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معامالت بورس تهران در 2 شیفت انجام می شود

هسته خسته بورس
از هفته گذشته که رئیس جمهور از ایجاد گشایشی اقتصادی در کشور سخن گفت تا همین اکنون، گمانه زنی های مختلفی در این 
باره به راه افتاده و این در حالی است که برخی از محافل خبری از احتمال عرضه اوراق سلف نفتی در بورس یا همان پیش فروش 
نفت سخن می گویند. چند روز قبل بود که حسن روحانی از طرحی که »یک گشایش اقتصادی در کشور ایجاد می کند« خبر داد 
و گفت که »در هفته آینده قرار اس��ت گشایش��ی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود بیاید و دست دولت مقداری باز می شود.« به 
موازات روحانی، رئیس مجلس نیز با اشاره به جلسه شورای هماهنگی سران قوا، از گشایشی سخن گفت که بازار پول و ارز را سامان 
می دهد بنابراین به نظر می رسید این تحول اقتصادی احتماال قرار است در حوزه سیاست های پولی و مالی باشد. در این میان و پس 
از صحبت های روحانی و قالیباف، حس��ام الدین آش��نا مشاور رئیس جمهور نیز با رد هرگونه گمانه زنی گفت که »قبل از هر تصمیم 
اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.« با این وجود، بازار گمانه زنی در جامعه به راه افتاد و اولین گزینه ای که در فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی با محوریت »گشایش اقتصادی« توسط برخی از فعاالن اقتصادی مطرح شد، احتمال پذیرش FATF بود...

روند نزولی قیمت دالر در بازار ارز آغاز شد؟
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پای عرضه اوراق سلف نفتی در میان است؟

گمانه زنی ها از گشایش اقتصادی رئیس جمهور

چالش انعطاف پذیری در کسب و کار و راهکارهای آن
اشتباه بزرگ دورکارها 

چالش مدیریت نظرات منفی در شبکه های اجتماعی
بازاریابی انسان محور برای جاذبه برند
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 اپل وارن بافت را
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سرمقاله
پیشینه تاریخی و قانونی 

بانک مرکزی

پایه گ��ذاری و تاس��یس بان��ک 
حکایت��ی  ای��ران،  در  مرک��زی 
شنیدنی اس��ت. به روایتی، اولین 
بان��ک غیرایرانی فعال در کش��ور، 
شعبه ای از بانک انگلیسی موسوم 
به »بانک جدید شرق« بود که در 
س��ال ۱۲۶۶ در تهران دایر ش��د. 
انگلیس��ی ها در گرفت��ن امتیازات 
بانکداری ای��ران، گوی رقابت را از 
روس ها ربوده بودند و توانس��تند 
با اعط��ای وام به ناصرالدین ش��اه 
قاجار موفق به گرفت��ن امتیازات 
کالن ازجمله امتیاز تاسیس بانک 
ش��وند. البته این قرارداد در سال 
۱۲۶۷ هجری لغو ش��د و قرارداد 
دیگری با ش��خصی به ن��ام بارون 
جولیوس درویتر به امضا رس��ید و 
امتیاز تاس��یس بانک و همچنین 
امتیاز چاپ اسکناس دولت ایران 
به م��دت ۶۰ س��ال به ای��ن فرد 
انگلیسی واگذار ش��د. همزمان با 
گس��ترس آرام بانکداری در ایران، 
ایده تشکیل یک بانک کامل ایرانی 
به  تدری��ج در محافل سیاس��ی و 
اقتصادی مطرح ش��د. اولین بانک 
کام��ال ایران��ی، »بان��ک پهلوی« 
قش��ون بود که با استفاده از وجوه 
بازنشس��تگی نظامی��ان در دوران 
پهلوی اول تشکیل شد و بعدها به 

»بانک سپه« تغییر نام یافت.
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ادامه از همین صفحه
در ۲۳ آبان ۱۲۸۵ میرزا ابوالقاس��م خان ناصرالملک، وزیر مالیه مظفرالدین ش��اه 
به مجلس پیش��نهاد داد که دولت برای رفع مش��کالت مالی، مبلغی از کش��ورهای 
اروپایی وام بگیرد. این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد. نمایندگان 
ضمن مخالفت با اس��تقراض خارجی، تأسیس بانک ملی را خواستار شدند و جمعی 
از بازرگانان و صرافان نیز متعهد به س��رمایه گذاری و مش��ارکت در این بانک شدند. 
نمایندگان پس از ش��ور و پیگیری در روز نهم آذرماه همان س��ال با تأسیس بانکی 
موافقت کردند که بتواند برای کش��ور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور 
و مردم کار کند. در نتیجه تاسیس بانک ملی با سرمایه ۱۵ میلیون )۳۰ کرور( قابل 
افزایش به ۵۰ میلیون تومان به تصویب رس��ید و در روز سه ش��نبه بیستم شهریور 
۱۳۰۷ بانک ملی ایران در تهران رس��ما کار خود را آغاز کرد. اولین مدیرعامل بانک 
ملی، دکتر کورت لیندن بالت )به آلمانی: Kurt Lindenblatt( و معاون او، فوگل 
به همراه حدود ۷۰ کارش��ناس از کشور آلمان به ایران آمدند. امتیاز چاپ اسکناس 
دولت ایران نیز در دوران پهلوی اول از انگلیس��ی ها خریداری شد و در اختیار بانک 
ملی ایران قرار گرفت. به این ترتیب، بانک ملی عمال نقش و اهمیت بانک مرکزی را 
پیدا کرد و به  عبارتی، بانک ملی ایران در آن برهه تاریخی همان بانک مرکزی شد. 

با گس��ترش بانکداری در ای��ران، اولین قانون بانکی در س��ال ۱۳۳4 به تصویب 
کمیس��یون های مشترک دو مجلس )مجلس س��نا و مجلس شورای ملی( رسید و 
برای اولین بار مقررات خاصی برای تش��کیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذاش��ته 
ش��د. براساس این قانون، بانک ها بایستی طبق مقررات عمومی تشکیل شرکت ها و 
قانون تجارت تاسیس شوند و عالوه بر آن، هیاتی به نام »هیات نظارت بر بانک ها« 
برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل س��ازمان و عملیات اعتباری 
بانک ها به وجود آمد. نهایتا الیحه قانونی پولی و بانکی کشور در دهم آذرماه ۱۳۳۸ 
شمس��ی به مجلس ش��ورای ملی تقدیم ش��د و در ۷ خرداد ۱۳۳۹ در ۸۸ ماده به 
تصویب کمیسیون های مشترک دارایی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای 
ملی رسید و برای اجرای آزمایشی به مدت ۵ سال به دولت ابالغ شد. دولت نیز برای 

اج��رای برنامه تثبیت اقتصادی که به تأیید صندوق بین المللی پول رس��یده بود، با 
انتصاب ابراهیم کاشانی به عنوان ریاست کل بانک مرکزی ایران، موافقت خود را اعالم 
کرد و در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۳۹، بانک مرکزی به صورت شرکت سهامی رسما شروع 
به کار کرد که بیش از چند دهه ادامه دارد. در مورد مدیران ارشد بانک مرکزی عالوه 
بر ابراهیم کاشانی، آقایان سمیعی، فرمان فرماییان، یگانه و خوش کیش از روسای کل 
مش��هور بانک مرکزی در قبل از انقالب بودند. اولین رئیس کل بانک مرکزی پس از 
انقالب نیز آقای علیرضا نوبری و بعد از وی مرحوم دکتر نوربخش بود که در دهه ۶۰ 

سکان بانک مرکزی را برعهده گرفت.
به هرح��ال، بان��ک مرکزی کم و بیش در تمامی کش��ورها عالوه بر چاپ و نش��ر 
اسکناس، سیاس��ت گذار اصلی عملیات بانکی و ناظر بر فعالیت بانک ها و موسسات 
اعتباری است. همچنین تمایز شخصیت و استقالل حقوقی بانک مرکزی در آن اندازه 
است که دولت ها در صورت نیاز می توانند با رعایت قوانین و مقررات از بانک مرکزی 
اس��تقراض کنند و بدهکار این بانک شوند. در عملیات بانکی و سیاست های پولی و 
اعتباری نیز زیرساخت بانک های مرکزی به گونه ای طراحی شده که عمال می توانند 
مستقل از دولت، سیاست گذاری کنند؛ کمااینکه بانک مرکزی انگلستان )موسوم به 
BOE( به  عنوان یکی از قدیمی ترین بانک های اروپایی که سابقه تاسیس آن به سال 
۱۶۹4 میالدی می رسد، در حال حاضر سیاست گذار اصلی شبکه بانک های انگلستان 

است و تثبیت نرخ بهره بانکی، یکی از مهم ترین وظایف و ماموریت های آن است.
بانک مرکزی کش��ورمان نیز خارج از این قاعده کلی نیس��ت و از ابتدای تاسیس 
ازجمله مهمترین ماموریت قانونی آن، سیاست گذاری در امور پولی و بانکی و نظارت 
بر بانک ها و موسسات اعتباری بوده است. در ادامه قانون گذاری امور بانکی، در تیرماه 
۱۳۵۵ قانون پولی و بانکی اصالح ش��د و در 4۵ ماده به تصویب مجلس��ین شورای 
ملی و س��نا رسید. در قانون مورد اش��اره، بانک مرکزی به صورت شرکت سهامی با 
شخصیت مستقل حقوقی بنا نهاده شده که مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و 
اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور و هدف آن، حفظ ارزش پول و موازنه 
پرداخت ها و تسهیل مبادالت بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور تعیین شده 

است. انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، 
تنظی��م مقررات مربوط به معامالت ارزی، نظارت بر معامالت طال، نظارت بر ورود و 
صدور ارز و پول رایج از کشور نیز در این قانون جزو وظایف بانک مرکزی اعالم شده 
اس��ت. گفتنی اس��ت در قانون مورد بحث، بانک مرکزی برای تحقق اهداف قانونی 
و انجام ماموریت ها و وظایف از نهادهای مس��تقل و فراقوه ای ش��ورای پول و اعتبار، 
هیات نظارت اندوخته قانونی اس��کناس و هیات نظار برخوردار شده و ترکیب اعضا 
و شرح وظایف نهادهای بانکی مورد اشاره به گونه ای طراحی شده که بانک مرکزی 
برای تحقق اهداف قانونی و ش��رح وظایفش تا حدود زیادی بتواند مستقل از دولت 

عمل نماید.
در این قانون برای شورای پول و اعتبار نیز با ترکیبی مستقل و کارشناسی، وظایفی 
نظی��ر همکاري با رئیس کل بانک مرکزي در اداره عمومي بانک طبق مقررات فصل 
س��وم قانون، هدایت فعالیت بانک ها و نظ��ارت در امور بانکداري طبق فصل چهارم 
این قانون، ارائه نظر مش��ورتي به دولت در امور مالي و اظهارنظر در مس��ائل پولي و 
اقتصادي، همکاري با شوراي عالي اقتصاد براي تأمین هماهنگي در اتخاذ تصمیم هاي 
مربوط به اقتصاد پولي و مالي کش��ور و... در نظر گرفته ش��ده است. براساس قانون 
مورد بحث، هیات نظارت بر اندوخته اس��کناس نیز ترکیبی ۹ نفره و فراقوه ای دارد 
که بازرس��ي و دریافت اسکناس هاي چاپ شده، نگهداري اسکناس ها و تحویل آنها 
به بانک در مقابل پشتوانه قانوني، ازجمله وظایف و مسئولیت های آن برشمرده شده 

است. 
به هرحال، با وجود تمامی محاس��ن کارشناس��ی قانون پولی و بانکی مصوب سال 
۱۳۵۵، قدم��ت تصویب آن به حدی اس��ت که تجدیدنظر اساس��ی و دقیق در آن 
ضروری اس��ت، اما شایس��ته و بجاس��ت که در اصالح این قانون به نکات زیر توجه 

کافی داشت:
اول؛ تعیین دقیق هویت و شخصیت حقوقی بانک مرکزی )شرکت، موسسه دولتی 

و یا نهاد ابداعی دیگر( و نیز شرح وظایف، ماموریت ها و اهداف قانونی این بانک.
دوم؛ فراهم سازی امکان نظارت فراقوه ای بر عملکرد بانک مرکزی به ویژه در زمینه 

چاپ و نشر اسکناس و چک های تضمینی.
س��وم؛ اجتن��اب از دولتی س��ازی کام��ل بانک مرک��زی و تصریح به اس��تقالل 
سیاست گذاری آن در تنظیم امور پولی و بانکی کشور و نظارت بر تشکیل و فعالیت 
کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری و طراحی ساختار تشکیالتی 

مناسب برای بانک مرکزی به منظور تضمین استقالل سیاست گذاری.
چهارم؛ فراهم س��ازی و گسترش حضور بخش های خصوصی و تعاونی در صنعت 
بانک��داری و پرهیز از هرگونه تبعیض بین بانک ه��ای دولتی و بانک های غیردولتی 

خصوصی در زمینه توزیع منابع و نظارت بانکی.
پنجم؛ متناسب س��ازی س��اختار بانک مرکزی برای راهبری بانک ها و موسسات 
اعتباری در زمینه های نوین بانکداری الکترونیکی و فراهم سازی تعامالت بین  المللی 

شبکه بانک های خصوصی و دولتی با بانک های معتبر خارجی.
در ه��ر حال، بانک مرکزی از س��ال ۱۳۳۹ تاکنون با فراز و نش��یب های فراوان، 
حضوری موثر در عرصه بانکداری و نظارت بر آن داشته است. بررسی پیشینه قوانین 
مرتب��ط با این بانک ازجمله قوانین پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹ و مصوب ۱۳۵۵ به 
خوبی نش��ان می دهد که صرف نظر از مباحث مدیریتی و سیاس��ی، قانونگذار وقت 
در تصویب این قوانین س��عی کرده حداق��ل از نظر ظاهری، اهتمام خود را بر حفظ 
استقالل سیاس��ت گذاری بانک مرکزی، مشارکت بخش دولتی و غیردولتی در این 
سیاست گذاری ها از طریق شورای پول و اعتبار، نظارت دقیق بر عملکرد بانک مرکزی 
در زمینه چاپ و نش��ر اس��کناس از طریق هیات نظارت اندوخته اسکناس و... نشان 
دهد. بر این اس��اس، تصور نمی ش��ود با حذف همه این نهاده��ای فراقوه ای و عدم 
طراحی جایگزینی مناس��ب برای آن بتوان استقالل بانک مرکزی را حفظ کرد و بر 
عملکرد آن به ویژه در موضوع مهم بانک ها و موسسات اعتباری، صنعت بانکداری و 
چاپ و نشر اسکناس نظارت فراقوه ای داشت. پیشینه قانونی بانک مرکزی را بایستی 
با هدف یابی دقیق و تصویب قوانین راهگشا و متناسب با بانکداری نوین و الکترونیکی 
اصالح و ارتقا بخشید و نه آنکه با قانونگذاری غیرمتناسب و غیرعملی بر چالش های 

صنعت بانکداری افزود.

جنگ ارزی و تکنولوژی، اصلی ترین میادین زورآزمایی پکن و واشنگتن برای رهبری 
اقتصاد جهانی هس��تند. به گزارش »بلومبرگ«، تنش ها بین چین و آمریکا در ماه های 
اخیر وارد فاز تازه ای شده و به نظر می رسد هر کدام از طرفین به دنبال غلبه بر دیگری 
است. چین از سلطه آمریکا بر بازارهای مالی جهانی راضی نیست و می خواهد سیستم 
مالی خود را داشته باشد. سال گذشته منگ وان ژو، مدیر مالی شرکت هوآوی در کانادا 
به اتهام جرائم بانکی بازداش��ت ش��د و آمریکا اکنون در تالش است تا موافقت کانادا را 
برای اس��ترداد او به آمریکا و محاکمه به دست آورد. اختالف نظر بین آمریکا و چین در 
حوزه تکنولوژی تنها محدود به هوآوی نیست و اپلیکیشن محبوب تیک تاک نیز اخیرا 
سیبل حمالت دولت ترامپ قرار گرفته است. با این حال، اصلی ترین اختالف بین آمریکا 
و چین بر س��ر مسائل مالی اس��ت. اخیرا گمانه زنی هایی منتشر شده که نشان می دهد 
احتمال قطع دسترس��ی بانک های چینی به شبکه جهانی سوئیفت وجود دارد. اختالف 
نظر بین آمریکا و چین بر سر مسئله هنگ کنگ ممکن است باعث اعمال تحریمهایی 
ضدبانک های چینی نیز بشود. بانک دولتی چین اخیرا در واکنش به گمانه زنی ها از تالش 
آمریکا در قطع دسترسی بانک های چینی به سیستم پیام رسان سوئیفت از بانک های این 
کشور خواسته است تا به سیستم سوئیفت چینی بپیوندند. چینی ها همچنین تالش های 
زیادی را برای جهانی س��ازی یوان انجام داده اند و پروژه ارز دیجیتالی که توس��ط بانک 
مرکزی چین به پیش برده می رس��د اکنون در مراحل آزمایش��ی اولیه قرار دارد. به نظر 
می رسد مس��ئله تعیین کننده در آینده نبرد مالی چین و آمریکا به این بستگی خواهد 

داش��ت که چین تا کجا موفق خواهد ش��د سهم یوان را از مبادالت جهانی افزایش دهد 
و از طرف دیگر کدام کشور زودتر بر بازار نوپای ارزهای دیجیتالی غلبه خواهد کرد. در 
همین حال، مقامات ارش��د آمریکا و چین قرار اس��ت در یک کنفرانس ویدئویی تا یکی 
دو هفته دیگر یعنی در اواسط ماه آگوست، فاز یک معامالت تجاری و احتماال شکایات 
متقابل میان دو کشور را بررسی کنند. به گزارش »سی ان بی سی«، رابرت التیزر، نماینده 
تجاری آمریکا و لیو هی، معاون نخست وزیر چین مذاکره کنندگان اصلی خواهند بود. این 
جلسه برای بررسی شش ماه اول این معامله که از ۱۵ فوریه آغاز شده، تشکیل می شود. 
برنامه این جلس��ه برای اولین بار توسط وال استریت ژورنال گزارش شده است. اما دفتر 
نماینده تجاری آمریکا و وزارت خزانه داری این کشور به سواالت بیشتر پاسخ نداده اند. در 
فاز اول معامله تجاری که در ژانویه امضا ش��د، چین متعهد شده بود که خرید کاالهای 
آمریکایی را تا حدود ۲۰۰ میلیارد دالر نس��بت به سطح سال ۲۰۱۷ افزایش دهد. قرار 
بود این خریدها شامل محصوالت کشاورزی، تولیدی، انرژی و خدمات باشد. اما چین با 
رکود جهانی ویروس کرونا، بسیار عقب تر از سطح مورد توافق را قرار دارد. هدف سال اول 
افزایش ۷۷ میلیارد دالری خرید از آمریکا بود. واردات کاالهای کشاورزی بسیار پایینتر از 
سطح سال ۲۰۱۷ قرار دارد و خیلی عقب تر از ۵۰ درصد افزایش موردنیاز برای رسیدن 
به هدف ۳۶.۵ میلیارد دالری سال ۲۰۲۰ ایستاده است. عالوه بر این پکن تنها ۵ درصد 
از محصوالت انرژی موردنیاز برای رسیدن به هدف سال اول فاز اول معامله تجاری و رقم 
۲۵.۳ میلیارد دالر را خریداری کرده اس��ت. یکی از افراد آش��نا به این توافق اعالم کرد: 

»مقامات تجاری چین امیدوار بودند که در مورد سایر موارد فراتر از فاز اول پیش بروند.« 
او گفت: »این جلسه، یک جلسه عادی نیمه سال است و همچنین با شرایطی که روابط 

دو کشور رو به وخیمتر شدن است، طبعا چیزهای زیادی برای گفت وگو وجود دارد.«
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش تهدید کرد که توافق تجاری را با 
چین به پایان خواهد رساند. او چین را مقصر انتشار ویروس کرونا در کل جهان می داند 
و تنش ها با وجود تحریمهای ایاالت متحده در رابطه با سرکوب امنیتی در هنگ کنگ، 
میان دو کشور افزایش یافته است. آخرین اقدام تحریکآمیز میان دو اقتصاد بزرگ جهان، 
تهدید ترامپ مبنی بر ممنوعیت اس��تفاده از نرم افزار تیک تاک، که یک برنامه اشتراک 
ویدئوی چینی اس��ت، در آمریکا بوده اس��ت. ترامپ گفته ممنوعیت تیک تاک اعمال 

می شود مگر اینکه به یک خریدار غیرچینی فروخته شود.
اختالف پکن و واش��نگتن در حالی اس��ت که بحران کرونا تمام پیش بینی ها درباره 
افزایش رش��د اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میالدی به واسطه توافق تجاری میان دو قدرت 
برتر اقتصاد جهان را ناکام گذاشت. رکود اقتصادی ناشی از کرونا، تمام پهنه اقتصاد جهانی 
را درنوردیده و طبق آخرین گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، اقتصاد جهانی 
امسال ۶درصد کوچک می شود. به گزارش »یورونیوز«، اقتصاد جهانی کماکان تحت تاثیر 
پیامدهای ناشی از کرونا قرار دارد و طبق اعالم سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتظار 
می رود متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان تا پایان امسال به منفی ۶ درصد برسد 
که این وضعیت در صورت بروز موج دوم کرونا بدتر نیز خواهد شد و در این سناریو اقتصاد 

جهانی احتماال ۷.۶درصد کوچک تر خواهد شد. این سازمان پیامدهای کرونا را بلندمدت 
خوانده و افزوده است توانایی کشورها برای کنترل روند شیوع بیماری در ماه های آینده 
برای اقتصاد جهان بس��یار حیاتی اس��ت. الورنس بونه، اقتصاددان ارشد این سازمان با 
بیان اینکه »چشم اندازی دراماتیک در انتظار اقتصاد جهان است«، گفت: »ممکن است 
ش��اهد موج دوم کرونا باش��یم یا نباشیم اما در هر دو سناریو، یک چیز مشخص است و 
آن هم اینکه اس��تانداردهای زندگی به نسبت سال قبل به میزان محسوسی افت کرده 
است و بسیاری از کشورها با رشد اقتصادی دو رقمی منفی مواجهند که در طول تاریخ 
آنها بی سابقه است.« از سوی دیگر آنخل گریا، دبیرکل این سازمان با بیان اینکه »برای 
بازگشت اطمینان به بازارها به زمان نیاز است«، گفت: »انتظار ما این است که شاهد یک 
احیای طوالنی باش��یم نه یک احیای سریع. نسبت به اینکه سرمایهگذاری ها چه زمانی 
احیا ش��وند س��واالتی مطرح اس��ت و همینطور مباحث تجاری و حل و فصل مناقشات 

اقتصادهای بزرگ نیز سواالتی هستند که باید به آنها پاسخ داده شود.«
س��ازمان توس��عه و همکاری اقتصادی انتظار دارد رشد اقتصادی جهان از سال آینده 
مجددا وارد مدار مثبت شود و به ۵.۲ درصد در سال آینده برسد که در صورت اوج گیری 
مجدد کرونا، این رقم تنها ۲.۸ درصد خواهد بود. این س��ازمان با تش��کر از ورود سریع 
دولت ها به حمایت از بخش های مختلف اقتصادی، آن را عاملی مهم در س��قوط نکردن 
اقتصاد جهان دانسته، اما هشدار داده است نباید اینطور تصور شود که دیگر به حمایتی 

نیاز نیست.

چشم انداز دراماتیک در انتظار اقتصاد جهانی

چین در نبرد اقتصادی با آمریکا پیروز می شود؟
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فرصت امروز: از چندی پیش و به موازات اس��تقبال بی س��ابقه از بازار 
س��رمایه، هس��ته معامالت بورس دچار اختالل ش��د و این ماجرا هفته 
گذشته به اوج خود رسید. در همین حال، سامانه  معامالتی کارگزاری ها 
نی��ز هرازچن��د گاهی مختل ش��ده و این اتفاق در کنار اختالل هس��ته 
معامالتی ب��ورس باعث عصبانیت س��هامداران و فوج س��رمایه گذارانی 
شده اس��ت که به تازگی رو به سوی بازار سهام آورده اند. پرواضح است 
که زیرس��اخت های کنونی بورس جوابگوی خیل عظیم س��هامداران و 
تازه واردانی نیست که اخیرا به سرمایه گذاری در بازار سرمایه عالقه مند 
شده اند. بورس تهران در چهار ماه گذشته رکوردهای مختلفی را شکسته 
و حجم نقدینگی وارد شده به آن در حدی است که از کل ۱۲ماه سال 
گذش��ته بیشتر بوده اس��ت، بنابراین تصور اینکه این میزان نقدینگی به 
جای بازار سهام به سمت بازار ارز و یا دیگر بازارهای موازی روانه شود، 
مخرب و تصوری وحش��تناک اس��ت. در نتیجه مسئوالن سازمان بورس 
باید هرچه زودتر تمهیدی بیندیشند تا این خیل شتابان ورود نقدینگی 
را مدیریت کنند و فکری به حال هس��ته خس��ته بورس و به طور کلی، 

زیرساخت های معامالتی فعلی بورس تهران کنند.
آخرین خبرها از تغییرات تازه ساعت کار بورس

اخت��الل هس��ته معامالت ب��ورس در هفته ای ک��ه گذش��ت، آه از نهاد 
س��هامداران برآورد و پربیراه نیست که این ماجرا در صورت عدم مدیریت، 
ممکن اس��ت باعث ضرر و زیان سهامداران و درنتیجه دلسردی آنها از بازار 
س��هام شود. از همین رو، مسئوالن س��ازمان بورس به تازگی از دو شیفته 
شدن معامالت روزانه بورس خبر داده اند و باید دید آیا این تمهید کوتاه مدت 

می تواند از اختالل دوباره هسته معامالت جلوگیری کند یا نه.
چن��د روز پی��ش بود که عل��ی صحرایی، مدیرعامل ب��ورس تهران از 
تغییرات جدید در زمان داد و ستد های بازار سهام خبر داد و گفت: »از 
هفت��ه پیش رو و البته به صورت کامال موقت��ی، بدون آنکه زمان داد و 
ستد ها طوالنی شود، سهام ترکیبی از صنایع مختلف در دو زمان ۸:۳۰ 
ت��ا ۱۱ و ۱۱ ت��ا ۱4 یا ۱۵ هر روز کاری معامله خواهند ش��د. به زودی 
جزییات و چند و چون این رویه، نهایی و منتشر می شود. در این میان، 
صنایعی که شرکت های بیشتر و بزرگ تری را در خود جای داده اند، در 

تایم اول معامله خواهند شد.«
مدیرعامل بورس تهران ادامه داد: »همان طور که در س��ال ۹۷ هسته 
معامالت��ی فرابورس و بورس را جدا کردیم، ب��رای بورس تهران هم دو 
س��امانه معامالتی جدا در نظر گرفته ایم و به زودی دو هس��ته معامالتی 

برای معامالت شرکت های حاضر در بازار سهام فعال می شود.«
همچنین روح اهلل دهقان، مدیرعامل ش��رکت مدیریت فناوری بورس 

تهران از تغییر سیستم معامالتی بورس تهران تا سه ماه آینده خبر داد 
و گفت: »به دلیل فش��ار زیاد بر س��امانه معامالتی بورس تهران در حال 
پیادهس��ازی و اجرای راهکار فنی هس��تیم، از سویی به احتمال زیاد با 
پیادهس��ازی این راهکار جدید، معامالتی بعدازظهر ها انجام نخواهد شد 
و ساعات معامالت به سیستم سابق باز می گردد. البته همه چیز بستگی 

به شرایط بازار خواهد داشت.«
هسته معامالت جوابگوی نیاز امروز بورس نیست

در همین زمینه، همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
»زیرس��اخت های امروز بازار سرمایه پاسخگوی خیل سرمایه گذارانی که 
در بازار حضور دارند، نیست«، به »فرارو« گفت: »هسته معامالتی فعلی 
بورس حدود ۱۵ سال پیش از شرکت آتوس فرانسه خریداری شد، این 
پلتفرم در دهه ۸۰ که به کار گرفته ش��د، نس��بت به تعداد فعاالن بازار 
و همچنی��ن حج��م و ارزش بازار کفایت می کرد، ب��ه عنوان مثال حتی 
در س��ال های بعد برای یک عرضه اولیه ی��ک جمعیت ۱۰۰ هزار نفری 
ش��رکت می کرد که هس��ته معامالت به خوبی این تقاضا ها را پشتیبانی 

می کرد.«
او با اشاره به بروزرسانی هسته معامالتی کنونی بورس ادامه داد: »اما 
امروز برای یک عرضه اولیه بیش از ۶ میلیون نفر س��فارش می گذارند، 
با این افزایش ش��رکت کنندگان بالطبع باید امکانات توس��عه پیدا کند، 
در غیر این صورت مش��کالت ادامه پیدا خواهد کرد. تا س��ال ۹۷ حجم 
معامالت بورس و فرابورس به زحمت روی هم به ۱۵۰۰ میلیارد تومان 
در روز می رس��ید، اما امروز معامالت یک نماد به این حجم می رسد، در 
ح��ال حاضر ارزش معامالت روزانه بین ۲۰ ت��ا ۳۰ هزار میلیارد تومان 

است و با این هسته قدیمی نمی توان پاسخ این همه نیاز را داد.«
ب��ه گفته دارابی، »در حال حاضر ب��ه دلیل تحریم هایی که به صورت 
یکجانبه علیه کش��ورمان وضع ش��ده، ش��رکت فرانس��وی حتی جواب 
ایمیل ه��ا و تماس های مس��ئوالن بورس ته��ران را نمی دهد، حال ما با 
توجه به هنگی هس��ته و اختالل در معامالت دو راه در پیش رو داریم، 
اول اینک��ه به دنبال راهکار اورژانس��ی و کوتاه مدت باش��یم، تا بتوانیم 
وضعیت امروز بازار را سروس��امان دهیم، در این راس��تا انجام معامالت 
بورس در دو زمان مختلف برای کاهش فش��ار معامالت که قرار اس��ت 
اجرایی ش��ود، تنها راهکاری است که در پیش رو قرار دارد و گریزی از 

آن وجود ندارد.«
این کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به اینکه راهکار بلندمدت نیز 
جایگزینی هسته معامالتی است، گفت: »برای این کار نیز دو راه وجود 
دارد، اول این اس��ت که با اس��تفاده از دانش بومی کش��ورمان هس��ته 

معامالت��ی داخلی را طراحی کنیم، در ح��ال حاضر با توجه به امکاناتی 
که در کشور وجود دارد، توان این کار میسر خواهد بود، به عنوان مثال 
زیرساخت هایی که در شبکه بانکی وجود دارد، به خوبی امروز به فعالیت 
مش��غول است، بنابراین این توان نیز وجود دارد که زیرساخت های بازار 

سرمایه نیز در داخل تامین و تجهیز شود.«
سهامداران با این هسته هنگ، ضرر زیادی می کنند

او س��پس به راه دوم اش��اره کرد و افزود: »راه دوم نیز این است که با 
استفاده از ظرفیت کش��ور هایی که با ما االن روابط سیاسی و اقتصادی 
مناس��بی دارند و تحت تاثیر تحریم ها نیس��تند، ب��ه همکاری بپردازیم، 
این مس��ئله نیز می تواند به صورت گرفتن مش��اوره باشد و یا اینکه کار 
طراحی را نیز به آنها واگذار کنیم، حال باید دید که در نهایت مسئوالن 
امر چه تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد، از س��ویی می توان گفت، همه 
واقعا غافلگیر ش��دند از این همه استقبالی که از بورس به عمل آمد، به 
واقع کس��ی چنین اقبالی را انتظار نداش��ت و می توان گفت این موضوع 

برای همه غیرمنتظره بود.«
دارابی ادامه داد: »این روز ها که هس��ته معامالتی با کندی و اختالل 
روبه رو اس��ت، این مسئله اس��تراتژی های معامالتی بسیاری از فعاالن و 
س��هامداران بازار را با مش��کل مواجه کرده و به هم ریخته، به خصوص 
کس��انی ک��ه در صف های خرید و ف��روش قرار می گیرند، ممکن اس��ت 
س��همی را بفروش��ند، اما نتوانند نم��اد موردنظر خ��ود را خرید کنند، 
بنابرای��ن چنین وضعیت��ی می تواند ضرر و زیان ه��ای هنگفتی را برای 

سهامداران و سرمایهگذاران بورس به بار آورد.«
این فعال بازار س��هام با بی��ان اینکه »این روز ها بورس از بیش��ترین 
بازدهی در میان بازار های مختلف کش��ور برخوردار اس��ت«، یادآور شد: 
»از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط 
سرمایه گذاران خرد به بورس وارد شده که رقمی بسیار قابل توجه است، 
طبعا تا زمانی که این ورود نقدینگی هوش��مند به بورس ادامه داش��ته 

باشد، روند کلی بورس نیز به صورت صعودی ادامه خواهد داشت.«
وی در پای��ان ب��ا توصی��ه به اینک��ه »یک��ی از مهم تری��ن نکاتی که 
س��هامداران خرد باید به آن توجه کنند، این است که نباید تحت تاثیر 
ج��و و هیجاناتی که در ب��ازار وجود دارد، قرار بگیرند و به هر س��همی 
ورود کنن��د«، گف��ت: »س��هامداران باید برای خرید ابت��دا به تحقیق و 
بررس��ی بپردازن��د و بعد از اینکه به قطعیت رس��یدند، اق��دام به خرید 
کنند. همچنین برای اینکه به س��ود منطقی و مناسب دست پیدا کنند، 
باید به دید میانمدت و بلندمدت س��هامداری کنند تا بتوانند به اهداف 

خود برسند.«

معامالت بورس تهران در 2 شیفت انجام می شود

هسته خسته بورس

هرچه تعداد س��هامداران بورسی بیش��تر می شود، هسته معامالت در 
پاس��خگویی ناتوان تر می ش��ود، به ط��وری که تقریب��ا در همه روزهای 
معامالتی هفته گذش��ته هس��ته معامالت بورس با اختالل مواجه بود و 
صدای اعتراض س��هامداران را بلند ک��رد. هرچند راهکارهایی برای حل 
این مشکل در نظر گرفته شده اما همگی زمانبر هستند و این در حالی 
اس��ت که تاکنون نیمی از جمعیت کشور بورس��ی شده اند و روند ورود 

سهامداران جدید به بازار سرمایه همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، ماجرای اختالالت هسته معامالت بورس در هفته قبل به 
اوج رسید و تقریبا در همه روزهای معامله آه از نهاد معامله گران بلند کرد. 
می توان با اطمینان گفت که اختالل در هسته معامالت بازار سرمایه از ارتقا 
نیافتن آن همسو با افزایش حجم معامالت و بزرگ شدن بازار سرمایه نشأت 
می گیرد و این موضوع باعث ش��ده است که تعدادی از سهامداران به دلیل 
اختالل هس��ته طی معامله ضرر ببینند، زیرا ممکن است رقمی که سایت 
tsetmc نش��ان می دهد با رقمی که در کارگزاری نشان داده می شود، یک 
دقیقه اختالف داش��ته باشد. این اختالف زمانی ممکن است باعث شود تا 
معامله گر دچار این اشتباه شود که فشار فروش زیاد شده است و سهم خود 

را بفروشد، در حالی که قیمت باال آمده است.
به نظر می رس��د مهم ترین دلیلی که س��د راه ارتقای هس��ته معامالت 
بورس ش��ده، بحث تحریم است، زیرا نرم افزار هسته معامالتی وارداتی بوده 
و تحریم ها امکان توسعه و به روزرسانی آن را نمی دهد. البته راهکاری داخلی 

برای حل این مشکل در نظر گرفته شده که اکثرا زمانبر هستند.
راهکارهای سازمان بورس برای رفع اختالل هسته

در این راستا، چندی پیش حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار در مورد راهکارهای رفع اختالل هس��ته معامالت توضیح داد: 
»امور اجرایی رفع اختالل هس��ته برعهده شرکت فناوری است اما به طور 
کلی س��ه برنامه دنبال می ش��ود. یک برنامه کوتاه مدت است که کندی و 

قطعی هس��ته حل شود. البته با وجود اینکه حجم ارزش معامالت در سال 
جاری نسبت به سال گذشته هشت برابر شده، کندی ها کاهش یافته است. 
توس��عه هسته کار سریعی نیست و برای جاهایی که باعث کندی می شود 

باید کمک گرفت. کارگروهی هم در این راستا تشکیل شده است.«
او با تاکید بر اینکه »بازار س��رمایه ایران، مشتری محور است«، گفت: 
»افراد با نام خودش��ان وارد سیستم معامالت می ش��وند. البته در مورد 
سهام عدالت تجمیع سفارشات داشتیم که تجربه خوبی بود. این موضوع 
باعث می ش��ود بازار به کارگزار پایه تبدیل ش��ود. راه حل میان مدت نیز 
خرید از عرضه کنندکان خارجی اس��ت که ش��رکت فناوری مذاکراتی را 
انجام داده اس��ت که اگر قابل اعالم باش��د، اعالم خواهیم کرد. راه حل 
بلندمدت نیز تولید سامانه ترید و پست ترید بومی است که با همکاری 
دانشگاه تهران در حال انجام بوده و پیشرفت های خوبی داشته است.«

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از امضای قراردادی با 
دانشگاه تهران برای طراحی یک سیستم خبر داده و اعالم کرده بود که 
تا آخر س��ال رونمایی می شود. او همچنین گفت که »راه اندازی سیستم 
پ��س از معامالت ملی دنبال ش��ده و قرار بود با نخس��تین ETFدولت 
به بهره برداری برس��د اما این اتفاق نیفت��اد و امیدواریم با ETF بعدی 

بهره برداری شود و به سیستم پس از معامالت مهاجرت کنیم.«
آیا ساعت معامالت بورس دو قسمت می شود؟

همچنین عل��ی صحرائی، مدیرعامل بورس ته��ران درباره برنامه های 
ب��ورس تهران برای جلوگی��ری از تکرار اختالل در س��امانه معامالت و 
عادی ش��دن روند داد و ستد سهام ش��رکت ها به »بورس پرس« گفت: 
»یک��ی از اقداماتی که با هم��کاری مدیریت فناوری بورس تهران عملی 
خواهد ش��د، به کارگیری دو سامانه معامالتی است که مانند جداسازی 

سامانه های بورس و فرابورس اجرایی شد.«
وی ادامه داد: »عالوه بر این به صورت کامال موقتی، بدون آنکه زمان 

داد و س��تدها طوالنی شود، سهام ترکیبی از صنایع مختلف در دو زمان 
۸:۳۰ ت��ا ۱۱ و ۱۱ ت��ا ۱4 یا ۱۵ هر روز کاری معامله خواهند ش��د. در 
ای��ن می��ان به زودی جزییات و چند و چون این رویه، نهایی و منتش��ر 

می شود.«
اتخاذ راهکارهای جدید برای رفع اختالالت هسته

از س��وی دیگر، روح اهلل دهقان، مدیرعامل ش��رکت مدیریت فناوری 
ب��ورس تهران در مورد تغییر زیرس��اخت سیس��تم معامالتی گفت: »به 
دلیل فشار زیاد بر سامانه معامالتی بورس تهران در حال پیادهسازی و 
اجرای راهکار فنی هس��تیم. این راهکار جدید از دید کاربر بیرونی قابل 
مش��اهده نیس��ت که دلیل آن هم این اس��ت که یک سری تفکیکهایی 
داخل س��امانه معامالتی انجام خواهد ش��د که کاربر بیرونی متوجه این 
تغییرات نمی ش��ود و فقط ب��ه دلیل اینکه در س��امانه معامالتی بورس 
تهران، افزایش ظرفیت داش��ته باش��یم، معامالت بر روی دو زیرساخت 

سخت افزاری مجزا انجام خواهند گرفت.«
دهق��ان در ادامه توضیح داد: »همانگونه که هم اکنون معامالت بورس 
تهران و فرابورس در دو زیرس��اخت سخت افزاری مجزا انجام می شوند، 
با پیادهس��ازی این راهکار جدید، معامالت س��امانه بورس تهران شامل 
دو زیرس��اخت مجزا خواهد ش��د. به این ترتیب نمادهای بورس تهران 
بین این دو زیرس��اخت تقسیم می شوند ولی از دید کابر هیچ چیز قابل 

مشاهده نیست.«
مدیرعامل ش��رکت مدیریت فناوری بورس تهران افزود: »به احتمال 
زی��اد با پیادهس��ازی این راهکار جدی��د، معامالت��ی بعدازظهرها انجام 
نخواهد شد و ساعات معامالت به سیستم سابق باز می گردد. البته همه 
چیز بس��تگی به شرایط بازار خواهد داش��ت. اقدامات فنی این تغییرات 
زیرساختی در حال انجام است و به نظر می رسد تا دو الی سه ماه آینده 

به بهره برداری برسد.«

نفس هسته به شماره افتاد!

دریچه

متوسط ارزش هر سهم چقدر رشد کرد؟
کارنامه بورس در 4 ماهه امسال

بررس��ی وضعیت معامالت ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در چهار 
ماه نخست س��ال نش��ان می دهد، افزایش قابل توجه ارزش روزانه 
معامالت در مقایسه با رشد حجم روزانه معامالت در تیرماه ۱۳۹۹، 
اثر پررنگ تری در رشد شاخص کل بورس داشته است که می تواند 

در ماه های آتی اثرات تورمی نیز با خود به همراه داشته باشد.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران به تازگی در گزارشی به 
بررس��ی وضعیت معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی چهار ماه 
نخست سال پرداخته و نوشته است: میانگین حجم روزانه معامالت 
سهام در هر ماه، طی چهار ماه نخست سال ۱۳۹۹ به طور متوسط 
ماهان��ه، ۹ درص��د افزایش داش��ته و در تیر ۱۳۹۹ ب��ه حدود ۹.۸ 
میلیارد س��هم رسیده اس��ت که نس��بت به حجم معامالت اسفند 

۱۳۹۹ حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.
همچنین بیش��ترین حجم معامالت در تیرماه ۱۳۹۹، مربوط به 
هش��تم تیرماه بوده است و متوسط ارزش روزانه معامالت سهام در 
هر ماه، در چهار ماهه نخس��ت ابتدایی امسال به طور ماهانه حدود 
۲۹ درصد افزایش داشته و در تیر ۱۳۹۹ به حدود ۱۶ هزار میلیارد 
تومان رس��یده اس��ت که نس��بت به ارزش معامالت اسفند ۱۳۹۹ 

معادل ۳.۵ برابر شده است.
همچنین بیش��ترین ارزش معامالت مربوط به ۲۵ تیر بوده است 
که در چهار ماهه نخس��ت س��ال ۱۳۹۹، متوس��ط ارزش معامالت 
روزانه در هر ماه با س��رعت بس��یار باالتری نسبت به متوسط حجم 
معام��الت روزانه در م��اه بوده که ب��ه معنای افزای��ش قابل توجه 

میانگین روزانه ارزش سهام معامله شده در هر ماه است.
براساس این گزارش متوسط ارزش هر سهم در چهار ماهه نخست 
س��ال ۱۳۹۹ نس��بت به پایان س��ال ۱۳۹۸، حدود ۱.۶ برابر شده 
اس��ت. همچنین در تیرماه ۱۳۹۹، متوس��ط ارزش روزانه معامالت 
بورس نس��بت ب��ه خرداد ۱۳۹۹، حدود ۷۸ درصد رش��د کرده؛ در 
حالی که متوسط حجم روزانه معامالت طی این ماه، تنها ۸ درصد 
افزایش یافته است. به نظر می رسد افزایش قابل توجه ارزش روزانه 
معامالت در مقایسه با رشد حجم روزانه معامالت در تیرماه ۱۳۹۹، 
اثر پررنگ تری در رشد شاخص کل بورس داشته است که می تواند 

در ماه های آتی اثرات تورمی نیز با خود به همراه داشته باشد.

پای مشموالن غیرمستقیم سهام عدالت به 
بورس باز شد

از ام��روز یکش��نبه ۱۹ مردادم��اه ب��ا آغ��از معام��الت ش��رکت 
سرمایه گذاری خراس��ان جنوبی، معامله شرکت های سرمایه گذاری 

استانی سهام عدالت در بورس تهران آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل بورس تهران، نخس��تین 
ش��رکت سرمایه گذاری استانی مربوط به استان خراسان جنوبی در 
بورس اوراق بهادار تهران پذیرش ش��د تا سهامداران آن، که مردم 
خراس��ان جنوبی و انتخاب کنندگان روش غیرمس��تقیم در س��هام 
عدالت بوده اند، به عنوان س��هامدار شرکت س��رمایه گذاری استانی 
خراس��ان جنوبی در بورس تهران حضور یافته و سهام آنها از هفته 

جاری قابل معامله در بازار دوم خواهد بود.
پس از ابالغ سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساس��ی از سوی 
رهبر معظم انقالب و موافقت ایشان با توزیع سهام شرکت های صدر 
اصل قانون اساس��ی با هدف »تأمین عدالت اجتماعی« و گسترش 
س��هم مالکیت های مردمی در اقتصاد، طرح توزیع »سهام عدالت« 
آغاز و از آن پس به عنوان یکی از موضوعات اساس��ی و مورد توجه 
قانون »اجرای سیاس��ت های کل��ی اصل 44 قانون اساس��ی« قرار 

گرفته است.  
مطابق مواد )۳4 تا ۳۸( اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز شده 
است در اجرای سیاست گسترش و مالکیت عمومی با هدف تأمین 
عدالت اجتماعی، تا 4۰درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل 

واگذاری را به شش )۶( دهک پایین درآمدی جامعه واگذار کند.
آزادس��ازی سهام عدالت در ۹ اردیبهشت  ماه با ابالغ مقام معظم 
رهبری اجرایی ش��د و از روز ۱۰ اردیبهش��ت تا هش��تم خرداد به 
س��هامداران فرصت داده ش��د تا نس��بت به انتخاب روش مدیریت 
مس��تقیم یا غیرمستقیم اقدام کنند. بر این اساس، ستاد آزادسازی 
س��هام عدالت پس از تش��کیل ۳۰ شرکت س��رمایه گذاری استانی 
س��هام عدالت، افزایش سرمایه این شرکت ها را در دستور کار خود 
قرار داده و افرادی که روش غیرمس��تقیم را برگزیدهاند، س��هامدار 
شرکت سرمایهگذاری استانی زمان ثبت نام سهام عدالت، محسوب 
می شوند. این ش��رکت ها، مطابق قانون تجارت مدیریت می شوند و 
مدیران آنها در راس��تای صیانت از منافع س��هامداران می توانند در 

پروژه های ملی و بینالمللی برنامه ریزی و مشارکت کنند.
ترکیب پرتفوی س��هام ش��رکت س��رمایه گذاری اس��تانی خراسان 
جنوبی که نخس��تین شرکت سرمایهگذاری اس��تانی در بورس اوراق 
بهادار تهران است، مشتمل بر سهام شرکت های فلزات اساسی، بانکی، 
پاالیشگاهی و خودروسازی است که ارزش آنها در یکم تیرماه، مبنای 
سرمایه جدید شرکت بوده و افزایش قیمت سهام شرکت های موجود 
در پرتفوی ش��رکت تا این تاریخ به بی��ش از ۱۰ هزار میلیارد تومان 
رسیده است. براس��اس هماهنگی های انجام شده با بانک ملی ایران، 
س��هامداران همه شرکت های سرمایه گذاری استانی باید توجه داشته 
باش��ند که ارزش دارایی س��هام هر ش��خص مبنای تخصیص کارت 
اعتباری قرار می گیرد که با دریافت اطالعات مزبور از س��پرده گذاری 
مرکزی و تس��ویه وجوه، کارت اعتباری به پش��توانه دارایی سهام هر 
ش��خص تخصیص داده شده و سهام شرکت سرمایه گذاری استانی در 
وثیق��ه بانک ملی قرار می گیرد. به عب��ارت دیگر، هم زمان با مالکیت 
سهام شرکت س��رمایه گذاری استانی و منتفع شدن از افزایش ارزش 
آن در بازار س��رمایه، امکان دریافت اعتبار در قالب کارت اعتباری از 
بانک ملی ایران نیز مهیا ش��ده اس��ت. به مدیران س��ایر شرکت های 
سرمایه گذاری اس��تانی پیشنهاد شده است جهت منتفع شدن زودتر 
س��هامداران خود از مزایای پذیرش ش��رکت س��رمایه گذاری استانی 
مربوط��ه در بورس تهران، هرچه س��ریع تر نس��بت ب��ه ثبت افزایش 
س��رمایه جدید اقدام کرده و با ارائه صورت های مالی حسابرسی شده 
دوره منته��ی به  ۱۵ مردادماه به بورس تهران، زمینه پذیرش و درج 

هرچه سریع تر این شرکت ها مهیا کنند.
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از هفته گذشته که رئیس جمهور از ایجاد گشایشی اقتصادی در کشور 
س��خن گفت تا همین اکنون، گمانه زنی های مختلفی در این باره به راه 
افتاده و این در حالی است که برخی از محافل خبری از احتمال عرضه 

اوراق سلف نفتی در بورس یا همان پیش فروش نفت سخن می گویند.
چن��د روز قبل بود که حس��ن روحانی از طرحی که »یک گش��ایش 
اقتصادی در کشور ایجاد می کند« خبر داد و گفت که »در هفته آینده 
قرار اس��ت گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود بیاید و دست 
دولت مقداری باز می ش��ود.« به موازات روحان��ی، رئیس مجلس نیز با 
اشاره به جلسه شورای هماهنگی سران قوا، از گشایشی سخن گفت که 
بازار پول و ارز را س��امان می دهد بنابراین به نظر می رس��ید این تحول 
اقتصادی احتماال قرار اس��ت در حوزه سیاس��ت های پولی و مالی باشد. 
در این میان و پس از صحبت های روحانی و قالیباف، حس��ام الدین آشنا 
مش��اور رئیس جمهور نیز با رد هرگون��ه گمانه زنی گفت که »قبل از هر 

تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.«
گمانه زنی درباره احتمال انتشار اوراق سلف نفت

ب��ا این وجود، بازار گمانه زن��ی در جامعه به راه افتاد و اولین گزینه ای 
ک��ه در فض��ای مجازی و ش��بکه های اجتماعی با محوریت »گش��ایش 
اقتصادی« توسط برخی از فعاالن اقتصادی مطرح شد، احتمال پذیرش 
FATF بود، هرچند که طولی نکش��ید که این موضوع از س��وی معاون 
ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور رد شد و گفته شد که خبر 

مهم اقتصادی رئیس جمهور درباره لوایح مرتبط با FATF نیست.
در همین حال، برخی از محافل خبری ازجمله »تس��نیم« از انتش��ار 
اوراق س��لف نفت س��خن گفتند و اعالم کردند که احتماال خبر خوش 
روحان��ی مربوط به انتش��ار اوراق س��لف نفت اس��ت، چنانچه نفت خام 
ایران قرار اس��ت به صورت بش��که ای در بازار س��رمایه عرضه شود و در 
ای��ن صورت عم��وم مردم می توانن��د به صورت بش��که ای نفت تولیدی 
پاالیش��گاههای ای��ران را خریداری کنند. همچنین ب��ا توجه به ماهیت 

اوراق سلف، نفت خریداری شده مانند سهام معامله خواهد شد.
»تس��نیم« در ادامه گمانه زنی خود به بررسی انتشار اوراق سلف نفت 
پرداخت و نوش��ت: »کارشناس��ان اقتصادی معتقدن��د، منابع حاصل از 
عرضه نفت در بورس صرف احیای ساخت های نفتی-پاالیشی و احتماال 
برطرف کردن جبران کس��ری بودجه خواهد ش��د. ای��ن روش یک نوع 

تامین سرمایه برای زیرساخت ها محسوب خواهد شد و جذب نقدینگی 
مناسبی در پی خواهد داشت. همچنین برخی موضوع تضمین بازخرید 
این اوراق از س��وی صندوق توس��عه ملی در زمان سررس��ید را مطرح 
کرده اند. کارشناسان معتقدند گشایش اقتصادی اثرگذار نمی تواند ظرف 
یک هفته رخ دهد. از س��وی دیگر در صورت تضمین خرید این اوراق از 
س��وی صندوق توسعه ملی با نرخ مشخص نفت و ارز در زمان سررسید 

بایستی موانع صادرات نفت خام کشور برطرف شده باشد.«
مخاطرات انتشار اوراق ارزی نفتی در اقتصاد ایران

در حال��ی که گمانه ها در چند روز گذش��ته بر محور احتمال انتش��ار 
اوراق ارزی ب��ر پای��ه نف��ت یا هم��ان پیش��فروش نفت توس��ط دولت 
می چرخی��د، خبرگ��زاری »مهر« نیز در گفت وگو با ی��ک اقتصاددان به 
بررس��ی تبعات منفی انتش��ار این اوراق بر اقتصاد کشور پرداخت. علی 
س��عدوندی در این گفت وگو، مخاطرات انتش��ار اوراق ارزی نفتی برای 
اقتصاد ایران را برشمرد و گفت: »این ایده یعنی به مدت دو سال حواله 
نفت بفروشیم و در این مدت هم شرکت نفت از ۱4.۵درصد درآمد خود 
از محل فروش نفت بهره مند می ش��ود؛ ضمن اینک��ه از مواهب زندگی 
برای دو سال آینده هم منتفع خواهد شد، اما قیمت نفت در حال حاضر 
به خاطر کرونا کاهش یافته اس��ت ولی احتمال دارد تا دو س��ال آینده 
قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن 
اس��ت افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق العاده سنگینی را 

به اقتصاد تحمیل می کند.«
ب��ه گفت��ه او، »اوراق ریالی نفتی، دولت را به ش��دت بدهکار می کند 
مثاًل اگر امس��ال دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر کند، 
دو س��ال بعد باالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بای��د برگرداند. اتفاقی که 
می تواند به انباش��ت ش��دید بدهی با نرخ های باالت��ر از نرخ های فعلی 
بینجامد. بنابراین اوراق نفتی بس��یار خطرناک خواهد بود چون پایداری 
بدهی بیش از هر چیز به نرخ بدهی وابسته است. اگر نرخ اوراق بدهی، 
زیر نرخ تورم باشد، هیچگاه به سمت ناپایداری بدهی نخواهیم رفت اما 
اگر بس��یار باالتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل پایه 

پولی تأمین خواهد شد که مشکل زاست.«
س��عدوندی معتقد اس��ت که »طراح این ایده باید با شجاعت خود را 
به عنوان منش��أ طرح این ایده معرفی کند که اگر اجرای آن با شکست 
روبه رو ش��د، فردی را مس��ئول آن بدانیم. در این ایده، زمانی که قیمت 
نفت باالس��ت و وضعیت ارزی مناس��بی داریم، ممکن است ایده خوبی 
باش��د، اما زمانی که قیمت نفت پایین اس��ت و پیش��بینی می شود که 

قیمت نفت رو به باال باشد و از سوی دیگر، وضعیت دسترسی ما به ارز، 
وضعیت مخاطره آمیزی است، مطلقاً ایده مناسبی نیست.«

ب��ه گفته این اقتصاددان، »ایده انتش��ار اوراق س��لف نفتی، مانند کار 
گذاش��تن دینامیت در بازار بدهی اس��ت؛ عواقب انفجار شکست انتشار 
اوراق نفتی، شاید از انفجار بیروت هم بدتر باشد، به خصوص که انفجار 
اوراق نفتی )بدهی خارجی( به انفجار بدهی داخلی )اوراق بدهی دولتی( 

نیز می انجامد.«
معیشت مردم جای طرح معما و پازل نیست!

در همین حال، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به فرامتن این خبر 
پرداخت و گفت که »معیش��ت مردم جای طرح معما و پازل نیس��ت و 
گمانه زنی ه��ا درباره گش��ایش اقتصادی و در راه ب��ودن یک اتفاق مهم 
ب��رای اقتصاد ای��ران، اگر به اتفاقی ب��زرگ ختم نش��ود، نتیجهای جز 
عصبانی تر کردن جامعه نخواهد داش��ت که در ماه های اخیر فش��ارهای 
ج��دی را تحمل کرده اند.« مجیدرضا حریری با بیان اینکه »متاس��فانه 
شرایط اقتصادی کشور به گونه ای پیش رفته که دیگر با طرح های صرفا 
اقتصادی و مدیریتی نمی توان توقع تحولی جدی داشت و راهکار از دل 
سیاس��ت می گذرد«، به »ایسنا« گفت: »وقتی فشارهای تحریم یکی از 
عوامل تاثیرگذار بر مشکالت بوده، قاعدتا برای برون رفت از این شرایط، 
باید به مس��ائل دیپلماتیک نیز فکر کرد. او ب��ا بیان اینکه »حل نکردن 
مشکالت و ناموفق بودن طرح ها، شرایط را برای اقشار کم درآمد جامعه 
دش��وار کرده اس��ت«، افزود: »وقتی جامعه می بیند که برای برون رفت 
از این ش��رایط راهکار دقیقی وجود ندارد، عصبانی می ش��ود و با مطرح 
ک��ردن وعده هایی مبنی ب��ر اینکه در روزهای آین��ده اتفاقی بزرگ رخ 
خواه��د داد، جامع��ه را عصبانی ت��ر می کند. امروز مردم نی��از دارند که 
ببینند مس��ئوالن اجرایی فضای زندگی آنه��ا را درک کرده و برمبنای 
آن تصمیم می گیرند و در این مس��یر مطرح کردن پازل و معما چندان 
نتیجه مثبت ندارد.« حریری در انتها با انتقاد از گفته حسام الدین آشنا 
گفت: »اینکه یکی از مش��اوران دولت در شبکه های اجتماعی می نویسد 
ک��ه ب��رای تصمیم گیری اقتص��ادی صبر کنید، در کنار آنکه مش��خص 
نیس��ت چه ارتباطی ب��ا واقعیت دارد، نش��ان از آن دارد که از وضعیت 
معیشتی مردم دور شده ایم. امروز بخش قابل توجهی از جامعه با توجه 
به مش��کالت اقتصادی، اساسا توان تصمیمگیری ندارد که بخواهد آن را 
نیز یک هفته عقب بیندازد. در کنار آن در سالی که به »جهش تولید« 
نام گذاری شده، این توقع که یک هفته تمام کارها بایستد تا نتیجه این 

خبر روشن شود، چندان منطقی نیست.«

پای عرضه اوراق سلف نفتی در میان است؟

گمانه زنی ها از گشایش اقتصادی رئیس جمهور
دریچه

نوبخت: امکان توزیع الکترونیکی کاالی اساسی وجود ندارد
تغییرات یارانه ای در راه است؟

رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه می گوی��د که در حال حاضر س��ازوکار 
الکترونیکی کردن توزیع کاال در سطح گسترده وجود ندارد و با توجه به منابع 

فقط تعداد خاصی را دربر خواهد گرفت.
چندی پیش یک فوریت طرح تامین کاالهای اساس��ی از سوی مجلس به 
تصویب رس��ید که طی آن پیش��نهاداتی در رابطه با توزیع کاالهای اساسی 
در قال��ب کاالبرگ و ی��ا کارت الکترونیکی مطرح بود، اما اینکه موضع دولت 
در رابطه با طرح تامین کاالهای اساس��ی و توزیع کاال با کاالبرگ و یا کارت 
الکترونیک چیس��ت، موضوعی است که محمدباقر نوبخت می گوید: در حال 
حاضر سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کاالهای اساسی در سطحی گسترده 

در کشور وجود ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد منابع طرح تامین کاالهای اساسی 
می گوید که واقعیت این است که در سال گذشته با توجه به محدودیت منابع 
ارزی آن میزان از منابعی که برای تامین کاالی اساس��ی پیشبینی شده بود 
هم به طور کامل محقق نش��د و از این رو برای امسال هم با توجه به شرایط 
موجود، نمی توانیم مانند پارس��ال حدود ۱۵ میلیارد دالر برای این کاالها با 
نرخ 4۲۰۰ تومان اختصاص دهیم. در این ش��رایط به طور طبیعی برخی از 
اقالم که امکان آزادس��ازی داشت، از لیست دریافت ارز 4۲۰۰ تومانی خارج 
شده و تامین آنها با نرخ ارز نیمایی صورت می گیرد که البته این درخواست 

نیز وجود داشته است.
نوبخت ادامه داد: اگر قرار است منابعی را برای طرح تامین کاالی اساسی 
اختصاص دهیم باید بپذیریم که یک افزایش قیمتی رخ خواهد داد و یارانه نیز 
قابل توزیع بین همه نیست و چنین تصمیمی نداریم، بلکه منابع ایجادشده 
ب��ه گروه خاصی اختصاص پیدا می کند. در هر صورت نکات مبهم زیادی در 
رابطه با طرح تامین کاالی اساسی وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه در 
حال بررس��ی آن اس��ت که البته بخش های غیرقابل اجرا را به مجلس اعالم 
کردیم و آن بخش هایی که قابل اجرا است نیز به طور حتم سعی می شود در 

بهترین حالت اجرایی شود.
او همچنی��ن از اصالح نظام یارانه در اصالحیه س��اختار بودجه خبر داد و 
گفت: »اصالح ساختار بودجه« یک عمل جراحی بزرگ است. ما سالیانه ۱۳4 
هزار میلیارد تومان یارانه می دهیم. این عدد چند برابر بودجه کش��ور اس��ت 
که در ش��رایط کنونی پرداخت می ش��ود؟ اما آیا به همین گونه باید پرداخت 
شود؟ آیا شیوه اخذ مالیات ما صحیح است؟ چرا هم موعدیان و هم مجریان 
ناراضی اند... و هم از س��وی دیگر مجریان مالیاتی معتقدند که درصد مالیات 
کشور ما نسبت به شاخص کشورهای توسعه یافته و صنعتی بسیار پایین تر 

است که نشان دهنده استفاده اندک از این ظرفیت است.
وی ادامه داد: این نشان دهنده ضرورت اصالح است. به جای آنکه مالیات را 
عمدتا متوجه حقوق و مصرف کنیم آن را به سمت درآمد و سرمایه ها بردیم؛ 
به عبارتی نظام مالیاتی را با نظام تامین اجتماعی گره زدیم و مشخص کردیم 
هر کسی در ماه و در سال چقدر می تواند درآمد داشته باشد و اگر بیشتر از 
آن درآمد دارد؛ باید مالیات بدهد و اگر درآمد کمتری دارد، باید یارانه بگیرد.

نوبخت افزود: در برنامه اصالح ساختار بودجه هم موضوع اصالح پرداخت 
یارانه ها را گنجانده ایم. ان شاءاهلل با تصویب این برنامه از سوی مجلس، حتی 
الیحه بودجه ۱4۰۰ را هم برمبنای همین اصالح ساختار، ارائه می دهیم. به 
میزانی که برنامه اصالح س��اختار بودجه در مجلس، تصویب ش��ود، آن را در 
الیحه بودجه س��ال بعد لحاظ خواهیم ک��رد و در جهت اصالح اعداد و ارقام 

عمل می کنیم.

جدیدترین خبرهای همتی از تبدیل ریال به تومان
2.5 میلیارد دالر ارز برگشت

رئیس کل بانک مرکزی درباره جدیدترین وضعیت حذف صفر از پول ملی 
گفت که پول هایی که به تازگی چاپ کرده ایم فعال چهار صفر در آنها کمرنگ 
درج می ش��ود. عبدالناصر همتی در برنامه بدون تعارف خبر ۲۰:۳۰ شبکه دو 
از بازگش��ت ۲.۵ میلیارد دالر ارز صادراتی خبر داد و گفت: ما تمام تالش مان 
را می کنیم تا فش��ار حداکثری بر مردم را کم کنیم و از آنجا که التهابات بازار 
ارز را در سال ۹۷ مدیریت کردیم، امسال هم می توانیم همان اقدامات را انجام 
بدهیم . قیمت ارز این اعداد نیس��ت و ما تالش می کنیم تا متعادل ش��ود و در 
آینده نزدیک به مردم قول می دهیم تا نتایج اقدامات ما در متعادل سازی نرخ 

ارز را ببینند.
او ادام��ه داد: نرخ واقع��ی ارز خیلی پایین تر از میزان حال حاضر آن در بازار 
است. دالر در اقتصاد ما شاخص مهمی است و ان شاءاهلل سعی ما بر این است تا 
وضعیت دالر را درست می کنیم. ابزارهایی به کار می بریم تا نرخ ارز را متعادل 
کند. عالوه بر این، تنها عملکرد بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز کافی نیست 
بلکه باید سایر بخش های اقتصادی هم در این زمینه این بانک را حمایت کنند. 
همچنین، الزم است که گفته شود مساله ارز فقط اقتصادی نیست بلکه ابعاد 

امنیتی و سیاسی هم دارد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: معادل ۲۷ میلیارد دالر ارز صادراتی برنگشت 
و الزم است که گفته شود که ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی به این دلیل 
به قوه قضائیه معرفی ش��ده اند که نه تنها تولیدکنن��ده نبوده اند بلکه یک دالر 
ارز ه��م برنگردانده اند. درحالی که باقی افرادی که ارزهای خود برنگردانده اند، 
تولیدکننده هستند و میزانی از ارز خود را برگردانند که ما با آنها مدارا می کنیم. 
تاکنون معادل ۲.۵ میلیارد دالر ارز به کشور برگشته که در پی آن، تعداد زیادی 
کاال از گمرک ترخیص می ش��ود. به گفته وی، در داخل و خارج کشور افرادی 
هستند که نرخ ارز را باال و پایین می کنند و کسانی که فشار تحریم بر کشور 
را حداکثری می کنند حتم��ا در این زمینه نقش دارند. همچنین، درباره افراد 
متخلف در بازگشت ارزهای صادراتی الزم است که گفته شود تعدادی از ۲۵۰ 
متخلف ارزی بازداش��ت شده اند. همتی در پاسخ به اینکه گفته می شود دولت 
خود ارز را گران می کند تا بتواند کسری بودجه  خود را تامین کند، توضیح داد: 
دول��ت همچنان دارد برای مصارف خ��ود از ارز 4۲۰۰ تومانی و از ذخایر ارزی 
بانک مرکزی اس��تفاده می کند. این گفته به هیچ وجه صحیح نیست زیرا، اگر 
نرخ ارز باال برود، کش��ور را نابود می کند و دولت و من مسئول ۸۵ میلیون نفر 
هس��تیم که برای تامین مالی خود زندگی آنه��ا را تحت تاثیر قرار نمی دهیم.   
رئی��س کل بانک مرکزی با اع��الم اینکه در پی پایین آمدن نرخ ارز حتما نرخ 
س��ایر اقالمی که تحت تاثیر آن گران شده اند هم کاهش پیدا می کند، درباره 
وضعیت بانک ها، گفت: طی چند ماه گذش��ته ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان از 
مطالب��ات بدهکاران را وصول کردیم. خواهش می کنم از مس��ئوالن بانک ها تا 
حداقل ضمانت وام ها را برای متقاضیان در نظر بگیرند. وی خاطرنشان کرد: از 
هفته پیش رو یک س��امانه ارتباطی برای مردم با بانک مرکزی فراهم می شود 
که ش��ماره آن ۲۷۰۶ است. همتی در پایان سخنانش ضمن رونمایی از ایران 
چ��ک ۱۰۰ هزار تومانی جدی��د، اعالم کرد که در پی حذف چهار صفر از پول 
ملی، پول هایی که به تازگی چاپ می کنیم فعال چهار صفر را کمرنگ در آنها 

درج می شود.
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معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از روز بیست و یکم مردادماه 
رون��د معرفی متقاضیان تس��هیالت کمک ودیعه اجاره ب��ه ۱۹ بانک و 
موسس��ه اعتباری آغاز می ش��ود، گفت در این مرحله تالش این اس��ت 
که در کوتاه ترین زمان وام پرداخت ش��ود. محم��ود محمودزاده با بیان 
اینک��ه بخش زیادی از پاالیش متقاضیان تس��هیالت مرابحه خرید کاال 
و خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره انجام ش��ده، گفت: متقاضیان 
طبق اعالمی که از قبل صورت گرفت براس��اس رقم س��مت راست کد 
ملی خود از روز ۱4 مرداد نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام کرده اند 
که این روند تا بیستم ادامه می یابد. از روز بیست و یکم نیز معرفی افراد 
واجد ش��رایط را به بانک شروع می کنیم. او با بیان اینکه ۱۷ بانک و دو 
موسس��ه اعتباری برای پرداخت وام اجاره توس��ط بانک مرکزی معرفی 
ش��ده اند، گفت: ما براساس سهمیهای که هر بانک دارد در سامانه اقدام 
ملی مش��خص کرده ایم که متقاضی می تواند شعبه بانک موردنظر خود 

را مش��خص کند. از سوی دیگر، اخذ مالیات بر خانه های خالی، از دیگر 
طرح های مس��کنی دولت اس��ت که چهارشنبه گذش��ته توسط مجلس 
ش��ورای اس��المی به تصویب رس��ید، اما در حالی که پیش از این تصور 
می ش��د مالیات خانه های خالی براساس نرخ روز بازار محاسبه می شود، 
محمودزاده می گوید که ضرایب براس��اس دفترچه سالیانه سازمان امور 
مالیاتی محاس��به می ش��ود، یعنی مالیات واحدهای خالی ش��ش برابر 

مالیات اجاره خواهد بود، نه شش برابر اجاره.
مالیات خانه های خالی برای س��ال اول ش��ش برابر  مالیات متعلقه که 
رقم ه��ای بی��ن ۱۵ تا ۳۵ درص��د درآمد اجاره را دربر می گیرد ش��امل 
می ش��ود. یعنی جریمه واحدهای خالی از س��کنه شش برابر مالیاتی را 
ش��امل می ش��ود که س��الیانه به درآمد صاحبخانه ها اختصاص می یابد. 
پیش از این تصور می ش��د که مالیات ش��ش برابر درآمد اجاره است. از 
ط��رف دیگر خانه های کمت��ر از ۱۵۰ متر در تهران و کمتر از ۲۰۰ متر 

در دیگر شهرها که تا پیش از این معاف از مالیات اجاره بود از این پس 
مشمول مالیات خانه های خالی می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره جزییات مالیات بر خانه های خالی 
می گوید: آنچه به عنوان اصالحیه ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مس��تقیم به 
تصویب رس��یده ضرایب ۶ برابر ۱۲ برابر و ۱۸ برابر نسبت به مالیات بر 
اجاره است که هر س��اله در دفترچه های سازمان امور مالیاتی مشخص 
می ش��ود. این رقم ها صرفاً براس��اس نرخ روز بازار نیس��ت بلکه قرارداد 

موجر و مستاجر مالک مالیات خواهد بود.
البته قانون جدید اس��تثنائاتی را برای مالیات خانه های خالی در نظر 
گرفته است. به طور مثال هر سرپرست خانوار می تواند عالوه بر خانه ای 
که اقامت اصلی اوست یک مسکن در شهر دیگر در ملکیت خود داشته 
باشد که حتی اگر خالی باشد از آنجا که اقامت فرعی خانواده محسوب 

می شود معاف از مالیات بر خانه های خالی خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

متقاضیان وام اجاره از 21 مرداد به بانک معرفی می شوند

ایمان ولی پور
 IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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بازارسکهوطال

برخی از فعاالن اقتصادی معتقدند که »روند نزولی نرخ دالر آغاز شده 
و بانک مرکزی این ظرفیت را دارد که با اجرای سیاس��ت درست قیمت 

دالر را کاهش دهد.«
به گزارش خبرآنالین، نرخ دالر که از اواخر اس��فند سال 
گذش��ته روندی رو به رش��د را در پیش گرفت، در آخرین 
روز کاری هفته گذش��ته در صرافی ه��ای بانکی تا نرخ ۲۳ 
هزار تومان افزایش یافت. گزارش ها نش��ان می دهد در روز 
پایانی کاری سال ۹۸ دالر در صرافی های بانکی ۱4 هزار و 
۹۰۰ تومان قیمت خورد، اما در حال حاضر ۲۳ هزار تومان 
قیمت دارد؛ این یعنی افزایش��ی در حدود ۵4.۳ درصد. به 
عبارتی، اگر تنها قیمت صرافی های بانکی را در نظر بگیریم 
و به بازار آزاد که نرخی باالتر از ارز را به نمایش می گذارد، 
نگاهی نداش��ته باشیم، در این مدت حدود چهار ماه و نیم، 

۵4.۳ درصد سود عاید سرمایه گذاران بازار ارز شده است.
تغیی��ر و تحوالت نرخ ها در ب��ازار ارز در ماه های اخیر به 
حدی بوده که برخی مکالمات و اظهارات، سمت و سویی از 
دالر ۳۰ هزار تومانی را به مردم نش��ان می داد؛ به خصوص 
در روزهایی که دالر روندی رو به رشد را در پیش می گرفت، 
اتفاقی که در س��ال ۹۷ نی��ز رخ داد و حتی رئیس کل بانک 
مرکزی نیز از آن سخن گفت. عبدالناصر همتی دی ماه سال 
گذشته در پنجاه و نهمین مجمع بانک مرکزی عنوان کرد: 
»بس��یاری از تحلیل های تابستان س��ال ۹۷ پیش بینی نرخ 
ارز بس��یار باال و غالبا در حدود ۳۰ تا 4۰ هزار تومان برای 
پایان س��ال ۹۷ را داشتند، اما نفس ثبات بخشی به بازار ارز 
مهم بود تا اوال اعتماد عمومی را به مدیریت اقتصادی کشور 
بازگرداند و یأس و ناامیدی ایجادش��ده را برطرف کند و نیز 
همان چیزی که آمری��کا برای به زانو درآوردن ایران به آن 

امید بسته بود، مرتفع شد. «
رونمایی از نرخ آتی دالر در بازار ارز

روند رو به رش��د نرخ دالر در شرایطی در ماه های گذشته 
رقم خورد که گروهی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند 
ک��ه انتق��ال نقدینگی از بورس به بازار ارز موجب گرانی دالر ش��ده، اما 
گروه��ی دیگر معتقدند دولت خود از گران��ی دالر نفع برده و به دنبال 
کسری بودجه خود هستند. در این میان، هستند کارشناسانی که ذخایر 
ارزی را ناکافی دانس��ته و معتقدند ک��ه دولت به دنبال افزایش تقاضای 

خرید دالر نیست.
با این حال، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در برنامه بدون تعارف خبر 
۲۰:۳۰ ش��بکه دو پاسخ همه این ابهام ها را داد. عبدالناصر همتی حتی 
در اظهارات خود، به رونمایی از چهره تازه ای نرخ دالر پرداخت و اعالم 
کرد که »نرخ ۲4 هزار تومان برای دالر واقعی نیس��ت و همین امروز و 
فردا قیمت دالر را پایین می آوریم تا به مردم نش��ان دهیم که دولت به 

دنبال افزایش نرخ دالر برای پوشش کسری بودجه نیست.«
او با اشاره به دالیل رشد نرخ دالر، گفت: »در سال ۹۷ اوضاع مدیریت 
ش��د، اما حوادث آبان و شیوع بیماری کرونا، کار دست سیستم تجاری 
کش��ور داد و نتوانس��تیم درآمد ارزی داشته باش��یم. در ادامه به دلیل 

کرونا، مرزها بسته شد و تجار با مشکالت اساسی روبه رو شدند.«
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: »در مدتی که ش��اهد نوسان بازار 
ارز هستیم، اقدامات زیادی انجام شده که در روزهای آینده نتایج آن را 
مشاهده می کنیم. به مردم می گویم که نرخ ارز، این چیزی که می بینید 

نیست و ارز ۲4 هزار تومانی واقعی نیست.«
همت��ی گفت: »برخی  ب��رای دریافت ارز خارج از نوب��ت، دریافت وام 
سهل الوصول با ما بسیار کلنجار رفتند؛ در حالی که تمام تالش ما برای 
کاهش نرخ ارز اس��ت، اما این مهم تنها به دست بانک مرکزی عملیاتی 

نمی شود.«
وی، به کمک رس��انی قوه  قضائیه و نهادهای نظارتی برای کاهش نرخ 
ارز اش��اره کرد و توضیح داد: »افرادی با نرخ ه��ای خارج از ایران، قصد 

بره��م زدن بازار ارز را دارند و دس��تگاه های نظارت��ی قول داده اند که با 
اخاللگ��ران ب��ازار ارز برخورد جدی کنند و در ای��ن رابطه نیز اقداماتی 

جدی انجام شده است.«
همتی تصریح کرد: »ارزی که دولت فروخته و به بانک مرکزی تحویل 
می دهد، با نرخ 4۲۰۰ تومان اس��ت. اینکه می گویند دولت نرخ را گران 

می کند تا درآمد کسب کند، اصال ممکن نیست و واقعیت ندارد.«
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در انتها با اش��اره به صادرکنندگان 
متخل��ف گف��ت: »۲۵۰ نف��ر صادرکننده متخلف داش��تیم ک��ه به قوه 
قضائی��ه معرفی ش��دند؛ این افراد تولیدکنن��ده نبودند و حتی یک دالر 
ه��م بازنگردانده بودند و بارها به مدی��ران بانکی تاکید کرده ام که برای 

وام های خرد سخت گیری نکنند.«

خبر خوش بازگشت ارزهای صادراتی
در ای��ن میان، بازگش��ت ۲.۵ میلیارد دالر ارز حاص��ل از صادرات به 
س��امانه نیما، خبری بود که رئیس جمهوری هش��تم م��رداد اعالم کرد. 
حس��ن روحانی در جلس��ه دو هفته قبل هیات دولت خبر 
داد: »براس��اس گزارش��ی که بانک مرکزی به من داده، در 
۱۰ روز گذش��ته صادرکنن��دگان خ��وب ما و ش��رکت های 
بسیار مقید که عمدتا فوالد و پتروشیمی هستند، دو و نیم 
میلی��ارد دالر ارز را در طول ۱۰ روز گذش��ته عرضه کردند. 
پس می بینیم که بسیاری از شرکت ها خوشبختانه ارز را به 
درس��تی به سامانه نیما برمی گردانند و در عرضه نیاز کشور 

قرار می دهند.«
اهمیت این عدد زمانی بیش��تر می ش��ود ک��ه بدانیم که 
پس از پایان ضرب االجل بانک مرکزی برای صادرکنندگان 
متخلف، این آمار، امید بازگشت تعادل و آرامش به بازار ارز 

را بیش از پیش تقویت می کند.
پیش بینی کارشناسان از نرخ آتی ارز

بر همین اس��اس، برخی کارشناسان در توضیح وضعیت 
احتمالی بازار ارز در روزهای آینده معتقدند از هیجان بازار 
ارز کم خواهد ش��د. شهروز شریعتی، فعال اقتصادی دیشب 
در یادداش��تی اینستاگرامی نوش��ت: »از امشب نرخ دالر تا 

۲۰هزار تومان نزولی خواهد بود.«
باور بهاءالدین حسینی هاش��می، کارشناس اقتصادی نیز 
این اس��ت؛ »سال گذش��ته نرخ ارز ما ۱۲ هزارتومان بود و 
اکن��ون با در نظر گرفتن تورم 4۰ درصدی، قیمت ۲۰ هزار 
تومان برای آن طبیعی اس��ت؛ ۲۰ هزار تومان برمبنای نرخ 

تورم پول داخلی و خارجی عدد تعادلی است.«
 او تاکید ک��رد: »احتماال از هیجان ب��ازار ارز کم خواهد 
ش��د و قیمت آن می تواند به زیر ۲۰هزار تومان برسد؛ البته 
منوط به افزایش س��ود س��پرده های بانکی ت��ا حدود ۲۰ یا 
حتی ۲۵ درصد اس��ت تا بتوان��د در کوتاه مدت مانع خروج 

سپرده و ورود آن به بازار ارز شود.«
مرتضی عزتی، کارش��ناس اقتصادی نیز اعتق��اد دارد؛ »احتماال بانک 
مرکزی اقدامات الزم را برای جلوگیری از رش��د قیمت دالر انجام داده 
و خواهد داد و به نظر می رس��د در یک سطح قیمت مشخصی، افزایش 
قیمت دالر متوقف شود و روند کاهش شود، بانک مرکزی این ظرفیت را 

دارد که با اجرای سیاست درست قیمت دالر را کاهش دهد.«
به گفته وی، »فشارهای خارجی به ویژه از سوی آمریکا، در جهت این 
اس��ت که قیمت دالر افزایش پیدا کند، اما از س��وی دیگر بانک مرکزی 
نی��ز این ظرفیت را دارد که اعمال قدرت کند و همراه با نهادهای دیگر 
حتی نهادهای خارج از دس��تگاه اجرایی، بتوان��د جلوی افزایش قیمت 

دالر را بگیرند.«

روند نزولی قیمت دالر در بازار ارز آغاز شد؟

رونمایی از قیمت تازه دالر

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

طبق نظرسنجی هفتگی »کیتکونیوز«
قیمت طال اصالح می شود

قیمت جهانی طال این روزها در اوج به سر می برد و از چهار مردادماه 
بهای هر اونس جهانی با گذر از مرز ۱۹۰۰ یورو توانست رکورد تاریخی 
را ثب��ت کند. رکوردی که در هفته گذش��ته از  قل��ه ۲۰۰۰ دالر هم 
گ��ذر کرد و در آخری��ن روز کاری هفته رقم ۲ ه��زار و ۵۶ دالر با به 

ثبت رساند.
اما این رشد چشمگیر باعث نشده تا همچنان بسیاری از کارشناسان 
نسبت به افزایش رکوردشکنی آن خوش بین نباشند. روندی که بانک 
گلدمن س��اکس را ناچار کرد پیش بینی خود از قیمت طال در ۱۲ ماه 
آین��ده را با افزایش ۱۵درصدی از ۲ ه��زار دالر به ۲ هزار و ۳۰۰ دالر 

تغییر دهد.
در ای��ن میان، با اینکه فضای بازار نس��بت به روند صعودی قیمتها 
بسیار خوشبین است، اما  نظرسنجی هفتگی »کیتکونیوز« نشان داد 
شمار کسانی که انتظار دارند طال در چند روز آینده اصالح قیمت پیدا 
کند، افزایش یافته اس��ت. به گفته تحلیلگران، با وجود روند صعودی 
کلی بازار طال، اصالح گاه به گاه قیمت منتفی نیس��ت و در حقیقت 
اصالح قیمتها نشانه این است که بازار طال در محدوده قیمت فعلی در 

حال تحکیم است و فرصت های خرید جدیدی وجود دارد.
کالین سیژینس��کی، استراتژیست ارش��د بازار در شرکت مدیریت 
سرمایه SIA در این باره به »کیتکونیوز« گفت: »اگرچه عوامل بنیادین 
موثر بر قیمت طال به نفع روند صعودی این فلز ارزشمند باقی مانده اند 
اما از نظر فنی طال وضعیت بیش خرید پیدا کرده و ممکن اس��ت در 
کوتاه م��دت در معرض اصالح قیمت قرار گیرد و تا محدوده ۲۰۰۰ یا 

۱۹۲۵ دالر به عقب برگردد.«
در نظرس��نجی هفتگی طالی کیتکونیوز برای هفته جاری ش��مار 
تحلیلگران وال استریت که به افزایش و کاهش قیمت طال رای دادند، 
مساوی بودند. در نظرسنجی »کیتکونیوز« از کارشناسان وال استریت، 
۱۷ نفر ش��رکت کردند که از میان آنها هفت نفر معادل 4۱ درصد به 
افزایش و هفت نفر معادل 4۱درصد به کاهش قیمت طال رای دادند، 

در حالی که سه نفر معادل ۱۸ درصد نظر خنثی داشتند.
در مقاب��ل س��رمایهگذاران بس��یار خوش بی��ن بودن��د و ش��مار 
ش��رکت کنندگان در نظرسنجی به باالترین سطح در حدود سه سال 
اخیر رس��ید. در نظرس��نجی آنالین »کیتکونیوز« از سرمایهگذاران، 
۲4۳۰ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۱۶۷۰ نفر معادل ۶۹ درصد 
به افزایش و 4۳۳ نفر معادل ۱۸ درصد به کاهش قیمت طال رای دادند 

و ۳۲۷ نفر معادل ۱۳ درصد نظری نداشتند.
آدام بوت��ون، استراتژیس��ت ارزی فارک��س الی��و گف��ت: مذاکرات 
دولتمردان آمریکایی درخصوص بسته جدید کمک مالی نتیجهبخش 
نبوده و قیمتها در بازار فلزات ارزش��مند در اوج خود قرار دارد. تصاویر 
بنیادین طال از همیش��ه قوی تر است اما سطوح بهتری وجود خواهند 

داشت.
هر دو گروه کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران در پیشبینی 
افزایش قیمت طال برای هفته گذش��ته درست عمل کردند. هر اونس 
ط��ال در معامالت روز جمعه پس از پن��ج روز معامله متوالی افزایش، 
همزمان با بهبود ارزش دالر آمریکا، به میزان چشمگیری کاهش پیدا 
ک��رد. هر اونس طال در معامالت بازار نیویورک 4۱ دالر و 4۰ س��نت 
معادل ۲درصد س��قوط کرد و در ۲۰۲۸ دالر بس��ته شد اما همچنان 
ب��االی مرز روانی مهم ۲۰۰۰ دالر مان��د و برای کل هفته ۲.۲ درصد 

رشد ثبت کرد.
اما سوال این است که تاثیر روند افزایش قیمت بر بازار داخلی طالی 
ایران چیست؟ بازار طالی ایران در هفته پایانی تیرماه رکورد تاریخی 
قیمت خود را زد. در این تاریخ نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
به رکورد تاریخی ۱۱میلیون و ۲۱۸ هزار تومان و یک مثقال طال نیر به 
رکورد 4 میلیون و ۵۹۱ هزار تومان رسید. در آن ایام نرخ اونس جهانی 
در حدود ۱۸۰۰ دالر قرار داش��ت، اما با وجود تمامی این نوسانات در 
بازار طالی جهانی و همچنین در بازار ارز داخلی، آیا آنطور که عده ای 
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آخر هفته خوب بورس   های اروپا و آمریکا
بیشتر شاخص های مهم بورسی اروپا و آمریکا صعودی ماندند.

به گزارش »بلومبرگ«، قائ��م مقام رئیس بانک مرکزی آمریکا با 
اش��اره به رشد مثبت اقتصاد آمریکا در ماه ژوئیه نسبت به بازگشت 
س��طوح فعالیت های اقتصادی در این کشور به میزان قبل از بحران 
تا پایان س��ال آینده اب��راز امیدواری کرده اس��ت. ریچارد کالریدا، 
ب��ا تاکید مجدد ب��ر حمایت همه جانبه بانک مرکزی این کش��ور از 
بازاره��ای مالی گفته اس��ت که روند احیای کام��ل اقتصادی طول 
خواهد کشید و باید صبور بود.   در حال حاضر بانک مرکزی آمریکا 
در مقیاس وسیع به برنامه های حمایتی خود ادامه می دهد و برخی 
از تحلیلگران انتظار دارند در صورت بروز موج دوم همه گیری کرونا 
در آمریکا، شاهد نرخ بهره منفی هم باشیم. نرخ بهره در بزرگ ترین 
اقتصاد آمریکا در حال حاضر در محدوده صفر درصدی قرار دارد اما 
همین نرخ بهره نیز تاثیرات زیادی روی نرخ برابری دالر مقابل سایر 
ارزها و نرخ بازدهی اوراق قرضه وزارت خزانه داری این کشور داشته 
اس��ت.   فیلیپ ماری، استراتژیس��ت ارشد س��رمایهگذاری در روبو 
بانک گفت: بازارها با خبرهای زیادی سر و کار دارند که نگران شان 
باش��ند. احتمال بروز م��وج دوم همه گیری کرون��ا در آمریکا، روند 
برگ��زاری انتخابات ریاس��ت جمهوری و همچنین تش��دید تنش ها 
ب��ا چین هر ک��دام می توانند به تنهایی در ادامه س��ال برای صعود 
شاخص ها مشکل آفرین باشند. انتظار من این است که روند کوچک 
شدن اقتصاد تا جایی ادامه یابد که بانک مرکزی را وادار به اقدامات 
جدی��د کند. احتماال فدرال رزرو س��راغ نرخ به��ره منفی یا کنترل 
منحنی بازده اوراق قرضه وزارت خزانه داری برود به ویژه اگر خبری 

از یک بسته حمایتی بزرگ دیگر نباشد.
مت میس��کین، استراتژیس��ت ارشد س��رمایهگذاری در موسسه 
»جان هانوک اینوستمنت منیجمنت« نیز گفت: یک نوع جنگ بین 
کسانی که با خوش بینی به آینده می خواهند مصارف خود را افزایش 
دهند و آنهایی که از ترس پیدا نشدن واکسن کرونا میل به پس انداز 
دارند در گرفته است و همین رفتار متناقض مصرف کنندگان، کار را 

برای پیشبینی وضعیت آینده دشوار ساخته است.
در وال اس��تریت، بیشتر شاخص ها صعودی بودند تا جایی که دو 
ش��اخص از سه ش��اخص اصلی بورسی در سطح باالتری از روز قبل 
خود بس��ته شدند. ش��اخص »داوجونز اینداستریال اوریج« با ۰.۱۷ 
درص��د صعود نس��بت به روز قبل و در س��طح ۲۷ هزار و 4۳۳.4۱ 
واحد بسته شد. شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۰۸ درصد افزایش 
تا س��طح ۳۳۵۱.۷۵ واحدی باال رفت و دیگر ش��اخص مهم بورسی 
آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۰.۸۷ درصد ریزش در سطح ۱۱ 

هزار و ۱۰.۹۸ واحدی بسته شد.
در معامالت بازارهای بورس در اروپا نیز شاخص »فوتسی ۱۰۰« 
بورس لندن با ۰.۰۹ درصد افزایش نس��بت به روز قبل و در س��طح 
۶۰۳۲.۱۸  واحد بسته شد.  شاخص »دکس ۳۰« بورس فرانکفورت 
در آلمان با افزایش ۰.۶۶ درصدی و ایس��تادن در سطح  ۱۲ هزار و 
۶۷4.۸۸ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص »کک 4۰« بورس 
پاریس با صعود ۰.۰۹ درصدی در سطح 4۸۸۹.۵۲ واحد بسته شد. 
در مادری��د ش��اخص »ایبکس ۳۵« ۰.۱۱ درص��د پایین رفت و به 

۶۹۵۰.۵۰ واحد رسید.

نماگربازارسهام

فرص��ت امروز: نماگر بورس ته��ران در معامالت هفته منتهی به نیمه 
تابس��تان )۱۵ مرداد( با رش��د ۶.۸ درصدی همراه شد و پس از کش و 
ق��وس فراوان بر فراز کانال ۲ میلیون واحدی ایس��تاد. در این هفته ۲۸ 
گروه بورس��ی رشد داش��تند و تنها ۱۰ گروه بورس��ی قرمزپوش بودند. 
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت روز چهارشنبه 
)۱۵ مرداد( به عدد ۲ میلیون و ۳4 هزار واحد رس��ید که در مقایس��ه 
با پایان هفته قبل بیش از ۶ درصد رش��د را تجربه کرد. شاخص بورس 
در معام��الت هفت��ه ای که گذش��ت، ۱۳۰ هزار واحد افزایش داش��ت؛ 
چنانکه ش��اخص کل در پایان روز چهارشنبه )هشتم مردادماه( با عدد 
ی��ک میلیون و ۹۰4 واحد ب��ه معامالت پایان داد ک��ه این رقم در روز 
چهارش��نبه )۱۵م��رداد ماه( به عدد ۲ میلیون و ۳4 هزار واحد رس��ید. 
ش��اخص کل )هم وزن( نیز از رقم ۵۰۷ هزار و ۱۹۱ واحد به رقم ۵۳۱ 
هزار و ۸۶۰ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( از ۳۳۲ هزار و ۹۹۷ واحد 
به عدد ۳4۹ هزار و ۱۰۹ واحد رس��ید. در پنج روز معامالتی این هفته، 
نمادهای بانک ملت، ملی صنایع مس ایران، گس��ترش س��رمایه گذاری 
ایران خودرو، س��رمایهگذاری غدیر، بانک ص��ادرات ایران، فوالد مبارکه 
اصفه��ان و پاالیش نف��ت بندرعباس ازجمله نماده��ای پربیننده بورس 

بودند.
کدام نمادها شاخص بورس را باال کشیدند؟

در هفت��ه ای که گذش��ت، وس��ایل ارتباطی، چند رش��ته ای صنعتی، 
محص��والت فل��زی، هت��ل و رس��توران، عمده فروش��ی، محص��والت 
کامپیوتری، الکترونیکی و نوری، محصوالت چوبی، بیمه و بازنشستگی، 
سرمایهگذاری ها، شیمیایی، انبوه سازی امالک و مستغالت، قند و شکر، 
صنایع غذایی به جز قند و ش��کر، چاپ، دس��تگاه های برقی، اس��تخراج 
ذغال سنگ، بانک ها و موسسات اعتباری، محصوالت چرمی، مخابرات، 
حمل و نقل انب��ارداری و ارتباطات، فعالیت مهندس��ی، تجزیه، تحلیل 
و آزمای��ش، الس��تیک و پالس��تیک، عرضه برق، گاز، بخ��ار و آب گرم، 
داروی��ی، فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واس��ط، زراعت و خدمات 
وابسته، استخراج نفت و گاز به جز اکتشافات، استخراج کانه های فلزی، 
منس��وجات، کانی های غیرفلزی، خودرو و قطعات، فعالیت های هنری، 
س��رگرمی و خالقانه، اطالعات و ارتباطات، سایر واسطه گری های مالی، 
واس��طه گری های مال��ی و پولی، فلزات اساس��ی، س��یمان، آهک و گچ، 
ماش��ینآالت و تجهیزات، محصوالت کاغذی، پیمانکاری صنعتی و رایانه 
با باالترین درصد بازدهی همراه بودند. در س��وی مقابل، خرده فروش��ی، 
فرآورده های نفتی، کاش��ی و س��رامیک، فنی و مهندسی، سایر حمل و 
نقل و استخراج سایر معادن و از جمله نمادهایی بودند که بازدهی منفی 

را با خود در بازار به همراه داشتند.
همچنین نمادهای س��رمایهگذاری توس��عه و عمران اس��تان اردبیل 
)ثتوس��ا(، ویتانا )غویتا(، نیروگاه زاگرس کوثر )بزاگرس(، سرمایهگذاری 
توس��عه آذربایجان )وآذر(، اعتباری ملل )وملل(، زر ماکارون )غزر(، برق 
آبادان )آب��ادا(، ذوب روی اصفهان )فروی(، افرانت )افرا(، چدن س��ازان 
)چدن(، سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی )وصندوق(، کشت و صنعت 
دش��ت خرمدره )زدش��ت(، س��رمایهگذاری صبا تامین )صبا(، عمران و 
توس��عه ش��اهد )ثعمرا(، قند ثابت خراس��ان )قثابت(، پارس الکترونیک 

)لپارس(، نبروترانس )بنیرو(، ماشینس��ازی اراک )فاراک(، بیمه آس��یا 
)آسیا(، آتیه داده پرداز )اپرداز(، سرمایهگذاری سپه )وسپه(، شهرسازی 
و خانه سازی باغمیش��ه )ثباغ(، نفت پاهان )شسپا(، کیسون )کیسون(، 
س��رمایهگذاری غدیر )وغدیر(، س��رمایهگذاری اعتبار ای��ران )واعتبار(، 
کش��اورزی و دامپروری بینالود )زبینا(، س��رمایهگذاری میراث فرهنگی 
و گردش��گری )س��مگا(، مس باهنر )فباهنر(، بانک خاورمیانه )وخاور(، 
معادن روی ایران )کروی(، بانک پاسارگاد )وپاسار(، سرمایهگذاری نفت 
و گاز تامی��ن )تاپیکو(، پارس خزر )لخزر( و تامین س��رمایه امید )امید( 

جزو مثبت ترین نمادهای بازار بودند.
در نقط��ه مقابل نیز نمادهای فوالد س��پید ف��راب کویر )کویر(، پمپ 
ایران )تپمپی(، تکنوتار )تکنو(، س��یمان ایالم )س��یالم(، سیمان فارس 
)س��فار(، مارگارین )غم��ارگ(، صنعتی بهپاک )بهپاک(، کاش��ی پارس 
)کپارس(، پتروش��یمی فس��ا )فس��ا(، صنعتی روان ف��ن آور )خفناور(، 
پتروش��یمی جهرم )جهرم(، الکترونیک خودرو ش��رق )خشرق(، کشت 
و صنعت آبش��یرین )آبین(، تاسیس��ات راه آهن )باالس(، س��یمان خزر 
)س��خزر(، نیرو محرکه )خمحرکه(، پالسکو کار س��ایپا )پالسک(، دارو 
اکسیر )دلر(، سرمایهگذاری مسکن الوند )ثالوند(، داروسازی تولید دارو 
)دتولی��د(، پارس مینو )غپینو(، مرجان کار )کمرجان(، س��رمایهگذاری 
جام��ی )وجام��ی(، ذوب آهن اصفه��ان )ذوب( و باما )کام��ا( از جمله 

نمادهای منفی معامالتی در بازار بودند.
عملکرد هفتگی بورس تهران در نیمه مردادماه

نگاهی به عملکرد صنایع بورس��ی در هفته گذش��ته از رشد ۲۸ گروه 
در مقابل قرمزپوش��ی ۱۰ صنعت بورس��ی حکایت دارد. به گزارش سنا، 
بورس تهران طی معامالت هفته منتهی به نیمه تابستان )۱۵ مرداد( با 
رش��د ۶.۸ درصدی نماگر اصلی خود همراه شد و توانست بر فراز کانال 

۲ میلیون واحد بایستد.
جهش ۱۳۰ کانالی ش��اخص کل در این هفته در حالی رقم خورد که 
شاخص کل هم وزن به رشد 4.۹ درصدی بسنده کرد. در میان صنایع، 
گروه تک س��هم وس��ائل ارتباطی همچن��ان پربازده تری��ن صنعت بازار 
لقب گرفت. »لپارس« معامالت هفتگی خود را با رش��د ۲۵.۹ درصدی 
پش��ت سر گذاشت. گروه چندرش��ته ای صنعتی دیگر صنعتی بود که با 
س��کانداری »شس��تا« جایگاه دوم صنایع پرب��ازده را به خود اختصاص 
داد. رش��د ۲۲.۹ درصدی را تجربه کرد. در آن سوی بازار بیشترین افت 
ش��اخص صنعت اما با کاهش ۸.۳ درصدی از آن گروه س��ایر معادن با 
تک سهم »کماسه« شد. خودروسازان نیز که پیش تر با حجمی از تقاضا 
در صف های خرید همراه بودند، هفته ای منفی را پش��ت سر گذاشتند و 
ش��اهد کاهش ۲.۸ درصد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود بودند. 
گ��روه اطالعات و ارتباطات با تک نماد »ه��ای وب« از دیگر گروه هایی 
بود که پس از رشد پرشتاب قیمت هفته ای قرمز را پشت سر گذاشت.

در می��ان اخبار اثرگذار بر صنایع بورس��ی، هفته گذش��ته با موافقت 
س��ازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، قیمت مصوب انواع 
تای��ر تولید داخل کش��ور ۲۵درصد دیگر افزایش یافت که با محاس��به 
۳۰درصد دیگر افزایش علی الحسابی که همین یک ماه پیش اعمال شده 
بود، قیمت الس��تیک در بازار کش��ور به طور رسمی تا ۵۵درصد افزایش 

می یابد. در این خصوص شرکت های تولیدکننده الستیک یک به یک با 
ارس��ال اطالعیه روی سامانه کدال از مقدار افزایش نرخ محصوالت خود 
خبر دادند. در این خصوص ش��رکت الس��تیک یزد اعالم کرد: »با توجه 
به مجوز س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ فروش 
هر کیلوگرم تایر س��واری و وانتی رادیال ۲۰ درص��د، هر کیلوگرم تایر 
سواری و وانتی بایاس ۱۶ درصد نسبت به نرخ های فروش قبل افزایش 
یافته است و ضمن آنکه با توجه به سهم هر یک از گروه محصوالت در 
تولیدات ش��رکت اثر افزایش نرخ فوق ب��ه صورت میانگین ۱۹.۷ درصد 
نسبت به قبل اس��ت.« »پکویر« نیز افزایش نرخ فروش محصوالت تایر 

رادیال سیمی خود را به میزان ۲۱درصد اعالم کرد.
هفته گذش��ته برخی از ش��رکت های دارویی نیز از مجوز افزایش نرخ 
دارو خب��ر دادند. در این خصوص رئیس س��ازمان غذا و دارو نیز گفت: 
میانگین افزایش قیمت دارو در س��ال جاری قطع��ا زیر ۱۵درصد برای 
همه داروها است. از این رو شرکت سبحان دارو از دریافت مجوز سازمان 
غ��ذا و دارو برای افزایش ۱4 تا ۱۸۸ درصدی 4۱ قلم محصول خبر داد 
که از ۹ مرداد اعمال می ش��ود. »دسبحان« اعالم کرد: »طی سال مالی 
جاری تاکنون 4۱ قلم از محصوالت جمعاً به مبلغ 4۳.۵ میلیارد تومان 
باالتر از ۱۰درصد افزایش نرخ داشته است که محصوالت فوق ۳۲درصد 

فروش کل شرکت را تشکیل می دهند.«
ش��رکت داروس��ازی تولیددارو نی��ز از دریافت مج��وز تغییر بیش از 
۱۰درص��د در نرخ فروش محص��والت خبر داد. »دتولی��د« اعالم کرد: 
»۲۲ م��ورد از محص��والت تولی��دی طی س��ال مال��ی ۱۳۹۹ جمعاً به 
مبل��غ ۲۱4.۲۵۲ میلی��ون ریال باالتر از ۱۰درصد افزایش نرخ داش��ته 
ک��ه محصوالت ف��وق معادل ۱۸درصد فروش کل ش��رکت را تش��کیل 

می دهند.«

رکوردشکنی تاریخی بورس تهران در هفته ای که گذشت

بازدهی 6 درصدی بورس در نیمه تابستان
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تولیدکنندگان فوالد مکلف به رعایت کف 
عرضه در بورس

دبیر س��تاد تنظیم بازار گف��ت تولیدکنندگان محصوالت فوالدی 
مکلف به رعایت کف عرضه تعیین شده در بورس هستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا کالمی، با تاکید بر 
ضرورت رعایت کف عرضه از س��وی تولیدکنندگان فوالد تصریح کرد: 
هرگونه عدم رعایت کف عرضه در مورد کاالهایی چون شمش، اسلب، 
میلگرد، ورق و تیرآهن از س��وی کمیته ویژه تعیین ش��ده برای پایش 
عملکرد تولیدکنندگان فوالد، مورد رصد قرار می گیرد و عدم رعایت آن 
تخلف محسوب می شود. وی گفت: تیم ویژه ای در ستاد تنظیم بازار با 
مسئولیت رصد روزانه عملکرد واحد های فوالدی تشکیل شده است و 
این تیم گزارشی درباره وضعیت عملکرد به صورت هفتگی ارائه می کند. 
معاون بازرگانی داخل��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بدیهی 
است عدم رعایت کف عرضه تعیین شده تخلف بوده و واحد های متخلف 
تحت عنوان اخالل در نظام اقتصادی به دادستانی معرفی خواهند شد. 
وی از تمامی واحد های تولیدکننده محصوالت فوالدی خواست نسبت 

به رعایت کف عرضه محصوالت فوالدی در بورس اقدام کنند.

بازار آبزیان تعریفی ندارد
 نرخ هر کیلو قزل آال 22 هزار تومان

مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان س��ردآبی کش��ور گفت با توجه 
به مازاد عرضه در برابر تقاضا، قیمت قزل آال به ش��دت در بازار افت 
کرده اس��ت. آرش نبی زاده، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
ب��ا بیان به اینکه بازار قزل آال تعریفی ن��دارد، اظهار کرد: با توجه به 
گسترش ویروس کرونا، بازار آبزیان همانند سایر محصوالت پروتئینی 
دچار رکود ش��ده اس��ت. وی افزود: با توجه به م��ازاد عرضه در برابر 
تقاضا، قیمت ماهی به ش��دت در بازار اُفت کرده که این امر بسیاری 
از تولیدکنندگان را دچار ورشکس��تگی کرده است. نبی زاده نبود بازار 
مناسب و کاهش قدرت خرید خانوار را علت اصلی زیان تولیدکننده در 
بازار اعالم کرد و گفت: در حال حاضر هر کیلو قزل آال سر مزرعه با نرخ 
۲۲ تا ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می شود، در حالی که قیمت تمام 
شده آن ۲۶ هزار تومان است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردابی 
قیمت منطقی هر کیلو قزل آال با احتساب سود تولیدکننده سر مزرعه 
را ۳۲ هزار تومان اعالم کرد. وی ادامه داد: هر س��اله در این موقع س��ال 
تقاضا برای تخم چشم زده و بچه ماهی باال بود، اما با شیوع ویروس کرونا 
اس��تقبالی از بچه ماهی نمی شود. نبی زاده درباره آخرین وضعیت تولید 
قزل آال بیان کرد: امس��ال پیش بینی می شود که مجموع تولید قزل آال 
به ۱۳۰ تا ۱4۰ هزار تن برس��د. این مقام مس��ئول در پایان با اشاره به 
اینکه خبری از صادرات قزل آال نیست، تصریح کرد: علی رغم تالش های 
متعدد، خبری از صادرات قزل آال نیس��ت که انتظار می رود با بازش��دن 

مرزها، صادرات رونق بگیرد تا شرایط تولیدکنندگان کمی بهبود یابد.

پیش بینی تولید 11 میلیون تن شیرخام تا 
پایان سال

مدیرعام��ل اتحادی��ه دامداران کش��ور گف��ت با وج��ود افزایش 
هزینه ه��ای تولید پیش بینی می ش��ود که تولید ش��یر خام به ۱۱ 
میلیون تن برسد. سعید سلطانی، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به اینکه کمبودی در عرضه ش��یر و گوش��ت وجود 
ن��دارد، اظهار ک��رد: با توجه به انباش��ت دام در واحد های دامداری 
و دس��تور س��تاد تنظیم بازار برای خرید گوش��ت، کارها به کندی 
پیش م��ی رود.  با وج��ود آنکه قیم��ت خرید گوش��ت از دامداران 
غیرکارشناسی است، از این رو خواستار اصالح نرخ هستیم. سلطانی 
سروس��تانی قیمت تمام ش��ده هر کیلو دام سبک را بدون احتساب 
س��ود ۳۷ هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی اس��ت که هر 
کیلو دام سبک با نرخ ۳۳ هزار تومان از دامداران خریداری می شود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور ادامه داد: در حال حاضر دامداران 
۶۰ تا ۷۰ درصد نهاده موردنیاز را از بازار آزاد و مابقی را با نرخ مصوب 
خریداری می کنند. او با اش��اره به اینکه قیمت مصوب ۲ هزار و ۹۰۰ 
تومانی ش��یر خام جوابگوی هزینه تولید نیست، بیان کرد: با توجه به 
افزایش هزینه های تولید، قیمت منطقی هر کیلو ش��یر خام ۳ هزار و 
۳۰۰ تومان اس��ت که متاسفانه علی رغم پیگیری های صورت گرفته، 

قیمت خرید از دامداران اصالح نشده است.

اخبـــار

س��الیانه حدود ۲۰۰ هزار تن ظرفیت تولید شیر خشک وجود دارد 
که به دلیل ممنوعیت صادرات حجم تولیدات به ۱۲۰ هزار تن رسیده 
اس��ت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شیر خشک به عنوان یکی 
از فرآورده های لبنی، جزو ارزش��مندترین محصوالت داخلی در صحنه 
تجارت خارجی است که از ظرفیت تولید زیادی نیز در کشور برخوردار 

است.
 کشورهای محدودی در جهان از تولیدات دامی و فرآورده های دامی 
برخوردارند و درصد اندکی از این کش��ورها دارای فناوری تولید ش��یر 
خش��ک هس��تند و با وجود نیاز ش��دیدی که به این محصول در دنیا 

وجود دارد، مشتری برای شیر خشک در بازارهای جهانی زیاد است.
 همانطور که اش��اره ش��د، ظرفیت تولید شیر خش��ک مازاد بر نیاز 
داخل در کشور وجود دارد و با وجود نیازی که در بازارهای جهانی به 
این محصول احس��اس می شود، سالیانه حجم قابل توجهی از صادرات 

شیر خشک عاید کشور خواهد شد.
اما با این وجود متاس��فانه چند سالی است که به دالیل غیرمنطقی 
صادرات شیر خشک محدود و به صورت قاچاق انجام می گیرد که این 

موضوع می تواند ضربه شدیدی به این صنعت وارد کند.
صنعت شیر خشک تشنه صادرات

س��یاوش س��لیمی، رئیس انجمن تولیدکنندگان ش��یر خش��ک در 
گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصاد باشگاه 
خبرنگاران جوان درخصوص وضعیت صادرات شیر خشک اظهار کرد: 

پس از برداشته شدن محدودیت صادرات به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
دوباره مجوز صادرات ۱۰ هزارتن شیر خشک به انجمن داده شد.

وی افزود: این حجم از صادرات هم اکنون انجام گرفته است و با این 
وجود بازهم با مازاد تولید در کش��ور مواجه ش��ده ایم و حجم زیادی از 

شیر خشک در کشور انبار شده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان ش��یر خش��ک با ذک��ر این مطلب که 
س��الیانه در ح��دود ۱۲۰ هزار تن تولید در کش��ور داری��م، بیان کرد: 
ظرفیت تولید بیش از ۲۰۰ هزار تن ش��یر خشک در کشور وجود دارد 

که حدود ۶۰درصد از آن استفاده می شود.
س��لیمی ادامه داد: نیاز بازار های داخلی به شیر خشک سالیانه بین 
۶۰ تا ۷۰ هزار تن اس��ت که در مقایسه با وضعیت تولید کنونی، بیش 

از ۵۰ هزار تن مازاد تولید در کشور داریم.
وی تصریح کرد: ممنوعیت صادرات ش��یر خش��ک موجب ش��ده تا 
حجم زیادی از این محصول در انبار های کش��ور دپو شود و عده ای در 
قالب قاچاق این منابع را به کش��ور های همس��ایه صادر کنند و باعث 

آشفتگی در بازار شوند.
س��لیمی عنوان کرد: افرادی که به صورت قاچاق ش��یر خشک را از 
کشور خارج می کنند، از این وضعیت ممنوعیت صادرات رضایت دارند 
و سود زیادی عایدشان می شود که دولت باید هرچه سریع تر در جهت 

جلوگیری از فعالیت این افراد اقدام کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک با اشاره به دلیل ممنوعیت 

صادرات، ابراز کرد: در س��ال های ۹۵ و ۹۶ حجم زیادی از شیر خشک 
به کش��ور های مقصد صادر ش��د و در همین راستا قیمت شیر خام در 
کش��ور افزای��ش یافت و به همین دلی��ل وزارت صمت در یک تصمیم 
یک طرفه و بدون مش��ورت با انجمن ها و تشکل ها دست به ممنوعیت 

صادرات شیر خشک زد.
سلیمی مطرح کرد: ۱۲ کشور در جهان از جمله کشور های اوراسیا، 
ترکیه و امارات مش��تریان شیر خشک ایرانی هستند و در صورتی که 
وزارت صمت تصمیم جدیدی در این خصوص نگیرد، ممکن است این 

بازار های جهانی را در این زمینه از دست بدهیم.
درخواست مجوز جدید برای صادرات

عل��ی احس��ان ظفری، رئی��س هیأت مدی��ره اتحادی��ه تعاونی های 
فرآورده های لبنی در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی 
گ��روه اقتصاد باش��گاه خبرنگاران جوان اظهار ک��رد: دولت در ابتدا ۲ 
مجوز ۱۰ هزار تنی برای شیرخش��ک صادر کرد که برای ۱۰ هزار تن 
س��وم و چهارم در کش و قوس اخذ عوارض اس��ت، این در حالی است 

که بار ها اعالم کرده ایم که این موضوع به صالح نیست.
ای��ن مقام مس��ئول ادامه داد: ب��ا توجه به مازاد شیرخش��ک انتظار 
م��ی رود که دولتم��ردان تصمیماتی را اتخاذ کنن��د، چرا که اگر مجوز 
صادرات داده نش��ود، در چند ماه آینده شیرخش��ک تولیدی به کلوخ 
تبدیل می شود که این امر معضالت جدی را برای تولیدکنندگان ایجاد 

می کند.

غفلت از تولید 60 هزار تن شیر خشک در کشور

 عده ای از ممنوعیت صادرات سود می برند!

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کش��اورزی گف��ت بنابر آخرین آمار از 
ابتدای فصل برداش��ت تاکنون میزان خرید تضمینی گندم از ۷ میلیون 
و ۲۰۰ ه��زار تن فراتر رفته اس��ت. علی خان محمدی، در گفت و گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم 
اظهار کرد: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداش��ت تاکنون بیش از ۷ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
نیازی به واردات گندم نداریم او افزود: با توجه به روند فعلی پرداخت 

مطالبات پیش بینی می شود که میزان خرید از ۱۰ میلیون تن فراتر رود 
که با وجود ذخیره سازی مناسب در سیلوها، نیازی به واردات نداریم.

خ��ان محمدی ادامه داد: با وجود ش��رایط مس��اعد اقلیم��ی برآورد 
می ش��ود که تولید گن��دم از ۱۳.۵ تا ۱4 میلیون ت��ن فراتر رود که در 

صورت تحقق این میزان خودکفایی استمرار خواهد یافت.
دبی��ر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران قیمت منطقی خرید تضمینی هر 
کیلو گندم برای س��ال زراعی آین��ده را 4 هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد 
و گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید، تورم و احتس��اب ۱۵درصد 

س��ود منطقی برای کش��اورزان انتظار می رود دولت یک ماه قبل از آغاز 
فصل زراعی قیمت واقعی خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی را اعالم 

کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات الزم را اتخاذ کنند.
مدیرعامل مجمع ملی نخبگان بخش کشاورزی در پایان تصریح کرد: 
در شرایط فعلی تحریم و با توجه به تالطماتی که در بازار اقتصاد وجود 
دارد، انتظ��ار م��ی رود دولت با عمل کردن به وعده ه��ای خود مبنی بر 
اعالم به موقع قیمت، از کش��اورزان حمایت کند تا امنیت غذایی کشور 

حفظ شود.

رئیس ش��ورای ملی زیتون گفت با توجه به تغییر اقلیم و سرمازدگی 
س��ال گذشته پیش بینی می شود که تولید زیتون و روغن زیتون کاهش 

یابد.
مهدی عباس��ی، رئیس ش��ورای ملی زیتون در گفت و گو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت تولید زیتون در کش��ور اظهار 
کرد: با توجه به ش��رایط آب و هوایی و س��رمای س��ال گذش��ته بحث 
گل دهی و تبدیل به میوه کمتر بود که با این وجود شاهد کاهش تولید 

روغن زیتون و میوه زیتون خواهیم بود.

وی کمب��ود نظارت را مانع رس��یدن به خوداتکایی دانس��ت و افزود: 
سیاس��ت کلی حمایت از تولید داخل باید در عمل اتفاق بیفتد چرا که 
در س��ال های ۹۷ و ۹۸ بنابه درخواست و پیگیری شورای زیتون شاهد 
افزایش ۱۰۰ درصدی تولید روغن زیتون و رسیدن به خوداتکایی بودیم 
ک��ه ضعف در نظ��ارت بخش های دولتی همچون س��ازمان غذا و دارو و 

استاندارد مانع تحقق این امر مهم شد.
عباس��ی ادامه داد: ضعف در نظارت س��ازمان غذا و دارو و اس��تاندارد 
منجر به واردات روغن بی کیفیت ش��د که ای��ن امر کاهش تولید روغن 

زیتون را به همراه دارد.
به گفته این مقام مس��ئول، تغییر اقلیم، ش��رایط آب و هوایی و ضعف 
در نظارت موجب می شود که امسال تولید روغن زیتون در کشور نسبت 

به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد.
رئیس ش��ورای ملی زیتون در پایان تصریح کرد: با توجه به جذابیت 
بازار ه��ای س��که و طال و ب��ورس برای س��رمایه گذاری، اگر قرار باش��د 
مس��ئوالن دولتی حمایتی نکنند، افراد گرایش��ی به س��رمایه گذاری در 

بخش زیتون ندارند.

خرید تضمینی گندم از ۷ میلیون و 200 هزار تن گذشت

تولید زیتون کاهش می یابد

ضعف در نظارت ها مانع خوداتکایی تولید روغن زیتون شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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دریافت سهمیه سوخت آژانس های تاکسی 
تلفنی براساس پیمایش

مدیرعامل سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه گفت مدیران 
آژانس ها تا ۲۰ مردادماه امس��ال پیمایش خودرو های تحت نظارت 
خ��ود را در س��امانه تلتا به  ص��ورت روزانه ثبت کنن��د. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، سجاد س��لیمانی مدیرعامل 
س��ازمان حمل و نقل مسافر ش��هر کرمانش��اه بیان کرد: بر اساس 
مصوبه هیأت وزیران و دستورالعمل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
کش��ور مقرر ش��د به منظور نظارت بر عملکرد آژانس های تاکس��ی 
تلفن��ی و همچنی��ن مدیریت و نظ��ارت بر نحوه مصرف س��وخت، 
مدی��ران آژانس ها ت��ا ۲۰ مردادماه امس��ال پیمای��ش خودرو های 
تح��ت نظارت خود را در س��امانه تلتا به ص��ورت روزانه ثبت کنند. 
او با اش��اره به این نکته که برقراری س��همیه س��وخت یارانه ای در 
ماه های آینده تا ۲۰ هر ماه براس��اس پیمایش خودرو ها خواهد بود، 
افزود: به  منظور اجرایی ش��دن این طرح، اتحادیه تاکس��یرانی های 
شهری کشور زیرساخت الزم را برای فعال سازی نرم افزار اختصاصی 
آژانس ها جهت نصب در دفاتر آنها فراهم کرده اس��ت و ارائه ندادن 
گزارش پیمایش خودرو های فعال توس��ط مدی��ران آژانس ها باعث 
حذف س��همیه سوخت تخصیصی خواهد ش��د. سلیمانی بیان کرد: 
متقاضیان با مراجعه به س��ایت www.telta.ir در قسمت آموزش 
ضمن دریاف��ت اطالعات تکمیلی، کلیه آموزش های الزم را دریافت 

کنند.

بازار خودرو به تعادل نزدیک می شود
سرپرس��ت وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گفت ب��ا اقدامات 
انجام ش��ده در دو ماه گذش��ته به خص��وص منطقی س��ازی قیمت 
کارخان��ه ای خودروها و افزایش عرضه و کنترل نرخ ارز، بازار خودرو 
به تعادل نزدیک می ش��ود. »حس��ین مدرس خیابانی« درخصوص 
آش��فتگی این روزهای بازار خودرو و اقدام��ات وزارت صنعت برای 
بازگش��ت آرامش به بازار، افزود: ش��رایطی که امروز در بازار خودرو 
با آن مواجه ایم با دو ماه پیش��تر متفاوت اس��ت. به گفته این مقام 
مس��ئول، دو ماه پیش شورای رقابت هنوز اسناد و مدارک دریافتی 
از خودروسازان را به طور کامل بررسی نکرده و در قیمت تمام شده 
خودروه��ا بازنگری نک��رده بود، به همین دلی��ل فاصله زیادی بین 

قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها افتاد.

راهکارهای تامین مواد اولیه بدون وابستگی 
ارزی چیست؟

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی ضمن 
ابراز تأس��ف از سیاست های نادرست دولت در مبحث ارز و تاثیر آن بر 
صنایع به بیان راهکارهای قطع وابس��تگی ارزی صنایع کشور از جمله 
صنعت قطعه سازی پرداخت. سید علی موسوی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخ��ودرو، درخصوص تاخیر در تخصی��ص ارز نیمایی برای صنعت 
قطعه  و درخواست قطعه س��ازان مبنی بر قیمت گذاری دستوری مواد 
اولیه اظهار داش��ت: متاسفانه اغلب صنایع کشور در حال حاضر تحت 
تاثیر مبحث تخصیص ارز و نوس��انات نرخ ارز قرار گرفته اند که صنعت 
خودرو و قطعه س��ازی از این موضوع مس��تثنی نیست. وی ضمن ابراز 
تأسف از سیاست های نادرست دولت در مبحث ارز و تاثیر آن بر صنایع 
کشور به راهکارهای میان مدت اشاره کرد و افزود: بهترین راهکار برای 
مقابله با نوسان قیمت خودرو و قطعه به دلیل نوسانات نرخ ارز و مواجهه 
با تحریم ها، جدیت و تداوم نهضت داخلی س��ازی قطعات، مش��ارکت 
شرکت های دانش بنیان با صنعت قطعه سازی و ممانعت از واردات است. 
نماینده مردم ملکان در مجلس ش��ورای اسالمی همچنین با اشاره به 
تاثیرپذیری نرخ ارز از تحریم ها گفت: حضور شرکت های دانش بنیان در 
صنعت خودرو عالوه بر اینکه موجب ورود تکنولوژی های جدید به این 
صنعت می گردد، زمینه قطع وابستگی تولید قطعات به خارج از کشور 
و کاهش ارزبری را فراهم می س��ازد. عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اسالمی در پایان تهاتر را نیز یکی از راهکارهای کوتاه 
مدت به ویژه برای مقابله با وابس��تگی صنعت مواد اولیه به ارز دانست 
و بیان کرد: در صنعت قطعه در راس��تای تسریع و تسهیل تامین مواد 
اولیه و عدم وابستگی به بازار ارز به ویژه ارز نیمایی، می توان با بخشی از 
خودروسازان و قطعه سازانی که در حوزه صادرات فعالیت دارند، اقدام به 
عمل تهاتر نمود بدین نحو که قطعات و مواد اولیه موردنیاز وارد و قطعه 
تولیدی صادر گردد که بدین ترتیب ارز موردنیاز نیز تامین خواهد شد.

40 درصد گواهی های انباشت اسقاط مربوط به 
خودروهای سنگین است

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اس��قاط و بازیافت کشور 
از فرس��ودگی ۸۵ درصدی ناوگان حمل و نقل کشور و عدم اسقاط 

آنها سخن گفت.
محمدحس��ین گودرزی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو بیان 
کرد: متاس��فانه ۸۵ درصد ناوگان حمل و نقل کشور فرسوده است 
که این خودروها باید با خودروهای جدید جایگزین ش��وند اما علی 
رغ��م قول ه��ای دولت برای نوس��ازی ناوگان حمل و نق��ل این امر 
هنوز محقق نش��ده است. وی ادامه داد: متاسفانه ستاد حمل و نقل 
س��وخت کش��ور که ناظر عالی بر این قضیه اس��ت نه تنها به دنبال 
از رده خارج کردن خودروهای س��نگین و رونق فعالیت آنها نیست 
بلکه با تعهدنامه های غیرقانونی مراکز اسقاط را به تحمل هر فشاری 
مجاب کرده است. از دیگر فعالیت های غیرقانونی ستاد حمل و نقل 
س��وخت عدم دسترس��ی ما به تعداد گواهی های اسقاط است و این 
امر همانند کسی است که در بانک پول گذاشته اما نمی تواند میزان 
آن را مش��اهده کند. بدین ترتیب ستاد حمل و نقل سوخت کشور 

خفقانی در مراکز اسقاط ایجاد کرده و به آنها ضربه زده است.
رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اس��قاط و بازیافت کشور 
خاطرنش��ان کرد: 4۰درصد گواهی های انباش��ت اسقاط مربوط به 
خودروهای سنگین است که فاقد اعتبار زمانی بوده و این گواهی ها 
تا زمان ش��ماره گذاری خودروهای وارداتی قابلیت اس��تفاده دارند. 
ضمن اینکه سال ۹۸ روند اسقاط با کندترین حالت پیش رفته و با 

این رویه در سال ۹۹ به صفر خواهد رسید.

سرپرس��ت وزارت صنعت در اظهارات��ی جدید در مورد دالیل افزایش 
قیمت خودرو در بازار گفته اس��ت: ش��رایطی که ام��روز در بازار خودرو 
مش��اهده می شود، ناش��ی از افزایش نرخ ارز اس��ت و همه خودرو های 

داخلی و خارجی از این قضیه متأثر شده اند.
به گزارش خبرگزاری دانش��جو، بازار خرید و فروش خودرو طی هفته 
ه��ای اخیر نه تنه��ا روی آرامش به خود ندیده اس��ت بلکه با رقم های 
نجوم��ی حتی با رکود معامالت هم روبه رو ش��ده اس��ت. به نوعی همه 
ب��ه دنبال فروش خودرو آن هم با قیمت های باال هس��تند از طرف دیگر 
مصرف کننده هم بالتکلیف تر از همیش��ه در انتظار ثبات قیمت ها برای 

خرید خودرو است.
جال��ب اینجاس��ت وزارت صنع��ت به هم��راه خودروس��ازان با اعالم 
قیمت ه��ای جدی��د از طرح های ف��روش فوری خودرو آن ه��م در قالب 
قرعه کشی هایی رونمایی کرد که قرار بود با اجرای آنها تا حدودی تقاضا 
در ب��ازار مدیریت و قیمت ها به س��مت منطقی ش��دن حرکت کند اما 

وضعیت بازار نش��ان از آن دارد که قرعه کش��ی ها هم دردی از بازار دوا 
نکرد و روند صعودی قیمت ها در انواع خودروهای داخلی حتی بیشتر از 
وارداتی ها هم شده است. این روزها بازار خرید و فروش خودرو در حالی 
با روند افزایش��ی قیمت ها روبه رو اس��ت که هن��وز وزارت صنعت تدبیر 
جدی برای مدیریت بازار به کار نگرفته و مدام از افزایش عرضه محصول 
به بازار صحبت می کند اما در عمل خبری از افزایش روند عرضه خودرو 
به بازار نیس��ت و شکاف قیمت ها از کارخانه تا بازار هر روز افزایش پیدا 
می کند. البته قرار بود براساس تصمیم سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان با اعالم قیمت ه��ای جدید کارخانه بازار فقط مجاز به 
افزایش ۱۰ درصدی قیمت ها نس��بت به کارخانه باش��د اما فروشندگان 
خ��ودرو می گویند این بحث فق��ط در حد مصاحبه بوده و در عمل هیچ 
تدبیری برای مدیریت قیمت ه��ا در بازار خودرو به وجود نیامده همین 
موضوع باعث شده تا با نوسانات قیمت ارز و کاهش خریدار معامالت به 
صفر برسد و نمایشگاه داران ترجیح بدهند واحدهای خود را زود تعطیل 

کرده و به بهانه کرونا راهی خانه شوند.
اخیراً بی س��امانی قیمت ها در بازار خودرو باعث ش��ده تا سرپرس��ت 
وزارت صنع��ت در اظهارات��ی جدید اع��الم کند »خودروس��ازان هنوز 
معتقدند که زیر قیمت تمام شده خودرو تولید می کنند و زیان انباشته 
4۰ ه��زار میلیارد تومانی در ایران خودرو و س��ایپا وج��ود دارد البته با 
اقدام های انجام ش��ده اکنون فاصله قیمتی بازاری و کارخانه کمتر شده 

و عطش افراد برای ثبت نام کاهش یافته است.«
ع��الوه بر این مدرس خیابانی گفته اس��ت »ش��رایطی ک��ه امروز در 
بازار خودرو مش��اهده می ش��ود، ناش��ی از افزایش نرخ ارز است و همه 
خودروهای داخلی و خارجی از این قضیه متأثر شده اند. اگر با تالش های 
بانک مرکزی نرخ ارز کنترل ش��ود، بازار خودرو بیش از پیش به تعادل 
نزدیک خواهد ش��د. وی تصریح کرده اس��ت: مراقبت و کنترل نرخ ارز 
بس��یار مهم است وگرنه افزایش قیمت روی همه کاالها از جمله خودرو 

اتفاق خواهد افتاد.

 مدرس خیابانی: شرایط امروز بازار خودرو ناشی از افزایش نرخ ارز است

گرانی خودرو گردن دالر افتاد!

اخت��الف قیم��ت خودرو در بازار نس��بت ب��ه کارخان��ه، باعث هجوم 
مش��تریان به س��مت ش��رکت های خودروس��ازی و خری��د اتومبیل با 
قیمت های بس��یار پایین تر شد، اما در این شرایط نقش دالالن پررنگ تر 
از همیش��ه ش��ده و به حدی کارش��ان خوب بود که اجازه ثبت نام به 
مش��تریان واقعی را نمی دادند و همین موضوع باعث نارضایتی بسیاری 
از مش��تریان ش��د تا اینکه باالخ��ره وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با 
ایده قرعه کش��ی خودرو در میان متقاضیان با محدودیت های ش��دید از 
راه رس��ید تا منجی مش��تریان در بازار خودرو باشد، اما آیا واقعا فروش 
خودرو به صورت قرعه کش��ی توانس��ته کمکی به کنترل بازار خودرو و 

کاهش التهاب آن کند؟
قب��ل از اجرای طرح جدی��د فروش خودرو و قرعه کش��ی آن در بین 
متقاضیان، بسیاری از مشتریان شکایت داشتند که دالالن با واسطه و یا 
با استفاده از اینترنت پرسرعت اقدام به ثبت نام نه فقط یک خودرو، بلکه 
تعداد زیادی خودرو کرده و باعث می ش��وند تا ظرفیت فروش به سرعت 
تمام ش��ده و دیگر امکان ثبت نام خودرو وجود نداشته باشند. برهمین 
اس��اس وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در کنار نهادها و س��ازمان های 
دیگری همچون ش��ورای رقابت و س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان یک کمیته خودرو تش��کیل داد و خروجی آن طرح های 
فروش فوق العاده، پیش فروش یکس��اله و همچنین طرح مش��ارکت در 
تولید با محدودیت های ش��دیدی همچون داشتن حداقل ۱۸ سال سن 
و گواهینامه معتبر در کنار نداشتن پالک فعال در خانواده و عدم خرید 
خودرو طی 4۸ ماه گذش��ته از س��وی خودروس��ازان بود که خودرو در 
تمامی ش��رایط فروش به صورت قرعه کش��ی در بی��ن متقاضیان توزیع 
می شود. حال چندماه از اجرای این طرح گذشته و چندین طرح فروش 
مختلف به همین روش اجرا ش��ده است، ولی با این وجود نه تنها شاهد 
کاهش هیجان در بازار خودرو و کاهش قیمت ها نیس��تیم، بلکه نمودار 
آن روز ب��ه روز مرزه��ای جدی��دی را فتح کرده و رفت��ه رفته در حال 
رس��یدن به کف قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی خودرو در بازار هستیم که 
همین حاال خودروی سایپا ۱۳۱ با قیمتی نزدیک به ۹۰ میلیون تومان 
و همچنین نس��خه هاچ بک ۱۱۱ با قیمت��ی بیش از ۹۰ میلیون تومان 

در بازار معامله می شود.
البته قرعه کش��ی خ��ودرو در افزایش قیمت ها مقصر نیس��ت و عرضه 
خ��ودرو به صورت قرعه کش��ی و اعمال محدودیت های س��نگین برای 
عرضه خودرو به مصرف  کنندگان واقعی تا حدودی امیدوارکننده است، 

اما موضوعی که باعث ش��ده قیمت خودرو روند صعودی به خود گرفته 
و همچنان هم باید منتظر قیمت های باالتری باش��یم، مصوبه ش��ورای 
رقاب��ت برای بازنگ��ری فصلی قیم��ت خودروها خواهد بود که دس��ت 
ش��رکت های خودروس��از داخلی را برای افزایش قیمت محصوالت خود 

باز گذاشته است.
آخری��ن اقدام خودروس��ازان جهش قابل توج��ه قیمت ها را به همراه 
داش��ت، ولی آنطور که از صحبت های مسئولین و متولیان اصلی صنعت 
خودروسازی برمی آید، باید منتظر موج جدید افزایش قیمت ها در فصل 
پاییز باش��یم! در این خصوص رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعالم کرد که افزایش قیمت اخیر خودروس��ازان باتوجه 
ب��ه افزایش قیمت مواد اولیه و تورم، حداقلی بوده اس��ت. عالوه بر این 
حسین مدرس خیابانی، سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم 
در روزهای گذش��ته اعالم کرد که خودروسازان قیمت محصوالت خود 
را افزایش داده اند، اما همچنان زیانده هس��تند و نعمت زاده دبیر انجمن 
خودروس��ازان هم می گوید که افزایش قیمت اخیر خودروسازان حدودا 
۲۳درصد بوده اس��ت، درحالی ک��ه قیمت مواد اولیه خ��ودرو در طول 

یکسال اخیر رشد ۸۰درصدی را تجربه کرده است.

در کش��ور ان��واع خودرو ه��ای تولی��دی را داریم ک��ه در این گزارش 
کم مصرف ترین و پرمصرف ترین را مورد بررسی قرار داده ایم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از سال گذشته که شاهد افزایش 
قیمت بنزین بودیم، تقاضا برای خودروهای گازسوز افزایش یافت اما در 
کنار این خودرو برخی افراد به دالیلی تمایل به اس��تفاده از خودروهای 
گازس��وز را نداش��تند و پس از آن به دنبال خودرویی با میزان سوخت 
کم بودند. تولیدکنندگان داخل��ی اقدام به تولید خودروهای کم مصرف 
کردند و ش��اهد تولید حتی خودرو برقی در کشور هستیم، اما همچنان 
خودروهای پرمصرفی در کشور نیز وجود دارند که در این گزارش قصد 

داریم خودروهای پرمصرف را معرفی کنیم.
مص��رف ترکیبی پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۶.4 لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، تیپ ۵ 
هم همین میزان و در تیپ ۶، ۷.۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. پژو جی 
ال ایکس بنزینی ۹ لیتر در ۱۰۰کیلومتر و پژ و 4۰۵ اس ال ایکس ۷.۵ 

لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است.
خودروهای پرمصرف در کشور کدامند؟

فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت 

و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره خودروهای 
پرمصرف در کشور، گفت: مصرف سوخت ماشین های داخلی، به واسطه 
اینکه تکنولوژی دیر به دیر عوض می شود و رو خط می ماند و حتی اگر 

قابل عرضه هم باشد، از نرم جهانی به شدت دور می شود.
این کارش��ناس صنعت خودرو بیان کرد: ای��ن اتفاق را در مورد ۲۰۶ 
یا حتی پراید هم داریم. زمانی که پراید معرفی ش��د ماشین کم مصرفی 
بود، اما اکنون این ماش��ین ها در مقایسه با نرم جهانی 4۰ تا ۵۰ درصد 
از ماش��ین های مش��ابه در بازار های اروپای��ی و بازار های جهانی مصرف 

بیشتری دارند.
زاوه تش��ریح ک��رد: ب��ه ط��ور متوس��ط ۳۰ درصد مصرف س��وخت 
خودرو های ایرانی بیش��تر از خودرو های خارجی مشابه خود است و اگر 
بخواهیم سبدی نگاه کنیم و حتی بحث خودرو های هیبریدی باب شده 
و مصرف سوخت بس��یاری از محصوالت ایرانی باالتر از توان این دسته 

از خودروهاست.
او گف��ت: اکن��ون خودرو های��ی در جه��ان داریم که زی��ر چهار لیتر 
می سوزانند و حتی زیر ۲ تا ۳ لیتر هم داریم، اما به تعداد محدود تولید 

شده اند. توان آنها نسبت به خودرو های ایرانی باالتر است. حتی می توان 
گفت برخی خودرو های خارجی مانند لندکروز کمتر از خودرویی مانند 
پژو پارس مدل ۹۰  بنزین می سوزاند و در واقع می توان گفت در ایران 
به دلیل انحصار، خودروساز انگیزه ای برای کاهش مصرف ندارد و یارانه 

سوخت باعث شده مردم فشاری به خودروساز نیاورند.
این کارش��ناس صنعت خودرو گفت: با اینکه اخیرا قیمت سوخت در 
کشور ۲ برابر شده، اما نسبت به نرم جهانی فاصله قیمتی زیادی دارد و 
همین امر باعث می ش��ود خودروساز نخواهد نوع سوخت را تغییر دهد. 
س��مند را اگ��ر بخواهیم هیبرید کنیم ۸۰ ت��ا ۹۰ میلیون تومان هزینه 
خواهد داش��ت که به صرفه نخواهد بود. اقتصادی نیس��ت که بخواهیم 

این خودرو را هیبرید کنیم.
کم مصرف ترین خودروهای بازار کشور کدامند؟

الزم به ذکر اس��ت ک��ه از خودروهای کم مصرف نیز در بازار کش��ور 
اس��تقبال خوبی می ش��ود. طب��ق بررس��ی های انجام گرفت��ه، در حال 
حاض��ر حدود ۷۰ درص��د خودرو های داخل��ی از موتور های پرمصرف با 

تکنولوژی  های نه چندان جدید، استفاده می کنند. 

درد بازار خودرو با قرعه کشی هم دوا نشد

عاملی که صادرات بنزین را ُکند می کند

 خودرو های پرمصرف داخلی کدامند؟
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کسب و کارامـروز8

دومین رویداد ملی ایده پردازی و طراحی و ساخت نانو حسگرهای زیستی 
تشخیص سریع نیمه دوم شهریورماه سال جاری با حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود. 

ب��ه گزارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
نانوزیست حسگرها، دستگاه های پرکاربردی 
هستند که به س��رعت در مراکز تحقیقاتی و 
پژوهشی ایران جایگزین روش های قدیمی و 
معمول آزمایش می شوند. این دستگاه نوع و 
غلظت انواع مواد مختلف را می س��نجد و آن 
را به س��یگنال های قاب��ل اندازه گیری تبدیل 
می کند. از این دس��تگاه در زمینه هایی مانند 
تشخیص زودهنگام بیماری ها از جمله سرطان 
استفاده می ش��ود. با توجه به کاربرد گسترده 
این دس��تگاه در رشته های مختلف پزشکی و 
غیرپزشکی، با حمایت معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی رویدادی ملی و سراسری 
با موضوع نانو حس��گرهای  زیستی تشخیص س��ریع برگزار می شود. در 
این رویداد، فعاالن فناور و ش��رکت ها و متخصص��ان این حوزه، ایده ها و 

طرح های خود را برای س��اخت و ارتقای این دس��تگاه ها عرضه می کنند. 
طراحی و ساخت انواع حسگرهاي تشخیص مستمر بیرون بدنی و درون 
بدنی، طراحی و ساخت نانوحسگرهاي تشخیصی LFA، طراحی و ساخت 
حس��گرهاي تشخیصی س��ریع پوشیدنی و 
طراحی و س��اخت حس��گرهاي تشخیص 
س��ریع غیرمتعارف و حسگرهای تشخیص 
س��ریع ویروس کرونا، از جمل��ه محورهای 
اصلی ای��ن رویداد علمی اس��ت. مهم ترین 
ه��دف این روی��داد، راه اندازی ش��بکه ای از 
افراد خبره و متخصص در این حوزه اس��ت 
ک��ه پژوهش های قابل توجهی در این حوزه 
داش��ته اند. این اقدام بس��تری مناسب برای 
هم افزای��ی و تمرک��ز ای��ن متخصص��ان بر 
مس��ائل کلیدی این ح��وزه فراهم می کند. 
گروه های برتر، شرکت کننده در این رویداد 
به پارک های علم و فناوری، شتاب دهنده ها 
و صندوق های س��رمایه گذاری معرفی می ش��وند. ای��ن تیم های منتخب 
همچنین از حمایت های مانند دریافت گرنت)کمک هزینه پژوهش��ی( و 

تدوین طرح توسعه کسب و کار بهره مند می شوند.

دس��تگاه هماتول��وژی آناالی��زر فول دیف )س��ل کانتر( موس��وم به 
دس��تگاه ش��مارنده گلبول های خون، یکی از تجهیزات پزشکی است 
که در تش��خیص بیماری های مختلف کاربرد دارد. این دستگاه با یک 

پنجم قیمت نمونه مشابه خارجی »ایران 
ساخت« شد.

 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
ش��رکت  مدیرعام��ل  اس��المی فر  عل��ی 
دانش بنیان هیراب طب عرشیا گفت: این 
دستگاه برای شمارش گلبول های خون و 
اندازه گیری دیگر شاخص ها و مواد مرتبط 
با خون انس��ان به کار می رود. این مسئله 
باعث شده است که این دستگاه حیاتی و 
م��واد مصرفی مرتبط با آن در تش��خیص 
بیماری های مختلفی کاربرد داشته باشد. 
یک��ی از بیماری های��ی که این دس��تگاه 

می تواند در فرآیند درمان و تش��خیص آن کاربرد داش��ته، باشد کرونا 
اس��ت. امیدواریم این دستگاه  از سوی کادر درمان مورد استفاده قرار 

بگیرد. تامین نیاز داخلی با محصول ایران ساخت

مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان هیراب طب عرش��یا در ادامه گفت: 
یک��ی از مزایای اس��تفاده از ای��ن محصول دانش بنی��ان، کاهش زمان 
نتیجه گی��ری نس��بت به روش ه��ای قدیمی و معمول اس��ت. در واقع 
کادر درمان در زمان بس��یار س��ریع تری 
از نتیج��ه تجزیه و تحلیل ه��ای مرتبط 
با خ��ون بیمار مطلع می ش��ود و همین 
موض��وع فرآیندهای درمانی را س��رعت 
می بخش��د. قیمت این دس��تگاه حدود 
ی��ک پنج��م نمون��ه ی مش��ابه خارجی 
اس��ت و م��واد مصرفی آن یک هش��تم 
مشابه خارجی اس��ت. ساالنه برای ورود 
این دس��تگاه و مواد مصرفی آن، معادل 
۷۰۰ میلیارد تومان ارز از کش��ور خارج 
می ش��ود.  اس��المی فر در ادامه گفت: به 
همی��ن دلیل خ��روج ارز ب��رای واردات 
ای��ن محصول، توس��عه تولید محصول و 
افزایش تولید داخلی آن یک ضرورت است که این شرکت تالش دارد 
آن را محقق س��ازد تا بازار داخلی به جای دستگاه وارداتی با استفاده 

از محصول ایرانی، نیازهای خود را تامین کند.

دستگاه شمارنده گلبول های خون تولید شدفرصت ارائه ایده های زیستی فراهم شد

زهره توفیقی: کارشناس ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اقتص��اد دیجیت��ال یک��ی از مفاهیم��ی اس��ت که به دلیل توس��عه 
زیرس��اخت های دیجیتال در کش��ورهای مختلف از یک سو و افزایش 
قابل توجه حجم داده ها در عصر اطالعات از سوی دیگر، توانسته توجه 

بسیاری از فعاالن اقتصادی و سیاست گذاران را به خود جلب کند.
یک��ی از مهم ترین و اثرگذارتری��ن حوزه هایی که هم از بعد تأثیر آن 
بر بخش اقتصادی و پتانس��یل های کسب وکاری و هم اثرات فرهنگی و 
اجتماعی، تغییرات قابل توجهی را با خود به همراه داشته است، توسعه 
فناوری های حوزه ارتباطات و به تبع آن توسعه ابعادی همچون اقتصاد 

دیجیتال از جمله این آثار مثبت است.
اقتصاد دیجیتال را می توان »انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 
بر بس��تر فناوری اطالعات و ارتباطات« تعریف کرد، که در این اقتصاد 
نوین شبکه سازی دیجیتالی و توسعه زیرساخت های ارتباطی، بستری 
جهان��ی فراهم م��ی آورد ک��ه در آن افراد و س��ازمان ها ب��ا تجهیز به 
راهبرده��ا به تعامل با یکدیگر، انج��ام فعالیت هاي اقتصادي، همکاری 

و جست وجوی اطالعات می پردازند.
بن��ا ب��ر تعریف��ي دیگ��ر، اقتصاد 
دیجیتال اقتصادي است که قسمت 
اعظ��م آن ب��ر پای��ه فناوري ه��اي 
ش��بکه هاي  ش��امل  دیجیت��ال 
ارتباطي، رایانه ها، نرم افزارها و سایر 

فناوري هاي اطالعاتي استوار است.
 اقتصاد دیجیتال به  صورت کامال 
بنیادین شیوه تولید و بازاریابی کاال 
و خدم��ات ش��رکت ها را تغییر داده 
و بهب��ود داده و درواق��ع مدل هاي 
جدید از کسب وکار را در حوزه هاي 

مختلف به ارمغان آورده است.
ب��ه طور کل��ی، تعری��ف مفهومی 
گس��ترده ای از اقتص��اد دیجیت��ال 
اما بوخت)Bukht( و  وجود ندارد، 
هیکس )Heeks( در س��ال ۲۰۱۷ 
چارچوبی مفهومی برای فهم هرچه 
بهتر از اقتصاد دیجیتال ارائه داده اند.

این مدل به تبیین حوزه مرکزی محدود و وسیع از اقتصاد دیجیتال 
پرداخته اس��ت؛ بخش هسته مرکزی و حوزه محدود، مربوط به بخش 
تولیدات ICT ب��وده و دربرگیرنده خدمات دیجیتال مختلف همچون 
برون س��پاری خدمات مرکز تماس و خدمات اقتصاد پلتفرمی همچون 
گوگل اس��ت. اقتصاد دیجیتال حوزه وسیع تری از بخش دیجیتال دارد 
و بیش��تر فعالیت های اقتصادی فعال در س��طح دیجیتالی را پوش��ش 

می دهد.
نکته قابل توجه آن است که اقتصاد دیجیتال در نقطه مقابل اقتصاد 
س��نتی قرار داش��ته و به طور فزاینده ای با اقتص��اد فیزیکی یا آفالین 
درهم آمیخته ش��ده اس��ت و این ترسیم ش��فاف از اقتصاد دیجیتال را 

مشکل تر می کند.
حوزه وس��یع تر از اقتصاد دیجیتال که تم��ام فعالیت های اقتصادی 
مبتن��ی بر فناوری های دیجیتالی را پوش��ش می دهد، به عنوان اقتصاد 

دیجیتالی ش��ده در نظر گرفته می ش��ود که ناظر بر دیجیتالی ش��دن 
حوزه های مختلف کسب وکار است.

 این گس��تره وسیع، کسب وکارهای الکترونیک )معامالت کسب وکار 
مبتنی بر ICT( و زیرمجموعه آن، تجارت الکترونیک )معامالت تجارت 
خارجی مبتنی بر ICT(، تصمیم گیری الگوریتمی در کس��ب وکار )که 
درمجموع اقتصاد الگوریتمی نامیده می ش��ود(،  استفاده از فناوری های 
دیجیتالی خودکار در تولید ش��امل انقالب صنعتی چهارم و کشاورزی 
دقیق، اقتصاد اش��تراکی )همچون حمل ونق��ل اینترنتي( و پلتفرم های 
نیروی کار آزاد آنالین تحت عنوان »اقتصاد گیگ« را پوشش می دهد.
فعالیت های مبتنی بر اقتصاد اشتراکی و اقتصاد گیگی هر دو بخش 
اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دیجیتالی شده را دربرمی گیرد، اما نمی توان 
حدومرز دقیقی برای تفکیک این ابعاد از همدیگر مشخص کرد و نقاط 

اشتراک زیادی نیز با هم دارند.
 رش��د اقتص��اد دیجیت��ال، نتیجه توس��عه و پذی��رش فناوری ها و 
نوآوری های جدید طی چندین دهه اس��ت که ریش��ه های شکل گیری 
آن ش��امل ظهور گس��ترده ب��ازار کامپیوترهای ش��خصی در اواس��ط 
ده��ه ۱۹۸۰، افزای��ش ابزارهای 
طراح��ی دیجیت��ال و تجهیزات 
روباتیک��ی ب��ه  منظ��ور تولید در 
برون س��پاری  رونق  دهه ۱۹۹۰، 
بخش��ی از فعالیت ش��رکت ها در 
ده��ه ۲۰۰۰ و توانای��ی در حال 
رش��د ش��رکت های چندملیت��ی 
)MNEs( برای استفاده بهتر از 
و  متفاوت  اطالعاتی  دستگاه های 

بهبود همکاری است.
  امروزه، ادغ��ام زنجیره تأمین 
توس��عه  از  بخش��ی  به عن��وان 
دیجیتال  دستگاه های کسب وکار 
در حال اتفاق است و این موضوع 
با س��رعت نسبتاً کند در بسیاری 
از کش��ورهای در حال توسعه نیز 

در حال وقوع است.
تمام��ی  س��ازی،  دیجیتال��ی 
بخش ه��ای زنجیره تأمین ش��رکت های تولیدی در س��طح جهانی، از 
ت��دارکات داخلی و مدیری��ت تأمین کنندگان ت��ا فرآیندهای داخلی و 

مدیریت مشتری را تحت تأثیر قرار می دهد.
تأثیر کامل اقتصاد دیجیتال تنها زمانی آش��کار خواهد شد که تمام 
ویژگی های مربوط به این اقتصاد به بلوغ کامل رسیده، یکپارچه شده و 

به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گیرند.
س��یر صعودی پیشرفت و عرضه  محصوالت و اختراعات جدید، فراتر 
رفتن سرعت دسترسی به فناوری از یک حوزه  جغرافیایی یا یک طبقه 
اجتماعی خاص و همچنین نگاه به فناوری به عنوان خالق دستگاه های 

جدید، از دیگر عوامل رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال است.
ب��ا این حال، عوامل مختلفی مانند خطرات امنیت داده، فش��ارهای 
محلی س��ازی و همچنی��ن جمع آوری داده ه��ا و نگرانی های مربوط به 
حفظ حریم خصوصی، ممکن است به طور قابل توجهی سرعت توسعه 

آن را کاهش دهند.

تصور این امر که فردی در آستانه 90 سالگی همچنان اقدامات اقتصادی 
فوق العاده ای را انجام دهد، بسـیار سخت اسـت. درواقع بسیاری از افراد 
پس از رسـیدن به 60 سـالگی، از کار خود کنار می رونـد. با این حال این 
مسـئله ابدا برای شـخصیتی نظیر وارن بافت صادق نخواهد بود. وی سال 
گذشـته بخش اعظمی از سـهام اپـل را خریداری کرد کـه امروز می توان 
اهمیـت باالی این اقدام را مشـاهده نمود. درواقع پس از انتشـار گزارش 

مالی سـه ماه اخیر اپل، مشخص شده است که ارزش سهام این شرکت به 
باالترین حد در تاریخ رسـیده و اکنون ارزش سـهام این شرکت باالتر از 
هر برند دیگری قرار دارد. این موضوع باعث شـده اسـت تا سرمایه وارن 
بافـت نیز به بیش  از سـه برابر برسـد. درواقع 35 میلیـاردی که تاکنون 
برای خرید سـهام اپل صرف شده اسـت، هم اکنون به ارزشی بیش از 100 
میلیارد دالر رسـیده اسـت. در این رابطه وارن بافت درست چند ماه قبل 

خلق دنیایی نوین

اپل وارن بافت را ثروتمندتر کرد
به قلم: هارتلی چارلتون / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

دریچــه

بسیاری از پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری و دیگر بازیگران زیست بوم فناوری و 
نوآوری کشور به ش��رکت های خالق خدمات ارائه می دهند. در همین راستا ستاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از راه اندازی 4۲ 
شتاب دهنده و مرکز نوآوری حمایت کرده است. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برنامه حمایت از زیست بوم شرکت های خالق، 
همراس��تا با قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری اجرا شده است. در حال حاضر شرکت های خالق از ۳۰ شرکت به بیش از ۸۰۰ 
ش��رکت افزایش یافته اند. با توجه به افزایش روزافزون تعداد ش��رکت های خالق و توسعه 
کمی و کیفی فعالیت های این شرکت ها، بستر سازی برای حمایت از فعالیت این شرکت ها 

نیز شدت گرفته است.

42 شتاب دهنده و مرکز نوآوری به 
شرکت های خالق خدمات ارائه می دهد
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طبق اظه��ارات گمرکی واردات پرینتر های س��ه بعدی س��ری بتا و 
دس��تگاه های مشابه آن س��االنه حدود ۵ میلیون یورو از خزانه کشور 
کم می کند. این اتفاق، تعدادی از متخصصان کش��ور را به ساخت این 

دس��تگاه ها ترغیب کرد. ایران ساخت شدن 
پرینترهای س��ه بعدی خروج ارز از کشور را 
کاهش می دهد.  شرکتی دانش بنیان از سال 
۹۱ فعالیت رسمی خود را در حوزه ساخت 
پرینترهای س��ه بعدی ب��ه روش FDM و 
DLP آغاز ک��رد. روش منحصر به فرد این 
شرکت کمک کرده که انواع مدل های فلزی 
این نوع پرینتر ها در کش��ور طراحی و تولید 
ش��ود. این روش، با نام SIS ثبت شده و در 

مرحله تجاری سازی است.
در حال حاضر، دس��تگاه های تولیدش��ده 
در ای��ن ش��رکت، از نظر س��اخت و قطعات 
خروجی از کیفیت بس��یار باالیی برخوردار 

است و هم پای محصوالت مشابه خارجی به بازار عرضه می شود. بنا به 
گفته محمدحامد قلی وند مدیرعامل شرکت دانش بنیان پیشرو فناوران 
کارنوجم، این شرکت در سال ۸۶ موفق به اختراع یک پرینتر سه بعدی 

به روش نوین SIS در ایران ش��د. این پرینتر در س��ال ۸۷ به مرحله 
ساخت نمونه آزمایشگاهی رسید.

این فعال دانش بنیانی ادامه داد: س��ایر مراحل تحقیقاتی این روش 
برای تجاری سازی محصول توسط یکی از 
اعضای ش��رکت در دانشگاه USC آمریکا 
ادامه پیدا کرد. همچنین این شرکت اقدام 
به طراحی و تولید ماش��ین آالت سفارشی 
مانند دس��تگاه تس��ت دین��ام و ابداع یک 
روش نوین در دس��تگاه ب��رش لوله برای 

خطوط تولید اقدام کرد.
این ش��رکت از سال ۹۱ فعالیت خود را 
در حوزه س��اخت پرینترهای سه بعدی به 
روش DLP توس��عه داد و با تولید سری 
جدید دس��تگاه های خ��ود در حال رقابت 
ب��ا پیش��رفته ترین دس��تگاه های روز دنیا 
اس��ت. به گفته وی، در حال حاضر بیشتر 
فعالیت شرکت تولید انواع پرینترهای سه بعدی به روش DLP با برند 
۳DDreams اس��ت. این محصوالت در صنعت ه��ای طال و جواهر، 

دندان سازی، زیره کفش و خودروسازی کاربرد دارد.

فراخوان »شناس��ایی و جذب طرح های فناورانه حوزه معدن و متالورژی 
کشور« منتشر شد تا فناوران مستقل و شرکت های دانش بنیان دارای ایده 
در این حوزه شناس��ایی ش��وند و از آنها برای رفع نیازها و ارتقای فناوری 

صنایع کمک گرفته ش��ود. به گ��زارش مرکز 
ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، ب��ا توجه به وجود 
نیازه��ا و چالش های مختل��ف در حوزه معدن 
و متال��ورژی برای جس��ت وجوی پاس��خ های 
فناورانه، ستاد توس��عه فناوری های فوتونیک، 
لیزر، مواد پیش��رفته و ساخت معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری فراخوانی منتشر 
کرده است. براساس این فراخوان، شرکت های 
دانش بنیان و فناور فعال در این حوزه می توانند 
طرح های مختلف خود را ارسال کنند. در نهایت 
با توجه به مالک ها و شاخص های تعیین شده، 
طرح های منتخب حمایت می شود. شرکت های 

توانمند و فعال، ایده ها و طرح های مختلفی دارند که برای رسیدن به مرحله 
تجاری سازی، نیازمند حمایت و بسترسازی هستند. برای ایجاد جهش در 
راه اندازی خطوط تولید و سرعت بخش��ی به تولی��د محصوالت فناورانه در 

رش��ته های معدن و و متالورژی، طرح های مختلف تا مرحله صنعتی سازی 
مورد حمایت قرار می گیرند. رفع نیازهای بالفعل و بالقوه صنعت و بنگاه های 
صنعتی بزرگ، توس��عه و بهینه س��ازی محصوالت و فرآیندهای موجود و 
جدید از جمله دیگر اهداف این طرح اس��ت. 
ستاد توسعه فناوری  های فوتونیک، لیزر، مواد 
پیشرفته و س��اخت معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری،  این طرح را با همکاری 
یک ش��تاب دهنده تخصصی ح��وزه معدن، 
صنایع معدنی و مواد پیشرفته )شتاب دهنده 
صدر فردا( اجرایی می کند. شناسایی و جذب 
و حمایت از طرح ه��ای فناورانه حوزه معدن 
و متالورژی می تواند به استفاده از توانمندی 
متخصص��ان برای رفع نیازه��ا و چالش  های 
فناورانه موجود در صنایع  معدن و متالورژی 
کش��ور منتهی شود. از فناوران و شرکت های 
دارای پتانس��یل بالقوه و بالفع��ل در صنایع 
معدن و متالورژی دعوت می شود، حداکثر تا ۱۵ شهریورماه سال جاری، از 
طریق تکمیل فرم اولیه شناسایی طرح های فناورانه حوزه معدن و متالورژی 

کشور، در این طرح مشارکت کنند.

دانش بنیان های حوزه معدن و متالورژی فراخوانده شدندپرینتر های سه بعدی ایرانی با یک چهارم قیمت خارجی تولید شد

صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، هوایی و فوالدی از تالشی دانش بنیان 
در کشور بهره مند شدند؛ محصوالتی ایران ساخت که در حوزه ساخت 
قطعات خاص کمپرس��ور و قطعات ابزار دقیق کاربردی در این صنایع، 

تولید و به صنایع کشور تزریق شد.
 جمع��ی از متخصصان داخلی با درک نیاز صنایع کش��ور به قطعات 
خاص کمپرسور و قطعات ابزار دقیق، کنار هم جمع شدند و با تالشی 
فناورانه واردات پرهزینه این محصوالت به کش��ور را کاهش دادند. این 
تالش دانش بنیان از س��ال ۸۶ تاکنون توانس��ته بخ��ش بزرگی از نیاز 
صنای��ع نفت، گاز، پتروش��یمی، هوایی و فوالدی کش��ور را به صورت 

بومی مرتفع کند.
شیرهای با قطر باالی ۲۰ سانتی متر و فشار باالی ۶۰ بار و شیرهای 
ب��ا قطر باالی ۱۵ س��انتیمتر و فش��ار بین ۱۵ تا ۶۰ بار این ش��رکت 

محصوالتی است که تایید دانش بنیانی دارد.
انواع ولوهای صنایع نفت و گاز از جمله تجهیزات و ملزومات بس��یار 
مهم و حائز اهمیت در صنعت نفت و گاز محسوب می شوند. شیرآالت 
صنایع نفت و گاز هر کدام متناس��ب با نوع کارایی و نحوه کاربری در 

طیف بسیار وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند.
بر همین اس��اس، کارک��رد اصلی و مهم ش��یرهای صنعتی یا ولوها 
حفاظ��ت و کنترل از دس��تگاه های تحت فش��ار، ممانعت از نش��ت و 
بازگشت س��یاالت، تنظیم میزان مایعات مدنظر و وصل یا قطع کردن 
جریان گازها و س��یاالت به طور کامل و همینطور تنظیم و کنترل دما 

و فشار، به شمار می رود.
ش��رکت دانش بنی��ان رایمن��دراد صنعت ب��ه ص��ورت تخصصی با 
ش��رکت های پاالیشگاهی و پتروشیمی در زمینه ساخت قطعات خاص 

کمپرس��ور و قطعات ابزاردقیق کار می کند. این شرکت در حال حاضر 
جزو سامانه تامین الکترونیکی کاالی صنعت نفت )AVL( است.

ابزاردقیق هم ادواتی هستند که بر حسب نوع کمیت موردنیاز واحد 
تحت کنترل، اعم از فش��ار، دما، دبی، س��طح و ... با توجه به ش��رایط 
و اس��تانداردهای تعیین شده، انتخاب و مورد اس��تفاده قرار می گیرند. 
ابزاردقیق در حقیقت زیرس��اخت یک سیس��تم کنترل و اتوماس��یون 
را تش��کیل می دهند ابزاری مانند انواع سنس��ور، کنترلر، نشان دهنده، 
ترانس��میتر، رکوردر و ... . این ابزار وظیفه اندازه گیری، انتقال، نمایش، 
ثب��ت و کنترل پارامترهای مهم فیزیکی را در پروس��ه های صنعتی به 

شکلی دقیق بر دوش دارند.
به گفته ناهیدالسادات میرصانع، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، 
فعالیت اصلی ش��رکت، به صورت تخصصی طراحی و س��اخت ولوهای 
ساکش��ن و دیسش��ارژ )ولوهای مکش و دهش کمپرس��ورهای رفت و 
برگشتی( و اقالم داخلی آنها مانند دیسک و سیت و گارد و فنر و ... و 

همچنین انواع چک ولو و اکچویتور است.
آنطور ک��ه این فع��ال دانش بنیانی می گوی��د: ۹۰درصد محصوالت 
تولیدشده در این ش��رکت برای نخستین بار در ایران ساخته شده اند. 
تحریم ها و باالبودن قیمت ها باعث شده که این محصوالت را به صورت 
کامال بوم��ی تولید کنیم. این کار به کاه��ش ۱۰۰درصدی خروج ارز 

منجر شده است.
میرصانع ادامه می دهد: محصوالت شرکت بسیار باکیفیت و مطلوب 
تولید می ش��ود و تمایل زیادی به صادرات این محصوالت داریم. برخی 
زیرس��اخت ها را هم برای این کار فراهم کرده ایم، اما هنوز ش��رایط و 

فضای مناسبی برای صادرات فراهم نشده است.

متخصصان و فارغ التحصیالن خارجی محصوالت دانش بنیان ایرانی 
را در کش��ورهای خ��ود تبلیغ می کنند. این کار به توس��عه بازارهای 
بین المللی محصوالت دانش بنیان ایرانی می انجامد. هدفی که یکی از 

اولویت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
افزایش س��هم محصوالت دانش بنیان در کش��ورهای همس��ایه و 
هم س��و با ایران یکی از اهدافی اس��ت که مرکز تعامالت بین المللی 
عل��م و فن��اوری معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری دنبال 
می کن��د. همین هدف مهم هم به اجرای »پروژه جذب متخصصان و 
فارغ التحصیالن خارجی مقیم کشورهای هدف صادراتی« منجر شد. 
برنامه ای که هش��ت ماه از اجرای آزمایشی آن می گذرد و نتایج قابل 
قبولی داشته اس��ت. به گفته مهدی قلعه نوی، رئیس مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
این پروژه با هدف توس��عه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های 
دانش بنی��ان خوب ب��ا به کارگی��ری متخصص��ان و فارغ التحصیالن 
خارجی کش��ورهای هدف اجرایی می ش��ود. در این طرح، پلتفرمی 
طراحی کرده ایم که عالقه  مندان خارجی طبق آن برای ش��رکت در 

این کار ثبت نام می کنند.
قلعه ن��وی در ادامه بی��ان کرد: این طرح با همکاری ش��رکت های 

دانش بنی��ان انج��ام می ش��ود و تاکنون 4۰ ش��رکت در ای��ن پروژه 
مشارکت کرده اند. براس��اس آخرین آمارهای موجود، ۱۱ متخصص 
خارجی از کشورهایی مانند عراق، افغانستان، پرتغال، آلمان، عمان و 

... در این طرح ثبت نام کرده اند.
رئی��س مرکز تعامالت بین المللی علم و فن��اوری معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در ادامه گفت: ش��رکت های دانش بنیان 
پس از مصاحبه از این افراد، آمادگی خود را برای جذب متخصصان 
خارج��ی اع��الم می کنند. این اف��راد باید در یک دوره آموزش��ی دو 
هفته ای ش��رکت کنند تا هم با مبانی بازاریابی بین المللی آشنا شوند 

و هم محصوالت و خدمات دو شرکت دانش بنیان را بشناسند.
وی اف��زود: پس از تایید ش��رکت های دانش بنیان، این متخصصان 
ب��ه م��دت ۹ م��اه از معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
شرکت های متقاضی حقوق و مزایا دریافت می کنند و در کشور خود 

برای محصوالت این دو شرکت تبلیغ و بازاریابی می کنند.
قلعه نوی ادامه داد: این طرح به زودی در دیگر کشورها هم توسعه 
می یاب��د. مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری ه��م بر اجرای 
گس��ترده این پروژه تاکی��د دارد و تالش می کنی��م بازار محصوالت 

دانش بنیان را در دیگر کشورها توسعه دهیم.

 بازار بین المللی محصوالت دانش بنیان
با متخصصان خارجی توسعه می یابد

مالی سـه ماه اخیر اپل، مشخص شده است که ارزش سهام این شرکت به 
باالترین حد در تاریخ رسـیده و اکنون ارزش سـهام این شرکت باالتر از 
هر برند دیگری قرار دارد. این موضوع باعث شـده اسـت تا سرمایه وارن 
بافـت نیز به بیش  از سـه برابر برسـد. درواقع 35 میلیـاردی که تاکنون 
برای خرید سـهام اپل صرف شده اسـت، هم اکنون به ارزشی بیش از 100 
میلیارد دالر رسـیده اسـت. در این رابطه وارن بافت درست چند ماه قبل 

اعالم کرده بود که اپل بهترین کسب و کاری است که وی تاکنون مشاهده 
کرده و این نشـان می دهد که در آینده نیز شـاهد تداوم رشـد این برند 
فوق العـاده محبـوب، خواهیم بود. حال باید دید که آیـا این آمار منجر به 
خرید بیشـتر از سوی وارن بافت خواهد شد؟ ذکر این نکته ضروری است 

که وی بزرگ ترین سهامدار حال حاضر اپل  محسوب می شود.
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 صنعت نفت و گاز با شیرهای فشار قوی دانش بنیان
نیاز خود را رفع می کنند

اپل وارن بافت را ثروتمندتر کرد
به قلم: هارتلی چارلتون / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

وبینار کاربردهای صنعتی فناوری نانو »صنعت آب، پساب و محیط زیست« 
برگزار می ش��ود تا فرصتی برای معرفی محص��والت و تجهیزات دانش بنیان ها 

در این حوزه باشد.
این رویداد با حمایت س��تاد توس��عه فناوری نانو معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و همکاری ش��رکت های فناوری نانو و دانش بنیان معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری برگزار می ش��ود و ه��دف از برگزاری آن 
معرف��ی توانمندی های فن��اوری نانو ایران  و جهان در صنعت آب، پس��اب و 
محیط زیس��ت به شرکت ها، س��ازمان ها، جامعه صنعتی کشور و عالقه مندان 

به این حوزه است.

 فناوری نانو صنعت آب را
ارتقا می دهد



بازاریابی و حضور در ش��بکه های اجتماعی یکی از گزینه های محبوب 
برای برندها محس��وب می ش��ود. اغلب برندها برای بازاریابی مناسب و 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاط��ب هدف به س��راغ ش��بکه های اجتماعی 
می روند. دلیل این امر هزینه های اندک بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
در مقایسه با سایر نمونه هاست. یکی از تجربیات مشترک میان برندها و 
بازاریاب ها مواجهه با نظرات منفی کاربران در شبکه های اجتماعی است. 
نظرات منفی طیف وسیعی از جمله اعتراض به کیفیت محصوالت، نحوه 
فعالیت بازاریابی و همچنین گ��زارش مزاحمت کمپین های بازاریابی را 
ش��امل می شود. بسیاری از برندها هیچ برنامه مشخصی برای مواجهه با 

نگرانی و اعتراض کاربران در قالب نظرات منفی را ندارند. 
مدیریت نظرات منفی در شبکه های اجتماعی امر پرهزینه ای نیست، 
با این حال اگر برند شما توانایی مدیریت شرایط را نداشته باشد، امکان 
مواجهه ب��ا تهدیدهای بزرگ وجود خواهد داش��ت. وقت��ی کاربران در 
شبکه های اجتماعی نسبت به فعالیت یک برند اعتراض می کنند، انتظار 
دریافت پاس��خ مش��خص دارند بنابراین فقدان برنامه از سوی برندها یا 
حذف نظرات منفی راهکار مناس��بی نخواهد بود. ما در ادامه به بررسی 
برخی از مهم ترین راهکارها برای برندها در این زمینه خواهیم پرداخت. 

1. توجه به نظرات منفی
نخس��تین گام ب��رای مدیریت بهینه نظرات منفی توجه به آنهاس��ت. 
شاید برخی از نظرات ش��امل اعتراض های گنگ و مبهم باشد، اما همه 
آنه��ا چنین ویژگ��ی ای ندارند. گاهی اوقات مش��تریان در قالب نظراتی 
اعتراضی به کمبودها یا مش��کالت کس��ب و کار شما اش��اره می کنند. 
آگاهی از مش��کالت جاری امکان تالش برای حل و فصل شان را فراهم 
خواهد کرد بنابراین ش��ما باید همیش��ه نس��بت به آگاهی از مشکالت 
موج��ود در نظرات منف��ی کاربران اق��دام نمایید. در غی��ر این صورت 
وضعیت شما به شدت دشوار خواهد شد.  اگر شما توانایی حل مشکالت 
مربوط به اعتراض مشتریان را نداشته باشید، دست کم نمایش توجه تان 
به آن در مدیریت شرایط تاثیرگذار خواهد بود. بسیاری از برندها همین 
نمای��ش همدردی با مش��تریان را نیز انجام نمی دهند، با این حس��اب 

افزایش نارضایتی مشتریان از برندهای موردنظر طبیعی خواهد بود. 
2. بهانه آوردن ممنوع

برخی از برندها در مواجهه با نظرات منفی و اعتراض مشتریان نسبت 
به فعالیت ش��ان اقدام به بیان بهانه های مختلف می کنند. شما به عنوان 
یک برند حرفه ای باید مس��ئولیت فعالیت کس��ب و کارت��ان را برعهده 
بگیرید. در غیر این صورت امکان مدیریت ش��رایط به صورت تاثیرگذار 
را نخواهید داشت. اغلب اوقات بیان بهانه های کلیشه ای از سوی برندها 
موجب تشدید نارضایتی مش��تریان می شود بنابراین راهکار مناسب در 
این میان پذیرش مسئولیت اشتباه برند از سوی مدیران ارشد است. این 
امر گام مهمی در راستای مدیریت شرایط ناگوار جاری خواهد داشت. 

بدون تردید بیان بهانه های مختلف از نظر روانی برندها را در ش��رایط 
راحتی ق��رار خواهد داد. این نکته اغلب مدنظ��ر مدیران برای مدیریت 
نارضایتی کارمندان است. نکته مهم در این میان چشم انداز مشتریان و 
کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به چنین بهانه هایی است. آنها اغلب 
چنین بهانه هایی را باور نمی کنند بنابراین مس��یر فعالیت برند ش��ما در 

عمل بسیار دشوار خواهد شد. 
3. انتقال بحث به خارج از شبکه های اجتماعی

مدیریت نظرات منفی کاربران در ش��بکه های اجتماعی باید براساس 
برنامه ای جامع صورت گیرد. متاس��فانه بسیاری از برندها فقط به دنبال 
ساماندهی شرایط در شبکه های اجتماعی هستند. این امر اغلب موجب 
ادام��ه نارضایتی مش��تریان از برندها خواهد ش��د. پیگیری مش��کالت 
مش��تریان مهمترین گام برای حل و فصل بحران های جاری برند است. 
اگر مش��کالت مشتریان به خوبی پیگیری و حل شود، دیگر دلیلی برای 

ارائه نظرات منفی از سوی آنها باقی نخواهد ماند. 
انتقال بحث از شبکه های اجتماعی به قالب هایی نظیر ایمیل یا حتی 
تماس تلفنی ایده مناس��بی است. بسیاری از برندها با استفاده از چنین 
ش��یوه ای فرصت مدیریت ش��رایط به صورت بهتر را به دست می آورند. 
متاس��فانه برخی از برندها نس��بت به انتقال بحث به خارج از شبکه های 
اجتماع��ی ترس و نگرانی دارند. این ام��ر در هر صورت موجب افزایش 
دامنه بحران جاری شما نخواهد شد بنابراین شما باید نسبت به استفاده 

از آن به عنوان راهکاری مناسب اقدام نمایید. 
وقتی شما بحث را به خارج از شبکه های اجتماعی منتقل کردید، باید 

رابطه ای نزدیک تر با مش��تریان ایجاد کنید. این امر موجب اعتمادسازی 
هرچه بهتر در میان مشتریان خواهد شد. هرچه اعتماد مشتریان به یک 
برند بیشتر ش��ود، انگیزه بیشتری برای بیان نظرات واقعی شان خواهند 
داش��ت. یکی از مشکالت اصلی برندها در تعامل با مشتریان عدم تمایل 
برای بیان نظرات واقعی اس��ت بنابراین اعتمادس��ازی گام نخست برای 

تعامل هرچه بهتر با مشتریان خواهد بود. 
4. ضرورت عذرخواهی از مشتریان

وقتی مش��تریان با خطا یا اشتباهی از س��وی برندها مواجه می شوند، 
نظرات منفی در شبکه های اجتماعی بیان می کنند. این امر نیازمند یک 
واکنش سریع از سوی برندهاست. برخی از کسب و کارها به طور مداوم 
نظ��رات منفی را مورد بی توجهی قرار می دهند. ش��اید این ایده در نگاه 
نخس��ت جذاب به نظر برسد، اما مشکالت بلندمدتی برای برندها ایجاد 
می کند. نخستین مش��کل اساسی در این زمینه ریزش شدید مشتریان 
برند اس��ت بنابراین ش��ما باید برنامه ای منس��جم برای بهبود وضعیت 
برندتان داش��ته باشید. راهکار نهایی مقاله کنونی برای برندها بیان یک 
عذرخواهی رس��می اس��ت. بی تردید بس��یاری از برندها نسبت به بیان 

عذرخواهی به صورت رسمی با شک و تردید مواجه هستند. 
اگر شما مس��ئولیت اش��تباه های گذش��ته تان را قبول نکنید، امکان 
ساماندهی وضعیت برندتان را نخواهید داشت. بسیاری از کسب و کارها 
در عمل به دلیل عدم پذیرش مسئولیت کارهای شان از سوی مشتریان 
به دست فراموشی سپرده می شوند بنابراین شما باید همیشه مسئولیت 
کارهای ت��ان به صورت کامل و دقیق را قبول نمایید. عذرخواهی برندها 
از مش��تریان به معنای مشاهده اعتراض ها و تالش برای بهبود وضعیت 
اس��ت. با این حساب پس از بیان عذرخواهی باید نسبت به تغییر عملی 

شرایط اقدام نمایید. 
جمع بندی

تعامل با مش��تریان همیشه دش��واری های خاص خود را دارد. این امر 
برای بسیاری از برندها کابوسی مداوم است. استفاده از توصیه های مورد 
بح��ث در این مقاله تاثیر قابل توجهی بر روی بهبود وضعیت برندها در 
مدیریت نظرات منفی مش��تریان خواهد داش��ت. نکته اساسی در اینجا 

تالش برای کاربست تمام توصیه ها به صورت همزمان است. 
myasbn.com :منبع

در ادبی��ات بازاریاب��ی جدی��د، مش��تریان تقریب��ا همیش��ه در مقام 
قدرتمندترین بازیگر به تصویر کش��یده ش��ده اند، با این حال بازاریابان 
اغلب جنبه انس��انی مشتریان را فراموش می کنند که در عصر دیجیتال 
به وضوح آش��کار است. مش��تریان کامل و بی عیب و نقص نیستند و در 
برابر ترفندهای بازاریابی احس��اس آسیب پذیری می کنند. بنابراین، آنان 

جوامع را می سازند تا جایگاه خویش را مستحکم سازند.
بازاریابان باید با این واقعیت جدید سازگار شوند و برندهایی را خلق کنند 
که همانند انسان ها رفتار می کنند، مهربان و دوست  داشتنی اما آسیب پذیر. 
برندها باید کمتر تهدیدکننده به نظر برسند. آنان باید اصیل و صادق باشند 
و نقص های خود را بپذیرند و سعی نکنند تا خود را بی عیب و نقص و کامل 
نشان دهند. برندهای انسان محور با ارزش های هسته ای برانگیخته می شوند 
و با مشتریان همانند دوست برخورد می کنند و به بخشی جدایی ناپذیر از 

سبک زندگی آنان تبدیل می شوند.
در نس��ل س��وم بازاریابی، مفهوم بازاریابی انسان محور به منزله پیامد 
طبیعی بازاریابی مش��تری محور و بازاریابی محصول محور مطرح ش��د. 
در بازاریابی انس��ان محور، بازاریابان مش��تریان را به شکل انسان کامل 
ب��ا ذهن، قلب و روح می نگرن��د. بازاریابان نه تنها نیازهای احساس��ی و 
عملکردی مش��تریان را برآورده می س��ازند، بلکه ب��ه نگرانی ها و عالیق 

پنهان آنان نیز توجه می کنند.
در گذر به نسل چهارم بازاریابی در دنیای رو به رشد دیجیتال، انتظار 
رشد روزافزون اهمیت انسان محوری را داریم. بازاریابان حتی باید قدرت 
بازاریابی انس��ان محور بیشتر اس��تقبال کنند. جهانی را تصور کنید که 
به همان ش��یوه ای که تلفن های هوش��مند وارد زندگی روزانه انسان ها 
شدند هوش مصنوعی و روباتیک نیز وارد زندگی روزانه انسان شوند، از 
کارخانه ه��ای اتوماتیک، خودروهای بدون راننده، روبات های خانگی که 
با صدا کنترل می شوند تا روبات های پزشک و وکیل. بیشتر کارشناسان 
استدالل می کنند که این اتفاق تا پیش از سال ۲۰۲۵ خواهد افتاد. در 
چنین فضایی، مش��تریان مضطرب تر از هر زمان دیگری خواهند ش��د، 
چون به صورت ناخودآگاه به جس��ت و جوی هویت ش��ان می پردازند و 

می پرسند که »در دنیای دیجیتال انسان بودن به چه معناست؟«
معتقدی��م بازاریابی انس��ان محور هنوز راهگش��ای ایج��اد جاذبه برند 
در عصر دیجیتال اس��ت؛ زیرا برندهای دارای ش��خصیت انس��انی شاید 
متمایزتری��ن برنده��ا بش��وند. این فرآیند با آش��کار س��اختن عالیق و 
نگرانی های عمیق مش��تریان آغاز می ش��ود. این کار نیازمند ش��نیدن 
دقیق و بررس��ی عمی��ق آن چیزی اس��ت که به عنوان مردم شناس��ی 
دیجیتال ش��ناخته می شود. چون جنبه انسانی مش��تریان آشکار شده 

اس��ت، هم اکنون نوبت برندهاست تا جنبه انسانی خود را آشکار سازند. 
برندها باید ویژگی هایی انس��انی را که می توانند مشتریان را مجذوب و 

ارتباطاتی انسان به انسان ایجاد کند نشان دهند.
مردم شناس��ی دیجیتال بر پیوند بین انس��انیت و تکنولوژی دیجیتال 
تمرک��ز دارد. مردم شناس��ی دیجیت��ال چگونگی این را که انس��ان ها با 
واس��طه های دیجیتالی ارتباط برق��رار می کنند و در فضای تکنولوژی ها 
رفت��ار می کنند و ای��ن تکنولوژی ها را برای ارتباط با یکدیگر اس��تفاده 
می کنند بررس��ی می کند. همچنین برای درک چگونگی نگرش افراد به 
برندها در جوامع دیجیتالی ش��ان و اینکه چه چیزی آنان را به برندهای 

خاص جذب می کند می توان از مردم شناسی دیجیتال استفاده کرد.
تخص��ص در زمینه مردم شناس��ی دیجیتال نس��بتا جدید اس��ت، اما 
کاربردهای اخیر آن در فه��م بینش های مرتبط با بازار محبوبیت آن را 
در میان بازاریان ش��دت بخشیده است. در زمینه بازاریابی انسان محور، 
انسان شناس��ی دیجیتال روش��ی محکم برای پی بردن ب��ه نگرانی ها و 
عالیق��ی که برندها باید به آن توجه کنند به دس��ت می دهد. هم اکنون 
بازاریابان از روش های شناخته شده بسیاری استفاده می کنند که شامل 

شنود اجتماعی، نت نوگرافی و تحقیق همدالنه می شود.
hormond :منبع

بازاریابی انسان محور برای جاذبه برند

اپل مشتری جدید تیک تاک 

در شرایطی که طی چند روز اخیر، خرید تیک تاک توسط 
مایکروس��افت به تیتر یک بس��یاری از رس��انه ها تبدیل شده 
اس��ت، به نظر می رسد که یک مشتری جدید برای این شبکه 
اجتماعی محبوب، پیدا ش��ده است. درواقع تیک تاک در بدو 
ورود خود به عرصه ش��بکه های اجتماعی بس��یاری از آمارها 
را ج��ا به جا کرد و بس��یاری از تحلیلگران آینده را متعلق به 
این ش��بکه عنوان کردن��د، با این حال تحریم ه��ای آمریکا و 
هند، باعث ش��ده است تا شرایط برای این برند چینی، مطابق 

انتظارات پیش نرود. 
به همی��ن خاطر به نظر می رس��د که ف��روش آن، اقدامی 
درس��ت خواهد بود. در این راستا اگرچه خبر رسمی از سوی 
مدیران اپل منتش��ر نشده اس��ت، با این حال به نظر می رسد 
که این برند پس از حضور موفق در عرصه س��ینما، هم اکنون 
برای حضور در شبکه های اجتماعی نیز خود را آماده می کند. 
حضور یک خریدار دیگر، باعث خواهد ش��د تا ش��رایط برای 

مایکروسافت سخت شود. 
این امر در نهایت ممکن اس��ت باعث ش��ود تا این شبکه، با 
رقمی بس��یار باالتر از حد انتظارات، فروخته ش��ود. حال باید 
دی��د که اوضاع طی چند روز آینده به چه صورت رقم خواهد 

خورد. 
theverge.com :منبع

مهم ترین تغییر مدیریتی اپل در سال جاری

اگ��ر بخواهیم مهم ترین خبر چند م��اه اخیر اپل را انتخاب 
کنیم، بدون ش��ک کنار رفتن فیل ش��یلر، گزینه شایسته ای 
خواهد بود. وی از س��ال ۱۹۸۷ در اپل مش��غول به کار بوده 
و ب��ه عنوان مدیر بخ��ش بازاریابی بین المل��ل، موفقیت های 
فوق العاده ای را به دس��ت آورده است. در این رابطه تیم کوک 
ضمن تقدیر از وی اعالم کرده است که با توجه به پا گذاشتن 
به س��ن ۶۰ س��الگی، ادامه انجام چنین فعالیت پراسترسی، 
می تواند برای وی خس��ارتی را به همراه داش��ته باشد، با این 
ح��ال این امر به معنای پایان همکاری با یکی از کلیدی ترین 
افراد اپل نبوده و وی همچنان به عنوان ناظر بر روند اقدامات، 
در اپل حضور خواهد داش��ت. در این راستا گرگ جازویاک به 
عنوان مدیر جدید انتخاب شده است. با توجه به پیام تشکری 
که آقای ش��یلر منتش��ر کرده اس��ت، به نظر می رسد که این 
کناره گی��ری، کامال به صورت توافقی انجام ش��ده و باید دید 
که این تغییر، چه تاثیری را بر روی ارزش��مندترین برند حال 
حاضر جهان، خواهد داشت، با این حال هنوز مشخص نیست 
که آی��ا در انتخاب آقای جازویاک، افراد دیگری نیز به عنوان 
کاندیدا مطرح شده اند و یا این موضوع، توصیه خود فیل شیلر 
بوده اس��ت. به همین خاطر باید منتظر جزییات بیش��تری از 

این تغییر مهم باشیم. 
cnbc.com :منبع

ماجرای عدد 5۷ روی بطری سس هاینز
ش��اید به نظر برسد که هاینز با حک عدد ۵۷ بر روی بطری های 
س��س کچاپ خود قصد اعالم تع��داد محصوالت متنوع این برند در 

بازار را دارد، اما واقعیت چیز دیگری است.
در حقیق��ت بیش از ۵ هزار محصول مختل��ف زیر چتر هاینز به 

دست مصرف کنندگان می رسند.
بنابراین واقعا این شماره معروف ۵۷ از کجا آمده است؟

ریش��ه همه چیز به فکر و ایده موس��س همنام ش��رکت، هنری 
هاینز، برمی گردد.

ب��ا مراجعه به اطالعات مندرج در وب س��ایت برند درمی یابیم که 
هنری در بازگشت از نیویورک سوار بر قطار در سال ۱۸۹۶ میالدی، 

متوجه یک عبارت تبلیغاتی شد.
عبارت تبلیغاتی »۲۱ شیوه نمایش«، هنری را به این فکر واداشت 

که تکنیک تبلیغاتی فوق کامال مبتکرانه و هوشمندانه است.
در آن زمان تعداد محصوالت هاینز به بیش از ۶۰ مورد می رسید، 

اما هنری این شماره را دوست نداشت.
در عوض، او ۵۷ را به عنوان شماره شانس خود انتخاب کرد.

از آن زم��ان به بعد، ش��عار »۵۷ نوع محص��ول مختلف« در کل 
تبلیغات هاینز مورد استفاده قرار گرفت.

با وجود گذشتن تعداد محصوالت متنوع برند از مرز ۵۷۰۰ عدد، 
ش��ماره ش��انس همچنان بر روی بطری های سس هاینز، جا خوش 

کرده است.
در ادام��ه صادقانه بگوییم، ۵۷ حتما ش��ماره ش��انس هاینز بوده 
است، زیرا امروزه شاهد موفقیت فراوان شرکت در سطح بین المللی 

هستیم.
توجه به محل حک عدد ۵۷ بر روی بطری س��س می تواند بسیار 
مفید باش��د زیرا به ش��ما کمک می کند تا با قرار دادن انگش��ت بر 
روی آن ش��ماره، بیشتر، س��ریع تر و راحت تر از قبل بر روی هر نوع 
ماده خوراکی س��س بریزید. این راز کوچک در طراحی بطری های 
س��س کچاپ هاینز نهفته اس��ت. این مکان اس��رارآمیز و جذاب را 
می توانی��د بر روی گردن بطری )آن قس��مت از بط��ری که در باال 

باریک می شود( بیابید.
همه این سال ها ما به اشتباه بطری را از پایین می گرفتیم و تکان 
می دادی��م. حاال با بهت و حیرت متوجه ش��دیم که روش درس��ت 

استفاده از بطری سس کچاپ هاینز به چه شکل بوده است.
mbanews :منبع
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ب��ا توج��ه به این امر که برنده��ای کوچک از بودج��ه و نیروی کاری 
کمی برخوردار هس��تند، پیدا کردن سودمندترین اقدامات، بدون شک 
ب��رای مدیران چنین ش��رکت هایی، کامال ضروری خواه��د بود. درواقع 
کوچک بودن ش��رکت ش��ما نباید به دلیلی برای این امر تبدیل شود که 
شما شانس��ی را برای رقابت با برندهای بزرگ جهان، برای خود متصور 
نش��وید. در این راس��تا به بررس��ی اقداماتی خواهیم پرداخت که باعث 
خواهد شد تا در زمینه بازاریابی که مهم ترین اقدام هر برندی محسوب 

می شود، کامال موفق باشید. 
1-فرهنگ سازمانی شرکت را به نمایش بگذارید

در ابتدا شما باید یک فرهنگ کاری بسیار ارزشمندی را برای خود تعیین 
نمایید. پس از طی کردن این مرحله، الزم اس��ت تا از آن به عنوان ابزاری 
جهت بازاریابی و ایجاد مزیت رقابتی استفاده نمایید. برای مثال ممکن است 
حمایت از کارمندان ورزشکار و ایجاد شرایط الزم جهت ادامه تحصیل آنها، 
یکی از فرهنگ های شما باشد. در این راستا توصیه می شود که با توجه به 
دغدغه جهانی نسبت به محیط زیست، برخی از اقدامات را نیز در این رابطه 
انجام دهید. پس از انتخاب موارد، ش��ما می توانید از آنها برای تحت تاثیر 
قرار دادن جامعه هدف اس��تفاده نمایید. با این حال نکته ای که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که این اقدامات باید به عادت رفتاری کارمندان 
تبدیل شود. درواقع هیچ چیز بدتر از دروغگویی در این زمینه نخواهد بود. 

 2-از افراد تیم شرکت استفاده نمایید 
در راستای کاهش هزینه ها و افزایش حجم تولید محتوای خود، می توانید 
از تمامی کارمندان اس��تفاده نمایید. درواقع این امر بستری برای شناخته 
ش��دن و انجام اقدامات جدید خواهد بود. در این راستا توجه داشته باشید 
که الزم است تا جوایز و یا اضافه حقوقی را نیز در نظر بگیرید، با این حال 
این امر نباید باعث ش��ود تا ش��ما از همکاری با افراد حرفه ای، غافل شوید. 
بدون شک برخی از کارمندان به علت ارتباط مستقیم خود با حوزه ای که 
مشغول به فعالیت هستند، ایده ها و اقدامات جذابی را می توانند انجام دهند. 
ای��ن نکته را فراموش نکنید که به اف��راد تیم خود توصیه کنید تا اقدامات 
انجام ش��ده از سوی سایر برندها را مورد بررس��ی قرار دهند. این امر باعث 
خواهد شد تا به چارچوب فکری بهتری دست پیدا کرده و احتمال بروز خطا 
نیز کاهش یابد. در کنار این موضوع توجه داشته باشید که ممکن است نیاز 
به ایجاد یک دوره آموزشی اصول تولید محتوا نیز داشته باشید. در این راستا 
فراموش نکنید که روش های تولید محتوا بسیار متنوع بوده و نباید افراد را 
در این رابطه محدود نمایید. برای مثال اگر یکی از کارمندان دوربین عکاسی 
داشته و در زمینه تهیه تصاویر، عالقه نشان می دهد، دیگر دلیلی وجود ندارد 

که وی را به فعالیت در ایجاد مقاله، مجبور نمایید. 
3-بر روی یک شبکه تمرکز نمایید 

اگرچه فعالیت بر روی چند ش��بکه برای برندهای بزرگ به علت بودجه 
باال بدون هیچ گونه آسیبی خواهد بود. با این حال برای شما توصیه می شود 

که در ابتدا تنها یک ش��بکه را انتخ��اب نمایید. در این رابطه با تحقیقاتی، 
می توانید بهترین گزینه را انتخاب نمایید، با این حال سوال اصلی این است 
که چگونه بهترین کانال را برای خود انتخاب کنیم. درواقع در این رابطه نوع 
نیاز و سلیقه مخاطب هدف شما، معیار اصلی خواهد بود. برای مثال ممکن 
است شبکه اجتماعی اینستاگرام، محبوب ترین فضا برای فعالیت در منطقه 
ش��ما باش��د. در این راستا توصیه می شود که پس از جست و جو و تحلیل 
اقدامات س��ایر رقبا، معیارهای خود را انتخاب ک��رده و پس از آن، اقدام به 
مقایس��ه فضاهای موجود نمایید. درواقع ممکن است حضور در یک شبکه 
تازه کار که برای آن آینده خوبی تصور می ش��ود، بهتر از حضور در فضایی 
باش��د که رقبای بس��یاری وجود دارد. در این رابطه می توان به نخس��تین 
افرادی اش��اره کرد که به جای فعالیت در یوتیوب و اینستاگرام، تیک تاک 
را انتخاب کرده و اکنون در صدر توجهات قرار دارند. این امر در حالی است 

که در یک فضای شلوغ، شانس موفقیت شما نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
4-ایجاد تقویم محتوا را جدی بگیرید

وجود نظم در هر کاری بسیار مهم خواهد بود. درواقع یکی از اشتباهات 
بزرگ افراد این است که در زمینه ارسال محتوا، نظم خوبی نداشته و این امر 
باعث می شود تا مخاطب، به سراغ سایر گزینه ها برود. به همین خاطر بسیار 
مهم است که مانع وقوع چنین اقدامی شویم. در این راستا نیازی به اقدامات 
سخت نبوده و نرم افزارهایی وجود دارد که امکان برنامه ریزی را بسیار ساده 
کرده است. در این رابطه فراموش نکنید که حتما مخاطب خود را از برنامه 
هفتگی مطلع سازید. این امر باعث خواهد شد تا امکان برنامه ریزی به وجود 
آید. درواقع این امر طبیعی است که تمامی اقدامات شما مورد عالقه همه 
افراد نباش��د. تحت این شرایط چنین اقدامی کامال ضروری خواهد بود. به 
عنوان آخرین توصیه بهتر است که برنامه ای برای افزایش تعامل مخاطبان 
نیز داشته باشید. درواقع بدترین اتفاق این است که افراد صرفا بازدیدکننده 

اقدامات شما باشند. 
5-از روش های علمی استفاده کنید 

در هر ش��بکه ای مجموعه ای از راهکارها وجود دارد که باعث خواهد شد 
تا ش��انس موفقیت ش��ما افزایش پیدا کند. در این رابطه ضروری است که 
مطالعه مداومی را داشته باشید. علت این امر به این خاطر است ک همواره 
روش های جدیدتری معرفی می شود که در صورت عدم آگاهی شما، شانس 
خوب��ی را از دس��ت خواهید داد. برای مثال یک��ی از روش های کارآمد این 
است که محتواهای قدیمی خود را کنار نگذاشته و در تالش برای یادآوری 
مجدد آنها باشید. برای مثال می توان با تغییر در برخی از آمارها، از دل یک 
محتوای قدیمی، مطلبی جدید را به وجود آورد. این امر در حالی است که 
مرور مجدد، باعث خواهد شد تا مخاطبان جدید شما نیز با اقدامات قبلی، 
آش��نا ش��وند. درواقع اگرچه ممکن اس��ت تصور نمایید که با جست و جو 
می توان به این موارد دست پیدا کرد، با این حال آمارها حاکی از آن است 

که افراد معموال مطالب قدیمی محتواها را مشاهده نمی کنند. 
6-از Chatbot استفاده نمایید 

امروزه بازاریابی اینترنتی در صدر تمامی روش  ها قرار دارد. در این راستا 
ضروری اس��ت تا از تکنولوژی های جدید، غافل نش��ود. یکی از این موارد، 

چت بات ها هستند. با استفاده از این ابزار کاربران قادر خواهند بود تا به نیاز 
خود در مدت زمان کمتری دسترس��ی پیدا کنند. درواقع در برخورد با هر 
سایت، سواالتی در ذهن افراد شکل می گیرد و یا ممکن است از قبل شکل 
گرفته باشد که پیدا کردن پاسخ آن، ممکن است زمانبر باشد. در این راستا 
ضروری اس��ت تا چنین بخشی وجود داشته باشد تا افراد سریعا بتوانند به 
اطالعات موردنیاز خود دس��ت پیدا کنند. یکی دیگر از دالیل اهمیت این 
اق��دام، ایجاد فضایی برای ارتباط با مخاطبان خواهد بود. درواقع پیام دادن 
افراد می تواند باعث شود تا شما بتوانید تاثیرگذاری الزم را داشته باشید و 

آنها را به مشتریان خود تبدیل کنید. 
۷-ایجاد پادکست 

یکی از اقداماتی که تا به امروز کمتر توسط برندها مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت، تولید پادکست اس��ت. این امر در حالی است که پادکست، بهترین 
گزینه در راستای استفاده از زمان های مرده محسوب می شود. خوشبختانه 
لوازم کار نیز بس��یار کم هزینه بوده و نیاز به دانش تخصصی خاصی وجود 
ندارد. این امر در حالی اس��ت ک��ه در تولید عکس و ویدئو، در کنار نیاز به 
ابزارهای قدرتمند، توانایی ویرایش نیز بس��یار مهم خواهد بود. این امر در 
حالی است که برای تولید پادکست، تنها کاری که باید انجام دهید، حذف 
نیوز و اقداماتی نظیر برش است. در این رابطه نرم افزارهای مختلفی وجود 
داش��ته و محیط کاربری س��اده ای دارند. به همین خاط��ر این اقدام، برای 

برندهای کوچک، کامال مهم محسوب می شود. 
8-خود را تنها تصور نکنید 

درواق��ع اگ��ر بخواهید به تنهای��ی تمامی اقدامات را انج��ام دهید، با 
مش��کالت بسیار زیادی مواجه خواهید ش��د. این امر در حالی است که 
ش��ما می توانید با برندهای مختلف، همکاری داشته باشید. برای مثال با 
همکاری با برخی از رقبای خود، می توانید س��هم بیش��تری از بازار را به 
دس��ت آورید. در کنار این موضوع از دیگر اقدامات مهم این است که با 
آژانس های بازاریابی همکاری داش��ته باشید. این امر باعث خواهد شد تا 

افرادی حرفه ای، اقدام به بازاریابی برای شما نمایند. 
9-اصل پارتو را فراموش نکنید 

براس��اس این اصل، ۸۰ درصد نتایج هر چیزی از ۲۰ درصد اقدامات 
به دس��ت می آید. برای مثال ۸۰ درصد از سودآوری شرکت شما تنها از 
۲۰ درصد مش��تریان به دست می آید. در این راستا ضروری است تا ۲۰ 
درصد خود را شناس��ایی کرده و توجه ویژه ای را به آنها داش��ته باشید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا در زمینه فروش، همواره با کمترین مشکل 
مواجه باش��ید. ای��ن اصل برای اقدامات بازاریابی نی��ز صادق بوده و ۸۰ 
درص��د نتایج ش��ما در این زمینه، تنها از ۲۰ درصد اقدامات به دس��ت 
می آید. بدون ش��ک این امر باعث می ش��ود تا در هزینه های ش��ما نیز 
صرفه جویی ش��دیدی به وجود آید. در کنار این اصل، موضوعی که باید 
به آن توجه داش��ته باشید این است که ش��ما صرفا به استخدام رسمی 
محدود نبوده و می توانید از تکنیک هایی نظیر روزمزدی و دورکاری نیز 

استفاده کنید تا هزینه های شما کاهش پیدا کند. 
smallbiztrends.com :منبع

نگرش قطره ای در بازاریابی
نگ��رش قط��ره ای در بازاریابی )ک��ه به اش��تباه بازاریابی قطره ای 
نام برده می ش��ود( رویکردی اس��ت که در آن اطالع��ات مربوط به 
کس��ب وکار را از طری��ق جریانی متناوب و پیوس��ته ب��ه مخاطبان 
برند انتقال داده می ش��ود. این جریان را می ت��وان از طریق ایمیل، 
پس��ت های ش��بکه های اجتماع��ی، کارت های پس��تال، تماس های 
تلفنی، بروش��ورها و روزنامه ها انتقال داد. این ابزارها به کس��ب وکار 
ش��ما کمک می کند که آگاهی بخش��ی در مورد برندتان را افزایش 

دهید و باعث ایجاد مشتریان بالقوه می شود.
نگرش قطره ای یا چکه ای اصطالحی است که از کشاورزی گرفته 
شده اس��ت. کش��اورزان در روش آبیاری قطره ای، آب را به صورت 
منظم اما کم کم به ریش��ه گیاه می رس��انند بنابراین هیچ گاه ریشه 
گیاه در آب غرق نمی شود ولی به طور مداوم هم آب دارد. به همین 
ترتیب در بازاریابی هم مخاطبان اطالعاتی را به طور مداوم کس��ب 
می کنند که برای ش��ان مفید است اما در عین حال در آن اطالعات 

غرق نمی شوند.
در واق��ع در تکنیک بازاریابی قطره ای به گونه ای تغذیه مناس��بی 
ب��رای ذهن مخاطب آماده می کنیم تا در هن��گام خرید بتواند برند 
م��ا را به یاد آورد. مثال زمانی  ک��ه محصولی جدید را می خواهیم به 
بازار عرضه کنیم، می توانیم با ارس��ال بروش��ور در ابتدای هر فصل، 
مشتریان را از محصوالت جدید باخبر کنیم یا افراد را تشویق کنیم 

که دوباره از خدمات و محصوالت شرکت خریداری کنند.
تحقیقات نش��ان داده است که ارس��ال ایمیل های شخصی سازی 
ش��ده و منظم به مشتریان هدف و مش��تریان فعلی می تواند میزان 
ف��روش برندها را به طور چش��مگیری افزایش دهد. ش��رکت هایی 
ک��ه از این رویکرد اس��تفاده می کنند توانس��ته اند ت��ا زمان صرف 
ش��ده برای فروش محصول یا خدمات ش��ان را ت��ا ۲۳درصد کاهش 
دهند. همچنین این نگرش باعث می ش��ود نام برند ش��ما همیش��ه 
در ذه��ن مخاطب برندت��ان تازه باقی بماند. اگر بتوانید همیش��ه با 
مصرف کنندگان در تماس باش��ید، احتماال می توانید امیدوار باشید 
که به هنگام خرید، مش��تریان نام ش��ما را به یاد بیاورند و از ش��ما 

خرید کنند.
نگرش قطره ای در بازاریابی به چهار دلیل می تواند در کسب وکارها 

اجرا شود:
۱. مخاطب همیشه حواسش به شما هست. کمپین های بازاریابی 
قطره ای با افرادی به اش��تراک گذاشته می شوند که تا حدی به برند 
ش��ما عالقه مند هس��تند بنابراین با اعمال این نوع بازاریابی همیشه 

می توانید حواس مخاطب را به سمت خودتان جلب کنید.
۲. می توانی��د با مخاط��ب ارتباطی موثر بس��ازید. زمانی که برای 
مخاطب اطالعاتی مربوط و مداوم بفرس��تید می توانید ریش��ه های 

اعتماد را در وجودش بگسترانید.
۳. با رعایت زمان مناسب می توانید مخاطب را به خرید در لحظه 
تش��ویق کنید. اگر اطالعات مرتبط و صحیح را در زمان درس��ت به 
مشتری عرضه کنید، پیام تان مانند یادآوری عمل می کند. مثال اگر 
پیام را در زمان حراج های بزرگ بفرستید احتمال خرید مشتری از 

شما بسیار افزایش می یابد.
4. احتم��ال خرید در روش بازاریابی قطره ای بس��یار زیاد اس��ت 
چراکه در این روش، افرادی هدف قرار می گیرند که مشتریان بالقوه 
محسوب می شوند بنابراین نرخ پاسخگویی آنها نیز افزایش می یابد. 
به بیان دیگر اگر شما پیام تان را به افرادی بفرستید که به محصول 
شما عالقه ای نشان داده اند احتمال اینکه آن پیام به فروش محصول 
منجر ش��ود بسیار بیشتر از زمانی اس��ت که تعداد زیادی پیام را به 

افرادی می فرستید که به محصول تان عالقه ندارند.
hormond :منبع
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اشتباه بزرگ دورکارها 

با توجه به ش��یوع ویروس کرون��ا، یکی از اقدامات رایج، دورکاری 
است. درواقع در حال حاضر اکثر کارمندان به این شیوه به کار خود 
ادام��ه می دهند. تحت این ش��رایط صحبت ک��ردن در رابطه با این 
موضوع، اهمیت بس��یار باالیی پیدا کرده است. درواقع برای افرادی 
ک��ه تجربه کافی در ای��ن زمینه ندارند، این ش��یوه می تواند به یک 
کابوس واقع تبدیل ش��ود. در این رابطه یک��ی از اقدامات رایج این 
اس��ت که افراد تصور می کنند که به علت عدم وجود یک دفتر کار 
مش��خص، می توانند در هر مکانی نظی��ر تخت خواب خود، اقدام به 
انجام فعالیت ها نمایند، با این حال این امر یک اش��تباه بسیار بزرگ 
بوده و در ادامه دالیل این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

1-راحتی الزم را نخواهید داشت
اگرچه کمی عجیب به نظر می رسد، با این حال تخت خواب برای 
فعالیت چند ساعته، ابدا گزینه مناسبی محسوب نمی شود. علت این 
امر به خاطر وضعیت نامناسبی است که شما خواهید داشت. در این 
رابط��ه فراموش نکنید که هر فردی به یک میز و صندلی مناس��ب 
نیاز دارد تا کمترین فش��ار بر روی بدن وارد شود. این امر در حالی 
است که در تخت خواب، فرم بندی شما حتی در صورت نشسته نیز 
مناسب نخواهد بود. تحت این شرایط پس از مدتی با انواع مشکالت 
مواج��ه خواهید ش��د. همچنین جدیدترین تحقیق��ات حاکی از آن 
است که فعالیت در فضاهایی که محل استراحت محسوب می شوند، 
باعث خواهد ش��د تا راندمان کاری افراد با کاهشی چشمگیر مواجه 
باش��د. به همین خاطر بهتر است که در فضایی دیگر اقدام به انجام 
کارهای خود نمایید. درواقع یکی از رازهای موفقیت این اس��ت که 
درست به مانند ش��رایط کاری، برای خود زمانی مشخص را تعیین 
کنی��د. این امر باعث خواهد ش��د تا بتوانید با خیالی آس��وده، برای 
باق��ی زمان خود برنامه ریزی نمایید. درواقع نظر روان ش��ناس ها در 
ای��ن رابطه، کامال منفی بوده و این امر می تواند حتی بر روی خواب 

شما نیز تاثیرگذار باشد. 
2-شرایط سختی را تجربه خواهید کرد 

اگر تخ��ت خواب را به محل کار خود تبدی��ل کنید، همواره باید 
ل��وازم را جا به جا نموده و این امر احتمال آس��یب دیدن و یا حتی 
گم شدن اشیای شما را کاهش خواهد داد. نکته ای که در این بخش 
باید به آن توجه داشته باشید این است که با انتخابی مکانی درست 
نظیر میز مطالعه، ش��ما دیگر نیازی به جا به جایی مداوم نداش��ته 
و این امر باعث خواهد ش��د تا س��ریعا بتوانید اقدامات خود را انجام 
دهید. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت 
که در صورت امکان، حتی بهتر اس��ت که یک اتاق جداگانه داشته 
باشید. این امر باعث خواهد شد تا در صورت آمدن مهمان و یا برای 
در امان ماندن از فرزندان کوچک خود، درب را قفل کرده و خیالی 

آسوده داشته باشید. 
3-تحرک شما به کمترین میزان ممکن خواهد رسید 

هنگام کار در تخ��ت خواب، افراد مجبور به قرار دادن لپ تاپ بر 
روی پای خود هس��تند. در این رابطه الزامی اس��ت که حتما از یک 
بال��ش و یا میز اس��تفاده کنید در غیر این صورت گرمای ناش��ی از 
آن، س��المت شما را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد. در کنار این 
موضوع توجه داش��ته باشید که چنین وضعیتی، باعث خواهد شد تا 
تمایل افراد برای جا به جا شدن، کاهش شدیدی پیدا کند. این امر 
به معمای نیاز به آوردن همه ابزار، به تخت ش��ما خواهد بود. بدون 
ش��ک تحرک کم، باعث می شود تا با مشکالت زیادی مواجه شوید. 
درواق��ع بنا به نظر پزش��کان، 4۵ دقیقه بدون وقفه نشس��تن، یک 
خطر جدی محس��وب می شود، با این حال در هنگام استفاده از میز 
و صندلی، ش��ما به راحتی می توانید حرکات کششی انجام داده و با 
توجه به نیاز به جا به جا ش��دن برای آوردن وسایل مختلف، تحرک 

قابل قبولی را خواهید داشت. 
در نهایت فراموش نکنید که در موارد بسیاری مشاهده شده است 
که افراد به خاطر اس��تفاده از تخت خواب به عنوان دفتر کار خود، 
با مش��کالتی نظیر شکستگی وسایل مواجه شده اند. علت این امر به 
این خاطر اس��ت که تحت این ش��رایط، تمایل شما به کار کردن تا 
ساعت های پایانی شب افزایش پیدا می کند و به علت عادت ذهنی، 
افراد معموال س��ریعا به خواب می روند که این امر می تواند حادثه ای 

را به همراه داشته باشد. 
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فعالی��ت در دنی��ای کس��ب و کار همیش��ه نیازمند س��طح باالیی از 
انعطاف پذیری اس��ت. وظیفه مدیران در این میان برای مدیریت شرایط 
احساس��ی و نگرانی های کارمندان دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. 
ای��ن نکته با توجه به ش��یوع وی��روس کرونا و نگرانی های ناش��ی از آن 
بیش از گذش��ته به چشم می آید. بسیاری از شرکت ها در طول ماه های 
اخیر اقدام به دورکاری و فعالیت از خانه کرده اند. چنین گرایش��ی تاثیر 
مستقیم بر روی تعامل میان کارمندان و مدیران دارد. بسیاری از برندها 
در شرایط عادی نیز چالش های بسیار زیادی برای مدیریت روابط میان 
مدیران و کارمندان داشته اند. با این حساب در شرایط کرونایی کار برای 

آنها بسیار دشوارتر نیز خواهد شد. 
مدیری��ت روابط می��ان کارمندان و مدیران اهمیت بس��یار زیادی در 
ح��وزه کس��ب و کار دارد. چنین حوزه ای بس��یاری از برندها را ش��امل 
می شود. شرایط کرونایی مشکالت بسیار زیادی دارد. یکی از نکات مهم 
در ای��ن میان حفظ انعطاف پذیری برند در ش��رایط جاری اس��ت. بدون 
ای��ن نکته برندها توانایی مدیریت بهینه کس��ب و کارش��ان را نخواهند 
داش��ت. کارمندان در ش��رکت های مختلف س��ایه اخ��راج و بیکاری در 
دوران کرونا را به ش��دت احساس می کنند. بی تردید چنین دغدغه هایی 

در عرصه کس��ب و کار موجب کاه��ش عملکرد کیفی 
کارمندان خواهد شد. وظیفه اصلی مدیران در این میان 
حفظ انعطاف پذیری ش��رکت در مواجهه با مشکالت و 
چالش های پیش رو اس��ت. ما در این مقاله به برخی از 
نکات مهم برای حفظ انعطاف پذیری شرکت ها در طول 
دوران کرونا اش��اره خواهیم کرد. این نکات نقش مهمی 
در بهب��ود وضعیت برندها و فعالیت ش��ان در ادامه روند 

بازگشایی کسب و کارها خواهد داشت. 
1. توجه به آرامش روانی

مدیریت ش��رکت ها وظیفه بس��یار س��نگینی است. 
امروزه اغلب ش��رکت های ب��زرگ در قالب هیأت مدیره 
س��ازماندهی می ش��ود. دلی��ل اصلی این ام��ر اهمیت 
مش��ورت و نظرخواه��ی از دیگ��ر مدیران ب��رای اتخاذ 
بهتری��ن تصمیم هاس��ت. اغل��ب ش��رکت ها در فرآیند 
تصمیم گیری بحث های طوالنی را پشت سر می گذارند. 
این امر اهمیت بس��یار زیادی ب��رای برندها دارد. بدون 
ش��ک طی فرآیند طوالنی تصمیم گیری کیفیت نهایی 
آن را افزایش خواهد داد. نکته مهم در اینجا محدودیت 
زمان��ی در طول دوران کروناس��ت. بس��یاری از برندها 
توانایی اخذ تصمیم های درس��ت در بازه زمانی محدود 
را ندارند. همین امر موجب بروز مش��کالتی در فعالیت 

آنها می شود. 
شما به عنوان مدیر یک کسب و کار باید توجه ویژه ای 
به وضعیت برندتان داش��ته باش��ید. تصمیم گیری برای 
کسب و کار از سوی مدیران صورت می گیرد. شاید این 
نکته در ابتدا بس��یار ساده به نظر برسد، اما واقعیت های 
متعددی در خود دارد. وقتی شما مسئول تصمیم گیری 
شرکت هستید، باید نسبت به سالمت روحی و وضعیت 
فکری مناس��ب تان ب��رای تصمیم گیری توجه داش��ته 
باش��ید. این نکته دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. 
اغلب افراد تحت فشارهای روحی توانایی تصمیم گیری 
مناس��ب را ندارن��د بنابراین وقتی فش��ار کاری بیش از 
اندازه اس��ت، باید از اخذ تصمیم های فوری پرهیز کرد. 
اندکی استراحت و س��پس تالش برای تصمیم گیری با 
مش��ورت دیگران بهترین راهکار در دوران کرونا و سایر 

زمان های دشوار خواهد بود. 
2. توجه به افکار منفی

اغل��ب افراد به هن��گام تصمیم گیری برای کس��ب و 
کارش��ان با افکار منفی بس��یار زیادی دس��ت و پنجه نرم می کنند. این 
امر اکثر اوقات نوعی وس��واس فکری قلمداد می ش��ود. بدون شک ما در 
حوزه کس��ب و کار باید دس��ت به اخذ تصمیم و اج��رای آن بزنیم، اما 
ای��ن امر به معنای عدم تردید در مورد کیفیت هر اقدام نیس��ت. برندها 
باید ارزیابی درس��تی از وضعیت کسب و کارشان داشته باشند. این امر 
موجب فراهم س��ازی امکان ارزیابی نقاط ضعف تصمیم گیری ها از سوی 

برندها می شود. 
امروزه بس��یاری از برندها به دلیل عدم ارزیابی تصمیم های شان پیش 
از اجرا با شکس��ت مواجه می ش��وند. اگر شما نیز در تالش برای ارزیابی 
تصمیم های برندتان هس��تید، باید از تمام اعضای ارش��د تیم های کاری 
اس��تفاده نمایید. این نکته اهمیت بس��یار زیادی دارد. اغلب مدیران به 
تنهایی توانایی مش��اهده چش��م اندازهای مختلف یک بح��ث را ندارند. 
همی��ن امر دردس��رهای زیادی ب��رای آنها ایج��اد می کند. ش��ما باید 
همیشه نس��بت به استفاده از نظرات مختلف کارمندان تان تمایل نشان 
دهید. برندهای بزرگ و موفق همیش��ه س��رمایه گذاری قابل توجهی بر 
روی توانایی کارمندان ش��ان دارند بنابراین ش��ما نیز باید در این حوزه 

سرمایه گذاری نمایید. 
3. اهمیت به اشتراک گذاری تجربیات شخصی

تعامل احساس��ی ب��ا کارمن��دان در محیط کار امر رایجی محس��وب 
می ش��ود. بس��یاری از مدیران عالقه مند ب��ه تعامل نزدی��ک با اعضای 
تیم های کاری هس��تند. مسئله اصلی در این میان ناتوانی اغلب مدیران 
برای تعامل براساس شیوه های مناسب است. به این ترتیب آنها در عمل 
توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان را به دست نمی آورند. 

امروزه یکی از راهکارهای مناس��ب برای تعامل با کارمندان و به طور 
کلی تمام افراد درگیر با شرکت استفاده از نقش بیان تجربیات شخصی 
اس��ت. بس��یاری از کارآفرین��ان و اهالی کس��ب و کار تجربه حضور در 
بازه های حس��اس کاری مانند رکود سال ۲۰۰۸ را دارند. شیوع ویروس 
کرونا و تاثیر اقتصادی آن ش��باهت بسیار زیادی به وضعیت بحران های 
مالی قبلی دارد. تالش برای اس��تفاده از توصیه ه��ای کارمندان در این 
ش��رایط و هم اندیشی راهکار مناسبی محس��وب می شود. شاید در ابتدا 
ایده ه��ای کارمندان چندان جذاب به نظر نرس��د، ام��ا نکته مهم ایجاد 

ارتباطی پایدار با آنهاست. این امر اهمیت بسیار زیادی دارد. 

اگر کارمندان ش��ما توانایی بیان ایده های مناس��ب را ندارند، باید به 
کمک آنها بروید. این امر ش��امل آشناساختن آنها با شرایط بازار کسب 
و کار و ایده های موفق قبلی اس��ت. نتیجه این امر توس��عه توانایی کلی 
ش��رکت ها برای ایده پردازی خالقانه خواهد بود. بس��یاری از برندها در 
ش��رایط دش��وار با اتکا به ایده های کارمندان ش��ان انعطاف پذیری قابل 
توجهی از خود نش��ان می  دهند بنابراین ش��ما نیز باید در همین مسیر 
قدم بردارید. متاسفانه برخی از مدیران اهمیتی برای تعامل با کارمندان 
قائل نیس��تند. نتیجه ای��ن امر کاهش توانایی برنده��ای موردنظر برای 

واکنش در برابر بحران های ناگهانی است. 
4. مدیریت بهینه دارایی ها

اغلب کسب و کارها در طول دوران بحران نیازمند استفاده هرچه بهتر 
از دارایی های شان هس��تند. این امر فقط معطوف به سرمایه در گردش 
برندها نیس��ت. بس��یاری از کس��ب و کارها در ش��رایط بحرانی توانایی 
مناسبی برای شناسایی دارایی های اصلی شان ندارند. یکی از دارایی های 
مه��م برندها عالقه کارمندان برای مش��ارکت هرچه بیش��تر در فرآیند 
کس��ب و کار اس��ت. امروزه اغلب برندها در واکنش به ش��رایط دشوار 
کرونای��ی اقدام به افزایش اختیارات و آزادی عمل کارمندان می کنند. با 
این حساب حضور کارمندان در بخش های مختلف شرکت نقش مهمی 

در تقویت توانایی و انعطاف پذیری سازمانی خواهد داشت. 
توجه به س��المتی کارمندان در طول دوران کرونا مهمترین مس��ئله 

برای مدیران اس��ت. س��رمایه اصلی هر ش��رکتی کارمندانش اس��ت. با 
این حس��اب بروز مش��کالت در حوزه س��المتی برای کارمندان چالش 
بزرگی پیش روی مدیران خواهد بود. امروزه برندهای بزرگ تمام نکات 
بهداش��تی برای حضور کارمندان در محیط کار را رعایت می  کنند. این 
امر ش��امل تهیه لوازم بهداش��تی و رعایت فاصله اجتماعی میان اعضای 
شرکت است. اگر شما نسبت به سالمتی کارمندان توجه نداشته باشید، 
ریسک ابتالی تمام اعضای شرکت به بیماری کرونا افزایش پیدا خواهد 
کرد. بی تردید اگر تمام اعضای ش��رکت به بیماری کرونا مبتال ش��وند، 
فرآیند فعالیت برای برند شما غیرممکن خواهد شد. همچنین شما باید 

هزینه درمان اعضای شرکت را نیز پرداخت نمایید. 
5. بازیابی وضعیت شرکت در نهایت سرعت

وقتی کس��ب و کارها با مش��کالت بزرگ مواجه می ش��وند، نخستین 
واکنش اهمیت باالیی دارد. بس��یاری از برنده��ا توانایی تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف در پی بروز مش��کالت را ندارن��د. این امر موجب 
ناتوانی هرچه بیش��تر برندها برای تعامل سازنده با اعضای شان می شود. 
هر چقدر هم که مش��کل پیش روی ش��ما بزرگ باش��د، باید نسبت به 
بازیابی س��ریع وضعیت عادی ش��رکت اقدام نمایید. هیچ کسب و کاری 
در ش��رایط بحرانی توانایی مدیریت شرکتش را ندارد بنابراین شما باید 
در نخس��تین اقدام تان نس��بت به بازگرداندن وضعیت به شرایط عادی 
اقدام نمایید. در غیر این صورت ضررهای ناش��ی از مواجهه با بحران به 

شدت افزایش خواهد یافت. 
امروزه بس��یاری از برندها برنامه ای برای مواجه��ه با بحران ها ندارند. 
بی ش��ک امکان پیش بینی دقیق زمان وقوع بحران وجود ندارد بنابراین 
شما باید با سناریوهای مختلف بروز بحران و شیوه واکنش در قبال آنها 
آش��نا باش��ید. این امر واکنش های اولیه یک برند در برابر بحران ها را به 
ش��دت بهینه خواهد ساخت. امروزه آژانس های مشاوره ای بسیار زیادی 
در سراسر دنیا مشغول ارائه توصیه های کاربردی به برندها برای واکنش 
بهتر در قبال بحران های مختلف هستند بنابراین شما نیز باید نسبت به 

استفاده از چنین توصیه هایی اقدام نمایید. 
6. بیان نگرانی ها

بس��یاری از مدیران در ش��رایط بحرانی در تالش ب��رای حفظ وجهه 
حرفه ای ش��ان هس��تند. ای��ن ام��ر اغلب با خونس��ردی کام��ل و حتی 

بی توجهی به مش��کالت پیش رو همراه اس��ت. نکته مهم در این میان 
تفاوت میان عدم واکنش در برابر مش��کالت و تالش برای حفظ روحیه 
کارمندان اس��ت. بس��یاری از مدیران در عمل ظاهر بی تفاوت نسبت به 
مش��کالت نش��ان می دهند. این امر روحیه کارمن��دان را بیش از پیش 

کاهش خواهد داد. 
اگر ش��ما ب��ه عن��وان مدیر ی��ک کس��ب و کار فعالیت داری��د، باید 
واکنش های احساس��ی در قبال بحران ها را نی��ز مدنظر قرار دهید. این 
امر ش��امل تالش برای بیان نگرانی ها و دغدغه های ش��رکت در پی بروز 
بحران است. دعوت از کارمندان برای بیان دغدغه های شان ایده مناسبی 
محسوب می شود بنابراین در صورت مواجهه با مشکالت عمده در حوزه 
کسب و کار باید از نظرات کارمندان و دغدغه های شان نیز باخبر شد. 

ام��روزه تعامل میان مدیران و کارمندان توس��عه بس��یار زیادی پیدا 
کرده اس��ت. اغلب برندها دارای سیستم های ارتباطی پیشرفته هستند 
بنابراین حتی نیازی به برگزاری جلس��ات حضوری برای بیان دغدغه ها 
نیز نیس��ت. توصیه ما در این بخ��ش اس��تفاده از ویدئوکنفرانس برای 
حضور تمام اعضای تیم ش��رکت و بیان نظرات مختلف اس��ت. این نوع 
برگزاری رویدادها همیش��ه مزیت بیان صادقانه و مستقیم دیدگاه ها را 
دارد. اغلب افراد در ش��رایط گفت وگوی تک نفره بس��یاری از مشکالت 
و دغدغه های ش��ان را بیان نمی کنند. این امر باعث بروز مشکالت عمده 

و ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد شد. 
۷. تقویت خوش بینی در میان کارمندان

بسیاری از برندها در تالش برای بهبود وضعیت کسب 
و کارش��ان با بدبینی مداوم کارمندان مواجه هس��تند. 
این امر در ش��رایط ش��یوع ویروس کرونا شامل ترس و 
نگرانی نس��بت به از دس��ت دادن جایگاه شغل و حتی 
تاخیر در پرداخت حقوق هاس��ت. اگر برند شما توانایی 
مدیریت شرایط جاری را نداشته باشد، به زودی کسب 
و کارتان از درون متالش��ی خواهد ش��د. شما به عنوان 
مدیر یک کسب و کار باید همیشه نگاه مثبتی در میان 
کارمن��دان ایجاد نمایید. این امر اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. اغل��ب اوقات برندها ب��ه دلیل بدبینی کارمندان با 
دوره های رکود درون س��ازمانی مواجه می شوند. یکی از 
وظایف اصلی مدیران کسب و کار در رابطه با مشتریان 
ایجاد خوش بینی در آنها نس��بت به کس��ب و کارشان 
است. چنین نکته ای در رابطه میان مدیران و کارمندان 
نیز وجود دارد. وقتی کارمندان در شرایط ناگواری قرار 
دارند، باید نس��بت به بهبود ش��رایط روح��ی آنها اقدام 
کرد. در غیر این صورت مشکالت شما به شدت افزایش 

خواهد یافت. 
برگزاری جلس��ات هم اندیش��ی و بیان دقیق وضعیت 
ش��رکت نقش مهم��ی در بهبود روحیه تی��م کارمندان 
دارد. ش��اید در نگاه نخست این امر دشواری های بسیار 
زیادی داشته باش��د، اما به لطف فناوری های دیجیتال 
امکان اس��تفاده از ویدئوکنفرانس برای برقراری ارتباط 
وج��ود دارد. بی��ان محت��وای ج��ذاب و امیدبخ��ش به 
مخاطب هدف همیش��ه کار ساده ای نیست. همکاری با 
روانشناس های س��ازمانی توصیه ما در این بخش است. 
اغلب روانش��ناس های س��ازمانی و صنعتی آموزش های 
حرفه ای در مورد نحوه تعامل با کارمندان دیده اند. این 
امر مش��کالت بس��یاری زیادی برای برندها و کارمندان 
ایجاد می کن��د. به هر حال کمت��ر کارمندی عالقه مند 
به فعالیت در یک وضعیت ناپایدار و پر از نگرانی اس��ت 
بنابراین شما باید نسبت به تغییر شرایط در کوتاه ترین 

زمان ممکن اقدام نمایید. 
8. ایجاد سیستم کمک فوری

سیس��تم های کمک ف��وری اغلب در قال��ب تیم های 
کارشناس س��ازمان حضور پیدا می کند. این امر شامل 
ایجاد تیم حرفه ای از کارش��ناس های کسب و کار برای 
مدیریت ش��رایط ناپایدار اس��ت. اغلب برندها در مواجهه با وضعیت های 
مختلف سازمانی نیازمند توصیه های حرفه ای هستند بنابراین همکاری 
با کارش��ناس های مدیریت بحران در سطح س��ازمانی مزیت های بسیار 

زیادی خواهد داشت. 
ام��روزه برنده��ای ب��زرگ همیش��ه واکنش ه��ای مناس��بی در قبال 
بحران هایی نظیر ش��یوع ویروس کرونا از خود نش��ان می دهند. ش��اید 
این امر در نگاه نخس��ت ناش��ی از تجربه چنین برندهایی باش��د. بدون 
تردید تجربه برندها در این شرایط بی تاثیر نیست، با این حال نکته مهم 
توانایی باالی برندها برای استفاده از توصیه های حرفه ای کارشناس های 

مدیریت بحران است. 
خوش��بختانه امروزه آژانس های مش��اوره ای بس��یار زیادی در زمینه 
مدیریت بحران در دس��ترس برندها قرار دارد. همچنین امکان استخدام 
کارش��ناس های مدیریت بح��ران برای کنترل هرچ��ه بهتر وضعیت نیز 
فراهم خواهد بود. نکته اخیر بستگی به توانایی مالی برندها برای کنترل 

شرایط دارد. 
9. ضرورت سرمایه گذاری بر روی تک تک کارمندان

همانطور که پیش از این نیز بیان ش��د، کارمندان شرکت سرمایه های 
اصلی هر کس��ب و کاری محس��وب می ش��وند بنابراین ش��رکت ها باید 
گرایش مناس��بی در زمینه تعامل با کارمندان داش��ته باش��ند. این امر 
ش��امل تعامل بهینه با کارمندان برای بهبود وضعیت کاری ش��ان است. 
اغلب کارمندان تمایل به پیشرفت سازمانی در تصدی پست های مهم تر 
در ش��رکت را دارند. اگر مسیر توسعه س��ازمانی برای کارمندان فراهم 
نباش��د، انگیزه شان برای همکاری با شما به شدت کاهش خواهد یافت. 
این امر در حفظ کارمندان برجسته شرکت ها نقش مهمی دارد. اگر شما 
ب��ه عنوان مدیر یک کس��ب و کار فعالیت می کنید، باید توجه باالیی به 

مسیر توسعه وضعیت سازمانی کارمندان داشته باشید. 
وقتی کارمندان نسبت به توسعه سازمانی شان اطمینان داشته باشند، 
واکنش بسیار بهتری در قبال بیان ایده و کمک به برندها برای عبور از 
بحران ها خواهند داش��ت بنابراین چنین اقدامی در نهایت به سود برند 

شما خواهد بود. 
entrepreneur.com :منبع

چگونه از شرایط دشوار کرونایی عبور کنیم؟
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اخبار

بندرعبــاس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت 
گاز اســتان هرمزگان در جلسه کارگروه اشتراک پذیری گاز جهت 
تشویق شــهروندان هرمزگانی درخصوص استفاده از گاز شهری به 
تغییر الگوی زندگی مردم با استفاده از این نعمت الهی و در راستای 
رفاه اجتماعی به تر اشاره کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان هرمزگان، جلسه کارگروه اشتراک پذیری گاز جهت تشویق 
شهروندان هرمزگانی به استفاده از گازشهری به ریاست مدیرعامل و 
با حضور رئوسای ادرات گاز شهرستان ها و رئوسای برخی واحدهای 
شرکت گاز استان هرمزگان، برگزار شــد. فواد حمزوی در ابتدا به 
نحوه تولید و توزیع سیلندرهای گاز حاوی گاز مایع )LPG( که این 
روزها در شهر بندرعباس به نوعی با کمبود مواجه شده و در بعضی 
محافل و فضای مجازی اســم شرکت گاز استان هرمزگان به عنوان 
متولی این امر خطاب می  شــود، افزود: رســالت شرکت گاز استان 
هرمزگان ایجاد زیرساخت ها جهت توزیع گاز طبیعی به صنایع، شهر 
و روستاها بمنظور رونق تولید، رفاه حال شهروندان و استفاده مردم از 
این نعمت الهی و سوخت پاک است و در تولید و توزیع سیلندرهای 
گاز مایع، شرکت گاز استان هرمزگان هیچ دخل و تصرفی ندارد زیرا 
کپسول های گاز مایع یکی از محصوالت و فرآورده های نفتی است 
و توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی به توزیع کنندگان تحویل 
داده می شود و توزیع آن توسط شرکت های خصوصی زیر نظر اداره 
کل صنعت، معدن و تجارت صورت می پذیرد. وی ضمن اشاره به این 
که در طول چند ســال اخیر اشتراک پذیری گاز توسط شهروندان 

یکی از دغدغه های شرکت گاز اســتان هرمزگان بوده اظهار کرد: 
هزینه فراهم  کردن زیرساخت ها و گازرسانی به این مناطق نسبت 
به هزینه انشــعابی که شهروندان پرداخت می کنند، بسیار متفاوت 
بوده و به نحوی که بســته به زیربنای ســاختمان، دامنه مصرف و 
تعداد واحد آن این مبلغ  بین ۱۴۰ تا ۳۵۰ هزار تومان متغیر است 
و در صورتی که هزینه علمک گذاری، نصب علمک، رگالتور و هزینه 
نگهداری این وسایل به مراتب بسیار بیش تر و چندین برابر از مبلغ 
حق انشعاب است. حمزوی بیان کرد: شرکت گاز استان هرمزگان در 
راستای مسئولیت های اجتماعی خود و رفاه بیشتر مردم هرمزگان 
جهت اســتفاده از گاز شــهری، به ایجاد زیرساخت ها و توزیع گاز 
شــهری، انعقاد قرارداد با برخی بانک  ها جهت دادن تســهیالت به 
شهروندان متقاضی درخصوص  گازکشی در منازل آنها،  اقدام کرده 
و بی شک با استفاده شهروندان از گاز طبیعی، الگوی زندگی آنان به 

سمت رفاه اجتماعی بهتر و بیشتر تغییر پیدا خواهد کرد و دیگر نیاز 
به رفت و آمدهای غیرضروری جهت تعویض سیلندر گاز در بیرون از 
منزل نمی  باشد و به خصوص در این ایام که با بیماری فراگیر کرونا 
دست و پنجه نرم می کنیم. مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان 
ضمن دعوت از اصحاب رســانه به عنوان پیشگامان و فرهیختگان 
جامعه، بیان کرد: امید است متولیان رسانه در استان بیش از پیش، 
فرزندان این دیار شور و شرجی را در مسیر تشویق مردم به استفاده 
از گاز شهری که همان سطح باالتری از رفاه اجتماعی ترسیم شده 
را فراهــم می کند، همیاری کنند و این موضوع را به مطالبه جدی، 
به حــق و عمومی مردم تبدیل نموده و در این خصوص قدم و قلم 
زنند تا از این ره موانع و مشکالت، ظفرمندانه گذر کرده و به نحوی 
که مسائل موجود که به دلیل استفاده از کپسول گاز مایع بر مردم 
تحمیل می شود، از بین برود. این مقام مسئول افزود: در تالشیم تا با 
استفاده مردم از گاز شهری، دغدغه و نگرانی آنها در خصوص تأمین 
ســیلندر گاز در محیط بیرون که می تواند یکی از پتانسیل انتقال 
بیماری اپیدمیک از جمله ویروس کرونا  باشد، به کلی از بین برود 
و شــاهد زندگی ایمن  تر و سالم تری برای شهروندان هرمزگانی با 
استفاده از گاز طبیعی باشیم و شرکت گاز استان هرمزگان به عنوان 
متولی توزیع گاز شهری، آمادگی کامل خود را جهت تعامل بیشتر و 
بهتر با اصحاب رسانه و مردم شریف هرمزگان در خصوص اشتراک 
پذیری گاز اعالم می دارد و در این مســیر از هیچ تالشی فرو گذار 

نخواهد کرد. 

آذربایجان شــرقی - فالح: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از اجرای طرح توزیع الکترونیکی 
گازمایع با هدف ارائه خدمات مطلوب به شــهروندان و تحقق دولت 
الکترونیک از ۲۰ مرداد ماه در اســتان خبر داد. به گزارش خبرنگار 
ما در آذربایجان شرقی، علی روح اللهی با اشاره به اینکه توزیع نفت 
سفید خانوارهای فاقد گاز طبیعی و نفتگاز مورد نیاز مصرف کنندگان 
جزء در استان  با زیر ساخت بانکی انجام می گیرد، گفت: به منظور 
ساماندهی توزیع گاز مایع و شناسایی مصرف کنندگان مجاز طرح 
توزیع الکترونیکی گاز مایع نیز از ۲۰ مرداد ماه سال جاری به مرحله 
اجرا در خواهد آمد. مدیر شــرکت ملــی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شرقی افزود: این طرح عالوه بر ۱۲ استان کشور 
که به صورت پایلوت درحال اجرا می باشد در راستای تحقق دولت 
الکترونیک و حقوق شــهروندی در این استان نیز عملیاتی خواهد 

گردید، با اجرای طرح مذکور  و شناسایی مصرف کنندگان واقعی، 
گاز مایع مورد نیاز مصارف خانوارهای نفت سفید سوز و فاقد انشعاب 
گاز طبیعی و برخی مصارف بخش های صنایع، اصناف و کشاورزی 

دارای مجوز از سازمانهای متولی با فرآیند مطلوب تری قابل توزیع 
خواهد بود. مدیر شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شــرقی از خانوارهای نفت سفید سوز و فاقد گاز طبیعی 
و شــهروندان واجد شرایط دریافت سوخت گاز مایع براساس تأیید 
سازمانهای متولی خواست، نسبت به ثبت نام، احراز هویت و معرفی 
حساب بانکی سرپرســت خانوار در سامانه درخواست فرآورده های 
نفتی http://newtejaratasan.niopdc.ir اقدام نمایند. علی 
روح اللهی تصریح کرد؛ با برنامه ریزی مناســب، برگزاری جلسات 
متعدد مسئولین شرکت ملی پخش و شرکت های موزع گاز مایع، 
توجیه عوامل توزیع و اطالع رســانی مطلوب به مصرف کنندگان، 
سوخت مورد نیاز جامعه هدف در این بستر به سهولت قابل عرضه 
بوده و مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.  طرح توزیع الکترونیکی 

گازمایع در آذربایجان شرقی اجرا می شود.  

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: قطعات و تجهیزات کاربردی 
واحدهــای بخاری نیروگاه شــهید رجایی با اســتفاده از دانش و 
تخصص کارکنان این شــرکت، بازسازی و ســاخته می شود. به 
گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، 
محمد فالح مسئول کارگاه نیروگاه بخار در تشریح فرآیند تامین 
قطعــات واحدهای بخاری گفت: تامین بــرق پایدار و مطمئن در 
نیروگاه، نیازمند اســتفاده از قطعات و تجهیزات بسیاری است که 
تامیــن آن ها هزینه زیادی را تحمیل صنعت تولید برق می کند؛ 
از این روی با پیروی از رویکرد استفاده از ظرفیت های داخلی و با 
تکیه بر توانمندی متخصصان نیروگاه، بسیاری از نیازمندی های 
واحدهای بخاری به قطعات و تجهیزات اساسی و مهم، در کارگاه 
شرکت، بازســازی و یا ساخته می شود. فالح در این باره افزود: با 

هــدف تامین نیاز واحدهای بخاری به قطعات، متخصصان کارگاه 
بخار توانستند تعداد ۱9 عدد رینگ آب بندی انواع والوهای دستی 
را با اســتفاده از لوله های با کالس باال)ضخامت باال(، ســاخته و 

تحویل انبار مرکزی دهند. مسئول کارگاه بخار ادامه داد: بازسازی 
۵ عــدد والو ۲ اینچ  کالس ۲۵۰۰ مربوط به مســیر عبور بخار با 
فشار باال، بازسازی ۳ عدد والو یک اینچ با کالس ۲۵۰۰ مربوط به 
مسیر های بخار اصلی، همچنین بازسازی والو مینیمم فلوی بویلر 
فیدپمپ و ساخت »شــافت کمپرسور LPهوای کنترل واحدهای 
بخاری از دیگر فعالیت های شاخصی است که متخصصان کارگاه 
با استفاده از موجودی انبار داغی، توانستند به انجام رسانند. فالح 
در خصوص ســاخت یک پل ارتباطی برای استفاده در واحدهای 
بخاری گفت: به منظور دسترســی آسان به تجهیزات واحدها در 
ارتفاع، یک پل ارتباطی با بهره گیری از نرده ها، نبشی ها و دیگر 
قطعات موجود در انبار، از ســوی کارکنــان کارگاه بخار، طراحی، 

ساخته و نصب شد.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلستان 
بر لزوم و ضرورت رســیدگی به مشــکالت مردم در زمینه خدمات 
مخابراتی  تاکید کرد .مهندس غالمعلی شــهمرادی مدیر مخابرات 
منطقه گلستان با تاکید بر اهمیت مشکالت مردم و ضرورت رفع آنها 
گفت : شهروندان و مشترکان مخابرات میتوانند با ثبت انتقادات ، نظرات 
و پیشنهادات یا مشکالت خود ازطریق درگاههای در نظر گرفته شده 
نسبت به بهبود فرآیندها و یا رفع مشکل خود اقدام نمایند .وی   یکی 

 از  این درگاههای ارتباطی را پرتال مخابرات منطقه گلستان به آدرس  
www.golestantci.ir دانست و افزود: مشتریان با مراجعه به این پرتال 
نسبت به اطالع رسانی مشکل مخابراتی خود اقدام نمایند تا در اسرع 
وقت  رسیدگی و نتیجه به آنها اعالم گردد که نحوه اعالم نتیجه  بصورت 
تلفنی یا ثبت در پرتال خواهد بود .مهندس شــهمرادی از درگاههای 
ارتباطی دیگر همچون  سامانه ارتباط مردمی مخابرات به شماره ۲۰۲۱ 
نام برد و تاکید کرد مشتریان از هردرگاه ارتباطی  که مشکالت و نظرات 

و پیشــنهادات خود را مطرح نمایند همکاران ما در اسرع وقت نسبت 
به رسیدگی به آن اقدام خواهند نمود .مدیر مخابرات منطقه گلستان 
همچنین اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد مخابرات را برای مشتریانی 
که تمایل به طرح مشکل خود به صورت حضوری دارند معرفی نمود 
و گفت : بازرسان اداره بازرسی مخابرات درجهت رفاه حال مشتریان به 
نحو احسن در خدمت مشتریان خواهند بود و رضایت مندی مشتریان 

در دریافت خدمات مناسب و با کیفیت را مد نظر دارند.

ســاری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، نمـــاینده مردم شهرســتان 
رشت در مجلس شورای اسـالمی از مرکز بهره برداری خطوط لوله 
و تاسیسات تقویت فشار گاز رشت بازدید نمود. در این بازدید که با 
هدف آشنایی جبار کوچکی نژاد نماینده ادوار مجلس با زیر مجموعه 
های  اســتانی منطقه 9 عملیات انتقال گاز و نیز همکاری در جهت 
حل مســائل و مشکالت ذیربط در استان گیالن برگزار گردید، ابتدا 
جمالی، رییس مرکز بهره برداری خطوط لوله رشت و کاظمی، رییس 
تاسیسات تقویت فشار گاز رشت ضمن معرفی مرکز و تاسیسات، نقش 
و حساســیت فعالیتهای مجموعه های تحت مسئولیت را در تامین 
گاز مصرفی اســتان گیالن و انتقال گاز طبیعی به استانهای مجاور 
همچنین صادرات ارائه نمودند.  سپس مقدم بیگلریان، مدیر منطقه 
طی  ارتباط ویدیو کنفرانسی، ضمن خوش آمد گویی و استقبال از 

چنیــن بازدیدهائی و قدردانی از اقدام بعمــل آمده، موارد ذیل را به 
استحضار نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی 
رساند و درخواست نمود تا در بازدیدها و دیدارها یا جلسات مرتبط، 
نســبت به طرح و انتقال موضوع در راستای مساعدتهای الزم اقدام 

شود. ۱- همکاری دستگاهها بویژه فرمانداری ها و دستگاههای قضائی 
در خصوص رفع موانع حریم برای تســهیل در اجرای پروژه جدید 
خط انتقال ۴۲ اینچ رشت/ چلوند ۲- ضرورت کنترل برداشت مصالح 
در رودخانه هایی متقاطع با خطوط انتقال و ممانعت از برداشتهای 
غیرمجاز و تاکید بر اخذ استعالم قبل از صدور هرگونه مجوز برداشت 
مصالح رودخانه ای ۳- لزوم همکاری بیش از پیش شرکت آب منطقه 
ای گیالن بویژه در ارائه اطالعات مورد نیاز برای طراحی ایمن سازی 
لولــه های انتقال گاز در تقاطع رودخانه ها ۴- لزوم مکاری اداره کل 
محترم منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان گیالن در خصوص قطع 
درختان کاج ضلع جنوب غربی تاسیسات تقویت فشار گاز رشت با 
هدف حذف ریسک خطر سرایت آتش الزم به ذکر است، در پایان نیز، 
کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی از کلیه 

نیروهای منطقه بواسطه ارائه خدمات ارزشمند، تقدیر و تشکر نمود.

مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان :

تغییر الگوی زندگی مردم با استفاده از گاز شهری، در تولید و توزیع 
سیلندرگاز )LPG( شرکت گاز استان هیچ دخل و تصرفی ندارد

از 20 مرداد ماه جاری؛

طرح توزیع الکترونیکی گازمایع در آذربایجان شرقی اجرا می شود

با تکیه بر ظرفیت های داخلی در نیروگاه شهید رجایی به انجام رسید؛

بازسازی و ساخت قطعات کاربردی در واحدهای بخاری 

مدیر مخابرات منطقه گلستان :

 درگاههای ارتباطی مخابرات منطقه گلستان در خدمت مشتریان است

با حضور مقدم بیگلریان، مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز انجام شد

بازدید نمـاینده مردم رشت در مجلس شورای اسـالمی از مرکز بهره برداری خطوط لوله 
و تاسیسات تقویت فشار گاز رشت

 عملکرد شرکت گاز استان اردبیل در چهار ماهه سالجاری
اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان 
اردبیل سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت، عملکرد سالجاری شرکت گاز استان 
را بدین شــرح توضیح داد: در چهار ماهه ابتدایی ســال جاری بیش از ۴ هزار و ۱6۳ 
مصرف کننده جدید در بخشهای مختلف اعم از خانگی،تجاری و صنعتی جذب این 
شرکت گردیده است که در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس 
این شرکت به ۴9۴ هزار ۵۳7 مشترک رسیده است. سردار اسماعیلی روستاهای بهره 
مند ازگاز طبیعی در سطح استان اردبیل را ۱۳۱8 روستا برشمرد و جمعّیت شهری بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان را صد 
در صد و جمعیت تحت پوشش روستایی را بیش از 9۴ درصد عنوان کرد و افزود : استان اردبیل دارای ۲9 شهر می باشد که تمامی 
ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.  وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عملیات شبکه گذاری و 
نصب انشعابات اظهار داشت : ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان 6۱ کیلومتر شبکه گاز به شبکه های گازرسانی این استان اضافه 
شده است که با این وجود میزان شبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت تا کنون به بیش از نه هزار و 687 کیلومتر رسیده  و تعداد 
یک هزار  و 67۰ عدد  انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان نصب گردیده که تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان اردبیل  تا 
کنون به ۲۳8 هزار و  9۵8 انشعاب رسیده است. مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در رابطه با ارایه خدمات غیر حضوری با توجه به 
شیوع بیماری کرونا گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت حفظ سالمت شهروندان و کارکنان، تمامی خدمات این شرکت به 
www.nigc- صورت غیرحضوری ارایه می شود و کلیه شهروندان می توانند با ورود به وبسایت شرکت گاز استان اردبیل به نشانی

ar.ir از طریق منو میز خدمت الکترونیکی و با وارد نمودن کد اشتراک به خدمات ارایه شده در بستر وب دسترسی داشته باشند.

مدیر امور حمل و نقل شرکت برق منطقه ای خوزستان
گزارش امور حمل و نقل از جابجایی ترانس پست اهواز جنوبی

اهواز- شبنم قجاوند: مدیر امور حمل و نقل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
نحوه جابجایی ترانس ۲۳۰ کیلو ولت پست اهواز جنوبی و ترانس ۴۰۰ کیلو ولت پست 
باغملک در ورودی این شهر را تشریح کرد. امیر مهمان پذیر گفت: پس از وقوع حادثه بر 
روی ترانس پست اهواز جنوبی و ارسال ماشین آالت سنگین مورد نیاز مشخص شد که 
ترانس، آسیب دیده و باید جایگزین شود. وی تصریح کرد: با هماهنگی های انجام شده 
با راهداری و پلیس راهور استان، بوژی ده محور شبانه جهت بارگیری و حمل ترانس 
جایگزین به شهرستان آبادان اعزام و ترانس جایگزین از پست اصلی آبادان با وزن ۱۵8 تن به سمت اهواز اعزام شد. مدیر امور حمل 
و نقل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: به دلیل جلوگیری از اتالف وقت ترانس جایگزین با اکثر متعلقات بر روی بوژی 
بارگیری شد که همین امر و بیرون زدگی تجهیزات تردد بوژی را با مشکل مواجه می ساخت و بعد از چندین مرتبه توقف و هماهنگی 
پلیس راهوار و مسدود سازی جاده، شبانه ترانس به پست اهواز جنوبی رسید و ترانس آسیب دیده پس از بارگیری برای تعمیرات 
به انبار فجر منتقل شد. مهمان پذیر یکی دیگر از اقدامات این امور را حمل ترانس ۴۰۰ کیلو ولت پست باغملک اعالم و اضافه کرد: 
ترانس ۲۳۰ تنی پست باغملک در فاصله ۳۰ کیلومتری این شهرستان پشت پل های ورودی به دلیل وزن سنگین متوقف شد که با 

هماهنگی های انجام شده و اصالحاتی بر روی بوژی پیمانکار، ترانس به پست باغملک منتقل شد.

برگزاری مسابقات قرآنی اوقاف در قم به صورت انفرادی و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف استان قم گفت: چهل و سومین دوره 
مسابقات قرآنی اوقاف در قم با رعایت همه پروتکل های بهداشتی و به صورت انفرادی 
طی ســه روز برگزار می شود. حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری با اشاره به 
برگزاری چهل و سومین دوره مسابقات قرآنی اوقاف در سطح استان اظهار کرد: این 
مسابقات چهارشنبه تا جمعه هفته جاری و با رعایت همه پروتکل های بهداشتی ستاد 
ملی مقابله با کرونا برگزار خواهد شد. وی افزود: مجوز برگزاری این مسابقات از ستاد 
مقابله با کرونا استان و اداره کل بهداشت قم اخذ شده و نماینده بهداشت هم در طول مسابقات، در محل برگزاری آزمون حضور 
خواهد داشت. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه تمام پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا در برگزاری 
این مسابقات لحاظ شده است گفت: متسابقین به صورت انفرادی در محل آزمون حضور می یابند و داوران هم در اتاقی دیگر خواهند 
بود، هر شرکت کننده بعد از آزمون، نمرات خود را دریافت کرده و محل مسابقه را ترک می کند تا شرکت کننده دیگر حضور یابد. 
وی ادامه داد: تب سنجی و غربالگری متسابقین پیش از ورود به محل آزمون هم با حضور نماینده اداره کل بهداشت انجام می شود. 
اسکندری در ادامه به تعداد شرکت کنندگان در چهل و سومین دوره مسابقات قرآنی اوقاف در استان قم اشاره و خاطرنشان کرد: 
امسال ۳۰۰ نفر شامل ۱7۰ نفر از برادران و ۱۳۰ نفر از خواهران در این دوره مسابقات و در رشته های ترتیل، تحقیق، حفظ )۵ 
جزء تا کل قرآن(، اذان و دعاخوانی با یکدیگر به رقابت می پردازند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: محل آزمون، سالن 
اجتماعات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم خواهد بود و مسابقات طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ویژه برادران و جمعه 

ویژه خواهران، از ساعت 8 تا ۲۰ برگزار می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر :
1۴ تا 20 مرداد مهلت تکمیل اطالعات در سامانه اقدام ملی

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر جزییات 
تکمیل اطالعات متقاضیان دریافت تســهیالت کمک ودیعه مسکن را اعالم کرد. به 
گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی راه و شهرسازی استان بوشهر فرزاد رستمی 
در این خصوص اظهار داشت : بنا بر اعالم معاونت مسکن و ساختمان در اطالعیه ای 
جزییات و نحوه تکمیل اطالعات متقاضیان دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
را اعالم کرد. رســتمی افزود : بنابر اعالم معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی، پیرو ثبت نام پیامکی جهت پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن به مستاجران، ضروری است به منظور تکمیل فرآیند 
ثبت نام، متقاضیانی که به صورت پیامکی برای دریافت این تسهیالت ثبت نام کرده اند با توجه به آخرین رقم سمت راست از کد 
ملی به شرح زیر از ساعت ۱۱ صبح روزهای مشخص شده با مراجعه به سامانه tem.mrud.ir نسبت به تکمیل اطالعات موردنیاز 
اقدام کنند. ۱۴ مرداد متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آنها »۴« است، ۱۵ مرداد متقاضیانی که آخرین رقم سمت 
راست کد ملی آنها »۲و ۳« است، ۱6 مرداد متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آنها »۱« است، ۱7 مرداد متقاضیانی 
که آخرین رقم ســمت راست کد ملی آنها »۵«،»6«و»7« است، ۱8 مرداد متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آنها 

»۰«،»8«،»9« است، و ۲۰ مرداد کلیه متقاضیان جامانده نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند

نشست مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان با 
مدیرعامل شرکت گاز

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: با هدف بررسی مشکالت مسیر  اجرای پروژه های گازرسانی انجام شد :نشست مدیر کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان  با مدیرعامل شرکت گاز.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان ،در 
این دیدار ، طرفین در خصوص موضوع این جلسه و   بررسی مسائل و مشکالت موجود در مسیر  اجرای پروژه های گازرسانی به ۳ 
روستای شاهکوه علیا ، شاهکوه سفلی و چهار باغ شهرستان گرگان و همچنین پروژه گازرسانی به روستای سیاه مرزکوه شهرستان 
علی آباد و مرتفع نمودن آنها رایزنی  نموده و ضمن تبادل نظر ، تصمیمات مناسبی اتخاذ نمودند.   در این نشست ، مدیرعامل شرکت 
گاز استان گلستان ضمن خوشآمدگویی و تقدیر از همراهی بسیار خوب  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای   استان  ، خواستار 
اصالح   مجوزهای صادره  که دارای موانع و مشکالت اجرایی هستند از سوی اداراه مذکور شده  تا موانع موجود در مسیر  اجرای 
گازرسانی به روستاهای یادشده     مرتفع شده و انشاء ا... با اتخاذ تدابیر مناسب ، انجام کار به تعویق نیفتد.دراین نشست مهندس 

میقانی، قول مساعد دادند تا پس از بررسی های مجدد ،  موانع پیش رو  برداشته و شرایط کار تسهیل شود.

بدره سومین شهرستان سبز در مصرف انرژی استان ایالم
ایالم – منصوری:  با اتمام عملیات شبکه گذاری داخلی و شروع نصب علمک در ۳ روستای 
باقیمانده ، بدره بعنوان ســومین شهرستان سبز استان در مصرف انرژی معرفی شد. به گزارش 
روابط عمومی؛ عباس شــمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم گفت: با ابالغ پیمان و 
شروع عملیات اجرایی نصب علمک در ۳ روستای باقیمانده شهرستان بدره شامل موسی، انارهر و 
جابر ، ۱۰۰ درصد شهرها و روستاهای قابل گازرسانی شهرستان دارای شبکه گاز طبیعی بوده و 
این شهرستان از نظر مصرف انرژی سومین شهرستان سبز استان است. وی یادآور شد: شهرستان 
های ایوان و مهران نیز با اتمام عملیات گازرسانی در آنها از شهرستانهای سبز استان می باشند که در سالهای 97 و 98 عملیات 

اجرایی گازرسانی در آنها به اتمام رسیده است و در زمره شهرستانهای سبز استان قرار دارند.
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فین تک در س��ال های اخیر حوزه های متعدد خدمات مالی را متحول 
کرده است و به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های فعالیت استارت آپ های 

فناوری شناخته می شود.
فناوری و تمام دس��تاوردهای آن امروز به عنوان عضوی جدانشدنی از 
زندگی ما ش��ناخته می ش��وند. حوزه های متعدد خدماتی و تولیدی در 
سال های اخیر توسط این پدیده متحول شده اند. تقریبا همه  زمینه های 
زندگی انس��ان از تعامل های اجتماعی تا خرید تحت تأثیر فناوری قرار 

دارد.
از میان حوزه هایی که توس��ط فناوری متحول شده اند، خدمات مالی 
هم جایگاه ویژه ای دارند. در سال های گذشته استارت آپ های متعددی 
در ح��وزه  نوظهوری به ن��ام فین تک )Fintech( ظه��ور کرده اند که از 
فن��اوری برای تس��هیل فعالیت های مالی و اقتصادی کاربران اس��تفاده 
 )Financial( می کنن��د. فین تک ترکیب��ی از دو کلمه  خدمات مال��ی
و فناوری )Technology( محس��وب می ش��ود که در نام خود، حوز ه  
عملک��رد و هدف را ش��رح می دهد. فین تک به  کارب��ران امکان می دهد 
تا فرآیندهایی همچون س��رمایه گذاری، پرداخت و حتی دریافت وام را 

آسان تر انجام دهند.
نس��ل جوان ام��روزی از هر خدمات��ی مبتنی بر فن��اوری و خصوصا 
اینترنت اس��تقبال می کنند. آنها با گوش��ی های هوشمند رشد کرده اند 
و انجام خدمات مالی با اس��تفاده از فناوری هایی همچون اینترنت، وب 
و اپلیکیش��ن ها، می پس��ندند. آنها دوس��ت دارند خدمات مالی را مانند 
دیگر خدمات همچون اش��تراک گذاری عکس با دوستان، رزرو خدمات 
و درخواس��ت شغل به صورت مدرن و با استفاده از جدیدترین فناوری ها 
انجام دهند. اس��تارت آپ ها و دیگر فعاالن حوزه  کسب وکار به این نیاز و 
درخواس��ت کاربران پی برده  اند و سرمایه گذاری عظیمی روی آن انجام 

داده اند.
شهرت فین تک تنها به خاطر رویکرد جدید آن به خدمات مالی نیست. 
ای��ن فناوری ها امکان جم��ع آوری کالن داده را نی��ز فراهم می کنند که 
کاربردهای فراوانی خواهد داشت. تحلیل کالن داده های استخراج شده از 
خدمات فین تک می توان��د منجر به طراحی و تولید محصول و خدمات 
دیگر شود که چرخه  اقتصادی فناوری را تکمیل می کند. در این مطلب 
معرفی کلی از فناوری فین تک خواهیم داش��ت که آش��نایی اولیه را با 

فناوری انقالبی مالی فراهم می کند.
فین تک چیست؟

فین تک در تعریف ساده به فناوری جدیدی گفته می شود که با هدف 
بهبود و خودکارس��ازی ارائه و اس��تفاده از خدمات مالی توسعه می یابد. 
این فناوری در الیه های هس��ته ای تالش می کند تا به شرکت ها، مالکان 
کس��ب وکار و مشتریان نهایی، خدماتی همچون مدیریت بهتر عملیات، 
فرآینده��ا و به طور کلی زندگی مالی بهینه تر را ارائه کند. فناوری که با 
اس��تفاده از نرم افزارها و الگوریتم های ویژه در کامپیوترهای ش��خصی و 

بیش از آن، گوشی های هوشمند ارائه می شود.
عبارت فین تک در ابتدای قرن ۲۱ ظهور کرد و بیشتر به فناوری های 
پشت صحنه مدیریت س��ازمان های مالی می پرداخت. از آن زمان تغییر 
جه��ت قابل توجهی در فناوری رخ داد ک��ه آن را بیش ازپیش مبتنی بر 
مصرف کننده  نهایی کرد. درنتیجه تعاریف فین تک نیز به مرور مبتنی بر 
مش��تریان ش��دند. این فناوری امروز بخش های متعددی دارد و صنایع 
گوناگون را تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان مثال می توان به آموزش، 
بانکداری مخصوص مش��تری، جذب سرمایه، فعالیت های غیرانتقاعی و 

مدیریت سرمایه گذاری اشاره کرد.
برخی از دس��ته بندی های مالی، بیت کوین و دیگر رمزارزها را هم در 
زیرمجموعه  فین تک قرار می دهند. ش��اید درحال حاضر بتوان رمزارزها 
را خبرسازترین دسته  فین تک دانست، اما هزینه ها و سرمایه گذاری های 
اصلی در صنعت بانکداری جهانی س��نتی دیده می ش��ود که ارزش بازار 

چندین تریلیون دالری دارد.
درک مفهوم فین تک

از دیدگاه کلی عبارت فین تک را می توان به هرگونه نوآوری اعطا کرد 
که نحوه  انجام تراکنش های مالی کاربران را متحول می کند. نوآوری  های 
موردنظر می توانند شامل موارد سنتی تر همچون حسابداری دوطرفه تا 
پول دیجیتال باشند. البته می توان ادعا کرد که از زمان انقالب اینترنت و 
گوشی های هوشمند، فناوری های مالی رشد انفجاری داشته اند. فین تک 
که زمانی که تنها به آسان سازی فرآیندهای مدیریتی سازمان  های مالی 
می پرداخت، امروز به عنوان خدماتی مخصوص مشتری شناخته می شود 

که تأثیرات گسترده  تر هم دارد.
خدم��ات مالی مبتنی بر فناوری امروزه در نق��اط گوناگون جهان در 
سطوح گسترده ای ارائه می ش��وند. به عنوان ساده ترین مثال می توان به 
تبادل پول با گوش��ی هوشمند اش��اره کرد. نمونه های پیشرفته تر حتی 
نقد کردن چک، دریافت اعتبار به صورت غیرحضوری، جذب س��رمایه و 
مدیریت س��رمایه گذاری را بدون دخالت نیروی انسانی انجام می دهند. 
آمارها نشان می دهد که یک سوم از کاربران امروز دنیای فناوری حداقل 
از دو س��رویس فین تک یا بیشتر استفاده می کنند. به عالوه آن کاربران، 

فین تک را به عنوان بخش مهمی از زندگی روزمره  خود می شناسند.
کاربرد فین تک

امروزه اس��تارت آپ های فین تک که بیش��ترین جذب سرمایه را انجام 
می دهند، خصوصیات مش��ترکی دارند: آنها به گونه ای طراحی شده اند تا 

ارائه دهندگان س��نتی س��رویس های مالی را به چالش بکشند و به نوعی 
تهدیدی برای آنها محس��وب شوند. استارت آپ ها چابکی بیشتری دارند 
و به دسته  بزرگ تری از کاربران خدمت رسانی می کنند. به عالوه کاربران 
همیش��گی خدمات مالی هم با استفاده از فناوری ها، عملکرد سریع تری 

خواهند داشت.
از میان استارت آپ های نوآور و ساختارشکن صنعت فین تک در سطح 
جهانی می توان به Affirm اش��اره کرد که ب��ا هدف حذف کارت های 
اعتب��اری از فرآیند خرید آنالین کارب��ران فعالیت می کند. آنها وام های 
کوتاه مدت را با روش��ی جدید به کارب��ران ارائه می کنند تا بدون نیاز به 
کارت های اعتباری، پرداخت های آنالین را انجام دهند. شاید خدمات و 
بازپرداخت های Affirm در ابتدا گران باشند، اما ارائه  کارت و اعتبار به 
مشتریان بدون تاریخچه  اعتباری خدمت قابل توجهی محسوب می شود 

که شاید ارزش هزینه  بیشتر ابتدایی را داشته باشند.
فرآیندهای رهن  و اجاره در کشورهای گوناگون با ساختارهای متفاوتی 
انجام می شوند. دراین میان استارت آپ های هر منطقه تالش می کنند تا 
نقشی در آسان س��ازی فعالیت های اعتباری و مالی رهن و اجاره داشته 
باش��ند.Better Morgage یکی از مش��هورترین استارت آپ های این 
حوزه محس��وب می ش��ود که انجام فرآیندها به ص��ورت کامال دیجیتال 
را به عن��وان فناوری ساختارش��کن ارائه می کن��د. فرآیندهای دریافت و 
پرداخت وام هم در این مس��یر هدف ساختارشکنی های متعدد هستند. 

از میان استارت آپ های آن حوزه می توان به GreenSky اشاره کرد.
ارائه  خدمات مالی به ش��هروندان کش��ورهای مح��روم از اهداف مهم 
اس��تارت آپ های فین تک محس��وب می ش��ود. به عنوان مثال Tala به 
افراد بدون س��ابقه و حس��اب اعتباری در کش��ورهای درحال توس��عه، 
وام های جزئی پرداخت می کند. فرآیندهای اعتبارس��نجی با داده کاوی 
از تراکنش های مالی گوشی هوشمند کاربر انجام می شود. Tala تالش 
دارد تا خدمات وام را بهتر و سریع تر از بانک های محلی، وام دهنده های 

غیرقانونی و دیگر مؤسسه های مالی و اعتباری ارائه کند.
با توج��ه به رویکرد اس��تارت آپ های فین تک می ت��وان ادعا کرد که 
هرگونه خدمات مالی نه چندان مناس��ب و آسان، ظرفیت ساختارشکنی 
و بهبود توس��ط آنه��ا را دارند. درواق��ع اگر تا امروز برخ��ی از خدمات 
مالی و اعتباری خود را با دشواری های غیرالزامی انجام داده اید، احتماال 
اس��تارت آپی ب��رای رفع آنه��ا وجود خواهد داش��ت یا ب��ه زودی متولد 
خواهد ش��د. در کش��ورهایی که خدمات اعتباری را به صورت گسترده 
به ش��هروندان خود ارائه می کنند، فین تک حضور و تأثیر بیشتری دارد. 
مفاهی��م اعتب��اری پیچیدگی های س��نتی باالیی دارد و اس��تارت آپ ها 

می توانند آنها را به مفاهیم ساده تری تبدیل کنند.
افق های توسعه  فین تک

مؤسس��ه های خدمات مالی تاکنون خدم��ات متنوعی را زیر یک چتر 
و عنوان ارائه  می کردند. حوزه  فعالیت آنها گس��تره  وس��یعی از خدمات 
مال��ی از بانکداری س��نتی ت��ا وام و رهن و ان��واع فرآیندهای تجاری را 
پوش��ش می داد. فین تک در پایه ای ترین سطوح خود این سرویس ها را 
از هم مجزا می کند. س��پس ترکیب خدمات ساده  ش��ده ب��ا فناوری، به 
اس��تارت آپ های فین ت��ک امکان می  دهد تا با بازده��ی باالتری فعالیت 

کنند و هزینه های مرتبط با هر فرآیند را کاهش دهند.
برای توصیف تأثیر فین تکر بر بانکد اری، تجارت، سرمایه گذاری و انواع 
مفاهیم مالی و اعتباری، هیچ کلمه ای بهتر از ساختارشکن وجود ندارد. 
درحال حاضر خدماتی که زمانی تحت سلطه  بانک ها، نماینده های مالی 
آنه��ا و مؤسس��ه های عریض و طویل مالی و اعتب��اری بود، به راحتی در 
گوش��ی های هوشمند در دسترس کاربران قرار دارند. به بیان دیگر شاهد 

دموکراتی تر شدن خدمات مالی هستیم.
به عنوان نمونه ای از اس��تارت آپ های ساختارشکن می توان اپلیکیشن 
تجارت س��هام Robinhood را مثال زد. در دسته بندی خدمات وام و 
ره��ن و اجاره هم نمونه های متعددی وجود دارند که از میان مهم ترین 
و   Prosper Marketplace، Lending Club می ت��وان  آنه��ا 
OnDeck را ن��ام ب��رد که فرآیندهای وام دهی ش��خص به ش��خص را 
 Kabbage، تسهیل می کنند. در بخش خدمات وام به کسب وکارها نیز
Lendio، Accion و Funding Circle از مش��هورترین ها هستند 
که به استارت آپ ها و دیگر انواع کسب وکار، پلتفرم های آسان و سریعی 

را برای مدیریت سرمایه های کاری ارائه می کنند.
اس��تارت آپ های فین تک عالوه بر خدمات مال��ی، خدمات بیمه ای را 
هم ارائه می کنند که البته جزئی از مجموعه  مالی و اقتصادی محس��وب 
می ش��ود. از میان اس��تارت آپ های بیمه ای می توان به OScar اش��اره 
کرد که در ماه مارس س��ال ۲۰۱۸ موفق به جذب سرمایه  ۱۶۵میلیون 
دالری ش��د. چنین سرمایه گذاری نشان دهنده ظرفیت باالی رشد برای 

استارت آپ های بیمه ای خواهد بود.
بانک های س��نتی با مشاهده  پیشرفت اس��تارت آپ های فین تک همه  
تالش خود را به کار گرفتند تا بیش ازپیش به آنها ش��بیه شوند. درواقع 
آنها هم به مرور خدم��ات فین تک مخصوص مصرف کننده را به خدمات 
خود اضافه کردند تا هرچه س��ریع تر با ساختارکنی استارت آپ ها مقابله 
کنن��د. از پیش��گامان چنین حرکت��ی می توان به بانک س��رمایه گذاری 
گلدمن ساکس اشاره کرد که در سال ۲۰۱۶ پلتفرم وام دهی به مشتری 

را راه اندازی کرده بود.
بس��یاری از کارشناس��ان صنع��ت اعتق��اد دارن��د بانک های س��نتی 

ب��رای تطبیق هرچه بهتر با ش��رایط درحال تغییر دنی��ای اقتصاد، باید 
فعالیت هایی بیش از س��رمایه گذاری عظیم انجام دهند. آنها برای رقابت 
با اس��تارت آپ های چابک بای��د تغییرات مهم��ی در فرآیندهای تفکر، 

تصمیم گیری و حتی ساختار کلی سازمان های خود ایجاد کنند.
فناوری های جدید در فین تک

فناوری پدیده ای پویا و درحال رش��د است که پدیده های جدید آن با 
سرعت بسیار باالیی متولد می شوند و رشد می کنند. فناوری های جدید 
همچون یادگیری ماش��ین، هوش مصنوعی، تحلی��ل رفتاری مبتنی بر 
پیش بین��ی و بازاریابی مبتنی بر داده توانای��ی ایجاد تغییرات عظیم در 

تصمیم گیری های مالی را دارند.
اپلیکیش��ن های امروزی مبتنی بر یادگیری، نه تنها رفتار و عادت های 
پنه��ان کاربر را می آموزند، بلکه فعالیت هایی را هم متمرکز بر یادگیری 
آنه��ا انج��ام می دهن��د. کاربران ب��ا یادگی��ری مفاهی��م از طریق این 
اپلیکیش��ن ها، فرآیندهای هزینه و پس انداز خودکار و ناخودآگاه را بهتر 

انجام می دهند. 
فناوری خدمات خودکار به مشتری، یکی از مهم ترین مفاهیمی است 
که در فین تک اس��تفاده می شود. استفاده از هوش مصنوعی و چت بات 
برای برقراری ارتباط با مشتری و رفع اشکال ها، امروز اهمیت باالیی در 
شرکت های فین تک دارد. به عالوه ثبت تاریخچه  فعالیت ها و تراکنش ها 
هم در اقدام های ضد کالهبرداری و موارد مش��ابه، کاربرد باالیی خواهد 

داشت.
چشم انداز فین تک

اس��تارت آپ های جهان��ی فین تک در س��ال ۲۰۱۶ به صورت مجموع 
4/۱۷ میلی��ارد دالر س��رمایه ج��ذب کردند و تا پایان س��ال ۲۰۱۷ به 
سمت شکستن آن رکورد پیش رفتند. CB Insights در گزارش خود 
پیرامون این اس��تارت آپ ها، تعداد انواع یونیکورن را ۲۶ عدد بیان کرد 
که در مجموع ۸/۸۳ میلیارد دالر ارزش گذاری ش��دند. در سال ۲۰۱۸ 
همین ش��رکت تعداد اس��تارت آپ های یونیکورن را در سال گذشته ۳۹ 

عدد بیان کرد که ۳۷/۱4۷میلیارد دالر ارزش دارند.
آمریکای ش��مالی بیشترین تعداد اس��تارت آپ های فین تک را دارد و 
آس��یا با فاصله ای نزدیک رتبه  دوم را به خود اختصاص می دهد. رکورد 
س��رمایه گذاری در اس��تارت آپ های فین تک در فصل اول سال ۲۰۱۸ 
شکس��ته شد که سهم عمده ای از آن به خاطر افزایش سرمایه گذاری در 
آمریکای ش��مالی بود. آسیایی ها نیز رشد مناس��بی را در آن دوره طی 
کردند و شاید آمریکا را پشت سر بگذارند. دراین میان اروپا پس از ثبت 
رکورد نه چندان مناسب در فصل اول ۲۰۱۸، در فصل دوم رویکرد خود 

را جبران کرد و رشد سرمایه گذاری در استارت آپ های آن اعالم شد.
در چش��م انداز آت��ی فین تک، برخ��ی حوزه ها مهم تر از س��ایر به نظر 
می رس��ند. از میان آنها می توان به موضوعاتی اشاره کرد که حول موارد 

زیر جریان دارند:
• رمزارزها و پول دیجیتال

• فناوری بالک چین که خدمات دفتر کل توزیع شده را با سطح باالیی 
از امنیت به کاربران ارائه می کند.

• قراردادهای هوشمند که با استفاده از یک برنامه کامپیوتری )عموما 
تح��ت بالک چین( اجرای خودکار قراردادها را بین فروش��نده و خریدار 

ممکن می کنند.
• بانک��داری باز، مفهومی اس��ت ک��ه با اس��تفاده از بالک چین تالش 
می کند تا خدمات و داده های بانکی را در اختیار شرکت های متفرقه قرار 
دهد. آنها با استفاده از این داده ها توانایی توسعه  اپلیکیشن و شبکه های 
گس��ترده خواهند داش��ت که بانک ها را هرچه بیش��تر به ش��رکت های 
متفرقه و مش��تریان نهایی نزدیک می کند. از میان استارت آپ های این 

حوزه می توان به خدمات یکپارچه  مدیریت پول Mint اشاره کرد.
• فناوری موس��وم ب��ه Insurtech که تالش می کند با اس��تفاده از 

مفاهیم فناورانه، صنعت بیمه را ساده  و سریع کند.
• فناوری موس��وم به Regtech که هماهنگی ش��رکت های خدمات 
مالی را با قوانین مرس��وم و اس��تانداردها تس��هیل می کند. از مهم ترین 
قوانی��ن و تنظیم گری ها هم می ت��وان به فعالیت های ضد پولش��ویی و 

قوانین شناخت مشتری )KYC( اشاره کرد.
• روبات های تحلیلگر که پیش��نهادهای هوشمندانه  سرمایه گذاری و 
خری��د و فروش ارائه می کنند. از می��ان آنها می توان Betterment را 
نام برد که پیشنهادهای س��رمایه گذاری را خودکار می کند تا با کاهش 

هزینه ها، آنها را در دسترس افراد بیشتری قرار دهد.
• خدمات بانکی به افراد با توانایی های مالی و اعتباری پایین که توسط 
بانک های س��نتی قادر به دریافت خدمات نبوده اند. درواقع سازمان های 
بدنه  مالی و اقتصادی کشورها به برخی از شهروندان خود خدمات ارائه 

نمی کنند که فین تک می  تواند در این زمینه ساختارشکنی کند.
• امنیت سایبری امروز به بخشی کامال الزامی به فین تک تبدیل شده 
است. س��ودآوری باالی جرایم سایبری مالی و ذخیره سازی غیرمتمرکز 
داده ه��ا، فین تک و امنیتی س��ایبری را به مفاهیمی درهم تنیده تبدیل 

می کند.
کاربران فین تک

چهار دسته بندی بزرگ برای کاربران فین تک تعریف می شود: بانک ها 
)به ص��ورت B۲B(، مش��تریان ش��رکتی آنها، کس��ب وکارهای کوچک 
)B۲C( و مصرف کننده های نهایی. روندهای کنونی به سمت بانکداری 

موبایل��ی، افزایش اطالعات در گردش، کالن داده، تحلیل های عمیق تر و 
از همه  مهم تر دسترس��ی غیرمتمرکز ب��ه اطالعات، فرصت هایی را برای 
هر چهار گروه باال فراهم می کند تا با روش هایی جدید و ساختارش��کن، 

به فعالیت های مالی و اعتباری بپردازند.
در دس��ته بندی مصرف کننده ه��ای نهای��ی، کارب��ران جوان تر درک 
بهتری از فناوری فین تک دارند و کاربرد بیشتری را هم از آن استخراج 
می کنند. به هرحال نسل نوجوان و جوان امروزی تمایل بیشتری هم به 
هزینه ک��ردن دارد و همین فرآیند هزینه ک��ردن را ترجیحا در فضای 
آنالی��ن و مبتنی بر فناوری ه��ای جدید انجام می ده��د. البته برخی از 
ناظ��ران صنع��ت اعتقاد دارند تمرک��ز بیش از حد روی نس��ل هزاره و 
نس��ل جوان لزوما به خاطر درک بیش��تر و تمایل بیشتر آنها به فناوری 
نیست، بلکه ابعاد چنین بازاری بیشتر از نسل های قبلی است. به هرحال 
فین تک امروز در ارائه  خدمات به نس��ل های گذش��ته موفقیت چندانی 

ندارد، چون مشکالت آنها را به خوبی درک نمی کند.
دس��ته بندی کسب وکارها و خصوصا انواع نوپا، کاربردهای متعددی از 
فین تک استخراج می کنند. آنها قبال برای دریافت سرمایه باید درگیری 
زیادی ب��ا بانک ها متحمل می ش��دند. به عالوه آنها ب��رای اضافه کردن 
خدمات مالی به س��رویس ها و محصوالت خود موانع متعددی داشتند، 
ام��ا امروز به لط��ف فناوری های متع��دد، تراکنش های مال��ی از طریق 

شرکت های فین تک واسط و زیرساخت های دیگر ممکن شده است.
تنظیم گری قوانین فین تک

خدم��ات مال��ی از قانون مندتری��ن حوزه های کس��ب وکار در س��طح 
جهانی محس��وب می شوند. به همین دلیل با ظهور و توسعه  شرکت های 
فین ت��ک، دولت ها بی��ش از هر چیز نگران تنظیم گ��ری قانونی فعالیت 
آنه��ا بوده اند. ب��ا ورود و ادغام فن��اوری به فرآینده��ای خدمات مالی، 
مش��کالت تنظیم گری قانونی آنها نیز چندبرابر ش��ده اس��ت. در برخی 
موارد مشکالت به خاطر ماهیت فناوری و از توابع آن محسوب می شوند، 
اما در بسیاری از نمونه های دیگر، عجله  ذاتی بازیگران صنعت فناوری بر 

ساختارشکنی های مالی، موجب بروز مشکالت قانونی می شود.
خودکارس��ازی فرآینده��ا و دیجیتال��ی کردن داده ها، سیس��تم  های 
فین تک را در برابر حمله  مجرمان س��ایبری آس��یب پذیر می کند. اخبار 
متعدد از نفوذ مجرمان سایبری به شبکه های بانکی و سرقت اطالعات و 
دارایی های کاربران، نش��ان دهنده ظرفیت باالی این صنعت برای درآمد 
مجرمان است. مصرف کننده های نهایی خدمات، در چالش های امنیتی 
بیش از همه به مس��ئولیت پذیری شرکت های فین تک و همچنین عدم 
اس��تفاده از اطالعات ش��خصی و داده های مالی در مقاصد دیگر اهمیت 

می دهند.
در برخی از نمونه های ظهور و رش��د استارت آپ های فین تک، شاهد 
برخورد فرهنگ اس��تارت آپی مبتنی بر حرکت س��ریع و ساختارشکنی 
با فرهنگی س��نتی و محافظه کار هس��تیم. چنی��ن برخوردهایی عموما 
نتای��ج نامناس��ب به هم��راه دارند. به عن��وان مثال اس��تارت آپ بیمه ای 
Zenefirts مس��تقر در سان فرانسیسکو که در بازارهای خصوصی بیش 
از یک میلیارد دالر ارزش گذاری شد، در ارائه  خدمات بیمه ای مدرن به 
مشتریان، مرتکب قانون شکنی شد که برخورد جدی مقام های قانونی را 
به همراه داشت. سازمان SEC جریمه ای ۹۸۰ هزار دالری برای آنها در 
نظر گرفت و س��ازمان بیمه  کالیفرنیا نیز ۷میلیون دالر خس��ارت از این 

استارت آپ دریافت کرد.
تنظیم گری قانونی در دنیای رمزارزه��ا هم چالش های فراوانی ایجاد 
می کند. عرضه اولیه  سکه یا ICO یکی از مدرن ترین فرآیندهای جذب 
س��رمایه برای استارت آپ ها محسوب می ش��ود که امکان جذب سرمایه 
به صورت مستقیم را از اشخاص فراهم می کند. در بسیاری از کشورهای 
جهان ای��ن فرآیند بدون تنظیم گری قانونی انجام می ش��ود و زمینه ای 

برای کالهبرداری شده است.
تن��وع باال در خدمات فین تک و تعدد صنایعی که تحت تأثیر آن قرار 
می گیرند، ایجاد راهکاری واحد برای همه  مش��کالت موجود را دش��وار 
می کن��د. دولت ه��ا در اکثر موارد از قوانین موجود و س��نتی خود برای 
تنظیم گری فین تک اس��تفاده می کنند. البته در برخی موارد هم شاهد 
تصوی��ب قوانین جدید یا بهینه س��ازی قوانین قدیمی برای هماهنگی با 

دنیای جدید فین تک هستیم.
کش��ورهای گوناگون در سرتاس��ر جهان، مراک��زی را برای آزمایش و 
بررسی تأثیر فین تک بر صنایع گوناگون تأسیس کرده اند. از فعالیت های 
قانون��ی مفید هم می توان به تصوی��ب و اجرای قانون GDPR در اروپا 
اش��اره کرد که چارچوبی برای دسترسی سازمان ها به داده های شخصی 
 ICO افراد ایجاد می کند. کش��ورهایی همچون ژاپن و کره جنوبی که
در آنها متداول تر اس��ت، قوانین کاربردی و انعطاف پذیری برای استفاده 

از این سبک از سرمایه گذاری تصویب و اجرا کرده اند.
فین ت��ک در میان خیل عظیم فناوری های��ی قرار دارد که برای ایجاد 
تحول در جامعه بش��ری به وجود آمده است. روند آهسته و پیوسته این 
فناوری در س��ال های گذشته باعث ش��د تا تمامی ذی نفعان از کاربران 
تا کس��ب وکارها و دولت ها، به مرور با ظرفیت و کاربرد آن آشنا شوند. با 
وجود تمام چالش های کنونی، روند رو به رش��د فین تک در کش��ورهای 
گوناگون خصوصا مناطق درحال توسعه، امید به ساختارشکنی عمیق تر 

از سوی فناوری را زنده نگه می دارد.
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یک��ی از تس��هیالت تجارت الکترونیک برای صنایع، بس��تر مناس��ب 
اطالعات��ی و ارتباطی اس��ت که درب��اره هر کاال چه از نظ��ر فنی و چه 
ب��ه لحاظ تج��اری اطالعات ارزش��مندی در اختیار آنها ق��رار می دهد. 
امکان��ی که در دنیای واقعی، ارزش تجاری زیادی دارد، اما بدون صرف 
هزینه و زمان قابل توجهی به دس��ت نمی آید. کاهش واس��طه ها یکی از 
ارزشمندترین دستاوردهای تجارت الکترونیک به شمار می رود که باعث 

کاهش بی سابقه قیمت کاالها و خدمات در جهان شده است.
به گزارش س��نا، تج��ارت الکترونیک فرصت��ی را در اختیار خریداران 
ق��رار می دهد ک��ه بتوانند با طیف گس��ترده ای از تولیدکنندگان جهان 
ارتب��اط برق��رار کنند و از این طریق به تقاضای م��ورد نظر خود از بین 
پیش��نهادهای مختلف برسند و در مقابل فروش��ندگان قدرت چانه زنی 
باالیی برای کس��ب امتیاز و مزایای بیش��تر داشته باشند. در صورتی که 
در دنی��ای حقیقی به علت محدودیت های ناش��ی از فاصله جغرافیایی، 
مش��تریان چنین قدرت انتخابی ندارند. به این ترتیب س��اختار تجارت 
الکترونی��ک برای صنایع دارای امتیازات فراوانی اس��ت که از جمله آنها 
می توان به امکان عرضه و فروش محصوالت به تمام مردم جهان اش��اره 

 کرد.
تج��ارت الکترونیک با صرف هزینه کم به صنایع امکان جهانی ش��دن 
محص��والت آنه��ا را می ده��د. یک��ی دیگر از تس��هیالتی ک��ه تجارت 
الکترونیک برای صنایع فراهم می کند آن اس��ت که می توان محصوالت 
مورد درخواس��ت را به طور سفارشی و مطلوب نظر خود خریداری کرد. 
از دیگر پیامدهای تجارت الکترونیک ایجاد موسس��ات جدید اقتصادی 
اس��ت که توانایی رقابت و حتی در مواردی سبقت گرفتن از شرکت های 
کهن��ه کار را دارن��د. در حال حاض��ر دو نوع بازار خری��د و فروش یعنی 
ب��ازار »س��نتی و حقیقی« و »مج��ازی و مبتنی بر ش��بکه« به موازات 
یکدیگ��ر عمل می کنند و هر ک��دام با قواعد تجارتی خ��اص خود، گاه 
خصوصیاتی مش��ترک دارند و گاه با یکدیگر متفاوت هستند. در برخی 
موارد کس��ب و کارهای نوپا توانس��ته اند با ایجاد سیاست های کاربردی 
در ب��ازار جدی��د مجازی، گوی رقابت را از رقبای س��نتی بگیرند و بازار 

محصوالت گوناگون را تصاحب کنند.
رشد صنایع با تجارت الکترونیک

تصوی��ب قانون تج��ارت الکترونی��ک گامی مثبت در زمینه توس��عه 
تجارت الکترونیک و به دنبال آن رش��د صنایع بوده است. توسعه تجارت 
الکترونیک موجب تقویت رقابت در بازار کاالها و خدمات، کاهش تعداد 
واسطه ها و دالالن موجود بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی، 
کاهش حاش��یه س��ود و کاهش ناکارایی صنایع می ش��ود. البته بدیهی 
اس��ت به علت رش��د تصاعدی و رو به جلو جنبه ه��ای گوناگون تجارت 

الکترونیک، این قانون نیز نیازمند اصالحات و روزآمد کردن است.
مواد قانون��ی ۳۳ تا 4۹ قانون تجارت الکترونی��ک که درباره حمایت 
از مصرف کننده اس��ت را می توان به نوعی مرتبط با فعالیت حوزه بورس 
کاال دانست. به عنوان نمونه، براساس ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک 
فروش��ندگان کاال و ارائه دهن��دگان خدم��ات بای��د اطالع��ات موثر در 
تصمیم گی��ری برای خرید یا قبول ش��رایط را از زمان مناس��بی قبل از 
عق��د قرارداد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند که انتش��ار اطالعیه 
عرضه بورس کاالی ایران در راس��تای آگاه س��ازی خریداران انجام شده 
که منطبق بر مفاد قانونی مطرح ش��ده اس��ت. تمام��ی تبادل اطالعات 
در س��امانه های معام��الت ب��ورس کاالی ایران در بس��تر قانون تجارت 
الکترونیک ش��کل می گی��رد. مواد ۶ ت��ا ۳۱ این قانون نی��ز که درباره 
داده پیام اس��ت که به داده پیام های الکترونیک که در بستر سامانه های 
بورس کاال تولید می ش��ود، قابل تسری است، زیرا همانطور که می دانیم 
عم��ده فع��ل و انفعاالت ب��ورس در زمان حاضر از طریق سیس��تم های 
الکترونیک به وقوع پیوس��ته و اس��تنادپذیری و جنبه اثباتی داده پیام ها 

در این زمینه نقش حیاتی دارد.
روند رو به رشد زیرساخت های تجارت الکترونیک در ایران

وضعیت ایران از نظر شاخص های گوناگون زیرساخت فنی، نسبت به 
گذشته روند رو به رشدی داشته است. این در حالی است که در مقایسه 

با کش��ورهای دیگر سرعت رش��د آن قابل توجه نیست. درباره نرخ نفوذ 
اینترنت، رش��د کشور کمی بیشتر از متوسط منطقه و جهان بوده است. 
با این حال، در ش��اخص دیگری مانند سرورهای امن، کشور ایران رشد 
کمتری از منطقه و بس��یار کمتر از جهان داش��ته است. در حال حاضر 
توس��عه تمامی سامانه های معامالتی بورس کاالی ایران در شرکت و بر 
پایه سرورهای امن انجام شده که امنیت تبادل داده ها و اعتماد به انجام 

معامالت از این بستر را به همراه داشته است.
در سال ۹۶ بیش از ۱۱۱هزار میلیارد تومان خرید آنالین انجام شده 
که پرداخت آنها اینترنتی بوده است. عالوه بر این، در همین سال بیش 
از ۳۲ ه��زار میلی��ارد تومان ف��روش آنالین با پرداخ��ت در محل و ۱۶ 
ه��زار میلیارد تومان فروش آنالین که پرداخت آنها به ش��یوه هایی غیر 
از پرداخت اینترنتی یا پرداخ��ت در محل، ازجمله کارت به کارت، واریز 
بانکی و... انجام ش��ده است. در صورتی که تجارت الکترونیک را تنها در 
قالب پرداخت الکترونیکی تعریف کنیم حجم آن در س��ال ۹۶ بیش از 
۱۶۰ ه��زار میلیارد تومان بوده که بیش از ۱۱درصد GDP کش��ور را 
تش��کیل می دهد که این نسبت در کشورهای پیشرفته تا ۲۰درصد نیز 

می رسد.
در صورت��ی که تعریف جامع تری از تجارت الکترونیک را در نظر بگیریم 
با توجه به اینکه تمامی معامالت بورس کاالی ایران از طریق س��امانه های 
معامالتی الکترونیکی انجام می ش��ود، می توان تمامی این معامالت را ذیل 
تج��ارت الکترونیک دانس��ت. در ب��ورس کاالی ایران کارگ��زاران از محل 
دفاتر خود از طریق س��امانه های معامالتی طراحی شده به سیستم مرکزی 
معامالت دسترس��ی دارند. همچنین در بازار معامالت آتی، اختیار معامله، 
س��لف، گواهی س��پرده و صندوق کاالیی عالوه بر کارگزاران، مشتریان نیز 
می توانند از طریق س��امانه های الکترونیکی کارگزاران، سفارش خود را به 
سیس��تم معامالتی بورس ارس��ال کنند. گفتنی است ارزش کل معامالت 
انجام ش��ده در س��ال ۹۶ در بورس کاالی ایران بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد 

تومان و در سال ۹۷ بیش از ۱۷۸هزار میلیارد تومان بوده است.
بورس های کاالیی و تجارت الکترونیک

معامالت در بازارهای س��نتی غیرش��فاف، زمان بر، هزینه بر و همراه با 
مس��تندات کاغذی اس��ت در صورتی که بازارهای مدرن بر پایه تجارت 
الکترونیک ضمن حذف بوروکراسی غیرضروری و کاهش هزینه و زمان، 
بس��تر امن معامالت را فراهم می کنند. در بورس های کاالیی کشورهای 
پیش��رفته مانند بورس کاالی ش��یکاگو، بورس فلزات لندن، بورس آتی 
ش��انگهای و بورس کاالی دالیان، تمامی معامالت بر بس��تر الکترونیک 
انجام می شود و شیوه های سنتی کنار گذاشته شده است. همچنین تمام 
خریداران، فروش��ندگان و انبارها در سراسر جهان از طریق سامانه های 
الکترونیک بورس ها با هم در ارتباط هس��تند. در بورس کاالی ایران نیز 
تمام معامالت در بستر الکترونیک با حذف بوروکراسی های غیرضروری 
انجام می ش��ود که عالوه بر ش��فافیت، اطالع رس��انی مناسب و توسعه 
دسترسی عمومی به س��امانه های معامالتی در سطح کشور را به همراه 

داشته است.
مشکالت قانونی تجارت الکترونیک

از جمله مش��کالت قانونی در این زمینه می ت��وان به وجود ابهامات و 
تناقض��ات در برخی قوانین و همینطور وجود تعدادی از قوانین دس��ت 
و پاگیر که س��رعت فعالیت تجاری در بستر الکترونیک را کند می کند، 
اش��اره کرد. همچنین تاکنون مرجع مش��خص و واح��دی برای تعریف 
و پیاده س��ازی امضای الکترونیک ایجاد نش��ده اس��ت. با توجه به اینکه 
تج��ارت الکترونیک خود موجب صرفه جویی در زم��ان، منابع، حمل و 
نقل، س��وخت و حفظ محیط زیس��ت و... می شود، ضروری است قوانین 
حمایت��ی در ای��ن زمین��ه به ویژه در قب��ال ش��رکت های دانش بنیان و 
اس��تارت آپ ها به تصویب برسد، چراکه جای این قوانین در کشور خالی 

است.
رونق تجارت الکترونیک در بسیاری از حوزه ها محتاج زیرساخت هایی 
اس��ت که بخش خصوصی ناتوان از ایجاد آنها و نیازمند قوانین حمایتی 
و مداخله دولت در این زمینه اس��ت. به طور مثال، بخش��ی از توس��عه 

معام��الت الکترونیکی ب��ورس کاال نیازمن��د وجود انباره��ای مدرن و 
پیش��رفته اس��ت؛ در حالی که انبارها در کش��ور ما به طور کامل سنتی 
و توس��عه نیافته هس��تند و در این زمین��ه قانونی که ای��ن عرصه را به 
س��مت توس��عه هدایت و دولت را مکلف به هموار ک��ردن این راه کند، 
وجود ندارد. از موارد دیگر عدم دسترس��ی یا دسترس��ی محدود فعاالن 
به س��رویس های پایه از جمله ثبت احوال، کدپس��تی، سرویس بانکی و 

سرویس های احراز هویت است.
راهکارهای بهبود فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیک

یکی از مهم ترین عوامل موثر بر بهبود فضای تجارت الکترونیک، ایجاد 
اعتماد و اطمینان برای بازیگران اقتصادی اس��ت. اعتماد و اطمینان به 
محیط های تجارت الکترونیک می تواند نقش کلیدی در گس��ترش این 
نوع از تجارت داش��ته باشد. اعتماد از زوایای گوناگونی مورد توجه قرار 
می گیرد. همچنین به رس��میت ش��ناختن امضای دیجیتال گامی موثر 
در بهب��ود فض��ای حاکم بر تجارت الکترونیک در کس��ب و کار کش��ور 
خواهد بود. به طور کلی، در حوزه تجارت الکترونیک س��ه بازیگر دولت، 
مصرف کنن��دگان و توزیع کنندگان نقش کلی��دی ایفا می کنند. نقش و 
س��هم هر یک از این بازیگران در توس��عه تج��ارت الکترونیک متفاوت 
اس��ت. دولت ها بیش��تر در نقش تامین  زیرساخت های اقتصادی، فنی و 

ارتباطاتی، امنیتی و تسهیل تجاری ظاهر می شوند.
تامین زیرس��اخت های تجارت الکترونیک ب��ه هزینه های اولیه باالیی 
نی��از دارد تا امکان فعالی��ت و بهره برداری برای س��ایر بازیگران فراهم 
ش��ود. البته دولت نیز به عن��وان بهره بردار این زیرس��اخت در تعامل با 
بنگاه ه��ا به صورت دولت با بنگاه و دولت با مصرف کننده و بالعکس نیز 
به شمار می رود. زیرساخت های تجارت الکترونیک فقط فنی و ارتباطاتی 
نبوده و طیف وس��یعی از اقدامات را برای فراهم سازی محیط نیاز دارد. 
پیاده سازی کامل تجارت الکترونیک در سطح تجارت داخلی و خارجی 

با اس��تفاده از ابزارها و اس��تانداردهای بین المللی و با توجه به فرهنگ 
ایرانی و اس��المی در بس��تری امن باید به گونه ای باش��د که هر شخص 
حقیق��ی و حقوقی با هر اندازه ای از کس��ب و کار، بتواند در هر زمان و 
مکان با مش��ارکت در آن به رونق اقتصاد کش��ور و افزایش بهره وری آن 

کمک کند.
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اشتباهات تاثیرگذار در کارآفرینی آنالین

 کارآفرینی عرصه دشواری برای فعالیت است. این امر در مورد کارآفرینی آنالین نیز صحت دارد. همانطور 
که بروز اشتباهات در عرصه کارآفرینی خطر ورشکستگی کسب و کار را به همراه دارد، استارت آپ های آنالین 
نیز با چنین ریسکی مواجه هستند. امروزه بسیاری از کسب و کارهای تازه تاسیس به دلیل انجام اشتباهات با 
مشکالت متعدد مالی و حرفه ای مواجه می شوند. شاید در نگاه نخست بروز مشکالت و اشتباه در عرصه کسب و 
کار طبیعی باشد، اما تکرار آنها به هیچ وجه طبیعی محسوب نمی شود. مهم ترین چیز در این میان درس گرفتن 

از اشتباهات قبلی برند و تالش برای بهبود وضعیت کنونی کسب و کار است. 
ما در این مقاله برای کمک به کسب و کارهای آنالین به منظور پرهیز از اشتباهات رایج کارآفرینان دست به 
بررسی برخی از رایج ترین اشتباهات زده ایم. شما با بررسی اشتباهات مطرح در این طرح امکان پرهیز از تکرار 

اشتباهات قبلی یا سایر خطاهای رایج در عرصه کارآفرینی آنالین را خواهید داشت. 
تالش برای انجام کارهای متعدد به صورت همزمان

فعالیت در عرصه کارآفرینی آنالین همیش��ه با تمایل برای مدیریت امور مختلف همراه اس��ت. بس��یاری از 
کارآفرینان تازه کار در این عرصه تمایل به ساماندهی کارهای مختلف به صورت همزمان دارند. متاسفانه وقتی 
کارآفرینان به دنبال مدیریت کارهای متعدد هستند، تمرکزشان بر روی امور موردنظر تقسیم می شود. نتیجه 
این امر کاهش کیفیت هر کدام از کارهای موردنظر است. هرچه کارهای در دسترس شما بیشتر شود، امکان 
مدیریت بهینه آنها کاهش خواهد یافت. درست به همین خاطر برخی از کارآفرینان در عرصه آنالین با رسیدگی 

به کارهای پرتعداد در عمل شانس موفقیت شان در هر حوزه به شدت کاهش پیدا می کند. 
من در ابتدای فعالیت به عنوان کارآفرین آنالین اقدام به پذیرش مسئولیت به روز رسانی تعداد باالیی از سایت 
برندها کردم و این امر در آن زمان با توانایی های واقعی شرکتم ناهماهنگ بود. همین امر موجب بروز ضررهای 
چند هزار دالری برای کسب و کارم شد. مواجهه با شکست مالی برای تمام کسب و کارها دشوار است. این امر 
در مورد من همراه با درس مهمی برای پرهیز از پذیرش کارهای متعدد بود بنابراین نخستین اشتباه رایج در 

میان کارآفرینان حوزه آنالین تالش برای ساماندهی کارهای متعدد است. 
انجام هر کار ممکن

اشتباه کنونی در ارتباط با بخش قبلی است. یکی از اقدامات عجیب کارآفرینان، به ویژه کارآفرینان جوان، 
تالش برای کاربست هرگونه راهکار و استراتژی است. شاید در نگاه نخست این امر همراه با تالش برای بهبود 
سریع کسب و کار باشد، اما در بلندمدت نتیجه بسیار منفی بر روی آینده استارت آپ شما خواهد داشت. بدون 
تردید هر ایده و اس��تراتژی برای کسب و کارها مناس��ب نیست. بسیاری از برندها در عمل نیازمند طرح های 

منحصر به فرد هستند بنابراین شما به جای اخذ استراتژی های آماده باید نسبت به ایجاد برنامه اقدام کنید. 
وقتی شما تن به هر کار ممکنی برای فعالیت در قالب کسب و کار آنالین می دهید، ماهیت فعالیت برندتان 
برای مخاطب هدف نامعلوم خواهد ش��د. امروزه بسیاری از مشتریان نسبت به خرید از برندهایی با حوزه های 
تخصصی نامش��خص دچار تردید هس��تند بنابراین پیش از انجام هر کاری در قالب کسب و کار آنالین باید به 

هویت اصلی برندتان مراجعه نمایید. 
اختراع دوباره چرخ

تالش برای ارائه جلوه ای منحصر به فرد از کسب و کار نوعی گرایش عمومی در میان کارآفرینان است. این 
امر در حوزه آنالین نیز به طور وسیعی به چشم می خورد. گاهی اوقات کارآفرینان ایده های بسیار جذابی برای 
فعالیت در دنیای آنالین دارند، اما در عمل ایده های ش��ان تکراری اس��ت. اگر ش��ما نسبت به آگاهی از اصالت 
ایده تان اقدام نکنید، زمان و هزینه قابل توجهی برای معرفی یک محصول پیش��تر عرضه شده صرف خواهید 
ک��رد. نتیج��ه این امر، عالوه بر اتالف زمان و هزینه، پیگیری حقوقی ش��رکت دارای ح��ق بهره برداری از ایده 

موردنظر نیز خواهد بود. 
توصیه اصلی ما در این بخش برای کارآفرینان حوزه آنالین استفاده از دستاوردهای سایر افراد است. بسیاری 
از بازاریاب ها و کارآفرینان در دنیای دیجیتال اقدام به اس��تفاده از دس��تاوردهای دیگران نمی کنند. ساده ترین 
شیوه مدنظر ما در این بخش مطالعه دقیق نحوه عملکرد برندهای بزرگ است. برندهای بزرگ به دلیل تجربه 
باال در عرصه کسب و کار مثال های بسیار مناسبی برای برند شما هستند. استفاده از تجربه آنها مانع از پدیده 
»اختراع دوباره چرخ« از سوی شما خواهد شد. این پدیده در مورد پیمودن مسیر دشوار کارآفرینان جوان برای 
دسترسی به امکانات ساده و اولیه عرصه کارآفرینی در فضای آنالین کاربرد دارد بنابراین شما باید تا جای ممکن 

از تجربه و عملکرد برندهای بزرگ درس بگیرید. 
انجام کاری که بلد نیستید

بازاریابی و تبلیغات برای توس��عه کس��ب و کار اهمیت حیاتی دارد. بسیاری از برندها در عمل نیاز فوری به 
بازاریابی و تبلیغات دارند. نکته مهم در این میان ارزیابی توانایی کارآفرینان نسبت به مدیریت درون سازمانی 
این عرصه با درخواست کمک از آژانس های حرفه ای است. کارآفرینان عرصه آنالین بسیاری از اوقات به جای 
استفاده از خدمات کارشناس های حرفه ای به دنبال انجام کاری که فاقد تخصص آن هستند، می روند. نتیجه این 
امر اغلب اوقات ناتوانی کارآفرینان برای ساماندهی بهینه کار موردنظر است بنابراین مواجهه با شکست رویکردی 

رایج در میان چنین برندهایی محسوب می شود. 
اگر ش��ما در حوزه  ای دارای تخصصی موردنیاز نیس��تید، قبول مسئولیت به معنای مواجهه با بحرانی بزرگ 
خواهد بود. گاهی اوقات کارآفرینان عالقه مند به فعالیت در یک حوزه هستند. این امر نیازمند کسب مهارت 
و دانش موردنیاز برای حضور در عرصه موردنظر اس��ت. ایده ورود به عرصه موردنظر و کس��ب دانش موردنیاز 
همگام با پیشبرد طرح ها بدترین گزینه پیش روی هر کسب و کاری خواهد بود. بنابراین باید آن را از فهرست 

گزینه  های در دسترس برندتان حذف نمایید. 
محدودساختن خویشتن

کسب درآمد به صورت آنالین از طریق یک یا دو راهکار محدود امکان پذیر نیست. امروزه راه ها و استراتژی های 
بسیار متنوعی برای درآمدزایی اینترنتی وجود دارد. اشتباه برخی از کارآفرینان ایجاد محدودیت های بی مورد 
در مسیر فعالیت شان است. نتیجه این امر ناتوانی آنها برای استفاده از تمام توانمندی شان در عرصه کسب و کار 
است.  هدف گذاری مشخص بر روی یک حوزه از فعالیت آنالین به معنای چشم پوشی از سایر فرصت ها نیست. 
شما به عنوان یک کارآفرین باید به طور مداوم در تالش برای استفاده از راهکارهای متنوع باشید. در غیر این 

صورت به سرعت از جریان عمومی کسب و کار حذف خواهید شد. 
امروزه بسیاری از کسب و کارهای آنالین به دلیل اشتباهات تکراری با شکست مواجه می شوند. موارد مورد 
بررسی در این مقاله با سادگی قابل پیشگیری است. بنابراین شما با کاربست هماهنگ آنها امکان بهبود وضعیت 

کلی کسب و کارتان را خواهید داشت. 
noobpreneur.com :منبع

تبلیغـاتخالق

ب��رای این ام��ر که به فردی موفق در زندگی خود تبدیل ش��وید، 
یکی از اقدامات مهم این است که در تالش برای تقلید از عادت های 
آنها باش��ید. درواقع این موارد ارتباطی به حوزه کاری افراد نداشته و 
می تواند برای تمامی افراد، کاربرد داشته باشد. در این راستا یکی از 
مواردی که امکان رشد مداوم افراد را به همراه دارد، نحوه استفاده از 
زمان هایی اس��ت که مشغله کاری وجود نداشته و افراد می توانند به 
اقدامات مختلف بپردازند. این موضوع باعث ش��ده است تا تحقیقات 
گسترده ای نسبت به عادت افراد موفق در زمان های آزاد انجام گیرد. 

در این راستا به بررسی چند مورد از آنها خواهیم پرداخت. 
1-آموزش

یکی از مواردی که اف��راد موفق به آن 
توجه ویژه ای دارند، بحث آموزش اس��ت. 
درواق��ع آنها برای این بخش، نقطه پایانی 
را متصور نش��ده و این امر باعث می شود 
تا امکان رشد مداوم آنها، کامال امکان پذیر 
باش��د. در کنار این موضوع توجه داشته 
باشید که آموزش بهتر است که در زمینه 
مورد عالقه ش��ما باش��د. برای مثال اگر 
در زمینه مد فعالی��ت دارید، دلیلی برای 
یادگیری اص��ول کار با آهن، وجود ندارد. 
به همین خاطر انتخاب دقیق حوزه ها نیز 
از دیگر موارد ضروری محسوب می شود. 
در این راس��تا شما صرفا به کتاب محدود 
نبوده و می توانی��د از کتاب های صوتی و 
پادکست نیز استفاده کنید. این امر باعث 
خواهد شد تا امکان استفاده از زمان های 
مرده نیز وجود داشته باشد. خوشبختانه 
امروزه ش��یوه های آموزش بس��یار متنوع 
ش��ده و ش��ما حتی می توانید بدون نیاز 
ب��ه خ��ارج ش��دن از دفتر کار خ��ود، در 

کالس های آنالین حضور پیدا کنید. 
2-ارتقای سطح سالمت و ورزش 

برای این ام��ر که بتوانید برای چندین 

س��ال به کار خود ادامه دهید، الزم است تا به حفظ سالمت و انجام 
ورزش، توجه داشته باشید. در این راستا توصیه می شود که به جای 
توجه به میزان ورزش، به مداوم بودن آن توجه نمایید. درواقع اشتباه 
بزرگ بسیاری از افراد این است که از همان ابتدا شدت زیادی را مورد 
توجه قرار می دهند و این امر باعث می شود تا وضعیت آنها در شرایط 
بسیار بدی قرار گیرد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که اوقات فراغت صرفا به تعطیالت آخر هفته اطالق نشده 
و هر زمانی که شما مشغول به کار نباشید را شامل می شود. در نهایت 
این امر که به دستورات یک مربی تغذیه و پزشک برای حفظ سالمت 
خود توجه داش��ته باشید، باعث خواهد شد تا حفظ سالمت، گزینه 
کامال در دسترسی باشد. در این رابطه در کنار ورزش هایی نظیر دو 
و میدانی و یا حضور در باشگاه، بهتر است که از مواردی نظیر یوگا و 

مدیتیشن نیز غافل نشوید. همچنین فراموش نکنید که مدیران نیز 
درست به مانند هر فردی، نیاز به تعطیالت و مسافرت داشته و الزم 

است تا از فشار بیش از حد جلوگیری نمایید. 
3-برنامه ریزی

یکی از عادت های افراد موفق در اوقات فراغت این اس��ت که اقدام به 
انجام انواع برنامه ریزی ها می کنند. برای مثال این امر می تواند شامل برنامه 
هفتگی، روزانه، تالش برای کاهش عادت های منفی، برنامه مالی و برنامه 
برای بهبود وضعیت زندگی شخصی  و یا طرح های جدید برای شرکت 
باش��د. درواقع برنامه ریزی یکی از اصول اولیه موفقیت بوده و الزم است 
تا افراد در این زمینه به مهارت خوبی دست پیدا کنند. به همین خاطر 

مطالعه در این رابطه کامال ضروری خواهد بود. 
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افراد موفق چگونه از اوقات فراغت خود استفاده می کنند 
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ــکاران واجــد شــرایط  گاز اســتان مازنــدران در نظــر دارد مناقصــات جــدول ذیــل را بیــن پیمان شــرکت 
بــا مشــخصات و شــرایط ذکــر شــده بــه روش مناقصــه عمومــی و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه 
WWW. کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس گران و بازگشایی پا
گــران در صــورت عــدم عضویــت قبــل ،  SETADIRAN.IR  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه  
مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه 

محقق ســازند.

1-محل اجرای پروژه :در محدوده گاز استان مازندران 
2- محل تامین اعتبار :منابع داخلی 

3- نــوع تضمیــن فراینــد ارجاع کار: تضمین بانکی معتبر بر اســاس آیین نامه تضامین معامــات دولتی 
ـ مــورخ 1394/09/22 و اصاحــات بعــد از آن در  مصوبــه هیئــت وزیــران بــه شــماره 123402/ت  50659  هـــ

کارهای پیمانکاری خصوص 
4-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه 1399/05/20 می باشد 

5-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  14:30 روز چهارشنبه تاریخ 1399/05/22
6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 1399/06/01 ) ضمنًا اصل ضمانت نامه شرکت 

در فرآیند ارجاع کار در این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیرخانه رمز محرمانه حراست گردد(
کت ها : ساعت ۹ روز سه شنبه تاریخ  1399/06/11  7- زمان بازگشایی پا

کثر برای یک بار قابل تمدید است. 8-مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد و این مدت حدا

9-شرایط متقاضی :
-داشــتن گواهــی صاحیــت از ســازمان برنامــه و بودجه در رشــته تاسیســات و تجهیــزات و یا نفــت و گاز با 

ظرفیت آزاد
-داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 http://iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ کد اطاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت-

-ارائــه صورتهــای مالــی حسابرســی شــده منتهــی بــه  1397/12/29 بــرای پیشــنهاد هــای بــاالی ۱۰ برابــر 
نصــاب معامــات متوســط باشــد الزامیســت بــا رعایــت مــاده ۴ آییــن نامــه راهکارهــای افزایــش ضمانــت 

اجرایــی و تقویــت حسابرســی
-»حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها سه مناقصه گر می باشد«

-قیمت ها متناسب با کاالهای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد) در صورتی که کاالی مشابه 
تولید داخل دارد(

کــه دارای شــرایط مذکــور در بنــد »9«  فــوق بــوده و آمادگــی اجــرای پــروژه را دارنــد  متقاضیــان متقاضیانــی 
می توانند درمهلت تعیین شــده فوق الذکر جهت دریافت اســناد به ســایت اعام شــده مراجعه نمایند.
-شرکت کنندگان در مناقصه می بایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه 
نمایند در غیر اینصورت مســئولیت عدم اطاع رســانی در مواقع ضروری به عهده آن شــرکت می باشــد و 

حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت
-بــه پیشــنهادات شــرکت هــای دارای هیئــت مدیــره مشــترک موثــر در انجــام مناقصــه ترتیــب اثــر داده 

نخواهــد شــد
www.nigc- گاز اســتان مازنــدران بــه آدرس کســب اطاعــات بیشــتر در ســایت شــرکت  -جهــت 
mazandaran.ir و   پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات کشــور بــه آدرس  http://iets.mporg.ir مراجعــه 

نمایید
-اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

- مرکز تماس :   021-41934        021-57895000
-دفتر ثبت نام : 88969737      و     95193768

شماره مناقصه :  42932
شماره مجوز: 1399.2340

مبلغ براوردمبلغ تضمینشماره در سامانهموضوع مناقصهردیف

ساخت و نصب 200 عدد انشعاب 1
کنده واجرای 6هزار متر شبکه  پرا

حفره خالی در سطح شهرستان 
 PC  بابل به روش

2099091578000063570,770,00011415384095

اجرای 150000 متر شبکه حفره 2
خالی در سطح شهرستان بابل 

PC  به روش
209909157800006480936000016187192058

گهی مناقصه عمومی آ
شماره مناقصه :  42932


