان قیمت کنونی هر کیلو دام س��بک را ۳۶ هزار تا ۳7 هزار تومان و دام 

سنگین را 25 هزار تا 2۶ هزار تومان اعالم کرد.
رئیس شورای تامین کنندگان دام ادامه داد: هم اکنون 500 تا ۶00 هزار رأس 

گوس��اله روی دس��ت دامدار مانده است که با پروار جدید از ابتدای سال با حجم 
انبوه گوساله روبه رو هستیم. وی شیوع ویروس کرونا را یکی از علل انباشت دام 
در واحد ه��ای دامداری اعالم کرد و گف��ت: بنابر آمار حدود ۶ تا 7 میلیون رأس 
گوسفند پروار شده روی دست دامدار مانده است و به سبب اوزان باال این دام ها، 
تقاضای��ی در بازار داخل وجود ندارد و مس��ئوالن امر باید فکر چاره ای برای این 
بحران کنند. پوریان ادامه داد: بنابر آمار جمعیت دامی کش��ور تا تابس��تان سال 
گذش��ته 57 میلیون رأس، پایان دوره زمس��تان ۶5 میلیون رأس و با احتس��اب 
زایش بهاره 75 میلیون رأس اس��ت، در حالی که جمعیت دامی در بخش سبک 
باید ۶0 میلیون رأس باشد. ضمن آنکه بنابر آمار تا پایان دوره زمستان جمعیت 
گوس��اله ۱۱ میلیون رأس و در فصل بهار ۱2.5 میلیون رأس بوده، در حالی که 
باید 9.5 تا ۱0 میلیون رأس باش��د که این میزان مازاد تولیدکنندگان را گرفتار 

کرده اس��ت. رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کشور ایجاد جو روانی را یکی از 
دالیل گرانی قیمت گوشت در بازار برشمرد و گفت: با وجود ازدحام و انباشتگی 
دام در واحدها، دامداران به دلی��ل تامین نهاده با گرفتاری های متعددی روبه رو 
هستند، این در حالی است که بازار داخل توان جذب این میزان گوشت را ندارد.

وی ادام��ه داد: هم اکنون ظرفیت تولید بیش از تقاضای بازار اس��ت، از این رو 
برای جلوگیری از متضرر ش��دن دامداران باید تدابیری اندیش��یده شود تا خللی 

در تولید ایجاد نشود.
رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کش��ور در پایان قیمت هر کیلو الش��ه دام 
س��بک جهت پروار را 4۳ تا 45 هزار تومان و جهت کشتار ۳7 هزار تومان و دام 
س��نگین کمتر از 400 کیلو را 25 هزار تومان و 500 کیلو به باال را 27 هزار تا 

28 هزار تومان اعالم کرد.

سونامی دوباره در بخش کشاورزی؛ این بار تولید گوجه فرنگی

 علت تولید مازاد محصوالت کشاورزی چیست؟

15 میلیون رأس دام سبک مازاد در کشور
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اخبار

آغاز پیش فروش یک ساله خودروسازان از هفته آینده
 تدارک برای عرضه 22 هزار دستگاه خودرو

جلس��ه کمیته خودرو ظهر روز گذشته با حضور سرپرست وزارت 
صمت، نمایندگان دستگاه های نظارتی و خودروسازان برگزار شد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، جلس��ه کمیته خودرو ظهر 
روز جمعه 9 خرداد 99 با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت، دس��تگاه های نظارت��ی از جمله 
دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پلیس راهور ناجا و 
خودروسازان برگزار شد. براساس مصوبات کمیته خودرو، مقرر شد 
تا پیش فروش یکساله 22 هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان 

در هفته آینده آغاز شود.
در این جلس��ه همچنین تصمیمات مشخصی برای بهبود فرآیند 
پیش فروش خودرو از س��وی کمیته خودرو اتخاذ ش��د که مصوبات 

آن، در قالب اطالعیه رسمی خودروسازان منتشر خواهد شد.

قیمت های جدید تنها بخشی از زیان 
خودروسازان را پوشش می دهد

مدیرعامل اس��بق س��ایپا درخص��وص قیمت گذاری ه��ای جدید 
و راهکاره��ای کاهش قیمت خ��ودرو و رفع التهابات ب��ازار خودرو 

توضیحاتی ارائه داد.
سعید مدنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص تاثیر 
قیمت گذاری ه��ای جدی��د بر تامین نقدینگ��ی و پرداخت مطالبات 
خودروس��ازان اظهار داش��ت: قیمت های جدید شاید تنها بخشی از 
زیان را پوش��ش دهد به نح��وی که زیان دهی همانند گذش��ته در 
صنعت خودرو تداوم خواهد داشت و بعید به نظر می رسد مشکالت 

خودروسازان با این قیمت ها مرتفع شود.
وی اف��زود: مواد اولیه و قطعات موردنیاز خودروس��ازان هزینه ای 
بال��غ ب��ر 40 میلی��ون تومان قیمت را ش��امل می ش��ود. همچنین 
۱0درصد ارزش افزوده و هزینه های مالی ناشی از دریافت تسهیالت 
در سال های گذش��ته، که بر هر خودرو سرشکن بیش از 8 میلیون 

لحاظ می شود، قیمت خودرو را باالتر از این رقم نشان  می دهد.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا با بیان اینکه قیمت پایه مدنظر شورای 
رقابت مربوط به سال 97 می شود، گفت: بر این قیمت، نرخ تورم و 
افزایش قیمت ناش��ی از بهره وری افزوده شده که نقدینگی موردنیاز 
خودروسازان را تامین نمی  نماید و تنها از حاشیه زیان آنها کاسته و 
حاشیه سودی برای این صنعت مترتب نمی شود. مدنی درخصوص 
راهکاره��ا تصری��ح ک��رد: نحوه مدیری��ت این وضعیت بس��تگی به 
تصمیم��ات مدی��ران دارد زیرا مس��ئوالن مربوطه ممکن اس��ت با 
پذی��رش این قیمت های تکلیفی و قبول ضرر و زیان ها، حتی اگر به 
ورشکس��تگی آنها منجر شود، خواستار تنظیم بازار و حفظ رضایت 
مشتریان باشند. وی با اشاره به اعمال تصمیمی مبنی بر دسترسی 
همیشگی خریداران به س��ایت های فروش برای ثبت نام، در جهت 
کاه��ش هجوم متقاضی��ان خرید خودرو اف��زود: البته در این روش 
ممکن اس��ت، متقاضیان خرید خودرو، چندین سال در صف فروش 
بمانند که در گذش��ته درخصوص خودروی پیکان، تجربه ش��ده و 

برگشت به عقب را رقم می زند و راهکار مناسبی به نظر نمی رسد.
مدیرعامل اس��بق سایپا راهکار دیگر را محاسبه قیمت تمام شده 
و واقعی خودرو دانس��ت و گفت: بخشی از قیمت تمام شده خودرو 
در اختیار خودروس��ازان است که ناش��ی از افزایش بهره وری است 
و ب��رای کاهش قیم��ت تمام ش��ده، نهایتا 4 تا 5درص��د از قیمت 
تمام ش��ده خودرو را کاهش می دهد. مدن��ی ادامه داد: این کاهش 
حداکث��ر 5درصدی قیمت خودرو، با افزایش 200 تا ۳00 درصدی 
نرخ نهاده های تولید و همچنین ارز قابل مقایس��ه نیس��ت و جبران 
هزینه ه��ا را نمی نماید. وی متذکر ش��د: تغیی��رات نرخ ارز و قیمت 
مواد اولیه و همچنین تعدیل نیروی انسانی در اختیار خودروسازان 
نیس��ت به نحوی که تغییرات قیمت مواد اولیه کنترل نمی شود اما 

قیمت خودرو تحت کنترل قرار می گیرد.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا درخصوص نیروی مازاد خودروس��ازان 
گفت: بخش س��تادی خودروس��ازان، ۳0درصد از نیروی مازاد آنها 
را تش��کیل می دهد که به هر ترتیب، می بایس��ت برای آنها اشتغال 
ایجاد کرد. مدنی بهترین روش کنترل بازار را قیمت گذاری براساس 
حاش��یه بازار دانس��ت و گفت: این روش در کوتاه مدت ممکن است 
تنش هایی را ایجاد نماید اما پس از آن، منجر به تعادل میان عرضه 
و تقاضا خواهد ش��د. وی تاکید کرد: در روش قیمت گذاری براساس 
حاش��یه بازار، حاشیه س��ود ایجاد ش��ده برای خودروسازان، طبق 
برنامه ه��ای اعالمی به دولت، صرف توس��عه و افزایش تولید خواهد 
شد که افزایش تولید، نیز باعث کاهش قیمت تمام شده می گردد.

مدنی با بیان اینکه قیمت گذاری براساس حاشیه بازار مکانیزم عرضه 
و تقاض��ا و قیمت را کنت��رل می نماید، گفت: وظیف��ه دولت یا وزارت 
صمت، این اس��ت که برای حاش��یه سود ایجاد ش��ده، برنامه مطالبه 
نماید و خودروس��ازان نیز گزارش��اتی مبنی بر برنامه تولید برای سال 
آت��ی، ظرفیت های ایجادش��ده و همچنین توس��عه و ورود محصوالت 
جدید را ارائه دهند. مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: بدهی های سنگین 
خودروس��ازان با صرف نظر از نقاط ضعف این شرکت ها، ناشی از ارائه 
سوبس��ید بوده که منجر به خروج نقدینگی از ش��رکت ها و استفاده از 
تسهیالت مالی برای تامین نقدینگی شده در صورتی که ارائه سوبسید 
ب��ه مصرف کننده از جیب بنگاه اقتصادی نیس��ت و از بودجه عمومی 
اس��ت. مدنی گفت: بهترین راهکار این اس��ت که بنگاه های اقتصادی 
نظیر خودروس��ازی ها و بورس را س��ودده کنیم. اعالم حاش��یه س��ود 
مناسب، منجر به کاهش تقاضای خودرو در بازار و افزایش خرید سهام 
خودروس��ازان، تزریق سود و توسعه محصوالت می شود. به اعتقاد وی 
قیمت گذاری های جدید، قیمت بازار آزاد را موقتا کاهش خواهد داد و 
باید در یک بازه زمانی بررس��ی شود. همچنین افزایش تولید و عرضه 
نیز در کاهش قیمت ها موثر است. باید مکانیزم های ارزش پولی اصالح 
ش��ود و با برخوردهای انتظامی و قضای��ی التهابات بازار خودرو کاهش 
نخواهد یافت. مدیرعامل اس��بق س��ایپا در پایان خاطرنش��ان کرد: به 
اعتقاد بنده، قیمت تعیین شده برای محصوالت سایپا، براساس قیمت 
کارخانه با احتس��اب 2۳درصد سود، حدود 50 میلیون تومان می شود 
که معقول نیس��ت و حتی با خروج خودروه��ا از پارکینگ ها، اختالف 
قیمت ها همچنان پابرجاست. 70 میلیون تومان قیمت معقول است که 
اگر سودی عاید خودروساز شود، می توان صرف توسعه و افزایش تولید 

نمود که منجر به کاهش قیمت بازار نیز خواهد شد.

جمعی از صنعتگران، سیاس��ت گذاران و کارشناس��ان حوزه خودرو به 
بیان دیدگاه های خود برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو پرداختند.

به گزارش پدال نیوز، در ش��رایطی که موضوع فروش خودرو به روش 
قرعه کشی با هدف واگذاری خودرو به متقاضی واقعی در دستور کار قرار 
گرفته، جمعی از صنعتگران، سیاست گذاران و کارشناسان حوزه خودرو 
در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد به بیان دیدگاه های خود برای ساماندهی 

صنعت و بازار خودرو پرداختند.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در ابتدای این برنامه با اش��اره به ش��یوه جدید فروش 25 هزار خودرو 
ب��ه روش قرعه کش��ی گف��ت: س��ازمان حمایت ب��ه عنوان عض��و ثابت 
کمیته خودرو در بخش تولید، س��اماندهی ش��یوه های فروش و تنظیم 
ب��ازار نقش آفرینی می کند. فروش فوق العاده خ��ودرو با هدف واگذاری 
محصوالت خودروس��ازان به مصرف کننده واقعی به شیوه فروش مبتنی 
 بر قرعه کش��ی کنونی ختم نخواهد ش��د و تا پایان س��ال در سه مرحله 

دیگر ادامه خواهد داشت.
ممنوعیت فروش وکالتی خودروهای صفر کیلومتر

وی با هش��دار به محتکران خودرو گزارش مختصری درباره شناسایی 
چندی��ن انبار دپوی خودروهای صفر کیلومتر در کش��ور ارائه و تصریح 
کرد: بیش��ترین فش��ار در بازار خودرو از جانب سودجویانی است که به 
دنبال سود حداکثری از این کاالی مصرفی هستند. با هماهنگی دستگاه 
قضایی مقرر ش��د، خودروهای احتکارش��ده مکش��وفه در مرحله اول به 
قیمت کارخانه به فروش برسند و در صورت تکرار فعل احتکار از سوی 
س��وداگران، خودروها به س��ازمان جمع آوری ام��وال تملیکی تحویل و 

پرونده خاطیان روانه قوه قضائیه شود.

تابش افزود: در تازه ترین هماهنگی صورت گرفته با مسئوالن سازمان 
ثبت اس��ناد، انتقال وکالتی خودروهای صفر کیلومتر در سراس��ر کشور 

ممنوع شد.
در تالشیم تا پایان ماه جاری تعهدات معوق به صفر برسد

فرش��اد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو در ادامه با اش��اره به وضعیت 
تولی��د خ��ودرو گفت: با وج��ود اثر تحریم ه��ا، بیم��اری کرونا و حذف 
محصوالت CKD از خطوط تولید، در اردیبهشت سال جاری رکورد دو 
ساله تولید خودرو را با 5۱هزار و 400دستگاه شکستیم. البته همچنان 
۳0هزار دس��تگاه تعهد معوق در گروه ایران خودرو داریم که در تالشیم 
ت��ا پایان ماه جاری و با ترخیص برخی قطعات از گمرکات کش��ور، این 

میزان تعهد معوق به صفر میل کند.
وی افزود: اگر تقاضای خرید خودرو مدیریت شود، قطعاً خودروسازان 
توان تأمین نیاز بازار کشور را خواهند داشت. با ثبات شاخص های کالن 
اقتصادی، دیگری جهش��ی در نرخ بازار رخ نخواهد داد و روند کاهش��ی 

قیمت بازار ادامه دار خواهد بود.
مهدی صادق��ی نیارکی، معاون امور صنای��ع وزارت صمت نیز درباره 
اخت��الل در ترخی��ص قطعات خودرو از گمرکات کش��ور گفت: موضوع 
تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرو، نیازمند همکاری بیشتر بانک 
مرکزی برای تخصیص و تأمین ارز اس��ت. بحث تداوم تولید و عرضه در 
کنار واقعی کردن طرف تقاض��ا از محوری ترین برنامه های وزارت صمت 

در شرایط کنونی است.
نیارکی افزود: در اردیبهش��ت س��ال جاری در مجموع حدود 59هزار 
دستگاه خودروی تولیدشده ناقص در خودروسازی ها وجود دارد که این 
عدد نس��بت به ۱7۳هزار دستگاه در اردیبهشت سال گذشته، حاکی از 

کاهش 7۱درصدی خودروهای ناقص دارد.
مرتضی ش��جاعی، کارش��ناس اقتصادی در ادامه درباره اهداف فروش 
خودرو به ش��یوه قرعه کش��ی گفت: اگر هدف سیاس��ت گذار، از فروش 
خودرو به ش��یوه قرعه کش��ی، مدیریت در واگذاری خودرو به متقاضی 
واقعی اس��ت، تا ح��دودی در این امر موفق خواهیم ب��ود، اما اگر بنا بر 
شکس��ت قیمت در حاش��یه بازار خودرو داریم، موفقیت چندانی کسب 
نخواهد ش��د. با وجود محدودیت های اعمال ش��ده به واس��طه ش��کاف 
قیمت��ی بین بازار و کارخانه پیش بینی می کنم، بیش از یک میلیون نفر 
در ثبت نام اخیر ش��رکت کنند که همین موضوع شانس افراد را به طور 

قابل توجهی کاهش خواهد داد.
نرخ خودروهای بازار متأثر از قیمت گذاری دالالن

ش��جاعی تصریح کرد: نمی توان خودروس��ازان را ب��ا وضعیت کنونی 
تولی��د تنها بازیگر طرف عرضه در بازار خودرو دانس��ت. به جهت حذف 
خودروه��ای ckd و واردات��ی از طرف عرضه و افزایش تقاضا ناش��ی از 
ایجاد انتظارات تورمی، التهاب در بازار خودرو ایجاد ش��ده اس��ت. نمود 
این ادعا قیمت گذاری های بی قاعده خودروهای ckd نظیر پژو 2008 و 
مزدا۳ و وارداتی صفر کیلومتر مدل  20۱8 توسط برخی سرمایه گذاران 
و س��ودجویان در کف بازار است که موجب تسری تنش قیمتی به سایر 

محصوالت شده است.
این تحلیلگر بازار خودرو در ادامه با تأکید بر ضرورت تنوع بخش��یدن 
ب��ه س��بد محصوالت خودروس��ازان در ش��رایط تحریم صنع��ت افزود: 
خودروسازان باید با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و مصون از تحریم، 
به س��رعت با جایگزینی خودروهای جدید متناسب با خودروهای خارج 

شده از خطوط تولید، خأل بازار را جبران کنند.

فروش خودروهای احتکارشده به قیمت کارخانه

 انتقال وکالتی خودروهای صفر ممنوع شد

مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان راه��داری و حمل و نقل ج��اد ه ای از 
برنامه ریزی برای کاهش تدریجی س��همیه س��وخت پایه وانت بارها خبر 
داد و گفت کسانی که کارت هوشمند دارند و بارنامه می گیرند، مشکلی 
از نظر تأمین س��وخت ندارند. به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به 
نقل از فارس،  فرامرز مداح درباره س��همیه بنزین پایه وانت بارها، اظهار 
داش��ت: طبق تصمیمات کارگروه تخصیص س��وخت برای وانت بارها و 
س��واری های درون شهری و برون ش��هری، در ناوگان وانت بار  کم مصرف 
و پرمصرف نیز نظیر ناوگان کامیونی درون و برون ش��هری،  به تدریج در 

حال حرکت به سمت کاهش  سهمیه سوخت پایه هستیم.
وی ادام��ه داد: بدین ترتی��ب این ناوگان نیز نظیر ن��اوگان کامیونی، 

براساس پیمایش، عملکرد و دریافت بارنامه، سوخت دریافت کنند.
مداح اضافه کرد: در گام اول، این سهمیه های پایه کاهش می یابد اما 
کس��انی که ثبت نام کارت هوشمند داشتند و  بارنامه دریافت می کنند، 

سهمیه سوخت پیمایشی می گیرند.
 وی اضافه کرد: پس از سهمیه بندی بنزین،  کارگروه  تخصیص سوخت 
برای وانت بارها و سواری های درون شهری و برون شهری، مصوب کرد در 

گام اول به همه وانت بارها سهمیه بنزین پایه اختصاص یابد ، این سهمیه 
بنزی��ن پایه برای وانت باره��ای کم مصرف ۳00 لیتر در ماه و برای وانت 

بارهای پرمصرف 400 لیتر در ماه تعیین شد.
 کاهش سهمیه پایه تدریجی خواهد بود

مع��اون برنامه ریزی س��ازمان راهداری و حمل و نق��ل جاده ای اظهار 
داش��ت: برنامه ریزی کرده بودیم که از خرداد ماه امسال سهمیه سوخت 
پای��ه ناوگان وانتی نیز کاهش یابد، اما  به دلیل ش��یوع کرونا حدود یک 
ماه به تعویق افتاد و تقریبا از  تیرماه س��همیه های بنزین پایه وانت بارها 

کاهش می یابد.
وی اضافه کرد: این کاهش س��همیه س��وخت پایه، تدریجی و پلکانی 

است و ناگهانی نخواهد بود و معموال حدود 50 تا ۱00 لیتر است.
مابه التفاوت رقم پیمایش وانت بارها به کارت های بانکی واریز می شود
معاون برنامه ریزی س��ازمان راه��داری و حمل و نقل جاد ه ای توضیح 
داد: وانت باره��ای پرمص��رف و کم مصرف در دو دس��ته تقس��یم بندی 
ش��ده اند، به عنوان مثال وانت های نیس��ان پرمصرف محسوب می شوند 
و یا پیکان بارها کم مصرف محسوب می شوند که سهمیه های به ترتیب 

۳00 لیتر و 200 لیتر به صورت پایه در کارت آنها ش��ارژ می ش��ود، اما 
برای کس��انی که ثبت نام کارت هوشمند کرده اند مابه التفاوت این رقم 

که پیمایش داشته اند، در کارت های بانکی آنها پول شارژ می شود.
ب��ه گزارش ف��ارس، پیش از این  در کا رگروه تخصیص س��وخت برای 
وانت بارها و س��واری های درون شهری و برون شهری، مقرر شد  ظرف دو 
م��اه، وزارت راه و شهرس��ازی درباره وانت بارهای برون ش��هری و وزارت 
کش��ور درباره وانت بارهای درون ش��هری تمهیدات الزم را           بیندیشند تا 
پس از دو ماه، س��همیه های تخصیص داده شده )سهمیه بنزین پایه( به 
تدریج کاهش یابد و براساس پیمایش و کارکرد، سهمیه سوخت به این 
ن��اوگان اختص��اص یابد.  بنا به گفته مدیر کل دفت��ر حمل و نقل کاالی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که در گفت وگو با فارس مطرح 
شد ، در یکی دو ماه آینده، سهمیه های سوخت که به عنوان سهمیه پایه 
)سهمیه های پایه ۳00 و 400 لیتر( تخصیص داده شده است، به دستور 
کارگ��روه به مرور و ماهیانه کاهش می یابد ، در این راس��تا وانت بارهایی 
س��وخت دریافت می کنند که ثبت نام انجام داده باشند و در تردد های 

برون شهری حتماً بارنامه گرفته باشند.

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی ش��رکت های حمل و نقل داخلی کشور 
واردات کامیون ه��ای کارکرده اروپایی به کش��ور را در ص��ورت عدم محدودیت، 

مثبت ارزیابی کرد.
رضا رستمی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: واردات کامیون 
های کارکرده اروپایی در صورتی که  منحصر به تعداد اندکی از شرکت های حمل 
و نقل نباش��د و به دس��ت مصرف کننده اصلی یعنی راننده و شرکت های حمل و 
نقل برس��د قطعاً اقدامی مثبت اس��ت، اما چنانچه توزیع کامیون های وارداتی به 
صورت انحصاری در اختیار برخی ش��رکت ها قرار بگیرد قطعا موجب ایجاد رانت 

و عدم وصول به نتیجه مطلوب خواهد شد.
وی تش��ریح کرد: س��ازمان راهداری در صورتی می تواند اقدام به صدور مجوز 
واردات کامیون های دس��ت دوم اروپایی با هدف نوسازی ناوگان سنگین فرسوده 
کند که به ازای واردات هر یک از این ناوگان، یک کامیون فرسوده اسقاط شود.  
این در حالی اس��ت که از یک س��و تعداد مازادی کامیون  نسبت به کاالهای جا 
به جا ش��ده و حتی کامیون هایی با طول عمر 50 سال در کشور وجود دارد و از 

سوی دیگر اسقاط این کامیون ها هزینه های بسیاری دارد که نیازمند تسهیالتی 
از س��وی دولت است تا اسقاط کامیون ها به س��رعت انجام شود بنابراین واردات 
کامیون های کارکرده اروپایی با هدف نوسازی کامیون های فرسوده دور از انتظار 
به نظر می رسد.   نایب رئیس کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل 
داخلی کشور در پاسخ به این پرسش که چرا بسیاری از کامیون داران از عملکرد 
غیرش��فاف ش��رکت های حمل و نقل ش��کایت دارند، گفت: ممکن است برخی 
از ش��رکت ها حقوق رانن��ده را نادیده بگیرند، اما در بس��یاری از موارد همدلی و 
همکاری خوبی میان ش��رکت های حمل و نقل و رانندگان کامیون وجود دارد و 
این نیز موجب ثبات صنعت حمل و نقل کش��ور ش��ده است. ضمن اینکه در دو 
سال گذشته شرکت های حمل و نقل با هزینه خود برای رانندگان و خانواده آنان 
بیمه تکمیلی در نظر گرفتند و این امر نش��ان می دهد که ش��رکت ها و رانندگان 

مانند یک خانواده در زمینه حمل و نقل کشور فعالیت می کنند.
رس��تمی خاطرنش��ان کرد: رانندگان در صورت تضییع حقوق خود از س��وی  
ش��رکت های حمل و نق��ل می توانند از طریق  تلفن گویای ۱4۱ ش��کایت خود 

را در س��ازمان راهداری ثبت کرده و براس��اس کمیس��یون م��اده ۱2  تخلفات 
ش��رکت های حمل و نقل بررس��ی و به ش��کایت رانندگان رس��یدگی می شود و 
چنانچه ش��رکت های حمل و نقل از رانندگان ش��کایت داش��ته باشند براساس 
کمیس��یون ماده ۱۱به پرونده آنان رسیدگی خواهد شد. ضمن اینکه انجمن های 
صنفی ش��رکت های حمل و نقل نس��بت به تخلفات ش��رکت های حمل و نقل و 
رانن��دگان کامیون بی تفاوت نخواهد بود و با رانندگان و یا ش��رکت های متخلف 

برخورد خواهد کرد.
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی ش��رکت های حمل و نقل داخلی کشور 
درخصوص حقوق دریافتی کامی��ون داران تصریح کرد: در حال حاضر 98درصد 
کامیون داران دس��تمزد خود را براس��اس تن کیلومتر دریاف��ت می کنند. صدور 
بارنام��ه به صورت برخط براس��اس ت��ن کیلومتر صورت می گیرد و در سیس��تم 
س��ازمان راهداری به صورت آنالین انجام می شود و چنانچه رانندگانی که حقوق 
خود را براس��اس معیار تن کیلومتر دریاف��ت نمی کنند از طریق تلفن گویا ۱4۱ 

می توانند برای این امر اقدام کنند.

سهمیه بنزین پایه وانت بارها به تدریج کم می شود

ساز و کار واردات کامیون های کارکرده اروپایی
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کسب و کارامـروز8

یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید یک ماده استراتژیک و کاربردی برای 
رفع نیاز صنایع گوناگون ش��ده است. »زانتان« نام این ماده بیولوژیک است که 
از یک باکتری تولید  می شود و با اقدام این شرکت دانش بنیان، ایران به عنوان 

شش��مین کش��ور دارنده فناوری بومی تولید این 
ماده معرفی شد.

ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخب��گان، »زانت��ان« ب��ه عن��وان قوام دهن��ده و 
س��فت کننده م��واد کارب��رد دارد و در صنای��ع 
گوناگ��ون مانند نف��ت و غذای��ی کاربردهای آن 
گس��ترده اس��ت. فناوری تولید آن نی��ز در چند 
کش��ور وج��ود دارد و در خاورمیانه ای��ران تنها 

دارنده فناوری بومی تولید آن است.
مجتب��ی ب��دری بن��ام، مدیرعام��ل ش��رکت 
دانش بنیان گام تک تبریز گفت: بیش از ۳5 سال 
از زمانی که این ماده برای نخس��تین بار در دنیا 
تولید ش��د می گذرد و تاکنون تنها ۱۱ کشور این 

م��اده را تولی��د می کنند که البته برخی از آنها فن��اوری تولید آن را به صورت 
بومی ندارند و تنها ش��ش کش��ور فن��اوری تولید آن را بوم��ی کردند که ایران 
در جایگاه شش��م ق��رار دارد. بدری ادامه داد: تمام مراح��ل تولید از پایلوت تا 

تولید صنعتی توسط متخصصان شرکت دانش بنیان ما انجام شده است آن هم 
توسط تجهیزاتی که همگی ایران ساخت است. در حال حاضر نیز توانایی رفع 
نیاز 20 تا ۳0درصد این ماده را در کش��ور داریم و برای تولید بیش��تر نیازمند 

سرمایه گذاری بیشتری هستیم.
وی با اش��اره به اینکه ۱2 سال صرف تحقیق 
و توس��عه ب��رای تولید این ماده ش��د، افزود: از 
نظر کیفی این محصول قابل رقابت با نمونه های 
اروپای��ی و آمریکایی اس��ت، اما از نظر قیمت با 
قیمتی به مراتب کمتر محصول عرضه می شود. 
تحریم ها فرصتی شد تا صنایع و تولیدکننده ها 
ب��رای رفع نیاز خود به س��مت اس��تفاده از این 
محصول حرکت کنند. در حال حاضر بخش��ی 
از نیاز صنعت غذایی، بخش س��یاالت ش��رکت 
مناطق نفت خیز جنوب و بخش��ی از ش��رکت 
مناط��ق نفت خی��ز مرکزی نیاز خ��ود را با این 
محصول تامین کردند. ب��دری همچنین گفت: 
شش خط تولید در شرکت داریم که تنها یک خط فعال است و پنج خط دیگر 
ب��ه علت وجود نقص کار نمی کند در س��ال جهش تولی��د این خطوط را فعال 

می کنیم تا تولید بیشتری برای رفع نیاز صنایع داشته باشیم.

نشس��ت مجازی اس��تپ هفتم با عن��وان همکاری های علم��ی و فناورانه در 
حل چالش کرونا برگزار ش��د تا با برگزاری پنل ها و میزگردهای تخصصی این 

موضوع بررسی شود.
 این نشس��ت توس��ط بنیاد عل��م و فناوری 
مصطف��ی )ص( و با همکاری آژانس تحقیقات، 
علوم و فناوری س��نگاپور، مرکز نایوبایو برگزار 
 ش��د. ای��ن روی��داد فرصت��ی برای گس��ترش 
همکاری ه��ای علمی برای عبور از چالش کرونا 

است.
هفتمین نشست شامل سخنرانی هایی درباره 
روش های تش��خیص جدید ب��رای کووید ۱9، 
پیشگیری و راهکارهای درمانی برای آن است.

همچنین برگزاری پنل های تخصصی از دیگر 
بخش های این برنامه اس��ت که در آن مس��ئله 
شبکه علمی و فناوری در مواجهه با چالش های 

ویروس کرونا در جهان اسالم بررسی شد.
البته پساکرونا موضوع دیگری است که در میزگردهای تخصصی این رویداد 
به آن پرداخته  ش��د تا سیاست ها و راهکارهای مواجهه با موج دوم کرونا مورد 

توجه قرار گیرد.

نشست مجازی استپ هفتم روز 8 خردادماه برگزار شد.
این دوره از نشست استپ با توجه به شیوع بیماری کرونا از ماه دسامبر )آذر 
۱۳98( در چی��ن با هدف تاکید بر اهمیت تبادل تجربیات و دانش ارزش��مند 
و دس��تاوردها برگزار می شود. همچنین ارائه 
بهتری��ن زمین��ه از طری��ق نشس��ت مجازی 
موضوع��ی در مورد کرونا، هم افزایی توانایی ها 
و ظرفیت ه��ای دانش��مندان و متخصص��ان 
کش��ورهای اس��المی برای حل بحران کنونی 

جهانی از دیگر اهداف این نشست است.
هفتمی��ن دوره نشس��ت اس��تپ ش��امل 
س��خنرانی کلی��دی برگزی��دگان دوره ه��ای 
پیش��ین جایزه مصطفی، ش��امل پروفس��ور 
جکی یینگ، پروفس��ور اوگور شاهین، استاد 
ایمونولوژی در دانش��گاه ماینز آلمان، حسین 
بهارون��د اس��تاد زیست شناس��ی و فن��اوری 
س��لول های بنی��ادی در پژوهش��گاه رویان و 
محمد عبداالحد، عضو هیات علمی دانش��کده مهندس��ی ب��رق و کامپیوتر در 
دانش��گاه تهران و پنل های تخصصی با مش��ارکت کارشناس��انی از کشورهای 

مختلف و ارائه مقاله متخصصان در زمینه های مرتبط نیز است.

نشستی علمی و فناورانه؛ همکاری ها برای حل چالش کرونا گسترش یافتفرآورده ای استراتژیک در حوزه زیست فناوری میکروبی بومی شد

متخصصان یک ش��رکت دانش بنیان در مدت زمانی کوت��اه موفق به طراحی و 
ساخت یک ربات خدمت رسان پزشکی شدند. این ربات ایران ساخت با نام »کیوان 
الیف بات« با ویژگی های خود در زمان ش��یوع بیماری های با ضریب باالی انتقال، 
ارتباط درمانگر و بیمار را کم می کند. ربات پزشکی کیوان الیف بات امروز به عنوان 
عضوی از کادر درمان بیمارس��تان ش��هید هاشمی نژاد و همزمان در قطر و روسیه 

فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، »کیوان الیف بات« ربات پزشکی 
»ایران ساخت« دستاورد دیگری برآمده از زیست بوم فناوری و نوآوری ظهر دیروز 
در بیمارس��تان شهید هاشمی نژاد تهران با حضور جمعی از مسئوالن و پزشکان و 
کادر درمانی رونمایی ش��د. کیوان الیف بات یک ربات پزش��کی برای کمک رسانی 
به کادر پزش��کی و درمان اس��ت. ایده طراحی و ساخت آن همزمان با شیوع کرونا 
و اوج گرفتن آن در کش��ور در اوایل س��ال جاری شکل گرفت و در نهایت با تالش 

متخصصان یک شرکت دانش بنیان این ربات متولد شد.
فعاالن زیست بوم دانش بنیان تهدید را به فرصت تبدیل کردند

در ادامه مراسم پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علمی بیان کرد: زیس��ت بوم فناوری و نوآوری با موفقیت توانس��ته اس��ت ضمن 
شناسایی نیازها، محصوالت و خدمات کاربردی خود را در جامعه ارائه دهد و نمونه 
آن در بحران کرونا بیش از پیش برای مردم و مسئوالن نمایان شد که دستاوردها 
و محصوالت ایران س��اخت نیازهای جامعه را رفع کردند. رونمایی از ربات پزشکی 
»کیوان الیف بات« هم اقدامی در همین راس��تا اس��ت و شروع حرکت جدیدی در 
زمینه همیاری کادر درمان و بیمارستانی است و نفوذ فناوری های هوش مصنوعی 
رباتیک در صنعت بیمارستانی است این ربات همزمان با این رونمایی و به خدمت 
گرفته شدن در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران در شهرهای قطر و روسیه نیز 

عرضه می شود.
مش��اور مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهوری ادام��ه داد: این موضوع خود 
اثبات کننده وجود خالقیت و توانمندی و اقتدار علمی جوانان این کشور است که 
نیازها را شناسایی و برای رفع آن اقدام می کنند و از تهدیدها فرصت می سازند پس 
باید به آنها اعتماد کرد و فرصت داد و حمایت کرد. همانطور که امروز شاهد هستیم 

که شرکت  های دانش بنیان و استارت آپ ها از تهدید جهانی یک فرصت ساختند.
کرمی همچنین بیان کرد: افرادی همچون مس��ئوالن و کادر پزشکی و درمانی 
بیمارس��تان شهید هاشمی نژاد قابل تقدیر هس��تند در بحران کرونا در بسیاری از 
کش��ورها کادر درمان و پزشکان کار را رها کردند و مردم بی پناه را تنها گذاشتند، 
اتفاقی که در ایران به همت پزش��کان و کادر درمانی شجاع، فهیم و ایثارگر هرگز 
رخ نداد. در کنار پزشکان و کادر درمانی شجاع اتفاقی دیگر رقم خورد و آن تولید و 
ارائه محصوالت و تجهیزات ایران ساخت به مردم ایران و سایر کشورها بود؛ فعاالن 
زیست بومی که در زمان بحران داروها، تجهیزات و محصوالت الزم برای مقابله با 

کرونا را تولید و بومی سازی کردند.
رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
یک فرصت بحران کرونا اشاره کرد و افزود: هرچند بحران کرونا آسیب های بسیاری 
به مردم کشور وارد کرد اما محاسنی هم داشت و آن نمایش اقتدار علمی و فناوری 
بود. بحرانی که تصویری از ایران قدرتمند را نمایش داد. کرونا فرصتی برای به روز 
رس��انی پروتکل های دانش و فناوری بود. امروز ش��رکت های دانش بنیان در تولید 
محصوالت به قدری توانمند شده اند که عالوه بر رفع نیاز کشور می توانند محصوالت 
خود را صادر کنند به عنوان نمونه تولید ماس��ک N95 و یا کیت تشخیص کرونا 
ظرف 20 روز پس از شیوع کرونا تولید انبوه شد و اکنون ظرفیت تولید آن بیش از 
نیاز کشور است و می توانیم صادرات آن را شاهد باشیم حتی اکنون خط تولید این 

ماسک ها را نیز صادر می کنیم.
کرمی همچنین به حمایت از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان اشاره کرد 

و گفت: این حمایت تنها دولتی نیس��ت بلکه حمایت بخش خصوصی و اجتماعی 
اس��ت و همه در کنار هم برای رشد و پیش��رفت زیست بوم فناوری و نوآوری باید 
همدل شویم. زیرا حمایت از این زیست بوم حمایت از اقتصاد دانش بنیان و رهایی 
از اقتصاد نفتی و واردات محوری است. کرمی در این میان به نقش گروه بیمارستان 
مح��ب نیز که به صورت vc از این ش��رکت دانش بنیان حمایت کرده اش��اره و از 

ایشان تقدیر کرد.
معاونت علمی و فناوری نهادی اثرگذار در حوزه فعالیت 

دانش بنیان ها
علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران در این 
مراس��م گفت: توسعه فعالیت ش��رکت های دانش بنیان به همت معاونت علمی در 
کشور جای تبریک به مردم دارد. اکنون در این شرکت های فناور نسل جوان خالقی 
مش��غول فعالیت هس��تند که نوعی خیزش جهادگونه را در کشور ایجاد کردند. با 
شیوع کرونا در کشور شاهد خیزش در زیست بوم فناوری و نوآوری بودیم که همه 

برای رفع نیاز به میدان آمدند.
زالی ادامه داد: در همین مدت زمان کوتاه از شیوع کرونا در کشور خودکفایی ملی 
به معنای واقعی به فعلیت درآمد و اگر عده ای به این فعالیت ها با تردید نگاه داشتند 

این بحران زمانی مناسب برای رفع آن بود.
زالی همچنین درباره فعالیت های معاونت علمی و فناوری گفت: درخواستم از این 
نهاد اثرگذار در حوزه دانش بنیان این است که موانع را برای چابک سازی شرکت های 
دانش بنیان رفع کند تا جوانان با انگیزه  بیش��تری برای پیشرفت کشور وارد عمل 
ش��وند. البته معاونت علمی برای توسعه این فعالیت ها به خوبی عمل کرده است و 

بخشی از این نیازها رفع شده است اما برای بخشی دیگر نیاز به ریل گذاری است.
وی به ساخت ربات پزشکی کیوان الیف بات اشاره کرد و افزود: طراحی و ساخت 
این ربات در کمتر از 50 روز یک کار نشدنی را شدنی کرد که  توسط متخصصان 

یک شرکت دانش بنیان انجام شد.
همچنین قره خانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان رویال توسعه پایدار تولیدکننده 
این ربات به ویژگی های آن اشاره کرد و گفت: این ربات به صورت خودکار یا کنترل 
از راه دور فعالیت می کند. حمل غذا و دارو به اتاق های مختلف و ارائه آن به بیمار، 
اندازه گیری میزان دما و اکسیژن خون بدن بیمار، ارتباط صوتی و تصویری پزشک 
و بیمار برخی از ویژگی های آن اس��ت. البته به دلیل ایران ساخت بودن این ربات 

امکان اضافه سنسورهای دیگر به آن وجود دارد.
وی ادامه داد: دو نمونه از این محصول به قطر صادر شده است. همچنین روسیه 
و کره جنوبی نیز برای خرید آن اس��تقبال کرده اند و در حال آماده سازی محتوای 

الزم به زبان آنها هستیم.
محس��ن عباسی، مدیرعامل بیمارستان شهید هاش��می نژاد دیگر سخنران این 
مراسم بود که گفت: طراحی و ساخت این ربات به طور کامل در داخل کشور انجام 
شده و ۱00درصد ایرانی است. هدف ما تنها مقابله با کرونا نیست بلکه این محصول 
برای مقابله با هر بیماری واگیرداری آماده به کار است و در مقابله با بیماری هایی 
با ضریب انتقال باال اثرگذاری خود را نشان می دهد. با ورود آن به بیمارستان ها در 
زمان ش��یوع بیماری هایی مانند کرونا و در زمان قرنطینه وجود آن کمک بزرگی 

است تا برخورد درمانگر و بیماران را کاهش دهد.
در بخش بعدی جلیل کوهپایه زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز به ورود 
فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: شرکت هایی در این حوزه 
موفقیت بیشتری دارند که ارتباط نزدیکی را با بخش بالین ایجاد کرده اند. باید به 
فناوری بهای بیشتری داده شود. دانش بنیان ها با ساخت این ربات و فعالیت در زمان 

بحران کرونا نشان دادند که آنچه درباره ایران می گویند اشتباه است.
در ادامه ضمن رونمایی از ربات پزشکی کیوان الیف بات از کادر پزشکی و درمانی 

و پرستاری بیمارستان شهید هاشمی نژاد با حضور مسئولین تقدیر صورت گرفت.

مسـئوالن اتحاد رنو-نیسان-میتسوبیشـی، جزییات مربوط به طرح جدید تجاری خود 
را اعـالم کردند که طبق آن، نیسـان روی بازار آمریکای شـمالی و رنـو روی اروپا متمرکز 

خواهد شد.
به گزارش زومیت، کارلوس گون که از سـال گذشته به اتهام جرایم مالی در ژاپن زندانی 
شـده بود، در تاریخ 30 دسامبر 2019 با جت شـخصی  به لبنان رسید تا از سیستم قضایی 
ژاپن فرار کند. او سـابقه  مدیرعاملی در نیسـان و ریاسـت هیأت مدیره  گروه خودروسازی 
رنو-نیسان-میتسوبیشـی را در کارنامه داشت. این اتفاق، سال گذشته اتحاد رنو-نیسان-
میتسوبیشی را در شوک سختی فرو برد. پس از آن نیز همه گیری ویروس کرونا باعث شد 
تا خودروسـاز فرانسوی به لبه  پرتگاه ورشکستگی سـوق داده شود و آن را مجبور کرد تا 
تعـدادی از مدل های خـود را حذف کند. سـرانجام پس از چند ماه، این اتحاد اسـتراتژی 
جدیـد تجاری خود را اعالم کرده اسـت که می تواند به مقاومـت در برابر بحران اقتصادی 

کنونی کمک کند.

در کنفرانـس مطبوعاتـی طوالنی که دیروز انجام شـد، مسـئوالن اتحاد رنو-نیسـان-
میتسوبیشـی به تشـریح برنامه  های تجاری جدید خود پرداختند و بخشـی که بیشترین 
توجـه کارشناسـان را بـه خود جلب کـرد، اصطالحـًا اصول طـرح »رهبر - پیـرو« برای 
خودروهای تولیدی اسـت. گفته می شـود کـه در هر بخش، این گروه یک مـدل »مادر« با 
تعدادی مدل جانبی مهندسی شـده توسط شرکت »پیشـرو« با پشتیبانی تیم های »پیرو« 
خواهد داشـت. پیش بینی می شود که این مدل جدید تجاری تا 40درصد سرمایه گذاری در 

توسعه  خودرو را کاهش دهد.
اسـتراتژی جدید دیگر این خواهد بود که هر کدام از شرکت های اتحاد روی یک یا چند 
منطقـه اصلی در جهان متمرکز می شـوند؛ هدف این اسـت که هر شـرکت بتواند در بازار 
رقابتی باقی بماند و به عنوان مرجعی برای سـایر شـرکت ها به منظور ارتقای رقابت پذیری 
عمل کند. طبق این اسـتراتژی جدید، نیسـان مرجع بازار چین، آمریکای شـمالی و ژاپن 
خواهد بود. رنو مسـئولیت بازارهای اروپا، روسـیه، آمریکای جنوبی و آفریقای شـمالی را 

ربات پزشکی »کیوان الیف بات« رونمایی شد

دانش بنیان ها تهدید را به فرصت تبدیل کردند

استراتژی تجاری جدید اتحاد رنو-نیسان-میتسوبیشی اعالم شد

دریچــه

چهارمین کارگاه گام دوم برنامه نوآفرین با عنوان »صادرات را از کجا ش��روع کنیم« 
برپا شد.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، در ادامه برگ��زاری کارگاه های 
مهارت آم��وزی ب��ا هدف افزایش آگاه��ی و اطالعات مس��تعدان برتر از ب��ازار تجارت و 
کس��ب وکار، چهارمی��ن کارگاه گام دوم برنام��ه نوآفرین با عنوان »ص��ادرات را از کجا 
ش��روع کنیم« به همت بنیاد نخبگان فارس و مرکز نوآوری دانش��گاه شیراز به صورت 

مجازی برگزار شد.
تبیین اکوسیس��تم صادرات، اهمیت صادرات با ذکر تجربیات عینی و معرفی پویش 
مل��ی صادرات ب��ه عنوان مرجعی مناس��ب ب��رای دریافت آموزش ه��ای الزم در حوزه 

صادرات، از مهمترین موضوعاتی بود که در این برنامه به آنها پرداخته شد.

کارگاه »صادرات را از کجا شروع کنیم« 
برپا شد

شنبه
10 خرداد 1399

شماره 1551
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صاحبان ایده، فعاالن فناور و استارت آپ های حوزه گیاهان دارویی در 
رویداد اس��تارت آپ ویکند داروها و فرآورده های گیاهی و طبیعی حضور 
می یابند تا ایده  های خود را با مدعوین و سرمایه گذاران در میان بگذارند.

  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
زنجی��ره صنای��ع مبتنی بر گیاه��ان دارویی 
می توانن��د ارزش اف��زوده قاب��ل توجه��ی به 
همراه داش��ته باش��ند. هر روزه هس��ته های 
فناور و جوانان نخب��ه در این حوزه ایده ها و 
محصوالت جدیدی را عرضه می کنند که  در 
ص��ورت حمایت و تجاری س��ازی می تواند به 
زمینه ای مساعد برای جهش تولید و ارزآوری  

و اشتغال زایی در این صنعت تبدیل شوند.
رویداد اس��تارت آپی داروها و فرآورده های 
گیاهی و طبیعی اواخر تیرماه در محل سالن 
ش��یخ بهایی صندوق نوآوری و ش��کوفایی با 

همکاری شتاب دهنده فارماتک برگزار می شود. این رویداد تالش دارد تا 
تا ایده ها و ابتکارات این حوزه را به محصول تجاری سازی شده نزدیک تر 

گرداند.

مسعود ره افروز،  دبیر این رویداد در این باره گفت: رویداد استارت  آپی 
داروه��ا و فرآورده ه��ای گیاه��ی و طبیعی تالش دارد تا ب��ا جمع آوری 
طرح های مبتکرانه و نوآورانه در این حوزه زمینه اتصال س��رمایه گذاران 
و صاحب��ان ایده و نوآوری را فراهم س��ازد. 
براس��اس برنامه ریزی ه��ای ص��ورت گرفته 
طرح های ارسالی به این رویداد  از2 خرداد 

تا ۱9 تیرماه پذیرفته خواهد شد.
ره اف��روز در تش��ریح حمایت های در نظر 
گرفته ش��ده برای طرح های منتخب افزود: 
طرح های منتخب ع��الوه بر  برخورداری از 
س��رمایه گذار مناس��ب می توانند در تمامی 
مراحل تش��کیل پرون��ده در س��ازمان غذا 
و دارو و اخ��ذ مج��وز ت��ا تجاری س��ازی از 

پشتیبانی برخوردار شوند.
عالقه من��دان می توانن��د جه��ت کس��ب 
اطالعات بیش��تر  به آدرس اینترنتی ستاد 
توس��عه علوم و فناوری گیاه��ان دارویی و طب س��نتی  معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری به نش��انی http://chtm.isti.ir/  مراجعه 

کنند.

در جهت حمایت از طرح های نوآورانه حوزه ساختمان، از کلیه فعاالن حوزه 
انرژی و محیط زیس��ت، کارشناسان، خبرگان و استارت آپ های فعال در حوزه 
انرژی دعوت می ش��ود در فراخوان ارس��ال طرح های نوآوران��ه و فناورانه حوزه 

انرژی در ساختمان شرکت کنند.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، این 
فراخ��وان که ب��ا ابتکار دس��تیار معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری در نوآوری زیس��ت 
بوم حوزه انرژی و با همکاری پروژه بهینه س��ازی 
ان��رژی و محیط زیس��ت در س��اختمان و مرکز 
نوآوری و فناوری آب، محیط زیست و انرژی )آما( 
برگزار می شود، قصد دارد تا فعاالن بخش انرژی 

ساختمان را به نوآوری بیشتر ترغیب کند.
اش��یا  اینترن��ت  کارب��رد  و   هوشمندس��ازی 
ان��رژی،  پیک س��ایی  و  ذخیره  س��ازی   ،)IOT(
تحلیل داده و یادگیری ماش��ین در س��اختمان و 

مواد پیش��رفته، مصالح و عایق های نوین بخش��ی از س��رفصل های تعیین شده 
برای رقابت ش��رکت کنندگان است. فعاالن این حوزه و استارت آپ ها همچنین 
می توانند طرح های نوآورانه خود را در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و هیبریدی 

و راهکارهای نوین تولید و تبدیل انرژی در س��اختمان برای دبیرخانه فراخوان 
ارس��ال کنند. سرمایه گذای مش��ترک مرکز نوآوری آما و شرکت های خدمات 
انرژی مطرح کش��ور، بخشی از حمایت های در نظر گرفته شده برای طرح های 
منتخب ارس��ال ش��ده برای این فراخوان است. 
تامین زیرساخت فضای کار، آموزش های الزم و 
آزمایشگاه برای اجرای طرح ها نیز بخش دیگری 
از بس��ته حمایت��ی در نظر گرفته ش��ده برای 
طرح های منتخب محس��وب می شود. همچنین 
برای حمایت بیش��تر تعدادی از محصوالت در 
قال��ب پایلوت های پروژه بهینه س��ازی انرژی و 
محیط زیس��ت در ساختمان به صورت تضمینی 
خریداری و به کار گیری می شوند. کمک هزینه 
حمایت از فروش محصوالت به س��اختمان های 
هم��کار نیز بخ��ش دیگری از خدم��ات در نظر 
گرفته شده اس��ت. طرح های منتخب، در قالب 
روی��دادی ک��ه در تاری��خ ۳ و 4 تیرماه ۱۳99 
برگزار می ش��ود، معرفی شده و سپس مورد حمایت قرار می گیرند. این رویداد 
در صورت مساعدبودن شرایط کرونا در کشور، به صورت استارت آپ ویکند در 

محل پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف برگزار می شود .

از طرح های نوآورانه و فناورانه حوزه انرژی در ساختمان حمایت می شودرویداد استارت آپی داروها و فرآورده های گیاهی و طبیعی برگزار می شود

با ش��کل گیری خدمات حمل ونقل آنالین در کشور، نیازهای جدیدی 
تعریف ش��د. یعنی یک سامانه آنالین حمل ونقل برای ارائه خدمات درون 
و برون ش��هری به اس��تفاده از یک سیس��تم مطمئن، درست و با کیفیت 
مس��یریاب نیاز دارد. نیازی که با تالش یک دانش بنیان پاسخ داده شد و 
امروز باکیفیت ترین سیستم مسیر یاب ایران ساخت به شرکت های داخلی 
خدمات مس��یریابی ارائه می کن��د. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، شرکت دانش بنیان گس��ترش فاوای دانش شهر با طراحی 
زیرساخت پارسی مپ امکان ارائه مجموعه کاملی از سرویس های نقشه و 
خدمات مکان محور از جمله سرویس های آدرس یابی، آدرس یابی معکوس، 

سرویس های نقشه، مسیریابی و تحلیل جغرافیایی را فراهم کرده است.
این شرکت توانسته در این حوزه به تعداد زیادی از شرکت های داخلی 
مانند تپسی، الوپیک، دیجی کاال و ایساکو خدمات کاملی ارائه دهد. به گفته 
کاوان صدیقیانی مدیرعامل این ش��رکت، هر کدام از سرویس های پارسی 
مپ در رقابت با س��ایر رقبای داخل��ی و خارجی دارای مزیت های رقابتی 
منحصربه فردی است. باکیفیت ترین سرویس آدرس یابی و معکوس به زبان 
فارسی توسط پارسی مپ ارائه می شود. آدرس یابی به معنای تبدیل یک 
آدرس متنی در زبان طبیعی به یک موقعیت جغرافیایی اس��ت و آدرس 
معکوس به معن��ای تبدیل یک مکان جغرافیایی به آدرس متنی اس��ت 
که باعث درک بهتر آدرس توس��ط کاربر می ش��ود. آن طور که صدیقیانی 
می گوید این س��رویس ها یکی از مهم تری��ن نیازمندی ها در ارائه خدمات 
مکان محور مانند حمل ونقل، توزیع کاال و امداد و نجات است. هیچ کدام 
از س��رویس های خارجی تاکنون موفق به ارائه این س��رویس ها باکیفیت 
قابل رقابت با س��امانه پارسی مپ نشده اند. زیرس��اخت نقشه و اطالعات 
مکان محور در این سامانه به گونه ای طراحی و توسعه داده  شده است که 
امکان س��رویس دهی به کلیه سامانه ها را دارد. سرویس نقشه پارسی مپ 
می تواند به  سادگی به عنوان یک مؤلفه در درون دیگر سامانه ها بارگذاری 
شود و امکان به کارگیری تمامی سرویس های موردنیاز را با حفظ سطوح 
دسترس��ی فراهم کند. این فعال دانش بنیانی ادامه می دهد: سرویس های 
نقش��ه این شرکت امکان شخصی سازی را برای سامانه های میزبان فراهم 
می کند. این سرویس دارای کارایی باال و قابل رقابت با سامانه های خارجی 
و یکی از مهم ترین نیازمندی ها در ارائه خدمات مکان محور در حوزه های 
گوناگون مانند سیستم های خدماتی، کارکردهای شهری و سرویس های 
حمل ونقل و لجس��تیک است. سرویس تحلیل جغرافیایی )هوش تجاری 

مکانی( یکی از مؤلفه های اصلی زیرساخت پارسی مپ است. این سرویس 
اطالعات الزم برای تحلیل های مکانی- زمانی مختلف را از منابع گوناگون 
دریافت می کند و با تفسیر و تحلیل این اطالعات دانش مفیدی را به صورت 
نقشه ها و نمودارهای تحلیلی در اختیار مدیران و برنامه ریزان قرار می دهد.
بن��ا به گفته مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، این س��رویس امکان 
یکپارچگ��ی اطالعات مکانی را در س��طح انب��اره داده و تبدیل داده ها به 
نمودارها و نقشه های تحلیلی را فراهم می کند. سرویس تحلیل جغرافیایی 
می تواند نقش موثری در ارتقای س��امانه های مدیریتی مانند سامانه های 
مدیریت بحران، مانیتورینگ و پایش، تحلیل مش��تریان، تحلیل وضعیت 

کیفیت ارائه خدمات و تحلیل رخدادها داشته باشد.
وی درباره کاهش ارزبری از کش��ور با طراحی این سیس��تم ، می گوید: 
برخی از مش��تریان پارسی مپ در گذشته از سرویس های تجاری گوگل 
استفاده می کردند که ما توانستیم بر ارزبری این نیازمندی ها تاثیر مستقیم 
داشته باشیم. وی ادامه می دهد: برخی دیگر از مشتریان پارسی مپ قبال 
از س��رویس های محدود رایگان گوگل یا سایر محصوالت مشابه استفاده 
می کردند. در این زمینه توسط سامانه ما توانستیم سرویس باکیفیت تر و با 
امکانات بیشتری را در اختیار این مشتریان قرار دهیم. زیرساخت پارسی 
مپ امکان اس��تفاده رایگان از سرویس های پایه نقشه را برای شرکت های 
نوپا فراهم کرده اس��ت که در حال حاضر تعداد زیادی از شرکت های نوپا 
از این خدمات اس��تفاده می کنند و وابستگی به سرویس های خارجی در 
این زمینه را تا حد زیادی کاهش داده اس��ت. همه این خدمات به کمک 
۱9 نفر از متخصصان ایرانی ارائه می ش��ود. تالش��ی ک��ه کمک کرده تا 
شرکت های ایرانی با خیالی آسوده و مطمئن از سامانه مسیریاب باکیفیت 
ایرانی استفاده کنند. این شرکت توانسته با کمک معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در نمایشگاه های خارجی، شرکت کند و محصول خود را 

به نمایش بگذارد تا بازار خدماتش را گسترده تر کند.
وی درباره برنامه های ش��رکت برای صادرات خدمات شان، می گوید: با 
حمایت معاونت علمی و فناوری از س��ال گذشته فرآیند ورود به بازارهای 
خارج��ی را ش��روع کرده ایم و اولین حضور ما در نمایش��گاه های خارجی 
تعامالت امیدوارکننده ای را برای ما داشت. هرچند با مشکالت مختلفی در 
این زمینه روبه رو هستیم. مهمترین مسئله در این زمینه تحریم ها هستند 
که عمال تعامالت ما را با کشورهای اروپایی با مشکل روبه رو کرده است. در 

شرایط فعلی نیز به علت بیماری کرونا روابط بسیار محدودتر شده است.

ذرت ب��ه دلیل خوش خوراکی و ان��رژی باال یکی از بهترین گزینه ها 
ب��رای غذای دام و طیور اس��ت. ای��ن دانه روغنی سال هاس��ت که در 
مرغداری ه��ا و دامپروری ها به عنوان غذا مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
اما ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری در ادامه برنامه 
افزایش امنیت غذایی در صدد است تا از ایده های خالقانه معرفی ماده 

جایگزین برای خوراک دام و طیور حمایت کند.
ای��ن کار در راس��تای برنامه  های مرتبط با تقوی��ت امنیت غذایی در 
کش��ور، اجرایی می ش��ود و در قالب فراخوان »ایده و طرح های مرتبط 
با جایگزینی ذرت مورد اس��تفاده در خواک دام و طیور« منتش��ر شده 
اس��ت. با توجه به اینکه ایران جزو ۱0 کشور اول دنیا از لحاظ پرورش 

مرغ گوشتی است، پیدا کردن جایگزینی برای تامین خوراک آنها یک 
ضرورت اس��ت. اما آیا محصولی وجود دارد که هم از نظر ارزش غذایی 
و هم به لحاظ قیمت قابلیت جایگزین ش��دن با جو و ذرت را داش��ته 

باشد؟ قرار است این سوال با ایده های دانش بنیانی پاسخ داده شود.
س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری با یک اقدام فناورانه و نوآورانه در تالش اس��ت تا از ایده های 
دانش بنیان ها برای تامین خوراک دام و طیور اس��تفاده کند. بر همین 
اساس هم شرکت ها و افراد خالق می توانند طرح های موردنظر خود را 
bioproducts@biodc.isti.  تا پایان خردادماه امس��ال به آدرس

ir ارسال کنند.

با ایده های خالقانه خود، برای خوراک دام و طیور جایگزین معرفی کنید
در کنفرانـس مطبوعاتـی طوالنی که دیروز انجام شـد، مسـئوالن اتحاد رنو-نیسـان-
میتسوبیشـی به تشـریح برنامه  های تجاری جدید خود پرداختند و بخشـی که بیشترین 
توجـه کارشناسـان را بـه خود جلب کـرد، اصطالحـًا اصول طـرح »رهبر - پیـرو« برای 
خودروهای تولیدی اسـت. گفته می شـود کـه در هر بخش، این گروه یک مـدل »مادر« با 
تعدادی مدل جانبی مهندسی شـده توسط شرکت »پیشـرو« با پشتیبانی تیم های »پیرو« 
خواهد داشـت. پیش بینی می شود که این مدل جدید تجاری تا 40درصد سرمایه گذاری در 

توسعه  خودرو را کاهش دهد.
اسـتراتژی جدید دیگر این خواهد بود که هر کدام از شرکت های اتحاد روی یک یا چند 
منطقـه اصلی در جهان متمرکز می شـوند؛ هدف این اسـت که هر شـرکت بتواند در بازار 
رقابتی باقی بماند و به عنوان مرجعی برای سـایر شـرکت ها به منظور ارتقای رقابت پذیری 
عمل کند. طبق این اسـتراتژی جدید، نیسـان مرجع بازار چین، آمریکای شـمالی و ژاپن 
خواهد بود. رنو مسـئولیت بازارهای اروپا، روسـیه، آمریکای جنوبی و آفریقای شـمالی را 

برعهده می گیرد، درحالی که میتسوبیشی مناطق آسه آن و اقیانوسیه را تحت پوشش خود 
قرار خواهد داد.

تحت این نقش های جدید داخلی، نیسـان مسئولیت هدایت و بازسازی بخش شاسی بلند 
کامپکـت را تـا سـال 2025 خواهد داشـت، درحالی که رنو مسـئولیت بخش شاسـی بلند 
ساب کامپکت را برعهده دارد. اتحاد رنو-نیسان-میتسوبیشی تخمین می زند که نزدیک به 
50درصد از مدل های آن تحت طرح »رهبر-پیرو« تا سال 2025 توسعه یافته و تولید شوند.
ژان دومینیک سـنارد، رئیس هیأت مدیره اتحاد رنو-نیسان-میتسوبیشی در این زمینه 

اظهار داشت:
ایـن اتحاد، یک همکاری اسـتراتژیک و عملیاتی بی نظیر در دنیای خودرو اسـت و ما را 
برای ایجاد تغییر در چشم انداز جهانی خودروها یاری می کند. مدل تجاری جدید، اتحاد را 
قادر می سازد تا هر شرکت ضمن ایجاد فرهنگ و میراث مربوط به خود، بیشترین دارایی ها 

و قابلیت های عملیاتی را به دست آورد.

بهترین مسیر را با کمک سیستم مسیر یاب »ایران ساخت« 
انتخاب کنید

استراتژی تجاری جدید اتحاد رنو-نیسان-میتسوبیشی اعالم شد

یادداشـت

»مغزت رو بشناس« عنوان چالشی آنالین در حوزه کتاب خوانی است که با موضوع علوم 
اعصاب و دانش مغز برگزار می ش��ود. س��تاد توس��عه علوم و فناوری های شناختی معاونت 
علمی نیز از این رویداد حمایت می کند. این چالش بین دانش آموزان سنین ۱۳ تا ۱8 سال 
برگزار می شود و آنها در این چالش باید فصول منتخب از کتاب »علوم اعصاب دانش مغز، 
مقدمه ای برای فراگیران جوان« را مطالعه کنند و پس از آن در یک رقابت آنالین به سواالت 
چند گزینه ای در زمان محدود پاس��خ دهند. گروه علمی س��یناپس با حمایت ستاد علوم 
شناختی این چالش را برگزار می کند تا فرصتی برای ارتقای مهارت های شناختی در میان 
دانش آموزان باش��د. دانش آموزان در این چالش با موضوعاتی مانند دستگاه عصبی، ناقالن 

شیمیایی، استرس، خواب، حرکت و انعطاف پذیری مغزی آشنا می شوند.

 چالشی برای کتاب خوانی
 مغزت رو بشناس



امروزه بس��یاری از افراد در زمینه تبلیغات در گ��وگل فعالیت دارند. گوگل به 
عنوان بزرگترین موتور جست وجو با دامنه وسیعی از خدمات نظر اغلب برندها و 
کاربران را جلب کرده است، با این حساب سرمایه گذاری برای همکاری تبلیغاتی 
با این برند منطقی به نظر می رسد. اگرچه برخی از برندها موفقیت بسیار زیادی 
از همکاری تبلیغاتی با گوگل کس��ب می کنند، اما شمار باالیی از کسب و کارها 
فقط در حال اتالف بودجه شان هستند. این امر شامل عدم دریافت نتیجه دلخواه 
از فرآیند بازاریابی و تبلیغات آنالین است. بدون تردید ایراد اصلی در اینجا متوجه 
گوگل نیست. این پلتفرم ابزاری قدرتمند برای برندها به منظور افزایش ترافیک، 
تعامل و گفت وگو با کاربران است. نکته مهم در این میان شیوه بازاریابی و تبلیغات 

نادرست برندهاست.
برندها با راه اندازی یک حس��اب کاربری س��اده در گوگل امکان بهره مندی از 
مزایای مختلفی را دارند. نکته مهم در این میان اس��تفاده از ش��یوه های درس��ت 
بازاریابی و تالش برای پیشگیری از ارتکاب اشتباهات سایر برندهاست. ما در این 
مقاله به بررسی هشت اشتباه برتر برندها در رابطه با تبلیغات در گوگل پرداخته ایم. 
بدون تردید یادگیری نکات اساسی در زمینه چنین اشتباهاتی برای برندها آموزنده 
خواهد بود. ما در ادامه به بررسی هر کدام از اشتباهات مورد بحث به صورت کامال 

فشرده خواهیم پرداخت. 
1. اعتماد باال به فرآیندهای تدوین شده از سوی مدیر قبلی

وقتی ما به تازگی مسئولیت مدیریت بخش بازاریابی و تبلیغات شرکت را برعهده 
می گیریم، باید مروری بر فرآیندهای بازاریابی و تبلیغات قبلی داش��ته باشیم. در 
غیر این صورت امکان موفقیت در زمینه بازاریابی و تبلیغات فراهم نخواهد ش��د. 
اشتباه اصلی برخی از مدیران تازه کار در بخش تبلیغات اعتماد باال به فرآیندهای 

تدوین شده از سوی مدیران قبلی است. 
خوشبختانه امروزه راهکارهای بسیار زیادی برای تدوین برنامه تبلیغات مناسب 
در گوگل وجود دارد. مزیت اصلی همکاری با گوگل امکام استفاده از مشاوره های 
رایگان ش��ان اس��ت. به این ترتیب بخش قابل توجهی از نیازهای ما بدون نیاز به 

پرداخت هزینه رفع خواهد شد. 
هر برند براساس ماهیت کسب و کار و نیازهای جاری اش باید نسبت به استفاده 
از برنام��ه ای خاص اقدام کند. در غیر این صورت کمپین بازاریابی و تبلیغات آنها 
شباهت باالیی به کمپین دیگر رقبا پیدا خواهد کرد. امروزه هرچه فرآیند بازاریابی 
منحصر به فردتر باش��د، شانس بیشتری برای جلب نظر مخاطب هدف خواهیم 

داشت. 
وقتی ما برای نخستین بار اکانت مان در گوگل را راه اندازی می کنیم، تنظیمات 
پیش فرضی ب��رای عرصه تبلیغات برند قابل مش��اهده اس��ت. توصیه اصلی من 
در ای��ن بخش ت��الش برای اعمال تغیی��رات مفید در این تنظیم��ات به منظور 
شخصی سازی ش��ان اس��ت. در غیر این صورت ما امکان ایج��اد تغییرات الزم در 

دیدگاه مشتریان نسبت به برندمان را نخواهیم داشت. 
س��االنه ش��مار باالیی از برندها به دلیل عدم توجه به ایجاد تغییرات در فرآیند 
تبلیغاتی ش��ان با شکس��ت مواجه می ش��وند. مقصر اصلی در این میان مسئوالن 
تازه کار بخش بازاریابی و تبلیغات هستند. اعتماد باالی آنها به نحوه فعالیت مدیران 
قبلی همیشه دردسرآفرین می شود. اگر مدیران قبلی شیوه های بازاریابی و تبلیغات 
مناس��بی را اعمال می کردند، بدون تردید اکنون کارش��ان را از دست نداده بودند 
بنابراین ما در موقعیت مدیریتی تازه مان باید به دنبال اعمال شیوه های تازه برای 
جلب نظر مخاطب هدف باش��یم. در غیر این صورت س��رانجامی بهتر از مدیران 

قبلی نخواهیم داشت. 
2. عدم اعمال تنظیمات براساس نیاز برند

ایجاد حساب رسمی برای برندمان در سامانه تبلیغات گوگل گام نخست برای 
موفقیت در همکاری با این برند بزرگ است. امروزه گوگل خدمات تبلیغاتی بسیار 
متنوعی ارائه می دهد. ما به عنوان یک کس��ب و کار باید براس��اس سطح نیازمان 
اقدام به همکاری با گوگل کنیم. توجه به دامنه متفاوت تبلیغات و امکان انتخاب 
گزینه های مختلف از میان آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی از برندها هرگونه 
پیش��نهاد پیش فرض از س��وی پلتفرم تبلیغاتی گوگل را تایید می کنند. این امر 

نتیجه موفقیت آمیزی برای کسب و کار برندها در پی نخواهد داشت. 
امروزه همه ما تجربه مشاهده برندهایی با فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی بیش از 
اندازه ش��بیه به هم را داش��ته ایم. این امر نتیجه پیروی کامل از الگوهای یکسان 
تبلیغاتی است. اگر ما توانایی تصمیم گیری برای کسب و کارمان را نداشته باشیم، 

در نهایت شبیه به برندهای کلیشه ای خواهیم شد. 
گونه های مختلف تبلیغات در گوگل امکان جلب نظر دامنه متفاوتی از کاربران 
را فراهم می سازد بنابراین ما باید براساس سطح نیازمان دست به انتخاب تبلیغات 
مختلف بزنیم. ب��ه عنوان مثال، اگر بخش قابل توج��ه مخاطب هدف عالقه مند 
به بازی های موبایلی هستند، باید تبلیغات درون برنامه ای در چنین سامانه هایی 
را مدنظر قرار دهیم. س��رویس گوگل پلی بخ��ش قابل توجهی از تبلیغات درون 
برنامه ای بازی های مختلف را تحت مدیریت دارد بنابراین همکاری با آنها بهترین 

گزینه خواهد بود. 
پلتفرم گوگل برای کمک به برندها اقدام به ارائه روندهای بازاریابی و تبلیغاتی 
پیش فروش می کند. اگر ما به عنوان مدیر بخش تبلیغات شرکت ظرف مدت ۱4 
روز نس��بت به ویرایش اصول تبلیغات پیشنهادی گوگل اقدام نکنیم، تنظیمات 
موردنظر اجرا خواهد شد بنابراین در هر بازه زمانی مشخصی باید نسبت به مرور 
اصول تبلیغاتی برندمان در گوگل توجه کنیم. این امر استراتژی بازاریابی و تبلیغات 

برند ما را همیشه به روز نگه خواهد داشت. 
3. بازبینی در وضعیت بازاریابی و اعمال تغییرات مداوم

یکی دیگر از اشتباهات اصلی مدیران تازه کار در زمینه تبلیغات عدم ارزیابی به 
موقع وضعیت الگوهای تبلیغاتی شان است. امروزه صنعت تبلیغات درگیر سرعت 
باالی تغییرات اس��ت. در این میان اگر ما هماهنگی الزم برای اعمال تغییرات در 
برنامه فعالیت مان را نداشته باشیم، به سرعت با مشکل مواجه خواهیم شد. توصیه 
ما در این بخش ارزیابی الگوهای تبلیغاتی برند دس��ت کم هر سال یک بار است. 

به این ترتیب ما همیشه امکان به روز رسانی مناسب برندمان را خواهیم داشت.
اس��تفاده از ترندهای تبلیغاتی نقش مهمی در موفقی��ت برندها در جلب نظر 
مخاطب هدف دارد. بس��یاری از شرکت ها در عمل بسیار دیر به سوی استفاده از 
ترنده��ای بازاریابی و تبلیغات می رون��د. این امر به دلیل ناتوانی در زمینه ارزیابی 
وضعیت بازار تبلیغات اس��ت. هرچه فرآیندهای ارزیابی الگوهای تبلیغاتی برند ما 
سریع تر صورت گیرد، امکان اطالع از آخرین تغییرات این حوزه بیشتر خواهد شد. 
راهکار مناسب برای به روز رسانی سریع و مداوم وضعیت بازاریابی و تبلیغات برند 
استفاده از زمان های خالی در طول روز برای بازبینی میزان تاثیرگذاری کمپین های 
قبلی بر روی مخاطب هدف اس��ت. بس��یاری از برندها در طول روزهای کاری با 
حجم وسیعی از کارها و مسئولیت های مختلف در عمل توانی برای ارزیابی برنامه 
بازاریابی ش��ان ندارند. به این ترتیب نیازی برای استفاده از ترندهای برتر نیز پیدا 

نمی کنند. 
اگ��ر به وضعیت برندهای بزرگ نگاه کنیم، آنها به ط��ور مداوم در حال اعمال 
تغییرات در فرآیند بازاریابی برندشان هستند. این امر موجب بهبود سریع کیفیت 
کمپین های آنها و استفاده به موقع از ترندهای بازاریابی و تبلیغات می شود. بنابراین 

ما نیز باید چنین الگویی را در دستور کارمان قرار دهیم. 
اگر شما در زمینه طراحی تبلیغات شرکت نیز فعالیت دارید، استفاده از افرادی 
در بخش های دیگر سازمان برای مرور محتوای تبلیغاتی تان پیش از انتشار رسمی 
مناس��ب خواهد بود. این شیوه به بهترین شکل ایرادات کار شما را نمایان خواهد 
کرد. بس��یاری از برنده��ا در فرآیند فعالیت روزانه توانایی ب��رای نگاه انتقادی به 
محتوای بازاریابی ش��ان را ندارند. اگر ما به عنوان مس��ئول بخش بازاریابی چنین 
فضای��ی را ایجاد نکنیم، به احتمال زیاد می��زان تاثیرگذاری مان بر روی مخاطب 

هدف در بلندمدت کاهش خواهد یافت. 
4. غفلت از بررسی و ارزیابی عملکرد رقبا

ما در بازار کسب و کار و تبلیغات تنها نیستیم. هر برندی در عرصه کسب و کار 
با دامنه وسیعی از رقبا مواجه است بنابراین فعالیت بدون توجه به رقبا ایده چندان 
مناس��بی نخواهد بود. برخی از کارشناس��ان کس��ب و کار بر روی تمرکز بر روی 
فعالیت های ش��رکت بدون توجه به رقبا تاکید دارند، با این حال چنین امری در 
عمل امکان پذیر نیست. امروزه ما تعامل نزدیکی با رقبای مان داریم. بر این اساس 
اگر توانایی ارزیابی دقیق عملکرد رقبا را از دست بدهیم، شاید دیگر توانایی حضور 

در بازار کار را هم نداشته باشیم. 
برندهای مختلف براس��اس نوع کسب و کارش��ان باید همیشه عملکرد رقبا را 
مورد ارزیابی قرار دهند. این امر مزیت های مختلفی برای آنها دارد. نخستین مزیت 
این ش��یوه امکان آگاهی س��ریع و بدون نیاز به مطالعه عمیق عرصه کسب و کار 
از ترندهای برتر تبلیغاتی اس��ت. همچنین امکان الگوب��رداری از ایده های جذاب 
تبلیغاتی رقبا فراهم خواهد شد. امروزه بسیاری از برندهای بزرگ نیز از کمپین های 
موفق بازاریابی و تبلیغات دیگران الگوبرداری می کنند. بررسی عملکرد رقبا به طور 
کلی هزینه های بازاریابی و تبلیغات را به ش��دت کاهش می دهد. این امر به طور 
ویژه بر روی بخش توسعه و تحقیقات تاثیر دارد. هرچه توانایی ما برای آگاهی از 
ترندهای بازاریابی و تبلیغات با هزینه کمتر بیش��تر باش��د، بودجه بیشتری برای 

بازاریابی تاثیرگذار خواهیم داشت. 

بدون تردید هر برند برای بررس��ی عملکرد رقبا دارای الگوی منحصر به فردی 
است. ما در اینجا به طور کلی به چند گام اساسی در این راستا اشاره خواهیم کرد:

• توج��ه به مقدار هزین��ه ای که هر کدام از رقبا در زمین��ه بازاریابی و تبلیغات 
خرج می کنند.

• بررسی محتوایی که رقبا در اختیار مخاطب هدف قرار می دهند.
• توج��ه ب��ه پیام اصلی کمپین تبلیغاتی رقبا و میزان تاثیرگ��ذاری آن بر روی 

مخاطب هدف.
• ارزیابی کلیدواژه های موردنظر رقبا و نحوه واکنش کاربران نسبت به آنها.

یکی از مهم ترین نکات در رابطه با رقبا بررسی نحوه تعامل آنها با مشتریان است. 
هدف هر برند از بازاریابی و تبلیغات متفاوت است. اگر ما در زمینه بررسی الگوهای 
مدنظر رقبا در زمینه بازاریابی مهارت کافی نداش��ته باشیم، امکان رقابت موثر با 
آنها را از دست خواهیم داد. امروزه برندهای بزرگ به طور مداوم در حال بررسی 
عملکرد رقبای اصلی شان هستند بنابراین ما نیز باید از چنین الگویی برای موفقیت 

در حوزه بازاریابی و تبلیغات استفاده کنیم. 
الگوبرداری از عملکرد مختلف برندهای رقیب در راس��تای ساماندهی کمپین 
منحصر به فرد برندمان ایده جالبی محسوب می شود. بسیاری از کسب و کارها در 
عمل از این شیوه برای طراحی کمپین با کمترین هزینه ممکن استفاده می کنند، 
با این حساب بررسی عملکرد رقبا در عمل امکان ساماندهی کمپین های تبلیغاتی 

منحصر به فردی برای برند ما را فراهم می سازد. 
5. فقدان استراتژی بازاریابی و تبلیغات مناسب

فعالی��ت در زمین��ه بازاریابی و تبلیغات با همکاری گوگل نیازمند اس��تفاده از 
استراتژی های کاملی است. بسیاری از برندها فقط به همکاری با گوگل به عنوان 
کلی��د موفقیت در عرصه کس��ب و کار نگاه می کنند. این امر بزرگترین اش��تباه 
برندها در عرصه تبلیغات محسوب می شود. بسیاری از برندها در عمل استراتژی 
بازاریابی و تبلیغاتی دارند، اما به هنگام همکاری با گوگل آن را به دست فراموشی 
می سپارند. این امر بزرگترین اشتباه آنها در تعامل با گوگل محسوب می شود. اگر 
ما بدون هیچ گونه استراتژی و برنامه ای به سراغ همکاری تبلیغاتی با گوگل برویم، 

شانس بسیار اندکی برای موفقیت خواهیم داشت. 
هر برند براس��اس نیاز و ماهیت کس��ب و کارش به سراغ همکاری تبلیغاتی با 
دیگران می رود. این امر در وهله نخست نیازمند شناسایی هدف برندمان از فعالیت 
بازاریابی است. اگر ما هدف اصلی همکاری بازاریابی برندمان را به خوبی شناسایی 
نکنیم، در مراحل بعدی نیز با شکل مواجه خواهیم شد. امروزه برندها از فعالیت 
تبلیغات��ی اهداف متعددی را دنبال می کنند. برخ��ی از اهداف رایج در این میان 
افزایش تعامل با مش��تریان یا استفاده از اعتمادشان برای فروش بیشتر است. ما 
در ه��ر صورت باید برنامه و هدفی اصلی از فعالیت بازاریابی داش��ته باش��یم. در 
غی��ر این صورت کمپین مان تاثیرگذاری موردنظر بر روی مخاطب هدف را به بار 

نخواهد آورد. 
گام بعدی در راستای تنظیم یک استراتژی بازاریابی تاثیرگذار توجه به زمینه 
نمایش تبلیغات مان اس��ت. امروزه گوگل در پلتفرم ها و سایت های بسیار زیادی 
فضای تبلیغاتی ارائه می کند. اگر ما برنامه مش��خصی برای اس��تفاده از پلتفرم و 
جایگاه تبلیغاتی مشخصی نداشته باش��یم، به سرعت دچار مشکل خواهیم شد. 
بهترین ایده در این میان توجه به میزان حضور مخاطب هدف مان در سامانه های 
مختلف است. فقط در این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم 
خواهد ش��د. اگر محتوای تبلیغاتی ما برای مخاطب هدف بی عالقه به کس��ب و 
کارمان به نمایش درآید، تاثیرگذاری بسیار پایینی خواهد داشت. همچنین این امر 
اغلب موجب کاهش عالقه کاربران به کسب و کار ما می شود. گوگل در پی دریافت 

شکایت های متعدد از میزان نمایش محتوای تبلیغاتی نامرتبط با سلیقه کاربران 
اقدام به نمایش محتوای تبلیغاتی براساس سابقه جست وجو و مشاهده محتوای 
دیگر از سوی کاربران کرده است. به این ترتیب میزان نارضایتی کاربران از مشاهده 

محتوای نامرتبط به شدت کاهش یافته است. 
6. تمرکز بیش از اندازه بر روی کیفیت محتوا

کیفیت محتوا در زمینه بازاریابی اهمیت بس��یار زیادی دارد، با این حال تمام 
فرآیند تبلیغات با همکاری گوگل معطوف به این امر نیس��ت. برخی از برندها در 
عمل بیش از اندازه بر روی کیفیت محتوای تبلیغاتی شان تاکید دارند. نتیجه این 

امر غفلت از برخی المان های مهم در حوزه تبلیغات است. 
کمپین های موفق باید همیشه در دید مخاطب هدف قرار داشته باشد. در غیر 
این صورت هر چقدر کیفیت محتوای کمپین موردنظر باال باشد هم امکان کسب 
موفقیت وجود نخواهد داشت. برخی از برندها در زمینه تولید محتوای تبلیغاتی 
بیشتر بر روی کیفیت به جای کمیت تمرکز دارند. نکته مهم در این میان ضرورت 
ایجاد تعادل میان کیفیت و کمیت است. فقط در این صورت ما امکان تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف را خواهیم داشت. 
نکته مهم در صورت بی توجهی به کمیت تبلیغات برند عدم انتش��ار مناس��ب 
محتوای تبلیغاتی مان در فضای آنالین است. به این ترتیب دامنه بسیار محدودی 
از کاربران شانس مشاهده محتوای تبلیغاتی شما را خواهند داشت. وقتی کاربران 
کمپین ما را کمتر مورد مش��اهده قرار دهند، تاثیرگذاری آن نیز کاهش خواهد 
یافت. به این ترتیب ما نباید انتظار دس��تیابی به اه��داف اصلی مان از دل چنین 

کمپین هایی را داشته باشیم. 
بدون ش��ک ایجاد تعادل میان کیفیت و کمیت کمپین های تبلیغاتی دشواری 
بس��یار زیادی دارد. توصیه ما در این بخش تالش برای اس��تفاده از چش��م انداز 
مش��تریان است. وقتی ما خود را در جایگاه مشتریان قرار دهیم، امکان بررسی و 
ارزیابی نکاتی به مراتب بیشتر نیز در حوزه تبلیغات وجود دارد. بسیاری از برندها 
نس��بت به این نکته توجه ندارند. به همین خاطر محتوای تبلیغاتی ش��ان هرگز 
موردپسند مخاطب هدف قرار نمی گیرد. اگر شما توانایی تعامل نزدیک با مخاطب 
هدف را ندارید، باید از آژانس های بازاریابی و تبلیغات کمک بگیرید. همچنین اگر 
مشتریان وفادار زیادی دارید، باید از آنها برای ارزیابی و نقد کمپین های تبلیغاتی 
پیش از نمایش رسمی استفاده کنید. به این ترتیب ما نیازی به اصالح کمپین مان 

در فرآیند اجرا نخواهیم داشت. 
7. عدم گردآوری اطالعات و پیش بینی امور

من در طول دوران فعالیت به عنوان طراح محتوای تبلیغاتی و کارشناس حوزه 
بازاریابی درس های بسیار زیادی یاد گرفته ام. مشاهده موفقیت و شکست برندهای 
مختلف در طول زمان تجربه ارزش��مندی محسوب می ش��ود. یکی از مهم ترین 
درس های من در طول سال های فعالیت در این عرصه ضرورت پیش بینی شرایط 
جاری اس��ت. اگر برندها بدون بررس��ی وضعیت بازار و حوزه کس��ب و کار اقدام 
به طراحی و اجرای کمپین بازاریابی کنند، ش��انس بس��یار اندکی برای موفقیت 
خواهند داشت. برندهای بزرگ همیشه کمپین های شان را به طور دقیق طراحی 
می کنند. این امر شامل توجه به وضعیت بازار، تغییرات موجود در سلیقه مشتریان 

و نیازهای آنهاست.
همانطور که قابل مش��اهده اس��ت، اغلب معیارها در زمین��ه طراحی کمپین 
مناسب برای مخاطب هدف مربوط به سلیقه مدیران برندها نیست. این امر یکی 
از اش��تباهات اصلی مدیران بخش تبلیغات به هنگام طراحی کمپین است. وقتی 
ما به دنبال طراحی محتوا برای جلب نظر مخاطب هدف هستیم، باید در عمل به 
سلیقه منحصر به فرد آنها توجه کنیم. در غیر این صورت کمپین مان فقط برای 

خود ما جذابیت خواهد داشت. 
یکی از راهکارهای مناسب برای پیشگیری از اعمال سلیقه شخصی در فرآیند 
تولید کمپین بازاریابی اس��تفاده از نظرات کارمندان در سایر بخش هاست. به این 
ترتیب هرگاه میزان اعمال سلیقه شخصی در فرآیند بازاریابی و تبلیغات برندمان 
بیشتر از حد مجاز شد، کارمندان سایر بخش ها با بازبینی محتوای ما نسبت به این 

امر واکنش نشان خواهند داد. 
ب��دون تردید پیش بینی تمام ن��کات در زمینه بازاریابی و تبلیغات امکان ناپذیر 
است. هدف ما در اینجا نیز ترغیب شما برای پیش بینی تمام نکات نیست. برعکس، 
ما باید تا جای ممکن نسبت به استفاده از اطالعات معتبر در زمینه کسب و کارمان 
برای پیش بینی نکات اس��تفاده کنیم. بخش ها و حوزه هایی که امکان پیش بینی 
نکات مختلف در آنها وجود ندارد، باید در فرآیند اجرای کمپین مورد بررسی و در 

صورت نیاز استفاده در کمپین مان قرار گیرد. 
جمع آوری اطالعات مناس��ب در مورد کمپین بازاریابی امکان استفاده از آن در 
فرآیند تعامل با مخاطب هدف را نیز ایجاد می کند. بس��یاری از برندها در زمینه 
برقراری ارتباط با مخاطب هدف دش��واری های بسیار زیادی دارند. دلیل این امر 
ناآگاهی چنین برندهایی از س��لیقه مشتریان اس��ت. برخی از برندها پس از یک 
بار گردآوری اطالعات و شناس��ایی سلیقه مخاطب هدف از همان اطالعات برای 
س��ال های متمادی استفاده می کنند. این امر نتیجه مناسبی برای برندها در پی 
ن��دارد. ما باید هر چند ماه یک بار نس��بت به به روز رس��انی اطالعات مان درباره 
مش��تریان اقدام کنیم. در غیر این صورت فرآیند بازاریابی و تبلیغات ما با چالش 

مواجه خواهد شد. 
8. بی توجهی به بازاریابی و مدیریت سئو

بازاریاب��ی و تبلیغ��ات در گوگل بدون اس��تفاده از تکنیک های مدیریت س��ئو 
امکان ناپذیر است. امروزه حوزه تبلیغات و مدیریت سئو پیوند بسیار نزدیکی با هم 
پیدا کرده اند. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی دامنه هرچه وسیع تری 
از کاربران نیازمند استفاده از تکنیک های مدیریت سئو هستند. نکته مهم در این 

میان تالش برای کاربست شیوه های هرچه بهتر و مطمئن تر است. 
کاربران در موتورهای جست وجو مانند گوگل برای دسترسی به محتوای مورد 
نظرشان از کلیدواژه های مشخصی استفاده می کنند بنابراین ما برای تولید محتوای 
تبلیغاتی و دریافت بازدید قابل توجه نیازمند شناسایی و استفاده از کلیدواژه های 
پرکاربرد از س��وی کاربران هستیم. خوشبختانه امروزه کلیدواژه های پرکاربرد در 
حوزه های مختلف از س��وی گوگل و آژانس های بازاریابی در دسترس برندها قرار 
می گیرد. نکته جالب در مورد استفاده از خدمات مدیریت سئو گوگل بحث رایگان 
بودنش است. به این ترتیب شما بدون صرف کمترین هزینه ای امکان دسترسی به 

کلیدواژه های موردنیازتان را خواهید داشت. 
جمع بندی

همه برندها در تالش برای همکاری تبلیغاتی با گوگل هس��تند. این امر ناشی 
از وسعت خدمات گوگل و کاربرد باالی آنهاست. نکته مهم در این میان ضرورت 
اس��تفاده از تکنیک ها و توصیه های کاربردی برای پرهیز از تکرار اشتباهات سایر 
برندهاس��ت. هدف اصلی ما در این مقاله بررسی هشت اشتباه پرتکرار و رایج در 
زمینه نمایش تبلیغات در س��رویس های گوگل است. اگر شما در زمینه تبلیغات 
چنین نکاتی را مدنظر داش��ته باش��ید، بخش قابل توجه��ی از خرج های اضافی 

بازاریابی و تبلیغات تان کاهش خواهد یافت.
searchenginejournal.com :منبع

بررسی پشت صحنه برندسازی عالمت »کودک در خودرو است«
ترکیب برندسازی و حمایت از والدین در 

دوران کرونا

اگر برای یک بار هم که شده تجربه رانندگی در شهر را داشته باشید، 
خودروهای دارای عالمت »کودک در خودرو است« را مشاهده کرده اید. 
این عالمت رایج برای بیش��تر رانندگان به معنای رعایت احتیاط بیشتر 
به منظور حفظ ایمنی کودکان حاضر در خودروهای اطراف است. شاید 
بسیاری از ما این استیکرهای ساده و هشداردهنده را خالقیت و نوآوری 
والدین تلقی کنیم، اما در حقیقت ایده جذاب یک برند پش��ت س��ر آن 
ق��رار دارد. برند ۱st Safety به عنوان تولیدکننده انواع صندلی ایمنی 
ک��ودک طرح موردنظر را همراه با محصوالتش در اختیار خریداران قرار 
می دهد. به این ترتیب والدین امکان نصب اس��تیکر موردنظر برای اعالم 

هشدار به سایر رانندگان مبنی بر حضور کودک در خودرو را دارند. 
 Allen & Gerritsen ۱ با همکاری ش��رکتst Safety ش��رکت
اقدام به طراحی کمپین تازه ای برای حمایت از رعایت نکات بهداشتی و 
دورکاری از خانه کرده است. هدف اصلی این شرکت از طراحی کمپین 
تازه اش تقویت انگیزه مردم به منظور برگزاری جلس��ات و نشس��ت های 
کاری ب��ه صورت مجازی اس��ت بنابراین کاربران ب��ا تهیه ویدئو یا حتی 
گیف از جلس��ات آنالین ش��ان امکان ش��رکت در کمپی��ن موردنظر را 
خواهند داشت.  جسیکا روسیستو، مدیر بخش آمریکای شمالی شرکت 
 Safety دورل جوونیل، به عنوان یکی از مس��ئوالن ارشد شرکت مادر
۱st  اظهارنظ��ر جالبی درباره کمپین مورد بح��ث دارد: »درک والدین 
و نگرانی های ش��ان در زمان کنونی بسیار دشوار است. اغلب افراد امکان 
درک احساس��ات والدین را ندارند. به همین خاطر شاید آنها در محیط 
کار با ش��رایط دشواری مواجه ش��وند. هدف اصلی ما در کمپین جاری 
توجه به س��المت مردم و کودکان در عین توج��ه به ایجاد تعادل میان 

زندگی شخصی و کاری است.«
شرکت ۱st Safety از زمان طراحی نخستین استیکرهای مربوط به 
حضور کودکان در خودرو اقدام به اس��تفاده از قالب مش��ابه برای انتشار 
پیام های مهم دیگر نیز کرده اس��ت. بهترین نمونه این اقدام در ماه های 
 Safety اخیر و ماجرای کرونا قابل مشاهده است. تیم بازاریابی شرکت
۱st اقدام به طراحی اس��تیکرهایی با ه��دف ترغیب مردم به ماندن در 
خانه و دورکاری کرده اس��ت. اغلب کارشناس های بازاریابی و برندسازی 
در طول سال های اخیر به دلیل حمایت از کودکان و تالش برای ارتقای 
سطح توجه به س��المت آنها شرکت ۱st Safety را مورد تحسین قرار 
 Parenting In Context داده اند.   براس��اس گزارش اخیر موسسه
در ش��رایط شیوع ویروس کرونا 52درصد از والدین در ایاالت متحده با 
بحران مالی مواجه هستند. همچنین بیش از نیمی از والدین این کشور 
نیز به دلیل رسیدگی مداوم به کودکان در عمل فرصت تعامل اجتماعی 
و ایجاد ارتباط با دیگران را از دست داده اند. بدون تردید در این شرایط 
ایجاد تعادل میان زندگی شخصی و کاری بسیار دشوار خواهد بود. یکی 
از اهداف اصلی کمپین تازه شرکت ۱st Safety جلب توجه همگانی به 
وضعیت والدین در ش��رایط سخت کنونی است. آنها مدیران شرکت های 
ب��زرگ و کوچک را به ارائه مرخصی یا دس��ت کم همدردی با کارکنان 
دارای فرزند خردس��ال دع��وت کرده اند. به این ترتی��ب والدین فرصت 
بیش��تری برای رس��یدگی به بهداشت و س��المت کودکان شان خواهند 
داشت.  بدون تردید شرایط کنونی برای توسعه برند و برندسازی دوران 
سختی محس��وب می شود، با این حال ش��رکت ۱st Safety به خوبی 
راهکار تعامل هرچه عمیق تر با مشتریانش را یاد گرفته است. شاید آنها 
در طول زمان حاضر شرایط دشواری از نظر سطح فروش و کسب درآمد 
داشته باشند، اما رابطه عمیق و مناسبی با مشتریان شان ایجاد کرده اند. 
این امر در دوران پس��اکرونا موجب محبوبیت هرچه بیشتر برندشان نزد 
مشتریان خواهد شد. شاید ما از این پس شاهد استیکرهای بسیار بیشتر 

و متنوع تری از سوی مشتریان این برند باشیم. 
campaignlive.com :منبع

نت   فلیکس شرایط لغو اشتراک کاربران را 
ساده تر خواهد کرد

نت فلیکس به عنوان بزرگترین پلتفرم پخش فیلم و سریال به صورت 
آنالین در تازه ترین اقدامش فرآیند لغو اشتراک برای کاربران را ساده تر 
خواهد کرد بنابراین کاربران در صورت عدم اس��تفاده از سرویس برای 
مدت زم��ان طوالنی یا عدم عالقه به تمدید اشتراک ش��ان امکان لغو 
س��ریع آن را خواهند داش��ت.  تیم فنی نت فلیکس از ۱8 ماه مه سال 
جاری بررسی دقیق وضعیت حساب های کاربری را در دستور کار قرار 
داده اس��ت. بر این اساس حس��اب های کاربری با بیش از دو سال عدم 
فعالیت به طور کامل حذف خواهند ش��د. این اقدام در راستای ایجاد 
فضایی س��ریع و خلوت تر برای سرورهای نت فلیکس صورت می گیرد. 
البت��ه کاربران غیرفعال نت فلیکس دامنه بس��یار محدودی را ش��امل 
می ش��وند. براساس گزارش رس��می نت فلیکس در ابتدای ماه ژوئن از 
میان ۱8۳ میلیون کاربر خود فقط یک درصد در وضعیت غیرفعال قرار 
دارند.  ادی وو، مس��ئول بخش نوآوری نت فلیکس، در تازه ترین پست 
وبالگی اش پیرامون استراتژی تازه شرکت اینگونه اظهارنظر کرده است: 
»از این به بعد کاربران در صورت عدم فعالیت در حس��اب کاربری شان 
فقط تا ۱0 ماه امکان بازگش��ت به نت فلیکس را خواهند داش��ت. پس 
از آن اطالع��ات آنها در س��رورهای نت فلیکس ذخیره نخواهد ش��د.« 
اکنون کاربران برای لغو اشتراک شان باید به صورت دستی اقدام کنند. 
فرآیند لغو اشتراک شامل مراجعه به بخش تنظیمات حساب کاربری 
و انتخاب گزینه لغو اشتراک است. به این ترتیب دیگر حساب کاربری 
مشترکان در سرورهای نت فلیکس نگهداری نخواهد شد. نوآوری تازه 
نت فلیکس امکان حذف خودکار اش��تراک و حساب کاربری را فراهم 
می سازد. البته کاربران امکان اتخاب بازه های زمانی مختلف برای حذف 
حساب ش��ان، تا حداکثر ۱0 ماه، را دارند. اگر کاربران در طول روزهای 
منتهی به زمان حذف خودکار اش��تراک و حساب کاربری به پیام های 
درون برنامه ای و ایمیل های نت فلیکس واکنش نشان ندهند، سیستم 
هوشمند نت فلیکس به طور خودکار حساب شان را مسدود خواهد کرد. 
theverge.com :منبع
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تولید محتوا در عرصه بازاریابی همیشه جزئی از دغدغه های اصلی برندها محسوب 
می ش��ود. اگر ش��ما تجربه فعالی��ت در حوزه بازاریابی را داش��ته باش��ید، مواجهه با 
بازخوردهای س��رد و بی روح کارب��ران در تعامل با محتوای تولیدی تان امری طبیعی 
خواهد بود. در این میان استفاده از ویدئوهای آموزشی برای جلب نظر مخاطب هدف 

ایده مناسبی به نظر می رسد. 
هنگامی که صحبت از ویدئوهای آموزش��ی می شود، بسیاری از کارآفرینان به یک 
گونه واحد از ویدئوهای بازاریابی فکر می کنند. نکته مهم در این میان تنوع حیرت انگیز 
ویدئوهای آموزش��ی اس��ت بنابراین هر برندی در هر حوزه ای از کس��ب و کار امکان 

استفاده از مزیت های این حوزه را خواهد داشت. 
ویدئوهای آموزشی براس��اس تعریف رسمی شان در حوزه بازاریابی با هدف انتقال 
تجربیات در زمینه ای خاص به مخاطب هدف تولید می شود. این تجربه شامل نحوه 
اس��تفاده از یک محصول یا انجام دادن کاری خاص اس��ت. مزی��ت اصلی این نوع از 
ویدئوها امکان پوشش هر نوع موضوعی است بنابراین دست بازاریاب ها در تولید محتوا 

براساس چنین الگویی کامال باز خواهد بود. 
برخی از برندها برای ارتقای سطح مهارت و دانش کارمندان شان اقدام به استفاده 
از الگوی بازاریابی ویدئویی آموزش محور می کنند، با این حس��اب الگوی مورد بحث 
فقط برای ارتباط و تعامل با مشتریان برند کاربرد ندارد. نکته مهم در این میان هدف 
اساسی از تولید چنین ویدئوهایی است. ما در نهایت باید نحوه انجام یک کار را آموزش 
دهیم. گاهی اوقات مخاطب هدف چنین آموزش هایی مشتریان شرکت و گاهی دیگر 

کارمندان مان هستند. 
امروزه یکی از رایج ترین شیوه های ارائه محتوای بازاریابی به مخاطب هدف فضای 
آنالین اس��ت. اینترنت در طول دو دهه اخیر تغییرات بس��یار زیادی در نحوه فعالیت 
برندها ایجاد کرده است، با این حساب ما نیز باید کمپین های بازاریابی مان را در فضای 
آنالین مدیریت کنیم. این نکته از نقطه نظر بازاریابی و دسترسی به دامنه وسیعی از 
مخاطب هدف اهمیت باالیی دارد. هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررسی شیوه های 
مناسب برای طراحی ویدئوهای آموزشی و بارگذاری آنها در فضای آنالین است. پیش 
از بررسی شیوه های طراحی و تولید ویدئوهای آموزشی باید به انواع آن توجه داشته 
باشیم. شاید در نگاه نخس��ت ویدئوهای آموزشی دارای تنوع چندانی نباشد، اما این 
امر فقط در وهله نخست صحیح خواهد بود. امروزه برندهای مختلف براساس سطح 
نیازش��ان از ویدئوهای آموزشی گوناگون اس��تفاده می کنند بنابراین ما باید بر نیاز و 
هدف اصلی مان دست به انتخاب از میان گونه های مختلف ویدئوهای آموزشی بزنیم. 

گونه های ویدئوهای آموزشی
پیش از شروع بحث درباره بازاریابی ویدئویی باید شیوه های ساماندهی به این حوزه 
را مورد بررس��ی قرار دهیم. بس��یاری از برندها بدون آگاهی از ابزارها و شیوه های در 
دسترس ش��ان برای بازاریابی ویدئویی براس��اس الگوی آموزش محور دست به اقدام 
می زنند. متاسفانه اغلب چنین کمپین هایی در عمل با شکست سنگین مواجه می شود. 
برخی از مهم ترین گونه های بازاریابی ویدئویی براس��اس شیوه آموزش محور به شرح 

ذیل است:
• آموزش کارمندان: این الگو از بازاریابی ویدئویی براساس رفع نیاز برندها در زمینه 
آموزش کارمندان شان ساماندهی می شود. امروزه برندها نیاز بسیار زیادی به کارمندان 
حرفه ای در زمینه ایجاد ارتباط با دیگران دارند. با این حساب تولید چنین ویدئوهایی 
امری طبیعی خواهد بود. مزیت اصلی این شیوه امکان آموزش تعداد قابل توجهی از 

کارمندان در زمانی واحد است. 
• آموزش آکادمیک: امروزه شیوه های آموزشی در سراسر دنیا تغییرات بسیار زیادی 
پیدا کرده اس��ت. شاید تا چند س��ال دیگر نیازی به کالس های حضور نباشد. اکنون 
برخی از موسسه ها در زمینه های مختلف اقدام به برگزاری کالس های آنالین می کنند. 
تولید محتوای آموزشی برای یادگیری هرچه بهتر دانشجویان در چنین کالس هایی 

امری ضروری محسوب می شود. 
• حوزه س��المت و بهداشت: بس��یاری از افراد به دلیل عدم آمادگی برای مدیریت 
شرایط بحرانی در زمینه س��المت خود یا نزدیکان شان موجب افزایش خسارت های 
جانی در زمان بروز حوادث می ش��وند. یکی از راهکارهای مناس��ب در این میان برای 
مدیریت وضعیت سالمتی افراد تولید ویدئوهای آموزشی است. به این ترتیب کاربران 
امکان مش��اهده ویدئوها و افزایش س��طح دانش ش��ان از حوزه سالمت و بهداشت را 
خواهند داشت. این نکته به طور ویژه ای در دوران شیوع ویروس کرونا مورد استفاده 

سازمان های بهداشتی قرار گفته است. 
• ورزش و سالمتی: تمرین های ورزشی در باشگاه با حضور مربیان ماهر هزینه بسیار 
زیادی برای ورزش��کاران دارد. این نکته به ویژه در مورد ورزش��کاران مبتدی صحت 
بیش��تری دارد. یکی از نکات مهم در این میان اس��تفاده از خدمات آنالین ورزشی به 
جای استخدام مربی شخصی است. مزیت اصلی این نوع خدمات هزینه پایین و دقت 
باال در توضیح حرکات است. همین نکته در طول سال های اخیر بازار اپ های ورزشی 

را به شدت داغ کرده است. 
• آموزش کار با نرم افزارهای تخصصی: بدون تردید برخی از نرم افزارهای تخصصی 
مانند فوتوش��اپ نیاز به استفاده از توصیه ها و راهنمایی های گوناگون دارد. این نکته 
فرصت مناس��بی برای برخی موسس��ه های آموزش��ی در راس��تای طراحی و ضبط 
ویدئوهای آموزش کار با نرم افزار فراهم کرده است. اگر شما به دنبال یادگیری شیوه 
کار با یک نرم افزار خاص هس��تید، با یک جس��ت وجوی س��اده امکان یافتن هزاران 

ویدئوی مرتبط را خواهید داشت.
• مربی گری مجازی: برخی از رش��ته های ورزشی خاص در سطح حرفه ای نیازمند 
مربیان کارکشته است. این نکته برای ورزشکاران اهمیت فوق العاده ای دارد. امروزه با 
گس��ترش فناوری هوش مصنوعی استفاده از مربیان مجازی در ورزش های قهرمانی 
کاربرد بیشتری پیدا کرده است. شاید در آینده ای نزدیک اغلب ورزشکاران به دنبال 
مربیان مجازی بروند. البته اکنون چنین الگویی در کنار مربی های واقعی مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
مزیت های ویدئوهای آموزشی آنالین

بدون تردید کاربس��ت برخی از فناوری ها در حوزه بازاریابی همراه با شک و تردید 
بسیار زیادی است. ما این نکته را به خوبی درک می کنیم. به همین خاطر در ادامه به 
بررسی برخی از مزیت های اصلی این شیوه بازاریابی خواهیم پرداخت. اگر شما هنوز 
هم نسبت به کاربست الگوی تولید ویدئوی آموزشی در حوزه بازاریابی تردید دارید، 

نکات ذیل را مدنظر قرار دهید. 
هزینه مقرون به صرفه

هنگامی که شرکت ما نیازمند آموزش کارمندان یا مشتریان است، هزینه های بسیار 
زیادی برای بیان حضوری مطلب ایجاد خواهد شد. این نکته در مورد تغییر استراتژی 
یا سیاس��ت های عملی برندها در بازه های زمانی اندک بی��ش از هر زمان دیگری به 
چشم می خورد. مزیت اصلی الگوی بازاریابی ویدئویی امکان صرفه جویی در هزینه های 
جاری است. یک برند بزرگ با صدها کارمند را در نظر بگیرید. آموزش ویدئویی نکات 
و اس��تراتژی های تازه شرکت به کارمندان هزینه بسیار کمتری در مقایسه با الگوی 
حضوری خواهد داشت بنابراین ما باید از همین شیوه به جای سایر الگوهای هزینه بر 

استفاده کنیم. 
مدیریت زمان در کس��ب و کاره��ای مدرن اهمیت باالی��ی دارد. طراحی و تولید 
ویدئوهای آموزش��ی برای کارمندان یا مشتریان زمان بسیار کمتری از برندها خواهد 
گرفت. نتیجه مس��تقیم این امر کاهش حجم تماس ها با بخش پشتیبانی فنی برای 
یادگیری نحوه کار با محصوالت یا استفاده از خدمات شرکت است. به این ترتیب ما 
فرصت بسیار بیشتری برای مدیریت سایر حوزه های کسب و کارمان خواهیم داشت. 
امروزه برخی از برندها برای آموزش نکات مدنظرشان به مخاطب هدف از خدمات 
برخی موسس��ه ها اس��تفاده می کنند. نکته مهم در این میان هزینه به نسبت باالی 
همکاری با موسس��ه های فعال در زمینه آموزش جمعی اس��ت بنابراین با استفاده از 
خدمات آنالین و درون س��ازمانی بخش قابل توجه��ی از بودجه برندمان صرف امور 

مهم تر خواهد شد. 
جان دوناجی، رئیس گروه رسانه ای کالید بانک، تجربه مشابهی در زمینه آموزش 
خبرنگاران تازه کارش دارد.  بر این اساس وی ساالنه مبلغ قابل توجهی برای آموزش 
خبرنگاران تازه کار صرف می کرد، با این حال پس از کاربست شیوه های تازه در زمینه 

آموزش کارمندان نحوه فعالیت برندش متحول شده است. 
افزایش سطح تعامل و دریافت بازخوردهای مثبت

تعامل با مش��تریان یا کارمندان در دنیای کس��ب و کار عامل تعیین کننده ای در 
موفقیت برندها محسوب می شود. برندهای بزرگ و موفق همیشه توانایی باالیی برای 
تعامل با کارمندان و مشتریان شان دارند. شاید در نگاه نخست تعامل با مشتریان کافی 
به نظر برسد، اما شرکت ها برای فعالیت مناسب نیازمند تعامل بهینه با کارمندان شان 
نیز هستند. اغلب اوقات فرآیند شکست کسب و کارها از بخش درون سازمانی شروع 
می شود بنابراین شما به عنوان مدیر یک کسب و کار باید توجه ویژه ای به سطح تعامل 

با کارمندان تان داشته باشید. 
یکی از الگوهای بازاریابی محبوب در طول دو دهه اخیر پیرامون فرمت ویدئو شکل 
گرفته است. همزمان با افزایش سرعت اینترنت تمایل کاربران برای مشاهده محتوای 
ویدئویی به ش��دت افزایش پیدا کرده اس��ت. براساس نظرس��نجی موسسه پانوپتو، 
کارمندان فعال در بازار ایاالت متحده از میان شیوه های مختلف تعامل با مدیران شان 

الگوی ویدئویی را ترجیح می دهند. 
امروزه بس��یاری از کارمندان به طور مداوم بای��د فایل های تقویت مهارت و دانش 
عملی را مطالعه کنند. بسیاری از برندها هنوز هم چنین فایل هایی را در قالب فرمت 

متن��ی در اختیار مخاطب قرار می دهند. نکته مه��م در این میان بی حوصلگی اغلب 
کارمندان برای مطالعه چنین متن هایی اس��ت. به این ترتیب سرمایه گذاری شرکت 

موردنظر پیرامون جلب نظر کارمندان و تقویت مهارت شان بی نتیجه باقی می ماند. 
همانطور که پیش از این نیز اش��اره شد، موسس��ه پانوپتو پژوهش گسترده ای در 
مورد کارمندان فعال در بازار ایاالت متحده انجام داده اس��ت. 90درصد از کارمندان 
ش��رکت کننده در این پژوهش شش ماه پس از استفاده شرکت متبوع شان از فرمت 
ویدئو برای ارائه فایل های آموزشی سطح مشارکت باالتری را گزارش کرده اند. این امر 

به دلیل عالقه بنیادی و عمومی کاربران به فرمت ویدئو است. 
اگر شما در زمینه بازاریابی در تالش برای جلب نظر مشتریان هستید، درست مانند 
الگ��وی تعامل با کارمندان باید از مزیت های فرمت ویدئو اس��تفاده کنید. ویدئوهای 
آموزشی تاثیرگذاری به مراتب بیشتری در مقایسه با اینفوگرافی ها یا متن های بی روح 
دارد. درس��ت به همین خاطر سطح سرمایه گذاری برندهای بزرگ در حوزه بازاریابی 

ویدئویی و آموزشی در طول یک دهه اخیر به طور مداوم افزایش پیدا کرده است. 
افزایش بهره وری برند

آموزش محتوای کاربردی به مخاطب هدف تنها بخشی از فعالیت بازاریابی برندها 
محسوب می شود، با این حال به دلیل تاثیرگذاری باالی این شیوه سرمایه گذاری بسیار 
زیادی بر روی آن صورت می گیرد. یکی از مزیت های اصلی ویدئوهای آموزشی امکان 
افزایش بهره وری کارمندان اس��ت. امروزه بسیاری از کارمندان در تالش برای تعامل 
هرچه بهتر با تیم مدیریت ارشد برندشان هستند. اگر ما به عنوان مدیر کسب و کار از 
شیوه های مورد عالقه مشتریان برای تعامل استفاده کنیم، سطح بهره وری کارمندان 

به شدت افزایش خواهد یافت.
امروزه یکی از عوامل مهم در زمینه بهبود بهره وری کارمندان میزان راحتی ش��ان 
در محیط کار اس��ت. هرچه تعامل ما با کارمندان س��اده و براساس سلیقه شان باشد، 
بهره وری نهایی ش��رکت افزایش پیدا می کند. این نکته در طول سال های اخیر اغلب 
برندهای بزرگ را به سوی راه اندازی بخش های انحصاری برای ارزیابی سلیقه کارمندان 

و کاربست آن در حوزه تولید محتوای ویدئویی سوق داده است. 
مزیت اصلی س��رمایه گذاری بر روی طراحی ویدئوهای آموزشی ارائه حق انتخاب 
به مخاطب برای مش��اهده محتوا در زمان دلخواه اش است. این نکته در مورد فرآیند 
بازاریابی با هدف جلب نظر مشتریان نیز صحت دارد. امروزه مشتریان دیگر عالقه ای 
به مش��اهده ویدئوهای آموزش��ی از تلویزیون و در قالب برنامه های عادی ندارند. در 
عوض ما باید هرچه بیشتر محتوای بازاریابی را شخصی سازی کنیم. یکی از المان های 
مهم در زمینه شخصی س��ازی توجه به مدیریت زمان مشاهده ویدئوهای آموزشی از 

سوی مشتریان است. 
ارائه همزمان ویدئوهای آموزشی

بسیاری از برندها برای تعامل با مشترین اقدام به برگزاری کمپین های جداگانه با 
موضوعات محوری متفاوت می کنند. نکته منفی در این میان پخش محتوای موردنظر 
در روزهای مختلف است. وقتی ما قصد آموزش ورزش یا شیوه کار با نرم افزاری خاص 
به مخاطب هدف را داریم، باید تمام سلیقه ها را در زمان واحد مدنظر قرار دهیم. در 
غیر این صورت همیشه بخشی از مشتریان نسبت به عملکرد ما دلخور خواهند بود. 

برندی مانند نایک همیشه در زمینه ارائه ویدئوهای تمرینی به مشتریانش فعالیت 
نمون��ه ای دارد. نکته مهم در مورد فعالیت آنها بارگذاری تمامی ویدئوهای مربوط به 
ورزش های مختلف در کنار هم اس��ت. به این ترتیب دیگر هیچ نارضایتی از س��وی 
مشتریان دارای سلیقه های مختلف ایجاد نخواهد شد. این نکته اگر برندها قصد ارائه 

خدمات به صورت حضوری یا تلفنی را داشته باشند، هرگز محقق نخواهد شد. 
تولید ویدئوی آموزشی در 7 گام

ما تا این بخش به بررس��ی مزیت های ضبط ویدئوی آموزش��ی در حوزه بازاریابی 

پرداختیم. گام بعدی بررسی الگوهای مناسب برای طراحی ویدئو است. شاید در نگاه 
نخس��ت این امر کار ساده ای باشد، اما دارای ظرافت و تکنیک های خاص خود است. 
ما در این مقاله ش��یوه طراحی ویدئوهای آموزش��ی را در هفت گام مورد بررسی قرار 

خواهیم داد. 
1. یافتن ابزارهای مناسب

هنگامی که ما قصد ضبط ویدئوی آموزشی را داریم، باید امکانات و ابزارهای مناسب 
نیز در دسترس داشته باشیم. یکی از ایرادات اساسی برندها به هنگام ضبط ویدئوهای 
آموزشی استفاده از امکانات و ابزارهای بی کیفیت است. نتیجه این امر تولید محتوایی با 
کیفیت پایین خواهد بود. بدون تردید کمتر کاربری در شرایط مذکور اقدام به مشاهده 

ویدئوهای ما خواهد کرد. 
برخی از مهم ترین ابزارهای موردنیاز در راس��تای ضبط ویدئوی آموزشی به شرح 

ذیل است:
• میکروفون باکیفیت

• دوربین مناسب با پیکسل باال
• نرم افزار ضبط صفحه نمایش رایانه )در صورت نیاز(

• نرم افزارهای مناسب برای ویرایش ویدئوی نهایی
بدون تردید بس��یاری از ویدئوهای آموزشی نیازی به ویرایش سنگین ندارند. نکته 
مهم در این میان افزودن برخی از افکت های کاربردی برای ایجاد جلوه ای جذاب تر از 
ویدئوی مان است. برخی از برندها بدون انجام ویرایش نهایی نسخه خام ویدئو را منتشر 
می کنن��د. این امر کاربران را با ویدئوهایی بی روح و فاقد رنگ های پویا مواجه خواهد 

کرد بنابراین همیشه پیش از انتشار نهایی ویدئو نسبت به ویرایش اش اقدام کنید. 
خوش��بختانه امروزه اغلب افراد دارای گوش��ی های هوشمند هستند. مزیت اصلی 
گوشی های هوشمند امکان استفاده از دوربین های باکیفیت شان در کارهای مخلتف 
است بنابراین شاید نیازی به دوربین های حرفه ای برای تولید ویدئوی آموزشی نباشد. 
معیار مهم در مورد دوربین کیفیت باالی ضبط تصاویر است. به این ترتیب بدون صرف 

هزینه ای گزاف امکان ضبط ویدئوهای آموزشی بسیار باکیفیت فراهم خواهد شد. 
2. انتخاب موضوع مشخص

برخی از ویدئوهای آموزشی فاقد موضوع مشخصی هستند. به این ترتیب مخاطب 
هدف امکان مش��اهده عنوان اصل��ی و بحث های نهفته در ویدئو را نخواهد داش��ت. 
ویدئوی آموزشی ما باید دارای موضوع مشخص و گویای فرآیند بحث در طول ضبط 

باشد. در غیر این صورت امکان جلب نظر مخاطب هدف فراهم نخواهد شد. 
فرآیند انتخاب موضوع برای ویدئو بس��تگی به نیاز و س��لیقه مخاطب هدف دارد. 
اشتباه اصلی برخی از برندها انتخاب موضوعات جذاب برای خودشان به عنوان سلیقه 
اصلی مخاطب هدف است. بدون تردید در چنین شرایطی امکان جلب نظر مخاطب 

هدف فراهم نخواهد بود. 
بس��یاری از برندها در زمینه انتخاب موضوع مناس��ب برای ویدئوی آموزشی شان 
دچار تردیدهای اساسی هستند. توصیه من در این بخش استفاده از نظرات مشاوران 
بازاریابی است. اگر شما به مدیران بازنشسته و دارای تجربه فراوان در زمینه مدیریت 

بازاریابی دسترسی دارید، گفت وگویی هرچند کوتاه با آنها نیز مفید خواهد بود. 
3. انتخاب فرمت مناسب

شاید در نگاه نخست فرمت بازاریابی ویدئویی کامال مشخص و واضح به نظر برسد، 
اما همین شیوه نیز در دل خود دارای تنوع قابل توجهی است. ما براساس نیاز برندمان 

و سلیقه مخاطب هدف باید دست به انتخاب دشوار از میان فرمت های ذیل بزنیم:
• ضبط صفحه نمایش: این شیوه بیشتر برای آموزش ویدئویی کار با نرم افزارهایی 

خاص کاربرد دارد. 
• ویدئوهای بس��یار کوتاه: برخی از ویدئوهای آموزش��ی ب��ه دلیل موضوع جزئی و 
فشرده در حالت کوتاه ارائه می شود. منظور ما از حالت کوتاه بین ۳0 تا ۶0 ثانیه است. 

چنین ویدئویی به سرعت ضبط، ویرایش و منتشر می شود.
• ویدئوهای ارائه محور: برخی از ویدئوها با حضور یک مجری اصلی شامل ارائه محتوا 
به مخاطب هدف می شود. به این ترتیب مخاطب هدف به خوبی در طول زمانی نزدیک 

به یک ساعت امکان یادگیری نکات موردنظرش را خواهد داشت. 
• انیمیشن: این شیوه بیش��تر از سوی شرکت های فعال در زمینه تولید انیمیشن 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. البته برخی از برندهای فعال در زمینه تولید تجهیزات 

ورزشی نیز از ویدئوهای انیمیشنی برای تعامل با مخاطب هدف استفاده می کنند. 
• ویدئوه��ای تعاملی: آخری��ن گونه از ویدئوهای مورد بحث در این بخش ش��امل 
الگوی تعاملی است. این شیوه برای تعامل میان برندها و مخاطب هدف مورد استفاده 
قرار می گیرد. رایج ترین ش��یوه در این مورد بیان برخی از پرس��ش های مش��تریان و 
پاسخگویی به آنها در طول ویدئو است. اگر دسترسی به شبکه های اجتماعی دارید، 

پخش زنده چنین ویدئوهایی تاثیر دوچندانی بر روی مخاطب هدف دارد.
4. طراحی متن اصلی

هر ویدئوی آموزش��ی باید دارای یک متن اصلی باشد. گوینده یا مجری اصلی در 
ویدئ��و باید براس��اس متنی مدون نکات و آموزه ها را بی��ان کند. فقدان طراحی متن 
مناسب در ویدئوها اغلب موجب آشفتگی محتوا خواهد شد. توصیه ما در این بخش 
اس��تفاده از روند داستانی برای تعامل بهینه با مخاطب هدف است. به این ترتیب ما 

فرصت تعامل نزدیک با مخاطب هدف را خواهیم داشت. 
گاه��ی اوقات برندها ایده ای در زمینه بازاریابی و طراحی متن ندارند. توصیه ما در 
این بخش استفاده از الگوی مدیریت آزاد ویدئو است. در این شیوه سیر داستان و بحث 
در ویدئو بدون برنامه ای قبلی و کامال مشخص اداره می شود. مزیت این شیوه امکان 
ابتکارهای در لحظه مجری برای بیان نکات به ش��یوه های مختلف است. بدون تردید 
اس��تفاده از چنین شیوه ای نیازمند همکاری با یک مجری توانمند است. در غیر این 

صورت نتیجه نهایی کار چندان جذاب نخواهد بود. 
5. ضبط ویدئو

وقتی تمام مراحل قبلی به خوبی س��اماندهی ش��د، نوبت ب��ه ضبط نهایی ویدئو 
می رسد. توصیه اصلی ما در این بخش ضبط چند باره ویدئو و بازبینی به منظور یافتن 
نقاط ضعف است. برخی از افراد در مرتبه نخست ضبط ویدئو با استرس باالیی مواجه 
می شوند بنابراین ضبط چندین نسخه از ویدئو گزینه منطقی خواهد بود.  اگرچه ضبط 
چند باره ویدئو مهم است، اما نباید وقفه های طوالنی میان بخش های ویدئو انداخت. 
اینک��ه صحنه فیلم برداری به طور مداوم تغییر کن��د، موجب کاهش تمرکز و عالقه 

مخاطب هدف به ویدئوی ما خواهد شد. 
6. استفاده از نرم افزارهای ویرایشی

همانطور که پیش از این نیز بیان ش��د، ویرایش ویدئو دارای اهمیت بسیار زیادی 
است. خوشبختانه امروزه نرم افزارهای بس��یار زیادی برای ویرایش ویدئو وجود دارد. 
ه��دف اصلی در اینجا افزایش وضوح ویدئو و پویای��ی رنگ ها خواهد بود. البته نباید 

رنگ ها بیش از اندازه اذیت کننده باشد.
7. به اشتراک گذاری ویدئو

م��ا در نهایت باید ویدئوی موردنظرمان را بارگذاری کنیم. امروزه اغلب کاربران در 
شبکه های اجتماعی فعالیت دارند، با این حساب انتخاب شبکه های اجتماعی پرطرفدار 
در میان کاربران برای بارگذاری ویدئوها ضروری خواهد بود. توصیه نهایی ما در این 
بخش بارگذاری همزمان ویدئوی آموزش��ی در شبکه های اجتماعی و سایت رسمی 

برند است. 

6 توصیه برای مدیریت مشتریان عصبانی

یکی از س��خت ترین ش��رایط ف��روش زمان��ی رخ می-دهد که با 
مش��تریانی ناراضی مواجه ش��وید. در این رابطه اگر سریعا اوضاع را 
تحت کنترل درنیاورید، این مسئله حتی بر روی سایر مشتریان نیز 
تاثیر بدی را به همراه خواهد داش��ت، با این حال س��وال اصلی این 
اس��ت که چگونه می توان مشتریان ناراضی را مدیریت کرد؟ درواقع 
اگرچه این جمله مش��هور که همیش��ه حق با مشتری است، کامال 
درس��ت اس��ت، با این حال در برخی از ش��رایط پایبندبودن به این 
اصل بدون در اختیار داش��تن ترفندهایی بس��یار سخت خواهد بود. 
در همین راس��تا و در ادامه به بررسی شش توصیه برای مدیریت و 
حفظ مش��تریان عصبانی خواهیم پرداخ��ت. درواقع هنر واقعی این 
است که اجازه از دست رفتن چنین مشتریانی را نیز ندهید و اوضاع 

به حالت سابق برگردد.
1-در ابتدا به خوبی گوش دهید 

نخستین اقدامی که شما باید انجام دهید این است که به مشتری 
خ��ود به خوبی گ��وش داده و اجازه دهید تا تمام��ی موارد و دلیل 
ناراحت��ی خود را بی��ان کنند. در این رابطه هی��چ عاملی نظیر بیان 
دلی��ل، نباید باعث قطع صحبت آنها ش��ود. پ��س از آگاهی از علت، 
شما می توانید برنامه ریزی های الزم را داشته باشید. برای این مسئله 
حتی می توانید از پاسخ دادن سریع خودداری کرده و اعالم کنید که 
تا چند دقیقه دیگر بررس��ی های الزم انجام شده و پس از آن تماس 
گرفته خواهد ش��د. نکته  بس��یار مهم این است که باید یک حداکثر 
زمانی را مش��خص کنید تا مشتری دقیقا بداند که اقدام شما تا چه 
حد ممکن اس��ت طوالنی باش��د. برای این منظور، بهتر است تا این 

بررسی بیش از نیم ساعت طول نکشد.
2-خود را به جای مشتری قرار دهید 

برای این امر که بهترین واکنش را داش��ته باش��ید، ضروری است 
ت��ا خود را ب��ه جای آنها قرار داده و تالش کنی��د تا به درک کاملی 
از ش��رایط آنها برس��ید. درواقع همواره نباید صرف��ا به دنبال منافع 
اقتصادی کوتاه مدت خودتان باش��ید. تحت این شرایط حتی ممکن 
است مجبور به پرداخت هزینه ای شوید که در برابر هزینه مشتری، 
ضرری بزرگ خواهد بود، با این حال این امر هزینه ای است که برای 
حفظ اعتبار ش��رکت باید رعایت کنید. همچنی��ن با بیان جمالتی 
نش��ان دهید که احساس همدردی داشته و این اطمینان را در آنها 
ایجاد کنید که مش��کل به بهترین شکل برطرف خواهد شد. درواقع 

آنها نباید نگرانی ای را در این زمینه داشته باشند. 
3-صدای خود را آرام کنید 

ممکن است مشتری حتی فریاد نیز بزند. شما باید اجازه دهید تا 
وی به آرامش دس��ت پیدا کرده و هیچ گاه با او وارد مجادله نشوید. 
ای��ن امر تنها زمان��ی امکان پذیر خواهد بود که تیم ش��ما به خوبی 
آموزش دیده باش��د. فراموش نکنی��د که صدایی آرام در کنار لحنی 
دوس��تانه، باعث خواهد شد تا افراد به سمت رفتاری مشابه متمایل 
ش��وند. همچنین ضروری اس��ت تا پیگیری های الزم را انجام دهید 
تا از رضایت مش��تری از روند بهبود شرایط، اطمینان داشته باشید. 
نکته بس��یار مهم این اس��ت که در هنگام بروز مش��کل، ش��ما باید 
اقدام��ی را فرات��ر از حد انتظار انجام دهید تا اف��راد تحت تاثیر قرار 
گیرند. در غیر این صورت شانس از دست دادن مشتری زیاد خواهد 

بود. 
4-از برنامه خود برای عدم تکرار این مشکل صحبت کنید 

مش��تری در کنار این امر که باید از برطرف ش��دن مش��کل خود 
اطمینان داشته باشد، الزم است تا به این باور برسد که این موضوع 
کامال اتفاقی بوده و دیگر تکرار نخواهد ش��د. در این رابطه ضروری 
اس��ت تا از مش��کالت برطرف ش��ده گذش��ته خود صحبت کرده و 
برنامه-ها را برای تکرارنش��دن این م��ورد، بیان کنید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا مش��تری برند شما را کامال مس��ئولیت پذیر احساس 

کند. 
5-خود را از فشار روانی خارج کنید 

با توجه به این امر که تیم پش��تیبانی ش��رکت ب��ه صورت مداوم 
با مش��تریان ناراضی و انواع مش��کالت مواجه است، این امر طبیعی 
خواهد بود که آنها از نظر روحی کامال خسته شده و این امر می تواند 
بر روی عملکرد آنها تاثیر منفی را داش��ته باش��د. تحت این شرایط 
توصیه می ش��ود تا برنامه هایی را برای بهبود سطح روحیه تیم خود 
داش��ته باش��ید تا عملکرد آنها با س��اعت های ابتدایی ش��روع کار، 
تفاوت چندانی را داش��ته باش��د. برای مثال استفاده از دمنوش های 

آرامش بخش، یکی از این گزینه-ها محسوب می شود. 
6-نظرسنجی کنید 

در آخر از مش��تری بخواهید تا پیش��نهادهایی را به ش��ما داشته 
باش��د. این امر احترامی است که مشتری توقع آن را نداشته و حتی 
می تواند باعث ش��ود که وفاداری آنها به نس��بت گذش��ته، افزایش 
پیدا کن��د. نکته دیگری که باید رعایت کنید این اس��ت که مراتب 
عذرخواهی تنها نباید از طرف پاس��خگویی تیم پش��تیبانی باش��د. 
درواقع بهتر اس��ت که حتی مدیر شرکت نیز رسما تماسی را برقرار 
کرده و پس از رفع مشکالت، اقدام به عذرخواهی کند. این امر باعث 
می شود تا مشتری خود را کامال باارزش و تیم شرکت را در باالترین 

سطح حرفه ای گری احساس کند. 
در نهایت به این نکته توجه داش��ته باش��ید که ه��ر جامعه ای از 
یکسری خصوصیات برخوردار است که پس از مدتی فعالیت، متوجه 
آن خواهید ش��د. به همین خاطر اقدامات را تنها به این موارد کلی، 

محدود نکنید. 
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اقدامات ساده ای که منجر به افزایش رضایت 
شغلی کارمندان خواهد شد 

افزایش س��طح رضایت کارمندان یکی از دغدغه-های همیش��گی مدیران محس��وب 
می ش��ود. در این رابطه صرفا به افزایش حقوق محدود نبوده و راهکارهایی وجود دارد که 
بدون هزینه، باعث خواهد شد تا سطح رضایت شغلی کارمندان افزایش پیدا کند. تحت 
این شرایط انگیزه برای انجام اقدامات به بهترین شکل و تمایل به ماندن در شرکت، امری 
کامال طبیعی خواهد بود. آمارها در این زمینه حاکی از آن اس��ت که میزان خالقیت در 
بین کارمندانی که رضایت شغلی دارند، بسیار زیاد است. به همین خاطر این موضوع برای 

ارتقای سطح کار تیم شرکت امری کامال ضروری خواهد بود. 
1-تشویق مداوم 

یکی از بزرگترین مشکالت کارمندان این است که انگیزه آنها پس از مدتی کاهش پیدا 
کرده و این موضوع باعث می ش��ود تا در برابر فش��ار کاری، کامال خسته شوند. این امر در 
حالی است که مدیران می توانند با تشویق مداوم، روحیه کارمندان خود را در حد مطلوبی 
نگه داشته و آنها را حمایت کنید. این امر باعث خواهد شد تا افراد حتی انگیزه تالش بیشتر 
را نیز داشته باشند، با این حال توجه داشته باشید که تنها تشویق کالمی کافی نبوده و 

الزم است تا با اقداماتی نظیر پاداش، در این رابطه اقدام کنید. 
2-مهارت های مدیریتی خود را به روز کنید 

به هر میزان که روش های جدیدتر و کارآمدتری را برای مدیریت تیم خود استفاده کنید، 
این امر طبیعی است که انگیزه آنها افزایشی چشمگیر را پیدا کند. در این رابطه مطالعه 

مداوم مقاالت، یک انتخاب کامال مناسب خواهد بود.
3-قدرت درک باالتری داشته باشید 

این امر که یک شیوه رفتاری یکسان را نداشته باشید، بدون شک بسیار مهم خواهد بود. 
علت این امر به این خاطر است که افراد از موقعیت های مختلفی برخوردار بوده و توقع این 
اس��ت که مدیر شرکت بتواند آنها را درک کند. این امر باعث خواهد شد تا رضایت کاری 
افزایشی چشمگیر را پیدا کند. در این رابطه تنها کافی است تا در کنار قدرت سخنوری،  

تحمل گوش دادن  به صحبت های حتی ساده ترین کارمند شرکت را داشته باشید. 
4-کارمندان را محدود نکنید 

این امر که اجازه دهید کارمندان وظایف خود را به شیوه مورد عالقه خود انجام دهند، 
اقدام بسیار مهمی خواهد بود. درواقع شما تنها باید به نتایج نگاهی بیندازید. بدون شک 
افراد با یکدیگر متفاوت بوده و طبیعی است که شیوه ها نیز یکسان نباشد. همچنین اجازه 
دهید تا کارمندان زمانی را برای پرداختن به حوزه-های مورد عالقه خود داشته باشند. این 
موضوع باعث خواهد شد تا یادگیری آنها کامال در مسیر عالقه آنها باشد. برای مثال قبل از 
آنکه وظایف جدید را برای افراد مشخص کنید، از آنها نسبت به عالقه خود سوال کرده و با 

این اقدام نتایج به مراتب بهتری را به دست آورید. 
5-برنامه ای برای ارتقای سطح کارمندان خود داشته باشید 

هر فردی تمایل دارد که در حوزه کاری خود پیش��رفت کند. این امر تنها در افزایش 
درآمد خالصه نشده و الزم است تا امکان ارتقای شغلی نیز وجود داشته باشد. برای مثال 
برخی از شرکت ها کارمندان نمونه خود را که به سطح الزم رسیده اند، به عنوان مدیر یکی 
از نمایندگی ها انتخاب می کنند. به صورت کلی شما باید برنامه ای مشخص و دقیق را داشته 

باشید تا همه کارمندان از امکان رشد اطمینان داشته باشند. 
businessnewsdaily.com :منبع

6جمله ای که کارمندان می خواهند از طرف 
مدیر شرکت بیان شود

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که کارمندان تمایل دارند که 
چه جمالتی را به آنها بگویید؟ در این رابطه بدون شک نظرات مدیران 
با کارمندها متفاوت بوده و همین امر باعث ش��ده است تا یک تحقیق 
از هزاران کارمند انجام شود. نتیجه آن پیدا شدن شش مورد مشترک 
در اکثر گزینه های جامعه آماری بوده است که در ادامه به بررسی آنها 

خواهیم پرداخت. 
1-اقدام شما برای تیم شرکت بسیار ارزشمند بوده است 

کارمندان تمایل دارند تا تالش های آ نها مورد توجه مدیر ش��رکت قرار 
گی��رد. درواقع هیچ چی��ز بدتر از آن نخواهد بود ک��ه تصور کنید چنین 
اقداماتی کامال وظیفه افراد محسوب شده و دلیلی برای تشکر کردن وجود 
ندارد. این مس��له تنها باعث کاه��ش روحیه و عدم تمایل به ارائه بهترین 
نسخه ممکن از خود خواهد بود. درواقع صحبت کردن هیچ هزینه ای را به 

همراه نداشته ولی به اندازه چندین اقدام هزینه بر، تاثیرگذار است. 
2-متشکرم 

ای��ن جمله در عین س��ادگی، تاثیر معجزه آس��ایی دارد. درواقع این 
مس��ئله نشان می دهد که شما نگاه از باال به پایین نسبت به کارمندان 
خود نداش��ته و فردی اخالق مدار محسوب می شوید. در این رابطه نیز 
ب��ه دنبال موقعیت بزرگ و خاصی نباش��ید. درواق��ع هر اقدام هرچند 

کوچکی می تواند با بیان این جمله همراه باشد. 
3-نظر شما چیست؟ 

اهمی��ت دادن ب��ه نظر کارمندان، حتی اگر ظاهری نیز باش��د امری 
جذاب محسوب ش��ده و باعث می شود تا آنها خود را مهم تلقی کنند. 
به همین خاطر در تصمیم گیری های خود از آنها کمک بگیرید. در این 
زمینه حتی ممکن اس��ت شاهد پیشنهادهایی باشید که بسیار کارآمد 

بوده و تاکنون از نظر شما پنهان مانده است. 
4-یک بازخورد مثبت از عملکرد شما به دست من رسیده است 
این امر که در رابطه با بازخوردهای مثبت مشتریان با کارمندان خود 
صحبت کنید، بدون شک در روحیه آنها تاثیر بسزایی را خواهد داشت. 
در ای��ن رابطه فراموش نکنید که حت��ی می توانید برای ارتقای روحیه 

تیم خود، در این رابطه کمی اغراق کنید. 
5-شرایط سختی رخ داده است که باید آن را برای شما 

تشریح کنم
ه��ر کارمندی تمایل دارد تا از جدیدترین اتفاقات باخبر باش��د. این 
مسئله کمک خواهد کرد تا قدرت درک متقابل شکل گیرد. همچنین 
ای��ن امر که تجربیات خ��ود را در اختیار کارمندان قرار دهید، بس��یار 

مهم خواهد بود. 
6-من از شما حمایت می کنم

ای��ن امر طبیعی اس��ت که کارمن��دان از مدیر خ��ود توقع حمایت 
داشته باش��ند. در این رابطه بیان آن  خصوصا قبل از اقدامات جدید و 
پرریس��ک، بسیار مهم خواهد بود. این امر کمک خواهد کرد تا روحیه 
افراد تیم شرکت برای ارائه خالقیت و انجام اقدامات جدید، حفظ شود. 
businessnewsdaily.com :منبع
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مدیریت کس��ب و کار گاهی اوقات امر بسیار دشواری است. این نکته به 
طور ویژه برای کس��ب و کارهای تازه تاس��یس قابل مالحظه است. چالش 
اساس��ی در این میان مدیریت بحران های جاری در حوزه کس��ب و کار و 
تالش برای ارائه کیفیت مطلوب خدمات اس��ت. بس��یاری از برندها از پس 
چنین چالشی به خوبی برنمی آیند. برندهای بزرگ همیشه از موفقیت شان 
نس��بت به مدیریت بحران های کسب و کار مطمئن هستند. دلیل این امر 
س��رمایه گذاری گس��ترده در حوزه ارزیابی وضعیت برند و تحلیل تغییرات 

بازار است. 
امروزه بسیاری از مردم از فعالیت  در شرکت های دیگر به عنوان کارمند با 
هدف تاسیس کسب و کار شخصی شان دست می کشند، با این حال تعداد 
اندک��ی از آنها در عمل توانایی تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را پیدا 
می کنند. شکس��ت هزاران کسب و کار تازه در طول سال گواهی بر ادعای 
فوق است. اگر شما قصد فعالیت طوالنی و توسعه کسب و کار شخصی تان 
را دارید، باید نس��بت به کاربست تکنیک های تاثیرگذار در حوزه مدیریت 

کسب و کار اقدام کنید. 
خوشبختانه فعالیت های بس��یار زیادی از سوی صاحبان کسب و کارها 
برای افزایش عمرش��ان وجود دارد. هدف اصلی ما در مقاله کنونی بررسی 
ش��یوه های مدیریت بهینه کسب و کار است. این موضوع در ادامه در قالب 

پنج بخش جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. استفاده بهینه از محیط دفتر کار

اگر کس��ب و کار ش��ما دارای دفتری حضوری است، باید آن را به مثابه 
عاملی مهم در مدیریت کس��ب و کارتان لحاظ کنید. بسیاری از شرکت ها 
نسبت به محیط اصلی دفترشان دقت خاص ندارند. وقتی دفتر اصلی شرکت 
ما طراحی مناسبی نداشته باشد، بازدهی کارمندان در طول زمان افت قابل 
مالحظه ای خواهد داش��ت. امروزه برندهای بزرگ از نظر کارش��ناس های 
حرفه ای در زمینه طراحی داخلی دفترهای کارشان استفاده می کنند. شاید 
در نگاه نخس��ت این امر وسواس بیش از اندازه تلقی شود، اما در بلندمدت 

تاثیر قابل توجهی بر روحیه و عملکرد کارمندان خواهد داشت. 
وقتی فضای کار برای کارمندان و تیم مدیریتی کم باشد، میزان مزاحمت 
هر کدام از کارمندان برای دیگری بیش��تر خواهد شد. اگرچه در این موارد 
کسی مقصر اصلی نیست، اما درگیری ها و نارضایتی ها تا حد زیادی افزایش 

خواهد یافت. 
ب��دون تردید اغلب کس��ب و کاره��ا دارای بودجه کافی ب��رای طراحی 
دفترهای بزرگ و وسیع نیستند. نکته مهم در این میان عدم نیاز به بودجه 
فراوان و حتی محیط کاری وس��یع برای بهبود روحیه کارمندان اس��ت. ما 
باید اس��تفاده حداکثری از محیط دفتر کارمان داش��ته باشیم. بسیاری از 
دفترهای کار دارای نقاط کور و طراحی پر از مناطق پرت هستند. رفع این 
نوع طراحی ها کمک قابل توجهی به افزایش بهره وری از محیط خواهد کرد. 
اگر کسب و کار شما دارای دفتر رسمی و حضوری نیست، باید نسبت به 
وضعیت فناوری های مورد استفاده تان تامل کنید. امروزه کسب و کارهای 
آنالین توس��عه بسیار زیادی پیدا کرده اند. این نکته در کنار حجم عالقه و 
گرایش مش��تریان به خرید آنالین موجب توجه بیش��تر به این حوزه شده 
اس��ت، با این حس��اب مش��اهده رقبای متعدد در چنین حوزه هایی امری 
طبیعی خواهد بود. اگر ما به دنبال موفقیت بیش��تر در حوزه کس��ب و کار 

آنالین هس��تیم، باید توجه به مراتب بیشتری به فناوری مورد استفاده مان 
داشته باشیم. خرده فروشی های آنالین، به عنوان مثالی رایج در زمینه کسب 
و کارهای آنالین، باید توجه ویژه ای به سرعت بارگذاری صفحات شان داشته 
باش��ند. در غیر این صورت توانایی رقابت موث��ر با دیگر برندها را نخواهند 
داشت. این نکته ما را به سوی بخش بعدی مقاله کنونی هدایت خواهد کرد. 

2. توسعه فناوری مورد استفاده
امروزه بس��یاری از برندها به دلیل ناتوانی در زمینه ادامه رقابت با دیگر 
ش��رکت ها دچار مشکل مالی و در نهایت ورشکس��تگی می شوند. یکی از 
راهکارهای مناسب برای اطمینان از رقابت نزدیک با دیگر برندها کاربست 
فناوری های تازه است. به این ترتیب ما دست برتر در رقابت با دیگر برندها 

را خواهیم داشت. 
ش��اید در نگاه نخست اس��تفاده از فناوری های برتر کار ساده ای به نظر 
برسد، اما اغلب برندها توانایی ابداع فناوری های تازه را ندارند بنابراین ناچار 
به اس��تفاده از خدمات پژوهش��کده ها یا شرکت های بزرگتر هستند. وقتی 
یک شرکت بزرگ با سرمایه گذاری گسترده به فناوری جدیدی دست پیدا 
می کند، جلوگیری از کاربس��ت آن از س��وی دیگر شرکت ها امری طبیعی 
خواهد بود، با این حس��اب شاید ما در عمل نیازمند مذاکره با شرکت های 

دیگر برای کاربست فناوری شان باشیم.
کسب و کارهای کوچک همیش��ه نیازمند اسفتفاده از فناوری های برتر 
برندهای بزرگ نیس��تند. گاه��ی اوقات نوآوری در عرصه کس��ب و کار با 
خالقیت های کوچک امکان پذیر می ش��ود. هر کسب  کار در فرآیند تولید 
کاال یا ارائه خدمات ابزارهای بسیار زیادی در دسترس دارد. استفاده بهینه 
از ابزارهای در دسترس یا اعمال تغییرات اندکی در آنها برای بهره وری بیشتر 

ایده مناسبی خواهد بود. 
نقش فضای کاری مناس��ب در زمینه نوآوری نیز مش��هود اس��ت. اغلب 
برندهای موفق در زمینه نوآوری در حوزه تولید کاال و عرضه خدمات دارای 
محیط کاری آرام و راحت هستند بنابراین در عمل دو توصیه مورد بحث در 
این مقاله ارتباط و پیوند نزدیکی با هم دارند. کاربست هر کدام از آنها بدون 

توجه به دیگری امکان ناپذیر است. 
ش��رکت ها برای اس��تفاده از فناوری های نوین باید نیم نگاهی به س��ایر 
عرصه های کسب و کار نیز داشته باشند. بدون تردید بسیاری از فناوری های 
مورد اس��تفاده در کسب و کار شما پیش از این در حوزه های دیگر کاربرد 
داش��ته اس��ت. توصیه اصلی ما در ای��ن بخش تالش ب��رای بهره گیری از 

پیشرفت های فناوری در سایر حوزه های کسب و کار است. 
3. همیشه برنامه دوم داشته باشید

فعالیت در دنیای کس��ب و کار همیش��ه با اندکی عدم اطمینان همراه 
اس��ت. بسیاری از کارآفرینان برجسته در سطح بین المللی همیشه بر روی 
طراح��ی برنامه های جانبی برای مدیریت کس��ب و کار تاکید دارد. گاهی 
اوقات برنامه های اصلی ما برای فعالیت در عرصه کس��ب و کار با شکس��ت 
مواجه می شود. بدون شک در چنین زمان هایی فرصت کافی برای طراحی 
دوباره برنامه وجود ندارد. به همین خاطر باید برنامه ای مدون داشته باشیم. 
برندهای ب��زرگ همیش��ه دارای برنامه دوم برای مدیریت شکس��ت های 
احتمالی در طول فعالیت شان هستند. این امر به آنها فرصت مانور بیشتری 
می دهد. همچنین اعتماد به نفس چنین برندهایی در بلندمدت به ش��دت 

افزایش خواهد یافت.
دلیل اصلی ریس��ک پذیری باالی برخی از برنده��ای بزرگ اطمینان از 
دسترس��ی به برنامه ای ثانویه در شرایط اضطراری است. این نکته در مورد 

بسیاری از برندهای تازه تاسیس یا بی اطالع از ضرورت طراحی برنامه دوم 
صدق نمی کند. 

یکی از بهترین راهکارها برای طراحی برنامه دوم کس��ب و کار توجه به 
نقاط ضعف برندمان است. اغلب شرکت ها در زمینه فعالیت دارای مشکالت 
و نقطه ضعف هایی هس��تند. اگر شما در زمینه یافتن نقاط ضعف فعالیت 
برندتان با مشکل مواجه هستید، اس��تفاده از توصیه های مشتریان گزینه 
منطقی خواهد بود. البته این نکته بس��تگی به سطح توانایی ما برای ایجاد 
ارتباط با مش��تریان مان دارد. اگر برند ما رابطه عمیقی با مشتریان نداشته 
باشد، امکان استفاده از نظرات آنها برای یافتن نقاط ضعف کسب و کار نیز 

فراهم نخواهد بود. 
4. ضرورت حسابداری شرکت

مدیریت حس��اب های مالی امر مهمی در زمینه راه اندازی و توسعه برند 
محسوب می ش��ود. اغلب کسب و کارهای کوچک به دلیل مشکالت مالی 
ورشکس��ته می شوند. نکته مهم در این میان ناتوانی اغلب کسب و کارهای 
کوچک در زمینه اس��تخدام حسابدار اس��ت. با این وصف کارآفرینان باید 
به طور ش��خصی حسابرسی ش��رکت را عهده دار شوند. در غیر این صورت 

وضعیت مالی کسب و کارتان به سرعت به هم خواهد ریخت. 
شاید در نگاه نخست حسابداری شرکت کار دشواری به نظر برسد. مزیت 
اصلی کارآفرینان نسل کنونی با دهه های قبلی دسترسی به ابزارهای کمکی 
فراوان اس��ت. امروزه نرم افزارهای کمکی بس��یار زیادی در زمینه کمک به 
حسابداری شرکت ها تولید و روانه بازار شده است. نکته جالب اینکه برخی 
از نرم افزارهای حرفه ای در این زمینه به صورت کامال رایگان ارائه ش��ده اند 

بنابراین نیازی به پرداخت هزینه برای استفاده از آنها نخواهد بود. 
بی ش��ک اغلب کارآفرینان دارای دانش حسابداری نیستند. اگر شما نیز 
در چنین دسته ای از کارآفرینان قرار دارید، باید نسبت به یادگیری مهارت 
و دانش مورد نیازتان اقدام کنید. یکی از گزینه های مناس��ب در این میان 
استفاده از دوره های آموزش آنالین است. موسسه های بسیار زیادی در این 
زمینه فعالیت دارند. با اندکی جست وجو امکان یافتن موسسه های مرتبط با 

نیازمان فراهم خواهد بود. 
5. سرمایه گذاری بر روی کارمندان

افرادی که به عنوان کارمند برای ش��رکت شما کار می کنند، بزرگترین 
سرمایه در دسترس تان هستند. موفقیت شرکت ها تا حد زیادی بستگی به 
س��طح توانایی کارمندان شان دارد. به همین خاطر برندهای بزرگ به طور 
مداوم بر روی کارمندان ش��ان س��رمایه گذاری می کنند. این امر شامل ارائه 
دوره های آموزش��ی و کمک هزینه تحصیالت تکمیلی اس��ت. بدون تردید 
تمام توانایی کارمندان محدود به کس��ب مدرک دانش��گاهی نیست. با این 
حساب باید سرمایه گذاری مناسبی برای کسب مهارت های عملی کارمندان 

نیز داشته باشیم. 
مدیریت کسب و کار به عنوان صاحب برند امر دشواری محسوب می شود. 
برخی از کارآفرینان به اش��تباه فعالیت در این عرصه را ساده انگارانه تصور 
می کنند. همین امر موجب شکست شان در فعالیت کاری می شود. بسیاری 
از استارت آپ ها در طول سال با شکست های مالی سنگین مواجه می شوند. 
هدف اصلی از بررس��ی پنج توصیه فوق کمک به مدیریت بهینه کس��ب و 
کارها بود. مس��ئله اساس��ی در این میان کاربس��ت تمام توصیه های مورد 
بحث به طور همزمان اس��ت. در غیر این صورت هر کدام از آنها به تنهایی 

تاثیرگذاری محدودی بر روی فعالیت شرکت ها خواهد داشت. 
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 تبریز – ماهان فالح: تفاهم نامه همکاری دو جانبه میان اداره 
کل ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجان ش��رقی و دانشگاه آزاد 
اسالمی استان، با موضوع »تاس��یس مدرسه عالی مهارتی اقتصاد 
دیجیتال« و با هدف آموزش مهارت های تخصصی مورد نیاز بازار 
کار و کارآفرین��ی در ح��وزه فاوا با محوریت اقتص��اد دیجیتال، به 

امضا رسید.
محمد فرزاد، مدیرکل ICT این استان در حاشیه مراسم امضای 
این تفاهم نامه، اظهار کرد: این تفاهم نامه  دو جانبه، در راس��تای 
تاس��یس مدارس عالی مهارتی اقتصاد دیجیتال در استان، به امضا 
رس��یده اس��ت. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالع��ات آذربایجان 
ش��رقی، هدف از امضای این تفاهم نام��ه را آموزش مهارت ورزی 
و پیاده س��ازی آموزش مبنی بر "طراحی فرایند آموزش با عنایت 
ب��ه پرورش انواع اس��تعداها و پرورش ق��درت ابتکار،خالقیت و نو 

آوری" بیان کرد.
وی مهارت آموزی دانش��جویان و فارغ التحصیالن در زمینه های 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات با محوری��ت اقتص��اد دیجیتال، 
آموزش ه��ای عملی و کارب��ردی کردن تحصیالت دانش��گاهی به 
منظور تسهیل ورود مهارت آموزان به بازار کار و ارتباط با صنایع و 
خدمات، و توسعه کارآفرینی و نوآوری را از دیگر اهداف این تفاهم 
نامه برش��مرد. مدیرکل ICT آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه 
این تفاهم نامه در راس��تای تحقق اه��داف بیانیه گام دوم انقالب 
اس��المی به امضا رس��یده اس��ت، افزود: این تفاهم نامه با توجه به 
سیاس��ت های دانشگاه آزاد اس��المی در توسعه مهارت آموزی و با 
رویکرد ایجاد بس��ترهای الزم برای مهارت آموزی و آموزش فنون 
به امضا رس��یده اس��ت. وی با بیان به اینکه تاسیس مدرسه عالی 
مهارتی با محوریت و در راس��تای توس��عه اقتصاد دیجیتال است، 
تصریح کرد: تثبیت اشتغال و استفاده از فرصت های مشاغل خرد، 

کالن و بین الملی کش��ور از اهداف امضای این تفاهم نامه اس��ت. 
بر اس��اس این گزارش، این تفاهم نام��ه دو جانبه ما بین اداره کل 
ارتباطات آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد اسالمی استان، با حضور 
محمد فرزاد مدیرکل ICT اس��تان و عزیز جوانپور رئیس دانشگاه 
آزاد اس��المی استان به امضا رس��ید. مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات اس��تان آذربایجان شرقی همچنین با اش��اره به تاثیرات 
مثبت ش��یوع کرونا بر کس��ب و کارهای اینترنتی اعالم کرد: در ۲ 
ماه گذش��ته فروش اینترنتی انواع کاال در اس��تان با افزایش ۲۰۰ 

درصدی روبرو شد.
دکتر محمد فرزاد افزود: در مورد فروش اینترنتی دارو در استان 
شاهد افزایش ۳۵ درصدی، تبلیغات آنالین با افزایش ۳۰ درصدی 

و خدمات آنالین بازار مس��کن افزای��ش ۲۰ درصدی بودیم. وی با 
اشاره به اقدامات انجام یافته توسط اداره کل ICT استان با شیوع 
بیماری کرونا و اجرای طرح قرنطینه خانگی، تصریح کرد: بر اساس 
توج��ه خانواده ها به هش��دارها و ماندن در خان��ه و در نتیجه آن 
افزایش استفاده از اینترنت، یکی از مهم ترین اقدامات انجام یافته 
در راس��تای بهبود ارتباطات، افزایش پهنای باند ورودی استان از 
۳۶۰ گیگابیت بر ثانیه به ۵۱۰ گیگابیت بر ثانیه بود. وی با اش��اره 
به میزان اس��تفاده از اینترنت توس��ط مردم در ایام شیوع کرونا و 
قرنطیه، افزود: در نوروز امس��ال رکورد اس��تفاده از پهنای باند در 
استان شکسته ش��د. مدیرکل ICT آذربایجان شرقی، با اشاره به 
ظرفیت پهنای باند استان و بیان آمار میزان استفاده از این پهنای 
بان��د، اظهار کرد: هم اکنون پهنای باند اس��تان ۵۱۰ گیگابیت بر 
ثانیه اس��ت و با توجه به تحلیل های انجام ش��ده از سوی شرکت 
ارتباطات زیرساخت آذربایجان شرقی، در تعطیالت نوروزی امسال 
و ب��ه خصوص در روز ۱۳ فروردین پهنای باند مصرفی در اس��تان 
به باالترین حد خود در دو سال گذشته رسید و به ۴۲۰ گیگابیت 
بر ثانیه رس��ید. مدیرکل ICT آذربایجان شرقی با اشاره به شیوع 
ویروس کرونا و تاثیرات آن بر کس��ب و کاره��ای اینترنتی، اظهار 
کرد: بر اس��اس تحلیل های انجام ش��ده توس��ط این اداره کل، با 
ش��یوع کرونا و کاهش س��فرها، ما در استان ش��اهد کاهش ۱۰۰ 
درص��دی خدمات آژانس های مس��افرتی بودیم. وی با اش��اره به 
صحب��ت های وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات مبنی بر تاثیر 
منفی کرونا بر ۷۲ درصد کس��ب و کاره��ا، افزود: بیش ترین تاثیر 
منفی بر روی کسب و کارهای نرم افزاری بود که ۸۶ درصد کاهش 
خدمات را تجربه کردند و در استان آذربایجان شرقی نیز ما کاهش 
۴۰ درصدی در فروش اینترنتی غذا و کاهش ۳۰ درصدی آموزش 

های آنالین را شاهد بودیم.

ش�هریار – غالمرضا جباری: شهردار ش��هریار از برخورد با ساخت و 
سازهای غیرمجاز در شهرک وائین بر اساس قانون خبر داد. به گزارش واحد 
خبر واطالع رسانی مدیریت ارتباطات بهروز کاویانی ) شهردار شهریار (  در 
نشس��تی که با حضوربرخی از سازندگان شهرک وائین برگزارشد، با تاکید 
بر اینکه مالک عمل ما در اجرا و نظارت، قانون است گفت: کلیه ساخت و 
سازها در شهرک وائین باید طبق ضوابط ومقررات طرح تفصیلی و پروانه 
صادره از س��وی ش��هرداری صورت پذیرد و هرگونه ساخت وساز و تخلف 

ساختمانی ممنوع بوده و شهرداری با قاطعیت با آن برخورد خواهد کرد.
شهردار ش��هریار در ادامه افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرک 
وائی��ن باع��ث تضییع حقوق ش��هروندی، کمبود س��رانه عمومی، کمبود 
پارکینگ و توس��عه نامتوازن ش��هری گردیده است که منبعد با جدیت با 
چنی��ن بی قانونی برخورد خواهد ش��د.لذا توصیه میکنم با رعایت قوانین 
س��اخت وساز بنا، همراهی مناسب برای شهر و شهرداری باشیدتا شهری، 
آباد، زیبا و منظم داش��ته باشیم. همچنین شهردار شهریار ازاختصاص ۱۰ 
میلیارد ریال جهت مناسب سازی فضای شهری برای معلولین و جانبازان 

در شهر شهریارخبرداد.
وی تصری��ح نمود: عالوه بر مورد فوق ، پیگیرتخصیص زمین مناس��ب 

ب��رای احداث مجموعه فرهنگی ، ورزش��ی و اداری معلولی��ن و جانبازان 
هستیم. بهروز کاویانی ش��هردار شهریار در نشستی که با حضور فرماندار 
و اعضای انجمن معلولین شهرس��تان شهریار برگزارشد، با تاکید بر اینکه 
مناس��ب سازی فضاهای شهری برای معلولین جس��می و عابران پیاده از 
جمل��ه رویکردهای عدالت محورانه و حقوق ش��هروندی در برنامه ریزی و 

مدیریت شهری شهریار است گفت:
ش��هر س��الم را می توان شهری دانست که همه ش��هروندان بتوانند از 
خدمات آن جامعه بهره مند شوند و در این راستا اعتبار ۱۰ میلیارد ریال در 
سال ۹۹ جهت مناسب  سازی فضای شهری برای جامعه معلولین تخصیص 
گردیده اس��ت. کاویانی در ادامه تاکید کرد: جهت رفاه حال معلولین، زین 
پس نیز اخذ تاییدیه مناسب س��ازی از اداره بهزیستی شهرستان شهریار 
جهت کلیه پروژه های عمرانی در حال س��اخت توسط شهرداری شهریار 

انجام خواهد گرفت.
 وی با بیان اینکه استفاده از مجموعه های ورزشی، فرهنگی و آموزشی 
ش��هرداری برای جامعه معلولین رایگان می شود گفت: به منظور احداث 
مجموعه فرهنگی ، ورزشی و اداری برای جامعه معلولین و جانبازان ، پیگیر 

اختصاص قطعه زمین مناسب می باشیم.

اهواز – ش�بنم قجاوند: معاون هماهنگی امور امور عمرانی اس��تانداری 
خوزس��تان و مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان، از مراحل ساخت 
اولین نیروگاه تولید پراکنده این ش��رکت در اندیمش��ک و پروژه های برق در 

اهواز بازدید کردند.
ای��ن نیروگاه دو واحد ۲۵ مگاواتی )در مجموع ۵۰ مگاوات( ظرفیت دارد و 
در شهرک صنعتی اندیمشک با ارزش سرمایه گذاری ۷ هزار میلیارد ریال، در 

حال ساخت است.
در ای��ن برنامه میدانی از مراحل احداث و نصب تجهیزات خریداری ش��ده 
بازدید صورت گرفت و مقرر شد که موانع راه اندازی آن به زودی برطرف شود.

یکی از مشکالت موجود عدم همکاری سازمان های مربوطه و مشکل تامین 

گاز برای راه اندازی فاز اول این نیروگاه بوده که در این بازدید بنا شد با همکاری 
سازمان ها و دستگاه های مربوطه به زودی حل شود.

فاز اول این نیروگاه در تیرماه و فاز دوم آن در مرداد به بهره برداری خواهد 
رسید تا برق منطقه پایدار تر از گذشته شود.

در ادامه؛ از پروژه های برق در ش��هر اهواز از جمله پس��ت در حال احداث 
۱۳۲ کیلو ولت کیانش��هر ۱، پست ۱۳۲ کیلو ولت گلبرگ و خط چهار مداره 
مهزیار- س��پنتا- رینگ اهواز بازدید انجام و آخرین وضعیت شبکه برق مورد 
بررس��ی قرار گرفت. هدف از این بازدید ها رفع موانع و مش��کالت موجود در 
توسعه شبکه برق استان بوده است تا در آستانه فصل گرم، برق پایداری برای 

شهروندان تامین شود.

ساری - دهقان : ابگیری ها عمده سدهای بزرگ مازندران 
به گزارش رو خبرنگار ما به نقل از ابط عمومی آب منطقه ای 
مازندران آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل شرکت 
با بیان اینکه امس��ال یک سال خوب به لحاظ وضعیت منابع 
آبی اس��ت اظهار کرد: تاکن��ون ۳۳۲ میلیون متر مکعب آب 
در پش��ت سدهای مازندران ذخیره ش��ده در حالی که سال 
گذش��ته در این مقطع، ۳۱۸ میلیون متر مکعب آب ذخیره 
داش��تیم. ایشان با بیان اینکه سدهای بزرگ مازندران تقریباً 
پر هس��تند، افزود: عمده سدهای بزرگ استان آبگیری شده 
اس��ت و هم اکنون رهاس��ازی آب از این س��دها آغاز شده و 
مورد استفاده کش��اورزان به خصوص شالیکاران قرار گرفت. 
رئی��س هیات مدی��ره آب منطقه ای مازن��دران با بیان نقش 

س��دها در کنترل س��یالب گفت: امسال س��دهای استان در 
کنترل و مهار س��یالب زمستانه و بهاره نقش اساسی داشتند 

و هم اکنون قریب ۳۰ میلیون متر مکعب از مخازن سدهای 
استان برای کنترل سیالب لحاظ شده است. وی درباره سال 
آبی که از مهرماه تا ش��هریورماه س��ال بعد حساب می شود، 
گفت: براساس ایس��تگاه های وزارت نیرو، در هفت ماه اخیر 
در مازندران ۵۲۲ میلی متر بارش باران داشته ایم و این رقم 
اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل، هشت درصد کاهش 
یافته اما نس��بت به میانگین درازمدت با افزایش ۲۶ درصدی 
مواجه هستیم. یخکش��ی ادامه داد: مازندران هفت رودخانه 
مه��م دارد و رودخانه تالر با ۳۶ درصد افزایش بیش��ترین و 
رود ه��راز با ۹درصد کمترین میزان بارش را داش��ته اس��ت.
همچنین آبدهی رودخانه ها هم نسبت به میانگین درازمدت، 

۲۸ درصد افزایش دارد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بازرس��ی و مدیریت 
عملکرد س��ازمان اوقاف ضمن بازدید از بقاع ش��اخص ناحیه دو 
ق��م، از اجرای طرح های مختلف عمرانی در این حرم های مطهر 
تقدیر و تش��کر کرد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان قم، حجت  االسالم والمسلمین شوزب شیری 
با حضور در قم ضمن زیارت مضجع ش��ریف امامزادگان مدفون 
در ناحیه دو شهرس��تان قم، از روند اجرای طرح های عمرانی در 
این بقاع بازدید کرد. وی نخست در آستان مقدس امامزاده سید 
معصوم)ع( حضور یافت و در جریان پروژه های تکمیل آشپزخانه 

و نص��ب پنل های خورش��یدی برای احداث نی��روگاه  آفتابی در 
این بقعه قرار گرفت. مجموعه نیروگاه های خورش��یدی با هدف 
استفاده بهینه از فضای بقاع متبرکه و درآمدزایی بیشتر، طرحی 
اس��ت که در ده ها حرم مطهر امامزادگان استان قم اجرایی شده 
است. حجت االسالم والمسلمین شیری در ادامه به آستان مقدس 
امامزاده عبداهلل ابیض)ع( رف��ت و از نزدیک، پروژه نصب ضریح 

جدید این بقعه را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در پایان از اجرای این پروژه ها توسط اداره اوقاف ناحیه دو 

شهرستان قم تقدیر و تشکر کرد.

با امضای تفاهم نامه ای دو جانبه؛

مدرسه عالی مهارتی اقتصاد دیجیتال در آذربایجان شرقی راه اندازی می شود

شهردار شهریار:

هرگونه تخلف ساختمانی در شهرک وائین ممنوع می باشد

بازدید معاون عمرانی استانداری خوزستان و مدیرعامل از پروژه های برق منطقه ای خوزستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان عنوان کرد:

سال خوب آبی در پشت سدهای بزرگ مازندران

تقدیر مدیرکل بازرسی سازمان اوقاف از پروژه های عمرانی بقاع متبرکه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرق:
 هفت رسته بخش کشاورزی به رسته های آسیب دیده از بیماری 

کرونا اضافه شدند
تبریز – ماهان فالح: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: براساس 
دستورالعمل جدید معاونت اقتصادی رئیس جمهوری، ۷ رسته بخش کشاورزی جز واحدهای آسیب 
دیده و متاثر از کرونا محسوب شدند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، اکبر فتحی با اشاره به ابالغیه 
معاون��ت رئیس جمهوری اظهار کرد: پیرو ابالغی��ه جدید معاونت اقتصادی رئیس جمهور درمورد 
تعیین رسته های کس��ب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا دستورات الزم به وزارتخانه های 
مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شده است. وی افزود: طبق این دستورالعمل کارگروه 
بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در هفت رسته فعالیتی کشاورزی 
به رسته های به شدت آسیب دیده از بیماری کرونا اضافه شده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان تصریح کرد: این رسته ها شامل واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی، مراکز تولید محصوالت گلخانه ای سبزی و صیفی جات و 
مراکز عرضه و تولید گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی است و مرجع تشخیص و برآورد خسارت واحدهای فعال در این زمینه هم  سازمان جهاد 
کشاورزی استان خواهد بود. وی درپایان یادآور شد: حمایت های پیش بینی شده دولت در راستای جبران خسارت های وارد شده به واحدهای 

تولیدی و خدماتی متاثر از شیوع ویروس کرونا صرفاً مشمول بخش های غیر دولتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

اجرای طرح فرهنگ ترافیک برای 1572 دانش آموز استان مرکزی
اراک - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی، علی امیری خورهه با اشاره 
به اجرای طرح آموزش فرهنگ ترافیک مدارس حاشیه راه های استان مرکزی گفت: در راستای اجرای این طرح در استان مرکزی در 

سال جاری هزار و ۵۷۲ دانش آموز آموزش های الزم را دریافت کردند.
وی با تاکید بر اینکه آموزش فرهنگ ترافیک و آشنایی با مقررات و خطرار عبور و مرور با وسایل نقلیه و گذر از جاده ها به خصوص 
در روستاهای حاشیه  راه ها امری ضروری است، افزود: اگر آموزش ها به صورت صحیح و پایه ای انجام گیرد زمینه ایجاد فرهنگ و عادت 
به رعایت قوانین و هشدارها فراهم می شود که در نهایت نتیجه پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و یا کم شدن خسارت را به دنبال دارد.

امی��ری  تصریح کرد: آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس حاش��یه راه ها یکی از مهمترین عوامل 
شکل گیری فرهنگ ترافیک در سنین پایه است که خوشبختانه در دستور کار اداره کل قرار گرفته است که با توجه به تعداد باالی نقاط 
حادثه خیز و روستاهای حاشیه راه های اصلی استان امری بسیار مهم است. وی ارتباط رو در رو با کودکان، استفاده از روش های آموزش 
در پارک ترافیک، ایجاد ماکت جاده ها  و تابلوهای راهنمایی را از جمله روش های آموزش کودکان و دانش آموزان دانست و افزود: ایجاد 
محیط آموزش��ی ش��اد از طریق نمایش و موسیقی اثرگذاری و ماندگاری مباحث آموزشی را در ذهن بیشتر می کند و در همین راستا 
موضوعاتی چون رعایت احترام و نظم و ترتیب، آشنایی با جاده های اصلی، آشنایی با تابلوها و عالئم هشدار دهنده کنار جاده ها، نحوه 
ورود و خروج از مدرسه به خیابان  و نحوه تردد از عرض جاده ها، آشناییی با خطرات حاشیه راه ها، هشدار در مورد شوخی و بازی در کنار 
جاده ها، آشنایی با چراغ راهنمایی و رانندگی، آموزش نکات ایمنی در فصل سرد سال و مواجه با هوای مه آلود، ابری و تاریک، آشنایی با 

بایدها و نباید های کودکان در خودرو به عنوان سرنشین، آموزش و یادگیری شماره تلفن های امدادی و ضروری آموزش داده می شود.

400 روستای گلستان در معرض خطر هستند
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، مدیرکل بنیاد مسکن 
استان گفت: هم اکنون ۴۰۰ روستای گلستان در معرض خطر رانش، سیل، لغزش و … قرار دارند و مطالعات تثبیت و پایدارسازی ۳۵ 
روستای در معرض خطر استان سال گذشته انجام شده است.سید محمد حسینی گفت: خطر سیل روستاهای نوار شمالی استان، لغزش 
و رانش روس��تاهای ضلع جنوبی و فروچاله روس��تاهای مناطق شرق و شمال شرق گلستان را تهدید می کند.وی افزود: همه این ۴۰۰ 
روستای در معرض خطر استان نیازمند جابه جایی نیستند بلکه با اجرای برنامه تثبیت و ایمن سازی و همچنین مقاوم سازی واحدهای 
مسکونی امکان سکونت در آن ها فراهم است.حسینی افزود: بنیاد مسکن بعنوان مجری این طرح ها آمادگی دارد در صورت تخصیص 

اعتبار، کار تثبیت و ایمن سازی ۱۲۰ روستای استان را تا پایان برنامه ششم انجام دهد.

8854 مین واحد مقاوم سازی شده در گنبد به بهره برداری رسید
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، ۸۸۵۴ مین واحد مقاوم 
س��ازی شده توسط بنیاد مسکن گلستان در شهرستان گنبد و ۱۲۷۰ مین واحد مسکونی احداثی حوادثی)سیل( احداثی ستاد معین 
بازس��ازی بنیاد مسکن استان خراس��ان رضوی در شهرستان گنبد با حضور معاون عمرانی استاندار گلستان افتتاح شد.معاون عمرانی 
استاندار گلستان در این مراسم با تشکر از زحمات مجموعه بنیاد مسکن انقالب اسالمی بویژه در جبران خسارتهای سیل به واحدهای 

مسکونی، بر اتمام بازسازی واحدهای مسکونی سیل زده تا پایان خردادماه تاکید کرد.

فازی دیگر از عملیات عمرانی در پروژه فرهنگسرا
اتمام عملیات آرماتور بندی سالن گالری فرهنگسرای بزرگ مالرد

مالرد – غالمرضا جباری: به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری مالرد یکی 
از شاخص ترین پروژه های شهرداری ساخت فرهنگسرای بزرگ شهرستان مالرد می باشد که این 
پروژه در بلوار رسول اکرم )ص( تقاطع بلوار الغدیر به پارک مشاهیر واقع شده است مهدی حیدری 
در این باره گفت: این پروژه فاخر در زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع است که  مساحت زیر 
بن��ای آن ب��ه متراژ ۸۰۰۰ متر مربع در چهار بلوک درحال احداث اس��ت .  وی افزود:  پیش��رفت 
چش��مگیری در پروژه شاهد هس��تیم . عملیات  بتن ریزی به اتمام رسیده و شروع آرماتور بندی 
فنداسیون قسمت گالری آن آغاز گردیده است . حیدری تصریح کرد: امید است با اتمام این پروژه 

مهم ، شاهد تاثیرات خوبی در سرانه فرهنگی و هنری شهرمالرد و همچنین شهرستان باشیم.

نماینده مردم شهرستان رشت به صورت سرزده از تصفیه خانه شیرابه 
زباله های سراوان بازدید کرد

رشت - زینب قلیپور: در جریان بازدید سردار آقازاده نماینده منتخب مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی، دکتر ناصر 
حاج محمدی شهردار رشت و محمدباقر بشردانش رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت توضیحاتی کامل در باره روند 
اجرای این پروژه به وی ارائه کردند.شهردار رشت گفت: هم اکنون این پروژه با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی کار 
است.دکتر حاج محمدی توضیح داد که با آغاز به کار این تصفیه خانه حجم وسیعی از شیرابه های زباله های سراوان تصفیه شده و آب 
تمیز وارد رودخانه های رشت می شود.رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری و مدیران پروژه نیز پیرامون تسریع در روند احداث 
کارخانه، مشکالت و موانع پیش رو و پیگیری مقامات و مسئوالن توضیحاتی ارائه کردند. گفتنی است که هم اکنون ۹۰ درصد کارخانه 
تصفیه شیرابه های زباله دفنگاه زباله های سراوان قابل بهره برداری بوده و به زودی افتتاح آن به وسیله شهرداری رشت صورت می پذیرد.

اجرای طرح هادی روستایی در 95 درصد روستاهای استان بوشهر 
بوش�هر- رضا حیدری : مدیرکل بنیاد مس��کن استان بوشهر از اجرای طرح 
ایمن سازی روستاها در مقابل سیالب خبر داد و خاطر نشان کرد: برای اجرای این 
طرح ۱۰ میلیارد ریال مصوب شده که در ۷ روستای استان بوشهر اجرا می شود. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر وی از اجرای طرح هادی 
روستایی در ۹۵ درصد روستاهای باالی ۲۰ خانوار خبر داد و بیان کرد: امسال ۹ 
میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در ۵ روستای شامل بهسازی معابر، ساخت 
دیوار حفاظتی و محموطه سازی از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته است که 

هفته دولت امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد.
حمید حیدری بریدی در آغاز طرح های هادی روستایی در استان بوشهر اظهار داشت: در استان ۴۰۶ روستای باالی 
۲۰ خانوار وجود دارد که مش��مول اجرای طرح های هادی هس��تند. حیدری این طرح را ش��امل، اجرای سیل بند، دیوار 
حفاظتی، پل س��ازی دانس��ت و تصریح کرد: اکنون طرح های ایمن سازی روس��تاها در برابر سیالب بیش از ۵۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد که در هفته دولت امسال افتتاح می شود. وی اجرای طرح های گردشگری روستایی را مورد اشاره 
قرار داد و خاطر نشان کرد: تقویت زیرساخت های گردشگری در روستاها برای جذب توریست و توسعه صنعت گردشگری 
مورد توجه قرار دارد و بری تحقق این مهم ۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تخصیص یافته که اعتبارات ملی 

نیز به آن افزوده خواهد شد.
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 در میان��ه اتفاقات ناگ��واری که از پس بروز بیم��اری کرونا به وجود 
آمده اس��ت، نهال دانش بنیان های ایرانی به ثمر نشس��ت و بازار داخلی 
و بین  المللی این ش��رکت های توانمند داغ ش��د. »در تولید انواع وسایل 
موردنیاز برای پیش��گیری از ش��یوع ویروس کرونا به اشباع رسیده ایم.« 
رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهب��ردی معاونت علمی و فناوری بر 

این موضوع تاکید کرد.
به گزارش فارس، اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری درباره توان باالی 
دانش بنیان های ایرانی برای مب��ارزه با کرونا، می گوید: معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری به عنوان یکی از ارکان تس��هیلگر در حوزه 
توسعه دانش، فناوری و نوآوری در کشور وظیفه ذاتی و حاکمیتی خود 
را بر این مبنا قرار داده که از جامعه علمی و فناوری کشور حمایت کند.
وی می افزای��د: معاونت علمی و فناوری این کار را با ایجاد و توس��عه 
پلتفرم ش��رکت های دانش بنیان و کس��ب وکارهای نو و یا استارت آپ ها 
انجام می دهد. در مواجهه با بیماری کرونا هم بالفاصله با ش��روع شیوع 
آن، کمیته علمی کرونا را با تعامل مس��تقیم وزارت بهداش��ت، درمان و 

آموزش پزشکی کشور تشکیل داد.
ب��ه گفت��ه قادری ف��ر، معاونت علمی و فن��اوری با ایج��اد این کمیته 
وظیفه خود را در حمایت از فناوران و نوآورانی که برای مقابله با شیوع 
گس��ترده و درمان این بیماری موردنظر کش��ور است را انجام داد و این 
مسئولیت توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به ستاد توسعه 

زیست فناوری معاونت علمی سپرده شد.
وی وی��روس کرونا را یک پدیده زیس��ت فناورانه و بیولوژیک می داند 
و به همین دلیل س��تاد توس��عه فناوری های زیس��تی معاونت علمی را 
مس��ئول شناس��ایی توانمندی های دانش بنیانی مقابله ب��ا این ویروس 
معرفی می کند. به گفته قادری فر س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علم��ی و فناوری ب��ه عنوان دبیرخان��ه کارگروه علمی از ش��رکت های 
دانش بنیان��ی که توانایی ارائه راهکارهای خالقانه، هدفمند و محصوالت 
را در س��ه حوزه پیش��گیری،  تش��خیص و درمان کرونا دارند را حمایت 

می کند.
وی ادامه می دهد: در حال حاضر نخس��تین محموله کیت  تشخیصی 
بر پایه االیزا که یک محموله 40 هزار عددی بود به کش��ور آلمان صادر 

شده است و اوایل هفته گذشته هم یک محموله به ترکیه صادر شد.
به گفته قادری فر، این موضوع نشان دهنده این است که ما ظرفیت های 
بالقوه ای در حوزه مقابله با کرونا توس��ط شرکت های دانش بنیان شکوفا 
کردیم که منجر به توس��عه بازار صادراتی برا ی آنها شده است. ما حتما 
در عرصه صادرات محصوالت دانش بنیانی که به تایید وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی رسیده باشد و مازاد تولید داشته باشیم قطعا 

به گسترش صادرات محصوالت این فناوران خواهیم پرداخت.
رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهب��ردی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در ادامه بیان می  کند: در حال حاضر کش��ور بزرگی 
مانن��د آمریکا و بعضی از کش��ورهای اروپایی از کمب��ود ونتیالتور خبر 
می دهند ک��ه در این بین محققان ایرانی و ش��رکت های دانش بنیان با 
تیراژ حداقل ۳0 دستگاه در روز و 900 دستگاه در ماه موفق شدند این 
دس��تگاه را بر پایه آخرین استانداردهای روز دنیا تولید و فناوری ایرانی 
و کاالی ایران ساخت پزشکی ایرانی را در خدمت درمان بیماران بر پایه 

استانداردهای روز دنیا قرار دهند.
وی همچنی��ن تاکید می کن��د: در حال حاضر کش��ور در تولید انواع 
وسایل موردنیاز برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به اشباع رسیده 
و خوش��بختانه مراحل بالینی تست های پالس��مای کرونایی نیز مثبت 

اعالم شده است.
 تحقق هزاران تست بالینی در حوزه بیماری کرونا

سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز معتقد 
اس��ت ب��ا تالش های جمع��ی، اتفاقات بس��یار خوبی در حوزه س��اخت 

تجهیزات جدید در عرصه مبارزه با کرونا در کشور افتاده است.
وی ادام��ه می دهد: ما در حوزه تولید تجهیزات پزش��کی معتبر نظیر 
ونتیالت��ور و دس��تگاه های مختل��ف ات��اق عمل، کیت های تش��خیصی 
االیزا ش��اهد تحوالت فوق العاده ای در کش��ور هستیم به طوری که این 
ش��رکت ها اکنون تاییدیه های الزم را دارند و می توانند محصوالت خود 

را حتی به اروپا صادر کنند.
ب��ه گفته س��تاری، با تولید انبوه ش��رکت های دانش بنی��ان در زمینه 
ماس��ک، مواد ضدعفونی نی��ز در حال حاضر همه بخش ه��ای تولید را 

در داخل کشور در اختیار داریم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ادامه داد: در تولید کیت تش��خیصی س��لولزی ظرفیت تولید 
یک میلیون عدد در روز در کشور وجود دارد و در تولید کیت تشخیصی 
PCR نی��ز ماهان��ه ۱.5 میلی��ون ظرفیت تولید فراهم اس��ت که ضمن 

تأمین نیازهای وزارت بهداشت بخشی از آن صادر می شود.
س��تاری همچنین می گوید: در کنار تامین تجهیزات پزش��کی، کیت، 
ماس��ک و دارو همزمان با اوج گیری در اس��فندماه، کسب وکارهای نوپا 
و آنالین ش��روع به ارائه خدمات گس��ترده در حوزه های مختلفی مانند 
سالمت آنالین، ورزش، آموزش آنالین، دورکاری، تولید محتوا، سرگرمی 
و گردش��گری آنالین، فروش��گاه های آنالین، حمل ونق��ل، نوآوری های 
اجتماع��ی آنالی��ن و ارائه راه حل ه��ای فناورانه برای حوزه تندرس��تی 
کردیم. توس��عه این پلتفرم ها باعث شد، بخش زیادی از نیازهای مردم 
در دوران کرونا و در خانه بمانیم برای پاسخ به اوقات فراغت و نیازهای 

روزمره از طریق پلتفرم های فضای مجازی پاسخ داده شود.
مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری با بی��ان اینکه ظرفیت 
ش��رکت های دانش بنیان موجب شده اس��ت بتوانیم به خوبی در مقابل 
کرون��ا مقاوم��ت کنیم، بیان می کن��د: این دس��تاوردها حاصل کمک و 
فعالیت صدها مرکز پژوهش��ی، شرکت دانش بنیان و دانشگاهیان بوده و 
خوش��بختانه صدها طرح پژوهشی و هزاران تست بالینی در این زمینه 

محقق شده است.
به گفته وی، نتیجه این طرح ها موجب ش��ده اس��ت امروز نس��بت به 
بیماری کرونا و راه های درمان آن به شناخت خوبی دست یابیم و عالوه 
بر آن، همه تجهیزات پزشکی الزم را نیز توسط شرکت های دانش بنیان 

در داخل تولید کنیم.
 صدور بیش از 70 مجوز برای انجام مطالعات بالینی کرونا

مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی س��تاد کرونا و دبیر ستاد توسعه 

زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز معتقد 
اس��ت: با وجود مش��کالتی که کرون��ا به وجود آورد کمترین کش��وری 
را س��رغ داریم که ب��ا ورود کرونا و نیاز به اق��الم حفاظتی و کیت های 
تش��خیصی ظرف دو ماه به کش��ور صادرکننده کی��ت و اقالم حفاظتی 
تبدیل شود که این موضوع نویدبخش این است که در آینده نیز توسط 
دانش��مندان حمایت می ش��ود. به گفته قانعی، تاکنون بالغ بر 70 مجوز 
برای انجام مطالعات بالینی صادر ش��ده است و نتایج آنها به تدریج وارد 
کمیته علمی می ش��ود و کمیته تصمیم می گی��رد که نتیجه نهایی چه 
خواه��د بود. وی ادامه می دهد: اقدامات و مطالعات برای واکس��ن کرونا 
در حال انجام اس��ت و اگر در دنیا واکس��ن تولید ش��ود ما از دنیا عقب 
نخواهی��م بود، برخی تحقیق��ات در میزان کاهش زمان بس��تری بیمار 
اثر خوبی داش��ته اس��ت. در بخش تحقیقات اقدامات پیش��گیری کننده 
از پیش��رفت بیماری در حال انجام است تحقیقاتی مانند سلول درمانی 
و پالس��مادرمانی در کمیت��ه علمی کرونا مطرح ش��د ول��ی هنوز برای 

واردشدن به پروتکل کشوری نیاز به تحقیقات بیشتری داریم.
 جزو سازندگان دستگاه های نانوالیاف در ایران هستیم

همچنین س��عید سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری درباره دس��تاوردهای کرونایی این س��تاد 
می گوید: در مواجهه با کرونا این ستاد در تولید ماسک های N95، مواد 
ضدعفونی کننده نانو و دس��تگاه های تصفیه  هوا که با تکنولوژی پالسما 
که محیط را ضدعفونی می کنند بسیار موفق عمل کرده است به طوری 

که در تولید ماسک ظرفیت صادرات این محصول را داریم.
وی بیان می کند: تمرکز اصلی س��تاد نانو روی ماسک های N95 بود 
که برای کادر درمان بس��یار حیاتی بود. در ش��روع فعالیت حدود ۱0 تا 
20 هزار عدد ماس��ک در روز تولید می ش��د که جوابگوی کادر درمانی 
نبود، ولی با تالش های بی وقفه ای که صورت گرفت خوشبختانه در بازه 
زمانی کوتاهی موفق ش��دیم ظرفیت تولید این طالی سفید را به بیش 

از 250 هزار عدد در روز برسانیم.

به گفته س��رکار، ما جزو سازندگان دس��تگاه های نانو الیاف در ایران 
هستیم و ماس��ک های N95 مبتنی بر تکنولوژی  نانوالیاف برنامه ریزی 
شده اند، به طوری که پارچه های معمولی را با پوشش دادن نانوالیاف که 
ضخامتی کمتر از یک هزارم ضخامت تار مو دارند را با دستگاه هایی که 
ساخت ایران است پوشش می دهیم و پارچه معمولی را تبدیل به پارچه 

نانویی می کنیم که قابلیت فیلتراسیون 95درصد دارد.
 N95  وی می گوی��د: دو دس��تگاه آماده برای صادرات تولید ماس��ک
داش��تیم که به سرعت به خط تولید اضافه کردیم؛  همچنین دو دستگاه 
دیگ��ر ک��ه متوقف بودند را با ی��ک برنامه فوق العاده س��ریع و همکاری 
هالل احمر به س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( واگذار کردیم که به چرخه 

خط تولید ماسک N95 وارد شد. خوشبختانه موفق شدیم.
س��رکار ادام��ه می ده��د: ای��ن ماس��ک ها را ب��ه وزارت بهداش��ت و 
بیمارس��تان ها در شهرس��تان های مختلف برس��انیم و امروزه به جایی 
رس��یده ایم که ظرفیت صادرات این محصول را به کش��ورهای اروپایی 
داریم و کش��ورهای اروپایی، کشورهای همسایه و آسیای جنوبی شرقی 
مثل اندونزی درخواس��ت ماسک  N95 از ما دارند و امیدوارم بتوانیم با 

بعضی از این کشورها صادرات را شروع کنیم.
 طراحی و تولید دستگاه تصفیه هوا با تکنولوژی پالسما

دبیر س��تاد توس��عه فناوری نانو معاونت علمی به تولید دستگاه های 
تصفیه هوا توسط دانش بنیان ها اشاره می کند و می گوید: این دستگاه ها 
هوا را با تکنولوژی پالس��ما ضدعفونی  می کنند و باکتری یا ویروسی را 
که در هوا معلق اس��ت را از بین می برند و در حال حاضر دو شرکت در 
حال س��اخت و تولید دستگاه های تصفیه هوا هستند که در محیط های 

کار و بیمارستانی می توان استفاده کرد.
س��رکار می گوید: عالوه بر ماسک N95 و دس��تگاه تصفیه هوا، مواد 
ضدعفونی کننده نانویی را هم داش��تیم که خوش��بختانه در حال حاضر 
حدود ۱2-۱0 ش��رکت این محلول های ضدعفونی ب��ر پایه مواد نانو را 

تولید می کنند.
ب��ه گفته وی، این ضدعفونی کننده های نانویی ماندگاری باالیی دارند 

و ب��ا توجه به اینکه ش��رکت های متفاوتی در این زمین��ه کار می کنند 
مان��دگاری ای��ن م��واد از ۱2 س��اعت ت��ا 7 روز اس��ت و تاییدی��ه این 
ضدعفونی کننده ها از وزارت بهداش��ت گرفته شده و روزانه حدود 200 

تن از این مواد بر پایه نانو تولید می شود.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری های نانوی معاونت علمی و فناوری ادامه 
می دهد: اما ضدعفونی کننده های حاوی 70درصد الکل فقط س��طوح را 
ضدعفونی می کنند، اگر باکتری ویروس��ی باش��د آن را از بین می برند، 
تبخیر می ش��وند، مان��دگاری ندارن��د و آلودگی های موج��ود را از بین 
می برن��د، اما اگر در معرض آلودگی قرار بگیرند دوباره آلوده می ش��وند. 
مردم به غیر از یک بازه زمانی ۱4-۱0 روزه کمبود مواد ضدعفونی کننده 
را حس نکردند و خوش��بختانه در حال حاضر انواع ضدعفونی  کننده ها با 

قیمت مناسب در بازار موجود است.
 فعالیت دانش  بنیان ها در حوزه واکسن کرونا

اما این تالش ها و دستاوردها به اینجا ختم نمی شود، امیرعلی حمیدیه 
دبیر س��تاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی 
و فناوری، از اقدامات یک ش��رکت دانش بنی��ان ایرانی خبر می دهد که 
در حوزه س��لول های بنیادی موفق ش��ده از طریق یک نوع دست ورزی 
داخل س��لولی بر روی MRNA که در ایران س��ابقه نداشته در حوزه 
واکسن کرونا فعالیت کند. وی می گوید: اما نکته مهم این است که یک 
ش��رکت آمریکایی هم در حال انجام چنین پروژه ای است و این شرکت 
دانش بنی��ان ایرانی ب��دون اینکه اطالعی از مراحل و روند کار ش��رکت 
آمریکایی داش��ته باشد بدون هیچ گونه کپی برداری از کار آنها به خوبی 

در حال طی کردن این مسیر است.
حمیدیه به چندین پروژه دیگر که با اس��تفاده از س��لول های بنیادی 
خاص به نام س��لول های بنیادی مزانش��یمال در حال اجرا هس��تند نیز 
اش��اره می کن��د و می  گوید : چندی��ن مرکز تحقیقاتی، بیمارس��تان  ها و 
شرکت های دانش بنیان در حال استفاده از این سلول بنیادی مزانشیمال 

برای تعدیل سیستم ایمنی هستند.

ب��ه گفته وی، مش��کل بیماری کرونا صرفا خود ویروس نیس��ت بلکه 
بیش��تر اتفاقی اس��ت که بعد از بیم��اری رخ می ده��د و توفانی که در 
سیس��تم ایمنی پیش می  آید. ما س��عی کرده  ایم براس��اس س��لول های 
بنیادی مزانش��یمال این مراحل را کنترل کنیم که نتایج اولیه به عنوان 
درم��ان کمک��ی خوب بوده و تا چند ماه آینده نتایج به صورت رس��می 

اعالم خواهد شد.
حمیدی��ه ادامه می دهد: اما یک ش��رکت دانش بنیان دیگر هم که در 
ح��وزه مهندس��ی بافت س��لول های بنیادی تخص��ص دارد و روی مواد 
مهندسی بافت کار و ماده اولیه تولید می کرده اما در مواجهه با ویروس 
کرون��ا تصمیم به س��اخت یک داروی ضدویروس��ی کرون��ا می کند که 

پیشرفت قابل توجهی برای تولید داخلی داشته است.
 صادرات تولیدات کرونایی به کشورهای دیگر

پرویز کرمی، دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علم��ی و فن��اوری نیز درب��اره دس��تاوردها و فعالیت های ش��رکت های 
دانش بنی��ان در مواجهه ب��ا بحران کرونا می گوی��د: پیش بینی ها بر این 
است که تا پاییز این روند آرام و کند شده و وضعیت باثباتی را در کشور 

داشته باشیم و بعد از آن نیز سناریوهای مختلفی پیش روی مان باشد.
وی ادامه می دهد: کرونا برای کشورها از جمله کشور ما زحمت، رنج، 
کس��ادی بازار و برای برخی از دست دادن عزیزان را باعث شد و بحران 
ایجاد کرد اما از جهاتی نیز این تهدید فرصت های بسیاری را پدید آورد، 
از اعتماد به نفس ملی گرفته تا روزآمدی پروتکل های پزشکی، از توجه 
به زیرس��اخت های کشور گرفته تا کشف اس��تعدادهای خارق العاده در 

بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی.
کرمی معتقد اس��ت که نباید فرام��وش کنیم که در دوران همه گیری 
کرونا ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ های بزرگ توانمندی های 
خ��ود را ب��روز دادند و کمک های بس��یار خوبی برای مردم و کش��ور به 
ارمغان آوردند؛ به طوری که موضوع دانش بنیان ها و توانمندی های آنها 

اصطالحاً در این ایام نقل محافل و مجالس ویژه بود.
دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 

همچنین بیان می کند: در این ایام کرونایی ش��اهدیم که ش��رکت های 
دانش بنی��ان در دید مردم و مس��ئوالن بس��یار جلوه گ��ری  کرده اند. به 
طوری که مقام معظم رهبری به واس��طه شناخت دقیق و عمیقی که از 
دانش بنیان ها دارند ضمن توجه دادن مس��ئوالن و مردم به فعالیت ها و 
اقدامات شرکت های دانش بنیان در زمینه پیشگیری ، تشخیص، درمان، 
تولی��د و تجهیزات پزش��کی و داروهای الزم فرمودند که ای بس��ا ایران 

خیلی زودتر از پیش بینی ها به واکسن کووید۱9 دست یابد.
به گفته کرمی، شرکت های دانش بنیان ما می توانند در مدت زمان 20 
روز کیت   تشخیص کرونا یعنی بیماری و ویروسی که تا به حال در جهان 
س��ابقه نداشته را مطابق با اس��تانداردهای بین المللی به تولید برسانند. 
حال اگر شرکت های دانش بنیان، اس��تارت آپ ها و شتاب دهنده  های ما 
توانایی خود را در عرصه جهانی به نمایش می گذارند به واسطه پشتوانه 
غنی علمی و فناوری  اس��ت که ایران طی این س��ال ها آن را درون خود 
پرورش داده اس��ت. ما چندین طرح را در حوزه پیشگیری، تشخیص و 
درمان و تولید واکس��ن مورد حمایت قرار دادیم و با شرکت هایی که در 
توسعه و تولید واکسن و داروها فعالیت می کنند، قراردادهایی بسته ایم.
دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
اضافه می کند: در حوزه پیش��گیری ملزومات مصرفی مانند دس��تکش 
التکس، ماس��ک های سه الیه، N99 ،N95 و خطوط تولید نیاز بود که 
هرچه س��ریع تر مجوزهای کیفی برای این لوازم گرفته می  شد، کارهای 
اداری، مجوزها، آیین نامه ها و بخش نامه هایی که باید پاالیش می ش��دند 
و برخی نیز باید در سطح ستاد ملی کرونا بررسی می شدند که معاونت 

علمی در این حوزه ورود کرد.
کرمی ادامه می دهد: البته برای مواد ضدعفونی کننده دست و سطوح، 
طرح های کالن فناوری که در تولید خط تولید ماسک  سه الیه جراحی 
و نانو کاربرد دارند، حمایت از س��اخت چندین نوع دستگاه که در حوزه 
ضدعفونی چه برای بخار آب اکس��یژنه پالس��مایی یا UV الزم بود نیز 

معاونت علمی وارد شد تا به این شرکت ها کمک کند.
وی می گوید: در حوزه تولید کیت های تشخیصی و سریع االستخراج، 
سرلوژی، پالسمایی یا کیت هایی که به هر نوعی جامعه و بخش بهداشت 
به آن نیاز داشت تالش کردیم تا نیاز را شناسایی و کمک های الزم برای 
تولید و ساخت آنها صورت گیرد. در حوزه تجهیزات پزشکی نیز می توان 
ب��ه حمایت از توس��عه پلتفرم ه��ای تحلیل کالن داده ها ب��ر پایه هوش 
مصنوعی، دستیار هوشمند تحلیل تصاویر پزشکی و سی تی اسکن اشاره 
کنیم که به تولید دستگاه های آزمایشگاهی مانند سانتریفیو ژهای الزم، 
االیزرها، دس��تگاه های دوربین حرارتی، ساخت دتکتورسی تی اسکن ها و 

تولید دستگاه سی تی اسکن منجر شد.
کرم��ی همچنین بی��ان می کند: تجهی��زات های تکی مانند س��اخت 
ونتیالتوره��ا، بای پپ، دس��تگاه های ات��اق عمل، آی س��ی یو، داروهای 
ضدویروس یا هر دارویی که در جامعه جهانی مطرح می شد زیست بوم 
فناوری به سرعت این تجهیزات و داروها را در داخل ایران نمونه سازی، 
طراح��ی و به تولید انبوه می رس��اند که اینها ثم��ره کار و تالش و توان 

شرکت های دانش بنیان در حوزه بایوتکنولوژی است.
به گفته دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری، در این حوزه، زیس��ت فناوری به خوبی درخشید و ما متوجه 
توان زیس��ت بوم حوزه بایوتکنولوژی و زیس��ت فناوری کشور شدیم به 
طوری که در منطقه قدرت اول هس��تیم. هیچ دارو، واکس��ن یا الزامات 
موردنیاز و پروتکلی نیس��ت که موردنیاز کش��ور باشد و این زیست بوم 
نتواند این کار را در کنار تولید دستگاه های تجهیزات پزشکی آماده کند 

و تحویل جامعه بدهد.
کرمی در ادامه یادآوری می کند: در این حوزه شرکت های دانش بنیانی 
داش��تیم که در حوزه مطالعات بالینی و کارآزمایی پزشکی وارد شدند، 
هزاران نوع تست، هزاران ساعت تحقیق مطالعات بالینی روی موضوعات 
مختلف دارویی و پروتکل های بهداش��تی انجام شد و تمام اینها ماحصل 

کمک و توان شرکت های داش بنیان در حوزه های مختلف بود.
وی به صادرات محصوالت دانش بنیان در حوزه مقابله با کرونا اش��اره 
می کن��د و می گوید: در حوزه تولید ملزوماتی که در حوزه پیش��گیری، 
درمان، دارویی و استارت آپ های مختلف اقدامات و فعالیت  هایی را برای 
کش��ور داش��تند الزم بود که در وهله اول نیاز کشور را برطرف کنند تا 
بعد از تولید انبوه و رف��ع احتیاجات جایگاه خوبی برای صادرات فراهم 
شود که در این بین با همکاری کارخانجات و شرکت های داش بنیان در 
حوزه تولید و تجهیزات این ملزومات مجوزها اخذ ش��د. و این شرکت ها 

اقدام به صادرات کردند.
به گفته کرمی، در حوزه خط تولید ماسک، ژل ،  مواد ضدعفونی کننده، 
تجهیزات و لوازم پزشکی و آ زمایش��گاهی صادرات خوبی به کشورهای 
اروپایی، آس��یای جنوب شرقی، همسایگان و کش��ورهای اطراف مانند 
پاکس��تان، فیلیپین، هند، ارمنس��تان، س��وریه، نیجریه، قطر، روس��یه، 
مقدونی��ه، لهس��تان، ایتالیا، آلم��ان، رومانی، اتریش، اس��پانیا، اکوادور، 

برزیل، ونزوئال، بالروس، عراق، ترکیه، اندونزی و عمارات داشته ایم.
ب��ه گفت��ه وی، حمای��ت از حمل ونقل آنالی��ن کاال، تولی��د محتوا، 
س��رگرمی و توریس��م آنالین و ورزش آ نالی��ن را در معاونت علمی و 
فن��اوری دنبال کردی��م که در قال��ب 5 برنامه نوع ای��ن حمایت ها را 
افزای��ش دادیم و کمک کردیم در زمانی ک��ه مردم نیاز دارند در خانه 
بمانند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند مش��کلی نداشته باشند؛ حتی 
افراد می توانس��تند بدون اینکه به آزمایشگاه، داروخانه یا مطب بروند 
از طریق س��المت آنالین رفع نیاز کنند. کرمی ادامه می دهد: در حوزه 
آموزش های آنالین پلتفرم های خوبی در کش��ور شناس��ایی کردیم که 
با کمک س��خت افزاری افزایش پهنای باند، زیرساخت ها و موارد دیگر 
کمک کردیم که بتوانند به مدارس، دانش��گاه ها و کشور خدمت رسانی 
کنن��د و در حوزه حمل و نقل آنالین نیز به دلیل وجود زیرس��اخت ها 

تسهیلگری هایی صورت گرفت.
وی همچنین تاکید می کند: شرکت هایی داشتیم که با شیوع ویروس 
کرونا آس��یب های جدی دیدند و در کسب وکارش��ان دچار مش��کالت 
عدیده ای شدند و معاونت علمی تالش کرد تا این شرکت ها پابرجا بمانند. 
حمایت هایی از جمله تس��هیالت مالی کم بهره، تامین زیرس��اخت های 
فنی، حمایت از تبلیغات ش��بکه های اجتماعی و تلویزیونی و حمایت از 
بازاریابی دیجیتال داش��تیم، ضمن اینکه تس��هیلگر در رابطه با موانع و 
فعالیت ها با س��ازمان ها و س��اختارهای دولتی نیز بودیم که اگر مشکلی 

سد راه شان بود را تعریف و اجرایی کنیم.

بازار صادرات تجهیزات مقابله با کرونای دانش بنیان ها داغ شد

کرونا یک تهدید جهانی مفید برای دانش بنیان های ایرانی
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دنیای فناوری این روزها ش��اهد تعدیل هزاران نیرو در ش��رکت های 
بزرگ و کوچک داخلی و خارجی است. شرکت ها در بیانیه ها از تاثیرات 
منفی بحران کرونا بر کس��ب و کار و تعدیل از س��ر ناچاری س��خن به 
میان می آورند اما با نگاهی به س��ابقه IBM طی بحران »رکود بزرگ« 
می بینیم که اخراج نیروها همیش��ه بهترین ایده و راه حل نیس��ت. طی 
رکود بزرگ در دهه ۱9۳0 »توماس واتسون«، مدیرعامل IBM مسیری 
را در پی��ش گرفت که امروز می تواند الگویی برای ش��رکت های فناوری 
باش��د. وی جسورانه در برابر فش��ارها برای اخراج نیروها مقاومت کرده 

و در عوض با سرمایه گذاری پایه های رشدی سریع را بنیان گذاشت.
در دوران کرونا روزی نیس��ت که گزارش��ی مبنی بر تعدیل نیروها به 
 »PwC« گوش نرسد. براس��اس نتایج نظرسنجی موسس��ه بریتانیایی
حدود ۳2درصد ش��رکت ها انتظار اخراج کارکنان طی ماه آتی را دارند. 
در آمری��کا ب��ه عنوان مهد فناوری بیش از 20 میلی��ون نفر تنها در ماه 
گذشته کارشان را از دست داده اند و براساس گزارش کاخ سفید میزان 
بیکاری تا ماه آینده ممکن است به 20درصد برسد. در کشورهای دیگر 
هم اوضاع چندان بهتر نیس��ت، برای مثال در ای��ران طی بحران کرونا 

صدها نیروهای »الی گشت«، »علی بابا« و »پیاده« تعدیل شدند.
در عین حال تعدادی از ش��رکت های بزرگ فناوری مثل »سیسکو«، 
»انویدی��ا« و »ServiceNow« نیروهای ش��ان را حف��ظ کرده و حتی 
برخی از آنها از احتمال اس��تخدام افراد جدید خبر داده اند؛ مس��ئله ای 
که ش��اید از نظر برخی س��رمایه گذاران ناشی از توهم باشد، اما داستان 
IBM  خالف آن را اثبات می کند. قمار واتسون IBM را تا مرز نابودی 

پیش برد اما در نهایت باعث شد نیم قرن بر حوزه خود حکومت کند.
شنا برخالف جریان آب

اقتصاد آمریکا در نخس��تین سال های رکود بزرگ حال و روز خوشی 
نداش��ت و س��طح تولید ناخالص داخلی طی دو س��ال ۱0درصد کمتر 
ش��ده بود. بیش از ۳ هزار بانک ورشکسته شده بودند، میزان بیکاری به 
20درصد رس��یده بود و کس��ب و کارها روزگار تیره ای داشتند. هرچند 
IBM آن زم��ان با پانج ه��ای الکترومکانیکی به ش��رکت ها در مدیریت 
اطالعات کمک می کرد و حتی مبدع حوزه پردازش شناخته می شد اما 
چندان معروف یا بزرگ نبود. بازار تخصصی این شرکت مشتریان خاص 
خود را داش��ت اما به واسطه رکود بزرگ تا نصف کاهش پیدا کرده بود. 
دس��تمزدها آنقدر کم شده بود که ش��رکت ها ترجیح می دانند به جای 
خرید این دس��تگاه ها چندها نفر را مسئول مدیریت داده کنند. واتسون 
اما در این ش��رایط حرف هایی را طی یک مصاحبه با »فوربس« به زبان 

آورد که کمتر مدیری جسارت بیان آن را داشت:
»من نش��انه ای از رکود شدید نمی بینم و راستش را بخواهید به نظرم 

۱9۳0 س��ال بسیار خوبی از آب درمی آید.« دیدگاه های وی تنها حرف 
نبود و در عمل هم با حفظ همه پرس��نل و افزایش س��رمایه گذاری در 
تحقیق و توس��عه آن را ثابت ک��رد. او پیش بینی کرد که با پایان یافتن 
بحران ش��رکت های بس��یاری به ماش��ین های آنها نیاز پی��دا می کنند، 
بنابرای��ن نه تنها خطوط تولید را س��رپا نگه داش��ته و محصوالت مازاد 
را انب��ار کرد. در واقع طی دورانی که ش��رکت ها یکی پس از دیگری از 

پا درمی آمدند، IBM طی سه سال تولیدش را یک سوم افزایش داد.
با ادامه رکود قمار واتس��ون به باخت نزدیک می ش��د. هزینه سنگین 
حف��ظ کارخانه و انب��ار قطعات ثب��ات مال��ی IBM را تهدید می کرد. 
واتس��ون حتی در این شرایط هم خودش را نباخته و خطاب به مدیران 
ارش��د گفت: »با بهتر ش��دن شرایط کش��ور توان فروش ما هم تقویت 

خواهد شد. پس از آن می توانیم داد و ستد بیشتری داشته باشیم. من از 
تمام فرصت ها برای فروش هر چه بیشتر دستگاه استفاده خواهم کرد.«
در ژانویه ۱9۳2 واتسون از سرمایه گذاری یک میلیون دالری )تقریبا 
معادل ۶ درصد از کل درآمد س��االنه ش��رکت( برای ساخت یک مرکز 
تحقیق و توس��عه در کالس جهانی خب��ر داد. این هزینه هنگفت باعث 
شد کفگیر شرکت به ته دیگ بخورد. سهام شرکت تا حد ۱۱ سال قبل 
افت کرد و هیأت مدیره تصمیم به برکناری واتسون گرفت اما در نهایت 

از آن مصرف شدند.
ورق برمی گردد

آنه��ا بعدا نتیجه ای��ن تصمیم را هم  دیدند چراکه واتس��ون با جمع 
کردن مهندسان زبده در مرکز جدید طی دهه ۱9۳0 با تکیه بر نوآوری 

و ابداعات جدید محصوالت ارزنده ای را طراحی کرد و در نهایت فناوری 
 Remington را ب��ه ح��دی ارتقا داد که تم��ام رقبا از جمل��ه IBM

Rand را پشت سر گذاشتند.
آن زمان هنوز کسی نه از این آینده درخشان خبر داشت و نه از تاثیر 
طرح جدید رئیس جمه��ور »روزولت« برای تقویت اقتصاد. روزولت در 
همان س��ال ۱9۳2 طرحی را معرفی کرد که س��ه سال بعد به تصویب 
قانون »تامین اجتماعی« منجر  ش��د. براساس این قانون همه شرکت ها 
باید ساعات کاری کارکنان، دستمزد آنها و مبلغی را که باید به حساب 

تامین اجتماعی واریز می شد، رهگیری و ثبت می کردند.
به لطف این طرح دولت پس از پردازش میلیون ها گزارش و رهگیری 
مبالغ باید چک هایی را برای افراد مورد نظر ارسال می کرد. همین باعث 
ش��د یک شبه تقاضا برای ماش��ین های جدول بندی سر به فلک بکشد. 
ثبت این اس��ناد توس��ط ش��رکت ها برای تامین اجتماعی ساده نبود و 
س��االنه هزینه ای 250 هزار دالری را به آنها تحمیل می کرد که معادل 
5 میلیون دالر امروز اس��ت. کس��ب و کارها و دولت همزمان به دنبال 
خرید دستگاه ها بودند اما تنها یک شرکت از پس تامین تقاضا برمی آمد 
و آن ه��م IBM بود. انبارها مملو از ماش��ین و قطع��ات بودند و از آن 
طرف هم نه کس��ی اخراج ش��ده بود و نه خط تولی��د خوابیده بود، در 
نتیجه به س��رعت تولید ماش��ین های جدید دنبال می شد. عالوه بر این 
سرمایه گذاری هنگفت واتسون روی تحقیق و توسعه محصوالت شان از 

نظر سرعت و ثبات فرسنگ ها جلوتر از رقبا بود.
س��طح درآمدها تنها در ۳ س��ال از ۱9 به ۳۱ میلیون دالر رسید و تا 
45 س��ال پس از آن IBM در کس��ب و کار  پردازش داده حرف اول را 
می زد. نه واتسون و نه کس دیگری طرح دولت را پیش بینی نکرده بود. 
موفقیت وی در واقع نتیجه جسارت، خوش شانسی و سخت کوشی برای 

آماده بودن در زمانی است که شانس در خانه را می زند.
نتیجه گیری

بی تردی��د بح��ران کرون��ا ب��ه تغییراتی عم��ده در کس��ب و کارها و 
جامعه منجر ش��ده و حوزه های مختلف از س��المت و آموزش گرفته تا 
خرده فروش��ی و  تغذیه در حال بازس��ازی اس��ت. هرچند اوضاع تیره و 
تار اقتص��ادی برای میلیون ه��ا نیروی کار و کس��ب و کارهای کوچک 
در سراس��ر دنیا یک تراژدی اس��ت، اما تاریخ نشان داده تغییرات بزرگ 

فرصت های بزرگی را هم با خود به همراه دارند.
واتس��ون ثاب��ت کرد اگر مدیران جس��ارت کافی برای آماده س��ازی و 
سوار ش��دن بر موج فرصت ها را داشته باشند، تنها کمی خوش شانسی 

می  تواند ورق را به سود آنها برگرداند.
business insider/digiato :منبع

تاریخ درباره نتیجه اخراج کارکنان در زمان بحران چه می گوید؟
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بزرگ ترین چالش های بانوان کارآفرین

بدون تردید کارآفرینی بس��یار س��خت اس��ت. به همین خاطر تعداد این دس��ته از افراد به نسبت 
کل جمعیت بس��یار کم است، با این حال این س��ختی برای بانوان کارآفرین چند برابر بوده و آنها با 
چالش هایی مواجه هس��تند که برای مردها رخ نمی دهد. تحت این ش��رایط شایس��ته است تا توجه 
بیشتری به آنها شود. در این رابطه طی پرسش از چندین کارآفرین زن، پنج چالش مشترک انتخاب 
ش��ده اس��ت که در ادامه به بررس��ی آنها خواهیم پرداخت. آگاهی از این موارد کمک خواهد کرد تا 
عالقه مندان به این حوزه، با آگاهی باالتری وارد عرصه کارآفرینی ش��ده و از قبل آمادگی الزم را در 

خود ایجاد کنند.
1-ایجاد تاثیر اولیه 

واقعیت این است که هنوز درک این موضوع که حوزه مدیریت ارتباطی به جنسیت افراد ندارد، در 
تمامی کش��ورهای جهان به خوبی نهادینه نشده و حتی در کشورهای پیشرفته نیز شاهد رفتارهایی 
تاس��فبار هستیم. این موضوع می تواند باعث شود تا روحیه و اعتماد به نفس بانوان خصوصا هنگامی 
که اکثر کارمندان ش��رکت را مردان تشکیل می-دهد، کاهش پیدا کند. تحت این شرایط نمی-توان 
انتظار داش��ت که تصویر اولیه الزم را بتوان در تیم کاری ش��رکت به وجود آورد. برای این مس��ئله 
توصیه می شود که یک جلسه در اولین روز کاری برگزار کرده و تالش کنید تا ارتباط خوبی را با تیم 
شرکت خود ایجاد کنید. همچنین برنامه خود را به صورت کامل شرح دهید و از سابقه خود صحبت 
کنید. این امر باعث می  شود تا تیم شرکت شما را فردی کامال توانا تصور کرده و دیگر با پیش داوری 
قضاوتی را انجام ندهد، اما این مس��ئله نیز طبیعی است که برخی از کارمندان همچنان مشکالتی را 
به وجود آورند. راهکار کلی این اس��ت که آنها را از کار اخراج کنید تا در ش��رکتی فعالیت کنند که 
موردعالقه آنها است. درواقع شما نباید اجازه دهید که شرایط به عامل فشاری برای شما تبدیل شود. 
در غیر این صورت ذهن ش��ما درگیر مواردی خواهد ش��د که ابدا ضرورتی را نداشته و این امر بدون 

شک بر روی عملکرد شما تاثیر منفی را به همراه خواهد داشت. 
2-ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی

ای��ن امر یک واقعیت غیرقابل انکار اس��ت که نقش مادرها در تربی��ت فرزندان پررنگ تر بوده و این 
مس��ئله می تواند باعث ش��ود تا مادرهای کارآفرین با یک مش��کل جدی مواجه شوند. در این رابطه 
توصیه می ش��ود که یک نماینده را تعیین کرده و از برنامه های مدیریت زمان و برنامه ریزی اس��تفاده 
کنید. درواقع حتی بدترین ش��رایط را می توان با یک برنامه درس��ت، تحت کنترل درآورد. همچنین 
به این نکته توجه داش��ته باشید که ش��ما باید از همسر خود بخواهید تا با مدیریت هرچه بهتر شما 
را کمک کند. درواقع با توجه به این امر که ش��ما نیز در عرصه اقتصادی کامال فعال هس��تید، الزم 
اس��ت تا کمک بیش��تری را دریافت کنید. در نهایت کمک گرفتن از اطرافیان در این زمینه می تواند 

کامال کارساز باشد. 
3-کمبود وقت 

این مس��ئله نیز یک واقعیت است که آستانه تحمل بانوان در برابر سختی ها از آقایان کمتر بوده و 
این مسئله می تواند باعث شود تا سالمت آنها با مشکلی جدی مواجه شود. تحت این شرایط ضروری 
اس��ت تا برنامه ای مختص به خود داشته باشید. تحت این ش��رایط تقلیدکردن از برنامه فردی دیگر 
کامال اش��تباه خواهد بود. همچنین کمبود وقت از دیگر معضل ها محس��وب می ش��ود. در این رابطه 
اش��تباه بزرگی که همواره رخ می دهد این اس��ت که بانوان خود را تنها در مس��ئولیت های کاری و 
زندگی ش��خصی محدود کرده و این امر باعث می  ش��ود تا زمانی را برای پرداختن به خود نداش��ته 
باشند. برای مثال ممکن است از آخرین تفریح دوستانه چندین ماه گذشته باشد. نکته ای که باید به 
آن توجه داشته باشید این است که سخت تر کار کردن صرفا به معنای بهترین شیوه نبوده و شما باید 
به دنبال هوش��مندانه ترین روش ها باش��ید. همچنین از ایده آل گرایی فاصله گرفته و حتما در برنامه 
روزانه خود، زمانی را برای پرداختن به مسائل شخصی و استراحت کافی تنظیم کنید. کنار گذاشتن 
برخی از مس��ئولیت هایی که می تواند توس��ط فردی دیگر نیز انجام ش��ود، از دیگر اقدامات سودمند 
است. برای مثال برای تمیز کردن خانه و پخت غذا، می توانید فردی را استخدام کنید. این امر باعث 

می شود تا زمان بیشتری را برای بودن در کنار فرزندان خود و یا هر اقدام مهم تری داشته باشید. 
4-نگاه تبعیض آمیز

تقریبا تمامی بانوان کارآفرین با نگاه های تبعیض آمیز مواجه ش��ده اند. این امر می تواند فشار روانی 
زیادی را به همراه داش��ته باش��د. برای مثال یک نمونه س��اده این وضعیت تمایل به نصیحت بیشتر 
بانوان کارآفرین در مقایس��ه با مردها اس��ت. تحت این شرایط حتی در موارد متعددی مشاهده شده 
است که افرادی در فامیل نیز اقدام به نصیحت کردن شما برای توجه بیشتر به زندگی شخصی و عدم 
ضرورت کار کردن یک زن کنند. نکته بس��یار بد این اس��ت که اکثر این به ظاهر نصیحت ها از جانب 
خود زنان است. تحت این شرایط باید با این واقعیت کنار آمد که نمی توان تصورات و عقاید افراد را 
تغییر داد، با این حال الزامی نیز وجود ندارد که شما به آنها توجه داشته باشید. به همین خاطر ابدا 
نباید چنین گفته هایی برای شما مهم باشد. با یک لبخند از کنار این گفته های بیهوده گذر کنید. 

5-توقعات بیش از حد 
اگر انتظارات را مدیریت نکنید، میزان آن به حدی باال خواهد رفت که شما برای انجام آنها باید به 
سطح فرابشری دست پیدا کنید. در این رابطه فراموش نکنید که هر فردی ممکن است خسته شود 
و یا شکس��ت را تجربه کند. این مس��ائل نباید باعث این موضوع باشد که شما نسبت به توانایی های 
خود شک کنید. همچنین سبک زندگی ای را برای خود انتخاب کنید که کامال مناسب و مورد عالقه 
خودتان اس��ت. در این رابطه شما باید فردی باش��ید که سطح انتظارات اطرافیان را مشخص خواهد 
کرد. در این رابطه صحبت کردن به این امکان درک بیشتر کمک خواهد کرد. برای مثال ممکن است 
فرزندتان تمایل داش��ته باشد که شما هم به مانند مادر دوست او هر روز اقدام به بردن و آوردن وی 
از مدرسه کنید، با این حال این مسئله لطمه ای بزرگ به کار شما محسوب شده و در بهترین حالت 
تنها قادر به انجام این اقدام برای یک روز در هفته باش��ید. در این رابطه بهتر اس��ت تا به جای تحت 
فش��ار قرار دادن خود، در این رابطه صحبت کرده و به دنبال ایجاد برنامه ای متفاوت باش��ید. برای 
مثال روزهای آخر هفته به شهربازی رفته و زمان خود را کامال به گذراندن اقدامات مورد عالقه فرزند 
خود اختصاص دهید. درواقع ش��ما باید مهارت-های مدیریتی و مذاکره خود را در زندگی ش��خصی 

نیز مورد استفاده قرار دهید. 
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تبلیغـاتخالق

آی��ا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چه افرادی باالترین 
ش��انس اس��تخدام را دارند؟ درواق��ع تنها رزومه اف��راد در زمینه 
اس��تخدام مالک نب��وده و برخی از خصوصیات باعث می ش��ود تا 
مدیران به سمت یک فرد تمایل بیشتری را پیدا کنند. با آگاهی از 
این تیپ های شخصیتی می توانید شانس استخدامی خود را در هر 
شرکتی افزایش دهید. در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 

1-مستقل ها 
اف��رادی که به خوب��ی بتوانند وظایف خود را انج��ام داده و در 
هر ش��رکتی موفق ظاهر ش��ده-اند، به عنوان مس��تقل ها شناخته 
می ش��وند که دلیل رش��د آنها تنها مهارت های خودشان محسوب 
می ش��ود. چنین افرادی معموال نظم و تعهد کاری باالیی داشته و 
برای حفظ آمار خوب خود، حتی در بدترین ش��رایط نیز سطحی 
حرفه ای را به نمایش می گذارند. تحت این ش��رایط طبیعی اس��ت 

که مدیران هم به دنبال چنین افرادی باشند. 
2-تیم گراها 

دس��ته دوم افرادی هس��تند که در زمینه کار تیم��ی کامال موفق 

ظاهر می شوند. این افراد به خوبی و در کمترین زمان به هر تیمی به 
هماهنگی الزم دست پیدا کرده  و باعث می شود تا راندمان شرکت، با 
کاهش مواجه نشود. این افراد به خوبی نسبت به دستور ها مطیع بوده 
و مه��ارت ارتباطی باالیی را دارند. به همین خاطر می توانید اطمینان 
داشته باشید که با سایر کارمندان شرکت مشکلی را پیدا نخواهند کرد. 
همچنین این افراد روحیه کمک کردن باالیی را داشته و این امر باعث 
می شود تا کل تیم شرکت بتواند از تجربیات چنین فردی استفاده کند. 

3-باانگیزه ها 
این دس��ته از افراد تمایل باالیی را به رش��د و به دس��ت آوردن 
موقعیت ش��غلی دارند و این امر می تواند به خاطر ش��رایط زندگی 
آنها و یا عالقه باش��د. معموال ای��ن روحیه در بین کارمندان جوان 
به چشم می خورد. با استخدام این افراد می توانید اطمینان داشته 
باشید که در مدت زمانی کوتاه، به ستارگانی در عرصه خود تبدیل 
خواهند ش��د. بدون شک جذب افرادی با پتانسیل رشد باال، باعث 
می شود تا با هزینه ای پایین، پس از مدتی یکی از بهترین ها را در 
کنار خود داشته باش��ید. این سیاست خصوصا توسط برندهایی با 

بودجه محدود، بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. 
 4-تطبیق پذیرها 

ای��ن افراد خود را با هر ش��رایطی هماهنگ س��اخته و در برابر 

مش��کالت، کمترین نارضایتی را از خود نشان می دهند. به همین 
خاطر می-توانید اطمینان داشته باشید که شرایط سخت، بر روی 
عملک��رد این افراد تاثیر منفی را به همراه نخواهد داش��ت. درواقع 
ای��ن افراد همواره ب��ه دنبال راه حل بوده و ق��درت تحمل باالیی 

را دارند. 
5-باتجربه ها 

در آخر افرادی که تجربه های مختلفی را دارند، مورد توجه جدی 
مدیران قرار می-گیرند. در این رابطه توجه داشته باشید که تجربه 
باال، نس��بتی است که براساس سن س��نجیده می شود. برای مثال 
ب��رای یک جوان 2۳ س��اله بیش از ۱0 تجرب��ه و اقدامات مختلف 
کاری در یک حوزه مش��خص به معنای تجربه ب��اال خواهد بود، با 
این حال این موضوع برای فردی میانس��ال بدون شک باید چندین 
برابر باشد. این دس��ته از افراد از تجربه موارد جدید واهمه نداشته 
و از این مورد کامال اس��تقبال خواهند کرد. این امر در حالی است 
که س��ایر کارمندان تمایل دارند که تنها در حوزه مخصوص خود، 
اقداماتی را انجام دهند. به همین خاطر با اس��تخدام این دس��ته از 
افراد ش��ما می توانید اطمینان داشته باشید که فردی را در اختیار 

دارید که توانایی انجام چند اقدام را به صورت در اختیار دارد. 
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5 تیپ شخصیتی که باالترین شانس استخدام را دارند 
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