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بازارها چگونه رام می ش�ود؟ این شاید مهم ترین سوال روز 
اقتصاد ایران اس�ت. از س�ال 1390 تاکنون، س�ه بار اقتصاد 

ایران دچار عدم تعادل ش�ده اس�ت ک�ه در نهایت 
باعث شده تا قیمت دالر در این روزها به باالی...

آیا می توان بازارها را با سیاست های انقباض پولی رام کرد؟

به سوی انقباض پولی

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

آیا انتشار اوراق مشارکت نفتی به گشایش در اقتصاد منجر می شود؟

 گشایش اقتصادی
با پیش فروش نفت

فرصت امروز: گمانه زنی ها درباره طرح گشایش اقتصادی که توسط رئیس جمهور در هفته گذشته اعالم شد، همچنان در چند روز 
گذشته ادامه داشت تا اینکه محسن زنگنه، نماینده مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر به رمزگشایی از محتوای این گشایش 
اقتصادی پرداخت و نوشت: »دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری بودجه را جبران کند.« پیش از 
این توییت نیز بیشتر گمانه ها در روزهای گذشته بر همین محور می چرخید و به انتشار اوراق سلف نفتی یا همان پیش فروش نفت 
به مردم از طریق اوراق مش��ارکت نفتی اختصاص داش��ت؛ طرحی که البته پیشتر نیز در ابتدای دهه 139۰ مطرح شده و قرار بود 

در سال 1391 که ایران تحت فشار سنگین تحریم ها قرار داشت، اجرایی شود، اما در نهایت عملیاتی نشد. در آن زمان قرار بود...

ریش و قیچی قیمت خودرو در دستان خودروسازها

 پرچم گرانی خودرو همچنان باالست!
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سپرده های بانکی 34درصد و تسهیالت بانکی 30درصد در اردیبهشت ماه امسال افزایش یافت

جغرافیای نسبت تسهیالت به سپرده بانکی

»کیش« هوشمند و نوآور می شود
گرایش برندها به مسئولیت اجتماعی در کرونا

توصیه ای به تیم های کاری کوچک
بازاریابی و تعامل بهینه با مشتریان از طریق وبالگ نویسی

10 نکته در رابطه با پینترست
IGTV رونمایی اینستاگرام از تبلیغات در بخش

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 تغییر مدیر بازاریابی اپل
پس از 30 سال 

سرمقاله
انتخاب وزیر صمت؛ 

آزمون تعالی همکاری قوا

در حال��ی دول��ت، حس��ین 
م��درس خیابانی را ب��ه عنوان 
گزین��ه وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت به مجل��س معرفی 
گمانه زنی ه��ای  ک��ه  ک��رده 
شخصیت  درخصوص  مختلفی 
محاف��ل  در  او  توانمن��دی  و 
کارشناس��ی مطرح شده است؛ 
موضوعی که عموما در آستانه 
جلسه رأی اعتماد مجلس باید 
از سوی رس��انه ها و مطبوعات 
ب��رای کمک ب��ه انتخاب اصلح 
مطرح ش��ود تا ب��ه نمایندگان 
م��ردم در کارشناس��ی بهت��ر 
کم��ک کن��د. اگرچ��ه مطابق 
پیش��نهادی  وزرای  قان��ون، 
قبل از حضور در جلس��ه رأی 
اعتم��اد موظفن��د تا س��وابق، 
اقدام��ات و برنامه های خود را 
برای تص��دی وزارت در اختیار 
نماین��دگان ملت ق��رار دهند، 
ولی طرح موضوع صالحیتهای 
از  توانمن��دی  و  کارشناس��ی 
سوی رس��انه ها می تواند کمک 
زی��ادی در تبیین بهتر موضوع 
داشته باش��د و نمایندگان هم 
عالوه ب��ر اس��ناد می توانند از 
می��ان مطال��ب مطرح ش��ده، 
نکات��ی را برای ش��ناخت بهتر 

فرد معرفی شده داشته باشند.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
مدرس خیابانی به عنوان س��ومین گزینه دولت دوازدهم بعد از 
ش��ریعتمداری و رحمانی برای وزارت صمت محس��وب می شود و 
همین موضوع، حساس��یت باال و س��نگینی امور در این وزارتخانه 
بزرگ را نش��ان می دهد، چراکه آثار تمام سیاست های اقتصادی و 
رفاهی دولت در وزارت صمت متجلی خواهد شد. از منظری شاید 
بت��وان گفت که این وزارتخانه وارث اقدامات انجام ش��ده و نش��ده 
دیگران نیز هس��ت و به تبع این موض��وع، بازار نیز به عنوان نبض 
اقتصادی کش��ور متجلی تمام برنامه و سیاست های دولت است که 
در این وزارتخانه راهبری می ش��ود. مثال هرگونه نوسان بازار ارز در 
قیمت کاال و خدمات خود را نش��ان می دهد و هرگونه نارسایی در 
تنظی��م بازار و زنجیره تامی��ن و توزیع نیز از این وزارتخانه مطالبه 
می ش��ود، حال آنکه ریش��ه این موضوعات در وزارتخانه های دیگر 
اس��ت یا مقوله خودرو که به تنهایی می تواند کل فرآیند اقتصادی 
کشور را تحت الشعاع قرار دهد که در یکی از زیرمجموعه های این 

وزارتخانه قرار دارد.
واقعی��ت امر این اس��ت که بازار کش��ور تاثیرپذی��ری زیادی از 
شاخص های کالن اقتصادی دارد و نمود عینی مشکالت حوزه های 
مرتبط با تورم، رکود اقتصادی، کاهش ضریب اش��تغال بیش��تر در 
نظ��ام تولید و عرضه کاال و تامین معاش جامعه را نش��ان می دهد. 
ل��ذا توجه به تنظی��م بازار در ش��رایطی می  تواند تحق��ق یابد که 

شاخص های کالن اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار گیرد. 
به نظر می رس��د که معرفی حسین مدرس خیابانی برای وزارت 
صمت از سوی دولت می تواند حامل پیام بسیار مهمی برای مجلس 
باش��د که دولت برای مدیریت بازار و روان س��ازی جریان تولید از 
تمام بضاعت های کارشناس��ی کش��ور بدون توجه به گرایش های 
سیاس��ی و جناحی اس��تفاده کرده اس��ت که این امر نشانه خوبی 
از شایسته ساالری نیز هس��ت. مدرس خیابانی که سابقه مدیریت 
در رده های مختلف وزارت صمت، مدیریت کالن صنایع، نظارت و 
بازرس��ی بر قیمت ها و تنظیم بازار را نیز در کارنامه دارد، در مدت 
مس��ئولیت خود نشان داده که از فهم مناس��بی برای هدایت این 
وزارتخانه برخوردار است. سابقه عملکرد او به عنوان قائم مقام وزیر 
در ام��ور بازرگانی داخلی و اقدامات وی در دوران ش��یوع ویروس 
کرونا در بازار ش��ب عید نیز نشان داد که در این حوزه قابلیت های 

قابل توجهی را می توان از او انتظار داشت.
معرفی وزی��ری اجرایی با صبغه توأم��ان بازرگانی و صنعت و تا 
ح��دودی معادن )مدیریت س��یمان( برای وزارت صمت از س��وی 
دول��ت، حام��ل پیام مهم دیگری نیز هس��ت که دول��ت در حوزه 
تنظیم بازار و مدیریت صنعتی کشور، اولویت های جدی را در سال 
»جهش تولید« برای حرکت در این حوزه مدنظر قرار داده اس��ت. 
فردی که با حضور در رده های مختلف کارشناسی و مدیریتی این 

وزارتخانه آشنایی مناسبی با ساختار و بدنه نیز دارد.
از س��وی دیگر، مجلس یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز 
کرده اس��ت که تفکرات ارزش��ی در بین نماین��دگان ملت در این 
دوران ب��ه عنوان یک ش��اخصه مهم مطرح می ش��ود، یعنی اینکه 
ای��ن مجلس بنا دارد با انجام فعالیت های انقالبی و نگاه درون زا به 
قابلیت ها و بضاعتهای داخلی کش��ور، روند حل مشکالت ناشی از 

تحریم ها را با توجه به این بضاعت ها مدنظر قرار دهد. موضوعی که 
م��ورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده و در جریان دیدار معظم 

له با نمایندگان بر آن تاکید کردند.
رصد اقدامات انجام ش��ده در وزارت صم��ت در دوران مدیریت 
مدرس خیابانی می تواند حامل چند پیام مهم نیز برای نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی باشد. اول اینکه نمایندگان می توانند 
در مورد فردی قضاوت کنند که کارنامه عملکردی از خود در مدت 
فعالیت به عنوان قائم مقام وزیر و سرپرس��ت وزارتخانه ارائه داده، 
لذا براس��اس واقعیات می توانند عملک��رد او را ارزیابی کنند و این 
موضوع می تواند بر قدرت انتخاب دقیق تر آنها تاثیر جدی داش��ته 
باش��د. دوم اینکه وزیر پیش��نهادی با توجه به کارنامه خود نشان 
داده ک��ه به عنوان یک مدیر اجرایی در دولت های مختلف فعالیت 
ک��رده و این موضوع تا حدود زیادی فراجناحی بودن او را نش��ان 
می دهد و می تواند نش��ان دهنده این موضوع باشد که منافع فردی 
و جناح��ی نمی تواند اولویتی برای وی ایج��اد کند و از این منظر 
جای امیدواری دارد. سوم فعالیت وی در وزارت صمت باعث شده 
تا از تجارب مناس��بی برای آشنایی بایسته با این ساختار برخوردار 
باش��د و همین امر فرآیند اجرایی امور را برای سرعت بخشیدن به 
برنامه ها شتاب خواهد بخشید. چهارم اینکه در بازه زمانی کمتر از 
یک سال از عمر دولت دوازدهم باید این موضوع مدنظر قرار گیرد 
ک��ه فعالیت وزیر دیگری غیر از ایش��ان حتی با تفکراتی خاص که 
میزان اجرایی بودن آنها نیز مشخص نیست، عمال جز اتالف منابع 
و زمان نمی تواند ثمره دیگری برای اقتصاد کش��ور داش��ته باشد، 
بلکه این مدت فرصتی اس��ت تا وزیر آشنا به امور بتواند به عنوان 
یک شتاب دهنده، روند حرکتی یک ساختار را به سمت رفع نیازها 
و انج��ام وظایف در راس��تای حصول به اهداف به نتیجه برس��اند. 
لذا انتخاب گزینه های دیگ��ر با هر میزان توانمندی و خالقیت در 
ای��ن بازه زمانی برای دولت، مجل��س و جامعه به مصلحت به نظر 

نمی رسد و طبیعتا نتیجه آن نیز عینی و ملموس نخواهد بود.  
در حال حاضر، چالش های اصلی اقتصاد کشور در حوزه صنعت، 
معدن و تجارت عبارت است از: تالش در جهت تنظیم بازار داخلی 
و جلوگیری از اجحاف به مصرف کننده، تالش در جهت روان سازی 
جری��ان فعالیت های مولد برای جلوگی��ری از رکود و تورم، تامین 
مایحتاج جریان توأمان تولید و مصرف و همچنین انجام فعالیت در 
جهت توسعه صادرات به کشورهای هدف و هدف گذاری صادراتی 
مناس��ب برای ارزآوری. اگرچه موضوع س��اماندهی معادن کشور و 
جلوگی��ری از خام فروش��ی و صادرات منابع از اولویت های بس��یار 
حیاتی برای کشور محسوب می شود ولی این موضوع مستلزم تهیه 
یک نقشه راه پنج ساله در ایجاد زیربناهاست که در این بازه زمانی 
عمال تدوین نقشه جامع امکان پذیر نیست، اما داشتن برنامه کوتاه 

مدت می تواند محل توجه باشد.
ب��ا عنایت ب��ه مطالب پیش گفته می ت��وان نتیجه گیری کرد که 
موض��وع انتخاب وزیر جدی��د صمت از س��وی نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی در یک بازه زمانی محدود، فرصتی اس��ت که با 
لحاظ همه شرایط می تواند توانمندی آنها را در شناخت اولویت ها، 
نیازها و اقتضائات جاری و آتی کشور در این شرایط حساس نشان 

دهد.

انتخاب وزیر صمت؛ آزمون تعالی همکاری قوا

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی



فرصت امروز: گمانه زنی ها درباره طرح گش��ایش اقتصادی که توسط 
رئیس جمهور در هفته گذش��ته اعالم شد، همچنان در چند روز گذشته 
ادامه داش��ت تا اینکه محسن زنگنه، نماینده مجلس در صفحه شخصی 
خود در توییتر به رمزگشایی از محتوای این گشایش اقتصادی پرداخت 
و نوشت: »دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی از 
کس��ری بودجه را جبران کند.« پیش از این توییت نیز بیش��تر گمانه ها 
در روزهای گذش��ته بر همین محور می چرخید و به انتشار اوراق سلف 
نفتی یا همان پیش فروش نفت به مردم از طریق اوراق مش��ارکت نفتی 
اختصاص داش��ت؛ طرحی که البته پیش��تر نی��ز در ابتدای دهه 139۰ 
مطرح ش��ده و قرار بود در س��ال 1391 که ایران تحت فش��ار سنگین 
تحریم ها قرار داش��ت، اجرایی ش��ود، اما در نهایت عملیاتی نشد. در آن 
زمان قرار بود اوراق س��لف نفتی با س��ود حداقل ۸۰درصدی در قرارداد 
ریالی و س��ود حداق��ل 3۰درصدی در قرارداد دالری منتش��ر ش��ود و 

سررسید آن سال 1394 باشد.
پیش فروش نفت به مردم چقدر عملی است؟

به اعتقاد کارشناس��ان، دولت و شخص رئیس جمهور امیدوار است با 
اج��رای این طرح بتواند عالوه بر اینکه بخش مهمی از کس��ری بودجه 
خ��ود را جب��ران کند، ارزهای س��رگردان بازار را هم جم��ع آوری کند. 
رس��انه ها نیز در چند روز اخیر به جوانب مختلف این طرح پرداختند و 
نوشتند که به احتمال زیاد دولت به فکر عرضه 5۰ هزار میلیارد تومانی 
اوراق فروش نفت اس��ت که در صورت تحقق بخش��ی از کسری بودجه 
134 هزار میلیارد تومانی دولت جبران خواهد ش��د. با توجه به توییت 
زنگنه، بیشتر تحلیل ها بر پیش فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت )میانگین 
6۰۰ هزار بشکه در روز( استوار است. با اینکه دولت دوازدهم در بودجه 
سال 99 پیش بینی کرده بود که روزانه یک میلیون بشکه نفت بفروشد 
اما به دلیل تحریم ها عمال این پیش بینی مجال تحقق نیافت، چنانچه به 
گفته رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، تاکنون تنها 6درصد از درآمدهای 
نفتی محقق ش��ده اس��ت و این امر نش��ان می دهد که دولت در تامین 
بودجه موردنیاز خود به خصوص در روزهای ش��یوع کرونا با چالش های 

جدی و مضاعفی روبه رو شده است.
سوال مهم اما این است که آیا مردم از اوراق مشارکت نفتی استقبال 
می کنند؟ به تازگی ویدئویی از حس��ین مرعشی، عضو حزب سازندگی 
در فضای مجازی منتش��ر شده است که نشان می دهد او در جلسه ای با 
رئیس جمهور پیش��نهاد می دهد دولت نفت را با سررس��ید سه ساله به 
مردم بفروشد و در مقابل آن، سکه و ارز خارجی )دالر یا یورو( دریافت 
نماید. مرعش��ی درباره فواید این طرح می گوید: »با این کار، بخش��ی از 
ارز و س��که موجود در جامعه جمع می ش��ود و یک سال دولت می تواند 

اقتصاد ایران را اداره کند.«

به نظر می رسد این نگاه بسیار خوش بینانه است و همانطور که اغلب 
کارشناس��ان می گویند، خرید اوراق مش��ارکت نفتی ب��رای مردم اصال 
جذابیت خاصی ندارد و حتی اگر دولت این ایده را با در نظر گرفتن بازه 
زمانی طوالنی همچون س��ه ساله عملیاتی کند، حتما به شکست منجر 
می شود. نکته مهم و اصلی این است که اساسا چرا باید شهروندان سکه 
و دالر خود را که در طول یک سال گذشته قیمت آن چندین برابر شده 
است، در مقابل خرید اوراق مشارکت نفتی معاوضه کنند؟ آن هم اوراقی 
که سرنوشت آن اصال مشخص نیست و بیشتر یک برگه کاغذی به نظر 
می رس��د. البته میزان س��ود اوراق مش��ارکت نفتی نیز در این بین مهم 
اس��ت و شاید اگر سود اوراق نفتی، رقم قابل توجهی باشد برای بخشی 

از مردم وسوسه برانگیز شود.
کارشناسان درباره اوراق نفتی چه نظری دارند؟

کامران ندری، کارشناس بانکی درباره اوراق مشارکت نفتی می گوید: 
»به نظر نمی رس��د که تأمین کس��ری بودجه نیاز به این همه روش های 
پیچیده ای داش��ته باش��د که دول��ت در پیش گرفته اس��ت. با پذیرش 
واقعیت های اقتصادی موجود می توان کس��ری بودجه را به  راحتی حل 
کرد. کس��ری بودجه فعلی، کسری نیس��ت که بخواهد این همه مشکل 
برای اقتصاد به وجود بیاورد. مس��ئله این اس��ت روش��ی که دولت برای 

جبران کسری بودجه در پیش گرفته روش مناسبی نیست.«
به باور ندری، »انتش��ار اوراق با سررس��ید کوتاه مدت، متناسب با نرخ 
بازار نه نرخ تحمیلی و دس��توری، البته در کنار مجموعه اصالحاتی که 
باید لحاظ ش��ود، خواهد توانست کس��ری بودجه را جبران کند.« او در 
همی��ن زمینه تاکید می کند که »تعیی��ن قیمت برای این اوراق باید به 

نحوی باشد که مردم خریداران اصلی اوراق باشند نه بانک ها.«
علی س��عدوندی، اقتصاددان نیز بر این عقیده است که تأمین کسری 
بودج��ه از محل اوراق خزانه، راهکار مناس��ب تری برای تأمین کس��ری 
بودجه اس��ت. او می گوید: »قیمت نفت در ح��ال حاضر به خاطر کرونا 
کاه��ش یافته اس��ت ولی احتمال دارد تا دو س��ال آین��ده قیمت نفت 
افزای��ش یابد؛ همچنین ب��ا توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن اس��ت 
افزای��ش یابد، درنتیجه ای��ن اوراق نرخ بهره فوق العاده س��نگینی را به 

اقتصاد ایران تحمیل می کند.«
سید حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایران 
و خ��ارج ه��م اعتقاد دارد که گش��ایش در اقتصاد و ه��ر طرحی که در 
این راس��تا ارائه می ش��ود تا اجرایی ش��دن و اثرگذاری، زمان می طلبد. 
به خصوص اینکه متأسفانه شفافیتی در آمار و اطالعات موجود در حوزه 
اقتصاد وجود ندارد. او می گوید: »خواستن« و »توانستن« در اقتصاد دو 
مقوله جدا از هم هستند و به این معنا نخواهد بود که هر زمان برنامه ای 
در نظر داریم، بخواهیم موفقیت آمیز آن را به اجرا دربیاوریم. اقتصاد یک 

علم اس��ت و باید برمبنای علمی با آن رفتار کرد. چندین سال است که 
برنامه ری��زی دولت، کنترل تورم و تک رقمی کردن آن اس��ت، اما چقدر 

توانستیم موفق شویم.«
س��لیمی درباره برنامه دولت برای انتشار اوراق ارزی نفتی، با اشاره به 
س��ابقه اجرای این طرح ادامه می دهد: »در دهه 7۰ این طرح در سطح 
بین المللی این طرح اجرا شد، اما اینکه امسال تصمیم گرفته شده تا در 
داخل کش��ور، اوراق ارزی نفتی منتشر شود صحبت درباره این طرح با 
توجه به اینکه هنوز صورت مس��ئله مشخص نیست، کمی دشوار به نظر 
می رس��د. اما اگر هدف از اجرای این طرح فقط تأمین کس��ری بودجه 

باشد، در حال حاضر راه های دیگری نیز وجود دارد.«
به باور سلیمی، جهش تولید باید مبنای گشایش اقتصادی قرار گیرد. او 
در این باره می گوید: »همان طور که مقام معظم رهبری هم تأکید کرده اند 
جهش تولید اس��ت که منجر به س��رمایه گذاری و اشتغال خواهد شد که 

درنهایت با افزایش تولید ناخالص ملی، تورم کاهش پیدا خواهد کرد.«
از بحث گشایش اقتصادی تا اوراق مشارکت نفتی

همانطور که اش��اره ش��د، این طرح قرار بود در ابت��دای دهه 139۰ 
عملیاتی ش��ود اما به هر دلیل امکان اجرا نیافت. در س��ال 1391 قرار 
بود اوراق س��لف نفتی با س��ود حداقل ۸۰درصدی در ق��رارداد ریالی و 
س��ود حداقل 3۰درصدی در قرارداد دالری منتشر شود و سررسید آن 
س��ال 1394 باشد، اما به نظر می رس��د در طرح جدید تغییراتی انجام 
ش��ده اس��ت. جزییات این طرح به این ترتیب است که دولت به شرکت 
ملی نفت مجوز پیش فروش نفت می دهد، در این حالت یک نهاد واس��ط 
اوراق پیش فروش را به همراه حواله که نش��ان دهنده تعهد شرکت نفت 
اس��ت خریداری می کند. ای��ن نهاد اوراق را به هم��راه تضامین الزم به 
مردم می فروش��د. در زمان سررس��ید خری��داران اوراق می توانند نفت 
خریداری ش��ده را تحویل بگیرند یا به شرکت ملی نفت وکالت دهند تا 

نفت پیش خرید شده از سوی آنان را بفروشد.
براس��اس پیش��نهاد اولیه دولت یک س��ال مهل��ت دارد که این ۲۰۰ 
میلیون بشکه را پیش فروش کند. برای ضمانت نرخ سود دولت پیشنهاد 
کرده باهدف پوش��ش ریس��ک کاهش قیمت دالر و نفت در این قرارداد 
نرخ سود سپرده بلندمدت در سررسید به  عنوان کف سود در نظر گرفته 
ش��ود. اگر قیمت نفت در زمان تحویل باالتر از زمان پیش خرید باش��د 
که س��ود آن به خریدار می رس��د، اما اگر قیمت اوراق پایین تر از زمان 
پیش خرید باشد دولت به میزان نرخ سود سپرده بلندمدت به خریداران 
در یک سال آینده مابه التفاوت پرداخت خواهد کرد. همچنین پیشنهاد 
دولت اس��تفاده از نرخ س��نا برای تبدیل نفت پیش فروش شده به ریال 
است. در هر حال باید منتظر ماند و در نهایت دید سرانجام این گشایش 

اقتصادی چگونه رقم می خورد.

آیا انتشار اوراق مشارکت نفتی به گشایش در اقتصاد منجر می شود؟

گشایش اقتصادی با پیش فروش نفت

یک کارش��ناس اقتصادی با اشاره به الزامات انتشار موفق اوراق ارزی 
بر پایه نفت، گفت »اوراق س��لف نفتی نباید به ابزاری برای افزایش پایه 

پولی و به تبع آن نقدینگی جدید و تورم مضاعف تبدیل شود.«
محمد طاهر رحیمی در گفت وگو با مهر، درباره گمانه هایی که درباره 
پیشنهاد دولت برای انتشار اوراق سلف نفتی به شورای هماهنگی سران 
قوا ارائه ش��ده است، گفت: »اوراق سلف موازی بر پایه نفت یعنی دولت 
نف��ت را به قیمت امروز به خریدارانی می فروش��د )پیش فروش می کند( 
و در ازای دریاف��ت ارز یا ریال معادل آن از خریداران نفت )که می تواند 
آحاد مردم هم باشند( اوراقی را تا سررسیدی مشخص که غالبا بین یک 
تا س��ه سال می تواند باش��د منتشر می کند و به خریداران می دهد تا در 
زمان سررسید اوراق؛ بسته به شرایط اوراق و خواست خریداران، به آنها 
معادل ریالی یا ارزی نفت خریداری شده را به قیمت روز تاریخ سررسید 
پرداخت کند یا اگر اوراق به صورت س��لف موازی باشند، صاحبان اوراق 
می توانند آنها را مانند س��هام و س��ایر اوراق بهادار در بازار سرمایه )بازار 
ثانوی��ه( قبل از تاریخ سررس��ید به فروش برس��انند و یا دارایی فیزیکی 
مربوطه که اینجا نفت است را تحویل بگیرند. این اوراق نرخ بهره ندارند 
و می��زان بازدهی آنها بس��ته ب��ه اینکه قیمت نفت و ن��رخ ارز در تاریخ 

سررسید باالتر از ارزش اولیه اوراق باشد یا نه تعیین می شود.«
او درباره الزامات انتشار موفق این اوراق در شرایط فعلی اقتصاد کشور 
گفت: »دولت اگر می خواهد فروش این اوراق موفق باشد باید چشم انداز 
روش��نی از نحوه مصرف و متعاق��ب آن بازدهی این منابع ریالی و ارزی 
جمع آوری شده حاصل از فروش اوراق به عامالن اقتصادی ارائه دهد.«

رحیمی ادامه داد: »از آنجا که اساسا طرف تقاضای اوراق بدهی از هر 
نوع آن به دنبال بازدهی مناسبی در سررسید اوراق است؛ مرکز مدیریت 
بدهی های وزارت اقتصاد حتماً واقف است که مهم تر از ارائه آمار مربوط 
ب��ه ارزش و نرخ اوراق منتش��ره ارائه گزارش مس��تمر از هزینه کردهای 

منابع جمع آوری شده تا سررسید آنهاست .«
این کارشناس اقتصادی افزود: »اگر اوراق سلف نفتی بر پایه ریال است، 
باید مش��خص شود منابع ریالی حاصله در جهت یارانه های بودجه ای و فرا 
بودجه ای اتالف ش��وند یا قرار اس��ت این منابع صرف سرفصل های بودجه 

عمرانی کشور شده و در جهت رشد اقتصادی به کار گرفته شوند.«
به گفته وی، »اگر قرار است صندوق توسعه ملی، پشتوانه انتشار اوراق 
س��لف نفتی باشد، باید مشخص ش��ود که در تاریخ سررسید این اوراق، 
دسترس��ی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی یا هر منبع ارزی دیگری 

که هم اکنون به شدت صعب الوصول است، چگونه میسر می شود؟«
او نسبت به تبعات منفی اوراق سلف نفتی هشدار داد و گفت: »اوراق 
س��لف نفتی با وجود آنکه می تواند یک فرصت برای رشد سرمایه گذاری 
در کشور ش��ود نباید به ابزار جدیدی برای »برداشت از صندوق توسعه 
و تحمی��ل منابع غیرقابل وصول این صندوق ب��ه بانک مرکزی و اجبار 
بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی و به تبع آن نقدینگی جدید و تورم 
مضاع��ف )در حالت ریالی(« و یا »دس��تبرد به ذخایر ارزی قابل وصول 
بانک مرکزی مثل ذخایر اس��کناس )در حالت ارزی( و به تبع آن رش��د 

مجدد نرخ ارز« تبدیل شود.«
طاهری در انتهای س��خنانش تاکید کرد: »اس��تقراض دولت از بانک 
مرکزی از برنامه س��وم توس��عه ممنوع ش��د تا رش��د پایه پولی کنترل 
ش��ود؛ از آن روز تا به حال دولت ها با تمسک جستن به راه های مختلف 
منجر به رش��د پایه پولی شده اند که همین مسئله، ریشه رشد نقدینگی 
و افزای��ش تورم اس��ت. به همین دلیل، این نگران��ی وجود دارد که این 
بار »این دس��ت چدنی بی قرار دولت« در »پوش��ش مخملی اوراق سلف 
نفتی« به بانک مرکزی دس��تبرد بزن��د و بدهی خود به خریداران اوراق 

سلف را از محل مالیات تورمی و از جیب مردم بپردازد.«

خطر »سندروم دست بی قرار دولت در جیب بانک مرکزی« وجود دارد

الزامات انتشار موفق اوراق نفتی

نگاه

گشایش اقتصادی برای دولت است یا مردم؟
معمای گشایش اقتصادی

دولت قصد دارد با هدف تامین نقدینگی موردنیاز خود تا س��قف 
۲۰۰ میلیون بشکه نفت در بورس پیش فروش کند. انتظار می رود 
ب��ا این میزان پیش فروش، حدود 19۰ ه��زار میلیارد تومان منابع 
مالی بر پایه قیمت روز به دست دولت برسد. حال باید منتظر ماند 

تا جزییات این طرح منتشر شود.
در این زمینه، مرتضی افقه کارش��ناس اقتص��ادی با بیان اینکه 
»منظور دولت از گش��ایش های اقتصادی پیش فروش نفت بود که 
بس��یار روی آن مانور داده ش��د«، به »فرارو« گفت: »اینکه رئیس 
جمهوری می آید و می گوید یک گش��ایش اقتصادی طی یک هفته 
رخ خواه��د داد، بازی با افکار عمومی اس��ت، زی��را من که اقتصاد 
خوانده ام و این موضوع را در دانش��گاه تدریس می کنم، زمانی که 
معنای گشایش را در ذهن خود مرور می کنم، با مسائلی که در این 

مورد عنوان می شود، زمین تا آسمان متفاوت است.«
او ادامه داد: »منظور از گش��ایش اقتصادی یا باید این باش��د که 
ب��ا آمریکا توافق مجدد صورت گرفته و تحریم ها برداش��ته خواهد 
ش��د یا اینکه ایران شروط FATF را پذیرفته و به زودی از لیست 
س��یاه گروه ویژه اقدام مالی خارج می ش��ود و یا اینکه دست آخر 
مذاکراتی صورت گرفته و قرار ش��ده کش��ور هایی که به ما بدهکار 
بودن��د، میلیارد ها دالر بدهی خود را بپردازن��د، به اینها می گویند 
گشایش اقتصاد، این در حالی است که تحقق این سه موضوعی که 

به آنها اشاره شده، اکنون نزدیک به صفر است.«
افق��ه با تاکید ب��ر اینکه »در حال حاضر تنها برداش��ته ش��دن 
تحریم ها و گش��ایش های ارزی می تواند وضعیت معیشتی مردم را 
بهبود ببخش��د«، گفت: »در ش��رایطی که نمی توانیم نفت و سایر 
محصوالت تولیدی کش��ورمان را ص��ادر کنیم و از طریق آن ارز به 
دست بیاوریم و در مقابل نیز کاال های اساسی و مواد اولیه تولید نیز 
وارد ش��ود، هر اقدام دیگری که به عنوان بهبود وضعیت اقتصادی 
عنوان می ش��ود، به نظر می رسد اثری نخواهد داشت، بنابراین باید 
تحریم ها برداش��ته ش��ود تا ارز به صورت عادی و طبیعی به کشور 
وارد شود، در چنین صورتی است که گره ای از مشکالت اقتصادی 

فعلی باز خواهد شد.«
این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به اینکه »پیش فروش اوراق نفتی 
تنها مش��کالت دولت را برطرف خواهد کرد«، افزود: »دولت با این 
اق��دام تنه��ا جیب خود را پ��ر می کند و مق��داری از نقدینگی که 
ه��ر روز در حال تولید اس��ت را جمع آوری می کن��د، اما در عمل 
تغیی��ری در وضعیت کنترل تورم ایجاد نخواهد ش��د و کاالیی نیز 
ارزان نمی ش��ود، این پیش فروش نفت نیز ب��ه مانند همان فروش 
اوراق بدهی اس��ت که ب��رای مردم جذاب نب��ود و در نهایت بانک 
مرکزی مجبور ش��د برای جبران کس��ری بودجه دولت به بانک ها 
دس��تور بدهد در حراج این اوراق ش��رکت کنند، زیرا که اگر آنها 
اوراق را نمی خریدند، دولت اقدام به افزایش پایه پولی و چاپ پول 
می کرد، که این موضوع تبعات تورمی بس��یار شدیدی را به دنبال 

خود داشت.«
این اقتصاددان با بیان اینکه »دولت تنها به فکر جبران کس��ری 
بودجه خود اس��ت«، اضافه ک��رد: »پیش فروش نفت، تنها به مانند 
راهکاری کوتاه مدت به حس��اب می آید و برای بلندمدت نمی تواند 
راهگش��ا باشد، بنابراین نمی توان از آن به عنوان گشایش اقتصادی 
ن��ام برد، برای بهب��ود وضعیت اقتصادی دول��ت گزینه های زیادی 
پیش رو ن��دارد، در واقع باید گفت، تا زمان��ی که تحریم ها پابرجا 
بوده و درآمد های دولت با فراز و نش��یب همراه باش��د، صحبت از 
بهب��ود وضعیت اقتصادی و ثبات متغیر های اقتصادی کالن چیزی 

شبیه به شوخی خواهد بود.«
عل��ی قنبری، دیگر کارش��ناس اقتصادی نی��ز در این باره گفت: 
»پیش فروش نفت، تنها به کار خود دولت می آید که بتواند کسری 
بودجه خود را جبران کند، در صورتی که این مسئله تفاوت چندانی 
در حال مردم ندارد، زیرا که فروش نفت به مردم باعث کنترل تورم 
و ثبات قیمت ها نخواهد شد، بلکه تنها موجب می شود، نقدینگی از 
دس��ت مردم جمع آوری شود، حال اینکه آیا مردم نیز از این طرح 
اس��تقبال کنند، خود محل بحث و ابهام اس��ت، زیرا که دولت در 
ابتدای سال قصد داشت در بورس اوراق بدهی را عرضه کند، اما به 

دلیل جذابیت باالی بورس از این اوراق استقبال نشد.«
همچنین حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به 
تش��ریح مهم ترین اولویت های اقتصادی دولت در راس��تای اجرای 
طرح »گشایش اقتصادی« پرداخت و به »پایگاه خبری اتاق ایران« 
گف��ت: »برای فعاالن اقتصادی ک��ه در حوزه تولید فعالیت دارند و 
محص��والت و خدمات موردنیاز مردم را تولید می کنند، گش��ایش 
اقتصادی چندین معنا می تواند داشته باشد. در وهله اول گشایش 
اقتصادی باید دسترسی به منابع قابل تصرف مناسب تر برای عموم 
جامعه اس��ت؛ به گونه ای که زمینه مناس��ب برای تحریک تقاضا به  

منظور مصرف حداقلی فراهم شود.«
او ادامه داد: »با توجه به تحریم های چند س��ال گذش��ته آمریکا 
علی��ه ایران، قدرت خرید عموم مردم به  ش��دت کاهش پیدا کرده 
است در چنین ش��رایطی شاهد حذف حداقل  نیازهای مصرفی در 
سبد خانوارهای مردمی هستیم و بالطبع، تولیدکنندگان هم وقتی 
تقاضایی برای خرید کاالهای تولیدی خود نداشته باشند، متحمل 
خسارت های فراوانی ش��ده و مجبور خواهند شد که تولید خود را 
کاهش دهند. در این ش��رایط ب��ا افزایش هزینه ها، به  ناچار مجبور 
هستند تا قیمت محصوالت نهایی خود را افزایش دهند. متأسفانه 
در این ش��رایط، ویروس کرونا هم مزید بر علت ش��ده اس��ت و در 
حال حاضر تولیدکنندگان ناگزیر به کاهش عرضه هستند بنابراین 
ضروری اس��ت که در کنار افزایش تقاضا و تحریک آن، به تحریک 
و تس��هیل عرضه هم توجه داش��ته باش��یم. در وهل��ه دوم، تأمین 
مواد اولیه و کاالهای موردنیاز تولیدکنندگان باید محور گش��ایش 
اقتصادی باش��د که الزمه تحقق این موضوع این اس��ت که دولت 

کنترل نرخ ارز را در دست گیرد و بازار را سامان دهد.«
به ب��اور فروزان فرد، »پیش بینی پذیری اقتصاد، یکی از مهم ترین 
مؤلفه های ثبات اقتصاد اس��ت که متأس��فانه ظرف یکی دو س��ال 
گذشته به علت جهش یک باره نرخ ارز و ثابت نبودن قیمت ها، این 
مؤلفه از رفتار فعاالن اقتصادی حذف ش��ده است. در شرایط فعلی 
تولیدکنن��دگان حتی نمی توانند برای م��اه آینده خود برنامه ریزی 
کنن��د و تعهد آنها در قبال مصرف کنندگان دچار خدش��ه ش��ده 

است.«
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بازارها چگونه رام می ش��ود؟ این ش��اید مهم ترین س��وال روز اقتصاد 
ایران اس��ت. از س��ال 139۰ تاکنون، س��ه بار اقتصاد ای��ران دچار عدم 
تعادل ش��ده اس��ت که در نهایت باعث شده تا قیمت دالر در این روزها 
به باالی ۲1 هزار تومان، نرخ س��که به باالی 1۰میلیون تومان و قیمت 
طالی 1۸عیار به بیشتر از یک میلیون تومان صعود کند. همچنین چند 
برابر ش��دن قیمت ها در بازار مس��کن و خودرو نیز موجب شده است تا 
طبق گزارش های رس��می، قیمت متوس��ط هر واحد مسکونی به حدود 
۲1 میلیون تومان برس��د و دیگر خودروی پراید را نتوان با قیمت هایی 
کمتر از ۸۰ میلیون تومان خرید. این روند سبب شده است تا این سوال 
در افکار عمومی و ذهن بسیاری از تحلیلگران اقتصادی مطرح شود که 
بازاره��ا را چگون��ه می توان آرام و رام کرد؟ اگرچه در روزهای گذش��ته 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی وعده داده اس��ت که »قیمت 

دالر پایین می آید و قیمت ۲4 هزار تومان واقعی نیست.«
تغییر سیاست ها به سمت سیاست انقباض پولی

در پاس��خ به این س��وال، کارشناس��ان و  اقتصاددان��ان معتقدند که 
»اقتصاد ایران برای کنترل نوسانات در بازارهای مختلف به یک سلسله 
سیاس��ت های انقباض پولی نیاز دارد.« در این زمینه، س��یامک قاسمی 
ب��ه خبرآنالین گفت: »اقتصاد ایران برای کنترل نوس��انات در بازارهای 
مختلف به یک سلسله سیاست های انقباض پولی نیاز دارد و باید بتواند 
در بازارهایی که حداقل مدیریت آن دس��ت دولت است، سودآوری آنها 

را مدیری��ت کند.« به گفته وی، »کس��ی که وارد بازار بورس می ش��ود، 
همین که بیش��تر از تورم س��ود کند، یعنی ب��ورس کار خود را کرده و 
توانسته بخشی از نقدینگی را جذب کند و از دارایی افراد در مقابل تورم 
محافظت نماید. این در حالی است که وقتی در یک عدم تعادل در یک 
فصل 14۸درصد سود در یک بازار می دهید، یعنی دو عدم تعادل جدی 
به جامعه نشان می دهید؛ هم در اقتصاد واقعی و هم در اقتصاد بازارهای 
موازی که دارندگان دارایی تالش خود را کنند تا عقب افتادگی را جبران 
کنند.« قاس��می ادامه داد: »بر این اس��اس، یک سلس��له سیاست های 
انقباض پولی، مدیریت حاش��یه سود و به طور مشخص در بازار بورس، 

بازارها را آرام می کند، ولی ما هنوز رکود را خواهیم داشت.«
او در پاس��خ به این پرسش که چرا زمانی که چشم انداز بازارها چنین 
دیده می ش��د، در اردیبهش��ت ماه نرخ س��ود بانکی به 15درصد کاهش 
یافت؟ تصریح کرد: »این اتفاق به صورت هدفمند رخ داد تا بازار سرمایه 

رونق پیدا کند.«
این اقتصاددان در پایان س��خنانش ب��ا بیان اینکه »می گویند ما برای 
مقابل��ه با رکود چنین کاری را کرده ایم، ولی مگر رکود با یک سلس��له 
سیاست های پولی رفع می ش��ود؟«، گفت: »رکود اقتصاد ایران ناشی از 
تحریم های خارجی اس��ت. مگر در سال های گذشته در رکود نبوده ایم. 
رکود اقتصاد ایران حتی ناشی از شیوع کرونا نیست و ویروس کرونا تنها 
رکود اقتصادی را تش��دید کرده اس��ت. به طور کلی، سیاست های پولی 

انبساطی در ش��رایط تحریم منجر به رونق نمی شود، بلکه سفته بازی را 
افزایش می دهد. در حال حاضر، تحریم و سیاس��ت های انبساط پولی به 

شدت در حال لطمه زدن به اقتصاد ایران هستند.«
از حفظ دارایی شهروندان تا کاهش حجم تقاضای بازار

همچنی��ن مجی��د س��لیمی بروجنی، دیگ��ر تحلیلگ��ر اقتص��ادی به 
اب��زار حفظ دارایی افراد و ش��هروندان اش��اره کرد و گفت: »بخش��ی از 
ریس��ک های سیاس��ی و همچنین نااطمینانی هایی که در حوزه اقتصاد 
وجود دارد، باعث خواهد ش��د که دارندگان دارایی به س��مت بازارهای 
مختلف که احتمال سودآوری بیشتری دارند، روانه شوند و به هر میزان 
نگرانی ها کاهش پی��دا کند، وضعیت بازارها آرام خواهد بود.« به اعتقاد 
س��لیمی بروجنی، »عامل مهمی که باعث می شود تا افراد وارد بازارهای 
گوناگون ش��وند، ترس از دس��ت دادن ارزش پول ش��ان است. به همین 
دلی��ل آنها تالش می کنند تا با وارد ش��دن به بازارهای گوناگون، ارزش 
س��رمایه خود را حفظ کنند.« این تحلیلگر اقتصادی در ادامه سخنانش 
پیشنهاد کرد: »در این ش��رایط، دولت و بانک مرکزی می توانند نسبت 
اوراقی همچون اوراق مصون از تورم منتش��ر کنند تا بخش��ی از دغدغه 
این گروه از افراد و ش��هروندان را پوش��ش دهن��د و در عین حال، این 
موضوع حجم تقاضا در بازارها را هم کاهش خواهد داد. به عبارت بهتر، 
سیاست گذار با اس��تفاده از ابزارهای مختلف می تواند مانع از اثرگذاری 

ریال بر بازارهای دارایی شود.«

آیا می توان بازارها را با سیاست های انقباض پولی رام کرد؟

به سوی انقباض پولی
مسکن

رئیس کل بانک مرکزی:
خانه های تحت مالکیت بانک ها خالی نیستند

رئیس کل بانک مرکزی گفت 1۰ هزار ملکی که به عنوان مسکن 
خالی تحت تصرف بانک ها یادشده، خالی نیستند.

عبدالناصر همتی در حاش��یه مراسم ش��صتمین سالگرد تاسیس 
بانک مرک��زی، در جمع خبرنگاران گفت: یک��ی از تالش های مهم 
بانک مرکزی در این روزها، اعطای وام ودیعه مسکن است که البته 
هنوز وزارت راه و شهرس��ازی س��امانه مربوط را ب��ه بانک ها متصل 

نکرده است.
به گفته وی، سهمیه هر بانک مشخص شده است و آنها در انتظار 

اتصال وزارت راه و شهرسازی هستند. 
همت��ی در واکنش به اینک��ه بانک ها مس��کن های خالی احتکار 
کرده ان��د نیز گفت: این اطالعات غلط اس��ت، زمانی گفته ش��د  ۲ 
میلی��ون و ۲۰۰ هزار مس��کن خال��ی در کل کش��ور و از این میان 
1۰ ه��زار از این تعداد برای بانک هاس��ت که طبق تحقیق بنده این 
واحدها خالی نیس��تند. او ادامه داد: این 1۰ هزار واحد مسکونی در 
3۰ بانک هس��تند که خالی نیستند و تملیکی هستند و بسیاری از 
آنها برای فروش عرضه ش��ده اس��ت و 1۰ س��ال است که در دست 
بان��ک مانده ان��د. حتی در این میان برخی از آنه��ا کاربری متفاوتی 
دارند. حتی اگر 1۰ هزار واحد مسکونی هم در تصرف بانک ها خالی 

باشد در قبال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خانه خالی چیزی نیست.
همت��ی ابراز ک��رد: 9۰درصد تامین مالی کش��ور را بانک ها انجام 

می دهند و نباید این خدمت را زیر سوال برد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره کمک ودیعه اجاره مسکن 
گفت: ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار به ودیعه مسکن اختصاص داده 
شد و از بانک ها خواستیم نرخ سود بیش از 13درصد نباشد. آنهایی 
که یک سال وام را می گیرند می توانند اصل پول را با سود 13درصد 

بازگردانند.

مالیات خانه های خالی بانک ها و دستگاه های 
دولتی 2 برابر می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت برای خانه  های خالی در تملک 
دستگاه های دولتی و بانک ها ضرایب مالیاتی دو برابر در نظر گرفته 
شده اس��ت. محمود محمودزاده با بیان اینکه مهم ترین هدف طرح 
مالیات بر خانه های خالی این است که این واحدها وارد بازار مصرف 
ش��ود، گفت: حال فرقی نمی کند که خانه ها متعلق به افراد حقیقی 
یا دستگاه های دولتی و بانک ها باشد. حتی برای واحدهای در تملک 
دولت و بانک ها جریمه های س��نگین تا دو برابر نسبت به شهروندان 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. محمودزاده در واکنش به این سوال که 
برخ��ی عن��وان می کنند تع��داد خانه های خالی متعل��ق به بانک ها 
چندان قابل توجه نیس��ت تاکید کرد: م��ا هیچ قضاوتی درخصوص 
تعداد این واحدها نداریم اما حرف من این اس��ت که حتی اگر یک 
خانه باشد باید به بخش مصرف برسد. او همچنین با اشاره به اینکه 
به زودی اولین واحدهای مس��کن ملی افتتاح می ش��ود، ادامه داد: 
هماهنگی ه��ای الزم انجام ش��ده تا در آینده نزدی��ک افتتاح اولین 
پروژه های طرح اقدام ملی مس��کن و همچنین بخشی از واحدهای 
مس��کن مهر انجام شود. درخصوص مسکن مهر امسال شاهد اتمام 
پ��روژه خواهیم بود. همچنین کلنگ زنی تعدادی از پروژه های طرح 
اقدام ملی و واگذاری اراضی برای گروه های ساخت از دیگر برنامه ها 
اس��ت. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: 
متقاضیان��ی که برای مس��کن ملی پول واری��ز کرده اند به زودی به 
پروژه ها معرفی خواهند ش��د. محمودزاده با بیان اینکه برای تمامی 
4۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مس��کن، زمین تامین ش��ده است، 
گفت: حتی اضافه بر این تعداد نیز زمین تامین کردیم.  آماده سازی 
زمین ه��ا هم در بخش هایی انجام ش��ده اس��ت. البته آماده س��ازی 

همزمان با ساخت انجام می شود و مانع بزرگی نیست.

رئیس امور مالیاتی استان تهران:
آماده اخذ مالیات از خانه های خالی هستیم

رئیس امور مالیاتی ش��هر و استان تهران با تاکید بر اینکه وزارت 
مسکن تاکنون اطالعات خانه های خالی تهران را به صورت کامل و 
جامع در اختیار ما قرار نداده است، گفت: به محض اینکه اطالعات 
در اختی��ار ما ق��رار بگیرد آماده اجرای قان��ون و اخذ مالیات از این 
خانه ها هستیم. محمدرضا نوری در نشستی که روز دوشنبه برگزار 
ش��د، با اش��اره به شرایط تحریمی کش��ور، گفت: این موضوع باعث 
می ش��ود اتکا به مالیات بیش از پیش  خود را نش��ان دهد و تمرکز 

تامین منابع مالی با مالیات بیشتر شده است.
او ب��ا بی��ان اینکه مالیات باید بر پایه درآم��د یا ثروت و یا مصرف 
باش��د، گفت: مودیان باید اطالعات واقعی را ب��ه نظام مالیاتی ارائه 
دهن��د و اطالعات در یک س��امانه جم��ع آوری خواهد ش��د و بعد 

براساس قانون با واقعیت تطبیق داده می شود.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران با تاکید بر اینکه سازمان 
ام��ور مالیاتی به دنب��ال مالیات واقعی، عادالن��ه و مطابق با قوانین 
و مقررات اس��ت، عنوان کرد: در واقع مالیاتی عادالنه که براس��اس 
مبانی و داده های واقعی باشد. در راستای مالیات هوشمند اقدامات 
خوبی انجام ش��ده اس��ت. نوری با تاکید بر اینکه یکی از بحث های 
ج��دی مبارزه با فرار مالیاتی اس��ت، گفت: اف��رادی که از پرداخت 
مالیات ف��رار کنند مورد پیگیری قرار می گیرند. نوری با بیان اینکه 
بیش از 5۰ درصد مالیات کش��ور در ش��هر و اس��تان تهران وصول 
می ش��ود، گفت: بیش از 1۰۰ درصد درآمد مالیاتی که برای تهران 
در سال گذش��ته پیش بینی شده بود، وصول شد. وی در مورد اخذ 
مالی��ات از خانه ه��ای خالی نیز گفت: مالی��ات از خانه های خالی از 
س��ال 1395 باید اجرا می شد و تکلیفی برعهده وزارت  مسکن بود 
که سامانه ای راه اندازی کند و اطالعات خانه های خالی را در اختیار 
سازمان امور مالیاتی قرار دهد. تا این سازمان براساس این اطالعات 
اقدام کند. نوری ادامه داد: س��امانه مذکور به موقع راه اندازی نشد و 
مجلس اخیرا دوباره این موضوع را مورد تاکید قرار داده است. ما با 
توجه به احکام جدید و اطالعاتی که وزارت مس��کن در اختیارمان 
ق��رار خواهد داد آمادگی اخ��ذ مالیات داریم و به محض ابالغ قانون 
مطالب��ه مالیات می کنیم، تاکنون اطالعات به صورت کامل و جامع 

در اختیار ما قرار نگرفته است.
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کش��ورهای چین، عراق، امارات، افغانس��تان و ترکی��ه در چهار ماهه 
نخست امس��ال مهم ترین مقاصد صادراتی و کش��ورهای چین، امارات، 

ترکیه، هند و آلمان عمده ترین مبادی وارداتی کشور بوده اند.
معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران براساس آمارهای 
منتشرش��ده از س��وی گمرک در گزارشی نوش��ت: ایران در چهار ماهه 
نخس��ت امس��ال ۸.7 میلیارد دالر صادرات و 1۰.9 میلیارد دالر واردات 
داش��ته و در مجم��وع رقم کل تجارت کش��ور طی این م��دت به 19.6 

میلیارد دالر رسیده است.

ص��ادرات طی این مدت ایران به چین رقمی معادل ۲میلیارد و 474 
میلی��ون دالر، به عراق ی��ک میلیارد و 965 میلیون دالر، به امارات یک 
میلیارد و ۲16 میلیون دالر، به افغانستان 713 میلیون دالر و به ترکیه 
4۰5 میلیون دالر بوده اس��ت. س��هم کش��ورهای چین، عراق، امارات، 
افغانس��تان و ترکیه به عنوان پنج مقصد اول صادرات ایران به ترتیب از 
کل صادرات ایران در چهار ماهه نخس��ت امس��ال برابر با ۲۸.4 درصد، 
۲۲.6 درص��د، 14 درص��د، ۸.۲ درصد و 4.7 درصد بوده اس��ت. به این 
ترتیب 77.9 درصد از کل صادرات ایران در چهار ماهه نخس��ت امسال 

به این پنج کش��ور انجام شده است. از سوی دیگر ایران طی مدت زمان 
م��ورد گزارش ۲ میلیارد و ۸۰6 میلیون دالر واردات از چین، ۲ میلیارد 
و 479 میلیون دالر از امارات، یک میلیارد و 17۸ میلیون دالر از ترکیه، 

757 میلیون دالر از هند و 536 میلیون دالر از آلمان داشته است.
س��هم چین از کل واردات ایران طی این م��دت معادل ۲5.7 درصد، 
ام��ارات ۲۲.7 درصد، ترکیه 1۰.7۸ درصد، هن��د 6.93 درصد و آلمان 
4.91 درصد بوده اس��ت. همچنین مقاصد 71.۰۲ درصد از کل واردات 

ایران نیز طی این مدت از این پنج کشور انجام شده است.

بعد از اعالم خبر عدم عرضه ای تی اف دوم در ابتدای شهریورماه موجی 
از گمانه زنی ها در محافل مختلف اقتصادی مطرح ش��ده اس��ت. به  نظر 
می رس��د اختالف نظر دو وزارت خانه نفت و اقتص��اد منافع مردم را در 

معرض ریسک های جدی قرار داده است.
ب��ه گزارش تس��نیم،  از ح��دود یک هفت��ه قبل خبر عرض��ه قطعی 
ای تی اف دوم در روز دوم ش��هریور در بس��یاری از رس��انه های رس��می 
و غیررس��می باعث ش��د موجی از ورود نقدینگی به  س��مت چهار سهم 
پاالیش��ی )پاالیش��گاه های بندرعباس، تهران، تبریز و اصفهان( صورت 
گیرد. نکته جالب توجه این اس��ت که به هیچ عنوان این خبر از س��وی 
سازمان خصوصی س��ازی یا وزارت اقتصاد به  عنوان متولی اصلی عرضه 

ای تی اف ها تکذیب نشد.
پی��ش از ای��ن بارها عرضه ای تی اف های دوم و س��وم به تعویق افتاده 
ب��ود ام��ا این بار با توجه به اینکه هیچ واکنش��ی در عدم تأیید روز دوم 
شهریورماه انجام نشد متأس��فانه بسیاری وجوه نقد مردم به  سمت این 
س��هام روانه شد، اما روز دوشنبه اعالم شد که طبق گفته قبلی سازمان 
خصوصی سازی قرار بود سهام دولت در چهار پاالیشگاه در قالب دومین 
صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله )etf( عرضه شود لیکن با توجه به 
عدم اقدام وزارت نفت در تأس��یس صن��دوق مذکور، هیأت واگذاری در 
آخرین جلس��ه خود و با توجه به عرضه قبلی سهام شرکت پاالیش نفت 
تبریز، عرضه باقی مانده بلوک س��هام متعلق به دولت در س��ه ش��رکت 
پاالی��ش نفت بندرعب��اس، تهران و اصفهان را نیز مص��وب نمود، لذا بر 
همین اس��اس آگهی عرضه عمده و بلوکی س��هام این ش��رکت ها هفته 

گذش��ته منتشر شده اس��ت که پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق 
عرضه آن در بازار سرمایه مشخص خواهد شد.

این گزارش می افزاید: س��ازمان خصوصی س��ازی مجری مصوبات هیأت 
محترم واگذاری اس��ت و چنانچه در ای��ن خصوص مصوبه جدیدی به این 
س��ازمان ابالغ شود بر آن اساس اقدام خواهد شد، لذا تأکید می شود اخبار 
منتش��ره در سایت سازمان خصوصی سازی مبنا و مأخذ اقدامات مربوط به 
عرضه سهام دولت در بازار خواهد بود و شایسته است که با مراجعه به پایگاه 
اینترنتی س��ازمان خصوصی سازی به  نش��انی www.ipo.ir اطالع رسانی 
صحی��ح انجام گیرد. نکته جالب توجه دیگر این اس��ت که به  غیر موضوع 
عدم  عرضه ای تی اف دوم مجلس شورای اسالمی و در رأس آن کمیسیون 
اقتصادی نیز به  شدت پیگیر ارائه سهام به جامانده های سهام عدالت است. 
ظاهراً تنها منابع باقی مانده برای ارائه س��هام عدالت به جاماندگان س��هام 
موجود و دارایی همین ای تی اف ها است. بر این اساس هنوز تکلیف سهامی 
که مجلس برای جامانده ها در نظر گرفته روشن نشده که موضوع بالتکلیفی 

ای تی اف دوم نیز خبرساز شده است.
ام��ا یک��ی از گمانه زنی های ج��دی نیز ب��ه موضوع مدیریت س��هام 
پاالیش��گاه های در مع��رض عرض��ه اش��اره دارد، بر این اس��اس  به  نظر 
می رس��د در مورد پاالیشگاه ها دعوای اصلی بر سر مدیریت این صندوق 
باش��د. اگر س��هام موجود به  صورت ETF عرضه شوند به  نظر می رسد 
مدیری��ت صندوق به عهده وزارت اقتصاد باش��د و اگ��ر عرضه به  صورت 
بلوکی انجام شود احتماالً با انجام خرید از سوی زیرمجموعه های وزارت 

نفت مدیریت در نهایت در وزارت خانه مذکور باقی بماند.

گفتنی اس��ت، وزیر اقتصاد روز دوش��نبه در حاشیه اختتامیه مسابقه 
آثار کوتاه رادیویی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان خصوصی سازی 
عرضه دارادوم را منتفی اعالم کرده اس��ت، گفت: »سهام پاالیشی ها که 
قرار بود در دارادوم عرضه ش��ود به دلیل آماده نبودن دس��تگاه ذی ربط 

)وزارت نفت( به صورت بلوکی یا شناور عرضه خواهد شد.«
این در حالی اس��ت که ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
توقف عرضه دارادوم را تصمیم وزیر اقتصاد دانست و تأکید کرد در صورت 
تغییر این تصمیم برای تش��کیل صندوق ETF، این شرکت و وزارت نفت 
آماده بوده و هس��تند که تمامی اختیارات خود را در این خصوص به وزیر 
اقتصاد تفویض نمایند. در اطالعیه شرکت مذکور آمده است، »طبق آخرین 
نظر جناب آقای دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، قرار شد سهام 
پاالیشگاه ها به  صورت بلوکی فروخته شود و لذا با انتخاب این روش عرضه، 

دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است.«
هرچند ش��رکت پخش و  پاالیش تمام تقصیر را بر دوش وزیر اقتصاد 
انداخته است، اما بایستی منتظر ماند تا جزییات بیشتر از موضوع روشن 
ش��ود. به هر حال پیگیری ها نشان می دهد ظاهراً در صورت عدم اقدام 
وزارت خانه متولی برای عرضه س��هام در قالب ای تی اف و عدم اس��تقبال 
در  عرضه بلوکی وزارت اقتصاد می تواند رأس��اً نس��بت به عرضه س��هام 
در قالب ای تی اف اقدام کند. هنوز جزییات این خبر تأیید نش��ده است، 
اما پیگیری های الزم از س��وی خبرنگاران تسنیم در این خصوص انجام 
خواهد ش��د. گفتنی است ش��اخص بورس تهران در واکنش به این خبر 

چند هزار واحد در روز دوشنبه افت کرد.
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آیا پای مدیریت پاالیشگاه ها در میان است؟
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رئیس کل بانک مرکزی:
هدف اصلی بانک مرکزی کاهش ناترازی 

بانک هاست
رئی��س کل بانک مرکزی گفت ه��دف اصلی ما کاه��ش ناترازی 
بانک هاس��ت و از نظ��ام بانکی انتظ��ار می رود، ای��ن روند اصالحی 

ادامه دار باشد و اجازه ندهد نقصانی به آن وارد شود.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مرک��زی، عبدالناصر همتی صبح 
دوش��نبه در جلسه دوره ای با مدیران عامل بانک ها، ضمن تشکر از 
ت��الش و همراهی بانک ها در زمینه اص��الح نظام بانکی اظهار کرد: 
خوش��بختانه طی دو س��ال گذش��ته علی رغم التهاب ها و نوسانات، 
بانک ه��ا با ثبات به وظایف خود اعم از س��پرده گیری و تأمین مالی 
عمل کرده اند. خوشبختانه براساس گزارش های واصله شاخص های 

مهمی از نظام بانکی در حال اصالح و بهبود است.
همتی با بیان اینکه هدف اصلی ما کاهش ناترازی بانک هاس��ت، 
گفت: از نظام بانکی انتظار می رود، این روند اصالحی ادامه دار باشد 

و اجازه ندهد نقصانی به آن وارد شود.  
رئیس ش��ورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر اهتمام هرچه بیشتر 
شبکه بانکی بر مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: ضروری است، بانک ها 
ای��ن نکته را ج��دی تلقی کنند و جلوی تخلف��ات را بگیرند. انتظار 
می رود شبکه بانکی بر شعب خود کنترل بیشتری داشته و عمل به 
دستورالعمل های شورای پول و اعتبار را باجدیت بیشتری پیگیری 
کند. رئی��س کل بانک مرکزی ضمن تبریک ش��صتمین س��الگرد 
تأس��یس بانک مرک��زی عنوان کرد: در 6۰ س��ال اخی��ر، تحوالت 
بس��یاری در اقتصاد کشور و به ویژه در بانک مرکزی رخ داده و این 
بانک با خیل عظیم کارشناسان و تجربه طوالنی خود، سیاست گذار 
کلیدی ارزی و پولی تلقی می ش��ود. امیدواری��م با روندی که از دو 
س��ال گذشته و با سیاس��ت گذاری نوین بانکی آغاز شده است، آثار 

تحوالت این امر را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
وی خاطرنش��ان کرد: در این زمینه تالش ما این اس��ت که بانک 
مرک��زی به صورت مس��تقل در سیاس��ت گذاری و برمبنای نظرات 
کارشناسی خود به وظیفه اش درباره حفظ ارزش پول ملی و کنترل 
ت��ورم عمل کند. همتی درخصوص کمک ودیعه مس��کن نیز گفت: 
منابع در نظر گرفته ش��ده برای این طرح ۲۰ هزار میلیارد تومان و 
در قالب »عقد مرابحه خرید کاال و خدمات« است. نگاه ما در شبکه 
بانکی این اس��ت که تسهیالت یادشده، در ش��رایط فعلی می تواند 

گره گشای بخشی از مشکالت و گرفتاری های مستاجران باشد.
وی اضاف��ه کرد: البت��ه نظام بانک��ی در حال حاض��ر از آمادگی 
کامل برخوردار بوده و س��همیه بانک ها نیز مشخص شده است، اما 
متأسفانه تاکنون س��امانه مرتبط وزارت راه و شهرسازی به بانک ها 
متصل نش��ده  اس��ت.   او درخصوص ش��بهات مطرح ش��ده درباره 
خانه های خال��ی متعلق به نظام بانکی عنوان کرد: این امر فرافکنی 
و نادرست است. براساس بررسی های به عمل آمده و اذعان مدیران 
عامل بانک ها، این تعداد کمتر از 1۰ هزار ملک متعلق به 3۰ بانک 
است و ش��امل خانه های خالی نیس��ت بلکه تملیکی و عمدتاً برای 
فروش اس��ت. ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از این موارد 
خانه مسکونی نیس��ت و کاربری های دیگری دارد و بسیاری از آنها 

مربوط به سالیان گذشته است.  
همتی یادآور ش��د: این درس��ت نیس��ت که در موض��وع بیش از 
۲میلی��ون خانه خالی در کل کش��ور، با طرح چند ه��زار واحد که 
بخش��ی از آن نیز امالک براساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام 

بانک هاست، بانک ها را متهم کنند.
وی اظهار داش��ت: نباید به دلیل اندک تخلفات از س��وی معدود 
اف��راد، عملک��رد کل ش��بکه بانکی و اعتم��اد به آن خدش��ه دار و 

تالش های پرسنل خدوم نظام بانکی نادیده گرفته شود.
گفتنی اس��ت در پایان این جلسه مراس��م ابطال تمبر شصتمین 
س��الگرد بانک مرکزی، توسط رئیس کل این بانک با حضور مدیران 

عامل بانک ها و اعضای هیأت عامل بانک مرکزی انجام شد.

بانکنامه

فرصت ام��روز: تازه ترین گزارش بانک مرک��زی از وضعیت کل مانده 
س��پرده ها و تس��هیالت ریالی و ارزی بانک ها و موسس��ات اعتباری در 
اردیبهشت ماه امسال نش��ان می دهد نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد 
از کس��ر سپرده قانونی 77درصد اس��ت که نسبت به مقطع مشابه سال 
قب��ل و پایان س��ال قبل به ترتی��ب 3.۲ و ۲.4 واح��د درصد کاهش را 
نش��ان می دهد. همچنین مقایسه این نسبت در میان استان های کشور 
نشان دهنده آن اس��ت که این نسبت در استان تهران 9۰.5درصد و در 
استان کهگیلویه و بویراحمد 1۰7.6 درصد است. آمارهای بانک مرکزی 
همچنین از افزای��ش 34درصدی مانده س��پرده ها و 3۰درصدی مانده 
تس��هیالت بانکی در پایان اردیبهشت ماه امس��ال نسبت به اردیبهشت 
س��ال گذش��ته حکایت دارد، به طوری که بررس��ی وضعیت کل مانده 
س��پرده ها و تس��هیالت ریالی و ارزی بانک ها به تفکیک استان در پایان 
اردیبهشت حاکی از افزایش 34.1 درصدی مانده سپرده ها و 3۰درصدی 

مانده تسهیالت بانکی نسبت به مدت مشابه پارسال است.
آخرین وضعیت سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها

آنچه اطالعات بانک مرکزی از وضعیت مانده س��پرده ها و تس��هیالت 
ریالی و ارزی بانک ها در پایان اردیبهش��ت امسال نشان می دهد، مانده 
کل س��پرده ها بیش از ۲ ه��زار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده اس��ت 
که نس��بت به اردیبهش��ت س��ال قبل به میزان 34.1درصد و نسبت به 
پایان س��ال گذش��ته معادل 5.۲درصد افزایش یافته اس��ت. همچنین 
بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده بیش از 15۰۰ 
ه��زار میلیارد تومان و کمترین مبلغ نیز مربوط به اس��تان کهگیلویه و 

بویراحمد معادل 7 هزار و 1۰۰ میلیارد تومان بوده است.
عالوه بر این، مانده کل تس��هیالت بیش از 19۰۰ هزار میلیارد تومان 
بوده است که نس��بت به زمان مشابه پارسال معادل 3۰درصد و نسبت 
به پایان س��ال قبل به میزان 3.1درصد با افزایش مواجه ش��ده اس��ت. 
بیش��ترین مبلغ تس��هیالت نیز مربوط به استان تهران با بیش از 1۲۰۰ 
ه��زار میلیارد تومان و کمترین مبلغ نیز مربوط به اس��تان کهگیلویه و 

بویراحمد با 6 هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
براس��اس اعالم بانک مرکزی، نس��بت تسهیالت به س��پرده ها بعد از 
کس��ر س��پرده قانونی 77درصد است که نس��بت به مقطع مشابه سال 
قبل و پایان سال قبل به ترتیب 3.۲ و ۲.4 واحد درصد کاهش را نشان 
می دهد. همانطور که در آمارهای پیشین بانک مرکزی نیز مشهود است، 

یکی از علل مهم باالبودن رقم تس��هیالت و س��پرده ها در استان تهران، 
اس��تقرار دفاتر مرکزی بسیاری از ش��رکت ها و مؤسسات تولیدی سایر 
استان هاس��ت که عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و 

مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.
نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی

همچنین نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی در خردادماه 
امس��ال به بیش از 14درصد رس��ید که حاکی از کاهش این ش��اخص 
نس��بت به اردیبهش��ت ماه اس��ت. شاخص نس��بت ارزش تراکنش های 
شاپرک به نقدینگی نشان می دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه 
میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادالت اقتصادی 
کش��ور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش های شاپرک 
ب��ه نقدینگی، درصدی از نقدینگی که به ص��ورت الکترونیکی پرداخت 

شده محاسبه می شود. 
بر این اساس در خرداد 99 ارزش تراکنش های شاپرک 14.63درصد 
از کل نقدینگی بوده که این ش��اخص نسبت به اردیبهشت ماه، کاهش 
۰.7درصدی داش��ته است. در خرداد امسال ارزش تراکنش های شاپرک 
کاهش ۲.۲9درصدی داشته که در قیاس با رشد ۲.4۰درصدی نقدینگی 
نس��بت به ماه گذش��ته، کاهش ش��اخص نس��بت ارزش تراکنش های 
شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه اردیبهشت 99 را در پی داشته است. 
همچنین درصدی از نقدینگی که به صورت اس��کناس و مس��کوک در 
دس��ت اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را ممکن ساخته در 

جدول زیر ارائه شده است.
در خ��رداد امس��ال ۲.1۸درصد از کل نقدینگی، متعلق به اس��کناس 
و مس��کوک در دست اش��خاص بوده است که نس��بت به مقدار مشابه 

در اردیبهش��ت 99 کاه��ش ۰.۰۸درص��دی را تجربه نموده اس��ت. در 
خرداد 99 میزان نقدینگی با افزایش ۲.4۰درصدی همراه بوده و میزان 
اس��کناس و مسکوک در دس��ت اش��خاص نیز با کاهش 1.16درصدی 

همراه بوده است.
روند صعودی نسبت ارزش تراکنش شاپرک به نقدینگی

از س��وی دیگر، روند نس��بت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی 
در ط��ول مدت مورد بررس��ی )ابتدای س��ال 1393 تا خ��رداد 1399( 
دارای برآین��د صعودی بوده اس��ت و از 7.۸درص��د در فروردین ماه 93 
به 14.63درصد در خرداد 99 افزایش یافته اس��ت. این در حالی اس��ت 
که درصد اس��کناس و مس��کوک به نقدینگی در طول این مدت روندی 
در مجموع کاهش��ی داشته و از 4.56درصد به  ۲.1۸درصد رسیده است. 
به عبارت دیگر، گس��ترش نفوذ ابزارهای پذیرش، یکی از دالیل کاهش 
۲.39درصدی نس��بت اسکناس و مس��کوک به نقدینگی در مدت مورد 
بررس��ی بوده اس��ت که انتظار می رود این روند کاهشی همچنان تداوم 

داشته باشد.
اما با توجه به ش��روع روند کاهش��ی میزان نقدینگی به نظر می رسد 
سرعت کاهش سهم اسکناس و مسکوکات از نقدینگی نسبت به گذشته 
کاهش یابد. کاهش این نس��بت در خرداد 99 نس��بت به فروردین ماه 
93 یک��ی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم س��ازی ترکیب 
نقدینگ��ی در بازه زمانی اخیر بوده و باعث ش��ده برای تامین نقدینگی، 
پ��ول پرقدرت کمتری به اقتصاد کش��ور تزریق ش��ود و بخش��ی از نیاز 
ب��ه پول فیزیکی ب��رای پرداخت بهای کاالها و خدم��ات مورد تقاضا، با 
گسترش زیرساخت های الزم توسط ش��بکه پرداخت الکترونیک کارت 

جبران شود.

سپرده های بانکی 34درصد و تسهیالت بانکی 30درصد در اردیبهشت ماه امسال افزایش یافت

جغرافیای نسبت تسهیالت به سپرده بانکی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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روز چهارشنبه انجام می شود
عرضه اولیه یک شرکت ساختمانی در بورس

عرضه اولیه س��هام ش��رکت »بهس��از کاش��انه تهران« و در نماد 
»ثبهس��از« روز چهارش��نبه )۲۲ مردادماه( در ب��ورس تهران انجام 
می ش��ود. در ماه های اخیر، حمایت دولت از بورس بی س��ابقه بوده، 
به طوری که از طریق عرضه صندوق های ETF با قیمت مناس��ب، 
تامین مالی از طریق این بازار، عرضه سهام شرکت های جدید و نیز 
آزادسازی سهام عدالت، حمایت همه جانبه ای از بازار سرمایه صورت 
گرفت. در این میان، عرضه س��هام شرکت های جدید )عرضه اولیه( 
همواره مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار داشته است، زیرا تاکنون 
بی��ش از 9۰درصد از عرض��ه اولیه هایی که در بورس انجام ش��ده، 
س��ودآور بوده اند به همین دلیل این اقدام همیش��ه در بورس برای 
فعاالن بازار جذابیت داش��ته است. آگهی عرضه اولیه سهام شرکت 
»بهس��از کاش��انه تهران« و در نماد »ثبهساز« امروز منتشر شد که 
مطابق آن سهام این شرکت در تاریخ چهارشنبه )۲۲ مرداد( تعداد 
4 میلیارد و ۲6 میلیون و 157 هزار و 4۰۰ س��هم معادل ۲۰درصد 
از س��هام این ش��رکت به عنوان پانصد و چهل و چهارمین ش��رکت 
در فهرس��ت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
عرضه خواهد ش��د. در این عرضه اولیه به هر کد معامالتی حداکثر 
یک هزار سهم در دامنه قیمتی ۲ هزار و 9۰ ریال تا ۲ هزار و ۲۰۰ 
ریال تعلق می گیرد. گفتنی اس��ت هنگامی که سهام شرکتی برای 
نخس��تین بار در بورس عرضه می ش��ود، به روز اول عرضه س��هام، 
»عرضه اولیه« گفته می ش��ود، در این روز درصد مش��خصی از کل 
سهام ش��رکت برای نخستین بار از طریق بورس یا فرابورس توسط 

سرمایه گذاران خریداری می شود.

مدیریت نظارت سازمان بورس:
موضوعی به عنوان ابطال معامالت وجود ندارد

مدیری��ت نظارت بر بورس های س��ازمان ب��ورس و اوراق و بهادار 
گفت همه فعاالن بازار باید با این پیش فرض وارد آن شوند که تایید 
یا عدم تایید معامالت برعهده ناظر است و ناظر را به عنوان رکن در 
انجام معامالت بپذیرند. به گزارش فارس، محس��ن خدابخش، مدیر 
نظ��ارت بر بورس های س��ازمان ب��ورس و اوراق و بهادار درخصوص 
نظارت بر بورس اظهار داش��ت: موضوع نظارت بر بورس را می توان 
از دو جنبه بررس��ی کرد. یک جنب��ه از منظر نظارت بر معامالت و 
یک جنبه هم نظارت کلی بر بورس اس��ت. وی ادامه داد: معامالت 
در بازار س��رمایه از جمله معامالت تشریفاتی محسوب می شود و در 
این معامالت نیز یکی از رکن ها ناظر اس��ت که اساس تایید یا عدم 

تایید معامالت را برعهده دارد.

دریچه

فرصت ام��روز: پذیره نویس��ی صندوق »دارا دوم« توس��ط س��ازمان 
خصوصی س��ازی روز دوش��نبه تکذیب شد و ش��اخص بورس تهران در 

واکنش به این اتفاق، بیش از 13 هزار واحد افت کرد.
ب��ه دنبال انتش��ار خبرها درباره آغ��از پذیره نویس��ی دومین صندوق 
س��رمایه گذاری قابل معامله موس��وم به etf از اوایل شهریورماه امسال، 
سازمان خصوصی س��ازی با تکذیب این خبر اعالم کرد: »براساس اعالم 
قبلی س��ازمان خصوصی س��ازی قرار بود سهام دولت در چهار پاالیشگاه 
در قالب دومین صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله )etf( عرضه شود، 
اما با توجه به عدم اقدام وزارت نفت در تأس��یس صندوق مذکور، هیات 
واگذاری در آخرین جلس��ه خود و با توجه به عرضه قبلی سهام شرکت 
پاالیش نفت تبریز، عرضه باقی مانده بلوک سهام متعلق به دولت در سه 
ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس، تهران و اصفه��ان را نیز مصوب کرد. 
بر همین اس��اس آگهی عرضه عمده و بلوکی سهام این شرکت ها هفته 
گذش��ته منتشر ش��ده که پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه 

آن در بازار سرمایه مشخص خواهد شد.«
با انتش��ار خبر تکذیب عرض��ه »دارا دوم« در ش��هریورماه، نمادهای 
پاالیش��ی حاضر در این صندوق با صف فروش س��نگین مواجه شدند و 
کلیت بازار نیز به واس��طه جو بی اعتم��ادی حاصل از تکذیب این خبر با 
ریزش قیمت روبه رو ش��د. این در حالی بود که در گش��ایش بازار اغلب 

این سهام شاهد صف خرید بودند.
عرضه »دارا دوم« تکذیب شد، شاخص بورس ریخت

با اینکه به دلیل کاهش فشار روی هسته بورس قرار شد از این هفته 
معامالت در دو ش��یفت برگزار شود، اما تکذیب خبر پذیره نویسی »دارا 
دوم« توسط سازمان خصوصی سازی کافی بود تا شاخص کل بورس در 
مجموع با کاهش بیش از 13 هزار واحدی روبه رو شود. شاخص کل در 
این روز 13 هزار و 435 واحد افت کرد و رقم ۲ میلیون و 65 هزار واحد 
را نمایش داد. ش��اخص کل )هم وزن( نیز با ۸هزار و 61۸ واحد کاهش 
به 5۲4 هزار و ۸۲6 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 5هزار و 656 

واحد افت به 344 هزار و 413 واحد رس��ید. شاخص بازار اول 4 هزار و 
57۲ واحد و شاخص بازار دوم 4۸ هزار و 454 واحد کاهش داشت. در 
معامالت روز دوش��نبه بیش از 11 میلیارد و 67۰ میلیون سهم و اوراق 

بهادار به ارزش ۲16 هزار و 917 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای مخابرات ایران )اخابر( با 1۸ هزار و ۸55 واحد، کش��تیرانی 
جمهوری اسالمی )حکشتی( با ۲ هزار و 1۰1 واحد، صنایع پتروشیمی 
خلی��ج فارس )ف��ارس( ب��ا یک ه��زار و ۸39 واح��د، گ��روه مدیریت 
س��رمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و 3۸5 واحد، توس��عه معادن و 
فلزات )ومعادن( با یک هزار و 333 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با یک هزار 
و 1۲4 واحد، بانک پارسیان )وپارس( با 96۰ واحد، سرمایه گذاری غدیر 
)وغدیر( با 53۸ واحد، س��رمایه گذاری ش��اهد )ثشاهد( با 377 واحد و 
سرمایه  گذاری سیمان تامین )سیتا( با 343 واحد بیشترین تاثیر مثبت 

را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با ۸ هزار و 
35 واحد، ایران خودرو )خودرو( با ۲ هزار و 416 واحد، فوالد خوزستان 
)فخوز( با یک هزار و 9۸۸ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( 
با یک هزار و 9۲4 واحد، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با یک 
هزار و 6۲5 واحد، س��ایپا )خس��اپا( با یک هزار و ۲5۲ واحد، معدنی و 
صنعت��ی گل گهر )کگل( با ی��ک هزار و 15۲ واحد، پاالیش نفت تهران 
)ش��تران( با یک ه��زار و 116 واحد، بانک پاس��ارگاد )وپاس��ار( با یک 
ه��زار و 1۰۲ واح��د و بانک تجارت )وتجارت( با ی��ک هزار و 16 واحد 

و پتروشیمی جم )جم( با ۸36 واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنی��ن نماده��ای ملی صنایع م��س ایران، س��رمایه گذاری غدیر، 
پاالیش نف��ت بندرعباس، گروه مپنا، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، 
گ��روه داروی��ی برکت و کش��تیرانی جمهوری اس��المی ای��ران ازجمله 
نمادهای پربیننده بودند. گروه بانک ها هم صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه 5 میلیارد و 379 میلیون برگه سهم به ارزش 

3۰ هزار و 319 میلیارد ریال داد و ستد شد.

در بازار فرابورس روز دوشنبه چه گذشت؟
ش��اخص فرابورس نیز نزدیک به 357 واحد کاهش داش��ت و بر روی 
کان��ال ۲1 هزار و 17۸ واحد ثابت مان��د. در این بازار ۲ میلیارد و 651 
میلیون برگه س��هم به ارزش 7۰ هزار و ۸39 میلیارد ریال داد و س��تد 
شد. نمادهای پلیمر آریا ساسول )آریا(، سرمایه گذاری پویا )وپویا(، بانک 
دی )دی(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، ویتانا 
)غویت��ا(، اعتباری مل��ل )وملل(، مجتمع صنایع الس��تیک یزد )پیزد(، 
ذوب روی اصفهان )فروی(، بیمه سامان )بساما(، عمران و توسعه شاهد 
)ثعمرا(، نفت پاس��ارگاد )ش��پاس(، صنعتی بهپاک )بهپاک(، کلر پارس 
)کل��ر( و جنرال مکانیک )رنی��ک( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار را 

داشتند.
همچنین نمادهای س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی مارون 
)مارون(، س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، سرمایه گذاری صبا تامین 
)صبا(، پتروش��یمی تندگویان )شگویا(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، 
تولی��د نیروی برق دماوند )دماوند(، گروه توس��عه مال��ی مهر آیندگان 
)ومهان(، س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، شرکت آهن و فوالد 
ارف��ع )ارف��ع(، صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، گروه توس��عه 
مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، پاالیش نفت ش��یراز )ش��راز(، مدیریت 
ان��رژی تابان هور )وهور(، پاالیش نفت الوان )ش��اوان( و فرابورس ایران 

)فرابورس( تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.

افت 13 واحدی شاخص بورس در واکنش به عرضه مبهم دومین صندوق دولتی 

»دارا دوم« بورس را منفی کرد
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مدیریت سیالب با اجرای عملیات آبخیزداری
 تصویب 11۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه های آبخیزداری

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مرتع 
و آبخیزداری کشور گفت اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری 
در کاهش فرس��ایش خاک و نفوذپذیری آب ب��ه درون زمین تاثیر 
بسزایی دارد. هوشنگ جزی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
از تخصی��ص یک هزار و 1۰۰ میلیارد تومان به پروژه آبخیزداری و 
آبخوان داری اظهار کرد: امسال از صندوق توسعه ملی حدود 11۰۰ 
میلی��ارد تومان اعتبار برای پروژه آبخیزداری و آبخوان داری مصوب 

شده که تاکنون تخصیص نیافته است.
وی افزود: امسال با تخصیص اعتبارات در حدود 6۰5 حوزه آبخیز 
که عمدتا از سال گذشته کار کردیم، پروژه هایی در دستور اجراست.
ج��زی ادامه داد: امس��ال در حوزه ه��ای بحرانی که س��یل قابل 
توجهی از س��ال گذشته داشتیم، تمرکز عملیات را بیشتر می کنیم 

تا خسارت کمتری در سیل های آتی ببینیم.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه خس��ارت قاب��ل توجهی به 
تاسیس��ات و جاده وارد شده اس��ت، بیان کرد: طی دو سال اخیر با 
وقوع س��یل خسارت قابل توجهی به تاسیسات و جاده وارد شد که 
در تالشیم با کمک استانداری و مردم نگاه ویژه تری داشته باشیم.

مدی��رکل دفت��ر آبخی��زداری و حفاظت خ��اک ادام��ه داد: برای 
تصویب قانون خاک بحث آیین نامه اجرایی که توس��ط وزارت جهاد 
کش��اورزی در دست اجراست، در تالشیم تا توانیم بر موضوع خاک 

تمرکز ویژه ای داشته باشیم.
ب��ه گفته وی، با اج��رای عملیات آبخی��زداری و آبخوان داری در 
مناطق کوهستانی در هر هکتار 53۰ متر مکعب و در مناطق دشتی 

تا یک هزار میلیارد متر مکعب مدیریت سیالب داریم.
ج��زی در پای��ان تصریح کرد: با اج��رای عملی��ات آبخیزداری و 
آبخ��وان داری ب��ه تناس��ب اعتبار می توانیم س��هم بیش��تری را در 

فرسایش و نفوذ آب به درون زمین داشته باشیم.

گزارشی از شیوع تب کریمه کنگو در تهران نداریم
 افراد توصیه ها را جدی بگیرند

بابایی با اش��اره به اینکه گزارش��ی از ش��یوع تب کریمه کنگو در 
تهران نداریم، گفت افراد گوش��ت موردنیاز را از فروشگاه های مجاز 
خریداری کنند. س��یدعلی بابایی، رئیس سازمان دامپزشکی استان 
ته��ران در گفت و گو با   باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره آخرین 
وضعی��ت تب کریم��ه کنگو اظهار ک��رد: با توجه به فص��ل گرما و 
ش��یوع تب کریمه کنگو توصیه می شود که دامداران تمامی ضوابط 
بهداشتی از جمله سم پاشی علیه کنه را در دامداری ها رعایت کنند.
او با اشاره به اینکه کنه ها مخزن بیماری هستند، افزود: کشتارگاه ها 
بحث های نظارتی را قبل و بعد از کشتار و درخصوص الشه ها باید انجام 
دهند. علی بابایی با تاکید بر این مس��ئله که بحث پیس��رد با جدیت 
بیشتری باید دنبال شود، بیان کرد: کشتارگاه ها باید تمامی الشه ها را 
به مدت ۲4 ساعت در پیسرد نگهداری کنند چراکه با کاهش ph الشه، 
احتمال بیماری تب کریمه کنگو از بین می رود. مدیرعامل دامپزشکی 
اس��تان تهران ادامه داد: دامداران موظفند تمامی ضوابط بهداش��تی از 
جمله سم پاشی علیه کنه ها را در واحد های دامداری و اسطبل ها انجام 
دهن��د تا احتمال خطر بیماری تب کریمه کنگو از بین رود. بابایی در 
پایان تصریح کرد: با توجه به احتمال ش��یوع بیماری تب کریمه کنگو 
در فصل گرما به افراد توصیه می شود که از مراکز و فروشگاه های مجاز 
گوش��ت موردنیاز خود را خریداری کنند و در صورت تهیه نیاز خود از 
قصابی های محل، حتما گوشت دارای مهر دامپزشکی را بخرند و پس 

از خرید گوشت آن را به مدت ۲4 ساعت در یخچال نگهداری کنند.

تلفیق فناوری با کسب وکار های سنتی 
استارت آپ ها به کمک کشاورزی می آیند

اس��تارت آپ ها شرکت های نوآفرین با س��رعت رشد باال هستند که 
ب��ا یک نوآوری بزرگ به کس��ب وکار های کوچک ب��ه ویژه در بخش 
کش��اورزی رونق می بخش��ند.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
مهم ترین مش��کل در بخش کشاورزی زنجیره های تامین است، یعنی 
مزرعه تا س��فره مصرف کنن��ده؛ از طرفی حضور دالل ها یا واس��طه ها 
باعث افزایش قیمت تمام شده محصوالت کشاورزی برای تولیدکننده 
و مصرف  کننده می شود. استارت آپ با حل مشکل زنجیره های تامین، 
حضور واس��طه ها را نیز در بخش کشاورزی کاهش می دهد و با ایجاد 
بازار برای فروش محصوالت کشاورزان یکی از دغدغه های آنها را کمتر 
می کند. حمیدرضا مختاری مشاور وزیر جهاد کشاورزی در گفت وگو با 
خبرنگار صنعت تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران گفت: استارت آپ 
ش��رکت نوآفرین است کس��ب و کار کوچکی که با یک نوآوری بزرگ 

کارش را شروع می کند.
تشکیل 200 شرکت استارت آپی کشاورزی

او با بیان اینکه اس��تارت آپ ها حدود دوس��الی است که در بخش 
کشاورزی آغاز به کار کردند، افزود: در حوزه کشاورزی استارت آپ ها 
فعالیت ش��ان را دیر شروع کردند، ولی سرعت رشد باالیی داشته اند 
به طوری که در دو سال اخیر ۲۰۰ استارت آپ در بخش کشاورزی 
تشکیل شده است . در حوزه تحلیل داده های فضاپایه داریم، ولی در 
حال حاضر تمرکز ما در بخش بازار است، زیرا این قسمت می تواند 
س��ایر بخش ها را تحت تاثیر قرار دهد وقتی بازار کشش ایجاد کند 
دهش هم ایجاد خواهد و سود بیشتری نصیب کشاورز خواهد شد.

او ادام��ه داد: اگر در بازار بدانیم به کدام مش��تری چه محصولی 
را باید به فروش برس��انیم در مرحل��ه تولید می دانیم چه محصولی 
را باید کش��ت کنیم در واقع اس��تارت آپ ها می گویند چه بکاریم و 
چط��وری بکاریم. مختاری تصریح ک��رد: مهمترین چالش در بخش 
کش��اورزی زنجیره های تامین محصوالت کشاورزی است هم اکنون 
زنجیره های تامین بخش کش��اورزی از مزرعه تا بازار دچار اختالل 
هس��تند. وجود واس��طه های زائد قیمت تمام شده محصول را برای 
کشاورز افزایش می دهد و مصرف کننده نیز بهای باالیی برای تأمین 
کاال ه��ای موردنی��ازش باید بپردازد و در این می��ان ارزش افزوده و 
کیفیت محصول افزایش نمی یابد. اس��تارت آپ ها در حوزه هایی که 
مش��کل دارند با کمترین هزینه و بهتری��ن کیفیت نوآوری را ایجاد 
می کنن��د و این نوآوری بزرگ بخش کش��اورزی کش��ور را متحول 

می کند.

اخبـــار

س��امانه 1۲4 ب��ه عنوان متولی آگاه س��ازی م��ردم از قیمت کاال های 
اساس��ی با یک س��ری نقص هایی مواجه است که در این گزارش به آنها 
اشاره شده اس��ت.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سامانه 1۲4 در 
سال 13۸9 تحت نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
و مرکز توس��عه تجارت الکترونیک با هدف شفافیت در قیمت کاال های 

اساسی و روزمره مردم به روی کار آمد.
هدف از تش��کیل این س��امانه در ابتدا رسیدگی به شکایات مردمی از 
واحد ه��ای تجاری بود به طوری که مردم می توانند ش��کایت خود را از 

طریق سامانه 1۲4 به گوش مسئوالن برسانند.
با گذش��ت چند س��ال از این فعالیت، س��ازمان تعزیرات حکومتی و 
دیگر س��ازمان های متولی، س��امانه 1۲4 اقدام ب��ه درج قیمت کاال های 
اساسی و روزمره در این سامانه کردند تا مردم از قیمت های اصلی کاال ها 
باخبر ش��وند و هیچ فروش��نده ای نتواند گرانفروشی کند. گران فروشی، 
کم فروشی، تقلب، احتکار، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور 
صورت حس��اب و الصاق نک��ردن برچس��ب روی کاال از جمله تخلفاتی 
اس��ت که مصرف کنندگان در صورت مش��اهده از واحد های تولیدی یا 
صنفی می توانند نس��بت به آنها شکایت خود را ثبت کنند. براساس این 
گزارش درج قیمت کاال های پرمصرف در س��امانه 1۲4 یک اقدام بسیار 
موثر ب��رای حمایت از حقوق مصرف کنندگان ب��ود ضمن اینکه موجب 
جلوگیری از بس��یاری از تخلفات در این زمینه ها شد. هم اکنون لیست 
قیمت لوازم خانگی و بهداش��تی، تجهیزات پزشکی، کاال های اساسی و 
مواد غذایی در سامانه 1۲4 ثبت است و مردم می توانند از این قیمت ها 

بهره بگیرند، اما در این راس��تا دو مش��کل اساسی وجود دارد که تقریبا 
تمام مردم در این خصوص اتفاق نظر دارند.

عدم وجود تنوع در محصوالت سامانه 124
یکی از این مش��کالت، محدود بودن تع��داد برند ها و مدل های برخی 
کاال ه��ا از جمله لوازم خانگی و بهداش��تی اس��ت به عن��وان مثال برای 
مشاهده قیمت تلویزیون ایرانی فقط اندازه تلویزیون 43 و 55 اینج درج 
شده است، با این وجود افرادی که قصد خرید تلویزیون با اندازه نمایشگر 
غیر از این دو را دارند، نمی توانند از این امکان س��امانه 1۲4 اس��تفاده 
کنند. مش��کل دوم که س��امانه 1۲4 با آن مواجه اس��ت درج محدوده 
قیمت برخی از کاال هاس��ت، یعنی مشاهده می شود که محدوده قیمت 
برخ��ی کاال ها )اغلب کاال های گران قیمت مانند یخچال یا لباسش��ویی( 
در این س��امانه ثبت می ش��ود به عنوان مثال یک دستگاه لباسشویی 7 

کیلویی بین 5 تا 11 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
ای��ن موضوع به همین جا ختم نمی ش��ود و این دو مش��کل منجر به 
بروز مش��کل بزرگ تری شده اس��ت، به این شکل که انواع لباسشویی 7 
کیلوی��ی ایرانی حدود 6 میلیون تومان اخت��الف قیمت دارند و در این 
میان خریدار متوجه نمی ش��ود که برند لباسشویی موردنظر وی به چه 

قیمت است.
اختالف زیاد قیمت ها در سامانه 124 و بازار

از دیگ��ر اختالل هایی که بین قیمت های س��امانه 1۲4 و بازار وجود 
دارد قیمت تخم مرغ، مرغ و گوشت است به طوری که هر کیلو گوشت 
گوساله در این سامانه 67 تا 7۸ هزار تومان قیمت گذاری شده است به 

طوری که گوش��ت گوساله با این وزن کمتر از 9۰ هزار تومان در سطح 
ش��هر نیست. همچنین قیمت هر کیلو تخم مرغ در سامانه 1۲4 برابر با 
11 هزار تومان است یعنی هر شانه تخم مرغ 1.۸۰۰ گرمی باید حدود 
19 هزار تومان فروخته شود در صورتی که هر شانه تخم مرغ در سطح 

شهر کمتر از ۲5 هزار تومان نیست.
با تمام این تفاس��یر متولیان س��امانه 1۲4 باید با رفع این مشکالت و 
نقص ها اقدام ب��ه قیمت گذاری صحیح کنند ت��ا مصرف کنندگان نیز با 

دقت بیشتری خرید کاال های اساسی و موردنیاز خود را انجام دهند.
سامانه 124 دو نوع قیمت گذاری می کند

در همین راس��تا عباس تابش، رئیس س��تاد تنظیم بازار در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: در س��امانه 1۲4 دو بخش برای 
قیمت کاال تعریف ش��ده اس��ت که بخش اول برای کاال های دارای نرخ 
مص��وب و بخش دوم برای کاال هایی اس��ت که نرخ مص��وب ندارند، اما 
تنظیم بازار آنها در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت. وی افزود: در رابطه 
با بخش دوم گفتنی اس��ت، قیم��ت کاال هایی که نرخ مصوب ندارند، در 
بین اس��تان های کش��ور متفاوت اس��ت و به همین دلیل است که برای 
این اقالم، حداقل و حداکثر قیمت تعریف ش��ده تا فروشندگان ملزم به 
رعایت آن هس��تند. رئیس ستاد تنظیم بازار بیان کرد: هرگونه تخلف و 
گران فروش��ی در این راس��تا برخالف قانون است و در صورتی که مردم 
ش��اهد قیمت گذاری واحد های صنفی برخالف قیمت های درج شده در 
س��امانه 1۲4 بودن��د، می توانند نس��بت به این موضوع در س��امانه های 

سازمان حمایت شکایت خود را ثبت کنند.

نرخ های سامانه 124 در بازار نیست! 

گرانفروشی یا درج قیمت های غیرواقعی؟

یک کارش��ناس اقتصادی معتقد اس��ت توزیع کاالب��رگ الکترونیکی 
بهتر از روش تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی به کاالهای اساس��ی است، اما 
مس��ائلی در زمینه انتخاب جامعه ه��دف و روش توزیع آن وجود دارد، 
همچنی��ن این اطمینان را ب��ه ما نمی دهد که لزوما ش��هروندان مقدار 

حداقلی کالری دریافت می کنند.
هوش��یار رس��تمی در گفت وگو با ایسنا، با اش��اره به وجود مشکالت 
در نظام توزیع کش��ور، تصریح کرد: قبل از مطرح ش��دن بحث کاالبرگ 
الکترونیکی، تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی به کاالهای اساس��ی اجرا ش��د 
تا این کاالها با قیمت کمتر به دس��ت مصرف کننده برسد که این هدف 
محقق نش��د. چراکه تاجران به دنبال سود خود هستند و معموالً جنس 
خود را به قیمت دالر روز عرضه می کنند. بنابراین با توجه به زیاد بودن 
تعداد مجرای ورودی کاال و چندالیه بودن نظام توزیع در کش��ور ما این 

فرآیند اساسا قابل کنترل نیست.
وی با بیان اینکه کاالبرگ الکترونیکی می تواند بخش��ی از مش��کالت 
طرح قبلی را حل کند، تصریح کرد: برای مثال ش��رکت بازرگانی دولتی 
می تواند محصولی را بخرد و از طریق کاالبرگ الکترونیکی توزیع کند.

این کارش��ناس اقتصادی در ادامه درباره ان��واع کاالبرگ الکترونیکی 
گف��ت: در م��دل اول ممک��ن اس��ت در کاالب��رگ الکترونیک��ی هزینه 
مابه التفاوت ارز برای مثال 5 هزار تومانی و ۲۰ هزار تومانی ش��ارژ شود 
تا ش��هروندان بتوانند با استفاده از آن اقالم موردنیاز خود را تهیه کنند. 
در مدل دوم در واقع اقالم موردنیاز در کاالبرگ الکترونیکی وجود دارد 

و شهروندان نمی توانند آن را نقد کنند.
البته به گفته وی در هر دو مدل ممکن اس��ت به مردم نفع اقتصادی 
برس��اند، اما این اطمینان را به ما نمی دهد که لزوما ش��هروندان مقدار 
حداقلی کالری دریافت می کنند، چراکه حتی در مدل دوم ممکن است 
افرادی که مش��کالت مالی دارند کاالبرگ خود را در بازار آزاد بفروشند، 
ام��ا در مجموع توزیع کاالبرگ بهت��ر از روش قبلی، یعنی تخصیص ارز 

4۲۰۰ تومانی است.
رس��تمی با بیان اینکه مس��ئله دیگری که باید به آن پرداخته ش��ود 
انتخاب جامعه هدف این طرح اس��ت، تصریح ک��رد: برای مثال انتخاب 
جامعه هدف نباید به گونه ای باش��د که مانند سهام عدالت، در مواردی 
اف��رادی ب��ا خانه های ۲۰۰ متری از آن اس��تفاده می کنند، اما از طرفی 

افرادی که س��قف باال سرش��ان نیس��ت س��هام عدالت دریافت نکردند. 
تخصیص ای��ن کاالبرگ به همه مردم ایران هم اصال منصفانه و عادالنه 
نیس��ت بنابراین اگر قرار نیس��ت به همه مردم تشخیص داده شود باید 

مشخص شود با چه سیستم و مکانیزمی توزیع خواهد شد.
وی درباره انتخ��اب دریافت کنندگان کاالبرگ الکترونیکی براس��اس 
دریافت یارانه تصریح کرد: یارانه شاخص خوبی برای دسترسی به چنین 
مواردی نیس��ت چرا که در ح��ال حاضر افراد زی��ادی یارانه را دریافت 
می کنن��د ک��ه نبای��د از آن منتفع ش��وند. اگر دولت داده ه��ای خود را 
جمع آوری کند به راحتی می تواند بفهمد چه کسانی و در چه شرایطی 
مس��تحق دریافت کاالبرگ الکترونیکی هستند، اما متاسفانه فسادی که 
در ای��ن میان وجود دارد مانع از اجرای درس��ت فرآیند می ش��ود. برای 
مثال وقتی صحبت از عرضه محصوالت از طریق فروشگاه ها است، رانتی 
برای آنها ایجاد می شود و داستان های مختلف دیگری که در این زمینه 
وجود دارد. به طور کلی ش��رایط اقتصادی ما را به جایی رسانده که راه 
حل نداریم و تصمیمات بیش��تر به منزله مس��کن های موقتی است که 

معموال هم بخشی از آنها اجرا می شود.

عضو هیات رئیس��ه اتاق ای��ران بیان کرد هم اکن��ون قیمت برخی از 
محصوالت ش��رکت های بزرگ در بورس 1۰تا 15درصد باالتر از قیمت 
جهانی اس��ت ول��ی در بازار این قیمت 4۰ تا 5۰درص��د باالتر بوده و تا 
زمانی که شفاف س��ازی انجام نشود و مواد اولیه داخلی به مصرف کننده 

عرضه نشود، فضای کاذب و تغییر قیمت ها وجود خواهد داشت.
»عب��اس جبالبارزی« در جمع خبرنگاران درباره بی ثباتی در وضعیت 
بازار و قیمت اجناس گفت: براساس داده های منتشرشده از سوی مرکز 
پژوهش ه��ای اتاق ایران، در گزارش تیرماه امس��ال، از میان پنج مؤلفه 
اصلی، میزان و ش��اخص موجودی مواد اولیه خریداری  ش��ده کمترین 
مقدار شاخص بوده است. با این آمارها به نظر می رسد دورنمای فعاالن 
اقتصادی به  واس��طه مش��کالت تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و 
همچنین س��ختی های واردات و خرید مواد اولی��ه، با تهدیدهای جدی 

برای تداوم فعالیت مواجه شده اند.
وی ادامه داد: تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی به دو ش��یوه انجام 
می ش��ود؛ مواد اولیه ای که در داخل تولید می شود و مواد اولیه ای که از 

خارج وارد می شود. مشکالت این دو حوزه از همدیگر متفاوت است.
جبالب��ارزی تصری��ح کرد: کمبود م��واد اولیه ای ک��ه در داخل تولید 

می شود، ناش��ی از سیستم داللی است. کمبود مواد اولیه داخلی نتیجه 
فضای کاذبی اس��ت که ش��باهتی به بازار س��که و ط��ال و ارز دارد. در 
ای��ن فضا دالل ها تقاضای کاذب��ی ایجاد می کنند و با آن قیمت ها را باال 
می برند. نایب رئیس کمیس��یون صنایع اتاق ایران اظهار کرد: متاسفانه 
شرکت های بزرگ که تامین کننده مواد اولیه واحدهای صنعتی کوچک 
و متوس��ط هستند، نگاه منطقی و درستی برای تامین مواد اولیه ندارند 
و محص��ول را در بورس عرضه می کنند. از طرفی در بورس کس��انی که 
توان مالی دارند ولی در اقتصاد کش��ور نق��ش مثبتی ندارند، خریداری 
می کنند و می توانند قیمت را باال ببرند. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان و 
ایران بیان کرد: هم اکنون قیمت برخی از محصوالت ش��رکت های بزرگ 
در بورس 1۰تا 15درصد باالتر از قیمت جهانی اس��ت ولی در بازار این 
قیمت 4۰ تا 5۰درصد باالتر بوده و تا زمانی که شفاف سازی انجام نشود 
و مواد اولیه داخلی به مصرف  کننده عرضه نش��ود، فضای کاذب و تغییر 

قیمت ها وجود خواهد داشت.
جبالبارزی با اش��اره ب��ه اینکه کمب��ود مواد اولیه خارج��ی به دلیل 
تحریم ها اس��ت و تامین آن هم  زمانبر اس��ت، اظهار کرد: باید تامین ارز 
ب��رای واردات صورت گیرد. در چند وقت اخیر تأمین ارز توس��ط بانک 

مرکزی به موقع انجام نمی شود. گاهی برخی از صنایع دو تا سه ماه برای 
تامی��ن ارز صبر می کنند در حال��ی  که در حوزه تولید یک روز هم مهم 
اس��ت. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمان ادامه داد: البته در برخی 
حوزه ها هم می توانیم ش��اهد اتفاق های مثبتی باش��یم. مثاًل در شرایط 
تحریم که واردات خیلی از کاالها مشکل است، می توانیم آن را در داخل 
تولید کنیم، اما این نکته هم باید بررسی شود و برمبنای راستی  آزمایی 
و نی��از واقعی، سیاس��ت گذاری انجام ش��ود. گاهی تولی��د با کیفیت در 
فرآیند انجام می ش��ود ول��ی در برخی موارد که واردات ممنوع اس��ت، 

تولید داخلی به اندازه کافی نیست و یا خوب کارشناسی نشده است.
جبالبارزی درباره راهکارها گفت: شرکت های داخلی تولیدکننده مواد 
اولیه که دولتی یا وابس��ته به نهادهای عمومی غیردولتی هس��تند، باید 
مواد اولیه را مستقیما به تولیدکننده عرضه کنند. تولیدکننده باید مواد 
اولیه را بدون واس��طه بخرد نه از طریق واسطه که در آن سیستم رانت 
هم دیده می ش��ود. باید ش��رکت های بزرگ مطمئن ش��وند که خریدار 
مواد اولیه از آنها، تولیدکننده اس��ت نه دالل واسطه. باید بدانیم نتیجه 
ای��ن عدم نظارت باالرفتن قیمت محصول نهایی اس��ت که درنتیجه آن 

سرمایه گذاری از توجیه اقتصادی می افتد.

کاالبرگ الکترونیک از ارز دولتی بهتر است

فضای کاذب و تغییر قیمت ها کی دست از سر بازار ایران برمی دارد؟

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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سهمیه بنزین به جای خودرو ها به افراد خانواده ها 
تخصیص داده می شود؟

س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس شورای اس��المی از تهیه طرحی در 
مجلس به منظور تغییر در ش��یوه س��همیه بندی بنزین خب��ر داد. به گزارش 
شهرآرانیوز، مالک شریعتی نیاسر با اشاره به جزییات طرح مجلس درخصوص 
تغییر در س��همیه بندی بنزین، بیان کرد: براساس شیوه سهمیه بندی که این 
روز ها اجرایی می ش��ود حدود 5۰درصد خانواده ها که خ��ودرو ندارند از یارانه 
انرژی بی بهره اند و در واقع نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادالنه است و الزم است 
که اصالح ش��ود. وی در ادامه اظهار کرد: براساس طرحی که مجلس طراحی 
کرده است پیشنهاد شده تا سهمیه بنزین به جای خودرو ها به افراد خانواده ها 
تخصیص داده شود. در این طرح پیش بینی شده به هر فرد از جامعه ماهیانه ۲۰ 
لیتر بنزین تعلق گیرد. همچنین پیش بینی شده تا سامانه ای برای فروش بنزین 
افرادی که خودرو ندارند، تهیه شود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اس��المی تصریح کرد: از سوی دیگر در این طرح دیده شده که دولت سهمیه 
بنزین افرادی را که فاقد خودرو هستند، در آخر ماه بردارد و به جای آن کارت 

بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند کاال خریداری کنند.

تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از 
خودروسازان

نماینده مردم س��پیدان در مجلس ش��ورای اس��المی از تقاضای جمعی از 
نماین��دگان برای تحقیق و تفحص از خودروس��ازان خبر داد و گفت که نحوه  
قیمت گ��ذاری توزی��ع و کیفیت از محورهای این تحقیق و تفحص اس��ت. به 
گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، محس��ن علیزاده اظهار 
کرد: تاکنون 65 نفر از نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از خودروس��ازان 
هستند. محورهای تحقیق و تفحص، نحوه قیمت گذاری، نحوه توزیع محصوالت 
شرکت های خودروسازی و کیفیت خودرو و تطابق آن با استانداردهای مربوطه 
است. وی با بیان اینکه تقاضای تحقیق و تفحص از خودروسازان روز چهارشنبه 
تحویل هیات رئیس��ه می ش��ود، تصریح کرد: قبل آیین نامه هیات رئیسه این 
تحقیق و تفحص را به کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون صنایع ارجاع خواهد 
کرد و ادامه  روند در این کمیس��یون طی خواهد ش��د. علیزاده ادامه داد: پیش 
از ای��ن تحقی��ق و تفحصی در حوزه خودرو انجام ش��ده ب��ود و ما برای اینکه 
اقدام م��ان هزینه اضافی تحمیل نکند، قطعا گ��زارش قبلی را مطالعه خواهیم 
کرد و تحقیقات انجام ش��ده از س��وی مرکز پژوهش ها را نیز بررسی خواهیم 
کرد تا نهایتا ریش��ه یابی کنیم تا ببینیم ایراد از کجاست. این عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: ما نمی خواهیم با خودروسازی ها تقابل 
داشته باشیم حتی شاید این اقدام ما بتوانیم کمکی به خودروسازان در تامین 
مواد اولیه باش��د. آنها می گویند فوالد را به قیمت بازار جهانی در داخل ایران 
می خرند. همین یک ایراد است ما باید نیاز داخل را با یارانه تامین کنیم. هدف 
ما کنترل قیمت های داخل و ایجاد رفاه است؛ طبیعتا وقتی قیمت اولیه کاهش 
یابد قیمت نهایی خودرو هم کاهش خواهد یافت. شاید ما اصال به این نتیجه 
رسیدیم که مشکل از تامین کننده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدام ما 
برای تحقیق و تفحص از خودروسازان یک اقدام قرض ورزیده نیست؛ بلکه ما به 

دنبال این هستیم که علت و ریشه اصلی مشکل را پیدا کنیم.

تعطیلی واحدهای تولیدی خودروهای سنگین در پی 
عدم انعقاد قرارداد از سوی مصرف کنندگان داخلی

رئی��س کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس ضمن تاکید ب��ر اینکه هدف 
کمیسیون متبوعش برچیدن واردات ضد منافع ملی است، می گوید عدم انعقاد 
قرارداد، موجب تعطیلی واحدهای تولید خودروهای س��نگین ش��ده است. به 
گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از خانه ملت، عزت اهلل اکبری تاالر 
پشتی رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، در صفحه 
ش��خصی خود در فضای مجازی نوش��ت: »از ظرفیت ه��ای تولید خودروهای 
س��نگین )ایران خودرو دیزل، س��ایپا دیزل، ش��هاب خودرو و...( بازدید و توان 
تولید اتوبوس، مینی بوس و کامیون را در این واحدها مش��اهده کردم. به دلیل 
عدم انعقاد قرارداد خرید از جانب مصرف کنندگان داخلی، این واحدها تعطیل 
یا غیرفعال ش��ده اند. در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت منابع ارزی، علی 
رغم نیاز بازار داخلی و کشورهای همسو، بنابر اطالع، وزارت کشور و وزارت راه 
بی اعتنا به این ظرفیت ها، در صدد خرید خودروهای خارجی و بعضا دست دوم 

هستند. کمیسیون صنایع مصمم است، واردات ضد منافع ملی را برچیند.«

ثبت 176 خودرو برای گازسوز کردن رایگان 
خودروهای عمومی در خراسان شمالی

مجتب��ی ش��کوری با بیان اینک��ه فرآیند ثبت نام گازس��وز ک��ردن رایگان 
خودروهای عمومی  از ابتدای مردادماه آغاز شده است، گفت تاکنون 176 نفر 
ثبت نام کرده اند که ۲4 خودرو به مرحله اجرا رسیده اند. مجتبی شکوری، مدیر 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی در گفت وگو با 
خبرنگار عصراترک اظهار داشت: مصرف CNG  در استان خراسان شمالی در 
تیرماه 99 نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 1۰درصد افزایش داشته 
اس��ت. وی قیمت مناسب این س��وخت برای خودرو و فرآیند رایگان گازسوز 
ک��ردن کلیه خودروهای عمومی را مهمترین عوامل افزایش میران مصرف این 
سوخت عنوان کرد و گفت: در مرحله نخست تاکسی ها و وانت ها و در فاز بعد 
تاکس��ی تلفنی، تاکسی اینترنتی و آژانس ها به صورت رایگان گازسوز خواهند 

شد.
ش��کوری اضاف��ه کرد: با افزایش می��زان تقاضا برای اس��تفاده از  CNG و 
جایگزینی سوخت CNG در مصرف بیش از 9 میلیون و ۲۰۰هزارلیتر بنزین 

در استان صرفه جویی شده است.
این مقام مس��ئول ادامه داد: مصرف گاز طبیعی فش��رده  CNGدر منطقه 
خراسان شمالی در چهار ماهه ابتدای سال با بیش از 9درصد کاهش نسبت به 

مدت مشابه سال  گذشته منجر شده است.
ش��کوری با اش��اره به اینکه در حال حاضر ۲9 جایگاه فعال عرضه سوخت 
CNG در سراس��ر اس��تان خراسان ش��مالی وجود دارد، گفت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون 3۰میلیون مترمکعب CNG از طریق این جایگاه ها در منطقه 

خراسان شمالی  توزیع شده است.
وی با بیان اینکه فرآیند ثبت نام گازس��وز کردن رایگان خودروها از ابتدای 
مردادماه آغاز شده است، گفت: تاکنون 176 نفر ثبت نام کرده اند که ۲4 خودرو 

به مرحله اجرا رسیده اند.
ش��کوری در انتها یادآور شد: در صورت تمایل س��رمایه گذاران این شرکت 

آماده همکاری جهت افزایش تعداد جایگاه های گاز  CNG  در استان است.

قرار است قیمت خودرو هر سه ماه یک بار تغییر کند، آن هم براساس 
افزایش قیمت مواد اولیه، اما آیا شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم 
بود؟ به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، با تصمیم شورای رقابت قرار 
بر این اس��ت که خودروس��ازان هر س��ه ماه یک بار با افزایش نرخ تورم 
بخش��ی، قیمت خودرو را افزایش دهند. این تصمیم بر این اساس است 
که هر خودروس��از با توجه به تورم بخش��ی می تواند اق��دام به افزایش 
قیمت خودرو کند. افزایش قیمتی که می تواند در بازار آزاد اثرات منفی 
بس��یاری بگذارد. این روزها در بازار آزاد به ش��دت شاهد افزایش قیمت 
هس��تیم که بیش��تر از افزایش قیمت خودرو در کارخانه نش��أت گرفته 
اس��ت. قرار اس��ت قیمت خودرو هر س��ه ماه یک بار تغییر کند، آن هم 
براس��اس افزایش قیمت مواد اولیه، اما س��والی که پیش می آید ش��اهد 
افزای��ش قیمت مواد اولیه خواهیم بود؟ این اجازه افزایش قیمت خودرو 

هر ماه یک بار، قیمت مواد اولیه را تغییر خواهد داد؟
افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل با توجه به تورِم بخشی

رضا ش��یوا، رئیس ش��ورای رقابت در گفت و گو ب��ا خبرنگار صنعت، 
تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
ب��ه افزایش قیمت خ��ودرو در ب��ازار و کارخانه، گفت: در اردیبهش��ت 
ماه دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو ارائه ش��د. شورای رقابت در آن 
دس��تورالعمل مصوب کرد که خودروهای ساخت داخل با توجه به تورِم 

بخشی، می توانند افزایش قیمت داشته باشند.
این مقام مس��ئول ادامه داد: یکی از متغیرها در قیمت گذاری خودرو، 
متغیر تورم بخش��ی است یعنی قیمت تورم هر خودرو در بانک مرکزی 
محاسبه می شود. شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی 
که هم اکنون در کش��ور است، خودروسازان می توانند هر سه ماه یک بار 

ب��ه بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخش��ی را به س��تاد تنظیم بازار 
بفرستند تا قیمت محصوالت شان تغییر کند.

ش��یوا ادام��ه داد: در این صورت با تایید بان��ک مرکزی اگر تورم قابل 
مالحظه ای بود می توانند به همان میزان افزایش قیمت داش��ته باشند. 
در حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز 
داده ایم که هر س��ه ماه یک بار با توجه به تورم بخشی اگر خودروسازها 

مایل بودند، می توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند. 
رئیس شورای رقابت تشریح کرد: در آن زمان آنچه در فرمول محاسبه 
کردیم تا پایان خردادماه بود و اکنون خودروس��ازان می توانند برای سه 

ماه آینده تورم بخشی را بگیرند. 
ای��ن مق��ام مس��ئول در پاس��خ به این س��وال مبن��ی ب��ر اینکه اگر 
خودروس��ازان افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت 
خ��ودرو در بازار خواهیم بود؟ گفت: زمانی ک��ه تورم داریم و نهاده های 
تولی��د افزایش پیدا می کنند، هزینه تمام ش��ده هر کاالیی افزایش پیدا 
می کن��د و وقتی افزایش پیدا کند، آن که تولیدکننده اس��ت مجبور به 

افزایش قیمت است.
شیوا بیان کرد: زمانی که فوالد، آلومینیوم، پلی استر و ... در طی سه 
ماه افزایش پیدا می کند، باید شاهد افزایش قیمت نهایی کاال باشیم، در 
کاالهای دیگر هم این اتفاق رخ می دهد و ش��اهد افزایش قیمت نهایی 
آن کاال خواهیم بود. آنچه که مس��لم اس��ت زمانی که تقاضا بیش��تر از 

عرضه باشد، همیشه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
رئیس ش��ورای رقابت ادامه داد: خودروس��ازان در ح��ال تالش برای 
افزایش تولید خودرو هستند و قرار بر این است که هر ماه 1۰۰ خودرو 
و در سال هزار و ۲۰۰ خودرو به بازار عرضه کنند و این قول را داده اند 

و باید به این وعده عمل کنند. این سیس��تم قرعه کشی که برای فروش 
خودرو در نظر گرفته اند باعث می شود تا در چند ماه آینده شاهد تعادل 

در بازار خودرو باشیم.
این مقام مسئول ادامه داد: بانک مرکزی آمار تمام نهاده های تولید را 
هر س��ه ماه یک بار اعالم می کن��د و اگر نهاده های تولید افزایش قیمت 

داشته باشد خودروساز می تواند اقدام به این افزایش کند.
گرانی خودرو درب کارخانه هر 3 ماه یک بار!

فرش��اد مقیمی، مدیرعامل ای��ران خودرو در گفت و گ��و با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، 
درخصوص افزایش قیمت خودرو هر س��ه ماه یک بار، گفت: براس��اس 
قانون��ی که تنظیم ش��ده، هر زمانی ک��ه به خودروس��ازان اعالم کنند، 
براس��اس همان دس��تورالعمل کار افزایش قیمت را انجام خواهیم داد. 
امروز تنها مجری تصمیمات هس��تیم و س��عی می کنیم مجری درستی 

در اجرای کار ها باشیم.
مدیرعامل ایران خودرو با اش��اره به اینکه وضعی��ت تولید خودرو در 
کش��ور مناسب است، گفت: جلساتی را با شورای رقابت برگزار کردیم و 

به دنبال رساندن بازار به آرامش هستیم.
مدیرعامل ایران خودرو ادامه داد: در جلسه با اعضای شورای رقابت به 
نکات اش��اره کردیم به طوری که باید به این موارد توجه شود. مکانیزم 
ش��ورای رقابت به این صورت بود که س��ال 9۰ را مبنا قرار می داد و در 
نهایت تورم س��ال های مختلف را لحاظ می کرد تا به قیمت برس��د، این 
در حالی است که برخی از خودرو ها در سال 9۰ تولید نمی شد و برخی 
از خودرو های��ی که االن تولید می ش��ود با خودرو های آن زمان به لحاظ 

فنی متفاوت است.

ریش و قیچی قیمت خودرو در دستان خودروسازها

 پرچم گرانی خودرو همچنان باالست!

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف حدود 4۰۰۰ خودروی 
احتکارشده از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و س��یما، س��ید یاسر رایگانی در 
نشس��ت خبری اف��زود: از ابتدا تا 1۲ مرداد امس��ال 934 تیم گش��ت 
مش��ترک اعزام ش��دند و 3۰۰۲ مورد بازرس��ی صورت گرفته است. در 
این حوزه 149 پرونده وارده به س��ازمان داشتیم و مجموعه خودرو های 
مکش��وفه در حوزه احتکار 3995 مورد، اخفا به قصد گرانفروش��ی 11 

مورد و گرانفروشی هم 37 خودرو بوده است.
وی اف��زود: در مجم��وع متخلفان 16 میلی��ارد و 943 میلیون تومان 

جریمه شده اند.
رایگانی درباره آمار مربوط به ملزومات بهداشتی گفت: از سوم اسفند 
پارس��ال تا 1۸ مرداد س��ال جاری 64 هزار و 44۸ مورد بازرسی انجام 

ش��ده که منجر به تشکیل 6 هزار و 35۲ پرونده در سازمان شده است. 
در این بازه زمانی 9 میلیون و 4۰9 هزار و 944 عدد ماس��ک و 57۸ و 
۸۰1 لیتر الکل و مش��تقات ضدعفونی، 75 میلیون و 494 هزار و 331 
جفت دس��تکش و همچنین 6۸ هزار و 553 عدد روپوش کش��ف شده 

است.
رایگان��ی گفت: در حوزه لوازم خانگ��ی هم از ۲7 خرداد تا 16 مرداد، 
یک هزار و 319 گش��ت مش��ترک و 4 هزار و 5۰۲ مورد بازرسی انجام 
ش��ده است. یک هزار و 17۰ پرونده به شعبه وارد شده که 67۸ پرونده 
مختومه شده و 5۲9 پرونده مانده در حال رسیدگی است. از این تعداد 
پرون��ده 17 مورد مربوط به احتکار، 7 مورد مربوط به اختفا، 4۸۲ مورد 
مربوط به گرانفروش��ی و 943 مورد مربوط به س��ایر تخلفات اس��ت و 

متخلفان تاکنون 13۰ میلیارد ریال جریمه شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره آمار مربوط به پرونده های 
الس��تیک از اول فروردین تا 14 مردادماه سال جاری هم اظهار کرد: در 
مجموع 4۲5 پرونده وارده درخصوص الس��تیک در سازمان داشتیم که 
۲7۰ م��ورد آن مربوط به حوزه کاال ها و خدمات و 155 مورد مربوط به 

پرونده های قاچاق کاال و ارز است.
1۲4 پرونده در حال رسیدگی بوده و 6۸ پرونده حکم برائت با توجه 
به ارائه مدارک قانونی صادر ش��ده اس��ت. چهار پرون��ده نیز با توجه به 
اینکه موضوع در صالحیت رس��یدگی س��ازمان تعزیرات نبوده، حکم به 
عدم صالحیت صادر و به مرجع صالح بر رس��یدگی ارس��ال شده است. 
در 3۰ پرون��ده حک��م قرار صادر ش��ده و در نهای��ت متخلفان در ۲53 
پرون��ده در مجموع به پرداخت 65 میلیارد و ۸۲4 میلیون ریال جریمه 

محکوم شده اند.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کش��ور ضمن اش��اره به تداوم بحران نقدینگی در صنعت قطعه سازی از 
می��زان مطالبات معوقه زنجیره تامین و لزوم تس��ریع در اصالح قیمت 

قطعات خبر داد.
آرش محبی ن��ژاد در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
وضعیت پرداخت مطالبات قطعه س��ازان اظهار داشت: تحول تازه ای در 
پرداخ��ت مطالبات قطعه س��ازان اتفاق نیفتاده و مطابق رویه س��ابق در 

حال انجام است.
وی با اش��اره به مطالبات 3۲ هزار میلی��ارد تومانی زنجیره تامین که 
حدود 14 هزار میلیارد تومان آن مشمول بدهی های معوقه است، افزود: 
۸ هزار میلیارد تومان از این معوقات در قالب خرید دین یا قراردادهای 

سه جانبه پرداخت گردیده و آنچه از مطالبات زنجیره تامین باقی مانده 
معادل 6 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کشور با بیان اینکه صنعت قطعه سازی با بحران نقدینگی کماکان مواجه 
اس��ت، گفت: امیدواریم با واگذاری دارایی های غیرمولد خودروسازان و 
به ویژه دارایی های بورس��ی در پی رش��د چشمگیر بهای سهام بورسی، 
ش��اهد تزریق نقدینگی از دارایی ه��ای غیرمولد به چرخه مولد و تحقق 

جهش تولید باشیم.
محبی ن��ژاد درخصوص وضعی��ت اصالح قیمت قطعات ضمن اش��اره 
به انعقاد قراردادها میان خودروس��ازان و قطعه س��ازان براساس ارز 11 
هزارتومانی در گذشته گفت: در حال حاضر ایران خودرو و سایپا متعهد 

شده اند پس از اخذ مدارک و مستندات از زنجیره تامین، اقدام به اصالح 
قراردادها نمایند.

وی تصری��ح کرد: تا زمانی که قیمت خودرو اصالح نش��ود این چرخه 
معیوب تداوم خواهد داش��ت البته اصالح قراردادها نمی بایس��ت منوط 
به اصالح قیمت خودرو باش��د و انتظار قطعه سازان این است که هرچه 

سریع تر اصالح قراردادها عملیاتی شود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کش��ور در پایان با بیان اینکه پیش��نهاد این انجمن مبنی بر اصالح 65 
درص��دی قیمت قطعات به صورت علی الحس��اب مطرح ش��ده اس��ت، 
خاطرنشان کرد: پس از اخذ مدارک و آنالیز قیمت ها، نرخ واقعی قطعات 

کشف خواهد شد.

کشف حدود 4000 خودروی احتکارشده

تداوم بحران نقدینگی در صنعت قطعه سازی
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روکش هایی که با استفاده از فناوری نانو ساخته می شوند از فناوری نسبتاً جدیدی 
استفاده می کنند. یک ش��رکت دانش بنیان توانسته است با بومی سازی این فناوری، 
عمر توربین های ساخت داخل را تا چهار برابر افزایش دهد. به گزارش مرکز ارتباطات 

و اطالع رس��انی معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، مصطفی مق��داری مدیرعامل ش��رکت 
دانش بنیان فناوران سخت آرا گفت: جنس روکش های 
بومی س��ازی شده در داخل کش��ور از نیترید کروم و 
آلومینیوم است و به عنوان روکش در صنایع و قطعات 
مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول با 
اس��تفاده از فناوری نانو ساخته شده است. وی ادامه 
داد: پیش از این نیاز کش��ور به این محصول از طریق 
خرید از یک شرکت آمریکایی تامین می شد. با شروع 
تحریم و نوسانات نرخ ارز، مصرف کننده داخلی مجبور 
شد، این محصول را از طریق واسطه و کشورهای ثالث 
خریداری کند، همین مسئله قیمت این روکش را به 
ش��کل قابل مالحظه ای افزای��ش داد. با توجه به نیاز 

کش��ور و تحریم این کاال، متخصصان جوان ش��رکت موفق شدند تا یک نمونه بسیار 
باکیفیت را در داخل کش��ور بومی سازی کنند. مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناوران 
س��خت آرا در ادامه گفت: از این روکش در حال حاضر برای پوش��ش دهی توربین ها 

استفاده می شود. این توربین ها در ایستگاه های افزایش فشار گاز و ژنراتورهای تولید 
برق مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به آزمایشات متعددی که روی این محصول 
از نظر خوردگی انجام ش��ده اس��ت، این روکش ها می توانند عمر پره های توربین را تا 
چهار برابر افزایش دهد. از این محصول در بسیاری 
از تجهی��زات مانند تجهی��زات حوزه نف��ت، گاز و 
پتروش��یمی نیز می توان اس��تفاده کرد. با توجه به 
قیمت باالی این دس��تگاه ها و محصوالت، استفاده 
از روک��ش تولیدش��ده با اس��تفاده از فن��اوری نانو 
بسیار باصرفه است. مقداری به اهمیت بومی سازی 
محصوالت مشابه در کشور اشاره کرد و افزود: قیمت 
این محصول یک سوم قیمت نمونه مشابه خارجی 
اس��ت. با توجه به جدید ب��ودن این محصول، الزم 
اس��ت تا فرهنگ سازی اس��تفاده از آن نیز صورت 
گی��رد. بر این اس��اس، در نمایش��گاه های مختلف 
ش��رکت می  کنیم تا پیمانکاران بزرگ را با مزایای 
استفاده از این محصول آشنا کنیم. در حال حاضر 
کمک های قابل توجهی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کرده ایم 
و امیدواریم با کمک این معاونت و س��تادهای وابسته به آن بتوانیم در آینده نزدیک، 

بازار استفاده از این محصول را توسعه دهیم.

دانش��گاه شهید بهشتی میزبان هش��تمین همایش بین المللی علوم 
ش��ناختی می ش��ود تا فعالیت  های تحقیقاتی توس��عه و گسترش یابد 
و همچنی��ن ش��اهد افزایش همکاری های بین رش��ته ای در این حوزه 

باشیم. این رویداد با حمایت ستاد توسعه 
عل��وم و فناوری ه��ای ش��ناختی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری به 
صورت مجازی برگزار می ش��ود. موسس��ه 
آموزش عالی علوم ش��ناختی در دانشگاه 

شهید بهشتی برگزارکننده آن است.
 در این همایش موضوعات و یافته های 
عصب شناس��ی  محوره��ای  در  علم��ی 
آموزش  شناختی،  روان شناسی  شناختی، 
و پرورش شناختی، زبان شناسی شناختی، 
فلسفه ذهن، هوش مصنوعی، مدل سازی 
شناختی، بازتوانی شناختی، عصب شناسی 
بالین��ی ب��ا تاکید ب��ر اوتیس��م و آلزایمر، 

نقش��ه برداری و تصویربرداری مغز، هنر و ش��ناخت، رسانه و شناخت، 
فناوری های واسط مغز و رایانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 

 هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی 3۰ و 31 مردادماه و 6 

و 7 شهریورماه سال جاری برگزار می شود. حضور برای عالقه مندان و 
دانشجویان رایگان است. فرهیختگان و صاحبنظران برجسته خارجی 
در ای��ن رویداد حضور دارند و دس��تاوردهای ارزش��مند علمی در آن 

ارائه می شود.
این همای��ش فرص��ت مغتنمی برای 
همکاری های علم��ی بین  المللی و میان 
دانشگاه ها فراهم می کند تا از این رهگذر 
شاهد رشد و شکوفایی درخور و مناسب 
دانش��جویان و محقق��ان از یک س��و و 
نزدیک شدن به مرزهای دانش از طرف 
دیگر باشیم. انجام تعامالت علمی بدون 
شک زمینه س��از طرح ایده های نو برای 
انجام پژوهش ه��ای آتی و همکاری های 

میان رشته ای می شود.
 همچنی��ن در ای��ن روی��داد مقاالت 
تحقیقی بسیاری در قالب سمپوزیوم های 
متعدد و پوس��تر نیز توس��ط محققان ارائه خواهد ش��د و بخش قابل 
توجه��ی از همایش ب��ه برگزاری میزگردهایی با حضور اندیش��مندان 

حوزه علوم شناختی اختصاص دارد.

 همایش بین المللی علوم شناختی به دور هشتم رسیدبا روکش های نانو پره های توربین 4 برابر بیشتر عمر می کنند

با حضور سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و 
پیروز حناچی ش��هردار تهران از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان 
و فناور در حوزه س��اخت قطار ملی و تجهیزات موردنیاز سامانه حمل 

و نقل ریلی درون شهری )مترو( رونمایی شد.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع  رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، در مراس��می که ب��رای رونمای��ی از واگن ملی 
ایران س��اخت مرتبط با حمل و نقل ریلی درون ش��هری برگزار ش��د،  
ش��رکت های دانش بنی��ان آخرین دس��تاوردهای خ��ود را به نمایش 

گذاشتند.
 در این رویداد که با حضور س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری، محس��ن هاشمی رئیس شورای اسالمی شهر تهران، 
پیروز حناچی ش��هردار تهران و جمعی از مس��ئوالن معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، شهرداری تهران و دیگر نهادها برگزار شد، 
برای نخس��تین بار فناوری بومی شده ساخت واگن و تجهیزات حمل 

و نقل ریلی درون شهری )مترو( عرضه شد.
 مع��اون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری در این مراس��م ضمن 
تاکی��د بر داخلی س��ازی کام��ل تمام نیازه��ای کش��ور در این حوزه 
گفت: ش��رکت های دانش بنیان و فناور فعال در این حوزه بومی سازی 
۸5درصد تجهیزات را به عنوان هدف خود قرار دادند. امیدوار هستیم 
ب��ا رفع موان��ع، قطار ملی و پ��روژه ایرانی حمل و نقل درون ش��هری 
ت��ا بهمن م��اه بتواند آغاز ب��ه کار کند. باید توجه داش��ت که جهش 
ش��رکت های دانش بنیان و فناور، ح��وزه حمل و نقل ریلی قابل توجه 

است.
 وی در ادام��ه اف��زود: معاونت علمی و فناوری از ابتدا با شناس��ایی 
نیازه��ای فناوران��ه ای��ن ح��وزه، حمایت ه��ای هدفمند خ��ود را به 
اس��تارت آپ ها و هسته های فناور فعال در بخش حمل و نقل ریلی به 
ویژه حمل و نقل ریلی درون شهری اختصاص داد. در حال حاضر این 

استارت آپ ها و هسته های فناور به شرکت های پویا تبدیل شده اند.
 معاون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری همچنین بیان کرد: در 
اردیبهش��ت سال قبل توافقات الزم با مجموعه مترو تهران آغاز شد و 
این پروژه از تیرماه س��ال 13۸۸ آغ��از به کار کرد. در حال حاضر نیز 
ش��رکت های دانش بنیان و فناور تقریباً موفق شدند یک واگن کامل را 
بسازند و امیدوار هستیم تا پایان سال یک رام کامل قطار ساخته شده 
در داخل، آغاز به کار کند. این مسئله یک تحول اساسی در این حوزه 
است و در آینده نزدیک نیز دستاوردهای بیشتری نیز حاصل می شود.

 ساخت 1500 واگن 
در ادامه محس��ن هاش��می، رئیس شورای ش��هر تهران نیز حرکت 
ش��رکت های دانش بنیان در حوزه حمل و نقل ریلی را قابل تحس��ین 
ارزیابی کرد و گفت: مدیریت شهری در نظر دارد هرچه بیشتر از توان 
فناورانه زیس��ت بوم اقتصاد دانش بنی��ان بهره ببرد. 5۰درصد کارهای 
مرتبط با مترو مس��ائل مرتبط با س��اختمان و مس��ائل عمرانی است 
که سال هاس��ت بومی سازی شده اس��ت. 5۰درصد دیگر نیز مربوط به 
تجهیزات و دس��تگاه ها است که با تالش ش��رکت های دانش بنیان در 

حال بومی سازی آن هستیم.
 فرصت تاریخی برای بومی سازی تجهیزات

همچنین پیروز حناچی، شهردار تهران شرایط تحریم را یک فرصت 

تاریخی برای بومی س��ازی تجهیزات موردنیاز خواند و گفت: با تفاهم 
صورت گرفته با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بخش های 
عمده ای از تجهیزات موردنیاز بومی س��ازی ش��ده است و قطعاتی که 
بومی س��ازی نشده اس��ت عمدتاً دارای توجیه و صرفه اقتصادی نبوده 

است.
 مناف هاش��می، معاون حمل و نقل شهرداری تهران نیز در مراسم 
پایانی این رویداد در توضیح دس��تاوردهای عرضه شده، گفت: بیش از 
3۰ بخش مرتبط با ش��هرداری در این پ��روژه بزرگ همکاری کردند. 
این دس��تاوردها همگی با تالش شرکت های دانش بنیان و فناور مورد 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و شهرداری تهران 
محقق ش��ده اس��ت. مترو تهران به 15۰۰ واگن نیاز دارد، این مقدار 
واگن اگر قرار باش��د س��اخته ش��ود نیازمند حمایت دولتی اس��ت. با 
ساخت این مقدار واگن 6 میلیون شهروند تهرانی می توانند از حمل و 

نقل ریلی درون شهری بهره مند شوند.
 تجهیزات ریلی ایران ساخت

براس��اس این گزارش، سیستم بوژی، سیس��تم راهروی بین واگن، 
سیس��تم ترمز، سیس��تم اطالع رس��انی از جمله تجهیزاتی است که با 
تالش شرکت های دانش بنیان و فناور ساخته شده است. این تجهیزات 

برای ساخت قطار درون شهری کاربردی حیاتی دارند.
همچنی��ن اجزایی مانن��د چرخ، محور، سیس��تم های تعلیق اولیه و 
ثانویه، هر کدام به وس��یله ش��رکت های دانش بنی��ان و متخصصان و 
فعاالن فناور ایرانی طراحی و س��اخته ش��د تا کش��ور از واردات آنها 

بی نیاز باشد.
در این پروژه همچنین، س��ه نس��ل از  قطارهای درون شهری برای 
بومی س��ازی مورد مطالع��ه قرار گرف��ت. طراحی خارج��ی و داخلی 
واگن ه��ا، سیس��تم pis قطار از جمله دیگر م��واردی بود که با همت 

شرکت های دانش بنیان بومی سازی شده است. 
 ساخت هزاران قطعه

قطار، واگن و سیس��تم مترو به هزاران قطعه، دس��تگاه و تجهیزات 
نیاز دارد که بخش عمده ای از این قطعات با همت متخصصان داخلی 
و حمای��ت معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بومی س��ازی 
ش��ده اس��ت. معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری براس��اس 
تفاهم نامه های منعقدش��ده با نهادهای ذی ربط، منابع قابل توجهی به 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان فع��ال در حوزه حمل و نقل ریلی 

اختصاص داده است.
شرکت های دانش بنیان برآمده از دل دانشگاه نقش پررنگی در این 
رویداد داشتند، هسته  های فناور دانشجویی با حضور اساتید دانشگاه، 
به ش��رکت های دانش بنیان فعال در حوزه حم��ل و نقل ریلی تبدیل 

شده اند.
 در نمایش��گاه جانبی این رویداد نیز 13 شرکت دانش بنیان و پنج 
ش��رکت فناور تجهیزات و قطعات بومی س��ازی ش��ده در این حوزه را 
ب��ه نمایش گذاش��تند. مدی��ران و نمایندگان این ش��رکت در بازدید 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از این دس��تاوردها، مسائل و 

دغدغه های خود را با وی در میان گذاشتند.
در پایان این مراس��م نیز  تفاهم نامه های میان ش��هرداری تهران و 

چند مجموعه فناور و دانشگاهی به امضا رسید.

فیل ش�یلر یکی از مس�ئوالن بلندپایه اپل در بخش بازاریابی محس�وب می شود. وی در 
طول س�ال های متمادی ایده های خالقانه ای در این برند اجرا کرده اس�ت. براساس آخرین 
اخبار منتشرشده از وضعیت برند اپل این مدیر باسابقه به زودی از مسئولیتش کنار خواهد 
رف�ت. این امر با انتخاب گرگ جوس�ویاک به عنوان مدیر بخ�ش بازاریابی اپل روی خواهد 
داد. بر این اساس اپل یکی از قدیمی ترین مدیرانش را از دست می دهد. البته فیل شیلر به 
همکاری با اپل در بخش های دیگر ادامه خواهد داد، با این حال وضعیت بازاریابی این غول  
دنیای کس�ب و کار به طور کامل متحول می شود.  گرگ جوسویاک سابقه دهه های فعالیت 

در عرصه بازاریابی را دارد بنابراین وی فرد ناش�ناخته یا کم تجربه ای در این حوزه نیس�ت. 
هدف اصل�ی از تغییر در بخش بازاریاب�ی اپل ایجاد رابطه نزدیک تر می�ان حوزه بازاریابی 
و توس�عه و تحقیقات اس�ت. این برند در طول س�ال های اخیر نیاز به تبلیغات و بازاریابی 
خالقانه را بیش از هر زمان دیگری احساس کرده است. بدون تردید شیوع ویروس کرونا و 
تغییر جهت گیری بسیاری از برندها به سوی تولید محتوای بازاریابی بیشتر در این تصمیم 
اپل تاثیرگذار بوده اس�ت.  اگر از طرفدارهای برند اپل هستید، مشاهده تبلیغات اندک اما 
تاثیرگذاری این برند به عنوان اصل اساسی شان را به خوبی به یاد دارید. با توجه به اعمال 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

 تجهیزات واگن ملی »ایران ساخت« رونمایی شد

تغییر مدیر بازاریابی اپل پس از 30 سال 
به قلم: دیانا کریستی  / کارشناس بازاریابی و تبلیغات - ترجمه: علی آل علی

دریچــه

رئیس صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
از اجرای طرح حمایتی پس��ادکترای ویژه در 13 دانش��گاه برتر کش��ور خبر داد. ایمان افتخاری، 
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: 
پسادکترای ویژه برنامه ای است که در آن بسته حمایتی به محققان کشور تعلق می گیرد و براساس 
آن ط��رح پژوهش��ی خود را اجرا می کنن��د. یکی از اقدامات صندوق در این زمینه این اس��ت که 
براس��اس تفاهم نامه همکاری که با مراکز علمی داشته ایم افراد برجسته در دوره پسادکترای ویژه 
جذب دانشگاه ها می شوند. به گفته وی، حضور ایرانیان نخبه خارج از کشور در این طرح پیش بینی 
شده است، این دسته از افراد که تمایل به شرکت در طرح پسادکترای ویژه دارند به صورت آنالین 
در سامانه جذب وزارت علوم ثبت نام می کنند و در صورت درخواست دانشگاهی برای جذب وی 

با بارگذاری معرفی نامه و درخواست دانشگاه در این سامانه امکان بهره برداری از این طرح را دارد.

 مسیر انجام تحقیقات هموار شد

سه شنبه
21 مرداد 1399

شماره 1601
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طرح تس��هیالت س��رباز فناور از جمله بس��ته های خدمتی اس��ت که 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به فعاالن فناور ارائه می کند. 
شاخص هایی مانند سابقه بیمه متقاضی، مدرک تحصیلی و فروش شرکت 

در امتیاز بن��دی مرتبط با این طرح تاثیرگذار 
هس��تند. همچنین یکی از شاخص های مهم 
برای ب��رآورد امتیازات متقاضی طرح س��رباز 
فناور، اظهارنامه مالیاتی ش��رکت اس��ت.  به 
گ��زارش مرک��ز ارتباط��ات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
بس��ته خدمتی تسهیالت نظام وظیفه به سه 
شاخه امریه در شرکت های دانش بنیان، پروژه 
جایگزین خدمت در شرکت های دانش بنیان 
و پ��روژه جایگزین خدمت در دس��تگاه های 
دفاع��ی و دولتی تقس��یم می ش��ود. هر ماه 
نزدیک به 4۰۰ درخواست از سوی متقاضیان 
برخ��ورداری از تس��هیالت نظ��ام وظیفه به 

مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ارسال 
می ش��ود. برای سنجش و انتخاب بهترین گزینه های ممکن، یک جدول 
امتیاز بندی در نظر گرفته شده است. شاخص هایی مانند مدرک تحصیلی 

متقاضی، س��ابقه بیمه، فعالیت های علمی، جوایز و میزان فروش شرکت 
در میزان امتیازات کسب شده توسط هر متقاضی موثر است. یکی دیگر 
از ش��اخص های موثر در سنجش درخواست متقاضی، اظهارنامه مالیاتی 
شرکت دانش بنیان اس��ت که فرد متقاضی 
طرح سرباز فناور، در آن مشغول به کار است. 
اظهارنامه مالیات��ی می تواند منعکس کننده 
واقعی بس��یاری از فعالیت های س��االنه یک 
شرکت باشد. درخواس��ت متقاضیان امریه 
س��رباز فناور برای اعزام در آبان ماه 1399، 
برمبنای اظهارنامه سال 139۸ آنها محاسبه 
می شود. تمامی شرکت ها و افرادی که مایل 
به اعمال اظهارنامه مالیاتی س��ال گذش��ته 
شرکت در محاسبه امتیاز خود هستند تا ۲ 
شهریورماه سال جاری برای ارسال اظهارنامه 
خود مهلت دارند. همچنین بنا بر اعالم مرکز 
شرکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به لزوم ارسال اطالعات هر فرد 
متقاضی به ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ مشخص، به درخواست ها و 

فایل های ارسالی بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نمی شود.

پودر آلفا آلومینا گرید 1 تا 5 از جمله مواد پرکاربردی اس��ت که در 
صنایع مختلفی مانند کاش��ی و سرامیک و خودروسازی مورد استفاده 
قرار می گیرد. یک ش��رکت فناور با کمک س��تاد توس��عه فناوری های 

فوتونیک، لیزر، مواد پیش��رفته و س��اخت، 
توانس��ت خط تولید این ماده را در کش��ور 

راه اندازی کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
س��ید احمد ش��ریف نیا مدیرعامل ش��رکت 
فناور رای��کا صنعت افرند گف��ت: پودر آلفا 
آلومین��ا گری��د 1 ت��ا 5 از م��واد پرکاربرد 
محس��وب می ش��ود که در صنعت کاشی و 
س��رامیک به عنوان لعاب استفاده می شود. 
همچنین در تولید محصوالت نس��وز مانند 
آجر نس��وز، پولی��ش فل��زات و در پولیش 

خودرو نیز کاربرد دارد.  
وی در ادامه گفت: گرید 1 تا 5 این ماده از کشورهایی مانند آلمان و 
فرانسه وارد کشور می شود. با توجه به برخی مشکالت ناشی از تحریم 
و نوس��انات ن��رخ ارز، صنایع مختلف در تامین این ماده با مش��کالتی 

مواجه ش��دند. این مسئله انگیزه ای برای شرکت ایجاد کرد تا با کمک 
واحد R&D  نسبت به بومی سازی این فناوری اقدام کنیم.

مدیرعام��ل ش��رکت فناور رایکا صنع��ت افرند با اش��اره به ظرفیت 
باالی ش��رکت های فناور برای بومی سازی 
محص��والت مختل��ف در ح��وزه م��واد و 
اف��زود: ط��رح راه ان��دازی یک  س��اخت، 
خ��ط تولید آزمایش��ی به س��تاد توس��عه 
فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته 
و س��اخت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ارائه ش��د و با دریافت یک بسته 
تسهیالت توانستیم خط تولید این ماده را 

راه اندازی کنیم.
ش��ریف نیا اف��زود: ظرفیت خ��ط تولید 
تاس��یس ش��ده فعلی 15۰ تن در س��ال 
است. با توجه به نیاز مبرم صنایع مختلف 
کش��ور به این محص��ول فناورانه، طرحی 
برای ایجاد یک خط تولید صنعتی با ظرفیت تولید 3 هزار تن در سال 
ارائ��ه کردیم. در صورت تامین اعتبار، این خط تولید می تواند در زمان 

کوتاهی راه اندازی شود.

محصولی پرکاربرد برای رفع نیاز صنعت خودرو تولید شداظهارنامه مالیاتی امتیاز متقاضیان سرباز فناور را افزایش می دهد

نجم��ه یزدانف��ر: مدیر مرک��ز خدمات تخصص��ی آنالیز ش��یمیایی 
پژوهش��کده توس��عه صنایع ش��یمیایی جهاد دانش��گاهی عضو شبکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری
تربیت نیروی انس��انی خالق، جوان و کارآمد ضروری ترین راه برای 
خودکفایی و توس��عه تولیدات و خدمات اس��ت. استفاده از این نیروی 
جوان در فعالیت های اقتصادی زمینه فعالیت جس��ورانه و خالق را در 

کشور ایجاد می کند.
ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری  ه��ای راهبردی از رویش ه��ای پویای 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. این شبکه آزمایشگاهی 
به عنوان یک حامی و تکیه گاه توانس��ته در شرایط نامطلوب اقتصادی 
کش��ور که تحقیق و پژوهش از اولویت سبد مخارج بیشتر سازمان ها و 

شرکت ها خارج شده است به یاری مراکز علمی بشتابد.
ایجاد ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهب��ردی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری گام بلندی در زمینه افزایش تعامل علمی، 
تجهیزاتی و حتی فردی بین جامعه علمی کشور محسوب می شود. این 
ش��بکه قطعاً نتایج بسیار درخشانی در جهش تولید، توسعه و پیشرفت 
علمی و اقتصادی کش��ور ایفا می کند. این ش��بکه به عنوان موفق ترین 
و پرجمعیت ترین ش��بکه آزمایشگاهی کشور الگوی بسیار خوبی برای 

سایر حوزه ها است.
صنع��ت نفت و فناوری ه��ای مرتبط با این ح��وزه عظیم و پیچیده، 
برای توس��عه و کارآمدی بیش��تر نیازی مبرم به آزمایش های دقیق و 
کارآمد دارند. وجود زیرس��اخت ها، توانمندی فنی و زیس��ت بومی که 

آزمایش ه��ای دقی��ق را در اختیار مخاطب��ان قرار ده��د، می تواند به 
دستیابی پیشرفت های ارزنده در این حوزه مهم منجر شود.

دس��تیابی ب��ه دانش فنی 1۰ ماده ش��یمیایی اس��تراتژیک مصرفی 
در صنعت نف��ت یکی از نتایج فعالیت مرکز خدم��ات تخصصی آنالیز 
ش��یمیایی پژوهشکده توس��عه صنایع ش��یمیایی جهاد دانشگاهی در 
کش��ور است. با تالش پژوهش��گران این مجموعه دانش فنی تولید سه 

کاتالیست استراتژیک مصرفی در صنعت نفت به دست آمده است.
محقق��ان این مجموع��ه به دانش فن��ی تهیه پایه کاتالیس��ت گاما 
آلومینای کروی و کاتالیست های HDS، TGT، RCD و تولید انواع 
سیمان گوگردی دست یافته اند و در طراحی بهینه واحد کاهش میزان 
H۲S نف��ت خام به ppm 15، طراحی و س��اخت و راه اندازی گلخانه 
مجهز به آب ش��یرین کن HD خورشیدی، طراحی و ساخت سیستم 
ترکیبی آب گرمکن- آب ش��یرین کن خورش��یدی خانگی و روستایی 
موفق عم��ل کرده اند. ما در این مرکز، بر خدمت رس��انی به طرح های 
پژوهشی در حال اجرای گروه های پژوهشی تمرکز کرده ایم. این مرکز 
آزمایشگاهی خدمات خود را با برگزاری دوره های آموزشی مهارت های 
آزمایش��گاهی و ارائه خدمت آزمایشگاهی به دانش��جویان دانشگاه ها، 

مراکز آموزشی و پژوهشی توسعه داده است.
همکاری در اجرای طرح های پژوهش��ی کاربردی و بنیادی و کنترل 
کیفیت محصوالت تولیدش��ده در پژوهش��کده ک��ه حاصل دانش فنی 
طرح های پژوهش��ی هس��تند و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت و 
تحصیالت تکمیلی از مهم ترین فعالیت های داخلی اعضای هیات علمی 

مرکز آنالیز شیمیایی به شمار می رود.

پروژه تقویت صنعت جلبک در کش��ور یکی از اقداماتی اس��ت که از 
سال 97 در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری آغاز ش��د. هدف از اجرای این پروژه، شناسایی مشکالت این 
صنعت و بررس��ی راهکارهای گوناگون برای توسعه بازار آن است. این 
ب��ازار با ظرفیت باالی ثروت زایی خود توانس��ته س��هم خوبی در بازار 
داخل��ی پیدا کند. جلبک؛ این م��اده آبزی کوچک به یک منبع درآمد 
بزرگ و اقتصادی در دنیا بدل ش��ده اس��ت. موج��ودی ریز و به ظاهر 
بی اهمیت��ی که بنا ب��ر آمارهای موجود تخمین زده می ش��ود که بازار 
فعل��ی آن عددی بالغ ب��ر ۲۰ میلیارد دالر باش��د. گمانه زنی ها در این 
حوزه اقتصادی گویای این اس��ت که این بازار بزرگ تا س��ال ۲۰۲4 از 

۲۲ میلیارد دالر هم گذر کند.
جلبک ها در 4۰ کش��ور دنیا به عنوان غذا مصرف می ش��وند. چین، 
ژاپن، کره جنوبی و ش��مالی، کشورهای اس��کاندیناوی، آمریکا، کانادا، 
کش��ورهای آمریکای جنوبی و فرانس��ه در ص��در مصرف کنندگان این 
ماده غذایی در جهان قرار دارند. به گزارش رس��می سازمان فائو، بازار 
قوام دهنده ه��ا و افزودنی های غذایی ب��ا منبع جلبک، 4۰درصد از کل 

بازار قوام دهنده های جهان را تشکیل می دهند.
صنعت جلبک یکی از صنایع نوپا و تازه شکل گرفته در کشور است، 
اما این صنعت جدید بازاری بزرگ و پرکش��ش در درون خود دارد که 
می توان��د خأل بزرگی از اقتصاد کش��ور را پر کند. بازار فعلی کش��ت و 
پرورش جلبک و صنایع تبدیلی و جانبی آن، ش��امل واردات رسمی و 
فروش ش��رکت های داخلی با ارز مرجع 4 هزار و ۲۰۰ تومانی بیش از 
3۰۰ میلیارد تومان اس��ت که در صورت احتساب واردات غیررسمی و 

همچنین قیم��ت واقعی ارز و تکمیل طرح ه��ای موجود، بیش از یک 
هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.

بازار جهانی کل حوزه جلبک ش��امل فرآورده های ناش��ی از میکرو و 
ماکروجلبک بیش از 5۲ میلیارد دالر اس��ت و این عدد با حداقل نرخ 
رش��د مرکب س��االنه 5درصد در حال افزایش اس��ت. حداقل تخمین 
برای سهم ایران از بازار جهانی، تخمین براساس نسبت جمعیت است.

 سهم 1 درصدی ایران از بازار جهانی جلبک
 بنابراین تخمین زده می شود که سهم ایران از بازار جهانی، 1 درصد 
از کل بازار اس��ت که عددی بالغ ب��ر 5۰۰ میلیون دالر معادل 6 هزار 
میلیارد تومان )با نرخ دالر 1۲هزارتومانی( می ش��ود بنابراین تمرکز بر 
این حوزه برای کس��ب این سهم از بازار منطقی است و باید برای این 

رقم برنامه ریزی کرد.
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ب��رای تحقق ای��ن موضوع به دنبال توس��عه تولی��د داخل محصوالت 
وارداتی و افزایش سهم تولید داخل از کل بازار بالفعل داخلی و افزایش 
ظرفیت تولید بیومس خش��ک میکروجلبک در کش��ور به 3۰۰ تن در 

سال در کوتاه مدت است.
ت��الش برای تقویت تولید داخل محص��والت مرتبط با حوزه جلبک 
تالشی است که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شده 
اس��ت. در حال حاضر بخش��ی از این محصوالت وارداتی هستند برای 
همین تولید این محصوالت می تواند س��ودآوری داشته باشد. بر همین 
مبنا اولویت اول ستاد توسعه زیست فناوری در حوزه جلبک حمایت از 

تولید محصوالتی است که واردات بیشتری داشته باشند.

ثروتی پنهان؛ بازار تولید جلبک در کشور تقویت می شود

در عرصه بازاریابی را دارد بنابراین وی فرد ناش�ناخته یا کم تجربه ای در این حوزه نیس�ت. 
هدف اصل�ی از تغییر در بخش بازاریاب�ی اپل ایجاد رابطه نزدیک تر می�ان حوزه بازاریابی 
و توس�عه و تحقیقات اس�ت. این برند در طول س�ال های اخیر نیاز به تبلیغات و بازاریابی 
خالقانه را بیش از هر زمان دیگری احساس کرده است. بدون تردید شیوع ویروس کرونا و 
تغییر جهت گیری بسیاری از برندها به سوی تولید محتوای بازاریابی بیشتر در این تصمیم 
اپل تاثیرگذار بوده اس�ت.  اگر از طرفدارهای برند اپل هستید، مشاهده تبلیغات اندک اما 
تاثیرگذاری این برند به عنوان اصل اساسی شان را به خوبی به یاد دارید. با توجه به اعمال 

تغییرات تازه در سطح مدیریت بخش بازاریابی اپل چنین استراتژی به زودی تغییر خواهد 
کرد بنابراین مشتریان در ادامه شاهد فعالیت بازاریابی هرچه بیشتر اپل خواهند بود. 

فیل شیلر نخستین بار در سال 1987 به اپل پیوست. او تجربه بیش از 30 سال همکاری 
بازاریابی با این غول عرصه فناوری را دارد. ایده هایی نظیر طراحی اپ اس�تور به طور کامل 
تحت نظر وی نهایی شده اند، با این حساب کنار رفتن وی از بخش بازاریابی تاثیر مهمی بر 

روی تحول فعالیت اپل خواهد داشت. 
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خودکفایی با خالقیت

تغییر مدیر بازاریابی اپل پس از 30 سال 
به قلم: دیانا کریستی  / کارشناس بازاریابی و تبلیغات - ترجمه: علی آل علی

یادداشـت

روی��داد ملی تقاضامحور و ایده محور صنایع دریایی برگزار می ش��ود تا رفع 
نیازهای فناورانه کشور با ارائه ایده های فناورانه شتاب گیرد.

ش��تاب دهنده بادبان با حمایت س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این رویداد را برگزار می کند. عالوه 
ب��ر رف��ع نیازهای فناورانه و صنعتی کش��ور در این ح��وزه، مواجهه و مذاکره 
مس��تقیم س��ازمان ها و نهادهای متقاضی فناوری با شرکت های دانش بنیان و 

واحدهای صنعتی فناور در این رویداد دنبال می شود.
این رویداد دارای س��ه محور اصلی اس��ت که فناوری اطالعات و ارتباطات 

دریایی، پیشرانش دریایی، مدیریت و اقتصاد دریایی را شامل می شود.

ایده های فناورانه به نیاز صنعت دریایی 
پاسخ می دهد



 استفاده تبلیغاتی هوندا
از شخصیت های دیسنی

برن��د هون��دا در کمپین »اُدیس��ه ارتقا یافته« اقدام به اس��تفاده 
گس��ترده از شخصیت های برند دیس��نی کرده است. شاید در ابتدا 
ای��ن امر جل��وه کارتونی به کمپین تازه هوندا بده��د، اما نکته مهم 
دامنه وس��یع عالقه مندان به ش��خصیت های انیمیش��نی دیس��نی 
در سراس��ر دنیاس��ت. عالقه مردم به ش��خصیت های دیسنی فقط 
معطوف به کودکان نیس��ت. افراد بزرگسال نیز به خوبی کودکان با 
شخصیت های دوست داشتنی دیسنی خاطره دارند بنابراین استفاده 
برند هوندا از ش��خصیت های این برند اقدامی استراتژیک محسوب 

می شود. 
کمپین تازه برند هوندا در راس��تای معرفی نسل جدید مینی ون 
اُدیسه صورت گرفته اس��ت. خودروی تازه هوندا دارای ویژگی های 
یک ون خانوادگی در اندازه ای کوچک تر اس��ت. این خودرو در بازار 
ایاالت متحده بیش��ترین خرید از س��وی نس��ل میانسال را دریافت 
کرده اس��ت، با این حس��اب هدف اصلی بازاریاب های هوندا تقویت 
عالقه نس��ل جوان به خودروی اُدیس��ه است. بهترین راهکار مدنظر 
بازاریاب های این برند نیز استفاده وسیع از المان های دوست داشتی 

دیسنی است. 
اس��تفاده از شبکه های اجتماعی برای بازاریابی امر تازه ای نیست. 
برند هوندا در راس��تای تبلیغ هرچه بهت��ر کمپین تازه اش اقدام به 
حضور در ش��بکه های اجتماعی پرطرفدار کرده اس��ت. شاید اغلب 
افراد انتظار حضور هوندا در اینس��تاگرام یا توییتر را داش��ته باشند، 
ام��ا این برند ژاپن��ی عالوه بر پلتفرم های مذکور در پینترس��ت نیز 
حضور دارد. امروزه بس��یاری از مش��تریان بازار ای��االت متحده در 
پینترست عضویت دارند. این پلتفرم به دلیل محوریت عکس و فیلم 
محبوبیت بسیار زیادی در میان مردم دارد. محبوبیت پینترست در 
بازار ایاالت متحده به طور متفاوتی اس��ت. همین امر بازاریاب های 
هوندا را نسبت به استفاده از آن برای بازاریابی ترغیب کرده است. 
حال و ه��وای کمپین ت��ازه هوندا تحت تاثیر مس��تقیم ویروس 
کرونا قرار دارد. این برند در طول دوران ش��یوع این ویروس فعالیت 
بازاریابی و تبلیغاتی قابل توجهی نداشته است. با این حساب کمپین 
»اُدیس��ه ارتقا یافته« نخستین فعالیت بازاریابی آنها پس از گذشت 
چند ماه از همه گیری کرونا محس��وب می شود. همین امر انتظارات 
بسیار زیادی در میان مخاطب هدف ایجاد کرده است. جهت گیری 
به س��وی استفاده از شخصیت های دیسنی یکی از تکنیک های این 
ش��رکت برای پاس��خگویی مناس��ب به افزایش انتظارات مشتریان 

محسوب می شود. 
فروش��گاه های رس��می هوندا در ایاالت متحده هن��وز هم در پی 
ش��یوع ویروس کرونا بس��ته هستند. براس��اس گزارش رسمی تیم 
مدیریت��ی هوندا در بازار ایاالت متح��ده از آغاز ماه کنونی اقداماتی 
برای بازگش��ایی برخی از شعبه های فروش ش��رکت صورت گرفته 
است، با این حساب شروع مجدد فعالیت بازاریابی این برند همزمان 

با بازگشایی شعبه هایش در بازار ایاالت متحده است. 
صنعت خودروس��ازی در پی شیوع ویروس کرونا ضررهای بسیار 
زیادی را متحمل شده است. برند هوندا در چند ماه اخیر با کاهش 
۲۸ درصدی فروش در سراسر دنیا نسبت به سال گذشته ضررهای 
قابل توجهی را تجربه کرده اس��ت. بی تردید س��ازگاری با ش��رایط 
کنونی برای هیچ کسب و کاری ساده نیست. در این میان بازاریابی 
برای حضور هرچه قدرتمندتر در بازار پس از بازگش��ایی کس��ب و 
کارها اهمی��ت دارد. برند هوندا در ادام��ه کمپین های بازاریابی اش 
در دوره بازگش��ایی کس��ب و کاره��ا قصد س��رمایه گذاری بر روی 
دوربین ه��ای واقعیت مج��ازی را دارد. این امر به معنای مش��اهده 
کمپین های تبلیغاتی سه بعدی از سوی این برند است. با این حساب 
نسل تازه ای از تبلیغات در دنیای کسب و کار طراحی و اجرا خواهد 

شد. 
اس��تفاده از فن��اوری واقعیت مجازی و واقعیت اف��زوده در حوزه 
بازاریابی س��ابقه چن��دان زیادی ن��دارد. برند هوندا با اس��تفاده از 
ش��خصیت های دیس��نی در تالش ب��رای ایجاد تجرب��ه ای جذاب و 
هیجان انگیز در زمینه استفاده از فناوری های تازه در حوزه بازاریابی 
اس��ت. این امر با بازگش��ایی کسب و کارها در سراس��ر دنیا مزیت 

رقابتی قابل توجهی برای برند ژاپنی به همراه خواهد داشت. 
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تبلیغات در اینس��تاگرام برای بس��یاری از برنده��ا جذاب ترین گزینه 
ممکن محسوب می شود. امروزه کسب و کارهای بسیار زیادی در تالش 
برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به س��راغ شبکه های 
اجتماعی می روند. اینس��تاگرام در این میان گزینه ای جذاب محس��وب 
می ش��ود. دلیل این امر عالوه بر دامنه وسیع کاربران مربوط به امکانات 
تبلیغاتی متعدد نیز هست. اغلب شبکه های اجتماعی درآمد اصلی شان 
از طریق نمایش تبلیغات کسب می شود. با این حساب مشاهده نمایش 
تبلیغات متعدد از سوی شبکه های اجتماعی جای تعجب نخواهد داشت. 
امروزه یک��ی از راهکارهای تولید محتوا در اینس��تاگرام اس��تفاده از 
بخ��ش IGTV اس��ت. این بخش اهمیت بس��یار زیادی ب��رای برندها 
دارد. متاس��فانه از زمان رونمایی از بخش IGTV و راه اندازی رس��می 
آن بخش تبلیغات طراحی نش��ده اس��ت. این امر به معنای تولید صرف 
محتوای از س��وی برندها برای این حوزه اس��ت. خبر خوش اینستاگرام 
برای برندها در پی بازگش��ایی کسب و کارها رونمایی از بخش تبلیغات 
در IGTV اس��ت. اغلب کس��ب و کارها و بازاریاب ه��ا از زمان معرفی 
IGTV در س��ال ۲۰1۸ منتظر این رویداد بوده ان��د. اکنون با توجه به 
ام��کان فعالیت بازاریابی و تبلیغات در این بخش ش��اهد افزایش تمایل 

برندها برای همکاری با اینستاگرام خواهیم بود. 
ه��دف اصلی ما در این مقاله بررس��ی نکات مهم 
 IGTV پیرام��ون رونمای��ی از بخش تبلیغ��ات در
اس��ت. ب��دون تردید ب��ا رونمایی از ه��ر فناوری و 
س��رویس ت��ازه ای برخ��ی از کارآفرین��ان نی��از به 
راهنمای��ی آش��نایی دقی��ق با آن خواهند داش��ت. 
اس��تفاده از بخش IGTV در راس��تای بازاریابی و 
تبلیغات مزیت های بس��یار زیادی دارد. مسئله مهم 
در این میان کاربست درست تکنیک های تبلیغاتی 
در ای��ن بخش اس��ت. م��ا در ادامه به بررس��ی این 

موضوع خواهیم پرداخت. 
 IGTV هر آنچه در مورد تبلیغات در بخش

باید بدانیم
اینس��تاگرام در ط��ول ماه ه��ای اخی��ر ب��ه طور 
آزمایش��ی از تبلیغ��ات در IGTV رونمای��ی کرده 
اس��ت. این امر ب��رای بس��یاری از برنده��ا فرصت 
استفاده از خدمات تازه این شرکت را فراهم ساخته 
است. اگر شما در دسته برندهای خوش شانس برای 
آزمایش این س��رویس نبوده اید، نی��ازی به نگرانی 
نیس��ت. این س��رویس به زودی برای تمام کس��ب 
و کارها در دس��ترس قرار خواه��د گرفت. تیم فنی 
اینس��تاگرام هنوز زمان رس��می ب��رای رونمایی از 
س��رویس تبلیغات در اینستاگرام اعالم نکرده است. 
با این حال مانند ه��ر رویداد مهم دیگری در اینجا 

نیز شاهد گمانه زنی های متعدد هستیم. 
سرویس تبلیغات در IGTV چه زمانی 

رونمایی خواهد شد؟
اینس��تاگرام در ماه ژوئن س��ال ج��اری اقدام به 
ایج��اد دسترس��ی ب��رای برخ��ی از تولیدکنندگان 
محتوای ویدئویی در پلتفرم اش به منظور استفاده از 
بخش تبلیغات IGTV کرد. این امر س��نت دیرینه 
اینستاگرام برای آزمایش سرویس های تازه محسوب 
می شود. گزارش های بس��یار زیادی در مورد تجربه 
اس��تفاده از بخش تبلیغات در طول ماه های اخیر به 

گوش رسیده است. 
اگر برند شما عالقه مند به استفاده هرچه سریع تر 
از س��رویس تبلیغات در IGTV است، باید اندکی 
صبر کنید. این سرویس هنوز به صورت عمومی در 

دسترس برندها قرار ندارد. دلیل این امر تالش تیم بازاریابی اینستاگرام 
برای رفع مش��کالت موجود در این زمینه اس��ت. بسیاری از بالگرهای 
 IGTV فعال در اینس��تاگرام نسبت به ایرادات جدی سرویس تبلیغات
اظهارنظر کرده اند بنابراین اگر تیم فنی پلتفرم نس��بت به انتشار رسمی 
این س��رویس عجل��ه نماید، تجربه کاربری مطلوب��ی در انتظار برندها و 

مشتریان شان نخواهد بود. 
س��خنگوی رس��می اینس��تاگرام در واکنش به زم��ان موردنظر برای 
رونمایی از س��رویس تبلیغات IGTV فقط به یک تاریخ حدودی اشاره 
کرده اس��ت. بر این اساس سرویس موردنظر به طور نهایی تا پایان سال 

جاری به بهره برداری خواهد رسید. 
نخس��تین ایده برای اس��تفاده تبلیغاتی از بخ��ش IGTV در فوریه 
۲۰۲۰ رس��انه ای شد. این زمان برای بسیاری از کسب و کارها با شیوع 
ویروس کرونا همراه بود. بنابراین اینستاگرام زمان مناسبی برای تمرکز 
بیش��تر بر روی طرح های جانبی اش داشت. همین امر در طول ماه های 
متم��ادی موجب به روز رس��انی های متعدد اینس��تاگرام ب��رای کاربران 
اندروید و IOS ش��ده اس��ت. ش��اید در نگاه نخست نس��خه های به روز 
اخیر اینس��تاگرام تغییر چشمگیری نکرده باش��د، اما تغییرات اندکی و 
غیرمحسوسی برای سازگاری هرچه بهتر با سرویس تبلیغات انجام شده 

است. 
هدف اصلی اینس��تاگرام ایجاد قابلیت شخصی س��ازی نمایش محتوا 
برای کاربران اس��ت. این تجربه در مورد بخش جس��ت وجوی محتوا به 
خوبی پیاده ش��ده اس��ت. بنابراین اگر کاربران امکان مشاهده تبلیغات 
هماهنگ با سلیقه ش��ان را داش��ته باش��ند، وضعیت بس��یار بهتری در 
انتظارشان خواهد بود. امروزه سطح تعامل میان برندها و مشتریان شان 
به میزان شخصی س��ازی هر کمپین بستگی دارد. اینستاگرام با رونمایی 
از بخ��ش تبلیغات IGTV امکان جلب نظر برندها و مشتریان ش��ان به 

صورت همزمان را خواهد داشت. 
بالگرها چقدر از بخش تبلیغات IGTV درآمد خواهند داشت؟

کسب درآمد از بخش تبلیغات در IGTV فقط مخصوص اینستاگرام 
نیس��ت. بالگرهای متع��ددی در اینس��تاگرام به عنوان اینفلوئنس��ر یا 
کارب��ران محبوب فعالی��ت دارند. اگر برندها تمایل ب��ه تبلیغ در بخش 
IGTV داش��ته باش��ند، همکاری با بالگرها گزینه ضروری خواهد بود. 

 IGTV بر این اس��اس اینس��تاگرام در ازای نمایش تبلیغات در بخش
45درصد از درآمد ناش��ی از هر تبلیغ را به بالگر مورد نظر خواهد داد. 
ای��ن امر نقش مهم��ی در تقویت انگیزه بالگرها ب��رای نمایش محتوای 

بازاریابی خواهد داشت. 
امروزه اینستاگرام با پشتیبانی تیم ارشد فیس بوک در زمینه تبلیغات 
پیش��رفت بسیار زیادی کرده اس��ت. این امر در طول سال های آتی نیز 
ادامه خواهد داشت. تیم بازاریابی فیس بوک بهتر از پلتفرم دیگری نکات 

اساسی برای بازاریابی و کسب درآمد مناسب را بلد است. 
چه کسانی در بخش تبلیغات IGTV مشارکت دارند؟

تولید محتوا در فیس بوک امر بس��یار مهمی محسوب می شود. امروزه 
بس��یاری از برنده��ا در زمینه تولی��د محتوای بازاریابی در اینس��تاگرام 
نیازمند ایجاد حس��اب رسمی در فیس بوک هستند. پیوند میان این دو 
پلتفرم اجتماعی در طول س��ال های اخیر به شدت افزایش یافته است. 
بدون تردید خرید اینس��تاگرام از سوی فیس بوک در این روند بی تاثیر 
 IGTV نیس��ت. اگر ش��ما عالقه مند به درج آگهی تبلیغاتی در بخش
هس��تید، باید از حساب رسمی فیس بوک تان اس��تفاده نمایید. این امر 
به معنای پش��تیبانی کامل فیس بوک از تبلیغات اینستاگرام خواهد بود. 
برخی از مهمترین ویژگی های اساس��ی تبلیغ��ات در بخش IGTV به 

شرح ذیل است:
• امکان بارگذاری محتوای ویدئویی تبلیغاتی تا حداکثر 3 دقیقه

• امکان شخصی سازی دسترسی کاربران به محتوای بازاریابی 
• ام��کان بارگ��ذاری همزم��ان محت��وای موردنظر در اینس��تاگرام و 

فیس بوک 
• نمایش تبلیغات به صورت ش��ناور در کش��ورها و مناطق جغرافیایی 

خاص
• امکان اس��تفاده از دس��تیار تبلیغاتی فیس بوک برای ارزیابی دقیق 

وضعیت کمپین
امروزه بس��یاری از برنده��ا برای بازاریابی ویدئویی به س��راغ یوتیوب 
می روند. این امر مس��ئوالن اینستاگرام را به ش��دت نگران کرده است. 
رونمایی از بخش IGTV اقدامی اساس��ی برای مقابله با رش��د و سلطه 
یوتیوب بر عرصه بازاریابی ویدئوی محسوب می شود. بدون شک یوتیوب 
همچنان س��لطه اش بر حوزه بازاریابی ویدئویی را حفظ خواهد کرد، اما 
اینس��تاگرام با س��رمایه گذاری طوالنی مدت بر روی ای��ن حوزه امکان 

رقابت تاثیرگذاری با آنها را خواهد یافت. 
بدون تردید اینستاگرام برای بخش تبلیغات در IGTV برخی قوانین 
مه��م را طراحی خواهد کرد. هنوز اطالع دقی��ق از قوانین موردنظر در 
دسترس نیست. با این حال برخی از مهمترین گمانه زنی ها شامل نکات 

ذیل است:
• اینس��تاگرام در راس��تای حمایت از اجتماع سالم کاربرانش اقدام به 
مسدودسازی سخنرانی های نامناس��ب و دارای محتوای توهین آمیز در 

قالب تبلیغات خواهد کرد.
• ضرورت به اش��تراک گذاری محت��وای اصیل و تازه برای تمام برندها 
وجود خواهد داش��ت. این امر اغلب برندها را موظف به تولید محتوا در 

قالبی جذاب و مطابق سلیقه مخاطب هدف خواهد کرد. 
• رعایت قوانین کلی حقوقی و سیاسی در زمینه تولید محتوا ضروری 
خواهد بود. بسیاری از کارشناس ها نسبت به ممنوعیت تبلیغات سیاسی 
در بخ��ش IGTV اظهار امیدواری کرده اند، با این حال هنوز اظهارنظر 

رسمی در این مورد ارائه نشده است. 
با توجه به حضور فیس بوک به عنوان ش��رکت مادر اینس��تاگرام باید 
ش��باهت زیادی میان قوانین و مقررات کلی این پلتفرم با اینس��تاگرام 
وجود داش��ته باشد. بر همین اساس ش��اید پرهیز از بارگذاری محتوای 

تبلیغات سیاسی ایده دور از دسترسی باشد. 

چرا اکنون از بخش تبلیغات IGTV رونمایی می شود؟
رونمایی از بخش تبلیغات در IGTV اتفاق مهمی محسوب می شود. 
بسیاری از کارش��ناس ها انتظار رونمایی از بخش موردنظر در سال های 
گذش��ته را داشتند. با این حساب طرح پرسش پیرامون چرایی رونمایی 

از بخش موردنظر در زمان کنونی منطقی به نظر می رسد. 
اینستاگرام در طول سال های اخیر همواره کاربرانش را مدنظر داشته 
است. این امر در مورد بخش تبلیغات همکاری نزدیکی میان تیم فنی و 
برندها ایجاد کرده است بنابراین حضور برندها در زمینه بازاریابی و ارائه 
پیش��نهادهای راهبردی به تیم تبلیغاتی اینس��تاگرام امر تازه ای نیست. 
مهمتری��ن دلیل رونمایی از بخش تبلیغ��ات در IGTV در بازه زمانی 
کنونی کمک به کسب و کارها برای بازگشت از دوران سخت کروناست. 
اینس��تاگرام همیش��ه برای رونمایی از امکانات ت��ازه اش بر روی نظرات 
برندها تکیه کرده اس��ت. ثبت برخی از درخواس��ت های مهم از س��وی 
برنده��ا برای رونمایی س��ریع تر از بخش تبلیغ��ات در IGTV بر روی 

تصمیم نهایی تیم فنی شرکت بی تاثیر نبوده است. 
بسیاری از برندها پس از پایان ماجرای کرونا نیاز به تبلیغات گسترده 
خواهند داش��ت بنابراین بسترهای تبلیغاتی اینستاگرام، مانند هر شبکه 
اجتماع��ی دیگری، باید به ش��دت افزایش پیدا کن��د. رونمایی از بخش 
تبلیغات در IGTV مهمترین اس��تراتژی اینس��تاگرام ب��رای آمادگی 
در راس��تای افزایش درخواس��ت تبلیغات در ماه های پایانی سال جاری 

خواهد بود. 
رقابت اینس��تاگرام با یوتیوب در طول س��ال های 
اخیر توجه بس��یار زیادی به خود جلب کرده است. 
این امر به نوعی تالش اینستاگرام برای سهم خواهی 
از ب��ازار ب��زرگ پخش آنالی��ن محت��وای ویدئویی 
محسوب می ش��ود. برندهایی نظیر دیسنی و حتی 
آمازون نیز در این عرصه حضور فعالی دارند، با این 
حساب در آینده شاهد رقابت هرچه نزدیک تر میان 
غول ه��ای دنیای دیجیتال بر س��ر نمایش تبلیغات 

ویدئویی خواهیم بود. 
بخش تبلیغات IGTV چه ظاهری خواهد 

داشت؟
بخش تبلیغ��ات در IGTV ویژگی های ظاهری 
متفاوتی ب��ا حالت کنونی نخواهد داش��ت. این امر 
ش��باهت نس��بی به نمایش محت��وای تبلیغاتی در 
یوتیوب نیز ندارد. بر این اس��اس برندها با همکاری 
اف��راد تاثیرگذار ی��ا بالگرها ام��کان تولید محتوای 
ویدئوی��ی تبلیغاتی را خواهند داش��ت. س��پس این 
محتوا باید برای مخاطب هدف در قالب یک پس��ت 
مجزا بارگذاری ش��ود. ش��باهت میان این بخش تا 
حد زیادی ایده تبلیغات در بخش استوری را به یاد 
می آورد. اگر ش��ما از طرفدارهای بخش تبلیغات در 
استوری باشید، به خوبی امکان سازگاری با سرویس 

تازه اینستاگرام را نیز خواهید یافت. 
اینس��تاگرام در طول سال های اخیر تالش بسیار 
زی��ادی برای ایج��اد رابطه نزدیک می��ان برندها و 
بالگرها کرده اس��ت. این امر به منظور جلب توجه 
وس��یع هر قشر به حضور مداوم در اینستاگرام روی 
داده اس��ت. اگر ش��ما نیز در تالش ب��رای فعالیت 
بازاریابی در اینس��تاگرام هس��تید، باید نس��بت به 
همکاری با افراد تاثیرگذاری و بالگرها اقدام نماید. 
امروزه یافتن بالگرهای مناس��ب نیازمند طی مسیر 
طوالنی اس��ت. ش��ما باید نس��بت به تخصص فرد 
موردنظر در حوزه کس��ب و کارتان اطمینان داشته 
باشید. در غیر این صورت توان تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را نخواهید یافت. 
محدودیت ه��ای بارگذاری محت��وای تبلیغاتی در 
بخ��ش IGTV بر روی ظاهر کمپین ه��ا نیز تاثیر 
خواهد گذاش��ت. بر این اس��اس فرمت MP4 و MOV مورد حمایت 
ای��ن بخش قرار خواهد گرفت. همچنین حداکثر س��ایز ویدئوها نیز 3۰ 
مگابایت خواهد بود. اگر ش��ما این نکته را مدنظر قرار ندهید، ش��اید در 

زمان بارگذاری محتوا با مشکالت بسیار زیادی مواجه شوید. 
چگونه امکان تولید محتوای ویدئویی در بخش IGTV وجود دارد؟

امروزه بس��یاری از برندها در تالش برای آمادگی هرچه بیش��تر برای 
حضور قدرتمندان در بخش تبلیغاتی IGTV هستند. شما برای تولید 
محت��وای ویدئویی در بخش IGTV نیاز به مهارت های خاصی ندارید. 
این امر ش��امل اس��تفاده از دوربین باکیفیت و رعایت قوانین و مقررات 
اینس��تاگرام خواهد بود. اگر شما به این نکته ساده توجه داشته باشید، 

بسیاری از مشکالت تان حل و فصل خواهد شد. 
اغلب اوقات برندها به دلیل عادت به ش��یوه های متفاوت تولید محتوا 
در زمینه بازاریابی در اینس��تاگرام با مش��کل مواجه می ش��وند. توصیه 
ما در این بخش نگارش کپش��ن مناس��ب برای ویدئوی تبلیغاتی است. 
امروزه بسیاری از کاربران در اینستاگرام با محتوای بدون کپشن مواجه 
می شوند. بدون شک تاثیرگذاری چنین محتوایی بر روی مخاطب هدف 

بسیار کمتر از نمونه های دارای کپشن خواهد بود. 
اس��تفاده از هش��تگ برای دسترس��ی س��ریع تر کاربران به محتوای 
تبلیغاتی برندها باید همچنان مدنظر قرار داشته باشد. امروزه بسیاری از 
برندها به اش��تباه از هشتگ ها استفاده نمی کنند. این امر موجب کاهش 

توان تاثیرگذاری آنها بر روی مخاطب هدف خواهد شد. 
ام��روزه تولید محت��وای بازاریابی و تبلیغات در اینس��تاگرام گزینه 
ضروری برای کس��ب و کارها محسوب می شود. بسیاری از برندها در 
این مس��یر بر روی بخش IGTV حس��اب می کنند. اکنون با نزدیک 
ش��دن به زمان رونمایی رسمی از بخش تبلیغات در IGTV هیجان 
برندها برای کاربست شیوه های تازه در این حوزه افزایش شدید یافته 
اس��ت بنابراین ش��ما باید در عمل نسبت به اس��تفاده از توصیه های 
کنونی ب��ه منظور آمادگی هرچه بهتر برای ای��ن بخش اقدام نمایید. 
مهمترین توصیه ما در این بخش برای توجه به تمام نکات مورد بحث 
در این مقاله به منظور ش��روع فرآیند بازاریابی به صورت تاثیرگذار در 

بخش IGTV است. 
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بازاریابی و تعامل بهینه با مشتریان از طریق 
وبالگ نویسی

وبالگ نویسی یک راهکار ساده و کم هزینه برای اغلب برندها، به ویژه کسب 
و کارهای کوچک، محسوب می ش��ود. راه اندازی وبالگ رسمی برای کسب و 
کار ب��ه احتمال فراوان کم هزینه ترین اقدام ب��ه برند در طول دوران فعالیتش 
محس��وب می ش��ود. همین امر اغلب برندهای بزرگ را به سوی ایجاد وبالگ 
 Small رسمی برای کسب و کارشان سوق داده است. براساس گزارش موسسه
Business، کاربران اینترنت تمایل بس��یار زیادی نسبت به مطالعه محتوای 
تخصصی تر در مورد کسب و کارهای مورد عالقه شان دارند. این امر باید از سوی 
برندها به خوبی مورد توجه قرار گیرد. امروزه بسیاری از برندها در عمل فقط 
به فکر بازاریابی در شبکه های اجتماعی هستند. ماهیت شبکه های اجتماعی 
امکان تعامل میان برندها و مش��تریان در قالب تولید محتوای تخصصی تر را 
فراهم نمی سازد بنابراین وبالگ نویس��ی همچنان راهکاری بی بدیل در حوزه 

کسب و کار محسوب می شود. 
هدف ما در این مقاله بررسی برخی از مهم ترین نکات در زمینه بازاریابی و 
تعامل با مخاطب هدف در قالب وبالگ نویسی است. ما در ادامه به بخش های 
مختلفی در راستای نگارش محتوای جذاب و تعامل با مشتریان در این بخش 

خواهیم پرداخت. 
جذب طبیعی مخاطب هدف

تولید محتوای جذاب همیشه موفقیت برندها برای جلب نظر مخاطب هدف 
را به همراه دارد. امروزه بس��یاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف از گزینه های تبلیغاتی بسیار زیادی استفاده می کنند. این امر 
دارای اهمیت باالیی برای دسترسی هرچه سریع تر مخاطب هدف به محتوای 
برندهاست. نکته مهم در این میان اهمیت کیفیت محتوای تبلیغاتی است. اگر 
شما محتوای جذابی برای مخاطب هدف آماده نکرده باشید، تبلیغات شما آنها 

را به سوی تجربه ای نامطلوب هدایت خواهد کرد. 
جل��ب نظر طبیعی مخاطب هدف عالوه بر بحث مربوط به جذابیت محتوا 
در حوزه مالی نیز برای برندها مفید اس��ت. بسیاری از برندها در عمل توانایی 
پرداخت هزینه باال برای تبلیغات پیرامون وبالگ ش��ان را ندارند بنابراین شما 
باید راهکارهای ساده و متفاوت را مدنظر قرار دهید. یکی از راهکارهای مناسب 
در این میان مدیریت سئو به صورت تاثیرگذار است. امروزه اغلب کاربران برای 
مش��اهده محتوای برندها اقدام به استفاده از کلیدواژه های مختلف می کنند. 
هرچه ما مهارت بیش��تری برای کاربست کلیدواژه های برتر در متن محتوای 
بازاریابی مان داش��ته باشیم، موتورهای جست وجو لینک های مطلب مان را در 

رتبه بهتری قرار خواهند داد. 
اگر شما نسبت به تجربه کاربران در جست وجوی محتوای به صورت آنالین 
تجربه داش��ته باشید، اغلب آنها حوصله مشاهده رتبه های باالتر از 3 در نتایج 
جست وجو را ندارند. این امر رقابت بسیار زیادی برای دستیابی به رتبه های برتر 
جس��ت وجوی کاربران میان برندها ایجاد کرده است بنابراین شما باید نسبت 

به کاربست شیوه های مدیریت سئو برای بهبود رتبه سایت تان اقدام نمایید. 
استفاده از لینک های جانبی در شبکه های اجتماعی

تبلیغ برای محتوای وبالگ برند اهمیت بسیار زیادی دارد. این امر همیشه 
همراه با هزینه های گزاف برای برندها نیست. بسیاری از کسب و کارها در عمل 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف یا دست کم ترغیب آنها برای مطالعه 
محتوای وبالگی شان را ندارند. این امر ناشی از فقدان اراده برای استفاده از تمام 

ظرفیت بازاریابی برندهاست.
وقتی ش��ما در ش��بکه های اجتماعی حضور دارید، باید از ظرفیت آن برای 
بارگذاری لینک های جانبی استفاده کنید. اهمیت لینک های جانبی با نگاهی 
کوتاه به وضعیت حضور برندهای برتر در ش��بکه های اجتماعی به خوبی قابل 
مش��اهده است. بسیاری از برندها علی رغم داشتن تعداد فالوورهای اندک باز 
هم دست از بارگذاری لینک های جانبی نمی کشند. امروزه تعداد بازدید وبالگ 
برندها مهم نیست، بلکه توان تاثیرگذاری بر روی تعداد هرچند اندک از طریق 

آن اهمیت دارد. 
تولید محتوا در وبالگ تفاوت عمده ای با شبکه های اجتماعی دارد. امروزه در 
شبکه های اجتماعی رعایت اختصار اهمیت باالیی یافته است بنابراین برندها 
بای��د نهایت اختص��ار در طراحی و بارگذاری محتوا به خ��رج دهند. بازاریابی 
 Back در وبالگ اما به طور کامل متفاوت اس��ت. براس��اس گزارش موسسه
Linko، هرچ��ه محتوای برندها در وبالگ ش��ان طوالنی تر و کامل تر باش��د، 

شانس باالتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهند داشت. 
پاسخگویی به پرسش های مشتریان

مش��تریان همیشه درباره وضعیت محصوالت و فعالیت برندها پرسش های 
متع��ددی دارند. این امر بیانگر ضرورت پاس��خگویی به مش��تریان در قالبی 
صمیمانه و جامع است. امروزه مشتریان پس از ارسال ایمیل یا پیام برای برندها 
انتظار دریافت پاسخ در کمترین زمان ممکن را دارند. اگر واکنش برندها دیر 
صورت گیرد، به احتمال زیاد پس از مدت زمانی کوتاه ریزش تعداد مخاطب ها 
امری طبیعی خواهد بود.  افزایش س��طح رقابت در شبکه های اجتماعی و به 
طور کلی فضای آنالین تمام برندها را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از بهترین 
پلتفرم ها برای تعامل با مخاطب هدف فضای وبالگ است. این فضا امکان بیان 
نکات مختلف در قالبی صمیمانه را فراهم می س��ازد. همچنین برندها فضای 

کافی برای نگارش محتوای طوالنی را خواهند داشت. 
ترغیب مخاطب به سوی خرید

فعالیت در فضای وبالگ همیشه با هدف بازاریابی و بهبود رابطه میان برند و 
مشتریان نیست. گاهی اوقات شما باید جهت گیری مشخصی به سوی فروش 
بیشتر نیز داشته باشید. این امر شامل معرفی محصوالت تازه و بیان مزیت های 
آنها می شود. امروزه اگر شما قصد آشنایی با محصوالت یک برند معتبر را داشته 
باشید، به احتمال فراوان به وبالگ آنها هدایت می شوید. وبالگ برندهای بزرگ 
دارای آرشیو کاملی از محصوالت و کارکردشان است بنابراین شما امکان تعامل 
با برندهای مورد عالقه تان و دسترسی به اطالعات کاربردی را خواهید داشت. 
شما به عنوان یک برند باید همین استراتژی را پیاده نمایید. توضیح پیرامون 
محصوالت و تالش برای فروش بیشتر استراتژی های مهمی محسوب می شود. 
یکی از نکات مهم بازاریابی در وبالگ و به طور کلی اینترنت عدم تاکید بر 
روی فروش محصوالت به صورت صرف است بنابراین بحث فروش را به صورت 
فرعی در جریان تعامل با مخاطب هدف مطرح س��ازید. این امر واکنش بسیار 
بهتری از سوی مخاطب هدف را به همراه خواهد داشت. اشتباه برخی از برندها 
تالش برای فروش صرف به مخاطب هدف است. بدون تردید چنین گرایشی 

واکنش مطلوبی از سوی مخاطب هدف دریافت نخواهد کرد. 
ام��روزه وبالگ یکی از مهمترین ابزاره��ای بازاریابی و تعامل میان برندها و 
مخاطب هدف شان است. کسب و کار شما نیز در این میان باید استفاده مناسب 
از س��رویس وبالگ را کند در غیر این صورت توان ادامه رقابت با دیگر برندها 

را از دست می دهد. 
business.com :منبع
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اگرچه از ش��روع به کار پینترس��ت بیش از 1۰ سال می گذرد، با این 
حال هنوز هم بس��یاری از افراد نس��بت به آن غریبه بوده و همین امر 
صحبت در رابطه با آن را کامال ضروری ساخته است. درواقع این شبکه 
به کسب و کارها نیز توجه داشته و امکان خرید مستقیم را فعال نموده 
اس��ت. به همین خاطر فعالیت در آن می تواند یک موقعیت بسیار عالی 
باش��د. برای کاهش تردیدهای ش��ما در ادامه به بررسی برخی از آمارها 

پیرامون این شبکه، خواهیم پرداخت. 
1-بیش از ۲۰۰ میلیارد پین وجود دارد 

عملک��رد پین درس��ت ب��ه مانند هش��تگ در ش��بکه های اجتماعی 
دیگ��ر اس��ت. درواقع این امر باعث خواهد ش��د تا محتواهای ش��ما در 
دس��ته بندی هایی قرار گیرد که این امر باعث افزایش شانس دیده شدن 
آنها خواهد شد. در این راستا جدیدترین آمار حاکی از آن است که بیش 
از ۲۰۰ میلیارد پین تاکنون مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت که بیانگر 

نرخ مشارکت و عملکرد خود کاربران پینترست است. 
۲-7۲ درصد کاربران زن هستند 

در هیچ شبکه اجتماعی شاهد حضور بیشتر زن ها نیستیم، با این حال 
این موضوع برای پینترس��ت کامال متفاوت بوده و 7۲ درصد کاربران را 
بانوان تش��کیل می دهد. در این راس��تا تنها 19درصد مرد وجود داشته 
و 9 درص��د نیز جنس��یت خود را اعالم نکرده ان��د. این امر به معنای آن 
خواهد بود که پینترست، پتانسیل بسیار خوبی برای برندهایی محسوب 

می شود که جامعه هدف آنها آقایان نیستند. 
3-پینترست سومین شبکه اجتماعی برتر در آمریکا است 

اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که پینترست، رقیبی قدرتمند برای 

مواردی نظیر اینس��تاگرام و تیک تاک محس��وب نمی شود، با این حال 
جالب است بدانید که جایگاه سوم محبوب ترین شبکه های اجتماعی در 
کش��ور آمریکا، به آن اختصاص دارد. در رده های باالتر نیز فیس بوک و 

اینستاگرام قرار دارد. 
4-4۰۰ میلیون درآمد تنها در یک سال 

این شبکه در سال گذشته موفق شده است تا درآمد 4۰۰ میلیون دالری 
را داش��ته باشد. این امر در حالی است که بسیاری از شبکه های اجتماعی، 
هنوز به مرحله درآمدزایی نرس��یده اند. به همین خاط��ر آن را باید در رده 
حرفه ای ه��ا قرار داد. با این حال این نکته را نمی توان کتمان کرد که 35۰ 
میلیون دالر از آن تنها در کشور آمریکا به دست آمده و در بازار جهانی تنها 
5۰ میلیون درآمدزایی داشته است. به همین خاطر نیز این شبکه در خارج 

از آمریکا باید فعالیت به مراتب بیشتری را داشته باشد.
5-۸3 درصد کاربران به مشتری تبدیل شده اند

نکته بسیار جالب این اس��ت که پینترست از نگاه کاربران، یک بستر 
کامال امن محس��وب شده و همین موضوع تمایل آنها به خرید اینترنتی 
را در سطحی بسیار باال قرار داده است. درواقع بنا بر آمارها، ۸3 درصد 
کاربران، حداقل یک بار خرید از این ش��بکه اجتماعی را تجربه کرده اند. 
به همین خاطر نیز برندها با ش��انس فروش بسیار باالیی مواجه هستند. 
درواقع هیچ شبکه ای در جهان، حتی نزدیک به این آمار نیز نشده است. 

6-تنها شبکه اجتماعی حاضر در فهرست 1۰ برند برتر جهان 
اگرچه این شبکه هنوز به محبوبیت جهانی اینستاگرام نرسیده است، 
با این حال در زمینه برندینگ، بسیار قدرتمند عمل کرده و تنها شبکه 
اجتماعی حاضر در فهرست 1۰ برند برتر جهان است. این امر بیانگر تیم 

مدیریتی فوق العاده قوی آن است. 
7-روند رو به رشد مداومی دارد 

اگرچه تقریبا تمامی شبکه های اجتماعی، با نوساناتی نسبت به تعداد 

کاربران مواجه هس��تند، با این حال این مس��ئله برای پینترست کامال 
متف��اوت بوده و آنها تاکنون رک��وردی را تجربه نکرده اند. آخرین آمارها 
نیز حاکی از افزایش محبوبیت بس��یار س��ریع آنها در بازار جهانی است. 
درواقع با تداوم این روند، تا سه سال آینده، این شبکه می تواند به رقیب 

قدرتمند فیس بوک و اینستاگرام در بازار جهانی تبدیل شود. 
۸-رشد 6 برابری نمایش ویدئو تنها در یک سال 

اگر تصور می کنید که پینترس��ت تنها از تصاویر پش��تیبانی می کند، 
سخت در اشتباه هستید. درواقع این برند به خوبی نسبت به این موضوع 
آگاه اس��ت که در حال حاضر، ویدئ��و در صدر عالیق کاربران قرار دارد. 
فعالیت بس��یار خوب در این حوزه باعث شده است که در سال گذشته 
این ش��بکه رشد شش برابری در نمایش ویدئو را داشته باشد که آماری 

منحصر به فرد محسوب می شود. 
9-۸5 درصد کاربران با تلفن همراه وارد این شبکه می شوند 

با توجه به این امر که امروزه بیشتر افراد از طریق گوشی تلفن همراه 
خود در اینترنت حضور پیدا می کنند، بس��یار مهم اس��ت که یک شبکه 
اجتماعی به قدری در نسخه تلفن همراه خود موفق ظاهر شده باشد که 
آماری بیش از ۸۰ درصد را به ثبت برس��اند. در این رابطه پینترس��ت با 
توجه به این امر که ۸5 درصد از کاربران از طریق تلفن همراه وارد این 

شبکه می شوند، در این زمینه کامال موفق ظاهر شده است. 
1۰-بیش از نیمی از کاربران خریداران دائمی از پینترست هستند 

این امر که یک شبکه اجتماعی به خوبی بتواند فروشنده را به مشتری 
وصل نماید، بسیار مهم خواهد بود. در اهمیت آمار فوق تنها کافی است 
که به فیس بوک نگاهی بیندازیم. درواقع این ش��بکه میزان مش��تریان 
دائمی آن تنها 14 درصد اس��ت. در این راستا تمامی مدیران پینترست 

از افزایش این آمار طی سال های آینده، خبر داده اند. 
searchenginejournal.com :منبع

یکی از بهترین روش های کسب اطالعات در مورد بازار و مشتریان تان 
پرس��یدن سوال است. هنگامی که س��واالت مطالعات بازار را به درستی 
انتخ��اب می کنید و می پرس��ید، می توانید فرصت های��ی را برای بهبود 

استراتژی بازاریابی، عملیات و صنعت تان تعیین کنید.
دلیل اهمیت سواالت مطالعات بازار

شما می توانید بینش هایی دریافت کنید که به شما کمک می کنند تا:
– مخاطبان هدف خودتان را جذب کنید

–  از رقبا متمایزتر و مشخص تر باشید
– محصوالت و خدمات تان را بهبود ببخشید

– خدمت رسانی به مشتریان تان را بهبود بدهید
طبقه بندی سواالت مطالعات بازار

برای اینکه بهترین س��واالت را بپرس��ید، بهتر این اس��ت که سواالت 
مطالعات بازار خود را به دسته های زیر تقسیم کنید:

– سواالت مطالعات بازار
– سواالتی که از بازار هدف باید بپرسید

– سواالتی که باید از مشتریان تان بپرسید
– سواالتی برای تجزیه و تحلیل رقابتی

برای پیدا کردن پاس��خ بعضی از سواالت مطالعات بازار الزم است که 
تحقیق کنید. به عنوان مثال، ممکن اس��ت بخواهید بدانید که »چگونه 
رقبای ما ترافیک خود را هدایت می کنند؟« س��ایر سواالت را می توانید 
به طور مس��تقیم از مشتریان خود بپرسید. برای این سؤاالت، می توانید 
از پرسشنامه استفاده کنید یا با مشتری برای پیدا کردن پاسخ و بینش 

او مصاحبه کنید.
در اینجا برخی از نمونه سواالتی را می بینید که می توانید برای هر نوع 

تحقیق بازاریابی بپرسید.
اصلی ترین سواالت مطالعات بازار

ه��دف مطالعات کلی بازار کمک به ش��ما برای فهمیدن اندازه و توان 
بالقوه  بازار ش��ما برای ارتباط با مش��تریان است. سواالت مطالعات بازار 

عالی شامل موارد زیر می شود:
– بزرگی بازار بالقوه  ما چقدر است؟

– آیا این بازار در آینده رشد خواهد کرد یا کوچک خواهد شد؟
– چه محصوالت و خدمات دیگری شبیه به محصوالت و خدمات ما است؟

– چه کسانی برترین رقبای ما هستند؟
– سهم رقبای ما از بازار چقدر است؟

– چه سهمی در بازار وجود دارد که ما بتوانیم آن را از آن خود کنیم 
یا بگیریم؟

برای پیدا کردن پاس��خ به این سواالت، از سایت هایی برای تحقیقات 

بازار اس��تفاده کنید که به ش��ما کم��ک می کنند اطالع��ات مربوط به 
مکان های جغرافیایی، رقبای صنعت و شرایط اقتصادی را پیدا کنید.

سواالت مطالعات بازار از بازار هدف
س��واالتی که باید از بازار هدف بپرس��ید، عبارتند از سواالت مطالعات 
بازار جمعیت شناختی که به شما کمک می کنند تا بدانید مشتریان شما 

چه کسانی هستند. در اینجا چند نمونه از این سواالت را می بینید:
– چند سال تان است؟

– جنسیت شما چیست؟
– سطح تحصیالت شما چقدر است؟

– کجا زندگی می کنید؟
– حرفه  شما چیست؟

– درآمد خانوار شما چقدر است؟
– خانواده  شما از چند نفر تشکیل شده  است؟

این سواالت می توانند عمیق تر شوند و جزییات روانشناسی را کشف کنند 
و به این ترتیب به شما در مورد فهمیدن عالقه مندی ها، نگرش ها و نیازهای 

مشتریان شما کمک کنند. نمونه هایی از این سواالت عبارتند از:
– سرگرمی ها و عالقه مندی های شما چیست؟

– وقت آزاد خود را کجا صرف می کنید؟
– بزرگ ترین چالش های شما چیست؟

– اهداف اصلی شما چیست؟
– چه چیز برای شما بیشترین اهمیت را دارد؟

– برای دریافت اطالعات کجا می روید؟
– دوست دارید کجا خرید کنید؟

برای جمع آوری این جزییات، می توانید به مش��تریان تان پرسش��نامه 
بدهید یا با آنها مصاحبه کنید.

سواالت مطالعات بازار از مشتریان
مشتریان موجود می توانند بینش قابل اهمیتی را درباره  کسب و کار، 
محصوالت و خدمات ش��ما ارائه دهند. سواالت مطالعات بازار که باید از 

مشتریان موجود بپرسید، عبارتند از:
–چقدر احتمال دارد که برند ما را به یک دوست توصیه کنید؟

– چه مدت مشتری ما بوده اید؟
– ]محصول/ خدمات[ ما چه مشکلی را برای شما حل می کند؟

– ]محص��ول/ خدم��ات[ ما چگون��ه در جری��ان کاری روزانه تان قرار 
می گیرد؟

–  ]محص��ول/ خدم��ات[ ما نیازهای ش��ما را در چه ح��دی برآورده 
می کند؟

– دوست داش��تید ]محصول/ خدمات[ ما چه چیز دیگری داشت که 

در حال حاضر ندارد؟
– چه چیزی را در مورد ]محصول/ خدمات[ بیش��تر دوس��ت دارید و 

نسبت به چه چیزی کمترین عالقه را دارید؟
– چه چیزی باعث شده  که بین ما و رقیب مان، ما را انتخاب کنید؟

– آخرین تجربه تان را با ما چطور ارزیابی می کنید؟
ش��ما می توانید این اطالعات را از طریق تجزی��ه و تحلیل مخاطبان، 
مصاحبه ه��ای ش��خصی ب��ا مش��تریان تان ی��ا نظرس��نجی های آنالین 

جمع آوری کنید.
نکته  مه��م: اهمیت زیادی دارد که اطالعات را هم از مش��تریانی که 
طرفداران محصول/ خدمات ش��ما هس��تند و هم از اف��رادی که تجربه  
مثبتی نسبت به شما ندارند، جمع آوری  کنید. به دست آوردن بازخورد 
مش��تریان ناراض��ی یا از دس��ت رفته جه��ت پیداک��ردن راه حلی برای 
مشکالت موجود در محصول/ خدمات تان و شناسایی فرصت هایی برای 

بهبود ضروری است.
سواالت مطالعات بازار برای تجزیه و تحلیل رقابتی

هنگام��ی که صنعت و مش��تریان خود را ارزیابی می کنید، پرس��یدن 
سواالتی را در مورد رقبای تان آغاز کنید. برخی از سواالتی که می توانید 

بپرسید عبارتند از:
– برند ما در مقایسه با رقیب مان چه عملکردی دارد؟

– جذب مشتری توسط رقبای مان در چه حدی است؟
–  وب سایت رقبای ما چقدر ترافیک دارد؟

– کدام کلمات کلیدی ترافیک را به سمت وب سایت رقبای ما هدایت 
می کنند؟

– چه منابعی ترافیک را به وب سایت رقبای ما هدایت می کنند؟
– رقبای ما چند لینک ورودی دارند؟

– چه نوع محتوایی برای رقبای ما مناسب و تاثیرگذار است ؟
پرس��یدن س��واالت فقط نیمی از این فرآیند اس��ت. اطمینان حاصل 

کنید که پاسخ هایی دقیق و معتبر جمع آوری می کنید.
پاسخ های بهتری به سواالت مطالعات بازارتان دریافت کنید

س��واالت مربوط به تحقیقات بازار به شما کمک می کنند بینش هایی 
را برای بهبود رضایت مش��تری، عملیات کس��ب و کار و استراتژی های 
بازاریابی کشف کنید، اما سواالت فقط نیمی از این روند است. شما باید 
اطمینان حاصل کنید که دقیق ترین و معتبرترین پاسخ ها را جمع آوری 
می کنید. از س��واالت مطالعات بازار قیدشده در این پست استفاده کنید 
تا تحقیقات تان در زمینه  کس��ب و کار، مش��تریان و صنعتی که در آن 

فعال هستید، متمرکز باشد.
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29 سوال مطالعات بازار برای هدایت استراتژی بازاریابی شما

10 نکته در رابطه با پینترست
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توصیه ای به تیم های کاری کوچک

اگرچه بس��یاری عقیده دارند که کوچک بودن تیم ش��رکت، یک 
مزیت بزرگ محسوب می شود، با این حال واقعیت این است که در 
کنار مزیت ها، معایبی نیز وجود دارد، با این حال س��وال اصلی این 
اس��ت که چگونه می توان بهترین راندمان کاری ممکن را داش��ت. 
در ادامه به بررسی راز رسیدن به چنین سطحی خواهیم پرداخت. 

1-از تکنولوژی غافل نشوید
با توجه به کوچک بودن تیم ش��رکت، ش��ما تنها زمانی می توانید 
راندمان کاری خوبی داشته باشید که از راهکارهای مختلف استفاده 
کنید. در این رابطه اس��تفاده از تکنول��وژی، مهمترین اقدام خواهد 
بود. در این راس��تا توصیه می ش��ود که تحقیقات مداومی را داشته 
باش��ید. علت این امر به این خاطر است که همواره موارد جدیدتری 
معرفی می ش��ود که ممکن اس��ت وضعیت شرکت را در موقعیت به 
مراتب بهتری قرار دهد. در نهایت فراموش نکنید که تنها در اختیار 
داش��تن ابزار کافی نبوده و ش��ما باید به مهارت کافی در استفاده از 
آنها نیز دست پیدا کنید. این امر باعث خواهد شد تا شانس موفقیت 

شما بسیار باال باشد. 
2-تحقیقات منظمی داشته باشید 

ش��ما فرصت کافی برای اشتباه را نخواهید داشت. درواقع با توجه 
به کوچک بودن تیم ش��رکت، تمامی اقدامات توس��ط افراد حاضر، 
انجام خواهد شد. تحت این شرایط تصمیمات اشتباه با نتایج منفی 
به مراتب بیش��تری همراه خواهد بود. در این راستا توصیه می شود 
که همواره تحقیقات زیادی را داش��ته باشید تا در نهایت تصمیمات 
ش��ما، بهترین گزینه موجود، محس��وب شود. در این راستا توجه به 
اقدامات انجام ش��ده و استفاده از تجربیات برندهای مشابه نیز کامال 

کارساز خواهد بود. 
3-برنامه ریزی را جدی بگیرید 

نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که به تاخیر 
افت��ادن انج��ام یک پروژه، به علت درگیر ش��دن تمام��ی افراد تیم 
ش��رکت، باعث خواهد شد تا انجام اقدامات آتی نیز با مشکل مواجه 
شود. در این راستا ضروری است تا همواره برطبق یک برنامه دقیق 
رفتار کنید. درواقع برنامه شما تحت هر شرایطی باید اجرا شود و در 

این رابطه مدیر شرکت، نقش اصلی را ایفا خواهد کرد. 
4-روحیه تیم خود را در سطحی مطلوب نگه دارید 

این امر یک واقعیت است که در تیم های کوچک، افراد مجبور به 
فعالیت بیش��تری هستند. تحت این شرایط آنها فشار باالتری را نیز 
خواهند داش��ت. در این رابطه ضروری اس��ت تا روحیه تیم شما در 
وضعیت خوبی قرار داش��ته باشد. در غیر این صورت، راندمان کاری 
آنها روندی نزولی پیدا خواهد کرد. در کنار این موضوع توجه داشته 
باش��ید که الزم است تا به عنوان مدیر ش��رکت، شما نیز بخشی از 
اقدامات را انجام دهید. درواقع وظیفه شما صرفا مدیریت تیم نبوده 
و به علت کوچک بودن ش��رکت ش��ما، اقدامات مدیریتی به مراتب 
کمتری را خواهید داش��ت. تحت این ش��رایط توصیه می ش��ود که 

بخشی از اقدامات را شخصا انجام دهید. 
5-اصل پارتو را رعایت نمایید 

برطب��ق این اصل ۸۰ درصد س��ودآوری یک ش��رکت تنها از ۲۰ 
درصد مش��تریان به دس��ت می آید. تحت این شرایط ضروری است 
ک��ه تمرکز اصلی خود را بر روی آنها قرار دهید تا امکان پیش��رفت 
شرکت، مهیا باشد. در این راستا شناسایی این افراد بسیار مهم بوده 

و الزم است تا آمارهای خود را بررسی نمایید. 
6-آزادی عمل را جدی بگیرید 

تمامی افراد تیم شرکت باید آزادی خوبی را داشته باشند. در غیر 
این صورت امکان انجام اقدامات میسر نخواهد بود و کارمندان شما 
رضایت کافی را نخواهند داشت. در این رابطه توصیه می شود که به 
کارمندان خود اجازه دهید تا ارتباط خوبی را با شما داشته باشند و 
آزادانه نظرات خود را مطرح کنند. همچنین شما باید صرفا به نتایج 

توجه داشته و افراد را در نحوه انجام اقدامات، کامال آزاد بگذارید.
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گویا۲6آبان سال 139۸ هجری شمسی که مصادف با ماه عقرب بود، 
ویروس SARS-CoV-۲ اولین مبتالی خود را در ش��هر ووهان چین 
به جهان معرفی نمود. حال حدود هفت ماه از آن تاریخ می گذرد و هیچ 
کس فکرش را هم نمی کرد که تعداد مبتالیان در سراسر جهان به بیش 
از 7 میلیون نفر برس��د. کرونا همانند فیلم های تخیلی سینمای تجاری 
جهان همچون برنامه مخرب وارد جریان زندگی بشر در سراسر دنیا شد 
و عالوه بر گرفتن جان تعداد زیادی از افراد، س��بک زندگی معمول عده 
کثیری از مردم در جهان را نیز از آنها گرفت و آن را با س��بک جدیدی 

از زندگی، جایگزین نمود.
گویا جهان بعد از بیماری فراگیر کرونا، بی اختیار خود را آماده فصلی 
جدید از ادامه حیات کرده؛ فصلی که تفاوت های زیادی با گذش��ته دارد 
و از این رو وظایف و مس��ئولیت های افراد نیز نس��بت به خود و دیگران 
نیز تغییر کرده است. کسب و کارها و نام و نشان های مطرح تجاری نیز 

از این قاعده مستثنی نیستند.
مسئولیت اجتماعی برندها پس از کرونا

بگذارید به جهان قبل از کرونا در کش��ور خودمان برگردیم و یک بار 
 Corporate social دیگر مفهوم مسئولیت اجتماعی برند ها یا همان
responsibilityرا ب��ا ه��م م��رور کنی��م. آنچه به عنوان مس��ئولیت 
اجتماع��ی برای برندها حائز اهمیت ش��ده و از آن بهره برداری تبلیغاتی 
می کنند در اصل ریش��ه در دیدگاه و فلس��فه درونی برند یا کسب و کار 
دارد ت��ا با توجه به ش��رایطی که در اجتماعی و محیط زیس��ت برایش 
فراهم ش��ده تا بتواند کس��ب و کار خود را بنا کرده و رونق دهد، بتواند 
کارهایی داوطلبانه در حوزه کمک به جامعه اطراف خود، محیط زیست 
و م��وارد این چنین��ی انجام دهد. این کارها برای هر کس��ب و کاری در 
حد و اندازه خود، شکلی عملیاتی و سازنده دارد و بعضاً به خاطر کمک 
ذات��ی که در نفس این کارها برای ارتقای اهداف جامعه دارد، پوش��ش 
خب��ری داده می ش��ود و همواره بازتاب آنها ذهنیت��ی مثبت را در ذهن 
عموم م��ردم ایجاد می نماید که منجر به ارتق��ای جایگاه برند در ذهن 
مخاطبان��ش و حتی افزایش آگاهی از برند می ش��ود. اما متاس��فانه در 
ایران اکثراً ش��اهد هستیم که کس��ب و کارها و برندها با تمرکز بر روی 
اهداف تبلیغاتی، با انجام س��طحی ی��ک کار و یا حتی ادعای انجام آن، 
س��عی می کنند در استراتژی های ارتباطی خود، گویی از مزایایی مثبت 
ارتباط��ی فعالیت های در حوزه مس��ئولیت های اجتماع��ی بهره برداری 
کنند. بدتر از آن، تولید محتواهای تکراری اس��ت که به کرات از س��وی 
برند ها و کس��ب و کارها ش��اهد آن هستیم که حتی نام کمپین بر روی 
آن می گذارن��د و فک��ر می کنند که ب��ا این کارها، فعالیتی در راس��تای 

مسئولیت های اجتماعی انجام داده اند.
شاید اطالع رس��انی و آموزش جامعه درخصوص یک موضوع را بتوان 
فعالیتی در راستای مس��ئولیت های اجتماعی یک کسب و کار دانست، 

اما قطعاً واکنش به هر اتفاق و ایراد تبریک و تس��لیت و گرامی  داش��ت 
و یا تغییرات جزئی در محتواهای تکراری و زدن برچس��ب برند به آنها 
و خوراندن آنها به جامعه، فعالیتی در راس��تای مسئولیت های اجتماعی 

یک کسب و کار نیست.
تعدیل و اخراج نیروهای کاری

شاهد بودیم که در اوج فشارهای اقتصادی و محدودیت هایی که بیماری 
کرونا برای کس��ب و کارها ایجاد نمود، مدیران برخی از کسب و کارها که 
با مش��کالت زیاد رو به  رو بودند و نمی توان تاثیر این ش��رایط عجیب را بر 
کس��ب و کارش��ان نادیده گرفت، اما به عنوان اولین راهکار برای برون رفت 
از این ش��رایط، دس��ت به اخ��راج و تعدیل نیروهای کاری خ��ود زدند و از 
طرفی نیز مش��غول انتشار محتواهایی با مضمون آموزش های بهداشتی در 
شرایط سخت این پاندمی جهانی بودند! قطعاً در این یادداشت قصد ندارم 
شیوه مدیریت صاحبان و مدیران کسب و کارها را در شرایط بحران نقد و 
بررس��ی کنم، اما آن چیزی که اکثریت برندها و کس��ب و کارها در کشور 
به عنوان فعالیت های حوزه مس��ئولیت اجتماعی خ��ود در نظر می گیرند 
و انتظ��ار بهره برداری تبلیغاتی موثر از آن دارند در اصل صرفاً یک مس��یر 
تبلیغاتی با موضوعی خاص و نه فعالیتی در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
است که مسلماً چون با ذهنیت بازخورد مثبت مخاطبان در مواجهه با آن 
به عنوان یک فعالیت موثر و مثبت در حوزه مس��ئولیت اجتماعی قلمداد 
می ش��ود، همواره انتظارات مدیران را برآورده نمی کند و موجب می شود تا 
تمام معادالت برهم بخورد و حتی در زمان هایی با بازخورد منفی از س��وی 
مخاطبان روبه رو ش��وند که جبران این بازخوردها در ذهن مخاطبان بسیار 

هزینه بر خواهد بود.
در نتیج��ه قطعاً فعالیت های مس��ئولیت اجتماعی یک کس��ب و کار، 
واکنش ه��ای س��ریع و از روی عادت ب��ه هر اتفاق و رویدادی نیس��ت. 
مطمئن��اً مخاطبان یک کس��ب و کار انتظار ندارن��د که درخصوص هر 
موردی از س��وی کسب و کار، تبریک و تس��لیت و پیام توأم با واکنش 
بش��نوند. امروزه مخاطبان چشم و گوش ش��ان از این پیام ها پر است و 
عالوه بر اینکه این نوع پیام ها برای ش��ان تازگی ندارد، حتی نس��بت به 
آنها حساس ش��ده اند و با تفکر بیشتری با آنها مواجه می شوند و انتظار 
دارند تا یک کس��ب و کار به ج��ای خرج کردن پولش جهت واکنش به 
هر رویدادی، س��عی در تحقیق و توسعه در راستای ارتقای سطح کیفی 
محصوالتش داش��ته باش��د یا به جای تخصیص جایزه ه��ای میلیونی یا 
بعضاً میلیاردی، س��عی در کاهش کلی قیمت های محصوالت یا خدمات 
خود داش��ته باشد. در خیلی از مواقع هم راستا نبودن پیام ها و ادعاهای 
برند و کس��ب و کار با رفتارهای سازمانی یا شیوه و فرآیند ارائه خدمات 
به مشتریان موجب می ش��ود تا مخاطبان نسبت به کسب و کار یا برند 

مذکور موضع گرفته و شاهد تاثیر معکوس در ذهن مخاطب باشیم.
پس باید به یاد داش��ته باش��یم که چه در ایام س��ختی و بحران هایی 
پیش بینی نش��ده مثل پاندمی بیماری کرونا و چه در ش��رایط عادی، با 
مخاطب روراس��ت باشیم و س��عی نکنیم از ابزارهای تبلیغاتی به شکلی 
اس��تفاده کنیم ک��ه مخاطب را ناآگاه فرض کنی��م و وعده های دروغ یا 

ادعاهای بی مورد به آنها بدهیم. با ظهور ش��بکه های اجتماعی و افزایش 
سرعت ارتباطات و انتشار اخبار بر بستر آنها، آگاهی و تفکر مخاطب دیر 
یا زود برند یا کسب و کار را در مقام مقایسه و پاسخگویی قرار می دهد 
و این بسیار مضر است که برند در مقابل پیام های تبلیغاتی خود، حرفی 
برای گفتن نداشته باشد. ازسوی دیگر، فعالیت های مسئولیت  اجتماعی 
همواره در جهت اعتقادات و فلس��فه فکری برند اس��ت که با انجامش، 
بازخ��وردی مثب��ت را از س��وی مخاطبان به هم��راه دارد و نه اینکه در 
کمپین های تبلیغاتی به عنوان یک هدف تبلیغاتی دنبال شود و با چند 

پیام و محتوای تبلیغاتی ساده، به رخ مخاطب کشیده شود.
پس چه باید کرد؟

پس چه باید کرد؟ این س��والی است که باید مدیران کسب و کارها و 
برندها از خود بپرسند و پاسخی شفاف و قانع کننده در راستای مصلحت 
برند و کس��ب و کار خود برایش داش��ته باشند. پیش��نهاد این است که 
اگر صرفاً به دنبال تبلیغات هس��تید و قصد دارید از مفهوم فعالیت های 
حوزه مسئولیت اجتماعی به عنوان یک ابزار استفاده کنید، باید منتظر 
بازخورده��ای منفی ی��ا هدر رفتن بودجه تبلیغاتی خود باش��ید زیراکه 
تح��ت تاثیر ق��رار دادن مخاطب و جلب نظر او ب��ه نیت افزایش فروش 
با اس��م مس��ئولیت اجتماعی به طور مس��تقیم، خیلی زود نزد مخاطب 
رمزگشایی می شود و این نه تنها در ذهن او تاثیر مثبتی نمی گذارد، بلکه 

منجر می شود نسبت به کسب و کار یا برند، بدبین شود.
توصیه می کنم درخصوص فعالیت های مسئولیت اجتماعی کسب و کار 
یا برند خود همچون ویروس SARS-CoV-۲ بی پروا و شفاف عمل کنید! 
یعنی ابتدا با خود روراست بوده و ببینید که کسب و کار شما به طور واقعی 
چ��ه کمکی می تواند به اجتماع بکند و ای��ن کمک در درازمدت چه پیامد 
مثبتی را برای جامعه دارد. سپس درخصوص اجرایی نمودن آن اقدام کنید 
و حتی بهترین پوش��ش های صوتی و تصویری مستند را نیز از اقدام خود 
داش��ته باشید تا در موقعیت مناس��ب به مخاطبان بگویید که در حد توان 
خود چه فعالیتی انجام دادید و چرا این فعالیت را انتخاب نمودید. در چنین 
شرایطی شما می توانید به عنوان یک شخصیت داوطلب، از مخاطبان خود 
نیز به عنوان داوطلب تقاضا کنید تا در بسط و گسترش فعالیتی که شما به 
آن شکل دادید با شما همراه شوند و این اطمینان را به آنها بدهید که بدون 
آنها نیز شما به کار خود ادامه می دهید و این پیشنهاد فقط برای این است 
تا اگر آنها نیز عالقه مند هستند، بتوانند در بستری که شما مهیا کردید، با 

شما در مسیری مثبت، همراه شوند.
در نهای��ت امی��دوارم همانطور که بیم��اری کرونا توانس��ت برخی از 
عادت های اشتباه مردم جهان را تغییر دهد، مفهوم فعالیت های در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی در ایران، برای برند ها و کسب و کارها نیز تغییر 
نماید و آنها به سمتی حرکت کنند تا در حوزه مسئولیت های اجتماعی، 
فعالیت ه��ای واقع��ی، ملموس و موثر داش��ته باش��ند تا اطالع رس��انی 
درخصوص فعالیت های ش��ان به شکلی طبیعی مورد استقبال مخاطبان 

قرار گیرد و بتوانند اثرات مثبت آن را مشاهده کنند.
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آذربایجان شــرقی - فالح: طي حكمي از ســوي سرپرست 
شــركت انتقال گاز ايران، فيروز خدايي به عنوان سرپرست جديد 

منطقه 8 عمليات انتقال گاز منصوب شد.
به گزارش خبرنگار ما در آذربايجان شــرقی، در مراسم توديع و 
معارفه مديران اسبق و جديد منطقه 8 كه با حضور سرپرست شركت 
انتقال گاز ايران و مسئولين منطقه 8 عمليات انتقال گاز برگزار شد، 
از فعاليت هاي چندين ســاله يداله بايبوردي، مدير اسبق منطقه 8 
عمليات انتقال گاز تقدير و فيروز خدايي نيز به عنوان سرپرســت 
جديد اين منطقه معرفي شد. در اين جلسه مهدي جمشيدي دانا، 
سرپرست شركت انتقال گاز ايران، ضمن ابراز خرسندي از عملكرد 
منطقه 8 و تشكر و قدرداني از زحمات بي شائبه يداله بايبوردي، مدير 
اســبق منطقه گفت: مديريت صحيح و منطقي يكي از فاكتورهاي 
اصلي موفقيت در هر مجموعه است، خوشبختانه با مديريت منطقي 
و صحيح  بايبوردي در طول خدمت چندين ساله و همچنين تالش 
شبانه روزي كاركنان، روز به روز شاهد رشد و شكوفايي بيشتر اين 
صنعت عظيم بوديم. جمشيدي دانا افزود: پرسنل منطقه 8 عمليات 
انتقال گاز گوهر گرانبهايي هستند كه صيقل خورده و نياز به صيقل 
دوباره را ندارند و آقاي بايبوردي نيز امانتدار بســيار خوب و اسطوره 
اين صنعت عظيم بودند كه با مديريت صحيح و منطقي خود توانستد 
سازمان را به سمت تعالي پيش ببرند. وي با معرفي فيروز خدايي به 
عنوان  سرپرست جديد منطقه 8  عمليات انتقال گاز، تصريح نمود: 
اميدوارم تجربه و تحصيالت فيروز خدايي، سرپرست جديد منطقه 8 
عمليات، كمك بسيار ارزنده اي براي ادامه موفقيت هاي اين منطقه 
بشمار رود. همچنين در اين جلسه يداله بايبوردي، مديراسبق منطقه 
8 عمليات انتقال گاز گفت: باعث افتخار است بنده در طول 30 سال 

با همكاراني در ارتباط بودم كه استاد بودند و مسئوليت هاي خود را 
به نحو احسن انجام مي دادند. بايبوردي اظهار اميدواري كرد و افزود: 
منطقه 8 عمليات انتقال گاز يك منطقه سرآمد بوده و اميدوارم اين 
ســرآمدي روز به روز با همكاري و همياري تمامي پرسنل تقويت و 
بهبود گردد. مدير اسبق منطقه 8 عمليات انتقال گاز در پايان، گوشه 
هايي از خاطرات كاري خود را براي حاضرين تشريح و همكاريهاي 
صميمانه پرسنل منطقه را يكي از عوامل پيشرفت و موفقيتهاي خود 
دانست. در ادامه فيروز خدايي، سرپرست منطقه 8 عمليات انتقال 
گاز، ضمن ابراز خرسندي و تشكر از انتخاب ايشان به سرپرستي اين 
منطقه گفت: مايه سعادت و خوشبختي است كه با همكاراني خواهم 
بود كه بســيار متخصص و متعهد هســتند و اميدوارم اين امانتي 
كه در اختيار بنده گذاشــته شــد با همفكري و همكاري كاركنان 
تالشگر، تداوم بخش موفقيتهاي اين منطقه بوده و بيش از گذشته 
به سمت تعالي پيش ببريم. خدايي افزود: بي شك موفقيت در انجام 
رسالت ســازماني و ارائه خدمات مطلوب ناشي از پشتيباني و نگاه 

سيستماتيك بوده و الزم است با  بهره مندي مناسب از توان علمي 
و بالقوه انســاني و همچنين همدلي و همراهي تمامي پرسنل در 
جهت تعالي سازمان گامهاي استوار برداريم. وي مجهز شدن به علوم 
و فنون نوين، بهره گيري از فن آوري هاي روز اطالعاتي و استفاده 
از تكنولوژي روز را زمينه پيشبرد و پيشرو يك سازمان عنوان كرد 
و افــزود: بايد با بهره گيري از تكنولــوژي هاي نوين ظرفيت ها را 
شــناخت و با نگاه سيستماتيك و مديرت بهتر در جهت صيانت از 
سرمايه هاي ملي حساس باشيم. سرپرست جديد منطقه 8 عمليات 
انتقال گاز در ادامه ســخنان خود، نيروهاي انساني را سرمايه هاي 
اصلي يك ســازمان قلمداد نمود و افزود:  توجه به كرامت انساني و 
ارج نهادن به كاركنان، محور اصلي توســعه و تعالي سازمان بوده 
چرا كه ســرمايه گذاري در بخش نيروي انساني بسيار مهم و حائز 
اهميت است. در پايان اين مراسم ضمن معرفي يداهلل بايبوردي، به 
عنوان مشاور مدير عامل در امور مناطق عمليات انتقال گاز ايران، 
از زحمات چندين ساله يداله بايبوردي تقدير و تشكر به عمل آمد. 
شــايان ذكر اســت يداله بابيوردي يكي از مديران باسابقه صنعت 
عظيم گاز بوده، كه به لحاظ راهبردي جايگاه ويژه در زنجيره انتقال 
و صادرات گاز  دارند و در اين صنعت عظيم كارنامه اي درخشاني از 
خود به جاي گذاشت. وی فارغ التحصيل رشته مهندسي مكانيك 
)حرارت و سياالت( از دانشكده فني دانشگاه تبريز بوده و در طول 
خدمت خود در سمت هاي مختلفي من جمله، رييس بهره برداري 
خطوط لوله تبريز، رييس تعميرات خطوط لوله، رييس خطوط لوله، 
معاون عمليات خطوط لوله، معاون مهندسي انجام وظيفه نموده و 
به مدت ده ســال نيز مديريت منطقه 8 عمليات انتقال گاز عهده 

دار بود.

قم - خبرنگار فرصت امروز: هم زمان بــا ايام دهه امامت و 
كرامت نمايشگاه كارگاه كتابت غدير با حضور عليرضا زاكانی نماينده 
مردم قم در مجلس افتتاح شد. هم زمان با ايام دهه امامت و كرامت 
نمايشــگاه كارگاه كتابت غدير در در نگارخانه شهيد آوينی افتتاح 
شــد. عليرضا زاكانی نماينده مردم قم در مجلس شورای اسالمی، 
ســيد موسی حسينی كاشــانی مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان، ابوالقاسم مقيمی مديرعامل سازمان فرهنگی هنری ورزشی 
شــهرداری قم و جمعی از هنرمندان قمی در اين مراســم حضور 
داشتند. نمايشــگاه كارگاه كتابت غدير به همت سازمان فرهنگی 
ورزشی شــهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قم افتتاح شد. 
ابوالقاســم مقيمی مديرعامل ســازمان فرهنگی هنری ورزشــی 
شهرداری قم در حاشيه بازديد از اين نمايشگاه، بيان كرد: خط يكی 
از هنرهای فاخر اصيل ايرانی اســالمی است كه جايگاه ويژه ای در 
شهر قم دارد. وی با بيان اينكه استفاده از خط برای انتقال پيام های 
فرهنگی و استفاده از هنرهای بومی استان قم در دستور كار سازمان 

قرار گرفته است، بيان كرد: توسعه اين هنر و عالقمند شدن جوانان 
و نوجوانان از جمله دستاوردهايی است كه سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری قم آن را دنبال می كند. مديرعامل سازمان فرهنگی هنری 
ورزشی شــهرداری قم عنوان كرد: آثار فاخری از هنر خوشنويسی 
هنرمندان قمی توليد شده است تا با توجه به محدوديت های ديد و 
بازديد سادات به دليل شيوع ويروس كرونا در عيد سعيد غدير خم 

بتوانيم پيام رسان غدير باشيم. مقيمی با بيان اينكه به دنبال فراهم 
كردن فضايی هستيم برای اينكه مردم بتوانند با مشاهده آثار اساتيد 
خوشنويسی از اين هنر فاخر لذت ببرند و با آن آشنا شوند و پيام ها 
را دريافت كنند، تصريح كرد: به همين منظور كارگاه خوشنويسی 
دهه واليت و غدير پيش از فرا رسيدن دهه واليت در فرهنگسرای 
خانواده برگزار شد و اساتيد خوشنويسی استان ۶0 اثر فاخر را توليد 
كردند كه از اين آثار در مجموعه تبليغات شــهری اســتان قم هم 
استفاده شد. وی با بيان اينكه از ابتدای دهه واليت برخی از اين آثار 
در فضای شهری اكران شد، عنوان كرد: نگارگذر خيابان شهداء نيز 
به اين آثار مزين شده و شهروندان می توانند اين آثار را در آن محل 
مشاهده كنند. مديرعامل سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری 
قم با تاكيد براينكه اصل اين آثار در نگارخانه شهيد آوينی اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی به اكران گذاشته شده است، خاطرنشان 
كرد: اين نمايشــگاه به مــدت ۱0 روز ميزبان عالقمنــدان به آثار 

خوشنويسی و غدير از ساعت 8 الی ۱۲ صبح است. 

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: توليد انرژی خالص نيروگاه 
شهيد رجايی در 4 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 98، 
به ميزان 5 درصد رشد داشته است. به گزارش روابط عمومی شركت 
مديريت توليد برق شــهيد رجايی، بررسی وضعيت آماری شاخص 
های توليد نيروگاه از ابتدای امســال تا پايان تيرماه و مقايســه آن 
با همين مدت در سال گذشــته، نشان از بهبود قابل مالحظه اين 
شاخص ها در سال جاری دارد. بررسی شاخص ها در 4 ماهه امسال 
نشان می دهد، توليد انرژی خالص در واحدهای سيزده گانه به ميزان 
4 ميليارد و 7۶ ميليون و ۱۱8 هزار كيلووات ســاعت بوده اســت 
كه نســبت به مدت مشابه آن در سال گذشــته، 5 درصد افزايش 
يافته است. توجه به مالحظات زيست محيطی برای كمك به حفظ 
منابــع طبيعی، اقدامات اصالحی در چرخه آب و بخار را در نيروگاه 

به دنبال داشــته است كه موجب كاهش قابل توجه مصرف آب در 
چندســال گذشته شده است؛ به طوری كه از ابتدای سال جاری تا 
پايان تيرماه امسال، به ازای هر مگاوات ساعت توليد انرژی، هشتاد و 

هفت و دو دهم   ليتر آب مصرف شــده است؛ در حالی كه اين رقم 
در مدت مشــابه سال 98، هشتاد و هشت و چهار دهم ليتر به ازای 
هر مگاوات ساعت بوده است. انجام به موقع فعاليت های تعميراتی، 
رعايت استانداردهای بهره برداری و استفاده از ظرفيت های داخلی 
برای كمك به بهبود بهره وری، به همراه شناسايی نقاط هدررفت آب 
و بهره گيری از روش های  رفع نشتی از آن، بهينه سازی فن های 
سيستم خنك كاری كمكی واحدهای بخاری و اصالح مسير چرخه 
مصرف آب در برج های خنك كننده اصلی، از داليل بهبود شاخص 
های عمده توليد در نيروگاه اســت. نيروگاه شهيد رجايی دارای ۶ 
واحد گازی، 3 واحد بخاری ســيكل تركيبی و 4 واحد بخاری است 
كه در مجمــوع، با توان نامی ۲040 مگاوات، برق مورد نياز چهار و 
نيم درصد از مصرف كنندگان اين انرژی را در كشور تامين می كند.

شهریار - غالمرضا جباری: حجت االسالم والمسلمين حسن 
باباييان در خطبه اول نماز جمعه  ۱7 مرداد ضمن تبريك فرارسيدن 
عيد بزرگ غدير ابراز داشــت؛ با كامل شدن دين اسالم در اين روز، 
كافران همه مايوس گشــتند و پروردگار در روز غدير نعمت خود را 
تمام كرد.  امام جمعه شــهر انديشه خاطرنشان ساخت: روز غدير 
خم مدار هدايت و محور ســعادت است وازآن در قران با بزرگی ياد 

شده است .
ايشــان گفت :غدير روزی اســت كه در آن قيام كننده ما خروج 
خواهد كرد و به پا می خيزد. همچنين در ســوره مائده آمده است 
كه اسالم در صورتی در زمين مستقر و مستحكم خواهد شد كه با 
واليت توأم باشــد.آنهم واليت علی بن ابيطالب است. پيامبر در روز 
غدير با باال بردن دست علی عليه السالم به تمام مردم گفت كه دين 
بر شــما كامل شد و اظهار نمودند هركسی كه من موالی او هستم 
علی موالی اوست و دعا كرد خدايا هركس دوست من است دوست 
بدار و هر كسی با علی مخالفت می كند ذليلش گردان شيخ حسن 

بابائيان در خطبه دوم هم به تشريح سه موضوع روز خبرنگار، كرونا 
و انفجار در كشور لبنان پرداخت و درباره آنها توضيح داد: ۱7 مرداد 
سالروز شهادت محمودصارمی ازخبرنگاران  جمهوری اسالمی است 
كه در تقويم به عنوان روز خبرنگار ثبت شده است. امام  جمعه افزود: 
نشــر حقايق و انعكاس صادق و صحيح مطالب از سوی خبرنگاران 

برای ثبات همه جانبه پايه های نظام، مفيد است به همين دليل از 
زحمات خبرنگاران فعال در شهرستان شهريار به ويژه شهر انديشه 
كه با ستاد اقامه نماز جمعه ارتباط تنگاتنگ دارند قدردانی می كنيم. 
بحث بعدی موضوع كروناست كه متاسفانه حاال حاالها با ما هست 
پس بايد با اين شرايط سازگار شويم و زندگی خود را با آن هماهنگ 
كنيم .زدن ماســك  يكی از بهترين روش ها برای مقابله با آن است 
كه همه بايد رعايت كنند. سومين موضوع انفجار در كشور لبنان می 
باشد كه در آن تعداد بسياری از مسلمانان به خاک و خون كشيده 
شدند اما بايد اذعان كرد كه در اين انفجار سه گروه عبری، عربی و 
غربی از آن سود می برند. آنها از شرايط به وجود آمده در لبنان می 
خواهند با منزوی كــردن حزب اهلل بهره های متفاوتی ببرند اما به 
لطف پروردگار و همراهی همه مسلمانان نخواهند توانست به اهداف 
شوم خود دســت يابند .شايان ذكر اســت دراين روز از تعدادی از 
خبرنگاران فعال شهريار طی اهدای هدايايی توسط امام جمعه شهر 

انديشه ، قدردانی شد.

اصفهان – قاسم اسد: سخنگوی شركت توزيع برق شهرستان 
اصفهان گفت: برق توليدی از سامانه های خورشيدی مشتركان خانگی 
و ســازمانی بصورت تضمينی و با قرارداد ۲0 ساله خريداری می شود 
كه ظرفيت بســيار خوبی كه در اين كالنشهر وجود دارد. محمدعلی 
اكبری افزود: قيمت خريد هر كيلــووات برق توليدی از نيروگاه های 
خورشيدی بر اساس مصوبه سال گذشته، يكهزار و ۲00 تومان است 
و تعرفه آن هر سال با توجه به نرخ تعديل ارز و تورم تعيين می شود. 
وی با اشــاره به اينكه قيمت فروش هر كيلووات برق به مشتركان در 
زمان حاضر بين 80 تا ۱00 تومان است، اظهار داشت: در واقع وزارت 
نيرو برق توليدی از نيروگاه های خورشيدی را بيش از ۱۲ برابر قيمت 

فروش آن، خريداری می كند و اين فرصت بسيار خوبی برای مشتركان 
خانگی يا سازمانی دارای سلول های خورشيدی برای بازگشت سرمايه 
و درآمدزايی بشمار می آيد. علی اكبری خاطرنشان كرد: دولت از سه 
ســال گذشته برای توســعه انرژی های تجديدپذير و رفع مشكالت 
زيســت محيطی بويژه در كالنشهرها، طرح خريد تضمينی ۲0 ساله 
برق توليدی از نيروگاه های تجديدپذير از جمله خورشــيدی را اجرا 
كرده و وزارت نيرو تسهيالت خوبی در اين زمينه در نظر گرفته است. 
وی اضافه كرد: مشــتركان خانگی يا سازمانی كه دارای انشعاب برق 
هستند می توانند نيروگاه های خورشيدی احداث كنند و به مدت ۲0 
ســال به صورت تضمينی برق توليد شده توسط اين نيروگاه ها را به 

شبكه سراسری برق تزريق و درآمد كسب كنند. سخنگوی شركت 
توزيع برق شهرســتان اصفهان با بيان اينكه اين نيروگاه ها می تواند 
از يــك كيلو وات برق خانگی تا ظرفيت هــای باالتر با توجه به توان 
مالی سرمايه گذار باشد،گفت: در زمان حاضر بيش از يكصد كيلو وات 
توليد برق از سامانه های خورشــيدی كه توســط مردم و اداره ها در 
شهرســتان اصفهان راه اندازی شده اســت، داريم اما ظرفيت بسيار 
بيشتری در اين زمينه وجود دارد. علی اكبری درباره افزايش قيمت 
تجهيزات نيروگاه های خورشيدی، تصريح كرد: نوسانات ارزی سال های 
اخير در افزايش قيمت آن تاثيرگذار بود اما با توجه به خريد تضمينی 

و ۲0 ساله برق توليدی از آن، بازدهی مالی خود را خواهد داشت.

با حضور سرپرست شركت انتقال گاز ایران؛

مراسم تودیع و معارفه سرپرست منطقه 8 عملیات انتقال گاز برگزار شد

نمایشگاه كارگاه كتابت غدیر در قم افتتاح شد 

در 4 ماهه امسال محقق شد؛

افزایش 5 درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه شهید رجایی

امام جمعه شهر اندیشه : در روز غدیر دین اسالم كامل شد 

برق خورشیدی مشتركان خانگی اصفهان تضمینی خریداری می شود

برگزاری مانور آتش سوزی در ایستگاه CGS شهر جعفرآباد  از توابع 
شهرستان بیله سوار  

 اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مانور آتش سوزی در اثر سرايت آتش از مزارع 
در ايستگاه CGS شهر جعفرآباد از توابع شهرستان بيله سوار استان اردبيل به هّمت 
اداره گاز اين شــهر و با برنامه ريزی و راهبری امور HSE شركت گاز استان اردبيل 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شركت گاز استان اردبيل، سردار اسماعيلی مدير 
عامل اين شركت با اعالم اين خبر افزود : مانور آتش سوزی در ايستگاه CGS شهر 
جعفرآباد با رعايت كليه پروتكل های بهداشتی مقابله با شيوع بيماری كرونا و بصورت 
درون سازمانی با مشاركت نيروی های امدادی ، تعميرات و بهره برداری اداره گاز شهر جعفرآباد برگزار شد. اسماعيلی در جريان 
برگزاری اين مانور كه با برنامه ريزی و نظارت واحد HSE شركت گاز استان اردبيل در شهر جعفرآباد به اجراء درآمد، هدف از اجرای 
اين مانور را ايجاد آمادگی در افزايش توانمندی واحدهای عملياتی برای توسعه راه حل های مقابله با بحران ، مهار آتش سوزی و با 
مشاركت فعال واحدهای معين به منظور كاهش آسيب پذيری، حفظ زير ساخت های حياتی و مديريت بحران ناشی از تهديدات 
و حــوادث احتمالــی طبيعی و ايجاد يكپارچگی در اجراء و ارزيابی مانور و يافتن نقاط ضعف و قّوت ، تهديد و فرصت در مانور به 
منظور تعريف و انجام اقدام اصالحی پيشگيرانه عنوان كرد. وی در ادامه با اشاره به دمای هوا در منطقه و فصل برداشت محصوالت 
كشــاورزی موضوع آتش ســوزی در مزارع را يكی از تهديدات بالقوه ايجاد آتش سوزی در ايستگاههای گاز عنوان كرد و ضرورت 
بررسی نقاط ضعف و قدرت نيروها و امكانات و همچنين بررسی همكاری درون واحدی را برای تداوم خدمات گازرسانی در شرايط 
بحرانی را  از مهمترين اهداف مانور برشمرد و گفت: طبق برنامه ريزی های انجام شده برای اجرای مانور اكيپ های امدادی پس از 
اطالع و دريافت خبر سريعاً به محل مورد نظر اعزام و نسبت به ارزيابی منطقه و بستن شيرهای اصلی و فرعی و شروع عمليات اطفاء 
حريق اقدام نمودند، سپس نيروهای تعميراتی جهت بررسی و بازديد از مكانهای آسيب ديده و برآورد خسارات حادثه به محل اعزام 
شده و نهايتا پس از اتمام مانور در جلسه ای به ارزيابی نقاط ضعف و قوت مانور با حضور كارشناسان امور HSE  پرداخته شد. در 
پايان اسماعيلی ضمن تقدير از كليه واحدها و سازمانهای درگير در مانور اظهار كرد : با وجود بيش از 5 هزار مشترک گاز خانگی، 
صنعتی و عمومی در اين شهر،  ارتقاء آمادگی نيروهای درگير و هماهنگی بين سازمانی در سطح اين شهر را به منظور مقابله با 

حوادث غير مترقبه امری ضروری برشمرد.  

پایش رییس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت از وضعیت 
كرونا رامسر

ساری- دهقان :  دكتر محمدمهدی گويا رييس مركز مديريت بيماری های واگير 
وزارت بهداشــت ، درمان و آموزش پزشكی با حضور در شهرستان رامسر وضعيت 
مديريت كرونا و اقدامات بهداشــتی درمانی اين شهرســتان رامسر را مورد پايش و 
بررسی قرار داد    در اين بازديد  كه دكتر حامد روحانی زاده معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشكی مازندران و دكتر پارسايی مدير گروه بيماريهای واگير مركز بهداشت 
اســتان دكتر گويا را همراهی می كردند با حضور در مركز ۱۶ ساعته رمك ، مركز 
بيتوته ساداتشهر و سه بخش بيماران بستری كرونا بيمارستان امام سجاد )ع( رامسر از نزديك روند بيماری يابی تا مرحله درمان 
مبتاليان به كرونا را مورد پايش و بررسی قرار داد . دكتر مهدی گويا رييس مركز مديريت بيماری های واگير وزارت بهداشت در 
حاشيه بازديد از بيمارستان امام سجاد ع رامسر ضمن تقدير از اقدامات انجام شده در مبارزه با كرونا در اين شهرستات با بيان اين كه 
كيفيت ارائه خدمات درمانی در بيمارستان رامسر بسيار مناسب است گفت : پرستاران رامسر رفتار درمانی بسيار حرفه ای دارند و 
بايد بخاطر زحماتی كه می كشند دستشان را بوسيد. وی تدوين طرح جدول تحليلی ۱4 روزه وضعيت كرونا دانشگاه علوم پزشكی 
مازندران را الگويی برای ساير استان های كشور دانست و خواستار تقويت بيماری يابی و اجرای شيوه های مناسب برای هشدار به 
مردم جهت جلوگيری از افزايش مراجعات غير ضرور به بيمارستان های استان شد و راه اندازی آزمايشگاه تشخيصی كرونا در غرب 

مازندران را اقدامی ضروری عنوان كرد. 

عزم جزم بسیجیان نفت مسجدسلیمان در مبارزه با كرونا
عملیات ضدعفونی و گندزدایی اماكن عمومی روزانه انجام می شود

اهواز- شبنم قجاوند: فرمانده بسيج صنعت نفت مسجدسليمان از انجام روزانه 
عمليات ضدعفونی و گندزدايی اماكن عمومی شهر مسجدسليمان بمنظور مقابله با 
گسترش ويروس كرونا خبر داد . فرمانده بسيج صنعت نفت مسجدسليمان از انجام 
روزانه عمليات ضدعفونی و گندزدايی اماكن عمومی شــهر مسجدسليمان بمنظور 
مقابله با گسترش ويروس كرونا خبر داد . غالمرضا امينی در تشريح اين خبر اظهار 
داشت : با هماهنگی ســتاد مديريت بحران و مديريت مقابله با كرونای شهرستان 
عمليات ضدعفونی و گندزدايی اماكن مختلف عمومی اين شــهر بطور روزانه انجام می شــود . وی افزود : با توجه به حجم باالی 
مراجعات مردمی به اماكنی همچون پمپ بنزين ها - بيمارستان ها - محالت پرجمعيت و خيابان اصلی و هسته مركزی شهر اين 
اماكن ضدعفونی و گندزدايی گرديدند . وی خاطر نشان كرد : با درخواست مديريت آموزش و پرورش شهرستان و بمنظور افزايش 
سطح ايمنی و بهداشتی در برگزاری آزمون سمپاد تيزهوشان ، مدارس برگزار كننده اين آزمون توسط تيم متشكل از بسيجيان 
پايگاه مقاومت بسيج / اداره HSE و بخش های مختلف مديريت خدمات اين شركت گندزدايی و ضدعفونی گرديدند . شايان ذكر 
است از ابتدای اسفند سال گذشته تاكنون بسيجيان پايگاه مقاومت صنعت نفت با همكاری بخش های مختلف شركت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسليمان بطور روزانه محالت ، مناطق ، خيابان ها و معابر عمومی سطح شهر ، اماكن پر تردد و خطرساز و مدارس 

مسجدسليمان را در برابر گسترش ويروس كرونا ضدعفونی نموده اند .

برگزاری جلسه شورای اقامه نماز شركت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: باهدف ترويج و توسعه فرهنگ نورانی اقامه نماز بصورت جماعت و بررسی دستورالعملهای 
جاری، جلسه شورای اقامه نماز شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان در دفتر مدير منطقه برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی، در اين جلسه مدير شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان در خصوص فلسفه نماز و بركات آن در 
جامعه و خانواده گفت:خلقت انسانی عباداله شدن و رنگ بوی خدايی گرفتن است.عيسی افتخاری افزود:انسانهايی كه نماز را تكريم 
داشته و باحضور قلب با خداوند راز و نياز می نمايند در زندگی شخصی و محيط كار انسانهايی خوش خلق، پاک دست، دلسوز 
به نظام و انقالب اسالمی و فردی خود كنترل خواهند بود.رييس شورای اقامه نماز شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان اظهار داشت: برهمه ما تكليف است كه با برنامه ريزی اصولی و رعايت كامل دستورالعملهای بهداشتی ستاد پيشگيری و 

مقابله با بيماری كرونا در استان گلستان، نسبت به اجرا و اقامه نماز جماعت در نمازخانه های منطقه اقدام نماييم.

برگزاری رزمایش كمک مومنانه همدلی برای گلستان همدل در شركت 
توزیع نیروی برق استان گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در پی برگزاری رزمايش های  مواسات و كمك مومنانه  كه جلوه ای از همدلی و نوع دوستی 
ملت بزرگ ايران اســت كه در لبيك به فرمايشات مقام معظم رهبری شكل گرفته است ، رزمايش كمك مومنانه )همدلی برای 
گلستان همدل( در شركت توزيع نيروی برق استان گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق گلستان 
، رزمايش كمك مومنانه با عنوان همدلی برای گلستان همدل كه با حضور نصيری مديرعامل و معاونين ستادی وبابايی مديركل 
كميته امداد حضرت امام )ره( گلستان در محل نمازخانه شركت توزيع نيروی برق استان گلستان برگزار شد،  80 دستگاه پنكه 
توسط شركت توزيع برق گلستان تهيه و برای توزيع بين نيازمندان تحويل كميته امداد امام خمينی ) ره( استان شد.علی اكبر 
نصيری مديرعامل شركت توزيع نيروی برق استان گلستان در حاشيه اين مراسم با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقالب اسالمی 
درباره ادامه يافتن نهضت كمك مومنانه اظهار داشت: بنا به فرمايش مقام معظم رهبری معظم اين نهضت تعاون و احسان بايد رشد 

و توسعه پيدا كند و هر كس به هر شكل كه می تواند كمك و مراقبت كند كه كسی از نيازمندان از قلم نيفتد.

دیدار مدیر كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مركزی با نماینده مردم 
دلیجان و محالت

اراک - خبرنگار فرصت امروز: ديدار مدير كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان 
مركــزی با نماينده مردم محالت و دليجان دكتر محمدی مدير كل منابع طبيعی و 
آبخيزداری استان مركزی در اين ديدار در خصوص عملكرد منابع طبيعی در سال 98 
و نحوه هزينه كرد اعتبارات صندوق توسعه ملی گزارشی ارائه دادند و از برنامه های 
پيشنهادی برای سال 99صحبت كردند.نماينده محترم مردم دليجان و محالت هم 
در بحث حوزه آبخيز بزيجان و نينه محالت و حوزه جاسب و مشهد اردهال دليجان 

كه منجر به كاهش خسارت در سال اخير گرديده و از خدمات اداره كل منابع طبيعی در سال های گذشته تشكر و تقدير كردند.

سه شنبه
21 مرداد 1399
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مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری، رئیس صن��دوق نوآوری و 
ش��کوفایی و رئیس منطقه آزاد کیش برای ایجاد زیس��ت بوم نوآوری و 
تبدیل شدن جزیره کیش به شهر هوشمند و بهره برداری از برج نوآوری 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
  ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در آیین امضای تفاهم نامه همکاری ایجاد  زیس��ت بوم نوآوری و تبدیل 
کیش به شهر هوشمند، هدف از امضای این تفاهم نامه را تبدیل جزیره 
کیش به زیس��ت بوم نوآوری و شهر هوشمند و فناور عنوان کرد و گفت: 
هدف از این تفاهم نامه، تبدیل کیش به یک جزیره هوش��مند و نوآوری 
اس��ت. ایجاد برج نوآوری کیش یکی از محورهای این تفاهم نامه، گامی 
برای رهنمون کردن جزیره کیش به یک قطب هوش��مند، فناور و نوآور 

است.
س��تاری، بهره ب��رداری از ب��رج ن��وآوری کی��ش را از محورهای این 
تفاهم نامه دانس��ت و گفت: هدف اصلی این اس��ت که با تکیه بر تمامی 
مزیت های ذاتی کیش، یک زیس��ت بوم نوآوری را با شتاب و سرعت باال 

در این منطقه ایجاد شود.
وی با بیان اینکه کیش از ظرفیت های نهفته ارزش��مندی برای رونق 
اقتصاد دانش بنیان به کمک فعاالن زیس��ت بوم نوآوری بهره مند اس��ت، 
اظهار داش��ت: اقتص��اد دریا، فناوری اطالعات و ارتباطات، گردش��گری 
و زیست فناوری تنها بخش��ی از توانمندی های نهفته این منطقه است؛ 
اطمینان دارم به زودی با شکوفاش��دن این ظرفیت های نهفته به دست 
ش��رکت های دانش بنی��ان و اس��تارت آپی، تحول ت��ازه ای را در اقتصاد 

دانش بنیان و از مبدأ جزیره کیش شاهد خواهیم بود.
س��تاری ادام��ه داد: زیس��ت فناوری و تولی��د داروه��ای بیوتک، یک 
توانمندی  ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپی است؛ نطفه های اولیه 
ای��ن تح��ول به زودی در کیش ظه��ور و بروز پیدا می کن��د و با فضای 
آم��اده صادراتی که در این جزیره مهیاس��ت، تحول ت��ازه ای در اقتصاد 

ایجاد می شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، فرصت های آزاد سرمایه گذاری 

را یکی دیگر از ظرفیت های کیش دانس��ت و گفت: فرآیندهای پیچیده 
و دس��ت و پاگیر اداری  در کیش کمتر وجود دارد. حضور دانشگاه های 
مط��رح کش��ور و فعالیت علمی این دانش��گاه ها در کیش، یکی دیگر از 
مزیت هایی است که این جزیره را به یک قطب علمی، نوآورانه و فناورانه 

بدل می کند.
رئی��س بنیاد مل��ی نخبگان، از خدمات و مزایای��ی که »کیش وندان« 
در گام نخس��ت و سپس کل کش��ور از خدمات شرکت های دانش بنیان 
و اس��تارت آپ های مستقر در جزیره کیش بهره مند خواهند شد گفت و 
افزود: 7هزار دانشجو در جزیره کیش حضور دارند که 7۰درصدشان در 
تحصی��الت تکمیلی تحصیل می کنند. این ظرفی��ت خارق العاده نیروی 
انسانی، فرصتی را ایجاد می کند که  تحول اساسی در زیست بوم نوآوری 

ایجاد خواهند کرد.
 استقرار شرکت های دانش بنیان  فناور تسهیل می شود

در بخش دیگری از این مراسم، علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و 
ش��کوفایی از حمایت این صندوق برای استقرار شرکت های دانش بنیان 
و فن��اور گفت و ادامه داد: یکی از دغدغه های ش��رکت های دانش بنیان 
فضای استقرار آنها است. از ابتدای کار آیین نامه های مربوطه را طراحی 

کردیم تا تأمین فضای کار این کسب و کارها تسهیل شود.
وی با بیان اینکه این تسهیالت در قالب خرید یا رهن فضای استقرار 
به ش��رکت های اختصاص می یابد، عنوان کرد: اگر ش��رکتی نوپا باشد و 
نیازی به خریداری فضای کار نداشته باشد می تواند این تسهیالت را در 

قالب رهن دریافت کند.
وحدت با اشاره به حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در جزیره 
کیش برای توس��عه زیس��ت بوم نوآوری در این منطق��ه گفت: برمبنای 
همین رویه، اس��تقرار ش��رکت های دانش بنیان و فن��اور در منطقه آزاد 
کیش در قالب ارائه تس��هیالت از س��وی صندوق نوآوری و ش��کوفایی 

تسهیل می شود.
 رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی، در ادامه به اجرای سیاست های 
تشویقی برای استقرار مجتمع شرکت های دانش بنیان در نواحی نوآوری 
یا پارک های علم و فناوری اش��اره کرد و گفت: اگر شرکت ها به صورت 

مجتمع در کنار یکدیگر قرار گیرند اثربخش��ی بیشتری خواهند داشت 
یا اگر ش��رکت های دانش بنی��ان در نواحی نوآوری ق��رار گیرند موجب 
می ش��وند بافت شهری هم اصالح می ش��ود و نمونه موفق آن در ناحیه 
نوآوری ش��ریف قابل مش��اهده اس��ت. یا به طور مثال قرار گرفتن این 
کس��ب و کارها در پارک های علم و فناوری، یک��ی دیگر از اولویت های 
حاکمیت��ی اس��ت، بنابراین برای تحق��ق این موضوعات سیاس��ت های 
تشویقی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای نهادهای واس��ط از جمله شتابدهنده ها  تسهیالتی در 
حوزه اس��تقرار دیده شده اس��ت و این نهادها نیز می توانند از تسهیالت 

رهن صندوق استفاده کنند و فعالیت های شان را توسعه دهند .
 از حضور شرکت های دانش بنیان استقبال می کنیم

غالمحسین مظفری، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کی��ش رئیس س��ازمان منطقه آزاد کی��ش، با بی��ان اینکه زمینه 
فعالیت ها برای پایلوت شدن بسیاری از فضای کیش وجود دارد، عنوان 
ک��رد: اراده و باور برای تبدیل ش��دن کیش به یک منطقه فناور، نوآور و 
دانش بنیان ش��کل گرفته است و این منطقه می تواند محلی باشد برای 

اینکه شرکای اقتصادی و تجاری در این منطقه تبادل مالی کنند.
مظفری افزود: عالقه مند هستیم از همه ظرفیت های موجود در کشور 
اس��تفاده کنیم و خوش��حالیم که  عزم و همکاری بسیار خوب متولیان 
امر به ویژه معاونت و صندوق نوآوری و ش��کوفایی، بس��تر الزم را برای 
تبدیل شدن منطقه آزاد کیش به یک منطقه نوآور و هوشمند بدل کند.
 وی از ایج��اد یک ش��هرک کارگاهی در منطق��ه آزاد کیش گفت و 
ادامه داد: ظرفیتی اختصاص می دهیم تا شرکت های دانش بنیانی که به 

کارگاه نیاز دارند از این فضا بهره مند   شوند.
 همکاری برای هوشمندشدن منطقه آزاد کیش

با امضای تفاهم نامه همکاری س��ه جانبه همکاری، ایجاد مرکز فناوری 
کی��ش برای اس��تقرار ش��رکت های دانش بنی��ان پیش��گام و صادراتی، 
اس��تارت آپ ها، نهادهای تأمین مالی، ش��تاب دهنده ها و سایر نهادهای 

واسط یکی از محورهای همکاری این تفاهم نامه است.
این س��ه نهاد برای تحقق بخشیدن چش��م انداز شهر کیش به عنوان 

قطب علمی، آموزشی و تحقیقاتی و الگوی توسعه پایدار با بهره گیری از 
فناوری نوین و یک زیس��ت بوم مناسب سرمایه گذاری فناورانه همکاری 

می کنند.
قرار است با اس��تفاده از مزیت های کیش، راه برای توسعه پروژه های 
نوآورانه و پیشرو، توسعه پروژه های نوآورانه سایر مناطق کشور، نفوذ در 
بازارهای جهانی و رونق صادرات محصوالت دانش بنیان هموار می شود.

هدف اصلی از امضای این تفاهم نامه، تبدیل ش��دن منطقه آزاد کیش 
به ی��ک پایلوت ب��رای پروژه های پیش��گام فناورانه و نوآورانه اس��ت و 

می کوشد ایران را به پیشران نوآوری منطقه بدل کند.
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، در تجهیز س��اختمان 
برج نوآوری و جلب مش��ارکت ش��رکت های دانش بنیان، شتابدهنده ها 
و نهادهای واسط برای استقرار و مشارکت در پروژه، همکاری می کند.

یک س��اختمان 11 طبقه  به مساحت ۸هزار متر مربع توسط سازمان 
منطقه آزاد کیش به مدت پنج س��ال، ب��ه برج نوآوری کیش اختصاص 
یافت تا بس��تری برای اس��تقرار بخش های اثرمند در زیست بوم نوآوری 
شامل شرکت های دانش بنیان پیشگام، نهادهای تامین مالی دانش بنیان 

و نهادهای زیست بوم فراهم شود.
صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی از پروژه های ش��رکت های دانش بنیان 
منطقه آزاد کیش در قالب ارائه تس��هیالت، س��رمایه گذاری و راه اندازی 
صندوق مشترک در چارچوب دستورالعمل های مصوب صندوق حمایت 

می کند.
 پس از آماده ش��دن کاربری س��اختمان پروژه های پیش��گام توسط 
ش��رکت های دانش بنیان در فضای ۸هزار و 3۰۰ مترمربعی مفید اداری 
این س��اختمان آغاز می شود. این فضا در اختیار نهادهای نقش آفرین در 
زیس��ت بوم نوآوری از جمله ش��تابدهنده ها قرار می گیرد و شرکت های 
دانش بنی��ان در ای��ن س��اختمان کار فناورانه و نوآورانه خ��ود را دنبال 

می کنند.
همچنین کمیته راهبردی متشکل از نمایندگان سه طرف بر پیشبرد 
و نظارت بر اجرای این تفاهم نامه نظارت خواهد داشت و فرآیند پیشبرد 

کار را پیگیری می کند.

با امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه:

»کیش« هوشمند و نوآور می شود
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تریس��تان هری��س، اخالق ش��ناس س��ابق گ��وگل، در مصاحب��ه ای با 
آسوشیتدپرس، از تنزل انسان به وسیله  فناوری می گوید.

تریس��تان هری��س )Tristan Harris( قص��د دارد اثرهای مضری را 
معکوس کند که به اعتقاد وی، فناوری بر انسان اثر گذاشته است. هریس، 
اخالق ش��ناس س��ابق بخش طراحی گوگل، اولین بار پس از آگاهی رسانی 
ملی خود در مراسم س��ال ۲۰13 گوگل شناخته شد. در مراسم یادشده، 
هریس مدعی ش��د که بس��یاری از محصوالت فناوری طراحی شده اند تا 
اعتیادآور باشند. این محصوالت باعث می شوند افراد وقت زیادی را صرف 
آنها کنند و توجه ش��ان از زندگی منحرف ش��ود. هریس طراحان را بر آن 

داشت که رویکرد خود را تغییر دهند.
هری��س بیش از دو س��ال برای تغیی��ر گوگل تالش کرد؛ تالش��ی که 
به گفته  خودش، دستاوردی نداش��ت؛ بنابراین استعفا داد و حرکتی به نام 
زم��ان به خوب��ی سپری ش��ده )Time Well Spent( را آغ��از کرد. این 
حرکت ش��رکت هایی مانند گوگل و اپل را به سمت ساخت ابزارهای پایش 

مدت زمان استفاده  از صفحه نمایش گوشی های شان سوق داد.
هریس از آن زمان، بیش��تر روی حرکت جدید خ��ود کار کرد و به این 
نتیجه رس��ید که بسیاری از مشکالت رودرروی جوامع، مرتبط  به یکدیگر 
هس��تند و بدی��ن ترتیب می توان آنه��ا را ردیابی ک��رد. به عقیده  هریس، 
این مس��ائل تاحدودی به طراح��ی فناوری هایی ربط دارن��د که هر روزه 
مورد اس��تفاده قرار می دهیم. هدف س��ازمان هریس، یعنی مرکز فناوری 
انسانی )Humane Technology(، معکوس کردن تنزل انسانی است. 
به طور خالصه، فناوری باعث بدترش��دن وضعیت بشر شده است و هریس 

می خواهد آن را اصالح کند.
وی به تازگی در گفت وگو با آسوش��یتدپرس، درباره  کار خود، پیشرفت 
صنعت فناوری و دلیل ازدست رفتن تمام امیدها صحبت کرده  است که در 
ادامه آن را می خوانید. مصاحبه  پیش رو به منظور ش��فافیت بیشتر، خالصه 

و ویرایش شده است.
آیا می توانید ایده های مهم کارتان را به ما بگویید؟

ایده  کار ما نه درباره  اعتیاد است و نه زمان. ایده  اصلی درباره  موضوعی است 
که آن را »تنزل انسانی« می نامیم. این عبارت برای توصیف سیستم متصلی 

است که به نظرمان مردم آن را  به رسمیت نمی شناسند.
فن��اوری باع��ث ایجاد مجموع��ه ای از مس��ائل به  ظاهر نامرب��وط مانند 
کم شدن دامنه توجه، دو قطبی شدن، هتک حرمت فرهنگ، خودشیفتگی 
جمعی، مهندس��ی انتخابات و اعتیاد به فناوری ش��ده  است. اینها به نظر 
مس��ائل جداگانه ای هس��تند و از دیدگاه ما تمام این  مس��ائل، پیامدهای 
پیش بینی شدنی رقابت بین ش��رکت های فناوری برای فهمیدن چگونگی 

معطوف کردن بخشی از توجه مغز انسان هستند.
مرک��ز اصلی برای مبارزه با این مش��کل چندوجه��ی که از آن صحبت 

می کنید، کجاست؟
وقت��ی می گویید »چگونه مش��کالت اقلیمی را حل کنی��م؟«، آیا مردم 
را فق��ط مجب��ور به خاموش ک��ردن المپ ها می کنید؟ خی��ر. آیا اقدام به 
سیاس��ت گذاری می کنید؟ بله. آیا کافی اس��ت؟ خیر. باید به طور مشترک 
با ش��رکت های نفتی کار کنید تا آنچه را که انجام می دهند تغییر دهند؟ 
بل��ه. مجبور به تصویب قوانین و احکام و ممنوعیت ها هس��تید؟ باید همه  
این کارها را انجام دهید. باید آگاهی فرهنگی گس��ترده ای داشته باشید و 

همه را از خواب بیدار کنید.
ای��ن کار مانند تغییر اقلیم فرهنگی اس��ت؛ بنابراین، کار ما تمرکز روی 
حمایت داخلی و داش��تن افرادی در داخل ش��رکت های فناوری است که 
احس��اس ع��ذاب وجدان دارند و می پرس��ند: »میراث م��ن در آنچه برای 
جامعه اتفاق می افتد، چیس��ت؟« ما روی حمایت داخلی و فشار عمومی و 

سیاست  کار می کنیم.
چگونه با ش��رکت ها کار می کنید و نگاه آنها به چش��م انداز شما چگونه 

است؟
انجام این کار از داخل تأثیری نداشت چراکه فرهنگ سازی انجام نشده 
بود. اما، االن در دنیایی بعد از رسوایی کمبریج آنالیتیکا و پس از موفقیت 
»Time Well Spent« در شبکه های اجتماعی، پس از ورود افشاگران 
بیش��تری که در مورد این مس��ئله صحبت می کنند، ما با افرادی از داخل 
که به نظرم با بی میلی این دیدگاه را پذیرفته اند یا بدان احترام می گذارند، 

گفت وگو می کنیم.
فک��ر می کنم س��نگ اندازی ها از س��وی اعضای فع��ال در فیس بوک و 
یوتیوب صورت بگیرد؛ مدل کس��ب وکار آنها کامال مخالف مواردی اس��ت 
که ما از آنها حمایت می کنیم. از س��ویی،  قابلیت  »زمان به خوبی س��پری 
شده« در فیس بوک، اینستاگرام، یوتیوب، اپل و اندروید، عرضه شده است.

راهی وجود دارد که نقشه  راه این شرکت ها را طراحی کنید؟
آنه��ا این کار را داوطلبان��ه انجام نمی دهند، اما با فش��ار خارجی زیاد، 
کنش گرایی سهامداران و جامعه ای که متوجه می شود از طریق شرکت ها 

به آنها دروغ گفته شده  است؛ همه شروع به تغییر می کنند.
چندی��ن مدل کس��ب وکار وج��ود دارد؛ اش��تراک یکی از آنها اس��ت. 
آی��ا می توانی��د ماه��ی ۸ دالر ب��ه فیس بوک��ی بپردازید ک��ه عالقه ای به 
دس��تکاری کردن مغز شما نداشته باشد؟ اساسا فیس بوک شما را در برابر 
تبلیغ کنندگان آس��یب پذیر می سازد؛ یعنی کسانی که مشتری های واقعی 
آن هس��تند. تص��ور می کنم مردم حاضرند این پ��ول را بپردازند، بنابراین 
دس��تور کار م��ا گران تر ک��ردن مدل کس��ب وکار فعل��ی و ارزان تر کردن 

جایگزین ها است.

واش��نگتن اکن��ون در حال جدال کالنی در رابط��ه با حریم خصوصی و  

اطالعات و اخبار نادرست است. آیا این کار با دالیلی که به طور پیش فرض 
به آنها اهمیت می دهید، سروکار دارد؟

دغدغه  واقعی من بابت این است که ما خیلی بی فکر دنبال جریانی می رویم 
که حریم شخصی و اطالعات را نگرانی اصلی قلمداد می کنند. دغدغه  اصلی 
من در مورد چیزهایی اس��ت که بر حس زندگی ش��ما تأثیر می گذارد. اینکه 
زمان تان کجا می رود، توجه شما کجا می رود، دموکراسی به چه سویی می رود، 
سالمت روانی نوجوانان به چه سویی می رود، هتک حرمت در کجا رخ می دهد. 
این چیزها مهم تر از نتایج انتخابات و اینکه فرهنگ چگونه باش��د، هس��تند. 
این مسائل وابسته به هم را باید به عنوان حوزه  تاثیرگذاری فناوری نامید. باید 

مقرراتی وضع شود که آنها را مورد بررسی قرار دهد.
دغدغه  من در مورد بحث های سیاسی این است که همه از شرکت های 
بزرگ )موس��وم به Big Tech( عصبانی هس��تند. این کار واقعا س��ازنده 
نیس��ت؛ چون گسترده بودن به تنهایی مسئله نیس��ت. مسئله  اصلی، مدل 

کسب وکار است.
آیا مردم نماینده  ش��خصی ندارند؟ ما واقعا تحت س��لطه  ش��رکت های 

فناوری و نرم افزار هستیم؟
این نظر وجود دارد که ما باید کنترل نفس بیش��تری داش��ته باش��یم و 
اینکه افراد مس��ئول هر چیزی هس��تند که می بینند. این یک عدم تقارن 
قدرت اس��ت. مانند وقتی که فکر می  کنی��د »من می خواهم به فیس بوک 
بروم تا پس��تی از یک دوس��ت را نگاه کنم« و سپس متوجه می شوید که 
برای دو ساعت مشغول اس��کرول کردن هستید. در آن لحظه فیس بوک، 
ش��ما را مثل یک عروسک طلسم ش��ده در یک ابرکامپیوتر بیدار می کند. 
عروس��ک طلسم ش��ده  ش��ما بر پایه تمام کلیک هایی اس��ت ک��ه تاکنون 
کرده اید، تمام الیک هایی که کرده اید، تمام چیزهایی که تاکنون مشاهده 
کرده اید. ایده این است که این الگو بهتر و دقیق تر از خود شما شود، من 
شما را بهتر از خودتان می شناسم. ما همیشه این گفته را از ای .او.ویلسون 
)E.O.Wilson(، زیست ش��ناس فرگش��تی به کار می بریم: »مش��کل ما 
انسان ها این است که مغزهایی بدوی، نهادهای قرون وسطایی و تکنولوژی 
خداگونه داریم. مؤسس��ات قرون وسطایی ما فقط می توانند کنترل آنچه با 
سرعت آهسته  ساعت، هر چهار سال یک بار اتفاق می افتد را داشته باشند. 
مغزه��ای ب��دوی ما در حال ربوده ش��دن  بوده و در مقایس��ه با تکنولوژی 

خداگونه بسیار ابتدایی هستند.«
احس��اس می کنید در حال حاضر آن آگاهی )در ش��رکت های فناوری( 

وجود دارد که دو سال پیش وجود نداشت؟
یک دنیا تغییر رخ داده است. به مدت چهار سال، می دیدم که هیچ کس 
این مسائل را قبول نمی کند، یا کار نمی کند، یا به هیچ کدام از این  مسائل 
نمی پردازد. س��پس ناگهان در دو س��ال اخیر، به خاطر رسوایی »کمبریج 
 »Zucked« آنالیتی��کا«، به خاطر برنام��ه  »6۰ دقیقه«، به خاطر کت��اب

از راج��ر مک نامی )Roger McNamee( اوضاع عوض ش��د؛ هیچ وقت 
تصور نمی کردم که کریس هیوز)Chris Hughes(، یکی از بنیان گذاران 

فیس بوک، بگوید وقت آن است که فیس بوک را ترک کنیم.
طی س��ه س��ال گذش��ته تغییرات عظیمی رخ داده ان��د و تنها می توانم 
تایید کنم که ماش��ینی که آن زمان شروع به حرکت کرد، اکنون در حال 
شتاب گیری است. حال می خواهم این امید را بدهم که هرگز انتظار چنین 

تغییری را نداشتم. ما فقط به چنین فشاری برای ادامه  کار نیاز داریم.
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اخالق شناس سابق گوگل از تنزل انسان به واسطه فناوری می گوید
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چرا مایکروسافت به  دنبال خرید تیک تاک است؟
مایکروس��افت چند روز پیش اعالم کرد برای خرید تیک تاک، پدیده  نوظهور ش��بکه های اجتماعی، وارد مذاکرات شده  است اما هدف 

مایکروسافت از این خرید چیست؟ با زومیت همراه باشید.
در نگاه اول، اقدام مایکروسافت برای خرید تیک تاک عجیب به  نظر می رسد. مایکروسافت سالیانی است که از محصوالت و سرویس های 
مصرفی مانند گروو موزیک، کینکت، مایکروسافت بند فیتنس، ویندوزفون و به تازگی سرویس استریمینگ میکسر عقب کشیده و تمرکز 
خود را بر محصوالت بهره وری محور گذاشته  است. چگونه سرویس سرگرمی محبوب میان نوجوانان در این زمینه می تواند به مایکروسافت 

کمک کند؟
اگر بیشتر به انگیزه های مایکروسافت بیندیشیم، خرید تیک تاک در آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند می تواند باعث سود بسیاری از 

کسب وکارهای فعلی مایکروسافت شود و عالوه  بر  آن، اهالی این شرکت را به رقیبی جدی برای یوتیوب و فیس بوک تبدیل کند.
امپراتوری داده

مهم ترین بخش از قرارداد مایکروسافت و تیک تاک به دسترسی مایکروسافت به داده و کاربران این سرویس مربوط است. این موضوع 
دلیل اصلی نگرانی ترامپ بر س��ر روابط احتمالی تیک تاک با دولت چین و سوءاس��تفاده از داده است. مایکروسافت در بالگ خود درباره  
اهمیت این داده ها می گوید: مایکروس��افت تضمین می کند تمامی داده های ش��خصی کاربران آمریکایی تیک تاک به خاک آمریکا انتقال 
خواهد یافت و در این کش��ور خواهد ماند. این داده می تواند اس��تفاده های مختلفی برای مایکروسافت داشته باشد. اهالی مانتین ویو مدت 
مدیدی است که از Xbox Live برای پیش راندن تحقیقات خود در پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری بهره می برد. داده های کاربران به 
توسعه دهندگان و مایکروسافت کمک کرده تا نحوه  استفاده  کاربران از ایکس باکس های خود را بهتر درک کنند. درک نحوه  تعامل کاربران 
با کینکت نیز به مایکروسافت در توسعه و بهبود هولولنز کمک شایانی کرد. تیک تاک می تواند نقطه  کور مایکروسافت را برطرف کند و 
حتی بر نحوه  توسعه  نرم افزارها و سرویس های درون این شرکت تأثیر بگذارد. مایکروسافت در زمینه  نرم افزارهای کاری و بهره وری به  اندازه 
کافی داده و تجربه دارد، اما در زمینه  سرویس های مصرفی در چند سال گذشته تنها طعم شکست را چشیده و این موضوع موجب بروز 

شکافی میان کاربران عام با این شرکت شده  است.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که تعداد زیادی از آمریکایی های جوان در محیطی رشد می کنند که با اندروید، iOS و 
کروم بوک ها تسخیر شده است. جیمیل سرآمد سرویس های ایمیل است و برای به اشتراک گذاری و نمایش اسناد از گوگل داکس استفاده 
می شود. دور از واقعیت نیست بگوییم فرد آمریکایی بدون نیاز به سرویس های مایکروسافت بزرگ می شود. مایکروسافت انقالب گوشی ها را 
از دست داده و در تالش است به گردونه  رقابت بازگردد. تیک تاک مایکروسافت را مستقیما به میلیون ها جوان وصل می کند که محتوای 
ویدئویی مصرف می کنند. مایکروس��افت می کوشد سیس��تم عامل ویندوز خود را با برنامه های تولید محتوا و ویدئو بیشتر در نظر کاربران 

برجسته کند، اما تیک تاک روشی ساده برای خلق ویدئوها از گوشی ها برای میلیون ها نفر ارائه داده  است.
سرفیس پرو اکس مایکروسافت

مایکروسافت می تواند از دسترسی مستقیم به کاربران تیک تاک برای تبلیغ محصوالت خود مانند سرفیس و ایکس باکس نیز بهره ببرد. 
حتی استفاده از این سرویس به  عنوان سکوی پرتابی برای ایده های بلندپروازانه  مایکروسافت در زمینه  استریم بازی ها نیز چندان دور از ذهن 
نمی رسد. گوگل در نظر دارد با ادغام یوتیوب و سرویس استریمینگ استادیا گامی رو به جلو بردارد و مایکروسافت با تیک تاک و سرویس 
استریم xCloud می تواند پاسخی درخور به گوگل دهد. مایکروسافت در نظر داشت از میکسر برای استریم بازی ایکس باکس استفاده کند، 
اما این سرویس هیچ گاه توجه کافی را جلب نکرد و مایکروسافت مجبور شد قراردادی با فیس بوک برای ادغام با xCloud منعقد کند. تصور 
کنید ویدئویی از Call of Duty در تیک تاک ببینید و بعد با کلیک روی آن به راحتی این بازی را روی سرویس xCloud بازی کنید.

همچنین، مایکروسافت فکرهای بزرگی برای هوش مصنوعی در خارج از فضای کاری دارد. اگرچه تالش های اولیه مایکروسافت درزمینه  
چت بات های هوش مصنوعی چندان باب میل نبود، اما مایکروسافت به کاربران فراوانی برای آزمایش پروژه های هوش مصنوعی خود نیاز 
دارد. تیک تاک هم اکنون از هوش مصنوعی برای تشخیص چهره و اعمال فیلترهای محبوب بهره می برد. فیلد هوش مصنوعی تیک تاک 
دقیقا همان  چیزی را به شما پیشنهاد می دهد که در اپ می بینید و این الگوریتم با افزایش استفاده کاربران از آن بیشتر بهبود پیدا می کند.

تیک تاک درزمینه  واقعیت افزوده نیز سرمایه گذاری هایی کرده  است و از فیلترها و تبلیغاتی استفاده می کند که از AR بهره می برند. 
برنامه های AR مایکروسافت تا حد زیادی به هولولنز و هدست واقعیت ترکیبی ویندوز و برخی تجربیات روی موبایل با ماینکرفت محدود 

می شود. تیک تاک می تواند دروازه ای در موبایل برای واقعیت افزوده مایکروسافت باشد.
مالکیتی پیچیده

مایکروسافت تاکنون اعالم نکرده است خرید تیک تاک مستقیما کدام یک از ویژگی های این سرویس را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این 
موضوع که مایکروسافت چه برنامه ای برای مدیریت تیک تاک در آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند دارد، جای سؤال است. آیا این مدیریت 

به  معنای وجود دو نسخه  متفاوت با ویژگی های متفاوت در مناطق مختلف خواهد بود؟
نحوه  مدیریت تیک تاک در آمریکا نکته ای مهم در موفقیت آینده این ش��رکت خواهد بود. یکی از نخس��تین خرید های س��اتیا نادال،  
مدیرعامل مایکروس��افت، موجانگ، س��ازنده  ماینکرفت بود. این تصمی��م موفقیت بزرگی بود؛ چراکه ماینکرفت به رش��دش ادامه داد و 
مایکروسافت دست استودیو موجانگ را برای توسعه  مستقل بازی ها باز گذاشت. خرید دیگر نادال لینکدین با قیمت ۲/۲6 میلیارد دالر، 
موفقیت دیگری برای مایکروس��افت بود. این ش��رکت به لینکدین اجازه داده به طور مستقل به فعالیتش ادامه دهد و تنها در برخی نقاط، 
ادغام سازی هایی هوشمندانه با سرویس آفیس انجام داده  است. مایکروسافت به غول اجتماعی کاری دسترسی دارد و گوگل و فیس بوک 
را از حوزه  کاری به حاشیه  رانده و این شرکت با سرویس آفیس به این تسلط ادامه می دهد. حتی گیت هاب هم ظاهرا خرید موفقی برای 
مایکروسافت بوده  است. مایکروسافت به این شرکت نیز اجازه  فعالیت مستقل داده و به طور مشابهی، مایکروسافت با داده های این سرویس 
درک بهتری از توسعه دهندگان و نیازهای آنها پیدا کرده  است. اگر قرارداد تیک تاک و مایکروسافت منعقد شود، احتماال مایکروسافت به 
این شرکت نیز اجازه فعالیت مستقل را خواهد داد. مایکروسافت پس از تجربه  طعم شکست در خرید اسکایپ و نوکیا و تالش در ادغام این 
شرکت ها با کسب وکار خود بسیار محتاطانه عمل می کند. همچنین، مایکروسافت در بازار مدیریت محتوا تازه کار است؛ از این رو، دور از ذهن 
است که این شرکت تالش کند تیک تاک را با سرویس های خود ادغام یا با برند دیگری عرضه کند. مایکروسافت با تصاحب تیک تاک در 
کشورهای انگلیسی زبان سعی می کند با مشکالتی که فیسبوک و توییتر با آنها مواجه شدند، برخورد نکند. جای تعجب است چرا انگلستان 
در فهرست مایکروسافت نیست. اگر به تیک تاک اجازه  فعالیت مستقل داده شود، آنگاه مایکروسافت می تواند عالوه بر استفاده از داده های 
این س��رویس و ادغام برخی س��رویس هایش در آن، مستقیما با یوتیوب و فیس بوک رقابت کند. در سال ۲۰۰6، مایکروسافت با همکاری 
News Corporation و NBC Universal سرویس ویدئویی MSN را راه اندازی کرد که توانست با یوتیوب رقابت کند و چند سال 

بعد تعطیل شد. این شکست منجر به این شده که یوتیوب به مقصد اولیه ویدئوهای مایکروسافت تبدیل شود.
مایکروسافت با Socl در سال ۲۰1۲ درزمینه شبکه های اجتماعی نیز طبع آزمایی کرده  است. این شبکه  اجتماعی پنج سال بعد در سال 
۲۰17 تعطیل شد. مایکروسافت همیشه به قابلیت فیس بوک واقف بوده و در سال ۲۰۰7، ۲4۰ میلیون دالر در این شرکت سرمایه گذاری 
کرده  اس��ت. تیک تاک به س��رعت در حال تبدیل به مهره ای بزرگ در فضای اجتماعی امروزی است و رقیبی مستقیم برای اسنپ چت و 

اینستاگرام و فیس بوک در هر دو زمینه  مقیاس و قابلیت ها به  شمار می رود.
پیش بینی آینده  تیک تاک فروخته شده به مایکروسافت بسیار دشوار است. این قراردادی نامعمول برای اهالی مانتین ویو است و دولت 
آمریکا نیز در این میان سنگ اندازی می کند. مایکروسافت معموال پیش از انعقاد قراردادها از خریدهایش صحبتی نمی کند و پست وبالگ 
این شرکت نیز در پاسخ به ترامپ و دخالت شخصی او در این موضوع بود. وال استریت ژورنال گزارش داده است پست وبالگ مایکروسافت 

نتیجه  فشار متحدان رئیس جمهور بر مایکروسافت برای علنی کردن مذاکرات این شرکت با تیک تاک بوده  است.
مایکروسافت با قرارداد پیچیده ای رو به رو است. خرید تیک تاک از یک سو می تواند به نفع این شرکت و از سوی دیگر به نفع ترامپ باشد. 
ترامپ می تواند با انعقاد این قرارداد ادعا کند یکی از مهره های مهم چین در اکوسیستم فناوری آمریکا را زیر سلطه درآورده  است. انتظار 
پیچش ها و اتفاق های متعددی در مذاکرات هفته های آتی داریم، اما طبق اعالم مایکروسافت، این مذاکرات تا  15 سپتامبر )۲5 شهریور( 

به پایان خواهد رسید. درحال حاضر، تنها باید منتظر باشیم و گمانه زنی کنیم.
THE VERGE/zoomit :منبع

تبلیغـاتخالق

به بس��تر مرگ  خود فکر کنید. ممکن اس��ت این حرف 
کمی عجیب به نظر برس��د، اما هنگامی که زندگی شما به 
پایان برسد، در مورد آن چه خواهید گفت؟ آیا می خواهید 
بگویی��د که ای کاش زمان بیش��تری را برای یک ش��خص 
یا س��رگرمی خاص اختصاص م��ی دادم؟ آیا می خواهید به 
دلیل نرس��یدن به اهداف و آرزوهای تان احساس پشیمانی 
کنی��د؟ آی��ا می خواهید با خ��ود بگویید که م��ن کارهایی 
که می خواس��تم انجام دهم را انجام ن��داده ام و هنوز آماده 
رفتن نیستم؟ البته که نه، هیچ کس نمی خواهد در آخرین 
لحظات عمرش چنین حرف هایی را به خود بزند. اما با این 

حال، اکثر ما هنگام مرگ این حرف ها را می زنیم. 
بس��یاری از ما زمانی که به پایان زندگی خود می رس��یم   
ترکیب��ی از پش��یمانی، ش��رم و گناه کار بودن را احس��اس 
می کنیم. به دلیل داش��تن هدی��ه زندگی، ما با بی احترامی 
به آن، زندگی را بی اهمیت می س��ازیم. متأسفانه، ما درصد 
بزرگی از زندگی خود را صرف کارهای بیهوده، بیکار بودن، 
کن��ار آمدن با وقایع و یا کار کردن می کنیم. در واقع، اکثر 
زمان بیداری ما صرف کار کردن می ش��ود و بعضی از افراد 
از مرز ساعت  کاری خود گذشته اند و برچسب معتاد به کار 

بودن را بر روی پیشانی خود چسبانده اند.
شما نمی خواهید چنین شخصی باشید، شخصی که کار 
کردن را به خانواده، خود و یا آرزوهایش ارجحیت می دهد. 
علی رغم اینکه ممکن اس��ت ش��ما در ح��ال حاضر چنین 

شخصی باشید، اما نترسید؛ شما می توانید تغییر کنید.
پاسخ این مس��ئله در مرگ نهفته است. آخرین لحظات 
زندگی خ��ود را تصور کنید، س��نگینی تکمیل نکردن چه 
کاری در چش��م انداز زندگی  خود را احس��اس می کنید؟ به 
آنچه می خواهید انجام دهید، به ش��خص یا اش��خاصی که 
می خواهید با آنها باش��ید، به جایی ک��ه می خواهید بروید 

بیندیشید.
ب��رای تس��هیل بخش��یدن به ی��ک زندگ��ی متمرکز بر 
خوشبختی، پیش��نهادات زیر را در نظر بگیرید و از زندگی 

خود لذت ببرید.
شما باارزش تر از یک موقعیت شغلی هستید

کار ش��ما زندگ��ی ش��ما را تعریف نمی کن��د و نباید هم 
تعریف کند. معموالً پاس��خ ما به سؤال »شما که هستید؟« 
کاری اس��ت که انجام می دهیم، اما شما واقعاً که هستید؟ 

آنچه شما خارج از محل کارتان انجام می دهید خود واقعی 
شما است.

عناوی��ن و موقعیت ه��ای کاری ب��رای تقوی��ت روحیه و 
انحراف ش��ما از ماجراجویی های شخصی است. حرفه خود 
را ب��ه هویت خود در نظر نگیری��د و هویت خود را فراتر از 
موقعیت کاری تان جس��ت و جو کنید. یک راه خوب برای 
ش��روع مدیتیشن اس��ت، اما حتی س��اده تر از آن یادآوری 
کاری اس��ت که از دوران کودکی به آن عالقه داشتید و به 

دنبال  آن عالیق رفتن است.
شما باید به کمترین حقوق ممکن راضی باشید

این حرف اشتباه به نظر می رسد، اما کاماًل درست است. 
هیچ  ش��رکتی  به اندازه کافی به ش��ما حقوق نمی دهد، به 
ویژه به اندازه مقدار زمانی که شما از زندگی خود را صرف 
کار می کنی��د از آنها حقوق دریاف��ت نمی کنید. در نهایت 
ش��ما عمر  خود را به آنه��ا داده و در ازای آن پول دریافت 
می کنید. این تبادل به هیچ عنوان عادالنه نیس��ت )صرف 
نظر از اس��ترس و از دست دادن  واقعه های مهم زندگی تان 

به دلیل کار زیاد(.
کار اولویت شما نیست؛ بلکه این  مسیر زندگی شما است 
که باید به آن اولویت دهید. دوستان، خانواده، سرگرمی ها، 
تجربی��ات، خاطرات اینها هس��تند که زندگی را منحصر به 
فرد می کنند. چیزهایی که برای شما ارزش دارند را دوباره 

ارزیابی کنید.
تمام زندگی شما نباید درباره زندگی کاری تان باشد

کار ش��ما یک ابزار برای رس��یدن به اهداف اس��ت. کار، 
هزینه اجاره و خورد و خوراک شما را تأمین می کند و حتی 
شاید به شما اجازه می دهد کارهایی که دوست دارید را نیز 
)اگر بودجه انجام آن کار را داش��ته باشید( انجام دهید. به 
همین دلیل است که ما عاشق کار کردن هستیم؛ به دلیل 
چیزهای��ی که برای م��ا فراهم می کند. به اس��تثنای اینکه 
زندگی کاری تان ش��غلی باش��د که به زندگی شما توسعه 
بخشد؛ شغلی که پرسود است، استعدادهای شما را تقویت 
می کند و رویاهای ش��ما را می پروراند، این گونه مش��اغل، 
مشاغلی هس��تند که می توانند تمامی جوانب زندگی شما 
را دربر بگیرند. کاری ک��ه به آن عالقه دارید را پیدا کنید. 
الزم��ه این کار صحبت کردن ب��ا خودتان از طریق صحبت 
کردن با آینه و یا نوش��تن افکارتان است. ممکن است برای 

این  کار الزم  باش��د درهای��ی از زندگی خ��ود را ببندید تا 
درهای دیگری به روی ش��ما باز ش��وند. به هر ش��کلی که 

می خواهید عمل کنید.
شما نیاز دارید تا تمرکز کرده و سپس  دوباره تمرکز 

کنید
چن��د کار   را با ه��م انجام ندهی��د، ای��ن کار تنها باعث 
می ش��ود حس کنید که س��رتان بسیار ش��لوغ است و این 
دروغی است که مانع خودشناسی و کشف استعدادهای تان 
می شود. فرهنگ مشغول بودن بسیار اغراق شده است. این 
فرهنگ باعث حمالت قلبی، فش��ار خون باال و استرس های 
ذهنی می شود که زندگی را چالش برانگیز کرده و در برخی  
موارد بس��یار ع��ذاب آور می کند. به جای ف��دا کردن وقت 
ب��اارزش برای کار، روز کاری خ��ود را بازنگری کنید. زمان 
کاری خود را بهینه س��ازی کرده تا ساعت کاری تان زودتر 
تمام ش��ود. از ساعاتی که بس��یار پرانرژی هستید استفاده 
کنید و کار بیشتری انجام دهید تا بعداً زمان بیشتری برای 
س��رگرمی داشته باش��ید. از محل کارتان خارج شوید و از 
زندگی خود لذت ببرید. در غیر این صورت شما به خودتان 

لطمه بزرگی  وارد می کنید.
شما نمی توانید بستر  مرگ خود را فراموش کنید

دائماً به مرگ فکر کردن ممکن اس��ت ناخوشایند به نظر 
برس��د اما، هنگامی که ش��ما قبل از مرگ ب��ر روی کاری 
تمرکز  کنید، در آن موقعیت اطمینان حاصل خواهید  کرد، 
که آن کار لذت بخش و ارزش��مند باش��د. اگر ش��ما بدانید 
ک��ه از زندگی خود چ��ه می خواهید، احتم��ال اینکه وقت 
خود را بر روی کارهایی که ارزش��مند نیستند هدر دهید، 
کمتر خواهد بود بنابراین از فکر کردن درباره مرگ هراسی 
نداش��ته باش��ید. فکر کردن به مرگ  به خوشبختی شما، 
گذراندن  وقت با کس��انی که دوست شان دارید و به انجام  

کارهایی که به آن  عالقه دارید، کمک خواهد کرد.
»هیچ تعادلی بی��ن کار و زندگی وجود ندارد، همه چیز 
زندگی است؛ تعادل باید در درون شما باشد. –سادگورو«

این جمله، جمله  ای خردمندانه است که می توان براساس 
آن زندگی  کرد. س��عی کنید  ش��خصی که در بستر مرگ 
افس��وس ها  و پش��یمانی هایش بیش��تر از خاطراتش است، 

نباشید. زندگی خود را بر روی زندگی کردن بنا کنید.
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