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گزارش مرکز پژوهش ها از عملکرد دولت دوازدهم در شاخص 
رقابت پذیری جهانی 2018

تنگنای رقابت پذیری 
اقتصاد ایران

چن��دی پیش، مجمع جهانی اقتصاد برای چهلمین س��ال پیاپی، گزارش رقابت پذیری جهانی س��ال 2018 را 
منتش��ر کرد و ایران را از نظر ش��اخص رقابت پذیری اقتصادی و از میان 140 کشور جهان با یک رتبه کاهش در 
رده هشتاد و نهم جهان قرار داد. حاال به فاصله چند ماه از انتشار این گزارش، نهاد پژوهشی مجلس گریزی به...

بی انگیزگی بازار سرمایه با ضعف نقدینگی

بورس ریخت
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اختالف نظر اقتصاددانان درباره تخصیص دالر دولتی به کاالهای اساسی

ارز 4200 تومانی به 8 هزار تومان افزایش می یابد؟

چرا جست  وجوی نام تان در گوگل دیگر سرگرمی نیست؟
13 کسب و کار با برترین استراتژی های بازاریابی جهانی

تفکر طراحی می تواند جلسات توفان فکری را متحول کند
بازاریابی بهتر با کمک یوتیوب

6 قانون طالیی تبلیغات
ترندهای تبلیغات در سال 201۹ به کدام سمت می رود؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

عملکرد درخشان آمازون در 
پاییز 2018 به لطف جمعه سیاه 

و دوشنبه سایبری

4
اعالم رقم یک میلیون تومانی برای عیدی کارکنان در سـال 

جاری سواالتی ایجاد کرده که البته بی پاسخ مانده 
است. این در حالی است که پیش از این، ارقام...

توضیحات شریعتمداری درخصوص افزایش حقوق سال ۹8

 چرخش عیدی کارکنان
در مدار یک میلیونی

یادداشت
اینستکس ربطی به الگوی نفت 

در برابر غذا ندارد

 )INSTEX( هنوز اینس��تکس
عملیاتی نش��ده است، اما مخالفان 
نظام و افراطیون منطقه و نزدیکان 
ترام��پ یک ص��دا ب��ه تمس��خر و 
تضعی��ف آن می پردازند و از س��ر 
اس��تیصال بر ناکارآمدی آن تاکید 
می کنن��د. مخالفان داخل��ی مرتباً 
کلم��ه »غذا« را تک��رار می کنند تا 
س��ازوکار »نفت در برابر غذا« برای 
ع��راق را تداع��ی کنن��د، ولی این 
سازوکار اصاًل شباهتی به آن ندارد 

و واقعیت این است که:
اروپا  مال��ی  1-س��ازوکار ویژه 
ب��رای تجارت با ایران موس��وم به 
اینستکس یک نهاد مالی است نه 
نهادی از اجزای کمیس��یون اروپا 
که هم��ه اعض��ای اتحادیه عضو 
آن باش��ند. سه کش��ور اتحادیه 
اروپ��ا یعن��ی آلم��ان، فرانس��ه و 
انگلیس که از ابتدا نقش محوری 
در تفاه��م هس��ته ای داش��ته اند 
سهامداران اصلی و هیات مؤسس 
این نهاد مالی هس��تند ولی این 
نه��اد موردحمای��ت کل اتحادیه 
اروپاس��ت. ای��ن در بیانیه فدریکا 
سیاس��ت  مس��ئول  موگرین��ی، 
خارج��ی اتحادیه اروپ��ا هم مورد 

تاکید قرار گرفته است.
دیگ��ر  بع��د  مرحل��ه  2-در   

کشورهای اروپایی و در 
3مرحله سوم تمامی...

دوشنبه
15 بهمن

13۹7

2۹ جمادی االول 1440 - سـال پنجم
شـماره   1256- 16صفحه - 20000 ریال

Mon.5 Feb 2019

حمید بعیدی نژاد
سفیر ایران در انگلیس

رئیس کل گمرک اعالم کرد از 1۳ هزار خودروی دپوشده در گمرک 2000 خودرو در محاکم 
قضایی در حال رس��یدگی هس��تند و تا زمانی که این پرونده ها مختومه نشوند، مصداق مصوبه 
هیأت وزیران برای ترخیص نخواهد بود. به گزارش ایس��نا، مهدی میراش��رفی روز یکشنبه در 
نشستی خبری درباره خودروهای توقیف شده در گمرکات کشور، با بیان اینکه خودروها در عمده 
اماکن گمرکی مناطق آزاد هس��تند، اظهار کرد: نزدیک به 1۳ هزار خودرو در گمرکات متوقف 
شده است که تخلفات مربوط به ثبت سفارش مربوط به 2000 خودرو در محاکم قضایی در حال 
رسیدگی است. به گفته وی، قرار شده 11 هزار خودروی دیگر )زیر 2000 سی سی( هم که تا 
تاریخ نهم آذرماه سال جاری به گمرکات وارد شده و قبض گمرک داشته باشند، با ثبت سفارش 
معتبر ترخیص ش��وند. رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه خودروهای دپوشده در گمرک 10 
هزار ش��اکی دارد، ادامه داد: طبق برآوردها، ارزش این تعداد خودروها 100 میلیون دالر اس��ت 
که باید ضوابط ترخیص آنها به گمرک ابالغ ش��ود که با به عقب برگرداندن تاریخ این مصوبه، 

خودروهای کمتری ترخیص می شوند.
میراش��رفی همچنین اضافه کرد: خودروهایی که مشمول ترخیص نشوند، متروکه می شوند 
ی��ا مرجوع به خارج از کش��ور خواهند ش��د. او با تاکی��د بر اینکه مصوبه هی��أت دولت مانع از 
اقدامات قضایی علیه خودروها نمی شود، گفت: خودروهای دپوشده در گمرک، توسط دو گروه 

نمایندگی ها و غیر از آنها وارد شده است.
واردات کاالهای اساسی تغییری نکرده است

ضمن اعالم اینکه تراز تجاری یک میلیارد دالر مثبت ش��ده اس��ت، گفت: ماهانه حدوداً یک 
میلیارد دالر واردات کاالی اساس��ی داریم و 2۵ قلم اصلی کاالهای وارداتی با س��ال قبل تفاوت 
معناداری ندارد. وی افزود: در 10 ماهه امسال ۳۶.۳ میلیارد دالر صادرات و ۳۵.۶ میلیارد دالر 
واردات داشتیم و در این مدت کاالهای اساسی وارد شده به کشور مانند سال قبل است و 2۵ قلم 
اصلی وارداتی با سال قبل تفاوت معناداری ندارد. به گفته میراشرفی، حدوداً در ماه یک میلیارد 
دالر واردات کاالی اساسی داریم و اهمیت این موضوع در کمبود نداشتن تأمین کاالهای اساسی 

است و اعالم کمبود در برخی بخش ها شاید به دلیل ایجاد شایعات باشد.
ثبت سفارش از این به بعد مشمول مناطق آزاد هم می شود

رئیس کل گمرک در پاس��خ به س��والی درباره علت مخالفت بانک مرکزی با رفع ممنوعیت 
واردات کااله��ای گ��روه چهارم به مناطق آزاد و ویژه اظهار کرد: بعد از این گمرک در راس��تای 
اجرای ماده 11 قانون صادرات و واردات در مناطق آزاد و ویژه مراکز خود را دایر کرد و کاالهای 
گ��روه چه��ار را آزاد اعالم کرد بانک مرکزی در این باره تش��کیک وارد کرد و اعالم کرد که این 
ممنوعیت واردات کاالهای گروه چهار شامل مناطق آزاد هم می شود و استدالل آنها هم این بود 
که این قضیه می تواند ناقض سیاست های حمایتی بانک مرکزی از پول ملی باشد. میراشرفی با 
بیان اینکه سیاست های بانک مرکزی باعث کنترل نرخ ارز شده است، اظهار کرد: واردات کاالهای 
گ��روه چهارم به مناطق آزاد چون که بدون امتحان ارز انجام می ش��د و ممکن بود که تقاضای 
اضافه ای را به تحمیل کند ممنوع اعالم ش��د و از این به بعد ثبت سفارش مشمول مناطق آزاد 
هم می شود. او در ادامه پاسخ خود به سوال خبرنگار ایسنا، تصریح کرد: حدود 4هزار کانتینر که 
عمدتاً مربوط به کاالهای تولیدی بوده اند براساس بخشنامه قبلی ورود کاالهای مرتبط با تولید به 
مناطق آزاد وارد و ترخیص شدند و در حال حاضر فقط ممنوعیت شامل 1۳۳۹ قلم کاالیی است 
که واردات آنها همچنان در مناطق آزاد هم ممنوع است. میراشرفی با اشاره به اینکه مناطق آزاد 
و ویژه طبق مصوبه دولت در سال 1۳۳۹ مشمول استقرار مبادی گمرک می شوند، اظهار کرد: 
این مساله باعث شد تا مناطق آزاد بعد از اینکه 1۳۳۹ قلم کاال ممنوع اعالم شد، دیگر جذابیتی 
نداشته باشند. هرچند این مصوبه دولت در سال ۹4 برخالف قوانین موجود است که البته تا حاال 

این مساله مورد اشکال اداره مقررات قرار نگرفته است.
تخلف 3000 میلیاردی در ارتباط با واردات محصوالت LG و سامسونگ

او همچنین به قاعده الف 2، از مجموعه قواعد عمومی هم اش��اره کرد و خبر از تخلف ۳هزار 
میلیارد تومانی در رابطه با ش��رکت های ال جی و سامس��ونگ داد و گف��ت : طبق قاعده دو الف 
چنانچه کاالیی به صورت قطعه قطعه هم وارد شود، مشمول کاالی کامل می شود. در این باره 
گمرک با حسابرسی انجام شده به ۳هزار میلیارد تومان تخلف انجام شده رسید که مراجع مرتبط 

حاال می گویند که این قاعده دو الف در صالحیت گمرک نیس��ت و در حیطه اختیارات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است. به همین خاطر این پرونده احاله شده است.

میراش��رفی با بیان اینکه هیچ کاهش��ی در واردات اتفاق رخ نداده اس��ت، اعالم کرد: واردات 
کاالهای اساسی ۹ ماهه امسال حدود 10میلیارد دالر بوده است که به هیچ عنوان نسبت به قبل 
کمتر نشده است، اما کاهش واردات در مجموع به دلیل کاهش واردات کاالهای لوکس بوده است 

و در بحث کاالهای اساسی هیچ کمبودی وجود ندارد.
117 سازمان در خط سبز گمرک

او همچنین با بیان اینکه 2۵ میلیارد دالر واردات مواد اولیه و کاالهای واسطه ای مربوط به خط 
تولید داشته ایم، ادامه داد: با اتفاقات ارزی که در ماه های گذشته اتفاق افتاد، شرکت های تولیدی 
با کمبود نقدینگی بیشتری مواجه شدند که گمرک در اینجا بیش از 11۷سازمان تولیدی را در 
ردیف ممیزی قرار داد و به آنها تس��هیالتی ارائه کرد از جمله اینکه بیش از ۹0درصد کاالهای 
این ش��رکت ها از مسیر سبز ترخیص می ش��وند. او همچنین اضافه کرد: قرار شده است با اخذ 
ضمانت نامه بانکی ترخیص مواد اولیه و ماشین آالت تولید را انجام دهیم و برای مابقی مواد اولیه 
و کاالهای مورد اس��تفاده در تولید نیز بخشی از کاالها در گمرک تا زمان تسویه حساب نهایی 
باقی بماند. این س��از و کار باعث می ش��د تا کمبود نقدینگی که به خاطر افزایش قیمت ارز به 

وجود آمد جبران شود.
سامانه های الکترونیکی در مقابل مفاسد

میراشرفی در ادامه با اشاره به مساله تحریم ها و تأثیر آن بر غیرشفاف سازی تجارت خارجی، 
اظهار کرد: تحریم ها بخشی از تجارت را غیرشفاف می کند که این می تواند باعث غیرشفاف شدن 
برخی از اس��ناد یا مدارک یا دیر رس��یدن آنها شود که در نهایت می تواند باعث رسوب کاال هم 
ش��ود، اما سامانه های الکترونیکی به ما کمک می کنند تا فساد را کاهش دهیم. وی با تاکید بر 
اینکه کاهش واردات نداشته ایم به مساله قاچاق کاال هم اشاره کرد و گفت : اگر یک محموله در 
گمرک بیش��تر از تعداد اعالم ش��ده باشد، مشمول تخلف می شود اما اگر این مساله در بیرون از 
گمرک اتفاق بیفتد مشمول قاچاق خواهد بود، بنابراین هیچ قاچاقی نمی تواند از مبادی رسمی 
وارد ش��ود. وی با اش��اره به اینکه گمرک در حوزه دولت الکترونیک توانس��ته است رتبه برتر را 
کسب کند، اظهار کرد: همچنین گمرک در زمینه کشف مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها 
در دنیا رتبه اول را کسب کرده است که این به واسطه استفاده از سامانه های گمرکی و نظارتی 

مختلف بوده است.
آیا پیش فروش های جدید خودرو قانونی است؟

در حالی که برخی خودروس��ازان نتوانسته اند تعهدات پیش فروش قبلی خود را به طور کامل 
انجام دهند، اما باز هم اقدام به پیش فروش جدید کرده اند. س��وال این است که آیا این کار آنها 
قانونی اس��ت و چرا با توجه به بدعهدی خودروس��ازان، مردم باز هم ب��رای پیش خرید خودرو 
ثبت نام می کنند؟ در این زمینه امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودروی 
دانشگاه علم و صنعت گفت: اولین نکته حائز اهمیت این است که اوضاع صنعت خودرو به شدت 
به هم ریخته است. از طرف دیگر قوانین موجود برای شرایط عادی تعریف شده و این در حالی 
اس��ت که ش��رایط فعلی حاکم بر صنعت غیرعادی بوده و خودروساز و سایرین را گرفتار کرده 
اس��ت. وی افزود: پیش فروش خودروها در ظاهر منع قانونی ندارد و شرکت ها در شرایط شفاف 
شرایط خود را اعالم می کنند و متعهد می شوند که در تاریخ مشخص و با قیمت روز خودروی 
ثبت نامی را تحویل می دهند، لذا به لحاظ قانونی هیچ عملی خالف آن صورت نمی گیرد. اما در 
حال حاضر بزرگترین معضل ما در جامعه از همین نقطه آغاز می شود که بسیاری از اتفاقاتی که 
به لحاظ اقتصادی در جامعه رخ می دهد، در ظاهر قانونی است اما اثرات آن موجب اختالل در 

نظام اقتصادی کشور می شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه این مسئله دو جنبه مختلف دارد، گفت: مسئله 
اول این اس��ت که پیش فروش خودرو غیرقانونی اس��ت یا خیر و اینکه آیا می توان جلوی آن را 
گرفت؟ اما از طرف دیگر خودروسازان نیز به سبب تعهدات مالی متعددی که دارند، نمی توانند 
از پیش ف��روش خودروهای تولیدی خود جلوگیری کنند، لذا پیش بینی می کنند که بتوانند تا 

سال آینده تنش های امسال را مدیریت کرده و در موعد مشخص به تعهدات خود عمل کنند.

رئیس گمرک ایران: خودروهای دپوشده در گمرک 10 هزار شاکی دارد

آیا پیش فروش های جدید خودرو قانونی است؟
تعادل بازار خانه های کوچک به هم خورد

رشد لجام گسیخته قیمت خانه با یک عقبگرد در بخش تقاضا همراه شده و افزایش معامالت واحدهای 
40 تا ۵0 متر مربع را به دنبال داش��ته اس��ت؛ از آن س��و طی س��ال های اخیر به دلیل سودآوری پایین 

واحدهای کم متراژ، تولید و عرضه آنها کمتر از آپارتمان های لوکس و بزرگ متراژ بوده است.
به گزارش ایس��نا، آمارهای اخیر نش��ان می دهد پس از سال های 1۳۹۵ و 1۳۹۶ که با رشد توان طرف 
تقاضا نس��بت به قیمت مس��کن مواجه بودیم و خروجی آن به تمایل برای خرید واحدهای با متراژ ۶0 به 
باال همراه بود، بازار مس��کن روند معکوس به خود گرفته و همانند س��ال های قبل از 1۳۹۵ مجدداً خرید 
واحدهای کمتر از ۵0 متر مربع نس��بت به کل معامالت افزایش یافته اس��ت، اما با توجه به اینکه عرضه 
در این نوع واحدها جوابگوی فشار تقاضا نیست، رشد قیمت آنها بعضاً بیشتر از متوسط رشد شهر تهران 

به ثبت رسیده است.
ک��وچ برخ��ی متقاضیان بازارهای طال و ارز به س��مت بازار ملک منجر به افزای��ش معامالت واحدهای 
کوچک و قدیمی س��از از یک س��و و واحدهای لوکس و بزرگ متراژ در مناطق ش��مالی پایتخت از طرف 
دیگر منجر شده که به باال رفتن میانگین قیمت شهر تهران در دو ماه اخیر با وجود کند شدن روند کلی 
رشد قیمت انجامیده است. تعداد معامالت واحدهای مسکونی بیش از 200 متر مربع از 2.۶ درصد سال 

قبل به ۳درصد در دی ماه 1۳۹۷ رسیده است.
همچنین امسال در واحدهای پایین متراژ با افزایش تقاضا همراه بودیم بین سال های 1۳۹۳ تا 1۳۹۷ 
سهم واحدهای مسکونی 40 تا ۵0 متر مربع از معامالت شهر تهران به ترتیب 1۵، 10، 8، ۷ و 11درصد 
بوده اس��ت. همان طور که آمار نش��ان می دهد در دو مقطع جهش��ی 1۳۹۳ و 1۳۹۷ ش��اهد رشد فروش 

واحدهای کم متراژ بوده ایم.
ام��ا نبض خرید و فروش مس��کن در مناطق ش��مالی پایتخت بس��یار کند می زن��د. آمارها از معامالت 
دی ماه نش��ان می دهد در مناطق یک تا ۵، 8 و 14 بیش��ترین افت خرید و فروش اتفاق افتاده اس��ت. در 
منطقه 2 معامالت نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل ۷1درصد کاهش یافته است. در منطقه 4 نیز شاهد 
افت ۷0درصدی خرید و فروش مس��کن بوده ایم. از س��وی دیگر به جز منطقه یک در س��ایر مناطق واقع 
در نیمه ش��مالی تهران سرعت رشد قیمت کاهش یافته است. در منطقه یک با اینکه معامالت ۶۳درصد 
پایین آمده، میانگین قیمت ها در دی ماه امسال به متری 2۳ میلیون و 10۵ هزار تومان رسیده که نسبت 
به دی ماه س��ال قبل رش��د 10۶درصد نشان می دهد که باالترین میزان رش��د بعد از منطقه ۹ محسوب 

می شود.
از س��وی دیگر جهش قیمت مس��کن ش��هر تهران متقاضیان را به س��مت خانه ه��ای کوچک متراژ و 
قدیمی س��از واقع در مناطق جنوبی ش��هر تهران سوق داده و به همین دلیل در هر سه ویژگی با افزایش 
نسبی قیمت در چند ماه اخیر مواجه بودیم. متوسط قیمت مسکن شهر تهران در دی ماه 1۳۹۷ به متری 
۹ میلیون و 800 هزار تومان رس��یده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل ۹1درصد رشد نشان می دهد. 
کارشناس��ان می گویند که این رشد میانگین دو نتیجه  افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک و قدیمی به 
منظور سکونت و رشد خرید واحدهای نوساز و بزرگ متراژ به منظور سرمایه گذاری را در پی داشته است.
یکی دیگر از اتفاقاتی که طی یک سال اخیر رخ داده، جابه جایی تدریجی تقاضا از آپارتمان های نوساز 
به سمت واحدهای میانس��ال است. با افزایش شدید قیمت ها، خریداران مجبورند به انتخاب اولویت های 
دوم و س��وم هس��تند. متقاضیان تالش می کنند حتی المقدور واحدهای کمتر از 1۵ سال ساخت با توجه 
به استطاعت مالی خود تهیه کنند. به همین دلیل مشاوران امالک می گویند رشد تقاضا برای واحدهای 
شش تا 1۵ سال منجر به افزایش قیمت در این نوع واحدها شده است. در حالی که سال گذشته قیمت 
این واحدها نس��بت به نوس��ازها مناسب ارزیابی می شد. در حال حاضر ۳0درصد از معامالت مسکن شهر 
تهران به آپارتمان های شش تا 1۵ سال تعلق دارد. دی ماه 1۳۹۶ نیز این سهم 2۹درصد و همچنین سال 

1۳۹2 واحدهای مذکور ۳0درصد خرید و فروش را به خود اختصاص می دادند.
حداقل به چهار دلیل، بازار مس��کن هم اکنون به طور کامل ظرفیت خود را در بخش فروش از دس��ت 
داده و این روند در س��ال آینده نیز ادامه پیدا می کند. برخی گزارش های میدانی حاکی از آن اس��ت که 
در روزهای اخیر برخی فروش��ندگان به تدریج قیمت های پیش��نهادی را به نرخ قطعی معامالت نزدیک 
کرده اند. کارشناسان معتقدند اگر افزایشی در سال آینده اتفاق بیفتد در بخش اسمی خواهد بود و رشد 
قیمت مسکن در سال 1۳۹8 پایین تر از نرخ تورم عمومی قرار می گیرد، اما به دلیل آنکه در سال جاری 
رش��د اجاره بها کمتر از یک چهارم رش��د فروش بوده، انتظار می رود بخشی از این فاصله قیمتی در سال 
آینده پر ش��ود. گزاره محتمل این است که اجاره نش��ین ها به مناطق پایین شهرها، حاشیه ها، واحدهای 
قدیمی ت��ر و کوچک تر روی بیاورند و فضا برای ثبات قیمت های فروش در مناطق متوس��ط به باال فراهم 

شود.



چندی پیش، مجمع جهانی اقتصاد برای چهلمین سال پیاپی، گزارش 
رقابت پذیری جهانی س��ال 2018 را منتشر کرد و ایران را از نظر شاخص 
رقابت پذی��ری اقتصادی و از میان 140 کش��ور جهان با یک رتبه کاهش 
در رده هش��تاد و نهم جهان ق��رار داد. حاال به فاصله چند ماه از انتش��ار 
ای��ن گزارش، نهاد پژوهش��ی مجلس گریزی به جزیی��ات گزارش 2018 
مجمع جهانی اقتص��اد زده و عملکرد دولت دوازدهم را در بهبود وضعیت 

رقابت پذیری اقتصاد ایران سنجیده است.
شاخص رقابت پذیری جهانی به طور مشخص، توانایی اقتصادهای جهان 
در دستیابی به رش��د اقتصادی پایدار را در میان مدت و بلندمدت ارزیابی 
می کند و به س��نجش اثرات عواملی می پردازد که در نظریه های اقتصادی 
به عنوان عوامل کلیدی رش��د مطرح شده اند. این عوامل عمدتا معطوف به 
عوامل کالن محیطی هس��تند که در ادبیات اقتص��ادی مورد تأکید واقع 

می شوند. 
اگرچه روش های س��نجش رقابت پذیری در چهار دهه گذشته از سوی 
مجمع جهانی اقتصاد همواره دستخوش تغییر و تکامل بوده است، اما با این 
حال، گزارش سال 2018 رقابت پذیری جهانی کمی متفاوت تر از قبل ارائه 
شده و مجمع جهانی اقتصاد، یکی از دالیل مهم تغییرات روش شناختی در 

گزارش امسال را »انقالب صنعتی چهارم« توصیف کرده است.
از نگاه مجمع جهانی اقتصاد، رقابت پذیری تنها با سطوح درآمدی باالتر 
مرتبط نیست، بلکه بیشتر با پیامدهای اقتصادی آن مثل میزان رضایت از 
زندگی ارتباط دارد و یکی از یافته های کلیدی گزارش 2018 رقابت پذیری 
جهانی آن است که همه کشورها می توانند در زمینه هایی که در آن مزیت 

دارند، عملکرد خود را بهبود دهند و رقابت پذیری خود را باالتر ببرند.  
تغییرات روش شناختی شاخص رقابت پذیری

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش 2018 رقابت پذیری جهانی، از طراحی 
جدیدی در س��نجش امتیاز و رتبه بندی رقابت پذیری کش��ورها خبر داده 
و مقیاس تازه ای را در س��نجش رقابت پذیری جهانی معرفی کرده اس��ت. 
به رغ��م اینکه گ��زارش رقابت پذی��ری جهانی، می��زان پیچیدگی اقتصاد 
کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت هر اقتصاد را در قالب 
12 رکن نش��ان می دهد، اما در گزارش 2018 با تغییر در نحوه محاس��به 
امتیازدهی به کشورها، مقیاس جدیدی برای سنجش رقابت پذیری در نظر 
گرفته شده و شاخص رقابت پذیری جهانی برمبنای انقالب صنعتی چهارم 
و پیش��رفت های متعاقب آن بازطراحی شده اس��ت. از این  رو، معیارهای 
رقابت پذی��ری در چهارمین انقالب صنعتی در حال تغییر هس��تند و این 
ش��اخص با بازتعریف مفاهیم رقابت پذیری و معیارهای س��نجش آن، در 
هر دو بعد مفهومی و محاس��باتی، نگاه خود را نس��بت ب��ه رقابت پذیری 

به روزرسانی کرده است.
در واق��ع، مجمع جهانی اقتصاد در طول چه��ار دهه ای که به مطالعه و 
ارزیابی عوامل مؤثر در رقابت پذیری کش��ورها مشغول بوده است، شرایط 
محیط پیرامون و الزامات پویایی کش��ورها ب��ا توجه به واقعیات بیرونی را 
همواره در نظر گرفته اس��ت. پس از مفهوم س��ازی انقالب صنعتی چهارم، 
مجمع جهانی اقتصاد با مش��ارکت کشورهای مختلف و با توجه به مفهوم 
انقالب صنعتی چهارم، تعریفی جدید از رقابت پذیری را ارائه کرده اس��ت. 
ش��اخص جدید جنبه های بهینه را ب��ا اهرم های نوظهوری که پیش��ران 
بهره وری و رش��د هستند ترکیب کرده است. این شاخص بر نقش سرمایه 

انسانی، نوآوری، پایداری و چابکی تأکید دارد.
به عب��ارت دیگر، مجمع جهان��ی اقتصاد همچن��ان در قالب 12 رکن، 
رقابت پذیری کش��ورها را می سنجد، اما براس��اس تغییرات صورت گرفته 
در نماگرها و نحوه محاس��به امتیازها، کش��ورها نمی توانند رتبه و امتیاز 
رقابت پذیری و به طورکلی عملکرد سال جاری خود را با سال های پیشین 
مقایسه و منطبق کنند. در واقع، 114متغیری که در گزارش های پیشین 
رقابت پذیری، ش��اخص رقابت پذیری جهانی را تش��کیل می دادند، به ۹8 
متغیر تقلیل یافته اند که از این میان ۶4 متغیر جدید هستند. همچنین، 
وزن اطالعات حاصل از نظرس��نجی از مدیران اجرایی بنگاه های اقتصادی 

از ۷0درصد به ۳0درصد کاهش یافته است و ۷0درصد امتیازات براساس 
داده های آماری کشورها اندازه گیری شده اند.

رقابت پذیرترین اقتصادهای دنیا
در گزارش رقابت پذیری جهانی 2018 که با حضور 140 کش��ور انجام 
ش��ده است، ایران با کسب امتیاز ۹.۵4 )از مقیاس 0 تا 100( در رتبه 8۹ 
جای گرفته اس��ت. البته به دلیل تغییر در نحوه س��نجش رقابت پذیری، 
کش��ورها برای مقایس��ه عملکرد خود با س��ال های قبل ناچارند تغییراتی 
در ش��اخص ارائه دهند و به عنوان نمونه و براساس برآورد مجمع جهانی 
اقتصاد، چنانچه وضعیت رقابت پذیری امس��ال با س��ال گذشته برمبنای 
نماگرهای جدید محاسبه شود، ایران با 0.4 بهبود امتیاز یک رتبه نسبت 

به سال پیش تنزل کرده است. 
بنابراین طبق محاسبه قبلی که کشورها در مقیاس متفاوتی امتیازبندی 
می شدند، ایران سال گذشته با کسب امتیاز 2۷.4 رتبه ۶۹ را از میان 1۳۷ 
کش��ور به خود اختصاص داده بود که این رتبه با همانندس��ازی نسبت به 
گزارش امس��ال، رتبه 88 از سوی مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده شده 

است.
در گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد، کش��ورهای آمریکا، س��نگاپور، 
آلمان و سوییس بدون هیچ گونه تغییری نسبت به سال گذشته، رتبه های 
اول تا چهارم را در شاخص رقابت پذیری جهانی به خود اختصاص داده اند. 
کش��ورهای ژاپن، هلند، هنگ کنگ، انگلیس، س��وئد و دانم��ارک نیز در 

رتبه های پنجم تا دهم جای گرفته اند.
ای��ران در می��ان کش��ورهای منطقه نیز پ��س از ام��ارات متحده عربی 
)رتبه 2۷(، قطر )رتبه ۳0(، عربس��تان س��عودی )رتبه ۳۹(، عمان )رتبه 
4۷(، بحری��ن )رتبه ۵0(، کویت )رتبه ۵4(، قزاقس��تان )رتبه ۵۹(، ترکیه 
)رتبه ۶1(، گرجس��تان )رتبه ۶۶(، آذربایجان )رتبه ۶۹(، ارمنستان )رتبه 
۷0(، اردن )رتبه ۷۳( و لبنان )رتبه 80( قرار گرفته اس��ت. درعین  حال، 
کشورهای مصر )رتبه ۹4(، جمهوری قرقیزستان )رتبه ۹۷(، تاجیکستان 
)رتبه 102(، پاکس��تان )رتبه 10۷( و یمن )رتبه 1۳۹(، سایر کشورهای 

منطقه را تشکیل می  دهند که بعد از ایران رتبه  بندی شده  اند.
کمترین و بیشترین میزان رقابت پذیری

در گزارش 2018 مجمع جهانی اقتصاد، عمان موفق ش��ده با 14 رتبه 
صعود در مقایسه با سال قبل و ایستادن در رده چهل و هفتم، موفق ترین 
کش��ور جهان از نظر بهبود شاخص رقابت پذیری اقتصادی باشد و پس از 
این کشور، فیلیپین با 12رتبه صعود و سیشل با 10رتبه صعود، به ترتیب 
خود را به رده های پنجاه و ششم و هفتاد و چهارم رساندند. از سوی دیگر، 
بیشترین سقوط در جدول رده بندی متعلق به ونزوئال بوده که با 10 رتبه 
کاهش نسبت به سال گذشته در رده صد و بیست و هفتم ایستاد و پاناما 
و موزامبیک نیز با ۹ و 8 رده کاهش به ترتیب در رده های شصت و چهارم 
و صد و سی و سوم قرار گرفتند. کمترین میزان رقابت پذیری نیز متعلق به 
کشور چاد بوده است و  این کشور آفریقایی با تنها ۳۵.۵ امتیاز در انتهای 
جدول رده بندی جای گرفته اس��ت و یمن با ۳۶.4 امتیاز، هائیتی با ۳۶.۵ 
امتیاز، آنگوال با ۳۷.1 امتیاز، بروندی با ۳۷.۵ امتیاز و کنگو با ۳8.2 امتیاز، 

جزو کشورهای با کمترین میزان رقابت پذیری اقتصادی هستند.
رقابت پذیري 2018 از نگاه مرکز پژوهش ها

در آخرین گزارش رقابت پذیري جهاني در س��ال 2018، ایران رتبه 8۹ 
را در میان 140 کشور جهان به دست آورده است. مرکز پژوهش ها معتقد 
اس��ت که تغییر روش شناس��ي مجمع جهاني اقتصاد در محاسبه شاخص 
رقابت پذیري جهاني، عامل تنزل رتبه ایران از ۶۹ در گزارش سال گذشته 
به 8۹ در گزارش امس��ال بوده و پس از تطبیق امتیازات س��ال گذشته با 
روش شناس��ي جدید، ایران تنها یک رتبه در مقایس��ه با پارسال، کاهش 
رتبه داش��ته اس��ت. همچنین در میان 20 کشور س��ند چشم انداز که در 
گزارش رقابت پذیري بررسی مي شوند، ایران با دو رتبه تنزل در مقایسه با 
سال گذشته در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است. همه این نکته ها به این 
معنا است که ارزیابي مجمع جهاني اقتصاد براساس شاخص رقابت پذیري 
جهاني، تغییر چشمگیري را در وضعیت کلي محیط کسب وکار ایران نشان 
نمی دهد و به نظر مي رسد شکافي که در رتبه ایران در مقایسه با سال هاي 
قبل مشاهده مي شود، صرفا به دلیل تغییر رویکرد و روش شناسي محاسبه 

شاخص بوده است.
اگرچ��ه تفاوت زیادي در تعریف مؤلفه ها و به ویژه روش وزن دهي ارکان 
براس��اس روش شناسي جدید ایجاد ش��ده، اما ارکان دوازده گانه به لحاظ 
مفهومي تا حد زیادي با گزارش هاي سال هاي گذشته قابل مقایسه هستند. 
بر این اس��اس، رتبه ایران در رکن »ثبات اقتصاد کالن« به ش��دت سقوط 
کرده و از 44 در گزارش س��ال گذش��ته به 11۷ در گزارش جدید رسیده 
است. در رکن »نهادها« نیز ایران تقریبا به وضعیت نابسامان سال 2014 
بازگش��ته و رتبه 121 را کس��ب کرده اس��ت، اما کماکان در رکن »اندازه 
بازار« با کسب رتبه 1۹ جهان وضعیت خوبي دارد و البته در ارکان »بازار 
کاال« و »ب��ازار کار« به ترتی��ب با رتبه ه��اي 1۳4 و 1۳۶ دارای وضعیت 

نامناسبي است.
در ی��ک کالم، بهترین ارکان رقابت پذیري ب��راي ایران، رکن اندازه بازار 
)رتبه 1۹(، ظرفیت ن��وآوري )رتبه ۶۵( و انطباق پذیري ICT )رتبه 80( 
هستند. در مقابل، بدترین وضعیت رقابت پذیري ایران نیز مربوط به ارکان 

بازار کار )رتبه 1۳۶(، بازار کاال )رتبه 1۳4( و نهادها )رتبه 121( است.
همچنین ایران با وجود کسب امتیاز پایین در رکن ظرفیت نوآوري ) ۳8 
از 100( به دلیل اینکه معدودي از کشورها در زمینه نوآوري در  کسب وکار 
پیش��تاز هستند، رتبه مناسبي کسب کرده است، اما به رغم امتیاز باال در 
رکن سالمت )۷۷ از 100( به دلیل فشردگي رقابت کشورها در این زمینه، 

رتبه چشمگیري ندارد.
طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد از رقابت پذیري جهانی، 10 مؤلفه اي 
که ایران بهترین رتبه را در آنها کس��ب کرده عبارتند از: کیفیت نهادهاي 
پژوهشي، تولید ناخالص داخلي )برابري قدرت خرید(، هزینه شروع کسب 
وکار، ش��اخص اتصال جاده، ش��اخص اتصال خطوط کشتیراني، نشریات 
علمي، ش��اخص اتصال فرودگاه، کارایي خدمات قطار، متوس��ط سال هاي 
تحصی��ل مورد انتظار و اعطاي اعتبار داخلي به بخش خصوصي )درصد از 
GDP(. در مقاب��ل، 10 مؤلفه اي که بدترین وضعیت را برای ایران نش��ان 
 ،)GDP می دهند نیز عبارتن��د از: تعرفه هاي تج��اري، واردات )درصد از
حکمراني س��هامداران، مش��ارکت زنان در نی��روي کار، آزادي مطبوعات، 
ش��فافیت بودجه، استحکام مالي بانک ها، استحکام استانداردهاي بازرسي 
و گزارش ده��ی، اتکا به مدیران حرف��ه اي و تأمین مالي بنگاه هاي کوچک 

و متوسط.
مقایسه ایران با کشورهاي سند چشم انداز

نهاد پژوهش��ی مجلس همچنین با مقایس��ه وضعیت ایران با 20 کشور 
سند چشم انداز 1404 که در گزارش رقابت پذیري جهانی 2018 آمده اند، 
نتیجه گرفته است که ایران با دو رتبه تنزل در مقایسه با سال گذشته در 
جایگاه پانزدهم قرار گرفته اس��ت. به عبارت بهتر، ایران با کسب رتبه 8۹ 
جهان، رتبه پانزدهم را در میان 20 کش��ور سند چشم انداز که در گزارش 
رقابت پذیري ارزیابي شده اند کسب کرده که در مقایسه با سال گذشته، دو 

رتبه در میان کشورهاي منطقه تنزل داشته است.
همچنین مقایس��ه میان رتب��ه ارکان رقابت پذیري در ای��ران، ترکیه و 
امارات متحده عربي نش��ان مي دهد که امارات با رتبه 2۷ جهاني در زمره 
بهترین کش��ورهاي منطقه قرار گرفته است. این کشور در زمینه » ثبات 
اقتصاد کالن« رتبه اول جهان را دارد و در س��ایر ارکان به استثناي ارکان 
»سالمت«، »بازار نیروي کار« و »مهارت ها« در رتبه بهتر از 40 قرار گرفته 
اس��ت. ترکیه نیز با کس��ب رتبه ۶1 جهان در تمامي ارکان رقابت پذیري 
نس��بت به ایران جایگاه مناس��ب تري دارد و تنه��ا در رکن »ثبات اقتصاد 
کالن« وضعیت مش��ابهی )یک رتبه تفاوت با ایران با کس��ب رتبه 11۶( 

مالحظه می شود.
مرک��ز پژوهش ه��ا در پایان این گزارش، با بررس��ي وضعی��ت ایران در 
آخرین گزارش رقابت پذیري جهاني سال 2018، عملکرد دولت دوازدهم 
در راس��تاي اج��راي تکلیف قانوني خ��ود در بهبود رتبه ای��ران در زمینه 
رقابت پذیري را بررس��ی کرده اس��ت. طبق ماده 2۵ قانون برنامه شش��م 
توس��عه، دولت مکلف ش��ده در هر س��ال رتبه کش��ور را در شاخص های 
کس��ب وکار ارتقا دهد. بررس��ی نهاد پژوهش��ی مجلس نشان می دهد که 
وضعیت ایران در ش��اخص رقابت پذیری جهانی در سال ۹۷ بهبود نیافته 

است و این هدف محقق نشده است.

گزارش مرکز پژوهش ها از عملکرد دولت دوازدهم در شاخص رقابت پذیری جهانی 2018

تنگنای رقابت پذیری اقتصاد ایران
نگــــاه

وقتی مجلس قانون را دور می زند
استقراض از بانک مرکزی با شگرد جدید

مجل��س در حالی روز یکش��نبه در مصوب��ه ای بانک مرکزی را 
ملزم به پرداخت ۵0درصد س��ود س��هام و مالیات علی الحس��اب 
پیش بینی ش��ده به خزانه کرد، که نه فقط سبب رشد پایه پولی 
و به دنبال آن افزایش تورم می ش��ود بلکه با توجه به تراز منفی 
ارزی در س��ال جاری، به نوعی اس��تقراض دولت از بانک مرکزی 

است.
به گ��زارش ایرنا، نماین��دگان دیروز برای تامین نظر ش��ورای 
نگهب��ان، موادی از طرح اصالح قانون بودجه س��ال ۹۷ را اصالح 
کردند که در یکی از بندهای آن بانک مرکزی موظف شد حداقل 
۵0درصد سود س��هام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده این 

قانون را تا 1۵بهمن ماه امسال پرداخت کند.
ای��ن مصوبه در حالی به تصویب رس��ید ک��ه رئیس کل بانک 
مرکزی هفته گذش��ته با حضور در جلسه علنی مجلس، مخالفت 
دول��ت و بانک مرکزی را با این کار اعالم و تاکید کرد که اجرای 
ای��ن طرح حداقل به رش��د ۹ ه��زار میلیارد تومان��ی پایه پولی 

می انجامد.
در حقیق��ت نمایندگان مجلس با اصالح قانون بودجه امس��ال 
ب��دون توجه به درج��ه تحقق پذی��ری، در این طرح نس��بت به 
اضافه ک��ردن مبلغ 181 هزار و ۶00 میلی��ارد ریال بابت خالص 
مابه التفاوت نرخ خرید و ف��روش ارز به درآمدهای بانک مرکزی 
در سال ۹۷ اقدام کرده اند تا از نظر آنان بخشی از کسری بودجه 
ایجادش��ده برای دولت برطرف شود. با این حال بررسی ها نشان 
می دهد ب��ا وجود مصوبه مجل��س، نه تنها ام��کان تحقق چنین 
درآمدی برای بان��ک مرکزی از محل خالص نرخ خرید و فروش 
ارز دول��ت وجود ندارد، بلکه آخری��ن اطالعات در این زمینه که 
چهارم بهمن ماه جاری تهیه شده، نشان  دهنده تراز منفی در این 
بخش اس��ت. حال پرسش این است که چرا با وجود افزایش نرخ 

ارز، تراز بانک مرکزی در این حوزه منفی شده است؟
پاس��خ س��اده اس��ت، زیرا با توجه به تصمیم های اخذشده در 
ابتدای امسال برای یکسان سازی نرخ ارز در4200 تومان به ازای 
هر دالر آمریکا و تداوم این سیاست تا نیمه مردادماه امسال و در 
ادامه نیز اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی دولت 
ب��ه واردات کاالهای اساس��ی به همین ن��رخ، از محل فروش ارز 
دولت عماًل مابه التفاوت قابل توجهی حاصل نش��ده است. ضمن 
اینکه مداخالت بانک مرک��زی با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع 
لزوم، موجب شد تا در عمل حساب مابه التفاوت نرخ ارز با بدهی 

2۹.۵ هزار میلیارد ریالی مواجه شود.
کارشناس��ان بانکی معتقدند با این مصوبه مجلس و با توجه به 
تحقق نیافتن درآمدهای یادشده از محل فروش ارز و نیز بدهکار 
بودن خالص نرخ خرید و فروش ارز در س��طح قابل توجه 2۹.۵ 
هزار میلیارد ریال، اصرار بر پرداخت مالیات و سود سهام دولت از 
این محل در حکم استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است 

و بنابراین با آثار پولی نامطلوبی همراه خواهد بود.
هرچند قص��د نمایندگان مجلس از ارائ��ه این طرح و تصویب 
آن جبران بخش��ی از کسری بودجه دولت بوده است اما براساس 
برآوردها، پرداخت س��هم دولت، پایه پولی را به میزان 181هزار 
میلی��ارد ریال افزای��ش خواهد داد. این بدان معنا اس��ت که در 
نتیج��ه تصویب بند )۶( طرح اصالح قانون بودجه س��ال 1۳۹۷، 
رشد پایه پولی و نقدینگی از این محل به میزان ۶.4 واحد درصد 
و ب��ه تبع آن نرخ تورم به میزان ۵.1درصد افزایش خواهد یافت 
که به نوبه خود، سبب آثار منفی بر رفاه اقشار آسیب پذیر جامعه 

خواهد بود.
در همین زمینه، س��یدبهاء الدین هاشمی«، کارشناس پولی و 
بانکی درباره مصوبه مجلس گفت: نمایندگان در این مصوبه بانک 
مرکزی را همپای ش��رکت های دولتی درآمدزا دیده اند در حالی 
که بانک مرکزی ماموریت درآمدزایی برای دولت ندارد. عملیات 
حاصل از تس��عیر ارز درآمد نیست بلکه تبدیل ارز خارجی به ارز 

داخلی است و نباید آن را مشمول مالیات کرد.
به گفته هاش��می، هرچن��د قوانین بر اس��تقالل بانک مرکزی 
تاکید دارند، اما در حقیقت بانک مرکزی، بانک و حسابدار دولت 
اس��ت؛ بنابراین هرچه دولت از منابع بانک مرکزی به هر شکلی 
برداش��ت کند، به منزله افزایش پایه پولی اس��ت و 10 برابر آن 

نقدینگی خلق می شود.
او یک��ی از گرفتاری ه��ای امروز اقتصاد ای��ران را نقدینگی باال 
توصیف کرد و گفت: اینکه بخواهیم مالیات ناش��ی از تسعیر ارز 
خارج��ی را که به گفته بان��ک مرکزی تراز آن منفی اس��ت، به 
اقتصاد تزریق کنیم، راهی جز اس��تقراض از بانک مرکزی یعنی 

همان چاپ پول بدون پشتوانه ندارد.
ای��ن اقتصاددان هش��دار داد که با این ش��گردها ن��ه فقط اثر 
اقتصادی مثبتی را در جامعه ش��اهد نخواهیم بود بلکه به تشدید 
ت��ورم و افزای��ش نقدینگی دام��ن می زند. هاش��می گفت: بانک 
مرکزی ابتدا باید بدهی ها و دار خارجی خود را تسعیر کرده و اگر 
مابه التفاوتی حاصل ش��د یا برای افزایش سرمایه هزینه شود و یا 
تقس��یم شود؛ در غیر این صورت اگر حاصل کار منفی بود، بانک 
مرکزی بای��د بابت آن ذخیره گیری کند. طبق مقررات بانکداری 
اس��المی و ش��رع، برای اخذ مالیات ابتدا باید عملکرد شرکت و 
درآمد - هزینه آن بررس��ی شود و سپس اگر سودی در کار بود، 

از آن مالیات گرفت نه اینکه از زیان مالیات و سود بگیریم. 
این کارش��ناس اقتص��ادی تاکید ک��رد: هرچند بان��ک مرکزی 
می خواهد با این کار کس��ری بودجه دولت را پوش��ش دهد، اما این 
روش ها نه اقتصادی است و نه متداول؛ در هیچ کجای دنیا از منابع 
بانک مرکزی برای کس��ری بودجه دولت ها استفاده نمی کنند زیرا 

می دانند این کارها چه اثرات نامطلوبی بر اقتصاد دارد. 
ب��ه گفته این کارش��ناس بانکی، هرچند ای��ن مصوبه هنوز به 
تایید ش��ورای نگهبان نرس��یده و انتظار می رود به دلیل مغایرت 
آن با شرع و قوانین باالدستی تایید نشود، اما اگر تبدیل به قانون 
ش��د، باید نمایندگان مجلس آثار و تبعات ناش��ی از مصوبه خود 

را نیز بپذیرند.
این کارش��ناس بانکی افزود: اگر روزی ن��رخ تورم باالتر رفت، 
مجلس دنبال مقصر آن نگردد و انگش��ت اتهام را به سمت دولت 
و بانک مرکزی نبرد زیرا همین مصوبه حداقل ۵درصد تورم را از 

میزان کنونی آن باالتر خواهد برد.
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الته��اب و تالطم قیمت ارز ب��ه دلیل تاثیرگذاری بر س��ایر متغیرهای 
اقتصادی موجب نگرانی سیاس��ت گذاران، کنشگران اقتصادی و خانوارها 
ش��د. از همین رو دولت تصمیم گرفت برای حمایت از طبقات متوسط و 
فرودست جامعه به بخشی از کاالهای وارداتی نرخ ترجیحی 4200 تومانی 
تخصیص دهد که این مساله موجب انتقاد جمع دیگری از اقتصاددانان شد.
به گزارش ایلنا، از اواخر س��ال گذش��ته و اوایل امسال، التهابات بازار ارز 
باعث ش��د تا نرخ ارز در برهه ای حتی تا 20 ه��زار تومان در بازار آزاد نیز 
افزای��ش یاب��د، التهابات و تالطمات نرخ ارز به دلیل تاثیرگذاری بر س��ایر 
متغیرهای  اقتصادی موجب نگرانی سیاس��ت گذاران، کنشگران اقتصادی 
و خانوارها ش��د. از همین رو دولت تصمیم گرفت برای حمایت از طبقات 
متوس��ط و فرودست جامعه بخشی از کاالهای وارداتی را با نرخ ترجیحی 
4200 تومانی تخصیص دهد. این میزان 14 میلیارد دالر در سال اعالم شد 
که دامنه شمول این کاالها از دارو تا نهاده های کشاورزی را دربر می گیرد.

البت��ه این تخصیص در کنار تاثیرات مثبت��ی که در زمینه کنترل تورم 
داش��ته است همیش��ه مورد انتقاد بسیاری از کارشناس��ان بود؛ چون باور 
داش��تند ک��ه به دلیل عدم نظ��ارت کافی و نبود نهادهای پش��تیبان این 
تخصیص ها به اهداف تعیین شده اصابت نمی کند و به دلیل اختالف قیمتی 

با نرخ بازار آزاد زمینه رانت و فساد را فراهم می کند.
از همی��ن رو در روزه��ای اخیر و با انتش��ار گزارش��ی از س��وی مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس، زمزمه هایی به گوش می رس��د مبنی بر اینکه نرخ 
ترجیح��ی 4200 تومانی به 8 هزار تومان افزایش یابد تا از  این فس��اد و 
رانت ایجادش��ده جلوگیری ش��ود. به طوری که شورای پول و اعتبار نیز در 
گزارش��ی ضمن اعالم تاثیرات مثبت این سیاس��ت بر کنترل تورم امکان 
جایگزینی این سیاس��ت با سیاس��ت های حمایتی دیگر را اعالم می کند. 
در این گزارش آمده اس��ت »در عین حال باید توجه داش��ت که سیاست 
تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه مدت به منظور جلوگیری از افزایش 
قیمت کاالهای اساس��ی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم 
و حمایت از گروه های کم درآمد و اقش��ار آسیب پذیر جامعه است و انتظار 
م��ی رود در میان مدت به منظ��ور جلوگیری از ایجاد ران��ت و اختالل در 
مکانیزم قیمت ها و همچنین جلوگیری از آس��یب به ساختارهای تجاری 
و تولیدی کش��ور، عالوه بر تقویت اثربخش تر کردن سیاست های نظارتی، 
به تدریج سایر سیاست های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در 

عرضه کاالها شود.«
تبعات سیاست تخصیص ارز حمایتی

بنابراین پیامدهای اعمال این سیاس��ت در میان کارشناس��ان اقتصادی 
محل اختالف است. عباس عرب مازار، استاد دانشگاه، در گفت وگو با ایلنا 
با تاکید بر اجرای این سیاس��ت در سال آینده و تشدید کانال های نظارتی 
گفت: به نظر من سیاست دولت در سال آینده در مورد تخصیص  ارز برای 
کاالهای اساس��ی تداوم سیاست فعلی باشد و به نظر می رسد اگر بتوانیم 
مجاری انتقال کاالها با اقشار هدف را سامان ببخشیم مشکالت مربوط به 

آن را حل کرده ایم و این سیاست به نفع ما خواهد بود.
وی ادامه   داد: اینکه در روند این سیاست فساد به وجود آید طبیعی است 
چون وقتی یک مسیر ایجاد می شود که نسبت به مسیرهای دیگر قیمت 
پایینی دارد، این فساد مشاهده  می شود از همین رو دولت باید کانال های 
کنترلی خود را تقویت کند. برای نمونه بانک مرکزی بارها اعالم کرده که 
بای��د در مورد تخصی��ص  ارز، ورود کاالها، میزان کاالها و تخصیص  کاالها 
کنترل و نظارت وجود داش��ته باش��د وگرنه این سیاست تاثیری نخواهد 

داشت و فساد و سایر مشکالت اقتصادی را در پی خواهد داشت.
این اقتص��اددان در مورد احتمال افزایش تورم اندک در صورت افزایش 
نرخ ارز ترجیحی گفت: البته این سیاس��ت را باید در راس��تای حمایت از 
اقش��ار آس��یب پذیر ارزیابی کنیم، اما اینکه افزایش آنچه می��زان تورم را 
افزایش می دهد نمی توان به صورت دقیق بیان کرد اما یقینا سبد مصرفی 

خانوارها را متاثر می کند.
از کاهش تورم تا کاهش کسری بودجه

ام��ا برخی از اقتصاددانان همس��و با مرک��ز پژوهش های مجلس ضمن 
موافقت با افزایش نرخ ترجیحی آن را موجب کاهش کسری بودجه دولت 
و تورم می دانند از جمله این اقتصاددان علی سعدوندی کارشناس اقتصادی 
و بانکداری اس��ت. وی گفت: وقتی ارز سوبسیدی یا بهتر است گفته شود 
رانتی، به کاالهایی تخصیص داده می ش��ود قیمت آن کاالها در بازار آزاد 
به نرخ ارز آزاد تعیین خواهد ش��د، یعنی این چنین نیس��ت که اگر ما ارز 
4200 تومان��ی را ب��ه کاالهایی تخصیص دادیم، قیم��ت آن کاال در بازار 
براس��اس همان 4200 تومان باشد. در واقع دولت با تعیین نرخ ارز دولتی 
یا ترجیحی زیر نرخ ارز بازار آزاد موجب توزیع رانت میان واس��طه ها شده 
است. در واقع این سیاست تاثیری در رفاه عامه نداشته بنابراین محکوم و 

محتوم به شکست است.
وی ادمه داد: اگر ارز ترجیحی از 4200 تومان به 8 هزار تومان افزایش 
یابد با توجه به اینکه تخصیص ارز در نرخ 8 هزار تومان ادامه خواهد داشت 
موجب افزایش نرخ تعادلی ارز نخواهد ش��د به دلیل آنکه، افزایش نرخ ارز 

در بلندمدت ناش��ی از افزایش نقدینگی است که آن نیز مرتبط با کسری 
بودجه دولت است، بنابراین اگر نرخ دولتی از 4200 تومان به 8 هزار تومان 
افزایش یابد کمک می کند تا کس��ری بودجه دول��ت کاهش یابد و از این 

طریق نقدینگی کنترل و نرخ تعادلی ارز کاهش یابد.
س��عدوندی تصریح کرد: این نوع سیاس��ت ها که در ظاهر سیاست های 
تورم زا هس��تند اگر به پیچیدگی های اقتصادی آن دقت شود در واقع ضد 
تورمی هس��تند، سیاس��ت هایی که در کوتاه مدت موجب افزایش قیمت 
کاالها و خدمات دولتی می ش��وند به ش��رط جلوگیری از بریز و بپاش ها، 

موجب کاهش تورم در بلندمدت می شود.
دفاع از ارز دولتی

ام��ا این گ��زارش مخالفان جدی دارد که مس��تقیما مرکز پژوهش های 
مجلس را برای انتش��ار این گزارش و این پیشنهاد مورد انتقاد شدید قرار 

داده اند. یکی از این اقتصاددان حسین راغفر است.
وی معتقد است: افزایش قیمت ارز از 4200 تومان به 8000 تومان تورم 
باالیی را به جامعه تحمیل می کند که قربانیان اصلی آن طبقات متوسط و 
فرودستان جامعه و تولیدکنندگان هستند و جالب آنکه برای خالی نبودن 
عریضه از تولید هم دفاع می کنند و می گویند که افزایش 4200 به 8 هزار 

تومان جلوگیری از ضربه رانت به تولید است.
 اگ��ر ن��رخ ارز از 4200 تومان به 8 هزار توم��ان افزایش پیدا کند فکر 
می کنند همه چیز ثابت اس��ت در حالی ک��ه قیمت ها افزایش می یابد که 
یکی از آنها افزایش نرخ ارز حداقل به 1۵ هزار تومان است و اینکه تورم باال 

نخواهد بود حرف کامل بی ربطی است.
راغفر متذکر شد: در صورت اتخاذ چنین سیاست هایی قطعا تورم تشدید 
می ش��ود و تولیدکنندگان نابود می ش��وند اولین اتفاق این است که منابع 
ریالی مورد نیاز بنگاه های تولیدی که به شدت به تسهیالت بانکی وابسته 
هس��تند دو برابر می شود. با افزایش نرخ ارز یا عمال فعالیت شان را متوقف 
می کند یا آن را کاهش می دهند که آثار س��وء برای تولید دارد. این برنامه 

در واقع با هدف توسعه و تشویق واردات صورت می گیرد.
بنابرای��ن این تصمیم مانند هر تصمیم دیگری در امر سیاس��ت گذاری 
ش��امل هزینه و فایده مخصوص خود اس��ت و این وظیفه سیاس��ت گذار 
اقتصادی است که با سبک و سنگین کردن پیامدهای آن اقدام به اتخاذ و 
اعمال آن کند تا در ش��رایط تحریمی و حساس کنونی کمترین آسیب به 
اقتصاد کش��ور به ویژه اقشار فرودست جامعه که تحمل فشارهای بیش از 

این را ندارند وارد آید.

اختالف نظر اقتصاددانان درباره تخصیص دالر دولتی به کاالهای اساسی

ارز 4200 تومانی به 8 هزار تومان افزایش می یابد؟

در روزهای اخیر بازار نفت یکی از خبرس��ازترین بازارها در دنیا بود. 
تحری��م نفتی ونزوئال زمینه را برای افزایش قیمت نفت فراهم کرد و از 
طرف دیگر اخبار از کاهش صادرات نفت ایران به آسیا در ماه های اخیر 
خب��ر داد. در این ش��رایط خبرگزاری ها و کارشناس��ان اقتصادی اعالم 

کردند که احتمال افزایش قیمت نفت در بازار جهانی بسیار زیاد است.
 ب��ه گ��زارش خبرآنالین، پای��گاه خبری »اویل پرایس« با اش��اره به 
سیاست های آمریکا که زمینه ساز تنش در بازار نفت شد، نوشت: در ماه 
نوامبر آمریکا هشت کشور را از تحریم خرید نفت معاف کرد، ولی تاکید 

کرد که بعد از پایان شش ماه از اجرای این سیاست یعنی در ماه مه این 
معافیت ها لغو خواهد ش��د ولی با توجه به وضعیت ایجادش��ده در بازار 
نفت به نظر می رسد بازهم باید در این سیاست انعطاف به خرج دهد.

این وب سایت خبری ادامه داد: دولت هند در ماه های اخیر مذاکراتی 
با آمریکا را آغاز کرده اس��ت که هدف آن تمدید معافیت از خرید نفت 
ای��ران بعد از ماه مه اس��ت. چند کش��ور دیگر هم در این مس��یر گام 
برداش��ته اند و این نشان می دهد که دنیا هم به مساله غیرممکن بودن 

رساندن صادرات نفت ایران به صفر واقف است.
 برایان هوک، سخنگوی دولت آمریکا در مورد ایران در هفته گذشته 
تاکید کرد ب��ا اجرای طرح تحریمی ایران صادرات نفت این کش��ور از 
2.۷ میلیون بش��که در روز به کمتر از یک میلیون بش��که تقلیل پیدا 
کرده اس��ت. او بر این مس��اله تاکید کرد که آمریکا قصد دارد صادرات 
ایران را به صفر برس��اند، ولی سی ان بی سی یکی از رسانه های مطرح 
این کش��ور این طرح را غیرقابل اجرا خواند. س��ی ان بی س��ی نوشت: 
در ش��رایط کنونی که سطح روابط سیاسی عربس��تان با آمریکا تقلیل 
یافته است و تحریم نفتی ونزوئال، عرضه در بازار را کاهش خواهد داد، 
نمی توان س��خن از به صفر رساندن صادرات ایران کرد. ایران بازیگری 
مهم در بازار نفت است و حذف آن در شرایط کنونی کار نادرستی است 

و می تواند بسترساز سه رقمی شدن قیمت نفت در بازار شود.
این ش��بکه در ادامه گزارش خود نوشت: عربستان دیگر شریک قابل 
اعتمادی برای آمریکا است. در ماه های قبل این کشور متعهد شده بود 
ک��ه تولید و صادراتش را افزایش دهد، ولی این سیاس��ت را اجرا نکرد. 
به همین دلیل بود که آمریکا طرح معافیت هشت کشور از خرید نفت 

را در دستور کار قرار داد.
 اویل پرایس در انتهای این گزارش از سیاست های اخیر دولت آمریکا 
به عنوان بازی جدید نفتی این کش��ور نام برد و نوشت: همان طور که 
آمری��کا  در عرصه تجاری جنگ ت��ازه ای را آغاز کرد، در بازار نفت هم 
همین سیاس��ت را اجرا کرد. جنگ نفتی به دنبال تحریم پی در پی در 
کشورهای مختلف، تحریم عدم خرید نفت و دست کاری در بازار اتفاق 
افت��اد و اقتصاد دنیا را با چالش های بزرگ��ی روبه رو کرد. این چالش ها 

می تواند زیرساخت مالی و صنعتی  جهان را ویران کند.

گزارش پایگاه خبری »اویل پرایس« درباره سیاست نفتی آمریکا

معافیت خرید نفت ایران تمدید می شود؟

یادداشت

اینستکس ربطی به الگوی نفت در برابر غذا 
ندارد

هنوز اینس��تکس )INSTEX( عملیاتی نشده است، اما مخالفان نظام و 
افراطیون منطقه و نزدیکان ترامپ یک صدا به تمسخر و تضعیف آن می پردازند 
و از سر استیصال بر ناکارآمدی آن تاکید می کنند. مخالفان داخلی مرتباً کلمه 
»غذا« را تکرار می کنند تا س��ازوکار »نفت در برابر غذا« برای عراق را تداعی 

کنند، ولی این سازوکار اصاًل شباهتی به آن ندارد و واقعیت این است که:
1-س��ازوکار ویژه مالی اروپا برای تجارت با ایران موسوم به اینستکس 
یک نهاد مالی اس��ت نه نهادی از اجزای کمیس��یون اروپا که همه اعضای 
اتحادیه عضو آن باش��ند. سه کش��ور اتحادیه اروپا یعنی آلمان، فرانسه و 
انگلیس که از ابتدا نقش محوری در تفاهم هسته ای داشته اند سهامداران 
اصلی و هیات مؤسس این نهاد مالی هستند ولی این نهاد موردحمایت کل 
اتحادیه اروپاست. این در بیانیه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا هم مورد تاکید قرار گرفته است.
 2-در مرحله بعد دیگر کش��ورهای اروپایی و در مرحله س��وم تمامی 
کش��ورهای طرف تجاری ایران مانند چین، هند و روسیه می توانند به آن 

ملحق می شوند.
 ۳- ای��ن نه��اد در چند ف��از عملیاتی می ش��ود. مرحل��ه اول به تهاتر 
پرداخت های واردات و صادرات کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی 
اختص��اص دارد ولی در فازهای بع��دی به تمامی تبادالت تجاری ازجمله 

نفت تعمیم می یابد.
 4- مخالف��ان داخلی مرتباً کلمه »غذا« را تکرار می کنند تا س��ازوکار 
»نف��ت در برابر غذا« ب��رای عراق را تداعی کنند ولی این س��ازوکار اصاًل 

شباهتی به آن ندارد.
 ۵-سه کشور بزرگ اروپایی خواسته اند با مشارکت مؤثر مالی و سیاسی 
خود امکان مقاومت آن در برابر فشارهای آمریکا را تا حد امکان باال ببرند. 
عالوه بر تقسیم میزبانی، مدیریت و ریاست هیات مدیره بین خود، سه مقام 
ارشد سیاسی از سه کشور با حضور در هیات مدیره پروفایل باالی سیاسی 
آن را تضمین کرده اند. س��یمون مک دونالد، دیپلمات باس��ابقه انگلیسی، 
دبیرکل دائمی وزارت خارجه، عضو هیات نظارت بر اینس��تکس اس��ت و 
ریاس��ت این هیات را به عهده خواهد داش��ت. مک دونالد در کش��ورهای 

مختلف خاورمیانه سفیر بوده و اکنون معاون وزیر خارجه انگلیس است.
معادل دانستن این نهاد توسط برخی از افراطیون مخالف نظام به یک 
شرکت حسابداری یک مغالطه مسلم و فقط از سِر عصبانیت شدید است. 
برای همین جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس از طرف سه کشور اروپایی 
درباره اینس��تکس می گوید که هدف تشکیل کانال مالی با ایران تسهیل 
تمامی تبادالت تجاری مشروع با ایران است، نه چنانچه برخی می گویند 
تبادالت اقالم انسانی و پزشکی. اگرچه تمرکز این مکانیسم بر غذا و دارو در 
گام نخست، نقطه ضعف آن دانسته شده، اما این به دلیل باال بردن سرعت 

عملیاتی شدن این کانال مالی است.

گمانه زنی فعاالن اقتصادی درباره سازوکار مالی اروپا
اینستکس در بلند مدت نتیجه می دهد

اتحادی��ه اروپا که طی چهار ماه گذش��ته با هدف حفظ برجام و مقابله 
ب��ا یک جانبه گرایی آمریکا، در پی ایجاد یک کانال ویژه مالی برای ارتباط 
با ایران بود، س��رانجام روز پنجش��نبه گذش��ته این س��ازوکار را با عنوان 
 Instrument مخفف عبارت INSTEX .اینستکس« راه اندازی کرد«
in Support of Trade Exchanges ب��ه معنای »ابزار پش��تیبانی 
مب��ادالت تجاری« اس��ت. اگرچه ثبت این س��از و کار از س��وی اتحادیه 
اروپا گامی مهم در روابط تجاری ایران و اروپا محس��وب می ش��ود، اما تا 
عملیاتی شدن آن هنوز راه زیادی در پیش است، بنابراین سوالی که مطرح 
می شود آن است که موفقیت این ساز و کار به چه عواملی بستگی دارد؟ 
پدرام سلطانی در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« و در پاسخ به این 
س��وال می گوید: موفقیت این ساز و کار در گروی عوامل مختلفی است و 
باید منتظر ماند تا جزییات عملیاتی اینستکس نیز مشخص تر شود تا بتوان 

به سؤال هایی که در ذهن فعاالن اقتصادی وجود دارد، پاسخ داد.
نایب رئیس اتاق ایران در توضیح موانعی که احتماال فعاالن اقتصادی در 
کار با این س��ازوکار ویژه مالی با آن مواجه خواهند شد، می گوید: بیش از 
هر چیز برای یک فعال اقتصادی باید روشن شود که قرار است چگونه در 
قالب این س��ازوکار مالی، پول خودش را دریافت یا به فروشنده پرداخت 
کند. سلطانی می  گوید: ضروری است که ارتباط این سازوکار با شبکه بانکی 
و همچنین نحوه تسویه  حساب مشخص اعالم شود. به گفته او اینکه ساز 
و کار ویژه مالی اروپا صرفاً به عواید حاصل از فروش نفت ایران اختصاص 
دارد یا س��ایر عواید تجاری و صادرات در آن واریز خواهد شد؛ نحوه رفتار 
بانک های اروپایی در قبال این سازوکار و همچنین مواجهه آنها با تحریم ها 
همه از س��ؤاالتی است که در ذهن فعاالن اقتصادی وجود دارد و قطعا در 
طول مدت زمانی که اروپا در پی تدارک راه اندازی اینستکس بوده، تالش 
کرده تا به آنها پاسخ روشنی بدهد. سلطانی استقبال شرکت های اروپایی 
از اینستکس را دیگر عامل مهم موفقیت سازوکار ویژه مالی اروپا با ایران 
دانسته و می گوید: تکلیف شرکت های ایرانی مشخص است؛ شرکت های 
ایرانی که در ش��رایط فعلی در تنگنای نقل وانتقال پول هس��تند، نه تنها 
از اینس��تکس بلکه از هر سازوکار دیگری اس��تقبال خواهند کرد، اما آیا 
ش��رکت های اروپایی جسارت کار با این س��ازو کار ویژه مالی را دارند؟ آیا 
بانک های مرکزی کش��ورهای اروپایی هم این امکان را فراهم می کنند تا 

وجوه یا اوراق شان در قالب این سازوکار معامله شود؟
به اعتقاد سلطانی، جا افتادن اینستکس نیازمند طی یک  دوره طوالنی 
اس��ت. اینستکس در خوش بینانه ترین حالت ش��ش ماه تا یک سال زمان 
می ب��رد تا آزمون خودش را پس بدهد و اثبات کند که نقش اثرگذاری در 
عبور از تحریم ها دارد، بنابراین نباید انتظار کوتاه مدت از این سازوکار ویژه 
مالی داشته باشیم. سلطانی تأکید کرد: آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد 
این است که روند عملیاتی شدن سازوکار ویژه مالی اروپا باالخره آغاز شده 
اس��ت؛ موضوعی که نشان دهنده جدیت اتحادیه اروپا در ایجاد یک راهکار 
جایگزین برای همکاری با ایران است، اما متأسفانه در داخل کشور به جای 
اینکه ما هم جدیت به خرج دهیم تا اروپایی ها را برای پیگیری این سازوکار 
مصمم تر کنیم، در فضای سیاسی شاهدیم که گروه هایی به شدت در حال 
کوبیدن اتحادیه اروپا هستند که این وضعیت اگر بخواهد شدت بگیرد، قطعاً 
اتحادیه اروپا را در تصمیم خود سست خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که 

گزینه های محدودی پیش روی ایران برای دور زدن تحریم ها وجود دارد.
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حذف پلکانی یارانه های کور

هدفمن��د کردن یارانه ه��ا در واق��ع تخصیص و توزی��ع درآمدها به 
ش��یوه ای عادالنه برای کمک به دهک های پایین جامعه است. دولت ها 
در این ش��یوه به دنبال کاهش نابرابری و کاهش آس��یب پذیری اقشار 
کم درآمد هس��تند، اما اگر این یارانه ها هیچ کمکی به این اقش��ار نکند 
و حت��ی این دهک ها در برابر نقدینگی ک��ه عمدتا در میان دهک های 
ثروتمند در چرخش اس��ت، آس��یب پذیرتر شوند، تداوم این هدفمندی 

چه عایدی دارد؟
این وضعی��ت هنگامی که یارانه ها  بی��ن دهک های باال هم توزیع 
ش��ود در تعارض با هدفمندی بودن قرار می گیرد. متاسفانه در ایران 
از س��ال 1۳8۹ تاکن��ون این رویه  که در واقع ضد هدفمندی اس��ت 
وجود دارد. پرداخت ماهیانه 4۵۵00 پول نقد به هر فرد در وضعیت 
اقتصادی کنونی چه تاثیری بر رفاه و درآمد خانوارهای نیازمند دارد؟ 
چه اینکه در سال های اخیر نه تنها سطح عمومی قیمت ها پایین نگه 
داش��ته نشد بلکه با افزایش آنها بیش��ترین فشار بر دهک های پایین 
جامعه وارد ش��ده اس��ت. س��والی که در اینجا نمود پیدا می کند این 
است که توزیع یارانه بین سه دهک اول جامعه که حدود 24 میلیون 
نفر هس��تند و س��االنه حدود 1۳ هزار میلیارد دالر یارانه را به خود 
اختصاص می دهند، در برابر میزان درآمد باالیی که دارند، چه تاثیری 
بر زندگی آنها دارد؟ از این رو کامال مش��خص است که  این وضعیت 

رویه ای ناعادالنه است.
متاس��فانه دهک ه��ای باالی جامع��ه همچنان مانن��د دوران قبل از 
اجرایی ش��دن این قانون، از بیش��ترین یارانه ها بهره می برند. از این رو 
بحث اصراف و اتالف منابع و توزیع ناعادالنه ثروت در کش��ور همچنان 
پابرجاس��ت، ب��ا این تفاوت ک��ه در دوره اجرای این قان��ون، این اتالف 
در حد گس��ترده صورت می گی��رد، چراکه این یارانه ه��ا جامعه هدف 
فراگیری دارد و با قانون مربوطه در تعارض است و شکوفایی اقتصادی 

و سرمایه گذاری را تضعیف کرده است.
اما گفتنی است که کشورهای زیادی برنامه هدفمند کردن یارانه ها را 
دنبال کرده اند و در این زمینه توفیقاتی با اجرای درس��ت آن داشته اند. 
در لهس��تان، اندونزی و چی��ن اجرای این قانون ضم��ن کاهش تورم، 
بده��ی عمومی را نیز کاهش داد و توان دولت برای س��رمایه گذاری در 
بخش های مختلف را افزایش داد. البته این موضوع بعضا در مسیر اجرا 
با ناکارآمدی هایی مواجه بوده است و در کوتاه مدت نرخ تورم را افزایش 
داده اس��ت. این ناکارآمدی نیز ناشی از اجرای ناقص قانون های مربوطه  
بوده اس��ت. در هر حال به نظر می رس��د  عیب بزرگ قانون هدفمندی 

یارانه ها در کشور ما در بر گرفتن  طبقات ثروتمند جامعه باشد.
آنچه ضروری است این است که دولت یارانه دهک های بی نیاز جامعه را 
به نفع طبقات ضعیف حذف کند. روشن است که عدم تخصیص یارانه برای 
دهک های باالی جامعه که حدود 1۳ هزار میلیارد تومان برآورد می ش��ود 
زمینه سرمایه گذاری برای افزایش اشتغال و توسعه زیرساخت ها برای عموم 
جامعه را فراهم می کند. وقتی این موارد در سطح جامعه نمود عینی بیابد 
و سایر اقشار متوجه تاثیر واقعی یارانه ها در زندگی خود شوند؛ دست دولت 
برای سیاس��ت گذاری های اقتصادی و از سوی دیگر همراهی بیشتر مردم 
فراهم تر خواهد شد. دولت در گام بعدی می تواند با اعتماد به نفس بیشتری 
اقدام ب��ه حذف دهک های میانی جامعه کند. با حذف تقریبا س��ه دهک 
دیگر  منابعی در حدود 20 هزار میلیارد تومان آزاد می شود و همین منابع 
می تواند دست دولت را برای سرمایه گذاری در حوزه های بهداشتی، عمرانی 
بازتر کند. به این ترتیب با حذف یارانه های کور رس��الت اصلی هدفمندی 
یارانه ها که حمایت از طبقات پایین جامعه، حذف هرگونه سوبس��یدهای 

دولتی است؛ محقق می شود.

رئیس کل بانک مرکزی به مصوبه مالیاتی 
مجلس هشدار داد

تزریق ۹ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد
رئی��س کل بانک مرک��زی در مخالفت با طرح مجل��س برای دریافت 
مالیات از فعالیت ارزی بانک مرکزی، نس��بت به اثرات مخرب این کار 
هشدار داد. عبدالناصر همتی با هشدار نسبت به تزریق ۹ هزار میلیارد 
توم��ان پول پرقدرت به اقتصاد ایران در صورت تصویب پرداخت س��ود 

تحقق نیافته خریدوفروش ارز، گفت: با چاپ پول مخالفیم.
به گفته همتی، در صورت تصویب طرح یک فوریتی که روز یکشنبه 
در مجل��س مطرح ش��د حداقل افزای��ش ۹0 هزار میلی��ارد ریال پول 

پرقدرت در اقتصاد ایران را رقم خواهد زد.
رئی��س کل بانک مرکزی ادامه داد: اجبار بان��ک مرکزی در پرداخت 
سود تحقق نیافته خریدوفروش ارز مندرج در بودجه سال ۹۷ این بانک، 

صرفاً چاپ پول است و موجب افزایش تورم خواهد شد.
همت��ی پیش از این نیز از مخالفت بانک مرکزی با این طرح س��خن 

گفته بود.

از امروز
ایران چک های جدید می آید

بان��ک مرکزی از امروز دوش��نبه پانزدهم بهمن م��اه، ایران چک های 
جدید را توس��ط بانک ه��ای عامل توزیع می کند. بر این اس��اس، بانک 
مرک��زی به میزان نیاز مب��ادالت مردم در ایام پایانی س��ال به صورت 
روزانه و تا 2۹ اس��فندماه اقدام به توزیع ایران چک جدید خواهد کرد. 
البته ایران چک های فعلی نیز کماکان معتبر بوده و همچنان در چرخه 

مبادالت باقی خواهند ماند.
گفتنی است اس��کناس جدید ۵00 هزار ریالی با فناوری پیچیده ای 
تولیدش��ده و امکان جعل را به میزان قابل توجهی کاهش داده اس��ت. 
این فناوری در سال 201۳ روی اسکناس یورو اعمال شد و پس از آن 
کشورهای معدودی موفق به انتقال دانش فنی، خط تولید و بهره برداری 
از این ویژگی امنیتی روی اس��کناس های خود ش��ده اند. نوار درخشان، 
چاپ نوری - مغناطیس��ی متغیر و نخ امنیت��ی با قابلیت تغییر رنگ از 
مختصات ایران چک جدید است. یازدهم دی ماه امسال نخستین نسخه 
نسل تازه ایران چک ۵00 هزار ریالی  در حالی رونمایی شد که به گفته 
رئیس کل بانک مرکزی، »از این پس به تدریج همه اسکناس های بانک 

مرکزی بر مبنای مشخصه های امنیتی جدید تولید می شود.«

یادداشت

اع��الم رقم یک میلیون تومانی برای عیدی کارکنان در س��ال جاری 
س��واالتی ایجاد کرده که البته بی پاس��خ مانده است. این در حالی است 
که پیش از این، ارقام حدود ۹۳2 هزار و 8۹8 هزار تومانی در این رابطه 

اعالم شده بود.
به گزارش ایس��نا، هیأت وزیران اخیراً مصوبه ای داشت که در آن رقم 
یک میلیون تومانی را برای عیدی کارکنان ثبت و دس��تگاه های اجرایی 
را موظ��ف به پرداخ��ت در این چارچوب کرد. گرچه س��ازمان برنامه و 
بودجه در بخشنامه بودجه سال جاری به دستگاه ها تاکید کرده بود که 
عیدی را ۹۳2 هزار و 2۵0 تومان در نظر بگیرند، اما اخیراً اعالم کرد که 
با توجه به ضریب مصوبه حقوق به میزان 1۷۹۷مبلغ عیدی کارکنان به 

8۹8 هزار و ۵00 تومان می رسد.
در حالی این ارقام در نهایت باید به تصویب هیأت وزیران می رس��ید 
که مصوبه هی��أت وزیران در رابطه با عیدی کارکنان با رقم یک میلیون 

تومانی همراه بود که باالتر از پیش بینی های قبلی است.
در ای��ن مصوب��ه تاکید ش��ده که دس��تگاه های اج��رای موضوع ماده 
)۵( مدیری��ت خدمات کش��وری و ماده )۵( قانون محاس��بات عمومی، 
نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی 
مش��مول قوانین خاص مجاز هس��تند به کارمندان خود اعم از رسمی، 
ثابت، پیمانی، خرید خدم��ت، قراردادی و موقت و اعضای هیأت علمی 
دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور 
تمام وقت اش��تغال به کار دارند مبلغ ثابت یک میلیون تومان به نسبت 
م��دت خدم��ت تمام وقت در س��ال 1۳۹۷ به عنوان پاداش آخر س��ال 
)عیدی( پرداخت کنند. بر این اس��اس عی��دی کارکنان در بهمن ماه از 

محل بودجه مصوبه دستگاه ها پرداخت می شود.
گرچه پیگیری از دس��تگاه های مربوطه در م��ورد تغییر رقم عیدی با 
پاس��خی همراه نبود، اما از رقم ثابت یک میلیون تومانی که در مصوبه 
هیأت وزیران ثبت ش��ده این گونه برمی آید که دولت تصمیم به افزایش 

مبلغ عیدی در قیاس با برآوردهای ابتدایی گرفته است.

ب��ه هر ح��ال با توجه به تغییر ش��رایط اقتص��ادی در ماه های اخیر و 
افزای��ش تورم بعید نبود که در ص��ورت تأمین منابع، مبلغ پاداش پایان 
س��ال کارکنان افزوده ش��ود. این در حالی است که در مدت اخیر حتی 

بحث افزایش حقوق نیز مطرح بود که بی نتیجه ماند.
ام��ا آنچه هی��أت وزیران در رابطه با عیدی مص��وب کرده تبصره های 
دیگری هم دارند؛ به طوری که تاکید بر این اس��ت که پرداخت هرگونه 
وج��ه دیگری به عنوان عیدی با عناوین مش��ابه ع��الوه بر این رقم یک 
میلیون تومانی توسط دس��تگاه های مورد اشاره قانون و تمام واحدهای 
وابس��ته و تابعه و س��ایر واحدهایی ک��ه اجرای مق��ررات در مورد آنها 

مستلزم ذکر نام است، ممنوع خواهد بود.
همچنین پرداخت عیدی به کارکنان خرید خدمت قراردادی و موقت 
به نسبت خدمات تمام وقت آنها در سال جاری بوده و در هر حال میزان 

عیدی آنها از ۵0درصد یک میلیون تومان کمتر نخواهد بود.
در مورد سایر گروه ها نیز به این ترتیب است که عیدی بازنشستگان، 
مس��تمری بگیران، حق��وق وظیفه از کار افتادگی، حق��وق وظیفه وراث 
مس��تخدمین متوفی مش��مول صندوق بازنشستگی کش��وری، سازمان 
تأمین اجتماعی نیروهای مس��لح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز 
شهدا و جانبازان از کار افتاده به مبلغ یک میلیون تومان از محل بودجه 
مصوب صندوق های بازنشستگی با دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.

توضیح شریعتمداری درخصوص افزایش حقوق سال ۹8
همچنی��ن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص افزایش حقوق 
س��ال ۹8 گفت: تالش می ش��ود تا فاصله  بین حداقل معیشت و حداقل 

دستمزد به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محمد ش��ریعتمداری در جریان 
س��فر به اصفهان و در حاش��یه بهره ب��رداری از طرح استانداردس��ازی 
بیمارستان غرضی با اش��اره به اهمیت ارائه خدمات تأمین اجتماعی به 
ویژه به قش��ر کارگر گفت: کارگران ستون فقرات تولید کشور هستند و 
ارائه خدمات در حوزه کارگری در واقع حوزه تخصصی س��ازمان تأمین 

اجتماعی است که در حد خودش باید سرویس الزم ارائه کند.
وی به اقدامات حمایتی دولت از کارگران اش��اره کرد و گفت: در یک 
نگاه س��ه جانبه ما در جلسات شورای عالی کار، کمیته دستمزد، مباحث 
اولیه مربوط به فاصله گرفتن حداقل سبد معیشت با حداقل دستمزد را 

طی هفته های گذشته مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
ش��ریعتمداری ادام��ه داد: بین کارگ��ر، کارفرما و دول��ت تفاهم برای 
تصمیم گی��ری در م��ورد بحث های س��ال آتی وج��ود دارد و همان طور 
که اعالم ش��ده، در الیحه تقدیمی به مجلس 20درصد متوس��ط رش��د 
دس��تمزد را پیش بین��ی کرده ایم، طبیعتاً ش��ورای عال��ی کار هم برای 
س��ال آتی در یک تفاهم س��ه جانبه که در آن کارگر و کارفرما و دولت 
نمایندگان شان سهیم هستند در مورد دستمزد سال آتی تصمیم گیری 

نهایی خواهد کرد.
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تالش می ش��ود تا فاصله بین 
حداقل معیشت با حداقل دستمزد یک جزء ثابت باشد که فاصله حداقل 

دستمزد در این جامعه بزرگ را تا حدودی کاهش بدهد.
وی ب��ا بیان اینکه در س��ال ۹۷ کارگران با مش��کالتی مواجه بودند، 
اظهار داش��ت: کارگران در ماه هایی که به دلیل افزایش س��طح عمومی 
قیمت ها و اینکه در بین س��ال امکان افزایش دس��تمزدها وجود نداشت 
سختی هایی را تحمل کردند؛ البته با جامعه کارفرمایی مذاکرات زیادی 
را داشتیم به خصوص در همین ایام که خدمات بیشتری را به کارگران 

ارائه کنند.
ش��ریعتمداری یادآور شد: نیازمند این هس��تیم که در سال ۹8 افراد 
دارای درآم��د ثاب��ت مانند حق��وق کارمندی و کارگری ک��ه در جریان 
تحریم های ظالمانه آمریکا معموالً از بار و فشار بیشتری در رنج هستند 
را مورد توجه بیش��تری ق��رار دهیم؛ حمایت می تواند ش��امل توجه به 
حداقل دس��تمزد، توجه به سبدهای معیش��تی و خدمات دیگری مانند 
پوش��ش دادن بیش��تر بیمه بیکاری برای واحدهایی ک��ه به هر دلیلی از 

فعالیت خارج می شوند، باشد.

توضیحات شریعتمداری درخصوص افزایش حقوق سال ۹8

چرخش عیدی کارکنان در مدار یک میلیونی

کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه 1۳۹8 اعالم کرده که طبق مصوبه این 
کمیسیون قرار است جرایم و سود وام های کمتر از 100 میلیون تومان در 
صورتی که وا م گیرنده تمام وام را یک جا پرداخت کند، بخشیده شود. این 

قانون در بودجه سال 1۳۹۷ هم تصویب شد و به اجرا درآمد. 
به گ��زارش ایرنا، قب��ل از این مصوب��ه مجلس برای تس��ویه وام، کلیه 
تس��هیالت گیرندگان در صورت عدم پرداخت اقس��اط وام سررسید شده 
مشمول پرداخت سود و جریمه دیرکرد می شدند. در واقع هدف اصلی این 
قانون نیز بخشیده شدن سودها و جرایم مرکبی است که بانک ها از وام های 
به تعویق افتاده اخ��ذ می کنند. طبق یکی از بندهای این مصوبه، بانک ها 
مکلف شده اند »اصل و سود تسهیالت موردنظر را براساس نرخ سود مندرج 
در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.«

به عن��وان نمونه، پی��ش از این مصوبه، عدم تس��ویه وام منجر به تبدیل 
قرارداد اولیه وام به قرارداد ثانویه می شد؛ به طوری که اگر شخصی 1000 
واحد وام دریافت می کرد، باید عالوه بر 200 واحد مربوط به سود، ۶0 واحد 
نیز جریمه دیرکرد پرداخت می کرد و قرارداد سال بعد نیز براساس 12۶0 
واحد محاسبه می شد. یعنی در صورت عدم تسویه وام، در سال بعد درصد 
مربوط به سود و جریمه دیرکرد براساس قرارداد دوم و بر پایه 12۶0 واحد 
محاسبه می ش��د که بعد از گذشت چهار سال درمجموع برای تسویه وام 
باید حدود 4000واحد به بانک پرداخت می کرد. وضعیت تسویه وام تا قبل 
از تصویب بخش��ودگی جرایم، فشار سنگینی برای وام گیرندگان به همراه 
داشت، اما براساس مصوبه مجلس در صورت تسویه وام معوق تا پایان سال 
جاری باید وام گیرنده تنها اصل وام را پرداخت کند و ساالنه نیز تنها سود 
ساده پرداخت  کند و جریمه دیرکرد نیز بخشیده می شود. در روش جدید 
تس��ویه وام 1000 واحدی پنج ساله، تنها ساالنه 200 واحد سود محاسبه 
می شود که درمجموع تسویه 4000 واحد به 2000 واحد تقلیل می یابد که 
بیانگر کاهش یک دومی تسویه وام بانکی است، حتی کسانی که بخشی از 

وام را در سال های گذشته تسویه کردند، باید مابه التفاوت باقی مانده را به 
روش جدید تسویه کنند.

ب��ا این حال، این طرح موافقان و مخالفانی دارد. موافقان معتقدند چون 
بانک ها جریمه دیرکرد به س��پرده گذاران نمی دهن��د، در مقابل هم نباید 
جریمه دریافت کنند. همچنین گفته می شود با اجرای این طرح مطالبات 
معوق از حالت منجمد خارج ش��ده و موجب روان شدن جریان نقدینگی 
می شود. در مقابل، مخالفان بر این باورند که این طرح ممکن است تشویقی 

برای بدحسابان بانکی باشد.
مشوق یا ضدمشوق؟

در همین زمینه، محمد ربیع زاده، کارش��ناس بانکی و عضو اسبق هیأت 
مدیره بانک صادرات درباره طرح بخشیدگی جرایم وام های خرد گفت: اگر 
این طرح موجب تشویق بدهکاران برای پرداخت وام های شان شود، مفید 
خواهد بود، اما اگر برعکس انگیزه ای برای بدحسابی بدهکاران باشد، بسیار 

مضر خواهد بود.
به گفته وی، این طرح از یک زاویه که می تواند انگیزه ای برای پرداخت 
مطالبات بانک ها باش��د، مفید است اما به این شرط که منافع سهامداران 
و ذی نفعان که خود دولت هم می تواند باشد، به خطر نیفتد. اگر قانون به 
سمتی برود که بدهکاران تشویق شوند حداقل اصل وام را پرداخت کنند، 
قابل پذیرش اس��ت. در عین حال از یک منظ��ر دیگر این قانون می تواند 
مضر باشد؛ در این صورت که افراد بدهکار را به پرداخت نکردن بدهی شان 
تشویق کند. یعنی بخشی از افراد با این امید که در آینده این گونه قوانین 
حمایتی وجود خواهد داش��ت، بدهی های خ��رد خود را پرداخت نکنند و 

بانک ها را با ریسک نقدینگی مواجه کنند.
وی گف��ت: ی��ک بحث دیگر هم در این زمینه وج��ود دارد: اینکه وقتی 
مجلس این گونه قوانین را وضع می کند باید در جریان باشد که هزینه آن 
به چه کس��ی تحمیل خواهد شد. آیا از طریق بودجه تأمین خواهد شد یا 

سهامداران بانک ها باید ضرر آن را جبران کنند؟ یا اینکه باید اصالحی در 
صورت های مالی بانک ها صورت گیرد؟

ربیع زاده با بیان اینکه به نظر می رسد در این زمینه هم ابهام هایی وجود 
دارد، افزود: مثاًل گفته می ش��ود با معافیت مالیاتی می توان این ضررها را 
جبران کرد، اما این در حالی اس��ت که برخی سهامداران بانک ها هر سال 

تغییر می کنند.
وی درباره اینکه آی��ا این قانون می تواند موجب کاهش مطالبات معوق 
بانک ها شود، گفت: هرچند آمار دقیقی درباره رقم مطالبات معوق زیر 100 
میلیون تومان ندارم، اما تا جایی که می دانیم بخش زیادی از این مطالبات 
به طرح های نیمه تمام برمی گردد. ش��اید با تزریق تسهیالت یا مشوق های 
مالیاتی بس��یاری از این پروژه ها که برخی از آنها رقم بسیار کمی هم نیاز 
دارند، به بهره برداری برس��ند و از این طریق اش��تغال و رونق ایجاد شود. 
کس��ب وکارهای بزرگ می توانند در مواردی از طریق اشتغال زایی مشکل 
بدهی های خرد را حل کنند و توانایی تسهیالت گیرندگان را برای پرداخت 
بدهی های خود باال ببرند. یعنی نیاز نیس��ت بیاییم مشکل بدهکاران خرد 
را با تحمیل هزینه ها به سهامداران حل کنیم و در مقابل به مسائل کالن 

بی توجه باشیم.
از نظر این مس��ئول پیش��ین بانکی باید یک طبقه بندی انجام شود که 
چند درصد مطالبات بانک ها خرد و چند درصد کالن است و براساس آن 

قانونگذاری کنیم.
ربی��ع زاده همچنین درباره دلیل اول موافق��ان این طرح مبنی بر اینکه 
چ��ون بانک ها جریمه دیرکرد س��پرده گذاران را پرداخت نمی کنند، نباید 
جریمه دیرکرد تس��هیالت هم اخذ کنند، گفت: بانک ها همیش��ه س��ود 
س��پرده گذاران را پرداخت می کنند و نیازی به جریمه تأخیر وجود ندارد. 
به طور کلی این گونه راه حل های مقطعی مانند ُمس��کن اس��ت و نمی تواند 

مسائل را مرتفع کند و نیازمند راه حل های ریشه ای تری هستیم.

سیاه و سپید بخشودگی جرایم تسهیالت بانکی

مطالبات معوق کاهش می یابد؟

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

محمدجواد سلطانی
تحلیلگر اقتصادی
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نماگربازارسهام

در معامالت دومین روز هفته در بورس و فرابورس ایران، حجم عرضه ها 
بر تقاضا در گروه های مختلف چنان پیشی گرفت که قیمت ها با اصالحی 
شدید مواجه ش��دند. بسیاری از تحلیلگران بازار س��رمایه معتقدند نبود 
نقدینگی و ابهام از آینده از جمله دالیل کاهش قیمت ها در این روزهاست.

به گزارش ایس��نا، در حال��ی به هفته های پایانی س��ال 1۳۹۷ نزدیک 
می ش��ویم که از ابتدای سال، چهار ش��رکت در بورس تهران عرضه اولیه 
ش��دند. همین چن��د روز پیش بود که ش��رکت تأمین س��رمایه لوتوس 
پارس��یان در بازار دوم بورس عرضه شد. در این روزها صحبت ها از عرضه 
چند ش��رکت دیگر از جمله یک تأمین س��رمایه است. تعدادی معتقدند 
برای خرید این عرضه های اولیه منابع جدید به بازار تزریق نمی شود بلکه 
سهامداران برای تأمین منابع مورد نیاز برای خرید عرضه اولیه، بخشی از 
سهام خود را در بازار می فروشند و از این منابع برای عرضه اولیه استفاده 
می کند، در نتیجه افزایش عرضه های اولیه به رغم اینکه می تواند نقدینگی 
تازه را به بازار بیاورند در ش��رایط خاص فعلی سبب می شود نقدینگی از 

بازار خارج شود.
بازار س��هام در روز یکشنبه شاهد کاهش شدید قیمت ها نسبت به روز 
قبل بود. بس��یاری از تحلیلگران بازار علت ای��ن موضوع را به عرضه های 
س��نگین در گروه های مختلف در کنار نبودن نقدینگی برای جمع کردن 
سهم های عرضه شده می دانند. در عین حال برخی به افزایش ریسک های 
سیس��تماتیک بازار اش��اره می کنند و معتقدند س��هامداران نگران آینده 
اقتصادی و بازار سرمایه هستند و همین انتظارات از آینده بخشی از بازار 

را تحت تأثیر قرار داده است.
با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی س��ال و نیاز به نقدینگی، بس��یاری 
از س��هامداران حقوقی نه تنها انگیزه ای برای جمع کردن س��هم ها ندارند، 
بلکه برخی از آنها کفه عرضه را س��نگین می کنند؛ به طوری که امروز در 

بسیاری از گروه ها شاهد عرضه های شدید بودیم.
براساس این گزارش، از ابتدای ساعت معامالتی بورس در روز یکشنبه، 
ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی با شیب تقریباً خطی کاهش پیدا کرد 
و در نهایت با 2۵00 واحد افت به رقم 1۵۷ هزار و ۳۵۵ واحدی رس��ید. 

همچنین ش��اخص کل هم وزن با 48۵ واحد کاه��ش در تراز 2۹ هزار و 
۳0۵ واحدی نشست.

شاخص آزاد شناور نیز 2۹48 واحد کاهش یافت و عدد 1۷2 هزار و 2۹ 
واحدی را تجربه کرد. ش��اخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب 1۹۳۹ 
و 4۵1۶ واحد افت کردند. در بازار سراس��ر قرمز یکش��نبه، فوالد مبارکه 

اصفهان بیشترین تأثیر کاهنده را روی شاخص های بازار گذاشت.
پس از نماِد فوالد، ش��رکت های گس��ترش نفت و گاز پارس��یان، بانک 
ملت، پاالیش نفت بندرعباس و معدنی و صنعتی گل گهر بیشترین تأثیر 
کاهنده را روی شاخص های بازار داشتند. همچنین تعداد کمی از نمادها 
همچون پتروشیمی فناوران، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و خدمات 

انفورماتیک تأثیر بسیار اندک و افزاینده ای روی شاخص ها بازار داشتند.
تاالر شیشه ای در گروه محصوالت شیمیایی شاهد کاهش قیمت ها بود. 
در این گروه ۷۷ میلیون سهم به ارزش حدود ۳۶ میلیارد و ۷00 میلیون 

تومان مورد داد و ستد قرار گرفته شد.
در گروه نفت و فرآورده های نفتی نیز قیمت پایانی تمام س��هم ها یک 
دست با کاهش مواجه شد. همچنین در گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری 
عرضه ها به مراتب از تقاضا پیش��ی گرفت و قیمت ها با افت فزاینده ای رو 
به رو بود، به طوری که تابلو این گروه یک دس��ت قرمزپوش ش��د. حتی 
در گروه کوچک همچون س��یمان که در برخی از روزهای گذشته سعی 
داشتند شاخص را در س��طح باالتری نگه دارند شاهد صف های فروش و 

افت قیمت فزاینده بیش از 4درصد بودیم.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 442 میلیارد تومان رس��ید که این 
رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از 1.۷ میلیارد سهم و اوراق بهادار 
ش��د. همچنین تعداد معامالت به رقم 1۶۶ هزار و ۹۷۵ رس��ید. آیفکس 
نی��ز با ۳1 واحد کاهش تا رق��م 1۹0۹ واحد پایین رفت. ارزش معامالت 
فرابورس به رقم 40۹ میلیارد سهم اوراق مالی رسید. حجم معامالت این 

بازار نیز عدد 82۵ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.
بی انگیزگی بورس با ضعف نقدینگی

بس��یاری از کارشناسان معتقدند کمبود نقدینگی در بازار سهام، دلیل 

اصلی بی انگیزگ��ی معامله گران و بی رمقی این بازار اس��ت و انتظار برای 
تصمیم های دولتی در نحوه حمایت از روند معامالت بازار سهام باعث شده 

تا معامله گران با استراتژی کوتاه مدت قدم بردارند.
در همین ارتباط، نوید خاندوزی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با 
فارس و با اشاره به واکنش معکوس بازار سهام به اخبار خوب در نخستین 
روز معامالتی این هفته گفت: با وجود رش��د قیمت ها در بازارهای جهانی 
و از س��وی بهبود معامالت قابل اتکای فوالد و محصوالت پتروش��یمی در 
بورس کاال اما بازار سهام در برابر اخبار خوب رفتار معکوسی در روز جاری 

داشت که درنهایت به افزایش عرضه سهام انجامید.
وی کمبود نقدینگی در بازار سهام را دلیل اصلی بی انگیزگی معامله گران 
عن��وان کرد و اف��زود: ناتوانی در برابر تأمین نقدینگ��ی در گردش بازار و 
در عی��ن  حال انتظ��ار برای تصمیم های دولتی در نح��وه حمایت از روند 
معامالت بازار سهام باعث شده تا معامله گران با استراتژی کوتاه مدت نگری 

در بازار قدم بردارند.
خاندوزی با اشاره به روند سنتی بازار سهام در میانه بهمن ماه هر سال و 
انتظار برای رشد نماگرها در ایام دهه فجر عنوان کرد: با توجه به کارنامه 
دولت کنونی در س��ال های قب��ل نمی توان انتظار داش��ت که نماگرهای 

سبزپوش را تا قبل از 22 بهمن ماه جاری در بازار به نظاره نشست.
این کارش��ناس بازار س��رمایه از تأثیر ایجاد کانال مالی ای��ران با اروپا 
)SPV( بر بازار س��رمایه سخن گفت و افزود: بررسی این موضوع با ابعاد 
پیچیده مواجه اس��ت، اما درمجموع چنانچ��ه ایجاد این کانال صرفاً برای 
انتقال دارو و تجهیزات پزش��کی و غذایی به کار گرفته ش��ود، کارکرد آن 
چندان برای بازار سرمایه جذاب نخواهد بود. در مقابل اگر این کانال منجر 
به صدور محصوالت پتروش��یمی و یا محصوالت ارزمحور ش��ود می تواند 

برای شرکت های بورسی قابل تأمل باشد.
خاندوزی توصیه کرد: در ش��رایط کنونی قیمت سهام در سطحی قرار 
نگرفت��ه که منج��ر به تصمیم برای فروش آن ش��ود. هرچند انتظار برای 
اصالح کوتاه مدت قیمت س��هام دور از ذهن نیس��ت، اما شرایط فعلی از 

فرصت فروش سهام حکایت نمی کند.

بی انگیزگی بازار سرمایه با ضعف نقدینگی

بورس ریخت

بازار سرمایه در دومین جلسه معامالتی پس از رونمایی از ابزار پشتیبانی 
مبادالت تجاری اروپا )اینستکس( با جو سنگین منفی روبه رو شد و اغلب 
س��هام حاضر در بورس تهران با افت قیمت مواجه شدند. به نظر می رسد 
عقب نش��ینی قیمت ارز پس از ثبت ابزار پشتیبانی مبادالت تجاری اروپا 
)اینستکس( یکی از مسائلی باشد که به افت قیمت سهام در بازار سرمایه 
کمک کرده است اما تحلیلگران معتقدند فضای فعلی بازار بیشتر متأثر از 

عوامل موجود در بازار است.
یک کارش��ناس بازار س��رمایه می گوید: در ش��رایط فعلی بازار سرمایه 
چند نگرانی عمده دارد که یکی از آنها به گزارش های ۹ ماهه شرکت ها و 
اطالعات ماهانه مربوط به دی ماه است که نشان می دهد اغلب شرکت های 
مطرح بازار با کاهش حجم فروش و افزایش تخفیف در نرخ فروش مواجه 

شده اند.
احس��ان رضاپور در گفت وگو با پایگاه خب��ری اتاق ایران، می افزاید: این 
وضعیت احتیاط فعاالن بازار س��رمایه را به دنبال داش��ته و س��هامداران 
منتظر مانده اند تا با انتشار گزارش های ماهانه مربوط به بهمن ماه مشخص 
ش��ود که آیا این تحوالت ناش��ی از اثرگذاری تحریم ها بوده و پایدار است 

یا ش��رکت ها توانس��ته اند راهکاری برای رفع اثرات تحریم بیابند و کاهش 
فروش و افزایش تخفیف گذراس��ت. مدیرعامل هلدینگ تتا انرژی با اشاره 
به اینکه حقوقی های بازار نیز همانند س��هامداران حق��وق وارد فاز انتظار 
شده اند، ادامه می دهد: در شرایط فعلی کل بازار منتظر اطالعات جدیدتر از 
گزارش های ماهانه شرکت ها هستند و هرچند اطالعات یک ماهه شرکت ها 
قادر نیس��ت کل وضعیت ش��رکت را مش��خص کند، اما انتظار می رود با 

رسیدن گزارش های مربوط به بهمن ماه قدری تکلیف بازار روشن شود.
رضاپور می گوید: گزارش های ش��رکت های بزرگ بورسی در حوزه های 
ش��یمیایی، فلزی و س��نگ آهنی نش��ان می دهد که این شرکت ها مبالغ 
قابل توجه��ی را بابت تخفی��ف منظور کرده اند و این یعنی ش��رکت ها در 
فروش مشکل دارند و اگر راه حلی برای آن نیابند با وضعیت نامساعدی در 

سودآوری مواجه خواهند شد.
او درباره منفی بودن فضای معامالتی دیگر شرکت هایی که از نظر فروش 
مش��کلی ندارند نیز تصری��ح می کند: فعاًل جو روان��ی حاصل از معامالت 
شرکت های عمده بازار باعث شده کلیت فضای بازار سرمایه نامساعد باشد 
و شرکت هایی که از نظر فروش و قیمت نیز مشکل چندانی ندارند با روند 

نزولی قیمت مواجه باش��ند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه می دهد: در 
ای��ن فضا موج ه��ای مثبت بازار موقتی بوده و با خبرها ش��کل می گیرد و 
پایداری ندارد چراکه یکی دیگر از مش��کالت فعلی بازار کمبود نقدینگی 

است که عماًل پویایی و سرزندگی بازار را تحت تأثیر قرار داده است.
رضاپور قیمت گذاری های دستوری و الزام برخی صنایع به ارزان فروشی 
محصوالت را نیز در ش��کل گیری جو منفی بازار مؤثر می داند و می گوید: 
اتفاقاتی که نظیر آنچه برای قیمت گذاری تعهدات گروه خودروس��ازی رخ 
داد و زی��ان س��نگینی برای آنها به همراه آورد، ثمره ای جز عقب نش��ینی 

معامله گران ندارد و به منفی تر شدن فضای بازار منجر می شود.
مدیرعام��ل هلدینگ تتا انرژی ادامه می ده��د: در این وضعیت هرچند 
خبره��ای مربوط تجدید ارزیاب��ی دارایی ش��رکت ها و ... موج های مثبت 
کوتاه مدتی در بازار ایجاد می کند، اما درنهایت تاریخ مصرف این خبرها نیز 

سریعاً تمام می شود و دوباره قیمت ها به بازه منفی برمی گردد.
رضاپور همچنین طوالنی ش��دن فرآیند مربوط به تعیین تکلیف تسعیر 
ارز گروه بانکی را نیز از مسائلی عنوان می کند که دلسردی بازار را تشدید 

کرده است.

تحلیلگر بازار سرمایه مطرح کرد

عقب نشینی قیمت سهام در سایه نگرانی از وضعیت شرکت ها
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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد
300 کد خارجی در بورس انرژی فعال است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت بیش از ۳00کد خارجی در 
انواع محصوالت در بورس انرژی فعال است، اما محصوالت جدید بورسی 
همانن��د نفت خام برای پیدا کردن مخاطبان خود به زمان نیاز دارند. به 
گزارش خانه ملت، ش��اپور محمدی ضمن بیان اینکه محصوالت جدید 
بورس��ی همانند نفت خام برای پیدا کردن مخاطبان خود به زمان نیاز 
دارند، گفت: استقبال خوبی از محصوالتی که در بورس انرژی عرضه شده 
صورت گرفته و شاید بیش از ۳00 کد خارجی در انواع محصوالت در این 
بورس فعال هستند، اما باید زمان بیشتری صرف شود تا فعاالن این حوزه 
محصوالت این بخش را خریداری  کنند. رئیس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، با تاکید بر اینکه هم اکنون محصوالتی همانند نفت کوره، نفت خام 
و س��ایر فرآورده های انرژی در بورس انرژی مورد معامله قرار می گیرند، 
افزود: عرضه نفت خام در بورس به تازگی ش��روع شده و برای دستیابی 
به هدف به زمان نیاز دارد. وی قابلیت حمل را یک مولفه مهم برای نفت 
خام عنوان کرد و ادامه داد: نفت خام نس��بت به برخی محصوالت دیگر 
که حجم و اندازه آنها به لحاظ قراردادی کوچک تر است، تفاوت داشته و 
از این لحاظ مخاطبان این محصول و کسانی که با این محصول در دنیا 
کار می کنند متفاوت است، لذا ممکن است مدت بیشتری زمان نیاز باشد 
تا این محصول بتواند جایگاه خود را در کشور پیدا کند. دکتر محمدی با 
بیان اینکه تمام کسانی که به حوزه نفت عالقه مند هستند، می توانند وارد 
بازار س��رمایه شوند، اظهار داشت: اگر محدودیت های فنی در این حوزه 
وجود داشته باشد، توسط وزارت نفت بررسی می شود. وی با بیان اینکه از 
لحاظ بازار سرمایه هیچ محدودیتی برای ورود افراد به حوزه انرژی وجود 
ندارد، افزود: اطالعات معامله گران در تمام بورس ها محرمانه است و حتی 
اینکه شخص حقیقی یا حقوقی هستند، براساس قانون اعالم نمی شود. 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با تاکید بر اینکه این سازمان یکی از 
وظایف خود را صیانت از اطالعات معامله کنندگان می داند، تصریح کرد: 
تمامی مخاطبان بازارهای مالی می توانند در اوراق مالی نفت حضور یابند 
و تمام کسانی که امکان خرید و حمل نفت خام را دارند می توانند وارد 

این بازار شوند، لذا هیچ محدودیتی برای ورود به این بازار وجود ندارد.

موج تکنولوژی، کشتی کارآفرینی و ساحل 
معامالت الگوریتمی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری جسورانه فناوری های نوین مالی، 
تعام��ل قوی با اس��تارتاپ ها را از اصلی تری��ن ویژگی های معامالت 
الگوریتمی برش��مرد و گفت با این س��ازوکار، فعاالن بازار س��رمایه 
سوار بر کشتی استارتاپ و در اکوسیستم کارآفرینی به پیشواز امواج 
تکنولوژی خواهند رفت. میثم زرگرپور، عضو هیات مدیره س��یناتک 
در گفت و گو با پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، افزود: معامالت 
الگوریتم��ی بازار را متحول خواهد ک��رد؛ مخصوصا اینکه موجی از 
تکنولوژی به سوی بازار سرمایه آمده است و جوانان مستعد در این 
بازار به دنبال آن هس��تند که با بهره گیری از ابزارها و به رس��میت 
شناختن س��ازوکارهای جدید، ساحلی اطمینان بخش در تالطمات 
گاه ب��ه گاه بازار بیابن��د و خود را بیش از پی��ش اثبات کنند.  وی 
اظهار داش��ت: با توجه به اینکه حجم معامالت الگوریتمی ما نسبت 
به کل معامالت و آنچه در کشورهای دیگر در جریان است، پایین تر 
اس��ت، به نظر می رس��د ظرفیت های بسیار مناس��بی در این بخش 
وجود دارد و الزم اس��ت زمینه عمق بخش��ی و افزایش حجم بازار را 

بیش از گذشته فراهم کنیم.
عضو هیات مدیره س��یناتک افزود: در حوزه بازار سرمایه عالوه بر 
لح��اظ کردن بقیه پارامترهای کالن اقتص��ادی، چاره ای نداریم جز 
اینکه از ابزارهای تکنولوژیک اس��تفاده کنیم. تجربه ورود ابزارهای 
تکنولوژیک در بقیه حوزه های فین تک هم نشان می دهد که اگر در 
اوایل سختی هایی وجود داش��ته، در نهایت منجر به تحوالتی شده 

که یک خیر جمعی بزرگ را به همراه داشته است.
وی با اش��اره به اتفاقات امیدبخش��ی که اخیرا در حوزه رمزارزها 
افتاد، گفت:  اس��تارتاپ ها تا امروز عموما بی حاش��یه کار کرده اند و  
بع��د از آنکه برای تدوی��ن آیین نامه ها نیز  پای کار آمدند - به ویژه 
پرداخت یارها و پرداخت بانک ها- نگاه مثبت به آنها  تقویت ش��ده 

است.
عضو هیات مدیره سیناتک اظهار داشت: االن تحوالت مثبتی را در 
PSP حوزه پرداخت ها ش��اهدیم و تقریبا پرداخت یارها هر آنچه را

ه��ا انجام می دهند، اینها نیز انجام می دهند که به نفع همه اس��ت؛  
ضمن اینکه  انحصار را می شکنند و به شکل دادن بازار و چابکسازی 

آن کمک می کنند.
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دست هایی که چین و چروک زحمت بر آن 
نقش بسته

شهرستان خوسف ظرفیت های بسیار خوبی در بحث تولید پنبه مله 
دارد و از قدیم نیز بحث کشت و هم تبدیل پنبه تولیدی به صنایع دستی 
انجام می شده است و مادرانی که چین و چروک زحمت بر دست های شان 

نقش بسته، سال هاست که در این منطقه مشغول فعالیتند.
به گزارش ایس��نا، در خراسان جنوبی پنبه ای برداشت می شود که به 
لحاظ کوتاه��ی الیاف آن را با کمان حالجی نمی کنند بلکه با چوبالش 
بر روی بالشتک حالجی می شود و این میراثی است که زحمت فراوانی 
دارد و مادران با دست هایی که چین و چروک زحمت بر آن نقش بسته، 
عهده دار آن هستند. شهرستان خوسف ظرفیت های بسیار خوبی در بحث 
تولید پنبه مله دارد و از قدیم نیز بحث کشت و هم تبدیل پنبه تولیدی به 

صنایع دستی انجام می شده است.
روش های کاشت، داشت و برداشت پنبه مله همانند پنبه معمولی است، 
اما به لحاظ کوتاهی الیاف این نوع پنبه، آن را با کمان، حالجی نمی کنند 

بلکه با چوبالش روی بالشتک حالجی می شود.
آشنایی با تاریخچه پنبه مله

سیداحمد برآبادی، مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی به ایسنا، گفت: مله 
در فرهنگ فارسی عمید به نوعی پنبه زردرنگ و نوعی پارچه خاکی رنگ 
ترجمه شده است. وی با بیان اینکه این نوع پنبه در زبان محلی ُسرخچه 
)به دلیل رنگ مایل به سرخ این نوع پنبه( نیز اطالق می شود، افزود: این 

پنبه در خوسف کشت می شده و مجدد احیا شده است.
مس��ئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان کرد: البته در گذشته ارتباطات 
و تعامالت بین شهرستان های خوسف، نهبندان و سربیشه، موجب شد 
که باالخص مناطق غربی شهرس��تان سربیشه و نهبندان که دارای مرز 
مشترک با بخش شرقی شهرستان خوسف هستند به صورت پراکنده به 
کاشت و تولید پنبه مله و همچنین بافت این پارچه در گذشته اقدام کنند 

که هم اکنون نیز شواهد این فعالیت ها قابل مشاهده است.
برآبادی ادامه داد: روش های کاشت، داشت و برداشت پنبه مله همانند 
پنبه معمولی است، اما به لحاظ کوتاهی الیاف این نوع پنبه، آن را با کمان، 

حالجی نمی کنند بلکه با چوبالش  روی بالشتک حالجی می شود.
وی افزود: همچنین اعتقاد به خوش یمنی گیاه پنبه مله تا حدی بوده که 
هر کشاورز در حد توان خود کشت این نمونه پنبه را در کنار پنبه سفید 
انجام می داده است و اعتقاد داشته اند که اگر آب با عبور از این پنبه به دیگر 
محصوالت )پنبه سفید( برسد در باردهی و برکت زمین مؤثر خواهد بود.

مس��ئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: پنبه مله از تاریخچه و قدمت 
طوالنی برخوردار است و به عنوان گیاه ویژه منطقه خوسف از زمان های 

گذشته کاشت می شده است.
برآبادی اظهار کرد: می توان تاریخچه این نوع پنبه را همزمان با پنبه 
س��فید دانس��ت و با توجه به اظهارات و شواهد موجود صنعت پنبه در 
خوسف در گذشته ارزش باالیی داشته و با قرار داشتن منطقه در مسیر 

داد و ستدهای بین منطقه ای، تجارت پنبه نیز مطرح بوده است.

سیب از کجا به کجا می رود؟
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی 

گفت هیچ گونه واردات سیب به استان انجام نشده است.
به گزارش ایسنا، فتح اهلل زاده در نشست خبری افزود: در سال جاری با 
وجود پایین آمدن تولید سیب در استان هیچ گونه واردات سیبی به استان 

انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه امسال ۷۵0 هزار تن سیب در آذربایجان غربی تولید 
شده است، تصریح کرد: برای سیب های صنعتی استان برنامه هایی در نظر 

گرفته شده تا با برپایی بازارچه هایی از هدررفت سیب جلوگیری شود.
فتح اهلل زاده ادامه داد: آذربایجان غربی ۵0درصد س��یب کشور را تولید 
می کند، بنابراین باید با جلوگیری از سود دالالن گامی در جهت توسعه 

اقتصادی استان برداریم چرا که اقتصاد استان بر پایه سیب است.
وی با تاکید بر اینکه در س��ال جاری ۵000 هکتار از اراضی استان به 
کشت گوجه فرنگی اختصاص داده شده بود، اظهار کرد: در سال جاری 
200 هزار تن محصول گوجه فرنگی در اس��تان تولید ش��د که به دلیل 
صادرات قیمت این محصول اندکی باال رفت. با رسیدن محصوالت جنوب 
کشور و جلوگیری از صادرات گوجه فرنگی، قیمت محصول کاهش خواهد 

یافت.
عزتی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، توضیح داد: به دلیل اینکه بیشتر 
س��یب های تولید استان در سردخانه ها انبار شده یا به تهران صادر شده 
است متأس��فانه در داخل استان با کمبود سیب مواجه هستیم و برای 
تأمین سیب مورد نیاز استان مجبور به واردات سیب از شهرهای مراغه 

و مشکین شهر شدیم.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار ش��هرداری ارومیه گفت: قیمت هر کیلو 
سیب ارومیه در میدان میوه و تره بار بین ۵000 تا ۷.000 تومان بوده و هر 

کیلو سیب مراغه 10 هزار تومان به فروش می رسد.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، محمود بازاری با 
اعالم این خبر اظهار کرد: محصول سیب درختی در ۹ ماهه سال جاری 
به ارزش 140 میلیون دالر صادر شد که در مقایسه با 114 میلیون دالر 
صادرات مدت مشابه سال گذشته 2۳درصد رشد ارزشی را تجربه کرده 

است.
وی اف��زود: کاهش ارزش ص��ادرات پنج قلم اول گروه میوه و تره بار در 
آذرماه س��ال جاری نس��بت به آبان ماه ناش��ی از اصالح قیمت های پایه 

صادراتی نیست.
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی 
سازمان توسعه تجارت در تشریح آمار صادرات محصوالت میوه و تره بار 
گفت: در ۹ ماهه سال جاری صادرات گروه میوه و تره بار به وزن 2 میلیون 
و ۵80 هزار تن و به ارزش ۹ میلیون و ۹۳ هزار دالر صورت گرفته که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 18درصد از لحاظ وزنی و 

۵4درصد از لحاظ ارزشی افزایش داشته است.
اسداهلل کارگر در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با تأثیرات صادرات برخی 
اقالم میوه که بازار داخلی آن با کمبود مواجه است، اظهار کرد: اتحادیه 
و صنف میوه فروشان در زمینه کمبودهای حال و احتمالی اطالع رسانی 
داش��ته و خواستار آن شده تا صادرات میوه بر پایه مازاد مصرفی داخلی 
انجام ش��ود، زیرا در صورتی که نیاز بازار داخلی رفع نشود، قیمت میوه 

افزایش پیدا خواهد کرد.

اخبـــار

بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند که قیمت آجیل و خشکبار در ایام 
پایانی سال، مجدداً دستخوش تغییر و تحوالت قرار خواهد گرفت.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، طی ماه های اخیر قیمت آجیل و 
خشکبار به دنبال نوسان نرخ ارز به حدی باال رفت که بسیاری از خانوار ها 
چاره ای جز حذف آن به عنوان اقالمی لوکس از سبد مصرفی خود نداشتند.
اگرچه بس��یاری از مسئوالن نوس��ان نرخ ارز، محاسبه قیمت بر مبنای 
نرخ جهانی و همچنین صادرات محور بودن آجیل و خشکبار را دلیل اصلی 
گرانی های اخیر مطرح می کنند، اما در مقابل برخی کارشناسان نسبت به 
این موضوع اعتراض دارند و معتقدند از آنجا که اکثر اقالم آجیل و خشکبار 

تولید داخل است، نباید برمبنای قیمت دالر در بازار داخل عرضه شود.
آخرین بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که هم اکنون نرخ هر کیلو 
پسته 1۵0 تا 200 هزار، بادام هندی 180 تا 240هزار، گردو 120 تا 1۶0 
ه��زار، تخمه ک��دو ۳0 تا 4۵ هزار، تخمه ژاپنی ۳8 تا ۵0 هزار، بادام 120 
تا 1۶0 هزار، فندق 110تا 140 هزار و آجیل چهار مغز 180 تا 240 هزار 

تومان است.
بسیاری از فروش��ندگان می گویند: به رغم رکود حاکم بر بازار و کاهش 
قدرت خرید خانوار، پیش بینی می ش��ود که قیمت اقالم آجیل و خشکبار 
تحت تاثیر نوس��ان نرخ ارز در ایام پایانی س��ال با افزایش مجدد در بازار 
روبه رو ش��ود ک��ه این امر مصرف کنندگان و فعاالن صنف را با مش��کالت 

جدی مواجه خواهد کرد.
یکی از مغازه داران می گوید: با افزایش 100درصدی قیمت ها نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل امکان خرید از سوی بسیاری از آحاد جامعه وجود 

ندارد.
با توجه به آنکه زمان زیادی تا ایام پایانی سال باقی نمانده است، انتظار 
می رود که دولت تمهیداتی برای ایام پایانی س��ال بیندیشد تا سودجویی 

دالالن و عوامل واسطه بر آشفتگی بازار بیش از پیش دامن نزند.
حباب کاذب قیمت بر بازار پسته و تخمه آفتابگردان حاکم است

مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران، از رکود حاکم 
بر بازار آجیل و خش��کبار خبر داد و گفت: بعد از شب یلدا، تقاضایی برای 
خرید اقالم آجیل و خشکبار وجود ندارد اما انتظار می رود در روز های آتی 

رونق به بازار بازگردد.
وی نوسان قیمت آجیل و خشکبار را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: 
ب��ا توجه به آنکه تقاضای چندانی در بازار ش��ب عید برای خرید آجیل و 

خشکبار متصور نیستیم، از این رو افزایش قیمت منتفی است.
احمدی با اش��اره ب��ه اینکه نمی توان ن��رخ مصوبی ب��رای اقالم آجیل 
و خش��کبار در بازار اعالم کرد، بیان کرد: با توجه به ش��رایط کنونی بازار 
نمی ت��وان نرخ مصوبی را اعالم کرد چراکه این امر می تواند در قیمت های 

بازار تاثیر بگذارد.

این مقام مس��ئول ادامه داد: اگر اتفاق خاصی در ش��رایط اقتصادی رخ 
ندهد، قیمت آجیل و خشکبار در بازار شب عید افزایشی نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اصناف در حال تدارک اقالم آجیل و خشکبار برای 
شب عید هستند، بیان کرد: اگرچه طبق سنت دیرینه، افراد در ایام پایانی 
س��ال اقدام به خرید آجیل و خش��کبار خواهند کرد، اما به سبب شرایط 
اقتصادی حاکم بر کشور به نظر می رسد که تقاضا به مراتب از سال گذشته 

کمتر باشد.
احمدی از حباب کاذب قیمت برخی اقالم آجیل و خش��کبار خبر داد و 
گفت: با وجود آنکه اکثر اقالم آجیل و خشکبار به قیمت تمام شده درآمده 
و با 10درصد سود خرده فروشی در بازار عرضه می شود، اما بر اقالمی نظیر 
پس��ته و تخمه آفتابگردان همچنان حباب کاذب قیمت حاکم اس��ت که 

انتظار می رود در ایام پایانی سال به نرخ واقعی خود برسند.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار از نصب اپلیکیشن روی تلفن همراه خبر 
داد و گفت: بازرس��ی نظارت اصناف، اپلیکیشنی را طراحی کرده است که 
مردم در لحظه می توانند ش��کایت خود را مطرح کنند، امیدواریم تا پایان 

سال بازرسی اتاق اصناف این اپلیکیشن را راه اندازی کند.
وی در پای��ان تصریح ک��رد: از خانوار ها تقاضا داریم ک��ه اقالم آجیل و 
خشکبار مورد نیاز خود را از آجیل فروشی های دارای پروانه خریداری کنند 

تا در صورت بروز تخلف بتوان به شکایت افراد رسیدگی کرد.

 رئیس اتحادیه: نرخ مصوبی برای آجیل شب عید نداریم

عامل اصلی گرانی مجدد خشکبار چیست؟

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با بیان اینکه مصرف س��نگدان در س��ال 
ج��اری با گرانی مرغ افزای��ش یافته، از مصرف روزان��ه 120 تُن جگر و 
س��نگدان مرغ در تهران خب��ر داد. مهدی یوس��ف خانی در گفت وگو با 
خبرنگار تسنیم، با اشاره به افزایش قیمت آالیش مرغ به تناسب باالرفتن 
قیمت مرغ در کش��ور اظهار کرد: با افزایش قیمت مرغ در کشور، قیمت 
آالیش مرغ ش��امل جگر مرغ، پای مرغ، دل و سنگدان نیز افزایش یافته 
اس��ت. رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اعالم خبر افزایش فروش آالیش 
مرغ در ماه های اخیر گفت: این روزها با افزایش قیمت مرغ، شاهد افزایش 
خرید آالیش مرغ از جمله سنگدان بودیم؛ البته عالوه بر این، همواره در 
فصل زمستان نیز میزان مصرف سنگدان بیشتر می شود ولی در مجموع 
امس��ال به نسبت سال گذشته، فروش جگر مرغ و سنگدان افزایش پیدا 

کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از افزایش مصرف سنگدان مرغ 
در کشور وجود دارد یا خیر و میزان مصرف جگر و سنگدان مرغ در کشور 
چقدر اس��ت، گفت: هیچ آمار دقیقی وجود ندارد ولی معموالً اگر میزان 

مصرف مرغ در تهران را 2000 تن در نظر بگیریم، معادل ۶درصد وزنی 
آن، مجموع مصرف جگر مرغ و سنگدان است.

یوس��ف خانی با بیان اینکه مصرف مرغ در تهران به نسبت سال قبل و 
پیش از افزایش قیمت های اخیر تغییری نداش��ته اس��ت، افزود: تقاضای 
خرید مرغ در بازار آزاد کم ش��ده، ولی این میزان کاهش تقاضا، با عرضه 
مرغ به قیمت تنظیم بازار جبران ش��ده اس��ت و امس��ال نسبت به سال 
گذش��ته، تغییر چندانی در مصرف مرغ نداشته ایم چراکه در حال حاضر 
ح��دود 10 ت��ا 1۵ درصد مصرف م��رغ از طریق عرضه م��رغ در فرآیند 
تنظیم بازار انجام می شود. به هر حال در شرایط فعلی که قیمت گوشت 
قرمز و حتی ماهی نیز به ش��دت افزایش داشته، مرغ، پایین ترین قیمت 

محصوالت پروتئنی را دارد.
رئی��س اتحادیه پرنده و ماهی در پاس��خ به این س��وال که چرا قیمت 
عرضه مرغ در بازار با قیمت اعالم شده ۹800 تومانی، فاصله دارد، گفت: 
ما از ابتدا هم با قیمت گذاری ۹800 تومانی مخالف بودیم؛ این قیمت هم 
زمانی اعالم شد که قیمت تحویل مرغ زنده به کشتارگاه ۶۳۵0 تومان در 

نظر گرفته شده بود، ولی امروز شاهد افزایش قیمت هستیم به طوری که 
مرغ زنده به قیمت 10 هزار و ۳00 تومان تحویل کشتارگاه می شود.

وی با اشاره به افزایش 100 تا ۳00درصدی جوجه یک روزه و نهاده ها 
طی پنج ماه گذش��ته خاطرنشان کرد: پنج ماه پیش و زمانی که قیمت 
۹800 تومانی اعالم ش��د، قیمت جوجه ی��ک روزه، 1200 تومان و امروز 
قیمت جوجه یک روزه به بیش از ۳000 تومان رس��یده اس��ت؛ حتی در 
نهاده ها نیز طی این مدت با افزایش قیمت مواجه هس��تیم به طوری که 

قیمت نهاده ها از 800 تومان به 1۷00 تومان رسیده است.
یوس��ف خانی در پاس��خ به این س��وال که آیا روند افزایش قیمت مرغ 
در بازار ش��ب عید نیز ادامه خواهد یافت یا خیر گفت: با توجه به برخی 
اقدامات انجام ش��ده، قیمت مرغ در بازار ش��ب عید بهتر خواهد شد و با 
کاهش قیمت مواجه خواهیم بود. وی خاطرنش��ان ک��رد: از اواخر دی و 
اوایل بهمن ماه، فرآیند جوجه ریزی انجام شده و با احتساب 4۵ روز سن 
تولید، شاهد افزایش عرضه مرغ از ابتدای اسفند و مناسب تر شدن قیمت 

مرغ در بازار شب عید خواهیم بود.

رئی��س اتحادیه پی��چ و مهره گفت  بیش از ۷0درص��د کاالهایی که 
در صنف پیچ و مهره عرضه می ش��ود وارداتی است که جزو گروه دوم 
کاالیی محسوب می شود و باید ثبت سفارش مناسب آن صورت گیرد 

اما این فرآیند به راحتی انجام نمی شود.
به گزارش تس��نیم، محمدباقر معتمد، رئیس مرکز پژوهش های اتاق 
اصناف تهران در مراس��م بهره برداری از فاز یک مجتمع های تخصصی 
اصناف در راس��تای اس��تقرار واحدهای صنفی فنی در حاشیه شهرها،  
اظهار کرد:  مناس��بات کسب و کار در حال تغییر است و این تغییر در 
این جهت اس��ت که مردم با آس��ایش و رفاه بیش��تری به کاالی مورد 
نیاز خود دسترس��ی داشته باش��ند. در شهری مانند تهران، جمعیت و 
تعداد خودروها در حال افزایش اس��ت در حالی که خیابان ها تغییری 
نکرده اس��ت به همین دلیل تمایل ب��ه خرید از مجتمع های تخصصی 

افزایش یافته است.
وی ادام��ه داد:  در ای��ن می��ان اف��راد خوش فک��ر و باتجربه ای هم 
وجود دارند که از این نیاز به نحو احس��ن اس��تفاده می کنند. س��اخت 
مجتمع های تخصصی از این نمونه ها اس��ت که  باعث می شود به طور 

مثال س��ازندگانی که به بازار آهن ش��ادآباد ب��رای خرید آهن مراجعه 
می کنن��د، پکیج و تاسیس��ات خود را هم از ای��ن منطقه تهیه کنند و 
این شرایط موجب ایجاد مجموعه ای از خدمات و کاالهایی که مرتبط 
با هم می ش��ود و  ای��ن مراکز خدماتی در مناطق غیرمرکزی ش��هرها 

متمرکز شوند.
رئیس اتحادیه شوفاژ و تهویه مطبوع گفت:  همراه با تغییرات کسب 
و کارها، آس��ایش مشتریان در آن اس��ت که مجتمع های تخصصی در 
مناطق حاش��یه ای شهرها ایجاد شود تا ضمن کاهش تراکم و ترافیک 

شهری به تخصصی سازی ارائه خدمات و کاالها نیز کمک شود.
وی ب��ا بیان اینکه وجود انبارهای مناس��ب در کن��ار این مجتمع ها 
نیز از جمله ویژگی های مثبت اس��ت، گف��ت:  خریدار پس از خرید به 
آسانی می تواند کاالی خریداری شده را از انبار شرکت ها تحویل بگیرد 

و ارسال کاال برای مشتری نیز روند سهل تری به خود خواهد گرفت.
۹۵درصد تاسیسات گرمایشی داخلی است

معتم��د با بیان اینکه بخش عمده  ای از تجهیزات و تاسیس��ات فنی 
ساختمان در داخل تولید می شود، گفت:  در بخش گرمایش ۹۵درصد 

کاالهایی که در بازار عرضه می ش��ود از محل تولیدات داخلی اس��ت و 
در بخش تاسیسات سرمایش حدود ۷0درصد تاسیسات مرکزی تولید 
داخلی اس��ت و با وجود آنکه اس��پیلت ها و کولرهای گازی پیش��رفته 
اکنون وارد می ش��ود، اما در برنامه تولیدکنندگان داخلی اس��ت تا این 

تجهیزات نیز با فرآیند مونتاژ در داخل تولید شود.
وی با بیان اینکه مشکل عمومی تولید در حال حاضر تهیه مواد اولیه 
اس��ت، گفت: گاهی هم تولیدکنندگان با مشکل قیمت گذاری اجباری 
از س��وی سازمان حمایت مواجه هس��تند و متاسفانه قیمت گذاری به 
گونه ای اس��ت که تولیدکننده با حاش��یه س��ود کم مواجه می شود و 

مجبور است ظرفیت تولید را کاهش دهد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق اصناف تهران گفت:  به طور متوس��ط 
تاسیسات فنی ساختمان از سال گذشته و پس از نوسان های قیمت ارز 
با افزایش قیمت 20درصدی مواجه ش��د، اما به دلیل عدم رونق بخش 
مسکن و رکود تولید در این بخش تولیدکنندگان بخش تاسیسات نیز 
مجبور ش��ده اند تا قیمت خود را کاهش دهند و حاش��یه سود خود را 

کمتر کنند.

افزایش مصرف سنگدان به دنبال گرانی مرغ

 تهرانی ها هر روز 120 تن جگر و سنگدان مرغ می خورند

70درصد پیچ و مهره کشور وارداتی است

 ثبت سفارش با مشکل مواجه شد

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

بدهی خودروسازان 4 هزار میلیارد تومان 
بیشتر شد

در حالی که انتظ��ار می رفت با افزایش ۳0درص��دی قیمت خودرو، 
بخشی از زیان انباشته خودروسازان کاهش یافته و منابع جدیدی برای 
پرداخت بدهی قطعه س��ازان ایجاد شود، اما طی هفته گذشته و با لغو 
مصوبه افزایش قیمت خودرو این امیدواری خودروس��ازان به ناامیدی 

بدل شد.
ب��ه گزارش پدال نیوز به نقل از خودرونوی��س، این در حالی بود که 
به دلیل افزایش بدهی خودروس��ازان به شرکت های قطعه سازی روند 
تولید خودرو مختل ش��ده بود و خودروس��ازان در ایفای تعهدات خود 
دچار مشکل شده بودند؛ به گونه ای که تعهدات عقب افتاده خودروسازان 
از ماه های مرداد و ش��هریور تاکنون تحویل نش��ده و انتظار می رفت با 
صدور مصوبه افزایش قیمت خودروسازان نسبت به ارسال دعوتنامه های 
مش��تریان با قیمت های جدید اقدام کرده و پس از جذب منابع جدید 
و تزریق آن به شرکت های قطعه سازی، زمینه تامین قطعات مورد نیاز 

خطوط تولید را فراهم کنند. 
 ام��ا وزارت صنعت، معدن و تجارت در ش��رایطی این مصوبه را لغو 
کرده که به نظر می رس��د در این فرآیند توجه چندانی به قیمت های 
حاشیه بازار نشده و همین امر شرایط را به نفع دالالن و واسطه ها تغییر 
خواهد داد. در حالی که این مصوبه می توانست از شکل گیری بازار سیاه 
جلوگیری کرده و ش��رایط را به نفع مصرف کننده و خودروس��از تغییر 
دهد.    اما با لغو این مصوبه اگر چه مصرف کنندگان حقیقی خوشحال 
به نظر می رس��ند، اما برای دالالن، واسطه ها و افرادی که در تیراژ باال 
نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کرده بودند یک فرصت طالیی ایجاد کرد 

و برای خودروسازان نیز تبدیل به یک چالش جدید و خطرناک شد.
 براس��اس ای��ن تصمی��م جدی��د وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
خودروس��ازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش ش��ده با تاریخ 
تحویل اول ش��هریورماه تا ۳0 دی ماه به قیمت قبل هس��تند و این در 
حالی بود که تا پیش از این خودروس��ازان امیدوار بودند در پی مصوبه 
افزایش قیمت بخش��ی از چالش های پیش روی آنان برطرف ش��ود و 
حدود 4 هزار میلی��ارد تومان منابع جدید از محل این افزایش قیمت 
برای آنان ایجاد ش��ود. چه بس��ا انتظار می رود با لغو این مصوبه و عدم 
دستیابی به منابع توسط خودروسازان، بدهی جدیدی در حدود 4هزار 
میلیارد تومان برای آنها ایجاد ش��ود که به طور حتم تبعات آن مجددا 
دامنگیر دولت خواهد شد. اگرچه وزارت صنعت تالش کرده است تا با 
اتخاذ این تصمیم در جهت تامین منافع مش��تریان گام بردارد، اما در 
مقابل راهکاری ب��رای جبران اختالف قیمت خودروی قابل تحویل به 
مشتریان تا قیمت های بازار ارائه نکرده و همین امر یک چالش جدید 

در بازار خودرو به شمار می رود.
 این در حالی است که دولت می توانست دست کم با پیش بینی منابع 
جدی��د از بروز چالش های خطرناک مال��ی و اقتصادی در بدنه صنعت 
خودرو جلوگیری کند. چه بسا براساس ماده ۹0 اصل 44 قانون اساسی 
چنانچه دولت به  هر دلیل قیم��ت فروش کاالها یا خدمات بنگاه های 
مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر 
از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی 
و هزینه تمام ش��ده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال 
اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر 
کند.  اکنون با توجه به اینکه س��ایپا و ایران خودرو مش��مول این ماده 
قانونی می ش��وند باید دید دولت برای جبران این خسارت و به منظور 

نجات صنعت خودرو چه تدابیری را اتخاذ خواهد کرد.

قیمت نهایی تولید خودرو چگونه کاهش 
می یابد؟

قیمت نهایی و تولید محصولی اقتصادی و به صرفه مقوله ای است که 
همواره مورد توجه مدیران ش��رکت های بزرگ خودروس��از قرار داشته 
تا بتوانند در س��ایه اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده تولیدی به صرفه 
و اقتص��ادی را روانه بازار کنند، لذا طی گفت وگو با عضو هیات علمی 
دانش��گاه علم و صنعت به بررسی راهکارهایی به منظور کاهش قیمت 

محصول نهایی در تولید خودرو پرداختیم.
جواد مرزبان در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: کاهش 
قیمت نهایی نیازمند فراهم شدن زیرساخت های مناسب است تا قادر به 

ارائه برنامه ای عملی برای کاهش قیمت نهایی باشیم.
وی در ادامه افزود: ضرورت مهم در بحث کاهش قیمت تمام ش��ده، 
بهبود بهره وری اس��ت تا بر این اساس تیراژ محصول افزایش و قیمت 
نهایی کاهش یابد زیرا در س��ایه افزایش تولید، قیمت نهایی روی هر 
محصول سرشکن و در نهایت محصوالت با قیمت های کمتری به دست 
مصرف کننده خواهد رسید. وی گفت: نکته مهم دیگر در کاهش قیمت 
نهایی، طراحی خودرو اس��ت که در راستای بهبود بهره وری، مدیران و 
تصمیم گیران پلتفرمی مشترک طراحی کنند تا قیمت غالب ها به نحوی 
سرشکن و قیمت نهایی کاهش یابد، لذا افزایش بهره وری، افزایش تولید 
و بهبود طراحی عوامل کلیدی هستند که اگر درست پیاده شوند منجر 

به کاهش قیمت تمام شده محصول واحدهای تولیدی خواهند شد.
عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت اذعان داش��ت: همکاری 
مناسب بانک ها و ارائه تس��هیالت به خودروسازان عامل دیگری است 
ک��ه بای��د به آن توجه داش��ت که در این راس��تا بانک ه��ا باید با کنار 
گذاش��تن اهداف تجاری، امکانات بیشتری را نسبت به گذشته و بدون 
بوروکراس��ی های اداری در اختی��ار بخش های تولیدی قرار دهند تا در 
سایه همکاری های بیشتر، نقدینگی مورد نیاز خودروسازان تامین شود.
وی گف��ت: بای��د قوانین مجل��س و دولت به گونه ای وضع ش��ود تا 
فرآیند تولید آسوده تر شود تا با روان شدن آن، تولیدکنندگان قادر به 

برنامه ریزی برای تولید اقتصادی باشند.
مرزبان با اش��اره به تولید مش��ترک اظهار داش��ت: از آنجا که تولید 
مشترک می تواند به کاهش هزینه ها کمک کند، اما در عین حال باید 
توجه داش��ت ادغام ش��رکت های بزرگ و کوچک خودروساز منطقی 
نیست زیرا سبب خواهد شد جنبه های رقابتی در حوزه کیفی و قیمتی 
صدمات زیادی متحمل شود و در نهایت منجر به لطمه صنعت خودرو 

شود.
وی گفت: تولید مشترک به معنای ادغام نیست بلکه استفاده هم زمان 
از برخی قطعات مانند سیس��تم ترمز اس��ت که توسط تولیدکننده ای 
متبهر تولید می شود و با اندک تغییراتی قابل استفاده برای انواع خودرو 
باشد بدین طریق می توان برای کاهش قیمت نهایی و تولید به صرفه تر 

خودرو گام برداشت.

دو خودروس��از بزرگ کش��ور هرچند با لغو افزایش ۳0درصدی قیمت 
محصوالت خود، در ظاهر یک امتیاز ویژه به مشتریان داده اند، با این حال 

در آن سوی ماجرا عمال سه امتیاز طالیی نیز نصیب خود کرده اند.
ب��ه گ��زارش پدال نی��وز، آنطور ک��ه برخ��ی مش��تریان می گویند، در 
دعوت نامه های اخیر ارسالی از سوی خودروسازان، قیمت های قبل )آخرین 
قیمت هایی که ش��ورای رقابت طی خرداد امسال تعیین کرده بود(، مالک 
تحویل قرار گرفته، اما زمان تحویل، حداقل چهار ماه بعد اعالم شده است. 
این در شرایطی است که مشتریان باید نهایتا طی چند روز پس از ارسال 
دعوت نامه، تکمیل وجه کرده و همچنین هیچ ادعایی بابت دریافت س��ود 
مشارکت و تاخیر برای مدت زمان انتظار ثانویه )از زمان دریافت دعوت نامه 
تا تحویل خودرو( نداشته باشند. به عبارت بهتر، خودروسازان افزایش قیمت 
۳0درصدی را به قول خودشان در راستای تکریم مشتریان، لغو کرده اند، با 
این حال محصوالت ثبت نامی آنها را ماه ها بعد و بدون هیچ سودی اعم از 

مشارکت و تاخیر، تحویل خواهند داد.
 پیش از آنکه ابعاد پنهان این ماجرا را روشن کنیم، ابتدا نگاهی به اتفاقاتی 
که طی چند ماه گذشته در جریان قیمت گذاری خودرو رخ داد می اندازیم تا 
مشخص ش��ود اصال افزایش قیمت ۳0درصدی از کجا آمد و چرا لغو شد. از 
اوایل پاییز امسال که محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت 

خبر کنار گذاش��تن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو را اعالم کرد، دولت 
نزدیک به سه ماه وقت گذاشت تا سیاست جدید خود را در بازار خودرو اعالم 
کن��د. پس از کلی گمانه زنی و کش و ق��وس، دولت در نهایت رای به افزایش 
قیمت خودرو در دو مرحله داد. بر این اساس، قرار شد ابتدا ۳0درصد به قیمت 
خودروهای داخلی افزوده و در مرحله دوم نیز »قیمت گذاری در حاشیه بازار« 
به عنوان سیاست کلی لحاظ شود. افزایش قیمت ۳0درصدی اما به خودروهایی 
مربوط می شد که موعد تحویل آنها حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه 
امسال بود. در واقع خودروسازان مجاز شدند ۳0درصد به قیمت خودروهایی 
که در این بازه زمانی چهار ماهه باید تحویل مشتریان می دادند، اضافه کنند. 
با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این تصمیم خود س��ه ماه 
وقت گذاشته بود، اما خیلی زود از آن کوتاه آمد و به خودروسازان دستور داد 
افزایش قیمت ۳0درصدی را لغو کنند. لغو این تصمیم پس از آن انجام شد 
که جلساتی پرحاشیه )در قالب ستاد پاسخگویی به مشتریان( میان مسئوالن 
فروش خودروسازان و ثبت نام کنندگان معترض برگزار و شرکت های خودروساز 
به شدت بابت تحویل محصوالت معوق آن هم به قیمت قبل، تحت  فشار قرار 

گرفتند.
 هرچ��ه بود، در نهایت با اعالم وزیر صنع��ت، معدن و تجارت و تبعیت 
خودروس��ازان، افزای��ش قیم��ت ۳0درص��دی خودروها لغو و قرار ش��د 

محصوالت پیش فروش��ی با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه 
امس��ال با قیمت های قدیم تحویل ش��وند. جدا از اینکه چنین تصمیمی، 
کام دالالن و واس��طه گران را ش��یرین کرد، از همان ابتدا نیز مشخص بود 
ماجراهایی پش��ت پرده آن قرار دارد. ازآنجاکه خودروس��ازان با مش��کالت 
شدید نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند و ماه ها به دنبال افزایش قیمت 
محصوالت خود بودند و حتی گفته می شود تحویل خودروهای ثبت نامی را 
به تاخیر انداخته اند، لغو افزایش قیمت ۳0درصدی بسیار ابهام برانگیز بود و 
جای سوال داشت. در نهایت اما مشخص شد که کوتاه آمدن خودروسازان 
از ماجرای افزایش قیمت، نه از س��ر تکریم و جلب رضایتمندی مشتریان، 
بلکه در راستای جذب نقدینگی، ترس از انصراف و شاید ناتوانی از تحویل 

خودروهای ثبت نامی معوق بوده است. 
 بر این اساس، خودروسازان اگرچه با لغو افزایش قیمت ۳0درصدی، ابتدا 
لبخند رضایت را بر لبان ثبت نام کنندگان نش��انده اند، اما این رضایتمندی 
دوامی نداش��ت، چه آنکه مش��تریان با دریافت دعوت نامه، تازه فهمیده اند 
چه اتفاقی رخ داده اس��ت. با یک حس��اب سرانگش��تی مشخص می شود 
خودروس��ازان عمال با دادن یک امتیاز )لغ��و افزایش قیمت ۳0درصدی(، 
س��ه امتیاز گرفته اند و این یعنی، برنده بازی قیمت خودرو، به نوعی آنها 

بوده اند نه مشتریان. 

بررسی ماجرای لغو افزایش 30درصدی قیمت خودروهای داخلی

در حالی که برخی خودروسازان نتوانس��ته اند تعهدات پیش فروش 
قبلی خود را به طور کامل انجام دهند، اما باز هم اقدام به پیش فروش 
جدید کرده اند. س��وال این اس��ت که آیا این کار آنها قانونی اس��ت و 
چرا با توجه به بدعهدی خودروس��ازان، مردم باز هم برای پیش خرید 

خودرو ثبت نام می کنند؟
در ای��ن زمینه امیرحس��ن کاکای��ی، عضو هیأت علمی دانش��کده 
مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و صنع��ت گفت: اولی��ن نکته حائز 
اهمیت این است که اوضاع صنعت خودرو به شدت بهم ریخته است. 
از طرف دیگر قوانین موجود برای ش��رایط عادی تعریف ش��ده و این 
در حالی اس��ت که ش��رایط فعلی حاکم بر صنع��ت غیرعادی بوده و 

خودروساز و سایرین را گرفتار کرده است.
وی اف��زود: پیش ف��روش خودروه��ا در ظاهر منع قانون��ی ندارد و 
ش��رکت ها در شرایط شفاف ش��رایط خود را اعالم می کنند و متعهد 
می ش��وند که در تاریخ مشخص و با قیمت روز خودروی ثبت نامی را 
تحوی��ل می دهند، لذا به لحاظ قانون��ی هیچ عملی خالف آن صورت 
نمی گی��رد اما در حال حاضر بزرگترین معضل ما در جامعه از همین 

نقطه آغاز می شود که بس��یاری از اتفاقاتی که به لحاظ اقتصادی در 
جامعه رخ می دهد، در ظاهر قانونی است اما اثرات آن موجب اختالل 

در نظام اقتصادی کشور می شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه این مسئله دو جنبه 
مختلف دارد، گفت: مس��ئله اول این اس��ت ک��ه پیش فروش خودرو 
غیرقانونی اس��ت یا خیر و اینکه آیا می توان جلوی آن را گرفت؟ اما 
از طرف دیگر خودروس��ازان نیز به س��بب تعهدات مالی متعددی که 
دارند، نمی توانن��د از پیش فروش خودروهای تولیدی خود جلوگیری 
کنن��د، لذا پیش بین��ی می کنند که بتوانند تا س��ال آینده تنش های 
امس��ال را مدیریت کرده و در موعد مش��خص به تعهدات خود عمل 

کنند.
کاکایی با یادآوری اینکه در س��وی دیگر دولت و نهادهای نظارتی 
مطرح هس��تند، تصریح کرد: مردم انتظار دارند که نهادهای نظارتی 
وارد عمل ش��ده و شرایط را کنترل کنند. البته حقیقت این است که 
وضعیت فعلی خ��اص و غیرقابل پیش بینی ب��وده و هیچ کس انتظار 

نداشت که تحریم ها چنین پیش روند.

وی با تاکید بر اینکه اوضاع فعلی صنعت خودرو ناش��ی از مس��ائل 
کالن اس��ت، افزود: ضروری است که دولت به این مسئله ورود کرده 
و اوضاع را کنترل کند که قرار اس��ت چه اتفاقی پیش بیاید یا اینکه 
چنانچه خودروسازان پیش فروش می کنند، آیا قادر به انجام تعهدات 
خود هس��تند یا خیر و اگ��ر توان انجام ای��ن کار را ندارند، پس چرا 

نهادهای متولی مانع پیش فروش آنها نمی شوند؟
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت 
تصری��ح کرد: البت��ه در حال حاض��ر دولت و مجلس چن��ان درگیر 
مس��ائل روزمره شده اند که متوجه نیستند بسیاری از موارد در آینده 

دردسرساز خواهد شد.
وی اظهار کرد: نباید به صورت احساسی با برنامه های خودروسازان 
برخورد کرد، بلکه باید کمک ش��ود تا برنامه های خودروسازان ادامه 
یاب��د تا توان تحویل خودروهای معوق خود را پیدا کند، اما نمی توان 
به ط��ور دقیق پیش بینی کرد ک��ه آیا برای آین��ده می توانند ضمن 
رعای��ت قوانین ظرفیت��ی )پیش فروش 20 ت��ا ۳0درصد محصوالت 

تولیدی( پیش فروش داشته باشند یا خیر.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اعالم کرد 
افرادی که نس��بت به ثبت نام و خرید دو یا چند خودرو اقدام کرده اند 

قطعا باید مالیات آن را پرداخت کنند.
محمدرض��ا منص��وری در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخ��ودرو، اظهار 
داش��ت: درخصوص اخذ مالیات باید به قانون مراجعه کرد و کسی که 
نس��بت به ثبت نام و خرید دو یا چند خ��ودرو اقدام می کند قطعا باید 

مالیات آن را پرداخت کند.
نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی درخصوص 
تاثیر خرید چندین خودرو از س��وی س��ودجویان بر ب��ازار گفت: این 
اقدامات باعث آش��فتگی بازار و نرسیدن خودرو به دست مصرف کننده 
واقعی می ش��ود و افرادی که برای خرید چند خودرو ثبت نام کرده اند 
معموال دالالن خودرو هس��تند که قصد اس��تفاده از این موقعیت ها و 

کارها را دارند.
وی اف��زود: اینگونه افراد و دالالن ب��ا این اقدام، عرضه و تقاضا را در 

ب��ازار به هم می زنن��د. پول ها و نقدینگی این افراد ب��ه این حوزه وارد 
می ش��ود و بعدا می توانند عرضه را کاهش دهند و خودش��ان در بازار 
خودرو تعیین کننده باش��ند، بنابراین طبیعی است که به این دسته از 
افراد مالی��ات تعلق گیرد. درخصوص فروش ها و پیش فروش ها باید به 
کسانی که قراردادی بسته اند سریعا اعالم و اطالع رسانی شود تا تعیین 
تکلیف شوند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
افزود: در همه جای دنیا مالیات اخذ می  ش��ود و طبیعی اس��ت که هر 
شخصی باید مالیات خود را پرداخت کند؛ حال شاید ما به این مسائل 
توجه کمتری داش��ته ایم اما کس��ی که چند خودرو خریداری می کند 

قطعا باید مالیات آن را پرداخت کند.
منص��وری درخصوص توافق می��ان وزارت امور اقتص��ادی و دارایی 
و وزارت صم��ت مبنی بر اینکه وزارت صمت فهرس��ت و مش��خصات 
خریدارانی را که در طرح های پیش فروش ش��هریور تا دی ماه ش��رکت 
کرده ان��د را در اختی��ار وزارت امور اقتصادی قرار ده��د تا خریدارانی 

که بیش از یک دس��تگاه خودرو خریداری کرده اند مش��مول پرداخت 
مالیات از محل کسب درآمد از این محل شوند، گفت: این اقدام، طرح 
خوبی است و می تواند در رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی 
موثر باش��د. قطعا اخذ مالیات از کس��انی که چند خودرو را خریداری 
کرده اند باید انجام شود و این امر می تواند در کاهش تقاضا و مدیریت 

بازار موثر باشد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه درخصوص بررسی دیگر اطالعات مالی 
و سایر خریدهای این دسته از افراد به منظور الزام به پرداخت مالیات 
در صورت اقدامات مش��ابه گفت: کنکاش خیلی زیاد شاید بی اعتمادی 
را به وجود آورد و به صالح نباش��د، اما آنچه که مسلم است این است 
که حس��اب های همه افراد باید تحت کنترل باش��د و این امر می تواند 
در بحث توزیع عدالت در جامعه بس��یار موثر باشد. مساله اخذ مالیات 
باید در جامعه به درستی انجام شود زیرا در این صورت فقر در جامعه 

کمتر و توزیع عدالت بیشتر خواهد شد.

آیا پیش فروش های جدید خودرو قانونی است؟

اخذ مالیات از خریداران بیش از یک خودرو موجب حمایت از مصرف کننده واقعی می شود
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسالمی ایران گفت نسل جدیدی 
از کارآفرینان خالق و جوان در کشور پرورش یافته است که می تواند زمینه  
ایجاد همکاری های مشترک علمی و فناوری با دیگر کشورها را فراهم کند.

س��ورنا س��تاری، مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری اس��المی ایران در دیدار قصی 
عبدالوه��اب الس��هیل، وزیر آم��وزش عالی و 
تحقیقات علمی عراق، ایجاد یک زیس��ت بوم 
همکاری مشترک ش��رکت های دانش بنیان و 
نیروی انس��انی خالق را زمینه س��از شکوفایی 
توانمندی های دو کش��ور دانست و گفت: یک 
نس��ل جدید کارآفرین در ایران شکل گرفته و 
زمینه ساز ایجاد ارزش افزوده، پیشرفت علمی و 
اقتصادی شده است. این نسل جدید، آینده ساز 
و تعیین کنن��ده سرنوش��ت اقتصاد کش��ور و 
تعامالت بین المللی در ح��وزه علم، فناوری و 

اقتصاد است.
س��تاری، با اش��اره به ظهور استارتاپ ها و ش��رکت های دانش بنیان در 
حوزه ه��ای گوناگون فناوری گفت: این کس��ب وکارهای نوظهور، در ارائه 
خدمات و محص��والت خود با کیفیت باال و در عرصه بین المللی توانمند 

هستند و می توانند ظرفیت خوبی برای همکاری های مشترک باشند، اما 
باید یک زیرساخت مناس��ب برای مفاهمه میان این کسب وکارها در دو 
کش��ور ایجاد ش��ود. رئیس بنیاد ملی نخبگان ایران، آمادگی ایران برای 
تعام��ل علمی و پژوهش��ی را یادآور ش��د و 
گف��ت: همان طور که اکن��ون تعامل خوبی 
میان وزارت علوم دو کشور در حوزه تربیت 
دانشجویان وجود دارد، این آمادگی را داریم 
که اف��راد متخصص در حوزه های توانمندی 
نانوفناوری، زیس��ت فناوری،  ایران همچون 
س��لول های بنیادی و فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات و دیگ��ر حوزه های فناوری تربیت 

شوند.
وی افزود: در س��اختار جدی��دی که برای 
فعالیت شرکت های دانش بنیان و فناور شکل 
داده ایم، دانشگاه ها بخش جدایی ناپذیر و مهم 
جامعه به شمار می روند. براساس این ساختار، 
دانش��گاه ها به فهم تازه ای در حمایت از ایده های نو دست یافته اند، خود را 
در سرنوشت جامعه و جوانان تحصیلکرده نقش آفرین می دانند و به دنبال 

چگونگی ارتباط با صنعت هستند.

معاون تس��هیالت صندوق کارآفرینی امید کشور در گناوه گفت 14 هزار 
میلیارد ریال تس��هیالت کارآفرینی پرداخت ش��د که از این مجموع ۵هزار 
میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی اختصاص و ۵هزار میلیارد ریال نیز 

از صندوق کارآفرینی پرداخت شد. 
امی��ن خلیلی اضافه کرد: ب��ا توجه به اینکه 
رسالت صندوق کارآفرینی امید ایجاد اشتغال 
و رفع بیکاری اس��ت، حدود 40درصد از مازاد 
پول خود را قبل از اینکه صندوق توس��عه ملی 
وجهی اختصاص دهد در این بخش اضافه کرد. 
در حالی که س��رانه اش��تغال مدنظر که وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده به ازای 
هر یک میلی��ارد و ۵00 میلیون ریال یک نفر 
ایجاد ش��غل اس��ت، اما طرح هایی از جمله در 
بندر گناوه وجود داشته که متقاضی با دریافت 
۵میلیارد ریال تس��هیالت، پنج نفر به صورت 
مستقیم و 10 نفر به صورت غیرمستقیم شغل 

فراهم شده شد. 
وی اظهار داشت: طرح هایی هم در کشور وجود دارد که یک میلیارد ریال 

تسهیالت پرداخت شده و 10 نفر مشغول به کار شدند. 

خلیلی گفت: این صندوق در بحث اش��تغال نقش بسزایی ایفا کرده و در 
پرداخت تس��هیالت که شغل ایجاد کند هیچ گونه مشکلی ندارد، اما بعضی 

وقت ها انحرافاتی که به وجود می آید بحث وام با مشکل مواجه می شود.
وی بیان کرد: صندوق کارآفرینی به دنبال 
پرداخت تس��هیالت و وصول قس��ط و سود 
نیس��ت بلکه ایجاد اشتغال و ریشه کن کردن 
بیکاری به ویژه در روستاهای کشور که قابلیت 

خوبی دارند، است.
معاون تس��هیالت صندوق کارآفرینی امید 
کشور گفت: استان بوشهر از استان های خوب 
در بحث توس��عه روستایی اس��ت و پیگیری 
خوب��ی در زمین��ه طرح های اش��تغال زایی و 

پرداخت داشته است.
وی افزود: باتوجه به عملکرد خوب اس��تان 
بوشهر به دیگر استان ها 20 تا ۳0درصد اعتبار 
بیشتر داده شد، اما برای این استان 40درصد 

در نظر گرفته شد و در مراحل بعد نیز مورد توجه قرار می گیرد.
خلیلی بیان کرد: صندوق کارآفرینی امید اس��تان بوشهر در سال جاری 

۳10 میلیارد ریال در قالب اشتغال روستایی پرداخت کرده است.

14هزار میلیارد ریال تسهیالت کارآفرینی پرداخت شدنسل جدید کارآفرین آغازگر همکاری های بین المللی است

داش��تن یک فروش پررونق برای هر فروشنده ای آرزوست. همه فروشنده ها 
تمایل دارند بتوانند میزان فروش خود را باال ببرند و به کسب و کار خود رونق 

بخشند.
از نظر مشاوره بازاریابی، یافتن مشتریان و کسب سود و رونق در کار، بسیار 
س��خت است و اس��ترس زیادی را می تواند به یک فروشنده وارد کند، چرا که 
را ه اندازی یک کس��ب و کار به معنای این نیس��ت که می توانیم به اندازه کافی 
مش��تریانی را پیدا کنیم. بسیاری از فروشندگان فکر می کنند کافی است که 
فضای کسب و کار خود که می تواند یک فروشگاه، رستوران یا کافی شاپ یا هر 
چیز دیگری باشد، دکوراسیون و ظاهر را به زیبایی طراحی کنند دیگر می توانند 

به اندازه کافی، مشتریانی را جذب 
کنند.

در حال��ی که واقعیت کس��ب 
و کارها بس��یار متفاوت تر از این 
است و شما با تعداد زیادی رقیب 
مواجه هس��تید ک��ه همگی آنها 
کنار شما مشغول به کسب و کار 
مش��ابه شما هس��تند. در اطراف 
خود ن��گاه کنید، چند کس��ب و 
کار را می بینید ک��ه همگی آنها 
به فعالیت شما مشغول هستند؟ 
پس ب��ه خوبی می  ت��وان به این 
نتیجه رس��ید که تنها راه اندازی 
یک کس��ب و کار و رسیدگی به 
ظاهر آن نمی تواند تضمین کننده 
موفقیت شما باشد، بلکه راه اندازی 
کس��ب و کار و جذب مش��تری 
شامل فرآیندی است که باید در 
آن ب��ا آگاهی و دانش کافی اقدام 
شود. در این مقاله، راهکارهایی را 
مط��رح خواهیم کرد که از طریق 
آنها بتوانی��د به فروش خود رونق 
بخشید و مش��تریان زیادی را به 

سمت خود جذب کنید.
1- یک برنامه منسجم 

داشته باشید
برنامه ریزی منسجم و منطقی 
داشته باشید. داشتن برنامه و راه 
رسیدن به اهداف، یکی از راه هایی 
است که می تواند منجر به پررونق 

شدن کسب و کار شما شود. در این برنامه، بهتر است قبل از هر چیزی با دقت 
فکر کنید و به این موضوع بپردازید که مشتریان شما چه کسانی هستند؟ اگر 
مش��تریان شما کسب و کارهای دیگر یا س��ایر شرکت ها هستند، به این فکر 
کنید که چه شرکت هایی می توانند مشتریان شما باشند؟ به دقت اسامی این 
ش��رکت ها را از اینترنت استخراج کنید. سپس به این بیندیشید که هر کدام 
از این ش��رکت ها، کدام محصوالت ش��ما را می خرند. پس از تعیین این موارد 
باید ش��ماره تلفن یا راه های ارتباطی این ش��رکت ها را پیدا کنید و با آنها وارد 

صحبت شوید.
2- شناختن چرخه ها و مدت زمان خرید

باید کاماًل نس��بت به کاری که قصد انجام آن را دارید واقف باش��ید و دقیقاً 
بدانید که روند فروش شما دارای چه فرآیند و چرخه هایی است و مدت زمانی 
که طول می کشد تا بتوانید محصول خود را بفروشید تعیین کنید. تعیین این 
موارد به ش��ما کمک می کند تا بدانید این چرخه نیاز به چند فرد دارد و چه 

مدت زمانی طول می کشد تا این فروش اتفاق بیفتد.
3- هوشیاری در شبکه های اجتماعی

ش��ما باید از ش��بکه های اجتماعی برای معرفی خود اس��تفاده کنید. سعی 
کنی��د حض��وری فع��ال در این 
ش��بکه ها داشته باش��ید. داشتن 
حضور فعال در این ش��بکه ها به 
این معنا نیست که شما اقدام به 
فروش در این شبکه ها کنید. بلکه 
تالش کنید از طریق این شبکه ها 
و کانال ها با مشتریان و مخاطبان 
خ��ود ارتباط برقرار کنید. متن یا 
پس��ت هایی را در این شبکه ها به 
اش��تراک بگذارید و به پاسخ ها و 
فیدبک هایی که مخاطبان ش��ما 
می دهند جواب بدهید. تنها هدف 
شما باید این باشد که خودتان را 
معرفی کنید، اعتماد مخاطبان را 
جذب کنید و سعی کنید در نزد 

آنها محبوب باشید.
4- طراحی ساده صفحات 

اینترنتی
طراحی  ک��ه  وب س��ایت هایی 
می کنید تا مخاطبان و مشتریان 
با شما در ارتباط باشند باید ساده 
طراح��ی کنی��د. طراحی س��اده 
موجب می ش��ود هر فردی بتواند 
از این صفحات بازدید کند و نظر 
خود را نس��بت به شما و خدمات 
یا محصول تان بی��ان کند. هدف 
ش��ما باید ارتباط با هر نوع فردی 
باشد که می تواند جزو مخاطبان 
و مشتریان شما باشد، پس بهتر 
است سایت را به گونه ای طراحی 

کنید که همه بتوانند استفاده کنند.
5- اطالع رسانی وسیع

سعی کنید فعالیت خود را به صورت گسترده اطالع رسانی کنید. الزم نیست 
چند تبلیغ پرهزینه و بزرگ داشته باشید، بلکه چند تبلیغ کوچک و کم هزینه 
ولی در تعداد زیاد می تواند برای شما مفیدتر باشد. زیرا هدف شما اطالع رسانی 

است.
qmpmarketing :منبع

آمازون با انتشـار گزارش مالی مربوط به سـه ماهه  چهارم سال 2018 خبر از کسـب درآمد 72.4 میلیارد 
دالری داده که باالتر از رقمی است که تحلیلگران پیش بینی کرده بودند.

به گزارش زومیت، آمازون گزارش مالی مربوط  به سـه ماهه  چهارم سـال 2018 را منتشـر کرده که نشان 
از عملکـردی فراتـر از پیش بینی های تحلیلگران وال اسـتریت برای این شـرکت دارد. براسـاس آمارهای 
ارائه شده، آمازون با کسب درآمد 72.4 میلیارد دالری 3میلیارد دالر باالتر از درآمد پیش بینی شده توسط 
تحلیلگران کسـب کرده است. درآمد این شـرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 20درصد 
افزایش پیدا کرده اسـت. 2018 را باید سال فروش باال برای آمازونی خواند که روزهایی نظیر جمعه  سیاه و 
دوشنبه  سایبری بسیار خوب عمل کرده است. البته در این بین نباید فروش در آستانه تعطیالت زمستانی 

سال میالدی را از یاد برد.
هرچند آمازون گزارشـی تفصیلی در رابطه با اجناس پرفروش ارائه نمی کند، اما بنابر اطالعات ارائه شـده 
گجت های خانواده  اکو عملکردی فوق العاده را از نظر فروش بر جای گذاشته است. جف بزوس، بنیان گذار و 

مدیرعامل آمازون درخصوص فروش محصوالت خانواده  اکو اینچنین اظهار نظر کرده است:
الکسـا طی تعطیالت سـال نوی میالدی دوران بسـیار شـلوغی را از نظر فروش تجربه کرد. الکسـا دات 
عنوان پرفروش ترین محصول آمازون را در بازه  جهانی به خود اختصاص داده اسـت. تعداد دستگاه های به 
فروش رفته طی پاییز 2018 چند میلیون دسـتگاه باالتر از تعدادی اسـت که سـال گذشته به فروش رفته 
بود. همچنین باید به دو برابر شـدن تعداد محققانی که از سـال گذشـته میالدی روی الکسا کار می کنند، 

اشاره کرد.
آمازون موفق شده تا سود عملیاتی 2.2 میلیارد دالری را کسب کند که در این بین، وب سرویس های این 
شرکت نقشی پررنگ را برعهده داشته اند.AWS درآمدی 7.43 میلیارد دالری کسب کرده که در مقایسه 
با مدت مشـابه سال گذشـته افزایش چشمگیری داشته است. وب سـرویس آمازون سال گذشته درآمدی 

5.11 میلیارد دالری را کسب کرده بود.
هرچند آمازون در پاییز 2018 نیز با افزایش درآمد رو به رو شـده، اما این افزایش درآمد 1۹.7درصدی از 
سال 2015 کمترین رشد درآمدی آمازون طی یک فصل بوده است. آمازون پیش بینی کرده که طی سه ماهه  
جاری درآمدی 56 تا 60 میلیارد دالری کسـب کند که پایین تر از پیش بینی انجام شـده توسط تحلیلگران 

وال استریت است.

روش های مشتری یابی و فروش پررونق برای کسب و 
کارهای تازه تأسیس

عملکرد درخشان آمازون 
در پاییز 20۱8 به لطف جمعه 

سیاه و دوشنبه سایبری دریچــه

شرکت های دانش بنیان با حمایت مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی 
و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان 
اربیل عراق حضور خواهند داشت. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و شرکت 
سهامی نمایش��گاه های بین المللی ایران از حضور ش��رکت های دانش بنیان در یازدهمین 
نمایش��گاه صنعت س��اختمان اربیل عراق حمایت می کنند.  یازدهمین نمایشگاه صنعت 
س��اختمان اربیل عراق در محل نمایش��گاه های بین المللی اربیل عراق در روزهای 2 تا ۵ 
اردیبهش��ت 1۳۹8 برگزار خواهد شد. این نمایشگاه که به صورت ساالنه برگزار می شود، 
مهمترین نمایش��گاه صنعت ساختمان عراق است و ش��رکت کنندگان و بازدیدکنندگان 

بسیاری را از مناطق مختلف جهان، به ویژه کشورهای همسایه گرد هم می آورد.

شرکت های دانش بنیان برتر صادراتی 
به نمایشگاه عراق می روند

دوشنبه
15 بهمن 1397

شماره 1256
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صندوق نوآوری جهانی یونیس��ف طی فراخوانی اعالم کرد ش��رکت های 
خصوصی فعال در زمینه های علم داده، یادگیری ماش��ین، هوش مصنوعی 
و راه حل ه��ای فناورانه مش��ابه در صورت در اختیار داش��تن یک محصول 

نمون��ه اولیه داده باز که نتایج امیدوارکننده ای 
ب��ه دنب��ال دارد، می توانند از تس��هیالت این 
صندوق اس��تفاده کنند. کسب وکارهای نوپای 
خصوص��ی در زمینه های عل��م داده، یادگیری 
راه حل ه��ای  و  مصنوع��ی  ه��وش  ماش��ین، 
فناورانه مش��ابه در صورت تمایل می توانند از 
تس��هیالت صندوق نوآوری جهانی یونیس��ف 
بهره بگیرند. یونیس��ف در حال حاضر به دنبال 
س��رمایه گذاری بذری تا سقف 100 هزار دالر 
و  فناوری مح��ور  نوپ��ای  کس��ب وکارهای  در 
سودده اس��ت که در راس��تای ارتقای زندگی 
انسان ها قدم برمی دارد، همچنین شرکت هایی 
ک��ه از عل��م داده ب��ه ش��کل جدید اس��تفاده 

می کنن��د و قابلی��ت مقیاس پذیری و کاربرد در س��طح جهان��ی را دارند و 
همچنین می توانند برای ارتقای رفاه انس��ان ها اس��تفاده شوند. متقاضیانی 
که می توانند از این تسهیالت استفاده کنند، باید روی راه حل های فناوری 

داده باز کار کرده باش��ند و یا با اس��تفاده از فناوری داده باز تحت یکی از 
امتیازهای BSD )نرم افزار( یا CERN )سخت افزار( یا CC-BY محتوا یا 
معادل آنها موافق باشند. همچنین الزم است یک محصول نمونه از راه حل 
به هم��راه نتایج امیدبخ��ش از آزمایش های 
اولی��ه وجود داش��ته باش��د و در عین حال 
راه حل ارائه ش��ده بتواند اثر مثبتی در سطح 
جامعه بگذارد. متقاضیان تا 28 فوریه 201۹ 
)۹ اس��فند 1۳۹۷( مهلت دارند، درخواست 
خود را در س��ایت صندوق ن��وآوری جهانی 
یونیس��ف ثب��ت کنن��د. اطالعات بیش��تر به 
زبان فارس��ی در اینجا و به زبان انگلیسی در 
اینجا قابل دس��ترس اس��ت. صندوق نوآوری 
جهانی یونیس��ف در س��ال 201۶ تأس��یس 
ش��د و توانس��ت صندوق س��رمایه گذاری به 
ارزش 1۷.۹ میلیون دالر تش��کیل دهد. این 
صن��دوق با انج��ام س��رمایه گذاری بذری در 
کسب وکارهای نوپای فناوری محور و س��ودده، معموالً بین 100-۵0 هزار 
دالر به توسعه فناوری برای حل مشکالت و چالش های کودکان در سرتاسر 

جهان کمک می کند. 

ب��ه گزارش Cnet ش��رکت Verily که یک��ی از زیرمجموعه های 
کمپانی آلفابت به ش��مار می رود، کفش های هوش��مند جدیدی برای 
حفظ وزن مناس��ب توس��عه داده اس��ت. این کفش قد و وزن ایده آل 

فرد را در اختیار داش��ته و با مقایسه میزان 
حرکت و وزن مناس��ب می تواند کاربر را از 

هر تغییری باخبر کند.
ب��ه گ��زارش دیجیات��و، ای��ن کفش  های 
Verily پوش��یدنی های سالمتی محسوب 
نمی ش��وند و ق��ادر نیس��تند بس��یاری از 
اطالعات بیومتریک فرد را محاس��به کنند، 
ام��ا قادرند ه��ر تغییر وزن س��ریع کاربر را 
تش��خیص دهند. عالوه بر این سیس��تمی 
ب��رای شناس��ایی افتادن کارب��ر نیز در این 
کفش ها تعبیه شده که به سیستم اپل واچ 

4 شباهت دارد.
گزین��ه آخ��ر می تواند به کم��ک افرادی 

بیاید که مش��کالت حرکتی دارند و در صورت رخ دادن اتفاقی ناگوار، 
به دیگران هشدار دهد.

البته شرکت Verily اعالم کرده که برای توسعه  و تولید انبوه این 

کفش ها به دنبال شرکت دیگری است تا با آنها همکاری کند. کمپانی 
یادشده طی چند ماه اخیر جلسات خصوصی زیادی با تولیدکنندگان 

معروف داشته و باالخره یکی از آنها انتخاب خواهد کرد.
کفش های هوشمند Verily در صورت 
توس��عه می تواند محصول مناس��بی برای 
این ش��رکت باش��د چ��را که با اس��تفاده 
پزش��کی  دیت��ای  تکنول��وژی می توان��د 
مناس��بی از بس��یاری از کاربران به دست 
آورده و آن را در اختی��ار کمپان��ی آلفابت 
بگ��ذارد. هرچه باش��د این روزه��ا آلفابت 
و گ��وگل به جم��ع آوری دیت��ای زیادی 
از کارب��ران می پردازن��د و بدی��ن ترتیب 
اطالعات پزش��کی آنان نظیر وزن مناسب  
آنها و فاصله با ای��ن وزن ایده آل می تواند 

گزینه مناسبی باشد.
تنه��ا   Verily و  آلفاب��ت  البت��ه 
تولیدکنندگانی نیس��تند که به دنبال توسعه  کفش  هوشمند هستند، 
چراک��ه نایکی چندی پی��ش از کفش هوش��مند Adapt BB برای 

بسکتبالیست های حرفه ای رونمایی کرد.

آلفابت کفش هوشمندی برای حفظ وزن ایده آل تولید می کندصندوق نوآوری یونیسف به کسب وکارهای نوپای فناوری محور تسهیالت اعطا می کند

بقا و موفقیت یک کس��ب و کار به تصمیمات و انتخاب های سخت 
وابسته است. البته عالقه به کسب و کار نیز اهمیت زیادی دارد. با ما 
همراه باش��ید که به ش��ما بگوییم چطور استارتاپ خود را از شکست 

دور کنید.
بیل گیتس به عنوان فرد موف��ق دنیای فناوری می گوید: موفقیت 
همانن��د یک معلم کثیف اس��ت. به افراد باهوش الق��ا می کند هرگز 

شکست نمی خورند.
تحقیقات انجام ش��ده توس��ط کاترین شاو از دانش��گاه استنفورد و 
فرانسیس الفونتن از دانشگاه میشیگان حاکی از آن است که احتمال 
موفقیت کارآفرینان شکس��ت خورده در تالش دوم بیش��تر اس��ت، از 
طرف دیگر هر چقدر کسب و کار اولیه آنها برای مدت بیشتری فعال 
بوده باش��د، فرصت دس��تیابی آنها به موفقیت در مرتبه دوم بیش��تر 
خواهد بود؛ پس هر فعالیت اقتصادی شکست خورده دارای یک جنبه 

مثبت نیز هست.
در هر صورت شکس��ت تلخ اس��ت. تمام کارآفرینان به دنبال ایجاد 
استارتاپ هایی هستند که هیچ وقت دچار شکست نمی شوند. خصوصا 
وقت��ی پ��ول، زمان و انرژی زیادی صرف ش��ده باش��د این شکس��ت 
دردناک ت��ر خواهد ب��ود؛ هرچند می توان از هر شکس��ت یک تجربه 

ارزشمند دریافت کرد.
اگ��ر خود را نبازید بیش��تر از تصورتان به موفقیت می رس��ید. اگر 
اس��تارتاپ شما در یک مس��یر پیچیده قرار گرفته است، این روش ها 

را دنبال کنید:
به استارتاپ خود عالقه مند باشید

استیو جابز می گوید: تنها راه برای انجام یک کار عالی، عشق ورزیدن 
به کاری است که انجام می دهید.

اش��تباهی که اغلب کارآفرینان مرتکب می ش��وند ایجاد محصولی 
اس��ت که نه اعتقادی ب��ه آن دارند و نه آن را دوس��ت دارند. برخی 
کارآفرین��ان به خاطر نیاز ب��ازار و رونق یک محصول در بین مردم به 
س��راغ آن می روند، نه به این خاطر که آن محصول را دوس��ت داشته 
باشند. با این حساب عشق، باور و عالقه به محصولی که می سازید یا 

خدماتی که ارائه می دهید، باعث حفظ و بقای شما می شود.
داستان فیل لیبین را ش��نیده اید؟ لیبین بعد از فروش دو شرکتی 
که عالقه چندانی به آنها نداشت، تصمیم گرفت کسب و کار متفاوتی 
را راه ان��دازی کن��د. او ب��ه همراه تی��م کاری خود به جس��ت وجوی 
مخاطب��ان پرداختن��د. محص��ول موردعالقه خود را تولی��د کردند و 
تجارت دلخواه شان را به س��رانجام رساندند. محصول موردعالقه آنها 
پلتف��رم Evernote بود، اما لیبین بعد از مدتی به خاطر مش��کالت 
مال��ی تصمیم گرفت کار خود را به پایان برس��اند اما در همان زمان 
ایمیلی از یک س��رمایه دار سوئدِی طرفدار Evernote دریافت کرد 
که مبلغ ۵00 هزار دالر را برای ادامه کار به او پیشنهاد می داد. لیبین 
این پیش��نهاد را پذیرفت و بعد از مدتی ارزش Evernote به بیش 

از یک میلیارد دالر رسید.
علت اصلی مشکل را پیدا کنید

فردری��ک دبلیو اس��میت می گوی��د: رهبران در مقابل مش��کالت 
می ایستند و توانایی قضاوت و تمایل به قضاوت خود را باال می برند.

بدون توجه به واکنش دیگران نسبت به خدمات شما، از بازخوردها 
و نظرات هیچ کس��ی دلگیر نش��وید بلکه س��عی کنید نسبت به پیدا 

ک��ردن راه ح��ل برای مش��کالت خود ذهنی خالق داش��ته باش��ید. 
آدی��داس به عنوان غول ورزش��ی در کمپین بازاریاب��ی ایمیلی خود 
با تیتر »تبریک، ش��ما از ماراتون بوس��تون جان س��الم به در بردید« 
مرتکب اش��تباه بزرگی شد، چراکه این تیتر با بمب گذاری تروریستی 
ماراتون بوس��تون در س��ال 201۳ میالدی که باعث مرگ سه نفر و 

آسیب دیدن 2۶0 نفر شد، مرتبط دانسته شد.
اما آدیداس به سرعت عقب نشینی کرد و با صدور بیانیه ای از عموم 
مردم معذرت خواهی کرد که خدشه ای به اعتبار خود وارد نکند. اقدام 
آدیداس کامال هوشمندانه بود زیرا با این ایمیل چالش زا به تیتر اول 

خیلی از رسانه ها تبدیل شده بود.
کامرون پوئتش��ر، معاون توس��عه س��ازمانی کمپانی اوب��ر که قبال 
دچار چنین مش��کالتی ش��ده بود، گفت: کسب و کارها باید در قبال 
مش��کالت خود ش��فاف عمل کنند. هر خطایی ممکن است فرصتی 

برای پیشرفت فراهم کند.«
ایجاد فرصت هایی برای بقای کسب و کار

میلتون برل: اگر فرصتی به سراغ تان نیامد، به دنبال آن بروید.
گاهی ممکن اس��ت استارتاپ ش��ما با شکست مواجه شود، در این 
شرایط باید روشی خالقانه برای حل مشکالت خود داشته باشید. در 
اینجا بدون توجه به درس��ت یا غلط بودن راه حل تا زمانی که آن را 

امتحان نکنید، نمی دانید به چه نتیجه ای منجر خواهد شد.
ایالن ماس��ک برای نجات دو س��ازمان اسپیس ایکس و تسال دچار 
تعلل ش��ده بود. او درب��اره این دو راهی می گوید: نمی توانس��تم بین 
Tesla و SpaceX یک��ی را انتخاب کنم، از طرفی قادر به تقس��یم 

سرمایه باقی مانده بین آنها هم نبودم.
شرایط س��خت ایالن ماس��ک راه حلی کنش��گر در اختیار او قرار 
داد. او برای نجات اس��پیس ایکس قراردادی با ناس��ا به امضا رساند. 
این قرارداد به ارزش 1.۶ میلیارد دالر باعث موفقیت اس��پیس ایکس 
ش��د. پس از آن، برای نجات تسال یک وام از اسپیس ایکس گرفت و 
۵0 میلیون دالر را هم از س��رمایه گذاری های خود برداش��ت کرد. در 
نهایت تسال چند س��اعت پیش از ورشکستگی کامل در سال 2008 

میالدی نجات یافت.
تا وقتی مشکلی حل شود، سرسخت و قاطع بمانید

هن��ری فورد می گوی��د: چه فکر کنی��د می توانید، چ��ه فکر کنید 
نمی توانید در هر صورت حق با شماست.

برخ��ی از کارآفرینان شکس��ت را نش��انه توقف کار کس��ب و کار 
خود می دانند، اما این تصور کامال اش��تباه اس��ت. شاید برای افزایش 
بهره وری در کس��ب و کار و اطمینان از درس��تی عملکرد اس��تارتاپ 
خود تمام راه ها را به خوبی دنبال کرده باشند، اما در این مواقع، باید 

سرسخت بمانند و باور به شکست را از خود دور کنند.
آریانا هافینگتون توانس��ت در زمینه نشر آنالین به موفقیت برسد، 
اما در این مس��یر متحمل مش��کالت زیادی نیز ش��د. او برای انتشار 
دومین کتاب خود به س��راغ ۳۶ ناشر رفت تا باالخره به جواب رسید. 
هافینگتون در سال 200۵ میالدی هافینگتون پست را تاسیس کرد. 
نشریه او با استقبال چندانی مواجه نشد، اما با تالش و پشتکار فراوان، 
HuffPo در س��ال 2011 به یک میلیارد بازدید صفحه رس��ید و با 

قیمت ۳1۵ میلیون دالر توسط AOL خریداری شد.
entrepreneur/ucan :منبع

با چند توصیه استارتاپ خود را به موفقیت برسانید

یادداشـت

- دومین جلسه استارتاپ دموی یزد با محور کسب و کار هوشمند با حضور 
سرمایه گذاران و نخبگان کارآفرین در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی این استان 
برگزار ش��د. در این جلس��ه که با حض��ور معاون هماهنگی ام��ور اقتصادی و 
توسعه منابع انسانی استانداری یزد و سرمایه گذاران و فعاالن بخش خصوصی 
برگزار شد هفت اس��تارتاپ موفق یزد، گزارشی از ظرفیت های مجموعه خود 
ارائه کردند. در این جلس��ه نمایندگان گروه های سیتی فود، اکوبار، پارسی دوز، 

داروچی، هم صنف، شهربانو و کیوآرگرافی به ارائه گزارش پرداختند .
ارائه استارتاپ های موفق به صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر به منظور ایجاد 
بستری برای تجاری سازی و کشف فرصت های مناسب برای سرمایه  گذاری از 

اهداف این جلسه عنوان شد.

استارتاپ دموی یزد با محور کسب و 
کار هوشمند برگزار شد



در گذشته به علت این امر که تعداد شرکت ها در هر عرصه کاری محدود 
بوده و بازار انحصاری به وفور یافت می شد، تبلیغات چندان ضروری به نظر 
نمی رسید. با این حال در فضای کسب وکار امروز، همه چیز کامال متفاوت 
شده و بازار به شدت رقابتی شکل گرفته است. تحت این شرایط تبلیغات 
به برگ برنده برندها تبدیل شده است. با توجه به این امر که یک تبلیغ بد، 
وقت و هزینه ش��ما را تلف خواهد کرد، بسیار مهم است تا بتوانید در این 
رابطه کامال حرفه ای عمل کنید. در همین راستا و در ادامه به بررسی 10 

قانون طالیی تبلیغات خواهیم پرداخت. 
1-تبلیغ یک محصول بد تنها روند نابودی آن را تسریع خواهد 

کرد 
ای��ن امر یک واقعیت اس��ت که ش��ما نیاز به محصول��ی باکیفیت برای 
نمایش خواهید داش��ت. درواقع هدف ش��ما از تبلیغ نبای��د دروغ گویی و 
فریب مخاطب باش��د. این موارد اگرچه ممکن است در کوتاه مدت با سود 
همراه باش��د، با این حال توجه داش��ته باش��ید که این امر کامال مقطعی 
بوده و به مرور اعتبار شرکت شما خدشه دار خواهد شد. تحت این شرایط 
خروج ش��ما از بازار رقابت و از دست دادن جایگاه، کامال طبیعی است. به 
همین خاطر توصیه می ش��ود تا قبل از درگیر کردن خود با اصول و نحوه 
تبلیغ محصوالت، ابتدا نگاهی به تولیدات ش��رکت داشته باشید تا نسبت 
ب��ه کیفیت باال و توان رقابتی آن اطمینان حاصل کنید. در نهایت این امر 
که به درک درستی از نیاز بازار هدف خود دست پیدا کنید، به شما کمک 
خواه��د کرد تا در مس��یری گام بردارید که تقاضا برای آن تضمین ش��ده 
خواهد بود. ب��رای موفقیت در این امر ایجاد یک پایگاه داده و تحلیل آن، 

کامال ضروری است. 
2-این واقعیت را بپذیرید که نتایج تبلیغات زمان بر خواهد بود

از جمله آفت های بازاریاب ها این اس��ت که محدوده زمانی هر تبلیغ را 
پیش بین��ی نکرده و همین امر باعث می ش��ود ت��ا در رابطه با نتایج کامال 
عجوالنه رفتار کنند. این امر در حالی اس��ت که جا افتادن تبلیغ ش��ما در 
دل جامعه هدف، بدون شک امری یک شبه نخواهد بود. در این رابطه این 
امر که روند کار تبلیغاتی س��ایر برندها را نیز مورد بررس��ی و ارزیابی قرار 
دهید، خود به درک واقع بینانه تر ش��ما در این زمینه کمک خواهد کرد. با 
این حال شما می توانید با استفاده از ابزارهایی مانند خالقیت، این روند را 
سریع تر کنید، ولی این امر نباید باعث شود تا شما از یک تبلیغ انتظارات 
غیرمنطقی را داش��ته باش��ید. نکته دیگری که در این بخش الزم است تا 

مورد توجه جدی خود قرار دهید این است که حجم و شدت تبلیغات شما 
نیز باید به مرور زمان افزایش پیدا کند. درواقع شما باید آمادگی جامعه و 
مخاطب و همچنین آستانه تحمل آنها را نیز مدنظر قرار دهید و بدون شک 
هنگامی که روند تجاری ش��ما رو به رشد و پلکانی باشد، جامعه هدف نیز 
واکنش به مراتب بهتری خواهد داش��ت و به مرور با جریان تبلیغاتی شما 
همگام خواهد ش��د. در موارد متعددی مشاهده شده است که شرکت های 
نوپا اقدام به تبلیغات گس��ترده در همان ابتدای کار خود می کنند که این 
امر به علت اینکه افراد تجربه و پیش زمینه ای از کار شما ندارند، تنها باعث 
کاهش تاثیر اقدامات و هدررفت هزینه خواهد ش��د. به همین خاطر الزم 
اس��ت تا مسیر تبلیغات شما کامال برنامه ریزی ش��ده و با مدیریت درست 

بودجه صورت گیرد. 
3-شکست را یک بحران و نقطه پایان کار خود تلقی نکنید 

در این زمینه نباید نگرانی بیش از حد داش��ته باش��ید. درواقع بیش��تر 
اقدامات تجاری برندها با نتیجه مورد نظر آنها همراه نخواهد بود. علت این 
امر نیز به این خاطر اس��ت که شما حتی در بهترین حالت نیز نمی توانید 
همگان را به خرید از خود متقاعد سازید. به همین خاطر الزم است تا به 
ذهنیتی درست در رابطه با مقوله شکست دست پیدا کرده و آن را تنها یک 
کالس مفید برای یادگیری بیشتری بدانید. در این رابطه جالب است بدانید 
که امروزه بسیاری از برندها برخی از اقدامات تبلیغاتی خود را تنها به قصد 
تحلیل بازار و یادگیری بیش��تر انجام می دهند که بدون ش��ک با شکست 
مواجه می شود. با این حال آنها از این طریق به اطالعات درستی از صنعت 
خود می رس��ند که راهنمای عمل بسیار خوبی محسوب خواهد شد. برای 
مثال ممکن اس��ت شما برای آخر هفته ها تخفیف-های 20درصدی را در 
نظر گرفته باشید. این امر که برای مدتی میزان آن را کاهش و یا افزایش 
دهید و تاثیر آن را روی میزان مش��تری و س��ود خود مش��اهده و تحلیل 
کنید، حتی اگر با شکس��ت نیز مواجه ش��ود بدون ش��ک اطالعات بسیار 
خوبی را برای شما به همراه خواهد داشت. در این رابطه توصیه می شود تا 
اقدامات سایر برندها را نیز همواره زیره ذره بین قرار دهید. علت این امر به 
این خاطر اس��ت که این احتمال وجود دارد که نتایج مورد نظر شما قبال 
توسط برندی دیگر مورد آزمایش قرار گرفته باشد. به همین خاطر این امر 
می تواند در وقت و س��رمایه شما صرفه جویی کند. در نهایت این امر که از 
روش های گوناگون خصوصا موارد جدید نیز استفاده کنید، در نهایت شما 

را در انتخاب بهترین ها کمک خواهد کرد. 
4-مخاطب را اولویت اول خود بدانید 

یک تبلیغ درست، تبلیغی است که مخاطب از آن رضایت کافی را داشته 
باشد. در موارد متعددی مشاهده شده است که شرکت ها تنها منفعت خود 

را مورد نظر قرار داده و یا آن را اولویت اول خود تلقی می کنند. همین امر 
نیز باعث می شود تا تبلیغات بدون توجه به نیاز و سلیقه مشتری ایجاد و 
در معرض نمایش عموم قرار گیرد. بدون شک این امر با مخاطب حداکثری 
همراه نخواهد بود. به همین خاطر الزم اس��ت تا مالحظات روان شناسی و 
جامعه شناسی درستی را در این زمینه داشته باشید. همچنین این امر که 
در این زمینه تیمی حرفه ای را تش��کیل داده و به پژوهش هایی در رابطه 
با واکنش ها و س��الیق جامعه هدف خود بپردازی��د، خود می تواند کمک 

بسزایی به شما کند. 
5-فراموش نکنید که تمامی داده ها قابل اعتماد نیستند

اگرچه این امر کمی عجیب به نظر می رس��د، ب��ا این حال واقعیت این 
است که تنها نیمی از بازاریاب ها اقدامات خود را براساس داده-های درست 
انجام می دهند. درواقع برخی از بازاریاب ها تنها براساس غریزه و تجربه خود 
اقدامات را صورت می  دهند. از جمله مواردی که باعث می ش��ود تا افراد به 
این دسته از کارها روی آورند این است که داده های آنها مطابق با واقعیت 
نبوده و همین امر باعث ش��ده اس��ت تا به مرور زمان کامال قید این کار را 
بزنند. با این حال نباید به علت بروز مش��کل، اهمیت یک اقدام را نادیده 
گرفت. بدون شک داده ها اساس کار تبلیغات را شکل داده و نمی توان آن 
را نادیده گرفت. علت بروز مشکل نیز به این خاطر است که روند جمع آوری 
داد ه های آنها اش��تباه است. درواقع نمی توان تمامی داده ها را قابل اعتماد 
و با درجه اهمیت یکس��ان تلقی کرد. به همین خاطر الزم اس��ت تا مرزی 
مش��خص میان داده های موثق و غیرموثق قائل شوید. خوشبختانه در این 
رابطه مقاالت متعددی به چاپ رس��یده است که مطالعه آنها می تواند به 
خوبی ش��ما را در رابطه ب��ا نحوه این کار و اصول آن ی��اری کند. در آخر 
فراموش نکنید که ارزش داده ها به مرور زمان کاهش پیدا خواهد کرد. به 

همین خاطر الزم است تا همواره به دنبال جدیدترین آنها باشید. 
6-تنها اقداماتی را مورد توجه قرار دهید که با کسب وکار شما 

در ارتباط است
این امر یک نکته بسیار مهم محسوب می شود. علت این امر نیز به این خاطر 
اس��ت که اقدام تبلیغاتی باید نوعی یادآور و در راستای کسب وکار شما باشد. 
در غیر این صورت مخاطب به درک درس��تی از آن دس��ت پیدا نخواهد کرد. 
برای مثال این امر که یک شرکت تولیدکننده روغن موتور، حامی مسابقات 
اتومبیلرانی شود، کامال درست و بجا خواهد بود. با این حال همین تبلیغ در یک 
رستوران، بدون پیش زمینه درست و غیرمرتبط محسوب می شود. به همین 
خاطر الزم اس��ت تا حوزه های مرتبط با کار خود را شناسایی کرده و از خارج 

شدن خود از چارچوب مورد نظر جلوگیری کنید. 
hellodigital :منبع

ترندهای تبلیغات در سال 201۹ به کدام 
سمت می رود؟

سال 201۹ مطمئنا چالش های جدیدی را برای بازاریابان خواهد 
داشت. در ادامه ترندهای تبلیغات در سال های اخیر، چرخ تبلیغات 
س��نتی همچون تبلیغات تلویزیونی و روزنامه کندتر می ش��ود و در 
مقابل تبلیغات نسل جدید شامل موبایل و ویدئو یا همان دیجیتال 
مارکتینگ همچون نسل جدید مشتریانی که به سادگی تحت تاثیر 
قرار نمی گیرند یعنی همان نسل هزاره یا زد در حال سرعت گرفتن 
و رشد کردن است. این یعنی برای معرفی خدمات و محصوالت باید 

کارهای خالقانه تری بکنید تا بتوانید به اهداف خود برسید.
در ادامه مروری خواهیم داشت به برخی از ترندهای تبلیغات که 

در سال 201۹ محبوب تر و موفق تر خواهند بود:
ترندهای تبلیغات در سال 201۹ که باید روی آنها تمرکز کنید:

AI هوش مصنوعی در تبلیغات –
تبلیغات هدفمند هر س��اله در حال رش��د است؛ جایی که تبلیغ 
مختص یک فرد خاص یا یک گروه خاص طراحی و تنها در معرض 
دید آنها قرار می گیرد. حاال اینجاس��ت که هوش مصنوعی به کمک 

تبلیغات می آید.
با اس��تفاده از هوش مصنوعی و دسترس��ی به اطالع��ات افراد و 
گروه های مخاطب، تبلیغات کنندگان می توانند بفهمند که پیام های 
تبلیغات��ی آنها در کجاها اثرگذار نیس��ت یا ممکن اس��ت به جایگاه 

برند ضربه بزند.
در نهایت تبلیغات با استفاده از هوش مصنوعی مقرون به صرفه تر 

و دقیق تر خواهد بود.
Content )محتوا پادشاه است )همچنان –

هرچند قدرت رس��انه ها کاهش یافته است، اما تبلیغاتچی ها باید 
بی��ش از پیش روی محتوا تمرکز کنند. یک��ی از ترندهای تبلیغات 
که هرگز تمام نخواهد ش��د تولید محتوا است. برای ایجاد تعامل با 
مخاط��ب باید به آنها چیزی داد. از آنجای��ی که این روزها همه در 
حال تولید محتوا هس��تند، کسی موفق اس��ت که محتوای بهتری 

تولید می کند!
همانطور که در مورد هوش مصنوعی و مزایای آن در مورد بهبود 
اس��تراتژی تولید محتوا صحبت شد، شرکت ها می توانند داستان ها، 
محتوای بالگ، ویدئوها و محتواهای مفیدتر و موفق تری بس��ازند تا 

تعامل طوالنی مدت تری با مخاطبان داشته باشند.
Contextual Advertising تبلیغات متنی –

مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا باعث ش��ده اس��ت 
تا تبلیغات آنالی��ن نتوانند اطالعات کاربران را بدون رضایت صریح 
آنها گردآوری کند. حال س��وال این است که بر این اساس کمپین 

تبلیغات هدفمند چگونه می تواند بدون داده ها، هدفمند باشد؟
تبلیغ��ات متنی جواب این س��وال اس��ت که می تواند براس��اس 
ش��خصیت مخاطب��ان س��ایت ها ب��ه نمای��ش درآوردن تبلیغات را 
امکان پذی��ر کن��د. وقتی یک س��ری داده ه��ای عموم��ی در مورد 
مخاطبین صفحات مختلف وجود دارد، می توان برای آن دس��ته از 

مخاطبان محتوای هدفمند تولید و به آنها نمایش داد.
Video ویدئو بیش از قبل –

نسل زد یا نس��ل اینترنت که متولد بازه 1۹۹۵ تا 201۵ هستند 
بزرگترین جمعیت مجرد در س��ال 201۹ در دنیا هستند. یک چیز 
مش��ترک که این گروه دوس��ت دارند انجام بدهند تماش��ای ویدئو 
است. براساس یک اینفوگرافیک، نسل زد در روز بیش از ۶8 ویدئو 

تماشا می کنند.
این عدد نش��ان می دهد که ویدئو یک کانال تبلیغاتی بسیار مهم 
برای برقراری ارتباط با این نس��ل اس��ت. همچنین می توان از خود 
نس��ل زد برای تولید محتوای ویدئو و تعامل اس��تفاده کرد، چراکه 
آنها با این کانال بیش��تر از دیگران کار می کنند و برای برند شما با 

خالقیت بیشتری محتوا تولید خواهند کرد.
Over-The-Top تبلیغات در تلویزیون هوشمند –

تبلیغات در حال تغییر مس��یر از ش��کل تیزره��ای تلویزیونی به 
Over- یا Smart TV سمت تبلیغات در تلویزیون  های هوشمند

The-Top است.
یک��ی از مهم ترین مزای��ای تبلیغات در تلویزیون های هوش��مند 
امکان محاس��به ش��اخص های مختلف و ROI ، تبلیغات هدفمند 

در یکی از رسانه های سنتی به شکل کامال مدرن و متفاوت است.

Voice Search رکوردزنی تبلیغات جست وجوی صوتی –
نزدیک به ۵0 میلیون دس��تگاه جست وجوی صوتی مانند گوگل 
هومز و آمازون و دیگران خریداری شده است و به احتمال زیاد این 

عدد در سال 201۹ رشد زیادی بکند.
چالش مهم در ترندهای تبلیغات سال 201۹ بیش از هر جایی در 
این حوزه از ابزارها خواهد بود، جایی که باید پیام توسط تبلیغاتچی 
به ش��کل دقیق و خالقانه ای به مخاط��ب از طریق پیام صوتی و در 

کوتاه ترین زمان منتقل شود.
entrepreneur/imaketor :منبع
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یوتیوب یکی از محبوب ترین ش��بکه های اجتماعی در سراسر دنیاست. 
اگر به دنبال دس��تیابی به ویدئویی خاص در دنیای اینترنت باشیم، هیچ 
مرجعی آرش��یو کامل تری از یوتیوب در اختیار ندارد. با این حساب ایجاد 
کانال در یوتیوب برای برندها بس��یار وسوسه  انگیز خواهد بود. پیش از هر 
چیز باید توجه داش��ت که شروع کار در یوتیوب دشواری های خاص خود 
را دارد. در این میان نه تنها باید به تولید ویدئو، ویرایش و بارگذاری اش در 
کان��ال یوتیوب مان بپردازیم، بلکه یافتن حوزه مرتبط با فعالیت برندمان و 
عالقه شخصی نیز در میان است.  در این مقاله من به منظور تقویت انگیزه 
شما ۹ کانال برتر یوتیوب در زمینه بازاریابی را مورد بررسی قرار داده ام. در 
ادامه به بررس��ی دالیل شهرت این کانال ها در میان کاربران و علت جذب 

مخاطب باالی آنها خواهم پرداخت.
Comedy Sketches .1

همه ما تجربه ورود به س��ایت یوتیوب ب��رای وقت گذرانی در حد چند 
دقیقه و ترک این پلتفرم پس از دو یا سه ساعت را داریم. باید اعتراف کرد 
که برخی از ویدئوهای طنز یوتیوب به معنای واقعی عالی هس��تند. کانال 
Comedy Sketches یکی از برترین نمونه ها در حوزه کمدی به حساب 
می آید. این کانال از س��وی برخی از مش��هورترین فعاالن پلتفرم یوتیوب 
مانند جنا ماربلز )کانال ش��خصی وی در یوتیوب 1۹ میلیون فالوور دارد( 
و جیمی تاترو )دانش��جوی جوان و بلندپ��روازی که ویدئوهای طنز تولید 
می کند( ساخته شده است. با این حساب داشتن نزدیک به ۳میلیون فالوور 
برای چنین کانال��ی آمار چندان بدی نخواهد بود. نکته جالب درخصوص 
این کانال رشد سریع اش به دلیل حضور یوتیوبرهای حرفه ای است. به این 
ترتیب آنها ۳میلیون فالوور خود را در مدت زمانی بس��یار کوتاه تر از س��ایر 

کانال ها به دست آورده اند. 
جن��ا و جیمی هر دو فالوورهای یوتیوب ش��ان را با س��اخت ویدئوهای 
کم هزینه به دست آورده اند. با این حال هزینه اندک ساخت ویدئوهای این 
دو کمدین به هیچ وجه از ارزش طنزشان کم نکرده است. جالب اینکه اغلب 
ویدئوهای این دو کمدین دارای داس��تان متن جذابی اس��ت، بنابراین در 
کانال Comedy Sketches ما با ویدئوهای طنز بسیار حرفه ای مواجه 

هستیم که در عین حال هزینه اندکی برای تولیدشان صرف می شود. 
نمون��ه موفق کان��ال Comedy Sketches به خوب��ی گویای امکان 
موفقیت در دنیای بازاریابی با کمترین س��رمایه ممکن اس��ت. در اینجا ما 
نی��ازی به بودجه کالن نداریم. فقط باید ذهنی خالق برای ایده پردازی به 

گونه ای خاص داشته باشیم. 
Web Series .2

مغز انسان به گونه ای تکامل یافته که در برابر داستان های خوش ساخت 
حساسیت نشان می دهد. علم عصب شناسی ثابت کرده که داستان سرایی 
بهترین راه برای جلب توجه افراد، انتقال اطالعات مهم به حافظه آنها، ایجاد 
صمیمیت و خلق روابط عمیق اس��ت. همه ما تجربه عالقه به داستان های 
مختلف را داریم. البته در این میان دسته بندی موضوعی داستان ها در افراد 
متفاوت است. دقیقا به همین دلیل نیز سبک های ادبی و داستانی مختلفی 
ش��کل گرفته اس��ت.  ایده اصلی کانال Web Series ساخت ویدئوهای 
داس��تانی دنباله دار اس��ت. به این ترتیب کانال مذکور در عمل تبدیل به 
س��ریالی تلویزیونی شده است. نکته مهم درخصوص ویدئوهای این کانال 
ارتباط عمیق میان هر کدام از آنهاست. به این ترتیب مخاطب ترغیب به 

مشاهده تمام آنها می شود. 
در دنیای کس��ب وکار و بازاریابی باید توجه مخاطب را جلب کرد. بدون 
توج��ه مخاطب بهترین محصوالت نیز شانس��ی در بازارهای بین المللی و 
حت��ی محلی ندارن��د. یکی از راه های جذاب برای جل��ب توجه مردم ارائه 
داس��تان های زیبا و جذاب اس��ت. به این ترتیب عالوه بر جلب توجه آنها 
بازار سرگرمی ش��ان را نی��ز فراهم خواهیم کرد. نکته بس��یار مهم در این 
میان روایت داس��تان مان به صورت چند قس��متی است. البته ایده اصلی 
داستان مان نیز باید کش��ش الزم را داشته باشد. در غیر این صورت عمال 

محتوایی غیرجذاب را تحویل مخاطب خواهیم داد. 
3. موزیک

موزیک های مش��هور معموال کاورهای زیادی دارند. در دنیای موسیقی 
منظور از کاور بازآفرینی ترک های مش��هور توسط هنرمندان دیگر است. 

تجربه نش��ان داده که م��ردم عالقه زیادی به ش��نیدن کاورهای مختلف 
موس��یقی های مش��هور دارند. به همین دلیل برخی هنرمن��دان به طور 
اختصاصی در زمینه کاور موس��یقی های مش��هور فعالیت دارند. به عنوان 
یک کاربر س��اده، اگ��ر در زمینه خوانندگی یا نواختن س��ازهای مختلف 
تخصص دارید، همین امروز کانال ش��خصی خود در یوتیوب را تاس��یس 
کنید. ش��رکت های تجاری نیز با خلق ویدئوه��ای موزیکال فرصت جلب 
نظر کاربران و برندسازی برای خود را خواهند داشت. افراد مشهوری مانند 
جاس��تین بیبر و توری کلی که امروزه خواننده های مش��هوری محسوب 
می شوند، کار خود را با کاور موسیقی های مشهور در یوتیوب شروع کردند. 

بنابراین هرگز قدرت این الگوی بازاریابی را دست کم نگیرید. 
نکته جالب درخصوص کاور موس��یقی ها قوانین بسیار ساده کپی رایت 
اس��ت. به ط��ور معمول اگ��ر ما عالقه مند به بازنش��ر قطعه موس��یقی از 
خواننده ای مش��هور باشیم، باید گواهی نامه ویژه ای از صاحب اثر یا شرکت 
صاحب امتیاز تهیه کنیم. با این حال در زمینه کاور موزیک ها شرایط کامال 
متفاوت است. بر این اساس نیازی به تهیه گواهی از هیچ کس نخواهد بود. 
کانال موزیک یکی از رس��انه های برتر در زمینه انتش��ار کاور موزیک های 
مشهور است. با هر سلیقه موسیقی که وارد این کانال شوید، مطالب متعدد 

و جذابی را خواهید یافت. 
4. ویدئوهای راهنما

فرقی ندارد در کدام زمینه تخصص دارید، در هر صورت شما مهارت های 
ویژه ای برای به اش��تراک گذاری با دیگران خواهید داش��ت. نوازنده گیتار، 
ط��راح مد یا مهندس کامپیوتر به یک اندازه ب��رای جلب نظر کاربران در 
یوتیوب ش��انس دارند. کافی اس��ت کانالی برای خودمان تاس��یس کنیم 
و در آن ویدئوهای آموزش��ی بارگ��ذاری کنیم. کان��ال  ویدئوهای راهنما 
)Turtorials Videos( ب��دون تردید موفق ترین نمونه در زمینه خلق 
ویدئوهای آموزشی است. آنها مهارت بسیار باالیی در جلب نظر طیف های 

مختلف افراد و سلیقه های مختلف دارند. 
برندها همیش��ه از نقطه نظر تجاری به مسائل مختلف نگاه می کنند. با 
این حال اگر به دنبال توسعه فعالیت تان در شبکه های اجتماعی هستید، 
باید اندکی هم به فکر مخاطب تان باش��ید. وقتی یک برند همیشه به فکر 
س��ود خود است، پس از گذشت اندک زمانی دیگر کاربران به پیام های آن 
توجه نخواهند کرد. دلیل اصلی این امر بسیار ساده است: دنیای کسب وکار 
در دوران مدرن امری فراتر از صرف کسب سود است، بنابراین برندها باید 
به دنبال برقراری رابطه ای عمیق با مشتریان شان باشند. بدون تردید تاکید 

مطلق بر سود با ساز و کار چنین روابطی همخوانی ندارد. 
5. کانال های خودیاری

یکی دیگ��ر از راهکارهای بهبود جایگاه برندم��ان در یوتیوب کمک به 
حل مش��کالت افراد در زندگی شخصی شان است. شاید در ابتدا این مورد 
اندکی عجیب باشد. در هر صورت ارتباط میان دنیای کسب وکار و زندگی 
شخصی افراد خیلی واضح نیست. اگر توضیحات بخش قبل را به یاد داشته 
باشید، روی توسعه رابطه برندها با مشتریان تاکید کردم. این بخش دقیقا 

در راستای همان توصیه قرار دارد. 
نکت��ه مهم به هنگام تالش برای س��اخت ویدئوهای خودیاری توجه به 
دامنه مختلف مش��کالت ش��خصی افراد اس��ت. میزان تحصیالت، طبقه 
اجتماعی، میزان درآمد و محل زندگی از عوامل بسیار مهم در شکل گیری 
مشکالت مختلف برای افراد است، بنابراین باید چنین زمینه هایی را به طور 

کامل در نظر داشته باشیم. 
یک��ی از کانال ه��ای موفق یوتی��وب در زمینه کمک به افراد »مدرس��ه 
زندگی« اس��ت. در این کانال کاربران با ویدئوهای آموزش��ی متنوعی در 
زمینه آموزش مهات های کاربردی زندگی مواج خواهند ش��د. ماهیت این 
ویدئوها طوری است که حداقل اندکی برای افراد مفید باشد. با این حساب 

هیچ کس دست خالی از مدرسه زندگی خارج نخواهد شد. 
6. کانال های آشپزی

عالقه انسان به آشپزی بر هیچ کس پوشیده نیست. در هر صورت ما برای 
ادامه حیات نیازمند غذا هستیم، بنابراین عالقه برخی از افراد به یادگیری 
مهارت های آشپزی و دستور پخت خوراکی های مختلف اصال جای تعجب 
ندارد. خوش��بختانه پیش��رفت عرصه تکنولوژی به ما در زمینه یادگیری 
آشپزی کمک ش��ایانی کرده است. عالوه بر س��ایت های مختلف آموزش 
آشپزی، امروزه کانال ها و صفحات گوناگونی در شبکه های اجتماعی نیز در 

حال آموزش شیوه پخت غذاهای مختلف هستند. 

در حوزه کس��ب وکار، غذا فقط یک نوع خوراکی نیس��ت. آداب و رسوم 
ملت های مختلف در وجوه مختلفی نمایان می ش��ود. یکی از این جلوه ها 
مربوط به نوع طبخ غذاست. تاس��یس رستوران های تهیه غذاهای سنتی 
کش��ورهای مختلف در گوش��ه و کنار دنیا به خوبی بیانگر اهمیت صنعت 
آشپزی اس��ت. همچنین در صنعت گردشگری نیز مفهومی تحت عنوان 
گردش��گری خوراکی وجود دارد. بر این اس��اس آژانس های گردشگری با 
ش��ناخت کافی از خوراکی های ملت های مختلف فرصت بی نظیری برای 
جلب نظر مردم خواهند داش��ت.  اگر به دنبال تاسیس کانالی در یوتیوب 
 Byron و Donal Skehan با محوریت آشپزی هستید، سری به کانال
Talbott بزنید. با مشاهده ویدئوهای این دو کانال به خوبی با راهکارهای 

ساخت کلیپ آموزش آشپزی آشنا خواهید شد. 
7. کانال های تمرین ورزشی و فیتنس

فعالیت ورزش��ی یکی از نیازهای ضروری هر فردی اس��ت. با این حال 
استخدام مربی شخصی به دلیل هزینه باال برای همگان امکان پذیر نیست. 
همچنین ثبت نام در باش��گاه ها نیز به نظر بس��یاری از افراد بیش از اندازه 
وقت گیر اس��ت. ظهور کانال های ورزش��ی در یوتیوب نیز موجب گرایش 
افراد به اس��تفاده از ویدئوهای رایگان برای تمرین ورزش��ی ش��ده است. 
نکته مهم درخصوص فعالیت چنین کانال هایی نحوه کس��ب درآمدش��ان 
اس��ت. به این ترتیب چنین کانال هایی به طور کامل برای کس��ب درآمد 
متکی به اسپانس��رهای خود هستند. اگر برند شما به هر نحوی در زمینه 
تناس��ب اندام یا تولید لوازم ورزش��ی فعالیت دارد، بهترین گزینه تولید و 
بارگذاری ویدئوهای آموزش تمرینات ورزش��ی و تناسب اندام در یوتیوب 
است. توجه داشته باش��ید که معموال آموزش های ورزشی در قالب ویدئو 
بارگذاری می ش��ود. به این ترتیب برند شما نباید سراغ سایر پلتفرم هایی 

مانند توییتر برود. 
اگ��ر به طور جدی ب��ه دنبال راه ان��دازی کانالی در زمین��ه تمرین های 
 Fitness و Tone It Up، BeFit ورزش��ی هستید، سری به کانال های
Blender بزنید. در این کانال ها به خوبی اصول س��اخت ویدئوی آموزش 
تمرینات ورزشی مشاهده می شود. به این ترتیب کانال شما از همان ابتدا 

کیفیت بسیار باالیی خواهد داشت. 
8. کانال های حوزه استایل و مد

همه افراد خوش تیپی و جذاب به نظر آمدن را دوس��ت دارند. امروزه با 
توسعه صنعت تولید پوشاک به روز نگه داشتن مردم و اطالع رسانی پیرامون 
آخرین ترندها به طور عمده از طریق شبکه های اجتماعی صورت می گیرد. 
شاید اغلب ما صفحات برندهای بزرگ عرصه پوشاک و مد را در اینستاگرام 
و فیس بوک مش��اهده کرده باش��یم. با این حال فعالیت در یوتیوب نیز به 
اندازه اینستاگرام و فیس بوک برای برندها مهم است. پوشش زنده بسیاری 
از رویدادهای مهم و همچنین نمایشگاه های لباس مختلف از جمله کارهای 

اختصاصی کانال های حوزه پوشاک است. 
برنده��ای فع��ال در زمینه مد و پوش��اک برای جل��ب توجه مخاطب و 
اطالع رسانی پیرامون آخرین محصوالت شان حساب ویژه ای روی یوتیوب 
ب��از کرده اند. مزیت اصلی یوتی��وب در اینجا امکان مش��اهده کلیپ های 
طوالنی است. این امر از آنجایی اهمیت پیدا می کند که بدانیم بسیاری از 
شبکه های اجتماعی دیگر در زمینه نمایش ویدئو دارای محدودیت زمانی 

هستند. 
۹. کانال های حوزه گردشگری

گردشگری و آشنایی با فرهنگ های مختلف از طریق آن برای بسیاری از 
مردم لذت بخش است. به همین دلیل صنعت گردشگری ساالنه میلیاردها 
دالر درآم��د دارد. اگ��ر در این ح��وزه فعالیت دارید، اقدام اصلی ش��ما در 
زمینه تاسیس کانال باید نمایش نقاط گردشگری مختلف باشد. همچنین 
در ویدئوهای خود پش��ت صحنه کسب وکارتان را برای کاربران به نمایش 
بگذارید. به این ترتیب مردم از نحوه سرویس دهی و فعالیت برندتان آگاهی 

خواهند شد. 
 The Planet :برترین کانال های یوتیوب در زمینه گردشگری عبارتند از
D، Mike Cory )کانال ش��خصی مایک کوری که یکی از جهانگردهای 
بزرگ دنیاست( و Calin O’neil. با مراجعه به این کانال ها به خوبی برای 
تولید ویدئوهای باکیفیت برای کانال رس��می برندمان آماده خواهیم شد. 
البته باید توجه داشت که در صورت فعالیت برندمان در مقیاس منطقه ای 

نیازی به تاکید روی جاذبه های گردشگری بین المللی نیست. 
hubspot :منبع

در فصل تعطیالت چگونه از بازاریابی ایمیلی 
بیشترین بهره را ببریم؟)2(

در مطلب پیش��ین به س��ه م��ورد از کارهایی که باعث می ش��ود در 
تعطیالت بیشترین بهره را از بازاریابی ایمیلی ببریم اشاره کردیم و حال 

به ادامه آنها می پردازیم. 
4- به نیازهای مشتریان خود در فصل تعطیالت توجه کنید

به نظر شما در عید نوروز فروش چه محصوالتی با افزایش همراه است؟ 
نیازهای مشتریان بسته به فصل ها و رویدادهای مختلف تغییر می کند و 
آنها هرگز نیاز ثابتی ندارند. برای مثال در عید نوروز اکثر ایرانیان تصمیم 
به تغییر دکوراسیون منزل خود می گیرند تا با شکل و شمایلی جدید به 
استقبال سال جدید بروند، بنابراین طبیعی است که در این زمان فروش 

کاالهایی مانند فرش و اقالم دکوراسیونی با افزایش همراه باشد.
توجه به نیازهای پایه مشتریان در فصل تعطیالت می تواند تاثیر بسیار 
زیادی رو درآمد ش��ما داش��ته باشد. بر یک کس��ب و کار الزم است که 
محتوایی را به مش��تری تحویل دهد که او می پس��ندد، اما از آنجایی که 
در روزها و ماه های منتهی به تعطیالت، کاربران مورد هجمه محتواهای 
گوناگ��ون تبلیغاتی قرار می گیرند، بهترین رویکرد برای جلب توجه آنها 
این است که محتوایی را تحویل دهید که آنها »واقعا« تمایل به خواندنش 

دارند و با نیازهای آنها سازگار است.
می توانید برای اطالع یافتن دقیق از نیازهای مشتریان، فرم هایی برای 
بازخورد گرفتن را در اختیار آنها قرار دهید و سپس عرضه های کسب و 
کار خود را براساس این بازخوردها تنظیم کنید. انجام تحقیق و گرفتن 

بازخورد می تواند مزایای زیادی برای تان داشته باشد، از جمله:
• بهبود محتوایی که از طریق ایمیل برای مخاطبان خود می فرستید

• هدفمند کردن پیام از طریق بخش بندی لیست ایمیل
• ایجاد و تعریف آفر/تخفیف برای فصل تعطیالت

هنگام بخش بندی لیست های ایمیلی خود به فاکتورهای کلیک پذیری 
و نرخ باز ش��دن ایمیل ها توجه داشته باشید. همچنین رفتارهای خرید 
مش��تریان و ترجیح��ات آنها هنگام ثبت نام در لیس��ت ایمیلی از جمله 

مواردی هستند که باید مدنظر شما باشند.
5- افزایش کاربران لیست ایمیلی از طریق پاپ آپ

براساس مطالعات صورت گرفته در این زمینه، پاپ آپ هایی که کاربران 
را به ثبت نام در لیست های ایمیلی تشویق می کنند می توانند تعداد افراد 
حاضر در لیس��ت را تا حدود 20درصد ب��اال ببرند. پاپ آپ ها روش هایی 
فوق العاده موثر برای جمع آوری اطالعات کاربران هستند. یک استراتژی 
خوب می تواند این باش��د که هر کاربر با ثبت نام در خبرنامه سایت یک 

کد تخفیف دریافت کند.
6- محتوای اختصاصی

افرادی که در لیس��ت ایمیلی شما ثبت نام می کنند قطعا می خواهند 
محتواهای اختصاصی شما را بخوانند و ارسال محتواهای کپی شده به آنها 

باعث لطمه زدن به اعتبار و شهرت کسب و کار می شود.
رفتارهای کاربران ایمیلی با کاربران شبکه های اجتماعی متفاوت است 
و اگر رفتاری مشابه با آنچه با کاربران شبکه های اجتماعی خود دارید را 
با کاربران لیست ایمیلی نیز داشته باشید، آنها قطعا از دریافت ایمیل های 
ش��ما صرف نظر می کنند. قبل از آغاز رس��می ی��ک فروش مخصوص 
تعطی��الت، از طریق ایمیل به مخاطبان خود اطالع دهید. خرید رایگان 
یا تخفیف های بیشتری را برای کاربران حاضر در لیست ایمیلی خود در 

نظر بگیرید.

عرض��ه محتواها و پیش��نهادهای اختصاصی به کاربران روش��ی عالی 
برای ایجاد و تقویت وفاداری به برند اس��ت. ارسال محتواهایی با موضوع 
ترفندهای خرید بهتر در تعطیالت که برای مشتریان بسیار کمک کننده 
و مفید است به شما در ایجاد یک ارتباط شخصی با آنها کمک می کند.

خالصه کالم
به یاد داش��ته باش��ید که بهبود فروش با بهبود سایت یکی از بهترین 
کارهایی اس��ت که ب��رای برند خود می توانید انجام دهی��د. تا حدود دو 
م��اه دیگر عید نوروز به عنوان یکی از اعیاد بزرگ ایرانیان فرا می رس��د 
و ما مطمئن هس��تیم که شما با استفاده از ترفندهای گفته شده در باال 
می توانی��د فروش خ��ود از طریق بازاریابی ایمیل��ی را چند برابر کنید و 

کمپین های ایمیلی بسیار موفقی داشته باشید.
برنامه شما برای فصل تعطیالت چیست؟ آیا استراتژی بازاریابی ایمیلی 

خود برای این فصل را آماده کرده اید؟
daartagency :منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی عملکرد ۹ کانال برتر یوتیوب در زمینه بازاریابی

بازاریابی بهتر با کمک یوتیوب
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تفکر طراحی می تواند جلسات توفان فکری را 
متحول کند

فرآیند تفکر طراحی می تواند به ش��ما در کش��ف ایده بزرگ 
بعدی کس��ب وکار کمک کن��د. هرچه تاکنون در م��ورد توفان 
فک��ری می دانید، فراموش کنید و به جای آن این فرآیند را برای 

تولید ایده انجام دهید.
ش��رکت ها از ب��زرگ و کوچک ب��رای جلب مش��تری در یک 
ب��ازار رقابتی، نیازمند ارائه  مس��تمر محصوالت و خدمات جدید 
هس��تند، اما در محیط رقابتی و پرش��تاب ام��روز، تولید مداوم 
ایده ه��ای جدید و باکیفیت و پرهیز از مفاهیم و پیش��نهاد های 
قدیمی، می تواند مش��کل باشد. رهبر کسب وکار هر قدر هم که 
مس��تعد و باهوش باشد، برای یافتن ایده سرنوشت ساز بعدی به 
دفعات ممکن اس��ت به بیراهه کشیده شود، بنابراین سوالی که 
او را ش��ب ها بیدار نگه می دارد این اس��ت که »چگونه می توانم 

تفکر پایدار، انتقادی و خالق را در کل شرکتم پرورش دهم؟«
ش��ایال کالیس، مدیر طراح��ی و نوآوری در بیمه  کش��اورزی 

می گوید:
ش��غل من، حول کمک به ارائه پاسخ به این سؤال می چرخد. 
من متوجه ش��دم که توفان فکری وقتی با فرآیند تفکر طراحی 
ش��روع ش��ود، می تواند راهی بس��یار مؤثر برای ایجاد ایده های 
جدید و ارزش��مند باشد. از ترکیب اصول تفکر طراحی با تمرکز 
بر همدلی کارب��ر )User Empathy: درک واقعی تجربیات و 
احساسات کاربر نهایی(، ایده های جدید واقعا می تواند شروع به 

جاری شدن کند.
برای ساختاردهی بهتر و بهینه سازی این جلسات ایده پردازی، 

از این فهرست بایدها و نبایدها به عنوان راهنما استفاده کنید:
با محدودیت  و مرزبندی شروع نکنید

برای مبارزه با ترس گفتن »موردی اشتباه« و برای راحت بودن 
ش��رکت کنندگان، کل فرآیند را با پذیرش باز و گس��ترده  تمام 
ایده  ها آغاز کنید. به صراحت بگویید که از گزینه های غیرمنطقی 
نه تنها اس��تقبال می شود، بلکه تش��ویق نیز می شود. درحالی که 
یک مفهوم عجیب و غریب ممکن است به خودی خود ارزشمند 
و مناس��ب نباش��د، مکالمه ای که در این بین ش��کل می گیرد، 
می تواند جرقه ایده  خالق یکی دیگر از همکاران را روشن کرده 

و منجر به تولید محصول یا فرآیند نوآورانه  بعدی شود.
هیچ پیش فرضی را روی میز نیاورید

وسوسه انگیز است فرض کنیم که چه مواردی می تواند از جلسه 
توف��ان فکری خاصی بیرون بیاید. مدیری که برای مدت زیادی 
با چالش موجود از نزدیک س��روکار داشته است، می تواند تصور 
کند که همه  پیامدها، مخالفت ها و سواالت را قبال شنیده است. 
زیبای��ی فرآیند تفکر طراحی، در ارتباطات پیش بینی نش��ده ای 
است که تیم شما می تواند ایجاد کند، زمانی که آنها اجازه داشته 

باشند تا ایده های فیلترنشده را بیان کنند.
اهداف خود را به طور واضح مشخص کنید

اگ��ر ه��ر ش��رکت کننده ای ه��ر وق��ت خواس��ت ش��روع به 
صحبت کردن زیاد در مورد ایده های خود کند، شرکت کنندگان 
فعال می توانند صدای اعضای س��اکت تر تی��م را خاموش کنند. 
برای افزایش تمرکز و تشویق همه به مشارکت، جلسه را با بیان 
واضح و روشن چالش یا بیانیه  هدف شروع کنید. تسهیل کننده 
هنوز هم می تواند بیان ایده های خارج از چارچوب را آزاد بگذارد 
و در عین حال تمرکز تفکر تیم را بر مشکل خاصی که باید حل 

شود، معطوف کند.

همدلی کاربر را تشویق کنید و به آن زندگی ببخشید
ب��ا قرار دادن اعضای تیم به جای کارب��ر نهایی، زمانی را برای 
انس��انی کردن چالش صرف کنید. با ایجاد شخصیت هایی برای 
کاربران نهایی، نگاش��ت همدلی انجام دهی��د؛ توصیف گرهایی 
از آنچ��ه این اف��راد »فکر می کنن��د«، »می بینند«، »احس��اس 
می کنند« و »انجام می دهند« را در یک ناحیه  قابل رویت برای 
همه شرکت کنندگان به عنوان مرجع در طول جلسه قرار دهید.

از فرآیند »اول بنویس، بعد بحث کن« استفاده کنید
به هر یک از ش��رکت کنندگان 10 ت��ا 12 دقیقه وقت بدهید 
تا هر تعداد ایده یا راه حل بالقوه ای را که برای مس��ئله موردنظر 
س��راغ دارند، بنویس��ند. در این مرحله، به دنبال کمیت باش��ید 
ن��ه کیفیت و هر مکالم��ه ای را که ممکن اس��ت پیش از موعد 
راه حل ها را تعیین کند، محدود کنید. زمانی که وقت تمام ش��د، 
از ه��ر فرد بخواهید افکار خود را به دو یا س��ه ایده  مورد عالقه  
خود محدود کند و آنها را با گروه بزرگ تر به اش��تراک بگذارید. 
از آنج��ا، کل تیم می تواند بازخورد داده و برخی مفاهیم را برای 
توس��عه بیش��تر انتخاب کند. کل روند نباید بیش از ۳0 تا 4۵ 

دقیقه طول بکشد.
تست کنید، تصحیح کنید و دوباره تست کنید

پ��س از ایج��اد گزینه های مفصل و دقیق، ش��روع به دریافت 
بازخ��ورد از طری��ق آزمای��ش راه حل ها ب��ا کاربران��ی کنید که 
تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرند. در نظر داش��ته باش��ید 
ک��ه احتمال اص��الح وج��ود دارد و ایجاد یک حلق��ه  بازخورد 

مصرف کننده برای محصول نهایی سودمند خواهد بود.
معم��وال راه حل ه��ای خالقانه با ی��ک بینش کور آن��ی از راه 
نمی رسند بلکه در یک سری از مراحل کوچک حاصل می شوند. 
یک ایده، تفکر جدید و مرتبطی را تحریک کرده که به نوبه  خود 
جرق��ه ایده دیگری را زده و این چرخه همین طور ادامه می یابد. 
به یاد داشته باشید، ایده های عالی از هر جایی می توانند بیایند. 
جلسات سریع، گسترده و تکرارش��ونده  تفکر طراحی می توانند 
به ادامه  رشد سازمان ش��ما با سرعت تغییر بازار امروزی کمک 

کنند.
INCzoomit :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

در همین ابتدای مقاله قصد دارم شما را با خبر داغی مواجه کنم. امروزه 
بازاریاب��ی جهانی دیگر مخصوص برندهایی با جیب های پر پول نیس��ت. 
همچنی��ن تجربه فراوان مدیرهای حرفه ای در زمین��ه بازاریابی هم دیگر 
تضمینی برای موفقیت یک اس��تراتژی جهان��ی نخواهد بود. در حقیقت، 
امروزه فعالیت در عرصه بازاریابی جهانی برای هر کسب وکاری با استراتژی 

خالق و فهم صحیح از بازارهای جهانی امکان پذیر است. 
بازاریابی جهانی مطلوب چیست؟ 

بازاریاب��ی جهان��ی عمل تمرکز روی ی��ک محصول با ه��دف رفع نیاز 
مش��تریان بالقوه در سایر کشورهاس��ت. به طور معمول، بازاریابی جهانی 
نیازمن��د انجام تحقیقات تازه برند م��ورد نظر در زمینه بازارهای پیش رو، 
تعیین کش��ورهای مناسب برای محصول مورد نظر و محلی سازی برند به 

منظور بازنمایی نیازهای آن جوامع خواهد بود. 
با این حس��اب فرآیند بازاریابی جهانی در مقام عمل بس��یار دش��وارتر 
از بحث های نظری اس��ت. به مانند تمام الگوه��ای بازاریابی، در اینجا نیز 
بازاریابی جهانی تمرکز اصلی خود را روی یک نکته قرار می دهد: مخاطب. 
ش��ناخت افراد خواهان محصول ما، ش��یوه های مناسب رساندن محصول 
به دس��ت افراد و ش��یوه انجام چنین کاری با روش��ی که به خوبی بیانگر 
ویژگی های برندمان باش��د، از جمله مهم ترین چالش های حوزه بازاریابی 

جهانی محسوب می شوند. 
در این مقاله به منظور تقویت انگیزه و خالقیت ش��ما در راستای خلق 
اس��تراتژی جهانی برندتان س��راغ کس��ب و کارهایی رفته ایم که مهارت 
مناسبی در زمینه طراحی اس��تراتژی بازاریابی جهانی و اجرای آن دارند. 
به هنگام بررسی عملکرد هر کدام از این برندها از فرآیند انطباق جمالت 
کلیدی استراتژی ش��ان در زبان های مختلف تا شخصی س��ازی پیام اصلی 
برای گروه هایی با سلیقه های مختلف را مد نظر قرار خواهیم داد، بنابراین 
اگر به دنبال ایده های مناسب در زمینه خلق استراتژی بازاریابی جهانی و 

توسعه برندتان هستید، عملکرد 1۳ برند ذیل را مد نظر قرار دهید. 
1. ردبول

ش��رکت اتریش��ی ردبول در زمینه بازاریابی جهانی چنان عملکرد عالی 
از خود به نمایش گذاش��ته که بسیاری از مردم آمریکا آن را برندی کامال 
آمریکای��ی قلمداد می کنند، اما به راس��تی این برن��د چگونه کاری به این 

بزرگی را صورت داده است؟
یکی از تکنیک های بس��یار موفق ردبول میزبانی از رویدادهای مختلف 
در زمینه ورزش های س��خت آن هم در سراسر دنیاست. از مسابقات گرند 
پریکس »ردبول ایندیاناپولیس« گرفته تا مسابقات هوایی ردبول در بریتانیا 
و مس��ابقات ماشین های دست س��از در اردن، این برند در همه جا حضور 
دارد. به این ترتیب پیام جهانی آنها به طور بسیار خوبی به دست افرادی با 

ملیت های متفاوت می رسد. 
در کنار رویدادهای مختلف، بس��ته بندی محص��والت ردبول نیز نقش 
مهمی را در اقدامات جهانی اش بازی می کند. نانسی اف. کوهن در مقاله ای 
در سال 2001 اینگونه پیرامون اس��تراتژی بازاریابی جهانی ردبول اظهار 
نظر کرده است: »ردبول واقعا شبیه یک محصول ساخته شده از دل اقتصاد 
جهانی اس��ت. آنها به هیچ وجه شبیه یک برند سنتی آمریکایی در زمینه 
تولید نوش��یدنی های گوارا نیستند. آنها قوطی های مخصوص 12 اونسی، 
جعبه پالس��تیکی یا حتی لوگویی ماندگار مانند پپسی یا کوکا ندارند. در 
حقیقت ردبول در نگاه نخست بیشتر اروپایی به نظر می رسد و همین نکته 
اهمیت باالیی دارد.« از زمان انتشار این مقاله تا به حال استراتژی ردبول در 
زمینه بسته بندی محصوالتش همچنان دست نخورده باقی مانده است. به 
این ترتیب قدرت انطباق این برند با فرهنگ های مختلف بسیار باال ارزیابی 

می شود. به همین دلیل نیز در سطح جهانی عملکرد فوق العاده ای دارند. 
Airbnb .2

Airbnb، س��امانه ای آنالین برای رزرو اقامتگاه های مختلف در سراسر 
جهان، در سال 2008 کار خود را از سانفرانسیسکو شروع کرد. از آن زمان 
تا به حال فهرس��ت مکان های اجاره ای خ��ود را به بیش از 1.۵ میلیون و 
ش��هرهای تحت پوش��ش اش را به بیش از ۳4 هزار رسانده است. پرسش 

اصلی در اینجا شیوه کسب موفقیت این برند است. در پاسخ باید به نقش 
پررنگ شبکه ای اجتماعی اشاره کرد. 

در ژانوی��ه 201۵ برن��د Airbnb کمپین��ی جهانی را در ش��بکه های 
اجتماعی با هش��تگ »یک غریبه کمتر« ش��روع کرد. ش��رکت این اقدام 
خود را »آزمایش��ی اجتماعی در س��طح جهانی« عنوان کرد. براساس این 
کمپین از مخاطب های Airbnb سکونت دادن به افراد غریبه در شهرشان 
به صورت تصادفی درخواس��ت شد. سپس کاربران باید کلیپی ویدئویی یا 
عکسی مشترک با میهمان شان گرفته و با هشتگ مخصوص Airbnb به 

اشتراک می گذاشتند. 
فقط سه هفته پس از شروع به کار این کمپین بیش از ۳ میلیون نفر در 
سراس��ر جهان با بارگذاری محتوایی مربوط به میزبانی شان از افراد غریبه 

به آن پیوستند. 
3. دانکین دوناتس

اگر روز جهانی دونات را از دس��ت داده اید، از این پس ماه ژوئن هر سال 
را به یاد داش��ته باشید. در حالی که بسیاری از آمریکایی ها در روز جهانی 
دونات مشغول میل دونات های خامه ای و احتماال کثیف کردن لباس های 
خود بودند، نمایندگی دانکین دوناتس در چین پیشنهادهای ویژه ای برای 

فروش دونات های خشک و شکالتی اش ارائه می کرد. 
دانکین دونات با بیش از ۳200 شعبه در ۳۶ کشور به طور مداوم در حال 
به روز رس��انی و بهبود منوی محصوالتش با هدف جلب رضایت مشتریان 
گوناگون خود است. به این ترتیب منوی هر کدام از شعبه های این برند با 
توجه به سلیقه مشتریان آنجا شخصی سازی می شود. به این ترتیب سطح 

رضایت مشتریان از محصوالت آنها افزایش خواهد یافت. 
از دونات های شکالتی- کاکائویی شعبه کره تا دونات های شکالتی همراه 
با انبه در لبنان و نسخه های یخی در روسیه، همگی پیام واضحی را از سوی 
این برند مخابره می کنند: دانکین دوناتس از تفاوت فرهنگی ترس��ی ندارد 
و ت��وان خود را برای جل��ب رضایت مردم مختلف با فرهنگ های گوناگون 
گذاش��ته اس��ت. به این ترتیب چهره آنها به عنوان یکی از برندهای کامال 
جهانی در آمده اس��ت. شاید اگر از مش��تریان دانکین دوناتس در سراسر 
جهان در مورد محل تاسیس نخستین فروشگاه شان سوال کنیم، هیچ کدام 

به ماهیت آمریکایی این برند کوچک ترین اشاره ای هم نکند. 
4. دومینوز

به مانن��د دانکین دوناتس، برند دومینوز هم همزمان با توس��عه اش در 
سراسر دنیا به شخصی سازی منوی خود پرداخته است. به این ترتیب شمار 

باالیی از مشتریان در سطح جهان به سراغ آنها آمده اند. 
جی. پاتریک دویل، مدیرعامل برند دومینوز، درخصوص استراتژی جهانی 
ش��رکت اینگونه اظهار نظر می کند: »لذت اصلی یک پیتزا در خمیر، ُسس و 
پنیرش است که در سراسر دنیا به یک شیوه مورد پسند قرار می گیرد. در این 
زمینه شاید چین نوعی استثنا باشد. چراکه تا همین چند دهه اخیر محصوالت 
لبنی جای چندانی در رژیم غذایی آنها نداشت. صرف نظر از سه بخش اصلی که 
بدان ها اشاره کردم، دستکاری بقیه بخش های یک پیتزا کار ساده ای خواهد بود. 
به این ترتیب از هر بازاری به بازار دیگر چنین دستکاری های جزئی ضروری به 
نظر می رسد. به عنوان مثال، در آسیا غذاهای دریایی و ماهی محبوبیت باالیی 
دارد. در هند نیز ادویه تند کاری بسیار مورد پسند قرار می گیرد. به همین دلیل 
شعبه های مختلف ما در سراسر جهان سه بخش خمیر، ُسس و پنیر را به شکل 
واحد عرضه می کنند. با این حال در مورد سایر بخش های پیتزا براساس نوع 

سلیقه محلی مردم عمل می شود.«
همانطور که مدیرعامل دومینوز اشاره کرد، تالش آنها در زمینه فهم بهتر 
ویژگی های خاص هر بازار به خوبی موجب شخصی سازی محصوالت شان 
ش��ده است. به این ترتیب دومینوز یکی از برترین برندها در زمینه اجرای 

استراتژی بازاریابی جهانی محسوب می شود. 
5. ِرزدی

برخی از شرکت ها شاید به طور مستقیم تالشی برای جلب نظر بازارهای 
جهانی انجام ندهند، اما اگر مشتریان ش��ان چنی��ن کاری را انجام دهند، 
بهترین کمک به آنها خواهد بود. برند رزدی یک پلتفرم اس��ترالیایی فعال 
در زمینه طراحی اتوماس��یون های رزرو اس��ت. مش��تریان هدف آنها نیز 
توریس��ت ها هس��تند. به این ترتیب پلتفرم آنالین رزدی به توریست های 
مختلف در راس��تای تجربه رزو هتل، تاکس��ی، بلی��ت هواپیما و هر چیز 

دیگری کمک می کند. 
از آنجایی که رزدی بیشتر در استرالیا فعالیت دارد، به دلیل درخواست 
مش��تریانش باید ارتباط نسبتا باال و مطلوبی با مسافرهای خارجی داشته 
باش��د. به همین دلیل آنها در راس��تای پاس��خگویی به این درخواس��ت 

مشتریان شان اقدام به تولید کلیپی جذاب کرده اند. 
در نخستین صحنه ویدئو رزدی ما با عبارت »بین المللی سازی« مواجه 
می ش��ویم. نکته جالب در مورد انتخاب عبارت بین المللی س��ازی به جای 
جهانی ش��دن تاکید روی اهمیت کش��ورها و تفاوت های فرهنگی اس��ت. 
به این ترتیب در طول ویدئو س��ادگی و س��هولت استفاده از سرویس های 
رزدی به نمایش در می آید. نکته مهم در این ویدئو رونمایی از س��رویس 
تکاملی ش��رکت در راس��تای هماهنگی با برندهای خارجی است. به این 
ترتیب عملی��ات تغییر زبان پلتفرم و تبدیل ارزه��ای خارجی به یکدیگر 
کامال خودکار صورت می گیرد. بدون تردید این س��رویس تازه رزدی برای 
برندهای اس��ترالیایی که تجارت بین المللی دارند، بسیار مفید خواهد بود. 
درست به همین خاطر اغلب توریست های خارجی که در کنار تفریح برای 
اهداف تجاری از این پلتفرم اس��تفاده می کنند، متوجه اس��ترالیایی بودن 

آن نمی شوند. 
World Wildlife 6. موسسه

همانطور که از نام این موسسه می توان فهمید، World Wildlife در 
زمینه حفاظت از محیط زیست و افزایش آگاهی ها از تحوالت زیست شناسی 
فعالیت دارد. مهم ترین برنامه آنها در س��طح جهانی تحت عنوان »ساعت 
زمین« ش��ناخته می شود. براساس این برنامه هرچند وقت یکبار به مدت 
یک ساعت ساکنان مناطق مختلف جهان چراغ های خانه شان را خاموش 
می کنند. هدف اصلی از برگ��زاری این کمپین در مقیاس جهانی نمایش 
س��ادگی اقدامات زیس��ت محیطی برای جلوگیری از افزایش دمای زمین 
است. نکته مهم در این میان شروع چنین کمپینی از کشور نروژ و با هدف 

کاهش میزان استفاده مردم این کشور از گوشی های هوشمند است. 
کشورهای حوزه اسکاندیناوی مانند نروژ در طول روز ساعت های زیادی 
مجبور به استفاده از چراغ های برقی مختلف هستند. در این میان تفاوتی 
ه��م بی��ن فصل های مختلف نیس��ت، بنابراین مردم ای��ن منطقه یکی از 
پرمصرف ترین س��اکنان جهان از نظر روشنایی هستند. درست به همین 
دلیل نخس��تین کشور هدف موسس��ه World Wildlife برای اجرای 
کمپین »س��اعت زمین« نروژ بود. به ای��ن ترتیب با همکاری اپراتور تلفن 
همراه موبینتو تبلیغات گس��ترده ای برای افزایش توجه به برنامه س��اعت 
زمین ص��ورت گرفت. ش��بکه های اجتماعی نیز کمک بس��یار زیادی در 
راستای بهبود این وضعیت کردند. یکی از اقدامات جالب موبینتو طراحی 
ویجتی مخصوص برای ش��مارش معکوس زمان باقی مانده تا نوبت بعدی 
ساعت زمین است. به این ترتیب کاربران با مشاهده این ویجت زمان دقیق 
س��اعت زمان بعدی را متوجه می شوند. بنر س��اعت زمین در سایت های 
مختل��ف نروژی بیش از یک میلیون بازدید کس��ب کرد. همچنین جایزه 
بازاریابی جهانی موبایلی س��ال 2012 نیز به طور مش��ترک به موسس��ه 

World Wildlife و موبینتو رسید. 
آیا شما نیز مانند موسسه Worl Wildlife ایده جذابی برای بازاریابی 
دارید؟ در صورتی که پاس��خ تان مثبت اس��ت، هی��چ نگرانی بابت امتحان 
ایده ت��ان در خارج از کش��ور حوزه فعالیت تان نداش��ته باش��ید. فقط باید 
نس��بت به وجود مخاطب های هدف س��ازگار با کمپین تان در کشور مورد 
نظر اطمینان حاصل کنید )اگر ایده تان مانند World Wildlife است، 

نسبت به ترس احتمالی مخاطب ها از تاریکی اطمینان حاصل کنید(. 
یکی از نکات قوت کمپین موسسه World Wildlife جهت گیری اش 
به سوی اقدامی بشردوستانه بود. به این ترتیب حفاظت از محیط زیست و 
کره زمین برای هر فردی جذاب خواهد بود. به ویژه در کشوری ماند نروژ 
که استفاده زیاد از لوازم روشنایی موجب پدید آمدن مشکالت خاصی برای 
محیط زیس��ت می شود. توجه داشته باشید که کمپین مورد نظر نیازمند 
هیچ کار دشوار یا پیچیده ای نبود. فقط باید در طول ماه یک یا دو بار تمام 
لوازم روشنایی مان را آن هم برای یک ساعت خاموش کنیم. به این ترتیب 

به سادگی کمک ارزشمندی به حفظ محیط زیست صورت می گیرد. 
ادامه دارد ...
hubspot :منبع

از ردبول گرفته تا نایک، کوکا کوال و اسپاتیفای:

۱3 کسب و کار با برترین استراتژی های بازاریابی جهانی)۱(

HubSpot به قلم: هانا فِلیشمن مدیر بخش پشتیبانی از کسب وکارها در
ترجمه: علی آل علی          
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آیا گوگل به شعار خود یعنی »بدجنس نباش!« پایبند است؟ آن هم 
وقتی که ایمیل  های ما را می خواند، مکالمات مان را می شنود و می داند 

که به دنبال چه چیزی هستیم.
گ��وگل تمام اطالعات ما از جس��ت وجوها را می خوان��د و آنها را در 
بایگانی خود ثبت می کند. در عین حال انگار گریزی از گوگل و خدمات 
متنوع آن در دنیای امروز نیست، چراکه شرایط فعلی جهان به گونه ای 
اس��ت که وقتی گوگل شما را نمی شناسد، گویی که هیچ کس در دنیا 
شما را نمی شناسد. با این حساب منطقی نیست که با دنیای مجازی و 
خدمات متنوع آن خداحافظی کنیم، اما در هر حال باید توجه داش��ته 
باش��یم که انتشار اطالعات شخصی ما در بسترهایی مثل گوگل زمانی 
خطرناک می ش��ود که علیه خودمان اس��تفاده ش��ود. ترسناک به نظر 

می رسد، اما آیا واقعا این گونه است؟ 
چندی پیش گوگل تأیید کرد که اطالعات شخصی حدود ۵00 هزار 
کاربر شبکه اجتماعی گوگل پالس درنتیجه یک خطا افشا شده است. 
بیانی��ه  گوگل حاکی از آن بود ک��ه 4۳8 برنامه  کاربردی قادر بودند از 
این اطالعات فاش ش��ده اس��تفاده کنند. این خطا در انتشار اطالعات 
ش��خصی افراد، درنهایت به تصمیم گوگل مبنی بر برچیدن س��رویس 

گوگل پالس منتهی شد.
درواق��ع، انتش��ار اطالع��ات ناخواس��ته و گاه مخ��رب از یک هویت 
ش��خصی می تواند به شکلی ویروس گونه فضای مجازی را پر کند و به 
بهای از دست دادن ش��غلی که همیشه رویایش را داشتید یا حتی به 
خطر افتادن امنیت تان تمام ش��ود، اما چگونه می توان از وجود چنین 
اطالعات مخربی پیرامون خود خبردار شد؟ برای شروع کافی است نام 

خود را گوگل کنید.
آخری��ن باری ک��ه اس��م تان را گوگل کردی��د چه زمان��ی بود؟ در 
دنی��ای امروزی، همه چی��ز از خریدکردن تا نفوذ اجتماعی، به س��مت 
دیجیتالی ش��دن پیش می رود به گونه ای که آرزوی هر برندی است که 
در صفحه اول گوگل حضور داش��ته باش��د. از این  رو، برندهای برتر و 
حتی افراد همیش��ه س��عی می کنند بهترین متخصصان س��ئو را برای 
دستیابی به این هدف استخدام کنند، اما قرار گرفتن در گوگل تبعات 
خ��ود را نیز دارد، به گونه ای که جس��ت وجوی نام خود در گوگل دیگر 
یک فعالیت س��رگرم کننده نیست و بس��یاری از ما این کار را نه فقط 
از س��ر کنجکاوی، بلکه باید ب��رای حفاظت از هویت خود انجام  دهیم. 
اهمیت این موضوع به ضرورت کنترل و جلوگیری از آسیب وارد شدن 

به ماهیت وجودی خود و هویت شخصی مان برمی گردد.
بیش از نیمی از میلنیال ها )نس��ل هزاره( دست کم یک بار نام خود 
را گ��وگل کرده ان��د و حداقل یک نفر از هر 10 نف��ر از آنها این کار را 
به ش��کل روزانه انجام می دهد. هرچند که این آمار در بین نس��ل های 

مختلف متفاوت است:
48درصد - نسل زد
۵۷درصد – هزاره ها

4۵درصد - نسل ایکس
۳۷درصد – نسل انفجار جمعیت

بس��یاری از کس��انی که نام خود را در گوگل جس��ت وجو کرده اند، 
ب��ه اطالعات مرتبط با خود دس��ت نیافته و تنها به اطالعات کس��انی 
دسترس��ی یافته اند که تش��ابه اس��می با آنها دارند، به گونه ای که تنها 
یک نفر در هر پنج مورد دقیقا به محتوای مرتبط با خود دس��ت پیدا 
کرده  اس��ت. ذکر این نکته الزم اس��ت که بدانیم آنچه که ما در نتایج 
جس��ت وجوی گوگل در مورد خودمان می بینی��م، دقیقا همان چیزی 
اس��ت که دیگران نیز به آن دسترس��ی دارند، این اطالعات در اختیار 
هر کس��ی می تواند قرار گیرد، از مجرمان و تبهکارانی که قصد اخاذی 
از شما دارند تا کارفرمایانی که قبل از محول کردن پروژه های خود به 

شما می خواهند اطالعاتی از شما کسب کنند.
دانس��تن این ن��کات در مورد جس��ت و جوی آنالین خال��ی از لطف 

نخواهد بود:
20درصد از افراد پس از جس��ت و جو به اطالعات نادرس��ت و ناقص 

درباره  خود دسترسی پیدا می کنند.
12درص��د از آنچ��ه که افراد در جس��ت و جوهای آنالی��ن خود پیدا 
می کنند، ناخوشایند بوده و مورد پسندشان نیست؛ گرچه ممکن است 

این اطالعات لزوما نادرست نباشند.
8درصد از کاربران به اطالعات ناخوشایند و داده هایی در مورد خود 

دسترسی می یابند که اعتبارشان را خدشه دار می کند.
طبق بررسی های صورت گرفته، ۵0درصد از آمریکایی ها نیز معتقدند 
که امنیت اطالعات شان به نسبت پنج سال گذشته کاهشی قابل توجه 
یافته اس��ت، این وضعیت کم و بیش در مورد س��ایر ملیت ها نیز صادق 
اس��ت و روشن اس��ت که نمی توان هیچ کس جز خود ما را مقصر این 
وضعیت دانس��ت. این آمارها نش��ان دهنده  اهمیت روزافزون توجه به 

انتشار اطالعات شخصی در بسترهای مجازی است.
اعتی��اد ما به رس��انه های اجتماعی و وس��واس مان درب��اره  صحبت 
ک��ردن در مورد خودمان به صورت آنالین، می تواند به بهای از دس��ت 
رفتن اعتب��ار و هویت مان تمام ش��ود. درواقع پیش��رفت تکنولوژی و 
رش��د لجام گسیخته  رس��انه های اجتماعی، راه ها و شیوه های مختلفی 
را ب��رای ابراز هویت به وجود آورده اس��ت. به گونه ای که س��رویس ها و 
رس��انه های مختل��ف این امکان را در اختیار ما گذاش��ته اند که تنها با 
لمس صفحه  گوشی  همراه  مان زندگی روزمره و هویت وجودی خود را 
به روش های گوناگون به اش��تراک بگذاریم. شیوه های جدید ارتباطی 
و نوع تجربه های اجتماعی با ش��کل گیری شبکه های اجتماعی جدید 
هرچند می تواند به برساخت هویت افراد کمک کند، اما در صورت عدم 
مدیریت صحیح می تواند حتی به از دست رفتن زیرساخت هویتی آنها 

نیز منجر شود.
زمان��ی  که »اطالعات ش��خصی« م��ا در چند پلتفرم امن و توس��ط 
کلمات عبور چندگانه نگهداری می ش��ود به نظر باید احس��اس امنیت 

کنیم، اما این احس��اس امنیت گاه س��رابی بیش نبوده و واقعیت طور 
دیگری است. در اینجا شواهدی دال بر این موضوع وجود دارد:

اطالعات ش��خصی ۳۵درصد از کاربران بزرگسال اینترنت در معرض 
افشا و سودجویی افراد شیاد قرار گرفته است.

2۹درصد کاربران نیز تجربه  ورود افراد نامعلوم به حس��اب شخصی 
ایمیل و رسانه های اجتماعی شان را داشته اند.

1۵درصد افراد مورد کالهبرداری قرار گرفته و اطالعات 14درصد نیز 
در راس��تای افتتاح حساب های جعلی و دریافت وام مورد سوءاستفاده 

قرار گرفته است.
مجرمان س��ایبر افرادی هوشمند هس��تند؛ آنها به اندازه  ای باهوشند 
که می توانند به راحتی قانون را دور بزنند و از س��د دیوارهای امنیتی و 
رمزهای بلندباال و به ظاهر قدرتمند شما عبور کنند. آنها می دانند که 
چگونه و در کجا به اطالعات هویتی ما دسترس��ی پیدا کنند. بسیاری 
از ما نام اولین معلم خود در دوره  دبس��تان و غذای مورد عالقه مان را 
به عنوان س��ؤال امنیتی انتخاب می کنیم، اطالعاتی که به راحتی و تنها 

با چند جست وجوی قابل دسترس و سوءاستفاده هستند.
مجرمان اینترنتی با اس��تفاده از این اطالعات و نیز چاش��نی کردن 
روش های مهندس��ی اجتماعی قادر هستند به سادگی کاله شما را در 

فضای مجازی بردارند.
مراقب کسانی که از آب گل آلود فضای مجازی ماهی می گیرند 

باشید
امروزه روش های مختلفی برای ش��یادی در اینترنت رایج اس��ت که 
ایمیل فیشینگ از جمله کالهبرداری های رایج و حیرت انگیز محسوب 
می شود. درواقع هر کس که یک حساب ایمیل داشته باشد، به احتمال 

بسیار زیادی در معرض حمالت فیشینگ قرار دارد.
فیش��ینگ نوعی از حمالت اینترنتی است که اطالعات حساس شما 
از گذرواژه ه��ای اینترنتی گرفته تا اطالعات حس��اب های بانکی تان را 
هدف قرار می دهد. همه چیز از یک ایمیل به ظاهر ساده شروع خواهد 
ش��د؛ ایمیلی ک��ه معموال حاوی یک لینک بوده و از ش��ما برای اقدام 

فوری درخواست می کند.
فیش��ینگ عموم��ا از طریق ارائه  یک کپی گرافیکی بس��یار دقیق از 
وب س��ایت های معتبر مانند درگاه های بانکی آنالین و پیش��خوان های 
پرداخ��ت انجام می ش��ود. کاربران عموما از طریق ی��ک ایمیل به این 
صفحه قالبی راهنمایی ش��ده و س��پس از آنها درخواس��ت می شود تا 
اطالعاتی را که می تواند مانند اطالعات کارت اعتباری مهم و حس��اس 
باش��د، آنجا وارد کنند. در صورتی که گمراه ش��وید و اطالعات خود را 
در این صفحه جعلی وارد کنید، فیش��رها به اطالعات ش��خصی ش��ما 

دسترسی پیدا خواهند کرد.
حساب گوگل تان را مدیریت کنید تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرید

تبهکاران س��ایبر تنها از طریق فیش��ینگ به اطالعات شخصی شما 
دسترسی ندارند و الگوریتم های پیچیده تری نیز در این  میان به کمک 

آنها می آید. گوگل و س��رویس های آن از جمله بسترهای مساعد برای 
افش��ای اطالعات شخصی و سوءاستفاده از آن هستند. آیا می دانید که 
گوگل چه اطالعاتی را در مورد ش��ما دارد و می تواند آن را در اختیار 

دیگر افراد قرار دهد؟
با کمی جست وجو، درخواهید یافت که حجم اطالعات جمع آوری شده 
توس��ط گوگل، بیش از چیزی است که فکرش را می کنید. شاید بتوان 

گفت که گوگل شما را حتی از خودتان هم بهتر می شناسد!
از نام، جنسیت و تاریخ تولد شما و محل کار و سکونت تان تا شماره 
موبایل ش��خصی تان گرفته، تا تمام س��ایت های مراجعه شده و آخرین 
جس��ت وجوها، ویدئوهایی که تماش��ا کرده اید، مکان هایی که در آنها 
حضور داشتید و حتی آهنگ هایی که دوست دارید و غذاهایی که باب 

میل تان است، توسط گوگل ثبت و ضبط می شود.
بدیهی اس��ت که گوگل به عنوان غول یکه تاز دنیای فناوری، ش��مار 
بس��یار زیادی از خدمات کاربردی و البته پرهزینه را ظاهرا به رایگان 
ارائ��ه می کند، اما آیا تاکنون به این فکر کرده اید که گوگل هزینه این 
خدم��ات را چگونه از ش��ما می گیرد؟ گ��وگل از رد پای ما در اینترنت 
آگاه��ی کامل دارد و واقعیت این اس��ت که تقریبا هی��چ اطالعاتی از 
فعالیت های آنالین ما از چشم گوگل پنهان نیست. ضمن آنکه حساب 
جیمیل م��ا نیز معدنی غنی از اطالعات و داده های ش��خصی اس��ت. 
کافی اس��ت س��ری به Google Web History بزنید و با چش��م 
خ��ود ببینید که گ��وگل چگونه به کلیه س��وابق و تاریخچه  مربوط  به 
جست وجوی شما از هر دستگاهی که  روی آن با حساب کاربری گوگل 

خود آنالین بوده اید، دسترسی دارد.
ب��ا این  ح��ال، اصالح محت��وا و حذف آن از جس��ت وجوهای گوگل 
می توان��د یک فرآیند پیچیده باش��د، اما در عین ح��ال بی توجهی به 
مدیری��ت این اطالع��ات و انتش��ار بی رویه  اطالعات ش��خصی ممکن 
اس��ت عواق��ب جبران ناپذیری به دنبال داش��ته باش��د. در واقع هر آن 
چی��زی که در فض��ای مجازی به زب��ان می آوری��م، می تواند به زودی 
علیه خودمان اس��تفاده شود، بنابراین هر فرد باید نسبت به اطالعاتی 
ک��ه در اختی��ار گوگل ق��رار می دهد هوش��یار باش��د. ازطریق صفحه  
Google’s personal info & privacy page، دیتا و اطالعاتی 
که به شیوه های مختلف توسط گوگل ضبط می شود را بررسی کنید و 
چنانچه الزم می دانید، نسبت به متوقف کردن ردیابی و غیرفعال کردن 

ثبت اطالعات خود در گوگل اقدام کنید.
ای��ن نکت��ه را به یاد داش��ته باش��ید که گوش��ی اندروی��دی  زیبا و 
خوش دس��ت تان نی��ز می تواند ش��ما و عادت های روزانه ت��ان را تحت 
نظارت داشته باشد و دست کم، وب گردی و فعالیت های اینترنتی و نیز 
اطالعات مربوط  به موقعیت جغرافیایی ش��ما را با جزییات رصد کند. 
س��عی کنید موقعیت یاب خود را غیرفعال کرده و از نصب نرم افزارهای 

جانبی و دادن دسترسی های بی حساب به آنها خودداری کنید.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

چرا جست  وجو کردن نام تان در گوگل دیگر یک سرگرمی نیست؟
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اخبار

هرمزگان- خبرنگار فرصت امروز- یکی از شرکت های موثر و 
بزرگ در صنعت فوالد که سهم هشت درصدی از تولید این محصول 
را در بازار بر عهده دارد ش��رکت فوالد هرمزگان است که با ظرفیت 
اس��می تولید 1.۵ میلیون تن تختال عزم خود را بر تحقق تولید با 
کل ظرفیت اس��می در سال جاری جزم کرده است . فرزاد ارازنی در 
گفتگو با چیالن از اهمیت بومی سازی و تاثیرگذاری آن در خودکفایی 
صنعت ف��والد و عدم نیاز به خارج از کش��ور گفت به گفته وی این 
ش��رکت با ایجاد یک دپارتمان مستقل بومی س��ازی در در ساختار 
رسمی خود، توجه به بومی سازی را بیش از پیش در برنامه ها قرار داده 
است. این بخش در قالب گروه های کاری، با گروه بهره برداری و بخش 
خرید و R&D همکاری کرده و سعی می کند با همکاری شرکت های 
دانش بنیان و صنایع داخلی کشور، نیازهای داخلی شرکت را برطرف 
نماید. در وقاقع  وظیفه این بخش شناسایی مسیرهای مختلف برای 
تامین قطعات، تجهیزات و ماشین آالت وارداتی است تا بتوان در داخل 
کشور اقدام به تولید آن کرد . از نگاه ارزانی ، بومی سازی در زمینه مواد 
اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آالتی که مصرف عمومی در صنایع 
کش��ور دارند در میان مدت سبب خودکفایی کشور می شود . .مدیر 

عامل فوالد هرمزگان در این گفت و گو با اشاره به اینکه بومی سازی 
در اشتغال زایی موثر است، تصریح کرد: این موضوع موجب می شود 
نهادها، ش��رکت ها و تولید کنندگان جدیدی به چرخه اقتصاد اضافه 
شوند.وی با بیان اینکه در زمان تحریم، بومی سازی معنای عمیق تری 
پیدا می کند، خاطرنشان کرد: در واقع تحریم فرصت بسیار مناسبی 
برای بومی س��ازی قطعات، تجهیزات و ماش��ین آالت مهیا می کند، 
زیرا به واس��طه بومی س��ازی می توان نیازها را با توجه به توانایی های 

موجود برطرف کرد. وی در ادامه اشاره ای به پروژه های های جدید 
فوالد هرمزگان در حوزه بومی س��ازی داش��ت و  طراحی و ساخت 
آب ش��یرین کن دریا به روش جذبی با استفاده از انرژی خورشیدی، 
طراحی و ساخت ابزار لبه یاب هوشمند مورد استفاده در فرآیندهای 
فرزکاری و ماشین کاری ، فعال نمودن کاتالیست های مستعمل واحد 
احیا مستقیم با اس��تفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی و ساخت 
کریس��تالیزاتور را اهم این پروژه ها دانست ارزانی همچنین ،  بومی 
س��ازی محصوالت تولیدی  در راستای نیاز های صنعتی کشور را از 
اولویت های شرکت فوالد هرمزگان دانست . مهندس ارزانی با اشاره 
به 12 دی ماه سالروز افتتاح شرکت فوالد هرمزگان ، تالش کارکنان 
این ش��رکت را در خلق رکوردهای پی در پی و تالش به سیر تعالی 
و سرامدی در صنعت فوالد را قابل ستایش خواند و افزود در ۹ ماهه 
امسال تولید آهن اسفنجی 11 درصد و تولید تختال ۵.4 درصد رشد 
داش��ت  این درحالیس��ت که در س��ال جاری تا کنون دو بار رکورد 
تولید ماهیانه اس��لب با 1۳۵128 تن در فروردین و 1۳۵۶۹۹ تن در 
خرداد و یکبار تولید ماهیانه آهن اسفنجی با 1۵8241 تن در خرداد 

شکسته شد .

اصفهان - قاسم اسـد- پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع 
غذایی اصفهان از شانزدهم بهمن ماه با حضور ۹0 مشارکت کننده از 
سراسر کشور آغاز می شود. به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه، چهل و یکمین نمایشگاه از 
مجموع 4۹ نمایشگاه پیش بینی شده برای سال ۹۷ است که در محل 
برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برگزار 
خواهد شد. پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی اصفهان در 
شش هزار مترمربع فضای نمایشگاهی و با حضور شرکت های معتبری 
از اس��تان های اصفهان، تهران، یزد، بوشهر، خراسان رضوی، مرکزی، 
همدان، فارس، کرمان، چهارمحال و بختیاری و آذربایجان شرقی برگزار 
می ش��ود تا ماشین آالت، فرآوری، بسته بندی، محصوالت و خدمات 
مرتبط با این عنوان نمایش��گاهی را در معرض بازدید عالقمندان قرار 
دهد. این نمایشگاه که به مدت چهار روز و تا نوزدهم بهمن ماه ادامه 

خواهد داشت، زمینه ای فراهم می آورد تا شرکت های فعال در حوزه 
صنایع غذایی، دس��تاوردهای خود در زمینه ماشین آالت و تجهیزات 
تولید و فرآوری مواد غذایی و آش��امیدنی، ماش��ین آالت، تجهیزات و 
ملزومات بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی، ماشین آالت و تجهیزات 
حمل و نگهداری مواد غذایی، سردخانه های صنعتی، تجهیزات پخت 
غذا، تجهیزات آش��پزخانه های صنعتی، تجهی��زات و ملزومات هتل، 
رس��توران و کافی ش��اپ، تجهیزات و خدمات س��رو غذا و تجهیزات 
فروشگاهی را به نمایش بگذارند. شیر پاستوریزه پگاه، اصفهان مقدم، 
صنایع غذایی افخم، گل قطره، رس��ا ماشین، چاپ نگین، احالم، نان 
رضوی، مطسا، پارس چاپگر، لبنیات قیطران، مواد غذایی مفید، برنج 
سرزمین، عسل شهد نشاط مصفا، آزمایشگاه هورتاش، شاهکار کشاورز 
ایرانیان، اکاربو و آرین از مطرح ترین برندهایی به شمار می روند که در 
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی اصفهان حضور خواهند 

داشت. این نمایشگاه در حالی برگزار می شود که صنایع غذایی در طول 
دو دهه گذشته به یکی از صنایع بزرگ و مهم کشور مبدل شده و در 
حال حاضر یکی از صنایع پیشرو در کشور است که با توجه به امکانات 
موجود، مواد اولیه مناس��ب و ظرفیت های فرآوری، از پتانسیل باالیی 
نیز برخوردار است. از سوی دیگر موقعیت ژئوپولتیک کشور به لحاظ 
قرار گرفتن در پنج مسیر کریدور اصلی ترانزیت بین المللی و بازار 400 
میلیون  نفری منطقه، از نکاتی است که پیش روی صادرکنندگان این 
صنعت قرار دارد. صنایع غذایی با ارزش افزوده باالی خود توانسته 1۵ 
درصد اشتغال بخش صنعت، 18 درصد کارگاه های صنعتی، 10 درصد 
س��رمایه گذاری، 10 درصد ارزش افزوده و ۶/۵ درصد صادرات صنعتی 
را ب��ه خود اختصاص دهد. عالقمندان به بازدید از این نمایش��گاه می 
توانند از ساعت 1۵ تا 21 روزهای 1۶ تا 1۹ بهمن ماه، به محل برپایی 

نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

ِحیِم  ْحَمِن الَرّ بِْسِم الَلِهّ الَرّ
ْفِع َوالَْوتِْر * َوالَلّْیِل  َوالَْفْجِر * َولََیاٍل َعْشٍر * َوالَشّ

إَِذا یَْسِر * َهْل ِفی َذلَِک َقَسٌم لِِذی ِحْجٍر
دهه مبارک فجر، تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است 
که صفحه زرینی را در تاریخ حیات آدمی گشودند و فریاد خداخواهی، 
معنویت، آزادی و استقالل را در گوش جهانیان طنین انداز کردند، این 
روزها یادآور اراده و عزم ملت ایران در مسیر تحقق فرداهایی بهتر و 
یکدلی و همراهی همیش��گی در جهت خواس��ت عمومی و پایش و 
مراقبت دائمی از دستاوردهای انقالب است. اینک در آستانه چهلمین 
سالگرد انقالب اسالمی، الزم است تالش مضاعفی در مسیر حمایت 
از این دس��تاوردها و تحقق اهداف متعال��ی انقالب انجام دهیم و به 
شکرانه ی توفیق و به پاس حق شناسی و به آیین قدردانی از بارگاه 
الهی، درخش��ش زیبای ستاره ی درخشان، مهتاب تابان و خورشید 

فروزان ایران، رهبر کبیر انقالب و ظهور و بروز اس��تقالل و آزادی که 
نوید بخش س��پیده ی فجر و دیدار یار اس��ت را س��پاس می داریم. 
بدون ش��ک فعالیت های عظیم و دستاوردهای سترگ صنعت برق 
ایران و بخصوص صنعت برق خوزستان در 40 سال گذشته در فراهم 
آوردن نعمت برق بعنوان زیر بنای توس��عه و پیشرفت و خودکفایی 

همه جانبه در این صنعت زیربنایی، نام نیکی از توانمندی متخصصین 
و تالشگران صنعت برق در ایران اسالمی به جای نهاده است. اینجانب 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی )ره(، شهیدان 
انقالب اس��المی، ش��هدای دفاع مقدس و ش��هدای مدافع حرم، فرا 
رسیدن چهلمین سالگرد بهار انقالب و یوم  اهلل دهه فجر را به رهبر 
فرزانه انقالب، همه مسئوالن و خدمتگزاران نظام، ملت قهرمان ایران 
و بویژه به مردم واال مقام و شریف استان های خوزستان وکهگیلویه و 
بویر احمد و همکاران ارجمندم در شرکت برق منطقه ای خوزستان 
تبریک و تهنیت عرض می نمایم. چهل ساله شدن انقالب و جمهوری 
اسالمی ایران ماحصل و کوشش جمعی همه ایرانیان است، امید است 
با استعانت از حضرت باریتعالی و ظل توجهات حضرت ولی عصر)عج( 
و تحت زعامت و اطاعت از منویات مقام معظم رهبری مد ظله العالی 

در مسیر تحقق آرمان های انقالب گام برداریم.

ساری – دهقان : مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از افزایش 10 
درصدی حجم گاز تحویلی از خطوط لوله منطقه ۹ عملیات انتقال 
گاز در ۹ ماه اول سال خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل 
روابط عمومی منطقه ۹ عملیات ، رسول داودی نژاد با اعالم این خبر 
اظهار کرد: حجم گاز تحویلی به اس��تان های تحت پوشش منطقه، 
شامل مصارف نیروگاه ها، CGS های شهری، در ۹ ماه اول سال۹۷ 
به به میزان 10 درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته 
است. وی خاطرنشان کرد: میزان حجم گاز عبوری نیز در سال ۹۷ به 
میزان 2 درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته است. 
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز، در آس��تانه چهل سالگی پیروزی 
شکوهمند انقالب، صنعت گاز را به عنوان انقالبی ترین و خود کفاترین 

صنعت برش��مرد و  افزود: از برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران، توسعه همه جانبه و پایدار این صنعت  بوده ، بطوریکه  در حال 

حاضر همزمان با گازرسانی به اکثر شهرها، بیش از 2۷ هزار روستا از 
نعمت گاز برخوردار هس��تند.داودی نژاد بیان کرد: با فرهنگ سازی 
مناسب در خصوص استفاده صحیح از این انرژی، عالوه بر اشتغالزایی، 
کمک شایانی به کاهش آلودگی محیط زیست ،هوا و نیز افزایش امید 
و نشاط در زندگی و معیشت مردم می شود.   مدیر منطقه ۹ عملیات 
انتقال گاز  در پایان با قدردانی از تالش ها و اقدامات مؤثر و مخلصانه 
تمامی پرسنل منطقه اعم از عملیاتی و ستادی، اظهار امیدواری کرد: 
همکاران س��اعی منطقه با همت و تالش��ی مضاعف در سال جاری، 
در راستای تحقق اهداف شرکت انتقال گاز ایران به وظیفه سازمانی 
خود که همانا تداوم مس��تمر در انتقال گاز است به نحو شایسته ای 

عمل کنند

قم- خبرنگار فرصت امروز- با حضور با شکوه دانش آموزان و 
مسئولین ارشد استان، چهلمین سالگرد انقالب اسالمی با طنین زنگ 
انقالب در اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 قم به صدا در آمد به گزارش 
اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان قم؛پیش از 
ظهر امروز طنین زنگ انقالب در سالن ورزشی اداره آموزش و پرورش 
ناحیه 2 قم و با حضور بهرام سرمس��ت اس��تاندار، مجتبی ذوالنوری 
و احمد امیر آّبادی فراهانی نمایندگان اس��تان در مجلس ش��ورای 
اس��المی، گلفش��ان رئیس جمعیت هالل احمر، بهشتی و هاشمی 
معاونین اس��تانداری، حمیدرضا شیخ االس��الم مدیر کل آموزش و 
پرورش، معاونین اداره کل آموزش و پرورش و رؤسای نواحی و مناطق 
و تشکل های دانش آموزی پیش��تازان سازمان دانش آموزی، هالل 
احمر، انجمن اسالمی دانش آموزان، بسیج دانش آموزی و فرهنگیان 

و بسیجیان استان قم به صدا در آمد و بهار چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی رنگ و بوی جشن و سرور به خود گرفت. استاندار قم 
در این مراس��م ضمن نثار درود و س��الم بر روح پر فتوح بنیان گذار 

کبیر انقالب اسالمی ایران حضرت امام خمینی )ره( و آرزوی سالمتی 
برای رهبر معظم انقالب اس��المی و توفیق برای دولت تدبیر و امید، 
دانش آموزان را زیر بنای توسعه کشور دانست و اظهار کرد: فرهنگیان، 
معلمان و دانش آموزان از سرمایه های هر کشور هستند که می توانند 
به تداوم و استقالل نظام و پیشرفت و آّبادنی هر کشور کمک نمایند. 
وی تصریح کرد: س��رمایه گذاری روی دانش آموزان سرمایه گذاری 
پایدار اس��ت، و ما امروز به س��هیم ش��دن دانش آموزان در توسعه و 
پیش��رفت کشور نیاز داریم و از آنها می خواهیم خود را برای ساخت 
و توسعه کش��ور آماده کنند. وی رنگ و بوی دهه مبارک فجر را در 
مدارس ویژه خواند و بیان کرد: به برکت پیروزی انقالب اسالمی است 
که می توانیم به راحتی در بیش از 1000 مدرسه در استان قم جشن 

های پیروزی انقالب را برگزار نماییم.

عزم فوالد هرمزگان بر تحقق تولید با کل ظرفیت اسمی  

از 16 تا 1۹ بهمن ماه صورت می گیرد؛

گردهمایی بزرگان صنایع غذایی کشور در نمایشگاه اصفهان

پیام مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بمناسبت ایام الل دهه فجر

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز خبر داد :

افزایش 10 درصدی حجم گاز تحویلی از خطوط لوله منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در ۹ ماه اول سال

چهلمین طنین زنگ انقالب در قم نواخته شد

کرمانشاه - منیر دشتی - به نقل از پایگاه اطالع رساني 
ش��رکت بهره برداري نفت و گاز غرب مهندس ش��یرزادیان 
رئیس اداره مهندس��ي ساختمان ش��رکت با اعالم این خبر 
گف��ت: با همت و تالش ش��بانه روزي همکاران مهندس��ي 
س��اختمان براي اولین بار در س��طح ش��رکت نفت مناطق 
مرکزي ایران سیستم رینگ آب آتش نشاني منطقه عملیاتي 
تنگ بیجار با لوله پلي اتیلن با موفقیت اجرا و به پایان رسید. 
وي با اش��اره به لزوم اجراي این پروژه گفت: در اوایل س��ال 
1۳۹۶ فش��ار ش��بکه آب آتش نش��اني تنگ بیجار به دلیل 

خوردگي و نشتي هاي متعدد به صورت مکرر افت مي نمود، 
به طوریکه امکان نگهداش��ت این سیستم با انجام تعمیرات 
مداوم وجود نداش��ت و ناکارآمدي سیستم رینگ آب آتش 
نشاني در مواقع وقوع حادثه محتمل بوده و این مسئله منجر 
به تقاضاي مدیریت عملیات و اداره ایمني، بهداشت و محیط 
زیس��ت مبني بر احداث رینگ جدید با لوله پلي اتیلن شد. 
مهندس شیرزادیان اظهار داشت: پس از اخذ مجوزها، تأمین 
اعتبار مال��ي از مدیریت برنامه ریزي ش��رکت نفت مناطق 
مرکزي و طي تش��ریفات مناقصه توس��ط اداره مهندسي و 

ساختمان، عملیات اجرایي پروژه مذکور در اسفند ماه 1۳۹۶ 
آغاز گردید و در نهایت این پروژه در س��ایت TCF به طول 
تقریبي 1۷00mبا لوله پلي اتیلن فش��ار باال علیرغم وجود 
موانع و تأسیسات زیرزمیني بدون وارد آمدن خسارت به هر 
گونه تأسیسات با موفقیت کامل انجام گردید. وي از همکاري 
مهندس حاتمي مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزي ایران 
و آقاي مهندس ناصري پور مدیر عامل شرکت بهره برداري 
نفت و گاز غرب که نگاه ویژه اي به مسائل و اجرا پروژه ها در 

حوزه HSE دارند، قدرداني نمود.  

مهندس شیرزادیان :

اجراي سیستم رینگ آب آتش نشاني منطقه عملیاتي تنگ بیجار با لوله پلي اتیلن

دوره آموزش حقوق شهروندی در شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دوره آموزشی حقوق شهروندی با حضور مدیران و کارکنان شرکت آب منطقه ای گلستان 
در سالن اجتماعات این شرکت برگزار گردید.  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، معاون منابع انسانی، مالی 
و پشتیبانی این شرکت ، با بیان این که برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقای سطح علمی و تخصصی کارکنان از اولویت های 
نخست این شرکت است، گفت: به منظور اجرای سیاست های ابالغی دولت در خصوص حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت و 
ارتقاء سطح آگاهی و شناخت کارکنان و مدیران با همکاری گروه منابع انسانی وآموزش شرکت آب منطقه ای گلستان، دوره آموزشی 
حقوق شهروندی در نظام اداری و منشور حقوق شهروندی برای کارکنان با حضور دکتر مزرعی برگزار شد.حبیب ا... شاکری با اشاره به 
مباحث ارزشمند این دوره و استقبال کارکنان افزود: در این دوره فشرده بعد از تعریف کلی مبانی حقوق شهروندی، حقوق شهروندی 
در نظام اداری، تکالیف و کارکنان و دستگاه های اجرایی در نظام اداری، حق دسترسی سریع و آسان به خدمات اداری، حق اظهار نظر 
آزاد وارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری و حقوق شهروندی در بخش های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

شهردار گرگان :
بهره برداری از »اپلیکیشن« شهریار گرگان در راستای اجرای شهر هوشمند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- شهردار گرگان از بهره برداری از »اپلیکیشن« شهریار گرگان 
در راس��تای اجرای ش��هر هوشمند خبر داد.به گزارش مرکز اطالع رس��انی روابط عمومی شهرداری 
گرگان، عبدالرضا دادبود امروز در مراسم بهره برداری از پروژه »اپلیکیشن« موبایلی شهر یار شهرداری 
گرگان اظهار کرد: ش��هرداری گرگان در راس��تای چهل سالگی پیروزی انقالب اسالمی 40 پروژه را 
به بهره برداری خواهد رساند و یا کلنگ زنی خواهد کرد.وی اضافه کرد: یکی از این پروژه ها رونمایی 
»اپلیکیش��ن« موبایلی ش��هریار، نرم افزار ارتباطی مردم و مدیران ش��هرداری است که از بخش های 
مختلفی برخوردار است.شهردار گرگان تصریح کرد: ارسال مشکل در شهر یکی از قابلیت های مهم این نرم افزار محسوب می شود که 
شهروندان می توانند با عکسبرداری یا تهیه فیلم از محل وجود مشکل در شهر موضوع را به شهرداری گزارش کنند که بالفاصله پس 
از رفع مشکل، از طریق پیامک به شهروند گزارش داده خواهد شد.دادبود گفت: در واحد بازرسی و رسیدگی به امور شکایات شهرداری 
گرگان یک بخش با امکانات مربوطه و مانیتورینگ الزم تعبیه شده تا به صورت ویژه مباحث گزارش شده از سوی مردم در این نرم افزار 
موبایلی رصد و تا حصول نتیجه پیگیری شود.وی تاکید کرد: بخش مخصوص پارکینگ یاب یکی دیگر از بخش های این نرم افزار است 

که شهروندان در هر نقطه ای از شهر که باشند با استفاده از این بخش می توانند آدرس پارکینگ های موجود اطراف را بدست آورند.

همزمان با دهه مبارک فجر؛ مشعل گاز 5 روستای رضوانشهر برافروخته شد 
رشـت- مهناز نوبری- همزمان با چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی، مراس��م افتتاح گازرس��انی به ۵ روستای 
شهرس��تان رضوانشهر با حضور اس��تاندار گیالن، مدیرعامل شرکت گاز استان و جمعی از مسئولین استانی و  شهرستانی در 
روستای اورمامالل برگزار شد. حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان در مراسم افتتاح گازرسانی به ۵ روستای رضوانشهر 
ضمن عرض خیر مقدم به استاندار و هیئت همراه گزارشی از وضعیت گازرسانی به روستاهای شهرستان رضوانشهر بیان نمود.
وی اظهار داشت: برای گازرسانی به روستاهای رزدار، انگولش، بیاچال اورما و استه سر در خوشه اورما با جمعیتی بالغ بر 4۶1 
خانوار، بالغ بر ۵0 میلیارد ریال هزینه شده است.مدیرعامل شرکت گاز گفت: با گازدار شدن این روستاهای کوهستانی و صعب 
العبور در دهه فجر امسال، مجموع خانوارهای روستایی گازدار رضوانشهر به بیش از 12 هزار خانوار افزایش یافته و درصد بهره 
مندی خانوارهای روس��تایی این شهرس��تان به باالی 8۹.2 درصد رسیده است.در پایان مشعل گاز ۵ روستای خوشه اورمای 

رضوانشهر به دست مصطفی ساالری استاندار گیالن برافروخته شد.

جشن بزرگ انقالب با حضور همکاران و خانواده بزرگ تامین اجتماعی استان ایالم
ایالم-منصوری: جشن بزرگ 40 سالگی انقالب اسالمی با حضور خانواده بزرگ تامین اجتماعی استان ایالم با شعار افتخار به 
گذشته و امید به آینده در سالن اجتماعات فنی و حرفه ی برگزار شد سهیال ملکشاهی، مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان در 
این مراسم با بیان اینکه بیش از ۵۳% از جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند اظهار داشت:  استان مااز لحاظ 
پوشش بیمه ای جزو ده استان برتر کشوری است ملکشاهی گفت: معیشت و رفاه و تامین آینده ی اقشار مختلف مردم و پرداخت 
بخش��ی از بیمه ها مربوط به کارگران واحدهای تولیدی و س��اختمانی، رانندگان و افراد تحت پوش��ش سازمان تامین اجتماعی از 
مصادیق اهتمام دولت جمهوری اسالمی است وی در ادامه، مهمترین دستاورد انقالب اسالمی در ایالم را  تحت پوشش بودن بیش 
از ۵۳%جمعیت استان عنوان کرد وی تصریح کرد: دولت به ۳0 هزار نفر از  جمعیت ۳۵  هزارنفری که مشمول قوانین خاص تامین 

اجتماعی هستند بیمه پرداخت می کند

بازدید مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی و هیئت همراه با کادر درمانی 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مرکزی و لرستان 

اراک- مینورسـتمی- به گزارش روابط عمومی  ش��رکت گاز اس��تان مرکزی،همزمان با روز میالدبا س��عادت حضرت زینب 
کبری)س(و روز پرستار مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی و هیئت همراه و باحضور دکترمعصومی رییس سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت مرکزی ولرستان دراراک، باکادردرمانی این سازمان دیدار بعمل آوردند.بر پایه این گزارش،محمدرضا سمیعی مدیر عامل 
شرکت گاز استان مرکزی و هیئت همراه ضمن بازدید از بخشهای مختلف سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مرکزی و لرستان ، 
با اهداء شاخه گل از زحمات پرستاران این مجموعه تقدیر بعمل آورده و در این خصوص گفت:قدردانی و تجلیل از این قشر زحمت 
کش،پاسداشت تمامی خوبی ها و وظیفه ای دینی و ملی می باشد. وی در پایان توفیقات روزافزون الهی را برای تمامی زحمت کشان 

این عرصه از درگاه خداوند منان خواستار شد. 

مدیر عامل آبفار مازندران اعالم کرد:
افتتاح و بهره برداری از 17 پروژه بزرگ آبرسانی روستایی

ساری - دهقان - به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد انقالب شکوهمند اسالمی1۷ پروژه 
آبرسانی روستایی در سراسر استان مازندران افتتاح و به بهره برداری  از آنها آغاز خواهد شد. به گزارش 
خبرنگار مازندران و به نقل اداره روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی 
مازندران ؛ مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل آبفار استان در گفتگویی ضمن تبریک دهه مبارک 
فجر و چهل سالگی انقالب اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران در آستانه چهلمین 
سالگرد پیروزی باشکوه انقالب اسالمی بار دیگر خدمات ارزنده خود را در راستای رضای خداوند متعال 
و خشنودی روستاییان محروم و زحمتکش به مردم تقدیم می کند در همین راستا طی دهه  فجر بیش از 1۷ پروژه بزرگ آبرسانی 
روستایی با صرف اعتباری بالغ بر 1۳4۵00 میلیون ریال را به بهره برداری خواهد رسید که با افتتاح این پروژه ها 2۵ روستا با ۷80۵ 
خانوار از غرب تا شرق استان پهناور مازندران از آب این نعمت بی بدیل الهی بهره مند خواهند شد. وی افزود: از مجموع 1۷  پروژه 
آبرسانی روستایی ۵ پروژه مجتمعی و 12 پروژه نیز تک روستایی است که برای بهره برداری از این پروژه ها ۳۷.1 کیلومتر لوله گذاری 
خط انتقال، ۶4.8 کیلومتر لوله گذاری شبکه توزیع، 1۵ باب مخزن زمینی به حجم ۳۵۵0  متر مکعب ، 1۳  واحد ایستگاه پمپاژ ، 
حفر و تجهیز ۵ حلقه چاه و بهسازی ۳ دهنه چشمه همچنین  یک مورد تصفیه خانه پکیج حذف آهن و ..... اجرا شده است. مهندس 
عبدالهی گفت : این پروژه ها شامل آبرسانی )فاز1( تیله نو و عسگرآباد در گلوگاه، آبرسانی کوا و فاز 1 پرکال در بهشهر، آبرسانی مجتمع 
طوسکال ایستگاه دنگسرک فاز 2 در نکاء، آبرسانی پیله کوه در میاندرود، آبرسانی امره در ساری، مجتمع المشیر در قائمشهر، مجتمع 
ریگ چشمه فاز1 و 2 - مجتمع شیخ محله و آبرسانی میاندره در بابل همچنین مجتمع آبرسانی بوران و کته پشت در آمل، آبرسانی 

سینوا - تازه آباد- ستار سفلی- ناتر و کالچان در چالوس است.

مدیرکل فرودگاه های استان بوشهر در دیدار با مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان: 
بانک مهراقتصاد با اجرای طرح بانکداری اسالمی جایگاه خوبی در کشور دارد 

بوشهر-  خبرنگار فرصت امروز- دهقان منشادی مدیرکل فرودگاه استان بوشهر به 
همراه معاونان با مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان بوشهر دیدارکردند.  عبدالرحیم دشمن 
زیاری ضمن تبریک دهه فجر و خوش آمدگویی  در سخنانی به تشریح عملکرد این بانک 
پرداخت وگفت: درحوزه بانکداری اسالمی، بانک مهر اقتصاد عملکرد موفقی داشته و این 
بانک در حال حاضر به عنوان نگین بانکداری اسالمی این بخش مطرح است.  وی در ادامه 
افزود: بانک مهر اقتصاد استان بوشهر تسهیالت مختلف در بخش اقتصاد مقاومتی، اشتغال 
و کارت های اعتباری  برای حمایت از تولید کاالی ایرانی که یکی از دغدغه های  مقام معظم رهبری است گام های موثری برداشته 
است.    دشمن زیاری همچنین  بیان داشت: بانک مهر اقتصاد وظیفه خود می داند تا با پرداخت تسهالت مناسب به اقشار مختلف 
جامعه زمینه خدمات رس��انی به مردم را فراهم کرده و س��بب کاهش دغدغه های اقتصادی آنها ش��ود.  در ادامه این دیدار، دهقان 
منشادی مدیر کل فرودگاه استان بوشهر ضمن تبریک ایام دهه فجر، به افزایش پروازها به مقاصد مختلف در استان در چند سال اخیر 
خبر داد و گفت: هرچند در این اواخر به دلیل تحریم های اقتصادی و مشکالت شرکتهای هواپیمایی برخی از پروازها در استان باطل 
شده است اما در حاضر از نظر عملکرد پرواز در رده 1۵ در بین فرودگاه های کشور قرار داریم.  وی با بیان این که در زمینه تعداد 
پروازها و مسافر در استان در رتبه باالیی قرار داریم، گفت:  به دلیل نبود راه آهن در استان  بوشهر  نیاز مردم به فرودگاه بیشتراست و 
ما سعی می کنیم که خدمات مطلوبی در اختیار مردم قرار دهیم.  دهقان منشادی افزود: با افزایش تنوع در شرکت های هواپیمایی،  

ساعت های پروازی و تنوع قیمت ها در استان ، فرودگاه بوشهر از رتبه  به ۵ به ۹ افزایش یافته است.  

دوشنبه
15 بهمن 1397

شماره 1256



هنگامی که س��ال جدید آغاز می ش��ود، زمانی مناسب برای 
ایجاد یک زندگی س��ازنده  فراهم می ش��ود. بس��یاری از افراد 
ممکن است خواسته هایی برای سال جدید خود تعیین کنند، 
اما مطالعات نشان می دهد که تنها کمتر از 10درصد از این افراد 
در تمام س��ال برای رسیدن به این خواسته ها تالش می کنند. 
۹0درص��د باقیمانده از افرادی که خواس��ته های خ��ود را رها 
می کنند، کسانی هستند که معموالً مشغول بودن را با پربازده 
بودن اشتباه می گیرند. آنها عادت به تنظیم هدف های افراطی 
و انتظ��ارات غیرواقعی دارند. در حالی که اگر مقدار مناس��بی 
زم��ان برای فکر کردن به عادت ه��ای مثبت صرف کنیم و آن 
را با یک تعهد روزانه همراه کنیم، باعث می ش��ود که بهره وری 
ما به اوج خود برس��د.  منتظر موفقیت نباش��ید و به جای آن، 
با اس��تفاده از این عادت های بازدهی در زندگی روزمره، به آن 

دست پیدا کنید:
1. اهداف تنظیم کنید، نه فقط خواسته تا بازدهی 

بیشتری داشته باشید
بهره وری موضوع انتخاب است، هنگامی که تصمیمات درست 
را اتخاذ می کنید، کارایی بیشتری خواهید داشت. بین تنظیم 
هدف  و بهره وری ارتباط مستقیمی وجود دارد. اگر می خواهید 
بهره وری خود را به سطح کاماًل جدیدی برسانید، اهداف را در 
اطراف خ��ود ایجاد کنید، آنها را دنبال کنید و برای رس��یدن 
ب��ه این اه��داف بهترین کار را انجام دهید. فق��ط آرزوی آن را 
داش��تن ش��ما را به هیچ جایی نمی رساند. وقتی که برای خود 
هدف تعیین می کنید، مطمئن ش��وید که SMART  باشند 
یعنی- مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، واقع گرایانه 
و دارای زمان محدود باشند. هنگامی که اهداف SMART را 
تعیین می کنید، قصد خود را به اعمال هدفمند تبدیل می کنید.
2.برنامه روزانه دقیق داشته باشید- هم برای صبح 

هم عصر
پربازده ترین افراد روی زمین، مانند ریچارد برانس��ون یا اپرا 
وینفری، با برنامه روزانه صبح و عصر خود به طور مقدس رفتار 
می کنن��د. به عنوان مثال، اپرا دقیقا در س��اعت ۶:02 صبح از 
خواب بیدار می شود - همه به لطف ساعت داخلی اش و پس از 
آن همه چیز طبق روال معمول خود اس��ت - تمرین قدردانی، 

باشگاه، مدیتیشن، صبحانه سالم و ....
هنگامی که یک برنامه مشخص روزانه دارید، بیشتر متمرکز 
و منظم می شوید. به جای اینکه با یک ایده مبهم در مورد اینکه 
چه کاری انجام بدهید سرگردان باشید، با روش مناسب زندگی 

می توانید به انسان پربهره ای مانند اپرا تبدیل شوید!
 3. »لیست کارهایی که باید انجام را دهید« را 

فراموش کنید و شروع به ساختن »لیست کارهایی 
که نباید انجام دهید« کنید

 بس��یاری از مردم عادت دارند لیستی برای کارهایی که باید 
انجام دهند ایجاد کنند و آن را  به عنوان ابزار قدرتمندی برای 
داش��تن بازدهی بیش��تر می بینند، اما مولد بودن همیش��ه در 

مورد انجام دادن کارها نیست، گاهی اوقات مولد بودن در مورد 
انجام ندادن کارهای خاص است. با ایجاد لیستی از مواردی که 
نباید انجام دهید، بازدهی خود را افزایش دهید. این فهرس��ت 
می تواند ش��امل چک کردن شبکه های اجتماعی خود هر 20 
دقیقه، تالش برای انجام چند کار هم زمان، دنبال کردن شایعات 
و حواش��ی هنرمندان و یا هر چیزی که باعث تلف شدن وقت 
می شود باشد. این لیست را جلوی چشم تان نگه دارید تا به طور 
مداوم به شما یادآوری کند که نباید چه کارهایی را انجام دهید.
4. از ساعت های اوج خود برای انجام مهم ترین کارها 

استفاده کنید
این نکته بهره وری، قدرت تغییر زندگی شما را دارد: کارهایی 
که اولویت اول دارند را در س��اعت هایی که بازدهی بیش��تری 
دارید انجام دهید. تحقیقات در مورد ریتم بدن نش��ان می دهد 
ک��ه بدن چرخه ای دارد که بر هوش��یار و یا مول��د بودنش اثر 
می گذارن��د. همان طور که چرخه ش��روع می ش��ود، ما انرژی 
فراوانی را تجربه می کنیم و زمانی که انرژی ما کاسته می شود 
مغز احساس خستگی و درماندگی می کند.  استفاده از ساعات 
اوج برای وظایف پراهمیت و تصمیم گیری های حیاتی، منطقی 
است. وقتی که تمرکز ندارید، وظایف معمولی و غیرضروری را 
انج��ام دهید.  به بدن خود توجه کنید و مطابق آن عمل کند، 

نه علیه آن.
 5. دوستان خود را به دقت انتخاب کنید

بارها و بارها، این توصیه را شنیده اید، که اطراف خود را با افراد 
مناسبی پر کنید. این نصیحت بی شک بسیار ارزشمند است.

یک تحقیق در مدرس��ه پزشکی دانشگاه هاروارد انجام شده 
توسط دکتر نیکالس کریستاکیسی نشان داد که دوستان شاد 
و س��ازنده می توانن��د تأثیر مثبتی بر به��ره وری و کارایی کلی 
ش��ما داشته باشد. اگر با افراد افس��رده و یا منفی زمان خود را 
می گذرانید، وقت آن اس��ت که یک حلقه ای جدید از دوستان 
را برای خودتان پیدا کنید. باور کنید، نتایج شما را شگفت زده 

خواهد کرد.
 6. در برهه زمانی ۹0 دقیقه کار کنید

اکثر ما  کار می کنیم تا زمانی که از در پا دربیاییم. در صورتی 
که تکنیکی به نام 10/۹0 وجود دارد که می تواند بهره وری شما 
را به حداکثر برساند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که 
کاماًل متمرکز ش��وید و 100درصد حواس خود را به وظیفه ای 

که در حال انجام آن هستید بگذارید!
پس از ۹0 دقیقه کار بدون وقفه، 10 دقیقه به خود استراحت 
بدهید. ش��ما می توانید از این استراحت برای پر کردن بطری 
آب، به خود رسیدن و یا گفت وگو کوچک و سریع با یک همکار 
اس��تفاده کنید. به محض اینکه این 10 دقیقه به پایان رسید، 
رون��د را تکرار کنید. این کار باع��ث  تقویت تمرکز، به حداقل 

رساندن حواس پرتی و افزایش بهره وری می شود.
 7. قبل از شروع به موسیقی گوش دهید

دانیل لویتین، عصب شناس ش��ناختی و نویسنده پیشنهاد 

می کند که 10 تا 1۵ دقیقه قبل از شروع کار به موسیقی گوش 
دهید. ممکن است با خود فکر کنید که چگونه گوش دادن به 

موسیقی باعث افزایش بهره وری می شود؟
لویتین آن را تایید می کند و می گوید گوش دادن به موسیقی 
می توان��د ش��ما را در بهترین حالت قرار دهد، زیرا ذهن ش��ما 
دوپامین که به آن »هورمون خوشحالی« نیز می گویند ترشح 
می کند. این امر به ش��ما احساس لذت می دهد، خلق و خوی 

شما را تقویت می کند و بهره وری را افزایش می دهد.
 8. با به هم ریختگی خداحافظی کنید

آیا تا به حال در یک فضای کاری نامرتب و به هم ریخته احساس 
بی بازده بودن کرده اید؟ اگر این گونه بوده است، شما تنها نیستید 
این امر به این دلیل است که به هم ریختگی دشمن بهره وری است. 
کار کردن در یک میز که بس��یار نامرتب اس��ت، هرگز نمی تواند 
به بهره وری ش��ما کمک کند، بلکه س��رعت شما را کم می کند و 
کارهای روزانه را پیچیده تر می کند. در اینجا یک روش س��ریع و 
آس��ان برای از بین بردن به هم ریختگی از روی میز و در زندگی 
حرفه ای به ش��ما معرفی می کنیم: وسایل روی میز را به حداقل 
برسانید و اگر هر روز نمی توانید آن را مرتب کنید حداقل هفته ای 

دو بار این کار را انجام دهید و تأثیر آن را مشاهده کنید.
 ۹. به هر درخواستی بله نگویید

نقطه مشترک بین تمام افراد فوق العاده پربازده این است که 
آنها دائماً نه می گویند. حقیقت این اس��ت که اگر می خواهید 
ب��ه بهره وری »بله« بگویید، باید به همه  چیزهایی که غیرمولد 
هس��تند »نه«، بگویید. وارن بافت یک بار به خلبان خود گفت 
که فهرس��تی از 2۵ هدف را ک��ه می خواهد روی آنها کار کند 
ایجاد کند. س��پس از او خواست تا آن را به پنج هدف برساند. 
تنها توصیه او این بود که روی آن پنج هدف کار کند و به بقیه 
چیزها نه بگوید. حتی شما می توانید همین کار را انجام دهید: 
پنج هدف برای یک روز تعیین کنید و تا زمانی که آنها را انجام 

داده اید، به هر چیز دیگری نگویید.
 10. کنترل زندگی خود را در دست بگیرید

تنه��ا چیزی که باعث می ش��ود از لحاظ تولی��دی پربهره و 
کارآمدتر از همیش��ه باشید، در نهایت به تمایل شما نسبت به 
عمل کردن بس��تگی دارد. الگوهای رفت��اری خود را به چالش 
کشیدن و تغییرات جدیدی در شیوه زندگی خود ایجاد کردن 
می تواند ترسناک باشد. تنها کسی که مانع بهره وری شماست، 
خودتان و عادت های غیربازدهی تان هستند. هرگز برای ایجاد 
تغییر به منظور بهتر ش��دن خیلی دیر یا خیلی زود نیس��ت، 
بنابراین به شما بس��تگی دارد که آیا می خواهید بر عادت های 
خود کنترل داشته باشید یا آنها کنترل شما را در دست بگیرند.

به یاد داش��ته باشید که مردم با بازدهی باال به دنیا نمی آیند 
بلکه برای رسیدن به آن با کار کردن دائمی روی عادت های شان 
تالش می کنند.  گاهی اوقات ممکن است شکست بخورند، اما 

در نهایت، پیروز، سازنده و موفق می شوند.
Lifedev/ucan :منبع

10 کاری که می توانید برای پربازده تر بودن انجام دهید

از بحران فرهنگی فیس بوک چه درس هایی می توان گرفت؟
سال گذشته، سال سختی برای فیس بوک بود و این شرکت با بحران های زیادی روبه رو شد که یکی از 

دالیل عمده آن عدم توجه به فرهنگ سازمانی بود.
اگر مدیرعامل یک ش��رکت یا کسب وکار هستید، با مطالعه  شرکت های موفق و غالب در بازار می توانید 
درس های زیادی در مورد روش توسعه و سرمایه گذاری بر فرهنگ سازمانی بیاموزید. AirBnB نمونه ای 
از یک ش��رکت موفق اس��ت که رهبر آن به دنبال توس��عه  فرهنگی است. این ش��رکت به دنبال مدیریت 
تغییرات فرهنگی اس��ت که بر اثر رش��د سریع و مدل کسب وکار پیچیده به وجود می آیند. شما می توانید 
از ش��رکت هایی هم که فرهنگ مناسبی ندارند، درس های زیادی بگیرید. امروزه فیس بوک در یک بحران 
فرهنگی گرفتار شده است، اما این شرکت چگونه در این موقعیت قرار گرفته است و چه نکاتی را می توان 

از آن آموخت؟
س��ال گذش��ته، یک س��ال س��خت و طوالنی برای فیس بوک بود و احتمال برکناری مارک زاکربرگ از 
س��مت خود باال رفته بود. فیس بوک امس��ال هم پس از انتش��ار مقاله  انتقادی CNBC در مورد فرهنگ 
این شرکت، شروع خوبی را تجربه نکرد. این غول شبکه های اجتماعی، یکی پس از دیگری با کابوس ها و 

رسوایی های پی درپی دست وپنجه نرم می کند.
این ش��رکت با مش��کالتی مثل تعصب، نژادپرستی، بیگانه هراسی و سخنان تنفرانگیز و رسوایی هایی در 
رابطه با زاکربرگ و مدیرعامل ارشد او شریل سندبرگ روبه رو شده است. اگرچه هر کدام از این مشکالت، 
فیس بوک را از ایده آل خود دور می کنند، اما وجود این مشکالت در هر شرکتی با این اندازه و این مقیاس 
طبیعی اس��ت )ماهانه 2.۳ میلیارد کاربر(. وقتی از لنز فرهنگ به این شرکت نگاه کنید، مشکالت متعدد 

به گونه ای همگرا می شوند که می توانند یک داستان جذاب را روایت کنند.
درصورتی که بیش  از حد روی فرهنگ س��ازمانی س��رمایه گذاری کنید و س��پس آن را به حال خود رها 
کنید و روی مشکالت دیگر تمرکز کنید، به یک تعهد جدی تبدیل می شود. زمانی که تمرکز بر توسعه و 
مدیریت فرهنگ را متوقف کنید، اقدامات و عادت های بد در شرکت افزایش می یابند و به صورت خودآگاه 

یا ناخودآگاه بر روش انجام کارها تأثیر می گذارند.
با بررس��ی مش��کالت فیس بوک طی 12 ماهه گذش��ته، می توان به یک فرهنگ نادیده رسید که مورد 
بی توجهی قرار گرفته اس��ت )بخش��ی که به ش��دت در س��ال های اخیر و در خودآگاه جمعی اهمیت پیدا 
کرده است(. تعداد صفحات و گروه های فیس بوک با موضوع سفیدپوست گرایی و مسلمان هراسی به شدت 

افزایش یافته اند.
براساس گزارش ها، در بعضی دفاتر فیس بوک تعداد پوسترهای مشکالت سیاه پوستان از تعداد کارمندان 
سیاه پوس��ت بیشتر اس��ت و این نشان دهنده  فرهنگی است که در آن مس��ئله  نژاد و گوناگونی هنوز حل 
نشده است. عالوه بر این، گروه های حامی مسلمانان همراه با 1۷ سازمان دیگر، نسبت به واکنش نامناسب 

فیس بوک به سخنان تنفرانگیز و اقدامات تعصب آمیز در این پلتفرم ابراز نگرانی کرده اند.
براساس این آمار نمی توان به نتیجه ای کامال قطعی رسید، اما این گزارش های مشکل ساز نشانه  فرهنگی 
هس��تند که صرفا متمرکز بر درآمدزایی است و به اندازه  کافی به مسئله گوناگونی و جامعیت توجه نکرده 
است و حاال دارد پیامدهای این بی توجهی را می بیند. عالوه  بر این، بحث های این شرکت با آلمان هیتلری 
مقایس��ه شده اس��ت که در آن از کلمات تملق آمیز در گفت وگوها استفاده می شود. برای مثال یک کاربر 

می نویسد:
در این شرکت اگر حقیقت را بگویی، مرده ای.

جف چس��تر، مدیر اجرایی مرکز دموکراس��ی دیجیتال در مورد تصمیم ها و اقدامات س��ؤال برانگیز این 
ش��رکت می گوید: »فیس بوک فاقد نقش��ه  راه اخالقی است« )یک نشانه دیگر از شرکتی که به اندازه  کافی 
به تغذیه  فرهنگ و تضمین ارزش ها و حفظ ارتباط مأموریت با مقیاس و تأثیر بر سازمان توجه نمی کند(.
یکی از مش��کالت دیگر فیس بوک، اختالف نظر بین کارکنان داخل ش��رکت است. فیس بوک در اساس 
س��ازمانی با افراد وفادار و صادق بود، اما مرز بین امور داخلی و اطالعات خارجی )اطالعاتی که به بیرون 
درز می کنند( به شدت محو شده است و این مسائل منجر به رسوایی هایی متعدد داده ای از جمله رسوایی 

بزرگ کمبریج آنالیتیکا در سال گذشته شد.
داده های خصوصی، عمومی ش��دند و احساسات خصوصی به اطالعات عمومی تبدیل شدند. تنش ها در 
فیس بوک باال رفت و بعضی کارمندان به شدت شکاک شدند؛ به طوری که از شماره تلفن های موقتی برای 

برقراری ارتباط استفاده می کردند.
این ش��رکت امروزه با یک بحران فرهنگی دش��وار روبه رو شده اس��ت. مشکالت فیس بوک بر اثر عوامل 
خارجی شکل گرفته اند و این یعنی شرکت، کنترل کمتری بر آنها دارد. فرهنگ یک مزیت رقابتی کلیدی 
اس��ت که به واس��طه آن یک مدیرعامل می تواند کنترل کاملی داش��ته باش��د، اما در مورد فیس بوک این 

مسئله از کنترل خارج شده است.
سناریوی فیس بوک می تواند هشداری برای کارآفرینان، بنیان گذاران و مدیران عامل  در هر نقطه از دنیا 
باش��د. وقتی فرهنگ ش��رکت نادیده گرفته ش��ود، ترک های نازکی در آن ظاهر می شوند. این ترک ها در 
نگاه اول چندان هم مهم به نظر نمی رس��ند، اما اگر این غفلت ادامه پیدا کند، این ترک ها به ش��کاف های 
بزرگ تبدیل می ش��وند. ش��اید نتوان با اطمینان گفت اما مشکالت فرهنگی می تواند یکی از عوامل تکرار 

بحران های فیس بوک باشد، زیرا این مشکالت به درستی حل نشدند و تبدیل به بحران شدند.
امروزه فیس بوک مس��ئولیت سنگینی برعهده دارد و باید فرهنگ را به یکی از اولویت های کلیدی خود 
تبدیل کند. کارآفرینان در تمام س��طوح اجرایی می توانند ی��ک درس از این بحران بگیرند: فرهنگ خود 
را نادیده نگیرند. با توس��عه  ش��رکت، فرهنگ هم تغییر می کند، پس باید به ص��ورت مداوم روی فرهنگ 
س��رمایه گذاری کرد. اگر فرهنگ ش��رکت از کنترل خارجی شود، به دست گرفتن کنترل و هدایت مجدد 

آن دشوار خواهد شد. 
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