
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

دوشنبه
19 آذر
1397

چگونه می توان با رشد ۲۰درصدی حقوق ها هم پاسخگوی معیشت 
جامعه بود و هم از اثرات تورمی آن جلوگیری کرد؟

 بررسی پارادوکس
طرح افزایش حقوق

از جمله ویژگی های بودجه س��ال آینده، رش��د ۲۰درصدی حقوق کارکنان و بازنشس��تگان اس��ت. آنطور که 
س��یدحمید پورمحمدی، معاون س��ازمان برنامه و بودجه هفته گذش��ته در نشست رونمایی از الیحه بودجه سال 
98 اعالم کرد، رش��د ۲۰درصدی حقوق کارکنان، اس��تمرار اجرای طرح تحول سالمت با منابع ۳۵ هزار میلیارد 

تومانی و منابع ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای یارانه نقدی، بخشی از برنامه های دولت برای حمایت از...

وزیر صنعت: برنامه ساماندهی خودرو آماده می شود

  ارز نیمایی باید
در چرخه تولید صرف شود
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در پانزدهمین سالگرد »روز جهانی مبارزه با فساد« دیروز چندین برنامه و همایش در تهران برگزار شد

فسادزدایی به مدد نهادهای مدنی

۵ تکنیک کپی رایتینگ که روی سئو اثرگذار هستند
استراتژی های بازاریابی برای مرحله رشد بازار

چگونه تحول سازمانی با موفقیت همراه می شود؟
سازوکار سازمان های مشتری مدار چگونه است؟

چگونه در پینترست فالوور بیشتر به دست بیاوریم؟
حتی بابانوئل هم محدودیت های خاص خودش را دارد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

گوگل روی استارتاپ ژاپنی 
ABEJA سرمایه گذاری می کند

7

سـعید موتمنی درخصوص وضعیت بـازار خودرو و قیمت های 
جدید ایران خودرو گفت خرید و فروش به کمترین حد خود در 

سال جاری رسیده است و اگر بگوییم نزدیک به صفر 
شده، دروغ نگفته ایم که این امر به سبب اشباع...

سایپا و ایران خودرو دلیل 
گرانی خودرو هستند؟

یادداشت
کالف سردرگم قیمت ها پاشنه 
آشیل عملکرد اقتصادی دولت

کالف سردرگم قیمت ها پاشنه آشیل عملکرد اقتصادی دولت

در ش��رایطی که اسب تروای 
بازار ارز و س��که بع��د از ماه ها 
تاخت و ت��از در عرصه اقتصاد 
ای��ران ت��ا ح��دودی از نف��س 
افتاده ولی ب��ازار قیمت کاال و 
خدم��ات عکس العم��ل جدی 
نس��بت به این موضوع از خود 
نش��ان نمی ده��د؛ ب��ه عنوان 
نمونه افزایش قیمت بس��یاری 
از لوازم خانگی، گوش��ی تلفن 
همراه و کاالهای دیگر به بهانه 
افزایش قیمت ارز باال رفته بود 
با کاهش قیم��ت ارز همچنان 
در اوج مانده است و سوالی که 
در اینج��ا مطرح می ش��ود این 
اس��ت اگر افزای��ش قیمت این 
محصوالت با افزایش قیمت ارز 
راه صعودی پیموده اس��ت باید 
در ش��رایط کاهشی قیمت ارز 
نیز روندی نزولی داشته باشد. 
در پاسخ به این سئوال برخی از 
واردکنندگان  و  تولیدکنندگان 
کاال معتقدن��د که مواد اولیه یا 
محص��والت واردات��ی با قیمت 
خرید  افزایش یافت��ه  ارزه��ای 
شده اس��ت لذا کاهش قیمت 
مس��تلزم انج��ام فرآینده��ای 

خریدهای بعدی است. 
ادامه در همین صفحه

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

۲ ربیع الثانی 144۰ - سـال پنجم
شماره   1۲16- 16صفحه - ۲۰۰۰۰ ریال

Mon.10 Dec 2018

88936651

ادامه از همین صفحه
در حالی که در حالت افزایشی در موارد متعددی این افزایش شامل حال خریدهای قبلی آنها شده بود و کاالهای با قیمت 
ارز پایین با قیمت ارز باال فروخته شد. به هر حال شرایط افزایش قیمت کاالها و روند صعودی آنها اکنون به عنوان یکی 
از مطالبات بحق جامعه باید مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد. چرا که حتی برخی از افزایش قیمت های کاالها که ارتباط 
مستقیمی با افزایش قیمت ارز ندارد نیز برای جامعه ایجاد نگرانی کرده است. به عنوان نمونه درخصوص فرآورده های لبنی 
قیمت این محصوالت همچنان س��رکش و روند صعودی را در فشار به اقشار آسیب پذیر از خود نشان می دهد و همچنان 
بر طبل گرانی خود می کوبد؛ موضوعی که زمینه های نارضایتی اجتماعی و زنگ هشدار مسئوالن وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزش��کی را توامان به صدا درآورده اس��ت چراکه کاهش قدرت خرید مردم مس��اوی است با کاهش مصرف این 
محصوالت و تهدید سالمت جامعه.  به هر حال شرایط حاکم بر بازار بیش از اینکه ناشی از ناکارآمدی نهادهای نظارتی باشد 
دلیلی بر نا ایمنی فضای بازار و شرایط اقتصادی است. چراکه تولیدکنندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات بدون ایجاد یک 
فضای امن روانی توام با تعامل فی مابین امکانی برای فعالیت و عرضه مناسب و مطلوب کاال و خدمات نخواهند داشت. از 
منظر کارشناسان حوزه تنظیم بازار در فرآیند افزایشی قیمت ها معموال چسبندگی قیمت ها در این روند مانعی برای تمایل 

بازار به کاهش قیمت می داند و این موضوع را نیز از عوامل عدم بازگشت قیمت ها به تناسب کاهش قیمت ارز می دانند.
البته سرنوش��ت لبنیات در کش��ور از نوع دیگر این نابسامانی است و شاید ریشه در عدم تعامل مناسب و کارشناسی میان 
نهادهای دولتی در قیمت گذاری قیمت ش��یر و افزایش قیمت خرید این محصول داش��ته باشد که این امر به انضمام افزایش 
قیمت برخی از مولفه های موثر بر قیمت تمام شده محصوالت لبنی، زمینه های افزایش قیمت نهایی به زیان مصرف کننده را 
فراهم کرده است. البته در این میان ائتالف فی مابین تولیدکنندگان محصوالت لبنی در افزایش هماهنگ قیمت ها را نیز باید بر 
این مصائب افزود که نتیجه فوری آن کاهش محسوس قدرت خرید مصرف کنندگان در اثر کاهش سطح درآمدی مردم دانست 
که البته این رفتار تولیدکنندگان رفتاری به دور از یک فعالیت حرفه در عرصه تولید و تجارت تعبیر می شود. به هر حال در 
شرایطی که وضعیت اقتصادی خانوارها از اوضاع مطلوبی برخوردار نیست افزایش قیمت این کاالی استراتژیک موجب حذف آن 
از سبد اقتصادی خانوار و تهدید سالمت جامعه شده است و این موضوع برای تولیدکنندگان و ائتالف آنها نتایج مطلوبی را فراهم 
نخواهد داشت چرا که براساس یک قانون اقتصادی همیشه مورد توافق »شرایط بقای تولیدکننده درگرو بقای مصرف کننده 
است.« با این شرایط برخورد با این واحدهای اقتصادی از سوی نهادهای نظارتی عماًل نتیجه مطلوبی را هم عاید نخواهد کرد 
چرا در صورتی که زمینه های افزایش قیمت از سوی متولی تنظیم بازار فراهم شده است برخورد تعزیری با معلول اثربخشی الزم 
را ندارد. فراهم بودن بسترهای الزم برای انجام یک فعالیت اقتصادی پایدار در بازار شرایط الزم برای کارآمدی نهادهای نظارتی 
است که البته در کنار آن افزایش هزینه های انجام تخلف و برخورد سریع و قاطع به عنوان دو شرط اصلی برای ایجاد یک فضای 
امن اقتصادی از نهادهای نظارتی انتظار می رود. ولی در شرایطی که فضای اقتصادی برای فعالیت مولد فراهم نیست و تصمیم 
یک نهاد متولی در انجام یک اقدام ولو به صورت حمایتی می تواند آثار مخرب خود را بر دیگر مولفه های تنظیم بازار نشان دهد.

نگاهی به عملکرد نهادهای متولی تنظیم بازار نشان می دهد که همگرایی مناسبی بین ارکان این ساختارها در تصمیمات 
اجرای��ی به صورت مناس��ب و جامع االطراف حکمفرما نیس��ت و همین امر زمینه های موفقیت برنامه ه��ا را تا حدود زیادی 
تحت الشعاع قرار داده است. به عنوان نمونه نهادهای مهم و تاثیرگذار بازار یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی اگر در تدوین برنامه های 
جامع بازار، همگرایی و همکاری مناس��ب و موثری را در حوزه تولید، تامین، توزیع و نظارت بر بازار ترس��یم و اجرایی نکند و 
فرصت ها و چالش های یک تصمیم را از ابعاد مختلف نبینند امکانی برای موفقیت تصمیمات آنها نمی توان متصور شد. مثاًل 
تصمیم وزارت جهاد در افزایش قیمت نابهنگام برخی محصوالت به دلیل حمایت از تولید و در شرایطی که به سود تولیدکننده 
تمام شود که جایگاه و منافع مصرف کننده و شرایط حاکم بر بازار به شکل مناسبی از سوی دیگر نهادهای دیگر مورد ارزیابی 
و دقت نظر قرار گیرد؛ موضوعی که احتمال می رود در تنظیم بازار شب یلدا و شب عید ممکن است آسیب های آن را مشاهد 
کنیم. یعنی بازار کاال از موجود مملو است ولی کاستی ها و بی تدبیری در توزیع آنها، اقدام خودسرانه در عرضه نامناسب شبکه 
را با مشکل مواجه کرده است. لذا نهاد نظارتی عماًل کاری از پیش نمی برد. در این شرایط ناهماهنگی، این نهادها حتی اگر در 
انجام وظایف جدیت هم نشان دهند ولی اقدام جزیره ای و منفصل آنها عماًل نتایج موثر و قطعی را عاید جامعه و بازار نمی کند 
که البته دولت هم ضرر می کند و خسارت می بیند و مردم هم ناراضی هستند.  آگاهی این نهادها از عملکرد و برنامه های سایر 
نهادها و اقدام هماهنگ و هم راستا با سیاست های کالن و توجه به اقتضائات بازار در شرایط و ابعاد مختلف تنها نسخه قابل 
تجویز برای حفظ آرامش بازار و بهبود شرایط بازار است. در شرایط نابسامانی ارکان مختلف زنجیره مرتبط با بازار، عملکرد 
نهاد نظارتی تنها در خوشبینانه ترین شرایط می تواند به صورت مسکن و مقطعی عمل کند و کارکردهای آنها را نیز زیر سوال 
ببرد. بنابراین و با عنایت به مطالب پیش گفته می توان مدعی شد که دولت باید بیش از آنکه دنبال کالف سر در گم نابسامانی 
قیمت در بازار سطح خرده و عمده فروشی های بازار بگردد باید سر نخ اصلی را در برنامه ریزی و اجرای سیاست های خود در 
تنظیم بازار جست وجو کند؛ چراکه برآیند عملکرد صحیح این دستگاه ها  می تواند  تضمین کننده سالمت بازار و آرامش روانی 

زنجیره تولید تا مصرف باشد و در این شرایط عملکرد نهادهای نظارتی نیز حتماً اثربخش خواهد بود.

 

موج ناآرامی ها در فرانس��ه در حالی وارد چهارمین هفته خود ش��ده است که توقعات 
و مطالبات عمومی روندی رو به افزایش داش��ته و اعتراضات که در روزهای نخس��ت به 
افزایش بهای س��وخت و مشکالت اقتصادی-معیش��تی اختصاص داشت، اینک رنگ و 

بوی سیاسی به خود گرفته است.
به گزارش ایرنا، ش��اید کس��ی تصور نمی کرد که اعتراض مس��المت آمیز »پریسیلیا 
لودوس��کی« یک زن راننده ۳۲ س��اله در ماه مه نس��بت به افزایش بهای س��وخت به 
اعتراضات خشونت بار امروز در فرانسه تبدیل شود. این زن جوان حدود هفت ماه پیش 
با هدف کاهش قیمت سوخت، کمپینی ایجاد و توماری روی اینترنت منتشر کرد و از 

مردم خواست آن را امضا کرده و به این کمپین بپیوندند.
کمپینی که خانم لودوسکی در ارتباط با افزایش مداوم بهای بنزین و گازوئیل به راه 
انداخته بود، همچون آتش��ی زیر خاکستر بود که در هفته های اخیر با انتشار خبرهای 
رس��می مبنی بر افزایش بهای س��وخت، شعله ور شد و جنبش »جلیقه زردها« را به راه 
انداخ��ت.  مقامات دولت فرانس��ه در حالی از افزایش بهای س��وخت خبر دادند که در 
یک س��ال گذشته، بهای گازوئیل رشدی ۲۳درصدی داشته است. بر پایه مصوبه دولت 
این کش��ور، در س��ال ۲۰19 نیز مالیات بر هر لیتر گازوئیل 6.۵ سنت و هر لیتر بنزین 

۲.9سنت افزایش خواهد یافت. 
ب��ه دنبال بازت��اب خبرهایی با محتوای افزایش قیمت س��وخت به تدریج تجمعات و 
اعتراضات خیابانی شکل گرفت و در برخی شهرهای فرانسه این اعتراض ها به خشونت 
کش��یده شد. بر پایه برخی  گزارش ها، روز شنبه 17 آذرماه پاریس صحنه درگیری های 
خش��ونت آمیز بود به طوری که نیروهای امنیتی برای فرونشاندن جنبش زردپوشان از 

گلوله پالستیکی، گاز اشک آور و ماشین  های آب پاش استفاده کردند. 
برپایه آمارهای انتش��اریافته تاکنون صدها نفر از معترضان دس��تگیر ش��ده اند. شمار 
کش��ته ها تاکنون چهار نفر و تعداد زخمی ها بیش از یکصد تن گزارش ش��ده است. به 
موازات گس��ترش دامنه اعتراضات و خشونت ها، بر ش��مار نیروهای امنیتی نیز افزوده 
ش��ده اس��ت که در جریان اعتراضات روز ش��نبه ش��مار نیروهای امنیتی به 9۰ هزار 

می رسید که تنها 8هزار نفر از آنان در خیابان های پاریس حضور داشتند.
»امانوئ��ل مکرون« رئی��س جمهوری فرانس��ه در مواجهه با م��وج اعتراضی تاکنون 
مواضع مختلف و گاها متناقضی اتخاذ کرده است. وی که در اوایل شکل گیری جنبش 
زردپوش��ان در پس��ت توییتری اقدامات خشونت  آمیز ش��رکت  کنندگان را در تظاهرات 
پاریس و دیگر نقاط فرانس��ه »ش��رم  آور« خوانده بود، چاره را در عقب نش��ینی یافت و 

ناگزیر طرح گران شدن سوخت را برای شش ماه به تعویق انداخت.
از نخس��ت وزیر فرانس��ه گرفته تا وزرای کابینه مکرون هر کدام به نوبه خود با هدف 
فرونش��اندن اعتراضات وارد میدان شده اما راه به جایی نبرده اند. ابتد »ادوارد فیلیپ« 
نخس��ت وزیر این کش��ور از تصمیم دولت مبن��ی بر تعویق چند ماه��ه افزایش مالیات 
س��وخت خبر داد، اما »فرانس��و دو روگی« وزیر محیط زیس��ت فرانس��ه در برنامه  ای 

تلویزیونی تاکید کرد که این طرح تا پایان سال آینده اجرایی نخواهد شد. 

تاکید مقامات دولتی بر تعویق ش��ش ماهه یا یکساله افزایش بهای سوخت در حالی 
تکرار می ش��ود که بر پایه برخی نظرس��نجی ها، 78درصد فرانسوی  ها موافقت دولت با 
تعلیق یک س��اله افزایش بهای س��وخت را ناکافی دانس��ته و معتقدند که با این اقدام، 

هزینه  های زندگی شهروندان افزایش خواهد یافت.
سیاس��ت مذاک��ره مقامات دولت��ی با رهبران معترض��ان نیز تاکنون کارگش��ا نبوده 
اس��ت. نشست اضطراری )11 آذر( به ریاس��ت مکرون و متعاقب آن، برنامه دیدار وزیر 
محیط زیست فرانسه با معترضان بی نتیجه بود. همچنین  وزیر فرانسه نیز در نظر داشت 
تا با سردمداران جنبش اعتراضی و نمایندگان احزاب سیاسی مذاکره کند که به دلیل 
عدم ش��رکت دو نفر از نمایندگان جلیقه زردها برگزار نش��د. به ب��اور ناظران این عدم 
حضور نمایندگان جنبش ممکن است به دالیل امنیتی یا فشار دیگر معترضان صورت 

گرفته باشد.
عالوه بر موضوعات اشاره ش��ده، با افزایش خشونت ها و گسترش دامنه اعتراضات، بر 
مطالبات عمومی نیز افزوده شده است. آنها که در ابتدا دغدغه افزایش بهای سوخت را 
داشتند اینک مشکالت اقتصادی، نابرابری اجتماعی، تورم، بیکاری، گرانی و ... را دلیلی 
ب��ر اعتراضات دامنه دار خود می دانند. آنه��ا معتقدند اصالحات اقتصادی که مکرون در 

رقابت های انتخاباتی وعده داده بود تاکنون تحقق نیافته است.
بی��کاری نزدیک به 1۰درصدی و اصالح قانون کاری ک��ه چندی پیش انجام گرفت 
اما جوابگوی نیاز ش��هروندان نبود، بر میزان نارضایتی ها افزوده اس��ت. از این رو برخی 
نظرسنجی ها از حمایت 7۲درصدی مردم فرانسه از جلیقه زردها خبر می دهند و برخی 
نی��ز این می��زان را 69درصد ارزیابی می کنند؛ رقمی که به هر حال بس��یار باال و قابل 
توجه است. این در حالی است که نظرسنجی های انجام شده از شهروندان فرانسوی در 
هفته های اخیر حاکی از کاهش چش��مگیر محبوبیت رئیس جمهوری این کشور است؛ 

نظرسنجی هایی که میزان محبوبیت مکرون را ۲6درصد نشان می دهند.
اعتراضات به مشکالت اقتصادی تا جایی پیش رفته که در نهایت رنگ و بوی سیاسی 
به خود گرفته و برخی معترضان خواستار استعفای مکرون شده اند در حالی که هنوز دو 

سال از زمان ورود وی به کاخ الیزه نمی گذرد. 
از نگاه کارشناس��ان، »مارین لوپن« رهبر جبهه ملی و جریان راس��ت افراطی فرانسه 
که در انتخابات ریاس��ت جمهوری اخیر در رقابتی تنگاتنگ با مکرون، س��رانجام بازی 

سیاسی را به رقیب خود واگذار کرد، اینک در جایگاه بهتری قرار دارد. 
ب��ا وجود ع��دم ورود و اظهارنظر جدی خانم لوپن در خصوص ناآرامی های اخیر، او و 
حزبش برنده این تحوالتند و بی تردید بر محبوبیت و نفوذ این طیف سیاسی در اذهان 
عمومی فرانس��وی ها افزوده خواهد ش��د؛ طیفی که به ش��دت مخالف حضور مهاجران 

هستند و ماندن در اتحادیه را مغایر با منافع ملی کشور خود ارزیابی می کنند.
ضمن اینکه تسری جنبش جلیقه زردها به دیگر کشورهای قاره سبز همچون بلژیک، 
راس��ت افراطی را در سطح قاره اروپا تقویت و دولت های حاکم را با مشکالت جدی در 

عرصه داخلی و سطوح منطقه ای و بین المللی مواجه خواهد کرد. 

جنبش »جلیقه زردها« در فرانسه

اعتراضی اقتصادی با رنگ و بوی سیاسی



از جمل��ه ویژگی های بودجه س��ال آینده، رش��د ۲۰درصدی حقوق 
کارکنان و بازنشستگان است. آنطور که سیدحمید پورمحمدی، معاون 
س��ازمان برنامه و بودجه هفته گذش��ته در نشس��ت رونمایی از الیحه 
بودجه س��ال 98 اعالم کرد، رشد ۲۰درصدی حقوق کارکنان، استمرار 
اجرای طرح تحول س��المت با منابع ۳۵ ه��زار میلیارد تومانی و منابع 
۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای یارانه نقدی، بخشی از برنامه های 
دولت برای حمایت از معیشت و سالمت مردم در سال آینده است، اما 
سوال این است که به رغم ضروری بودن افزایش ۲۰درصدی حقوق ها، 
آیا این امر می تواند پاسخگوی معیشت کارمندان و بازنشستگان باشد و 

مهمتر از آن، آیا اثرات تورمی به دنبال نخواهد داشت؟
وج��ود ش��رایط تورم��ی در اقتصاد باعث ش��ده اس��ت تا بس��یاری از 
حقوق بگیران��ی که حقوق ثابتی می گیرن��د و امکان افزایش درآمد خود را 
ندارند از این وضعیت متضرر ش��وند چراکه در ش��رایط تورمی این قدرت 
خرید است که روز به روز کاهش پیدا می کند. افزایش حقوق ها برای حجم 
عظیمی از کارمندان و کارگران حقوق بگیر اما می تواند مسائلی را به همراه 
داشته باشد که اولین آنها احتماال افزایش فشار بر منابع مالی دولت خواهد 
بود؛ مساله ای که می توان آن را تبعات پدیده تورم برای دولت ارزیابی کرد، 
اما ج��دای از افزایش حقوق ها، دولت در پرداخت س��ایر هزینه های خود 
هم به ناچار متحمل فش��ارهای تورمی خواهد ش��د. با این همه، پرداخت 
حقوق ها به دلیل اینکه با مس��اله پرداخت ریالی مس��تقیم سروکار دارد، 
می تواند تبعاتی را به دنبال داش��ته باشد. در همین زمینه، »ایسنا« بحث 
افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان و تبعات این سیاست را در گفت وگو با 

چند تن از اقتصاددانان بررسی کرده است.
افزایش حقوق ها روی بخش خصوصی هم اثر می گذارد

علی مزیکی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه با چندبعدی توصیف کردن 
مساله  افزایش ۲۰درصدی حقوق ها در سال آینده معتقد است: افزایش 
حقوق ه��ا روی بخش خصوصی هم اثر می گذارد و باعث افزایش انتظار 
برای افزایش حقوق در آن بخش هم می ش��ود، اما مساله ای که باید به 
آن توجه کرد این اس��ت که این افزایش حقوق ها چقدر می تواند باعث 

افزایش بهره وری نیروی کار شود.
او با بیان اینکه عدم افزایش حقوق ها می تواند باعث دلس��ردی برخی 
از نیروهای کار متخصص و مهاجرت آنها از کش��ور ش��ود، اضافه کرد: 
واقعیت این است که هر چقدر که به نیروهای متخصص توجه بیشتری 
کنیم، باعث افزایش نابرابری در بین مجموع نیروهای کار خواهیم شد.

ای��ن اقتص��اددان با بیان اینکه به ج��ای قانون گ��ذاران، اتحادیه ها و 
صنف ه��ای تخصصی باید پیگی��ر افزایش حقوق ها باش��ند، ادامه داد: 
افزایش ۲۰درصدی حقوق ها به طور یکس��ان و برای همه نیروهای کار 
هم می تواند باعث ایجاد احس��اس نابرابری ش��ود ب��ه این صورت که با 
افزایش ۲۰درصدی حقوق آن ش��خصی ک��ه یک میلیون تومان حقوق 
می گی��رد ۲۰۰هزار تومان و حقوق آن کس��ی ک��ه 1۰ میلیون حقوق 

می گیرد، ۲میلیون تومان افزایش پیدا می کند.
افزایش حقوق ها باید مبتنی بر کارایی  باشد

مزیکی افزایش حقوق ها بع��د از افزایش تورم را بدیهی توصیف کرد 
و گف��ت: مطالعات نش��ان می دهد که این افزایش حقوق ها به ش��رطی 
می تواند موفق باش��د که برای بنگاه ها محدودیت قیمتی وجود نداشته 
باش��د. یعنی نمی ش��ود بنگاه های اقتصادی را به افزایش دستمزد ملزم 
ک��رد، اما جلوی افزای��ش قیمت محصوالت آنه��ا را گرفت، چرا که در 

چنین شرایطی آن بنگاه اقتصادی متضرر خواهد شد.
او ب��ا بیان اینکه اگر افزایش حقوق ها منجر به افزایش کارایی نش��ود 
باعث ایجاد تورم خواهد ش��د، گفت که اگر افزایش حقوق ها مبتنی بر 
افزایش مهارت و کارایی نیروی کار باش��د، می تواند باعث ایجاد انگیزه 

برای تولید بیشتر نیز باشد.
درواق��ع می ت��وان گفت یک��ی از نگرانی های مهمی ک��ه در رابطه با 
افزایش حقوق ها بدون توجه به افزایش کارایی وجود دارد تورم زا بودن 
آن اس��ت. افزایش حقوق ها با اینکه خود ضرورتی ناش��ی از بروز تورم 
است اما می تواند باعث ایجاد تورم هم بشود. به عبارتی این گونه نیست 
که چون قدرت خرید کاهش پیدا کرده است دولت با افزایش حقوق ها 
صرف��ا به افزای��ش قدرت خرید کارمندان خود کم��ک کند چراکه این 
اقدام تبعاتی به همراه دارد و یکی از آنها ایجاد تورم بیش��تر در اقتصاد 

است.
تنها در دولت روحانی افزایش حقوق ها بیشتر از تورم بود

با این همه، افزایش حقوق ها ضرورتی انکارناپذیر است. شرایط تورمی 
باعث کوچکتر ش��دن جیب حقوق بگیران شده است و دولت نیز طبق 
قوانین کار موظف اس��ت تا مطابق با این ش��رایط حق��وق کارمندان را 
افزایش دهد؛ امری که لطفعلی بخشی، اقتصاددان و عضو هیات علمی 
دانش��گاه عالمه طباطبایی معتقد است تنها در دولت تدبیر و امید این 

مساله رعایت شده است.
بخشی با اشاره به افزایش ۲۰درصدی حقوق ها در سال آینده، گفت: 

برمبنای قوانین کار ما هر س��اله موظف هس��تیم میزان دس��تمزدها را 
متناس��ب با نرخ تورم افزایش دهیم. در بین دولت های گذشته تنها در 
دوران دولت روحانی اس��ت که حقوق ها بیش��تر از میزان تورم افزایش 

پیدا می کند.
وی ب��ه افزایش فزاینده نرخ تورم هم اش��اره کرد و با پیش بینی نرخ 
تورم ۳۰درصدی در س��ال آینده اضافه کرد: در چنین ش��رایطی دولت 
باید س��عی کند تا عالوه بر افزای��ش حقوق ها، پرداخت های حمایتی را 

هم برای کارمندان خود هم در نظر بگیرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی همچنین بر ضرورت 
هدایت یارانه ها به س��مت ایجاد فعالیت ه��ای مولد، تاکید کرد و گفت: 
به جای اینکه س��عی کنیم یارانه ها را افزایش دهیم باید سعی کنیم تا 
آن یارانه ها را در جهت رفع رکود و ایجاد اشتغال بیشتر به کار بگیریم.

افزایش حقوق ها باری بر دوش تولیدکنندگان نخواهد گذاشت
عالوه ب��ر کارمندان دول��ت در ادارات، بس��یاری از حقوق بگیران در 
عرصه های تولیدی و خصوصی نی��ز از این تصمیم جدید قانون گذاران 
متاثر خواهند شد. بخش های خصوصی و مولد اقتصاد به دلیل سروکار 
داش��تن ب��ا تهیه مواد اولیه و دیگر هزینه های تولید بس��یار بیش��تر از 
بخش های دیگر تحت تاثیر شرایط تورمی قرار می گیرند. در این شرایط 
افزایش دستمزدها )به عنوان یک شر گریزناپذیر برای تولیدکنندگان( 
می تواند فشاری مضاعف را بر آنها وارد بیاورد؛ امری که البته قدرت اهلل 
امام وردی، عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد تهران مرکز با بررسی هایی 
که کرده نش��ان می دهد که افزایش حقوق ها چندان بار مالی را هم بر 

دوش تولیدکنندگان نخواهد گذاشت.
او با اشاره به افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی حقوق ها در سال آینده آن را 
امری بدیهی توصیف کرد و گفت: دستمزد به عنوان یکی از نهاده های 
تولی��د درصد زیادی از ای��ن هزینه ها را تش��کیل نمی دهد که بخواهد 
باعث فش��ار زیادی بر کارفرما شود. همچنین افزایش قیمت محصوالت 

تولیدی نیز بیشتر از نرخ ۲۰درصد خواهد بود.
این اقتصاددان س��هم نیروی انسانی را از هزینه های تولید 1۵درصد 
ارزیابی کرد و گفت: همه تولیدات ارزبری ندارند که بخواهد متناس��ب 
با افزایش ن��رخ ارز هزینه ها هم باال برود. از طرفی افزایش ۲۵درصدی 
حقوق ها هم با احتساب سهم 1۵درصدی نیروی انسانی از عوامل تولید 
حدود س��ه تا چهار درصد بر هزینه ه��ای تولیدکنندگان اضافه خواهد 

کرد. 

چگونه می توان با رشد ۲۰درصدی حقوق ها هم پاسخگوی معیشت جامعه بود و هم از اثرات تورمی آن جلوگیری کرد؟

بررسی پارادوکس طرح افزایش حقوق

در دوره های گرانی و رش��د ش��تابان تورم، خانواده ه��ا از کدام هزینه 
خ��ود می کاهند تا قدرت اداره اقتصادی بیابند؟ این س��والی اس��ت که 
این روزها بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان تالش می کنند پاسخی 
برای آن بیابند. آمارها نشان می دهد حجم مراجعه مردم به رستوران ها، 
از لوکس ترین ه��ا تا معمولی ترین ها بین ۳۰ ت��ا 7۰درصد کاهش یافته 
اس��ت. حاال این روزها نبود غذایی که در منوهای رستوران ها درج شده 
چندان عجیب نیس��ت، چرا که بسیاری از رس��توران داران می گویند به 
دلیل آنکه تعداد مشتریان شان کم شده است، ترجیح می دهند غذاهای 

پرمخاطب تر را آماده کنند.
 ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، رئیس اتحادیه رس��توران داران نیز در تایید 
ای��ن نکته می گوید اغلب رس��توران های لوکس بی��ن ۳۰درصد و اغلب 
رستوران های معمولی به فراخور قدرت اقتصادی مناطقی که در آن قرار 
دارند حدود 7۰درصد از مشتریان شان کاسته شده است. آمارهای بانک 
مرکزی نش��ان می دهد ۳درصد از درآمد پردرآمدترین یا ثروتمندترین 
دهک ایران به هتل و رستوران اختصاص می یابد این در حالی است که 

این رقم برای اولین دهک یا فقیرترین ها بسیار ناچیز است.
 مهدی تقوی، کارش��ناس اقتصادی و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
می گوی��د: در دوره هایی که نرخ تورم افزایش انفجاری را تجربه می کند، 
م��ردم غالبا از هزینه ه��ای غیرضروری می زنند. هرچن��د اطالق هزینه 
غیرضروری به این دس��ت هزینه ها منطق چندانی ندارد اما بس��یاری از 

خانوارها چاره ای جز این ندارند.
وی در این خصوص گفت: تفریح، سفر، خرید کاالهای فرهنگی چون 
کتاب و فیلم و ...، رفتن به س��ینما و تئاتر و کنسرت های موسیقی غالبا 
توسط طبقه متوسط صورت می گیرد، اما باید توجه داشت که این رفتار 

اقتصادی سبب می شود که مشکالتی در عرصه فرهنگی رخ دهد.
 ای��ن کارش��ناس اقتصادی تاکی��د کرد: مردم در این ش��رایط تالش 
می کنن��د هزینه ه��ای زندگ��ی خ��ود را اولویت بندی کنن��د و طبیعتا 
هزینه ه��ای اولیه زندگی یعنی خوراک و مس��کن در ای��ن میان تامین 

می شود.
 او گفت: اقتصاد ایران در سال های گذشته همواره به دلیل افت و خیز 

تورمی شاهد این قبض و بسط ها بوده است.
 بررس��ی ها نش��ان می دهد در س��ال جاری قیمت هر متر مربع واحد 
مس��کونی افزایش��ی برابر با 91درص��د را تجربه کرده اس��ت. نرخ دالر 
نی��ز همپ��ای دیگر ارزها از مح��دوده ۳8۰۰ تومان در بهمن ماه س��ال 
گذشته به 11۴۰۰تومان در سال جاری رسیده است. سکه نیز در رفت 
وبرگشت ها پا را از محدوده یک میلیون تومان به کانال ۴میلیون تومان 
گذاش��ته و از ای��ن رو برآوردها داللت بر کاهش ش��دید قدرت خرید و 

ارزش پول ملی در سال جاری دارد.
 تقوی گفت: نتیجه این اتفاقات در میان مدت س��بب می شود اقتصاد 
فرهنگ با بحرانی جدی تر از گذش��ته روبه رو ش��ده و ش��مار خریداران 

کاالهای فرهنگی کاهش یابد.
این اس��تاد دانش��گاه اضافه کرد: در این شرایط از سطح رفاه خانوارها 
کاس��ته می ش��ود و ای��ن امی��دواری وج��ود دارد ک��ه دولت ب��ا اتخاذ 
سیاست هایی دس��ت به ترمیم قدرت خرید و همچنین باال بردن سطح 

زندگی کند. 

میزان مراجعه به رستوران ها در دوره تورم کاهش یافت

تغییر الگوی رفتاری خانواده های ایرانی

یادداشت

 اوپک، زنگنه را
فراموش نخواهد کرد

در وانفس��ای اخب��ار و تح��والت منفی و نگران کنن��ده ای که در 
ماه ه��ای اخی��ر پیرام��ون اوپک و آینده آن منتش��ر ش��د، اجالس 
17۵وزرای نفت کش��ورهای عضو این س��ازمان در روزهای پایانی 
هفته گذش��ته و تصمیمات اتخاذش��ده در آن با حضور کشورهای 
غیرعض��و، جان تازه ای به کالبد مهجور اوپک دمید و این س��ازمان 
توانست در مقابل همه فش��ارهای سیاسی خارجی و بی مهری های 
برخی اعضا، بار دیگر قد راس��ت کند و موجودیت و اهمیت خود را 

در معادالت سیاسی و اقتصادی جهانی به اثبات رساند.
این دس��تاورد ب��زرگ و امیدوارکننده برای اوپ��ک، بدون تردید 
مدی��ون ابت��کار، تدبیر و مقاومت تیم نمایندگ��ی ایران به خصوص 
ش��خص بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اس��ت که در میدان سیاسی و 
اقتصادی بزرگ وین با حضور مس��تقیم و غیرمس��تقیم قدرت های 

بزرگ جهانی، اعتبار و جایگاه اوپک را احیا کرد. 
اج��الس فصلی 17۵ اوپک، آزمون بزرگی ب��رای اعتبار و جایگاه 
6۰ س��اله این سازمان به ش��مار می رفت. از ماه ها پیش تحت تاثیر 
تحریم های اقتصادی و نفتی ایران، دولت آمریکا برنامه مشخصی را 
برای بازار نفت و مهار آثار اقتصادی ناش��ی از کاهش صادرات نفت 
ایران بر بازار نفت آغاز کرد که گام اول آن اعطای معافیت به برخی 
کش��ورهای خریدار نف��ت ایران بود و گام دوم هم همراه س��اختن 
اوپک با سیاس��ت تحریمی آمری��کا و اعمال نفوذ در تصمیمات این 

سازمان بود.
دول��ت آمریکا در هفته های منتهی به اج��الس 17۵ اوپک همه 
ت��الش خود را برای رس��یدن ب��ه این مهم انج��ام داد و در این راه 
حتی حاضر ش��د امتیازات سیاسی زیادی به دو قدرت نفتی یعنی 
عربستان س��عودی و روسیه پرداخت کرده تا آنها را مجاب به عدم 
کاه��ش تولی��د برای پایین نگه داش��تن قیمت نف��ت کند. تخطی 
عربس��تان و روس��یه از تعهدات خود در قال��ب تصمیم قبلی اوپک 
برای کاهش تولید و تالش برای جایگزینی نفت ایران، همراهی این 

دو کشور با ایاالت متحده را به اثبات رساند.
اجالس 17۵ اوپک می توانس��ت نقطه تکمیلی برای این همراهی 
تلقی شود که به سرانجام نرسید. دولت آمریکا که از ابتدای صدارت 
ترام��پ به صورت آش��کار و پنهان به مقابله با بس��یاری از روندها، 
س��ازمان ها و رژیم های بین المللی پرداخته، در کنار موضوع همراه 
س��اختن اوپک با تحریم ایران، سیاس��ت بلندمدت حذف اوپک از 
طریق اعم��ال نفوذ در آن و بی خاصیت س��اختن تصمیمات آن را 

دنبال کرده و می کند.
عالوه بر آمریکا، روس ها نیز دلخوشی از اوپک ندارند و قصد دارند 
با تغییر راهبرد سنتی و قدیمی خود یعنی تقابل با اوپک، از طریق 
همکاری با آن و اعمال نفوذ در سیاست ها و تصمیمات آن، اوپک را 
از موضوعی��ت و جایگاه تاثیرگذار خود در بازار جهانی نفت انداخته 

و نهاد جدیدی را با محوریت خود جایگزین کنند.
همکاری روسیه با اوپک در دو سال اخیر اگرچه می تواند به شرط 
مدیریت اعضا، فرصتی برای اوپک تلقی ش��ود اما اعضای اوپک باید 
مراقب باش��ند تا ابتکار عمل را به روس��یه ن��داده و میدان تصمیم 

بزرگ را برای این کشور خالی نکنند.
عربس��تان س��عودی نیز به عنوان یکی از بانیان اوپک، سیاس��ت 
مشخص و پایداری را در قبال اوپک دنبال نمی کند. دولت عربستان 
در ماه های اخیر بعضا به مانند رفتار گذش��ته خود، بیش از آنکه در 
صدد تقویت اوپک باشد، تحت تاثیر بحران ها و چالش های سیاسی 
داخل��ی و خارجی ) ب��ه خصوص ماجرای قتل خاش��قچی( ، قصد 
بهره گیری از جایگاه و موقعیت خود در بازار نفت و اوپک برای رفع 

و رجوع چالش های سیاسی خود است.
در ای��ن راس��تا اگرچه مش��کالت اقتص��ادی و کس��ری بودجه، 
برنامه های اقتصادی آنها را با مشکل جدی مواجه ساخته و افزایش 
قیمت نفت برای آنها از اهمیت برخوردار است اما ریاض در شرایط 
کنونی س��ه هدف سیاسی یعنی تشدید فشارهای سیاسی بر ایران، 
نزدیکی به ترامپ و اعطای امتیاز به وی برای س��رپوش گذاشتن بر 
پرونده خاش��قچی و تقویت مناس��بات راهبردی با روسیه را دنبال 
می کن��د. در این ش��رایط طبعا اوپ��ک و جایگاه و آین��ده آن برای 

عربستان اهمیتی ندارد.
در کنار این تحرکات و فش��ارها، بروز برخی مس��ائل در ماه های 
اخیر مانند اعالم تصمیم قطر برای خروج از اوپک و همچنین عدم 
وفاداری اعضا به تعهدات سازمانی خود و کاهش شدید قیمت نفت، 
اوپک را در ش��رایط سخت و دشواری به لحاظ جایگاه و اعتبار قرار 
داده ب��ود و در این وضعیت، همه نگاه ها به اجالس 17۵و خروجی 

آن بود. 
تیم ای��ران با در نظر گرفتن همه مالحظات و ش��رایط س��ختی 
ک��ه پیش بینی ک��رده بود، گام در این اجالس گذاش��ت و از همان 
ابتدا با بهره گیری از ابزار رس��انه، فشارهای پیدا و پنهان بر نشست 
ب��ه خصوص اهداف حضور قابل تامل برایان هوک، مس��ئول اجرای 
تحریم های اقتصادی ایران در وزارت خارجه آمریکا را افشا کرد. تیم 
نمایندگی ایران در این اجالس اگرچه در نشست های طاقت فرسای 
روزهای پنجش��نبه و جمعه، به دنبال تامین منافع ملی و  کس��ب 
پیروزی سیاس��ی در مقابل هجمه ها و فش��ار های سیاسی درون و 
برون اوپک ب��ود، اما در عمل هدف بزرگ تر و مهم تر دیگری را نیز 

تعقیب می کرد و آن دفاع از جایگاه و شأن  بین المللی اوپک بود.
در واق��ع ایران دو هدف توامان یعنی دفاع از منافع اوپک و دفاع 
از جای��گاه اوپک را در اج��الس اخیر اوپک پیگیری کرد و با مهار و 
خنثی س��اختن تحرکات و فش��ارهای داخل��ی و خارجی اوپک، به 

دستاورد بزرگی دست یافت.
در صورتی که ایران از تصمیم کاهش تولید نفت معاف نمی ش��د، 
پیروزی بزرگ سیاس��ی  برای مثلث آمریکا، روس��یه و عربستان در 
دو س��طح تحقیر ایران و تضعیف اوپک تلقی می ش��د. بیژن زنگنه 
وزیر نفت در پایان نشس��ت تعبیر جالب و مناسبی از دستاوردهای 
اجالس به این مضمون داش��ت که: »به آنچه منافع ایران و اوپک را 
تامین می کند، دست یافتیم.« از این منظر تاریخ اوپک، تالش تیم 
ایران در یکی از سخت ترین دوران های خود را برای حفظ استقالل 

فراموش نخواهد کرد.
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فرصت امروز: دیروز یکشنبه 18 آذرماه مصادف با »روز جهانی مبارزه 
با فس��اد« بود و س��ازمان ملل از سال ۲۰۰۳ با توجه به روند رو به رشد 
فس��اد در جهان و اهمیت ای��ن موضوع، نهم دس��امبر را به عنوان »روز 
مبارزه با فس��اد« نام گذاری کرده و از کشورها خواسته است در موضوع 

مبارزه با فساد تالش و اهتمام بیشتری داشته باشند.
به مناس��بت پانزدهمین سالگرد »روز جهانی مبارزه با فساد« چندین 
برنام��ه و همایش دیروز در تهران برگزار ش��د و ابتدا چهارمین همایش 
س��االنه مبارزه با فس��اد در اتاق بازرگانی تهران و ب��ا حضور نمایندگان 
بخش خصوصی، نمایندگان تش��کل های مردم نهاد و مس��ئوالن دولتی 
و س��ازمان مل��ل متحد برگزار ش��د. همچنی��ن در دانش��کده مدیریت 
دانش��گاه تهران نیز نشستی با عنوان »مبارزه با فساد در ایران: نظام مند 
یا موردی؟« با حضور فرش��اد مومنی، اس��تاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
برگزار ش��د و مومنی از س��قوط 8۰پله ای ایران در ش��اخص فس��اد در 

سال های گذشته سخن گفت.
بخش خصوصی اولین قربانی فساد اقتصادی است

مس��عود خوانس��اری، نایب رئیس اتاق ای��ران در چهارمین همایش 
س��االنه مب��ارزه با فس��اد، »ش��فافیت« را مهم ترین خواس��ته فعاالن 
اقتصادی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی نخس��تین قربانی فس��اد 

اقتصادی است.
او صدور بخش��نامه های متعدد را از مصادیق فساد در جامعه دانست 
و گفت: برای کنترل بازار ارز تا به امروز ۴۰ بخش��نامه و دستورالعمل 
ارزی صادر شده است و شرایطی را فراهم کرده تا افرادی فرصت طلب 

از آن سوءاستفاده کنند.
به گفته خوانس��اری، در قانون بهبود فضای مس��تمر کسب و کار از 
وظایف اتاق بازرگانی مقابله با فس��اد و ارتقای سالمت اداری است، اما 
در بخش خصوصی برای ارتقای بنگاه ها راه و گریزی نداریم تا با کمک 
دولت بتوانیم بحث فساد را از ریشه بکنیم و آن را به حداقل برسانیم.

خوانساری گفت: قسمتی از ریشه فساد، دولتی است و قسمتی دیگر 
مربوط به بخش خصوصی است؛ درخصوص دولت باید مقوله مبارزه با 
فس��اد در حوزه های سیاسی و اقتصادی پرداخته شود و از ایجاد رانت 
جلوگی��ری به عمل آی��د. همچنین از تصویب قوانین��ی که قابل اجرا 

نیست و موجب رانت می شود باید جلوگیری به آید.
رئیس ات��اق بازرگانی تهران بیان کرد: ش��اخص های اقتصادی مثل 
نقدینگی و تورم در ایجاد فضایی برای بروز فس��اد تاثیرگذار هس��تند 
و می توانند سرمنش��أ فس��اد باشند؛ اگر ریش��ه اینها زده نشود، بخش 

خصوصی هم در دام فساد گرفتار خواهد شد.
ب��ه گفته وی، اگر افزایش قیمت ارز به درس��تی پیش بینی می ش��د 

امروز در این شرایط اقتصادی نبودیم.
او نقدینگی را یکی از عوامل ایجاد فساد ذکر کرد و افزود: نقدینگی 
مثل بهمنی اس��ت که در هر جایی رخ دهد، می تواند آن را نابود کند؛ 
در این ارتباط، موسس��ات اعتباری مختلفی ب��ه وجود آمد و ۳۰ هزار 

میلیارد تومان از پول ملت بابت این موسسات به مردم داده شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران، ش��رکت های »خصولتی« را نیز از دیگر 
عوامل زمینه س��از فس��اد ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه در قانون 
بهبود فضای کس��ب و کار، مقابله با فس��اد و ارتقای سالمت اداری از 
وظایف اتاق های بازرگانی ذکرش��ده است، اتاق های بازرگانی می توانند 

با همکاری دولت فساد را ریشه کن یا به حداقل برسانند.
وی توضیح داد: در حوزه های سیاسی وجود دسته هایی که می توانند 
عامل فشار یا رانت باشند، از مقوله های مهم ایجاد فساد هستند؛ عالوه 
ب��ر این، در حوزه تقنینی، قوانینی ک��ه می تواند رانت ایجاد کند، یکی 

از مصادیق فساد است.
رئی��س اتاق بازرگان��ی تهران، اولین قربانی و فدایی فس��اد را بخش 
خصوص��ی خواند و وج��ود قوانین، بخش��نامه ها و دس��تورالعمل های 
نادرس��ت را یکی دیگر از عوامل ایجادکننده فساد ذکر کرد و گفت: به 
همین دلیل در اتاق تالش داریم تا آنجا که در توان مان است با ارکان 

نظام همکاری داشته باشیم و به اصالح ساختار اداری اقدام کنیم.

نقش کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد
در ادامه این نشس��ت، الکس��اندر فدلو،  نماینده کشوری دفتر مقابله 
با جرم و مواد مخدر س��ازمان ملل متحد )UNODC( پش��ت تریبون 
ایستاد و گفت: فساد باعث به خطر انداختن امنیت کشور و مانع توسعه 
و پیش��رفت اقتصادی کش��ورها می شود. س��ازمان ملل از همه کشورها 

حامی  مبارزه با فساد پشتیبانی می کند.
فدلو با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای  امضاکننده کنوانسیون 
جهانی مبارزه با فس��اد اس��ت، گفت: این کنوانس��یون و پیوستن به آن 
در مجل��س ای��ران تصویب ش��ده و مجموعه فعالیت ه��ای انجام گرفته، 
نش��ان دهنده این اس��ت که ایران برای مبارزه با فس��اد مصمم و بااراده 
اس��ت. این کنوانسیون در واقع یک ابزار بین المللی برای مبارزه با فساد 
اس��ت که تاکنون  186 کشور به عضویت آن درآمده اند. این کنوانسیون 

یک ابزار قوی و گسترده برای مبارزه با جرائم بین المللی است.
به گفته فدلو، ایران در بررسی های مجدد این کنوانسیون نیز مشارکت 
داش��ته و در سطح ملی پیشرفت  های خوبی برای مبارزه با فساد داشته 
اس��ت. برای ایران  جای تبریک دارد  که این توانایی  و فرصت در اختیار 
اتاق بازرگانی تهران برای مبارزه با فس��اد گذاش��ته شده و این امر برای 

پیشرفت بسیار خوب و موثر است.
او با بیان اینکه فس��اد یک موضوع پیچیده سیاسی و اجتماعی است، 
ادامه داد: فس��اد بر تمام ساختارهای کشور فشار وارد می کند و موجب 
تضعیف  دولت ها می ش��ود. برنامه UNODC توسط دولت ایران و در 
س��ال ۲۰1۵ به تصویب رسیده و نشان می دهد اگر ما با شرکا در ایران 
همکاری کنیم، می توانیم با فساد مبارزه و از طریق اقدامات دیپلماتیک  

کارهای موثری انجام دهیم.
فدلو  در پایان، بر موفقیت آمیز بودن کنوانسیون مبارزه با فساد تاکید 
کرد و گفت: امسال پانزدهمین سالگرد کنوانسیون مبارزه با فساد است. 
همچنین کشورها نیز قوانینی برای مبارزه با فساد دارند که از بنیان های 
ایجاد صلح و ثبات  است. در ایران نیز دولت ها  موافق هستند که  مبارزه 
جدی با فساد در اشکال مختلف آن از جلوگیری از قاچاق انسان گرفته 

تا مبارزه با رشوه دهی و رشوه گیری صورت بگیرد.
تدوین چندین الیحه مقابله با فساد در دولت

لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاس��ت جمهوری نی��ز در این همایش، 
با بیان اینکه رش��د و رونق برای کس��ب وکارها، تنه��ا در فضای رقابتی 
برابر برای همه فعاالن اقتصادی و بنگاه ها فراهم  می شود، گفت: اعطای 
امتیازهای اضافی حتی به ش��کل قانونی آن نیز محل اش��کال اس��ت و 
منجر به عدم اعتماد و اطمینان به بازار و فعالیت های اقتصادی  می شود.

جنی��دی با اش��اره به اینکه دول��ت برای ایجاد فضای عاری از فس��اد 
برای رش��د کسب وکارها در کش��ور اقداماتی در دست اجرا دارد، افزود: 
از جمله اقداماتی که دولت در پیش گرفته اس��ت، اجرای کنوانس��یون 
مقابله با فس��اد اس��ت که در حال حاضر نیز بررس��ی اصالحات آن در 

دست اقدام است.
وی همچنی��ن به تصویب قانون س��المت اداری و مبارزه با فس��اد و 
همچنین قانون دسترس��ی آزاد به اطالعات از س��وی دولت اشاره کرد 
و گفت: در کنار تصویب این قوانین که طی س��ال های گذشته صورت 
گرفته، دولت بررس��ی و تصویب قانون مقابله با پولش��ویی و نیز قانون 
مقابل��ه با تامین مالی تروریس��م را در دس��تورکار ق��رار داده و اصالح 

بخش هایی از این قوانین در دولت در حال پیگیری است.
معاون حقوقی ریاست جمهوری سپس تصریح کرد: تصویب این لوایح 
عالوه بر اینکه به تصحیح مناس��بات بین الملل کشور کمک خواهد کرد، 
در داخل کش��ور نیز نظام مالی و پولی را ش��فاف و اصالح خواهد کرد و 
منجر به این خواهد ش��د تا بازار و تجارت س��الم و رقابت پذیر در داخل 

کشور حاکم شود.
جنیدی ب��ه تدوین دو الیحه در معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری و 
ارس��ال آن به دولت اش��اره کرد و افزود: الیحه مدیریت تعارض منافع 
در خدمات عمومی، یکی از لوایحی اس��ت که س��ال گذشته در معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری تدوین شد که در حال حاضر در کمیسیون های 

تخصصی دولت در حال بررسی است.
وی س��پس به تدوین الیحه جامع شفافیت اشاره کرد و افزود: هدف 
از تدوین این الیحه، ایجاد ش��فافیت در تمام ابعاد و س��اختار کشور در 
حوزه سیاسی و اجتماعی، اقتصادی، اداری، آموزشی و فرهنگی و حتی 
امنیتی است. برای بررسی بیش��تر این الیحه، کمیسیون ویژه شفافیت 

نیز در دولت ایجاد شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بخش هایی از این لوایح 
ب��ا تصویب دولت به قانون تبدیل ش��ده اس��ت، افزود: یک��ی از آمال و 
آرزوهای دولت دوازدهم، اس��تقرار حاکمیت قان��ون در روابط داخلی و 
بین المللی اس��ت، به همین منظور از بخ��ش خصوصی و اتاق بازرگانی 
 می خواهی��م که دیدگاه ها و نظرات مش��ورتی خود را برای تدوین لوایح 
موج��ود و اصالح آن ب��ا دولت و معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری در 

میان بگذارند.
لعی��ا جنیدی در پایان س��خنان خود ب��ا تاکید بر لزوم پیاده س��ازی 
حاکمی��ت قان��ون )rule of law( تاکید کرد که در حال حاضر آمریکا 
یک��ی از بزرگترین ناقضان حاکمیت قانون در دنیاس��ت که نه فقط در 
داخل مرزهای خود که حتی فراتر از مرزها در س��رزمین های دیگر نیز 
حاکمیت قان��ون را نقض می کند. او گفت: برقراری و اعمال تحریم های 
اولیه و ثانویه علیه ایران مخالف تجارت آزاد و ضد قوانین تجاری است. 
ایجاد فس��اد فقط اعطای امتیاز اضافی نیست و با ایجاد مانع اضافی نیز 

فساد شکل می گیرد.
مع��اون حقوقی رئیس جمهور افزود: همه تالش های ما برای حاکمیت 
قانون اس��ت و امروز ایاالت متحده نقض کننده این مهم است. نیازی به 
وجود قرارداد تجاری نیس��ت بلکه اق��دام آمریکا در تحریم، خالف اصل 
تج��ارت بین المللی و مبادله آزاد کاال بین افراد و کشورهاس��ت که جزو 

حقوق اصلی فرد تلقی می شود.
سقوط 8۰ پله ای ایران در شاخص فساد

ام��ا در دیگر نشس��تی که روز گذش��ته در پایتخت به مناس��بت روز 
جهانی مبارزه با فس��اد برگزار شد، فرش��اد مومنی به سقوط 8۰ پله ای 
ایران در شاخص فساد در سال های دولت نهم و دهم اشاره کرد و گفت: 
در این دوره و در اوج درآمد های نفتی، ایران 8۰ پله در ش��اخص فساد 
س��قوط کرد، به نحوی که تنها هفت کش��ور از نظر فس��اد وضع بدتری 

نسبت به ما داشتند.
اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبایی در نشس��ت »مبارزه با فس��اد در 
ایران: نظام مند یا موردی؟« در دانش��کده مدیریت دانش��گاه تهران، به 
تعریف فس��اد پرداخت و گفت: فس��اد تجلی ناتوانی دولت در حمایت از 
فعالیت های مولد تولیدی اس��ت، ما اقدامی را فس��اد تلقی می کنیم که 

مانع شکوفایی استعداد ها و توانمندی های انسانی شود.
مومنی ادامه داد: براس��اس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس 
منتش��ر کرده اس��ت در دول��ت احمدی ن��ژاد در مقایس��ه با دولت 
اصالحات برای هر واحد رشد اقتصادی باید پنج دالر صرف می شد و 
معنای این س��خن این است که در این دوره ایران به غرب وابسته تر 

شده است.
ب��ه گفته ای��ن اقتص��اددان، در دولتی که بیش��ترین ش��عار ها علیه 
کش��ور های غربی داده می ش��د، وضعیت کش��ور هم از نظر فساد و هم 

وابستگی بیشتر به غرب بدتر شد.
به گ��زارش ایرنا، این اقتص��اددان گفت: در زمان دول��ت نهم و دهم 
برخی خرس��ند بودند از اینکه توانس��ته اند کشور را یک دست کنند، اما 
نمی دانس��تند که برخی نخبگان خارج از طیف آن ها از س��اختار بیرون 

رانده شدند و این مصداق فساد بود.
مومنی س��پس به نامه ارسالی خود به آیت اهلل یزدی در مورد ماجرای 
س��پنتا نیکنام اش��اره کرد و گفت: رفتاری که با او ش��د هیچ نسبتی با 
اندیشه راهبران انقالب مثل بهشتی و مطهری نداشت و در حالی بحث 
س��لطه را در موضوع نیکنام مطرح می کردند که سیاست های مبتنی بر 
س��لطه از دل ش��رایط نابرابر تولید می شود و این نابرابری از دل قدرت، 

ثروت، منزلت و اطالعات بیرون می آید. 

در پانزدهمین سالگرد »روز جهانی مبارزه با فساد« دیروز چندین برنامه و همایش در تهران برگزار شد

فسادزدایی به مدد نهادهای مدنی
مسکن

معاون وزیر راه  وشهرسازی: وام مسکن انبوه سازان افزایش یافت

وام 11۰ میلیونی بافت فرسوده
الزم ولی ناکافی

تس��هیالت ساخت مسکن در بافت فرسوده ویژه انبوه سازان 
به 11۰ میلیون تومان ش��امل ۴۰ میلیون وام 9درصد و 7۰ 
میلی��ون وام 18درص��دی افزایش یافت. ای��ن خبری بود که 
هوش��نگ عشایری، مدیرعامل ش��رکت بازآفرینی شهری روز 
گذش��ته از آن سخن گفت و از افزایش وام مسکن انبوه سازان 

به 11۰ میلیون تومان خبر داد.
ام��ا در ش��رایطی ک��ه بانک مرک��زی به گفت��ه مدیرعامل 
ش��رکت بازآفرینی ش��هری، س��رانجام با تخصیص وام 11۰ 
میلیون تومانی در بافت فرس��وده موافقت کرده است، برخی 

از کارشناسان معتقدند که این رقم الزم، ولی ناکافی است.
به گزارش ایس��نا، مهم ترین طرح دولت در بخش مس��کن 
یعنی بازآفرینی شهری با سه چالش کمبود منابع مالی، ساز و 
کار قانونی و ایجاد مشوق برای ترغیب بخش خصوصی مواجه 
اس��ت. بعد از آنکه برنامه ملی بازآفرینی شهری 19 بهمن ماه 
س��ال 1۳96 توس��ط رئیس جمهور کلید خورد، تصور می شد 
عرصه برای تس��ریع پروژه های نوس��ازی و بهسازی بافت های 
ناکارآمد فراهم ش��ود، ام��ا مقاومت دس��تگاه های دولتی در 
تخصی��ص زمین به این طرح و پایین بودن مبلغ تس��هیالت 
مانع از ورود توس��عه گران به این بافت ها می شد؛ هرچند نرخ 
س��ود خرید مس��کن برای خانه اولی ها از طری��ق پس انداز در 

بافت فرسوده هم اکنون به 6درصد کاهش یافته است.
در همین رابطه، روز یکش��نبه معاون وزیر راه و شهرسازی 
و مدیرعامل ش��رکت بازآفرینی ش��هری خب��ر داده که بانک 
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با افزایش تسهیالت ساخت 
ب��ه می��زان 11۰ میلیون توم��ان در بافت فرس��وده که  7۰ 
میلیون تومان آن بدون س��پرده با نرخ س��ود 18درصد و ۴۰ 
میلیون تومان با س��ود 9درصد است موافقت کرده و از هفته 

آینده پرداخت این تسهیالت عملیاتی می شود.
هوشنگ عشایری با اشاره به بازدید از استان ها و جلسات با 
کانون انبوه سازان و توسعه گران گفته است: متوجه شدیم که 
برای این بازآفرینی شهری ۴۰۰۰ میلیارد تومان کسری داریم 
که تاکید و توجه رهبر معظم انقالب بر موضوع و مس��اعدت 
س��ران س��ه قوه در نهایت اجازه  دریافت یک میلیارد دالر از 
صندوق توس��عه ملی داده و ماه گذشته مقدمات دریافت این 

مبلغ فراهم شد.
ب��ه گفته عش��ایری، طی جلس��ه ای با کمیس��یون اقتصاد 
مجلس، بانک مس��کن و وزیر راه و شهرس��ازی، توافق ش��د 
برای انبوه سازان و س��ازندگان حرفه ای 7۰میلیون تومان وام 
بدون سپرده گذاری با سود 18درصد عالوه بر وام ۴۰ میلیون 
تومانی با نرخ س��ود 9درصد در نظر گرفته ش��ود. در مجموع 
وام ساخت مس��کن برای انبوه سازان به بیش از 11۰ میلیون 

تومان می رسد.
یک انبوه ساز: تسهیالت مصوب ساخت در بافت فرسوده 

اجرایی نشده است
در این خصوص فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان با 
بیان اینکه تسهیالت مصوب ساخت در بافت فرسوده اجرایی 
نش��ده اس��ت، گفت: تامین منابع مالی و تامین س��رمایه در 
گردش برای بخش تولید، چیزی اس��ت که سال های گذشته 
در کش��ور ما رایج بوده و در تمام کشورها هم از طریق منابع 
بانکی تامین می ش��ود. درخصوص سیاست بازآفرینی شهری 
که یک سیاس��ت مهم و راهبردی برای کش��ور ما اس��ت در 
سال های گذشته اقدام به تعریف وام های یارانه ای تحت عنوان 
وام بافت فرس��وده ش��د که دولت در این مناطق برنامه ریزی 
الزم را صورت داد. بنا بود برای محالت هدف وام ساخت و وام 
اجاره را اختصاص دهند. مبلغ وام س��اخت ۵۰ میلیون تومان 
بود. وزارت راه و شهرس��ازی ب��ه دنبال این بود که بتواند نرخ 
سود بانکی را کاهش دهد که این موضوع از طریق برداشت از 
صندوق توسعه ملی و با مشارکت بانک مسکن صورت گرفت 

و ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای این منظور تخصیص داده شد.
وی با بیان اینکه تس��هیالت ۵۰ میلیون تومانی ساخت در 
بافت فرسوده با وجود تصویب، هنوز اجرایی نشده است، گفت: 
حتی همکاران ما برای پروژه هایی که تعریف کردند تسهیالت 
را با نرخ خارج از مصوبه دریافت می کردند. با توجه به کاهش 
ارزش پول ملی و افزایش افسارگسیخته هزینه های تولید، این 
میزان وام اثرگذاری خود را از دست داده است، بنابراین بانک 
عامل و وزارت راه و شهرس��ازی افزایش تس��هیالت ساخت با 

نرخ متفاوت را برای بخش تولید در نظر گرفتند.
پورحاج��ت با طرح این س��وال که آیا دول��ت به این نتیجه 
رس��یده که حوزه بازآفرینی باید مورد توجه قرا بگیرد؟ افزود: 
رئیس جمهور از سال گذشته اعالم کرد که برنامه جامع اقدام 
مش��ترک در حوزه بازآفرینی ش��هری را دنبال می کنیم ولی 
مناب��ع مالی ب��رای این منظور تامین نش��د و دولت به عنوان 
سیاس��ت گذار، خود برای تامین نقدینگی این سیاست دچار 

چالش شده است.
دبی��ر کانون انبوه س��ازان تاکید کرد: دول��ت باید به صورت 
کامال اجرایی و قدرتمند، برنامه های بازآفرینی شهری را مورد 
حمای��ت قرار دهد. هم اکن��ون ۲7۰ محله هدف تحت عنوان 
برنامه جامع اقدام مش��ترک تعیین ش��ده ولی برنامه ریزی ها 
متاس��فانه منجر به عملیات اجرایی نشده است. به طور مثال 
هنوز هیچ یک از دس��تگاه های دولت��ی، زمین های خود را به 
تملک شرکت بازآفرینی ش��هری درنیاورده اند که وزیر سابق 
راه و شهرس��ازی اع��الم کرد کل زمینی که ب��رای این طرح 

تخصیص یافته ۳6متر مربع بوده است!
به گفته پورحاجت، تس��هیالت 11۰ میلیون تومان، بسیار 
ضروری اما ناکافی اس��ت. هم اکنون هزینه س��اخت مس��کن 
ح��دود متری ۳میلیون تومان اس��ت که مناب��ع بانکی باید تا 
8۰درصد هزینه های تولید را پوشش دهد. با این حال همین 
که مس��ئوالن به این نتیجه رس��یده اند که باید وام نوسازی و 
بهسازی مناطق هدف بازآفرینی شهری را پرداخت کنند و آن 

را افزایش دهند یک رویکرد مثبت تلقی می شود. 
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جزییات اعمال محدودیت تراکنش های بانکی
محدودیت تراکنش بانکی برای هر شماره 

ملی آغاز شد
فرص��ت ام��روز: برنامه جدی��د بان��ک مرکزی ب��رای محدودیت 
تراکنش های بانکی به ازای هر شماره ملی که چندی پیش از سوی 
عبدالناصر همتی اعالم ش��ده بود، از ابتدای این هفته اجرایی شده 

است.
ب��ه گفته ناصر حکیمی، معاون فناوری ه��ای نوین بانک مرکزی، 
با تغییرات س��قف تراکنش های بانکی هیچ محدودیتی برای زندگی 
مردم ایجاد نشده و تنها بانک مرکزی با این مهم، یک انتظام بخشی 
در ابزارهای پرداخت براس��اس کاربرد آن اعمال کرده است تا مردم 
به نسبت کاربرد هر یک از ابزارهای بانکی و پرداخت از خدمات آن 
برخوردار شوند. به عبارت بهتر، در عمل هیچ محدودیتی در انتقال 
وجه با مبالغ باال به وجود نیامده اس��ت و مردم برای انتقال وجه یا 
خرید با مبالغ باال می توانند از س��امانه س��اتنا این عملیات را بدون 
محدودیت انجام دهند. مردم همچنین می توانند در معامالت بزرگ 
با مبالغ باال از انواع و اقس��ام چک ه��ا ازجمله چک عادی، رمزدار و 

تضمین شده بهره گیرند.
در واقع، آنچ��ه در اعمال محدودیت س��قف تراکنش های کارتی 
ب��رای بانک مرکزی مهم بوده، مش��خص بودن مب��دأ و مقصد پول 
است و این که با این نظم و انتظام از هر ابزاری با توجه به کاربردی 
که دارد در جای خودش اس��تفاده شود، بنابراین مردم و مشتریان 
بانک ه��ا از ای��ن  پس در انتق��ال وجه و خرید در مبال��غ باال باید از 
س��امانه س��اتنا و چک اس��تفاده کنند و همچنین سرویس پایا  نیز 

برای انتقال وجه در حساب ها قابل دسترس است.
اما کنترل هایی که برای کد ملی در سیس��تم های کارت استفاده 
می ش��ود، به این صورت اس��ت که در این فرآیند مدیریت ریس��ک 
اعمال می شود و از جابه جایی وجوه میلیاردی با ابزار کارت و خالی 
شدن حس��اب ها در مبالغ کالن از این مسیر جلوگیری می شود. از 
این  رو فرآیند تراکنش های کارتی با محدودیت هر کد ملی در طول 
روز نهایت تا 1۰۰ میلیون تومان امکان پذیر بوده و این امر از ابتدای 

این هفته اجرایی شده است.
ب��ه گفته بانک مرک��زی، همه این محدودیت ها ب��رای این اتفاق 
افتاده که کارتی که ابزاری غیرحضوری است، ریسک های بیشتری 
به نس��بت ابزار حضوری دارد. از ای��ن رو با اعمال این محدودیت ها 
از ایجاد سوءاس��تفاده ها در قالب کاله برداری، فیشینگ و پولشویی 
جلوگی��ری می ش��ود و همچنین حجم تراکنش های مش��کوک نیز 

قابل کنترل می گردد.
در یک کالم، طبق سیاس��ت جدید بانک مرک��زی که به منظور 
مبارزه با پولش��ویی اجرا ش��ده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل 
نوس��انات ارزی داشته است، هر ش��ماره ملی می تواند در طول روز 
نهایت تا 1۰۰میلیون تومان تراکنش بانکی داش��ته باشد. هر کارت 
بانکی نیز نهایت تا ۵۰ میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی داشته 

باشد.
همچنین یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً 
موجب کاهش قیمت ارز و تالطم های ارزی ش��د، بخشنامه اصالح 
مبلغ تراکنش های بانکی بود که در هفته های گذش��ته ابالغ و اجرا 

شد.
به گزارش تسنیم، در این بخشنامه تاکید شده است:

1. س��قف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی 
برای هر یک از پایانه های مجاز، به جز کارتخوان ش��عبه ای، برای هر 

فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.
۲. س��قف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی 
برای پایانه کارتخوان ش��عبه ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز 
با ش��رط احراز هوی��ت عینی و حضوری، مبل��غ 1۵۰ میلیون ریال 

است.
۳. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر 
ش��بانه روز مبلغ ۵۰۰میلیون ریال است. تبصره: این سقف مشمول 
تراکنش های پذیرندگان حساب های دولتی و پذیرندگان با کدهای 

صنفی خاص نمی شود.
۴. ارس��ال کد ملی دارن��ده کارت در تم��ام تراکنش های کارتی 

به هنگام پاسخ تراکش اجباری است.
۵. درج »باب��ت« در تم��ام دس��تور پرداخت ه��ای ارس��الی در 

سامانه های ساتنا و پایا اجباری است.
مهم تری��ن بن��د این بخش��نامه آن بود که ه��ر کارت بانکی فقط 
می تواند روزانه ۵۰ میلیون خرید از دس��تگاه های کارتخوان داشته 
باش��د؛ اعمال این محدودیت موجب ش��د تا سفته بازان و دالل های 
خارج نشین که در کشورهای همسایه با کارتخوان بانک های داخلی 
اق��دام به خری��د و ف��روش ارز در مبالغ باال می کردند، به مش��کل 
بخورند. بعد از اعمال این محدودیت ها، دالل ها دس��ت به کار شدند 
تا با افتتاح حس��اب در بانک های متع��دد از طریق کارت بانک های 
مختل��ف خریدهای ارزی خ��ود را انجام دهن��د. گزارش های موثق 
حاکی از آن اس��ت که دالل هایی که قباًل در یکی دو بانک حس��اب 
فعال داش��تند االن در بیش از 1۰ بانک حس��اب ب��از کرده اند تا با 

کارت های مختلف خریدهای ۵۰میلیونی را انجام دهند.

بانکنامه

فرص��ت امروز: بانکداری اس��المی پ��س از بحران مال��ی در جهان با 
داش��تن ویژگی هایی ازجمله ممنوعیت انج��ام معامالت ربوی، تأکید بر 
قراردادهای واقعی، توزیع ریس��ک سرمایه گذاری، برقراری ارتباط میان 
عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد و محدودیت فعالیت های س��فته بازی 
در نظام بانکداری اس��المی به عنوان جایگزین مطمئن و مناس��بی برای 
بانکداری متعارف مطرح  شده است و تمایل به آن در کشورهای مختلف 
جهان ازجمله کش��ورهای غیرمس��لمان همچون اروپا، کانادا، انگلیس و 

آمریکا نیز در حال افزایش است.
براس��اس آخرین آمارها، ارزش کل دارایی های بانک های اس��المی از 
96۰ میلیون دالر در س��ال ۲۰1۲ به 1.۳ تریلیون دالر در سال ۲۰16 
افزایش داش��ته اس��ت و پیش بینی ها نش��ان می دهد که صنعت تأمین 
مالی اسالمی با روند رو به رشدی همراه بوده و از نظر بزرگی در جهان 
برابری خواهد داش��ت. این در حالی اس��ت که تعداد بانک های اسالمی 
عامل در کش��ورهای ش��ورای همکاری خلیج فارس )pGCC( در سال 
۲۰16، به ۳۵ بانک می رس��د که نزدیک به 8۰۰ میلیارد دالر س��رمایه 
براس��اس ش��ریعت اس��المی را در اختیار دارند و با دارایی حدود ۵۰۰ 
میلی��ارد دالر، ۳6درصد از کل دارایی های بانکداری اس��المی را به خود 

اختصاص داده است.
وضعیت بانک های اسالمی در جهان

به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی و براس��اس آمار به دس��ت آمده 
در س��ال ۲۰16، ارزش کل دارایی ه��ای منطب��ق ب��ر ش��ریعت، حدود 
1.۵ تریلیون دالر اس��ت. این در حالی اس��ت که براس��اس طبقه بندی 
جغرافیای��ی، خاورمیانه با )1۰۵ بانک اس��المی(، کش��ورهای آس��یای 
مرکزی و ش��رق دور )با ۵۴ بانک اس��المی( و اروپای غربی )با 1۳ بانک 
اسالمی( به ترتیب با یک تریلیون دالر، ۲۳۰ میلیارد دالر و ۴۳میلیارد 
دالر بیش��ترین دارایی های منطبق بر ش��ریعت را تش��کیل می دهند. از 
ای��ن  رو، ای��ن بازار موقعیتی فع��ال و پرانرژی در س��طح جهانی دارد و 
پیش بینی ها نش��ان می دهد تا چند س��ال آینده به ارزش��ی بیش از ۲ 
تریلیون دالر رس��یده که این مقدار حداقل دو برابر سریع تر از بانکداری 

رایج در سطوح کالن است.
براساس این گزارش، بیشترین تعداد بانک های اسالمی جهان در سال 
۲۰16 متعلق به خاورمیانه و پس  از آن به ترتیب متعلق به کش��ورهای 
آس��یای مرکزی و شرق آسیا )ازجمله مالزی، چین، ژاپن و کره و . . . ( 
و آفریقا است. از س��وی دیگر، بررسی تعداد بانک های اسالمی براساس 
دارایی های آنها نیز نش��ان می دهد که 6۲درصد از بانک های اسالمی در 
جه��ان در رده کمت��ر از ۳ میلیارد دالر، ح��دود ۳۰درصد بین ۳ تا ۲۰ 
میلیارد دالر و تنها 1۰درصد از بانک های اس��المی دارایی هایی بیش از 

۲ میلیارد دالر دارند.
از نظر ارزش دارایی ها، حجم باالیی از دارایی های بانک های اس��المی 
جهان در سال ۲۰16، در محدوده دارایی های بیشتر از ۲۰ میلیارد دالر 
قرار دارن��د و تنها 8درصد از دارایی های بانک های اس��المی کمتر از ۳ 
میلیارد دالر بوده و این نش��ان دهنده وس��عت فعالیت و اندازه بانک های 
اس��المی در جهان اس��ت. عالوه بر این، تمرکز بانک های بزرگ اسالمی 

بیشتر در خاورمیانه و سپس در شرق دور و اروپا قرار گرفته است.
بررسی تعداد بانک های اسالمی براساس میزان کل سرمایه نشان می دهد 
که حدود ۳7درصد بانک های اس��المی در رده کمتر از 1۵۰ میلیون دالر 
و ۳8بانک اس��المی با س��رمایه ای بیش از یک میلیارد دالر، 19درصد کل 
بانک های اس��المی را تش��کیل می دهد. ع��الوه بر این، ح��دود ۴۰درصد 
بانک های اس��المی در محدوده س��رمایه 1۵۰ تا 1۰۰۰ میلیون دالر قرار 

دارند. بیش��تر بانک های اس��المی دارای س��ود خالص کمتر از ۲۰ میلیون 
دالر بوده اند و حدود 16درصد بانک های اس��المی در رده بیش��تر از 1۰۰ 
میلی��ون دالر قرار دارند. همچنین پراکندگی بانک های اس��المی جهان بر 
مبنای طبقه بندی میزان تس��هیالت پرداختی و سپرده ها یکنواخت بوده و 
در هر یک از طبقه بندی های انجام ش��ده حدود ۴7 بانک اسالمی قرار دارد 

که درمجموع حدود ۲۴درصد کل بانک های اسالمی را تشکیل می دهد.
بانک های اسالمی در کدام کشورها هستند؟

بیش از ۲۰۴ بانک اس��المی در ۳6 کش��ور مختلف وجود دارد. 1۲6 
بانک از کل بانک های اس��المی، بانک های کوچک ب��وده و دارایی هایی 
کمت��ر از ۳میلیارد دالر دارند. ۳۰ بانک دارایی هایی بین ۳ تا 8 میلیارد 
دالر و ۲8 بان��ک دارایی هایی بی��ن 8 تا ۲۰میلی��ارد دالر دارند. تعداد 
بانک های اس��المی با بیش از ۲۰ میلیارد دالر در س��ال ۲۰16، حدود 
۲۰بانک بوده اس��ت که مربوط به کش��ورهای ایران ب��ا 9 بانک، امارات 
متحده، عربس��تان و قطر هر کدام با ۲ بانک و بحرین و کویت هر کدام 
با یک بانک بوده اس��ت. همچنین کش��ورهایی مانن��د ایران و بحرین با 
۲1 بانک، مالزی و س��ودان با 19 بانک اسالمی در کنار دیگر بانک های 
متعارف، دارای بیشترین تعداد بانک اسالمی با توجه به دارایی هستند.

برترین بانک های اسالمی
از میان بیش از ۲۰۰ بانک اس��المی موجود، می توان به هش��ت بانک 
برتر اس��المی جهان در کن��ار بانک های ایرانی از جمل��ه بانک الراجنی 
عربس��تان، خانه مالی کویت، بانک اسالمی ابوظبی، بانک اسالمی دبی، 
بانک اس��المی قطر، مای بانک اس��المی برهاد مال��زی، بانک رایان قطر 
و بانک آلیمای عربس��تان اش��اره کرد. بررس��ی ش��اخص های مالی در 

میان بانک های اس��المی نش��ان می دهد که بانک الراجنی، بانک ملی و 
ملت به ترتیب بیش��ترین س��هم را از کل دارایی های بانک های اسالمی 
دارا هستند. براس��اس ش��اخص های مورد نظر بانک الراجنی عربستان 
و بانک های ایرانی نس��بت به س��ایر بانک های اس��المی از رتبه بهتری 
برخوردار هس��تند. بانک الراجنی، بانک اسالمی دبی و خانه مالی کویت 
به ترتیب بیشترین سهم را از کل سرمایه در بانک های اسالمی در سال 
۲۰16 به خود اختصاص داده اند. از نظر میزان تس��هیالت نیز بانک های 
الراجنی، مای بانک برهاد و ملت به ترتیب مقام های اول تا س��وم را در 

مقایسه سایر بانک ها به خود اختصاص می دهند.
خاورمیانه مرکز اصلی بانکداری اسالمی

بانکداری اس��المی با فعالیت در کشورهای مس��لمان و غیرمسلمان، 
بخش چش��مگیری از چش��م انداز جهانی اقتصادی را ش��کل می دهد و 
ایران، مالزی، عربستان و امارات بیشترین دارایی های منطبق بر شریعت 
را تش��کیل می دهند. درحالی که کشورهای خاورمیانه مرکز اصلی این 
نوع بانکداری هس��تند، اما بانکداری اس��المی طرفدارانی نیز در اروپا و 
آمری��کا دارد. به طوری که براس��اس آمار پایگاه دادهای بنکاس��کو در 
انگلیس، میزان تس��هیالت بانکی و دارایی های مبتنی بر قوانین ش��رع 
اسالم به ترتیب به بیش از۲ میلیارد دالر و ۵ میلیارد افزایش یافته است 

و هر سال نیز با رشدی حدود 1۰درصدی روبه رو بوده است.
گسترش و رونق بانکداری اسالمی در میان کشورهای اسالمی از یک 
سو و تقاضای کش��ورهای غربی مبنی بر تطابق قوانین بانکداری آنها با 
قوانین اس��المی نیز از سوی دیگر، رشد چش��مگیر این نوع نظام بانکی 

را رقم زده است.  

وضعیت بانک های اسالمی در جهان چگونه است؟

جغرافیای بانکداری اسالمی

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

این روزها ارزش و حجم معامالت بازار سهام نسبت به ماه های گذشته 
مخصوصا نس��بت به شش ماهه اول امس��ال با کاهش مواجه بوده است 
و در عی��ن حال، ش��اخص کل ب��ازده نقدی و قیمتی ک��ه در نیمه اول 
س��ال با شتاب فزاینده ای رو به رش��د بود، در این روزها به کانال 167 
هزار واحدی رس��یده اس��ت. بنابراین با توجه به روند نزولی در ارزش و 
حجم معامالت بازار سهام، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که کاهش 
جهان��ی قیمت نفت و همینط��ور پیش نویس بودجه س��ال آینده روی 

تصمیمات سرمایه گذاران بورسی اثرگذار بوده است.
در همین رابطه، فردین آقابزرگی در گفت وگو با ایس��نا و درباره علل 
کم انگیزه بودن فعاالن بازار س��رمایه، گف��ت: موضوعات زیادی از جمله 
مس��ائل بین الملل در تصمیم س��هامداران درباره معامالت تاثیر بسزایی 
دارد. از طرفی کاهش قیمت جهانی نفت روی کم رمق ش��دن معامالت 
س��هام تاثیرگذار بوده اس��ت. آقابزرگی با اش��اره به پیش نویس بودجه 
س��ال 1۳98، گفت: رقم تورم نقطه به نقطه ۳۵درصد اعالم ش��ده و در 
پیش نویس بودجه س��ال آینده ۲۰درصد افزای��ش هزینه های دولت را 
می بینیم و این نشان می دهد بودجه به شدت انقباضی است در این فضا 

سرمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه احتیاط می کنند.
وی با اش��اره به قیمت ارز در س��امانه نیما و بازار آزاد، گفت: علی رغم 
اینک��ه اعالم کرده بودن��د که ارز تک نرخی خواهد ش��د در حال حاضر 
ش��اهد ش��کاف بزرگی بین قیمت ارز دولتی و ارز آزاد هستیم. در عین 
حال در بودجه س��ال بعد دالر ۵7۰۰ تومان در نظر گرفته ش��ده و این 
موض��وع می تواند به فضای رانتی در اقتصاد دام��ن بزند و صنایع نیز از 

این موضوع  تاثیر می پذیرند.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه باید فضای سرمایه گذاری 
را برای دارندگان منابع مالی امن کرد، گفت: فضای س��رمایه گذاری باید 
به نحوی باشد که اگر اشخاصی خواستند در کشور سرمایه گذاری کنند، 
بدانند که س��رمایه هایش ام��ن خواهد بود و بعدها ابهاماتی برای ش��ان 

پیش نمی آید.
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اما در ادامه کاهش ارزش و حجم معامالت بازار س��هام، روز یکش��نبه 
نیز شاخص بورس با افت 191پله ای به جایگاه 166 هزار و 891 واحدی 

عقب نشینی کرد.
ب��ه گزارش ایرنا، در معامالت روز یکش��نبه ۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵هزار و ۳9۲ میلیارد ریال در 

179 هزار و 1۳7 نوبت دادوستد شد.
بررس��ی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت 
)وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری 
بر شاخص می گذارد، ۵۵ واحد افت کرد و شاخص کل )هم وزن( که در 
آن ارزش و وزن همه ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص 

کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 18 واحد افزایش یافت.
ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز 1۳ واحد باال رفت؛ این شاخص بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته ش��ده در بورس است. 
شاخص آزاد شناور 81 واحد افت کرد؛ این شاخص بخشی از سهام قابل 

معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
شاخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری 
و درصد س��هام آزاد ش��ناور ۴۴واحد کاهش یافت و ش��اخص بازار دوم 

ب��ورس نیز 8۵۲ واحد افت ک��رد. در معامالت دی��روز، نمادهای فوالد 
)ف��والد مبارکه(، ش��تران )پاالیش نف��ت تهران(، ش��پنا )پاالیش نفت 
اصفهان( و پارس )پتروشیمی پارس( بیشترین سهم را در افت شاخص 
داشتند، اما وبملت )بانک ملت(، فارس )هلدینگ خلیج فارس( و وبصادر 

)بانک صادرات( بیشترین تاثیر مثبت را داشتند.
صدرنشینی گروه خودرو

گ��روه خودرو در معامالت روز گذش��ته بورس صدرنش��ین ش��د؛ در 
این گروه 9۵۳ میلیون س��هم به ارزش یک ه��زار و ۴۵۳ میلیارد ریال 
دادوس��تد ش��د. گروه بانک به ارزش 9۵۳ میلیارد ریال و ش��یمیایی به 
ارزش ۳۵۴ میلی��ارد ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. 
گروه فلزات اساس��ی با دادوس��تدی به ارزش ۳۳۵ میلیارد ریال در رده 
چه��ارم معامالت قرار گرفت؛ گروه اطالعات و ارتباطات نیز با معامالتی 

به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد.
افت فرابورس

ش��اخص فرابورس )آیفکس( در معامالت روز یکشنبه 19 واحد افت 
ک��رد و در جایگاه یک هزار و 8۳8واحدی قرار گرفت. در بازار فرابورس 
بیش از یک میلیارد و ۲۵ میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از 

۵هزار و 196 میلیارد ریال دادوستد شد.
در معام��الت این روز، نمادهای زاگرس )پتروش��یمی زاگرس(، هرمز 
)ف��والد هرمزگان جنوب(، میدکو )هلدینگ معدن��ی خاورمیانه(، کگهر 
)س��نگ آهن گهر زمی��ن(، ارفع )آهن و فوالد ارفع( و ش��اوان )پاالیش 
نف��ت الوان( بیش��ترین تاثیر منفی و ذوب )ذوب آه��ن( باالترین تاثیر 

مثبت را داشت. 

۲ عامل اثرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران بورسی
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آمادگی بورس برای خریدوفروش مسکن
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار از آمادگی بورس کاال برای انجام 
معامالت مسکن بدون محدودیت خبر داد و گفت فرآیندهای اداری سبب 
ش��ده استقبال از اوراق تس��ه زمانبر باشد. شاپور محمدی، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با مهر، درباره نقش بازار سرمایه در بازار 
مسکن گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از اقداماتی که در این زمینه 
صورت گرفت، انتشار اوراق رهنی مسکن است؛ استقبال از این اوراق خوب 
بود اما فرآیندهای اداری، سبب شده تا استقبال بیشتر از این اوراق، زمانبر 
باشد. وی ادامه داد: تاکنون اوراق رهنی مسکن در دو مرحله منتشر شده 
و با استقبال خوب خریداران این نوع ابزار همراه شده است. رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار به صندوق های زمین و س��اختمان به عنوان دومین 
ابزار بورس��ی بخش مسکن اشاره و تصریح کرد: یکی دیگر از وجوه تعامل 
بازار سرمایه و بازار مس��کن، حضور شرکت های سرمایه گذاری ساختمان 
در بازار س��رمایه اس��ت و سهام این ش��رکت ها در حال خرید و فروش از 
س��وی سرمایه گذاران است، بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق 
س��ه بخش اوراق رهنی مسکن، صندوق های زمین و ساختمان و خرید و 
فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری ساختمانی در بخش مسکن ورود 
کرده است. این ابزارها بسیار مناسب و معقول است اما اینکه بازار مسکن 
تا چه حد از این ابزار بهره ببرد، مس��ئله ای است که فعاالن بخش مسکن 
برای آن باید برنامه ریزی کنند. محمدی تأکید کرد: سازمان بورس آمادگی 
دارد تا آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که برای حضور بیشتر بازار سرمایه 
در بخش مسکن نیاز به تغییر دارد را اصالح کند. عضو شورای عالی بورس 
درخصوص خرید و فروش فیزیکی مسکن در بورس کاال گفت: محدودیتی 
از این نظر نداریم، کس��انی که عالقه مند به واگذاری واحدهای ساختمانی 
در بورس هستند، باید شکل کاال، متراژ و همگنی زمین آن واحد را تعیین 

کنند تا بتوانیم آن را در بورس کاال به فروش برسانیم.

کاهش قیمت سکه و طال دوباره شروع شد
با وجود افزایش قیمت سکه و طال در روزهای گذشته، بازار در روز 
یکشنبه آرام بود و به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان 
طال و جواهر تهران، قیمت طال و س��که دوباره روند کاهشی خود را 
از س��رگرفت و هر عدد سکه طرح جدید تمام بهار آزادی ۳میلیون 
و 78۵ هزار تومان خرید و فروش می ش��ود. به گزارش ایسنا، چند 
روز گذش��ته بازار طال و س��که دوباره روند افزایشی به خود گرفته 
بود و نوس��ان داش��ت، اما دیروز این روند دوب��اره مانند هفته های 
اخیر برعکس شد و شاهد کاهش قیمت سکه و طال در بازار بودیم.
ابراهی��م محمدول��ی در این باره گف��ت: قیمت س��که تمام بهار 
طرح جدی��د و طرح قدیم به ترتیب ۳میلی��ون و 78۵ هزار تومان 
و ۳میلیون و 6۵۰ هزار تومان اس��ت. نیم سکه، یک میلیون و 9۰۰ 
هزار تومان، ربع س��که، یک میلیون و 1۰۰ هزار تومان و سکه یک 

گرمی، 6۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

دوشنبه
19 آذر 1397
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افزایش 19درصدی واردات تلفن همراه
 سهم یک درصدی از کل واردات

طی هشت ماه امسال ۲8۰ میلیون و ۴۰1 هزار دالر گوشی تلفن 
همراه وارد کشور شد که حکایت از رشد 19درصدی واردات نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته دارد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، طرح رجیستری گوشی های 
تلفن همراه با هدف شناس��نامه دار ش��دن یک��ی از پرمصرف ترین 
کاالهای وارداتی کش��ور و مبارزه سیس��تمی با قاچاق تلفن همراه، 
از 1۴ آذرماه سال گذشته پیاده سازی و اجرا شد تا صرفه اقتصادی 
قاچاق گوشی از بین رفته و حقوق مصرف کنندگان آن رعایت شود.

بررس��ی تازه تری��ن آمار گم��رک از تجارت خارجی ایران نش��ان 
می دهد، در هش��ت ماهه سال جاری ۲8۰میلیون و ۴۰1 هزار دالر 
گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است که ۰.9۵درصد از ارزش 

کل واردات در این مدت را به خود اختصاص داده است.
این در حالی اس��ت که در مدت مشابه سال گذشته ۲۳۵ میلیون 
و 778 هزار دالر گوش��ی تلفن همراه به کش��ور وارد ش��ده بود که 

۰.69درصد از ارزش کل صادرات را شامل می شد.
به این ترتیب آمار نش��ان می دهد که واردات گوشی تلفن همراه 
در هش��ت ماهه سال جاری نس��بت به مدت مشابه سال گذشته از 

لحاظ ارزش 18.9۳درصد افزایش یافته است.
بنابر این گزارش، نوس��انات نرخ ارز در بازار و افزایش چندبرابری 
قیمت گوشی موبایل در ماه های اخیر، باعث کندی واردات این کاال 

در کشور شده است.

آجیل 1۰درصد ارزان شد
رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان آجیل و خشکبار تهران گفت 
آجیل و خشکبار نسبت به ماه گذشته در مجموع 1۰درصد ارزان تر 

شده است.
به گزارش تس��نیم، مصطفی احمدی  افزود: ارزانی این اجناس به 

واسطه کاهش نرخ ارز و فعالیت های واسطه گری بوده است.
وی اظهار داش��ت: قیمت آجیل و خشکبار در حال حاضر به طور 

متوسط بین 7۰ تا 8۰درصد گران تر از سال گذشته است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان آجیل و خشکبار تهران گفت: قدرت 
خرید مردم و فروش واحدهای خرده فروش��ی با افزایش قیمت ها به 

شدت کاهش یافته است.
وی همچنی��ن کمب��ود تولید در داخل، نوس��انات ن��رخ ارز و نیز 
فعالیت دالالن را به ترتیب مهمترین عوامل افزایش قیمت خشکبار 

طی سال جاری در کشور برشمرد.
احم��دی اظهار داش��ت: اعض��ای اتحادیه به هیچ عن��وان موافق 
افزایش قیمت آجیل و خشکبار در بازار نبوده بلکه همواره خواستار 
ایج��اد زمینه ه��ای الزم برای کاهش قیمت ه��ا و در نتیجه افزایش 

میزان فروش واحدهای صنفی هستند.
وی در ادامه یادآور ش��د: آجیل و خشکبار یک محصول صادراتی 

است و رابطه مستقیمی با بحث ارز دارد.

قیمت محصوالت لبنی کاهش می یابد
دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی گفت روز یکش��نبه با ابالغ 
مصوبه خرید ش��یر خام ب��ه قیمت کیلویی ۲ ه��زار تومان، قیمت 

فرآورده ها و محصوالت لبنی کاهش می یابد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از صدا و س��یما، رضا 
باکری با اش��اره به کاهش قیمت محصوالت لبنی از روز یکش��نبه، 
افزود: ستاد تنظیم بازار، مصوبه خرید شیرخام در درب دامداری را 
به قیمت کیلویی ۲ هزار تومان ابالغ کرده که بر این اساس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم امروز این مصوبه را به 

صنایع لبنی ابالغ خواهد کرد.
وی اضاف��ه ک��رد: از این رو قیمت ه��ای فرآورده ه��ای لبنی که 
براس��اس ش��یرخام کیلوی��ی ۲۲۰۰، ۲۳۰۰ و ۲۴۰۰ تومان تعیین 
ش��ده بود با برگشت قیمت شیرخام به کیلویی۲ هزار تومان، قیمت 

فرآورده های لبنی نیز در بازار تعدیل خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینک��ه به طور معمول مصوب��ات از تاریخ ابالغ، قابل 
اجراست، اضافه کرد: بعد از ابالغ مصوبات، فرصتی برای محصوالتی 
که در بازار وجود دارد در نظر گرفته می ش��ود زیرا این کاالها قبال 
درج قیم��ت و در بازار توزیع ش��ده اس��ت، اما از هم��ان روز ابالغ، 
قیمت های جدید بر روی محصوالت تولیدی جدید، درج می ش��ود 

و به بازار می آید.
باکری گفت: امیدواریم با ابالغ قیمت های جدید ش��یرخام، بازار 
ش��یرخام آرامش یابد و دامداران با قیمت کیلویی ۲ هزار تومان به 
کارخانجات صنایع لبن��ی تحویل دهند و کارخانجات هم بر همین 

اساس، قیمت های جدید را بر روی محصوالت اعمال کنند.
وی افزود: با ابالغ قیمت های جدید ش��یرخام، مش��کالت س��ه تا 

چهار ماه اخیر بازار فرآورده های لبنی رفع خواهد شد.

ثبت سفارش واردات پوشاک ممنوع است
 ادعای جعل اسناد در سامانه جامع گمرکی موضوعیت ندارد

گمرک ایران اعالم کرد ثبت س��فارش واردات پوش��اک به کشور 
ممنوع اس��ت و با توجه ب��ه این ممنوعیت ادعای جعل اس��ناد در 

سامانه جامع گمرکی موضوعیت ندارد.
به گزارش باش��گاه خبرنگار جوان به نقل از روابط عمومی گمرک 
ای��ران، ادعای ورود غیرقانونی و قاچاق پوش��اک از طریق گمرکات 
کشور نادرست بوده و گمرکات کشور پس از ابالغ ممنوعیت واردات 
پوشاک و عدم صدور مجوز ثبت سفارش برای واردات این کاال وفق 
مقررات اجازه اظهار و واردات رسمی این کاال را نداده اند. همچنین 
درصورتی که ثبت س��فارش واردات پوشاک از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت انجام و اجازه واردات داده شود گمرکات کشور نیز 

طبق مقررات انجام وظیفه می کنند.
براساس اعالم گمرک، با استناد به مقررات و در چارچوب قوانین 
و مصوب��ات کنترل های الزم را انجام و پس از اخذ حقوق و عوارض 
گمرک��ی اجازه ترخیص می دهند. ضمن اینک��ه تمامی فرآیندهای 
گمرکی در حال حاضر به کمک س��امانه های الکترونیکی گمرک به 

لحظه قابل رصد و رهگیری بوده و روشن و شفاف است.

اخبـــار

معاون سازمان صنایع کوچک گفت بازگرداندن واحدهای نیمه تعطیل 
به بیشترین ظرفیت تولید از اولویت های وزارت صمت است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدعلی عزیزمحمدی در برنامه 
خبری گفت وگوی 18:۳۰ش��بکه خبر تصریح کرد: تفاوت چندانی بین 
کارخان��ه تولیدی فعال ب��ا کمترین مقدار تولی��د و کارخانجات راکد و 

تعطیل شده نیست.
معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک با بی��ان اینکه حدود 11 
ه��زار واحد تولی��دی کمترین ظرفی��ت تولید را دارند ی��ا نیمه تعطیل 
هس��تند، گفت: بازگرداندن آنها به بیشترین ظرفیت تولید از اهم برنامه 

کاری وزارت صمت است.
وی با بی��ان اینکه احیای واحدهای غیرفعال به صرفه تر از ایجاد واحد 
جدید است، ادامه داد: به همین منظور حدود هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی 
که در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی قرار داشتند به چرخه تولید 

بازگشته اند.

معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک گفت: راه اندازی و نوسازی 
واحد های صنعتی به دو مقوله سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط است.

عزیزمحم��دی اف��زود: در ۳6 مرک��ز خدمات کس��ب و کار و فناوری 
مش��اوران و کلینیک هایی مستقر شده اند و واحدهای تولیدی با گرفتن 

مشاوره، به روز شوند تا واحد تولیدی به چرخه فعال تولید بازگردد.
وی گفت: بیش از 19 هزار نفر پس از راه اندازی واحدهای تولیدی به 

شغل خود در واحدهای فعال شده بازگشته اند.
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک گفت: بالغ بر 97۰ شهرک 
و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد که تاکنون نزدیک به ۴۳ هزار مورد 

موفق به استفاده از خدمات واگذاری زمین شده اند.
وی همچنین از بس��ته حمایتی وزارت صمت خبر داد که قرار اس��ت 

به مجلس تقدیم شود.
این مقام مس��ئول گفت: براس��اس ماده 6 برنامه توسعه باید درصدی 
از دریافت مالیات بر ارزش افزوده بابت بازس��ازی ش��هرک های صنعتی 

بازگرداننده شود.
وی افزود: تاکنون این بخش متعلق به بازس��ازی شهرک های صنعتی 

بازگرداننده نشده است.
صنایع کوچک آسیب پذیرتر هستند

براساس این گزارش سجاد هاشمی، رئیس شهرک صنعتی عباس آباد 
در این خصوص گفت: از وقتی که وزارت صنایع و بخش صنایع کوچک 

ادغام شد، بخش صنایع کوچک به شدت آسیب پذیر شده است.
وی ب��ا بیان اینکه صنایع کوچک آس��یب پذیر هس��تند، افزود: برخی 
قوانین مانند مالیات بر ارزش افزوده، بخش صنایع کوچک را به نابودی 

می کشاند.
هاش��می افزود: حفظ وضعیت موجود صنای��ع کوچک در اولویت کار 

قرار داد و سپس اصالح قوانین باید صورت گیرد.
هاش��می اظهار داش��ت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از موارد اصالح 

قوانین است که باید از مصرف کننده نهایی گرفته شود.

بازگشت واحد های صنعتی غیرفعال به چرخه تولید اولویت وزارت صمت

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت با بیان اینکه هی��چ محدودیتی برای 
حمای��ت از کاالهای داخلی نداریم، گف��ت هر کجا که قوانین و مقررات 
تسهیلگر متناسب با شرایط روز کشور نباشد، دولت برای رفع مشکالت 

آن ها اعالم آمادگی کرده است.
به گزارش ایس��نا،  رضا رحمانی در مراس��م افتتاح یک کارخانه ذوب 
نورد در تبریز، گفت: امروز ظرفیت خوبی از جلسات سران قوا در اختیار 
ما هست که می توانند قوانین تولید را در جهت تسهیلگری و حمایت از 

تولید داخلی اصالح کنند .

وی با بیان اینکه قانون، مصوبه و بخشنامه برای حمایت از تولید زیاد 
اس��ت، اظهار کرد:  مهمترین اس��تناد ما برای حفظ و حمایت از تولید 

داخلی، فرمایشات مقام معظم رهبری است.
وی ب��ا تاکید بر ضرورت اس��تفاده  از ظرفیت ه��ای موجود و حفظ و 
فعال س��ازی واحده��ای تولی��دی، اضافه ک��رد:  هر کجا تولید باش��د، 
مس��ئوالن باید برای حفظ تنظیم بازار، قیمت و کیفیت مناسب و برای 

دسترسی آسان مردم تالش کنند .
گفتنی اس��ت، فاز اول کارخانه ذوب نورد توانا رام روز شنبه با حضور 

وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهره برداری رس��ید . این واحد تولیدی 
با ظرفیت س��االنه تولید ۲۴۰ هزار تن شمش فوالدی ساختمانی در فاز 
اول با سرمایه  گذاری ارزی 1.۵ میلیون دالر و سرمایه گذاری ریالی ۲۴۰ 
میلیارد ریال افتتاح شد. این کارخانه در همین فاز اشتغال زایی مستقیم 

7۰نفر و غیرمستقیم 1۰۰ نفر را در پی دارد .
پیش بینی می ش��ود بعد از افتتاح فاز چهارم، این واحد تولیدی ساالنه 
۴۰۰ هزارت��ن محصوالت نوردی و ۲8۰ هزار تن ش��مش فوالدی تولید 

کند .

دبی��ر س��ندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل از ارس��ال محصوالت 
تقلبی چینی با برند ایرانی به کش��ورهای عراق، افغانس��تان و پاکستان 

خبر داد.
امیرحس��ن کاوه در گفت وگ��و با ایس��نا، با تاکید بر نیاز کش��ورهای 
همس��ایه به محص��والت ایرانی اظهار کرد: برخ��ی از محصوالت چینی 
با برند ایرانی، به عراق، پاکس��تان و افغانستان فرستاده می شود، چراکه 
محصوالت ایرانی در این کش��ورها جا افتاده است، اما سازوکار مناسبی 

برای صادرات از سوی ایران تعریف نشده است.

وی در ادام��ه ب��ا بیان اینک��ه می��زان واردات و ص��ادرات نباید تنها 
معیار س��نجش س��ازمان توسعه و تجارت باش��د، گفت: سازمان توسعه 
تجارت باید صادرات و واردات را براس��اس می��زان ارزش افزوده، میزان 

اشتغال زایی و تامین نیاز داخلی ارزش گذاری کند.
کاوه ادام��ه داد: هر صادراتی خوب و هر وارداتی بد نیس��ت؛ بنابراین 
سازمان توس��عه تجارت باید کارت توبیخ صادرات و تشویق واردات نیز 

داشته باشد.
به گفته دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل، واردکننده مواد 

اولیه که اش��تغال و ارزش افزوده ایجاد می کنند، باید تشویق و درعوض 
صادرکننده مواد اولیه ک��ه صنایع تکمیلی را محتاج نگه می دارند، باید 

توبیخ شوند.
وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت برای صادرات 
محصوالت نهایی، اظهار کرد: با توجه به این که محصوالت خام در حجم 

زیاد و قیمت پایین به فروش می رسند، صادرات آن ها راحت تر است.
کاوه همچنی��ن از مش��کل کارخانه ها ب��رای واردات موقت مواد اولیه 
خبر داد، چراکه گمرک برای ورود مواد اولیه سهمیه تعیین کرده است.

محدودیتی برای حمایت از کاالهای داخلی نداریم

به نام ایران به کام چین!

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

وزارت صنعت با افزایش۲۰ و 3۲درصدی 
قیمت تایر موافقت کرد

در ح��ال حاضر حدود 7۰درصد م��واد اولیه تولید تایر از داخل 
تامین می شود که مرتب در حال افزایش بوده و امید است تا پایان 
سال این روند متوقف شود تا تولیدکنندگان ناگزیر به درخواست 

مجدد افزایش قیمت نشوند.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصرخ��ودرو«، ب��ا موافقت وزارت 
صنع��ت، قیمت انواع تایره��ای رادیال و بایاس ب��ه ترتیب ۲۰ و 

۳۲درصد افزایش یافت.
  محمدرض��ا گنج��ی، رئیس انجمن صنفی صنع��ت تایر ایران 
گفت: با گذش��ت حدود دو ماه از درخواست انجمن برای افزایش 
۳۰ و ۴۰درصدی قیمت تایرهای رادیال و بایاس، در نهایت وزارت 
صنعت و سازمان حمایت مجوز افزایش ۲۰ و ۳۲درصدی را دادند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه این میزان افزای��ش قیمت به طور قطع 
تامین هزینه های تولیدکنندگان را به دنبال نخواهد داشت، افزود: 
با توجه به ش��رایط فعلی، انجمن با وزارت صمت به توافق رس��ید 
و تولیدکنندگان تایر با گذش��ت از س��ود، ب��ا افزایش قیمت های 

موردنظر موافقت کردند.
این مقام مسئول هرگونه درخواست مجدد برای افزایش قیمت 
را منوط به قیمت مواد اولیه داخلی دانست و گفت: در حال حاضر 
حدود 7۰درصد مواد اولیه تولید تایر )محصوالت پتروش��یمی، نخ 
و دوده( از داخل تامین می ش��ود که مرتب در حال افزایش بوده 
و امید است تا پایان سال این روند متوقف شود تا تولیدکنندگان 

ناگزیر به درخواست مجدد افزایش قیمت نشوند.
گنج��ی با توجه به اعالم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مواد 
اولی��ه تولید تایر گفت: مش��کلی در تامین مواد اولی��ه تایر با ارز 
۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و خبری که در این زمینه منتشر شده 
مربوط ب��ه واردات کائوچو بوده که از گ��روه یک کاالیی به گروه 
دوم منتقل ش��ده بود و مجددا در گروه یک کاالیی تخصیص ارز 

قرار گرفت.
وی با اشاره به روند مناسب تولید تایر خاطرنشان کرد: متوسط 
تولید عمده کارخانجات ب��ا ظرفیت 7۵تا 8۰درصدی تایر بوده و 
تنها مش��کل تولیدکنندگان انتقال ارز اس��ت که موانعی را ایجاد 

کرده است.

تنها راه کاهش قیمت، تزریق بیشتر خودرو به بازار است
سازمان حمایت: برای خودروسازان بزرگ 

امکان احتکار وجود ندارد
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

گفت برای خودروسازان بزرگ امکان احتکار وجود ندارد.
   ش��هرام میرآخورل��و در اس��تودیو گفت وگ��وی ویژه خبری 
ش��بکه دوم سیما اظهار داشت: تغییر و تحوالت قیمتی در بازار 
خودرو در س��ال گذشته با نرخ میانگین هر دالر ۳ هزار و 86۰ 
تومان بوده که این رقم در سال جاری به 9 هزار تومان افزایش 
یافت��ه و این افزایش به طور طبیعی در قیمت گذاری خودرو اثر 

می گذارد.
وی در عی��ن ح��ال گفت: برای خودروس��ازان کش��ورمان امکان 
احت��کار قطع��ه وجود ندارد، ول��ی این امکان ب��رای نمایندگی ها و 

بنگاه های وابسته این اقدام را مرتکب شوند.
میرآخورل��و تصری��ح ک��رد: س��ازمان حمایت به عنوان دس��تگاه 
حمایت��ی، وظیفه خود را زمانی که می بایس��ت انجام داده در حال 

حاضر تنها راه کاهش قیمت، تزریق بیشتر خودرو به بازار است.
میرآخورل��و گفت: به جهت حمایت از حق��وق مصرف کننده باید 
س��هم عملکردی هر واحد مشخص شود و از تولید هم باید حمایت 

شود تا بتواند استمرار در عرضه داشته باشند.

سفره ای به نام »خودرو«
دروغ نیس��ت اگر گفته باشیم »سفره  خودرو« مردم کوچک 
ش��ده اس��ت. این اتفاق دو عامل اصلي داش��ته اس��ت؛ از یک 
طرف افزایش قیمت خودرو باعث ش��ده ت��ا کاالي مصرفي به 
نام »خ��ودرو« تغییر نقش داده و به عنوان کاالي س��رمایه اي 
در جامعه نقش بازي کند و از طرف دیگر مش��کالت به وجود 
آم��ده در حوزه صنعت خودرو باعث ش��ده ت��ا در مورد نقش 
صنع��ت خودرو به عنوان صنعتي اش��تغال زا در س��طح جامعه 
اندکي تردید حاصل شود. کاهش سطح اشتغال زایي خودرو اثر 

مستقیمي بر کوچک شدن »سفره  خودرو« مردم دارد.
»س��فره  خودرو« دو نقش اساس��ي در زیرس��اخت اقتصادي 
خانواره��اي ایراني بازي مي کند. یک��ي از مهمترین نقش هاي 
آن اش��تغال زایي این صنعت است. آنچنان که گفته شده است 
تولی��د هر خودرو مي تواند براي س��ه نفر به صورت مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم درآمد ایجاد کند، بنابرای��ن ایجاد کوچکترین 

معظل در مسیر تولید خودرو یعني کاهش اشتغال صنعتي!
از دیگ��ر س��و تغییر جهت نگرش مردم نس��بت به خودرو از 
کاالیي مصرفي به کاالیي س��رمایه اي؛ هم مي تواند مش��کالت 
اساس��ي در »س��فره خودرویي« مردم ایجاد کند. کس��اني که 
تا مدتي پیش تر مي توانس��تند به راحتي وس��یله نقلیه اي براي 
اس��تفاده شخصي خود داش��ته باش��ند؛ امروزه باید با مشقت 

بیشتر و صرف پول بیشتر به »خودرو« برسند.
خ��ودرو در ایج��اد رفاه بین مردم، هم از نظر ایجاد ش��غل و 
درآمد و هم از نظر وس��یله براي آس��ایش خانواده سهم باالیي 
دارد. ب��ه عب��ارت دیگر مي توان گفت ام��روزه در اقتصاد ایران 
»خودرو« باید در زمره کاالهاي اساس��ي جایگاهي ویژه داشته 
باش��د. باید دانس��ت که گران ش��دن خودرو فقط گران شدن 
خودرو نیس��ت بلکه تاثیر مس��تقیمي روي سایر شاخص هاي 
اقتصادي خواهد داشت؛ دامنه بیکاري گسترش یافته و حدود 
6۰ صنعت وابس��ته به خودرو دچار افول خواهند شد، بنابراین 
اگر مس��ئولین به پدیده »کوچک شدن س��فره خودرو« مردم 
توجه نکنند این پدیده مي تواند اثرات اجتماعي مخربي داشته 

باشد.

 

وزی��ر صنع��ت،  معدن و تجارت در س��فر ی��ک روزه خود به اس��تان 
آذربایجان ش��رقی، در محل اس��تانداری و در دی��دار با صاحبان صنایع 
اس��تان گفت در حال آماده سازی برنامه س��اماندهی خودرو هستیم که 
توسعه کیفی و قطعه سازی و ... را به دنبال دارد، صنعت خودرو صنعت 

مادر است اما مشکالتی اساسی دارد و باید برنامه بدهیم.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت به نقل از ش��اتا، رضا رحمانی 
در س��فر به استان آذربایجان ش��رقی، در جلسه اس��تانداری گفت: در 
استان آذربایجان شرقی سال گذشته توانستیم در طرح های با پیشرفت 
فیزیک��ی بیش از 6۰درصد 6 ه��زار طرح را به بهره برداری برس��انیم و 
امس��ال نیز 7۴۰ ط��رح از 1۵۰۰ ط��رح، بیش از 6۰درصد پیش��رفت 

فیزیکی دارد که مجموعا ۲۰ هزار شغل مستقیم ایجاد می کنند.
وزی��ر صنعت با تاکید بر اختصاص هرچه س��ریع تر مناب��ع مورد نیاز به 
طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی 6۰درصدی افزود: این استان در سال 
گذش��ته در جواز تاس��یس ایجادی 1۰درصد و در جواز تاسیس توسعه ای 
۲7درصد افزایش داش��ته و این در حالی است که در هشت ماهه اول سال 
جاری نیز 69درصد افزایش��ی بوده و در زمینه صادرات نیز ش��اهد افزایش 
۴۰۰میلیون دالری صادرات نس��بت به س��ال قبل بودیم و علی رغم همه 

مشکالت، جریان فعال و انگیزه خوبی برای ایجاد و توسعه واحدها داریم .

وی در ادامه به سیاس��ت های حمایتی دولت در دوران تحریم ها اشاره 
کرد و ادامه داد: از جمله فرصت های تحریم این اس��ت که افزایش نرخ 
ارز تا حدود زیادی قاچاق را توجیه ناپذیر کرده و صادرات را توجیه پذیر 
کرده اس��ت. از طرف��ی در این ش��رایط تش��کل ها و انجمن ها و بخش 

خصوصی نیز برای افزایش و توسعه صادرات برنامه می دهند.
رحمانی با اشاره به ظرفیت های جدید صنعتی و تولیدی در این استان 
گفت: یکی از موتورهای توس��عه اس��تان صنعت مس و آلومینا و خودرو 
اس��ت که از ظرفیت های جدید به شمار می رود و در زمینه مس باید به 
صنایع پایین دس��تی بپردازیم و شهرک تخصصی و اختصاصی مس را در 
این اس��تان ایجاد کنیم که البته در مراحل پایانی اس��ت و مس تبدیل 
به مواد اولیه س��ایر کارخانجات شود . وی ادامه داد: تولید آلومینیوم در 
کش��ور بیش از مصرف است اما ماده آلومینا در بخش هایی وارداتی است 
و یک��ی از بخش هایی که ج��ای کار دارد تولید ماده اولی��ه نفلین برای 

آلومینیوم است و باید شهرک تخصصی آلومینیوم نیز ایجاد شود .
تولید 87درصد قطعات خودرو در شهرک فناوری خودروی تبریز

رحمانی ش��هرک فناوری خودروی تبریز را تنها شهرک فعال فناوری 
در ای��ن زمینه اعالم کرد و افزود: این اس��تان یکی از قطب های خودرو 
نیز هست و سال های قبل 87درصد قطعات خودرو در این استان تولید 

می ش��د و با وجود خطوط مونتاژ در این اس��تان و ایجاد خوشه خودرو 
و قطعه س��ازی توس��عه یافته یکی از قطب های خودرو در کشور به شمار 
می رود البته در دوره قبل اقداماتی ش��روع شده و پیگیری خواهیم کرد 

تا کشور از این ظرفیت بیشتر استفاده کند .
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در حال آماده س��ازی برنامه 
ساماندهی خودرو هستیم که توسعه کیفی و قطعه سازی و ... را به دنبال 
دارد، صنعت خودرو صنعت مادر اس��ت اما مشکالتی اساسی دارد و باید 
برنام��ه بدهیم . وی با اش��اره به اینکه ارز حاص��ل از صادرات در چرخه 
تولید کش��ور صرف می شود، یادآور ش��د: از بین 8هزار نفر صادرکننده 
در کش��ور 6 هزار نفر در هشت ماهه اول سال کمتر از یک میلیون دالر 
صادرات داش��تند و خواس��ته خودشان این بود که ارزش��ان را در نیما 
ارائ��ه نکنند . رحمانی ادامه داد: دولت برای صادرکنندگان بیش از یک 
میلیون دالر هم تس��هیالتی قائل شده اما باید یادآور شوم که بخشی از 
تامین نیازهای صنعت کش��ور از همین محل اس��ت و با اینکه دولت در 
کااله��ای اساس��ی از محل منابع خودش منابع��ی را اختصاص می دهد 
اما ارز نیمایی باید در چرخه تولید صرف ش��ود و سیاس��ت کلی دولت 
اس��ت و اگر در بخش هایی نیاز به اصالح دارد آن بخش ها باید پیگیری 

و اصالح شود .

وزیر صنعت: برنامه ساماندهی خودرو آماده می شود

 ارز نیمایی باید در چرخه تولید صرف شود

س��عید موتمنی درخصوص وضعیت ب��ازار خودرو و قیمت های جدید 
ایران خودرو گفت خرید و فروش به کمترین حد خود در س��ال جاری 
رس��یده اس��ت و اگر بگوییم نزدیک به صفر ش��ده، دروغ نگفته ایم که 
این امر به س��بب اش��باع ش��دن بازار، قیمت باال و عدم عرضه از سوی 

خودروسازان به بازار است.
به گزارش خبرآنالین، رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان 
اتومبی��ل گف��ت: امروز وضعیت به گونه ای ش��ده که ه��ر روز یک خبر 
خودرویی درخصوص افزایش قیمت ها منتشر می شود؛ روزی می گویند 
۵درصد حاشیه بازار و روز دیگر ۲۰درصد. این وضعیت سبب شده آن ها 
ک��ه خودرو به صورت عمده خریداری و انب��ار کرده اند تا تعیین تکلیف 
ب��ازار از عرضه خودرو های خود خودداری کنن��د، اما چیزی که به نظر 

می آید این است که سرانجام ۵درصد حاشیه بازار اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: بازار خودرو در کش��ور به گونه ای ش��ده است که دیگر 
چند دهک و برخی قش��ر ها نمی توانند صاحب خودرو شوند و متاسفانه 
این یک واقعیت انکارناپذیر اس��ت. از س��وی دیگر کس��انی که در این 
م��دت خریدار خودرو هس��تند به دنبال گرفتن خودرویی هس��تند که 
بعد از مدتی س��ود کنند. امروز خودرو تبدیل به یک کاالی س��رمایه ای 

شده است.
وی درخص��وص افزای��ش قیمت برخ��ی خودرو ه��ای ایران خودرو و 
اثرگذاری اجرای قانون ۵درصد حاشیه بازار گفت: مطابق قانون تجارت 
اگر عرضه زیاد ش��ود، چون خریدار وجود ندارد قیمت ها بایستی ریزش 
کند، اما در ایران داس��تان فرق دارد، زیرا بازار خودرو انحصاری است و 

دو خودروساز می توانند بازار را مدیریت کنند. 
پ��س اینکه فکر کنیم ش��اهد هجوم مردم ب��رای گرفتن پول ثبت نام 

خودرو ها باشیم درست نیست، چون خودروسازان داخلی بازار را طوری 
مدیریت می کنند که به این وضعیت دچار نش��وند. همانطور که در سال 

91 این اتفاقات افتاد.
موتمن��ی گف��ت: در چند ماه��ه اخیر مردم خودش��ان تبدیل به یک 
فروشنده خودرو ش��دند و کسی که یک خودرو الزم داشت سعی کرده 
تمام س��رمایه خود را خودرو های بیش��تری بخرد تا بتواند ارزش پولش 

را حفظ کند االن همین افراد منتظر هستند تا سود بیشتری بکنند.
وی اف��زود: تنها راهی که م��ردم کمتر ضرر کنند و تعداد بیش��تری 
بتوانند قدرت خرید خودرو داش��ته باش��ند، این اس��ت که دستگاه های 
نظارت��ی با ق��درت و صالبت با هرگونه تخلف و بازارس��ازی و دالل بازی 
برخورد کنند در آن صورت می توان گفت که ش��اید حقوق مردم حفظ 

شود.

یک کارشناس حوزه خودرو معتقد است آنچه در حوزه قیمت خودرو 
اتف��اق افتاده امری مربوط به درون صنعت خ��ودرو نبوده بلکه افزایش 

قیمت خودرو خواسته یا ناخواسته تابعی از افزایش قیمت دالر است.
به گزارش مهر، میترا مهرپرس��ت، کارشناس خودرو در یادداشتی که 
به دفتر خبرگزاری ارس��ال ک��رده به موضوع افزای��ش قیمت خودرو و 
تاثیر افزایش نرخ ارز بر آن پرداخته اس��ت که متن کامل آن از نظرتان 
می گ��ذرد: با مروری بر چند اظهارنظر می توانیم نش��ان دهیم که آنچه 
در ح��وزه قیمت خ��ودرو اتفاق افت��اده امری مربوط ب��ه درون صنعت 
خ��ودرو نبوده بلکه افزایش قیمت خودرو خواس��ته یا ناخواس��ته تابعی 
از افزایش قیمت دالر اس��ت. محمدحسن شجاعی فرد، رئیس دانشکده 
مهندسی خودروی دانش��گاه علم و صنعت درخصوص میزان وابستگی 
صنع��ت خودرو به نرخ ارز می گوید: »خودروهای تولید داخل حدود ۲۲ 
تا ۲۳درصد ارزبری دارند اما خودروهایی که قطعات آن به صورت کامل 

وارد می شود ممکن است تا 9۵درصد ارزبری داشته باشد.«
س��عید مدنی که عمری را در صنعت خودرو گذرانده و چندین س��ال 

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا بوده، می گوید: »خودروهای ساخت 
داخل هنوز به داخلی س��ازی 1۰۰درصدی نرسیده اند تا ارزبری نداشته 
باش��ند«. او ادامه می دهد »وی با اش��اره به تامین بخش های زیادی از 
خودرو از طریق واردات تصریح کرد: هنوز قسمت عمده ای از ورق روی 
بدنه خودروها از خارج کش��ور تامین می ش��ود و هرچند در چند س��ال 
گذش��ته پروژه ای با همکاری فوالد مبارکه ب��رای تولید این ورق ها آغاز 
ش��د اما هنوز به کیفیت و تیراژ مناس��ب نرسیده اس��ت. از سوی دیگر 
ورق ه��ای آلومینیوم و تیوب هایی که برای رادیاتور مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد، از خارج وارد و در داخل کش��ور ش��کل و فرم گرفته و مونتاژ 
می ش��ود. همچنین بخ��ش عمده مواد اولیه تای��ر )کائوچو( و همچنین 

قطعات انژکتور، BCU، ایربگ و ABS نیز از خارج تامین می شود.«
میزان وابس��تگی به ارز برای تامین قطعات خودرو امری است که در 
بین خودروسازان مورد پذیرش است به عبارت دیگر تقریباً در جغرافیای 
تولید خودرو هیچ شرکتی نمی تواند ادعا کند که تمام قطعات مورد نیاز 
تولی��د خودرو را در مرزهای خود تامین می کند. به همین دلیل صنعت 

خودرو صنعتی اس��ت که با شدت زیادی تحت تاثیر تالطم های بازار ارز 
قرار می گیرد. با نگاهی به جدول نرخ ارز مشاهد می شود که نرخ ارز در 

مدت یکسال رشدی حدود سه برابر داشته است.
از سوی دیگر با نگاهی به قیمت مصوب خودروسازان در مدت مشابه، 
مش��اهده می کنیم که افزایش قیمت خ��ودرو از افزایش نرخ ارز تبعیت 

نکرده است.
عدم تبعیت نرخ خودروسازان با نرخ ارز یعنی تولید خودرو با زیان؛ به 
عبارت دیگر خودروسازان ایران ناچارند تمام هزینه های خود را براساس 
قیمت ه��ای روز انجام دهند در حالی که آنها قادر نیس��تند قیمت های 

خود را با استفاده از منطق اقتصادی ترمیم کنند.
اگر پیش بینی هر چیزی دش��وار باش��د؛ پیش بینی ای��ن واقعیت که 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی نمی توانند به مدت زیادی به تولی��د زیانبار خود 
ادامه دهند امری دشوار نیست. به همین دلیل الزم است سیاستگذاران 
صنعتی هرچه زودتر به امداد صنعت خودرو برس��ند تا از ورشکس��تگی 

حتمی این غول های صنعتی جلوگیری شود.

سایپا و ایران خودرو دلیل گرانی خودرو هستند؟

سایه بازار ارز بر قیمت خودرو
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نماینده مردم رفس��نجان و انار در مجلس ش��ورای اسالمی بر لزوم 
شتاب دادن به طرح های دانش بنیان تاکید کرد.

ب��ه گ��زارش مهر، احم��د محمدی انارکی روز یکش��نبه در مراس��م 
رونمایی از اولین مرکز شتاب دهنده توسعه 
کسب و کار در حوزه معادن در جنوب شرق 
در رفسنجان اظهار داشت: با توجه به اینکه 
در کش��ور در بحث شرکت های دانش بنیان 
توجه و س��رمایه گذاری خوبی شده است ما 

در این زمینه نتایج خوبی داشتیم.
وی بی��ان ک��رد: در زمین��ه طرح ه��ای 
دانش بنیان از مح��ل صندوق 8۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار تخصیص داده ش��ده در حالی 
ک��ه همه طرح ها علی رغ��م دریافت بودجه، 
وقت��ی به مرحل��ه تولید و محص��ول نهایی 

می رسند از رده خارج و قدیمی هستند.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس عنوان 

ک��رد: هدف این مرکز ش��تاب دادن به طرح های دانش بنیان اس��ت تا 
از بروز این مش��کالت جلوگیری کن��د. در واقع باید از ابتدا بازاریابی و 
فروش صورت بگیرد. انارکی محمدی تصریح کرد: ش��رکت های بزرگ 

فناوری مانند گوگل و مایکروس��افت فقط از توس��عه نرم افزارها ساالنه 
هزار میلیارد دالر سود کسب می کنند که این رقم کمی نیست.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ابراز داشت: ایالم 
در حالی که کوچک ترین اس��تان کشور و 
کمتر توسعه  یافته است به اندازه کل مبلغ 
تخصیص یافته توسط صندوق توسعه برای 
ادامه کار مرکزهای رشد و دانش بنیان، در 
این زمینه تراکنش داش��ته است و این ها 

مثال هایی از اهمیت این حوزه است.
و  اس��تارتاپ ها  افزود:  محمدی انارک��ی 
کس��ب و کاره��ای جدید بهتری��ن کارها 

می توانند باشند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینک��ه در بحث 
گردشگری نتوانستیم به خوبی رفسنجان 
را معرفی کنیم، افزود: با اینکه به واس��طه 
بزرگانی همچون آیت اهلل هاش��می رفسنجانی شهرت جهانی داریم به 
راحتی می توانیم با این کار و به نتیجه رس��اندن طرح های دانش بنیان 

شهر رفسنجان را مطرح کنیم.

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و ش��بکه ن��وآوری تهران 
به منظور باال بردن انگیزه و شناخت بهتر دانشجویان از محیط کار، طرح 

توانمندسازی صدف را برگزار کردند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
در برنامه یک روزه طرح توانمندسازی صدف، 
6۰ دانشجو از پارک فناوری پردیس معاونت 
علم��ی دیدن کردن��د. در ابت��دای این برنامه 
س��ابقه و فعالیت های پارک فناوری پردیس 
معاونت علمی برای دانش��جویان تش��ریح و 
س��پس دانشجویان از نمایش��گاه محصوالت 
دانش بنیان ش��رکت های عضو پارک فناوری 

پردیس معاونت علمی بازدید کردند.
در ادامه دانشجویان به سه گروه دانشجویان 
ب��رق الکترونی��ک، ب��رق ق��درت و صنای��ع، 
دانش��جویان عمران و مکانیک، دانش��جویان 

شیمی و کامپیوتر تقسیم شدند. بازدیدکنندگان در گروه های جداگانه ای 
از شرکت های صنایع الکترونیک فاران، شرکت دانش بنیان توسعه پایدار 
س��لمان )عمرانی(، شرکت فرا طیف پویا، شرکت سنا برق توان و شرکت 

فب لب )معماری( بازدید کردند. پس  از آن هر سه گروه بازدیدکننده در 
مرکز نوآوری یاس دورهم جمع شدند. در آخر کارگاه چالش کارمندی و 
کارآفرینی به سخنرانی علی پنیریان، مدیرعامل مرکز نوآوری یاس برگزار 
شد. پنیریان در این برنامه توصیه هایی درباره 
مهارت افزای��ی ارائ��ه داد و گفت: در مس��یر 
نوآوری و اخت��راع و کارآفرین��ی، چالش ها 
و پیچ وخم های بس��یاری وجود دارد و افراد 
باید با شناخت کامل از خود وارد این مسیر 

بشوند.
وی افزود: دانش��جویان بای��د کارآموزی و 
تجربه مهارت های نرم در میدان عملیات را 
جدی گرفته و تالشی مضاعف در کارآموزی 
به معنای واقعی خود و نه به معنای استخدام 
در نظر داش��ته باش��ند و حتماً از تجربیات 

موفق کارآفرینان استفاده کنند.
مدیرعام��ل مرکز ن��وآوری ی��اس گفت: 
ش��ناخت عالیق و توانمندی ها برای به دست آوردن یک موقعیت شغلی 
مناسب و یا کارآفرینی در کشور بسیار مؤثر است و باید دقت داشته باشید 

که کارآفرینی برای تمام افراد نمی تواند بهترین راه باشد.

دانشجویان از نزدیک با محیط کار آشنا شدندلزوم شتاب دادن به طرح های دانش بنیان

ش��اید تصور کنید آزادکاری همان کارآفرینی اس��ت، در حالی که 
این دو ش��غل هیچ ارتباطی با هم ندارن��د. در آزادکاری برای انجام 
کاره��ا مختار هس��تید، ام��ا در کارآفرینی هیچ تعادل��ی میان کار و 
زندگی تان وجود ندارد و وقت محدودی برای رس��یدگی به کارهای 

شخصی دارید. 
افرادی که به دنبال کارآفرینی هس��تند فکر می کنند با انجام این 
کار می توانند میان زندگی ش��خصی و حرف��ه ای خود تعادل خوبی 
برقرار کنند. کارمندانی که در ش��رکت ها و ادارات مش��غول هستند 
معموالً بین س��اعت 9 صبح تا ۵ بعدازظهر کار می کنند. آن ها تقریباً 
س��اعت هشت صبح از خانه خارج می ش��وند و ساعت شش عصر به 

خانه برمی گردند.
گاهی حجم کارها باالس��ت و کارمندان مجبور می شوند بیشتر در 
ش��رکت بمانند و ی��ک تا دو س��اعت دیرتر به خانه برس��ند. بعد از 
رس��یدن به خانه فرصت کمی برای ش��ام خ��وردن و وقت گذرانی با 
خانواده دارند و به سرعت باید برای شروع یک روز کاری دیگر آماده 
شوند. به همین خاطر با خود می گویند اگر کسب و کاری اختصاصی 
راه بیندازن��د، می  توانند مدت زمان بیش��تری در کنار خانواده ش��ان 
باش��ند و تعادل بهتری میان زندگی ش��خصی و کاری برقرار کنند. 
در ادام��ه  مقاله، تفاوت آزادکاری و کارآفرین��ی را به همراه توصیف 
داس��تان زندگی فردی بررس��ی می کنیم که تصمیم می گیرد شغل 
کارمندی را رها کرده و به سراغ آزادکاری و سپس کارآفرینی برود.

کارآفرینی و آزادکاری تفاوت زیادی با هم دارند
شخصی را تصور کنید که تصمیم می گیرد کار کردن برای دیگران 
را رها کند و به شغل آزادکاری روی آورد. این فرد یک برند شخصی 
برای خود ایجاد کرده و با توجه به تجربیاتی که به دست آورده است 
پروژه های متع��ددی در زمینه تولید محتوا، پیدا کردن مش��تری و 
کپی رایتینگ چند شرکت را به طور هم زمان به انجام می رساند. این 
فرد ساعت کاری کمتری دارد اما درآمدش نسبت به شغل کارمندی 
چند برابر افزایش یافته است. او بعد از سه هفته موقعیت شغلی خود 
را ره��ا می کند و تصمیم می گیرد به همراه دوس��تش کس��ب و کار 

جدیدی راه اندازی کند.
راه اندازی کسب و کار جدید

این ش��خص فکر می ک��رد با راه اندازی کس��ب و کار جدید درآمد 
بیش��تری خواهد داش��ت و تنها دو تا س��ه ساعت بیش��تر نسبت به 
وقت��ی که آزادکار بود باید وقت بگ��ذارد. در حالی که این طرز تفکر 
اصاًل درس��ت نیست. این دو نفر کسب و کار خود را با ایده  جدیدی 
راه ان��دازی کردند، اما نمی توانند هیچ مش��تری ای پی��دا کنند و در 
نتیجه با شکس��ت مواجه می ش��وند. پس مجبور هستند هر روز 1۴ 
ساعت وقت بگذارند و روی ایده  جدید و پیدا کردن مشتریان بالقوه 
متمرک��ز ش��وند، اما ناگهان تمام زحمت های خود را از دس��ت رفته 

می بینند و انگیزه  خود را از دست می دهند.
اکن��ون هیچ لذتی از خوردن قهوه  صبحگاهی نمی برند و مجبورند 
به س��رعت قهوه بخورند تا انرژی الزم برای تا دیروقت کار کردن را 
داش��ته باشند. مسئولیت پذیری امکان اس��تراحت به هیچ یک از دو 
نفر را نمی دهد و تمام زندگی شان در کار خالصه می شود. چهار ماه 
از تالش بی وقفه آن ها می گذرد و در نهایت ش��رکت با نام جدید به 
کار خ��ود ادامه می دهد. کارها را کمی جلو می برند و مؤسس��ان به 

این فکر می افتند چند کارمند اس��تخدام کنند تا بتوانند با تقس��یم 
وظای��ف، تنها روزی ۲ تا ۳ س��اعت کار کنند و کمی به خودش��ان 

استراحت دهند.
آن ه��ا با اس��تخدام کارمن��د پنجم متوجه می ش��وند به آس��انی 
نمی توانند به رؤیاهای خود دس��ت پیدا کنند. اکنون آزادکار نیستند 
بلکه مؤس��س شرکتی هستند که با سرعت زیادی در حال پیشرفت 

است و این موضوع تا چند سال آتی ادامه خواهد داشت.
هر کارآفرینی ممکن است انتظارات نابجا داشته باشد

تصور می کنید کارآفرینی نسبت به زندگی کارمندی آسان تر است، 
در حالی که اصاًل این طور نیس��ت. فک��ر می کنید با کارآفرینی زمان 
بیشتری برای رس��یدگی به کارهای ش��خصی و خانوادگی خواهید 

داشت، در حالی که این طور نیست.
فکر می کنید کارآفرینی یعنی دس��تیابی به درآمد باال با س��رعت 
بیش��تر، در حالی که این طور نیست. حتی شاید نیاز باشد چند سال 

اول تمام درآمد خود را صرف توسعه  کسب و کارتان کنید.
فکر می کنید کارآفرینی یعنی آزادی بیش��تر، در حالی که این طور 

نیست.
بزرگ ترین چالش کارآفرینی، برقراری تعادل میان کار و زندگی 

شخصی است
یک کارمند ساعت 9 صبح با خیال راحت به سرکار می رود اما یک 
کارآفرین باید روز خود را از ش��ش و نیم صبح با خواندن ایمیل های 
کاری ش��روع کن��د. کارآفرین نمی تواند س��اعت پن��ج عصر از محل 
کار خارج ش��ود و حتی ممکن اس��ت وقتی از دفتر خارج ش��ود که 
روز کاری دیگری ش��روع شده اس��ت. هیچ وقت لیست انجام کارها 
تمام نمی ش��ود بلکه همواره به آن افزوده می ش��ود. در این وضعیت 
مرز میان کار و زندگی ش��خصی به قدری کمرنگ می شود که اصاًل 
نمی توان آن را تش��خیص داد. تعطیالت آخ��ر هفته برای کارآفرین 
معنایی ندارد و حتی شاید مجبور باشید وقتی با خانواده هستید باز 
هم به مشتری ها فکر کنید. کارآفرینی زندگی تان را دگرگون می کند 
و شما را به سمت انجام کارهایی سوق می دهد که تاکنون در زندگی 

خود انجام نداده اید.
ش��اید بگویید چنین فردی باید هرچه زودت��ر به کار خود خاتمه 
ده��د، اما یک کارآفری��ن هرگز نمی تواند چنی��ن کاری انجام دهد. 
کارآفرینان نس��بت به کاری ک��ه انجام می دهند متعهد هس��تند و 
نسبت به کارمندانی که استخدام کرده اند و حتی مشتریان، احساس 
مس��ئولیت پذیری می کنند. آن ها هیچ وقت قبول نمی کنند کاری که 
شروع کرده اند را رها کنند و این مسئله میزان استرس و فشاری که 

دارند را افزایش خواهد داد.
اگر به دنبال کارآفرینی هستید و می خواهید کسب و کار جدیدی 
راه اندازی کنید، باید بدانید هیچ تعادلی میان کار و زندگی ش��خصی 
ش��ما وجود ندارد. کسب و کار بدون حضور کارآفرین وجود نخواهد 
داش��ت و مشتریان به سراغ برند دیگری می روند. حتی ممکن است 
کارمندان بدون حضور ش��ما دلسرد شوند و به محیط کاری دیگری 
روی آورند. این حجم کاری فوق العاده زیاد، فرصت هیچ اس��تراحتی 
را در اختیارتان ق��رار نمی دهد. باید بتوانید میان کار و زندگی خود 

تعادل ایجاد کنید تا بهره وری باالتری داشته باشید.
inc/ucan: منبع 

گوگل تابه حال سـرمایه گذاری های اندکی در ژاپن داشـته، اما این بار روی استارتاپ ژاپنی ABEJA در زمینه  هوش مصنوعی و یادگیری 
ماشین سرمایه گذاری کرده است.

به گزارش زومیت، رقم معامله  جدید گوگل روی ABEJA هنوز مشـخص نیسـت، اما پیش بینی می شود که بیش از 1۰ میلیون دالر نبوده 
اسـت؛ زیرا اسـتارتاپ شـش سـاله  ABEJA جدیدا تأکید کرده که تا امروز 6 میلیارد ین ژاپن معادل ۵3میلیون دالر از سـرمایه گذاران 
دریافت کرده اسـت. از طرفی طبق اعالم کرانچ بیس در گذشـته این استارتاپ سرمایه  4۵ میلیون دالری جذب کرده، این یعنی 8میلیون 
دالر از سرمایه  دریافتی این استارتاپ فاش نشده است. البته این مبلغ هم می تواند سرمایه گذاری جدید گوگل را پوشش دهد و هم یکی 

دیگر از سرمایه گذاری های ناشناخته  این استارتاپ در سال ۲۰14 را توجیه کند.
اعـداد و ارقام را که کنار بگذاریم، معامله  این دو شـرکت توجه زیادی را به خود جلب کرده اسـت، نه تنها بـه این دلیل که گوگل بعد از 
مدت هـا در ژاپن سـرمایه گذاری کرده بلکه بـه دلیل ماهیت اسـتراتژیک آن. ABEJA در بیانیه ای اعالم کرده با گـوگل در زمینه  هوش 
مصنوعی و راه حل های یادگیری ماشین در بخش های مختلف از جمله خرده فروشی و تولید، پیدا کردن راه  حل های هوش مصنوعی و رشد 

بخش هوش مصنوعی ژاپن همکاری خواهد کرد.
هسـته  اصلی این اسـتارتاپ ارائه پلتفرمی اسـت که با اسـتفاده از یادگیری ماشـین به بیش از 1۵۰ شـرکت در مورد تجزیه و تحلیل 
کسب وکار و ارائه  چشم اندازی از داده های شان کمک کند. این استارتاپ، محصولی تخصصی برای مغازه های خرده فروشی دارد که با توجه 
به داده های جمع آوری شـده از مشـتری ها و سـایر داده ها، خدماتی را ارائه می دهد و تابه حال حدود 1۰۰ شـرکت از این خدمات اسـتفاده 

کرده اند. شینیچی ایب، مدیر خدمات ابری گوگل ژاپن می گوید:
ABEJA قابلیت های تکنیکی و یادگیری ماشـین قوی دارد و به دلیل عملکرد خوب در همکاری و ارائه  راه حل های تأثیرگذار و کاربردی 
در صنعت شناخته شـده اسـت. این سـرمایه گذاری راه را برای همکاری با ABEJA در ارائه  راه حل های نوآورانه در خرده فروشی، تولید و 

سایر جنبه ها هموار کرده است.
گوگل تأکید زیادی روی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در چین داشته، به طوری که سال گذشته آزمایشگاه مخصوصی را در بیجینگ 
راه اندازی کرده؛ اما بخش عمده  تمرکز آن و آزمایشـگاه های اصلی گوگل در اروپا و آمریکا قرار داد. گوگل اسـتارتاپ هایی در زمینه  هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشین از چین و هند را نیز خریداری کرده است، اما همه آن ها به منظور گسترش تیم های داخلی این شرکت و ایجاد 

خدماتی در راستای رشد بازار محلی بوده اند.
 

تفاوت آزادکاری و کارآفرینی

 کارآفرینان با چه چالش هایی مواجه هستند؟

 ABEJA گوگل روی استارتاپ ژاپنی
سرمایه گذاری می کند

دریچــه

با س��رمایه گذاری در یک ش��رکت دانش بنیان، زمینه برای توسعه کسب و 
کارهای فناوری فراهم شد.

به گزارش صدا و سیما، در مراسم عقد قرارداد سرمایه گذاری شرکت حرکت 
اول )همراه اول( در کش��ور با ش��رکت دانش بنیان ساناگستر سبز زمینه برای 

توسعه کسب و کار و اشتغال زایی فراهم شد.
به موجب این تفاهم نامه، ش��رکت دانش بنیان ساناگستر سبز با دو محصول 
)آچاره و اوبار( مورد حمایت 6.۲ میلیون دالری ش��رکت حرکت اول )صندوق 

سرمایه گذاری همراه اول( قرار گرفت.
قرار اس��ت با تالش فعاالن، زیرس��اخت برای اشتغال بیش از ۵۰۰ هزار نفر 

فراهم شود.

سرمایه گذاری برای توسعه کسب و 
کار در کشور

دوشنبه
19 آذر 1397
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رشد و توسعه صادرات کاال و خدمات دانش بنیان، یکی از اهداف معاونت 
امور بین الملل و تبادل فناوری اس��ت که به طور حتم از یک سو نیازمند 
ش��ناخت ظرفیت ش��رکت های فناور داخلی و از س��وی دیگر شناسایی 

بازارهای بین المللی بازارهای هدف صادراتی 
است.

یک��ی از برنامه ه��ا و راهکاره��ای ف��روش 
محص��ول و نفوذ به بازاره��ای خارجی که در 
دنیای امروز از سوی بسیاری از کشورها مورد 
استفاده قرار می گیرد، اعزام هیات های تجاری، 
فناوری و س��رمایه گذاری و برپایی نمایشگاه 
عرضه محصوالت تولیدی در کشورهای هدف 
صادراتی است. الگویی که البته جدید نیست 
و قدمت باالیی در دنیا دارد و طی س��ال های 
گذشته بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه از جمله ایران از آن بهره برده اند.

این سفرهای تجاری ممکن است با همراهی 
مسئوالن بلندپایه مانند رهبر، روسای جمهور، مجلس کشورها باشد یا با 
همراهی مسئوالن یک یا چند وزارتخانه یا اعضای اتاق بازرگانی کشورها 

انجام پذیرد.

اما در حوزه اقتصاد دانش بنیان نیز در چند س��ال اخیر به خصوص در 
دولت های یازدهم و دوازدهم اعزام هیات های تجاری به کشورهای هدف 
صادراتی و برگزاری نشس��ت ها و نمایش��گاه های تجاری یکی از اقدامات 
اصل��ی معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری بوده است.
در همین راستا، مرکز تعامالت بین المللی 
عل��م و فن��اوری معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در نظ��ر دارد یک هیات 
تجاری و فناوری متش��کل از ش��رکت های 
دانش بنی��ان و فناور ایران��ی را از 19 تا ۲۲ 
آذرم��اه جاری به کش��ور آفریق��ای جنوبی 
اع��زام کند. مدیرکل دفتر توس��عه کس��ب 
و کار بین المل��ل معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ب��ا بیان اینک��ه، به طور 
معمول نشست های تجاری بین شرکت های 
دانش بنیان از س��مت ایران و ش��رکت های 
متناظر از س��مت کش��ور هدف برگزار می ش��ود، افزود: برگزاری نشست 
تجاری تنها یکی از حدود 1۵ برنامه ای است که برای توسعه صادرات در 

دستور کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد.

معاون پارک علم و فناوری گلس��تان با بی��ان اینکه ۴۵درصد واحدهای 
تولیدی استان وابسته به بخش کشاورزی است، گفت دانشگاه های استان در 
این بخش فعالیت های خوبی داشتند و می توان با برگزاری این استارتاپ ها از 

ایده های خالقانه و فناورانه اساتید، دانشجویان، 
محققان و نخبگان بهره مند شد. عماد آیدانی 
هدف از برگزاری این اس��تارتاپ را حل بخشی 
از مشکالت صنایع وابسته به کشاورزی استان 
برش��مرد و افزود: برنامه وی��ژه ای برای حضور 
صاحبان صنایع و سرمایه گذاران در این رویداد 
داریم. بای��د ارتباط بین صنعت و دانش��گاه و 
ارتباط بین فناوری و حوزه های صنعتی بیش 
از پی��ش تقویت ش��ود. به طور قط��ع در این 
رویداد با ایده های جدی��دی که در حوزه های 
صنایع تبدیل��ی و تکمیلی کش��اورزی وجود 
دارد، ن��وآوری و فناوری های جدید به صنایع 
معرفی خواهد شد. وی بیان داشت: دانشجویان 

و کلی��ه عالقه مندان به حض��ور در این رویداد می توانن��د ایده های خود را 
مطرح کرده و در تیم های مختلف عضو شوند. افزون بر تمرین کار گروهی، 
افراد عالقه مند می توانند تیم سازی و چگونگی ارائه طرح ها به سرمایه گذاران 

و بحث مدل کس��ب وکار را فرابگیرند. معاون پارک علم و فناوری اس��تان 
گلستان در ادامه به حضور صنایع بزرگ کشور و استان، اساتید، دانشجویان 
و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی به حوزه کسب  وکار 
و کارآفرینی در این رویداد اشاره کرد و افزود: 
در هن��گام برگزاری این روی��داد، منتورهای 
مجرب و قوی  حضور خواهند یافت و گروه ها 
و افراد می توانند با بهره مندی از این ظرفیت 
بزرگ، تجربه های بس��یار خوبی را در زمینه 
بررس��ی روند ش��کل گیری یک کسب وکار و 
احتماال ایجاد کسب وکار به وسیله ایده هایی 
که ارائه می شود، به دست آورند. وی با اشاره 
ب��ه جوایز و حمایت های پیش بینی ش��ده از 
ایده ه��ای برتر این رویداد گف��ت: برای گروه 
نخس��ت مبلغ ۵۰ میلیون ری��ال، گروه دوم 
مبلغ ۳۰ میلیون ریال و گروه سوم مبلغ ۲۰ 
میلیون ریال جایزه نقدی در نظر گرفته شده 
اس��ت. همچنین شرکت شهرک های صنعتی استان نیز به ایده های برتر تا 
سقف ۲۰۰ میلیون ریال کمک  بالعوض برای راه اندازی کسب وکار، حضور 

در نمایشگاه ها و غیره انجام می دهد.

برگزاری استارتاپ صنایع تبدیلی کشاورزیرشد و توسعه صادرات کاال و خدمات دانش بنیان

در هر کس��ب و کاری که باشید همه مشتریان شما جزو مشتریان 
اصلی و پربازده شما محسوب نمی شوند.

همیش��ه بخش زیادی از مش��تریان شما جزو مش��تری های عادی 
یا دائمی ش��ما هس��تند، بخش کوچکی جزو مش��تری های پربازده و 
سودآور برای شما هس��تند که بزرگترین و گران قیمت ترین کاالهای 
ش��ما را خریداری می کنند یا اینکه کاالهای تولیدش��ده ش��ما را در 
تعداد باال می خرند یا اینکه ممکن است یک خرید مستمر در فواصل 
زمانی کم داشته باشند در کنار اینها بخشی از مشتریان شما هستند 
که س��ود چندانی برای ش��ما ندارند. یعنی جزو مشریان دائمی شما 
محسوب نمی ش��وند یا اینکه ممکن است کاالهایی که سود چندانی 
برای ش��ما ندارند را خریداری کنند. هم��واره برای تولیدکنندگان یا 

ش��رکت ها مس��ئله ای��ن بوده 
اس��ت که با این مشتریانی که 
س��ود چندانی برای شرکت یا 
برند آنها ندارند چه باید کرد؟

ش��رکت های مختلف عقیده 
و نظ��ر مختلفی در این زمینه 
دارن��د. برخ��ی از ش��رکت ها 
معتقدند از این مشتریان باید 
کاماًل صرف نظر کرد و آنها را 
کنار گذاشت. در مقابل برخی 
دیگ��ر از ش��رکت ها که کمی 
با درایت ت��ر ب��ه موض��وع نگاه 
می کنن��د، معتقدند ک��ه باید 
این مش��تریان را به مشتریانی 
استدالل  کرد.  تبدیل  سودآور 
باید  شرکت هایی که معتقدند 
این مش��تریان به ط��ور کامل 
کنار گذاش��ته شوند این است 
که صرف هزینه و برنامه ریزی 
برای ای��ن مش��تریان فقط از 
دس��ت دادن زمان اس��ت. به 
ج��ای اینک��ه ان��رژی، زمان و 
بودج��ه خ��ود را ص��رف این 
مشتریان کنند سعی می کنند 

به مش��تریانی که برای آنها س��ودآورتر هس��تند این زمان و انرژی را 
صرف کنند.

در عوض، براس��اس تجرب��ه مش��اوره بازاریابی، ش��رکت هایی که 
مشتری مداری را در اولویت اهداف و راهبردهای خود قرار می دهند، 
معتقدند که هر مشتری جایگاه خاص خود را دارد و این دور از اخالق 
حرفه ای یا بازاریابی حرفه ای اس��ت که بخواهند بخش��ی از مشتریان 
خود را از دس��ت بدهند. آنها معتقدند در بازاریابی حتی یک مشتری 
نیز اهمیت دارد و هر شرکتی که بخواهد هوشمندانه رفتار کند نباید 
از یک مش��تری خود نیز دست بردارد. به همین دلیل، این شرکت ها 
س��عی می کنند از روش های مختلفی اس��تفاده کنند و این مشتریان 
را به مش��تریان پربازده یا سودآور خود تبدیل کنند. راهکارهایی که 
این ش��رکت ها برای سودآور کردن این مشتریان استفاده می کنند به 

شرح زیر است.

1- خرید بیشتر
یکی از راه ها این اس��ت که از این مش��تریان بخواهید میزان خرید 
خود را باال ببرند. می توان این درخواست را با ارائه خدمات ویژه برای 
خریده��ای بیش��تر از آنها انجام داد. می توانید با ی��ک پیام تبلیغاتی 
در محل فروش��گاه ها و محل خرید این مش��تریان یا در ش��بکه های 
اجتماعی به اطالع مشتریانی که میزان خرید آنها از برند یا فروشگاه 
ش��ما کم اس��ت، برس��انید که در ص��ورت خریدهای می��زان باال از 
یک س��ری خدمات ویژه برخوردار خواهند ش��د. مثاًل می توانید برای 

هر خرید اضافی یک کاالی رایگان به عنوان پاداش در نظر بگیرید.
یا می توانی��د برای خریدهای باالتر از یک میزان تعیین ش��ده یک 
هدی��ه بدهی��د. همچنین می توانید ب��رای باال بردن س��ود خود یک 
قرعه کش��ی راه بیندازید. به 
به  مث��ال می توانید  عن��وان 
آنها اطالع بدهی��د که برای 
 ۲۰۰ از  باالت��ر  خریده��ای 
هزار توم��ان یا ه��ر میزانی 
که خودت��ان صالح می دانید 
یک کارت قرعه کشی در نظر 
بگیرید و آنه��ا می توانند در 
قرعه کش��ی های شما شرکت 

کنند.
۲- لغو خدمات بیشتر

می توانی��د  همچنی��ن 
برخی از خدمات��ی که برای 
نظ��ر  در  خ��ود  مش��تریان 
گرفته اید را برای مش��تریانی 
دارند  کمتری  خریدهای  که 
لغ��و کنی��د. ای��ن روش نیز 
مش��تریانی  ب��رای  می تواند 
ک��ه می��زان خری��د کمتری 
دارند یک نی��روی محرک و 
انگیزه ای باش��د که خدمات 

شما را از دست ندهند.
3-در نظر گرفتن تخفیف  
یکی دیگ��ر از راه هایی که 
می توانید مش��تریان با بازده کم خود را به مش��تریان پرس��ود تبدیل 
کنید این اس��ت که برای هر میزان خرید بیش��تر تخفیف خاصی را 
ب��رای آنها در نظر بگیرید. ذهن انس��ان ها توانای��ی این را دارد که به 
راحت��ی تحت تأثیر برخ��ی از کلمات قرار بگی��رد. کلمه تخفیف در 
فروش��گاه ها نیز از جمله این کلمات اس��ت. ذهن هر فردی با دیدن 
کلمه تخفیف واکنش نش��ان می دهد و کنجکاو می ش��ود که چگونه 
می توان��د از این تخفیف برخوردار ش��ود. بنابراین، س��عی می کند با 
میزان خریدی که ش��ما در نظر گرفته اید تا تخفیف شامل حال آنها 

شود، به اندازه کافی خرید کند.
اس��تفاده از راهکارهای شرکت هایی که معتقدند باید این مشتریان 
را تبدیل به مش��تری س��ودآور کرد می تواند س��ود زیادی را از بابت 

همین مشتریان کم بازده نصیب شما کند.
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گوگل تابه حال سـرمایه گذاری های اندکی در ژاپن داشـته، اما این بار روی استارتاپ ژاپنی ABEJA در زمینه  هوش مصنوعی و یادگیری 
ماشین سرمایه گذاری کرده است.

به گزارش زومیت، رقم معامله  جدید گوگل روی ABEJA هنوز مشـخص نیسـت، اما پیش بینی می شود که بیش از 1۰ میلیون دالر نبوده 
اسـت؛ زیرا اسـتارتاپ شـش سـاله  ABEJA جدیدا تأکید کرده که تا امروز 6 میلیارد ین ژاپن معادل ۵3میلیون دالر از سـرمایه گذاران 
دریافت کرده اسـت. از طرفی طبق اعالم کرانچ بیس در گذشـته این استارتاپ سرمایه  4۵ میلیون دالری جذب کرده، این یعنی 8میلیون 
دالر از سرمایه  دریافتی این استارتاپ فاش نشده است. البته این مبلغ هم می تواند سرمایه گذاری جدید گوگل را پوشش دهد و هم یکی 

دیگر از سرمایه گذاری های ناشناخته  این استارتاپ در سال ۲۰14 را توجیه کند.
اعـداد و ارقام را که کنار بگذاریم، معامله  این دو شـرکت توجه زیادی را به خود جلب کرده اسـت، نه تنها بـه این دلیل که گوگل بعد از 
مدت هـا در ژاپن سـرمایه گذاری کرده بلکه بـه دلیل ماهیت اسـتراتژیک آن. ABEJA در بیانیه ای اعالم کرده با گـوگل در زمینه  هوش 
مصنوعی و راه حل های یادگیری ماشین در بخش های مختلف از جمله خرده فروشی و تولید، پیدا کردن راه  حل های هوش مصنوعی و رشد 

بخش هوش مصنوعی ژاپن همکاری خواهد کرد.
هسـته  اصلی این اسـتارتاپ ارائه پلتفرمی اسـت که با اسـتفاده از یادگیری ماشـین به بیش از 1۵۰ شـرکت در مورد تجزیه و تحلیل 
کسب وکار و ارائه  چشم اندازی از داده های شان کمک کند. این استارتاپ، محصولی تخصصی برای مغازه های خرده فروشی دارد که با توجه 
به داده های جمع آوری شـده از مشـتری ها و سـایر داده ها، خدماتی را ارائه می دهد و تابه حال حدود 1۰۰ شـرکت از این خدمات اسـتفاده 

کرده اند. شینیچی ایب، مدیر خدمات ابری گوگل ژاپن می گوید:
ABEJA قابلیت های تکنیکی و یادگیری ماشـین قوی دارد و به دلیل عملکرد خوب در همکاری و ارائه  راه حل های تأثیرگذار و کاربردی 
در صنعت شناخته شـده اسـت. این سـرمایه گذاری راه را برای همکاری با ABEJA در ارائه  راه حل های نوآورانه در خرده فروشی، تولید و 

سایر جنبه ها هموار کرده است.
گوگل تأکید زیادی روی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در چین داشته، به طوری که سال گذشته آزمایشگاه مخصوصی را در بیجینگ 
راه اندازی کرده؛ اما بخش عمده  تمرکز آن و آزمایشـگاه های اصلی گوگل در اروپا و آمریکا قرار داد. گوگل اسـتارتاپ هایی در زمینه  هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشین از چین و هند را نیز خریداری کرده است، اما همه آن ها به منظور گسترش تیم های داخلی این شرکت و ایجاد 

خدماتی در راستای رشد بازار محلی بوده اند.
 

با مشتریانی که سود چندانی برای شرکت ندارند چه کار باید کرد؟

 ABEJA گوگل روی استارتاپ ژاپنی
سرمایه گذاری می کند

یادداشـت

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل گفت اگر فضای کس��ب و کار 
سالم نداشته باشیم، حتی بنگاه های اقتصادی سالم به فساد کشانده می شوند.
به گ��زارش ایرنا، »محمدمهدی بهکیش« در چهاردهمین همایش س��االنه 
مبارزه با فس��اد، اظهار داش��ت: دنیای امروز بس��ته نیس��ت و همه کش��ورها 
س��عی می کنند ص��ادرات خود را افزای��ش دهند، اما در محیط��ی که روابط 
بین الملل آن، »ِکدر« اس��ت، نمی توان فعالیت کرد. وی به صدور بخشنامه ها 
و دس��تورالعمل های متعدد اشاره کرد و گفت: یک صادرکننده بعد از مدت ها 
یک مش��تری در بازارهای بین المللی یافته، محصول را تولید و برای صادرات 
بس��ته بندی می کند اما به یک باره دولت تصمیم می گیرد، یارانه ای را قطع یا 

به طور کل صادرات آن محصول را ممنوع اعالم کند.

بنگاه های سالم در فضای کسب و کار 
ناسالم به فساد کشانده می شوند



در بخش اول به 1۰ روش کاربردی برای توسعه برندمان در پینترست 
اشاره کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

11. تعیین پین های کاربردی
پین ه��ای کارب��ردی یا اضاف��ه به محت��وای اصلی ش��ما توضیحاتی 
تخصص��ی و دقیق را اضافه می کنند. نکت��ه مهم درخصوص این پین ها 
افزودن اطالعات از س��ایت  شما به صورت مستقیم است. به این ترتیب 

دیگر نیازی به نگارش مطلب جداگانه برای این بخش نخواهد بود.
ب��ه طور کل��ی چهار نوع پین کاربردی در پینترس��ت ب��رای کاربران 
وجود دارد: پین اپ، مقاله، محصول و دس��تورالعمل. اگر برند ش��ما در 
حال فروش محصولی باش��د، پین آن مربوط به مش��خصات محصول و 
قیمت آن است. همانطور که مشاهده می کنید، پین های کاربردی برای 

نویسندگان مقاله و برندها بسیار راهگشا محسوب می شود.
1۲. انتشار مداوم مطلب

دس��تیابی به مخاطب دائمی در پینترست نیازمند تالش و اختصاص 
زمان بیش��تری در مقایسه با سایر پلتفرم هاست. در حقیقت باید به این 
فرآیند همچون بازی بلندمدت نگاه کرد که فقط با ش��کیبایی برنده اش 
خواهیم ش��د. با توجه به گزارش پینترس��ت، انتشار مداوم مطلب برای 
چند م��اه بهترین راهکار در جه��ت برقراری ارتباط عمی��ق با کاربران 

محسوب می شود. 
13. انتشار مطلب در زمان مناسب

با انتش��ار محتوای مان در زمان مناس��ب از دسترسی خیل عظیمی از 
کاربران بدان مطمئن خواهیم ش��د. به طور کلی انتش��ار مطلب در حد 
فاصل بین ظهر تا نیمه ش��ب )ساعت 11 ش��ب اوج ترافیک پینترست 

است( بهترین زمان ممکن محسوب می شود. 
14. برنامه ریزی پیشرفته مطالب

از آنجایی که پینترست تا حد زیادی برای برنامه ریزی امور کسب وکار 
مورد توجه برندها قرار می گیرد، جلو زدن از تقویم ترتیبی خودمان ایده 
جالبی خواهد بود. بنا بر توصیه پینترس��ت، راهکاری جذاب و تاثیرگذار 
برای جلب توجه کاربران انتشار پست های مناسبی ۴۰ تا ۴۵ روز پیش 
از رسیدن به آنهاست. نکته جالب اینکه برخی از برندها حتی ۳ تا ۴ ماه 

زودتر از موعد به فکر استقبال از رویدادی خاص می افتند.
به منظور زمان بندی انتش��ار مطالب تان اس��تفاده از داشبورد پلتفرم 
Hootsuite اقدام منطقی خواهد بود. این اقدام از آنجایی که بسیاری 
از برنده��ا زمان بندی انتش��ار مطالب ش��ان را به صورت دس��تی انجام 

می دهند، برای شما مزیت مناسبی به حساب می آید.
1۵. سرمایه گذاری روی مناسبت ها

تولیدکنندگان محتوا در پینترست به هنگام فرا رسیدن مناسبت های 
مختلف فعالی��ت دوچندانی پیدا می کنند. در حقیقت این زمان ها برای 
افراد و برندها موقعیت بس��یار عالی در راس��تای جلب نظر شمار هرچه 
بیش��تری از مخاطب هاست. در روز جهانی مادر بیش از 6 میلیون کاربر 
در پینترست اقدام به بارگذاری مطلب کردند. به طور میانگین هر ساله 
در روز مادر نزدیک به 1۲ میلیون ایده تازه وارد پینترست می شود. البته 
در زمینه تولید محتوا و ایده هیچ مناس��بتی به گرد پای کریسمس نیز 

نخواهد رسید. در این ایام در مجموع ۳۳ میلیون کاربر نزدیک به ۵66 
میلی��ون محتوا تولید و در پینترس��ت بارگ��ذاری می کنند. نکته جالب 

اینکه بر شمار این رقم هر ساله افزوده می شود.
در زمین��ه تولید محتوا از س��وی برندها برای مناس��بت های مختلف 
پینترس��ت ابزار کاربردی Pin Planner را معرفی کرده است. بر این 
اساس در زمینه یافتن هشتگ و متن مناسب ابزار مورد نظر توصیه های 
مناس��بی به ش��ما خواهد کرد. همچنین با جست وجوی عبارت مناسب 
مورد نظر امکان مش��اهده و الگوبرداری از محتوای مش��هور موجود در 

پینترست نیز وجود خواهد داشت.
16. استفاده از دکمه فالو

به طور معمول برندها اغلب کاربران را به س��وی س��ایت اصلی ش��ان 
راهنمایی می کنند. به این ترتیب سایت رسمی یک برند مرکز اصلی آن 
در فضای اینترنت خواهد بود. یک نکته مهم در این میان جمع آوری نام 
تمام اکانت های مان در شبکه های اجتماعی مختلف در این سایت است. 
ب��ه این ترتیب کاربران امکان مراجعه به اکانت های مختلف ما را خواهد 
داش��ت. در غیر این صورت مخاطب باید شخصا اقدام به یافتن اکانت ما 
کند. متاس��فانه در بسیاری از موارد کاربران حوصله و انگیزه کافی برای 
جس��ت وجوی برند ما را ندارند. به همین دلیل درج کادر فالو اکانت مان 

در پینترست بر روی سایت رسمی برند اهمیت باالیی پیدا می کند. 
17. افزودن دکمه ذخیره سازی روی سایت رسمی

عالوه بر معرف��ی صفحه برندمان در پینترس��ت امکان معرفی برخی 
از پس��ت های مان به کاربران نیز وج��ود دارد. به این ترتیب فقط باید با 
ذخیره س��ازی پست مورد نظر پیش نمایش��ی از آن را در سایت مان قرار 
دهی��م. این پیش نمای��ش در فرآیند جلب نظر مخاطب و ترغیب وی به 

مشاهده مطالب اصلی اکانت مان تاثیر انکارناپذیری دارد.
18. تایید کردن سایت برندمان

ب��ه منظ��ور نمایش تی��ک اکانت رس��می در کنار ن��ام اکانت مان در 
پینترس��ت باید حتما سایت رسمی ما مورد تایید این پلتفرم قرار گیرد. 
فرآیند این کار بس��یار ساده اس��ت. ابتدا باید نام سایت مان را در بخش 
توضیح��ات پروفایل درج کنیم. س��پس تیم فنی پینترس��ت به صورت 
خودکار به بررس��ی نام س��ایت مان  و شناس��ایی آن می پردازند. پس از 
مدت زمانی مش��خص در صورت تایید هویت ش��ما از سوی این پلتفرم 
اکانت ش��ما تیک تایید رسمی را دریافت خواهد کرد. نکته مهم در این 
میان ضرورت فعالیت س��ایت شماس��ت. به این ترتیب در صورت توقف 

فعالیت سایت رسمی برندمان تیک تاییدیه نیز حذف خواهد شد.
19. ساختن ویجت

یکی از راهکارهای جذاب برای نمایش نمای کلی اکانت پینترست مان 
تالش برای س��اخت یک ویجت است. به این ترتیب کاربران سایت شما 
امکان مش��اهده صفح��ه اصلی اکانت تان به عالوه جس��ت وجو در میان 
مطالب مختلف ش��ما را خواهند داش��ت. بی تردید ای��ن راهکار فرصت 
بسیار مناسبی را در اختیار کاربران به منظور تحلیل نسبی مطالب شما 
می دهد. به عالوه امکان فالو مس��تقیم اکانت ش��ما از طریق این ویجت 

برای کاربران وجود خواهد داشت.
۲۰. ارتباط آفالین با پین کدها

پین کدها به طور رایج QR Code نیز خوانده می شوند. مزیت اصلی 
این کدها امکان درج روی طیف وس��یعی از اشیا است. از کارت ویزیت 

گرفت��ه تا بیلبوردهای خیابانی و حت��ی روزنامه ها و تبلیغات تلویزیونی، 
همه آنها به عنوان میزبان کد ش��ما هستند. کاربران به هنگام مشاهده 
این کدها با اسکن ش��ان از طریق گوش��ی های هوشمند امکان ارتباط با 
سایت یا اکانت ما در شبکه های اجتماعی را خواهد داشت. مزیت اصلی 
این کدها امکان ذخیره س��ازی از س��وی مخاطب و دسترسی به آدرس 

مورد نظر پس از دستیابی به اینترنت است.
۲1. توسعه پین

یکی از راهکارهای مناس��ب برای توسعه مطالب سایت مان استفاده از 
کمک تیم فنی پینترس��ت است. به مانند هر پلتفرم دیگری، پینترست 
هم در ازای دریافت مبلغی مش��خص کار توسعه مطالب ما را با سرعت 
و دامنه دسترس��ی مخاطب های بیشتری صورت می دهد. به این ترتیب 
در صورت داشتن بودجه مناسب توسعه مطالب به صورت سازمان یافته 
ایده چندان بدی نخواهد بود. نکته مهم در اینجا توس��عه مطالب ما به 
صورت سازمان یافته و ارائه شان فقط به مخاطب عالقه مند است. به این 

ترتیب دیگر محتوای ما موجب اذیت کاربران نخواهد شد. 
۲۲. مخاطب خود را پیدا کنید

تبلیغ��ات مخاطب محور پینترس��ت این فرصت را ب��ه ما می دهد که 
مخاطب جدید برای برندمان پیدا کنیم. همانطور که در زمینه توس��عه 
پین توضیح دادیم، تبلیغات نیازمند پرداخت هزینه های مشخصی است. 
در اینجا فقط باید به این نکته اش��اره کرد که تبلیغات مخاطب محور به 
دلیل بررس��ی سلیقه مخاطب ها و دسته بندی آنها در گروه های مختلف 
هزینه بیش��تری در مقایس��ه با نمونه های مشابه برای ش��ما به ارمغان 
خواهد آورد. همچنین در کنار این تبلیغات گزینه »محتوای تبلیغاتی« 

درج خواهد شد.
۲3. راه اندازی یک مسابقه در پینترست

یکی از راهکارهای جالب برای جذب مخاطب در پینترست راه اندازی 
مس��ابقه است. این نوع مس��ابقه ها تقریبا در همه پلتفرم های اجتماعی 
صورت می پذیرد. بنابراین در اینجا با ایده کامال تازه ای مواجه نیس��تیم. 
به منظور فراهم س��ازی بس��ترهای مناس��ب برای برگزاری مسابقه باید 
موضوع اصلی، هش��تگ رسمی و تصاویر نمونه را آماده کنیم. همچنین 
در مورد ش��یوه داوری محتوای برگزیده مس��ابقه نیز باید از همان ابتدا 
فک��ری اساس��ی کنی��م. در غیر این صورت مخاطب ما نس��بت ش��یوه 

برگزاری مسابقه اطالعات ناقص دریافت می کند.
نکته مهم درخصوص برگزاری مسابقه درخواست از کاربران به منظور 
انتش��ار مطالب شان با هشتگ رسمی مس��ابقه است. در غیر این صورت 

دسترسی شما به محتوای ارسالی امکان پذیر نخواهد بود.
۲4. امتحان، ارتقا و تکرار مجدد

ه��ر بازاری��اب حرف��ه ای به خوبی می دان��د که آزم��ون و خطا جزئی 
از فرآیند بازاریابی و تبلیغات اس��ت. آمارهای رس��می پینترس��ت ابزار 
مناس��بی برای ما در راستای بهبود کیفیت مطالب مان است. این آمارها 
به ما در زمینه مش��اهده شیوه تعامل مخاطب با برندمان کمک خواهد 

کرد.
فرقی ندارد که اس��تراتژی ما در پینترست موفق یا نامناسب است، در 
هر صورت ضرورت ارتق��ای محتوای مان اجتناب ناپذیر خواهد بود. پس 
از بررس��ی و رفع ایرادات محتوای کمپی��ن قبلی در تولید محتوای تازه 

باید در عین حفظ المان های موفق گذشته، ایده های تازه اضافه کرد.

حتی بابانوئل هم محدودیت های خاص 
خودش را دارد

 برخ��ی کودکان از بابانوئل می خواهند تا کریس��مس برای ش��ان 
هدیه بی��اورد. بقیه بچه ه��ا تازه ترین گجت های م��درن، بازی های 

ویدئویی، کتاب یا لباس از او طلب می کنند.
ام��ا دخت��ری که ب��ا او در آگه��ی تبلیغاتی تکان دهن��ده آژانس 
adam&eveDDB برای کمیته بین المللی صلیب س��رخ مالقات 
می کنیم درخواستی دارد که براساس شواهد موجود تحقق آن برای 

بابانوئل سخت است.

Happy Hol 1۰۰ ثانیه ای سینماتیک آگهی تبلیغاتی »-  ییلم
day« آهنگساز و ش��اعر آمریکایی، ایروینگ برلین، در یک منطقه 
جنگ��ی رخ می دهد. در حالی یک مرد ریش دار آش��نا پا به صحنه 
می گذارد، که دود ناش��ی از سوختن اتومبیل فضا را پر کرده است. 
لباس های قرمز و س��فید او ژولیده، چرک و سیاه هستند. در فضای 
ناخوش��ایند و غمگین حاکم، او از کنار سربازانی می گذرد که آتش 
گش��وده اند. در کن��ار آنها غیر نظامیان برای نج��ات جان خود فرار 

می کنند.
در یک خانه آس��یب دیده، دختربچه ای نشس��ته ب��ر روی پتو در 
فضای��ی کثیف و آلوده، در معرض خطر جانی ق��رار دارد. با حالتی 
دس��ت بس��ته ما بابانوئل را در ی��ک وضعیت خ��اص می بینیم که 

نمی تواند هدیه را به دختربچه تحویل بدهد.
شبیه س��ازی دختر را با آغوش ب��از در اتاقی تک و تنها به تصویر 
می کش��د اما بابانوئل در حقیقت وجود ندارد و متوجه می شویم که 

مالقات در ذهن او اتفاق افتاده است.

بچه ها به تقلید از ترامپ: من بهترین هستم
خطوط هوایی Air New Zealand در گذش��ته بارها با خود و 
دیگران شوخی کرده است و این موضوع شامل هالیوود نیز می شود.
امسال، این خطوط هوایی به طور خاص از خنده ها و تمسخرهای 
غیرمنتظ��ره اعضای مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد در پاس��خ 
ب��ه حرف های دونالد ترامپ در نشس��ت این س��ازمان الهام گرفت. 
واکنش ه��ا در پی آن صورت گرفت که دونالد ترامپ از »پیش��رفت 
فوق الع��اده و جالب توجه« دولت خود از زم��ان روی کار آمدن دو 

سال پیش سخن گفت. 
در این آگهی تبلیغاتی با عنوان »بهترین کریس��مس از گذش��ته 
تاکنون«، ما ش��اهد حضور چند کودک هس��تیم که هر یک از آنها 
به نمایندگی از کش��ور زادگاه خود، با شرکت کردن در یک اجالس 
به بحث درباره امکان خروج از فهرس��ت سال افراد سرکش بابانوئل 

می پردازند.
ی��ک بازیگر جوان با تجس��م و تقلی��د از رئیس جمه��ور آمریکا 
در نشس��ت این جمل��ه را به زبان می آورد: »م��ن باید بگویم که به 
هیچ وجه سرکش نیس��تم. در حقیقت، من بهترین شخصی هستم 

که می شناسم.«
نشس��ت با خندیدن به این جواب پایان پیدا می یابد: »انتظار این 

واکنش را نداشتید اما واقعیت همینطور است.« 

همزم��ان ب��ا مح��و ش��دن تصویر، ی��ک پی��ام ب��ر روی صفحه 
چش��مک زنان دیده می ش��ود: »تنه��ا هدیه ای که برخ��ی کودکان 
کریسمس می خواهند خانواده شان است.« زیرنویس با پیام پیوستن 
دوب��اره در پایان، بدون از بین بردن تم��ام عیار فضای کامال ناامید 

موجود امید می آفریند.
Adam&eveDDB در صدد ساخت فیلمی مناسب برای ابراز 
احساسات ش��دید فصلی و نمایش این موضوع است که کریسمس 
برای بچه های جدا ش��ده از عزیزان ش��ان چه معنایی دارد. به گفته 
مدی��ر ارتباطات کمیت��ه بین المللی صلیب س��رخ )ICRC(، جنی 
اس��موت، کمیته فوق عاش��ق نحوه عملکرد برندها در مسیر تغییر 
ش��کل و ش��مایل کریس��مس برای یادآوری این موض��وع به خود 
اس��ت که اعضای هزاران خانواده در سرتاسر جهان به دلیل جنگ، 

مهاجرت و بالیای طبیعی از یکدیگر جدا افتاده اند.
با همکاری کارگ��ردان معروف، گری فریدم��ن، آژانس تبلیغاتی 
Adam&eveDDB ی��ک مدیتیش��ن ب��ه ی��اد ماندن��ی بر روی 
یک مش��کل جهانی دلهره آور را پیشنهاد و چش��م اندازی خشن از 

تعطیالت نسبتا امن و صلح آمیز ما را ارائه می دهد.
mbanews: منبع
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آیا مخاطبین هدف خود را می شناس��ید؟ پاس��خ اکثر صاحبان کسب 
و کاره��ا به این پرس��ش مثبت اس��ت. ش��ناخت مش��تریان هدفی که 
محصوالت را خریداری می کنند یا از خدمات اس��تفاده می کنند، بخش 

مهمی از راه اندازی و اداره یک کسب و کار موفق و پرسود است.
اکث��ر افراد در ابتدای راه، برداش��ت روش��ن و واضحی از مش��تریانی 
دارند که قرار اس��ت از محصوالت ش��ان اس��تفاده کنند. کارشناسان به 
کارآفرینان��ی که می خواهند کس��ب و کاری را راه اندازی کنند، توصیه 
می کنن��د که مخاطبین هدف خود را از همان ابتدا تعیین کنند. هرچه 
راهبردت��ان در تعیین مش��تریان هدف خاص تر و مش��خص تر باش��د، 
راحت ت��ر و با صرف هزینه کمت��ر می توانید با مش��تریان هدف ارتباط 
برقرار کنید؛ همچنین مخاطبین جدیدی را پیدا می کنید که راه رش��د 

و توسعه کسب و کارتان را هموار می کند.
بع��د از آن که مخاطبین هدف را ش��ناختید، باید راهب��رد بازاریابی 
مناس��بی را برای ارتباط برقرار کردن ب��ا آنها تهیه کنید. تمام صاحبان 
کس��ب و کار، صرف نظر از بزرگی یا ن��وع صنعت، باید هفت گام زیر را 
ب��رای تهیه ط��رح بازاریابی موثر برای ارتباط برقرار کردن با مش��تریان 

هدف رعایت کنند.
1ـ داشتن یک طرح مشخص

برای برقرار کردن ارتباط موثر با مش��تریان هدف الزم است که ابتدا 
ط��رح بازاریابی مش��خصی را تهی��ه کنید. هرچه این ط��رح خاص تر و 
تعریف ش��ده تر باشد، هزینه کمتری را برای نرخ تبدیل کاربر به مشتری  

پرداخت خواهید کرد.
ب��ه پروفای��ل مش��تریان ه��دف مراجعه کنی��د و ببینید که ایش��ان 
اطالعات ش��ان را از چه منبعی به دس��ت می آورند، چه عالئقی دارند، از 
کدام شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، در کدام منطقه جغرافیایی 
زندگی می کنند و در یک کالم اطالعات جمعیت ش��ناختی تان را کامل 
کنید. داش��تن یک طرح بازاریابی مش��خص نه تنها به تکمیل اطالعات 
جمعیت شناختی مشتریان هدف کمک می کند، بلکه باعث می شود که 
حتی االم��کان در برقراری ارتباط با مش��تریان هدف صرفه جویی کنید. 
هرچ��ه راهبرد بازاریابی دقیق تر باش��د، راحت تر و با صرف هزینه کمتر 
می توانید با مش��تریان ه��دف ارتباط برقرار کنید. ب��ه این ترتیب الزم 
نیس��ت پیام تان را به گوش 1۰ نفری برسانید که از میان آنها فقط سه 

نفر از شما خرید خواهند کرد.
۲ـ تعریف معیار

ع��الوه بر تهیه ی��ک طرح دقیق الزم اس��ت که معیارهای��ی را برای 
پیگی��ری و ارزیابی عملکردتان تعریف کنید. با اهداف تان ش��روع کنید؛ 
ضروری است که به هدف تعیین شده برسید و در این راه باید معیارهایی 

برای ارزیابی عملکردتان داشته باشید.
معیارهای��ی را تعیین کنید که نش��ان دهد ط��رح بازاریابی تان چقدر 
در تبدیل س��رنخ ها یا مشتریان احتمالی به مشتریان واقعی موفق عمل 
کرده، چه مبلغی را برای این طرح هزینه کرده اید و در مقابل چه مقدار 
درآمد داش��ته اید. حتماً هم نتایج کلی بازاریابی و هم راهبردهای خاص 

تبدی��ل کاربر به مش��تری را ارزیابی کنید. برای مث��ال اگر می خواهید 
تبلیغی را منتش��ر کنید، کد تخفیفی را در آن به مشتریان عرضه کنید 
که بتوانند زمان سفارش از آن استفاده کنند. در غیر این صورت متوجه 
نمی شوید که مش��تریان ش��رکت تان را از طریق آگهی پیدا کرده اند یا 

اطالعات را از منبع دیگری کسب کرد ه اند.
مش��خص کنید که سرنخ های فروش از چه طریقی با شرکت تان آشنا 
ش��ده اند، تا به این ترتیب متوجه ش��وید که کدام راهبرد بازاریابی موثر 
و کدام یک بی فایده اس��ت و بتوانید بودجه را به روش عاقالنه تری برای 
بازاریابی هزینه کنید. اگر بخش��ی از طرح بازاریابی نتیجه بخش نباشد، 

می توانید آن را جایگزین کنید.
3ـ واضح بودن پیام  

انتق��ال پیام مفه��وم اصل��ی بازاریابی اس��ت، اما یک��ی از رایج ترین 
اش��تباه های صاحبان کس��ب و کار این اس��ت که پیام واضحی ندارند. 
بس��یاری از آنها توانای��ی باالیی در تولید پیام ندارن��د و عمده تمرکز و 
سرمایه خود را روی کسب و کارشان گذاشته اند. حال آن که بسیار مهم 
است که بتوانید در یک جمله یا کمتر به مخاطبین تان توضیح دهید که 
چه چیزی می فروشید و چرا فکر می کنید این فروش برای مشتریان تان 

جذاب خواهد بود.
ارائه دلیل جذاب بودن کاالها یا خدمات برای مشتریان بخش مهمی 
از ایجاد یک طرح بازاریابی موثر برای ارتباط برقرار کردن با مش��تریان 
هدف اس��ت. پروفایل مش��تریان هدف را بررسی کنید و حساسیت های 
آنها را تش��خیص دهید؛ س��پس پیام واضح و دقیق��ی را بر مبنای این 
اطالعات ایجاد کنید که نشان دهد کسب و کارتان چگونه مشکالتی را 

که برای آنها مهم است، حل خواهد کرد.
4ـ کمک گرفتن از افراد بی طرف

چون کارآفرینان سرمایه گذاری ش��خصی هنگفتی را انجام داده اند و 
اطالع��ات کامل درباره محصوالت خود دارند، درخواس��ت کردن از یک 
فرد بی طرف برای بررس��ی ط��رح بازاریابی، نقش مهم��ی در اطمینان 

حاصل کردن از تاثیرگذار بودن این طرح روی مشتریان هدف دارد.
مس��لم اس��ت که تمام کارها را نمی توانید خودتان ب��ه تنهایی انجام 
دهی��د. از یک مش��اور بازاریابی بخواهید که در تهی��ه طرح راهبردی با 
ش��ما هم��کاری کند یا حداقل با یک کارش��ناس درب��اره ایجاد راهبرد 
مناس��ب مشورت کنید. اگر توانایی پرداخت حق الزحمه مشاور بازاریابی 
را ندارید، از یک دوس��ت خواهش کنید و نهایت اس��تفاده را از نظرات 

ارزشمند این اشخاص بی طرف ببرید.
با صحبت کردن با فردی که دخالتی در کس��ب و کارتان ندارد، بهتر 
متوجه می ش��وید که چق��در احتمال دارد که مش��تریان هدف واکنش 

دلخواه تان را به طرح بازاریابی تان نشان دهند.
۵ـ بهره گیری از شراکت راهبردی

همانطور که گفتیم انتظار می رود که با مراجعه به پروفایل مش��تریان 
هدف متوجه ش��وید که در چه محل و موقعیت��ی می توانید آنها را پیدا 
کنی��د؛ ب��رای مثال متوجه می ش��وید که از چه رس��انه هایی اس��تفاده 
می کنن��د، به چ��ه فعالیت هایی عالقه دارند و از چ��ه مکان هایی بازدید 
می کنن��د. به این ترتیب می توانید طرح بازاریابی را در مکان هایی انجام 

دهید که دیده شدن آن توسط مشتریان هدف تضمین شده است.  

سودمندی ش��راکت راهبردی را بررس��ی کنید. بهترین نقطه برای 
ش��روع بازاریابی مکانی اس��ت که مش��تریان هدف تان در حال حاضر 
در آنجا جمع می ش��وند. برای تعریف شراکت راهبردی به این موضوع 
فکر کنید که کدام کس��ب و کارها یا ش��بکه های مجازی توانس��ته اند 
مش��تریان تان را جذب کنند. در جست وجوی کسب و کارهایی باشید 
که رقیب ش��ما نیس��تند، ام��ا خدماتی را به مش��تریان هدف تان ارائه 
داده اند. سپس پیشنهاد ش��راکتی، مانند شراکت در تبلیغات، تخفیف 
یا پروموشن مش��ترک را به آنها بدهید که برای هر دو طرف سودمند 

باشد.
6ـ داشتن زمان بندی واقع بینانه

هرچن��د عجله دارید که هرچه س��ریع تر فروش را ش��روع کنید، باید 
بدانید که صبور بودن نقش مهمی در ارتباط برقرار کردن با مش��تریان 
هدف دارد. باید صبر داشته باشید تا میوه طرح بازاریابی به ثمر بنشیند. 
بزرگتری��ن اش��تباه کارآفرینان عجول بودن آنها برای س��ریع به نتیجه 
رس��یدن است. بازاریابی مانند استخدام کردن مربی شخصی است، یک 

شبه نمی توانید به نتیجه برسید.
ب��رای اینکه ارتب��اط موثری را با مخاطبین ه��دف برقرار کنید، طرح 
بازاریابی تان باید زمان بندی داش��ته باش��د. به هر راهبردی زمان کافی 
برای موفقیت یا شکس��ت را بدهید و طرح جایگزین را در صورت لزوم 
پس از س��پری ش��دن زمان مش��خص تعیین کنید. درباره تاثیر مواقع 
خاص سال و تغییرات فصلی بر روی عالئق و نیازهای مشتریان واقع بین 

باشید.
اگ��ر متوجه ش��دید ک��ه بخش��ی از برنامه به ش��دت مش��کل دارد، 
اش��کالی ندارد ک��ه آن را حذف کنید و پول ت��ان را روی بخش دیگری 
س��رمایه گذاری کنید. اما باید بدانید اینطور نیس��ت که مشتری یک بار 
چیزی را بخواند و در لحظه خرید کند، باید مدتی به روش های مختلف 

روی مشتری تاثیر بگذارید، تا در نهایت برای خرید اقدام کند.  
7ـ متمرکز شدن بر روی روابط

بهترین روش بازاریابی موثر در بسیاری از موارد این است که بیشتر از 
بازاریابی به روابط فکر کنید. به جای این که فکر کنید چطور می توانید 
محصول��ی را به مخاطبین هدف بفروش��ید، طرح��ی را ایجاد کنید که 
اعتم��اد آنه��ا را به کس��ب و کارتان جلب کند و به آنها نش��ان دهد که 

چقدر درک شان می کنید.
این فرآیند زمانبر است، به همین دلیل توصیه کردیم که زمان معینی 
را برای برآورد شکس��ت یا موفقیت هر راهبرد در نظر بگیرید. به عالوه 
ب��رای برقراری ارتباط نیاز به اجتماعی دارید که ش��امل ش��راکت های 

راهبردی می شود.
نف��س اصل��ی بازاریابی ایجاد رابطه اس��ت، رابطه ای ک��ه در آن فقط 
گیرن��ده نیس��تید، بلکه مزیتی را ب��ه طرف مقابل پیش��نهاد می دهید. 
موفق ترین ش��رکت ها آنهایی هس��تند که روی س��رمایه گذاری بر روی 

جامعه اطراف شان، از مشتریان گرفته تا همکاران متمرکز می شوند.
به خاطر داش��ته باش��ید که هرگز هیچ فردی به تنهایی موفق نشده 
است. اگر مراسم اسکار را نگاه کرده باشید، حتماً دید ه اید که برندگان از 

ده ها نفر تشکر می کنند. از یاد نبرید که بخشندگان برنده اند. 
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۵ قدم هوش هیجانی که بازاریاب موفق 
فراموش نمی کند)3(

در مطالب پیش��ین به س��ه قدم هوش هیجانی اشاره کردیم و 
حال به ادامه آنها می پردازیم.

۴. پیام و استراتژی را منطبق کنید
زمانی که به س��طح باالیی از درک در م��ورد خود، انگیزه ها و 
مخاطبین خود دست پیدا می کنید، زمان آن رسیده که برگردید 

و اهداف، استراتژی ها و پیام خود را بررسی کنید.
هوش هیجانی چیزی نیس��ت که ش��ما در پای��ان آن را اضافه 

کنید.
اص��ول هوش هیجان��ی باید روی هر جنب��ه از برنامه بازاریابی 

نفوذ کند.
در غی��ر این صورت، حفظ ه��وش هیجانی زمانی که چالش ها 

به وجود می آیند، بسیار دشوار خواهد بود.
 

دانی��ل گلمن این انطباق را به عنوان فردی تعریف می کند که 
واجد صفات زیر است:

• تمایل به فکر کردن
• پذیرش عدم قطعیت و تغییر

• به طور خاص، توانایی گفتن نه به خواسته های آنی
 وقتی س��خت می گیرید و یا چیزی در برنامه به طور ناگهانی 

تغییر می کند، حتما می ترسید!!!
آیا می توانید غرایز خود و هوش هیجانی را نادیده بگیرید؟

آیا می توانید هرگونه نش��انه عدم صداقت و یا هر چیز دیگری 
که احتماال با شما مخالفت کرده را فیلتر کنید؟

 پرسش های خود انطباقی پیام و استراتژی
• آیا اهداف بازاریابی ش��ما هم برای شما و هم برای مخاطبین 

مفید است؟
• آی��ا ای��ن اس��تراتژی نیازهای عاطف��ی مخاط��ب را در نظر 

می گیرد؟
• آیا پیام ش��ما س��طحی اس��ت و یا حقیقت و تفکری را برای 

دیگران به نمایش می گذارد؟
• از مخاطبی��ن خ��ود انتظار دارید که چگونه به ش��ما پاس��خ 

دهند؟
• چگونه به نظرات و بازخورد منفی واکنش نشان خواهید داد؟

 بهتری��ن راه برای حفظ هوش هیجانی در طول تغییرات، این 
است که:

اطمین��ان حاص��ل کنی��د ک��ه ه��وش هیجانی در اه��داف و 
استراتژی های شما ریشه دارد.

 باز هم تکرار می کنم که هوش هیجانی را بخشی از ارزش های 
شرکت خود قرار دهید و هرگز به آن شک نکنید.

 ۵. مانند یک انسان )مهارت های اجتماعی( ارتباط برقرار کنید
فالش نیوز: ش��رکت ش��ما از انسان ها تش��کیل شده  است. هر 

شرکت موفق شخصیت و صدایی انسانی دارد.
حتما به این مساله دقت کنید:

زمانی که ارتباط برقرار می کنید؛
آیا ش��خصیت انسانی تان وارد عمل می شود و یا با شخصیت و 

صدای یک کسب وکار با مخاطبین صحبت می کنید؟
 اف��رادی ک��ه دارای هوش هیجان��ی باال هس��تند دارای این 

ویژگی ها هستند:
• بسیار دیگران را دوست دارند.

• آنها می دانند چطور با مردم صحبت کنند.
• چطور ارتباطات عمیق تری ایجاد کنند.

• چطور با دیگران به توافق برسند.
خوب است بدانید موارد باال از بزرگترین نکات، برای دستیابی 

به هوش هیجانی در بازاریابی نیز است.
ش��ما باید نور ش��خصیت انس��انی برندت��ان را در هر بخش از 

بازاریابی بتابانید.
 سواالت مهارت های اجتماعی

• آیا شما صفات شخصیتی روشنی دارید؟ آنها کدامند؟
• آیا شخصیت شما معتبر است؟ آیا ریشه در حقیقت دارد؟

• آیا افراد شما را دوست دارند؟ چرا و یا چرا نه؟
• آیا شخصیت شما در نوشته ها و ارتباطات شما ظاهر می شود؟
• آیا به مخاطبین خود گوش می دهید و یا فقط حرف می زنید؟

• ایجاد ش��خصیت برای برند و حف��ظ آن نیازمند نظم و ثبات 
است.

 
همیش��ه قبل از ارسال یا انتش��ار، مجدد چک کنید و از خود 

بپرسید :
آیا این پیام و ارتباط، انسانی است؟

چ��را بهتری��ن بازاریاب ها به س��مت رویکرد انس��انی حرکت 
می کند؟

غریزه بازاریابی این است که محصوالت و خدمات را با صحبت 
در مورد تمام فواید عالی که ارائه می دهد، ترویج کرد.

اگرچه این بخش هنوز بخش مهمی از بازاریابی است، اما دیگر 
کافی نیست!

مردم از برچس��ب های مصرف کنندگان، مشترکین، کاربران و . 
. . خسته شده اند.

 شاید وقت آن است که فراموش نکنیم:
• آنه��ا با زمینه های منحصر به فرد، خواس��ته ها و احساس��ات 

خاص خودشان یک انسان هستند.
• آنه��ا می خواهند که ش��ما به ه��وش آنها، موقعی��ت آنها و 

ارزش های آنها احترام بگذارید.
 امروزه راز کمپین های بازاریابی هوشمند این است که:

بازاریاب ه��ا از ه��وش هیجانی اس��تفاده می کنند تا به ش��یوه 
صحیح با مخاطب همراه شوند.

ایج��اد ارتب��اط عاطفی با مخاطبین خود باع��ث موارد زیر می 
شود:

بهب��ود تعامل و وفاداری که منج��ر به نرخ تبدیل بهتر، فروش 
باالتر و حفظ مشتری خواهد شد.
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 چگونه تحول سازمانی
با موفقیت همراه می شود؟

بسیاری از تغییرات و تحوالت سازمانی با شکست مواجه می شوند. 
دالی��ل مختلفی برای این شکس��ت وجود دارد. یک��ی از مهم ترین 
دالیل این اس��ت که؛ مسئوالن سازمان اجازه نمی دهند کارمندان با 
این طرح همراه شوند، دلیل دیگر آن این است که زمان کافی برای 
این تغییرات در نظر گرفته نمی شود. این مهم است که برای فرآیند 
قانع کردن، توجیه کردن و همراه س��ازی پرسنل زمان کافی در نظر 
گرفته ش��ود. باید توجه داش��ت که اصلی ترین پارامتر در برخورد با 

بحران های سازمانی، کارکنان هستند.
در نظ��ر گرفتن زم��ان مناس��ب در تحوالت س��ازمان از اهمیت 
بس��یاری برخوردار اس��ت. با پری��دن از مرحله ای ب��ه مرحله دیگر، 
ش��اید سازمان س��ریع و چابک به نظر برسد ولی نتایج واقعی هرگز 

رضایت بخش نخواهد بود.
چگونه در مدیریت تحول، از بحران به شرایط کنترل برسیم؟

از آنجا که تحول س��ازمانی یک فرآیند اس��ت پس باید پله به پله 
حرکت کرد. نباید خیلی سریع پیش رفت.

پش��ت س��ر گذاش��تن مراحل و پله ها بدون دق��ت و توجه کافی 
می توان��د در نهایت به کندتر پیش رفتن فرآیند بینجامد. باید ایجاد 

انگیزه کرد.
کارمند باید درک کند که این تحوالت یک ضرورت اس��ت نه یک 
نمایش تبلیغاتی. وقتی ضرورت آن را درک کند با کل پروسه همراه 
خواهد شد. مانع تراش��ی نمی کند و مقاومتی نشان نمی دهد. به هر 
حال تغییر همیش��ه راحت پذیرفته نمی شود. باید با ایجاد انگیزه در 

کارکنان آنها را به قبول تغییرات راضی کرد.
ائتالف قدرتمند از تمام رهبران تشکیل دهید

ائتالف رهبران س��ازمان می تواند متشکل از تمامی اعضای هیات 
مدی��ره و عامالن اجرایی، ریاس��ت بخش ها و دیگر مقامات ارش��د 

سازمانی باشد.
تصویر مشترک )دورنمای کلی( برای تغییرات منسجم 

بسازید
منظور چیزی ش��بیه برنامه ۵س��اله اس��ت که در اکثر شرکت ها 
تدوی��ن می ش��ود. یک چش��م انداز واضح ش��امل گام ه��ای تغییر و 
دگرگونی اس��ت. اهداف کلی هدایت کنن��ده را نمایان می کند. این 
چشم انداز باید با سخنرانی های شما )وقتی کلماتی برای انگیزش در 
کارکنان استفاده می شود( و فعالیت های اجرایی سرپرستان ارتباط 
برقرار کند. به جز دورنمای کلی ش��ما نیاز به اهداف کوتاه مدت هم 
دارید تا به مجریان تحول نشان دهد که دورنما، ارزش زحمات شان 

را دارد.
با چشم انداز ارتباط برقرار کنید

رهبری س��ازمان باید تخمین بزند که چه مقدار از چش��م انداز 
مورد نیاز است. بودجه های مالی را به نوآوری ها و ابتکارات جدید 
اختصاص دهید و افراد کلیدی را از مسئولیت های بی اهمیت شان 

آزاد کنید تا بتوانند روی فعالیت های جدید متمرکز شوند.
حوصله کنید

یک تحول سازمانی ۴ تا 1۰ سال زمان می برد تا فرهنگ سازمانی 
را کام��ل تغییر دهد. در ش��روع ناامیدکننده اس��ت. بای��د با ایجاد 
طرح های پویا برای رس��یدن به بازده های کوتاه مدت برای پرس��نل 
ایجاد انگیزه کرد تا بتوان آنها را تا انتهای مسیر تحول -ممکن است 
س��ال ها به طول بینجامد- ثابت قدم و باانگیزه نگه داش��ت. درواقع 
از احساس پیروزی در طول مس��یر به عنوان محرک کارکنان بهره 

ببرید.
modirinfo: منبع

 سازوکار سازمان های مشتری مدار
چگونه است؟

شما چگونه »فرهنگ مشتری مدار« را تشخیص می دهید؟
در چنی��ن فرهنگی، کارکن��ان در هر کاری ک��ه انجام می دهند، 

نیازهای مشتریان را در اولویت قرار می دهند.
مش��تری مدار بودن، مس��تلزم فرهنگی اس��ت که در آن کارکنان 
باید به دنبال بازخوردهای الهام بخش از س��وی مش��تریان باشند. در 
پژوهش��ی، رابطه  بین »کیفی��ت مدیریت« و »رش��د درآمد« مورد 
بررس��ی قرار گرفت. در این تحلیل معلوم ش��د که »اثر مش��تری« 
)ظرفی��ت درک نیازهای در حال تکامل مش��تریان(، به توانایی ها و 

قدرت رهبر جهت می دهد.
میزان »اثر مش��تری«، با »رش��د درآمد« ش��رکت و »اثربخش��ی 
مدیران اجرایی ارشد« آن شرکت در تمام موقعیت های رشد ارتباط 

دارد و به تعریف »فرهنگ مشتری مدار« کمک می کند.
چ��را بعضی س��ازمان ها در پرورش رهبرانی که بر»اثر مش��تری« 

تمرکز دارند، بهتر از سایرین عمل می کنند؟
شما چگونه فرهنگ مشتری مدار را تشخیص می دهید؟

سازمان مشتری  مدار همواره موارد زیر را به نمایش می گذارد:
• چشم اندازی روشن که در آن، تجربه  مشتری در اولویت است

• س��ازوکارهای رس��می برای تولید مشترک توس��ط مشتریان و 
شرکای کسب و کار.

• مسئولیت پذیری و پاسخگویی در بین کارکنان.
در س��ازمان های مشتری مدار کارکنان در تمام سطوح این اختیار 
را دارن��د که فرآیندهای خدمت به مش��تری را به خوبی اجرا کنند. 
بعد از آن تجربه مش��تریان و نتایج حاصل، س��نجیده می ش��ود، به 

اشتراک گذاشته می شود و به ارزیابی عملکرد فردی می انجامد.
چنین س��ازمان هایی به اش��تراک گذاری دان��ش و همکاری میان 
 عملکردی داخلی را تش��خیص و ب��ه آن پاداش می دهند. زیرا درک 
می کنند که چگونه به مش��تریان، بهتر خدمت رس��انی کنند. تجربه  
کارکنان، بیانگر توجه به مش��تری اس��ت که سازمان به دنبال ایجاد 

این توجه است.
mckinsey/.modirinfo:  منبع
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این فرض که »وقتی بازار در حال رش��د اس��ت، ارزش هر سهم بازار 
کسب ش��ده بیشتر است« بازار ناش��ی از این انتظار شرکت هاست که با 
رش��د بازار، عواید حاصل از هر س��هم نیز افزای��ش خواهند یافت. البته 
فرضیه پنهان در این اس��تدالل این است که شرکت می تواند سهم بازار 
نسبی خود را هنگام رشد بازار حفظ کند. اعتبار این چنین فرضیه ای به 

چند عامل بستگی دارد؛ از جمله:
1 – وجود آثار شبکه ای مثبت: شرکت هایی که در بازارهای محصول 
جدید پیش��گام می شوند، از چند مزیت بالقوه بهره می برند که با کمک 
آن می توانند-اما همیش��ه موفق نمی ش��وند- جایگاه خود را همزمان با 
رش��د بازار ارتقا بخش��ند. در مورد محص��والت اطالعات محور، همچون 
نرم افزارهای کامپیوتری یا س��ایت های اینترنت��ی ویژه حراج کاال؛ یکی 
از مهم ترین چنین مزیت هایی، وجود آثار ش��بکه ای مثبت است، یعنی 
احتمال باارزش تر شدن محصول نزد کاربران زمانی که تعداد پذیرندگان 
محص��ول جدید افزای��ش می یابد. چنین آثار ش��بکه ای مثبت، احتمال 
حفظ س��هم بازار اولیه کسب شده توسط شرکت پیشگام و حتی افزایش 
آن هنگام رشد بازار را افزایش می دهد. مثال همان طور که مایکروسافت 
توانس��ت لیسانس استفاده از سیس��تم عامل ویندوز خود را به تعداد در 
حال افزایش��ی از تولیدکنندگان کامپیوتر اعط��ا کند؛ طراحان نرم افزار، 
نرم افزارهای کاربردی برای اجرا در سیستم عامل ویندوز طراحی کردند 
که موجب جذابیت بیش��تر ویندوز برای خریداران بعدی کامپیوتر شد 

و به مایکروسافت امکان داد تا سهم بازار برتر خود را توسعه بخشد.
۲ – تغیی��رات آتی در تکنولوژی یا دیگ��ر عوامل کلیدی موفقیت: از 
طرف دیگر، اگر قوانین بازی تغییر کند، آنگاه آن دسته از شایستگی های 
یک ش��رکت که به کسب سهام بازار به آن شرکت کمک می کند، دیگر 
قادر نخواهد بود موجب حفظ آن سهم بازار شود. مثال شرکت سونی در 
صنعت ضبط و پخش کاس��ت ویدئویی با ارائه تکنولوژی بتامکس خود 
 VHS پیشگام شد و سهم بازار اولیه این محصول را از آن خود کرد، اما
های ارزان تر و بهتر نهایتا بیش��تر باب پسند مصرف کنندگان واقع شد و 

س��هم بیشتر بازار را از آن خود کرد و شرکت سونی را از تخت سلطنت 
در این صنعت به زیر کشید.

۳ – س��اختار رقابتی صنعت در آینده: تعداد ش��رکت هایی که نهایتا 
تصمیم می گیرند تا برای کس��ب س��همی از بازار رقابت کنند بیشتر از 
تعداد مورد انتظار رقبایی است که زود وارد آن بازار شده اند، به ویژه اگر 
موانع محدود باشد. زیاد بودن تعداد این رقبا، کار حفظ سهم نسبتا قابل 

توجه بازار را برای هر شرکتی سخت و دشوار می کند.
۴ – پراکندگی بازار در آینده: با گس��ترش بازار، آن بازار به چند بخش 
کوچک تبدیل می ش��ود؛ به ویژه اگر مش��تریان بالقوه، نیازهای خدماتی، 
نیازه��ای توزیع یا نیازهای وظیفه ای نس��بتا متفاوتی از یکدیگر داش��ته 
باشند. وقتی که چنین پراکندگی ها و ناهمگونی هایی رخ می دهد، بازاری 
که یک رقیب در آن رقابت می کند با پراکنده ش��دن بخش ها، کوچک و 
کوچک می ش��ود. عالوه بر بروز احتمالی این تغییرات در شرایط بازار در 
آینده، توانایی یک ش��رکت برای حفظ سهم بازارهایی که در ابتدا کسب 
کرده اس��ت به نحوه کسب آنها توس��ط آن شرکت بستگی دارد. اگر یک 
ش��رکت از طریق عملیات پیشبردی کوتاه مدت یا کاهش قیمت ها، سهم 
بازاری کس��ب کند و رقبا نی��ز بتوانند چنین اقدامات��ی را انجام بدهند؛ 
آن��گاه وجهه آن ش��رکت نزد مش��تریان خراب خواهد ش��د و خیلی زود 
س��هم بازار کسب کرده را از دس��ت خواهد داد. در بس��یاری از بازارهای 
به سرعت در حال رش��د، تقاضای بازارها از عرضه آن بیشتر می شود. در 
این بازار ابتدا روی قیمت ها فش��ار و تغییری ایجاد نمی شود. مازاد تقاضا 
حتی ممکن است موجب افزایش قیمت ها شود، بنابراین، ورود زودهنگام 
فرصت خوبی برای یک ش��رکت فراهم می آورد تا هزینه هایی را که صرف 
توصعه محصول کرده اس��ت و س��رمایه گذاری های مالی ای را که در این 
خصوص انجام داده، به س��رعت جبران کند و پوش��ش بدهد. مش��تریان 
جدید نی��ز پس از اینکه یاد می گیرند چگون��ه از محصول جدید به طور 
کامل استفاده کنند حاضر می شوند تا قیمت باالیی برای خدمات فنی ای 
که دریافت می کنند بپردازند. در مقابل، با بلوغ این بازار و بیش��تر ش��دن 
تجرب��ه مش��تریان، از میزان افزایش در قیمتی که یک ش��رکت می تواند 
در محصول جدید خود، بدون کاهش س��هم بازارش، اعمال کند کاس��ته 
می شود؛ سرانجام ممکن است که شرکت مجبور شود قیمت محصول خود 

را کاهش بدهد اما، این سناریو در هر بازار- محصول در حال توسعه ای- 
درس��ت از آب در نمی آید. اگر موانع ورود رقبا محدود باشد یا اگر فرآیند 
پذیرش محصول جدید طول بکش��د و به س��رعت به پایان نرس��د) یعنی 
اگر مش��تریان به سرعت محصول جدید را نپذیرند(  و مشتریان جدید به 
کندی وارد این بازار ش��وند، آنگاه تقاضا از عرضه پیش��ی نخواهد گرفت- 
حداقل نه برای بازار محصول جدید، ممکن اس��ت از یک استراتژی نفوذ 
پیروی کند و برای اینکه به سرعت بتواند مسیر منحنی تجربه را طی کند 
و دیگ��ر رقبای بالقوه را از ورود ب��ه این بازار ناامید کند، قیمت های اولیه 
محصول خود را در سطح پایین تعیین کند. در صنایع از نظر تکنولوژیکی 
پیش��رفته یا صنایع های–تک، زود درگیر ش��دن در تولید و عرضه انواع 
محصول جدید ممکن اس��ت برای آگاهی از آخرین تحوالت رخ داده در 
تکنولوژی، ضروری باشد. تجربه اولیه ای که در طراحی و تولید نسل اول 
محصوالت و در کمک به مشتریان در استفاده از تکنولوژی جدید نسیب 
شرکت می شود، آن شرکت را در موضعی قوی برای طراحی و تولید نسل 
بعدی محصوالت برتر قرار می دهد. ش��رکت هایی ک��ه بعداً وارد این بازار 
می شوند از چنین تجربیاتی در تحقیق و توسعه، تولید و تماس با مشتری 
محروم می ش��وند و مغبون خواهند شد. منطق این مباحث و استدالالت 
قوی اس��ت. اما گاهی، زود متعهد ش��دن و مشغول شدن یک شرکت به 
یک تکنولوژی خاص می تواند به یک مس��ئولیت و تعهد قانونی برای آن 
ش��رکت تبدیل ش��ود. این امر به ویژه وقتی که چند تکنولوژی نامرتبط 
ب��ا یکدیگر به یک بازار عرضه می ش��وند یا وقتی ی��ک تکنولوژی جدید  
نوظهور جایگزین تکنولوژی موجود می ش��ود، بیشتر صدق می کند. وقتی 
ش��رکتی تمام فعالیت ها و منابع خود را متوج��ه یک تکنولوژی می کند، 
آنگاه پذیرش یک تکنولوژی جدید برایش دشوار می شود. معموال مدیران 
ش��رکت دوس��ت ندارند تکنولوژی  ای را که روی آن سرمایه گذاری های 
گس��ترده ای کرده اند کنار بگذارند و از این می ترسند که مبادا یک تغییر 
و رویکرد س��ریع به ی��ک تکنولوژی جدید موجب ناراحت��ی و نارضایتی 
مش��تریان فعل��ی ش��ود. در نتیجه، زود وابس��ته و متعهد ش��دن به یک 
تکنولوژی به یک مسئله دردسرساز تبدیل شده است، زیرا تکنولوژی ها با 

سرعت زیادی تغییر می کنند.
ادامه دارد...

استراتژی های بازاریابی برای مرحله رشد بازار)3(

وقتی بازار در حال رشد است، ارزش هر سهم بازار کسب شده بیشتر است

حامد هدائی
روانکاو فروش ایران

مترجم: ساره خوابنما
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بس��یاری از افراد دچار این س��وءتفاهم می ش��وند ک��ه فکر می کنند 
بهینه س��ازی موتورهای جس��ت وجو )س��ئو( و کپی رایتینگ دو مقوله 
ج��دا از هم هس��تند. کپی رایتینگ برای کاربران اس��ت و به این هدف 
انجام می گیرد تا کاربران را برای انجام عملی خاص تحریک کند. سئو 
برای موتورهای جس��ت وجو اس��ت و به این هدف است تا سایت برای 
الگوریتم های گوگل جذاب به نظر برس��د. اما در واقعیت، کپی رایتینگ 

و سئو در یک جبهه قرار دارند.
در ادام��ه ۵ تکنیک کپی رایتینگ که روی س��ئو اثرگذار هس��تند را 
ب��ا هم مرور خواهیم کرد تا رابطه متقابل بین این دو برای مان بیش��تر 

روشن شود:
1- نوشتن برای کاربران را در اولویت قرار دهید

وقتی در مورد مبحث س��ئو فک��ر می کنیم، م��واردی مانند تحقیق 
کلم��ات کلی��دی یا طول محت��وا به ذه��ن می آید، ام��ا الگوریتم های 
موتورهای جس��ت وجو اکنون تکامل یافته تر از قبل هستند. موتورهای 
جس��ت وجو اکنون به اتوریتی محتوا اهمیت بیش��تری می دهند. آن ها 
می خواهن��د بدانند که آیا افراد به محتوای ش��ما اطمینان می کنند یا 
خیر و ش��ما چگونه این اعتماد را به دس��ت می آورید؟ با تمرکز کردن 

روی خوانندگان.
این تمرین باعث بهبود نرخ خوانده ش��دن محتوا می ش��ود و مطلب 
ش��ما را طبیع��ی و قانع کننده تر نش��ان می دهد و این ه��ا دقیقا همان 
چیزهایی هس��تند که موتورهای جست وجو و کاربران دوست دارند. در 
عوض این کار ش��ما، افراد به صورت طبیعی به شما لینک خواهند داد 
و همین مورد به موتورهای جس��ت وجو نش��ان می دهد که مطلب شما 

قابل اعتماد است.
همچنین موتورهای جست وجو اکنون هوشمندتر از قبل هستند. در 
گذش��ته برای جست وجوی یک س��رویس یا کاالی موردنظر باید فقط 
عبارت دقیق آن  را جس��ت وجو می کردید، اما اکنون فقط کافی اس��ت 
که بخش��ی از نام یا اطالعات آن را در گوگل جست وجو کنید. انبوهی 
از اطالعات مرتبط به ش��ما نشان داده می شود. برای رتبه گرفتن برای 
یک عبارت خاص الزم نیست که بیش از حد از کلمات کلیدی استفاده 
کنی��د. امروزه می��زان مرتبط بودن کلمه کلیدی از چگالی آن بیش��تر 
اهمیت دارد و در اولویت قرار دادن مخاطبان هنگام نوش��تن محتوا به 
این معنا است که این کلمات کلیدی مرتبط به صورت طبیعی در متن 

ظاهر می شوند.
۲- به طول محتوا توجه کنید

طول محت��وا برای کاربران اهمیت دارد و این اهمیت داش��تن برای 
کارب��ران به معن��ای اهمیت برای موتورهای جس��ت وجو نیز هس��ت. 
براس��اس داده های انجم��ن بازاریابی آمریکا، به طور متوس��ط مقاالتی 
ب��ا طول بی��ن 1۲۰۰ تا 1۵۰۰ کلم��ه عملکرد بهت��ری در موتورهای 
جست وجو دارند. برخی دیگر از کارشناسان پیشنهاد می کنند که طول 

یک محتوا حداقل 1۵۰۰ کلمه باشد.
گوگل به صورت رسمی اعالم کرده است که تعداد کلمات یک محتوا 
را نمی ش��مارد و طول مطلب اساس��ا یک فاکتور رتبه بندی نیست، اما 

طول محتوا از برخی جهات می تواند روی سئو اثرگذار باشد:
• ارائ��ه کلم��ات کلیدی، زی��ر عنوان ها و تصاویر بیش��تر به بات های 

موتورهای جست وجو برای خزش
• افزایش زمان ماندگاری کاربر در سایت که به موتورهای جست وجو 

نشان می دهد محتوای شما قابل اعتماد است
• عرض��ه ارزش بیش��تر به خوانن��ده و دریافت به اش��تراک گذاری و 

بک لینک از سوی مخاطبان به همین دلیل
همواره موقع نوشتن محتوا کاربران را در ذهن داشته باشید. مقاالت 
بلند ممکن اس��ت عملکرد بهتری داشته باش��ند، اما بلند بودن صفحه 
اصلی س��ایت یا صفحه می تواند دلهره آور باش��د. مقاالت بلندی که در 
گوگل رتبه گرفته اند فقط به خاطر طول ش��ان نیست که رتبه های برتر 
این موتور جس��ت وجو را در اختیار دارند. بلکه این مقاالت توانس��ته اند 
اطالعات ارزشمندی را ارائه بدهند و برای گوگل نیز همین مهم است.
3- برای خوانده شدن بهتر، محتوا را به چند بخش تقسیم کنید

برای اینکه کاربران بتوانند بهتر و راحت تر محتوای صفحه را بخوانند، 
آن را از طریق روش های زیر به چند بخش تقسیم کنید:

• از زیرعنوان ها استفاده کنید
• پاراگراف های کوتاه بنویسید

• از تصاویر یا اسکرین شات ها استفاده کنید
 italic یا bold ب��رای برجس��ته کردن نکات مه��م از فونت ه��ای •

استفاده کنید
• از لیست بندی های عددی یا نقطه ای استفاده کنید

هر چقدر که خواندن محتوا برای خواننده آس��ان تر باش��د، احتمال 
دریافت بک لینک و اتوریتی باالتر می رود. البته برخی از این پشنهادها 
برای موتورهای جس��ت وجو نیز جذابیت های خاص خود را دارند. برای 
مثال، موتورهای جس��ت وجویی مانند گوگل برای تعیین سلسله مراتب 
محتوا و مهم ترین بخش های محتوا از تگ های هدر اس��تفاده می کنند. 
عنوان از تگ H1 بهره می برد. در زیرعنوان ها باید از تگ H۲ استفاده 
ش��ود و زیرعنوان های بعدی باید تگ H۳ داش��ته باش��ند و به همین 
ترتیب. اس��تفاده از چنین سلسله مراتبی و به کار بردن کلمات کلیدی 

در زیرعنوان ه��ا به موتورهای جس��ت وجو اجازه می ده��د تا به صورت 
موثرتر سایت شما را ایندکس کنند.

به عالوه، اس��تفاده از تصاویر نیز می تواند در س��ئو بسیار موثر باشد. 
اس��تفاده از تگ های alt و کپش��ن برای تصویر روش دیگری است که 
به موتورهای جس��ت وجو نش��ان دهید سایت ش��ما در مورد چیست. 
همچنی��ن خود تصاویر نیز می توانند در گ��وگل رتبه بگیرند و تصاویر 
مرتبطی که با متن  های مرتبط همراه باش��ند رتبه های باالتر را نصیب 

خود می کنند.
4- از افراد تأثیرگذار صنعت خود نقل قول بیاورید

آوردن نقل ق��ول از افراد اینفلوئنس��ر در محتوا نه تنها روش��ی خوب 
برای افزایش کیفیت محتوا اس��ت، بلکه یک اس��تراتژی موثر سئو نیز 
محسوب می ش��ود. وقتی از افراد تأثیرگذار نقل قول می آورید، به منبع 
این نقل قول لین��ک بدهید. لینک های خارجی نش��انگر میزان مرتبط 
بودن محتوا و کیفیت آن هس��تند. به ع��الوه، این لینک دادن می تواند 
باعث جلب توجه از طرف س��ایت هایی ش��ود که به آن ها لینک داده اید 
و همه این ها در نهایت افزایش تعامل و لینک های بیش��تر را برای شما 

به همراه دارند.
بعد از ذکر نقل قول از یک ش��خص تأثیرگ��ذار در صنعت خود، با او 
ارتب��اط برقرار کنید و بگویید که این نقل قول او را در مطلب خود ذکر 
کرده اید. این افراد ممکن اس��ت مطلب شما را در شبکه های اجتماعی 

خود پست کنند و در نتیجه ترافیک سایت شما افزایش می یابد.
۵- از یک CTA قدرتمند استفاده کنید

فراموش نکنید که ش��ما تنها کس��ی نیس��تید که روی بهینه سازی 
موتورهای جست وجوی تان کنترل دارید. خوانندگان شما نیز می توانند 
به نوبه خود در بهبود رتبه جس��ت وجوی ش��ما موثر باشند، اما چگونه 
 CTA می ت��وان از کمک موثر آن ها اس��تفاده کرد؟ ب��ا گنجاندن یک

قدرتمند در محتوا. دو روش عمده برای این کار وجود دارد:
از خوانندگان بخواهید تا محتواهای ش��ما را در شبکه های اجتماعی 
به اشتراک بگذارند: هرچند که گوگل از سیگنال های اجتماعی به عنوان 
فاکتور رتبه بندی اس��تفاده نمی کند، اما این به اشتراک گذاری ها هنوز 
هم مهم هس��تند. هر چقدر که مطلب تان بیش��تر به اشتراک گذاشته 
ش��ود، افراد بیشتری به سایت ش��ما مراجعه می کنند و بک لینک های 
بیشتری به دس��ت می آورید. با قرار دادن دکمه های به اشتراک گذاری 
در پایان محتوا می توان کاربران را به انجام این کار تشویق کرد. عالوه 
بر این کار، می توان در محتوا نیز کاربران را به اش��تراک گذاری تشویق 
کرد. برای مثال، لینک های click-to-tweet را در محتوای خود قرار 
دهی��د و از کارب��ران بخواهید تا نظرات خ��ود را در مورد این بخش به 

اشتراک بگذارند.
کاربران را تشویق به کامنت گذاشتن کنید: پاسخ دادن به کامنت های 
وبالگ کاری بس��یار ارزشمند اس��ت و برخی مزیت های سئو را نیز به 
هم��راه دارد. هر چقدر که محتوای تان نظرات بیش��تری دریافت کند، 
محتوای بیش��تری در صفحه خواهید داش��ت. به این ترتیب می توانید 
برای کلمات کلیدی بلند رتبه بگیرید. با پرسیدن سواالتی جنجالی در 

پایان محتوا، کاربران را تشویق به کامنت گذاشتن کنید.
daartagency: منبع

۵ تکنیک کپی رایتینگ که روی سئو اثرگذار هستند
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اخبار

رشـت- زینب قلیپور - در ابتدا سید محسن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن هدف از اجرای این طرح را 
تفکیک فاضالب شهری از آب های سطحی برای جمعیتی حدود 
7۰۰۰ نفر از ساکنین منطقه معلولین شهر رشت اعالم کرد و گفت: 
با اجرای این طرح ۳۵لیتر در ثانیه فاضالب این منطقه از آب های 
سطحی جداسازی خواهد شد.وی در ادامه افزود: این پروژه در سه 
مرحله  انجام می ش��ود، ابتدا خطوط شبکه جمع آوری فاضالب به 
ط��ول ۵۵۰۰متر اجرا که ۲8۰۰ متر خطوط اصلی و مابقی مربوط 
به نصب انش��عابات می باش��د و همزمان نصب ۴۵۰فقره انشعاب 
بهداش��تی فاضالب نیز انجام خواهد شد.مدیرعامل آبفای گیالن با 
تأکید بر اینکه دیدگاه مثبت اعضاء شورای شهر در راستای دستیابی 
به اهداف واالی شرکت و اجرای تبصره ۳ بسیار حائز اهمیت و موثر 
می باشد تصریح کرد: به منظور بهره مندی مناطق حاشیه شهر از 
طرح فاضالب بهداشتی، اولین پروژه از محل اجرای تبصره ۳ طرح 
جمع آوری فاضالب منطقه معلولین با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد 
ریال بوده اس��ت.وی در ادامه یادآور ش��د: با توجه به تصویب قانون 
تبصره ۳ ماده واحده اصالح و توسعه شبکه های آب و فاضالب در 
چارچوب دستورالعمل مجلس شورای اسالمی و براساس موافقت 
ش��ورای شهر رش��ت، درآمد حاصل از این محل در راستای اهداف 

سازمانی شرکت و عمران و آبادانی منطقه هزینه خواهد شد.سپس 
کوچکی نژاد نماینده مردم شریف رشت در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه اجرای پروژه های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب 
هزین��ه زیادی در بردارد اظهار داش��ت: با توجه به کاهش اعتبارات 
دولتی اعتبارات تبصره ۳ به روند اجرای این پروژه ها سرعت بیشتری 
خواهد بخشید.در ادامه جعفرزاده از دیگر نمایندگان مردم رشت در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در کشور با پدیده حاشیه نشینی 
روبرو هستیم افزود: باید نسبت به مرمت و بازسازی و ایجاد رفاه و 
آسایش برای مردم این مناطق تالش نمائیم و باتوجه به گسترش 
شهرنش��ینی، ایجاد فاضالب بهداشتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر 

است.سپس علوی رئیس شورای شهر رشت علت اجرای این پروژه 
را حساسیت آن جهت تأمین خواسته های مناطق کم برخوردار از 
پروژه های عمرانی اعالم کرد و گفت: طرح جامع س��اماندهی امور 
فاضالب رشت باید در دستور کار قرار گیرد .وی با تأکید در ابتدا سید 
محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن هدف 
از اجرای این طرح را تفکیک فاضالب ش��هری از آب های سطحی 
برای جمعیتی حدود 7۰۰۰ نفر از س��اکنین منطقه معلولین شهر 
رشت اعالم کرد و گفت: با اجرای این طرح ۳۵لیتر در ثانیه فاضالب 
این منطقه از آب های س��طحی جداسازی خواهد شد.وی در ادامه 
افزود: این پروژه در س��ه مرحله  انجام می شود، ابتدا خطوط شبکه 
جمع آوری فاضالب به طول ۵۵۰۰متر اجرا که ۲8۰۰ متر خطوط 
اصلی و مابقی مربوط به نصب انشعابات می باشد و همزمان نصب 
۴۵۰فقره انشعاب بهداشتی فاضالب نیز انجام خواهد شد.مدیرعامل 
آبفای گیالن با تأکید بر اینکه دیدگاه مثبت اعضاء شورای شهر در 
راس��تای دستیابی به اهداف واالی شرکت و اجرای تبصره ۳ بسیار 
حائز اهمیت و موثر می باش��د تصریح کرد: به منظور بهره مندی 
مناطق حاشیه شهر از طرح فاضالب بهداشتی، اولین پروژه از محل 
اجرای تبصره ۳ طرح جمع آوری فاضالب منطقه معلولین با اعتباری 

بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال بوده است.

تبریز - فالح- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی 
برای تعیین تکلیف اجرای طرح های زیس��ت محیطی پتروشیمی و 
پاالیشگاه تبریز ضرب االجل ۵ روزه مشخص کرد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، حمید قاسمی در نشست مشترک با مدیران شرکت پاالیش 
نفت و پتروش��یمی تبری��ز از عدم اجرای به موقع طرح های زیس��ت 
محیطی این دو واحد بزرگ صنعتی انتقاد کرد و گفت: پتروش��یمی 
تبریز از برنامه زمانبندی اجرای طرح های کاهش اثرات زیست محیطی 
یک س��ال عقب اس��ت و بحث هایی که در مورد علت آن مطرح می 
شود، اصل موضوع آالیندگی را حل نمی کند. وی خطاب به مدیرعامل 
پتروش��یمی تبریز افزود: اقداماتی که در راستای کاهش اثرات زیست 
محیطی باید انجام می دادید، از برنامه زمانبندی ارائه شده عقب هستند. 
قاسمی ادامه داد: شما و همه ما در این شهر زندگی می کنیم و همه 
ما به توسعه اعتقاد داریم، اما توسعه باید همراه با اصول و رعایت ضوابط 
زیست محیطی باشد تا پایدار بماند. وی تاکید کرد: از این لحظه اعالم 
می کنم هیچ طرح توسعه ای در رابطه با پاالیشگاه و پتروشیمی تبریز، 

تا اجرای کامل طرح های کاهش اثرات زیست محیطی این دو شرکت 
نباید انجام ش��ود. این مقام مسئول گفت: اگر طرح های کاهش اثرات 
زیس��ت محیطی پتروشیمی و پاالیشگاه تبریز طبق برنامه زمانبندی 
اجرا نشوند، مجدداً اقدامات قانونی توسط حفاظت محیط زیست استان 
به عمل خواهد آمد. قاس��می افزود: شما دنبال تولید، اشتغال و سود 
هستید و باید به دنبال حفظ محیط زیست هم باشید. ما تاکنون تعامل 

بسیار خوبی با دو شرکت پتروشیمی و پاالیش نفت تبریز داشته ایم، 
اما وقتی اش��کال فنی در سیس��تم پیش می آید انتظار این است که 
ب��ا حداکثر توان در صدد رفع آن برآیی��د و آن را حل کنید. وی ادامه 
داد: من به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان باید به مردم 
پاسخ بدهم. پتروشیمی و پاالیشگاه تبریز عالوه بر کنترل آلودگی هوا، 
مسئولیت های اجتماعی در قبال مردم کجوار دارند که باید به آن ها 
عمل کند. مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در ادامه 
این نشست دستور تشکیل کمیته ای مشترک برای بررسی وضعیت 
زیست محیطی دو شرکت پتروش��یمی و پاالیش نفت تبریز را داد و 
گفت: اگر بخشی نگری کنیم در هیچ حوزه ای موفق نخواهیم شد. برای 
کشور اشتغال، تولید و اقتصاد مهم اند، اما مهم تر از آن ها محیط زیست 
و س��المت مردم است. قاسمی با بیان اینکه قطعاً باید جلوی آلودگی 
پاالیشگاه و پتروشیمی تبریز گرفته شود، تاکید کرد: تا دوشنبه ) امروز ( 
باید تکلیف این موضوع مشخص شود و برنامه اجرای طرح های کاهش 

اثرات زیست محیطی پتروشیمی و پاالیشگاه تبریز ارائه شود.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان قم با اش��اره به اقدامات گسترده فنی، مهندسی و فرهنگی 
شرکت آب و فاضالب در سطح استان، از کاهش مصرف آب در قم 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، 
دکتر علی جان صادق پور از کاهش مصرف آب در مصارف خانگی 
در قم خبر داد و گفت: مصرف آب در هش��ت ماهه نخس��ت سال 
جاری نس��بت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۵6 میلیون لیتر 
کاهش یافت. وی سرانه مصرف آب برای هر شهروند قمی را درسال 
گذش��ته حدود 1۵6 لیتر در روز اعالم کرد و با تش��کر از همراهی 
مردم با برنامه های شرکت آب و فاضالب در زمینه مدیریت مصرف 
آب یادآور ش��د: در هشت ماه نخست سال جاری میانگین مصرف 
آب هر ش��هروند قمی با حدود دو لیتر در روز به 1۵۴ لیتر درصد 
رسیده اس��ت. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم اقدامات 
فنی، مهندسی و فرهنگی شرکت آب و فاضالب را در راستای کاهش 
مصرف آب در ش��هر قم موثر دانست و اظهار داشت: مدیریت فشار 
ش��بکه با زون بندی مناطق مختلف شهر از جمله اقداماتی فنی و 
مهندسی است که در این زمینه صورت گرفته که در کاهش مصرف 

موثر بوده است. وی همچنین با اشاره به برنامه های فرهنگی شرکت 
آب و فاضالب مبنی بر فرهنگ سازی مصرف بهینه آب، تغییر نگاه 
به اس��تفاده از آب را در این زمینه مهم ارزیابی  و خاطرنشان کرد: 
نهادینه کردن مصرف صحیح آب در جامعه با اس��تفاده از اقدامات 
فرهنگی و آموزش��ی می تواند منجر به این تغییر نگاه ش��ود. دکتر 
صادق پور با تاکید بر اینکه ش��رکت آب و فاضالب قم از سال های 
گذشته برنامه های متنوعی را در این زمینه در سطح استان به اجرا 
درآورده است یادآور شد: استفاده از ظرفیت رسانه ها به ویژه صدا و 
سیما، حضور مدیران شرکت آب و فاضالب در مساجد، استفاده از 

ظرفیت مبلغان مذهبی، انعقاد قرارداد با س��ازمان بسیج مهندسی 
و اجرای طرح نصب تجهیزات کاهنده مص��رف در ادارات از جمله 
برنامه هایی است که با حمایت مسئوالن استان از جمله استاندار و 
مدیران فرهنگی در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در قم 
به اجرا درآمده است. وی همچنین با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی از 
سنین کودکی، یکی از مهم ترین برنامه های آموزشی و ترویجی آبفا 
حضور مستمر مروجین مصرف بهینه آب در مدارس استان و اجرای 
نمایش های آموزش��ی و ترویجی  اعالم کرد. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان قم با بیان اینکه این مروجین با اجرای برنامه های 
مختلف آموزشی، فرهنگی و نمایشی دانش آموزان را با مراحل دشوار 
تهیه و توزیع آب آشنا می کنند، یادآور شد: پس از اینکه این دغدغه 
برای دانش آموزان ایجاد ش��د با استفاده از زبان هنر روش های غلط 
و صحیح مصرف آب به آن ها آموزش داده می شود. دکتر صادق پور 
با اش��اره به اجرای طرح حامیان آب در مدارس ابراز داشت: 6 هزار 
حامی آب در مدارس قم از بین دانش آموزان انتخاب و آموزش های 
الزم به آن ها داده ش��ده تا به عنوان سفیران مصرف درست آب در 

مدارس و منازل فعالیت کنند. 

شهریار- غالمرضا جباری – رسول سلگی در بیاناتی دراین باره 
اظهار داشت: در سطح شهرستان شهریار در مجموع 188۳۴ هکتار 
وس��عت اراضی کش��اورزی وجود دارد که از این مقدار ۵6۰۰ هکتار 
، زراعی – 9۳۰۰ هکتار، باغی اس��ت و س��الیانه ۴76 هزار تن انواع 
محصوالت کشاورزی از این اراضی برداشت می شود و افراد شاغل در 
این حوزه هم ۵۳۵۰ نفر می باش��د که در الیه های مختلف اشتغال 
دارند. به همین دلیل جایگاه برتر اس��تان در زمینه تولید میوه هایی 
مانند هلو، ش��لیل و زردآلو در اختیار شهریار است. وی خاطر نشان 
س��اخت: از مقدار 188۳۴ هکتار از اراض��ی موجود، 1۴۳۰۰ هکتار 
زیر کش��ت زراعی و باغی اس��ت و ما بقی اراضی متاس��فانه به دلیل 
کمبود آب زیر کش��ت نیست. در بحث مهم آب ، شهرستان شهریار 

1۴1 میلی��ون متر مکعب آب تحت اختیار دارد که مقدار واقعی آب 
مورد نیاز کشاورزی در شهریار ۲77 میلیون متر مکعب می باشد تا 
بتوانیم تمام اراضی را زیر کشت ببریم. برای حل این مشکل ، بدنبال 
رویکردهای  تامین بیشتر آب هس��تیم که در این رابطه استفاده از 
پس��اب های چند تصفیه خانه و همچنین سهم آب انتقالی از کانال 
فردیس را در دستور کار داریم . یکی دیگر از راه حل هایی که برای 
رفع این مشکل بکار برده ایم، استفاده از سیستم آبیاری قطره ای و 
بهره مندی از سیس��تم های نوین آبیاری اس��ت .در حال حاضر ۳۰ 
درصد از کل اراضی شهرس��تان که به مقدار ۴۲۲۰ هکتار می باشد 
با روش جدید ، آبیاری می ش��ود در این زمینه هم با هدف تش��ویق 
کشاورزان جهت روی آوردن به سیستم نوین آبیاری و صرفه جویی 

در مص��رف آب موجود،  ۴۰ میلیارد تومان کمک بالعوض دولتی به 
متقاضیان تخصیص داده شده است.

 کلنگ اجرای طرح فاضالب منطقه  معلولین شهر رشت 
با اعتبارات تبصره 3 به زمین زده شد 

پتروشیمی تبریز از برنامه زمانبندی طرح کاهش اثرات زیست محیطی یکسال عقب است

ضرب االجل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی به پتروشیمی و پاالیشگاه تبریز

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم خبر داد؛

کاهش رشد مصرف آب در قم

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار:

برای حفظ و پویا نگهداشتن کشاورزی، نیاز به برنامه ریزی مدون و کارشناسی شده است

تقدیر و تشکر رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شوراي اسالمي از 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز

کرج- خبرنگار فرصت امروز- نماینده مردم کرج،فردیس، اش��تهارد و آسارا و 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمي در پیامي  از زحمات مهندس 
فرشي مدیرعامل و کارکنان شرکت شهرکهاي صنعتي استان البرز در برگزاري بسیار 
شایس��ته بزرگترین نمایشگاه توانمندي های تولیدي، صادراتی و فرصت هاي سرمایه 
گذاری صنایع کوچک و متوس��ط اس��تان البرز تقدیر و تشکر نمود. متن پیام سردار 
عزیز اکبریان بدین ش��رح اس��ت: آنچه امروز در پرتو تالش و موفقیت شما به دست 
آمده؛ پایه هاي اولیه و مستحکمي است براي گسترش روزافزون بازارهاي هدف و رشد 
صادرات غیرنفتي که آثار پربهای آن در فرداهای آینده پدیدار خواهد گشت لذا بزرگترین نمایشگاه توانمندی هاي تولیدي، صادراتي 
و فرصت های سرمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط استان البرز در آبان ماه 97 که با همدلي و کوشش جنابعالي برپا گردید،گام 
محکمي جهت نیل به اهداف عالیه نظام براي خودکفایي در تولید و حمایت از صنعتگران بومي خواهد بود. بدینوسیله ضمن تقدیر 
و تشکر از تالش وافر و خدمات شایسته جنابعالي در مدت برگزاري این نمایشگاه، از درگاه خداوند سبحان توفیق روزافزون در ظل 

توجهات حضرت ولي عصر)عج( و تحت زعامت رهبر فرزانه انقالب حضرت آیت ااهلل العظمی خامنه ای مسئلت مي نمایم.

شهردار گرگان:
بافت تاریخی گرگان ظرفیت عظیم گردشگری است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  عبدالرضا دادبود عصر امروز در نشس��ت خبری با 
رسانه های بین المللی در حاشیه مجمع جهانی شهرداران در گوانجو چین، اظهار کرد: این 
اجالس فرصتی را فراهم کرد تا در حاشیه آن به ارتباط بیشتر گوانجو و گرگان بپردازیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه توسعه شهری در گوانجو بسیار قابل توجه بوده و مدیریت شهری 
گرگان به دنبال آن است که بتواند با برقراری ارتباط با شهرهای مهم جهان در راستای تبادل 
ظرفیت ها و توسعه شهری به ویژه در حوزه گردشگری اتفاقات خوبی را رقم بزند.شهردار 
گرگان خاطرنشان کرد: در نشست با شهردار گوانجو این موضوع مطرح شد که گرگان یک 
شهر تاریخی با دو ۲ هزار و ۵۰۰ سال قدمت است و از فرصت های گرشگری، دانشگاهی و سرمایه گذاری و حوزه های اجتماعی و 
فرهنگی این شهر و گوانجو می توان برای توسعه بخش های هر دو شهر استفاده کرد.دادبود با اشاره به امضای تفاهمنامه خواهرخواندگی 
بین دو شهر گرگان و گوانجو، بیان کرد: امیدوارم بتوانیم بالفاصله پس از امضای این تفاهمنامه، فعالیت ها و اقدامات دو طرفه را آغاز 
کنیم و در اولین فرصت ممکن وارد فاز اجرایی پروژه ها باشیم.وی تاکید کرد: نگاه مدیریت شهری گرگان در این دوره در کنار وظایف 
ذاتی شهرداری بر محور توسعه گردشگری است و در این مسیر صدها پروژه سرمایه گذاری در گرگان تعریف شده و تعداد زیادی از آنها 
در مرحله مطالعه و یا آماده برای اجرا است.شهردار گرگان گفت: در روزهای گذشته جشنواره ای را برگزار کردیم که مردم برای دیدن 
جذابیت های پاییزی به گرگان آمده بودند و این در حالی بود که برگ  درختان پاییزی در گرگان بیش از 1۵ رنگ را به خود گرفته بود.

حضور شهردار گرگان و معاون استاندار در همایش مجمع جهانی 
شهرداران در گوانجو چین

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار گرگان به همراه معاون استاندار و اعضای شورای اسالمی شهر گرگان در همایش 
مجمع جهانی شهرداران حاضر شدند.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، شامگاه شنبه عبدالرضا دادبود 
ش��هردار گرگان به همراه میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان و علی اصغر یوسفی رئیس و حمیدرضا 
آقامالیی سخنگوی شورای اسالمی شهر گرگان در همایش مجمع جهانی شهرداران در گوانجو چین حاضر شدند.این حضور پس از 
دعوت رسمی مقامات شهر گوانجو چین و پیگیری های صورت گرفته از طریق وزارت امور خارجه و هماهنگی به عمل آمده در وزارت 
کشور رخ داد که این هیات همچنین از ظرفیت های گردشگری، فرهنگی ،اجتماعی عمرانی ، توسعه شهری و استفاده از تکنولوژی در 
ارائه خدمات  گوانجو چین نیز بازدید کردند.گفتنی است، در حاشیه این مجمع و بر اساس دعوت طرف چینی، مذاکرات الزم برای 

عقد تفاهم خواهرخواندگی گرگان و گوانجو انجام خواهد شد.

با تولید ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار مگاوات ساعت انرژی برق در 8 ماهه سال 97
تحقق 7۵ درصدی سهمیه تولید انرژی برق در نیروگاه افق ماهشهر

اهواز- شـبنم قجاوند-  این نیروگاه با تولید ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار مگاوات ساعت 
انرژی برق در 8 ماهه سال جاری توانست 7۵% میزان سهمیه پیش بینی شده سال 97 
خود را تولید کند .  مهندس مصطفی ذبایح نجف آبادی مدیر این نیروگاه با اعالم این خبر 
گفت: نیروگاه افق ماهشهر با تمرکز بر تولید پایدار انرژی حیاتی برق توانسته است بخش 
عمده ای از نیاز شبکه برق جنوب شرق خوزستان را تامین نموده و خدمت رسان مردم 
منطقه باشد. وی با اشاره به اقدامات این نیروگاه در پایداری شبکه برق خوزستان بویژه 
در فصل تابستان گفت: این نیروگاه  با تولید ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار مگاوات ساعت انرژی برق در سال جاری توانست 7۵% از میزان 
سهمیه پیش بینی شده خود را تولید کند.  شایان ذکر است نیروگاه سیکل ترکیبی افق ماهشهر با ۴ واحد 16۲ مگاواتی در کیلومتر 
1۵جاده ماهشهر-چمران احداث شده و عملیات نگهداری،تعمیرات وبهره برداری از این نیروگاه گازی 6۴8 مگاواتی توسط متخصصین 

مجرب نیروگاه رامین انجام می پذیرد.

جلسه هم اندیشي مسائل زیست محیطي در شرکت بهره برداري نفت و 
گاز غرب برگزار شد

کرمانشاه - منیر دشتی - جلسه هم اندیشي و نشست در خصوص تعامالت بیشتر در رابطه با مسائل زیست محیطي هم راستا 
با اهداف اداره محیط زیست و شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب از قبیل انجام اندازه گیریهاي آالینده هاي زیست محیطي در قالب 
طرح خود اظهاري و پایش آنالین و... با حضور آقاي مهندس هاشمي مدیر کل محیط زیست استان ایالم و معاونین و ؤرساي محیط 
زیست شهرستان دهلران و ایالم و مهندس ناصري پور مدیر عامل ، مهندس کاظمي مدیر عملیات ،رؤساي مناطق عملیاتي چشمه 
خوش /دهلران/سرکان /نفت شهر/تنگ بیجار، آقاي فتاحي رئیس HSE ، مهندس شیرزادیان رئیس مهندسي ساختمان و آقاي 
کاظمي رئیس حراست برگزار گردید. در ابتداي این نشست مدیر عامل محترم و رئیس HSE به ارائه گزارشي از فعالیتها و اقدامات 
انجام شده در راستاي حذف حوضچه هاي خاکي و احداث الگونهاي بتوني و داراي عایق ژئو ممبران و اقدامات اصالحي انجام شده 
در فرآیند جهت کاهش آلودگي هوا و راه اندازي سیستم هاي تزریق پساب هاي صنعتي به داخل چاه هاي غیر فعال و نصب و راه 

اندازي پکیج هاي تصفیه فاضالب در نواحي عملیاتي پرداختند.

واگذاري 1۰ خدمت شرکت گاز استان قزوین به دفاتر پیشخوان
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از واگذاري 1۰ خدمت این شرکت به دفاتر پیشخوان سطح 
استان قزوین خبر داد. اسماعیل مفرد بوشهری، مدیرعامل این شرکت گفت: در راستاي خدمت رساني بهتر به مردم و بهره گیري از 
خدمات الکترونیک، 1۰ خدمت به دفاتر پیشخوان سطح استان واگذار شده است. بوشهری گفت: به منظور تسهیل در ارائه خدمات به 
متقاضیان و مشترکین گاز طبیعي، فهرست این خدمات در فاز اول شامل صورتحساب هاي پرداخت  شده و پرداخت نشده، مشاهده 
و چاپ صورتحساب المثني، اعالم کارکرد کنتور، اصالح مشخصات مشترکین گاز و درخواست تغییر نام، درخواست تست کنتور و 
درخواست جابجایی علمک گاز و... مي باشد. وی تصریح کرد: طبق برنامه ریزي هاي به  عمل  آمده امیدواریم از اسفند ماه سال جاري 

دفاتر پیشخوان بتوانند همه خدمات شرکت گاز را ارائه دهند. 

عملیات روکش آسفالت گرم راه روستایی بهمنی دربخش شیبکوه 
شهرستان بندرلنگه پایان یافت

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصت امروز- ای��رج علی��زاده رئیس اداره 
راه��داری وحمل ونقل جاده ای شهرس��تان بندرلنگ��ه ازپایان عملیات 
روکش آس��فالت گرم راه روس��تایی بهمنی در بخش شیبکوه شهرستان 
بندرلنگه خبر   داد و گفت: راه روستایی  بهمنی از توابع بخش شیبکوه 
ب��ه طول حدود ۳ کیلومت��رو با اعتبار  حدود 6 میلی��ارد ریال  به پایان 
رسید. وی افزود:انجام پروژهای روکش آسفالت گرم درحوزه استحفاظی 
عالوه بر حفظ ونگهداری محورهای مواصالتی باعث افزایش ارتقاء ایمنی 
وکاهش تصادفات ؛روان س��ازی ترافیک ، کاهش هزینه س��وخت وزمان سفررابه دنبال خواهد داشت . رئیس اداره راهداری 
وحم��ل ونق��ل جاده ای شهرس��تان بندرلنگه درادامه گفت: ای��ن اداره برای جلوگیری از واژگون��ی خودروها طرح  اصالح 
ش��یب ش��یروانی ها ، شانه سازی و تسطیح و رگالژ ش��انه های راه وایجاد پد خاکی را در دستور کارخود دارد و با توجه به 
اختالف سطح جاده های موجود برای جلوگیری ازسقوط خودروها ازروی پل، ایجادپد خاکی می تواند کمک قابل توجهی 
درجلوگیری از بروز س��وانح رانندگی گردد. وی خاطرنش��ان کرد:بابرنامه ریزی واولویت های صورت گرفته تالش ما براین 

است که با افزایش ایمنی ، تردد روان وخوبی را درراههای حوزه استحفاظی برای عموم هموطنان عزیز داشته باشیم. 

اصفهان - قاسم اسد- رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: امیدواریم جوانان شایسته و توانمند جایگزین مدیران 
بازنشسته شوند. امیرکشانی در  هفتمین  جلسه شورای عالی جوانان 
اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:طبق قانون جدید منع به کارگیری 
بازنشستگان  موجی در کشور برای  جابه جایی مدیران اتفاق افتاده 
است و اجرای صحیح این قانون می تواند به ارتقا سطح مدیریت کشور 
کمک کند.  وی  تاکید کرد:موضوع نگران کننده در اجرای این قانون 
این است که  باید جوانی مدیر شود که شایسته و اهلیت داشته باشند. 
وی خواستار توجه ویژه بخش خصوصی به حضور جوانان در  پست 
های مدیریتی شد و گفت:توانمند شدن جوانان در عرصه مدیریتی می 
تواند آینده کشور را با مدیران مجرب و اثرگذار تضمین کند. مسعود 
جباری نایب رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان در این 
جلس��ه با اشاره به صدور نمایندگی از سوی اتاق بازرگانی بین الملل 

جوانان برای اصفهان گفت: بیش از 1۲۰ کش��ور و 18۴ عضو در این 
اتاق عضویت دارند وی افزود:شرط عضویت در این اتاق داشتن کارت 
بازرگانی یا عضویت برای افراد 18 تا ۴۰ س��ال است و جوانان عالقه 
مند می توانند از طریق اتاق بازرگانی اصفهان عضو این اتاق بین الملل 
ش��وند .   شکریان مدیر یک شرکت مدیریت صادرات در این جلسه 

به فرصت های تجاری در کش��ور قرقیزستان و قاره آفریقا اشاره کرد 
و گفت: قرقیزس��تان فرصت بدیلی برای صارات کاال  خدمات استان 
اصفهان در تمامی بخش هاس��ت و تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
اس��تان اصفهان می توانند از این فرصت استفاده کنند. نوید ادریس 
دبیر ش��ورای عالی جوانان با ارایه گزارش��ی از نمایشگاه جیتکس و 
حضور هیات اعزامی ش��ورا گفت:در این نمایشگاه استارت آپ های 
استان اصفهان حضور فعال و اثرگذار  داشتند. وی از برگزاری نشست 
های کارآفرینی با دانش��گاه های استان اصفهان خبر داد و گفت:در 
این نشست ها تجارت کارافرینان موفق و شکست خورده در اختیار  
دانشجویان قرر می گیرد. فرید ملک احمدی عضو شورای جوانان از 
برگزاری دوره اموزش��ی شبیه سازی صادرات خبر داد  گفت:در این 
دوره چه��ار روزه  جوان��ان به صورت عملی با روند صادرات از صفر تا 

1۰۰ آشنا شدند. 

کشانی در شورای عالی جوانان:

امیدوارم جوانان شایسته  جایگزین مدیران بازنشسته شوند
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زمانی که اس��ترس کاری به شما فش��ار می آورد، چگونه 
با آن کنار می آیید؟ آیا س��عی می کنید سخت تر کار کنید 
و آن مرحله را پش��ت س��ر بگذارید؟ یا به خود اس��تراحت 
می دهید و ذهن تان را دوباره شارژ می کنید؟ اخیراً محققان 
متوجه شده اند برای مقابله با استرس راه سومی وجود دارد 
که می تواند گزینه  بسیار معقول تر و مفیدتری باشد: در این 

مواقع بهتر است وقت بگذارید تا چیز جدیدی بیاموزید.
راه های معمولی مقابله با استرس چه مشکلی دارند؟

هم��ه ما می دانیم که اس��ترس می تواند تاثی��ر منفی بر 
عملک��رد افراد بگذارد. ای��ن پدی��ده در کوتاه مدت ممکن 
اس��ت به زودرنجی، دلواپس��ی و کم خوابی منجر شود. در 
طوالنی مدت هم به افس��ردگی، فش��ارخون باال و ریس��ک 

حمله  قلبی بینجامد.
تحقیقات نشان می دهد کارمندانی که با استرس دست و 
پنجه نرم می کنند، ممکن است رفتار غیراخالقی در پیش 
بگیرند، با دیگر همکاران شان بی ادبانه برخورد کنند، پشت 
س��ر دیگران ح��رف بزنند و حتی از محل کارش��ان چیزی 

بدزدند.
البت��ه این احتمال وجود دارد ک��ه برخی کاربران، حس 
کنند کارش��ان اهمیتی ندارد و به کل��ی خالقیت یا انرژی 

خاصی در فعالیت شان به کار نبرند.
نشریه هاروارد بیزینس ریویو در بررسی جدیدش عنوان 
می کند که مردم اصوالً به دو روش با استرس کنار می آیند؛

• یا با قدرت آن را از پیش روی خود برمی دارند و سختی 
کارشان را به منزله  چالشی سودمند در نظر می گیرند.

• یا اینکه سعی می کنند زمانی برای گشتن در اینترنت، 
پیاده روی یا تفریح در نظر بگیرند و استراحت کنند.

تحقیقات نش��ان می دهد که هر دوی این اس��تراتژی ها، 
مش��کالتی دارد. برای مثال زمانی که سعی می کنید انرژی 
بس��یار بیش��تری برای مقابله با اس��ترس بگذاری��د، اصوالً 
نمی توانی��د بهترین نتیجه را رقم زنید و باالترین کیفیت را 
ارائه دهید. استراحت یا کنار گذاشتن کار هم تنها راه حلی 
موقتی است و دوباره زمانی که به کار برمی گردید، استرس 

انتظارتان را می کشد.
یادگیری بهترین راه برای مقابله با استرس

حال محققان متوجه ش��ده اند که یک راه حل دیگر برای 
مقابله با اس��ترس وجود دارد؛ روی یادگیری تمرکز کنید. 
دو گروه تحقیقاتی مختلف به بررسی رفتار و استرس کاری 
بیش از ۳۰۰ کارمند آمریکایی پرداخته اند تا ببیند بهترین 

راه مقابله با استرس چیست.
رفت��ار این ۳۰۰ نفر به مدت دو هفته کامل زیر نظر قرار 
داده ش��د و طی آنها مشخص شد که هر کدام از این افراد 
چ��ه میزان زمانی را برای اس��تراحت ی��ا یادگیری مطالب 

جدید در نظر می گیرند.
آنها بدین ش��کل متوجه شدند افرادی که برای یادگیری 
مطالب جدید وقت می گذارند، میزان استرس پایین تری را 
تجربه می کنند و کمتر پش��ت سر دیگران حرف می زنند یا 

کارهای ناشایست انجام می دهند.
از ط��رف دیگر مش��خص ش��ده که اس��تراحت کردن یا 
فاصل��ه گرفت��ن از کار، تاثیرات زیادی ب��ر رفتار کارمندان 
نمی گ��ذارد و موجب نمی ش��ود که اس��ترس از فرد فاصله 
بگیرد. عالوه بر این افرادی که در فعالیت یادگیری گروهی 
ش��رکت می کردند و آنچنان تالشی برای یادگرفتن از خود 
نش��ان نمی دادند هم میزان استرس شان کاهش می یافت و 

می توانستند عملکرد بهتری از خود بر جای بگذارند.
چگونه زمانی برای یادگیری کنار بگذارید؟

اصوالً راهکارهایی ش��بیه پیاده روی یا گش��ت و گذار در 
اینترن��ت می توان��د راه حل موقت��ی خوبی باش��د، اما تاثیر 
تمام مدتی ن��دارد. در عوض وقتی ش��ما وقت زیادی برای 
یادگیری می گذارید، ناخ��ودآگاه تمامی تمرکزتان متوجه 
موضوع جدید می شود و ذهن دیگر زمانی برای حس کردن 

استرس نخواهد داشت.
محققان راه ه��ای مطلوبی برای ب��ه کار بردن این روش 
جدید پی��دا کرده اند. به گفت��ه آنها در ابت��دا باید دیدگاه 
ذهنی درباره  ش��رایط استرس زا را تغییر داد و این وضعیت 
را ب��ه عن��وان موقعیتی برای یادگیری ی��ا کمک گرفتن از 
متخصصین در نظر گرفت. برای مثال بهتر است زمانی که 
ش��رایط سخت می ش��ود، یادگیری را به عنوان زمانی برای 

استراحت تصور کرد.
این مس��ئله به نوع��ی موقعیت مناس��بی فراهم می آورد 
و ذهن می تواند سیس��تم تصمیم گیری ی��ا تفکر را دوباره 
برنامه ریزی کند، بدین شکل ش��ما مجبور می شوید کاماًل 
از دنیای همیشگی خود بیرون بیایید و دوباره آرامش پیدا 

کنید.
برای مثال همین که شما در محل کار یا زندگی خود تحت 
تاثیر استرس هستید، خواندن این مطلب می تواند مشابه وقتی 
برای یادگیری جدید باش��د. اکنون حس نمی کنید که کمی 
آرامتر شده اید؟ از این رو می توانید این روش را به کار ببرید و 
هر روز چیز جدیدی به آموخته های خود اضافه کنید. در عین 

حال استرس تان نیز رفع خواهد شد.
curiosity/digiato :منبع

بهترین راهکار محققان برای مقابله با استرس چیست؟

۵ نکته درباره بازداشت مدیر مالی هوآوی
یک هفته پس از بازداش��ت مدیر مالی هوآوی، جزییات بیش��تری از دلیل این دس��تگیری منتشر شده 

است.
منگ وانژو )Meng Wanzhou(، مدیر مالی شرکت چینی هوآوی، در ونکوور کانادا بازداشت شد و 
ظاهرا قرار است به مقام های آمریکایی تحویل داده شود. هوآوی که اخیرا توانسته اپل را پشت سر بگذارد 
و پس از سامسونگ در جایگاه دوم بزرگ ترین تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در جهان قرار گیرد، یکی 

از تأمین کنندگان بزرگ  تجهیزات مخابراتی و ارائه دهنده خدمات در چین است.
به گزارش زومیت، بازداشت خانم منگ به ویژه در وضعیت فعلی، با بازخورد مناسب برخی از حوزه های 
کسب وکار همراه نبوده است. این بازداشت درست زمانی رخ داد که اندکی قبل، تنش های برآمده از جنگ 
اقتصادی چین و آمریکا با حصول توافقی موقتی کاس��ته ش��ده بود؛ جنگی ک��ه در آن، دو طرف با وضع 
تعرفه های سنگین بر سر روند واردات کاالها از طرف مقابل میلیاردها دالر هزینه کردند. چنین بازداشتی 
احتماال این توافق نه چندان محکم را خدش��ه دار خواهد کرد. بعد از علنی ش��دن خبر دستگیری، بازارهای 

سهام هم افت محسوسی را تجربه کردند.
در اینجا مالحظاتی درباره  این اتفاق وجود دارد:

• منگ وانژو در اصل دختر بنیان گذار شرکت است و جانشین رئیس هیات مدیره نیز محسوب می شود.
• دستگیری او در آذر اتفاق افتاده؛ اما به درخواست خودش تا چند روز علنی نشده است. منگ اکنون 
درخواستی مبنی بر ممنوع شدن نشر جزییات بازداشت خود داده که دادگاه نیز با آن موافقت کرده است. 

هوآوی رسما اعالم کرده که هیچ اطالعی از  تخلف خانم منگ نداشته است.
• اتهام��ات اصلی منگ همچنان نامعلومن��د، اما طبق گزارش نیویورک تایم��ز، مقام های وزارتخانه های 
بازرگانی و خزانه داری ایاالت متحده آمریکا، هوآوی را به دلیل مظنون بودن به نقض تحریم های اعمال شده 
علیه ایران و کره شمالی احضار کرده اند. اتهامات را دادگاه منطقه  شرقی نیویورک قرائت کرده اند و جالب 
اینجاس��ت نشریه  وال استریت در آوریل، گزارشی درباره  آغاز بررسی های وزارت دادگستری آمریکا درباره  

احتمال نقض تحریم های وضع شده علیه ایران به وسیله هوآوی منتشر کرده بود.
• چین هم از این بازداشت ابراز نارضایتی کرده است. طبق اعالم BBC، سخنگوی وزارت خارجه چین 
به خبرنگاران گفته دستگیری بدون تفهیم اتهام، نقض حقوق بشر است و چین به این نقض حقوق اشراف 
دارد. وی همچنین از مقام های کانادایی و آمریکایی خواس��ته مش��روح اتهام��ات منگ را ارائه و مقدمات 

آزادی منگ را مهیا کند.
• دس��تگیری من��گ همزمان با تحرکات��ی روی می دهد که طی آن، محدودیت های��ی در بهره گیری از 
 CIA فناوری ها و تجهیزات هوآوی در ایاالت متحده  آمریکا وضع ش��د. در دی  س��ال گذش��ته، مقام های
و NSA و FBI و نیز آژانس اطالعات دفاعی آمریکا در گزارش به یکی از کمیته های س��نا، گوش��ی های 
هوشمند تولیدشده  هوآوی و ZTE را تهدیدی امنیتی اعالم کردند. متعاقب آن در اردیبهشت  امسال نیز 
پنتاگون به  دلیل نگرانی از خطر جاسوس��ی دولت چین از طریق این فناوری ها، دس��تور توقف فروش این 

محصوالت را به واسطه  فروشگاه های متعلق به پایگاه های نظامی آمریکا صادر کرد.

کودک 7 ساله چگونه از یوتیوب ۲۲ میلیون دالر درآمد کسب کرد
رایان به عنوان یک کالس اولی تفاوت زیادی با هم سن و سال های خودش ندارد و مثل دوستان هفت 
س��اله خود عاشق اسباب بازی و قطار است؛ البته نکته ای در مورد رایان وجود دارد که باعث می شود او از 

انجام این کار میلیون  ها دالر درآمد کسب کند.
به گزارش دیجیاتو، تفاوت او با دیگر بچه ها این است که رایان به جای اتاق خواب خود، جلوی دوربین 
با اسباب  بازی ها بازی می کند و نتیجه را با میلیون ها مشترکش که اکثرا سن و سالی مانند خود او دارند، 

در یوتیوب به اشتراک می گذارد.
او را می توان یکی از شناخته ش��ده ترین سلبریتی های یوتیوب دانس��ت. از زمان آغاز کار رایان در سال 
۲۰1۵ تا امروز، ویدئوهای او بیش از ۲6 میلیارد بار دیده شده اند و او در مجموع توانسته تا 17.۳میلیون 

مشترک منحصربه فرد در یوتیوب پیدا کند.
این میلیون ها بازدید به دنبال خود پول هنگفتی را هم برای او به ارمغان آورده اند و به گزارش نش��ریه 
فورب��س، رای��ان با دریافت ۲۲ میلیون دالر طی مدت زمان یک س��ال، یکی از پردرآمدترین س��تاره های 

یوتیوب محسوب می شود.
رایان که خودش را س��رگرم کننده و بامزه می داند، بیش��تر از همه به خاطر ویدئوهای آنباکسینگ خود 
ش��ناخته می شود. طی این سری ویدئوها او اسباب بازی یا گجت های الکترونیکی خریداری شده را جلوی 

دوربین بازگشایی می کند.
برای مثال یکی از پربیننده ترین ویدئوهای او به باز کردن یک تخم مرغ بزرگ برای پیدا کردن یکی از 
ش��خصیت های دیزنی مربوط می ش��ود. او در بعضی از ویدئوهای خود خرابکاری هایی را انجام می دهد که 
بس��یاری از والدین از آن ها بیزار هس��تند؛ خرابکاری هایی که البته میلیون ها دالر را روانه حساب  خانواده 

رایان کرده است.
تقریب��ا تمام درآمد رایان از تبلیغاتی که قبل از آغاز ویدئوی او در یوتیوب پخش می ش��وند به دس��ت 

می آید که هر روزه با افزایش تعداد مخاطبانش، این مبلغ هم افزایش پیدا می کند.
1۵درصد درآمد رایان به یک حساب بانکی که او هنگام رسیدن به سن قانونی به آن دسترسی خواهد 
داشت منتقل می شود و بخشی از هزینه ها هم به تولید ویدئو و خرید این اسباب بازی ها اختصاص دارد.
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