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از آسیب پذیری گروه خدمات تا مقاومت گروه کشاورزی در برابر کرونا

جزییات رشد اقتصادی 
در بهار امسال

آمارهای رش��د اقتصادی در بهار کرونایی امس��ال نشان می دهد که گروه کشاورزی و صنعت بدون نفت، با رشد مثبت توانستند 
در مقابل آس��یب های کرونا مقاومت کنند. با این حال، گروه خدمات با رش��د منفی 3.5 درصدی بیشترین آسیب را از شیوع کرونا 
دیده است، گرچه بخش عمده کسب وکارهای این بخش، مشمول تسهیالت 5۰ هزار میلیارد تومانی دولت شده اند. در همین حال، 
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش چشم انداز اقتصادی که در ماه ژوئن )تیرماه( منتشر شد، پیش بینی رشد اقتصادی سال 
جاری میالدی را نس��بت به گزارش ماه آوریل )فروردین ماه( به اندازه 1.9 درصد کاهش داد. بر این اس��اس، نرخ رشد اقتصاد جهان 
در پایان سال ۲۰۲۰ به منفی 4.9 درصد خواهد رسید که به معنای کوچک شدن حدود 5درصدی اقتصاد جهانی نسبت به سال...

ارزش تجارت خارجی ایران در 5 ماهه امسال از ۲4 میلیارد دالر فراتر رفت
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سال 99 برای صادرکنندگان سال 
خاصی است؛ س��الی که درآمدهای 
نفتی ب��ه حداقل ممکن رس��یده و 
ای��ن درآمده��ای ارزی حاص��ل از 
صادرات اس��ت که باید چرخ اقتصاد 
را بچرخان��د. همه ی��ک کالم بر این 
باورن��د ک��ه ارز صادرات��ی بای��د به 
چرخه اقتصادی کشور برگردد و راه 
تامین م��واد اولیه و نیازهای وارداتی 
کش��ور را باز کن��د. بر این اس��اس 
اس��ت که صادرکنندگان صاحب نام 
و شناس��نامه دار ب��ا درک صحیح از 
مش��کالت ارزی، گام در مس��یری 
گذاشته اند که تمام تالش خود را به 
کار ببندند تا منابع ارزی حاصل از کار 
و تالش خود در سخت ترین شرایط 
اقتصادی درونی و بیرونی را در اختیار 
اولویت های وارداتی کشور قرار دهند. 
در این مسیر، اگرچه مشکالتی بر سر 
راه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
وج��ود دارد، ام��ا منجر ب��ه نادیده 
گرفتن و عدم بازگش��ت ارز حاصل 
از صادرات از س��وی آنها نشده است. 
مروری به آنچه در ماه های گذش��ته 
ب��ر صادرکنن��دگان به لح��اظ رفع 
تعهد ارزی گذش��ته نش��ان می دهد 
که مشکالت صادرکنندگان از سال 
97 با بخشنامه ها و دستورالعمل های 
متع��ددی از س��وی بان��ک مرکزی 

س��ر باز ک��رد. س��الی که 
۲تنش های ارزی موجب ...
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فرصت امروز: رئیس جمهور در آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید 
گفت امسال سال متفاوتی با همه سال های تحصیلی یک قرن اخیر در شیوه رعایت 

پروتکل های بهداشتی و نظم و انضباط در این زمینه از سوی دانش آموزان است.
حسن روحانی صبح شنبه در آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید 
که به دلیل رعایت پروتکل های بهداش��تی به ص��ورت ویدئویی در یکی از مدارس 
پس��رانه تهران برگزار ش��د، با بیان اینکه برای ما مهم است روند آموزش در کشور 
جریان داش��ته باشد، گفت: امروز هم به مدد همه خانواده ها و دانش آموزان عزیز و 
معلمان گرانقدر ثابت می کنیم که دوگانگی آموزش - سالمت  و خانه - مدرسه غلط 
اس��ت. رئیس جمهور همچنین خطاب به مردم ایران گفت: ممکن است این سخن 
من دردناک باش��د، اما ما در این هفت ماه س��ختی که از وی��روس کرونا و تحریم 
داشته ایم، هیچکس به کمک ما نیامد. آمریکا که شرورتر از این حرف ها است، نیامد 
بگوید تا زمانی که کرونا هست تحریم ها را بردارم، اگر یک جو عقل داشت و به تاریخ 
خودش می اندیشید این کار را می کرد اما در این هفت ماه تحریم های جدید را هم 
بر ما تحمیل کرد. روحانی با بیان اینکه عده ای ضد انقالب می خواهند با استفاده از 
ش��رایط کرونا میان نان و جان مردم فاصله بیندازند، افزود: نان و جان مردم جدا از 
هم نیست. همان جا که در نانوایی با ماسک نان می خرید یعنی نان و جان کنار هم 
هستند. ماه محرم شد عده ای گفتند می خواهند مراسم بگیرند؛ ما گفتیم با رعایت 
اصول بهداشتی مراسم ها می تواند برگزار شود. او ادامه داد: وقتی گفتیم ویروس را 
باید شکس��ت دهیم یعنی هم سالمت باشد هم کار باش��د. عده ای ضد انقالب هر 
موضوعی که می ش��ود می خواهند کشور تعطیل شود؛ محرم شد، کنکور شد، آغاز 
سال تحصیلی مدارس شد، بازگشایی کارخانه ها شد آنها شروع می کنند. روز جمعه 
در رس��انه های خارجی جنجال راه انداختند که متخصصان می گویند مدارس باید 
تعطیل باشد و مخالف بازگشایی مدارس هستند، اما وزیر آموزش و پرورش به زور 

می خواهد مدارس را باز کند؛ نه خیر همه موافق هستند. رئیس جمهور خاطرنشان 
کرد: در همه مراحل و مناس��ک مذهب��ی و همچنین فعالیت فرهنگی و اقتصادی 
همواره این اصل را مدنظر قرار می دهیم، گفتمان ما گفتمان سالمت است، سالمت 
با فعالیت. گفتمان ضد انقالب سالمت منهای فعالیت است. اگر ضد انقالب دلسوز 
ب��ود یک بار می گفت آمریکا علیه ای��ران دارد جنایت می کند و در دوران کرونا هم 
دارو را برای ایران تحریم کرده است. اگر شما دلسوز مردم ایران هستید باید بدانید 
که ملت ایران تحت فشار تحریم است اما در خارج نشسته اید، به کار خود می رسید 
و در اذهان عمومی مردم ایران تشویش می کنید. وی با بیان اینکه سالمت برای ما 
اصل اس��ت، گفت: در کنار سالمت باید همه فعالیت های مان را انجام دهیم. امروز 
همه کشورها هم همین راه را می روند. دیگر هیچ کشوری نیست که بگوید مدرسه، 
دانش��گاه، فروش��گاه و ... باید تعطیل باشد. همه جا باز اس��ت اما همواره بر اصول 

بهداشتی تاکید می کنیم.
رئیس جمهور با اش��اره به بازگشایی مدارس و سال تحصیلی جدید یادآور شد: 
آموزش و پرورش ما باید باقی بماند مش��کل ما تنها یک ویروس نیس��ت؛ مس��اله 
سالمت است؛ سالمت جسم، روح و معنویت مردم باید سر جایش باشد. شما بگویید 
بچه ها امروز مدرسه نروند. ممکن است در راستای مبارزه با کرونا قدم مثبتی باشد 
ولی نسبت به سالمت آنها قدم مثبتی نیست. هفت ماه است بچه ها را در خانه نگه 

داشته ایم. ماندن بچه ها در خانه عذاب و مشکل است.
او با بیان اینکه مدرسه در این هفت ماه جایگاه دیگری پیدا کرده است، گفت: همه 
دیدند وقتی کنار خانه مدرسه نباشد چه مشکالتی ایجاد می شود. ما به دنبال مبارزه 
با انواع مشکالتی هستیم که سالمت را تهدید می کند. وقتی اصول بهداشتی مثل 
رعایت فاصله ها، گروه بندی، دو نوبتی ش��دن، الزام ماسک و شست وشوی دست ها 

رعایت می شود مشکلی نیست.

روحانی خطاب به کادر آموزش��ی گفت: معلمین و مدیران مدارس امس��ال باید 
هم درس بدهند و از مدرس��ه مراقبت کنند هم باید مواظب سالمت بچه ها باشند 
و مهارت های آموزش��ی آنها را تقویت کنند. امیدوار هستیم این اتفاقات به بهترین 
وجه پیش برود. حاال ممکن اس��ت خانواده ای نگران باش��د. م��ا باید نگرانی آنها را 
حل کنیم. صدا و سیما با دوربین به مدرسه بروند و نشان دهند که امور بهداشتی 
رعایت می شود. ما نمی خواهیم مردم در اضطراب و استرس باشند. حاال فرض کنید 
خانواده ای می خواهد یک سال فرزندش در خانه بماند. خب ما که به آنها دستبند 
نمی زنیم که حتما به مدرس��ه بروند؛ ما به مردم می گوییم مدرسه آماده است، اگر 
بیماری داشتید یا اعضای خانواده تان به کرونا مبتال شد شما هم در قرنطینه بمانید.

رئیس جمهور در پاسخ به کسانی که می گفتند سال تحصیلی جدید را از طریق 
آموزش های مجازی باید پی گرفت، گفت: تعلیم و تربیت فقط درس خواندن نیست، 
مدرس��ه فقط علم نیست، مهارت هم در مدرسه آموزش داده می شود. مدرسه یک 
محیط است که آن محیط را از طریق نرم افزار نمی توانیم به خانه بیاوریم. راه درست 
و صحیح انتخاب شده و با این وضعیت باید پیش برویم. سالمت فرزندان ما اولویت 
اول ماست اما سالمتی که در آن آموزش و تربیت هم باشد. خانواده ها نباید دغدغه 

داشته باشند چراکه من می دانم معلمین به خوبی حواس شان به بچه ها هست.
روحانی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: ما در مقطعی گفتیم کس��ب و 
کارها باز نش��وند اما براساس آمار امروز 7۰درصد کسب و کارها اصول بهداشتی را 
رعایت می کنند. عده ای می گفتند ادارات تعطیل ش��وند و تعطیل بمانند و کس��ی 
به اداره، کارخانه، مدرس��ه و دیگر مکان ها رفت و آمد نکند اما براساس آمار وزارت 
بهداش��ت در کس��ب و کارها 7۰درصد، در ادارات ۸۰درصد و در بانک ها نزدیک به 

۸۰درصد اصول بهداشتی رعایت می شود و ما منتظر آمار مدارس نیز خواهیم بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه ویروس کرونا شکس��ت خواهد خورد، گفت: ما با یک 

ویروس خطرناک مواجه هستیم. این ویروس بشریت و علم را از پای درنمی آورد و در 
نهایت ما پیروز می شویم. درست است ما قدرت الیتناهی نیستیم و توان مان محدود 
است اما در عین حال محکوم به فنا هم نیستیم. ما ایستادگی می کنیم، خداوند و 
ادیان می گویند باید در برابر این ویروس بایستیم. حتما یک روز این ویروس واکسن 

خواهد داشت و نقل و انتقاالت و گردشگری و سفر به رونق خود باز می گردد.
روحانی خطاب به مردم ایران گفت: ممکن اس��ت این س��خن من دردناک باشد 
اما ما در این هفت ماه سختی که از ویروس کرونا و تحریم داشته ایم، هیچ کس به 
کمک ما نیامد. آمریکا که شرورتر از این حرف ها است، نیامد بگوید تا زمانی که کرونا 
هس��ت تحریم ها را بردارم، اگر یک جو عقل داشت و به تاریخ خودش می اندیشید 
ای��ن کار را می کرد اما در این هفت ماه تحریم های جدید را هم بر ما تحمیل کرد. 
آنهایی هم که دوست ما بودند کمک مان نکردند، نگفتند در این مدت که آمریکا ما 
را تحریم کرده و کرونا هم هست فشار آمریکا را تحمل کنند و به کمک مان بیایند.

روحانی خاطرنشان کرد: ما در این هفت ما فهمیدیم باید روی پای خود بایستیم 
و همه امور را باید خودمان انجام دهیم. کار بسیار عظیم و بزرگی بود. معجزه ملت 
ایران این اس��ت که در س��ه ماه اول که بس��یاری از کس��ب و کارها بسته بود رشد 
اقتصادی منفی 1.7 داش��ته اس��ت. در حالی که در دنیا رشد اقتصادی منفی 15 و 

1۰ هم وجود داشته است.
او در پایان گفت: درست است که فشار بر پرستاران و پزشکان ما زیاد است اما ضد 
انقالب مدام می گوید کادر درمان ما خس��ته و ناتوان است؛ ناتوانی آنها دروغ است. 
درس��ت است که ما باید فش��ار را از روی کادر درمان برداریم اما اینکه ضد انقالب 
می گویند کار کادر درمان ما تمام ش��ده درس��ت نیست. ما برای زندگی مردم همه 
تالش خود را به کار می گیریم. مردم ما ایس��تادگی خود را نشان دادند و ان شاءاهلل 

پیروز خواهیم شد.

بدون ش��ک امسال یکی از متفاوت ترین س��ال های تحصیلی خواهد بود؛ حال و 
هوای بازگشایی مدارس مانند سال های قبل نیست؛ »باز آمد بوی ماه مهر، بوی ماه 
مدرسه« زمزمه نمی شود و خبری از تجدید دیدارهای صمیمانه همکالسی ها در روز 
اول مدرس��ه در سراسر کشور نیس��ت؛ هرچند دلتنگی برای مدرسه هنوز هست و 

دل های نگران خانواده ها هم همراه فرزندشان است.
به گزارش ایس��نا، در این میان ممکن است برخی دانش آموزان هم به علت های 
مختلفی چون بیماری، شرایط مدرسه و ... نتوانند به مدرسه بروند و از طریق فضای 
مجازی مدرس��ه را شروع کنند؛ چه دلگیر اس��ت روز اول مدرسه را پای کامپیوتر 
بنش��ینی و معلم و دوس��تانت را از راه دور ببینی. دس��تی تکان دهی و شاید حتی 
تصویری هم نبینی و با کالمی و حرفی شروع کنی و تمام. در این بین کسانی هم 
هستند که عزیزان خود را در ماه های گذشته از دست داده اند و غصه شان دوچندان 
است. با همه این احواالت سال تحصیلی شروع شده و نظام آموزشی کشور باید در 
انتظار روزهای پردغدغه ای باشد و بیش از هر چیزی ابتدا سالمت و سپس کیفیت 

آموزش را با دورنمایی مبهم از آینده، مراقبت کند.  
پرونده سال تحصیلی 4۰۰-1399 دو هفته زودتر گشوده خواهد شد. در البه الی 
اخبار منتشرشده روزهای اخیر، تاکید مسئوالن آموزش و پرورش بیش از هر چیز 
دیگری حول دو محور مهم »س��المت« و »آموزش حضوری« می چرخد؛ تا جایی 
که وزیر آموزش و پرورش هم می گوید: حداکثر مراقبت از سالمت دانش آموزان به 

عمل خواهد آمد.

بنابر اعالم مس��ئوالن آموزش و پرورش دستورالعمل های الزمه به مدارس ابالغ 
آنها آگاه شده اند اما تاکید عمده آنا بر مشارکت والدین است. برای بهبود عملکرد هم 
اختیارات ویژهای به شورای مدارس واگذار شده که طی آن میتوانند در چارچوب 

ضوابطی که برای آنها تعیین شده آموزش را ادامه دهند.
ب��ه گفته وزیر، روز 15 ش��هریور در هم��ه مدارس اصل بر حضور اس��ت، اما در 
مدارس��ی ک��ه تعداد دانش آموزان بیش��تر از پروتکل اس��ت، ناگزی��ر دانش آموزان 
گروه بندی می ش��وند تا برخی در روزهای زوج و برخی روزهای فرد مدرس��ه بروند. 
هرچند نگرانی های زیادی پیرامون ریزش آمار دانش آموزان و افزایش ش��مار ترک 
تحصیلی ها وجود دارد اما مس��ئوالن آموزش و پرورش در روزهای گذش��ته اعالم 
کرده  اند که روند ثبت نام  ها در مدارس عادی و همانند س��ال های گذش��ته اس��ت. 
طبق آخرین آمار اعالمی در اواس��ط هفته گذش��ته، ۸ میلیون و 33۶ هزار و 943 
دانش آموز در دوره ابتدایی ثبت نام کرده اند که ۰.71 درصد رش��د نس��بت به سال 
گذشته را نشان می دهد. رئیس سازمان مدارس غیردولتی نیز به رشد نرخ پوشش 
تحصیل��ی دانش آموزان مدارس غیردولتی از ۸،19 درصد به 13،9۸ درصد اش��اره 
کرده و گفته اس��ت که در س��ال تحصیلی قبل پوشش تحصیلی یک میلیون و۸۰ 
هزار نوآموز پیش دبستانی در مراکز پیش دبستانی غیردولتی سراسر کشور را شاهد 
بودیم که امس��ال رش��د 14،1درصدی دارد و پوشش تحصیلی یک میلیون و ۶97 
هزار و 94۶ دانش آموز در مدارس غیردولتی با نرخ 11،75درصدی نس��بت به  کل 
دانش آموزان کش��ور را داشتیم. آنگونه که وزیر آموزش و پرورش می گوید در همه 

مدارس سراس��ر کشور اصل بر برگزاری حضوری است مگر اینکه رعایت پروتکل ها 
تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد. برنامه ریزی های جزئی به مدارس واگذار شده 

که متناسب با وضعیت تصمیمگیری و فعالیت آموزشی را آغاز می کنند.
او درباره منش��أ این تصمیم اینگونه توضیح می دهد: با وزارت بهداشت جلساتی 
داشتیم و آنها معتقد بودند اگر مناطق را به سفید و زرد و قرمز تقسیم کنیم، این 
ش��هرها و مناطق فاصله شان با هم زیاد نیست و گاهی اوقات نگرانی درباره مناطق 
سفید بیشتر است و ممکن است با عدم رعایت بهداشت، شیوع بیماری بیشتر شود. 

تاکید وزارت بهداشت این است که یک پروتکل برای همه جا اجرا شود.
حاجی میرزایی به این ش��بهه که آیا حضور در مدرس��ه نمادین و برای چند روز 
اول است؟ پاسخ می دهد و می گوید: واقعا چنین تصمیمی نداریم. خدمات آموزشی 
را با  ترجیح حضور در مدرسه ادامه می دهیم. باید با رعایت موارد بهداشتی جریان  
آموزش را ادامه دهیم. اگر در شرایطی مجبور به تجدید نظر شویم این کار را انجام 
می دهیم. هفته اول فرصت می دهیم خانواده ها و دانش  آموزان به مدرس��ه بیایند و 

شرایط را ببینند و برنامه ریزی با مشارکت خانواده ها باشد.
به گفته وی، 35 درصد مدارس که تعدادش��ان کمتر از 5۰ دانش آموز اس��ت و 
می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی فاصله را رعایت کنند، کالس  ها طبق روال 
عادی برقرار است. درباره ۶5درصد مدارس باقی مانده، بحث آموزش حضوری منتفی 
نیست و اصل بر حضوری بودن آموزش ها است. در جایی که تعداد دانش  آموزان به 
گونه ای باشد که رعایت فاصله ممکن نباشد کالس ها حضوری برگزار می شود اما در 

قالب گروه  بندی های متفاوت که برخی روزهای فرد و برخی روزهای زوج به مدرسه 
می روند. در این میان، فعالیت های پرورشی مدارس که نیازمند حضور، تعامل رو در 
رو و فعالیت های فوق برنامه هستند بیش از جنبه آموزش تحت الشعاع قرار گرفته اند. 
در این راستا تشکیل قرارگاه تولید محتوای مجازی برای استفاده در فضاهای مدارس 
صورت گرفته و در حوزه قرآن، عترت و نماز و حوزه  فرهنگی هنری و حوزه  مشاوره 
تاکنون بیش از 3۰هزار محتوای پرورشی تولید شده است که در سال جدید مربیان 
پرورش��ی می توانند از این محتواها استفاده کنند. با فعال شدن شبکه  شاد مدارس 
می توانند گروه های پرورشی را ایجاد کنند تا به فعالیت های خود بپردازند. بنابر اعالم 
معاون وزیر بدین ترتیب هیچ فعالیتی کمرنگ و یا حذف نخواهد شد و شرح وظایف 

همه  بخش ها در شرایط زرد و قرمز تنظیم و ابالغ می شود.
همچنین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور پیشگیری و کاهش 
آسیب ها و کاستی های نظام  آموزشی و با توجه به رسالت و مأموریت ذاتی خود، در 
جهت تأمین بستر الزم برای تحقق اهداف برنامه های درسی و تربیتی و با رویکرد 
عدالت آموزش��ی، راهبرد »آموزش ترکیبی« که از آن با عنوان »تلفیق حضوری و 
مجازی« یا »آموزش انعطاف پذیر«نیز تعبیر می ش��ود را برای سال تحصیلی 4۰۰-
1399 در قالب جداول و راهنمای تدریس ویژه شرایط زرد و قرمز تبیین و ترسیم 
کرده است. این راهنمای عمل با توجه به عناصر و مؤلفه های برنامه  درسی از جمله 
محتوا، روش تدریس، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، رسانه های مکمل و پشتیبان و 

مخاطبان )شامل دانش آموز، معلم، مدیر و خانواده( تهیه و تدوین شده است.

بازگشایی پرونده یک سال آموزشی پردغدغه

مدرسه با تِم ماسک

روحانی در آیین بازگشایی مدارس:

دوگانگی آموزش - سالمت  و خانه - مدرسه غلط است

محمد الهوتی
 رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و 

توسعه صادرات اتاق تهران



فرصت ام��روز: طبق تازه ترین آماره��ای وزارت صمت، ارزش تجارت 
خارجی ایران در پنج ماهه نخست امسال به ۲4 میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
دالر رس��یده اس��ت که 1۰ میلیارد و 9۰۰ میلیون دالر آن به صادرات 
اختص��اص دارد. همچنین از مجم��وع 5۲ میلیون تن کاال به ارزش ۲4 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر تجارت خارجی ایران در پنج ماهه امس��ال، 
سهم صادرات 3۸ میلیون تن به ارزش 1۰ میلیارد و 9۰۰ میلیون دالر 
و س��هم واردات 13.۸ میلیون تن به ارزش 13 میلیارد و 7۰۰ میلیون 
دالر اس��ت. در بخش کش��اورزی نهاده های دامی نی��ز 4.3 میلیون تن 
به واردات ذرت اختصاص داش��ته که حدود 14 درصد نس��بت به مدت 
مشابه افزایش داشته است. همچنین مبادالت تجاری ایران با کشورهای 
خارج��ی در مردادماه امس��ال به 9 میلی��ون و ۸۲۲ هزار تن و ارزش 5 
میلیارد و 37 میلیون دالر رس��یده است. س��هم صادرات نیز 7 میلیون 
و 7۸1 ه��زار تن به ارزش ۲ میلیارد و 1۶۲ میلیون دالر بوده و س��هم 
واردات نیز ۲ میلیون و 41 هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸75 میلیون 

دالر بوده است.
5 مقصد صادراتی و مبدأ وارداتی ایران کدامند؟

چی��ن با ۲ میلیون و 195 هزار تن به ارزش 5۶۶ میلیون دالر، عراق 
با ی��ک میلیون و 4۲۰ هزار تن ب��ه ارزش 441 میلیون دالر، امارات با 
یک میلیون و 3۲4 هزار تن به ارزش 33۸ میلیون دالر، افغانس��تان با 
514 ه��زار تن به ارزش 15۸ میلی��ون دالر و ترکیه با ۲۲۶ هزار تن به 
ارزش 1۰۸ میلیون دالر، پنج مقصد صادراتی ایران بوده اند که از لحاظ 
وزنی 73درصد و از لحاظ ارزش بیش از 74درصد از صادرات را به خود 

اختصاص داده اند.
در س��وی مقابل، پنج کشور اصلی طرف معامله برای واردات کاالهای 
موردنیاز کش��ور در مرداد، چین 335 هزار ت��ن به ارزش 74۶ میلیون 
دالر، ام��ارات 39۰ ه��زار تن به ارزش 7۰7 میلی��ون دالر، ترکیه ۲۲7 
ه��زار تن به ارزش ۲97 میلیون دالر، هند 15۲ هزار تن به ارزش 1۸4 
میلیون دالر و آلمان با 55 هزار تن به ارزش 1۲5 میلیون دالر بوده اند 
ک��ه در مجموع یک میلی��ون و 159 هزار تن کاال به ارزش ۲ میلیارد و 
59 میلیون دالر کاال از این کش��ورها وارد کش��ور شده است و از لحاظ 
وزنی نزدیک به 57 درصد و از لحاظ ارزش 74 درصد کل واردات کشور 

را شامل می شود.
در ای��ن میان، جزیی��ات تجارت خارج��ی و واردات 5 میلیارد دالری 
کاالهای اساس��ی نش��ان می دهد که گره ارزی همچنان پابرجاست و با 
اینکه راهکارهایی برای ترخیص س��ریع کاالها در دستور کار قرار گرفته 

است ولی همچنان مشکل تامین ارز، عامل اصلی ایستایی کاال به شمار 
می رود.

به گزارش ایس��نا، آخرین آمارها از جریان تج��ارت خارجی ایران در 
ماه های گذش��ته حکایت از آن دارد که در پنج ماهه نخست سال بیش 
از 13 میلیون تن واردات کاال انجام ش��ده که بالغ بر 1۰ میلیون تن آن 
کاالهای اساس��ی بوده اس��ت. بر این اساس، کش��ور در پنج ماه ابتدایی 
امسال حدود 13 میلیون و ۸34 هزار تن واردات داشته که ارزش دالری 
آن به 13 میلیارد و 7۰7 میلیون دالر می رسد که معادل 1۲ میلیارد و 
۶4 میلیون یورو اس��ت. در مقابل 3۸ میلیون و ۶۶ هزار تن صادرات به 
ارزش 1۰ میلیارد و ۸75 میلیون دالر انجام شده  که معادل یورویی آن 

9 میلیارد و 571 میلیون یورو است.
اما در س��ال های اخیر در تجارت خارج��ی و در حوزه واردات همواره 
چال��ش ترخیص کاال وجود داش��ته و با وج��ود رایزنی ها و مصوباتی که 
در رابطه با تس��هیل ترخیص کاال از گمرک در دس��تور کار قرار گرفته، 
همچنان این مش��کل به طور کامل حل نشده اس��ت، به هر صورت در 
چند م��اه اخیر موضوع ترخیص کاال به ط��ور جدی تری مورد پیگیری 
دس��تگاه های مربوطه قرار گرفت و بعد از آن با موافقت دولت مصوباتی 
در راس��تای تس��هیل ترخیص کاال به ویژه کاالهای اساس��ی به مرحله 

اجرا رسید.
یکی از مس��ائل مربوط به ترخیص کاالها مش��کالت ارزی و دریافت 
اعالمیه ارز بود و تا هنگامی که این مش��کل حل نمی شد گمرک امکان 
ترخیص نداش��ت، از این رو در رابطه با کاالهای اساس��ی مصوب شد تا 
ب��ه محض دریافت مجوز و اعالمی��ه تامین ارز به صورت اعتباری امکان 
ترخیص فوری داش��ته باشند. در مورد کاالهای غیراساسی نیز قرار بود 
تا وزارت صمت بنا بر تش��خیص خود نس��بت به ترخیص آنها دستورات 

الزم را صادر کنند.
موجودی 3.۲ میلیونی کاالهای اساسی در گمرک

ام��ا آخرین گزارش مربوط ب��ه وضعیت کاالهای موج��ود در بنادر و 
گمرک که از سوی گمرک ایران در رابطه با کاالهای اساسی، غیراساسی 
غیرکانتینری و کاالهای کانتینری اعالم ش��ده اس��ت نشان می دهد که 
از ابتدای امس��ال بیش از 1۰ میلیون و  7۰۰ هزار تن کاالی اساس��ی 
وارداتی به ارزش بیش از 5میلیارد دالر از گمرک ترخیص ش��ده اس��ت 
و در حال حاضر میزان موجودی کاالهای اساس��ی در بنادر و گمرک به 
بی��ش از  3 میلیون و ۲۰۰  هزار تن می رس��د که بالغ بر ۲ میلیون تن 

آن در بندر امام خمینی دپو شده است.

آنط��ور که ارونقی، مع��اون فنی گمرک می گوید »مش��کل اصلی در 
کاالهایی که هنوز ترخیص نش��ده ب��ه ارز برمی گردد و در انتظار تامین 
ارز هستند. این در حالی است که برخی از این اقالم به صورت اعتباری 
خریداری ش��ده و به بنادر  منتقل ش��ده و اسناد مالکیت نیز در اختیار 
خریدار است و درخصوص بخشی از این کاالها هنوز مالکیت به صاحب 

کاال منتقل نشده است.«
اما چندی پیش بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک توافق کردند که 
ترخیص پنج قلم کاالی اساسی شامل  ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه های 
روغنی و روغن خام بدون ارائه کد رهگیری بانک امکان ترخیص سریع 
داشته باشند، اما اعالم معاون فنی گمرک از این حکایت دارد که ظاهرا 
صاحب��ان این کااله��ا  تمایلی به ترخیص اقالم ت��ا زمانی که تامین ارز 
آن ص��ورت نگرفت ندارند. در حال حاضر نیز تعداد ش��ناورهای منتظر 
در لنگرگاه بنادر 1۶ فروند حاوی 73۶ هزار تن کاالی اساس��ی و تعداد 
شناورهای در حال تخلیه در بنادر شش فروند حاوی ۸5 هزار تن کاالی 

اساسی هستند که در حال تخلیه شبانه روزی قرار دارند.
وقتی تامین ارز همچنان مشکل ساز می شود

اما بخش دیگر کاالها مربوط به کاالهای »غیراساس��ی غیرکانتینری« 
اس��ت که بی��ش از ۸۰درصد آن را م��واد اولیه یا واس��طه ای واحدهای 
تولیدی، ماش��ین آالت مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه های راهبردی و 
ملی تشکیل می دهد که میزان این کاالها در بنادر و گمرک به بیش از 

3 میلیون و 4۸۰ هزار تن می رسد.
طبق گفته ارونقی، »اصلی ترین مشکل جهت ترخیص این اقالم، قرار 
نگرفتن در صف تخصیص ارز و عدم تایید منشأ ارز این کاالها است. این 
در حالی است که هیچ اختیاری به گمرک درخصوص ترخیص اقالم در 
صف تخصیص ارز حتی به صورت درصدی داده نش��ده و این امر باعث 
ایستایی در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهای این دسته شده 
است. از س��ویی تشخیص اولویت ترخیص کاالهای این دسته مرتبط با 
تولید، با وزارت صمت اس��ت که فهرست اقالم مربوطه توسط گمرک و 
وزارتخانه احصا و به بانک مرکزی اعالم شده که در صورت »تأیید منشأ 

ارز«، ترخیص این کاالها در حداقل زمان ممکن انجام می شود.«
همچنین دس��ته دیگ��ر کاالهای موجود در گم��رک و بنادر کاالهای 
کانتینری هس��تند که تعداد این کانتینرها به بیش از ۲3 هزار دستگاه 
می رس��د که البته گزارش گمرک از این حکایت دارد که ممکن اس��ت 
داخل این کانتینرها  کاالهای اساس��ی و یا غیراساسی غیرکانتینری هم 

موجود باشد که در انتظار تامین ارز قرار دارند.

ارزش تجارت خارجی ایران در 5 ماهه امسال از ۲4 میلیارد دالر فراتر رفت

صادرات، سه و نیم برابر واردات

با وجود صدور مجوز برای برداش��ت یک میلی��ارد یورویی از صندوق 
توس��عه ملی و اختصاص به هزینه های کرونا، گزارش س��ازمان برنامه و 
بودجه و گالیه وزیر بهداش��ت از این حکای��ت دارد که حدود3۰درصد 
این مبلغ تاکنون پرداخت شده و مشخص نیست با گذشت حداقل پنج 
م��اه از این مجوز چرا مابقی در اختی��ار کادر درمان با وجود هزینه های 

سنگین و موقعات باال قرار نگرفته است.
به گزارش ایس��نا، فروردین ماه امس��ال بود که رئیس جمهور با اعالم 
هزینه های س��نگین کرونا که دولت نمی تواند از محل منابع بودجه ای از 
پس آن برآید، خواس��تار برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه 
ملی برای اختصاص به وزارت بهداش��ت و البته بخشی از آن برای بیمه 

بیکاری شد.
طولی نکشید که مقام معظم رهبری با این درخواست موافقت کردند 
و بعد از آن در اردیبهشت ماه اولین مرحله از تبدیل یورو به ریال انجام 
و از سوی بانک مرکزی به خزانه واریز شد. همان زمان بود که محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که طی جلساتی که با 
وزارت بهداشت داشته اند قرار بر این شده است تا 4۲۰۰ میلیارد تومان 
به 15 برنامه وزارت بهداشت و درمان اختصاص پیدا کنند و در کنار آن 

1۲۸۶ میلیارد تومان هم به بیمه بیکاری اختصاص پیدا کرد.

اما گزارشی که در روزهای اخیر سازمان برنامه و بودجه به ایسنا اعالم 
کرد نش��ان داد که همچنان رقم پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی 
حدود 5.۶هزار میلیارد تومان بوده که تفاوت چندانی با رقم اردیبهشت 
ماه نداش��ته است. این در حالی اس��ت که به تازگی سعید نمکی، وزیر 
بهداشت و درمان با انتقاد از وضعیت موجود نسبت به تامین هزینه های 
کرونا اش��اره ای به دریافت مبلغ  از محل صندوق توس��عه ملی داشته و 
گفته است که در هفت ماه گذشته از یک میلیارد دالر تخصیصی کمتر 
از 3۰درصد آن را دریافت کرده اند. او البته مقایس��ه ای با کشور انگلیس 
داش��ته و گفته آنها در بخش س��المت در این مدت بیش از ۲۲ میلیارد 
دالر هزینه کرده و عالوه بر دریافت پاداش قابل توجه از سوی پزشکان 
و پرستاران و کادر بهداش��تی این کشور در پایان ماه مطالبه ای ندارند، 
اما وزیر بهداش��ت در مقابل کادر درمان اعالم شرمس��اری کرده و گفته 

که ماه هاست مطالبات آنها مانده و پرداخت نشده است.
البته باید یادآور ش��د ح��دود پنج ماه پیش که مجوز برداش��ت یک 
میلیارد یورویی از صندوق توس��عه ملی صادر شد قیمت یورو در سامانه 
نیما حدود 15 هزار تومان بود و اگر دولت در همان زمان معادل ریالی 
را به طول کامل از بانک مرکزی دریافت می کرد حدود 15 هزار میلیارد 
تومان باید به خزانه واریز و در اختیار وزارت بهداش��ت و بخش��ی برای 

بیم��ه بیکاری صرف می ش��د، اما فقط 5.۶هزار میلی��ارد تومان تاکنون 
پرداخت ش��ده که بخش��ی از آن نیز به بیمه بی��کاری اختصاص دارد و 
در اختیار وزارت بهداش��ت نیست. اما اکنون قیمت یورو در سامانه نیما 
ب��ه حدود ۲5 هزار تومان رس��یده که اگر تاکن��ون فقط 3۰درصد یک 
میلیارد یورو به ریال تبدیل ش��ده باش��د برای باق��ی آن یعنی احتماال 
حدود7۰۰هزار یوروی دیگر باید نزدیک به 17 هزار میلیارد تومان دیگر 
به ریال تبدیل و به خزانه واریز شده و عمدتا در اختیار وزارت بهداشت 
قرار گیرد. این در ش��رایطی است که این اتفاق نیفتاده است و بعدها از 
مدت ها درخواست وزارت بهداشت و کادر درمان برای پرداخت موقعات 
و فوق العاده های ویژه این بخش هنوز س��ازمان برنامه و بودجه و س��ایر 
دستگاه های مربوطه نتوانسته اند پاسخگویی کاملی در این رابطه داشته 
باشند، البته نوبخت چندی پیش وعده داد که از مهرماه پرداخت کارانه 
ماهانه و موقعات کادر درمان از س��ر گرفته خواهد شد و اخیرا نیز اعالم 

کرده که به زودی خبرهایی برای آنها دارد.
به هر صورت الزم است دستگاه های مربوطه از جمله سازمان برنامه و 
بودجه و بانک مرکزی در رابطه با سرنوش��ت مجوز یک میلیارد یورویی 
برداشت از صندوق توسعه ملی برای اختصاص به حوزه درمان با گذشت 

پنج ماه توضیح شفافی ارائه کرده و پاسخگوی کادر درمان باشند.

کادر درمان چشم انتظارند

یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

یادداشت

صادرات نیازمند برخورد عادالنه

س��ال 99 برای صادرکنندگان سال خاصی است؛ سالی که درآمدهای نفتی 
به حداقل ممکن رسیده و این درآمدهای ارزی حاصل از صادرات است که باید 
چ��رخ اقتصاد را بچرخاند. همه یک کالم بر ای��ن باورند که ارز صادراتی باید به 
چرخه اقتصادی کشور برگردد و راه تامین مواد اولیه و نیازهای وارداتی کشور را 
باز کند. بر این اساس است که صادرکنندگان صاحب نام و شناسنامه دار با درک 
صحیح از مشکالت ارزی، گام در مسیری گذاشته اند که تمام تالش خود را به کار 
ببندند تا منابع ارزی حاصل از کار و تالش خود در سخت ترین شرایط اقتصادی 
درونی و بیرونی را در اختیار اولویت های وارداتی کشور قرار دهند. در این مسیر، 
اگرچه مشکالتی بر سر راه بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، اما منجر 
به نادیده گرفتن و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی آنها نشده است. 
مروری به آنچه در ماه های گذش��ته بر صادرکنندگان به لحاظ رفع تعهد ارزی 
گذش��ته نشان می دهد که مشکالت صادرکنندگان از سال 97 با بخشنامه ها و 
دستورالعمل های متعددی از سوی بانک مرکزی سر باز کرد. سالی که تنش های 

ارزی موجب تصمیم گیری های جدید از سوی سیاست گذار شد.
شاید بتوان گفت مهم ترین سیاستی که دولت در پیش گرفت و صادرکنندگان 
را در مراحل اجرای دستورالعمل های مرتبط با آن، دچار چالش های زیادی کرد، 
اخذ تعهد ارزی بود؛ تعهدی که جامعه صادراتی را ملزم به بازگشت ارز حاصل از 
صادرات خود به کشور آن هم در بازه تعیین  شده از سوی متولیان ارزی می کرد؛ 
گرچه مشکالت صادرات به اینجا ختم نشد و گره خوردن استرداد مالیات ارزش 
افزوده به رفع تعه��د ارزی و برخورداری از معافیت های مالیاتی صادرکنندگان 
نیز در این دوره مس��ائل زی��ادی را ایجاد کرد. در این می��ان، فعاالن اقتصادی 
و صادرکنندگان بارها در جلس��ات مختلف به مذاک��ره و ارائه راه حل برای حل 
مشکالت صادرات پرداختند؛ حال آنکه شرایط اقتصادی کشور، تصمیم گیری ها 
را توأم با س��ختی و البته احتیاط می کرد. کار به جایی رس��ید که حتی انگشت 
اتهام به سوی بخش خصوصی نشانه رفت و از صادرکنندگان به عنوان کسانی که 
ارز را برنگردانده اند، یاد ش��د این در حالی است که صادرکنندگان شناسنامه دار 
برای تداوم تولید و توس��عه صادرات خود، نمی توانند ب��دون درآمدهای ارزی و 
بازگرداندن ارز صادراتی به کش��ور ادامه حیات دهند، اما نباید فراموش کرد که 
سیاس��ت های س��ختگیرانه همواره در هر حوزه ای، زمینه ه��ای تخلف را فراهم 
می آورد و مسلما حوزه صادرات نیز با توجه به بخشنامه های فراوانی که از سال 

97 ابالغ شد، از این امر مستثنی نیست. 
اگرچ��ه بازگش��ت ارز صادرات��ی در ش��رایط کنونی یک ضرورت اس��ت، اما 
دس��ت اندازهایی در مسیر بازگشت ارز وجود دارد که نباید بدون در نظر گرفتن 
آنها نس��خه پیچید. یکی از مهم ترین مشکالت صادرکنندگان در این خصوص، 
شیوه های تعیین ش��ده برای بازگشت ارز صادراتی به کشور است. بانک مرکزی 
در بخش��نامه ای 4 شیوه را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تعیین کرده که 
صادرکنندگان براساس آن می توانند بخشی از ارز صادراتی را به صورت اسکناس 
به کش��ور وارد کنند. عرضه ارز در س��امانه نیما نیز شیوه دیگر دولت برای رفع 
تعهد ارزی بود و واردات در مقابل صادرات خود و واردات در مقابل صادرات غیر 
نیز دو روش بازگشت ارز به کشور محسوب می شود، اما تفاوت نرخ سامانه نیما 
با بازار آزاد موجب شده تا صادرکنندگان تمایل بیشتری به استفاده از دو روش 
آخر داشته باشند؛ حال آنکه استفاده از این دو روش به راحتی امکان پذیر نیست 
و محدودیت هایی را پیش روی بخش صادراتی قرار داده است؛ تا جایی که حتی 
اواسط تیرماه اعالم شد که کوتاژهای صادراتی که بیش از چهار ماه از تاریخ آنها 
گذشته است، نمی توانند از این روش برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند، بنابراین 
به اعتقاد بخش خصوصی، روش واردات در مقابل صادرات که یکی از روش های 
مورد اس��تقبال تجار است باید تسهیل ش��ود تا ارزهای صادراتی نیز با سرعت 

بیشتری به کشور برگردد. 
مش��کل دیگری که مس��یر ورود ارز به کش��ور را تنگ کرده، مراودات بانکی 
است. به دالیل ناکارآمدی سیستم بانکی، در دو کشور عراق و افغانستان، عمال 
امکان نقل و انتقال ارز در سامانه نیما وجود ندارد و استفاده از صرافی ها در نقل 
و انتقال ارز نیز برای صادرکنندگان هزینه بر است. البته محدودیت های ناشی از 
تحریم ها را نمی ت��وان در این رابطه نادیده گرفت، اما نقش کارت های بازرگانی 
یک بارمصرف برای صادرات نیز در بازنگش��تن ارز صادراتی بس��یار حائز اهمیت 
است. بخش  خصوصی معتقد است که این دسته از صادرکنندگان، متخلف بوده 
و قطعا باید مجازات شوند ولی رویکرد سیاست گذاران مبنی بر بدبینی به تمام 

صادرکنندگان را نمی پذیرد. 
در ماه ه��ای اخیر بارها اتاق های بازرگانی در همی��ن رابطه مورد هجوم قرار 
گرفتند؛ این در حالی اس��ت که مس��ئولیت صدور کارت های بازرگانی برعهده 
وزارت صم��ت اس��ت و قدرت نظارتی یا اعمال نظر ب��ر روی کارت بازرگانی در 
اختیار اتاق بازرگانی نیس��ت. این کمیته پایش میان سازمان های صمت و اتاق 
بازرگانی اس��ت که براس��اس پایش های آن، سال گذش��ته تعداد زیادی کارت 
بازرگانی ابطال شد، اما اشکال اساسی در نحوه صدور کارت است. اختیار صدور 
کارت های بازرگانی از اتاق بازرگانی گرفته شد و از آن پس، سامانه فعالیت کار 
را پیش می برد؛ لذا اتاق مدارک را دریافت می کند اما تایید آن با سازمان صمت 
اس��ت. صدور کارت بازرگانی به منزله یک مجوز اس��ت و تخلفات بعد از صدور 
کارت بازرگانی رخ می دهد. ابطال کارت بازرگانی یا تعلیق آن، یکی از روش های 
مدیریت تخلفات است. کارت های بازرگانی به صورت عمومی کارکرد دارند، این 
در حالی اس��ت که باید قبل از وقوع تخلفات کار را پیش برد و به نظر می رس��د 
کارت های بازرگانی باید از س��وی تشکل های تخصصی اعتبارسنجی شود. البته 
بخش خصوصی پیشنهاد س��قف گذاری برای صادرات کارت های جدید را ارائه 

داده است. 
بخش دیگری از ارزهایی که گفته می شود به کشور بازنگشته، مربوط به ورود 
موقت هاس��ت. این گ��روه از صادرکنندگان هنوز از س��وی بانک مرکزی تعیین 
تکلیف نش��ده اند بنابراین ارز آنها به عنوان ارزی که بازگش��ت نداشته محاسبه 
می ش��ود. از کاالهای مرجوع ش��ده صادرکنندگان نیز نباید غافل شد. برخی از 
صادرکنندگان کاالهای خود را صادر کرده اند، اما آن کاال مرجوع ش��ده است. با 

این وجود آن صادرکننده به عنوان بدهکار ارزی شناخته می شود. 
از س��وی دیگر، عمده مشکالت عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به موارد 
ذکرشده برمی گردد و قطعا موارد دیگری نیز وجود دارد. با این وجود، تعیین بازه 
زمانی برای بازگش��ت ارز حاصل از صادرات، مش��کالت را  دوچندان کرد. بانک 
مرکزی آخر تیرماه را به عنوان آخرین مهلت بازگش��ت ارز صادراتی س��ال 9۸ 
تعیین کرد و از س��وی مقامات دولتی نیز سیاست های تنبیهی برای کسانی که 
تا آن تاریخ رفع تعهد ارزی نکنند، در نظر گرفته شد؛ این در حالی است که در 
ش��رایط کنونی که توسعه صادرات غیرنفتی، تنها راه نجات اقتصاد کشور است، 
صادرکنندگان نیازمند تشویق هستند نه تنبیه. بخش خصوصی بر این باور است 
که چنانچه فعاالن اقتصادی مورد حمایت همه جانبه دولت قرار گیرند، می توانند 
صادرات غیرنفتی را توس��عه دهند. از این رو به نظر می رسد سیاست گذاران در 
رفتار با تجار شناس��نامه دار و صادرکنندگان باید بازنگری کنند و مش��وق های 

صادراتی را جایگزین سیاست های تنبیهی نمایند.
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آمارهای رش��د اقتصادی در بهار کرونایی امس��ال نش��ان می دهد که 
گروه کش��اورزی و صنعت بدون نفت، با رشد مثبت توانستند در مقابل 
آسیب های کرونا مقاومت کنند. با این حال، گروه خدمات با رشد منفی 
3.5 درصدی بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده است، گرچه بخش 
عمده کس��ب وکارهای این بخش، مشمول تس��هیالت 5۰ هزار میلیارد 

تومانی دولت شده اند.
در همین حال، صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش چشم انداز 
اقتصادی که در ماه ژوئن )تیرماه( منتشر شد، پیش بینی رشد اقتصادی 
س��ال جاری میالدی را نس��بت به گزارش ماه آوری��ل )فروردین ماه( به 
اندازه 1.9 درصد کاهش داد. بر این اس��اس، نرخ رشد اقتصاد جهان در 
پایان سال ۲۰۲۰ به منفی 4.9 درصد خواهد رسید که به معنای کوچک 

شدن حدود 5درصدی اقتصاد جهانی نسبت به سال گذشته است.
به گزارش ایرنا، این مساله نشان می دهد، آثار منفی شیوع ویروس کرونا 
بر اقتصاد در نیمه نخس��ت س��ال جاری میالدی، بیشتر از پیش بینی های 
پیشین است و بازگشت اقتصاد جهانی به روند قبلی خود با سرعت کمتری 
نسبت به برآوردهای قبلی رخ خواهد داد. این در حالی است که با ورود به 
ماه سپتامبر )شهریور-مهر( به چهارمین فصل از رویارویی اقتصاد جهانی با 
ویروس کرونا وارد می ش��ویم. ویروسی که از همان ابتدای شیوع در دومین 
اقتصاد بزرگ دنیا یعنی چین، نگرانی هایی را درباره عملکرد اقتصادی سال 
جاری میالدی به  همراه داشت و با گسترش هرچه بیشتر در سراسر جهان، 

چالش های اقتصادی را نیز با خود منتقل کرد.
کرونا اقتصاد کشورها را چقدر کوچک کرد؟

به م��وازات گزارش صن��دوق بین المللی پول، گزارش اخیر س��ازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه نیز نشان می دهد کاهش نرخ رشد اقتصادی 
در دومین فصل س��ال میالدی جاری در کشورهای عضو، بی سابقه بوده 
اس��ت. بر این اساس، نرخ رش��د اقتصادی این کشورها در سه ماهه دوم 
سال ۲۰۲۰ برابر با منفی 9.۸ درصد بوده است. این عملکرد در مقایسه 
ب��ا بدترین عملکرد س��ال های اخیر یعنی بحران مالی س��ال ۲۰۰۸ به 

 طور معناداری متفاوت اس��ت. در طول دوران بحران مالی که در اواخر 
ده��ه ۲۰۰۰ می��الدی اقتصاد جهانی را از پیامده��ای منفی خود متأثر 
کرد، پایین ترین نرخ رشد اقتصادی کشورهای OECD مربوط به بهار 

۲۰۰9 و برابر با منفی ۲.3 درصد بوده است.
گفتنی اس��ت س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( که مقر 
آن در پاریس اس��ت به عنوان باشگاه کشورهای ثروتمند، مرکز پژوهشی، 
موسس��ه نظارتی و دانشگاه غیرآکادمیک یاد می شود. این سازمان در سال 
19۶۰ با امضای یک کنوانس��یون ۲1 ماده ای توس��ط کشورهای اتریش، 
بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، 
هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس و آمریکا تاسیس 
شد. سپس با پیوستن کش��ورهای ایتالیا، ژاپن، نیوزیلند، فنالند، استرالیا، 
جمهوری چک، مجارس��تان، مکزیک، کره جنوبی، لهس��تان و جمهوری 

اسلواکی تعداد اعضای این سازمان به 3۰ کشور افزایش یافت.
در این بین، کشورهای زیادی با گسترش بیماری کرونا شاهد کوچک 
شدن اقتصاد خود هستند. به عنوان نمونه، تولید ناخالص داخلی اتحادیه 
اروپا نسبت به سه ماه نخست سال میالدی جاری 11.7 درصد و نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال پیش 14.۲ درصد کوچک  شده است. انگلستان 
نیز با رش��د منفی ۲۰.4 درصدی، فرانسه با رشد منفی 13.۸ درصدی، 
ایتالیا و کانادا با رشد منفی حدود 1۲درصدی و آلمان با رشد منفی 9.7 
درصدی، اقتصادهای بزرگی هستند که از ویروس کرونا ضربه خورده اند. 
اقتصاد آمریکا هم در فصل دوم س��ال جاری میالدی 9.5 درصد نسبت 

به مدت مشابه سال قبل کوچک شده است. 
وضعیت رشد اقتصادی ایران در بهار ۱399

جزیی��ات گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رش��د اقتصادی بهار 1399 
می توان��د به درک بهتر تأثی��ر کرونا بر اقتصاد ایران کمک کند. به گفته 
مرکز آمار ایران، رش��د تولید ناخالص داخلی با احتس��اب نفت در بهار 
1399 نس��بت به بهار سال گذش��ته 3.5 درصد کاهش یافت. نرخ رشد 
اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت نیز به منفی 1.7 درصد در س��ه ماه 

نخست سال جاری رسید.
همچنین بررس��ی آمارهای س��ه گ��روه اصلی کش��اورزی، صنعت و 
خدمات نش��ان می دهد تنها گروه کشاورزی توانسته در برابر آثار منفی 
کرونا مقاومت نش��ان دهد، به طوری که نرخ رش��د این گروه در سه ماه 
نخست سال جاری برابر با ۰.1 درصد بوده است. گروه صنعت نیز رشد 
منف��ی 4.4 درصدی را در بهار کرونایی امس��ال تجربه کرده اس��ت. با 
ای��ن حال، اگر تولید گروه صنعت را بدون در نظر گرفتن نفت بررس��ی 
کنیم، به نرخ رشد یک درصدی می رسیم که در شرایط کنونی با وجود 
اقدامات محدودکننده ای که برای جلوگیری از کنترل ش��یوع کرونا در 

پیش گرفته شده، عملکرد قابل دفاع این گروه را نشان می دهد. 
از س��وی دیگر، با وجود مقاومت گروه کشاورزی و صنعت بدون نفت 
در مقاب��ل کرونا، گ��روه خدمات با ثبت نرخ رش��د منفی 3.5 درصدی 
در بهار امس��ال، بیش��ترین آسیب را از ش��یوع این ویروس تجربه کرده 
اس��ت. با وجود توصیه هایی که از اواخر س��ال گذش��ته ب��رای پرهیز از 
س��فرهای نوروزی و جلوگیری از گس��ترش بیشتر کرونا اعالم شد، این 
امر تأثیر خود را بر رش��ته  فعالیت های اقتصادی گروه خدمات در پایان 
به��ار نش��ان داد، چنانکه فعالیت ه��ای »عمده و خرده فروش��ی، هتل و 
رس��توران«، »مس��تغالت، کرایه و خدمات کسب وکار« و »حمل و نقل، 
انبارداری و ارتباط��ات« به ترتیب نرخ های منفی ۶.7 درصد، منفی ۶.1 
درصد و مثبت 3 درصد را در بهار کرونایی امس��ال تجربه کردند. با این 
حال، بیش��ترین آسیب کرونا در گروه خدمات مربوط به »سایر خدمات 

عمومی، اجتماعی و شخصی« با نرخ رشد منفی ۶3 درصد بود. 
گفتنی است بخش عمده فعالیت های گروه خدمات در قالب 14رسته 
شغلی و 55۰ زیررسته، مشمول دریافت وام کرونا شده اند. بانک مرکزی 
با همکاری ش��بکه بانکی مبلغ 5۰ هزار میلی��ارد تومان برای واحدهای 
آس��یب دیده در نظر گرفته که در فاز نخس��ت، 4۰ هزار میلیارد تومان 
منابع با همکاری ۲۰ بانک برای حمایت  از فعالیت های اقتصادی آسیب 

دیده از کرونا در اختیار بنگاه ها قرار می گیرد.

از آسیب پذیری گروه خدمات تا مقاومت گروه کشاورزی در برابر کرونا

جزییات رشد اقتصادی در بهار امسال
مسکن

فروشنده ها در بازار مسکن زیاد شده اند
بده بستان نقدینگی بین بورس و مسکن

مردادماه امس��ال با وجود کاهش 35 درصدی معامالت مس��کن 
در ش��هر تهران، تع��داد واحدهای عرضه ش��ده به ب��ازار 1.5 برابر 
شده است. آمارهای رس��می ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان 
می دهد مردادماه امس��ال 9۰۸۰ فقره معامله مسکن در شهر تهران 
انجام ش��ده که از کاهش 35.4 درصد در مقایس��ه با تیر امس��ال و 

افزایش 17۶ درصد نسبت به مرداد پارسال خبر می دهد.
به گزارش ایسنا، با وجود کاهش محسوس تعداد معامالت، تعداد 
فایلهای عرضه ش��ده به بازار با رشد 5۲ درصد مواجه بود. از طرف 
دیگر نرخ رش��د قیمت پیش��نهادی در آگهی ها حدود نصف رش��د 
قیم��ت معامالت قطعی بوده و این در حالی اس��ت که پیش از این 

معموال نرخ های پیشنهادی رقم های باالتر از معامالت قطعی بود.
بررس��ی ها نش��ان می  دهد تصویب مالیات ب��ر خانه های خالی و 
احتمال اجرایی ش��دن این قانون از پایان تابس��تان در تمایل برای 
فروش مس��کن تاثیرگذار بوده است. از طرف دیگر، در صورت ثبات 
بازاره��ای موازی، هر دو نمایه می تواند نش��ان دهنده تمایل بازار به 
س��مت ثبات قیمتی باشد. اطالعات به دس��ت آمده از سامانه کلید 
حاکی از آن اس��ت که در مردادم��اه 1399 حجم عرضه واحدهای 
مس��کونی از طریق این سامانه به بازار مسکن شهر تهران نسبت به 
تیرماه امسال 51.9 درصد رشد داشته است. این اطالعات که از 1۶ 
منطقه تهران اس��تخراج شده آگهی های مناطق یک تا 15 و ۲۲ را 
ش��امل می شود و شش منطقه 1۶ تا ۲1 به دلیل پایین بودن تعداد 
آگهی ها در این گزارش لحاظ نش��ده اس��ت. تعداد فایل های عرضه 
ش��ده در س��ه منطق��ه 9، 1۰ و 11 به ترتی��ب ۲75، ۲1۰ و 15۰ 
درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته که ثبات و کاهش  قیمت های 

پیشنهادی را در این مناطق به همراه داشت.
از س��وی دیگر بررسی ها از 1۶ منطقه ش��امل مناطق 1 تا 15 و 
۲۲ نش��ان می دهد که با وجود رشد 1۰.5درصد قیمت معامالت در 
کل ش��هر تهران، نرخ رش��د قیمتهای پیشنهادی فروش مسکن در  
1۶ منطقه مذکور نس��بت به تیرماه امس��ال 5.۶ درصد بوده است. 
نرخ رش��د ساالنه قیمت در این مناطق نیز 75درصد اعالم شده که 
۲.4درصد کمتر از قیمتهای قطعی است. در این باره، سعید آگشته 
کارش��ناس اقتصاد مس��کن با بیان اینکه در شرایط فعلی نقدینگی 
بین دو بازار بورس و مس��کن می چرخد، گفت: سیاس��تهای دولت 
در حوزه بین الملل تاثیر زیادی در بخش مسکن دارد و دولت باید 
برای ایجاد آرامش در اقتصاد سیاستهای داخلی و خارجی را تنظیم 
کند. آگشته درباره علت نوسانات قیمت در ماه های اخیر ادامه داد: 
وقتی س��ایر آلترناتیوها بسته می ش��ود در اقتصاد ایران سه یا چهار 
حوزه خاص برای سرمایهگذاری باقی می ماند. در این شرایط گاهی 
س��رمایه بین بورس و مس��کن دست به دست می ش��ود، گاهی به 
بازار ارز و بورس می رود و مدتی در بازار طال یا مس��کن می چرخد. 
معتقدم در شرایط کنونی نقدینگی بین بورس و مسکن سیال است.
او درباره اس��تدالل برخی مسئوالن از جمله وزیر راه و شهرسازی 
مبنی بر اینکه ارائه آمار مس��کن به رش��د قیمت ه��ا دامن می زند، 
افزود: آمار در هر بخش اقتصادی پایه برنامه ریزی است و یک اصل 
اساس��ی محسوب می شود. از طرف دیگر وظیفه دولت شفاف سازی 
اس��ت و نباید نوس��انات بازارها را پش��ت عدم ارائه آمار پنهان کند. 
البت��ه آم��ار زمانی ب��ه کار می  آید که برای آن حوزه برنامه داش��ته 
باش��یم ندادن آمار به این مفهوم است که برنامه ریزی وجود ندارد. 
وی درباره پیش بینی خود از آینده بازار مس��کن نیز گفت: تا زمانی 
که دولت، اقتصاد کش��ور را به صورت ی��ک پکیج نبیند و مجموعه 
آن را با سیاس��ت های داخلی و خارجی تنظیم نکند همین وضعیت 
ادامه می یابد. ممکن اس��ت التهابات در ی��ک بازار از بین برود و در 

بازار دیگر بروز کند.

متقاضیان هرچه زودتر مدارک خود را تکمیل کنند
آخرین خبرها از وام ودیعه مسکن

معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه هنوز 
بسیاری از مستاجران ثبت نام خود را در سامانه طرح اقدام ملی تکمیل 
نکرده ان��د، گفت متقاضیان دریاف��ت وام ودیعه باید هرچه زودتر مدارک 
موردنیاز را در س��امانه tem.mrud.ir تکمیل کنند تا امکان پاالیش و 
معرفی آنها فراهم شود. به گزارش خبرآنالین، براساس اطالعیه وزارت راه 
و شهرسازی، همه متقاضیان تسهیالت ودیعه مسکن می توانند با مراجعه 
به حساب کاربری خود در سامانه طرح اقدام ملی و از قسمت »مشاهده 
و پیگیری درخواست ها« نسبت به مشاهده وضعیت خود و انتخاب بانک 

موردنظر جهت دریافت اخذ تسهیالت اقدام کنند.
نیمه نخست مردادماه وزارت راه و شهرسازی در اطالعیه ای اعالم  کرد 
متقاضیان وام ودیعه مس��کن که ثبت نام پیامکی داشتند، ضروری است 
به منظور تکمیل فرآیند ثبت نام، با توجه به آخرین رقم سمت راست کد 
ملی خود از ساعت 11 صبح روزهای مشخص شده به سامانه طرح اقدام 
ملی مسکن به آدرس www.tem.mrud.ir نسبت به تکمیل اطالعات 
موردنی��از اقدام کنند، با این حال تاکنون تعداد زیادی از افرادی که ثبت 
نام پیامکی آنها تایید شده است در سامانه مسکن ملی ثبت نام نکرده و 

اطالعات خود را تکمیل نکرده اند.
معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرس��ازی در این باره گفت 
متقاضیان دریافت وام ودیعه مس��کن باید هرچه زودتر مدارک موردنیاز 
را در س��امانه tem.mrud.ir تکمیل کنن��د تا امکان پاالیش و معرفی 
آنها فراهم شود. محمود محمودزاده با بیان اینکه رقم ودیعه مسکن برای 
مستاجران تهرانی 5۰ میلیون تومان، برای سایر کالنشهرها 3۰ میلیون 
تومان و برای شهرهای کوچک 15 میلیون تومان است، گفت: سود این 
تسهیالت 13درصد تعیین شده است. تاکنون 41۰ هزار نفر مدارک خود 
را در سامانه مسکن ملی بارگذاری کرده اند که 33۰ هزار نفر واجد شرایط 
شناخته شدند. همچنین از میان واجدان شرایط 54 هزار نفر به بانک ها 
معرفی شده اند که از این تعداد 13۰۰ پرونده در بانک ها تشکیل و بیش 

از 3۰۰ فقره وام نیز پرداخت شده است.
گفتنی است روز 19 مردادماه امسال 15 بانک کشور مسئول تخصیص 
این وام ش��دند و سهمیه اس��تانی بانک ها در این زمینه تعیین و پس از 
هماهنگی با وزارت راه و شهرس��ازی، به همراه دستورالعمل طرح در روز 
۲1 مردادماه به ش��بکه بانکی کش��ور ابالغ شد. وزیر راه و شهرسازی نیز 
چن��د روز پیش وعده داد که تخصیص وام اجاره با مش��ارکت بانک های 
بیش��تری شتاب خواهد گرفت و جمع گس��ترده تری از مردم به صورت 

روزانه وام ودیعه را دریافت خواهند کرد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

س��ال تحصیلی جدید رسما از ابتدای این هفته آغاز شد و با توجه به 
ش��یوع بیماری کرونا و لزوم آموزش مج��ازی و غیرحضوری، تبلت ها و 
تلفن های هوش��مند بیش از پیش اهمیت یافته اند. این در حالی اس��ت 
که در دو هفته اخیر قیمت گوشی های تلفن همراه و تبلت ها بین 1۰ تا 
15درصد افزایش یافته و این سوال مطرح می شود که بازار ملتهب تلفن 

همراه قرار است با آموزش مجازی چه کند؟
به گزارش ایرنا، تبلت ها و تلفن های هوش��مند درحالی با شروع سال 
تحصیلی جدید ب��ه مهم ترین ابزار آموزش مجازی میلیون ها دانش آموز 
تبدیل ش��ده اند که قیمت آنها در دو هفته گذشته بین 1۰ تا 15درصد 
گران شده است. با شیوع کرونا، آموزش مجازی نه تنها در ایران که در 
تمام کش��ورهای دنیا در دستور کار قرار گرفت. در این بین، کشورهایی 
که از قبل، بستر آموزش مجازی و مدارس هوشمند را دنبال کرده بودند 
مش��کل زیادی نداش��تند و با در نظر گرفتن یکسری برنامه های خاص 

توانستند آموزش خود را پیش ببرند. 
در ای��ران اما کمی موضوع متفاوت بود و بس��تر آم��وزش مجازی در 
کش��ور وجود نداش��ت. با اینکه اتصال مدارس به ش��بکه ملی اطالعات 
برقرار ش��ده و زیرساخت آن مهیا بود اما درباره آموزش مجازی و ساز و 
کارش هیچ چیز نمی دانس��تیم. البته هنوز هم با گذشت این همه مدت 
مش��کالت زیادی در آموزش مجازی کش��ور وج��ود دارد. مهم ترین آن 
شاید دسترسی به تلفن همراه، تبلت و کامپیوتر باشد. وسایلی که تهیه 
آن برای بسیاری از اقشار جامعه سخت و شاید غیرممکن است. خصوصا 

اگر در خانه چند دانش آموز داشته باشند.
التهاب بازار موبایل، دامان فضای مجازی را می گیرد

بازار موبایل با تمام التهابی که دارد و گوش��ی هایی که قیمت آنها به 
س��رعت امکان  دارد تغییر کند،  این روزها محل تردد افرادی شده که 
دنبال ارزان ترین نوع تلفن همراه و تبلت هستند. کسانی  که دست آخر 
هم زورش��ان می رسد صرفا یک گوش��ی دست چندم را خریداری کنند 
تا ش��اید گره ای از مشکل ش��ان باز ش��ود. اما در بازار گوشی موبایل چه 

خبر است؟
با عبور از بازار موبایل و گفت و گو با فروش��نده ها، متوجه می ش��ویم 
گوشی همراه طی دو هفته گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده است. 
»محسن بهنامی« از فروشندگان گوشی سامسونگ و آیفون، سال هاست 
در ای��ن ح��وزه کار می کند. او می گوید: از دو هفته قبل گرانی گوش��ی 
همراه با افزایش قیمت آیفون آغاز شد و پس از آن واردکنندگان گوشی 

نیز قیمت  دیگر برندها را افزایش دادند.
ای��ن فروش��نده ب��ازار تلفن همراه درباره اینکه آیا ش��روع آغاز س��ال 
تحصیلی به صورت مجازی توانسته قیمت ها را بیش از گذشته باال ببرد، 
افزود: افزایش قیمت به واس��طه این مس��اله تاثیر خ��ود را روی قیمت 
تبلت ها گذاشته است. تبلت هایی که االن ارزان ترین نوع آن از یک برند 

شناخته شده، 3 میلیون و 5۰۰ هزار تومان است.
او درخصوص افزایش قیمت گوشی تاکید می کند از آنجایی که برنامه 
»ش��اد« بر روی گوش��ی های آیفون قابل نصب نیست، گرانی این مدل 
تلفن هم��راه،  خیل��ی ربطی به آغاز مدارس ندارد. وقتی بازار به س��مت 

گرانی می رود، همه چیز را با خود به همان سمت هدایت می کند.
البت��ه در ای��ن بین بازار تبلت ه��ای چینی که در ب��ازار هنوز موجود 
هس��تند نیز داغ است. تبلت هایی که می توان با قیمت ۲ میلیون تومان 
آنه��ا را خریداری ک��رد. البته کیفی��ت نرم افزاری و س��خت افزاری این 
تبلت ها در اغلب مواقع برای آموزش کودکان و اینکه چندین ساعت در 

دسترس شان باشد مناسب نیست.
بهنامی در بین صحبت های خود به نکته غم انگیزتری اش��اره می کند. 
به گفته وی، عالوه بر قیمت باالی گوش��ی های تلفن همراه، تعدادی از 
فروش��ندگان اقدام به فروش گوشی های کپی می کنند. گوشی هایی که 
کیفیت خوبی ندارند و فردی که قبال اصل گوش��ی را ندیده باشد، قطعا 
نمی تواند از ظاهر و جعبه تش��خیص دهد، موبای��ل و یا تبلتی که به او 

فروخته اند اصل نیست.
این فروش��نده بازار تلفن همراه در یک مثال این اقدام غیرمنصفانه را 

توضیح می دهد: مثال نمونه کپی گوش��ی تلفن همراه A7۰ سامسونگ 
را به نرخ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به جای گوش��ی اصل به افراد  
ناآگاه می فروشند، این در حالی است که قیمت اصل آن اکنون در بازار 
۸ میلیون تومان اس��ت. او با بیان اینک��ه کیفیت نمونه های تقلبی اصال 
مناسب نیست، خاطرنشان کرد: معموال هم این کار را در شهرستان های 
کوچک و دورافتاده انجام می دهند، جایی که ش��اید کمتر کسی متوجه 
آن ش��ود. البته ترفند فروش��نده ها این است که گوش��ی موردنظر را با 
قیمت پایین تر از اصل به فروش می رس��انند، ت��ا خریدار با خیال اینکه 

توانسته تخفیف بگیرد، گوشی را بدون درنگ از آنها خریداری کند.
رشد قیمت تلفن همراه پا به پای رشد قیمت ارز

در ای��ن بین، باال و پایین ش��دن ارز از دیگر مواردی اس��ت که باعث 
می شود فروش��ندگان و واردکنندگان قیمت گوشی را باال ببرند. مساله 
مهم این اس��ت که افزایش قیمت دالر، قیمت گوش��ی را باال می برد اما 
زمانی که با کاهش قیمت ارز مواجه می شویم، قیمت تلفن همراه تغییر 
نمی کند. با توجه به رشد قیمت دالر در هفته های اخیر، بهای انواع تلفن 
همراه تحت تاثیر قرار گرفته و روند صعودی داش��ته است. مساله گرانی 
گوش��ی عالوه بر مس��ائل کالن کشور، دو سر دارد که شامل فروشنده و 
واردکننده است. فروشندگان اعتقاد دارند واردکنندگان که با ارز نیمایی 
ی��ا دولتی گوش��ی را وارد می کنند، حق پاس��پورت نمی دهند و هزینه 
رجیس��تری  اندکی می پردازند گوش��ی را با قیمت دالر آزاد و احتساب 
حق امتیاز پاس��پورت به فروشندگان می فروشند و به همین دلیل است 
که قیمت گوش��ی باال می رود. آنها باید تعادل بازار را برقرار کنند اما از 
هر فرصتی برای گرانی گوشی اس��تفاده می کنند. واردکنندگان گوشی 
تلفن همراه نیز می گویند، کس��به بزرگ و قدیمی بازار قیمت گوشی را 
افزایش می دهند. آنها ادعا می کنند در بازار تلفن همراه 5۰ نفر هستند 
که قیمت را باال می برند و س��ود این کار به صورت کالن به جیب ش��ان 
می رود.  هنوز مش��خص نیس��ت که نبض بازار تلفن همراه را چه کسی 

باال و پایین می کند.

بازار ملتهب تلفن همراه با آموزش مجازی چه می کند؟

از التهاب بازار موبایل تا چالش آموزش مجازی

یکشنبه
16 شهریور 1399

شماره 1617



ادامه عرضه های سنگین بازارساز
نرخ ارز احتماال می شکند

پیگیری ها از وضعیت بازار ارز بیانگر تداوم عرضه گس��ترده درهم 
ب��ه میزان ۲۲۰میلیون درهم در بازار نیم��ا با میانگین نرخ 5.۶9۰ 
تومان توسط بازارساز است. به گزارش تسنیم، بررسی های به عمل 
آمده در بازار ارز نش��ان دهنده عرضه سنگین درهم توسط بازارساز 
در بازار نیما اس��ت. به منظور پاس��خگویی و پوشش نیازهای ارزی، 
بازارساز اقدام به عرضه و فروش گسترده درهم امارات در بازار نیما 

به میزان ۲۲۰ میلیون درهم با نرخ 5.۶9۰ تومان کرده است.
عرضه های س��نگین درهم در س��امانه نیما از سوی بازارساز با دو 
هدف عمده طی روزهای اخیر انجام می ش��ود که عبارتند از پوشش 
نیازهای ارزی متقاضیان و پایین آوردن نرخ ارز. بانک مرکزی از 11 
شهریور عرضه های سنگین در سامانه نیما و بازار ارز را آغاز کرده و 
طبق اعالم فعاالن بازار جلوگیری از افزایش نرخ در روزهای گذشته 
و ثبات نسبی ناشی از همین عرضه ها بوده است. بازاری ها معتقدند 
در صورت تداوم این سیاست امکان شکسته شدن نرخ و جابه جایی 

در کانال ۲3 و ۲۲ هزارتومان محتمل خواهد بود.

وزیر اقتصاد:
بازار سرمایه باید حرفه ای اداره شود

وزی��ر اقتصاد، ب��ازار س��رمایه را بهترین فرصت ب��رای واگذاری 
دارایی های مازاد و ش��رکت های بانک ها عنوان ک��رد و گفت امروز 
بازار س��رمایه یک نقش کلی��دی برای تامین مال��ی دارد. امیدوارم 
اجازه دهند بازار س��رمایه همچنان به صورت حرفه ای اداره شود، از 
مداخالت سیاس��ی در امان بماند و ع��ده ای کم لطفی نکنند و برای 
بهره برداری های سیاسی به اظهارنظرهایی اقدام نکنند که این بازار 
را دچار خدشه و آسیب کنند. این بازار دارد عمق، ریشه و پایداری 
پی��دا می کند، اما طبیعت بازار این اس��ت که گاهی با خوداصالحی 
مواجه می شود. فرهاد دژپسند در مراسم آغاز شصت و نهمین سال 
فعالیت و رونمایی از س��امانه شعب مجازی سپهر »شمس« و چهار 
طرح جدید اعتباری بانک صادرات، گفت: مالک رتبه بندی بانک ها 
با گذشته متفاوت است و تنوع خدمات مالک اصلی این رتبه بندی 
به ش��مار می آید. تنوع، سطح دسترس��ی، جامعیت، سهولت و رفاه 

بیشتر، مالک اصلی رتبه و جذابیت بانک هاست.
او با بی��ان اینکه برخی مقاومت ها ام��روز مانعی برای بهره مندی 
بیش��تر از برخی فناوری های نوین اس��ت، تکنولوژی بالک چین را 
مورد اشاره قرار داد و افزود: استفاده از این فناوری می تواند هزینه ها 
را به ویژه در شرایط تحریمی تا 7۰ درصد کاهش دهد. با این روش، 
ش��فافیت بین 3۰ تا 5۰ درصد و هزینه های مش��تری تا 5۰ درصد 
کاهش خواهد یافت. همچنین به دلیل خودکار ش��دن سیس��تم ها، 
هزینه ه��ای این بخش نیز ت��ا 5۰ درصد کاهش خواهد یافت ضمن 
اینکه محدودیتی برای تعداد مش��تریان نخواهیم داشت. با استفاده 
از هوش مصنوعی درآمد س��ازمان ت��ا 17درصد باالتر خواهد رفت. 
تقریب��ا 7۰درص��د پرونده ها بدون اس��تفاده از کاغ��ذ و در محیط 
هوش��مند انجام خواهد گرفت. وی بازار س��رمایه را بهترین فرصت 
برای واگذاری دارایی های مازاد و ش��رکت های بانک ها عنوان کرد و 
افزود: خویش��تن داری هم برای فعاالن و سهامداران بازار سرمایه و 
هم برای کسانی که می خواهند اقتصاد کشور از این منافع استفاده 
کند، بسیار ضروری اس��ت. جنس بازار سرمایه به گونه ای است که 
 MARKET BASE باید مداخله دولت به حداقل برسد. این بازار
اس��ت، بنابراین باید حرفه ای اداره شود. طبیعی است که دولت باید 
نظارت کند و س��ازمان بورس و ش��ورای عالی بورس متولی نظارت 
هس��تند که خوش��بختانه قانون تمامی مراح��ل را پیش بینی کرده 
است اما نیاز به تأمل و خویشتن داری بیشتری برای مراقبت از بازار 
نی��از داریم. این بازار باید میان مدت و بلندمدت دیده ش��ود. از این 
رو، نظام بانکداری ما می تواند به خوبی از این شرایط استفاده کند. 
بنگاه های مالی بزرگ ما برای سرمایه در گردش می توانند به خوبی 
از این ش��رایط اس��تفاده کنند تا صنعت بانکداری به سمت اعطای 
تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز شود. وزیر اقتصاد 
با اش��اره به ضرورت ارتباط بین بازار پول و س��رمایه، گفت: با این 
کار، پل��کان ترقی اقتصاد ای��ران را در درون برای افزایش رفاه و در 
اقتصاد بین الملل برای افزایش سهم در بازار بین المللی فراهم کنیم.

زیر و بم پاالیشی یکم
پذیره نویس��ی پاالیش��ی یکم که باقی مانده سهام دولت در چهار 
پاالیشگاه است، از پنجم ش��هریورماه آغاز شده و تا 19 شهریورماه 
ادامه دارد. بر این اس��اس متقاضیان می توانن��د از طریق بانک های 
منتخ��ب و کارگزاری ها نس��بت ب��ه خرید واحده��ای این صندوق 
اقدام کنند. به گزارش ایس��نا، پاالیش��ی یکم از س��هام شرکت های 
پاالیش��گاهی، پاالی��ش نفت تهران )ش��تران(، پاالی��ش نفت تبریز 
)ش��بریز(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( و پاالیش نفت بندرعباس 
)شبندر( تش��کیل شده است و عموم مردم با استفاده از کد ملی یا 
کد بورس��ی می توانند نس��بت به خرید یا پذیره نویسی این صندوق 
اق��دام کنند. متقاضیان خرید این صن��دوق می توانند در بازه زمان 
تعیین ش��ده به ص��ورت حضوری و غیرحض��وری از طریق بانک ها 
نس��بت به خری��د این صندوق اق��دام کنند. همچنی��ن افرادی که 
دارای ک��د معامالتی هس��تند می توانند به ص��ورت غیرحضوری از 
طریق س��امانه معامالتی کارگزاری خود نس��بت به ثبت س��فارش 
خری��د اقدام کنند. بر این اس��اس بانک های منتخب ش��امل ملی، 
سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، صادرات، تجارت، توسعه تعاون، رفاه 
کارگران، قرض الحس��نه مهر ایران، پست بانک ایران، اقتصاد نوین، 
پارس��یان، پاسارگاد و کارآفرین می ش��وند. اطالعات موردنیاز برای 
تکمیل اطالعات نیز ش��امل نام، نام خانوادگی، ش��ماره ملی، تاریخ 
تولد، نام پدر، کد پس��تی، شماره تلفن همراه و شماره شبای بانکی 
فرد پرداخت کننده می ش��ود. پذیره نویسی برای هر شخص حقیقی 
ایرانی دارای کد ملی تا س��قف 5۰ میلیون ریال امکان پذیر است و 
محدودیت س��نی برای متقاضیان وجود ندارد. البته متقاضیانی که 
در نخس��تین مرحله پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق 
واس��طه گری مالی یکم ش��رکت کرده اند، می توانن��د در مجموع دو 
صندوق س��رمایه گذاری واس��طه گری مالی یکم و س��رمایه  گذاری 

پاالیشی یکم تا سقف 5۰ میلیون ریال پذیره نویسی کنند.

بانکنامه

فرصت امروز: تازه ترین گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت چک های 
برگش��تی نش��ان می دهد که در تیرماه امس��ال ۸74 هزار فقره چک به 
ارزش حدود 19 هزار میلیارد تومان برگش��ت داده شده که در مقایسه 
ب��ا خردادماه از نظر تعداد ۰.۸ درص��د کمتر و از نظر مبل�غ 4.9 درصد 

بیشتر شده است.
آمارهای بانک مرکزی همچنین نش��ان می دهد در تیرماه س��ال 99 
بی��ش از 9 میلی��ون و 1۰۰ هزار فقره چک ب��ه ارزش حدود ۲۰5 هزار 
میلیارد تومان در سراس��ر کش��ور مبادله ش��ده که نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد 15.4 درصد و از نظر مبلغ 33 درصد افزایش یافته است. در 
استان تهران نیز در این ماه دو میلیون و 9۰۰ هزار فقره چک به ارزش 

حدود 1۰۶ هزار میلیارد تومان مبادله شده است.
همچنین 5۰.۲درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کش��ور در سه 
اس��تان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله ش��ده که به ترتیب با 
3۲.۲ درصد، 1۰.4 درصد و 7.۶ درصد بیش��ترین سهم را در مقایسه با 
س��ایر اس��تان ها به خود اختصاص داده اند. عالوه بر این، ۶3.9 درصد از 
ارزش چک های فوق در س��ه استان تهران )51.۸ درصد(، اصفهان )۶.1 
درصد( و خراس��ان رضوی )۶ درصد( مبادله ش��ده اس��ت که بیشترین 

سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
وضعیت چک های وصولی در تیرماه امسال

از س��وی دیگر بی��ش از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار فق��ره چک به ارزش 
حدود 1۸5 هزار میلیارد تومان در تیرماه در کل کشور وصول شده که 
نس��بت به ماه قبل از نظر تع��داد و مبلغ به ترتیب 17.4 درصد و 3۶.۸ 
درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین از کل تعداد و مبلغ چک های 
مبادله ش��ده در ماه مذکور به ترتیب 9۰.4 درصد و 9۰.5 درصد وصول 
ش��ده اس��ت که درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در خردادماه 
1399 به ترتیب معادل ۸۸.۸ درصد و ۸۸ درصد و در تیرم�اه 139۸ به 
ترتیب برابر 9۰.7 درصد و ۸۸.9 درصد بوده اس��ت. عالوه بر این، حدود 

۲میلیون و 7۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود 9۸ هزار میلیارد تومان 
در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد 91.3 درصد و از نظر ارزش 

9۲.۲ درصد از کل چک های مبادله ای وصول شده است.
در بین س��ایر استان های کشور نیز بیش��ترین نسبت تعداد چک های 
وصولی به کل چک های مبادله ای در اس��تان، به  ترتیب به اس��تان های 
گ�ی��الن )93.۲ درصد(، البرز )9۲ درص��د( و مازندران و یزد )هر کدام 
91.3 درصد( اختصاص یافته اس��ت و استان های کهگیلویه و بویراحمد 
)۸3.1 درصد(، کردس��تان )۸۶ درصد( و چهارمحال و بختیاری )۸۶.3 
درص��د( پایین ترین نس��بت تع�داد چک های وصول��ی به کل چک های 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
همچنی��ن بیش��ترین نس��بت ارزش چک های وصولی ب��ه کل ارزش 
چ�ک ه��ای مبادل��ه ای در اس��تان در تیرم��اه به ترتیب به اس��تان های 
گیالن )93.3 درصد(، البرز )9۲.3 درصد( و خوزس��تان )9۰.3 درص�د( 
اختصاص یافته اس��ت و اس��تان های خراس��ان جنوبی )۸1.۸ درصد(، 
ای��الم )۸۲.۲ درصد( و کرم��ان )۸۲.7 درصد( کمترین نس��بت ارزش 
چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله ش��ده در اس��تان را به 

خود اختصاص داده اند.
چه میزان چک در تیرماه برگشت خورد؟

طبق آمارهای بانک مرکزی، ۸74 هزار فقره چک به ارزش حدود 19 
هزار میلیارد تومان در تیرماه برگشت خورده است که نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد ۰.۸ درصد کاهش و از نظر مبل�غ 4.9 درصد افزایش داشته 
که بیانگر این اس��ت که از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله ش��ده در 
ماه مذکور به ترتیب 9.۶ درصد و 9.5 درص�د برگش��ت داده شده است. 
همچنین درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در خردادماه 
امس��ال ب��ه ترتیب معادل 11.۲ درصد و 1۲ درص��د و در تیرماه نیز به 

ترتیب برابر 9.3 درصد و 11.1 درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲54 هزار فقره چک به 

ارزش��ی بالغ بر ۸۰۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شد که از نظر تعداد 
۸.7 درصد و از نظر ارزش 7.۸ درصد از کل چک های مبادله ای برگشت 
داده ش��ده است. عالوه بر این، در بین سایر استان های کشور، بیشترین 
نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در استان، به 
ترتیب به اس��تان های کهگیلویه و بویراحم�د )1۶.9 درصد(، کردستان 
)14 درص��د( و چهارمحال و بختیاری )13.7 درص��د( اختصاص یافته 
است و اس���تان های گیالن )۶.۸ درصد(، البرز )۸ درصد( و مازندران و 
یزد )هر کدام ۸.7 درصد( پایین ترین نس��بت تع�داد چک های برگشتی 
ب��ه کل تعداد چک های مبادله ش��ده در اس��تان را به خ��ود اختصاص 

داده اند.
همچنین در بین س��ایر اس��تان های کش��ور بیش��ترین نسبت ارزش 
چک های برگش��تی به کل ارزش چک های مبادله ش��ده در اس��تان به 
ترتیب به اس��تان های خراس��ان جن�وبی )1۸.۲ درص��د(، ایالم )17.۸ 
درصد( و کرمان )17.3 درصد( اختصاص یافته است و استان های گیالن 
)۶.7 درص��د(، الب��رز )7.7 درصد( و خوزس��تان )9.7 درصد( کمترین 
نس��بت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در 

استان را به خود اختصاص داده اند.
بیشترین علت برگشت خوردن چک ها چه بود؟

گ��زارش بانک مرکزی بیانگر این اس��ت که در کل کش��ور ۸47 هزار 
فق��ره چک به ارزش حدود 1۸ هزار میلیارد تومان به دالیل کس��ری یا 
فقدان موجودی برگشت داده شده که از نظر تعداد 9۶.9 درصد و از نظر 
ارزش 94.7 درصد از کل چک های برگش��تی به دالیل کسری یا فقدان 
موجودی بوده اس��ت. همچنین در استان تهران بالغ بر ۲43 هزار فقره 
چ��ک به ارزش حدود 7۰۰۰ میلیارد تومان به دالیل کس��ری یا فقدان 
موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 
95.7 درص��د و از نظر مبلغ 94.4 درصد از کل چک های برگش��تی به 

دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

رئیس کل بان��ک مرکزی با تاکید بر اینک��ه نتایج پژوهش های علمی 
پژوهشکده پولی و بانکی باید کاربردی و آثار آن در سیاست گذاری های 
بان��ک مرک��زی ب��رای م��ردم ملموس باش��د، گف��ت در ح��ال حاضر 
سیاس��ت گذاری نوین پولی را آغاز کرده ایم و به دنبال طراحی مسیری 

هستیم که به واسطه آن بتوانیم تورم را کنترل و هدف گذاری کنیم.
عبدالناصر همتی صبح ش��نبه در بازدید از پژوهش��کده پولی و بانکی 
بانک مرکزی، از تالش های این مجموعه قدردانی کرد و درباره نقش این 
نهاد پژوهشی در سیاس��ت گذاری و بانکداری نوین مرکزی گفت: بانک 
مرکزی باید از ساختار سنتی سیاست گذاری پولی که ۶۰ سال براساس 
آن فعالیت کرده فاصله بگیرد و برای تحقق این هدف، پژوهشکده نقش 
موثری می تواند ایفا کند. اکنون ش��اهد تحوالت در بانکداری مرکزی در 
سطح جهان هستیم و نحوه دخالت بانک های مرکزی در بازارهای پولی 
دس��تخوش تغییر شده اس��ت؛ بنابراین بانک مرکزی باید مسیر خود را 
اصالح کند و به س��مت عملیاتی ش��دن پیش برود که قطعاً پژوهشکده 

می تواند در این زمینه بانک را یاری کند.
همتی یادآور ش��د: در حال حاضر سیاس��ت گذاری نوین پولی را آغاز 
کرده ایم و به دنبال طراحی مس��یری هس��تیم که به واسطه آن بتوانیم 
ت��ورم را کنت��رل و هدف گذاری کنی��م. از این رو، همه ارکان کش��ور و 
بخش های اقتصادی مختلف باید با یکدیگر همگن باش��ند و پژوهشکده 

باید نقش تسهیلگری القا و عملیاتی شدن این مهم را ایفا کند.
ب��ه گفته وی، باید به س��متی حرکت کرد که در زمینه انتش��ارات و 
نش��ریات، پژوهش��کده پولی و بانکی مرکزی به جایگاهی شاخص برای 
مس��ائل پولی و بانکی دس��ت یابد. طب��ق اعالم بان��ک مرکزی، رئیس 
ش��ورای پ��ول و اعتبار  با اش��اره به اینک��ه دبیرخانه کمیت��ه نقدینگی 
برعهده پژوهش��کده پولی و بانکی اس��ت، گفت: بع��د از تأکیدات مقام 
معظم رهبری در س��ال 1397 کمیته نقدینگی دو س��ال اس��ت که در 
بانک مرکزی ش��کل گرفته و در این مدت بحث ها و پیشنهادات مهمی 
داشته اس��ت. خوشبختانه این کمیته توانسته اس��ت منشأ فعالیت ها و 
سیاس��ت گذاری های مطلوبی باشد. به گفته همتی، مسئولیت پژوهش، 
بررس��ی و آماده سازی دستور کارهای ش��ورای فقهی نیز به پژوهشکده 
محول ش��ده اس��ت. رئیس کل بانک مرک��زی با بیان اینک��ه توجه به 
تحقیقات کوتاه مدت نیز در دس��تور کار پژوهش��کده اس��ت، ادامه داد: 
هرچند تحقیقات بنیادی امری مناس��ب و مورد انتظار اس��ت، اما نباید 
از تحقیقات و بررس��ی های کوتاه مدت نیز غافل ش��د، چراکه بسیاری از 
گزارش های کوتاه مدت این نهاد علمی می تواند در سیاست گذاری بانک 
مرک��زی موثر افت��د. عالوه بر این، گزارش های یادش��ده می تواند ضمن 
هش��دار به سیاس��ت گذار پولی و بانکی، در اجرا و عم��ل تکمیل کننده 
اقدامات بانک مرکزی باشد. همتی یادآور شد: باید از ظرفیت پژوهشکده 

پولی و بانکی برای تبیین ارتباط میان بازارهای مالی بهره گرفت که این 
امر می تواند با همکاری پژوهش��ی میان بازار س��رمایه، بازار بیمه و بازار 
پولی با پیشتازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی محقق شود.  

در این جلس��ه همچنین رئیس پژوهش��کده پول��ی و بانکی از تدوین 
برنامه پنج س��اله آتی این نهاد پژوهش��ی خبر داد و گفت: هم اکنون در 
حال تدوین برنامه پنج س��اله آتی پژوهش��کده پولی هستیم و بر همین 
اساس یکی از هدف گذاری های خود را براساس رهنمودهای رئیس کل 

بانک مرکزی بر تقویت بدنه علمی قرار دادیم.
شاپور محمدی ، بر مشارکت هرچه بیشتر پژوهشکده پولی و بانکی در 
پشتیبانی پژوهشی فعالیت های اجرایی بانک مرکزی تأکید کرد و افزود: 
هرچه پژوهش��کده در این خصوص مش��ارکت داشته باشد، پیشنهادات 
این نهاد عملیاتی تر می ش��ود و قابلیت اجرای بهتری پیدا می کند. برای 
نمونه واگذاری دبیرخانه »کمیته نقدینگی« به پژوهشکده پولی و بانکی 
بانک مرکزی، به فراهم آوردن زمینه های الزم سیاس��ت گذاری بهتر در 
ای��ن زمینه کمک می کند. رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی با تأکید بر 
هم��کاری علمی این نهاد با بانک مرکزی گفت: در زمینه های مختلف با 

معاونت های بانک مرکزی همکاری های الزم را داریم.
گفتنی اس��ت در این بازدید، اعضای هیأت عامل بانک مرکزی، رئیس 

کل این بانک را همراهی کردند.

ات��اق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررس��ی وضعیت 
بازارهای اقتصادی در مردادماه امس��ال پرداخت و میزان سوددهی آنها 
را با اس��فندماه 139۸ مقایس��ه کرد.  براس��اس آمارهای ارائه ش��ده از 
س��وی اتاق تهران، میانگین قیمت س��که طرح امام در مردادماه امسال 
1۰ میلی��ون و ۸۰۰ ه��زار تومان بوده اس��ت که این عدد در مقایس��ه 
با اس��فندماه س��ال 9۸، افزایش قیمت 79 درصدی را نش��ان می دهد. 
همچنین میانگین قیمت دالر )اس��کناس در بازار سنا( در مرداد امسال 
به ۲۲هزار و 4۰۰ تومان رس��یده که نس��بت به اس��فند س��ال گذشته، 

افزایش��ی 51 درصدی را نشان می دهد. به این ترتیب به نظر می رسد با 
وجود برنامه ریزی بانک مرکزی برای کنترل تقاضای ارز و مدیریت نرخ 
آن در بازار، در این مدت پنج ماهه بار دیگر قیمت  دالر در بازار افزایشی 
ش��ده اس��ت. البته قیمت دالر در پایان مردادم��اه و همزمان با ورود به 
شهریور، بار دیگر به ثباتی نسبی رسیده است. تداوم تحریم های آمریکا 
و کاهش صادرات غیرنفتی تحت تاثیر ش��یوع ویروس کرونا، اصلی ترین 
عوام��ل تاثیرگذار در کاهش دسترس��ی دولت ب��ه ارزهای خارجی بوده 
اس��ت. گزارش اتاق بازرگانی تهران همچنین نشان می دهد که میانگین 

ش��اخص بورس اوراق بهادار تهران در مردادماه امس��ال، به یک میلیون 
و 757 هزار واحد رس��یده که این عدد در قیاس با اسفند سال گذشته، 
رش��د ۲43 درصدی را نش��ان می دهد. ب��ه این ترتی��ب مانند ماه های 
گذش��ته، همچنان بازار بورس، س��ودآورترین بازار برای سرمایه گذاران 
بوده اس��ت. بررسی بازار مسکن تهران نیز در این گزارش نشان می دهد 
که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مس��کونی در تهران در مردادماه 
امس��ال به بیش از ۲3 میلیون تومان رس��یده که این عدد در مقایسه با 

اسفند ماه سال گذشته، رشدی 4۸درصدی را نشان می دهد.

کدام بازارها بیشترین سود را دادند؟

عملکرد بازارها در مرداد

همتی: بانک مرکزی سیاست گذاری نوین پولی را آغاز کرد

طراحی مسیری برای کنترل تورم

تعداد چک های برگشتی در تیرماه امسال کم و مبلغ ها بیشتر شد

وضعیت چک در ابتدای تابستان
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یک کارشناس بازار سرمایه:
تغییر نرخ سود بانکی، گره بورس را باز می کند

بورس، هفته دوم شهریورماه را برخالف تصور فعاالن بازار که گمان می کردند 
به دلیل حمایت حقوقی ها معامالت آن صعودی خواهد ماند کار خود را با فشار 
فروش آغاز کرد که تا پایان معامالت چهارشنبه گذشته در همین مسیر باقی 

ماند و با افت 5 درصدی به معامالت خود پایان داد.
 وج��ود عرض��ه و صف های ف��روش س��نگین در برخی از صنای��ع، نگرانی 
س��هامداران حاضر در بازار را چند برابر کرد و به وضوح شاهد سلطه ترس در 

بازار و فروش های هیجانی این بازار بودیم.
با وجود نوس��ان های سنگینی که بورس در چند هفته گذشته تجربه کرده 
بود، بازارهای موازی مانند طال، ارز و س��که بعد از مدت ها گوی س��بقت را به 
لحاظ کس��ب بازدهی از این بازار ربوده اند و ش��اهد رشد نرخ دالر، طال و سکه 

در بازار هستیم.
پا برجا بودن متغیرهای تاثیرگذار بر روند معامالت بورس مانند نرخ دالر و نیز 
نرخ ارز در سامانه نیما می توانند پایانی بر سرخی شاخص بورس باشند، اما در 
این میان وجود رفتارهای هیجانی از سوی سهامداران که ترس از دست دادن 
س��رمایه های خود را دارند اجازه بازگش��ت معامالت بورس به مدار اصلی خود 
نمی دهد و بازار را درگیر رفتارهای هیجانی کرده اس��ت که ادامه آن می تواند 

ضربه مهلکی را به چهار ستون اصلی این بازار وارد کند.
در این بین، یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: کاهش نرخ سود بانکی 
یک��ی از مهم ترین دالیل ورود نقدینگی به بورس و پررنگ ش��دن نقش بازار 
س��رمایه در اقتصاد کشور محسوب می ش��ود که با انجام آن، امکان بازگشت 
دوباره رش��د به بازار س��رمایه وجود خواهد شد. امیرعلی امیرباقری در گفت و 
گو با ایرنا، تداوم روند اصالحی بازار س��هام در معامالت هفته گذشته را یادآور 
شد و افزود: بس��یاری از فعاالن بازار سرمایه انتظار داشتند تا معامالت بورس 
از طریق حمایت دستوری حقوقی ها به وضعیت طبیعی خود بازگردد و دوباره 
وارد فضای صعودی شود. در حالی که این اتفاق رخ نداد و پیش بینی ها اشتباه از 
آب در آمد، از روز دوشنبه که نخستین روز معامالتی هفته گذشته بود عرضه ها 
در بازار افزایش پیدا کرد و بازار در معامالت روز سه شنبه و چهارشنبه با فشار 

فروش افسار گسیخته ای روبه رو شد.
او روند معامالت بورس در چند وقت اخیر را ناشی از برخی اتفاق های مختلف 
دانس��ت و افزود: نخستین موضوع این بود که بازار در کوتاه ترین زمان ممکن 
رش��د چشمگیری را کس��ب کرد و اکثر فعاالن بازار سودهای قابل توجهی را 
به دس��ت آورده بودند، همین امر باعث شد تا سهامداران به محض ورود روند 
معامالتی بازار سهام به فاز نزولی، در هر قیمتی اقدام به شناسایی سود کنند و 

سعی در خروج از این بازار و محافظت از سودهای خود را داشتند.
به عقیده این کارش��ناس بازار سرمایه، در بس��یاری از سهام و صنایع رشد 
قیمت بدون هیچ گونه تناسبی با بنیاد صنعت اتفاق افتاد، بنابراین طبیعی بود 
صنایعی که دچار حباب قیمتی شدند بعد از مدتی حباب آنها بترکد و قسمتی 

از سود و سرمایه سرمایه گذاران از بین برود.
امیرباقری به ناکارآمدی نس��بی در کلیت بازار س��رمایه تاکید کرد و گفت: 
بع��د از ورود برخ��ی از صنایع لیدر بازار به فاز اصالحی باقی بازار هم همگام با 
آنها وارد فاز اصالحی ش��دند که این موضوع چندان تحلیلی ندارد، همین امر 
گواهی بر ناکارآمدی نسبی بازار است که سرمایه گذاران تفکیکی بین صنایع، 
سهام و کلیت بازار قائل نیستند و انتظار می رود تا در میان مدت و بلندمدت این 

بی قانونی در بازار برطرف شود.
او س��پس به حمایت حقوقی ها از بازار اشاره کرد و افزود: بسیاری از فعاالن 
بازار سرمایه در شرایط فعلی از حقوقی ها انتظار دارند تا در هر قیمتی مبادرت 
به جمع آوری س��هام کنند و روند بازار را تغییر دهند، در حالی که سهامداران 
عمده بازار به دنبال انتفاع شخصی خود اقدام به سرمایه گذاری در بازار می کنند 

و ممکن است هر قیمتی برای آنها جهت سرمایه گذاری توجیه پذیر نباشد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه صرفا خرید سهام و ورود نقدینگی 
به بازار از طرف حقوقی ها به بازار سرمایه راهکار مناسبی نیست و در گذشته 
ه��م با نتیجه مثبتی همراه نبوده اس��ت، گفت: حمایت حقوقی ها از معامالت 
بورس نتوانس��ت چندان تاثیری در روند بازار داشته باشد زیرا در میان مدت و 
بلندمدت با اتمام سرمایه حقوقی ها و عدم صرفه سرمایه گذاری برای این افراد 
کماکان روند اصالحی ادامه دار می شود و اصالح قیمتی که می توانست در زمان 
کوتاهی به تعادل برس��د با اصالح زمانی همگام ش��ده و بازار را وارد یک روند 

فرسایشی خواهد کرد.
به گفته وی، برطرف ش��دن مشکل بازار سهام در شرایط کنونی وابسته به 
بازار پول است و بهتر است شرایط بنیادی بازار به سمتی حرکت کند که خرید 
س��هام در این قیمت ها برای فعاالن بازار سرمایه صرفه اقتصادی داشته باشد 
در حالی که اکنون ش��اهد واگرایی بین واقعیت های اقتصادی و عملکرد بازار 
س��رمایه هستیم. افزایش نرخ ارز در بازار می تواند بسیاری از سهام و صنایع را 
دوباره ارزشمند کند، به گونه ای که بدون نیاز به حمایت حقوقی ها و به صورت 

خودجوش می توانند به روند صعودی خود بازگردند.

نگاه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در جری��ان معامالت پانزدهمین 
روز ش��هریورماه با ثبت رش��د 1۰ هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و 
۶4۲ هزار واحد ایستاد. به موازات این رشد اما شاخص کل با معیار هم 

وزن کاهش یافت و به رقم 445 هزار و ۲7۰ واحد رسید.
شاخص کل بورس در روز شنبه 1۰ هزار و 9۶ واحد رشد کرد و رقم 
یک میلی��ون و ۶4۲ هزار واحد را نمایش داد. ش��اخص کل )هم وزن( 
نیز با 4هزار و 11۰ واحد کاهش به 445 هزار و ۲7۰ واحد و ش��اخص 
قیم��ت )ه��م وزن( با ۲ ه��زار و ۶95 واحد افت ب��ه ۲91 هزار و 953 
واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 1۶ هزار و 19 واحد افزایش و شاخص 
بازار دوم 14 هزار و 511 واحد کاهش داش��ت. ش��اخص فرابورس نیز 
۶7 واح��د کاه��ش یافت و به کان��ال 17 هزار و ۲9۰ واحد رس��ید. در 
معامالت این روز بیش از 1۰ میلیارد و ۲۰۲ میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 119 هزار و 3۲۸ میلیارد ریال داد و س��تد شد. 
گروه چندرشته ای صنعتی هم در معامالت روز شنبه صدرنشین برترین 

گروه های صنعت شد.
کدام نمادها روز گذشته باال و پایین رفتند؟

نماده��ای فوالد مبارکه اصفه��ان )فوالد( با 4 هزار و 444 واحد، ملی 
صنایع م��س ایران )فملی( با 4 هزار و 397 واحد، صنایع پتروش��یمی 
خلی��ج فارس )فارس( با 3 هزار و 7۶5 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با یک هزار و 931 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( 
ب��ا یک ه��زار و 431 واحد، س��رمایه گذاری غدیر )وغدی��ر( با یک هزار 
و 37۲ واح��د، معدن��ی و صنعتی چادرملو )کچاد( ب��ا یک هزار و ۲11 
واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با یک هزار و 17۸ واحد، گروه مدیریت 
س��رمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و 5۲ واحد، توس��عه معادن و 
فل��زات )ومعادن( با 955 واحد، بانک تج��ارت )وتجارت( با ۸۶5 واحد، 
پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۸۲۸ واحد و پتروشیمی پارس )پارس( 

با 73۲ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نمادهای س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 
3هزار و 4۶9 واحد، کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران )حکشتی( با 
یک هزار و ۸۰4 واحد، مخابرات ایران )اخابر( با یک هزار و 441 واحد، 
گروه مپنا )رمپنا( با یک هزار و 37۲ واحد، ایران خودرو )خودرو( با یک 
هزار و ۲49 واحد، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با یک هزار و 
134 واحد، س��ایپا )خساپا( با 7۰۲ واحد، گسترش سرمایه گذاری ایران 
خودرو )خگس��تر( با 4۰4 واحد، پارس خودرو )خپارس( با 37۶ واحد، 
گ��روه بهمن )خبهمن( با 339 واحد و خدم��ات انفورماتیک )رانفور( با 

3۲۰ واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
همچنی��ن نمادهای مل��ی صنایع مس ایران، ف��والد مبارکه اصفهان، 
ایران خودرو، بانک تجارت، س��ایپا، بانک صادرات ایران و سرمایه گذاری 
غدیر ازجمله نمادهای پربیننده روز ش��نبه بودند. گروه چندرش��ته ای 
صنعت��ی هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت 
ش��د و در این گروه 7۲۲ میلیون و ۸۶1 هزار برگه س��هم به ارزش ۲3 

هزار و 1۶۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.

شاخص فرابورس نیز ۶7 واحد کاهش داشت و بر روی کانال 17 هزار 
و ۲9۰ واحد ثابت ماند. در این بازار ۲ میلیارد و 19۶ میلیون برگه سهم 

به ارزش 45 هزار و 99۸ ریال داد و ستد شد.
نمادهای س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی مارون )مارون(، 
مدیری��ت انرژی تابان هور )وهور(، تولید نی��روی برق دماوند )دماوند(، 
توس��عه مس��یر برق گیالن )بگیالن(، پتروش��یمی زاگ��رس )زاگرس(، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی )س��مگا(، ویتانا )غویتا(، )تولید برق ماهتاب کهنوج )بکهنوج(، 
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان )غشهداب( و بیمه تجارت نو )بنو( 

تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند.
همچنین نمادهای پتروش��یمی تندگویان )شگویا(، بانک دی )دی(، 
س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، فرابورس 
ایران )فرابورس(، توس��عه و عمران استان کرمان )کرمان(، توسعه مولد 
نیروگاهی جهرم )بجهرم(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، فوالد هرمز 
جنوب )هرمز(، بیمه دی )ودی(، توریل )توکاریل( و اعتباری ملل )ملل( 

با تاثیر منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.
بازگشت صف های خرید با انتشار گزارش 6 ماهه

یک کارش��ناس بازار سرمایه درباره س��مت و سوی آتی بورس تهران 
معتقد است: انتظار می رود با پایان شهریورماه و انتشار گزارش عملکرد 
ش��ش  ماهه ش��رکت ها، قیمت ها در بورس روند منطقی تری را در پیش 

بگیرند.
سید مصطفی صفاری با بیان اینکه به صورت تاریخی پس از اتمام دوره 
برگزاری مجامع و توزیع س��ود سالیانه شرکت ها، در مرداد و شهریورماه 
روند قیمت ها در بازار سرمایه، فرآیند نزولی پیدا می کند، به سنا گفت: 
از این رو وضعیت فعلی قیمت ها در بورس، امری طبیعی بوده و منطبق 
با ذات بازار س��رمایه است. پیش بینی می شود با اتمام شش ماهه نخست 
س��ال و انتشار گزارش عملکرد ش��رکت ها در شهریورماه، سهامداران به 
نگاه و تحلیلی دقیق تر از وضعیت شرکت ها دست  یافته و شاهد برگشت 

صف های خرید از اواسط مهرماه یا حتی زودتر از آن باشند.
او نوس��ان را جزو ذات بازار س��رمایه دانس��ت و ادامه داد: نکته ای که 
س��رمایه گذاران باید به آن توجه کنند این اس��ت که برخالف بازار پول 
که س��رمایه گذاری در آن مانند خرید اوراق مشارکت با نرخی مشخص 
صورت می گیرد، در بازار س��رمایه، نوس��ان قیمت همواره وجود دارد و 
سرمایه گذاران در این بازار الزم است به این موضوع توجه داشته باشند 
که نفس بازار س��رمایه، نوس��ان است و همه س��اله در ماه های مرداد و 

شهریور پس از برگزاری مجامع، روند قیمت در بازار نزولی می شود.
 صف��اری با تاکید ب��ر اینکه منط��ق دوره س��رمایه گذاری در بورس 
حداقل یک س��ال اس��ت، گفت: با این حال، طی ماه ه��ای اخیر برخی 
س��رمایه گذاران که به تازگی وارد این بازار شده اند، به دلیل عدم آگاهی 
ب��ا ویژگی های بازار س��رمایه، نقدینگی خود را با هدف س��رمایه گذاری 
کوتاه مدت و حتی برخی با هدف س��رمایه گذاری و کس��ب روزانه سود، 
وارد ب��ورس کرده اند که این امر س��بب هیجانی ش��دن رفت��ار آنان در 

مواجهه با روند منفی بازار )و در جریان ثبت سفارش ها( شده است.
او یکی دیگر از ویژگی های بازار س��رمایه را س��رمایه گذاری برمبنای 
ارزیاب��ی آین��ده و نه گذش��ته عنوان ک��رد و گفت: در اقتص��اد دو نوع 
سرمایه گذاری وجود دارد؛ نگاه به آینده و نگاه به گذشته، بر این اساس، 
س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه  برمبنای نگاه به آینده انجام می شود و 
س��رمایه گذاران باید با توجه به آنچه پیش روی شرکت ها قرار دارد، آنها 
را تحلیل کنند، اما اکنون برخی س��رمایه گذاران، ش��رکت ها را براساس 
EPS س��ال قبل ارزیابی ک��رده و آن را مالک ق��رار می دهند، به بیانی 
دیگر سودهای سال قبل را با قیمت های امسال ارزیابی می کنند که این 
اشتباه است. در نظر داشته باشید که شرکت ها باید برمبنای پیش بینی 
سود سال مالی فعلی ارزیابی شوند و بهتر است مانند گذشته تمهیداتی 

اندیشیده شود.
به اعتقاد صفاری، نبود اطالعات از عملکرد شرکت ها و خأل اطالعاتی 
در دوماهه مرداد و ش��هریور که همان فاصله بین پایان فصل مجامع تا 
گزارش 31 ش��هریورماه ش��رکت ها است، امس��ال بیش  از پیش خود را 
نش��ان داد، اما با توجه به روند تورمی قیمت ها از ابتدای سال و افزایش 
قیمت دالر طی این مدت، مطمئناً سود شرکت ها در گزارش شش ماهه 
آنها 3۰درصد افزایش نش��ان خواهد داد و این به معنای تغییر صف های 

فروش به صف خرید است.
آیا بازار سرمایه در حال حاضر رقیبی دارد؟

او در پاس��خ به این س��وال که آیا بازار س��رمایه در حال حاضر رقیبی 
دارد؟ گفت: P/E بورس در حال حاضر 3۰ است، اما در بازار مسکن این 
رقم به ۶۰ رس��یده است، ازاین رو نه بازار مسکن و نه ارز و سکه رقیبی 
جدی برای بازار س��رمایه محسوب نمی شوند، ازاین رو پول هایی که طی 
ای��ن مدت از بورس خارج  ش��ده به این بازاره��ا نخواهد رفت و می توان 
گفت که پول ها از بورس خارج نش��ده است بلکه سرمایه گذاران منتظر 

هستند تا در قیمت و در زمان مناسب مجدداً وارد بازار شوند.
مدیرعامل س��بدگردان س��رمایه ایرانیان درخصوص س��هام عدالت و 
تأثی��ر آن بر بازار نیز گفت: واقعیت این اس��ت ک��ه در بورس های دنیا، 
س��رمایه گذاری افراد به  طور مس��تقیم بس��یار محدود اس��ت و معموالً 
س��رمایه های کوچک از طری��ق صندوق های س��رمایه گذاری وارد بازار 
می ش��وند. ازای��ن رو، حال که به جهت آزادس��ازی س��هام عدالت تعداد 
س��رمایه گذاران در بورس از 9 میلیون به 49 میلیون نفر رس��یده بهتر 
است تا فلسفه سهام عدالت را همان گونه که هست یعنی مقوله ای برای 
پس ان��داز کردن و نه منب��ع درآمدی موقتی به س��رمایه گذاران معرفی 

کنیم تا کمترین تأثیر را در بازار داشته باشد.

فرآیندهای الزم برای عرضه اولیه بخشی از سهام بزرگ ترین پاالیشگاه 
میعانات گازی جهان در فرابورس ایران انجام ش��ده و پاالیش��گاه ستاره 

خلیج فارس آماده پذیرش در بورس می شود.
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی 
جهان و اولین در خاورمیانه اس��ت، در دولت تدبیر و امید افتتاح شد. با 
بهره برداری از این پاالیش��گاه، ایران نه تنها از واردات بنزین بی نیاز شد 
بلکه با تولید سوخت باکیفیت به جمع صادرکنندگان پیوست. حاال این 
پاالیش��گاه در مس��یر ورود و پذیرش در فرابورس است تا با عرضه اولیه 
تعداد بیشتری از مردم از سود فعالیت های اقتصادی آن بهره مند شوند. 
در ای��ن زمین��ه مدیرعامل فراب��ورس ایران از انج��ام فرآیند پذیرش 
ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس در بازار فرابورس خب��ر داد و گفت: 
بخش��ی از س��هام این ش��رکت با انجام فرآیندهای الزم برای پذیرش و 

درج، در بازار فرابورس عرضه اولیه می شود.
امیر هامونی ادامه داد: با تالش های صورت گرفته و قول های مساعدی 
که مبنی بر تبدیل بدهی ارزی این ش��رکت به بدهی ریالی داده ش��ده، 
فرآیند پذیرش آن بار دیگر به جریان افتاده است تا بخشی از سهام این 
ش��رکت بزرگ پاالیش��ی بتواند با انجام فرآیندهای الزم برای پذیرش و 

درج، در بازار فرابورس ایران عرضه اولیه شود.
او اضافه کرد: پیش تر مس��اله پذیرش شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
در فرابورس مطرح ش��ده بود که به دلیل مس��ائلی در بدهی ارزی این 

شرکت فرآیند آن با توقف مواجه شد.
گفتنی است  پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس که مطالعات اولیه آن در 
ابتدای دهه ۸۰ شمس��ی آغاز ش��ده بود، بعد از گذشت حدود 1۰ سال 
در دولت تدبیر و امید افتتاح ش��د. اگرچه ظرفیت اولیه این پاالیش��گاه 
در 3 فاز تعریف ش��ده روزانه 3۶۰ هزار بشکه میعانات در روز بود، اما با 
اصالح ساختار و فرآِند و بدون ایجاد فاز جدیدی در این پاالیشگاه، 1۲۰ 
هزار بش��که دیگر به ظرفیت آن افزوده ش��د و در مجموع به 4۸۰ هزار 
بش��که رس��ید. س��اخت فاز مجازی در پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس 
صرفه جوی��ی 9۰ میلی��ون دالری را ب��ه همراه داش��ت.  در حال حاضر 
بزرگ ترین پاالیش��گاه میعانات گازی جهان، با تولید روزانه 45 میلیون 
لیتر بنزین باکیفیت یورو، در اوج تحریم ها، س��قف تولید بنزین کش��ور 
به روزانه 1۰5 میلیون لیتر رس��اند و کش��ور در شرایط باثباتی به لحاظ 
تولی��د فرآورده های باکیفیت قرار گرفت��ه و در تولید بنزین نیز خودکفا 

شده است.

مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد

نفت ستاره خلیج فارس در یک قدمی بورس

صعود ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس تهران

بورس به مدار رشد بازگشت
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کمبودی در عرضه دام نداریم
رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی کش��ور گفت با توجه به تولید 
مناس��ب دام و عدم صادرات به بازار های هدف، کمبودی در عرضه 

دام داخل نداریم.
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی کش��ور در 
گفت وگ��و با   باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره ب��ه اینکه اتفاق 
خاصی در بازار گوش��ت نیفتاده است، اظهار کرد: هم اکنون قیمت 
هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 97 تا 9۸ هزار تومان به 
مغازه دار و با احتس��اب 1۰درصد س��ود 11۰ تا 115 هزار تومان به 

مصرف کننده عرضه می شود.
نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 115 هزار تومان

او افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز، بازار گوشت غیرقابل پیش بینی 
اس��ت، کما اینکه بس��یاری از افراد تصور می کردند که قیمت دام و 
گوشت در ایام  تاسوعا و عاشورا دچار نوسان شود اما امسال برخالف 

سال های قبل، التهابی در بازار نداشتیم.
ملک��ی ادام��ه داد: با وجود آنک��ه به نیمه ماه نزدیک ش��ده ایم و 
ایام پیک تقاضا همچون تاسوعا و عاشورا، عید قربان و ماه رمضان را 

پشت سر گذاشته ایم، نوسان خاصی در بازار رخ نخواهد داد.
این مقام مس��ئول در واکنش به ش��ایعات کمبود یا گرانی دام در 
ش��ش ماهه دوم سال بیان کرد: با توجه به آنکه هنوز به شش ماهه 
دوم س��ال نرس��یده ایم، نمی توان اظهارنظری راجع به بازار گوشت 

داشت.
ملکی قیمت هر کیلو دام زنده را 45 تا 4۶ هزار تومان اعالم کرد 
و گفت: با توجه به شرایط مساعد عرضه و عدم صادرات به بازار های 

هدف کمبودی در بازار نداریم.
این مقام مس��ئول در پایان با اش��اره به اینکه تا حدودی خوراک 
دام به سبب شرایط مساعد بارندگی ابتدای سال تامین شده است، 
تصری��ح کرد: با توجه به آنکه در ش��ش ماهه دوم س��ال دام ها باید 
در آغول بمانند، از مس��ئوالن تقاضا داریم که تدابیری برای تامین 
نهاده موردنیاز دامدار بیندیش��ند تا دامداران به سبب کمبود عرضه 

تغییری در قیمت ها نداشته باشند.

5 میلیارد دالر گردش مالی صنعت لوازم 
خانگی کشور

دبی��رکل انجمن لوازم خانگی ایران بیان کرد گردش مالی صنعت 
لوازم خانگی کشور در سال حدود 5 میلیارد دالر است.

هاشمی، دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران در گفت وگو با باشگاه 
خبرن��گاران جوان، گفت: لوازم خانگی در کش��ور حدود ۶۰۰ واحد 
فعال دارد، لوازم خانگی تولیدی در کش��ور به دس��ته های مختلفی 
از جمل��ه ل��وازم خانگی حجیم برقی، کوچک برق��ی، غیرانرژی بر و 

گازسوز تقسیم بندی می شود.
دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران بیان کرد: گردش مالی صنعت 
لوازم خانگی کشور در سال حدود 5 میلیارد دالر است. اشتغالی که 
در ای��ن صنعت به وجود آمده حدود 15۰ هزار نفر و غیرمس��تقیم 

حدود یک میلیون و ۲5۰ هزار نفر است.
هاش��می درخصوص داخلی س��ازی لوازم خانگی، بیان کرد: عمق 
س��اخت داخل در صنایع مختلف بس��ته به نوع کاال متفاوت است. 
به ط��ور حدودی می توان گفت در ل��وازم خانگی حدود 7۰ درصد 
آنها بومی سازی شده است. به جرأت می توان گفت در صنعت لوازم 
خانگ��ی گازس��وز از جمله پکیج، بخاری، کولر آب��ی و ... بین 9۰ تا 

1۰۰ درصد بومی سازی انجام شده است.
دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران ادامه داد: در یخچال و ماشین 
لباسش��ویی حدود 7۰ درصد قطعات بومی س��ازی شده است یعنی 
تنها 3۰درصد آن وارداتی اس��ت. کمترین بخش داخلی س��ازی در 

بخش تلویزیون بوده که 34درصد است.
او بیان اینکه مواد وارداتی بس��تگی ب��ه پلتفرمی که تولیدکننده 
ایجاد کرده، فرق می کند، گفت: زمانی در کشور محصوالت برند ال 
جی و سامسونگ وجود داشت که برای تامین قطعه از خود کارخانه 
کمک گرفته می ش��د، اما چون این برند ها در کش��ور وجود ندارد، 

قطعه ای هم وجود ندارد.
هاش��می بیان کرد: هم اکنون با توجه به تحریم ها بیش��تر تمرکز 
ب��رای تامین قطعه در کارخانه های چینی اس��ت که زمانی هم این 
کارخانه ها تامین کننده قطعه برای برند ال جی و سامسونگ بودند. 
ش��رکت تولیدکننده ترکیه  ای، 9۰ درصد تولیداتش را با محصوالت 
صوت و تصویری ش��روع کرد و هم اکنون به س��مت تولید ماش��ین 
لباسش��ویی و یخچال رفته که 9۰درصد تولیدات آن برای صادرات 

به شرکت های اروپایی است.

قاچاق افسارگسیخته شیرخشک مازاد، 
اقتصاد کشور را فلج می کند

مدیرعامل اتحادیه تعاون��ی کارخانه های لبنی گفت ۲5 هزار تن 
شیرخشک مازاد از مرز پاکستان قاچاق می شود که این امر اقتصاد 
کشور را فلج می کند. علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی 
کارخانه های لبنی در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، نسبت 
به قاچاق ش��یر خشک هش��دار داد و گفت: بعد از مجوز صادرات ۲ 
مرحله 1۰ هزارتنی شیرخش��ک به بازار های هدف، متاسفانه دولت 
به تعهد خود مبنی بر برگزاری جلسه در ستاد تنظیم بازار به منظور 

تعیین تکلیف شیرخشک مازاد کشور عمل نکرد.
وی با اش��اره به اینکه ۲5 هزار تن شیرخش��ک م��ازاد بر ذخایر 
اس��تراتژیک در کش��ور موج��ود اس��ت، اف��زود: علی رغ��م مصوبه 
س��تاد تنظیم ب��ازار درخصوص برگ��زاری جلس��ه و تعیین تکلیف 
شیرخش��ک های مازاد، اما تاکنون این جلس��ه برقرار نشده است و 
همین موضوع موجب شده تا قاچاقچیان، شیرخشک  مازاد را بدون 

هیچ حساب و کتابی به طور افسارگسیخته از کشور خارج کنند.
ظفری با اش��اره به اینکه مرز پاکس��تان بستر را برای قاچاق شیر 
خش��ک فراهم کرده اس��ت، بیان کرد: اگرچه ام��کان قاچاق از مرز 
عراق و افغانس��تان وجود ندارد، اما از مرز پاکستان به سهولت عبور 
می کند که این امر بیانگر شکننده بودن قاچاق است و ستاد مبارزه 
ب��ا قاچاق کاال و نیروی انتظامی باید بر این موضوع نظارت داش��ته 

باشند.

اخبـــار

رئیس هیأت مدیره انجمن ملی س��یب زمینی گفت انتظار می رود که 
دولت محدودیت صادرات به عراق را مرتفع کند.

رحیم نیازی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از برداشت سیب 
زمینی در برخی نقاط کش��ور خبر داد و گف��ت: هم اکنون بخش عمده 
س��یب زمینی از مناطق سردسیری استان های اردبیل، همدان، خراسان 

شمالی، کردستان، زنجان و بخشی از کرمانشاه برداشت نشده است.
او افزود: امس��ال قیمت نهاده های کشاورزی اعم از کود، سم، کارتن، 
کیس��ه گونی و سایر هزینه های تولید از جمله حقوق، دستمزد و حمل 
و نقل رشد ۲ تا 3 برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

نیازی با اش��اره به محدودیت صادرات سیب زمینی به عراق بیان کرد: با 
توجه به محدودیت صادرات س��یب زمینی و افت چشمگیر قیمت در بازار، 
متاسفانه دولت اقدام جدی در این زمینه انجام نداده است که تقاضا کرده ایم 

تا هرچه سریع تر مقدمات بازگشایی صادرات به عراق را فراهم  کند.
مشکلی در تامین سیب زمینی داخل نداریم

این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه مش��کلی در تامین سیب زمینی 

کش��ور نداریم، اظهار کرد: بنابر آمار س��الیانه 5 میلیون تن سیب زمینی 
در کش��ور تولید می شود که این میزان عالوه بر تامین بازار داخل ۲۰۰ 

تا 3۰۰ تن مازاد بر نیاز کشور است.
او افزود: با توجه به ش��رایط مساعد اقلیمی و مدیریت مزرعه، امسال 

تولید بیش از سال گذشته خواهد بود.
نیازی مازاد تولید سیب زمینی طی 4 سال اخیر را 3۰۰ تا 5۰۰ هزار 
تن اعالم کرد و گفت: برای صادرات سیب زمینی به بازار های هدف باید 
کانتینر های ویژه داش��ته باش��یم که این امر در کنار س��ایر هزینه های 
س��ردخانه و انبار مزید بر علت ش��ده تا هزینه های کش��اورز نس��بت به 
س��ال قبل حداقل ۲ تا 3 برابر رش��د کند که ایجاد درآمد ارزی حمایت 

همه جانبه دولت را می طلبد.
رئیس انجمن ملی س��یب زمینی با اشاره به اینکه در تامین نیاز داخل 
مشکلی نداریم، بیان کرد: برای تعادل بازار داخل حداقل 4۰۰ هزار تن 

سیب زمینی باید به بازار های هدف صادر شود.
او ادامه داد: با گس��ترش ویروس کرونا و بس��ته شدن مرزها، صادرات 

س��یب زمینی با محدودیت هایی مواجه ش��د که این امر به شدت قیمت 
محصول را کاهش داده اس��ت، به همی��ن خاطر تقاضا کردیم که دولت 
بازگشایی صادرات به عراق را انجام دهد تا همانند سال گذشته صادرات 
انجام شود. این مقام مسئول با بیان اینکه سیب زمینی تابستانه در حال 
برداشت اس��ت، گفت: با برداشت س��یب زمینی پاییزه و عرضه به بازار، 
بسیاری از کشاورزان به سبب کاهش تقاضا در بازار داخل و بسته شدن 

مرز ها از چرخه تولید خارج می شوند.
نیازی قیمت فعلی خرید هر کیلو سیب زمینی از کشاورزان را ۲ هزار 
توم��ان اعالم  کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید، فروش با 

نرخ فعلی برای کشاورز نقطه سر به سر است.
رئیس هیأت مدیره انجمن سیب زمینی در پایان با اشاره به اینکه بازار 
س��یب زمینی با بحران جدی رو به روست، تصریح کرد: با توجه به افت 
شدید قیمت سیب زمینی در بازار، انتظار می رود که وزارت امور خارجه 
و وزارت جهاد کش��اورزی در صادرات گشایش ایجاد کنند تا با صادرات 

مازاد نیاز کشور، بازار به تعادل برسد.

محدودیت صادرات سیب زمینی دردسرساز شد

خام فروش��ی در حوزه سنگ های قیمتی، جان این معادن را که امکان 
تصاحب دو درصد از بازار گوهرسنگ های جهان را داشت، گرفته است.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مدتی اس��ت ک��ه مقام معظم 
رهب��ری و رئی��س جمهور تاکی��د ویژه ای ب��ر ایجاد ارزش اف��زوده در 
سنگ های قیمتی دارند. صنعتی که پیش از این بسیار مورد بی توجهی 
مسئوالن قرار می گرفت و نتیجه آن فعالیت چشمگیر دالالن و گسترش 
خام فروشی در این حوزه بود. علی رغم منابع بزرگ سنگ های ارزشمند 
که در کش��ور وجود دارد تا به امروز نه اکتشافات مناسبی در این حوزه 
انجام ش��ده و ن��ه فعالیت چندانی برای بهب��ود فعالیت های این صنعت 

محقق شده است
فعالیت در صنعت س��نگ های قیمتی می تواند ارزش افزوده باالیی به 

همراه داشته باشد به طوری که برخی از کشورهای فعال در این حوزه از 
جمله رژیم اشغالگر صهیونیستی به صورت متمرکز در حوزه گوهرسنگ 
فعالیت کرده و انحصار بازار برخی از این سنگ ها را در اختیار گرفته اند. 
در این بین کشور ما علی  رغم حجم عظیمی از معادن سنگ های قیمتی 
که در اختیار دارد در این حوزه فعالیت چندانی نداشته است. به همین 
دلیل ب��ا خداداد غریب پور رئیس هیأت مدی��ره عامل ایمیدرو و معاون 
وزی��ر صمت درباره غفلت در زمینه صادرات فرآورده های معدنی گفت و 
گویی را انجام داده ایم. باش��گاه خبرنگاران جوان: چرا حوزه س��نگ های 

قیمتی تا به امروز مورد بی توجهی قرار می گرفت؟
خداداد غریب پور: حوزه س��نگ های قیمتی یا به اصطالح گوهرسنگ، 
ی��ک ظرفی��ت مغفول بود که باید ب��ه آن می پرداختیم و از 9 ماه پیش 

فعالی��ت متمرکز در این ح��وزه را آغاز کرده ایم. پیش از این در س��ال 
139۰ طرحی در تبیین اس��تراتژی گوهرس��نگ انجام شده بود، اما در 
نهایت اجرایی نش��د و وضعیت س��نگ های قیمتی تا به امروز به همین 

شکل باقی ماند.
باشگاه خبرنگاران جوان: چه اقداماتی برای بهبود صنعت گوهرسنگ 

در کشور انجام شده است؟
غریب  پ��ور: در حوزه س��نگ های قیمتی مش��کالت زی��ادی از جمله 
گم��رک، ارزش گذاری، صادرات و ... باید ارزیابی می ش��د تا به عملکرد 
مناسب برس��یم. بسیاری از این س��نگ ها به صورت خام و بدون ایجاد 
ارزش افزوده از کش��ور خارج می ش��د، اما اقدامات الزم را برای کنترل 

آن آغاز کردیم.

نایب رئیس ش��ورای مل��ی زعفران گفت بنابر آم��ار 5 ماهه گمرک، 
صادرات زعفران نس��بت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد رشد داشته 
اس��ت. غالمرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، از ثبات قیمت طالی سرخ طی دو ماه اخیر 
در ب��ازار خب��ر داد و گف��ت: هم  اکنون حداقل نرخ ه��ر کیلو زعفران ۶ 

میلیون تومان و حداکثر 1۲ میلیون تومان است.
قیمت زعفران سنخیتی با هزینه های تولید ندارد

او افزود: با توجه به آنکه تا آغاز فصل برداش��ت زعفران زمان زیادی 
باقی نمانده اس��ت، خریداران خارجی ترجیح می دهند که محصول نو 
خری��داری کنند که بدین ترتیب احتمال کاهش صادرات دور از انتظار 
نیس��ت. میری ادامه داد: با ش��یوع ویروس کرون��ا و تعطیلی صادرات، 

مقداری محصول روی دس��ت کش��اورزان باقی مانده اس��ت که انتظار 
می رود با افزایش صادرات، از این میزان کاسته شود.

نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران درباره آین��ده تولید محصول بیان 
ک��رد: با وجود آنکه تولید زعفران برخالف س��ایر محصوالت زیرزمینی 
اس��ت، از این رو تا پایان فصل برداش��ت نمی ت��وان پیش بینی دقیقی 
راجع به بازار داشت. هرچند به سبب وضعیت جوی مناسب در ماه های 
فروردین و اردیبهش��ت، تولید کاهش��ی نخواهد بود. او ب��ا بیان اینکه 
هزینه ه��ای تولید س��نخیتی با نرخ فروش محصوالت ن��دارد، گفت: با 
توجه به نزدیک ش��دن به آس��تانه فصل برداش��ت انتظار می رود اتفاق 
خوبی در حوزه قیمت رخ دهد چراکه قیمت های فعلی مقرون به صرفه 
نیست و کشاورزان نسبت به آن گالیه مند هستند. این مقام مسئول با 

تاکید بر توس��عه صادرات زعفران بیان کرد: با وجود افزایش ارزآوری و 
اشتغال زایی ناشی از صادرات زعفران انتظار می رود که بانک مرکزی در 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات تجدیدنظر کند، چراکه صادرکنندگان 
برای بازگش��ت ارز به س��امانه نیما ناچارند که ه��ر دالر را 3 تا 4 هزار 
توم��ان پایین تر بفروش��ند که با این وجود ام��کان رقابت با قاچاقچیان 
وج��ود ن��دارد چرا که آنها 1۰۰ ت��ا 15۰ دالر ارزان تر زعفران را عرضه 
می کنن��د. میری در پایان با بیان اینکه ص��ادرات زعفران طی ماه های 
فروردین و اردیبهش��ت کاهش��ی بوده اس��ت، تصریح کرد: بنابر آمار 5 
ماهه گمرک، صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد 
رش��د داشته است، درحالی که با رفع مشکالت بازگشت ارز این میزان 

4۰ درصد بود.

خام فروشی جان معادن گوهرسنگ را گرفت!

رشد 4درصدی صادرات طالی سرخ

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

کاهش ارزبری در صنعت قطعه سازی با بلوغ 
داخلی سازی و مبارزه با قاچاق

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور معتقد 
اس��ت که با بلوغ داخلی س��ازی و همچنین برخورد قهری شدید با 
پدیده قاچاق می توان تا حدود زیادی از خروج ارز از کشور جلوگیری 
کرد. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، توسعه 
داخلی سازی در صنایع مختلف با برگزاری میزهای تخصصی ساخت 
داخ��ل با هدف به هم رس��انی توانمندی ها و نیازمندی ها در س��ال 
گذش��ته کلید خورد که تاکن��ون 11 میز تخصصی با میزان کاهش 
ارزبری یک میلیارد و 45 میلیون یورویی در صنایع راهبردی نظیر 
خودرو، مخابرات، فوالد و مس برگزار شده و نیازها و توانمندی های 

صنعتی به هم مرتبط شدند.
مطابق آماره��ا تاکنون 341 میلیون یورو )معادل 3۲.۶3 درصد( 

کاهش ارزبری در حوزه خودرو و موتورسیکلت محقق شده است.
در ای��ن پیوند، »آرش محبی ن��ژاد« دبیر انجم��ن صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: ارزبری سالیانه صنایع خودرو 
و قطعه سازی کش��ورحدود 3 میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر است، به 
این آمار بای��د ارزبری 5۰۰ میلیون دالری ب��رای تامین بازار لوازم 
یدکی را نیز اضافه ک��رد. به گفته این مقام صنفی، برآوردها حاکی 
اس��ت سالیانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر صرف واردات 
قطعه قاچاق به کش��ور شده و تقریباً به همین میزان واردات قطعه 

از مبادی ورودی کشور انجام می شود.
وی بیان داشت: در حالی سالیانه بین 5 تا ۶ میلیارد دالر ارز برای 
تامین ماده اولیه، قطعات و ملزومات تولید صنعت خودرو از کش��ور 
خارج می ش��ود که می توان با توجه هرچه بیشتر به داخلی سازی و 

تعمیق ساخت داخل، تا میزان زیادی از ارزبری ها جلوگیری کرد.
محبی نژاد تاکید کرد: هرچه به پروژه های س��اخت داخل اهمیت 
بیشتری داده ش��ود ارزبری ها کاهش خواهد یافت، به طوری که 4 
میلیارد دالر نیاز صنعت قطعه و خودروس��ازی کشور را می توان به 

کمتر از یک میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر در سال رسانید.
وی ادامه داد: در این راس��تا امروز نباید درخصوص تخصیص ارز 

صنایع خودروسازی و قطعه سازی به صورت انقباضی عمل کرد.
دبی��ر انجم��ن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور، 
روند کند تخصیص ارز در ش��رایط کنونی کشور به دلیل مشکالت 
تحریم ها و س��ایر مش��کالت به وجود آمده را یادآور شد و گفت: با 
وجود همه فشارهای موجود می توان با شیوه هایی نظیر بدون انتقال 
ارز یا بدون ذکر منش��أ، از ارز موجود در دس��ت مردم برای کاهش 

مشکالت استفاده کرد.
محبی ن��ژاد، در ادام��ه درخص��وص آخری��ن وضعی��ت صنع��ت 
قطعه سازی کشور، خاطرنشان کرد: در کاهش مطالبات قطعه سازان 
از خودروس��ازان تاکنون تغییر خاصی اتفاق نیفتاده، زیرا هر چقدر 
که خودروس��از در تالش برای رد دین اس��ت، ام��ا به دلیل افزایش 
قیمت ه��ا و افزایش نرخ نهاده های تولید، مطالبات قطعه س��ازان از 

خودروسازان بیشتر می شود.
وی بیان داش��ت: با قیمت های فعلی، خودروس��ازان نیز در حال 
زی��ان هس��تند و به همین دلیل به دنبال آن هس��تند ت��ا با تعلل، 
قراردادهای خود با قطعه س��ازان را تعدیل کنند، به نحوی که هنوز 
نرخ دالر در قراردادهای بین قطعه س��ازان و خودروسازان همان 11 

هزار تومان پارسال است.
این مقام صنفی گفت: شرایط یاد شده قطعه سازان را در موقعیت 
ب��دی از نظ��ر نقدینگی و س��ود و زیان قرار داده و ما خواس��تار آن 

هستیم که اصالح قراردادها سرعت بگیرد.
به گزارش ایرنا، اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه س��از رس��می 
فعال در رده های 1، ۲ و 3 با جمعیت حدود 55۰ هزار نفری، نزدیک به 
4۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند. کل مطالبات زنجیره تامین 
داخلی از خودروسازان به حدود 3۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش 

از 14 هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.

تا هفته آینده خبری از ترافیک در معابر 
نخواهیم داشت

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران گفت پیش بینی ها 
نش��ان می دهد که تا هفته آینده خبری از ترافیک در س��طح معابر 

پایتخت در پی بازگشایی مدارس نخواهیم داشت.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باشگاه خبرنگاران 
جوان، س��ید مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران در جلس��ه هماهنگی و نظارت بر ترافیک سطح شهر در روز 
آغاز س��ال تحصیلی جدید که روز شنبه پانزدهم شهریورماه برگزار 
شد، اظهار کرد: هرچند با اعالم دیرهنگام وزارت آموزش و پرورش 
نسبت به بازگشایی مدارس در روز 15 شهریورماه شاهد باقی ماندن 
برخی از اقدامات در اطراف مدارس هس��تیم، اما با این حال در روز 
گذش��ته با مسئوالن مناطق بیست ودوگانه جلسه هماهنگی برگزار 
ش��د و پیش بینی ها نشان می دهد که تا هفته آینده احتماال حضور 

جدی در سطح معابر در پی بازگشایی مدارس نخواهیم داشت.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران افزود: برنامه های 
جدی و زیادی برای آغاز س��ال تحصیلی پیش بینی شده بود که به 
دلیل آغاز زودهنگام مدارس برخی از این اقدامات باقی مانده که به 

سرعت پایان خواهیم داد.

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد
شماره گذاری وسایل نقلیه در کمتر از یک 

ساعت
س��ردار هادیانفر از ش��ماره گذاری وس��ایل نقلیه در ش��ش مرکز 

تعویض پالک در کمتر از یک ساعت خبر داد.
به گ��زارش پای��گاه خب��ری »عصر خ��ودرو« به نقل از باش��گاه 
خبرنگاران جوان، س��ردار س��ید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور 
ناجا اظهار کرد: شماره گذاری وسایل نقلیه در مراکز اتحاد، خاوران، 
میث��م، الغدیر، چیتگ��ر و باقرش��هر در کمتر از یک س��اعت انجام 
می شود. رئیس پلیس راهور ناجا افزود: حذف صف ورودی در مراکز 
ش��ماره گذاری و تعویض پالک باعث رضایت عمومی و کاهش مدت 

زمان ارائه خدمات شده است.

ب��ا اعالم مس��ئوالن وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، ای��ن وزارتخانه 
تدوین پیش نویس »بس��ته سیاستی ارتقای صنعت خودرو« را در دست 
دارد؛ بس��ته ای که با توجه به س��ند باالدستی »افق 14۰4 خودرو«، به 

 نظر می رسد نوعی موازی کاری جدید است.
ب��ه گزارش  پدال نیوز، آنطور که مع��اون طرح و برنامه وزارت صمت 
اعالم کرده، مسائلی مانند شفاف سازی و تعیین تکلیف نظام رگوالتوری 
در صنعت خودرو، نوآوری، اس��قاط خودروهای فرس��وده، داخلی سازی، 
آینده نگری صنعت خودرو، واردات، سرمایه گذاری های جدید و همچنین 
س��اخت محصوالت ارزان قیمت باکیفیت باید اولویت سیاست گذاری ها 
در خودروسازی باشند. به گفته سعید زرندی، در بسته ای که قرار است 
تدوین ش��ود، س��اختار مالکیت و سهامداری خودروس��ازان و همچنین 
روش های تامین مالی مورد توجه قرار گرفته است. وی در نهایت تاکید 
کرده حداکثر تا دو ماه آینده بس��ته موردنظر برای ارائه به هیات دولت 
نهایی خواهد ش��د. اظهارات معاون طرح و برنامه وزارت صمت در حالی 
اس��ت که سال ۸۸ سند چش��م انداز 14۰4 کشور تدوین و در قالب آن، 
آینده خودروس��ازی و اینکه این صنعت در س��ال موردنظر باید در چه 
جایگاهی باش��د، مش��خص شده است. بس��ته کنونی که معاون طرح و 
برنام��ه وزارت صم��ت از آن رونمای��ی کرده هرچن��د عناوینی همچون 
»سند« یا »اس��تراتژی« ندارد، اما مشمولیت موضوعی آن و ارسال این 
بس��ته برای تصویب به هیات دولت، کم از اس��تراتژی یا س��ند صنعت 
خودرو نیس��ت. در کنار اینها، مجلس شورای اس��المی نیز پا به میدان 
گذاش��ته تا در قالب طرح ساماندهی، نسخه ای کوتاه مدت یا میان مدت 
ب��رای صنعت و بازار خ��ودرو بپیچد. در واق��ع تصمیم گیری های کالن 
گاه و بیگاه و تدوین طرح ها و بس��ته های س��لیقه ای برای خودروسازی 

در حالی انجام می ش��ود ک��ه این صنعت از مدت ها پیش نقش��ه راهش 
مش��خص و ابالغ شده اس��ت. هرچند با توجه به ش��رایط کلی کشور و 
اوضاع فعلی خودروس��ازی و قطعه سازی، بسیاری از اهداف قید شده در 
س��ند چشم انداز 14۰4 خودرو محقق نخواهد شد، با این حال ازآنجاکه 
سندی باالدستی به ش��مار می رود و امکان به روزرسانی اش وجود دارد، 
تدوین سیاس��ت های جدید برای صنعت خودرو )خارج از سند موجود( 
نوعی موازی کاری محس��وب می ش��ود. نکته دیگر اینجاس��ت که تعدد 
سیاس��ت گذاری ها در خودروسازی سبب سردرگمی مدیران این صنعت 
و همچنین قطعه سازان می شود و آنها نمی دانند که در نهایت باید طبق 
کدام نقش��ه پیش بروند. به اعتقاد کارشناسان، هرچند سند چشم انداز 
14۰4 خودرو مبالغه آمیز بوده و نیاز به چکش کاری و تغییرات اساس��ی 
در اع��داد و ارق��ام و اهداف دارد، با این حال به روزرس��انی و تطبیق آن 
با ش��رایط کنونی کش��ور، بهتر از تدوین سیاس��ت های جدید از سوی 

نهادهای مختلف است.
آنطور که مس��ئوالن وزارت صمت می گویند، بس��ته سیاستی ارتقای 
صنع��ت خ��ودرو تا دو م��اه دیگر آم��اده و در این م��دت احتماال طرح 
س��اماندهی خودرو نیز که در مجلس شورای اسالمی پیگیری می شود، 
نهایی خواهد ش��د. با این حس��اب، صنعت خودروی کشور در آینده ای 
نزدیک با س��ه س��ند متفاوت کوچ��ک و بزرگ مواج��ه خواهد بود که 
احتم��اال خیل��ی هم ربطی ب��ه هم ندارند. س��ند چش��م انداز 14۰4 را 
مسئوالن و مدیران و کارشناسان قبلی تدوین کرده اند و بسته سیاستی 
ارتقای خودروسازی را نیز مقامات   جدید وزارت صمت پیگیری می کنند 
و نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم که پروژه خود را پیش خواهند 
برد. این وس��ط، با خودروسازان و قطعه س��ازانی مواجه خواهیم بود که 

س��ردرگم میان س��ندها مانده و نمی دانند در نهایت به کدام س��و باید 
بروند.

مساله دیگری که در تدوین طرح ها و سندهای جدید برای خودروسازی 
محل ابهام اس��ت، به ش��رایط کلی کش��ور به  ویژه در مباحث سیاست 
خارجی و اقتصاد مربوط می ش��ود. همه کش��ور چش��م انتظار مشخص 
ش��دن نتایج انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا هستند، چه 
آنکه گمان می رود ماندن یا نماندن دونالد ترامپ )رئیس جمهوری فعلی 
آمریکا( در کاخ سفید، بر آینده اقتصادی و سیاسی کشور تاثیر شگرفی 
خواهد داش��ت. برخی معتقدند با ماندن ترامپ، فش��ارهای تحریمی بر 
ای��ران افزایش خواهد یافت که اگر سیاس��ت های کلی نظام همچنان بر 
پایه مقاومت و عدم مذاکره باشد، احتماال روزهای سخت تری در انتظار 
اقتصاد کشور خواهد بود. از آن سو اما پیش بینی می شود با رفتن ترامپ 
از کاخ سفید و انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، ممکن 
اس��ت توافق هس��ته ای و برجام جانی دوباره بگیرد و ب��ا لغو تحریم ها، 
گش��ایش اقتص��ادی رخ دهد، ضمن آنکه به واس��طه باز ش��دن فضای 

بین المللی، ایران از انزوای اقتصادی و سیاسی نیز خارج خواهد شد.
 ب��دون تردی��د رخ دادن هر یک از این دو اتف��اق، تاثیری جداگانه بر 
اقتصاد و سیاس��ت های کلی کش��ور خواهد داش��ت، بنابراین تدوین هر 
س��ندی برای هر صنعت داخلی به  ویژه خودروسازی که نیازمند روابط 
خارجی اس��ت، باید متناس��ب با شرایط آتی کش��ور و در دو بخش »با 
تحریم« و »بی تحریم« باش��د. به  عبارت بهتر، سیاست های آتی صنعت 
خودرو، متناس��ب ب��ا مختصاتی که در آن روابط و س��رمایه گذاری های 
خارجی، ارتباط با آمریکا، اروپا و البته چین و روس��یه و مس��ائلی از این 

قبیل باید کامال مشخص باشد.

وزارت صنعت خبر از تدوین بسته سیاستی صنعت خودرو داد

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو، از م��وج جدید گرانی خودرو 
همزمان با صعود نرخ ارز و تشدید رکود در بازار خودرو ابراز نگرانی کرد.
بی ثباتی بازار ارز در حالی همچنان عامل اصلی تالطم قیمتی در بازار 
خودرو معرفی می ش��ود که صع��ود قیمت ها هر روز رکود در این بازار و 

تمایل برای خرید خودرو را کمرنگ تر می کند.
در شرایط کنونی اقتصادی حتی افزایش عرضه خودروسازان و تحویل 
تعه��دات معوق نیز تاثیری در بازار معامالت خودرو نداش��ته و بیش��تر 
دارندگان خودروهای نو و دس��ت دوم از فروش خودرو امتناع می کنند 
و حاض��ر به تعویض و تغییر مدل نیز نیس��تند ام��ا در صورت تمایل با 
باالبردن قیمت به صورت س��لیقه ای، نرخ جدید را با قیمت های 1۰ روز 

بعد اعالم می کنند.
این جریان که ناش��ی از نبود ثبات ارزی است موجب شده که عمده 
صاحبان خودروهای تحویلی که با هدف سرمایه گذاری وارد بازار شدند 
برای جلوگیری از زیان وارد بازار فروش نش��وند و صرفا به دنبال حفظ 
سرمایه خود باشند به طوری که به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
با تدوام بی ثباتی بازار ارز و ریال چنانچه خودروسازان ده ها هزار خودرو 
را نیز تحویل مش��تریان دهند با توجه به عدم تمایل صاحبان به فروش 

هیچ اتفاقی در بازار خودرو رخ نخواهد داد.
س��عید موتمنی در گفت و گو با »پرش��ین خودرو« با اشاره به شروط 
جدی��د پیش فروش خودروس��ازان مانند حذف گارانتی پس از س��ه ماه 
برای خریداران، تصریح کرد: ش��روطی که وزارت صمت در طرح جدید 
پیش فروش برای خریداران خودروها در نظر گرفته است تاکنون تاثیری 
در مدیریت تقاضا و ورود س��رمایه گذاران در این بازار نگذاش��ته است و 
همچنان اغلب متقاضیان خودرو با هدف س��رمایه گذاری اقدام به خرید 

خودرو می کنند.
وی علت رکود سنگین بازار خودرو را ابهام در قیمت خودرو و اوضاع 
اقتصادی در کشور دانست و تاکید کرد: تا زمانی که ثبات ارزی و ریالی 
در کشور ایجاد نشود بازار خودرو و اغلب کاالها به همین نحو و با نوسان 

و رشد قیمت مواجه خواهند بود.
موتمن��ی همچنین ب��ا توجه به مخالفت برخی نمایندگان و ش��ورای 
رقابت با عرضه خودرو در بورس کاال گفت: راهکاری چون عرضه خودرو 
در ب��ورس کاال صرفا به عنوان مس��کنی در بازار خ��ودرو خواهد بود و 
همانطور که برخی از کارشناس��ان پیش بینی کردند با وجود عدم تعادل 
در عرضه و تقاضا هرگونه کش��ف قیمت خودرو در بورس، رش��د بیشتر 

قیمت خودرو را رقم خواهد زد.
به گفته این فعال بازار هم اکنون اغلب خریداران صرفا نقش واسطه و 
دالل را در بازار خودرو دارند و با سرمایه گذاری در این بازار تنها به فکر 

تامین هزینه های زندگی از این طریق هستند.
موتمن��ی در ادامه، بازگش��ت آرامش و ثبات قیم��ت در بازار خودرو 
را من��وط به ثبات اقتصادی و ارزی دانس��ت و افزود: بانک مرکزی باید 
تعادل ارزی را در بازار حفظ کند تا فعاالن بازار و فروشندگان با آرامش 

بیشتری کسب و کار نمایند.
وی در ادامه با توجه به توقف شماره گذاری پراید و برخی از محصوالت 
رنو در 1۰ روز گذش��ته، اعالم کرد: با مساعدت و همکاری پلیس راهور 
از اواخر هفته گذش��ته شماره گذاری پراید برای پاسخ به تعهدات معوق 
آغاز شده است اما همچنان محصوالتی چون رنو ساندرو استپ وی و ال 

9۰ شماره گذاری نمی شوند.
وی با توجه به روند صعودی قیمت بیشتر خودروها از افزایش قیمت 
پراید و رس��یدن به مرز 1۰۰ میلیون تومان برای این خودرو خبر داد و 
گف��ت: در یکی دو روز اخیر قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی بین 3 

تا 1۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

در حال��ی که طبق گفته نیره پیروزبخت رئیس س��ازمان اس��تاندارد 
قرار بود، مطابق با مصوبه ش��ورای عالی استاندارد، تولید پراید از ابتدای 
مرداد امسال متوقف ش��ود، اطالعیه مربوط به شفاف سازی صورت های 
مالی سایپا نشان دهنده ادامه تولید این خودرو است. این در حالی است 
که در آمار وزارت صنعت، میزان تولید پراید طی مرداد امسال در کشور 
صف��ر اعالم ش��ده و در واقع هیچ پرایدی در این ماه به تولید نرس��یده 
اس��ت. در صورت های مالی سایپا، طی مردادماه ۲ هزار و ۲۶۲ دستگاه 
پراید توس��ط س��ایپا تولید ش��ده در حالی که این رق��م در آمار وزارت 
صنعت صفر است. به گزارش کسب و کار نیوز، چنین اتفاقی صحت آمار 
و اطالعات ارائه ش��ده از س��وی وزارت صنعت را زیر سوال می برد و این 
در حالی اس��ت که همین آمار و اطالعات به عنوان مرجع تصمیم گیری 

و برنامه ریزی از سوی وزارت صنعت مدنظر قرار می گیرد.
اطالعیه منتشرشده در کدال:

در عی��ن حال، در آمار وزارت صنعت به تولید 39 دس��تگاه پراید در 
س��ایت های خارجی سایپا اشاره ش��ده که البته این رقم نیز در اطالعیه 
منتشرش��ده در سامانه کدال 3۲ دستگاه است و در این مورد هم شاهد 
تناق��ض بین آم��ار وزارت صنعت و اطالعیه شفاف س��ازی مالی س��ایپا 

هستیم.
یادگاری نویسی واعظی بر پیکره آخرین پراید

در پی مصوبه شورای عالی استاندارد برای توقف تولید پراید از ابتدای 
مردادماه، مراس��م توقف تولید این خودرو 1۶ مردادماه با حضور محمود 

واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار ش��د. در این مراسم پراید پس 
از ۲7 س��ال از خط تولید خارج ش��د و یک دس��تگاه از این خودرو به 
صورت نمادین با امضای رئیس دفتر رئیس جمهور و مدیران س��ایپا به 

موزه سایپا رفت.
واعظی در این مراس��م بر روی پراید ارس��الی به موزه س��ایپا نوشت: 
»به امید اینکه این ش��رکت بعد از اتمام تولید پراید، خودروی جایگزین 
ایمن، زیباتر، با قیمت مناس��ب در اختیار م��ردم عزیزمان قرار گیرد.« 
که البته ایراد نگارش��ی ای��ن متن نیز قابل توجه بود. جواد س��لیمانی، 
مدیرعامل س��ایپا س��ال گذش��ته در مورد برنامه ریزی انجام شده برای 
توقف تولید پراید گفته بود: س��ایپا 13۲ تا پایان دی 9۸، سایپا 111 تا 
پایان اردیبهشت 99 و س��ایپا 131 نیز تا پایان تیر99 از خطوط تولید 

سایپا خارج می شوند.
این در حالی است که هرچند تولید پراید در آمار وزارت صنعت، صفر 
ذکر ش��ده اس��ت اما طبق اعالم رسمی س��ایپا در صورت های مالی این 

گروه خودروسازی، گاو شیرده سایپا همچنان شیر می دهد.
اظهارنظر عجیب معاون وزارت صنعت

توقف تولید پراید طی س��ال های گذش��ته همواره مطرح بوده و تایید 
و تکذیبی��ه های زیادی را به همراه داش��ته اس��ت اما ب��ا وجود قدیمی 
و از رده خ��ارج بودن پراید، س��ایپا به راحتی حاضر به کنار گذاش��تن 
تولید آن نش��د. حتی قرار بود تولید پراید تا پایان سال 9۶ متوقف شود 
ک��ه این اتفاق نیز عملی نش��د و این خودرو همچن��ان تولید و به بازار 

عرضه شد. تقریبا در شرایطی که هیچ کس امیدی به توقف تولید پراید 
نداش��ت، مصوبه شورای عالی اس��تاندارد در آبان 9۸ یک هشدار جدی 
برای س��ایپا بود تا جهت خروج این خ��ودروی قدیمی از خطوط تولید 

خود برنامه ریزی کند.
در نتیجه مس��ئوالن سایپا نیز از تصمیم جدی خود برای توقف تولید 
پرای��د و جایگزین کردن محصوالت دیگر خب��ر دادند. در این میان اما 
۲۰ اردیبهش��ت امسال، مهدی صادقی انارکی معاون امور صنایع وزارت 
صنع��ت در واکنش به نوس��انات قیمت در بازار خودرو و سوءاس��تفاده 
س��وداگران از فضای بازار، از بررسی تداوم تولید خودروی پراید 131 با 

حضور مراجع تصمیم گیر تا ساماندهی بازار خودرو خبر داد.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت فضای داللی س��وداگرایانه و واسطه گری 
هش��دار داد: مردم هیجانی و تحت تاثیر فضای سوداگری، وارد این فضا 

نشوند چون متضرر خواهند شد.
با وجود این اظهارنظر معاون وزارت صنعت، مراسم توقف تولید پراید 
در 1۶ مردادماه با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار ش��د تا دیگر 

بحثی در مورد بازنگری در ادامه تولید پراید مطرح نباشد.
در عی��ن حال، امیر جعفرپ��ور معاون دفتر خ��ودرو و نیروی محرکه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردیبهش��ت امسال گفته بود: از آنجا 
که ارتقای اس��تاندارد پراید هزینه زی��ادی دارد، تبدیل آن از یورو 4 به 
ی��ورو 5 به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ن��دارد. به همین دلیل تصمیم 

گرفته شد که این خودرو از خط تولید کنار گذاشته شود.

موج جدید گرانی خودرو در بازار

تولید پراید متوقف نشد
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کسب و کارامـروز۸

س��تاری در بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، با تاکید 
بر ض��رورت بهره بردن از موقعیت جغرافیایی آذربایجان غربی به دلیل 
نزدیک��ی با کش��ور ترکیه، گفت بای��د ظرفیت صادراتی ش��رکت های 

دانش بنیان این خطه از کشور را باال ببریم.
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری صبح روز گذشته در ادامه 
سفرهای اس��تانی خود به استان آذربایجان 
غربی س��فر کرد. در این سفر به پارک علم 
و فن��اوری این اس��تان رفت ت��ا از نزدیک 
فناورانه شرکت های  آخرین دس��تاوردهای 
دانش بنیان مس��تقر در این پارک را ببیند. 
بازدید از دس��تاوردهای 15 ش��رکت فناور 
مس��تقر در این پارک از جمل��ه برنامه های 
این س��فر ی��ک روزه بود.  مع��اون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری در حاش��یه بازدید 
از ای��ن پارک، در میان خبرنگاران، گفت: از 

اس��تاندار استان آذربایجان غربی برای فراهم کردن شرایط این بازدید 
تش��کر می کنم و خوش��حالم که برای چندمین بار میهمان این استان 
و ش��هر ارومیه هس��تم. وظیفه ما اس��ت که از توانمندی های انسانی 

و دانش��ی این اس��تان بهره ببریم.  به گفته س��تاری، ارومیه به دلیل 
نزدیکی با کش��ور ترکیه، ش��هری مهم و اس��تراتژیک است. این شهر 
پتانس��یل و ظرفیت باالی��ی برای صادرات دارد. ب��ه همین دلیل باید 
تالش کنیم از این موقعیت برای باالبردن 
آذربایجان  دانش بنیان های  صادراتی  توان 

غربی استفاده کنیم.
 رئیس بنی��اد ملی نخب��گان ادامه داد: 
نیروی انسانی فوق العاده ای در این استان 
وج��ود دارد ک��ه نمونه کوچک��ی از توان 
دانشی آنها را در همین پارک دیدیم. پس 
وظیف��ه داریم که از این نیرو و توان علمی 

برای توسعه استان و کشور بهره ببریم.
 س��تاری همچنی��ن بیان ک��رد: تالش 
می کنیم جلس��ات ام��روز را ب��ه افزایش 
حمایت ه��ای معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری از این توان دانش��ی 
و ظرفیت انس��انی منتج کنی��م. البته که در اس��تان آذربایجان غربی 
اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده است و شاهد توسعه فناوری در این 

استان هستیم، اما باید این اقدامات توسعه یابد.

آذربایجان غربی مقصد بعدی س��فر مع��اون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری در ادامه س��فرهای استانی است. این س��فر با هدف توسعه 
زیرس��اخت های فناورانه ارومیه انجام ش��د. در این سفر مرکز نوآوری 

ش��هر هوش��مند پارک فن��اوری پردیس 
استان افتتاح می شود.

صبح روز گذشته سورنا ستاری، معاون 
علم��ی و فن��اوری رئی��س جمه��وری با 
استقبال مسئوالن اس��تانی به آذربایجان 
غرب��ی وارد ش��د. این س��فر ی��ک روزه با 
بازدید از پ��ارک علم و فناوری آذربایجان 
غربی آغاز ش��د. در این پارک قرار اس��ت 
با حض��ور معاون علم��ی و فناوری رئیس 
جمهوری س��اختمان چند مستاجره این 
پارک پس از 1۰ سال، در مساحت 7 هزار 
و 5۰۰ مت��ر مربع افتتاح ش��ود. بازدید از 
دستاوردهای 15 شرکت فناور مستقر در 

این پارک هم برنامه دیگر این سفر است. افتتاح سوله کارگاهی تولید 
صنعت��ی دانش بنیان برای فعالی��ت ۸ واحد فناور در پارک هم از دیگر 
برنامه های این س��فر است. همچنین آغاز به کار طرح واگذاری اراضی 

پارک به 7 واحد فناور هم از دیگر برنامه های در نظر گرفته ش��ده در 
پارک اس��ت. مرکز نوآوری شهر هوش��مند استان آذربایجان غربی هم 
ک��ه با همکاری دانش��گاه ارومیه و پارک فناوری پردیس ایجاد ش��ده 
است با حضور س��تاری افتتاح می شود؛ 
مرکزی برای توس��عه امنیت اطالعات و 

فناوری های نسل چهارم.
در بخ��ش بع��دی، مع��اون علم��ی و 
فن��اوری رئی��س جمهوری به دانش��گاه 
صنعتی ارومیه می رود تا از مرکز نوآوری 
)کارآفرینی( آن بازدید کند. مرکزی که 
در حال حاضر پذیرای ۶ ش��رکت فناور 
و کارآفرین اس��ت و به زودی ۸ شرکت 
دیگر هم ب��ه آن اضافه می ش��ود. مرکز 
ن��وآوری )کارآفرینی( دانش��گاه صنعتی 
ارومی��ه با هدف تجاری س��ازی ایده های 
کارآفرینی در اس��تان ایجاد شده است.  
در ادامه این سفر، ستاری به دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه می رود 
تا از مرکز رش��د این دانش��گاه که به عنوان واحد جامع و ویژه استان 

شناخته می شود بازدید کند.

 مرکز نوآوری شهر هوشمند افتتاح می شودستاری: توان صادراتی دانش بنیان های ارومیه افزایش یابد

مفهوم ش��ناخت سیر تاریخی خود را داشته است. مفهوم شناخت 
چیزی نیس��ت که تنها در این دهه های اخیر مطرح ش��ده باش��د. 
این مفهوم یک س��ابقه تاریخی دارد که از زمان گذش��ته در ادبیات 
روانشناس��ی و تربیتی مطرح بوده اس��ت. هم گشتالتی ها، هم پیاژه 
و هم دانش��مندان شناختگرای دیگر مفهوم شناخت را مطرح کرده 
و تاکی��د داش��ته اند که هدف تعلیم و تربیت باید توس��عه و رش��د 
ش��ناخت انس��ان باشد. منتها با توسعه علوم ش��ناختی  که در واقع 
ب��ه مطالعه تجرب��ی ماهیت و کارکرد ذهن و مغز انس��ان می  پردازد 
مفهوم ش��ناخت تغییر یافته اس��ت. به طوری ک��ه صرفا یک بحث 
نظری همچون گذش��ته نیست بلکه یک مطالعه تجربی در راستای 
این است که شناخت چگونه حاصل می شود، چگونه تقویت می شود 

و چگونه می توان آسیب های شناختی را جبران کرد.
بنابراین، امروز مبحث ش��ناخت به عنوان یک حوزه بین رشته ای 
و تجربی مطرح اس��ت و نیازمن��د مطالعه در آزمایش��گاه و حاصل 
ش��ناخت ذهن و مغ��ز از زوایای علوم اعصاب، روان شناس��ی، علوم 

یادگیری، زبان شناسی، پزشکی و حتی مهندسی و فلسفه است.
بنابراین وقتی از عنوان علوم شناختی استفاده می کنیم منظورمان 
یک عل��م تجربی و حاصل تعامل رش��ته های مختلف در ش��ناخت 
ذهن، مغز و کارکردهای آن اس��ت که در آزمایش��گاه و با ابزارهای 
خاص مطالعه می ش��ود. حتی در رش��ته ذهن، مغز و تربیت هم ما 

می خواهیم رش��د ذهن و مغز را به ص��ورت تجربی مطالعه کنیم و 
روش هایی را بیازماییم که ممکن اس��ت منجر به رشد ذهن و تفکر 
کودکان شود. وقتی این روش ها مبنای علمی و تجربی داشته باشد 
اعتبار باالیی خواهد داشت. بدین ترتیب خود مفهوم شناخت تغییر 

ماهوی پیدا کرده است.
ک��ودک وقتی به دنی��ا می آید، مجموع��ه ای از توانایی های بالقوه 
را دارد. اگ��ر محیط این توانایی ها را بالفعل س��ازد کودک می تواند 
مراح��ل رش��د خود را به درس��تی طی کن��د. اصوال فلس��فه ایجاد 
مدارس کمک به کودکان برای رشد ذهنی آنان است تا توانایی های 
ش��ناختی آنان اعم از توجه، اس��تدالل، تصمیم گیری و حل مسئله 
توسعه یابد بنابراین وقتی ما در حوزه علوم شناختی می گوییم هدف 
مدرس��ه رشد ذهن کودکان است یعنی رشد مغز و ذهن با استفاده 
از روش هایی که برآمده از مطالعات تجربی باشد و در اینجاست که 
اختالفات ش��دیدی بین رفتارگرایی و ش��ناخت گرایی پدید می آید. 
شناخت گرایی معتقد است که رشد یک امر درون زا است و انسان ها 
باید از درون خود مراحل رش��د را بگذرانند و موجبات رشد خود را 

فراهم سازند چون ذهن انسان سازنده است. 
در حالی که رفتارگراها نگاهی ماش��ینی به انسان و ذهن او دارند 
و بر این باورند که رش��د کودک را باید از طریق پاداش و تنبیه در 

جهتی خاص هدایت کرد.

جهان در چند ماه اخیر راه تازه ای را پیش گرفته است؛ راهی که به 
ناچار در بخش هایی از مس��یر همیشگی و مستقیم منحرف می شود و 
برای عبور از بحرانی که دچار آن شده، از توقف در برخی از ایستگاه ها 

خودداری می کند.
بحران همه گیری کووید-19 در واقع بس��یاری از اولویت های جهانی 
را دس��تخوش تغییر س��اخته و به جای آن اولویت های دیگری را مثل 
س��رپا نگه داش��تن نظام درمان و س��المت در مقابل س��یل سهمگین 

بیماری به خط نخست اقدامات جهانی رسانده است.
پرس��ش های زیادی مطرح است از جمله اینکه جهان تا چه زمانی با 
این بیماری و پیامدهایش دس��ت و پنجه نرم می کند؟ آینده طرح های 
پیش��تازانه و بلندپروازانه چه می شود؟ آیا شروع این همه گیری، پایانی 
بر حرکت پرشتاب جهان در مسیر توسعه است؟ پاسخ به این پرسش ها 
هرچه باش��د، واقعی��ت امروز جهان، تغییر در بس��یاری از اولویت ها از 

جمله رویکرد به حوزه های علمی و فناورانه را به دنبال داشته است.
ت��ا پی��ش از ای��ن همه گی��ری، کش��ورها براس��اس ظرفیت ه��ا و 
توانمندی هایش��ان، برنامه ها، راهبردها و اولویت بندی هایی برای آینده 
کشورش��ان آن هم در حوزه های گوناگون داش��تند که بسیاری از این 
برنامه ها، همچنان ادامه دارد یا دچار تغییراتی شده است. این برنامه ها 
به ش��کل راهبرده��ای بلند یا میان مدت و تحت عنوان سیاس��ت های 

آینده نگاری علم و فناوری تعریف می شوند.
آینده ن��گاری علم و فن��اوری چه موضوعی را مدنظ��ر قرار می دهد؟ 

ایران نیز با نگاه به همین ضرورت، ایجاد تصویری روشن از آینده علم 
و فن��اوری را در قالب برنامه مل��ی آینده نگاری علم و فناوری در پیش 
گرفته اس��ت. این برنامه اهدافی چون ترویج و گفتمان سازی مبتنی بر 

آینده در میان ذی نفعان مختلف را مدنظر قرار داده است.
این برنامه ملی در مس��یر خود به دنبال شناس��ایی اولویت ها و نقاط 
تمرکز سیاس��ت گذاری با در نظر داش��تن روندهای علم��ی و فناورانه  
پی��ش رو اس��ت و مهمترین فرصت ه��ا و چالش های پی��ش رو برای 
نقش آفرینی دستگاهی را پیگیری می کند. برنامه ملی آینده نگاری علم 
و فناوری همچنین به دنبال احصای مهمترین فرصت  های نقش آفرینی 
زیس��ت بوم دانش بنیان در توسعه فناوری های آینده تعیین زمینه های 
نقش آفرینی نهادهای علم و فناوری مانند دانش��گاه ها و پارک های علم 
و فناوری در توسعه فناوری های آینده از ضرورت های تحقق این برنامه 

به شمار می روند.
اما برنامه ملی آینده نگاری ملی با تش��کیل کمیته راهبری متش��کل 
از ذی  نفعان س��طوح مختلف در حوزه س��المت و انتش��ار گزارش های 
معتب��ر بین الملل��ی این حوزه تالش کرده اس��ت تصویری روش��ن از 
آینده علم و فناوری کش��ور پیش روی فعاالن این حوزه ترس��یم کند. 
برگزاری نشس��ت های هم اندیش��ی با حضور ذی نفعان مختلف، ترویج 
اخبار، یافته ها و مطالعات از طریق نش��ریات و فضای مجازی در حوزه 
فناوری ه��ای اولویت دار بخش��ی از گام های برنام��ه آینده نگاری علم و 

فناوری به شمار می رود.

الرن گورل�ی  / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی�ک اگر بخواهیم موفق ترین برند را از 
زمان ش�یوع ویروس کرونا نام ببریم، بدون ش�ک آمازون شایسته ترین گزینه خواهد 
بود. درواقع در ش�رایطی که اکثر کس�ب و کارها با مشکالت جدی مواجه شده  اند، این 
برند رش�دی فوق العاده را تجربه کرده و این امر منجر به ثروتمندتر ش�دن جف بزوس 
نیز شده است. اگرچه در ظاهر همه چیز بیانگر یک موفقیت قابل ستایش است، با این 
حال برخی نکات تاریک وجود داشته که می تواند این شرکت را وارد یک بحران جدی 
نماید. درواقع همه چیز از زمانی ش�روع ش�ده اس�ت که چند کارمند، از تهدید جدی 
سالمت کارمندان خصوصا در بخش انبارداری، گالیه کردند که منجر به اخراج آنها شد. 

در این راستا برخی از مدیران نیز در راستای حمایت از نیروی کاری، اقدام به استعفا و 
انتقاد از وضعیت موجود نمودند. درواقع عقیده آنها این است که این حجم از موفقیت 
در ازای به خطر انداختن جان و استثمار کارکنان به دست آمده است. با این حال برخی 
دیگر بر این باور هس�تند که در ش�رایط حال حاضر که ویروس کرونا منجر به بیکاری 
گسترده شده است، اس�تخدام های زیاد این شرکت، وضعیت را تا حدود زیادی بهبود 
بخشیده است، با این حال نکته ای که قابل تأمل است این است که پس از موفقیت های 
فوق العاده این ش�رکت در چند ماه اخیر، افزایش درآمد و اقدامات جدی در راس�تای 
حف�ظ امنیت کارمندان در برابر ویروس کرونا، صورت نگرفته و همین امر باعث ش�ده 

سیر تاریخی تا شناخت

کرونا و راه پیش روی علم و فناوری

جاسوسی اتهام جدید آمازون 

دریچــه

ستاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری با کمک متخصصان و دانش بنیان های کش��ور در 
تالش اس��ت تا فناوری های پیچیده ای که برای خرید آنها از دیگر کشورها ارز 

زیادی صرف می شود را بومی سازی و در اختیار مخاطبان قرار دهد.
اقتصاد دیجیتال یکی از حوزه های پرطرفدار این روزها اس��ت. همه کشورها 
به اش��کال مختلف به این حوزه ورود کرده اند و با تالش��ی مضاعف به دنبال 
توس��عه فناوری های پیچیده ای هس��تند که به یکی از ابزارهای کاربردی این 
روزهای مردم بدل ش��ده اس��ت.   این محصوالت که ب��ا فناوری های پیچیده 
تولی��د می ش��وند در حوزه ه��ای مختلفی مانن��د میکروالکترونی��ک، فناوری 

اطالعات، مخابرات، رباتیک و ... هستند. 

 فناوری های با ارزبری باال را
بومی سازی می کنیم
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اس��تفاده از کود برای تولید محصوالت کش��اورزی و باغی از دیرباز 
یک روند جهانی بوده و همچنان هس��ت؛ کودهایی که با هدف بهبود 
کیفیت و رش��د این محص��والت به کار می روند. اس��تفاده از کودهای 

زیس��تی روش��ی تقریبا نوین ب��رای کاهش 
عوارض استفاده از این کودها است.

چند سالی است که فعاالن محیط زیستی 
ام��ا و اگرهای زیس��ت محیطی را به مصرف 
کودهای با منش��أ ش��یمیایی وارد کرده اند. 
تردیدهای��ی که می گوید اس��تفاده بی رویه 
از ای��ن نوع کودها زمی��ن را نابود می کند و 

سالمتی جانداران را به خطر می اندازد.
همی��ن موضوع ه��م به دغدغ��ه فناوران 
تبدیل شد تا روشی بیابند که این مخاطرات 
را کاه��ش دهند. تولید کودهایی با منش��أ 
زیس��تی روشی بود که دانش��مندان دنیا بر 
روی آن اشتراک نظر داشتند؛ کودهایی که 

نه تنها به محیط زیس��ت لطمه ای وارد نمی کند بلکه دوس��تدار زمین و 
جانداران هم هست.

ایران هم کش��وری با هکتارها زمین کشاورزی و باغ های میوه است 

که برای بهینه س��ازی این تولیدات کاربردی و راهبردی صنعت غذایی 
کش��ور به اس��تفاده از این کودهای زیستی نیازمند اس��ت. ورود این 
کودهای زیس��تی هزینه زیادی برای کشور به همراه دارد. این موضوع 
متخصصان کش��ور را به تولید این کودها 

ترغیب کرد.
در این میان، ورود فناوری و خالقیت ها 
ب��ه حوزه کودهای زیس��تی می تواند تاثیر 
چش��مگیری در افزایش تولید آنها داشته 
باش��د. ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری در 
تالش اس��ت تا با دعوت فناوران و نوآوران 
به این حوزه، تحول��ی خالق در آن ایجاد 

کند.
دانش بنیان ه��ا، فناوران، دانش��جویان و 
عالقه مندان فعال حوزه کودهای زیس��تی 
و زیس��ت مهارگرها دعوت ش��ده اند تا از 
فرصت ارائه طرح های نوآورانه خود اس��تفاده کنند. این افراد می توانند 
http://biodc.isti. برای کسب اطالعات بیش��تر به آدرس اینترنتی

ir/ مراجعه کنند.

رئیس کمیس��یون فناوری اطالعات و ارتباطات ات��اق ایران گفت یکی از 
مهمترین اقداماتی که در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات باید برای خروج 
ای��ن حوزه از رک��ود صورت گیرد، در وهله اول تس��هیل قوانین و مقررات و 

مقررات زدایی و در گام بعدی حذف مجوزهای 
دست و پاگیر است که موجب محدودیت فعاالن 
فناوری اطالعات و ارتباطات می شود. محمدرضا 
طالیی افزود: با توجه به حضور نیروی انس��انی 
متخصص فع��ال در حوزه فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات و اهمیت حضور ش��رکت های ایرانی 
در نمایشگاه های بین المللی برای جلب بازارهای 
خارج��ی، ضروری اس��ت تا آیین نام��ه اجرایی 
حمایت از توس��عه صادرات نرم افزار و خدمات 
فناوری اطالعات که در ش��ورای عالی صادرات 
هم تصویب ش��ده تا پای��ان کار دولت دوازدهم 
در هی��ات وزی��ران نیز نهایی ش��ود. وی گفت: 
افزایش نرخ ارز فرصت بس��یار مناس��بی برای 

توس��عه صادرات فراهم کرده و با توجه به اینکه حوزه فناوری اطالعات نیاز 
به منابع اولیه برای واردات ندارد و تکیه اصلی این حوزه بر دانش و تخصص 
فعاالن به خصوص نسل جوان است، به همین دلیل حوزه فناوری اطالعات 

در ص��ورت حمایت می تواند یک صنعت ارزآور محس��وب ش��ود. وی تاکید 
کرد: آیین نامه اجرایی حمایت از توس��عه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری 
اطالعات در صورت تصویب، مش��وق بس��یار خوبی فعالیت در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات اس��ت. طالیی با اشاره به 
فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان 
بر ضرورت راه اندازی س��امانه های اطالعاتی و 
ترغیب بخ��ش خصوصی به س��رمایه گذاری 
ادامه داد: بدون شک الگوبرداری از کشورهای 
پیش��رفته که در ح��وزه اقتصاد هوش��مند و 
دیجیتال س��رمایه گذاری کرده اند باید صورت 
گیرد و در همین ارتباط هم ضروری اس��ت تا 
مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی جلب 
ش��ود. وی با بیان اینکه اگر دولت به این باور 
برسد که فناوری اطالعات و ارتباطات، موتور 
محرک��ه اقتص��اد و برون رفت از رکود اس��ت، 
مطمئنا برنامه های خود را مبتنی بر توسعه فاوا 
پیش خواهد برد، گفت: اگر دولت به صورت یکجانبه گرایانه وارد عمل شود، 
سرانجام آن دولت الکترونیکی خواهد شد که از سال 13۸۰ شروع کردیم و 

تازه اعالم شده تا 14۰۰ به اتمام خواهد رسید.

ICT راهکار برون رفت از رکود استکودهای زیستی با ایده های خالق رشدی بیشتر به محصوالت هدیه می دهد

سال هاست در سراسر جهان شاهد اخبار مختلفی درخصوص سرقت 
اطالعات س��ازمان ها و ش��رکت های بزرگ در دنیا از س��وی هکر های 

بین المللی رایانه ای هستیم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، آخرین نمونه اعالمی س��رقت 
و تخریب اطالعات از س��وی کمپانی های معتبری مانند: کسپراس��کی 
لب )Kaspersky Lab( روس��یه و موسس��ه امنیتی هولد سکوریتی 
)Hold Security( ایاالت  متحده بود که از س��ال ۲۰13 تاکنون در 
حم��الت منظم هکر ها به بیش از 3۰ کش��ور بیش از میلیارد ها دالر از 
حس��اب مشتریان و نیز نام کاربری و رمز عبور کاربران به سرقت رفته 
است. کشور های مختلف و سازمان ها در مواجهه با این خطرات، جهت 
ارتق��ای برنامه های نرم افزاری و جلوگی��ری از این خطرات هزینه های 
بس��یار گزافی در این حوزه متحمل ش��دند. اصول اساسی بیمه امنیت 
س��ایبری همانند س��ایر بیمه های رایج مانند بیمه اتومبیل، منزل و یا 
خدمات درمانی اس��ت. یک ش��رکت با پرداخت حق بیمه، مسئولیت 

خطر و تهدیدات سایبری را به شرکت بیمه منتقل می کند.
بیمه س��ایبری از دهه 7۰ میالدی در دنیا مطرح شد، اما تاکنون در 
کشورمان به  صورت مشخص و جامع پوشش های خاص و منسجم ارائه 
نش��ده است که عمده علل ارائه نشدن آن از سوی شرکت های بیمه را 
می توان به نبود اطالعات و دانش فنی در حوزه ارائه این طرح دانست. 

البته ناگفته نماند 3 ش��هریور امسال سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی 
از ورود به بیمه سایبری خبر داده بود.

بیمه سایبری، موارد زیر را پوشش می دهد:
پرداخت خسارات ناشی از دستکاری اطالعات را با اقداماتی از قبیل 
اطالع رسانی به مش��تریان، بررسی علل افشای اطالعات، اعمال جرائم 

قانونی و از پیش تنظیم شده بر عامالن تهدید را به شرکت ها
پرداخت خس��ارات ناشی از به تعلیق درآمدن کسب و کار برای رفع 

آسیب های وارده به شرکت 
پرداخت خسارات ناشی از اطالعات به سرقت رفته در شرکت ها

پرداخت خس��ارات واردشده به شرکت ها را در اثر سهام و سرمایه به 
سرقت رفته در هک های الکترونیکی

خسارات ناش��ی از هک شدن ش��خص ثالث به عنوان مثال، هکر ها 
خود را در جریان یک پروس��ه پرداختی ق��رار می دهند و به داده های 

مشتریان شرکت نفوذ می کنند.
موانع و معضالت در پوشش بیمه سایبری

عدم ش��ناخت کافی دو طرف قرارداد از خواسته ها در هنگام صدور، 
کارشناسی های مشترک و نیز پرداخت خسارت

عدم رش��د بیمه های اتکایی در این بخش مانند سایر بخش ها برای 
توزیع منطقه ای و جهانی ریسک

پذیره نویس��ی نهمین صندوق جس��ورانه فرابورس��ی به نام صندوق 
س��تاره برتر با س��رمایه 1۰۰ میلیارد تومانی و ح��وزه فعالیِت »صنایع 
فناوری های مالی )فین تک(« و » فناوری اطالعات« از ش��نبه پانزدهم 
ش��هریورماه در ب��ازار ابزاره��ای نوین مال��ی فرابورس آغاز ش��د و تا 

بیست وششم همین ماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش سنا، دوره فعالیت این صندوق 5 سال و قیمت مبنای هر 
واحد س��رمایه گذاری 1۰۰ هزار تومان اس��ت که ۲۰درصد از مبلغ هر 
واحد در زمان پذیره نویسی و مابقی آن در طول دوره سرمایه گذاری و 
پیرو فراخوان های مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده براساس 
امیدنامه پرداخت شود. استارز، نهمین صندوق سرمایه گذاری جسورانه  

بازار س��رمایه اس��ت و مدیریت این صندوق را مش��اور سرمایه گذاری 
دیدگاهان نوین برعهده دارد. ش��رکت در این پذیره نویس��ی از طریق 
کارگزاری های عضو فرابورس ایران فراهم شده که حداقل تعداد واحد 
قاب��ل خریداری توس��ط هر کد معامالتی حقیق��ی و حقوقی یک هزار 
واحد و حداکثر آن 4۰۰ هزار واحد سرمایه گذاری در نظر گرفته شده 
است. با توجه به عدم تضمین س��ودآوری صندوق های سرمایه گذاری 
جس��ورانه، س��رمایه گذاران باید قبل از خرید واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق س��رمایه گذاری جس��ورانه، »اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک 
پذیره نویسی یا معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری 

جسورانه« را امضا کنند.

در س��یزدهمین دوره معرفی کارآفرینان برتر اس��تان ته��ران یکی از 
شرکت های دانش بنیان به عنوان کارآفرین برتر معرفی شد.

به گزارش ایس��نا، در س��یزدهمین دوره معرفی کارآفرینان برتر استان 
تهران، 3 ش��رکت برت��ر در حوزه صنعت، 3 ش��رکت در حوزه خدمات و 
3 ش��رکت در بخش کشاورزی به عنوان کارآفرینان برتر مورد تقدیر قرار 
گرفتند، ضمن اینکه 7 شرکت در بخش صنعت به عنوان تالشگر شایسته 
تقدیر معرفی و تقدیر شدند. یکی از شرکت های دانش بنیان ارائه خدماتی 
نوین در بازار سرمایه ایران به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر قرار گرفت. 
این ش��رکت خدماتی را در زمینه »جم��ع آوری، پردازش و ارائه اطالعات 
مربوط به ورقه بهادار، معامله ورقه بهادار و ناشر ورقه بهادار«، »جمع آوری 
و پردازش اطالعات مالی، اقتصادی و تجاری برای ارائه به سرمایه گذاران، 
محققان و س��ایر اشخاص یا انتش��ار آنها از طرق مختلف«، »ایجاد بانک 
اطالعات جامع مالی«، »طراحی، محاس��به و انتش��ار انواع ش��اخص های 

مال��ی و اقتص��ادی ایران و س��ایر کش��ورها«، »ساده س��ازی و درک پذیر 
کردن پارامترهای پیچیده بازار س��رمایه«، »مشاوره تامین مالی«، »تهیه 
گزارش های توجیهی« و »تهیه طرح کسب و کار« ارائه می دهد. دکتر علی  
رسولی زاده، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در این مراسم ضمن دریافت 
تندیس کارآفرین برتر استان گفت: ما این مأموریت را انتخاب کرده ایم که 
»دستیار هوش��مند اقتصادی مردم« باشیم. لذا با استفاده از متخصصان 

هوش مصنوعی، سامانه های متنوعی را طراحی و پیاده سازی کردیم.
عرضه س��امانه ای برای متقاضیان حقیقی به منظور دریافت تسهیالت 
غیرحضوری از محصوالت دانش بنیان این شرکت است که در حال حاضر 
در یکی از بانک های کشور به بهره برداری رسیده است. اپلیکیشن سیگنال 
این شرکت نیز اطالعاتی در زمینه آخرین تغییرات قیمت سهام شرکت ها، 
اوراق بدهی، صندوق های سرمایه گذاری، طال، سکه، ارز، ارزهای دیجیتال، 

نفت و مشتقات و فلزات را در اختیار مشتریان قرار می دهد.

نهمین صندوق سرمایه گذاری جسورانه فرابورس با نماد استارز
 

حضور یک شرکت دانش بنیان در میان کارآفرینان برتر استان تهران

در این راستا برخی از مدیران نیز در راستای حمایت از نیروی کاری، اقدام به استعفا و 
انتقاد از وضعیت موجود نمودند. درواقع عقیده آنها این است که این حجم از موفقیت 
در ازای به خطر انداختن جان و استثمار کارکنان به دست آمده است. با این حال برخی 
دیگر بر این باور هس�تند که در ش�رایط حال حاضر که ویروس کرونا منجر به بیکاری 
گسترده شده است، اس�تخدام های زیاد این شرکت، وضعیت را تا حدود زیادی بهبود 
بخشیده است، با این حال نکته ای که قابل تأمل است این است که پس از موفقیت های 
فوق العاده این ش�رکت در چند ماه اخیر، افزایش درآمد و اقدامات جدی در راس�تای 
حف�ظ امنیت کارمندان در برابر ویروس کرونا، صورت نگرفته و همین امر باعث ش�ده 

اس�ت تا اعتراض هایی توسط س�ازمان های دغدغه مند نیز صورت گیرد. در این راستا 
خبری منتش�ر ش�ده اس�ت که در صورت تایید آن، بدون ش�ک اعتبار آمازون تا مرز 
نابودی نیز پیش خواهد رفت. درواقع براس�اس این اتهام، آمازون به فعالیت کارمندان 
خود در شبکه های اجتماعی خصوصا فیس بوک، نظارت داشته و با نقض حریم شخصی 
در حال جاسوسی از آنها است تا بتواند اعتراض ها را سریعا کنترل نماید. حال باید دید 
که واکنش رس�می مدیران این ش�رکت و در رأس آنها جف بزوس به این اتهام بزرگ، 

چه خواهد بود. 
vice.com :منبع

بیمه سایبری چیست؟

جاسوسی اتهام جدید آمازون 

یادداشـت

رویداد اس��تارت آپی »بارز کمپ« کار خود را آغاز کرد. این رویداد توس��ط 
گروه صنعتی بارز و با همکاری س��تاد توس��عه فناوری نان��و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود تا راهکاری برای حمایت از ایده های 
خالق باش��د.  هر دوره ای��ن رویداد روی یک موضوع تمرکز دارد. نخس��تین 
دوره آن نی��ز با موضوع تامین سفارش��ی قطعات یدکی صنعتی فراخوان خود 
را منتش��ر کرده اس��ت تا با برگزاری آن اس��اتید، دانش��جویان، ش��رکت های 
دانش بنیان و به صورت کلی نیروی انسانی خالق در این حوزه شناسایی شود. 
ب��ارز کمپ با حمایت از این گروه ها به تش��کیل تیم های اس��تارت آپی کمک 

می کند تا ایده خود را عملی کنند.

تیم استارت آپی خود در حوزه قطعات 
صنعتی را تشکیل دهید



جایگاه س��ازی هیجانی، اثربخش��ی بیشتری نس��بت به جایگاه سازی 
برند براس��اس ویژگی ه��ای منطقی و کارکردی آن دارد. ش��اید رقبای 
ش��ما بتوانند ویژگی های منطقی محصوالت و خدمات شما را به چالش 
بکش��ند و امکانات بهتری برای مصرف کننده ارائه دهند، اما اگر بتوانید 
تصویر هیجانی قدرتمندی برای مشتریان خود ایجاد کنید، هیچ رقیبی 
نمی تواند به جنگ با ش��ما بیاید. به طور کل هیجانات منفی اثربخش��ی 
بیش��تری روی انس��ان داشته و برای زمان بیش��تری در حافظه او باقی 
می ماند. آیا می توان از این ویژگی مغز هم برای تبلیغات اس��تفاده کرد؟ 
شاید آری! روانشناسان پدیده ای را با عنوان اثر خفتگی مطرح کرده اند. 
ممکن اس��ت برخی تبلیغات از موارد هنجارش��کنانه جنس��ی یا نژادی 
اس��تفاده کنند. این کار، ریسک زیادی برای برند دارد، اما در عین حال 

توجه بیشتری را هم جلب می کند.
بنابرای��ن عالوه بر اینکه تبلیغات این چنینی بیش��تر دیده می ش��وند، 
باعث اثرگذاری بیش��تری روی افراد ش��ده و در نتیجه باعث ماندگاری 
برند در ذهن مصرف کننده می ش��وند. اثر خفتگی بیان می کند که مغز 

تمایل دارد تا پس از مدتی عوامل منفی را فراموش کند، اما احتماال برند 
خود را فراموش نکند و در ذهن خود داشته باشد بنابراین مصرف کننده 
هیج��ان منف��ی را از خود دور ک��رده و فقط برن��د را در ذهن خود نگه 
دارد. هرچند این روش ریس��ک زیادی دارد اما در نهایت میتواند باعث 

ماندگاری برند در ذهن مصرف کننده شود.
مدل ه��ای تناس��ب خودپنداری بی��ان می کند که بی��ن ویژگی های 
محصول یا برند و خودپنداری مصرف کننده، یک انطباق شناختی وجود 
دارد. در گذر زمان، افراد تمایل دارند تا با محصوالت، نوعی ارتباط برقرار 
کنند و پیمان هایی ببندند که معموال بین انسان ها بسته می شوند مانند 
عشق، عش��ق نافرجام، احترام متقابل و ش��اید ترس و نفرت. مطالعات 
نش��ان می دهد که پس از قط��ع ارتباط با برن��د، مصرف کننده عواطف 
منفی نس��بت به برند پیدا کرده و تمای��ل دارد تا درباره آن بد بگوید و 

حتی نسبت به نشانه های آن برند با پرخاشگری و خشونت رفتار کند.
تحقیق��ات مختلف به طور قطع��ی از ارتباط بین ویژگی های محصول 
و خودپنداری مصرف کننده، حمایت می کند. امتیازی که صاحبان برند 

مختلف خودرو به خود می دهند، تا حدودی با نوع خودرویی که س��وار 
می ش��وند ارتباط دارد. مثال کس��انی که خودروی پونتیاک دارند، خود 
را فعال ت��ر و پرانرژی تر از افرادی می دانن��د که دارای خودروی فولکس 
واگن هس��تند. همچنین یک مطالعه در کش��ور آلمان نش��ان می دهد 
ش��رکت کنندگانی که توانستند تصویر رانندگان زن و مرد مختلف را به 
درس��تی برندهای مختلف خودروسازی مرتبط کنند، 7۰درصد از زمان 

بیداری خود را در حال رانندگی هستند.
پژوهشگران این نوع ارتباط بین مصرف کننده و برندها را در محصوالت 
مختلف دیگر همچون نوشیدنی های الکلی، خمیردندان، گوشی موبایل 
و س��یگار هم مشاهده کرده اند. همچنین مصرف کنندگان همین ارتباط 
را با فروش��گاه های محب��وب خود ه��م دارند؛ یعن��ی مصرف کنندگان 
احتماال فروشگاه هایی را دوست دارند که دارای ویژگی های مشترکی با 
برخی جنبه های شخصیتی آنها داش��ته یا با خودپنداری مصرف کننده 

همخوانی داشته باشد.
hormond :منبع

اگر تصور می کنید که ش��بکه های اجتماعی در تسخیر عکس و فیلم 
قرار دارد، بدون شک سخت در اشتباه هستید. درواقع نوشتن متن، یک 
هنر واقعی است. علت این امر به این خاطر است که در تهیه یک عکس 
و یا فیلم چش��م نواز، بخش اعظم��ی از کار به ابزارهای مورد اس��تفاده 
بستگی دارد. این امر باعث می شود تا سهولت باالیی وجود داشته باشد، 
با این حال در زمینه متن نویسی، ابزار خاصی که کمک شایانی را نماید 
وجود نداشته و افراد باید با ذهن خود اقدام به نوشتن نمایند. به همین 
خاطر نیز تعداد افرادی که قلم  رس��ایی داش��ته باشند، بسیار کم است. 
اگرچه این موضوع ناراحت کننده است، با این حال امری مطلق نبوده و 
می توان آن را تغییر داد. درواقع نویسندگان خوب، از بدو تولد در سطح 
فعلی قرار نداش��ته و این موضوع نیز یک مهارت محس��وب می شود که 
هر فردی می تواند آن را به دس��ت آورد، با این حال در این رابطه الزم 
اس��ت تا اصولی را رعایت نمایید. بدون ش��ک این قوانین در هر مکانی 
تفاوت های��ی را خواهد داش��ت. برای مثال اصول نوش��تن یک کتاب با 
نوش��تن کپشن، تفاوت های بس��یار زیادی دارد. در این راستا به بررسی 
پنج موردی خواهیم پرداخت که ش��انس موفقیت متن های ش��ما را در 

شبکه های اجتماعی، افزایش می دهد. 

۱-چندین متن اولیه داشته باشید 
اشتباه بزرگ تقریبا تمامی افراد این است که باالفاصله پس از تهیه عکس 
و با فیلم خود، اقدام به نوشتن کپشن می کنند. این امر در حالی است که 
شما باید در این زمینه وسواس باالیی داشته باشید. به همین خاطر نوشتن 
چند متن اولیه، کامال ضروری اس��ت. این امر به شما فرصت فکر کردن را 
می دهد که بدون ش��ک منجر به نتایج بهتری خواهد شد. همچنین به هر 
میزان که نمونه های بیشتری را مش��اهده کرده باشید، ایده ها و چارچوب 
فکری منظم تری خواهید داش��ت. در این راستا نظرسنجی از افراد مختلف 
نظیر همکاران نیز می تواند یک اقدام خوب باشد. درواقع می توانید از آنها به 

عنوان یک نمونه کوچک از جامعه هدف خود، استفاده نمایید.
۲-یکنواخت بودن را فراموش کنید 

یک متن یکنواخت که تمامی متن کامال ش��بیه به هم هستند، بدون 
ش��ک جذابیت الزم را ندارد. در این راس��تا توصیه می شود که برخی از 
موارد را با فونت درش��ت، تایپ نمایید تا تنوع ایجاد شود. در این راستا 
کمک گرفتن از اس��تیکرها نیز کمک خواهد کرد تا بهتر بتوانید منظور 
و احساس خود را منتقل نموده و با مخاطب خود ارتباط برقرار نمایید. 
در نهایت تبدیل کلمات کلیدی به هش��تگ، از دیگر اقداماتی است که 

باید مورد توجه خود قرار دهید. 
3-متن های بیش از حد کوتاه را کنار بگذارید 

اگرچه رعایت اصل اختصار امری کامال هوشمندانه محسوب می شود، 

ب��ا ای��ن حال این امر به معنای اتم��ام کار در یک الی دو خط نیز نبوده 
و الزم اس��ت ت��ا با توجه به نیاز خود اقدام نمایی��د. درواقع توصیه کلی 
این اس��ت که حداقل چهار خط متن بنویسید. برای مثال صرفا به ذکر 
ویژگی های محصول بس��نده نکرده و در این رابطه داستان س��رایی نیز 
داش��ته باشید. بدون ش��ک با مورد توجه قرار دادن چند موضوع، حتی 
ممکن اس��ت با کمبود فضا نیز مواجه ش��وید. به همی��ن خاطر توصیه 

می شود که از استراتژی قسمت  بندی اقدامات، استفاده نمایید. 
4-از ایجاد تعامل غافل نشوید 

یک متن قوی باید قدرت ایجاد تعامل را داشته باشد. درواقع بدترین 
حال��ت ممکن این اس��ت که مخاطب صرفا بازدیدکننده اقدامات ش��ما 
محس��وب ش��ود. در این راستا اس��تراتژی ها بس��یار متنوع است و شما 
می توانید موارد خالقانه ای را برای نخستین بار مورد استفاده قرار دهید. 
برای مثال سوال پرسیدن در پایان متن، ساده ترین اقدام در این زمینه 
محسوب می  شود. در این رابطه درخواست مستقیم برای انجام یک کار 

نیز از دیگر موارد بسیار رایج محسوب می شود. 
در نهایت توصیه می ش��ود که یک س��بک خاص را برای خود داشته 
باشید. این امر باعث خواهد شد تا بسیاری از افراد صرفا به خاطر شیوه 
نگارش شما، اقدام به پیگیری موارد نمایند. بدون شک این موضوع خود 

یک مزیت رقابتی بسیار بزرگ محسوب می شود. 
hubspot.com :منبع

هنر کپشن نویسی

اینتل لوگو خود را تغییر داد 

همزمان با معرف��ی پردازنده های جدید، اینتل در تغییری جذاب 
اقدام به معرفی لوگو جدید کرده اس��ت. در این راس��تا تغییری در 
رنگ رخ نداده و تنها نام برند از درون دایره س��ابق، خارج ش��ده و 
تغییر کمی در فونت آن صورت گرفته است. با توجه به این امر که 
این شرکت در دو سال گذشته با برخی مشکالت مواجه بوده و این 
امر باعث ش��ده است تا بزرگترین مش��تری خود، برند اپل را نیز از 
دس��ت بدهد، به نظر می رسد که این تغییر در راستای اعالم شروع 
فصل جدیدی اس��ت. در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که 
این تغییر، برای س��ومین بار در تاریخ این شرکت اتفاق می افتد. در 
این راستا تغییر قبلی در سال ۲۰۰۶ رخ داده بود. حال باید دید این 
تغییر برای باسابقه ترین برند فعال در زمینه تولید انواع سخت افزار، 
ت��ا چه اندازه با نتایج مثبت همراه خواه��د بود. درواقع باید تا چند 
روز دیگر ش��اهد طرح های جدید این شرکت برای بهبود شرایط در 

آینده، باشیم.
theverge.com :منبع

استراتژی جذاب اوبر برای کاهش سرعت 
انتقال ویروس کرونا 

در راس��تای حفظ سالمت و کاهش س��رعت رشد انتقال ویروس 
کرونا، اس��تفاده از ماس��ک یکی از اقداماتی است که متخصصان به 
آن تاکید ویژه ای داش��ته اند. خوشبختانه این اقدام کامال ساده بوده 
و امکان اجرای همگانی آن بدون هیچ مش��کل خاصی، وجود دارد. 
در این راستا نقش برندهای مختلف در حمایت از چنین طرح هایی، 
کامال مشهود بوده و در این رابطه اوبر اعالم کرده است که برنامه ای 
وی��ژه برای اطمینان از ماس��ک زدن، دارد. ذک��ر این نکته ضروری 
اس��ت که تا چند وقت گذش��ته، رانندگان قبل سوار کردن مسافر، 
باید س��لفی ای را برای تیم پشتیبانی اوبر ارسال می کردند. در کنار 
ای��ن موضوع به مس��افران نیز اعالم ش��ده بود ک��ه در صورت عدم 
رعایت موارد ایمنی، حتما گزارش های الزم صورت گیرد و از س��وار 
ش��دن خودداری نمایند. با این حال سوال مهمی که همواره مطرح 
بوده اس��ت این است که آیا این موارد توس��ط مسافران نیز رعایت 
می ش��ود؟ در این راس��تا جدیدترین بیانیه ش��رکت به این موضوع 
پرداخته و اعالم ش��ده است که مسافران نیز باید قبل از درخواست 
س��فر، سلفی ای را ارس��ال نمایند تا امکان استفاده از این سرویس، 
مهیا ش��ود. با این حال هنوز از جزییات ای��ن طرح خبر دقیقی در 
دس��ترس نیس��ت. درواقع ممکن اس��ت افراد از تصاویری استفاده 
کنند که قبال گرفته ش��ده اس��ت. به همین خاطر به نظر می رس��د 
که یک بخش مخصوص برای این مورد به اپلیکیش��ن اضافه ش��ود 
تا از درس��ت بودن همه چیز، اطمینان حاصل شود. با این حال این 
ام��ر تمام ماجرا نبوده و به نظر می رس��د که بس��ته هایی در اختیار 
رانندگان قرار خواهد گرفت تا به صورت رایگان و یا در ازای دریافت 
مبلغی، به مس��افران داده ش��ود که شامل ماس��ک، دستکش و ژل 
ضدعفونی کننده اس��ت. این امر باعث خواهد ش��د تا افرادی که بنا 
به هر دلیلی ماس��ک ندارند، در روند روزم��ره زندگی آنها اختاللی 

صورت نگیرد.
cnet.com :منبع

مبارزه با دیپ فیک طرح جدید مایکروسافت

دیپ فیک به تکنولوژی ای گفته می ش��ود که امکان جعل تصویر 
را مهیا س��اخته و از آن به عنوان اصلی ترین تهدید س��ایبری حال 
حاضر نام برده می ش��ود. در این راس��تا با توجه به نزدیک شدن به 
انتخابات آمریکا، برند مایکروس��افت اعالم کرده است که در تالش 
برای مقابله جدی با این معضل و ایجاد سیستمی است تا بتواند در 
م��دت زمانی کوتاه، موارد دروغین را شناس��ایی و اقدام به پیگیری 
قانونی در جهت پیدا کردن افراد س��ودجو، نماید. این سیس��تم به 
قدری پیش��رفته خواهد بود که قادر اس��ت تا میزان دس��تکاری و 
قس��مت هایی که تغییر کرده اس��ت را مشخص نماید. در این راستا 
تنها ویدئوها، موردنظر نبوده و از آن برای تش��خیص تصاویر و حتی 
فایل های صوتی نیز اس��تفاده خواهد ش��د. نام ای��ن ابزار فوق العاده 
Video Authenticator اس��ت و به نظر می رسد که تا چد روز 
آینده به صورت رس��می رونمایی خواهد شد. حال باید دید که این 

طرح در عمل تا چه اندازه مطابق وعده ها خواهد بود. 
zdnet.com :منبع
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طراحی تجربه کاربری )UX( ش��امل تم��ام جنبه های تعامل کاربر 
نهایی با یک شرکت، خدمات و محصوالت آن شرکت است. مهمترین 
وج��ه طراحی تجربه کاربری در یک پ��روژه تحقق تمام نیازهای کاربر 
اس��ت به نحوی که نه تنها در اس��تفاده از محصول اذیت نش��ود بلکه 
حین استفاده از محصول طراحی شده لذت ببرد. بسیار مهم است که 
طراحی صورت گرفته،  س��هولت اس��تفاده و لذت کاربری را به همراه 
داش��ته باشد. معموالً طراحی تجربه کاربری به عنوان بخشی از فرآیند 

دیجیتال مارکتینگ کسب و کار شماست.
در طراحی تجربه کاربری چگونه به نیاز کاربر پی می بریم؟

یک پ��روژه طراح��ی تجربه کارب��ری از آماده س��اختن آنچه کاربر 
می گوید فراتر می رود چراکه برای دس��تیابی به بهترین کیفیت تجربه 
کاربری در یک ش��رکت باید همه بخش های شرکت در مسیر طراحی 
تجربه کاربر همسو شوند. ش��امل تیم فنی، بازاریابی، طراحی صنعتی 
و گرافیک��ی و طراح��ی رابط کاربری. در طراحی یک س��ایت عالوه بر 
فعالیت اصلی که برای آن طراحی می شود می بایست سایر جنبه ها نیز 
لحاظ شود. در واقع کارکرد طراحی تجربه کاربری همین است که یک 
سایت عالوه بر فعالیت اصلی،  آن را به نحوی به کاربران ارائه دهد که 

بهترین تجربه را در تعامل با آن داشته باشند.
تفاوت تجربه کاربری)UX( و رابط کاربری)UI( چیست؟

هرچن��د طراحی رابط کاربری )UI( بخش بس��یار مهمی از طراحی 
اس��ت اما بس��یار مهم اس��ت که آن را از کلیت طراحی تجربه کاربری 
)UX( متمایز دانس��ت. برای مثال یک وب س��ایت بررس��ی فیلم  های 
س��ینمایی را در نظر بگیرید. حتی اگر راب��ط کاربری برای پیداکردن 
یک فیلم کامل باش��د، تجربه کارب��ری ضعیف خواهد بود اگر یک نیاز 
کاربران پیدا کردن دیتابیس فیلم های مس��تقل باش��د و نتوانند آن را 

پیدا کنند.
تفاوت میان تجربه کاربری و استفاده های یک سایت

همچنین ش��ناختن تمایز میان تجرب��ه رابط کارب��ری و کاربری های 
پروژه بس��یار مهم است. طبق تعریف کاربری ها آنها خصیصه های کیفی 
رابط کاربری هس��تند که شامل میزان سهولت یادگیری سیستم، کارایی 
سیس��تم، لذت استفاده و … اس��ت. مجدداً باید گفت که کاربری ها نیز 
بس��یار مهم هستند، اما تجربه کاربری مفهومی گسترده تر است. طراحی 

تجربه کاربری عبارتی اس��ت که گاهی به اش��تباه آن را به طراحی رابط 
کاربری )UI( یا کاربری س��ایت )Usability( تقلیل می  دهند. در حالی 
که هرچن��د UI . Usability از جنبه های مهم طراحی تجربه کاربری 

هستند، اما زیرمجموعه طراحی تجربه کاربری هستند.
طراحی تجربه کاربری به چه دانش هایی نیاز دارد؟

طراحی تجربه کاربری موارد بسیار گسترده  ای را شامل می شود. طراحی 
تجربه کاربری فرآیندی اس��ت که ش��امل تمامی جنبه ه��ای برندینگ، 
طراح��ی، کاربری و عملکرد مربوط به یک س��ایت )نرم اف��زار، اپ یا…( 
می شود. مراحل طراحی تجربه کاربری حتی می تواند پیش از ایجاد سایت 
شروع شود. طراحی تجربه کاربری )UX(  فرآیندی است که تیم طراحی 
از آن برای خلق محصوالتی اس��تفاده می کند ک��ه تجربه هایی معنادار و 
همگون را ب��ه کاربران ارائه دهند.  این فرآیند ش��امل تمامی جنبه های 

برندینگ، طراحی، کاربری و عملکرد محصول است.
چگونه سفر مشتری را طراحی کنیم؟

طراحی تجربه کاربری پاس��خی به سواالت چرا، چه چیزی و چگونه 
از یک س��ایت استفاده می ش��ود اس��ت. از آنجایی که طراحی تجربه 
کاربری شامل تمامی سفر کاربر در سایت می  شود، یک تخصص میان 
رشته ای اس��ت. شامل تخصص های برنامه نویس��ی، طراحی گرافیکی، 

روانشناسی و طراحی ارتباطات.
طراحی تجربه کاربری شامل چه مراحلی است؟

طراح��ی تجربه کاربری ش��امل فعالیت هایی مث��ل تحقیقات رفتار 
کاربران، طراحی پرسونا، طراحی وایرفریم )Wireframe( و طراحی 
پرتوتای��پ )Portotype( اس��ت. البته این مراحل قطعی نیس��ت و 
ممکن اس��ت برای یک سایت به سایت دیگر تفاوت هایی داشته باشد. 
موضوع مهم این اس��ت که کاربر در مرکز طراحی تجربه کاربری باشد. 
یک طراحی تجربه کاربری که کاربرمحور باشد فرآیندی مستمر است 
ش��ما براس��اس نیازمندی ها و محیط کاربر سیس��تم طراحی را شروع 
می کند و این طراحی بارها و بارها می بایس��ت بازبینی ش��ود و توسعه 

یابد.
کاربر همواره در مرکز طراحی تجربه کاربری قرار دارد.

این پرسش ها به شما کمک می کند که کاربر را بهتر بشناسید.
1. کاربرانی که با س��ایت )یا اپلیکیشن( شما کار می کنند دقیقاً چه 

هدفی دارند؟
چیزی که مش��خص است حدس زدن انگیزه ها، نگرش ها و نیازهای 
همه کاربران س��ایت )یا اپلیکیش��ن( ش��ما غیرممکن است. تیم شما 
نمی توان��د همه کاربران و انگیزه های ش��ان در اس��تفاده از س��ایت )یا 
اپلیکیش��ن( را در نظر بگیرید و اینجاس��ت که بحث تحقیق در رفتار 
کارب��ران مطرح می ش��ود. تحقی��ق در رفتار کارب��ران بخش مهمی از 

فعالیت های بهبود تجربه کاربری است.
۲. این کاربران به چه چیزهایی فکر می کنند و چه احساسی دارند؟
بای��د در نظر داش��ت ک��ه در یک صنعت هیچ چیز ب��ه اندازه گوش 
کردن به مش��تریان نمی تواند بر روی سطح سرویس کسب و کار شما 
اثر مثبت بگذارد. تحقیق در رفتار کاربران بزرگ ترین سالح شماست. 

3. ارزش های جدید و نیازهای جدید آنها چیست؟
ب��دون تحقیق در رفتار کاربران ممکن اس��ت بع��د از مدتی متوجه 
ش��وید تیم شما بر روی موضوعی وقت گذاشته است که فایده ای برای 
کاربر ندارد. وقتی ش��ما به مشتریان گوش می دهید، به جای آنکه در 
فضایی متراکم رقابت کنید، می توانید فرصت های جدیدی در کس��ب 

و کار خلق کنید.
4. دوست دارند که چه احساسی در استفاده از سایت )یا اپلیکیشن( 

شما داشته باشند؟
نگاه کردن به اطالعات حاصل از تحقیقات کاربران در مورد یک فروشگاه 
به ما نشان می دهد مشتریان چه کارایی می کنند یا چه کارهایی نمی کنند 
و دلیل هر یک چیست. نگرش در این مورد به تصمیم گیری های اثربخش 

جهت تامین خواسته های کاربران کمک می کند.
در مرحله تحقیق در رفتار کاربران پرسیدن پرسش های صحیح خود 
مسئله  بسیار مهمی است که منجر به تصمیم گیری های مفید می شود.

5. و اینها چه تاثیری بر تعامل آنها با س��ایت )یا اپلیکیش��ن( ش��ما 
دارد؟

ارزش��مندترین کاربرد نتایج تحلیل رفتار کاربران دانستن این است 
که بدانیم از چه چیزهایی اجتناب کنیم و چرا باید اجتناب کنیم. این 
به معنای ریس��ک کمتر اس��ت که به تیم شما کمک می  کند در مسیر 

شفافی حرکت کند.
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اگ��ر محص��والت خود را ب��ه افرادی بفروش��ید که به محصول ش��ما 
عالقه مند هستند کار شما راحت است.

فروش به مش��تریانی که عالقه یا ش��ناختی از محصول ش��ما ندارند 
کار س��ختی است ولی در مقابل اگر مش��تریان با محصول شما آشنایی 
داش��ته باشند یا به آن عالقه مند باشند کارتان بسیار راحت تر است. در 
این وضعیت، مش��تریان تان تحقیقات خود را انجام داده و محصول شما 
را انتخاب کرده اند. کار ش��ما این است که فقط خواسته و نیاز مشتریان 
را بپرس��ید و سعی کنید آن را برطرف کنید و در این صورت می توانید 
مطمئن باش��ید که آنها محصول ش��ما را به محصول رقیبان تان ترجیح 
خواهند داد. برعکس این داس��تان زمانی اس��ت که مشتریان تمایلی به 
محصول شما ندارند یا آن را به اندازه کافی نمی شناسند. در این صورت 
بای��د ت��الش کنید ابتدا عالق��ه و انگیزه آنها را افزایش دهید و س��پس 

محصول را به آنها بفروشید که غالباً کار بسیار دشواری است.
به همین دلیل، به راهکارهایی که در این مقاله اش��اره می کنیم عمل 

کنید تا بتوانید عالقه و انگیزه خرید را در مشتریان افزایش دهید.
۱- مواجهه مشتریان با نتیجه خرید

ممکن است مشتریان شما هیچ گونه عالقه ای به محصول شما نداشته 
باشند، اما این را حداقل مطمئن هستیم که افراد به خودشان عالقه مند 
هس��تند بنابراین می توانید آنها را با نتیجه انتخاب و خریدش��ان مواجه 
کنید تا بدانند که با خرید محصول ش��ما چه اتفاقی برای آنها می افتد. 

ب��ه عنوان مث��ال، برند معروف NIKE این ش��عار را می دهد که »فقط 
انج��ام بده ی��ا برگرد و به راه خود ادامه بده.« این ش��عار، این مفهوم را 
می رس��اند که این انتخاب بهترین چیز برای ش��ما اس��ت چراکه به آن 
مطمئن هس��تیم. باید در مکالمه خود با مش��تریان به گونه ای صحبت 
کنی��د که عالقه و انگیزه آنها برای برق��راری ارتباط و خرید از محصول 
ش��ما افزایش پیدا کند. الفاظ و کلماتی که استفاده می کنید از اهمیت 
زیادی برخوردار هس��تند. البته سعی کنید در این راه زیاده روی نکنید. 
به عنوان مثال، اگر به آنها بگویید که من آماده خدمات رس��انی به شما 
هس��تم آنها به اندازه ای که می گویید ش��ما از مشتریان خوش شانس ما 
هستید زیرا محصول جدیدی به محصوالت ما اضافه شده که شما جزو 
اولین افرادی هس��تید که از این محصول جدید مطلع می ش��وید و من 
آماده خدمات رس��انی در این خصوص هستم. در این صورت، مشتریان 

شما انگیزه بیشتری پیدا می کنند و ترغیب می شوند.
۲- طرفداری از محصول

هم��واره در مق��االت قبلی نیز تأکی��د کرده ایم که هی��چ گاه به قصد 
فروش، به مش��تریان خود نزدیک نشوید، بلکه سعی کنید نیازهای آنها 
را تش��خیص داده و در آن زمینه آنه��ا را راهنمایی کنید. این عقیده به 
این معنا نیس��ت که شما هیچ گونه تعصب یا طرفداری از محصول خود 
نداش��ته باشید. بس��یاری از افراد مرز بین این دو استراتژی را تشخیص 
نمی دهند. ش��ما همواره باید به محصول خود عالقه مند بوده و نس��بت 

به آن تعصب داش��ته باش��ید ولی در  عین حال نباید مشتری را مجبور 
به خرید کنید. ش��اید این بهترین تعریف برای این جمله باش��د. سعی 
کنید زمانی که محصول تان را به مشتریان نشان می دهید هیجان کافی 

داشته باشید تا انگیزه بیشتری در آنها ایجاد کنید.
3- ایجاد حس کنجکاوی در مشتریان

حس کنج��کاوی از قوی ترین حس های انسان هاس��ت. س��عی کنید 
زمانی که محصول تان را به مش��تریان می فروش��ید، کنجکاوی کافی در 
آنها ایجاد کنید. می توانید با مطرح کردن برخی از سواالت وسوسه انگیز 
مانن��د اینک��ه »فراموش نکنم ی��ک نکته مهم را به ش��ما بگویم« حس 
کنج��کاوی آنها را به میزان باالیی تحریک کنید و منتظر بمانند تا نکته 
مهم ش��ما را بش��نوند. همچنین در طول این مدت، آنها به گزینه های 

زیادی فکر می کنند و ذهن شان بیشتر درگیر محصول شما می شود.
4- استفاده از تجربیات گذشته در هدایت مشتریان

به نظر مش��اوره بازاریابی  هر فروشنده و شرکتی تجربه هایی را در طول 
مدت ارائه محصول یا خدمات به مش��تریان کسب کرده است. سعی کنید 
این تجربیات خود را در مسیر درستی استفاده کنید. از اشتباهات گذشته 
خود درس بگیرید و تحقیق کنید که چه عواملی موجب شکس��ت یا بروز 
اش��تباه شما در آن بازه زمانی ش��ده بود. می توانید با استفاده از این روش، 

روند حرکتی خود را بهبود بخشید و موفقیت تان را هر روز بیشتر کنید.
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راهکارهای عملی برای افزایش انگیزه مشتریان در خرید

سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون دالری بازاریاب ها 
در مسابقات ورزشی

بازگشت مس��ابقات ورزشی به فهرست پخش مستقیم شبکه های 
مختل��ف ب��ه معنای ش��روع دوباره رقاب��ت بازاریاب هاس��ت. پخش 
محت��وای بازاریاب��ی و تبلیغاتی در حین پخش مس��ابقات ورزش��ی 
همیش��ه طرفدارهای زیادی داش��ته اس��ت. بهترین نمونه از چنین 
عملکردی مربوط به رقابت س��نگین برندها ب��رای نمایش محتوای 
تبلیغات��ی در مس��ابقه س��وپربال در ایاالت متحده اس��ت. اکنون با 
گذشت چند ماه از ش��یوع ویروس کرونا، با توجه به بهبود وضعیت 
کنترل این بیماری، مسابقات لیگ NBA،   MLB )لیگ بیسبال( 
و NHL )لیگ هاکی روی یخ( ش��روع شده است. این امر عالوه بر 
ایجاد هیج��ان در میان طرفداران موجب بهب��ود وضعیت بازاریابی 
برندها نیز ش��ده اس��ت. براس��اس گزارش خبرگزاری وال استریت 
ژورن��ال در طول هفته های اخیر برنده��ا بیش از 1۰۰ میلیون دالر 
بر روی بازاریابی و تبلیغات در حین پخش زنده مس��ابقات ورزش��ی 

سرمایه گذاری کرده اند. 
اکنون امکان حضور طرفداران در مس��ابقات ورزشی وجود ندارد. 
همین امر اغلب لیگ های حرفه ای را به س��وی برگزاری مس��ابقات 
بدون تماش��اگر سوق داده است. پوش��ش زنده مسابقات ورزشی در 
ط��ول چند ماه اخیر رونق بس��یار زیادی گرفته اس��ت. بخش قابل 
توجه��ی از این امر به دلیل ناتوانی لیگ های ورزش��ی برای میزبانی 

از تماشاگران است. 
تعداد قابل مالحظه ای از برندها پس از ش��روع دوباره مس��ابقات 
ورزش��ی هزینه های بازاریابی و تبلیغاتی ش��ان را افزای��ش داده اند. 
در ای��ن می��ان ش��رکت های فعال در زمین��ه خرده فروش��ی و ارائه 
س��رویس های عمومی با 13 و 4.9 درصد با اختالفی معنادار نسبت 
ب��ه دیگ��ر حوزه ها به عن��وان پرخرج ترین کس��ب و کارهای دوران 

پساکرونا شناخته شده اند. 
بدون تردید بازگش��ایی کس��ب و کارها نقش مهم��ی در کنترل 
بحران مالی پیش روی شرکت های مختلف داشته است. آنها اکنون 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند فروش مناسب و بازیابی ارتباط شان 
با مش��تریان هستند. همین امر صرف هزینه های گزاف از سوی آنها 

در حوزه های مختلف بازاریابی را توجیه می نماید. 
مس��ابقات ورزش��ی یکی از پرطرفدارترین برنامه ها در شبکه های 
تلویزیونی مختلف اس��ت. افزایش تقاض��ای برندها برای تبلیغات در 
حین پوش��ش چنین مس��ابقاتی صنعت بازاریاب��ی تلویزیونی را بار 
دیگر زنده کرده اس��ت. پیش از دوران کرون��ا بازاریابی در تلویزیون 
بس��یار کمرنگ بود، با این ح��ال در طول ماه های آینده باید منتظر 
توس��عه هرچه بیش��تر این حوزه باش��یم. اگرچه در طول هفته های 
اخیر تبلیغات در حین پخش زنده مس��ابقات ورزش��ی طرفدارهای 
زیادی میان برندها داش��ته است، اما برخی از کسب و کارها نیز در 
این جریان ش��رکت نکرده اند. برند مایکروس��افت به همراه اکسپدیا 
در این میان کم کارترین کس��ب وکارها از نظر تبلیغاتی بوده اند. این 
امر ب��ه دلیل تمرکز چنین برندهایی ب��ر روی برنامه های بلندمدت 
برای مدیریت بحران کروناس��ت، با این حس��اب اکن��ون در زمینه 
کس��ب و کار شاهد دو راهکار متفاوت برندها برای مدیریت وضعیت 

بحرانی شان هستیم. 
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شناخت بهتر مخاطب هدف با کمک گوگل

فعالیت بازاریابی در دنیای کس��ب و کار مزیت های واضحی دارد. 
بس��یاری از برندها ب��رای بازاریابی و تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
ه��دف نیازمند اطالعات دس��ت اول هس��تند. گ��ردآوری اطالعات 
به صورت س��نتی نیازمند ص��رف هزینه و اختص��اص زمان باالیی 
اس��ت بنابراین جس��ت وجوی راهکارهای جایگزین همیشه یکی از 
گزینه های جذاب برای بازاریاب ها بوده است. استفاده از گوگل برای 
گ��ردآوری اطالعات دقیق و ش��ناخت بهتر مخاط��ب هدف یکی از 
بهترین راهکارها برای بازاریاب ها محس��وب می شود. در ادامه برخی 
از نکات اساس��ی در زمینه شناس��ایی بهتر مخاطب هدف با کمک 

گوگل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
۱. مرور نمودارها و گزارش های رسمی

گ��وگل در زمینه تعیین رفتار کارب��ران در اینترنت الگوریتم های 
پیشرفته ای دارد. بس��یاری از برندها برای استفاده از داده های خام 
کاربران نیاز به ابزارهای حرفه ای دارند. گوگل با استفاده از امکانات 
گس��ترده اش اقدام به پردازش داده های متع��دد پیرامون کاربران و 
تبدی��ل آنها به اطالعات��ی کاربردی در قالب نم��ودار و گزارش های 
رس��می کرده است. اگر ش��ما نیز در زمینه شناخت مخاطب هدف 
برندتان با مشکل مواجه هستید، استفاده از اطالعات و گزارش های 

گوگل گزینه مناسبی خواهد بود. 
۲. فهم الگوریتم رتبه بندی گوگل

کسب رتبه های برتر در جس��ت وجوهای گوگل آرزوی هر برندی 
است. گاهی اوقات برخی از برندها بدون اطالع از دلیل موفقیت در 
گوگل به رتبه های برتر این موتور دسترس��ی پیدا می کنند. این امر 
نوع��ی چالش بزرگ برای ادامه موفقیت در گوگل را به همراه دارد. 
امروزه الگوریتم گوگل به طور مداوم در حال به روز رس��انی اس��ت. 
ش��اید این امر به معن��ای ناتوانی برندها برای شناس��ایی معیارهای 
رتبه بندی س��ایت ها در گوگل باش��د، اما معیارهای اصلی الگوریتم 
گوگل بسیار واضح است. شما باید بیش از هر نکته ای بر روی تولید 
محتوای جذاب برای مخاطب هدف، افزایش س��رعت س��ایت و در 
نهایت پاس��خگویی سریع به کاربران س��رمایه گذاری نمایید. توجه 
ب��ه نکات ف��وق تا حد زیادی دلیل کس��ب رتبه های برتر از س��وی 

سایت های مختلف را روشن می سازد. 
3. سرمایه گذاری بر روی صفحات اصلی

اس��تفاده از اطالع��ات گوگل برای ش��ناخت مخاطب هدف بدون 
تبدیل آنها به اقدامات موثر بی فایده خواهد بود. برخی از برندها در 
زمینه بازاریابی به طور مداوم مشغول گردآوری اطالعات هستند، با 
این حال کمترین اس��تفاده ای از اطالعات موردنظر نمی کنند. شما 
به جای گ��ردآوری اطالعات مختلف، باید از آنها به بهترین ش��کل 
اس��تفاده نمایید. در غیر این صورت حضورت��ان در عرصه بازاریابی 

بدون نتیجه خواهد بود. 
یک��ی از اقدامات مهم برای بازاریابی بهتر با اس��تفاده از اطالعات 
گوگل مربوط به طراحی صفحات اصلی سایت رسمی برند براساس 
اطالعات موردنظر اس��ت. این امر در صورت اجرای درس��ت همراه 
با افزایش قابل مالحظه رتبه س��ایت در نتایج جس��ت وجوی گوگل 

خواهد بود. 
4. مقایسه کاربران گوشی و رایانه

نحوه اس��تفاده کاربران گوشی همراه و رایانه از گوگل تفاوت قابل 
مالحظه ای دارد. اگر شما به این نکته توجه نداشته باشید، شناخت 
مخاط��ب هدف با مش��کل مواجه خواهد ش��د. یک��ی از نکات مهم 
در این زمینه اس��تفاده شدید کاربران گوش��ی های همراه از فرآیند 
جس��ت وجوی صوتی اس��ت. چنین امری به طور مش��ابه از س��وی 
کاربران رایانه مش��اهده نمی شود بنابراین اگر شما قصد تاثیرگذاری 
بر روی کاربران گوش��ی همراه را دارید، باید استراتژی های متفاوتی 
نس��بت به فرآین��د بازاریابی برای کاربران رایانه های ش��خصی اجرا 
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حمیدرضا احمدی: وقتی بچه بودم، معلمان دینی  در مقاطع تحصیلی 
مختل��ف تأکید می کردند که به مال دنیا نباید چش��م دوخت؛ چون هر 
لحظه ممکن است از بین برود. بزرگ تر که شدم و در مورد استارت آپ ها 
یاد می گرفتم، یک نکته  از همان اول پررنگ بود؛ ارزش استارت آپ ها به 
 ش��دت تحت  تأثیر شرایط جامعه و فناوری های جدید است و به  سرعت 
باال و گاهی هم به  س��رعت پایین می آید! خالصه همیشه احساس خطر 
ته ذهن همه ما اس��تارت آپی ها هس��ت و ش��اید همین باعث ش��ده که 

بتوانیم بهتر با بحران ویروس کرونا دست و پنجه نرم کنیم.
در اوایل اس��فند 139۸، ما هم مثل بقی��ه روزی چند بار اخبار کرونا 
را دنب��ال می کردیم و به نظر می رس��ید که ویروس کرونا ممکن اس��ت 
رویدادهای حضوری را کاماًل غیرممکن کند یا حداقل ریس��ک ش��رکت 
کردن را باال ببرد. برگزارکنندگان هم بسیار نگران بودند، چون بسیاری 
از آنها برای برنامه ریزی رویدادش��ان ماه ها وقت و انرژی گذاشته بودند. 
همچنی��ن امکان داش��ت که خیلی س��ریع مجبور به لغو رویداد ش��ده 
و ب��ا ع��ودت وجه بلیت ها متضرر ش��وند. ما هم نگران ای��ن رویدادها و 
برگزارکنن��دگان بودی��م. دو هفته اول اس��فند هنوز مش��خص نبود که 
این ویروس تا چه میزان مخرب خواهد بود. در هفته های آخر اس��فند، 
مخرب بودن این ویروس سؤال اصلی نبود، بلکه سؤال اصلی مدت زمان 
و ش��دت تخریب ب��ود. در اس��فندماه 139۸، در کل ۸5۰ برگزارکننده 
تحت تأثیر ویروس کرونا مجبور ش��دند که یا رویداد خود را لغو کنند و 

یا برگزاری رویداد را به بعد از نوروز موکول کنند.
ایون��د پلتفرمی اس��ت که ابزار های آنالین مرتبط ب��ا برگزاری رویداد 
را در اختی��ار مردم قرار می دهد؛ از ورکش��اپ های آموزش��ی 5 نفره تا 
همایش های ملی 5 هزار نفره. برگزارکننده ها با تعریف رویداد در پلتفرم 
ایوند ابزار موردنیاز برای مدیریت ش��رکت کنندگان را دریافت می کنند 
و ش��رکت کنندگان با عضویت در سایت و تعیین عالقه مندی های خود 
همیشه در جریان رویدادهای موردعالقه شان هستند. در اسفند 139۸، 
ما در ایوند نقش خود را به عنوان پش��تیبان رویدادها به دو ش��کل ایفا 
کردیم. اول، تس��هیل ارتباط میان ش��رکت کنندگان و برگزارکنندگان. 
دوم، پیشنهاد و تسریع تبدیل آن دسته از رویدادها که قابلیت برگزاری 
روی��داد مج��ازی را داش��تند. در کل از ۸5۰ روی��داد تحت تأثیر، ۲1۰ 
برگزارکننده رویداد خود را به عنوان وبینار بازتعریف کردند و مخاطبان 
خود را به اتاق های مجازی  ایوند س��وق داده و محتوای خود را از طریق 

اینترنت به مخاطبان ارائه کردند.
فروردین و نیاز مردم به یادگیری و پیشرفت

هر س��اله تقریباً از هفته آخر اس��فند، هم تعداد رویدادها و هم تمایل 
مخاطبان برای ش��رکت در رویدادها به شدت کاهش می یابد و در نیمه 

اول فروردی��ن نیز فعالیت به حداقل خود در طول س��ال می رس��د، اما 
پدیده ای که امسال ش��اهد آن بودیم، شدت و تنوع فعالیت  رویدادهای 
مج��ازی بود که دلیل آن تأخیر و لغو رویدادهای حضوری بود. اجتناب 
از مس��افرت و دیدوبازدید معمول ایام عید نوروز نیز مزید بر علت ش��د 
تا فعالیت زیادی در ایوند ثبت شود. در دو هفته اول عید نوروز نزدیک 
به ۶ میلیارد ریال بلیت وبینار فروخته شد که برای این ایام عدد خیلی 
عجیبی بود. در حالی که در دو هفته اول سال 139۸، فقط یک میلیارد 
ریال بلیت فروخته ش��ده بود. میانگین قیمت بلیت در سال 139۸ نیز 

نسبت به سال قبل 33درصد کاهش یافت.
در هفته ها و ماه های آتی این روند ادامه داشت. در فصل بهار 1399، 
حدود ۲۰۰۰ هزار وبینار در ایوند برگزار ش��د که رشدی معادل 1۰۰۰ 
درصد نس��بت به تعداد وبینارهای سال گذشته داشت. تعداد بلیت های 
ثبت شده نیز نس��بت به سال قبل 11درصد افزایش داشته است. البته 
همچن��ان تعداد کل وبینارها نس��بت ب��ه رویدادهای حضوری بس��یار 
پایین تر است و حدس ما در ایوند این است که در حال حاضر رویدادها 

را به سه بخش می توان تقسیم کرد.
آموزش و ارائه دهنده محور

این نوع رویدادها در واقع ورکش��اپ های کوچک و متوسطی هستند 
ک��ه فق��ط به یک ی��ا دو نف��ر ارائه دهنده احتی��اج دارند ک��ه از طریق 
وب ک��م و به اش��تراک گذاری پرزنتیش��ن، محتوای آموزش��ی رویداد به 

شرکت کنندگان منتقل می شود.
ای��ن نوع رویداده��ای حضوری به  راحتی و با خی��ال راحت به وبینار 
تبدیل ش��ده و در اکثر موارد بس��یار راضی کننده هستند. برگزارکننده 
با برگزاری وبینار، دیگر درگیر س��الن برگزاری رویداد نیست و هزینه و 
دردسر پذیرایی را نیز از سر خود باز کرده و تمام تمرکز را بر روی ارائه 

محتوای ناب می گذارد. 
سمینارها و کنفرانس های بزرگ تر و پیچیده تر

بس��یاری از رویدادها ک��ه محتوایی غن��ی دارند ول��ی آموزش محور 
نیس��تند، هنوز نتوانس��ته اند رویداد خود را به ص��ورت وبینار وب کمی 
تعریف کنند. معموالً این کنفرانس های چندین س��اعته با درگیر کردن 
مهمان ه��ا و پنل ه��ای گفت وگو ی متعدد برگزار می ش��وند ک��ه ذاتاً با 
صحب��ت کردن از طری��ق یک وب کم پیش نمی رون��د و از این لحاظ با 

رویدادهای آموزش محور متفاوت هستند.
برای این رویدادها ما با اس��تودیو vcast ش��روع به همکاری کردیم. 
ای��ن نوع رویدادها می توانند در محیط اس��تودیو فضاس��ازی کنند و به 
رویدادش��ان رن��گ و لعاب خاص خودش را بدهند. اس��تودیو vcast با 
دوربین های حرفه ای، از زوایای مختلف رویداد را ضبط و هم زمان برای 

کسانی که ثبت نام کرده اند، پخش می کند. 
رویدادهایی که به صورت آنالین قابل برگزاری نیستند

برخی رویدادها هس��تند که هر چقدر هم سعی کنیم شاید جایی در 
دنیای مجازی نداش��ته باش��ند. از جمله رویدادهایی که اصوالً با هدف 
شبکه سازی برگزار می ش��وند: مانند همفکر و آموزش هایی که محتوای 

آن به  صورت آنالین بسیار سخت منتقل می شود.
خبر خوب این است که برگزارکنندگان رویدادها، جمعیت خالقی هستند 
و در این ماه ها با آزمون و خطاهای متعدد و نوآوری توانسته اند تجربه های 
جدی��دی خلق کنند و در این دوران س��خت که قرنطینه بهترین انتخاب 
اس��ت، توانسته اند برای خودشان و مخاطبان شان ارزش خلق کنند. ما هم 
در ایوند خالقیت و نوآوری برگزارکنندگان را دنبال کرده و در پی ساختن 

ابزاری هستیم که در این انتقال تجربه یاری رسانیم. 
در آینده رویدادها هیبریدی خواهند بود

ما در ایوند معتقدیم که در یک جامعه پویا رویدادهای حضوری نقش 
بس��یار پررنگی دارند و چنین رویدادهایی پ��س از پایان دوران کرونا با 
شور و شوق زیادی بازخواهند گشت. ابزارهایی که در دوران کرونا ارائه 
می دهی��م، می توانن��د در رویدادهای حضوری نیز نقش مؤثری داش��ته 
باش��ند. آینده ای را می توان تصور کرد که رویدادهای حضوری همیشه 
ی��ک بعد آنالین و مجازی داش��ته باش��ند و از ابزاره��ای پخش زنده و 

شبکه سازی مجازی نیز در کنار رویداد حضوری استفاده شود.
در روزهای پساکرونا، تجربه برگزاری رویداد آنالین به کمک برگزاری 
روی��داد حضوری خواهد آمد. پخش زنده به رویدادهای حضوری کمک 
می کند تا بعد مس��افت نتواند باعث شرکت نکردن افراد در رویداد های 
موردنظرش��ان ش��ود. همچنین با قابلیت های ایجادشده در این دوران، 
ارائه دهندگان و سخنرانان رویدادها محدودیت  های جغرافیایی را پشت 
س��ر گذاش��ته و با اس��تفاده از پخش زنده، صدا و تصوی��ر آنها از محل 

سکونت شان در سالن رویداد پخش خواهد شد.
بنابراین در آینده ای نه چندان دور ش��اهد رویدادهایی خواهیم بود که 
حت��ی در مقیاس بین المللی قابلیت ارائه خواهند داش��ت. کمااینکه در 
دوران کرون��ا گروهی از برگزارکنندگان ایوند با اس��تفاده از قابلیت های 
ایجادش��ده از س��خنرانان بین المللی در رویدادهای خود دعوت کردند. 
از طریقی بس��ترهای ارتباطی نوین ش��کل ویژه ای به اش��تراک گذاری 
رویدادها بخش��یده اند. همراهی با تغیی��رات به ما کمک خواهد کرد که 
در آین��ده طیف وس��یع تری از مخاطبان را هدف ق��رار داده و بتوانیم با 
اس��تفاده از ابزارها، محتوای باکیفیت تری ارائ��ه دهیم. این فرصت را از 

دست ندهیم!
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در بخ��ش اول از این مقال��ه، به اهمیت حفظ انگیزه مش��تریان در 
محیط کاری اش��اره کردیم. در آن مقاله بیان ش��د ک��ه حفظ انگیزه 
کارکنان یکی از ارکان اصلی در فعال باقی ماندن کس��ب و کار ش��ما 
اس��ت. همچنین به چند مورد از راهکارها نیز اش��اره شد که به دلیل 
اهمی��ت موضوع در ح��وزه بازاریابی، در این بخ��ش از مقاله به ادامه 

راهکارها می پردازیم.
۱- فضای پرانرژی و مثبت

در اینک��ه بتوانید در فضای کاری خود یک فضای مثبت ایجاد کنید 
بیش از هر چیزی به مدیر آن مجموعه مرتبط است. نقش مدیران در 
س��اختن یک فضای پرانرژی و مثبت در محیط کاری بس��یار پررنگ 
است. به عنوان مثال، اگر مشاهده کردید که کارمندان و کارکنان شما 
به ش��کل نادرستی وارد یک رقابت ناسالم شده اند باید سعی کنید یک 
فضای دوس��تانه و به دور از رقابت های ناسالم ایجاد کنید چراکه اکثر 
کارمندان به دلیل جلب توجه مدیران یا کسب امتیازات و منافع بیشتر 

است که دست به رقابت می زنند.
در حال��ی که اگر مدیران فضایی را فراه��م کنند که در آن کارهای 
تیم��ی اهمیت و ارج داش��ته باش��د این فضای ناس��الم از بین خواهد 
رفت و به ج��ای صرف انرژی بیش از اندازه برای رقابت های فردی، به 
هدف مشتریان انرژی زیادی صرف می شود که خستگی  های بی مورد و 

استرس زا را نیز در بین کارمندان کاهش خواهد داد.
۲- افزایش مهارت کارکنان

ب��ه هر اندازه که توان و مهارت تیم کارکنان ش��ما بیش��تر باش��د، 
به همان اندازه س��ریع تر به اهداف خود خواهید رس��ید. س��عی کنید 
برای رس��یدن به این ه��دف، برنامه های افزای��ش توانمندی و مهارت 
در کارکنان خود داش��ته باشید. برنامه هایی را که در نظر گرفته اید در 
س��اعات اداری انجام دهید چراکه کارمندان در خارج از ساعات کاری 
به س��ختی می توانند در این برنامه ها ش��رکت کنند. سعی کنید زمان 
اس��تراحت و خ��ارج از محیط کاری را برای ای��ن اقدام در نظر نگیرید 
چراکه حضور در این برنامه  ها به یک اجبار تبدیل می ش��ود و در اغلب 
موارد، عدم رضایت کارمندان را در پی خواهد داش��ت، ولی زمانی که 
این فعالیتها، بخش��ی از ساعات اداری باشد، آنها با انگیزه بیشتری در 

این برنامه ها مشارکت می کنند.
3- استفاده از تکنیک های جدید

ب��ه نظر مش��اوره بازاریابی، ب��رای اینکه مجموع��ه ای از کارمندانی 
که جزو بهترین ها هس��تند داش��ته باشید س��عی کنید از تکنیک ها و 
روش های مختلفی برای به روز کردن فعالیت ها و دانش کارکنان خود 
اس��تفاده کنید. بسیاری از روش هایی که ش��ما به کار می برید پس از 
مدتی قدیمی خواهد ش��د و الزم است از روش های جدید برای انجام 

آنها اس��تفاده کنید. اگر به اس��تفاده از روش ه��ای قدیمی ادامه دهید 
پس از مدتی حرکت نزولی در رش��د منفی در فعالیت های ش��ما دیده 

می شود.
4- اهمیت به عالقه کارکنان

یکی از دالیلی که کارمندان در محیط کاری دچار یکنواختی و کسالت 
می شوند این است که فعالیت شان تبدیل به یک کار تکراری می شود. برای 
از بین بردن این فضا در محیط کاری خود سعی کنید به عالیق کارکنان 
خود توجه داش��ته باش��ید. قرار دادن ابزارهای ورزشی یا بازی در محیط 
کاری می تواند به افزایش نشاط و عدم یکنواختی در محیط کار منجر شود. 
برنامه  های متنوع در محیط کاری از جمله روش هایی اس��ت که می تواند 

انگیزه کارکنان در محل کارشان را باال ببرد.
5- تقسیم اهداف بزرگ

یک��ی از روش هایی که می تواند کارهای دش��وار را در محیط کاری 
آسان کند و انگیزه کارکنان را افزایش دهد، ساده سازی کارها و اهداف 
دش��وار است. سعی کنید اهداف بزرگ خود را به بخش های کوچک تر 
تبدی��ل کنید. همچنین اه��داف بزرگ و بلندمدت، کارکنان ش��ما را 
خسته خواهد کرد؛ پس اهداف را کوچک سازید تا سریع تر به هدف ها 

دسترسی پیدا کنید و انگیزه کارکنان خود را حفظ کنید.
qmpmarketing :منبع

راهکارهای حفظ انگیزه کارکنان در محیط کاری
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اخبار

اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اســتان مرکــزی در آغاز هفته دولت 
در مراســم کلنگ زنی ســاخت یک قطعه زمین در روســتای 
خنا دره شهرســتان هندودر با مشــارکت کارکنان خیر منطقه 
اســتان مرکزی شــرکت کرد.  به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملــی پخش فراورده های نفتی منطقه اســتان مرکزی ، در این 
مراسم که با حضور امام جمعه شهرستان هندودر ،مجید مومنی 
مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی ،رجبی فرماندار شهرستان 
شــازند وجمشــیدی مدیر شــرکت ملی پخش فــرآورده های 
نفتی منطقه اســتان مرکزی ودیگر مسئوالن شهری وروستایی 
کلنــگ یه قطعــه زمین برای ســاخت منزل مســکونی جهت 
 اهداء به خانواده های محروم وبی سرپرســت بر زمین زده شــد. 
در ابتــدای این مراســم فدایی رئیس کمیته امــداد هندودر به 
عنوان میزبان ومجری طرح به گزارشــی از وضعیت خانه سازی 
در شهرســتان هندودر وروســتا های توابع آن اشاره کرد وگفت 
18 واحد برای ســاخت وســاز نیازمندان وایتــام در نظر گرفته 
شــده است که کارکنان شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
 منطقه استان مرکزی این زمین را برای ساخت بر عهده گرفتند.

در ادامه مومنی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی 
از بانیان وخیران این کار در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه استان مرکزی تشکر وقدر دانی کرد واز مجریان این طرح 
 خواست ظرف حداکثر شش ماه این پروژه به بهره برداری برسد.
سپس سعید جمشیدی مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اســتان مرکزی گفت این کار خیروخداپسندانه بر 
اساس حس مســئولیت اجتماعی وتعامل وهمدلی کارکنان این 
شــرکت به صورت خود جوش وبا اطالع رسانی پیام های متعدد 

واحد روابط عمومی منطقه اســتان مرکزی وبســیج این شرکت 
با عموم مردم در دیگر شــهرها واستانهای همجوار وحتی دیگر 
خیرین دســتگاهها وشــرکتها ونهادهای مردمی انجام وتعهد به 
ساخت وتحویل شده است . این مقام مسئول به دیگر اقدامات خود 
جوش کارکنان این شرکت در کمک به افراد تحت پوشش کمیته 
امداد هندودر نیز اشــاره کرد وگفت از سال 89 تا کنون در این 
زمینه نیز بیش از 80 کودک بی سرپرست ویا بد سرپرست تحت 
 حمایت پرسنل خیر این منطقه قرار گرفته است که جای تشکر است.
در ادامه فرماندار شهرستان شــازند وامام جمعه شهرستان شازند 
به ایــراد ســخن پرداختند وضمن تشــکر از تمامی مســئولین 
وتالشــگران ایــن عرصه وخیرین گرامــی ابراز امیــدواری کردند 
این قبیل کارهــای خوب به عنوان صدقات جاریــه بتواند در رفع 
 مشکالت وموانع وبیماریها وســالمتی وسعادت جامعه موثر باشد.
در پایــان کلنــگ ایــن زمیــن بــرای شــروع بــه ســاخت 
شــد. زده  زمیــن  بــر  آن  وتحویــل  اتمــام  بــرای   وتــالش 
گفتنی اســت طبق اطالعات اولیه مدیر کل کمیته امداد استان در 
جلسه با کارکنان منطقه استان مرکزی ساخت این زمین حدود 80 

میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت. 

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری قم از ثبت و پیگیری بیش از 5 هزار و 600 پیام 
مردمی در قالب ســامانه 137 در مرداد امسال خبر داد. مهدی 
کالنترزاده با اشــاره به پیام های رسیده به سامانه 137 در مرداد 
امسال، اظهار داشت: بیشترین موضوعی که در این پیام ها به آن 
اشاره شده درخواست استقرار باکس جمع آوری خاک و نخاله و 
رها شدن غیرمجاز خاک و نخاله در معابر است. به گفته مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری قم، ساخت و ساز بدون 
مجوز، سد معبر دستفروشان و فروشندگان دوره گرد، سد معبر 
اصناف و نظافت معابر از دیگر مســائلی هستند که در پیامهای 
مردادماه 137 به آنها اشــاره شده اســت. کالنترزاده ادامه داد: 
همچنین مسائلی مانند ترمیم روکش آسفالت، مزاحمت سگ 
ولگرد، هرس درختان، صنوف مزاحم و باز ماندن شیر فلکه فضای 
سبز از دیگر موضوعات پرتکرار پیامهای سامانه 137 در مردادماه 
امسال بود. وی با اشاره به فراوانی موضوعات پیام ها در هر منطقه، 
افزود: در منطقه دو ســد معبر دستفروشــان و اصناف مزاحم 
بیشترین فراوانی را دارد و در منطقه 5 بیشترین پیامها مربوط به 
ساخت و ساز غیر مجاز است، در منطقه هشت هم موضوعی که 
بیشتر از همه ذهن مردم را مشغول کرده سد معبر است. مدیرکل 

ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم گفت: در حوزه مسئولیت 
سازمان مدیریت پسماند، استقرار باکس جمع آوری خاک و نخاله 
و مزاحمت سگ های ولگرد بیشــترین فراوانی درخواست های 
مردمی را دارند و در ســازمان پارک ها هرس و آبیاری درختان 
و تزاحم سیم برق با درخت موضوعی است که بیشتر در سامانه 
137 تکرار می شود. کالنترزاده ادامه داد: در سازمان اتوبوسرانی 
انتقادات مردمی و انتظار بیش از اندازه مســافرین در ایستگاه از 
مهم ترین موضوعات است. در سازمان تاکسیرانی دریافت کرایه 
بیش از ضابطه و بدرفتاری راننده بیشترین حجم پیام های سامانه 

137 را دارد. وی با اشاره به میزان رضایت مندی در پاسخگویی 
به مردم در قالب ســامانه 137 اظهار داشــت: منطقه هشــت 
شهرداری قم توانسته صد درصد رضایت را جلب کند، همچنین 
منطقه یک 97 درصد و منطقه سه 96 درصد رضایت مردمی را 
در مردادماه کسب کرده اند. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری قم با اشاره به اینکه پیگیری درخواست های مردمی 
در موضوع سد معبر در دو منطقه هشت و پنج رضایت کامل را 
کسب کرده، ادامه داد: در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک، 
سازمان تاکسیرانی توانسته بیشترین رضایت مندی را داشته باشد 
و در حوزه شهرسازی هم منطقه هشت و منطقه دو توانسته اند 
رضایت مندی کامل جلب کنند. کالنترزاده با اشاره به اینکه میزان 
رضایت از حوزه فضای سبز در تمام مناطق هشت گانه شهرداری 
باالی 95 درصد اســت، گفت: در حوزه معاونت خدمات شهری 
سازمان های فضای سبز، آتشنشانی و زیباسازی بیشترین رضایت 
مردمی را جلب کرده اند. وی با اشاره به اهمیت ارتباط دو سویه 
میان شهرداری قم و شهروندان، خاطرنشان کرد: سامانه 137 این 
ظرفیت را دارد که به دغدغه های تخصصی شهروندان در حوزه 
مدیریت شهری هم رســیدگی کرده و موضوعات متنوع حوزه 

عملکردی شهرداری را مورد پوشش قرار دهد. 

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: دقایقی قبل، دو جایگاه 
ســوخت کوچک شــهری)تک نازله( در آئینی با حضور اســتاندار 
هرمزگان، شــهردار بندرعباس و سایر مسئوالن محلی و استانی به 

بهره برداری رسید.
به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری 
بندرعباس، عباس امینی زاده در حاشــیه این مراســم که همزمان 
با آغاز هفته دولت برگزار شــد، اظهار کرد: امســال در هفته دولت 
 شاهد بهره برداری از پروژه های متعدد عمرانی در بندرعباس هستیم.

وی بــا اشــاره بــه بهره بــرداری از دو جایگاه ســوخت کوچک 
شــهری)تک نازله(، افزود: سه جایگاه دیگر نیز پس از رفع موانع و 
 انجام عملیات عمرانی در شــهر بندرعباس به بهره برداری می رسد.

این مقام مســئول ادامه داد: از مهمتریــن مزایای این جایگاه های 

کوچــک تک نازلــه بنزین می تــوان به کاهش ســفرهاي درون 
شهري، دسترســي ســریع شــهروندان به خدمات ارائه سوخت 
 و نیــز تقلیــل صف هــاي جایــگاه هاي ســوخت اشــاره کرد.

شهردار بندرعباس همچنین صرفه جویي در سوخت و انرژي، کاهش 
آلودگی ناشي از بخارات بنزین در سطح شهرها با توجه به تجهیز این 
جایگاه ها به سیســتم بازیافت سوخت بخارات را جزو دیگر مزایای 
بهره بــرداری از این جایگاه ها عنوان کرد و گفــت: هر کدام از این 
 جایگاه ها برای چهار نفر به صورت مسقیم اشتغال ایجاد کرده است.
امینــی زاده با اشــاره به ســرمایه گذاری ۴5 میلیــارد ریالی برای 
هــر کــدام از این جایگاه هــا، بیان کــرد: این پروژه هــا هر کدام 
در زمینــی بــه مســاحت ۲6۴ متر مربــع و با ســرمایه گذاری 
 بخــش خصوصــی بــه روش BOLT احــداث شــده اســت.

این مقام مســئول در ادامه نیز عنوان کرد: کنترل اتوماتیک از انبار 
نفت تا توزیع سوخت بنزین در جایگاه و جلوگیري از هرگونه قاچاق 

سوخت جزو دیگر مزایای بهره برداری از این دو پروژه است.

قزویــن - خبرنگار فرصت امروز: متخصصــان ابزار دقیق 
نیروگاه شــهید رجایی، تعمیر و بازیابی قطعات حساس واحدهای 
ســیکل ترکیبی نیروگاه را با صرفــه جویی ریالی قابل توجهی به 
انجام رساندند. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق 
شهید رجایی، عمران بهراد فر مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه 
در توضیح فرآیند بازیابی و تعمیر قطعات و تجهیزات داغی نیروگاه 
سیکل ترکیبی گفت: امور ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی با انجام 
فعالیت های تخصصی خود، همراه بــا دیگر بخش های فعال در 
نیروگاه، نقش موثری در پایداری تولید برق واحدهای نیروگاه دارد. 
به طوری که متخصصان این امور در پیک تابستان امسال با تعمیر 
و بازیابــی تعداد 97  قطعه و تجهیز مهم و حســاس ابزاردقیقی 
که در انبار داغی شــرکت قرار داشت، عالوه بر صرفه جویی قابل 
توجه ریالی، توانستند نیاز واحدهای گازی و بخاری سیکل ترکیبی 
را به ایــن قطعات بر طرف کنند. بهرادفر افزود: هرســاله در بازه 
زمانی پیک تابســتان از حجم فعالیت های این امور به دلیل اتمام 
فعالیت های تعمیرات واحدها کاســته می شــود، از این روی در 

این فرصت زمانــی، بازیابی قطعات و تجهیــزات معیوب و داغی 
واحدها در دســتور کار قرار می گیرد و متخصصان امور ابزاردقیق 
با اقدامات خود، مانع از وابســتگی نیروگاه به تامین کنندگان این 
تجهیزات می شوند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و اعمال 
تحریم ها علیه کشور، این اقدامات تخصصی موجب صرفه جویی 

ریالی قابل توجه در طول ســال می گردد. مدیــر امور ابزاردقیق 
نیروگاه ســیکل ترکیبی ادامــه داد: در انجام این فعالیت ها که از 
تیرماه امســال، آغاز و تا دهم شــهریور ادامه داشت، کارکنان این 
امور، انواع ســوییچ های فشاری، سوییچ های حفاظتی، تجهیزات 
کنترلی سیستم سوخت واحدهای گازی و بخاری)سروو والو( جرقه 
زن های واحدهای گازی، تجهیزات ابزاردقیقی مربوط به سیستم 
روغن کاری و بویلر، انواع نشان دهنده های فشار و سطح، همچنین 
ســوییچ های فشاری سیســتم اطفای حریق و ... موجود در انبار 
داغی را بازیابی کرده و پس از طی فرآیند تســت و کالیبراسیون، 
برای ورود به چرخه فعالیت، تحویل انبار مرکزی دادند. تجهیزات 
و قطعات ابزاردقیقی بکار رفته در واحدهای گازی و بخاری نیروگاه 
ســیکل ترکیبی، نقش مهمی در پایداری واحدهای این نیروگاه 
دارد. از ســوی دیگر، انجام فعالیت هــای بازیابی، عالوه بر صرفه 
جویی ریالی و کاهش هزینه های جاری شرکت، افزایش بهره وری 
و باورمندی متخصصان این امور را نسبت به توانمندی های داخلی 

به همراه داشته است.

اهواز- شبنم قجاوند: سرپرست معاونت بهره برداری شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان گفت: یک پست موبایل با ظرفیت ۴0 
مگاولت آمپر در پســت برق اصلی هفت تپه شهرســتان شوش راه 

اندازی و وارد مدار شد.
رامین گلشنی راد بیان کرد: به منظور جلوگیری از بحرانی شدن 
وضعیت پرباری ترانســفورماتورهای ۲30.13۲ کیلو ولت پســت 
برق اصلی هفت تپه در شــرایط پیک بار و جلوگیری از خاموشــی 
مشترکین به واسطه این پرباری، پست برق موبایل GIS در هفت تپه 

مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این پســت موبایل نقش موثری در گذر از پیک 
مصرف تابستان جاری داشته است، افزود: با این اقدام ضمن کاهش 
بار ترانسفورماتورهای ۲30 کیلو ولت پست اصلی هفت تپه، بخش 
قابل توجهی از بار مشترکین هفت تپه تامین و باعث افزایش پایداری 

این پست برق شده است.
سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان 
تصریح کرد: این پســت موبایل ۲30.13۲ کیلو ولت، ۴0 مگاولت 
آمپر ظرفیت دارد و از تمهیدات اندیشیده شده برای عبور از تابستان 

99 بوده است.

همزمان با آغاز هفته دولت، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی خبر داد:

ساخت یک باب منزل مسکونی توسط خیرین منطقه استان مرکزی 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم  خبر داد:

پیگیری بیش از 5۶۰۰ پیام مردمی در سامانه 1۳۷

به مناسبت هفته دولت صورت گرفت؛

بهره برداری از ۲ جایگاه کوچک سوخت شهری در بندرعباس

در تابستان امسال از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی تحقق یافت؛

تعمیر و بازیابی قطعات و تجهیزات حساس ابزاردقیقی 

راه اندازی پست برق موبایل در هفت تپه

بهره برداری رسمی از فاز اول پارک ساحلی لیان  بوشهر  در هفته دولت 
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: در این مراسم که با حضور استاندار بوشهر ٬ 
معاون عمرانی استانداری ٬ فرماندار شهرستان بوشهر، رئیس شورای اسالمی شهر 
٬ سرپرست شهرداری بندر بوشهرو جمعی از مسئولین اجرایی استان و اصحاب 
رســانه انجام شد  مهندس فردین خورشیدیان سرپرست شهرداری بندر بوشهر 
ضمن خوش آمدگویی به حاضرین   گفت: پارک ســاحلی و گردشگری لیان  با 
جاذبه های بکر و منظره طبیعی به عنوان یکی از بزرگترین و زیباترین پارک های 
ســاحل خلیج فارس می باشد که هم اکنون فاز اول آن آماده بهره برداری است. 
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر وی در ادامه عنوان نمود: با توجه به رویکرد  
مدیریت شهری در خصوص توزیع مناسب و عدالت محور امکانات در سطح شهر بوشهر و همچنین توجه به محالت جنوبی و ایجاد 
توسعه متوازن و توانمند سازی محالت کمتر برخوردار، اجرای فاز اول پروژه پارک ساحلی لیان در تابستان سال 98 کلید خورد 
. سرپرســت شهرداری بندر بوشهر مساحت پارک ساحلی لیان بوشهر برای اجرای پروژه های گردشگری در فاز اول را 5/۲هکتار 
عنوان نمود و گفت: در این پارک با جاذبه های بکر و منظره طبیعی و به عنوان بزرگترین و زیباترین پارک کنار خلیج فارس ضمن 
توسعه فضای سبز و تفریحی زیرساخت های الزم برای رفاه و آسایش گردشگران فراهم شده است. خورشیدیان ضمن تقدیر از همه 
مدیران و افرادی که در تکمیل این پارک ساحلی نقش داشتند ابراز امیدواری نمود با تخصیص و تأمین اعتبار الزم انشااهلل در آینده 
فازهای بعدی این پروژه عملیاتی شود . این پارک به عنوان ظرفیت جدید گردشگری ساحلی با ایجاد محیطی شاد و مفرح در شهر 
بوشهر محسوب می شود که مردم و شهروندان عزیز می توانند برای گردش و تفریح به ویژه استفاده از دریا و قابلیت های آن بهره 
مند شوند . فاز اول  پروژه پارک لیان که توسط شهرداری بندر بوشهر با عنوان  طرح ایجاد توسعه فضای سبز پارکهای عمومی 
شهر بوشهر عملیاتی شد کل مبلغ موافقت نامه 000/000/600/1۴۲ ریال بوده که مبلغ  90 میلیارد ریال پرداخت گردیده است  . 
بدیهی است در این پروژه خاکبرداری ٬ خاک ریزی و قلوه ریزی به حجم حدود ۲0000 مترمکعب،  محوطه سازی به مساحت 
1875مترمربع ، دیوارکشی به مساحت 11۴۲مترمربع، اجرای فضای سبز به مساحت ۴369مترمربع، احداث 8 چشمه سرویس 
بهداشتی 1۴6مترمربع در بخش جنوبی و شمالی پارک ، اجرای ۲6۲1متر طول سنگ جدول، نصب پایه های روشنایی ٬ نصب 
نیمکت و ســطل زباله و آالچیق، انجام  شــد. همچنین احداث طاق نما با سنگ بوشهری ، المان های بتنی ٬ احداث آمفی تئاتر 
ساحلی در بخش جنوبی پارک٬ طراحی و اجرای مسیر پیاده روی به مساحت 3۲00 متر مربع از دیگر مشخصات این پارک است.

فرماندار شهرستان آزاد شهر استان گلستان :
اقدامات بیمه سالمت در کاهش مشکالت بیمه شدگان تاثیر بسیاری 

داشته است
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: فرماندار شهرستان آزاد شهر استان گلستان با اشاره به اینکه بیمه پشتیبان جدی در شرایط 
سخت به ویژه در دوران بیماری است ، بیان کرد : سازمان بیمه سالمت ایران از جمله سازمان هایی است که خدمات مناسبی در 
حوزه سالمت به مردم ارائه می دهد و اقدامات آن در کاهش مشکالت بیمهشدگان تاثیر بسیاری داشته است .سید رسول حسینی 
ادامه داد : عمده افراد تحت پوشش این سازمان از اقشار نیزمند جامعه هستند به نحوی که به افراد دارای بیماری خاص خدمات 
ویژه تری ارائه می شود .فرماندار شهرستان آزاد شهر استان گلستان گفت : در حال حاضر برنامه های جدیدی از سوی بیمه سالمت 
ایران از جمله در زمینه نســخه نویســی الکترونیک در حال اجرااست که باعث تسهیل در ارائه خدمات به بیمه شدگان می شود 
.این موضوع اقدامی در جهت مشتری مداری به ویژه در شرایط بیماری کرونا است که در نهایت باعث افزایش رضایت مردم می 
شود .حسینی افزود : بیمه ، پزشک و داروخانه همانند سه  ضلع مثلث هستند که اقداماتشان کامال" بر یکدیگر تاثیر می گذارد که 
الکترونیکی شدن اقدامات عالوه بر کاهش خطاها باعث می شود که خدمات با کیفیت بهتری به مردم ارائه شود .فرماندار شهرستان 
آزادشهر استان گلستان سالمت و امنیت را مرتبط با هم دانست و گفت : در بحث سالمت باید تمام اقدامات را بر اساس چارچوبی 
ایجاد کنیم که امنیت سالمت مردم را بتوانیم حفظ و بهبود بخشیم . کشور به دلیل بیماری کرونا و تحریم با مشکالتی روبه رو است 
ولی با این حال همه گروه ها در دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا به مبحث سالمت مردم به بهترین شکل ممکن 

توجه شود تا خدمت بهتری به مردم ارائه شود .

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشت ، لنگرود و تالش
رشت- مهناز نوبری: آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته معماری صالحیت طراحی با حضور 503 نفر از شرکت کنندگان 
همزمان با سراسر کشور در رشت ، لنگرود و تالش در حال برگزاری است. مهندس پدرام ، مدیر کل راه وشهرسازی گیالن با حضور 
در این آزمون با اشــاره به اجرای صحیح قانون مهندسی ساختمان گفت: هر ساله به منظور اجرای صحیح قانون نظام مهندسی 
وکنترل ساختمان، آزمون نظام مهندسی در رشته های مختلف برگزار می شود تا افراد با صالحیت پذیرفته و وارد بازار کارشوند.

وی افزود: از مهندسان بخش ساختمان انتظار می رود که پس از پذیرفته شدن در آزمون نسبت به رعایت نظامنامه رفتار حرفه ای 
اخالقی پایبند باشند.مدیرکل راه و شهرسازی گیالن در ادامه گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته معماری صالحیت 
طراحی با حضور 503 نفر از شرکت کنندگان در چهار حوزه امتحانی شهر رشت )دانشگاه آزاد اسالمی پل طالشان و آموزشکده 
دخترانه معین( ، شهرلنگرود )دبیرستان تیزهوشان ( و شهر تالش )دانشگاه علمی و کاربردی( با رعایت دستورالعملهای بهداشتی 
در حال برگزاری است که برای پذیرفته شدگان در این آزمون پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و با رعایت سایر شرایط الزم، پروانه 
 www.inbr.irاشتغال به کار صادر می شود.ضمنا نتایج این آزمون از طریق وب سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان، به نشانی

به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید.

بهره مندی 5۰ خانوار روستایی شهر رضی از توابع مشگین شهر استان 
اردبیل از نعمت گاز طبیعی

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با هفته دولت ســالجاری پروژه 
های گازرســانی به ۴ روستای شهر رضی از  توابع مشگین شهر استان اردبیل 
به بهره برداری رســید. به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل با 
حضور نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسالمی ، امام جمعه شهر 
رضی، فرماندار، بخشــدار و جمعی از مسئولین ادارات شهر رضی ، رئیس اداره 
گاز شهرستان مشگین شــهر و رضی و اهالی محترم  روستای خان ببلو شهر 
رضی پروژه گازرسانی به روستاهای خان ببلو، خرابه رضی، چیبینلو و سعادت 
بالغی به بهره برداری رســید.   در این مراسم، مرادی رئیس اداره گاز شهرستان مشگین شهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهیدان واال مقام رجایی و باهنر اظهار داشت : پروژه گازرسانی به این روستاها در قالب 11 کیلومتر شبکه گذاری و با اعتباری 
بالغ بر 9 میلیارد ریال  به بهره برداری رســید که قریب به 50 خانوار روســتایی تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفتند.   وی با 
بیان اینکه توسعه گازرسانی به مناطق محروم در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفته است، گفت: این مهم طی سالهای 
اخیر و با هّمت و تالش دولتمردان محقق شده و تعداد محدود روستاهای باقیمانده نیز در آینده ای نزدیک از نعمت گاز طبیعی 

بهره مند خواهند شد.

طرح ساماندهی زباله گردها در قم اجرا می شود/آهن فروشان به شهرک 
صنوف منتقل می شوند

قــم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل هماهنگــی و نظارت بر خدمات 
شهری شــهرداری قم از اجرای طرح ساماندهی افراد جمع آوری کننده زباله ها 
در سطح شهر قم خبر داد. سید محسن میرهادی با اشاره به برگزاری جلسات 
متعدد برای ســاماندهی کارگران ســاختمانی و کارگران فصلی، اظهار داشت: 
برنامه ریزی هایــی در این زمینه صورت گرفته و ســه مکان برای ســاماندهی 
کارگران فصلی در نظر گرفته شده است. مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات 
شهری شهرداری قم با بیان اینکه برخی از دستگاه ها نیز در این زمینه موظف 
بوده و باید خدمات به این کارگران ارائه دهند، ابراز کرد: شهرداری نیز به نوبه خود در این راستا در تالش بوده و تاکنون سه نقطه 
مناسب شهر برای ساماندهی کارگران مهیا شده است. میرهادی ادامه داد: در این راستا نخستین ایستگاه در میدان نبوت ایجاد 
شــد که ســازه ای موقت اســت و در آن ثبت نام و مباحث بیمه کارگران دنبال می شود. وی با تأکید بر اینکه ایستگاه های دوم 
و ســوم در میدان های محالتی و مفید مستقر می شــود و به زودی نواقص کار از بین می رود، تصریح کرد: این طرح نتیجه کار 
گروهی در همراهی با کارگران است تا از بالتکلیفی خارج شوند. مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم 
در مورد ساماندهی مشاغل مزاحم در سطح شهر نیز خاطرنشان کرد: از سال گذشته انتقال این واحدها به شهرک صنوف آغاز 
شده و تعداد باقی مانده با اولویت آهن فروشان نیز در دستور کار است. میرهادی در خصوص ساماندهی دوره گردها در جمع آوری 
پسماند، بیان کرد: در تفکیک پسماند برنامه مدونی پیش بینی شده و پیمانکارانی به این امر اختصاص یافته اند، دراین باره حضور 
افراد دوره گرد خارج از سیستم، طرحی در دست اقدام است که یا باید کار را تعطیل کنند و یا در طرح ساماندهی قرار بگیرند 

تا این معضل در سطح شهر از بین برود.
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در دهه  های گذش��ته، بسیاری از افراد به منظور تامین منابع مالی به 
روش س��نتی به ویژه دریافت وام از بانک ها، با مشکالت فراوانی روبه رو 
بوده  اند. این موضوع به ویژه برای کس��ب و کارهای کوچک و متوسطی 
که س��عی در توس��عه ش��رکت خود را دارند و همچنی��ن کارآفرینان و 
نوآوران��ی که تالش می کنند تا ایده  های خود را به کس��ب و کار تبدیل 

کنند، صادق است.
از این  رو، بسیاری از وام گیرندگان با استفاده از راه  حل های جایگزین 
تأمین مالی مانند »نظیر به نظیر)peer to peer(« و »تأمین س��رمایه 
جمعی)crowdfunding(« موفق به تامین س��رمایه برای پروژه های 

خود می شوند.
در ای��ن دو مدل از تامین مالی که به صورت آنالین انجام می ش��ود، 
عالوه بر داش��تن نقاط مش��ترک، تفاوت های زیادی نیز وجود دارد. لذا 
بسیار مهم است که وام گیرندگان و سرمایه گذاران قبل از تصمیم گیری 
به مشارکت در آنها، از ریسک، جنبه های مثبت و منفی با توجه به نوع 

سرمایه گذاری و سرمایه پذیری مورد توجه قرار دهند.
در ادامه مطلب، توضیحات مختصر، تفاوت ها و شباهت های دو روش 
تأمی��ن مالی »نظیر به نظیر« و »تأمین س��رمایه جمعی« آورده ش��ده 

است.
»)crowdfunding(تأمین سرمایه جمعی«

»تأمی��ن س��رمایه جمعی« ب��ه ش��یوه ای از س��رمایه گذاری بر روی 
ایده ها و پروژه ها اطالق می ش��ود که در آن کارآفرینان یا ش��رکت های 
نوپا با طیف گس��ترده ای از س��رمایه گذاران کوچک مواجه خواهند بود. 
به عبارت س��اده تر این روش، ش��کلی از »جمع آوری منابع« و »تامین 
مال��ی جایگزین« برای اکث��ر کارآفرینان و صاحبان ایده اس��ت. به این 
منظور بس��ترهایی جهت جمع آوری اطالعات طراحی شده است که از 
آن طریق ایده پردازان و کارآفرینان می توانند با س��رمایه گذاران ارتباط 

داشته باشند.
در این روش سامانه ها و شبکه ها، این امکان را به شرکت های کوچک 
می دهن��د تا س��هام خود را از طریق آن به اش��تراک عم��وم بگذارند و 
س��رمایه های کوچک را از طرف کاربران و س��رمایه گذاران جذب کنند. 
گاهی اوقات شرکت هایی که از این طریق اقدام به تامین مالی می کنند، 
برای حف��ظ روابط خود با س��رمایه گذاران، خدماتی اضاف��ی نیز انجام 
می دهن��د. به عنوان نمونه ش��رکتی که نوش��یدنی تولی��د می کند، به 

سرمایه گذاران خود نوشیدنی رایگان ارائه می دهد.
ش��ایان ذکر است که تفاوت های اساس��ی در خدمت  رسانی بسترهای 
»تأمین س��رمایه جمعی« وجود دارد. از این رو ایده پردازان و کارآفرینان 
باید با دقت، مناس��ب ترین بس��تر و شبکه را بس��ته به نوع پروژه ای که 

می خواهن��د راه اندازی کنند، انتخاب کنن��د. به عنوان مثال می توان دو 
بس��تر »کرادکیوب )CrowdCube(« و »س��یدرز)Seedrs(« را نام 
برد. تفاوت این دو در این است که »کرادکیوب« برای کاربران با سرمایه 
کم راه اندازی ش��ده تا افراد با مبالغ کم امکان خرید مس��تقیم س��هام 
پروژه های کارآفرینان را داش��ته باشند. درحالی که »سیدرز« ابتدا منابع 
مالی را جمع کرده و س��پس به عنوان نماینده جهت کس��ب و کارهای 

نوپا، سرمایه گذاری می کند.
روش های اصلی »تأمین مالی جمعی« به چهار گروه جهت مش��ارکت 

سرمایه گذاران تقسیم می شود:
خیری��ه ی��ا اهدامحور: ای��ن روش ب��ر روی پروژه های بشردوس��تانه، 

اجتماعی و خیریه تمرکز دارد.
پاداش محور: در این روش، س��رمایه گذاران در مقابل حمایت ش��ان و 

تأمین سرمایه، پاداش دریافت می کنند.
وام ی��ا قرض محور: در این روش س��رمایه موردنظ��ر به صورت وام در 

اختیار سرمایه پذیر قرار می گیرد.
سهام محور: سرمایه گذاران از طریق تأمین مالی و مشارکت در پروژه، 

در سود و زیان و مالکیت آن کسب و کار سهیم می شوند.
»)peer to peer(نظیر به نظیر«

ای��ن روش به بس��ترهایی در ح��وزه مالی اطالق می ش��ود که بدون 
اس��تفاده از موسسات واسطه گری مالی جهت وام دهی و وام گیری برای 
افراد و ش��رکت های نوپا، تأمین مالی می کنند. گفتنی است که هرچند 
در این ش��بکه هیچ اثری از واس��طه نیس��ت اما زمان، تاثیر و ریس��ک 

بیشتری نسبت به طرح های عمومی دیگر دارد.
جال��ب اس��ت بدانی��د ک��ه از طریق ای��ن بس��تر، وام گیرن��دگان از 
س��رمایه گذارانی وام خواهند گرفت که تمایل ب��ه وام دادن با نرخ بهره 
توافقی دارند. در این روش، مش��خصات وام گیرنده بر روی یک پروفایل 
آنالین در بس��تر »نظیر به نظیر« نمایش داده می شود و سرمایه گذاران 
می توانند ریس��ک وام دهی به فرد یا شرکت موردنظر را ارزیابی و تعیین 

کنند.
نکته قابل توجه این اس��ت ک��ه در این نوع از تأمی��ن مالی، وام های 
ش��خصی بدون وثیقه به افراد و ش��رکت های کوچک ارائه می ش��ود. از 
جمل��ه وام های دانش��جویی، تجاری، ام��الک و مس��تغالت، و وام های 

کوتاه مدت.
ش��رکت »کالب لندین��گ)Lending Club(« یک��ی از بزرگترین 
ش��رکت های »نظیر به نظیر« اس��ت. این شرکت بس��ترهایی را فراهم 
می کند ک��ه از طریق آن افراد می توانند وام های��ی را از مبالغ یک هزار 
دالر تا 35 هزار دالر برای اش��خاص حقیقی و از 15 هزار تا 35۰ هزار 

دالر برای شرکت ها با بازپرداخت های 3۶ الی ۶۰ ماهه دریافت کنند.
 »)crowdfunding(شباهت ها و تفاوت های »تأمین سرمایه جمعی

»)peer to peer( و »نظیر به نظیر
مجددا به این نکته اش��اره می ش��ود که دانس��تن تفاوت بین »تأمین 
س��رمایه جمعی« و »نظیر به نظیر« این امکان را برای س��رمایه گذاران 
فراهم می کند تا بس��تر و گزاره ای را پیدا کنند که متناسب با استراتژی 

آنها باشد.
ممکن اس��ت این س��واالت برای س��رمایه گذاران مطرح ش��ود: آیا از 
طرح های تحقیقاتی لذت خواهن��د برد؟ آیا ترجیح می دهند، تخصیص 
دارای��ی را به دیگران واگذار کنند؟ آی��ا می توانند بازده متغیر را تحمل 

کنند؟ و یا نرخ بازده ثابت در اولویت است؟
از آنجا که تامین مالی با این روش ها بسیار سریع تر از بانک ها صورت 
می گیرد، طرفداران بس��یاری را در میان کارآفرینان و ش��رکت های نوپا 

دارد.
از جمل��ه ش��باهت هایی که ای��ن دو مدل ب��ا یکدیگ��ر دارند وجود 
سیستم عامل و سامانه هایی است که اغلب قابل دسترس و تکنیکی تر از 
روش های سنتی به ش��مار می آیند. هر دو روش در بین سرمایه گذاران 
بازار س��هام که به دنبال تنوع س��ازی اوراق بهادار خود هس��تند، دارای 
محبوبی��ت هس��تند. نکته مهم ت��ر اینکه در هر دو روش، س��رمایه های 

سرمایه گذاران از ریسک باالتری برخوردار است.
و ام��ا در مورد تفاوت های قابل بی��ان در این دو مدل می توان به این 
موضوع اش��اره کرد که روش »نظیر به نظیر« بر پایه وام اس��ت و بازده 
با نرخ ثابت خواهد داش��ت، اما »تأمین سرمایه جمعی« براساس اوراق 

بهادار بوده و بازده آن بسیار متغیر است.
تف��اوت دیگر در میزان بازپرداخت ها اس��ت. به ای��ن ترتیب که زمان 
بازپرداخ��ت در »نظی��ر به نظیر«، ثابت اس��ت درحالی ک��ه در »تأمین 
س��رمایه جمعی« اینطور نیس��ت و این س��رمایه پذیر است که تصمیم 

می گیرد شما تا چه مدت صاحب سهام بمانید.
از تفاوت ه��ای دیگ��ر آن می توان ب��ه ارتباط میان س��رمایه گذاران و 
وام گیرندگان اش��اره کرد. در »نظیر به نظیر« هیچ ارتباط مس��تقیمی 
بین وام دهن��دگان و وام گیرندگان وجود ندارد. اما در »تأمین س��رمایه 
جمعی« وام گیرن��دگان می توانند با س��رمایه گذاران بالقوه خود ارتباط 

مستقیم داشته باشند و از این همکاری دو طرفه بهره مند شوند.
»تأمین سرمایه جمعی)crowdfunding(« در ایران

همانگونه که پیش��تر نیز اشاره ش��د چهار روش اصلی و شناخته شده 
»تأمین س��رمایه جمعی« معروف دنیا مبتنی ب��ر خیریه، پاداش، وام و 
س��هام هستند. اکثر کش��ورها برای ش��روع تامین مالی از مدل خیریه 

اس��تفاده می کنند. همانطور که از نام این مدل پیداس��ت در این روش، 
هدف س��رمایه گذاران انجام پروژه های بشردوستانه به جای کسب سود 
مالی اس��ت که تأثیرات اجتماعی را به دنبال خود دارند. غالبا موسسات 
خیری��ه و س��ازمان های مردم نه��اد از طریق مدل خیری��ه تأمین مالی 

می کنند.
در ای��ران چند س��الی اس��ت که از تول��د »تأمین س��رمایه جمعی« 
می گذرد. ایران نیز همانند س��ایر کش��ورها اولین تأمین سرمایه جمعی 
را در ح��وزه امور خیره راه اندازی کرد که ت��ا حدودی نیز در این حوزه 
موفق عمل کرده اس��ت. از جمله معروف ترین استارت آپ های این حوزه 

می توان دونیت، مهربانه و حامی جو را نام برد.
ن��وع دیگ��ری از »تأمین س��رمایه جمعی«که در ای��ران از محبوبیت 
بس��یاری برخوردار اس��ت، مدل مبتنی بر س��هام )equity( است. در 
اکثر کشورها این روش توسط بازارهای سرمایه به عنوان نهاد قانونگذار 
پشتیبانی می ش��وند. در ایران نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مقررات 
مرب��وط به آن را تنظیم و ش��ورای عالی بورس نیز دس��تورالعمل آن را 

تصویب و ابالغ کرده است.
ای��ن نکته بس��یار حائز اهمیت اس��ت که تأمین مال��ی از طریق بازار 
سرمایه امکان دسترسی همه سرمایه گذاران را به این بستر تأمین مالی 
جمع��ی فراهم می کند، چراکه در این فضا س��از وکار نقل و انتقاالت از 
ش��فافیت مناسب برخوردار است و خریداران، فروشندگان، نحوه تامین 
منابع و اطالع رسانی درخصوص شرکت های نوپا و ایده ها به خوبی انجام 

می شود.
در طول س��ال های اخیر در بازار س��رمایه ایران، ابزاره��ا و بازارهای 
متع��ددی ب��رای تأمی��ن مال��ی پروژه های ش��رکت های اس��تارت آپی، 
دانش بنیان و غیردانش بنیان معرفی ش��ده اند که مهم ترین آنها »تامین 

سرمایه جمعی« از طریق بازار فرابورس است.
گفتنی است س��قف تأمین سرمایه از طریق »تأمین سرمایه جمعی« 
برای پروژه ها در کشورهای مختلف متغیر است. در حال حاضر در ایران 
س��قف در نظرگرفته ش��ده برای هر طرح و ایده مبل��غ ۲میلیارد تومان 
اس��ت. البته این مبلغ س��االنه توس��ط کارگروه ارزیابی، مورد بازنگری 
ق��رار خواهد گرفت. ای��ن کارگروه ارزیابی متش��کل از پنج عضو و یک 
دبیر اس��ت. یک نماینده از سوی رئیس سازمان بورس به عنوان رئیس 
کارگروه، دو نفر نماینده از ش��رکت فرابورس ایران، دو کارشناس حوزه 
»تامین مالی جمعی« به پیش��نهاد ش��رکت فرابورس و تایید س��ازمان 
بورس حضور دارند. دبیرگروه نیز یکی از مدیران شرکت فرابورس ایران 

است.
منبع: سنا

معروف ترین شبکه های تأمین مالی برای شرکت های نوپا
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مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری ب��ا فعاالن فن��اور و جوان 
مجموعه جهادی امام رضا)ع( که با فعالیت های اس��تارت آپی در زمینه 
توسعه روستایی و رفع محرومیت با ایجاد بستر حمایت از حاشیه نشینان 

و نیازمندان فعال است، دیدار و گفت وگو کرد.
 به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
با فعاالن جوان و اس��تارت آپی قرارگاه جهادی امام رضا)ع( کند دیدار و 
 گفت وگو کرد. این قرارگاه، با رویکردی نوآورانه و استارت آپی در زمینه 
محرومیت زدایی و کمک به رونق اقتصاد روستایی با کمک استارت آپ ها 

و شتابدهنده نوآوری فعالیت می کند.
استارت آپ سایه، زیرساختی اس��تارت آپی برای شبکه سازی و تعامل 
خیریه ها، برای شناسایی و کمک به رفع محرومیت، با هدف اتصال توان 

توانمندان به نیاز نیازمندان طراحی و پیاده سازی شده است.
بر بس��تر این اس��تارت آپ، بیش از  15۰۰ موسس��ه خیریه به تعامل 
ب��ا یکدیگر می پردازند و ضمن ایجاد ش��بکه ای از اطالعات محرومین و 
نیازهای شان، خواست های بیش از 1۰ هزار نیاز حاشیه نشین و نیازمند 
را به مدد بیش از 31 هزار خیر مردمی در این زیست بوم تامین کردند.

»روستاپ« دیگر پلتفرم استارت آپی است که ظرفیتی را برای فروش 
محصوالت و دستاوردهایی که توس��ط روستاییان تولید می شوند فعال 
است. این استارت آپ، بر یک بستر فروش دیجیتال برای این محصوالت 

در سطح داخلی و بین المللی بازارسازی می کند.
در این اس��تارت آپ کاالهایی با فس��اد دیرت��ر و دارای ظرفیت بالقوه 
ف��روش انب��وه، به فروش می رس��د و به طور متوس��ط در هفته 5۰ تن 

فروش دارد.
همچنین اس��تارت آپ »شبکه تجارت پارس��ی« ظرفیتی ایجاد کرده 
اس��ت که محصوالت روس��تایی را به بازاره��ای بین المللی عرضه کند. 
این پلتفرم س��نجش بازار، با کمک رساندن محصوالت به استانداردهای 
عرض��ه و تولی��د و ایجاد تعام��ل با بازاره��ای بین الملل��ی زمینه ورود 

محصوالت روستایی به این بازارها را فراهم می کند.
ایجاد شبکه حمل و نقل بار با ایجاد استارت آپ »بردبار« نیز شبکه ای 
است که با استفاده از ظرفیت های موجود در حمل و نقل زمینی، ریلی 

و هوایی روند حمل و نقل را تسهیل می کند.
قرارگاه جهادی امام رضا )ع(، نخستین گروه جهادی محرومیت زدایی 
است که با اس��تفاده از ظرفیت استارت آپی و شتابدهنده ها برای کمک 

به آبادانی کشور فعالیت می کند.
هدف این مجموعه جهادی، رفع محرومیت اس��ت و با ایجاد بس��تری 
برای فعالیت مجموعه ای از استارت آپ ها، رفع آسیب های حاشیه نشینی 
و حل مشکالت اجتماعی در حاشیه شهرها و روستاها را دنبال می کند.

 استارت آپی با توانمندی تبلیغات هوشمند
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین به دفتر کار ش��رکت 

»تپ سل« رفت و با فعاالن فناور این استارت آپ به گفت وگو نشست.
، یک شبکه  هوش��مند تبلیغات دیجیتال است که کار خود را با ارائه  
س��رویس تبلیغات ویدئوی��ی درون برنامه ای، برای اولین ب��ار در ایران، 
ش��روع کرده است. ارائه طیف وس��یعی از راهکارهای تبلیغات دیجیتال 
از فعالیت های این ش��رکت فعال در حوزه تبلیغات هوش��مند به شمار 
می رود. هدف این ش��رکت، ارائه تبلیغ موث��ر و مفید در فضای مجازی 
اس��ت و اکنون با بیش از یک میلیون کاربر فعال و همکاری با بیش از 

۶۰۰ وب س��ایت اینترنت��ی، در زمینه تبلیغ اثرمند و هوش��مند فعالیت 
می کند.

 ورود فناوری شرکت های دانش بنیان و تجهیزات ایران ساخت به 
عرصه مبارزه با مواد مخدر

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با رئیس س��تاد مبارزه با مواد 
مخدر، درباره همکاری های این س��تاد برای کشف علمی و فناورانه مواد 
مخدر با اس��تفاده از توانمندی شرکت های دانش بنیان داخلی گفت وگو 
کردند. در این بازدید بر اس��تفاده از دانش و فناوری بومی ش��رکت های 
دانش بنیان و اس��تارت آپ ها به طوری که وابس��تگی در حوزه کش��ف، 

پایش و مبارزه را به پایین ترین حد ممکن برساند، تأکید و توافق شد.
 در بخش دیگری از این بازدید، مقدمات برای همکاری آزمایشگاه های 
س��تاد مب��ارزه ب��ا م��واد مخ��در و ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های 
راهب��ردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری فراهم ش��د. این 
ش��بکه آزمایش��گاهی بیش از ۶۰۰ آزمایش��گاه مجهز و 1۲هزار تجهیز 
آزمایشگاهی را شبکه سازی کرده است و ضن ارائه خدمات آزمایشگاهی 
به سراس��ر کشور، خدمات ارائه شده در بس��تر خود را با تسهیالت ویژه 
به نخبگان، دانش��گاهیان، ش��رکت های دانش بنیان و پژوهشگران ارائه 
می دهد. س��تاد مبارزه با مواد مخدر نیز عالوه بر آزمایشگاه مرکزی، در 
۲۸ استان آزمایشگاه مستقل مجهز و مستقل دارد که می تواند با شبکه 
آزمایش��گاهی فناوری ه��ای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری در زمینه، آنالیز مواد کشف شده همکاری کند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در حاش��یه این بازدید با بیان 
اینکه ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها در ارائه پیشرفته ترین 
فناوری  ها برای کش��ف و شناس��ایی مواد مخدر توانمند هستند، اظهار 
کرد: از ورود فناوری و نوآوری شرکت های دانش بنیان به  حوزه کشف، 

تشخیص و شناسایی حمایت می کنیم.
ستاری همچنین به ایجاد بازار برای خدمات و محصوالت دانش بنیان 
ایران س��اخت این حوزه تأکید ک��رد و گفت: ظرفیت بس��یار خوبی در 
شرکت های دانش بنیان شکل گرفته است که ستاد مبارزه با مواد مخدر 

می تواند بازار خوبی برای این شرکت ها ایجاد کند.
 همزمان با روز دانشجو، ناحیه نوآوری در حوزه دامپزشکی و 

زیست پزشکی ایجاد می شود
در ادامه بازدیدها پژوهش��کده تحقیقات زیست پزشکی میزبان سورنا 
س��تاری معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری ش��د. در این بازدید، 
ایج��اد ناحیه نوآوری و حمایت از کس��ب و کاره��ای دانش بنیان حوزه 

دامپزشکی کلید خورد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بازدید از این پژوهش��کده 
گفت: زیس��ت بومی که در زیست فناوری و داروهای انسانی شکل گرفته 
و دانش آموختگان داروس��ازی را در کش��ور ماندگار کرده است، باید در 

حوزه فرآورده های دانش بنیان حیوانی نیز شکل بگیرد.
رئیس ستاد زیست فناوری همچنین با تأکید بر تأمین نیازهای کشور 
در ح��وزه فرآورده های غذایی و دارویی حیوانی ادامه داد: در حوزه دام، 
طی��ور و آبزیان وابس��تگی های جدی داریم و ظرفیت بس��یار خوبی در 
این حوزه برای اشتغال و ثروت آفرینی توأم با تامین نیازها وجود دارد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنی��ن بیان کرد: برای تامین اولویت ها 
راه��ی طوالن��ی در پیش داری��م و این راه ب��ا حمایت از ش��رکت های 
دانش بنی��ان و اس��تارت آپ هایی که بخش خصوصی س��رمایه گذار آنها 

اس��ت کوتاه می ش��ود. البته هر کدام از نیازه��ای دارویی، فرصتی برای 
ایجاد اش��تغال و ارزش افزوده و خوداتکایی است که بخش های مختلف 
از جمله پژوهش��گاه ها، باید بس��تری فراهم کنند ک��ه بخش خصوصی 
بتواند با س��رمایه گذاری روی ایده ه��ای نوآورانه، نیازها را به محصول و 

اشتغال بدل کند.
س��تاری، با اش��اره به اینکه الگوی حمایت از س��رمایه گذاران بخش 
خصوص��ی و فعالیت در زیس��ت بوم ن��وآوری، در تأمی��ن فرآورده های 
پیش��رفته »ایران ساخت« حوزه دارو اثرگذار بوده است، افزود: بهمن ماه 
سال جاری، نخستین کارخانه آنزیم کشور به عنوان تامین کننده یکی از 
راهبردی ترین نیازهای دامی آغاز به کار می کند؛  سال جاری همچنین 
نخستین واکسن »ایران ساخت« و سال آینده نیز چهار واکسن دیگر به 

بازار دارویی کشور روانه خواهد شد.
ب��ه اعتقاد معاون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری، ای��ن موفقیت 
با س��پردن کار به بخش خصوصی ممکن ش��د. ب��ه میدان آمدن بخش 
خصوص��ی و حمایت از ایده های نوآورانه تولید محصول اثرمند را ممکن 
می کند و در این بس��تر فکری، به طور کام��ل برای حمایت و همکاری 

آمادگی داریم.
 س��تاری با بیان اینکه زیست بوم ایجادشده در زیست فناوری، باید در 
ح��وزه فناوری حوزه دام، طیور و آبزیان نیز ش��کل بگیرد، افزود: همان 
زیست بومی که در تولید داروهای زیستی و نوترکیب شکل گرفته و این 
عرصه اکنون صاحب یک صنعت شده که  دانش آموختگان داروسازی را 

در کشور ماندگار کرده است، باید در این حوزه شکل بگیرد.
 نوآوری شرکت های دانش بنیان تحولی تازه در فناوری های ایجاد 

کرده است
رئی��س بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این زیس��ت بوم با عزم بخش 
خصوصی که حاضر است در این بخش سرمایه خود را صرف کند شکل 
می گیرد، گفت: حاصل پژوهش��ی که صرفا متکی به بودجه دولتی است 
راه ب��ه جایی نمی برد و این نوآوری ش��رکت های دانش بنیان اس��ت که 

می تواند تحولی تازه در فناوری های این حوزه ایجاد کند. 
س��تاری همچنین افزود: خ��ط تولید مرغ، نمونه خوبی از وابس��تگی 
در فناوری ه��ای ای��ن حوزه اس��ت که در تمامی بخش ه��ای آن از نژاد 
جوجه ت��ا پروبیوتیک ها و آنتی بیوتیک ها وابس��تگی وجود دارد و باید 
این بازار خارق العاده به دست شرکت های دانش بنیان داخلی برسد. زیرا 
مهم ترین انگیزه بخش این جوانان دانشجو وجود کسب و کاری است که 
آینده ای روش��ن داشته باش��د و در این حوزه آمادگی داریم با همکاری 

دانشگاه تهران حمایت های الزم را برای رونق این بخش انجام دهیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه برای این حوزه ها 
اولویت های جدی در این نهاد وجود دارد، گفت: به کمک این توانمندی 
و صرف��ا با حمایت از بخ��ش خصوصی و جوانان خ��الق می توان برای 
رفع این نی��از اقدام کرد. این کار با س��رمایه گذاری بخش خصوصی به 
درآمد بسیار باال و اشتغال درخور توجه منجر می شود. البته کاستی های 
بس��یاری وجود دارد که هر کدام فرصتی برای ایجاد اش��تغال و ارزش 
افزوده و خوداتکایی هس��تند. ما نیز در این بس��تر فکری جدید، به طور 

کامل آماده حمایت و همکاری هستیم.
 ب��ه گفته وی، بهمن ماه نخس��تین کارخانه آنزیم کش��ور راه اندازی 
می ش��ود. امس��ال نخستین واکس��ن ایران ساخت و س��ال آینده چهار 
واکس��ن وارد بازار دارویی کش��ور می ش��ود. این موفقیت با سپردن کار 

به به بخش خصوصی ممکن ش��د. پس برای تولید محصول اثرمند باید 
بخش خصوصی وارد میدان شود.

 نقش شرکت های دانش بنیان در متن جامعه پررنگ شود
در بخش دیگری از این بازدید، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی با تأکید بر اینکه حضور ش��رکت های دانش بنیان 
در متن زندگی جامعه باید مورد توجه بیش��تری قرار بگیرد، اظهار کرد: 
نقش ش��رکت های دانش بنیان در زندگی جامعه مشهود است و اگر این 
ش��رکت ها نبودند، قطعا ش��اهد بهترش��دن ارائه خدمات و محصوالت 
فناوران��ه نبودیم. حضور این ش��رکت ها باید به دیگ��ر بخش ها از جمله 

زیست پزشکی و پزشکی دامی نیز تسری و توسعه پیدا کند.
 مخبر دزفولی ادامه داد: این پژوهشکده وابسته به دانشکده دامپزشکی 
دانش��گاه تهران، تحقیقات گس��ترده ای را در حوزه دامپزشکی و زیست 
پزش��کی انجام داده اس��ت. محصوالت دارویی بیولوژیک و واکسن های 
انس��انی دامی و انسانی در این پژوهشکده تولید شده است و در مرحله 

تجاری سازی قرار دارد.
به گفت��ه وی، همچنین اتاق ه��ای تمیز، بخ��ش مراقبت های ویژه و 
آزمایش��گاه پاتولوژی و کش��ت بافت از بخش های این پژوهشکده است. 
البته محصوالت دارویی بیولوژیک، واکس��ن های انسانی دامی و انسانی 
نیز در این پژوهشکده تولید شده است و دو محصول گیاهی تولیدشده 

آن نیز مرحله تجاری سازی قرار دارد.
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۸ گام فروش محصول 

بدون ش��ک فروش مهمترین بخش هر برندی محسوب می ش��ود. در این راستا آگاهی از مراحل اصلی 
باعث خواهد ش��د تا به یک س��طح استاندارد وارد شده و شانس موفقیت را داشته باشید. نکته ای که باید 
به آن توجه داش��ته باش��ید این است که بسیاری از افراد به اش��تباه مواردی را مورد توجه قرار می دهند 
که ممکن اس��ت نتیجه عکس را به همراه داش��ته باش��د و یا در بهترین حالت، جزو اولویت ها محس��وب 
نمی ش��وند. درواقع راز نخس��ت موفقیت در هر کاری، آگاهی از اقدامات اساسی است. در این راستا ۸ گام 

فروش محصول را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
۱-شرایط را بررسی نمایید 

قبل از هر اقدامی شما باید شرایط خود را مورد بررسی قرار دهید. در این رابطه نکته مهم رسیدن به این باور 
اس��ت که الگوهای رفتاری مردم دو ش��هر نزدیک به هم نیز تفاوت هایی را دارد. به همین خاطر اقدام براساس 
دانسته های تئوری ابدا نتیجه خوبی را به همراه نخواهد داشت. در این راستا توصیه ما این است که بازاریاب ها و 
یا تیم فروش، مدتی در حدود دو ماه را صرف شناخت جامعه هدف نمایند. این امر باعث خواهد شد تا در نهایت 
بتوانید به درک بهتری دست پیدا کرده و بهترین روش ها را انتخاب و یا حتی ایجاد نمایید. در این راستا بررسی 

اقدامات انجام شده از سوی سایر برندها نیز یک راهکار کامال کاربردی خواهد بود. 
۲-آماده سازی

آماده س��ازی باید در تمامی بخش های ش��رکت انجام گی��رد. درواقع فروش به تمام��ی جنبه های یک 
برند بس��تگی داش��ته و به همین خاطر الزم اس��ت تا س��ازماندهی های الزم انجام گیرد. برای مثال هیچ 
روش بازاریاب��ی قادر به معجزه برای محصوالت ضعیف نخواه��د بود. همچنین بازاریاب و تیم فروش باید 
مجموع��ه ای از مهارت های موردنی��از را در خود ایجاد نماید. برای مثال ش��ما باید با تمامی تکنیک های 
آرام سازی مشتری عصبانی، آشنایی داشته باشید. همچنین ویژگی اصلی یک بازاریاب خوب این است که 
بتواند س��ریعا روش خود را عوض کرده و همواره به دنبال یادگیری باش��د. این امر باعث خواهد شد تا در 

بازار به شدت متغیر حال حاضر، فروش محصول تا حد زیادی تضمین شده باشد. 
3-آزمایش

اگر بخواهید یک روش را به صورت گس��ترده مورد اس��تفاده قرار دهید، بدون شک یک اقدان پرریسک 
را انجام داده اید. درواقع شما قبل از هر اقدام گسترده ای باید به اطمینان الزم دست پیدا کنید. این نکته 
را همواره به خاطر داشته باشید که قوانین براساس نیاز زمان خاصی تعیین شده اند که ممکن است دیگر 
نتیجه ای را در ش��رایط حال حاضر نداشته باش��د. به همین خاطر نتیجه بخش بودن یک روش به معنای 
تکرار آن نبوده و معیارهای زیادی در این رابطه وجود دارد. به همین خاطر توصیه می شود که روش های 
خ��ود را در ابتدا در معرض آزمایش ه��ای متعدد قرار دهید تا از نتیجه بخش بودن آنها اطمینان داش��ته 
باش��ید. این امر باعث خواهد ش��د تا در بودجه و هزینه های شرکت صرفه جویی شود. همچنین این نکته 

را فراموش نکنید که شما باید در هر مرحله بازبینی داشته باشید تا بودجه و زمان را از دست ندهید.
4-ارائه 

در این مرحله شما شروع به انجام اقدامات خواهید کرد. در این راستا توصیه می شود که روش های فروش و 
ارتباط مستقیم را بیاموزید. درواقع شما باید از کاریزمایی برخوردار باشید تا مخاطب تحت تاثیر قرار گیرد. در 
این راستا تمرین یک عنصر بسیار مهم بوده و الزم است تا هیچ گاه سطح خود را کافی تلقی نکنید. برای این امر 
که در مدت زمانی کمتر به فردی باتجربه تبدیل شوید، یادگیری از سایرین یک راهکار بسیار خوب خواهد بود. 
در نهایت شما در این مرحله باید بهترین نحوه ارائه محصول را انتخاب نمایید. بدون شک تردید در این زمینه 

به معنای عدم آمادگی و نیاز به زمان بیشتر و بررسی مجدد خواهد بود. 
5-اعتبار

هیچ چیز در زمینه فروش به اندازه اعتبار باال، نتیجه بخش نخواهد بود. در این راستا توصیه می شود که 
از طریق های مختلف به دنبال افزایش اعتبار برند خود باشید. درواقع حتی بهترین بازاریاب ها نیز قادر به 
فروش محصولی نیس��تند که برندس��ازی خوبی را طی نکرده است. در این راستا ضروری است تا به دنبال 
ارتقای س��طح برند خود باش��ید. پس از طی کردن این امر، امکان فروش محصول با افزایش��ی چشمگیر 
مواجه خواهد شد. همچنین فراموش نکنید که ایجاد اعتبار اقدامی یک روزه و یا موقت نبوده و الزم است 
تا آن را همواره ادامه دهید. در نهایت استفاده از تکنولوژی و ابزارهای جدید، کمک خواهد کرد تا سرعت 
و سهولت باالتری را تجربه نمایید. برای مثال در عصر حال حاضر که شبکه های اجتماعی در صدر توجه 

افراد قرار دارد، تاکید بر روش های قدیمی نظیر بیلبوردها، چندان منطقی نخواهد بود. 
6-تقلید 

اگرچ��ه همواره با این موضوع مواجه ش��ده اید که تقلید بدون نتیجه اس��ت، ب��ا این حال واقعیت کامال 
متف��اوت بوده و ش��ما نمی توانید در هر زمینه ای منحصر به فرد عمل نمایید. تحت این ش��رایط ضروری 
اس��ت که به اقدامات سایر برندها توجه ویژه ای را داشته باشید. در این راستا سخت ترین مرحله، گزینش 
از بین بی نهایت موردی اس��ت که در برابر ش��ما قرار دارد. در نهایت استفاده از تجربه دیگران که برای به 
دس��ت آمدن آنها زمان و انرژی زیادی صرف ش��ده است، باعث خواهد شد تا شما درگیر آن نشده و یک 

مزیت بزرگ را به دست آورید. 
۷-ارتباط 

ش��ما باید با جامعه هدف خود ارتباط بس��یار خوبی داش��ته باش��ید. درواقع بدترین حالت ممکن است 
که مش��تری صرفا بازدیدکننده اقدامات باش��د. در زمینه فروش مس��تقیم نیز این امر که مخاطب صرفا 
گوش دهنده به صحبت ها باشد، یک اتفاق کامال منفی محسوب می شود. درواقع شما باید در تالش برای 
ایجاد ارتباطی دو طرفه باشید. در این راستا انواع روش ها وجود دارد که ساده ترین آنها نظرسنجی است. 
ای��ن امر باعث خواهد ش��د تا یادآوری مداومی صورت گیرد ک��ه در نهایت ماندگاری در ذهن را به همراه 

خواهد داشت. 
۸-تداوم 

به عنوان گزینه آخر بسیار مهم است که در کار خود تداوم داشته باشید. همواره این نکته را به خاطر داشته 
باشید که حتی برندهای جهانی حال حاضر نیز در مقطعی با مشکالت متعدد در زمینه فروش مواجه بوده اند، 
با این حال تا زمانی که ناامید نشوید، همواره شانس رسیدن به موفقیت وجود خواهد داشت. در این راستا نکته 
دیگری که باید به آن توجه داشته باشید، نگاه واقع بینانه است. درواقع بسیاری از افراد تصورات نادرستی را دارند 
که با شرایط هماهنگ نبوده و این امر منجر به سرخوردگی آنها می شود. برای مثال در یک بازار بحرانی و یا در 
سال اول فعالیت شما نمی توان انتظار داشت که آماری مشابه برندهای باسابقه را به دست آورید. بدون شک با 

تغییر نگرش، بسیاری از مشکالت برطرف خواهد شد. 
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تبلیغـاتخالق

خش��م و عصبانیت، احساسی طبیعی اس��ت که وضعیت 
درونی ما را نش��ان می دهد. این احساس به ما کمک می کند 
به طور غریزی، خطر را شناسایی کرده و به آن واکنش نشان 
دهیم. خش��م می تواند نیروی محرک قوی ای باشد و ما را به 
انج��ام کارهای مفید رهنمون کند. البته باید بتوانید خش��م 
خود را کنترل کنیم زیرا خشم کنترل نشده عامل اضطراب و 
مشکالتی است که در رابطه با اطرافیان مان داریم. با ما همراه 

باشید تا به شما بگوییم چطور خشم خود را کنترل کنید.
۱. دلیل عصبانیت خود را روی کاغذ بنویسید و به 

دنبال رفع آن باشید
توصیه می کنیم خش��م خود را با تمام جزییات یادداشت 
کنید؛ تمام دالیلی که باعث عصبانیت و دلخوری تان ش��ده 
اس��ت. این کار باعث می ش��ود فش��ار عصبی که روی شما 
وج��ود دارد از بین برود ی��ا حداقل کاهش یاب��د. به تمام 
جزییات��ی که باعث آزارتان می ش��ود توجه کنید و تا جای 
ممک��ن درباره  آنها توضیح دهید. ذهن خود را از این افکار 
منف��ی رها کنید. پس از آن می توانید کاغذ را دور بیندازید 
یا حتی آتش بزنید. بدین ترتیب تمام فشار و اضطرابی که 
به شما وارد شده یک بار برای همیشه از بین خواهد رفت.

۲. عشق و محبت دریافت کنید
گاهی در آغوش گرفتن یک دوست می تواند به شما کمک 
کند خش��م خود را کنترل کنید و آرام شوید، زیرا با این کار 
میزان هورمون اکسی  توسین در بدن تان افزایش پیدا می کند. 
اکسی توس��ین نوعی انتقال دهنده عصبی است که اضطراب و 
ناراحتی را کاهش می دهد. بدین ترتیب بدون توجه به اتفاقی 

که افتاده، احساس شادی و رضایت خواهید کرد.
3. آدامس بجوید

نتای��ج تحقیقات نش��ان می دهد آدام��س جویدن باعث 
می ش��ود بر احساس خش��می که نس��بت به اطرافیان تان 
داری��د، غلبه کنی��د. وقتی با آدامس جوی��دن فک خود را 

حرکت می دهید، فش��اری ک��ه روی ماهیچه های صورت و 
بدن تان وجود دارد، به تدریج تخلیه می شود. پس همیشه 
خصوصا در روزهای پرمشغله، آدامس در کیف خود داشته 
باش��ید. حتما به این نتیجه می رس��ید که جویدن آدامس 
ت��ا چه ان��دازه عکس العمل تان به اتفاق��ات و موقعیت های 

مختلف را تغییر می دهد.
4. پیاده روی کنید یا بدوید

وقتی احساس عصبانیت می کنید، یک ورزش فیزیکی انجام 
دهید. حدود ۲۰ دقیقه پیاده روی کنید، یک کیلومتر بدوید یا 
تا جایی که می توانید حرکات شنا انجام دهید. این فعالیت های 
فیزیکی به مغز شما کمک می کند هورمون اندورفین )هورمون 
ش��ادی( تولید کند. اندورفین قادر اس��ت انرژی  ای را در بدن 

بسوزاند که می توانست به ناراحتی و نفرت تبدیل شود.
5. آهنگ موردعالقه تان را بخوانید

حتما برای تان جالب اس��ت بدانید، آواز خواندن می تواند 
تاثیر فوق العاده ای در کاهش خشم و اضطراب داشته باشد. 
وقتی ناراحت و عصبانی هس��تید، در جای خلوت و دنجی 
بنش��ینید و تا جایی که می توانید آهنگ موردعالقه  خود را 
با صدای بلند بخوانید و از این کار لذت ببرید. آواز خواندن 
فش��ار وارده روی عضالت بدن تان را تخلیه می کند و حال 

خوبی به شما می دهد.
6. خوراکی های تُرد بخورید

وقتی از چیزی عصبانی و آش��فته هستید، یک خوراکی 
تُرد بخورید. البته خیلی هم افراط نکنید زیرا ممکن اس��ت 
از پرخوری خود عصبی تر ش��وید. اغلب افراد از صدای قرچ 
و ق��روچ خوراکی های ترد لذت می برند. در واقع ش��نیدن 
چنی��ن صدایی می تواند از نظ��ر ذهنی تخلیه مان کند. این 
کار فشاری که روی فک شما وارد شده را هم از بین می برد.

۷. انگشت شست تان را فوت کنید
اگر مساله ای باعث خشم و عصبانیت تان شده، طوری که 

فکر می کنید خون تان به جوش آمده و ضربان قلب تان باال 
رفته، انگش��ت شس��ت خود را فوت کنید. این روش بسیار 
جالب و در عین حال موثر اس��ت. انگش��ت شست ما نبض 
مختص خ��ود را دارد و فوت کردن آن می تواند نبض ما را 

آرام کند و ضربان قلب مان را پایین بیاورد.
۸. کارهای خانه را انجام دهید

ش��اید انجام کارهای خانه برای تان خوش��ایند نباشد، اما 
همی��ن کارهای تکراری که بدون نگرانی انجام می ش��وند، 
می توانند در کمترین زمان ممکن شما را آرام کنند. وقتی 
خش��م و عصبانیت وجودتان را فرا گرفته، کمد یا کش��وها 
را مرت��ب کنید، گلدان های ت��ان را آب بدهید یا به حیوان 
خانگی تان برس��ید. مطمئن باش��ید همین کارهای س��اده 

می تواند باعث آرامش ذهنی تان شوند.
9. کنار گل و گیاه بنشینید

تنها کافی است 1۰ دقیقه کنار یک گیاه بنشینید تا اکسیژن 
موردنیاز مغز را به آن برسانید. پس وقتی احساس ناراحتی و 
عصبانیت می کنید، کنار گل و گی��اه اطراف تان بروید. با این 
کار بهتر می توانید فکر کنید و از خش��می که تمام وجودتان 
را گرفته راحت خواهید ش��د. همچنین، با بو کردن گل های 
اسطوخودوس یا یاسمن، می توانید استرس و اضطراب خود را 

کاهش دهید و خواب آرامی داشته باشید.
1۰. به تایمر توجه کنید

سریع ترین راه برای کنترل خشم و ناراحتی، تنظیم یک 
تایمر اس��ت. اگر به این نتیجه برس��ید عصبانی شدن تنها 
وقت ت��ان را هدر می دهد و ش��ما را از انجام وظایف تان باز 
می دارد، دیگر عصبانی ش��دن برای تان بی اهمیت می شود. 
در این مواقع به تایمر گوش��ی یا یک س��اعت نگاه کنید و 
به یاد بیاورید که کارهای مهم تری از عصبانی ش��دن برای 

انجام دادن وجود دارد.
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۱۰ راه حل مفید برای اینکه خشم خود را کنترل کنیم
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