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فرصت امروز: بورس تهران، س�ال ۹۹ را متفاوت از سال های 
گذش�ته آغاز کرد و پس از چهار ماه صعود ش�تابان، از نیمه 

مردادماه وارد مرحله اصالح شد و فوج سهامداران 
تازه وارد را غافلگیر کرد. اولین سکته در مسیر...

پایان اصالح بورس نزدیک است؟

دو نیمه بورس

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

همتی از تشکیل کمیته مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی خبر داد

ایستادگی بانک مرکزی 
برای حفظ ثبات اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حمالت آمریکا طی دو سال و نیم گذشته برای متالشی کردن اقتصاد کشور گفت ایستادگی 
که بانک مرکزی در مقابل این حمله انجام داد، بسیار تعیین کننده و در طول تاریخ کشور بی سابقه بود و امروز به عنوان رئیس کل 
بانک مرکزی با خوشحالی اعالم می کنم که آثار این مقاومت از مردادماه در اقتصاد کشور خود را نشان داده است. عبدالناصر همتی 
که در گفت وگوی ش��بکه خبر س��یما با موضوع »از سیاست های ثبات بازار ارز تا کنترل نقدینگی و تورم« حضور یافته بود، درباره 
برنامه ها و چالش های مختلف نظام بانکی صحبت کرد و گفت: طی دو س��ال و نیم گذش��ته ما شاهد حمله دولت آمریکا به اقتصاد 
کشور با هدف متالشی کردن اقتصاد کشور بودیم که خوشبختانه با مقاومت مردم و هدایت های مقام معظم رهبری و تالش هایی...

 3 طرح ملی در حوزه نفت
با اعتبار 4.7 میلیارد یورو افتتاح شد

 روحانی: سال ۹۹ 
سال افتتاح پروژه هاست
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سرمایه گذاران حقیقی در بازار سهام ایران چگونه رفتار می کنند؟

تمایل به فروش سهام برنده

10 کتاب ارزشمند در زمینه مشتری مداری
»نوآوری تدریجی« رمز موفقیت استارت آپ ها

مهلت 45 روزه تیک تاک 
مهارت های بازاریابی در سال 2020 

بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای خرده فروشی ها
تاثیر تولید محتوا بر روی کسب و کارها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

گیتس: غول های فناوری سزاوار 
سواالت سخت و گستاخانه هستند

یادداشت
 از رکود دموکراسی

تا پاندمی رقابت

دو پاندم��ی ب��زرگ بر س��یاره 
م��ا چن��گ انداخته اند و ت��ا اینجا 
عالج��ی هم برای هیچ کدام ش��ان 
پیدا نش��ده اس��ت. اول��ی ویروس 
کروناس��ت و دومی آفتی است که 
بر جان دموکراس��ی جهانی افتاده 
و زندگی سیاس��ی در بس��یاری از 
کشورهای دنیا را به  شدت قطبی و 

غیردموکراتیک کرده است.
برخ��الف وی��روس کرون��ا ک��ه 
س��روکله اش ناگهان��ی پیدا ش��د، 
سوءعملکرد دموکراسی از مدت ها 
پیش خودش را نش��ان داده است. 
در تع��داد زی��ادی از کش��ورهای 
و  ایدئولوژیک  رقابت ه��ای  جهان، 
سیاست های هویتی به قطبی ترین 
ش��کل ممکن درآمده اند و قابلیت 
نهادهای دموکراتیک را زیر س��ؤال 

برده اند.
 ۱۹۴۰ و   ۱۹۳۰ دهه ه��ای  در 
میالدی کمونیست ها و فاشیست ها 
انتقاداتی را از لیبرالیسم کالسیک 
مط��رح می کردند که حاال ش��بیه 
س��وی  از  دارد  انتقاده��ا  هم��ان 
جناح ه��ای راس��ت و چ��پ علیه 
دولت های لیبرال مطرح می ش��ود. 
اصل حرف منتقدان این اس��ت که 
رکودی که امروزه در دموکراس��ی 
جهانی مش��اهده می شود، ناشی از 

سیاس��ت های نئولیبرالی 
2است که از پایان جنگ...

سه شنبه
4 شهریور
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 بانک  پاس��ارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، اقدام 
به ساخت ۱۳ مدرسه در استان لرستان کرده  است که از این تعداد، پنج 
مدرسه طی مراس��می جداگانه در روزهای ۳۰ و ۳۱ اَمرداد سال ۱۳۹۹ 

افتتاح شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، این بان��ک بالفاصله پس از 
وقوع حادثه س��یل در برخی از مناطق کشور، عالوه بر ارسال کمک های 
نقدی و غیرنقدی، مش��ارکت خود را در امر س��اخت مدرسه در مناطق 
آس��یب دیده  اعالم کرد. در این راس��تا، عملیات احداث ۱۳ مدرس��ه در 
نقاط س��یل زده  اس��تان لرستان توسط این بانک آغاز ش��د. از این تعداد 
پنج مدرسه در ش��هرهای الیگودرز )روستای کشکک(، دورود )روستای 
فرمان آباد(، الشتر )روستای گریران علیا(، چگنی )روستای دوره( و نورآباد 

)روستای نبی وند( به بهره برداری رسیده و افتتاح شدند.
براس��اس این گزارش، مراس��م افتت��اح این مدارس، ب��ا حضور دکتر 
خدابخش و دکتر ابراهیمی نمایندگان مردم الیگودرز، سلس��له و دلفان 
در مجلس ش��ورای اسالمی، اس��د عبدالهی معاون اقتصادی استانداری 
لرستان، دکتر امیری معاون عمرانی استانداری، دکتر قاسمی مدیرعامل 
بانک  پاس��ارگاد، اسماعیل دوس��تی معاون مدیرعامل این بانک در امور 
پش��تیبانی، تعدادی از مقامات و مس��ئوالن استانی و محلی و جمعی از 
مدیران بانک  پاسارگاد، همچنین گروهی از دانش آموزان و اهالی مناطق 

برگزار شد.
مدیرعامل بانک  پاسارگاد: بانک  پاسارگاد یک بانک اقتصادی-فرهنگی 

است
مجید قاسمی، مدیرعامل بانک  پاسارگاد در مراسم افتتاح این مدارس، 
ضمن قدردانی از اس��تقبال و میهمان نوازی مردم شریف لرستان گفت: 
بانک  پاسارگاد در کنار انجام فعالیت های پولی - اقتصادی خود در سراسر 
کش��ور، به  عنوان یک وظیفه  ملی و در راس��تای ایفای مس��ئولیت  های 

اجتماعی، نسبت به ساخت مدرسه اقدام کرده  است.
وی درخصوص اقدامات بانک  پاس��ارگاد پس از وقوع حادثه  س��یل در 
برخی از اس��تان های کش��ور ادامه داد: پس از وقوع حادثه  س��یل، بانک  
پاس��ارگاد بالفاصله وارد عمل ش��د و عالوه بر ارس��ال کمک های نقدی 
و ملزوم��ات موردنیاز هم میهنانمان، آمادگی خود را برای مش��ارکت در 
س��اخت مدارس آسیب دیده اعالم کرد. در این راستا، ساخت 2۰ مدرسه 
را در مناطق مختلف س��یل زده   کش��ور تعهد کرد  ک��ه از این تعداد ۱۳ 
مدرسه در استان لرستان، با هزینه ای در حدود ۳۰۰ میلیارد ریال احداث 

می شوند.
وی با اش��اره به اینکه فعالیت بانک  پاس��ارگاد در امر مدرسه سازی، از 
اصول و فرهنگ این بانک ناشی می شود، ادامه داد: بانک  پاسارگاد عالوه 
بر ساخت مدرس��ه در مناطق سیل زده، ساخت مدرسه و کتابخانه را در 

برخی از نقاط کمتر توسعه یافته  کشور  نیز دنبال کرده  است.
مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد از این بانک به  عنوان یک بانک اقتصادی- 
فرهنگ��ی یاد کرد و اف��زود: از ابتدای فعالیت بانک  پاس��ارگاد، ادبیات و 
فرهنگی غنی در آن حکم فرما بوده است. همکاران ما در بانک  پاسارگاد، 
به  عنوان س��رمایه های اصل��ی این بانک قلمداد می ش��وند. اگر در بانک 
 پاس��ارگاد توانس��ته ایم به توفیقی دس��ت یابیم و این چنین در خدمت 
هموطنان عزیز باشیم، پس از لطف خداوند، به سرمایه  انسانی ارزشمند، 

هوشمند، متعهد، معتقد و با دانش این بانک برمی گردد.
مجید قاسمی در ادامه، ضمن اشاره به سایر اقدامات این بانک در ایفای 

مسئولیت های اجتماعی، گفت: بانک  پاسارگاد در حوزه  بهداشت و درمان 
نیز اقدامات ارزش��مندی انجام داده  است. این بانک ساخت 7 هزار تخت 
بیمارستانی در کش��ور را تعهد کرده  است که فاز اول آن در قم در حال 
ساخت است. در دوران ش��یوع ویروس کرونا، کمک های قابل توجهی را 
برای رفع کمبود ماس��ک و لباس های مخصوص کادر پزشکی و درمانی 
به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور انجام دادیم و برای حمایت از 
تولید واکس��ن کرونا در کشور، اعالم آمادگی کرده ایم. همچنین امسال، 
سیزدهمین سالی است که این بانک از نفرات برتر آزمون سراسری، تا هر 
مقطعی که در داخل کشور ادامه  تحصیل دهند، حمایت می کند. حمایت 
از چاپ کتاب های نفیس��ی همچون مصحف ش��ریف طباخ، ش��اهنامه 
شاه طهماس��بی، تاریخ جامع ایران، رنج و رنگ و ... همچنین حمایت از 

هنرهای تجسمی کشور از دیگر اقدامات این بانک است.
مدیرعامل بانک  پاسارگاد در پایان تصریح کرد: آلبوم خاص پاسارگادی، 
از آرزوه��ای دانش آموزان مدارس احداث ش��ده تهی��ه و از آنان در ادامه 
تحصی��الت تا مقطع دکترا حمایت خواهیم ک��رد. امیدواریم برکات این 
مدارس، شامل تمام ایران شود و در آنها مدیرانی تربیت و به جامعه برای 

نقش آفرینی ملّی معرفی شوند و بتوانند برای کل کشور مفید باشند.
نماین��ده مردم سلس��له و دلفان: بانک پاس��ارگاد الگوی��ی در زمینه  

محرومیت زدایی است
در این مراس��م دکتر یحیی ابراهیمی، نماینده مردم سلس��له و دلفان 
در مجل��س، ضمن اش��اره به اقدامات ارزش��مند بانک  پاس��ارگاد در امر 
مدرسه س��ازی، گفت: از زمانی که مدیرعامل بانک  پاسارگاد به این حوزه 
ورود پی��دا کرد، ش��اهد کمک های خوبی در این بخ��ش بودیم. در واقع 
می ت��وان گفت این بانک به  عنوان یک بانک الگو در امر محرومیت زدایی 

شناخته  شده  است.
وی ادامه داد: لرس��تان استانی است که خداوند نعمت های بسیاری به 

آن داده  اس��ت، ولی متاسفانه عدم سرمایه گذاری در آن، سبب شده که 
از اس��تعداد توس��عه ای خود عقب بماند. وی یکی از شاخص  های اصلی 
در توس��عه  هر کش��ور و اس��تان را آموزش و پرورش دانست و افزود: در 
شهرستان دلفان و بخش کاکاوند، از ۱5۰ مدرسه، ۴۰ مدرسه به  صورت 

کانکس و 7۰ مدرسه تخریبی است که نیاز به توجه ویژه دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به زیرس��اخت های دو شهرس��تان سلس��له و 
دلفان، اگر هلدینگ های اقتصادی بانک  پاس��ارگاد در زمینه  کشاورزی، 
صنعت و کشت گیاهان دارویی در منطقه سرمایه گذاری کنند، می توانیم 

در جهت رفع محرومیت منطقه گام های مؤثری برداریم.
فرماندار دورود: اقدامات بانک  پاس��ارگاد در ذهن مردم ش��ریف دورود 

باقی خواهد ماند
مجتبی بیرانوند، فرماندار دورود نیز در این مراس��م، ضمن قدردانی از 
اقدام بانک  پاس��ارگاد در امر س��اخت مدرسه در این شهرستان گفت: به 
 طور یقین اقدامات ارزشمند بانک پاسارگاد و تمام زحمتکشان این بانک 
در سراس��ر میهن اس��المی، در ذهن مردم شریف شهرستان دورود باقی 

خواهد ماند.
وی ادامه داد: از بانک پاسارگاد درخواست دارم برای تعمیر یا بازسازی 

سایر مدارس دورود نیز آموزش و پرورش را حمایت کند.
فرماندار چگنی: اقدامات بانک  پاس��ارگاد در کمک به مردم س��یل زده  

چگنی ارزشمند است
ق��درت اهلل ترابی نژاد، فرماندار چگنی نیز در این مراس��م با اش��اره به 
کمک های ارزش��مند بانک  پاس��ارگاد به مردم سیل زده  در چگنی گفت: 
س��یل در سال گذشته شهرستان چگنی را درنوردید و همین مکانی که 
امروز مدرس��ه ای توسط بانک  پاسارگاد در آن ساخته  شده  است، به  طور 
کامل تخریب شده   بود و بیش از یک سوم شهر به زیر آب رفته  بود. اگر 
کمک های انسان دوس��تانه  مردم غیور و نوع دوس��ت ایران نبود، به طور 

یقین آالم و دردهایی که داشتیم به زودی التیام پیدا نمی کرد.
وی بیان کرد: مدیران بانک  پاس��ارگاد نه تنها در پروژه  ساخت مدرسه 
زحمت کشیدند، بلکه در هنگام سیل نیز کمک های نوع دوستانه  آنان در 
اقصی نقاط شهرس��تان چگنی توزیع ش��د و فعاالنه مشکالت را پیگیری 

می کردند.
ترابی نژاد افزود: شهرس��تان چگنی محروم اس��ت و بانک  پاسارگاد در 
س��طح اس��تان کمک ش��ایانی به مردم این منطقه کرده  است، اما چون 
اکثر مدارس ما در شهرس��تان چگنی تخریب ش��ده اند نیاز به بازسازی 
دارند، تقاضا داریم بانک  پاس��ارگاد در این رابط��ه قدم های بعدی را نیز 
بردارد. مدیرکل آموزش و پرورش لرستان: بانک  پاسارگاد با عشق مدرسه 

می سازد
همچنین علیرضا نخعی، مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان لرستان با 
قدردانی از تالش بانک  پاسارگاد در ساخت مدرسه گفت: هرچه در آجر 
به آجر بناهای زیبایی که بانک  پاس��ارگاد با عشق آنها را برافراشته نگاه 
می کنم، رد پای عشق، خلوص، دوستی، صفا و محبت نسبت به مردمان 

باصفای این سرزمین را می بینم.
وی تصریح کرد: خیران در اس��تان لرستان کارهای ارزشمندی انجام 
داده اند و در کش��ور واقعاً معجزه خلق کردند. خیران ۳۰ درصد مدارس 
ما را س��اخته اند به طوری که در شهرس��تان چگنی ۱۴ مدرسه، در قالب 
6۰ کالس درس، توس��ط آنها ساخته  شده  است. البته کشور ما ظرفیت 
بیش��تری دارد. به همین دلیل آموزش و پرورش طرح »آجر به آجر« را 
در دس��تور کار خود قرار داده  است. بدین معنا که مردمان ایران و حتی 
دانش آموزان، حتی ش��ده در حد یک آج��ر، برای این کار مقدس کمک 

کنند.
رئیس اداره آموزش و پرورش دلفان: اقدامات بانک  پاسارگاد در ایفای 

مسئولیت های اجتماعی قابل تقدیر است
علی تیموری، رئیس اداره آموزش و پرورش دلفان نیز در این مراس��م 
گفت: از اینکه بانک  پاس��ارگاد قدم در مس��یر ساخت مدرسه نهاده و در 
تأمین  زیرس��اخت های جامعه در بحث تعلیم و تربیت، مسیر درستی را 

انتخاب کرده  است، سپاسگزاریم.
وی ب��ا اش��اره به اینکه در دلف��ان نیروهای نخبه و کارآمد در س��طح 
شهرستان، استان و حتی کش��ور وجود دارد، اظهار داشت: خوشبختانه 
فرهنگیان و جامعه به اقدامات بانک  پاس��ارگاد در حوزه  مس��ئولیت های 
اجتماعی، در بخش های مختلف واقف هس��تند. ما قدردان حمایت های 
این بانک از ورزشکاران، هنرمندان، نخبگان و همچنین اقدامات ارزشمند 

آن جهت آزادی زندانیان هستیم.
رئیس اداره آموزش و پرورش دلفان به کمبود امکانات و شرایط مدارس 
در این شهرستان اش��اره کرد و گفت: تمام مدارس شهرستان دلفان در 
مرکز ش��هر در دو شیفت فعالیت دارند. همچنین ۳۰ درصد مدارس در 
این شهرستان تخریبی و ۴6 مدرسه به  صورت کانکس هستند. متأسفانه 
۱65 مدرسه در دلفان آب خوری و 7۰ مدرسه سرویس بهداشتی ندارند. 
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بانک  پاسارگاد برای ساخت مدرسه در 
لرستان برنامه هایی دارد، درخواست می کنیم به حوزه  آموزش و پرورش 

این شهرستان نیز نگاه ویژه ای شود.
گفتنی اس��ت بانک  پاسارگاد در راس��تای ایفای رسالت های اجتماعی 
خود اقدام به ساخت 25 مدرسه و ۱6 کتابخانه و یک مرکز بهداشت در 

نقاط مختلف آسیب دیده و کمتر توسعه یافته  کشور کرده  است.

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی

ساخت 13 مدرسه در استان لرستان توسط بانک  پاسارگاد

والتر راسلمید
استاد سیاست خارجی کالج بارد



فرصت امروز: مطالعات تجربی در دو دهه اخیر نش��ان می دهد که در 
دنیای عمل، س��رمایه گذاران حقیقی متف��اوت از نظریه های اقتصادی و 
مالی رایج رفتار می کنند، به طوری که بیش��تر سرمایه گذاران حقیقی، 
پرتفوه��ای غیرمتنوع��ی نگه��داری می کنن��د، معموال بدون داش��تن 
اطالع��ات خاص، خرید و فروش و س��فته بازی می کنند و در نهایت نیز 
متحمل زیان می ش��وند. این دسته از س��رمایه گذاران توانایی ضعیفی 
برای انتخاب س��هام دارند، بس��یاری از آنها تصمیم های سرمایه گذاری 
سیس��تماتیک )یکطرفه و س��وگیرانه( می گیرند و به طور کلی بیش��تر 
مبتنی بر احساس��ات و باورهای ش��ان تصمیم گیری می کنند تا براساس 

تحلیل و منطق.
سرمایه گذاران حقیقی در بازار سهام ایران از بازیگران اصلی هستند و 
به طور میانگین بیش از نیمی از حجم معامالت خرد در بازار را به خود 
اختصاص می دهند. با این حال، این گروه از سرمایه گذاران، کمتر مورد 
مطالعه و بررس��ی قرار گرفته اند. در این راستا، ناصر جمشیدی و حسن 
قالیباف اصل در مقاله »تحلیل رفتار معامالتی سرمایه گذاران حقیقی و 
نهادی بورس اوراق بهادار از منظر س��وگیری های رفتاری و عوامل موثر 
ب��ر آن« تالش کرده اند تا رفتار س��رمایه گذاران حقیقی در بازار س��هام 

ایران را از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹5 بررسی کنند.
براس��اس اطالعات مرکز فناوری بورس اوراق به��ادار تهران، تا پایان 
س��ال ۱۳۹۰، یک میلیون و 2۰۰ حس��اب کارگزاری در کش��ور وجود 
داشته است و با حذف حساب هایی که هیچ خرید و فروشی نداشته اند، 
تعداد حساب های سرمایه گذاری فعال به ۴82 هزار و 6۴ حساب رسیده 
است. همچنین با کسر حساب هایی که تنها یک خرید یا فروش در سال 

داشته اند، تعداد حساب های فعال به ۹7 هزار حساب رسیده است.
نتایج بررس��ی های پژوهش��گران نش��ان می دهد که س��رمایه گذاران 
حقیقی در بازه زمانی مورد مطالعه، بیش��ترین س��فارش خرید و فروش 
را در س��ال های ۱۳۹2 و کمترین را در س��ال ۱۳۹۳ ثبت کرده اند. در 
واقع، در این دوره پنج ساله بیشترین بازدهی در سال ۱۳۹2 و کمترین 
در س��ال ۱۳۹۳ ثبت ش��ده اس��ت. بازده ش��اخص کل در سال ۱۳۹2 
براب��ر با ۱۰7 درصد و در س��ال ۱۳۹۳ برابر با 2۱- درصد بوده اس��ت. 
پژوهش��گران نتیجه گرفته اند که در زمان رونق، معامله س��رمایه گذاران 
حقیقی رشد کرده و در زمان رکود کاهش یافته است. کل ارزش خرید 
س��رمایه گذاران در دوره بررس��ی ش��ده معادل ۳8۱ هزار میلیارد ریال 
و کل ارزش ف��روش آنان مع��ادل ۳۹۱ هزار میلیارد ریال بوده اس��ت. 
بر این اس��اس، میانگین ارزش هر س��فارش خرید، 8۰.2۴۳.۰۰۰ ریال 
و میانگی��ن ارزش هر س��فارش فروش ۹5.۴۰۴.۱2۰ ریال بوده اس��ت. 
میانگی��ن خرید و فروش س��رمایه گذاران حقیقی به ترتیب ۳۳.۴ و 2۹ 
بوده  درحالی که میانگین تعداد خرید و فروش س��رمایه گذاران حقوقی 
در سال به ترتیب ۱۱2 و ۹5 بوده است. نکته قابل توجه اینکه میانگین 

تع��داد نماد پرتفوی س��رمایه گذاران حقوقی به طور تقریبی س��ه برابر 
سرمایه گذاران حقیقی بوده است.

یافته های پژوهش��گران نش��ان می ده��د که س��رمایه گذاران حقیقی 
در ایران نس��بت به شناس��ایی زیان خود تمایل نداش��ته اند و به عبارت 
دیگر، آنها از اثر تمایالتی که نوعی پش��یمان گریزی است رنج می برند. 
س��رمایه گذاران حقیقی در س��ال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹5 ب��ه فراعتمادی 
تمایل نشان دادند، یعنی گردش معامالت باالیی دارند و پرتفوی آنها از 
تنوع الزم برخوردار نیست و همچنین یافته ها گویای سوگیری نماگری 
آنهاست، یعنی تمایل دارند سود گذشته سهام برنده را در نظر بگیرند.

ناصر جمش��یدی و حس��ن قالیباف اص��ل در جمع بن��دی یافته های 
خود نوش��ته اند: »در این پژوهش رفتار سرمایه گذاران حقیقی و نهادی 
از جنبه ه��ای مختلف مورد بررس��ی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نش��ان 
می دهد که س��رمایه گذاران حقیق��ی به برخی س��وگیری های رفتاری 
تمایل دارند و اینکه آنها دچار خطای معامالتی هس��تند. مشخصاً نتایج 
آزمون های انجام ش��ده در این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران 
نسبت به شناس��ایی زیان خود بی میل هستند )به عبارتی دیگر، آنها از 
اثر تمایالتی که نوعی پش��یمان گریزی است رنج می برند(، تمایل به فرا 
اعتمادی دارن��د )گردش معامالت باالیی دارن��د و پرتفوی آنها از تنوع 
الزم برخوردار نیس��ت( و همچنین سوگیری نماگری را نشان می دهند 

)خرید سهام برنده گذشته(.
رفتار هر دو گروه از س��رمایه گذاران برخی از س��وگیری های رفتاری 
را نش��ان می دهد. با این حال این س��وگیری ها در رفتار سرمایه گذاران 
حقیقی مش��هودتر است، اما پرسش��ی که مطرح می شود، این است که 
آیا س��رمایه گذاران در بازارهای نوظهور نسبت به بازارهای توسعه یافته 
بیش��تر و یا کمتر مستعد بروز سوگیری های رفتاری و خطای معامالتی 

هستند؟
مقایس��ه نتایج به دس��ت آمده در این پژوهش برای س��رمایه گذاران 
حقیقی با نتایج منتش��ر شده در مورد سرمایه گذاران آمریکایی و چینی 
نش��ان می دهد که سرمایه گذاران ایرانی نسبت به سرمایه گذاران چینی 
و آمریکایی )براس��اس معیار نرخ گردش پرتفوی( فرااعتمادی بیشتری 
دارند. همچنین همراس��تا با نتایج پژوهش بارب��ر و اودن )که معتقدند 
س��رمایه گذاران آمریکای��ی ک��ه فراوان��ی معامالتی باالی��ی دارند بازده 
پایین تری کس��ب می کنند(، در بورس تهران نیز سرمایه گذاران حقیقی 

با فراوانی معامالت باالتر بازده پایین تری کسب کرده اند.
همچنین توجه به بازده گذش��ته نزدیک س��هام خریداری ش��ده نیز 
همچون س��رمایه گذاران آمریکای��ی و چینی، در میان س��رمایه گذاران 
بورس تهران نیز امری ش��ایع است. اثر تمایالتی در میان سرمایه گذاران 
هر سه بازار وجود دارد با این حال شدت این اثر در میان سرمایه گذاران 
ب��ورس ته��ران بی��ش از س��رمایه گذاران آمریکایی و چینی اس��ت. از 

س��وی دیگر تفاوت بین بازده س��هام خریداری ش��ده و فروخته ش��ده 
س��رمایه گذاران حقیقی در ایران در مقایس��ه با آمریکا و چین در کوتاه 
مدت )دوره ۴ ماهه( کمتر و در دوره بلندمدت )یک ساله( تقریباً مشابه 
اس��ت. در ادامه و به منظور بررس��ی تأثیر ویژگی های س��رمایه گذاران 
بر خطاهای ش��ناختی آنها، س��وگیری های رفتاری براساس ویژگی های 
قابل دس��ترس سرمایه گذاران )ش��امل فراوانی معامالت، تجربه و ارزش 
حس��اب( مورد بررس��ی و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررس��ی ها نش��ان 
می دهد که این ویژگی ها می تواند بر بروز خطاهای شناختی و همچنین 
ش��دت آن تأثیرگذار باشد. مش��خصاً نتایج این بررس��ی ها در مورد اثر 
تمایالتی نش��ان می دهد که س��رمایه گذاران با فراوان��ی معامالت باال و 
س��رمایه گذاران با پرتفوی بزرگ تر )ثروتمندتر( کمتر مایل به شناسایی 
س��ودهای خود هس��تند. همچنین س��رمایه گذاران با س��ابقه حس��اب 
بیش��تر و پرتفوی بزرگ تر کمتر مایل به شناس��ایی زیان خود هستند. 
از س��وی دیگر، سرمایه گذارانی که بیش��تر معامله می کنند و همچنین 
س��رمایه گذاران ب��ا پرتفوی بزرگ تر کمتر از اث��ر تمایالتی رنج می برند. 
نتایج بررسی تأثیر ویژگی های سرمایه گذاران بر فرا اعتمادی آنها نشان 
می دهد که س��رمایه گذاران با حساب های قدیمی تر، پرتفوی متنوع تری 
دارند. از س��وی دیگر س��رمایه گذارانی که فراوانی معامالت باالیی دارند 
) ۱۰ درصد افراد با بیش��ترین گ��ردش پرتفوی( به طور میانگین تعداد 
نمادهای پرتفوی شان ۳.۳ کمتر از سایر سرمایه گذاران است و همچنین 
۰.7 درصد بازدهی ماهانه کمتری به دس��ت آورده اند. س��رمایه گذاران 
با حس��اب های بزرگت��ر میانگی��ن تعداد نماد پرتفوی ش��ان بیش��تر و 
گ��ردش پرتفوی پایین تری دارند. به طور کلی نتایج نش��ان می دهد که 
س��رمایه گذارانی که زیاد معامله می کنن��د پرتفوی متمرکزتری دارند با 
ای��ن حال متعدد بازده پایین تری کس��ب کرده اند. نهایتاً نتایج بررس��ی 
تأثیر ویژگی های س��رمایه گذاران بر س��وگیری نماگری نش��ان می دهد 
سرمایه گذارانی که سابقه داشتن حساب شان طوالنی تر است کمتر سهام 
برنده گذشته را خریداری می کنند )به عبارتی دیگر در تصمیمات خرید 
خ��ود کمتر نزدیک بین هس��تند( با این حال س��رمایه گذاران با فراوانی 
معامالتی باال، تمایل بیش��تری به خرید س��هام برنده گذشته دارند. در 
این خصوص الزم به ذکر اس��ت خرید س��هام برنده دوره های گذش��ته 
به خودی خود تصمیم غیرمنطقی نیس��ت، به عبارتی دیگر و همانطور 
که چ��ن و همکاران نیز بیان می کنند چنانچه به کارگیری اس��تراتژی 
مومنتوم بازده اضافی به دنبال داش��ته باش��د خرید سهام برنده گذشته 
ی��ک تصمیم منطقی باش��د. به طور کلی مطالعات ص��ورت پذیرفته در 
ارتباط با سودآوری استراتژی مومنتوم در بازار سرمایه ایران نشاندهنده 
این اس��ت که استراتژی مومنتوم در دوره های کوتاه مدت و میان مدت 
س��ودآور اس��ت. از این رو خرید سهام برمبنای بازده گذش��ته الزاماً به 

عنوان یک استراتژی معامالتی غیرمنطقی نیست.«

سرمایه گذاران حقیقی در بازار سهام ایران چگونه رفتار می کنند؟

تمایل به فروش سهام برنده

اکثر استراتژیست های بازار سرمایه که در نظرسنجی »سی ان بی سی« 
ش��رکت کرده اند، انتظار دارند که جو بای��دن، نامزد حزب دموکرات در 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده پیروز شود، اما آنها درباره تأثیر 
انتخاب��ات نوامبر روی بازار س��رمایه اختالف نظر دارن��د. ۱۴ نفر از 2۰ 
استراتژیس��ت مورد بررسی »سی ان بی سی«، پیروزی بایدن علیه ترامپ 
را پیش بین��ی می کنند. نیمی از این 2۰ استراتژیس��ت انتظار دارند که 
ش��اخص S&P 5۰۰ در اولین ماه بعد از روز رأی گیری کاهش یابد. 5 
نفر از 2۰ انتظار تقویت بازار دارند و ۴ نفر پیش بینی نوس��ان محدود را 

کرده اند و یک نفر هم از جواب دادن خودداری کرده است.
 S&P 8 نفر گفته اند که انتظار دارند کاهش 5 درصدی برای شاخص
5۰۰ در اولین ماه بعد از روز رأی گیری رخ دهد. س��ه نفر از این گروه، 
بای��دن و دو نفر ترام��پ را انتخاب کرده اند و دو نف��ر هم به پیش بینی 
انتخابات معترض بودند. دو استراتژیس��ت بع��د از انتخابات کاهش ۱۰ 
درصدی را برای شاخص S&P 5۰۰ در نظر دارند یکی از آنها بایدن و 

دیگری ترامپ را انتخاب کرده است.
نظرس��نجی »سی ان بی سی« با ناش��ناس بودن استراتژیست ها انجام 
شده اس��ت. ۱۹ نفر از 2۰ پاسخ دهنده در ایاالت متحده مستقر بوده اند 
و یک نفر آنها در منطقه آسیا-پاس��یفیک بوده اس��ت. نظرسنجی هم از 

طریق ایمیل انجام  شده است.
برخی از پاسخ دهندگان، واکنش منفی بازار را به سیاست های مالیاتی 

پیشنهادی بایدن نسبت داده اند. یکی از تحلیلگران گفت که »اگر بایدن 
برنده شود، دموکرات ها سنا را به دست می آورند و با اولین حرکت بزرگ 
در سال 2۰2۱ و برنامه مالیاتی، شاخص با کاهش مواجه خواهد شد.«

دیگر پاس��خگو اما معتقد اس��ت واکنش بازار به نحوه رقابت در س��نا 
بس��تگی دارد: »اگر دموکرات با پیروزی بایدن در کاخ سفید در مجلس 
س��نا هم پیروز ش��وند، رونق بازار س��خت تر از آن خواهد بود که بایدن 
به کاخ س��فید برود و س��نا در دست جمهوریخواهان باقی بماند، چراکه 
در این صورت بایدن کمتر قادر خواهد بود دس��تور کار مالیاتی خود را 

عملیاتی کند.«
تنها س��ه نفر از 2۰ شرکت کننده در نظرسنجی انتظار پیروزی آشکار 
و بدون تردی��د ترامپ را دارند. به گفته یکی از پاس��خ دهندگان، ایالت 
فلوری��دا، می��دان نبرد انتخابات اس��ت و درب��اره رئیس جمهوری آینده 
تصمی��م می گی��رد. او گفت که »ترامپ بیش��تر ایاالت قرم��ز را همراه 
ک��رده اس��ت، اما به نظ��ر من فلوریدا را از دس��ت خواه��د داد و بایدن 
ب��ه پیروزی می رس��د.« درحالی که سیاس��ت های مالیات��ی بایدن برای 
فعاالن بازار مطلوب نیس��ت، اما با برنامه هایی که برای بحران سالمتی و 
س��رمایه گذاری در انرژی پاک و زیرساخت ها عنوان  شده است، احساس 

منفی به مقداری جبران شده است.
ام��ا واکن��ش بازار ب��ه پی��روزی ترامپ چ��ه خواهد ب��ود؟۱۱ نفر از 
پاس��خگویان گفته اند که شاخص S&P 5۰۰ می تواند 5 درصد تقویت 

شود. 5 نفر گفته اند که نوسان بازار محدود خواهد بود و برخی گفته اند 
اقدام��ات ترامپ برای اولین بار در بازار س��رمایه روند صعودی بازارها را 
به س��ال 2۰2۱ محدود می کند، چراک��ه محدودیت های او در تجارت و 

مهاجرت می تواند به رشد اقتصادی آسیب برساند.
بااین حال، پاسخ دهندگان به وضوح نگران برگزاری انتخاباتی با چالش 
هس��تند. ۱۱ تحلیلگر در پاسخ به احتمال پیامدهای چنین درگیری در 
بازارها جواب دادند کاهش 5 تا ۱۰ درصدی رخ خواهد داد و 5 نفر دیگر 
گفتند ک��ه فروش های یک باره می تواند بدتر از ۱۰ درصد در بنچمارک 
S&P رخ دهد. س��ال 2۰۰۰ که در مبارزات انتخاباتی جورج دبلیو بوش 
و آل گور دموکرات بر سر شمارش آرا ایالت فلوریدا درگیری پیش آمد، 
دی��وان عالی کش��ور مداخله کرد. این ماجرا یک ماه طول کش��ید و در 

اوایل دسامبر به نفع بوش حل وفصل شد.
تحلیلگ��ران همچنی��ن معتقدن��د ک��ه احساس��ات ض��د چین��ی در 
ایاالت متح��ده در هر دو جناح وجود دارد اما اداره روابط میان دو نامزد 
متفاوت اس��ت. آنها گفتند که ترامپ احتم��االً موضع ضد چین خود را 
تش��دید خواهد کرد، اما ای��ن وضعیت در جبهه فناوری گس��ترده تر از 
بخ��ش تجارت خواهد بود. چندین پاس��خ دهنده هم گفته اند که انتظار 
دارند ریاس��ت جمهوری بایدن رویکرد میانه تری در مواجهه با چین در 
پیش بگیرد. به گفته یکی از تحلیلگران، »با انتخاب بایدن، مذاکرات به 

سبک دیپلماسی سنتی برخواهد گشت.«

»سی ان بی سی« در یک نظرسنجی بررسی کرد

بازار سرمایه آمریکا چه واکنشی به انتخابات نوامبر نشان می دهد؟

یادداشت

از رکود دموکراسی تا پاندمی رقابت

دو پاندمی بزرگ بر س��یاره ما چنگ انداخته اند و تا اینجا 
عالجی هم برای هیچ کدام ش��ان پیدا نش��ده اس��ت. اولی 
ویروس کروناست و دومی آفتی است که بر جان دموکراسی 
جهانی افتاده و زندگی سیاس��ی در بس��یاری از کشورهای 

دنیا را به  شدت قطبی و غیردموکراتیک کرده است.
برخالف ویروس کرونا که س��روکله اش ناگهانی پیدا شد، 
س��وءعملکرد دموکراس��ی از مدت ها پیش خودش را نشان 
داده است. در تعداد زیادی از کشورهای جهان، رقابت های 
ایدئولوژی��ک و سیاس��ت های هویتی به قطبی ترین ش��کل 
ممک��ن درآمده ان��د و قابلیت نهاده��ای دموکراتیک را زیر 

سؤال برده اند.
در دهه ه��ای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ می��الدی کمونیس��ت ها و 
فاشیس��ت ها انتقادات��ی را از لیبرالیس��م کالس��یک مطرح 
می کردن��د که حاال ش��بیه هم��ان انتقادها دارد از س��وی 
جناح های راس��ت و چپ علی��ه دولت های لیب��رال مطرح 
می ش��ود. اصل حرف منتقدان این اس��ت ک��ه رکودی که 
امروزه در دموکراس��ی جهانی مش��اهده می ش��ود، ناشی از 
سیاست های نئولیبرالی است که از پایان جنگ سرد به بعد 

به صورت گسترده در جهان دنبال شد.
اما مس��ئله این قدرها هم س��اده نیس��ت. در دهه ۱۹۹۰ 
میالدی اجماعی جهانی بر س��ر آنچه تونی بلر، نخست وزیر 
وق��ت انگلی��س به عن��وان »راه س��وم« مطرح ک��رده بود، 
ایجاد ش��د. »راه س��وم« می گفت اقتصاده��ای ملی که به 
ش��کل هوش��مندانه و در چارچوب قوانین عمل کنند و در 
نظام جهانی نیز ادغام  ش��ده باش��ند، آن قدری ثروت ایجاد 
خواهند کرد که اس��تانداردهای زندگی برای همه را بهبود 
ببخشند. آنچه در همین چارچوب به  صورت جهانی و البته 
بیش��تر تحت نفوذ سیاست های آمریکا رخ داد، این بود که 
اقتصادهای بازار نوظهور در نظم جهانی پس از جنگ س��رد 

حل شوند.
این شرایط به تغییراتی در عرصه سیاسی کشورها انجامید. 
جناح های چپ و راست که پیشتر یکدیگر را دشمن خونی 
هم می دانس��تند موضع شان را تغییر دادند. جناح های چپ 
حاضر ش��ده بودند قوانین نظام ب��ازار بین الملل را بپذیرند 
و جناح های راس��ت داشتند راضی می ش��دند که در موارد 
متوال��ی، انتقال قدرت در چارچوب قانون اساس��ی را قبول 
کنن��د. در آمریکای التین ش��اهد آن بودیم ک��ه نیروهای 
راس��ت گرا که زمانی به ارتش ها و رژیم های نزدیک به آنها 
وابس��ته بودند، به دولت ه��ای میانه رو و چ��پ اجازه انجام 
برنامه های اصالحی را می دادند. سقوط آپارتاید در آفریقای 

جنوبی هم بر همین مبنا رخ داد.
اما زمان ثابت کرد که »راه سوم« جواب نمی دهد؛ بلکه به 
تشدید قطبی شدن کمک می کند و به تدریج حتی سالمت 
دموکراسی در اکثر نقاط جهان را نیز به خطر می اندازد. آن 
نظمی که قرار بود در جهان شکل بگیرد چیز دیگری از آب 
درآمد. از دیگر س��و، بحران های اقتصادی سال های 2۰۰8 
و 2۰2۰ می��الدی باع��ث کاهش اعتماد به سیاس��ت های 
اقتصادِی دنبال ش��ده از زمان پایان جنگ س��رد شد و این 
در حالی بود که کش��ورهایی مثل چین، روسیه و ایران در 
تقاب��ل با آمریکا به وضوح علیه نظمی که آمریکا تبلیغش را 
کرده بود، موضع گرفتند و خواهان برچیده شدن آن شدند.

از س��وی دیگ��ر، نش��انه های پوس��یدگی و خراب ش��دن 
نظام های دموکراتیک هم به وضوح دارد در عرصه سیاس��ی 
و قضایی خود را نشان می دهد. اوضاع به جایی رسید که در 
بس��یاری از کشورهای جهان، از دست دادن قدرت سیاسی 
به معنای تعقیب قضایی است، چون کسی که بر سر قدرت 
بوده اس��ت خود را مقی��د به اطاعت از قان��ون نمی دیده و 
سوءاس��تفاده های مختلفی از قدرت کرده اس��ت. محاکمه 
رهبران سابق را در کشورهای زیادی از جمله اوکراین، مصر 
و برزیل مش��اهده کرده ایم و مواردش خیلی بیش��تر است. 
حتی در آمریکا هم ممکن اس��ت همین مس��ئله رخ دهد. 
ع��ده زیادی از چهره های دموک��رات آمریکا اذعان کرده اند 
ک��ه به دنبال تعقیب قضایی دونالد ترامپ هس��تند و وقتی 
او از ق��درت کنار برود، به گوش��ه زن��دان خواهد افتاد. این 
صحنه ها در عرصه سیاس��ی چیزی است که در جهان اوایل 

قرن بیستم کمتر شاهدش بودیم.
این تازه مش��کالت کش��ورهایی اس��ت که ب��ه اصطالح 
پیش��رفته تر به نظ��ر آمده اند. در کش��ورهایی که نهادهای 
دموکراتی��ک ضعیف تر هس��تند، اقتصاد ناتوان تر اس��ت و 
تجرب��ه دموکراس��ی کوتاه تر اس��ت. اوضاع ام��روزی حتی 
قطبی تر هم هس��ت. فساد و فش��ارهای مختلفی که درون 
نهادهای قضایی و پلیس در کش��ورهای مختلف باعث شده 
آنها به مرحله انفجار نزدیک ش��وند، چیزی نیست که امروز 
به وجود آمده باشد؛ بلکه نتیجه چندین دهه سیاسی کاری 

و رقابت بر سر قدرت است.
ب��ا تمام ای��ن اوصاف، آین��ده جهان قرار اس��ت به کدام 
س��مت و سو میل کند؟ پاندمی سیاست در جهان نیز مثل 
وی��روس کرونا به  ش��دت یقه جهان را چس��بیده و به این 
راحتی ولش نخواهد کرد. حتی س��ناریوهایی ش��بیه آنچه 
در کره جنوبی دیده ایم هم احتماالً بیش��تر خواهد شد. کره 
جنوبی مثل فردی است که ویروس کرونا در بدنش هست، 
اما عالئم ندارد. در این کش��ور س��ر و صدای زیادی از بابت 
سیاس��ت به پا نمی شود، اما اکثر روسای جمهور سابقش با 
اتهامات فس��اد مالی و تعقیب قضایی مواجه اند. در برخی از 
کشورهای دیگر جهان اوضاع آنقدر بد است که دموکراسی 
را به دستگاه تنفس مصنوعی وصل کرده اند و امید چندانی 
هم به نجات جان بیمار نمی رود بنابراین بعید است که این 

تصویر در آینده نزدیک تغییر چندانی کند.
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فرص��ت امروز: آیی��ن بهره برداری از طرح های مل��ی وزارت نفت، روز 
گذش��ته همزم��ان با هفت��ه دولت با حض��ور رئیس جمه��ور به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار ش��د. در این مراسم سه طرح بزرگ ملی با اعتبار 
ح��دود ۴.7 میلیارد یورو در حوزه نفت به بهره برداری رس��ید. حس��ن 
روحانی در این مراس��م، دس��تاوردهای دولت خ��ود در بخش های گاز، 
بنزین، گازوئیل و پتروش��یمی را یادگار بزرگی برای دولت آینده دانست 

و وعده داد که سال جاری با وجود تحریم ها، سال افتتاح باشد.
روحان��ی همچنین یک خبر مهم بورس��ی هم داش��ت و با اش��اره به 
واگذاری س��هام شستان )س��ازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح( تا 
پایان س��ال گفت: سهام شس��تان تا پایان س��ال به تدریج واگذار و در 
بورس معامله می ش��ود و این اتفاق بس��یار مهمی است. شستان تحول 

بسیار بزرگی را با ورود خود به بورس ایجاد خواهد کرد.
رئیس جمهور، ش��بکه گازرس��انی ایران را در دنیا بی نظیر دانست و با 
اش��اره به دستاوردهای دولت خود در بخش های گاز، بنزین، گازوئیل و 
پتروش��یمی تاکید کرد: با کار بزرگی که در میدان های مشترک نفتی و 
گازی در این دولت انجام شده است، تولید گاز ما از منابع مشترک 2.5 

برابر و تولید نفت حدود شش برابر افزایش یافته است.
او با بیان اینکه تولید نفت از منابع مشترک نفتی از 7۰ هزار بشکه به 
۴۰۰ هزار بش��که افزایش یافته است، گفت: همانطور که آقای استاندار 
گف��ت اگر این خبیث در آمری��کا روی کار نیامده بود، امروز تولید ما از 

این میادین به بیش از یک میلیون بشکه می رسید.
وی با بیان اینکه صنعت گاز با تولید انرژی پاک، یک صنعت زیربنایی 
و عامل توسعه کشور است، گفت: از تولید 6۰۰ میلیون متر مکعب گاز 
امروز به نزدیک یک هزار میلیون متر مکعب رس��یده ایم. هم اکنون۱7 
هزار روستا در دولت تدبیر و امید به شبکه گاز سراسری متصل شده اند 

و سوخت 8۹ نیروگاه کشور با گاز تامین می شود.
روحان��ی با اش��اره به اینکه دول��ت اقدامات بزرگ��ی در حوزه نفت و 
گاز کش��ور انجام داده اس��ت، افزود: با تالش دول��ت یازدهم و دوازدهم 
یادگارهای ارزش��مندی برای ملت ایران و دولت آینده گذاش��ته است و 
دولت های آینده می توانند از برکات آن بهره برداری کنند. رئیس جمهور 
با گرامیداش��ت هفته دولت و یاد و نام شهیدان انقالب اسالمی به ویژه 
شهید رجایی و شهید باهنر، گفت: این شهیدان بزرگوار جان عزیز خود 
را در راه انق��الب و م��ردم فدا کردند و خالصانه در قبل و بعد از پیروزی 
انقالب اس��المی برای بق��ای انقالب و مدیری��ت در بخش های مختلف 

تالش نموده اند و امیدواریم بتوانیم پیرو راه شهیدان عزیزمان باشیم.
او بر اهمیت صنعت گاز در کش��ور تاکید کرد و ادامه داد: گاز صنعت 

عظیمی اس��ت هم انرژی پاک تولید می کند و هم موجب توسعه کشور 
خواهد بود و هم اینکه یک صنعت زیربنایی اس��ت که صنعت بزرگتری 
مانند پتروشیمی را می چرخاند و هم موجب اتصال ایران به همسایگان 
اس��ت، به گونه ای که امروز در غرب کشور گاز را به ترکیه و عراق صادر 
می کنیم و قادر هس��تیم آن را به کشورهای شرقی هم صادر کنیم و در 

این راستا خط لوله گاز تا مرز پاکستان کشیده شده است.
رئی��س جمه��ور اضافه ک��رد: با اقدام��ات دولت یازده��م و دوازدهم 
توانس��ته ایم در بخ��ش گاز خودکفا ش��ده و از 6۰۰ میلیون متر مکعب 
امروز به حدود هزار میلیون متر مکعب رس��یده ایم و در فصل زمس��تان 
حدود 8۰۰ میلیون متر مکعب گاز در اختیار خانه ها و مصارف کش��ور 
قرار می گیرد و این معادل 5 میلیون بش��که نفت اس��ت و از این  رو گاز 

اهمیت خاص و ویژه ای برای اداره کشور دارد.
روحانی با بیان اینکه روز یکش��نبه مقام معظم رهبری اشاره داشتند 
که یادگارهایی از این دولت برای دولت آینده به جا بماند، گفت: دولت 
یادگاره��ای بزرگی در بخ��ش گاز برای دولت آینده دارد و همه فازهای 
پارس جنوبی به جز یکی افتتاح ش��ده اس��ت و همچنی��ن در بنزین و 
گازوئیل هم خودکفا ش��ده ایم و اینها همه ارمغانی اس��ت که این دولت 

برای ملت ایران و دولت های آینده به جا می گذارد.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: دولت آینده وقت��ی کار خود را آغاز 
می کند که پتروش��یمی از 56 میلیون ت��ن به ۱۰۰ میلیون تن و از ۱۱ 

میلیارد دالر به 25 میلیارد دالر رسیده است.
وی با اش��اره به سرمایه گذاری ۴.7 میلیاردی پروژه هایی که امروز در 
بخش نفت به افتتاح رسید، گفت: این حجم از سرمایه گذاری کار بزرگی 
اس��ت که با تالش دس��ت اندرکاران و در ش��رایط تحریم به ثمر رسیده 
است. امروز در زمینه نفت و گاز در برابر مردم ایران شرمنده نیستیم و 
می توان به مردم گفت که هم در نفت و گاز و هم در میادین مش��ترک 

کارهای بزرگی در این دولت انجام شده است.
رئیس جمهور با اشاره به برنامه ریزی دولت برای ایجاد جهش سوم در 
ح��وزه نفت و گاز افزود: دولت جهش دوم را تا پایان این دوره در حوزه 
پتروش��یمی انجام می دهد و برای جهش سوم نیز برنامه ریزی کرده ایم 
که ارزش صادراتی آن به ۳7 میلیارد دالر می رسد و تا پایان این دولت 

8 میلیارد دالر آن سرمایه گذاری خواهد شد.
روحانی با اش��اره به تأکید مق��ام معظم رهبری درخصوص جلوگیری 
از خام فروش��ی نیز گف��ت: در زمینه نفت و گاز ب��ا احداث مجتمع های 
پتروش��یمی اقدامات خوبی در این زمینه انجام ش��ده اس��ت و معتقدم 
که در زمینه همه معادن زیرزمینی بایس��تی این تحول انجام شود و به 

گونه ای نباشد که سنگ های ارزشمند کشور به صورت خام صادر شده و 
همان سنگ دو مرتبه به کشور وارد شود. لذا امیدوارم در همه زمینه ها 

گام های مناسبی برداشته شود.
وی با بیان اینکه تا پایان سال افتتاح های مهمی در حوزه های مختلف 
انجام خواهد ش��د، گفت: همانطور که در ایام شروع سال به مردم وعده 
داده ایم که امسال س��ال افتتاح خواهد بود تا پایان سال روند افتتاح ها، 
ادامه خواهد داش��ت و علی رغم فش��ار و تحریم هایی ک��ه با آن مواجه 

هستیم، شاهد تحول در تولید کشور خواهیم بود.
در این مراس��م که همزمان با هفته دولت برگزار شد، سه طرح بزرگ 
ملی با اعتبار ۴.7 میلیارد یورو در حوزه نفت افتتاح شد. رئیس جمهور 
در ارتباط ویدئوکنفرانس��ی، طرح توس��عه و بهسازی مرکز دیسپچینگ 
گاز و خطوط انتقال شش��م و نهم سراس��ری گاز، فاز اول پتروش��یمی 
بوش��هر و نیروگاه س��یکل ترکیبی 5۰۰ مگاواتی غرب کارون و خطوط 

انتقال و پست برق آن را افتتاح کرد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دول��ت، خط لوله انتقال گاز شش��م 
سراس��ری ظرفیت انتق��ال روزان��ه  ۱۱۰ میلیون مترمکع��ب گاز را از 
پارس جنوبی به اس��تان های غرب کشور دارد. این طرح کامال با اتکا به 
توانمندی و نبوغ متخصصان و س��ازندگان داخلی به ثمر نشسته است و 
طول آن حدود ۱2۰۰ کیلومتر اس��ت که گاز پارس جنوبی را با عبور از 
استان های بوشهر، خوزستان، لرستان، ایالم و کرمانشاه به شهر دهگالن 

در استان کردستان منتقل می کند.
خ��ط لوله ۱25 کیلومت��ری انتقال گاز نهم سراس��ری با ظرفیت 6۰ 
میلیون مترمکعب اس��ت که مبدأ آن از ۳2 کیلومتری غرب بهبان آغاز 
می ش��ود و ت��ا مرز بازرگان و ش��مال ماکو امتداد می یاب��د. احداث این 
خطوط لوله عالوه بر پایداری در تامین گاز اس��تان های سردسیر کشور 
از مزیت صادراتی نیز برخوردار بوده و نقش مهمی در تبادالت انرژی با 

کشورهای منطقه دارد.
ف��از اول پتروش��یمی بوش��هر نی��ز که با دس��تور رئی��س جمهور به 
بهره برداری رس��ید شامل واحد اس��تحصال اتان، متانول، شیرین سازی 
گاز، تولید اکس��یژن، تولید آب صنعتی و خوراک ۹.6میلیون مترمکعب 
در روز برای پاالیشگاه های پارس جنوبی است. همچنین نیروگاه سیکل 
ترکیب��ی 5۰۰ مگاواتی غ��رب کارون از ظرفیت تولید ۴۹2مگاوات برق 
در روز به منظور تامین برق میادین غرب کارون شامل آزادگان شمالی 
و جنوبی، یاران ش��مالی و جنوبی برخوردار است. برای این پروژه ۱5۰ 
کیلومتر خط انتقال برق، 5 پس��ت فشار قوی و ایستگاه تقلیل فشار گاز 

نیروگاه نیز تاسیس شده است.

3 طرح ملی در حوزه نفت با اعتبار 4.7 میلیارد یورو افتتاح شد

روحانی: سال 99 سال افتتاح پروژه هاست
انرژی

وزیر نفت:
صادرات گاز به 16 میلیارد متر مکعب می رسد

وزیر نفت با بیان اینکه امس��ال می��زان صادرات گاز به ۱5 تا ۱6 
میلی��ارد مت��ر مکعب خواهد رس��ید، گفت جدا از ترکی��ه که 2 تا 
2.5 م��اه گاز دریافت نک��رده، 5۰ میلیون متر مکعب به عراق صادر 
می شود و تا حدی گاز به ارمنس��تان ارسال می کنیم. پاکستان نیز 

فعال علی رغم آمادگی ما گازی خریداری نمی کند.
بیژن زنگنه در آیین بهره برداری رس��می از طرح های ملی وزارت 
نفت با اش��اره به اینکه همه توان مان را برای میدان های مش��ترک 
گاز گذاش��تیم، ادامه داد: من امروز خوش��حال هس��تم که به مردم 
عرض کنم، دولت هرچه در توان داش��ت ب��رای افزایش توان تولید 
میدان های مش��ترک به کار برد، به نحوی که امروز توان تولید ما در 
میدان ه��ای غرب کارون 6 برابر و می��دان گازی پارس جنوبی 2.5 

برابر شده است.
زنگن��ه با بیان اینک��ه آثار این افزایش توان تولی��د را می توان در 
زندگی مردم، در توسعه کش��ور و بهتر شدن شرایط محیط زیست 
دید، تصریح کرد: از س��ال ۱۳۹2 تاکنون در میدان های مش��ترک 
غرب کارون 2۱6 حلقه چاه بالغ بر 6.2 میلیارد یورو سرمایه گذاری 

شده است.
او مجموع س��رمایه گذاری در س��ه طرح خط لوله ششم و نهم و 
ایس��تگاه های آن، فاز نخس��ت پتروشیمی بوش��هر و نیروگاه غرب 
کارون را ۴.7 میلیارد یورو عنوان کرد و گفت: صنعت نفت با وجود 
ش��دیدترین تحریم ها نه تنها در بهره برداری از تاسیس��ات تولیدی 
موفق بوده بلکه طرح های توسعه ای را هم در چنین شرایط دشواری 

 پیش برد.
وزیر نفت ادامه داد: صنعت نفت با وجود ش��دیدترین فش��ارها و 
تحریم ه��ا با اتکا به خداوند و با اس��تواری نه تنها در بهره برداری از 
تاسیس��ات تولیدی خود موفق بوده بلکه توانسته در چنین شرایط 
دشواری طرح های توسعه ای خود را پیش ببرد که نمونه آنها همین 

طرح هایی است که افتتاح می شود.
زنگنه با بیان اینکه در هفته دولت سه طرح مهم صنعت نفت در 
مجموع با ۴.7 میلیارد یورو سرمایه گذاری از سوی رئیس جمهوری 
افتتاح می ش��ود، تصریح کرد: این طرح ها ش��امل حدود ۳ میلیارد 
ی��ورو تامی��ن مالی خط انتقال شش��م، نهم و ایس��تگاه هایش، یک 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو س��رمایه گذاری پتروش��یمی بوش��هر و 
۳2۰ میلیون یورو س��رمایه گذاری نیروگاه غرب کارون است که این 

رقم در مقیاس جهانی هم رقم باالیی است.
وی با بیان اینکه طرح هایی که دوشنبه در صنعت گاز افتتاح شد 
مربوط به انتقال و پایداری شبکه این سوخت پاک است، خطاب به 
رئیس جمهوری افزود: همانطور که مستحضرید، فاصله زیادی بین 
مراک��ز اصلی تولید گاز در جنوب کش��ور با مراکز اصلی مصرف گاز 
در مرکز، ش��مال، شمال شرق و غرب کش��ور وجود دارد، از این رو 

ناچاریم گاز را با خطوط لوله انتقال دهیم.
زنگنه افزود: به طور ساده باید عرض کنم برای انتقال روزانه ۱۰۰ 
میلیون مترمکعب گاز نیازمند س��اخت یک خط لوله 56 اینچ یعنی 
یک و نیم متر و چند ایستگاه تقویت فشار در مسیر هستیم، هزینه 
احداث هر کیلومتر خط لوله 56 اینچ برحس��ب تغییر ش��رایط یک 
تا 2 میلیون دالر و هزینه س��اخت هر ایس��تگاه تقویت فشار حدود 
75 میلیون یوروس��ت بنابراین هر زمان که می خواهیم روزانه 6۰۰ 
میلیون مترمکعب گاز را از منطقه عس��لویه ب��ه دیگر نقاط منتقل 

کنیم بیش از 6 خط لوله و ده ها ایستگاه تقویت فشار نیاز داریم.
وزیر نفت هزینه س��رمایه گذاری طرح های انتق��ال گاز خط لوله 
سراس��ری شش��م و ایس��تگاه های تقویت فش��ار مربوط به آن را ۳ 
میلی��ارد و ۱۰۰ میلی��ون یورو اعالم کرد و اف��زود: نکته قابل توجه 
این اس��ت که ی��ک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ی��ورو از این مبلغ برای 
نخستین بار ازسوی بخش خصوصی به صورت ساخت، بهره برداری 
و واگذاری )BOT( تامین شده است که این شرایط ما را قادر کرد 

تا بتوانیم صادرات گاز به عراق را عملی کنیم.
به گفته زنگنه، مجموع رقم صادرات گاز ایران به کشورهای ترکیه 

و عراق تا پایان امسال به روزانه 8۰ میلیون مترمکعب می رسد.

مشترکان خوش مصرف برق تخفیف می گیرند
خبر خوش وزیر نیرو برای مشترکان 

خوش مصرف
مش��ترکان خوش مصرف برق از تخفیف چن��د درصدی بهره مند 
می ش��وند. به گزارش خبرآنالین، وزیر نیرو در نشس��ت خبری که 
روز دوشنبه به مناسبت هفته دولت برگزار شد، با اعالم این مطلب 
گفت: هدف فعالیت ما صرفا انجام خدمت برای س��رافرازی کشور و 
عبور از این گردنه حس��اس اس��ت. رضا اردکانیان ادامه داد: جایگاه 
امروز برق مرهون تالش های بی وقفه و ارزشمند مدیران و کارکنان 
متخصص و باانگیزه این صنعت است که توانسته با وجود مشکالت 
ضمن حفظ پایداری صنعت و اس��تمرار روند خدمت رسانی و تامین 
انرژی الکتریکی نیاز بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور را 
با موفقیت های ارزش��مند و بی نظیری برطرف کند. اردکانیان افزود: 
مهم ترین دستاوردها و موفقیت ها در سال گذشته برای اولین بار در 
طول عمر صنعت برق کش��ور حاصل شد، این دستاورد ارزشمند بر 
پایه اقدامات انجام ش��ده پیشین و همچنین برای تحقق برنامه های 
وزارت نی��رو در دول��ت دوازدهم با تاکید بر به کارگیری س��رآمدان 
اجم��اع متخصص��ان افزایش بهره وری سیس��تم و در نهایت ارتقای 
جایگاه صنعت برق در دستیابی به سطوح باالتر منطقه ای و جهانی 
به دس��ت آمده اس��ت. اردکانیان گفت: خبر خوش ام��روز ما برای 
خوش مصرف ها این اس��ت که برای آنان تخفیف چند درصدی قائل 
می شویم، ما برنامه داریم روش های مختلفی را برای مصرف برق از 
طریق استارت آپ ها عرضه کنیم. وزیر نیرو گفت: قرار است پنل های 
خورشیدی کوچک در پشت بام های خانه ها نصب شود و با سیستم 
بانکی هم هماهنگ هایی صورت گرفته تا کس��انی که مش��کل مالی 
برای خرید این پنل ها دارند با سود کم دریافت کنند تا با نصب این 

پنل ها کاهش مصرف انرژی داشته باشند.
اردکانیان اضافه کرد: ما با حدود ۳درصد از کل انرژی تولید برای 
صادرات چیزی حدود ۳۰درصد از انرژی برق را جوابگویی می کنیم، 
با توجه به اوج مصرف در تابس��تان که از آن گذر کردیم، اما انرژی 

زیادی عرضه کردیم.
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فرص��ت امروز: این هفت��ه پس از ماه ها انتظار، حق مس��کن کارگران 
از س��وی دولت ابالغ شد؛ حق مس��کنی که طی سال های متمادی ۱۰ 
تا ۴۰ هزار تومان بود و س��پس به ۱۰۰ هزار تومان رس��ید و در نهایت 
امس��ال با توجه به فاصله معنادار دخل و خ��رج کارگران، با 2۰۰ هزار 
توم��ان افزایش به ۳۰۰ هزار تومان رس��ید. البت��ه اگرچه نام این مؤلفه 
مزدی، حق مس��کن اس��ت اما با توجه به قیمت نجومی مسکن به نظر 
می رس��د حق مسکن بیشتر مؤلفه ای برای افزایش میزان دستمزد است 
و عنوان »حق مسکن« تنها یک اسم بوده و ربطی به جبران هزینه های 

مسکن ندارد.
همچنین با توجه به اینکه بیش از 5 ماه از س��ال ۹۹ گذش��ته است، 
س��وال این اس��ت که افزایش حق مس��کن کارگران از کدام ماه اعمال 
می شود؟ آنطور که وزیر کار خبر داده، گویا افزایش حق مسکن کارگران 
از اول تیرماه امسال اعمال می شود. محمد شریعتمداری روز دوشنبه در 
حاشیه افتتاح مرکز ارتباط با بازنشستگان و مرکز نوآوری صبا در پاسخ 
به س��ؤال خبرنگاران در این باره گفت که براس��اس آنچه که در شورای 
عالی کار به تصویب رسیده و هیأت دولت نیز آن را تصویب کرده است، 

افزایش حق مسکن کارگران از اول تیرماه اعمال می شود.
در همی��ن زمینه، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دس��تمزد کانون عالی 
ش��ورا ها درباره ابالغ حق مس��کن از تیرماه گفت: با اجرای مصوبه حق 

مسکن از تیرماه در مجموع 25درصد از حق مسکن کارگران کم شد.
توفیقی در گفت وگو با تس��نیم، در واکنش به ابالغ مصوبه دولت برای 
افزایش حق مس��کن کارگران افزود: زمانی که وزیر کار اقدامی را انجام 

می دهد که مغایر با روح سه جانبه گرایی و روح شورای عالی کار است، 
زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای عالی کار مشخص نشده بود. 
وزیر کار در مصاحبه ای اعالم کردند که طبق مصوبه شورای عالی کار و 

هیأت دولت افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می شود.
او ادامه داد: با توجه به ورود س��ازمان بازرس��ی کل کشور به دستمزد 
۹۹ کارگران و تأکید رهبری مبنی بر اینکه صدای کارگران شنیده شود، 
دستمزد س��ال ۹۹ مجددا  به بحث گذاشته شد. برخی مولفه ها تغییر و 
برخ��ی دیگر اصالح ش��د. یکی از مولفه هایی ک��ه تغییر کرد بحث حق 
مس��کن کارگران بود. با توجه به اینکه بار ها مس��ئولین اعالم کردند که 
این مصوبه برای دستمزد ۹۹ کارگران است بنابراین افزایش حق مسکن 

می بایست از ابتدای فروردین ماه ۹۹ اجرایی می شد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا ها گفت: انتظار داریم مجلس 
قانون��ی تصویب کند که مصوبه افزایش حق مس��کن کارگران نیازی به 
تصویب در هیأت دولت نداش��ته باشد و در شورای عالی کار به تصویب 

برسد.
توفیقی با اشاره به کاهش 25 درصدی حق مسکن کارگران با اجرای 
مصوبه از ابت��دای تیرماه گفت: حدود 6۰۰ هزارتومان از مجموع درآمد 
کارگران کم ش��د که ای��ن رقم در مجموع حدود 25درصد اس��ت. اگر 
ماهیانه 2۰۰ هزارتومان در قالب حق مس��کن به حقوق کارگران اضافه 
می ش��د در ۱2 ماه س��ال رقمی ح��دود 2 میلی��ون و ۴۰۰ هزارتومان 
می ش��د، با ابالغ مصوبه حق مس��کن از ابتدای تیرماه و با کس��ر 6۰۰ 
هزارتومان برای فروردین، اردیبهش��ت و خردادم��اه حدود 25درصد از 

مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.
در ه��ر حال، تصویب حق مس��کن موجب ش��د تا مجم��وع دریافتی 
کارگ��ران به صورت میانگین ۱۰درصد افزایش یابد؛ به گونه ای که هیچ 
کارگری دیگر نباید کمتر از 2 میلیون و 6۱۰ هزار تومان حقوق بگیرد. 
همچنین مقایس��ه حق مس��کن با دو مؤلفه متوسط اجاره بها )برای هر 
متر مربع واحد مس��کونی( و متوسط خرید هر متر مربع واحد مسکونی 
در دهه ۹۰ نش��ان می دهد که حق مسکن کارگران برای امسال اگرچه 
با افزایش 2۰۰درصدی به ۳۰۰ هزار تومان رس��یده است اما با توجه به 
نرخ خرید و اجاره مس��کن، این آیتم در فیش حقوقی کارگران بیش��تر 

جنبه تزئینی دارد.
از س��وی دیگر، با توجه به اینکه این مؤلفه مزدی به ۳۰۰ هزار تومان 
رس��یده، در مجم��وع دریافتی کارگران مش��مول قان��ون کار به صورت 
میانگین یک رش��د ۱۰درصدی را ایجاد کرده است؛ به گونه ای که هیچ 
کارگری دیگر نباید کمتر از 2 میلیون و 6۱۰ هزار تومان حقوق بگیرد. 
بر این اس��اس، به حقوق کارگران مج��رد ۱۰.6درصد و کارگران دارای 
یک فرزند ۹.2درصد و کارگران دارای دو فرزند ۹.۱درصد افزوده ش��د. 
به دس��تمزد کارگران بدون سابقه که سال اول فعالیت خود را دارند نیز 

۱۱.5درصد افزوده گردید.
ب��ا این وجود، اگرچ��ه افزایش 2۰۰ هزار تومانی ای��ن مؤلفه، اقدامی 
مثب��ت ب��وده و می تواند در چانه زنی برای تعیین حقوق های س��ال های 
آینده نقش اساس��ی ایفا کند، اما اعمال این افزایش حق مسکن از اول 

تیرماه، شیرینی آن را در کام کارگران اندکی زایل کرده است.

اعمال افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای تیرماه

600 هزار تومان از جیب هر کارگر پرید

سه شنبه
4 شهریور 1399

شماره 1611



همه بانک های نظامی در بانک سپه ادغام شدند
ادغام بانک های نظامی در ایستگاه پایانی

پی��ش از این دو بانک مه��ر اقتصاد و حکم��ت ایرانیان به عنوان 
بانک ه��ای نظامی در بانک س��په ادغام ش��دند و اکنون نیز با اعالم 
رئی��س کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه ادغام رس��می س��ه بانک 
)قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر( دیگر نیز انجام شده و ففط 
ارائه خدمات آن ها به مش��تریان با تابلوهای بانک س��په باقی مانده 
اس��ت، می توان گفت که پروژه ادغام بانک های وابسته به نیروهای 

مسلح به ایستگاه پایانی رسیده است.
به گزارش ایسنا، پروژه ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح 
در بان��ک س��په، از بیش از یک س��ال پیش کلید خ��ورد و در این 
م��دت اقدامات مقدمات��ی آن در حال انجام بود که در پی آن ادغام 
بانک های انص��ار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسس��ه 
مالی و اعتباری کوثر در بانک س��په از ماه های پایانی س��ال ۱۳۹7 
آغاز شد و در سال گذشته نیز در تابلوی این بانک ها عبارت وابسته 

به بانک سپه درج شد.
رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای خرداد امس��ال، وعده ادغام دو 
بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را طی ۱۰ روز داده بود که این 
امر ۱2 روزه نهایی ش��د و با احتس��اب وعده آقای رئیس کل برای 
ادغام موسسه اعتباری کوثر تا پایان این ماه، پرونده ادغام بانک های 
نظامی در بانک س��په به نیمه رسیده و با تعیین تکلیف و ادغام دو 
بان��ک باقی مان��ده دیگر )انصار و قوامین(، پرون��ده ادغام بانک های 

نظامی برای همیشه بسته می شود.
با این حس��اب، طب��ق جدیدترین اظهارات همتی ادغام رس��می 
بانک های انصار و قوانین و موسس��ه اعتباری کوثر انجام شده است 
اما هنوز ارائه خدمات آن ها به مش��تریان با تابلوی بانک سپه نهایی 
نشده که پس از اتمام بررسی ها و داوری ها نهایی می شود و به بانک 

سپه می پیوندند.
بنابرای��ن، ادغ��ام بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح به پایان 
رس��یده و چهار بانک انصار، قوامین، حکم��ت ایرانیان، مهر اقتصاد 
و موسس��ه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه به طور رسمی ادغام 
ش��ده اند. همچنین، با اتمام ادغام بانک های نظامی به عنوان یکی از 
برنامه های اص��الح نظام بانکی، یک گام موثر در اصالح نظام بانکی 

برداشته شده است. 

از وزارت راه و شهرسازی تا بانک مرکزی 
پاسکاری پرداخت کمک ودیعه مسکن

درحال��ی که قرار بود کمک ودیعه مس��کن تا پای��ان مردادماه به 
حس��اب متقاضیان واریز ش��ود، اما وزارت راه و شهرس��ازی و بانک 
مرک��زی به عنوان متولیان ای��ن طرح، پرداخت این کمک ودیعه به 
مستاجران را بین خود پاسکاری می کنند و از آماده نبودن سازمان 

مقابل خود می گویند.  
به گزارش ایسنا، کمک ودیعه مسکن طرحی است که دولت برای 
حمایت از مستاجران در نظر گرفته و با وجود انتقاداتی که از سوی 
برخی کارشناسان مبنی براینکه با وجود تورم باال در اقتصاد، ودیعه 
مس��کن نمی تواند کمک قابل توجهی به این قش��ر کند، به آن وارد 

شد، سرانجام به مرحله پرداخت نزدیک شد.
مبلغ پرداختی به متقاضیان این وام به ترتیب در تهران، شهرهای 
بزرگ و در شهرهای کوچک تر معادل 5۰، ۳۰ و ۱5 میلیون تومان 
است که 2۰ هزار میلیارد تومان به این طرح اختصاص یافته و نرخ 
بازپرداخت این کمک ۱۳ درصد است. همچنین، طبق گفته همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی، کسانی که توانایی پرداخت اصل و سود وام 
به صورت ماهانه را داشته باشند، می توانند با انتخاب خود این وام را 

با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱2 درصد دریافت کنند.
گروهی از مس��تاجران در اولویت پرداخت کمک ودیعه مس��کن 
هس��تند که ش��امل افراد تازه ازدواج کرده، کسانی که سه فرزند و 
بیش��تر دارند، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی می ش��وند. عالوه بر این، مستاجران حتماً 
باید اجاره نامه دارای کدرهگیری و ش��رایط وام س��اماندهی را هم 
داش��ته باشند یعنی وام یا امکانات یارانه ای از طرف دولت در بخش 
زمین یا مس��کن نگرفته باشند و صاحب ملک نباشند و از سال 8۴ 
هیچ گونه سابقه خرید و فروش ملک نداشته باشند. ضمن اینکه باید 
سرپرست خانوار باشند و شهری را که تقاضا می کنند در آن 5 سال 
س��ابقه سکونت داشته باش��ند و همه این مولفه ها باید مستند و در 

سایت قابل بارگذاری باشند.
ب��رای پرداخت ودیعه مس��کن ابتدا باید وزارت راه و شهرس��ازی 
اطالع��ات متقاضیان ثبت نام کرده در س��ایت مربوطه را در اختیار 
بانک ه��ای ذی ربط قرار بدهد تا بانک ها به واریز مبلغ تعیین ش��ده 
اق��دام کنند. در این بین با توجه به اینکه قرار بود تا پایان مردادماه 
این وام به حساب متقاضیان واریز شود، تاکنون واریز نشده و وزارت 
راه و شهرس��ازی و بانک مرکزی ب��ه عنوان متولیان این امر تنها به 
این اس��تناد می کنند که آمادگی الزم را ب��رای اجرای طرح کمک 
ودیعه مس��کن دارند اما بانک ها می گویند که هنوز دسترسی کامل 
بانک های عامل به س��امانه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی 
ثبت نام، کنترل و پاالیش متقاضیان فراهم نش��ده است تا بانک های 
عامل آمادگی بتوانند از طریق ش��عب و یا سرپرستی بانک ها نسبت 

به اعطای تسهیالت اقدام کنند.
همچنین مس��ئوالن وزارت راه و شهرس��ازی نی��ز اعالم کرده اند 
که ۱5 بانک پرداخت ودیعه مس��کن را برعهده گرفته اند و اس��امی 
متقاضیان به آن ها اعالم شده که تا این هفته ودیعه مسکن پرداخت 
می ش��ود اما با گذش��ت س��ه روز فعال خبری از واریز کمک ودیعه 

مسکن به متقاضیان نشده است.  
در ای��ن زمینه، همتی نی��ز گفته که یکی از تالش های مهم بانک 
مرک��زی در ای��ن روزها، اعطای وام ودیعه مس��کن اس��ت که هنوز 
وزارت راه و شهرس��ازی سامانه مربوط را به بانک ها متصل نکرده و 
سهمیه هر بانک مشخص شده است و آن ها در انتظار اتصال وزارت 
راه و شهرس��ازی هس��تند بنابراین پرداخت کمک ودیعه مس��کن 
همچنان در مرحله پاس��کاری مانده و دو س��ازمان مربوطه در این 
زمینه س��ازمان مقابل خود را مسئول تاخیر در پرداخت این کمک 

به مستاجران می دانند.  

بانکنامه

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حمالت آمریکا طی دو سال و نیم 
گذش��ته برای متالشی کردن اقتصاد کش��ور گفت ایستادگی که بانک 
مرک��زی در مقابل این حمله انجام داد، بس��یار تعیین کننده و در طول 
تاریخ کش��ور بی س��ابقه بود و امروز به عنوان رئیس کل بانک مرکزی با 
خوش��حالی اعالم می کن��م که آثار این مقاوم��ت از مردادماه در اقتصاد 

کشور خود را نشان داده است.
عبدالناصر همتی که در گفت وگوی ش��بکه خبر س��یما با موضوع »از 
سیاست های ثبات بازار ارز تا کنترل نقدینگی و تورم« حضور یافته بود، 
درباره برنامه ها و چالش ه��ای مختلف نظام بانکی صحبت کرد و گفت: 
طی دو سال و نیم گذشته ما شاهد حمله دولت آمریکا به اقتصاد کشور 
با هدف متالش��ی کردن اقتصاد کشور بودیم که خوشبختانه با مقاومت 
م��ردم و هدایت های مقام معظم رهب��ری و تالش هایی که مردم انجام 

دادند آنها به اهداف شان نرسیدند.
او به ارتباط مستقیم خود با مردم از طریق شبکه های اجتماعی اشاره 
کرد و گفت: ش��رایط کش��ور ما و بانک مرکزی ما شرایط خاصی هست. 
به همین دلیل حتما ما باید با مردم صحبت کنیم و به همین دلیل این 
ارتباط را برقرار س��اخته ایم. خوشبختانه در این مدت با همکاری خوب 
همکاران مان در بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور، فعالیت های خوبی 
برای حل مش��کالت اقتصادی انجام ش��ده و اینکه شاهد لطف و محبت 

مقام معظم رهبری در این مدت بوده ایم باعث امتنان خاطر است. 
همتی با اش��اره به اقدامات بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی، 
ادامه داد: حفظ ارزش پول ملی به تولید ملی و همچنین رشد اقتصادی 
کش��ور که اولویت اول را دارد برمی گردد. در کنار این موارد گس��ترش 
ص��ادرات و کنترل واردات هم به تقویت پول ملی کمک می کند. ما این 
م��وارد را در چارچوب تورم می بینیم، به عبارت��ی اگر ما نتوانیم تورم و 
نقدینگ��ی را کنت��رل کنیم، قطعا نمی توانیم پول مل��ی را کنترل کنیم. 
تورم هم می تواند به بازار ارز آسیب برساند و پول ملی را در مقابل پول 
خارج��ی بی ارزش کند و هم می تواند موجب فعالیت های س��فته بازانه و 
فعالیت های غیرمولد بشود. در همین راستا تدوین سیاست های کنترل 
تورم برعهده بانک مرکزی اس��ت که با توجه به توان کارشناس��ی خود 

آن را انجام می دهد.
همت��ی در ح��وزه اص��الح نظام بانکی هم خاطرنش��ان ک��رد: اصالح 
نظام بانکی کار بس��یار پیچیده و بلندمدتی اس��ت. در طول س��ال های 
گذش��ته ش��اهد بانک های ناترازی از لحاظ مالی بودیم که بخش زیادی 
از التهابات و نقدینگی کنترل نش��ده ای که ایجاد ش��ده است، ناشی از 
همین ناترازی ها بوده اس��ت بنابرای��ن این اصالح به صورت جدی مورد 
هدف ما قرار گرفته اس��ت. ما در بانک مرکزی در ابتدا موسس��ات مالی 
غیرمجاز که در دولت یازدهم اقدامات خوبی برای جمع کردن آن شروع 
ش��ده بود را ادامه دادیم و می توانم بگویم ۹۹.8 درصد س��پرده گذارانی 
ک��ه درگیر آن موسس��ات بوده اند، تعیین تکلیف ش��ده اند. عالوه بر آن 
بانک های ناترازی هم داش��تیم که نیاز به سرپرس��تی داشته اند که ما با 
هماهنگی و مجوزهایی که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
اخذ کرده ایم، این موسسات را تحت سرپرستی قرار دادیم. از سوی دیگر 
مدیران بعضی بانک ها را که با تخلفات شان ثبات بازار را تحت تاثیر قرار 
می دادند نیز تغییر دادیم. رئیس ش��ورای پول و اعتبار امهال تسهیالت 
بانکی را دیگر اقدام بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی کشور دانست 
و گفت: این اقدام به ش��یوه ای که هماهنگی میان بانک ها برقرار باشد و 
مبانی شرعی هم رعایت شود در شورای پول و اعتبار تصویب شده است 
و در حال انجام اس��ت. همتی به ادغام بانک های نظامی در بانک س��په 
اش��اره کرد و گفت: با فرمان مقام معظم رهبری ادغام بانک های وابسته 
به نیروهای مس��لح را هم شروع کردیم که کار بسیار پیچیده و سختی 
است. این ادغام تا امروز در دو بانک کامال عملیاتی شده است و در سه 
بانک دیگر اقدامات رس��می انجام گرفت��ه، اما برخی بحث های عملیاتی 

همچنان باقی مانده است. 
رئیس کل بانک مرکزی به آرامش سیس��تم بانکی در دو سال گذشته 
اش��اره کرد و گفت: این وضعیت نتیجه کارهای مهمی است که در این 
دوره انجام شده است و امیدوارم بتوانیم این ثبات را ادامه داده تا بعد از 

ثبات در بازار پول شاهد ثبات در سایر بازارها هم باشیم.
ط��رح نمایندگان مجلس برای اصالح نظام بانکی، موضوع دیگری بود 
ک��ه همتی به آن پرداخت و تاکید کرد: در این طرح هم س��اختار بانک 
مرکزی و هم سیس��تم بانکداری در حال اصالح اس��ت. البته این طرح 
اگ��ر در هماهنگی میان دولت و مجلس پیش ب��رود می تواند در آینده 
تحوالت��ی را در نظام بانکی ایجاد کند. اما توجه داش��ته باش��یم که اگر 
همین اقداماتی که در چند س��ال اخیر انجام ش��ده است نیز به درستی 
پیش برود، مانند اجرای ضوابط مربوط به مالکیت بانک ها که از ابتدای 
امسال اجرایی شده با جدیت انجام گیرد، آثار مثبتش را در آینده درک 

خواهیم کرد.
رئی��س کل بانک مرکزی اقتصاد ای��ران را بانک محور توصیف کرد و 
ادامه داد: اگر می خواهیم اقتصاد ما متحول شود، باید سیستم بانکی ما 
محکم بش��ود تا بانک های باثبات، مستحکم و سالمی برای ارائه خدمات 

در بازار مالی داشته باشیم.
ابهام��ات پیرامون پرداخت ودیعه مس��تاجران در حال��ی که دولت با 
کس��ری بودجه همراه اس��ت، موضوع دیگری بود که همتی نس��بت به 
آن واکنش نش��ان داد و گفت: ارائه این تس��هیالت براس��اس پیشنهاد 
اختص��اص 75 هزار میلیارد تومان برای آس��یب های ناش��ی از کرونا در 
س��تاد ملی مقابله با کرونا مطرح ش��د. بخشی از این مبلغ به خانوارها و 
کسب و کارهای آسیب دیده اختصاص پیدا کرد و از بخش باقیمانده این 
مبلغ 2۰ هزار میلیارد تومان به موضوع کمک ودیعه مس��کن اختصاص 
پیدا کرده است بنابراین این تسهیالت از همان بودجه ای که بانک ها به 

این منظور کنار گذاشته اند تامین شده و ربطی به دولت ندارد. 
او با تاکید بر خدمات بانک ها به آس��یب دیدگان کرونا گفت: به خاطر 
این اقدام بانک مرکزی و سیس��تم بانکی، در چهار ماهه ابتدایی امسال 
ش��اهد رش��د 67 درصدی ارائه تسهیالت نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته هستیم که رکوردی بی سابقه در کشور ماست. همین تالش های 
بی س��ابقه نظام بانکی توانس��ته آث��ار رکودی که کرونا در س��ه ماه اول 
س��ال بر کش��ور تحمیل کرده بود را به تدریج از میان ببرد. آمار پایان 
تیرماه واحدهای صنعتی نشان می دهد از نظر رشد نقطه به نقطه ماهانه 
رشد مثبت ش��ده است. این مسئله طلیعه بخش رونق به بخش اقتصاد 

غیرنفتی کشور پس از دوره سه ماهه رکود در ابتدای امسال است.
کاهش نرخ س��ود س��پرده بانک ها، دیگر ادعایی بود که همتی آن را 
اش��تباه دانست و افزود: بانک مرکزی در طول سه سال گذشته هیچ گاه 
س��ود س��پرده های بانکی را کاهش نداده اس��ت و آخری��ن تعیین نرخ 
س��ود بانکی به س��ال ۹6 برمی  گردد که نرخ ۱5درصد برای سپرده های 

بلندمدت تعیین شده بود.
همتی خاطرنش��ان کرد: این معنی نداشت که یک بانک سود سپرده 
27درصد بدهد و در عین حال س��ود تس��هیالت ۱8درص��د ارائه کند. 
معلوم اس��ت ای��ن بانک در حال زیان جمع کردن و س��رمایهگذاری در 
مکان های دیگر اس��ت. اقدامی که ضربه به سیس��تم بانکی کشور است 
بنابرای��ن تنها اقدام بانک مرکزی تالش برای منضبط کردن این بانک ها 

بود که خود به خود به کاهش نرخ سود سپرده آنها منجر شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به کاهش نرخ س��ود بین بانکی در 
اوایل س��ال جاری گفت: این موضوع نیز ب��رای برخی ایجاد ابهام کرده 
است و باید بگویم این مسئله نیز به این ارتباط داشت که بانک ها عمال 
در ابتدای س��ال ارائه تسهیالتی نداشته و با مازاد پول مواجه شدند. در 
نتیجه مبادالت بین بانکی کاهش پیدا کرد و اینچنین بود که نرخ سود 
بین بانکی تا 8درصد کاهش پیدا کرد، اما در حال حاضر با اقداماتی که 
بانک مرکزی انجام داده، این نرخ به محدوده ۱5-۱۴ درصد بازگش��ته 

است.
به گفته وی، تنها اقدامی که در زمینه س��ود سپرده های بانکی انجام 
داده ایم افزایش یک درصدی نرخ س��ود از ۱5درصد به ۱6 درصد بوده 
اس��ت که حدود یک ماه پیش انجام ش��د بنابراین بانک مرکزی تغییر 
عمده ای در سود سپرده های بانکی انجام نداده است. ما ثبات اقتصاد را 

در ثبات نرخ سود بانکی می دانیم.
همتی با اش��اره به کانال نرخ سود بین بانکی هم گفت: در این کانال 

نرخ س��ود معامالت بین ش��بکه بانک ها و بانک مرکزی تعیین می شود. 
در گذش��ته سود برداشت س��پرده از بانک مرکزی برای بانک ها در این 
کانال ۳۴ درصد بود که ما آن را کاهش داده و به 22 درصد رسانده ایم. 
این موضوع هم البته ربطی به س��ود سپرده های بانکی ندارد و برخی به 

اشتباه چنین برداشتی از آن داشتند.
رئی��س کل بانک مرکزی همچنین با رد ش��ایعه خروج س��رمایه ها از 
بانک ها گفت: در ماه های اخیر با رشد سپرده های بانکی مواجه هستیم. 
البته ممکن است نوع این سپرده ها تغییر کرده باشد و مثال از بلندمدت 
به کوتاه مدت تبدیل ش��ده باش��د و در بازارهایی مانند بازار سهام وارد 
ش��ده باشد بنابراین باید توجه داشته باش��یم که سپرده های بانکی کم 

نمی شود، فقط ممکن است سیالیت آنها تغییر کند.
همت��ی در بخش دیگری از این گفت وگو به موضوع ارزهای حاصل از 
صادرات پرداخت و گفت: در طول دو س��ال گذش��ته حدود 27 میلیارد 
دالر ارز حاصل از صادرات بازنگش��ته بود. علت عدم بازگشت این ارزها 
ه��م دالیل مختلفی داش��ت. به عنوان مثال بس��یاری از 25۰ نفری که 
بانک مرکزی به قوه قضائیه معرفی کرده اس��ت، افراد محرومی هستند 
که از آنها سوءاستفاده شده و بعضا کارتن خواب هستند. از 6.8 میلیارد 
یورویی که بانک مرکزی به قوه قضائیه معرفی کرده، دو گروه بازداشت 
ش��ده اند و این افراد مجموعه هایی بوده  اند که کاالهایی را با اس��م افراد 
محروم وارد می کردند. حدود 7۰ نفر از لیست 25۰ نفره به همین افراد 
وابس��ته بوده اند. این موضوع نش��ان می دهد حل مشکالت ارزی کشور 
فقط به حوزه بانک مرکزی برنمی گردد و باید تمام دس��تگاه های متولی 

وظایف خود را با دقت و در هماهنگی با یکدیگر انجام دهند.
همتی با اذعان به بازگش��ت ارز از س��وی بس��یاری از صادرکنندگان 
عم��ده و صاحب نام گفت: علی رغم آنکه ما تنها از افرادی که باالی یک 
میلیون دالر تعهد ارزی دارند تقاضای بازگش��ت ارز کرده ایم، هنوز 2۰ 
میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. این افراد که 
از بازگشت ارز امتناع می ورزند یا ارزهای خود را خارج از کشور استفاده 
کرده ان��د یا کاالهای��ی را به صورت قاچاق وارد کش��ور کرده اند که این 
موضوع حجم عظیمی را شامل می شود. تا قاچاق کاال به این وسعت در 
کشور وجود داشته باشد، بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند برای کنترل 

بازار ارز کاری را انجام دهد.
همت��ی با تکذیب ادعای برنگرداندن ارز توس��ط ش��رکت های دولتی 
گفت: لیست کامل افراد و ش��رکت های بدهکار به همراه تمامی مقادیر 
آنها در اختیار من اس��ت که در اختیار مقام��ات قضایی هم قرار گرفته 
اس��ت و بنابراین به ای��ن فرافکنی ها توجه نکنید. البته در این لیس��ت 
ممکن است شرکت های خصولتی هم وجود داشته باشد اما بخش عمده 

این 2۰ میلیارد دالر بدهی توسط بخش های دیگر ایجاد شده است.
او س��پس به تش��کیل کمیته نقدینگی در بانک مرکزی اشاره کرد و 
گف��ت: کمیته نقدینگی برای یافتن راه��کاری برای هدایت نقدینگی به 
س��مت تولید مطرح شد. این کمیته از اواسط سال ۱۳۹7 بعد از فرمان 
رهبر معظم انقالب تش��کیل شد و ۱۰ نفر از اقتصاددانان مطلع در امور 
پول��ی و بانکی در آن جمع ش��دند. این کمیته تا امروز به صورت منظم 
و هفتگی 85 جلس��ه برگزار کرده و خیلی از سیاست گذاری هایی که در 
بازار پول شاهدش هس��تیم، مانند کنترل نقدینگی، اصالح نظام بانکی 
و طرح گام در این کمیته تصویب ش��ده است. بنابراین این اطمینان را 
خدمت مقام معظم رهبری می دهم که این کمیته تش��کیل ش��ده و با 

قدرت ادامه راه می دهد.
موض��وع مهم دیگری که رئیس کل بانک مرکزی به آن اش��اره کرد، 
کنترل تراکنش های بانکی و مقابله با پولش��ویی بود. همتی با اعالم رقم 
انجام 2۰۰ میلیون تراکنش روزانه در سیس��تم بانکی کش��ور، گفت: ما 
ب��رای کنترل تراکنش های ریالی کارهای مهمی را ش��روع کرده ایم. در 
حوزه بانکی تراکنش کنترل ش��ده اس��ت و تراکنش های سطح باال باید 
از این به بعد مس��تند به ارائه اس��ناد مثبت باشند. همچنین چک های 
تضمینی که پیش از این بدون پش��ت نویسی چرخش می کردند و عماًل 
عامل س��فته بازی شده بودند جمع آوری شده اند و تراکنش های ریال به 

تدریج تحت کنترل بانک مرکزی درآمده است.

همتی از تشکیل کمیته مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی خبر داد

ایستادگی بانک مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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شاخص کل به یک میلیون و 608 هزار واحد رسید
کاهش 53 هزار واحدی بورس

رون��د نزولی بازار س��رمایه کماکان ادامه دارد و ش��اخص کل 
بورس در سومین روز شهریور نیز بیش از 5۳ هزار واحد کاهش 
یافت. ش��اخص کل در این روز  5۳ هزار و 7۰۴ واحد افت کرد 
و رقم یک میلیون و 6۰8 هزار واحد را نش��ان داد. شاخص کل 
)ه��م وزن( نی��ز با 8 هزار و ۹25 واحد کاه��ش به ۴56 هزار و 
۱۹5 واحد و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( با 5هزار و 855 واحد 
افت به 2۹۹ هزار و 27۹ واحد رسید. شاخص بازار اول ۳5 هزار 
و 6۹۰ واحد و شاخص بازار دوم ۱2۳ هزار و ۳۹  واحد کاهش 
داشت. ش��اخص فرابورس هم بیش از 6۰۳ واحد کاهش یافت. 
در معامالت روز دوش��نبه بی��ش از ۱۰ میلیارد و ۳۱5 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۳۳ هزار و ۳2 میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
نماده��ای ملی صنایع مس ای��ران )فملی( با یک هزار و ۹۰۳ 
واحد، تامین س��رمایه امین )امین( با ۹2 واحد، بهس��از کاشانه 
تهران )ثبهس��از( با 77 واحد، گروه صنعتی س��پاهان )فسپا( با 
52 واحد، گس��ترش صنایع و خدمات کش��اورزی )تکشا( با ۱7 
واحد، واسپاری ملت )ولملت( با ۱۳ واحد، کشت و صنعت پیاذر 
)غ��اذر( با دو واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص بورس 

داشتند.
در س��وی مقابل، نماده��ای س��رمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شس��تا( با ۴ هزار و 8۱5 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)ف��ارس( با ۴هزار و 7۹۴ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 
۳ هزار و ۳۴6 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 2 هزار و 
۴۰7 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 2 هزار و 77 واحد، 
نف��ت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با 2 ه��زار و دو واحد، 
مخاب��رات ایران )اخابر( با یک ه��زار و ۹87 واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با یک هزار و 7۴۹ واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( 
با یک هزار و 6۴۹، گروه مپنا )رمپنا( با یک هزار و ۴۹8 واحد، 
شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با یک هزار و ۴8۹ واحد و 
گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با یک هزار و ۴76 واحد 

تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنی��ن نمادهای فوالد مبارکه اصفه��ان، ملی صنایع مس 
ایران، ایران خودرو، پاالیش نفت اصفهان، سایپا، بانک تجارت و 
پاالیش نفت بندرعباس ازجمله نمادهای پربیننده بورس بودند. 
گروه فرآورده نفتی هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین 
گروه های صنعت ش��د و در این گروه 6۹2 میلیون و 788 هزار 
برگه سهم به ارزش 2۴ هزار و ۳2۹ میلیارد ریال دادوستد شد.
ش��اخص فرابورس هم بیش از 6۰۳ واحد کاهش داشت و بر 
روی کان��ال ۱7 هزار و 22۱ واحد ثابت ماند. در این بازار ۹6۴ 
میلیون و ۹6۳ هزار برگه س��هم به ارزش 2۳ هزار و 787 ریال 

داد و ستد شد.
نمادهای توسعه برق گیالن )بگیالن(، سرمایه گذاری سبحان 
)وس��بحان(، کش��اورزی و دامپ��روری م��الرد ش��یر )زمالرد(، 
تدبیرگران فارس و خوزس��تان )س��دبیر(، هتل پارس��یان کوثر 
اصفه��ان )گکوث��ر( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار داش��تند. 
همچنین نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، 
پتروشیمی مارون )مارون(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پلیمر 
آریا ساس��ول )آریا(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(،  سهامی 
ذوب آهن اصفهان )ذوب(، س��رمایه گذاری صب��ا تامین )صبا(، 
بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، و پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، بانک 
دی )دی(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، فوالد هرمز 
جن��وب )هرمز(، اعتباری ملل )وملل(، تولید نیروی برق دماوند 
)دماوند(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم( و پاالیش نفت 

الوان )شاوان( بر شاخص این بازار تاثیر منفی ثبت کردند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بورس تهران، س��ال ۹۹ را متفاوت از سال های گذشته 
آغاز کرد و پس از چهار ماه صعود شتابان، از نیمه مردادماه وارد مرحله 
اصالح ش��د و فوج س��هامداران تازه وارد را غافلگیر کرد. اولین سکته در 
مس��یر صعودی بورس با انتش��ار خبر توقف عرضه مرحله دوم صندوق 
ETF یا همان »دارا دوم« به واس��طه اختالف نظر وزارت نفت و اقتصاد 
اتف��اق افت��اد و اگرچه عرض��ه »دارا دوم« با تصمیم گی��ری دولتمردان 
درنهایت در همان تاریخ وعده داده ش��ده مس��جل ش��د، ام��ا تاثیر آن 
بر معامالت بازار س��رمایه س��همگین ب��ود و البته در کن��ار آن، فروش 
عجوالنه و آبش��اری سهام عدالت از سوی کارگزاری ها نیز به افت هرچه 
بیش��تر شاخص بورس دامن زد. اصالح س��نگین بورس از انتهای مرداد 
به ش��هریور نیز کش��یده شد و بورس تهران در س��ه روزی که از شروع 
ش��هریورماه می گذرد همچنان با افت ش��اخص کل و صف های طوالنی 

فروش مواجه است.
علی رغم تمهیداتی که س��ازمان بورس در چند روز گذشته اندیشید و 
به نظر می رسید این تمهیدات می تواند جلوی افت بیشتر شاخص بورس 
را بگیرد، اما این موضوع هنوز محقق نش��ده اس��ت و می توان گفت، در 
حال حاضر یک نوع ترس و بی اعتمادی در بین س��هامداران خرد شکل 
گرفته و آنها نس��بت به آینده بورس خوش��بین نیستند. از آنجا که فوج 
تازه واردانی که امس��ال به واسطه رش��د خیره کننده بورس به این بازار 
پیوس��ته اند، فاقد دانش و تجربه هستند و بیشتر به صورت هیجانی در 
بازار س��رمایه رفتار می کنند، به نظر می رسد پایان اصالح کنونی بورس 
مش��خص نیس��ت و همانطور که میزان صعود ش��اخص مشخص نبود، 

میزان نزول آن نیز مبهم و نامشخص است.
جذابیت روند معامالت بورس تا نیمه نخست مرداد

درباره سمت و سوی آتی بورس، حسین زمانی کارشناس بازار سرمایه 
به جذابیت روند معامالت بازار س��رمایه تا نیمه نخس��ت مردادماه اشاره 
ک��رد و ب��ه ایرنا گف��ت: ورود نقدینگی در این دوران بس��یار باال بود اما 
از نیمه ه��ای مرداد ماه انتش��ار خبر منتفی ش��دن عرضه صندوق های 
سرمایه گذاری ETF و نیز عرضه بلوکی سهام این صندوق ها روند کلی 
ب��ازار را تغییر داد که در این مدت، طب��ق آمارهای موجود، رقمی قابل 

توجه از بازار خارج شد.
او با اش��اره به خبره��ای مثبت چند روز اخیر ادام��ه داد: با توجه به 
فضایی که از پنجش��نبه گذشته به دلیل انتش��ار خبرهای تاثیرگذار در 
بازار ایجاد ش��ده بود، پیش بینی می ش��د از روز شنبه روند بازار با کمی 
ترس و نگرانی به س��مت تعادل پیش رود در حالی که اینگونه نش��د و 
بازار روند منفی را در پیش گرفت. اخبار مثبتی مبنی بر بازگشت زمان 
معامالت به روال گذش��ته، افزایش صندوق با درآمد ثابت به ۱5درصد، 
افزای��ش قیمت دالر، افزایش ضریب اعتبار کارگزاری، برگزاری جلس��ه 
اضطراری شورای عالی بورس از جمله اخبار مثبتی بودند که در آخرین 
روز هفت��ه گذش��ته به بازار تزریق ش��دند و باید بر تغیی��ر روند بازار و 

بازگشت رشد به معامالت بازار تاثیر می گذاشتند.
به گفته زمانی، سهامداران ترسیده اند و ممکن است نسبت به گذشته 

متعادل تر با بازار برخورد کنند و هیجانات بازار گرفته شود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه، اصالح ۳۰ ت��ا 5۰ درصدی قیمت 
سهام شرکت ها را که اکثر آنها به لحاظ تکنیکالی و بنیادی مستعد 
رش��د و صعود هس��تند و نیز تزریق خبر افزایش س��رمایه برخی از 
ش��رکت ها از طرف ایمیدرو به بازار را از جمله عواملی دانس��ت که 
در رون��د صع��ودی بازار تاثیرگذار خواهند ب��ود و از جمله خبرهای 
مثبتی برای بازار تلقی می شوند که می توانند بازار را به سمت روند 

صعودی بازگردانند.
زمانی با بیان اینکه  س��هام شرکت ها در مدت کمتر از ۱۰ روز درصد 
اصالح قابل توجهی را متحمل ش��د، افزود: در مهرماه س��ال ۹7 شاهد 
چنی��ن اصالحی در بازار بودیم با این تفاوت که اصالح ش��اخص بورس 

در سال ۹7 حدود 2۰درصد و در مدت زمان پنج ماه صورت گرفت.
به اعتقاد این کارش��ناس بازار سرمایه، به لحاظ حمایتی و تکنیکالی 

اصالح پرش��تاب شاخص بورس می تواند س��ودهای کالنی را در اختیار 
سهامداران قرار دهد.

او با تاکید بر اینکه اصالح اخیر ش��اخص بورس را نمی توان به دولت 
رب��ط داد، گفت: بخش��ی از افت ش��اخص بورس ناش��ی از خبر منتفی 
ش��دن صندوق های ETF بود. کمتر از 2۴ ساعت این خبرها تکذیب و 
خبر عرضه صندوق ETF در ش��هریورماه از سوی وزیر اقتصاد و دارایی 
مطرح شد اما به دلیل وجود ترس در بازار، معامالت به روند سابق خود 

بازنگشت و به روند نزولی ادامه داد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه روند معامالت بورس را در ش��هریورماه 
صع��ودی پیش بینی کرد و گفت: بازار در چن��د روز ابتدایی هفته روند 
متعادل��ی را برای معام��الت در پیش گرفت و امیدواری��م بعد از آن به 

سمت مسیر اصلی خود که همان روند صعودی است بازگردد.
فضای نااطمینانی، زمینه ساز فشار فروش در بورس

محم��ود قندچی، دیگر کارش��ناس بازار س��رمایه نیز ب��ا بیان اینکه 
معامالت بورس در مردادم��اه ادامه دهنده روند معامالت در تیرماه بود، 
گف��ت: ب��ورس در مردادماه با روند صعودی کار خ��ود را آغاز و با ارزش 
معامالت باالیی همراه بود اما به طور کلی با توجه به رشدی که بازار در 
تیرماه تجربه کرد روز به روز ش��اهد افزایش عرضه ها در بازار بودیم که 
این موضوع از سوی شرکت های دولتی و حقوقی صورت گرفت. به مرور 
بازار خستگی خود را نشان داد و یک سری از سلسله اتفاقات باعث شد 

بازار روند صعودی خود را پس بگیرد و وارد روند نزولی شود.
قندچی ادامه داد: با تکذیب ش��ایعات و مطرح ش��دن موضوع عرضه 
صندوق ه��ای ETF، رون��د معام��الت ب��ورس در حال گرفت��ن جانی 
دوب��اره بود که موضوع فروش س��هام عدالت در ب��ازار مطرح و برخی از 
کارگزاری ها آغاز به فروش سهام عدالت کردند که این موضوع موج دوم 
عرضه در بازار را ایجاد کرد. برای جلب اعتماد مردم در بازار اعالم کردند 
س��هام عدالت به صورت بلوکی در بازار عرضه می شود و برای جلوگیری 

از فشار فروش در بازار فروش خرد را کنسل کردند.
او ب��ا بیان اینکه موج س��وم ف��روش در بازار به دلیل انتش��ار خبری 
درباره صندوق های با درآمد ثابت بود، گفت: س��ازمان بورس اعالم کرد 
صندوق ه��ای با درآمد ثابت مجازند 5 درص��د از دارایی را صرف خرید 
کنند و باقی آن را باید در بازار به فروش برس��انند. در کنار این مس��ائل 
با مش��کل هس��ته معامالت روبه رو بودیم که همه این مسائل دست به 
دس��ت یکدیگر دادند تا ش��اخص از محدوده 2میلیون واحد به س��مت 

پایین میل کند.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه از بین رفتن نااطمینانی ها 
الزمه رش��د دوباره بورس است، گفت:  اکنون بهانه های الزم برای رشد 
بازار مهیا ش��ده و باید منتظر ماند و دید تا چه میزان اخبار مثبتی که 
روز پنجشنبه منتشر شد می تواند بر روند صعودی بازار تاثیرگذار باشد. 
به نظر می رسد بازار دوباره به روند صعودی خود بازگردد اما نباید انتظار 
داشت سهام اصالح شده در کوتاه مدت سقف قبلی خود را پس بگیرند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه روند معامالت بازار در ش��هریورماه بهتر از ماه 
مردادماه خواهد بود، افزود: اکثر اصالحاتی را که در بازار داشتیم عمیق 
بوده و برخی از س��هام 5۰درصد از ارزش خود را از دس��ت داده اس��ت 
بنابراین می توان امیدوار به روند صعودی معامالت بود اما با شتابی کمتر 

از چند ماه نخست سال بود.
شاخص کل بورس تا کجا کاهش پیدا می کند؟

همچنین مهرزاد منتظری، کارش��ناس بازار س��رمایه بر این باور است 
که همانطور که میزان صعود ش��اخص مش��خص نبود، میزان نزول آن 
نیز مش��خص نیست. منتظری با تاکید بر اینکه فشار فروش عجیبی در 
بازار سرمایه وجود دارد، به ایسنا گفت: همان موج صعودی در بازار که 
ش��اخص کل را از یک میلیون واحد به 2 میلیون واحد که کسی انتظار 
نداشت و به دلیل فشار ورود نقدینگی اتفاق افتاد، این بار برعکس شده 
اس��ت و نقدینگی با س��رعت در حال خروج از بازار است. به طوری که 
حمایت هایی که این چند روز از بازار ش��ده اس��ت هم کمکی به توقف 

این روند نمی کند.
او به این س��وال که ممکن است شاخص بورس تا چه میزانی کاهش 
داشته باشد، پاسخ داد: همانطور که پیش بینی اینکه بورس تا چه حدی 
صعود می کند امکان پذیر نبود، مشخص نیست آخر نزول بازار کجاست 

و نمی توان گفت تا چه زمانی ادامه دارد.
این کارش��ناس بازار سرمایه به جمع شدن صف فروش برخی سهم ها 
در روز یکش��نبه اش��اره کرد و گفت: بازار باید قوی حمایت شود و برای 
این حمایت باید پولی وارد بازار ش��ود که همه صف های فروش را جمع 
کن��د بنابرای��ن به پول زیاد نیاز اس��ت زیرا تاکنون پ��ول زیادی از بازار 
خارج ش��ده است. اگر دولت هنوز پشت بازار اس��ت نباید تجهیز منابع 
س��خت باش��د. باید دید این کار را می کند یا خیر. زیرا این بازار با حرف 

درست نمی شود.
منتظ��ری ب��ا بی��ان اینکه توصی��ه به ص��ورت کالن به س��هامداران 
امکان پذیر نیس��ت، گفت: اگر سهامداران س��هم های ارزشمندی دارند، 
فروختن سهم های ش��ان با این قیمت منطقی نیست و باید گفت برخی 
سهم ها دوباره رشد می کنند و در افق چند ماهه ضرر را جبران می کند، 
اما سهم هایی هم هستند که قیمت آنها با ارزش واقعی شان فاصله دارد 

و نمی توان به آینده آنها امیدوار بود.

پایان اصالح بورس نزدیک است؟

دو نیمه بورس
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سطح کشت گلخانه ها به 60 هزار هکتار می رسد
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی گفت س��طح کشت 

محصوالت گلخانه ای تا افق ۱۴۰۴ به 6۰ هزار هکتار می رسد.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محمدعلی طهماس��بی در 
نشست خبری که به مناس��بت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: 
هم اکن��ون حدود ۳ میلیون هکتار باغ در کش��ور وجود دارد که ۱6 
میلیون تن میوه از آن حاصل می ش��ود. او افزود: بیش از 5۰درصد 

صادرات به سبب بازدهی باال در بخش باغبانی انجام می شود.
طهماس��بی ادامه داد: موسس��ه تحقیقات باغبانی شکل گرفته و 
دس��تاورد های بسیار خوبی هم داشته است، ۱۴۰ رقم تجاری برای 
اقلیم های کشور معرفی شده و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته 
اس��ت که می تواند نقش بس��یار مهمی در درآمد و تولید کشاورزان 
داشته باش��د. معاون امور باغبانی با بیان اینکه کشت گلخانه ای در 
دنیا اقبال بس��یار خوبی دارد، افزود: 2 ه��زار و 5۰۰ هکتار گلخانه 
امس��ال به بهره برداری می رس��د و ۴هزار و 6۰۰ هکتار گلخانه هم 
امس��ال پایه گذاری می ش��ود و در افق ۱۴۰۴سطح زیرکشت به 6۰ 
هزار هکتار می رس��د که جزو کشور های پیش��رو در این صنعت به 
حس��اب می آییم. به گفته او، امس��ال قرار بود ۱۱ هزار هکتار ایجاد 
باغ در زمین های شیب دار انجام شود، اما تحت فشار سازمان برنامه 

و بودجه مجبور شدیم در سطح 6۰هزار هکتار انجام دهیم.
طهماس��بی با اش��اره به برنام��ه حمایتی در توس��عه باغات بیان 
کرد: در ش��ش اس��تان غربی کشور اراضی مس��تعد انتخاب شده و 
سرمایه گذاری سنگین از س��وی دولت انجام شده است، در منطقه 
ط��ارم ۳2 هزار هکتار زیتون کاری انجام ش��ده اس��ت و در اراضی 
ش��یب دار هم کشت انجام می شود و 5 هزار تن گیاهان دارویی هم 
از این گونه عرصه ها برداش��ت می شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی 
با اش��اره به اینکه دولت از آبیاری مدرن حمایت می کند و نهال در 
اختی��ار باغداران می گ��ذارد، بیان کرد: تس��هیالت گلخانه ها با نرخ 

۱2.5درصد و ۱۴درصد پرداخت می شود.
طهماس��بی با اش��اره به اینکه رهبر معظم انقالب از خام فروشی 
زعف��ران و خرما گالیه هایی داش��تند، بیان کرد: ب��رآورد ما بیش از 
5۰۰ تن تولید زعفران اس��ت که بیش از ۳۰۰ تن به طور رس��می 

صادر می شود و بخشی هم به صورت صادرات چمدانی است.
او ادامه داد: س��رمایه گذاری در فرآوری زعفران در حجم 6۰۰ تن 
انجام شده است، اما در مورد فرآوری های ثانویه کار های انجام نشده 
بس��یار است که بخش خصوصی در این زمینه باید به ما کمک کند 

و دولت آماده حمایت از این بخش است.
طهماس��بی با اش��اره به اینکه ارقام مناسب خرما برای کشت در 
دس��تور کار قرار گرفته است، بیان کرد: از یک میلیون و 2۰۰ هزار 
تن خرما، ۳5۰ هزار تن صادر و مابقی در داخل مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد.
او درخص��وص قاچاق پیاز زعف��ران و راهکار های جلوگیری از آن 
افزود: در اس��تان های مرزی ب��رای نیرو ه��ای انتظامی کالس های 
آموزشی هم گذاشته ایم تا آنها این محصول را بشناسند و از قاچاق 

آن جلوگیری کنند.
معاون امور باغبانی با اش��اره به دالیل اختالف قیمت میوه از باغ 
تا بازار گفت: افزایش برخ��ی هزینه ها همچون اجاره مغازه و حمل 
و نق��ل افزایش یافته اس��ت، گرچه فکر می کنی��م که دالالن عامل 
گرانی هس��تند، اما وجود دالالن به سبب مسائلی همچون سورت، 
بس��ته بندی، انعقاد قرارداد و ... الزم اس��ت و تنها وجود واسطه های 

متعدد در بازار اخالل ایجاد می کند.
معاون امور باغبانی با اش��اره به نابس��امانی ب��ازار و افزایش چند 
براب��ری قیمت می��وه از مزرعه تا بازار گف��ت: اختالف قیمت وجود 
دارد، ام��ا میادین ف��روش میوه در اختیار وزارت جهاد کش��اورزی 

نیستند و ما هم خودمان از این مشکالت ناراضی هستیم.

مثلث افول صادرات ایران
رئیس گروه تنظیم مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت با بیان اینکه ارزش کاالهای صادراتی، پاش��نه آش��یل حوزه 
صادرات اس��ت، گفت معافیت کاالهای صادراتی از هرگونه تعهد یا 

پیمان ارزی از مقررات و تسهیالت صادرات کاالست.
ب��ه گزارش ایس��نا، مهندس مظف��ر ناصری، در دومین نشس��ت 
تخصص��ی ExporTech در پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران 
ب��ا همکاری منطقه آزاد ارس با محوریت »توانمندس��ازی، اصول و 
مقررات صادرات و واردات« با اش��اره ب��ه محورهای حوزه صادرات 
گفت: این محورها ش��امل اقدامات پیش از صادرات، اقدامات حین 

صادرات و اقدامات پس از صادرات است.
وی با اش��اره به مثلث افول صادرات ایران افزود: این مثلث شامل 
معض��ل تعیی��ن ارزش کاالی صادراتی، معضل رف��ع تعهد ارزی و 

معضل نحوه ثبت حسابداری درآمد حاصل از فروش ارز است.
رئیس گروه تنظیم مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت درباره منابع اطالعاتی داخلی و خارجی خاطرنشان کرد: این 
منابع اطالعاتی مانند نرم افزار بانک اطالعاتی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، کتاب زرد، س��ازمان توس��عه تج��ارت، گمرک جمهوری 
اس��المی ایران، سایت مرکز اصناف و بازرگانان، وب سایت رخدادنما 
مرجع اطالع رسانی نمایشگاه های داخلی و خارجی، اطالعات مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، نقشه تجارت مرکز تجارت جهانی و… است.
مهندس ناصری با اشاره به موضوعاتی مانند گردش کار صادرات 
غیرنفت��ی کاال در کش��ور، الزامات تجارت، اس��ناد الزم در صادرات 
مانند قرارداد فروش، پیش فاکتور، اس��ناد حمل و… افزود: معافیت 
صادرات کاال از اخذ هرگونه مجوز به اس��تثنای گواهی های فنی که 
نوعاً مورد درخواس��ت خریداران خارجی اس��ت، از جمله مقررات و 

تسهیالت صادرات کاال و خدمات است.
وی با بیان اینکه براس��اس این مقررات و تسهیالت درآمد حاصل 
از ص��ادرات از پرداخت مالیات معاف اس��ت، یادآور ش��د: همچنین 

تنظیم بازار داخلی مانع از صدور کاال نیست.
دومین نشس��ت تخصصی ExporTech در پارک علم و فناوری 
دانش��گاه تهران و با همکاری منطقه آزاد ارس، با برگزاری نخستین 
وبینار دوره های آموزش��ی توانمندسازی صادرات و تحلیل کسب و 

کارها در پساکرونا آغاز شد.
دومی��ن جلس��ه ای��ن دوره آموزش��ی در روز سه ش��نبه چهارم 

شهریورماه برگزار خواهد شد.

اخبـــار

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اس��تان تهران اعالم کرد که کلیه واحدهای تولیدکننده ماسک 
اعم از )صنعتی و صنفی( دارای تاییدیه وزارت بهداشت، از اول شهریور 
موظف به ثبت نام و درج اطالعات واحد تولیدی خود در س��امانه جامع 

تجارت ایران هستند.
مجتب��ی ش��یرقاضی در گفت وگ��و با ایس��نا، اظهار ک��رد: واحدهای 
تولی��دی بای��د عملکرد دریافت م��واد اولیه و فروش ماس��ک خود را به 
صورت مس��تمر در س��امانه ب��ه آدرس www.ntsw.ir ثب��ت کنند. 
همچنین مواداولیه تولید ماس��ک )ملت بلون( فقط در اختیار واحدهای 

تولیدکننده تاییدشده در سامانه قرار می گیرد.
ش��یرقاضی با بیان اینکه اولین جلسه مدیریت جامع مواد اولیه تولید 
ماس��ک در سازمان صمت اس��تان تهران با حضور جمعی از مسئوالن و 
تولیدکنندگان ماس��ک در سطح استان برگزار شد، تصریح کرد: در این 
جلس��ه مقرر شد در صورت مشاهده فعالیت واحدهای تولیدی خارج از 
سامانه مذکور و عرضه ماسک خارج از شبکه، از طریق معاونت بازرسی 

و نظارت با آن واحد متخلف حس��ب ضواب��ط و مقررات برخورد قانونی 
شود.

ادارات، دستگاه ها و فروشگاه های زنجیره ای برای دریافت 
ماسک به اتاق اصناف مراجعه کنند

همچنی��ن به گفته معاون امور بازرگانی س��ازمان صمت تهران، کلیه 
ادارات،  دستگاه ها و فروشگاه های زنجیره ای جهت تهیه ماسک موردنیاز 

خود با ارائه درخواست کتبی باید به اتاق اصناف تهران مراجعه کنند.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: کلی��ه واحدهای تولیدکننده مکلف به 
رعایت قیمت های مصوب س��تاد لجستیک مقابله با کرونا شامل ماسک 
س��ه الیه صنعتی ۱5۰۰ تومان و ماس��ک س��ه الیه صنفی)کارگاهی( 
۱۳۰۰ هس��تند که در صورت مشاهده تخلف مراتب از طریق بازرسی و 

نظارت سازمان متبوع مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، طبق اعالم مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت 
قیمت ماس��ک در داروخانه ها، فروش��گاه های زنجیره ای و فروشگاه های 
اینترنت��ی بای��د ۱۳۰۰ تومان و در س��وپرمارکت ها، خواربارفروش��ی ها 

ایس��تگاه های مترو و اتوبوس ۱5۰۰ تومان باشد، اما مشاهدات میدانی 
هم نش��ان می دهد حداقل قیمت ماس��ک در داروخانه ها معموالً 2۰۰۰ 
تومان اس��ت و حتی 25۰۰ و ۳۰۰۰ تومان هم فروخته می شود.  البته 
وزارت صمت اواخر تیرماه وعده داده بود که با سیس��تمی شدن فرآیند 
تولید و توزیع ماس��ک، اگر تخلف هر یک از ش��بکه های تولید و توزیع 
احراز ش��ود، س��همیه مواد اولیه آنها قطع می شود که این روند می تواند 
مانع از گران فروش��ی ماسک شود. در نهایت ۱۳ مردادماه اعالم شد که 
همه واحدهای تولید و توزیع ماسک موظفند فرآیندهای مرتبط با تولید 
یا عرضه ماسک را در سامانه جامع تجارت یا سامانه ussd ثبت کنند.

درباره علت رعایت نش��دن نرخ مصوب ماس��ک در داروخانه ها، اخیرا  
نای��ب رئیس انجمن داروس��ازان تهران هم گفته که ماس��ک س��ه الیه 
پرس��تاری صنعتی با قیمت مصوب دولتی در داروخانه ها پیدا نمی شود، 
اما همان برندهایی که ماسک صنعتی تولید می کنند، اقالم شان در بازار 
آزاد به وفور یافت می ش��ود که این  ماسک ها را بدون فاکتور و با قیمت 

باالی 2۰۰۰ تومان به داروخانه ارائه می کنند.

تولیدکنندگان ماسک موظف به ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت ایران هستند

س��تاد تنظیم بازار در راس��تای حمای��ت از تولیدکنن��دگان عوارض 
صادراتی تخم مرغ  برای ش��هریورماه را مشروط به تعهد اتحادیه مرکزی 
مرغداران میهن برای جلوگیری از هرگونه کمبود احتمالی و نیز ثبات و 
رعایت قیمت های مصوب درب مرغداری و مصرف کننده در سطح بازار، 

از ابتدای شهریورماه حذف کرد.
به گزارش ایس��نا، براس��اس ابالغیه س��تاد تنظیم بازار به مس��ئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک 
و اتحادی��ه مرکزی مرغداران میهن، رقابت ش��دید در بازار کش��ورهای 
همس��ایه و دمپینگ قیمت تجار ترکیه، منجر به کندش��دن روند بازار 
و کاهش نرخ داخلی تخم مرغ ش��ده اواخر مرداد جلس��ه کمیته رصد و 
پایش تنظیم بازار تخم مرغ با حضور مسئوالن مربوطه برگزار شده و در 
آن مقرر ش��ده که سازمان توسعه تجارت در کشورهای مقصد صادراتی 
از جمله عراق، افغانستان، عمان و قطر با برگزاری نشست با سازمان های 
متناظر و انعقاد تفاهم نامه، شرایط بازار منطقه، وضعیت نیاز، قیمت های 
صادراتی، فروش داخلی کش��ورهای مربوطه را شناس��ایی و بازار جدید 

صادراتی ایجاد کند.
همچنی��ن از آنجایی ک��ه تجار کش��ور ترکیه با اس��تفاده از خطوط 
مواصالتی کش��ور ای��ران، اقدام به ص��ادرات تخم مرغ از مس��یر ایران 
به کش��ور عراق و دمپینگ قیمتی می کنند مقرر ش��د س��ازمان توسعه 
تجارت با برگزاری جلس��ات مشترک با وزارت راه و شهرسازی و گمرک 
جمه��وری اس��المی موضوع ترانزی��ت و حداکثر کردن منفعت کش��ور 

در ای��ن مقوله را بررس��ی و در قالب گزارش جامع��ی از مقادیر و ارزش 
صادرات ایران به سایر کشورها از مسیر ترکیه و بالعکس را به دبیرخانه 

تنظیم بازار ارائه کنند.
با توجه به افزایش قیمت مکمل غذایی خوراک دام و طیور از س��وی 
یکی از ش��رکت ها نیز مقرر ش��د س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با قید فوریت قیمت های خوراک طیور اعالمی در سامانه 
مذکور را بررسی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد قانونی 

صورت گیرد.
همچنین در این ابالغیه به تأثیر بسیار مثبت میزان عوارض صادراتی 
تخ��م م��رغ در مردادماه در کنت��رل افزایش قیمت تخم م��رغ در داخل 
و گ��زارش تش��کل ها و واحدهای تولیدی و صادرات��ی از کاهش قیمت 
صادراتی تخم مرغ ناش��ی از دمپینگ تجار ترکیه اش��اره ش��ده و گفته 
ش��ده اتحادیه مرکزی مرغداران میهن متعهد ش��ده قبل از شروع نیمه 
دوم س��ال و افزایش مصرف میزان، عوارض صادراتی موثر برای کنترل 
نرخ داخلی و اولویت داش��تن مصرف کننده کشور بر سایر کشورها را با 
ب��رآورد دقیق هزینه ها و قیمت های صادراتی ارائه کند. بنابراین س��تاد 
تنظیم بازار در راس��تای حمای��ت از تولیدکنندگان ع��وارض صادراتی 
تخم مرغ  برای شهریورماه را مشروط به تعهد اتحادیه مرکزی مرغداران 
میه��ن برای جلوگیری از هرگونه کمب��ود احتمالی و نیز ثبات و رعایت 
قیمت ه��ای مصوب درب مرغ��داری و مصرف کننده در س��طح بازار، از 

ابتدای شهریورماه ملغی و حذف کرد.

برنامه ریزی برای صادرات ماهانه 8500 تن تخم مرغ
در ای��ن میان تبصره مدیریت تنظیم ب��ازار و صادرات تخم مرغ پیرو 
درخواس��ت کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای 
اس��المی از ابتدای شهریورماه مطابق تفاهم نامه تنظیم شده بین وزارت 
جهاد کش��اورزی، وزارت صمت و اتحادیه مرک��زی مرغداران میهن، به 
این اتحادیه واگذار ش��د. همچنین برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری 
از تش��تت آرای بخش خصوصی، مقرر ش��د اتحادی��ه مرکزی مرغداران 
میهن به عنوان نهاد متولی امر، ضمن برنامه ریزی صادرات در س��قف 8 
تا ۱۰درصد مازاد تولید ماهانه اعالمی )تولید ماهانه 85هزار تن و مازاد 
تولید حداکثر 85۰۰ ت��ن( هرگونه اختالف نظر میان آن مجموعه را با 
شفاف س��ازی روند صادرات برطرف کند. در این ابالغیه یک تبصره هم 
مبن��ی بر اینکه صادرات تخم مرغ با اولویت واحدهای تولیدی داخل و با 
مد نظر قرار دادن میزان مش��ارکت آنها در تنظیم بازار و سهم ش��ان در 
تولید، مس��تقیماً توسط واحد تولیدی و یا با انتخاب مباشر توسط سایر 

تولیدکنندگان توانمند خواهد بود، در نظر گرفته شده است.
هشتم تیرماه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت 
هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته به وزن آن را حدود 2۰.۰۰۰ تومان 
تعیین کرد، البته قیمت هر ش��انه تخم م��رغ در  تیرماه به بیش از ۳۰ 
هزار تومان هم رس��ید که موجب شد صادرات این محصول برای مدتی 
متوقف ش��ود. البته ع��وارض صادراتی، هر کیلوگرم تخ��م مرغ تا پایان 

مردادماه ۴۰۰۰ تومان تعیین شده بود.

مافیای موجود در بازار ورق فوالدی سبب شده بود تا سه نفر تنها در 
یک ماه، ۱6۰ میلیارد تومان از این بازار سود کسب کنند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، ش��نیده ها حاکی از آن است که 
عده ای از ش��رکت های فوالدی برای کسب س��ود بیشتر اقدام به عرضه 
باالی ورق ه��ای فوالدی خود در بازار آزاد کرده اند؛ موضوعی که خالف 
قوانین و مقرراتی اس��ت که وزارت صمت پیشتر برای آنها تعیین کرده 

است.
برابر قانون شرکت های فوالدی می بایست ۴۰درصد ورق فوالدی خود 
را در بورس کاال عرضه کرده و مابقی را در بازار آزاد و با نرخ متناس��ب 
به فروش برس��انند. چند هفته پیش و درست زمانی که مدرس خیابانی  
قائ��م مق��ام وزارت صنعت، مع��دن و تجارت بود قرار بر این ش��د تا در 
راس��تای شفاف س��ازی بازار فوالد عرضه ها در بورس صورت پذیرد، اما 
در همین چند هفته اخیر ش��اهد نابسامانی هایی در این بازار بوده ایم و 
نمونه اش کس��ب سود بیشتر برخی فروش��نده های ورق فوالدی در این 

بازار بوده است.
پیش��تر هم سرپرست س��ابق وزارت صمت در نشست مشترکی که با 
مسئوالن بورس برگزار شده بود، اعالم کرد: کل محصوالت فوالدی اگر 
قرار اس��ت عرضه بش��ود باید در بورس باش��د و ما خرید و فروش فوالد 
در خارج از بورس را ممنوع اعالم کرده ایم. در پاسخ هم رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار ضمن انتقاد از وضعیت فعلی بازار بورس گفته بود: 

در حال حاضر تنها ۳۰ تا ۴۰درصد ورق های فوالدی داخل بورس عرضه 
می ش��ود بنابراین بورس تعیین کننده قیمت ها نیست و قیمت ها در کف 

بازار تعیین می شود.
بررس��ی های میدانی نشان می دهد این محصول در بازار آزاد از قیمت 
۱2 هزار و 2۰۰ تا ۱6 هزار و 5۰۰ تومان معامله می ش��ود این در حالی 
اس��ت که ورق ف��والدی در بورس کاال حدود ۴۰ ت��ا 7۰درصد ارزان تر 
عرضه می شود و از آنجایی که این محصول در صنایع زیادی کاربرد دارد 
انتظار می رود تدابیری اتخاذ شود تا  مصرف کننده نهایی متضرر نشود.

فاض��ل همامی، رئیس اتحادیه تعاونی ه��ای فوالد و صنایع معدنی در 
گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اش��اره به ثبات نسبی این روزهای بازار فوالد کشور 
گفت: دو هفته ای می شود که انجمن فوالد توانسته همکاری دولت ثبات 
خوبی را در بازار فوالد ایجاد کند و تاثیر این همکاری در تعدیل قیمت 

میلگرد و شمش دیده می شود.
او با اشاره به قیمت های متغیر بازار آزاد ورق فوالدی بیان کرد: تایید 
نشدن وزیر پیش��نهادی دولت هم مشکالتی را برای تعیین تکلیف این 
ب��ازار ایجاد کرده ضم��ن اینکه ما در انجمن فوالد پیش��نهاد 7۰درصد 
عرضه ورق فوالدی در بورس توسط هر خریداری را تعیین کرده بودیم 

که با مخالفت صاحبان صنعت مواجه شدیم.
همامی ادام��ه داد: برخی از خریداران ورق ف��والدی معتقدند فاصله 

قیمتی میان ورق فوالدی تا زمان تبدیل آن به ش��مش بسیار کم است 
بنابراین عرضه این محصول در بورس صرفه اقتصادی چندانی برای آنها 
ن��دارد به همین منظور از عرضه محصول خ��ود در بورس کاال ممانعت 

می کنند.
رئی��س اتحادی��ه تعاونی های فوالد و صنایع معدن��ی در پایان تصریح 
کرد: قرار اس��ت ای��ن هفته با عرضه میلگ��رد ذوب آهن و ورق فوالدی 
فوالد مبارکه تحرکاتی در راس��تای تعدیل این قیمت ها صورت پذیرد و 

با عرضه بیشتر بتوان بازار را کنترل کرد.
ورق فوالد به جای بدهی به مشتریان دردسرساز شد!

رسول علی محمدی، کارش��ناس بورس کاال در گفت وگو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، 
ب��ا بیان اینکه قیمت ورق فوالدی در خ��ارج از بورس و با توجه به نرخ 
دالر آزاد قیمت گذاری می ش��ود، گفت: بعضا شاهد افزایش ۳۰درصدی 
این محصول در بازار آزاد هستیم و یکی از دالیلش این است که گاهی 

معامالت برای افراد غیرمرتبط تخصیص داده می شود.
او ادامه داد: گاهی مش��تریان به جای دریاف��ت بدهی های خود ورق 
ف��والدی دریاف��ت می کنند که همین مش��تریان که بخش��ی از آنها را 
ش��رکت های اغماری تشکیل می دهند، این ورق ها را در خارج از بورس 
عرض��ه می کنند ک��ه همین امر س��بب افزایش قیمت ها در ب��ازار آزاد 

می شود.

حذف مشروط عوارض صادراتی تخم مرغ برای شهریور

سود 160 میلیاردی در ماه فقط برای 3 نفر!

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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3۹درصد خودروهای مراجعه اولی به مراکز 
معاینه فنی مردود شدند

مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودروهای ش��هر ته��ران گفت از 
ابتدای س��ال تا پایان مردادماه 7۳۹ هزار دس��تگاه خودرو به مراکز 
معاینه فنی مراجع��ه کرده که از این تعداد ۳۹درصد به  علت نقص 

فنی موفق به اخذ معاینه فنی در مراجعه اول نشدند.
حسین مقدم در گفت وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی 
خبرگزاری آنا، در ارتباط با میزان مراجعات به مراکز معاینه فنی در 
مردادماه امس��ال عنوان کرد: در مردادماه امسال میزان مراجعات به 
مراکز معاینه فنی تهران نس��بت به س��ال گذشته ۱6درصد افزایش 
داش��ته و روزان��ه درحدود 5 هزار و 5۰۰ دس��تگاه خودرو به مراکز 

مراجعه کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت مراجعات به مراکز معاینه 
فنی ش��هر تهران در شرایط عادی قرار داشته و مراجعین می توانند 
در کوتاه ترین زمان نس��بت به اخذ معاینه فنی خودروی خود اقدام 
کنند، گفت: از ابتدای س��ال تا پایان مردادماه 7۳۹ هزار دس��تگاه 
خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اس��ت. از این تعداد 5۳۰ 
هزار دس��تگاه خودرو مربوط ب��ه مراجعات اول بوده که ۱7درصد از 
آن در آزم��ون آالیندگ��ی گازهای خروجی از اگ��زوز، ۱۱درصد در 
آزمون همراستایی چرخ ها، 5درصد کمک فنر، ۱۴درصد تست ترمز 

و ۱6درصد عیوب ظاهری مردود شدند.
مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودروه��ای تهران تصریح کرد: در 
مجم��وع ۳۹ درص��د از خودروها به علت نقص فن��ی موفق به اخذ 

معاینه فنی در مراجعه اول نشدند.
مق��دم در پای��ان با بیان ای��ن مطلب که ارائه خدم��ات در مراکز 
معاینه فنی با رعایت پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد، گفت: 
ش��هر تهران از بضاع��ت 56 خط معاینه فنی مخت��ص خودروهای 
س��بک در ۱7 مرکز معاینه فنی ثابت و 8 واحد س��یار تک خطه و 
همچنین ۳ مرکز معاینه فنی تک خطه مختص خودروهای سنگین 
برخوردار اس��ت که ب��ا تمام ظرفیت به ارائه خدمت به ش��هروندان 

مشغول هستند.

زنجیره تامین مالی خودروسازان منطقی 
نیست

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس می گوید زنجیره تامین 
مالی خودروسازان منطقی نیست و هزینه های سربار آنها مانند اداره 
برخی سایت های خودروسازی ها، منجر به افزایش هزینه تمام شده 
تولید و رش��د قیمتی خودرو می شود. به گزارش »نماینده«، روح اهلل 
عباس��پور عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس درباره تصمیم 
ش��ورای رقابت مبنی بر اینکه خودروس��ازان می توانند هر س��ه ماه 
یک بار درخواس��ت افزایش قیمت دهند، گف��ت: قیمت خودرو در 
خودروس��ازی ها براساس فرمولی مش��خصی تعیین می شود؛ قیمت 
تمام ش��ده تولید با توجه به افزایش بهای ورقه فوالدی، آلومینیوم، 

مس و پلیمر با سود حداقلی.
نماین��ده مردم بویین زهرا و آوج در مجلس ش��ورای اس��المی با 
بیان اینکه خودروسازان معتقدند تولید خودرو با قیمت های کنونی 
برای ش��ان س��ودی به همراه ندارد، اف��زود: هرچن��د التهابات بازار 
خودرو تحت تاثیر فضای مجازی اس��ت اما اجازه افزایش قیمت این 
محصوالت هر س��ه ماه یک بار نیز می تواند بر نابس��امانی ها اثرگذار 
باش��د. وی با بیان اینکه زنجیره تامین مالی خودروس��ازان منطقی 
نیس��ت، ادامه داد: هزینه های س��ربار مانند اداره برخی سایت های 
شرکت های خودروسازی، منجر به افزایش هزینه تمام شده تولید و 
رش��د قیمتی خودرو می شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
ب��ا بیان اینکه دولت بای��د بازار خودرو را کنترل کن��د، اضافه کرد: 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت نظارت دقیق و و مناس��بی بر بازار 
چهارچرخ ها ن��دارد که یکی از دالیل اصلی ای��ن موضوع اداره این 

وزارتخانه مهم با سرپرست است.

نوسازی 80درصد ناوگان فرسوده از محل 
تولید داخل

مش��اور سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در حوزه نوسازی 
ناوگان گفت نوسازی 8۰درصد خودرو های فرسوده به وسیله تولید 

داخل و تنها 2۰درصد از محل واردات انجام خواهد شد.
ص��درا بمانا افزود: این میزان واردات در کنار تولید در نظر گرفته 
ش��ده تا بتواند مش��کالت سیس��تم حمل و نقل جاده ای کش��ور را 
برطرف کند. وی در ادامه ضمن اشاره به اجرای چهار طرح نوسازی 
ب��رای ناوگان حمل و نقل جاده ای فرس��وده در کش��ور گفت: طرح 
نخس��ت، مربوط به ریاست جمهوری اس��ت که طرح کلید به کلید 
مشهور است. مشاور سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: 
در قالب این طرح ۱76 هزار و 55۰ دس��تگاه ناوگان فرسوده اعم از 

کامیون، اتوبوس و مینی بوس نوسازی می شود.
وی اضاف��ه کرد: منابع اجرای این طرح از محل صندوق توس��عه 
مل��ی تامین و بعد هم از محل صرفه جویی س��وخت منابع مزبور به 

صندوق توسعه ملی بازگشت داده می شود.
بمانا گفت: ب��ه طور کلی در این طرح 5۰درص��د یارانه بالعوض 
از سوی دولت پرداخت می ش��ود در ضمن ۳۰درصد قیمت خودرو 

تسهیالت ۱8درصد و 2۰درصد هم آورده متقاضی است.
وی ادام��ه داد: هم اکن��ون در ای��ن طرح 5۰۰ دس��تگاه کامیون 
تحوی��ل داده ش��ده و همینطور ۱۰5 دس��تگاه اتوبوس هم در حال 
تحویل اس��ت. مشاور س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در 
حوزه نوس��ازی ناوگان گفت: طرح ریاس��ت جمه��وری هم ناوگان 

درون شهری و هم ناوگان برون شهری را شامل می شود.
وی اف��زود: فق��ط در ای��ن ط��رح ۱2۰ ه��زار دس��تگاه کامیون 

برون شهری نوسازی خواهد شد.
بمانا گفت: منابع طرح کلی��د به کلید از محل منابع صرفه جویی 
س��وخت توس��ط وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در حال مدیریت 
ش��دن اس��ت و س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان 

مجری در حال انجام وظیفه است.
وی افزود: طرح دوم مربوط به نوس��ازی 65 هزار دستگاه کامیون 

فرسوده باالی ۳5سال است.

یک کارشناس خودرو گفت یکی از دالیل ارزان بودن پراید آن بود 
که خیلی از قطعات آن در زمینه داخلی س��ازی عمق پیدا کرده بود. 

قطعات پراید را بسیاری از کارگاه ها می توانستند بسازند.
س��اخت خودروی ارزان موردی اس��ت که خودروسازان همیشه به 
دنبال آن هس��تند تا بتوانند نظر اقش��ار ضعی��ف جامعه را نیز جلب 
کنند. این کار در کش��ورهای مختلف با استفاده از روش های مختلف 
ص��ورت می گی��رد و معموال خودروهای کوچ��ک و جمع و جوری را 
می بینیم که قیمت بس��یار پایینی نیز دارند، اما در ایران ذهنیت ها از 
خودروی ارزان به س��مت پراید معطوف می شود، خودرویی که چند 

وقت پیش به خط پایان رسید و تولید آن متوقف شد.
با این تفاسیر یعنی پرونده خودروی ارزان بسته شده و دیگر مردم 
خودروی��ی ارزان تر یا حتی در حد و ح��دود قیمتی پراید را نخواهند 
دید؟ برای بررس��ی بیشتر این موضوع گفت  و گویی با حسن کریمی 
س��نجری، کارش��ناس حوزه خودرو انجام دادیم که در ادامه گزارش 

مشروح آن را می خوانید:
سنجری ابتدا اظهار کرد: ارزان ترین خودروی ما پراید بود و در این 
ب��اره صحبت های زیادی کردم که حذف آن در ش��رایط فعلی کمی 
عجوالنه بود. اگر بخواه��م به صراحت بگویم ما نمی توانیم خودرویی 
به ارزانی پراید تولید کنیم. پراید بس��یاری از آپش��ن ها را نداش��ت و 
اس��تانداردهایی را نیز پاس نمی کرد. لحاظ کردن این موارد قیمت را 
افزای��ش می دهد ضمن اینکه یکی از دالیل ارزان بودن پراید آن بود 

که خیلی از قطعات آن در زمینه داخلی س��ازی عمق پیدا کرده بود. 
قطعات پراید را بسیاری از کارگاه ها می توانستند بسازند.

هزینه تولید باال
وی ادام��ه داد: اگ��ر پرای��د را مالک ق��رار دهیم حت��ی آن را نیز 
گران تولید می کردیم. یکی از معضالت خودروس��ازی در کش��ور ما 
هزینه ه��ای تولید باالیی اس��ت که داریم. ای��ن قضیه به خصوص در 
زمینه س��اختارهایی ک��ه خصولتی و دولتی هس��تند وجود دارد. دو 
خودروس��از داخلی به دلی��ل اینکه به صورت دولتی اداره می ش��وند 
در تعدیل نیروی انس��انی و متناسب سازی مش��کل دارند. در این دو 
خودروس��ازی با معضل نیروهایی مواجه هس��تیم که سابقه آنها زیاد 
شده و حقوق و دستمزد آنها نسبت به یک کارگر تازه استخدام شده 
بس��یار باالتر است و در عین حال توان پایین تری دارند. گاهی اوقات 
جوان��ی را با حقوق پایین اس��تخدام کنید انگیزه بیش��تر و بهره وری 

باالتری دارد.
سنجری افزود: در بسیاری از شرکت ها براساس قراردادها استخدام 
دارن��د و زمانی ک��ه این قرارداد ب��ه پایان می رس��د آن افراد تعدیل 
می ش��وند. خودروس��ازی های بزرگ دنیا مدام در حال پوست اندازی 
در بخش نیروی انس��انی خود هس��تند. این مورد یک جریان جدید 
و گ��ردش کاری و کارگری ایجاد می کند. یکی از معضالت اساس��ی 
ای��ن دو خودروس��ازی داخلی هم ب��ه لحاظ هزینه و ه��م بهره وری 
نیروهای کاری این شرکت ها هستند که باالی 2۰سال سابقه دارند و 

نمی توانند حتی آنها را تعدیل کنند؛ نیرویی که 2۰ سال سابقه دارد 
حقوق فراتر از یک مهندس تازه وارد دارد.

مشکل در روش های خرید و فروش
این کارش��ناس حوزه خودرو در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکالت 
روش های خرید و س��اخت قطعات خودرو است. این روش های خرید 
نیاز به اص��الح و بازبینی دارد. روش های خرید مبتنی بر فرآیندهای 
پرهزین��ه اس��ت و در دنی��ا چنی��ن اتفاقات��ی نمی افت��د. هزینه های 
واس��طه گری فقط در برخی از شرکت ها داده می شود و چنین کاری 
باعث افزایش قیمت تمام شده در خودروها می شود. روش های خرید 
و تامین قطعات تعریف دارد. تحریم ها نیز باعث ش��ده که تامین یک 
س��ری قطعات به خصوص اس��تراتژیک و آپش��نال گران تمام شود. 
ش��رکت ها مجبور به دور زدن تحریم ها هستند تا از طریق واسطه ها 
قطعات را تهیه کنند که همین هزینه را باال می برد. این هزینه ها در 

واقع قیمت تمام شده خودرو را باال می برد.
وی در پایان اش��اره کرد: نکته مهم دیگر این است که ما خودمان 
صاحب پلتفرم نیس��تیم. ما پلتفرم خارجی را در ایران تولید می کنیم 
که حتی برخی از آنها از رده خارج ش��ده است. سرمایه گذاری زیادی 
روی این پلتفرم ها انجام می شود و آنها را به ساخت داخل می رسانیم 
اما بعد از مدتی این پلتفرم ها قدیمی می ش��وند. هزینه های تولید به 
دلیل همین م��وارد در ایران باال می رود و با چنین ش��رایطی امکان 

تولید خودروی ارزان در ایران وجود نخواهد داشت.

گفت و گوی گسترش نیوز با کارشناس حوزه خودرو

منتظر خودروی ارزان تر از پراید باشیم؟

دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت می توان 
افزایش قیمت ارز را یک مزیت رقابتی در تعمیق س��اخت داخل دانست 
اما وابس��تگی قیمت مواد اولیه به قیم��ت ارز مزایای آن را از بین برده 

است.
مازیار بیگلو در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: افزایش 
قیمت ارز یک مزیت رقابتی برای تعمیق ساخت داخل و صادرات است 
اما متاسفانه براساس قوانین موجود در کشور که قیمت مواد اولیه را به 
قیمت ارز وابسته دانسته، هر چقدر به سوی تعمیق ساخت داخل پیش 
می رویم ب��ه دلیل قیمت گذاری مواد اولیه براس��اس نرخ دالر، در واقع 

هیچ مزیتی حاصل نشده است.
وی ادام��ه داد: دلیل نارضایتی م��ردم از افزایش قیمت خودرو دقیقا 
همین موضوع است که با وجود خودکفایی خودروسازان و قطعه سازان، 
به دلی��ل افزایش قیمت دالر، قیمت پایه م��واد اولیه تولید داخل و در 
نتیجه قیمت خودرو افزایش یافته اس��ت. لذا درس��ت است که افزایش 
قیمت ارز یک مزیت رقابتی است اما در واقع با تصویب قانون وابستگی 
قیمت مواد اولیه به قیمت ارز نتایج این مزیت رقابتی را از بین برده ایم.

دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو درباره تصمیم 
شورای رقابت مبنی بر بازنگری هر سه ماه یک بار قیمت خودرو و تاثیر 
آن ب��ر اصالح قراردادهای قطعه س��ازان گفت: این بازنگ��ری تاثیری بر 
قراردادهای قطعه س��ازان نخواهد گذاشت و دلیل آن واضح است زیرا تا 
زمانی که پایه قیمت گذاری دستوری باشد این وضعیت ادامه دار خواهد 

بود. با بازنگری ممکن اس��ت یک نوسان گیری کوتاه مدت ایجاد شود اما 
ب��ه دلیل اینکه قیمت خودرو در حاش��یه بازار با قیمت ش��ورای رقابت 
حداقل 5۰ درص��د و حداکثر ۱۰۰ درصد تفاوت دارد خودرو تبدیل به 
یک کاالی سرمایه ای شده و تا زمانی که شورای رقابت نخواهد واقعیات 

را در نظر بگیرد بازنگری قیمت خودرو تاثیرگذار نخواهد بود.
بیگل��و اف��زود: ضمن اینکه در ح��ال حاضر ۱7 هزار قط��ع قرارداد با 
قطعه س��ازان در ش��رکت س��اپکو و۱۳ ه��زار قطع قرارداد در ش��رکت 
سازه گستر و مگاموتور وجود دارد که بر این اساس و با بازنگری سه ماه 
یک ب��ار قیمت خودرو ۳۰ هزار قرارداد را با قطعه س��ازان باید بازنگری 
ش��ود که چنین امری از نظر س��اختاری و زمانی امکان ناپذیر است. لذا 
چنین تصمیماتی از سوی شورای رقابت یک بازی نمایشی بوده چراکه 
چاره راه مشخص است و با حذف قیمت گذاری دستوری و عرضه خودرو 
در بورس کاال خودرو به دست مصرف کننده واقعی رسیده و با آزادسازی 

قیمت خودرو حاشیه سود بازار از بین خواهد رفت.
وی در ادام��ه ب��ا تاکید بر اعمال رویه واح��د در قیمت گذاری خودرو 
خاطرنش��ان کرد: اگر قرار اس��ت قیمت گذاری انتهای زنجیره )خودرو( 
دس��توری باش��د باید این رویه در کل زنجیره تامین اعمال ش��ود و تا 
پای��ه قیمت مواد اولیه رعایت ش��ود ام��ا اگر قرار اس��ت قیمت ابتدای 
زنجیره)م��واد اولیه( در بورس کاال تعیین ش��ود این رویه واحد باید در 
مورد انتهای زنجیره نیز رعایت ش��ود و قیمت گذاری آن در بورس کاال 
انجام ش��ود. لذا بنده در مورد اینکه کدام از این روش ها باید اجرا ش��ود 

نظری ندارم و پیش��نهاد بنده اخذ ی��ک رویه واحد در امر قیمت گذاری 
است. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح کرد: 
ب��ا توجه به اینک��ه همه منابع طبیعی و مواد اولی��ه با فناوری خاص به 
لحاظ زیرس��اختی در کش��ور ما وجود ن��دارد، نمی توانیم به طور کامل 
در تولید قطعه خودکفا ش��ویم و باید س��عی کنیم نی��از خود به تامین 
م��واد اولیه و قطعات خارجی را به حداقل برس��انیم که خوش��بختانه با 
برگ��زاری چه��ار میز تعمیق س��اخت داخل ح��دود ۴۰۰ میلیون یورو 
صرفه جویی ارزی ش��ده است اما در حال حاضر پنج و شش ماهی است 
که قطعه سازان ارز خود را به صورت قطره چکانی دریافت کرده و قادر به 
ترخیص مواد اولیه خود از گمرک نیستند بنابراین به اعتقاد بنده تامین 
ارز از حالت اقتصادی خارج شده و شکل سیاسی به خود گرفته است.

بیگلو در پایان به راهکار مناس��ب جهت حل مش��کالت قطعه س��ازان 
اش��اره کرد و گفت: در دوره اول تحریم ها که از س��ال ۹۰ الی ۹۱ بود 
توانس��تیم واردات را بدون انتق��ال ارز مدیریت کنیم که در حال حاضر 
نام آن توسط بانک مرکزی تغییر کرده و ارز بدون منشأ نام گذاری شده 
اس��ت، اما نام آن اهمیت زیادی نداش��ته و مهم این است که قطعه ساز 
بتواند ارز موردنیاز خود را از هر س��از و کاری که امکانش هس��ت حتی 
ب��ا قیمت باالتر تامین کن��د و فراموش نکنیم یک کاال گران باش��د اما 
موجود باش��د بهتر از این اس��ت که ارزان باش��د اما وجود نداشته باشد 
بنابرای��ن امیدواریم از این مس��یر و واردات بدون انتق��ال ارز بتوانیم از 

تحریم ها عبور کنیم.

در ش��رایطی خودروس��ازان برای تامین نقدینگی ب��ه منابع درآمدی 
همچون پیش فروش یا تس��هیالت بانکی متوسل شده اند، که استفاده از 
ابزارهای مالی بازار سرمایه جایی در تصمیم گیری این شرکت ها ندارد.

به گزارش پدال نیوز، آنچه مش��خص اس��ت س��هولت در پیش فروش و 
قابل مذاکره بودن بازپرداخت منابع دولتی و بانکی منجر به آن ش��ده که 
خودروسازان برای تامین منابع درآمدی بیشتر بر این دو ابزار تمرکز کنند 
حال آنکه کمتر از ابزارهای بازار س��رمایه اس��تفاده کرده اند. نتیجه این امر 
هم کاهش استحکام مالی خودروس��ازان در بلندمدت و آسیب پذیری باال 
از ش��وک های بیرونی نظیر تحریم ها است، اما س��والی که مطرح می شود 
این است که چرا خودروسازان چندان عالقه مند به استفاده از ابزاهای بازار 
سرمایه به جای تسهیالت بانکی یا دیگر منابع درآمدی خود نیستند؟ آنچه 
مشخص است سیستم بانکی مدت هاست که به خودروسازان برای استفاده 
از بازار س��رمایه به جای تسهیالت بانکی هش��دار داده است. در این زمینه 
رئیس کل بان��ک مرکزی و حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهاراتی 
آب پاکی را روی دس��ت خودروس��ازان ریخته و آنها را نس��بت به دریافت 
تسهیالت در سال جدید ناامید کردند. کمتر از دو ماه پیش فرهاد دژپسند 
با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد آماده همکاری با خودروسازان داخلی برای 
تامین مالی آنها از بازار سرمایه است تاکید کرده بود که اگر مدیران عامل 
خودروس��ازی به بانک مراجعه و درخواست تامین مالی کنند، در واقع حق 
بنگاه های کوچک و متوسط را خواهند خورد. وزیر امور اقتصادی و دارایی 
این را هم گفته بود که در بازار سرمایه، فقط یک ابزار برای تامین مالی وجود 

ندارد، بلکه می توان از ابزار مختلف استفاده کرد. وی در نهایت تاکید کرده 
که قرار نیست بازار سرمایه جایگزین بازار پول شود. هرچند سیستم بانکی و 
همچنین وزیر اقتصاد به نوعی تکلیف خودروسازان را در دریافت تسهیالت 
روش��ن کرده اند، اما هنوز قدمی برای تغییر مسیر تامین نقدینگی از سوی 

دست اندرکاران صنعت خودرو برداشته نشده است.
این در شرایطی است که خودروسازان قرار است طی سال جاری تیراژ 
را با رش��دی ۴۰ درصدی به یک میلیون و 2۰۰ هزار دس��تگاه برسانند 
و ای��ن امر نیز تنها با تامین نقدینگی محقق خواهد ش��د. با این حال با 
گذش��ت پنج ماه از سال هنوز اخباری مبنی بر استفاده خودروسازان از 
ابزارهای مالی بازار سرمایه منتشر نشده و به نظر می رسد عزمی هم در 
این زمینه وجود ندارد، اما در پاسخ به سوالی که ابتدای گزارش مطرح 
ش��د کارشناس��ان دالیل مختلفی را در باب عدم تمایل خودروسازان به 
اس��تفاده از ابزارهای مالی بازار س��رمایه عنوان می کنند. به اعتقاد آنها، 
خودروس��ازان به دالیلی از جمله زمان نقدش��وندگی، میزان شفافیت و 
همچنین نرخ بهره، ترجیح می دهند بیش��تر از بازار مالی )و البته روش 
فروش( تامین نقدینگی کنند تا بازار سرمایه. به گفته آنها، خودروسازان 
می توانند ظرف مدت کوتاهی تسهیالت بانکی دریافت کنند و در روش 
ف��روش نی��ز نقدینگی در اندک زمانی به حس��اب آنها واریز می ش��ود، 
بنابراین نقدش��وندگی سریع، یکی از دالیل اصلی استفاده خودروسازان 
از تس��هیالت بانکی و فروش اس��ت. مس��ئله دیگری که کارشناسان از 
آن به عن��وان دالیل اصلی ضعف حضور خودروس��ازان در بازار س��رمایه 

یاد می کنند، ش��فافیت بیش��تر در این بازار است. در واقع چون در بازار 
س��رمایه، شفافیت بیش��تر است، این موضوع سبب ش��ده خودروسازان 

دریافت تسهیالت بانکی را در اولویت قرار دهند.
جدا از اینها اما دیگر موضوعی که این کارشناس بر آن تاکید می کند، 
بحث تفاوت نرخ بهره در بازار س��رمایه و سیس��تم بانکی است. به گفته 
آنها، خودروس��ازان معتقدند نرخ به��ره در بازار مالی نهایتا به 2۴درصد 
می رسد، اما در بازار سرمایه این نرخ بین 2۳ تا ۳۰ درصد است، بنابراین 
ترجی��ح می دهند از بازار اول اس��تفاده کنند؛ البته بحث سررس��ید نیز 
هس��ت، چه آنکه در بازار سرمایه باید سر وقت مقرر نسبت به سررسید 
اوراق اق��دام ش��ود، اما در موضوع تس��هیالت )و البته ف��روش(، امکان 
چانه زنی برای خودروس��ازان وجود دارد. خودروس��ازان معموال با دولت 
وارد چانه زنی می ش��وند و این قدرت را دارند که پرداخت بدهی شان را 
به تعویق بیندازند، اما در بازار س��رمایه این امکان وجود ندارد، بنابراین 
ترجیح می دهند بیشتر از بازار پول استفاده کنند. در نهایت اینکه حجم 
بازار س��رمایه در مقایس��ه با بازار مالی کوچک تر است و این موضوع نیز 
دلیل دیگری برای ارجحیت تس��هیالت بانکی به بازار سرمایه محسوب 
می شود، اما جدا از تسهیالت بانکی یا استفاده از بازار مالی خودروسازان 
از دو روش ف��روش و پیش فروش هم کس��ب درآم��د می کنند. این در 
ش��رایطی است که با ش��روع تحریم های بین المللی از سال ۹7 در کنار 
کمرنگ شدن فروش از منابع درآمدی خودروسازان، دریافت تسهیالت 

نقش پررنگی در این زمینه پیدا کرد.

عبور قطعه سازان از تحریم ها با واردات بدون انتقال ارز میسر خواهد بود

چرا خودروسازان چندان عالقه مند به استفاده از ابزارهای بازار سرمایه نیستند؟

اینفوگرافی عملکرد مالی 2 خودروساز بزرگ کشور
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مدیری��ت و نام گ��ذاری معابر ش��هری، نیازمند ی��ک برنامه ریزی و 
تصمیم گیری جامع اس��ت. این کار با کمک فناوری های نوین ش��کلی 
جدید و توس��عه یافته پی��دا می کند. قرار بر این اس��ت که نام گذاری 

فناوری ه��ای  براس��اس  اماک��ن  و  معاب��ر 
ژئوماتیک صورت گیرد. یکی از شرکت های 
دانش بنی��ان ب��ا هم��کاری س��تاد توس��عه 
فناوری های فضایی و حمل ونقل هوش��مند 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
با ایجاد س��امانه نام گ��ذاری معابر و اماکن 
مبتن��ی ب��ر فناوری های ژئوماتیک، مس��یر 
ساده س��ازی و کاه��ش هزینه های مدیریت 

نام گذاری معابر شهری را تسهیل کند.
این طرح به صورت آزمایش��ی با همکاری 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
ش��رکت دانش بنیان مدرن اندیشان ساعی و 
مدیران سازمان فناوری اطالعات شهرداری 

یزد در این استان راه اندازی شده است تا پس از حصول نتیجه درست 
در کل کش��ور ایجاد ش��ود. گردش کار سریع و س��اده از لحظه اعالم 
درخواس��ت توسط ش��هروند یا س��ازمان متقاضی تا لحظه نصب تابلو 

نام معبر از ویژگی های این س��امانه است. بدین صورت که شهروندان 
می توانن��د پ��س از ثبت درخواس��ت خود از طریق وب یا اپلیکیش��ن 
موبایل ش��ماره پیگیری دریافت کنند. فرآیند نام گذاری معابر شهری 
با مش��کالتی مانند وجود معابر با نام های 
تکراری، وجود معابر بدون نام، تعدد نام ها 
برای یک معبر، نبود سیستم مناسب برای 
بایگانی تغیی��رات معابر و ع��دم مدیریت 
یکپارچ��ه و هماهن��گ بین س��ازمان های 
تصمی��م گیرنده روبه رو اس��ت ک��ه با این 
س��امانه در کن��ار رفع مش��کالت موجود، 
مزایای��ی به فرآین��د نام گ��ذاری از جمله 
مکان محور بودن، ارائه گزارش��ات دقیق و 
متنوع، کاهش زمان تصویب نام و کاهش 

نامه نگاری ها اضافه شده است.
با عملیاتی شدن این سامانه شهروندان 
ب��ا مراجعه به این س��امانه دیگر نیازی به 
حضور در ش��هرداری یا سازمان های وابس��ته نخواهند داشت و از این 
طریق به راحتی می توانند درخواس��ت های نام گ��ذاری خود را مطرح 

کنند و با کد رهگیری پیگیری کنند.

در قالب طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی 
ب��ا راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری معدن در جزیره کیش، ظرفیت های 
این حوزه به کمک دانش بنیان ها و استارت آپ ها توسعه می یابد. به گزارش 

مرک��ز ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، توسعه 
و رون��ق فناوری ه��ای معدنی ک��ه یکی از 
ظرفیت های غنی و راهبردی کش��ورمان به 
ش��مار می آید، صبح روز دوم شهریورماه و 
با امضای تفاهم نامه  همکاری مش��ترک به 
کمک نوآوری  فعاالن زیست بوم دانش بنیان 
شکل تازه ای گرفت.  طرح توسعه نوآوری ها 
و فناوری های مشترک حوزه معدن و صنایع 
معدنی و مؤسس��ه آموزش��ی علوم و فنون 
کیش، ب��ا اهدافی چون توس��عه نوآوری ها 
و تجاری س��ازی فناوری ه��ای ای��ن حوزه، 
توسط کامبیز مهدی زاده مدیر طرح توسعه 

نوآوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی و مس��عود توفیقی 
مدیرعامل مؤسس��ه آموزشی علوم و فنون کیش با امضای این تفاهم نامه 
همکاری مشترک آغاز شد. مهدی زاده، در این نشست با بیان اینکه توسعه 

و دانش بنیان ش��دن ظرفیت ها و صنای��ع معدنی که یکی از ظرفیت های 
ارزنده کش��ور است و در اهم اولویت های معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری قرار دارد، افزود: همکاری های مشترک برای توسعه زیست بوم 
فناوری ه��ای مع��دن و صنای��ع معدنی، 
آموزش و توسعه زیرساخت های ترویجی 
و تحقیقات��ی ای��ن ح��وزه از اولویت هایی 
اس��ت ک��ه معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاس��ت جمهوری به کمک ظرفیت ایجاد 
شده بر بس��تر زیس��ت بوم نوآوری دنبال 
می کن��د.  وی ب��ا بیان اینک��ه حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها و 
مراکز نوآوری از راهبردی است که می تواند 
گذار از خام فروشی و خلق ارزش افزوده را 
رقم بزند، ادامه داد: استارت آپ های موفق و 
ارزش آفرین نمونه ای بارز از اثرمندی تالش 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در تحقق اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد درون زا به یاری زیست بوم نوآوری 
هستند. تالش می کنیم با ایجاد این مرکز نوآوری رونق استارت آپ ها در 

حوزه معدن و صنایع معدنی را شاهد باشیم.

»زیست بوم دانش بنیان« فناوری های معدن را توسعه می بخشدسامانه نام گذاری معابر مبتنی بر فناوری های ژئوماتیک راه اندازی شد

در نخس��تین روز از هفت��ه دولت، مرکز ش��تابدهی ص��ادرات ایران 
ش��عبه ته��ران ب��ا حضور س��ورنا س��تاری، مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری افتتاح ش��د. این ش��تابدهنده ب��ه صورت تخصصی در 
حوزه صادرات، خدمات ش��تابدهی ارائه می کند. با توجه به گس��ترش 
فعالیت ش��رکت های دانش بنیان، فناور و استارت آپ هایی که از ابتدا با 
هدف صادرات، محصول و خدمات عرضه می کنند، این ش��تابدهنده به 
ص��ورت تخصصی در حوزه صادرات، خدمات ش��تابدهی ارائه می کند. 
این مرکز ش��تابدهی تخصصی  ب��ا حمایت معاونت علم��ی و فناوری 

ریاست جمهوری آغاز به کار کرده است.
حمایت همه جانبه از استارت آپ های صادرات محور

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراس��م افتتاح این مرکز  
گفت: با توجه به تمایل و پیش��گامی ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای 
برنامه های خود برای توسعه صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان 
و فن��اور، برای تاس��یس این مرکز حمایت ه��ای الزم را تخصیص داد. 
امی��دوار هس��تیم، افتتاح این ش��تابدهنده، جری��ان عمومی صادرات 
خدمات و محصوالت فناورانه را تسهیل بخشد. ستاری ادامه داد: تمام 
ظرفیت کریدور صادراتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
اختیار شرکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ های صادرات محور قرار 
دارد و این معاونت آمادگی دارد تا هر حمایتی که در مس��یر صادرات 

الزم باشد برای این صادرکنندگان فناور فراهم کند.
حضور نیروهای جوان و تازه نفس 

 رئیس بنیاد مل��ی نخبگان همچنین گف��ت: تقویت حوزه صادرات 
بی��ش از هر چی��ز نیازمند ورود و حضور نیروهای جوان و تازه نفس��ی 
اس��ت که با اس��تفاده از راهکارهای به روز و فناورانه، مسیر صادرات را 
هموار تر کنند. در حال حاضر بخش خصوصی، شرکت های دانش بنیان 
و فن��اور هزاران محصول و خدمت عرضه می کنند که بس��یاری از آنها 
از ظرفیت صادراتی برخوردار هستند. معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری خدمات مختلف��ی در حوزه صادرات عرض��ه می کند که از 
جمل��ه آنها می توان به ایج��اد نمایش��گاه های بین المللی، کمک برای 
کسب استانداردهای الزم در مقاصد صادراتی و عرضه تسهیالت اشاره 
کرد.   رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان ضمن توضیح 
وضعیت فعلی زیس��ت بوم نوآوری در کش��ور اف��زود: بحران کرونا علی 
رغم آس��یب های جدی که به همراه داشت باعث ایجاد رونق جدی در 
حوزه شرکت های فعال در بخش آی.سی.تی شد. این بحران باعث شد 
تا سدهای قدیمی در برابر این شرکت ها شکسته شود و آنها توانستند 
محص��والت بهینه خ��ود را به جامع��ه مصرف عرضه کنن��د. به گفته 
ستاری، در حال حاضر ظرفیت بسیاری خوبی در بازار سرمایه و بورس 
برای ش��رکت های دانش بنیان و فناور فراهم اس��ت و معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در صدد اس��ت تا حضور این مجموعه های 

فناور را در این بازار تسهیل کند.  
 راهکاری مدرن برای صادرات

همچنین غالمحسین ش��افعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن 
و کش��اورزی ایران نیز هم��کاری و حمایت معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری از شرکت های دانش بنیان و فناور استارت آپ محور 
را قابل تحس��ین ارزیابی کرد و گفت: کس��ب و کارهای سنتی بی شک 
نمی توانند براس��اس راهکارهای س��نتی و قدیمی، بازارهای صادراتی 
خود را حفظ کنند و افتتاح این مرکز یک ش��روع فرخنده ای اس��ت تا 

راهکاری مدرن و به روزی برای صادرات در عصر جدید فراهم گردد.

افتتاح 5 مرکز تا پایان سال
در ادامه حس��ین سالح ورزی، نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران نیز یکی از برنامه های جدی اتاق بازرگانی را 
تشکل سازی خواند و گفت: با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری مرکز شتابدهی صادرات در تهران افتتاح شد و تا پایان سال 
نیز افتتاح 5 مرکز مش��ابه در مراکز استان ها، در دستور کار قرار دارد. 
کس��ب و کارهای س��نتی نیز برای ادامه حیات و ارتقای توان نیازمند 
بهره گی��ری از روش های ب��ه روز و فناورانه هس��تند. بیش از ۳۰ اتاق 
استانی و بیش از 5۰ اتاق  و کمیته مشترک با دیگر کشورها، ظرفیت 
خوب��ی برای فعالیت ش��رکت های دانش بنیان و فن��اور فراهم می کند.  
به گفته س��الح ورزی، این مرکز ش��تابدهی عالوه ب��ر خدمات مختلف 
در حوزه توس��عه بازار و جذب س��رمایه گذاری، مشاوره های راهبردی 
نی��ز به فعاالن فناور و تیم های مس��تقر ارائه می کند. مرکز ش��تابدهی 
صادرات ایران در ضلع شمالی ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی تاس��یس شده اس��ت. این مرکز همچنین برای گسترش 
فعالیت های خود و ارائه تس��هیالت به شرکت های دانش بنیان و فناور 
تفاهم نامه ای با بانک کارآفرینی، منعقد کرد. براس��اس این تفاهم نامه، 
این همکاری های دوجانبه بر بس��تر یک سامانه برخط انجام می  گیرد.

مرکز ش��تابدهی صادرات ایران ب��ا حمایت معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، در صدد برگ��زاری رویداد تخصص��ی صادرات به 
افغانس��تان در ماه های پیش رو اس��ت. برگزاری رویدادهای مش��ابه با 
آفریق��ا و بالروس از جمله دیگر برنامه های این مرکز در س��ال جاری 
اس��ت. در این مرکز همچنین استارت آپ ها و تیم های مختلفی مانند، 
پلتف��رم تس��هیل خدم��ات تش��خیصی و درمانی،  نمایش��گاه مجازی 
تجهیزات پزشکی و دارویی و استارت آپی انجام تحقیقات غیرحضوری 
بین المللی مستقر هستند. پلتفرمی برای بازاریابی بین المللی در حوزه 
محصوالت شیمیایی که مش��تریان خارجی را اعتبارسنجی می کند از 
جمله واحدهای مس��تقر در این مرکز است. با توجه به مشکالت پیش 
آمده برای ال س��ی های بانکی  بانکی، این پلتف��رم می تواند جایگزین 

فناورانه مناسبی برای ال سی های طلقی گردد.
استارت آپ بازاریابی خارجی با استفاده از ابزارهای دیجیتال، شرکت 
فناور فعال در حوزه  صادرات پانس��مان نوین زخم و یک اس��تارت آپ 
فع��ال در ح��وزه رمزارزها، از جمل��ه دیگر تیم های مس��تقر در مرکز 

شتابدهی صادرات هستند.
این ش��تابدهنده همچنین از یک تیم اس��تارت آپی که یک س��امانه 

آنالین مبادالت ارزی خرد، ارائه کرده است، حمایت می کند.
همچنین یک اس��تارت آپ در این مرکز به صورت تخصصی در حوزه 
جذب کارآموز از دیگر کشورها برای حضور در موسسات ایرانی فعالیت 

می کند.
جذب هیأت های تج��اری به صورت مجازی دیگ��ر فعالیتی بود که 
یک اس��تارت آپ مس��تقر در این مرکز ب��ه عنوان زمین��ه کاری خود 
انتخاب کرده است. این تیم فناور موفق به جذب هیأت های تجاری از 

کشورهای مانند اتریش و سوئیس شده است.
در ای��ن مراس��م همچنی��ن با حض��ور مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمه��وری از برگزی��دگان رویداد »جهش صادرات در مس��یر 
جهش تولید « تجلیل شد. طرح ایجاد پلتفرم خدمات فنی مهندسی، 
س��امانه آنالین مب��ادالت آنالین ارزی خرد و ایج��اد پلتفرم صادرات 
محتوای آموزش��ی تخصصی ایرانی، از جمل��ه طرح  های منتخب این 

رویداد بودند.

هم بنیانگذار و مدیرعامل سابق مایکروسافت، بیل گیتس اخیرا در مصاحبه ای اعالم کرده 
که شرکت های بزرگ فناوری مانند اپل باید با انتقاد شدید دولت ها مواجه شوند.

ب�ه گزارش دیجیاتو، گیتس در این مصاحبه عنوان ک�رده که غول های فناوری مانند اپل 
که باارزش ترین ش�رکت جهان محس�وب می ش�ود، باید مورد توجه ویژه مقامات دولتی و 
رگوالتورها قرار بگیرد، چراکه قدرت بسیار باالیی دارند. مدیرعامل سابق مایکروسافت در 
پادکست »Armchair Expert« به میزبانی »دکس شپارد« درباره شهادت مدیران عامل 

شرکت های اپل، آمازون، گوگل و فیس بوک در کنگره صحبت کرد:
»اگر شما مانند من یا هر یک از مدیران عامل این شرکت ها موفق باشید، سزاوار سواالت 

س�خت، ناعادالنه و گس�تاخانه خواهید بود و دولت س�زاوار پرس�ش از ش�ما است. چنین 
سواالتی با توجه به قدرت باالیی که آنها دارند، خوب است.«

گیتس در این مصاحبه درباره تجربیات خود در زمان مدیریت مایکروس�افت و همچنین 
سواالتی که توسط قانونگذاران و افراد دیگر از وی پرسیده شده، صحبت کرده است. یکی 
از مهمترین این رویدادها مربوط به پرونده 1۹۹8 ایاالت متحده آمریکا علیه مایکروسافت 
می ش�ود. در آن زم�ان دول�ت آمریکا این غول دنی�ای فناوری را به حف�ظ غیرقانونی یک 
نرم اف�زار متهم کرده بود. در این مصاحبه مانند مصاحبه های قبلی س�واالت از بیل گیتس 
درباره اس�تیو جابز، هم بنیانگذار اپل پرسیده شد. در نگاه مدیرعامل سابق مایکروسافت، 

مرکز شتابدهی تخصصی صادرات افتتاح شد

گیتس: غول های فناوری سزاوار سواالت سخت و گستاخانه هستند

دریچــه

همکاری های مشترک میان ستاد توسعه علوم شناختی و سازمان بهزیستی 
کش��ور در حوزه سالمندی گسترش می یابد تا ابزار فناوری به یاری سالمندان 

آید.
حوزه س��المندی و ارتقا و بهبود افراد سالمند یکی از موضوعات مورد توجه 
ستاد توس��عه علوم و فناوری های ش��ناختی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری اس��ت. پس با حمایت س��تاد و وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی و با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و بهزیستی قرار است  برای 
ارتقا و توانبخشی کارکردهای شناختی سالمندان، »بسته توانبخشی شناختی 
در حوزه سالمندی« در سال جاری تهیه، تدوین و به صورت مجازی عملیاتی 

 شود.

 مسیر گسترش همکاری های مشترک 
هموار شد
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به گزارش ایس��نا، این انتخابات از اس��فند س��ال ۱۳۹7 با ایجاد سامانه 
انتخاب برترین کارآفرینان زن بر روی سایت معاونت ریاست جمهوری در 
ام��ور زنان و خانواده آغاز به کار کرد تا مردم و جوامع محلی با کارکرد این 

بانوان پرانگیزه و آثار تالش های آنها آشنا شوند.  
نتیجه این طرح تاکنون در ماه های اردیبهشت، 
ش��هریور، دی ۱۳۹8 ، همچنی��ن فروردین و 
م��رداد ۱۳۹۹ مجموع��ا معرف��ی ۱۰۰ بانوی 
کارآفرین از روس��تاها و شهرهای کشور بوده و 
هر دوره ۱۰ بانو از شهرها و ۱۰ بانو از روستاها 
که بیش��ترین آراء را کسب کردند مورد تقدیر 
ق��رار گرفته اند.  اکنون همزمان با هفته دولت، 
شش��مین دور آغاز و از هموطنان دعوت شده 
با مطالعه اطالعات ثبت شده از کارآفرینان بر 
روی این س��امانه و آشنایی با فعالیت آنان، به 
بهترین ها رأی دهند.  مدت زمان رأی دهی در 
دور پنج��م 2۰ روز از تاریخ ۳ ش��هریور جاری 

اس��ت. از آنج��ا که افراد جدید پس از خروج اف��راد برگزیده دوره های قبل 
به فهرس��ت اضافه شده اند، به منظور رعایت عدالت در احتساب آراء )میان 
کسانی که از دوره های قبل دارای رأی هستند و افراد جدیدالورود که فاقد 

رأی هستند( در ۱۰ روز اول، فقط رأی دهی به افراد جدید امکان پذیر است 
و در ۱۰ روز دوم، امکان رأی دهی برای تمام اس��امی کارآفرینان حاضر در 
سامانه وجود دارد. پایان رأی دهی روز 2۳ شهریور خواهد بود. عالقه  مندان 
می توانند از میان ۱۱۰ کارآفرین معرفی شده 
در س��امانه حداکثر به ۱۰ نف��ر رأی بدهند. 
ابتدا وارد س��ایت معاونت ریاست جمهوری 
در ام��ور زنان و خانواده ش��وید و روی منوی 
انتخاب زنان کارآفرین برتر کلیک کنید. توجه 
داشته باشید که فیلترشکن گوشی خاموش 
و همچنین سرعت اینترنت باال باشد، حتما 
صفحه کلید گوش��ی انگلیس��ی باشد. شما 
می توانی��د برای انتخاب و پیدا کردن نام فرد 
موردنظر خود روی گزین��ه »رأی می دهم« 
کلی��ک کنی��د و س��پس از طریق قس��مت 
جس��تجو در باالی صفحه اق��دام به انتخاب 
کنی��د و بعد از باز ش��دن قس��مت اطالعات 
ش��خص موردنظر، ابتدا کد امنیتی را در کادر مش��خص ش��ده وارد کرده، 
سپس روی گزینه »رأی می دهم« کلیک کنید، در این مرحله شماره تلفن 

همراه خود را وارد کنید و منتظر دریافت کد اعتبارسنجی شوید.

مش��اور وزیر کش��ور در امور زنان و خانواده با اشاره به طرح پیشنهادی 
»برندس��ازی یک محصول در هر اس��تان« گفت مطابق این طرح، در هر 
اس��تان یک محصول ش��اخص بومی که زنان تولیدکنن��ده و کارآفرین 

در فرآین��د تولی��د آن نقش دارن��د، با هدف 
برندسازی معرفی می شوند. به گزارش ایسنا، 
فریبا نظری گفت: در پنجمین نشست مجازی 
کارگروه اقتصادی این حوزه، طرح پیشنهادی 
دفتر امور زنان و خانواده اس��تانداری خراسان 
ش��مالی با موضوع »برندسازی یک محصول 
در هر اس��تان« ارائه و مورد بحث و گفت وگو 
قرار گرفت. وی یادآور ش��د: مطابق این طرح، 
در هر اس��تان یک محصول شاخص بومی که 
زنان تولیدکننده و کارآفرین در فرآیند تولید 
آن نق��ش دارند، با هدف برندس��ازی معرفی 
می ش��وند. وی تصریح کرد: ه��دف از اجرای 
این ط��رح، احیا، حفظ و ثب��ت دانش تولید 

محصوالت بومی ش��اخص در هر منطقه اس��ت.  مش��اور وزیر کشور در 
ام��ور زنان و خان��واده  گفت: در فرآیند  اجرای این طرح، ش��اگردپروری 
و احیای دانش فرهنگی و زیس��تی بومی مناطق مختلف کش��ور محقق 

گردیده و زمینه برای گسترش و نشر آن مهارت و دانش در سطح استان 
و کشور، فراهم می شود. این مقام  مسئول افزود: توجه به تنوع و جذابیت 
بس��ته بندی، معرفی مناس��ب و علمی محصول با هدف توزیع صحیح و 
ف��روش و بازاریابی آن از دیگ��ر اهداف این 
طرح اس��ت که در نهایت منجر به استمرار 
تولید محصوالت ش��اخص بومی اس��تان ها 
خواهد ش��د. نظری تاکید ک��رد: در اجرای 
این طرح، دفاتر زنان نقش راهبری خواهند 
داش��ت و ضمن اش��راف کامل و دقیق روی 
فرآین��د طرح، از ظرفی��ت و همکاری کامل 
دستگاه های اجرایی مرتبط و برقراری تعامل 
مناسب زنان تولیدکننده در مناطق مختلف 
ب��ا ای��ن دس��تگاه ها، بهره ب��رداری خواهند 
داشت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت 
کشور، گفتنی است در این جلسه مدیرکل 
دفتر امور زنان و خانواده اس��تانداری تهران، 
گزارش��ی از روند صفحه اختصاصی مجازی برای عرضه محصوالت زنان 
تولیدکننده و آموزش های الزم برای آنها با موضوع کسب و کار موفق در 

شبکه های اجتماعی ارائه داد.

اجرای طرح برندسازی محصوالت شاخص تولیدکنندگان زن در دستور کارقطار انتخاب زنان کارآفرین برتر با آرای مردمی به ششمین ایستگاه رسید

ش��هاب خدامرادی: مس��ئول هوشمندس��ازی ستاد توس��عه فناوری فضایی و 
حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

عصر حاضر مشتاقانه منتظر ارائه روش هاي جدیدي براي حمل ونقل و جابجایي 
اس��ت، به طوري که که سبک زندگي افراد را متحول می کند. خودروهاي خودران 
پدیده آش��کار سیستم هاي حمل ونقل هوشمند هستند. هرچند فناوری های این 
دوره فقط به این خودروها محدود نمی شود و شامل تحوالت چشمگیری می شود 

که جهان حمل ونقل را به شدت متأثر می کند.
تحوالت اخیر در فناوري رایانش ابري و فناوري هاي نوظهور مانند AI ، IOT و 
LIDAR باعث شده است که اتومبیل هاي خودران از رویا به واقعیت فعلي تبدیل 
ش��وند. زیرا بسیاري از ش��رکت ها برنامه هاي خود را براي راه اندازي اتومبیل هاي 
خودمخت��ار اعالم کرده اند و نمونه هاي آزمایش��ي و نهایي ای��ن خودروها در حال 

حاضر عرضه شده است.
شرکت هایي مانند وایمو و تس��ال پیشگام صنعت خودروهاي خودران هستند. 
ش��رکت هاي کوچک و بزرگ دیگري در سراسر جهان به رشد این فناوري کمک 
مي کنند. به تازگي DRIVE.AI، یک اس��تارت آپ مس��تقر در س��یلیکون ولي، 
نرم افزار رانندگي خودراني منتش��ر کرده است و اعالم کرده که سواري رایگان به 
مسافران در فرانسیسکو تگزاس ارائه مي دهد. اتومبیل هاي خودران صنعت اتومبیل 
را به شدت تحت الشعاع قرار مي دهند و این تحقق بزرگترین و نفس گیرترین تحول 

از زمان آغاز فعالیت خود در آغاز قرن بیستم خواهد بود.
اتومبیل هاي س��واري آینده توانایي تغییر ش��کل به اشکال مختلف را دارند که 
باعث افزایش س��طح و عملکرد آنها همراه با تطبیق پذیري مي شود. تویوتا وسیله 

نقلیه مفهوم��ي را به عنوان e-Palette طراحي کرده اس��ت که مي تواند از یک 
تاکسي معمولي به فروشگاه انواع کاالها یا ون تحویل دهي کاال تبدیل شود.

به  این صورت که یک تاکسي به هنگام عصر می تواند به یک فروشگاه تي شرت 
تبدیل شود و در هنگام شب به یک ون تحویل غذا تغییر کاربري دهد. شرکت ها 
همچنی��ن صندلي ها را در وانت و اتوبوس تغییر مي دهند تا در آینده آنها قابلیت 

تبدیل شدن بیشتری داشته باشند.
تسال به دلیل داشتن فناوري هاي پیشرفته از شهرت خوبي برخوردار است. برنامه 
دیگر این شرکت ایجاد یک سیستم متروی محلي است. این طرح آینده نگرانه در 
حال حاضر در لس آنجلس در جریان اس��ت. تسال ساخت نخستین بخش از تونل 
خود را در این ش��هر به پایان رس��انده اس��ت که افراد را با اتومبیل خود یا عابران 
پیاده را با سرعت ۱5۰ مایل در ساعت حرکت مي دهد. این سیستم به مردم اجازه 
مي دهد از ترافیک فرار و سریع حرکت کنند. هایپرلوپ تکنولوژي یک تونل بسته 
یا سیستمي از تونل ها است که از طریق آن یک محفظه مي تواند بدون مقاومت هوا 
یا اصطکاک در انتقال افراد یا اشیاء با سرعت باال حرکت کند. تسال و هایپرلوپ وان 
دو شرکت بزرگ توسعه دهنده Hyperloop هستند. هایپرلوپ اجازه مي دهد تا 
مسافران با حداکثر سرعت 6۰۰ مایل در ساعت تردد کنند که این بیش از دو برابر 

بیشترین سرعت سریع ترین قطار است.
تاکسي هاي پرنده ممکن است کمي فانتزي به نظر برسد، اما شرکت هاي بزرگي 
 Uber .توس��عه این فناوري را آغاز کرده اند Airbus و Uber ، Boeing مانند
قص��د دارد تا س��ال 2۰2۳ این تاکس��ي ها را آماده پرواز کن��د و براي این منظور 

همکاري هایي با ناسا دارد.

کنترل و حفاظت بومی از ش��ارژرها و باتری های نصب شده در اتاق های باتری 
مورد استفاده مراکز مخابراتی، نیروگاهی و مراکز کنترل راه آهن و مترو با محصولی 
دانش بنیان امکان پذیر شد. این کار با تولید دستگاه یونیت نظارت و کنترل مرکزی 

سیستم شارژر میسر شد.
یک شرکت دانش بنیان در زمینه طراحي و ساخت محصوالت SMPS فعالیت 
خود را آغاز کرد و از س��ال 86 به طور رس��می تاس��یس ش��د. هدف از تأسیس 
این ش��رکت انجام فعالیت هایی در زمینه طراحی، س��اخت و تولید منابع تغذیه 
سوئیچینگ برای مصارف در تجهیزات نیروی مخابراتي و سایر صنایع مصرف کننده 

این محصوالت است.
از مهم ترین مصرف کنندگان محصوالت این شرکت می توان به صنایع مخابرات، 
ش��رکت برق، ش��رکت نفت، بانک ها، صنایع باتری س��ازی، صنایع نظامی و تمام 

صنایعی که باتری و تجهیزات مخابراتی را استفاده می کنند اشاره کرد.
احسان اهلل حائری، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان الکترونیک سپیدافرا درباره 
فعالیت های ش��رکت، گفت: م��ا فعالیت خود را در زمینه پش��تیبانی و تعمیرات 
منابع تغذیه مربوط به شرکت های داخلی و خارجی از جمله شرکت منابع تغذیه 
الکترونیک PSP و س��ایر ش��رکت های تولیدکننده آغاز کردیم. ما در مجموع در 
زمین��ه طراحي و س��اخت محص��والت SMPS در ایران با پش��توانه دانش فنی 

سوئیچینگ، سال ۹2، دو محصول کنترلی و تغذیه را به تولید رساند.
وی با اش��اره به اشتغال زایی نیروی انسانی در این مجموعه بیان کرد: از همان 
سال تاکنون حدود ۳۰ نیروی انسانی متخصص در رشته های مهندسی الکترونیک، 
برق قدرت، طراحی صنعتی، مهندسان نرم افزار و سخت افزار در شرکت ما مشغول 

به فعالیت شده اند.
حائری همچنین تاکید کرد: ما در تالش��یم تا متناس��ب با نیاز مشتری و بازار 
مصرف��ی محص��والت کم ظرفیت و پرظرفی��ت را تولید کنی��م و در حال حاضر 
محص��والت متنوع��ي بنا به نیاز مصرف در س��ازمان های دولت��ي، خصوصي و یا 

مشتریان خاص در این شرکت طراحی و تولید کرده ایم.
این فعال دانش بنیان، مهمترین دس��تاورد این شرکت را تولید یونیت نظارت و 
کنترل مرکزی سیستم شارژر دانست و گفت: ما این محصول را براساس نیاز بازار 
داخلی با اس��تفاده از دانش و فناوری ه��ای روز دنیا و با برطرف کردن ضعف های 
نمونه های خارجی طراحی و تولید کرده ایم که می تواند کنترل یک سایت و یک 

مجموعه را برای کنترل و مانتورینگ به عهده بگیرد.
وی همچنین بیان کرد: طراحی و تولید این محصول از سال ۹۴ آغاز شد که با 
استقبال خوبی از طرف صنایع مصرف کننده مواجه شد چرا که این محصول نسبت 

به نمونه های خارجی مزایای بسیاری را برای مصرف کننده به ارمغان می آورد.
حائری با اش��اره به مزیت های رقابتی این محصول گفت: مهمترین محصول ما 
ایرانی بودن آن است. در واقع بحث نرم افزار و کنترل نرم افزاری در این یونیت ها 
و امنیت اهمی��ت باالیی دارد چراکه نرم افزارها روی یونیت های خارجی توس��ط 
خودش��ان طراحی شده و با استفاده از ش��بکه می توانند اطالعات ما را در اختیار 
داشته باشند اما دسترسی خارجی و احتمال هک و کارهای خرابکارانه توسط منابع 

بیرونی در سیستم های ما صفر است.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین امکانات و کیفیت قطعات دستگاه ما نسبت 

به سایر نمونه ها بیشتر است و از نظر قیمتی هم کامال رقابتی هستیم.
وی از اهداف مجموعه دانش بنیان خود چنین گفت: سعی بر این داریم که روز 
به روز کیفیت دستگاه ها را ارتقا دهیم و بتوانیم رقیب خارجی خود در بازار داخلی 
را کن��ار بزنیم و همچنین به فکر فعالی��ت در بازارهای بین المللی و صادرات هم 
هستیم و برای این منظور در حال رایزنی با برخی کشورهای منطقه هستیم چراکه 

محصول ما از نظر تکنولوژی و دانش فنی در سطح باالیی قرار دارد.
حائری همچنین توضیح داد: همچنین قصد داریم سبد محصول را از نظر تغذیه 
و منابع انرژی توسعه دهیم و سبد کاملی از مبدل ها را ارائه کنیم تا بتوانیم سهم 

بیشتری از بازار مصرفی خود را در اختیار داشته باشیم.

هدیه ای به مراکز نیروگاهی؛ محصولی دانش بنیان از شارژرهای صنعتی حفاظت می کند

س�خت، ناعادالنه و گس�تاخانه خواهید بود و دولت س�زاوار پرس�ش از ش�ما است. چنین 
سواالتی با توجه به قدرت باالیی که آنها دارند، خوب است.«

گیتس در این مصاحبه درباره تجربیات خود در زمان مدیریت مایکروس�افت و همچنین 
سواالتی که توسط قانونگذاران و افراد دیگر از وی پرسیده شده، صحبت کرده است. یکی 
از مهمترین این رویدادها مربوط به پرونده 1۹۹8 ایاالت متحده آمریکا علیه مایکروسافت 
می ش�ود. در آن زم�ان دول�ت آمریکا این غول دنی�ای فناوری را به حف�ظ غیرقانونی یک 
نرم اف�زار متهم کرده بود. در این مصاحبه مانند مصاحبه های قبلی س�واالت از بیل گیتس 
درباره اس�تیو جابز، هم بنیانگذار اپل پرسیده شد. در نگاه مدیرعامل سابق مایکروسافت، 

اس�تیو جابز یک »جادوگر« بوده و گیتس خود نیز یک »جادوگر کوچک تر« اس�ت. گیتس 
همچنین در این پادکس�ت مدیرعامل س�ابق اپل را فردی س�خت خط�اب کرده که پس از 

بازگشت به اپل با نبوغ خود، این کمپانی را احیا کرده است.
در این پادکس�ت ۹7 دقیقه ای موضوعات مختلفی از واکسیناسیون تا نوشابه های رژیمی 
م�ورد بح�ث قرار گرفت�ه و همانطور که می دانید، مدیرعامل س�ابق مایکروس�افت یکی از 
حامیان بزرگ واکس�ن کرونا محسوب می ش�ود و مبلغ زیادی برای توسعه و کاهش قیمت 
آن پرداخت کرده است. به اعتقاد گیتس، میلیون ها نفر دیگر در اثر پیامدهای منفی کرونا 

جان خود را از دست خواهند داد.

خودران ها؛ آینده حمل ونقل

گیتس: غول های فناوری سزاوار سواالت سخت و گستاخانه هستند

یادداشـت

با اس��تفاده درس��ت از ظرفیت های موجود در کشور قرار است فناوری های 
نوین دیجیتال توس��عه یابد. این کار با کمک ایجاد »مرکز توسعه فناوری های 
نوظه��ور دیجیت��ال« در س��تاد توس��عه فناوری ه��ای اقتص��اد دیجیت��ال و 

هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سرعت می گیرد.
فناوری های نوظهور پیش زمینه بروز انقالب های بزرگی در دنیا ش��ده اند. با 
توجه به اهمیت این فناوری های نو، ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری اقدام به ایجاد 
مرکز توس��عه فناوری های نوظهور دیجیتال کرده اس��ت. تا با این کار مس��یر 

توسعه آنها را با کمک بازیگران این عرصه در کشور تسهیل کند.

فناوری های نوظهور دیجیتال در کشور 
توسعه می یابد



بازاریاب��ی یک��ی از بخش های بس��یار مهم برای هر برندی محس��وب 
می ش��ود. تحت این ش��رایط ضروری اس��ت که بهترین افراد ممکن را 
برای این جای��گاه انتخاب نمایید. با این حال آیا تاکنون به این موضوع 
فکر کرده اید که معیارهای انتخاب یک بازاریاب حرفه ای کدامند؟ بدون 
ش��ک آگاهی در این زمینه برای افراد عالقه مند به فعالیت در این حوزه 
نیز مهم بوده و باعث می ش��ود تا بهتر بتوانند مسیر تبدیل شدن به یک 
بازاریابی موفق را طی کنند. در این راس��تا به بررسی مهارت های مورد 

نیاز و ضروری در دو گروه )سخت و نرم( خواهیم پرداخت. 
مهارت های سخت 

این دسته از مهارت ها به مواردی اشاره دارد که به صورت مستقیم با 
فعالیت بازاریاب ها ارتباط داش��ته و بدون آنها نمی توانند حتی یک روز 
ب��ه کار خود ادامه دهند. برای مث��ال یک مترجم بدون آگاهی از اصول 
ترجم��ه و نحوه کار با ابزار مورد نیاز، بدون ش��ک نمی تواند به کار خود 
ادامه دهد. با این حال مهارت های نرم، بیشتر به خصوصیت های اخالقی 
اش��اره دارد که به صورت غیرمستقیم در پیش��رفت کار شما تاثیرگذار 

خواهد بود. الزامی ترین مهارت های سخت به شرح زیر است: 
1-آگاهی از اصول سئو

با توجه به این امر که امروزه بازاریابی اینترنتی در صدر تمامی روش 
ها قرار گرفته اس��ت، کامال ضروری اس��ت که افراد از اصول سئو باخبر 
باش��ند. در این راس��تا توجه داشته باش��ید که این اصول مواردی ثابت 
نب��وده و به صورت م��داوم، تغییراتی را پیدا می کنن��د. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا مطالعه مداومی را داشته باش��ید. خوشبختانه امروزه 
روش های آموزش��ی بس��یار متنوع ش��ده و این امر باعث خواهد شد تا 
بتوانید در این زمینه در کوتاه  ترین زمان ممکن به سطح موردنیاز دست 
پیدا کنید. پس از طی کردن این مرحله، تمامی اقدامات شما با شانس 

بازدید به مراتب بهتری همراه خواهد بود. 
2-آگاهی از انواع محتوا 

یک بازاریاب باید آگاهی خوبی نس��بت به انواع محتوا داش��ته باشد. 
برای مثال اینفوگرافی، یکی از مواردی اس��ت که احتمال دارد موردنیاز 
شرکت باشد بدون آگاهی در این زمینه شما نمی  توانید بهترین عملکرد 
را داش��ته باش��ید. در کنار این موضوع ش��ما باید نس��بت به روش های 
بازاریاب��ی و تبلیغات نی��ز آکاهی کافی را داش��ته و از جدیدترین ها نیز 

غافل نش��ود. این امر باعث می ش��ود تا با ایجاد تنوع، ش��انس موفقیت 
ش��رکت بسیار زیاد باش��د. با این حال این امر به معنای پایان کار نبوده 
و ش��ما باید بتوانید آنها را رده  بن��دی نمایید. برای مثال اگرچه در حال 
حاضر گفته می ش��ود که محتواه��ای ویدئویی در صدر عالیق افراد قرار 
دارد، ب��ا این حال این امر ممکن اس��ت در رابطه با جامعه هدف ش��ما 

کامال متفاوت باشد. 
3-آگاهی از روش های ایجاد تعامل 

هی��چ اقدامی در زمینه بازاریابی بدون ایجاد تعامل کافی نخواهد بود. 
در این راستا الزم است که یک بازاریاب نسبت به روش های مختلفی که 
باعث ایجاد تعامل بیش��تر می شود، آگاهی داشته باشد. با این حال هنر 
اصلی یک بازاریاب این است که بتواند از دل قوانین و روشهای موجود، 
موارد جدید را عرضه نماید. در این  رابطه توجه به اقدامات انجام ش��ده 

از سوی سایر برندها نیز یک اقدام کامال درست خواهد بود. 
4-آگاهی از روش های تحلیلی

از دیگر اقدامات بس��یار مهمی که ه��ر بازاریاب باید بتواند انجام دهد 
این اس��ت که بتواند از دل داده ها، آمارهای مختلفی را ایجاد نماید. این 
امر در زمینه برنامه ریزی و پیدا کردن مش��کالت موجود، بس��یار مهم 
خواه��د بود. فرام��وش نکنید که یک بازاریاب، باید بتواند چش��م انداز و 
برنامه هایی را مشخص نماید تا تمامی اقدامات در مسیر آن انجام شود. 
خوش��بختانه به حدی در این زمینه تنوع نرم افزاری وجود دارد که شما 

صرفا به یک مورد محدود نیستید. 
5-آگاهی از نحوه کار با ابزارهای مختلف 

برای س��هولت در امر بازاریابی، همواره نرم افزارها و ابزارهای مختلفی 
عرضه می ش��ود ک��ه یک بازاریاب باید توان اس��تفاده از آنها را داش��ته 
باش��د. در این راستا توصیه می شود که به صورت مداوم زمانی را صرف 
یادگیری آنها نمایید. این امر باعث می ش��ود ک��ه اقدامات را بتوانید در 
مدت زمانی به مراتب کمتر و با سهولت باالتری انجام دهید. با این اقدام 

فضا برای انجام موارد بیشتر، مهیا خواهد شد. 
مهارت های نرم 

همانط��ور که در بخش گذش��ته نیز عنوان ش��د، مهارت های نرم به 
ویژگی های اخالقی و رفتاری یک بازاریاب اش��اره دارد که اگرچه تاثیر 
آن به اندازه موارد باال نیس��ت، با این حال ع��دم برخوردار بودن از آنها 
ش��انس رسیدن به س��طوح باال را از شما س��لب خواهد کرد. به همین 
خاطر توصیه می شود که به این بخش نیز توجه ویژه ای را داشته باشید. 

مهمترین این موارد به شرح زیر است: 

1-کنجکاوی
یک بازاریاب باید نس��بت به موارد مختلف، کامال کنجکاو باش��د. این 
امر باعث خواهد ش��د که حتی س��اده ترین داده ها را نیز تحلیل کرده 
و همواره به دنبال درک عمیق باش��د. در واقع بدون این قابلیت، ش��ما 
نمی توانید عالقه کافی را به کار خود داش��ته باش��ید. بدون شک عالقه 
شرط اصلی موفقیت در هر کاری خواهد بود. در این راستا با خود صادق 
باشید. درواقع اگر اطالعات و جست وجو در زمینه های مختلف و مرتبط 
با کار یک بازاریاب، ش��ما را به وجد نمی آورد. بهتر اس��ت که به دنبال 

شغلی دیگر برای خود باشید.
2-تسلط بر احساسات 

تس��لط بر احساسات به این معنا نیست که بتوانید در شرایط مختلف 
خ��ود را کنترل نمایید. درواقع مقصود اصلی این اس��ت که ش��ما باید 
بتوانی��د به خوبی از احساس��ات مختلف ب��رای ترغیب افراد اس��تفاده 
نمایید. در این رابطه ممکن اس��ت برخی از افراد با احس��اس ترحم و یا 
ش��ادمانی، در این مسیر قرار گیرند. این امر هنر شما خواهد بود که در 
چ��ه موقعیت هایی، چه رفتارهایی را از خود بروز دهید. درواقع اگر یک 
بازاریاب قدرت اقناع نداش��ته باشد، بدون شک در کار خود با مشکالت 

متعددی مواجه خواهد شد. 
3-انعطاف پذیری 

ویژگ��ی مه��م دیگر بازاریاب ها این اس��ت که باید بتوانند نس��بت به 
ش��رایط مختلف، کامال انعطاف پذیر باشند. درواقع این امر طبیعی است 
که بسیاری از موارد مطابق پیش بینی های شما نباشد. این امر می تواند 
ش��ما را از نظر روحی کامال نابود نماید. به همین خاطر شما باید قدرت 
اعمال تغییرات الزم در کس��ری از ثانیه را داش��ته باشید. این امر باعث 
خواهد شد که یک اقدام در ظاهر شکست خورده، سریعا به پل پیروزی 
ش��ما تبدیل ش��ود. در نهایت افراد انعطاف پذیر، خالقیت باالتری را نیز 

دارند که در کار بازاریابی کامال موثر خواهد بود. 
4-اعتماد به حس غریزه

درواق��ع یک بازاریاب صرفا نباید به قوه تفک��ر خود اعتماد نماید. در 
این راس��تا در بسیاری از شرایط الزم است تا صرفا براساس غریزه اقدام 
نمود. به همین خاطر نیز همواره اعالم می ش��ود که بازاریاب های موفق، 
از دو منب��ع تصمیم گیری خ��ود به خوبی اس��تفاده می کنند. در کنار 
این موضوع بس��یار مهم اس��ت که کامال انتقادپذیر باشید و از سایرین 

مشورت های الزم را دریافت نمایید.
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با توجه به این امر که فعالیت در تمامی ش��بکه  های اجتماعی رایگان 
اس��ت، فضایی ش��کل گرفته تا برندهای کوچک نی��ز در کنار ابربرندها 
ق��رار گرفته و اقدام ب��ه فعالیت بازاریابی خود نماین��د. با این حال این 
دسته از برندها به علت بودجه محدود خود، باید کامال مراقب اشتباهات 
احتمالی باش��ند. در این رابطه آگاهی از موارد رایج، باعث خواهد ش��د 
تا با مش��کالت به مراتب کمتری مواجه شوید. در این راستا 5 اشتباهی 
را مورد بررس��ی قرار خواهیم داد که در بین کس��ب و کارهای کوچک، 

بسیار شایع است. 
1-درگیر شدن بیش از اندازه

ش��بکه های اجتماعی به علت تنوع و ماهی��ت نامحدود خود، افرادی 
را ترغی��ب به حضور بیش��تر می کند. در این رابط��ه حضور بیش از حد 
در ش��بکه های اجتماعی، یکی از اشتباهات رایج کسب و کارها خصوصا 
برندهای کوچک، محس��وب می ش��ود. در این رابطه نکته ای که باید به 
آن توجه داش��ته باشید این است که ش��ما بودجه کافی برای استخدام 
اف��رادی حرفه ای جهت مدیریت صفحات را نخواهید داش��ت. به همین 
خاطر این وظیفه به خود مدیر و یا افراد تیم ش��رکت محول می ش��ود. 
تحت این ش��رایط حضور بیش از حد به معنای کاهش زمان برای انجام 
اقدام��ات دیگر خواهد بود. این امر حتی اگر ب��ه نتایج خوبی نیز منجر 
ش��ود، باعث خواهد شد تا در س��ایر بخش ها، با مشکالتی جدی مواجه 
ش��وید. در این راستا با نگاهی واقع بینانه به این موضوع پی خواهید برد 
که هیچ دلیلی برای چنین اقدامی وجود نداشته و در رابطه با هر شبکه، 

یکس��ری استانداردها وجود دارد. بدون شک گذر از آنها نتیجه عکس را 
به همراه خواهد داشت. 

2-انتخاب کمپین های اشتباه 
کمپین های بازاریابی می تواند زمینه رش��د س��ریع ش��ما را به همراه 
داش��ته باش��د. با این حال این ام��ر به معنای آزادی عم��ل در انتخاب 
ه��ر م��وردی نخواهد بود. نکته ای ک��ه در این بخش بای��د به آن توجه 
داشته باشید این است که برخی از کمپین ها دیگر نتیجه الزم را ندارند. 
درواقع محدوده زمانی آنها به پایان رس��یده و نباید براس��اس تجربیات 
موفق گذش��ته، اقدام به انتخاب آنها نمایید. در این راستا برای سنجش 
درس��تی و یا اشتباه در اقدامات خود، بهترین راهکار این است که نتایج 
را ب��ه آمارهای هفتگی تبدی��ل نمایید. این امر باعث خواهد ش��د تا با 
مقایسه، بتوانید نسبت به میزان موفقیت خود، امتیازی را مشخص کرده 

و تصمیمات آتی را به مراتب بهتر اتخاذ نمایید. 
3-عدم توجه به فرصت ها 

در هر شبکه موقعیت هایی شکل می گیرد که برندها باید از آن نهایت 
اس��تفاده را داشته باشند. برای مثال ممکن است یک ترند جدید شکل 
گیرد. تحت این شرایط اگر شما از آن استفاده نکنید، یک شانس بزرگ 
را از دس��ت خواهید داد. نکته ای که نباید فراموش کنید این اس��ت که 
ش��ما به عنوان یک برند کوچک، از ش��ناخت به مراتب کمتری در بین 
جامعه هدف خود برخوردار هس��تید. تحت این شرایط طبیعی است که 
اولویت انتخاب، با برندهای باسابقه، بزرگ و مشهور باشد. با این حال با 
چنین راهکارهایی شما می توانید در مدت زمانی کم، به محبوبیت الزم 

دست پیدا کرده و سایر رقبا را با چالشی جدی مواجه سازید. 
4-عدم توجه به مخاطب

آیا مخاطب صرفا بازدیدکننده اقدامات ش��ما محس��وب می شود؟ در 

صورتی که پاس��خ شما مثبت باشد، بدون شک هیچ گونه نتیجه خوبی 
را از فعالیت های خود در ش��بکه های اجتماعی به دست نخواهید آورد. 
در این راستا توصیه ما این است که همواره به گفته های مخاطبان خود 
توجه داش��ته و با راهکارهایی نظیر نظرس��نجی، آنها را به ایجاد تعامل 
تش��ویق نمایید. این امر باعث خواهد ش��د تا بتوانید تصورات خود را به 
نیاز و خواس��ته های مخاطبین نزدیک تر کرده و نتایج به مراتب بهتری 
را از اقدامات خود به دس��ت آورید. در کن��ار این موضوع تحلیل مداوم 
صفحات برندهای رقیب در کنار افزایش اطالعات ش��ما در زمینه اصول 
تولید محتوا و فعالیت تجاری در شبکه  های اجتماعی، باعث خواهد شد 

تا همواره بتوانید با اصولی ترین اقدامات، رفتار نمایید. 
5-کنار گذاشتن یک شبکه 

به عنوان مورد پایانی ذکر این نکته ضروری اس��ت که موفقیت در هر 
ش��بکه ای به چندین پارامتر مرتبط اس��ت. تحت این شرایط نمی توان 
برای آن زمانی مش��خص را تعیین نمود. با این حال این امر نباید مانع 
از ادامه فعالیت های ش��ما شود. درواقع اشتباه بزرگی که در اکثر مواقع 
توس��ط برندهای کوچک مشاهده می شود این است که بالفاصله پس از 
عدم کس��ب نتایج موردنظر، اقدام به حذف صفحه و انتخاب یک شبکه 
دیگر می کنند. این امر در حالی اس��ت که اگ��ر برندهای دیگری موفق 
ش��دند تا به محبوبیت برسند، ابدا نباید ش��بکه را مقصر بدانید. درواقع 
با یک عملکرد ضعیف، ش��ما در هر فضای دیگری نیز نتایج مشابه را به 
دس��ت خواهید آورد. در این راس��تا توصیه ما این است که برای نتایج 
خود زمانی مشخص را تعیین نکنید. این امر باعث خواهد شد تا زمان و 
تالش های شما، بدون دستاورد باقی نماند. درواقع در هنگام فعالیت در 

شبکه های اجتماعی الزم است که صبور باشید. 
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5 اشتباه کسب و کارهای کوچک در استفاده تجاری از شبکه های اجتماعی

مهلت 45 روزه تیک تاک 

دونال��د ترام��پ در جدیدتری��ن بیانیه خ��ود اعالم کرده اس��ت 
ک��ه مدیران تیک تاک تنه��ا ۴5 روز زم��ان و دو گزینه را خواهند 
داش��ت. نخس��ت آنکه برند خود را به ش��رکتی غیرچینی بفروشند 
و ی��ا به صورت کام��ل بازار آمریکا را فراموش کنند. در این راس��تا 
مایکروس��افت مشتری اصلی محسوب ش��ده و هنوز خبری از روند 
مذاکرات منتش��ر نش��ده اس��ت، با این حال خبرهایی از ش��کایت 
مدیران علیه دولت آمریکا نیز منتش��ر شده است. با این حال کمتر 
کس��ی تصور می کرد این شبکه که از سال 2۰۱6 شروع به فعالیت 
کرده و بسیاری از رکوردها را جا به جا کرده است، به چنین شرایط 
س��ختی دچار شود. در این راستا با توجه به تحریم های کشور هند، 
به نظر می رسد که هیچ تصمیمی بهتر از فروش نخواهد بود. مشکل 
اصلی با این ش��بکه نیز اتهام هایی است که در رابطه با سوءاستفاده 
از اطالعات کاربران منتش��ر شده اس��ت. درواقع به عقیده مقامات 
کش��ور آمریکا، تیک تاک ابزاری جاسوس��ی برای دولت کمونیسم 
چین اس��ت. حال باید دید که تا پایان این مهلت ۴5 روزه که زمان 

زیادی از آن باقی نمانده است، چه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد. 
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آغاز جنگ فورتنایت با اپل 

در چن��د روز اخی��ر، اتفاقات پیرامون دو برن��د اپیک گیمز و اپل 
به تیتر اول بس��یاری از رسانه ها تبدیل شده است. ماجرا از آنجایی 
ش��روع ش��ده که اپل به دلیل نق��ض قوانین، اقدام ب��ه حذف بازی 
محبوب فورتنایت از اپ استورهای خود نمود. این موضوع اگرچه با 
شکایت رسمی شرکت س��ازنده همراه بوده است، با این حال اقدام 
جدی��د آنها می تواند زمینه ی��ک جنگ واقعی را به همراه داش��ته 
باشد. درواقع در جدیدترین بخش این بازی یک لیگ به نام آزادی 
فورتنایت در حال برگزاری اس��ت ک��ه در آن بازیکنان می توانند از 
یک ش��خصیت جدید اس��تفاده کنند که صورت آن از یک س��یب 
تشکیل شده و چهره ای شیطانی دارد. این موضوع باعث شده است 
تا بس��یاری این اق��دام را هدف قرار دادن مس��تقیم اپل و تحریک 
بازیکنان بر علیه این برند، عنوان نمایند. نکته جالب دیگر این است 
که این بخش جدید، برای کاربران آی او اس )سیستم عامل آیفون( 
وجود نداشته و پیشنهاد شده است که از سیستم های دیگری نظیر 
اندروید و پلی استیش��ن استفاده نمایند. این امر در حالی است که 
طی چند روز گذش��ته، مدیران اپل تاکی��د کرده اند که تحت هیچ 
ش��رایط از قوانین خود کوتاه نمی آیند. حال باید دید که این اقدام 
اپیک گیمز که به عقیده بس��یاری از تحلیلگران کامال غیرحرفه ای 

بوده است، با چه واکنشی از سوی مدیران اپل همراه خواهد بود. 
theverge.com :منبع

ماسک های خندان؛ پیام آور مهربانی
در این ش��رایط س��خت و غیرمنتظره، حت��ی ذره ای مهربانی نیز 
می تواند در وضعیت س��المت احساس��ی جمعی ما تغییر بزرگی را 
ایج��اد کند. با در نظ��ر گرفتن این موض��وع، »Le Parc«، بازوی 
دیزاین آژانس تبلیغاتی »Juniper ParkTBWA«، ماسک هایی 
ب��ا ط��رح لبخند طراحی کرده اس��ت ک��ه بارقه ش��ادی را در دل 

کارمندان به وجود می آورد و لبخند را بر لب های شان می نشاند.
به گزارش ام بی ای نیوز، ش��رایط اجتماع��ی فعلی و لزوم حفظ 
س��المت خود و دیگران، ما را وادار به اس��تفاده از ماسک در اماکن 
عمومی می کند. مش��کل اینجاست که ماسک ها اغلب اوقات جلوی 
استفاده از یک ابزار مهم برای برقراری روابط اجتماعی را می گیرند. 
دیگر نمی توان از روی حاالت چهره افراد، از جمله لبخندش��ان پی 
به حس درونی شان برد. لبخند واقعا تاثیر گسترده ای بر روی طرف 

مقابل می گذارد.
نتایج یک مطالعه در انگلس��تان نشان داد که تماشای یک لبخند 
بر روی لب، مغز شرکت کنندگان در این تحقیق را به اندازه خوردن 
2 ه��زار قطعه ش��کالت تحریک می کند. در این راس��تا محققان از 
دس��تگاه های اسکن الکترومغناطیسی مغز و مانیتورهای تپش قلب 
ب��رای ایجاد به گفته خود، »ارزش های بهبود خلق و خو«، با کمک 

گرفتن از محرک های مختلف استفاده کردند.
ب��ا ب��ه کارگیری ای��ن مجموع��ه از داده های اطالعاتی، ش��رکت 
دیزای��ن »Le Prk« در تورنتو با ه��دف الزام هم تیمی های خود به 
لبخن��د زدن و تش��ویق اطرافیان به انجام این کار، دس��ت به تولید 
یک س��ری ماسک های خندان زد. چاپ یک سری تصاویر گرافیکی 
»پ��اپ آرت« بر روی آنها، طبیعتی جال��ب و فریبنده را به نمایش 
می گذارند. کارمندان می توانند از میان چهار لبخند به س��بک های 
مختلف، یکی را انتخاب کنند. با تولید ماسک های پارچه ای با رنگ 

روشن می توان بر میزان راحتی ماسک ها در فصل تابستان افزود.
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خرده فروش��ی ها بیش��ترین ش��انس برای بهره مندی از مزایای بازاریابی 
در ش��بکه های اجتماع��ی را دارند. این امر به دلی��ل دامنه متنوع خدمات و 
محصوالت آنهاست. امروزه مشتریان تمایل به مشاهده محصوالت مختلف در 
شبکه های اجتماعی دارند. بنابراین برند شما باید فعالیت مناسبی در زمینه 
ارائه گزینه های خرید متنوع به کاربران داشته باشد. خرده فروشی ها اغلب در 
شبکه های اجتماعی دارای حساب کاربری رسمی هستند. نکته مهم در این 
میان تردید چنین برندهایی برای بازاریابی و تبلیغات در این پلتفرم هاس��ت. 
بدون تردید ش��هرت و محبوبیت باالی شبکه های اجتماعی به تنهایی برای 
حضور در عرصه بازاریابی در چنین پلتفرم هایی کافی اس��ت. با این حال اگر 
به دنبال اطمینان بیش��تر از این حوزه هس��تید، باید ب��ه تمایل کاربران در 
ش��بکه های اجتماعی نسبت به دنبال کردن اکانت های تجاری توجه داشته 
باشید. امروزه کاربران تمایل بسیار باالیی برای دنبال کردن اکانت های تجاری 
دارند. تعامل با برندها بخش قابل توجهی از فعالیت کاربران در ش��بکه های 
اجتماعی را شکل می دهد. براس��اس پژوهش های صورت گرفته از سوی ما 
در موسسه Sprout Social، نزدیک به 8۴ درصد از کاربران در شبکه های 
اجتماعی نس��بت به مشاهده محتوای آنالین خرده فروشی ها در شبکه های 

اجتماعی تمایل نشان داده اند. 
براس��اس آنچه در باال مورد بررس��ی قرار گرفت، بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماعی برای خرده فروش��ی ها مزیت های بسیار زیادی دارد. نکته مهم در 
این میان نحوه بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف است. بسیاری از برندها در 
این مرحله با مشکالت بسیار زیادی مواجه می شوند بنابراین اگر شما نسبت 
به کاربست تکنیک های بازاریابی درست برای حضور در شبکه های اجتماعی 
اقدام نکنید، با مش��کالت عمده ای مواجه خواهید شد. به دلیل اهمیت این 
موض��وع در ادامه برخ��ی از تکنیک های مهم برای بازاریابی در ش��بکه های 

اجتماعی از سوی خرده فروشی ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
بازاریابی خرده فروشی ها در شبکه های اجتماعی

بازاریابی در شبکه های اجتماعی همیشه جذابیت های خاص خود را داشته 
اس��ت. بس��یاری از برندها در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف به سوی 
تعامل آنالین با آنها می روند. دلیل این امر امکان بازاریابی و جلب نظر مخاطب 
هدف به صورت کم هزینه تر و عمیق تر است. هر برند براساس سطح نیازش 
اقدام به ساماندهی فرآیند بازاریابی به شیوه های مختلف می کند. اگر شما نیز 
عالقه  مند به بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای خرده فروشی تان هستید، 
باید به دقت از تکنیک های مختلف استفاده نمایید. نکته مهم در این میان 
ت��الش برای ایجاد تمایز میان فعالیت بازاریابی برندتان با رقباس��ت. امروزه 
کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به کمپین های بازاریابی یکسان برندها 
واکنش مناسبی نشان نمی دهند بنابراین از ایجاد شباهت بیش از اندازه میان 

کمپین تان با تجربه دیگر برندها پرهیز نمایید. 
انتخاب پلتفرم مناسب

خرده فروشی ها امکان سرمایه گذاری بر روی یک شبکه اجتماعی را ندارند. 
وقتی ش��ما به عنوان یک خرده فروشی در حال فعالیت هستید، باید نسبت 
به سلیقه متفاوت مخاطب هدفتان واکنش نشان دهید. هرچه دامنه مخاطب 
هدف یک برند بیشتر باشد، حضور در شبکه های اجتماعی مختلف اهمیت 
بیشتری خواهد یافت بنابراین خرده فروشی ها به دلیل تعامل با دامنه وسیعی 
از کاربران باید به دقت نسبت به حضور در شبکه های اجتماعی مختلف اقدام 
نمایند. بهترین گام در این مس��یر انتخاب شبکه های اجتماعی پرطرفدار در 
سراسر جهان است. شما به این ترتیب شانس بازاریابی برای مشتریان فعلی و 

جلب نظر خریدارهای تازه را خواهید داشت. 
برخی از خرده فروش��ی ها به جای حضور در شبکه های اجتماعی مختلف 
اقدام به سرمایه گذاری هنگفت بر روی یک پلتفرم خاص می کنند. شاید این 
امر در نگاه نخست جذاب به نظر برسد، اما بازده کمتری در مقایسه با حضور 
در شبکه های اجتماعی متعدد خواهد داشت. اگر شما عالقه مند به بازاریابی 
موفق در شبکه های اجتماعی هستید، باید همیشه نسبت به انتخاب دستکم 

۳ پلتفرم مختلف اقدام نمایید. 
بدون تردید وقتی صحبت از بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی می شود، 
اینستاگرام انتخاب نخست بسیاری از برندها خواهد بود. اینستاگرام در طول 
س��ال های اخیر امکانات بس��یار زیادی برای برندها ایجاد کرده است. با این 

حساب حضور در این پلتفرم برای برندها امر تعجب برانگیزی نخواهد بود. 
یکی از برندهای موفق در زمینه بازاریابی در ش��بکه  های اجتماعی متعدد 
خرده فروش��ی لولو مون است. این خرده فروشی به طور تخصصی در زمینه 
پوشاک فعالیت دارد. تیم بازاریابی این برند در شبکه های اجتماعی مختلف 
فعالیت می کند. نکته جالب در مورد اکانت اینس��تاگرام این برند است. آنها 
برای معرفی لباس های تازه به س��راغ ثبت عکس های جذاب و چش��م نواز 
می روند. درست به همین خاطر اغلب کاربران واکنش مثبتی به عکس های 
آنها نشان می دهند. اگر شما نیز عالقه  مند به نمایش محصوالت تان در قالبی 

جذاب هستید، امکان استفاده از الگوی موفق لولو مون را خواهید داشت. 
لولو مون به عنوان یک خرده فروشی فقط در اینستاگرام فعالیت ندارد. آنها 
سرمایه گذاری قابل توجهی بر روی تبلیغات در فیس بوک نیز کرده اند. این امر 
موجب مشاهده تبلیغات آنها از سوی کاربران عالقه مند به حوزه خرده فروشی 
در فیس بوک شده است. نکته جالب در مورد تبلیغات در فیس بوک استفاده از 
فناوری هوش مصنوعی است. به این ترتیب محتوای تبلیغاتی فقط برای افراد 
عالقه مند به حوزه موردنظر نمایش داده می ش��ود. این امر میزان نارضایتی 

کاربران از مشاهده محتوای بازاریابی نامناسب را به شدت کاهش می دهد. 
حضور در پینترس��ت کمتر مورد توجه برندها در حوزه خرده فروشی قرار 
دارد. این امر به دلیل تلقی ساده انگارانه از پینترست و شباهتش به اینستاگرام 
است. نکته مهم در این میان برتری پینترست نسبت به اینستاگرام در زمینه 
بارگذاری عکس اس��ت. امروزه پینترست بزرگترین آرشیو عکس در دنیا را 
دارد. بنابراین حضور در این شبکه اجتماعی برای برند شما مزیت های بسیار 
زیادی خواهد داشت. امروزه برندها امکان فروش مستقیم محصوالت شان به 
مشتریان از طریق پینترست را دارند بنابراین شما بهانه ای برای عدم حضور 

در این شبکه اجتماعی جذاب و کاربردی نخواهید داشت. 
استفاده از ابزارهای شبکه های اجتماعی برای به روز رسانی 

کمپین های جاری
اغلب برندها پس از اجرای کمپین بازاریابی دیگر به دنبال به روز رسانی آن 
نیس��تند. بدون تردید اغلب تیم های بازاریابی سرمایه گذاری قابل توجهی بر 
روی تولید محتوا انجام می دهند. نکته مهم در این میان امکان بروز مشکالتی 
در زمینه تولید محتواست. شاید شما در لحظه آخر تحلیل نادرستی از سلیقه 
مخاطب هدف داش��ته اید. تاکید بخش کنونی بر روی اس��تفاده از ابزارهای 

شبکه های اجتماعی به منظور به روز رسانی در لحظه کمپین هاست. متاسفانه 
بسیاری از برندها نسبت به آپدیت مداوم و سریع محتوای جاری شان بی توجه 
هستند. اگر شما به موقع نسبت به این نکته واکنش نشان دهید، شاید نحوه 

تاثیرگذاری کمپین تان به طور کلی تغییر نماید. 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی همراه با رقابت بسیار زیادی است بنابراین 
شما باید همیشه به دنبال راهکارهایی برای ایجاد برتری برندتان در مقایسه 
با رقبا باشید. خوش��بختانه امروزه اغلب شبکه های اجتماعی اطالعات مهم 
و کاربردی در اختیار برندها پیرامون کمپین هایش��ان قرار می دهند. توصیه 
اصلی بخش کنونی استفاده از چنین اطالعاتی برای به روز رسانی در لحظه 
کمپین های بازاریابی است. نتیجه این امر امکان اصالح اشتباهات جزئی بدون 

نیاز به تعطیلی کمپین خواهد بود. 
هرچه توان خرده فروش��ی ها برای به روز رس��انی سریع کمپین ها در حال 
اجرای ش��ان بیشتر باش��د، انگیزه برندها برای تعامل با آنها بیشتر می شود. 
بهترین مثال در این زمینه خرده فروشی شاپ باپ است. این خرده فروشی 
در زمینه پوش��اک و مد فعالیت دارد. اگر ش��ما عالقه مند به بازاریابی برای 
طرفدارهای این حوزه هستید، تقلید و الگوبرداری از ایده های این برند منطقی 

خواهد بود. 

مهمترین نکته در مورد ش��اپ باپ همکاری با افراد سرش��ناس در زمینه 
فعالی��ت های اجتماعی برای معرفی لباس های تازه اس��ت. این امر جذابیت 
وی��ژه ای به لباس های موردنظر خواهد داد. همچنین س��طح تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را نیز به ش��دت بیش��تر می کند. ش��اید در نگاه نخست 
خرده فروشی حرفه ای نظیر شاپ باپ هرگز دچار اشتباه نشود، اما نکته مهم 
مربوط به توانایی این برند برای اصالح سریع اشتباهاتش است. امروزه بحث 
تبعیض نژادی به سیاه پوستان در ایاالت متحده بسیار داغ است. سال گذشته 
خرده فروش��ی شاپ باپ به دلیل انتش��ار یک پست مشکوک و توهین آمیز 
برای سیاه پوستان مورد انتقاد شدید قرار گرفت. تیم بازاریابی این برند پس از 
آن حادثه به سرعت نسبت به استفاده از مدل های سیاه پوست برای معرفی 

محصوالت اقدام کرد. این امر به خوبی بحران مورد نظر را مدیریت کرد. 
امروزه عرصه خرده فروشی حساسیت بسیار زیادی دارد. شاید یک اشتباه 
کوچک از س��وی شما موجب نابودی تمام دس��تاوردهای تان گردد بنابراین 
تصحیح اش��تباهات برند در کمترین زمان ممکن اهمیت بسیار زیادی برای 

برندها خواهد داشت. 
خوشبختانه امروزه برندها امکان استفاده از اطالعات شبکه های اجتماعی 
را دارند. اگر ش��ما در این مسیر نیاز به اطالعات بسیار بیشتری پیدا کردید، 
همیش��ه گزینه همکاری با آژانس های بازاریابی حرفه ای پیش روی تان قرار 
دارد. مزی��ت این امر امکان بازاریابی و تاثیرگذاری قابل توجه با اس��تفاده از 

تجربه و اطالعات دقیق چنین برندهایی خواهد بود. 
جمع آوری بازخوردهای مشتریان

مش��تریان خرده فروشی ها س��طح تعامل ش��ان با برندها را به شبکه های 
اجتماعی نیز گسترش داده اند. این امر تاثیر به شدت مهمی بر روی فعالیت 
آنالین برندها دارد. اغلب خرده فروش��ی ها محبوب مش��تریان کامنت های 
بسیار زیادی از سوی کاربران دریافت می کنند. این نکته دارای اهمیت بسیار 
زیادی برای برندهاست. یکی از مزیت های این شیوه امکان جمع آوری نظرات 
کاربران در مورد برند اس��ت. بسیاری از خرده فروشی ها تمایل به استفاده از 
نظرات مشتریان برای به روز رسانی وضعیت برندشان دارند. نکته مهم در این 
میان کاربست شیوه های حرفه ای برای بازاریابی در این محیط است. در غیر 
این صورت شما توانایی تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را نخواهید 
داش��ت. یکی از گزینه های مورد توصیه اغلب کارشناس ها برای جمع آوری 
بازخوردهای مشتریان در شبکه های اجتماعی مربوط به استفاده از ابزارهای 
حرفه ای اس��ت. شاید شما به صورت دس��تی نیز امکان گردآوری اطالعات 

مشتریان را داشته باشید، اما این فرآیند به شدت زمانبر خواهد بود. 
برند سفورا در زمینه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی سابقه طوالنی دارد. 
شهرت این برند به خاطر استفاده از مواد طبیعی و غیرسمی برای تولید لوازم 
آرایشی است. بنابراین مشاهده شعبه های متعدد این خرده فروشی در سراسر 
دنیا و عالقه مشتریان برای خرید از آنها امر طبیعی خواهد بود. این برند در 
زمینه تولید محصوالت جدید توجه ویژه ای به نظرات مشتریانش دارد. نتیجه 

این امر استقبال شدید مشتریان از محصوالت تازه سفوراست. 
شاید در نگاه نخست برخی از برندها به طور طبیعی دارای مزیت نسبت به 
دیگر برندها پیرامون جلب نظر مخاطب هدف و استفاده از نظراتشان باشند. 
نکته مهم در این میان توجه به نظرات مش��تریان در ش��بکه های اجتماعی 
است. برخی از برندها در این مورد فقط به اکانت خودشان توجه دارند بنابراین 
در عمل بخش گس��ترده ای از مشتریان را مورد توجه قرار نمی دهند. توصیه 
ما در این بخش بازاریابی برای مشتریان به صورت حرفه ای است. این فرآیند 
شامل جستجو در شبکه های اجتماعی براساس هشتگ های مرتبط با برند و 
جمع آوری نظرات کاربران است. شاید برخی از کاربران مشتری دائم برند شما 

نباشند، اما نظرشان برای شما اهمیت خواهد داشت. 
ترکیب نظرات مش��تریان و بهره مندی از آن ب��رای بازاریابی تاثیرگذاری 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. برخی از برندها در این زمینه اقدام به استفاده از 
شیوه های سنتی می کنند. توصیه ما در بخش کنونی پرهیز از کاربست چنین 
ش��یوه هایی است بنابراین باید تا جای ممکن از ابزارهای هوشمند برای این 
کار استفاده کرد. وقتی شما از شیوه های سنتی برای ترکیب نظرات مشتریان 
اس��تفاده می کنید، به دلیل صرف زمان زیاد، اطالعات موردنظر دیگر کاربرد 
اساسی نخواهد داشت. بنابراین نقش سرعت عمل در ارزیابی نظرات کاربران 

بسیار مهم خواهد بود. 
یکی دیگر از برندهای موفق در زمینه بازاریابی با استفاده از نظرات کاربران 
برند بست بای است. این خرده فروشی دامنه وسیعی از محصوالت را عرضه 
می کن��د. نکته جالب در این میان افزودن محصوالت تازه به لیس��ت فروش 
براس��اس نظرات و درخواست های مشتریان است. همین امر در طول مدت 
زمانی اندک بس��ت بای را بدل به گزینه محبوب مش��تریان در سراسر دنیا 

کرده است. 
ارائه خدمات جانبی به مشتریان

خدمات جانبی نقش مهمی در موفقیت برنده��ا در عرصه بازاریابی دارد. 
بسیاری از برندها در عمل توجهی به این نکته ندارند بنابراین کمپین بازاریابی 
آنها محدود به معرفی محصوالت تازه و تالش برای فروش مس��تقیم خواهد 
بود. اغلب مشتریان واکنش منفی نسبت به تالش صرف برندها برای فروش 
محصوالتشان دارند. بنابراین شما باید به دنبال فرآیندهایی فراتر از این گزینه 

باشید. 
امروزه بسیاری از خرده فروشی ها نیاز به ارائه خدمات جانبی دقیق دارند. 
دلیل این امر ارائه دامنه وس��یعی از محصوالت اس��ت بنابراین ش��ما باید به 
خوبی با فرآیند جلب نظر مخاطب هدف و پاسخگویی به پرسش ها یا حتی 

شکایت های آنها سازگاری پیدا کنید. 
فناوری هوش مصنوعی در این بخش نیز دستاوردهای بسیار زیادی برای 
برندها داش��ته اس��ت. برند پابلیکس به طور ویژه ای در زمینه ارائه خدمات 
جانبی به مش��تریان خرده فروشی اش موفقیت کس��ب کرده است. این امر 
فراتر بازاریابی با هدف تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. شما در این 
بخش اقدام به حل مش��کالت و اعتراض های جاری مشتریان خواهید کرد. 
امروزه شمار باالیی از برندها به دلیل عدم توجه به شکایت های مشتریان شان 
با شکست های مختلفی در زمینه فروش محصوالت مواجه می شوند. ریزش 
مش��تریان در خرده فروش��ی ها تاثیر به ش��دت منفی بر روی وضعیت مالی 
آنها دارد بنابراین ش��ما باید دقت ویژه ای نسبت به وضعیت بازاریابی برندها 

داشته باشید. 
پابلیکس برای پیگیری وضعیت مش��تریان در شبکه های اجتماعی توجه 
وی��ژه ای ب��ه توییتر دارد. دلیل ای��ن امر متن محوری توییتر در مقایس��ه با 
دیگر شبکه های اجتماعی اس��ت. این امر نقش مهمی در جستجوی ساده 
شکایت های مشتریان و پاسخگویی سریع به آنها دارد. تیم پشتیبانی پابلیکس 
در زمینه ارائه پاسخ های دقیق به مخاطب هدف وسواس بسیار زیادی دارد. 
ش��اید در نگاه نخست این نوع وس��واس بیش از اندازه عجیب به نظر برسد. 
برخی از کارآفرینان توجه بیش از اندازه به مشتریان را بیانگر جلوه ای منفی از 
کسب و کار می دانند. این امر به هیچ روی واقعیت ندارد. شما هرچه توانایی 
بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به شیوه های متنوع داشته باشید، 
تمایل آنها برای تعامل با شما بیشتر خواهد شد. پیگیری مشکالت مشتریان 

نیز یکی از روندهای مهم برای تاثیرگذاری بر روی آنها محسوب می شود. 
توجه به ترندهای برتر

بازاریابی در صنعت خرده فروش��ی به معن��ای بی توجهی به ترندهای برتر 
نیست. بس��یاری از برندهای خرده فروشی در عمل توجه چندانی به ترندها 
ندارند. همین امر موجب ایجاد جلوه ای ایس��تا و خش��ک از سوی آنها برای 
مخاطب هدف خواهد ش��د. توجه به ترندهای برتر در حوزه بازاریابی شامل 
تولید محتوا براساس آنهاست. این امر برای تیم های بازاریابی دشواری چندانی 
نخواهد داشت. مزیت اصلی خرده فروشی ها در این میان بهره مندی از دامنه 
وسیع محصوالت اس��ت بنابراین شما مشکلی برای انطباق ترندهای برتر با 

محصوالت تان نخواهید داشت. 
امروزه برخی از کسب و کارها به دلیل ماهیت فعالیت شان شانس چندانی 
برای استفاده از ترندهای برتر ندارند. صنعت خرده فروشی در این میان نوعی 
استثنا محسوب می شود. شما با بهره مندی از دامنه وسیع محصوالت همیشه 
امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهید داشت. اگر شما عالقه مند 
به آگاهی سریع از ترندهای برتر هستید، استفاده از ابزارهای حرفه ای اهمیت 
باالیی دارد. بهترین ابزار در این میان مربوط به برند Sprout است. این ابزار 

امکان بررسی عمیق شبکه های اجتماعی را دارد.
استفاده از محتوای تولید کاربران

کاربران ش��بکه های اجتماع��ی در زمینه بازاریابی برندها مش��ارکت قابل 
توجهی دارند. اگر برند شما مورد عالقه کاربران باشد، آنها پیرامون برند شما 
تولید محتوا خواهند کرد. یک��ی از ایده های بازاریابی جذاب و کم هزینه در 
شبکه های اجتماعی مربوط به بازنشر محتوای تولیدی کاربران است. شاید 
در نگاه نخست اس��تفاده از شبکه های اجتماعی بیانگر فقدان ایده بازاریابی 
باشد، اما امروزه حتی برندهای بزرگ نیز از این شیوه استفاده می کنند. خرده 
فروش��ی تارگت با بیش از ۴ میلیون فالوور در اینس��تاگرام به طور هفتگی 
نسبت به بازنشر محتوای برتر کاربران پیرامون برندش اقدام می کند. این نوع 
محتواها تاثیرگذاری به مراتب بیشتری بر روی مخاطب هدف دارد. دلیل آن 

نیز اعتماد باالتر کاربران به محتوای 
ساده سازی فرآیند خرید

فروش مس��تقیم در ش��بکه های اجتماعی ایده تازه ای نیست. بسیاری از 
برندها در تالش برای فروش مسقیم در شبکه های اجتماعی هستند. برخی از 
کارشناس ها حتی هدف اصلی از بازاریابی را افزایش فروش قلمداد می کنند. 
نکته مهم در مورد شبکه های اجتماعی افزودن گزینه فروش مستقیم در طول 
س��ال های اخیر اس��ت. پیش از این برندها باید مشتریان را به سایت فروش 
برندش��ان هدایت می کردند. بدون تردید خروج از اپ شبکه های اجتماعی 
مدنظر بس��یاری از کاربران قرار نمی گرفت بنابراین همیشه فروش از طریق 

شبکه های اجتماعی دشوار ارزیابی می شد. 
امروزه امکانات وسیعی در اختیار برندها برای بازاریابی و جلب نظر مخاطب 
هدف وجود دارد. این امر با توس��عه ش��بکه های اجتماع��ی به حوزه فروش 
مستقیم نیز رسیده است. نکته مهم در این میان ایجاد تعادل میان پست های 
فروش با دیگر بخش های بازاریابی نظیر تولید محتوای س��رگرم کننده است. 
اگر برند شما فقط به دنبال فروش بیشتر باشد، با واکنش نامناسب مخاطب 

هدف مواجه خواهید شد. 
sproutsocial.com :منبع

تاثیر تولید محتوا بر روی کسب و کارها

هم��واره در مق��االت مختلف در رابطه با روش ه��ای تولید محتوا 
صحبت می ش��ود. ب��ا این حال آیا تاکنون نس��بت به دالیل اهمیت 
این موضوع برای کس��ب و کارهای مختلف فک��ر کرده اید؟ درواقع 
چه دلیلی باعث ش��ده است تا این اقدام به عنوان مهم ترین فعالیت 
بازاریابی تلقی ش��ود. در ای��ن مقاله قصد داریم ت��ا برخی از دالیل 

موجود در این زمینه را مورد بررسی قرار دهیم. 
1-افزایش ترافیک سایت 

بدون تولید محتوا ش��ما عمال ترافیک س��ایت مناس��بی را تجربه 
نخواهی��د کرد. در این راس��تا ب��ه هر میزان که فعالیت ش��ما تنوع 
باالتری را داش��ته باشد، ش��انس موفقیت بیش��تری را نیز خواهید 
داشت. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که صرفا 
فعالیت کافی نبوده و تداوم داش��تن به مراتب مهمتر اس��ت. درواقع 
بسیاری از صفحات حتی در شبکه های اجتماعی، فعالیت نامنظمی 
داش��ته و این امر باعث می ش��ود تا همواره با ریزش مخاطب مواجه 
شوند. در این راستا توصیه می شود که برای تولید محتوای موفق، از 

مقاالت مرتبط با این موضوع غافل نشوید. 
2-جذب مشتریان جدید 

ب��ه هر میزان که س��طح اطالعات افراد در رابط��ه با یک موضوع 
افزایش پیدا کند، احتمال تبدیل ش��دن آنها به مش��تری نیز بیشتر 
خواهد بود. در این راس��تا توصیه می ش��ود که بر روی بخش تولید 
محتواهای آموزش��ی، توجه ویژه ای را داش��ته باشید. در نهایت این 
اقدام باعث می شود تا افراد به صورت مداوم با جدیدترین محصوالت 
ش��ما آشنایی پیدا نمایند. درواقع توجه داشته باشید که بعید است 
که تمامی مشتریان به صورت مداوم به فروشگاه شما مراجعه کنند. 
تح��ت این ش��رایط تولید محت��وا منجر به درگیر نگه داش��تن آنها 

خواهد شد.
3-ایجاد تعامل 

در زمین��ه تبلیغات ش��اهد هیچ گون��ه تعاملی نخواهی��م بود. این 
امر در حالی اس��ت که در تولی��د محتوا، مخاطب به صورت طبیعی 
واکنش های��ی را از خود نش��ان می دهد، با این ح��ال برای افزایش 
این موضوع ضروری اس��ت تا به اصول CTA توجه داش��ته باشید. 
در کن��ار این امر، هزینه پایان تولید محتوا در مقایس��ه با تبلیغات، 
باعث می شود تا گزینه ای کامال در دسترس حتی برای برندهای نوپا 
باشد. بدون شک به هر میزان که تعامل بیشتری شکل گیرد، میزان 

وفاداری مخاطبان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
4-نمایش توانایی ها 

اگر در رابطه با توانایی های خود صحبت نمایید، کمتر کسی شما 
را ب��اور خواه��د کرد. با این حال نمایش آنها بدون ش��ک تاثیرگذار 
خواهد بود. برای مثال اگر ش��ما یک وکیل هستید، اگر به مشکالت 
حقوقی پاس��خ دهید و آنها را به اش��تراک بگذارید، بدون شک همه 
افراد نس��بت به توانایی های شما آگاهی پیدا خواهند کرد. به همین 
خاطر تولید محتوا یک راهکار عالی برای نمایش این موضوع اس��ت 
ک��ه ش��ما تا چه ان��دازه دارای مهارت هس��تید و در کار خود خبره 

محسوب می شوید. 
5-اعتمادسازی

در نهای��ت افراد ب��ه برندهایی که در زمینه تولی��د محتوا فعالیت 
بیش��تری را دارند، بهتر اعتماد می کنند. به همین خاطر نیز فعالیت 
در ای��ن زمینه کانال ضروری خواهد بود. این امر در حالی اس��ت که 
تبلیغات، ابدا از چنین قدرتی برخوردار نبوده و صرفا زمینه آشنایی 

بیشتر را مهیا می کند. 
در نهایت توصیه می ش��ود که از همین امروز، نس��بت به آموزش 
روش ه��ای تولی��د محتوا اقدام ک��رده و در این زمینه ب��ه اقدامات 

انجام شده از سوی سایر برندها نیز توجه داشته باشید. 
searchenginejournal.com :منبع

ایستگاهبازاریابی

بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای خرده فروشی ها

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

به قلم: ران لیبک کارشناس حوزه تولید محتوا 
مترجم: امیر آل علی

به قلم: برنت بارنهارت کارشناس بازاریابی دیجیتال 
ترجمه: علی آل علی

سه شنبه
4 شهریور 1399

شماره 1611



»نوآوری تدریجی« رمز موفقیت استارت آپ ها
کارآفرین��ان و صاحب��ان کس��ب وکارها ب��رای بقا و ش��کوفایی 
تجارت شان باید نوآوری داشته باشند. این در حالی است که نوآوری 
اغلب به سادگی اتفاق نمی افتد. شاید به ندرت دیده شود که کسب 
وکارها خود را مجهز به تکنولوژی های پیش��رفته کنند یا نوآوری و 

خالقیتی را در محصول یا خدمات شان ارائه دهند.
در واق��ع، ای��ن نوآوری های بزرگ نیس��ت که بیش��ترین تأثیر را 
روی کس��ب و کارها می گذارد. بلکه بسیار مهمتر از آن نوآوری های 
تدریجی و پیش��رفت های هرچند کوچک اس��ت که در بلندمدت به 

بقا و تداوم کسب و کارها منجر می شود.
چرا نوآوری تدریجی را انتخاب می کنید؟

نوآوری تدریجی ممکن اس��ت به اندازه یک محصول جدید جالب 
توجه نباش��د که بتواند صنعتی را دستخوش تحول کند، اما همین 
نوآوری ه��ای کوچک کلید موفقیت اکثر کس��ب و کارها اس��ت. با 
توجه به محدودیت منابع تحقیق و توس��عه در بیش��تر شرکت های 
کوچک، نوآوری تدریجی احتماالً بهترین بازگش��ت سرمایه را برای 

کارآفرینان در بلندمدت به همراه دارد.
اگر نوآوری نکنید، ریس��ک عقب افتادن ش��ما در کسب و کارتان 
بیش��تر خواهد بود، اما نیازی به نوآوری های بزرگ و اساسی نیست. 
پشت سر گذاش��تن مراحل کوچک اما رو به پیشرفت، همان کاری 

است که برای کمک به رشد تجارت تان باید انجام دهید.
توصیه یک کارآفرین برای موفقیت

صاحب یکی از کس��ب و کارهای موفق راز موفقیتش را در»بهبود 
مداوم« عنوان می کند. او معتقد اس��ت: »اگر تالشی برای نوآوری یا 
تغییر در کارها انجام ندهید، عمال مرده اید. اگر فکر می کنید تجارت 
به همان روشی انجام می شود که ۱۰ یا حتی پنج سال پیش انجام 
می شده، اش��تباه می  کنید. نباید اجازه دهید مشکالت بر شما غلبه 
کنن��د. ما در م��ورد کارهای قابل انجام، اعم��ال تغییرات کوچک و 

منظم بر زیرساخت  ها صحبت می کنیم.«
انجام اقدامات ساده که تفاوت زیادی ایجاد می  کنند

یک بنیانگذار کس��ب و کار که در صدد افزایش اثربخشی کسب و 
کارش اس��ت از یک مشاور می خواهد که روند کاری کسب و کارش 
را بررس��ی کند. او متوجه می شود که برخی از کارمندانش بیش از 
حد کار می کردند، او می  خواس��ت راهی برای آسان  تر کردن زندگی 

آنها بیابد.
او می گوی��د: »اگر هر روز در حال دو ماراتن باش��ید، بس��یاری از 
افراد خود را از دست خواهید داد.« این کارشناس برخی از اقدامات 
ساده س��ازی مانند کارایی بیشتر در روند اداری، بهبود برنامه ریزی و 
مدیریت موجودی را توصیه کرد. به نظر کارهای س��اده ای هستند، 
ام��ا این نوآوری ه��ا در نهایت تفاوت زیادی ایج��اد می کنند چراکه 
»کارکنان کمتر اس��ترس دارند. شرکت در حال تولید بهتر با همان 
تع��داد افراد و هزینه کمتر اس��ت. کارمندان از ای��ن موضوع راضی 

هستند و از مدیرشان تشکر می کنند.«
یک��ی دیگ��ر از این دس��ت نوآوری ها، برگزاری جلس��ات هفتگی 
ب��رای اطالع از آمار فروش بخش های مختلف بود. این کار منجر به 

بهره وری بیشتر و خدمت رسانی بهتر به مشتریان شد.
آغاز نوآوری با برداشتن گام  های کوچک

بس��یاری از کارآفرینان از نوآوری دور می شوند چراکه تصورشان 
از نوآوری مفهومی پیچیده و دور از دس��ترس اس��ت که فقط افراد 
بزرگ می توانند به آن دست یابند. شاید هم آنقدر مشغول مدیریت 
کارهای روزمره و ارائه خدمت به مش��تریان هستند که دیگر وقتی 
برای نوآوری ندارند و به وضع فعلی خود راضی می ش��وند. درحالی 
که نوآوری می تواند ش��امل گام های کوچکی که مدیریت آن آسان 

است، باشد.
در ادامه چند نکته مهم در این باره آورده شده است:

۱. ب��ه طور مداوم فرآینده��ا و محصوالت خود را بررس��ی کنید 
ت��ا ببینید چ��ه چیزی را می توانی��د بهتر کنید. مش��اوره ای از یک 
کارشناس صنعت یا یک مشاور با تجربیاتی در زمینه  های کاربردی 
مانند منابع انس��انی، به��ره  وری در عملیات یا فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات داش��ته باش��ید. برای به دس��ت آوردن ایده های جدید با 

تامین کنندگان، مشتریان و کارمندان خود صحبت کنید.
2. همکاری های��ی برای پ��رورش ایده ها و توانمن��دی کارکنان با 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایجاد کنید.
۳. چرخه ایده خود را به بازار کوتاه کنید. به سرعت مشاهده کنید 
که آیا عالقه مندی به ایده ش��ما در ب��ازار وجود دارد؟ یک محصول 
جدید را بدون هزینه از طریق تبلیغ در شبکه های اجتماعی امتحان 
کنید. بعد از آن مبتنی بر سنجش واکنش بازار و بازخوردها، نوآوری 

کنید.
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بدون شک مهم ترین دارایی هر برندی، مشتریانی است که در اختیار 
دارد. در این راس��تا ضروری اس��ت تا برنامه ریزی خوبی را داشته باشید 
تا در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر، امکان حفظ رضایت آنها وجود 
داشته باشد. در این راستا صرفا اختصاص بودجه مناسب، کافی نبوده و 
بدون آگاهی نس��بت به اقدامی که باید انجام شود، همواره این احتمال 
وجود دارد که تمامی تالش های ش��ما با نتیجه ای بسیار بد همراه باشد. 
در این رابطه کتاب ها، بهترین منابع موجود برای کس��ب آگاهی در هر 
زمینه ای محس��وب می شود. به همین خاطر در این مقاله قصد داریم تا 
۱۰ کتاب برتر آموزش��ی در زمینه مش��تری مداری را مورد بررسی قرار 

دهیم. 
Would You Do That to Your Mother-1

نویسنده: جین بلیس 
محور اصلی این کتاب بر پایه یک س��وال کلی اس��ت. آیا شما حاضر 
به ارائه خدمت رس��انی به مش��تری درس��ت به مانند زمانی هستید که 
مشغول انجام کاری برای مادر خود هستید؟ درواقع پاسخ به این سوال 
مش��خص خواهد کرد که ش��ما در ای��ن زمینه موفق بوده ای��د و یا باید 
تغییراتی اساسی را اعمال نمایید. بدون شک اگر قبل از هر اقدامی این 
س��وال در ذهن شما تداعی شود، ش��اهد تحولی در سطح خدمات خود 
خواهید بود. در این راستا نوع نگرش شما نسبت به خدمتی که در حال 
انجام آن هس��تید، مرز میان موفقیت و شکست را تعیین خواهد کرد. با 
این حال رس��یدن به چنین نگرش��ی، به تمرین نیاز دارد که این کتاب 

تالش کرده است که در 5 مرحله، شما را به این سطح برساند. 
The Cult of the Customer-2

نویسنده: شیپ هیکن 
ب��رای این امر که بتوانید به برندی مش��تری مدار تبدیل ش��وید، الزم 
اس��ت تا فرهنگ آن را در ش��رکت ایجاد نمایید. ای��ن امر باعث خواهد 
ش��د تا تمامی کارمندان نس��بت به اقداماتی که باید انجام شود، آگاهی 
پی��دا کرده و مرجعی برای رفتارهای خود داش��ه باش��ند. درواقع ایراد 
بزرگ بس��یاری از برندها این اس��ت که قوانین پراکن��ده را به فرهنگی 
جام��ع تبدیل نمی کنند. همین امر نیز باعث می ش��ود ت��ا افراد نتوانند 
عملک��رد الزم را در موقعیت های مختلف داش��ته باش��ند. در کنار این 
موض��وع فراموش نکنید که میان آگاهی تا به خاطر س��پردن فاصله ای 
اس��ت که تنها با تمرین و تکرار از بین نم��ی رود. به همین خاطر صرفا 
به بیان موارد، اکتفا نکنید. در این رابطه کتاب فوق تالش کرده اس��ت 
تا ضروری ترین مواردی که باید در چنین فرهنگی وجود داش��ته باش��د 
را ش��رح دهد. در کنار این موضوع تکنیک هایی معرفی می شود که شما 
را از وارد ش��دن به بحران در زمینه مش��تری مداری، تا حدود زیادی در 

متن نگه خواهد داشت. 
What Customers Crave-3

نویسنده: نیکوالس وب
برای این امر که مش��تری مداری حرفه ای داشته باشید، الزم است تا 
مسائل را از دیدگاه آنها مورد بررسی قرار دهید. درواقع قرار دادن خود 
به جای مشتری، بهترین اقدامی است که باعث خواهد شد تا نسبت به 

اقداماتی که باید انجام ش��ود، به آگاهی دست پیدا کرده و خود را آماده 
نمایید. در این راس��تا بهتر است که شروع کار شما با موارد مورد عالقه 
و موارد مورد تنفر مش��تریان باشد. در این راس��تا می توانید با اقداماتی 
نظیر نظرس��نجی، به اطالعات درس��ت تری دس��ت پیدا کنید. در کنار 
معرفی حوزه هایی که معموال برای مش��تری بسیار مهم است، نویسنده 
این کتاب تالش کرده است تکنیک هایی را معرفی کند که باعث خواهد 
ش��د تا قدرت پیش بینی نیازهای آتی مش��تریان و جامعه هدف خود را 

به دست آورید. 
The Loyalty Effect-4

نویسنده: فرد ریچلد
در این کتاب تالش شده است تا اصولی بیان شود که منجر به وفاداری 
مش��تری خواهد شد. درواقع بس��یاری از برندها خدمت رسانی هایی را 
انجام می دهند که تاثیر آنها بس��یار کم بوده و همچنان مشتری دلیلی 
برای وفادار ماندن به برند را احس��اس نمی کند. با این حال آقای ریچلد 
پس از بررس��ی چندین برند موفق، به اصولی رسیده است که راهنمای 
بس��یار خوبی برای هر برند خواهد بود. در نهایت بیان دالیل شکس��ت 
و بررس��ی نمونه  های ناموفق، باعث می ش��ود تا افراد به خوبی نسبت به 
اقدامات��ی ک��ه باید انجام دهند، به آگاهی برس��ند. بدون ش��ک اگر در 
زمینه خدمت رسانی به مشتری با مشکالتی مواجه هستید، نمونه مشابه 

مشکل را در این کتاب همراه با راهکار آن، پیدا خواهید کرد.
Customer Loyalty-5
نویسنده: جیل گریفین 

درس��ت ب��ه مانند مورد قب��ل، این کتاب نیز تالش کرده اس��ت تا به 
بررس��ی اقداماتی بپردازد که بیشترین تاثیر را بر روی مشتری داشته و 
باعث خواهد ش��د تا وفاداری آنها افزایش پیدا کند. نکته ای که در این 
رابطه باید به آن توجه داشته باشید این است که حتی در بهترین حالت 
ممک��ن نیز نمی توان رضای��ت تمامی افراد را به دس��ت آورد. به همین 
خاطر شما باید به اصل پارتو نیز توجه داشته باشید. بر طبق این قانون 
8۰ درصد از سودآوری یک شرکت تنها از 2۰ درصد مشتریان به دست 
می آید. تحت این ش��رایط ضروری اس��ت که عمده خدمت رسانی شما، 

متوجه این دسته از مشتریان باشد. 
FRICTION-6

نویسنده: راجر دالی 
در این کتاب نویسنده تالش کرده است تا مدیران شرکت ها را نسبت 
ب��ه هزینه فرصت آگاه نماید. درواقع ش��ما با انجام ی��ک اقدام، فرصت 
پرداختن به موارد دیگر را از دست خواهید داد. تحت این شرایط بسیار 
مهم است که گزینه انتخابی، بهترین مورد باشد. این امر در حالی است 
ک��ه خصوصا برندهای کوچک، چنین اقدام��ی را انجام نمی دهند. علت 
این امر نیز به این خاطر اس��ت که آنها امکان استخدام افراد حرفه ای و 
مش��اوران باتجربه را نداشته و الزم است تا مدیران چنین شرکت هایی، 
اطالعات بیشتری را داشته باشند. بدون شک این کتاب، راهنمای عملی 
بسیار خوبی خواهد بود. در کنار این موضوع تالش شده است تا تحلیلی 

به اقدامات برندهای موفق جهان، صورت گیرد. 
The Laws of Human Nature -7

نویسنده: رابرت گرین 
با توجه به این امر که در راس��تای خدمت رسانی مناسب به مشتری، 

شناخت آنها بس��یار مهم است. نویسنده این کتاب تالش کرده است تا 
رویکردی روان شناسانه به این موضوع داشته باشد. درواقع این کتاب به 
۴8 جنبه ای پرداخته است که با تمرکز بر روی آنها می توانید تیپ های 
شخصیتی مختلف را شناسایی کرده و پس از آن بهترین برنامه ریزی را 
داش��ته باش��ید. درواقع این کتاب تنها به معرفی بسنده نگرده و تمامی 
اقدامات الزم را به خوبی ش��رح داده است. در نهایت نکته ای که باید به 
آن توجه داشته باشید این است که اطالعات خود را ذخیره کرده و آنها 
را تحلی��ل نمایید. این امر باعث خواهد ش��د ک��ه پس از مدتی فعالیت، 
از این اطالعات بتوانید برای خدمت رس��انی بهتر اس��تفاده نمایید. برای 
مثال ممکن اس��ت در رفتار مشتریان یک منطقه، نکات مشترکی وجود 
داش��ته باش��د. پیدا کردن این موارد باعث خواهد ش��د تا امکان بهبود 

سطح، وجود داشته باشد. 
Difficult Conversations-8

نویسنده: داگالس استون، بروس پاتون 
در ارتباط با مش��تری ممکن است با لحظات بسیار سختی نیز مواجه 
ش��وید. تحت این شرایط اگر آمادگی الزم را نداشته باشید، بدون شک 
اوضاع از کنترل ش��ما خارج خواهد شد. این امر درست موضوعی است 
ک��ه در این کتاب ب��ه آن پرداخته ش��ده و بدترین ش��رایط ممکن، به 
خوبی تشریح شده است. در کنار این موضوع، راهکارهایی نیز در اختیار 
مش��تری قرار گرفته که باعث خواهد ش��د تا بتوانند بهترین عملکرد را 
داش��ته باش��ند. برای مثال بیش از ۱۰ روش برای مواجهه با مش��تری 

عصبانی در هنگام تماس تلفنی، معرفی شده است. 
Never Split the Difference-۹

نویسنده: کریس واس 
برای موفقیت در زمینه مش��تری مداری، بسیار مهم است که با فنون 
مذاکره آش��نایی داش��ته باش��ید با این حال این کتاب تنها به بررس��ی 
این موضوع بس��نده نکرده و تالش شده است تا تمامی پیش شرط های 
موفقیت در مش��تری مداری، به خوبی بیان ش��ود. برای مثال نمی توان 
از کارمندان��ی ک��ه حقوق کافی را دریافت نمی کنند، انتظار داش��ت که 
بهترین برخورد ممکن را با مش��تری داش��ته باش��ند. درواقع این کتاب 
به تشریح جنبه هایی پرداخته است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد. 

How to Talk to Anyone-10
نویسنده: لیل لوندس

آیا ش��ما نیز تصور می کنید که مش��تری مداری صرفا ب��ه ارائه خدمات 
متنوع خالصه می ش��ود؟ تحت این شرایط برندهایی که بودجه باالتری را 
دارند، باید به مراتب بهتر از سایر رقبای خود باشند. این امر در حالی است 
که واقعیت کامال متفاوت بوده و بس��یاری از برندها ب��دون انجام اقدامات 
خاصی، در این زمینه کامال درخشان ظاهر می شوند. راز این امر در آگاهی 
نسبت به روش های برقرار کردن ارتباط است. درواقع همه ما این تجربه را 
داشته ایم که به علت برخورد مناسب یک فروشنده، حتی در صورت وجود 
فروشگاه هایی به مراتب بهتر و نزدیک تر، اولویت خود را خرید از فرد مذکور 
ق��رار می دهیم. این امر در حالی اس��ت که خدمت رس��انی خاصی صورت 
نگرفته و همه چیز به مهارت فروشنده در برقراری ارتباط خالصه می شود. 
در این کتاب نیز نویسنده تالش کرده است که ۹2 روش را به صورت کامل 
بیان نماید که شانس تاثیرگذاری و ایجاد ارتباط سریع را افزایش خواهد داد.  
smallbiztrends.com :منبع
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اخبار

بوشهر - رضا حیدری: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
گفت: ۶ پــروژه دریایی و بندری این اداره کل آمــاده افتتاح و آغاز 
عملیات اجرایی شده است که همزمان با هفته دولت با حضور مدیران 
ارشــد سازمان بنادر و دریانوردی به افتتاح خواهد رسید. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر، سیاوش 
ارجمندزاده در این ارتباط اظهار داشت: پروژه نخست شامل الیروبی 
کانال های داخلی و خارجی بندر بوشهر به میزان پنج میلیون و ۷۵۰ 
هزار مترمکعب است که با یکهزار و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار و ظرف 
مدت ۱۰ ماه اجرایی شــده اســت.  وی بیان کرد: با اجرا این پروژه 
مهم و رســیدن عمق کانال دسترسی بندر بوشهر تا عمق ۱۱ متر 
به طور مجدد زمینه تردد کشــتی های ۳۰ هزار تنی در بندر بوشهر 
فراهم خواهد شد. ارجمندزاده ادامه داد: احداث پایانه مسافربری بین 
المللی بندر بوشهر بوشــهر نیز با ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار عملیات 
اجرایی آن آغاز می شود که اجرا آن در رونق حمل و نقل مسافری بندر 
بوشهر نقش چشمگیری ایفا خواهد کرد.  وی اظهار کرد: همزمان با 
هفته دولت پروژه ساختمان اداری و آسایشگاه گارد اداره بندر دیر به 
مساحت ۲۸۵ مترمربع و با سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار، 

عملیات اجرایی آن ظرف مدت ۱۲ ماه انجام خواهد شد. ارجمندزاده 
یادآور شــد: ساختمان اداری و آسایشگاه گارد بندر کنگان با همین 
اعتبار و مســاحت ظرف مدت ۱۲ ماه احداث شده است. وی عنوان 
کرد: پروژه اطاله اســکله و احداث اسکله تجاری کنگان نیز با عنوان 
یکی از پروژه  های مهم سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر با اعتبار 
یکهزار میلیارد ریال اجرایی خواهد شــد.  ارجمندزاده اظهار کرد: با 
اتمام پروژه ظرف مدت ۲ سال بندر کنگان با تغییر و تحول اساسی از 

یک بندر سنتی به یک بندر مدرن با قابلیت پهلوگیری کشتی های 
فلزی تبدیل خواهد بود. وی افزود: اســکله شناور کوچک کنگان به 
طــول ۴۴۰ متر با ۴۹ میلیارد ریال اعتبار احداث و راه اندازی خواهد 
شد. ارجمندزاده ادامه داد: احداث مجتمع  بندری نگین نیز به عنوان 
یکی از مصوبه های سفر رئیس جمهوری به بوشهر ) دی ماه سال ۹۳( 
تاسیسات زیر بنایی آن تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.   وی 
بیان کرد: در این پروژه ترمینال ها، راه های دسترســی به ترمینالها،  
خیابان کشی ها، تاسیسات از قبیل آب برق گاز  و شبکه  و سیستم 
اطفــای حریق آماده  و همچنین ۲ ترمینال کانتینری شــامل یک 
ترمینال جنرال کارگو و همچنین ترمینال نفتی به طور کامل آماده 
برای پذیرش سرمایه گزار خواهد شد. ارجمندزاده گفت: در بندر گناوه 
نیز به عنوان مهم ترین بندر تجاری استان بوشهر بهسازی محوطه ها 
و پروژه ســاختمان گارد در دست اقدام است و الیروبی خور این نیز 
تا یکماه آینده به اتمام خواهد رسید. وی اظهار کرد: در بندر دیر به 
عنوان یکی از کانون های مهم صادراتی کشور و بویژه استان بوشهر به 
قطر مطالعات توسعه اسکله های بندر  به طول ۲۸۰ متر مصوب شده 

که این مهم در راستای فراهم سازی زیرساخت های صادراتی است. 

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری قم استفاده از تصاویر عکاسان قمی در فضاسازی شهری را 
ابتکاری نو دانست و گفت: تشکر ویژه از مشارکت عکاسان هنرمند 
و خوش فکــر در این اقدام بی نظیر داریــم و امیدواریم این حرکت 
آغاز همکاری های مســتمر و هدفمندی بین شهرداری قم و سایر 
هنرمندان باشــد. به گزارش روابط عمومی شــهرداری قم، مهدی 
کالنترزاده با اشاره به آغاز ماه محرم و لزوم فضاسازی شهری، اظهار 
داشــت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت تجمع و تغییر 
شــکل برگزاری عزاداری ها نباید اجازه دهیم شور حسینی )ع( در 
بین مردم کم شود. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم 
یکی از ابتکارات شهرداری قم را استفاده از نمادها و تصاویر عاشورایی 
سال های گذشته در سطح شهر دانســت و افزود: ابتکار استفاده از 

عکس ها فضای خاصی را در شــهر ایجاد کــرده و این ابتکار مورد 
استقبال سایر کالن شهرها نیز قرارگرفته است. کالنترزاده مشارکت 

همه اقشــار جامعه را در مدیریت شهری و نشاط اجتماعی جامعه 
مؤثر خواند و تأکید کرد: مدیریت شهری نیازمند حضور همه اقشار 
در صحنه بوده و باید این تعامل و همکاری در سطح وسیعی شکل 
گیرد. وی همکاری عکاسان و هنرمندان را در فضاسازی شهری ماه 
محرم امسال قدمی در جهت ارتقاء مشارکت مردمی خواند و تصریح 
کرد: اســتقبال مردم و پیام هایی که در ســامانه ۱۳۷ از طرف مرم 
دریافت کردیم نشــان دهنده تأثیرگذاری آن در جامعه بوده است. 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری قم با تشکر ویژه از 
مشارکت عکاسان هنرمند و خوش فکر در این اقدام بی نظیر، تأکید 
کرد: امیدواریم این حرکت آغاز همکاری های مستمر و هدفمندی 
بین شهرداری قم و سایر هنرمندان شده و شاهد ارتقاء شورونشاط 

اجتماعی در جامعه باشیم.  

آذربایجان شــرقی – فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شــرقی یکی از اهــداف مهم طرح احــداث مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب کالن شــهر تبریز را استفاده از پساب تولیدی 
عنوان کرد و گفــت: برای تکمیل این طــرح ۲۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز است که باید در هیات دولت به تصویب برسد. این مقام 
مســوول در خصوص اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز، 
اظهار کرد: یکی از اهداف مهم اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
کالن شــهر تبریز استفاده از پســاب تولیدی به عنوان تامین کننده 
بخشــی از آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه بوده که ان شاءاهلل در 
صورت اختصاص اعتبارات الزم و به موقع، بتوانیم قسمت مایع آن 
را که تامین کننده بخشــی از منابع آبی دریاچه ارومیه می باشد به 

بهره برداری برسانیم.
احداث مدول اول تصفیه خانه فاضالب تبریز در 

سال 80
وی در خصوص طرح تصفیه خانه فاضالب تبریز گفت: مدول اول 
تصفیه خانه فاضالب تبریز در سال ۸۰ برای جمعیت ۶۰۰ هزار نفری 
احداث شــد اما با توجه به جمعیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری 
کالن شــهر تبریز تکمیل این طرح ضروری اســت. وی یادآور شد: 
احداث مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب تبریز از ســال ۹۵ و با 

اعتبار اولیه ۱۸۲ میلیارد تومان در دو فاز مایع و لجن آغاز شــد که 
سویل بخش مایع بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

هزینه 160 هزار میلیارد تومانی برای مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب تبریز 

این مقام مســوول با بیان اینکه تاکنون ۱۶۰ هزار میلیارد تومان 
برای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز هزینه شده است، تصریح 
کرد: برای اتمام این پروژه ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت که 
در صورت تخصیص می توان بخش مایع این تصفیه خانه را تا پایان 
امســال به بهره برداری رساند. مدیرعامل آبفا استان گفت: اعتبارات 
مدول دوم تصفیه خانه فاضــالب تبریز که از محل احیای دریاچه 

ارومیــه اختصاص می یابد منتظر تصویب اعتبارات در هیات دولت 
اســت. وی، یکی از اهداف مهم طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب کالن شــهر تبریز را اســتفاده از پســاب تولیدی به عنوان 
تامین کننــده عمده آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد 
و افزود: با اجرای این طرح بالغ بر ۷۵ میلیون متر مکعب در ســال 
پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال می یابد. وی خاطرنشان 
کرد: جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب با هدف سالم سازی محیط 
زیست شهری، افزایش سطح بهداشت عمومی، محیطی و منطقه ای، 
ممانعت از آلودگی آب های ســطحی و زیرزمینی و محیط زیست 
از محل فاضالب های شهری، اســتفاده از کود آلی استاندارد تولید 
شده در کشــاورزی منطقه و تامین ظرفیت تصفیه و انتقال بخش 
عمده فاضالب جمع آوری شده سطح شهر تبریز از دیگر اهداف ایجاد 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالن شــهر تبریز است. مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب اســتان در مورد فرآیند تصفیه طرح مدول 
دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز، متذکر شد: فرآیند اجرای این طرح از 
نوع فرآیندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف ازت و فسفر بوده و با 
توجه به مرحله ای بودن سیستم توزیع فاضالب در واحد بیولوژیکی، 
یکی از پیشرفته ترین و کارآمدترین فرآیندهای به روز تصفیه فاضالب 

شهری است.

اصفهان – قاسم اسد: ذوب آهن اصفهان از ابتدای سال جاری 
اقدامــات کمی و کیفی مختلفی در راســتای سیاســتهای جهش 
تولید  انجام داده اســت . منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان با گرامیداشت فرارسیدن هفته دولت، در این خصوص گفت : 
با توجه به این که یکی از چالش های مهم این مجتمع عظیم صنعتی، 
کمبود مواد اولیه به ویژه ســنگ آهن است، لذا این شرکت سیاست 
ارتقاي زنجیره تامین پایــدار مواد اولیه را مد نظر قرار داده و در این 
راســتا فعالیت هایی  همچون حضور فعــال در عرضه مواد معدنی 
بورس کاال، تملک معادن ســنگ آهن و پهنه معدني،  فعالســازي 
معادن کوچــک مقیاس و  انعقاد قراردادهــاي بلند مدت با تامین 
کننــدگان را در اولویت قرار گرفته اســت . وی افزود: یکی دیگر از 
سیاســت های ذوب آهن در راستای جهش تولید، افزایش چابکي 
و بهره وري فرایندهاي تولید اســت که در این خصوص  راه اندازی 
کوره بلند شــماره۱ ،  احداث کوره هاي پاتیلی، تکمیل و راه اندازی 
واحد تولید اکسیژن به روش BOT، بازسازی و اصالح کنورتورهای 
موجود )LD-Optimized( ، بهره برداري از سیستم گوگرد زدایی 

و طراحــي و تولید انواع محصوالت صنعتی و ویژه از جمله تیرآهن 
بال پهن و صادراتی، کالف هاي مارك SAE، میلگرد های صادراتی، 
نبشــی های سایز باال، آرك معدن، انواع ریل معدن، راه آهن و مترو 
انجام شده است . یزدی زاده یکی دیگر از سیاست های این شرکت را 
بازارسازي و بازاریابي محصوالت ویژه عنوان نمود و افزود: در این راستا 
اقداماتی همچون کاهش وزن ســبد محصوالت ارایه شده در بورس 

کاال، پذیرش محصوالت جدید در بــورس کاال و بازاریابي و فروش 
محصوالت جدید ) تیرآهن بال پهن، کالفهاي مارك SAE، نبشی 
های سایز باال ( انجام شده است . مدیرعامل ذوب آهن، توسعه بومي 
سازي و ساخت داخل نمودن قطعات و تجهیزات را از دیگر اقدامات 
ذوب آهن در راستای جهش تولید دانست و گفت: این مجتمع عظیم 
صنعتی پتانسیل بسیار خوبی برای تحقق جهش تولید در سال جاری 
دارد که امیدوارم با تامین مواد اولیه این امر محقق شود . یزدی زاده 
،کاهش هزینه هاي تامین مالي  اصالح ساختار سرمایه شرکت و تهاتر 
بدهي هاي بانکي از محل مطالبات تامین اجتماعی از دولت را از دیگر 
اقدامات این شــرکت بر شمرد و فعالیت های صورت گرفته در ذوب 
آهن اصفهان جهت بهبود فرهنگ سازماني و تعالي عملکرد را بدین 
شرح بیان کرد: برگزاري دوره هاي آموزشي نظام پیشنهادها ، استقرار 
نرم افزار جامع فرایندهاي آموزشي بر مبناي BPMS، برگزاري دوره 
هاي فني مهارتي، طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان 
)PEM( و مهندسي مجدد و طراحي ساختار سازماني شرکت مبتني 

بر فرآیندهاي سازمان.

اهواز- شــبنم قجاوند: مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: دو پروژه برق این شرکت در یاسوج و آبادان مورد بهره 
برداری قرار گرفته است. محمود دشت بزرگ اظهار کرد: دو دستگاه 
بانک خازنی ۳۳ کیلو ولت در پســت مختار یاسوج به ظرفیت ۹.۶ 
مگاوار راه اندازی شده و ارزش سرمایه گذاری آن بالغ بر ۲۰ میلیارد 
ریال بوده اســت. وی بیان کرد: کاهش تلفات، افزایش ولتاژ و اصالح 
ضریب توان در مناطقی از شهرســتان یاســوج و آزاد سازی بخشی 
از ظرفیت ترانسفورماتورهای پست ۱۳۲ کیلو ولت یاسوج از اهداف 
بهره برداری این پروژه بوده اســت. مدیر عامل شرکت برق منطقه 

ای خوزســتان افزود: در پروژه دیگری احداث خط ۱۳۲ کیلو ولت 
ولیعصر- پتروشیمی آبادان به طول ۷ کیلومتر مدار با ارزش سرمایه 
گذاری بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال به پایان رسید و مورد بهره برداری قرار 
گرفت. دشــت بزرگ افزایش انتقال بار و انجام مانور بین پست های 
انتقال شهرستان های آبادان و خرمشهر را از جمله اهداف بهره برداری 
این پروژه ذکر و اضافه کرد: پایداری برق مصرفی بخش های خانگی 
و صنعتی در ناحیه جنوب و افزایش ظرفیت انتقال شبکه ۱۳۲ کیلو 
ولت در ناحیه جنوب این شرکت از دیگر اهداف بهره برداری از خط 

۱۳۲ کیلو ولت ولیعصر- پتروشیمی آبادان بوده است .

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان عنوان کرد:

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶ پروژه بندری استان بوشهر همزمان با هفته دولت

 استفاده تصاویر از عاشورایی در فضاسازی شهری در قم
شهرداری قم پیشگام فضاسازی عاشورایی در کشور

با تکمیل و اجرای طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالن شهر تبریز؛

ساالنه 75 میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال می یابد

منصور یزدی زاده به مناسبت هفته دولت تشریح کرد:

اقدامات ذوب آهن اصفهان در مسیر جهش تولید

بهره برداری از دو پروژه برق منطقه ای خوزستان در یاسوج و آبادان

در اولین روز از هفته دولت انجام شد: مدیرعامل آبفای گیالن از افتتاح 
32 پروژه به ارزش 195 میلیارد تومان خبر داد

رشت- زینب قلیپور: مدیرعامل این شرکت در اولین روز از هفته دولت  با برشمردن پروژه های قابل افتتاح در 
هفته دولت از افتتاح ۳۲ پروژه به ارزش 195 میلیارد تومان خبر داد.سیدمحســن حســینی رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن با اشاره به اینکه در راستای ارتقاء خدمات این شرکت پروژه های اصالح 
و توسعه شبکه توزیع آب، احداث شبکه جمع آوری فاضالب، حفر و تجهیز چاه و همچنین ارتقاء تصفیه خانه های آب 
در سطح استان در قالب ۳۲ پروژه همزمان با گرامیداشت هفته دولت با اعتباری به ارزش ۱۹۵ میلیارد تومان افتتاح 
خواهد شد.وی در در ادامه درخصوص کیفیت آب تصریح کرد: فرآیند تصفیه، انتقال و توزیع آب فرآیند پیچیده ای 
است که با ورود آب خام از سد آیت ا... بهجت در شهر بیجار به تصفیه خانه بزرگ آب گیالن پس از تصفیه از طریق 
خطوط انتقال به مخازن ذخیره سازی منتقل و از طریق شبکه توزیع به مشترکین می رسد.مدیرعامل آبفای گیالن 
همچنین تأکید کرد: کنترل کیفیت و بهداشت آب با همکاری مشترك این شرکت و دانشگاه علوم پزشکی با نظارت 
مراکز بهداشت انجام می شود که گاهی بدلیل تغییر فشار در شبکه توزیع و یا شکستگی با کدورت آب مواجه می 
شویم و مردم عزیز استان می توانند با تماس به واحد ارتباطات مردمی 122 مشکل را اعالم نموده تا رسیدگی و رفع 
شود.مهندس حسینی همچنین یادآور شد: یکی از مواردی که باعث تشدید کدورت می شود نصب مستقیم پمپ بر 
روی شبکه توزیع آب هست و غیربهداشتی می باشد چون باعث ایجاد تالطم جریان آب می شود و انتظار داریم قبل 
از پمپ حتما مخزن نصب شود تا سایر مشترکین نیز با کاهش فشار آب مواجه نباشند.مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره 
به اینکه بعد از فرآیند تصفیه آب برای گندزدایی و اطمینان از سالمت آب از کلر یا آب ژاول استفاده می گردد افزود: 
از شاخص های پاکی و سالمت آب، اندازه گیری کلر است و شب ها بدلیل کاهش مصرف آب ، ترکیب کلر با امالح 
آب موجب ایجاد رسوب در خطوط انتقال آب می شود و جهت ارتقاء کیفیت آب، شبکه توزیع بصورت شبانه شستشو 
می گردد.وی در ادامه تصریح کرد: در آئین نامه عملیاتی شرکت آب و فاضالب موارد معدودی است که می توان به 
مشترك برای قطع آب اخطار داد و نصب مستقیم پمپ بر روی شبکه توزیع آب موردی است که به صراحت اشاره 
شده زیرا باعث تغییر در کیفیت آب و ایجاد نارضایتی سایر مشترکین می شود .سپس مهندس حسینی در پاسخ به 
سئوال مجری برنامه برای اقدامات این شرکت جهت کاهش قطعی آب در تابستان گفت: بزرگترین پروژه این شرکت در 
هفته دولت، بهره برداری آزمایشی مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن و افزایش ظرفیت تولید آب استان به میزان 
۳ مترمکعب در ثانیه است که بخش هایی از استان شامل رشت، خمام، انزلی، سیاهکل، آستانه اشرفیه، بندرکیاشهر، 
الهیجان، لنگرود، شلمان، اطاقور، کومله و اخیرا چاف و چمخاله و روستاهای در مسیر خط انتقال آب مورد نیاز خود 
را از این تصفیه خانه تأمین خواهند نمود و در سایر نقاط استان نیز حفر و تجهیز چاه انجام می شود.وی همچنین 
گفت: حفر و بهره برداری از ۴ حلقه چاه و احیاء و بازسازی ۳۰ حلقه چاه نیز موجب افزایش ظرفیت تأمین آب استان 
شده و باتوجه به اینکه آب ثروت الهی است و قابل تولید نیست باید با تغییر رفتار از مدیریت عرضه به مدیریت مصرف 

توجه ویژه داشته باشیم و این ثروت را برای آیندگان حفظ نمائیم.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران : 
تکمیل و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی از اولویت های مهم طرح 

های توسعه منابع آب مازندران است.
ســاری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی آب 
منطقه ای مازندران آقای دکتر حســین زادگان در بازدید از شــبکه آبیاری و 
زهکشی گلورد با اشاره به مشکالت کشاورزان در تامین آب از طریق سردهنه 
ها و انهار سنتی گفت: برای ارتقای بهره وری، افزایش راندمان و کاهش هزینه 
تولید باید تالش کنیم شبکه های آبیاری و زهکشی دشت های مهم استان از 
جمله شبکه آبیاری و زهکشی گلورد، البرز و هراز تکمیل و احداث شود.   ایشان 
با اشــاره به نقش زهکش ها در دشت های ساحلی استان گفت: با توسعه این 
شبکه ها به موازات احداث کانال های اصلی و فرعی می توانیم  بسیاری از زمین های کشاورزی را به ویژه در شرق استان به 
زیر کشت ببریم که با این اقدام زمینه اشتغال و افزایش تولید فراهم شود. در این بازدید که آقای دکتر شریعتی نماینده شرق 
مازندران)نکا، بهشــهر و گلوگاه( حضور داشتند، آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی ضمن برشمردن اهمیت شبکه های آبیاری 
و زهکشی در استان گفت: هم اکنون ۱۷۰هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در پایین دست سدهای هراز، البرز و گلورد در 
دست ساخت داریم که با احداث این سه شبکه و همچنین شبکه تجن بخش عمده مشکالت استان در این زمینه برطرف می 
شود. دکتر یخکشی اراضی پایاب سد گلورد را ۲۵هزار هکتار اعالم کرد و گفت: تاکنون ۱۸هزار هکتار از این شبکه تکمیل و 
آماده بهره برداری است و مابقی دردست ساخت می باشد. ایشان هزینه انجام شده در این شبکه را تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان 
از محل منابع عمومی و ۳۸ میلیون یورو از محل تسهیالت بانک توسعه اسالمی اعالم کرد و گفت: تاکنون در این طرح حدود 
۱۳۰ کیلومتر کانال و ۶۰ کیلومتر زهکش احداث شــده و درســالجاری با بهره برداری از شبکه های احداث شده آب در چند 
نوبت در اختیار کشاورزان منطقه نکا و بهشهر قرارگرفت. مدیرعامل آب منطقه ای مازندران یکی از مزایای مهم شبکه آبیاری و 
زهکشی گلورد را هدایت سیالب ها و زه آب ها به شبه جزیره میانکاله برشمرد و گفت: در یک سال گذشته این شبکه باتوجه 
به کاهش آب شــبه جزیره میانکاله نقش موثری در جبران کمبود آب این تاالب بین المللی داشته است. شایان ذکر است در 
این بازدید تعدادی از تشکل های شرق مازندران مراتب قدردانی خود را از اقدام دولت به ویژه شرکت آب منطقه ای مازندران 

در احداث این شبکه اعالم داشتند.

برگزاری غیر حضوري مرحله مقدماتی دوازدهمین دوره مسابقات 
حفظ،قرائت ومفاهیم قرآن کریم در استان اردبیل

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مرحله مقدماتی دوازدهمین دوره مسابقات 
حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم ویژه کارکنان شرکت گاز استان اردبیل با توجه 
به دستورالعمل های ابالغی ستاد شرکت ملی گاز ایران و به منظور رعایت پروتکل 
های بهداشتی بصورت غیر حضوری برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اعالم این خبر گفت 
: با شــیوع بیماری کووید ۱۹ در کشــور و به منظور حفظ طرح فاصله گذاری 
اجتماعی، مرحله مقدماتی دوازدهمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن 
کریم با عنوان بهار در بهار ویژه کارکنان شرکت ملی گاز ایران مطابق آیین نامه ارسالی ستاد، بصورت مجازی برگزار گردید. مدیر 
عامل شرکت گاز استان اردبیل برگزاری مجازی مسابقات قرآنی بهار در بهار را فرصتی مغتنم برای اشاعه فرهنگ دینی برشمرد 
و اظهار داشــت : برگزاری این گونه از مســابقات به صورت مجازی می تواند عالوه بر رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله 
اجتماعی در دوران شیوع بیماری موجب تقویت روحیه معنوی در کارکنان می شود. اسماعیلی با بیان این مطلب که این مسابقات 
با حضور ۱۱۰ نفر از آقایان و بانوان شرکت کننده بصورت مجازی برگزار شد، تصریح کرد: شرکت کنندگان در سه رشته قرائت 
)تحقیق و ترتیل( ، حفظ و مفاهیم قرآن کریم با هم به رقابت پرداختند که برگزاری و ارایه نتایج مسابقات مفاهیم قرآن کریم بصورت 
غیرحضوری و از طریق فضای مجازی برگزار گردید. گفتنی است نفرات برگزیده مسابقات استانی جهت شرکت در مسابقات کشوری 

بهار در بهار به ستاد شرکت ملی گاز ایران معرفی می شوند.

تجدید میثاق سرپرست شرگت گاز استان گلستان با شهدای واالمقام
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان و اصحاب باوفایش و گرامیداشت یاد 
و نام شهدای گرانقدر انقالب به ویژه شهیدان رجایی و باهنر ،مهندس طالبی سرپرست شرکت گاز استان در اولین روز مسئولیت 
خود به همراهاعضای هیئت مدیره ،شورای پایگاه شهید گرزین ، امام حسن مجتبی و تنی چند از همکاران این شرکت با حضور در 
گلزار شهدای امام زاده عبداهلل گرگان، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای گرانقدر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و تجدید میثاق 
با شهدای گرانقدر و ضرورت پاسداشت ارزشهای واالی انسانی و دینی و حضور بر سر مزار همکاران متوفی این شرکت، همراه با 

قرائت فاتحه ای یاد ونام این عزیزان را گرامی داشتند.

گازرسانی به 78 درصد روستاهای استان در دولت تدبیر و امید تحقق 
یافته است

ایالم – منصوری: عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم گفت: عملیات گازرسانی به ۷۸ درصد روستاها و نیز 
۵۸ درصد شهرهای گازدار استان در دولت تدبیر و امید تحقق یافته است.  وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار موجود ۷۷ درصد از 
صنایع گازدار استان نیز در دولت های یازدهم و دوازدهم گازرسانی شده اند افزود: ۵۷ درصد از کل مشترکین شرکت گاز استان 
در دولت تدبیر و امید جذب و اشتراك پذیری شده اند.  شمس اللهی تصریح کرد: ۵۷ درصد از مجموع کل پروژه های اجرا شده 
شامل خطوط انتقال تغذیه و شبکه توزیع گاز در استان از بدو تأسیس تا کنون در این دولت به وقوع پیوسته است که به نوعی 
انقالب صنعتی در سبد انرژی استان بوده است که در تأمین انرژی پایدار و ایمن ، صیانت و حفاظت از محیط زیست و نیز صرفه 

جویی اقتصادی جامعه و خانوارها تحول اساسی ایجاد نموده است

سه شنبه
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بنابر تحقیقات به عمل آمده در کش��ور، هم اکنون در میان لیست های 
مش��اغل پردرآمد کشور بیش��ترین تعداد را مش��اغل خدماتی به خود 
اختص��اص داده اند؛ این در حالی اس��ت که هم اکنون مش��اغل تولیدی 

نسبت به دو دهه قبل با روندی نزولی روبه روست.
به گزارش گروه تحقیق، تفس��یر و پژوهش های خبری ایرنا، مش��اغل 
کم و بیش عمری مش��خص دارند که در جریان تحوالت کار و ش��غل، 
دچار تغییر و تحول بس��یاری می شوند. در دورانی که همه چیز در حال 
تغییر س��ریع و روزافزون است؛ برخی از مشاغل به دلیل عدم کارکرد و 
ب��ه عبارتی نبود تقاضا برای آن یا به ط��ور کل از بین می روند یا اینکه 
تغییر ش��کل داده و کیفی تر می شوند. از طرف دیگر با ظهور روبات ها و 
کامپیوترهایی با قدرت پردازش باال، بسیاری از مشاغل یدی و خدماتی 
به آنها س��پرده می ش��ود. کارگ��ران کارخانه ها با روبات ه��ای صنعتی، 
نیروهای خدماتی با روبات های نظافتچی، منشی  های پاسخگوی تلفن با 
سامانه  های پاسخگوی هوشمند آنالین، فروشندگان بلیت با کیوسک  ها 
یا س��امانه  های صدور بلیت، معلمان با سامانه  های چندرسانه  ای آموزش 
الکترونیکی و یا جراحان با روبات های هوشمند جراح جایگزین می شوند.

مشاغل در گذشته، حال و آینده
مش��اغل در گذش��ته بیش��تر به صورت موروث��ی و خانوادگی بود به 
گون��ه ای که ش��غل و هویت اجتماع��ی در هم تنیده ش��ده بودند و نام 
خانوادگی افراد غالبا براس��اس پیشه خانوادگی آنها مشخص می شد که 
این موضوع بعد از شکل گیری نظام ثبت احوال کشور اتفاق افتاد. از این 
رو این هویت چندان س��یال نبود که به س��ادگی دستخوش تغییر شود 
و اغلب چند نس��ل هم عهده دار پیشه و ش��غل سلف خود بودند، با این 
رویکرد پایداری و ثبات یکی از مهم ترین خصوصیات مش��اغل گذش��ته 
بود و افراد ش��اغل در این نوع مش��اغل، به نوعی ضمانت شغلی داشتند 
که به دلیل این پایداری مس��ئله تغییر شغل هم کمتر مطرح بود. اما به 
گواه کارشناسان بسیاری از مشاغِل امروز و حتی آینده ناپایدار هستند، 
چراکه پیشرفت ها و تحوالت سریع اجتماعی و تکنولوژیکی باعث حذف 
یا تغییر س��ریع ماهیت مش��اغل آینده ش��ده و میزان وابستگی مشاغل 

در آین��ده به کامپیوتره��ا و روبات ها افزایش زیادی پیدا خواهد کرد که 
این ابزارهای نوین در تمامی مش��اغل آینده به طور گس��ترده و فراگیر 

استفاده خواهند شد.
از آنجا که مشاغل آینده، دانش بنیان و عقالنیت  محور هستند، زنجیره  
این مش��اغل را هم دانشگاه  ها، س��ازمان های کوچک و متوسط تشکیل 
می  دهن��د. به طوری ک��ه جامعه در آینده تولیدکنن��ده  و مصرف کننده  
مش��اغل سازمان  های کوچک و متوس��ط بوده و دانشگاه  ها تامین کننده  
دان��ش موردنی��از آن خواهند ب��ود و بدین ترتیب مش��اغلی که در این 

زنجیره قرار نگیرند در سال های پیش رو حذف خواهند شد.
جامعه  اطالعاتی و مشاغل در آینده

جه��ان بعد از دهه   8۰ میالدی وارد الگ��وی تکنواقتصادی متکی بر 
جامع��ه  اطالعاتی ش��د. این جامعه  اطالعاتی ش��امل جریان  ها، روابط و 
فناوری هایی اس��ت که مبتن��ی بر دانش اطالعاتی هس��تند. در جامعه  
اطالعات��ی دو اتفاق عمده در اقتصاد توجه دانش��منداِن این حوزه را به 
خ��ود جل��ب کرد؛ اول پیدایی کس��ب و کار تازه که عمدت��ا بر دانش و 
اطالعات متکی بودند و به طور انفجاری با کمترین س��رمایه  گذاری و با 
پایین ترین هزینه، باالترین درآمد و بیش��ترین فایده را عاید خود کردند 
و در نتیج��ه، به یکباره جایگاه واالی��ی در میان دو بخش اصلی اقتصاد 
یعنی کشاورزی و صنعت دست یافتند. دومین اتفاق اقتصادی در حوزه  
ب��ازارکار رخ داد و حاک��ی از ای��ن بود که به طور روزافزون بر مش��اغل 
حرفه  ای تخصصی افزوده شد؛ مشاغلی که در مقایسه با مشاغل متعارف 
و معمول به سطوح باالتری از دانش و توانایی کار با اطالعات نیاز دارند. 
به جز دو اتفاق مذکور، باید به مجموعه  تحوالتی اشاره کرد که در حوزه  
فناوری به طور کل��ی و فناوری اطالعاتی و ارتباطی روی داد؛ تحوالتی 
که نه تنها به خودی خود منشأ تحوالت اجتماعی گسترده  کوتاه مدت و 
بلندمدت شد، بلکه زمینه را برای وقوع دو اتفاق مذکور نیز فراهم آورد.

خدمات، بااهمیت تر از سایر بخش ها
توجه بیشتر به برخی فعالیت های خدماتی با توجه به توان کارآفرینی 
آنها امروزه اهمیتی بیش از پیش یافته اس��ت. یکی از چالش های عمده 

موثر بر آینده  کار، تغییر در روند اقتصاد از تولید به خدمات و یا اقتصاد 
دانش محور اس��ت. این نگرش جدید اقتصادی باعث کاهش در راندمان 
تولید و گس��تردگی بخش خدمات شده اس��ت، چراکه دانش به عنوان 

زیربنای اقتصاد قرار می گیرد.
در دوران پ��س از جن��گ دوم جهانی رش��د بخش های خدماتی در 
سراسر جهان به  عنوان بستر توزیِع درآمد و ایجاد اشتغال مورد توجه 
جدی قرار گرفته است. در جهان کنونی اهمیت بخش خدمات و بازار 
جهانی آن به حدی اس��ت که کشورهای توسعه یافته حجم فزاینده  ای 
از فعالیت  های تجاری خود را به آن اختصاص داده اند؛ به طوری که در 
این کش��ورها طی دو دهه  اخیر بیشترین تحول نه در بخش صنعت، 
بلکه در بخش خدمات رخ داده و این در حالی اس��ت که  در کش��ور 
ما رش��د این بخش ها محدود مانده اس��ت. به  عن��وان مثال می  توان 
گف��ت به  جز بخش حمل و نقل، فناوری اطالع��ات و توزیع در دیگر 
فعالیت های این بخش مانند صنعت گردش��گری و... دیگر بخش ها با 
بن  بس��ت رشد مواجه بوده است. از آنجا که فناوری به کار گرفته شده 
در ای��ن فعالیت ه��ا عمدتاً متکی به کاربر اس��ت و در نتیجه کمتر در 
معرض رقابت و منسوخ  شدن هستند، گسترش آنها یکی از مهمترین 

راه های ایجاد اشتغال است.
طب��ق پیش  بینی ه��ا، مش��اغل خدماتی بر پای��ه فناوری و مش��اوره ای 
بیش��ترین س��هم را از بازار کار خواهند داشت و تقاضا برای دانش خدمات 
ویژه و مهارت هایی مثل مش��اوره برای  مالکیت معنوی یا مشاوره مدیریت 
استراتژیک افزایش می یابند. این عوامل همراه با افزایش تقاضا برای خدمات 
مالی به دلیل تعداد باالی کارکنان مس��تقل و به دلیل طوالنی شدن سن 

بازنشستگی نیز باعث پراهمیت تر شدن بخش خدمات خواهد شد.
زنانه شدن کار در آینده

روند دیگری که آینده  مش��اغل را ش��کل خواهد داد، مش��ارکت زنان 
در نیروی کار اس��ت، به طوری که به گواه بس��یاری از کارشناسان این 
عرصه مشارکت زنان در نیروی کار به عنوان یکی از بزرگترین تغییرات 
اجتماعی در 5۰ س��ال گذشته به ش��مار می آید. ورود میلیون ها زن در 

سراس��ر دنیا به نیروی کار در باال بردن رشد اقتصادی تأثیراتی به همراه 
داشته است. مشارکت زنان همچنین باعث گسترده  شدن پیشرفت های 
اقتصادی ش��ده است. طبق نظر کانجی و سن مقررات  زدایی  از بازارهای 
کار، متالشی ش��دن روند تولید، صنعت زدای��ی و افزایش بخش خدمات  
از اصلی ترین عواملی اس��ت که در پی زنانه  ش��دن نیرو و بازار کار وجود 
دارن��د. اگرچ��ه زنان- درحالی که زنان کمی بی��ش از نیمی از جهان را 
شکل می دهند- هنوز با مشارکت در نیروی کار از نابرابری ها در مسائل 
جنسی رنج می برند، اما مشارکت اقتصادی آنها بسیار کمتر از پتانسیل 
آنهاس��ت. زنان به عهده -گرفتن کارهای بدون م��زد را ادامه می  دهند 
و با بررس��ی پرداختی ها به زنان مش��خص می شود که آنها بخش اعظم 

بخش های غیررسمی و فقیر هستند.
حاصل اصالحات اجتماعی و سیاس��ی در سراس��ر جهان، برابرسازی 
فرصت بین زنان و مردان اس��ت؛  برابر کردن فرصت ها برای زنان باعث 
افزایش مشارکت زنان در بازار کار به اندازه مردان خواهد شد. به طوری 
ک��ه تولید خال��ص داخلی را ۱2درصد در ایتالیا، ۱۹درصد در اس��پانیا، 
۱6درصد در ژاپن،۹درصد در آمریکا، 8درصد فرانس��ه و آلمان افزایش 
خواه��د داد. همچنین طبق محاس��بات البورگ-ویت��ک افزایش تعداد 
کارکنان زن به اندازه  کارکنان مرد باعث رشد ۳۴درصدی تولید خالص 
داخلی در یونان می  شود. این ارقام نشاندهنده  درآمد بالقوه از دست رفته 
اس��ت که در بازارهای جدید مهار خواهند شد. به عالوه در جوامعی که 
سالخوردگی به سرعت در حال افزایش است، زیاد شدن مشارکت زنان 

در نیروی کار می تواند تأثیر کمبود نیروی کار را کاهش دهد.
میزان مش��ارکِت باالی زنان در نیروی  کار با در نظر  گرفتن س��طوح 
باالت��ر تحصیلی آنه��ا، در ایجاد نی��روی کار با مهارت ه��ای عالی تأثیر 
بس��زایی می  گذارد. تا زمانی که زنان پیوس��تن به صفوف نیرو های کار 
را ادام��ه دهند،  مقررات بازار کار و قوانین بخش های خصوصی نیازمند 
اصالحند تا از این طریق زنان بیشتری وارد بازار کار شوند؛ زیرا کارکنان 
زن به عنوان بخش بنیادی در رشد و ثبات برابری در اقتصاد کشورهای 

توسعه  یافته و در حال توسعه محسوب می شوند.

آینده مشاغل در گذر زمان
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بدون توجه به اینکه کسب و کار شما در چه جایگاهی قرار دارد، قطعا 
ب��ه دنبال افزایش کاربران صفح��ات اجتماعی بوده و می خواهید حضور 
پررنگ تری در شبکه های اجتماعی داشته باشید. هرچه تعداد کاربرانی 
که به طور مس��تمر و از طریق تبلیغات، جذب صفحات اجتماعی ش��ما 
می ش��وند بیشتر باشد، راه اندازی استارت آپ و میزان فروش محصوالت 
بهتر خواهد بود. در ادامه با یوکن همراه باشید تا نکاتی را برای افزایش 

کاربران در سه شبکه اجتماعی پرطرفدار بیان کنیم. 
پروفایل اجتماعی و صفحات پرباری بسازید

اولی��ن قدم برای افزای��ش مخاطبان در ش��بکه های اجتماعی، ایجاد 
پروفایل و صفحات قدرتمند برای حساب های اجتماعی کسب و کارتان 
اس��ت. در این راس��تا نیازمند تصاویر نمایه و عکس های پروفایِل دارای 
برن��د خواهید بود. ع��الوه بر آن، باید تمام اطالع��ات مربوط به خود را 
ثبت کنید. در شبکه اجتماعی توییتر این کار به آسانی و تنها از طریق 
وارد ک��ردن بیوگرافی ۱6۰ کاراکتری، لینک وب س��ایت و مکان انجام 
می گی��رد، اما در فیس بوک باید ش��رح کوتاه، لینک وب س��ایت، آدرس 
و ش��ماره تلفن خود را وارد کنید. بهتر اس��ت تا جای ممکن، فیلدهای 

موجود در پروفایل ها و صفحات اجتماعی خود را پر کنید.
بع��د از پر کردن فیلدهای الزم و قدم برداش��تن در راس��تای جذب 
مخاطبان، چند )حداقل پنج تا ده( مطلب را در صفحات اجتماعی تان به 
اش��تراک بگذارید. این کار سبب می شود کاربرانی که حساب اجتماعی 
ش��ما را دنبال می کنند، مطالب تان را بخوانن��د و انگیزه ای برای دوباره 
س��ر زدن به صفحه شما را داشته باشند. اگر نمی دانید چه مطالبی باید 

ارسال شود، ادامه  مطلب را از دست ندهید.
محتوای باکیفیت به اشتراک بگذارید

قبل از اینکه استارت آپ تان راه اندازی شود، با اشتراک گذاری محتوای 
موردعالق��ه مخاطبان هدف، به دنبال جذب مخاطبان بیش��تر در اغلب 
شبکه های اجتماعی باش��ید. برای مثال، اگر استارت آپ شما مربوط به 
وس��یله ای برای بازاریابی در فیس بوک است، مطالبی درباره فیس بوک 
به اشتراک بگذارید. مطالبی که اشتراک گذاری می کنید شامل محتوای 
وبالگ، پادکس��ت، ویدئو، پاورپوینت، اینفوگرافیک و ... بوده که توسط 

خودتان یا دیگران ایجاد شده است.
از ابزارهای دوستیابی استفاده کنید

در بیش��تر شبکه های اجتماعی، راهی برای اتصال شما با دوستان تان 
وج��ود دارد. ش��بکه اجتماعی توییت��ر امکانی فراهم ک��رده تا در بین 
مخاطبی��ن ایمیل جس��ت وجو کنید، فیس بوک نیز امکان��ی دارد تا در 
بین مخاطبین ایمیل خود جس��ت وجو کنید و از جست وجوی پیشرفته 
افراد بهره ببرید. ش��بکه اجتماعی اینستاگرام، شما را به سمت دوستان 
فیس بوکی تان که در اینس��تاگرام هم حس��اب دارند، رهنمون می کند. 
لینکدی��ن این ام��کان را فراهم کرده تا در بی��ن مخاطبین ایمیل خود 
جس��ت وجو کنید و ب��ا تکیه بر اطالع��ات پروفایل تان، همکالس��ی ها، 

همکاران قبلی و فعلی تان را به شما معرفی می کند.
در وب سایت خود، لینک صفحات اجتماعی تان را وارد کنید

این کار از طریق افزودن آیکون های کوچِک مربعی ش��کل شبکه های 
اجتماعی به هدر )header(، پانوش��ت )فوتر( و نوار کناری )س��ایدبار( 
س��ایت قابل انجام اس��ت. البته می توانید دکمه های رسمی شبکه های 
اجتماع��ی را ه��م در وب س��ایت خود ق��رار دهید. پیش��نهاد می کنیم 
دارایی ه��ای برند رس��می، دکمه، نش��ان و ابزارک ه��ا را در فیس بوک، 

توییتر، اینس��تاگرام و لینکدین پیدا کنید. کار هوشمندانه ای است، اگر 
آیکون ش��بکه های اجتماعی را در وب سایت های دانلود تصاویر استوک 

)آماده(، همانند DepositPhotos پیدا کنید.
در امضای ایمیل تان، به بهترین صفحات اجتماعی خود لینک بدهید
با قرار دادن لینک ش��بکه های اجتماعی برتر در امضای ایمیل، تمام 
کاربران��ی ک��ه از طریق ایمیل با ش��ما در ارتباط هس��تند از راه اندازی 
اس��تارت آپ تان مطلع می ش��وند. این کار از طری��ق آیکون های کوچِک 
مربعی ش��کل ش��بکه های اجتماعی یا لینک های متنی استاندارد قابل 
انجام است. البته می توانید از سرویس هایی چون WiseStamp برای 
ایج��اد امضاهای ایمی��ل حرفه ای و دارای لینک ب��ه صفحات اجتماعی 

خود، بهره ببرید.
حساب های اجتماعی تان را تبادل کنید

اگ��ر دارای حس��ابی در یک��ی از ش��بکه های اجتماعی هس��تید که 
مخاطب��ان زیادی هم دارد، از اعضای آن حس��اب بخواهید در حس��اب 
دیگر ش��ما عضو ش��وند. این کار به آسانی و از طریق ارسال یک توییت 
به دنبال کنندگان حس��اب توییترتان انجام می ش��ود؛ مثال در توییتر از 
آنها بخواهید اگر در پینترست )Pinterest( هم عضو هستند، در آنجا 

شما را دنبال کنند.
این امکان وجود دارد از یک حس��اب اجتماعی، به حس��اب اجتماعی 
دیگ��ر لینک دهید. برای مثال، ش��بکه اجتماعی پینترس��ت به ش��ما 
 ،Woobox .ام��کان می دهد ب��ه توییتر و فیس بوک هم لین��ک دهید
اپلیکیشن س��اِز فیس بوک اس��ت. این برنامه دارای اپلیکیشن هایی است 
که به ش��ما اجازه می دهد به ص��ورت رایگان، به صفحه  فیس بوک خود 

تب هایی را برای توییتر، اینستاگرام و پینترست، اضافه کنید.
نکاتی مهم برای شبکه اجتماعی توییتر

• مخاطبان هدف را در توییتر پیدا کنید و با آنها وارد تعامل شوید
شبکه اجتماعی توییتر به ش��ما امکان می دهد حداکثر 5۰۰۰ نفر را 
دنبال کنید. وقتی دیگران ش��ما را دنبال می کنند، ش��ما هم می توانید 
افراد بیش��تری را دنبال کنید. وقتی صفحات توییتر افراد دیگر را دنبال 
می کنی��د، آنها مطلع می ش��وند دنبال ش��ده اند. البته برای گس��ترش 

ارتباطات و دنبال کردن افراد، چت کردن با آنها را هم شروع کنید.
برای پیدا کردن مخاطبان هدف خود، از بخش جس��ت وجوی توییتر 
استفاده کنید. توییتر کلمات و واژه های کلیدی را از بیوگرافی کاربران و 
توییت های آنها جست وجو می کند. اگر توییتی دریافت می کنید، حتما 
پاس��خ آن را بدهید. وقتی دیگران پاسخ ش��ما را دوست داشته باشند، 

قطعا دنبال کننده تان خواهند شد.
• از تبلیغات توییتر استفاده کنید

اگ��ر برای تبلیغ��ات اس��تارت آپ تان بودجه ای در نظ��ر گرفته اید، از 
تبلیغات توییتر استفاده کنید. توییتر، حساب شما را به مخاطبان هدف 

نمایش داده و آنها را تشویق می کند دنبال کننده تان شوند.
نکاتی مهم برای شبکه اجتماعی فیس بوک

• از صفحه فیس بوک تان برای »الیک کردن« دیگر صفحات اجتماعی 
استفاده کنید

اگر روی نشانه کشویِی اطراف عکس خود، در سمت راست باالِی داشبورد 
صفحه فیس بوک تان کلیک کنید، با انتخاب صفحه  فیس بوک تان از فهرسِت 
نمایش داده شده، می توانید از آن استفاده کنید. بدین ترتیب می توانید دیگر 
صفحات فیس بوک را هم »الیک« کنید و در آنها کامنت بگذارید. صفحاتی 

که مخاطبان هدف شما در آنها عضو هستند را پیدا کنید و از طریق صفحه  
خود با آنها وارد رابطه شوید.

• اجازه دهید دنبال کنندگان فیس بوک، پروفایل تان را بخوانند
ش��بکه اجتماعی فیس بوک دارای تنظیماتی اس��ت که با استفاده از 
آنه��ا می توانید به دیگر کاربران اجازه دهید پروفایل ش��خصی ش��ما را 
دنبال کنند. بدین ترتیب، تمام مطالب به اش��تراک گذاشته شده را در 
فید اخبار )newsfeed( با دنبال کنندگان تان به اش��تراک می گذارید، 
بدون اینکه آنها را دوست خود بدانید. این کار سبب می شود مخاطبان 
بیش��تری داشته باشید و کسب و کارتان را معرفی کنید، در عین حال، 

موضوعات شخصی را هم محرمانه نگه دارید.
• در گروه های فیس بوک عضو شوید

ی��ک راه دیگر برای اس��تفاده از پروفایل ش��خصی تان در فیس بوک، 
ش��رکت کردن در گروه های مرتبط به خدمات و محصوالت شماس��ت. 
گروه هایی که مخاطبان هدف تان به آنها عالقه مند هستند را پیدا کرده 

و در بحث های شان شرکت کنید.
نکاتی مهم برای شبکه اجتماعی اینستاگرام که کاماًل متفاوت از دیگر 

شبکه های اجتماعی است
اگ��ر بتوانید بهترین اس��تفاده را از این ش��بکه اجتماعی ببرید، قطعا 
دنبال کنندگان اینس��تاگرام تان غوغا می کند و کس��ب و کار خود را به 

طور قابل توجهی رونق خواهید داد.
• دیگر کاربران را در اینستاگرام دنبال کنید

همانن��د توییتر، در اینس��تاگرام هم وقت��ی دیگر کارب��ران را دنبال 
می کنید، از همراهی ش��ما مطلع می ش��وند. می توانید با جس��ت وجوی 
هش��تگ هایی که فکر می کنید مخاطبان هدف در زمان ارس��ال تصاویر 
اس��تفاده می کنن��د، آنها را پیدا کنید. س��پس با گذاش��تن کامنت زیر 

تصاویر و ویدئوهای شان در فید اخبار، با آنها وارد رابطه شوید.
• از هشتگ استفاده کنید

وقتی تصویر یا ویدئویی را در اینس��تاگرام به اشتراک می گذارید، حتما 
در قس��مت ش��رح عکس )caption( از هشتگ اس��تفاده کنید. کاربران 
اینستاگرام، برای پیدا کردن عکس های مرتبط به موضوعات موردعالقه شان، 
از هش��تگ اس��تفاده می کنند. وقتی کاربران از طریق هش��تگ، تصویر یا 
ویدئوی ش��ما را ببینند و وارد صفحه تان شوند، می توانند از طریق کلیک 

روی دکمه ای نزدیک نام تان، شما را دنبال کنند.
نکاتی مهم برای شبکه اجتماعی لینکدین

لینکدین مس��یر س��ختی را پی��ش روی کاربران می گ��ذارد و جذب 
مخاطب به س��ختی انجام می ش��ود، زیرا هدف لینکدین این است تنها 
با افرادی ارتباط برقرار کند که آنها را می شناس��د. البته لینکدین برای 

ارتباطات کسب و کار با کسب و کار )B2B( بسیار مناسب است.
• در گروه های لینکدین عضو شوید

عضویت در گروه های لینکدین برای ارتباط با اعضای فعال این شبکه 
اجتماعی، ایده  بس��یار خوبی اس��ت. س��عی کنید در بحث های موجود 
ش��رکت کنید، پاسخ های خوبی به سؤاالت بدهید و دیگران را به ایجاد 

ارتباط با خود عالقه مند کنید.
• زیِر پست ها کامنت بگذارید

لینکدین به کاربران خود امکان می دهد مطالبی ارسال کنند و برخی 
از ای��ن اعضا، ه��زاران دنبال کننده دارند. برای رونق اس��تارت آپ خود، 
اف��راد مرتبط با خدمات و محص��والت خود را که دنبال کنندگان زیادی 

هم دارند، پیدا کنید، آخرین پست های شان را دنبال کنید و در کامنت 
آن پست ها، با مخاطبان هدف وارد رابطه شوید.
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بررسی نشانه های کالهبرداری در بازاریابی آنالین 
مقابله با کالهبرداری از برندها در صنعت بازاریابی

امروزه دالیل بس��یار زی��ادی برای بازاریابی و تبلیغ��ات در فضای آنالین وجود دارد. دسترس��ی دامنه 
وس��یعی از کاربران به دستگاه های  دیجیتال مانند گوش��ی هوشمند یا رایانه های شخصی سرمایه گذاری 
در این بخش را منطقی ساخته است. شیوع ویروس کرونا در طول ماه های اخیر نیز توجه به شبکه های 
اجتماعی را به شدت افزایش داده است. متاسفانه در حوزه بازاریابی دیجیتال نیز مانند هر صنعت دیگری 
میزان کالهبرداری به ش��دت باالست. این امر ش��امل دریافت هزینه بازاریابی از سوی برخی سودجویان 
و س��پس عدم ارائه خدمات یا ارائه خدمات جعلی اس��ت. با این حساب وظیفه اصلی هر برندی در شرایط 
کنون��ی ت��الش برای محافظت از بودجه بازاریابی اش خواهد بود. ای��ن امر نقش مهمی در بهبود وضعیت 
بازاریابی برندها ایفا می کند.  ش��اید در نگاه نخست مواجهه با کالهبرداری از سوی سودجویان فقط برای 
برنده��ای ت��ازه کار روی دهد. همین امر موجب بی توجهی بس��یاری از برندهای بزرگ به چنین مس��ئله 
مهمی می  ش��ود. امروزه تمام برندها در خطر از دس��ت دادن بودجه بازاریابی شان هستند بنابراین شما در 
هر موقعیتی باید به دنبال پرهیز از حادثه های مش��ابه باش��ید. در ادامه برخی از مهمترین نکات در زمینه 

کالهبرداری بازاریابی از برندها مورد بررسی قرار می گیرد. 
1. شناسایی نشانه های کالهبرداری در صنعت بازاریابی

براساس گزارش موسسه Traffic Guard ساالنه به طور میانگین ۴۴ میلیون دالر کالهبرداری در صنعت 
بازاریابی صورت می گیرد. متاسفانه کالهبرداری در زمینه بازاریابی امر تازه ای نیست. این اتفاق در آینده نیز برای 
برخی از برندها صورت خواهد گرفت. نکته مهم در این میان شناسایی نشانه های احتمالی فرآیند کالهبرداری 
و تالش برای پرهیز از آنهاس��ت.  متاسفانه فرآیندهای کالهبرداری از برندها دارای نشانه های کامال مشخصی 
نیس��ت. درست به همین خاطر احتمال بروز مشکالت برای برندها افزایش پیدا می کند. مهمترین نکته برای 
ارزیابی وضعیت آژانس های بازاریابی مربوط به مش��اهده آمارهای معتبر است. اگر شما با یک آژانس بازاریابی 
برای توسعه کسب و کارتان در حوزه بازاریابی قرارداد دارید، باید نسبت به وضعیت توسعه کمپین های برندتان 
از آمارهای معتبر گوگل اس��تفاده نمایید. مزیت این امر امکان مشاهده فعالیت درست آژانس طرف قرارداد یا 
کالهبرداری احتمالی است.  گاهی اوقات برندها به دلیل عدم بیان دقیق اهداف بازاریابی شان مورد سوء استفاده 
آژانس های بازاریابی قرار می گیرند. این امر نیازمند توجه به دو نکته مهم اس��ت. نخس��ت، باید به بیان دقیق 
اهداف بازاریابی برای تجربه تعامل مناسب با آژانس های بازاریابی توجه کنیم. بخش دوم نیز مربوط به طراحی 
قراردادهای مناسب بدون احتمال تخطی از سوی طرف مقابل است. عدم آشنایی برندها با شیوه  های طراحی 

قرارداد کاری در بسیاری از موارد موجب بروز مشکالت عمده  ای می شود. 
2. توجه به آمارها

تعیین معیارهای دقیق برای ارزیابی کمپین بازاریابی اهمیت باالیی دارد. ش��ما همیشه امکان مشاهده 
وضعیت کمپین  تان از طریق سامانه های هوشمندی نظیر گوگل را دارید. نکته مهم در این میان طراحی 
معیارهای منحصر به فرد برای برندتان اس��ت. چنین معیارهایی از دل اهداف بازاریابی بیرون خواهد آمد 
بنابراین ش��ما باید نسبت به کاربست شیوه  های ارزیابی همکاری بازاریابی به صورت نوآورانه اقدام نمایید. 
وقتی برندها تمایلی برای ارزیابی وضعیت بازاریابی شان نشان نمی دهند، انگیزه کالهبردارها بیشتر خواهد 
شد. اگر شما همیشه نسبت به ارزیابی وضعیت کمپین بازاریابی برندتان توجه نشان دهید، شانس بسیار 

بیشتری برای موفقیت در عرصه بازاریابی خواهید داشت. 
3. دریافت کلیک های فراوان با تعامل اندک

یکی از کالهبرداری های رایج در عرصه بازاریابی مربوط به تبلیغات PPP )پرداخت در ازای هر کلیک( است. 
این امر شامل دریافت کلیک های فراوان برای تبلیغ کمپین بازاریابی بدون تعامل باالست. اگر کمپین شما با 
چنین مش��کلی مواجه اس��ت، باید نسبت به ارزیابی دقیق آن اقدام نمایید. در غیر این صورت شانس چندانی 
برای بازاریابی تاثیرگذار نخواهید  داش��ت. برخ��ی از آژانس های بازاریابی با دریافت مبالغ کالن در عمل فقط 
از روبات های مش��خص برای افزایش بازدید و کلیک بر روی تبلیغات برندها اس��تفاده می کنند. این امر نتیجه 
به ش��دت ناگواری برای برندها در پی دارد.  خوش��بختانه امروزه امکان پیگیری حقوقی تخلف و کالهبرداری 
آژانس های بازاریابی وجود دارد بنابراین مس��ئولیت اصلی ش��ما شناسایی تخلف ها و سپس گزارش به مراجع 
حقوقی است. نکته مهم در این میان پرهیز از همکاری با سازمان ها و افراد بدون مشخصات شرکتی و بازاریابی 

مشخص است. پیگیری وضعیت چنین افرادی در اغلب اوقات دشوار خواهد بود. 
4. ترافیک سایت نامشخص

افزایش ترافیک س��ایت هدف هر برندی برای توس��عه فرآیند بازاریابی محسوب می شود. وقتی کاربران 
بیش��تری به سایت رسمی ش��ما مراجعه کنند، بازاریابی و انتقال پیام های مهم راحت تر خواهد بود. نکته 
مهم در این میان توجه به منبع ترافیک س��ایت اس��ت. اگر افزایش ترافیک شما همراه با منابع نامشخص 
است، باید نسبت به واقعی بودن فرآیند موردنظر تردید نمایید. امروزه بسیاری از برندها در عمل توانایی 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف را ندارند. دلیل اصلی این امر ترفیک جعلی سایت های ش��ان 
اس��ت. وقتی کاربران واقعی به س��ایت شما مراجعه نکنند، تاثیرگذاری بر روی آنها به دشت دشوار خواهد 
ش��د.  شیوع ویروس کرونا تمایل بس��یاری از برندها برای بازاریابی در فضای آنالین را افزایش داده است. 
نکته مهم در این میان توجه به وضعیت بازاریابی برندها و پرهیز از تهدیدهای کالهبرداری است. ارزیابی 
مداوم وضعیت ترافیک سایت یکی از بهترین امکانات برای بازاریابی بهتر را در اختیار برندها قرار می دهد. 

5. رفتارهای عجیب مخاطب هدف
بازاریاب��ی و تعامل با مخاطب هدف از یکدیگر جدایی ناپذیر اس��ت. بس��یاری از برندها در عمل توانایی 
تعامل مناس��ب با مخاطب هدف را ندارند. ش��اید این امر در نگاه نخس��ت ناشی از کیفیت پایین محتوای 
بازاریابی چنین برندهایی باش��د. نکته مهم از نقطه نظر کالهبرداری از برندها در صنعت بازاریابی مربوط 
به فالوورهای فیک اس��ت. اگر ش��ما در زمینه افزایش تعداد فالوورها و مخاطب اکانت برندتان در ش��بکه 
ه��ای اجتماعی با آژانس های بازاریابی همکاری دارید، ارزیابی نح��وه رفتار مخاطب هدف اهمیت باالیی 
خواهد داشت.  متاسفانه امروزه بسیاری از آژانس های بازاریابی برای افزایش تعداد فالوورهای برندها اقدام 
به خرید فالوور تقلبی برای آنها می کنند. این امر فقط تعداد فالوورهای برندها را افزایش می دهد. به این 
ترتیب دیگر خبری از تعامل مناسب با مخاطب هدف نخواهد بود. شما به عنوان یک برند باید توجه زیادی  
به نحوه رفتار مخاطب هدف داشته باشید. اگر اکانت های مربوط به مخاطب هدف رفتارهای عجیب یا غیر 
قابل باوری انجام می دهد، به احتمال فراوان ش��ما با اکانت های فیک مواجه هستید.  مقابله با فرآیندهای 
کالهبرداری از برندها چندان دش��وار نیس��ت. نکته مهم در این میان برخورد شدید با آژانس های متخلف 
اس��ت. فقط در این صورت دیگر چنین تخلف هایی از سوی افراد سودجو تکرار نخواهد شد. با این حساب 
در صورت مواجهه با تخلف آژانس بازاریابی طرف قراردادتان باید به ش��دت با این مس��ئله برخود نمایید. 
marketingprofs.com :در غیر این صورت بودجه بازاریابی تان هدر خواهد رفت.                 منبع
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www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز،  پالک149

دفتر مرکزی: 88317738 

سازمان آگهی ها: 88320960 

Traffic Guard لوک تیلور کارآفرین و موسس برند
ترجمه: علی آل علی

86073143


