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بانک مرکزی در اطالعیه ای بر پیگرد قانونی 250 صادرکننده متخلف تاکید کرد

پرده آخر
منازعه ارزی

چند روزی از پایان تیرماه و اتمام مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی گذشته است و در اولین گام جهت برخورد 
با صادرکنندگان متخلف، بانک مرکزی از پیگرد قانونی 250 شخص حقیقی و حقوقی و ارسال اطالعات آنها به قوه قضائیه خبر داده 
است. ضرب االجل بانک مرکزی برای ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان، پایان تیرماه امسال بود و طبق بسته سیاستی نحوه بازگشت 
ارزهای صادراتی، صادرکنندگان باید تا پیش از پایان تیرماه حدود ۸0 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و 
حداکثر 20 درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک ها و صرافی های مجاز می فروختند.  حاال مهلت زمانی صادرکنندگان 
جهت بازگشت بیش از 27 میلیارد دالر ارزهای صادراتی بازنگشته به کشور پایان یافته و این منازعه ارزی وارد مرحله تازه ای شده...

مستاجران تهرانی وام اجاره 50 میلیون تومانی می گیرند

جزییات اقساط وام ودیعه اجاره مسکن
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از رشد 3.2 درصدی شاخص بورس تا کاهش چشمگیر قیمت دالر و سکه

وضعیت بازارهای مالی در آخرین هفته تیرماه

زیر و بم دنیای ناشناخته استارت آپ ها
استفاده از تایید اجتماعی در بازاریابی

چالش حفظ انگیزه در محیط های کاری
آمادگی برای دنیای کسب و کار پساکرونا

اشتباهات رایج در ساماندهی سایت فروش
تغییر صنعت خرده فروشی آنالین با ظهور ابرداده ها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ثروت جف بزوس تنها در یک روز 
13 میلیارد دالر افزایش پیدا کرد

سرمقاله
جنگ نرخ سود بانکیژ

با سود ارز و سکه

برخی از کارشناس��ان اقتص��ادی، افزایش 
نرخ سود س��پرده های بانکی را راهی برای 
جلوگیری از هجوم نقدینگی س��رگردان به 
بازارهای ملتهب و پر از ریسک نظیر سکه، 
ارز و مسکن می دانند که براساس آن، بانک 
مرکزی موفق به جذب نقدینگی می ش��ود. 
ش��اید مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در 
مورد نرخ های جدید س��پرده بانکی که در 
2۸ تیرماه امسال به شبکه بانکی کشور ابالغ 
شده، پاسخی به این نظریه اقتصادی باشد. 
براساس این مصوبه، نرخ سود علی الحساب 

انواع سپرده های بانکی بدین شرح  است:
* سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی: 

10 درصد  
* سپرده س��رمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 

سه ماهه: 12 درصد  
* سپرده س��رمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 

شش ماهه: 14 درصد  
* سپرده س��رمایه گذاری با سررسید یک 

سال: 16 درصد
* س��پرده س��رمایه گذاری با سررسید دو 

سال: 1۸ درصد
پیش از این، س��پرده های بانک��ی با توجه به 
مدت سپرده گذاری به سپرده های کوتاه  مدت، 
میان مدت و بلندمدت تقس��یم شده بود که 
م��دت آنها بین یک تا پنج س��ال بود، اما در 
سال 1۳70، سپرده های زیر یک سال تحت 
عنوان سپرده های ویژه نیز ابداع شد و در سال 
1۳۹7 سپرده گذاری ویژه حداکثر به 10 ماه و 
سایر سپرده گذاری ها حداکثر به مدت 15 ماه 
تعیین شد.             ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
حداکثر نرخ سپرده گذاری میان مدت نیز در همین سال 15 درصد تعیین شده است. بدین 
ترتیب، مصوبه جدید ش��ورای پول و اعتبار با توجه به مدت سپرده گذاری )سپرده کوتاه مدت 
عادی، سپرده کوتاه مدت ویژه و سپرده با سررسید یک ساله و دو ساله( بین یک تا ۳ درصد 
افزایش س��ود را نشان می دهد. خالصه تغییرات جدید در نرخ سود سپرده های بانکی، شامل 
افزایش حداکثر نرخ قابل پرداخت سود از 15 درصد به 1۸ درصد و بازگشت انواع سپرده های 
کوتاه مدت و میان مدت و نیز عدم تعیین سیاست جدید در مورد سپرده های بلندمدت است. 

سوالی که در این میان مطرح می شود، این است که آیا مصوبه جدید شورای پول و اعتبار 
می تواند بدان اندازه به س��پرده های بانکی جذابیت اقتصادی ببخش��د که مردم ترجیح دهند 
به جای ورود به بازارهای پر از ریس��ک و در عین حال پر از درآمد ارز، س��که، خودرو و مسکن 
به س��مت بانک ها بروند و منابع مالی خود را در بانک ها س��پرده گذاری کنند؟ پاس��خ به این 
پرسش مس��تلزم بررسی سابقه تاریخی و نقش محوری س��پرده های بانکی در تجهیز منابع 
بانک هاست. به طور طبیعی، منابع بانک ها چه خصوصی باشند و چه دولتی، به تنهایی نمی تواند 
پاسخگوی نیازهای بسیار متقاضیان تسهیالت بانکی باشد، بنابراین بانک ها برای تجهیز منابع 
موردنیاز خود ناچار هستند که بخشی از کمبود منابع خود را با استفاده از سپرده های مردم 
و منابع دستگاه های اجرایی تامین کنند. پس هر اندازه قدرت جذب منابع در بانک ها بیشتر 
باش��د، در نتیجه قدرت تسهیالت دهی آنها نیز افزایش خواهد یافت. اثر مثبت سپرده پذیری 
نیز کنترل نقدینگی خواهد بود، اما در این مورد بایس��تی به این نکته اساس��ی توجه کرد که 
تجهیز منابع برای بانک ها بدون هزینه و به  طور مجانی انجام نمی ش��ود، بلکه با توجه به نوع 
و میزان سپرده گذاری از حیث مدت )کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت(، بانک ها بایستی به 
سپرده گذاران، سود سپرده گذاری پرداخت نمایند. در این وضعیت به هر میزان که سود سپرده 

بیشتر باشد، هزینه تمام شده منابع بانک ها نیز به طور طبیعی افزایش خواهد یافت. در نتیجه 
به تبع افزایش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیالت بانکی هم ناچارا بایستی افزایش یابد تا 
از عدم تعادل میان این دو نرخ )نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیالت بانکی( حتی المقدور 
حاشیه سود ایجاد نشود. بدین ترتیب در مقوله افزایش نرخ سود سپرده های بانکی همواره باید 
این فاکتور مهم را در نظر داش��ت که هر نوع افزایش س��ود سپرده ها تا چه میزان بر افزایش 
نرخ تمام شده منابع بانک ها و همچنین بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار است و بانک ها 
افزایش نرخ تمام شده محصوالت بانکی )خدمات و تسهیالت بانکی( را چگونه و از چه محلی 

بایستی تامین و جبران کنند!
بای��د توجه کرد که س��پرده گذاری م��ردم در بانک ها، پدیده جدید بعد از انقالب نیس��ت، 
بلک��ه حتی قبل از پی��روزی انقالب نیز مردم در بانک های خصوص��ی و دولتی منابع خود را 
به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت س��پرده گذاری می کردند. اما تفاوت اصلی در این 
زمینه، پیچیدگی روابط حقوقی بین بانک ها و س��پرده گذاران در قبل و بعد از انقالب اس��ت. 
در قبل از انقالب، رابطه حقوقی بین بانک ها و س��پرده گذاران غالبا بس��یار س��اده و به دور از 
پیچیدگی های حقوقی بود. سپرده گذار مبلغ مشخصی به بانک قرض می داد و سود مشخص 
و قطعی سپرده گذاری خود را براساس میزان و مدت سپرده گذاری دریافت می کرد. در نتیجه 
برای سپرده گذار چندان مهم نبود که بانک ضرر می کند یا سود. او در نهایت سود توافق شده 

خود را از بانک دریافت می کرد.
ام��ا »قانون عملیات بانکی بدون ربا« این معادله را به هم زد، به طوری که براس��اس مبانی 
این قانون، رابطه حقوقی بین بانک و س��پرده گذار طبق عقد وکالت و مش��ارکت پایه گذاری 
ش��د و سود س��پرده گذار تابعی از میزان سود قطعی عملیات بانکی تعیین شد. بر این اساس، 
س��ود سپرده گذار براساس میزان و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک تعیین و پرداخت گردید. 

در نتیجه توافق بین بانک و سپرده گذاران برای سود قطعی سپرده گذاری منتفی و به عبارتی، 
غیرمشروع و ممنوع شد. معنا و مفهوم این نوع روابط حقوقی پیچیده بین بانک و سپرده گذاران 
آن اس��ت که سپرده گذار بایس��تی حداقل به مدت یک سال مالی صبر پیشه کند تا براساس 
گ��زارش هیات مدیره، تایید بازرس قانونی و تصویب مجمع عمومی صاحبان س��هام، میزان 
س��ود و زیان عملیاتی بانک مشخص شود و آنگاه سپرده گذار سود قطعی سپرده گذاری خود 
را از بانک سپرده پذیر دریافت نماید. باید پذیرفت که این نوع سوددهی و در انتظار گذاشتن 
س��پرده گذاران برای دریافت س��ود قطعی نمی تواند جاذبه اقتصادی چندان��ی در بازار رقابت 
سرمایه برای سپرده گذاران بانک ها داشته باشد و سپرده گذاری در بانک ها را در رقابت با بازار 
سرمایه پیروز گرداند. بدین ترتیب به منظور ایجاد جذابیت بیشتر سپرده گذاری، سیستم بانکی 
کشور پدیده »سود علی الحساب« سپرده های بانکی را طراحی کرده است؛ یعنی در طول سال 
مبالغی به عنوان س��ود علی الحساب سپرده براساس مبلغ و مدت سپرده گذاری و سهم منابع 
بانک به سپرده گذار به طور علی الحساب پرداخت می شود و در پایان سال مالی بانک و مشخص 
ش��دن میزان سود قطعی عملیات بانکی، سود قطعی سپرده گذاران با احتساب مبالغی که در 

طول سال به صورت علی الحساب دریافت کرده اند، پرداخت می شود.
اما باید پذیرفت که در بازار رقابت سرمایه ای، سود علی الحساب سپرده های بانکی با وجود 
غیرقطعی و علی الحساب بودن، نقشی بسیار تعیین کننده در مبادالت اقتصادی دارد. به همین 
جهت تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی در صالحیت شورای پول و اعتبار قرار 
گرفته اس��ت. به هرحال از نظر کارشناس��ی، نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیالت 
بانکی، دو روی یک سکه هستند که همواره بایستی میان آنان تعادل نسبی برقرار باشد تا کفه 
ترازوی عملیات بانکی به نفع بانک ها و سپرده گذاران و به ضرر تسهیالت گیرندگان به هم نخورد. 
در کنار آن، از بازار رقابت بین نرخ س��ود س��پرده گذاری در بانک ها و نرخ سود سرمایه گذاری 

در بازارهای س��رمایه نظیر بازار س��هام و بازارهای غیررسمی سکه، طال، ارز، مسکن و خودرو 
نبایستی غافل شد. تفاوت نرخ سود این بازارها با نرخ سود سپرده های بانکی آن است که نرخ 
س��ود سپرده های بانکی کامال مدیریت و نظارت شده و دارای پایداری نسبی است. در نتیجه 
این بازار کمتر دچار شوک های شدید قیمتی و حباب های قیمت می شود، اما در نقطه مقابل، 
نرخ س��ود کاالهایی نظیر ارز و س��که به ویژه در زمان هایی که این بازار دچار حباب مصنوعی 
قیمتی می ش��ود، دائم در حال نوسان و حباب قیمتی است. در نتیجه سرمایه گذار برای ورود 
فعال در این بازار عالوه بر دانش و تجربه و ش��ناخت کافی باید دارای درجه بس��یار باالیی از 
ریس��ک پذیری نیز باشد. همین موضوع باعث می شود که غالب مردمی که دارای منابع مالی 
اما فاقد ریس��ک پذیری زیاد هس��تند، س��پرده گذاری در بانک ها را بر ورود به سایر بازارهای 
سرمایه ترجیح دهند. با این وجود، بررسی روند افزایش غیرمعمول قیمت ارز و سکه از اوایل 
امسال تاکنون نشان می دهد که این دو کاال در افزایش غیرمعمول قیمت ها همچنان پیشتاز 
هس��تند و این خود وسوسه ورود به این دو بازار پرس��ود را افزایش می دهد. در نتیجه زمانی 
سیاست افزایش نرخ سود سپرده های بانکی تاثیرگذار خواهد بود که در کنار و همزمان با آن، 
سیاست های مناسب جهت کاهش نرخ سکه و ارز نیز به مرحله اجرا درآید و به مردم اطمینان 
داده شود که برخالف بازار ارز و سکه، سپرده های آنان صرف پرداخت تسهیالت به بخش تولید 
و سایر نیازمندان مالی خواهد شد. همچنین بانک مرکزی برای موفقیت سیاست جدید افزایش 
نرخ سپرده های بانکی بایستی راهکاری مناسب برای تامین افزایش نرخ تمام شده تجهیر منابع 
بانک ها ناش��ی از افزایش نرخ س��ود س��پرده ها ارائه دهد. در کنار آن، نظارت تام و تمام بانک 
مرکزی بر عملکرد بانک ها در رعایت کامل نرخ های جدید سود سپرده های بانکی و همچنین 
روند تس��هیالت دهی آنان، امری بسیار ضروری است تا تسهیالت شبکه بانکی برای کمک و 

تامین مالی بخش تولید و حل مشکالت مالی مردم به کار گرفته شود.

این روزها به خصوص پس از حذف دو خودروی پرتیراژ »پراید« و »پژو 405« از خط تولید 
خودروسازان به دلیل ناتوانی در پاس کردن استانداردهای هشتادوپنج گانه و افزایش هزینه ها، 
ایده تولید خودروهایی در بازه قیمتی خودروهای یادشده به عنوان »خودروی ارزان« در دستور 
کار قرار گرفته است. هرچند تا همین دیروز که »سایپا« تولید »پراید« با قیمت ۳ هزار دالر 
را در برنامه داشت، با فرض قیمت 20 هزار تومانی دالر و قیمت 60 میلیون تومانی کارخانه، 
خودرویی ارزان و جزو یکی از ارزان ترین خودروهای تولیدی جهان محسوب می شد، اما الزام بر 
رعایت استانداردهای ایمنی و همچنین لزوم نوگرایی در خودروسازان، خروج آن از خط تولید 

را رقم زد و حاال خودروسازان به دنبال جانشین قیمتی مناسبی برای آن هستند.
چنین وضعیتی به طور مشابه برای »پژو 405 جی.ال.ایکس« نیز وجود داشت، با این تفاوت 
ک��ه این خودرو یکی از محبوب ترین خودروهای خانوادگی تاریخ ایران محس��وب می ش��ود. 
شنیده ها حاکی است وزارت صنعت سه گزینه تولید میکروکارها )Micro Car(، تولید خودرو 
با موتور کم مصرف و موتورسیکلت های چهارچرخ را در دست بررسی دارد تا گزینه مناسبی را 
برای خانواده های ایرانی برگزیند. با توجه به سوابقی که از گذشته در تولید خودروهای ارزان 
موجود است، اینکه چقدر تولید این خودروها می تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد، محل بحث 
است. در این زمینه، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا به »ایرنا« می گوید:  »برخی خودروهای 
داخل��ی که با حداقل امکانات و در تیراژ باال تولید می ش��وند، جزو خودروهای ارزان قیمت به 
حس��اب می آیند. پروژه »ال ۹0« از سوی »رنو« به عنوان خودرویی ارزان و ساده برای حضور 
در جاده ها و خیابان های کشورهایی همچون روسیه، هند، برزیل، ایران و رومانی کلید خورد 
و هرچند در ابتدا مقرر بود ارزان تمام شود، اما بعدها به دالیلی همچون طوالنی شدن اجرای 
پروژه، نوس��ان های ارزی و وابس��تگی به واردات، تبدیل به خودرویی شد که قیمتی معمولی 
داشت.« به گفته این کارشناس صنعت خودرو، »آنچه سبب می شود یک خودرو ارزان قیمت 

لقب بگیرد، شمارگان تولید و صرفه اقتصادی دانش ساخت قطعات آن در داخل کشور است. 
تولید خودروی ارزان که در عین حال از ویژگی های ایمنی و راحتی برخوردار باش��د، نیاز به 
طراحی و مهندس��ی بسیار قوی دارد و این طور نیس��ت که هر چقدر ساده تر باشد، طراحی 

ساده تری هم داشته باشد.«
او به خودروی »ال۹0« اش��اره ک��رد و افزود: »در ال۹0« اثرات تفکر مهندس��ی همچون 
مهندسی ارزش و مهندسی قیمت را شاهد بودیم که نشان می دهد کار بسیار سختی روی آن 
انجام شده و همین مسئله سبب شد تا در سایر نقاط جهان خودرویی ارزان قیمت به حساب 
آید، اما در ایران به دالیل یادشده قیمتی معمولی پیدا کرد. ما  می خواستیم »ال۹0« را با قیمت 
7 هزار دالری )با دالری هزار تومانی( عرضه کنیم، اما وقتی وارد بازار شد 1۳ میلیون تومان 

قیمت داشت در حالی که دالر همان قیمت باقی مانده بود.«
مدن��ی ادام��ه داد: »اگر منظ��ور وزارت صنعت و خودروس��ازان از خ��ودروی ارزان، تولید 
خودروهای میکرو دو، س��ه یا چهار نفره باش��د، همانند خودروهایی تحت عنوان اس��مارت 
)smart( که در سال های گذشته توسط شرکت »بنز« تولید شد و با اقبال چندانی نیز مواجه 
نشد، باید گفت این خودروها ارزان تمام نمی شوند، زیرا فناوری پیشرفته تری نیاز دارند. شاید 
بهترین راه این باش��د که به سراغ خودروهای برقی برویم، زیرا فناوری باتری )به عنوان یکی 
از اجزای مهم خودروهای برقی( این روزها در جهان پیش��رفت خوبی داشته و از طرفی هنوز 

خودروسازان ما حرکت جدی در این عرصه آغاز نکرده اند.«
مدیرعامل اسبق »سایپا« همچنین ادامه ساخت خودروهای کنونی با موتورهای با مصرف 
سوخت پایین )مثل سه سیلندر( را به عنوان راهکاری دیگر در این زمینه عنوان کرد و گفت: 
»می توان با افزایش ش��مارگان تولید، ارتقای بهره وری و انجام یک س��ری کارهای مهندسی، 
قیمت ه��ا را کاه��ش داد. البته »ارزان��ی« در ایران »مفهومی غریب« اس��ت و در فضایی که 

کسب وکار و کل اقتصاد تحت الشعاع نرخ ارز قرار دارد، به چه چیز می توان ارزان اطالق کرد؟ 
فراموش نکنیم در این مسیر با هزینه های به ظاهر ریالی )مثل تولید فوالد، مس، مواد پلیمری 
و ...(  مواجه ایم که با نوسانات ارزی دچار تغییر می شوند و لحاظ کردن همه این مسائل نشان 

می دهد در تولید خودروی ارزان با چه مشکالتی مواجه ایم.«
امیرحسن کاکایی، استاد گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت نیز در این زمینه 
معتقد اس��ت:  »ارزان« کلمه ای مبهم اس��ت که از دید خودروس��از و از دید مشتریان معنایی 
متفاوت دارد؛ این ابهام سال ها است که برطرف نشده است. روزی که خودروی »ال۹0« تولید 
می شد، قرار بود در دو کالس »ساده  E0« و »فول آپشن E2 « عرضه شود و پیش بینی می شد 
بیش از ۹5درصد متقاضیان به سمت » E0« و 5 درصد به » E2« تمایل نشان دهند، اما در 

زمان پیش ثبت نام عکس آن اتفاق افتاد.«
به گفته کاکایی، »ایرانی ها دوس��ت ندارند کاالیی ارزان بخرند، اما دوست دارند با کمترین 
قیم��ت و هزین��ه بهترین کاال را خریداری کنند و به همین دلی��ل آنچه می خرند با آنچه در 
نظر دارند تناسبی ندارد. در حالی که از دیدگاه مصرف کنندگان در شرایط کنونی چیز ارزان 
بی معنی اس��ت، اما خودروس��از به دنبال ارائه محصولی است که با حذف یک سری آپشن ها، 
امکان��ات، قطعات و ریزه کاری های فنی تولید ش��ود ی��ا در آن از قطعات با کیفیت پایین تری 
اس��تفاده شده باشد.« وی از خودروهای چینی که بسیاری قطعات آنها در مقابل خودروهای 
آمریکایی، اروپایی و ژاپنی عمر و کارکرد پایین تری دارند یا دو خودروی »لکسوس« و »تویوتا« 
که هر دو متعلق به یک ش��رکت بوده، اما اولی لوکس و دومی معمولی و ارزانتر اس��ت، مثال 

زد و گفت:  »مفاهیمی که از ارزان سازی در ذهن خودروسازان است، چنین مفاهیمی است.«
او با اش��اره به تداوم تولید »نیسان آبی« در گروه »سایپا«، گفت:  »این خودرو اگر قرار بود 
استانداردهای روز جهان را پاس کند، قیمتی دست کم پنج برابر قیمت فعلی داشت، اما دیگر 

مصرف کننده به سراغ آن نمی رفت؛ حتی در مقطعی این وانت با رنگ سفید عرضه شد و مردم 
از آن استقبال نکردند. نکته اصلی این خودرو در ارزان بودن آن و همچنین قیمت بهره برداری 
و هزینه های اندک آن اس��ت که در نظر مصرف کنندگان مهم تلقی می شود. خودرویی نظیر 
»وانت پراید« هم برای فردی که تا دیروز با موتورسیکلت به امور زندگی خود رسیدگی می کرد، 

خودرویی به درد بخور و حتی ایمن تلقی می شود.«
این کارشناس صنعت خودرو همچنین به تولید »پژو 405جی.ال.آی« در سال های گذشته 
اشاره کرد و افزود: »این مدل هرچند با حذف برخی قطعات و آپشن ها ارزان تر تولید می شد، 
اما با اس��تقبال مواجه نش��د و مردم یک بار دیگر ثابت کردند به هر کاالیی که برچسب ارزان 
بودن به آن بخورد توجه نمی کنند.  روزی قرار بود خودروی »کوئید« جایگزین »پراید« شود و 
پکیج آن با 7 هزار و ۳00 دالر در اختیار »سایپا« قرار بگیرد، خودرویی که »رنو« برای کاهش 
هزینه های تولید حتی طراحی آن را در هند انجام داد، اما این مهم اتفاق نیفتاد. در هر حال 
اینکه خودرویی چقدر تمام شود و آیا مورد استقبال جامعه قرار بگیرد یا خیر، دو بحث متفاوت 

است که باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.«
ب��ه اعتقاد وی، »پارادوکس ها و تناقض هایی در صنعت خودروس��ازی وجود دارد که حتی 
طراح��ان داخلی را دچار مش��کل کرده. به عنوان نمونه از خودروس��از، اس��تاندارد یورو 5 را 
انتظار داریم، اما در عین حال می خواهیم قیمت ها تغییر نکند. همین مس��ئله سبب شده تا 
صنعت طراحی در کش��ورمان به خوبی رشد نکند. ش��اید معنای ارزانی برای خودروسازان ما 
تولید خودروهای با ابعاد کوچک تر )که البته از فناوری پیش��رفته تری برخوردار بوده و ایمنی 
مناس��بی هم دارند( و شاید تولید موتورسیکلت های چهارچرخ )که فقط حق رانندگی با آنها 
در محدوده های خاصی وجود دارد و نیازمند فرهنگ س��ازی اس��ت( باشد و باید دید در کدام 

زمینه به جمع بندی می رسند.«

جنگ نرخ سود بانکی با سود ارز و سکه

رویای خودروی ارزان در خودروسازی ایران به واقعیت می پیوندد؟

تولید خودروی ارزان، از حرف تا عمل

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها



چن��د روزی از پای��ان تیرم��اه و اتمام مهل��ت صادرکنن��دگان برای 
بازگش��ت ارزهای صادراتی گذش��ته است و در اولین گام جهت برخورد 
ب��ا صادرکنندگان متخلف، بانک مرکزی از پیگرد قانونی 250 ش��خص 
حقیقی و حقوقی و ارس��ال اطالعات آنها به قوه قضائیه خبر داده است. 
ضرب االجل بان��ک مرکزی برای ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان، پایان 
تیرماه امسال بود و طبق بسته سیاستی نحوه بازگشت ارزهای صادراتی، 
صادرکنن��دگان بای��د تا پیش از پای��ان تیرماه ح��دود ۸0 درصد از ارز 
حاص��ل از صادرات خود را به صورت حوال��ه ارزی و حداکثر 20 درصد 
را ب��ه صورت اس��کناس در ب��ازار ثانویه به بانک ه��ا و صرافی های مجاز 

می فروختند. 
حاال مهلت زمانی صادرکنندگان جهت بازگش��ت بیش از 27 میلیارد 
دالر ارزهای صادراتی بازنگشته به کشور پایان یافته و این منازعه ارزی 
وارد مرحله تازه ای ش��ده است. طبق گزارش بانک مرکزی، در دو سال 
گذشته 72 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی انجام شده که نزدیک به 45 
میلیارد دالر از ارز آن بازگشته و بیش از 27 میلیارد دالر هنوز برنگشته 
اس��ت. از این رقم 25 میلیارد دالر مربوط به دو سال گذشته و بیش از 

2 میلیارد دالر مربوط به سه ماه نخست امسال است.
در ای��ن بین، بانک مرک��زی، روش های مختلفی را ب��رای برخورد با 
متخلفان ارزی اعالم کرده که تعلیق کارت های بازرگانی و س��لب امکان 
ثبت س��فارش ازجمله آنهاست. همچنین س��ازمان امور مالیاتی تمامی 
معافیت ها و مش��وق های مالیاتی صادرکنن��دگان متخلف را لغو می کند 
و بانک ها نیز تس��هیالت و ضمانت های ریال��ی و ارزی را برای این افراد 

متوقف خواهند کرد.
رقم 2٧ میلیارد دالر ارز بازنگشته از کجا آمده است؟

سیاس��ت گذار پولی در حالی از برخورد با متخلفان ارزی سخن گفته 
که بخش خصوصی معتقد اس��ت تعهد ارزی، تجربه شکست خورده ای 
در ش��رایط تحریم اس��ت و به جای سیاس��ت تنبیهی باید سیاست های 
تش��ویقی در نظر گرفته شود. آنها همچنین چندین بار تالش کردند تا 
مهل��ت زمانی بانک مرکزی را تمدید کنند و با اینکه این پیش��نهاد در 
ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب ش��د، اما مصوبات 
ش��ورای گفت وگو الزام اجرایی ندارد و بان��ک مرکزی نیز زیر بار تمدید 
این مهلت زمانی نرفت. نکته دیگر بخش خصوصی، رقم اعالم شده عدم 
بازگش��ت ارزهای صادراتی است و آنها می گویند سهم بخش خصوصی 

در صادرات کشور حداکثر 10 میلیارد دالر بوده است.
در آخری��ن روز تیرماه و در واپس��ین روز از مهلت بازگش��ت ارزهای 
صادراتی نیز چهاردهمین جلس��ه هیات نماین��دگان اتاق تهران برگزار 
ش��د و طبیع��ی بود که ب��ا توجه به اتم��ام ضرب االجل بان��ک مرکزی، 
بیش��تر بحث های این نشس��ت به این موضوع اختصاص داش��ته باشد. 
مس��عود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست از فضای 
ایجادشده برای صادرکنندگان به دلیل بازگشت ارزهای صادراتی گالیه 

کرد و رقم 27 میلیارد دالر را صحیح ندانس��ت. خوانساری به بخشنامه 
بانک مرک��زی درباره ارز حاصل از صادرات اش��اره کرد و گفت: »بانک 
مرک��زی اعالم کرده که بی��ش از 27 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات 
به کش��ور برنگشته و متأس��فانه جو بدی شکل گرفت و مثل بسیاری از 
مس��ائل دیگر شاهد به وجود آمدن یک فضای قطبی هستیم. مهم ترین 

بحث این است که اساسا رقم 27 میلیارد از کجا آمده است؟«
او از ارس��ال نامه به رئیس کل بانک مرکزی و همچنین رئیس جمهور 
درب��اره رقم 27 میلیارد دالر خبر داد و گف��ت: »دو هفته پیش نامه ای 
را خدمت آقای همتی ارس��ال کردم و خواس��تار این ش��دم که ریز 27 
میلیارد دالر را اعالم کنند، یعنی به تفکیک ش��خص، بنگاه و اینکه هر 
فردی چقدر ارز برنگردانده است، ولی تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم. 
روز گذش��ته نامه ای را خدمت جناب آقای رئیس جمهور ارس��ال کردیم 
و باز همین خواس��ته را مطرح کردیم؛ این حق همه ملت و حداقل اتاق 
بازرگانی است که در جریان قرار بگیرد کدام عضوش خطا کرده و کدام 
عملکرد خوبی داش��ته است. ما می خواهیم بدانیم که رقم واقعی چقدر 
اس��ت؟ قطعا خطاهایی وجود دارد، ولی اینکه همه را به یک چشم نگاه 

کنیم حتما خطای بزرگی است.«
خوانس��اری در انتها س��ه درخواس��ت از دولت درب��اره ارز حاصل از 
ص��ادرات مطرح ک��رد و گفت: »اول اینکه 27 میلی��ارد دالر به تفکیک 
مش��خص ش��ود از چه رقم هایی تشکیل  شده اس��ت؟ آنچه ما محاسبه 
کرده ای��م، با این رقم ها همخوانی ن��دارد. دوم اینکه باالخره قبول کنیم 
که آوردن ارز به کش��ور دچار مشکل شده و در این شرایط باید ببینیم 
چه راهکارهایی را با کمک هم می توانیم به دس��ت بیاوریم. هیچ تفاوتی 
نمی کند؛ دولت، بخش خصوصی، صادرکنندگان و... همه پشت یک میز 
هس��تیم و در یک جا قرار داریم. نکته آخر هم اینکه موضوع را ش��فاف 
بیان کنیم و اعالم شود چه کسانی خطا کرده اند و واقعا به عمد این کار 
را صورت داده اند یا اینکه با توجه به ش��رایط تحریم ها، بازگشت ارزشان 

با مشکل مواجه شده است.«
معرفی 250 شخص حقیقی و حقوقی به قوه قضائیه

ی��ک روز پس از برگزاری این نشس��ت، بانک مرک��زی در جدیدترین 
اطالعیه ارزی خود از ارس��ال اطالعات 250 ش��خص حقیقی و حقوقی 
که بخش��ی از مجموع 27 میلیارد دالر ارز صادراتی را برنگردانده اند، به 
مرج��ع قضایی خبر داد. بانک مرکزی در این اطالعیه گفته که برخالف 
تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با برگرداندن ارزهای خود به تأمین 
ارز م��واد اولیه تولید و تهیه کاالهای اساس��ی کم��ک کرده اند، عده ای 
از صادرکنن��دگان هس��تند که هیچ مدرکی از برگش��ت ارزهای آنها به 
چرخه اقتصادی موجود نیس��ت. با این حال، حتی بعد از ش��کایت نیز 
برای مس��اعدت، جلسات متعددی برای برگشت ارزهای صادراتی با این 
اشخاص برگزار کرده، اما آنها کماکان از برگشت ارز خودداری کرده اند.
بانک مرکزی در این اطالعیه با سایر صادرکنندگان متخلف نیز اتمام 
حجت کرده و گفته از آنجا که ارس��ال اطالعات 250 ش��خص حقیقی 
و حقوق��ی به مراجع قضایی و برگزاری جلس��ات با آنها که س��همی در 
برنگش��تن بخش��ی از 27 میلیارد دالر ارز داش��ته اند، نتیجه ای نداشته 

اس��ت، بانک مرکزی برخورد با سایر افرادی را که تعهدات ارزی خود را 
رفع نکرده اند، از سمت مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.

بان��ک مرک��زی همچنی��ن از برگزاری جلس��ات متعدد ب��ا اتاق های 
بازرگانی و فعاالن اقتصادی طی دو س��ال گذشته خبر داده و در انتهای 
اطالعیه از بس��ته سیاستی اخیر خود که مورد انتقاد اتاق های بازرگانی 
ق��رار گرفته، دفاع کرده و بار دیگ��ر تاکید کرده که کلیه صادرکنندگان 
مکلف به برگشت و عرضه ارز صادرات خود به چرخه اقتصادی هستند.
در مت��ن اطالعی��ه بانک مرکزی نوش��ته ش��ده: »بان��ک مرکزی در 
مرحل��ه اول اطالعات مربوط به 250 نفر ش��خص حقیقی و حقوقی که 
بخش��ی از مجموع 27 میلی��ارد دالر ارز صادراتی را برنگردانده اند، را به 
مرجع محترم قضایی ارس��ال کرده و حتی بعد از شکایت نیز به منظور 
مساعدت، جلسات متعدد به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها 
برگزار نموده، لیکن متأس��فانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده اند. 
ضمن تشکر از همکاری و پیگیری های بسیار موثر مراجع محترم قضایی 
و دس��تگاه های نظارتی در تحت پیگرد ق��رار دادن افراد متخلف، بانک 
مرکزی به منظور پیگرد سایر افراد که در برگشت ارز حاصل از صادرات 
براب��ر سیاس��ت های ابالغی اق��دام ننموده اند، از طری��ق مراجع محترم 

قضایی اقدام خواهد کرد.«
شرط بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی

ب��ه نظر می رس��د در روزهای آینده باید ش��اهد تح��والت تازه ای در 
مناقش��ه ارزی میان بانک مرکزی به نمایندگی از دولت و اتاق بازرگانی 
به نمایندگی از بخش خصوصی باشیم. در این میان، شرط موفقیت بانک 
مرکزی در بسته سیاستی نحوه برگشت ارزهای صادراتی، همکاری سایر 
نهادها از جمله وزارت صمت، گمرک و شبکه بانکی است. در این زمینه، 
علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها به »فرصت امروز« 
می گوید: »ش��رط موفقیت در سیاس��ت جدید ارزی مس��تلزم همکاری 
کلیه نهادهای درگیر ازجمله وزارت صمت، گمرک و شبکه بانکی کشور 
است و پیگیری مستمر رفع تعهد ارزی در موعد مقرر، پیگرد قضایی یا 
تعزیرات��ی متعهدین ارزی در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی در موعد 
مق��رر خواه بخش دولتی باش��د و خواه بخ��ش غیردولتی، پایش مداوم 
نقل و انتقال ارزهای صادراتی در صرافی ها و سیس��تم بانکی کش��ور به 
منظ��ور جلوگیری از ورود این ارزها به بازارهای داخلی یا انجام عملیات 
پولشویی از این طریق و در نهایت، در نظر گرفتن مشوق های مطلوب و 
قابل توجه صادراتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که تعهدات ارزی 

خود را با حسن نیت و به نحو کامل ایفا می کنند.«
به اعتقاد این کارش��ناس ارشد بانکی، »همچنین گرفتن تضمین های 
الزم و قابل اتکا از متعهدین ارزی که در صورت نیاز قابلیت نقدشوندگی 
داش��ته باشد، می تواند در موفقیت بازگشت ارزهای صادراتی موثر باشد 
و کوتاهی در این امر به راحتی ارزهای ناش��ی از صادرات را به بازار آزاد 
س��رازیر خواهد کرد. ضمانت نامه های بانک��ی، یکی از انواع تضمین های 
معتبر صادراتی اس��ت و سهولت نقدش��وندگی ضمانت نامه های بانکی، 
گمرک را از زحمات و دردس��رهای رفع تعه��دات ارزی صادرکنندگان 

رها می سازد.«

بانک مرکزی در اطالعیه ای بر پیگرد قانونی 250 صادرکننده متخلف تاکید کرد

پرده آخر منازعه ارزی

صادرکنندگان می گویند آنچه در توان ش��ان ب��وده را انجام داده اند و 
بانک مرکزی می گوید با وجود اخطارهای مکرر هنوز عده ای تعهد ارزی 
خ��ود را ایفا نکرده اند و بازار ارز بی توجه به منش��أ این اختالف، تنها به 

خبرهای امیدبخش واکنش مثبت نشان می دهد.
ب��ه گزارش ایس��نا، اقتصاد ای��ران که از دهه ها قب��ل بخش زیادی از 
درآم��د ارزی و به دنبال آن، بودجه جاری خ��ود را از محل درآمدهای 
نفت��ی تامین کرده، در 27 ماهی ک��ه از تحریم های جدید دولت ترامپ 
می گذرد، دسترس��ی خود به این درآمدها را از دس��ت داده اس��ت. در 
چنین بستری و با برنامه ریزی دولت، صادرات غیرنفتی به عنوان اولویت 
اصلی اقتصاد ایران ش��ناخته شد و در دو س��ال گذشته صادرکنندگان 
ج��ور نبود درآمدهای نفتی را کش��یدند. به ای��ن ترتیب با ثبت بیش از 
40 میلیارد دالر صادرات در دو س��ال ۹7 و ۹۸، کش��ور تقریبا به همان 
میزان واردات داشت و به این ترتیب نبود نفت الاقل در تامین نیازهای 

اولویتدار وارداتی به چشم نیامد.
این روند که به نظر می رس��ید به افزایش تجربه تاجران ایرانی در ایام 
تحری��م می تواند در س��ال ۹۹ به افزایش صادرات غیرنفتی کش��ور نیز 
منجر ش��ود با ش��یوع کرونا، به طور کلی تغییر مس��یر داد. از سویی با 
کاه��ش تقاضا، قیمت نفت کاهش یافت و همان میزان درآمد محدودی 
که ایران از این حوزه به دس��ت می آورد نیز به حداقل رس��ید و از سوی 
دیگر با بس��ته شدن مرزها و توقف فعالیت کسب و کارها، حجم تجارت 
جهانی و تجارت ایران به ش��کل جدی کاهش یافت و این امر نخستین 

تاثیر خود را در کاهش درآمدهای ارزی نشان داد.
بانک مرکزی که در دو سال گذشته با طراحی شیوه تعهد ارزی برای 
صادرکنندگان تالش کرده بازگش��ت ارز صادراتی را به کش��ور تضمین 
کند، در هفته های اخیر نیز بار دیگر بر لزوم بازگشت به موقع ارز تاکید 

کرده و با وجود درخواس��ت چند باره ات��اق بازرگانی برای تمدید زمان، 
در نهایت پای��ان تیر را آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در 
نظ��ر گرفت تا بار دیگ��ر اختالف نظرها میان این نه��اد دولتی و بخش 

خصوصی افزایش پیدا کند.
در روزهای گذش��ته اختالف اتاق و بانک مرکزی به چند محور اصلی 
تقسیم شده است. نخستین بحث، اختالف نظر میان رقم اعالمی دولت 
و بخش خصوصی است. به اعتقاد آنها، رقم بازنگشته ارز به کشور کمتر 

از عدد 27 میلیارد دالر اعالمی بانک مرکزی است. 
ب��ا توجه ب��ه این اختالف نظره��ا، اعضای اتاق بازرگان��ی در روزهای 
گذش��ته ی��ک ص��دا از بانک مرکزی خواس��تند که فهرس��ت اف��راد یا 
ش��رکت هایی که ارز خود را به کش��ور بازنگردانده اند، منتشر کند یا در 
اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد تا مش��خص ش��ود چه افرادی در ایفای 
تعهد ناکام بوده اند. این درخواس��ت بخش خصوص��ی با موافقت مواجه 
نش��د و بانک مرکزی س��رانجام اعالم کرد که فهرست متخلفان را نه در 

اختیار اتاق که در اختیار قوه قضائیه قرار داده است.
س��ومین حوزه اختالف میان دولت و بخش خصوصی، به بخش��نامه 
جدید بانک مرکزی برای تعهدات ارزی س��ال ۹۹ اختصاص دارد. جایی 
که برخالف بس��ته س��ال های گذش��ته، این بانک اعالم کرده که دیگر 
واردات در ازای ص��ادرات ب��ه عن��وان جزئی از تعهد ارزی به رس��میت 
ش��ناخته نمی ش��ود و تنه��ا تولیدکنن��دگان می توانند بخش��ی از نیاز 
کارخان��ه خود به م��واد اولیه را از ای��ن طریق برطرف کنن��د و به این 
ترتی��ب صادرکنن��دگان باید ۸0 درص��د از ارز خود را ب��رای فروش به 
س��امانه نیما بیاورند. محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
در انتقاد از این بس��ته ارزی جدید، گفته که اجرای آن از س��ویی برای 
صادرکنندگانی که در چهار ماه ابتدایی امسال به سبک بسته های قبلی 

عمل کرده اند، تغییر رویه ممکن نخواهد بود و از س��وی دیگر با دش��وار 
شدن ش��رایط احتمال آنکه بسیاری از صادرکنندگان ترجیح دهند کار 
خود را متوقف کنند، وجود دارد و به این ترتیب، صادرات کشور آسیب 
دی��ده و کاهش خواهد یافت. هرچند در ماه های گذش��ته بانک مرکزی 
نش��ان داده که به راحتی در برابر خواسته های بخش خصوصی، نرمش 
نش��ان نمی دهد اما برای تلطیف فضا، س��ازمان توس��عه تجارت خبر از 
تدوین بس��ته های تش��ویقی برای صادرکنن��دگان داده اس��ت. حمید 
زادبوم، رئیس این س��ازمان گفته: بیش از 1۳00 صادرکننده در کشور 
با میزان صادرات حدود ۸ میلیارد دالر در س��ال ۹7، ارز صادراتی خود 
را به صورت 100درص��د بازگردانده اند که در صورت اجرای برنامه های 
تش��ویقی، پیش بینی می شود تعداد صادرکنندگان از نظر تعداد و ارزش 

صادرات افزایش خواهد یافت. 
هرچن��د با کاهش محدودیت های کرونای��ی، میزان صادرات غیرنفتی 
افزایشی نسبی را نسبت به فروردین و اردیبهشت امسال به ثبت رسانده 
اما به نظر می رسد در شرایطی که تجارت جهانی زیر سایه این ویروس 
کاهش��ی چشمگیر داشته، بازگشت صادرات ایران به آمار سال های قبل 
دشوار خواهد بود و تداوم اختالف میان بانک مرکزی و بخش خصوصی 
می توان��د مزید بر علت ش��ود. البته صادرکنندگان نیز در بازگش��ت ارز 
کاهلی کرده اند، چون این 27 میلیارد دالر بازنگش��ته طبق اعالم بانک 
مرکزی به دو س��ال اخیر باز می گردد که به جز ماه های پایانی سال ۹۸ 

هنوز کرونایی وجود نداشت.
در ش��رایطی که فعال چشم انداز روش��نی از افزایش دوباره درآمدهای 
نفتی ایران وجود ندارد، ش��اید دعواهای امروز در آینده به ترس��یم یک 
نقشه راه برای صادرات غیرنفتی منجر شود؛ اختالفی که فعال دو طرف 

آن قصد کوتاه آمدن ندارند.

بلوای ارزی بین بانک مرکزی و صادرکنندگان

به خاطر 2٧ میلیارد دالر

نگاه

نظم جهانی پس از کرونا چگونه خواهد بود؟
تریلوژی پساکرونایی

این روزها ش��یوع کرونا بر چهره جهان س��ایه افکن��ده و همه چیز 
در محک آزمون قرار گرفته اس��ت. در این ش��رایط، یکی از مهم ترین 
دغدغه ه��ای تحلیلگران روابط بین المل��ل، چگونگی مختصات جهان 
پساکروناست. بس��یاری معتقدند که شیوع کرونا و ناکامی قدرت های 
بزرگ در برابر این ویروس تا به امروز، باعث خواهد ش��د تا نظم جهان 
فعلی کارایی خود را از دس��ت  داده و ش��اهد نظمی نوین باش��یم، اما 
برخی دیگر می گویند این اتفاق  ها آنقدر بزرگ نیستند که بتوانند نظم 
جدیدی را جایگزین نظم فعلی کنند. در این بین، س��ه سناریو مطرح 

شده است.
* سناریوی اول: بسیاری پیش بینی می کنند پاندمی کرونا  به دوره 
جهانی ش��دن که از س��ال 1۹45 تحت س��لطه آمریکا به وجود آمد و 
هم چنین ابرقدرتی آمریکا که از س��ال 1۹۹0 و با فروپاش��ی شوروی 
آغاز ش��ده، پایان می دهد. به گزارش »باش��گاه اندیشه«، پیش  از این 
نیز بس��یاری از اندیشمندان همانند فرید زکریا از دوران پساآمریکایی 
س��خن گفته اند و همین امر باعث شده که با شیوع کرونا کارشناسان 
این مس��ئله را شروع افول قدرت آمریکا و افزایش قدرت چین بدانند. 
از نش��انه های زوال نظم کنونی می توان گفت که دولت ها در سراس��ر 
جهان قید اقتصاد جهانی را زده و به ناسیونالیسم اقتصادی و استقالل 
اقتصادی رو آورده اند. بنابراین در پس��اکرونا ش��اهد رشد ملی گرایی و 
ناسیونالیس��م، زوال گلوبالیس��م )جهانی گرایی( و هنجارهای فرهنگ 
جهانی ش��دن خواهیم بود. هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا 
طی مقاله ای در وال استریت ژورنال با اشاره به پاندمی کرونا و پیامد های 

آن نوشت: »این اپیدمی برای همیشه نظم جهان را تغییر می دهد.«
در راستای ضعیف شدن قدرت آمریکا در مقابل چین باید گفت که 
آمریکا تمام رکوردهای کرونا از میزان ابتال تا مرگ و میر را شکس��ته 
اس��ت. تا اینجا چین جنگ تجاری را از آمری��کا برده و از قضا یکی از 
نگرانی های آمریکا تشدید این روند بعد از خاتمه کروناست. طبق آمار 
سال 201۸ چین 12.4 درصد از کل تجارت جهانی و در مقابل آمریکا 
11.5 درصد را در اختیار داش��ت. اقتصاددان��ان معتقدند که انقباض 
اقتصاد آمریکا از بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است. 
برخی ش��یوع این ویروس را نقطه عطفی می دانند که چین با کمک 
آن از آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی پیش��ی می گیرد. این بحران، 
مدل های سیاس��ی و اقتصادی ایاالت متحده و چین را در کانون توجه 
جهانی قرار داده و هر کش��وری که از آن س��ربلند خارج شود، اعتبار 
بیشتری کسب خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که تبعات اقتصادی 
کرونا بر آمریکا ش��دیدتر از اثرات آن بر چین باش��د. اگر این اتفاق رخ 
دهد تغییر کانون قدرت به شرق که روند آن آغاز شده، سرعت خواهد 

گرفت.
اس��تفن والت، نظریه پرداز روابط بین الملل دانش��گاه هاروارد معتقد 
اس��ت چین پیروز میدان بوده و توانسته از این موقعیت استفاده کرده 
و نظام سیاس��ی و الگوی خود را توجیه کند. او معتقد است در دنیای 
پساکرونا شاهد تغییر توازن قوا از غرب به شرق خواهیم بود. از دید او، 
سنگاپور و کره جنوبی بهترین پاسخ را در مقابله با این بیماری داده اند 
و چین اوضاع را به خوبی مدیریت کرده اس��ت. این در حالی است که 
مدیریت بحران از سوی آمریکا و اروپا با تردید و ضعف همراه بوده است.
* س��ناریوی دوم: برخ��ی دیگر از تحلیلگران معتقدند ش��یوع این 
ویروس نمی تواند ضربه جدی به نظم جهانی کنونی وارد کند و آمریکا 
همچنان به ابرقدرتی خود ادامه خواهد داد. آنها معتقدند اگرچه اقتصاد 
آمریکا از این بح��ران قطعا ضربه خواهد خورد اما هنوز دالر آمریکا با 
فاصله زیاد از رقبایش، پول مس��لط جهان است. اقتصاد آمریکا ممکن 
اس��ت تضعیف شود اما هم چنانکه در بحران سال 200۸ شاهد بودیم 

به احتمال قوی می تواند دوباره قدرت خود را بازیابد. 
جوزف نای، اندیش��مند آمریکایی می گوید: »ما باید درباره  این ادعا 
که ش��یوع کرونا در جهان همه چیز را تغییر می دهد، با تردید بنگریم 
و بدانیم چین از این ماجرا س��ودی نمی برد و آمریکا همچنان قدرت 
برجسته باقی خواهد ماند.« به طورکلی، مدافعان این سناریو معتقدند 
این بحران آنقدر جدی نیست که بتواند نظم نوینی در نظام بین الملل 
ایجاد کند، کما اینکه همه گیری آنفلوآنزا در سال های 1۹1۸ و 1۹1۹ 
بیش��تر از جنگ جهانی اول قربانی گرفت اما تغییرات نظام جهانی در 
آن س��ال ها ناش��ی از جنگ بود و نه آنفلوآنزای اس��پانیایی. همچنین 
جهانی ش��دن یا وابستگی متقابل کش��ور ها، نتیجه تغییر در فناوری 
حمل ونقل و ارتباطات بوده است و بعید است که به دلیل شیوع کرونا 
متوقف شوند. هرچند ممکن است برخی از جنبه های اقتصادی نظیر 

تجارت محدود شود، اما جریان مالی آن کمتر متأثر خواهد شد.
* س��ناریوی س��وم: این س��ناریو معتقد به تداوم نظ��م جهان با 
ابرقدرت��ی آمریکا به همراه تغییراتی در نظم کنونی اس��ت. منظور 
از این تغییرات، دگرگونی هایی هس��تند که باعث از بین رفتن نظم 
کنونی و ابرقدرتی آمریکا نمی شوند. طبق این دیدگاه، ممکن است 
اقتص��اد آمریکا زیان ج��دی ببیند اما قدرت ن��رم آمریکا همچنان 
این کش��ور را ب��ه  عنوان قدرت برتر نگه م��ی دارد. البته این بحران 
روند جهانی ش��دن را تضعیف می کند، کمااینکه جهانی شدن پیش 
از این نیز با ظهور پوپولیس��م و روی کار آمدن ترامپ در موقعیت 
ضعف قرار گرفته بود. اگرچه شیوع کرونا واکنش شدیدتری نسبت 
به جهانی ش��دن ایجاد کرده و بس��ته ش��دن مرزهای ملی و اعمال 
حاکمیت ش��دید دولت ه��ا، افس��انه قدرتمند جهانی ش��دن یعنی 
»دنیای بدون مرز« را بیش از پیش زیر س��ؤال برده اس��ت، اما این 
به منزله پایان نظم کنونی جهان نیست و تنها آن را ضعیف می کند. 
بحران جاری به جهانی ش��دن پایان نخواهد داد اما امید می رود که 

درخواست ها برای انسانی تر و ضابطه مندتر کردن آن افزایش یابد.
به عنوان جمع بندی باید گفت، سه نوع تفکر درخصوص نظم جهان 
پس��اکرونا مطرح است. سناریوی نخست، ش��یوع کرونا و بحران های 
ناش��ی از آن را نش��انه پایان ابرقدرتی آمریکا و چرخش قدرت از غرب 
به شرق می داند. سناریوی دوم معتقد است که نظم کنونی به راه خود 
ادامه می دهد و این بحران نیز همچون بحران های دیگر توسط آمریکا 
مدیریت می ش��ود. سناریوی سوم، راه میانه دو سناریوی قبلی است و 
معتقد است این بحران چالش جدی برای نظم کنونی است و قطعا در 
آینده با تغییراتی مواجه خواهیم بود، اما این به منزله پایان نظم کنونی 
و ایجاد یک نظم نوین نیست. به نظر می رسد که سناریوی سوم نسبت 
به دو سناریوی قبلی بیشتر به واقعیت نزدیک است و باید گفت، این 
بیماری حتما منجر به تغییرات و ضعیف تر یا قدرتمندتر شدن برخی 
از کشورها و روندها خواهد شد، اما این تغییرات یک نظم نوین جهانی 

را ایجاد نمی کند.
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فرصت امروز: حمایت های کرونایی دولت باالخره به کوچه مستأجران 
رس��ید. بعد از چند هفته گمانه زنی در مورد وام ودیعه اجاره مس��کن و 
اعداد و ارقامی که ذهن مس��تاجران و اجاره نش��ین ها را به خود مشغول 
ک��رده بود، س��رانجام رئیس جمهور در اولین روز مردادماه و در جلس��ه 
هی��ات دولت به بحث ها پایان داد و جزیی��ات جدید وام ودیعه اجاره را 
اعالم کرد. بنا به گفته حس��ن روحانی، پرداخت ودیعه برای مستاجران 
تهرانی 50 میلیون تومان، مستاجران شهرهای بزرگ ۳0 میلیون تومان 

و سایر شهرها 15 میلیون تومان با نرخ سود 1۳درصد خواهد بود.
ب��ر این اس��اس، مس��تاجران تهرانی وام اج��اره 50 میلی��ون تومانی 
می گیرند. این تس��هیالت در قالب ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت 
می ش��ود و با اتمام قرارداد اجاره در پایان س��ال مس��تاجران باید مبلغ 
دریافتی را به بانک بازگردانند. به عبارت دیگر، بانک 50 میلیون تومان 
را بابت کمک هزینه مس��کن در اختیار مستاجران تهرانی قرار می دهد 
و س��پس در پایان سال اصل این مبلغ را دریافت می کند. در این فاصله 
زمانی مس��تاجران باید کارمزد 1۳درصدی این مبلغ را هر ماه به بانک 
پرداخ��ت کنند، یعنی ماهانه 540 هزار تومان س��ود این تس��هیالت را 
ب��ه بان��ک بپردازند. این 50 میلی��ون تومان معادل ی��ک و نیم میلیون 
تومان اجاره ماهانه اس��ت و وقتی مستأجر فقط سود این وام را به بانک 
می پ��ردازد، یک میلیون تومان به وی در اجاره بها کمک ش��ده اس��ت. 
براساس تصمیمات اتخاذشده، اقساط وام 50 میلیون تومانی ماهی 540 
ه��زار تومان، وام ۳0 میلیون تومانی ماه��ی ۳25 هزار تومان و وام 15 
میلیون تومانی ماهی 160 هزار تومان با نرخ سود 1۳درصد است.  البته 
به گفته رئی��س کل بانک مرکزی، افرادی که به ج��ای پرداخت ماهانه 
سود وام و پرداخت اصل آن در پایان سال، توانایی پرداخت اصل و سود 
وام به صورت ماهانه را دارند، می توانند این وام را با اقس��اط ۳0 ماهه و 

نرخ 12درصد دریافت کنند.
جزییات وام ودیعه اجاره از زبان رئیس جمهوری

با توجه به افزایش چش��مگیر اجاره بهای مس��کن و فشار سنگینی که 
روی بس��یاری از اجاره نش��ین ها وجود دارد، دولت در ماه های گذش��ته 
کنترل بازار اجاره و حمایت از مس��تأجران را در دستور کار قرار داده و 
تالش کرده تا به بازار اجاره بهای مسکن سامان دهد. ازجمله طرح های 
دولت، وام ودیعه مس��کن ی��ا به تعبیر رئیس کل بان��ک مرکزی، کمک 

ودیعه مس��کن اس��ت که باالخره پس از چند هفته انتظار و گمانه زنی 
رسانه ای، جزییات آن از سوی دولتمردان اعالم شد.

رئیس جمهور روز چهارشنبه گذشته در جلسه هیات دولت با اشاره به 
مسائل و مشکالت مستاجران، گفت: »معموال آنهایی که در آغاز زندگی 
هستند ناچارند که مسکن مورد نیاز خود را اجاره کنند. ما در هفته های 
اخیر در موضوع مستاجران دو گام مهم برداشتیم؛ ابتدا، اضافه اجاره بها 
ب��ود که یک روند صعودی و غیرمنطقی پیدا کرده بود و در س��تاد ملی 
مقابله با کرونا تصویب کردیم که مال االجاره نباید حداکثر برای تهران 
25 درصد، شهرهای بزرگ 20درصد و در بقیه شهرها 15 درصد نسبت 

به سال قبل افزایش پیدا کند.«
حسن روحانی ادامه داد: »مستاجران در تهران یا شهرستان ها معموال 
وقت��ی خانه ای را اجاره می کنند ی��ک پولی را به عنوان اجاره می دهند، 
یک پولی هم به عنوان ودیعه در نزد مالک می سپارند. حال این مقدار در 
ش��هرها و مناطق مختلف متفاوت است که به زودی پرداخت تسهیالت 

ودیعه از طرف بانک به مستاجرین اجرایی و عملیاتی می شود.«
روحانی اف��زود: »دولت تصمیم گرف��ت خانواده هایی که حقوق ثابت 
و معین��ی دارن��د و همچنین خانواده هایی که توس��ط کمیت��ه امداد یا 
بهزیس��تی تحت حمایت هس��تند، در تهران بتوانند 50 میلیون تومان 
از بان��ک پول بگیرند. این رقم در ش��هرهای بزرگ ۳0 میلیون تومان و 
در شهرهای کوچک 15 میلیون تومان است. افرادی که در تهران خانه  
اجاره می کنند می توانند با س��ود و بهره 1۳درص��د از بانک وام بگیرند 
بنابراین یک کمک بس��یار خوبی برای مستاجران است؛ اینها در تهران 
می توانن��د تا 50 میلیون توم��ان از بانک قرض بگیرند برای همان مدت 
اجاره یک س��اله ای که اجاره نامه آنها گواه خواهد بود و س��ود 1۳درصد 
را به بانک پرداخت کنند. پایان کار هم وقتی زمان اجاره تمام می شود، 
اصل پول را باید به بانک برگردانند. آن بهره 1۳درصد هم که به صورت 

ماهانه مستاجران به بانک پرداخت می کنند.«
به گفته رئیس جمهوری، »این تس��هیالت می تواند به مستاجرانی که 
کارمند، کارگر یا تحت پوش��ش نهادهای حمایتی هستند و تحت فشار 
قرار دارند، بس��یار کمک کند و از هفته آینده وزارت راه و شهرس��ازی 
و بان��ک مرکزی ویژگی های این تس��هیالت بانکی را اع��الم و مقررات 
آن را ب��ه هم��ه بانک ها ابالغ کنند و از طریق صدا و س��یما هم مردم را 

مطلع و موضوع را برای مردم تش��ریح کنند. پرداخت تس��هیالت ودیعه 
به مس��تاجران، گام جدیدی اس��ت که دولت در شرایط سخت کرونایی 
و به خاطر فش��اری ک��ه از لحاظ اقتصادی ب��ر دوش خانواده هایی قرار 

گرفته، برمی دارد.«
وام ودیعه مسکن جوابگوی همه اجاره نشین ها هست؟

طبق مصوبه دولت و به غیر از شهر تهران، مستأجران هفت کالنشهر 
دیگ��ر هم می توانند از وام ودیعه مس��کن اس��تفاده کنن��د که رقم این 
تس��هیالت برای آنها ۳0 میلیون تومان اس��ت. عالوه ب��ر این دولت در 
نظر دارد برای س��اکنان ش��هرهای کوچک ه��م وام 15 میلیون تومانی 
ودیعه مس��کن در نظر بگی��رد. اما نکته مهمی ک��ه در این میان وجود 
دارد، ش��روط پرداخت وام ودیعه مسکن به افراد است که هنوز جزییات 
کاملی از آن منتش��ر نشده و تنها نکته مهمی که اعالم شده، تخصیص 
وام به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و مستأجرانی 
است که به گفته رئیس جمهور، »دارای حقوق ثابت« باشند. اگر منظور 
از حقوق ثابت، تنها افراد اس��تخدامی باشد، عمال باید در نظر داشت که 
جمعیت بس��یار زی��ادی از خانواده های نیازمند به وام ودیعه مس��کن و 
به خصوص جوانانی که به تازگی ازدواج کرده و زندگی زناش��ویی تشکیل 

داده اند، نمی توانند از این وام استفاده کنند. 
هرچند وزیر راه و شهرس��ازی نیز اعالم کرده که خانواده های 5 نفره 
و حقوق بگیر ثابت، خانه اولی ها و کس��انی که امس��ال ازدواج کرده اند و 
افراد تحت پوش��ش کمیته امداد و بهزیستی در اولویت دریافت این وام 
هستند، اما سوال مهم این است که آیا وام ودیعه مسکن تنها به افرادی 
که ازدواج  کرده و خانواده تش��کیل داده اند، پرداخت می شود یا مجردان 
و جوانان��ی که تنها زندگی می کنند هم می توانند از این وام بهره ببرند، 
چراکه در حال حاضر و به ویژه در شهرهای بزرگ، جمعیت بسیار زیادی 
از مس��تأجران را اف��راد مجرد و جوانانی تش��کیل می دهند که به دلیل 

دشواری شرایط زندگی امکان ازدواج پیدا نکرده اند.
در کنار این مباحث، بحث دیگری نیز مطرح است و آن میزان اقساط 
وام ودیعه مس��کن است، زیرا بس��یاری از خانواده های طبقه متوسط و 
دهک ه��ای پایین جامع��ه توان بازپرداخت قس��ط های بانکی را ندارد و 
عمال با دریافت وام با س��ود 1۳درصد نه تنها باری از دوش شان برداشته 

نمی شود که چالشی به ماجراهای زندگی شان اضافه می شود.

مستاجران تهرانی وام اجاره 50 میلیون تومانی می گیرند

جزییات اقساط وام ودیعه اجاره مسکن
دریچه

وام ودیعه مسکن به مجردها تعلق نمی گیرد
مراحل ثبت نام وام ودیعه مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش ۸00درصدی نرخ اجاره بها 
در برخی استان ها با وجود مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد 

و گفت دلیل این اتفاق ناآگاهی مردم بوده است.
 محمود محمودزاده یادآور شد: 15 روز پس از مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با بیماری کرونا درخصوص تعیین سقف افزایش نرخ اجاره بها 
)تهران 25 درصد، کالنش��هرها 20 درصد و سایر شهرها 15درصد( 
بیش��ترین افزایش نرخ با ۸00درصد در کرمانش��اه و 100درصد در 

تهران و کالنشهرهای دیگر ثبت شده است.
او همچنین درخصوص ش��رایط دریافت وام ودیعه مسکن گفت: 
مس��تأجران واجد ش��رایط می توانند از طریق معرفی نامه نهادهای 
حمایتی یا با گواهی کسر از حقوق یا حتی در رهن گذاشتن سهام 

عدالت، وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.
ب��ه گفته وی، افرادی که حقوق ثاب��ت دارند و خانواده های تحت 
پوش��ش نهادهای حمایتی در تهران وام 50 میلیون، در ش��هرهای 
ب��زرگ ۳0 میلی��ون و در ش��هرهای کوچ��ک 15 میلی��ون تومان 

تسهیالت با سود 1۳درصد دریافت می کنند.
محمودزاده با بیان اینکه س��قف ای��ن وام 20 هزار میلیارد تومان 
است و از محل تسهیالت کرونا پرداخت می شود، ادامه داد: مشخص 
نکرده ایم که س��هم هر اس��تان و کالنشهری چه مقدار خواهد بود و 
تعیین س��هم هم نمی کنی��م. از هفته پیش رو جزیی��ات و مراحل 
نام نویسی برای دریافت وام اجاره در سامانه طرح اقدام ملی مسکن 
به نشانی TEM.MRUD.ir اعالم می شود و متقاضیان می توانند 

در آن ثبت نام کنند.
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی در پاس��خ به این س��ؤال که چه 
کس��انی مشمول دریافت این تسهیالت می ش��وند، گفت: اولویت با 
خانواده های کم درآمد اس��ت و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی 
با معرفی نامه این نهادها می توانند از این تس��هیالت بهره مند شوند. 
افرادی که حقوق ثابت دریافت می کنند هم با ارائه فیش حقوقی از 

افرادی هستند که می توانند مشمول این وام شوند.
ب��ه گفته محم��ودزاده، در خانواده هایی که حق��وق ثابت دریافت 
می کنند اولویت با افرادی است که بیشترین تعداد فرزند و کمترین 

دریافتی را داشته باشند.
او ب��ا بیان اینکه زوجینی که امس��ال ازدواج کرده باش��ند هم در 
اولوی��ت قرار دارند، تأکید کرد: ای��ن وام به مجردها تعلق نمی گیرد 
و همچنین کس��انی که شغل آزاد دارند هم در اولویت پرداخت این 
تس��هیالت نیس��تند. البته اگر منابع مازاد در اختیارمان قرار بگیرد 

افراد با مشاغل آزاد هم می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره میزان اقس��اط پرداختی هم 
گف��ت: درب��اره نحوه پرداخت ای��ن وام که مبلغ آن ب��ه مالک ارائه 
ش��ود یا به مس��تأجر، بانک مرکزی در حال تصمیم گیری است اما 
مستأجر فقط اقساط س��ود آن را پرداخت خواهد کرد که برای وام 
50 میلیون تومانی با س��ود 1۳درصد قسط هر ماه تقریباً 540 هزار 
تومان اس��ت. هر 50 میلیون تومان معادل 1.5 میلیون تومان اجاره 
اس��ت بنابراین 540 هزار تومان به معنای پرداخت یک س��وم اجاره 
خواهد بود به عبارت دیگر مس��تأجر دوس��وم ق��درت پرداخت اجاره 

بیشتری خواهد داشت.
او با بیان اینکه مس��تأجران برای دریافت این وام نیازی به ضامن 
ندارن��د، گفت: مس��تأجران واجد ش��رایط یا از طری��ق معرفی نامه 
نهاده��ای حمایت��ی یا با گواهی کس��ر از حقوق ی��ا حتی در رهن 
گذاشتن سهام عدالت می توانند این وام را دریافت کنند و درنهایت 
ضامن گزینه آخر خواهد بود و اگر هیچ یک از این موارد ذکرشده را 

نداشته باشند، باید برای دریافت وام به بانک ضامن معرفی کنند.

وام ودیعه مسکن ترمز گرانی اجاره بها را کشید
تسهیالت اجاره مسکن محدود به دوران 

کروناست؟
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک، پرداخت وام ودیعه مسکن 
را در بازار مس��کن مثبت دانست و گفت اگر وام ودیعه مسکن نبود 

قیمت ها در این بازار بیشتر رشد می کرد.
حس��ام عقبایی با بیان اینک��ه توقع این بود که مق��دار وامی که 
برای اجاره بها پرداخت می ش��ود، بیش��تر باش��د، افزود: با توجه به 
اینکه در ش��هر تهران 44 درصد و در سطح کشور ۳۳ درصد مردم 
مس��تأجر  بوده و عم��وم آنها نیز کارمند و حقوق بگیر هس��تند، در 
نتیجه رش��د حقوق آنها کمتر از تورم فروردین ماه اس��ت، ارائه این 
تسهیالت می تواند کمکی باشد تا این افراد عقب ماندگی خود را در 
زمینه اجاره بها جبران کنند. به گفته وی، تس��هیالت اجاره ش��اید 
100 درص��د نتواند جا ماندن مس��تاجرین از رش��د قیمت اجاره بها 
را جب��ران کند اما ب��دون تردید روی افزایش توان مس��تاجرین در 
پرداخت اجاره بها اثرگذار خواهد بود. اگر این اتفاق نمی افتاد ش��اید 

قیمت های اجاره بها بیشتر از این رشد می کرد.
او با اش��اره به اینکه تس��هیالت اجاره بها اثر روانی خود را بر بازار 
مس��کن گذاش��ته اس��ت و پس از اجرا نیز تاثیرگذاری بیشتری در 
کنترل قیمت اجراه بها خواهد داش��ت، افزود: این تس��هیالت باعث 
نزدی��ک ش��دن اجاره به��ا به قیمت واقع��ی خ��ود و افزایش قدرت 

پرداخت مستاجرین خواهد شد.
عقبایی درباره بازپرداخت این تس��هیالت نی��ز گفت: در دیداری 
که با وزیر راه و شهرس��ازی داشتم، تأکید کردم سود این تسهیالت 
باید به گونه ای باشد که قسط دیگری به اقساط مستاجرین تحمیل 
نش��ود. البته همین وام در هر صورت برای مستاجرین کمک کننده 
خواهد بود اما بهتر اس��ت دول��ت در بازپس گیری وام های پرداخت 
شده، سود کمتری دریافت کند و سود آن ها بیشتر از کارمزد نباشد 
زیرا این تس��هیالت قرار اس��ت بازار را به نفع دهک های آسیب پذیر 

جامعه تنظیم کند.
وی ب��ا تأکید بر اینکه نباید تس��هیالت اجاره بها محدود به دوران 
کرونا باش��د، گفت: باید س��ال های بعد نیز این تسهیالت ادامه پیدا 
کند زیرا در کش��ور کاری برای تولید مسکن استیجاری نکرده ایم و 
اگر قرار باش��د دولت برای این تس��هیالت برنامه درازمدت نداشته 
باشد، اثرگذاری زیادی نخواهد داشت. این تسهیالت باید در بودجه 
کشور هر سال دیده شود و نمایندگان مجلس نیز آن را مصوب و به 

نوعی خط و خطوط را در این حوزه برای دولت ریل گذاری کنند.
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رئی��س کل بان��ک مرک��زی در یادداش��تی تحت عن��وان »چند نکته 
درخصوص وام ودیعه مسکن«، این وام را کمک ودیعه مسکن دانست و 
نه وام ودیعه مس��کن و نوشت: مشموالن این طرح اگر توانایی پرداخت 
اصل و س��ود وام به صورت ماهانه را داش��ته باشند، می توانند با انتخاب 

خود این وام را با اقساط ۳0 ماهه و نرخ 12درصد دریافت کنند.
عبدالناصر همتی در این یادداشت اینستاگرامی نوشت: 

* این وام »ودیعه مسکن« نیست، بلکه »کمک ودیعه مسکن« است. 
هدف، کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره های مس��کن 

اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در سال جاری است.
* ب��ا توجه به محدودیت اعتبار تخصیص یافته برای جبران و کنترل 

آثار شیوع کرونا برای سیس��تم بانکی )حداکثر 75هزار میلیارد تومان( 
اختص��اص بیش از 20 هزار میلیارد تومان ب��ا نرخ 1۳درصد، آن هم با 
موک��ول کردن برگرداندن اصل وام به پایان دوره یک س��اله، با در نظر 

گرفتن سایر تعهدات کرونایی، مقدور نبود.
* افرادی که با تأیید وزارت راه و شهرس��ازی واجد ش��رایط استفاده 
از این وام باش��ند، اگر به جای پرداخت ماهانه سود وام و پرداخت اصل 
آن در پایان س��ال، توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را 
داش��ته باشند، می توانند با انتخاب خود، این وام را با اقساط ۳0 ماهه و 

نرخ 12درصد دریافت کنند.
* محدودیت مناب��ع اختصاص یافته برای مقابله با آثار کرونا به علت 

تأمین یک سوم آن منابع از ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و در 
جهت فراهم س��ازی امکان تعدیل نرخ سود آن بوده است. بانک مرکزی 
ضمن جهت گیری برای کمک به اقش��ار کم درآمد و آس��یب پذیر، تمام 
تالش خود را بر کنترل نقدینگی و نیز آثار تورمی آن در شرایط سخت 

اقتصادی کشور متمرکز کرده است.
* جامعه هدف این طرح، اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است. از 
کلی��ه بانک ها می خواهم در کنار تالش خود برای تأمین مالی واحدهای 
تولیدی، برای س��ایر متقاضیان محترم نیز با نرخ مصوب شورای پول و 
اعتبار )1۸درصد( وام کمک ودیعه مسکن پرداخت کرده و اولویت الزم 

را به آن بدهند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز ثبت نام دریافت وام ودیعه مسکن 
از امروز شنبه 4 مردادماه، از 600 هزار خانوار واجد شرایط دریافت این 
وام خبر داد و پایان مردادماه را زمان تحویل اولین س��ری از واحدهای 

طرح ملی مسکن اعالم کرد.
محمد اس��المی با بیان اینکه طرح ملی مس��کن ب��ا اراده ملی مردم 
و اس��تقبالی ک��ه مردم از آن انجام داده اند در سراس��ر کش��ور در حال 
اجراس��ت، گفت: اولین سری از واحدهای ساخته شده طرح اقدام ملی از 
اواخر مردادماه به مردم تحویل می ش��ود و به تدریج تا اجرای این برنامه 

که دو ساله است، مردم منازل خود را تحویل خواهند گرفت.
به گفته وی، ثبت نام از متقاضیان طرح مذکور به دو ش��کل پیامکی و 
سامانه ای انجام گرفت که یک میلیون و 600 هزار نفر از طریق پیامک 
در این طرح ثبت ن��ام کردند. با توجه به اینکه ثبت نام کنندگان پیامکی 
ب��ه دلیل ش��رایط کرونا باید م��دارک خود را از طریق س��امانه تکمیل 
می کردن��د، تاکنون، افزون بر ۹۳6 هزار نفر به س��امانه ورود کرده اند و 
حدود ۳40 هزار نفر، متقاضیان پاالیش شده از اواخر ماه آینده به تدریج 

به پروژه ها وارد خواهند شد.
او همچنین از آغاز ثبت نام تسهیالت کمک ودیعه مسکن از روز شنبه 
)4 م��رداد( به مس��تاجران خب��ر داد و گفت: این تس��هیالت با اولویت 
خانواده های پن��ج نفره، زوج های تازه ازدواج کرده و مس��تاجران تحت 
پوشش نهادهای حمایتی در کنار تسهیالت مصوب شورای پول و اعتبار 

با کارمزد 1۳درصد پرداخت می شود. 
اسالمی با بیان اینکه 20 هزار میلیارد تومان از محل منابع تخصیص 
داده ش��ده برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا برای کمک هزینه 
اجاره بهای مستاجران در نظر گرفته شده، ادامه داد: اگر بخشی از منابع 
20 ه��زار میلیارد تومانی طرح پس از این اولویت ها باقی بماند، س��ایر 

مستاجران نیز می توانند از آن استفاده کنند.
وزیر راه و شهرس��ازی درباره کمک ودیعه مس��کن مستاجران افزود: 
براس��اس وعده رئیس جمهور مبنی بر بس��ته حمایتی مستاجران، این 
ودیعه از هفته پیش رو اجرا می ش��ود و کسانی که واجد شرایط هستند 
در سامانه وزارت راه ثبت نام می کنند. مستاجران فقط کارمزد بانکی را 
پرداخت می کنند و اصل وام بعد از پایان قرارداد به بانک مسترد خواهد 

شد و تسهیالت از طریق مستاجر در اختیار موجر قرار می گیرد.
به گفته اس��المی، خانواده های 5 نفره و حقوق بگیر ثابت، خانه اولی ها 
و کسانی که امس��ال ازدواج کرده اند، افراد تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیس��تی در اولویت هس��تند. همچنین مبلغ وام برای کالنشهر تهران 
50 میلیون، کالنش��هر های دیگر ۳0 میلیون و برای دیگر شهرس��تان ها 
15 میلیون تومان با س��ود 1۳درصد در نظر گرفته شده است و افرادی 
که بیمه هس��تند و کدکارگاهی هس��تند می توانند از کدکارگاهی برای 
ضمانت استفاده کنند. اسالمی با اشاره به اینکه با توجه به اطالعاتی که 
از س��امانه وزارت رفاه اس��تخراج کردیم، 600 هزار خانوار واجد شرایط 

دریافت ودیعه مس��کن هس��تند، گفت: به علت ش��یوع کرونا و نیاز به 
مراقبت بیش��تر برای کاهش و توقف اسباب کشی مستاجران این کمک 
ودیع��ه مس��کن از جانب دولت برای مس��تاجران در نظر گرفته ش��د و 
مصوب��ه دولت تا س��ه ماه بعد از فروکش ک��ردن و از بین رفتن ویروس 
کرونا اعتبار و ادامه خواهد داشت. البته ممکن است ارزش پول ملی به 
علت ادامه تحریم های آمریکا و مشکالت اقتصادی کاهش داشته باشد، 

اما این کمک ودیعه مسکن بی تاثیر نخواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی درباره طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: پروژه ها 
در برخی شهر ها شروع شده است و طرح اقدام ملی مسکن برای حدود 
400 هزار نفر پیش بینی ش��ده اس��ت، که حدود ۹۳0 ه��زار نفر واجد 
ضوابط اولیه بودند که 40 میلیون تومان مبلغ اولیه ای است که واجدین 
ش��رایط باید به حساب واریز کنند. برای این طرح سه نوع اقدام در نظر 
گرفته ش��ده است؛ در نوع اول برای کس��انی است که خانه های خود را 
تحویل می گیرند، نوع دوم کسانی هستند که پروژه شان تعیین می شود 
و با سازنده قرارداد بسته می شود و نوع سوم مربوط به زمین هایی است 

که گروهی تحویل خواهد شد.
ب��ه گفته وی، بخش دیگر طرح اقدام ملی 200 هزار واحد اس��ت که 
در حال پیگیری اس��ت و کمیته امداد، بهزیس��تی، ستاد اجرایی، بنیاد 
مس��تضعفین و خیرین مسکن س��از را شامل می ش��ود که با تسهیالت 

ارزان قیمت در اختیار قرار خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی، میزان اقساط و کارمزد وام ودیعه مسکن را اعالم کرد

5 نکته همتی درخصوص وام ودیعه مسکن

600 هزار خانوار واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن

ثبت نام از امروز آغاز می شود
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رتبه بندی صنایع براساس آسیب پذیری کرونا
کرونا به کدام شغل ها بیشترین آسیب را زد؟

موسس��ه »Deloitte« ب��ه تازگ��ی در گزارش��ی ب��ه بررس��ی 
آس��یب پذیری صنایع گوناگون به واس��طه بازگشایی مجدد کسب و 
کاره��ا در دوران ش��یوع کرونا پرداخته و 20 فعالی��ت را به ترتیب 

بیشترین آسیب پذیری، رتبه بندی کرده است.
با ش��یوع جهانی وی��روس کرونا بود که بس��یاری از کش��ورها و 
دولت ها به منظور کاهش سرعت بیماری و افزایش توان کادر درمان 
در مقابل��ه با آن، اقدام به ایجاد قرنطینه و محدودیت های اجتماعی 
کردند و به دنبال آن، فعالیت بس��یاری از کس��ب و کارها یا محدود 
و ممنوع ش��د یا با تغییرات جدی تعدیل پیدا کرد. هرچند در حال 
حاضر بس��یاری از دولت ها یا با کاهش س��رعت شیوع ویروس یا با 
هدف مقابله با ضربه های اقتصادی حاصل از آن، اقدام به بازگشایی 
مجدد کس��ب و کارها کردند اما بررس��ی نشان می دهد که تعدادی 
از ش��غل ها و حوزه های کاری در زمان ش��یوع کرونا، آسیبی جدی 
دیده اند. مبن��ای جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، 
امکان ایج��اد فاصله گذاری اجتماعی در محیط های کاری اس��ت و 
موسس��ه »Deloitte« در گزارش خود به جست وجوی پاسخ این 
س��وال برآمده که در هر محیط پس از بازگش��ایی دوباره کس��ب و 
کاره��ا تا چه حد امکان حف��ظ فاصله اجتماعی و کاهش خطر ابتال 

وجود داشته است؟
براساس آنچه اتاق بازرگانی تهران از گزارش این موسسه ترجمه 
کرده است، 20 فعالیت به ترتیب بیشترین آسیب پذیری، رتبه بندی 
ش��ده است. صنایعی که نیاز به تماس فیزیکی و مواجهه مستقیم با 
افراد دارند، به تناس��ب نیاز به این ارتباط، قابل طبقه بندی در س��ه 
س��طح با امتیاز باال، متوسط و پایین هس��تند. هرچه امتیاز صنایع 

پایین تر باشد، ریسک آسیب پذیری آنها کمتر است.
براساس این گزارش، کسب و کارهای فعال در حوزه مراقبت های 
بهداش��تی و حمایت اجتماعی، مدیریت عمومی، خدمات اقامتی و 
غذای��ی، هنر، س��رگرمی و تفریح، تجارت خرده فروش��ی و خدمات 
اجتماعی بیش��ترین آس��یب را از ش��یوع کرونا دیده ان��د و با توجه 
ب��ه اینکه در انجام بس��یاری از این فعالیت ها ام��کان فاصله گذاری 
اجتماع��ی وجود ندارد، حت��ی در زمان بازگش��ایی ها، اقبال از آنها 

باال نبوده است.
خدمات آموزش��ی، امالک و مس��تغالت، س��اخت و ساز، خدمات 
آب، ب��رق و گاز، ام��ور مال��ی و بیم��ه، خدم��ات اداری و علم��ی و 
آمار و اطالعات دیگر بخش هایی هس��تند که در طیف ش��غل های 

آسیب دیده از کرونا، در میانه قرار می گیرند.
در میان ش��غل هایی که کمترین آس��یب را دیده اند، کشاورزی، 
جنگل داری و ش��یالت، صنعت )س��اخت( و حمل و نقل انبارداری 
قرار گرفته اند. این شغل ها با توجه به اینکه امکان ارتباط مستقیم و 
مواجهه رو در رو با افراد در آنها بس��یار پایین است، جزو شغل های 
کم ریس��ک به ش��مار رفته و در زمان ش��یوع کرونا، آسیب چندان 

زیادی در مقایسه با سایر بخش ها ندیده اند.

در تیرماه امسال
هزینه خانواده های ایرانی تا 2٧درصد باال رفت

تغیی��رات قیمت کاال و خدمات  نش��ان دهنده رش��د قیمت ها در 
تیرماه است؛ به طوری که خانوارهای ایرانی نسبت به تیرماه پارسال 
به طور متوس��ط 27 درصد بیش��تر هزینه کرده اند و در مقایس��ه با 

خرداد امسال هم بیش از 4درصد افزایش هزینه داشته اند.
به گزارش ایسنا، گرچه اعالم نرخ تورم در ماه های اخیر با کاهش 
در برخی ش��اخص ها همراه بوده، ولی رشد هزینه ها متوقف نشده و 
فقط از سرعت آن کاسته شده است. اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی 
از وضعیت ش��اخص قیمت کاال و خدمات در تیرماه امس��ال منتشر 
کرد که نش��ان داد تورم س��االنه )تغیی��رات در 12 ماهه منتهی به 
تیرماه( در روند نزولی قرار داش��ته و برای تیرماه نیز با کاهش 1.4 
درصدی نس��بت به خرداد به 26.4 درصد رسیده است، اما از سوی 
دیگر تورم نقطه ای که نشان دهنده تغییر قیمت نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل اس��ت با افزایش همراه بود؛ به طوری که با رش��د 4.4 

درصدی به 26.۹ درصد رسیده است.
بر این اس��اس خانوارها برای تهیه مجموع��ه ای از کاالها به طور 
متوس��ط حدود 26.۹ درصد بیشتر از پارسال هزینه کرده اند. گرچه 
میزان هزینه کرد خانوارها در تیرماه امس��ال افزایش داش��ته است، 
ولی در قیاس با تیر سال گذشته که تورم نقطه به نقطه 4۸ درصد 

گزارش شده بود حدود20 درصدی کاهش دارد.  
در مجم��وع ش��واهد از ای��ن حکایت دارد که از فاصل��ه خرداد تا 
تیرماه امس��ال تورم رش��د داش��ته و خانوارها با موج جدید افزایش 
قیمت مواجه بوده اند، این در حالی است که نوسان تورم ماهانه که 
نش��ان دهنده تغییر قیمت تیر نسبت به خرداد است نیز از رشد4.4 

درصدی خبر می دهد و این رشد قیمت را تایید می کند.  

بانک مرکزی اعالم کرد
عرضه 2٧9 میلیون دالر 18 هزار و 200 

تومانی در سامانه نیما
براس��اس اطالعات بانک مرکزی تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه 
مورخ 1 مرداد در مجموع 27۹ میلیون دالر در این س��امانه عرضه 
ش��ده که نرخ میانگین موزون معام��الت، 1۸200 ریال به ازای هر 

دالر بوده است.
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک مرکزی، براس��اس گزارش های 
دریافتی از س��امانه نیما، تا س��اعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1 
م��رداد در مجموع 27۹ میلیون دالر در این س��امانه عرضه ش��ده 
ک��ه نرخ میانگین موزون معام��الت، 1۸.200 ریال به ازای هر دالر 

بوده است.
س��امانه نیما ب��ا عنوان کامل »نظام یکپارچ��ه  معامالت ارزی« با 
ه��دف تس��هیل تأمین ارز از جان��ب بانک مرکزی راه اندازی ش��ده 
اس��ت ک��ه از طریق آن خری��داران )واردکنندگان( و فروش��ندگان 
)صادرکنن��دگان( ارز متناس��ب ب��ا نیازهای خود نس��بت به انجام 
عملیات ارزی در محی��ط الکترونیک اقدام می کنند، بنابراین حجم 
و قیمت معامالت انجام شده در آن، در فرآیند تعیین نرخ ارز نقشی 

تعیین کننده دارد.

بانکنامه

فرصت امروز: قیمت دالر در هفته گذشته به طور چشمگیری کاهش 
یاف��ت و پس از مدت ها نرخ دالر به کانال 20 هزار تومان بازگش��ت. به 
موازات افت قیمت ارز، نرخ س��که و طال هم کاهش یافت و بازار س��هام 
نیز در روزهای پایانی تیرماه اصالحی نه چندان عمیق را نسبت به بازار 

هفته گذشته تجربه کرد.
ب��ا وجود آنکه رون��د قیمت طال در بازار جهانی ط��ی یک هفته اخیر 
صع��ودی بود اما به دنبال کاهش قیمت دالر و کنترل بازار ارز توس��ط 
بان��ک مرکزی، قیمت س��که و طال در بازار داخلی کاهش چش��مگیری 
داش��ت. اگرچه در ابتدای هفت��ه قیمت انس جهان��ی تقریبا پایین بود 
اما در پایان هفته افزایش 70 دالری داش��ت و به اعتقاد مسعود یزدانی 
نای��ب رئی��س اول اتحادیه طال و جواه��ر تهران، احتم��اال قیمت انس 
جهانی به دلیل ش��یوع کرونا همچنان صعودی خواهد بود، چراکه اغلب 
س��رمایه گذاران و تجار جهانی به معام��الت طال رو آورده اند و به همین 
خاطر روند قیمتی انس جهانی تا زمانی که کرونا ادامه داش��ته باش��د، 
افزایش��ی پیش خواهد رفت. در هفته های گذشته روند بازار طال و سکه 
در ای��ران تقریبا همس��و با رون��د جهانی بود، اما با کنت��رل قیمت ارز و 
بازگش��ت قیمت دالر به کانال 20 هزار تومان در هفته گذش��ته، قیمت 
س��که و طال پایین آمد و اگر بازار ارز به همین روند کاهشی ادامه دهد، 

می توان گفت که قیمت ها در بازار داخلی پایین تر نیز خواهد آمد.
قیمت سکه، طال و ارز چقدر کاهش یافت؟

بر همین اس��اس در هفته ای که گذش��ت، قیمت هر قطعه سکه تمام 
به��ار طرح جدید با کاهش ۸40 هزار تومانی نس��بت ب��ه ابتدای هفته 
ب��ه 10 میلیون و ۳۹0 هزار تومان و س��که تمام بهار طرح قدیم با یک 
میلی��ون و 100 هزار توم��ان کاهش به ۹ میلی��ون و 500 هزار تومان 

رسید. همچنین قیمت هر قطعه نیم سکه 5میلیون و 150 هزار تومان، 
ربع س��که ۳میلی��ون و 150 هزار تومان و س��که های ی��ک گرمی یک 
میلی��ون و 620 هزار تومان معامله ش��د که به ترتیب نیم س��که 450 
هزار تومان، ربع سکه 170 هزار تومان و سکه های یک گرمی 1۸0 هزار 
تومان نس��بت به ابتدای هفته کاهش قیمت داشته اند. قیمت هر مثقال 
ط��ال نیز با کاهش 511 هزار تومانی ب��ه 4میلیون و 167 هزار تومان و 
ه��ر گرم طالی 1۸ عیار هم با کاهش11۸ هزار و 400 تومانی به ۹61 
هزار و 500 تومان رسید. در همین حال، انس جهانی نیز با افزایش 70 
دالری 1۸۸1 دالر و 70 س��نت قیمت خورد. در این میان، حباب سکه 
در محدوده ۹50 هزار تومانی برای هر قطعه سکه است و این در حالی 
اس��ت که حباب هر قطعه سکه در ابتدای هفته حدود ۸00 هزار و400 
تومان بود و علی رغم کاهش قیمت ها حباب سکه بیشتر شد. به اعتقاد 
نای��ب رئیس اول اتحادیه طال و جواهر تهران، اگر در بازار فروش عادی 
باش��د، هیچ گاه حباب ایجاد نمی ش��ود اما زمانی ک��ه تقاضاها از حالت 
عادی خارج ش��ود، به بازار س��فته بازی تبدیل می ش��ود، حباب بر روی 
قیمت سکه ایجاد می ش��ود که نشان می دهد بازار چندان بازار منطقی 
نیس��ت. کاهش قیمت دالر نیز به صورت متوالی در هفته گذشته ادامه 
داش��ت و درنهایت در روز پنجش��نبه قیمت دالر در صرافی های بانکی 
ب��ا کاهش  حدود 2 هزار و ۸00 تومانی نس��بت به ابتدای هفته به 20 
هزار و ۳00 تومان رسید. قیمت یورو هم به موازات دالر در طول هفته 
کاهش داش��ت و روز پنجشنبه هر یورو با کاهش2 هزار و 100 تومانی 

نسبت به ابتدای هفته 2۳ هزار و ۳00 تومان قیمت خورد.
رشد 3.2 درصدی شاخص بورس در آخرین هفته تیر

شاخص بورس تهران نیز معامالت آخرین هفته تیرماه را با ثبت رشد 

۳.2 درصدی به پایان رساند که کمترین رشد هفتگی شاخص کل از 7 
خردادماه امسال بدین سو محسوب می شود. شاخص بورس در معامالت 
هفته گذش��ته 60 هزار واحد افزایش داشت، به طوری که شاخص کل 
در پایان روز چهارش��نبه )25 تیرماه( با عدد یک میلیون و ۸41 واحد 
به معامالت پایان داد که این رقم در روز چهارش��نبه )یکم مردادماه( به 
عدد یک میلیون و ۹01 هزار واحد رسید. بازار سهام در روزهای پایانی 
تیرماه روزهای پرنوس��انی را سپری کرد و اصالحی نه چندان عمیق را 

نسبت به بازار هفته گذشته تجربه کرد.
در این زمینه، همایون دارابی کارش��ناس بازار س��رمایه در گفت وگو 
با باش��گاه خبرن��گاران جوان، گفت: در آخرین هفت��ه تیر ۹۹ با نزدیک 
شدن شاخص کل بورس به مرز 2  میلیون واحد باعث شد بازار سرمایه 
در معرض شناس��ایی سود توس��ط معامله گران قرار بگیرد. بازار سرمایه 
بعد از هر رش��د مثبت شاخص وارد یک دوره استراحت و همگن شدن 
قیمت س��هام ها  می شود که در پی آن  سهامدارانی که سهام خود را با 
قیمت پایین خریداری کرده اند با خرید و فروش آن س��ود سهام خود را 

شناسایی و قیمت تمام شده آن را بررسی می کنند .
به عقیده دارابی، نوس��انات ش��دید در بازار ارز و بازارهای موازی علت 
اصلی فراز و فرود ش��دید ش��اخص کل بورس بود که به دنبال آن  بازار 
س��رمایه حالت احتیاطی به خود گرف��ت. انتظار می رود که دوره اصالح 
قیمت و اس��تراحت در روزهای آینده همراه بازار س��رمایه باشد چراکه 
ش��اخص بورس به میزان قابل توجهی رش��د کرده اس��ت و در روزهای 
آینده حج��م معامالت در بورس افزایش خواه��د یافت که این افزایش 
می تواند برای بازار بس��یار مفید باشد و س��رمایه گذاران فرصت ارزیابی 

مجدد سهام های خود را به دست آورند.

رئی��س اس��بق کانون صرافان گف��ت اگر کنترل ب��ازار ارز با مدیریت 
صحیح انجام ش��ود، حتی ب��ا نرخ تورم 40 درص��دی، در این زمان که 
120 روز از سال می گذرد، هنوز می باید دالر زیر 20 هزار تومان می بود.
به گزارش خبرآنالین، نوسان نرخ دالر در چهار ماه اول سال به حدی 
ب��وده که در این روزه��ای کرونایی، اصلی ترین دغدغ��ه خانوار و مردم، 
آینده نرخ ارز اس��ت. بررسی روند بازار ارز نشان می دهد که نرخ دالر از 
14 هزار تومان در آخرین روز کاری س��ال ۹۸، تا همین چند روز پیش 
تا مرز کانال 26 هزار تومان صعود کرد، اما مسائل سیاسی و اعالم خبر 
عرض��ه ۳00 میلیون دالر در ب��ازار ارز، بالفاصله نرخ ه��ا در بازار ارز را 
نزول��ی کرد. در حال حاضر نرخ دالر در صرافی های بانکی در حدود 20 
هزار تومان است. پیش بینی برخی تحلیلگران اقتصادی این است که در 
صورتی که دالرهای بلوکه شده آزاد شود و میلیاردها دالر ارز به اقتصاد 

کشور بازگردد، اثر بسیاری روی قیمت ها در بازار ارز خواهد گذاشت.
در ای��ن خصوص، علی اصغر س��میعی درباره ن��رخ واقعی دالر معتقد 
اس��ت: برای به دست آوردن قیمت واقعی دالر نیاز داریم که ابتدا قیمت 
پایه و زمان آن را مش��خص کنیم و بعد متوس��ط نرخ تورم از آن زمان 

تاکنون در کشور ما و در کشورهای حوزه دالر مشخص شود.
وی اف��زود: آن زم��ان با افزودن تفاضل نرخ های تورم در کش��ور ما و 

کشورهای حوزه دالر به قیمت پایه، قیمت روز به دست می آید.
رئیس اسبق کانون صرافان با ذکر مثالی توضیح داد: در اسفند ماه از 
من راجع به نرخ ارز در س��ال ۹۹ پرسیده بودند، در پاسخ به این سوال 
گفت��ه بودم که اگر ف��رض کنیم ارز در فروردین م��اه ۹۸، دوازده هزار 
تومان صحیح بوده باش��د، با توجه به نرخ تورم 40 درصدی در کش��ور 
ما و حدود 4 درصدی در کش��ورهای حوزه دالر، می باید تفاضل آن به 
نرخ ارز افزوده ش��ود و می توانیم س��ال جدید را با دالر حدود 17 هزار 
تومانی آغاز کنیم، البته به ش��رطی که نرخ های متفرقه برچیده ش��ود و 

تک نرخی در بازار ارز حاکم شود.
س��میعی عنوان کرد: رویه معمول در کشور ما این است که مسئوالن 
اقتصادی کش��ور تا آنجا که پولی دم دست شان باشد، عالقه دارند که با 
تزری��ق ارز ارزان، قیمت ها را به طور غیرواقعی پایین نگه دارند بنابراین 
ب��ه تزریق ارز ب��ه نرخ های 4200 تومانی، 12 ه��زار تومانی و نرخ بازار 

متشکل و ... ادامه دادند.
او با بیان اینکه بازار آزاد در قفس قیمت دس��توری نمی ماند، متذکر 
ش��د: نکته اینجاس��ت که بازار آزاد از این گونه نرخ ها تبعیت نمی کند و 
بعد از مدتی نه تنها خود را از قفس قیمت دستوری، آزاد می کند، بلکه 

قدری هم به قول معروف به پیشواز آینده رفته و حباب می گیرد.
رئیس اس��بق کانون صراف��ان ادامه داد: کما اینک��ه مالحظه کردید، 
ش��اهد باالرفت��ن قیمت ها در بازار آزاد تا 26 ه��زار تومان بودیم که در 
هم��ان زمان در صرافی ه��ای بانکی گاهی تا 2 ه��زار تومان پایین تر به 
مردم ارز فروخته می شد، که خود این رانت 2 هزار تومانی باعث تشکیل 
صف های طوالن��ی در مقابل صرافی های بانکی ش��ده بود، در حالی که 
اگ��ر کار با مدیریت صحیح انجام ش��ود، حتی با ن��رخ تورم 40درصدی 
ه��م در این زمان که 120 روز از س��ال می گذرد هنوز می باید دالر زیر 
20 هزار تومان می بود. س��میعی با پیش بینی ن��رخ ارز در ماه های آتی 
گفت: به دلیل اینکه تا آخر س��ال هنوز 240 روز باقی مانده، اگر فکری 
به حال نرخ تورم نش��ود، طبعا روند صعودی ارز ادامه می یابد و اگر نرخ 
40 درصدی مالک ما باشد، ممکن است تا 25 هزار تومان بتوانیم سال 
را به پایان برس��انیم. وی گفت: تازه این به ش��رط مدیریت صحیح بازار 
ارز اس��ت؛ وگرنه اگر به سیاس��ت چندنرخی ادامه دهیم، ش��اید شاهد 

تالطمات مخرب بیشتری در آینده باشیم.
رئیس اس��بق کانون صرافان درباره تاثیر مسائل سیاسی روی بازار ارز 
افزود: یک بار دیگر هم عرض می کنم دلیل کاهش ارزش تومان و طبعا 
افزایش قیمت ارز کامال مشخص است، ولی چیزی که مشخص نیست، 
عدم جلوگیری مس��ئولین اقتصادی کشور از ایجاد تالطمات در بازار ارز 

است که باعث انواع فسادها و رانت ها در بازار خواهد بود.
س��میعی عنوان کرد: این در حالی است که مدیریت بازار هیچ ربطی 
به فش��ارها و تحریم های استکبار جهانی و حتی بدی وضعیت اقتصادی 
کش��ور ندارد، مدیریت یعن��ی دادن ثبات به بازار، ن��ه الزاما پایین نگه 
داش��تن قیمت ها. راه آن ه��م واقعی و واحد بودن قیم��ت ارز و تزریق 
صحیح آن توس��ط بانک مرکزی و از طریق بانک ها و صرافی های مجاز 
اس��ت. وی افزود: قیمت روز هم با توجه به بسته شدن نرخ در بازار روز 
پیش و مقداری که بانک مرکزی بنا دارد در روز بعد تزریق کند، تعیین 
ش��ده و اعالم آن در ۸ صبح و دادن مهلت به بانک ها و صرافی ها برای 
واریز ریال معادل مقدار ارز مورد تقاضای ش��ان قبل از ساعت 10 صبح 
اس��ت. رئیس اس��بق کانون صرافان گفت: به همین سادگی می شود از 

ایجاد رانت و فساد و به هدر رفتن سرمایه های کشور جلوگیری کرد.
س��میعی ادامه داد: اصوال همه بانک های مرکزی در سراس��ر دنیا دو 
وظیفه اصلی برعهده دارند؛ یکی ثبات نس��بی قیمت در بازار ارز و البته 
ای��ن به معنای ثابت نگه داش��تن قیمت نیس��ت، بلکه فق��ط به معنای 
جلوگی��ری از نوس��انات بی��ش از یک درصد تا 2درصد در روز اس��ت و 
دوم، ایجاد شغل با تنظیم نرخ بهره در کشور است که متاسفانه تاکنون 
بانک ه��ای مرکزی م��ا کمترین توجه را به این دو وظیفه اصلی نش��ان 

داده اند.

تحلیل رئیس اسبق کانون صرافان از تبعات دالر چندنرخی در بازار

نرخ واقعی دالر چقدر است؟

از رشد 3.2 درصدی شاخص بورس تا کاهش چشمگیر قیمت دالر و سکه

وضعیت بازارهای مالی در آخرین هفته تیرماه

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
جذب نقدینگی سرگردان با ورود شرکت های 

جدید به بورس
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه حمایت های دولت از بورس در 
رشد بیشتر معامالت بورس و تقویت بازار تاثیرگذار بوده است، گفت ورود 
ش��رکت های جدید به بورس باعث جذب بیش��تر نقدینگی سرگردان و 
سرعت گرفتن رشد بازار خواهد شد. مهدی آزادواری به رشد این روزهای 
بورس اشاره کرد و به ایرنا گفت: سهام شرکت هایی که اکنون در بورس 
فعال هستند به خاطر تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه هایی که 
اعالم می کنند با استقبال بیشتر سهامداران برای خرید مواجه می شوند.

او با بیان اینکه روند صعودی قیمت دالر باعث افزایش ارزش شرکت ها 
نسبت به گذشته شده است، اظهار داشت: زمانی که سهامداران به دنبال 
تحلیل ش��رکت ها می روند، سهام ش��رکت موردنظر را به صورت ریالی 
ارزیابی نمی کنند بلکه از نظر دالری آن را مورد محاس��به قرار می دهند 
که این موضوع باعث می شود تا برخی از شرکت ها با ارزندگی بیشتری در 
بازار مورد توجه قرار گیرند. در گذشته رشد برخی از شرکت های بورسی 
در راستای یک اتفاق، تحول و طرح توسعه رخ می داد و در انتها افزایش 
قیمت برای س��هام شرکت حاصل می شد و س��ودآوری خوبی را با خود 
در مجمع به همراه داشت. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه 
سود شرکت ها از طریق افزایش قیمت سهم و سودآوری حاصل شده در 
مجمع به دست می آید، گفت: افراد به دنبال سرمایه گذاری کوتاه مدت و 
افزایش قیمت سهم هستند که این موضوع به دلیل بحث تورم، افزایش 
قیمت ارز و تجدید ارزیابی رخ می دهد. در کنار این رشدها، شرکت هایی 
حضور دارند که بدون هیچ اتفاقی، رشد کرده و حباب قیمتی دارند که 
این سهام از طریق برخی از پیش بینی ها و بدون هیچ گونه علتی با رشد 
همراه می شوند. در وضعیت کنونی، حمایت دولت و مدیران کالن کشور 
به بورس وجود دارد که این موضوع باعث ش��د تا فعاالن بازار به دنبال 

سرمایه گذاری در بازاری بروند که مورد حمایت دولت قرار گرفته است.
او با تاکید بر اینکه حمایت های انجام ش��ده از بورس در رش��د بیش��تر 
معامالت بورس و تقویت بازار تاثیرگذار بوده است، گفت: در کنار حمایت های 
صورت گرفته، عرضه صندوق های ETF و آزادس��ازی سهام عدالت بر روند 
کنونی بازار و رشد شاخص بورس تاثیرگذار بوده است. این مسائل در کنار 
یکدیگر منجر به ورود حجم گس��ترده ای از نقدینگی ها به این بازار ش��ده 
است، اما اظهارنظر دقیق درباره منطقی بودن رشد و روند کنونی بازار نیاز به 
بررسی صورت های مالی شرکت ها دارد. آزادواری با بیان اینکه برای کمک 
به اقتصاد ملی، باید فعالیت های سفته بازانه در این بازار کاهش یابد، افزود: 
این موضوع نیازمند کمک فعاالن حقوقی است که به عنوان فعاالن حرفه ای 
بازار سرمایه تلقی می شوند، این افراد باید به گونه ای بازار را کنترل کنند تا از 
روند صعوی و نزولی غیرمنطقی بازار جلوگیری کنند. ایجاد صف های خرید 
و فروش هیجانی در یک س��هم نش��ان می دهد وضعیت بازار چندان خوب 
نیست و می تواند برای روند کنونی بازار نگران کننده باشد و چشم انداز خوبی 
را در بازار ایجاد نکند. او با تاکید بر اینکه با وجود چنین استقبالی از بورس 
باید توجه کرد که کل اقتصاد کش��ور مربوط به بورس نیست، گفت: شاید 
همه مردم نس��بت به سرمایه گذاری در بورس هجوم آورده اند، اما بازارهای 
دیگری در کش��ور وجود دارد که نباید از آنها در کش��ور غافل شد. توجه به 
تولید است که می تواند اقتصاد کشور را نجات و اشتغال را توسعه دهد. وی 
با بیان اینکه روند صعودی قیمت دالر اثر خود را بر ش��رکت های بورس��ی 
خواهد گذاشت، خاطرنشان کرد: بورس تابع عرضه و تقاضا است و مشکلی 
در معامالت آن وجود ندارد، اما حوزه های دیگر اقتصاد کشور دچار بیماری 
هس��تند. آزادواری به افزایش عرضه های اولیه در بورس اشاره کرد و افزود: 
ورود ش��رکت های جدید به بورس باعث جذب نقدینگی بیش��تر و سرعت 
بخشیدن به رشد بازار خواهد شد. در صورتی که قیمت دالر با کاهش قابل 
توجهی همراه شود شرکت های وابسته به آن با افت مواجه می شوند که در 
وضعیت کنونی بعید به نظر می رسد چنین اتفاقی رخ دهد. در شرایط فعلی 
بازار، س��رمایه گذاران بهتر است برای جلوگیری از آسیب ناشی از تالطم ها 
و نوس��انات به سمت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری بروند و 

کمتر دست به سرمایه گذاری مستقیم در این بازار بزنند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: صعود ش��اخص بورس در ابتدای هفته گذش��ته بسیار 
چش��مگیر بود و شاهد ورود ش��اخص کل به کانال یک میلیون و ۹00 
ه��زار واح��د بودیم، اما این رش��د در ادامه هفته تداوم نداش��ت و بازار 
سرمایه در روزهای سه ش��نبه و چهارشنبه قرمزپوش شد؛ اتفاقی که از 
کاهش قیمت ارز تا نیاز شاخص به استراحت و برگزاری مجامع سالیانه 

شرکت ها می تواند در آن دخیل باشد.
هفته گذش��ته قیمت ارز بیش��ترین رکورد کاه��ش قیمت را به ثبت 
رس��اند و طبیعی بود که این اتفاق در س��مت و س��وی بازار س��هام نیز 
تاثیرگذار باشد، چراکه بازار سرمایه همواره تابع قیمت ارز است و زمانی 
که روند ارز افزایشی باشد، شاخص هم صعودی است و برعکس. از سوی 
دیگر این کاهش نرخ ارز، اثر روانی روی بازار س��رمایه گذاش��ت. در این 
میان، ش��اخص کل در ابتدای هفته ای که گذش��ت، رشد قابل توجهی 
داش��ت و مرز یک میلیون و ۹00 ه��زار واحد را رد کرد. در نتیجه پس 
از پش��ت سر گذاش��تن این مرز روانی، بازار به استراحت چند روزه نیاز 

داشت و به همین دلیل شاخص در دو روز پایانی هفته کاهش یافت. 
بر این اس��اس، ش��اخص بورس در معامالت آخرین هفت��ه تیرماه با 
افزای��ش 60 هزار واحدی از رق��م یک میلیون و ۸41 واحد به عدد یک 
میلیون و ۹01 هزار واحد رس��ید و رشد ۳.2 درصدی را به ثبت رساند. 
این میزان رش��د، کمترین رشد هفتگی ش��اخص کل بورس از تاریخ 7 
خردادماه بدین س��و محسوب می ش��ود. در این هفته همچنین شاخص 
کل هم وزن موفق به ثبت رش��د 4.6 درصدی شد. به این ترتیب پس از 
گذش��ت یک ماه شاخص هم وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها 

دارد، توانست از شاخص کل سبقت بگیرد.
به گزارش س��نا، سهام شرکت های کوچک تر در این هفته رشد قیمت 

بیش��تری را تجربه کردن��د. نگاهی به عملکرد صنایع سی وهش��ت گانه 
بورس��ی نیز خود گویای این ادعاس��ت. در مجموع طی معامالت هفته 
گذش��ته 27 گروه با رش��د میانگی��ن قیمت ه��ا و در مقابل 11 صنعت 
با اف��ت قیمت مواجه ش��دند. در هفته منتهی به ی��ک مردادماه، گروه 
محصوالت چرمی با تک نماد »وملی« با رشد 27.1 درصدی صدرنشین 
پربازده تری��ن صنایع بورس��ی ب��ود. »وملی« در مجم��ع عمومی عادی 

سالیانه خود 172 ریال معادل ۹7 درصد سود تقسیم کرد.
پس از این یکی دیگر از گروه های تک نماد در مرکز توجهات قرار داشت. 
در این راستا گروه اطالعات و اتباعات با تک نماد »های وب« رشد معادل 
22 درصد را تجربه کرد. قندی ها، مخابراتی ها و گروه حمل و نقل از دیگر 
گروه ه��ای پرب��ازده بورس تهران در هفته منتهی به یک م��رداد بودند. در 
میان گروه های بزرگ کامودیتی محور بازار اما به جز پاالیشی ها که با رشد 
هفتگی ۹ درصد همراه شدند، دیگر گروه ها یا رشد حداقلی را تجربه کردند 
یا قرمزپوش شدند. بر این اساس گروه فلزات اساسی با افزایش 0.5 درصدی 
همراه شد اما دو گروه کانه های فلزی و محصوالت شیمیایی به ترتیب با افت 

یک و 1.۳ درصدی مواجه شدند.
در میان اخبار اثرگذار در هفته گذش��ته مدیریت پذیرش و بازاریابی 
ب��ورس کاالی ای��ران با ص��دور اطالعیه های مجزا، از پذی��رش میلگرد 
فوالدی، ش��مش روی، س��یمان و تیرآهن، چهار شرکت به ترتیب ذوب 
آهن آریان بوئین زهرا، تولید شرکت زرین روی، سیمان ساوه و مجتمع 

فوالد ظفر بناب در بازار اصلی این بورس خبر داد.
همچنی��ن نمایندگان در نشس��ت علن��ی روز یکش��نبه )2۹ تیرماه( 
مجلس ش��ورای اس��المی با یک فوریت طرحی موافق��ت کردند که در 
صورت تصویب آن تخصیص ارز یارانه ای برای تامین کاالهای اساس��ی 

از دس��تور کار دولت خارج ش��ده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می شود 
و برای تامین کاالهای اساس��ی اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه، 
دولت موظف می شود کاالبرگ یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار 
ده��د. این مهم می تواند برای گروه های غذایی، دارویی، دامی و صنعتی 

مورد توجه باشد.
در هفت��ه گذش��ته همچنی��ن یک بخش��نامه مهم فوالدی از س��وی 
کارگروه تنظیم بازار منتش��ر ش��د. بر این اس��اس کارگروه تنظیم بازار، 
بخش��نامه عرضه تکلیفی اس��لب و ورق فوالدی در ب��ورس کاال را ابالغ 
کرد. طبق این بخشنامه، واحدهای تولیدکننده اسلب باید طبق سهمیه 
عرضه های تکلیفی، اس��لب تولیدی خ��ود را در بورس کاال عرضه کنند 
و واحدهای دریافت کننده اس��لب، باید معادل ۹5 درصد اسلب مصرفی، 

ورق گرم تولیدی خود را در بورس کاال عرضه کنند.
در گ��روه خودروی��ی، هرچند در ابتدای هفته اعالم ش��ده بود قیمت 
خودرو تا پایان س��ال تغییر نمی کند اما در اواس��ط هفته ش��اهد اعمال 

افزایش قیمت در انواع خودرو ساخت داخل بودیم.
در آغ��از هفته رئیس ش��ورای رقابت گفته بود این ش��ورای امس��ال 
تکلیف دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو را مشخص کرده است و این 
دس��تورالعمل تا پایان س��ال هیچ تغییری نخواهد کرد ام��ا ناگهان در 
اواسط هفته در پی موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت ها به صورت 
فصلی و اعمال قیمت های جدید برای خودروهای شرکت های خصوصی 
و یک��ی از خودروس��ازان بزرگ، مرحل��ه جدی��دی از افزایش قیمت ها 
آغاز ش��د. خودرویی ها هفته گذش��ته را با رش��د 7.۳درصدی میانگین 
قیمت س��هام زیرمجموعه خود همراه ش��دند و از منظر بیشترین حجم 

دادوستدها نیز رتبه دوم را به خود اختصاص دادند.

آخرین درصد سهام شناور آزاد 45۸ شرکت پذیرفته شده در بازار سهام )بورس 
و فرابورس( اعالم شد. از این تعداد شرکت، ۳۳۳ بنگاه در بورس فعالیت دارند که 
در صدر آنها س��ه شرکت تامین  ماسه  ریخته گری، بورس کاالی ایران و عمران  و 
توس��عه  فارس هر کدام با میزان سهام شناور آزاد 100درصد، بیشترین شناوری 
را در بورس به خود اختصاص دادند. در میان 125 شرکت فعال در فرابورس نیز 
تنها  صنایع فوالد آلیاژی یزد تمام س��هام خود یعنی 100درص��د را به بازار وارد 

کرده است.
به گزارش س��نا، س��ازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ابالغیه ضوابط نحوه 
محاس��به سهام شناور آزاد ناشران پذیرفته ش��ده در بورس ها و بازار خارج بورس 
مصوب ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاری��خ 11 مردادماه 1۳۸۹، درصد 
سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
ایران را برای دوره منتهی به پایان خردادماه 1۳۹۹ اعالم کرد. همانطور که اشاره 
شد، بررسی جزییات نشان می دهد که در دوره مزبور ۳۳۳ شرکت در بورس اوراق 
بهادار تهران فعالیت داش��ته اند که از این تعداد، شرکت های شرکت تامین  ماسه  
ریخته گری ، بورس کاالی ایران و عمران  و توس��عه  فارس بیش��ترن میزان سهام 
ش��ناور آزاد را به خود اختصاص دادند. به طوری که هر کدام از آنها تمامی سهام 
یعن��ی 100درصد را در بورس قرار داده اند. در ادامه این روند نیز بانک خاورمیانه 
قرار گرفته که بالغ بر ۹2.1۸درصد از س��هام آنها در بورس ش��ناور اس��ت. شش 
ش��رکت س��رامیک های  صنعتی  اردکان ، لیزینگ ایران،  بورس اوراق بهادار تهران، 
صنایع  ریخته گری  ایران ، ماشین س��ازی  نیرو محرک��ه  و کارتن  ایران  نیز هر کدام 
س��هام ش��ناور آزادی در محدوده ۸0 تا ۹0 درصد دارن��د. در ادامه این روند نیز 
می توان به س��هام شناور آزاد ش��رکت هایی از جمله پارس  سرام ، تولیدی  کاشی  
تکسرام ، ایرکا پارت صنعت، قند ثابت  خراسان ، گلوکوزان  و ایران  ارقام  اشاره کرد 
که درصدی بیش از 70 درصد و در نهایت تا 77 درصد در بازار دارند. بررس��ی ها 
نش��ان می دهد که تنها حدود 14 درصد از ۳۳۳ ش��رکت حاضر در بورس تهران، 
س��هام ش��ناور آزاد باالی 50درصدی دارند؛ البته در این میان بخش عمده ای از 
شرکت ها از شناوری کمتر از ۳0درصدی برخوردار هستند. به عبارتی دیگر بیش از 
61درصد سهام در بورس تهران در اختیار مالکان عمده است که با اهداف مدیریتی 
نگهداری می شود. این در حالی است که در بورس های پیشرفته دنیا سهام شناور 
به بیش از ۸0درصد نیز می رسد. البته بررسی روند انتشار گزارش هایی درخصوص 
میزان سهام شناور آزاد شرکت های فعال در بازار سهام طی سال های اخیر نشان 
از بهبود این امر دارد. در این راس��تا به نظر می رس��د مصوبه اخیر هیات وزیران 

درخصوص افزایش میزان سهام شناور آزاد شرکت ها به 25 درصد، تا حدود زیادی 
بهبود در این مسیر ایجاد کند.

بر این اساس کمترین میزان شناوری سهم به نساجی  بروجرد تعلق گرفت که 
تنها 0.04 درصد از س��هام آن در بازار قرار دارد. سیمان فارس، پارس سویچ، فوالد 
خراسان وصنایع سیمان دشتستان از جمله دیگر شرکت هایی هستند که با سهام 
ش��ناور آزاد کمتر از 5درصدی در انتهای ایست شرکت ها قرار دارند. همانطور که 
عنوان ش��د از میان 125 شرکت فعال در فرابورس )شرکت های بازار پایه در این 
گزارش لحاظ نشده اند( تا پایان فصل بهار امسال نیز تنها  صنایع فوالد آلیاژی یزد 
تمام سهام خود یعنی 100درصد را در بازار وارد کرده است. سیمان الر سبزوار نیز 
با اختصاص ۹7.5درصد س��هم خود در بازار، از دیگر شرکت هایی است که میزان 
ش��ناوری باالیی دارد. ۸6.2درصد از سهام سرمایه گذاری توسعه و عمران استان 
کرمان و 76.5درصد از س��هام بانک دی نیز به صورت شناور در فرابورس معامله 
می شود. در میان شرکت های فرابورسی نیز وضعیت مشابهی مشاهده می شود و 
بخش عمده ای از س��هام این شرکت ها نیز در دست س��هامداران عمده است. به 
طوری که بیش از 5۸ درصد از ش��رکت ها، تنها کمتر از ۳0 درصد از س��هام خود 
را در فرابورس ش��ناور کرده اند. در این میان 11 ش��رکت از میزان درصد شناوری 
کمتر از 10درصد برخوردارند که در این راس��تا می توان به ش��رکت های پاالیش 
نفت الوان، بیمه کوثر، نفت پاسارگاد، مدیریت انرژی امید تابان هور، پاالیش نفت 
شیراز و پلیمر آریا ساسول اشاره کرد. این در حالی است که پتروشیمی مارون در 
انتهای جدول قرار گرفته و تنها 0.2 درصد از سهام آن در فرابورس شناور است. به 

عبارت دقیق تر ۹۹.۸ درصد از سهام »مارون« در اختیار سهامداران عمده است.

آخرین جزییات از »سهام شناور« شرکت های بازار سرمایه

بورسی ها و فرابورسی ها چه شناوری دارند؟

روند هفتگی صنایع بورسی در واپسین هفته تیرماه نشان می دهد

چرخش به سمت کوچک ترها
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راهکارهای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی
کل سطح زمین  های زیر کشت کشور چقدر است؟

رئی��س اتحادیه محص��والت کش��اورزی گفت توس��عه صادرات 
محصوالت کش��اورزی با تامین زیرساخت ها و اصالح قوانین محقق 
می ش��ود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نورانی رئیس اتحادیه 
مل��ی محصوالت کش��اورزی در برنامه گفت و گوی 1۸:۳0 ش��بکه 
خبر با اش��اره به رش��د۳0 درصدی صادرات محصوالت کش��اورزی 
در ش��رایط کرونا و تحریم تصریح کرد: بخش کش��اورزی 10درصد 
صادرات کشور را تش��کیل می دهد که قابلیت رسیدن به 20درصد 
را ه��م دارد. ص��ادرات این محص��والت در ش��رایط تحریم بهترین 
جایگزین ب��رای درآمدهای نفتی به ش��مار م��ی رود. او افزود: باید 
به س��وی جه��ش تولید حرکت کنیم ام��ا با این قوانی��ن متعدد و 
تصمیمات یک ش��به راه به جایی نمی بریم. با وجود رشد ۳0درصد 
صادرات محصوالت کشاورزی در 4 ماه نخست امسال اما طی سال 
گذش��ته وضعیت خوبی در صادرات این محصوالت نداشتیم. نورانی 
با اشاره به پتانسیل باالی بخش کشاورزی تصریح کرد: 16 میلیون 
هکتار زمین در کش��ور زیرکش��ت محصوالت کشاورزی قرار دارد و 
ظرفی��ت تولید 12۸ میلی��ون تن محصوالت را در س��ال داریم. او 
ادام��ه داد: می��زان ضایعات محصوالت کش��اورزی حدود ۳0درصد 
است اگر جهش تولید بخواهیم باید این ضایعات تبدیل به صادرات 
ش��ود. نورانی با اش��اره به مش��کل صادرکنندگان برای بازگرداندن 
ارز صادرات��ی به س��امانه نیم��ا گفت: محصوالت کش��اورزی حجم 
باالیی دارد و درهای بانک های خارجی به س��وی صادرکنندگان ما 
بس��ته است در این ش��رایط بازگرداندن ارز ممکن نیست. می توان 
از روش ه��ای  تهات��ر یا صادرات در مقابل واردات اس��تفاده ش��ود. 
رئی��س اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی درخصوص مش��کالت 
صادرکنندگان تصریح کرد: صادرکنندگان مشکل حمل و نقل کاال 
دارند. زیرس��اخت های صادراتی باید حتما مهیا باش��د. کانتینرهای 
یخچالی واگن قطار سردخانه دار و کشتی مجهز به کانتینر یخچالی 
در کش��ور ما محدود اس��ت. همچنین بیمه فس��ادپذیری کاال هم 
نداری��م. او ادام��ه داد: جوایز صادراتی از س��ال ۸۹ تعطیل ش��ده و 
قوانین بیش��تر تنبیهی شده است. این مقام مسئول گفت: در حوزه 
صادرات میوه و تره بار و خش��کبار و آبزیان پتانس��یل باالیی داریم. 
اقلیم آب و هوایی کش��ور ما مناس��ب اس��ت اما باید ماش��ین آالت 
را نوس��ازی کنیم. اگر زیرس��اخت ها فراهم باش��د 200 میلیون تن 
صادرات محصوالت کش��اورزی خواهیم داش��ت. نورانی تاکید کرد: 
تصمیم گیری برای صادرات باید با نظرخواهی از تش��کل های بخش 

خصوصی و تنها از سوی یک حوزه به طور متمرکز انجام شود.
اقدامات گمرک در جهت تسهیل صادرات

ارونق��ی معاون گم��رک در ادام��ه برنامه تصریح ک��رد: صادرات 
محصوالت کش��اورزی در ۳ دس��ته طبقه بندی می ش��ود. کاالهای 
اساسی که صادرات آنها ممنوع است. کاالهای ضروری که صادرات  
با اخذ مجوزها انجام می ش��ود و کاالهای اس��تراتژیک که صادرات 
آنها مجاز اس��ت اما مجوزه��ای قانونی هم نی��از دارد. او ادامه داد: 
صادرات محصوالت کش��اورزی امس��ال از نظر وزنی ۳0.4 درصد و 
از نظر ارزشی6.۸درصد رشد داشته است. ارونقی درخصوص برخی 
بخش نامه ها و تصمیمات یک ش��به در حوزه صادرات گفت: گمرک 
مجری بخش نامه ها هس��ت البته برخی بخش نامه  ها ایس��تایی هایی 
برای صادرات رقم می زند. این مقام مسئول بیان کرد: کاالهایی که 
در مسیر سبز اظهارنامه قرار گیرند مجاز به صادرات هستند. برخی 
از کاالها نیاز به اخذ مجوز از سوی سازمان های دیگر دارند. او ادامه 
داد: طبق بس��ته سیاس��تی بانک مرکزی تمامی تسهیالت صادرات 
صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگردانده اند متوقف می ش��ود و 
صادرات کاالی آنها در مس��یر قرمز ق��رار می گیرد که برخی کاالها 
فس��ادپذیر هس��تند و گمرک سعی بر رفع مش��کل این نوع کاالها 
و صادرات آنها قبل از فاس��د ش��دن دارد. او افزود: ارزیابی کاال در 
محل، ش��بانه روزی کردن صدور کاالها و رایزنی با کشورهای طرف 
در زمانی که محدودیت ه��ای کرونایی وجود دارد از جمله اقدامات 

گمرک در جهت تسهیل صادرات است.

تخم مرغ ارزان شد
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از کاهش 
قیم��ت تخم مرغ خب��ر داد و گفت قیمت هر کیل��و تخم مرغ درب 

مرغداری 7 هزار تومان معادل شانه ای 14 هزار تومان است.
ناص��ر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان 
تهران در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از کاهش 2 هزار 
و 500 تومان��ی قیمت تخم م��رغ در بازار خب��ر داد و گفت: امروز 
متوس��ط قیمت هر کیل��و تخم مرغ درب مرغ��داری 7 هزار تومان 

معادل شانه ای 14 هزار تومان است.
وی قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ را ۹ هزار و 500 تومان اعالم 
کرد و افزود: از دیدگاه قیمت اتحادیه، مرغداران در فروش هر کیلو 
تخم مرغ 5 هزار تومان و طبق قیمت مصوب س��تاد تنظیم بازار 2 

هزار و 500 تومان متضرر هستند.
نبی پ��ور مازاد تولی��د و ممنوعیت صادرات تخم م��رغ را یکی از 
عل��ل اصلی افت قیمت محصول در بازار برش��مرد و گفت: با توجه 
به مازاد روزانه حداقل 200 تن تخم مرغ، انتظار می رود که مس��یر 
صادرات باز شود. این مقام مسئول با اشاره به اینکه بازار نهاده های 
دامی تعریفی ن��دارد، بیان کرد: وزارت جهاد کش��اورزی قول داده 
که س��همیه یک ماهه واحد های مرغداری را از ابتدای مرداد با نرخ 
مص��وب در اختیار مرغداران قرار دهد، چنانچه نهاده با نرخ مصوب 

تامین نشود، تولید صرفه اقتصادی ندارد.
وی تولی��د روزانه تخم م��رغ را 2 هزار و ۹00 تا ۳ هزار تن اعالم 
کرد و گفت: با احتساب مصرف داخل، روزانه 200 تن از این میزان 

مازاد بر نیاز کشور است که باید به بازار های هدف صادر شود.
وی ب��ا بیان اینکه بازار نهاده های دامی همچنان آش��فته اس��ت، 
گف��ت: قیمت کنونی هر کیلو کنجاله س��ویا در بازار س��یاه ۸ هزار 
توم��ان و ذرت 2 ه��زار و 400 تا 2 هزار و 500 تومان اس��ت که با 

قیمت مصوب اختالف معناداری دارد.
نبی پور در پایان با انتقاد از جهش چش��مگیر قیمت ریزمغذی ها 
در بازار تصریح کرد: با توجه به واردات ریزمغذی ها، قیمت متیونین 
از 25 ه��زار به ۹0 هزار تومان و ویتامی��ن از 600 هزار به باالی ۳ 

میلیون تومان رسیده است.

اخبـــار

دبی��ر انجمن صنایع آبمیوه و کنس��انتره ایران گف��ت که محصوالت 
آبمیوه از نظر آلودگی به ویروس کرونا ایمن هس��تند و به نظر می رسد 
ش��هروندان هم به دلیل نگرانی هایی که در زمینه شست وشوی میوه در 
دوره کرونا داشتند و همینطور افزایش قیمت میوه، برای تامین ویتامین 

موردنیاز به آب میوه های بسته بندی روی آورده اند.
ول��ی اهلل داوودآبادی در گفت وگو با ایس��نا، وضعیت صادرات آبمیوه و 
کنس��انتره در سال 1۳۹۸ را خوب توصیف کرد و گفت: صادرات آبمیوه 
بیش��تر به کشورهای ش��مال خلیج فارس، عراق، افغانستان و کردستان 
عراق انجام می ش��ود اما کنسانتره به کشورهای بیشتری صادر می شود. 
حتی در گذش��ته کش��ورهای اروپایی خریدار کنسانتره ایران بودند، اما 
در ح��ال حاضر ترکیه این محصول را از ما خریداری و س��پس به اروپا 

صادر می کند.
وی همچنی��ن با بیان اینکه بعد از ش��یوع ویروس کرونا پروتکل های 
بهداش��تی در کارخانه ها رعایت شده و تاکنون پرسنل این صنعت دچار 
مش��کل نش��ده اند، گفت: محصوالت آبمیوه از نظ��ر آلودگی به ویروس 
کرونا ایمن هستند و به نظر می رسد شهروندان هم به دلیل نگرانی هایی 
که در زمینه شست وش��وی میوه در دوره کرونا داشتند و افزایش قیمت 
می��وه، برای تامین ویتامین موردنیاز به آب میوه های بس��ته بندی روی 
آورده اند، به طوری که شاهد افزایش تقاضای آبمیوه بعد از شیوع بیماری 
بودی��م. البته از طرفی هم با توجه به نامش��خص بودن وضعیت مدارس 

و نبود مالقات در بیمارس��تان ها می توان گفت بخش��ی از مشتریان هم 
از دست رفته است.

داوودآبادی همچنین از کاهش واردات رسمی و غیررسمی آبمیوه در 
پی افزایش نرخ دالر خبر داد و گفت: کمبود و گرانی مواد اولیه و گرانی 
حمل و نقل از جمله مش��کالت کنونی این صنعت است. از طرف دیگر 
برخی از محصوالت در گمرک مانده اما برای ترخیص آنها ارز تخصیص 
داده نش��ده اس��ت. از طرف دیگر برخی ش��رکت های ب��زرگ به اندازه 
محصول موردنی��ازی که باید وارد کنند، صادرات ندارند و نمی توانند از 
راه حل واردات در مقابل صادرات اس��تفاده کنند؛ به ویژه کارخانه هایی 
که فق��ط آب میوه تولید می کنن��د و صادرات کنس��انتره ندارند به ارز 

بیشتری نیاز دارند.
با تولید پرتقال صنعتی می توانیم صادرکننده کنسانتره پرتقال شویم
دبی��ر انجمن صنایع آبمیوه و کنس��انتره ایران همچنین از ممنوعیت 
برخ��ی از ان��واع کنس��انتره از جمله پرتق��ال یخ زده و توس��رخ، گریپ 
ف��روت، آناناس، لیمو و هویج خبر داد و اظهار کرد: این در حالی اس��ت 
که بیش��ترین مص��رف ما به ویژه در تابس��تان آب میوه پرتقال اس��ت. 
این بخش��نامه ها کارشناسی نشده اس��ت؛ چرا که برای مثال در زمینه 
کنس��انتره هویج تولید آن بس��یار دشوار اس��ت و حتی قباًل با دانشگاه 
امیرکبی��ر قراردادهای��ی برای تولید این محصول بس��ته ش��ده بود اما 
موفقیت آمی��ز نب��ود. برای تولید کنس��انتره پرتقال هم باره��ا با وزارت 

کشاورزی جلسات متعددی برای تولید پرتقال صنعتی در شمال کشور 
برگزار شده، چراکه پرتقال های ما مجلسی و پوست کلفت است و برای 
تولید آبمیوه مناس��ب نیست. این در حالی اس��ت که ما قابلیت تبدیل 

شدن به صادرکننده کنسانتره پرتقال را داریم.
وی با بیان اینکه ایران صادرکننده کنسانتره سیب، انگور، آلبالو و انار 
اس��ت، گفت: در زمینه کنس��انتره پرتقال نیاز ما 25 هزار تن، اما تولید 
داخلی حدود 5000 تن کنس��انتره پرتقال اس��ت. البته در زمینه تولید 
کنس��انتره گریپ فروت و لیمو در جیرفت، بم و ش��یراز کارخانه وجود 
دارد، اما به علت گران بودن محصوالت و نداش��تن صرفه اقتصادی، این 
کارخانه ه��ا محصوالت��ی مانند رب گوجه تولید می کنن��د. به طور کلی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و وزارت کش��اورزی باید بدانند 
که توس��عه صنعت آب میوه با باغداری های کوچک ممکن نیس��ت و به 

کشت و صنعت بزرگ نیاز دارد.
کمتر از یک چهارم ظرفیت تولید کنسانتره فعال است

داوودآب��ادی ب��ا بیان اینکه تولید اس��می کارخانه ها خیلی باالس��ت، 
تصری��ح ک��رد: توان تولید س��االنه ۳00 تا 400 هزار تن کنس��انتره در 
کش��ور وجود دارد، اما به دالیلی از جمله کمبود سرمایه، بازار مصرف و 
مواد اولیه در حال حاضر حدود ۸0 هزار تن کنسانتره در کشور تولید و 
حدود نصف آن صادر می شود، اما در بخش آبمیوه مصرف داخل بیشتر 

از صادرات است.

اقبال به مصرف آبمیوه در پی گسترش کرونا

دبیر اتحادیه واردکنن��دگان نهاده های دام و طیور ایران گفت بازار با 
کمبود نهاده های دامی مواجه اس��ت و وزارت جهاد کش��اورزی با تاخیر 
20 روزه در ص��دور مجوز عرضه نهاده ه��ا در بازارگاه نیاز بازار به تامین 
نهاده های دامی را تش��دید می کند. به گزارش ایس��نا به نقل از اتحادیه 
واردکنن��دگان نهاده ه��ای دام و طیور ایران )آون��دا(، عباس حاجی زاده 
اظهار کرد: بوروکراس��ی توزیع در وزارت جهاد کشاورزی عامل تشدید 

کمبود و گرانی نهاده های دام و طیور شده است.
وی ب��ا اس��تقبال از مصوب��ه اخی��ر وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
)صم��ت( در ایجاد امکان ترخیص اعتباری کاالهای رس��وبی برای همه 
واردکنندگان��ی که در انتظار تامین ارز هس��تند، اف��زود: در حال حاضر 

بوروکراس��ی توزیع در وزارت جهاد کشاورزی باعث رسوب کاال و کندی 
عرضه نهاده های دامی ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: متاس��فانه براساس 
رویه ه��ای ابالغی، هر واردکننده برای اینک��ه کاالی خود را اظهار و در 
س��امانه بازارگاه عرض��ه کند باید از معاونت ام��ور تولیدی وزارت جهاد 
کشاورزی مجوز بگیرد که صدور  این مجوز بعضا تا 20 روز زمان می برد.

دبیر اتحادیه واردکنن��دگان نهاده های دام و طیور ایران تصریح کرد: 
البت��ه پس از اینکه واردکنندگان مج��وز اظهار و عرضه نهاده های دامی 
در س��امانه بازارگاه را اخذ کردند، مراجعه دارندگان حواله های خرید و 
حم��ل نهاده های دامی به س��امانه بازارگاه گاهی بی��ن چند روز تا چند 

هفته زمان می برد.

حاجی زاده با اشاره به کمبود نهاده های دام و طیور در بازار خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر بازار به شدت با کمبود نهاده های دامی مواجه است 
و هیچ دلیلی برای ایجاد این همه ایس��تگاه غیرضروری و مانع در مسیر 

عرضه نهاده های دامی وجود ندارد .
دبیر اتحادی��ه واردکنندگان نهاده های دامی خاطرنش��ان کرد: وقتی 
کاال تح��ت کلید وزارت جهاد کش��اورزی و صرفا به افراد معرفی ش��ده  
توسط این وزارتخانه توزیع می شود این همه اتالف زمان در روند توزیع  
نهاده ه��ای دامی نتیجه ای ج��ز تحمیل هزینه های س��نگین به اقتصاد 
کشور و کندی جریان عرضه نهاده های دامی که مواد اولیه برای صنایع 

دام و طیور است را در پی نخواهد داشت.

کارشناس��ان حوزه فناوری بزرگ ترین چالش اینترنت اشیا و 5G در 
ایران را نبود تقاضا و بازار دانس��تند و از سیاست گذاران و تصمیم گیران 
ای��ن حوزه خواس��تند برای اس��تفاده از فوای��د این فناوری و توس��عه 

کاربردهای آن برنامه ریزی کنند.
به گزارش ایس��نا،  پس از اینکه در س��ال های گذش��ته با ورود نسل 
س��وم و چهارم تلفن همراه در دنیا مواجه بودیم، چند س��الی است که 
صحبت از 5G یا همان نس��ل پنجم تلفن همراه مطرح می شود. کاهش 
تأخی��ر، ظرفیت باالی دسترس��ی، قابلیت اطمینان بس��یار باال، ارتقای 
ارتباطات موبایل پهن باند و قابلیت اتصال و ارتباط اشیا در سطح بسیار 
وسیع ازجمله ویژگی های نسل پنج ارتباطی است که این فناوری نوین 
ارتباطی را به عنوان یک فناوری تحول ساز که سایر جنبه های فناوری را 

نیز متحول می کند مطرح کرده است.
اولین ش��بکه نس��ل پنجم تلفن همراه )5G( در روز چهارشنبه یکم 
مرداد، در ایران و در ش��هر تهران راه اندازی شد و حسن روحانی رئیس 
جمه��وری در این خصوص اظهار کرد: در حال ورود به اینترنت نس��ل 
پنجم هس��تیم و از روزهای آینده این نس��ل کار خود را در تهران آغاز 
می کند و به تدریج گس��ترش پیدا می کند. این تحولی بزرگ در عرصه 
دیجیتال اس��ت؛ نس��ل پنجم فقط ب��رای ارتباطات نیس��ت، بلکه برای 

اقتصاد دیجیتال کشور است.

در این راس��تا و به نق��ل از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، چهل 
و هش��تمین نشست نقد و اندیش��ه با حضور مهدی راستی، عضو هیات 
علمی دانشکده مهندس��ی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مهدی 
روحانی نژاد مدیر فروم اینترنت اشیا در ایران به  صورت آنالین با موضوع 

»5G نسل نو در ارتباطات« برگزار شد.
در این نشس��ت، راس��تی به ابعاد مختلف 5G اشاره کرد و گفت: یک 
بعد این فناوری که مردم با آن آشنا هستند تحول در نرخ داده ها است 
که به دلیل حجم بس��یاری از داده ها که مردم در ش��بکه تولید می کنند 
نیازمند نرخ داده باالتر هس��تند و 5G به این نیازمندی پاسخ می دهد. 
بعد دیگر این فناوری، اتصال انس��ان ها، اشیا و ماشین هاست. برای مثال 
در ای��ن بخ��ش زمانی که ف��ردی از محل کار به س��مت منزل حرکت 
می کنند سیستم های سرمایشی یا گرمایشی منزل شروع به کار می کند 

که تجربه جدیدی است.
وی با بیان اینکه در حوزه س��المت هوشمند مشکلی برای اجرا وجود 
ندارد، گفت: اما بستر شبکه موردنیاز برای ارسال این داده در این حوزه 
هنوز وجود ندارد. در سال 2022 حدود 50 میلیارد اشیا و انسان به هم 
متصل می شوند، با این حساب تقریبا 560 میلیون دستگاه در ایران باید 
به اینترنت متصل شوند که نیاز به شبکه خاص خود را دارد و نمی توانند 

بر بستر شبکه 4G این داده ها انتقال داده شود.

استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر امیرکبیر درباره نگرانی های مربوط 
ب��ه کاهش اش��تغال با ورود فن��اوری مانند 5G نیز گف��ت: این نگرانی 
همیش��ه در ورود فناوری های نو وج��ود دارد اما در نظر بگیرید که با از 
بین رفتن شغل هایی سنتی، اشتغال در حوزه های تخصصی مانند تبادل 
و تحلیل داده ها و ش��رکت های این ح��وزه افزایش پیدا می کند و تعداد 
ش��غل هایی که به وجود می آید از تعداد ش��غل هایی که از بین می رود 

بیشتر می شود.
راس��تی با بیان اینکه در این حوزه بزرگ ترین چالش نبود بازار است، 
گفت: ما از نظر نیروی انس��انی و فهم موضوع به بلوغ مناسبی رسیدیم 

اما در موضوع بازار مشکل داریم.
وی به موضوع شفافیت داده ها و دیتاهای باز اشاره کرد و افزود: برای 
حوزه اینترنت اش��یا نیاز به دسترسی به داده ها و سنجش ها وجود دارد 

اما به دالیل مختلف در ایران در این حوزه مشکالتی وجود دارد.
استاد دانش��گاه امیرکبیر با اش��اره به مقاومت هایی که در سازمان ها 
ب��رای ارائه اطالع��ات وجود دارد، تصری��ح کرد: برخی از ای��ن داده ها، 
داده های فراس��ازمانی هستند و مدیریت واحدی در این حوزه برای ارائه 
آنها وجود ندارد و اگر این مش��کالت حل نش��ود ما به همان سرنوشتی 
دچار می ش��ویم که در مورد 4G و ۳G دچار ش��دیم که بیش��تر یک 

استفاده کننده هستیم.

بازار با کمبود نهاده مواجه است

 وزارت کشاورزی در صدور مجوز تاخیر می کند

حرکت به سمت 5G با نبود تقاضا دچار چالش می شود

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

وام 6 میلیونی تاکسیران ها به کجا رسید؟
مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی ش��هر تهران، آخری��ن وضعیت 

پرداخت وام 6 میلیون تومانی به تاکسیران ها را تشریح کرد.
ب��ه گزارش تس��نیم، علیرضا قنادان درباره وضعی��ت پرداخت وام 6 
میلیون تومانی به تاکس��یران ها با بیان اینکه درباره این موضوع اخبار 
ضد و نقیضی می شنویم، اظهار کرد: متولی این طرح وزارت رفاه است 
که با هماهنگی وزارت کشور اطالعات تاکسیران ها را دریافت کرده اند 
تا تس��هیالت را پرداخت کنند و ما در تاکس��یرانی تهران به س��امانه 
مربوطه هیچ  گونه دسترس��ی نداریم تا بدانیم چه تعداد از تاکسیران ها 
ب��رای دریاف��ت وام ثبت نام ک��رده و چه تعداد موفق ب��ه دریافت وام 
ش��ده اند. وی ادام��ه داد: برخ��ی از پیام ها و ش��کایاتی که از س��مت 
تاکسیران ها به دس��ت مان می رسد حاکی از این است که تاکسیران ها 
برای دریافت این وام س��ردرگم هس��تند؛ ابتدای کار شنیدیم این وام 
تنها به تاکس��یران هایی که بیمه تأمین اجتماعی دارند تعلق می گیرد 
اما با پیگیری های انجام ش��ده و در نظ��ر گرفتن این نکته که احتماال 
افراد فاقد بیمه تأمین اجتماعی نیاز بیش��تری به این وام دارند، اعالم 
ش��د، مسئله حل شده و این وام ش��امل همه تاکسیران ها می شود؛ در 
هر حال اطالعات به دس��ت آمده میدانی ما از تاکسیران ها گویای این 
اس��ت که برخی تاکسیران ها موفق به دریافت این وام شده اند و برخی 
دیگر خیر که دلیلش هنوز برای ما مش��خص نیست و متاسفانه پاسخ 
ش��کایت ها را هم نمی توانیم بدهیم. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر 
تهران تصریح کرد: در سامانه »کارا« که برای ثبت نام دریافت وام در نظر 
گرفته شده، تاکسیران ها باید بانک عامل را انتخاب و برمبنای آن نسبت 
به دریافت وام اقدام کنند اما حتی اگر ثبت نام ش��ان بدون مشکل باشد، 
خان نهایی از این هفت خان دریافت وام، مراجعه به بانک است زیرا شعب 
بانک ها س��لیقه های مختلفی دارند، بر این اس��اس برخی از بانک ها روند 
سختگیرانه ای دارند و برخی دیگر ساده تر برخورد می کنند. وی خاطرنشان 
کرد: البته عزیزان وزارت رفاه در این مدت تالش زیادی برای رفع مشکالت 
کرده اند اما طبیعتا اگر با ما که در شهرداری تهران مستقیما با تاکسیرانان 
در تماس هس��تیم هماهنگی و همکاری بیش��تری داشته باشند و به ما 
دسترسی گزارش گیری در سامانه کارا را بدهند قطعا بسیاری از مشکالت 
حل می شود؛ خیلی بد است که با وجود این همه زحمت، رانندگان تاکسی 
نتوانند روی مصاحبه ها و وعده هایی که داده می شود حساب کنند و این 
در حالی است که تاکسیران ها برای دریافت نتیجه به ما فشار می آورند و ما 
نیز نمی دانیم چه پاسخی به آنها بدهیم؛ طبیعتا وقتی وضع تهران اینگونه 
باشد به طور قطع این وضعیت برای تاکسیران هایی که در شهرهای دیگر 

زندگی می کنند بسیار سخت تر خواهد بود.

پاسخ یک عضو شورای رقابت به برخی از 
ابهامات وارد بر فرمول قیمت گذاری خودرو

یک عضو ش��ورای رقابت ضمن اش��اره به مبنای فرمول این ش��ورا 
در تعیین قیمت خودرو، هدف این نهاد را توس��عه رقابت، ش��کوفایی 
اس��تعدادها و ممانعت از رویکردهای سلطه گرانه در برخی از بخش ها 
دانس��ت. به گزارش پدال نیوز، حسین ناجی درخصوص جایگاه و لزوم 
ورود ش��ورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: فصل 
نهم قانون سیاس��ت های اجرایی اصل 44 قانون اساسی به نهاد شورای 
رقابت اختصاص یافته که هدف توس��عه رقابت در تمامی فعالیت ها به 
ویژه بخش اقتصاد را دربر می گیرد. وی نخس��تین هدف این ش��ورا را 
توس��عه رقابت در کشور با هدف ش��کوفایی تمامی استعدادها در حد 
ظرفیت ه��ا و ممانع��ت از فعالی��ت بخش های انحصارگر و س��لطه گر 
دانس��ت و افزود: برخی دس��تگاه ها با ایجاد مانع بر مس��یر رشد سایر 
بخش ها به عنوان عاملی بازدارنده عمل می  نمایند. این عضو ش��ورای 
رقابت درخصوص وظایف این ش��ورا گفت: ش��ورای رقابت با دقت نظر 
در بخش ه��ای س��لطه گر یا بخش های��ی که به ص��ورت طبیعی با در 
اختیارگی��ری ارائه برخی از خدمات به صورت مس��تقل، انحصار را در 
دست گرفته اند، می بایس��ت در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان 
و پایی��ن دس��تی ها اقدام نماید. ناجی با اش��اره به اینکه س��لطه گری 
برخی از بخش ها در صنعت کش��ور ممکن است موجب کاهش قدرت 
رقبا ش��ده و فعالیت آنها را محدود نماید، تصریح کرد: ش��ورای رقابت 
براساس قانون ماموریت حفاظت از فضای رقابتی به نحو مطلوب میان 
دستگاه ها و بخش های مختلف و تداوم فعالیت ها مطابق با استعدادها را 
عهده دار گردیده است. وی با بیان اینکه دستگاه های انحصارگر مشمول 
تعریف خاصی می ش��وند، گفت: اگر دس��تگاهی 40 درصد یک بخش 
را ب��ه خود اختصاص دهد، نزدیک به انحصار دانس��ته می ش��ود و این 
موضوع به معنای توانایی اعمال قدرت و ایجاد س��لطه است، بنابراین 
ش��ورای رقابت به مبحث تعیین دستورالعمل و سیاست قیمت گذاری 
و نه قیمت گذاری ورود می نماید. این عضو ش��ورای رقابت در ادامه از 
س��ازمان حمایت و یا دستگاه های دیگر به عنوان مراجع تعیین قیمت 
براساس دستورالعمل های ارائه شده از سوی این شورا یاد کرد و افزود: 
تعیین ضابطه و چگونگی قیمت ها از وظایف ش��ورای رقابت اس��ت و 
بدین ترتیب قیمت انواع مدل های خودرو متناسب با شرایط پیش بینی 
ش��ده در ضوابط، تحصیل می گردد. ناجی گفت: ممکن است بسیاری 
از دس��تگاه های انحصارگر، دولتی باش��ند یا اینکه در گذشته دولتی و 
سپس به بخش خصوصی واگذار شده باشند، نظیر شرکت مخابرات که 
طی چند روز اخیر مرتکب تخلفاتی درخصوص دریافت وجه اضافی از 
مشترکان شد که این امر نشانگر اهمیت وجود سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی و نظارت بر قیمت  ها  است. به گفته وی تا قبل از اوج 
تحریم ها رقم های عمده عرضه خودرو به بازار در اختیار دو خودروساز 
بزرگ سایپا و ایران خودرو قرار داشت و از طرف دیگر میزان تولیدات 
س��ایر خودروسازان با وجود برخورداری از فضای رقابتی با خودروهای 
وارداتی چندان چش��مگیر نبود. این عضو ش��ورای رقابت تصریح کرد: 
سایپا و ایران خودرو قبل از مواجهه کشور با اوج تحریم ها ضمن تولید و 
عرضه مدل های خاصی از خودرو با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان که 
مصارف عمومی آن غلبه داش��ت، تبدیل به دو شرکت انحصاری شدند 

که قدرت و سلطه برتر را به خود اختصاص داده بودند.
ناجی در ادامه با اش��اره به ورود ش��ورای رقاب��ت به مبحث برقراری 
ضابطه برای آن مدل های خاص گفت: س��وزوکی ویتارای ایران خودرو 
در آن زم��ان، محصول��ی انحص��اری نب��ود و تنها رقیب ای��ن خودرو، 
وارداتی ها محسوب می شدند اما همراه با عرضه خودروهایی نظیر پژو 
405 معمولی، س��مند و پراید با برخورداری از سلطه بر بازار به عنوان 
مصرف عامه جامعه، ورود نهادی به نام شورای رقابت و ضابطه مند شدن 

قیمت گذاری به منظور کنترل بهای خودروها مورد توجه قرار گرفت.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت درباره 
رش��د تولید خودروس��ازان علی رغ��م زیان های ناش��ی از قیمت گذاری 

دستوری سخن گفت.
امیرحس��ین کاکایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
در اواخر سال ۹۸ به دلیل مشکالتی که در تامین قطعات به وجود آمد 
تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ افزایش یافت و با شروع سال جدید 
خودروس��ازان تمام همت خود را به کار گرفت��ه تا خودروهای ناقص را 
تجاری کنند بنابراین در وهله اول موفقیت خودروس��ازان در رشد تولید 

را می توان حاصل تالش های بی وقفه آنان دانست.
وی گف��ت: الزم به ذکر اس��ت که خودروس��ازان تولی��د خودروهای 
مکانیک��ی و تجاری نش��ده و همچنین خودروهای تولی��دی که به بازار 
عرضه ش��ده را هر دو رشد تولید محس��وب می کنند. ضمن اینکه آمار 
رش��د تولید ارائه شده توسط خودروس��ازان نسبت به سه ماهه اول سال 
گذشته اس��ت. زیرا در سال ۹۸ به دلیل تحریم ها مشکالت بسیاری در 
تامی��ن قطعات خ��ودرو به وجود آمد اما در 6 ماه��ه اخیر با تالش های 
ص��ورت گرفت��ه و برگزاری میزهای تعمیق س��اخت داخل بس��یاری از 

قطعات در کشور تولید می شود.
این کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به اینکه نهضت داخلی سازی 

قطعات در رش��د تولید بسیار مؤثر بوده، گفت: نتیجه برگزاری میزهای 
تعمیق س��اخت داخل کامال مش��هود اس��ت اما به دلی��ل قیمت گذاری 
دس��توری و به دنبال آن وضعیت اقتصادی نامطلوب در صنعت خودرو 

ممکن است این نتایج در آینده دچار نوسان شوند.
کاکایی تصریح کرد: در حال حاضر روند تولید خودروسازان به خوبی 
پی��ش می رود اما ادامه آن به قیمت گذاری و تامین ارز وابس��ته اس��ت. 
فروش خودرو براس��اس قیمت گذاری که در دو ماهه اخیر انجام شد به 
طور متوس��ط موجب ضرر ۳0 میلیون تومانی خودروسازان به ازای هر 
خودرو ش��ده است. ممکن اس��ت مردم تصور کنند که چگونه پراید ۹0 
میلیون تومانی ۳0 میلیون تومان ضرر می دهد اما جالب اس��ت که تنها 

47/5 میلیون تومان آن به دست خودروساز می رسد.
وی ادامه داد: خودروسازان در دو سال گذشته حدود 40 هزار میلیارد 
تومان زیان کردند در حالی که در سال ۹6 میزان کل فروش حدود 70 
هزار میلیارد تومان بوده است و این میزان ضرر بیش از کل یارانه نقدی 
کش��ور در س��ال اس��ت. لذا روند تولید با وجود چنین زیان هایی بسیار 
سخت است و تمام این تالش ها در یک مقصدی به پایان رسیده و رشد 

تولید متوقف خواهد شد.
عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و صنعت در 

پاس��خ به این پرسش که چرا علی رغم وضعیت نامناسب صنعت خودرو 
سیاس��ت گذاران س��عی بر ارائه وضعیت مطلوب آن دارند، گفت: به هر 
حال باید امیدوار ب��ود اما انتظار می رود در کنار امید راهکاری نیز ارائه 
ش��ود. متاسفانه از دو سال گذش��ته تاکنون تفکر پوپولیستی در صنعت 
خودرو حاکم اس��ت که اگر قیمت خودرو در کارخانه ثابت نگه داش��ته 
شود قادر به کنترل آن در بازار نیز خواهیم بود. اما ثابت شده نه تنها به 
این روش قیمت ها کنترل نمی ش��ود بلکه عمال خودروساز نابود خواهد 
ش��د. حال اگر برخالف این موضوع مطرح ش��ود افکار عمومی ناراحت 
ش��ده و فرد موردنظر م��ورد حمله قرار خواهد گرف��ت. به همین دلیل 
سیاس��ت گذاران برای اینکه مورد نفرت مردم قرار نگیرند چهره مطلوبی 

از صنعت خودرو ارائه می دهند.
کاکای��ی در پایان ب��ا تأکید بر اینکه قیمت گذاری دس��توری به ضرر 
صنع��ت خودرو اس��ت، بیان کرد: عل��ی رغم اینکه سیاس��ت گذاران در 
شهریور سال ۹7 به اشتباه خود برای قیمت گذاری دستوری واقف بودند 
متاس��فانه این موضوع توسط وزیر عنوان نشد. در حال حاضر نیز همین 
طور اس��ت مسئولین با وجود اش��تباه در قیمت گذاری دستوری جرأت 
عدم اجرای آن را نخواهند داشت که علت آن فریب افکار عمومی است 

که در مسیر نادرستی هدایت می شود.

چگونه خودروسازان با وجود قیمت گذاری دستوری به رشد تولید رسیده اند؟

 عدم تامین مالی قطعه سازان آمار خودروهای در کف را صعودی کرد
نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه داخلی آخرین بنیه و ته مانده نقدینگی 
قطعه س��ازان را به اتمام رسانده اس��ت در حالی که به دلیل عدم به روز 
آوری قرارداد قطعه سازان، هر روز از ارزش پول قطعه ساز و توان تولیدی 

آنها کاسته می شود.
یک فعال صنعت قطعه س��ازی کشور در گفت وگو با خبرنگار پرشین 
خودرو، با اعالم این مطلب افزود: در صورتی که برخورد با جامعه صنعت 
قطعه سازی به صورت کنونی ادامه یابد آمار خودروهای ناقص که امروز 
به حدود 100 هزار دستگاه رسیده است بیش از این ارقام خواهد شد.

رضا رضایی اظهار داشت: صنعت خودرو و قطعه سازی کشور مشکلی 
در تی��راژ تولی��د ندارد بلکه مش��کل اصلی به زیرس��اخت ها و اقداماتی 
برمی گردد که در صورت اجرا بتوان تولید را حفظ و حتی افزایش داد.

 وی تاکید کرد: متاسفانه با وجود پیگیری های صورت گرفته همچنان 
ش��رایط قطعه س��ازان از نظر تامین ارز برای واردات مواد اولیه مس��اعد 
نیس��ت در صورتی که صنعت خودرو اس��تراتژیک ترین صنعت کش��ور 
محسوب می شود و چنانچه زنجیره تامین آنها به موقع قطعات موردنیاز 
را تولید و تحویل خودروس��از ندهند جریان خودروهای در کف و ناقص 

طوالنی تر خواهد شد.
 رضایی گف��ت: تاکنون در ۳ دوره مجلس موضوع اس��تراتژیک ترین 
صنعت کشور که صنعت خودرو و قطعه سازی است در کمیسیون صنایع 
مطرح بوده اس��ت اما همچنان با گذشت 12 سال مشکالت این صنعت 

ادامه دارد.
وی که از پیشکس��وتان صنعت قطعه س��ازی کشور محسوب می شود 
در ادام��ه ب��ا توجه به تدوام مش��کل نقدینگی قطعه س��ازان، مهمترین 

درخواس��ت س��ازندگان را به  روز رس��انی قیمت خودرو و قطعات عنوان 
کرد و اظهار داشت: انتظار می رود در این شرایط با به روز رسانی قیمت 
و پرداخت حداقل 4 ماهه مطالبات، بخش مهمی از مش��کل این صنعت 

را حل کنند تا به موقع مواد اولیه برای تولید قطعات نیز تامین شود.
رضایی یادآور ش��د: متاسفانه عدم پرداخت به موقع مطالبات از طرف 
ش��رکت های خودروساز در شرایط افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال 
موجب ش��ده اس��ت که قطعه س��ازان برای تامین مواد اولی��ه و اجرای 

تعهدات خود با مشکالت زیادی روبه رو شوند.
وی در پایان به مش��کالت ارزی این صنعت اشاره و خاطرنشان کرد: 
در صورت توجه بیش��تر به رفع مشکالت، امروز صنعت خودروسازی با 
طراحی پلتفرم های جدید قادر بود بیش از 50 میلیارد دالر صادرات در 
منطقه داشته باشند و دیگر مسائل تامین ارز در این صنعت مطرح نبود.

رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید 
بر لزوم آماده س��ازی س��از و کارهای بخش خصوصی در کشور گفت با 
حضور قدرتمند بخش خصوصی در صنعت خودرو بسیاری از مشکالت 
و کاستی ها در حوزه خودروسازی و قطعه سازی کشور حل خواهد شد.

عزت اهلل اکبری تاالرپشتی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با 
بیان این مطلب گفت: امروز تمام قوانین باالدستی کشور از سیاست های 
اص��ل 44 قانون اساس��ی و اقتص��اد مقاومتی و همچنی��ن راهبردهای 
اقتص��ادی بیانیه گام دوم انقالب که مقام معظم رهبری ترس��یم کردند 

بر حضور جدی بخش خصوصی و خصوصی سازی واقعی تاکید دارد.
وی با اشاره به ظرفیت عظیم بخش خصوصی در کشور بر لزوم نقش 

حمای��ت، هدایت و نظارتی دول��ت در صنعت خودرو تاکید کرد و اظهار 
داشت: شرایط فعلی خودروسازی کشور محصول سیاست های اشتباه و 
دخالت و تصدیگری دولت در صنعت خودروس��ازی اس��ت در حالی که 
با توجه به قوانین باالدس��تی و سیاست های اقتصادی کشور دولت باید 
صرفا نقش حمایتی و نظارتی بر بنگاه های بزرگ اقتصادی داشته باشد.

رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس یازدهم در ادامه بر اهمیت 
اختص��اص بس��ته های تش��ویقی و حمایتی در صنعت خودرو اش��اره و 
خاطرنش��ان ک��رد: دولت باید با ارائه بس��ته های مش��وقی و حمایتی از 
صنعت خودرو و قطعه س��ازی حمایت کند تا ام��کان رقابت پذیری این 
صنعت بیش از گذش��ته فراهم ش��ود. اکبری همچنین با توجه به نقش 

مجلس و کمیس��یون صنایع در تس��هیل قوانین و رفع موانع در صنعت 
خودرو به تش��کیل کمیت��ه پیگیری مش��کالت خودروس��ازان در این 
کمیس��یون پرداخت و تاکید کرد: اصالح و منطقی شدن قیمت خودرو 
و قطعات در حیطه وظایف کمیس��یون صنایع نیس��ت و برعهده دولت 
و وزارت صمت اس��ت اگرچه کمیس��یون صنایع ب��ا پیگیری و تعامل و 
نشست ها در صدد رفع مشکالت این صنعت و بهبود جریان تولید است.

وی در پای��ان با توج��ه به گام های خودروس��ازان در مس��یر نهضت 
داخلی س��ازی، افزود: با داخلی س��ازی تمامی قطعات و کاهش ارزبری و 
تاکید بر ارتقای کیفی در صنعت خودرو بدون شک شاهد منطقی شدن 

قیمت خودرو خواهیم بود.

آخرین بنیه مالی قطعه سازان هم به اتمام رسید 

خودروسازی امروز، حاصل سیاست های اشتباه، دخالت و تصدیگری دولت است
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تفاهم نامه  همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک منعقد ش��د تا روند 

تامین مالی شرکت های دانش بنیان، فناور و خالق تسهیل شود.
امض��ای این تفاهم نامه می تواند بس��تری 
را فراه��م کند تا ش��رکت های دانش بنیان، 
دسترس��ی بهتری به خدمات مالی و بانکی 
داش��ته باش��ند. این تفاهم نامه ب��ه امضای 
حسین اس��فندیاری معاون توسعه مدیریت 
و جذب س��رمایه معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و محمدحس��ین مقیسه 
مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری 
صنایع کوچک رس��ید.  حسین اسفندیاری، 
مع��اون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
در مراس��م امضای ای��ن تفاهم نامه گفت: با 
توج��ه به ح��وزه فعالیت ای��ن صندوق که 

صنایع کوچک را شامل می شود، امیدوار هستیم این همکاری مشترک 
به افزایش ارائه خدمات مالی به زیست بوم نوآوری کشور، منتهی شود.
وی همچنی��ن بیان کرد: با توجه به این مس��ئله که بیش��تر دارایی 

ش��رکت های دانش بنیان و فناور از نوع نامش��هود است، این شرکت ها 
در اخ��ذ تس��هیالت از بانک ها با چال��ش  مواجه می ش��وند. به همین 
دلیل  ش��رکت های دانش بنیان و فناور، نیازمند پش��تیبانی و حمایت 

صندوق های ضمانت دولتی هستند. 
همچنی��ن روح اهلل اس��تیری، مدی��رکل 
دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری نیز 
ضمن اش��اره به اهمیت ارتق��ای ابزارهای 
ای��ن تفاهم نامه،  مالی، گف��ت: براس��اس 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
ت��الش می کند تا ضم��ن معرفی خدمات 
صندوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع 
کوچک به شرکت های دانش بنیان، زمینه 
استفاده این شرکت ها از خدمات صندوق 

را فراهم آورد.
مقیس��ه،  محمدحس��ین  ادام��ه  در 
مدیرعام��ل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک نیز ابراز 
امیدواری کرد که امضای این تفاهم نامه به گس��ترش بیشتر همکاری 

منتهی شود.

شناسایی و اس��تفاده از ظرفیت های بالاس��تفاده ناوگان حمل ونقل 
ش��هری یکی از اقداماتی است که به توس��عه آنها کمک می کند. این 
ظرفیت ها به دلیل عدم وجود زیرس��اخت های مناس��ب کنار گذاشته 

ش��ده اند، اما همین داش��ته های فراموش 
شده می توانند نقش��ی تاثیرگذار در رونق 

اقتصادی این ناوگان داشته باشند.
شاید شکل گیری کارخانه نوآوری مثال 
خوبی برای این ظرفیت های فراموش شده 
باش��د. کارخانه ای متروکه و کنار گذاشته 
ش��ده از اقتص��اد که با یک ن��گاه فناورانه 
به چرخه اقتصادی کش��ور برگشت و این 
روزها ب��ه عنوان یک��ی از حلقه های مهم 
زنجیره علمی و فناوری کش��ور محسوب 

می شود.
ارتقای بهره وری ناوگان حمل ونقل ریلی 
و رسیدن ظرفیت حمل بار از 40 میلیون 

ت��ن به 100 میلیون تن یکی از اهداف امضای تفاهم نامه میان س��تاد 
توس��عه فناوری های فضای��ی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و شرکت راه آهن است. این ستاد فعالیت های 

ای��ن  حوزه را با مش��ارکت نزدیک راه آهن و ش��رکت های دانش بنیان 
تعریف کرده است.

این طرح ها شامل هوشمندسازی کشنده ها در راه آهن برای کاهش 
زم��ان توق��ف آنه��ا، رف��ع گلوگاه های 
حمل ونقل ریلی برای جابه جایی اجسام 
ب��زرگ صنعت��ی، معدن��ی و محصوالت 
توس��عه س��اخت قطعات  پتروش��یمی، 
برای تامین نیازه��ای تعمیر و نگهداری 
محص��والت ک��ه ب��ه دلی��ل تحریم ه��ا 
دسترس��ی به آنها هزینه بر است و ایجاد 
ش��بکه آزمایشگاهی با همکاری راه آهن، 
مترو، دانش��گاه علم و صنعت و معاونت 
علم��ی و فناوری برای استانداردس��ازی 

قطعات و محصوالت بومی می شود.
گروه ریلی س��تاد توسعه فناوری های 
فضای��ی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری هم در همین راستا تالش می کند تا 
دارایی های موجود اما بی بهره این ناوگان را شناسایی کند و به میدان 

بیاورد. این کار مسیر توسعه حمل ونقل ریلی را هموار می کند.

ظرفیت های نهفته حمل ونقل ریلی به ناوگان می پیونددشرکت های دانش بنیان و خالق ضمانت نامه تامین مالی دریافت می کنند

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری در حاش��یه س��فر خود به 
اس��تان اصفهان گفت در حوزه صنایع غذایی و توس��عه امنیت غذایی، 
محصوالت فناورانه متعددی در کش��ور تولید ش��ده اس��ت و ش��اهد 
تولید برخی آنزیم ها و پروبیوتیک ها برای نخس��تین بار با توان نیروی 

متخصص در کشور هستیم.
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در س��فر 
به اس��تان اصفهان، با اش��اره به ش��یوع بیماری کرون��ا، گفت: پس از 
همه گیری ش��یوع ویروس کرونا یک اتفاق بزرگ در سوله های تولیدی 
سراس��ر کش��ور رخ داد. پیش از بحران کرونا، ماس��ک های سه الیه به 
مقدار محدودی در کشور تولید می شد و خط تولید و دستگاه های آن 

نیز به صورت موثری در کشور تولید نمی شد.
ب��ه گفته وی، در بازه زمانی کمتر از یک ماه، با تالش ش��رکت  های 
دانش بنیان و فناور، ایران به یک تولیدکننده عمده انواع ماسک تبدیل 
شد. خطوط تولید و تجهیزات موردنیاز در داخل کشور ساخته و ده ها 
خط تولید جدید به صورت شبانه روزی راه  اندازی شد. این اتفاق عالوه 

بر حوزه تولید ماسک در حوزه دیگر محصوالت مشابه نیز تکرار شد.
 پاسخ سریع شرکت های دانش بنیان به نیاز کشور

معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه گفت: نیاز مبرمی 
در کشور به انواع محصوالت مانند ضدعفونی کننده ها وجود داشت. این 
نی��از نه با تکیه به واردات، بلکه با تکی��ه بر توان نیروهای متخصص و 

جوان داخلی، برطرف شد.
ستاری ادامه داد: در ده ها شرکت فناور و دانش بنیان، خطوط تولید 
جدیدی برای تولید انواع تجهیزات پزشکی مانند دستگاه های تنفسی 
ایجاد ش��د. در واقع ش��رکت های دانش بنیان و فناور کش��ور، واکنش 
سریع و مناسبی نسبت به این بحران از خود نشان دادند و این واکنش 

سریع به دلیل زیرساخت هایی بود که از قبل ایجاد شده بود.
رئی��س بنیاد ملی نخبگان همچنی��ن بیان کرد: در حوزه محصوالت 
مقابله با کرونا، تقریبا محصول عمده ای وجود ندارد که از خارج کشور 
تامین ش��ود. در مس��ئله واکس��ن مقابله با کرونا نیز در حال حاضر با 
شش شرکت قرارداد منعقد شده است. در این بین، دو شرکت پیشتاز 
هس��تند و امیدوار هس��تیم، تحقیقات آنها در آینده نزدیک به نتیجه 

برسد.
 توسعه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان

رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ س��ازی و 
توسعه گفتمان را از جمله پیش نیازهای مهم تحقق اقتصاد دانش بنیان 
ذکر کرد و افزود: مسئوالن، نخبگان، دانشگاهیان و مردم نیز به اهمیت 
تحق��ق اقتصاد دانش بنیان پی برده اند. در حال حاضر وضعیت نس��بت 
به  چند سال قبل تفاوت دارد و همگان متفق القول هستند که باید در 

این مسیر گام برداشت و در این جهت تالش کرد.
س��تاری معتقد است که هنوز باید تالش های بیشتری برای افزایش 
شناخت عمومی نس��بت به ضرورت توسعه زیست بوم نوآوری کشور، 

صورت گیرد.
به گفته وی، در س��ال گذش��ته بیش از 4 هزار ش��رکت دانش بنیان 
وجود داش��ت و فروش ش��رکت ها رقمی در حدود 120 هزار میلیارد 
تومان بود. در  س��ال جاری تعداد ش��رکت های دانش بنیان از 5 هزار و 

۳00 شرکت عبور کرده است.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری ادامه داد: این ش��رکت ها 
همچنی��ن در ح��ال ب��زرگ ش��دن هس��تند. ب��ه همین خاط��ر باید 
سازوکارهای جدیدی ایجاد کرد که با شرکت های رو به رشد هماهنگ 

باشد. احتماال تا پایان سال تعداد شرکت های دانش بنیان به بیش از 6 
هزار شرکت افزایش پیدا می کند.

س��تاری همچنین بیان کرد: بودجه مناس��بی ب��ه معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری تخصیص یافته است. این بودجه هنوز کامال 
عملیاتی نشده است، اما با جذب این اعتبارات، می توان سطح حمایت 
از پارک های علم و فناوری و دیگر اجزای زیس��ت بوم نوآوری کش��ور 

را افزایش داد.
احداث رصدخانه

رئیس بنیاد ملی نخبگان، در ادامه با اش��اره به پروژه های اجراش��ده 
در اس��تان اصفهان، گفت: در  این چند س��ال، طرح های قابل توجهی 
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در اصفهان اجرا 
ش��ده اس��ت. بزرگترین پروژه علوم پایه )basic science( کشور در 

استان اصفهان و در شهر کاشان در حال اجرا است.
رئی��س بنیاد مل��ی نخبگان اف��زود: این پروژه ک��ه در قالب احداث 
رصدخانه اجرایی ش��ده است، تا چند ماه دیگر تکمیل خواهد شد. در 
صورتی که ش��رایط آب و هوایی و موض��وع کرونا اجازه دهد تا ابتدای 
س��ال آینده، فرآیند نصب تجهی��زات این پروژه تکمیل خواهد ش��د. 

پروژه های مشابه دیگری نیز در اصفهان در دست اجرا است.
 راه اندازی پاالیشگاه خون

س��تاری با اش��اره به همکاری های معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری و مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: 
خطوط ویژه ای طراحی شده اس��ت تا شرکت های دانش بنیان و فناور 
بتوانند با ش��رایط مناسبی مجوزهای الزم را اخذ کنند. در حال حاضر 
واکس��ن آنفلوآنزا، مراحل آزمایش��گاهی خود را طی می کند و امیدوار 

هستیم که این واکسن تا پاییز سال جاری به بازار عرضه شود.
به گفته س��تاری، نخس��تین در تاریخ اس��ت که ما در کشور موفق 
به س��اخت واکسن آنفلوآنزا ش��ده ایم.  همزمان تعداد بیشتری واکسن 
در مرحل��ه تحقیقاتی ق��رار دارند. همچنین برای اولی��ن بار در تاریخ 
کشور، پاالیش��گاه خود راه اندازی می شود، این پاالیشگاه با استفاده از 
فناوری داخلی طراحی ش��ده است و می تواند در مسیر مقابله با کرونا 

اثر بخش باشد.
 صادرات محصوالت مقابله با کرونا

معاون علمی و فناوری رئی��س جمهوری، در ادامه گفت: مجوزهای 
مختلفی برای صادرات محصوالت مقابله با کرونا صادر ش��ده است. به 
غیر از چن��د محصول محدود، برای بقیه محص��والت، امکان صادرات 
فراهم ش��ده اس��ت. البته باید اطمینان حاصل کرد که این صادرات به 

افزایش قیمت داخلی منتهی نشود.  
 برنامه راهبردی در حوزه امنیت غذایی

ستاری در پایان با اشاره به برنامه راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری برای توسعه امنیت غذایی، گفت: در مسئله صنایع 
غذایی و توسعه امنیت غذایی، محصوالت فناورانه متعددی تولید شده 
اس��ت. برای نخس��تین بار در کش��ور برخی آنزیم ها و پروبیوتیک های 

موردنیاز تولید شد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین گفت: پروژه تولید 
م��اده ب��ا ارزش جلبک و صنایع غذایی مبتنی ب��ر دریا، از جمله دیگر 
محورهای  مورد حمایت  این معاونت اس��ت. پروژه  عظیم همکاری با 
پژوهش��کده رویان نیز اصالح نژاد دامی در سراسر کشور را هدف قرار 
داده اس��ت. مواد اولیه دارویی و واکس��ن دام و طیور نیز از جمله نیاز 

حوزه کشاورزی و دام و طیور کشور است.

طبـق گزارش بلومبرگ مدیرعامـل میلیاردر آمازون رکورد جدیدی را به ثبت رسـانده؛ 
ثروت جف بزوس تنها در یک روز 13 میلیارد دالر افزایش پیدا کرد.

بـه گزارش دیجیاتو، پیشـتر در خبرها خواندید که ثروت جف بـزوس از کل ارزش بیت 
کوین هم بیشـتر شده است؛ در پایان روز دوشـنبه گذشته، بلومبرگ در رتبه بندی روزانه 
ثروتمنـدان جهان که به شـاخص میلیاردرهای بلومبرگ شـهرت دارد، ثروت خالص جف 
بزوس را برابر با 189.3 میلیارد دالر برآورد کرد. بزوس که براساس ادعای نشریات فوربس 
و بلومبرگ ثروتمندترین فرد در دنیاسـت طبق اطالعات جدید توانسـته تنها یک روز 13 

میلیـارد دالر بـه کل ثروت خود اضافه کنـد که این نیز مرهـون پیش بینی های مثبت وال 
استریت بوده است.

بعد از آنکه یکی از تحلیلگران بانک سـرمایه گذاری گلدمن ساکس آمریکا برآوردهایش 
در مورد ارزش آمازون را افزایش داد سـهام این شـرکت در روز دوشنبه این هفته رشدی 
8درصـدی را تجربه کرد. براسـاس ادعای این تحلیلگر ارزش سـهام آمـازون ظرف 12ماه 
آینده با رشـد حدود 28 درصدی به  3800 دالر بابت هر سهم می رسد. صبح روز سه شنبه 

این هفته هر سهم آمازون برابر با 3232.49  دالر در بورس آمریکا معامله شد.

ستاری: در تولید آنزیم های موردنیاز صنعت امنیت غذایی توانمند شدیم

ثروت جف بزوس تنها در یک روز ۱۳ میلیارد دالر افزایش پیدا کرد

دریچــه

روی��داد »جهش صادرات در مس��یر جهش تولید« ب��ا حمایت مرکز تعامالت 
بین الملل��ی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و با هدف 
تقدیر از ایده های برتر صادراتی برگزار می شود. ارزش افزوده  نهفته در تجاری سازی 
محصوالت شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور، ظرفیتی است که می تواند برای 
برون رفت کشور از خام فروشی فعال شود. در این مسیر دولت، صنعت و واحدهای 
علمی کش��ور می توانند در کنار آموزش، مش��کالت و محدودیت های پیش روی 
صادرات را حذف کنند و گام های موثری را در پیش��رفت صادرات بردارند. مرکز 
ش��تابدهی تجارت جهانی ایران )خانه تهران( با امضای تفاهم نامه همکاری میان 
مرک��ز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری و اتاق بازرگانی 
صنای��ع، معاون و کش��اورزی با ه��دف هدایت، آموزش و ش��تابدهی به صادرات 

محصوالت و خدمات ایجاد می شود.

ایده های صادراتی جذب می شود

شنبه
4 مرداد 1399

شماره 1589
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برای نخستین بار در کشور طرح مکانیزه ریز کاشت، گیاهان دارویی 
با حمایت س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اجرا شد. در مرحله اول از 

این طرح، حدود نیمی از ظرفیت زیر کشت 
زیره س��بز کش��ور به صورت ریز کاش��ت و 

مکانیزه، کشت شد.
استفاده از تجهیزات و ماشین آالت مدرن 
در کش��اورزی می تواند باع��ث ارتقای کمی 
و کیفی محصول ش��ود و برای هر تولیدات 

حوزه کشاورزی، مزیت رقابتی ایجاد کند.
بر این اساس، ستاد توسعه علوم و فناوری 
گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمه��وری، با حمایت از 
طرح ملی کاش��ت مکانیزه گیاهان دارویی، 
قصد دارد تا روش کاشت و برداشت در این 
ح��وزه را دگرگون س��ازد. در مرحله اول از 

این طرح ملی، حدود 10 هزار هکتار از اراضی زیر کش��ت زیر سبز به 
صورت مکانیزه و به روش ریز کاشت، انجام گرفت.

در 27 هزار هکتار از اراضی کش��اورزی کش��ور زیره س��بز کاش��ت 

می ش��ود. در مرحله دوم از این طرح، حدود ۸0 درصد از کل س��طح 
زیر کش��ت زیره سبز در کش��ور به صورت مکانیزه و ریز کاشت انجام 

خواهد شد.
 کاشت مکانیزه گیاهان دارویی می تواند 
هزینه های کاشت را به شکل قابل توجهی 
کاهش دهد. این مسئله باعث ایجاد مزیت 
رقابی در صادرات محصول می شود و تجار 
و صادرکنن��دگان می توان��د اجن��اس را با 
قیمت رقابت��ی در بازارهای جهانی عرضه 
کن��د و در مقابل رقب��ا حرفی برای گفتن 
داشته باشد. کاش��ت به صورت مکانیزه و 
ریز کاش��ت، همچنین کیفی��ت محصول 
را افزای��ش می دهد و باع��ث اصالح تراکم 

کاشت می شود.
س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان 
دارویی و طب س��نتی  معاون��ت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در تالش است تا با همکاری نهادهای متولی 
مانند وزارت جهاد کش��اورزی این طرح را به دیگر گیاهان دارویی نیز 

تعمیم دهد.

راهکاره��ای توس��عه فناوری ه��ای آب، خشکس��الی، فرس��ایش و 
محیط زیس��ت بررسی شد. آن هم با برگزاری نشست دوره ای مشترک 
در این حوزه؛ نشس��تی که در آن بر تقویت هم افزایی بازیگران زیست 

ب��وم فناوری و نوآوری تاکید ش��د. نادرقلی 
ابراهیمی، دبیر س��تاد توس��عه فناوری های 
آب، خشکس��الی، محیط زیست و فرسایش 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
احم��د عالئ��ی طباطبای��ی معاون توس��عه 
همکاری ه��ای فناوران��ه مرک��ز تعام��الت 
بین المللی علم و فن��اوری معاونت علمی و 
سیروس وطنخواه رئیس مرکز همکاری های 
تحول و پیش��رفت در این نشس��ت حضور 
داش��تند. ابراهیمی در ابتدای این نشست با 
بیان اینکه همه نهادهای اثرگذار زیست بوم 
فن��اوری باید با هم افزایی هرچه بیش��تر در 
راس��تای حل چالش های ح��وزه آب تالش 

کنند، گفت: در این  بین، دیپلماس��ی فناوری با کش��ورهای همس��ایه 
و همچنین کش��ورهای صنعتی نقش بس��یار تأثیرگ��ذاری در تکمیل 

زنجیره تولید محصوالت فناورانه دارد.

ابراهیم��ی همچنین بیان کرد: باید از هر ظرفیتی برای بی اثر کردن 
تحریم ه��ای ظالمان��ه و انتقال تکنولوژی های س��طح ب��اال برای حل 
چالش های کش��ور اس��تفاده کرد. در این راس��تا مراکز همکاری های 
تحول و پیش��رفت و تعام��الت بین المللی 
عل��م و فناوری ب��ا توجه ب��ه ارتباطات و 
ساختارهای بسیار خوبی که در کشورهای 
مختلف ایج��اد کرده ان��د می توانند نقش 
بس��یار مهمی در تس��هیل این فرآیند ایفا 
کنن��د. وی در پایان تأکید کرد تداوم این 
نشست های مش��ترک می تواند هم افزایی 
بازیگران زیست بوم فناوری را تقویت کند 
و بازدهی ظرفیت های کش��ور در توس��عه 

فناوری را باال ببرد.
 در ادامه این نشس��ت اجرای یک طرح 
با کش��ور هندوس��تان  الگویی مش��ترک 
در زمین��ه روش ه��ای نوین کش��ت برنج 
و مدیری��ت تغذیه ارقام ایرانی برنج بررس��ی و درباره پررنگ تر ش��دن 
نقش شرکت های فناور و دانش بنیان در فرآیند انتقال دانش شیوه های 

کشت و مدیریت تغذیه صحبت شد.

محصوالت فناورانه چالش های حوزه آب را رفع می کندطرح ملی کشت مکانیزه گیاهان دارویی اجرا شد

کاوه بقایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: با 
ارتقای سطح بهداشت و کشف درمان های جدید، سطح سالمت جوامع 
و میانگین طول عمر در جهان افزایش یافته اس��ت، با این حال درمان 
بیماری های مزمنی که با زوال و تخریب بافت و ارگان همراه هستند و 
همچنین بیماری های ارثی و س��رطان ها هنوز از چالش های حل نشده 

پزشکی امروز به شمار می روند.
دانش س��لول های بنیادی و پزشکی بازساختی راه حل های کارآمدی 
را برای فائق آمدن بر این مشکالت فراهم آورده است. هم اکنون ایران 
از لح��اظ تولید مقاالت در حوزه علوم س��لول های بنیادی و پزش��کی 

بازساختی دارای رتبه اول در بین کشورهای اسالمی است.
مس��لما افزایش س��رمایه گذاری های مادی و معن��وی در این حوزه 
می تواند منجر به کسب جایگاه های شایسته در منطقه و جهان توسط 
کشور در افق 1404 شود. با توجه به جایگاه ویژه این فناوری برتر در 
دنی��ا و اهمیت درمانی و ارزش اقتص��ادی آن برای جامعه و همچنین 
قرار گرفتن این حوزه از دانش در میان اولویت های نقشه جامع علمی 
کش��ور، هدایت و راهبری اقدامات و فعالیت های مرتبط با آن نیازمند 

همکاری، تش��ریک مس��اعی و تجمیع تمامی دست اندر کاران در این 
حوزه اس��ت. معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری با تمرکز بر 
کاربردی س��ازی علوم و فناوری های نوین تسهیل مسیر تبدیل ایده به 
محصول و علم به ثروت باعث رونق تولید و توسعه اقتصاد دانش بنیان 
در س��طح ملی شده است؛ مس��یری که کیفیت زندگی مردم و اقتدار 

ملی را ارتقا داده است.
ارتق��ای اقت��دار ملی، تولید ث��روت و افزایش کیفی��ت زندگی مردم 
از طری��ق افزایش توانمندی های فناوری و نوآوری در کش��ور، ارتقای 
نظام مل��ی نوآوری و تکمیل مولفه ها و حلقه های آن، توس��عه اقتصاد 
دانش بنی��ان از طری��ق هماهنگ��ی و هم افزای��ی بی��ن بخش��ی و بین 
دس��تگاهی، ارتقای ارتب��اط دانش ب��ا صنعت و توس��عه فناوری های 
راهبردی و اولویت دار ملی مطرح در نقش��ه جامع علمی کش��ور برخی 
اهدافی اس��ت که در این راس��تا دنبال می شود. س��تاد توسعه علوم و 
فناوری های س��لول های بنیادی معاونت علمی نیز در همین راستا گام 
برمی دارد تا شاهد رونق فعالیت های فناورانه و تولید محصوالت بیشتر 

در این حوزه باشیم.

طراحی، ساخت و نصب بومی س��کوهای دریایی و غیردریایی، مخازن 
نفتی و غیرنفتی و سازه های فلزی از جمله تالش های دانش بنیانی است که 
به ثمر نشسته است؛ تالشی که با به کارگیری نیروهای متخصص داخلی از 

خرید خارجی این تجهیزات پیشگیری کرده است.
محورهای اصلی فعالیت شرکت دانش بنیان فرازان سازه دریا، طراحی و 
ساخت تجهیزات مرتبط با صنعت نفت و گاز، خصوصا »تاسیسات دریایی 
و س��ازه های خاص« و »طرح های مقاوم س��ازی ساختمان ها و تاسیسات 

زیربنایی و صنعتی در مقابل زلزله« است.
ب��ه گفته علی رضا هداوندخان��ی، مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، 
بنیانگذاران این ش��رکت در سا ل های گذشته تدوین چندین استاندارد و 
دستورالعمل کشوری در زمینه های مختلف ساختمان و سازه های دریایی 

را در اولویت کاری خود قرار داده اند.
وی ادامه داد: بر این اساس، نوآوری، بهینه سازی، مستندسازی و انتقال 
دانش فنی از مهم ترین اصول ش��رکت در بخش طراحی مهندسی است. 
خدمات ما در این بخش شامل مطالعات توجیهی، مفهومی، طراحی پایه، 

طراحی تفضیلی، مهندسی کارگاهی، نظارت و بازرسی فنی می شود.
این فعال دانش بنیانی در ادامه بیان کرد: در سال های اخیر فعالیت های 
مهندسی و اجرایی در شاخه های مختلف صنایع کشور رشد چشمگیری به 
لحاظ کمی و کیفی داشته  که این کار تنها با استفاده از نیروی متخصص 

داخلی ممکن شده است.
وی همچنین گفت: با تولید داخلی این محصوالت در کنار اشتغال زایی 
برای متخصصان داخلی، ورود این تجهیزات از دیگر کشورها را هم محدود 

کرده است. حرکتی که نقشی تاثیرگذار در توسعه تولید ملی دارد.
از جمله پروژه های ملی این شرکت می توان به پروژه سکوی سرچاهی 
جدید F1۸ با هدف ساخت یک سکوی جدید در مجتمع فعلی فروزان یا 
نزدیک به آن اش��اره کرد. این طرح همراه با خطوط لوله درون میدانی و 
کابل های زیردریایی و گسترش سکوی FX فعلی به میزان ضروری انجام 

می شود. عمق آب در این میدان در حدود 50 متر است.
 FX در فاصله  حدود 2 هزار و 100 متری از سکوی F1۸ این س��کوی

موجود در مجتمع فروزان ساخته خواهد شد. مجتمع فروزان در مرز ایران 
و عربستان سعودی قرار گرفته و 110 کیلومتر تا جزیره  خارک فاصله دارد. 
مهندسی سازه این پروژه در سطوح پایه و جزییات توسط شرکت فرازان 

سازه دریا )فردا( انجام شده است.
مهندس��ی پایه و طراحی تفضیلی س��کوی S1 در میدان سلمان دیگر 
پروژه ای است که توسط این شرکت انجام شده است. این پروژه مشتمل 
بر کار در دو محل است. اصالح تاسیسات مجتمع سلمان با هدف افزایش 
قابلیت پیش بینی چاه های نفت از طریق افزایش قابلیت های باالبری گاز 
)gas lift( در تأسیس��ات سکوی S1 انجام می شود. میدان نفتی و گازی 
س��لمان یکی از مجتمع های فعال تولید نفت در آب های ایران در خلیج 
فارس اس��ت که به فاصله  144 کیلومتری جنوب جزیره  الوان واقع شده 

است.
از دیگر پروژه های این ش��رکت دانش بنیان می توان به پروژه توسعه فاز 
12 میدان گازی پارس جنوبی اش��اره کرد. هدف از پروژه  توسعه فاز 12 
می��دان گازی پارس جنوبی تولید گاز و میعانات صادراتی اس��ت. بخش 
فراساحلی این میدان در حدود 100 کیلومتری ساحل عسلویه در خلیج 
فارس قرار گرفته و کارخانه س��احلی فرآورش گاز در منطقه تمباک واقع 
ش��ده است. تاسیسات موجود در این س��کوی خالی از سکنه، معموال به 
منظور جمع آوری س��یال، تست چاه، جداسازی آب چگالیده و آب آزاد و 

پاالیش آب نفت دار به کار می روند.
برخی خدمات این شرکت در حوزه های مختلفی مانند پشتیبانی نصب 
در دریا، برنامه ریزی تعمیرات تجهیزات خشکی و دریایی، خدمات رویه ها و 
مستندسازی در خرید، مدیریت مواد و مصالح و خدمات بازرگانی، خدمات 
مطالعات مهندسی مفهومی و فیزیکی، خدمات مهندسی پایه و جزییات، 
خدمات مهندسی س��اخت و نصب، خدمات بازبینی و ممیزی طرح های 

مهندسی و خدمات مهندسی ریسک ارائه می شود.
محصوالت این شرکت کاربرد بومی دارد و تنها برای تامین نیاز صنایع 
مختلف داخلی استفاده می شود. به همین دلیل تاکنون برای صادرات این 

تجهیزات و محصوالت تولیدی اقدامی صورت نگرفته است.

ساخت سکوهای دریایی خروج ارز از کشور را کاهش داد

میلیـارد دالر بـه کل ثروت خود اضافه کنـد که این نیز مرهـون پیش بینی های مثبت وال 
استریت بوده است.

بعد از آنکه یکی از تحلیلگران بانک سـرمایه گذاری گلدمن ساکس آمریکا برآوردهایش 
در مورد ارزش آمازون را افزایش داد سـهام این شـرکت در روز دوشنبه این هفته رشدی 
8درصـدی را تجربه کرد. براسـاس ادعای این تحلیلگر ارزش سـهام آمـازون ظرف 12ماه 
آینده با رشـد حدود 28 درصدی به  3800 دالر بابت هر سهم می رسد. صبح روز سه شنبه 

این هفته هر سهم آمازون برابر با 3232.49  دالر در بورس آمریکا معامله شد.

ثروت هنگفت جف بزوس از 5٧ درصد سـهام او در آمازون می آید و روشـن اسـت که با 
رشـد ارزش سهام این خرده فروشی آنالین ثروت بزوس نیز مرتبا بیشتر و بیشتر می شود. 
حاال بزوس در آسـتانه ثبت رکورد تازه قرار دارد؛ اگر ایـن روند ثروت اندوزی بزوس ادامه 
پیدا کند او نخسـتین فرد در دنیا خواهد بود که ثروت خالص اش از 200 میلیارد دالر فراتر 
می رود. البته اشاره کنیم اگر مدیرعامل آمازون به خاطر طالقش از مکنزی مجبور نمی شد 
40 میلیـارد دالر را در چارچـوب توافقنامه طالق پرداخت کنـد حاال این رکورد را هم ثبت 

کرده بود.

کشف درمان های جدید

ثروت جف بزوس تنها در یک روز ۱۳ میلیارد دالر افزایش پیدا کرد

یادداشـت

تهی��ه برنامه بازاریاب��ی، بازاریابی دیجیتال، عارضه یاب��ی بازاریابی و فروش، 
خرید نرم افزارهای اداری، مالی و حسابداری، ایجاد وب سایت، طراحی و چاپ 
اقالم تبلیغاتی، طراحی نش��ان تجاری، تهیه تیزر تبلیغاتی، تهیه پرونده جامع 
فنی دارویی محصوالت ش��رکت های دانش بنیان خدماتی هستند که به تازگی 
به بس��ته توانمندسازی شرکت های دانش بنیان اضافه شده است. سید محمد 
صاحبکار خراس��انی، رئیس مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به معرفی 
جدیدترین خدمات توانمندس��ازی این مرکز پرداخت و گفت: در سال جاری 
با هدف توس��عه بازار ش��رکت های دانش بنیان،  ۹ خدم��ت جدید به خدمات 

توانمندسازی شرکت های دانش بنیان اضافه شده است.

9 خدمت توانمندسازی جدید به 
شرکت های دانش بنیان ارائه می شود



حجم داده های در دس��ترس برندها در طول س��ال های اخیر به طور 
روزافزونی افزایش پیدا کرده اس��ت. امروزه اغلب برندها دارای اطالعات 
بس��یار کاربردی و مهم درباره کس��ب و کارش��ان و همچنین مشتریان 
هدف خود هس��تند. اس��تفاده از ابرداده ها برای ساماندهی کسب و کار 
کار ساده ای نیست. ما هر لحظه امکان گم کردن مسیر اصلی و استفاده 
بی جه��ت از داده ها را خواهیم داش��ت بنابراین تمام برندها نیازمند یک 

نقشه راه دقیق برای استفاده از داده های حجیم هستند. 
اغلب کارش��ناس های مهم کس��ب و کار ب��ر روی پیوند میان صنعت 
خرده فروش��ی آنالین و ابرداده ها تاکید دارن��د. این امر به دلیل افزایش 
اهمی��ت آگاه��ی از س��لیقه مش��تریان و همچنی��ن ضرورت اس��تفاده 
از اطالع��ات موردنظ��ر ب��رای تولی��د محت��وا ج��ذاب اس��ت، بنابراین 
خرده فروشی های موفق در زمینه پیش بینی سلیقه مشتریان با استفاده 

از ابرداده  ها در آینده موفق خواهند بود. 
کارب��رد ابرداده ها در زمینه کس��ب و کار فقط مح��دود به حوزه های 
خاصی نیس��ت. خرده فروش��ی ها امکان تعامل هرچه بهتر با مشتریان با 
اس��تفاده از داده ه��ای مورد نظر را خواهند داش��ت. یکی از توصیه های 
قدیمی در زمینه کس��ب و کار تالش برای شناخت مشتریان هدف برند 
اس��ت. امروزه ابرداده ها امکانات بس��یار جذابی در اختی��ار برندها برای 
تحلیل رفتار خرید مشتریان می دهد. اگر شما به دنبال توسعه بازارهای 
تحت نفوذتان هستید، باید هرچه بیشتر به فکر استفاده از ابرداده ها در 
راستای شناسایی سلیقه مش��تریان در بازارها مختلف و تولید محتوای 
جذاب برای آنها باشید. در غیر این صورت به سرعت توانایی تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را از دس��ت خواهید داد. امروزه صنعت بازاریابی 
و خرده فروشی آنالین یکی از رقابتی ترین حوزه های ممکن است، با این 
حس��اب جایی برای تعلل برندها باقی نخواهد ماند. اگر ش��ما نسبت به 
استفاده از داده های در دسترس تان سستی کنید، سایر برندها به سرعت 

از آنها استفاده خواهند کرد. 
توجه به ابرداده ها نکته بس��یار مهمی اس��ت. اغلب برندها در مس��یر 
کس��ب موفقیت بازاریابی و خرده فروش��ی عجله زی��ادی دارند. این امر 
موج��ب ناتوانی آنها برای اس��تفاده درس��ت از منابع در دسترس ش��ان 
می ش��ود بنابراین ش��ما باید ع��الوه بر توجه ب��ه ابرداده ها نس��بت به 
فراهم س��ازی ابزارهای موردنیاز برای استفاده از آن نیز اقدام نمایید. در 
غی��ر این صورت امکان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را نخواهید 
داش��ت. بدون شک تحلیل و اس��تفاده از ابرداده ها به شیوه های سنتی 
امکان پذیر نیس��ت بنابراین خرده فروش��ی های آنالین در عمل با چالش 

شیوه تحلیل داده های بزرگ نیز مواجه هستند. 
خبر خوش برای خرده فروش��ی ها و دیگر کس��ب و کارهای درگیر با 
ابرداده ها توس��عه فناوری ه��وش مصنوعی و یادگیری ماش��ینی برای 
بهره برداری هرچه بهتر از ابرداده هاس��ت. با این حس��اب امکان تحلیل 
و کاربردی س��اختن اطالعات موردنظر در کمتری��ن زمان ممکن برای 

خرده فروشی ها فراهم خواهد شد. 
پس از اینکه ما نس��بت به کاربردهای ابرداده  ها و شیوه استفاده از آن 
اطالع پیدا کردیم، باید به دنبال نحوه تاثیرگذاری آن بر روی کس��ب و 
کارمان نیز باشیم. بس��یاری از برندها نسبت به اهمیت داده های بزرگ 
آگاه��ی دارند، اما در عمل اط��الع دقیقی از مزیت ه��ای اصلی و نحوه 
اثرگذاری آن کس��ب نکرده اند. به عبارت س��اده، اغل��ب برندهای فعال 
در این حوزه توانایی تش��خیص جزئی فایده ح��وزه مورد نظر را ندارند. 
ه��دف اصلی ما در مقاله کنونی بررس��ی فایده ه��ای اصلی ابرداده ها در 
کس��ب و کار خرده فروش��ی آنالین اس��ت. ما برای پاسخگویی دقیق به 
پرس��ش برندها در ادام��ه برخی از مهمترین اطالع��ات موردنیاز آنها را 
گردآوری کرده ایم. بنابراین آماده س��فری جذاب به درون مفهوم ابرداده 

و کاربردهای اساسی آن برای صنعت خرده فروشی آنالین باشید. 
مزیت های استفاده از ابرداده ها در خرده فروشی آنالین

براس��اس گزارش موسسه بارک، 4 مزیت اساس��ی برای ابرداده ها در 
زمینه تحول خرده فروش��ی آنالین قابل تصور اس��ت. ای��ن فرآیندها به 
ترتیب اهمیت ش��امل تصمیم گیری استراتژیک، افزایش کنترل و سطح 
نظارت بر فرآیندهای کسب و کار، فهم هرچه بهتر مشتریان و در نهایت 
کاهش هزینه های جاری برند است. ما در ادامه نگاهی کوتاه به هر کدام 

از موارد فوق خواهیم انداخت. 
فهم بهتر مشتریان

امروزه خرده فروش��ی های آنالین برای توسعه هرچه سریع تر نیازمند 
فهم دقیق و عمیق مشتریان ش��ان هس��تند. بدون فهم درس��ت سلیقه 
مش��تریان امکان سرمایه گذاری برای توسعه کسب و کار فراهم نخواهد 
ش��د. همچنین کمت��ر برندی در ش��رایط کنونی ام��کان فعالیت بدون 
برنامه ریزی بلندمدت برای کسب و کارش را دارد. مزیت اصلی ابرداده ها 
در اینجا امکان فراهم سازی داده های معتبر برای تحلیل سلیقه مشتریان 
هدف خرده فروشی هاس��ت. امروزه ما اطالعات بسیار زیادی در دسترس 
داریم. نکته مهم ش��یوه اس��تفاده ما از اطالعات در دسترس مان است. 
اگر برندها نس��بت به کاربردهای اطالعات در دسترس شان ساده انگارانه 

برخورد کنند، توانایی جلب نظر مشتریان را نخواهند یافت. 
استفاده از سامانه های دارای هوش مصنوعی برای تحلیل سریع و دقیق 
ابرداده ها ضروری اس��ت. بس��یاری از برندها در تالش برای صرفه جویی در 
هزینه های جاری نس��بت به کاربس��ت نرم افزارهای دارای هوش مصنوعی 
تردید دارند. این امر هزینه های بس��یار بیشتری در فرآیند عملی کسب و 
کار برای برندها در پی خواهد داشت. امروزه امکان تحلیل داده های گسترده 
و پرحجم با ش��یوه های سنتی وجود ندارد بنابراین شما میان انتخاب برای 
توسعه سطح دسترسی برندتان به فناوری های نوین یا خداحافظی تدریجی 

با عرصه کسب و کار قرار گرفته اید. 
یکی از دغدغه های قدیمی بازاریاب ها فقدان منابع کافی برای شناخت 
مخاطب هدف اس��ت. امروزه به لط��ف ابرداده ها تمام اطالعات موردنیاز 
بازاریاب ها در راس��تای تاثیرگذاری بر روی مشتریان در اختیارشان قرار 
دارد بنابرای��ن ش��ما تنها ی��ک گام تا اس��تفاده از مزیت های عملی این 
حوزه فاصله دارید. مهمترین مس��ئله در اینج��ا تصمیم گیری مدیریت 
ارش��د شرکت در راستای کاربست فناوری های نوین برای توسعه کسب 

و کار خواهد بود. 
کاهش هزینه های برند

هزینه ه��ای فعالیت در صنعت خرده فروش��ی آنالین به نس��بت دیگر 

کس��ب و کارهای حضوری بسیار کمتر اس��ت، با این حال چنین امری 
به معن��ای فقدان هرگونه هزین��ه ای برای برندها نیس��ت. تمام برندها 
در عرصه کس��ب و کار ب��ا هزینه های مختلف مواجه هس��تند. این امر 
دش��واری های بسیار زیادی در مسیر کس��ب و کار برندها قرار می دهد. 
هرچ��ه هزینه ه��ای جاری برند ما بیش��تر باش��د، توان کمت��ری برای 
س��رمایه گذاری بلندمدت خواهیم داشت. نتیجه این امر عقب ماندن از 
جریان توس��عه سریع دنیای کس��ب و کار خواهد بود. امروزه بسیاری از 
برنده��ا در تالش برای کاهش هزینه های جاری با هدف افزایش بودجه 

در دسترس برای کارهای اساسی دیگر هستند.  
اس��تفاده از ابرداده ها امکان عیب یابی س��ریع کسب و کارها و کاهش 
هزینه ه��ای اضافی را به هم��راه دارد. همچنین دیگر نیازی به پرداخت 
هزینه به تعداد مش��خصی از آژانس های بازاریابی برای تحلیل داده های 
برندم��ان نخواه��د بود. ابرداده ه��ا در کنار فناوری ه��وش مصنوعی در 
دسترس اغلب خرده فروشی ها قرار دارد بنابراین شما نیازی به همکاری 
ب��ا دیگ��ر آژانس های کس��ب و کار نخواهید داش��ت. این نکت��ه از نظر 
اقتصادی مزیت  های بس��یار زیادی دارد. در هر صورت برندهای بس��یار 
زیادی در طول دوران کنونی امکان اس��تفاده هرچه بهتر از بودجه شان 

در صورت صرفه جویی عملی را خواهند داشت. 
تصمیم گیری استراتژی در حوزه کسب و کار

تصمیم های یک خرده فروش نقش مهم��ی در آینده اش ایفا می کند. 
بسیاری از برندهای بزرگ در دنیای کنونی به دلیل تصمیم های درست 
و تداوم در مس��یر صحیح کس��ب و کار به جایگاه فعلی رسیده اند. این 
امر شاید در نگاه نخست دارای اهمیت چندان زیادی نباشد، اما به طور 
گس��ترده ای مدنظر کارآفرینان نسل جوان قرار گرفته است. بسیاری از 
برنده��ا برای تصمیم گیری بهتر نیازمند اطالعات دقیق هس��تند. بدون 
اطالعات درس��ت و کاربردی امکان تصمیم گیری درس��ت در ش��رایط 
حس��اس وجود نخواهد داشت. این امر در مسیر موفقیت تمام برندهای 

بزرگ قابل مالحظه است.
وقت��ی م��ا اطالع��ات مناس��ب در اختی��ار نداش��ته باش��یم، فرآیند 
تصمیم گی��ری ت��ا حد زی��ادی مبتنی بر ش��انس خواهد ب��ود. این امر 
دش��واری های بسیار زیادی در مس��یر فعالیت عملی برندها قرار خواهد 
داد. امروزه خرده فروش��ی های آنالین امکان اس��تفاده از ابرداده ها برای 
تصمیم گیری های هرچه بهتر را خواهند داشت. این نکته اهمیت بسیار 

زیادی در آینده صنعت خرده فروشی خواهد داشت. 
امروزه ما ش��اهد رقابت بس��یار گس��ترده ای در صنعت خرده فروشی 
هستیم. این امر در مدل آنالین کسب و کار نیز به خوبی قابل مشاهده 
است. وقتی سطح رقابت بسیار گسترده می شود، اطالعات نقش اساسی 
را ب��ازی خواه��د کرد. هر برن��دی که اطالعات بیش��تر و معتبرتری در 
اختیار داش��ته باش��د، امکان غلبه بر دیگر رقبا را خواهد یافت. این امر 
فق��ط در م��ورد تعامل های خارجی برندها معتبر نیس��ت. وقتی برند ما 
نس��بت به نحوه فعالیت کارمندان اطالعات دقیقی داش��ته باشد، امکان 
ارائه توصیه های کاربردی به آنها فراهم خواهد شد. همچنین در صورت 
نیاز م��ا فرصت کافی برای جا به جایی کارمندان در بخش های مختلف 

را خواهیم داشت. 
بهبود فرآیندهای جاری برند

هدررف��ت هزینه و ان��رژی در فرآیند فعالیت خرده فروش��ی ها امری 
تازه ای نیس��ت. بس��یاری از فرآیندهای کاری خرده فروش��ی ها در عمل 
هزینه بس��یار باالیی به همراه دارد. اگر ش��ما قص��د موفقیت پایدار در 
عرص��ه خرده فروش��ی آنالین را دارید، باید تا ج��ای ممکن فعالیت های 
جانبی برندتان را بهینه س��ازی کنید. هرچه توانایی ش��ما برای کاهش 
هزینه های جاری بیشتر باشد، در نهایت امکان سرمایه گذاری بلندمدت 

بهتری خواهید داشت.
نق��ش ابرداده ها در زمینه کاه��ش هزینه های جاری کامال قابل درک 
اس��ت. چنین داده هایی ما را نس��بت به نقدهای مختلف درباره فعالیت 
برندم��ان آگاه خواه��د س��اخت. بس��یاری از اوقات فعالیت نامناس��ب 
ش��رکت ها به دلی��ل ترس از تغییر نیس��ت، بلکه ناآگاه��ی از ایرادهای 
ج��اری مهمترین نقش را بازی می کن��د. وظیفه اصلی ما در این فرآیند 
تالش برای کاهش هزینه های اضافی فعالیت مان است. این امر از طریق 
بهبود فرآیندهای جاری ش��رکت امکان پذیر خواهد شد. به عنوان مثال، 
اس��تفاده از روبات های دارای هوش مصنوعی در زمینه پاس��خگویی به 
مش��تریان و خدمات پس از فروش اهمیت بسیار زیادی دارد. متاسفانه 
هنوز هم بسیاری از برندها نسبت به کاربست فایده های عملی این حوزه 
تردید دارند. هوش مصنوعی در چند س��ال آینده تمام دنیای کس��ب و 
کار را احاطه خواهد کرد بنابراین اگر ش��ما هن��وز درگیر انتخاب میان 
ادامه شیوه های قدیمی یا اخذ فناوری های نوین هستید، باید نسبت به 

فرآیندهای تصمیم سازی برندتان تجدیدنظر نمایید. 
6 تاثیر اساسی ابردادها بر روی صنعت خرده فروشی آنالین

مزیت ه��ای اصل��ی ابرداده ها در زمینه خرده فروش��ی ت��ا حد زیادی 
بستگی به میل برندها برای استفاده از آنها دارد. برخی از کسب و کارها 
نس��بت به ایجاد تغییرات به نسبت س��ریع در این حوزه تردید دارند، با 
این حس��اب ما باید با نهایت دقت دس��ت به انتخاب بزنیم. هدف ما در 
بخ��ش پایانی مقاله حاضر بررس��ی برخی از تاثیرات عملی و مس��تقیم 
ابردادها به روی صنعت خرده فروشی آنالین است. موارد مورد بررسی در 
بخش قبل به طور ضمنی مزیت های عمومی ابرداده ها محسوب می شود 

بنابراین در ادامه ما بحث را به صورت تخصصی تر ادامه خواهیم داد. 
1. ارائه تجربه بهبودیافته خرید به مشتریان

وقتی صحبت از تجربه خرید در حوزه خرده فروش��ی می ش��ود، عدم 
توج��ه به برند آمازون بس��یار دش��وار خواه��د بود. این برن��د در طول 
س��ال های اخیر عملکرد بس��یار مطلوبی در زمینه جلب توجه مشتریان 
داش��ته اس��ت. یکی از دالیل اصلی موفقیت این خرده فروشی کاربست 
س��ریع فناوری های نوین اس��ت. آنها در راس��تای بهب��ود تجربه خرید 
مش��تریان اقدام به تحلیل دقیق ابرداده های در دسترس ش��ان کرده اند. 

این امر امکان ارائه پیشنهادهای شخصی سازی شده را فراهم می کند. 
امروزه بس��یاری از خرده فروش��ی ها ب��رای ارائه پیش��نهادهای خرید 
شخصی سازی ش��ده اقدام به بررس��ی س��ابقه مش��اهده محصوالت در 
سایت ش��ان می کنن��د. ای��ن ام��ر نمونه اولیه و س��اده شخصی س��ازی 
پیشنهادها محسوب می ش��ود. آمازون با توجه به داشتن دامنه وسیعی 
از خدمات مختلف در سراس��ر وب دسترس��ی بسیار بهتری به ابرداده ها 
دارد بنابراین آنها در عمل از محورهای بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف شان استفاده می کنند. 

نکته مهم در زمینه دسترس��ی به ابرداده ها توجه به حریم ش��خصی 
کاربران است. ما همیش��ه باید نسبت به حفظ حریم خصوصی کاربران 
دغدغه داش��ته باش��یم. ش��اید در ابت��دا نقض حریم ش��خصی کاربران 
س��ودمندی باالیی داشته باش��د، اما در نهایت نهادهای ناظر نسبت به 
تخلف ما آگاه خواهند شد. نتیجه این امر به احتمال زیادی خداحافظی 

همیشگی برند ما با عرصه خرده فروشی آنالین خواهد بود. 
وقتی مشتریان شما نسبت به خرید از برندتان احساس خوبی داشته 
باشند، امکان تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی آنها افزایش خواهد یافت. 
این امر نوعی گرایش عمومی در میان کسب و کارها محسوب می شود. 
بهترین نمونه در این میان آمازون اس��ت. آنها برای استفاده از داده های 
کاربران ش��ان به طور مس��تقیم از آنها اجازه می گیرند بنابراین نیازی به 
نگرانی درباره نتیجه استفاده از داده های موردنظر وجود نخواهد داشت. 

2. شخصی سازی هرچه بهتر کمپین های بازاریابی
شخصی س��ازی فقط معطوف به محصوالت و ارائه پیشنهادهای خرید 
نیست. برندها در حوزه بازاریابی نیز نیازمند شخصی سازی قابل توجهی 
هس��تند. امروزه اغلب برندها در شبکه های اجتماعی دست به بازاریابی 
می زنند. این امر برای خرده فروش��ی های آنالین مزیت قابل مالحظه ای 
دارد. عادت به کار با فضای آنالین دست برتر خرده فروشی های آنالین را 
نشان می دهد. اگر برند شما در زمینه کار با شبکه های اجتماعی توانایی 
و مهارت باالیی ندارد، به احتمال زیاد در س��ایر بخش های کسب و کار 

نیز با مشکالت عمیقی مواجه هستید. 
توصیه اساس��ی ما برای شما اس��تفاده از ابرداده ها برای بهبود فرآیند 
شخصی سازی محتواست. این امر در ابتدا اندکی عجیب به نظر می رسد، 
اما تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. هرچه 
ش��ناخت ما از مش��تریان مان دقیق و عمیق تر باش��د، تمایل آنها برای 
هم��کاری نزدیک با ما افزایش خواهد یافت. ای��ن امر در مورد وفاداری 
آنه��ا به برند ما نیز کامال مش��هود خواهد ب��ود بنابراین مزیت ابرداده ها 
در عمل موجب بهبود توانایی ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

هدف نیز خواهد شد. 
3. پیش بینی رفتار خرید مشتریان

پیش بین��ی محصوالت مورد عالقه مش��تریان مانن��د قدرتی جادویی 
اس��ت. اغلب بازاریاب ه��ا در طول دهه ه��ای متم��ادی در تالش برای 
کس��ب چنین قدرتی بوده ان��د. امروزه این توانایی ب��ه لطف ابرداده ها و 
ابزارهای تحلیلی دقیق در اختیار برندها قرار دارد. برند آمازون در اینجا 
نی��ز بهترین عملک��رد را دارد. این برند با اس��تفاده از موتور اختصاصی 
پیش بین��ی رفتار مش��تریان در ط��ول روز میلیون ه��ا داده را تحلیل و 
طبقه بن��دی می کند. مزیت اصلی این اقدام امکان اس��تفاده از داده های 

موردنیاز در شرایط موردنیاز است. 
وقتی ما داده های وسیعی درباره تجربه خرید و فعالیت مشتریان در سطح 
اینترنت داشته باشیم، سلیقه اصلی شان را متوجه خواهیم شد. این فرآیند 
بدون کاربست فناوری هوش مصنوعی امکان  پذیر نیست. هیچ تیم بازاریابی 
توانایی طبقه بندی میلیون ها داده در طول روز را ندارد. با این حساب ما در 

عصر طالیی بازاریابی و خرده فروشی به سر می بریم. 
4. ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان

یکی از نکات کلیدی برای موفقیت خرده فروش��ی ها توانایی آنها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از طریق ارائه خدمات باکیفیت است. 
خدم��ات جانبی اغلب مورد غفلت کس��ب و کارها ق��رار می گیرد. دلیل 
این امر پایان یافتن فرآیند فروش و احس��اس عدم نیاز خرده فروشی ها 
برای تعامل با مشتریان اس��ت. بدون تردید این گرایش در هر حوزه ای 
از کس��ب و کار خطرناک خواهد بود. ما همیشه نیازمند توجه مداوم به 
مشتریان هستیم. اگر این نکته را مدنظر قرار ندهیم، امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را نخوهیم داشت.  برخی از برندها به اشتباه خود 
را بی نی��از از ارائه خدمات دقیق و کاربردی پس از فروش به مش��تریان 
می دانند. آمازون در این زمینه باز هم رتبه نخس��ت را در میان بسیاری 
از برندها دارد. اگر ما به دنبال موفقیت در عرصه کس��ب و کار هستیم، 
باید از ابرداده ها برای ارائه خدمات بهتر پس از فروش استفاده کنیم. در 
غیر این صورت هرگز توانایی و شانسی برای موفقیت در حوزه بازاریابی 

و خرده فروشی آنالین نخواهیم داشت. 
5. ارائه فرآیندهای پرداخت امن  تر

پرداخ��ت آنالی��ن هزین��ه خرید یک��ی از مهمترین ن��کات در زمینه 
خرده فروش��ی محسوب می شود. بسیاری از مش��تریان هنوز هم نسبت 
به س��رقت اطالعات بانکی ش��ان در فرآیند خرید آنالین نگران هستند 
بنابرای��ن تمرکز بر روی فراهم س��ازی بس��ترهای امن ب��رای پرداخت 

اینترنتی اهمیت ویژه ای دارد. 
تحلی��ل ابرداده ها در م��ورد فرآیند بازاریابی و ایجاد بس��ترهای امن 
ب��رای پرداخت آنالین اهمی��ت باالیی دارد. آمازون ب��ا همکاری برخی 
از مش��هورترین تیم های امنیت اطالعات در جه��ان موفق به راه اندازی 
امن ترین بس��تر پرداخت آنالین شده است. این امر نقش مهم ابرداده ها 
در عیب یابی سیس��تم های پرداخت را نش��ان می دهد. ش��ما هم مانند 
آمازون باید نسبت به استفاده از چنین ابزارهایی برای بهبود شرایط کلی 
برندتان نهایت استفاده را ببرید. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف و ترغیب وی به سوی خرید وجود نخواهد داشت. 

هنوز هم بس��یاری از خرده فروشی ها درگیر مشکالت عمده در زمینه 
فروش محصوالت ش��ان هستند. یکی از دالیل اصلی این امر ناتوانی آنها 
برای فراهم سازی بسترهای امن پرداخت هزینه از سوی مشتریان است. 
آمازون با تحلیل دقیق ابرداده ها به خوبی موفق به ارزیابی علت نگرانی 

مشتریان برای خرید آنالین و رفع آن شد. 
6. بهینه سازی قیمت محصوالت

اس��تفاده از ابرداده ه��ا ام��کان فه��م ارزیاب��ی مش��تریان از فرآین��د 
قیمت گذاری محصوالت را ممکن می س��ازد. بسیاری از برندها نسبت به 
اینکه تا چه حد امکان بازی با قیمت ها را دارند، نیازمند اطالعات دقیق 
هس��تند. وقتی ما دامنه بازی با قیمت های برندمان را به خوبی بدانیم، 
امکان برگزاری جشنواره های مختلف و ارائه تخفیف های گسترده فراهم 
می شود. هدف اصلی در اینجا فهم شیوه انتخاب قیمت برای محصوالت 
مختلف اس��ت. ما باید آستانه تمایل مش��تریان برای پرداخت را متوجه 
ش��ویم. به این ترتیب امکان انتخاب س��طح قیم��ت رقابتی را خواهیم 
داشت. استفاده از ابرداده ها برای ارزیابی دقیق و درست از سطح تمایل 
مش��تریان ب��رای پرداخت اهمیت بس��یار زیادی دارد. م��ا فقط در این 

صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان را خواهیم داشت. 
com.learn.g2 :منبع

فناوری چاپ سه بعدی وارد صنعت غذایی 
خواهد شد 

در ش��رایطی که تمامی برندهای غذایی مطرح جهان به دنبال رس��یدن به 
فرمولی جدید برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان خود هستند، برند کی¬ اف 
سی از منحصربه  فردترین اقدام ممکن، رونمایی کرده است. درواقع قرار است که 
با همکاری یک آزمایشگاه در کشور روسیه، نخستین ناگت های مرغ به وسیله 
فناوری چاپ س��ه بعدی وارد بازار ش��ود. با توجه به این امر که برند فوق، یکی 
از شناخته شده ترین ها محسوب می شود، این اقدام می تواند منجر به یک ترند 
جدید در صنعت غذایی باش��د. از این پروژه تحت عنوان غذای آینده نام برده 
می شود که طرحی بسیار جسورانه و جذاب است. در این رابطه سوال اصلی این 
اس��ت که آیا این محصول، طعم مشابه را با ناگت های حال حاضر این شرکت 
خواهد داشت؟ در این رابطه مدیران کی اف سی اعالم کرده اند که کیفیت کار 
به حدی باال خواهد بود که ابدا افراد قادر به تشخیص تفاوت نخواهند بود. در 
کنار این موضوع اثرات زیس��ت محیطی این اقدام نیز بسیار مهم بوده و باعث 
خواهد شد تا دیگر نیازی به کشته شدن حیوانات وجود نداشته باشد. درواقع 
قرار است که به جای این اقدام، از سلول های مرغ استفاده شود و با ترکیب آن 
با موارد گیاهی، نس��ل جدید ناگت ها تولید شود. نکته دیگری که اهمیت این 
طرح را افزایش می دهد، اقداماتی است که معموال برای رشد سریع تر و بزرگ تر 
شدن حیوانات جهت تولید بیشتر انجام می شود که برای سالمت افراد ضررهای 
جبران ناپذی��ری را به همراه دارد. این امر به معنای آن اس��ت که به غذاهایی 
س��الم تر نیز دسترسی خواهیم داشت. با این حال در رابطه با زمان عرضه این 
محصول، پیش بینی می شود که تا قبل از پایان سال نمونه اولیه آن در روسیه 
رونمایی شود. حال باید دید که میزان استقبال ها از این طرح تا چه حد مطابق 
انتظارات اس��ت. درواقع تغییر ذائقه جهانی، امری چندان س��اده نخواهد بود. 
همچنین ممکن اس��ت مخالفت های جدی با این طرح انجام شود. همچنین 
هنوز مشخص نیست که با کنار رفتن صنعت پرورش مرغ، تکلیف افراد فعال 
در این حوزه چه خواهد شد. بدون شک اگر در این زمینه فکری نشود، شاهد 

بیکاری گسترده خواهیم بود. 
entrepreneur.com :منبع

کمپین وقت اضافه ESPN برای یورو 2021

مسابقات یورو 2020 براساس برنامه قبلی 12 جوالی شروع می شد، با این 
حال شیوع ویروس کرونا برگزاری مسابقات را یک سال به تاخیر انداخت. برند 
ESPN در راس��تای حفظ شور و اشتیاق هواداران فوتبال نسبت به مسابقات 
سال آینده اقدام به طراحی کمپینی به نام»وقت اضافه« کرده است. هدف اصلی 
کمپین موردنظر ارائه راهکاری به ورزش��کاران و هواداران فوتبال برای تبدیل 
خشم و ناراحتی شان از تعویق برگزاری مسابقات به زمانی دیگر است.  حضور 
برخی از شاخص ترین چهره های دنیای فوتبال شامل کریستیانو رونالدو، کیلیان 
امباپ��ه، هری کین و گرت بیل جذابیت های کمپین تازه ESPN را دوچندان 
کرده است. امکا اوفودایل، نایب رئیس بخش بازاریابی در شرکت ESPN، در 
مورد کمپین تازه شان اینگونه اظهارنظر کرده است: »همه ورزشکاران و هواداران 
فوتبال از بوندسلیگا و ام ال اس گرفته تا لیگ برتر انگلستان و اللیگا یک فصل 
وقت اضافه برای آمادگی به منظور حضور در مسابقات یورو دارند. هدف ما در 
ESPN آگاه سازی هواداران از گزارش لحظه به لحظه اتفاقات ورزشی و دنیای 
فوتبال در این یک سال است.« شروع ویروس کرونا برنامه بسیاری از برندها را 
دستخوش تغییرات اساسی کرده است. وقتی مسابقات یورو با تاخیر یک ساله 
مواجه اس��ت، برندهای درگیر در این رویداد ورزشی باید بهترین عملکردشان 
برای حفظ انگیزه طرفداران به کار گیرند. ESPN به خوبی در این راس��تا از 
تمام توانایی اش اس��تفاده کرده اس��ت. کمپین »وقت اضافه« فقط شروع این 
مسیر است. بی تردید تا زمان برگزاری مسابقات یورو 2021 برندهای درگیر در 

این رویداد نیاز به کمپین های بسیار بیشتری خواهند داشت. 
campaignlive.com :منبع

خداحافظی کوکاکوال با برخی از برندهای زیرشاخه
استراتژی کوکاکوال برای کاهش هزینه ها

برند کوکاک��وال در طول ماه های اخیر در تالش برای خداحافظی 
با برخی از برندهای زیرش��اخه غیرسودآورش بوده است. این امر در 
راستای کاهش هرچه بیشتر هزینه های جاری و هماهنگی با الگوی 
تازه کس��ب و کار صورت می گیرد. براساس اعالم رسمی مدیرعامل 
شرکت کوکا کوال آنها چندی پیش به طور رسمی فعالیت برند تولید 
آبمیوه اُدواال را متوقف کرده اند. این امر به دلیل فقدان س��ودآوری 
کافی این برند و همچنین ناتوانی آن برای انطباق با تغییرات عرصه 

کسب و کار صورت گرفته است. 
کوکاک��وال در ط��ول ماه های اخیر، مانند اغلب کس��ب و کارهای 
دیگر، شرایط دشواری را پشت سر گذاشته است. آنها توانایی بسیار 
اندکی برای ذخیره س��ازی بودجه ش��ان با توجه ب��ه توقف تقریبی 
فروش شان در سراس��ر دنیا داشته اند. همین امر نیاز به منابع مالی 
گس��ترده را افزایش داده اس��ت. آنها در تازه ترین استراتژی شان در 
تالش ب��رای کاهش هزینه های جاری از طری��ق توقف فعالیت های 
فاقد س��ودآوری یا سود اندک است. نخستین قربانی این فرآیند نیز 
برند اُدواال بود.  کوکاکوال ماه گذش��ته با کاهش 2۸درصدی فروش 
نس��بت به بازه مشابه در سال گذش��ته ضرر 7.2 میلیارد دالری را 
متحمل شده است. با این حساب آنها توانایی ریسک بر روی فرآیند 
آتی کسب و کارشان را نخواهند داشت. مهمترین درس بازه زمانی 
کرونا برای برند کوکاکوال ضرورت تغییر نگاه به عرصه کس��ب و کار 
بود بنابراین آنها در عمل در تالش برای تغییر ش��یوه نگاه ش��ان به 
دنیای کس��ب و کار در طول ماه های آتی هستند. بدون شک توقف 
فعالیت برخی از برندهای زیرش��اخه کوکاکوال در این مس��یر نقش 

مهمی ایفا خواهد کرد. 
cnn.com :منبع
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تغییر صنعت خرده فروشی آنالین با ظهور ابرداده ها
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راه اندازی س��ایت رس��می برای فروش محصوالت یکی از راهکارهای 
قدیمی در عرصه کس��ب و کار محس��وب می ش��ود. بس��یاری از برندها 
از زم��ان توس��عه فناوری اینترنت اقدام به اس��تفاده از ای��ن نکته برای 
جلب نظر هرچه بهتر مش��تریان کرده ان��د. مزیت اصلی بازاریابی به این 
شیوه کامال قابل درک اس��ت. هزینه های فروش مستقیم و حضوری به 
مش��تریان بس��یار باالست. با این حساب اس��تفاده از فضای آنالین ایده 
منطق��ی و اقتصادی برای برندها خواهد بود. عالوه بر برندهای معمولی، 
برخی از خرده فروشی ها نیز در طول سال های اخیر اقدام به فعالیت در 
فضای آنالین کرده اند. این امر وجه رقابتی به بازاریابی در فضای آنالین 
بخشیده است. امروزه بسیاری از برندها و خرده فروشی ها در تالش برای 
بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف هس��تند. ب��دون تردید بازاریابی و 
فروش در فضای آنالین هزینه بس��یار کمتری برای برندها در پی دارد، 
با ای��ن حال نکته مهم در این بخش تالش ب��رای ایجاد جلوه ای خاص 

از کس��ب و کارمان برای مش��تریان است. 
بس��یاری از برندها در این مس��یر مرتکب 

اشتباهات رایج و تکراری می شوند. 
اگر کس��ب و کار ما توانایی تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف از طریق اس��تفاده 
از راهکاره��ای تازه و همچنی��ن پرهیز از 
اش��تباهات رایج را نداش��ته باش��د، انتظار 
جلب نظر وسیع مشتریان و کسب موفقیت 
گسترده بی جا خواهد بود. هدف اصلی این 
مقاله بررس��ی برخی از اشتباهات رایج در 
زمینه خرده فروشی آنالین با تمرکز بر روی 
سایت هاس��ت. بس��یاری از کارشناس های 
بازاریاب��ی به اندازه کافی به س��ایت برندها 
توج��ه ندارند. ای��ن امر به دلی��ل ارزیابی 
مهم تر برخی دیگر از وجهه های کس��ب و 
کار مانند طراحی اس��تراتژی های بازاریابی 
است. اگر ما س��ایت مناسب و تاثیرگذاری 
نداش��ته باش��یم، ام��کان تاثیرگ��ذاری بر 
روی مخاط��ب هدف در مقیاس��ی وس��یع 
فراهم نخواهد ش��د. ما در ادامه به بررسی 
از رایج ترین اش��تباهات سایت های  برخی 

خرده فروشی آنالین خواهیم پرداخت.
1. نمایش محتوای اذیت کننده

تولی��د محت��وای بازاریاب��ی گام مهمی 
برای جلب نظر مخاطب هدف است. اغلب 
س��ایت ها برای بازاریابی اق��دام به نمایش 
محتوای مخالف برای مخاطب هدف ش��ان 
می کنن��د. ش��اید این امر در نگاه نخس��ت 
جذابیت های بس��یار زیادی ب��رای برندها 
داشته باشند. بازاریابی با طراحی محتوای 
جذاب و موردپسند مخاطب هدف یکی از 
راهکارهای قدیمی برای بازاریابی تاثیرگذار 
اس��ت. نکته مه��م در این می��ان توجه به 
ماهیت اختیاری تماشای محتوای بازاریابی 

است. 
برخ��ی از س��ایت های ف��روش ب��ه طور 
خ��ودکار برخ��ی از ویدئوه��ا را نمای��ش 
می دهن��د. این امر موجب بروز مش��کالت 
اساس��ی در تجرب��ه تعام��ل کارب��ران ب��ا 
س��ایت های مورد نظر خواهد ش��د. توصیه 
اساس��ی ما در این بخش راه اندازی وبالگی 
خاص ب��رای بازاریاب��ی و نمایش محتوای 
جذاب به مخاطب هدف است. مزیت اصلی 
این ش��یوه ام��کان پرهیز از وارد س��اختن 
صدمه ب��ه تجربه خرید آنالین مش��تریان 

است. 
بس��یاری از بازاریاب ها نسبت به پلتفرم 
س��ایت ها و تفاوت ش��ان با دیگر بسترهای 
بازاریاب��ی آگاه��ی ندارن��د. همی��ن ام��ر 
موج��ب بروز مش��کالت ج��دی در زمینه 
بازاریابی چنین س��ایت هایی می شود. اگر 
ش��ما به دنبال بازاریابی مناسب در سایت 
خرده فروش��ی تان هس��تید، بای��د اقدام به 

هم��کاری با بازاریاب های حرف��ه ای نمایید. در غیر ای��ن صورت امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نخواهید داشت. 

2. فقدان اطالعات جانبی
دسترس��ی به س��ایت های فروش تمام ماجرای خرید نیس��ت. امروزه 
بس��یاری از کاربران نس��بت به خرید آنالین از سایت های بی نام و نشان 
تردید دارند. این یک واکنش طبیعی در میان مشتریان است. آنها هیچ 
عالقه ای به از دست دادن پول شان در طرح های کالهبرداری ندارند. ما 
باید پی��ش از هر نکته دیگری اقدام به جلب اعتماد مش��تریان نماییم. 
در غیر این صورت توانایی تاثیرگذاری بر روی آنها را نخواهیم داشت. 

یک��ی از معیارهای مهم ب��رای جلب اعتماد مش��تریان توجه به درج 
اطالعات دقیق از برندمان در بخش »درباره ما« اس��ت. اغلب س��ایت ها 
دارای این بخش هستند. اگر کاربران با مراجعه به این بخش با اطالعات 
کارب��ردی و دقیق مواجه نش��وند، ارزیابی منفی از کس��ب و کار ش��ما 

خواهند داشت. 
صحبت از درج اطالعات دقیق درباره کس��ب و کار امر تازه ای نیست. 
پرس��ش اساس��ی در این بخش ماهیت اطالعات دقیق و مناسب است. 
بس��یاری از برندها نس��بت به این نکته آگاهی دقیقی ندارند. توصیه ما 
در این بخش تالش برای اس��تفاده از اطالعاتی نظیر آدرس دفتر اصلی، 
ش��ماره تماس، ایمیل پشتیبانی و شعبه های فروش حضوری در صورت 
راه اندازی اس��ت. شاید در نگاه نخس��ت این موارد بسیار ساده باشد، اما 
تاثیر بس��یار زیادی بر روی مخاطب هدف دارد. وقتی اعتماد مشتریان 

به برند ما بیش��تر ش��ود، فرآیند فروش محصوالت بسیار ساده تر از قبل 
خواهد شد. 

3. عدم هماهنگی سایت با تجربه کاربران گوشی هوشمند
امروزه ش��مار قابل توجهی از افراد برای گش��ت و گذار در شبکه های 
اجتماعی و همچنین فضای کلی وب از گوش��ی های هوش��مند استفاده 
می کنن��د. این ام��ر نوعی رویک��رد جالب به عرصه وبگردی محس��وب 
می شود. توسعه گوشی های هوشمند دردسرهای زیادی برای بازاریاب ها 
و طراحی های س��ایت ایجاد کرده اس��ت. ش��ما به عنوان بازاریاب باید 
آمادگ��ی اس��تفاده از محتوای س��ازگار ب��ا تجربه کاربری گوش��ی های 
هوش��مند را داشته باشید. این امر در مورد طراحی سایت نیز تاثیرگذار 
اس��ت. اگر س��ایت فروش��گاه ما با تاخیر برای کاربران گوشی هوشمند 
بارگذاری ش��ود، تمایل آنها برای خرید به شدت کاهش خواهد یافت. با 
این حس��اب شما باید توجه ویژه ای به ایجاد سازگاری میان سایت تان و 

گوشی های هوشمند داشته باشید. 
توصیه ما در این بخش اس��تفاده از دو قالب مختلف برای سایت برند 
اس��ت. این امر در صورت تشخیص کاربران دارای گوشی هوشمند قالب 

مخصوص را بارگذاری خواهد کرد. به این ترتیب دسترسی به اطالعات 
موردنیاز کاربران در این ش��یوه همراه با س��رعت بسیار بیشتری خواهد 
بود. امروزه اغلب برندهای بزرگ در زمینه خرده فروش��ی از همین شیوه 
اس��تفاده می کنند. به این ترتیب رابطه آنها با مشتریان ش��ان همیش��ه 

مطلوب باقی می ماند. 
4. ابزارهای جست وجوی درون سایتی ضعیف

جس��ت وجوی محص��والت یک��ی از فرآیندهای رایج در س��ایت های 
خرده فروشی است. مشتریان تمایل باالیی برای جست وجوی محصوالت، 
درس��ت مانند خریدهای حضوری، دارند. این امر باید مدنظر طراح های 
سایت قرار گیرد. هرچه فرآیند جست وجوی محتوا و محصوالت مختلف 
در س��ایت ما ساده تر باش��د، شانس بیش��تری برای جلب نظر مخاطب 

هدف خواهیم داشت. 
طراحی بخش جس��ت وجوی محصوالت کار چندان دش��واری نیست. 
توصی��ه اساس��ی ما در ای��ن بخش الگوب��رداری از تجرب��ه موفق دیگر 
برندهاس��ت. ش��ما به این ترتیب ام��کان تاثیرگذاری س��ازنده بر روی 
مخاطب هدف را خواهید داشت. بسیاری از خرده فروشی ها برای آگاهی 
از سلیقه مخاطب هدف و طراحی ابزار جست وجوی مناسب هزینه های 
سنگینی را متحمل می شوند. بدون شک اگر کسب و کار شما در ابتدای 
مس��یر توس��عه باش��د، چنین هزینه هایی کامال غیرمنطقی خواهد بود. 
با این حس��اب اس��تفاده از چنین تکنیکی کمک ش��ایانی به شما برای 

صرفه جویی در هزینه های تان خواهد کرد. 

5. قالب خشک و بی روح
انتخاب قالب مناس��ب برای سایت خرده فروشی اهمیت بسیار زیادی 
دارد. بسیاری از سایت ها در این زمینه عملکرد نامناسبی دارند بنابراین 
مش��اهده تمرکز مش��تریان بر روی یک یا دو خرده فروشی آنالین امری 
طبیع��ی خواهد بود. یک��ی از نکات مه��م در زمینه رقابت مناس��ب با 
خرده فروش��ی های مطرح توجه به ظاهر س��ایت برندمان است. این امر 
تاثیر بس��یار زیادی بر روی تجربه کاربری مش��تریان دارد. هرچه ظاهر 
س��ایت ما چش��م نوازتر باش��د، امکان جلب نظر مخاطب هدف بیش��تر 
خواهد شد. این امر یک اصل اولیه در زمینه بازاریابی و فروش محسوب 

می شود. 
عالوه بر طراحی ظاهری زیبا و چش��م نواز برای س��ایت برندتان، باید 
نس��بت ب��ه نکاتی مانند تغییر و به روز رس��انی قالب نیز توجه داش��ته 
باش��ید. برندهای معتبر در سراسر دنیا در بازه های زمانی مشخص اقدام 
به ترمیم قالب سایت ش��ان می کنند. این امر تجربه کاربری مشتریان را 
به ش��دت بهبود خواهد بخشید. امروزه مشتریان نسبت به خرید مداوم 
از س��ایتی با ظاهر یکسان احساس خوبی ندارند بنابراین ما امکان جلب 
نظر آنها ب��ا راهکارهای س��اده را خواهیم 

داشت. 
6. محتوای بیش از اندازه کوتاه

ام��روزه تاکی��د بس��یار زیادی ب��ر روی 
کوتاه��ی محتوا ص��ورت می گی��رد. نکته 
مه��م در ای��ن میان ض��رورت بی��ان پیام 
اصلی کمپین بازاریاب��ی در قالب محتوای 
کوتاه اس��ت. برخ��ی از بازاریاب ها به دلیل 
کوتاه��ی بی��ش از اندازه محت��وا در عمل 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را ندارن��د. نتیج��ه ای��ن ام��ر ناتوانی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد 
بود. ما همیش��ه در زمینه تولید محتوا باید 
به تجربه مش��تریان توجه داش��ته باشیم. 
یک��ی از راهکاره��ای س��اده در این میان 
قرارداد خودمان در جایگاه مشتریان است. 
به این ترتیب ما ام��کان درک هرچه بهتر 

آنها را خواهیم یافت. 
بس��یاری از برندها به دلیل درگیری های 
متم��ادی در زمینه کس��ب و کار در عمل 
از زاویه نگاه مش��تریان منحرف می شوند. 
نتیج��ه این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف و همچنین پیش��برد 
اه��داف برن��د خواهد بود. محت��وای کوتاه 
همیشه بهترین راهکار برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف نیست. ما گاهی اوقات 
نیازمن��د محتوای طوالنی تر نیز هس��تیم. 
این امر ش��امل اس��تفاده از فضای وبالگی 
برای طراحی و بارگذاری محتوای طوالنی 
با ه��دف تاثیرگ��ذاری بر روی مش��تریان 
عالقه مند است. به این ترتیب شما فرصت 
مناس��بی برای تعامل با مخاطب هدف تان 

در فضایی صمیمی خواهید یافت. 
٧. ارزیابی های غیرمعتبر از محتوا

ارزیاب��ی و نظ��رات مش��تریان همیش��ه 
نقش مهمی در بهب��ود وضعیت برند دارد. 
همچنین بس��یاری از مش��تریان در عمل 
برای خری��د محصوالت مختل��ف اقدام به 
مش��اهده نظرات دیگر مشتریان می کنند. 
ای��ن نکته دارای اهمیت بس��یار زیادی در 
نگاه برندهاست بنابراین گاهی اوقات برخی 
از آنه��ا اقدام به اس��تفاده از نظرات جعلی 
برای بهبود جلوه کسب و کارشان می کنند. 
این امر نکته مهم��ی در زمینه بازاریابی و 
تبلیغات محسوب می شود. ما باید همیشه 
اصل صداقت در فعالیت برندمان را رعایت 
کنیم. شاید در نگاه نخست برندها توانایی 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاط��ب ه��دف با 
اس��تفاده از نظرات تقلبی را داشته باشند، 
اما چنین استراتژی در بلندمدت با شکست 
رو به رو خواهد شد بنابراین بهترین راهکار 
تالش برای استفاده از نظرات، حتی منفی، 
مش��تریان است. این امر به توسعه و بهبود 

عملی فعالیت خرده فروشی شما کمک خواهد کرد. 
8. ناتوانی در مخابره سیگنال اعتمادساز

ایجاد اعتماد در مشتریان همیشه دارای اهمیت است. برندهای موفق 
ب��ه طور مداوم در بازه های زمان��ی طوالنی توانایی تاثیرگذاری مثبت بر 
روی مش��تریان را داش��ته اند. اگر ما این نکته را م��ورد بی توجهی قرار 
دهیم، آنگاه هیچ شانسی برای موفقیت در بازار فروش نخواهیم داشت. 
مهمترین نکته در زمینه ایجاد اعتماد در مش��تریان مربوط به روندهای 
فروش آنالین اس��ت. بس��یاری از برندها در تالش برای ایجاد روندهای 
فروش منحصر به فردش��ان هس��تند. توصیه ما در این بخش استفاده از 
ش��یوه های فروش برندهای بزرگ و موفق است. این امر نقش مهمی در 

ایجاد اعتماد در مشتریان دارد. 
اعتمادس��ازی در مش��تریان خرده فروش��ی های آنالین دشواری های 
خاص خود را دارد. بس��یاری از برندها نس��بت به تف��اوت این دو حوزه 
توجه کافی را ندارند بنابراین در نهایت توانایی تاثیرگذاری مناس��ب بر 

روی مخاطب هدف را از دست می دهند. 
بدون تردید بازاریابی و تعامل با مش��تریان در صنعت خرده فروش��ی 
آنالین امر دش��واری است. ما در این مقاله به بررسی برخی از مهمترین 
دش��واری های برندها در مسیر موردنظر پرداختیم. با تالش برای پرهیز 
از اشتباهات مورد بحث ش��ما امکان موفقیت بسیار بهتر و تاثیرگذاری 

بیشتر بر روی مخاطب هدف را خواهید داشت. 
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چگونه هر چیزی را به هر کسی بفروشیم 

بدون ش��ک فروش هر چیزی به هر کس��ی بیش��تر ش��بیه به 
یک رویا اس��ت. با این حال این امر کام��ال واقعی بوده و در حال 
حاض��ر بس��یاری از بازاریاب های موفق، به چنین قدرتی دس��ت 
پیدا کرده اند. تحت این ش��رایط سوال اصلی این است که چگونه 
می توان به چنین س��طحی دس��ت پیدا کرد. در ادامه به بررسی 
راهکاره��ای موجود در این رابط��ه خواهیم پرداخت. نکته مهمی 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که فروشندگان بسیار 
موفق، ساخته می شوند و هیچ چیزی تحت عنوان استعداد وجود 

ندارد. به همین خاطر ابدا نباید روحیه خود را از دست بدهید. 
1-خودتان اولین مورد فروش هستید 

قبل از پرداختن به محصول، ش��ما باید ب��ه نحوی رفتار کنید 
که افراد حاضر باشند صرفا به خاطر خود شما مبلغی را پرداخت 
کنند. درواقع همه ما با چنین ش��رایطی مواجه شده ایم که افراد 
صرف��ا به خاط��ر این امر که ف��ردی خاص اقدام ب��ه فروش یک 
محصول کرده اس��ت، آن را خریداری می کنند. این امر در حالی 
است که ابدا قصد و نیازی وجود نداشته و اگر فردی دیگر اقدام به 
چنین کاری می کرد، حتما با پاس��خ منفی مواجه می شد. در این 
رابطه ش��ما باید بتوانید به قلب مخاطب خود نفوذ کرده و اعتماد 
آنها را جل��ب نمایید. تحت این ش��رایط ویژگی های محصول در 
درجه دوم اهمیت قرار خواهد گرفت. برای رس��یدن به این سطح 
ش��ما باید روش های مختلف بازاریابی را یاد گرفته و اطالعات در 
رابطه با محصول را به باالترین حد ممکن برسانید. همچنین الزم 
است تا نس��بت به ویژگی های جامعه هدف خود، به آگاهی الزم 

دست پیدا کنید تا بتوانید بهترین برنامه ریزی را داشته باشید. 
2-شنونده بهتری باشید 

آی��ا تص��ور می کنید که برای موفقیت الزم اس��ت ت��ا از همان 
ابتدا مخاطب خود را بمباران اطالعاتی کنید؟ بدون ش��ک چنین 
اقدامی تنها ش��انس موفقیت ش��ما را کاهش خواهد داد. در این 
رابطه فراموش نکنید که یک بازاریابی خوب، بیش��تر شنونده ای 
حرفه ای محسوب می شود. درواقع از بین صحبت افراد می توانید 
اطالعات بسیار خوبی را به دست آورید. برای مثال افراد حرفه ای 
س��ریعا از صحبت ه��ای اولیه نیازهای مش��تری را پیدا می  کنند. 
ممکن اس��ت قیمت، مهمترین اصل باش��د و یا اف��راد ابدا نیازی 
را احس��اس نکنند، ای��ن اطالعات کمک خواهد ک��رد تا بهترین 
اس��تراتژی را انتخاب کنید. در نهای��ت فراموش نکنید که فروش 
ش��ما ممکن اس��ت در همان لحظه اتفاق نیفتد. به همین خاطر 
در ص��ورت تقاضا برای فک��ر کردن، همه چیز را از دس��ت رفته 
تصور نکرده و پیگیری های الزم را انجام دهید. در نهایت فراموش 
نکنی��د که تجربیات خ��ود را مکتوب کنید. ای��ن موضوع کمک 
خواه��د کرد تا پس از مدتی یک دفترچه راهنما داش��ته باش��ید 
که باعث می ش��ود تا یک اش��تباه و یا تجربه ای تلخ، برای بار دوم 
تکرار نشود. درواقع فروشنده موفق بودن به معنای این امر نیست 
که ش��ما از همان ابتدای کار خود باید درخشان ترین عملکرد را 
داش��ته باشید. بس��یاری از افراد موفق حال حاضر، تا قبل از ۳0 
سالگی عملکرد مناس��بی را نداشته اند. به همین خاطر هم گفته 

می شود که افراد موفق، در طول مسیر ساخته می شوند. 
3-بازار هدف را بشناسید 

بدون شک یک محصول برای تمامی افراد مناسب نبوده و شما 
باید تمرک��ز اصلی خود را بر روی افرادی قرار دهید که ش��انس 
خرید آنها بیش��تر اس��ت. برای مثال شما قصد فروش 100 مورد 
از ی��ک محص��ول را دارید، تحت این ش��رایط دلیلی وجود ندارد 
که تمامی افراد یک ش��هر ی��ک میلیون نفری را مورد توجه خود 
ق��رار دهید. درواقع اقدام هوش��مندانه این اس��ت که 150 نفری 
را که باالترین ش��انس خرید را دارند پیدا کرده و به س��راغ آنها 
بروید. علت انتخاب افرادی بیشتر از تعداد محصول این است که 
همواره احتمال دارد که همه چیز مطابق انتظار ش��ما پیش نرود. 
به همین خاطر بهتر اس��ت که تعداد افراد بیش��تری را در لیست 
خود داش��ته باش��ید. همچنین فراموش نکنید که حتی بهترین 
اس��تراتژی ها برای محصوالتی که کیفی��ت الزم را ندارند، بدون 
فایده خواهد بود. به همین خاطر مش��ا باید به نوع محصولی که 
قصد س��رمایه گذاری بر روی آن را دارید نیز توجه داشته باشید. 
درواقع شما باید به خوبی بدانید که چه محصولی را به چه افرادی 

بفروشید.
4-روحیه خود را حفظ کنید 

ممکن اس��ت با پاس��خ های منفی متعددی مواجه شوید، با این 
حال این امر نباید باعث ش��ود تا روحیه خود را از دس��ت بدهید. 
در این رابطه هر فردی باید تکنیک هایی را داشته باشد تا روحیه 
خود را س��ریعا بازیابی کند. همچنین قبل از فروش محصول الزم 
اس��ت تا به این سوال پاس��خ دهید که چرا مشتریان باید از شما 
خرید کنند؟ بدون ش��ک تا زمانی که پاس��خی مناس��ب را پیدا 
نکرده ای��د، نباید اقدامی را انجام دهی��د. در نهایت همه اطالعات 
مور نیاز را تهیه نموده و با آمادگی کامل به س��راغ مشتریان خود 

بروید. 
5-همه چیز را تا حد امکان ساده کنید 

درواقع مش��تری شما ممکن است از هر قشری باشد. به همین 
خاط��ر توضیحات تخصصی تنها منجر به گیج ش��دن آنها خواهد 
ش��د. در این رابطه هنر یک فروشنده این است که بتواند مسائل 
را کامال س��اده نماید. برای مثال می خواهید فردی را مجاب کنید 
که بیمه ش��رکت ش��ما را تهیه کند. تحت این ش��رایط شما باید 
به س��اده ترین روش، دالیل این انتخ��اب را ذکر کنید. همچنین 
صداقت نیز یک برگ برنده محس��وب می ش��ود. درواقع اش��تباه 
بزرگ بس��یاری از فروشنده ها این است که محصول خود را بیش 
از حد بزرگ و بدون نقص نشان می دهند. این امر در حالی است 
که هیچ برندی در باالترین س��طح ممکن قرار نداش��ته و طبیعی 
اس��ت که ضعف هایی وجود داشته باشد. به همین خاطر به جای 
تالش برای فروش محصول به هر روش ممکن که باعث می ش��ود 
تا در صورت خرید دیگر ارزش خود را پیش مش��تری از دس��ت 
بدهید، خود را دلس��وز آنها نش��ان داده و موارد منفی محصول را 
نیز ذکر کنید. این امر برای هر فردی کامال تاثیرگذار خواهد بود. 
robertherjavec.com :منبع
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آمادگی برای دنیای کسب و کار پساکرونا

براس��اس گزارش موسس��ه بلومبرگ در طول دوران شیوع کرونا 
اغلب خرده فروش��ی ها نزدیک به 16درصد از سودش��ان را از دست 
داده اند. این رقم بدترین میزان کاهش س��ودآوری خرده فروش��ی ها 
از س��ال 1۹۹2 محسوب می ش��ود. بی تردید آس��یب های کسب و 
کارها در دوران کرونا بسیار عمیق بوده است. این امر بر روی رفتار 
مش��تریان در بازارهای مختلف نیز تاثیر گذاشته است. امروزه کمتر 
مشتریان اقدام به خرید براساس رفتارهای سابق شان می کنند. این 

امر دردسرهای تازه ای برای برندها ایجاد کرده است. 
بی تردید ویروس کرونا دیر یا زود به طور کامل کنترل خواهد شد، 
ام��ا تاثیرات آن برای مدت زمانی طوالنی پابرجا می ماند. این امر در 
مورد حوزه کس��ب و کار به روشن ترین ش��کل ممکن قابل بررسی 
اس��ت. هدف ما در این مقاله بررسی گام های ضروری برای آمادگی 

انواع برندها در راستای فعالیت در دوران پساکروناست. 
استفاده از فناوری  های تازه

دوران پساکرونا در عرصه کس��ب و کار نیازمند استفاده گسترده 
از فناوری های نوین اس��ت. بسیاری از برندها در این زمینه گام های 
مهمی برداش��ته اند. مهمترین عملکرد برندهای بزرگ در این میان 
تالش برای سازگاری هرچه بیشتر با الزامات فعالیت کاری در قالب 
آنالین اس��ت. این امر مزیت های بس��یار زیادی برای کسب و کارها 
خواهد داش��ت. کاهش هزینه های جاری یکی از مهمترین نکات در 

زمینه فعالیت آنالین در عرصه کسب و کار است. 
وقت��ی اغلب برندها متحمل ضرره��ای هنگفت در پی یک پدیده 
ناشناخته و گسترش ویروس می شوند، باید هرچه بیشتر هزینه های 
جاری را کم کرد. این امر سرنوش��ت اغل��ب برندها در دنیای آینده 
کس��ب و کار را مش��خص می کن��د. اس��تفاده از فناوری های نوین 
همیشه برای کسب و کارها نجات بخش بوده است. این امر در مورد 
فرآیندهای شناخت مخاطب هدف شامل استفاده از هوش مصنوعی 
و دیگر ابزارهای کمکی می شود. به این ترتیب برندها شانس باالیی 
برای شناسایی دقیق س��لیقه مشتریان شان و بازاریابی براساس آن 

خواهند داشت. 
ضرورت استفاده از اپ های منحصر به فرد

طراح��ی اپ برای برندها امری رایج نیس��ت. بس��یاری از برندها 
نس��بت به رونمایی از اپ رسمی برای برندشان با تردیدهای زیادی 
مواجه هس��تند. امروزه بس��یاری از برندها با وجود ش��مار باالیی از 
شبکه های اجتماعی فعالیت در این فضا را ترجیح میدهند بنابراین 

طراحی اپ امری بی مورد محسوب می شود. 
یکی از ن��کات مهم در زمینه طراحی اپ ام��کان انتقال محتوای 
گوناگ��ون ب��ه مخاطب هدف اس��ت. همچنین این گزین��ه بهترین 
انتخاب برای تعامل هرچه بهتر با مش��تریان وف��ادار برندها خواهد 
بود. امروزه کانال   های ارتباطی شخصی س��ازی ش��ده اهمیت بسیار 
زیادی برای مش��تریان برندها دارد. اگر برند ش��ما دارای شمار قابل 
توجهی مشتری وفادار است، حفظ آنها ماموریت اصلی شما خواهد 
ب��ود. این امر برای اغلب برندها امری در درجه دوم و س��وم اهمیت 
قرار دارد. درست به همین خاطر ریزش مشتریان وفادار امری رایج 
در میان برندهای مختلف اس��ت. اگر ش��ما قصد فعالیت به گونه ای 

دیگر را دارید، باید نسبت به این نکته توجه باالیی داشته باشید. 
یک��ی از نکات مهم در زمینه طراحی اپ رس��می برای برند ارائه 
تخفیف های ویژه به مشتریان عضو اپ است. این امر فضایی تعاملی 
و نزدیک برای ارتباط با مش��تریان و حتی تبدیل ش��ان به مشتریان 

وفادار ایجاد خواهد کرد. 
تمرکز بر روی راهبردهای مدیریت رابطه برند یا مشتریان

روابط میان برندها و مشتریان ش��ان فراز و فرودهای بسیار زیادی 
دارد. برندهای موفق باید همیش��ه امکان تعامل با مشتریان ش��ان، 
حتی در بازه های زمانی دش��وار، را داشته باشند. یکی از درس های 
مه��م کس��ب و کار در دوران کرونا حفظ ارتباط با مش��تریان بود. 
برندهای ب��زرگ ارتباط نزدیک و مداومی با مشتریان ش��ان در این 
دوران داش��تند. این امر شامل کارهای کوچکی مانند ارسال ایمیل، 
برقراری تماس تلفنی و حتی ارس��ال کارت پس��تال اس��ت. ش��اید 
در نگاه نخس��ت این کارها بس��یار ابتدایی به نظر برس��د، اما همین 
کارهای ابتدایی توانایی تاثیرگذاری بس��یار زیادی بر روی مخاطب 

هدف دارد. 
م��ا در طول دوران کرونا باید توانایی برندمان برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف را افزایش دهیم. این امر در دوران پس��اکرونا 
کمک بس��یار ش��ایانی به کس��ب و کارها برای فعالیت بهتر خواهد 
کرد. درس های این بازه زمانی دش��وار محدود به همین نکات مورد 
بحث نیس��ت. وظیفه ش��ما به عنوان صاحب یک کسب و کار توجه 
به نکات موردنظر برای توسعه هرچه بهتر برندتان است. در غیر این 
صورت هر حادثه ای امکان تعطیلی و ورشکستگی فعالیت شان را به 

همراه خواهد داشت. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

رهبری

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

در جهان امروز اگر کارمندانی باانگیزه نداش��ته باش��ید، به هیچ یک 
از اهداف خود دس��ت پی��دا نخواهید کرد. درواقع تیم ش��رکت، بازوی 
اجرایی ش��ما بوده و در صورتی که توان کافی را نداش��ته باشد، تمامی 
برنامه ریزی های شما از بین می رود. در این رابطه سوال اصلی این است 
که چگونه می توان انگیزه تیم خود را در باالترین س��طح نگه داش��ت؟ 
در ای��ن رابطه فراموش نکنید که صرفا ارتقای روحیه هدف اصلی نبوده 
و ش��ما باید تالش کنید که جوی ایجاد ش��ود که در آن خالقیت و کار 
تیمی بیش��تری مشاهده شود. در ادامه 1۸ راهکار ساده و در عین حال 

تاثیرگذار در این زمینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1-ایجاد جایزه

بدون شک اهداف شرکت برای شما و سهامدارها نتایج قابل توجهی را 
خواهد داشت. با این حال کارمندان در آخر ماه تنها به حقوق مشخص 
خود می رسند. تحت این شرایط طبیعی است که آنها انگیزه کافی برای 
نمایش بهترین نس��خه خود را نداش��ته باش��ند. به همین خاطر تعیین 
جوایز، بدون ش��ک عملکرد کارمندان ما را دگرگون خواهد کرد. با این 
حال نوع جایزه نیز باید با توجه به ویژگی های کارمندان شما باشد. برای 

مثال ممکن اس��ت افزایش حقوق، باالترین تاثیر را 
داشته باشد. تحت این شرایط هر گزینه دیگری یک 

اشتباه خواهد بود. 
2-تشویق شخصی

تمامی مدیران نسبت به اهمیت تشویق کارمندان 
خود آگاه هس��تند. با این حال اشتباه بزرگی که در 
این زمینه رخ می دهد این است که تشویق های کلی 
انجام می شود. این امر در حالی است که کارمندها با 
یکدیگر متفاوت بوده و ممکن است وضعیت روحی 
آنها نیز تفاوت هایی را داشته باشد. تحت این شرایط 
ضروری اس��ت که برخی از اف��راد به روحیه باالتری 
نیاز داشته باشند. به همین خاطر توصیه می شود که 
در این رابطه روش های کلی را کنار گذاشته و سعی 
کنید که عملکرد تمامی کارمندان ش��رکت را مورد 
بررسی قرار دهید. این امر باعث خواهد شد تا امکان 
رساندن تمام تیم شرکت به سطح مطلوبی از انگیزه، 
کامال مهیا باش��د. نکته ای که در این بخش بس��یار 
مهم است، نوع رابطه شما با کارمندان است. درواقع 
شما باید به قدری مورد اعتماد افراد خود باشید که 
آنها به راحتی و بدون نگرانی درباره مش��کالت خود 
با ش��ما صحبت کنند. در آخر فرام��وش نکنید که 
اخراج افراد، همواره آخرین گزینه محسوب می شود. 
درواقع برخی از شرایط وجود دارد که تهدید جدی 
ب��رای کل تیم ش��رکت خواهد بود. ب��رای مثال اگر 
یکی از افراد با بیماری افسردگی مواجه شده باشد، 
ب��دون ش��ک درمان وی ب��ه مدت زمان��ی طوالنی 
نیاز داش��ته و حضور او در ش��رکت می تواند روحیه 
س��ایر کارمندان را نیز کاهش دهد. به همین خاطر 
ضروری اس��ت که این افراد به سرعت کنار گذاشته 
ش��وند با این ح��ال از نظر اخالقی توصیه می ش��ود 
ک��ه به آنها اطمینان دهید در صورت درمان، امکان 

بازگشت وجود خواهد داشت. 
3-نمایش اعتماد 

یکی از بدترین ش��رایط برای ه��ر کارمندی این 
اس��ت که در ش��رکتی فعالیت کند که اعتماد الزم 
نس��بت به او وجود ندارد. درواق��ع زیر ذره بین قرار 
دادن اف��راد، یک��ی از عادت های مدیران محس��وب 
می شود با این حال چه دلیلی برای این اقدام وجود 

دارد؟ درواقع این امر تنها باعث می شود که شما زمان زیادی را از دست 
بدهی��د که باید صرف اقدامات به مراتب مهم تر ش��ود. همچنین چنین 
اقداماتی روحیه تیم ش��رکت را کامال نابود خواهد کرد. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا به آنها اختیار عمل کافی را بدهید تا بتوانند به روش 
مورد عالقه خود اقدام کنند. درواقع تفاوتی ندارد که افراد چه ش��یوه ای 
دارند، ش��ما تنها باید به نتایج توجه داشته باش��ید. در نهایت اعتماد و 
آزادی عم��ل کارمندان، زمینه ب��روز خالقیت را به همراه دارد. فراموش 
نکنید که این موضوع، تاثیر بس��زایی را در میزان رضایت ش��غلی افراد 
داشته و نباید با اقداماتی غیرحرفه ای، عالقه افراد به کار را نابود کنید. 

4-ایجاد جو مثبت 
در ایجاد جو مثبت، مدیران بیش از هر فرد دیگری تاثیرگذار هستند. 
درواق��ع تصمیمات ش��ما به وجود آورنده جو ش��رکت خواهد بود. برای 
مثال اگر زمینه رقابت ناس��الم کارمندان را به وجود بیاورید، بدون شک 
جو ش��رکت شما کامال س��می خواهد ش��د. این امر در حالی است که 
ش��ما باید در تالش برای بهبود روابط کارمندان باشید. درواقع همدلی 
پیش��نیاز کار تیمی خواهد بود. در این رابطه خود را محدود به سطحی 
نکرده و اجازه دهید که تنها دلیل افراد برای حضور در ش��رکت، حقوق 
آنها نباشد. برای رسیدن به این خواسته، اقدامات بسیار متنوع بوده و با 
بررس��ی موارد انجام شده از سوی برندهای برتر، می توانید به نمونه های 

متعددی از آن دسترسی پیدا کنید. 
 5-افزایش دانش و مهارت 

به هر میزان که توان تیم ش��رکت باالتر باش��د، امکان انجام سریع تر 
کاره��ا و اقدامات جدید فراه��م خواهد بود. نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که کارمندان ابدا از زمان در کنار خانواده بودن، 
برای چنین اقداماتی نمی زنند. به همین خاطر ضروری است که هر روز 
یک ساعت از وقت اداری را به این موضوع اختصاص دهید. در این رابطه 
با توجه به تعداد باالی افراد، ش��ما می توانی��د تخفیف های ویژه ای را از 
موسسات آموزشی گرفته و اقدامی مقرون به صرفه را انجام دهید. با این 
حال قبل از این اقدام، به توانایی های تیم خود توجه نمایید. برای مثال 
ممکن است برخی از مهارت ها را بتوان از طریق خود افراد تیم شرکت، 
تامین نمود. در این رابطه بسیار طبیعی است که برخی از کارمندان به 
یک زبان مورد نیاز شما تسلط داشته باشند. تحت این شرایط می توانید 
آموزش آن را با هزینه به مراتب کمتری انجام دهید. درنهایت فراموش 

نکنی��د که این اقدام نباید هزینه ای را برای کارمندان به همراه داش��ته 
باش��د. در غیر این صورت زمینه نارضایتی ها را به همراه خواهد داشت. 
خوشبختانه در حال حاضر روش های آموزشی بسیار متنوع شده و شما 
ب��ا حذف هزینه های اضافی خود، حتما ب��رای این اقدام بودجه کافی را 

خواهید داشت. 
6-توجه به روش های جدید 

برای این امر که تیم بهتری را در اختیار داش��ته باش��ید، الزم اس��ت 
تا روش های خود را نیز به روز نمایید. درواقع بس��یاری از متدها پس از 
مدتی منس��وخ می شوند و جایگزین هایی برای آنها به وجود می آید. این 
امر در حالی است که مدیران بسیاری همچنان به روش های سابق خود 
تاکید دارند. این امر باعث خواهد ش��د که پس از مدتی با رش��د منفی 
مواجه شوید. درواقع این امر ابدا به تالش کارمندان شما بستگی نداشته 
و تنها مشکل اصلی، استفاده از شیوه های قدیمی است. به همین خاطر 
ضروری است که ش��ما نیز به عنوان مهمترین فرد تیم شرکت، همواره 
نس��بت به محدوده زمانی اس��تراتژی های خود و شیوه های جدید، آگاه 

باشید. 
٧-توجه به عالیق کارمندان 

یک��ی از مهمتری��ن دالیل بی حوصلگ��ی کارمندان، درگیر ش��دن با 
روزمرگی اس��ت. در این رابطه توجه به عالیق آنها می تواند ش��رایط را 

بهبود بخش��د. برای مثال اگر اکثر افراد تیم ش��رکت را جوانان تشکیل 
می دهند ش��ما می توانید یک کنس��ول بازی را خریداری کنید تا افراد 
بتوانند خس��تگی خود را با این چنی��ن اقداماتی برطرف نمایند. در این 
رابطه طیف اقدامات بسیار متنوع بوده و برخی از شرکت ها امکان آوردن 
حیوان��ات خانگی را مهیا می کنند تا روحیه تیم خود را بهبود بخش��ند. 
به همین خاطر ش��ما با تحلیل ش��رایط و ویژگی ه��ای کارمندان خود، 
می توانید بهترین تصمیم گیری را داش��ته باشید. همچنین الزامی وجود 
ندارد ک��ه صرفا یک اقدام را مورد توجه قرار دهید. درواقع رعایت اصل 

تنوع نیز تاثیرگذار خواهد بود. 
8-کوچک سازی اهداف بزرگ 

اهداف بزرگ می تواند ناامیدی تیم ش��رکت را به همراه داشته باشد. 
این امر در حالی است که با تبدیل آنها به چندین هدف کوچک، بدون 
ش��ک تمایل به انجام آنها افزایش پیدا خواهد کرد. در این رابطه توجه 
داش��ته باشید که رسیدن به یک دس��تاورد، ضامن تداوم پیداکردن آن 
خواهد بود. برای مثال یک هدف پنج س��اله، بدون ش��ک یک شرکت را 
خس��ته خواهد ک��رد. با این حال اگر آن را ب��ه چندین هدف یک ماهه 
تبدیل کنید، افراد با توجه به این امر که حرکت رو به جلو را مش��اهده 
ک��رده و اقدامات خود را با نتایجی همراه می بینند، بدون ش��ک انگیزه 

کافی برای تحمل سختی ها را خواهند داشت. 
9-ایجاد تعادل 

تعادل به معنای این اس��ت که ش��ما نباید اجازه دهید که کارمندها 
خسته شوند. درواقع میزان استراحت و حجم کارها باید به نحوی باشد 
که افراد تیم ش��رکت قادر به انجام آنها باش��ند. در این رابطه تقس��یم 
درس��ت وظایف نیز بسیار مهم بوده و الزم است تا عدالت، رعایت شود. 
درواقع اگر به نحوی رفتار کنید که بیانگر عدم توجه ش��ما به س��المتی 
کارمندان باش��د، بدون ش��ک همه چیز را از دست خواهید داد. در این 
رابط��ه امروزه بس��یاری از ش��رکت ها از روانش��ناس ها و مربیان تغذیه 
استفاده می کنند تا وضعیت روحی و جسمی تیم خود را بهبود بخشند. 

10-حمایت 
اگر کارمندان ش��ما تمایل دارند تا ب��ر روی یک پروژه جدید فعالیت 
کنند و یا قصد ارائه خالقیتی را دارند، ش��ما باید حامی آنها باشید. این 
نکته را فراموش نکنید که کارمندان ش��ما به صورت مس��تقیم با موارد 
کاری درگی��ر بوده و ممکن اس��ت ب��ا مواردی مواجه ش��وند که از نظر 

ش��ما پنهان مانده است. همچنین این امر طبیعی است که افراد تمایلی 
را نداش��ته باش��ند که تا آخر عمر در وضعیت ح��ال حاضر قرار گیرند. 
به همین خاطر ش��ما باید زمینه پیش��رفت آنها را مهیا کرده و اهمیت 
آنها را برای تیم ش��رکت نش��ان دهید. همچنین بهتر است که سالگرد 
حضور کارمندان در شرکت را جشن بگیرید. در این رابطه تولد آنها نیز 
می تواند گزینه بس��یار خوبی باشد. این اقدامات کم هزینه، تاثیر بسزایی 
را در روحیه آنها خواهد داش��ت. درواقع اگر بتوانید تیم خود را نس��بت 
به ش��رکت متعهد نمایید، حتی در سخت ترین شرایط نیز قادر به حفظ 

آنها خواهید بود. 
11-ارائه اطالعات 

با کارمندان خود در رابطه با موضوعات مختلف صحبت کنید و اجازه 
دهید تا آنها نس��بت به اهمیت یک موضوع، به آگاهی دست پیدا کنند. 
این امر باعث خواهد ش��د تا بهتر بتوانند با خواسته های شما هماهنگ 
شوند. همچنین این امر یک توقع در بین کارمندان سراسر جهان است 
که مدیر ش��رکت با آنها ارتباط خوبی را داشته و در رابطه با موضوعات 
مختلف، اطالع رس��انی کن��د. در این رابطه تمامی تص��ورات غلط نظیر 
وجهه مدیریتی را کنار گذاشته و تنها به انجام اقدامات کامال تاثیرگذار، 

توجه نمایید.
12-تنوع در اقدامات 

در کنار وظایف اصلی، یکس��ری اقدامات فرعی را 
نی��ز تعیین نمایید که عمل به آنها با افزایش حقوق 
و یا پیشرفت شغلی همراه خواهد بود. در این رابطه 
تنوع خوبی را داشته باشید تا امکان انجام آن توسط 
تمامی کارمندان، مهیا باش��د. برای مثال ایجاد 10 
مشتری جدید، می تواند یکی از این موارد محسوب 
ش��ود. همچنین مس��ابقه بهترین نق��د و به صورت 
کلی هر اقدامی که به بهبود وضعیت ش��رکت منجر 

می شود، در این رابطه کامال مهم خواهد بود. 
13-دلسوزی و صبر

نکت��ه ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این 
اس��ت که تیم ش��رکت ابدا به یک منتقد جدی نیاز 
نداشته و باید به مانند یک مربی دلسوز رفتار کنید. 
در کنار ای��ن موضوع رعایت اصل صب��ور بودن نیز 
کامال الزامی اس��ت. درواقع این امر طبیعی است که 
خصوص��ا در رابط��ه با اقدامات جدید، تیم ش��رکت 
عملکرد الزم را نداش��ته باشد. با این حال شما باید 
کمک کنید تا س��طح افراد بهتر شود. آمارها نیز در 
ای��ن رابطه حاکی از آن اس��ت که در ش��رکت هایی 
ک��ه مدیران رفتارهای س��ختگیرانه ای دارند، تمایل 
افراد به پنهان کاری بسیار زیاد است. چنین اقدامی 
بدون شک کامال به ضرر شرکت شما خواهد بود. به 
همین خاطر الزامی اس��ت که م��ورد فوق را رعایت 
نمایی��د. ب��ا این حال فرام��وش نکنید ک��ه همواره 
باید یک نقطه پایانی هم وجود داش��ته باشد. برای 
مثال اگر کارمندی یک اش��تباه را برای سومین بار 
مرتکب ش��ده است، ش��ما باید آن را کنار بگذارید. 
درواق��ع نباید اجازه دهید که از رفتار خوب ش��ما، 

سوءاستفاده شود.  
14-مهارت شنوندگی

نسبت به گفته های کارمندان خود شنونده خوبی 
باش��ید. درواقع همواره نیازی به کشف خواسته های 
کارمندان نبوده و در این رابطه تنها کافی اس��ت که 
مستقیما از آنها سوال نمایید. بدون شک اگر شونده 
خوبی باش��ید، با کمترین مشکل در شرکت مواجه 
خواهید ب��ود. در کنار این موض��وع فراموش نکنید 
که ش��ما به عنوان الگوی اصلی ش��رکت محس��وب 
می شوید. به همین خاطر هر رفتاری از جانب شما، 
ب��ا تقلید کارمندان هم��راه خواهد بود و به همین خاط��ر به هر میزان 
که رفتارهای بهتری را داش��ته باش��ید، وضعیت ش��رکت نیز مناسب تر 

خواهد شد. 
15-انتقال انرژی 

اگر خواهان تیمی پرانرژی هس��تید، در ابتدا خود شما باید در چنین 
وضعیت��ی قرار گیرید. به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا همواره با 
ان��رژی باالیی ب��ا کارمندان خود رفتار کرده و آنها را به س��مت رفتاری 

مشابه، سوق دهید. 
16-توجه به تفاوت ها 

اگرچ��ه در گذش��ته تالش بر این بود که کارمن��دان به مانند یکدیگر 
باشند. با این حال در جهان امروز این موضوع تغییر کرده و اکنون الزم 
اس��ت تا به تفاوت افراد با یکدیگر احترام گذشته شود. نکته ای که باید 
به آن توجه داش��ته باشید این است که اجازه دهید تا افراد ویژگی های 
منحصر به فرد خود را داش��ته باشند. این امر زمینه شکوفایی آنها را به 

همراه دارد. 
1٧-در دسترس بودن 

نکته ای که بسیار مهم است این است که تیم شرکت بتواند سریعا به 
ش��ما دسترسی داشته باشد. درواقع به هر میزان که ارتباط بهتری را با 
کارمندان خود داشته باشید، تمایل آنها به حضور در شرکت نیز افزایش 
پیدا خواهد کرد. فراموش نکنید که شما باید به نحوی با کارمندان خود 
رفتار کنید که همراه با نگاهی از باال به پایین نباش��د. با این اقدام ش��ما 

می توانید به عملکرد خود به عنوان یک مدیر، افتخار کنید. 
18-حفظ جذابیت اقدامات 

برخی از اقدامات ممکن اس��ت جذابیت باالیی را داشته باشد و برخی 
دیگر نیاز به جذاب س��ازی حس شود. در هر دو مورد مدیریت باالترین 
نق��ش را دارد. ب��رای مثال ش��ما می توانید اقدامات اف��راد را با یکدیگر 
تعویض نمایید. برای مثال ممکن اس��ت چند نفر از کارمندان، باالترین 
س��رعت تایپ را در بین تیم ش��رکت داشته باش��ند. تحت این شرایط 
می توانی��د چنین وظایفی را به آنه��ا محول کرده و اقداماتی را که مورد 
عالقه آنها نیس��تند، بین س��ایر کارمندان پخش کنید. این امر تنها یک 
نمونه س��اده بوده و اقدامات به مراتب بیش��تری وج��ود دارد. به همین 

خاطر توصیه می شود که تحقیق کافی را داشته باشید. 
iactionable.com :منبع

چالش حفظ انگیزه در محیط های کاری
به قلم: جینایی دوبیوس کارشناس کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

به قلم: جیمز کروگر کارآفرین 
مترجم: امیر آل علی
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اخبار

ساری - دهقان: مشاور فرهنگی وزیر نفت با بیان اینکه فرهنگ 
نقشی بسیار حیاتی در ساختار کلی هر جامعه و ابعاد مختلف آن و 
نیز شــخصیت افراد و رفتار آنها دارد، خاطرنشان کرد: شکل  گیری 
فرهنگ هر سازمان تا حدی در گرو فرآیندهای فرهنگی در خانواده 

افراد دارد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز 
اســتان مازندران، »دکتر احمد مجیدی« مشاور فرهنگی وزیر 
و دبیر ســتاد اقامه نماز وزارت نفت در جلســه شورای فرهنگی 
شرکت گاز مازندران گفت: همواره امور فرهنگی در وزارت نفت و 
سیاســت های کالن آن مورد توجه خاص مقام عالی وزارت بوده 
و اهمیــت به این موضوع در اولویت قرار دارد. وی افزود : یکی از 
دغدغه های مهم وزیر نفت توجه ویژه به ترویج مسائل فرهنگی 
در شــرکت های زیرمجموعه می باشد ؛ لذا با توجه به امکانات 
موجود در این شرکت ها باید تمام تالش خودمان را جهت ترویج 
مسائل فرهنگی در شرکت ها و خانواده بزرگ صنعت نفت داشته 
باشیم . مشــاور فرهنگی وزیر نفت با اشاره به اینکه عمده ترین 
دلیل عالقه مندی به معنویت محیط کاری، افزایش اثر بخشــی 
ســازمانی می باشد، تصریح داشــت: معنویت در سازمان باعث 
شــکل گیری اعتقادات معنوی و ایمان بــه کار در کارکنان می 
گردد و این امر به عنــوان یک محرک درونی در کارکنان باعث 
توســعه خود، اینکه وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهند و 

در نهایت باعث افزایش مســئولیت پذیری در کارکنان می شود 
. دبیر ســتاد اقامه نماز وزارت نفت با تاکید بر اینکه بی واســطه  
ترین و نزدیک ترین منبع بیرونی تأثیرگذار بر فرهنگ سازمانی، 
کارکنان آن سازمان هستند، افزود: کارکنان پیش از پیوستن به 
یک سازمان، از نهادهای فرهنگی زیادی همچون خانواده، جامعه، 
نظام  های آموزشی، کانون  های مذهبی و سایر سازمان  های کاری 
تأثیر پذیرفته  اند؛ این نهادها نگرش  ها، رفتار، هویت و شخصیت 
آنها را شــکل داده  اند. دکتر مجیدی تصریح داشت: شرکت گاز، 
بومی تریــن و انقالبی ترین صنعت پس از انقالب اســت چرا که 
نیروهای آن را افراد انقالبی تشــکیل داده اند. وی اظهار داشت: 
بهره مندی از ظرفیت های نخبگان فرهنگی باعث می شــود که 
میزان ماندگاری و تأثیرگذاری یک فعالیت فرهنگی افزایش پیدا 

کند. رئیس ارتباطات حــوزوی وزارت نفت گفت : فعالیت های 
حوزه فرهنگی شرکت گاز مازندران در سطح وزارت نفت، شاخص 
و نمونه است. در ادامه »جعفر احمدپور« مدیرعامل شرکت گاز 
مازندران در این جلســه ضمن خیر مقدم به حاضرین ، گزارشی 
از فعالیت هــای تولیدی و فرهنگی این شــرکت را ارائه کرد و 
گفت: توجه بــه حوزه های فرهنگی و دینی از دغدغه های اصلی 
شــرکت گاز مازندران بوده و خواهد بود.وی یکی از فعالیت های 
شرکت گاز استان مازندران را در راستای مسئولیتهای فرهنگی - 
اجتماعی و توجه به سنت حسنه ائمه اطهار در راه انفاق و کمک 
به نیازمندان جامعه دانست و تصریح داشت: با همراهی کارکنان و 
شرکت های پیمانکاری خود،با برگزاری جشن گلریزان به یاری و 
کمک زندانیان جرایم غیر عمد شتافته و با این عمل خداپسندانه 
شادی و نشاط را برای خانواده های چشم انتظار زندانیان غیر عمد 
فراهم نموده ایم. احمدپور گفت: تشکیل تیم توسن)تیم واکنش 
سریع نهادها( الگویی ممتاز در هم افزایی و مشارکت اجتماعی در 
فرایند مدیریت بحران و امداد و نجات است که برای نخستین بار 
در کشــور در استان مازندران اجرایی شد. وی افزود: طرح کمک 
به خانواده های تحت حمایت بهزیســتی ، طرح کمک به سیل 
زدگان، طــرح دنیای من که کمک هزینه معالجه کودک حادثه 
دیده از انفجار گاز، از مجموعه طرح های مســئولیت اجتماعی 

حوزه فرهنگی شرکت گاز مازندران می باشد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری قم از برگزاری نخستین جشنواره رسانه ای " شهرما" در قم 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، مهدی کالنترزاده در 
نشست خبری و اعالم فراخوان عمومی نخستین جشنواره رسانه ای 
” شهر ما”  که در سالن اجتماعات رضوان شهرداری قم برگزار شد، 
با اشــاره به اهمیت توجه به مسائل رسانه ای در توسعه شهر، اظهار 
داشت: این خدمت نوین با پشتوانه مجموعه سیاست گذاری، شورای 

اسالمی شهر قم و با نگاهی علمی و عالمانه برگزار می شود.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری قم به چشم انداز 
۱۴۱۴ شهر قم اشاره کرد و افزود: هر چه امروز در شهر شاهد اجرای 
آن هستیم در این چشم انداز دیده شده و انعکاس آن توسط اصحاب 
رســانه نیز نیازمند نگاهی علمی و کارشناسانه بوده و در چشم انداز 
نیز به این نوع نگاه رســانه ای توجه شــده است. کالنترزاده با مرور 
فرازهایی از چشــم انداز ۱۴۱۴ شهر قم، تصریح کرد: برای رسیدن 
به هدف های مشخص شده در چشم انداز نیازمند تبادل اطالعات و 
نگاهی نو و همچنین نگاهی آسیب شناسانه در این حوزه هستیم. 
وی برگزاری این جشنواره را آغاز یک حرکت نو در اقدامات رسانه ای 
شــهر قم خواند و گفت: نیازمند انعکاسی جامع از شهر قم هستیم 
و امروز تصویری حقیقی و فراگیر از شــهر قم وجود نداشته و باید 
به کمک هم این تصویر را هوشــمندانه و عالمانه در کشور و جهان 
تغییر دهیم. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم آموزش 
شهروندانی هوشــمند و مطالبه گر را در آستانه قرن جدید یکی از 
دغدغه های شهرداری قم دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه مطالبه 
مردمی هوشمندانه نبوده و نیازمند مشارکت مردم با اطالعات کافی 
و دقیق هستیم تا بتوانیم توسعه و مدیریت شهری را در همه حوزه ها 

شاهد باشیم.
کالنترزاده وظایف مدیریت شــهری را در حوزه اختیارات مردم 
عنوان و بیان کرد: به علت مشــکالت عدم مدیریت واحد نیازمند 
حضور پررنگ مردم برای برداشــتن موانع توسعه بوده و باید مردم 
حضوری مستمر داشته باشند و این مشــارکت نیازمند آموزش و 
فعالیت رســانه های تخصصی در حوزه شهری هستیم. وی فضای 
مجازی را فرصتی برای هدایت و روشنگری مردم خواند و جشنواره 
را یک گام مؤثر در این هدف ترســیم کرد و یادآور شــد: جشنواره 
نیازمند بازوانی است که رسانه، شهر به عنوان موجود زنده و مدیران 
و شهروندان بازوان این جشنواره هستند. مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری قم بخش های جشنواره را تشریح کرد و گفت: 
پنج کارگروه برای پوشش کامل آثار رسانه تشکیل شده و در دو بخش 
اصلی آثار ارسال شــده مورد ارزیابی قرار می گیرد و هر بخش دارای 
بخش های متنوعی است. کالنترزاده از همه مردم شهر برای حضور 
در بخش عمومی دعوت و ابراز کرد: در بخش نخست تخصصی و در 
بخــش دوم رقابت عمومی بوده و آثار علمی و پایان نامه ها و مقاالت 

علمی نیز می توانند در این جشنواره شرکت کنند.
وی ۱۳ موضوع اصلی و با موضوعات فرعی ۴۳ موضوع از بخش های 
جشنواره را اعالم کرد و گفت: تولیدات در بخش متن محور، تولیدات 
تصویری، تولیدات دیداری و شنیداری، تولیدات علمی و رسانه های 
شــهروندی در فضای مجازی در این ۴۳ موضوع موردبررسی قرار 
می گیرد. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری قم داوری 
جشــنواره را در ســه بخش خواند و ادامه داد: داوری جشنواره در 
سه بخش ویژه، تخصصی و عمومی انجام شده و موضوعات عمومی 
شامل مفاهیم ارزشی در حوزه مدیریت شهری، شهر و سبک زندگی 
شهروندان، جهانشهر و موضوعات ویژه نیز روز قم، زوایای خاموش 

مدیریت شهری در افکار عمومی و کرونا در شهر است.
کالنترزاده توجه به موضوعات تخصصی را یکی از بخش های مهم 
در جهت تربیت شهروندان هوشمند و مطالبه گر دانست و بیان کرد: 
موضوعات بخش تخصصی حکمرانی و مدیریت اسالمی شهر، هویت 
و کالبد شهر، برنامه محوری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی، عمران 
و آبادی، ترافیک و حمل ونقل، محیط زیست شهری و شهر هوشمند 
است. وی ادامه داد: مهلت ارسال آثار از ۱ مرداد و تا ۳۱ شهریور بوده 
و عالقه مندان می توانند از طریق درگاه اینترنتی جشنواره رسانه به 

نشانی WWW.Qom.ir/mfs آثار را ارسال کنند.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری قم با بیان اینکه 
در این جشــنواره جایزه ویــژه هیئت داوران به آثــار برگزیده اهدا 
می شود، یادآور شد: در بخش موضوعات تخصصی ۵۰ میلیون ریال، 
موضوعــات ویژه ۳۰ میلیون ریال و به نفرات اول ۲۰ میلیون ریال، 
نفر دوم ۱۵ میلیون ریال و نفر ســوم ۱۰ میلیون ریال در هر بخش 

جوایز اهدا می شود.

اهواز - شبنم قجاوند: رئیس فوریت های پزشکی شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: با همکاری و همیاری مجموعه کارکنان و کادر 
بهداشتی و درمانی، شیوع بیماری کووید - ۱9  به طور کامل تحت 
کنترل است و بنا به اعالم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت این 

شرکت در وضعیت سفید قرار دارد.
پریسا قاسمی با اشاره به بسیج امکانات و تامین به موقع تجهیزات 
مورد نیاز برای ارایه خدمات بهداشــتی به کارکنان اعم از عملیاتی 
و ســتادی، افزود: دســتورالعمل ها و ابالغیه های صادره در زمینه 
اقدامات پیشــگیرانه و مقابله ای با ویروس کرونا در این شــرکت با 
جدیت و وسواس خاصی دنبال می شود. وی اظهار کرد: ستاد مبارزه  
با کرونا در شــرکت که همسو با ستاد ملی کرونا، سازمان بهداشت 
و درمان صنعت نفت و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 

نسبت به ابالغ پروتکل ها و پیگیری راهکارها و اجرای الزامات در این 
ارتباط تحت نظارت مســتقیم مدیرعامل محترم ،پی جوی وظایف 
ترســیم شده می باشد موجب شتاب بخشــی در گردش اطالعات 

و ارزیابی و بررســی های فنی فعالیت هــا در این مبحث گردیده 
اســت. قاسمی با تاکید بر استمرار  اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای 
با ویروس کرونا گفت: با وجود گستردگی دامنه عملیاتی این شرکت 
در مناطق خشــکی و دریایی چند اســتان کشور، در نتیجه تالش 
های صورت گرفته و فرهنگ ســازی مناسب شاهد کنترل بیماری 
خاصه در موقعیت های دستگاه های حفاری هستیم. رئیس فوریت 
های پزشکی شرکت ملی حفاری ایران غربالگری نزدیک به ۴۵ هزار 
مورد کارکنان اقماری و ماموران هنگام تردد در دستگاه ها، فضاهای 
کارگاهی و ادارات ستادی، تامین و توزیع بیش از ۳۵۰ هزار ماسک و 
۱6 هزار لیتر مواد ضدعفونی دست و سطح و فراتر از ۳۱ هزار مورد 
گندزدایی اماکن اداری، پشتیبانی، عملیاتی و مسکونی سازمانی را 

بخشی از فعالیت های فیزیکی در این ارتباط برشمرد.

تبریز - فالح: سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگســتری کل آذربایجان شرقی گغت: در صورت تحقق 
سند جامع پیشگیری از خشونت در استان قطعا خواهیم توانست 
بســیاری از نتایج زیان باری که در نتیجــه درگیری ها به وجود 

می آید را کاهش دهیم.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، احمد موقری با اشاره به تدوین 
سند جامع پیشگیری از خشونت در استان اظهار داشت: این سند 
خروجی تصمیات هیات اندیشه ورز اســتان بوده و بیش از ۱۵ 

دستگاه برای اجرای آن موظف شده اند.
وی افزود: الزمه اجرای دقیق این ســند راه اندازی دبیر خانه 
بوده که پس از تشکیل دبیرخانه طی روزهای آینده در فرمانداری 
تبریز، وظایف برنامه های اجرایی طی ابالغیه ای به دســتگاه ها 
ارسال خواهد شد. سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگســتری کل آذربایجان شرقی، ادامه داد: پس از شروع 
برنامه ها و ارسال ابالغیه ها از طریق این معاونت وظایف محوله 
پیگیری خواهد شد. وی با بیان این که جرایم مرتبط با خشونت در 
استان آمار باالیی دارد خاطر نشان کرد: با تعیین یکسری برنامه 

که با مشارکت دستگاه های ذیربط اجرا خواهد شد تالش شده تا 
بتوانیم میزان خشونت در جامعه را کاهش دهیم.

موقــری ادامه داد: جرایمی همچون »توهین و اهانت، تهدید، 
نزاع دسته جمعی، ایراد ضرب و جرح عمدی » به لحاظ فراوانی، 
در ســال گذشته و سال جاری جزو جرایم اولویت دار استان بوده 
است. وی اضافه کرد: با توجه به آمار جرایم مرتبط با خشونت، با 
تدوین این سند ضمن برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی در 

راستای ارتقای تاب آوری اجتماعی تالش شده است.

سرپرســت معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: جرایمی که در 
حوزه خشــونت اتفاق می افتد مثل »درگیری های خیاباتی برسر 
پارک خودرو، ســبقت، تصادف جرایم سنگینی نیستند اما گاها 
منجر به بروز حوادث ناگوار می شــود. وی با بیان اینکه بر اساس 
مبانی دین اسالم نیز بر خویش تنداری در زمان خشم و عصبانیت 
توصیه شده است، گفت: در صورت تحقق سند جامع پیشگیری 
از خشونت در استان قطعا خواهیم توانست بسیاری از نتایج زیان 
باری که در نتیجه این درگیری ها به وجود می آید را کاهش دهیم.

موقری با اشــاره به ضرورت فرهنگ سازی در کاهش میزان 
خشونت در جامعه، بیان کرد: سند جامع پیشگیری از خشونت 
استان در سه محور طراحی و پیش بینی شده است که به ترتیب 
شامل محورهای »پیشگیری های همگانی، پیشگیری های انتخابی 

و پیشگیری های موردی« است.
وی تاکید کرد: در این مسیر دستگاه قضایی نیز وظیفه راهبری 
و نظارت را برعهده داشــته تا به اهداف مشــخص شده در سند 

برسیم و شاهد کاهش میزان مصادیق خشونت در جامعه باشیم.

مشاور فرهنگی وزیر نفت؛

 شکل  گیری فرهنگ هر سازمان 
تا حدی در گرو فرآیندهای فرهنگی در خانواده افراد دارد

نخستین جشنواره رسانه ای ” شهرما” در قم برگزار می شود

رئیس فوریت های پزشکی شرکت ملی حفاری ایران

شیوع بیماری کووید_19  به طور کامل تحت کنترل و شرکت در وضعیت سفید قرار دارد

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی: 

دستگاه های ذیربط مکلف به اجرای سند جامع پیشگیری از خشونت هستند

ارجمندزاده عنوان کرد:
دومین کشتی ۲۰ هزار تنی خاک فسفات در بندر بوشهر پهلو گرفت

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از 
پهلوگیری دومین کشتی حامل خاک فسفات در اسکله مجتمع بندری نگین خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر، سیاوش 
ارجمندزاده در ارتباط با پهلوگیری دومین کشتی ۲۰ هزار تنی خاک فسفات اظهار 
داشــت: این کشــتی حامل ۲۰ هزار تن خاک فسفات اســت که پس از تخلیه به 
انبارهای منطقه ویژه بوشــهر انتقال می یابد. وی بیان کرد: نخستین کشتی حامل 
محموله خاک فسفات ۷ تیرماه در بندر بوشهر تخلیه و به انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر انتقال یافت. ارجمندزاده ادامه داد: 
نخستین کشتی حامل خاک فسفات به وزن ۲۰ هزار تن بود. وی گفت: اکنون در مجموع ۴۰ هزار تن خاک فسفات با ۲ کشتی 
وارد بندر بوشهر شده که کشتی های بعدی نیز بر اساس برنامه زمان بندی در اسکله مجتمع بندری نگین بوشهر پهلو می  گیرند. 
ارجمندزاده اظهار کرد: بندر بوشهر با ایجاد زیر ساخت های مناسب آماده انجام هرگونه خدمات به شناورها و صاحبان کاال است. 
استان بوشهر دارای ۱۲ بندر تجاری است که ظرفیت  تخلیه و بارگیری کاال در بندر بوشهر با تکمیل اسکله های مجتمع بندری 

نگین به ۱۵ میلیون تن در سال افزایش می یابد.

امام جمعه شهر اندیشه:
نماز جمعه نقطه اتصال حاکم اسالمی و مردم است

 شهریار - غالمرضا جباری: حجت االسالم بابائیان با بیان اینکه نماز جمعه در 
حکومت اسالمی دارای اهمیت ویژه است، اظهار داشت: این اجتماع معنوی و سیاسی 
اثر خوب و موثری در جامعه دارد ومردم را حول حکومت دینی و حاکم دینی جمع 
می کند ونقطه اتصال حاکم اسالمی و مردم می باشد. امام جمعه شهر اندیشه گفت: 
یکی از مهمترین کارهایی که توســط مجموعه فعالین ستاد نماز جمعه صورت می 
گیرد، جذب نســل نو بسوی حکومت و افکار اســالمی است . وی افزود: امام جمعه 
باید دو کار را اصل قراردهد تا نماز جمعه ای اثر گذار در شهر برگزار شد، اول اینکه امام جمعه مطالعه مستمر در خصوص دانش 
سیاسی، دینی و اجتماعی وفرهنگی داشته باشد و دوم اینکه به روز باشد تا بتوان نتایج مفیدی کسب کرد. حجت االسالم بابائیان 
خاطر نشان ساخت: اگر کسی روز مره نباشد و از ابتکار نو برخوردار گردد، از تهاجم پلیدی ها در امان می ماند. امام جمعه اندیشه 
همچنین ابراز داشت: کوتاه بودن خطبه ها و بلیغ بودن بیانات ، شنونده را جذب می کند و بر غنای آن می افزاید. وی با اشاره به 
اینکه امام جمعه بایستی آراسته و پیراسته بوده و ظاهری جذاب داشته باشد ، مواردی مانند فصیح بودن - متقی بودن - صریح 
الهجه بودن  و بلیغ بودن امام جمعه را از جمله مولفه های یک امام جمعه شایسته ذکر نمود. بابائیان در پایان بیان کرد: با صداقت 
در رفتار و گفتار و اعتماد کردن به جوانان می توان آنان را جذب کرد و با رفتار و تفکر صادق در دل آنها ورود کرد این مزیت برای 

جامعه بسیار مفید ومثمر است.

نمازجمعه یک قرارگاه فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی است
مالرد - غالمرضاجباری: به مناســبت ۵ مرداد ســالروز اقامه نخستین نماز 
جمعه پس از انقالب اســالمی، حجت االسالم سید حســین حسینی نوری امام 
جمعه شهرســتان مالرد  با تبیین اهمیت و جایگاه این عبادت سیاسی ، اجتماعی 
اظهارداشــت: نماز جمعه یک اجتماع دوسویه است؛ از یک سو متصل به حکومت 
اســالمی بوده و بدون اذن حاکم اسالمی و ولی فقیه اجازه برپایی ندارد و از طرفی 
متصل به مردم اســت، یعنی با حضور جمعی از مردم برپا می شــود و تنها نمازی 
است که تعداد نمازگزار در آن شرط است. حجت االسالم حسینی نوری تاکید کرد: نمازجمعه همانند بسیاری از عبادات، جنبه 
خصوصی و فردی ندارد، بلکه این نماز از شــئون حکومت اســالمی به شمار رفته و همین خصوصیت، اهمیت ویژه ای به این 
عبادت بخشیده است. در حقیقت، جماعت جمعه را به مرکزیت نظام و محوریت امت پیوند می زند و در هر جمعه نمازگزاران 
با شرکت خود این پیوند را استحکام بخشیده و در تجدید این بیعت شرکت می کنند. امام جمعه شهرستان مالرد به اقدامات 
ابتکاری انجام شــده در این شهرستان اشاره کرد ودراین زمینه گفت: برگزاری نماز جمعه هر هفته به نام یک شهید، ترویج و 
اهداء کتاب رایگان در بین نمازگزاران، برپایی بازارچه آدینه جهت ترویج  اقتصاد مقاومتی از  جمله فعالیت های این شهرستان 
برای پربار شــدن این سنگر عقیدتی است. ایشان با اشــاره به تاکید رهبر انقالب بر انجام رزمایش مواسات در سطح کشور به 
اقدامات انجام شده در شهرستان مالرد پرداخته و گفتند: پس از شیوع ویروس کرونا قرارگاه جهادی امام رضا علیه السالم تحت 
اشراف دفتر امام جمعه تشکیل گردید. در این مدت با تشکیل گروه های مردمی و داوطلب بیش از ۱۵ هزار بسته معیشتی از 
سوی این قرارگاه توزیع گردیده و ۱۵ کارگاه تولید ماسک نیز در مساجد مشغول به فعالیت بوده اند که تا کنون بیش از ۲۰۰ 
هزار ماسک تولید و توزیع کرده اند. حجت االسالم حسینی نوری با اشاره به توصیه رهبر انقالب به ائمه جمعه برای دوری از 
اهالی ثروت و قدرت، خاطر نشان کرد: توجه به توصیه آیت اهلل خامنه ای از آنجا مهم و باارزش است که ایشان در بیان چرایی 
دوری گزینی از اهالی قدرت و ثروت تاکید کردند که نزدیک شــدن به اصحاب زر و زور »به طور طبیعی مایه  دور شدن از توده  
مردم و عامه مردم است«.  امام جمعه شهرستان مالرد با تاکید بر ضرورت مردمی بودن ائمه جمعه، در مورد وی ژگي های یک 
امام جمعه موفق افزود: یکی از ابزارهای مهم برای یک امام جمعه مطلوب، آشــنایی با اصول اولیه مدیریت اســت. با توجه به 
اهمیت برنامه ریزی در کارهای دینی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و اجتماعی شهر، ضروری است که ائمه جمعه اولین برنامه ریز 
باشند تا بتوانند مردم را هم به منظور تقویت بنیه دینی و مذهبی آنان و هم به منظور بهره برداری از مسائل سیاسی و اجتماعی 

و ارتقای میزان آگاهی آحاد مردم مهیا سازند.

تمدید مهلت ثبت نام تسهیالت کرونا به رانندگان و مشاغل آسیب دیده
حوزه حمل و نقل تا پنجم مرداد

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان از تمدید مهلت زمان پرداخت تسهیالت کرونا به شرکت های حوزه حمل و 
نقل و رانندگان تا ۵ مرداد ماه سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان، یوسف عابدینی مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان گفت: کلیه تشکل های صنفی ذیربط، شرکت ها،موسسات 
مسافربری و رانندگان عزیز می بایست حداکثر تا تاریخ 9۵/۵/۵ با مراجعه به سامانه 
کارا به نشانی   https://kara.mcls.gov.ir نسبت به ثبت نام نمایند. عابدینی تصریح کرد: با توجه به راه اندازی سامانه اعالم 
مشکالت به آدرس http://mrud.ir/startup/transportationcoronavirus/facilities/experts  ، متقاضیان می توانند 
مسائل و مشکالت در فرآیند ثبت نام و پرداخت تسهیالت کرونا را در سامانه موصوف و در قسمت )فرم ب ( درج نمایند تا در ستاد 
مورد پیگیری قرار گیرد. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان با بیان اینکه شرکت ها و موسسات مسافربری 
با اطالع رسانی به موقع اطالعات الزم را در اختیار پرسنل شرکت ها و رانندگان محترم قرار دهند تاکید کرد این عزیزان در زمان 
اعالم شده نسبت به درج مشخصات خود در سامانه های مذکور اقدام نمایند. وی افزود: در راستای حمایت از رانندگان بخش حمل 
و نقل بین شهری اعم از رانندگان اتوبوسی، مینی بوسی، سواری، شرکت های حمل و نقلی که در ایام شیوع ویروس کرونا آسیب 
دیده اند، وام شش میلیون تومانی برای رانندگان بین شهری و وام ۱۲ میلیون تومانی برای شاغالن در شرکت های حمل و نقل با 

سود ۱۲ درصد و باز پرداخت ۲۴ ماهه در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:
 1۴۶ واحد صنعتی و تولیدی استان گلستان در سال 9۸ گازرسانی شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: ۱۴6 واحد صنعتی و تولیدی استان گلستان سال گذشته گازرسانی شد و با این اقدام مهم، 
۳8 هزار مترمکعب گاز طبیعی، جایگزین سوخت مایع گردید   به گزارش روابط عمومی  ، محمدرحیم رحیمی، مدیرعامل شرکت 
گاز استان گلستان در حاشیه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در سالن کنفرانس شهید باهنر ستاد شرکت ملی گاز 
ایران برگزار شد، با بیان این مطلب، اظهار کرد: این شرکت همچنین موفق شد تا پایان سال گذشته، 96 درصد جمعیت خانوار 
روســتایی و ۱۰۰ درصد خانوار شهری این استان را از نعمت گاز طبیعی بهره مند سازد.وی ادامه داد: در سال 98 موفق شدیم از 
نظر اهداف کمی؛ ۲89 کیلومتر شبکه گذاری و 6۱۰۰ مورد نصب انشعاب را در قالب گازرسانی به ۲۲ روستای جدید، انجام دهیم 
که با این اقدام، ۱8۴۰۰ مشترک را به جمع مشترکین گاز افزودیم.رحیمی با بیان این که عملکرد ما در شرکت های گاز استانی 
بر دو محور اصلی توســعه گازرسانی در حوزه های روستایی، شهری و گازرسانی به صنایع و محور بهره برداری شامل تأسیسات و 
فروش گاز، اســتوار است، گفت: با گازرســانی به این ۲۲ روستا، کل روستاهای گازدار ما به 88۰ روستا در مقایسه با 9۷9 روستا 
در کل استان رسیده است.این مقام مسئول افزود: در حوزه بهره برداری، از آن جا که بحث تعمیرات اساسی و نگهداری ایستگاه ها 
برای ما بسیار مهم است، تعمیرات حدود ۲۰۰ ایستگاه شامل؛ ۳۱ ایستگاه CGS، ۱۵۷ ایستگاه TBS و ۱۱ مورد ایستگاه های 
ترکیبی CGS-TBS را با موفقیت انجام دهیم که طبیعتاً این تعمیرات در فصلی اتفاق می افتد که ما کمترین میزان ظرفیت را 

روی ایستگاه های خود داشته باشیم.



کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir

تایی��د اجتماع��ی )Social Proof Marketing( ی��ک پدی��ده 
روانشناس��ی بسیار تأثیرگذار اس��ت. کاربرد تایید اجتماعی در بسیاری 
از زمینه ه��ای بازاریاب��ی دی��ده می ش��ود. تایید اجتماع��ی یک پدیده 
روان ش��ناختی است که در آن افراد از واکنش های دیگران برای بازتاب 

رفتار صحیح در یک شرایط خاص استفاده می کنند.
به عقیده روبرت س��الدینی که در تأثیر روانشناس��ی ترغیب، تحقیق 
بس��یار کرده اس��ت: »ما رفتاری را در یک ش��رایط خاص نس��بت به 
وقتی که دیگران آن را اجرا می کنند، درس��ت تر می بینیم.« بنابراین در 
اغلب ش��رایطی که نمی دانیم و مطمئن نیس��تیم چ��ه کاری باید انجام 
دهی��م، فرض می کنی��م که افرادی که در اطراف ما هس��تند ش��امل 
متخصصان، س��تاره ها و افراد مشهور، دوستان و … درباره آنچه اتفاق 
می افتد و آنچه باید انجام دهیم، اطالعات و آگاهی بیشتری دارند. باید 
توجه داشت که علم در بازاریابی نقش کلیدی ایفا می کند، به خصوص 
علم روانشناس��ی. در ادامه به بی��ان راهکارهایی برای موفقیت در تایید 

اجتماعی در بازاریابی کسب وکارتان می پردازیم.
1. اس��تفاده از متخص��ص ش��بکه های اجتماع��ی: کنت��رل پروفایل 
ش��بکه های اجتماعی توس��ط متخصصان صنعت ی��ک راه عالی برای 
تأثیرگ��ذاری و ارتب��اط مثبت اس��ت، چراک��ه دنبال کننده ه��ای آنها 
می توانن��د آنچ��ه آنها دارند و انجام می دهند، دنب��ال کنند. برای مثال 
وقتی یک متخصص حس��اب اینستاگرام ش��ما را به دست می گیرد تا 
محتوای آموزش��ی منتشر کند، داس��تان های اینستاگرامی بیان کند یا 
برنام��ه زنده اجرا کند، مردم می دانند که آن فرد احتماالً برند ش��ما را 
دوس��ت دارند و حضور آن فرد در ش��بکه  اجتماعی شما می تواند تأثیر 

مثبت بسیاری بر آنها داشته باشد.
2. استفاده از کارشناسان حوزه کسب وکارتان: به طور مشابه می توانید 
از متخصص��ان به عنوان مهمان های اتفاقات ش��بکه های اجتماعی خود 
دع��وت کنید تا در چت توییتر یا ویدئوی زنده فیس بوک همراه ش��ما 
باشند و گفت وگو های زنده داشته باشید. این دست همکاری ها به شما 
کمک می کنند تا از تأثیرات مثبت متخصصان بهره بگیرید و به کاربران 
ش��بکه های اجتماعی خود امکان دهید تا از متخصصان درباره صنعت 

شما بشنوند و بیاموزند.
۳. تش��کر و قدردان��ی از پیام ها: ممکن اس��ت ه��ر از گاهی از طرف 
س��ایر نش��ریه ها، برنده��ای بزرگ یا ی��ک تأثیرگ��ذار در صنعت خود 
پیام های��ی دریافت کنید. این مواقع برای نش��ان دادن تایید اجتماعی 
متخصصان یکی از بهترین موقعیت ها اس��ت. روش های بس��یاری برای 
به اش��تراک گذاری چنین تأییدهای اجتماعی در شبکه های اجتماعی 

وجود دارد. می توانید از عباراتی همچون »از پیام ش��ما سپاس��گزارم«، 
»توجه شما باعث افتخار است« و پاسخ های این چنین استفاده کنید.

4. اش��تراک گذاری نقاط عطف: یک راه سریع دیگر برای ایجاد تایید 
اجتماعی، نش��ان دادن حق شناس��ی نس��بت به نقاط عط��ف کاربران و 
دنبال کنندگان تان اس��ت. رس��یدن به نقاط عط��ف می تواند یک اتفاق 
س��رگرم کننده و یک زمان عالی برای تش��کر و قدردانی از کسانی باشد 
که ش��ما را برای رس��یدن به آن همراهی کرده ان��د. ازجمله این موارد 
می توان به سالگردها و یا رسیدن به تعداد مشخصی کاربر اشاره کرد.

5. اس��تفاده از میکرو مارکتینگ: بازاریابی تأثیرگذار یا بازاریابی نفوذ 
می تواند برای به دس��ت آوردن تایید اجتماعی س��تاره از نظر هزینه ای 
یک راه مقرون به صرفه باشد. این روش معموالً در اینستاگرام متداول تر 
اس��ت. برندها از افراد تأثیرگذار میکرو با تأثیر قابل توجه در شبکه های 
اجتماع��ی در یک محیط خاص کمک می گیرند تا درباره محصول آنها 
مطالبی را به اش��تراک بگذارند. به دلیل تأثیر شبکه های اجتماعی آنها، 
این افراد همانند مشاهیر در محیط خاص خودشان نمود پیدا می کنند. 
وقت��ی دیگران آنها را ب��ا یک محصول خاص می بینند، نس��بت به آن 

محصول احساس مثبت پیدا می کنند.
6. اس��تفاده س��فیران برند: س��فیران ش��بکه های اجتماعی ترکیبی 
از تایی��د اجتماعی متخصص، س��تاره و کاربر را فراه��م می آورند. آنها 
می توانن��د متخصص��ان صنعت، تأثیرگ��ذاران ش��بکه های اجتماعی و 
کارب��ران عالقه مند باش��ند. س��فیرها معموالً کارت س��فیری خود را با 
افتخار در قس��مت بیوگرافی شبکه های اجتماعی به نمایش می گذارند 
و از هش��تگ برند در پست های مرتبط ش��بکه های اجتماعی استفاده 

می کنند.
7. اس��تفاده از محتوای تولیدشده کاربران: محتوای تولیدشده توسط 
کاربر اس��تراتژی محبوب در اینستاگرام است، زیرا با مشارکت کاربران 
می توان تع��داد دنبال کننده ها را به خوبی افزای��ش داد؛ به عالوه اینکه 
یک اس��تراتژی عالی برای تولید تایید اجتماعی کاربر است. می توانید 
کاربرهای ت��ان را به اس��تفاده از هش��تگ برند تایید کنی��د و محتوای 

شبکه های اجتماعی آنها را دوباره به اشتراک بگذارید.
۸. اش��تراک گذاری عالق��ه کاربران ب��ه محصول: دریاف��ت پیام های 
مشتریان از طریق شبکه های اجتماعی می تواند یکی از بهترین تبلیغات 
از نظر مدیر شبکه های اجتماعی باشد. یک راه جالب برای اینکه چنین 
واکنش ها و پیام هایی را از طرف مش��تریان دریافت کنید این است که 
پیام های سایرین را در پروفایل شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید 

و به همه نشان دهید که کاال یا خدمات شما موردعالقه آنها است.

۹. اس��تفاده از پیام های کارب��ران در تولید محتوا: یک راه دیگر برای 
ایج��اد تایی��د اجتماعی این اس��ت که پیام ه��ای کارب��ران را عالوه بر 
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، در محتوایی که تولید می کنید 
نیز مورد اس��تفاده قرار دهی��د. برای این منظ��ور می توانید کامنت ها، 
پاس��خ ها، عکس ها، توئیت ها و … را در یک ویدئو گردهم آورید و یک 

رسانه سرگرم کننده بسازید.
10. نمایش نظرات در وب س��ایت: سومین راه برای نمایش پیام های 
کاربران، نمایش آنها در وب سایت است. عالوه بر آن می توانید آمارهای 
دیگری همچون میزان فروش و یا تعداد کشورهایی که فعال هستید را 

در یک صفحه در وب سایت خود قرار داده است.
11. بی��ان تع��داد کاربران خ��ود در بیوگرافی: اگر تع��داد کاربران و 
مش��تریان زیادی دارید، می توانید تعداد آنها را در شبکه های اجتماعی 
مطرح کنید. این یک مثال هوشمندانه از تایید اجتماعی جمعی است. 
وقت��ی س��ایر کاربران این تع��داد از مصرف کنندگان محصول ش��ما را 

می بینند تحت تأثیر اولیه مثبتی قرار می گیرند.
12. به طرفداران فیس بوک خود نزدیک تر ش��وید: اگر برای تبلیغات 
در شبکه های اجتماعی بودجه دارید، یک تاکتیک آسان وجود دارد: از 
تبلیغات فیس بوکی استفاده کنید و صفحه فیس بوک خود را به کاربران 
بیش��تری معرفی کنید. دق��ت کنید که هنگام پیدا ک��ردن مخاطبان 
موردنظر، نوع ارتباطات را مشخص کنید. با انتخاب و تنظیمات درست، 
وقتی تبلیغات فیس بوکی نمایش داده می ش��ود، دوستان مشترک که 

صفحه شما را دوست داشته اند، نمایش داده می شوند.
1۳. استفاده از تایید اجتماعی در تبلیغات: یک راه دیگر برای استفاده 
 Ad از تایید اجتماعی در تبلیغات این است که از آن در تبلیغ اصلی یا
Copy اس��تفاده کنید. می توانید از ان��واع مختلف تأییدهای اجتماعی 

برای این منظور بهره بگیرید.
• تایید اجتماعی متخصص: پیش��نهاد یک حرفه ای و متخصص برای 

استفاده از محصول شما است.
• تایید اجتماعی ستاره: نش��ان از تأکید یک ستاره یا تأثیرگذار برای 

استفاده از محصول شما است.
• خرد جمعی: تعداد کاربرانی که محصول ش��ما را استفاده می کنند 

نشان می دهد.
14. تش��ویق کاربران را به ارس��ال نظر و امتیاز مثبت: اگر شما یک 
کس��ب وکار محلی دارید، می توانید امتیازدهی را در صفحه فیس بوک 
خ��ود فعال کنی��د. امتیازها و نظرات خوب یک تایی��د اجتماعی کاربر 
عالی اس��ت. تحقیقی که توس��ط G/O Digital انجام  ش��ده اس��ت، 

نش��ان می دهد که: ۸0درصد گفته اند این  احتمال بیش��تر است که از 
جای��ی خری��د کنند که نظر کارب��ران در صفحه فیس ب��وک آن مثبت 
باش��د. 41درصد گفته اند مهم ترین فاکتور در اعتماد و همکاری با یک 
کس��ب وکار محلی این اس��ت که نظرات و امتیاز مشتریان روی صفحه 

فیس بوک آن را ببینند.
15. تأییدی��ه دریافت کنید: در حس��اب های توییتر، اینس��تاگرام و 
فیس ب��وک امکانی به نام Verify ش��دن وجود دارد که یک تیک آبی 
در کنار نام کاربری شما اضافه می کند و تأییدی بر صحت حساب شما 
است. داشتن این تیک آبی نوعی تایید اجتماعی اعتباری است. پلتفرم 
ش��بکه اجتماعی، مانند یک شکل معتبر، ش��ما را فردی شناخته شده 
فرض می کند. این تیک آبی عموماً به برندهای برجسته و ستاره ها اهدا 
می ش��ود. س��وای اعتبار و احترامی که از طرف جامعه به دارندگان این 
تیک داده می شود، امکان دسترسی به برخی ویژگی های تازه نیز فقط 
برای آنها وجود دارد. یک مزیت دیگر داش��تن تیک آبی این اس��ت که 
حساب های دارنده این تیک، معموالً در صفحه نتیجه جست وجوها در 

جایگاه باالتری قرار می گیرند.
16. پاسخگو باشید: در شبکه های اجتماعی خود می توانید ساعت ها 
و زمان هایی را که برای پاس��خگویی به سؤاالت، پیشنهاد ها و انتقادات 
مراجعه کنندگان در دس��ترس هستید، مشخص کنید و در این زمان ها 
پاس��خگوی آنها باش��ید. این کار کاربران را به ارتباط با ش��ما تشویق 

می کند.
17. نمایش تعداد اشتراک گذاری ها: شأن دادن تعداد دفعاتی که یک 
مطلب در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، شکلی از تایید 
اجتماع��ی خرد جمعی اس��ت. هرچه تعداد اف��رادی که موضوعی را به 
اشتراک گذاشته اند بیشتر باشد، تعد اد متقاضیان خواندن آن نیز بیشتر 
می ش��ود، اما دقت داشته باشید که اگر این عدد کوچک باشد می تواند 
اثر عکس داش��ته باش��د و بازدیدکنندگان به این نتیجه برسند که آن 
مطلب و محتوا ارزش چندانی ب��رای خواندن ندارد؛ حتی اگر به خوبی 

نوشته شده باشد و حاوی مطالب ارزشمندی باشد.
1۸. ترند شدن در توییتر: ترند شدن در توییتر یکی دیگر از راه های 
تایی��د اجتماعی خرد جمعی اس��ت. وقتی هش��تگ ش��ما به یک ترند 
توییتری تبدیل شود توجه بسیاری را به خود جلب خواهد کرد. یکی از 
بهترین راه ها برای ترند ش��دن در توییتر این است که میزبان چت های 
توییتری باش��ید؛ مانند زمانی که بافر از هشتگ bufferchat# برای 

میزبانی و ترند شدن بهره می گیرد.
hormond :منبع
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با توجه به نوپا بودن فعالیت های »اس��تارت آپی« در کش��ورمان، 
وج��ود پارک ه��ای علم و فناوری به عنوان ش��بکه ای با دسترس��ی 
جهان��ی و خارج از محدودیت های تحریمی، بس��تر مناس��بی برای 

کمک به رشد جهشی »استارت آ پ«ها محسوب می شود.
به گزارش ایرن��ا، در این میان قرار گرفتن آذربایجان ش��رقی در 
موقعی��ت درگاه بین المللی ورودی اینترنت به کش��ورمان و پهنای 
باند مازاد ۳0درصدی، همراه با سابقه طوالنی تبریز در حوزه صنعت 
می توان��د این خطه را به پیش��روی فعالیت های »اس��تارت آپی« در 

حوزه های مختلف با اولویت صنعت تبدیل کند.
بدیهی است که فعالیت های »استارت آپی« به دلیل کمتر شناخته 
ش��ده بودن آن هنوز با مش��کالتی در ابعاد مختلف سیاست گذاری، 
علم��ی، فناوری، حمایت های مالی و به ویژه فرهنگی مواجه اس��ت 
که رفع آنها مستلزم گذش��ت زمان در عین توجه به ضرورت عقب 

نماندن از رقباست.
مشکل اصلی در بحث فناوری و استارت آپ ها بحث بستر فرهنگی 
اس��ت به طوری که زمینه های فرهنگی برای فعالیت استارت آپ ها 
در سطوح مختلف از جمله مردم عامه، سیاست گذاری، دستگاه های 

اجرایی و مدیران صنایع فراهم نیست.
البته در تبیین اهمیت فعالیت های اس��تارت آپی نباید از این نکته 
نیز غافل شد که با وجود اینکه بودجه سال جاری در اکثر بخش ها 
انقباضی اس��ت، اما بودجه پارک های علم و فناوری به طور متوسط 
7۳درص��د و ردی��ف حمایت از ش��رکت های فناور نی��ز 417درصد 

افزیش یافته است.
 ناشناخته بودن حوزه فعالیت های »استارت آپی« در جامعه

 سرپرس��ت اداره کل ارتباطات و فناوری آذربایجان شرقی گفت: 
متأس��فانه اداره کل ارتباطات در جامعه و حتی در بین مسئوالن به 
خوبی ش��ناخته نشده اس��ت و با بخش مخابرات در جامعه معرفی 
شده ایم و دیگر بخش ها و فعالیت های گسترده این اداره کل معرفی 

نشده است.
مهدی خرامش افزود: در آذربایجان ش��رقی ادارات کل ارتباطات 
و فن��اوری، تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی منطقه آذربایجان، 
زیرس��اخت، پس��ت، مدیری��ت ش��عب پس��ت  بانک و پژوهش��کده 
رانش��گرهای فضایی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری فعالیت 

می کنند.
وی ادام��ه داد: وظیف��ه اداره کل ارتباطات و فن��اوری آذربایجان 
ش��رقی ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف زیرمجموعه وزارت 
بوده و همچنین کنترل، نظارت و بازرسی این واحدها از طریق این 

اداره کل انجام می شود.
خرامش اظهار کرد: پنج شرکت بخش خصوصی از جمله مخابرات، 
مدیریت شمال غرب ایرانسل، مدیریت شمال غرب رایتل، نمایندگی 
ش��رکت های وب و همچنین 1۸ شرکت )FCP( ارتباطات ثابت در 

استان فعالیت می کنند.
مدیرعامل شرکت ایده های نوین پارسیان نیز گفت: فعالیت اصلی 
مجموع��ه ما در حوزه های مختل��ف از جمله تولید برنامه های تحت 
وب، ایجاد و اداره و به روز رس��انی سایت های تجارت الکترونیکی و 

همچنین در حوزه پرداخت های الکترونیکی است.
حس��ن اطاعت با اش��اره به فعالیت این مجموعه از س��ال 1۳76، 
افزود: اولین ش��رکتی هس��تیم که اینترنت را در آذربایجان شرقی 
معرفی کردیم و در شرایطی که در استان اینترنت وجود نداشت، ما 

آموزش اینترنت را به صورت شبیه سازی آغاز کردیم.
وی ادامه داد: با توجه به عالقه شخصی که به حوزه استارت آپ ها 
داشتم، از حدود پنج سال پیش با هزینه شخصی به این حوزه ورود 
و تالش کردم در اکثر رویدادهای بین المللی که در این حوزه برگزار 

می شود حضور یابم تا اطالعاتم را به روز کنم.
اطاعت اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا از تجارب موجود در 
دنیا در راستای تأثیرگذاری بر روی فضای فعالیت استارت آپ ها در 
اس��تان و کشور بهره مند شویم و به همین منظور فضای کار رایگان 

برای استارتآپ ها در مجموعه فعالیتی خود فراهم کرده ایم.
وی اضاف��ه کرد: توانس��ته ایم فضای آموزش��ی، انتق��ال تجارب و 

برگزاری میزگردها برای استارت آپ ها را در استان فراهم کنیم.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان ش��رقی نیز در این خصوص 
گف��ت: در دنی��ا به طور معمول 60درصد ش��رکت های مس��تقر در 
پارک های عل��م و فناوری در حوزه »آی ت��ی« )فناوری اطالعات« 
فعالیت می کنند، ولی به دلیل اینکه تبریز قطب صنعتی است حوزه 
فعالیت شرکت های دانش بنیان در تبریز متفاوت با نرم جهانی است.
عبدالرضا واعظی با اش��اره به استقرار ۹۸ شرکت در پارک علم و 
فناوری افزود: از این تعداد 4۹ شرکت در حوزه مکانیک و فقط 16 

شرکت در حوزه آی تی فعالند.
وی ادامه داد: پارک های علم و فناوری کش��ور به صورت شبکه ای 
از فناوران اس��ت، به طوری که 7200 شرکت مستقر در پارک های 
کش��ور با ه��م در ارتباط هس��تند و عالوه ب��ر این عض��و اتحادیه 
بین المللی پارک های علم و فناوری جهانی هستیم و در ارتباط این 

شرکت ها هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.
واعظی گفت: در 17 س��ال گذش��ته توس��ط پارک علم و فناوری 
آذربایجان شرقی از 440استارت آپ حمایت مالی به مبلغ 5 میلیارد 
و 700 میلیون تومان در قال��ب حمایت های مالی بدون بهره انجام 

گرفته است.
 زیرساخت ها برای فعالیت استارتآپ ها در آذربایجان شرقی 

فراهم است
 سرپرس��ت اداره کل ارتباطات و فناوری آذربایجان شرقی گفت: 
حرکت در حوزه های »آی تی« )فناوری اطالعات( و »آی سی تی« 
)فناوری ارتباطات و اطالعات( در دنیا به صورت جهش��ی است ولی 
در کش��ور ما به دلیل فراه��م نبودن بس��تر کار، حرکت به صورت 
الک پش��تی اس��ت، با این وجود در سال های اخیر ش��اهد فعالیت 

چشمگیر شرکت های فعال در این حوزه هستیم.
مهدی خرامش با تاکید بر اینکه بستر فعالیت برای استارت آپ ها 
در اس��تان فراهم اس��ت، افزود: پهن��ای ورودی بین المللی که وارد 
آذربایجان ش��رقی می شود، 520 گیگ اس��ت و استان ما به عنوان 
»گیت وی« )دروازه( عمل کرده و پهنای باند را به س��ایر اس��تان ها 

همچون اصفهان، شیراز، تهران و مشهد سوئیچ می کند.

وی ادامه داد: پهنای باند در آذربایجان ش��رقی کاماًل فراهم است 
و در حدود ۳0درصد پهنای باند مازاد نیاز در استان وجود دارد، به 

طوری که نیاز استان تا 15 سال آینده به این مقوله فراهم است.
خرامش اظهار داشت: ضریب نفوذ تلفن های همراه در آذربایجان 
شرقی حدود 110درصد است و فقط در شهر تبریز چند نقطه کور 
وجود دارد که آن هم به دلیل مس��ائل فنی اس��ت ک��ه نمی توانیم 
نف��وذ کنی��م؛ همچنین س��اختمان های خش��تی و گلی بیش��تر از 
س��اختمان های بتن��ی از نفوذ س��یگنال های مخابرات��ی جلوگیری 

می کنند.
وی اضاف��ه ک��رد: ش��رایط فعالی��ت اپراتورهای تلف��ن همراه در 
آذربایجان شرقی فراهم است و س��ه اپراتور خواهان سرمایه گذاری 

حدود 50 میلیارد تومانی در این استان هستند.
سرپرس��ت اداره کل ارتباطات و فناوری آذربایجان ش��رقی گفت: 
بیش از 14 هزار کیلومتر در استان فیبر نوری وجود دارد که حدود 

500 کیلومتر آن در سطح شهر تبریز است.
وی ادامه داد: متأسفانه شهرداری این کالنشهر در بحث مدیریت 
هوشمند ش��هری از این پهنای باند فقط برای دوربین های نظارتی 

استفاده می کند.
خرامش افزود: با توجه به اینکه آذربایجان ش��رقی، درگاه ورودی 
اس��ت، از زیرساخت ۳هزار و 500 کیلومتری بین استانی برخوردار 

است.
وی با بیان اینکه تعداد مش��ترکان اینترن��ت متحرک روز به روز 
در حال افزایش اس��ت، اظهار داش��ت: در حدود 2 میلیون و 5۳۳ 
هزار مش��ترک اینترنت متحرک و بیش از 2 هزار و 500 سایت در 

استان وجود دارد.
مدیرعامل ش��رکت ایده های نوین پارس��یان نیز گفت: زمینه های 
مورد توجه استارت آپ ها در آذربایجان شرقی بیشتر در حوزه »آی 

تی« و »آی سی تی« است.
حس��ن اطاعت افزود: این بدین معنا نیس��ت که به سایر زمینه ها 
توجه نشده است، برای مثال در حوزه خدمات اتفاقات بسیار بزرگی 
رخ داده، به طوری که مبنای واحدی برای انتخاب خدمات براساس 

مقایسه وجود دارد.
وی ادامه داد: در حوزه های کش��اورزی و مواد غذایی، پزش��کی و 

صنعت، استارت آپ ها ایجاد شده اند و فعال هستند.
اطاع��ت با بیان اینکه مزیت نس��بی یک مفه��وم کالن اقتصادی 
است، افزود: مزیت نسبی استارت آپ ها این است که به هر حوزه ای 
ک��ه ورود پی��دا کنند، مجموع��ه ای از دانش های جدی��د مبتنی بر 

روش های نوین و آی تی ایجاد می کنند.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان ش��رقی نیز در این خصوص 
گفت: مش��کل اصلی در بحث فناوری و اس��تارت آپ ها بحث بس��تر 
فرهنگ��ی اس��ت، به طوری ک��ه زمینه های فرهنگی ب��رای فعالیت 
استارت آپ ها در سطوح مختلف از جمله مردم عامه، سیاست گذاری، 

دستگاه های اجرایی و مدیران صنایع فراهم نیست.
عبدالرض��ا واعظی با تاکید بر نقش والدی��ن برای تربیت کودکان 
خالق و فناور، افزود: متأس��فانه بیش��تر خانواده ه��ای ایرانی تمایل 
دارند فرزندان ش��ان پزش��ک شوند یا ش��غلی اداری داشته باشند و 
کمت��ر خانواده ای فرزند خود را به س��مت کارآفرینی و خلق ایده ها 

سوق می دهد.
وی با بیان اینکه در بحث سیاست گذاری ها مشکالتی وجود دارد 
که در راس��تای حمایت از شرکت های فناور نیس��ت، ادامه داد: در 
دانش��گاه ها نیز توجه بیشتر بر مقاله نویسی است به طوری که حتی 

در شیوه نامه آزمون دکترا آثاری از بحث فناوری وجود ندارد.
واعظ��ی با اش��اره ب��ه اینکه مدی��ران صنایع نیز به ش��رکت های 
دانش بنی��ان اعتماد ندارن��د، اضافه کرد: حمای��ت از پژوهش یعنی 
اینکه از توسعه فناوری نیز حمایت کرد و در این استان هر مدیری 
ادعای حمایت از ش��رکت های فناور دارد، باید محصول شرکت های 

دانش بنیان را خریداری کند.
 فرصت ها و تهدیدهای شرکت های دانش بنیان

 سرپرس��ت اداره کل ارتباطات و فناوری آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه در حوزه اس��تارت آپ ها جای کار بسیار است، گفت: تا زمانی 
که محصوالت ش��رکت های دانش بنیان خریداری نشوند، با شکست 

روبه رو خواهیم شد.
مه��دی خرام��ش با بی��ان اینک��ه فضای رای��گان ب��رای فعالیت 
اس��تارت آپ ها در استان فراهم اس��ت ولی این کافی نیست، افزود: 

این شرکت ها نیازمند حمایت های مالی و معنوی هستند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه یکی از روش های حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان، حمایت های مالی اس��ت، ادامه داد: متأس��فانه صندوق 

خطرپذیری برای این شرکت ها در استان وجود ندارد.
خرام��ش گفت: در منطقه ای قرار گرفته ای��م که بازار خوبی برای 
فروش محصوالت شرکت های دانش بنیان وجود و باید از این فرصت 

بهره مند شد.
مدیرعامل ش��رکت ایده های نوین پارس��یان نیز با تاکید بر اینکه 
ان��کار تأثیر تحریم ها درس��ت نیس��ت، ولی می��زان تأثیرگذاری و 
مدیری��ت تحریم ها مهم اس��ت، گفت: یک ج��وان تبریزی موفق به 

ایجاد اپلیکیش��نی شده که توانس��ته 50 هزار نفر عضو جذب کند، 
ولی برای اینکه این اپلیکیش��ن توس��عه یابد، ضروری اس��ت که در 
»اندروید« و »آی او اس« قابل عرضه شود؛ وقتی به واسطه تحریم ها 

نمی توان به روزرسانی کرد پس توسعه آن نیز ناموفق خواهد بود.
حس��ن اطاعت با اش��اره به اینکه تحریم ها در عین حال فرصتی 
برای این شرکت هاس��ت، اف��زود: وقتی نهاد نوپایی دچار اس��ترس 
می شود، اگر بر اثر این استرس دچار مرگ نشود، به طور حتم باعث 

شکوفایی این نهاد خواهد شد.
وی ادامه داد: نمونه های عینی موفقی وجود دارد که توانس��ته اند 
بر اثر اس��ترس در جهت ارتقا، ن��وآوری و تضمین بقا قدم بردارند و 
از دی��دگاه دیگر و تازه ای ب��ه موضوع نگاه کنند، به طوری که مورد 

قبول جامعه جهانی قرار گیرند.
اطاع��ت اضافه کرد: باید دقت داش��ت حتی اگ��ر ابتکار و نوآوری 
وجود داشته باشد، ولی محصول جهانی نشود، باز با شکست روبه رو 

خواهد شد.
وی تاکی��د ک��رد: اس��تارت آپ های مختلفی از تبریز توانس��ته اند 
محص��والت خ��ود را جهانی کنن��د و حتی در کش��ورهای اروپایی 

دفاتری ایجاد کرده و فعالیت می کنند.
مدیرعامل شرکت ایده های نوین پارس��یان گفت: سرمایه گذاران 
خارجی در حوزه ایده های نو و فناوری های جدید بس��یار عالقه مند 
هس��تند و در برخی موارد شاهد این هستیم که به دنبال دور زدن 
تحریم ها برای خرید محصوالت ش��رکت های دانش بنیان هستند و 
ایده و محصول برای شان بسیار مهم تر از موضوع تحریم بوده است.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان ش��رقی نیز گفت: س��ال ها 
است که می خواهیم اقتصاد را از سلطه نفت خارج کرده و به اقتصاد 

دانش بنیان تبدیل کنیم ولی موفق نشده ایم.
عبدالرضا واعظی افزود: تحریم ها باعث بروز مشکل در فروش نفت 
و به تبع آن توجه به داش��ته ها و پتانس��یل های داخلی مان ش��ده و 
این فرصت بسیار خوبی برای گام بلند برداشتن اقتصاد دانش بنیان 

است.
وی ادام��ه داد: خوش��بختانه دول��ت ب��ه این نتیجه رس��یده که 
پارک ه��ای علم و فناوری و ش��رکت های دانش بنی��ان تنها راهکار 

برون رفت از این وضعیت است.
واعظی گفت: بودجه س��ال جاری در اکثر بخش ها انقباضی است، 
اما بودجه پارک های علم و فناوری به طور متوسط 7۳درصد افزایش 
یافته اس��ت و ردیف حمایت از ش��رکت های فن��اور نیز 417درصد 

افزیش یافته است.

وی اظهار داشت: این یعنی اینکه دولت در شرایطی که کشور به 
خاطر تحریم ها دچار مش��کالت است، نمی خواهد شرکت های فناور 
ضربه ببینند و این تغییر نگرش در راستای اقتصاد درون زا به برکت 

تحریم هاست.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی افزود: فضای تحریم 
به ش��کوفایی ش��رکت ها کمک می کند، به طوری ک��ه در این فضا، 
حمای��ت از تولید داخل ضروری ش��ده و صنای��ع مجبور به خرید و 

استفاده از محصوالت داخلی هستند.
ضرورت هم افزایی نهادهای مسئول در حوزه فعالیت های 

دانش بنیان
 سرپرس��ت اداره کل ارتباطات و فناوری آذربایجان شرقی گفت: 
به دنبال ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال در تبریز هس��تیم و فضای 2 

هزار متر مربعی برای آن فراهم شده است.
مهدی خرامش افزود: براس��اس آمار کافه ب��ازار یک هزار و 100 
توس��عه دهنده از آذربایجان شرقی فعال است که از لحاظ طرح ها و 
اپلیکیش��ن های ارائه شده رتبه ۸ کش��وری ولی از نظر تجاری سازی 

رتبه 14 را داریم.
وی گف��ت: ای��ن اداره کل در راس��تای حمای��ت از ش��رکت های 

دانش بنیان تسهیالت پرداخت می کند.
مدیرعامل ش��رکت ایده های نوین پارسیان گفت: فضای نظری و 
آم��اری و دیدگاه ابالغی با آنچه که در عمل اتفاق می افتد، متفاوت 

است.
حس��ن اطاعت افزود: گاه ش��رایط اقتصادی داخل کش��ور و هم 
ش��رایط تحریمی و برخی محدودیت های دیگر باعث می شود تمام 
سیاس��ت گذاری ها و حمایت ها عملیاتی نشود که برای رفع ایرادات 
نیازمند ایجاد فض��ای گفت و گوی بخش خصوصی و بخش دولتی 

هستیم.
رئی��س پارک عل��م و فناوری آذربایجان ش��رقی نیز ب��ا تاکید بر 
ض��رورت هم افزایی تمامی بازیگران عرصه فناوری گفت: سیاس��ت 
پ��ارک خروج از حالت انتزاعی اس��ت و ت��الش می کنیم برای حل 

چالش های موجود در استان ورود کنیم.
عبدالرضا واعظی افزود: پارک های علم و فناوری نباید رویدادمحور 
باش��ند و بایس��تی تالش کنند محصول به دست آمده را در اختیار 

صنایع و جامعه قرار دهد.
وی ادامه داد: موفقیت یک اس��تارت آپ در فروش محصول است 
و برای این منظ��ور به دنبال راه اندازی دپارتمان بازاریابی در داخل 

پارک هستیم.

زیر و بم دنیای ناشناخته استارت آپ ها
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چگونه سایتی مناسب برای کاربران تلفن همراه داشته باشیم

در جهان امروز بیش��تر جست و جوی افراد در اینترنت از طریق گوشی های تلفن همراه انجام می شود. 
تحت این شرایط طبیعی است که سایت شما هماهنگی الزم را با این ابزار داشته باشد، با این حال سوالی 
که مطرح اس��ت این اس��ت که ویژگی های موردنظر کاربران چه بوده و چه اقداماتی باید انجام ش��ود؟ در 

ادامه به بررسی 11 مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-عدم استفاده از پاپ آپ

اگرچه پاپ آپ ها برای صفحات بزرگ لپ تاپ مشکلی را به وجود نمی آورند، با این حال این مسئله برای ابعاد 
کوچک تلفن همراه بسیار آزاردهنده خواهد بود و در این رابطه شما دو اقدام را می توانید انجام دهید. نخست 
هماهنگ کردن ابعاد آنها با تلفن همراه و دیگری کنار گذاشتن کامل این شیوه است که بدون شک انتخاب 
بهتری خواهد بود. درواقع شما برای انجام تبلیغات می  توانید بخشی از صفحه را به آن اختصاص دهید تا دیگر 
نیازی به بستن آنها وجود نداشته باشد. در کنار این موضوع فراموش نکنید که سرعت باال، بسیار مهم بوده و به 
همین خاطر بسیاری از سایت ها از طراحی های پرحجم و تصاویر متحرک استفاده نمی کنند تا سرعت سایت 
آنها در باالترین سطح ممکن باشد. درواقع به عنوان یک استاندارد یک سایت باید زیر ۳ ثانیه به نمایش درآورده 

شود. در غیر این صورت شانس جذب مخاطب را از دست خواهید داد. 
2-وجود منو کاربری

در س��ایت شما باید بخشی وجود داشته باشد تا افراد با کلیک بر روی آن بتوانند بخش های مختلف سایت 
را مش��اهده کنند. این امر سرعت دسترس��ی به اطالعات موردنیاز کاربر را افزایش می دهد. در این رابطه شما 
می توانید حتی یک اپلیکیشن را طراحی کنید. این امر بدون شک تجربه کاربری را وارد مرحله ای جدید خواهد 

کرد. تحت این شرایط دیگر به همگام سازی سایت با تلفن های همراه، نیازی نخواهد بود. 
3-امکان بازگشت به صفحه اصلی

باید یک کلید میانبری وجود داش��ته باشد که افراد س��ریعا بتوانند به صفحه اصلی بازگردند. در این رابطه 
فراموش نکنید که طراحی سایت شما باید براساس سادگی باشد. درواقع کاربران شما ممکن است از هر قشری 

باشند. به همین خاطر پیچیده بودن تنها باعث کاهش جذابیت شده و از کاربردی بودن سایت می کاهد. 
4-فضایی برای جست وجو در باالی صفحه 

در سایت شما باید فضایی وجود داشته باشد که افراد بتوانند به سرعت موارد موردنظر خود را جست و 
جو کنند. درواقع ش��ما باید به زمان کاربران خود توجه داش��ته باشید و تا حد امکان همه چیز را سریع و 
س��اده کنید. در این رابطه حتی امکان جس��ت و جوی صوتی و امکان جست و جو براساس تصویر ارسالی 

نیز کامال مهم خواهد بود که تا به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
5-عدم نیاز به ثبت نام و اقدامات اضافی

بسیاری از سایت ها از همان ابتدا از مخاطبان خود می خواهند که ثبت نام داشته باشند. با این حال تا زمانی که 
مخاطب خود به این نتیجه نرسیده باشد، چنین پیامی تنها باعث خارج شدن کاربران از سایت شما خواهد شد. 
در کنار این موضوع همواره مشاهده می شود که برخی از سایت ها اقداماتی نظیر کدهای امنیتی را قرار می دهند 
که براساس آن افراد باید با انجام اقداماتی نظیر وارد کردن عدد به نمایش درآمده، روبات نبودن خود را به اثبات 
برسانند. اگرچه این امر در راستای افزایش امنیت سایت محسوب می شود، با این حال روشی منسوخ شده بوده و 

الزم است تا از موارد جدیدتر در این رابطه استفاده کنید. درواقع هر اقدام اضافی، باید کنار گذاشته شود. 
6-ذخیره اطالعات 

هیچ کاربری تمایل ندارد که برای هر بار ورود به سایت شما، اقداماتی تکراری را انجام دهد. همچنین سایت 
ش��ما باید از یک هوش مصنوعی اس��تفاده کند. برای مثال اگر در آخرین جست و جو، به یک محصول خاص 
توجه داشته اید، بهتر است که در ابتدا آنها به نمایش درآورده شوند. همچنین اطالعات ثبت نام افراد باید ثبت 

شود تا در این رابطه تنها به یک کلیک نیاز باشد و دیگر تمامی اطالعات تکرار نشود. 
٧-فیلترها و تگ ها را جدی بگیرید 

این امر طبیعی اس��ت که افراد برای خرید محصوالت، معیارهای مختلفی را داش��ته باشند. برای مثال 
ممکن اس��ت برای برخی از افراد قیمت و برای برخی دیگر جدید بودن آنها معیار اصلی باش��د. به همین 
خاطر ش��ما بخش��ی را در س��ایت خود قرار دهید که امکان فیلتر کردن محصوالت براس��اس معیارهای 
مختلف، وجود داشته باشد. در کنار این موضوع، تمامی محصوالت خود را با تگ های مرتبط همراه سازید. 

این امر شانس دیده شدن آنها را افزایش می  دهد. 
8-امکان یادآوری را اضافه کنید 

ممکن است شما در زمان هایی خاص، تخفیف های ویژه ای را داشته باشید، با این حال طبیعی است که مخاطب 
زمان آنها را فراموش کند. به همین خاطر ضروری است که بخشی در سایت شما وجود داشته باشد که چنین 
زمان هایی را به مخاطب یادآوری نماید. در این رابطه ارسال ایمیل و پیامک، بهترین گزینه ها محسوب می شود. 

9-از معجزه تصاویر و فیلم  ها غافل نشوید 
نکته مهمی که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که ویدئوهای شما باید با کیفیت های مختلفی 
باش��د. در غیر این صورت ممکن است مش��اهده آنها با تلفن همراه بیش از حد سخت باشد. در کنار این 
موض��وع، وجود تصاویر متعدد از محصول، باعث خواهد ش��د تا اعتم��اد الزم برای خرید اینترنتی افزایش 
پیدا کند. این نکته را همواره به خاطر داش��ته باش��ید که امروزه خرید اینترنتی در صدر تمامی روش های 

فروش قرار گرفته و الزم است اقدامات متنوعی را برای اعتمادسازی انجام دهید. 
10-امنیت باال 

اگر در س��ایت ش��ما هرگونه کالهبرداری انجام شود، مس��ئولیت آن تماما با شما خواهد بود. به همین 
خاطر ضروری است تا به امنیت اطالعات کاربران خود توجه داشته باشید. در این رابطه استفاده از فردی 
حرف��ه ای کام��ال ضروری خواهد بود. در کن��ار این موضوع فراموش نکنید که ش��ما باید به CTA توجه 
داش��ته باش��ید. برای مثال ایجاد انواع مسابقات و نظرسنجی ها باعث خواهد شد تا ارتباط شما با کاربران، 

بهبودهای جدی را پیدا کرده و شما در قلب آنها نفوذ کنید.  
11-استفاده از سایت های تست سرعت 

به عنوان آخرین توصیه ضروری است تا سایت خود را با انواع سرعت سنجش ها امتحان کنید تا نسبت 
به مناسب بودن همه چیز، اطمینان داشته باشید. نکته جالب این است که بسیاری از این سایت ها، پس 
از تست های الزم، توصیه هایی را ارائه می دهند که با رعایت آنها وضعیت شما بهبودهای جدی ای را پیدا 
خواهد کرد.  در آخر فراموش نکنید که اگر تجربه کافی در زمینه مدیریت یک س��ایت را ندارید، الزامی 
است که از فردی حرفه ای استفاده کنید. درواقع مسائلی نظیر سئو سایت وجود دارد که ممکن است شما 

نسبت به آنها آگاهی نداشته باشید و نتیجه آن کاهش احتمال موفقیت شما خواهد بود. 
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تبلیغـاتخالق

روش ه��ای خانگی زیادی برای کنترل افس��ردگی وجود 
دارد ک��ه از آن جمل��ه می ت��وان ب��ه ی��وگا، ورزش، خنده 
و مص��رف غذاهای سرش��ار از ویتامین  ه��ای گروه B، مواد 
معدنی و تریپتوفان ها اشاره کرد. این روش ها کمک می کند 

تا به طریقی سالم و مؤثر با افسردگی خود مقابله کنید. 
افس��ردگی یک اختالل خلقی شایع اس��ت که می تواند 
روی نحوه  تفکر، احس��اس و کنترل زندگی مانند خوردن، 
خوابیدن و کار ش��ما تأثیر بگذارد. افسردگی انواع مختلف 
دارد که ممکن اس��ت هر یک تحت شرایط متفاوتی ایجاد 
ش��وند، برای مثال افس��ردگی پس از زایم��ان در زنانی که 
زایمان کرده اند بس��یار شایع اس��ت. همچنین، می توان به 
اختالل عاطفی فصلی اش��اره کرد که با افس��ردگی ناش��ی 

از عدم تابش نور خورشید در فصل زمستان بروز می کند.
افس��ردگی نوعی اختالل روانی اس��ت ک��ه می توان آن 
را کنت��رل ک��رد. اکنون چن��د روش خانگی ب��رای کنترل 
افس��ردگی را معرفی می کنیم که می تواند اغلب افرادی که 

از این شرایط سخت رنج می برند را نجات دهد:
1. انجام تمرینات مدیتیشن و یوگا

مدیتیشن )مراقبه( و یوگا باعث تسکین عالئم افسردگی 
می ش��وند، زیرا به طور چش��مگیری بیوش��یمیایی مغز را 
تغیی��ر می دهند. زمانی ک��ه هنگام انجام ی��وگا بدن خود 
را می کش��ید، در حقیقت پیامی از طریق نخاع به س��مت 
مغز می فرس��تید. بهترین حالت برانگیختگی و آرامشی که 
ب��ه مغز می دهید، پیدا کردن احس��اس خوب بعد از انجام 
تمرینات یوگا اس��ت. همین انرژی و آرامش باعث می شود 
احساس بهتری پیدا کنید. برخی از »آسانا«ها و »پرانایاما« 
)انواع یوگا(، باعث س��المتی و دوری از بیماری  هایی مانند 

افسردگی می شوند. پس به طور مداوم یوگا انجام دهید.
2. بخندید

حتما شنیده اید که می گویند »خنده بر هر درد بی درمان 
دواست«. خنده در افرادی که دچار افسردگی اند یا تعدادی 
از عالئم افس��ردگی را دارند، بس��یار کارس��از است. نتایج 
پژوهش ها نش��ان می دهد که خنده باعث بهبود خلق وخو 
می شود و تأثیر قابل توجهی روی سالمت و روابط اجتماعی 
فرد دارد. عالوه بر آن، خنده با عالئم افس��ردگی نیز مقابله 

می کند.
3. انجام ورزش مداوم

ورزش م��داوم باعث آرام��ش، کاهش اضط��راب، بهبود 
روحیه و احس��اس بهتر می ش��ود. همچنین ورزش از ابتال 
ب��ه بیماری های مزمن و دیگر بیماری ها نیز کمک می کند. 
کارشناس��ان می گویند داش��تن 150 دقیقه فعالیت بدنی 
نس��بتا ش��دید در هفته، برای سالمت جس��م و روح شما 

مناسب است.
4. نوشیدن چای سبز

تحقیقی در مورد تأثیر چای س��بز و کنترل افس��ردگی 
توس��ط دکتر کایجون نیو و همکارانش، از دانشگاه توهوکو 
در س��ندیای، انجام ش��د. این تحقیق روی 105۸ سالمند 
ژاپنی در سنین باالی 70 سال انجام شد و تأثیر چای سبز 
بر عالئم افس��ردگی با اس��تفاده از ۳0 مورد از مقیاس های 
افسردگی در زمان سالمندی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج 
تحقیق��ات حاکی از آن بود، نوش��یدن ۳ تا 4 فنجان چای 

س��بز در روز باع��ث کاهش احتمال بروز عالئم افس��ردگی 
می ش��ود. در حقیقت، اس��یدآمینه موج��ود در چای تأثیر 
آرامش بخشی بر مغز دارد و باعث سکون و آرامش می شود.

5. آروماتراپی
آروماتراپ��ی یکی از روش ه��ای درمانی اس��ت که برای 
تغییر احساس��ات منفی چون افسردگی به کار می رود. این 
روش درمانی در سطح روان ش��ناختی قرار گرفته و نه تنها 
روی س��المت روانی بلکه روی سالمت جس��می نیز تأثیر 
می گ��ذارد. جالب اس��ت بدانید، حس بویای��ی ما می تواند 
روی روحیه مان تأثیر بگذارد و احساس��ات ما را تغییر دهد. 
آروماتراپ��ی از طریق پوس��ت نیز قابل جذب اس��ت. با این 
روش درمانی خود را تس��کین دهید و اضطراب و استرس 

را از خود دور کنید.
6. مصرف مارچوبه

مارچوبه یک س��بزی خوشمزه اس��ت که برای سالمتی 
شما نیز بسیار مفید است. مارچوبه در بدن تأثیر ادرارآوری 
داش��ته و به عن��وان داروی گیاهی ب��رای درمان اختالالت 
روانی استفاده می شود. ریشه گیاه مارچوبه فایده بیشتری 
برای کنترل و درمان افسردگی دارد. مغز و اعصاب را فعال 
می کند. اگر دچار عالئم افس��ردگی شده اید، هر روز یک تا 

دو گرم از پودر خشک مارچوبه را به همراه آب بخورید.
٧. مصرف هل

هل ی��ک ادویه گیاهی محبوب اس��ت ک��ه در خیلی از 
خوراکی ها اس��تفاده می ش��ود، ام��ا باید بدانی��د این ادویه 
پرفای��ده خاصیت ضدافس��ردگی هم دارد. اغل��ب افراد از 
هل در هن��گام دم کردن چای اس��تفاده می کنند تا چای 
خوش��مزه تر ش��ود. عطر ه��ل همانند ی��ک دارو به درمان 
افسردگی کمک می کند، سلول های مغزی را فعال می کند 

و به شما احساس بهتری می دهد.
8. خوردن بادام هندی

ب��ادام هن��دی نیز ب��ه  عنوان ی��ک روش درمان��ی برای 
افس��ردگی و ضعف عصبی معرفی می شود. وجود ویتامین 
B و ریبوفالوین در بادام هندی، به شادابی، فعال و پرانرژی 

بودن مغز کمک شایانی می کند.
9. خوردن کلم

تحقیق��ات انجم��ن س��رطان آمری��کا نش��ان می دهد، 
اس��یدفولیک و ویتامین C موج��ود در کلم باعث مقابله با 
افس��ردگی، بیماری های قلبی و دیگر عفونت ها می ش��ود. 
س��عی کنید از طریق روش های مختلف کلم را وارد برنامه 
غذایی خ��ود کنید. کلم را در س��االد بریزید، س��وپ کلم 
درس��ت کنید یا کلم را بخارپز کنید. کلم سرش��ار از فیبر 
است و آب کلم خام نیز به درمان زخم معده کمک می کند.

10. تریپتوفان
کاه��ش میزان تریپتوف��ان در بدن می توان��د باعث بروز 
عالئم افس��ردگی ش��ود. تریپتوفان مس��ئولیت تولید یک 
انتقال دهن��ده عصبی مه��م، یعنی س��روتونین را به عهده 
دارد. این ماده به کاهش احساس و عالئم افسردگی کمک 
می کن��د. از غذاهای ح��اوی تریپتوفان می ت��وان به مرغ، 
ماهی، س��ویا، آجیل درختی، کره بادام زمینی، بادام زمینی، 

کنجد و تخمه  کدو تنبل اشاره کرد.
11. ویتامین B و فولیک اسید

شما می توانید با مصرف غذاهای سرشار از ویتامین B، با 
افسردگی و ناراحتی مقابله کنید. ویتامین B6 برای تبدیل 
تریپتوفان به س��روتونین الزم اس��ت. بای��د بدانید، میزان 
فولیک اس��ید و ویتامین B12 در افراد افسرده کمتر است. 
پس غذاهای سرش��ار از ویتامین B و ف��والت را در برنامه 
غذای��ی خود بگنجانی��د تا به کاهش عالئم افس��ردگی تان 

کمک کند.
غذاهای حاوی ویتامین B ش��امل: لوبیا، حبوبات، طیور، 

صدف، غالت کامل و مرکبات.
12. ویتامین D و مواد معدنی

مص��رف غذاهای سرش��ار از ویتامی��ن D و مواد معدنی 
ضروری مانند کلس��یم، آهن و روی باعث تس��کین عالئم 
افس��ردگی می ش��ود. غذاهای��ی مانند مرغ، س��بزیجات با 
برگ های س��بز، ماهی، بادام، فرآورده های گوشتی و غالت 
غنی ش��ده را به عن��وان مواد سرش��ار از ویتامین D و مواد 

معدنی در برنامه خود قرار دهید.
13. ماهی و روغن ماهی

روغن ماهی سرش��ار از اس��یدهای چرب ام��گا ۳ مانند 
)اس��ید   EPA و  اس��ید(  )دوکوزاهگزانونی��ک   DHA
ایکوزاپنتاننونی��ک( اس��ت. DHA به عملک��رد بهتر مغز 
کمک زی��ادی می کند. تحقیقی در آرش��یو روان پزش��کی 
عموم��ی )2002( نش��ان داد افرادی که ه��ر روز یک گرم 
روغن ماهی مصرف می کنند، 50 درصد عالئم افس��ردگی، 
اضطراب، اختالالت خواب و احساس ناراحتی و غم و اندوه 
در آنها کمتر اس��ت. ای��ن چربی ها برای عملکرد بهینه مغز 
مفید هس��تند و با کاهش عالئم افسردگی ارتباط نزدیکی 

دارند.
ع��الوه بر آن، روغن ماهی به کاهش کلس��ترول و بهبود 
س��المت قلب و عروق نیز کمک می کند. گردو، تخم کتان 
و ماهی های روغنی مانند ماهی تن یا س��المون سرش��ار از 
اس��یدهای چرب امگا ۳ هس��تند. به جز روغن ماهی، خود 
ماه��ی نیز برای درمان افس��ردگی مفید اس��ت. نتایج یک 
تحقیق نش��ان می دهد مصرف ماهی می تواند روی سالمت 
روان زنان تأثیر بگذارد و خطر ابتال به افس��ردگی را در آنها 

کاهش دهد.
نور خورشید

نور طبیعی خورش��ید هن��گام صبح نی��ز می تواند باعث 
آرامش شود. حداقل سه تا چهار روز در هفته فعالیت بدنی 

منظم داشته باشید.
کالم آخر

با تمام اینها آگاهی از وضعیت پزش��کی خود نیز بس��یار 
مهم اس��ت. این مس��ئله نه تنها باعث انگیزه تان می شود تا 
رون��د درمانی خود را دنبال کنید، بلکه به ش��ما احس��اس 

قدرت می دهد.
اس��تفاده از روش ه��ای خانگی فوق و مص��رف داروهای 
تجویزش��ده توسط پزشک، وضعیت تان را بهتر خواهد کرد. 
بااین حال، اگر هنوز به افسردگی مبتال هستید و عالئم این 
بیماری در ش��ما کاهش پیدا نکرده، به طوری که احس��اس 
می کنید زندگی ارزش ادامه دادن ندارد، حتما به پزش��ک 

مراجعه کنید.
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13 روش خانگی برای کنترل افسردگی و مقابله با آن
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