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یک کارشناس بازار سرمایه گفت بورس امالک و مستغالت و 

امتیازات، اهرمی برای اصالح، تعادل و شفاف سازی 
قیمت ها در بازار مسکن خواهد شد...

یک کارشناس بازار سرمایه:

 بورس مسکن
اهرمی برای رونق بازار است

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

 4 گزینه مهم اقتصادی مطرح است

شمارش معکوس برای رونمایی 
طرح گشایش اقتصادی

در حالی ش��مارش معکوس برای اعالم محتوای طرح گش��ایش اقتصادی آغاز شده است که بسیاری از کارشناسان محتوای آن 
را مرتبط با پیش فروش نفت به مردم می دانند .  به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، بررسی سخنان مسئوالن دولتی نشان می دهد 
تغییراتی در حوزه اقتصادی در راستای بهبود وضعیت در راه است. سال ۱۳۹۹ در حالی آغاز شد که ایران جدا از تنگنای همیشگی 
ناشی از تحریم های ضدانسانی آمریکا، حاال با بحرانی تازه نیز روبه رو است؛ بحران کرونا.  این بحران همه گیر که تمام جهان را تحت 
فشار قرار داده است، حاال در ابعادی وسیع تر اقتصاد تحریم شده ایران را با مشکالتی عدیده روبه رو کرده است. بسته شدن مرزها و 
کاهش صادرات اتفاقی است که برای تمامی کشورهای جهان رخ داده است اما این اتفاق برای اقتصاد ایران که با تحریم های نفتی 
روبه روست بیانگر آن است که شرایط برای کسب درآمدهای ارزی با مشکل ویژه روبه روست.  هرچند دولت تدابیر ویژه ای را برای...

وزیر اقتصاد:
تشکیل جلسه 
فوق العاده برای 
بررسی الیحه اصالح 
مالیات های مستقیم
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 ساخت و تکمیل ۹۰۰ هزار واحد مسکونی
تا پایان دولت دوازدهم

پازل کارآفرینی و ضعف آموزش
اصول روابط عمومی مناسب در دوران کرونا

نکاتی که از رجیس فیلبین می توان آموخت 
افزایش 2۰۰ میلیون دالری بودجه بازاریابی مک دونالد
راهکاری برای ادامه ارتباط با مشتریان در دوران کرونا

کاهش شدید درآمد تبلیغاتی گوگل

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

///////

سرمقاله
درسی که باید از حادثه 

انفجار بندر بیروت آموخت

درس مهمی ک��ه می توانیم از 
انفج��ار بندر بی��روت بیاموزیم و 
به کار ببندی��م، توجه جدی تر و 
عملی تر به رعایت الزامات پدافند 
غیرعامل خصوصا در امکان سنجی 
و مکان یابی پروژه های حس��اس 
و حیات��ی کش��ور در حوزه نفت، 
 گاز و پتروش��یمی اس��ت. انفجار 
مهی��ب بندر بیروت که سراس��ر 
این ش��هر زیبا در ساحل دریای 
مدیتران��ه را درنوردی��د، در کنار 
خس��ارات عظیمی که چه از بُعد 
مادی و چه از بُعد تلفات انس��انی 
به جا گذاشت، مایه بهت و حیرت 
جهانیان نیز ش��د. اینکه ۲۷۰۰ 
تُن ماده ش��یمیایی قابل انفجار 
نیترات آمونیوم از اکتبر ۲۰۱۳ تا 
زمان انفجار به مدت هفت س��ال 
به صورت متروکه و در ش��رایط 
ناایم��ن در انبار گمرک این بندر 
نگه��داری می ش��د و عل��ی رغم 
خطرات واضح آن تعیین تکلیفی 
در کار نبود. از سوی دیگر سیلوی 
اصلی گندم لبن��ان و به عبارتی 
تنها س��یلوی گندم بی��روت به 
مهمترین  ذخیره کنن��ده  عنوان 
منبع غذایی، در کنار همین محل 
دپوی مواد شیمیایی قابل انفجار 
ب��وده و در این انفج��ار منهدم و 

تخریب شد.
ادامه در همین صفحه
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رئیس جمهوری از تصوی��ب کلیات طرح فروش داخلی نفت و عرضه 
آن در بورس انرژی در جلس��ه روز گذش��ته ش��ورای عال��ی هماهنگی 
اقتصادی س��ران قوا خبر داد و اب��راز امیدواری کرد دولت بتواند پس از 

تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی، آن را عملیاتی کند.
به گ��زارش ایرنا از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمه��وری، حجت 
االس��الم والمسلمین حسن روحانی روز سه ش��نبه در یکصد و پنجاه و 
هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به دغدغه های 
متخصص��ان و اقتصاددانان در زمینه حج��م نقدینگی موجود در جامعه 
و لزوم هدایت آن به مس��یر تولی��د و مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی 

دش��منان، تاکید کرد: دولت به ویژه س��تاد اقتصادی همواره در تالش 
برای اتخاذ و اجرای سیاس��ت ها و تدابیری در جهت کنترل نقدینگی و 

هدایت آن به مسیر درست و چرخه تولید بوده است.
رئیس جمهوری با تاکید مجدد بر اینکه دولت تا آخرین س��اعت کار 
خود، با همه توان انجام وظیفه خواهد کرد، اظهار داش��ت: مردم باید از 
تالش دولت برای ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد اطمینان خاطر داشته 
باشند و بدانند برای حفظ معیشت و دارایی آنان از هیچ تالشی فروگذار 
نخواهیم کرد. وی طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی 
را از جمل��ه طرح ه��ای مبتنی بر اقتصاد مردم مح��ور و اقدامی موثر در 

راس��تای سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله 
با تحریم نفتی دش��منان دانس��ت و با توجه به تصویب کلیات این طرح 
در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار 
امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی، دولت بتواند 
این اقدام را عملیاتی کند. رئیس جمهوری با اش��اره به تدوین نقشه راه 
اقتصادی این ستاد برای هشتمین سال کار دولت و در راستای گشایش 
در معیش��ت مردم برمبنای جهش تولید و بهبود محیط کس��ب و کار، 
ارتقای سرمایه گذاری و اشتغال گفت: این نقشه راه مجموعه منسجمی 
از سیاس��ت های کالن در حوزه ه��ای مختلف اقتصادی اس��ت که برای 

یک س��ال پیش رو طراحی و تدوین شده تا دولت بتواند در عین مقابله 
ب��ا جنگ اقتصادی دش��منان و گذر از مش��کالت و تنگناهای به وجود 
آمده در اثر ش��یوع کرونا، اقتصاد را از تکانه ه��ای بیرونی حفظ کرده و 

گشایش هایی را در زندگی و معیشت مردم ایجاد کند.
روحانی اتکا به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی، آزادس��ازی و فعال 
کردن ظرفیت های نیمه فعال اقتصادی در کشور و استفاده از مشارکت 
مردمی را از ویژگی های مهم این برنامه دانست و گفت: این نقشه راه با 
ایجاد همگرایی و هماهنگی میان همه بخش های فعال اقتصادی، افقی 

روشن برای کشور تا یک سال آینده را ترسیم خواهد کرد.

تفکیک بخش مس��کن و راه از یکدیگر که در سال های گذشته مطرح 
و با مخالفت مس��ئوالن س��ابق وزارتخان��ه همراه بود مجدداً از س��وی 
نمایندگان مجلس مطرح شده است. به گزارش ایسنا، جداسازی بخش 
مس��کن از بخش راه در مجموعه وزارت راه و شهرس��ازی یک بار دیگر 
روی می��ز بهارستان نش��ینان قرار گرفت. این ط��رح پیش از این هم در 
مجلس دهم مطرح ش��د که عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی 
و برخ��ی معاونان او با این تفکیک مخالف بودند. اس��تدالل مس��ئوالن 

س��ابق وزارتخانه این بود که با ادغام دو حوزه راه و شهرس��ازی ش��اهد 
انس��جام در تصمیم گیری برای این دو بخش هس��تیم.   به طور مثال در 
زمانی که دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن از یکدیگر جدا بودند بعضاً 
جاده ها، خطوط ریلی، ایس��تگاه های راه آهن ی��ا فرودگاه ها کیلومترها 
دورتر از ش��هرها احداث می ش��د؛ زیرا پروژه محوری در تصمیم سازی ها 
ارجحیت داش��ت. در س��وی مقابل، موافقان تفکیک ح��وزه راه از حوزه 
مس��کن، حجیم و س��نگین بودن وزارت راه و شهرسازی را مانعی برای 

پیش��برد برنامه ها می دانند. عقب ماندگی حوزه مسکن از جمله عوارض 
ادغام بخش راه با بخش مس��کن عنوان می ش��ود. به ه��ر ترتیب برنامه 
جداس��ازی یک بار دیگر از س��وی نمایندگان مجلس مطرح شده است. 
رئیس کمیسیون عمران مجلس در این باره گفته است: در شرایط فعلی 
نمایندگان مجلس موافق این تفکیک هس��تند ت��ا دو وزارتخانه بتوانند 
به وظایف ش��ان به درستی عمل کنند. محمدرضا رضایی کوچی با بیان 
اینکه با وجود ۱۵ معاون وزیر و مدیرعامل در وزارت راه و شهرس��ازی، 

مدیری��ت تمام این بخش ها توس��ط وزیر امکان پذیر نیس��ت بیان کرده 
اس��ت: در شرایط کنونی شهرداری ها و دهیاری ها زیر نظر وزارت کشور 
هس��تند حال پیش��نهاد ما این اس��ت که این دو بخش به همراه حوزه 
مس��کن، وزارت مسکن را تش��کیل دهند و از سوی دیگر وزارت راه نیز 
تشکیل شود. هنوز مسئوالن وزارتخانه از جمله محمد اسالمی وزیر راه 
و شهرس��ازی نس��بت به طرح تفکیک حوزه راه از حوزه مس��کن که از 

سوی نمایندگان مطرح شده واکنشی نشان نداده اند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت که طی تاریخ ۱۶ 
تیر تا ۳۱ تیرماه سال جاری، بیشترین شکایت هایی که از مردم از طریق سامانه ۱۲۴ 
دریافت شده است، در حوزه کاالیی ماسک سه الیه صنعتی، گوشت مرغ تازه، تخم 
مرغ، برنج هندی، ش��کر س��فید فله و بعد از آن یخچال فریزر، نان سنگک، سیمان 
خاکستری و شیر کم چرب قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، عباس تابش درخصوص 
عملکرد و نحوه کارکرد و فعالیت سامانه ۱۲۴ در سه ماهه اول سال جاری و نیز دو 
هفته پایانی ۱۶ تیر تا دوم مردادماه س��ال جاری، اظهار کرد: در س��ه ماهه امس��ال 
بیش از ۵۰۰۰ فقره ش��کایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق 
سامانه ۱۲۴ استان ها دریافت شده است که از این تعداد ۴۰۳8 مورد شکایت مورد 
رسیدگی قرار گرفته است و مابقی تحت بررسی کارشناسی از سوی مراجع ذی ربط 

است. همچنین آمار تعداد شکایات ثبت شده در سه ماهه اول سال جاری حاکی از 
آن است که استان تهران با ۱۷۰۷ فقره، از بیشترین میزان دریافت شکایت مردمی 
درخصوص تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق تلفن ۱۲۴ برخوردار بوده که تاکنون 
به ۱۴۴۷ مورد شکایت در این استان رسیدگی شده است. استان ایالم با ۲۰ مورد، 
کمترین تعداد گزارش و ش��کایات مردمی ثبت  شده را طی این مدت، داشته است، 
که از این تعداد، به ۱۲ مورد آن رسیدگی شده است. به گفته رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی شامل تلویزیون، فریزر، یخچال، ماشین 
لباسش��ویی، اجاق گاز، الستیک پرایدی و شکر س��فید فله پربازدیدترین کاالها در 
س��امانه ۱۲۴ در سه ماهه اول س��ال جاری بوده اند، اما مطالعه آماری کاالهای ثبت 
شده در سامانه ۱۲۴ طی بازه زمانی ۱۶ تا ۳۱ تیرماه سال جاری نشان می دهد که 

به ترتیب محصوالتی از قبیل تلویزیون، الس��تیک پرایدی، یخچال فریزر، ماش��ین 
لباسش��ویی و در نهایت ش��کر از کاالهای اساسی بیشترین تعداد بازدیدکننده را به 
خود اختصاص داده اس��ت. وی افزود: با توجه به آمار و گزارش��ات ارائه ش��ده، طی 
مدت سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، بیشترین شکایت هایی که از مردم از طریق سامانه 
۱۲۴ دریافت شده است، مربوط به گوشت مرغ تازه، شکر، برنج هندی، نان، ماسک 
سه الیه کشدار و بعد از آن تخم مرغ، الستیک و دستکش التکس بوده است. این در 
حالی است که مطابق این آمار، طی تاریخ ۱۶ تیر تا ۳۱ تیرماه سال جاری، بیشترین 
شکایات واصله در حوزه کاالیی ماسک سه الیه صنعتی، گوشت مرغ تازه، تخم مرغ، 
برنج هندی، شکر سفید فله و بعد از آن یخچال فریزر، نان سنگک، سیمان خاکستری 
و ش��یر کم چرب قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه سامانه ۱۲۴ شامل کاالها و 

خدمات ضروری و پرمصرف مردم، یعنی ش��ش گ��روه کاال و بیش از ۱۶۰ قلم کاال 
است و از تاریخ دوم مرداد ماه ۹8 به صورت رسمی ثبت قیمت به صورت روزانه در 
این سامانه آغاز شده است. سامانه چهار بخش مهم شامل بخش ثبت قیمت حدود 
۱۳۰ قلم کاال توسط کاربران استان ها به صورت روزانه، بخش نمایش عمومی قیمت 
کاالها و خدمات پرمصرف برای عموم مردم، بخش ثبت شکایات مردمی و رسیدگی 
به ش��کایات و بخش ثبت قیمت های خوداظهاری بنگاه های تولیدی است بنابراین 
ب��ه ص��ورت روزانه قیمت حدود ۱۳۰ قلم کاال توس��ط ۳۱ اس��تان و جنوب کرمان 
از س��طح بازار مراکز اس��تان ها جمع آوری و در این بخش از سامانه ثبت می شود و 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت مستمر و روزانه گزارش 
مقایسه ای قیمت را با استفاده از این اطالعات تهیه و برای دستگاه ها و مراجع مختلف 

ادامه از همین صفحه
همچنین منطقه دیپلماتیک و مراکز حس��اس بیروت در فاصله بسیار 
کمی از محل نگهداری غیراصولی مواد مذکور قرار داش��ته تا حدی که 
همس��ر سفیر هلند در بیروت در این حادثه کشته شد و همسر و فرزند 

نخست وزیر لبنان در میان زخمی ها هستند.
در واقع، علل مختلفی دس��ت به دس��ت هم داده اند تا این حادثه تلخ 
روی ده��د و یا آث��ار مخرب آن به صورت چندوجه��ی و مضاعف نمود 
پیدا کند که به مرور ابعاد و زوایای آن مش��خص خواهد ش��د، اما تاریخ 
پرفراز و نش��یب لبنان نش��ان داده ک��ه این ملت مق��اوم از این آزمون 
س��خت نیز س��ربلند بیرون می آید و رنگ و بوی نشاط و زندگی مجددا 
در این ش��هر جاری خواهد ش��د، چه اینکه این فاجع��ه با همه ابعادش 

برای لبنان از اس��تعمار فرانس��ه، حمله رژیم صهیونیستی و جنگ های 
داخلی سهمگین تر نیست، اما درسی از درس های مهم این حادثه که ما 
می توانیم بیاموزی��م و به کار ببندیم توجه جدی تر و عملی تر به رعایت 
الزامات پدافند غیرعامل خصوصا در امکان سنجی و مکان یابی پروژه های 

حساس و حیاتی کشور است.
 الزاماتی که در کنار طرح آمایش سرزمین می توانند حال و آینده یک 
پروژه عظیم خصوصا در حوزه نفت، گاز و پتروش��یمی را تضمین کند و 

آسیب های هرگونه حادثه احتمالی آتی را به حداقل برساند .
کارشناس��ان و دلس��وزان درخصوص تحت تاثیر البی های سیاس��ی 
اس��تانی و شهرس��تانی که اکثرا هم دلس��وزانه و جهت حل مش��کالت 
آن مناط��ق به خصوص موضوع اش��تغال، صورت می گی��رد، اما الزامات 

پدافن��د غیرعام��ل، رعایت طرح آمایش س��رزمین و خصوص��ا الزامات 
زیس��ت محیطی مناطق مذکور را لحاظ و رعایت نمی کنند، دغدغه مند 

هستند، که توجه ویژه متولیان امر را می طلبد.
ای��ن رویه در ادوار مختلف وجود داش��ته و دادن وعده اجرایی پروژه 
پیش از امکان س��نجی آن منطبق بر الزامات ذکرش��ده، کم و بیش در 
همه دوره ها دیده می ش��ود که با هدف حل مشکالت یک منطقه، بدون 
بررسی دقیق، پروژه ای اجرا شده و مشکالت دیگری را برای آن مناطق 

به بار آورده است .
اح��داث پروژه  ه��ای عظیم آب بَ��ر در مناطق کم آب، اح��داث صنایع 
دارای مقادیر متفاوت آالیندگی در مناطق بکر محیط زیس��تی یا دارای 
کش��اورزی غنی، عدم احداث طرح ه��ا در مناطقی که ظرفیت های الزم 

جهت اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروش��یمی را دارند اما تاسیس��ات 
خاص��ی در آنه��ا احداث نش��ده و از همه مهمتر، اح��داث مناطق ویژه 
پتروش��یمی و انرژی مشتمل بر ده ها مجتمع عظیم و مخازن نگهداری 
مواد ش��یمیایی و س��وختی در نزدیکی ش��هرها و مناطق مسکونی، که 
می ت��وان برای ت��ک تک آنها نام مصادیقی را ذک��ر کرد، همگی رهاورد 
عدم توجه به الزاماتی است که می بایست مقدم بر وعده ها باشند، تا در 
کنار تالش برای حل یک مشکل مثل اشتغال، مشکالت امنیتی، ایمنی، 
اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی و ... گریبانگیر کشور نشود و شاهد 
کلنگ زنی طرح هایی که یا هیچ گاه اجرا نخواهند شد و یا در صورت اجرا 

ضرر آنها به مراتب بیشتر از منفعت آنها خواهد بود، نباشیم.
irna :منبع

رئیس جمهوری خبر داد

تصویب کلیات طرح فروش داخلی نفت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا

طرح مجدد جداسازی مسکن از راه

درسی که باید از حادثه انفجار بندر بیروت آموخت

در نیمه دوم تیرماه

ماسک سه الیه در صدر شکایات مردمی قرار گرفت

احسان اسدی پور
کارشناس حوزه انرژی و بین الملل



در حال��ی ش��مارش معک��وس برای اع��الم محتوای طرح گش��ایش 
اقتصادی آغاز ش��ده اس��ت که بس��یاری از کارشناس��ان محتوای آن را 

مرتبط با پیش فروش نفت به مردم می دانند .
 به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، بررس��ی س��خنان مسئوالن دولتی 
نش��ان می دهد تغییراتی در حوزه اقتصادی در راس��تای بهبود وضعیت 
در راه اس��ت. س��ال ۱۳۹۹ در حالی آغاز ش��د که ایران جدا از تنگنای 
همیشگی ناشی از تحریم های ضدانسانی آمریکا، حاال با بحرانی تازه نیز 

روبه رو است؛ بحران کرونا.
 ای��ن بحران همه گیر که تمام جهان را تحت فش��ار قرار داده اس��ت، 
حاال در ابعادی وسیع تر اقتصاد تحریم شده ایران را با مشکالتی عدیده 
روبه رو کرده است. بسته شدن مرزها و کاهش صادرات اتفاقی است که 
برای تمامی کش��ورهای جهان رخ داده است اما این اتفاق برای اقتصاد 
ایران که با تحریم های نفتی روبه روست بیانگر آن است که شرایط برای 

کسب درآمدهای ارزی با مشکل ویژه روبه روست.
 هرچند دولت تدابیر ویژه ای را برای بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
غیرنفتی اندیشیده است، اما در عین حال همچنان وضعیت ورود ارز به 

دلیل تحریم های بانکی و ... با مشکالتی خاص روبه روست.
 حاال اما س��ران ق��وا طرحی را تدارک دیده اند که به طرح گش��ایش 

اقتصادی موسوم است.
 اصل داستان اما چیست؟

 چن��دی پیش وقتی همتی، رئیس کل بانک مرکزی با این پرس��ش 
درباره محتوای طرح روبه رو ش��د ترجیح داد پاس��خی کلی را رسانه ای 
کند. وی گفت: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع طرح 

گشایش اقتصادی مطرح خواهد شد و مورد بررسی قرار می گیرد.
همتی با تاکید بر اینکه هنوز ابعاد کارشناس��ی این طرح مورد بررسی 

قرار نگرفته اس��ت، تاکید کرد: پیش از بررس��ی ابعاد کارشناس��ی این 
موضوع در جلس��ه امروز، نتایج آن به اطالع عموم خواهد رسید. وی به 
گفتن این نکته بس��نده کرد که این طرح بایستی در ارتباط با مدیریت 

نقدینگی و تامین مالی باشد.
 در اولین س��اعات اعالم این طرح از سوی رئیس جمهوری، بسیاری 
 FATF از کارشناسان اعالم کردند محتوای این طرح مرتبط با پذیرش
است. حس��ین س��الح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد 
شایعه شده محتوای این طرح مرتبط با پذیرش FATF است و سپس 
با اش��اره به اینکه این گره با دس��ت باز می ش��د، اعالم ک��رد باز کردن 
گرهی که با دست باز می شد با دندان، حاال به گشایش اقتصادی تعبیر 
می شود. اش��اره وی به کسانی بود که برخالف خواسته دولت و مجلس 

مانع از تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
 ای��ن گمانه زنی ح��رف و حدیث ه��ا را باال برد به ط��وری که حمید 
حس��ینی تاکید کرد این گش��ایش نمی تواند مرتبط با FATF باش��د 

چراکه بعید است مخالفان از مواضع خود عقب بنشینند.
 علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطالع رس��انی دفتر رئیس جمهوری 
ام��ا تعبیری جالب تر را در این خصوص به کار برد و در توییتی نوش��ت 
»گرچ��ه خبر مهم اقتص��ادی که رئیس جمهور از آن س��خن می گوید 
درب��اره  لوایح مرتبط با FATF نیس��ت، ام��ا ای کاش آنها که برخالف 
نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بس��تند، دریابند که در گمانه زنی 
فعاالن اقتصادی و ش��هروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن 

در لیست سیاه FATF، »گشایش اقتصادی« محسوب می شود.«
اینچنین بود که کم کم پرونده گمانه زنی درباره اف ای تی اف بسته شد 
تا در سخت ترین شرایط ایران همچنان در لیست سیاه اف ای تی اف باقی 
بماند، اما برخی از دس��تیابی به توافقاتی برای آزادشدن پول های بلوکه 

شده ایران در بانک های خارجی سخن گفتند.
برخی کارشناسان با استناد به اینکه توافقاتی با کره جنوبی و ... برای 
آزادسازی پول های بلوک شده حاصل شده است، اما این گزینه با توجه 

به شرایط موجود چندان محلی برای گمانه زنی نبود.
همه گزینه ها در یک سبد

»تزریق ارز به بازار«، »پیش فروش نفت به مردم«، »عرضه گس��ترده 
سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه«، »افزایش یارانه و تغییر شیوه 
پرداخت«، همگی گزینه هایی هستند که در فضای مجازی و رسانه ها به 
عنوان محتوای طرح گش��ایش اقتصادی مطرح شده است، اما در میان 
همه اینها فروش نفت به مردم از شانس باالتری برخوردار است خصوصا 
آنکه حس��ین مرعشی، فعال شناخته ش��ده عرصه اقتصاد و سیاست در 
فیلمی درب��اره محتوای این طرح توضیح می دهد و این فیلم این روزها 
در ش��بکه های مجازی دست به دست می ش��ود. وی در این فیلم کوتاه 
منتشرشده پیشنهاد می دهد دولت نفت را با سررسید سه ساله به مردم 
بفروش��د و در مقابل آن سکه و ارز خارجی )دالر یا یورو( دریافت کند. 
تاکید مرعش��ی بر این اس��ت که با این کار، بخشی از ارز و سکه موجود 
در جامعه جمع می شود و یک سال می توان اقتصاد ایران را اداره کرد.

 حمید حسینی نیز معتقد است با توجه به اینکه قیمت نفت در بازار 
رو به افزایش اس��ت و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ به محدوده ۵۵ 
دالر برسد، خریداران می توانند سودی تضمین شده داشته باشند. هنوز 
این موضوع به طور رس��می از س��وی مقامات اقتصادی اعالم نشده اما 
استقبال بازارها از سخنان رئیس جمهوری و ریزش قیمت ها در بازار ارز 
و سکه از یک سو و قفل شدن خرید و فروش در بازار مسکن و خودرو و 
ورود این بازارها به فاز انتظار می تواند موید این نکته باشد که تغییراتی 

در حوزه اقتصاد در راه است.

 4 گزینه مهم اقتصادی مطرح است

شمارش معکوس برای رونمایی طرح گشایش اقتصادی

رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی گفت امروز با توجه به مشکالتی 
که در کشور وجود دارد، باید برای تسهیل قوانین و حذف مقررات زائد 

اقدام های بیشتری انجام شود.
ب��ه گزارش روز سه ش��نبه فدراس��یون ف��اوا، در این جلس��ه اعضای 
کمیسیون فاوای اتاق ایران به بررسی مشکالت و موانع فعالیت اقتصادی 
فن آوری اطالعات و ارتباطات پرداختند و پیش��نهاداتی را برای ارائه به 
اتاق بازرگانی برای بررس��ی مش��کالت موجود در برابر صنعت ICT در 

شرایط شیوع جهانی بیماری کرونا و نوسان بازار ارز ارائه کردند.
تصمیم های شتابزده بانی مشکالت

محمدرض��ا طالی��ی گف��ت: صادرکنن��دگان غیرنفتی کش��ور برای 
بازگش��ت ارز به کش��ور مش��کالت فراوانی دارند، تولیدکنندگان برای 
عرضه محصوالت ش��ان با کاهش تقاضا روبه رو ش��ده اند که باید نسبت 
به فراهم س��ازی فرصت توسعه صادرات برای استمرار فعالیت آنها، اقدام 
ش��ود. رئیس کمیس��یون فاوای اتاق بازرگانی ایران اف��زود: وزارت امور 
خارجه باید فعالیت های بیشتری را برای بهبود روابط با دیگر کشورها و 

تسهیل ش��رایط بازاریابی به عمل آورد تا محصوالت ایرانی در بازارهای 
خارجی جایگاه خود را بازیابد. وی پیشنهاد داد: کاهش مالیات حقوق و 
دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می شود، می تواند در این شرایط 

به فعالیت بنگاه های اقتصادی کمک کند.
به گفته طالیی، همکاری بیشتر سازمان تأمین اجتماعی با بنگاه های 
اقتصادی، برای عبور از شرایط سخت کنونی ضروری است و دولت باید 
کمک های بیش��تری برای عبور از بحران با ه��دف بنگاه های کوچک و 

متوسط در نظر بگیرد.
رئی��س کمیس��یون فاوای ات��اق ایران تأکی��د کرد: تأمی��ن ارز برای 
تولیدکنندگان یکی از بزرگ ترین معضالت آنهاس��ت و در نتیجه تأمین 

مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید هم سخت تر شده است.
به گفته طالیی، س��رعت گ��ردش نقدینگی در کش��ور کاهش یافته  
و مش��کالت زی��ادی برای تولیدکنن��دگان ایجاد کرده  اس��ت و بانک ها 
کوچک ترین توجهی به دستورالعمل های دولت نشان نمی دهند و شاید 

با رعایت برخی مسائل بتوان به بنگاه های اقتصادی کشور کمک کرد.

آمادگی کمیسیون صنایع مجلس برای همفکری با اتاق ایران
حس��ن پوراس��ماعیل، نماینده مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اسالمی در کمیس��یون فاوای اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: 
برآورد می ش��ود که نمایندگان مجلس در کمیس��یون صنایع و معادن 
دیدگاه مثبتی نس��بت به تش��کیل کمیس��یون ویژه فن آوری اطالعات 
نداش��ته باش��ند، هرچند در کمیس��یون فرهنگی تعدادی از نمایندگان 

همچنان تشکیل این کمیسیون ویژه را پیگیری می کنند.
این کارش��ناس مرکز پژوهش ه��ای مجلس تأکید ک��رد: مباحث در 
مجلس ادامه دارد و قرار اس��ت که تش��کیل کمیس��یون ویژه فن آوری 

اطالعات بار دیگر به رأی گذاشته  شود.
پوراس��ماعیل گفت: عالوه بر این در کمیس��یون صنایع و معادن سه 
کمیته تشکیل شده که می توانند نقش بارزی در قانون گذاری در حوزه 
فن آوری اطالعات داش��ته  باش��ند که یکی از آنه��ا کمیته فن آوری های 
نوین که اکنون مش��غول بررس��ی طرحی با عنوان »طرح جهش تولید 

دانش بنیان« است.

مع��اون برنامه ریزی وزیر نفت از آمادگ��ی وزارت نفت برای واگذاری 
س��هام پاالیش��گاه ها به روش موردنظر وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر 
داد و گف��ت امیدواریم هرچه زودتر با هماهنگی و همکاری مس��تمر و 
بیش��تر این امکان فراهم ش��ود. به گزارش ایسنا، هوشنگ فالحتیان در 
گفت وگویی تلویزیونی با اش��اره به اینکه وزارت نفت در طول سال های 
اخی��ر موفقیت ه��ای بس��یار خیره کنن��ده ای در واگذاری ش��رکت های 
وابس��ته تابع داش��ته اس��ت، تصریح کرد: هم اکنون نیز آماده واگذاری 

تعداد بس��یار بسیار محدودی از سهام پاالیش��گاه ها هستیم. همواره در 
مکاتب��ات و دیدارهایی که با همکاران مان در وزارت اقتصاد و س��ازمان 
خصوصی س��ازی داش��ته ایم این موضوع را اع��الم و تأکید کردیم به هر 
طریقی تش��خیص می دهند س��هام به مردم واگذار شود. وی افزود: پس 
از مصوبه مجلس در قالب بودجه ۹۹ نشست های متعددی میان وزارت 
نفت و س��ازمان خصوصی س��ازی برگزار و راهکارهای مختلف واگذاری 
س��هام پاالیشگاه ها در قالب قانون و مقرراتی که وجود دارد و همچنین 

اساسنامه ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی بررسی شد. 
مع��اون برنامه ریزی وزیر نفت اظهار کرد: ما در نشس��ت های متعدد به  
صورت رسمی اعالم کردیم آماده هرگونه همکاری برای واگذاری سهام 
پاالیشگاه ها هس��تیم و هم اینک نیز از این تریبون خدمت همه مردم و 
مس��ئوالن اعالم می کنم به هر روش��ی که وزارت امور اقتصاد و دارایی 
تشخیص دهد چه به  صورت صندوق ETF، چه به  صورت بلوکی و چه 

با دیگر روش هایی که امکان پذیر باشد این کار را انجام دهد.

رئیس کمیسیون فناوری اطالعات اتاق ایران:

تسهیل قوانین برای پیشرفت اقتصادی ضروری است

آمادگی وزارت نفت برای واگذاری سهام پاالیشگاه ها به روش وزارت اقتصاد

یادداشت

جزییات تازه از توافق سران قوا برای 
فروش نفت به مردم

رئی��س کمیس��یون اقتصادی مجل��س گفت دول��ت می تواند با 
اس��تفاده از ظرفیت بازار س��رمایه برای افزای��ش فروش نفت تراز 

تجاری کشور را بهبود ببخشد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی درباره محتوای جلسه 
دیروز س��ران قوا گفت: قرارداده��ای آتی مربوط به بخش نفت در 
مقابله ب��ا تحریم، هدایت نقدینگی در جامع��ه و همچنین تامین 
مناب��ع مال��ی برای دول��ت در بخش های مختل��ف از اهداف طرح 
فروش نفت به مردم خواهد بود که در دس��تور کار جلس��ه سران 

قوا قرار گرفت.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: ب��ا توجه به اهمیت 
موض��وع و ضرورتی که در فضای اقتصادی کش��ور مطرح اس��ت 
کلی��ات ای��ن طرح مورد تواف��ق قرار گرفت و براس��اس آن دولت 

می تواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند.
پورابراهیم��ی درباره ف��روش نفت به مردم ب��ه صورت قطعی 
گف��ت: ت��الش خواهیم کرد تعه��دات دولت فعل��ی را به آینده 
موکول نکنیم و فروش نفت به صورت قطعی انجام شود و مبنای 
تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد 

منتفی است.
وی درب��اره تاثی��ر اجرای این مصوبات در اقتصاد کش��ور گفت: 
نخس��ت می توانیم از ظرفیت بازار سرمایه برای کاهش فشار ناشی 
از تحریم ها در صادرات نفت خام و میعانات گازی اس��تفاده کنیم 
و همچنی��ن مجموعه پاالیش��گاه های داخلی کش��ور به خصوص 
پاالیش��گاه های کوچک از طریق تامین خ��وراک در بورس انرژی 

را فعال کنیم.
او ادامه داد: با اجرایی ش��دن این مصوبات صادرات کشور رونق 
خواهد گرفت و ظرفیت های صادراتی برای ارزآوری در بهبود تراز 

تجاری کشور کمک خواهد کرد.

یک کارشناس بازار سرمایه:
 بورس مسکن

اهرمی برای رونق بازار است
یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت بورس امالک و مستغالت و 
امتی��ازات، اهرمی برای اصالح، تعادل و شفاف س��ازی قیمت ها در 

بازار مسکن خواهد شد.
به گ��زارش روز سه ش��نبه پایگاه خب��ری بازار س��رمایه ایران، 
»کمال خانزاده« با اش��اره به راه اندازی بورس امالک و مستغالت 
و امتیازات به عنوان پنجمین بورس کشور، گفت: بیشترین ارزش 
دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران امالک است و ضرورت 

راه اندازی چنین بورسی به خوبی احساس می شود.
وی افزود: راه اندازی این بورس کمک ش��ایانی به نقدش��وندگی 
دارای��ی مازاد س��ازمان ها می کند، به طوری ک��ه می توانند منابع 
به دس��ت آمده را صرف اتم��ام پروژه های نیمه تم��ام خود کنند، 

همچنین یک اهرم برای رونق بازار مسکن محسوب می شود.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، نرخ تورم، رشد نرخ ارز 
و عوامل دیگری باعث ش��ده تا افزایش بی رویه نرخ مس��کن پدید 
آید، به عقیده بنده راه اندازی چنین بورس��ی به شفافیت و تعادل 

قیمت ها منجر خواهد شد.
خانزاده پیرامون افزایش درصد س��هام ش��ناور آزاد شرکت های 
دولتی در بازار س��رمایه توضیح داد: این اقدام یک گام موثر برای 
عمق بخش��ی و تامین مالی ش��رکت ها از طرف بورس به حس��اب 
می آید، اما بهتر اس��ت در یک بازه مش��خص، به ترتیب و براساس 
کش��ش بازار این کار انجام ش��ود تا در روند معامالت خللی ایجاد 

نکند.
وی گفت: براساس برنامه های حمایتی دولت، رشد بازار سرمایه 
همچن��ان با ش��یب کمتر صعود ادامه خواهد داش��ت، هرچند که 
برخی ش��رکت ها باید تجدید ارزیابی دارایی انجام دهند و ممکن 

است شیب صعود کمی بیشتر شود.
خانزاده خاطرنشان کرد: ارقام باالی موردنیاز برای سرمایه گذاری 
در بازارهای مس��کن، خودرو، طال و ... همچنین رشد بی رویه نرخ 
دالر باعث ش��ده تا موج س��هامداران نوپا وارد بازار سرمایه شوند 

بنابراین این تزریق منابع هم دلیلی برای ادامه رشد بازار است.
این کارش��ناس بازار سرمایه پیشنهاد داد: بهتر است عرضه های 
اولیه با حجم اندک در اختیار س��هامداران تازه وارد یا افرادی که 
پرتفوی��ی کمتر از  ۱۰۰ میلی��ون تومان دارند، ق��رار بگیرد؛ زیرا 
افرادی که پرتفوی س��نگین ترین دارند، به فوریت اقدام به فروش 
عرضه های اولیه کم س��هم می کنن��د، اما س��هامداران نوپا آنها را 

ارزنده تر می دانند و آن را حفظ می کنند.

84 هزار واحد مدرسه به شبکه 
هوشمندسازی متصل می شوند

وزارت ارتباط��ات اعالم  کرد ۴۰ هزار واحد مدرس��ه به ش��بکه 
مستقل هوشمندسازی مدارس متصل شده اند که تا پایان شهریور 

امسال این عدد به 8۴ هزار واحد مدرسه می رسد.
به گ��زارش روز سه ش��نبه مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات، پنجمین ویدئو از س��ری 
ویدئوهای »ایران هوش��مند«، هوشمندس��ازی م��دارس را روایت 

می کند.
براس��اس سیاس��ت تحقق عدالت ارتباطی برای کاهش شکاف 
آموزشی میان دانش آموزان شهر و روستا و به همت بخش توسعه 
ارتباطات روس��تایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، ش��بکه 
مس��تقلی تحت عنوان شبکه هوشمندس��ازی مدارس در سراسر 
کشور ایجاد شد تا دانش آموزان روستایی با سرعت باال و به شکل 

رایگان به محتوای آموزشی دسترسی داشته باشند.
این ش��بکه مستقل قرار است بار انتش��ار هر محتوایی را، بدون 
محدودیت حجمی و به ش��کل رایگان در سراس��ر  کشور به دوش 

بکشد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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با گذش��ت بیش از دو س��ال از وعده های مکرر ب��رای تعیین تکلیف 
الیحه مالیاتی دولت، وزیر اقتصاد از تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون 
اقتصادی دولت برای بررسی الیحه اصالح مالیات های مستقیم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی و هدفمندی معافیت های مالیاتی، 
ارائه مالیات های جدید مانند مالیات بر عایدی امالک و مالیات بر دارایی 
و مالی��ات بر مجموع درآمد از جمله تغییرات بنیادی و اساس��ی الیحه 
اصالح مالیات های مستقیم است، اما قریب به چهار سال است که بحث 
آن در دولت مطرح است اما در ارائه آن به مجلس تعلل صورت می گیرد.
اولی��ن بار صحبت از این الیحه در س��ال ۹۶ و پس از متوقف ش��دن 
طرح مالیات بر عایدی س��رمایه در مجلس به دلیل اصرار دولت بر ارائه 
یک الیحه در این موضوع مطرح ش��د. وزیر وقت اقتصاد و معاونین این 
وزارتخانه در س��ال ۹۶ و ۹۷ بر لزوم وضع این مالیات در بازار مس��کن 
برای جلوگیری از تحرک مخرب سوداگران تاکید داشتند. با این حال تا 
پایان دوره وزارت کرباسیان و ریاست تقوی نژاد بر سازمان امور مالیاتی 

این وعده جامه عمل نپوشید و در مقام سخن باقی ماند.
ایجاد کارگروه برای بررسی فوری مالیات بر عایدی در سال ۹۷!

پس از گذش��ت حدود یک س��ال از این وعده، حس��ین میرشجاعیان 
معاون س��ابق اقتصادی وزیر اقتصاد، مردادماه س��ال ۹۷ بر لزوم اجرای 
مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد و گفت: به واسطه مالیات بر عایدی 
سرمایه می توان به راحتی درآمدهای بادآورده را در این سیستم کنترل 
کرد. اما زمانی می توان این کار را کرد که روی تمام نقل و انتقاالت مالی 
نظارت داشت. وی از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد خبر داده 
و گفته بود که این کارگروه با توجه به ش��رایط فعلی بازارها قرار اس��ت 
به صورت فوری به مس��ئله مالیات بر عایدی س��رمایه ها رسیدگی کند. 
محمد قاسم پناهی، سرپرس��ت وقت سازمان امور مالیاتی نیز از ارسال 
الیحه در ش��ش ماهه اول س��ال ۹8 به مجلس خبر داده بود. پس از آن 
نیز اوایل اردیبهش��ت ماه سال ۹8 فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی از آماده ش��دن پیش نویس الیحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر 

داده و گفته بود که این الیحه تا پایان خرداد نهایی می شود.
ادغام الیحه مالیات بر درآمدهای مستقیم و مالیات بر عایدی سرمایه

در ای��ن بی��ن و در زمانی که هم��گان منتظر ارائه الیح��ه مالیات بر 

عایدی سرمایه به دولت بودند، هشتم مرداد ۹8 فرهاد دژپسند از ادغام 
الیحه مالیات بر عایدی س��رمایه در الیحه اصالح جامع نظام مالیاتی و 
مالیات های مس��تقیم خبر داد. دژپسند گفت که در متن الیحه اصالح 
جام��ع نظام مالیات��ی و مالیات های مس��تقیم بحث مالی��ات بر عایدی 
س��رمایه نیز گنجانده می شود و این مس��ئله برای ایجاد هماهنگی بین 
بخش های مختلف مالیات است. اواسط مردادماه، دژپسند در اظهارنظر 
دیگ��ری گفت که الیحه اص��الح نظام جامع مالیات��ی اواخر دی ماه به 

مجلس ارائه می شود.
اواس��ط مهرماه ۹8، فرهاد دژپس��ند، در گفت و گویی که با خبرنگار 
مهر داشت، در مورد اینکه چه زمانی این الیحه به دولت ارسال می شود، 
گفت: به زودی الیحه را که به طور یکپارچه تهیه ش��ده است، به دولت 
ارائه می دهیم. مهر ۹8 هم به پایان رس��ید و خبری نش��د اما دهنوی، 
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد اعالم کرد که کار بررس��ی الیحه مذکور 
پیچیده اس��ت و احتماالً تا انتهای پاییز بررس��ی های معاونت اقتصادی 
درخصوص پیش نویس الیحه به اتمام می رسد و پس از تکمیل بررسی ها 
در معاونت اقتصادی، پیش نویس مربوطه به دولت ارجاع می شود. پاییز 
۹8 هم به پایان رس��ید و وعده ها محقق نش��د؛ دهقان دهنوی بار دیگر 
اعالم کرد که بررس��ی کارشناس��ی الیحه کمی زمان بر شده است و در 
نظر داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر تا ۲۰ دی ماه بررسی آن در 

وزارت اقتصاد تمام شود.
الیحه باالخره به دولت رفت اما در آن گیر کرد!

وعده ه��ای مکرر مس��ئوالن وزارت اقتصاد که به برخی از آنها اش��اره 
ش��د، س��رانجام رنگ واقعیت به خود گرفت؛ پنجم بهمن ماه ۹8 فرهاد 
دژپسند از ارسال الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم در اول بهمن 
ماه خبر داد. او گفته بود که الیحه به دولت ارس��ال ش��ده و مالیات بر 
مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت ها ارکان 

اساسی این الیحه هستند.
۲۵ خ��رداد ۹۹، امیدعلی پارس��ا، رئیس س��ازمان ام��ور مالیاتی در 
گفت وگوی��ی ابراز امیدواری کرد که این اصالحیه هرچه زودتر در دولت 

نهایی شود و مجلس پیش از بودجه سال ۱۴۰۰، آن را تصویب کند.
وی با اش��اره به اینک��ه در الیحه اصالح قانون مالیات های مس��تقیم، 

مالیات بر عایدی س��رمایه دیده شده است، اضافه کرد: همچنین مالیات 
بر مجموع درآمدها هم عملیاتی و معافیت های مالیاتی هم س��اماندهی 

می شود.
کلیات الیحه به تصویب رسیده و جزییات آن باقی است

در خ��رداد ۹۹، محمود علیزاده معاون س��ازمان امور مالیاتی نیز طی 
مصاحب��ه ای تلویزیون��ی با بیان اینکه این الیحه در دولت مطرح اس��ت 
و کلیات آن تصویب ش��د و جزییات آن در حال بررس��ی اس��ت، اظهار 
داش��ت: دولت از زمان وزارت آقای دژپس��ند بر امور اقتصادی و دارایی، 
موضوع اقتصاد هوش��مند و تغییر در پایه های مالیاتی را در دس��تور کار 
خود قرار داد که با همکاری همه خبرگان بخش اقتصادی از جمله مرکز 
پژوهش های مجلس، فرآیند اصالح موادی از قانون مالیات های مستقیم 
در دستور کار قرار گرفت. مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع 

درآمد در آن به عنوان جزئی از اصالح این قانون دیده شده است.
تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصاد دولت برای تعیین 

تکلیف الیحه اصالح مالیات مستقیم
براس��اس پیگیری خبرنگار مهر، این الیحه هنوز در دولت باقی مانده 
اس��ت. پس از گذش��ت این چند ماه نهایتاً روز گذشته فرهاد دژپسند، 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی، در پاس��خ به س��وال خبرنگار مهر که آیا 
الیحه اصالح مالیات های مس��تقیم تا مهر ۹۹ به مجلس می رسد، گفت: 
برای بررس��ی این الیحه جلسه فوق العاده کمیسیون تشکیل داده ایم اما 
به مجلس رسیدن آن به اختیار من نیست چرا که بعد از کمیسیون باید 
دول��ت نیز آن  را تصویب کند و نمی توانم زمان��ی را قول بدهم اما تمام 

تالش خودمان را خواهیم کرد که این اتفاق بیفتد.
براساس آنچه از گفته دژپسند و سایر شواهد برمی آید این الیحه بیش 
از هفت ماه اس��ت که به دولت رفته اما عزمی برای پیگیری تصویب آن 
دیده نمی ش��ود. این در حالی اس��ت که دولت در یکی از بی  سابقه ترین 
کس��ری بودجه ها در سالیان اخیر قرار دارد و باید بتواند هرچه سریع تر 
درآمدهای خ��ود از محل مالیات را بیش��تر و هدفمندتر کند به نحوی 
که با کاهش فش��ار مالیاتی از تولیدی ها و ایجاد پایه های جدید مالیاتی 
مانن��د مالیات بر مجموع درآمد ضمن کاس��تن از فش��ار مالیاتی بخش 

تولید، درآمدهای خود را نیز تقویت کند.

وزیر اقتصاد:

تشکیل جلسه فوق العاده برای بررسی الیحه اصالح مالیات های مستقیم
دریچه

دژپسند: صندوق ETF دوم در اولین 
چهارشنبه شهریورماه عرضه می شود

وزیر اقتصاد و امور دارایی از هماهنگی با وزارت نفت و توافق برای 
عرضه صندوق دارا دوم )ETF( در اولین چهارش��نبه ش��هریورماه 

خبر داد.
به گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند روز سه شنبه گفت: وزارت اقتصاد 
و وزارت نفت درخصوص صندوق ETF دارا دوم و عرضه آن توافق 

کرده اند.
پیش از این، برخی اخبار از منتفی شدن عرضه صندوق دارا دوم 

حکایت داشت.

عضو شورای عالی کار در گفت وگو با مهر:
 هزینه های کرونا بیش از حد است

عضو ش��ورای عالی کار با بیان اینکه هزینه های کرونا روی دوش 
کارگران بیش از حد بوده اس��ت، گفت دولت باید گزارشی از نحوه 

حمایت هایش از جامعه کارگری ارائه دهد.
ناص��ر چمنی در گفت وگ��و با خبرنگار مهر، اظهار داش��ت: کرونا 
بیش��ترین تأثیر را در جامعه کارگری گذاش��ت؛ کارگران از همه جا 
تحت فش��ار و در معیشت خود دچار مشکل هستند و دستمزدشان 
زیر خط فقر اس��ت. طی ماه های گذشته نیز هزینه های کرونا مزید 
بر علت شده و س��ختی های آن برای جامعه کارگری بیش از اندازه 

بوده است.
عضو کارگری ش��ورای عالی کار افزود: دول��ت هنوز حمایت های 
الزم را از جامعه کارگری نکرده است. ما در این شرایط کرونا مدیون 
جامعه پزشکی کشور هستیم اما جامعه کارگری هم در این شرایط 
کار را تعطی��ل نکرده اند و به جز بخش خدمات، کارگران بخش های 
تولی��دی و صنعتی ش��بانه روزی در حال کار هس��تند اما هیچ وقت 

اسمی از این قشر برده نمی شود.
وی گف��ت: حمایت چندانی از دولت ندیده ایم. بحث بیمه بیکاری 

نیز هنوز به صورت ۱۰۰درصدی اجرا نشده است.
چمنی با بیان اینکه تس��هیالتی به خانوارهای کارگران نداده اند، 
اظهار داش��ت: درخصوص ارائه تسهیالت ما چیزی نشنیده ایم و اگر 
مبلغی هم پرداخت ش��ده بس��یار محدود بوده که دردی از جامعه 

کارگری دوا نمی کند.
این فعال کارگری تصریح کرد: همین مصوبه هایی که ابالغ ش��ده 
را ب��ه درس��تی اجرا نمی کنند ک��ه نمونه آن افزایش حق مس��کن 

کارگران بود که ماه هاست در دولت معطل تصویب است.
وی تاکی��د کرد: دولت باید گزارش��ی از نح��وه حمایت از جامعه 

کارگری و کارفرمایی ارائه دهد.

وزیر کار:
 افزایش 2۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری 

در کمیسیون دولت تصویب شد
وزی��ر کار از افزای��ش ۲۰۰ هزار تومانی حق مس��کن کارگران در 

جلسه کمیسیون اقتصاد هیأت دولت خبر داد.
ب��ه گزارش خبرگزاری مه��ر به نقل از وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی، محمد ش��ریعتمداری درخصوص تصویب حق مس��کن 
کارگری گفت: روز دوش��نبه ۲۰ مرداد، کمیسیون اقتصادی دولت، 
ب��ه اتفاق آرا افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مس��کن کارگران را که 
پیش از این در ش��ورای عالی کار پیش��نهاد و تصویب ش��ده بود به 

تصویب رساند.
شریعتمداری یادآور ش��د: با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، 
این موضوع برای مطرح شدن و تصمیم گیری نهایی، به هیأت دولت 

ارجاع شده است.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع این امر طی جلس��ات آینده 

در هیأت دولت تصویب می شود.
خاطرنش��ان می ش��ود، در ش��ورای عالی کار افزای��ش ۲۰۰ هزار 
تومانی حق مسکن در اردیبهشت امسال تصویب شد که در صورت 
تأیی��د این موضوع در صحن هیأت دولت، حق مس��کن کارگری از 

۱۰۰ هزار تومان فعلی به ۳۰۰ هزار تومان افزایش می یابد.

موسسه مک کینزی:
کرونا 2 برابر یک جنگ جهانی به اقتصاد 

جهان ضربه می زند
مؤسس��ه مک کینزی اع��الم کرد اختالل به وج��ود آمده در 
چرخ��ه تولید جهان به عل��ت پاندمی کرونا دو برابر یک جنگ 

جهانی نظامی فرضی به اقتصاد جهان خسارت می زند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، مؤسسه جهانی 
مک کین��زی اعالم کرد: اختالل به وجود آمده در چرخه تولید 
جه��ان به علت پاندمی کرونا دو برابر یک جنگ جهانی نظامی 

فرضی به اقتصاد جهان خسارت می زند.
در گزارش��ی با عنوان »ریس��ک، مقاومت و توازن مجدد در 
چرخه ه��ای ارزش جهان��ی«، این ش��رکت تحلیلی و مش��اور 
آمریکایی ریس��ک های مختل��ف تعطیل��ی ۱۰۰روزه تولید را 
ارزیاب��ی کرد. ش��وک اقتص��ادی در نظر گرفته ش��ده در این 
گ��زارش تحت تأثیر طیف گس��ترده ای از رویدادهای احتمالی 
بررس��ی شد؛ از حمالت س��ایبری و اختالفات تجاری گرفته تا 
درگیری نظامی و پاندمی هر عامل چند بار با ش��دت، زمان و 

ماهیت تأثیرگذاری مختلف در نظر گرفته شد.
در نهایت مش��خص ش��د که خس��ارت ناش��ی از یک جنگ 
جهانی نظامی فرضی ح��دود ۱۵ تریلیون دالر خواهد بود، در 
حالی که پاندمی کرونا دو برابر چنین جنگی خس��ارت خواهد 
داش��ت و حفره ای ۳۰ تریلیون دالری در اقتصاد جهانی به جا 

خواهد گذاشت.
طبق تحلیل مک کینزی اختالل به وجود آمده در زنجیره های 

تولید می تواند ۴۰درصد از سود شرکت ها را از بین ببرد.
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وزیر راه و شهرس��ازی گفت ۹۰۰ هزار واحد مس��کونی تا پایان دولت 
دوازدهم افتتاح خواهد شد که ۵۰۰ هزار واحد آن مربوط به مسکن مهر 

نیمه تمامی است که تکمیل می شود.
»محمد اس��المی« روز سه ش��نبه  )۲۱ مردادماه( ب��ه همراه جمعی 
از معاونی��ن خود ضم��ن دیدار ب��ا  »محمدرضا نوروزپ��ور« مدیرعامل 

خبرگزاری ایرنا از بخش های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد.
»محمد اس��المی« در بازدید از خبرگزاری جمهوری اس��المی گفت: 
۹۳۰ هزار نفر واجد در س��امانه طرح اقدام ملی مس��کن پرونده خود را 

تکمیل کردند که ۴۰۰ هزار نفر واجد شرایط هستند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین تالش می کنیم ۴۰۰ هزار واحد 

مسکونی طرح اقدام ملی مسکن در سراسر کشور احداث کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در کش��ور تعداد واحدهای مس��کونی 
نس��بت به تعداد خانوار بیش��تر اس��ت، گف��ت: اما در نظ��ر داریم برای 
جامعه هدف که اس��تطاعت خری��د خانه های موج��ود را ندارند زمینه 

خانه دارشدن شان را فراهم کنیم.
به زودی جشن اختتامیه مسکن مهر را برگزار می کنیم

وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: البته تعداد۵۰۰ هزار واحد مس��کن 
مه��ر نیمه تمام، عالوه بر تعداد واحدهای مس��کن مهری اس��ت که در 
محاکم پرونده دارند که عمدتا تعاونی بوده و طرف قرارداد با وزارت راه 
و شهرسازی نیستند و تا زمانی که رأی دادگاه برای این پرونده ها صادر 

نشود، نمی توانیم کاری کنیم چرا که خارج از کنترل ماست.
اس��المی توضیح داد: در ح��ال حاضر از ۵۰۰ ه��زار واحد نیمه تمام 
مسکن مهر، حدود ۶8 هزار واحد نیمه تمام را در حال ساخت داریم که 

پرونده آن به زودی بسته می شود.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با افتتاح بقیه واحدها به زودی جشن 

اختتامیه مسکن مهر را در استان ها برگزار می کنیم.
وی در توضیح طرح اقدام ملی مسکن گفت: در ابتدا که اقدام به ثبت 
نام متقاضیان کردیم برای تحت پوش��ش ق��رار دادن جامعه کارگری و 
بازنشستگان با وزارت تعاون، برای جامعه فرهنگی شاغل و بازنشسته با 

وزارت آموزش و پرورش و برای ش��اغلین و بازنشستگان نیروهای مسلح 
با وزارت دفاع و سایر دستگاه ها تفاهم نامه هایی را مبادله کردیم تا منابع 

و زمین بیاورند و  بتوانیم جامعه هدف خود را گسترش دهیم.
اسالمی گفت: امروز ۴۰۰ هزار طرح اقدام ملی مسکن در سطح کشور 

تامین زمین شده  و پروژه های آن تعریف شده است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: تعداد بسیاری از شهرها زمین توسط 
بنیاد مسکن به مردم واگذار شده یا در حال واگذاری است که به صورت 

گروهی، واحدهای خود را می سازند.
وی ادامه داد: در برخی شهرها خانه ها یک طبقه است و در برخی نیز 
ساختمان های دو طبقه چهار واحدی در یک زمین برای چندین خانوار 

تخصیص داده خواهد شد که توسط بنیاد مسکن مدیریت می شود.
وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: ش��ماری از استان های پیشتاز در 
طرح اقدام ملی مسکن،  به آستانه تحویل رسیده اند و به زودی مسکن 

ملی را به مردم ارائه می دهند.
وی خاطرنش��ان کرد: در سایر استان ها نیز واحدهای طراحی شده در 

دست احداث است.
ایرنا، خط مقدم نبرد سنگین با دشمنان است

وزیر راه و شهرسازی گفت: خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران سنگر 
مقدس و باارزش و مهمی اس��ت و خط مق��دم نبرد و جنگ روانی قرار 
دارد که اس��تکبار جهانی برای ناامیدکردن مردم و ایجاد فاصله نظام با 

مردم دنبال می کند.
اس��المی افزود: ش��ما خبرنگاران نقش و مس��ئولیت خطیری برعهده 
دارید و به عنوان سربازان خط مقدم جبهه سنگین نبرد بین استکبار و 

انقالب فعالیت می کنید.  
وی گفت: برای من باعث خرس��ندی اس��ت که در یک مکان مقدس 
هس��تم، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران س��نگر مقدس و باارزش و 
مهمی است و خط مقدم این نبرد و جنگ روانی قرار دارد. هر رسانه ای 
که در راس��تای ارزش های انقالب تالش می کند باید خود را در س��نگر 
خط مقدم حس کند و با ایمان راسخ در این مسیر فعالیت داشته باشد.

اسالمی گفت: امروز در شرایطی به سر می بریم که استکبار با تمام قوا 
و سرمایه تالش دارد با فرافکنی درخصوص به نتیجه نرسیدن وعده ها و 
انتظارات مردم از دولت و نظام با نش��ر اکاذیب و القای ناامیدی مردم را 
مأیوس کند و با تولید ناامیدی بتواند انگیزه ها و اهداف خود را در جهت 

گسست مردم با نظام عملیاتی کند.
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: در این شرایط اطالع رسانی و تحلیل های 
مداوم ش��ما براس��اس اطالعات دقیق عملکردی و دس��تاوردهای نظام 
مقدس جمهوری اس��المی، اهدافی که در جهت گسس��تن پیوند مردم 
با نظام اس��ت را خنثی می کند، یک اقدام مهم جهادی و ارزشمند است 
ک��ه در این مقطع بیش از هر زمان مدیریتی به آن نیازمند هس��تیم تا 
با اطالعات دقیق و اطالع رس��انی درست، عملکرد جبهه مقابل را خنثی 

کنیم.
وزیر راه همچنین به سیاست ها و وظایف وزارت راه اشاره کرد و گفت: 
حجم و گس��تردگی وظایف این وزارتخانه و ارتباط پررنگ آن با روزمره 
مردم ش��رایطی را به وجود آورده است که باعث تالش های شبانه روزی 
همکاران ما شده است و هرگونه کم کاری موجب تاثیرپذیری بر زندگی 

مردم می شود.
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: رویکرد وزارت راه این اس��ت که در 
اجرای تعهدات خود کوته بینی و تعلل نداشته باشیم و با نگاه بلندنظرانه 

و بلندمدت چرخ حرکت توسعه ملی را با قدرت به حرکت دربیاوریم.
 وی با بیان اینکه برمبنای سه محور اصلی حرکت می کنیم، ادامه داد: 
یک محور حوزه »زمین، مسکن و شهرسازی« است که ساخت و سازها 
و طرح های توس��عه براس��اس معیارها و الگوهای ایرانی اس��المی باشد، 
روی ضوابط شهرسازی و معماری بهنگام و دقیق نظارت و پایش داریم 
تا از ساخت و ساز بدون توجه به معیارهای شهرسازی پیشگیری شود.

اسالمی اضافه کرد: ما نسبت به دغدغه هایی که در شهرسازی موجب 
کاهش کیفیت زندگی مردم می ش��ود حساس هستیم و در بحث زمین 
و مسکن تالش کردیم مشکالت مردم در شهرهای گوناگون را به موقع 

چاره اندیشی کنیم و پاسخ مشخص برای آنها استخراج کنیم.

ساخت و تکمیل ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم

چهار شنبه
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بانکنامه

ب��ا توجه به کاهش ن��رخ ارز و تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر اینکه 
نرخ کنونی واقعی نیست و مردم شاهد کاهش نرخ ارز در روزهای آینده 
خواهند بود، یک کارش��ناس اقتصادی ضمن بی��ان اینکه بانک مرکزی 
بای��د نرخی ک��ه برای ارز واقعی می داند را اعالم کند، به بررس��ی اینکه 

چگونه دالر می تواند کمتر از ۲۰ تومان باشد، پرداخت.
به گزارش ایس��نا، تیرماه سال جاری بود که بازار ارز میزبان نرخ های 
قابل توجهی شد که رئیس کل بانک مرکزی علت آن را کاهش صادرات 
در پی بسته شدن مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا اعالم کرد تا اینکه 
س��رانجام برای مدتی این بازار آرام گرفت، اما مجدد در این روزها بازار 
ارز روند کاهش��ی به خود گرفته و روز گذشته نرخ دالر با کاهش قیمت 
چشمگیری مواجه شد و به کانال ۲۰ هزار تومان برگشت. وضعیت بازار 
ارز در شرایطی با این نوسانات مواجه شده است که همتی به تازگی نرخ 
واقعی ارز را رقمی بس��یار پایین تر از قیمت فعلی آن در بازار دانس��ته و 
از تالش برای به کارگیری همه ابزارها برای متعادل س��ازی نرخ ارز خبر 
داده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین معتقد است که مسئله ارز 
تنها جنبه اقتصادی ندارد و دارای ابعاد امنیتی، سیاسی و اقتصادی نیز 
است که سایر نهادهای کشور باید ما را در کنترل نرخ ارز حمایت کنند. 
ع��الوه بر این، همت��ی به مردم وعده داده که در روزهای آینده ش��اهد 
کاهش قیمت ها در بازار ارز خواهند بود. در این زمینه کامران ندری به 
عن��وان یک تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با ایس��نا، توضیح داد: نرخ 
ارز گرچه در کنترل تورم موثر اس��ت اما کنترل آن به دلیل تحریم  ها با 
سختی مواجه شده است، زیرا پیش از تحریم     ها عمده توان بانک مرکزی 
برای کنترل بازار ارز به ارزهای صادرات نفتی مربوط بود که اکنون این 
توان کم ش��ده اس��ت. باید از یک ابزار جایگزین در این زمینه استفاده 
شود که آن نرخ بهره بانکی است و به اعتقاد من تاکنون بانک مرکزی از 

این ابزار برای کنترل نرخ ارز استفاده مناسبی نکرده است.
کاهش نرخ ارز مقطعی است 

وی اف��زود: صعود مجدد نرخ ارز تا ۲۳ هزار تومان نش��ان دهنده این 
است که آن کاهش مقطعی بوده و مشخص نیست که کاهش  های اخیر 

در بازار ارز ناش��ی از عرضه ارز توس��ط بانک مرکزی بوده یا متأثر از جو 
روانی ناشی از صحبت  های اخیر رئیس کل بانک مرکزی بوده است.

این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه کارشناسان براساس نشانه های 
دریافتی از علل نوس��انات بازار ارز صحبت می کنند، گفت: نرخ ۲۰ هزار 
تومان در بازار ارز س��طح مقاومت خیلی باالیی از طریق بازارهای مالی 
ایجاد کرده اس��ت که با رس��یدن دالر به ۲۰ هزار تومان، میزان زیادی 
تقاض��ا به بازار منتقل می  ش��ود. زمانی که تقاض��ا افزایش پیدا می   کند، 
عرضه ارز باید پاس��خگوی آن باشد که در حال حاضر با وجود تحریم      ها 

امکان تامین ارز دشوار شده است.
دالر فعال 2۰ هزار تومان باقی می ماند

به گفته ندری، فعال شواهدی که در بازار وجود دارد حاکی از آن است 
ک��ه کانال ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان یک س��طح مقاومتی جدی در بازار ارز 
اس��ت که بانک مرکزی برای کاهش آن ب��ا مدیریت انتظارات نمی  تواند 

کاری انج��ام دهد، بلکه باید میزان قابل مالحظ��ه  ای تزریق ارز به بازار 
صورت بگیرد تا این سطح مقاومتی شکسته شود.

وی ادامه داد: اکنون تنه��ا منبع تامین ارز در بازار صادرات غیرنفتی 
اس��ت که رئیس بانک مرکزی باید اعالم کند که به طور دقیق نرخ ارز 
باید چقدر باشد و این نرخ چه تاثیری بر صادرات غیرنفتی کشور خواهد 
گذاش��ت، زیرا یکی از انگیزه      های اصلی صادرکنن��دگان غیرنفتی برای 
صادرات زیاد شدن نرخ ارز است که کاهش آن می  تواند این صادرات را 
متأثر کند. این اس��تاد دانشگاه در پایان سخنانش اظهار کرد: اگر بانک 
مرکزی معتقد است که نرخ فعلی ارز مناسب نیست باید به مردم و بازار 
سیگنال بدهد که نرخ مناسب چقدر باید باشد و با شرایط فعلی اقتصاد 
همخوانی داش��ته باش��د. همچنین، این نرخ به صادرات غیرنفتی لطمه 
نزد، زیرا اگر صادرات غیرنفتی هم لطمه ببیند دیگر منبعی برای تامین 

ارز واردات کاالها نخواهیم داشت.

چگونه دالر کمتر از ۲۰ هزار تومان می شود؟

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

در صرافی های بانکی
 قیمت دالر 21 مرداد 13۹۹ 

به 21 هزار و 48۰ تومان رسید
قیمت هر دالر آمریکا )اس��کناس( دیروز سه شنبه ۲۱ مرداد 

۹۹ در صرافی های بانکی به ۲۱ هزار و ۴8۰ تومان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، صرافی ها دیروز هر دالر را ۲۱ هزار 

و ۳8۰ تومان خریداری  کردند.
همچنین دی��روز قیمت خرید هر یورو در صرافی های بانکی 
۲۵ ه��زار و ۱۳۰ توم��ان و قیمت ف��روش آن ۲۵ هزار و ۲۳۰ 

تومان بود.
قیمت طال کاهش یافت

به گ��زارش خبرنگار فرصت امروز، قیمت هر گرم طالی ۱8 
عیار در ب��ازار دیروز تهران به ۱۰,۳۳۰,۰۰۰ ریال رس��ید که 
نس��بت به روز گذشته ۳۳۰,۰۰۰ ریال کاهش را نشان می داد. 
قیمت طالی ۲۴ عیار نیز با کاهش ۴۴۰,۰۰۰ ریالی نسبت به 
روز گذشته به ۱۳,۷8۰,۰۰۰ ریال رسید. قیمت هر مثقال طال 
دیروز در بازار تهران نیز ۴۴,8۳۰,۰۰۰ ریال بود که در مقایسه 

با روز گذشته ۱,۳8۰,۰۰۰ ریال کاهش را نشان می دهد.
قیمت سکه

قیمت س��که ط��رح جدید دی��روز ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود 
که نس��بت به دیروز ۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال کاهش قیمت داش��ت. 
سکه بهار آزادی نیز ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد. براساس 
همین گزارش قیمت نیم سکه نیز به ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ربع 
سکه به ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و سکه گرمی نیز به ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ 

ریال رسید.
همچنی��ن همزم��ان ب��ا تقوی��ت ارزش دالر و در حالی که 
س��رمایه گذاران روی طرح محرک مال��ی دولت آمریکا و اثرات 
افزای��ش تنش بین آمریکا و چین در آس��تانه مذاکرات تجاری 
مهم این هفته متمرکز ش��ده اند قیمت طال روز سه شنبه شاهد 

کاهش بود.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم به نق��ل از رویترز، قیمت هر 
اون��س طال با ۰,۴۵ درص��د افت به ۲۰۱8 دالر و ۱8 س��نت 
رس��ید. قیم��ت فل��ز زرد در معامالت آتی روز  گذش��ته برای 
تحویل در ماه دس��امبر با نیم درصد افت به ۲۰۲۹ دالر و ۵۰ 

سنت رسید.
شاخص ارزش دالر در برابر سبد ارزهای رقیب دیروز با ۰,۱ 
درصد رش��د به نزدیک��ی باالترین رقم یک هفته اخیر رس��ید 
و س��بب گران ش��دن طال برای خریدارانی ش��د که با ارزهای 

غیردالری خرید می کنند.
در تازه تری��ن تحوالت روابط تنش آلود آمریکا و چین، دولت 
پک��ن تحریم های��ی را علیه ۱۱ ش��هروند آمریکای��ی از جمله 
چن��د چهره جمهوری خ��واه اعمال کرده اس��ت. این تحریم ها 
در واکنش به تحریم های وضع ش��ده از جانب واش��نگتن علیه 

مقامات هنگ کنگی و چینی به اجرا گذاشته می شود.
اس��تیون منوچی��ن، وزیر خزان��ه داری دولت آمری��کا گفته 
ش��رکت های چینی و س��ایر کش��ورها ک��ه از اس��تانداردهای 
حسابرسی تبعیت نکنند تا پایان سال ۲۰۲۱ از حضور در بازار 

بورس آمریکا منع خواهند شد.
رهب��ران کنگره و مقامات دولت ترامپ روز دوش��نبه گفتند 
آماده از س��رگیری مذاکرات بر س��ر بسته کمک مالی مقابله با 
کرونا هستند، اما گفت وگوها همچنان با بن بست مواجه است.

براس��اس تازه ترین آمارها تاکنون بیش از ۲۰ میلیون نفر در 
سراسر جهان به ویروس کرونا مبتال شده اند و نزدیک به ۷۳۲ 
هزار نفر جان خود را از دست داده اند. چارلز ایوانز رئیس فدرال 
رزرو ش��یکاگو گفت، بحران اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا 
بیش از همه به طبقه کارگر لطمه زده و سیاست گذاران باید با 

اتخاذ سیاست های مبتکرانه به اقشار آسیب پذیر کمک کنند.

چهار شنبه
22 مرداد 1399

شماره 1602



توضیحات رئیس سازمان خصوصی سازی 
درباره عرضه  نشدن صندوق ETFپاالیشی

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت سازمان برای تشکیل و معرفی 
مدیر صندوق ETFپاالیشی مکاتبات متعددی را با وزارت نفت به انجام 
رس��اند، اما هنوز پس از چند ماه اقدامی از س��وی آن وزارتخانه انجام 
 ETF نشده اس��ت. به گزارش خبرگزاری مهر، صالح درباره اینکه چرا
پاالیش��ی یعنی دارا دوم عرضه نش��د؟ گفت: براساس تبصره ۲ قانون 
بودجه س��ال ۱۳۹۹ مدیریت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
صرفاً توسط دستگاه های اجرایی تخصصی که در مورد ETF پاالیشی 
وزارت نفت است امکان پذیر می باشد. از آنجا که مدیریت صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله توس��ط دارندگان واحدهای ممتاز همان 
صندوق که موسسان آن هس��تند امکان پذیر است، تأسیس و به تبع 
آن مدیری��ت صندوق صرفاً برعهده وزارت نفت اس��ت. وی افزود: پس 
از تصویب هیأت وزیران در فروردین ماه سال جاری مکاتبات متعددی 
با وزارت نفت انجام ش��د و طی آن درخواست معرفی مدیر صندوق از 
آن وزارتخانه گردید با توجه به اینکه پس از گذشت چندین ماه از این 
موضوع و عدم تأس��یس صندوق توس��ط آن وزارتخانه موضوع توسط 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی در آخرین جلس��ه هیأت واگذاری که در 
اواسط مردادماه سال جاری برگزار گردید، مطرح شد و او اعالم کرد که 
 ETF پیگیری های اینجانب درخصوص معرفی مدیر و رئیس صندوق
پاالیشی توس��ط وزارت نفت، منجر به نتیجه نشده است و گذر زمان 
عرضه سهام دولت در پاالیشگاه ها را با مشکل مواجه می نماید و وزارت 
نفت اعالم می کند که صندوق توسط وزارت دارایی تأسیس شود حال 
آنکه قانونگذار این موضوع را به عهده وزارتخانه تخصصی گذاشته است.
صالح تصریح کرد: در این خصوص ابتدا این موضوع که آیا می تواند 
مؤس��س صندوق و مدیر صن��دوق وزارتخانه ای متف��اوت از وزارتخانه 
تخصصی ذی ربط باش��د، در هیأت واگذاری به رأی گذاشته شد که به 
اتفاق آرا اعضای هیأت واگذاری اعالم نمودند که می بایست مؤسس و 
مدیر صندوق یک دستگاه اجرایی واحد باشد. از آنجایی که با توجه به 
نظر وزارت نفت عماًل ایجاد صندوق پاالیشی توسط وزارت نفت منتفی 
ش��ده بود، هیأت واگذاری تصمیم گرفت که باقیمانده سهام دولت در 
پاالیشگاه ها را به صورت بلوکی عرضه نماید و در صورتی که متقاضی 
خرید وجود نداشت کلیه سهام متعلق به دولت در پاالیشگاه های تهران، 
بندرعباس، اصفهان و تبریز به صورت خرد و تدریجی و به صورت شناور 
عرضه گردد. وی افزود: عرضه این پاالیش��گاه ها هم اکنون آگهی شده 

است و در شرف عرضه توسط بازار سرمایه است.
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی درباره اینکه چگونه شد که وزارت 
امور اقتصادی و دارایی صندوق دارایی یکم را تأس��یس و واحدهای آن 
را پذیره نویسی و در نهایت واحدهای آن را قابل معامله در بازار سرمایه 
نمود؟ گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی دس��تگاه تخصصی بانک ها 
و بیمه هاس��ت ازای��ن رو بالفاصله پس از ابالغ مصوب��ه هیأت وزیران، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی مس��ئول تأس��یس صندوق دارایی یکم را 
به سازمان خصوصی سازی معرفی و این سازمان اجازه تأسیس صندوق 
دارا یکم را به معاونت بانک، بیمه و ش��رکت های دولتی آن وزارتخانه 

صادر کرد.
به نظر بنده این حرکت وزیر امور اقتصادی و دارایی که حاضر شده 
اس��ت ش��رکت های خود را در بورس به صورت صندوق ETF عرضه 
نماید، می بایس��ت به عنوان یک الگو برای س��ایر وزارتخانه ها باشد در 
اینجا جا دارد از اقدام شایسته وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکر کنم.

نماگربازارسهام

ش��اخص کل بورس روز گذش��ته در حالی ک��ه در دقایق ابتدایی 
معامالت به ۲ میلیون و ۱۰۳ هزار واحد رس��یده بود، ناگهان با فشار 

عرضه به ۲ میلیون و ۶۰ هزار واحد سقوط کرد.
ب��ه گزارش خبرنگار مه��ر، در معامالت دیروز ب��ورس تهران که با 
ش��اخص ۲ میلیون و ۷8 هزار واحد آغاز شد، در دقایقی پس از آغاز 
معامالت، ش��اخص کل به ۲میلیون و ۱۰۳ هزار واحد رس��یده اما دو 
س��اعت پس از آغاز معامالت ناگهان شاخص به ۲ میلیون و ۶۵ هزار 

واحد رسید.
براس��اس این گزارش، ش��اخص کل بورس با افت ۱۳ هزار واحدی 

نس��بت به روز گذشته در رقم ۲ میلیون و ۶۵ هزار واحد قرار گرفته 
است و شاخص کل ۶۲صدم درصد افت نشان می داد.

ش��اخص هم وزن نیز با کاهش 8 هزار واحدی به ۵۲۵ هزار واحد 
رسید.

علت نوس��ان دیروز ش��اخص خلف وعده دولت برای عرضه س��هام 
چه��ار پاالیش��گاه در قالب صندوق دارا دوم بود ک��ه تا روز قبلش به 
صورت رس��می اعالم شده بود قرار است س��هام آن دوم شهریورماه 
عرضه ش��ود، اما دیروز سازمان خصوصی س��ازی با صدور اطالعیه ای 
عرضه سهام دارا دوم در شهریورماه را تکذیب و اعالم کرد از آنجا که 

وزارت نفت اقدامی برای تشکیل این صندوق انجام نداده است، مقرر 
ش��د سهام این پاالیش��گاه ها به صورت بلوکی عرضه شود. این تغییر 
ناگهانی که در ش��روع معامالت دیروز هم ش��ایعاتی درباره آن وجود 
داشت باعث شد کسانی که طی روزهای گذشته به امید عرضه سهام 
دارا دوم، اقدام به خرید س��هام پاالیش��ی کرده بودند در صف فروش 

قرار بگیرند.
معامله گران روز گذش��ته از بی برنامگی دولت گالیه مند و به اتخاذ 
تصمیمات دفعتی توس��ط دولتمردان معترض هستند و معتقدند این 

رویه دولت منجر به بی اعتمادی سرمایه گذاران به بورس می شود.

در پ��ی اختالف نظره��ا بی��ن وزارت اقتص��اد و وزارت نفت برای 
عرضه دومین صندوق ETF )س��هام پاالیش��گاهی(، رئیس سازمان 
خصوصی سازی اعالم کرده که به دلیل مخالفت وزارت نفت با عرضه 
دارا دوم درETF، سهام  پاالیشی دولت تا سه هفته آینده به صورت 

بلوکی عرضه می شود.
به گزارش ایس��نا، دو تن از کارشناسان بازار سرمایه و عضو هیأت 
مدیره ش��رکت بورس اوراق به��ادار به همراه معاون��ان وزیر اقتصاد 
و وزی��ر نفت در یک برنام��ه تلویزیونی به بررس��ی وضعیت بورس، 

اختالالت هسته معامالت و دلیل لغو عرضه دارا دوم پرداختند.
در ابتدای این برنامه، مهدی س��دیدی، عضو هیأت مدیره شرکت 
بورس اوراق بهادار درباره دلیل کاهش ش��اخص بورس در معامالت 
روز دوش��نبه و تاثیر لغو عرضه سهام  پاالیشی دولت بر این موضوع، 
توضیح داد: بازار س��رمایه در این ش��رایط نس��بت به اخبار به دلیل 
اس��تقبال از عرضه اولیه ها یا س��هام  دولتی حس��اس اس��ت، اما روز 
دوش��نبه در بورس معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان معامله انجام شده 
که جایی برای نگرانی کاهش ۱۳ هزار واحدی ش��اخص آن نیس��ت. 
عرضه دارا یکم به دلیل اینکه متولی آن وزارت اقتصاد بود، به سرعت 
عملیاتی ش��د اما عرضه دارا دوم ممکن اس��ت ک��ه مقداری طوالنی 

شود.
وی اف��زود: بورس در حال حاضر بازار بزرگی ش��ده که نوس��انات 
زی��ادی ه��م در آن رخ می ده��د و باید در عرض��ه صندوق ها دقت 
بیشتری شود. همچنین، خبر لغو عرضه دارا دوم موجب شد که بازار 

سرمایه خود را اصالح کند.
وزارت نفت آماده عرضه سهام  پاالیشی است

در بخش دیگری از این برنامه هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نفت 
اعالم کرد که این وزارتخانه در سال های گذشته همکاری های زیادی 
با وزارت اقتصاد برای عرضه س��هام پاالیشگاه ها انجام داده و اکنون 
کامال آماده اس��ت تا باقی مانده سهام پاالیشگاهی را طبق روشی که 

مدنظر وزارت اقتصاد است، عرضه کند.
بهروز خدارحمی، کارش��ناس بازار س��رمایه نی��ز گفت: صرف نظر 
از اینکه بورس نوس��ان دارد، با توجه به اتفاقی که روز دوش��نبه رخ 
داد باید ب��رای پذیرش ۵۰میلیون نفر در این بازار تدابیر بیش��تری 

صورت گیرد.

لغو عرضه دارا دوم به بورس سیگنال منفی داد
وی ب��ا بیان اینکه لغو عرض��ه دارا دوم س��یگنال منفی به بورس 
منتقل کرد، افزود: در این زمینه، یک سوال مطرح می شود و آن این 
اس��ت که چرا زمانی که صندوقی حامل سهام پاالیشی دولت عرضه 
نمی ش��ود، س��هام متأثر از آن منفی می شود. این باور وجود دارد که 
از س��هام  دولتی حمایت می ش��ود تا با قیمت باالیی به مردم واگذار 

شود، درحالی که در ارزش واقعی این نوع سهام  تردید وجود دارد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: همچنی��ن لغو عرضه دارا 
دوم و کاهش ۱۳هزار واحدی ش��اخص بورس، با موضوع گش��ایش 
اقتصادی و عرضه اوراق سلف )فروش نفت( همزمان شد که این امر 

منجر شد تا از باقی منابع تامین مالی استقبال نشود.
بررسی علل استقبال از بازار سرمایه

در ادامه این برنامه، مهدی رباطی، یک کارش��ناس بازار س��رمایه 
علت اس��تقبال از ب��ورس را در مجموعه ای عوامل دانس��ت و گفت: 
این موضوع به دلیل تغییر ماهوی در بورس اس��ت که بخشی از آن 
متأثر از تحول در اقتصاد کالن و اقتصاد سیاسی بوده و دولت نیز با 
کاهش نقش نفت در اقتصاد، ناگزیر ش��د که به سمت مردمی کردن 

اقتصاد حرکت کند.
سهام پاالیشی دولت بلوکی عرضه می شود

همچنین، علیرضا صالح، رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی نیز در 
این برنامه اعالم کرد که وزارت نفت با عرضه س��هام  پاالیشگاهی در 
صندوق ه��ای ETF موافقت نکرد و تمای��ل دارد که از طریق هیأت 

واگذاری، باقی سهام  پاالیشی واگذار شود.
به گفته وی اواس��ط مردادماه هیأت واگ��ذاری تصمیم گرفت که 
آگهی عرضه این نوع س��هام  منتشر ش��ود و تا دو - سه هفته آینده 
سهام  پاالیشی به صورت بلوکی عرضه می شود. وی افزود: در صورتی 
ک��ه متقاضی خرید وجود نداش��ت، کلیه س��هام متعلق به دولت در 
پاالیش��گاه های تهران، بندرعباس، اصفهان و تبریز به صورت خرد و 
تدریجی و به صورت شناور عرضه می شود. عرضه پاالیشگاه های فوق 

هم اکنون آگهی شده و در شرف عرضه توسط بازار سرمایه است.
در ادامه خدارحمی در پاس��خ به اینکه چقدر سرمایه گذاری روزانه 
در بورس را منطقی می دانید، گفت: وقتی فردی وارد بورس می شود، 
می پذیرد که کمترین و بیش��ترین میزان ریس��ک را متحمل ش��ود. 

سرمایه گذاران باید بیشتر  احتیاط کنند و متناسب با ریسک پذیری 
خ��ود اقدام کنند. همچنی��ن در بازارهای موازی بای��د این آمادگی 
را داش��ته باش��یم که آن بازار از مدار س��ود خارج شود؛ درحالی که 
سرمایه گذاران انتظار دارند که اگر ضرر ببینید، از بورس خارج شوند.

رشد شاخص بورس حبابی نیست
رباطی نیز در همین رابطه اظهار کرد: اگر بازار به این نتیجه برسد 
که باید وارد اس��تراحت و رکود ش��ود، دولت هم نمی تواند مانع آن 
ش��ود. بعضا کارشناسان با گرایش های نامربوط به حوزه مالی درباره 
حبابی ب��ودن و بازدهی نامعق��ول این بازار اظهارنظ��ر می کنند که 
شاخص کل متأثر از بازدهی سهامی  است که عمده اشخاص حقیقی 
و حقوقی اینگونه سهام  را خریداری نمی کنند. این در حالی است که 
ش��اخص  هم وزن قیمتی متأثر از عملکرد اکثر سرمایه گذاران است 

که نسبت به ۱۰ سال گذشته ۲۹ برابر رشد داشته است.
وی افزود: بنابراین، اینکه گفته می شود رشد شاخص بورس حباب 

است، اشتباه بوده و دخالت دولت در این بازار تاثیرگذار نیست.
اختالالت هسته معامالت به مرور رفع می شود

س��دیدی، عضو هیأت مدیره ش��رکت بورس اوراق بهادار نیز در این 
باره گفت: امروز با بازاری مواجه هس��تیم که می تواند در سایر بازارها و 
کل اقتصاد تاثیر بگذارد. بازار ریس��ک پذیر اس��ت و در زمینه اختالالت 
هس��ته معامالت، اقدامات کوتاه مدت و تدریج��ی صورت می گیرد و با 
وجود اس��تقبال قابل توجه در مدتی کوتاه این مش��کل طبیعی است. 
وی اف��زود: وقتی تقارن در عرضه و تقاضا ایجاد نش��ود، طبیعتا اخالل 
در هس��ته معامالت ص��ورت می گیرد و بورس تمهی��دات کوتاه مدت و 
بلندمدتی در این زمینه در نظر گرفته است. همچنین، هرچه هیجانات 
س��رمایه گذاران کمتر ش��ود، این قضیه هم راحت تر حل می ش��ود. در 
پای��ان این برنامه مهدی رباطی، تحلیلگر بورس منزل نقدینگی را بانک 
دانس��ت و اعالم ک��رد: نقدینگی در بازارهای دیگر کنترل نمی ش��ود و 
ممکن اس��ت که در آنها محبوس ش��ود؛ لذا دولت باید س��عی کند که 

نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
به گفته وی زمانی که تورم و نقدینگی در اقتصاد زیاد باش��د، این 
امر سبب تورم در تمام بازارها می شود و نه بورس و هیچ بازار دیگری 
هم علت تورم نیس��ت. همچنین، بازدهی بازار بورس می تواند انتظار 

بازدهی در بازارهای دیگر را باال ببرد.

علل افت شاخص بورس

روش عرضه دارا دوم تغییر کرد

افت و خیز سنگین شاخص بورس 
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افزایش هزینه چرخه تولید؛ علت افزایش 
قیمت مرغ

سرپرس��ت معاون��ت بازرس��ی، نظ��ارت و حمای��ت از حق��وق 
مصرف کنندگان س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان همدان 
علت افزایش ۵درصدی قیمت گوش��ت مرغ گرم را رشد هزینه های 

چرخه تولید دانست.
داریوش صفاری در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به اینکه قیمت 
گوش��ت مرغ در س��تاد تنظیم بازار کش��ور ۱۵ هزار تومان تعیین 
شده اس��ت، افزود: کارگروه تنظیم بازار اس��تان ها مجاز به افزایش 
۵درصدی قیمت گوش��ت مرغ ج��دای از قیمت مص��وب کارگروه 
تنظیم بازار کش��ور هستند که به علت افزایش هزینه چرخه تولید، 
توزیع و تأمین گوش��ت مرغ، قیمت هر کیلو گوشت مرغ گرم برای 

مصرف کننده نهایی به ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان افزایش پیدا کرد.
وی همچنین قیمت گوش��ت م��رغ منجمد ب��رای مصرف کننده 
نهای��ی را ۱۳ ه��زار و ۵۰۰ توم��ان عنوان کرد و ادام��ه داد: قیمت 
یک کیلو گوش��ت مخلوط گوس��فندی نر 8۲ هزار تومان، گوش��ت 
ران و سردست گوسفندی نر بدون دنبه و قلوه گاه ۱۱۵ هزار تومان 
همچنین قیمت گوش��ت قرم��ز منجمد تنظیم ب��ازاری ۵۷ هزار و 
۵۰۰ تومان است که این قیمت ها آخرین قیمت مصوب در کارگروه 

تنظیم بازار استان است.

بازار کاالهای اساسی و دارای اولویت زیر 
ذره بین بازرسان صمت یزد

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان یزد از برگزاری 
طرح نظارتی ویژه اقالم دارای اولویت و کاالهای اساس��ی در استان 

تا دهم شهریورماه خبر داد.
»محمدرضا علمدار یزدی« در این باره گفت: این طرح در راستای 
بخش��نامه های اس��تانی و برنامه ریزی های انجام ش��ده، با محوریت 
تش��دید نظارت و بازرس��ی بر کاالهای اولویت دار و اقالم اساسی از 
جمله گوش��ت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، ش��کر، میوه و تره بار، 
لبنیات، لوازم خانگی ، الستیک، سیمان،  ماسک و اقالم بهداشتی از 

دهه دوم مردادماه آغاز شده و تا دهم شهریورماه  ادامه دارد.
وی اف��زود: ایج��اد ثبات و آرامش در ب��ازار، افزایش رضایتمندی 
مردم و ارتقای اعتماد عمومی، ایجاد زمینه مناس��ب برای تأمین و 
توزی��ع مایحتاج عمومی و جلوگی��ری از هرگونه احتکار و امتناع از 
عرضه به قصد گرانفروش��ی یا اضرار به جامعه پس از اعالم ضرورت 
عرضه از سوی مراجع قانونی، از جمله مهمترین اهداف نظارتی این 

طرح در نظر گرفته شده است.
 رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: 
بازرسان این س��ازمان در هماهنگی با س��ایر نهادها و دستگاه های 
ذی ربط با انجام بازرس��ی های هوشمند در دو نوبت  صبح و عصر بر 
وضعیت بازار کاال و خدمات مش��مول در مراحل تأمین، توزیع، ارائه 

خدمات و قیمت متناسب با نیاز بازار نظارت می کنند.
وی برخ��ورد ب��ا تخلفات در راس��تای افزایش امنی��ت اقتصادی، 
رس��یدگی فوری، دقیق و کارشناس��ی به ش��کایات و گزارش های 
مردمی را از جمله موارد دیگری دانست که با قید فوریت در دستور 

کار این سازمان قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان یزد، علمدار یزدی در پایان نیز یادآور ش��د: ستاد 
خبری این سازمان طی سامانه تلفنی ۱۲۴ آماده دریافت گزارشات 

شهروندان است.

اخبـــار

پوریان از انباشتگی ۲ تا ۲.۵ میلیون رأس دام در دامداری ها خبر داد 
و گفت قیمت کنونی هر کیلو دام سبک ۴۰ هزار تومان است.

منصور پوریان، رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار دام تعریفی ندارد، اظهار 
کرد: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، دامداران با مشکل انباشت 

دام در واحد ها رو به رو هستند.
او اف��زود: در ش��رایطی که دام��داران با انبوه دام رو به رو هس��تند و 
مس��ئوالن با صادرات دام زنده مخالف هس��تند، پش��تیبانی امور دام به 

عن��وان متولی امر باید اقدام به خرید دام با وزن باال از تولیدکننده کند 
تا با رسیدن به فصل پاییز، امکان پروار جدید وجود داشته باشد.

پوریان متوس��ط قیمت هر کیلو گوس��اله زنده با اوزان تا ۶۰۰ کیلو را 
۲۵ تا ۲۶ هزار تومان و دام س��بک با اوزان باالی ۵۰ کیلو را ۳8 تا ۳۹ 

هزار تومان و اوزان کمتر را ۴۰ هزار تومان اعالم کرد.
رئیس ش��ورای صادرکنندگان دام ادامه داد: با توجه به انباشتگی دام 
در واحد های دامداری طی نامه ای به وزارت جهاد کش��اورزی خواستار 
صادرات دام با اوزان باال ش��دیم که مسئوالن با این امر مخالفت کردند 

و معتقدند که صادرات منجر به نوسان قیمت در بازار داخل می شود.
او با بیان اینکه خرید فعلی پشتیبانی امور دام راهگشای بازار نیست، 
گفت: پشتیبانی امور دام برای امر خرید، گوساله با وزن ۶۰۰ کیلو را در 
نظر گرفته است، در حالی که هم اکنون دام با اوزان ۹۰۰ کیلو و یک تن 
روی دس��ت دامداران مانده اس��ت که انتظار می رود پشتیبانی امور دام 

اقدام به خرید و ذخیره سازی کند.
پوریان در پایان از انباش��تگی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار رأس گوس��اله و ۲ تا 

۲.۵ میلیون رأس دام سبک در دامداری ها خبر داد.

بازار دام تعریفی ندارد

 انباشتگی ۲.۵ میلیون رأس دام سبک در دامداری ها

عضو هیأت مدیره ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران گفت به اندازه  کل 
کاالی اساسی واردشده به کشور در سال ۹8، طی چهار ماه امسال، کاال 
وارد کشور شده و از لحاظ موجودی در شرایط مطمئنی به سر می بریم.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نق��ل از وزارت صمت، امیر 
طالبی گفت: در چهار ماهه س��ال ۱۳۹۹ میزان ورود کاال های اساس��ی 
مانند برنج، روغن و شکر، ترخیص و ذخیره سازی آن از مقدار کل تأمین 
این کاال ها در س��ال ۹8 پیش��ی گرفته اس��ت. طالبی عنوان کرد: برای 
تأمین کاال های اساس��ی از ظرفیت کلیه  بنادر شمالی و جنوبی استفاده 
کرده ایم و از نکات قابل توجه این بوده اس��ت که بندر ش��هید بهش��تی 

چابهار نیز برای این امر در س��ال جاری افزایش فعالیت داش��ته اس��ت. 
عضو هیأت مدیره ش��رکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: بندر شهید 
بهش��تی چابهار یکی از مبادی ورودی کاال های اساس��ی در سال ِجاری 
اس��ت که با گس��ترش فعالیت آن، امس��ال تا پایان تیرماه میزان کاالی 
واردش��ده به کش��ور از این بندر ۱۰درصد بیش��تر از کل واردات س��ال 
گذش��ته از همین مبدأ اس��ت. طالبی گفت: خری��د و واردات کاال های 
اساس��ی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای اجرای تکالیف 
ذخایر راهبردی کش��ور که به تصویب شورای امنیت ملی رسیده، انجام 
می ش��ود و با برنامه ریزی های خوبی که در این زمینه انجام شده کشور 

به حد اطمینان و وفور این کاال رس��یده اس��ت و در حال حاضر میزان 
موجودی در حد مطلوب اس��ت. براساس این گزارش، یکی از برنامه های 
شرکت بازرگانی دولتی ایران در خرید و واردات کاال های اساسی، حمل 
مس��تقیم از بن��ادر به مقصد و حم��ل با پایانه  ریلی اس��ت که با اجرای 
برنامه ه��ای حمل که صرفه جویی در هزینه های حمل را موجب ش��ده، 
در حال عملیات اس��ت. عملیات تخلیه کاال های واردش��ده به بنادر نیز 
بالفاصله پس از پهلوگیری انجام می ش��ود که نه تنها در واردات جریمه 
تأخی��ر در تخلیه )Demurragge( دریافت نش��ده، حتی در برخی از 

موارد به دریافت تشویقی )Dispatch( منجر شده است.

دادستان عمومی و انقالب شهرس��تان راور از آغاز طرح پیشگیری از 
سرقت پسته و س��اماندهی نگهبانان باغات کشاورزی در این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش ایس��نا به نقل از قوه قضائی��ه، ابوالفضل فرح بخش با اعالم 
اینکه طرح پیش��گیری از سرقت پس��ته تا پایان مهرماه سال جاری در 
راور ادام��ه دارد، اظهار کرد: کلیه نیروهای انتظامی و با همکاری مردم، 
دیده بانان پیش��گیری و س��تاد حفاظت اجتماعی دادگستری شهرستان 

راور، گشت های خود را مداوم و مستمر ادامه خواهند داد.

دادس��تان راور افزود: اجرای این طرح به صورت همه  جانبه و در همه 
ابعاد پیش بینی شده است که با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، 
اتاق اصناف، اتحادیه پسته داران، بخشداری ها، شهرداری ها، دهیاری ها، 
کش��اورزان، مدیران تلمبه ها، شورای تامین، نیروی انتظامی و امنیتی و 

شورای پیشگیری از وقوع جرم اجرا می شود.
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم این طرح که همه ابعاد آن دیده شده 

است را به طور کامل اجرایی کنیم.
فرح بخش با بیان اینکه در این طرح یکی از همکاران قضایی ما همراه 

با گشت های انتظامی حضور خواهند داشت، تصریح کرد: توصیه ما این 
است که کشاورزان از نگهبانان مورد تایید نیروی انتظامی استفاده کنند 
و نگهبانان حتماً باید کارت شناس��ایی و گواهی عدم سوءپیشینه داشته 
باش��ند. دادستان عمومی و انقالب شهرستان راور از کشاورزان خواست 
که برای کاهش س��رقت ها در باغات خود دوربین نصب و فنس کش��ی و 
حصارکش��ی کنند و گفت: کش��اورزان هرگونه اقدامی را که می خواهند 
در زمینه خرید و فروش پسته داشته باشند از طریق مراکز مجاز خرید 

و فروش پسته انجام دهند.

ذخایر کاال های اساسی کشور مطلوب است

آغاز طرح پیشگیری از سرقت پسته در راور

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

پیشنهاد قطعه سازان برای دریافت مطالبات از 
خودروسازان

دبی��ر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور گفت اکنون فرصت مناسبی برای فروش دارایی های 

بورسی خودروسازان و پرداخت مطالبات زنجیره تامین است.
»آرش محبی نژاد« روز دوشنبه  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا، افزود: با توجه به رونق ش��دید بورس و باالرفتن شاخص ها در 
روزها و هفته های گذش��ته به ویژه رشد قیمت سهام خودروسازان، 
پیشنهاد می ش��ود خودروسازان هرچه سریع تر دارایی های غیرمولد 
از جمله امالک و س��هام خود را بفروشند و در این شرایط خوب، به 

چرخه تامین مولد و زنجیره تامین منتقل کنند.
وی بیان  داش��ت: اگ��ر این انتظار به امی��د باالتررفتن قیمت ها از 
س��وی خودروسازان ادامه دار شود، شاید ش��اهد فرو ریختن بورس 
باش��یم، ش��اید هم صنعت قطعه س��ازی به دلیل فش��ار مطالبات و 

نداشتن نقدینگی الزم کوچک تر شده و حتی از بین برود.
محبی نژاد، رکوردش��کنی های این روزهای خودروسازان را یادآور 
ش��د و گفت:  این مهم با همت و تالش قطعه سازان با افزایش تیراژ 
و بهبود کیفیت تولیدات در این ش��رایط دشوار تحریم ها و کرونا به 
دس��ت آمده اس��ت و به همین دلیل انتظار توجه بیشتری از سوی 

خودروسازان می رود.
به گزارش ایرنا، اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه ساز رسمی 
فع��ال در رده ه��ای ۱، ۲ و ۳ ب��ا جمعیت ح��دود ۵۵۰ هزار نفری، 

نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروس��ازان به حدود ۳۲ 
هزار میلیارد تومان رس��یده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن 

مطالبات معوق است.
دبی��ر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خ��ودرو کش��ور، در ادامه به تصمیم بانک مرک��زی برای اعطای ارز 
نیمایی به قطعه سازان اش��اره کرد و افزود: درخواست قطعه سازان، 
ارائه س��بدی از همه ارزهای قابل اس��تفاده ش��امل ارز نیمایی، ارز 
حاصل از صادرات، ارز طرح تهاتر کاالیی و بخشی نیز واردات بدون 

انتقال ارز است.
وی تاکی��د کرد: به این ترتیب دس��ت قطعه س��ازان بازتر بوده و 

می توانند مشکل خود را در این شرایط تحریم ها حل کنند.

»معاینه فنی خودرو« چه اندازه در »کاهش 
آلودگی هوا« موثر است؟

  یک کارش��ناس معاینه فن��ی خودروها تاثیر معاین��ه فنی را بر 
کاه��ش آلودگی هوا اثرگذار عنوان ک��رد و گفت همزمان با اجرای 
ط��رح کاهش آالیندگی )LEZ( میزان مراجعات خودروها به مراکز 

معاینه فنی افزایش یافت.
چند س��الی اس��ت که گرفتن معاینه فنی خودرو برای دارندگان 
وس��ایل نقلی��ه الزامی ش��ده اس��ت و مراک��ز معاینه فن��ی خودرو 
اب��زار مهمی در راس��تای کاه��ش آلودگی هوا به ش��مار می رود و 
سیاس��ت هایی در ای��ن راس��تا دنبال ش��د از جمله ط��رح کاهش 
آالیندگی که معاینه فنی عمده ترین بخش این طرح است و اجرای 
آن از سال ۹۵ در کالنشهر تهران کلید خورده است و مالکان خودرو 
در صورت نداش��تن معاینه فنی ۵۰ هزار تومان جریمه می شوند اما 
نکت��ه ای که وجود دارد این اس��ت که علی رغ��م اینکه معاینه فنی 
خودروها در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته چقدر در کاهش 
آلودگی هوای کالنش��هری همچون تهران اثرگذار بوده است؟ سید 
نواب حس��ینی منش در گفت وگو ب��ا پانا درباره تاثیر معاینه فنی در 
کاهش آلودگی هوا با توجه به اهمیتی که طی چهار س��ال گذشته 
به موضوع معاینه فنی ش��ده است، گفت: »معاینه فنی خودرو یکی 
از عواملی اس��ت که در کنار س��ایر عوام��ل، در کاهش آلودگی هوا 
نقش و تاثیرگذاری دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا مسئله ایمنی 
خودروها و اهمیت کاتالیس��ت خ��ودرو در کاهش آلودگی هوا مورد 

توجه است و در ایران نیز معاینه فنی مورد توجه قرار دارد.«
مدیرعامل س��ابق س��تاد معاینه فنی خودرو های تهران ادامه داد: 
»در کش��ور ما معاینه فنی به خصوص در چند سال اخیر رونق پیدا 
کرده اس��ت و می��زان مراجعه مالکان خودروها ب��ه مراکز معاینه با 
سخت گیری هایی که ش��د، افزایش پیدا کرده است. از طرفی طرح 
کاهش آالیندگی )LEZ( نیز که طرح موفقی بود اجرا ش��ده و این 
ط��رح در کاهش آلودگ��ی هوای تهران تاثیرگذار بوده اس��ت. البته 
اجرای این طرح اکنون تضعیف ش��ده که امیدواریم هرچه سریع تر 

به روال سابق خود بازگردد.«
حس��ینی منش تصریح کرد: »تاثیر طرح کاه��ش آالیندگی آنجا 
مشخص است که باید میزان مراجعات خودروهایی که در سال ۹۶ 
و س��پس در سال ۹۷ و ۹8 را به مراکز معاینه فنی بررسی کرد. در 
سال اول اجرای این طرح میزان خودروهایی که مردود شدند بسیار 
زیاد بود و در واقع نزدیک به ۵۰درصد خودروها مردود ش��دند، اما 
در س��ال دوم اجرای ط��رح کاهش، می��زان خودروهایی که مردود 
ش��دند کاهش پیدا کرد و مراجعه خودروه��ای بار اولی نیز افزایش 
یافت که این امر نشان می دهد خودروهایی که در سال اول خودرو 
تعمیر کردند میزان پایایی آن خودرو افزایش یافت که این مس��ئله 

در کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار است.«
این کارش��ناس معاینه فنی خودرو گف��ت: »بنابراین معاینه  فنی 
آنجا تأثیرگذار بود که در سال ۹۷ و ۹8 میزان خودروهای مردودی 
افزایش چش��مگیری نداشت در صورتی که میزان مراجعات از 8۰۰ 
ه��زار خودرو به ی��ک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در س��ال ۹8 در 
خودروهای یونیک رسید و مراجعات مجدد حدود ۵۰۰ هزار خودرو 
بود که نش��ان می دهد تاثیرگذاری معاینه فنی در این که خودروها 

را به حالت استاندارد نزدیک کند، بسیار زیاد است.«

حدود س��ه س��الی می ش��ود که خودرو برای دارندگان این کاال حکم 
سرمایه پیدا کرده است و دیگر نقشی به  عنوان کاالی مصرفی ندارد.

ب��ه گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، آنچه مش��خص اس��ت ش��رایط 
اقتصادی کش��ور در روند حرکت خودرو به س��مت کاالی سرمایه ای یا 
مصرف��ی و بالعکس بس��یار تاثیرگذار بوده اس��ت؛ به طوری که در فراز و 
نش��یب های اقتصادی کش��ور گاهی عرضه کاهش و تقاضا رو به فزونی 
م��ی رود و در مواقعی نیز عرضه روند صعودی دارد، اما تقاضا متناس��ب 
ب��ا آن حرکت نمی کند. به این ترتیب تغییر نقش خودرو از س��رمایه به 
کاالیی مصرفی یا بالعکس با فراز و نش��یب های اقتصادی و به دنبال آن 
بازار خودرو در ارتباط مس��تقیم است. این در شرایطی است که از نقش 
سیاست گذار خودرویی در شکل گیری این تغییرات نیز نباید به سادگی 
گذش��ت. در این بین اگرچه اس��تفاده خودرو به عن��وان کاالی مصرفی، 
خودروس��از را در پیشبرد طرح های توس��عه ای و همچنین ارتقای کمی 
و کیف��ی خودرو ی��اری می دهد، اما با کاهش عرض��ه و افزایش تقاضا و 
به دنبال آن س��رمایه ای شدن خودرو، تولیدکنندگان با مشکالت زیادی 
دست به گریبان می شوند که مهم  ترین این مشکالت کوچک شدن سبد 
محص��والت، کاهش تنوع تولید و همچنی��ن افزایش قیمت محصوالت 
اس��ت؛ اتقاقی که از س��ال ۹۷ و همراه با اعمال تحریم های بین المللی 
برای صنعت خ��ودرو رخ داد، فی الواقع این صنعت را در گرداب کاهش 
محصول و همچنین رشد قیمت ها انداخت. با خروج شرکای خارجی از 
صنعت خودروی ایران، تولید بس��یاری از محصوالت مونتاژی متوقف یا 
به پایین ترین میزان خود رسید. به این ترتیب کوچ شرکت های اروپایی، 
آسیایی ها و به دنبال آن خودروسازان چینی از خودروسازی ایران منجر 
به کوچک شدن سبد محصوالتی خودروسازان شد این در شرایطی است 
ک��ه نبود نقدینگی، قیمت گذاری دس��توری و در کنار آن کاهش تولید 
به واس��طه نبود قطعه معادالت قیمتی در ش��رکت های خودروساز را نیز 

با آش��فتگی همراه کرد. اگر نگاهی به مقایسه قیمتی بین سال های 88 
تا ۹۹ بیندازیم، متوجه خواهیم ش��د که کف و سقف قیمت محصوالت 
خودروس��ازان با تغییرات اساسی همراه بوده است. آنچه مشخص است 
در این روند عوامل مختلفی دخیل هس��تند که عالوه بر موارد یادش��ده، 
وضعیت اقتصادی کشور و به  دنبال آن اوج گیری نرخ ارز تاثیر زیادی در 

تغییرات قیمتی خودروسازان داشته است.
به عن��وان مثال در س��ال 88 یعنی حدود ۱۰ س��ال پیش ارزان ترین 
خودروی ایران خودرو، محصول روآ بوده که با قیمت 8 میلیون و ۴۰ یا 
۵۰ هزار تومان نس��بت به نوع آپشن ها به بازار عرضه می شد. گران ترین 
محصول این ش��رکت نیز س��وزوکی گرند ویتارا ب��وده که قیمتی حول 
و ح��وش ۴۲ میلیون تومان در این کارخانه داش��ته اس��ت. محصوالت 
پرتیراژ ایران خودرو همچون س��مند، پژو۲۰۶ پرش��یا نی��ز بین ۱۲ تا 
۱۷ میلیون تومان به بازار خودرو عرضه می ش��د. اما در بین محصوالت 
س��ایپا نیز ارزان ترین خودروی تولیدی این ش��رکت با قیمت 8 میلیون 
تومان از س��وی ش��رکت به فروش می رس��ید و گران ترین خودرو نیز از 
سوی پارس خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا قیمتی حدود ۲۷ میلیون 
تومان داش��ت بنابراین کف و س��قف قیمتی خودرو در این س��ال بین 
8 میلی��ون تومان تا نهای��ت ۴۲ میلیون تومان بوده. این در ش��رایطی 
است که تنوع محصول خودروس��ازان نیز حق انتخاب بیشتری را برای 
گزینش خودرو به مشتریان می داد. حال به سال ۹۹ برگردیم؛ سالی که 
خودرو برای دارندگان آن بسیار ارزش پیدا کرده و دیگر کاالی مصرفی 
محسوب نمی شود، بلکه کاالی سرمایه ای است که دارنده آن می تواند به 
چندین برابر قیمت خرید، خودروی خود را در بازار به فروش برساند. با 
بررس��ی قیمتی محصوالت در وهله اول به این نتیجه می رسیم که تمام 
محصوالت پرتیراژ خودروس��ازان هم اکنون قیمتی باالی ۱۰۰ میلیون 
توم��ان دارن��د و دیگر خودروی زیر ۶۰ میلیون تومان در هیچ ش��رکت 

خودروس��ازی یافت نمی شود. در ش��رایط کنونی خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ 
با قیمت حدود ۹۱ میلیون تومان از س��وی ایران خودرو عرضه می شود، 
ح��ال آنکه تیپ ۵ این خودرو قیمتی مع��ادل ۱۰۳ میلیون تومان دارد 
همچنین GLX ۴۰۵ هم که ۱۰ سال پیش با قیمت ۱۳ میلیون تومان 
عرضه می ش��د حاال از س��وی ایران خودرو با قیمت ۹۱ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان به فروش می رس��د. پارس نیز به قیمت ۱۰۵ میلیون تومان 
رس��یده است. بر این اساس محصوالت س��ایپا نیز به باالی ۶۰ میلیون 
تومان رسیده و با خروج پراید از این شرکت دیگر خودروی ارزان قیمت 
در این ش��رکت یافت نمی ش��ود، اما همان طور ک��ه در ابتدای گزارش 
گفته ش��د، همراه با افزایش قیمت خودرو و رسیدن کف خودرو به ۶۰ 
میلیون، تنوع محصوالت خودرویی نیز به واسطه کوچ شرکای خارجی از 
ایران بسیار کاهش یافته است. به طوری که با خلوت شدن خطوط تولید 
خودروس��ازان از محصوالت مونتاژی در کنار حذف دو محصول پرتیراژ 
به دلیل پاس نکردن استانداردهای هشتادوپنج گانه این روزها خریداران 
خ��ودرو با چالش نبود تن��وع چه به لحاظ مدل و چ��ه به لحاظ قیمت 
مواجه هس��تند. این در ش��رایطی است که معموال تنوع قیمتی و کیفی 
در صدر برنامه های شرکت های خودروساز بین المللی قرار دارد. مدیران 
خودروس��از در عرص��ه بین المللی تالش می کنند تا ب��ا ارائه محصوالت 
متن��وع چه به لح��اظ قیمت و چه ب��ه لحاظ مدل و کیفیت مش��تری 
بیش��تری را جذب کنند. خودروس��ازان بین المللی در برنامه های تولید 
خود به همان اندازه که به تولید محصوالت الکچری برای مش��تریان با 
س��طح درآمد باال توجه دارند، تالش می کنند تا دل مش��تریان با سطح 
درآمد کم را نیز به دست بیاورند. از این رو تولید خودرو های به اصطالح 
اقتصادی را نیز در دس��تور کار دارند، اما همان طور که اش��اره ش��د در 
ش��رایط فعلی نبود تنوع قیمتی و نبود تنوع کیفی در سبد محصوالتی 

پاشنه آشیل شرکت های خودروساز داخلی شده است.

کوچ قیمت خودرو از کف به سقف

 تاثیر متغیرهای اقتصادی بر قیمت خودرو

نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی از 
برنامه های مجلس یازدهم در زمینه س��اماندهی صنعت خودرو س��خن 
گف��ت. علی جدی در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخ��ودرو، بیان کرد: در 
مجل��س قبل طرحی در حوزه س��اماندهی خودرو مطرح ش��ده بود که 
ب��ه دلیل ایراداتی که ش��ورای نگهبان به آن وارد ک��رده بود به مجلس 
بازگردانده شد و یکی از ایرادات طرح قبلی این بود که جزئی از صنعت 
خودرو مورد بررس��ی قرار گرفته بود. به همی��ن دلیل در مجلس فعلی 
یک طرح دوفوریتی برای س��اماندهی صنعت خودرو در نظر گرفته شده 
ک��ه همه ابعاد صنعت خودرو را بررس��ی ک��رده و پیش نویس آن تهیه 
شده که در هفته جاری در صحن مجلس ارائه شده و هفته آینده برای 
رأی گیری به صحن خواهد رفت. ضمن اینکه طرح س��اماندهی صنعت 
خ��ودرو که در مجلس فعلی مطرح ش��ده تمام ابع��اد خودرو و از جمله 

مواردی که در طرح قبلی به آن اشاره شده را دربر می گیرد.
وی ضمن انتقاد از صنعت خودرو کشور اظهار داشت: به زبان ساده در 
صنعت خودرو کش��ور ما هیچ چیز در جای خودش قرار ندارد. در همه 
دنیا تنها خودروس��از تعیین کننده قیمت خودرو نیست و مصرف کننده 

نیز در تعیین قیمت نقش دارد و تولیدکننده خودرو براس��اس سلیقه و 
توان مصرف کننده خودرو را عرضه می کند اما در کشور ما مصرف کننده 

نقشی در تعیین قیمت خودرو نداشته و این یک اشکال اساسی است.
نماینده مردم ش��یروان در مجلس شورای اس��المی افزود: نکته دوم 
اینک��ه تکلی��ف خودروس��از و دولتی یا خصوصی ب��ودن صنعت خودرو 
کش��ور ما مشخص نیست. کمتر از ۳۰درصد سهام هر دو خودروساز در 
اختیار دولت است اما دخالت دولت در خودروسازی بیش از این میزان 
اس��ت. لذا می توان گفت خودروس��ازی کش��ور ما خصوصی نیست زیرا 
ش��اهد دخالت های دولت در صنعت خودرو هستیم و می بایست جایگاه 

خودروساز و دولت در تصمیم گیری ها مشخص شود.
جدی ادامه داد: نکته س��وم اینکه در کش��ورهای دیگر خودروسازان 
رقابت ه��ای بین الملل��ی ب��ا یکدیگر دارند اما در کش��ور م��ا حتی بین 
خودروسازان داخلی رقابت وجود ندارد. در واقع رقابت بین خودروسازان 
است که موجب بهبود کیفیت و کمیت محصوالت شده و جای چانه زنی 
ب��رای مصرف کننده را به وج��ود خواهد آورد. لذا نی��از به ایجاد فضای 
رقابت آمیز در صنعت خودرو کش��ور کامال احس��اس می ش��ود. از موارد 

دیگ��ری که باید به آن توجه کرد اینکه کش��ور م��ا در حوزه تکنولوژی 
و تجهی��زات خودرویی چیزی کمتر از خودروس��ازان ب��زرگ دنیا ندارد 
ام��ا اینکه می��زان خروجی محصوالت ما تفاوت فاحش��ی ب��ا آنان دارد 
نشان دهنده تفاوت استراتژی ها، برنامه ریزی و مدل خودروسازی کشور 
ما با آنها اس��ت که باید اصالح ش��ود. نایب رئیس کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ به این پرسش که آیا در سال 
جاری ش��اهد تحقق جه��ش تولید خواهیم بود، گف��ت: آنطور که بنده 
اطالع دارم با وجود تمام مش��کالتی که در صنعت خودرو کش��ور وجود 
داشته خوش��بختانه کاهش تولید خودرو وجود نداش��ته، اما اینکه چرا 
در عرضه خودرو مشکل ایجادش��ده باید در کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود که خودروساز به دلیل 
اخت��الف قیمت ها تمایلی به عرضه خودرو ندارد و یا اینکه علت دیگری 
وجود دارد. نماینده مردم ش��یروان در مجلس شورای اسالمی در پایان 
خاطرنشان کرد: حل مشکالت صنعت خودرو بستگی به همراهی دولت 
و مجلس با خودروس��ازان دارد که بتوان مدل خودروس��ازی کش��ور را 

اصالح کرده و آن را به شیوه مناسبی تعریف کرد.

عضو هیأت علمی دانش��کده مهندس��ی خودرو دانشگاه علم و صنعت 
ایران از لزوم توس��عه محصوالت خودرو کشور از طریق طراحی پلتفرم 

مناسب سخن گفت.
ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
متدهای مشخصی برای تکوین محصوالت جدید و متنوع در دنیا وجود 
دارد. تمام کش��ورها جهت افزایش کیفیت خودرو مسیرهای مختلفی را 
طی می کنند و کشور ما نیز باید همانند کشورهای پیشرفته در صنعت 
خودرو این روش ها را در صنعت خودرو پیاده س��ازی کند که متاس��فانه 
تاکنون این امر تحقق نیافته و علی رغم توسعه محصوالت در کشورهای 
دیگر ش��اهد عدم اجرای متدهای به روز در محصوالت خودرویی کشور 

هستیم.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم در توس��عه محصوالت دستیابی به 
پلتفرم اس��ت و با توجه به اینکه طراحی و توس��عه یک محصول جدید 
هزینه بر اس��ت، شرکت های بزرگ خودروس��ازی در دنیا یک پلتفرم را 
توس��عه داده و براساس آن محصوالت متنوعی را وارد بازار می  کنند. به 

عنوان مثال می توان با طراحی یک پلتفرم ۳۰ محصول را توسعه داد.
عضو هیأت علمی دانش��کده مهندس��ی خودرو دانشگاه علم و صنعت 
با اشاره به ویژگی های یک پلتفرم خوب عنوان کرد: ساخت پلتفرم کار 
س��ختی نیس��ت و در طراحی یک پلتفرم مناسب باید ویژگی هایی فنی 
مانند دینامیک، مصرف س��وخت و ت��وان خودرو و ... را مدنظر قرار داد. 
ضمن اینکه در دانش��کده مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و صنعت در 
زمینه طراحی پلتفرم خودرو ملی مسیر خوبی را طی کردیم و به نتایج 
خوبی دست یافتیم اما آنچه مهم است عملیاتی کردن پلتفرم موردنظر 
اس��ت. خلخالی گفت: برای اینکه یک پلتفرم به مرحله اجرا برس��د نیاز 
ب��ه یک زنجیره تامین بزرگ اس��ت. زمان تولی��د یک خودرو بیش از ۲ 
هزار ش��رکت همزمان با یکدیگر مانند چرخ دنده های یک س��اعت باید 
کار کنند تا خودرو موردنظر تولید ش��ود. این ش��رکت ها زنجیره تامین 
خودروس��از هستند. به تعبیر دیگر پلتفرم چیزی نیست جز یک زنجیره 
تامین ق��وی که بتواند قطعات چندین محصول را تامین کنند. قطعاتی 

که در تمام خودروها مشترک بوده اجزای پلتفرم را تشکیل می دهند.

وی بی��ان ک��رد: در حال حاضر خأل بزرگ در صنعت خودرو کش��ور، 
عدم توس��عه پلتف��رم منحصر به دو خودروس��از بزرگ اس��ت. این امر 
می تواند حاصل از عدم مدیریت صحیح در صنعت خودرو باش��د چراکه 
در کش��ور ما مدیران مجموعه های خودروس��ازی به صورت دس��توری 
تعیین می ش��وند بنابراین پیش از هر چیزی نیاز به یک مدیریت دقیق، 
بلندمدت و پاس��خگو جدا از خصوصی یا دولتی بودن در صنعت خودرو 

وجود دارد.
ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو ادام��ه داد: به عن��وان مثال در چین 
خودروس��ازان دولتی نیز وج��ود دارند که خیلی موف��ق عمل کرده اند 
زیرا سیاس��ت گذاری در این کش��ور به این ش��کل اس��ت ک��ه مدیران 
دارای اختیارات تام بوده و به س��رعت تغیی��ر نمی کنند به همین دلیل 
می توانند تغییرات بزرگی را ایجاد کنند. به منظور توسعه یک پلتفرم و 
نتیجه بخش بودن آن می بایست۱۰ سال کار دقیق روی آن انجام بگیرد، 
اما در کشور ما با تعیین دستوری مدیران و تغییر مداوم آنان تحقیق و 

توسعه نتیجه بخش نخواهد بود.

اصالح مدل خودروسازی کشور ضروری است

روش توسعه محصوالت خودرویی چیست؟
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دانش بنیان ها آمدند تا صنایع کش��ور را با کم��ک فناوری های نوین و 
ظرفیت های داخلی رونق دهند؛ توانمندی هایی که پیش از ش��کل گیری 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری حلقه مفقوده صنایع کش��ور بودند. یکی از 

صنایع منتفع از این ظرفیت ها، صنعت ریلی 
کش��ور است.  سال گذش��ته بود که تفاهمی 
به امضا رس��ید تا با این هم افزایی چندجانبه، 
پروژه داخلی سازی واگن مترو در کشور محقق 
ش��ود. در این نگاه مش��ترک بازیگران اصلی 
این حوزه که س��تاد توسعه فناوری فضایی و 
حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، شورای اسالمی شهر تهران 
و ش��هرداری هس��تند به میدان آمدند تا این 
صنع��ت همه گیر از خط تحریم ها عبور و نیاز 
کش��ور را با اتکا به ت��وان داخلی تامین کند.  
این طرح مش��ترک با گذش��ت یک سال و با 
بهره گیری از ظرفیت های داخلی و دانش بنیانی 

در ریل افتاد و قرار اس��ت از تامین ۲8درصدی نیازهای داخلی به تامین 
8۵درصدی برسد. این پروژه در کنار شکل دهی زیست بوم حمل ونقل ریلی 
و توس��عه زنجیره تامین این صنعت، چش��م انداز توسعه مرکز طراحی و 

مهندسی ریلی، افزایش اش��تغال، صرفه جویی ارزی، کاهش ۲۰درصدی 
قیمت تمام شده ساخت واگن مترو در فاز تولید انبوه و توسعه حمل ونقل 
عمومی و هوای پ��اک را هم به دنبال دارد. در رونمایی ابتدایی این طرح 
دو واگ��ن کامل از هفت واگن قطار مترو که 
دربر گیرنده بدنه، تزیین��ات داخلی، کابین 
راهبر، سیس��تم تهویه، بوژی، بخش هایی از 
سیس��تم رانش، موتور و دیگر فناوری های 
اصل��ی قطار مترو بود که مجموعا ۴۷درصد 
از کل قطار را تامین کرده است. این پروژه با 
مشارکت ۲۰ مجموعه از سازندگان مختلف 
که بیشتر دانش بنیان هستند رونمایی شد و 
تا پایان س��ال ۹۹ یک رام قطار هفت واگنه 
مترویی ساخت داخل، مورد بهره برداری قرار 
خواه��د گرفت. در کنار این دس��تاوردهای 
فناوران��ه و افزایش عمق س��اخت داخل در 
حمل ونقل ریلی، مشارکت استراتژیک میان 
اعضای زنجیره تامین در راستای دستیابی به ساخت داخل و فراهم کردن 
بسترهای الزم برای توسعه ساختار تضمین کیفیت و ایجاد مرکز تست و 

راه اندازی در صنعت ریلی نیز فراهم شد.

س��یدعلی مختاری، مدیر پروژه کس��ب وکارهای نوپ��ای وزارت جهاد 
کشاورزی روز گذشته در رویداد جذب سرمایه در حوزه کشاورزی که به 
صورت آنالین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، عنوان کرد 

کشاورزی در دنیا، آخرین بخش اکوسیستم 
نوآفرینی محسوب می ش��ود، اما در وزارت 
جهاد کش��اورزی دو س��الی است که پروژه 
راه اندازی کس��ب و کارهای نوپا ش��روع به 
کار کرده و مس��تقیما زیر نظر وزیر فعالیت 

می کنند.
به گزارش مهر، معاون توسعه مدیریت و 
منابع سازمان جهاد کش��اورزی با تاکید بر 
اینکه ای��ن وزارتخانه توجه ویژه ای به حوزه 
نوآفرینی بخش کش��اورزی داش��ته است، 
بیان ک��رد: در برنامه های جدید وزیر جهاد 
کشاورزی تحول گسترده ای در اکوسیستم 
ن��وآوری کش��اورزی پیش بین��ی ش��ده به 

طوری که راه اندازی ش��هرک استارت آپ های کش��اورزی در کشور یکی 
از این برنامه ریزی هاس��ت. وی اظهار کرد: مسئله ما در گسترش فناوری 
کش��اورزی، وجود س��رمایه گذار است؛ س��رمایه گذاری که پول هوشمند 

داش��ته باش��د و بداند که چه کاری می تواند انجام دهد. وی با اش��اره به 
یکی دیگر از فعالیت های جهاد کشاورزی در زمینه نوآفرینی در این حوزه 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر مرکز نوآوری کشاورزی را با سرمایه گذاری 
خصوصی در کرج ایجاد کردیم که توسط 
یک شرکت ایرانی -آلمانی راه اندازی شده؛ 
این بدان معناست که بودجه هایی که قرار 
بود در اروپا خرج ش��ود در کش��ور صرف 
توسعه نوآوری کشاورزی می شود. مختاری 
با تاکید بر اینکه برای اجرای این برنامه ها 
کمتر نیاز به مکاتبه وجود دارد و به صورت 
خودکار انجام می ش��وند، عنوان کرد: این 
نشان دهنده بلوغ اکوسیستم نوآوری است 
و در شبکه س��ازی خ��ودش ب��ه موفقیت 
نزدی��ک می ش��ود؛ در این ش��بکه طوری 
ورود پی��دا کردیم که اکن��ون یک بازیگر 
موثر هس��تیم. وی افزود: برنامه های ما در 
حوزه توس��عه کسب و کارهای نو و توسعه نوآفرینی در وزارت کشاورزی 
محورهایی دارد که فرهنگ سازی، توانمندسازی، تسهیلگری و نهادسازی 

چهار محور اساسی این برنامه هاست.

راه اندازی شهرک استارت آپی حوزه کشاورزیزنجیره تامین داخلی صنعت ریلی تکمیل می شود

ن��وآوری به نتیجه منجر می ش��ود اگر پای یک نیاز در میان باش��د. این گزاره 
را می ت��وان روح کالب��د کارهای نوآورانه و فناور دانس��ت. زمانی که دس��تگاه ها و 
تجهیزات صنعتی عمدتاً وارداتی بودند نیازی به کندوکاو در متن فناوری نبود اما 
نیاز، موتور محرکی است که تکیه گاهی برای توسعه فناوری و در نتیجه پیشرفت 

ایجاد می کند.
فناوری در سال  اخیر رشدی شتابان و فزاینده تجربه کرده است. این واقعیت را با 
نگاهی به پیرامون می توان دریافت، اما پیشرفت های فناوری، الزام ها و ضرورت هایی 
دارند که حرکتی هم راستا و مستمر در چند حوزه گوناگون از سیاسی، فرهنگی، 
اقتصادی و دانشی را شامل می شود. یکی از گام هایی که منجر به چنین پیشرفتی 
می ش��ود، توجه جدی به  نقش فناوری در تولید اس��ت. تولید فن��اور و کارآمد به 

فناوری نیاز دارد و فناوری امری زنده و پویا است.
صنعت بس��تر پرانگیزه و بس��یار خوبی برای پذیرش فناوری ها است. محصول 
رقابتی که کارآمد باش��د و مورد پسند مخاطب قرار بگیرد، پیوندی ناگسستنی با 
فناوری های��ی دارد که تازگی و روزآمدی را در دل خود دارند. در رقابت تنگاتنگ 
میان صنایع گوناگون آنهایی پیروز میدان هستند که بتوانند برگ تازه ای از فناوری 
رو کنند. بسیاری از کشورها در پی کسب بازارهای دیگر کشورها هستند و تا جای 
ممکن تالش می کنند انحصار فناوری را در دستان خود نگه داشته و صرفاً به عرضه 
محصوالت شان به کشورهای مخاطب بسنده کنند. فناوری یک امر آموختنی است 

و انتقال فناوری ضرورتی به حساب می آید که بدون آن توسعه ناممکن می کند.
اما لقایی که در قابل عطای این بازار به ش��رکت های خارجی برای کش��ورهای 
مصرف کننده حاصل شده، در آینده ای نه چندان دور پیامدهای آسیب زایی را برای 
آنان به همراه خواهد داش��ت. اگرچه کشورها به ظاهر دارنده محصوالت یا حتی 
صنعت می ش��وند، اما صرفاً در مقام مصرف کننده باقی خواهند ماند و نمی توانند 
جایگاه مناسب در میان کشورهای توسعه یافته پیدا کنند. در بسیاری از کشورهای 
خارجی، حضور صنایع کشورهای خارجی به اهرمی برای توسعه تبدیل می شود اما 

این در صورتی است که ضمیمه ای برای انتقال فناوری تعریف شده باشد.
 توجه نظام مند به استفاده از ظرفیت های فناورانه در صنایع

ایران با ظرفیت های سرشار در توسعه صنعتی و فناورانه همواره از نبود ضمیمه 
فناوری رنج برده است این استعداد در توسعه صنعتی و فناور با وجود نیروی انسانی 
متخصص و دانش آموخته اکنون به مدد شرکت های دانش بنیان و فناور، در حال 
شکوفایی اس��ت. برای تزریق دانش به صنایع، کسب و کارهای دانش بنیان نقش 
خودش��ان را به روشنی نمایان می کنند، اما باید این کار در قالب یک نظام مدون 

و ساختارمند تعریف شود.

ب��رای اس��تفاده از این ظرفیت  ه��ا و توس��عه توانمندی فناورانه ش��رکت های 
دانش بنیان و داخلی از طریق یادگیری فناورانه، معاونت »نظام نامه پیوست فناوری 
و توس��عه توانمندی های داخلی در قراردادهاي بین المللی و طرح های مهم ملی« 
را تدوین و پیشنهاد کرد که این طرح نوآورانه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

به تصویب رسید.
هدف از پیاده سازی این نظام، رسوخ فناوری و نوآوری های بخش دانش بنیان به 
بخش های مهم و راهبردی اقتصاد از جمله صنعت و همچنین توانمندی در خلق 

ارزش افزوده از طریق محصول دانش بنیان و دانش فنی بومی است.
برای تحقق کامل و پیاده سازی این نظام، نیاز به ضرورت ها و الزمه هایی بود که 
در راستای توسعه فناوری های  توسعه نرم افزار اطلس فناوری در پروژه های مهم و 
کلیدی، همچنین تنظیم راهنمای تدوین برنامه توسعه توانمندی های فناوری در 
کنار ارائه گزارش ارتقای عملکرد سازمان های تحقیقاتی دولتی بخشی از اقدام ها بر 
بستر این نظام نامه به  شمار می رود. نظام نامه پیوست فناوری در ارائه گزارش تأمین 
مالی مقید و گزارش مدل های سرمایه گذاری به همراه الگوی یادگیری و همچنین 
ایجاد بانک اطالعاتی از قراردادهای مهم ملی نیز در همین راستا انجام شده است.

 در کن��ار این گام ها، پیگیری ها برای همکاری ب��ا ذی نفعان حوزه دانش بنیان 
گام دیگری بود که در قالب این نظام نامه صورت گرفته اس��ت. همچنین پیگیری 
پیوس��ت فناوری و جریان س��ازی در این حوزه و پررنگ ساختن معاونت علمی و 
فناوری در زمینه پیوست در شورای اقتصاد و توسعه همکاری های چندجانبه در 
زمینه پیوس��ت فناوری با س��ازمان برنامه و بودجه در همین راستا صورت گرفته 
اس��ت. تدوین برنامه توس��عه توانمندی های فناوری و مهندس��ی برای پیش��برد 
موضوعات کلیدی با همکاری س��ایر بخش های معاونت بخش دیگری از اقدامات 
در زمینه توس��عه پیوست فناوری در کشور اس��ت که توسعه تولید، بازار داخل و 
صادرات تجهیزات پزشکی از طریق تفاهم نامه های منعقدشده با وزارت بهداشت و 

هیأت امنای صرفه جویی ارزی را به همراه داشته است.
همچنین تالش برای توسعه بازار و زیست بوم عذای سالم با همکاری ستاد توسعه 
زیست فناوری و پیگیری و تدوین برنامه توسعه توانمندی های فناوری و مهندسی 
حوزه حمل ونقل ریلی درون شهری، پیگیری تدوین برنامه توسعه توانمندی های 
داخلی در صنعت توربو ماش��ین، گام های جدی برای تدوین نسخه اولیه پیوست 
فناوری با استفاده از توان مشاوران و همکاری ستادهای توسعه فناوری در زمینه 
نیروگاه خورشیدی، نیروگاه سیکل ترکیبی، زباله سوز، آب شیرین کن، کشتی، دارو 
و هلیکوپتر از دیگر اقداماتی است که در راستای تحقق نظام نوآوری صورت گرفته 

است.

وبینار »گفتمان مهارتی و اقتصاد کرانه ای، نگاهی به تاثیر دانشگاه فنی و حرفه ای 
در کارآفرین��ی دریایی« با محورهای علوم دریای��ی، منابع طبیعی دریا، اقتصاد و 
مدیریت دریا و مهندس��ی دریا برگزار شد. به گزارش ایسنا، اکبر منصوری نسب، 
رئیس دانش��گاه فنی و حرفه ای استان بوش��هر گفت: کشور ایران با قرارگیری در 
مجاورت خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر از موهبتی بزرگ برخوردار است، 
در حقیقت دریا به عنوان یک موهبت الهی در تس��خیر انس��ان است. وی با بیان 
اینک��ه ما از اقتصاد دریا کم  به��ره برده ایم، افزود: ما آنطوری که باید و اس��تفاده 
از دریا متناس��ب بود از آن بهره نبرده ایم، در ش��رایطی که موقعیت بسیار خوبی 
را در این زمینه  داریم و باید بیش��تر بهره ببریم، متاس��فانه س��هم اقتصاد دریا در 
تولید ناخالص ملی کشور در حالت خوش بینانه بسیار ناچیز است. رئیس دانشگاه 
فنی و حرفه ای استان بوشهر دریا را اقتصادی پردرآمد و اشتغال زا توصیف کرد و 
گفت: اقتصاد دریا اقتصادی بزرگ اس��ت و ایران با داشتن ظرفیت های فراوان در 
این بخش هم می تواند مشکالت بیکاری را مرتفع سازد و هم گام هایی در جهت 

توسعه کشور بردارد.

منصوری نس��ب خاطرنشان کرد: توسعه صنعت گردشگری در ایجاد رشته های 
دریایی رویکرد بس��یار مناس��بی اس��ت که دانش��گاه فنی و حرفه ای می تواند با 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب در بخش دریا عالوه بر درآمدزایی و ارزآوری 
برای هزاران نفر اشتغال ایجاد کرد. وی تاکید کرد: به کارگیری علم و فناوری توأم 

با مهارت در توسعه بهره وری کمی و کیفی از دریا تاثیرگذار است.
امیر حیاتی، رئیس دانشکاه فنی و حرفه ای استان مازندران عنوان کرد: دانشگاه 
فن��ی و حرفه ای نگاه ویژه ای به کارآفرینی و اش��تغال دارد و توانس��ته اس��ت در 
این راس��تا قدم های موثری بردارد. حس��ن زارع، رئیس دانشکده فنی و حرفه ای 
محمودآباد نیز ضمن تش��کر از حضور آموزش��گران و دانشجویان دانشگاه فنی و 
حرفه ای استان های مازندران و بوشهر در این وبینار، بر استمرار چنین رویدادهایی 
در جهت اش��تراک گذاری تجربیات تاکید ک��رد. در ادامه پرویز باورصاد، پایه گذار 
استانداردهای آموزشی سازمان بنادر و دریانوردی؛ مهرشاد کوهستانی، مدیرعامل 
ش��رکت بازرگانی دریایی مهفامارین در حوزه دریا و آموزش های دریایی مطالبی 

را بیان کردند.

ظاهرا تسـال برنامه هایی جدی برای توسـعه سـاعت هوشـمند دارد و وارد همکاری های 
عملیاتی شـده اسـت، اما چرا این شرکت باید حوزه  پوشـیدنی های هوشمند را هدف قرار 
دهد؟ به گزارش زومیت، اسـناد جدید FCC نشـان می دهد تسـال در یک پروژه  توسـعه 
سـاعت هوشمند، همکاری دارد. سـؤال مهم این است که چرا شرکت تحت مدیریت ایالن 
ماسـک باید وارد صنعت گجت های پوشیدنی شـود؟ آیا برنامه های جدید، ارتباطی با مدل 

اصلی کسب وکار یعنی توسعه  خودروهای برقی دارد؟
از مدت ها پیش شـایعه ها و ادعاهای متعددی مطرح می شـوند که تصمیم تسال مبنی بر 
ورود به شـاخه  جدیدی از کسب وکار را مطرح می کنند. اخبار جدید نشان می دهد شرکتی 
نروژی به  نام Xplora که روی ساخت ساعت هوشمند برای کودکان تمرکز دارد، یک سند 
ثبتی FCC ارائه کرده است. در این سند، نام تسال به  عنوان همکاری ساخت ساعت دیده 

می شـود. اسنادی که شرکت نروژی به FCC ارائه می کند، شامل معرفی یک نماینده برای 
ارتباط با سـازمان می شود. آنها در همین اسناد اعالم می کنند که نماینده  مذکور، از طرف 

شرکت »تسال موتورز« هم با سازمان مذاکره می کند.
شـرکت نـروژی در اسـناد جدید، به  دنبـال دریافـت تأییدیه برای محصـوالت خود در 
خانواده هـای Play X5 و Play eSim X5 اسـت. ایـن سـاعت های هوشـمند، مخصوص 
کودکان سـاخته می شـوند و امکان ردگیری فعالیت آنها را به والدیـن می دهند. همچنین 

ساعت ها امکان ارسال پیام صوتی یا پیام های متنی آماده را هم به کودکان می دهند.
درگیر شدن تسال در توسعه  ساعت هایی مخصوص کودکان، کامال عجیب به  نظر می رسد. 
از طرفـی می تـوان پیش بینی هایی کلی پیرامون اهداف همکاری تسـال با شـرکت نروژی 
مطرح کرد. پیش بینی اول این اسـت که شـاید تسال، شـرکت Xplora را خریداری کرده 

پیوستی برای تبدیل نیاز به ارزش افزوده

تسال احتماال به  دنبال ساخت ساعت هوشمند با همکاری یک شرکت نروژی استسهم ناچیز اقتصاد دریا در تولید ناخالص مّلی کشور

دریچــه

توانمن��دی ش��رکت های دانش بنیان در حوزه های گوناگ��ون به کار می آید. 
تقوی��ت ارتقای مدیریت منابع طبیعی تاالب  ها در کش��ور یکی از این حوزه ها 

است.
نشست مش��ترکی میان نادرقلی ابراهیمی، دبیر س��تاد توسعه فناوری های 
آب، خشکس��الی، فرسایش و محیط زیس��ت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و حس��ین سرگزی، معاون محیط زیس��ت دریایی سازمان حفاظت 

محیط زیست برگزار شد.
در این نشس��ت س��رگزی، مدیر پروژه ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی 
ت��االب هامون درباره اقدامات انجام ش��ده در این حوزه گزارش��ی ارائه داد و 

راهکارهای رسوخ فناوری بررسی شد.

توانمندی دانش بنیان ها مدیریت 
تاالب ها را ارتقا می دهد

چهار شنبه
22 مرداد 1399

شماره 1602
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»احمد رضوی نیک« گفت ش��مش فوالدی در بورس کاال بیش��تر از 
میانگین فوب جهانی به شکل عرضه حداقلی، غیرواقعی قیمت گذاری 

می شود که نشان از اعمال رانت دارد که نوردکاران از آن بی بهره اند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، وی مدعی ش��د که 
فوالدس��ازان تمایلی به ص��ادرات ندارند و 
س��عی می کنند در بورس کاال به میزان ۲۰ 
ت��ا ۲۵درصد از تولیدات خ��ود را به فروش 
برسانند و بقیه را در بازار آزاد به نوردکاران 

بفروشند.
رضوی نی��ک یادآور ش��د: روی��ه عملکرد 
فوالدس��ازان باعث ش��ده تولید نهایی آنها 
برای مصرف کنن��ده اصلی با افزایش قیمت 

روبه رو شود.
وی گفت: فوالدس��ازان ب��ا اعمال راهبرد 
خود در ب��ورس کاال مواد اولیه را ۳۵درصد 
باالتر از محصول نهایی در داخل می فروشند 

و عرضه حداقلی را در برنامه خود دارند.
رئیس انجم��ن مزبور اضافه ک��رد: تولیدکنندگان فوالد نس��بت به 
افزای��ش قیمت ه��ا در آینده تضمین و گارانت��ی می گیرند و با در نظر 

گرفتن شمش فروخته شده به نوردکار در شهریورماه با توجه به قیمت 
تمام شده شمش به عالوه ارزش افزوده و کرایه حمل برای نوردکار هر 

کیلو شمش ۹ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت گذاری می شود.
وی معتقد اس��ت: اکنون ن��وردکار باید 
ی��ا محصولش را زی��ر قیمت بفروش��د یا 
نقدینگ��ی خود را به نوع��ی در بازار برای 
جب��ران ضرر در گردش ق��رار دهد و یا به 
دلیل خری��داری مواد اولیه گ��ران، تولید 

خود را با قیمت باال به فروش برساند.
موض��وع  ش��د:  ی��ادآور  رضوی نی��ک 
نوردکاران  توسط  فوالدسازان  گرانفروشی 
ب��ه واحدهای نظارت��ی انع��کاس یافته و 
هش��دار داده شده، اما اقدام عاجلی به نفع 

زنجیره تولید فوالد انجام نشده است.
وی تصری��ح کرد: چنانچ��ه مصوبه های 
ستاد تنظیم بازار در رابطه با قیمت گذاری 
و رعای��ت کف عرضه در بورس کاال رعایت ش��ود، نوردکار می تواند در 
ش��رایط برابر رقابت قرار گیرد و قیمت ها متناسب با عرضه و تقاضا در 

بازار ، روند منطقی تر به خود می گیرد.

علی عبداللهی در جلسه کمیس��یون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای 
مجازی با اشاره به جهش دیجیتالی دنیا به دلیل همه گیری ویروس کرونا گفت 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راس��تای چشم انداز و حرکت به سمت اقتصاد 

هوش��مند، به دنبال تس��هیل در ارائ��ه خدمات، 
کاهش مراجعات حضوری و در نهایت تحقق دولت 
الکترونی��ک که از تاکیدات ش��ورای عالی فضای 
مجازی کش��ور اس��ت، ارائه تسهیالت به کسب و 
کارهای آسیب دیده را طبق مصوبه دولت و کمیته 
ملی مبارزه با کرونا در اولویت برنامه های خود قرار 
داده اس��ت. به گزارش مهر، وی ب��ا ارائه گزارش 
فرآین��د و عملکرد تخصیص س��فته الکترونیک 
و در راس��تای آن ارائه تس��هیالت در کمتر از ۲۴ 
س��اعت، افزود: برای ارائه تسهیالت به متقاضیان 
باید در مرحله نخست احراز هویت صورت گرفته 
و پس از امضای ق��رارداد میان دوطرف، تضامین 
ارائه ش��ود که با توجه به فرآین��د طوالنی و نیاز 

به مراجعات متعدد و همچنین مستندس��ازی مدارک، ارائه س��فته الکترونیکی 
برای متقاضیان در نظر گرفته ش��د. عبداللهی با بیان اینکه سفته زیرمجموعه 
خزانه داری و همچنین دارای حق تمبر س��ازمان امور مالیاتی است، تاکید کرد: 

ب��ا همکاری نهادهای مربوطه در حال حاض��ر این خدمت در اختیار بانک ملی 
قرار گرفته و صرفا گام اول آن، ارائه تسهیالت به کسب وکارهای آسیب دیده از 
کرونا اس��ت که در نهایت به کل متقاضیان تعمیم داده می شود. وی اعالم کرد: 
کسب و کارهای آسیب دیده که شامل بنگاه های 
بزرگ و صنوف کوچک است، پیش تر در سامانه 
کارای وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ثبت 
نام کرده و لیست آنها به همراه میزان تسهیالت 
موردنظ��ر در اختیار بانک ها قرار گرفته اس��ت. 
رئیس مرکز فناوری اطالعات و اقتصاد هوشمند 
وزارت اقتص��اد و دارایی با اش��اره به اینکه بانک 
ملی درخواس��ت کننده ارائه ای��ن خدمت بوده 
و زیرس��اخت های ای��ن بانک ب��رای این تحول 
آمادگی کامل داش��ت، تصریح کرد: این خدمت 
معطوف به بانک ملی نیست و هر بانک دیگری 
که تصمیم به ارائه تسهیالت به کسب وکارهای 
آس��یب دیده از کرونا دارد، می تواند درخواس��ت 
خود را به مرکز فناوری اطالعات و توسعه هوشمند ارسال کند تا پس از بررسی 
زیرساخت های فنی آن شامل اتصال صحیح و چگونگی انجام فرآیند تخصیص 
و ابطال نسخه الکترونیکی سفته، این سرویس در اختیار آن قرار خواهد گرفت.

راه اندازی سفته دیجیتال گامی در راستای تحقق دولت الکترونیکگالیه نوردکاران نسبت به قیمت فوالد در بورس

یکی از سؤاالت پایه عصب شناسان این است که آیا کارکردهای شناختی توسط 
قس��مت خاصی از مغز انجام می شود یا کل مغز در آن درگیر است؟ در نیمه های 
قرن ۱۹، پاول بروکا جراح فرانسوی، مشاهده کرد که بیماران مبتال به نقص تکلم 
در اثر س��کته، قادر به تکلم نیس��تند در حالی که می توانند مفاهیم و معانی زبان 
را کامال بفهمند. این اختالل ناش��ی از نقص حرکت��ی در عضالت دهان، حلق یا 
تارهای صوتی نبود و شخص می توانست کلمات منفرد را ادا کند، ولی قادر به ادای 
جمالت کامل نبود. مطالعه مغز این بیماران پس از فوت آنها نشان داد که ناحیه ای 
در نیمکره چپ مغز در قسمت خلفی قطعه پیشانی آنها )موسوم به ناحیه بروکا( 

دچار ضایعه شده است.
 حدود یک دهه بعد یک دانشمند آلمانی به نام کارل ورنیکه  مقاله ای را در مورد 
بیمارانی منتش��ر کرد که قادر به تکلم بودند، ولی توانایی درک زبان را نداش��تند. 
این بیماران دچار ضایعه در قسمت خلفی قطعه گیجگاهی خود در محل اتصال 
قطعات پس سری و آهیانه ای بودند. این کشف به همراه یافته های بروکا منجر به 

ارائه مدلی برای عصب زیست شناسی تکلم شد که امروزه هم معتبر است.
در مدل پیش��نهادی ورنیکه زبان شامل دو بخش حسی و حرکتی است که در 
دو قس��مت مجزای قش��ر مخ پردازش می شوند. بخش حرکتی که ایجاد گفتار را 
برعهده دارد در مجاورت و جلوی قشر حرکتی در قطعه پیشانی قرار دارد. بخش 
حسی که ادراک کلمات را برعهده دارد در ناحیه قطعه گیجگاهی در مجاورت قشر 
شنوایی در قطعه گیجگاهی و قشر ارتباطی در قشر آهیانه ای(ناحیه ای از قشر که 
اطالعات حس��ی-پیکری، بینایی و شنوایی را تلفیق می کند(  قرار دارد. اطالعات 
شنیداری و دیداری مربوط به کلمات ابتدا در قشرهای شنوایی و بینایی پردازش و 
سپس در ناحیه ارتباطی به یک رمز مشترک شنیداری-دیداری تبدیل و به ناحیه 

ورنیکه فرس��تاده می شود تا معنای کلمات اس��تخراج شود. ناحیه بروکا اطالعات 
حس��ی را دریافت و با اعمال قواعد زبان��ی، آن را به طرح های حرکتی گفتاری یا 
نوشتاری تبدیل می کند. قبل از کشفیات ورنیکه دو نظریه در مورد عملکرد مغز 
وجود داشت. یکی قشر مغز را موزاییکی از نواحی عملکردی مجزا در نظر می گرفت 
و دیگری هر عمل ش��ناختی را نتیجه عملکرد همه قشر می دانست. مدل ورنیکه 
عالوه بر اینکه به درک اس��اس بیولوژیکی زبان کمک کرد، به طور عمومی تر دو 
دیدگاه مزبور را با هم آش��تی داد. او پیش��نهاد کرد ک��ه پایه ای ترین کارکردهای 
شناختی  مانند کارکردهای ساده حرکتی و ادراکی توسط یک ناحیه خاص مغز 
پردازش می شود و کارکردهای پیچیده تر حاصل ارتباط و تعامل چند ناحیه است 
بنابراین ورنیکه اولین کسی بود که ایده پردازش توزیعی در مغز را که امروزه یکی 
از ارکان علوم اعصاب است، مطرح کرد.  مدارهای عصبی با کارایی شگفت انگیزی 
اطالعات را در س��طوح مختلف پردازش کرده، فعالیت نورونی به تجربه شناختی 
و احیاناً به پاس��خ رفتاری منجر می ش��ود. عالوه بر این، فعالیت مدارهای عصبی 
می توان��د به تغییرات پایا در این مدارها منجر ش��ود و این تغییر در پردازش های 
آتی مورد اس��تفاده قرار گیرد، فرآیندی که یادگیری ن��ام دارد. مطالعه مدارهای 
عصب��ی و چگونگی پردازش اطالعات در آنها حوزه ای از علوم اعصاب را تش��کیل 
می دهد که به علوم اعصاب سیستمی معروف است و سهم عمده ای در درک مبانی 

عصب شناختی شناخت دارد.
ثب��ت فعالیت نورونی به روش خارج س��لولی در حیوان��ات حین انجام تکلیف، 
تصویرب��رداری کارک��ردی از مغز حیوانات یا انس��ان، دس��تکاری فعالیت مغزی 
ب��ا اس��تفاده از تحریک الکتریکی یا مداخل��ه دارویی و اخیراً اس��تفاده از فناوری 

اپتوژنتیک از مهمترین روش های مورد استفاده عصب شناسان سیستمی است.

هوش مصنوعی یکی از فناوری های پیچیده ای اس��ت که دنیا را متحول کرده 
است. این فناوری برای نخستین بار سال ۱۹۶۵ میالدی به عنوان یک دانش جدید 
در دنیا مطرح شد. فناوری که فکر می کند اما نه به پیچیدگی تفکر انسان. این نوع 
تفکر که ساخته دست بشر است سعی می کند از مدل تفکر انسان الگوبرداری کند.
 البته هنوز دنیا تا رس��یدن به نقطه مطلوب استفاده از هوش مصنوعی فاصله 
دارد. اما برخالف تصور عموم بس��یاری از کارهای روزانه مردم با اس��تفاده از این 
فناوری ناشناخته انجام می شود. کارهایی مانند جست وجوی اینترنت یا گشت و 
گذار در صفحات ش��بکه های اجتماعی و ... همه با کمک این فناوری میسر شده 
است. اس��تفاده از این فناوری آنقدر با زندگی مردم مأنوس شده و درهم آمیخته 
اس��ت که تقریبا هیچ کس��ی این موضوع را احس��اس نمی کند و ندانسته از این 
فناوری نوین اس��تفاده می کند. این موضوع هم به یک دلیل اتفاق می افتد؛ اینکه 
کسی نمی داند هوش مصنوعی دقیقا چیست و چه می کند. همین عدم شناخت 
هم برخی گمانه زنی ها درباره خطرناک بودن این فناوری را بیش��تر کرده اس��ت. 
اینکه این فناوری قرار است جای انسان را بگیرد و خطرات امنیتی برای کشورها 
ایجاد کند، اما از آنجایی که آینده از آن هوش مصنوعی خواهد بود بهتر است به 
جای نگران بودن در مورد هوش مصنوعی یاد بگیریم که چه کارهایی را می توانیم 
با آن انجام دهیم و بدون ترس به استقبال این فناوری پیچیده و کاربردی برویم. 
هنوز هم هوش مصنوعی اذهان را به سمت روبات های سخنگو و شبیه به انسان 
می برد. تصور این اس��ت که هوش مصنوعی فقط همان روبات های بی احساس و 
گاهی ترسناکی هستند که برای راحت تر شدن کارها به مدد آمده اند و قرار است 
نقش انسان در زندگی روزمره را کم کنند. اما این فناوری کاربردی به کمک انسان 
آمده است تا در حوزه های مختلفی مانند سالمت، کسب و کار، آموزش و پرورش، 

اقتصاد، قانون و قضا، تولید، برقراری امنیت و تفسیر داده ها خدمت رسانی کند.
شاید تا به حال متوجه این موضوع نبوده باشید، ولی همین حاال هم توسط هوش 
مصنوعی ضعیف یا ANI محاصره ش��ده ایم. ماشین هایی که عادات جست وجوی 
ش��ما در گوگل را ردگیری می کنند و براس��اس ه��زاران متغییر مختلف تبلیغات 
مناس��ب را برای ش��ما به نمایش درمی آورند، براساس ANI های ابتدایی ساخته 
شده اند که در طول زمان سالیق شما را یاد می گیرند. اما پیوستن ایران به لیست 
دارندگان فناوری هوش مصنوعی یکی از اولویت هایی است که سورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری هم بارها بر آن تاکید کرده اس��ت. به گفته وی، 
فناوری هوش مصنوعی به اقتدار کشورها گره خورده است و در آینده نزدیک ضامن 
امنیت ملی آنها است. به همین علت این مبحث باجدیت در معاونت علمی دنبال 
می شود. ستاری معتقد است که افزایش سرمایه گذاری در این بخش ضروری است 
و بای��د با وجود توانمندی های موجود در کش��ور، این فن��اوری در حد قابل قبولی 
توسعه یابد. ستاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی ریاس��ت جمهوری هم به عنوان یکی از متولیان این حوزه در تالش اس��ت 
تا این فناوری کاربردی و حیاتی را در کشور توسعه دهد. گسترش و فراهم کردن 
زیرس��اخت های آن هم به یکی از اولویت های ستاد تبدیل شده است. این ستاد با 
تمرکز بر روی فناوری های نوظهور، به حوزه هوش مصنوعی و بالک چین ورود کرده 
است. توسعه فناوری های نوظهور و تحول آفرین در بخش دیجیتال و هوشمندسازی 
و حمای��ت از نوآوران و کارآفرینان دانش بنیان مهم ترین هدفی اس��ت که در این 
ستاد پیگیری می شود. ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تالش است تا با استفاده از ابزارهای 

نوین فناوری اطالعات و ارتباطات در این عرصه گام های جدی برداشته شود.

تقلید از تفکر انسان؛ فراتر از مغز می رویم

می شـود. اسنادی که شرکت نروژی به FCC ارائه می کند، شامل معرفی یک نماینده برای 
ارتباط با سـازمان می شود. آنها در همین اسناد اعالم می کنند که نماینده  مذکور، از طرف 

شرکت »تسال موتورز« هم با سازمان مذاکره می کند.
شـرکت نـروژی در اسـناد جدید، به  دنبـال دریافـت تأییدیه برای محصـوالت خود در 
خانواده هـای Play X5 و Play eSim X5 اسـت. ایـن سـاعت های هوشـمند، مخصوص 
کودکان سـاخته می شـوند و امکان ردگیری فعالیت آنها را به والدیـن می دهند. همچنین 

ساعت ها امکان ارسال پیام صوتی یا پیام های متنی آماده را هم به کودکان می دهند.
درگیر شدن تسال در توسعه  ساعت هایی مخصوص کودکان، کامال عجیب به  نظر می رسد. 
از طرفـی می تـوان پیش بینی هایی کلی پیرامون اهداف همکاری تسـال با شـرکت نروژی 
مطرح کرد. پیش بینی اول این اسـت که شـاید تسال، شـرکت Xplora را خریداری کرده 

باشـد. شاید خرید شرکت، با هدف در اختیار گرفتن استعدادهای متعدد آنها و استفاده از 
تجربه های توسعه  ساعت هوشمند باشد. از طرفی اگر این پیش بینی را در نظر بگیریم، ارائه  
درخواست برای FCC )که با هدف عرضه محصول در ایاالت متحده انجام می شود( عجیب 
به  نظر می رسـد. یکی از نظریه های دیگر ادعا می کند که شـاید تسـال تصمیم به استفاده 
از پلتفرم سـاعت هوشـمند Xplora دارد. تاکنـون توسـعه دهنده های متفرقه  متعددی، 
اپلیکیشـن های مخصوص اپل واچ توسـعه داده اند که قابلیت کنترل ماشـین های تسال را 
دارند. ازآنجاکه تسال در خودروهای Model 3 و Model Y استفاده از گوشی هوشمند را 
به  جای کلید مرسـوم خودرو در نظر دارد، شـاید تصمیمی هم بر توسعه  راهکار انتخابی با 
سـاعت هوشمند داشته باشـد. درنهایت هنوز نمی توان پیش بینی دقیقی از دلیل همکاری 

تسال با شرکت نروژی بیان کرد.

کالبدشناسی کارکردی شناخت
سعید سمنانیان / استاد دانشگاه تربیت مدرس

تسال احتماال به  دنبال ساخت ساعت هوشمند با همکاری یک شرکت نروژی است

یادداشـت

وبینار آموزشی تخصصی کارآفرینی پروری معلمان از مردادماه جاری به صورت مجازی 
در س��ایت توان هفت در حال برگزاری است. به گزارش ایسنا، مدیر خانه جوان با اعالم 
این خبر، اظهار کرد: اولین دوره جامع کارآفرینی پروری معلمان در کشور با هدف تربیت 
مربی در عرصه شیوه های آموزشی نوین و کارآفرین پروری به همت تیم تخصصی خانه 
جوان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در پروژه توان هفت 
آغاز به کار کرد. فاطمه اکبرزاده اظهار کرد: این دوره شامل ۵۰ ساعت آموزشی در تطبیق 
پودمان س��رفصل های کارآفرینی در هنرستان ها و دبیرستان ها بوده که توسط تیم های 
کارشناس��ی این حوزه از جمله موسس��ات و انجمن های  کارآفرینی، اداره کل آموزش و 

پرورش استان اصفهان و تیم خانه جوان تدوین شده است.

برگزاری وبینار آموزشی تخصصی 
کارآفرینی پروری معلمان



م��ک دونالد در طول دوران تعطیلی ناش��ی از ش��یوع کرونا ش��رایط 
بسیار دشواری را پشت سر گذاشته است. این امر موجب افزایش انگیزه 
مدیران ارش��د ش��رکت برای بازاریابی قدرتمندتر ش��ده است. بسیاری 
از برندها در طول ماه های اخیر ش��رایط مالی دش��واری را پش��ت س��ر 
گذاش��ته اند. مک دونالد در این میان شرایط به نسبت بهتری دارد. این 
امر ناش��ی از بودجه اضطراری آنها برای ش��رایط خاص اس��ت. وضیت 
درآمد مک دونالد در طول دوران اوج شیوع کرونا در بدترین وضعیتش 
در طول ۶۵ س��ال گذشته قرار داش��ت. همین امر برای ارزیابی انگیزه 
مضاعف این برند در دوران بازگشایی کسب و کارها کافی است. براساس 
آخرین اظهارنظر رسمی مسئوالن مک دونالد بودجه بازاریابی آنها برای 
نیمه دوم سال جاری ۲۰۰ میلیون دالر افزایش پیدا کرده است، با این 
حس��اب ما در ادامه سال جاری ش��اهد کمپین های بازاریابی متعدد از 

سوی این غول دنیای فست فود خواهیم بود. 
بس��یاری از برندها در طول ماه های اخیر به دلیل شرایط مالی بد قید 
بازاریاب��ی و تبلیغات را زده اند. این ام��ر در مورد کوکاکوال و یونیلیور به 
خوبی قابل مش��اهده اس��ت. اس��تراتژی مک دونالد در این میان بیانگر 
ش��جاعت تیم مدیریتی اش برای بازاریابی ش��رایط اس��ت. اکنون زمان 
مناسبی برای مک دونالد در راستای بازاریابی تاثیرگذاری و هیجان انگیز 
است. بس��یاری از غول های عرصه فست فود هنوز هیچ برنامه مشخصی 
برای بازاریابی و تبلیغات در ادامه سال جاری ندارند، با این حساب مک 

دونالد امکان بهره مندی از شرایط بهینه کنونی را خواهد داشت. 
هدف اصلی برند مک دونالد در ادامه سال جاری بر روی تبلیغات و ارائه 

خدمات به صورت دیجیتال خواهد بود. کمپزیس��کی به عنوان مدیرعامل 
مک دونالد از مدت ها پیش بر روی ضرورت ارائه خدمات به صورت دیجیتال 
تاکید داشته است. شیوع ویروس کرونا این انگیزه را به شدت تقویت کرده 
است بنابراین در ادامه سال جاری شاهد تالش های متعدد برند مک دونالد 

برای ارائه خدمات به صورت دیجیتال خواهیم بود. 
تجربه دوران کرونا نقش مهمی بر روی اخذ فناوری دیجیتال از سوی 
مک دونالد داش��ته است. بدون ش��ک این برند در طول سال های اخیر 
کاهش ش��دید درآم��د، مانند آنچه در دوران کرون��ا روی داد، را تجربه 
نکرده بود. همین امر مواجهه با بحران کرونا را حس��اس س��اخت. مک 
دونال��د در ط��ول ماه های اخیر ۹۰ درصد از ف��روش اش به صورت ثبت 
س��فارش دیجیتال صورت گرفته اس��ت. این امر به معنای تقویت قابل 
توجه زیرس��اخت های دیجیتال این برند در طول ماه های گذشته است. 
بدون تردید کمتر برندی توانایی ایجاد تحول س��ریع، مانند مک دونالد، 
را دارد. با این حس��اب شاید در نیمه دوم سال جاری نسخه جدیدتری 

از مک دونالد را مشاهده نماییم. 
بازگش��ایی مجدد کس��ب و کارها جان تازه ای به فعالیت مک دونالد 
داده است. بدون ش��ک قوانین سختگیرانه بازار ایاالت متحده همچنان 
سطح درآمد کسب و کارها را پایین نگه خواهد داشت، اما همین درآمد 
اندک نیز پس از ماه ها تعطیلی راهگشا است. مک دونالد اکنون فقط ۲ 
هزار ش��عبه از ۱۴ هزار شعبه در دس��ترس اش را بازگشایی کرده است. 
ای��ن امر همراه با ض��رورت رعایت فاصله اجتماعی ب��ه معنای پذیرش 
مشتریان بسیار اندک به صورت حضوری است. چنین تجربه ای بسیاری 
از برنده��ا را به س��وی ارائه خدمات دیجیتال س��وق داده اس��ت. مک 
دونالد نی��ز در این جریان به دنبال پیاده س��ازی طرحی مانند والمارت 
اس��ت. خرده فروشی والمارت به دلیل ارائه خدمات دیجیتال برای خرید 

آنالین مش��تریان ش��هرت بسیار زیادی دارد. مس��ئوالن مک دونالد در 
طول ماه های اخیر ارزیابی دقیقی از ش��یوه فعالیت و دیجیتالی ش��دن 
والمارت داشته اند. با این حساب سرنوشت مشابهی در انتظار مک دونالد 

خواهد بود. 
افزایش بودجه بازاریابی از س��وی مس��ئوالن مک دونالد در نیمه دوم 
س��ال جاری روی خواه��د داد. این امر به معن��ای افزایش ۳۹ درصدی 
هزینه بازاریابی هر ماه در مقایس��ه با س��ال گذش��ته خواهد بود. تجربه 
بازاریاب��ی م��ک دونال��د در دوران کرونا فراز و فرودهای بس��یار زیادی 
داش��ت. همین امر بسیاری از مشتریان مک دونالد را نگران کرده است. 
بازاریابی منظم و روند مداوم بازاریابی در ماه های آتی خیال بس��یاری از 

مشتریان این برند را راحت خواهد کرد. 
امروزه بدون بازاریابی مداوم امکان موفقیت پایدار برندها وجود ندارد. 
مس��ئوالن ارش��د مک دونالد به خوبی این نکته را مدنظر دارند. همین 
امر موجب جهت گیری آنها به سوی افزایش شدید بودجه بازاریابی شان 
شده است. پیش بینی مک دونالد نسبت به ماه های آتی امکان بازگشایی 
۷۵درصد از کل ظرفیت رس��توران هایش است. این نکته بستگی بسیار 
زیادی به روند مهار شیوع کرونا در ماه های پیش رو دارد. اگر برنامه مک 
دونالد به خوبی پیش برود، به زودی شاهد فعالیت بخش قابل توجهی از 
شعبه های این برند خواهیم بود. این امر صرف هزینه بازاریابی بیشتر از 
این را هم توجیه خواهد کرد بنابراین شاید در ادامه سال جاری بودجه 

بازاریابی مک دونالد از این هم بیشتر شود. 
کلمه: افزایش 2۰۰ میلیون دالری بودجه بازاریابی مک دونالد

شرح: مک دونالد در طول دوران تعطیلی ناشی از شیوع کرونا شرایط 
بسیار دشواری را پشت سر گذاشته است. این امر موجب افزایش انگیزه 

مدیران ارشد شرکت برای بازاریابی قدرتمندتر شده است.

درآمد تبلیغاتی گوگل در طول ماه های اخیر به شدت از شیوع ویروس 
کرونا تاثیر پذیرفته اس��ت. بسیاری از کس��ب و کارها در طول ماه های 
اخیر نرخ کس��ب سود بس��یار پایینی را تجربه کرده اند. این امر با توجه 
به کاهش تمایل برندها برای تبلیغات و بازاریابی در پی ش��یوع ویروس 
کرونا قابل درک اس��ت. امروزه بس��یاری از غول ه��ای دنیای آنالین در 
زمینه ارائه خدمات تبلیغات��ی فعالیت دارند. توییتر، فیس بوک، آمازون 
و اسنپ چت مهمترین برندهای فعال در این زمینه محسوب می شوند. 
نکته مهم در این میان شهرت و وسعت عملکرد بیشتر گوگل در مقایسه 
با س��ایر رقباست. بر این اساس گوگل در طول سال های اخیر بیشترین 
همکاری با برندها برای توس��عه تبلیغات را داش��ته اس��ت. گوگل مانند 
تمام رقبایش در زمینه ارائه خدمات تبلیغاتی تاثیر به ش��دت نامطلوبی 
از تعطیلی موقت کس��ب و کارها پذیرفته اس��ت. این امر سود گوگل را 
در س��ال جاری نزدیک به 8درصد کاهش داده اس��ت. شاید این درصد 
در نگاه نخس��ت بس��یار اندک به نظر برسد، اما گوگل در طول ۲۶ سال 
فعالی��ت در عرصه تبلیغات آنالین تا به حال چنین س��قوط درآمدی را 

تجربه نکرده بود. 
توسعه سریع پلتفرم یوتیوب یکی از مزیت های اصلی گوگل در زمینه 
تبلیغات محس��وب می شود. بر این اساس گوگل س��رمایه گذاری بسیار 
زیادی ب��رای ارائه خدمات تبلیغاتی به برندها در یوتیوب کرده اس��ت. 
این پلتفرم در بازه زمانی ش��یوع کرونا تمام جذابیت و کارایی اش برای 
برندها را از دست داد. اکنون بسیاری برندها به آهستگی در حال تجدید 
فرآیند بازاریابی و تبلیغات ش��ان هس��تند. بدون شک گوگل تا مدت ها 
توانایی بازگش��ت به دوران طالیی تبلیغاتش را نخواهد داشت. گزارش 
موسس��ه GroupM در مورد وضعیت درآم��د تبلیغاتی گوگل بیانگر 
کاهش ۲,۶ درصدی در طول یک ماه گذشته به نسبت بازه زمانی مشابه 

در سال ۲۰۱۹ است. 
وضی��ت عرصه تبلیغات در طول ماه های اخیر فراز و نش��یب بس��یار 
زیادی داش��ته اس��ت. گوگل در ابتدا ش��یوع ویروس کرونا را به معنای 
کاهش ش��دید سودش در کوتاه مدت تلقی کرد. این امر پس از گذشت 
ی��ک ماه تا حدودی تغییر کرد. در این بازه زمانی برخی از برندها اقدام 
ب��ه تبلیغات و بازاریابی محدود کردن��د. چنین امری امیدواری در میان 
مدیران ارش��د گوگل را افزایش داد، با این حال امیدواری های موردنظر 
کامال مقطعی بود. پس از رونق نسبی عرصه تبلیغات بازهم شاهد کاهش 

تمای��ل برندها برای هم��کاری تبلیغاتی با گوگل و دیگر س��رویس های 
تبلیغاتی بودیم. چنین رفتاهایی در سطح جهانی به دلیل عدم پایداری 
وضعیت بازار و همچنین فقدان چشم انداز واضح از وضعیت برندهاست. 
بی تردید وضعیت بازاریابی و تبلیغات برندها تا زمان پایان شیوع ویروس 
کرونا بهتر نخواهد ش��د بنابراین گوگل و دیگر برندهای تبلیغاتی باید با 

کاهش درآمدشان کنار بیایند. 
گوگل در طول ماه های اخیر تالش بس��یار زیادی برای ترغیب برندها 
ب��رای راه اندازی مجدد فرآیند بازاریابی ش��ان داش��ته اس��ت. این امر تا 
حدودی نیز موفقیت آمیز بوده اس��ت، ب��ا این حال موفقیت نهایی طرح 
موردنظر پس از بازگش��ایی کامل تمام کسب و کارها و بازگشت شرایط 
به وضعیت عادی تحقق می یابد. گوگل و س��ایر برندهای فعال در زمینه 
ارائه خدمات بازاریابی و تبلیغات باید دس��ت کم تا پایان س��ال جاری با 
ش��رایط کرونایی کنار بیایند. این امر به معنای ادامه روند نزولی درآمد 
گوگل و ش��رکت های مشابه است. این امر در کنار پرونده بررسی نقض 
ش��رایط رقابت در بازار از س��وی گوگل در ایاالت متحده ش��رایط غول 
دنیای آنالین را به ش��دت دش��وار کرده اس��ت. بر این اساس گوگل در 

ماه های پیش رو چالش های بسیار بیشتری پیش رو خواهد داشت. 
marketingdive.com :منبع

کمترین میزان درآمد گوگل در 26 سال فعالیتش

کاهش شدید درآمد تبلیغاتی گوگل

تیک تاک به صف مبارزان دیپ فیک پیوست
به قلم: نیک استات  / خبرنگار

مترجم: امیر آل علی
در حال حاضر تیک تاک به یکی از تیترهای اصلی اکثر رس��انه ها 
تبدیل ش��ده است. درواقع اتفاقات جنجالی زیادی برای این شرکت 
در چند ماه اخیر رخ داده اس��ت که از این بین تحریم های آمریکا و 
تالش برای خرید این برند توس��ط مایکروسافت، از جمله مهمترین 
آنها محسوب می شود. در این رابطه این شبکه برای عقب نماندن از 
س��ایر رقبای خود اعالم کرده است که در به روز رسانی بعدی خود، 
اقدام به شناسایی و حذف ویدئوهای دیپ فیک خواهد کرد. درواقع 
تکنولوژی کپی برداری از چهره افراد مش��هور، به یکی از تهدیدهای 
جدی س��ایبری تبدیل شده اس��ت. در این راستا ضروری است که 
شبکه های اجتماعی به عنوان بستر اصلی پخش این موارد، اقدامات 
الزم را انجام دهند. نکته جالب این اس��ت که این شبکه از مدت ها 
قبل امکان درج تبلیغات سیاسی را نیز ممنوع کرده است. به همین 
خاطر نیز به عقیده صاحب نظران، این شرکت در مسیر بسیار خوبی 
ق��رار دارد. حال باید دید که این ادعا در عمل تا چه اندازه می تواند 

موفقیت آمیز باشد. 
theverge.com :منبع

موافقت بیل گیتس با خرید تیک تاک 
به قلم: اینیانگ چوی خبرنگار

بی��ل گیتس در جدیدترین مصاحبه خود ضمن تش��ریح آخرین 
وضعیت واکس��ن ویروس کرونا، به احتمال خرید ش��بکه اجتماعی 
تیک تاک توسط مایکروسافت نیز واکنش نشان داد. درواقع با توجه 
به این امر که او بنیانگذار این شرکت محسوب می شود، بدون شک 
نظر او برای بس��یاری از افراد و مدیران حال حاضر، اهمیت باالیی 
دارد. وی در این رابطه اعالم کرده اس��ت ک��ه با توجه به آمارهای 
بس��یار خوبی که تیک تاک به ثبت رس��انده اس��ت، خرید آن یک 
اق��دام کامال هوش��مندانه خواهد بود. وی در ای��ن رابطه به تجربه 
اینس��تاگرام اشاره کرد که در حال حاضر دلیل اصلی موفقیت های 
فیس بوک محسوب می شود و سودآوری فوق العاده ای را برای مارک 
زاکربرگ به همراه داش��ته است، با این حال وی نسبت به اقدامات 
رئی��س جمهور آمریکا آقای ترامپ نیز واکنش نش��ان داد. درواقع 
وی برای لغو تحریم های خود اعالم کرده اس��ت که تیک تاک باید 
به برندی آمریکایی فروخته ش��ود. این مس��ئله برای آقای گیتس 
بس��یار عجیب بوده و چنی��ن اقدامی را غیرحرف��ه ای عنوان کرد. 
درواقع حاش��یه های به وجود آمده می تواند باعث ش��ود که خرید 
این ش��بکه، به یک چال��ش جدی تبدیل ش��ود. همچنین وی در 
ادامه صحبت های خود اعالم کرد که به هر ترتیب ممکن است این 
خرید انجام ش��ود و یا ش��اهد اتفاقی دیگر باشیم. به همین خاطر 
نبای��د تمرکز اصلی مدیران مایکروس��افت، به این موضوع معطوف 
ش��ود. این امر می تواند شرکت را از مسیر رو به رشد خود، دور نگه 
دارد. ح��ال باید دید که این اظهارنظ��ر، تا چه اندازه می تواند روند 

خرید را تسریع نماید.
businessinsider.com :منبع

هشدار FBI به کاربران ویندوز 7
به قلم: جاناتان گریک / خبرنگار

مترجم: امیر آل علی
FBI به عنوان بزرگ ترین س��ازمان اطالع��ات و امنیت جهان در 
جدیدتری��ن بیانیه خود، هش��داری را به کاربران ویندوز ۷ داش��ته 
اس��ت. درواقع بیشترین استفاده از این نسخه قدیمی که پشتیبانی 
از آن در ابتدای امس��ال کنار گذاشته شده است، توسط سازمان ها 
انجام می شود. علت اصلی این امر نیز قدیمی بودن سیستم ها است 
که باعث ش��ده اس��ت تا به روز رسانی نس��خه ویندوز، امری دشوار 
باشد. در این راستا توصیه  شده است که اقدامات الزم برای نوسازی 
تجهیزات انجام ش��ود. این امر بدون ش��ک هزینه به مراتب کمتری 
را در مقایس��ه با زمانی خواهد داش��ت که مورد حمله یک یا چند 
هکر قرار بگیرید. درواقع وضعیت امنیت این سیستم عامل در حال 
حاضر به حدی پایین اس��ت که استفاده از آن، باعث خواهد شد تا 
اطالعات ش��رکت، حتی در اختیار هکرهای نه چندان حرفه ای نیز 
قرار گیرد. درواقع تجربه به روز نکردن ویندوز XP که باعث شد که 
چند س��ال قبل، اطالعات بس��یاری از افراد در اختیار کالهبردارها 
قرار گیرد. باعث ش��ده اس��ت تا هش��داری جدی از سوی یک نهاد 
امنیتی، ابالغ ش��ود. حال باید دید که این اقدام، تا چه اندازه مورد 

توجه سازمان ها قرار خواهد گرفت. 
techrepublic.com  :منبع

ویدئوکنفرانس 2۰ هزار نفری امکان جدید 
مایکروسافت

به قلم: آنتونی اسپادافورا / خبرنگار
مترجم: امیر آل علی

مایکروسافت با توجه به استقبال از سرویس ویدئوکنفرانس خود 
ب��ه ن��ام تیمز، امکان حض��ور همزمان ۲۰ هزار نف��ر را فراهم کرده 
اس��ت، با این ح��ال امکان تعامل برای تمامی آنها وجود نداش��ته و 
این اف��راد صرفا بازدیدکننده خواهند بود. درواقع در ش��رایط حال 
حاضر که هنوز برای ویروس کرونا، واکنشی ارائه نشده است، وجود 
چنی��ن تکنولوژی ای کامال ضروری خواهد ب��ود. تحلیلگران در این 
رابط��ه عقیده دارند که ویدئوکنفرانس ه��ای آنالین، جایگزین انواع 
کنفرانس ها تا چند سال آینده خواهد بود. تحت این شرایط با توجه 
به ش��رایط بازار، به نظر می رس��د که مایکروسافت بتواند خود را به 
عنوان برند نخس��ت در این زمینه مطرح س��ازد. تحت این شرایط 
باید منتظر واکنش س��ایر رقبا نظیر اس��لک برای از دس��ت ندادن 

بازار باشیم. 
techradar.com :منبع

شروع دوباره فعالیت بازاریابی با بودجه کالنBRANDکارگاهبرندینگ

افزایش ۲۰۰ میلیون دالری بودجه بازاریابی مک دونالد

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1۰86073290 www.forsatnet.ir

به قلم: رابرت ویلیامز کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه: علی آل علی

به قلم: رابرت ویلیامز کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه: علی آل علی
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هن��گام برنامه ریزی برای رویدادهای مختل��ف باید به نکات متعددی 
توجه داش��ت. بسیاری از برندها در ش��رایط عادی اقدام به برنامه ریزی 
برای برگزاری رویدادهای حضوری می کنند. این امر ش��امل تعیین یک 
مکان مش��خص برای اجرای مراسم است. شیوع ویروس کرونا در طول 
ماه ه��ای اخیر بس��یاری از برنامه های جاری برندها را با مش��کل مواجه 
کرده اس��ت. این امر ش��امل برگزاری انواع رویدادها نیز می شود. امروزه 
اغل��ب برنده��ا به دنبال برگزاری مراس��م های کاری ب��ه صورت آنالین 
هستند. مزیت اصلی این شیوه امکان جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا و 

همچنین کاهش هزینه های جاری برند است. 
امروزه برگزاری همایش های حضوری هزینه بسیار زیادی برای برندها 
دارد. بنابراین جهت گیری به سوی گونه آنالین همایش ها گزینه منطقی 
در میان کس��ب و کارها محسوب خواهد ش��د. هدف اصلی ما در مقاله 
کنونی بررس��ی شیوه های برگزاری مراسم های تجاری به صورت آنالین 
اس��ت. بر همین اساس در ادامه به بررس��ی نکات مختلف در این حوزه 

خواهیم پرداخت. 
انتخای الگوی همایش برند

برگزاری همایش فقط معطوف به یک نوع خاص نیست. امروزه اغلب 
برندها توانای��ی انتخاب گونه های مختلف همایش را دارند. مزیت اصلی 
این امر امکان بازاریابی و جلب نظر انواع مش��تریان عالقه مند به کسب 
و کار برندهاس��ت. برخی از الگوهای رایج همایش شامل اختصاص چند 
روز پش��ت س��ر هم برای گفت وگو پیرامون بحث های متعدد، اختصاص 
زمانی کوتاه برای مصاحبه با یک مهمان مهم یا ایجاد بسترهای مناسب 
برای تعامل هرچه بیش��تر مخاطب با مهمان و دست اندرکاران برگزاری 

همایش است. 
مس��ئله مهم در نخس��تین بخ��ش برگزاری همای��ش آنالین انتخاب 
درس��ت گونه اش است. اگر ش��ما در این زمینه با مشکل مواجه باشید، 
تا پایان برگزاری مراس��م هدف اصلی تان ب��رای مخاطب هدف نامعلوم 
خواهد ب��ود. به این ترتیب ش��ما توانایی تاثیرگذاری مناس��ب بر روی 
مخاطب هدف را نخواهید یافت. اش��تباه اصلی اغلب برندها برای تعامل 
با مخاطب هدف عدم بیان دقیق هدف ش��ان از برگزاری همایش است. 
این امر همیش��ه موجب کاهش استقبال کاربران از برگزاری همایش ها 
خواهد ش��د بنابراین استراتژی ش��ما پس از تعیین ماهیت مراسم باید 

معطوف به اطالع رسانی دقیق باشد. 
تعیین اهداف اصلی

پیگیری اهداف متعدد از طریق برگزاری همایش کاری همیش��ه ایده 
مناس��بی نیست. بسیاری از کس��ب و کارها توانایی دستیابی به اهداف 
متع��دد را ندارند. ای��ن امر به دلیل محدودی��ت در منابع روی می دهد 
بنابراین ش��ما باید حداکثر تمرکزتان بر روی محدودس��ازی اهداف تان 
داش��ته باشید. این امر در ابتدا بسیار دش��وار خواهد بود. برندها در هر 
صورت تمای��ل به تعقیب اهداف متعدد دارند. نکت��ه مهم در این میان 
انتخ��اب بین تعقیب اه��داف متعدد یا تمرکز ب��ر روی یک یا دو هدف 
محدود و دس��تیابی به آن است. مزیت اصلی این امر امکان برنامه ریزی 

برای کسب موفقیت در حوزه کسب و کار است. 
یکی از مثال های مناسب برای برگزاری همایش توجه به فعالیت های 

اخیر بخش توس��عه و تحقیقات است. اگر شما اخیرا در زمینه ای خاص 
مطالع��ه دقیق داش��ته اید، برگزاری همایش پیرامون آن ایده مناس��بی 
خواهد بود. ش��ما به این ترتیب امکان استفاده از یافته های پژوهش تان 
ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف را خواهید داش��ت. امروزه 
بس��یاری از برندها نس��بت به این نکته توجه کاف��ی را ندارند. بنابراین 
مش��اهده با ناتوانی برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف امر 

طبیعی خواهد بود. 
اه��داف برگزاری همایش آنالین تنوع زیادی دارد. برخی از برندها به 
دنبال فروش بیش��تر، جلب نظر مخاطب هدف یا حتی افزایش ترافیک 
اکانت شان در شبکه های اجتماعی هستند. شما امکان انتخاب یک یا دو 
ه��دف مختلف برای برگزاری همای��ش را دارید. نکته مهم در این میان 
انتخاب بادقت اهداف برند اس��ت. دلیل این ام��ر ناتوانی برای تغییر آن 
در ادامه مس��یر کسب و کار خواهد بود بنابراین شما باید با نهایت دقت 
اهداف اصلی کس��ب و کارتان در زمینه برگزاری همایش را س��اماندهی 

نمایید.
برنامه ریزی برای تمام امور

تم��ام امور مرب��وط به همایش بای��د از پیش طراح��ی و برنامه ریزی 
ش��ده باش��د. مواجهه با فقدان برنامه و تکلیف مشخص برای بخش های 
همایش مهمترین دلیل شکس��ت در جلب نظر مخاطب هدف محسوب 
می ش��ود. وقتی مخاطب هدف مشغول مشاهده همایش آنالین ماست، 
باید احس��اس تعامل نزدیک با فرآیند گذار از بخش��ی به بخش دیگر را 
داش��ته باشد. در غیر این صورت شما توانایی چندانی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف نخواهید یافت. 
یکی از ایرادهای اساس��ی برندها در زمین��ه برنامه ریزی برای اجرای 
همایش ها مربوط به عدم پیش بینی بخش های مختلف اس��ت. برخی از 
برندها فقط ۴۰ تا ۵۰ درصد کار را طراحی می کنند. سپس برای اجرای 
س��ایر بخش ها به دنبال رویدادهای روز و استفاده از توانایی اعضای تیم 
هس��تند. چنین نگرشی برای ش��رکت ها همراه با ریسک و خطر بسیار 

زیادی خواهد بود. 
بازاریابی برای همایش

بازاریاب��ی برای رویدادهای مرتبط با برند اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
امروزه برخی از برندها به دلیل عدم برنامه ریزی و بازاریابی برای کس��ب 
و کارش��ان شمار باالیی از مشتریان ش��ان را از دست می دهند. اگر شما 
در تالش برای اجرای همایش آنالین هس��تید، باید بازاریابی برای آن را 
مدنظر داشته باشید. در غیر این صورت فرآیند جلب نظر مخاطب هدف 

از سوی شما با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهد شد. 
فرآیند کلی بازاریابی برای مخاطب هدف در راس��تای اجرای همایش 
آنالین ش��امل گام های مشخصی است. ما در ادامه به برخی از گام های 

ضروری در این میان اشاره خواهیم کرد.
• ایجاد فهرس��ت مهمان ها: یکی از مهمترین اقدامات برای بازاریابی و 
جلب نظر مخاطب هدف به رویداد برند ایجاد فهرست از مهمان هاست. 
شما باید از کاربران و مخاطب هدف برندتان به طور رسمی برای حضور 
در همای��ش دعوت نمایید. در غیر این صورت امکان جلب نظر مخاطب 

هدف و برگزاری یک همایش کاربردی را نخواهید یافت. 
• اس��تفاده از تبلیغ��ات: تبلیغات در فضای ش��بکه های اجتماعی و به 
طور کلی اینترنت مزیت های بس��یار زیادی دارد. هرچه کاربران آشنایی 
بیش��تری با برند شما و برگزاری مراس��م در بازه زمانی موردنظر داشته 

باشند، تعداد کاربران حاضر در مراسم شما افزایش خواهد یافت. این امر 
اهمیت بس��یار زیادی برای برندها دارد بنابراین شما باید آماده بازاریابی 

و جلب نظر مخاطب هدف باشید. 
• همکاری با اینفلوئنس��رها: همکاری با اینفلوئنس��رها اهمیت بسیار 
زیادی دارد. بسیاری از برندها در عمل توانایی جلب نظر مخاطب هدف 
در ب��ازه زمانی پیش از برگزاری همای��ش را ندارند. همین امر همکاری 
با افراد تاثیرگذار را ضروری می س��ازد. اینفلوئنس��رها همیش��ه توانایی 
بیش��تری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف دارند. برندها برای 
جلب نظر مش��تریان به رویدادهای مختلف ش��ان از توانایی تاثیرگذاری 
اینفلوئنس��رها استفاده می کنند بنابراین ش��ما باید به دنبال جلب نظر 
اینفلوئنسرهای مناسب با ماهیت کسب و کارتان برای همکاری باشید. 
• اس��تفاده شبکه های اجتماعی: پوش��ش همایش برند در شبکه های 
اجتماعی اهمیت بس��یار زیادی دارد. بسیاری از برندها در عمل توانایی 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بدون استفاده از شبکه های اجتماعی 
را ندارند. این نکته فقط مربوط به برگزاری همایش های کاری نیس��ت. 
ش��ما باید در تمام مراحل فعالی��ت برندتان از چنین الگویی اس��تفاده 
نمایی��د. در غیر این صورت توانای��ی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را از دس��ت خواهید داد. پوشش زنده همایش برند از طریق شبکه های 
اجتماعی گزینه بس��یار مطلوبی برای گس��ترش دامن��ه مخاطب هدف 
محسوب می شود. ش��ما در غیر این صورت توانایی تاثیرگذاری بر روی 

دامنه وسیعی از کاربران شبکه های اجتماعی را از دست خواهید داد. 
ایجاد تمایز میان برندمان با رقبا

فعالی��ت در زمینه برگزاری همایش آنالین فقط مربوط به برند ش��ما 
نیس��ت. امروزه برندهای بس��یار زیادی در زمینه برگزاری همایش های 
آنالین فعالیت دارند. بنابراین ش��ما باید دس��ت ب��ه انتخابی منطقی در 
زمینه اس��تفاده از تکنیک های مختلف بزنید. توصیه نخس��ت ما در این 
میان ت��الش برای ایجاد تمایز میان برندتان با دیگر رقباس��ت. این امر 
اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. اگر شما توانایی ایجاد تمایز میان 
برندتان با دیگران را نداش��ته باش��ید، در عمل مورد بی توجهی گسترده 

مخاطب قرار خواهید گرفت. 
ام��روزه همایش های آنالین بس��یار زیادی در س��طح جه��ان برگزار 
می ش��ود، ام��ا کاربران فقط به تعداد محدودی از آنه��ا توجه دارند. این 
نکته برای اس��تفاده بهینه از بودجه در دس��ترس برندها اهمیت بسیار 
زیادی دارد بنابراین شما پیش از هرگونه تصمیم گیری برای استفاده از 

بودجه برند به فکر این نکته مهم باشید. 
پوشش فاصله میان برندها و مشتریان با همایش آنالین

ش��یوع ویروس کرونا فاصله قابل توجهی میان برندها و مشتریان شان 
ایجاد کرده اس��ت. این امر اغلب برندها را در شرایط دشواری قرار داده 
است. وقتی مشتریان ش��ما را در اطراف شان مشاهده نمی کنند، تمایل 
بسیار اندکی برای تعامل با مخاطب هدف خواهند داشت. این نکته باید 
مدنظر برندها قرار داشته باشد. اگر شما تمام فعالیت های بازاریابی تان را 
تعطیل نمایید، پس از بازگشایی کسب و کارها دیگر توانایی تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را نخواهید داش��ت. بس��یاری از مشتریان پس از 
ی��ک ماه بی خبری از ی��ک برند به طور کام��ل آن را فراموش می کنند 
بنابراین ش��ما مسیر بسیار دش��واری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف در پیش دارید. 
myasbn.com :منبع

ف��روش به قدری برای بقای یک ش��رکت مهم اس��ت که از آن تحت 
عنوان هنر نام برده می ش��ود. در این راستا ابزار اصلی کار شما، کلماتی 
هس��تند که مورد اس��تفاده قرار می دهید. این م��وارد می تواند منجر به 
موفقیت و یا شکس��ت شما شود. به همین خاطر بسیار مهم است که از 
تاثیرگذارترین آنها آگاهی داشته باشید. در ادامه موارد منتخب را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
1-شما 

ای��ن امر ک��ه مخاطب را مدنظر خود قرار دهید، باعث خواهد ش��د تا 
توجه آنها به س��مت شما سوق داده شود. به همین خاطر تفاوتی ندارد 
که در یک نشس��ت در حال سخنرانی هستید و یا صرفا در تالش برای 
فروش محصول به یک نفر هس��تید. ش��ما باید به نحوی صحبت کنید 
که افراد تصور کنند که ش��ما هر یک از آنها را به صورت جداگانه مورد 
توجه قرار داده اید. در این راستا اقدام اولیه این است که استفاده از کلمه 
شما کامال ضروری خواهد بود. در این راستا توجه داشته باشید که یک 
فروش موفق زمانی اتفاق خواهد افتاد که شما یک گفت و گوی دوطرفه 
را به وجود آورید. درواقع دلیلی وجود ندارد که مخاطب، صرفا ش��نونده 
شما باشد. این امر تاثیر اقدامات شما را بیش از حد کاهش خواهد داد. 

2-مزیت 
بدون ش��ک هر فردی تمایل دارد که بهترین خرید ممکن را داش��ته 
باشد. به همین خاطر استفاده از کلمه مزیت، کامال مورد انتظار خواهد 
بود. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که مزیت های 
شما باید کامال درست و مطابق با واقعیت باشد. در غیر این صورت تنها 
نتایج مقطعی را به دست خواهید آورد. در این راستا از مقایسه محصول 
و برند خود با س��ایر موارد موجود در بازار نیز غافل نش��وید. درواقع هر 

اقدامی برای نمایش مزیت ها، کامال الزامی خواهد بود. 
3-اجتناب

مخاطب باید به این باور برس��د که شما دلسوز آنها هستید تا به شما 
اعتم��اد نماید. در این رابطه توصیه برای انجام ندادن برخی از اقدامات، 
بس��یار مهم خواهد بود. برای مثال اگ��ر در زمینه فروش پارچه فعالیت 
دارید، توصیه می ش��ود که راز ش��ناخت یک پارچ��ه مرغوب را آموزش 
دهید. این امر باعث خواهد ش��د تا رابطه خوبی ش��کل گیرد و مهارت 
ش��ما به اثبات برسد. درواقع در کنار توصیه به انجام برخی از اقدامات، 
شما باید فهرستی از ممنوعات را نیز در اختیار مخاطب خود قرار دهید 

تا سریعا به مشتری تبدیل شوند. 
4-زیرا

مخاطب تمایل دارد تا دلیل اقدامات ش��ما را بداند. ش��ما باید در این 
رابطه بتوانید پاس��خ های مناسبی را بدهید. برای مثال یکی از رایج ترین 

س��واالت این اس��ت که چرا باید یک محصول خریداری ش��ود؟ در این 
رابطه ش��ما باید بتوانید پرسش های احتمالی را پیدا کرده و برای پاسخ 
دادن به آن آمادگی الزم را داش��ته باشید. درواقع مکث و یا پاسخ هایی 
ک��ه قانع کننده نیس��تند، بدترین اتفاقی اس��ت ک��ه می تواند برای یک 
بازاریاب رخ دهد. در این راس��تا فراموش نکنید که شما برای هر ادعای 
خود باید حداقل یک دلیل را داش��ته باش��ید تا مخاطب به خوبی قانع 

شود.
5-رفع

در نهایت مشتری باید بداند که محصول شما کدام نیاز آنها را برطرف 
خواهد ک��رد. در این رابطه فراموش نکنید که برخ��ی از نیازها تاکنون 
مورد توجه قرار گرفته نش��ده اس��ت. به همین خاطر ش��ما باید دیدگاه 
افراد را به س��متی س��وق دهید که موردنیاز ش��ما اس��ت. بدون ش��ک 
هنگامی که مخاطب بداند که با خرید محصول یک نیاز آنها رفع خواهد 

شد، نسبت به خرید تمایل بیشتری را پیدا خواهند کرد. 
در نهایت فراموش نکنید که ش��ما برای بازاریابی یک محصول، زمان 
زیادی را در اختیار نخواهید داشت. در این راستا الزامی است که تمرین 
خوبی داش��ته باش��ید تا س��ریعا بتوانید تاثیرگذاری الزم را در مخاطب 
خود ایجاد نمایید. همچنین این موارد تنها پنج مورد اصلی بوده و شما 
برای ارتقای سطح خود می توانید موارد به مراتب بیشتری را یاد بگیرید.
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5 کلمه ای که شانس فروش شما را افزایش خواهد داد

 بهبود سطح مشتری مداری
با 5 ویدئوی آموزنده 

اگر در گذش��ته افراد محکوم به مطالع��ه کتاب های طوالنی برای 
فهم برخی از نکات بودند، امروزه ش��یوه های یادگیری بسیار متنوع 
شده و ش��ما با یک ویدئو چند دقیقه ای، می توانید اطالعات الزم را 
دریافت نمایید. درواقع در جهان حال حاضر، افرادی موفق هس��تند 
که از راهکارهای موجود ب��رای صرفه جویی در زمان خود به عنوان 
مهمترین دارایی، استفاده کنند. در این راستا مهم ترین بخش برای 
هر برندی، مش��تری است. تحت این شرایط ضروری است تا همواره 
راهکاره��ای خوبی را برای ارتقای س��طح رضای��ت آنها از برند خود 
داش��ته باش��ید. در همین راس��تا پنج ویدئویی را مورد بررسی قرار 
خواهی��م داد که در س��ال ۲۰۲۰، بهتری��ن توصیه های ممکن را به 

همراه داشته است. 
1-بررسی رضایت مشتری و دلیل اهمیت آن 

مدت زمان: 8 دقیقه 
در ای��ن ویدئو به موضوعی پرداخته ش��ده اس��ت که بس��یاری از 
برندها از آن غافل هستند. درواقع بسیار مهم است که در کار خود، 
تحقیقات گس��ترده ای را داشته باش��ید، با این حال سنجش میزان 
رضایت مش��تری به صورت مداوم را می توان مهم ترین اقدام ش��ما 
دانس��ت. این امر باعث خواهد ش��د تا ش��ما بتوانید در صورت بروز 
مشکل و یا درگیر شدن با یک روند نزولی، تصمیمات جدید را اتخاذ 
نمایید. در این راس��تا همواره این نکته را به خاطر داشته باشید که 
هر اقدامی، یک محدوده زمانی مش��خصی را داشته و تاکید بیش از 
حد، باعث خواهد ش��د تا مخاطب به سمت برندهای رقیب، متمایل 
ش��ود. در نهایت ضمن ارائ��ه مثال هایی از برنده��ای موفق در این 
زمینه، برخی از تکنیک ها و ابزارهای سنجش نیز معرفی شده است. 

2-بهترین روش های سنجش رضایت مشتری
مدت زمان: 7 دقیقه

تا چه انداره نس��بت به روش های سنجش رضایت مشتری آگاهی 
دارید؟ در این رابطه پرس��ش مس��تقیم ایده چندان جذابی نبوده و 
اف��راد را در معذوریت ق��رار می دهد. درواقع هدف ه��ر برندی باید 
رس��یدن به موفقیت باش��د در این رابطه ظاهرسازی، هیچ مشکلی 
را برطرف نخواهد کرد. به همین خاطر توصیه می ش��ود که نس��بت 
به روش های مختلف آگاهی داش��ته باشید تا بتوانید در این زمینه، 
کامال درخش��ان ظاهر ش��وید. در نهای��ت نیز برخ��ی از مهم ترین 
فاکتورهای رضایت مشتری ها و راهکارهای خارج شدن از بحران ها، 

بررسی شده است. 
3-11 اصل در اجرای سیاست نظرسنجی

مدت زمان: 5 دقیقه
ایجاد نظرس��نجی یکی از سیاس��ت های بس��یار مهم محس��وب 
می شود که ضمن افزایش اطالعات شما، به بهبود ارتباط با مشتری 
نیز منجر می ش��ود. در این راس��تا ۱۱ اصل وج��ود دارد که ضامن 
موفقیت ش��ما خواهد بود. برای مث��ال رعایت اصل اختصار در کنار 

ارزشمندبودن سواالت، از جمله آنها محسوب می شود. 
4-نیاز مشتری

مدت زمان: 8 دقیقه 
ب��ا توجه به ای��ن امر که در س��ال ۲۰۲۰، وارد ی��ک دهه جدید 
ش��ده ایم، بدون ش��ک تغییراتی را ش��اهد خواهیم بود که در رفتار 
مش��تریان نیز تاثیرگذار اس��ت. تحت این ش��رایط بسیار مهم است 
که آینده نگری داش��ته باش��یم. این امر باعث خواهد ش��د تا شانس 
موفقیت باالتری را داش��ته باش��یم. در کنار این موضوع، به بررسی 
تجربی��ات موف��ق و ناموفق برخ��ی از برندها نی��ز در جلب رضایت 
مشتری در چند سال اخیر پرداخته شده است که بدون شک بسیار 

آموزنده خواهد بود. 
5-بهترین ابزارهای نظرسنجی در سال 2۰2۰

مدت زمان: 2 دقیقه 
در این ویدئوی کوتاه شما با بهترین ابزارهای نظرسنجی و تحلیل 
پاسخ ها، آشنا خواهید شد. درواقع این امر که تحلیل های الزم انجام 
ش��ود و براساس آن استراتژی هایی مش��خص گردد، امری است که 
برای بسیاری از افراد دشوار بوده و در این رابطه تکنولوژی می تواند 
کمک بسیار خوبی باشد. در کنار این موضوع، روش کار با هر یک از 

آنها نیز به صورت کامال مختصر، توضیح داده شده است. 
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ایستگاهبازاریابی تعامل با مخاطب هدف در قالب همایش های آنالین
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نکاتی که از رجیس فیلبین می توان آموخت 

یک��ی از بهترین راهکارها برای متحول کردن زندگی، یادگیری از 
افراد موفق جهان اس��ت. در این رابطه یکی از بهترین الگوها، آقای 
فیلبین است. وی عنوان رکورد گینس را برای بیشترین طول مدت 
اج��را در تاریخ به دس��ت آورده و به نظر بس��یاری از افراد، بهترین 
مجری تاریخ محس��وب می ش��ود. در کنار ای��ن موضوع او حضوری 
موفق در چند فیلم س��ینمایی را داش��ته است. اگرچه ممکن است 
ش��ما در حوزه مجری گری فعالیت نداشته باشید، با این حال برخی 
از جنبه های این ش��خصیت، بدون شک برای هر حوزه ای کاربردی 
خواهد بود، با این حال چه دلیلی باعث ش��ده اس��ت تا وی همواره 
مخاطب خود را به وجود بیاورد. در این راستا به بررسی پنج نکته ای 
خواهم پرداخت که با تحلیل این ش��خصیت بزرگ، به دست آمده و 

منجر به تحول زندگی من شده است. 
1-همواره در باالترین سطح آمادگی باشید 

حتی در س��نین باال نیز رجیس فیلبین تمارین خود را به صورت 
منظ��م ادامه می داد. درواق��ع اطرافی��ان او در مصاحبه هایی عنوان 
کرده ان��د که عادت ه��ای کاری، برای وی هیچ گاه به پایان نرس��ید. 
درواقع بس��یار مهم اس��ت که افراد در کار خود دچار غرور نشده و 
همواره به دنبال یادگیری بیش��تر باش��ند. در نهایت فراموش نکنید 
ک��ه یک عملکرد مناس��ب، حاصل تالش و تمرین مداوم اس��ت. به 
همین خاطر نباید تصور کنید که در این رابطه تنها مسئله استعداد 

مطرح است. 
2-از داستان سرایی استفاده کنید 

بس��یاری از افراد تصور می کنند که داستان س��رایی تنها به حوزه 
تبلیغ��ات و تولید محتوا اختصاص دارد. این امر در حالی اس��ت که 
ش��ما می توانید از این سیاس��ت برای بهبود روابط خود نیز استفاده 
نمایی��د. بدون ش��ک برای موفقی��ت در هر ح��وزه ای حتی زندگی 
ش��خصی، توانایی ارتباط برقرار کردن و نفوذ بر دیگران، بسیار مهم 
خواهد ب��ود. در این راس��تا انتقال مفاهیم در قالب داس��تان، یکی 
از مواردی اس��ت که باعث خواهد ش��د تا شخصیت شما، کاریزمای 
بیشتری نیز داشته باش��د. درواقع تاثیر داستان حتی از ارائه آمار و 

ارقام نیز باالتر است. 
3-روابط طوالنی مدت ایجاد نمایید 

یک��ی از قابلیت های مثبت رجیس فیلبی��ن، توانایی او در زمینه 
ایجاد روابط طوالنی مدت اس��ت. درواقع وی به س��ادگی قادر است 
ک��ه روابط خود با همکاران را حفظ کند. این امر باعث می  ش��ود تا 
تیم او حتی در بدترین شرایط نیز حفظ شود. درواقع اگرچه همواره 
توصیه می ش��ود که ب��رای موفقیت، حتما تیم خوب��ی را برای خود 
ایج��اد نمایی��د، با این حال به نظر من مهم ت��ر از این اقدام، توانایی 
حفظ تیم است. به همین خاطر ضروری است تا اعتماد تیم خود را 
به دس��ت آورید و اجازه ندهید که هیچ اتفاقی، زمینه نابودی آن را 

به همراه داشته باشد. 
4-حس خوب و راحتی را در افراد ایجاد نمایید 

اگر بخواهیم مهمترین دلیل محبوبیت فوق العاده آقای فیلبین در 
بین مخاطبان را نام ببریم، بدون ش��ک توانایی وی در ایجاد حسی 
فوق العاده مثبت و احس��اس راحتی، گزینه بدون رقیب خواهد بود. 
درواق��ع وی در کار خود ب��ه نحوی با مخاطب رفتار می کند که آنها 
هی��چ گاه احس��اس بدی را تجرب��ه نکرده و این امر ش��خصیت او را 
بسیار دوست داشتنی کرده است. این امر درست اقدامی است که هر 
فردی در محیط کاری خود نیز باید مورد استفاده قرار دهد. درواقع 
افراد محبوب، با کمترین مش��کالت در کار خود مواجه خواهند شد. 
در این راس��تا رجیس فیلبین توانایی این را داش��ته است که حتی 
ش��رایط پیچیده را با یک عبارت طنز، بار دیگر در مس��یر موردنظر 

خود قرار دهد. 
5-به کار خود عالقه داشته باشید 

در نهای��ت هی��چ یک از این م��وارد امکان پذی��ر نخواهد بود مگر 
آنکه ش��ما نس��بت به کاری که انجام می دهید، تمایل بسیار باالیی 
داش��ته باش��ید. درواقع عالقه به کار باعث می ش��ود تا انگیزه کافی 
برای چندین س��ال فعالیت در باالترین س��طح را داش��ته باشید. به 
همی��ن خاط��ر تفاوتی ندارد ک��ه تا به امروز چند ش��غل مختلف را 
امتح��ان کرده اید، بدون ش��ک تا زمانی که مورد اصلی پیدا نش��ده 
اس��ت، شما باید جست و جوی خود را ادامه دهید. بدون شک پس 
از پیداکردن مورد اصلی، مفهوم کار برای ش��ما دگرگون خواهد شد 
و هر روز اقدامی را انجام می دهید که جزو بزرگ ترین عالیق ش��ما 

محسوب می شود. 
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زمانی که ویروس کرونا در س��طح جهانی توس��عه پیدا کرد، بسیاری 
از برندها هنوز نس��بت به عم��ق فاجعه آگاهی نداش��تند. قطع ارتباط 
مستقیم میان برندها و مشتریان برای بیش از پنج ماه حادثه ای عجیب 
به نظر می رس��د. بی تردید بس��یاری از برندها انتظ��ار چنین حادثه ای 
را نداش��تند بنابرای��ن واکنش آنها در قبال چنی��ن اتفاقی متفاوت بود. 
بدون تردید پوش��ش رسانه ای نسبت به اتفاقات برند در شرایط کرونایی 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. امروزه مش��تریان انتظار آگاهی از وضعیت 
برندها در هر ش��رایطی را دارند بنابراین شما مسئولیت بسیار سنگینی 
در قبال اطالع رس��انی وضعیت برندتان دارید. ای��ن امر از نظر تعامل با 
مش��تریان اهمیت باالیی دارد بنابراین ش��ما باید توج��ه ویژه ای به آن 
داش��ته باش��ید. ما در ادامه به بررس��ی برخی از مهمترین نکات روابط 
عمومی و آگاهی بخش��ی رس��انه ای در دوران کرونا به منظور اس��تفاده 

هرچه بهتر برندها خواهیم پرداخت. 
1. اولویت مردم در پوشش رسانه ای

پوش��ش رسانه ای از س��وی برندها فقط مربوط به دنیای کسب و کار 
نیس��ت. بس��یاری از کس��ب و کارها در عمل فقط به دنبال جلب نظر 
مش��تریان به وضعیت کسب و کارشان هس��تند. مهمترین نکته در این 
میان تعامل میان برندها با مشتریان ش��ان براساس نیازهای جاری شان 
اس��ت. اگر ش��ما توانایی اطالع رس��انی و توجه به وضعیت مشتریان را 
نداش��ته باشید، به س��رعت از س��وی مش��تریان فراموش خواهید شد 
بنابراین باید استراتژی درستی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

در پیش بگیرید. 
امروزه توجه به وضعیت مشتریان در تعامل با مشکالت ناشی از شیوع 
ویروس کرونا اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی از برندها در عمل توانایی 
جلب نظر مخاطب هدف شان را ندارند. این امر ناشی از عدم تمایل برای 
آگاهی از وضعیت آنهاست. اگر شما نیز چنین وضعیتی در عرصه کسب 
و کار دارید، باید به سرعت نسبت به تغییر گرایش برندتان اقدام نمایید. 
در غیر این صورت در ادامه مسیر کسب و کار با مشکالت بسیار زیادی 
مواجه خواهید شد. اغلب برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نیاز به ش��ناخت سلیقه آنها دارند بنابراین شما باید چنین مرحله ای در 

زمینه روابط عمومی و بازاریابی را جدی تلقی نمایید. 

2. تالش برای کمک به مشتریان
نقش مش��تریان در عرصه روابط عمومی بسیار پررنگ است. کسب و 
کارها در تمام فرآیند فعالیت شان باید توجه ویژه ای به مشتریان داشته 
باشند. پوش��ش رسانه ای کسب و کار بدون توجه به کمک به مشتریان 
ناقص خواهد بود. ش��ما پس از شناسایی مشکالت مشتریان باید نسبت 
به ارائه کمک های کاربردی به آنها نیز اقدام نمایید. بدون تردید س��طح 
توانایی هر برند با دیگران متفاوت اس��ت. بنابراین ش��ما باید با انتخاب 

هوشمندانه به مشتریان کمک نمایید. 
برخ��ی از برندها در طول دوران کرونا برخی از محصوالت ش��ان را به 
صورت قس��طی در اختیار مش��تریان قرار داده اند. شاید چنین اقداماتی 
در نگاه نخس��ت بسیار ساده باش��د، اما تاثیر روانی قابل توجهی بر روی 
مش��تریان خواهد داش��ت. مهمترین نکته در این بخش رعایت صداقت 
با مش��تریان است. ش��ما باید به خوبی وضعیت مشتریان را درک کنید. 
س��پس با بیان وضعیت برندتان به دنبال راه��کاری برای کمک به آنها 
باش��ید. در غیر این ص��ورت فرآیند تاثیرگذاری ش��ما بر روی مخاطب 

هدف ناقص خواهد ماند. 
امروزه مش��تریان احس��اس هم��دردی قابل توجهی با برندها نش��ان 
می دهند بنابراین شما نیاز به ارائه کمک های بیش از اندازه بزرگ برای 
جلب نظر مخاطب هدف نخواهید داش��ت. این امر مزیت بس��یار بزرگی 
برای برندها محس��وب می ش��ود. اگر ش��ما به دنبال جلب نظر مخاطب 
هدف هس��تید، باید به طور شفاف نسبت به ش��رایط نامساعد کسب و 
کارتان و ش��یوه های همکاری با مش��تریان برای کاهش مشکالت ش��ان 
صحب��ت نمایید. در غیر این صورت توانایی تاثیرگذاری چندانی بر روی 

مخاطب هدف نخواهید داشت. 
3. اهمیت مطالعه پیرامون شرایط

ش��رایط ایجادشده در زمینه کس��ب و کار اهمیت بسیار زیادی دارد. 
برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به اطالعات 
دس��ت اول دارند. خوش��بختانه امروزه کانال های ارتباطی بسیار زیادی 
میان برندها و مشتریان وجود دارد بنابراین دسترسی به اطالعات دست 
اول مش��کل چندان مهم��ی نخواهد بود. مهمترین نکت��ه در این میان 
اس��تفاده از تکنیک های کارب��ردی و همچنین اندکی ش��کیبایی برای 

دستیابی به نتیجه موردنظر است. 
ایراد اصلی برندها در حوزه روابط عمومی عجله ش��ان اس��ت. ش��ما با 
عجله بس��یار زیادی ام��کان تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را نخواهید 

داش��ت بنابراین باید اندکی شکیبایی بیشتر به خرج دهید. هرچه دامنه 
مطالعه ش��ما بیشتر باشد، امکان اجرای کمپین روابط عمومی بهتری را 

خواهید داشت. 
4. توجه به محدودیت های زمانی

دوران کرونا برای همیش��ه پابرجا نخواه��د ماند. این بحران نیز مانند 
بس��یاری از بحران ه��ای دیگر دیر ی��ا زود رفع خواهد ش��د. نکته مهم 
اس��تفاده از ب��ازه زمانی جاری ب��رای نمایش تعهد کس��ب و کارمان به 
مشتریان اس��ت. امروزه مشتریان انتظارات بسیار زیادی از برندها دارند 
بنابراین ش��ما باید به خوبی نسبت به انتظارات آنها پاسخ دهید. در غیر 

این صورت مشتریان به سرعت به سراغ برندهای دیگر خواهند رفت. 
طراحی برنامه بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف در بازه زمانی کنونی 
اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب اوقات فرآیند روابط عمومی با بازاریابی 
ش��باهت باالیی دارد بنابراین شما امکان استفاده از اطالعات دست اول 
موردنی��از برای حوزه بازاریابی به منظور س��اماندهی اس��تراتژی روابط 

عمومی را خواهید داشت. 
5. توجه به رسانه های دیجیتال

روابط عمومی از طریق رس��انه های سنتی همیشه پاسخ مناسب برای 
برندها نیس��ت. گاهی اوقات شما باید با رس��انه های تازه نیز هماهنگی 
قابل مالحظه ای داش��ته باش��ید. این امر ش��امل حضور فعال در فضای 
ش��بکه های اجتماعی و تأمل نزدیک با کاربران اس��ت. مزیت اصلی این 
روند امکان بیان ایده های مختلف و مش��ارکت با مشتریان در حوزه های 

مختلف خواهد بود. 
امروزه مشتریان دیگر به رسانه های سنتی توجه زیادی ندارند بنابراین 
ش��ما باید هرچه سریع تر نس��بت به تغییر شیوه فعالیت در حوزه روابط 
عمومی اقدام نمایید. بس��یاری از برندها ب��ه دلیل تاخیر در این فرآیند 

مشکالت بسیار زیادی را متحمل می شوند. 
ویروس کرونا شرایط دشواری برای برندها پدید آورده است. مهمترین 
مس��ئله در این میان توجه به بخش روابط عمومی برای نجات کس��ب 
و کارمان اس��ت. حف��ظ ارتباط با مخاطب هدف در ط��ول دوران کرونا 
اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. اگر ش��ما نیز عالقه مند ب��ه حفظ ارتباط 
برندتان با مخاطب هدف هس��تید، باید از همان ابتدا نسبت به توجه به 
حوزه روابط عمومی اقدام نمایید. در غیر این صورت مش��کالت بس��یار 

زیادی در زمینه تعامل با مشتریان خواهید داشت. 
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بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی همیش��ه همراه با احساس خطر 
نس��بت به بارگذاری محتوای نامناس��ب اس��ت. امروزه سطح رقابت 
در ش��بکه های اجتماعی به ش��دت افزایش یافته است. حضور شمار 
باالی��ی از برندها در این فضا به خوبی بیانگر ضرورت بهبود مهارت و 
توانایی بازاریابی برندهاس��ت. یکی از نکات مهم در این میان توانایی 
بازاریاب ها برای ویرایش محتوا پیش از انتشارش��ان است. بسیاری از 
اوقات برندها محتوای خام و اولیه ش��ان را بدون هرگونه بازنگری در 
شبکه های اجتماعی بارگذاری می کنند. این امر اغلب مشکالت قابل 

توجهی برای برندها به همراه دارد. 
اگر ش��ما تجربه همکاری با بازاریاب های حرفه ای را داشته باشید، 
اغلب آنها پیش از انتش��ار محتوای ش��ان اقدام ب��ه ویرایش دقیق آن 
خواهند کرد. این امر اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر برند شما توانایی 
تولید محتوای جذاب را نداش��ته باش��د، بدون تردید خبری از تعامل 
سازنده مشتریان با شما نخواهد بود. ما در این مقاله نگاهی کوتاه به 
مهمترین تکنیک های ویرایش محتوای بازاریابی پیش از انتشارش��ان 

در شبکه های اجتماعی خواهیم داشت. 
1. ویرایش چندباره محتوا

ویرایش محتوا یک فرآیند چندبخش��ی است. اغلب بازاریاب ها پس 
از مش��اهده نهای��ی محتوا اق��دام به بارگ��ذاری آن می کنند. این امر 

گرایش��ی نامناسب از سوی برندها محس��وب می شود. ذهنیت خالق 
یک محتوای بازاریابی با نظر و س��لیقه دیگ��ران تفاوت زیادی دارد. 
توصیه م��ا در این بخش اس��تفاده از نظرات دیگ��ران برای ویرایش 
محتوای بازاریابی اس��ت. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای برندها 
دارد بنابراین شما در صورت همکاری با اعضای بخش های دیگر برند 
برای ارزیاب��ی و ویرایش محتوای موردنظرتان نتیجه بس��یار بهتری 

دریافت خواهید کرد. 
2. ضرورت تعدیل شوخی ها

اس��تفاده از عنصر طن��ز در فرآیند بازاریابی اهمی��ت باالیی دارد. 
بس��یاری از برندها با اس��تفاده از همین نکته دست به خلق محتوای 
جذاب و تعاملی می زنند. مهمترین مسئله در این میان خطرهای ناشی 
از شوخی های نامناسب است. اگر شوخی برند شما حساسیت برانگیز 
باش��د، به احتمال فراوان واکنش ش��دید مخاطب هدف را به همراه 
دارد. برخ��ی از برندها در طول س��ال های اخیر به دلیل اس��تفاده از 

شوخی های نامناسب با شرایط نامطلوبی مواجه می شوند. 
یک��ی از ن��کات مهم در زمینه اس��تفاده از ش��وخی ها در محتوای 
بازاریاب��ی اطمینان از عدم حساس��یت گروه های مختلف نس��بت به 
آن اس��ت. بس��یاری از برندها در عمل توانایی تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف بدون اس��تفاده از شوخی های جذاب را ندارند. توصیه 
م��ا در این بخش م��رور کمپین ه��ای ناموفق در زمینه اس��تفاده از 
شوخی های مختلف است. شما به این ترتیب آگاهی وسیعی از نکات 

حساسیت برانگیز پیدا خواهید کرد. 

3. مشاهده محتوا در قابی وسیع
محتوای بازاریابی یک برند هویت آن را مش��خص می سازد. شما با 
اس��تفاده از ابزار بازاریابی نحوه حضورتان در ش��بکه های اجتماعی و 
تعامل با مخاطب هدف را مش��خص می سازید. این امر اهمیت بسیار 
زی��ادی ب��رای برندها دارد. ام��روزه برخی از کس��ب و کارها فقط به 
دنبال تولید محتوا، بدون توجه به تاثیر آن بر روی ماهیت کس��ب و 
کارش��ان هستند. این امر خطرهای بسیار زیادی به همراه دارد. شما 
باید همیشه وضعیت کمپین بازاریابی تان را در ارتباط با کل برندتان 
ارزیابی کنید.  اگر یک محتوای بازاریابی با ش��عارهای اساس��ی برند 
شما در تضاد است، باید نسبت به ویرایش آن اقدام کرد. در غیر این 
صورت ش��ما به سرعت توانایی تان برای ادامه تعامل با مخاطب هدف 

را از دست می دهید. 
4. ایجاد سبک منحصر به فرد بازاریابی

ایجاد سبک بازاریابی کمک قابل توجهی به پیش بینی وضعیت برندها 
می کند. برخی از کسب و کارها در عمل توانایی تاثیرگذاری قابل توجهی 
بر روی مخاطب هدف ندارند. این امر به دلیل تغییر مداوم الگوی بازاریابی 
آنها در رابطه با مخاطب هدف است. اگر شما در تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف هس��تید، باید آنها را نسبت به مشاهده محتوای 
برندتان عادت دهید. این نکته اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. اگر 
ش��ما موفق به ایجاد چنین فرآیندی نشوید، نتیجه الگوی بازاریابی تان 

همراه با تردیدهای بسیار زیادی خواهد بود. 
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بازاریابی در شبکه های اجتماعی و ضرورت ویرایش محتوا

اصول روابط عمومی مناسب در دوران کرونا

به قلم: ابی اُکانر کارشناس روابط عمومی
ترجمه: علی آل  علی

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
ترجمه: علی آل علی
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قم - خبرنگار فرصت امروز: ســّیدعباس صالحی از مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم قدردانی کرد.

بــه گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان قم، دکتر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
از سیدموســی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری مساجد استان قم 

قدردانی کرد. متن این قدردانی به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای سیدموسی حسینی کاشانی

مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر شورای هماهنگی 
کانونهای فرهنگی، هنری مساجد استان قم

سالم علیکم / توفیق خدمتگزاری به مساجد، این خانه های امن 
خدا در زمین، ودیعه ای است که از سوی حضرت احدیّت به بندگان 

خالص اعطاء می شود. برگزاری اولین رویداد ملّی پایتخت فهما آغاز 
یک جریان بدیع، همراه با ابتکار و خالقیت است که ضمن شناسایی 
ظرفیت عظیم بچه های مسجدی، به لطف خداوند متعال منجر به 

تحّول بنیادی در تولید و عرضه محصوالت فرهنگی و هنری مبتنی 
بر ارزش های دینی خواهد شد. بدین اعتبار و در طلیعــــه گام دوم 
انقالب اســــالمی الزم می دانـم از تالش های جناب عالی در جهت 
تقویت کمی و کیفی فعالیت های کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
استان قم تقدیر و تشکر نمایم. بی شک انتخاب قم مقدسه به عنوان 
پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران اسالمی )پایتخت فهما( حکایت 
از ظرفیت و توانمندی های گسترده اصحاب فرهنگ و هنر مساجد 
این استان را داشته و افتخاری بر افتخارات بی شمار این شهر مقدس 
افزوده است. از خداوند متعال توفیقات روزافـــزون جناب عالی، در 
مسیر تحّقق مســجد طراز اسالمی و اعتالی فرهنگ و هنر مبتنی 
بر ارزش های اصـیل دینی و انقالبی که مطالبه مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( و مراجع معظم تقلید )دام ظلهم( است را خواستارم.

کرمانشــاه-  منیر دشتی : مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه 
بیشترین هدر رفت آب را در مرکز استان و در شهر کرمانشاه عنوان 
کرد و گفت: ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تعویض شبکه فرسوده 
استان نیاز است . علیرضا کاکاوند در مراسم تجلیل از خبرنگاران که 
به مناسبت بزرگداشت شهید صارمی و روز خبرنگار برگزار شد، اظهار 
داشت: منابع تامین آب در شهرستان های استان تک گزینه ای است 
که در زمان بحران ایجاد مشــکل خواهد کرد ولی برعکس در شهر 
کرمانشاه تامین آب چند گزینه ای است و در صورت بروز مشکل  از 
چاه ها، سراب و قنات هایی که در بخش های مختلف وجود دارد آب 
مورد نیاز تامین می شود. وی در ادامه افزود: در حوزه روستایی تانکر 
ســیار نداشتیم  و۱۲۳ روستا توسط بخش خصوصی   آبرسانی می 
شــود سه دستگاه تانکر در اختیار هالل احمر بود که آنها را تحویل 
گرفتیم ولی هنوز هم به ده دســتگاه تانکر ســیار دیگر نیازمندیم.  
کاکاوند با اشــاره به مشکالت اجتماعی روستا ها گفت: در بعضی از 
روستاها برای آبیاری مزارع و باغات از  آب شرب استفاده می کنند 
که معضل بزرگی است و عمده مشکالت تامین آب شرب روستاها را 
مسائل اجتماعی و مصارف غیر مجاز دانست. کاکاوند عنوان کرد: در 

بخش فاضالب ۶ تصفیه خانه تعطیل شده است تصفیه خانه فاضالب 
هرســین که از سال ۸۲ آغاز شروع به ساخت شده تا دو ماه آینده، 
تصفیه خانه فاضالب جوانرود تا پایان ســال و تصفیه خانه فاضالب 
روانسر تا پایان دولت به بهره برداری می رسد. وی عمر مفید پروژه 
های تصفیه فاضالب را ۲۵ تا ۳۰ ســال عنوان کرد و بیان داشت : 
تصفیه خانه شهید نظری از سال ۱۳۴۲ ساخته شده است و در این 
مدت یک مورد الکترو موتور هم تعویض نشده و این تاسیسات باید 
تعویض شــود. مدیر عامل آبفا استان کرمانشاه گفت: مشکل دیگر 

در  شهر کرمانشاه را ساخت و ساز های غیر مجاز در حاشیه شهرها 
عنوان کرد و افزود: این خانه ها هدفمند و سازماندهی شده ساخته 
می شود و با قطع خط لوله اصلی بدون نصب کنتور و شیر فلکه، آب 
را بصورت غیر قانونی استفاده می کنند و از نظر انسانی هم نمی توانیم 
آب را قطع کنیم . وی انشعابات غیر مجاز در شهر کرمانشاه را باالی 
۲۰ هزار مورد عنوان کرد و گفت: این انشــعابات باعث افت فشار در 
این مناطق می شود و شکایات مطرح شده و جریمه ای که در این 
زمینه صادر می شود نیز متناسب با خسارت وارد شده نیست. ایشان 
در ادامه تصریح کرد: در استان کرمانشاه ۱۷۰۰ کیلومتر طول شبکه 
داریم که ۸۰۰ کیلومتر آن باید تعویض شود و  بیشترین هدر رفت 
آب را در مرکز اســتان و در شــهر کرمانشــاه داریم که به دلیل 
فرســودگی شبکه است و برای تعویض آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز است. کاکاوند میانگین افزایش مصرف آب را  تا پایان 
تیــر ماه ۲۶ درصد عنوان کرد و افــزود : در بعضی مواقع مقدار 
مصرف از خروجی مخازن ۶۳۸۰ لیتر بوده اســت که به ازای هر 
نفر ۵۰۰ لیتر اســتفاده  شده در حالیکه میانگین نرمال کمتر از 

۲۰۰ لیتر است.

آذربایجان شــرقی - فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شــرقی با بیان اینکه مصرف آب در تبریز بسیار باالست، 
گفت: روزانه مردم تبریز معادل ۴۸۰ میلیون بطری آب یک لیتری 
مصرف دارند. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، علیرضا 
ایمانلو گفت: هر ســال با توجه به رشد مصرف آب با موضوع رشد 
مصرف ۳ تا ۴ درصدی روبرو می شــدیم که همیشه این افزایش را 
تا ۱۲ درصد پیش بینی می کنیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه امسال با شیوع کرونا افزایش 
۳۷ درصدی مصرف آب داشــتیم، گفت: این افزایش بیش از اندازه 
منجر شد تا ظرفیت شبکه پاسخگوی این میزان رشد مصرف نباشد. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقی افزود: میزان 
افزایش مصرف آب در تابســتان امسال نیز با رشد ۲۵ درصد روبرو 

شد.
بیشتر آب مصرفی هدررفت است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی گفت: بیشتر 

آب مصرفی هدررفت اســت، زیرا می توان دوش نیم ســاعته را در 
۱۰ دقیقه انجام داد و یا از آب شــرب برای شستن خودرو و فرش 
استفاده نکرد. علیرضا ایمانلو تصریح کرد: اگر هر فرد فقط ۱۰ درصد 

صرفه جویی انجام دهد به اندازه ۳۰ تا ۴۰ چاه آب ذخیره می شود.
 آب شرب تبریز در نقطه سربه سر قرار دارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با تاکید 

بر اینکه تمام تالش ها برای رسیدن به اندازه مصرف استاندارد است، 
اضافه کرد: هر ثانیه ۵ هزار و ۷۰۰ لیتر آب در کالنشهر تبریز مصرف 
می شود و آب شرب تبریز در نقطه سربه سر قرار دارد. علیرضا ایمانلو 
خاطرنشــان کرد: مردم تبریز در ۲۴ ساعت شبانه روز معادل ۴۸۰ 

میلیون لیتر یا ۴۸۰ میلیون بطری یک لیتری آب مصرف دارند.
آبفا آذربایجان شرقی برای چهار میلیون نفر 

جمعیت ارائه خدمات می کند
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی ضمن اشاره 
به دستورالعمل یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و 
روستایی، گفت: شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در ۶۳ 
شهر و یک هزار و ۵۰۰ روستا برای چهار میلیون نفر جمعیت ارائه 
خدمات می کند. علیرضا ایمانلو افزود: آب شرب شهروندان کالنشهر 
تبریز از سه منبع اصلی سد نهند، زرینه رود، نهند و چاه های اطرف 
شهر تامین می شود. او گفت: برای تامین آب تبریز آبرسانی از ارس 

به این کالنشهر الزم است تا مشکل کمبود آب تبریز برطرف شود.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در پیامی فرا رسیدن روز 
خبرنگار را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، در متن پیام تبریک مدیر روابط عمومی شرکت نفت 

ستاره خلیج فارس به مناسبت روز خبرنگار آمده است:
طالیه داران جبهه آگاهی و پیام آوران واقعیت!

بیــان صریح، نگاه  دقیق و قلم نکته ســنج تان را پاس می داریم و 
سختی های حرفه  ای تان را درک می کنیم. خوب می دانیم که چگونه 
بــا جوهر وجودتان خطر می کنید تــا عدالت خواهی تحقق یابد، از 
آسایش و آرامش خود هزینه می کنید تا جامعه از مسیر صحیح خود 
خارج نشود، با کمترین درآمد عاشقانه به مردم خود مهر می ورزید و 
حاضر نیستید تا کلمه ای بدون در نظر گرفتن انصاف و حفظ منافع 
عمومی در رسانه منتشر شود؛ این اقدام، نشانه ی تعهد، تشخص و 
بزرگ منشی شما خبرنگاران است و بی شک هیچ جامعه ای بدون ارج 

نهادن به اصحاب رسانه و ایجاد زمینه مساعد برای انتشار آزادانه اخبار 
و دسترسی صحیح و آسان شهروندان به اطالعات موثق پیشرفتی 

متوازن به دســت نخواهد آورد. بنده نیز به ســهم خود و از طرف 
مدیران شرکت نفت ستاره خلیج فارس فرا رسیدن ۱۷ مرداد، سالروز 
شــهادت شهید صارمی و روز خبرنگار را خدمت همه ی خبرنگاران 
ایران زمین به ویژه خبرنگاران ســخت کوش هرمزگان نشین تبریک 
عرض می کنم و از درگاه خداوند متعال بهروزی و سعادت روزافزون 
را آرزومندم. در این مجال باید نه تنها از زحمات شــما در انعکاس 
دســتاوردهای ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس که از اندک انتقادات 
ســازنده و دلســوزی هایتان برای حرکت بهتر بزرگ ترین دستاورد 
پاالیشی کشور تقدیر کنم. امیدواریم همواره یار و همراه ابرپاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس باشید تا بیش از پیش درخشش این پاالیشگاه را 

در آسمان صنعت کشور به نظاره بنشینیم.
خداوند یار و نگهدارتان باشد.

نرگس صداقت / مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس 

اهواز- شــبنم قجاوند: مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای 
خوزستان در خصوص آخرین مراحل آماده سازی پست ها ۱۲ گانه 
GIS این استان گفت: سوئیچ گیرهای این پست ها که اصلی ترین 
قسمت پســت های GIS بوده تحویل این شرکت شده و عملیات 
بخش ســاختمانی نیز بیشتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است. محمود دشــت بزرگ اظهار کرد: برای مقابله با آالینده ها و 
 GIS شرایط نامساعد جوی مانند ریزگردها ۱۲ پست ۱۳۲ کیلو ولت
در خوزســتان با هزینه ای بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان برنامه ریزی 
و عملیات کلنگ زنی این پســت ها به صورت همزمان در آّبان ۹۷ 

برگزار شد.
وی بیان کرد: در آن تاریخ با فرصت شناسی صورت گرفته قبل از 
اعمال تحریم ها قطعات این پست ها که از تکنولوژی ABB سوئیس 

است وارد کشور شد تا بعد از مونتاژ آنها، وارد خوزستان شوند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: طبق 
برنامه ریزی های انجام شــده مققر شــد که مونتاژ این قطعات 

حدود ۶ ماه در شــرکت نیرو ترانــس زمان ببرد و بعد از تحویل 
آنها، در یک قرارداد ۱۸ ماهه عملیات اجرایی پســت ها انجام و 

وارد مدار شوند.
دشــت بزرگ با بیان اینکه مراحل انجام کار در حال طی شدن 
اســت، افزود: سوئیچ گیرهای این پست ها که اصلی ترین قسمت 
پست های GIS بوده مونتاژ و تحویل این شرکت شده و قرارداد خرید 

ترانس ها نیز منعقد شده و در مرحله اجرا است.
وی گفــت: با وجود آنکه بعضا معارضیــن در تملک زمین ها و 
روند اجرایی عملیات ســاختمانی پست ها وقفه ایجاد کرده اند اما 
پیشــرفت بیش از ۵۰ درصدی در این بخش وجود دارد و پروژه ها 

فعال هستند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه مشکالت 
ناخواســته ای به تبعیت از شرایط کلی کشور روند احداث پست ها 
را کند کرده است؛ گفت: علی رغم اینکه قطعات اصلی این پست ها 
قبل از تحریم وارد کشــور شده بود اما تحریم ها و شرایط اقتصادی 
کشور که به تبع بر روی قیمت سایر تجهیزات و عملیات ساختمانی 
تاثیر گذاشــته به همراه بیماری کرونا در سال جاری، باعث شده تا 

مشکالتی در پروژه ها به وجود بیاید.
دشــت بزرگ گفت: همه تالش ها صورت مــی گیرد تا قبل از 
تابستان ۱۴۰۰ پست ها وارد مدار شود و پایداری و امنیت شبکه برق 

خوزستان در مقابل شرایط جوی افزایش پیدا کند.

تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از دبیر شورای هماهنگی 
کانون های فرهنگی، هنری مساجد استان قم

مدیر عامل آبفای استان کرمانشاه :

بیشترین هدر رفت آب را در مرکز استان و در شهر کرمانشاه داریم
15۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تعویض شبکه فرسوده استان کرمانشاه نیاز است

مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی عنوان کرد؛

ذخیره سازی ۴۰ چاه آب با 1۰ درصد صرفه جویی هر فرد

پیام تبریک مدیر روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس به مناسبت روز خبرنگار

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :

پست های 1۲ گانه GIS خوزستان در مراحل آخر

باش اوجا تبریزیم 
توصیف تبریز آسان نیست 

نوشتن از تبریز همیشه قهرمان در قلب آذربایجان سر ایران از آنچه بود و تا آنچه 
هســت قلم را به لرزه در می آورد.  تبریز کهن، تبریز اولین ها و تبریز باش اوجا و 
هزاران تبریز دیگر ناگفته و گفته ها، کاغذ را گاه به تبســم و گاه به اشک می آورد. 
تبریز و تاریخ پر فراز و نشــیب اش و مردمان قهرمان و آگاه اش که اولین پایتخت 
نشین جهان تشییع را به عنوان دارند، مجاهدان مشروطه اش، از ستارخان، باقرخان، 
حسین خان،  زینب پاشا و شیرزنان و بزرگمردانش که از برای نوشتن رادمردی شان 
عاجزم. چگونه بنویسم از سرداران عاشورایی و پاسداران حریم والیت و عزت و شرف 
آن، آقا مهدی باکري، تجالیی، یاغچیان و شفیع زاده ها و میراث داران راه پر عزتشان، 
بیضایی، جواني، گلزار و فخیمی و اکبري های آن که اینان درس انسانیت و ایثار و 
عزت را برایمان صرف کرده و دنیای فانی را به ســخره گرفته و دل از هر آنچه غیر 
رضای دوست بود دست کشیدند و پرواز کردند. تبریز شهر عالمه ها، شهر شهدای محراب، شهر شعراء و عارفان، شهر هنر، شهر 
بدون گدا، شهر آشیقالر و تبریز قهرمان که چون ارک اش استقامت را به آیندگانش دیکته می کند، فیروزه جهان اسالم آن و عمارت 
های تاریخی آن، فرشي که نام تبریز را تا عرش به پرواز می دارد. و صدها تبریزی دیگر که مجال سخن نیست و توان توصیف آن 

از این حقیر مسقوط. آری، این است تبریز، باش اوجا تبریز، تبریز کهن، تبریز زیبا، تبریز پر درد، ...
تبریز است و مهد شیرزنان و بزرگمردان حماسه از و هزاران برگ زرین و پرافتخار در تاریخ آن. تکرار می کنم بر خود نام آورانی 
که نام تبریز را تا به امروز بر بلندای ایران ثبت و این کهن شهر را به ما یادگار گذاشته اند تا باشد که ما میراث داران خوبی باشیم 
از این دردانه ی تاریخ. چه زیبا گفت شهریار شیرین سخن؛ شهر تبریز است و جان قربان جانان می کند. ۱۴ مرداد سالروز صدور 

فرمان مشروطیت گرامی باد. امید آنکه این روز در تقویم رسمی بنام روز تبریز ثبت گردد.
آرزو مبصر - سخنگوی شورای شهرستان تبریز

مسئول نگهداری راه های روستایی استان اصفهان:
عملیات آسفالت راه روستایی برکان شهرستان اصفهان به پایان رسید

اصفهان- قاسم اسد: مســئول نگهداری راه هــای روستایی  اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: عملیات آسفالت گرم راه 
روستایی برکان شهرستان اصفهان به اتمام رسید. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان، محمد کاظمی اظهار 
کرد: طول این محور ۱.۵ کیلومتر بود که با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان 
انجام شــد. وی  با اشاره به  اینکه این پروژه با مشارکت دهیاری انجام شد، 
تصریح کرد: هدف از اجرای این پروژه ها ارتقای ایمنی تردد کاربران راه های 
روستایی است. وی گفت: تردد در این محورها به نسبت باالست و لذا برای پیشگیری از بروز حادثه نیازمند بهسازی این محورها 
بودیم. وی خاطرنشان کرد: همکاری دهیاری ها از طرح های توسعه و بهسازی راه های روستایی در اجرای پروژه های روستایی تأثیر 
به سزایی خواهد داشت. کاظمی تصریح کرد: کاهش منابع مالی و افزایش هزینه ها یکی از بزرگترین موانع بر سر بهسازی وضعیت 

راه ها در استان اصفهان است.  

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
خبرنگاران با بیان و انتقال درخواستهای مردم به سازمانها موجب ایجاد و 

افزایش اعتماد مردم به مسئوالن خواهند شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: آیین گرامیداشــت روز خبرنگاربصورت ویدئو کنفرانسی در مخابرات منطقه گلستان 
برگزار شــد .به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلســتان آئین متمرکز گرامیداشت روز خبرنگار بصورت ویدئو 
کنفرانسی و همزمان با استانداری ، پانزده   دستگاه اجرایی و فرمانداریها برگزار شد .این مراسم که امسال با توجه به شیوع 
ویروس کرونا با تغییرات عمده ای در اســتان برگزار شــد باهمکاری استانداری ، شــورای اطالع رسانی و اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی گلستان ، با حضور پراکنده خبرنگاران در ۱۵ دســتگاه اجرایی و فرمانداریها ، بصورت ویدئو کنفرانسی و 
با ســخنان هادی حق شــناس استاندار گلستان همراه بود  .هادی حق شــناس در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت 
جایگاه خبر در رونق و توسعه استان در ابعاد مختلف گفت : با انتقال و انتشار اطالعات دقیق و اخبار درست ، قضاوت واقع 
گرایانه  توســط مخاطبان اخبار در رســانه ها اتفاق خواهد افتاد و در آنصورت است که میتوان گفت : رسالت خبرنگاری به 
ثمر نشسته و اجرا شده است .استاندار گلستان با تقدیر از اصحاب رسانه که در ایام کنونی و درجهت ترغیب مردم به رعایت 
نکات بهداشتی و اجرای دستوالعملهای ستاد کرونا تالش فراوانی داشته اند افزود: همه سوار بر یک کشتی هستیم و باید به 
این نتیجه برسیم که اگر اطالعات و اخبار موثق به مردم برسانیم فضای جامعه تغییر خواهد کرد و موجب رشد و بالندگی 
خواهد شــد.وی از خبرنگاران خواســت با شناسایی ظرفیت استان در شناساندن آن به تصمیم گیرندگان و مسئوالن تالش 
نمایند  که توســعه اســتان در گرو تصمیمات اتخاذ شده از سوی آنان است .مدیر مخابرات منطقه گلستان که بعنوان یکی 
از ۱۵ دســتگاه اجرایی اســتان میزبان تعدادی از خبرنگارن بود و  بصورت ویدئو کنفرانسی با مرکز برگزاری این مراسم در 
استانداری در ارتباط بودند با تجلیل از خبرنگاران حاضر  در مخابرات ، لزوم همکاری و تعامل بین خبرنگاران و دستگاههای 
اجرایی استان در خصوص انعکاس فعالیتهای انجام شده در راستای توسعه استان را خواستار شد و افزود: از سوی دیگر بیان 
و انتقال مشکالت و درخواستهای مردم به سازمانها موجب ایجاد و افزایش اعتماد مردم به مسئوالن خواهد شد که این امر 

بسیار مهم و ارزشمند است.

پذیرش بدون کنکور مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور همدان آغاز شد  
 همدان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان همدان: ثبت نام و پذیرش دانشجو بر اساس 
سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور هم اکنون شروع شد.  مهلت ثبت نام از ۹۹/۵/۵ لغای ۹۹/۶/۲ نحوه ثبت نام به صورت اینترتی 

Sanjesh.org نشانی ثبت نام سایت سنجش به نشانی
 مزیت های دانشگاه پیام نور

 امکان تحصیل همزمان در دو رشته
 آموزش حضوری، نیمه حضوری و الکترونیکی

 اعطای انواع وام های شهریه و تسهیالت بانکی با کارمزد ۲ درصد
 تنوع در عناوین رشته ها

 پایین ترین مبلغ شهریه در بین دانشگاههای دولتی
امکان تغییر رشته، مهمان و انتقال به شهر مورد نظر دانشجو

 بیشترین آمار قبولی در آزمونهای استخدامی و تحصیالت تکمیلی
 امکان تحصیل برای شاغلین و بانوان

رشد ۱۳ پله ای دانشگاه پیام نور در سال ۲۰۲۰ در بین برترین دانشگاه های جهان

 گازرسانی به ۲۴ روستای صعب العبور و کوهستانی گیالن 
در هفته دولت امسال 

رشت- زینب قلیپور: روز دوشنبه ۲۰ مرداد نشست خبری مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با حضور جمعی از اصحاب 
رسانه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سالن همایش روابط عمومی شرکت گاز برگزار شد.

حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: هم اکنون همه شهرها و ۲ هزار 
و ۳۵ روستای گیالن از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و متوسط بهره مندی گاز خانوارهای گیالنی به باالی ۹۸ درصد رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان اینکه این شرکت هم اکنون دارای یک میلیون و ۱۱۰ هزار مشترک گاز طبیعی می 
باشد، گفت: برای تحقق این هم مهم بیش از ۲۱ هزار کیلومتر شبکه گاز اجرا و ۶۰۰ هزار انشعاب گاز در استان نصب شده است.

وی بیان نمود: در سال ۹۸ حوادثی مانند انفجار خط ۳۰ اینچ انتقال گاز در بستر رودخانه سفیدرود، وقوع سیل و تخریب تاسیسات 
گاز در ۹ شهرستان و برف سنگین بهمن ماه بوقوع پیوست که بحمداهلل با تالش همه پرسنل شرکت گاز و همراهی مردم عزیز 
استان، ادارات دولتی و رسانه ها توانستیم با سربلندی از این بحران ها عبور نماییم و مورد تقدیر معاون محترم ریاست جمهوری، 
وزیر محترم نفت و مدیرعامل محترم شرکت ملی گاز ایران قرار گیریم.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در ادامه درخصوص پروژه 
های گازرسانی در هفته دولت امسال اظهار داشت: در هفته دولت سال جاری برنامه ریزی الزم برای افتتاح طرح گازرسانی به ۲۴ 
روستا با جمعیتی بالغ بر ۵۵۰ خانوار در شهرستان های رودبار، سیاهکل، رودسر، لنگرود و شفت صورت گرفته است و با گازدار 

شدن این روستاها درصد بهره مندی خانوارهای روستایی در استان به ۹۵.۵ درصد افزایش خواهد یافت.
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کارشناس��ان معتقدند ساختار نظام آموزشی کشور، کارآفرین پرور 
نیس��ت، در صورتی که از مهمترین ش��اخصه های راه اندازی کسب و 
کار، آم��وزش مهارت، تخصص و دانایی اس��ت که این مولفه ها پازل 

راه اندازی کسب و کار را تکمیل می کند.
ب��ه گزارش ایرنا، راه نجات کش��ور در دوران تحریم و رس��یدن به 
خودکفای��ی، کارآفرین��ی و توس��عه فرهنگ آن در جامعه اس��ت، تا 
زمانی که تفکر کارآفرینی با آموزش صحیح تقویت و هدایت نش��ود 

نمی توان انتظار خودکفایی و رسیدن به توسعه را داشت.
س��اختار اقتصادی کش��ور به گونه ای اس��ت که موانع بسیار برای 
ش��کوفایی کسب و کارهای نو وجود دارد، اما در این میان مهمترین 
مانعی که باید از مسیر کارآفرینی برداشته شود، موانع زائد در تربیت 

کارآفرینان و تقویت نظام آموزشی در این حوزه است.
م��درس دانش��گاه جام��ع علمی – کارب��ردی خراس��ان رضوی و 
پژوهشگر در امر کارآفرینی در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: نظام 
آموزش��ی کش��ور در تربیت کارآفرینان موفق عمل نکرده و در واقع 

رشته کارآفرینی در نظام آموزشی مبحث جدیدی است.
جاب��ر نوبخت افزود: مقول��ه کارآفرینی از س��ال ۱۳8۴ به ادبیات 
دولت وارد ش��د و از س��ال ۱۳8۶ رشته کارآفرینی برای نخستین بار 
در دانشگاه تهران دانشجو پذیرفت و این رشته در مقطع کارشناسی 

ارشد شکل گرفت.
وی اظهار داش��ت: با این وجود آموزش پایه ای کارآفرینی هنوز در 
ایران ش��کل نگرفته، اما در کشورهای پیشرفته کارآفرینی به صورت 

پایه از ابتدای نظام آموزشی تدریس می شود.
این پژوهشگر ادامه داد: حدود هفت سال است که رشته کارآفرینی 
در دو مقطع کارشناس��ی ارشد و دکترا در دانشگاه های کشور شکل 
گرفت��ه، لذا در این حوزه به صورت پایه ای و نظام مند عمل نش��ده، 

به این معنا که کارآفرینی باید از پیش دبستانی آموزش داده شود.
وی گف��ت: نظام آموزش��ی ایران در دهه گذش��ته موفق به تربیت 
افراد محدود در س��طح دانشگاه و تا حدی ترویج فرهنگ کارآفرینی 
ش��ده، اما هنوز این فرهنگ ریش��ه دار نش��ده اس��ت لذا رسیدن به 
موفقیت در حوزه کارآفرینی منوط به فرهنگ سازی برای آن از دوره 

پیش دبستانی است که یک دهه دیگر زمان می برد.
وی افزود: در این راس��تا نظریه پردازان خوبی در حوزه کارآفرینی 
تربیت ش��ده اند، اما تاکنون کارآفرینان کمتری از دانشگاه ها بیرون 
آمده و توانس��ته اند مبتنی بر آموزش هایی که دیده اند وارد بازار کار 

شوند.
نوبخت اظهار داش��ت: مراکز مش��اوره کارآفرینی نیز که از س��وی 
وزارت کار در اس��تان ها از جمله ۱۷ مرکز در خراسان رضوی ایجاد 
شده اند مورد حمایت معنوی کارآفرینان قرار نمی گیرند زیرا آنها به 
طور مس��تقیم با دانشگاه وارد مشورت می ش��وند در حالی که خود 

دانشگاه نیاز به مشاوره دارد.
وی گفت: مش��وق های کارآفرینی نیز از سوی دولت بسیار ضعیف 
اس��ت. نگاه حاکم جامعه به فرد کارآفرین به عنوان یک فرد سودجو 
و منفعت طلب است، لذا فرد کارآفرین که تشویق نشود بعد از مدتی 
دلس��رد شده و س��رمایه خود را تبدیل به ارز نموده و از کشور خارج 

می شود.
این مدرس دانش��گاه اف��زود: الگوهای موف��ق کارآفرینی در ایران 
در س��طح دانش��گاه و جامعه بس��یار اندک معرفی ش��ده اند و اغلب 
کارآفرینان موفق خارجی را الگو قرار داده و آنان را به جامعه معرفی 

کرده ایم.
وی اظهار داش��ت: بخشی از علت این نقیصه به نبود متولی دولتی 
برای معرفی کارآفرینان و بخش��ی نیز به عدم همکاری صنعتگران یا 
تولیدکنندگان با دانشگاه ها برای معرفی افراد صاحب نام بر می گردد.
وی گف��ت: در حوزه آموزش نیز کارآفرینان در دانش��گاه ها روش 
بازاریابی را نمی آموزند و برای ایجاد کس��ب و کار خود امکان سنجی 
الزم را انج��ام نمی دهند، وقتی کارآفرینی بدون تحقیق در بازار کار 

خود را آغاز می کند، در فروش دچار مشکل می شود.
نوبخ��ت افزود: در مجموع برای اینکه کارآفرینی به نتیجه برس��د 
و نظام آموزش��ی کارآفرین تربیت کند باید بس��تر آموزشی قانونی و 

حمایتی از کارآفرینان مهیا شود.
مدرس دانش��گاه جام��ع علمی-کاربردی خراس��ان رضوی اظهار 
داش��ت: در بحث جدید کارآفرینی گفته می ش��ود مهارت به تنهایی 
کافی نیس��ت، یعن��ی عالوه بر دانش و مهارتی ک��ه به افراد آموخته 
می ش��ود قابلیت ه��ا و توانایی های افراد نیز بای��د افزایش یابد اما در 

ایران به این موضوع کمتر پرداخته شده است.
وی گفت: تحول در خالقیت و نوآوری در گذش��ته هر ۱۰ س��ال 
یکبار اتفاق می افتاد اما اکنون سرعتش به کمتر از شش ماه رسیده 
لذا ترویج کارآفرینی در ش��رایط فعلی »جنگ استعدادها« است که 

مهمتر از جنگ فیزیکی است.
وی افزود: اگر در کشور ما فرهنگ استعدادیابی را از همان کودکی 
ترویج دهیم نیازی به جنگ فیزیکی نیس��ت زیرا کشورهای مختلف 
در تالش هستند استعدادهای خود را به جنگ بفرستند و این همان 

توسعه کارآفرینی است.
نوبخت اظهار داش��ت: در دنیای امروز استارت آپ ها بخش بزرگی 
از فض��ای کس��ب و کار را تش��کیل می دهن��د، دولت ب��رای اینکه 
از اس��تارت آپ و مراک��ز رش��د و کارآفرینی حمایت کن��د باید پای 

سرمایه گذار خارجی را به ایران باز کند.
وی شبکه سازی ارتباطی بین حوزه های مختلف کارآفرینی در بدنه 
دستگاه های اجرایی، توانمندس��ازی عموم مردم و حتی دولتمردان 
نسبت به دیدگاه کارآفرینانه آنان، طبقه بندی اکوسیستم کارآفرینی 
کش��ور، شناسایی و امکان س��نجی فضای کسب و کار محلی، توسعه 
مش��اوره در کارآفرینی و آمادگی تحصیلی و شغلی را نسخه حفظ و 

توسعه کارآفرینی در شرایط کنونی برشمرد.
وی گف��ت: اگر آم��وزش و فرهنگ س��ازی کارآفرین��ی در جامعه 
عمومی��ت پیدا نکن��د و اقدام عملیاتی در این ح��وزه صورت نگیرد، 

به نتیجه نمی رسیم.
تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه برای کارآفرینی

الزم��ه توس��عه کارآفرین��ی و مهارت آم��وزی، ایجاد بس��تر برای 
دانش��جویان و کارآموزان است به نحوی که ضمن آشنایی با محیط 

کار بتوانند خالقیت ها و ایده های خود را به منصه ظهور برسانند.
در ای��ن راس��تا یکی از تش��کل های بخش خصوصی در خراس��ان 
رضوی با امضای تفاهم نامه های مختلف با دانش��گاه ها ضمن تقویت 
ارتب��اط بین صنعت و دانش��گاه، بس��تری برای رش��د خالقیت ها و 

مهارت آموزی های دانشجویان فراهم کرده است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراس��ان رضوی در این باره به 
خبرنگار ایرنا، گفت: این نهاد از طریق امضای تفاهم نامه با دانشگاه ها 
و همچنین راه اندازی باش��گاه های دانشگاهی تاکنون زمینه اشتغال 
۵۰۰ نفر از دانش آموختگان دانش��گاهی و کارجویان را در واحدهای 

تولیدی استان فراهم کرده است.
فیروز ابراهیمی افزود: از دو س��ال قبل امضای تفاهم نامه با مراکز 
آم��وزش عالی از جمله دانش��گاه های امام رض��ا )ع(، اقبال الهوری، 
علوم پزش��کی و فردوس��ی مش��هد با هدف برقراری ارتب��اط مؤثر، 

عملیاتی و قابل پایش انجام گرفت.
وی اظه��ار داش��ت: این تفاهم نامه ه��ا به منظ��ور انطباق آموزش 
در رش��ته های مختلف دانش��گاهی با ب��ازار کار و همچنین برگزاری 
دوره های کارورزی دانشجویان در واحدهای تولیدی به امضا رسید.

وی گفت: همزمان با انجام این اقدامات بازدیدهای دانش��جویان از 
واحدهای صنعتی و معدنی اس��تان به منظور آشنایی آنان با فضای 

عینی کار و روند تولید، انجام شد.

ابراهیمی افزود: این تش��کل به طور مستمر از کارآفرینان خراسان 
رض��وی برای حض��ور در دانش��گاه ها و برگ��زاری برنامه ه��ای ارائه 
تجربیات، تالش ها و چگونگی رسیدن به موفقیت در روند کار دعوت 
ب��ه عمل می آورد ت��ا کارآفرینان دس��تاوردها و تجربیات خود را در 

اختیار دانشجویان قرار دهند.
وی اظهار داش��ت: باش��گاه های دانش��گاهی خانه صنعت خراسان 
رضوی در دانش��گاه هایی که با آنها تفاهم نامه امضا شده بود مستقر 

شده اند تا نیازهای اشتغال دانشجویان را شناسایی و اعالم کنند.
وی گف��ت: خانه صنع��ت، مع��دن و تجارت خراس��ان رضوی در 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان اقدام به معرفی »عامل اشتغال« 
برای شناسایی نیازهای واحدهای صنعتی در حوزه نیروهای انسانی 
کرد تا این نیازها با اطالعاتی که از طریق باش��گاه های دانش��گاهی 
اعالم می شود انطباق داده شده و زمینه اشتغال دانش آموختگان در 

واحدهای صنعتی فراهم شود.
ابراهیمی افزود: اقدامات این تشکل برای تقویت ارتباط بین صنعت 
و دانشگاه باعث شد استاندار خراسان رضوی در راستای اجرای طرح 
ابتکاری »مثلث توسعه اقتصادی«، مدیریت حوزه ارتباط بین صنعت 

و دانشگاه را به خانه صنعت خراسان رضوی واگذار کند.
اقدامات دولت برای حمایت از کارآفرینی

معاون اش��تغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراس��ان رضوی نی��ز در این باره ب��ه خبرنگار ایرنا، گفت: ش��رایط 
کنونی، جنگ اقتصادی اس��ت و اگر آن را قبول داریم باید بپذیریم 
که فرماندهان این جنگ »کارآفرینان« هستند و باید از آنها حمایت 

کنیم.
محمدامین بابایی افزود: دولت برای ارتقای مهارت دانش آموختگان 
دو ط��رح »مهارت آم��وزی در محی��ط کار واقع��ی« و »کارورزی 

دانش آموختگان دانشگاهی« را به مرحله اجرا درآورد.
وی اظهار داشت: افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان 
از طری��ق انتقال مهارت و تجربه در محیط ب��رای ورود به بازار کار، 
ایج��اد انگیزه کارآفرینی و ارتقای اخالق و خالقیت دانش آموختگان 

از جمله اهداف طرح کارورزی است.
وی گفت: دولت در این طرح هزینه های مهارت آموزی را در محیط 
کار به مدت ش��ش ماه پذیرفته تا فرد بتواند مهارت الزم را به دست 

آورد.
بابای��ی اف��زود: در طرح مهارت آموزی در محی��ط واقعی نیز که از 
آن به عنوان »طرح اس��تاد – ش��اگردی« یاد می ش��ود، دولت فقط 
هزینه مربوط به بیمه ناش��ی از حوادث کار را برای کارآموز پرداخت 
می کند، ولی وی می تواند ۶ یا ۹ ماه کار را در کارگاه یاد بگیرد، این 
طرح در واقع هزینه های آموزش به کارگران را برای بخش خصوصی 

کاهش داده است.
وی اظهار داشت: بیش از ۹۵درصد صنایع خراسان رضوی متعلق 

به بخش خصوصی اس��ت و باید از دو طرح کارورزی و مهارت آموزی 
در محیط واقعی کار در استان استقبال بیشتری صورت می گرفت.

وی گف��ت: ط��رح مش��وق های بیم��ه کارفرمای��ی نیز ب��ا هدف 
تحرک بخش��ی به ب��ازار کار، حمایت از کارفرمای��ان و کارآفرینان و 
ایجاد اش��تغال از طریق ترغیب و تش��ویق کارفرمای��ان کارگاه های 
تولیدی و خدماتی به اس��تفاده از نیروی کار جدید از سوی دولت به 

اجرا درآمده است.
معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: 
وزارت کار از س��ال ۱۳۹۲ خ��أل در حوزه کارآفرینی را شناس��ایی و 

مراکز مشاوره کارآفرینی را راه اندازی کرد.
وی اظهار داش��ت: در این راستا از سال ۹۲ تا ۹۶ تعداد ۳۰ مرکز 
مشاوره در این اس��تان مجوز گرفتند که پس از پایش تعداد آنها به 

۱۷ مرکز مشاوره رسید.
وی گفت: مراکز مش��اوره کارآفرینی در خراسان رضوی مکلف به 
ارائه مش��اوره های تخصصی ش��دند و اکنون این مراکز خط مشی ها 

را مشخص می کنند تا چگونه کارآفرینی در جامعه گسترش یابد.
بابای��ی افزود: مجوزهای الزم به مراکز مش��اوره، ش��تاب دهنده و 
فضای مش��ترک فعالیت این دو بخش داده ش��ده و آنها بر حمایت 
از کارآفرینان جوان متمرکز ش��ده اند، انجمن مراکز مشاوره در واقع 
اتاق فکر وزارت کار است تا به مسئوالن مشاوره الزم را برای هدایت 

کارآفرینان ارائه دهد.
وی اظهار داش��ت: پیشنهاد ما به دولت این بود که امور مربوط به 
کارآفرینی به خود کارآفرینان واگذار ش��ود، همچنین سازمان نظام 
کارآفرین��ی با مدیریت بخش خصوصی در کش��ور ایجاد ش��ود زیرا 
ایجاد این سازمان با مدیریت کارآفرینان می تواند مباحث مربوط به 

کارآفرینی را به صورت تخصصی دنبال کند.
وی ب��ه اقدامات اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی خراس��ان 
رضوی برای حمایت از کارآفرینی اش��اره کرد و گفت: تابستان سال 
گذش��ته با هم��کاری اداره کل آم��وزش و پ��رورش، کمپ آموزش 
کارآفرینی و باشگاه کارآفرینان نوجوان در این استان راه اندازی شد 

تا آموزش هایی از جنس خالقیت ارائه دهند.
معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: 
این نهاد همچنین طرح شبکه اجتماعی کارآفرینی را راه اندازی کرد 
که در این شبکه اتاق تعاون، ۱۲۰ انجمن کارفرمایی، مراکز مشاوره 
کارآفرین��ی، کانون کارآفرینان، مؤسس��ات کاریابی و ۹۰۰ تش��کل 
کارگری عضو هس��تند و از این ش��بکه برای تبادل اطالعات، ایجاد 

تعامل و فضای گفتمانی بهره می گیرند.
وی اظهار داشت: در ش��رایط کنونی تاریخ مصرف برخی کسب و 
کارها تمام ش��ده، اما بدون دلیل با صرف هزینه زیاد به دنبال بقای 
آنها هس��تیم، در حالی که باید بگذاریم این کس��ب و کارها از بین 

بروند و کسب و کارهای جدید جای آنها را بگیرند.

پازل کارآفرینی و ضعف آموزش
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نشانه های نیاز به بازآفرینی برنامه بازاریابی

مدیریت کسب و کار هرگز کار ساده ای نیست. شما به عنوان مدیر یک کسب و کار باید بخش های مختلف برندتان را 
مورد توجه قرار دهید. گاهی اوقات مدیران بخش بازاریابی باید به سرعت نسبت به نیاز به تغییر استراتژی آگاهی پیدا کنند. 
این امر ناشی از سطح رقابت باال در عرصه بازاریابی و نیاز به تغییرات مداوم از سوی برندهاست. اگر برند شما برای چند سال 
متوالی استراتژی بازاریابی یکسانی را پیگیری نماید، به احتمال فراوان در نهایت با شکست مواجه خواهد شد. همین امر نیاز 

به استفاده از الگوهای بازاریابی تازه را پدید می آورد. 
تعامل با مشتریان و سرگرم ساختن آنها بخشی از وظیفه تیم بازاریابی هر شرکتی است. این امر فقط در صورت تولید 
محتوای جذاب و کارایی استراتژی بازاریابی برندها امکان پذیر خواهد بود. هدف ما در این مقاله بررسی راهکارها و شیوه های 
جلب نظر مخاطب هدف در حوزه بازاریابی است. ما در این راستا بر روی اهمیت به روز رسانی و تحول استراتژی بازاریابی 
برندها تاکید داریم. بر همین اس��اس در ادامه به بررس��ی پنج نش��انه ضروری برای تغییر الگو و استراتژی بازاریابی برندها 

خواهیم پرداخت. 
کاهش مداوم ترافیک سایت

سایت رسمی برندها پایگاه مهمی برای جلب نظر مخاطب هدف محسوب می شود. اغلب برندها در تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف از سایت رسمی استفاده می کنند. بارگذاری آخرین اخبار و کمپین های بازاریابی ایده مناسبی برای 
فعالیت در سایت برند محسوب می شود. نکته مهم در این میان توجه به آمارهای سایت برند است. اگر سایت شما توانایی 
جلب ترافیک باال را نداشته باشد، به سرعت باید نسبت به تغییر الگوی بازاریابی تان اقدام نمایید. شما برای تولید محتوای 

بازاریابی هزینه بسیار زیادی را صرف می کنید بنابراین انتظار نتیجه مناسب از فرآیند بازاریابی طبیعی خواهد بود. 
امروزه عرصه کسب و کار دارای رقابت بسیار زیادی است. مهمترین نکته در این میان شناخت سلیقه مخاطب هدف برای 
تولید محتوای جذاب است. اگر شما سلیقه مشتریان تان را به خوبی مورد شناسایی قرار ندهید، امکان تاثیرگذاری بر روی 
آنها فراهم نخواهد شد. این نکته در میان تمام برندها و کسب و کارهای مختلف مشترک است. وقتی کاربران سایت شما را 
به سرعت ترک می کنند، بدون تردید مشکلی در تولید محتوا یا بازاریابی شما وجود دارد بنابراین نخستین نشانه از عملکرد 
نامناسب سایت رسمی یک برند ناتوانی در افزایش ترافیک سایت خواهد بود. شما با مشاهده این عامل باید به سرعت نسبت 
به تغییر الگوی بازاریابی برندتان اقدام نمایید. در غیر این صورت فرآیند ریزش مخاطب تان به سرعت ادامه خواهد یافت. این 
نکته اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. اگر شما به سرعت نسبت به شناخت سلیقه مخاطب هدف و تغییرات آن اقدام 

نکنید، شکست در حوزه بازاریابی امری طبیعی خواهد بود. 
افزایش تعداد لغو عضویت در خبرنامه

خبرنامه یکی از ابزارهای بازاریابی مهم برای برندها محسوب می شود. امروزه اطالع رسانی سریع و کاربردی به مخاطب 
هدف اهمیت باالیی دارد. اغلب رسانه ها و کانال های ارتباطی عمومی پر از محتوای گوناگون است. این امر خطر نادیده انگاری 
محتوای خبری برندها از س��وی کاربران را به همراه دارد. سرویس های ایمیل به دلیل توجه مداوم کاربران همیشه گزینه 
بازاریابی مناس��بی محسوب می ش��وند. این امر در مورد برندها به معنای ضرورت راه اندازی خبرنامه است. وقتی یک برند 
خبرنامه رسمی دارد، امکان جلب نظر مشتریان وفادار را خواهد یافت. امروزه اغلب کاربران عالقه مند به عضویت در خبرنامه 

برندها جزئی از مشتریان وفادار آنها هستند. 
وقتی یک برند شمار باالیی عضو خبرنامه داشته باشد، معنای آن موفقیت در زمینه بازاریابی و فروش است. نکته ترسناک 
در این میان ریزش شدید اعضای خبرنامه برند است. اگر اعضای خبرنامه برند شما در طول ماه های اخیر به سرعت ریزش 
داشته اند، باید آن را نشانه ای مبنی بر فقدان کارایی در فرآیند بازاریابی تان قلمداد نمایید. بسیاری از برنامه های بازاریابی در 
طول زمان نیاز به تجدیدنظر دارند بنابراین تعجب بیش از اندازه در برابر کاهش کارایی یک استراتژی بازاریابی امری منطقی 
نخواهد بود. وظیفه اصلی هر برند در مواجهه با کاهش انگیزه مش��تریان برای عضویت در خبرنامه تالش برای بازآفرینی 
استراتژی بازاریابی خواهد بود. این امر اغلب اوقات در صورت ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید به 
سرعت مدنظر قرار گیرد. برندهای موفق همیشه در پی به روز رسانی وضعیت فعالیت شان هستند. این امر به معنای ارزیابی 

مداوم عملکرد استراتژی بازاریابی و به روز رسانی آن در صورت نیاز است. 
کاهش تعامل در شبکه های اجتماعی

تعامل برندها با مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی امر تازه ای محسوب نمی شود. استراتژی بازاریابی بسیاری از برندها 
شامل بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی است. این استراتژی در طول سال های اخیر بدون تغییر 
باقی مانده اس��ت. بس��یاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بودجه های کالن برای بازاریابی در 

شبکه های اجتماعی تعیین می کنند.
نشانه اصلی نیاز به بازآفرینی استراتژی بازاریابی در این بخش کاهش تعامل میان برند شما با مخاطب هدف است. کاربران 
تا وقتی یک برند جذابیت خاصی برای آنها داش��ته باش��د، اقدام به تعامل با آن خواهند کرد بنابراین کاهش سطح تعامل 
آنها با مشتریان به معنای افول جذابیت شما خواهد بود. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. وقتی جذابیت شما 
کاهش پیدا می کند، باید به سرعت آن را تقویت نمایید. سرعت عمل در این بخش اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر شما دیگر 
به فکر بازآفرینی فرآیند بازاریابی برندتان باشید، توانایی تاثیرگذاری دوباره بر روی مخاطب هدف را از دست خواهید داد. 

امروزه بس��یاری از برندها به دلیل ناتوانی برای ارزیابی به موقع کاهش جذابیت ش��ان برای مخاطب هدف با مش��کالت 
بازاریابی متعددی مواجه می شوند. با این حساب شما باید به سرعت نسبت به هرگونه مشکل و اخاللی در فرآیند بازاریابی تان 

واکنش نشان دهید. 
گفت وگوهای اندک در فوروم

فوروم سایت ها اهمیت بسیار زیادی برای آگاهی از انتقادات مشتریان نسبت به عملکرد برند دارد. اغلب کاربران در فضای 
فروم س��ایت رس��می یک برند انتقادات دقیق و بدون تعارفی را بیان می کنند. این امر بیانگر ضرورت توجه به فضای فروم 
س��ایت ها از س��وی برندهاست. وقتی میزان تعامل کاربران با برندها در فوروم سایت های معتبر کاهش پیدا می کند، نشانه 

مهمی مبنی بر ضرورت توجه به استراتژی بازاریابی مشاهده خواهد شد. 
امروزه بس��یاری از برندها نس��بت به تعامل با مخاطب هدف در فوروم س��ایت رسمی ش��ان یا دیگر س��ایت های معتبر 
توجه چندانی ندارند. همین امر موجب کاهش س��طح تعامل آگاهی برندها نس��بت به واکنش واقعی مشتریان به کمپین 
بازاریابی شان است. اگر شما رابطه نزدیکی با مشتریان تان نداشته باشید، آگاهی از زمان مناسب برای تغییر الگوی بازاریابی 

برندتان بسیار دشوار خواهد بود. 
ناتوانی در بیان استراتژی برای دیگران

آخرین نشانه نیاز به تغییر استراتژی بازاریابی ناتوانی رئیس بخش بازاریابی یا هر کدام از اعضای تیم برای بیان ایده شان 
به دیگران است. ایده های بازاریابی در ابتدا بسیار ساده هستند بنابراین اگر شما از همان ابتدا توانایی بیان ایده تان به دیگران 
را ندارید، باید به فکر بازآفرینی اساسی اش باشید. بسیاری از برندها پس در عمل ایده های بازاریابی بسیار پیچیده ای دارند. 
نتیجه این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. هرچه توانایی شما برای بیان ساده ایده و استراتژی 
بازاریابی تان به دیگران بیش��تر باش��د، توانایی نهایی بهتری برای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهید داش��ت.  یک استراتژی 
بازاریابی مناس��ب در عین س��ادگی توانایی تاثیرگذاری باالیی بر روی مخاطب هدف دارد بنابراین شما با مشاهده هرگونه 

مشکلی در زمینه رعایت سادگی یا تاثیرگذاری در حوزه بازاریابی نیاز به تجدیدنظر در ایده آن خواهید داشت. 
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تبلیغـاتخالق

نت کینگ کول در سال ۱۹۵۴ یک آهنگ معروف منتشر 
کرد با نام »لبخند بزن«. او در آغاز این آهنگ اینطور می گفت: 
»با اینکه قلبت ناراحت اس��ت، لبخند ب��زن، حتی اگر قلبت 
شکس��ته، باز هم لبخند بزن. وقتی آسمان را ابر پوشانده، اگر 
در ناراحتی ها و ترس ها لبخند بزنی در س��المت خواهی بود. 
لبخند بزن تا ش��اید فردا آفتاب را دیدی که بیرون آمده و به 
روی تو می تابد.« این ش��عر ممکن اس��ت خیلی رمانتیک به 
نظر بیاید، ولی مجله کسب و کار هاروارد از تحقیقات بزرگی 
خاطرنشان کرده است که می تواند گواهی بر مدعای احساس 
در این آهنگ باشد. مجله کسب و کار هاروارد به تازگی متن 
کوتاه و جالبی را چاپ کرده اس��ت که به جمع بندی مقاله ای 
که نویس��نده آن تارا کرافت فیل و س��ارا پرسمن از دانشگاه 
کانزاس هستند، پرداخته است. این مقاله بررسی می کند که 

حالت های مختلف چهره در زمان استرس چه تاثیراتی دارد.
فیل در این مقاله بیان کرده است: »ضرب المثل های قدیمی 
مانن��د grin and bear it ب��ه معنای لبخند بزن و تحمل 
کن، لبخن��د زدن، هم یکی از ش��اخص های مهم غیرکالمی 
خوش��حالی اس��ت و هم به عنوان دارویی است که برای تمام 
استرس ها و رویدادهای پرتنش زندگی به تمام افراد پیشنهاد 

می شود.«
این جمله ش��اید کمی مبالغه آمیز باش��د، با این حال، فیل 
و پرس��من بدون آنکه از جزیی��ات تحقیق خود حرفی بزنند، 
می گوین��د لبخند زدن در بره��ه ای که پر از تنش و اضطراب 
اس��ت، می تواند می��زان واکنش بدن به اس��ترس را واقعا کم 
کند؛ چه فرد موردنظر حس خوش��حالی داش��ته باشد و چه 
نه. پرسمن در این باره می گوید: »دفعه بعدی که در ترافیک 
ماندید یا مدل دیگری از استرس را تجربه کردید، تالش کنید 

برای مدت کوتاهی لبخند بزنید. این کار هم باعث می ش��ود 
موقعیتی که در آن قرار دارید را بهتر تحمل کنید و هم ممکن 

است برای سالمتی قلب شما مفید باشد.«
بهتر اس��ت نظرات دکتر ایمی کادی از دانش��گاه هاروارد را 
ه��م در رابطه با این موضوع مدنظر ق��رار دهیم. کادی اظهار 
می کند تغییرات جزئی در حالت فیزیکی ما کمک می کند تا 
تغییرات بزرگی در مدل زندگی و نوع رهبری ما پدیدار شود. 
او اعتق��اد دارد حالت های فیزیکی ما نوع تفکر ما نس��بت به 
خودم��ان و دنیایی که در اطراف مان قرار دارد را تا حد زیادی 
مشخص می کند. به عنوان مثال، می توانید خودکار را طوری 
در دهان ت��ان نگه دارید که دهان و لب های ش��ما به ش��کل 
یک لبخند در بیاید. با آنکه در ظاهر عجیب اس��ت، اما شکل 
دادن صورت به حالت خوشحالی و لبخند زدن، حقیقتا باعث 
خوشحالی شما می ش��ود. البته مفهوم این حرف این نیست 
که ما باید با یک نقاب مصنوعی از لبخند، به این طرف و آن 
طرف برویم و به همدیگر نگاه کنیم ولی تحقیقاتی که امروزه 
از نظر علمی صورت می گیرند، اشاره به این موضوع دارند که 
می توانیم احساسات و رفتار خود را کنترل و دستکاری کنیم. 
این به این معناس��ت که احساسات ما الزاما وابسته به شرایط 
محیطی یا ژنتیکی ما نیس��ت. جالب اینجاست که سایر افراد 
هم به لبخند ما واکنش نش��ان خواهند داد. کارول لیندزی، 
متخص��ص زبان ب��دن، می گوید مطالعات نش��ان داده اند که 
قاضی هایی که در دادگاه ها هس��تند، برای افرادی که لبخند 

می زنند، مجازات های کمتری در نظر می گیرند.
اما این آمار چه کمکی به فروشندگان می کند؟

ش��غل هایی که حرفه ش��ان  طوری اس��ت که در طول روز 
شما را با پاس��خ های منفی زیادی روبه رو می کنند، می توانند 

ش��غل های استرس زایی باشند، با این وجود، حتی موقعی که 
پشت تلفن با مشتری های بالقوه خود صحبت می کنید، حفظ 
کردن حالت لبخند یا هر حالت دیگری که نشانگر رضایت و 
خوش��حالی شما باشد، می تواند باعث بهتر شدن روحیه شما 
شود و شما احساسات بهتری تجربه کنید. به عنوان مثال اگر 
هفته ای که گذراندید، چندان موفقیت آمیز نبوده، کافی است 
تنها برای دلخوش��ی خودتان هم که ش��ده، حتی شده برای 
یک روز، بهترین لباس خود یا خوشرنگ ترین شان را بپوشید. 
این تغییرات اگرچه کوچک و مصنوعی به نظر می رس��ند، اما 
می توانند باعث شوند شما حس بهتری پیدا کنید و روز بهتری 

پیش رو داشته باشید.
فروش به صورت ذاتی کاری استرس زاس��ت زیرا ش��نیدن 
پاسخ منفی در آن زیاد اتفاق میفتد. هر کسی هم که صاحب 
یک کسب و کار است، چه فعالیتی که می کند، با عمل حقیقی 
فروش س��ر و کار داش��ته باشد و چه نداش��ته باشد، عمال به 
صورت مداوم در حال فروش��ندگی است. صاحب یک کسب 
و کار، در حقیقت تجس��م شرکت خود است. به همین علت 
است که باید به هر شیوه ای که امکان دارد، روحیه خود را باال 

و شاداب نگه دارید.
توماس پین می گوید: »من کس��انی را دوس��ت دارم که در 
مش��کالتی که برایش��ان به وجود می      آی��د، می توانند لبخند 
بزنند، در مشکالت عزم خود را جزم می کنند، و با فکر کردن 
شجاعت ش��ان را باال می برند. کوچک ش��دن، کاری است که 
ذهن های کوچک انجام می دهند. افرادی که قلبی سرش��ار از 
پایداری دارند و وجدان شان بر اعمال شان صحه می گذارد، تا 

پایان عمر، آرزوهای شان را دنبال خواهند کرد.«
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به سادگی یک لبخند می توان بر استرس غلبه کرد
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