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قیمت نفت در باالترین س�طح پن�ج ماهه خود قرار دارد، اما 
این واقعیت که قیمت طالی س�یاه در چند هفته گذش�ته با 

وجود خبره�ای مثبت هنوز نتوانس�ته به محدوده 
باالتری صعود کند، اتفاقی مأیوس کننده برای...

3 عاملی که مانع اوج گیری قیمت طالی سیاه خواهند شد

تاثیر نفتی کرونا

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

فعاالن اقتصادی از کدام دستگاه های دولتی بیشترین و کمترین رضایت را داشتند؟

عملکرد 44 دستگاه 
در تسهیل کسب و کار

فرصت امروز: تازه ترین گزارش محیط کس��ب وکار نش��ان می دهد که از نگاه فعاالن اقتصادی، »بانک مرکزی«، »ش��هرداری ها« 
و »س��ازمان تأمین اجتماعی« به ترتیب بدترین دس��تگاه مرتبط با محیط کس��ب وکار بوده اند و کمترین میزان رضایت را از فعاالن 
اقتصادی کس��ب کرده اند. جزییات طرح ارزیابی عملکرد دس��تگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار در سال 1398 همچنین 
نشان می دهد شاخص ملی این طرح به عدد 4.47 رسیده که در مقایسه با رقم 5.2 در سال 1397، حاکی از بهبود رضایت فعاالن 
اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار است )امتیاز یک به معنای رضایت کامل و امتیاز 1۰ به معنای 
نارضایتی مطلق است(. براساس آنچه مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج این طرح منتشر کرده است، فعاالن اقتصادی...

بازگشت شاخص بورس به مدار صعود با رشد ۴۱ هزار واحدی

ورق بورس برگشت
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نقدینگی 2۷۰۰ هزار میلیاردی تا پایان مردادماه امسال

سرعت خلق پول کم شد

زیر و بم دنیای ناشناخته استارت آپ ها
ریتارگتینگ چیست: ۶ نکته درباره تبلیغات بازهدف گذاری

رپرتاژ آگهی چیست؟ و روش انتشار رپرتاژ آگهی
بازاریابی و چالش گردآوری اطالعات کاربران

جای خالی فروش های حضوری در بازار
5 روش بهبود استراتژی بازاریابی موبایلی یا موبایل مارکتینگ

8 تا ۱۶

مدیریتوکسبوکار

 مارک زاکربرگ ترامپ را
 به مسدودکردن تیک تاک

ترغیب کرده است

یادداشت
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چهارشنبه
5 شهریور
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۶ محرم ۱۴۴2 - س�ال ششم
شماره   ۱۶۱2- ۱۶صفحه - 5۰۰۰۰   ریال
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فرصت امروز: بانک پاس��ارگاد در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی، نقش پررنگی در مدرسه س��ازی و تجهیز مدارس طی 
س��ال های گذش��ته داش��ته و در تازه ترین عملکرد خود اقدام به 
ساخت 13 مدرسه در استان لرستان کرده  است که از این تعداد، 

پنج مدرسه در روزهای 3۰ و 31 مردادماه امسال افتتاح شد.
حضور بانک پاسارگاد در اس��تان لرستان به حادثه سیل سال 
گذشته در مناطق غربی کشور برمی گردد که این بانک بالفاصله 
پس از وقوع س��یل عالوه بر ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی، 
مش��ارکت خود را در امر ساخت مدرس��ه در مناطق آسیب دیده  
اع��الم کرد. در این راس��تا، عملیات احداث 13 مدرس��ه در نقاط 
سیل زده استان لرستان توس��ط بانک پاسارگاد آغاز شد و از این 
تعداد، پنج مدرس��ه در ش��هرهای الیگودرز )روستای کشکک(، 
دورود )روستای فرمان آباد(، الشتر )روستای گریران علیا(، چگنی 
)روس��تای دوره( و نورآباد )روس��تای نبی ون��د( در دو روز پایانی 

مردادماه به بهره برداری رسید.
در آیی��ن افتتاح این مدارس، دکتر خدابخش و دکتر ابراهیمی 
نمایندگان مردم الیگودرز، سلس��له و دلفان در مجلس ش��ورای 
اسالمی، اسد عبدالهی معاون اقتصادی استانداری لرستان، دکتر 
امیری معاون عمرانی استانداری، دکتر مجید قاسمی مدیرعامل 
بانک  پاسارگاد و تعدادی از مسئوالن استانی و محلی و همچنین 
دانش آم��وزان و اهال��ی منطقه حضور داش��تند. در این مراس��م، 
مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد، ای��ن بانک را یک بان��ک اقتصادی-
فرهنگی دانس��ت؛ نماینده مردم سلس��له و دلفان، عملکرد بانک 
 پاس��ارگاد را الگویی در زمینه محرومیت زدای��ی خواند. فرماندار 

دورود گف��ت که اقدامات بانک  پاس��ارگاد در ذهن مردم ش��ریف 
دورود باق��ی خواه��د ماند. فرمان��دار چگنی نی��ز اقدامات بانک 
 پاس��ارگاد در کمک به مردم سیل زده  چگنی را ارزشمند توصیف 
کرد همچنین مدیرکل آموزش و پرورش لرس��تان، مدرسه سازی 
بانک  پاس��ارگاد را آمیخته با عش��ق و محبت نس��بت به مردمان 

باصفای این س��رزمین دانست و رئیس اداره 
آموزش و پرورش دلف��ان هم اقدامات بانک 
 پاسارگاد در ایفای مسئولیت های اجتماعی را 

قابل تقدیر بیان کرد.
همچنین نشس��ت »بررس��ی نقش بانک 
 پاس��ارگاد در زمین��ه حمایت ه��ای مالی و 
توس��عه  سرمایه گذاری در استان لرستان« با 
حضور نماینده ولی فقیه در استان، مدیرعامل 
و معاون پش��تیبانی بانک  پاسارگاد، استاندار 
لرس��تان و جمع��ی از مدیران اس��تانی در 
تاری��خ 31 مردادماه برگزار ش��د. به گزارش 
رواب��ط  عموم��ی بان��ک  پاس��ارگاد، در این 
نشس��ت مدی��ران کل واحده��ای مختلف، 
مسائل اقتصادی و توانمندی بالقوه استان و 

انتظارات خود را با جزئیات مطرح کردند. س��پس حجت االسالم 
والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده  ولی فقیه در استان 
لرس��تان با اشاره به ظرفیت ها و نعمت هایی که استان لرستان از 
 آنها بهره مند اس��ت، گفت: لرس��تان با وجود ظرفیت های فراوانی 
که در بخش های کشاورزی، دامپروری، دامداری، گیاهان دارویی، 

صنعتی، پتروش��یمی، صنعت سنگ و ... دارد، از شرایط اقتصادی 
نامناسب و بیکاری رنج می برد. 

او با اش��اره به لزوم توجه به این اس��تان ادامه داد: با عنایت به 
ظرفیت های موجود در این استان، بانک  پاسارگاد با حمایت های 
خ��ود می تواند پیام آور امید و یک زندگ��ی آبرومند، برای جوانان 

مؤمن و انقالبی این منطقه باش��د و در اس��تان تحول و نش��اط 
ایج��اد کند. امام جمعه خرم آباد با اش��اره به اقدامات ارزش��مند 
بانک  پاس��ارگاد در این استان افزود: عنایات و فعالیت های نیک و 
پسندیده ای که دکتر قاسمی و همکاران ایشان در بانک پاسارگاد 
در استان داش��ته اند را مصداق این آیه می دانم که می فرماید »َو 

َ بِِه َعلِیٌم؛ هر کار نیکی که انجام دهید،  َما تَْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َفإِنهَّ اللهَّ
خداوند از آن آگاه است.«

وی تأکید کرد: به جرأت می توانم بگویم در مدت هشت ماه حضور 
خود در این استان، امروز شاهد برگزاری جلسه ای بی نظیر بودم که 
در آن تصمیمات مفید و ارزش��مندی برای ایجاد تحول در اس��تان 
لرستان گرفته  شد. این خبر بسیار خوبی برای 
مردم لرس��تان اس��ت که در پی آن ان شاءالل 
نشاط، شادابی و امید در استان ما اعتال خواهد 
یاف��ت. نماینده  ولی فقی��ه در پایان خطاب به 
مدیران استان تصریح کرد: اکنون باید مدیران 
ما در استان، با مدیریت جهادی و کار مضاعف، 
از این فرصت بهره ببرند تا با یاری خدا، توکل و 
توسل به حضرت امام حسین )ع(، آینده خوبی 

برای استان لرستان رقم بزنند.
همچنین س��ید موس��ی خادمی استاندار 
لرس��تان در ادامه این نشس��ت با اش��اره به 
اقدام��ات بان��ک  پاس��ارگاد در این اس��تان 
گفت: بانک  پاسارگاد در سیل سال گذشته، 
به عنوان اولین بانک از کشور در محل حاضر 
شد و اقدامات تأثیرگذاری در کمک به سیل زدگان استان داشت. 
استاندار لرستان در ادامه، مشکالت و چالش های استان را در سه 
حوزه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی مطرح کرد و درخواست کرد 
که بانک  پاسارگاد در طرح های توجیه پذیری که سرمایه گذار نیز 

دارای اهلیت است، به کمک استان بیاید.

او با اش��اره به نگاه ویژه مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد در توسعه 
متوازن و کمک به مناطق افزود: هدف از حضور بانک  پاس��ارگاد، 
اس��تفاده و بهره گیری از ظرفیت های اس��تان برای ایجاد توسعه، 
تکمیل طرح های عمرانی و اقتصادی، اشتغال زایی و کمک به رفع 
محرومیت ها است که امیدواریم با استفاده  صحیح از این فرصت، 

در رسیدن به اهداف موردنظر توفیق حاصل شود.
دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک  پاسارگاد نیز در این نشست 
با اش��اره به نقش مهم بانک ها در توس��عه کش��ور گفت: لرستان 
دارای نعمت ها و مواهب طبیعی و خدادادی بس��یاری اس��ت که 
باید با شناخت توانمندی های آن، برنامه ریزی و سرمایه گذاری در 
حوزه های مختلف، استان را آن گونه که شایسته است توسعه داده 
و به گونه ای عمل کنیم که حتی بتواند به سایر استان های همجوار 

خود نیز کمک کند.
او ادامه داد: بانک  پاسارگاد نیز با امکاناتی که در اختیار دارد، تا 
حد توان در حمایت از سرمایه گذاران در پرو ژه ها ی مختلف استان، 
به  ویژه در صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کش��اورزی، پیشقدم 

خواهد شد.
دکتر قاسمی مشارکت بانک  پاسارگاد در ساخت و تکمیل جاده  
پلدختر به خرم آباد، سرمایه گذاری در طرح های نیمه تمام اقتصادی 
و عمرانی که توجیه اقتصادی دارند، مشارکت در طرح بازآفرینی 
شهری، حمایت از مش��اغل خانگی به ویژه در زمینه قالی بافی و 
ساخت 11 مدرسه  دیگر در مناطق مختلف و کم برخوردار استان 
عالوه بر 13 مدرس��ه ساخته ش��ده و در دست ساخت را از دیگر 

برنامه های این بانک در استان لرستان عنوان کرد.

دستورالعمل پذیره نویس��ی واحدهای پاالیشی یکم و تکالیف 
بانک های منتخب اعالم شد. پذیره  نویسی واحدهای این صندوق 
از طری��ق کارگزاری های بورس، س��امانه  های آنالین معامالتی و 
درگاه  ه��ای غیرحض��وری و حضوری بانک  ه��ای منتخب صورت 
می پذیرد. ش��روع پذیره  نویس��ی از امروز چهارشنبه 19 شهریور 
لغایت س��اعت 24 روز چهارشنبه 19 ش��هریورماه انجام خواهد 
ش��د. پذیره  نویسی برای هر شخص حقیقی ایرانی دارای کد ملی 
تا س��قف 5۰ میلیون ریال امکان  پذیر اس��ت و محدودیت سنی 
برای متقاضیان وجود ندارد. متقاضیانی که قباًل در پذیره نویسی 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق واسطه گری مالی یکم )دارا یکم( 
شرکت کرده  اند، می توانند در مجموع دو صندوق »سرمایه گذاری 
واسطه گری مالی یکم« و همچنین »سرمایه گذاری پاالیشی یکم« 
تا س��قف 5۰ میلیون ریال پذیره  نویس��ی کنند. مبنای محاسبه 
تخفی��ف برای هر فرد حقیق��ی ایرانی در مجم��وع صندوق  های 
س��رمایه گذاری موضوع 5۰میلیون ریال اس��ت. مبنای محاسبه 
قیم��ت برای اعمال تخفیف، قیمت پایان��ی روز معامالتی قبل از 
ش��روع پذیره  نویسی، با احتساب 2۰درصد تخفیف است. 5درصد 
از مبلغ پذیره نویس��ی به بازارگردانی واحدهای صندوق تخصیص 

خواهد یافت و جزو دارایی های صندوق محاسبه می شود. داشتن 
کد معامالتی )کد بورسی( برای پذیره نویسی الزامی نیست. لیکن 
متقاضی��ان برای انجام معامله این واحدها که از یک ماه به بعد از 
تخصیص امکان پذیر است، می توانند به تدریج طی ماه  های آینده 
و در فرصت مناسب نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت 
کد معامالتی )کد بورسی( مطابق رویه  های شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و تس��ویه وجوه اق��دام کنند. متقاضیان دارای حس��اب 
در هر ی��ک از بانک  های منتخب می توانن��د از طریق مراجعه به 
درگاه های غیرحضوری و حضوری که توس��ط بانک های مربوطه 
اطالع رسانی خواهد شد و با ورود حداقل اطالعات موردنیاز، نسبت 

به پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری مزبور اقدام کنند.
داشتن حساب به ازای هر کد ملی الزامی نیست بنابراین شماره 
ش��بای پرداخت کننده باید برای ع��ودت وجوه مازاد بر واحدهای 
تخصیص یافته پس از اتمام پذیره نویسی، در اطالعات متقاضیان 

درج شود.
همچنین حداقل مبلغ پذیره نویس��ی برای هر یک از اشخاص 
حقیق��ی ایران��ی دارای کد ملی 1۰۰ هزار ری��ال و حداکثر مبلغ 
پذیره نویسی معادل 5۰ میلیون ریال است. بانک ها در درگاه های 

پذیرش خود، این موضوع را به نحو مقتضی اطالع رسانی خواهند 
کرد. انجام پذیره نویس��ی به میزان کمتر از س��قف تعیین  شده و 
در چند مرحله برای هر کد ملی بالمانع اس��ت؛ مشروط بر اینکه 
مجموع پذیره نویس��ی های انجام شده برای هر کد ملی، بیشتر از 
سقف مقرر نباشد. با توجه به اینکه قیمت هر واحد سرمایه گذاری 
مبل��غ 1۰۰ هزار ریال در نظر گرفته ش��ده اس��ت، لذا بانک های 
منتخب بای��د درگاه های حضوری و غیرحض��وری خود را جهت 
واریزی وجوه متقاضیان براساس مضربی از 1۰۰ هزار ریال تنظیم 
کنند. به منظور س��هولت در کنترل اطالع��ات، بانک ها مکلفند 
متقاضیان را به  گونه ای راهنمایی کنند که واریزی های خود را طی 

یک مرحله انجام دهند.
پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری موضوع این دستورالعمل 
صرفاً شامل اشخاص حقیقی ایرانی دارای کد ملی بوده و اشخاص 
حقوقی نمی توانند در پذیره نویس��ی ش��رکت کنند و استفاده از 
حس��اب آنها برای پرداخت وج��وه امکان پذیر نیس��ت. چنانچه 
متقاضی به درگاه های بانک منتخبی که در آن بانک فاقد حساب 
اس��ت مراجعه کن��د، بانک ها مکل��ف به پذی��رش وی و دریافت 

اطالعات هستند.

مس��ئولیت صحت اطالعات ورودی ارائه شده برعهده اشخاص 
متقاضی اس��ت و بانک ها به نحو مقتضی ازطریق درگاه های خود 
تأییدیه مجدد متقاضیان درخصوص صحت اطالعات ورودی ارائه 
شده را از متقاضیان دریافت خواهند کرد. بانک های منتخب مکلف 
هستند که نس��بت به ایجاد زیرساخت های الزم به  منظور ایجاد 
امکان پذیره نویس��ی از طریق درگاه ه��ای غیرحضوری در جهت 

کاهش مراجعات حضوری مشتریان به شعب بانکی اقدام کنند.
بانک ه��ای منتخب همچنین مکلف هس��تند ک��ه درگاه های 
حض��وری و غیرحض��وری خود را ب��ه  گونه ای طراح��ی کنند تا 
متقاضیان تنها از طریق یکی از درگاه ها، بتوانند نس��بت به انجام 
پذیره نویسی اقدام کنند. بانک های منتخب مکلفند بالفاصله پس 
از اتمام فرآیند پذیره نویسی توسط مشتریان و کسر مبلغ از حساب 
ایشان، از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه وی، برداشت 
از حساب بابت پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری را به اطالع 

مشتریان برسانند.
وجوه دریافت ش��ده توس��ط بانک های منتخب تا پایان مدت 
پذیره نویسی در حسابی غیرقابل برداشت که توسط صندوق نزد 
آن بانک ها افتتاح ش��ده اس��ت، نگهداری خواهد شد و بانک های 

منتخب مکلف هستند در پایان هر روز، کلیه وجوه دریافتی را به 
حس��اب صندوق واریز و از نگهداری وجوه در حساب واسط اکیداً 

خودداری کنند.
بانک های منتخب همچنین مکلف هس��تند که در پایان مدت 
پذیره نویسی با درخواست صندوق، نسبت به واریز وجوه دریافتی 
از متقاضیان به حساب »صندوق سرمایه گذاری پاالیشی یکم« به 
شماره شبای ۶۶۰55۰۰147۰۰4778۰۰۰۰۰۰۰1IR نزد بانک 

اقتصادنوین شعبه بلوار اسفندیار اقدام کنند.
بانک های منتخب در عین حال مکلف هس��تند در طی مدت 
پذیره نویسی، حداکثر تا ساعت 12:۰۰ ظهر هر روز اطالعات کل 
وجوه واری��زی و تعداد کد ملی متقاضی��ان )از طریق درگاه های 
حض��وری و غیرحض��وری( در پای��ان روز قبل )س��اعت 24 روز 
قبل( را به نحو هماهنگ  ش��ده و به تفکیک درگاه های حضوری 
و غیرحض��وری، به دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی ارسال کنند. بر این اساس، بانک های منتخب شامل ملی، 
سپه، مسکن، کش��اورزی، ملت، صادرات، تجارت، توسعه تعاون، 
رفاه کارگران، قرض الحس��نه مهر ایران، پست بانک ایران، اقتصاد 

نوین، پارسیان، پاسارگاد و کارآفرین می شوند.

دستورالعمل پذیره نویسی پاالیشی یکم و تکالیف بانک های منتخب اعالم شد

جزئیات پذیره نویسی پاالیشی یکم

بانک پاسارگاد برای حمایت از طرح های اقتصادی و اجتماعی در استان لرستان اعالم آمادگی کرد

عزم بانک پاسارگاد برای توسعه لرستان

 نگاهی به ۷ اقدام
 بانک مرکزی در اصالح

نظام بانکی

درست یا اش��تباه، این باور 
جمعی در میان عموم فعاالن 
اقتصادی وجود دارد که بانکها 
در ایران مهمترین عامل و یا 
مانع توسعه هستند و تا رفتار 
نظ��ام بانک��ی اصالح نش��ود، 
هیچ یک از مسایل کالن ملی 
سامان نخواهد یافت. علیرغم 
حاش��یه هایی ک��ه می ت��وان 
براین ب��اور نگاش��ت اما باید 
پذیرفت ک��ه بخش زیادی از 
اصالح نظام اقتصادی کش��ور 
از مسیر اصالح در سیاست ها، 
فراینده��ا و رویه های صنعت 
همین  از  می گذرد.  بانکداری 
رو در س��ال های اخیر عزم و 
خی��ز متعددی ب��رای اصالح 
نظام بانکی در مراکز مختلف 
ش��د  برداش��ته  حاکمیت��ی 
با تغیی��ر دولت،  که بعض��ی 
ناهماهنگی  دلیل  به  تعدادی 
ق��وا و دالیل دیگ��ر منجر به 
اقدام��ات عملیاتی نش��د. در 
اخیر طرح های  بیست س��ال 
متعددی با نام یا داعیه اصالح 
نظام بانکی ارایه ش��د اما در 
عمل هیچ طرحی نتوانس��ت 
در س��ایه اجماع سراس��ری، 
اجرایی شود.  لیکن یادداشت 

بسیار  اینس��تاگرامی 
مهم رئیس کل...

ایمان اسالمیان
کارشناس اقتصادی



فرصت امروز: تازه ترین گزارش محیط کس��ب وکار نش��ان می دهد که 
از نگاه فعاالن اقتصادی، »بانک مرکزی«، »ش��هرداری ها« و »س��ازمان 
تأمین اجتماعی« به ترتیب بدترین دستگاه مرتبط با محیط کسب وکار 
بوده اند و کمترین میزان رضایت را از فعاالن اقتصادی کس��ب کرده اند. 
جزیی��ات طرح ارزیابی عملکرد دس��تگاه های اجرای��ی مرتبط با محیط 
کسب وکار در س��ال 1398 همچنین نش��ان می دهد شاخص ملی این 
طرح به عدد 4.47 رس��یده که در مقایس��ه با رقم 5.2 در سال 1397، 
حاکی از بهبود رضایت فعاالن اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی 
مرتبط با محیط کس��ب وکار است )امتیاز یک به معنای رضایت کامل و 

امتیاز 1۰ به معنای نارضایتی مطلق است(.
براس��اس آنچ��ه مرکز آمار و اطالع��ات اقتصادی اتاق ای��ران از نتایج 
ای��ن طرح منتش��ر کرده اس��ت، فع��االن اقتصادی مش��ارکت کننده به 
ترتیب از »سازمان بهزیس��تی«، »وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دس��تی« و »سازمان ملی اس��تاندارد ایران« نیز بیشترین میزان 

رضایت را داشته اند.
محیط کس��ب وکار به مجموعه عواملی گفته می شود که بر عملکرد و 
اداره بنگاه های اقتصادی موثر اس��ت، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران 
بنگاه ها قرار دارد؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، عملکرد دس��تگاه های 
اجرایی و فرهنگ کاری در یک منطقه که در کشورها و مناطق جغرافیایی 
گوناگون در هر رش��ته  کاری و همینطور در طول زمان متفاوت هستند. 
ام��روزه بهبود محیط کس��ب وکار یکی از مهم ترین راهبردهای توس��عه 
اقتصادی در کش��ورها به  شمار می رود و نقش دستگاه های اجرایی برای 
بهبود این محیط به ویژه از جنبه مولفه های نهادی بس��یار چش��مگیر و 
تاثیرگذار اس��ت. در سال های گذشته و براس��اس مفاد قانونی از جمله 
قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب وکار، قانون برنامه شش��م توسعه و 
مصوبه های هیات وزیران، تکالیف متعددی برای دستگاه های اجرایی در 
جهت بهبود محیط کس��ب وکار تعیین ش��ده تا منجر به ارتقای جایگاه 
بین المللی ایران در وضعیت کسب وکار و همچنین رفع مشکالت و موانع 

پیش روی فعاالن اقتصادی و س��رمایه گذاران در کش��ور شود. از همین 
رو، اتاق بازرگانی ایران در راس��تای اجرای ماده 4 قانون بهبود مس��تمر 
کس��ب وکار و پ��س از 14 دوره اجرای موفق طرح پای��ش ملی محیط 
کس��ب وکار، مصمم ش��د تا برای دومین بار با اجرای طرح نظرسنجی از 
فعاالن اقتصادی سراسر کشور، عملکرد سازمان ها، نهادها و دستگاه های 

اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار را مورد ارزیابی قرار دهد.
در ای��ن آمارگی��ری ک��ه به  صورت س��االنه برگ��زار می ش��ود، عملکرد 
دس��تگاه های استانی و ملی در زمینه چهار مولفه »سهولت در فرآیندهای 
اداری و س��رعت در ارائه خدمات«، »کیفیت رس��یدگی به درخواست های 
قانون��ی مراجعان«، »نحوه رفتار با فعاالن اقتص��ادی و تکریم ارباب رجوع« 
و »شفافیت و اطالع رسانی در زمینه ارائه خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته 
است. در دومین دوره از اجرای این طرح که به مدت ۶۰ روز در اردیبهشت 
و خرداد 1398 اجرا ش��د، عملکرد 44 س��ازمان و نهاد ملی و اس��تانی در 
س��ال گذشته و در قالب دو گروه عمده )دستگاه های اصلی و فرعی مرتبط 
با محیط کس��ب وکار( توس��ط یک هزار و ۶۰۰ فعال اقتصادی منتخب از 

زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مورد بررسی قرار گرفت.
براس��اس گزارش مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران، در س��ال 
1398 شاخص ملی این طرح به عدد 4.47 رسیده که در مقایسه با رقم 
5.2 در سال 1397، از بهبود نسبی رضایت فعاالن اقتصادی از عملکرد 
دستگاه های اجرایی کشور در حوزه حل وفصل مشکالت و موانع محیط 
کس��ب وکار حکایت دارد. البته با نگاهی به بهبود ش��اخص ملی محیط 
کسب وکار در سال 1398، بهبود رضایت از عملکرد دستگاه های اجرایی 

مرتبط با محیط کسب وکار نیز اتفاق دور از انتظاری نبوده است.
بررس��ی جزییات طرح ارزیابی عملکرد دس��تگاه های اجرایی مرتبط 
با محیط کس��ب وکار در س��ال 1398 نش��ان می دهد، فعاالن اقتصادی 
مش��ارکت کننده در این طرح، به ترتیب از س��ه دستگاه اصلی »سازمان 
بهزیس��تی«، »وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی« و 
»سازمان ملی استاندارد ایران« بیشترین میزان رضایت را داشته اند. در 

س��وی مقابل، مش��ارکت کنندگان در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های 
اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار در سال 1398 به ترتیب سه دستگاه 
اصلی »بانک مرکزی«، »ش��هرداری ها« و »سازمان تامین  اجتماعی« را 
بدترین دس��تگاه های مرتبط با محیط کسب وکار و حائز کمترین میزان 

رضایت اعالم کرده اند. 
همچنین بررس��ی یافته های این طرح به تفکیک جغرافیای اس��تانی 
نش��ان می دهد در س��ال 1398، دس��تگاه های اجرایی در س��ه استان 
»خراس��ان جنوبی«، »آذربایجان غرب��ی« و »یزد« به ترتیب بیش��ترین 
میزان رضایت فعاالن اقتصادی را جلب کرده اند، در حالی که دستگاه های 
اجرایی در سه استان »تهران«، »خراسان شمالی« و »اصفهان«، کمترین 

میزان رضایت فعاالن اقتصادی را به خود جلب کرده اند.
نتایج طرح به تفکیک بخش های اقتصادی نیز نشان می دهد در سال 
1398، میزان رضایت فعاالن اقتصادی در بخش کش��اورزی از عملکرد 
دستگاه های اجرایی در مقایسه با رضایت فعاالن اقتصادی در بخش های 
خدمات و صنعت، بهتر ارزیابی شده است. بین اعضای اتاق های سه گانه 
نیز اعضای اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به ترتیب بیش��ترین 

میزان رضایت را از عملکرد دستگاه های اجرایی اعالم کرده اند.
همچنین بین 44 دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش در طرح 
ارزیابی عملکرد دس��تگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار در سال 
1398، س��ه دستگاه اجرایی »س��ازمان انرژی اتمی«، »مرکز آمار ایران« و 
»سازمان بهزیستی کشور« به ترتیب به  عنوان دستگاه هایی معرفی شده اند 

که کمترین میزان ارتباط کاری با فعاالن اقتصادی را دارند.
در نقطه مقابل نیز نتایج طرح نش��ان می دهد، س��ه دس��تگاه اجرایی 
»بانک های دولتی«، »س��ازمان ام��ور مالیاتی« و »وزارت صنعت، معدن 
و تجارت« به  عنوان دس��تگاه هایی ارزیابی شده اند که بیشترین ارتباط 
کاری با فعاالن اقتصادی شرکت کننده در این طرح را داشته اند. ارزیابی 
عملکرد دس��تگاه های اجرایی برحسب صدور مجوزهای کسب و کار در 

جدول مربوطه آمده است.

فعاالن اقتصادی از کدام دستگاه های دولتی بیشترین و کمترین رضایت را داشتند؟

عملکرد 44 دستگاه در تسهیل کسب و کار

سال هاس��ت که دولت ها به دنبال الکترونیکی کردن خدمات هستند، 
اما آنطور که کارشناس��ان می گویند، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها 
هنوز اس��تقرار دولت الکترونیک در عمل اجرا نشده است. حاال با شیوع 
کرون��ا در کش��ور، دولت الکترونی��ک و ارائه خدم��ات دولتی به  صورت 
غیرحض��وری بی��ش از پیش اهمیت پی��دا کرده و مهمتری��ن برنامه ای 
اس��ت که در این روزهای خانه نش��ینی و فاصله گ��ذاری اجتماعی لزوم 
انجام آن احس��اس می ش��ود. در این راس��تا، امیر ناظم��ی معاون وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور در برنامه ای تلویزیونی به مقاومت 
دس��تگاه های دولتی در  اش��تراک گذاری اطالعات اش��اره کرد و گفت: 
اگرچه در طول دو سال با رشد 2.5 برابری در حوزه خدمات مرکز ملی 
تبادل اطالعات مواجه ش��ده ایم و در تیرماه امس��ال تعداد 12۰ میلیون 
مراجعه ب��ه نهادها کاهش پیدا کرده، اما هنوز هم برخی دس��تگاه های 

دولتی در به اشتراک گذاری اطالعات همکاری نمی کنند.
به گزارش ایسنا، رئیس س��ازمان فناوری اطالعات با تشریح جزییات 
گذرگاه ملی تبادل خدمات، آن را مس��یری دانس��ت که دس��تگاه های 
مختل��ف دولتی در کش��ور از طریق به اش��تراک گذاری داده می توانند 
ب��ه ارائه خدمات��ی بپردازند که نتیجه آن برای مردم قابل لمس اس��ت. 
ناظمی در این باره گفت: خوش��ه های مختلف اعم از چندین دستگاه و 
پایگاه های متعدد داده ملی به مرکز ملی تبادل اطالعات متصل هستند 

و می توانن��د ب��ا رعایت قواعدی جهت اس��تفاده از ای��ن اطالعات مانند 
کس��ب اجازه از دستگاه های صاحب اطالعات و رعایت پروتکل های الزم 
به اطالعات ارزش��مندی در حوزه هایی نظیر کد ملی، شناس��ه حقوقی 
ش��رکت ها، کد پستی، اطالعات مربوط به اس��ناد و امالک، حساب های 
بانکی و ... دسترس��ی داشته باشند و از این طریق باعث کاهش مراجعه 
حضوری مردم شوند، اما متاسفانه شاهدیم که برخی دستگاه های دولتی 
در راستای به اش��تراک گذاری اطالعات خود در گذرگاه خدمات دولت 

)GSB( همکاری الزم را به عمل نمی آورند.
او ب��ه ارائه آم��ار و اطالعات در ح��وزه دولت الکترونی��ک پرداخت و 
ادام��ه داد: در ط��ول دو س��ال از حدود 3۰۰ خدمت ب��ه بیش از 8۰۰ 
خدمت در مرکز ملی تبادل اطالعات رس��یده ایم که نش��انه وجود رشد 
2.5 برابری است. همچنین تعداد دستگاه های خدمت گیرنده، حدود ۶۰ 
دستگاه بوده که امروزه به طور تقریبی همه دستگاه ها یعنی حدود 15۰ 
دس��تگاه اصلی به این گذرگاه متصل ش��ده اند، اما حدود 3۰ دس��تگاه، 
یعنی کمتر از یک چهارم، نس��بت به ارائه سرویس اقدام می کنند و بقیه 
بیش��تر خدمت گیرنده هستند. معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هنوز 
به مرحله بلوغ در دولت الکترونیک نرسیده ایم، گفت: دولت الکترونیک 
زمانی به رش��د واقعی می رسد که همه دس��تگاه ها، داده های شان را به 
اش��تراک بگذارن��د و از این منظ��ر می توان گفت هنوز ب��ه مرحله بلوغ 

نرسیده ایم. همچنین در نمودار تعداد تراکنش ها در گذرگاه ملی تبادل 
خدمات که به معنای هر تراکنش برابر یک اس��تعالم اس��ت، در تیرماه 
امسال تعداد 12۰ میلیون مراجعه به نهادها کاهش پیدا کرده است. این 
آمار در سال 1397،  تعداد 7 میلیون بوده است که حدود یک هجدهم 
حال حاضر اس��ت که نشانه تغییر تفکر دستگاه هاست. ناظمی همچنین 
از آماری جالب درخصوص تعداد داده های آزادسازی  شده توسط دولت 
خب��ر داد. به گفت��ه وی، در طول دو س��ال، حدود 42۰۰ دیتاس��ت و 
دیتاکاتالوگ توس��ط دولت آزاد شده اس��ت که بیشترین بهره برداری از 
این اطالعات توسط کسب وکارهای نوپا و استارت آپ ها با هدف طراحی 
برنامه های کاربردی )اپلیکیش��ن( اس��ت که مصرف کنندگان نهایی آنها 
مردم هس��تند. این برنامه ها بدون نقض حریم خصوصی، امکان س��ریع 
استفاده از داده ها مانند نقش��ه های مسیریاب، جایگاه های پمپ بنزین، 

داروخانه ها و مواردی مشابه را  برای مردم فراهم کرده اند.
رئیس س��ازمان فناوری اطالعات دول��ت الکترونیک را مهم ترین ابزار 
نوس��ازی اداری در یک کش��ور دانست و آن را مس��یری منجر به ایجاد 
ش��فافیت ذکر ک��رد و گفت: متاس��فانه فرهنگ رایج در دس��تگاه های 
اداری نس��بت به این قضیه چندان خوش آمدگو نیست، اما امیدواریم با 
همکاری بیشتر دستگاه های دولتی و مدیران نوگرا، هزینه های گزافی را 

جهت توسعه پرداخت نکنیم.

هنوز به مرحله بلوغ در دولت الکترونیک نرسیده ایم 

مقاومت دستگاه های دولتی در  اشتراک گذاری اطالعات

رویداد

با حضور رئیس جمهور و در سومین روز از هفته دولت
 3 طرح ملی در حوزه صنعت و معدن

افتتاح شد
رئیس جمهور روز سه شنبه در ارتباط ویدئوکنفرانسی، سه طرح 
مل��ی در ح��وزه صنعت و معدن را با اعتب��ار 2 هزار و ۶95 میلیارد 
توم��ان و اش��تغال زایی برای 95۰ نفر در اس��تان های یزد،  فارس و 

کردستان افتتاح کرد.
واحد تولید آهن اس��فنجی در مجتمع فوالد اردکان اس��تان یزد 
با ظرفیت تولید 9۶۰ هزار تن آهن اس��فنجی در سال، طرح تولید 
کامیون کش��نده در شهرستان شیراز استان فارس با ظرفیت تولید 
3 هزار دس��تگاه کامیون کشنده در سال و فاز توسعه تولید شمش 
طال در شهرستان قروه استان کردستان با ظرفیت تولید ساالنه دو 
تن شمش طال،  سه طرح بزرگ ملی در حوزه صنعت و معدن بود 
که در بیستمین هفته از افتتاح طرح های ملی کشور در سه استان 

یزد، فارس و کردستان مورد بهره برداری قرار گرفتند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در آیین بهره برداری از 
طرح های ملی وزارت صمت با بیان اینکه توطئه دشمنان، تعطیلی 
اقتص��اد ایران به بهانه کرونا بود، گفت: دش��منان در ماجرای کرونا 
یک توطئه ای داشتند که ما همه کارهای اقتصادی را تعطیل کنیم. 
وقتی در اواخر فروردین اعالم کردیم کس��ب و کارها باید باز باشد 
و نباید واحدهای تولید تعطیل ش��وند خیلی عصبانی ش��دند و در 
رسانه های ش��ان می گفتند دولت چرا برای جان مردم اهمیتی قائل 

نیست. آنها می خواستند کشور را به بحران ببرند.
رئیس جمه��ور ادامه داد: از واحدهای تولی��دی به خاطر رعایت 
پروتکل های بهداشتی تشکر می کنم. دشمنان می خواستند بگویند 
هم��ه کارها باید تعطیل ش��ود اما ما تاکید داش��تیم که واحدهای 
تولیدی نباید تعطیل شود که آنها عصبانی شدند و می گفتند برای 

دولت جان انسان ها مهم نیست.
روحانی با اش��اره به اهمیت توس��عه معادن طال و اینکه گسترش 
و اس��تخراج معادن طال جایگزین ارز خارجی شود، گفت: معادن و 
پتروش��یمی توانس��ته جای صادرات نفت را بگیرد و توسعه معادن 
می تواند جایگزین ارز خارجی شود. دولت حاضر است برای معادن 

طال سرمایه گذاری ویژه انجام دهد.
وی ادامه داد: تولید طال نس��بت به س��ال 92 به 14 برابر رسیده 
اس��ت. در س��ال پیش رو قادر ب��ه یک تحول بزرگ هس��تیم. طال 
می تواند پش��توانه پول ما باش��د و در صنایع بسیار حساس کاربرد 
داش��ته باش��د و دولت آماده تالش بیش��تر در این زمینه است. در 
چهار ماه امس��ال نسبت به پارس��ال دارای رشد هستیم که این امر 
خیلی در شرایط کرونا مهم است. در تولید فوالد دنیا به خاطر کرونا 

۶درصد کاهش داشته ولی ما 1۰درصد افزایش داشته ایم.
روحانی سپس از واحدهای تولیدی به خاطر رعایت پروتکل های 
بهداش��تی تشکر کرد و افزود: از واحدهای تولیدی به خاطر رعایت 
پروتکل های بهداش��تی تش��کر می  کنم. در کارخانه آهن اسفنجی 
هیچ مبتالیی نداریم. دش��منان می خواس��تند بگوین��د همه کارها 
باید تعطیل ش��ود، اما ما تاکید داشتیم که واحدهای تولیدی نباید 
تعطیل ش��ود که آنها عصبانی ش��دند. در رسانه های بیگانه داشتند 
خودکش��ی می کردن��د و می گفتند برای دولت جان انس��ان ها مهم 
نیس��ت. می خواستند کش��ور را به بحران بکش��انند و می خواستند 
ش��رایط ما مثل آنها ش��ود که برای نان و آب و وس��ایل بهداشتی 
صف می بس��تند اما س��تاد مقابله با کرونا تصمی��م گرفت که تولید 
ضروری نباید تعطیل ش��ود و کس��ب و کار هم از 23فروردین آغاز 
ش��د. ما گفتیم نان و جان باید با هم باش��د به ش��رط رعایت دقیق 

پروتکل های بهداشتی.
رئی��س جمهور همچنین با بیان اینکه س��ه رهب��ر دنیا گفتند به 
من که مقابله با کرونا در ایران برای ما الگو ش��د، اضافه کرد: ما از 
آغاز دولت دوازدهم دنبال نوس��ازی ناوگان حمل و نقل هس��تیم و 
برنامه ریزی الزم انجام ش��د که با بدعهدی ترامپ ما دچار مش��کل 

شدیم، ولی نوسازی باید به شکل دیگری انجام شود.
به گفته روحانی، رانندگان در ایام کرونا حمل و نقل را حتی برای 
یک ساعت تعطیل نکرده و با رعایت پروتکل ها، میلیون ها تن کاالها 
را از بن��ادر به انبارها منتقل کردند. آنه��ا کار عظیمی انجام دادند. 

در بنادر همیشه سه چهار میلیون تن کاالی اساسی وجود دارد.
رئی��س جمهور همچنین در راس��تای اجرای دقی��ق تاکید رهبر 
معظم انقالب اس��المی مبنی بر جلوگیری از خام فروش��ی به ویژه 
در دو حوزه س��نگ های قیمت��ی و زعفران به وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت دس��تور داد که در این دو حوزه و ب��رای اجرای منویات 
رهب��ری معظم انق��الب، کار و تالش ویژه انجام دهند. او با اش��اره 
به بیانات رهبری درباره پرهیز از خام فروش��ی زعفران و سنگ های 
قیمت��ی، گفت: از وزارت صمت می خواه��م در این دو مورد خاص 
ت��الش وی��ژه ای انج��ام ده��د و دولت هم آم��اده اس��ت در زمینه 
بس��ته بندی کار ویژه ای انجام ده��د. بخش خصوصی در این زمینه 
باید س��رمایه گذاری کند و دولت هم آماده کمک اس��ت. همین جا 
اع��الم می کنم که م��ا از لحاظ س��رمایه گذاری الزم کمک خواهیم 
ک��رد، قاعدتا بخش خصوصی باید اینها را س��رمایه گذاری کند و ما 
بای��د کمک کنی��م در همه جهات که مردم بتوانن��د در این زمینه 

فعالیت مضاعفی را انجام بدهند.
روحانی در پایان با اش��اره به رشد و جهش تولید فوالد گفت: در 
یک روز با افتتاح کارخانه آهن اس��فنجی، یک میلیون تن محصول 
افزایش یافت. خوش��حالیم پتروش��یمی و فوالد در سال های سخت 
فش��ار دشمن، بخش بزرگی از مشکالت ما را جبران و ارز موردنیاز 
کش��ور را تامین ک��رد. از مدیران، مهندس��ان و کارگران در بخش 
صنایع و معادن تش��کر می کنم و امیدوارم بتوانیم راه استقالل خود 

را در سایه فرهنگ عاشورا و ابی عبدالل ادامه دهیم.
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قیمت نفت در باالترین سطح پنج ماهه خود قرار دارد، اما این واقعیت 
که قیمت طالی س��یاه در چند هفته گذش��ته با وجود خبرهای مثبت 
هنوز نتوانس��ته به مح��دوده باالتری صعود کن��د، اتفاقی مأیوس کننده 
برای خریداران بوده اس��ت. هم اکنون نوسان قیمت نفت به سطح پیش 
از بحران کرونا بازگش��ته است و به نظر نمی رسد در مقطع کنونی هیچ 
رخ��داد و روی��دادی بازارها را به جنبش بیندازد. در این راس��تا، پایگاه 
خب��ری »اویل پرای��س« در گزارش اخیر خود به بررس��ی س��ه عاملی 
پرداخت��ه که برخالف امیدواری خریداران، برای یک مدت طوالنی مانع 
صعود قیمت های نفت خواهد شد. اولین عامل از نگاه »اویل پرایس« به 
ش��یوع ویروس کرونا بازمی گردد و دو عامل دیگر، اش��باع عرضه نفت و 

رونق تجدیدپذیرها هستند.
در ح��ال حاضر، فضای مثبت معکوس ش��ده و بازارهای نفت با موج 
جدی��دی از نگرانی روبه رو ش��ده اند. پ��س از اینک��ه وزارت کار آمریکا 
گزارش داد ش��مار متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در هفته گذش��ته به 
1.1۰۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است، قیمت های نفت به محدوده 
پایین 45 دالر نزول کردند. افزایش آمار متقاضیان بیمه بیکاری درست 
یک هفته پس از کاهش آنها به پایین مرز یک میلیون نفر اتفاق افتاد و 

نگرانی ها نسبت به پایداری روند احیای اقتصادی را برانگیخت.
از اشباع عرضه نفت تا کاهش تولید اوپک پالس

اشباع عظیم عرضه نفت و عدم وجود فضای کافی برای نگهداری مازاد 
عرضه، بزرگ ترین دلیل منفی ش��دن قیمت نفت آمریکا در آوریل برای 
نخس��تین بار در تاریخ بود. خوش��بختانه وضعیت در حال حاضر بهتر از 
چهار ماه پیش اس��ت که باعث احیای مطلوب قیمت نفت ش��ده است، 
با این حال اگرچه ذخایر نفت آمریکا طی چند هفته کاهش داش��ته اما 

روند کاهش به میزان قابل مالحظه ای ضعیف تر بوده است.
طب��ق آمار اداره اطالعات انرژی آمری��کا، ذخایر نفت آمریکا در هفته 
منتهی به 24 ژوئیه به میزان1۰.۶ میلیون بش��که، س��پس در سه هفته 
بع��د آن به ترتیب 7.4 میلیون بش��که، 4.5 میلیون بش��که و فقط 1.۶ 
میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است. این خطر که روند مذکور معکوس 
ش��ده و ذخایر نفت دوباره روند رو به رش��د پیدا کنند، جدی بوده و به 

ضرر قیمت های نفت خواهد بود.
نگرانی های مربوط به این ذخایر به تسهیل کاهش تولید اوپک پالس 
اضافه می ش��ود. این گ��روه از ابتدای اوت کاهش تولی��د خود را حدود 
2 میلیون بش��که در روز تس��هیل کرده و به 7.7 میلیون بش��که در روز 
رسانده است. هری چلینگوریان، مدیر استراتژی کاالی بانک بی ان پی 
پاریب��ا به بلومبرگ گفت: این نگرانی وجود دارد که افزایش تولید اوپک 

پالس با احیای ضعیف تقاضا برای نفت مصادف شود.
ش��رکت تحقیقاتی ریس��تاد انرژی هم هش��دار داده که تجدید مازاد 
عرضه پس از تس��هیل محدودیت کاهش تولید اوپک پالس می تواند به 
بازار نفت ضربه بزند، با این حال ش��اهزاده عبدالعزیز بن س��لمان، وزیر 
انرژی عربستان سعودی تالش کرد نگرانی های بازار را آرام کند و به این 
موضوع اش��اره کرد که این افزایش تولید با کاهش بیشتر تولید از سوی 
اعضایی که در ماه های گذش��ته مازاد تولید داشته اند جبران خواهد شد 

اما از نظر بازار این موضوع تضمین شده نیست.
ابهامات واکسن کرونا و اثرات آن در بازار نفت

افزایش اخیر قیمت های نفت و بازارهای س��هام تا حدود زیادی تحت 
تاثیر خوش بینی به تولید واکسن کووید- 19 بوده است. در واقع شتاب 
برای س��اخت یک واکس��ن موثر ادامه دارد و در سطح جهانی 185 تیم 

تحقیقاتی در تالش برای س��اخت یک واکس��ن موثر هستند و تاکنون 
هفت واکسن به مرحله نهایی آزمایش در ابعاد گسترده رسیده اند.

متاس��فانه تولید واکس��ن مناسب معموال یک پروس��ه بسیار طوالنی 
اس��ت که ایمن��ی در آن در اولویت اصلی قرار داده می ش��ود. به عنوان 
نمونه واکس��ن اخیر برای تب دانگ معلوم ش��د که در واقع این بیماری 
را برای کودکان واکس��ینه ش��ده ای که بعدا در مع��رض ویروس دانگ 
ق��رار می گیرند، تش��دید می کند در حالی که یک واکس��ن دیگر تولید 
ش��ده برای ویروس سین سیشیال تنفس��ی هم همین مشکل را ایجاد 
می کند. این بزرگ ترین دلیل جدی نگرفتن اعالم اخیر س��اخت واکسن 

اسپوتنیک از سوی روسیه از سوی بسیاری از کشورها بوده است.
از آنجا که هیچ زمان مش��خصی برای عرضه انبوه یک واکسن مطمئن و 
موثر به بازارها وجود ندارد، اقتصاد جهانی و بازارهای نفت در برابر موج دوم 
ابتال به کووید- 19 آس��یب پذیر مانده اند. در واقع ماه گذشته اوپک پالس 
ابراز نگرانی کرد که روند احیای بازار نفت بسیار آهسته تر از حد انتظار بوده 

و ریسک های رو به رشدی از موج دوم پاندمی وجود دارد.
رونق تجدیدپذیرها و سقوط سوخت های فسیلی

هنگام��ی ک��ه س��رمایه گذاران به رابط��ه نف��ت و تجدیدپذیرها نگاه 
می کنند معموال از این نظر به بررسی این مسئله می پردازند که چگونه 
قیمت های پایین نفت روند حرکت به سوی انرژی تجدیدپذیر را آهسته 
خواهد کرد. اگرچه این موضوع به طور کلی درس��ت و واقع گرایانه است 
اما تاکنون شواهدی از تاثیر منفی قیمت های پایین نفت در روند توسعه 
تجدیدپذیرها وجود نداشته است. برعکس، تقاضا برای تجدیدپذیرها در 
دوران پاندمی کرونا که س��وخت های فسیلی با بزرگترین سقوط تقاضا 

در تاریخ روبه رو شده اند همچنان رو به رشد بوده است.

3 عاملی که مانع اوج گیری قیمت طالی سیاه خواهند شد

تاثیر نفتی کرونا
دریچه

تاکنون چند نفر موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدند؟
پرداخت الک پشتی وام اجاره

تس��هیالت کمک ودیعه مس��کن به حدود 13 هزار ش��عبه بانک 
مسکن محول شده که در حال پرداخت است، اما به دلیل آشنانبودن 
کارمندان بانک با س��امانه اقدام ملی وزارت راه و شهرس��ازی روند 
یادگیری به کندی انجام می ش��ود؛ تا جایی که بنا به گفته مدیرکل 
دفتر اقتصاد مس��کن تا روز گذشته 97 پرونده در بانک تشکیل و تا 

ساعت ۶ بعد از ظهر، 9 فقره تسهیالت پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات 
یا همان کمک ودیعه اجاره مس��کن بنا بود از روز یکم ش��هریورماه 
در حدود 13 هزار ش��عبه بانک های سراسر کشور پرداخت شود اما 
براس��اس گزارش های میدانی محقق نشد. علت را از پروانه اصالنی، 
مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی جویا شدیم 
که اظه��ار کرد: با توجه به اینکه کارکنان ش��عب مختلف 13 هزار 
بانک سراس��ر کش��ور که درگیر پرداخت کمک ودیعه اجاره مسکن 
هس��تند به تازگی با س��امانه اقدام ملی مسکن آش��نا شده اند روند 
آموزش این افراد در حال انجام اس��ت. وی افزود: امیدواریم فرآیند 
یادگیری و ورود به کارتابل توس��ط کارکنان بانک ها به سرعت جلو 
برود و در روزهای آینده ش��اهد افزایش پرداخت تس��هیالت باشیم. 
اصالنی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه تعداد از افراد به بانک 
معرفی ش��ده اند، گفت: فعاًل 97 پرونده تشکیل شده و تا ساعت 18 
روز س��وم ش��هریور ماه شش فقره  تس��هیالت هم پرداخت شده اما 
همانط��ور که گفتم روند پرداخت به س��رعت ب��اال می رود. ثبت نام 
متقاضیان به پایان رسیده، بارگذاری مدارک متقاضیان هم در حال 
انجام اس��ت، به محض اینکه اس��تعالم متقاضی��ان بیاید به صورت 
خودکار به بانک معرفی می ش��وند. در روزهای گذش��ته عبدالناصر 
همتی، مدیرکل بانک مرکزی گفته بود که بانک ها هنوز به س��امانه 
وزارت راه و شهرس��ازی متصل نش��ده اند. با توج��ه به صحبت های 
پروانه اصالنی ظاهراً این مش��کل برطرف شده است. با این حال به 
طور س��رزده از چند شعبه بانک مس��کن چند و چون پرداخت وام 
اجاره را جویا شدیم که غالب آنها عنوان کردند بخشنامه ای در این 
زمینه به ما ابالغ نشده است. روز 25 مردادماه محمود محمودزاده، 
معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: برای دریافت تسهیالت کمک 
ودیعه اجاره یک میلیون و 7۰۰ هزار نفر مش��مول شدند که تا روز 
چهارش��نبه 22 مردادماه 4۰۰ هزار نفر از این تعداد مدارک خود را 
در سامانه اقدام ملی به نشانی tem.mrud.ir بارگذاری کردند. از 
این تعداد تاکنون براس��اس اس��تعالمات صورت گرفته 8۰ هزار نفر 
واجد شرایط ش��ناخته شدند که س��ریعاً به بانک معرفی می شوند. 

استعالم سایر متقاضیان در حال انجام است.

رئیس کل گمرک ایران خبر داد
صادرات یک میلیارد دالری بنزین از ابتدای 

سال 99
رئیس کل گمرک ایران گفت در پنج ماهه امس��ال، بیش از یک 
میلیارد دالر بنزین از طریق گمرک به کش��ور های دیگر صادر شده 
اس��ت.  به گزارش تسنیم، مهدی میراش��رفی افزود: حجم تجارت 
خارجی، در پنج ماهه نخس��ت امس��ال، بیش از 53 میلیون تن به 
ارزش 24.۶ دهم میلیارد دالر است که از این میزان، سهم صادرات 
38 میلی��ون تن به ارزش 1۰.9 دهم میلیارد دالر و س��هم واردات 

13.8 دهم میلیون تن به ارزش 13۶.7 دهم میلیارد دالر است.
ب��ه گفته وی، بیش��ترین تاثیر منفی در بخ��ش صادرات به دلیل 
کرونا و تحریم در اردیبهش��ت ماه ب��ا 54 درصد، منفی بوده که در 
حال حاضر به 27 درصد منفی رسیده و این کاهش نشان از عادی 
ش��دن روند صادرات را دارد. نخس��تین قلم کاالی صادراتی کشور 
در این پنج ماه، بنزین اس��ت که ب��ا کاهش مصرف و افزایش تولید 
توانس��تیم بیش از یک میلیارد دالر از این کاال ها را به کش��ور های 
دیگر صادر کنیم. رئیس کل گمرک ایران افزود: در زمینه صادرات، 
ش��رکای تجاری ما چین، ع��راق، امارات، افغانس��تان و ترکیه و در 
بخش واردات هم ش��رکای اصلی ما به ترتیب چین، امارات، ترکیه، 
هند و آلمان هس��تند که نسبت کاالیی وارداتی ما از آنها در زمینه 
کاال های اساس��ی 9.7 دهم تن اس��ت که در مقایسه با مدت مشابه 
برابر است و در سایر اقالم مثل مواد اولیه و ماشین آالت خط تولید 

4.1 دهم میلیون تن به ارزش 1۰.2 دهم میلیارد دالر است.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران:
 خرید طال با کارت ملی

ارتباطی با اخذ مالیات ندارد
به گفته رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، ارائه کارت ملی برای 
خرید س��که و طال به منظور جلوگیری از پولش��ویی بوده و هدف از 
این اقدام، احراز هویت خریدار اس��ت. ضمن اینکه الزام کارت ملی 
برای خرید طال با موضوع مالیات ارتباطی ندارد. ابراهیم محمدولی 
در رابطه با مطرح ش��دن مجدد موضوع الزام ارائه کارت ملی جهت 
خرید س��که و طال به ایس��نا، گفت: طرح این دس��تورالعمل که در 
راس��تای مبارزه با پولشویی اس��ت، به حدود یک سال و نیم پیش 
بازمی گردد که براس��اس آن میزان خری��د باالی 15 میلیون تومان 
من��وط به ارائه کارت مل��ی بوده و هدف اصلی آن بررس��ی اصالت 

خریدار و تطابق کارت بانکی با کارت ملی وی بوده است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه بعضا دیده ش��ده 
که س��ارقان با کارت های مس��روقه بانکی اقدام به خرید سکه و طال 
کرده که موجب بروز مشکالتی برای فروشندگان و همکاران صنفی 
ما ش��ده اس��ت، تاکید ک��رد: در زمان ابالغ این دس��تورالعمل، 15 
میلی��ون تومان حدوداً برابر با 12۰ گرم طال بود، اما در حال حاضر 
این مبلغ کمتر از 15 گرم طال می ش��ود؛ لذا الزم اس��ت مسئوالن 
امر میزان س��قف خرید طال با کارت ملی را با توجه به ش��رایط روز 
افزایش دهند. این مقام صنفی ضمن رد ارتباط این موضوع با بحث 
اخ��ذ مالیات از خری��داران، افزود: تصمیم ب��رای دریافت مالیات، با 
س��ازمان امور مالیاتی است و هیچ ارتباطی با اتحادیه طال و جواهر 
ندارد. ضمن اینکه در این رابطه، بخش��نامه ای هم به ما ابالغ نشده 
است بنابراین ارائه کارت ملی برای خرید طال و سکه تنها به منظور 

مبارزه با پولشویی خواهد بود.
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درحالی که این روز ها بازار خودرو بس��یار آشفته است و قیمت ها نیز 
مدام س��یر صعودی دارند، معاون امور صنای��ع وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت با بیان اینکه قیمت های فعلی خودرو ها در بازار مورد تایید این 
وزارتخانه نیست، از طراحی طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد که 
در صورت تصویب از مابه التفاوت قیمت درب کارخانه و حاش��یه بازار و 

از معامله گران خودرو مالیات اخذ می شود.
مه��دی صادقی نیارکی، معاون امور صنای��ع وزارت صمت در این باره 
گفت: تصویب این مالیات ویژه که به پیش��نهاد وزارت اقتصاد به س��تاد 
اقتص��ادی دولت رفته، می تواند حضور دالالن و واس��طه گران را در این 
بازار کمرنگ کند. التهاب بازار خودرو ناشی از التهاب در بازار های موازی 
بورس، طال، س��که، ارز، مسکن و ... اس��ت و از سال های گذشته برخی 
روی خودرو به عنوان کاالی سرمایه ای سرمایه گذاری کرده و می کنند.

اشکاالت اساسی طرح اخذ مالیات از معامالت خودرو
در این زمینه، فربد زاوه کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه اخذ 
مالیات از معامالت دارای چند اش��کال اساس��ی اس��ت، به فرارو گفت: 
زمانی که این قانون وضع شود، شناسایی افرادی که باید مالیات بدهند 
سخت است، زیرا که در چنین صورتی امکان استفاده از کارت های ملی 
افرادی که خودرو ندارند، زیاد می ش��ود، با توجه به این موضوع، دوباره 
پدیده اجاره کارت ملی باب می شود، همان طور که در پدیده ها ی مشابه 

نیز این مسئله تکرار شد.
او ادام��ه داد: در حال حاضر با اس��تفاده از کارت ه��ای بازرگانی افراد 
ع��ادی تجارت ه��ای آنچنانی صورت می گیرد، اما بع��د که پای دریافت 
مالیات به میان می آید، مش��خص می ش��ود که افرادی که حتی س��واد 
خوان��دن و نوش��تن ندارند، کارت به ن��ام آنها بوده، ب��ا توجه به چنین 
موضوع��ی، عمال دریاف��ت مالیات و حقوق دولت ب��ه محاق می رود، در 
زمینه خودرو نیز داللی که بخواهد از کارخانه ماش��ین بگیرد و در بازار 
آزاد بفروش��د، کارت مل��ی را به قیمت ناچیزی اج��اره کرده و کار خود 
را انجام می دهد، بنابراین بس��تر دور زدن قانون در این ش��یوه بس��یار 
راحت اس��ت، نمونه های فراوانی از این دور زدن برای ندادن مالیات در 

فعالیت های مختلف اقتصادی وجود دارد.
زاوه با اش��اره به اینکه مش��کل دوم نیز نبود محمل قانونی برای اخذ 
مالیات از معامالت خودرو اس��ت، گفت: در حال حاضر قانون مشخصی 
در این باره نیس��ت و گفته می ش��ود، تازه مجلس در حال بررس��ی این 
موضوع اس��ت، از سوی دیگر در قانون مالیات های مستقیم، اخذ مالیات 
از درآمد افراد آمده که آن هم اجرا نمی ش��ود، حال شما فرض بگیرید، 

این مس��ئله قانون ش��ده، دولت که نمی تواند از تم��ام معامالت خودرو 
مالیات بگیرد، زمانی که ش��ما بس��تر یک کار را فراه��م می کنید، باید 
به عواقب آن نیز بیندیش��د. همین االن می خواهند از س��که نیز مالیات 
بگیرن��د، زمانی که بانک مرکزی س��که را حراج کرده ب��ود باید به این 
مس��ئله فکر می ک��رد که با این اقدام قیمت س��که پایین نمی آید، حال 

که این موضوع مشخص شده، می خواهند از خریداران مالیات بگیرند.
ب��ه اعتقاد وی، در مورد خودرو نیز داس��تان همین اس��ت، زمانی که 
کارشناس��ان اعالم می کنند، با این ش��یوه پیش فروش و قرعه کش��ی، 
خودرو نصیب خریداران واقعی نمی ش��ود، آقایان قبول نمی کنند، حال 
که خودش��ان نیز پی برده اند ک��ه دالالن و افراد ذی نف��وذ خودرو ها را 
از کارخان��ه می گیرند و به قیمت بازار می فروش��ند، قصد دارند، مالیات 
بگیرند، قدر مس��لم دالالن و کس��انی که این کار را انجام می دهند، راه 
دور زدن این کار را نیز به خوبی بلد هس��تند و تنها با این کار معامالت 
زیرزمین��ی و صوری افزایش پیدا می کند، در حالی که دالالن همچنان 

به سود های نجومی خود خواهند رسید.
این کارشناس اضافه کرد: نکته دیگر این است که دولت چند درصد از 
مابه التفاوت قیمت کارخانه و حاشیه بازار را می خواهد به عنوان مالیات 
از افراد بگیرد، نهایتا 25درصد، باز هم با چنین وضعیتی، افراد سود های 
خ��ود را خواهند برد و تنها این مالیات قیمت خودرو در بازار را افزایش 
خواهد داد و مردم در این وس��ط ضرر بیشتری خواهند کرد، اگر دولت 
واقع��ا می خواهد وضعیت صنعت و بازار خودرو را درس��ت کند، راه حل 
مشخص است، باید در این راستا اقدامات اصالحی انجام شود و بسیاری 
از رویکرد ه��ای صنعت خودرو تغیی��ر پیدا کند، در غیر این صورت بازار 

خودرو درست نخواهد شد.
زاوه با اش��اره ب��ه اینکه در ح��ال حاضر دولت مالیات نق��ل و انتقال 
خودرو را از مردم دریافت می کند، افزود: چاره اصلی کار این اس��ت که 
سیاست های کالن اقتصادی دولت تغییر پیدا کند، تا زمانی که انضباط 
مالی بر فعالیت های دولت حکمفرما نش��ود، دولت دست از استقراض از 
بان��ک مرکزی و چاپ پول و... برندارند، وضعیت اقتصادی همین خواهد 
بود و قیمت ها در بازار های مختلف افزایش��ی خواهد بود، از س��ویی اگر 
دولت می خواهد مالیات را س��امان دهد، بهتر از است از مجموع درآمد 
اف��راد مالیات بگیرد، که بس��یار عملی ت��ر و کاراتر اس��ت، اما به دالیل 

مختلف دولت از انجام این کار طفره می رود.
سازوکار اخذ مالیات از معامالت خودرو مشخص نیست

امیرحس��ن کاکایی، دیگر کارش��ناس صنعت خودرو نیز با اش��اره به 

اینکه بنده با اصل مالیات گیری موافق هس��تم، اما س��ازوکار این مسئله 
نیز مهم اس��ت، گفت: ش��ما فرض بگیرید این قان��ون در مجلس نیز به 
تصویب برس��د، مگر می شود، جلوی معامالت را گرفت، مردم با این کار 
روی ب��ه معامالت قولنام��ه ای می آورند که باز هم آس��یب های آن زیاد 
است، بنابراین باید یک راه اصولی برای ساماندهی بازار خودرو پیدا کرد.
او با اش��اره به اینک��ه هنوز به هیچ عنوان س��ازوکار اخ��ذ مالیات از 
معامالت خودرو مش��خص نیس��ت، ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون در 
م��ورد اخذ مالیات از معامالت مس��کن، خودرو، س��که و... صحبت های 
زیادی صورت گرفته، اما هنوز در این رابطه حرکت عملی انجام نش��ده، 
از سوی دیگر به اعتقاد بنده چنین طرح هایی در بازار خودرو پاک کردن 
صورت مسئله است، تا زمانی که از ریشه وضعیت را درست نشود، اخذ 

مالیات نیز چاره کار نخواهد بود.
کاکای��ی با تاکید بر اینکه اخذ مالی��ات از معامالت خودرو، انجام داد 
و س��تد های صوری را افزایش خواهد داد، اف��زود: زمانی که یک قانون 
این چنینی می خواهد تصویب بش��ود، باید جنبه های مختلف آن مورد 
کندوکاو قرار بگیرد نه اینکه مس��ئوالن برای اینکه بخواهند مسائل را از 
سر خود باز کنند، اولین ایده ای که وجود دارد را بخواهند اجرایی کنند، 
بازار خودرو با اخذ مالیات ساماندهی نخواهد شد، در حال حاضر صنعت 
خودرو با مشکالت عدیده ای روبه رو است و تا زمانی که آنها حل و فصل 

نشود، امیدی به بهبود وضعیت این بازار نیست.
این استاد دانش��گاه با تاکید بر اینکه دخالت دولت در صنعت خودرو 
بزرگتری��ن عاملی اس��ت که این صنع��ت را به این روز انداخته اس��ت، 
بیان داش��ت: در حال حاضر مس��ئوالن دولتی با اینکه گفته می ش��ود، 
خودروس��ازان خصوص��ی ش��ده اند، مدی��ران این ش��رکت ها را انتخاب 
می کنند، این کار باعث می ش��ود که ش��رکت های خودروسازان با تفکر 
دولت��ی اداره ش��وند و تا زمانی که چنین تفکری وجود داش��ته باش��د، 

صحبت از بهبود وضعیت صنعت خودروسازی محلی از اعراب ندارد.
وی اضاف��ه کرد: صنعت خودرو نیاز به ی��ک برنامه راهبردی دارد که 
براس��اس آن نقش��ه راه آینده این صنعت ترس��یم ش��ود و براساس آن 
ش��رکت ها بتوانند در مس��یر صحی��ح حرکت کنند، از س��ویی با تغییر 
مدیران و حتی وزیر صنعت نباید تغییری در این برنامه ایجاد ش��ود، تا 
از ای��ن طرق بتوان در بلندمدت وضعیت صنعت خودرو را س��امان داد، 
این در حالی اس��ت که اگر خصوصی س��ازی به صورت واقعی در صنعت 
خودرو انجام ش��ده بود، به طور قطع ام��روز وضعیت این صنعت به این 

شکل نبود.

ماجرای اخذ مالیات از معامالت خودرو چیست؟

تبعات مالیات جدید در بازار خودرو

چهارشنبه
5 شهریور 1399
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نگاهی به ۷ اقدام بانک مرکزی در اصالح 
نظام بانکی

درست یا اشتباه، این باور جمعی در میان عموم فعاالن اقتصادی 
وج��ود دارد که بانکها در ایران مهمترین عامل و یا مانع توس��عه 
هس��تند و تا رفتار نظام بانکی اصالح نش��ود، هیچ یک از مسایل 
کالن ملی س��امان نخواهد یافت. علیرغم حاشیه هایی که می توان 
براین باور نگاش��ت ام��ا باید پذیرفت که بخ��ش زیادی از اصالح 
نظام اقتصادی کش��ور از مس��یر اصالح در سیاست ها، فرایندها و 
رویه ه��ای صنع��ت بانکداری می گذرد. از همین رو در س��ال های 
اخی��ر ع��زم و خیز متعددی ب��رای اصالح نظام بانک��ی در مراکز 
مختلف حاکمیتی برداشته شد که بعضی با تغییر دولت، تعدادی 
ب��ه دلیل ناهماهنگی قوا و دالیل دیگر منجر به اقدامات عملیاتی 
نشد. در بیست سال اخیر طرح های متعددی با نام یا داعیه اصالح 
نظام بانکی ارایه ش��د اما در عمل هیچ طرحی نتوانس��ت در سایه 
اجماع سراس��ری، اجرایی ش��ود.  لیکن یادداش��ت اینستاگرامی 
بس��یار مهم رئی��س کل محترم بانک مرک��زی در روزهای اخیر و 
معرفی 7 اق��دام بانک مرکزی در اصالح نظام بانکی، امیدهایی را 
ب��رای بهبود فرایندی و رفتاری نظام بانکی ایجاد کرده اس��ت. اما 
چرا این هفت اقدام مهم است و در صورت عملیاتی شدن می تواند 

منجر به نتایج مهمی شود.
* رئی��س کل محترم بانک مرکزی، گام نخس��ت را س��امان دهی 
بانکهای ناس��الم و بهبود ش��اخص های آنها، اعالم نموده است. این 
موض��وع از آن جهت اهمیت دوچندان می یاب��د که در حال حاضر 
صنع��ت بانکداری از منظر اس��تانداردهای بین الملل��ی نظیر بال و 
CAMELS وضعیت مناس��بی نداش��ته و درخصوص شاخص های 
محوری نظیر کفایت سرمایه و دارایی با حداقل های ملی نیز فاصله 
زیادی دارد. این موضوع در کنار محدودیت های بین المللی و حضور 
کش��ورما در فهرس��ت سیاه FATF  موجب می ش��ود تا نهاد ناظر 
بانک��داری در ای��ران نیازمند قاطعیت و جدی��ت مضاعف در تعیین 
دقیق ش��اخص های عملکردی و نظارت دقیق برآنها باش��د. پایش 
شاخص های عملکردی همراه با رویه های سالم سازی بانکی می تواند 
گامی اساس��ی برای احیاء بانک های سالم و بهره ور با قابلیت تامین 
مالی مقیاس پذیر در اقتصاد ملی باش��د. موضوع دیگر اینکه برخی 
از مشکالت فراروی بانک های خصوصی در ایران تقریبا اختصاص به 
کشورما داش��ته و نحوه مدیریت آن نیازمند تبیین راهبردی بومی 

است.
* گام ه��ای دیگر اعالم ش��ده ب��رای اصالح نظ��ام بانکی، توقف 
موسس��ات اعتباری ناس��الم و ادغام بانک های نظامی است. در این 
خصوص باید در نظر داش��ت که در س��ال های گذش��ته و به دالیل 
مختل��ف نهادی و اقتص��ادی، چند تعاونی اعتب��ار و صندوق ظاهرا 
قرض الحس��نه کوچ��ک بدون اخذ مج��وز از بانک مرک��زی ج. ا.ا، 
ظرف کمتر از 15 س��ال، 25 درصد بازار پولی کش��ور را در اختیار 
گرفتند. توسعه کمی این واحدها و نظارت ناپذیری آنها موجب بروز 
اخت��الالت مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی و امنیتی در کش��ور 
گردید. حس��ب  قان��ون تنظیم بازار غیرمتش��کل پولی، نقش یگانه 
بانک مرکزی در اعطای مجوز تاس��یس و ادامه فعالیت موسسسات 
مالی و اعتباری به رس��میت شناخته شد. لیکن بیش از هفت هزار 
مجوز صادره قبلی و موسس��ات اعتباری فعال با چندین هزار شعبه 
فعال خ��ارج از چتر نظارت��ی بانک مرکزی باعث ش��د تا ماموریت 
دش��واری برای نهادهای حاکمیتی از جمل��ه وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی و بان��ک مرکزی ج. ا.ا به میراث گذاش��ته ش��ود. نکته ای 
ک��ه رییس کل بانک مرکزی نیز به فش��ار 3۰ ه��زار میلیارد ریالی 
ناشی از حل مشکالت موسسات اعتباری غیرمجاز اشاره نمود. ورود 
عملی موسس��ات غیر مجاز به بازی پانزی و پرداخت س��ود سپرده 
از محل اصل س��پرده های جدید موجب ش��د تا کف نرخ سود مورد 
انتظار س��پرده گذاران به تدریج باال رفته و گرداب س��ود س��پرده، 
دامن بسیاری از بانک ها را بگیرد. باال بردن نرخ سود سپرده ها و به 
دنبال آن گران ش��دن هزینه تامین مالی بخش واقعی اقتصاد تنها 
یکی از عوارض منفی فعالیت بی قید این موسسات بود. بنگاهداری 
ب��ی قاعده، التهاب افکنی به بازارهای ارز، س��که و مس��کن، ایجاد 
فعالیت های ش��به پولش��ویانه، رقابت های غیرحرفه ای و رفتارهای 
رقابت شکنانه، بی اثرسازی سیاس��ت های نظارتی حاکمیت، دامن 
زدن به فعالیت های غیرمولد و مخدوش س��ازی اعتماد عمومی به 
نظام بانکی از دیگر آثار فعالیت موسس��ات اعتباری غیرمجاز برآورد 

می شود.
* گامهای دیگری که مورد تاکید قرار گرفته است؛ سیاستگذاری 
نوین پولی بمنظور س��اماندهی قاطعانه اضافه برداشت های بانک ها، 
اصالح ضوابط تایید صالحیت مدیران، نحوه شناسایی درآمد و حد 
مجاز تملک س��هام بانک ها  وضع مقررات جدی��د در تراکنش های 
بانک��ی،  تدوین و ابالغ دس��تورالعمل نحوه امه��ال مطالبات معوق 
بانکها، وص��ول مطالبات مع��وق بدهکاران کالن با پش��تیبانی قوه 
قضائیه و پیگیری کمیته فرادس��تگاهی رسیدگی به مطالبات معوق 
بوده اس��ت. م��واردی که به نظر ع��الوه بر امکان پذی��ری می تواند 

بستری برای طرح تحول فراگیر نظام بانکی باشد.
* بی ش��ک یکی از گام های اساس��ی بانک مرکزی در س��ال های 
اخی��ر، تدوین دس��تورالعمل عملیات بازار ب��از و اجرایی نمودن آن 
اس��ت. ابزاری که بی ش��ک آغاز بهره برداری از آن مرهون جسارت 
و چابکی بانک مرکزی اس��ت. البته همانطور که قبال اش��اره ش��د 
این ابزار نمی تواند مش��کالت موج��ود در رابطه میان بانک مرکزی 
و بانکهای دارای کس��ری ظاهری و بانک های نات��راز پنهان را حل 
کند. چرا که این ابزار بیش��تر شیوه های کنونی تامین کسر و مازاد 
منابع بانکها را ساماندهی می کند و در صورت حل نشدن مشکالت 
نات��رازی برخی بانک ها و عدم اصالحات س��اختاری آنها، عماًل این 

ابزار کارایی نخواهد شد.
در پایان باید در نظر داش��ت که هفت گام اصالحی بانک مرکزی 
ش��اید منجر به تغیی��ر ریل بانکداری در ایران نگ��ردد، اما می تواند 
در اقتصاد ملتهب این روزهای کش��ور ما نقش��ی اساسی در تثبیت 
اقتص��ادی و ایج��اد بس��تر طرح های تح��ول زیربنایی ایف��ا نماید؛ 

موضوعی که قطعا گامی بلند به پیش است.

یادداشت

با توجه به گفته های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه رشد پایه 
پولی و نقدینگی در پنج ماهه س��ال کنترل شده است، بررسی ها نشان 
می دهد که نقدینگی تا پای��ان مردادماه به بیش از 27۰۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده و نسبت به نقدینگی بیش از 24۰۰ هزار میلیاردی پایان 

سال گذشته، رشدی همراه با سرعت کم و کنترل شده داشته است.
به گزارش ایس��نا، نقدینگی میزان حجم پول در گردش��ی است که از 
مجموع پایه پولی و ش��به پول )هرگونه پولی که در بانک سپرده گذاری 
ش��ده اما امکان برداشت از آن به زمان خاصی محدود شده است( خلق 
می شود و رشد بیش از اندازه و خارج از کنترل آن تاثیرات مخربی چون 

افزایش تورم و قیمت ها بر اقتصاد هر کشوری را دربر خواهد داشت.
در این زمینه، کارشناس��ان اقتصادی وضعیت نقدینگی در امس��ال را 
اینگونه توصیف می کنند که رش��د آن همچن��ان ادامه دار خواهد بود و 
پیش بین��ی رقمی معادل یک میلیون میلی��ارد تومان برای آن دارند اما 
رئیس کل بانک مرکزی وعده داد که امس��ال با انتش��ار اوراق و فروش 

اموال دولتی رشد نقدینگی کنترل و کم می شود.
پس از طرح این موضوع، همتی در جدیدترین سخنان خود اعالم کرد 
که رش��د پایه پولی و نقدینگی در پنج ماهه اول سال جاری در مقایسه 
با پایان س��ال گذشته کنترل شده و این دو متغیر در این بازه زمانی به 

ترتیب تنها 4 و 12 درصد رشد داشته اند.
بررسی آمار وضعیت نقدینگی و پایه پولی در پایان سال گذشته نشان 
می دهد که نقدینگی در این مدت به بیش از 24۰۰ هزار میلیارد تومان 

رسیده و س��هم پایه پولی از آن معادل 427 هزار و 3۰۰میلیارد تومان 
بوده اس��ت. همچنی��ن، وضعیت این دو متغیر پولی ت��ا پایان خردادماه 
امس��ال بیانگر این اس��ت که نقدینگی معادل 2۶ ه��زار و 571 میلیارد 

تومان بوده و سهم پایه پولی از آن 5۰2۰ میلیارد تومان بوده است.
اگر طبق گفته همتی نقدینگی و پایه پولی تا پایان مردادماه نس��بت 
به پایان سال گذشته 12 و 4درصد رشد کرده باشد، اکنون نقدینگی تا 
پای��ان مردادماه باید ب��ه رقم 27 هزار و ۶87 میلیارد تومان و پایه پولی 
نیز معادل 4443 میلیارد تومان رس��یده باشد. با این حساب، رشد پایه 
پولی در س��ه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال گذشته، معادل 
8.۶ درصد بوده که آمار پنج ماهه نخس��ت نشان دهنده کندشدن حدود 
4.۶درصدی رشد پایه پولی است و رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان 

ادامه دارد اما این رشد با سرعت کمتری اتفاق می افتد.
در همی��ن حال، وزارت اقتصاد روز گذش��ته اعالم کرد که در س��ال 
گذش��ته مجموعا 82 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی شامل 4۰ 
هزار میلیارد تومان اوراق نقدی و 42 هزار میلیارد تومان اوراق غیرنقدی 
منتشر کرده است. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
اقتصاد، قسمت اول عملکرد یک ساله معاونت نظارت مالی و خزانه داری 
این وزارتخانه منتش��ر شد. در این گزارش ضمن تشریح اهم سیاست ها، 
برنامه های عملیات��ی، اقدامات اجرایی و دس��تاوردهای معاونت نظارت 
مال��ی و خزانه داری این وزارتخانه، آمده اس��ت: در طول س��ال 1398، 
معادل 131 هزار و 358 میلیارد ریال تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از 

طریق صدور اوراق تسویه نوع اول و دوم صورت گرفته است. همچنین، 
تهات��ر بدهی ها و مطالبات دولت به مبلغ 28 هزار و 44۰ میلیارد ریال، 
براساس مصوبات هیأت وزیران بخش دیگری از عملکرد معاونت نظارت 

مالی و خزانه داری کل کشور طی سال 1398 بوده است.
هوشمندس��ازی عملیات مالی دولت از دیگر وظایف این معاونت ذکر 
ش��ده است که اقداماتی مانند اجرای کامل س��امانه تخصیص اعتبارات 
)س��ناب(، س��امانه جامع حس��ابداری خزانه، س��امانه درخواست وجه 
الکترونیکی، س��امانه مدیریت حس��اب های بانک��ی و پرداخت حقوق و 
مزایای کارکنان دولت به صورت مس��تقیم و هم زمان به عنوان مصادیق 
اجرایی آن معرفی ش��ده است. این گزارش تصریح دارد: خزانه داری کل 
کش��ور، حقوق و مزایای مس��تمر ح��دود 2میلیون و 5۰۰ ه��زار نفر از 
کارمندان رس��می، پیمانی و قراردادی دولت را از طریق سیستم پایای 
بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران به صورت مس��تقیم و هم زمان 
پرداخت می کند.  شناسایی اموال غیرمنقول دولت با ایجاد سامانه جامع 
اطالعات دس��تگاه های اجرایی )س��ادا( از دیگر اقدامات ذکرشده است، 
همچنی��ن در این گزارش از صدور تعداد 9۰7 فقره گواهی برای تثبیت 
مالکیت اموال غیرمنقول دولت طی یک س��ال منته��ی به پایان مرداد 
1399 و شناسایی و ثبت تعداد 7.5 میلیون قلم، اموال منقول با اجرای 
نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی و ش��یوه نامه شناسایی اموال دولت 
توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در حد فاصل مرداد 

1398 لغایت مرداد 1399 توسط خبر داده است.

رئی��س کل بانک مرک��زی اعالم کرد در چهار ماه اول س��ال به  خاطر 
شیوع کرونا رکودی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، ولی شاخص های ماهانه 
صنعت نشان می دهد که ما در حال خروج از این رکود مقطعی هستیم.
عبدالناصر همتی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد، با اشاره به خروج از 
رکود اقتصادی ناشی از کرونا گفت: اگرچه به  سبب شیوع کرونا رکودی 
برای اقتصاد کش��ور در ابتدای س��ال اتفاق افتاد ولی شاخص های نقطه 
به نقطه و ماهانه بخش صنعت نش��ان می دهد کش��ور در حال خروج از 
این رکود مقطعی اس��ت. امیدواریم که با روندی که جلو می رود بتوانیم 

کارهای بهتری برای کشور انجام دهیم.
همتی ادامه داد: ش��رایط کشور در طول دو س��ال گذشته به گونه ای 
بود که م��ورد تهاجم یکی از قوی ترین اقتصاده��ای جهان قرار گرفت. 
تحریم ه��ای ظالمان��ه ای ک��ه علیه مل��ت ایران و کش��ور برقرار ش��د، 
بی س��ابقه ترین تحریم و فشار اقتصادی بود، طبعاً در این فشار اقتصادی 
بان��ک مرکزی به  عنوان خط مقدم جن��گ اقتصادی تمام تالش خود را 
انج��ام داد تا بتواند این فش��ار حداکثری دش��من را خنثی و همچنین 

بتواند از به هم خوردن شاکله اقتصادی کشور جلوگیری کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: به  لطف خدا و به  کمک همکاران عزیز 
در سیس��تم بانکی و بانک مرکزی توانس��تیم این دوره بسیار سخت را 
پشت س��ر بگذاریم که جای بس��ی مباهات دارد. از مقام معظم رهبری 
ممنون هس��تم چرا که همواره حمایت ها و راهنمایی های شان سرلوحه 
کار همه در این نهاد پولی و بانکی بوده اس��ت. معظم له در این ش��رایط 
سخت حمایت ها و پشتیبانی های خوبی از بانک مرکزی داشته و دارند. 

اگر حمایت ها و پشتیبانی ایشان نبود، قطعاً نمی توانستیم در این مسیر 
موفق باشیم.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری همیش��ه به خدمت  گزاران خود در 
بان��ک مرک��زی محبت و توجه داش��ته و دارند و از این بابت از ایش��ان 
بس��یار ممنون هستیم. با حمایت ایش��ان قدرت بیشتری پیدا می کنیم 
تا با کج رفتاری ها و توطئه هایی که علیه اقتصاد کش��ور اجرا می ش��ود، 
بتوانی��م قاطعانه مقاومت و مقابله کنیم. خوش��بختانه بانک مرکزی در 
ای��ن مدت اقدامات بزرگی در بخش ارزی و پولی، اصالح س��اختار بازار 
پول، نظام بانکی، کنترل و تثبیت بازار ارز و حمایت از رش��د اقتصادی 

کشور انجام داده است.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: تسهیالت 
بانکی در چهار ماهه اول س��ال جاری نسبت به چهار ماهه سال گذشته 
۶7 درصد رشد داشته اس��ت. عالوه بر سپرده های بانکی اضافه شده که 
خرج تس��هیالت ش��د، خیلی از اموال و دارایی های بانک ها که فروخته 
شده خرج تسهیالت برای رونق تولید شده است و ما خوشحال هستیم 
که به ملت عزیز اعالم کنیم که در همین چهار ماه به  خاطر شیوع کرونا 
رک��ودی در اقتصاد ایران در اوایل س��ال اتفاق افتاد، ولی ش��اخص های 
ماهان��ه صنعت نش��ان می دهد ک��ه ما در حال خ��روج از رکود مقطعی 
هس��تیم و امیدواریم با روندی که جلو می  رود ما بتوانیم کارهای بهتری 

را برای کشور انجام دهیم.
همتی همچنین از تشکیل کمیته نقدینگی در کشور خبرداد و گفت: 
این کمیته دو سال پیش در بانک مرکزی ایجاد شد و تاکنون 85 جلسه 

داشته و تصمیمات بسیار مهمی هم گرفته است. خوشبختانه رشد پایه 
پولی و نقدینگی در پنج  ماهه سال جاری به  خوبی کنترل شده است و 
آثار این کنترل را همه در تثبیت بازارهای مهم اقتصاد کالن کش��ور به 

 خوبی مشاهده می کنند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: عملیات بازار باز بنا به تعریف ابزاری 
ب��رای خرید و فروش اوراق خزانه دول��ت در بازار برای کنترل نقدینگی 
است، یعنی در مواقعی که نقدینگی زیاد باشد بانک مرکزی برای فروش 
اوراق و جمع آوری نقدینگی ورود پیدا می کند و بالعکس در مواقعی که 
نقدینگی کم باشد بانک مرکزی اوراق را خریداری و نقدینگی را به بازار 
تزریق می کند. به گفته وی، عملیات بازار باز یک سیاست پذیرفته شده 
در همه بانک های مرکزی دنیاس��ت. هم اکنون کنترل نقدینگی و ثبات 
نرخ س��ود در بازار پول وجود دارد که بخش��ی به  خاطر اجرای سیاست 

عملیات بازار باز است.
او اب��راز امیدواری کرد که از این اب��زار بتوان برای کنترل نقدینگی و 

مهار تورم در کشور به  خوبی استفاده کرد.
همتی همچنین با اش��اره به بازار متش��کل ارزی گفت: بازار متشکل 
ارزی به  صورت آزمایش��ی طی یک سال پیش در کشور آغاز شده است. 
شاید به  صورت رسمی اعالم نشده، اما این بازار در حال کار است. بیش 

از 2۰۰ صراف و بانک در این بازار متشکل ارزی کشور عضو هستند.
وی ب��ا بیان اینکه بازار متش��کل ارزی یکی از ابزارهای خوب مداخله 
بانک مرکزی در بازار ارز اس��ت، یادآور ش��د: این بازار هم نقش بس��یار 

خوبی در تثبیت بازار ارز کشور داشته است.

همتی: در حال خروج از رکود اقتصادی ناشی از کرونا هستیم

کاهش قیمت انس طال به عدد یک هزار و 924 دالر و افزایش قیمت 
سکه تمام بهار آزادی به قیمت 1۰ میلیون و 8۰۰ هزار تومان، مهم ترین 
خبرهای بازار سکه و طال در چهارمین روز شهریورماه بود. تحوالت بازار 
سکه و طال در این روز نشان می دهد که قیمت سکه تمام بهار آزادی با 
افزایش 15۰ هزار تومانی به 1۰ میلیون و 8۰۰ هزار تومان رسید. سکه 
تمام��ی بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش قیمت 1۰۰ هزار تومان به 

قیمت سکه 1۰ میلیون و 4۰۰ هزار تومان معامله  شد.
همچنین نیم س��که به بهای 5 میلیون و 3۰۰ هزار تومان، ربع س��که 

به قیمت 3میلیون تومان و هر قطعه س��که یک گرمی نیز با ارزش یک 
میلیون و ۶8۰ هزار تومان معامله ش��د. در بازار طال نیز قیمت ها نسبت 
به روز قبل افزایش یافتند، چنانچه یک گرم طالی خام 18عیار به ارزش 
یک میلیون و 51 هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طال نیز ارزش 4 
میلیون و 553 هزار تومان داش��ت. افزایش قیمت در بازار طالی ایران 
در حالی است که بهای انس جهانی در روز سه شنبه نسبت به روز قبل 
ح��دود 2۰ دالر کاهش یافت و در ب��ازار ارز هم، نرخ ارز در صرافی های 
بانکی تغییر نداش��ت، اما بازار آزاد ش��اهد افزای��ش قیمت حدود 2۰۰ 

تومانی دالر بود. بهای ارزهای دالر و یورو در صرافی های بانکی در ادامه 
روند آرام بازار از ابتدای هفته، ش��اهد ثبات قیمت بود و هر دالر آمریکا 
به ارزش 22 هزار و 48۰ تومان فروخته ش��د. در صرافی های بانکی هر 
دالر آمری��کا به بهای 22 ه��زار و 38۰ تومان خریداری و به قیمت 22 
هزار و 48۰ تومان فروخته شد. همچنین تابلوی صرافی های بانکی برای 
خرید یورو عدد 2۶ هزار و 58۰ تومان و برای فروش هم عدد 2۶ هزار 
و ۶8۰ تومان را نشان داد. بررسی بازار غیررسمی ارز نشان نیز می دهد 

بهای دالر به کانال 23 هزار تومان رسید.

سکه به قیمت ۱۰ میلیون و 8۰۰ هزار تومان رسید

دالر در کانال 23 هزار تومانی

نقدینگی 2۷۰۰ هزار میلیاردی تا پایان مردادماه امسال
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پای صحبت تازه واردان بازار سرمایه
بورس هنوز هم روی بورس است

بسیاری از س��هامدارانی که به تازگی به بازار سرمایه پیوسته اند، اولین 
بار اس��ت که وارد این بازار ش��ده اند و در نتیجه دانش و تجربه چندانی از 
معامالت بازار س��هام ندارند. در چند روز گذشته که بورس تهران بر مدار 
اصالح حرکت کرده، طبیعی اس��ت که این دس��ته از سهامداران هراسان 
ش��ده باش��ند و یا در صدد خروج از این بازار برآمده باشند. در این راستا، 
ایس��نا در گزارش��ی خواندنی پای صحبت برخی از این ت��ازه واردان بازار 
س��رمایه نشسته است. یکی از این تازه واردان برای ورود به بورس کامیون 
فروخته و دیگری حاصل چند س��ال کار خود را به این بازار آورده اس��ت. 
برخی پشیمان هستند و برخی دیگر بر صبر کردن تاکید دارند. با این حال 
به نظر می رسد اکثرا بر این باورند که آینده بورس همچنان روشن است و 

تصمیمی برای خروج از این بازار ندارند.
محمد، دلیل ورود به بورس را تاثیر صحبت های اطرافیان عنوان کرد و 
گفت: »من صاحب کامیون بودم و درآمدم از این طریق کمتر از ماهی 1۰ 
میلیون تومان بود. به دلیل حرف دیگران و اینکه درآمد ماهیانه ام در بورس 
از ماهی 1۰ میلیون بیشتر خواهد شد، کامیون که همه سرمایه ام بود  را 
3۰۰ میلیون تومان فروختم و بهمن سال گذشته بدون هیچ دانش خاصی 
وارد بازار سرمایه شدم. در چند ماه اخیر سودهای چشمگیری نصیبم شد 
و درآمدم از ماهی 1۰ میلیون تومان هم فراتر رفت، اما این روزها دائما در 
حال از دس��ت دادن سرمایه خود هستم. فعال تصمیمی برای آینده ندارم 
و نمی دانم بهتر است در این بازار بمانم یا خیر.« رسول که از ابتدای سال 
98 وارد بورس ش��ده، در مورد دلیل ورود خ��ود به این بازار گفت: »بازار 
سرمایه همواره برای من جذابیت داشت و از آنجایی که برای پول های خرد 
و پراکنده ام دنبال جایی برای سرمایه گذاری می گشتم دانشم در مورد بازار 
سرمایه ابتدایی بود و هست ولی تخصص یکی از نزدیکانم بورس است و 
بیش از پنج سال است که در این بازار فعالیت می کند، من هم از توان و 
ارتباطاتی که دارد استفاده کردم. سرمایه ای هم که تاکنون وارد این بازار 

کرده ام حدود 1۰ میلیون تومان است.«
محسن نیز دلیل ورود خود به بازار سرمایه را جلوگیری از کاهش ارزش 
ذخی��ره ریالی پس انداز بانکی و حفظ پول در ش��رایط تورم عنوان کرد و 
گفت: »دانش��م در مورد بازار س��رمایه بسیار کم است با دیدن ویدئوهای 
آموزشی، دانشم به مرور کمی ارتقا یافت. البته اعتمادی به این بازار نداشتم 
اما فکر کردم بازار س��رمایه بهتر از نگه داش��تن پول در بانک اس��ت. در 
حال حاضر هم س��رمایه ام در این بازار 11۰ میلیون است. به نظر من اگر 
دولت در مورد بورس تبلیغات گس��ترده نمی کرد و بورس را به حال خود 
می گذاشت، وضعیت بهتر بود اما با تبلیغات دولت روند نزولی آغاز شد، اما 

من در این روزها سرمایه خود را از بازار سرمایه خارج نکرده ام.«
اش��کان هم با بیان اینکه روند شدید تورم در کشور باعث شد تا دنبال 
راهکاری برای جلوگیری از کاهش ارزش س��رمایه نقد خود باشم، گفت: 
»جلوی بازار خودرو گرفته شد، طال و سکه نابسامان شد و مسکن هم با 
پول های خرد قابلیت خرید برای افراد کم سرمایه را نداشت بنابراین گزینه 
آخر براس��اس جو حاکم بر جامعه، بازار بورس بود که من هم وارد شدم. 

دانش بورسی ام هم در ابتدا خیلی کم بود اما کم کم افزایش دادم.«
زهرا نیز در مورد دلیل ورود خود به بازار سرمایه گفت: »سرمایه اندکی 
حدود 3۰ تا 4۰ میلیون در بانک داشتم که هیچ اقدامی نمی توانستم با این 
میزان پول انجام دهم. از طرف دیگر هر لحظه از ارزش پول کم می ش��د. 

این شد که وارد بورس شدم.«
س��ارا هم در مورد نحوه ورود خود به بازار س��رمایه توضیح داد: »من از 
سال 92 در مقابل ورود بورس مقاومت کردم چون اعتماد زیادی نداشتم، 
در نهایت هم به دلیل تش��ویق یکی از بستگان که کارمند کارگزاری بود 
وارد این بازار ش��دم اما واقعا نباید وارد می شدم، زیرا با دخالت هایی، بازار 
کامال از حالت تحلیل خارج ش��ده است. از زمستان 98 با سرمایه اندکی 
وارد این بازار ش��دم اما کم کم پول تزریق کردم. البته اواس��ط اصالح این 
روزهای شاخص اقدام به خروج پول خود از این بازار کردم و تاکنون یک 

هفته است سرمایه ام را نقد کرده ام.«

دریچه

فرصت امروز: پس از تقریبا یک هفته اصالح س��رانجام ورق بورس در 
چهارمین روز ش��هریورماه برگشت و بعد از دو روز حمایت مالی و زبانی 
از بازار س��رمایه، ش��اخص کل بورس تهران با رشد 41 هزار واحدی به 
مدار صعود بازگش��ت. بازار س��هام در این روز بازدهی 2.۶۰ درصدی را 
ثبت کرد و ش��اخص کل با رشد 41 هزار و ۶51 واحدی در ارتفاع یک 
میلیون و ۶5۰ هزار واحد ایس��تاد. ش��اخص کل )هم وزن( نیز با 257 
واحد کاهش به 455 هزار و 944 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 
1۶8 واحد افت به 299 هزار و 115 واحد رس��ید. شاخص بازار اول 35 
ه��زار و 594 واحد و ش��اخص بازار دوم ۶3 ه��زار و 357 واحد افزایش 
داش��ت. ش��اخص فرابورس نیز بیش از 29۰ واحد افزایش داش��ت. در 
معامالت این روز بیش از 1۰ میلیارد و 513 میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 1۶2 هزار و 147 میلیارد ریال داد و س��تد شد. 

گروه خودرو هم صدرنشین برترین گروه های صنعت شد.
کدام نمادها شاخص بورس را باال کشیدند؟

در روز سه شنبه نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 4 
هزار و ۶۰۰ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 4 هزار و 522 واحد، 
مل��ی صنایع مس ایران )فملی( با 3 هزار و 738 واحد، س��رمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شس��تا( با 3 ه��زار و 227 واحد پاالیش نفت اصفهان 
)ش��پنا( با یک هزار و 921 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با یک 
ه��زار و 7۶3 واحد و گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( با یک 
ه��زار و 514 واح��د، معدن��ی و صنعتی گل گهر )کگل( ب��ا یک هزار و 
47۰ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با یک هزار و 4۶3 واحد، 
س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و 4۶1 و گسترش نفت و گاز 
پارسیان )پارسان( با یک هزار و 3۰9 بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 

بورس داشتند.
در س��وی مقاب��ل، نمادهای فوالد خراس��ان )فخاس( ب��ا ۶73 واحد، 
کش��تیرانی جمه��وری اس��المی ای��ران )حکش��تی( ب��ا 518 واح��د، 
س��رمایه گذاری ش��اهد )ثش��اهد( با 353 واح��د، تامین س��رمایه امید 
)امی��د( با 317 واح��د، گروه صنعتی ملی )وملی( ب��ا 243 واحد، بانک 
سینا )وس��ینا( با 235 واحد، کالسمین )فاسمین( با 2۰8 واحد، پارس 
الکترونیک )لپارس( با 199 واحد، سرمایه گذاری صدر تامین )تاصیکو( 
با 19۰ واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با 1۶8 واحد، س��رمایه گذاری 
س��ایپا )وس��اپا( با 1۶2 واحد، بورس کاالی ایران )کاال( با 152 واحد، 
زامی��اد )خزامیا( ب��ا 119 واحد و س��رمایه گذاری خوارزمی )وخارزم( با 

113 واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنی��ن نمادهای ف��والد مبارکه اصفهان، مل��ی صنایع مس ایران، 
پاالی��ش نفت اصفه��ان، ایران خودرو، س��ایپا، بانک تج��ارت و پاالیش 
نف��ت بندرعباس ازجمله نمادهای پربینن��ده بودند. گروه خودرو هم در 
معامالت روز سه شنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه 4میلیارد و 343 هزار برگه سهم به ارزش 28 هزار و 741 میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نی��ز بیش از 29۰ واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کان��ال 17 هزار و 511 واحد ثاب��ت ماند. در این بازار 3 میلیارد و 245 

میلیون برگه سهم به ارزش 88 هزار و 284 ریال داد و ستد شد.
نمادهای س��نگ آه��ن گهرزمین )کگهر(، پلیمر آریا ساس��ول )آریا(، 
سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، سهامی ذوب 
آه��ن اصفهان )ذوب(، ف��والد هرمز جنوب )هرمز(، پتروش��یمی مارون 
)مارون(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، 
اعتباری ملل )وملل(، گروه توس��عه مال��ی مهر آیندگان )ومهان(، تولید 
نیروی برق دماوند )دماوند( و توس��عه مول��د نیروگاهی جهرم )بجهرم( 

تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند.
همچنی��ن نمادهای بانک دی )دی(، نیروگاه زاگرس کوثر )بزاگرس(، 
تولید عس��لویه مپنا )بمپنا(، گ��روه کارخانجات صنعتی تبرک )تبرک(، 

صنای��ع ماش��ینهای اداری ایران )مادیرا(، گروه س��رمایه گذاری میراث 
فرهنگی )س��مگا(،  بیمه کوثر )کوثر(، کش��ت و صنعت دست خرم دره 
)زدش��ت(، سیمان ساوه )ساوه(، بیمه س��امان )بساما(، جنرال مکانیک 
)رنیک(، توکاریل )توریل(، عمران و توس��عه ش��اهد )ثعمرا(، داروسازی 

تولید دارو )دتولید( با تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.
بازدهی 2.۶۰ درصدی بازار سهام در روز سه  شنبه

بازار س��رمایه س��رانجام پس از یک هفته سبز ش��د و شاخص بورس 
ب��ا ثبت بازدهی 2.۶۰ درصدی برای نخس��تین بار پس از 28 مردادماه 
به مدار رش��د بازگش��ت. بخش��ی از تحلیلگران تکنیکال و بنیادی کار 
معتقدند بازار س��رمایه ایران حداق��ل در چند ماه آتی وضعیت هیجانی 
مانند س��ه ماهه بهار را تجربه نمی کند. به عقیده این افراد، بورس تهران 
می توان��د تا اواس��ط آبان ماه یعنی تا بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری 

آمریکا متعادل بماند.
درباره سمت و سوی حرکت بورس تهران، عضو هیات مدیره سازمان 
بورس معتقد است که بازار سرمایه روند طبیعی و باثباتی در پیش دارد. 
او اعتق��اد دارد که بازیگر اصلی در بازار س��رمایه که نقش حمایت گری 
را برعهده دارد، دولت اس��ت و همیش��ه سعی کرده تا حمایت درست و 
منطقی را از این بازار داش��ته باش��د و در عین حال بورس روند طبیعی 

و باثبات خواهد داشت.
محمدرض��ا معتمد با بیان اینکه بازار همیش��ه نیاز به عرضه دارد، به 
ایرنا گفت: بازار یک روز مثبت و روزی دیگر منفی اس��ت، اما همیش��ه 

باید ابزارهای الزم برای معامالت بازار آماده باشد.
ب��ه گفته وی، یک��ی از ابزارهای موردنیاز در معامالت بازار س��رمایه، 
اس��تفاده از عرضه اولیه است که می تواند زمینه رونق این بازار را فراهم 

سازد.
معتمد ضمن یادآوری حمایت دولت از بورس، افزود: دولت اقدام هایی 
را در زمینه افزایش س��هام ش��ناور آزاد ش��رکت ها ب��ه 25درصد و نیز 
پیگیری افزایش سرمایه به وسیله سلب حق تقدم که به تصویب مجلس 
رس��ید انجام داده که این نوع حمای��ت دولت می تواند بر روند معامالت 
بورس تاثیرگذار باش��د. در کنار این اقدام ها، عرضه س��هام شرکت های 
پاالیشی، بانکی ها و بیمه ای ها در صندوق های ETF و نیز عرضه خودرو 
و فلزات اساس��ی در آینده ای نزدیک به وسیله این صندوق ها به عنوان 
بخشی از حمایت بازار تلقی می شوند که می توانند در عمق بخشیدن و 

تقویت بازار موثر باشند.
به اعتقاد این عضو هیات مدیره س��ازمان بورس، بخش��ی از نوس��ان 
موجود در معامالت را باید مربوط به ذات این بازار دانس��ت، قرار نیست 
رون��د بازار مداوم مثبت و با صف های طوالنی خرید همراه باش��د، بلکه 
معامالت بورس  همیشه با فراز و فرود و اصالحاتی روبه رو خواهد شد.

او ادام��ه داد: گاهی س��رمایه گذاران در این بازار تص��ور می کنند که 
بازدهی مناس��ب را از این بازار کس��ب کرده  و الزم اس��ت تا سهام خود 
را نق��د کنند و از فرصت های دیگر س��رمایه گذاری برای س��رمایه های 
خود اس��تفاده کنند، به همین دلیل با کوچک تری��ن اصالحی اقدام به 
تصمیم گیری ه��ای هیجان��ی و ایجاد صف های ف��روش طوالنی در بازار 

می کنند.
به گفته وی، اکنون در وضعیت فعلی روند بازار سرمایه طبیعی است 

و بازار به ثبات و آرامش خواهد رسید.
سهامداران نباید از اصالح بورس نگران شوند

معتمد تصریح کرد: بازیگر اصلی در بازار سرمایه که نقش حمایت گری 
را برعه��ده دارد، دول��ت اس��ت و حمایت خود را به وس��یله  اقدام های 
تس��هیل کننده در بازار س��رمایه شکل داده اس��ت. دولت همیشه نقش 
مثب��ت را در این بازار ایفا کرده و برای اس��تفاده عامه مردم از این بازار 

اقدام های الزم را برای گسترش بازار انجام داده است.
او ضمن تاکید بر اینکه دولت همیش��ه از این بازار حمایت درس��ت و 
منطقی داش��ته، گفت: بازار س��رمایه در ذات خود ریسک نوسان دارد، 
بنابراین اصالحی که اکنون بازار در حال تجربه آن اس��ت طبیعی است 
و نباید سهامداران از چنین موضوعی ترس یا نگرانی داشته باشند. بازار 
س��رمایه همیش��ه با برآیند مثبت همراه بوده و س��هامداران نباید برای 
کوتاه مدت به شرایط بازار نگاه کنند، بلکه صبوری الزمه سرمایه گذاری 
در این بازار است و تصمیم گیری روزانه سهامداران، بازار را دچار التهاب 
می کن��د. این ب��ازار بارها ثابت ک��رده که بازدهی معقولی را نس��بت به 
دیگ��ر بازارها به فعاالن بازار ارائه داده بنابراین س��هامداران باید با دید 

میان مدت و بلندمدت برای سرمایه گذاری در این بازار ورود کنند.

بازگشت شاخص بورس به مدار صعود با رشد ۴۱ هزار واحدی

ورق بورس برگشت
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تولید مواد ضدعفونی بر پایه آب در کشور
محققان یکی از ش��رکت های دانش بنیان مواد ضدعفونی بر پایه آب 
عرضه کردند. به گزارش ایسنا، دانایی مدیرعامل این شرکت دانش بنیان 
از طراحی و ساخت کیسه های بهداشتی استریل کننده ضایعات عفونی 
به عن��وان یکی از فعالیت های این ش��رکت دانش بنی��ان برای تأمین 
نیازه��ای ضروری در مقابله ب��ا کرونا یاد کرد و ادامه داد: این مجموعه 
با ظرفیت آزمایش��گاهی خود پژوهش و آزمایش ها بر روی س��اخت و 
تولید انبوه کیس��ه های ضدعفونی کننده را آغ��از کرد و پس از قطعی 
شدن اثرمندی این فرآورده تولیدی در حذف ضایعات عفونی خشک و 
نیمه مرطوب، مجوزهای قانونی برای تولید انبوه دریافت شد. وی تولید 
انب��وه مواد ضدعفونی کننده بر پایه آب را یکی دیگر از دس��تاوردهای 
این شرکت نام برد و افزود: در مسیر تولید گندزدا¬هایی با پایه آب با 
حداقل اثرات زیست محیطی به عنوان جایگزین گندزداهای شیمیایی 
مرسوم در واحد تحقیق و توسعه شرکت انجام شد که پایداری، خواص 
ضدعفونی کنندگی و س��ایر الزام��ات قانونی برای تولی��د انبوه فراهم 
ش��ده اس��ت. دانایی، هدف اصلی این تولیدات را تأمین نیاز کشور به 
فرآورده های ضدعفونی و کمک به عرصه س��المت عنوان کرد و ادامه 
داد: ایده های متنوعی برای تولید محصول تعریف شدند، اما با توجه به 
نیاز مبرم کشور در مقابله با بیماری و کمک به سالمت کشور، با رویکرد 
ایجاد اشتغال و ایجاد ارزش افزوده، این محصوالت در دستور کار تولید 
قرار گرفتند. براساس اعالم مرکز اطالع رسانی معاونت علمی، این فعال 
فناور درباره ظرفیت صادراتی محصوالت تولیدشده، گفت: محصوالت 
جدیدی که در واحد تحقیق و توسعه در حال طراحی و ساخت است 
و محصوالت تمام شده ای که کار تحقیقاتی آنها به پایان رسیده است 
و در حال اقدام برای گرفتن مجوزهای الزم برای تولید هستند؛ برخی 
از این محصوالت می توانند جایگزین محصوالت وارداتی بوده و یا حتی 
زمینه س��ازی برای صادرات آنها مهیا شود، قطعا به جلوگیری از خروج 

ارز کمک می کند.

بررسی طرح تامین کاالهای اساسی در 
کمیسیون بودجه نهایی نشده است

نایب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت که بررسی طرح تضمین دسترسی به کاالهای اساسی در این 
کمیسیون ادامه دارد و هنوز نهایی نشده است. محمد خدابخشی در 
گفت و گو با ایس��نا، اظهار کرد: طرح تضمین دسترسی به کاالهای  
اساس��ی به دنبال افزایش قیمت کاالهای اساس��ی و کاهش قدرت 
خرید مردم تدوین و به کمیس��یون بودجه ارجاع ش��د، ما جلسات 
متعدد کارشناس��ی در این زمینه داش��تیم. هفته گذشته هم آقای 
نوبخت در جلس��ه کمیس��یون نقطه نظرات سازمان برنامه و بودجه 
را مط��رح کرد؛ با توجه به اینکه این طرح بار مالی دارد ما باید نظر 
موافق دولت را داش��ته باش��یم و بر همین اساس در حال مذاکره با 
س��ازمان برنامه هستیم البته منابع مختلفی پیش بینی شده اما نظر 
س��ازمان برنامه و بودجه نیز باید ارائه شود لذا هنوز کار بررسی این 

طرح در کمیسیون به اتمام نرسیده است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد: در س��ال 95 که قدرت 
خرید مردم نسبت به االن باالتر بوده برای دهک سوم هر نفر 12۰ هزار 
تومان در ماه هزینه سبد خانوار بوده است. ما هم در این طرح باید ابتدا 
ببینیم چقدر منابع داریم آنها را احصا کنیم و هزینه ها را برآورد کنیم 
تا مشخص شود برای هر نفر چه مبلغی می توانیم شارژ کنیم که برای 
خرید کاالهای اساس��ی اختصاص یابد و ب��رآورد دقیقی در این زمینه 
داشته باشیم. به هر حال در سه چهار سال گذشته قدرت خرید مردم 
کم ش��ده و ما می خواهیم بخش��ی از آن را جبران کنیم. نایب رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه جامعه هدف این طرح 
۶۰ میلیون ایرانی معادل 7 دهک است، اضافه کرد: پایگاه اطالعات رفاه 
خانواره��ا در وزارت کار اطالعات خوبی در این زمینه دارد که می تواند 
مبنای شناسایی باشد؛ در هر حال بررسی این موضوع در کمیسیون در 

ابعاد مختلف همچنان ادامه دارد.

چگونه در دام لوازم التحریر بی کیفیت نیفتیم؟
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوش��ت افزار کش��ور داش��تن نش��ان 
استاندارد را یک معیار خوب برای خرید لوازم التحریر استاندارد معرفی 
کرد و نسبت به خرید اسالیم برای بچه ها هشدار داد، چراکه این وسیله 
بازی مجوزی از سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ندارد و باید 
از سطح بازار جمع آوری شود. محمودرضا صنعتکار در گفت گو با ایسنا، 
با بیان اینکه با توجه به ممنوعیت واردات، برای ارائه اجناس باکیفیت 
باید رقابت سالم بین تولیدکنندگان وجود داشته باشد و انحصاری ایجاد 
نشود، اظهار کرد: فرهنگ سازی باید به گونه ای صورت گیرد که مردم 
کاالی ایرانی باکیفیت بخرند نه هر کاالی ایرانی که دیدگاه منفی نسبت 
به کاالی ایرانی ایجاد ش��ود. وی با بیان اینکه برخی از تولیدکنندگان 
ایرانی براساس استانداردهای اروپا فعالیت می کنند، تصریح کرد:  عده ای 
تولیدنم��ا هم ادعا می کنن��د کاالی ایرانی تولی��د می کنند، اما کاالی 
آنها کیفیت بس��یار پایینی دارد که باید درباره آنها اطالع رس��انی شود 
چراکه عموما این افراد به صورت زیرپله ای قطعات درجه س��ه چینی 
را به صورت رس��می یا قاچاق وارد و مونتاژ می کنند و به عنوان کاالی 
ایرانی می فروش��ند و حجم این محصوالت هم نس��بتا زیاد اس��ت، به 
خصوص در شهرس��تان ها که عموما با نشان دادن ماشین آالت تولید، 
پروانه دریافت می کنند و این افراد براساس همان پروانه قطعات وارد و 
مونتاژ می کنند و با عنوان ساخت ایران در بازار عرضه می کنند. رئیس 
انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار در ادامه با بیان اینکه کاالهایی مثل 
خمیربازی و رنگ انگشتی با سالمت کودکان سر و کار دارد و در خرید 
آنها باید دقت بیش��تری شود، تصریح کرد: در حال حاضر اسالیم هایی 
)یک نوع خمیر بازی که حالت ژله ای دارد( که در بازار عرضه می شود 
مجوز س��ازمان غذا و دارو و اس��تاندارد را ندارن��د، به صورت زیرپله ای 
تولید ش��دند، بنابراین برای بچه ها خطرناک است و باید از سطح بازار 
جمع آوری ش��ود و اخیرا نامه قاچاق و ممنوعیت فروش این اسالیم ها 
را نی��ر دریاف��ت کردیم. خمیربازی هم باید مجوز س��ازمان غذا و دارو 
را داشته باش��د که در حال حاضر دو شرکت، یکی خمیربازی روغنی 
س��نگین و دیگری سبک با پایه آب تولید می کند که دومی به عنوان 
اختراع هم ثبت ش��ده است و هر دو اس��تاندارد و مجوز سازمان غذا و 

دارو را دریافت کردند.

اخبـــار

رئیس س��ازمان توس��عه تجارت گفته از سال گذش��ته تا امروز، 8۰۰ 
کاالی دیگر نیز وارد فهرست ممنوعیت های وارداتی به ایران شده اند.

به گزارش ایسنا، براساس صحبت های حمید زادبوم، در سال گذشته 
براساس سیاست های دولت، واردات 1۶۰۰ قلم کاال به ایران ممنوع بود 

اما امسال این عدد به 24۰۰ قلم کاال رسیده است.
این سیاس��ت دولت از حدود دو سال پیش و همزمان با بازگشت های 
تحریم های آمریکا اجرایی شد. با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور 
تح��ت تاثیر تحریم ه��ا، دولت اعالم کرد ک��ه واردات کاالهای لوکس و 
کاالهایی که مشابه داخلی برای آنها وجود دارد ممنوع می شود و از این 
رو در ماه های گذش��ته تنها به کاالهایی مجوز واردات داده شده که در 

فهرست کاالهای ضروری و اساسی بوده اند.
زادبوم در این زمینه گفت:  در چهار ماه نخس��ت امس��ال 11 میلیارد 
دالر واردات داش��تیم که 84درصد آن کاالهای واسطه ای، سرمایه ای و 
مواد اولیه است و حدود 15درصد هم کاالهای مصرفی مانند برنج، موز 
و گوش��ی تلفن همراه اس��ت که در این 15درصد ه��م کاالهایی مانند 
برنج جزو اقالم ضروری محس��وب می ش��وند. فهرست کاالهای وارداتی 
ب��ه صورت هفتگی با پیش��نهادهایی که از س��وی معاونت های تولیدی 
وزارت صمت ارائه می شود، توسط دفتر مقررات صادرات و واردات رصد 
می ش��ود و ثبت س��فارش های کاالهایی که تولید داخل دارد، به تدریج 

بس��ته می ش��ود تا بتوانیم در آین��ده ای نزدیک در ح��وزه کاالهایی که 
ساخت داخل داریم واردات نداشته باشیم.

آخرین وضعیت برخورد با صادرکنندگان متخلف
در کن��ار بحث واردات، آنچه که در ماه های گذش��ته در ارتباط تجار 
بخش خصوصی با دولت س��ر و صدای زیادی به پا کرده موضوع ایفای 
تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به کش��ور 
بوده است. هرچند صادرکنندگان معتقد بودند با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و دش��واری و بازگشت ارز به کش��ور، دولت باید زمان اعالم شده 
ب��رای رفع تعه��د ارزی را تمدید کند اما در عم��ل بانک مرکزی با این 
پیشنهادات موافقت نکرد و در نهایت پایان تیرماه امسال، زمان بازگشت 

ارز به کشور تعیین شد.
ب��ه دنبال این تصمی��م، تع��دادی از صادرکنندگانی ک��ه ارز خود را 
بازنگشته بودند با تنبیهاتی از جمله تعلیق کارت های بازرگانی و معرفی 
به ق��وه قضائیه مواجه ش��دند و با این وجود هن��وز گمانه زنی ها درباره 
سرنوش��ت آنها ادامه دارد. رئیس سازمان توسعه تجارت در جدیدترین 
اظهارنظر خود گفته که در صورت بازگش��ت ارز، کارت های تعلیق شده 

بار دیگر فعال خواهند شد.
زادبوم گفت: کارت بازرگانی 21۰۰ صادرکننده ای که تعهد ارزی صفر 
درصد داشتند، تعلیق شده است. صادرکنندگانی که تا 3۰درصد ایفای 

تعهد ارزی داش��تند، اگر تا 15 ش��هریور تعهد ارزی آنها رفع نشود، در 
این روز کارت آنها تعلیق می ش��ود و کارت بازرگانی صادرکنندگانی که 
رفع تعهد ارزی آنها 31 تا ۶9 درصد اس��ت، در تاریخ 31 ش��هریور و در 
صورت ایفا نش��دن بقیه تعهد ارزی، تعلیق می ش��ود. واحدهای تولیدی 
تا آخر ش��هریور مهلت دارند ب��رای رفع تعه��د ارزی در تعامل با بانک 
عامل خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت 31 ش��هریور کارت بازرگانی 
آنها تعلیق می ش��ود. او در بخش دیگ��ری از صحبت های خود به بحث 
صدور کارت های بازرگانی جدید نیز اشاره و از برنامه ریزی برای افزایش 

شرط هایی جدید در مسیر صدور این کارت ها سخن گفته است.
زادبوم از ارائه پیش��نهاد برای اضافه ش��دن 5 تغییر و شرط جدید به 
شروط سابق صدور کارت بازرگانی در توافق با اتاق بازرگانی خبر داده و 
گفت: این 5 ش��رط جدید به شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد 
ش��ده و هر وقت در این ش��ورا به تصویب برسد در فرآیند صدور کارت 
بازرگانی، اجرایی می شود. به طور نمونه در سال 1389 شرط سابقه کار 
برای صدور کارت بازرگانی حذف شده بود که متوجه شدیم بسیاری از 
تعهدات ارزی ایفانش��ده مربوط به کسانی است که بدون هیچ سابقه ای، 
کارت بازرگانی گرفتند و مش��کل ایجاد کردند؛ از این رو یکی از شروط 
جدید پیشنهادی این است که متقاضی کارت بازرگانی، حداقل دو سال 

سابقه کار داشته باشد که این خواست ما و اتاق بازرگانی است.

واردات 8۰۰ قلم کاالی دیگر ممنوع شد

 تغییر در شرایط صدور کارت بازرگانی

سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به رشد مناسب 
تولی��د محصوالت منتخب صنعتی و معدنی در چهار ماه اول س��ال جاری 
نس��بت به مدت مشابه س��ال گذش��ته، اعالم کرد که در راستای کاهش 
خام فروش��ی، صادرات 22 میلیون تنی س��نگ آهن در سنوات گذشته، به 
کمتر از 3 میلیون تن در سال 1398 رسیده است. به گزارش ایسنا، جعفر 
س��رقینی در مراسم افتتاح همزمان س��ه طرح صنعتی و معدنی در کشور 
که به صورت ویدئوکنفرانس و با دس��تور رئیس جمهوری انجام شد، اظهار 
کرد: تولید چهار ماهه ابتدایی محصوالت منتخب صنعتی و معدنی در سال 
جاری، نسبت به مدت مشابه سال  1392 که شروع دولت دوازدهم بود، از 
رشد فزاینده ای برخوردار بوده است؛ به نحوی که در فوالد خام، 8۰ درصد 
رش��د به ثبت رسیده؛ ضمن اینکه رش��د تولید مس در این بازه زمانی 57 
درصد، داروی انس��انی 42 درصد، محصوالت فوالدی 34 درصد، الستیک 

خودرو 24 درصد و شمش آلومینیوم 23 درصد بوده است.

سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ی��ادآوری اینکه در 
پایان سال 1391 بالغ بر شش و نیم میلیون تن واردات فوالد به کشور 
صورت گرفته اس��ت، گفت: در همان مقط��ع زمانی، یک و نیم میلیون 
تن صادرات به ثبت رسیده که این امر، در عمل بیالن منفی 5 میلیون 
تن��ی در حوزه فوالد را به ثبت رس��انده بود. همچنین در س��ال 1398 
میزان صادرات فوالد کشور بالغ بر 12 میلیون تن بود و در مقابل میزان 
واردات مح��دود ب��ه چند صد تن آن هم در برخ��ی محصوالت فوالدی 
خاص بوده است که با راه اندازی طرح فوالد آلیاژی یزد، این مشکل نیز 

مرتفع خواهد شد و واردات کشور به حداقل ممکن می رسد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به دستورالعمل ویژه 
رئیس جمهور در س��ال 1394 برای حفظ امنیت غذایی کشور و تامین 
مناسب ذخایر استراتژیک کاالیی گفت: وزارت صمت همواره تالش کرده 
تا مصوبه هیأت وزیران و دستورالعمل صادره از سوی رئیس جمهوری را 

اجرایی کرده و بر همین اس��اس، امروز ذخایر استراتژیک کاالیی کشور 
در شرایط کامال مناسبی قرار دارد و دغدغه در این خصوص نداریم.

س��رقینی با اش��اره به فرمایش��ات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار 
ویدئوکنفرانس��ی با هیات دولت طی روزهای گذشته، گفت: از 18 مورد 
تذکر و موارد مورد نگرانی ایش��ان، به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
12 مورد مرتبط به وظایف و خدمات وزارت صمت اس��ت. در این مدت 
اقدامات متناس��ب با منویات ایش��ان در موضوعی همچون خام فروشی 
انجام گرفته و البته در تالش هس��تیم که نتایج حداکثری در این موارد 
حاصل ش��ود. سرپرس��ت وزارت صمت خاطرنشان کرد: تا پیش از سال 
1398 به طور متوس��ط حدود 22 میلیون تن سنگ آهن خام از کشور 
صادر می شد که با تمهیدات اتخاذ شده این رقم هم  اکنون به کمتر از 3 
میلیون تن رسیده و با تداوم روند موجود این میزان به زودی به حداقل 

ممکن خواهد رسید.

ب��ه گفته معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در مراسم افتتاح طرح های هفته دهم پویش ملی »تولید، تداوم 
امید«، طی هفت س��ال گذشته تولید ش��مش طال در کشور 14درصد 

افزایش داشته است.
به گزارش ایس��نا، داریوش اس��ماعیلی صبح روز سه شنبه در مراسم 
افتت��اح فاز دو پروژه معدن طالی س��اریگونی قروه ک��ه همزمان با آغاز 
بهره ب��رداری از طرح های ملی به صورت ویدئوکنفرانس با حضور رئیس 
جمهوری انجام ش��د، با تاکید بر اینکه فلز طال یکی از ارزش��مندترین 
فلزات در دنیا و پش��توانه مهمی برای ارز، گوشی های هوشمند، صنعت 
هوا و فضا و صنایع ش��یمیایی و ... اس��ت، گف��ت: مجموع ذخایر طالی 
جهان 5۰ هزار تن اس��ت که س��هم ایران از این میزان 32۰ تن طالی 

قطعی در 24 معدن کش��ور اس��ت. معاون امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه البته براس��اس برآوردهای 
اکتشافی، این ذخیره تا 4۰۰ تن قابل افزایش است، اظهار کرد: براساس 
اکتش��افات هزار نقط��ه امیدبخش معدن ط��ال را در قالب 37 پروژه در 
دست داریم که با تحقق و عملیاتی شدن این پروژه ها میزان تولید ما از 

32۰ تن به چندین برابر افزایش خواهد یافت.
وی اف��زود: مجموع تولید طالی جهان 32۰۰ تن اس��ت که در ایران 
در س��ال 1391 بی��ش از 85۰ کیلوگرم بوده و در س��ال 1398 به 12 
تن افزایش پیدا کرده اس��ت. در طول  هفت سال گذشته، میزان تولید 

شمش طال به 14 برابر افزایش پیدا کرده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه کش��ور 

ایران در زمینه تولید طال رتبه 3۰ در جهان و 1۰ در آسیا را دارد، گفت: 
قرار بود در پایان برنامه شش��م، میزان تولید طال در کش��ور به 1۰ تن 
برسد که امروز در اواسط برنامه ششم به 12 تن اضافه پیدا کرده است. 
ضمن اینکه ایران، در س��ال گذشته سه تن به ارزش 18۰ میلیون دالر 
صادرات طال داش��ته اس��ت که در مقابل 93 میلیون دالر صرف واردات 
ش��ده است. به گفته اسماعیلی، کردس��تان، آذربایجان غربی، خراسان، 
زنجان، اراک، آذربایجان ش��رقی، گلس��تان و قم و ... بیش��ترین ذخایر 

طالی کشور را دارا هستند.
وی در پایان تصریح کرد: این جای خش��نودی اس��ت که امروز بخش 
معدن و صنایع معدنی ایران بخش زیادی از پروژه های قابل افتتاح را به 

خود اختصاص داده است.

اجرای برنامه های جلوگیری از خام فروشی در حوزه سنگ آهن

افزایش ۱۴درصدی تولید شمش طال در کشور

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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اخبار

اوراق سلف خودرو میانبر تأمین مالی 
خودروسازان

 ای��ن روزها بح��ث عرضه خ��ودرو در ب��ورس کاال و البته تأمین 
مالی خودروس��ازان از طریق انتش��ار اوراق س��لف موازی استاندارد 
از س��وی برخی کارشناسان مطرح می  ش��ود که »امراللهّ امینی«، از 
کارشناس��ان این حوزه و استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی نیز 
ورود خودروس��ازان به بورس کاال برای تأمین مالی را از راهکارهای 
مناس��ب می داند. به گفته وی انتش��ار اوراق س��لف در بورس کاال 
می تواند یکی از راه حل های مناسب، کم هزینه و سریع برای تأمین 
مالی خودروس��ازان باشد، اما در عین حال وی معتقد است که باید 

زیرساخت های خودروسازان اصالح شود:
در حال حاضر در بازار خودرو ش��اهد وضعیت نابس��امانی از نظر 

عرضه و قیمت ها هستیم. تحلیل شما از وضعیت بازار چیست؟
برای بررس��ی بازار خودرو در حوزه کشف قیمت باید هم از طرف 
عرض��ه و هم از طرف تقاضا وضعیت را بررس��ی کنیم. ما در هر دو 
موارد مش��کل داریم، یعنی عرضه ها از س��وی چند شرکت محدود 
انجام می شود. این ش��رکت ها به صورت انحصاری تولید می کنند و 
تصمی��م می گیرند چه موقع تولی��د را زیاد کنند، چه موقع تولید را 
کم کنند. کس��ی هم چندان بر آنها نظارت نمی کند، حالت رقابتی 
نداش��ته و حالت انحصاری دارند. انحصارگر هم تعیین کننده قیمت 
اس��ت. نکته بعدی هم این  اس��ت که در حال حاض��ر، طرف تقاضا 
عمدتاً مصرفی نیست. تقاضاکننده تقاضاکننده ای است که این کاال 
را برای س��رمایه گذاری می خرد، یعنی حالت س��فته بازانه دارد و در 
واق��ع، او ه��م می خرد که باالتر بتواند بفروش��د یا در یک ش��رایط 
دیگری بفروشد. خودروس��از می گوید قیمت گذاری دستوری است 
و من نمی توانم به ش��کل رقابتی محصول را بفروش��م، یعنی توسط 
نهادی به نام ش��ورای رقابت قیمت گذاری دستوری انجام می شود. 

خودروساز درست می گوید یا خیر؟
اصاًل شورای رقابت در واقع به دلیل این ایجاد شد که اینها حالت 
انحص��اری دارند، یعنی علت وجود ش��ورای رقابت برای این اس��ت 
که اینها خودش��ان انحصاری عمل می کنند، خودش��ان می خواهند 
قیمت تعیین کنند. حاال ک��ه می خواهند قیمت تعیین کنند، حاال 
که می خواهند اجحاف نش��ود، ش��ورای رقابت می آید وس��ط و یک 
س��ازوکارهایی برای خودش دارد، یعن��ی می آید نرخ تورم را تعیین 
می کند، قیمت عوامل تعیین شده، یعنی قانون گذار برای اینکه بیاید 
جل��وی این انحصارگری را بگیرد، ش��ورای رقابتی را به عنوان نهاد 
قیمت گذار تعیین کرده اس��ت. حاال اینکه ش��ورای رقابت می تواند، 
نمی توان��د یا کارایی دارد ی��ا ندارد، بحث دیگری اس��ت، اما اجالتاً 
مرکزی درست ش��ده که بتواند جلوی اجحاف خودروساز را بگیرد. 
حاال ش��ما از خودروساز بپرس��ید که نمی خواهد شورای رقابت کار 
کند؟ اش��کال ندارد؛ تولید را باال ببر و دوم اینکه اجازه بده واردات 

انجام شود. چرا اجازه نمی دهند و مخالفت می کنند؟
خودروس��از در ش��رایط حاضر می خواه��د تولید را ب��اال ببرد اما 
فعاًل با مش��کل تأمین مالی مواجه اس��ت. بدهی انباشته هم دارند، 
نمی توانند وام بانکی بگیرند. به نظر ش��ما انتشار اوراق سلف خودرو 
در بورس کاال با نرخ و سررسید معین چقدر می تواند به تأمین مالی 
خودروسازان کمک کند؟ انتشار اوراق سلف در بورس کاال می تواند 
یکی از راه حل های مناس��ب، کم هزینه و س��ریع برای تأمین مالی 
خودروسازان باشد که در این حوزه شرکت »سایپا« نیز از این شیوه 
تأمین مالی استفاده کرده است. البته اوراق سلف یکی از راه حل ها 
در این زمینه اس��ت و موضوع اصلی این اس��ت که شما یک شرکت 
خودروس��ازی دارید که این خودروس��از در درون مشکالت اساسی 

دارد و باید زیرساخت های آن اصالح شود.

نوسازی ناوگان خودرویی کشور نیازمند اعتبار
طرح نوس��ازی 17۶ هزار دس��تگاه خودرو در مدت س��ه سال در 

کشور نیازمند اعتبار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز فارس، معاون امور صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 17۶ هزار دس��تگاه خودرو در 
مدت س��ه سال در کشور نوسازی می ش��وند که این طرح همچنان 
نیازمند اعتبار است.  مهدی صادقی نیارکی روز سه شنبه در مراسم 
افتتاح یک طرح صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی استان فارس بیان 
کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت امس��ال مقرر شده نوسازی 
و بهسازی 25 هزار دستگاه در کشور اجرایی شود که این طرح نیز 

نیازمند تأمین اعتبار یک میلیارد دالری است.
صادقی نیارکی افزود: در کشور این ظرفیت وجود دارد که در یک 
سال بیش از 3۶ هزار دستگاه حمل و نقل سنگین تولید شود که از 
این ظرفیت بیش از 24 هزار دستگاه کامیونت و نزدیک به 11 هزار 

دستگاه اتوبوس نیز امکان تولید در کشور وجود دارد.
وی اضافه کرد: طی چهار ماه امسال 12 و نیم درصد میزان تولید 
خودرو های حمل و نقل س��نگین در مقایس��ه با س��ال قبل افزایش 

یافته است.
وی درخصوص نوس��ازی کشنده های موجود در کشور نیز یادآور 
ش��د: براس��اس تفاهم نامه ای که میان وزارت صم��ت، وزارت راه و 
شهرسازی و یکی از شرکت های تأمین کننده خودرو در کشور امضا 
ش��ده است مقرر ش��ده تا بیش از  هزار کش��نده در کشور نوسازی 
ش��وند این در حالی اس��ت که در این طرح نیز مقرر ش��ده تا بیش 
از 8۰درصد از تس��هیالت موجود از طریق ظرفیت بانک های عامل 

تأمین شود.
معاون وزیر صمت درخصوص نوس��ازی اتوبوس های درون شهری 
نیز متذکر شد: این ظرفیت در کشور وجود دارد که تنها با 2۰درصد 
از قیمت اتوبوس های نو نس��بت به نوس��ازی ن��اوگان موجود اقدام 
کرد این نوس��ازی به گونه ای اس��ت که 1۰۰درص��د ناوگان موجود 
نوس��ازی و بهسازی شده است البته این طرح نیز نیازمند اعتبارات 

و تسهیالت بانکی است.
او درخص��وص طرح صنعت��ی تولید کامیون کش��نده در جنوب 
کش��ور نیز بیان کرد: این طرح صنعتی به عنوان یکی از بزرگ ترین 
کارخانه های موجود در کش��ور با ظرفیت س��االنه 3 هزار دس��تگاه 
و اش��تغال زایی مس��تقیم 1۰۰ نفر در منطقه ویژه اقتصادی استان 

فارس به بهره برداری رسیده است.
به گفته مهدی صادقی نیارکی در این طرح صنعتی 287 میلیارد 

تومان سرمایه گذاری صورت پذیرفته است.

عضو هیات علمی دانش��کده خودرو دانش��گاه علم و صنعت ایران به 
ارزیابی عرضه خودرو در بورس و آزادسازی قیمت خودرو پرداخت.

جواد مرزبان راد در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
به نظر می رس��د با عرضه خودرو در بورس به نوعی خودرو پیش فروش 
ش��ده و متقاضیان نه برای مصرف واقعی بلکه برای سرمایه گذاری آن 
را پیش فروش می کنند و بدین ترتیب داللی تش��دید خواهد ش��د. لذا 
با توجه به ش��رایط فعلی که حباب قیمتی وج��ود دارد عرضه خودرو 
در ب��ورس راه ح��ل منطقی نبوده چ��را که حباب قیمت��ی را افزایش 

خواهد داد.
وی اف��زود: با توجه به اینکه یک��ی از اهدف طرح های پیش فروش و 
محدودیت های آن حذف داللی و واس��طه گری است حال با عرضه در 
بورس به داللی رس��میت خواهیم بخشید. برای ارائه خودرو در بورس 
می توان ب��ا راهکارهایی مانند ایجاد محدودیت مانند طرح های فروش 
فوق الع��اده خودرو را تنها در اختی��ار مصرف کننده واقعی قرار داد. در 

مجموع می توان گفت معایب عرضه خودرو در بورس بیش از محاس��ن 
آن اس��ت. عضو هیات علمی دانش��کده خودرو دانشگاه علم و صنعت 
ایران در ادامه به ارزیابی آزادس��ازی قیمت خ��ودرو پرداخت و گفت: 
هدف از آزادس��ازی قیمت خودرو این اس��ت که خودروساز خودرو را 
با قیمت منطقی بفروش��د و مصرف کنن��ده با قیمت عادالنه بخرد. این 
ام��ر زمانی اتف��اق خواهد افتاد که آزادس��ازی قیمت ها همراه با قید و 
ش��رط باش��د، در غیر این صورت همه چیز به نفع خودروس��از و ضرر 
مصرف کننده تمام خواهد ش��د اما اگر آزادسازی را به قوانینی مشروط 

کنیم مصرف کننده و تولیدکننده هر دو سود خواهند کرد.
مرزبان راد با بیان عدم ضابطه مندی قوانین در کش��ور، خاطرنش��ان 
کرد: در اکثر موارد با قوانین س��اده انگارانه توسط قانون گذاران مواجه 
هس��تیم که زمینه س��از واسطه گری و سوءاستفاده هس��تند. متاسفانه 
ضواب��ط ما جامع و کام��ل نبوده و تمام م��وارد را دربر نمی گیرد و در 
برخی موارد ب��ا تغییر مدیران قوانین نیز تغییر می کنند و دلیل تغییر 

قوانی��ن تعرفه و قیمت گ��ذاری خودرو در چند س��ال اخیر نیز همین 
موض��وع بوده که ضواب��ط همه جانبه نگ��ر نبوده و چ��ون تنها به یک 
قس��مت آن توجه ش��ده مجبور به تغییر آن ش��دند. لذا تصمیم گیری 
و قانون گذاری در س��طح مدیران کالن اش��تباه ب��وده و در این زمینه 

همفکری با متخصصان امر ضروری است.
این کارشناس حوزه خودرو تشریح کرد: برای اینکه آزادسازی قیمت 
خ��ودرو هدفمند و نتیجه بخش باش��د باید تمام جوانب آن س��نجیده 
ش��ود و بر این اساس قوانین ضابطه مند برای اجرای آن در نظر گرفته 
ش��ود. اگر واقع��ا هدف دولت و مجل��س کنترل قیمت خودرو اس��ت 
می توان با مش��ورت و جمع بندی نظرات اساتید دانشگاه، شرکت های 
مش��اوره و موسسات پژوهشی تصمیمات کارشناسانه گرفته و اقدام به 
قانون گذاری کنند بنابراین اگر آزادس��ازی قیمت خودرو ضابطه مند و 
با علم و دقت کافی باش��د می تواند بخش عمده ای از مشکالت صنعت 

خودرو را حل کند.

آزادسازی قیمت خودرو باید ضابطه مند و همه جانبه نگر باشد

قفل ترخیص خودرو های دپوشده کجاست؟
در حال��ی ح��دود 2۰ روز دیگر ت��ا پایان زمان ترخی��ص خودرو های 
دپوش��ده در گم��رک مانده که حت��ی اتمام و تمدید مج��دد این زمان 
نمی توان��د تغییر خاصی در تعیین تکلیف و ترخیص این خودرو ها ایجاد 
کن��د، چرا که فقط تع��دادی از آنها درگیر زمان هس��تند که آن هم با 
مش��کل ثبت س��فارش مواجه بوده و تا زمانی که این مسئله حل نشود 

امکان ترخیص نخواهند داشت.
 در اواخر خردادماه برای بار چهارم مهلت ترخیص خودرو های دپوشده 
در گمرک تمدید ش��د که این زمان2۶ شهریورماه به اتمام می رسد. در 
این بین فعاالن حوزه خودرو بار ها نس��بت به موانع ترخیص خودرو های 
باقی مانده گله کرده و نگران تمام ش��دن زمان باقی مانده هس��تند که 
ممکن اس��ت دیگر تمدید نش��ود، البته در کنار زمان سنگ اندازی هایی 

هم از س��وی برخی دستگاه های مربوطه وجود دارد که هنوز رفع نشده 
است.

ماج��را از این قرار اس��ت که حدود 12 ه��زار و 2۰۰ خودرویی که از 
س��ال ها قبل وارد و دپو ش��ده بود در کنار اینکه برخی با مشکل قضایی 
مواجه ش��دند بخش��ی هم به هر دلیلی ثبت س��فارش نشده و در ادامه 
نیز با تغییر ضوابط ثبت س��فارش خودرو ممنوع ش��د، از این رو اکنون 
ترخیص آنچه که در گمرک باقی مانده فقط در قید زمان نیست و موانع 

قانونی در این رابطه وجود دارد.
بع��د از اینکه مصوبه 29 بهمن ماه هیات وزیران برای تمدید زمان به 
منظور تعیین تکلیف خودرو ها تمدید ش��د و در پایان اردیبهشت ماه به 
پایان رس��ید، گزارش گمرک از این حکایت داش��ت که51۰8 دستگاه 
دیگ��ر ت��ا قبل از این زم��ان در گمرک و بنادر باقی مان��ده بود که طی 
س��ه ماه تعیین شده فقط 1389 دس��تگاه ترخیص شد و حدود 37۰۰ 
دستگاه دیگر در گمرک باقی ماند. در حالی این تصور وجود داشت که 
باید زمان تمدید شود تا این دستگاه ها ترخیص شود که ارونقی-معاون 
فنی گمرک ایران - اعالم کرد در بین آنها فقط 1248 دستگاه نیازمند 
زمان هس��تند چراکه براساس مصوبه 29 بهمن هیات دولت خودرو های 
دارای پرونده قضایی و همچنین خودرو های باالی 25۰۰ س��ی سی که 
مستثنی شده بودند و خودرو های مربوط به جانبازان در قید زمان نبوده 

و امکان ترخیص آنها بدون تمدید مهلت وجود دارد.
از ای��ن رو فقط از 37۰۰خ��ودرو باقی مانده 1248 دس��تگاه نیاز به 
تمدید زمان دارند، اما مس��ئله اینجاس��ت که در بین این تعداد 11۰۰ 
دس��تگاه فاقد ثبت س��فارش بودند و حتی اگر بار ها تمدید می شد، اما 
وزارت صمت نسبت به تمدید ثبت سفارش اقدام نمی کرد در عمل هیچ 
اتفاق��ی برای ترخیص این خودرو ها نمی افت��اد، بنابراین با وجود تمدید 
زمان در پایان خردادماه و در ش��رایطی که حدود 2۰ روز به اتمام این 
زمان سه ماهه باقی مانده هنوز وزارت صمت برای رفع مشکل این ثبت 

سفارش اقدام نکرده است.
این در حالی اس��ت که اخیرا معاون فنی گمرک اعالم کرد قفلی که 
مربوط به اظهار کاال های گروه 4 که خودرو در آن قرار دارد باز ش��ده و 
طبق ش��رایط قانونی می توانن��د خودرو های خود را اظهار کنند، که این 
یکی از گله ها ی صاحبان خودرو ها بود و برطرف ش��ده است، اما مسئله 
اینجاس��ت که تا زمانی که ثبت سفارش نداشته باشند این امکان برای 

آنها وجود نخواهد داشت.
بر این اس��اس به نظر می رسد در حال حاضر مهمترین گره خودرو ها 
مرب��وط ب��ه وزارت صمت بوده و باید اقدامات الزم جهت مش��کل ثبت 
س��فارش برای آنها باز ش��ود، در غی��ر این صورت اگ��ر موافقتی با این 
موضوع وجود نداش��ته باشد به طور حتم خودرو های فاقد ثبت سفارش 
متروکه و برای تعیین تکلیف به س��ازمان اموال تملیکی سپرده خواهد 
ش��د و هیچ زمانی در اختیار صاحبان ش��ان قرار نمی گیرد، در رابطه با 
خودرو های��ی که دارای پرونده قضایی هس��تند نیز بع��د از طی فرآیند 
قانون��ی و صدور حکم برائت بدون نیاز ب��ه تمدید زمان امکان ترخیص 

برای آنها وجود دارد.

احتکار خودرو، ُمهر تاییدی بر دست های پشت پرده

۷خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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ش��رکت های دانش بنیان و خالق برای ش��رکت در جایزه ملی راهکارهای 
نوآورانه برای رفع چالش های فراروی کودکان و نوجوانان با موضوع کووید-19 
دعوت شدند. این کار با اقدامی مشترک میان معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد 
)یونیسف( در ایران اجرایی می شود. »جایزه ملی 
راهکاره��ای نوآورانه برای چالش های کودکان و 
نوجوانان در دوران کووید-19« اقدامی مشترک 
میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( 
در ایران اس��ت که با هدف گس��ترش فرهنگ 
نوآوری ب��رای کودکان در ایران طراحی ش��ده 
اس��ت. هدف از این برنامه توس��عه راهکارهای 
خالقانه در زمینه های آموزش، تغذیه، بهداشت، 
سالمت جس��می و روحی، حمایت از کودکان، 
اقتصاد و محیط زیست، فرهنگ، تفریح و ورزش 
اس��ت. این کار با تمرکز بر چالش هایی است که 

همه گیری بیماری کرونا، آنها را پیچیده تر کرده است. »فراهم کردن بسترهای 
قابل دس��ترس و فراگیر آموزش مجازی«، » طراحی سیستم های بهداشتی 
دیجیتال«، »حمایت از کودکان در برابر آزار و اذیت در فضای مجازی«، »ارائه 

راهکارهای مهارتی ب��رای نوجوانان«، » تلنگرهای نوآوران��ه«، »نوآوری های 
مقرون به صرفه و اجتماعی« و سایر راهکارها با به کارگیری فناوری های پایه و 
نوظهور از جمله راه هایی است که در این جایزه ملی بررسی خواهد شد. هدف 
از برگزاری جای��زه ملی راهکاره��ای نوآورانه 
برای چالش های کودکان و نوجوانان در دوران 
کووید-19 تس��هیل و تقوی��ت هم افزایی ها و 
فرصت ها در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور 
است. جایزه امسال به راهکارهای کاربردی که 
به چالش های فراروی ک��ودکان و نوجوانان با 
تمرکز بر همه گیری بیماری کرونا تمرکز داشته 
باشد، تعلق می گیرد. شرکت های دانش بنیان 
و خالق می توانن��د راهکارهای نوآورانه خود را 
تا تاریخ 31 شهریور 1399 ارسال کنند. پس 
از ارزیابی همه طرح های دریافتی توس��ط یک 
تیم داوری ذی صالح، طرح های برتر در تاریخی 
که اعالم خواهد ش��د، اطالع رس��انی می شود. 
طرح ه��ای برتر همچنین از حمایت فنی و مال��ی معاونت علمی و فناوری و 
حمایت فنی دفتر یونیسف در ایران بهره مند خواهند شد، تا این راهکارها به 

صورت موثری برای حمایت از کودکان در ایران به کار گرفته شوند.

تولید انواع تجهیزات ابزاردقیق با کاربرد خاص، نتیجه فعالیت یکی از 
شرکت های دانش بنیان است؛ ابزارهایی که برای رفع نیازهای اتوماسیون 
صنعتی ب��ا در نظر گرفتن ب��ازده اقتصادی، ایمنی و حفاظت سیس��تم 

ب��ه کار می رود. این ش��رکت دانش بنیان از 
صفر تا صد همه محصوالت تولیدی خود را 
در داخل تولید کرده اس��ت تا امکان ایجاد 
زیرس��اخت های تولید و استفاده از آنها در 
داخل کش��ور به راحتی وجود داشته باشد. 
همی��ن موضوع ه��م کمک ک��رده تا خود 
شرکت و مشتریان این محصوالت در هیچ 
مقطعی با مش��کل تولی��د و تامین قطعات 
اولیه مواجه نشوند و همیشه این محصوالت 
در دس��ترس باش��د. تولید محصوالتی در 
حوزه اندازه گیری دما، اندازه گیری س��طح، 
تجهیزات جاده ای و تونلی و اندازه گیری فلو 
از جمله دس��تاوردهای شرکت دانش بنیان 

پنگان الکترونیک است. آنطور که علی اسماعیلی مدیرعامل این شرکت، 
می گوید: دماس��نج غیرتماس��ی مادون قرمز یکی از محصوالت تولیدی 
این ش��رکت در زمینه اندازه گیری دما است. دماسنج غیرتماسی مادون 

قرمز برای تشخیص نقطه ای سطح باال، پایین و یا هر بخش از مخزن به 
کار می رود. اس��تفاده از امواج رادیویی ویژگی اصلی دماسنج غیرتماسی 
مادون قرمز اس��ت. این دماس��نج توانایی دارد که تشعشعات را در طول 
5 تا 12 مت��ر دریافت کند. ب��ه گفته او، 
سنس��ور تش��خیص دید م��ادون قرمز از 
جمله تجهیزات تولیدی شرکت در حوزه 
جاده ای و تونلی اس��ت. سنسور تشخیص 
دید مادون قرمز می��زان دید محیطی در 
شرایط مه، دود، گرد و غبار، رطوبت، برف 
و باران را اندازه گی��ری و تنظیم می کند. 
این فع��ال دانش بنی��ان ادام��ه می دهد: 
CO و  اندازه گی��ری گازه��ای  سنس��ور 
NO2 هم محصول دیگری اس��ت که در 
ش��رکت تولید شده اس��ت. این محصول 
تونل ه��ای ج��اده ای، تصفیه خانه ه��ا  در 
و پمپ خانه ه��ا کارب��رد دارد. همچنی��ن 
شدت س��نج روش��نایی ورودی تونل هم در شرکت طراحی و تولید شده 
اس��ت. شدت س��نج روش��نایی ورودی تونل برای اندازه گیری متوس��ط 

روشنایی ورودی تونل ها و اطراف آن به کار می رود.

ایده های دانش بنیانی نیازهای اتوماسیون صنعتی را پاسخ می دهدخالقیت ها به کمک رفع چالش های کودکان در مواجهه با کرونا می آیند

از آالم و آس��یب های ناش��ی از کرونا بس��یار گفته ش��ده اس��ت. در 
گزارش ه��ا، تحلیل ه��ا و مقاله ه��ای گوناگون��ی، تأثیر این ش��یوع بر 
جنبه های گوناگون حیات بشری از اقتصاد تا سیاست بررسی و تحلیل 
شده، اما تأثیر بر روند مهاجرت که مقوله ای راهبردی است و ریشه در 
فرهنگ، اقتصاد، سیاس��ت و بسیاری از مقوله های دیگر دارد موضوعی 
اس��ت که گ��زارش رصدخانه مهاجرت ایران با موضوع »اثرات ش��یوع 

ویروس کرونا بر مهاجرت های بین المللی« بررسی می کند.
بیم��اری همه گی��ر کووی��د-19 باع��ث ش��ده اس��ت ت��ا تحرک و 
جابه جایی های جهانی با بس��ته شدن مرزها، تعلیق در سفرهای هوایی 
و محدودیت ه��ای جابه جایی س��ختگیرانه، به حال��ت تعطیلی کامل و 
نیمه تعطیل برس��د. هرچند که به تازگی گشایش هایی در این زمینه 
ایجاد ش��ده است با این حال با خیز موج دوم کرونا در جهان، همچنان 

بسیاری از محدودیت ها پابرجاست.
افزایش ش��دید بیکاری ها در تم��ام دنیا، 
بسته شدن مرزها و رکود در جابه جایی های 
بین المللی، وضعیت نامش��خص دانشگاه ها و 
دانش��جویان بین المللی نسبت به برنامه های 
تحصیلی و ثبت نام ها در ترم آینده تحصیلی 
و همچنین زمان بازگش��ت به دانش��گاه ها، 
بیگانه هراس��ی و وضعیت اسفناک کارگان و 
پناهجویان در کمپ های کاری و پناهجویی 
از جمل��ه مصائ��ب و مش��کالتی اس��ت که 
مهاجرت ه��ای  ح��وزه  س��ه  در  مهاج��ران 
اقتصادی و کاری، مهاجرت های دانش��جویی 
و پناهجوی��ی روبه رو بوده ان��د. این گزارش 
تخصص��ی به بررس��ی و ش��ناخت وضعیت 
دانش��جویی،  و  تحصیل��ی  جابه جایی ه��ای 
مهاج��رت  اقتص��ادی،  و  کاری  مهاج��رت 
اجباری و پناهجوی��ی و همچنین مهاجرت 

کادر بهداشت و درمان پرداخته است.
در بخش��ی از این گزارش به تأثیر کرونا بر جابه جایی های تحصیلی 
و دانش��جویی در ابعاد بین المللی اشاره ش��ده و آمده است: زمان اوج 
کرونا حدود یک و نیم میلیارد دانش آموز و دانشجو در سراسر جهان از 
حضور فیزیکی در مدارس و دانش��گاه ها محروم شدند. این تأثیر بسیار 
چش��مگیر و ش��گرف بوده اس��ت، زیرا معلمان در تالش هستند تا راه 
حل های کوتاه مدت و کارآمدی برای آموزش و یادگیری از راه دور، به 
وی��ژه در بازارهای نوظهور که دانش آموزان و مدارس با جاهای دیگری 
در رابطه با تأمین اعتبار و زیرس��اخت های موجود روبه رو هستند، پیدا 

کنند.
از ژانویه س��ال 2۰2۰، گسترش ویروس کرونا بر سفر جهانی هزاران 
دانش��جو و همچنین برنامه های جذب و استخدام و موسسات آموزش 
عالی در سراس��ر جهان تأثیر گذاشته اس��ت. همچنین از اواخر فوریه 
2۰2۰، محدودیت های مسافرت به چندین مکان از جمله چین، ایران، 
کره جنوبی و ایتالیا مانع از حرکت دانش��جویان بین المللی، اس��اتید و 

کارمندان دانشگاه در سراسر جهان شده است.
 با شیوع بیشتر ویروس کرونا، تقریبا همه موسسات آموزش عالی در 
سراسر دنیا تصمیم به پایان دادن به آموزش حضوری گرفتند و تعامل 

با دانشجویان را به سمت ارتباطات مجازی سوق دادند. اکثر برنامه های 
تحصیل در خارج از کش��ور لغو شد و از دانشجویان خواسته شد که به 

آموزش های آنالین و از راه دور روی بیاورند.
جهان با چالش های مختلفی درگیر ش��ده  اس��ت. کیفیت دوره های 
آموزش��ی، حفظ سالمتی، مدیریت وضعیت ویزا شامل محدودیت های 
س��فر و فرصت های شغلی در آینده، حمایت مالی کافی، مدیریت بیمه 
درمان��ی و به دس��ت  آوردن خدمات درمان��ی از مهم ترین نگرانی های 

دانشجویان بین المللی در دوران پاندمی بوده است.
کاهش چشمگیر مهاجرت به انگلستان در دوران پاندمی کرونا

ای��ن گزارش، ضمن اش��اره به وضعی��ت مهاجرتی دانش��جویان در 
کش��ورهای اروپایی، به بررسی وضعیت مهاجرت ها به کشور انگلستان 

می پردازد و بیان می کند:
واکن��ش بین المللی برای متوقف کردن 
گس��ترش ویروس کرونا در حال حاضر با 
تعطیلی دانش��گاه ها، تأثی��ر قابل توجهی 
در بخ��ش آم��وزش عالی در انگلس��تان 
داشته اس��ت، کالس ها به صورت آنالین 
برگزار می ش��وند و بسیاری از دانشجویان 
به خانه های خود باز گش��ته اند. در حالی 
که ای��ن تعطیلی ها بدون ش��ک ادامه دار 
خواهند بود. دانشگاه ها و سیاست گذاران 
با جدی��ت به دنب��ال راه حل های��ی برای 
کاه��ش ضرره��ای واردش��ده ب��ر بخش 
آموزش عال��ی و ایجاد مکانیزم هایی برای 
حف��ظ و ج��ذب دانش��جویان بین المللی 

هستند.
یکی از مهم ترین مش��کالتی که بخش 
انگلس��تان با آن روبه روست کاهش شدید 
شیب تقاضا از تقریبا 27۰ هزار دانشجوی 
بین المللی اس��ت که انتظار می رفت یک دوره جدید دانش��گاهی را در 

ماه سپتامبر آغاز کند.
ع��دم اطمین��ان از اینکه دوره ه��ا طبق روال معمول برگزار ش��وند، 
محدودیت ه��ای مس��افرتی یا عدم ارائ��ه خدمات معم��ول و به موقع 
ب��رای پذیرش دانش��جویان جدی��د و همچنین افزای��ش تمایل بالقوه 
برای تحصیل از راه دور و در خانه، فقط بخش��ی از دالیلی هستند که 

می تواند تعداد دانشجویان بین المللی در انگلستان را کاهش دهند.
در س��ال تحصیل��ی 2۰19-2۰18 میالدی از هر پنج دانش��جو در 
دانش��گاه های انگلس��تان، یک نفر دانش��جوی بین المللی بوده است و 
درآمد ناش��ی از حضور دانش��جویان بین المللی تقریبا 7 میلیارد پوند 
ب��ود، یعنی حدود 17درصد از کل درآم��د این بخش، بنابراین کاهش 
ثبت نام دانش��جویان خارج از انگلستان می تواند تاثیر مضری بر منابع 

مالی بخش آموزش عالی در انگلستان داشته باشد.
 این گزارش توس��ط رصدخانه مهاجرت ایران وابس��ته به دانش��گاه 
صنعتی شریف  با نگاهی به ابعاد گوناگون وضعیت مهاجرت در دوران 
کرونا منتشر شده است. پژوهشگران عالقه  مند متن کامل این گزارش 
را می توانی��د با ارائه درخواس��ت به تارنمای ای��ن رصدخانه دریافت و 

مطالعه کنند.

وال اس�تریت ژورنال ادعا می کند مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک، سال گذشته در 
گفت و گو با ترامپ اعالم کرده دولت آمریکا باید از افزایش محبوبیت تیک تاک نگران باشد.
به گزارش زومیت، اختالفات ایاالت متحده  آمریکا با چین مس�ئله  جدیدی نیس�ت؛ زیرا 
از س�ال ها پیش تاکنون، دو ابرقدرت دنیا همواره با یکدیگر در حال مجادله بوده و س�عی 
کرده ان�د به اَش�کال مختلف یکدیگر را زیر فش�ار قرار دهند. درنتیج�ه  جنگ تجاری بین 
آمریکا و چین، افزایش تعرفه در گمرک را شاهد بودیم تا کاالهایی که از کشور رقیب وارد 

می شود، قیمت گرانی در بازار داشته باشد.
در جدیدترین فصل از کتاب جنگ های تجاری بین آمریکا و چین، ایاالت متحده مستقیما 
سراغ شرکت های چینی رفته است تا فعالیت های آنها را محدود کند. سال گذشته، آمریکا 
ه�وآوی را تحریم کرد. بررس�ی ها نش�ان می دهد ب�ا وجود تمامی تالش ها و پیش�رفت ها، 
ب�ازوی موبای�ل هوآوی در خ�ارج از مرزهای چین عمال فلج ش�ده اس�ت. ترامپ اکنون به 

مسدودسازی تیک تاک و اپلیکیشن های محبوب دیگری نظیر وی چت می اندیشد.
رس�انه  معتبر وال اس�تریت ژورنال در گزارش�ی اختصاص�ی می گوید م�ارک زاکربرگ، 
مدیرعام�ل فیس ب�وک، به قانون گ�ذاران و دیگر مقام های رس�می آمریکا درب�اره  افزایش 
محبوبیت شبکه  اجتماعی ویدئومحور تیک تاک هشدار داده است. طبق اعالم وال استریت، 
زاکربرگ حرف های خود درباره  تیک تاک را حین س�فرهایش در س�ال گذش�ته  میالدی به 
واش�نگتن و دقیق تر در مهمانی شام خصوصی در کاخ سفید به زبان آورده است. ظاهرا در 

این مراس�م شام در پاییز سال گذش�ته، زاکربرگ تالش کرده دونالد ترامپ را متقاعد کند 
تهدیدی که شرکت های اینترنت محور چینی برای کسب و کارهای آمریکایی ایجاد می کنند، 

باید بیشتر از حواشی چند وقت اخیر فیس بوک مدنظر باشد.
ترام�پ در اوایل م�اه جاری میالدی فرم�ان اجرایی جدیدی را امضا ک�رد که در صورت 
عملی ش�دن، اپلیکیشن تیک تاک را مسدود می کند. تیک تاک شبکه ای اجتماعی است که 
روی محت�وای ویدئویی کوتاه تمرکز دارد و توس�عه دهنده ای چین�ی با نام بایت دنس آن را 

ساخته است.
ترامپ در فرمان اجرایی جدید خود، اس�تفاده گس�ترده آمریکایی ها از اپلیکیش�ن های 
چین�ی نظی�ر تیک تاک را وضعیت اضطراری ملی خطاب کرد و گف�ت نگرانی زیادی درباره  
داده های جمع آوری ش�ده  تیک ت�اک دارد. مایک پمپئو، وزیر ام�ور خارجه  ایاالت متحده، 
پیش ت�ر گفته بود دولت به مس�دودکردن تیک تاک فکر می کن�د. دلیل اصلی توجه دونالد 
ترام�پ و نهادهای مختلف ایاالت متحده  آمریکا به تیک تاک این اس�ت که گفته می ش�ود 
تیک تاک داده های جمع آوری ش�ده را به دولت چین می دهد. از لحاظ تئوری چین می تواند 
ب�ا داده هایی ک�ه از طریق تیک تاک به  دس�ت می آورد، از آمریکایی ها جاسوس�ی کند؛ به 

 همین  دلیل، ترامپ تیک تاک را تهدیدی برای امنیت ملی به  حساب می آورد.
نگرانی های اخیر درباره تاک تاک در حالی مطرح می ش�وند که این اپلیکیش�ن توانس�ته 
در آمری�کا و دیگر نقاط جهان به  محبوبیتی مثال زدنی دس�ت پیدا کند. دنیاگیری ویروس 

تأثیر شیوع کرونا بر مهاجرت های بین المللی شناخته شد

مارک زاکربرگ ترامپ را به مسدودکردن تیک تاک ترغیب کرده است

دریچــه

ب��ا راه ان��دازی مراک��ز ش��تاب دهی صادرات در کش��ور، مس��یر ص��ادرات 
دانش بنیان ه��ا هموار می ش��ود. ای��ن مراکز فضایی برای ج��ذب و حمایت از 
ایده های صادرات محور و ایده هایی که در مس��یر توس��عه و کمک به صادرات 
ش��رکت های دانش بنی��ان توس��ط ایده پ��ردازان فعالیت می کنند، هس��تند. 
ایده های صادراتی در مراکز ش��تاب دهی مستقر می ش��وند و از امکانات مرکز 
و حمایت ه��ای ب��ذری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اس��تفاده 
می کنن��د. ای��ن کار در نهایت ایده ها را به اس��تارت آپ های صادراتی تبدیل و 
مسیر ورود شرکت های دانش بنیان به بازارهای بین المللی را تسهیل می کند. 

تهران هم پذیرای نخستین مرکز شتاب دهی صادرات در کشور شد.

دانش بنیان ها در مسیری هموار 
محصوالت خود را صادر می کنند

چهارشنبه
5 شهریور 1399

شماره 1612
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عالوه بر اس��تارت آپ ها و ش��رکت های خالق، کلی��ه جوانان فعاالن 
ن��وآور و خ��الق نی��ز می توانند در زمینه ن��وآوری اجتماع��ی فعالیت 
کنند. تالش برای توس��عه و گفتمان سازی در حوزه نوآوری اجتماعی 

یکی از محورهای برنامه های س��تاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری است.
چرخه نوآوری اجتماعی ش��ش مرحله را 
شامل می ش��ود. ایده پردازی، ساخت نمونه 
آزمایش��ی و توس��عه و ترویج بخشی از این 

مراحل است.
فعالی��ت در ح��وزه ن��وآوری اجتماع��ی 
می توان��د تنه��ا مح��دود ب��ه ش��رکت ها و 
اس��تارت آپ های خالق نباش��د و بس��یاری 
از هسته های دانش��گاهی، جوانان و فعاالن 

خالق و فناور در این زمینه فعالیت کنند.
توس��عه  س��تاد  برنامه ه��ای  از  یک��ی 

فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
توسعه و ترویج استفاده از روش های علمی نوآوری اجتماعی در جامعه 
است. در صورتی که تعداد بیشتری از افراد با روش ها و متدهای علمی 

نوآوری اجتماعی آش��نا ش��وند، تولید محصوالت و خدمات خالقانه و 
نوآورانه در جامعه افزایش می یابد و هر شخص خالق و نوآوری، اعتماد 

به نفس تولید در حوزه صنایع خالق و فرهنگی را پیدا می کند.
چرخ��ه نوآوری اجتماعی ش��ش مرحله 
را شامل می ش��ود. مرحله اول »انگیزه ها، 
الهام��ات و تش��خیص ها« اس��ت. در این 
مرحله با توجه به شناس��ایی برخی نیازها 
و بحران ها، تصویر الزم ش��کل می گیرد تا 
ب��ه صورت ذهنی ی��ک محصول و خدمت 
موردنیاز که می تواند این مشکل را برطرف 
س��ازد یا اثرات آن را کاهش دهد، طراحی 
ش��ود. مرحله دوم »پیشنهادات و ایده ها« 
نام دارد. در ای��ن مرحله ایده پردازی الزم 
به ش��کل پخته ت��ری انجام می گی��رد و با 
استفاده از منابع مختلف و بینش و تجارب 

دیگران، ایده کلی آماده می گردد.
مرحه س��وم »ساخت نمونه آزمایش��ی و اولیه« است. در این مرحله 
اس��ت که محصول در عمل ساخته می شود و آزمایشات و تحلیل های 

اولیه روی آن صورت می گیرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری که همزمان با هفته دولت به ایالم 
سفر کرده است، در جمع اصحاب رسانه به توسعه زیرساخت ها و فرهنگ سازی 
در این اس��تان برای گس��ترش اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد. سورنا ستاری، 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در سفر 
به اس��تان ایالم در جمع خبرنگاران حاضر شد 
و گف��ت: ایالم در س��ال های اخیر و خصوصا در 
دولت یازدهم و دوازدهم توسعه قابل توجهی را 
در حوزه های گوناگون از جمله نفت و گاز تجربه 
کرد. همچنین دو هفته پیش بود که طرح بزرگی 
در حوزه آب و خاک در کشور اجرا شد که بخش 
عمده ای از آن به استان ایالم مربوط بود. ستاری 
ادامه داد: گس��ترش اقتص��اد دانش بنیان بحثی 
اس��ت که معاون��ت علمی و فناوری در اس��تان 
دنبال می کن��د. زیرا ظرفیتی ب��ا عنوان نیروی 
انس��انی خالق و نوآوری در اس��تان وجود دارد 
و از سویی زیرس��اخت ها نیز در سال های اخیر 

به خوبی توس��عه پیدا کرده اس��ت. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
همچنین بیان کرد: امروز استاندار ایالم خبر خوبی مبنی بر کاهش شدید نرخ 
بیکاری در استان داد که امیدآفرین است. رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد 

دانش بنیان در ادامه افزود: در اس��تان ظرفیت های خوبی مانند دانشگاه برای 
تربیت نیروی انسانی داریم. پارک علم و فناوری ایالم نیز با وجود نوپابودن در 
حال انجام فعالیت های ارزشمندی است اما باید زیرساخت و کمبودهای پارک 
رفع شود و همین امر باعث تقویت آن می شود. 
پس باید سرمایه گذاری بیشتری در آن انجام 
شود. زیرا برای گس��ترش اقتصاد دانش بنیان 
باید توس��عه زیرس��اخت ها و فرهنگ س��ازی 
در اس��تان رخ دهد.  س��تاری در بخش بعدی 
سخنان خود به فعالیت شرکت های دانش بنیان 
اشاره کرد و گفت: حدود 5 هزار و 3۰۰ شرکت 
دانش بنیان در کشور مشغول فعالیت هستند. 
س��ال گذشته 12۰ هزار میلیارد تومان فروش 
و 3۰۰ هزار نفر اش��تغال مستقیم داشتند که 
با اشتغال غیرمس��تقیم می توان اشتغال زایی 
چند میلیون نفر را برای آنها متصور شد. ایالم 
اس��تان جدیدی در این حوزه است. پارک علم 
و فناوری آن در حد اس��تان نیست و باید زیرساخت های آن را توسعه دهیم 
اما نکته مهم این است که همه برای این اتفاق همدل شوند. امروز نیز اتفاقات 

خوبی در این سفر برای زیست بوم فناوری و نوآوری استان رخ می دهد.

ستاری: فرهنگ سازی و توسعه زیرساخت ها را در استان ایالم دنبال می کنیمچرخه نوآوری اجتماعی در ۶ مرحله اجرا می شود

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در آیین افتتاح برج فناوری 
بنتک، ش��کل گیری ناحیه نوآوری ش��ریف را به ی��ک فرهنگ جدید 
تش��بیه کرد که به توس��عه ش��هری و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه 

کمک می کند.
در سومین روز از هفته دولت، برج فناوری بنتک به عنوان نخستین 
ب��رج فناوری بخش خصوصی با حضور س��ورنا س��تاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری، پیروز حناچی ش��هردار تهران، ش��هربانو 
امانی عضو ش��ورای ش��هر تهران و رسول کشت پور شهردار منطقه 2 

افتتاح شد.
ستاری در این مراسم با اشاره به اینکه شبیه ناحیه نوآوری شریف 
در دنی��ا و ای��ران هم وج��ود دارد، گفت: مثال انتش��اراتی های مقابل 
دانش��گاه تهران یک نمونه کوچک و ساده شده از شکل گیری ناحیه 

نوآوری در کشور هستند.
به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، دانش��گاه باید در 
وهله اول زیست بوم اطراف خودش را تغییر دهد و مشکالت خیابان ها 

و کوچه های اطراف را حل کند.
ستاری در ادامه بیان کرد: دانشگاهی که با بودجه دولتی اداره شود 
محصول محور نیس��ت و به درد جامعه نمی خورد. قطعا ناحیه نوآوری 

محصول دانشگاهی که با پول دولتی اداره می شود نیست.
رئی��س بنیاد ملی نخب��گان همچنین بیان کرد: اگر دانش��گاهی با 
جامعه تعامل نداش��ته باش��د و دیوارکشی شود نمی تواند نیاز مردم و 

جامعه را بشناسد و آنها را حل کند.
س��تاری در ادامه گفت: در دنیا دانش��گاه ها هی��چ دیواری ندارند و 
جزو مبل و مان ش��هری محسوب می شوند. این یعنی تعامل درست 

دانشگاه با جامعه.
رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنی��ان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: تعامل دانشگاه با جامعه ضروری 
اس��ت. در این نوع تعامالت است که دانشجویان با نیازها و مشکالت 

مردم  آشنا می شوند و نسبت به رفع آنها دغدغه خواهند داشت.
س��تاری ادامه داد: ما با پول و مالیات دولت و مردم درس خواندیم 

تا به درد آنها برسیم و مشکالت شان را حل کنیم.
به گفته س��تاری، ناحیه نوآوری ش��ریف الگوی جدیدی در کشور 
اس��ت که به عنوان نمونه موفق برای دیگر اس��تان ها و دانشگاه های 

کشور شناخته می شود.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه افتتاح برج 
فناوری بنتک، گفت: این برج نمونه درستی از تعامل دانشگاه با بخش 
خصوصی است؛ اتفاقی که به توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در 

کشور می انجامد.
س��تاری همچنین بیان کرد: باید زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در 
اطراف دانش��گاه ش��کل گیرد تا مردم از آن منتفع شوند. جامعه باید 
نتیجه ش��کل گیری زیس��ت بوم را در زندگی خود حس و درک کند. 
آنه��ا باید هر روز نوع جدیدی از خدم��ات فناورانه را ببینند و از آن 

استفاده کنند.
وی با اش��اره به تالش های ش��هرداری منطقه 2 برای ایجاد ناحیه 
نوآوری شریف و برج فناوری بنتک، بیان کرد: باید این راه ادامه یابد. 
ای��ن کار با حضور و پول بخش خصوصی تس��ریع می ش��ود. در حال 
حاضر هم ناحیه نوآوری ش��ریف و ایس��تگاه ن��وآوری هم با همکاری 

دانشگاه و بخش خصوصی ایجاد شده اند.

به گفته مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��وری، ناحیه نوآوری 
ش��ریف یک مدل توس��عه ش��هری اس��ت. این م��دل می تواند برای 
بازس��ازی بافت فرس��وده شهری هم یک الگو باش��د. اینکه از توان و 

ظرفیت جوانان و سرآمدان علمی برای توسعه کشور بهره ببریم.
وی با بیان اینکه توان جوانان پاس��خگوی نیازهای ش��هری است، 
بیان کرد: اگر به ایده ه��ای جوانان توجه کنیم می  توانیم از این توان 
برای توس��عه ش��هرها و اجرای برنامه های مدیریت ش��هری استفاده 

کنیم. فقط باید موانع حضور جوانان در این عرصه ها مرتفع شود.
رئیس بنیاد مل��ی نخبگان در ادامه گفت: هن��وز برخی حوزه  های 
ش��هری به دلیل مقاومت کس��ب و کارهای سنتی برای ورود جوانان 
و اس��تارت آپ ها آماده نیستند. اگر ش��هرداری برای رفع این مشکل 
کمک کند مطمئن می ش��ود که جوانان نیروهای قابل اعتمادی برای 

رفع مشکالت شهری هستند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: کسب و کارهای 
سنتی راهی جز همکاری و همراهی با کسب و کارهای نو ندارند. اگر 

مقاومت کنند شکست می خورند.
وی معتقد اس��ت که رفع این موانع به برخی اقدامات حقوقی نیاز 

دارد که با کمک شهرداری و شورای شهر امکانپذیر است.
استقرار دانش بنیان تسهیل شد

در ادامه این مراس��م، پیروز حناچی شهردار تهران هم ضمن تقدیر 
از تالش ه��ای معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری برای توس��عه 
عل��م و فناوری در کش��ور، گفت: با این تالش ها حرکت درس��تی در 
کش��ور ش��کل گرفته که به نیروی انسانی کشور به عنوان ثروت ملی 

اتکا شده است.
وی افزود: ما هم در برنامه تهران هوش��مند در تالش��یم تا با کمک 
جوانان و توان دانش بنیان ها، توس��عه فناورانه تهران را محقق کنیم. 
در برنامه شهر هوش��مند تالش می کنیم همه ظرفیت های شهری و 
ش��هرداری را بسیج کنیم و با الگوبرداری از نمونه های موفق خارجی، 

توسعه تهران را رقم بزنیم.
حناچ��ی ادام��ه داد: محوره��ای تهران هوش��مند رویکرد ش��هر 
هوش��مند، صرفاً به معنای به خدمت گرفتن زیرساخت های فناوری 
اطالعات و ارتباطات )ICT( ش��هری نیس��ت، بلکه شش بعد اقتصاد 
هوشمند، جابه جایی هوشمند، محیط هوشمند، زیرساخت هوشمند، 
حکمروایی هوش��مند و زندگی هوشمند همزمان مورد توجه خواهند 
ب��ود.  ش��هردار تهران همچنین گفت: ش��هرداری ب��ه دنبال هدایت 
نوآوری در عرصه های ش��هری است تا با این کار موانع کسب و کارها 
را رف��ع کند. این کار را هم با تنظیم گری مقررات حمایتی از مباحث 
نوآورانه، توانمندس��ازی ظرفیت های موجود و حمایت از زیس��ت بوم 

فناوری و نوآوری شهری انجام می دهد.
 وی ادام��ه داد: یکی از برنامه های ش��هرداری تهران، اس��تفاده از 
ظرفیت ه��ای دانش بنیان ها اس��ت. م��ا می توانیم با کم��ک این توان 
علمی، مش��کالت و نیازهای ش��هری را مرتفع کنیم. نیروی انس��انی 

ارزشمندی که باید مورد توجه قرار گیرد.
 به گفته حناچی، در روزهای ش��یوع بیماری کرونا به همه مناطق 
بیس��ت ودوگانه شهر تهران بخشنامه تسهیل استقرار دانش بنیان ها را 
اب��الغ کرده ایم. یکی از مهم ترین اهداف ما حمایت از حرکت نوآوری 
در کش��ور اس��ت. این کار را هم با کمک به زیست بوم حل مشکالت 

شهر تهران و حل مشکالت کشور پیگیری می کنیم.

این مراس�م شام در پاییز سال گذش�ته، زاکربرگ تالش کرده دونالد ترامپ را متقاعد کند 
تهدیدی که شرکت های اینترنت محور چینی برای کسب و کارهای آمریکایی ایجاد می کنند، 

باید بیشتر از حواشی چند وقت اخیر فیس بوک مدنظر باشد.
ترام�پ در اوایل م�اه جاری میالدی فرم�ان اجرایی جدیدی را امضا ک�رد که در صورت 
عملی ش�دن، اپلیکیشن تیک تاک را مسدود می کند. تیک تاک شبکه ای اجتماعی است که 
روی محت�وای ویدئویی کوتاه تمرکز دارد و توس�عه دهنده ای چین�ی با نام بایت دنس آن را 

ساخته است.
ترامپ در فرمان اجرایی جدید خود، اس�تفاده گس�ترده آمریکایی ها از اپلیکیش�ن های 
چین�ی نظی�ر تیک تاک را وضعیت اضطراری ملی خطاب کرد و گف�ت نگرانی زیادی درباره  
داده های جمع آوری ش�ده  تیک ت�اک دارد. مایک پمپئو، وزیر ام�ور خارجه  ایاالت متحده، 
پیش ت�ر گفته بود دولت به مس�دودکردن تیک تاک فکر می کن�د. دلیل اصلی توجه دونالد 
ترام�پ و نهادهای مختلف ایاالت متحده  آمریکا به تیک تاک این اس�ت که گفته می ش�ود 
تیک تاک داده های جمع آوری ش�ده را به دولت چین می دهد. از لحاظ تئوری چین می تواند 
ب�ا داده هایی ک�ه از طریق تیک تاک به  دس�ت می آورد، از آمریکایی ها جاسوس�ی کند؛ به 

 همین  دلیل، ترامپ تیک تاک را تهدیدی برای امنیت ملی به  حساب می آورد.
نگرانی های اخیر درباره تاک تاک در حالی مطرح می ش�وند که این اپلیکیش�ن توانس�ته 
در آمری�کا و دیگر نقاط جهان به  محبوبیتی مثال زدنی دس�ت پیدا کند. دنیاگیری ویروس 

کرونا میزان استفاده  مردم از شبکه های اجتماعی را افزایش داد و تیک تاک توانست از این 
فرصت به  خوبی اس�تفاده کند. تیک تاک فید بی انتهای�ی دارد که همواره ویدئوهای جدید 
را به کاربر نش�ان می دهد؛ ازاین رو، کاربران س�اعت ها در محتوای ویدئویی غرق می شوند. 

گفته می شود تیک تاک امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر در آمریکا دارد.
تیک ت�اک پیش ت�ر ناراحتی خ�ود را از فرمان اجرای�ی جدید ترامپ ابراز ک�رده و گفته 
اس�ت که یک س�ال تالش کرده به   طور مس�المت آمیز با دولت ترامپ وارد مذاکره شود تا 
نگرانی ه�ا از بین برود. تیک تاک قصد دارد به   دلیل فرمان اجرایی جدید، رس�ما در دادگاه 
به دولت ترامپ ش�کایت کند. در پی انتش�ار گزارش ها درباره  ت�الش مارک زاکربرگ برای 
متقاعدکردن ترامپ به مسدودس�ازی تیک تاک، فردی به  نمایندگی از فیس بوک ایمیلی به 
رس�انه ها فرستاده اس�ت و در آن، ادعاهای یادشده را تکذیب می کند و می گوید زاکربرگ 
هرگ�ز طرفدار مس�دودکردن تیک تاک نبوده اس�ت. نماینده  فیس ب�وک در ادامه  ایمیلش 
می نویس�د: زاکربرگ باره�ا به  صورت عمومی گفته اس�ت بزرگ ترین رقبای ش�رکت های 
فناوری محور آمریکایی ش�رکت های چینی هس�تند و این ش�رکت های چینی ارزش هایی 
دارند که هم تراز با آرمان های حکومت دموکراتیک نیستند و مواردی مثل آزادی بیان را به 
 عنوان ارزش خود در نظر نمی گیرند. خنده دار است اگر فکر کنید نگرانی های طوالنی مدت 
در زمین�ه  امنیت ملی که در اصل سیاس�ت مداران دو جناح عامل افزایش بوده اند، صرفا از 

گفته های زاکربرگ نشأت گرفته باشند.

ستاری: ناحیه نوآوری شریف یک فرهنگ جدید است

مارک زاکربرگ ترامپ را به مسدودکردن تیک تاک ترغیب کرده است

یادداشـت

چند س��الی است از فناوری چاپ سه بعدی بسیار گفته می شود؛ فناوری ای 
ک��ه مفهوم ت��ازه ای را در صنعت با خود به ارمغان آورده و رویه های پیش��ین 
را در س��اخت، طراحی، شبیه سازی و بس��یاری از حوزه های دیگر دستخوش 
تحول کرده است. شرکت های دانش بنیان داخلی هم پا به میدان این فناوری 
گذاش��ته اند و با تولید محصوالت دانش بنیان  ایران س��اخت این حوزه از جمله 

چاپگرهای سه بعدی، راه را برای توسعه این فناوری ها هموار کرده اند.
صنعت س��اخت افزایش��ی که بیشتر با چاپ سه بعدی ش��ناخته می شود با 
تالش فعاالن فناور یکی از ش��رکت های دانش بنیان، در مس��یر بومی سازی و 

تکمیل زنجیره تامین ماشین آالت و خدمات تولید قطعات حرکت می کند.

چاپ سه بعدی با محصول 
»ایران ساخت« آسان شد



اگ��ر می خواهی��د بدانید ریتارگتینگ چیس��ت باید بدانید ک��ه گاهی به عنوان 
ریتارگتینگ مجدد از آن یاد می شود، می تواند تعامل کاربر را با تبلیغات شما بهبود 
بخشد و هزینه بودجه ریتارگتینگ  تان را بهینه کند. در این نوشتار نحوه استفاده از 

ریتارگتینگ را برای کسب و کارتان می بینید.
اگر بعد از جست وجوی یک محصول، بارها و بارها در فیدهای رسانه های اجتماعی 
خود همان تبلیغ را مکررا مشاهده کرده اید، در موقعیت ریتارگتینگ قرار داشته اید. 
ریتارگتینگ راهی است که به وسیله آن برندها بتوانند تبلیغات خود را به کاربران 
قبلی و قدیمی که برای ش��ان مهم است برسانند. به این ترتیب شانس اینکه کاربر 

مجددا درگیر تبلیغات و وارد خط لوله تبدیل شود، افزایش می یابد.
ریتارگتینگ می تواند به کس��ب و کار شما کمک کند تا از بودجه بازاریابی خود 
بهتر اس��تفاده کنید و تقریباً همه جنبه های استراتژی ریتارگتینگ  گسترده تری 

شما را تکمیل کند.
1. ریتارگتینگ چیست؟

ریتارگتینگ یک استراتژی در بازاریابی دیجیتال است که کاربرانی را که اخیراً از 
وب سایت یک برند بازدید کرده اند یا با یک تبلیغ قدیمی تر آن برند درگیر هستند، 
شناسایی می کند و تبلیغات بیشتری را به آنها ارائه می کند. این استراتژی در نظر 

گرفته شده است تا تعامل را افزایش داده و در نهایت نرخ تبدیل را تغییر دهد.
جرارد الفوند، معاون ارش��د دیجیتال در آژانس بازاریاب��ی  LEWIS می گوید: 
»ریتارگتینگ یک اس��تراتژی دیجیتال اس��ت که برای به حداکثر رساندن مخارج 
رس��انه با ارائه تبلیغات مجدد به کاربران گرم، اس��تفاده می ش��ود. با درگیر کردن 
بازدیدکنندگانی که به مش��تری تبدیل نشده اند اما اخیرا از سایت دیدار داشته اند، 
در حال ارائه تبلیغاتی هستید که به احتمال زیاد منجر به تعامل خواهند شد، مانند 
کلیک دوباره روی تبلیغ و تکمیل نرخ تبدیل احتمالی – به طور معمول پر کردن 

یک فرم، بازدید از سایت یا معامله.«
دلی��ل منطقی بودن یک تبلیغ ریتارگتینگ این اس��ت که یک کاربر که قباًل با 
یک تبلیغ درگیر بوده اس��ت حداقل کمی عالقه به آن محصول یا خدمات مرتبط 
دارد. به جای هزینه کردن وجوه بازاریابی برای ارائه تبلیغات به کاربرانی که ممکن 
است عالقه مند باشند یا عالقه مند نباشند، اغلب برندها را ایجاب می کند تا آگهی 

ریتارگتینگ را به کاربرانی ارائه دهند که قباًل میزان عالقه خود را نشان داده اند.
جو هارولو، مدیر بازاریابی دیجیتال در شرکت دیجیتال تائو می گوید: »ریتارگتینگ 
کمک می کند تا مش��تریان بالقوه را مجدداً جذب کنید و پیش��نهاد خود را دوباره 
مقابل ش��ان قرار بدهید. این اس��تراتژی می تواند تأثیر بزرگی بر فروش بگذارد، زیرا 

افرادی مجددا مورد بازاریابی قرار می گیرند که از قبل کمی عالقه نشان داده اند.«
2. ریتارگتینگ چگونه کار می کند؟

ریتارگتین��گ می تواند در تع��دادی کانال و پلتفرم های تبلیغات��ی رخ دهد. این 
اس��تراتژی با تنظیم تبلیغات و فراخوانی برای اقدام با فناوری مناسب برای ردیابی 

برداشت ها و مشارکت کاربر آغاز می شود.
الفوند می گوید: »کانال های اصلی برای ریتارگتینگ جست وجو و نمایش است. 
بهترین راه برای صاحبان کس��ب و کارهای کوچک برای شروع ریتارگتینگ خود 

اطمینان از همه پیگیری ها به درستی تنظیم شد ه اند.«
هنگامی که شما توانایی پیگیری فعالیت های مخاطبان خود را به صورت آنالین 
داشته باشید، می توانید دقیقاً مشخص کنید که کدام نوع مشتری بالقوه را مجددا 
بازاریابی کنید. به طور کلی، ریتارگتینگ بیشتر روی کاربرانی متمرکز می شود که 
ابراز عالقه کرده اند خرید کنند اما به هر دلیلی از قیف تبدیل در این مس��یر خارج 

شده اند.
ل��ورا آراندا ریورا، بازاریاب ارش��د در Freepik می گوی��د: »ریتارگتینگ یکی از 
موثرترین تکنیک های تبلیغاتی در سطح نرخ تبدیل است، زیرا ما تالش خود را به 

سمت کاربرانی که قباًل در فروشگاه ما بوده اند و بنابراین به محصوالت و خدمات ما 
عالقه داشته اند، هدایت می کنیم. با ریتارگتینگ، ما تصمیم خواهیم گرفت که کدام 
یک از کاربران مان را تحت تأثیر قرار دهیم. به عنوان مثال ، می توانیم فقط به افرادی 

که در 3۰ روز گذشته سبد خرید را رها کرده اند، توجه کنیم.«
3. نمونه هایی از ریتارگتینگ

اگر محتوای تبلیغاتی را برای یک تی ش��رت جالب در فید رس��انه های اجتماعی 
خود دیدید و پست را الیک کرده اید، به احتمال زیاد دوباره همین تبلیغ را در فید 
خود مش��اهده خواهید کرد به این دلیل که یک برند ش��ما را به عنوان یک کاربر 
بالقوه عالقه مند شناسایی کرده و تبلیغات خود را برای شما ریتارگتینگ کرده است.
به گفته  الفوند: »اگر مشتریان بالقوه شما در حال گذراندن زمان روی پلتفرم های 
رس��انه های اجتماعی هس��تند، ممکن اس��ت منطقی باش��د ک��ه از ویژگی های 
ریتارگتینگ آن پلتفرم اس��تفاده کنید. آیا تاکنون فکر کرده اید که چرا تبلیغی را 
که قبال در فیس بوک برای یک محصول تازه دیده اید، مجددا مقابل دیدتان می آید؟

به همین ترتیب، ریتارگتینگ جس��ت وجو بر بازگرداندن بازدیدکنندگان قبلی 
وب سایت که به مشتری تبدیل نشده اند، با هدف افزایش نرخ تبدیل متمرکز است.

4. ریتارگتینگ در مقابل بازاریابی مجدد
اصطالح »ریتارگتین��گ« اغلب با »بازاریابی مجدد« به ص��ورت متناوب به کار 
م��ی رود. با این حال، تفاوت کمی بین این دو وجود دارد. در حالی که ریتارگتینگ 
و بازاریابی مجدد هر دو برای به دس��ت آوردن مش��تریان بالقوه ای است که قباًل به 
محصوالت یا خدمات یک برند عالقه نش��ان داده اند در حالی که بازاریابی مجدد از 

طریق ایمیل انجام می شود.
هارول��و می گوید: »بازاریابی مجدد عمل بازگرداندن افراد به کس��ب و کار ش��ما 
از طریق تبلیغات الکترونیکی و دس��تیابی به افرادی اس��ت که در وب س��ایت شما 
تعامل خاصی داشته اند. با این حال، ریتارگتینگ بیشتر روی تبلیغات پولی و ردیابی 
رویدادهایی تمرکز دارد که در وب سایت یا کمپین های تبلیغاتی شما اتفاق می افتد. 

مانند کلیک روی محصول، کلیک روی تبلیغ و پر کردن فرم.«
تفاوت امروز در اصطالحات تا حد زیادی معنایی اس��ت. ریتارگتینگ و بازاریابی 
مجدد هر دو بخشی از استراتژی هستند که کاربران قباًل درگیر را مجددا به سمت 
برند جذب و آنها را به مشتری تبدیل می کنند. تفاوت عمده این دو کانالی است که 

با استفاده از آن استراتژی انجام می شود.
الفوند گفت: »این واژه ها این روزها به طور نسبتاً برابر با هم استفاده می شوند. اما 
گر بخواهیم دقیق تر تعریف کنیم، بازاریابی مجدد  به صورت اختصاصی بیش��تر از 
طریق ایمیل در نظر گرفته می شود و ریتارگتینگ مبتنی بر سایت یا کوکی است. 
هر دوی این اس��تراتژی ها کاربران را به س��مت تکمیل یک اقدام در سایت هدایت 

می کنند اما مسیر طی شده می تواند متفاوت باشد.«

5. چگونه ریتارگتینگ  مکمل سایر استراتژی های بازاریابی است؟
ریتارگتینگ، تمام جنبه های اس��تراتژی بازاریابی گسترده تر دیجیتال را تکمیل 
می کند، زیرا مش��تریان احتمالی وسط تا پایین قیف را که هنوز به مشتری تبدیل 
نشده اند شناسایی می کند و محصوالت و خدمات شما را در ذهن آنها نگه می دارد. با 
ارائه مجدد تبلیغات یا CTA به کاربرانی که قباًل خرید را در نظر گرفته بودند یا به 
کاال یا خدمات شما عالقه نشان داده اند، شانس این را افزایش می دهید که در نهایت 
مشتری شوند. بدون ریتارگتینگ، شانس اینکه کاربر تعامل اولیه را فراموش کرده و 

هرگز به صفحه وب برند شما برنمی گردد، قابل توجه است.
ب��ه گفته  الفوند: »بازاریابی مجدد ابزاری قدرتمند برای بازاریابی اس��ت که برند 
شما را تکمیل می کند و نرخ تبدیل شما را در قیف بازاریابی تان هدایت می کند. این 

استراتژی باید مکمل تمام تالش های بازاریابی شما باشد.«
۶. چگونه می توان با ریتارگتینگ نرخ تبدیل را افزایش داد

نکات زیر می تواند به ش��ما در افزایش نرخ تبدیل کمک کند – خواه این تبدیل 
به معنای فروش، ثبت نام یا برخی اقدامات دیگر – در طول کمپین شما باشد:

 CTA های ساده را ارائه کنید
تبلیغات ریتارگتینگ باید متفاوت از مواردی باشد که برای باال بردن سطح آگاهی 
عمومی از برند در نظر گرفته ش��ده اس��ت. کاربرانی که مجددا به سمت برند شما 
هدایت می ش��وند احتم��االً با CTAهای واضح و س��اده مانند »همین حاال خرید 
کنید« یا »بیشتر بدانید« درگیر می شوند. این CTAها را با زبان کوتاه و ضروری 
ارائه بدهید و آنها را به راحتی قابل کلیک کنید تا مشتری احتمالی را به صفحه فرود 

موردنظرتان منتقل کنید.
– آزمایش A / B را انجام دهید

برای اینکه بدانید کدام نوع تبلیغات برای کمپین ریتارگتینگ ش��ما موثرترین 
اس��ت، دو نس��خه مختلف از یک آگهی مش��ابه را آزمایش کنید. پس از یک دوره 

آزمایشی مختصر، بررسی کنید که کدام نسخه باعث تعامل بیشتر می شود.
– در مورد گزینه های ریتارگتینگ خالق باشید

ریتارگتینگ تبلیغات می تواند استاتیک، پویا یا حتی مبتنی بر فیلم باشد. بسته به 
آنچه که برای ارزش پیشنهادی شما و بخش مخاطبان شما مناسب است، برای تازه 

نگه داشتن چیزها، انواع مختلفی از تبلیغات را در نظر بگیرید.
– از خستگی تبلیغ آگاه باشید

هنگام ریتارگتینگ، مراقب باشید که مشتریان احتمالی را خسته نکنید. کاربران 
به سرعت از دیدن تبلیغات مشابه از یک برند خسته می شوند. بارها و بارها نمایش 
دادن آگهی های تبلیغاتی به آنها می تواند نتیجه عکس داش��ته باش��د و باعث شود 

مشتری احتمالی برای همیشه از فرآیند تبدیل خارج شود.
– پیوسته رویکرد خود را بهینه کنید

اجازه ندهید که کمپین ریتارگتینگ شکل به صورت خودکار اجرا شود. بهترین 
کمپین های ریتارگتینگ مواردی هستند که برندها مرتباً ارزیابی و بررسی می کنند. 
دائماً کمپین ریتارگتینگ خود را مورد بازدید قرار دهید، داده ها را بررسی کنید و 

فرصت های موجود را برای بهبود آن در نظر بگیرید.
استراتژی ریتارگتینگ روشی پیشرفته برای استفاده مجدد از کاربران عالقه مند 
قبلی، با تکیه بر بینش های داده محور و روش های ردیابی پیشرفته برای افزایش نرخ 
تبدیل در بین مخاطبان هدف اس��ت. با این حال، مفهوم پشت آن ساده است: اگر 
به کاربرانی که از قبل عالقه مند کاال یا خدمات شما هستند )یا حداقل در مورد آن 
کنجکاو بوده اند( دسترسی پیدا کنید، نرخ تبدیل تان افزایش خواهد یافت. اگر این 
استراتژی به درستی انجام شود به راحتی می تواند به شما در افزایش نرخ تبدیل و 

بهبود بازده کلی سرمایه گذاری در استراتژی بازاریابی  دیجیتال کمک کند.
 business/bazdeh :منبع

حتما تا به حال این تجربه را داش��ته اید که مقاله ای جالب درباره یک 
محص��ول جدی��د زیبایی یا روش و محصولی که در یک مجله ورزش��ی 
به ش��ما اطمینان می دهد با اس��تفاده از آن بتوانید در ورزش��ی خاص 
پیشرفت کنید را مطالعه کرده اید. به نظر می رسد که شما تنها مشغول 
خواندن مقاله ای در یک وب س��ایت یا مجله هستید ولی اینطور نیست. 
این یک آگهی تبلیغاتی است که به شکلی تغییر یافته است، یک مفهوم 
بازاریاب��ی که در میان محتوای مقاله گنجانده ش��ده و به صورت رپرتاژ 

آگهی مطرح شده است.
در این مقاله سعی داریم تا به صورت کاربردی در مورد رپرتاژ آگهی و 
روش انتشار رپرتاژ آگهی توضیح دهیم پس تا پایان با ما همراه باشید.

رپرتاژ آگهی چیست؟
رپرت��اژ آگهی ی��ا Advertorial محت��وای یک مجل��ه، روزنامه یا 
وب سایت است که به نظر می رسد یکی از مطالب عادی نشریه یا رسانه 

باشد ولی در واقع یک تبلیغ پولی است.
محت��وای ی��ک رپرتاژ آگهی غالبا به ش��کل یک مقاله اس��ت که نظر 
خود را ارائه می دهد، اما ممکن اس��ت در مورد محصولی خاص یا نتایج 
مطالع��ات بر روی یک محصول را گ��زارش کند. همچنین رپرتاژ آگهی 

می تواند به صورت ویدئویی در یک وب سایت نمایش داده شود.
از آنجای��ی ک��ه رپرتاژ آگهی کام��ال جنبه تبلیغاتی ن��دارد و معموال 
اطالع��ات مفیدی ه��م ارائه می دهد، احتمال دارد افراد نس��بت به یک 

تبلیغ سنتی، توجه بیشتری به این نوع از تبلیغ داشته باشند.
ب��ه عالوه این ش��یوه فرصت بهتری را برای ارائه اطالعات بیش��تر در 
م��ورد مزایای یک محصول یا خدمات، نس��بت به نوع س��نتی آگهی ها 

فراهم می کند.
در ای��ن زمینه مطالعه ای صورت گرفته اس��ت که نش��ان می دهد دو 
س��وم از خوانندگان زمانی که متوجه ش��دند مقاله ای که خوانده اند و یا 
ویدئویی که تماشا کرده اند توسط یک برند پشتیبانی می شود، احساس 

کردند که فریب خورده اند.
بنابرای��ن خطری که در این ن��وع از تبلیغ وجود دارد، احتمال از بین 
رفتن اعتماد مخاطبان اس��ت بنابراین بسیاری از نشریات به روش های 
مختلفی نش��ان می دهند ک��ه مطلب جنبه تبلیغ��ی دارد، مثال مطالب 
رپرتاژ آگهی در کنار محتوای معمولی منتش��ر می شود اما ممکن است 
دارای لیبل��ی باش��د که حمای��ت مالی یا بخش ویژه تبلیغات را نش��ان 
می دهد. با این ش��رایط برخی از نش��ریات و وب س��ایت ها به هیچ وجه 

آگهی های تبلیغاتی را چاپ نمی کنند.
همانند تبلیغات س��نتی، زمانی که ش��رکت ها برای تبلیغ محصول یا 
خدمت خود از رپرتاژ آگهی اس��تفاده می کنند باید مطمئن باش��ند که 
ن��وع ادبیات و محتوای آن متناس��ب با نوع مخاطبان آن وب س��ایت یا 

نشریه است.

مثال یک آگهی تبلیغاتی در یک مجله ادبی که خوانندگان آن معموال 
رتبه های اول دانش��گاهی هس��تند، باید لحن و ادبیاتی متفاوت از یک 
تبلیغی داشته باشد که در یک سایت الیف استایل با مخاطبان عمومی 
منتش��ر می ش��ود. محتوای رپرتاژ آگهی باید از نظر س��بک و نگارش با 
محتوای س��ایر مقاالت این نش��ریه مطابقت داشته باش��د. برای مثال، 
نحوه نگارش عناوین، فونت مورد اس��تفاده، طراحی س��تون ها و س��ایر 

ویژگی های بصری مقاالت باید هماهنگ باشند.
رپرت��اژ آگهی می تواند با تعریف یک داس��تان واقعی به مش��کالت یا 
ترس های خواننده اش��اره کند و سپس توضیح دهد که چگونه محصول 

یا خدمت موردنظر مسأله را برطرف می کند.
با اس��تفاده از آم��ار و نتای��ج آزمون ها یا تحقیق های ص��ورت گرفته 
می ت��وان به یک رپرتاژ آگهی اعتبار بخش��ید. همچنی��ن در این نوع از 
آگه��ی حتما بای��د فراخوانی در م��ورد چگونگی و مکان��ی که می توان 

محصول یا خدمت را خریداری کرد، عنوان شود.
این روش مزایایی نس��بت به س��ایر ش��یوه های تبلیغ )مانند تبلیغات 
تلویزیون��ی، بیلبورده��ا و … ( دارد و می توان به هزینه کمتر این روش 
اشاره کرد. همچنین این نوع از آگهی منقضی نمی شود و تا سال ها بعد 
از انتش��ار رپرتاژ آگهی با جست وجوی مطلب در موتورهای جست وجو 
توس��ط خوانندگان )ب��دون محدودیت زمان( این آگه��ی نمایش داده 

می شود.
نحوه نوشتن رپرتاژ آگهی

• ب��رای بیان ارزش ه��ای محصول یا خدمت خود بنویس��ید، نه برای 
تبلیغ.

• به آنچه در عنوان مطرح شده، پایبند باشید.
• راه حلی برای مشتری مطرح کنید.

• از صحبت در مورد شرکت تان پرهیز کنید.
• مخاطبان خود را با بیان مطالب استثنایی و جذاب خوشحال کنید.
برای بیان ارزش های محصول یا خدمت خود بنویسید، نه برای تبلیغ
رپرتاژ آگهی ش��ما باید برای مخاطب ش��ما ارزش��ی ایجاد کند، پس 
نیازی نیس��ت که در این نوع آگهی به وضوح از محصول یا خدمت خود 
تبلیغ کنید. در عوض این نوع آگهی باید لحن و س��بک پس��ت وبالگ 
را داشته باشد. منظور از پس��ت های وبالگ مطالبی است که مخاطبان 
می  توانند با خواندن آنها اطالعاتی مفید به دست بیاورند بنابراین زمانی 
که مش��غول تولید رپرتاژ آگهی خود هستید، ابتدا به این فکر کنید که 
چط��ور می توانید با محتوای آموزش��ی به مخاط��ب هدف خود خدمت 
کنید. شاید هدف شما از این آگهی، افزایش بازدید از محصول جدیدتان 
باشد، پس در این مواقع می توانید گزارشی تهیه کنید که به محصوالت 
رقابتی این حوزه اشاره دارد و در مقایسه با سایرین محصول شما را در 

صدر این جدول قرار می دهد.

به آنچه در عنوان مطرح شده، پایبند باشید
پس از اینکه پیش نویس آگهی آماده ش��د، قبل از ادامه مراحل، یک 
بار متن خود را بخوانید و به این پرس��ش پاس��خ دهید: آیا متن ش��ما 
آنچه را که در عنوان مقاله مطرح کرده اید، نشان می دهد و با عنوان تان 

مطابقت دارد؟
به عنوان مثال اگر عنوان پست شما نکاتی درباره تیم بازاریابی است، 
اما ش��ما صرفا در متن از آژانس بازاریابی خود تعریف می کنید، پس��ت 

شما بیشتر شبیه به صفحه توضیح خدمت و محصول به نظر می رسد.
پس بس��یار مهم اس��ت که اطالعات موجود در مقاله خود را با عنوان 
آن هماهن��گ کنید ت��ا خوانندگان بدانند که وقتی عنوان آگهی ش��ما 
را می خوانن��د در چه زمینه ای اطالعات به دس��ت خواهند آورد. عالوه 
ب��ر این، به دلیل تبلیغات کاذب اعتبار خود را از دس��ت نخواهید داد و 
می توانید مطمئن باشید که در حال خدمت به مخاطبان خود هستید.

در رپرتاژ آگهی راه حلی برای مشتری مطرح کنید
خدم��ت به مخاطبان بای��د از اولویت  های اصلی رپرتاژ آگهی باش��د. 
درست اس��ت که هدف نهایی استفاده از این روش تبلیغی، در حقیقت 
کمک به شرکت و تبلیغات است ولی باید بدانیم که در نهایت، ارائه راه 
حل به مخاطبان، مش��تریان بیش��تری را برای شما جذب می کند. پس 

مفید بودن مطالب برای مخاطبان بسیار بااهمیت است.
از صحبت در مورد شرکت تان پرهیز کنید

این یک قانون مهم اس��ت که این نوع آگهی، به ش��کل یک تبلیغات 
مفصل و طویل نیس��ت پس باید مراقب بود که از این فرصت به خوبی 
استفاده کنیم و اصال در مورد شرکت خودمان صحبت نکنیم. این نکته 

باید در مورد تمامی انواع رپرتاژ آگهی رعایت شود.
به همین ترتیب اگر در حال نوشتن یک راهنما هستید، وقتی شرکت 
خ��ود را به عنوان منبع در نظر می گیری��د حتما گزینه های دیگر را نیز 
مط��رح کنید. ب��رای اینکه به خوانندگان ارزش اف��زوده ای اضافه کنید، 
دان��ش خ��ود را در این صنعت با آنان در می��ان بگذارید و همچنین نام 

سایر برندهای مطرح را نیز ذکر کنید.
مخاطبان خود را با بیان مطالب استثنایی و جذاب خوشحال 

کنید
فرصت خوبی اس��ت تا اکنون که در حال نوش��تن ی��ک رپرتاژ آگهی 
هس��تید، س��عی کنید از روش ه��ای جدید ب��رای رضای��ت مخاطبان 
و مش��تریان خ��ود به��ره بگیری��د. مثال به ج��ای اس��تفاده از عکس از 
انیمیش��ن های زیبا اس��تفاده کنید یا به جای متن از ایموجی ها یا سایر 
سبک ها اس��تفاده نمایید و همیشه این موضوع را در نظر داشته باشید 
ک��ه مخاطب یا خواننده باید مش��تاق و عالقه مند باش��د تا مطلب ما را 
بخواند، پس متن و آگهی ما باید برای مخاطب جذاب و س��رگرم کننده 

نیز باشد. 

رپرتاژ آگهی چیست؟ و روش انتشار رپرتاژ آگهی

چرا کسب اجازه از کاربران برای استفاده از اطالعات شان ضروری است؟
بازاریابی و چالش گردآوری اطالعات کاربران

استفاده از داده های مربوط به کاربران در زمینه بازاریابی ایده تازه ای محسوب 
نمی شود. هرچه توانایی برندها برای تولید محتوای دقیق و هماهنگ با سلیقه 
مخاطب هدف بیش��تر باشد، تاثیرگذاری کمپین موردنظر نیز افزایش خواهد 
یافت. نکته مهم در این میان دسترس��ی به برخی از داده ها و اطالعات اساسی 
پیرامون سلیقه مشتریان است. بس��یاری از برندها بدون کسب اجازه یا حتی 
آگاهی کاربران اقدام به استفاده از داده های آنها می کنند. شاید در نگاه نخست 
این امر ش��یوه ای رایج برای تولید محتوا از سوی برندها باشد، اما از نقطه نظر 

حقوقی همراه با چالش های بسیار زیادی است. 
امروزه کاربران ش��بکه های اجتماعی حساس��یت بس��یار زیادی نسبت به 
اطالعات شان در شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای آنالین دارند. همین 
امر موجب بروز چالش های گس��ترده در مس��یر بازاریابی برندها می شود. شما 
باید همیشه در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل 
ممکن باشید. یکی از مهم ترین جلوه های این امر کسب اجازه رسمی از کاربران 
برای اس��تفاده از داده های شان در فرآیند بازاریابی است. بسیاری از شبکه های 
اجتماعی مانند فیس بوک در طول س��ال های اخیر به دلیل عدم رعایت حریم 
خصوصی کاربران با بحران های گس��ترده ای مواجه شده اند. نکته مهم در این 
میان دشواری بازگرداندن اعتماد کاربران به برندهاست بنابراین اگر برند شما 
عملکرد نادرستی در زمینه استفاده از اطالعات کاربران داشته باشد، تا مدت ها 

مورد بی توجهی مشتریان قرار خواهد گرفت. 
ش��اید در نگاه نخس��ت بحث از امنیت داده های کارب��ران در فضای آنالین 
عجیب باشد. بسیاری از برندها در طول سال های اخیر به طور مداوم در تالش 
برای بازاریابی از اطالعات کاربران استفاده می کردند. در این میان هیچ نیازی 
برای کسب اجازه یا اطالع رسانی به کاربران نیز نبود. مسئله اساسی در این میان 
تغییر قوانین مربوط به حریم شخصی از سوی نهادهای بین المللی است. این امر 

در اتحادیه اروپا از سال 2۰18 مورد توجه قرار گرفت. 
ام��روزه اطالعات ش��هروندان اروپایی به طور کامل محافظت ش��ده اس��ت 
بنابرای��ن هر برندی ب��رای اس��تفاده از آن باید به طور رس��می از کاربران در 
فضای آنالین کس��ب اجازه نمایند. در غیر این صورت با جریمه های س��نگین 
و س��پس ممنوعیت فعالیت در اروپا مواجه خواهد ش��د. کارشناس های حوزه 
بازاریابی چنین رویکردی از س��وی اتحادیه های بین المللی را به معنای پایان 
عصر غافلگیری مشتریان می دانند. وقتی مشتریان به خوبی از استفاده برندها 
نسبت به داده های شان اطالع داشته باشند، شخصی سازی محتوا دیگر جذابیت 
سابق را نخواهد داشت. البته این امر به معنای مرگ عرصه بازاریابی دیجیتال 

نخواهد بود. 
نیاز به شفافیت در حوزه بازاریابی

بازاریابی هدفمند یکی از جلوه های موفق صنعت تبلیغات در طول دهه های 
اخیر بوده اس��ت. این امر به دلیل کاهش هزینه  ه��ای بازاریابی و هدف گذاری 
مح��دود بر روی مخاطب هدف روی داده اس��ت. وقتی ش��ما ب��ر روی دامنه 
مح��دودی از کاربران عالقه مند به کس��ب و کارتان س��رمایه گذاری می کنید، 
امکان کس��ب نتیجه بهتر را خواهید داشت. این امر از الگوی بازاریابی توده ای 
کم هزینه  تر و ثمربخش تر است. با این حساب جهت گیری شمار باالیی از برندها 

به سوی این الگو از بازاریابی امر عجیبی نخواهد بود. 
یکی از چالش های اصلی در حوزه تبلیغات مواجهه مخاطب هدف با ش��مار 
باالیی از محتوای تبلیغاتی است بنابراین جلب نظر مشتریان در چنین فضای 
ش��لوغی امر دشواری خواهد بود. بس��یاری از کاربران در شبکه های اجتماعی 
نس��بت به مشاهده تبلیغات بی ارتباط با سلیقه ش��ان شکایت دارند. این امر از 
سوی دیگر همراه با نگرانی نسبت به دزدی اطالعات شان از سوی برندهاست 
بنابراین ش��ما به عنوان بازاریاب در ش��رایط دش��واری قرار دارید. این شرایط 
نیازمند مدیریت نگرانی های کاربران نسبت به اطالعات شان در فضای آنالین و 

تمایل شان برای مشاهده تبلیغات مرتبط با سلیقه شان است. 
بس��یاری از برندها در مواجهه با وضعیت غیرمش��خص مشتریان برای ارائه 
اطالعات به طور کامل از بازاریابی ناامید می شوند. نکته مهم در این میان تاکید 
بر روی جلوه شفاف بازاریابی است. شما فقط در این صورت امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را خواهید داش��ت. امروزه اغلب کاربران در ش��بکه های 
اجتماعی نسبت به ارائه اطالعات شان به برندها در صورت کسب اجازه و بیان 
حدود استفاده رضایت خواهند داشت. این امر نکته بسیار مهمی برای توسعه 
فرآیند بازاریابی برندها محسوب می شود. اکنون شما باید تمام اقدامات مرتبط 
با استفاده از داده های بازاریابی برندها را مدنظر قرار دهید.  عنصر شفافیت در 
کسب و کار تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مخاطب هدف دارد. این امر اغلب 
برندهای بزرگ را به س��وی نوع خاصی از فعالیت کاری سوق داده است. ارائه 
گزارش های منظم به مشتریان و نهادهای متولی امنیت دیجیتال آنها دیگر یک 
امر دلبخواهی نیست. تمام برندها باید از این قوانین به طور کامل تبعیت نمایند. 

چرا گردآوری داده های مشتریان اهمیت دارد؟
بازاریابی با هدف تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیوند نزدیکی با سلیقه 
مشتریان دارد. اگر برندها نس��بت به گردآوری اطالعات کاربران اقدام نکنند، 
ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��داف به طور کامل از بین خواهد رفت. 
نکت��ه مهم در این میان انتخ��اب بین همکاری با آژانس ه��ای بازاریابی برای 
گ��ردآوری داده ها یا اعتماد به تیم بازاریابی و تبلیغات ش��رکت اس��ت. امروزه 
اغلب برندها از تیم بازاریابی و تبلیغات شان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف استفاده می کنند. این امر در حوزه گردآوری اطالعات نیز به همین شیوه 
ادامه پیدا می کند. مزیت اصلی این امر امکان ایجاد رابطه ای نزدیک با مخاطب 
هدف و تاثیرگذاری بر روی وی اس��ت. چنین امری در همکاری با آژانس های 
بازاریابی غایب خواهد بود.  تعامل با مشتریان از طریق گردآوری داده های معتبر 
پیرامون ش��ان فرآیند بازاریابی را بسیار س��اده خواهد کرد. تولید محتوا بدون 
آگاهی از وضعیت بازار و س��لیقه مشتریان یکی از فرآیندهای به شدت دشوار 
محس��وب می  شود. با این حساب شما با اس��تفاده درست از محتوای بازاریابی 

امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را خواهید داشت. 
براس��اس مطالعه موسسه استاتیس��تیک، 7۶ درصد از مشتریان در صورت 
مواجهه با شفافیت فعالیت برندها تمایل بیشتری برای ارائه اطالعات شان به آنها 
نشان می دهند بنابراین تعامل نزدیک با مشتریان در عمل موجب ایجاد اعتماد 
در آنها نیز خواهد ش��د. چنین امری فرآیند بازاریابی را به شدت ساده خواهد 
کرد. شما دیگر نیازی برای بازاریابی از طریق همکاری با آژانس های بازاریابی، 
مگر در موارد محدود، ندارید. این امر عالوه بر کاهش هزینه های بازاریابی نتیجه 
مثبتی بر روی وضعیت برندتان نیز خواهد داش��ت.  امروزه امنیت اطالعات نه 
تنها برای دولت ها و ش��رکت ها، بلکه کاربران عادی فضای آنالین نیز اهمیت 
فراوانی دارد. اگر شما در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه 
مناسب هستید، باید این نکته مهم را مدنظر قرار دهید. در غیر این صورت به 

طور مداوم با چالش هایی در زمینه بازاریابی مواجه خواهید شد. 
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ب��ه عنوان صاحب کس��ب و کار، بای��د درباره  چگونگی دس��تیابی به 
کاربران گوش��ی های هوشمند و ایجاد تجربه ای عالی که باعث شود آنها 
به س��مت ش��ما بازگردند، به خوبی فکر کنید. روزگاری خرید آنالین را 
به عنوان پدیده ای نوظهور می شناختند. امروزه، بیشتر آدم ها در زندگی 
روزمره  خود بارها و بارها از آمازون، eBay و بیش��مار وب سایت تجارت 
الکترونیک به صورت آنالین خرید می کنند. همچنین، مدت ها است که 
از دوره  تلفن ه��ای همراه عظیم الجثه عبور کرده ایم و این تلفن ها امروزه 
ب��ه رایانه های کوچ��ک، تخت و قدرتمند تبدیل ش��ده اند. در ادامه این 
نوشتار با ما همراه باشید تا پنج روش بهبود استراتژی بازاریابی موبایلی 

یا موبایل مارکتینگ را بشناسید.
محبوبیت کس��ب و کار های آنالین و گوشی های هوشمند روز به روز 
در حال افزایش اس��ت. ام��روزه، مصرف کنندگان به جای آنکه در مکان 
خاصی بنش��ینند، رایانه شان را روش��ن کنند و منتظر باالآمدن و اتصال 
آن به اینترنت باش��ند، می توانند گوش��ی های هوشمندشان را از جیب 
خود دربیاورند و طی چند ثانیه به وب س��ایت مورد عالقه ش��ان دس��ت 

پیدا کنند.
اگر می خواهید ش��اهد رونق کس��ب و کار تان باش��ید، باید استراتژی 
بازاریاب��ی موبایلی تان را بهبود ببخش��ید. بخش قابل توجهی از ترافیک 
اینترنت )58 درصد( متعلق به گوش��ی های هوشمند است بنابراین، اگر 
سایت تان با قالب موبایل سازگار نیست، احتماال بیش از نیمی از تعامل 

با مشتری و فروش تان را از دست خواهید داد.
ولی نباید برای همیش��ه از چنین ترافیکی مح��روم بمانید. کارهایی 
وج��ود دارن��د که با اس��تفاده از آنه��ا می توانی��د اس��تراتژی بازاریابی 
موبایلی تان را بهبود ببخش��ید؛ در این مقال��ه، قصد داریم به پنج روش 

بهبود استراتژی بازاریابی موبایلی یا موبایل مارکتینگ اشاره کنیم.
۱. عملکرد وب سایت خود را بررسی کنید

آیا می دانید عملکرد س��ایت تان برای کاربران موبایل چگونه اس��ت؟ 
اگر از این مس��ئله آگاه نیستید، وقت آن فرا رسیده است که به بررسی 
این مس��ئله بپردازید. مرورگر گوشی هوشمندتان را باز کنید، به بخش 
ناش��ناس مرورگرت��ان بروی��د و آدرس س��ایت تان را وارد کنید. به این 
ترتی��ب، می توانید کامال متوجه ش��وید وقتی دیگ��ران از طریق موبایل 
وارد وب س��ایت تان می شوند، چه چیزهایی را مشاهده می کنند. اکنون، 
به این مس��ئله فکر کنید که وقتی یک مش��تری جدید از طریق گوشی 

هوشمند خود وارد سایت تان می شود، چه چیزهایی را می تواند ببیند.
مش��کالت موجود در عملکرد وب س��ایت، نظیر پایین بودن س��رعت 
ب��اال آمدن س��ایت، می توان��د به اندازه  قاب��ل توجهی بر می��زان تبدیل 
بازدیدکنندگان س��ایت به مشتریان همیش��گی تاثیر منفی بگذارد و به 
ط��ور کلی، باع��ث ناراحتی بازدیدکنندگان ش��ود – به خصوص آنهایی 
که از طریق دس��تگاه های همراه وارد سایت می ش��وند. بیشتر کاربران 
گوشی های هوش��مند انتظار دارند صفحات وب سایت ظرف کمتر از دو 
ثانیه باز ش��وند. معموال پس از گذش��ت س��ه ثانیه، بیشتر آدم ها دکمه  

بازگشت را خواهند زد یا مرورگر را خواهند بست.
اگ��ر یکی از این کاربران برای خرید یک محصول وارد وب س��ایت تان 
ش��ود، پس از گذش��ت دو ثانیه، به طور کلی مش��تری تان را از دس��ت 
خواهی��د داد. بهتری��ن کاری که می توانید در این ش��رایط انجام دهید، 
بررس��ی راه هایی برای افزایش س��رعت سایت تان اس��ت. برای این کار 
می توانی��د پالگین ه��ای غیرفعالی را که امکانات س��ایت تان اس��تفاده 
می کنن��د، حذف کنید. تصاویرتان را قالب بندی کنید و ویدئوهای تان را 

در سایر پلتفرم ها، نظیر یوتیوب، بارگذاری کنید.
باید به طور مرتب س��رعت و عملکرد وب س��ایت تان را بررسی کنید. 
فرآیند پرداخت را در س��ایت تان ارزیابی کنی��د، مطالب تان را بازخوانی 
کنی��د و فرم تماس س��ایت تان را امتحان کنید. اگر س��رعت یا عملکرد 
س��ایت تان را مناسب باشند، ش��انس تان برای تبدیل مشتری راغب به 

مشتری واقعی بیشتر می شود.
2. جست وجوی صوتی را در سایت تان بهینه سازی کنید

وقت��ی مخاطبان کلی��دواژه ای را داخل گوگل جس��ت وجو می کنند، 
بهینه س��ازی موتور جست وجو )س��ئو( در س��ایت تان بهترین راه برای 

هدایت آنها به سمت شما خواهد بود. ولی به تازگی، سئوی جست وجوی 
صوتی نیز رواج پیدا کرده است. تمام گوشی های هوشمند اپل و اندروید 
دس��تیار صوتی مخصوص به خودش��ان را دارند و بس��یاری از آدم ها از 
گوینده های هوش��مند نظیر الکس��ای آمازون در دستگاه های هوشمند 

خود استفاده می کنند.
کلیدواژه های مربوط به جس��ت وجوی صوتی با کلیدواژه های س��ئوی 
س��نتی متفاوت هس��تند. بازاریاب ها و متخصصان س��ئو کلیدواژه های 
کوتاه ت��ر را انتخاب می کنن��د، زیرا مصرف کنندگان هنگام اس��تفاده از 
گوگل به طور میانگین س��ه الی چهار کلم��ه را تایپ می کنند. کاربران 
جس��ت وجوی صوتی معموال پرس��ش های کاملی را مط��رح می کنند و 
نحوه بیان خواسته های شان را تغییر می دهند؛ زیرا معموال نحوه  صحبت 

کردن مان با نحوه  تایپ کردن مان فرق دارد.
جهت ایجاد پاس��خ های کوتاه تر و جامع تر برای برخی موضوعاتی که 
وب س��ایت تان آنها را پوش��ش می دهد، می توانید محتوای تان را اصالح 
کنید. این استراتژی می تواند شما را به باالترین رتبه ها در جست وجوی 
گوگل برس��اند؛ به این ترتیب، به سرعت می توانید ترافیک سایت تان را 

افزایش دهید.
امروزه، بسیاری از شرکت ها از کانال های یوتیوب استفاده می کنند تا 
بتوانند مخاطبان خاص خود را پیدا کنند و آنها را به س��مت وب سایت 
خود هدایت کنند. اگر شما هم از یوتیوب استفاده می کنید، حتما سعی 
کنید ب��رای ویدئوهای تان زیرنویس تهیه کنی��د. عناوین و زیرنویس ها 
ب��ه الگوریتم یوتیوب کمک می کنند ویدئوهای تان را در جای مناس��ب 

خود قرار دهند.
همچنین، افزودن نوش��ته به ویدئوها احتمال دسترسی مخاطبانی را 
که برای رسیدن به موضوعات موردنظرشان – موضوعاتی که ویدئوهای 
شما آنها را پوشش می دهند – از جست وجوی صوتی استفاده می کنند، 

افزایش می دهد.
3. بر ایجاد محتوای سازگار با موبایل تمرکز کنید

نح��وه  بارگی��ری و بارگذاری س��ایت تان از اهمیت باالی��ی برخوردار 
اس��ت، ولی تمرکز بر ایجاد محتوای س��ازگار با موبایل باعث می ش��ود 
مخاطبین مدت زمان بیشتری در س��ایت تان باقی بمانند. هنگام ایجاد 
پست ها، صفحات تبلیغ و فروش، یا مطالب جذب کننده  مشتریان راغب 
)لیدها( حتما به خاطر داش��ته باشید، نیمی از آدم هایی که محتوای تان 
را می بینند و می ش��نوند، از طریق گوش��ی های هوش��مند به سایت تان 

دسترسی پیدا کرده اند.
توصیه می ش��ود پاراگراف های کوتاه و در عین حال، کاملی بنویسید 
که دارای عنوان، تقس��یم بندی و تصویر باش��ند. اگر بازدیدکنندگان با 
متن نوشتاری طوالنی و خسته کننده ای مواجه شوند، این احتمال وجود 

دارد که به سرعت سایت تان را ترک کنند.
پاراگراف ه��ای کوت��اه و مطالب س��ازمان دهی و قالب بندی ش��ده به 
کاربران گوشی های هوشمند کمک می کنند به سرعت مطالب و پست ها 
را بررس��ی کنند؛ در نتیجه، احتمال اینکه به طور کامل محتوای  تان را 
مطالع��ه کنند، در فراخوان های تان به تعامل بپردازند و مرتبا به س��راغ 

کسب و کار تان بیایند، بیشتر می شود.
۴. نحوه  استفاده و شکل سایت تان را ساده کنید

در ای��ن بخش، می خواهیم در این مورد صحبت کنیم که چرا س��اده 
کردن نحوه  اس��تفاده از ش��کل و همچنین، قالب بندی سایت از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت. دو مس��ئله برای کاربران گوش��ی های هوشمند 
بس��یار بااهمیت است: س��رعت و دقت. وقتی یک کاربرد وارد سایت تان 
می ش��ود، می خواهد گزین��ه ای را برای هدایت دقیق به س��مت مطالب 

موردنظر خود در اختیار داشته باشد.
اگر بخش نوار ناوبری )قسمتی از یک سایت که گزینه ها و بخش های 
مختلف س��ایت را به بازدیدکنندگان نشان می دهد( سایت تان به خاطر 
نوع طراحی یا ش��کل خاص سایت به راحتی قابل دیدن نباشد، احتماال 
آدم های کمتری می توانند به بخش های مختلف س��ایت تان دسترسی و 
ب��ه طور کلی، با ش��ما تعامل پیدا کنند. برای مث��ال، اگر فردی یکی از 
صفحات س��ایت تان را از طریق جس��ت وجوی گوگل پیدا کند، احتمال 

دارد به خرید محصول ش��ما عالقه مند شود، ولی اگر طراحی سایت تان 
به گونه ای باش��د که نوار ناوبری به توده ای از متن و کلمه تبدیل شود، 
احتماال مصرف کننده این مس��ئله را به عنوان نشانه ای از کیفیت پایین 

سایت )و در نتیجه، محصول( در نظر  گیرد و سایت تان را ترک کند.
همین ش��رایط برای فرم های تماس و پرداخت سایت نیز وجود دارند. 
هر دوی این ابزارها برای رش��د کس��ب و کار و رس��یدن به سود بیشتر 
از اهمیت باالیی برخوردار هس��تند. این فرم ها باید برای دس��تگاه های 
موبایل کامال راحت و قابل اس��تفاده باشد. تصور کنید در حال پرداخت 
مبلغی به یک وب س��ایت هس��تید و با صفحه  بزرگی مملو از س��واالتی 
درباره  نحوه  حمل و نقل، شماره  کارت و اطالعات شخصی مواجه شوید.
مواجهه با این ش��رایط ممکن اس��ت مش��تریان را دچار نگرانی کند؛ 
ب��ه خصوص اگر قبال در س��ایت تان ثبت نام نکرده باش��د ولی اگر فرم 
پرداخت ت��ان به صورت مرحله ای باش��د و مش��تری بتواند به س��ادگی 
مراحل را پش��ت س��ر بگذارد، در آینده نزدیک شاهد افزایش نرخ تغییر 
بازدیدکنندگان س��اده به مش��تریان همیش��گی از طریق گوش��ی های 

هوشمند خواهید بود.
این گونه به مسئله نگاه کنید؛ 51درصد از مصرف کنندگان، دست کم 
یک بار، کاالیی را از طریق گوش��ی هوشمندش��ان خری��داری کرده اند. 
اگر می  خواهید از بازگش��ت مش��تریان و افزایش فروش ت��ان اطمینان 
حاصل کنید، فرم ها و نحوه گش��ت و گذار مشتری در سایت تان باید با 

گوشی های هوشمند سازگار باشند.
5. از کانال های متعدد استفاده کنید

آخری��ن موضوعی ک��ه در این مقاله ب��ه آن می پردازیم، اس��تفاده از 
کانال ه��ای متع��دد برای تبلی��غ کمپی��ن بازاریابی موبایل اس��ت. اگر 
می خواهی��د به طور دائمی نتایج مثبتی از کس��ب و کار تان به دس��ت 

بیاورید، نباید صرفا با وب سایت تان اکتفا کنید.
رس��انه ها یا همان شبکه های اجتماعی نقطه خوبی برای آغاز هستند. 
در ح��ال حاض��ر، بی��ش از 3.81 میلی��ارد نفر در جهان از ش��بکه های 
اجتماعی اس��تفاده می کنند و این رقم هر س��ال در حال افزایش است. 
گذشته از اینها، کاربران به طور میانگین، دو ساعت و بیست و دو دقیقه 
در روز از وقت ش��ان را در شبکه های اجتماعی به سر می برند. وقتی این 
آمار را در کنار این حقیقت قرار می دهیم که بیش��تر کاربران شبکه های 
اجتماعی از گوشی های هوشمند استفاده می کنند، مسلما به این نتیجه 
می رس��یم که ش��بکه های اجتماعی برای تبلیغ کس��ب و کار تان بسیار 

مناسب هستند.
از طریق ش��بکه های اجتماعی می توانید آخرین مطالب س��ایت تان را 
به اش��تراک بگذارید، به صورت زنده ویدئو ارس��ال کنید، یا حتی برای 
مخاطبان تان تبلیغات مخصوص تولید کنید. تمام این ترفندها کمک تان 
می کنند کاربران موبایلی بیش��تری را به س��مت وب س��ایت تان هدایت 
کنید. اگر س��ایر نکاتی را نیز که در این مقاله به آنها اش��اره شده  است، 
به کار بگیرید، ش��اهد نتایج مثبت متعددی در میزان ترافیکی خواهید 
بود که از س��مت پلتفرم هایی نظیر فیس بوک، اینستاگرام، و یوتیوب به 

سمت سایت تان می آید.
بازاریابی ایمیلی نیز یکی دیگر از اس��تراتژی های مهم بازاریابی برای 
کاربران موبایل به شمار می رود. با ایجاد عواملی برای جذب مشتریان 
راغب در وب س��ایت تان از آنها بخواهید عضو خبرنامه تان ش��وند، یا از 
آنها بخواهید برای مش��اهده  مطالب جدیدتان در سایت شما ثبت نام 

کنند.
برای آش��نایی بیشتر با کاربران موبایلی، افزایش میزان شخصی سازی 
سایت و ارائه  فرصت هایی برای کاربران جهت تعامل بیشتر با برندتان از 

کمپین های ایمیلی استفاده کنید.
ب��ا افزایش مخاطبان تان، با کمک آنالیتیکس می توانید تعداد کاربران 
موبایل��ی را که به صورت روزانه از س��ایت تان دی��دن می کنند، تعیین 
کنید. با اس��تفاده از ای��ن اطالعات و همچنی��ن، از بازخوردهایی که از 
مخاطبان تان دریافت می کنید، می توانید استراتژی بازاریابی موبایلی تان 

را از سطح معمولی به سطوح بسیار پیشرفته برسانید.
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جای خالی فروش های حضوری در بازار
فروش و مدیری��ت آن را می توانیم قلب مدیریت بازاریابی بدانیم. 
مدیری��ت مطلوب در فروش می تواند موجب رونق اقتصاد کش��ورها 
ش��ده و بالعکس اگر توجه اندکی به آن ش��ود می تواند هر کشور یا 
هر ش��رکتی را دچار بحران های مالی کند. چیزی که متأس��فانه در 
بازاریابی ها یا فروش های امروزی کمتر ش��ده است، فروش حضوری 
اس��ت. اگر چندین س��ال پیش را در نظر بگیرید یادتان خواهد آمد 
که برخ��ی از افراد به عنوان بازاریاب ب��ه مراکز فروش یا محل های 
مختلفی که می توانس��تند مش��تریان محصول آنها در آن باشند سر 
می زدن��د و از آنها س��فارش فروش دریافت می  کردن��د. به این افراد 
ویزیتور نیز گفته می شد. در واقع کار اصلی این فروشنده ها، فروش 

حضوری بود.
ک��م کم با افزایش روش های مختلف بازاریابی و س��پس همه گیر 
ش��دن ارتباطات اینترنت��ی موجب این نوع از ف��روش یعنی فروش 
حض��وری بس��یار کمرنگ ش��د. در حالی که هر روش فروش��ی در 
بازاریابی دارای مزیت هایی اس��ت که سایر روش ها فاقد آن هستند 
بنابراین باید تالش اصلی برای جلوگیری از کمرنگ کردن روش های 
مختلف بازاریابی یا فروش به س��متی برود که روش های مختلف در 
موقعیت های گوناگون و مناسب به شکل درستی مورد استفاده قرار 

بگیرند.
فروش حضوری از آن دسته از روش های فروش است که می  تواند 
دقیقاً خواس��ته های موردنیاز مشتریان را تأمین کند. آنها با مراجعه 
حضوری به محل مش��تریان خود و گرفتن س��فارش از آنها یا پرس 
و جو درباره نیازمندی های ش��ان عالوه بر اینک��ه می توانند نیازهای 
واقعی مش��تریان را تش��خیص داده و تقاضاهای آنها را به درس��تی 
تأمین کنند بلکه این اقدام خود یک زمینه تحقیقاتی قوی در حوزه 

بازار نیز محسوب می شود.
به نظر مش��اوره بازاریابی، علی رغ��م اینکه این روش بازاریابی در 
ایران در حال کمرنگ ش��دن اس��ت و افراد کم��ی تمایل به فروش 
حضوری دارند، در کش��ورهای توس��عه یافته، همچن��ان این روش 
فروش به قوت خود باقی اس��ت و درصد باالیی از روش های فروش 
را ش��امل می شود. در ادامه به مزیت هایی که این روش فروش دارد 
و می تواند مفید فایده واقع شود که متأسفانه در حال کمرنگ شدن 

است اشاره می کنیم.
یک-معرفی محصول

اگر ش��ما محصول جدیدی دارید که می خواهید مشتریان شما از 
وجود آن آگاه شوند، روش فروش حضوری بهترین روش است، چرا 
که مش��تریان شما در این روش، فرصت دارند با فردی که به فروش 
حض��وری می پردازد گفت وگو کرده و اطالع��ات دقیقی از محصول 
جدید ش��ما کس��ب کنند. در حالی ک��ه در ایران فقط ب��ا تکیه بر 
تبلیغات می خواهند به این هدف خود برس��ند. تبلیغات شاید بتواند 
محصول جدید ش��ما را به مخاطبان و مش��تریان معرفی کند، ولی 
هرگز نمی تواند اطالعات کافی که مشتریان شما نیاز دارند تا به این 
محص��ول جدید اعتماد کنند به آنه��ا بدهد. پس فروش حضوری از 

جمله بهترین روش  ها برای معرفی محصول جدید است.
دو- اشتغال زایی

یکی از اهدافی که اس��تارت آپ های مختل��ف دنبال می کنند این 
است که بتوانند افراد زیادی را از طریق کسب و کاری که راه اندازی 
می کنند مش��غول ب��ه فعالیت کنند. فروش حض��وری دقیقاً همین 
هدف را در بطن خود به دنبال دارد. عالوه بر اینکه کیفیت و میزان 
فروش شما را افزایش خواهد دارد بلکه می تواند یک راه اشتغال زایی 

مناسب برای افراد باشد.
سه- حفظ موقعیت محصول

فروش حضوری از آنجایی که دقیقاً نیاز مش��تریان شما را تأمین 
می کن��د از نزدیک نیازه��ا و تقاضاهای آنها را مورد مش��اهده قرار 
می دهد و سپس محصول مناسبی را به آنها معرفی می کند که یکی 
از بهترین روش ها برای ارتقای موقعیت محصول شما در بازار است، 
چراکه شما محصول تان را به دست مشتریان اصلی خود می رسانید 
و اگر نقصی در محصول شماس��ت به طور مس��تقیم با مشتریان در 

ارتباط هستید و به سرعت آنها را رفع خواهید کرد.
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3 توصیه برای همکاری با افرادی که در 
دورکاری عملکرد خوبی ندارند

دورکاری ک��ه اواخر س��ال گذش��ته موقتی به نظر می رس��ید تا 
نیمه های امسال آماده پیدا کرده و بعید نیست تا چند ماه دیگر در 
بر همین پاشنه بچرخد. شاید برخی از ما با این شرایط اخت گرفته 
باشیم اما عادت کردن به آن با حفظ بازدهی تیم تفاوت دارد چراکه 
بای��د بین وظایف خانوادگی، فقدان ابزارهای کارآمد مثل سیس��تم 
قدرتمند، اینترنت س��ریع، س��کوت الزم برای تمرکز و موارد دیگر 
تعادل برقرار کرد. بعید نیست برخی از اعضای تیم در تطبیق دادن 
خ��ود با این ش��رایط ناموفق بوده و بازدهی ش��ان کاهش پیدا کرده 
باش��د. خبر خوب این اس��ت که با برخی راهکارها می توان آنها را با 

تیم همراه کرده و به سطح کارایی مورد انتظار رسانید.
اولویت های کارکنان را درک کنید

م��ا طوری از دورکاری حرف می زنیم انگار فقط چارچوب فیزیکی 
اطراف فرد فرق کرده در حالی که اولویت ها و ترجیحات افراد حین 
دورکاری به شدت تغییر می کند. از آنجا که شما با کارکنان مالقات 
حضوری ندارید، اطالع از این ترجیحات دشوارتر است اما می توانید 
با تمرکز روی مس��ائل کاری صحبت در این باره را شروع کرده و به 
طرف مقابل اجازه دهید در صورت تمایل اطالعات ش��خصی خود را 

با شما در میان بگذارند.
برای مثال از آنها بپرسید به چه روشی )تماس تصویری، واتس اپ، 
پیامک یا تماس تلفنی(، چه زمانی )چه ساعتی از روز یا هفته، چند 
وقت یک بار و به صورت از پیش تعیین شده یا هر زمان الزم شد(، 
چ��را )برای پیگیری کاره��ا، کار روی پروژه ای خاص یا گپ زدن( و 
تا چه حدی )فقط مس��ائل کاری یا دورهمی های اینترنتی( دوست 

دارند با تیم ارتباط برقرار کنند.
شاید این موارد ساده به نظر برسند اما در زمان دورکاری فرهنگ 
سازمانی رایج کنار گذاشته ش��ده و افراد براساس اولویت های خود 
رون��دی را پی��ش می برند ک��ه می تواند برای برخ��ی از اعضای تیم 
آزاردهنده باشد. برای درک بهتر شرایط تیم کافی است این سواالت 

را با آنها در میان بگذاریم.
انعطاف پذیر و قابل پیش بینی باشید

یکی از روش های مدیریت تیم این اس��ت که رفتارتان را براساس 
اولویت ها و ترجیحات نیروهای تان تنظیم کنید اما فارغ از اینکه این 
کار را انج��ام می دهید یا خیر باید تا حد ممکن رفتار و تصمیم های 

شما قابل پیش بینی باشد.
کرونا باعث ش��ده ش��رایط برای بس��یاری از کارکنان به ش��کلی 
غیرقابل پیش بینی و ناآش��نا تغییر کند. در چنین اوضاعی غیرقابل 
پیش بینی بودن تصمیمات ش��ما هم قوز باالی قوز می شود بنابراین 
س��عی کنید اولویت های تان را ب��ه الگویی پیش فرض تبدیل کرده و 
از وارد کردن اس��ترس اضافی به کارکن��ان خودداری کنید. در این 
شرایط تصمیمات طرف مقابل هم برای شما قابل پیش بینی خواهد 
ب��ود و مجبور نیس��تید فش��ار اضافی را ب��رای درک واکنش آنها به 

وظایف محوله تحمل کنید.
با کارکنان همدلی کنید

کار همیش��ه بخش مهمی از زندگی ما بوده و طبیعتا با بس��یاری 
از کارکنان روابطی دوس��تانه و همدالنه داش��ته ایم که روی کیفیت 
زندگی ما اثرگذار بوده اس��ت. این روابط در دوران کرونا و قرنطینه 
کمرنگ شده اند اما با استفاده از ابزارهای فناوری می توان تا حدودی 

جای خالی آن را پر کرد.
هی��چ چیزی به اندازه همدل��ی در ایجاد ارتباطی قوی با کارکنان 
تاثی��ر ندارد و بح��ران کرونا هم این تاثیر را دوچندان کرده اس��ت. 
هرچند نش��ان دادن همدلی از طریق زوم و واتس اپ کار س��اده ای 
نیس��ت ام��ا برای کم��ک به هم��کاران از آنها بپرس��ید چه حس و 
حالی دارند، شرایط ش��ان چگونه اس��ت و با قرنطینه طوالنی مدت 
و دورکاری کن��ار آمده اند یا خی��ر. در کنار این موارد به آنها بگویید 

که کنارشان هستید و می توانند روی کمک شما حساب باز کنند.
 fastcompany/digato :منبع
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قطعاً ش��ما ه��م  تاکن��ون در زندگی ش��خصی و ش��غلی تان مجبور 
به س��خنرانی ش��ده اید. منظور ما از س��خنرانی، صحبت کردن پش��ت 
میکروف��ون درباره موضوعی مهم و در مقابل هزاران مخاطب نیس��ت، 
بلک��ه این ش��رایط می تواند وقتی رخ دهد که می خواهید پیش��نهاد یا 
پروپوزالی را در یک جلس��ه  کاری ارائه دهید ی��ا حتی از پایان نامه تان 
در مقابل جمع دفاع کنید. آنچه اهمیت دارد، ارائه  یک سخنرانی پربار 
و دل نش��ین اس��ت که بهترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد. در ادامه 
ب��ا ما همراه باش��ید تا 1۰ نکته  مهم را برای جل��ب توجه مخاطبان در 

سخنرانی معرفی کنیم.
به گفته  کارشناس��ان، دو نوع توجه س��ر پایین و سر باال وجود دارد. 
توجه س��ر باال زمانی اس��ت که ش��نونده باید برای توجه کردن تالش 
زیادی کند. توجه س��ر پایین وقتی رخ می دهد که شنونده کاماًل جذب 

سخنران است و چاره ای جز توجه و گوش دادن ندارد.
در ادام��ه مقال��ه، 1۰ ترفند را معرف��ی می کنیم که به ش��ما امکان 
می ده��د با حفظ اعتب��ار حرفه ای ت��ان، توجه مخاطب��ان را در هنگام 

سخنرانی به خود جلب کنید.
سخنرانی کوبنده ای داشته باشید

می توانید س��خنرانی خود را کوبنده شروع کنید و با همان جمله  اول 
مخاطبان را جذب کنید. قطعاً شنوندگان به سخنرانی هایی عالقه دارند 
که با اولین جمله توجه آنها را جلب می کند. در ادامه به تعدادی از این 

جمالت اشاره می کنیم:
»م��ا امروز در می��دان نبرد ایس��تاده ایم، جایی که 4۰ س��ال پیش، 
بدترین روزهای جنگ را از سر گذراند.« – رونالد ریگان، رئیس جمهور 

سابق ایاالت متحده آمریکا.
»من به عنوان نماینده ای از خانواده ای س��وگوار، در مقابل کش��وری 

ماتم زده ایستاده ام.«- ُکنت اسپنسر، برادر لیدی دیانا.
»ای کاش ش��ما آنجا بودید...« – پاتریسیا فریپ، مدیر سابق انجمن 

ملی سخنرانان.
این جمالت کوبنده آغازی��ن کمک می کند توجه مان را جلب کنیم، 
گوش های م��ان را تیز کنیم و از خود بپرس��یم س��خنران ما را به کجا 
می برد. این افراد برجس��ته سریعاً سر اصل مطلب رفته و حس اشتیاق 
و کنجکاوی م��ان را برانگیخته ان��د. تمام این جمالت توجه س��ر پایین 

مخاطبان را جلب کرده اند.
تمام شنوندگان را مخاطب خود بدانید

وقتی با جمالت کوبنده توجه شنوندگان را به خود جلب کردید، آنها 
را مخاطب قرار دهید. در مورد اهداف، انگیزه ها و نگرانی های مخاطبان 
صحبت کنید. سیِس��رون، از بزرگ ترین سخنرانان تاریخ از روم باستان، 
گف��ت: »جلب کردن توجه مخاطبان و نش��انه گرفتن اضطراب آنها، از 

اصلی ترین تکنیک های سخنرانان موفق است.«
سیِس��رون قص��د دارد با ایجاد ح��س نیاز یا چیزی که خوش��بختی 
مخاطب��ان را تهدید می کند، توجه آنها را به خود جلب کند تا با رغبت 
بیشتری به سخنان شان گوش دهند. خیلی از شرکت ها از ترس، ناامنی 
یا تردید به عنوان ابزاری برای ترغیب مشتریان به خرید محصوالت شان 
اس��تفاده می کنند. هر یک از این عوامل می تواند توجه ما را جلب کند 

و وقتی معرفی می شود، احساس عجیبی پیدا کنیم.
از جمالت ملموس استفاده کنید

از جمالتی اس��تفاده کنید که برای ش��نونده قابل درک است. نباید 

از هم��ان ابتدا مخاطبان را درگیر جمالت انتزاعی یا مفاهیم آکادمیک 
کنی��د. توصی��ه می  کنیم دانش خود را پنهان نگه دارید. بهتر اس��ت از 
تکنیک داس��تان گویی اس��تفاده کنید، زیرا ذهن ما طوری برنامه ریزی 
ش��ده که اطالعات را از طریق داس��تان بهتر درک می کند. سخنرانان 
زیادی از این روش استفاده کرده اند تا توجه مخاطبان را به خود جلب 
کنند. برای مثال، جمله ابتدایی رابرت کندی، وقتی در قایقی روی رود 
»هادسون« سخنرانی می کرد را برای تان می گوییم. او به سمت جنوب 
اشاره کرد و اینطور شروع کرد: »اگر به این مسیر نگاه کنید، کانال هایی 
را می بینید که از میلیون ها سال قبل بزرگ ترین محل تخم ریزی تاس 

ماهی ها در دنیا بوده است.«
البت��ه وقتی ب��ه جایی که او اش��اره می کرد ن��گاه می کردید، چیزی 
جز آب آلوده  خاکس��تری رنگ دیده نمی ش��د و هیچ تاس ماهی ای به 
چش��م نمی خورد، اما تصویر رودخانه ای زیبا در ذهن تداعی می شد که 
ماهی ه��ا در آن ش��نا می کردند. او بعد از این جمل��ه  تاثیرگذار، درباره 

مشکالت رودخانه  هادسون صحبت کرد.
همانند رود، همواره در جریان باشید

وقتی در حال تماش��ای فیلمی هس��تیم، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، 
تمای��ل خود را برای نشس��تن مقابل فیلم از دس��ت می دهیم یا وقتی 
نویس��نده  رمانی که در حال خواندن هس��تیم، دو صفحه را به توصیف 
باغی اختصاص دهد، حوصله مان س��ر می رود و هیچ تمایلی به خواندن 
ادامه  کتاب نخواهیم داش��ت. در این ش��رایط مغزمان دس��تور می دهد 
»م��ن ب��ه دنبال هیج��ان، درام، اتفاق و تعلیق هس��تم.« این مس��ئله 
در مورد ش��نوندگان س��خنرانی نیز صادق است. ش��نوندگان به دنبال 
س��خنرانی هایی هس��تند که مختصر و با مفهوم اند و آنها را به س��وی 

نتیجه رهنمون می کند.
رود حرکتی دائمی دارد و همواره در حال تغییر اس��ت. برای پاس��خ 
دادن ب��ه تنوع طلبی ش��نوندگان، س��خنرانی خ��ود را همانند جریان 
رودخانه انجام دهید نه مانند یک کانال. ممکن اس��ت هر لحظه اتفاق 
جدیدی رخ دهد، خصوصاً زمانی که در حال برگزاری وبینار )س��مینار 
اینترنتی( هستید زیرا در این نوع سمینارها با احتمال بیشتری حواس 

مخاطبان پرت می شود.
سریع اصل مطلب را ادا کنید

مخاطبان دوس��ت دارند خیلی زود مطلبی که می خواهید بگویید را 
دریافت کنند. وقتی این نیاز را پاس��خ نمی دهید، از شما دلگیر خواهند 

شد.
»س��ت گودین« )نویسنده، کارآفرین و س��خنران معروف آمریکایی( 
در یکی از س��خنرانی های خود گفت بازاریابی محصوالت تا جایی مهم 
اس��ت که نباید آن را به بازاریابان واگذار ک��رد. اولین جمله  ویدئو این 
ب��ود: »بازاریاب��ی محصوالت فنی تا جایی اهمی��ت دارد که نباید آن را 
به عه��ده بازاریاب ها بگذاریم.« این یک س��خنرانی معمولی نبود بلکه 
همانند قطاری سریع الس��یر از نقطه ای شروع به حرکت می کرد و روی 
ذهن مخاطب تأثیر می گذاش��ت. پس باید اصل مطلب را خیلی زود به 

شنوندگان انتقال دهید تا تمام حواس شان جمع شما شود.
احساسات مخاطبان را برانگیزید

سخنران با طنز گفتن به جذابیت گفته هایش می افزاید، زیرا جو جلسه 
و ذهنیت حضار را تغییر می دهد. البته اگر کمدین نیس��تید، خیلی به 
دنبال جوک تعریف کردن نباش��ید. تنها به غریزه  شوخ طبعی تان اجازه 

دهید در هنگام جلس��ه حاضر باشد تا وقتی چیزی به ذهن تان رسید، 
همان لحظه بیان کنید و به جذابیت سخنرانی خود بیفزایید.

خیلی خوب اس��ت در حین س��خنرانی مس��ئله ای ش��خصی درباره 
خودتان تعریف کنید تا ش��نوندگان احس��اس نزدیکی بیشتری کنند. 
مدیر ارشد یک شرکت در جلسه با همکارانش اذعان کرد بعد از اینکه 
از عهده  مخارج دانشگاه برنمی آمد، عهده دار مشاغلی چون متصدی بار، 
راننده  تاکسی و آشپزی شد. حضار بعد از شنیدن خاطره  او که هدفش 
این بود بگوید می توانیم به چیزهایی بیش��تر از انتظارمان دس��ت پیدا 
کنیم، متحیر ش��دند. البته صداقت و اعت��راف حقیقت درباره  خودتان، 

شجاعت شما را نشان می دهد.
با مخاطبان وارد تعامل شوید

کارشناس��ان علوم اجتماع��ی اعالم کردند مخاطبی که فعال باش��د 
خیل��ی بهتر از مخاطبی ک��ه تنها گوش می دهد، متقاعد می ش��ود. به 
فعالیت واداش��تن ش��نوندگان در س��خنرانی س��بب می ش��ود با دقت 
بیشتری گوش دهید و نکاتی که بیان می شود را به خوبی درک کنید. 
قطع��اً در کالس های درس هم دیده اید، وقتی اس��تاد از دانش��جویانی 
که غیرفعال تر هس��تند، سؤال می پرسد، آنها را وادار می کند هوشیارتر 

باشند و نقش فعالی در کالس ایفا کنند.
تیترهای واضحی برای اسالیدهای تان در نظر بگیرید

اگر در سخنرانی خود از اسالید استفاده می کنید، تیترهایی را به کار 
ببرید که تمام نقطه نظرات تان را بیان می کند. معموالً حضار از تیترها 
ب��ه ایده  اصلی پی می برند و درون اس��الیدها به دنبال ش��واهدی برای 

اثبات آن ایده  ها هستند.
برای مثال، »ما می توانیم به بازار تسلط پیدا کنیم« به نسبت »سهم 
بازار« بس��یار بهتر اس��ت. این جمله انجام عملی را متذکر می ش��ود و 
توجه شنوندگان را خیلی بیشتر از »سهم بازار« به خود جلب می کند.

سخنرانی تان کوتاه باشد
پیش از اینکه شنوندگان را خسته کنید تا جایی که به حرف های تان 
گوش ندهند، به س��خنرانی خاتمه دهید. زمانی ک��ه مخاطبان از نظر 
جس��می خسته شوند، ذهن ش��ان هم از کار می افتد و تنها به شما نگاه 

می کنند.
روی صحنه حاضر شوید

وقتی فردی روی س��ن ب��رود، قطعاً نظر مخاطب��ان را به خود جلب 
خواهد کرد. »رالف والدو امرس��ون« )نویس��نده و ش��اعر قرن نوزدهم 
آمریکایی( می گوید: »آنچه هستید به قدری واضح و بلند حرف می زند 

که هیچ کسی نمی تواند صدای تان را بشنود.«
حضار در حین س��خنرانی تمام حرکات س��خنران را زیر نظر دارند؛ 
صورت، طرز ایس��تادن، صدا و زبان بدن ش��ما گویای همه چیز است. 
ذهن انسان با کوچک ترین نشانه فیزیکی، به نیت و هدف طرف مقابل 
پی می برد. جالب است بدانید، ذهن این کار را در یک دهم ثانیه انجام 
می دهد و بدون شک س��خنرانی این قدر کوتاه نخواهد بود. شاید دچار 
اضطراب ش��وید و نتوانی��د بهترین حالت را از خود نش��ان دهید، این 

می تواند روی مهارت شما در جلب توجه مخاطبان تأثیر بگذارد.
در هر سخنرانی، حضار در لحظاتی مجبور هستند به حرف های شما 
گوش دهند، اما اگر مطلبی که ادا می کنید برای مخاطب جالب باش��د، 

بهتر به حرف های تان گوش خواهند داد.
inc/ucan :منبع

چطور در سخنرانی به بهترین نحو ممکن توجه مخاطبان را جلب کنیم؟
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اخبار

آذربایجان شرقی - فالح: با تعیین هیئت رییسه کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شــهر تبریز، شکور اکبرنژاد 
بعنوان رییس جدید این کمیسیون انتخاب شد. به گزارش خبرنگار 
ما در آذربایجان شرقی، در پی این انتخاب، فرج محمدقلیزاده نیز به 
عنوان دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز تعیین 
شد. همچنین سعید نیکوخصلت، محمدباقر بهشتی و غالمحسین 
مسعودی دیگر اعضای این کمیسیون هستند. محمدباقر بهشتی در 
جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با اشاره به اهداف 
برنامه پنج ساله شهرداری تبریز گفت: یکی از بارزترین قسمت های 
اهداف برنامه پنج ساله بخش فرهنگی این برنامه بود که می توان به 
عنوان سخت ترین بخش آن را معرفی کرد. وی اضافه کرد: طی یک 
ماه آینده این برنامه باید بررسی شود. بهشتی تصریح کرد: کمیته ای 
برای بررسی برنامه ها در نظر گرفته شود تا ماحصل این بررسی در 
کمیسیون تصویب شود. فرج محمدقلیزاده نیز ضمن تاکید بر بررسی 
اصولی این برنامه گفت: بررســی این برنامه توسط تیم کارشناسی 
متخصص باید صورت گیرد. وی بیان داشــت: برگزاری یک جلسه 
در منطقه هشت شهرداری تبریز با محوریت موضوع اولویت به آثار 
ارزشمند تاریخی به منظور بررسی آخرین وضعیت خانه های تاریخی 
تبریز را پیشــنهاد می کنم. عضو شورای اسالمی شهر تبریز گفت: 
وضعیت برخی از خانه های تاریخی مناسب نیست و نیاز به مرمت و 
رسیدگی دارد. قلیزاده اظهار داشت: موضوع دیگری که مورد توجه 
است عدم برگزاری جلسات تخصصی در خصوص کتاب است. وی 
ادامه داد: کتاب متاســفانه مغفول واقع شــده و کار اجرایی در این 

خصوص صورت نگرفته اســت. وی همچنین با اشاره به موزه داری 
شهرداری تبریز، گفت: موزه داری شهرداری به نوعی انبارداری است. 
قلیزاده تاکید کرد: این نوع از موزه داری مصادف با تخریب مدرن آثار 
است و تمام آثار خریداری شده توسط شهرداری به سرنوشت مشابه 
تخریب دچار می شوند. سعید نیکوخصلت نیز در این جلسه گفت: 
واقعیت است که همه ما در یک کشتی هستیم و همه به یک سمت 
می رویم و اینطور نیست که ناخدا و ملوانان و مسافران هر کدام به 
طرف جهت های مختلف نمی روند. وی تصریح کرد: دیالوگ هایی 
که در بین مسئوالن و مردم است این ذهنیت را ایجاد می کند که 
گویی مسئوالن در حاشیه امن و مردم در تالطم و طوفان قرار گرفته 
اند. عضو شورای اسالمی شــهر تبریز اظهار داشت: اما در حقیقت 
اینطور نیست و بسیاری از مسئوالن دغدغه مند هستند. وی با قرائت 

گالیه یکی از هنرمندان مجموعه دار از وضعیت معیشــت، گفت: 
دغدغه این افراد نیز دغدغه همه ما است. وی با اشاره به عدم آموزش 
شهروندان در خصوص تاریخ و فرهنگ کشور گفت: عدم شناخت از 
تاریخ شهر باعث شده تا بسیاری از افتخارات و اتفاقات مغفول باقی 
بماند. عضو شــورای اسالمی شهر تبریز با اشاره به اقدامات باکو در 
این خصوص تصریح کرد: این کشور برای معرفی طالیه داران تاریخ 
و فرهنگ خود مجسمه آنها را در کوچه های محل زندگی آنها نصب 
کرده است و بدین طریق از تاریخ خود حفاظت می کند. مسعودی 
با اشاره به اینکه هویت تبریز در انقالب مشروطه خالصه شده است، 
ادامه داد: در تبریز نیز باید محالت افرادی که در انقالب مشــروطه 
نقش های اساســی و کلیدی داشتند، مشخص شود. وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود گفت: یکی از موضوعاتی که امروز شورای 
شهر در آن دچار مشکل شده است، ضعف موجود در مدیریت شهر 
توسط شهرداری است در حالی که به نام شورای اسالمی شهر تبریز 
نوشــته می شود! خزانه دار شورای اسالمی شهر تبریز با بیان اینکه 
اعضا شورا برای بهبود شرایط تمام تالش خود را انجام می دهند و بی 
تفاوت نیستند، گفت: در برخی موارد شورا نمی تواند از لحاظ قانونی 
اقدامی انجام دهد. در ادامه استاد جدید االسالم عکاس پیشکسوت و 
صاحبنام تبریز با اشاره به وضعیت نامساعد مجموعه داری در تبریز 
گفت: با ایجاد برخی شرایط توسط شهرداری تبریز و حل مشکالت 
موجود، می توان به مجموعه داری در تبریز ادامه داد. وی خواستار 
اختصاص یکی از خانه های تاریخی برای ایجاد موزه از مجموعه اشیا 

ارزشمند خود شد.ش

قم - خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم از افتتاح 110 پروژه 
عمرانی با اعتباری بالغ بر 1150 میلیارد ریال در هفته دولت امسال 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، دکتر سید مرتضی 
سقائیان نژاد با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و بهره برداری از 110 
پروژه شــهرداری قم به این مناسبت اظهار داشت: در مجموع برای 
این پروژه ها 115 میلیارد و ۶۶0 میلیون تومان هزینه شــده است. 
وی با اشــاره به قرار گرفتن پروژه های متفاوت زیربنایی، ترافیکی 
و... در این مجموعه 110 پروژه ای افزود: بخش قابل توجهی از این 
پروژه ها به اهدافی مانند ایجاد نشاط اجتماعی و بهبود سیما و منظر 
و محیط زیست شهری مربوط هســتند و بخش دیگر با توجه به 
پیاده راه ســازی و شهرسازی انسان محور طراحی شده اند. شهردار 
قم اجرای فاز اول و دوم رینگ دوم مســجد مقدس جمکران را از 
جمله پروژه های هفته دولت امسال دانست و گفت: برای این پروژه 
10 میلیارد تومان هزینه شده و 1۴1 هزار متر زیرسازی و آسفالت 

انجام شده است. وی به بهبود عبور و مرور شهری در قالب پروژه های 
بهسازی آسفالت در شهرداری قم اشــاره کرد و اظهار داشت: این 
پروژه ها از خیابان یاسمن و انسجام در منطقه چهار تا بلوار عابدی و 
بلوار نواب در منطقه سه امتداد داشته و برای آن بیش از ۳0 میلیارد 

تومان هزینه شده است. دکتر سقائیان نژاد به پروژه های زیربنایی که 
به مناسبت هفته دولت امسال در شهر قم افتتاح می شود اشاره کرد 
و افزود: احداث بلوار کوه سفید، احداث رمپ جنوبی تقاطع شهید 
محالتی، احداث ۳0 متری ســنگبری ها و تکمیل خیابان شــهید 
رسول دادخواه از جمله این پروژه ها هستند. وی با اشاره به اهمیت 
پروژه های مربوط به ســیما و منظر و نشاط شهری در میان 110 
پروژه افتتاح شــده در هفته دولت خاطرنشان کرد: احداث محوطه 
اول باغ موزه دفاع مقدس، احداث بوستان صداقت، محوطه سازی در 
بوستان علوی و همچنین توسعه و بهسازی بوستان فراشهری والیت 
از جمله پروژه هایی اســت که در این هفته افتتاح می شود. شهردار 
قم به چند پروژه نورپردازی و ایجاد و نصب المان شهری اشاره کرد 
و گفت: این پروژه ها در کنار تالش برای تکمیل زیرســاخت های 
شهری می توانند اثر خوبی بر نشاط شهروندان و القای امیدواری در 

میان مردم قم داشته باشند. 

قزوین - خبرنگار فرصت امروز:  با حکم مدیر عامل مخابرات 
ایران، مهندس نصرآبادی به عنوان سرپرست مخابرات منطقه قزوین 
معرفی گردید. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه قزوین در 
مراسمی ویدئو کنفرانسی محمدرضا نصرآبادی  به عنوان سرپرست 
جدید مخابرات منطقه قزوین  معرفی و حســین پیله فروش ها به 
افتخار بازنشستگی نائل آمد. این مراسم که با حضور ویدئو کنفرانسی 
مهندس یافتیان ،مهندس بیدخــام ، دکتر ظریفی آزاد و مهندس 
رضوانی از مخابــرات ایران  و جمعی از مدیران مخابرات منطقه ی 
قزوین برگزار شــد ، مهندس یافتیان ضمن اشــاره به این نکته که 
زیرساخت ارتباطات نیروی محرکه کشور است ، گفت :امروزه فناوری 
اطالعات)ICT( به عنوان پیشــران اقتصاد کشــور است. مهندس 
یافتیان، عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، با اشاره به وصیت 
نامه امام علی )ع( از مســئولین و کارکنان خواســت تقوا و نظم را 
در انجام امور ســرلوحه خود قرار بدهند و در انجام وظایف احساس 

مسئولیت نموده و در راستای خدمت رسانی موثر همراه با پیشرفت 
تکنولوژی گامهای بلندی بردارند. عضو هیات مدیره شرکت مخابرات 
ایران گفت: توجه به تولید و رونق آن اولویت اصلی شرکت مخابرات 
ایران است و افزود : امروزه یکی از ارکان رشد و توسعه در کشورها ، 
داشتن زیرساخت ارتباطی و بخصوص ict می باشد . وی با اشاره به 
افزایش شرکت های خدمات دهنده در حوزه تکنولوژی بیان کرد: با 

توجه به این موضوعات و به روز رسانی نیازهای مردم، مخابرات نیز 
باید تکنولوژی به روز ارائه دهد. عضو هیات مدیره شرکت مخابرات 
ایران با بیان اینکه مدیر استانی موظف به تعامل با استاندار و مدیران 
اســتانی است، تصریح کرد: قطعا داشــتن تعامل مطلوب و سازنده 
موجب ارتقای شــرکت و ارائه خدمات بهتر خواهد شــد. مهندس 
یافتیان  به ایجاد رضایت مشتریان و کارکنان و ظرفیت سازی های 
اشتغال در حوزه مخابرات کشور اشاره کرد و گفت: در دنیای کنونی 
مشتری تعیین کننده است و مخابرات برای ماندن در این بازار رقابتی 
ناگزیر به این اســت که همگام و همراه با فناوری روز دنیا قدم های 
با ثباتی بردارد. وی  به باال بردن سطح رضایت مشتریان این شرکت 
با استفاده از کیفیت بخشی به خدمات شبکه ای اشاره کرد و یادآور 
شد: مشتریان از ما توقع ارائه خدمات مناسب، مطلوب و نوین دارند و 
از اینرو باید با بهره مندی از خدمات به روز و فناوری های نوین دنیا 

به این خواسته عموم مردم احترام بگذاریم. 

همدان - فاطمه اعظمــی: آئین افتتاح 
همزمان 9 پروژه عمرانی به مبلغ 1۴5 میلیارد 
ریال و یک مورد کلنگ زنی در سطح شهرداری 
منطقه ۴ انجام شد. این مراسم با حضور نماینده 
ولی فقیه در استان همدان، فرماندار و شهردار 
همدان، رئیس و اعضای شورای شهر و جمعی 
از مســئوالن در محل افتتاح بوستان مهربان 
برگزار شد. نماینده ولی فقیه در استان با بیان 
اینکه اقدامات شهرداری در سال های گذشته 
به ویژه امســال سبب ایجاد امید به آینده برای 
مردم ساکن در مناطق کم برخوردار شده است، 
افزود: گزارشات ارائه شــده امیدبخش است و 
نشــان دهنده این است که مردم به آینده امید 
بیشتری بســته اند. حجت السالم والمسلمین 
حبیب ا... شــعبانی در این مراسم خاطرنشان 
کرد: بــا اقداماتی که شــهرداری در مباحث 
مختلف شــهری انجام داده است نوعی نشاط 
در اهالــی مناطق مختلف به ویژه در حاشــیه 
شهر ایجاد شده است و امیدواریم در چارچوب 
قانون تمهیداتی ایجاد شود که بودجه پروژه های 
عمرانــی به منظور توســعه متــوازن مناطق 
کم برخوردار اضافه شــود و در آینده شرایطی 
پیش بیاید که همه از وجود عدالت واقعی حرف 
بزنیم. وی با اشاره به اینکه ساخت پارک ها اگر 
قرار اســت انجام شود در مناطق محروم باشد، 
افزود: شاد کردن دل مردم به ویژه این بچه ها، 
برای شما مسئوالن باقیات و صالحات خواهد 
داشت پس تا امکان دارد به مناطق کم برخوردار 
توجه بیشــتری داشته باشید. فرماندار همدان 
نیز ضمن گرامیداشت آغاز هفته دولت و تشکر 
از مدیریت شــهری و شورای شهر خاطرنشان 
کرد: در شــهر همدان اعتبار پروژه های افتتاح 
شــده و یا درحال افتتاح در هفته دولت 120 
میلیارد تومان اســت. حسین افشاری در ادامه 

با بیان اینکه برنامه اصلی مدیریت شهرستان 
توجه ویژه به مناطق کم برخوردار است، تصریح 
کرد: این اقدامات به کاهش فاصله طبقاتی در 
جامعه منجر خواهد شد که ایجاد پارک آمادای 
و پــارک علم و فناوری از مصادیق این طرح ها 
به شمار می رود. رئیس شــورای اسالمی شهر 
همدان نیز در آئین افتتاح بوســتان مهربان و 
پروژه های عمرانی دیگر، ضمن اشاره به اینکه 
سیاســت کالن و مهم شــورای پنجم، توزیع 
عادالنه امکانــات و پروژه ها و توجه به مناطق 
کم برخوردار اســت، افزود: با پیش بینی بودجه 
معین شده، تا حدودی به این هدف ارزشمند 
دست یافته ایم. کامران گردان در ادامه کارهای 
شهرداری منطقه ۴ در چند وقت اخیر را بزرگ 
تلقی کرد و افزود: پیگیری های اکبر کاووسی 
و کمیســیون های سرمایه گذاری و کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورا در نیل به اهداف 
پیش بینی شده بســیار مؤثر بوده است. وی با 
اشاره به اینکه بحث آسفالت معابر و همچنین 
بازگشــایی معابر رضایتمندی زیادی از طرف 
شهروندان ایجاد شده است، افزود: خوشبختانه 
مردم برای داشتن شهری زیبا و بهره مندی از 
خدمات مناســب و در شــأن، همکاری بسیار 
مناسبی داشته اند و این شایسته قدردانی است. 

گردان با بیان اینکه یکی از زیرساخت های اصلی 
برای توســعه شــهر و جذب گردشگر ساخت 
پارک ها و ایجاد امنیت است، افزود: خوشبختانه 
در این 2 فاکتور هم در شرایط خوبی قرار داریم. 
وی در پایان سخنانش کمک به این منطقه را 
در قالــب متمم بودجه امکان پذیر دانســت و 
افزود: با وجود اینکه منطقه ۴ کم درآمد است 
ولی تحقق بودجه باالیی را در ماه های ابتدایی 
سال داشته اســت. شهردار همدان نیز در این 
مراســم سیاســت اصلی مدیریت شــهری و 
اعضای شورا را رشــد متوازن در همه حوزه ها 
دانست و افزود: ســعی بر این است که توجه 
ویژه ای به مناطق حاشــیه شهر داشته باشیم 
و با این برنامه سبب ایجاد رفاه و رضایت خاطر 
در این مناطق شــویم. عباس صوفی بار دیگر 
پروژه هــای عمرانی شــهرداری را به ۳ طبقه 
کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم کرد و افزود: 
پروژه آسفالت معابر، افزایش سرانه فضای سبز، 
هدایت آب های سطحی و پوشش رودخانه با 
وجود اعتبارات کم به  شکل خوبی انجام شده 
است و این مسأله نتیجه زحمات افراد مختلف 
در بخش هــای مختلف و همکاری مناســب 
واحدهای مختلف خدمات رســان اســت. وی 
افزود: بیشتر معابر اصلی و فرعی آسفالت شده 

است و عملیات اجرایی پارک های فرامنطقه ای 
از قبیل پارک 250 هکتــاری اکباتان، پارک 
100 هکتــاری والیت و همچنیــن پارک ۶ 
هکتــاری در این منطقه در کنار ارضی نیروی 
انتظامی به جد درحال انجام اســت. صوفی با 
اشاره به اینکه رضایت مردم و باال رفتن کیفیت 
زندگی آنــان هدف اصلی مدیریت شــهری 
اســت، خاطرنشــان کرد: 20 زمین ورزشی 
بــا هدف تقویت مباحث ورزشــی در محالت 
و همچنین ایجاد روحیه نشــاط ایجاد شــده 
است که کوی ولیعصر، حصار شهید مطهری، 
حصار اسالمشهر از مصادیق آنان است. مدیر 
شهرداری منطقه ۴ همدان نیز در این مراسم 
گفت: 200 معبر خاکی و معیوب را در 5 ماهه 
نخست سال انجام داده ایم که شامل آسفالت 
90 درصــد معابــر خاکی در ســطح منطقه 
اســت.  مجید یوســفی نوید ادامه داد: اجرای 
آســفالت ریزی به گونه ای بوده که در روزهای 
آخــر مردادماه کل بودجه ســال 99 را تمام 
کرده ایم و تا جایی  که توانســته ایم کوچه های 
خاکی را آســفالت کرده ایم و قرار است جشن 
اتمام آسفالت کوچه های خاکی را برگزار کنیم. 
وی با بیان اینکه 12 پارک بازسازی و ساخته 
شد که بوســتان مهربان نیز یکی از آنهاست، 
گفت: امسال بازســازی پارک ها تمام می شود 
و عالوه بر این ۴ ســرویس بهداشتی در دست 
بازســازی بوده و به اتمام رسیده و قرار است 
12 ســرویس بهداشــتی دیگر نیز در منطقه 
۴ و در بلوار آیــت ا... نجفی و پارک های مهم 
ســاخته شود. این مســئول با اشاره به چمن 
مصنوعی زمین ورزشی بوستان مهربان افزود: 
این پنجمین چمن مصنوعی است که در این 
منطقه اجرا شده و هیچ منطقه ای به این تعداد 

چمن مصنوعی ندارد. 

تعیین رییس جدید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز

قلیزاده: موزه داری شهرداری تبریز به نوعی انبارداری است

افتتاح 11۰ پروژه شهرداری قم به مناسبت هفته دولت

آیین معارفه و تودیع سرپرست  مخابرات منطقه قزوین برگزار شد

خدمتی دیگر از شهرداری منطقه 4 همدان
بهره برداری از 9 پروژه با اعتباری 145 میلیارد ریالی

اجرای آزمایشی طرح QR CODE  )کیو آر کد( در آبفای استان اصفهان
اصفهان – قاســم اسد: طرح QR CODE  )کیو آر کد( یا رمزینه پاسخ 
ســریع به صورت آزمایشی در آبفای اســتان اصفهان اجرا می شود. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: به منظور دسترسی 
  QR CODE سریع مشترکین این شرکت به صفحه مجازی ارائه خدمات، طرح
)کیو آر کد( از ابتدای شــهریورماه امســال در شــهرهای تحت پوشش مناطق 
خودگردان شهرضا و برخوار و همچنین منطقه خانه اصفهان در آبفای منطقه 5 
شهر اصفهان به اجرا در می آید. مهندس هاشم امینی افزود: در اجرای این طرح 
یک پالک یا برچسب که نقش رمزینه )کد( بر روی آن حک شده است در اختیار مشترک قرار می گیرد تا در محلی مناسب که 
به راحتی قابل رویت باشد، داخل منزل نصب کند. وی گفت: مشترکین دارای گوشی تلفن همراه هوشمند می توانند پس از اتصال 
به اینترنت و اســکن این برچسب، بدون نیاز به وارد کردن نشانی اینترنتی، وارد صفحه مجازی ارائه خدمات پرتال شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان شده و هرکدام از خدمات 2۳ گانه مورد نیاز خود را ثبت و دریافت کنند. مدیرعامل آبفای استان اصفهان 
افزود: استفاده از QR CODE  )کیو آر کد( یکی از روش های نوین و کاربردی ارائه خدمات در دنیا به شمار می رود که در عین 
حال می تواند در خدمت آموزش و اطالع رسانی به شهروندان نیز قرار گیرد. وی ابراز امیدواری کرد پس از استخراج و جمع بندی 
اجرای طرح QR CODE  )کیو آر کد( در شهرهای تحت پوشش مناطق خودگردان شهرضا و برخوار و همچنین منطقه خانه 
اصفهان در آبفای منطقه 5 شهر اصفهان، بتوان این طرح را در تمام شهرها و روستاهای تحت پوشش این شرکت اجرا کرد. اضافه 
می شود در حال حاضر یک میلیون و 1۶0 هزار مشترک در 9۳ شهر و 2۳۴ هزار مشترک در 951 روستا تحت پوشش خدمات 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هستند. 

ابالغ برنامه های عملیاتی شرکت برق منطقه ای خوزستان
اهواز- شبنم قجاوند: مدیر دفتر هیئت مدیره، مدیرعامل و حسابرسی داخلی شرکت برق منطقه ای خوزستان از تصویب و 
ابالغ برنامه های عملیاتی این شرکت در سال  99 خبر داد. مهرداد حیدری ارجلو گفت: با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی 
مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید، برای تحقق شعار سال با همکاری تمامی معاونت ها، اهداف راهبردی شرکت تدوین و 
برنامه ریزی عملیاتی انعطاف پذیر جهت دستیابی به آنها برای اولین بار در تاریخ این شرکت تهیه شد. وی بیان کرد: از ابتدای سال 
جاری با برگزاری جلسات منظم در پنج حوزه )معاونت های بهره برداری، طرح های توسعه برق، برنامه ریزی و تحقیقات، مالی و 
امورپشتیبانی و منابع انسانی( اولویت بندی اهداف کالن مورد بررسی و برنامه های عملیاتی آنها تدوین شد. مدیر دفتر هیئت مدیره، 
مدیرعامل و حسابرسی داخلی شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: این برنامه های عملیاتی در قالب ۳۶ هدف،۸2 شاخص و ۶۳ 
اقدام توسط هیئت مدیره شرکت مصوب و به واحدهای ذیربط ابالغ شد که امید است با راهبری مدیران ارشد و تالش کارکنان تا 
پایان سال محقق شوند. حیدری ارجلو اضافه کرد: گزارش های فصلی از وضعیت پیشرفت برنامه های عملیاتی ابالغی تهیه و مورد 

بررسی قرار می گیرد تا با پایش انجام شده در صورت نیاز اصالحات الزم در برنامه ها انجام شود. 

به مناسبت روز کارمند و هفته دولت عنوان شد:
پیام دکتر محمد پنبه چی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
هر آن کس خدمت جانان به جان کرد / به گیتی  نام خود را جاودان کرد

ل لَِولِیَِّک الَفَرج   اَللُّهمَّ َعجِّ
 هفته دولت و روز کارمند که همزمان با ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان 
شده است، فرصتی است برای  بزرگداشت مقام شهیدان واالمقام رجائی و باهنر، 
شهدای دفاع مقدس، شهیدان سالمت و خدمتگزاران پرتالش کشور.  موفقیت 
امروز دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی مازندران در تمامی 
عرصه ها برای تحقق ماموریت و رسالت واالی دانشگاه، مرهون تالش، همدلی و همیاری تمامی همکاران فرهیخته این دانشگاه 
بوده و شایسته تقدیر است.  امسال که در فقدان همکاران شهیدمان با دلهایی شکسته و چشمانی اشکبار به سر می بریم، ضمن 
گرامیداشت این ایام، قدردان زحمات و تالش های صادقانه شما عزیزان در این دوران دشوار مقابله با همه گیری بیماری منحوس 
کووید 19 هستم. آرزو دارم که با توکل بر خدای متعال و در ذیل توجهات خاصه حضرت ولی عصر)عج( و تالش نجیبانه و صادقانه 

شما، در تامین و ارتقا سالمت مردم و خودتان، سربلند و موفق باشید.
دکتر محمد پنبه چی
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

آبگیری مخزن 5۰۰ متر مکعبی گوین / ظرفیت ذخیره آب گوین افزایش یافت
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر امور آب و فاضالب شهرستان خمیر 
از آبگیری مخزن جدید روســتای گوین و تامین آب مشــترکین از این محل 
خبــر داد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان، جهانگیر حســین زاده افزود: برای تکمیل این پروژه و آبرســانی به 
روستا عالوه بر احداث مخزن 500 متر مکعبی، 1۶00 متر خط انتقال احداث 
شده است. وی گفت: اعتبار احداث مخزن توسط یکی از خیران و احداث خط 
انتقال و پمپ نیز از محل اعتبارات آب و فاضالب  تامین شــده است. حسین 
زاده افزود: آب روستای گوین از 2حلقه چاه تامین می شود که با آبگیری مخزن جدید هفته دولت امسال به طور رسمی وارد 

مدار بهره برداری می شود.

 ۷4۲۳ واحد مسکونی ویژه سیل زدگان گلستانی 
هفته دولت امسال افتتاح می شود

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: ۷ هزار و ۴2۳ واحدمسکونی سیل زدگان استان در ۷۴۷ 
روستا و ۳ شهر با اعتبار 590 میلیارد تومان در هفته دولت امسال افتتاح می شود.سیدمحمد حسینی با اشاره به پروژه های هفته 
دولت در حوزه مسکن و عمران و آبادانی روستاها اظهارداشت: در هفته دولت امسال یکهزار و 1۶2 میلیارد تومان پروژه در حوزه 
ساخت مسکن، صدور سند، اجرای طرح های هادی و غیره در روستاهای استان اجرا می شود.وی با اشاره به بهره مندی 25۳ هزار و 
۷۷5 خانوار روستایی از افتتاح و کلنگ زنی  پروژه های عمرانی گفت: ۷ هزار و ۴2۳ واحدمسکونی سیل زدگان استان در ۷۴۷ روستا 
و ۳ شهر با اعتبار 590 میلیارد تومان در هفته دولت امسال افتتاح می شود.مدیرکل بنیادمسکن استان افزود: افتتاح یکهزار واحد 
مسکونی احداث شده از محل تسهیالت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی بااعتبار ۴0 میلیارد تومان از دیگر پروژه ها در 
حوزه ساخت مسکن روستایی است.وی ادامه داد: در هفته دولت امسال 1۷9 پروژه طرح هادی روستایی و بازنگری طرح هادی در 
۶۶ روستا با اعتبار ۴0 میلیارد تومان افتتاح می شود که بیش از ۳0 هزار خانوار از خدمات آن بهره مند خواهند شد.حسینی گفت: 
عملیات اجرایی بهسازی و نوسازی ۴ هزار واحد مسکونی در 9۳۳ روستا با اعتبار 200 میلیارد تومان و برخورداری ۴ هزار خانوار از 
دیگر پروژه های هفته دولت در حوزه بنیاد مسکن انقالب اسالمی است.وی از اهدای 500 جلد سند مالکیت روستایی و ۳10 جلد 
سند مالکیت شهری، عملیات اجرایی ۳ هزار واحد مسکن محرومان با اعتبار 195 میلیارد تومان، شروع عملیات اجرایی ۸2 واحد 
مسکن طالب و ایتام با اعتبار ۸ میلیارد تومان و شروع عملیات اجرایی ۳2۴ پروژه طرح هادی در 225 روستا با اعتبار ۸1 میلیارد 
تومان خبر داد.مدیرکل بنیاد مسکن استان همچنین گفت: همچنین عملیات اجرایی نقشه برداری و تشکیل پرونده با هدف سنددار 

کردن واحدهای مسکونی در ۶00 روستا و 1۷ شهر استان با 1۶۸ هزار خانوار بهره مند نیز در هفته دولت امسال آغاز می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی:
توسعه صنعت دامپروری و افزایش تولیدات دامی اولویت جهاد کشاورزی

اراک - خبرنگار فرصت امروز: طرح توسعه پایدار صنعت دامپروری و افزایش 50 درصدی تولید گوشت قرمز و سفید از اولویت 
های سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی است. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی گفت: با توجه 
به وجود واحدهای سنتی و نیمه صنعتی گوساله پرواری در استان، قرار گرفتن استان مرکزی در مرکز کشور و همجواری استان 
با ۶ استان پرمصرف، شرایط افزایش تولید در راستای تحقق شعار سال فراهم است. مجید آذر افزود: طرح توسعه پایدار صنعت 
دامپروری از 2 سال گذشته با هدف شناسایی و افزایش پرورش و تولید دام و طیور بر اساس ظرفیت های استان ها در کشور آغاز 
شده است. او گفت: با توجه به ظرفیت های استان مرکزی افزایش تولید و پرورش گوساله پرواری، مرغ و تخم و مرغ در راستای 
ارتقای درآمدزایی و اشتغال در استان از برنامه های اولویت دار این سازمان است. معاون امور دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی 
استان مرکزی در ادامه افزود: اکنون 50 هزار تن گوشت قرمز ساالنه در استان مرکزی تولید می شود که 1۷ هزار و 500 تن این 
محصوالت در اســتان مصرف و ۷0 درصد آن به ســایر نقاط کشور ارسال می شود. آذر گفت: 200 هزار راس گوساله آماده پروار 
ساالنه به استان مرکزی وارد و پس از پرواربندی به سایر استان های کشور ارسال می شود که امکان افزایش این تولیدات در استان 
وجود دارد. او اظهار داشــت: ۴0 درصد از تولید گوشــت مرغ و 50 درصد تخم مرغ تولیدی در این استان نیز به سایر استان های 

کشور ارسال و بقیه در داخل استان مصرف می شود. 

چهارشنبه
5 شهریور 1399

شماره 1612
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با توجه به نوپا بودن فعالیت های »اس��تارت آپی« در کشورمان، وجود 
پارک های علم و فناوری به عنوان شبکه ای با دسترسی جهانی و خارج 
از محدودیت های تحریمی، بس��تر مناسبی برای کمک به رشد جهشی 
»اس��تارت آ پ«ها محسوب می ش��ود. به گزارش ایرنا، در این میان قرار 
گرفتن آذربایجان ش��رقی در موقعیت درگاه بین المللی ورودی اینترنت 
به کش��ورمان و پهنای باند مازاد 3۰درصدی، همراه با س��ابقه طوالنی 
تبری��ز در ح��وزه صنعت می تواند این خطه را به پیش��روی فعالیت های 
»اس��تارت آپی« در حوزه های مختل��ف با اولویت صنع��ت تبدیل کند. 
بدیهی است که فعالیت های »استارت آپی« به دلیل کمتر شناخته شده 
ب��ودن آن هنوز با مش��کالتی در ابعاد مختلف سیاس��ت گذاری، علمی، 
فناوری، حمایت های مالی و به ویژه فرهنگی مواجه اس��ت که رفع آنها 
مستلزم گذشت زمان در عین توجه به ضرورت عقب نماندن از رقباست.
مش��کل اصلی در بحث فناوری و اس��تارت آپ ها بحث بستر فرهنگی 
اس��ت به طوری که زمینه های فرهنگی برای فعالیت اس��تارت آپ ها در 
سطوح مختلف از جمله مردم عامه، سیاست گذاری، دستگاه های اجرایی 

و مدیران صنایع فراهم نیست.
البته در تبیین اهمیت فعالیت های اس��تارت آپی نباید از این نکته نیز 
غافل شد که با وجود اینکه بودجه سال جاری در اکثر بخش ها انقباضی 
اس��ت، اما بودجه پارک های علم و فناوری به طور متوس��ط 73درصد و 

ردیف حمایت از شرکت های فناور نیز 417درصد افزیش یافته است.
 ناشناخته بودن حوزه فعالیت های »استارت آپی« در جامعه

 سرپرس��ت اداره کل ارتباط��ات و فن��اوری آذربایجان ش��رقی گفت: 
متأس��فانه اداره کل ارتباط��ات در جامعه و حتی در بین مس��ئوالن به 
خوبی شناخته نشده است و با بخش مخابرات در جامعه معرفی شده ایم 
و دیگر بخش ها و فعالیت های گسترده این اداره کل معرفی نشده است.

مهدی خرام��ش اف��زود: در آذربایجان ش��رقی ادارات کل ارتباطات 
و فن��اوری، تنظیم مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی منطق��ه آذربایجان، 
زیرساخت، پست، مدیریت ش��عب پست  بانک و پژوهشکده رانشگرهای 

فضایی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: وظیفه اداره کل ارتباطات و فناوری آذربایجان ش��رقی 
ایج��اد هماهنگ��ی بین واحدهای مختل��ف زیرمجموع��ه وزارت بوده و 
همچنین کنترل، نظارت و بازرس��ی این واحدها از طریق این اداره کل 

انجام می شود.
خرامش اظهار کرد: پنج ش��رکت بخش خصوصی از جمله مخابرات، 
مدیریت ش��مال غرب ایرانسل، مدیریت ش��مال غرب رایتل، نمایندگی 
ش��رکت های وب و همچنی��ن 18 ش��رکت )FCP( ارتباطات ثابت در 

استان فعالیت می کنند.
مدیرعامل ش��رکت ایده های نوین پارس��یان نیز گفت: فعالیت اصلی 
مجموعه م��ا در حوزه های مختلف از جمله تولید برنامه های تحت وب، 
ایجاد و اداره و به روز رس��انی سایت های تجارت الکترونیکی و همچنین 

در حوزه پرداخت های الکترونیکی است.
حس��ن اطاعت با اشاره به فعالیت این مجموعه از سال 137۶، افزود: 
اولین شرکتی هستیم که اینترنت را در آذربایجان شرقی معرفی کردیم 
و در ش��رایطی که در استان اینترنت وجود نداشت، ما آموزش اینترنت 

را به صورت شبیه سازی آغاز کردیم.
وی ادامه داد: با توجه به عالقه ش��خصی که به حوزه اس��تارت آپ ها 
داش��تم، از حدود پنج سال پیش با هزینه ش��خصی به این حوزه ورود 
و ت��الش کردم در اکثر رویدادهای بین المللی ک��ه در این حوزه برگزار 

می شود حضور یابم تا اطالعاتم را به روز کنم.
اطاعت اظهار داش��ت: به دنبال این هس��تیم ت��ا از تجارب موجود در 
دنی��ا در راس��تای تأثیرگذاری بر روی فضای فعالیت اس��تارت آپ ها در 
استان و کشور بهره مند شویم و به همین منظور فضای کار رایگان برای 

استارتآپ ها در مجموعه فعالیتی خود فراهم کرده ایم.
وی اضافه کرد: توانس��ته ایم فضای آموزشی، انتقال تجارب و برگزاری 

میزگردها برای استارت آپ ها را در استان فراهم کنیم.
رئی��س پارک علم و فناوری آذربایجان ش��رقی نی��ز در این خصوص 

گفت: در دنیا به طور معمول ۶۰درصد شرکت های مستقر در پارک های 
عل��م و فناوری در حوزه »آی تی« )فناوری اطالعات« فعالیت می کنند، 
ولی به دلیل اینکه تبریز قطب صنعتی اس��ت حوزه فعالیت شرکت های 

دانش بنیان در تبریز متفاوت با نرم جهانی است.
عبدالرض��ا واعظی با اش��اره به اس��تقرار 98 ش��رکت در پارک علم و 
فن��اوری افزود: از این تعداد 49 ش��رکت در ح��وزه مکانیک و فقط 1۶ 

شرکت در حوزه آی تی فعالند.
وی ادامه داد: پارک های علم و فناوری کش��ور به صورت ش��بکه ای از 
فناوران است، به طوری که 72۰۰ شرکت مستقر در پارک های کشور با 
هم در ارتباط هستند و عالوه بر این عضو اتحادیه بین المللی پارک های 
عل��م و فن��اوری جهانی هس��تیم و در ارتباط این ش��رکت ها هیچ گونه 

محدودیتی وجود ندارد.
واعظ��ی گفت: در 17 س��ال گذش��ته توس��ط پارک عل��م و فناوری 
آذربایجان ش��رقی از 44۰استارت آپ حمایت مالی به مبلغ 5 میلیارد و 
7۰۰ میلی��ون تومان در قالب حمایت های مالی بدون بهره انجام گرفته 

است.
 زیرساخت ها برای فعالیت استارتآپ ها در آذربایجان شرقی 

فراهم است
 سرپرس��ت اداره کل ارتباط��ات و فن��اوری آذربایجان ش��رقی گفت: 
حرک��ت در حوزه ه��ای »آی تی« )فناوری اطالعات( و »آی س��ی تی« 
)فناوری ارتباطات و اطالعات( در دنیا به صورت جهش��ی است ولی در 
کش��ور ما به دلیل فراهم نبودن بستر کار، حرکت به صورت الک پشتی 
است، با این وجود در سال های اخیر شاهد فعالیت چشمگیر شرکت های 

فعال در این حوزه هستیم.
مهدی خرامش با تاکید بر اینکه بس��تر فعالیت برای استارت آپ ها در 
اس��تان فراهم است، افزود: پهنای ورودی بین المللی که وارد آذربایجان 
ش��رقی می شود، 52۰ گیگ اس��ت و اس��تان ما به عنوان »گیت وی« 
)دروازه( عمل کرده و پهنای باند را به س��ایر استان ها همچون اصفهان، 

شیراز، تهران و مشهد سوئیچ می کند.
وی ادامه داد: پهنای باند در آذربایجان شرقی کاماًل فراهم است و در 
ح��دود 3۰درصد پهنای باند مازاد نیاز در اس��تان وجود دارد، به طوری 

که نیاز استان تا 15 سال آینده به این مقوله فراهم است.
خرام��ش اظهار داش��ت: ضریب نفوذ تلفن های هم��راه در آذربایجان 
ش��رقی حدود 11۰درصد اس��ت و فقط در ش��هر تبریز چند نقطه کور 
وجود دارد که آن هم به دلیل مس��ائل فنی اس��ت که نمی توانیم نفوذ 
کنیم؛ همچنین ساختمان های خش��تی و گلی بیشتر از ساختمان های 

بتنی از نفوذ سیگنال های مخابراتی جلوگیری می کنند.
وی اضافه کرد: ش��رایط فعالیت اپراتورهای تلفن همراه در آذربایجان 
ش��رقی فراهم اس��ت و س��ه اپراتور خواهان س��رمایه گذاری حدود 5۰ 

میلیارد تومانی در این استان هستند.
سرپرس��ت اداره کل ارتباطات و فناوری آذربایجان شرقی گفت: بیش 
از 14 ه��زار کیلومتر در اس��تان فیبر نوری وج��ود دارد که حدود 5۰۰ 

کیلومتر آن در سطح شهر تبریز است.
وی ادامه داد: متأس��فانه ش��هرداری این کالنش��هر در بحث مدیریت 
هوش��مند ش��هری از این پهنای بان��د فقط برای دوربین ه��ای نظارتی 

استفاده می کند.
خرامش افزود: با توجه به اینکه آذربایجان شرقی، درگاه ورودی است، 

از زیرساخت 3هزار و 5۰۰ کیلومتری بین استانی برخوردار است.
وی با بیان اینکه تعداد مشترکان اینترنت متحرک روز به روز در حال 
افزایش اس��ت، اظهار داش��ت: در حدود 2 میلیون و 533 هزار مشترک 
اینترنت متحرک و بیش از 2 هزار و 5۰۰ سایت در استان وجود دارد.

مدیرعامل ش��رکت ایده های نوین پارسیان نیز گفت: زمینه های مورد 
توجه اس��تارت آپ ها در آذربایجان شرقی بیش��تر در حوزه »آی تی« و 

»آی سی تی« است.
حس��ن اطاعت افزود: این بدین معنا نیست که به سایر زمینه ها توجه 
نشده است، برای مثال در حوزه خدمات اتفاقات بسیار بزرگی رخ داده، 

ب��ه طوری که مبنای واحدی برای انتخاب خدمات براس��اس مقایس��ه 
وجود دارد.

وی ادام��ه داد: در حوزه ه��ای کش��اورزی و مواد غذایی، پزش��کی و 
صنعت، استارت آپ ها ایجاد شده اند و فعال هستند.

اطاعت با بیان اینکه مزیت نس��بی یک مفهوم کالن اقتصادی اس��ت، 
افزود: مزیت نس��بی استارت آپ ها این است که به هر حوزه ای که ورود 
پی��دا کنند، مجموعه ای از دانش های جدید مبتنی بر روش های نوین و 

آی تی ایجاد می کنند.
رئی��س پارک علم و فناوری آذربایجان ش��رقی نی��ز در این خصوص 
گفت: مشکل اصلی در بحث فناوری و استارت آپ ها بحث بستر فرهنگی 
اس��ت، به طوری که زمینه های فرهنگی برای فعالیت استارت آپ ها در 
سطوح مختلف از جمله مردم عامه، سیاست گذاری، دستگاه های اجرایی 

و مدیران صنایع فراهم نیست.
عبدالرضا واعظی با تاکید بر نقش والدین برای تربیت کودکان خالق و 
فناور، افزود: متأسفانه بیشتر خانواده های ایرانی تمایل دارند فرزندان شان 
پزشک شوند یا شغلی اداری داشته باشند و کمتر خانواده ای فرزند خود 

را به سمت کارآفرینی و خلق ایده ها سوق می دهد.
وی با بیان اینکه در بحث سیاس��ت گذاری ها مشکالتی وجود دارد که 
در راستای حمایت از شرکت های فناور نیست، ادامه داد: در دانشگاه ها 
نیز توجه بیش��تر بر مقاله نویسی اس��ت به طوری که حتی در شیوه نامه 

آزمون دکترا آثاری از بحث فناوری وجود ندارد.
واعظی با اشاره به اینکه مدیران صنایع نیز به شرکت های دانش بنیان 
اعتم��اد ندارند، اضافه ک��رد: حمایت از پژوهش یعنی اینکه از توس��عه 
فن��اوری نیز حمایت کرد و در این اس��تان هر مدی��ری ادعای حمایت 
از ش��رکت های فن��اور دارد، بای��د محصول ش��رکت های دانش بنیان را 

خریداری کند.
 فرصت ها و تهدیدهای شرکت های دانش بنیان

 سرپرس��ت اداره کل ارتباط��ات و فناوری آذربایجان ش��رقی با بیان 
اینکه در حوزه اس��تارت آپ ها جای کار بس��یار است، گفت: تا زمانی که 
محصوالت ش��رکت های دانش بنیان خریداری نشوند، با شکست روبه رو 

خواهیم شد.
مهدی خرامش با بیان اینکه فضای رایگان برای فعالیت استارت آپ ها 
در استان فراهم است ولی این کافی نیست، افزود: این شرکت ها نیازمند 

حمایت های مالی و معنوی هستند.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه یکی از روش ه��ای حمایت از ش��رکت های 
دانش بنی��ان، حمایت ه��ای مالی اس��ت، ادامه داد: متأس��فانه صندوق 

خطرپذیری برای این شرکت ها در استان وجود ندارد.
خرامش گفت: در منطقه ای قرار گرفته ایم که بازار خوبی برای فروش 
محصوالت ش��رکت های دانش بنیان وجود و باید از این فرصت بهره مند 
ش��د. مدیرعامل ش��رکت ایده های نوین پارس��یان نیز با تاکید بر اینکه 
انکار تأثیر تحریم ها درس��ت نیس��ت، ولی میزان تأثیرگذاری و مدیریت 
تحریم ها مهم است، گفت: یک جوان تبریزی موفق به ایجاد اپلیکیشنی 
ش��ده که توانس��ته 5۰ هزار نفر عضو جذب کند، ول��ی برای اینکه این 
اپلیکیشن توس��عه یابد، ضروری است که در »اندروید« و »آی او اس« 
قابل عرضه شود؛ وقتی به واس��طه تحریم ها نمی توان به روزرسانی کرد 

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

نهاد خواهد شد.
وی ادامه داد: نمونه های عینی موفقی وجود دارد که توانسته اند بر اثر 
اس��ترس در جهت ارتقا، ن��وآوری و تضمین بقا قدم بردارند و از دیدگاه 
دیگ��ر و تازه ای به موضوع نگاه کنند، به ط��وری که مورد قبول جامعه 

جهانی قرار گیرند.
اطاعت اضافه کرد: باید دقت داش��ت حتی اگر ابتکار و نوآوری وجود 
داش��ته باشد، ولی محصول جهانی نش��ود، باز با شکست روبه رو خواهد 

شد.
وی تاکید کرد: استارت آپ های مختلفی از تبریز توانسته اند محصوالت 
خود را جهانی کنند و حتی در کش��ورهای اروپایی دفاتری ایجاد کرده 

و فعالیت می کنند.
مدیرعام��ل ش��رکت ایده های نوین پارس��یان گفت: س��رمایه گذاران 
خارج��ی در حوزه ایده های ن��و و فناوری های جدید بس��یار عالقه مند 
هس��تند و در برخی موارد ش��اهد این هس��تیم که ب��ه دنبال دور زدن 
تحریم ها برای خرید محصوالت شرکت های دانش بنیان هستند و ایده و 

محصول برای شان بسیار مهم تر از موضوع تحریم بوده است.
رئی��س پ��ارک علم و فن��اوری آذربایجان ش��رقی نیز گفت: س��ال ها 
اس��ت که می خواهیم اقتصاد را از س��لطه نفت خارج کرده و به اقتصاد 

دانش بنیان تبدیل کنیم ولی موفق نشده ایم.
عبدالرض��ا واعظی افزود: تحریم ها باعث بروز مش��کل در فروش نفت 
و به تبع آن توجه به داش��ته ها و پتانس��یل های داخلی مان ش��ده و این 

فرصت بسیار خوبی برای گام بلند برداشتن اقتصاد دانش بنیان است.
وی ادامه داد: خوش��بختانه دولت به این نتیجه رسیده که پارک های 
علم و فناوری و ش��رکت های دانش بنیان تنه��ا راهکار برون رفت از این 

وضعیت است.
واعظ��ی گفت: بودجه س��ال جاری در اکثر بخش ها انقباضی اس��ت، 
ام��ا بودجه پارک های علم و فناوری به طور متوس��ط 73درصد افزایش 
یافته اس��ت و ردیف حمایت از شرکت های فناور نیز 417درصد افزیش 

یافته است.
وی اظهار داش��ت: این یعنی اینکه دولت در شرایطی که کشور به خاطر 
تحریم ها دچار مشکالت است، نمی خواهد شرکت های فناور ضربه ببینند و 

این تغییر نگرش در راستای اقتصاد درون زا به برکت تحریم هاست.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان ش��رقی افزود: فضای تحریم به 
ش��کوفایی ش��رکت ها کمک می کند، به طوری که در این فضا، حمایت 
از تولی��د داخ��ل ضروری ش��ده و صنایع مجبور به خرید و اس��تفاده از 

محصوالت داخلی هستند.
ضرورت هم افزایی نهادهای مسئول در حوزه فعالیت های دانش بنیان

 سرپرس��ت اداره کل ارتباطات و فناوری آذربایجان ش��رقی گفت: به 
دنبال ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال در تبریز هستیم و فضای 2 هزار متر 

مربعی برای آن فراهم شده است.
مه��دی خرامش افزود: براس��اس آم��ار کافه بازار یک ه��زار و 1۰۰ 
توس��عه دهنده از آذربایجان ش��رقی فعال اس��ت که از لحاظ طرح ها و 
اپلیکیش��ن های ارائه شده رتبه 8 کشوری ولی از نظر تجاری سازی رتبه 

14 را داریم.
وی گفت: این اداره کل در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان 

تسهیالت پرداخت می کند.
مدیرعامل شرکت ایده های نوین پارسیان گفت: فضای نظری و آماری 

و دیدگاه ابالغی با آنچه که در عمل اتفاق می افتد، متفاوت است.
حس��ن اطاع��ت اف��زود: گاه ش��رایط اقتص��ادی داخل کش��ور و هم 
ش��رایط تحریم��ی و برخی محدودیت ه��ای دیگر باعث می ش��ود تمام 
سیاس��ت گذاری ها و حمایت ها عملیاتی نش��ود که ب��رای رفع ایرادات 
نیازمن��د ایج��اد فضای گفت و گ��وی بخش خصوص��ی و بخش دولتی 

هستیم.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان ش��رقی نیز با تاکید بر ضرورت 
هم افزایی تمامی بازیگران عرصه فناوری گفت: سیاس��ت پارک خروج از 
حالت انتزاعی اس��ت و تالش می کنیم برای حل چالش های موجود در 

استان ورود کنیم.
عبدالرض��ا واعظی افزود: پارک های علم و فن��اوری نباید رویدادمحور 
باشند و بایستی تالش کنند محصول به دست آمده را در اختیار صنایع 

و جامعه قرار دهد.
وی ادام��ه داد: موفقیت یک اس��تارت آپ در فروش محصول اس��ت و 
ب��رای این منظور به دنبال راه اندازی دپارتمان بازاریابی در داخل پارک 

هستیم.

زیر و بم دنیای ناشناخته استارت آپ ها

چهارشنبه
5 شهریور 1399

شماره 1612



۱5کسب و کار نوین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهارشنبه
5 شهریور 1399

شماره 1612



آیا کارکنان را برای دورکاری در بلندمدت آماده کرده اید؟
رایج ش��دن دورکاری مرز بین زندگی حرفه ای و ش��خصی را مبهم و تار کرده و در چنین شرایطی عدم 

پشتیبانی اطالعاتی و عاطفی از تیم، عواقب نامطلوبی به دنبال خواهد داشت.
ت��ا چند ماه قبل بیش��تر مزایای دورکاری نظیر گذراندن وقت ب��ا خانواده، کاهش رفت و آمدها و موارد 
دیگر به چش��م می آمد اما این اواخر و با طوالنی ش��دن آن معایب هم خود را نشان داده است. نظرسنجی 
صورت گرفته توسط »Monster«  نشان داده که تعداد بیشتری از کارکنان از بروز نشانه های فرسودگی 

خبر می دهند.
در این ش��رایط مدیران برای جلوگیری از فروپاش��ی تیم های کاری باید پشتیبانی فنی و اطالعاتی را از 
کارکنان دورکار به عمل آورده و در س��ازگاری کامل با ش��رایط جدید به آنها کمک کنند. به عنوان مدیر 
یا رهبر س��ازمان برای اطمینان از اینکه کارکنان توان دورکاری در بلندمدت را خواهند داش��ت باید س��ه 

سوال زیر را از خود پرسید.
۱. فرصت بیان دیدگاه ها و مشکالت برای کارکنان فراهم است؟

ایجاد فضایی باز که در آن امکان اظهارنظر برای همه وجود داشته باشد، حتی در دوران پیش از کرونا 
مهم بود و حاال به مس��ئله ای حیاتی تبدیل شده. یکی از راه های ایجاد این فضا برپایی جلسات یک هفته 
در میان برای جش��ن گرفتن موفقیت ها، بحث درباره بازدهی و کارایی س��ازمان و پرس��ش و پاسخ با تیم 
اجرایی اس��ت. طی ای��ن دورهمی ها می توان دانش و اطالعات را با هم در میان گذاش��ته و فرصتی برای 

ارائه بازخوردها فراهم کرد.
راه دیگر برگزاری جلس��اتی دوس��تانه برای صرف چایی به شکل مجازی است. شرکت در این دورهمی 
اختیاری اس��ت اما فرصتی را برای طرح س��واالت فراهم می کند. همچنین کارکن��ان در آن می توانند به 

مسائل شخصی نیز پرداخته و مشکالتی را که با آن مواجه شده اند مطرح کنند.
2. آیا از نیازهای فنی و شخصی کارکنان حمایت می کنید؟

حاال که جلسات حضوری به مجازی تغییر کرده و ارسال پیام در زوم و اسلک جای گپ زدن های درون 
ش��رکت را گرفته، بسیار مهم اس��ت که از نیازهای کارکنان غافل نشویم؛ خواه این نیاز کمک به پیشبرد 

پروژه باشد یا والدینی که در متعادل سازی زندگی کاری و خانوادگی به کمک نیاز دارند.
بدی��ن منظ��ور می توانید منابعی را برای کمک به کارکنان فارغ از نوع مش��کل آنها در نظر بگیرید. این 
مناب��ع می تواند مالی بوده یا فهرس��تی از داده های متنی، صوتی و ویدئویی ارزش��مند برای راهنمایی در 
س��ر و سامان دادن به اوضاع باشد. همچنین می توان طی هفته زمان های معینی را به استراحت کارکنان 

اختصاص داد.
3. در برنامه ریزی های آتی دیدگاه کارکنان را در نظر می گیرید؟

در مورد دنیای پساکرونا هنوز ابهامات زیادی وجود دارد اما انعطاف پذیری به مسئله ای تبدیل شده که 
بسیاری روی آن توافق دارند. حتی قبل از شروع این بحران هم فراهم کردن امکان دورکاری مزیتی برای 
کارکنان به ش��مار می آمد و حاال کار به جایی رس��یده که 8۰درصد کارکنان آمریکایی تاکید کرده اند اگر 

ساعات کاری انعطاف پذیر نداشته باشند، قید موقعیت شغلی را خواهند زد.
در چنین ش��رایطی باید در برنامه های آتی ش��رکت برای بعد از بحران کرونا حتما دیدگاه کارکنان را 
مدنظر قرار داد. بهتر است از همین حاال دیدگاه آنها را درباره شرایط کاری جویا شده و با یک جمع بندی 

برای دورکاری، کار در شرکت یا برآیندی از آنها در آینده برنامه ریزی کنید.
Fast Company/digiato :منبع

 چرا در دسترس بودن دائم کارکنان حین دورکاری
باعث فرسودگی می شود؟

دورکاری مفهوم جدیدی نیس��ت اما در دوران ش��یوع کرونا به شدت گس��ترش پیدا کرده است. با این 
وجود فقدان چارچوب مش��خصی برای دورکاری باعث ش��ده روش های نادرستی برای انجام آن در پیش 

گرفته شود که فرسودگی روانی و جسمی کارکنان را به دنبال دارد.
در ماه های اخیر نه تنها ش��رکت های بزرگی نظی��ر توییتر امکان دورکاری دائمی را برای کارکنان خود 
فراه��م کردن��د، بلکه برخی ش��هرها هم طرح هایی را برای تش��ویق دورکاری فزاینده به اجرا گذاش��تند. 
معیارهایی که این شرکت ها را به رواج دورکاری ترغیب کرد، در دسترس بودن فناوری و صرفه جویی های 

مالی بود؛ غافل از اینکه اجرای اشتباه این روند روی سالمتی کارکنان تاثیر مخربی خواهد گذاشت.
هرچن��د دسترس��ی به فناوری و ابزاره��ای الزم برای برقراری ارتباط مهم اس��ت اما تمرکز صرف روی 
ابزارهایی مثل زوم و اس��لک و لزوم برقراری ارتباط آنی و بدون وقفه نه تنها چندان منطقی نیس��ت بلکه 
می تواند خطرناک هم باش��د. این آنالین بودن همیشگی بدون در نظر گرفتن این نکته ایجاد شده که در 
دوران کرون��ا تا چه حد زندگی ش��خصی و کاری ما با هم تنیده ش��ده؛ برای مث��ال پدر و مادرهایی را در 
نظ��ر بگیرید که طی چند م��اه نقش معلم را هم برعهده گرفته یا جوان ترهای��ی که به مراقبت از والدین 

سالخورده خود می پردازند.
این پاندمی نشان داده که دورکاری موفق به چیزی بیشتر از ارتباط بالدرنگ نیاز دارد. در عوض دنبال 
راهکارهایی باش��ید که در آن کارکنان ناچار به حضور در زمانی معین یا رد و بدل س��ریع پیام ها نباشند 
چون با توجه به درهم تنیدگی زندگی کاری و شغلی آنها این امر باعث اختالل در زندگی شده و پس از 
مدتی پیامدهای خود را در قالب فرسودگی و کاهش بازدهی نشان می دهد؛ مسئله ای که نه تنها به خود 

فرد بلکه به سازمان هم زیان وارد خواهد کرد.
مطالعات متعدد نشان داده که فقدان ارتباط کالمی، تمرکز دائم روی نمایشگر برای در ارتباط ماندن و 
کاهش دیدار با افرادی که با آنها کار می کنید، به خستگی مجازی منجر خواهد شد. براساس نظرسنجی 
صورت گرفته توسط »Monster« تعداد بیشتری از کارکنان از بروز نشانه های فرسودگی خبر می دهند. 

خوشبختانه با راهکارهایی نظیر همکاری غیرهمزمان می توان بر این مشکل فائق آمد.
این ش��کل از همکاری برخالف زمانی که س��رکار حاضر می شدیم، متناوب است اما از نظر پیوستگی و 
بازدهی در رده مش��ابه قرار می گیرد. عالوه بر این به جای پیام ها و اموجی هایی که در زوم و اس��لک رد و 
بدل می ش��د، از محیط مجازی و متمرکزی پش��تیبانی می کند که در آن فشار کاری کمتر بوده و همدلی 
بین کارکنان بیشتر می شود. متاسفانه اغلب ابزارهای کارآمد در دسترس نظیر زوم روی ارتباط بالدرنگ 
تاکید دارند اما همانطور که پس از بحران کرونا ش��اهد اضافه ش��دن قابلیت های بیش��تر و ارتقای کارایی 
ای��ن ابزارها بودیم، در صورتی که تقاضا برای ابزاره��ای موردنیاز دورکاری غیرهمزمان افزایش پیدا کند، 
ش��رکت های توسعه دهنده به این سمت حرکت خواهند کرد که در نهایت به ایجاد محیطی سالم تر برای 

دورکاری بلندمدت منجر خواهد شد.
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