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گزارش خبری

شکلگیری بزرگترین همکاری صنعتی ایران و روسیه

ضرورت توسعه هوش مصنوعی در معادن

مدیــر آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایع
معدنــی ایــران (ایمیدرو) گفــت :در شــرایط کنونی شــاهد فاصله معنــیداری در
اســتفاده از هــوش مصنوعی و هوشمندســازی معادن با کشــورهای پیشــرو جهان
هســتیم که در جهت توســعه پایدار فعالیتهای معدنی ،این فاصله باید کاهش
یابــد .غالمرضا مالطاهری افزود :پروژههای هوشمندســازی معــادن ایران (مطالعات
موردی ایمیدرو) از ســال گذشــته تعریف و پس از فراخوان آن ،دانشــگاه تهران به عنوان
مجری پروژه انتخاب شد .وی گفت :مقرر شده تا این دانشگاه به انجام مطالعات تطبیقی
در کشــورهایی کــه از نظر تیپ معادن شــبیه ایران هســتند بپردازد و ســپس مدلی برای
ن داشت :این مهم با انجام طراحی
هوشمند کردن معادن کشور ارائه کند .مالطاهری بیا 
هوشمند پنج معدن روباز و زیرزمینی و تأمین زیرساختهای نرم افزاری و سختافزاری
در دستور کار است که در نهایت پایلوتی برای توسعه به سایر معادن کشور خواهد بود.

تعیین تکلیف تعرفه واردات ماشینآالت معدنی

معــاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت :تعرفه واردات ماشــینآالت صنعتی
و معدنــی هفتــه آینــده در مجلــس شــورای اســامی تعییــن تکلیــف میشــود.
ی معاونــت صنایــع عمومــی وزارت صمت و
محمدمهــدی بــرادران گفــت :بــا پیگیــر 
نمایندگان مجلس شــورای اســامی طرحی آماده شــده که با نظر مثبت هیأت رئیسه و
احتماالً با بیش از  50امضا نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،طرح مذکور در هفته آتی
به عنوان خارج از دســتور در دســتور کار مجلس قرار گیرد .معاون صنایع عمومی وزارت
صمت بیان داشــت :تفاهم دولت و مجلس بر این اســت که اگر معافیت را برنگردانیم
حداقل تعرفه حقوق گمرکی را به یک درصد کاهش دهیم تا بتوانیم در بازسازی صنعت
و واردات ماشینآالتی را که امکان تولید آن در داخل کشور وجود ندارد با حداقل حقوق
گمرکی انجام دهیم.

بیش از  ۵۰درصد خانوارهای ایرانی خودرو ندارند

مدیــرکل دفتــر صنایــع خودرویــی وزارت صمت با بیــان اینکه بیــش از  ۵۰درصد
خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند ،گفت :توزیع عادالنه در خودرو وجود ندارد
و علــت هــم نبــود خودروهــای اقتصادی در بــازار اســت .بنابراین در طــرح تحول
صنعت خودرو ،بحث خودروهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اســت .عبداهلل
توکلی الهیجانی افزود :در خودروهای اقتصادی مصرف سوخت در کمترین میزان قرار
دارد و این موضوع با وزن خودرو در ارتباط است .همچنین در خودروهای اقتصادی باید
وزن خودرو را کاهش داد در حالی که نباید از امکانات و تجهیزات آن کاست.
این مقام مســئول بیان داشــت :خودروساز و قطعهســاز قرارداد بلندمدت و تعاملی
با هم ندارند ضمن اینکه قطعهســازان یک محصول در طول ســالهای مختلف تغییر
میکنند و واســطههایی بین قطعهســاز و خودروســاز قرار دارد که باعث افزایش قیمت
میشوند.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اظهار داشــت :ما اکنون با تولید ساالنه
حدود  ۹۰۰هزار خودرو ،رتبه هجدهم دنیا در تولید خودرو را داریم و هدفگذاری شده تا
به تولید  ۳میلیون دستگاه در سال برسیم.

اخبار

جمعآوری ظروف غیراستاندارد مالمین

بــه گزارش ادارهکل اســتاندارد اســتان تهران ،ظروف مالمین مشــمول اســتاندارد
اجبــاری بــوده و هرگونه تولید و عرضه آن بــدون اخذ مجوز اســتاندارد غیرقانونی
است .بر اساس این گزارش ،بازرسان استاندارد در اجرای طرح کنترل بازار استان تهران،
 ۶برند غیراستاندارد ظروف مالمین با نامهای اوپال جام ،گلریز یزد ،آیالر یزد ،نگین یزد،
پرینــاز و بانــو یزد را شناســایی کردند .از ابتدای ســال تاکنون ،بیش از ســههزار و  ۲۰۰مورد
بازرســی از مراکز تولیدی و عرضه در اســتان تهران ،توسط بازرسان استاندارد انجام شده
است.

وزیرصمت :واردات خودرو نهایی است و روز شنبه جزئیات را اعالم میکنیم

کارشناسان میگویند شکستن قفل عرضه خودرو در بورس نیز از دیگر عوامل کاهش قیمت خودرو در بازار است
گروه اقتصادی /بحث کیفیت خودرو،
قیمــت تولیــدات خودروســازان
داخلــی و همچنیــن ارتقــای ســطح
کیفــی قطعــات ،یکــی از مهمتریــن
خواســتههای مــردم از دولــت اســت
که با شــروع دولت سیزدهم پیگیری
آن در دســتور کار جــدی قــرار گرفت.
دولــت برای پاســخگویی بــه این نیاز
مــردم ،دســت بــه کار شــد و زمینــه
انجــام واردات خودروهای خارجی را
فراهم کرد.
بســیاری از کارشناســان بــازار
خودرو و همچنیــن مصرف کنندگان
خودروهــای تولیــد داخــل معتقدند
دولت بایــد زمینههای انجام واردات
خودروهــای بــا قیمــت مناســب و به
اصطالح «اقتصــادی» را برای مردم
فراهــم کنــد کــه در ایــن زمینــه طــی
ماههای گذشته پیگیریهای جدی از
سوی دولت برای فراهم شدن امکان
واردات خودرو انجام شده است.
هرچنــد در زمینــه انجــام واردات
خــودروی خارجــی یــا عــدم انجــام
آن اختــاف نظرهایــی وجــود دارد؛
امــا نــگاه دولــت بــه ایــن موضــوع
زمینهســازی انجــام واردات خــودرو
به منظور پاســخگویی به نیاز جامعه
و همچنیــن متنوعســازی ســبد
خودروهای قابل خرید با قیمتهای
مناســب بــرای همــه اقشــار جامعــه
است.
در عیــن حــال ،ایــن دیــدگاه
نیــز وجــود دارد کــه انجــام واردات
خودروهــای خارجــی بــر مبنــای
نیازســنجی بــازار و قیمتهــای
منطقــی ،زمینــه بهبود ســطح کیفی
تولیــدات خودروســازان داخلی را در
رقابــت بــا واردات خارجــی فراهــم
خواهد کرد.
در دو ســال گذشــته ،تالشهــای
فراوانــی نیــز از ســوی نماینــدگان
مجلــس بــه منظــور فراهــم ســازی
امکان واردات خــودرو انجام و نهایتاً
در قانــون بودجــه ســال  ،1401دولت
مجاز شــد تا در زمینه واردات خودرو
اقدام کند.
طــی هفتههــای اخیــر مباحــث
جدیتــری در زمینــه عملیاتــی
شــدن بحث واردات خودرو از ســوی
مســئوالن دولتــی مطــرح شــد .علی
صالــح آبــادی ،رئیــس کل بانــک
مرکــزی بــه بحــث توجــه دولــت بــه
منابــع و مصــارف ارزی در زمینــه

واردات خــودرو اشــاره و عنــوان کــرد
دولــت هر زمانی کــه بخواهد واردات
خودرو را دنبــال کند ،بر مبنای منابع
و مصــارف ارزی خواهــد بــود و در
ایــن زمینه اقــدام به نحوی اســت که
فشــاری به منابع ارزی یا بازار داخلی
ارز وارد نشود.
در روزهــای گذشــته ،همچنیــن
مســعود میرکاظمی،معــاون رئیــس
جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه
و بودجــه نیــز دربــاره نحــوه واردات
خــودرو عنــوان کــرد کــه پیشــنهاد
مشخصی را سازمان برنامه و بودجه
درباره گرهگشایی از نحوه تأمین مالی
واردات خــودرو ارائه کــرده و آن ،این
اســت که با واگــذاری امــکان واردات
خــودرو بــه شــرکتهایی کــه منابــع
ارزی دارنــد ،ایــن کار انجــام شــود.
چــون نهتنهــا در عرضــه و تقاضــای
ارز داخلــی تأثیری نــدارد ،بلکه ارزی
هم که در خارج از کشــور است به این
وسیله وارد کشور خواهد شد.
روز چهارشــنبه  26مردادمــاه و
در حاشــیه نشســت هفتگــی هیــأت
دولت ،ســیدرضا فاطمی امین ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت به رسانهها
اعالم کرد که موضوع واردات خودرو
نهایــی شــده و در آینــده نزدیک خبر
قطعی واردات اعالم خواهد شد.
فاطمــی امیــن همچنیــن بــه دو
نکتــه دیگر نیز در این باره اشــاره کرد
و افــزود :واردات خــودروی خارجــی
بــه صــورت دســت دوم نخواهــد بود
و در عیــن حــال ،نــوع واردات نیــز به
بازرگانان بستگی خواهد داشت.
نکتــه حائز اهمیت دیگر در زمینه
فراهم شــدن زمینــه واردات خودرو،
موضــوع ارائــه آییننامــه واردات
خــودرو از ســوی وزارت صمــت بــود
که طبــق اعالم معــاون امور مجلس
رئیسجمهــور ایــن آییننامــه در
جلســه دیــروز (چهارشــنبه) هیــأت
وزیران به تصویب رسید.
با ســخنان روز گذشته وزیر صمت،
میتــوان گفــت کــه پــس از مدتهــا
رایزنــی بین دولــت و مجلــس ،نهایتاً
موضوع واردات خــودروی خارجی به
سرانجام مشخصی رسیده و دولت بنا
دارد بزودی در این خصوص اقداماتی
را داشــته باشد و این مســأله میتواند
بــر قیمتهــای خودروهــای داخلی و
خارجی موجود در بازار اثر داشته باشد
و باعث کاهش قیمتها شود.

وزیر اقتصاد اعالم کرد

زیان  ١٢٠هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در دهه ٩٠

برش

دبیــر انجمــن صنایــع همگن نیــرو محرکــه و قطعهســازی خودرو کشــور از نمایشــگاه
اتومبیلیتی روســیه به عنوان فرصتی بزرگ برای صنعت خودروســازی و قطعهســازی
کشــورمان یاد کــرد کــه میتواند دســتاوردهایی همچــون تولید پلتفرمهای مشــترک و
خودروهای جدید برای دو کشور ایران و روسیه را به دنبال داشته باشد.
آرش محبینژاد بیان داشــت :ایران تنها کشــوری اســت که باالترین متراژ غرفههای
متمرکز یک کشــور را در نمایشــگاه روســیه با بیــش از  ۹۰۰مترمربع غرفه نمایشــگاهی
در ســالنی بــه مســاحت یکهــزار و  ۷۰۰مترمربــع در اختیــار دارد کــه در طــول تاریــخ
نمایشگاههای برونمرزی این متراژ سالن بزرگترین متراژ است .محبینژاد ادام ه داد:
این نمایشگاه با حضور بیش از  ۴۰شرکت قطعهساز ایرانی در رشتههای مختلف برگزار
خواهد شــد که اسامی شــرکتهای یادشده مطابق فهرســتهایی که طرفهای روسی
با توجه به نیازشــان برای تأمین قطعات درخواست داشتهاند ،انتخاب شدند و شرکت
میکنند.
ایــن مقــام صنفــی ادامــه داد :همچنیــن شــرکتهای ایرانخــودرو و ســایپا در ایــن
نمایشــگاه شرکت فعال داشته و غرفه دارند و خودروهایشــان را در معرض دید عموم
قــرار میدهنــد .محبینژاد خاطرنشــان کــرد :در مجموع یــک همکاری بســیار بزرگ و
بینظیــر در تاریــخ صنعت دو کشــور تا به امروز شــاهد خواهیم بود که ایــن همکاری از
دو بعد اقتصادی و روابط بینالمللی اهمیت دارد .نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه در ۳۰
هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی با حضور  ۱۸کشــور جهان و  ۶۰۰برند خودروســازی و
قطعهسازی از  ۳۱مرداد لغایت سوم شهریور ماه در مسکو برگزار میشود.
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گزارش «ایران» از وضعیت ریزش قیمتها در بازار خودرو

ارائه تسهیالت برای خرید لوازم خانگی

معاون کسب و کار ،تجارت و خدمات وزارت صمت از ایجاد سایت (سامانهای) از سوی
وزارت صمت در حوزه خرید شفاف و تأمین تسهیالت به صورت زنجیرهای برای خرید
کاال خبــر داد و تأکیــد کــرد وزارت صمت ناظر بر فرایند زنجیره تولید تا توزیع و عرضه به
مشتریان خواهد بود .علیرضا شا ه میرزایی از برگزاری نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران
برای اولین بار از ابتدای شهریورماه خبر داد و اعالم کرد :از یکم شهریورماه لغایت چهارم
شهریور در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران در  ١١سالن برگزار خواهد شد .در این
ب و کار حضور خواهند داشت.
نمایشــگاه شــرکتهای متعدد ارائه دهنده خدمات کســ 
ب و کار و
رونمایــی از پلتفــرم خدمــات کســبو کار ،ارائه خدمــات حقوقی در حوزه کســ 
همچنین خدمات روانشناسی در این حوزه ،مدیریت زنجیره تأمین و ...از جمله خدماتی
هستند که توسط شرکتهای کسب و کار خصوصی راهاندازی شده و در این نمایشگاه در
معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
معاون کســب و کار ،تجارت و خدمات وزارت صمــت با بیان اینکه تاکنون پنج
بانــک و تعداد زیــادی از تولیدکنندگان به این طرح پیوســتهاند ،گفــت :در مرحله
نخســت باید ثبتنام از ســوی متقاضیان انجام شــود تا اســامی به بانکها ارجاع
داده شــود .وی از ایجاد ســایتی از ســوی وزارت صمت خبر داد و خاطرنشان کرد:
این سایت مجموعههایی را که در حوزه خرید شفاف و تأمین تسهیالت به صورت
زنجیــرهای برای خرید کاال اقدام میکنند معرفی میکند .این ســایت با نام «توان
خرید» فعال خواهد بود ،البته این ســامانه همان سامانه «خرید شفاف» است که
تاکنون فعالیت داشته است.
شا ه میرزایی تصریح کرد :با حذف واسطهها ،ارائه کد رهگیری و شناسه کاال و همچنین
اســناد فروش در ســامانه خرید شــفاف و کنتــرل قیمت و اصالــت کاال ،حال بــا توجه به
اینکه تســهیالت خرید نیز به آن افزوده شــده اســت ،به «توان خرید» تغییــر نام یافته و
مصرفکننــدگان میتواننــد از طریق تســهیالت دریافتی به این طــرح بپیوندند .معاون
کسب و کار ،تجارت و خدمات وزارت صمت اعالم کرد :تأمین مالی برای  ۲۰۰هزار خانوار
انجام شــده و بتدریج به هر میزان که منابع مالی توســط بانکها افزایش یابد ،گروههای
هدف نیز اضافه خواهند شد.
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وزیــر امــور اقتصادی و دارایی با اشــاره به زیــان  ١٢٠هزار میلیــارد تومانی
خودروســازان ،گفت :صنعــت خودرو در دهه  ٩٠مــورد اهمال جدی قرار
گرفت.
به گزارش ایرنا ،ســید احســان خانــدوزی در آییــن افتتاحیه معامالت
خــودرو در بورس کاال ،اظهار کرد :صنعت خودرو جزو صنایعی اســت که
در دهه  ٩٠اهمال جدی نســبت به آن رخ داد .وی افزود :ثمره این اتفاق
آن بــود کــه در خروجیهــای این صنعت از جهت شــاخصهای صنعت
یعنی صورتهای مالی دیده شــود اما صنعت خودروســازی با وضعیت
نامناســبی همراه شــد .وزیر اقتصــاد گفت :بــا ورود خودرو بــه بورس کاال
یکــی از این قفلها شکســته شــد و این صنعت منطق دیگــری را در پیش

انتظــار مــیرود بــا اعــام خبــر
قطعی واردات خــودرو ،طی روزهای
آینــده و در هفتــه پیــش رو ،قیمتها
در بــازار بــا ریــزش مواجــه شــود و
فرصت مناسبتری برای متقاضیان
و خریداران خودرو فراهم شود.
 ëëحرکت مثبت دولت در شکســتن
قفل عرضه خودرو در بورس
همچنین در زمینه اقدامات دیگر
دولــت در ســاماندهی بــازار خــودرو
بایــد بــه حمایــت دولــت و شــخص
رئیــس جمهــور از عرضه خــودرو در
بورس کاال اشــاره کرد که این مســأله
در ماههای گذشــته برخی حواشــی را
ایجــاد کرده بــود .طی ماههــای اخیر
یکبــار شــرایط عرضــه خــودرو در
بــورس کاال فراهم و در آســتانه اجرا،

متوقف شده بود.
در روزهــای گذشــته فعــاالن
بــازار ســرمایه بــا انتشــار نامــهای از
رئیسجمهــور بــه خاطــر حمایت از
عرضــه خــودرو در بورس کاال تشــکر
کردنــد و این حمایت دولت را باعث
ایجــاد شــفافیت و همچنیــن تقویت
بازار سرمایه دانستند.
در هر صورت ،طی روز چهارشنبه
ایــن قفل شکســته و  600خودرو برای
عرضه در تاالر بــورس کاالی ایران در
نظر گرفته شــد که در پایان معامالت
ایــن روز و بــرای نخســتین عرضــه،
اعــام شــد کــه تمامــی خودروهــا در
زمــان  4ســاعت مــورد معاملــه قــرار
گرفــت3 .هــزار و  489متقاضــی نیــز
بــرای خریــد  600خــودروی دیگنیتی

گرفــت .خانــدوزی تأکید کرد :الزاماً الزم نبود کــه عرضه خودرو در بورس
کاال را در شورای عالی بورس به اجماع بگذاریم ،اما وزیر صنعت ،معدن
و تجارت کمک کرد تا جمعبندی شــورای عالی بورس را در این زمینه به
اجرا برسانیم و رانتی را که نصیب دالالن میشد به حداقل برسانیم .وی
اظهار داشت :امیدواریم که زیان  ١٢٠هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو
در این دولت کمتر شــود و دیگر خطاهای سیاســتگذاری تکرار نشود .وزیر
اقتصاد گفت :راهاندازی تاالر امالک و مســتغالت اقدام دیگری اســت که
اکنون در دســتور کار ما قرار گرفته است .خاندوزی با بیان اینکه این اقدام
زمینهساز کاهش توزیع رانت و داللی خواهد بود ،گفت :شهرداری در این
زمینه پیشقدم شده تا از ظرفیتهای بورس کاال استفاده کند.

و فیدلیتــی بــه رقابــت پرداختنــد که
در نهایــت  600خــودرو فروختــه شــد
کــه بایــد ایــن اقــدام را گام عملــی و
مؤثــری در باز شــدن پــای خــودرو به
بازار ســرمایه دانست که از این طریق
امکان انجام معامالت شفاف و قابل
رقابت خودرو در بورس فراهم شــده
است.
از دو برنامــه مؤثــر دولــت در
زمینــه ســاماندهی بــازار خــودرو و
تأمیــن نیــاز متقاضیــان خــودرو ،بــا
عرضــه  600خــودرو در بــورس کاال،
یــک اقدام عملیاتی شــده و با نهایی
شــدن موضــوع واردات خــودرو،
اقــدام دوم نیــز در حــال عملیاتــی
شــدن اســت؛ میتوان انتظار داشت
بزودی تحوالت قابل توجهی در بازار

خودروی ایران رقم بخورد.
همچنیــن همــان گونه کــه عنوان
شــد بایــد انتظــار ریــزش قیمتهــا و
شکســت حبــاب قیمتــی خودروهای
تولیــد داخــل و خارجــی موجــود در
بــازار را در معامــات هفتــه آینــده
داشت که این مسأله میتواند شرایط
مناسبتری را برای خریداران واقعی
خودرو برای خرید فراهم کند.
در صورتــی کــه دولــت بتوانــد
واردات خودروهــای خارجــی را در
قالــب خودروهــای اقتصــادی و بــا
قیمتهــای مناســب دنبــال و نهایی
کند ،قطعــاً واردات خــودرو میتواند
زمینهســاز تحــوالت مناســبی در بازار
خــودرو داخــل طــی ماههــای آینــده
باشد.

گزارش «ایران» از افزایش دوبرابری ورود کسب و کارهای اینترنتی به فرایند رتبه بندی اینماد

کسب و کارهای آنالین ستارهدار میشوند
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سوسن صادقی
خبرنگار

«فرانــک ابوالمعصــوم» مدیر پایش
تجــارت الکترونیکــی ،مرکــز توســعه
تجــارت الکترونیکــی از رشــد اقــدام
کسب و کارهای مجازی برای دریافت
ســتاره رتبهبنــدی و افزایــش اعتمــاد
و رضایتمنــدی مشــتریان خبــر داد و
به «ایــران» گفت :با اینکه شــرکت در
فراینــد رتبهبندی و دریافت ســتارهها
کمــاکان از ســوی کســب و کارهــای
مجازی اختیاری اســت ولی این اقدام
مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکی با
اســتقبال کســب وکارهــای دیجیتــال
مواجه شده و نسبت به سال قبل رشد
 66درصدی را نشان میدهد.
ابوالمعصوم افــزود :تاکنون بیش
از  400کســب و کار مجازی وارد فرایند
رتبهبنــدی شــدهاند کــه از ایــن تعداد
تقریبــاً  2درصد  5ســتاره 10 ،درصد 4
ستاره 46 ،درصد  3ستاره و  31درصد
دو ســتاره شــدهاند و  11درصد نیز یک
ستاره باقی ماندهاند.
ëëایجاد سیستم خودکنترلی
مدیــر پایش تجــارت الکترونیکی،
مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی
هــدف از ایجــاد رتبهبندی را سیســتم
خودکنترلــی مســتمر بــرای عملکــرد
کســب و کارهــا و افزایــش اعتمــاد و
رضایتمنــدی مشــتریان بــر مبنــای
معیارهــای شــفاف و قابــل ســنجش
بــرای کمــک بــه مصرفکننــده در
انتخــاب صحیــح کســب وکار مجازی
عنوان کــرد و گفت :رتبهبندی کســب
و کارهــا در قالــب ســتارهها از دهه 80

در دســتور کار مرکــز توســعه تجــارت
الکترونیکــی قــرار داشــت ولــی تــا
ســال  97ســاز و کاری بــرای اجــرای
آن ایجــاد نشــده بــود کــه از ســال 97
گامهای نخست با همکاری ذینفعان
بخــش خصوصــی ماننــد اتحادیهها،
کسبوکارهای پیشــرو ،سازمان نظام
صنفــی بــرای تعریــف شــاخصهای
رتبهبندی برداشته و از نیمه دوم سال
 98وارد فاز اجرایی شد.
وی بــا بیان اینکه شناســنامه نماد
اعتمــاد الکترونیکی کســب و کارهای
مجــازی بهروزرســانی شــده انــد،
افــزود :هــر کاربــری روی نمــاد اینماد
کســب و کارهــای مجــازی کلیک کند،
شناســنامه کســب و کار را مشــاهده
میکنــد که شــامل موقعیــت مکانی،
هویتــی ،میزان شــکایتها و تخلفات
کســبوکار است اما در راستای اجرای
رتبهبندی ،شاخصهای دیگری مانند
نحوه پاسخگویی به شکایتها ،سابقه
فعالیت اثربخش و ســابقه تخلفات و
یا مغایر با دستورالعمل اینماد به آن
اضافه و منتشر شد.
ابوالمعصــوم بــا بیــان اینکــه
رتبهبنــدی در دو ســطح مقدماتــی
و پیشــرفته اجــرا میشــود ،افــزود :در
بخــش مقدماتی کســب و کارها برای
دریافت دو و ســه ســتاره اینمــاد مورد
ارزیابــی قــرار میگیرنــد .ایــن ســطح
بیشــتر بــرای کســبوکارهایی در نظر
گرفتــه شــده کــه نوپــا هســتند و هنــوز
بــه بلــوغ نرســیدهاند .ایــن دســته از
کســبوکارها بــا ارزیابــی عملکــردی
خــود و بررســی بازخوردهــا بهدنبــال

رفــع ضعفهــا و تقویــت نقــاط قوت
خــود هســتند تــا کیفیــت کار خــود را
بــرای خریــداران به نمایــش بگذارند
و از ســوی دیگــر بتواننــد جایگاهی در
دنیای الکترونیکی و در رقابت با دیگر
کسبوکا رها بهدست آورند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه ســه دســته
شــاخص برای ارزیابی کسبوکارهای
مجــازی در دو ســطح مقدماتــی و
پیشــرفته در نظــر گرفتــه شــده کــه
شــامل شــاخصهای عملکــردی،
توانمنــدی کســب و کار و مالی اســت،
گفت :شــاخصها بــرای دریافت  2تا
 5ســتاره در سطح پیشــرفته جزئیتر
و ســختگیرانهتر از مرحلــه مقدماتــی
اســت .بــه عبارتــی در ایــن ســطح
کســبوکارهایی کــه از لحــاظ بلوغ به
جایــگاه خوبــی رســیدهاند و پیشــرو
هســتند و وضعیــت عملکــردی آنها
و بــه ســابقه فعالیــت و مالــی خــود
اطمینان دارند از لحاظ شــاخصهای
تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفته و
ستارههای باالتری دریافت میکنند.
ëëارزیابی مستمر و ساالنه
بــه گفتــه مدیــر پایــش تجــارت
الکترونیکــی ،مرکــز توســعه تجــارت
الکترونیکــی دوره ارزیابیهــا فصلــی
بوده و اعتبار ســتارهها یکســاله اســت
ولی با ارائه رتبه و ستاره به کسبوکار،
رتبهبنــدی در همیــن مرحلــه تمــام
نمیشــود و از سوی ناظر سوم بیرونی
متخصــص ارزیابــی کســب و کارهای
مجازی مستمر ادامه دارد و اگر کسب
و کاری عملکــرد ضعیفــی داشــت،
رتبــه و ســتارههایش تغییــر میکنــد

و اگــر عملکــرد خوبــی از خــود بــه جا
گذاشــت دریافت ســتاره بیشــتری در
انتظار آنهاســت از این جهت بسیاری
از کســب و کارهــای مجــازی در تالش
هستند که رتبههای خود را حفظ کرده
و یا ارتقا دهند.
ابوالمعصــوم در ادامه گفت :البته
ابزارهــای نظارتی و سیســتمی در خود
نمــاد الکترونیکی در نظر گرفته شــده
اســت و امکان ثبت تخلف و شــکایت
بــرای مصرفکننــده از کســب و کار
مجــازی وجود دارد و از طریق ســامانه
هوشــمند و داوری بــه تخلفــات و
شکایتهای کاربران رسیدگی میشود
و همین موضوع باعث شده تا ریسک
خریــد اینترنتــی در فضــای مجــازی
کاهش یافته و ضمــن افزایش اعتماد
کاربــران بــه کســب و کارهــای مجازی،
تجارت الکترونیکی نیز افزایش یافته و
بهتوسعهاقتصاددیجیتالیکمککند.

وی دربــاره اپراتورهــای تخصصی
رتبهبنــدی کســب و کارهــای مجــازی
نیــز گفــت :پیــش از ایــن تنهــا یــک
اپراتــور (ســازمان مدیریــت صنعتی)
رتبهبندی تخصصی کســب و کارهای
مجــازی را بر عهده داشــت اما اپراتور
دومی(شــرکت اعتبــاری پایــا) نیــز به
رتبهبنــدی تخصصــی اضافه شــده و
بــا مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی
همکاری دارد.
ëëکلیک برای اطمینان
مدیــر پایش تجــارت الکترونیکی،
مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی به
کاربــران توصیه کــرد تا هنــگام خرید
به رتبهبندی کســب و کارهای مجازی
کــه بــا ســتاره در کنــار لوگو اینمــاد هر
کسبوکار قرار داده شده است ،توجه
کنند.
به گفته این مســئول کاربــران تنها
نبایــد بــه دیدن لوگــو و ســتارهها اکتفا

کننــد چون امکان جعل لوگو و ســتاره
وجــود دارد؛ کاربــران بایــد روی لوگــو
کلیــک کــرده و شناســنامه کســبوکار
را کــه شــامل اطالعــات هویتــی،
مکانی ،ســتارهها ،میزان رضایتمندی
مشــتریان و شــکایت از آنهــا اســت
مشاهده کرده و بعد تصمیم به خرید
بوکار
و یــا دریافــت خدمــات از کســ 
مربوطه کنند.
ابوالمعصــوم در ادامــه گفــت:
البتــه ابزارهــای نظارتــی سیســتمی
و کارشناســی بــرای جلوگیــری از
جعــل نمــاد در مرکز توســعه تجارت
الکترونیکــی ایجــاد شــده اســت ولــی
کاربــران تنهــا بــا کلیــک روی لوگــو و
انتقال به صفحه شناسنامه کسبوکار
مجازی میتوانند از جعلی نبودن لوگو
و نماد آگاه شــوند چون معموالً لوگو و
ســتاره جعلی بــه صفحه شناســنامه
کسب و کار منتقل نمیشود.

