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بازار مسکن به کدام سو می رود؟

نیم رخ بازار مسکن 
در سال 98

فرصت امروز: س��ال 97 س��ال پرفراز و نشیبی در بازار مسکن بود و قیمت مسکن با افزایش بسیاری همراه بود؛ 
چنانچ��ه اغلب مردم به دلیل عدم توانایی مالی نتوانس��تند در این س��ال برای خرید خان��ه اقدامی انجام دهند و 
مسکن به حالت رکود رفت. دولت بعد از این اتفاق، میزان وام مسکن را افزایش داد، اما کارشناسان معتقد بودند 
ک��ه افزایش وام مس��کن به تورم دوباره در ب��ازار اجاره بها می انجامد. در این میان، اغلب رس��انه ها در جمع بندی 
وضعیت بازار مسکن در روزهای پایانی سال، این بازار را از دو زاویه »نوسانات قیمتی« و »وام مسکن« بررسی...
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گذری بر وضعیت مالی و بودجه ای دولت در سالی که گذشت

جنجال حقوق در پرونده مالی ۹7

نبایدهای بازاریابی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی
10 چالشی که منابع انسانی با آنها رودررو است

از مهم ترین پشیمانی های بزرگ کارآفرینان موفق درس بگیرید
هواداران سرسخت محصوالت خود را پیدا کنید !
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فرصـت امروز: مرکز پژوهش های مجلس با اشـاره به فروش 

بیش از 21 هزار میلیارد تومان اموال و سـهام مازاد 
بانک ها اعالم کرد این آمار فروش درباره اموال...

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

 عملکرد 2 ساله نظام بانکی
در واگذاری اموال مازاد

یادداشت
 ضرورت متنوع سازی

تجارت خارجی

یک��ی  بین المل��ل  تج��ارت 
نظ��ام  اصل��ی  س��تون های  از 
اقتصادی هر کش��ور است؛ که 
ع��اوه بر فراهم ک��ردن زمینه 
اس��تفاده بهین��ه از مزیت های 
نسبی کشور در ارزش  آفرینی و 
تولید ثروت )از طریق صادرات( 
ب��ه ارتق��ای س��طح کارایی در 
تأمین منابع و تعادل بخشی به 
ساختار منابع تحت اختیار نظام 
اقتص��ادی )از طری��ق واردات( 
کمک می کند. بر همین اساس 
مسئله رشد تجارت بین المللی 
و ارتقای نقش پذیری هر کشور 
در اقتصاد جهانی، نه تنها یکی 
از مؤلفه ه��ای اصل��ی توس��عه 
اقتصادی، بلکه فراتر از آن یکی 
از ش��اخصه های اصلی قدرت و 

امنیت ملی است.
در این میان البته باید به این 
نکته توجه داش��ت که افزایش 
حجم تجارت بین المللی کشور 
و ارتقای س��هم این تجارت در 
ساختار اقتصادی، سبب وابسته 
شدن وضعیت کشور به مسائل 
طرف ه��ای تج��اری خ��ود در 
فراس��وی مرزها و تأثیرپذیری 
کشور از حوادث و ریسک های 
مؤث��ر ب��ر طرف ه��ای تجاری، 

رواب��ط  واس��طه  ب��ه 
2اقتصادی فی مابین...
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رئیس جمه��ور ب��ا تاکید بر اینک��ه تمام تاش دول��ت، رونق تولید و 
اشتغال جوانان اس��ت، گفت حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران 

در سال 9۸ بیش از ۲۰درصد افزایش می یابد.
دکتر حس��ن روحانی روز یکشنبه در جمع پرش��ور مردم بوشهر در 
ورزشگاه شهدای کنگان با ابراز خرسندی از اینکه آخرین سفر استانی 
س��ال 97، میهمان خطه مرزی بسیار مهم و مردم بوشهر است، گفت: 
س��الی توأم با مشکات اقتصادی داش��تیم، اما مردم در همه صحنه ها 
حضورشان را به رخ دشمن کشیدند و دولت با تمام توان و در سختی ها، 

کنار حقوق بگیران ثابت و قشر آسیب پذیر خواهد ماند.
روحانی ادامه داد: مردم ایران در این ش��رایط س��خت به دش��منان 
اعام کردند ممکن اس��ت شما مشکاتی را برای ما به وجود آورید، اما 
نخواهید توانس��ت ملت بزرگ ایران را تسلیم کنید و این ملت شجاع و 

مقاوم در برابر انواع توطئه ها مقاوم بوده و خواهد بود.
رئیس جمهور افزود: همه می دانیم دش��منان ما در یکس��ال گذشته 
تمام توان خود را برای فش��ار بر مردم ایران، به کار گرفته و امیدش��ان 
این بود که مردم ایران را از نظام و اعتقادات ش��ان جدا کنند، اما مردم 
س��ختی های زندگ��ی را تحمل کرده و با صدای بلند به دش��منان این 

سرزمین پاسخ منفی دادند.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دولت، روحانی یادآور شد: در بودجه 
س��ال آینده که در مجلس به تصویب رس��یده برای همه کس��انی که 
درآمد ثابت دارند اعم از شاغل و بازنشسته که حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر را ش��امل می شود و نزدیک به ۱۴ میلیون نفر کارگر، افزایش 
۲۰درصدی حقوق برای کارمندان و بیش از ۲۰درصدی برای کارگران 

در نظر گرفته شده است.
به گفته رئیس جمهور، نماین��دگان مجلس در تصویب الیحه بودجه 
افزایش ۲۰درصدی حقوق را با فرمول خاصی تصویب و به قانون تبدیل 
کردند که دولت قانون مص��وب را اجرا می کند در مورد میزان افزایش 
حقوق کارگران نیز این هفته در شورای عالی کار تصمیم گیری خواهد 

شد.
روحان��ی با بیان اینکه امس��ال تورم بیش از ۲۰درص��د بوده، گفت: 
ت��وان ما برای افزایش حقوق بیش از این نبود، اما امیدواریم در س��ال 

آینده با کمک مردم بتوانیم ش��رایط مطمئن تری ایجاد کنیم تا از نظر 
کاال و تأمین ارز خیال مردم مطمئن باش��د. امس��ال در مقاطعی مردم 
با مش��کاتی مواجه بودند و به این واقف هستیم. باید همه توان دولت، 
مس��ئوالن، مدیران و کارمندان کش��ور به گونه ای باشد که مردم شب 

عید تا حدی احساس راحتی بکنند.
او مستمری بگیران و افراد تحت پوشش کمیته امداد را دیگر گروهی 
که از نیازمندی بیش��تری برخوردارند، عنوان کرد و گفت: در سه سال 
اخیر، مس��تمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که حدود 
۱۱ میلیون نفر را تحت پوش��ش دارند، بی��ش از ۴ برابر افزایش یافته 

است که برای سال آینده هم در حد توان افزایش خواهد یافت.
رئیس جمه��ور همچنین بخش تولید را از بخش های مهمی که مورد 
توج��ه دولت قرار دارد، نام برد و گفت: باید ش��رایطی فراهم کنیم که 
تولی��د محصوالت زراعی و صنعت��ی و خدمات افزایش یافته و با قیمت 
مناس��ب در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین اشتغال جوان ها از دیگر 
موارد مهم مورد توجه دولت است و با تاش هایی که انجام شد وضعیت 
اشتغال در سال 97 مناسب بود اما همچنان بیش از ۳میلیون نفر بیکار 

هستند که باید برای اشتغال آنان تاش کنیم.
روحانی در بخش دیگری از س��خنان خود، خاطرنش��ان کرد: به رغم 
اینکه تمام تاش دش��منان این بود که ما در س��ال 97 توس��عه ای در 
کشور نداشته باشیم و می خواستند دولت همه پروژه هایش را به خاطر 
مش��کات کنار بگذارد، اما امسال بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان برای 
پروژه های عمران��ی پرداخت کردیم و امیدوارم در روزهای باقیمانده از 

سال این رقم باز هم افزایش یابد.
وی با بیان اینکه به حول قوه الهی در س��ال جاری، تمام پروژه های 
بزرگ را افتتاح کردیم، گفت: اینکه بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی 
را ماه گذشته افتتاح نهایی کردیم و با افتتاح دو پاالیشگاه در هرمزگان 
در مجموع ۵۰ میلیون لیتر بنزین به تولید کش��ور افزوده ش��د، نتیجه 
کار مهندسان، کارگران و دس��ت اندرکاران دستگاه های مختلف کشور 

بود که موفق شدند این حرکت بزرگ را انجام دهند.
رئیس جمه��ور افزود: در روزهای گذش��ته پروژه های مهمی همچون 
راه آهن قزوین - رشت، افتتاح و عملیات اجرایی راه آهن رشت به آستارا 

آغاز ش��د که این پروژه برای اتصال ایران به کشورهای شمالی، آسیای 
مرکزی و اروپای شرقی و مرکزی اهمیت دارد.

روحانی ادامه داد: به رغم فش��ار دش��منان و تحریم ها امروز یکی از 
بزرگتری��ن پروژه های مربوط به انرژی را افتتاح می کنیم و ۴ فاز پارس 
جنوبی با س��رمایه گذاری ۱۱ میلیارد دالری افتتاح می شود. همچنین 
اواخ��ر فروردی��ن ماه یک طرح بزرگ کش��اورزی – آب��ی با حدود ۱۰ 
میلیارد دالر هزینه به بهره برداری خواهد رس��ید که برای بخش آب و 

کشاورزی استان و کشور اهمیت زیادی دارد.
او تأکید کرد: به رغم اینکه آمریکا، صهیونیست ها و برخی کشورهای 
مرتجع منطقه با همه توان به مردم ایران فش��ار وارد می کند، اما ما راه 
خود را ادامه خواهیم داد و رابطه خود با همسایگان عزیزمان را روز به 

روز توسعه خواهیم داد.
رئیس جمهور در همین رابطه به سفر اخیر خود به کشور عراق اشاره 
کرد و گفت: روابط دو ملت و دو دولت ایران و عراق در منطقه و جهان 
نمونه و مثال زدنی اس��ت و در س��فر به این کشور در کنار ماقات هایی 
که با مقام های عالی رتبه سیاسی، حزبی و سران عشایر در بغداد و کربا 

انجام شد، به توافق های دوجانبه خوبی دست یافتیم.
روحانی با اش��اره به توافق دو کش��ور برای رایگان شدن هزینه ویزا، 
افزود: در طول س��ال نزدیک 7 میلیون جمعیت بین دو کش��ور ایران و 
عراق رفت و آمد می کند و رایگان شدن هزینه ویزا، به تسهیل این رفت 

و آمد کمک بزرگی خواهد کرد.
او با اش��اره به ماقات های خود با مراجع بزرگ کشور عراق از جمله 
آیت اهلل سیس��تانی که وی را افتخار شیعیان جهان معرفی کرد، گفت: 
س��فر س��ه روزه به عراق و توافق هایی که با این کشور انجام شد به این 
معناست که رابطه ما تنها رابطه دو دولت نیست بلکه رابطه تمام اقشار 

و گروه ها و شخصیت های سیاسی، اجتماعی و مذهبی است.
روحان��ی با بی��ان اینکه ما می خواهیم این رابط��ه صمیمی را با همه 
همسایگان خود داشته باشیم، گفت: ما عاقه مندیم با همه همسایگان 
خود رابطه خوبی داش��ته باشیم، اگر با برخی از همسایه ها هم مشکلی  
هس��ت، این مش��کل از طرف آنها آغاز شده است ما با همسایگان خود 
از جمل��ه قط��ر، عمان، ترکیه، آذربایجان، ترکمنس��تان، افغانس��تان و 

پاکس��تان رابطه خوبی داری��م و می خواهیم با همه همس��ایه ها وجود 
داشته باشد از نظر ما شیعه و سنی، شمال خلیج فارس یا جنوب خلیج 

فارس مهم نیست هدف ما باید توسعه و پیشرفت همه منطقه باشد.
رئیس جمه��ور با اش��اره به تحقق وعده های دولت در س��فر قبلی به 
اس��تان بوش��هر، گفت: خدا را ش��کر می کنیم که آنچه در س��فر قبلی 
به مردم بوش��هر وع��ده دادم، تأمین اعتبار ش��د، ۶۲۰ میلیارد تومان 
برای طرح ها و پروژه ها و توس��عه اس��تان وعده داده بودیم که تا امروز 
۶۲۴میلیارد تومان پرداخت ش��ده اس��ت و هن��وز مبلغی برای تکمیل 
برخ��ی پروژه ها به میزان ۲9 میلیارد تومان نیاز اس��ت که پرداخت آن 

را تعهد می کنیم.
روحانی با بیان اینکه می دانیم اس��تان از نظر جاده، آب، کش��اورزی، 
برق، آب شیرین ها، سدها و گردشگری خواسته هایی دارد، گفت: ما هم 
مسئولیت سنگینی داریم و البته در کنار آن ظرفیت های خوبی هم در 
اس��تان وجود دارد. مس��أله آب از اهمیت باالیی برای استان برخوردار 
اس��ت. در همین رابطه ساخت پنج سد برای استان در نظر گرفته شده 
که همه تاش خود را به کار خواهیم بس��ت تا چهار سد تا پایان دولت 

دوازدهم افتتاح شود.
وی با بیان اینکه توس��عه راه های استان در افزایش گردشگری بسیار 
مؤثر خواهد بود، گفت: جذب گردش��گر یک اصل برای اس��تان اس��ت. 
چه گردش��گر خارجی و چه گردشگر داخلی و بوم گردی ها نیز باید در 
استان توس��عه یابد. جذب گردشگر می تواند به رشد و توسعه استان و 

شهر کنگان کمک کند.
رئیس جمهور س��امانه های نوین آبیاری و کش��ت گلخان��ه را نیز در 
توس��عه کشاورزی اس��تان بااهمیت توصیف کرد و گفت: ده ها طرح در 
زمینه کش��ت گلخانه ای امروز در استان افتتاح و به بهره برداری خواهد 
رس��ید. روحانی در پایان سخنان خود با اش��اره به اینکه استان بوشهر 
مرکز انرژی کشور است، گفت: بیشترین گاز کشور در این استان است 
و در برابر بهره برداری از منابع زیرزمینی غنی در اس��تان مردم منطقه 
باید بهره مند شوند و به همین خاطر به وزارت نفت و دیگر دستگاه ها، 
توصیه می کنم در اس��تخدام مهندسان، کارمندان و کارگران مورد نیاز 

خود نیروهای بومی استان را مد نظر قرار دهند.

رئیس جمهور در جمع مردم بوشهر:

حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران در سال ۹8 بیش از 20درصد افزایش می یابد

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران



سال مالی 97 شرایط خاصی را تجربه کرد و بخش مالی و بودجه درگیر 
تغییر و تحوالتی بود که بخش عمده ای از آن ناش��ی از مس��ائل سیاس��ی 
و به ویژه در حوزه بین الملل بود. به هر صورت، بودجه س��االنه براس��اس 
درآمدها و هزینه هایی چیده می شود که بخش مهمی از درآمدهای آن را 
نفت یعنی درآمد ارزی و بخش مهمی از هزینه های آن را حقوق کارکنان 
دولت تشکیل می دهد و هر دو مورد امسال دستخوش نوسان شد؛ چنانچه 
ماجرای حقوق کارکنان بارها در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت و تا انتهای 

سال نیز ادامه داشت.
به گزارش ایس��نا، گذری بر جریان تحوالت عمده حوزه بودجه ای دولت 
در س��ازمان برنامه و بودجه نشان از تحوالتی در بخش درآمد و هزینه ای 
سال جاری و البته بودجه سال آینده و حواشی خاص آن در جریان بررسی 

الیحه ۱۳9۸ در مجلس دارد.
بودجه س��ال ۱۳97 در حالی در پایان اس��فندماه سال گذشته از سوی 
رئیس جمهوری اباغ و در فروردین ماه الزم االجرا ش��د که سقف کلی آن 
۱,۲۲۵ هزار میلیارد تومان بس��ته ش��ده بود که شامل ۴۴۳ هزار میلیارد 
تومان بودجه عمومی و ۸۳9 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی، 
بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بود. از مجموع بودجه عمومی 
۳۸۶ ه��زار میلیارد تومان به عنوان منابع عمومی و به عبارتی اصل منابع 
قابل خرج دولت و ۵7 هزار میلیارد تومان دیگر را درآمد اختصاصی تشکیل 
م��ی داد. از این منابع باید تا ۲9۳ هزار میلیارد تومان در بودجه جاری که 
عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد و ۶7 هزار میلیارد دیگر برای 

پروژه های اعتبارات عمرانی هزینه می شد.
آغاز حواشی حقوقی

از ابتدای الزم االجرا ش��دن بودجه ۱۳97 در فروردین ماه حواشی حقوق 
نیز شروع شد و تا پایان سال هم به نوعی دیگر ادامه داشت. در اردیبهشت 
امس��ال وقتی که هیأت دولت آیین نامه مربوط به تبصره حقوق کارکنان 
در بودجه را مصوب و الزم االجرا دانس��ت، این گون��ه پیش بینی کرده بود 
ک��ه حقوق کارکنان بین ۶ ت��ا ۱۲درصد افزایش پیدا کند، اما این موضوع 
بافاصله با واکنش نمایندگان مواجه ش��د، چراکه معتقد بودند در بودجه 
تاکید شده حقوق کارکنان تا ۲۰درصد افزایش داشته باشد و باید دولت بر 
این مبنا حرکت کند، ولی در سوی دیگر دولت تاکید داشت که در بودجه 
عبارت حداکثر ۲۰درصد آمده و این به معنای الزام برای رشد ۲۰درصدی 
نیس��ت. در نهایت با اصاح این موضوع در بودجه دولت مکلف شد حقوق 

کارکنان را به صورت پلکانی و تا حداکثر ۲۰درصد افزایش دهد.
حقوق ها دو مرحله ای شد

اما در همین جریان پرداخت حقوق ها موضوع دیگری پیش آمد و دولت 
در رابطه با نحوه پرداخت شیوه نامه جدیدی اباغ کرد. ماجرا از این قرار بود 
که تا پیش از این دولت خود بودجه جاری دستگاه ها برای پرداخت حقوق 
و مزای��ا و س��ایر پرداخت ها را در اختیار می گرف��ت و ماهانه واریز را انجام 
می داد، اما با اجرای شیوه نامه حقوقی، پرداخت ها به گونه ای شد که حقوق 
مستمر به طور مستقیم و براساس اطاعات دریافتی از سازمان ها از سوی 
خزانه واریز و مابقی مزایا و فوق العاده های غیرمستمر با توجه به اعتبار در 

اختیار دستگاه اجرایی و از سوی سازمان مربوطه پرداخت می شود.
در این حالت با توجه به جدا شدن پرداخت ها که بخشی برعهده دولت 
و بخش��ی به عهده دستگاه اجرایی اس��ت، ممکن بود پرداخت حقوق در 

مواردی دو مرحله ای انجام شود.
این در حالی اس��ت که با توسعه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بهای 
تمام ش��ده در دستگاه های اجرایی که این نوع از بودجه ریزی را در دستور 
کار دارند، آنها از این اختیار برخوردارند که تمام اعتبارات خود را براساس 
اختی��ار خود هزینه کنند و در مقابل در دس��تگاه هایی که از بودجه ریزی 
مبتن��ی بر عملکرد تبعی��ت نمی کنند، دولت مس��ئولیت پرداخت حقوق 
مس��تمر را برعهده گرفته و مابقی را به دس��تگاه واگذار کرده تا با اعتبار 

مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.
ارزهای داغ نفتی در تابستان

گ��زارش خزانه در نیمه های س��ال در مورد روند بودجه امس��ال از این 
حکایت داش��ت که تا پایان مردادماه درآمد خوبی از نفت حاصل شده که 
بیش از برآورد اولیه در بودجه بوده است؛ به طوری که با وجود عدم تحقق 

کامل منابع درآمدهای مالیاتی، دولت با کسری مواجه نشده است.
این در ش��رایطی بود که اتفاق خوبی در درآمده��ای نفتی برای دولت 
رقم خورده بود و افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی موجب ش��د نفتی 
ک��ه دولت در بودج��ه ۵۵ دالر پیش بینی کرده و مبنای تبدیل دالری آن 
را ۳,۵۰۰ توم��ان در نظر گرفته بود، با متوس��ط ح��دود 7۰ دالر و با ارز 
۴,۲۰۰تومان که در نتیجه تغییر سیاس��ت های ارزی بانک مرکزی اتفاق 

افتاده بود فروخته و درآمد نسبتاً خوبی از این محل کسب کنند.
بر این اساس در پنج ماهه ابتدایی امسال درآمد نفتی و همچنین فروش 
اوراق توانست دولت را از کسری بودجه نجات دهد، آن هم در شرایطی که 

آمار خزانه از این حکایت داش��ت که از ۶۰ هزار میلیاردی که برای درآمد 
مالیاتی در پنج ماه اول پیش بینی شده بود تا ۲۰ هزار میلیارد محقق نشده 

و ۴۲ هزار میلیارد تومان کسب شده بود.
این در حالی است که در بودجه امسال در مجموع سال حدود ۱۰7 هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد نفتی مصوب ش��ده بود که باید در این مدت 
۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان محقق می شد، اما گزارش ها نشان داد تا ۵۳ 

هزار و 9۰۰ میلیارد تومان درآمد نفتی کسب شده بود.
پای فیش های حقوق به میان آمد

شهریورماه بار دیگر پای فیش های حقوقی کارکنان به میان آمد؛ به هر 
صورت افزایش هزینه ها و تورم ناشی از افزایش نرخ ارز در نیمه اول سال 
موجب تحمیل فشار به اقشار جامعه به ویژه کم درآمدها شد و در این بین 
موضوع افزایش مجدد حقوق کارکنان برای ترمیم بخش��ی از آسیب های 

ایجادشده مطرح شد.
پیش��نهاد از این قرار بود که دولت تا ۵درصد به حقوق کارکنان اضافه 
کند، اما به نتیجه ای نرسید و افزایش حقوق کارکنان اجرایی نشد و دولت 

تنها به توزیع بسته های حمایتی بسنده کرد.
بسته های حمایتی آمد اما مبهم باقی ماند

آبان ماه زمانی بود که موضوع توزیع بسته حمایتی دولت در هیأت وزیران 
تصویب و قرار ش��د کارکنان و اقشار آسیب پذیر در قالب دو بسته پولی و 

کاالیی مورد حمایت قرار گیرند.
طبق بخش��نامه ای از س��وی مع��اون اول رئیس جمهور به دس��تگاه ها 
وظایف آنها اعام ش��د؛ به طوری که س��ازمان برنامه و بودجه مجاز ش��د 
برای کارکنان رس��می و پیمانی، کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و 
شرکتی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی، لشکری و بازنشستگی 
کارکنان فوالد و سایر صندوق ها که مجموع پرداختی ماهیانه آنها کمتر از 
۳میلیون تومان است کمک جبرانی از طریق حساب های بانکی مرتبط با 

حقوق و مزایا واریز کند.
از سوی دیگر وزارت کار، مسئول توزیع سبد کاال و بسته های حمایتی به 
اقشار کم درآمد به ویژه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 

)ره( و بهزیستی شد.
ام��ا آنچه که اتفاق افت��اد این بود که دولت طی ی��ک مرحله پرداخت 
۲۰۰هزار تومانی به کارکنان و بازنشس��ته ها داش��ت و ظاهراً یک مرحله 
توزیع س��بد کاالیی بین اقش��ار هدف انجام داد، اما در مجموع در رابطه 
با جزییات توزیع این بس��ته حمایتی و اینکه بین چه کس��انی و چگونه و 
در چند مرحله پرداختی انجام ش��د گزارش شفافی از سوی دستگاه های 

مربوطه منتشر نشد.
بخشنامه بودجه دیر رسید

اما آبان اتفاق بودجه ای دیگر داش��ت و آن هم اباغ بخش��نامه بودجه از 
س��وی رئیس جمهوری بود که ت��ا حدی با تأخیر انجام ش��ده بود. آنچه 
روحانی اباغ کرده بود نشان از آن داشت که رویکرد اصلی آن بر پایه ثبات 
اقتصاد، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال و مقابله فعاالنه با تحریم ها و 

تعیین معیشت مردم است.
این در ش��رایطی بود که در آن زمان نوبخت تاکید کرده بود که بودجه 
س��ال آینده با توجه به شرایط تحریمی که در سال آینده قابل پیش بینی 

است، برای شرایط سختی تدوین خواهد شد.
در فاصله آبان ماه تا آذرماه که باید الیحه بودجه آماده و به مجلس ارائه 
می ش��د تعیین ارقام کان و پیش بینی منابع درآمدی و سقف های آن از 
چالش های دولت به ش��مار می رفت به هر ص��ورت کاهش صادرات نفت و 
منابع ناش��ی از این بخش و از سوی دیگر افزایش هزینه ها در سال آینده 
موضوعی بود که بر پایه آن باید برنامه ریزی می ش��د. قبل از نهایی ش��دن 
الیحه بودجه بحث هایی در رابطه با قیمت نفت که در ابتدا حتی ۶۰ دالر 
ه��م مطرح بود و یا ن��رخ دالر برای تبدیل منابع ارزی به ریال و همچنین 

درصد افزایش حقوق مورد توجه قرار داشت.
بودجه رفت اما نمایندگان نبودند

س��ازمان برنام��ه و بودجه تاکید داش��ت که در نیم��ه آذر یعنی موعد 
قانون��ی الیحه بودجه را به مجلس می برد ک��ه البته ۱۵ آذرماه مصادف با 
روز پنجش��نبه و در آس��تانه تعطیات یک هفته نمایندگان بود. از این رو 
نوبخت گفته بود که حتی اگر مجلس تشکیل جلسه علنی ندهد الیحه را 
ارسال خواهد کرد و همین اتفاق هم افتاد و در همان روز نشستی خبری 
در س��ازمان برنامه و بودجه تش��کیل و در مورد برخ��ی از بخش های آن 

توضیحاتی ارائه شد.
گرچه انتشار جزییات الیحه به بودجه به زمان رفتن روحانی به مجلس 
و ارائه رسمی الیحه موکول شد ولی در مجموع نمای کلی بودجه مشخص 
شده بود، از نفت ۵۴ دالر، دالری با میانگین ۵7۰۰ و صادرات حدود یک 
میلی��ون و تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بش��که ای نف��ت در روز و افزایش تا 

۲۰درصدی حقوق کارکنان.

اما بعد از آن جلسه بود که نظراتی از سوی مقام معظم رهبری و برخی 
مس��ئوالن در رابطه با اصاح هزینه های بودجه و س��اختار آن مطرح شد 
که در نهایت موجب ش��د در مسیر این اصاحات الیحه بودجه در چهارم 

دی ماه به مجلس برود.
بودجه دی ماه رسماً رونمایی شد

چهارم دی م��اه بود که رئیس جمهور الیحه بودجه ۱۳9۸ را با س��قف 
درآمد و هزینه ۱,7۰۳ هزار میلیارد تومان شامل ۴7۸ هزار میلیارد تومان 
بودجه عموم��ی و ۱,۲7۴ هزار میلیارد تومان بودج��ه مربوط به بانک ها، 

شرکت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه کرد.
این بودجه حاوی تغییراتی نس��بت به سال جاری بود از جمله افزایش 
حدود ۳9درصدی س��قف کل یا رشد 7.9درصدی بودجه عمومی و رشد 
قاب��ل توجه حدود ۵۱درصدی بودجه ش��رکت ها و بانک ها و مؤسس��ات 

انتفاعی وابسته به دولت.
در ادامه بررسی الیحه بودجه شروع ماجرایی در مورد آن بود؛ به طوری 

که در ادامه تغییرات زیادی در برخی بخش ها و تبصره ها ایجاد شد.
حقوق، اول 20درصدی شد

حق��وق کارکنان از جمله م��واردی بود که در بودجه س��ال ۱۳9۸ هم 
حاشیه ساز شد. البته از قبل از ارائه الیحه به مجلس موضوع میزان افزایش 
حقوق و نحوه تغییر آن مورد بحث بود، دولت افزایش ۲۰درصدی را به طور 
یکسان مطرح کرده بود ولی نمایندگان با هر دو مخالف بودند، یعنی برخی 
معتقد بودند که افزایش ۲۰درصدی نمی تواند پاسخگوی هزینه خانوارها 
در شرایط موجود تورم باشد و از سوی دیگر رشد یکسان نمی تواند عدالت 
را بین گروه های مختلف ایجاد کند در عین حال که برخی هم نس��بت به 

رشد پلکانی انتقاداتی داشتند.
در اوایل بهمن بود که با وجود اصراری که نمایندگان برای افزایش بیش 
از رقم ۲۰درصد پیش��نهادی دولت به منظ��ور افزایش حقوق کارکنان در 
سال ۱۳9۸ داشتند، بعد از رایزنی ها در کمیسیون تلفیق در نهایت همان 

افزایش ۲۰درصدی مورد موافقت قرار گرفت.
ماجرای حقوق به اس��فند رسید و با ورود الیحه بودجه به صحن علنی 
مجلس، نمایندگان نظ��رات متفاوتی را درباره نحوه افزایش حقوق مطرح 
کردند ولی با توجه به اینکه به نتیجه و توافق مشترکی نرسیدند، بار دیگر 
تبصره حقوق به کمیسیون تلفیق برگشت و در آنجا پیشنهاد بر این بود که 

حقوق کارکنان بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش داشته باشد.
اما این پیش��نهاد با مخالف��ت صریح دولت درباره اینک��ه در این حالت 
نمی توان��د بخش های دیگر از جمله حقوق بازنشس��تگان را به طور کامل 
تأمین کند مواجه شد، بنابراین رأی بر همان پیشنهاد دولت برای افزایش 

یکسان ۲۰درصدی حقوق شد و به تصویب رسید.
با این وجود طولی نکشید که نمایندگان از تصمیم خود منصرف شده و 
طرح دیگری را مصوب کردند که براس��اس آن قرار شد حقوق کارکنان به 
صورت یکس��ان ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰درصد افزایش یابد، دولت با 
این پیشنهاد مخالفت زیادی داشت و معتقد بود که این موضوع نمی تواند 
افزای��ش عادالنه در حقوق ه��ا ایجاد کند و منابع کافی ن��دارد. در نهایت 
افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی به عاوه ۵درصد برای سال آینده اجرایی 

می شود.
برای یارانه کاری نکردند

در کنار بحث حقوق، یارانه ها نیز از بخش های مهم الیحه بودجه س��ال 
آینده بود که به نظر می رسید با توجه به پیشنهادی که دولت در این رابطه 
مطرح کرده و تاکید داشت حذف یارانه بگیران پردرآمد را به طور استانی 
انجام دهد تصمیمات متفاوتی نسبت به سال های گذشته در این رابطه اخذ 
شود اما بار دیگر هیچ اتفاق دیگری برای قانون هدفمندی یارانه ها نیفتاد 
و تنها به تکلیف دولت برای حذف سه دهک باالیی تاکید شد یعنی همان 
موردی که در س��ال جاری و قبًا هم در بودجه آمده بود و دولت در این 

رابطه اقدامی نکرد.
یارانه ها امس��ال با اتفاق تازه ای برای تغییر مس��یر از روند فعلی مواجه 
نبود و آنچه در گزارش های عملکرد مش��اهده ش��د حاکی از این بود که 
7۸میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند و برای سال بعد نیز با توجه به 
منبع حدود ۴۲ هزار میلیارد تومانی که برای پرداخت نقدی کنار گذاشته 

شده ادامه خواهد داشت.
دولت گرچه برای امسال با کسری چندانی در بودجه مواجه نشده و عدم 
تحقق منابع را با کاهش هزینه ها پوش��ش داده اس��ت، ولی در هر صورت 
س��ال آینده شرایط متفاوتی را پیش رو خواهد داشت. این در حالی است 
ک��ه عملکرد 9 ماهه دولت در بودجه امس��ال از ای��ن حکایت دارد که در 
بخش منابع و مصارف، آنچه مصوب ش��ده بود تاکنون محقق نشده است؛ 
ب��ه طوری که با ع��دم تحقق نزدیک به ۳7 هزار میلی��ارد تومان از منابع 
پیش بینی شده مواجه بود و این تغییرات در سال آینده و شرایط پیش رو 

نیز بعید نخواهد بود.

گذری بر وضعیت مالی و بودجه ای دولت در سالی که گذشت

جنجال حقوق در پرونده مالی 9۷
یادداشت

دور زدن تحریم ها، بستر گسترش فساد

ریش��ه بیشتر مفاسد اقتصادی که در چند سال اخیر رخ داده در به 
اصط��اح دور زدن تحریم ها بوده اس��ت. در دوره تحریم از کانال های 
ش��فاف و رس��می نقل و انتقاالت بانکی با دنیا خارج ش��دیم و در این 
شرایط جابه جایی پول دیگر قابلیت رصد و پیگیری ندارد. در پرونده 
مربوط به پتروش��یمی ک��ه اخیرا به آن پرداخته ش��ده، می بینید که 
جابه جایی ها از طریق حس��اب های واسطه و ثالث انجام می شده است 
و رس��وب، انحراف و کس��ری هم پیش آمده و البته تنها بعضی از این 
موارد آشکار شده است. جریانی که پشت انتقال غیرشفاف وجوه مالی 
قرار دارد و صاحبان حس��اب های واس��طی که در تحریم به کار گرفته 
می ش��ود، بیش��تر به دنبال انتفاع خود است. کافی است به روندی که 
صاحبان این حس��اب ها به ویژه صراف ها طی کرده اند نگاهی بیندازید 
تا ببینید در همین چندس��ال اخیر چند نفر از کس��ب وکارهای خرد 
کنار خیابان تبدیل به صاحب��ان ویاهای بزرگ و چندهزار متری در 
لواسان و ... شدند و پاسخ اینکه این پول ها از کجا آمده است را باید در 
همین کانال های مالی غیرشفاف جست وجو کرد. تعداد این افراد کم 
نیس��ت و همین افراد کاسبان تحریم و ماهیگیران از آب گل آلود عدم 
ش��فافیت در اقتصاد به شمار می آیند. سال ها باید بگذرد تا از عملکرد 
این افراد بیشتر آگاه شویم و اینکه چه تاراجی از اقتصاد ملی کرده و چه 
سوءاستفاده هایی در قالب دور زدن تحریم ها انجام شده است. تحریم 
به واقع برخاف ادعای بعضی نعمت نبود و نقمت بود. بسیاری از منابع 
کشور در این تحریم ها به هدر رفت و فرصت های رشد و توسعه از بین 
رفت. درجه فساد در اقتصاد ایران رشد یافت و متاسفانه این پیامدهای 
منف��ی ناگزیر ادام��ه پیدا می کند چراکه مس��یر دور زدن تحریم ها از 
زیرزمین های تاریک می گذرد و در این تاریکی هر اتفاقی محتمل است.

ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی

تجارت بین الملل یکی از س��تون های اصلی نظام اقتصادی هر کشور 
است؛ که عاوه بر فراهم کردن زمینه استفاده بهینه از مزیت های نسبی 
کشور در ارزش  آفرینی و تولید ثروت )از طریق صادرات( به ارتقای سطح 
کارایی در تأمین منابع و تعادل بخشی به ساختار منابع تحت اختیار نظام 
اقتصادی )از طریق واردات( کمک می کند. بر همین اساس مسئله رشد 
تجارت بین المللی و ارتقای نقش پذیری هر کش��ور در اقتصاد جهانی، نه 
تنها یکی از مؤلفه های اصلی توس��عه اقتصادی، بلکه فراتر از آن یکی از 

شاخصه های اصلی قدرت و امنیت ملی است.
در ای��ن می��ان البته باید به این نکته توجه داش��ت که افزایش حجم 
تجارت بین المللی کشور و ارتقای سهم این تجارت در ساختار اقتصادی، 
س��بب وابسته شدن وضعیت کشور به مسائل طرف های تجاری خود در 
فراس��وی مرزها و تأثیرپذیری کش��ور از حوادث و ریس��ک های مؤثر بر 

طرف های تجاری، به واسطه روابط اقتصادی فی مابین می شود.
بر این اساس متخصصان و نظریه پردازان توسعه موضوع متنوع سازی 
)diversification( را در تجارت خارجی به عنوان اساس��ی ترین ابزار 

مدیریت ریسک این حوزه ترویج و تجویز می کنند.
متنوع سازی همانطور که بر متنوع س��ازی حوزه های تجارت خارجی 
داللت می کند )و در ادبیات اقتصادی در قالب نفی و رد اقتصادهای تک 
محصولی دیده می شود(؛ مسئله متنوع سازی شرکای تجاری نیز را نیز در 
بر می گیرد. یکی از مهم ترین هزینه های دوره قبلی تحریم های اقتصادی 
ایران، افزایش آسیب پذیری و شکنندگی اقتصاد کشور به واسطه کاهش 
تنوع در سبد طرف های تجارت خارجی بود. در این دوره، براساس آمارها، 
بیش از ۳۰درصد تجارت خارجی ایران، به صورت مس��تقیم با دو کشور 
چین و روس��یه صورت می گرفت و با در نظر گرفتن بخش��ی از تجارت 
فرامرزی، که به دلیل ارائ��ه گواهی مبدأ مجدد، در آمارها نادیده گرفته 
می ش��د؛ عمًا قریب به ۴۰درصد تجارت خارجی ایران، در انحصار چین 

و روسیه بوده است.
عاوه بر مس��ئله تأثیرپذیری از ریسک های محیطی طرف تجاری به 
واسطه کاهش تنوع شرکا، در مورد مشخص چین، مقایسه سهم ایران در 
صادرات این کشور، یعنی حدود یک درصد، با سهم این کشور در واردات 
ایران، یعنی حدود ۳۵درصد، نش��ان می دهد به لحاظ استراتژیک تجار 
ایرانی در برابر کژمنشی های شرکای چینی شان عمًا بی دفاع هستند و 
برای ایجاد یک موازنه مطلوب باید به عرف بین المللی پذیرفته شده در 
مورد متنوع سازی و کنترل سقف سهم هر شریک تجاری به سطح ۱۰ تا 

۱۵درصد از سبد تجارت خارجی بازگشت.
توافق برجام، این امی��د را به وجود آورد که بازرگانان ایرانی بتوانند با 
خلق روابط جدید یا احیای روابط آسیب دیده از تحریم ها، تنوع مطلوب 
و مورد نیاز را به س��بد تجارت خارجی کش��ور بازگردانن��د؛ رفت و آمد 
هیات های تجاری از کشورهای مختلف و بلوک های اقتصادی، سیاسی و 
جغرافیایی متنوع به اتاق بازرگانی ایران در ماه های پس از امضای برجام 
نیز این امید را تقویت می کرد، اما، این روزها به واسطه خروج یک طرفه 
دولت آمریکا از توافق یاد شده، این روند با اختاالت جدی مواجه است.

امروز فرصت های طایی برای توسعه تجارت با برخی کشورهای منطقه 
به ویژه عراق، عمان و افغانس��تان به وجود آمده اس��ت؛ که می تواند گره 
شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم ها را قدری سست 
کند، اما باید هش��یار بود که اتکای گسترده و بی حساب به این شرکای 
تجاری باطل الس��حر تحریم ها نیست. طبیعی است که بخش خصوصی 
باید از همه ظرفیت هایی که در تعامل با این کشورها وجود دارد استفاده 
کند. اما در عین حال، سیاست گذاران اقتصادی کشور باید مراقبت کنند 
که مسیر تجارت با دیگر کشورها نیز مفتوح بماند چرا که ریسک انحصار 
تج��ارت خارجی با یکی دو کش��ور، در کمین اقتصاد ایران اس��ت. این 
ریسک، تاب آوری اقتصاد ایران را در شرایط تاطم شرکای تجاری اصلی 
به شدت کاهش می دهد و هرگونه نوسان در شرایط اقتصادی- سیاسی و 
حتی اجتماعی کشورهای یادشده، می تواند به صورت مستقیم آرامش و 
رشد اقتصادی ایران را تهدید کند. نکته اینجاست که متنوع سازی تجارت 
خارجی، به عنوان یک اصل دائمی مورد توجه قرار گیرد و مسائلی مانند 
بی اعتنایی برخی کشورهای همسایه نسبت به تحریم های آمریکایی، ما را 

از این اصل اقتصادی مهم غافل نکند.
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فرصت امروز: سال 97 سال پرفراز و نشیبی در بازار مسکن بود و قیمت 
مس��کن با افزایش بس��یاری همراه بود؛ چنانچه اغلب مردم به دلیل عدم 
توانایی مالی نتوانس��تند در این سال برای خرید خانه اقدامی انجام دهند 
و مس��کن به حالت رکود رفت. دولت بعد از این اتفاق، میزان وام مسکن 
را افزایش داد، اما کارشناسان معتقد بودند که افزایش وام مسکن به تورم 

دوباره در بازار اجاره بها می انجامد.
در ای��ن میان، اغلب رس��انه ها در جمع بندی وضعیت بازار مس��کن در 
روزهای پایانی س��ال، این بازار را از دو زاویه »نوس��انات قیمتی« و »وام 
مس��کن« بررس��ی کرده و با پرتنش خواندن بازار مس��کن در سال 97، 
درباره وضعیت مس��کن و خانه دار شدن مردم در سال آینده به گمانه زنی 
پرداختند.  با این همه، سوال این است که بازار مسکن در سال 9۸ به کدام 
سمت و سو خواهد رفت؟ رئیس اتحادیه مشاوران اماک در پاسخ به این 
س��وال، با بیان اینکه قیمت مسکن قرار نیست بعد از عید به طور عجیب 
و غریب��ی باال برود و نهایتاً معادل ت��ورم خواهد بود، گفت: این تصور که 
مسائل را به برهه های زمانی قبل و بعد از اتفاقات تقسیم کنیم همواره در 

جامعه ایران وجود داشته و دارد.
مصطفی قلی خس��روی در گفت وگو با ایسنا، ادامه داد: یک نگاه فکری 
در کشور ما وجود دارد که همواره مسائل را به بازه های زمانی قبل و بعد 
از اتفاقات تقس��یم می کند. قبل از عید، بعد از عید؛ قبل از انتخابات، بعد 
از انتخاب��ات؛ قبل از م��اه رمضان، بعد از ماه رمضان. این انگاره همیش��ه 
وجود داش��ته و امسال هم دیده می شود. به همین دلیل غالباً در ماه های 
پایانی سال حجم معامات برخی کاالها از جمله مسکن باال می رود که به 

افزایش نسبی قیمت منجر می شود.
به گفته او، بسیاری افراد تصور می کنند قیمت خانه و سایر کاالها قرار 
است در سال ۱۳9۸ دچار جهش شود، اما با توجه به تجربه ۵۰ ساله ای 
که در حوزه اماک دارم می گویم س��ال آینده مطلقاً جهش قیمت اتفاق 
نمی افتد و قیمت مس��کن نهایتاً معادل ن��رخ تورم افزایش می یابد. وقتی 
س��ال ۱۳9۱ یک مرتبه قیمت ارز باال رفت قیمت ملک هم مانند س��ایر 

کاالها س��ه برابر ش��د. بعد که قیمت دالر به ۴.۰۰۰ تومان رس��ید شاهد 
ثب��ات بازار مس��کن بودیم که تا پنج س��ال ادامه یافت. مجدداً در س��ال 
۱۳97 پرش قیمت ارز و کاهش ساخت و ساز، اثر خود را در بازار مسکن 
گذاشت. بنابراین کلید ایجاد تعادل در بازار مسکن، تناسب بین عرضه و 

تقاضا است.
در زمان رشد قیمت مسکن، آدرس اشتباه ندهیم

خس��روی با بیان اینکه در زمان رش��د قیمت مس��کن، آدرس اشتباه 
ندهیم، گفت: مش��اوران اماک امانت فروش مردم هس��تند و در افزایش 
قیمت تأثیر آنچنانی ندارند. ما سیاس��ت گذار مس��کن نیستیم که نقش 
عمده ای در رش��د قیمت ها داشته باشیم، بنابراین خواهش من این است 

که بعد از هر دوره نوسان بازارها آدرس اشتباه به مردم ندهیم.
رئیس اتحادیه مش��اوران اماک تهران خاطرنشان کرد: نیمه اول سال 
۱۳97 بازار مس��کن شرایط نس��بتاً خوبی داشت و معامات رونق گرفته 
بود. اما در نیمه دوم با توجه به افزایش قیمت ها و پایین آمدن توان خرید 
مردم به کسادی بازار رسیدیم. وی با بیان اینکه برمبنای نظر کارشناسان 
باید س��الیانه یک تا ۱.۵ میلیون مسکن در کشور ساخته شود، گفت: در 
س��ال های رونق که ساخت و ساز مناس��ب بوده 7۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد 
مسکونی تولید می شد و در سال های اخیر بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد در 
نوسان بوده است ولی برای سال آینده از این جهت که تغییرات مدیریتی 
در وزارت راه و شهرسازی انجام شده و مهندس اسامی به ساخت و ساز 

نگاه ویژه ای دارد خوشبین هستیم.
خسروی تاکید کرد: مهندس اسامی گفته نگاهم به ساخت وساز است 
که با توجه به پیشران بودن حوزه  مسکن اگر این اتفاق بیفتد برای اقتصاد 

کشور مفید خواهد بود.
وی با اش��اره به اهمیت صنعتی س��ازی برای افزایش کیفیت و کاهش 
قیمت مس��کن گفت: توصیه بنده به وزیر راه و شهرس��ازی این است که 
بحث صنعتی س��ازی را به جد دنبال کنند. یک س��اختمان ۵ طبقه نباید 
بیش از هشت ماه بیشتر طول بکشد. تطویل دوره ساخت بر روی قیمت 

تمام شده مس��کن تأثیر می گذارد؛ زیرا باعث خواب سرمایه و تورم طول 
دوره ساخت می شود.

نگاه متفاوت »اسالمی« و »آخوندی« به مسکن
مهم ترین اتفاق حوزه مس��کن در س��ال ۱۳97 ج��دا از موضوع جهش 
قیمت ها، می تواند تغییرات مدیریتی در وزارت راه و شهرس��ازی و رفتن 
آخوندی و آمدن اسامی باشد که وجه بارز اولی، عرضه واحدهای موجود 
و دومی، تولید واحدهای جدید است. به گزارش ایسنا، ۲۸ مهرماه عباس 
آخوندی، وزیر س��ابق راه و شهرسازی در اقدامی که زمزمه هایش از چند 
هفته قبل ش��نیده می شد اس��تعفای خود را رسانه ای کرد؛ استعفایی که 
مرب��وط به یک ماه و نیم قبل از آن بود و مش��خص ش��د او پیش از این 
هم س��ه بار قصد کناره گیری داشته اس��ت. سرانجام روحانی با چهارمین 
درخواس��ت او موافقت و محمد اس��امی را به جای عب��اس آخوندی بر 

باالترین مسند وزارت راه و شهرسازی نشاند.
دو وزیر اما تفاوت هایی در نگاه به حوزه مسکن دارند. آخوندی همواره 
بخش مسکن را از نگاه اقتصاد کان می نگریست و معتقد بود ۴.7 میلیون 
مسکن خالی و نیمه خالی که شش ماه از سال مورد استفاده قرار می گیرد 
به معنای عدم بازده سرمایه ۴7۰ میلیارد دالری در کشور است. لذا برنامه 
خ��ود را ب��ه عرضه این تعداد قرار داد و به همین دلیل تس��هیات خرید 
مس��کن را از حدود ۲۰ میلیون تومان در دولت های نهم و دهم به سقف 
۱۶۰ میلیون تومان در س��ال ۱۳9۴ افزایش داد، اما رش��د یکباره قیمت 

مسکن ناشی از جهش نرخ ارز، معادالت را به هم ریخت.
در سوی دیگر، اسامی که راهکار تعادل بخشی به بازار مسکن را ساخت 
و ساز می داند، طی ماه های اخیر تمام هم و غم خود را بر تولید و عرضه 
مسکن گذاشته و وعده داده که ۵۰۰ هزار مسکن مهر نیمه تمام را تکمیل 
کند و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، بافت های ناکارآمد و 
مناطق هدف بنیاد مس��کن بسازد. او بارها مخالفت خود را با افزایش رقم 
وام خرید مسکن اعام کرده و معتقد است که باال بردن تسهیات منجر 

به افزایش قیمت مسکن می شود.

بازار مسکن به کدام سو می رود؟

نیم رخ بازار مسکن در سال 98

فرصت امروز: پاالیش��گاه فازهای ۱۳و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی به ارزش 
۱۱ میلیارد دالر با حضور حس��ن روحانی، رئیس جمهوری، بیژن زنگنه، 
وزیر نفت و برخی مقام های کشوری و لشگری به صورت رسمی افتتاح شد.
حجت االسام حسن روحانی روز یکش��نبه در ادامه برنامه های سفر به 
اس��تان بوش��هر ضمن افتتاح و بازدید از فازهای ۱۳و ۲۲، ۲۳ ،۲۴ پارس 
جنوبی در شهرستان کنگان، با توضیحات وزیر نفت و مدیران و متخصصان 
این فازها، در جریان روند احداث این مجموعه عظیم پاالیش گاز و تولید 
محصوالت گوناگون در آن و نیز طرح های توسعه ای فازهای پارس جنوبی 

قرار گرفت.
رئیس جمهور با حضور در یادمان شهدای صنعت نفت و گاز کشور یاد و 
خاطره مجاهدت های آنان را گرامی داشت و هنگام پرده برداری از یادمان 
بهره برداری از فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی، اظهار داشت: با افتخار 
به همه مهندسان، کارکنان و زحمتکشان  و با تبریک به ملت بزرگ ایران، 
در روز می��اد امام نهم، حضرت جواد)ع( با نام خداوند و توس��ل به ارواح 

طیبه معصومین )ع( فاز ۲۲، ۲۳و ۲۴ پارس جنوبی را افتتاح می کنیم.
همچنین روحانی هن��گام پرده برداری از یادمان افتت��اح فاز ۱۳ پارس 
جنوبی گفت: با تبریک به ملت بزرگ ایران در ایام والدت امام جواد)ع( و 
در آس��تانه  والدت موالی مان امیرالمومنین علی )ع( فاز ۱۳ که معادل دو 

فاز است در کنار فازهای دیگر را افتتاح می کنیم.
فاز ۱۳ پارس جنوبی با چهار سکوی دریایی، ۳۸ حلقه چاه و  چهار خط 
لوله به طول هر کدام 9۰ کیلومتر، فازی ۱۰۰درصد ایرانی در همه مراحل 

طراحی، ساخت و راه اندازی است.
فاز ۱۳ با هدف تولید روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز، 7۵ هزار بشکه 
میعانات گازی، ۴۰۰ تن گوگرد و تولید ساالنه یک و نیم میلیون تن ال پی 

جی و یک میلیون تن اتان در ساحل کنگان اجرا شده که ارزش محصوالت 
تولیدی این فاز ۵میلیون دالر در روز است.

همچنین فاز ۲۲، ۲۳ و ۲۴ میدان گازی پارس جنوبی با چهار س��کوی 
دریایی، ۳۸ حلقه چاه و س��ه خط لوله در فاصله ۱۰۵ کیلومتری س��احل 

کنگان واقع شده است.
این فازه��ا که همه مراحل طراحی، س��اخت و راه ان��دازی تجهیزاتش 
۱۰۰درصد ایرانی اس��ت ۲ میلیارد فوت مکعب گاز را از دریا به خش��کی 

منتقل می کند.
فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی برای تولید روزانه ۵۶میلیون متر مکعب 
گاز، 77 هزار بش��که میعانات گازی، ۴۰۰ تن گوگرد و تولید س��االنه یک 
و نیم میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان طراحی و س��اخته شده 
که ارزش محصوالت تولیدی این فازها روزانه ۳۰ میلیون دالر برآورد شده 
است. با بهره برداری از این فازها روزانه ۱۱۳ میلیون متر مکعب گاز غنی، 
۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز متان، ۱۵۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۸۰۰ 
تن گوگرد گرانول به ظرفیت تولید اضافه و همچنین سالیانه ۲ میلیون و 
۱۰۰ هزار تن گاز مایع و ۲ میلیون تن اتان به عنوان خوراک اصلی صنایع 
پتروشیمی تولید می شود. تمامی این مراحل با اعتباری بیش از ۱۱ میلیارد 
دالر س��اخته شده  و ایران برای نخستین بار در برداشت گاز از این میدان 

مشترک از قطر پیشی می گیرد.
ایران از قطر پیشی گرفت

وزیر نفت نیز از پیش��ی گرفتن ایران در برداشت گاز از میدان مشترک 
پارس جنوبی نسبت به قطر خبر داد و گفت: عسلویه با پول و دالر ساخته 
نشده است، بلکه عشق جوانان و عشق به اعتای ایران آن را ساخته است.

به گزارش ش��انا، بیژن زنگنه با اشاره به اینکه شهریورماه سال 7۶ اینجا 

یک زمین بکر و موات بود و اکنون به این مرحله رسیده است، اظهار کرد: 
هرچه در این باره بگوییم زیاد نیست، فقط اگر یکی از این پاالیشگاه ها که 
در عس��لویه ساخته شده است در کش��وری دیگر ساخته می شد، خوراک 
تبلیغاتی برای آن کشور بود تا آن را به عنوان یک دستاورد بزرگ معرفی 

کنند.
وزیر نفت ادامه داد: سال 7۶ اینجا )عسلویه( زمینی بایر بود، اما اکنون 
این منطقه آنچنان توسعه یافته است که جای اندکی برای ساخت صنعتی 

جدید در آن وجود دارد.
وزیر نفت با بیان اینکه تا سال ۸۵ پنج فاز پارس جنوبی به بهره برداری 
رسیده بود، پنج فاز بعدی هم تا سال 9۲ عملیاتی شد و در دولت یازدهم 
۱۰ فاز به بهره برداری رس��ید، افزود: طرح توس��عه فاز ۱۴ پارس جنوبی 
که معادل دو فاز متعارف اس��ت، س��ال 99 پایان می یابد و برداشت از این 
میدان مشترک گازی در مجموع )۲7 فاز متعارف( به بیش از 7۵۰ میلیون 
مترمکعب در روز می رس��د. زنگن��ه با تاکید بر اینکه تحق��ق این اهداف 
نمونه بارز اقتصاد مقاومتی اس��ت، افزود: بخش مهمی از کار توسعه پارس 
جنوبی در دوران تحریم انجام شده است و دو تحریم سخت در این مدت 

گریبانگیر ما شده است.
وی با اعام اینکه ایران هم اکنون در برداش��ت گاز از میدان مش��ترک 
پارس جنوبی از قطر پیشی گرفته است و بسیار بیشتر از آنها از این میدان 
مشترک برداشت می کنیم، اظهار کرد: فکر کنم امسال کمتر کسی متوجه 
گذر زمستان شده باشد. این موضوع از یک سو خوب است که انرژی مورد 
نیاز تامین شده و سوی دیگر بد است که ما همچنان با قدرت تمام، بدون 
صرفه جویی در حال مصرف هستیم و هیچ کس به توصیه ها گوش نکرد و 

هر چقدر دلش خواست مصرف کرد. 

با حضور رئیس جمهور

پاالیشگاه فازهای 13 و 22 تا 24 پارس جنوبی افتتاح شد

نگـــــــاه

آسیب تحریم داخلی بیشتر از تحریم خارجی است
 ارزیابی فعاالن کسب وکار
از آخرین وضعیت بازارها

فرصت امروز: نهاد پژوهشی مجلس در تازه ترین گزارش خود 
ب��ه ارزیابی آخری��ن وضعیت بازارها پرداخ��ت و از نگاه فعاالن 
اقتصادی اعام کرد که تحریم داخلی بس��یار بیش��تر از تحریم 

خارجی به تولید آسیب وارد کرده است.
مرک��ز پژوهش های مجلس در این گزارش با عنوان »ارزیابی 
فع��االن کس��ب وکار از آخرین وضعی��ت بازارها« اع��ام کرد: 
من��ع یا ُکندی ترخی��ص مواد اولیه از گم��رک در برهه هایی و 
دس��تورالعمل های ناگهانی و متناق��ض به ویژه درباره تخصیص 
ارز و پیمان س��پاری، فعاالن اقتصادی را س��ردرگم کرده است 
تا حدی که تقریباً همه فع��االن اقتصادی معتقدند در ماه های 
اخیر »تحریم داخلی« بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت 

تولیدی آنها آسیب زده است.
این نتیجه گیری مرکز پژوهش ها از س��ه نشستی است که به 
تازگی با فعاالن عمده کس��ب وکار برگزار کرده است و با تایید 
صحبت های آنان معتقد اس��ت که بس��یاری از مشکات فعلی 

حاکم بر بازارها ناشی از خودتحریمی و بی تدبیری است.
دو سوال کلیدی مرکز پژوهش ها از فعاالن کسب و کار

بازوی پژوهش��ی مجلس در این سه نشس��ت، دو سوال را با 
فعاالن اقتصادی مطرح کرد و پرس��ید: در یکسال اخیر، میزان 
صادرات، تولید و اش��تغال، قیمت مواد اولیه و محصول نهایی و 
نیز مقررات ناظر بر کسب و کار شما چه تغییراتی کرده است و 
دوم، برای عبور هرچه کم ضررتر اقتصاد ایران از شرایط موجود 
و اس��تفاده از فرصت های ایجادش��ده برای اصاحات اساس��ی 

اقتصاد ایران، چه پیشنهادی دارید؟
مرکز پژوهش ها با تحلیل و جمع بندی آنچه از س��وی فعاالن 
کس��ب و کار در این نشست ها مطرح ش��ده، اعام کرده است: 
نکته اساس��ی در تحلیل نظرات فعاالن اقتصادی باید در درجه 
اول توجه داش��ت، آن است که مأموریت این اشخاص، بیشینه 
کردن س��ود بنگاه یا اعضای تش��کل خودشان است و به همین 
دلی��ل هرچه بیان و پیش��نهاد می کنند و انتظار دارند را باید با 

توجه به این نکته کلیدی بررسی و ارزیابی کرد. 
نه��اد پژوهش��ی مجلس س��پس ب��ا تاکی��د بر ای��ن مقدمه، 
اظه��ارات فع��االن اقتصادی را در پنج مح��ور جمع بندی کرده 
اس��ت: »۱- پیمان سپاری ارزی، ۲- ضمانت اجرایی قوانین، ۳- 
خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاه ها، ۴- نقاط آسیب پذیر 
و ۵- تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده 

و مصرف کننده.
گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ا در توضی��ح مح��ور اول یعن��ی 
پیمان سپاری ارزی معتقد است: در جمع بندی اعتراض فعاالن 
اقتص��ادی به پیمان س��پاری ارزی ب��ا نرخ نیمای��ی باید گفت 
اعتراض به اصل پیمان س��پاری وارد نیس��ت، به ویژه که دولت 
به صادرکنندگان برای اس��تفاده از ارز خود قدرت انتخاب داده 
ک��ه با آن ی��ا کاالی مورد نیاز کش��ور را وارد کنند یا آن را در 
س��امانه نیما به دیگر واردکنندگان کشور عرضه کنند. در عین 
حال با توجه به شرایط ویژه تحریم، دولت باید بین شرکت های 
کاغذی یا تازه تأس��یس که به احتمال زیاد قصد سوءاستفاده از 
صادرات برای خروج س��رمایه از کشور را دارند و صادرکنندگان 
خوش��نام و باتجربه، تمایز قائل ش��ود و در برخورد با گروه دوم 

انعطاف الزم را نشان دهد.
تعدد دستورالعمل ها مصداق روشن خودتحریمی است

در ای��ن گزارش در توضیح مح��ور دوم یعنی ضمانت اجرایی 
قوانین نیز آمده اس��ت: »با وجود تصویب احکام متعدد قانونی 
در سال های اخیر، بسیاری از آنها اجرا نمی شوند نظیر مشورت 
ب��ا فع��االن اقتصادی قب��ل از اتخ��اذ تصمیم ناظر ب��ه تولید و 
س��رمایه گذاری. نمونه دیگر، قانون مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز 
اس��ت که با وجود گذشت پنج سال از تصویب آن، هنوز برخی 
از صنایع نظیر بهداش��تی و آرایش��ی و پوشاک از قاچاق بسیار 
آس��یب می بینند الزم است اثربخشی سیاست ها و قوانین ناظر 
ب��ه مبارزه با قاچاق کاال بررس��ی و موارد ناکارآمد آنها بازنگری 

شوند.
ب��ازوی کارشناس��ی مجل��س در توضیح محور س��وم یعنی 
خودتحریمی و ناهماهنگی بین دس��تگاه ها اعام کرده اس��ت: 
»ناهماهنگ��ی بین دس��تگاه های مرتبط با تولی��د و تجارت به 
خص��وص بانک مرک��زی، گمرک، کش��تیرانی، وزارت صمت و 
وزارت جهاد کشاورزی در یک سال اخیر به وضوح مشهود بوده 
اس��ت. تعدد دس��تورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها، زمانبر 
بودن ثبت س��فارش و فرآیندهای مربوط ب��ه ترخیص کاالها، 
عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین المللی وعده داده شده، 
محدودیت ه��ای حاکم ب��ر صرافی ها و عمل نکردن مس��ئوالن 
مختلف به وعده های داده شده از عمده ترین مسائل، معضات و 
ابهامات فعلی و مصداق روشن خودتحریمی است. یعنی شرایط 
بسیار مخربی که مسئوالن دستگاه های اجرایی می توانستند با 
تدبیر مختصر و بدون صرف هزینه از وقوع آن پیشگیری کنند، 
اما نکرده اند و نتایج آن به صورت دشوار شدن سرمایه گذاری و 

تولید و اشتغال قابل مشاهده است.
دو نقطه شدیداً آسیب پذیر بخش تولید در ایران

ای��ن مرکز پژوهش��ی در توضی��ح محور چه��ارم یعنی نقاط 
آسیب پذیر آورده است: »در اظهارات فعاالن اقتصادی می توان 
دریافت که تولید در ایران از چند نقطه به ش��دت آس��یب پذیر 

است. اوالً وابستگی به مواد اولیه خارجی و ثانیاً تأمین مالی.
مرکز پژوهش ها در توضیح محور پنجم یعنی تخصیص ارز به 
ن��رخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نیز 
اعام کرده است: نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاالها، حتی 
مواد اولیه، رانت زاس��ت و باعث اخال قیمتی و عوارض متعدد 
بعدی در بازارها می ش��ود. نرخ های نیمایی و سنایی و چندگانه 
در بازاره��ا هم امکان تصمیم گیری را برای فعاالن کس��ب وکار 
دش��وار کرده اس��ت، چراک��ه برخاف وعده داده ش��ده، دولت 
نتوانس��ته نیازهای ارزی تولیدکنندگان را با نرخ مرجع و حتی 
نیمایی تأمین کند. بازنگری در ش��یوه تخصیص ارز به کاالهای 
اساس��ی و نوع حمایت از مصرف کنندگان در تأمین این کاالها 

باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.
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تمدید مجوز قبولی اتکایی بیمه پاسارگاد
شرکت بیمه پاسارگاد توانست مجوز قبولی اتکایی خود از مؤسسات بیمه 
داخلی را توس��ط بیمه مرکزی جمهوری اس��امی ایران برای سال ۱۳9۸ 
تمدی��د نماید. به گزارش »فرصت امروز«، بیمه پاس��ارگاد ضمن دارا بودن 
ش��رایط اجرایی آیین نامه اعطای مجوز قبولی اتکایی و همچنین براساس 
قابلیت های فنی، علمی و اجرایی س��ال های گذشته توانست مجوز قبولی 
اتکایی از مؤسس��ات بیمه داخلی را برای س��ال آینده توسط بیمه مرکزی 
جمهوری اس��امی ایران تمدید نماید. با توجه به تصویب افزایش سرمایه 
۱۰۰درصدی شرکت بیمه پاسارگاد از مبلغ ۲,۵۵۱میلیارد ریال به ۵,۱۰۳ 
میلیارد ریال و کس��ب »سطح یک« یا »سطح مطلوب« توانگری مالی این 
شرکت به تشخیص بیمه مرکزی جمهوری اسامی ایران برای هفتمین سال 
متوالی و دارا بودن کادر فنی متخصص و مجرب در امور اتکایی براس��اس 
تأیید صاحیت تخصصی آنها توسط بیمه مرکزی، موجب شد تا این شرکت 
بتواند مجوز قبولی اتکایی را دریافت نماید. شرکت بیمه پاسارگاد در تاریخ 
پنجم آبان ماه ۱۳۸۶ مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را از بیمه 
مرکزی جمهوری اس��امی ایران دریافت و با صدور اولین گواهی قبولی در 
تاریخ هجدهم آذرماه ۱۳۸۶ فعالیت خود را در این بخش نیز آغاز کرده و این 
مجوز همه ساله تمدید شده است. شرکت بیمه پاسارگاد همچنین ضمن 
عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو و آرزوی سامتی و شادکامی 
ب��رای هموطنان، به منظور فراهم آوردن آرام��ش خاطر برای بیمه گذاران 
گرامی ساعات کاری شعبه های فعال خود را در تعطیات نوروز اعام کرد. بر 
این اساس، شعبه های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور در روزهای چهارشنبه 
۲9 اسفند ۱۳97، شنبه ۳ فروردین و یکشنبه ۴ فروردین ۱۳9۸ از ساعت 
9 ت��ا ۱۳ آماده ارائه خدمات بیمه ای اعم از صدور انواع بیمه نامه و پرداخت 
خسارت هستند. در ایام تعطیل نوروز شعبه های پونک، تهرانپارس، یادگار 
و ارمغان در اس��تان تهران و شعبه های مش��هد، اصفهان)مرکزی(، قزوین، 
گرگان، بندرعباس)رس��الت(، شیراز )فرهنگ(، کرج )گلشهر(، تبریز )بلوار 
آذربایجان(، یزد، ساری)جام جم(، رشت، اردبیل، نیشابور، بجنورد، بیرجند، 
اراک، شهرکرد، کاشان، اهواز، بوشهر، تنکابن، آمل، همدان، ارومیه)مرکزی(، 
کرمان، زنجان، سبزوار، سمنان، بابل، سنندج، چالوس، کرمانشاه، بندرانزلی، 
مهاباد، قم، مراغه، خوی، شاهرود، زاهدان، گنبد کاووس، آستارا، الهیجان، 
میانه، میاندوآب، شهرضا، ایام، یاس��وج، بهشهر، دامغان، پارس آباد مغان، 
بروجرد، مرند، تربت حیدریه، آبادان، خرم آباد، س��اوه و دزفول انواع خدمات 

بیمه ای را به هموطنان ارائه می دهند.

سازمان خصوصی سازی اعالم کرد
واریز سود سهام عدالت آغاز شد

واری��ز مرحله چهارم پرداخت س��ود س��هام عدال��ت گروه های مختلف 
مش��موالن از روز یکش��نبه آغاز شد. سازمان خصوصی س��ازی اعام کرد: 
مرحله چهارم پرداخت س��ود س��هام عدالت س��ال مالی 9۶ شرکت های 
سرمایه پذیر مربوط به گروه های مشموالن شامل وراث جدید تعیین تکلیف 
شده، مددجویان تغییر وضعیت یافته، ایثارگران و خانواده های ایثارگران، 
دس��ت اندرکاران امر واگذاری س��هام عدالت، خبرنگاران، طاب، بیماران 
خ��اص، کارکنان س��تادهای نماز جمعه، خدام مس��اجد و اماکن متبرکه 
امامزاده ها و حسینیه ها، زندانیان آزادشده، تاکسیرانان، قالیبافان، کارکنان 
مؤسسات خیریه و فعاالن قرآنی از روز یکشنبه آغاز شد. در این مرحله در 
حالی ۶ میلیون و 7۰۰ هزار نفر از مشموالن سود سهام عدالت خود را در 
مجموع به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان دریافت خواهند کرد که از ۳۴ بانک و 
مؤسسه ای که مشموالن شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت 

کرده اند، ۳۱ بانک به مرور اقدام به پرداخت سود می کنند.

بیمهنامه

فرص��ت امروز: مرکز پژوهش های مجلس با اش��اره ب��ه فروش بیش از 
۲۱ ه��زار میلیارد تومان اموال و س��هام مازاد بانک ه��ا اعام کرد این آمار 
فروش درباره اموال مازاد بانک ها خوداظهاری بوده و از سوی بانک مرکزی 

راستی آزمایی نشده است.
بازوی پژوهش��ی مجلس در این گزارش به بررس��ی عملکرد قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر پرداخته است و یکی از این بخش ها، ماده ۱۶ این 
قانون اس��ت که به واگذاری اموال مازاد بانک ها اختصاص دارد. با اینکه در 
یکی دو س��ال گذشته، فروش اموال مازاد بانک ها به طور جدی در دستور 
کار دولت و بانک مرکزی قرار داش��ته و حت��ی رئیس جمهور نیز بارها در 
سخنرانی های خود بر این موضوع تاکید داشته، اما مرکز پژوهش ها معتقد 
است: نظارت بر عملکرد بانک ها در این زمینه به طور جدی در دستور کار 

بانک مرکزی نبوده است.
به اعتقاد مرکز پژوهش ها، مسئله شرکت داری و سرمایه گذاری به یکی 
از مسائل مهم و چالش برانگیز نظام بانکی تبدیل شده است. محور و کانون 
اصلی فعالیت بانک، حوزه اعتباری است و نه سرمایه گذاری و ورود به بخش 
واقعی، بر همین اساس هر چقدر حجم سرمایه گذاری ها و دارایی ها و اموال 
غیرمرتبط با فعالیت بانکی موسسات اعتباری افزایش یابد، به همان میزان 
ریس��ک های خرد و کان افزایش پیدا می کند. ابعاد و آثار این مس��ئله در 

دوره های رونق و رکود اقتصادی تشدید می شود.
در راس��تای تحق��ق این ه��دف، در م��اده ۱۶ قانون رف��ع موانع تولید 
رقابت پذیر دو حکم تکلیف ش��ده بود: مکلف ش��دن بانک ها و موسس��ات 
اعتباری دارای مجوز به واگذاری اموال مازاد و ش��رکت های تابعه با سهام 
باالی ۵۰درصد به نحوی که طی س��ه سال، سالیانه ۳۳درصد آنها واگذار 
ش��ود. همچنین تکلیف به بانک ها جهت واگذاری سهام شرکت هایی که 
فعالی��ت غیربانکی در آنها صورت می گیرد. بر این اس��اس کلیه بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری 
اس��امی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل و س��ازمان 
برنامه و بودجه کل کشور اشخاص مکلف یا مرتبط با این موضوع هستند.

عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری در واگذاری اموال مازاد
براساس گزارش عملکرد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
زمان بررسی این گزارش، عملکرد کلی فروش اموال مازاد بانک ها و سهام 

فعالیت های غیربانکی متعلق به بانک ها به شرح زیر است:
برآوردی که از اماک و اموال غیرمنقول مازاد بانک ها در س��ال ۱۳9۵ 

وجود داشته است، ۲۵۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
در مجموع عملک��رد فروش اموال مازاد بانک ها در س��ال های ۱۳9۵ و 
۱۳9۶، حدود ۱۲۲ هزار میلیارد ریال بوده اس��ت که نسبت به آنچه مازاد 
بوده اس��ت، ۴۳درصد عملکرد داشته است. بنا به اظهارات قائم مقام بانک 
مرکزی در جلس��ه علنی مجلس شورای اس��امی مورخ ۴ اردیبهشت ماه 
۱۳97، بخشی از این اطاعات به دلیل خوداظهاری بانک ها درست نبوده و 

بانک مرکزی در حال بررسی صحت آمار و اطاعات دریافتی است.
سهام فعالیت های غیربانکی )موضوع بند ب ماده ۱۶ ( ۳۰9 هزار میلیارد 
ریال برآورد ش��ده است که مجموع عملکرد س��ال ۱۳9۵ و ۱۳9۶ نشان 
می دهد که حدود 97هزار میلیارد ریال آن واگذار ش��ده است که عملکرد 

آن ۳۲درصد بوده است.
در مجموع بررس��ی عملکرد بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی در 
اجرای مواد ۱۶ و ۱7 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کش��ور در فروش و واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی نشان می دهد، 
عملکرد فروش اموال مازاد و سهام غیربانکی طی سال های ۱۳9۶ -۱۳9۵ 

معادل ۲۱۰ هزار و ۶7۲ میلیارد ریال بوده است که با توجه به میزان ۵۶7 
هزار و ۳۸۶ میلیارد ریال مازاد و س��هام غیربانکی ش��بکه بانکی کشور در 
پایان سال ۱۳9۵، حاکی از  نسبت عملکرد ۳7درصد برای دو سال اجرای 

مواد مذکور است.

بنابراین براس��اس ش��واهد آماری موجود، عملکرد بانک ها موسس��ات 
اعتباری غیربانکی کشور در خصوص فروش و واگذاری اموال مازاد و سهام 
غیربانکی، کمتر از میزان تکلیف قانونی تصریح شده برای آنها از زمان اباغ 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور محقق شده 

است.
با اشاره به فروش عمده دارایی های مازاد بانک ها به صورت نقد و اقساط 
و لزوم وصول کامل وجه حاصل از فروش برای محاسبه مابه التفاوت حاصل 
از فروش نس��بت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کس��ر 

سهم سود قطعی سپرده گذاران سرمایه بانک ها، بنا به اعام بانک مرکزی، 
مکاتبات الزم به این منظور با بانک ها در حال انجام اس��ت، اما با توجه به 

قیود این بند به نظر نمی رسد عملکرد حائز اهمیتی داشته باشد.
تحلیل و ارزیابی عملکرد بانک ها

نهاد پژوهش��ی مجل��س در رابطه با دالیل عملک��رد ضعیف بانک ها در 
ف��روش اموال م��ازاد معتقد اس��ت: دریافت گزارش ه��ای عملکرد منظم، 
یکدس��ت و حاوی اطاعات الزم درخص��وص میزان اموال مازاد و اقدامات 
اثربخش برای فروش آنها از بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی جهت 
راس��تی آزمایی توس��ط بانک مرکزی و وزارت اقتصادی و دارایی در طول 
س��ال های اجرای قانون صورت نگرفته اس��ت. به نظر می رس��د نظارت بر 
عملک��رد بانک ها درخصوص این ماده به طور جدی در دس��تور کار بانک 

مرکزی قرار نگرفته است.
ارزیاب��ی عملکرد درخص��وص فروش اموال مازاد به نحوی که س��الیانه 
۳۳درصد آن محقق شده باشد، بدون اطاع از میزان کل اموال مازاد به هیچ 
وجه میس��ر نخواهد بود. براساس اطاعت دریافتی، بانک مرکزی تخمین 
دقیقی از حجم کل دارایی های مازاد بانک ها را به تفکیک پایان هر س��ال 
)از س��ال ۱۳9۴( ندارد و اطاعات بانک مرکزی نیز براساس خوداظهاری 
بانک هاست. با نبود چنین تخمینی نمی توان بر تحقق ۳۳درصد آن سوی 
بانک ها قضاوت کرد و به تبع آن نمی توان از ظرفیت های تعیین ش��ده در 
ماده ۱7 برای تنبیه بانک ها و موسسات خاطی در این مورد استفاده کرد.

یکی از پیش زمینه های اساسی اجرایی شده این ماده وابسته به تشخیص 
مازاد بودن اموال بانک ها و ش��رکت های تابعه آنهاس��ت. براساس مفاد بند 
»الف« ماده ۱۶ این تشخیص به نظر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران موکول شده است، لکن با وجود پیگیری بانک های 
مختلف از بانک مرکزی در این خصوص، دس��تورالعمل روش��نی توس��ط 
بانک مرکزی )شورای پول و اعتبار( درخصوص ضوابط و حدود مقرر برای 

شناسایی اموال مازاد به تفکیک نوع آنها اباغ نشده است.
باید گفت براساس گزارش های دریافتی از بانک های مختلف، آنچه مسلم 
است این است که عملکرد بانک ها در تحقق این ماده و فروش اموال مازاد 
ضعیف بوده و تقریبا هیچ یک از بانک ها در این زمینه به تکلیف قانونی خود 
مبنی بر فروش سالیانه ۳۳درصد از اموال مازاد خود عمل نکرده اند. در این 
خصوص می توان ب��ه عواملی چون عدم رغبت بانک ها به اجرای این ماده 
خصوصا استنکاف آنها از عرضه اماک و شرکت های مرغوب، عدم جدیت 
بانک مرکزی در اعمال جرائم تعیین شده در ماده ۱7 در کنار عواملی چون 
رکود حاکم بر اقتصاد خصوصا در حوزه مسکن و اماک، سهل البیع نبودن 
اموال که گاهی با مش��کات حقوقی از قبیل وجود معارض مواجه هستند 
و نگاه فرهنگی منفی جامعه نس��بت به خرید چنین اموالی اشاره کرد. در 
برخی موارد فروش اموال توسط بانک ها نیز متاسفانه به دلیل سهل انگاری 

با ارقامی فراتر از ارزش کارشناسی واقعی در دفاتر آنها ثبت شده است.

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

عملکرد 2 ساله نظام بانکی در واگذاری اموال مازاد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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2 روز کاری مانده به پایان سال
شاخص بورس 13۹8 واحد رشد کرد

در حالی در روزهای پایانی سال 97 به سر می بریم که فعاالن بازار شاهد 
افزایش قیمت ها در بازار سهام هستند. در این روزها حجم قابل توجهی از 
ارزش معامات مربوط به اوراق با درآمد ثابت اس��ت. به گزارش ایس��نا، در 
این روزها بورس و فرابورس ایران شاهد عرضه های اولیه بود و این عرضه ها 
فضای بازار سرمایه را با روزهای گذشته متفاوت کرد. دیروز یکشنبه ۱۵۰ 
میلیون س��هم از سهام شرکت نیروگاه زاگرس کوثر به روش ثبت سفارش 
در بازار دوم فرابورس ایران عرضه ش��د. قیمت کف این سهم ۱۴۰ تومان و 
قیمت سقف آن ۱۵۰ تومان بود که در نهایت در ۱۵۰ تومان کشف قیمت 
ش��د. ۳۳۶ هزار و ۱۸9 نفر در این عرضه ش��رکت کردند و به هر ش��خص 
حقیقی یا حقوقی حداکثر ۴۵۰ س��هم رسید. ش��اخص کل بازده نقدی و 
قیمتی بورس اوراق بهادار تهران نزدیک به ۱۳9۸ واحد رشد کرد و تا تراز 
۱7۲ هزار و ۵۲۲ واحدی باال رفت. ش��اخص کل هم وزن نیز با ۲7۲ واحد 
رش��د تا تراز ۳۲ هزار و ۱۵۸ افزایش یافت. همچنین شاخص آزاد شناور با 
۱۴۳۰ واحد رش��د مواجه ش��د و به رقم ۱9۳ هزار و ۸۲۳ واحدی رس��ید. 
همچنین شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب 7۵۸ و ۴۵۳ واحد رشد 
کردند. نمادهای در گروه محصوالت شیمیایی بیشترین نقش را در افزایش 
شاخص های بازار داش��تند به طوری که صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 
پتروش��یمی پارس هر کدام ۲۴۴ و ۲۱9 واحد در رش��د شاخص های بازار 
مؤثر بودند. همچنین فوالد خوزستان سرمایه گذاری غدیر و گسترش نفت 
و گاز پارسیان نیز سعی کردند شاخص های بازار را رشد دهند، اما در طرف 
مقابل فوالد مبارکه اصفهان گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و فوالد کاوه 
جنوب کیش هر کدام به ترتیب با ۱۲۴، ۵۳ و ۳۳ واحد در ش��اخص های 
بازار س��رمایه تأثیر کاهنده داش��تند. در گروه محصوالت شیمیایی بیشتر 
سهم ها با رشد قیمت مواجه شدند و سهم های این گروه بیشترین تأثیر روی 
ش��اخص های بازار داشتند، اما در طرف مقابل هرچند که فوالد خوزستان 
جزو س��هم های تأثیرگذار مثبت در بازار س��هام بود ام��ا قیمت ها در گروه 
فلزات اساسی عمدتاً کاهشی بود. در گروه فرآورده های نفتی کک و سوخت 
هسته ای نیز شاهد نوس��ان قیمتی عموماً کمتر از ۲درصد بودیم. در نماد 
نفت بهران در این گروه صف خریدی با حجم 7۳۳ میلیون س��هم تشکیل 
ش��د. اما در گروه خودرو و ساخت قطعات بیشترین سهم ها با رشد قیمت 
مواجه شدند. بیشترین ارزش معامات مربوط به اوراق صکوک مرابحه سایپا 
ب��ود ارزش این نماد به ۳۳۸ میلیارد تومان رس��ید. ارزش معامات بورس 
تهران به رقم ۲,۰۶۰ میلیارد تومان رس��ید که این رقم ناش��ی از دست به 
دس��ت شدن ۴.۲ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. البته ارزش معامات نقد 
بازار به رقم ۱,۵۱۳ میلیارد تومان رس��ید. ارزش معامات گروه محصوالت 
شیمایی به ۱۲۱ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از حجم معامات 
۲۳9 میلیون سهم و اوراق مالی بود. همچنین در گروه فلزات اساسی ارزش 
معامات رقم ۸۶ میلیارد تومان را تجربه کرد. آیفکس نیز ۴۲ واحد رش��د 
کرد و به رقم ۲۱۵۶ واحدی رس��ید. ارزش معامات فرابورس ایران به رقم 
7۸۵ میلیارد تومان رسید و حجم معامات این بازار عدد ۱.۲ میلیون سهم 

و اوراق مالی را تجربه کرد.

نماگربازارسهام

فعاالن بازار س��رمایه در سال 97 ش��اهد ورود ابزارهای جدیدی در بازار 
از جمله آتی سبد سهام و اختیار معامات و آتی زعفران بودند. همچنین 
ق��رار دادن حد اعتباری برای کارگزاری ها، کاهش مالیات بر نقل و انتقال 
ش��رکت های بورس��ی و ورود تاریخی نفت خام س��بک در بورس انرژی از 
دیگر رویدادهای مهمی بود که بازار س��رمایه ایران در س��ال 97 به نظاره 

آن نشست.
* فروردین: به گزارش ایس��نا، در ابتدای س��ال 97 همچون س��ال های 
گذشته نمایشگاه بورس برگزار شد و نهادهای مالی ایران در این نمایشگاه 
شرکت کردند. شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس در افتتاحیه نمایشگاه 
با اش��اره به بازدهی بازار س��رمایه در س��ال های قبل ابراز امیدواری کرد 
سودآوری بورس در سال ۱۳97 با افزایش همراه باشد و گفت: سال ۱۳9۶ 
حجم معامات از رشد مناسبی برخوردار بود و از ۱9۵ هزار میلیارد تومان 

سال 9۵ به ۲۴7 هزار میلیارد تومان در سال 9۶ رسید.
* اردیبهش��ت: امسال هیأت مدیره سازمان بورس همزمان با اوج گیری 
قیمت س��هام در بورس و رشد چشمگیر حجم معامات اعتباری سهام به 
منظور کنترل ریسک ش��رکت های کارگزاری که برای خرید اوراق بهادار 
به مش��تریان خ��ود اعتبار می دهن��د و تنظیم س��ازوکار اجرایی مربوطه، 
دس��تورالعمل کنترل ریسک اعتباری کارگزارها را تصویب کرده است. در 
نیمه اول امسال حجم خریدهای اعتباری مقدار قابل توجهی افزایش یافته 
و در برخی از کارگزاری های خصوصی اعتبارهای بسیار باالیی به مشتریان 
خاص اختصاص داده ش��د و با این اتفاق ریس��ک معامات و ورشکستگی 
کارگزاری ها باال رفت، اما با تصویب و اجرای دس��تورالعمل الزامات کفایت 
س��رمایه نهادهای مالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، موج جدیدی 
از نظ��ارت بر فرآیند خرید و فروش اعتباری صورت گرفت و با تعیین حد 

اعتباری در کارگزاری ها ریسک این صنعت را به مراتب کاهش داد.
* خرداد: یکی دیگر از رخدادهایی که در بازار سرمایه به وقوع پیوست، 
آغ��از معامات آتی زعفران در بورس کاال بود. در ماه های ابتدایی امس��ال 
نخس��تین قرارداد آتی زعفران با سررس��ید ش��هریورماه ۱۳97 در بورس 
کاالی ایران راه اندازی ش��د و دارندگان ک��د معاماتی قراردادهای آتی در 

بورس، به معامله این محصول پرداختند.
در اولین قرارداد آتی زعفران اندازه هر قرارداد ۱۰۰ گرم زعفران رشته ای 
بریده ممتاز )نگین( به عنوان دارایی پایه و حد نوسان قیمت روزانه زعفران 
در این معامات نیز مثبت و منفی ۳درصد نس��بت به قیمت تس��ویه روز 
قب��ل بود. همچنی��ن قراردادهای آتی در اولی��ن روز معاماتی، بدون حد 
نوسان قیمتی، با دوره پیش گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه 
معاماتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی رأس ساعت ۱۳ آن روز با 

دوره عادی معاماتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه یافت.
* تیر: در تیر بود که وزیر اقتصاد در پستی اینستاگرامی نوشت »دولت 
تمام توانش را به کار گرفته که فضای اقتصادی کش��ور س��اماندهی شود 
و مردم فرصت س��رمایه گذاری در بازارهای مولد را پیدا کنند.« مس��عود 
کرباسیان که آن زمان وزیر اقتصاد بود گفت که دغدغه این است که مردم 

احس��اس نکنند سرمایه های ش��ان از بین می رود، یا اینکه فضای مناسب 
برای سرمایه گذاری مطمئن و سودآور ندارند؛ به همین علت و برای تشویق 
بیشتر مردم به س��رمایه گذاری در بورس از این پس، نرخ )کارمزد( نقل و 
انتقال س��هام و حق تقدم از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش خواهد 
یافت. در پی این تصمیم در ش��هریورماه مالیات بر نقل و انتقال س��هام و 
حق تقدم از ۰.۵ درصد به یک دهم درصد کاهش پیدا کرد. عاوه بر این 
مالیات افزایش س��رمایه شرکت های بورسی به صفر رسید. یکی از اهداف 
این اقدامات این بود که معامات الگوریتم در بازار س��هام ایران رواج پیدا 
کند، چراکه این معامات باعث می شود زمان توجه به شایعات کاهش یابد 
و معامات تحت تأثیر ش��ایعات قرار نگیرد. حامد س��لطان نژاد در مراسم 
رونمایی از معامات آتی زعفران گفت که ایران 9۰درصد از زعفران جهان 

را تولید می کند و باید تبدیل به مرجعیت قیمت زعفران در دنیا شود.
* ش��هریور: حسن قالیباف اصل بعد از ۱۰ س��ال از مدیرعاملی بورس 

تهران خداحافظی کرد و علی صحرایی جای او را گرفت. 
* آبان: مهرماه بازار س��رمایه رخداد خاصی نداشت، اما در آبان، اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفت که »با کشورهای دوست خود 
گفت وگ��و و راه های ف��روش نفت خود را باز کرده ای��م. نفت خام ایران در 
بورس داخلی عرضه خواهد شد تا بخش خصوصی، به طور شفاف نفت را 

خریداری و صادر کند.«
در پی این اظهار نظر، در آبان باالخره بعد از وعده ها و حاشیه های بسیار، 
نفت خام س��بک ش��رکت ملی نفت ایران برای اولین بار در بورس انرژی 

عرضه شد و بعد از آن هم چند مرتبه عرضه ها ادامه یافت.
* آذر: در اوایل س��ال ۱۳9۵ بود که س��ازمان ب��ورس اعام کرد که به 
عضویت پیوس��ته آیس��کو درآمده اس��ت. در آن زمان پل اندروز، دبیرکل 
آیسکو - در نامه ای به سازمان بورس این عضویت را تأیید کرد. متعاقب آن 
مسئوالن اعام کردند که به زودی سازمان بورس به عضویت عادی آیسکو 
در می آید. در زمان ریاس��ت شاپور محمدی در سازمان بورس تاش هایی 

برای ارتقای عضویت از پیوسته به عادی انجام شد.
اما از رخدادهای دیگر بازار س��رمایه، راه اندازی ابزار معاماتی آتی سبد 
س��هام بود. آنطور که مس��ئوالن بورس اعام کردند بورس برای راه اندازی 
این ابزار از سال ها پیش مطالعاتی داشت. کمیته فقهی سازمان بورس نیز 
ای��ن ابزار را تأیید کرد. پس از تدوین مق��ررات در بورس تهران و تصویب 
آن توس��ط سازمان بورس، عملیاتی ش��دن این ابزار با انجام اصاحاتی در 

سامانه های نرم افزاری بازار سرمایه آغاز شد.
در حال حاضر معامات ابزار مش��تقه در جهان روندی صعودی را پشت 
سر گذاش��ته است. براس��اس گزارشی که توسط س��ازمان همکاری های 
اقتصادی )OECD( تحت عنوان »تغییر الگوهای تجاری بورس های اوراق 
بهادار و بخش بندی بازارها« در س��ال ۲۰۱۶ منتشر شده، منبع درآمدی 

بورس ها به سمت معامات اوراق مشتق متمایل شده است.
در نهایت در س��ال ۱۳97 س��ازمان بورس توانست عضو عادِی سازمان 
بین المللی کمیس��یون های اوراق بهادار )آیسکو( شود که ارتقای عضویت 

در ای��ن نهاد بین المللی را می توان نمایانگر رش��د بازار س��رمایه ایران در 
سطح بین الملل دانس��ت. آیسکو تقریباً 9۵درصد بازارهای سرمایه دنیا را 

در برمی گیرد.
* دی: همچنین در دوره اخیر در س��ازمان بورس مجوزهای الزم برای 
فراهم شدن بستر معامات الگوریتمی در بورس صادر و پیش نیازهای الزم 
مهیا شده اس��ت. بهره گیری از معامات الگوریتمی منجر به انجام بهتر و 
دقیق تر استراتژی های معاماتی سرمایه گذاران می شود. امسال معامله گران 
برای اولین بار در بستر معامات الگوریتمی با هم به رقابت پرداختند. در 

بهمن ماه بازار سرمایه شاهد موضوع ویژه ای نبود.
* اس��فند: امس��ال ابزار مالی اختیار معامله زعفران نیز در بورس کاالی 
ای��ران راه اندازی ش��د. اختیار معامل��ه، قراردادی دوطرفه بی��ن خریدار و 
فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد، حق )نه الزام و تعهد( دارد 
که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی 

مشخص بخرد یا بفروشد.
در ای��ن قرارداد، دو طرف توافق می کنن��د که در آینده معامله ای انجام 
دهند؛ به طوری که خریدار اختیار معامله، در ازای پرداخت مبلغ معینی، 
حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخص با قیمتی 

که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می آورد.
از طرف دیگر، فروشنده قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به 
خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد، آماده 
فروش دارایی مذکور است. چنانکه از تعریف قرارداد اختیار معامله پیداست، 
دارنده قرارداد )خریدار( در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ 
تعهد و الزامی ندارد و در صورت صرف نظر از اجرای قرارداد، مبلغی را که در ازای 
این حق، پرداخته اس��ت از دست می دهد؛ از طرف دیگر فروشنده در صورت 

تمایل خریدار، مجبور به اجرای قرارداد است.

مهم ترین رویدادهای بازار سرمایه ایران در سال ۹7

پای طالی سیاه به بورس باز شد
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قیمت گل سنبل به 35 هزار تومان رسید
 50درصد پیازهای وارداتی سنبل گل نداد

رئی��س اتحادیه گل و گیاه تهران از افزایش قیمت گل س��نبل به 
مبل��غ ۳۵هزار تومان خبر داد. اکبر ش��اهرخی، رئیس اتحادیه گل و 
گیاه تهران در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره افزایش 
قیمت سنبل در بازار گفت: قیمت گل سنبل امسال به ۳۵ هزار تومان 
رسیده است، در حالی که سال گذشته با قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان 
به فروش می رسید. وی در ادامه از علت افزایش قیمت گل سنبل در 
بازار گفت: متاسفانه امسال، قیمت گل سنبل به دلیل نوسانات قیمت 

پیاز از ۲ هزار تومان به 9 هزار تومان افزایش داشته است.
ش��اهرخی با اشاره به کمبود گل س��نبل در بازار گفت: هم اکنون 
بس��یاری از پیازه��ای گل س��نبل در گم��رک مان��ده و قرار اس��ت 
کارشناس��انی از هلند وارد کشور شوند و نظارتی بر این پیاز ها داشته 
باشند، چرا که بسیاری از این پیاز ها خراب بودند و حتی ۵۰ درصد از 
آنها گل ندادند و این امر موجب ضرر دیدن تولیدکنندگان شده است.

به گفته رئیس اتحادیه گل و گیاه تهران، هم اکنون گل س��نبل در 
بازار موجود نیست و حتی قابل فروشم هم نیست.

شاهرخی با بیان اینکه قیمت گل از روز مادر تا به امروز ۳۰ تا ۴۰ 
درصد ارزان ش��ده است، تصریح کرد: قیمت گل میخک از ۱۵ تا ۲۰ 
هزار، شقایق ۱۵ هزار، گل داودی ۱۵ تا ۲۰ هزار، شب بو شاخه ای 7 

تا ۸ هزار، ارکیده بر حسب تعداد گل شاخه ای ۵۰ هزار تومان است.

 رشد 7درصدی محصوالت فوالدی
در 10 ماهه امسال

در ۱۰ ماه��ه امس��ال ح��دود ۱9 میلی��ون و ۶۰۴ هزار ت��ن انواع 
محصوالت فوالدی در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه 
س��ال قبل 7درصد رشد نشان می دهد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، در ۱۰ ماهه امس��ال حدود ۱9 میلی��ون و ۶۰۴ هزار تن انواع 
محصوالت فوالدی در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل 7درصد رشد نشان می دهد. آمار های تولید گویای آن است 
که رشد تولید فوالد میانی در این مدت ۱۳درصد بوده است؛ به طوری 
که ۱۲ میلیون و 9۵۸ هزار تن بیلت و بلوم و 9 میلیون و 7۳۸ هزار 
تن اسلب توس��ط فوالدسازان تولید شد. در بین محصوالت فوالدی، 
تولی��د ورق گرم به 7میلی��ون و ۲77 هزار تن و میلگرد به 7میلیون 
و ۱۰۲ هزار تن رس��ید که به ترتیب رش��د ۳درصدی و ۲۴درصدی 
نسبت به ۱۱ ماهه سال 9۶ داشتند. در ۱۱ ماه امسال تولید ورق سرد 
با رش��د 9درصدی ۲ میلیون و ۳۴۰هزار تن ش��د و ورق پوششدار با 
افت 9درصدی یک میلیون و ۲7۲هزار تن را به ثبت رساند. برپایه این 
آمارها، تولید آهن اس��فنجی ایران از آغاز امسال تا پایان بهمن ماه با 
رشد ۱9درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال از ۲۰ میلیون و ۴۸۴ 
هزار تن به ۲۴ میلیون و ۳۰۳ هزار تن رسید. آمار های منتشره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران نش��ان می دهد در ۱۰ماهه 97 تولید کل 
محصوالت فوالدی با 7درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال 9۶ 

به ۱7 میلیون و ۵7۲ هزار تن رسید.

حذف ویزای فیزیکی ایران برای تجار، زائران 
و بازرگانان عراقی

دبیرکل اتاق مش��ترک بازرگان��ی ایران و عراق با اش��اره به حذف 
فیزیک��ی ویزای ایران برای طرف عراقی، از تس��هیل در صدور ویزای 

تجاری از سوی عراق خبر داد.
حمید حسینی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم،  با اشاره به تسهیاتی 
که در حوزه تجارت ایران و عراق صورت گرفته است، با اشاره به نهایی 
شدن موضوع استقرار شرکت های بازرسی ایرانی در عراق برای تعیین 
استانداردهای کاالهای تجاری اظهار کرد: گرچه پیش از این توافقاتی 
بین دو کشور درخصوص استاندارد آغاز شده بود، ولی در دیدار اخیر 
وزیر بازرگانی عراق با مس��ئوالن کشورمان، این موضوع مجددا مورد 
تاکید قرار گرفت و احتماالً این موضوع تا پایان اردیبهش��ت ماه 9۸، 
این توافقات اجرایی شود. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 
ادام��ه داد: ای��ن مذاکرات با خروج بازرس ه��ای بین المللی از عراق با 
مسئوالن استاندارد این کشور آغاز شد و مقرر شده بود تا شرکت های 
بازرسی ایرانی جایگزین شرکت های خارجی شوند ولی علی رغم برخی 
توافقات انجام شده، سه ماه اجرایی شدن آن به تعویق افتاده بود ولی 
با دیدار اخیر مسئوالن وزارت بازرگانی دو کشور، مجدداً این توافقات 
در دس��تور کار قرار گرفت و مقرر شد براساس توافقات مذکور، چند 

شرکت ایرانی از میان ۱۵شرکت معرفی شده انتخاب شوند.
وی یکی دیگر از دس��تاوردهای توافقات اخیر را تسهیل در صدور 
ویزای تجاری از س��وی ط��رف عراقی برای تج��ار و بازرگانان ایرانی 
دانس��ت و افزود: متاس��فانه پیش از این ویزای تجاری از سوی عراق 
تنها برای سرمایه گذارانی صادر می شد که با دولت عراق طرف قرارداد 
بودند نه برای همه تجار و بازرگانان؛ لذا فعاالن اقتصادی کش��ورمان 
مجبور بودند با اس��تفاده از ویزای زیارتی، فعالیت های اقتصادی خود 
را در کش��ور عراق پیگیری کنند و کوتاه مدت بودن زمان این ویزا و 

مسائل دیگر، مشکاتی را برای بازرگانان ایرانی ایجاد کرده بود.
حس��ینی با بیان اینکه اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عراق بارها 
درخواست تسهیل در صدور ویزای تجاری برای بازرگانان ایرانی شده 
بود، افزود: با توجه به مشکات مذکور، ما بارها خواستار اتخاذ تصمیم 
مناسب برای تسهیل در تجارت با کشور عراق و صدور ویزای تجاری 
از سوی این کشور شده بودیم و پیشنهاد داده بودیم یا ویزای تجاری 
عراق برای بازرگانان ایران حذف ش��ود و یا فرآیندی که به تسهیات 

در این حوزه منجر می شود، در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنش��ان کرد: خوش��بختانه در توافقات اخیر انجام گرفته 
بین مسئوالن وزارت خارجه دو کشور، مقرر شد هم در صدور ویزای 
تجاری و بلندمدت شش ماهه تسهیاتی فراهم شود و هم هزینه ۳۰۰ 

دالری صدور این ویزا به نصف تقلیل یابد.
حسینی در پایان گفت: عاوه بر این موارد، وزارت خارجه کشورمان 
برای تس��هیل در تردد گردش��گران، تجار و بازرگانان عراقی، اقدام به 
حذف ُمهر خروج از کش��ور ایران از پاسپورت عراقی ها کرده و ویزای 
الکترونیکی برای آنها صادر می ش��ود تا این افراد در س��فرهای خود 
به کش��ورهای اروپایی، اردن و یا عربس��تان، مهر خ��روج از ایران در 

پاسپورت آنها ثبت نشده باشد تا با مشکل مواجه نشوند.

اخبـــار

عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت امروز نرخ هر کیلو 
مرغ زنده درب مرغداری ۱۱ هزار و مرغ آماده به طبخ ۱۵ هزار و ۵۰۰ تا 
۱۶هزار و ۵۰۰ تومان است. عظیم حجت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ 
زنده درب مرغداری ۱۱ هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۱۵ هزار 

و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.
وی ب��ا اش��اره به اینکه فروش م��رغ با نرخ های ۱7 ت��ا ۱7 هزار و ۵۰۰ 
تومان مورد تایید اتحادیه نیس��ت، افزود: با توجه به نرخ کنونی مرغ زنده 
و احتس��اب س��ود منصفانه حداکثر قیمت مرغ در خرده فروش��ی ها باید 
۱۶ ه��زار و ۵۰۰ تومان باش��د و فروش با نرخ ه��ای باالتر اجحاف در حق 

مصرف کنندگان است.
حجت با اشاره به اینکه مرغ در عمده فروشی ها به میزان نیاز است، بیان 

کرد: در برخی استان ها عرضه مرغ با نرخ هر کیلو ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
در ادارات و تعاونی ه��ا صورت می گیرد که این توزیع هدفمند می تواند در 

اوایل سال آینده ثبات قیمت در بازار را به همراه داشته باشد.
این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه نهاده های دامی با نرخ های متفاوتی 
به مرغداران توزیع می ش��ود، بیان کرد: با پیگیری پش��تیبانی امور دام و 
تشکل ها قرار است که هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و ۳۵۰ و کنجاله سویا 
۲ هزار و ۴۰۰ تومان در اختیار مرغداران قرار گیرد که توزیع نهاده با قیمت 

یکسان بازار را به سمت ثبات پیش می برد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی با اشاره به اینکه نیازی به 
واردات م��رغ نداریم، افزود: اگرچه برای تنظیم بازار نیاز به واردات نداریم، 
اما دولت برای کنترل خاص خود اقدام به واردات کرده است که امیدواریم 
بازار در روز های آتی به س��مت و س��ویی پیش رود که دولتمردان چنین 

تصمیماتی را اتخاذ نکنند. وی با اش��اره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ 
داخل وجود ندارد، بیان کرد: واردات مرغ و توزیع مرغ منجمد وارداتی در 
بازار موجب ش��ده تا مرغدارانی که از فروردین به بعد مرغ تولیدی شان را 
در بازار عرضه می کنند به س��بب کاهش قدرت خرید خانوار با تنش هایی 
مواجه خواهند ش��د. حجت ادام��ه داد: با توجه به جوجه ریزی مناس��ب 
در ماه ه��ای دی و بهم��ن و عرضه مرغ منجمد واردات��ی و داخلی در بازار 

پیش بینی می شود که نوسان خاصی در روز های پایانی سال اتفاق نیفتد.
این مقام مسئول در پایان درباره تاثیر توزیع مرغ منجمد با نرخ مصوب 
۱۰ ه��زار و ۸۰۰ توم��ان در تنظیم ب��ازار تصریح کرد: ب��ا توجه به آنکه 
رس��توران داران و بس��یاری از ارگان های دولتی نیاز روزانه ش��ان را از مرغ 
منجمد تامین می کنند و در نهایت مرغ گرم بیش��تری در اختیار خانوار ها 
قرار می گیرد، از این رو این امر در تعادل قیمت در بازار تاثیر بسزایی دارد.

آخرین تحوالت بازار مرغ

 نیازی به واردات مرغ برای تنظیم بازار نداریم

مطابق اظهارات مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام کشور قرار بود 
توزیع گوش��ت تنظیم بازار تا پایان س��ال از سوی فروشگاه های شهروند 
ادامه داشته باشد، این در حالی است که اکنون خبری از تحقق این وعده 
نیس��ت و حدود سه روز اس��ت که توزیع گوشت گرم گوسفندی متوقف 
شده است. به گزارش تسنیم، یک ماه پیش بود که ورناصری، مدیرعامل 
ش��رکت پشتیبانی امور دام کش��ور درباره وضعیت عرضه گوشت مرغ و 
گوشت قرمز منجمد و گرم تنظیم بازاری اظهار کرد: عرضه گوشت مرغ و 
گوشت قرمز منجمد و گرم تنظیم بازاری تا پایان تعطیات نوروزی ادامه 
خواهد داش��ت که با نرخ مصوب خواهد بود؛ به عنوان مثال هر کیلوگرم 
گوش��ت گوساله تنظیم بازاری ۲۸ هزار تومان، هر کیلو گرم گوشت مرغ 
گرم ۱۱۵۰۰تومان و هر کیلوگرم گوشت قرمز گرم به صورت الشه حدود 
۴۲ هزار تومان خواهد بود. همچنین روابط عمومی شرکت شهروند،  چند 

روز گذشته  با اشاره به شرایط خاص روزهای پایانی سال و هیجان خرید 
ش��هروندان در خرید گوش��ت قرمز، گفته بود: با تدابیری که اندیشیده 
شده است، شرایط عرضه و توزیع گوشت گوسفندی طی روزهای آینده 
بهبود پیدا خواهد کرد و براساس تصمیمی که مدیریت تنظیم بازار کل 
کش��ور گرفته است مشکل عرضه این محصول به زودی حل خواهد شد 
و گوشت مورد نیاز شهروندان بدون هیچ کمبودی، در فضایی آرام تأمین 

خواهد شد.
 این در حالی که طبق گزارش های میدانی از فروش��گاه های ش��هروند 
طی دو روز گذشته گوشت تنظیم بازار از سوی هیچ فروشگاه شهروندی 
در تهران توزیع نشده است. خبرنگار تسنیم طی تماسی با چندین شعبه 
از این فروش��گاه مطلع شد که گوش��ت قرمز تنظیم بازاری طی دور روز 
گذش��ته توزیع نشده اس��ت، تنها گوشت توزیع ش��ده در این فروشگاه 

گوشت چرخکرده بوده است.
شهرام جباری زادگان نیز ۱۸اسفند درباره توقف توزیع گوشت تنظیم 
ب��ازار در میادین میوه و تره بار در ش��هر تهران، اظهار کرد: از صبح امروز 

توزیع گوشت تنظیم بازار متوقف شده است.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که عل��ت توقف توزیع چ��ه موضوعی 
اس��ت، گفت: در این ارتباط هیچ گونه اطاع رسانی نشده است و براساس 
گزارش��اتی که در اختیار داریم، توزیع گوش��ت حتی در فروش��گاه های 

زنجیره ای از جمله شهروند، رفاه و اتکا نیز متوقف شده است.
مش��اور مدیرعام��ل و مدیر رواب��ط عمومی و امور بین الملل س��ازمان 
مدیری��ت میادین افزود: روزانه ۲۰ تا ۳۰ تن گوش��ت از طریق ش��رکت 
پش��تیبانی امور دائم وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در اختیار سازمان 

میادین قرار می گرفت که از امروز این توزیع متوقف شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
پتانس��یل کاهش قیمت گوشت و سایر مواد غذایی تا پایان سال وجود 
دارد، گفت مش��کل فعلی سوء مدیریت است حداقل مسئوالن دل شان 

به رحم آید تا در بازار شب عید شاهد کاهش قیمت ها باشیم.
زهرا سعیدی در گفت وگو با ایسنا، در تبیین دالیل گرانی های اخیر 
به خصوص گوشت، اظهار کرد: بنده برای بررسی دقیق موضوع گوشت 
صحبتی با برخی واردکنندگان گوشت داشتم که آنها تاکید می کردند 

که در صورت دادن ارز نیمایی می توانند گوش��ت را به قیمت کیلویی 
7۰ ه��زار تومان عرضه کنند، اما این اتف��اق رخ نمی دهد. وی با بیان 
اینک��ه ناهماهنگی های داخلی برای تأمین ارز وج��ود دارد، ادامه داد: 
بانک مرکزی با دو وزارت جهاد کش��اورزی و صنعت، معدن و تجارت 
باید هماهنگی های بیش��تری داشته باش��د، چون ما در شرایط تحریم 
ظالمانه باید به گونه ای رفتار کرده که با مدیریت درست داخلی فشار را 
بر سفره مردم کمتر کنیم. انتظار این است که مسئوالن هماهنگی های 

بیشتر داشته باشند که متأسفانه کوتاهی ها و سوء مدیریت محرز است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
پتانسیل برای کاهش قیمت مواد غذایی وجود دارد، گفت: اگر مدیران 
بخواهند می توانند قیمت ها را کاهش دهند مس��ئوالن حداقل دل شان 
ب��ه رحم آید تا مردم در بازار ش��ب عید بتوانند اقام ضروری ش��ان را 
تأمین کنند. س��وء مدیریتی که کامًا محرز اس��ت و وضعیت مدیریتی 

متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست.

توقف توزیع گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه زنجیره ای

پتانسیل کاهش قیمت مواد غذایی وجود دارد

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

افزایش 15درصدی نقل و انتقال خودرو ها در 
سال جاری

رئیس مرکز ش��ماره گذاری و تعویض پاک پلیس راهور ناجا از 
افزایش ۱۵درصدی نقل و انتقال خودرو ها در سال جاری خبر داد.

به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، س��رهنگ علی محمدی 
رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پاک پلیس راهور ناجا اظهار 
کرد: در س��ال جاری حدود ۳میلیون و ۴77 هزار دستگاه خودرو 
در مراکز ش��ماره گذاری و تعویض پ��اک پلیس راهور ناجا نقل و 
انتقال ش��دند که این رقم در مقایس��ه با س��ال گذشته ۱۵درصد 

افزایش نشان می دهد.
وی از کاهش ۳9درصدی شماره گذاری خودرو های نو شماره در 
س��ال جاری خبر داد و افزود: بخش خودرو های وارداتی نوشماره 
حدود ۱۸ هزار دس��تگاه خودرو ش��ماره گذاری ش��د که این رقم 

نسبت به سال گذشته 7۳درصد کاهش نشان می دهد.
رئی��س مرکز ش��ماره گذاری و تعویض پاک پلی��س راهور ناجا 
تصری��ح کرد: همچنین در بخش خودرو های داخلی نوش��ماره نیز 
حدود ۸۵۶ هزار دس��تگاه خودرو ش��ماره گذاری شد که این رقم 
نس��بت به مدت مشابه در سال گذش��ته حدود ۳7درصد کاهش 

یافته است.

قیمت خودرو اصالح نشود وزیر صنعت را 
استیضاح می کنیم

رئیس فراکسیون مفاس��د اقتصادی مجلس گفت قیمت خودرو 
اصاح نشود، وزیر صنعت را استیضاح می کنیم.

ب��ه گزارش خبرگزاری موج، امیر خجس��ته در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: متاس��فانه ش��رایط صنعت خودرو و بازار خودرو به 
ش��دت نگران کننده اس��ت و مردم از این وضعیت آس��یب بسیار 
زیادی را متحمل ش��ده و می ش��وند. وی افزود: تاکنون جلس��ات 
بس��یار زیادی در این خصوص برگزار شده است. حتی تعدادی از 
شهروندانی که محصوالت خودروسازان را پیش خرید کرده بودند، 
در مقاب��ل مجلس تجمع کرده و ما مجبور به پیگیری مش��کات 
آنها به عنوان نماینده مجلس هس��تیم. نماینده همدان در مجلس 
تصریح کرد: در ابتدا خودروسازان می گفتند که اصا نمی توانیم به 
تعهدات خود در قبال خودروهای پیش فروش شده عمل کنیم، اما 

همان زمان برای فروش فوری خودرو ثبت نام می کردند.
خجسته با تاکید بر اینکه پراید ۵۰ میلیون تومانی در شأن ملت 
ای��ران نیس��ت، گفت: بارها وزیر صنعت را ب��ه مجلس احضار و در 
این باره از وی س��وال کردیم. وزی��ر صنعت اقداماتی نیز انجام داد، 
از جمله اینکه خودروس��ازان را موظف به انجام تعهدات مربوط به 

پیش فروش کرد.
وی افزود: در حال حاضر خودروس��ازان موظف هستند که ۴۰۰ 
هزار خودرو پیش فروش شده را با قیمتی که تعهد داده اند به مردم 
تحویل دهند و اگر کس��ی در این زمینه شکایتی دارد، مجلس به 

صورت مستند از وی در مقابل خودروسازان دفاع خواهد کرد.
رئی��س فراکس��یون مبارزه با مفاس��د اقتص��ادی مجلس درباره 
افزایش قیمت خودرو نیز گفت: از ابتدا با ش��یوه عرضه خودرو به 
صورت ۵درصد زیر قیمت بازار مخالف بودیم و معتقدیم که قیمت 
بازار را دالالن تعیین می کنند. خجسته گفت بارها به وزیر صنعت 
تذکر داد ه ایم و اگر قیمت خودرو اصاح نشود، طرح استیضاح وزیر 

صنعت را کلید خواهیم زد.

نحوه اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در 
نوروز۹8

رئی��س پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از توقف اجرای 
ط��رح ترافی��ک و زوج و فرد در ای��ام نوروز خب��ر داد. به گزارش 
پایگاه خبری »عصرخودرو«، سردار محمدرضا مهماندار در نشست 
خبری صبح دیروز خود در مورد تمهیدات پلیس راهور پایتخت در 
ایام نوروز گفت: از روز ۲9 اسفندماه اجرای طرح ترافیک و زوج و 
فرد در تهران متوقف شده و این وضعیت تا پایان تعطیات نوروزی 
یعنی ۱۶ فروردین ماه ادامه خواهد داشت. مهماندار با بیان اینکه 
در سال آینده تغییری در طرح ترافیک و زوج و فرد ایجاد نخواهد 
شد، گفت: از ۱7 فروردین ماه طرح ترافیک و زوج و فرد با همین 
ش��یوه ادامه خواهد داشت و اگر بنا باشد که تغییری در آن اعمال 

شود قبل تر اطاع رسانی خواهد شد.

سفر نوروزی مصرف سوخت خودرو را در 
مازندران 50درصد بیشتر کرد

مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی مازندران - منطقه 
س��اری گفت که با وجود شروع نش��دن رسمی تعطیات نوروزی، 
میزان مصرف بنزین در این اس��تان روزانه یک و نیم میلیون لیتر 

افزایش یافته است .
س��بحان رجب پور روز یکش��نبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: در حالی که تا پیش از این و در روزهای عادی میزان مصرف 
بنزین در جایگاه های س��وخت استان س��ه و نیم میلیون لیتر بود، 

اکنون این رقم به ۵میلیون لیتر رسیده است .
وی افزایش مصرف بنزین را ناش��ی از حضور زودهنگام مسافران 
نوروزی به مازندران دانس��ت و گفت: از آنجا که امسال پیش بینی 
افزایش زیاد مسافر نوروزی را در استان داشتیم، تمامی تمهیدات 
برای ذخیره سازی سوخت مورد نیاز جایگاه های استان انجام شده 

و مخازن این شرکت مملو از سوخت است .
رجب پور افزود: همچنین با توجه به حضور زیاد مسافران نوروزی 
در مازندران، موجودی مخازن جایگاه های سوخت به صورت روزانه 
کنترل می شود تا از این حیث مسافران با کمبودی مواجه نباشند. 
وی افزود: عاوه بر اکیپ های هشت ناحیه شرکت نفت مازندران 
برای کنترل کمی و کیفی جایگاه های س��وخت اس��تان، دو اکیپ 
ویژه اس��تان ش��امل کارش��ناس کنترل کیفیت، کارشناسان فنی 
و مهندس��ی، حراس��ت و روابط عمومی از ش��رق تا غرب اس��تان 

جایگاه ها را کنترل می کنند.

وزیر نفت گفت صادرات بنزین با مقدار اندک آغاز شده است و در حال 
حاضر به دنبال افزایش ذخیره سازی این حامل انرژی هستیم و سعی داریم 
صادرات بنزین را از سال آینده به طور جدی در دستور کار خود قرار دهیم.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از  فارس، وزیر نفت در 
نشس��ت خبری که به منظور افتتاح ۴ فاز پ��ارس جنوبی در منطقه ویژه 
اقتصادی پارس جنوبی برگزار ش��د با اشاره به اینکه با راه اندازی این فازها 
تولید گاز ایران به صورت روزانه از قطر پیشی خواهد گرفت، گفت: ظرفیت 
تولید گاز غنی پارس جنوبی در س��ال 9۸ به 7۵۰ میلیون مترمکعب در 
روز افزایش می یابد که با این حساب تولید گاز غنی ایران از پارس جنوبی 

بیشتر از قطر خواهد شد.
زنگنه ادامه داد: برای توسعه فازهای ۱۳ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ هزینه ای بالغ 

بر ۱۱ میلیارد دالر ش��ده است. وی همچنین با اش��اره به فاز ۱۱ و ادامه 
مذاکره با چینی ها گفت: مذاکره با شرکت سی ان پی سی چین ادامه دارد 
و متوقف نشده و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به همین منظور اخیرا 

سفری به چین داشته است.
زنگنه ب��ا تاکید بر آمادگی ایران بر صادرات گاز به عمان گفت: اس��ناد 
مناقص��ه صادرات گاز ایران به عمان آماده اس��ت، اما تحریم مانع از انجام 
آن ش��ده است زیرا هیچ ش��رکت اروپایی حاضر به احداث خطوط انتقال 
گاز نیست هرچند که ایران توانایی و آمادگی احداث این خط لوله را دارد.

این مقام مس��ئول همچنین با اشاره به قرارداد صادرات گاز به پاکستان 
اشاره کرد و گفت: ایران فعالیت خود را در صادرات گاز به این کشور انجام 

داده است ولی آن طرف کوچکترین فعالیتی را انجام نداده است.

وی گفت: ایران هنوز تصمیمی به شکایت از پاکستانی ها نگرفته است.
زنگنه در بخش دیگر از صحبت هایش به تصمیم دولت مبنی بر افزایش 
قیمت س��ی ان جی از خردادماه اش��اره کرد و گفت: من در دولت با این 
تصمیم مخالفت کرده و می کنم. وی همچنین با اش��اره به خودکفایی در 
تولید بنزین گفت: صادرات بنزین با مقدار اندک آغاز شده است و در حال 
حاضر به دنبال افزایش ذخیره سازی این حامل انرژی هستیم و سعی داریم 
صادرات بنزین را از سال آینده به طور جدی در دستور کار خود قرار دهیم.
وزی��ر نفت در ادام��ه به مذاکرات با طرف عراقی اش��اره ک��رد و گفت: 
پیش��نهادی داش��تیم مبنی بر اینکه از طریق عراق گاز را به این کشور و 
سپس لبنان و سوریه منتقل کنیم که باید گفت عراقی ها همیشه در حرف 

با ما همراه هستند.

صادرات بنزین آغاز شد

یک مقام مسئول گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه اعمال تمامی 
اس��تانداردها در خودروهای با پلتفرم قدیمی، ب��ه افزایش هزینه های 
تولید منجر می ش��ود، تصریح کرد: تولی��د خودروهای با فناوری نوین 
در گرو این اس��ت که طراحی و تولید پلتفرم های جدید در دستور کار 

خودروسازان قرار گیرد.
یک مقام مس��ئول گروه خودروسازی سایپا در گفت وگو با مقاومتی 
نیوز درخصوص میزان تیراژ تولید س��الیانه این ش��رکت خودروس��از 
تصریح کرد: طب��ق پیش بینی های صورت گرفته، می��زان تیراژ تولید 

سال آینده سایپا به 7۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید.
ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو ب��ا بیان اینکه ۴7۰ ه��زار محصول 
پیش فروش ش��ده در س��ال آتی به مش��تریان تحویل داده می ش��ود، 
تصری��ح کرد: ب��رای تحویل تمامی این خودروهای پیش فروش ش��ده 
و ثبت نام پیش فروش های جدید، بایس��تی تیراژ تولید سال آتی گروه 

سایپا را به 7۰۰ هزار دستگاه برسانیم.
اخذ 30درصد از قیمت نهایی محصوالت از مشتریان در 

طرح های پیش فروش سایپا
وی در پاسخ به این سوال که چند درصد از قیمت نهایی محصوالت 
در طرح های پیش فروش از مش��تریان اخذ ش��ده است، گفت: با توجه 
به قیمت های جدید محصوالت س��ایپا، حدود ۳۰درصد قیمت نهایی 
محصوالت در طرح های پیش فروش اخیر توس��ط مش��تریان پرداخت 

شده است.
ای��ن مقام مس��ئول صنعت خودرو با بی��ان اینکه با اجرایی ش��دن 
اس��تانداردهای هش��تادوپنجگانه تولی��د محص��والت قدیم��ی صرفه 
اقتصادی نخواهد داشت، تصریح کرد: این گروه خودروسازی به دنبال 
طراح��ی و تولی��د ۴ محصول جدید اس��ت، که برای تولی��د انبوه این 

محصوالت بایستی، ۲۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شود.

این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: طی س��ال های آتی از یک 
محصول جدید س��ایپا بر پایه پلتفرم SP۱۰۰ رونمایی خواهد شد، که 

این محصول ۶۰درصد داخلی سازی شده است.
این مقام مسئول گروه خودروسازی سایپا گفت: امیدوار هستیم که 
با افزایش تیراژ این محصول س��ایپا از ۲۵ هزار دس��تگاه به ۱۲۵ هزار 
دس��تگاه، طی یک سال داخلی س��ازی این خودرو را ۸درصد افزایش 

دهیم.
تولید خودرو با پلتفرم قدیمی عامل افزایش هزینه های تولید

این مقام مس��ئول صنع��ت خودرو در پای��ان با بی��ان اینکه اعمال 
تمامی اس��تانداردها در خودروهای با پلتفرم قدیمی منجر به افزایش 
هزینه های تولید می ش��ود، تصریح کرد: تولی��د خودروهای با فناوری 
نوین در گرو این است که طراحی و تولید پلتفرم های جدید در دستور 

کار خودروسازان قرار گیرد.

ط��ی دو هفته گذش��ته یک ه��زار کانتینر ل��وازم یدک��ی اظهار و با 
قرارگیری در مسیر سبز گمرکی، ترخیص شده اند.

 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، طی ماه های گذش��ته در 
ح��وزه خودروی داخلی، بازار به یکباره با کاهش عرضه و افزایش قابل 
توجه قیمت ها رو به رو ش��ده است که طبق بررسی های انجام شده از 
جمله دالیل این موضوع، کاهش دسترس��ی ب��ه قطعات یدکی و افت 
تولید ناشی از دپوی لوازم یدکی در گمرکات و مناطق آزاد بوده است.

در همین راس��تا رئیس س��ازمان بازرسی کش��ور اوایل اسفندماه از 
دپ��وی ح��دود ۱۰هزار کانتین��ر لوازم یدک��ی و کااله��ای مربوط به 
خودروسازان در گمرکات و مناطق آزاد خبر داده و گفته بود اقداماتی 
انجام دهیم که این لوازم هرچه س��ریع تر ترخیص ش��وند و تا قبل از 

شروع سال جدید به سیستم خودرو اضافه شوند.
با پیگیری های خبرنگار مهر مش��خص ش��د عل��ت عمده دپوی این 
کاال »نداش��تن اسناد بانکی« و »مشکات مربوط به تخصیص و انتقال 
ارز« است که البته در کنار این موضوع طبق آنچه که عزیزاهلل شمس، 
مدیرکل گمرک چابهار به مهر، گفته بود »صاحبان کاال عنوان کرده اند 
که اطمینانی به اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک ندارند و از این مس��اله 
واهمه دارند که کاال را با ارز ۴۲۰۰ تومانی بفروشند و بعد، بانک اعام 
کند که نمی تواند این ارز را در اختیارش��ان قرار دهد، درواقع صاحبان 

کاال از ترخیص محموله های دپوشده در گمرکات واهمه دارند.«
بر این اس��اس؛ پیگیری های تازه خبرنگار مهر از گمرک کشور نشان 
می دهد که طی دو هفته گذش��ته یک هزار کانتینر لوازم یدکی مربوط 

ب��ه »ایران خودرو« و »س��ایپا« با اظهار به گمرکات، از مس��یر س��بز 
گمرکی ترخیص شده است.

گفته می ش��ود از ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی دپوشده در گمرکات، 
حدود ۵۰درصد متعلق به ایران خودرو و سایپا و مابقی متعلق به سایر 

شرکت هاست.
همچنین طبق مذاکراتی که متولیان گمرک با مدیران خودروسازان 
داشته اند مقرر شده طی یکی دو روز آینده مابقی کانتینرهای دپوشده 

نیز اظهار و با قرارگیری در مسیر سبز گمرکی ترخیص شوند.
به هر روی، در حال حاضر گمرکات کش��ور همچون گمرک چابهار، 
شهید رجایی و تهران منتظر اظهار کاال از سوی واردکنندگان هستند 

تا هرچه سریع تر اقدام به ترخیص کاالها کنند.

یک مقام مسئول گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد

تولید خودرو با پلتفرم قدیمی عامل افزایش هزینه های تولید

یک هزار کانتینر لوازم یدکی 2 خودروساز ترخیص شد
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رئی��س صندوق نوآوری و ش��کوفایی از ارائ��ه خدمات مالی ارزان به ش��رکت های 
دانش بنی��ان مناطق محروم با همکاری صندوق کارآفرینی امید در س��ال آینده خبر 
داد. ب��ه گزارش گروه علم��ی ایرنا از صندوق نوآوری و ش��کوفایی، »علی وحدت« در 
دیدار با مسئوالن صندوق کارآفرینی امید گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی براساس 
برنامه های جدید خود در صدد اس��ت با کاهش تصدیگری و گس��ترش برون س��پاری 
و افزای��ش نق��ش نظارتی با همکاری صندوق های پژوهش و فناوری، بانک ها و س��ایر 
نهادهای ذی ربط، در تامین مالی شرکت های دانش بنیان گام های جدیدی بردارد. وی با 
تاکید بر اینکه پیاده سازی همکاری مشترک با صندوق کارآفرینی در راستای ماموریت  

صندوق نوآوری و شکوفایی و برای حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه های 
مختلف اقتصادی کشور بوده است، افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی به دنبال این است 
که با همکاری صندوق کارآفرینی امید در سال آینده به شرکت های دانش بنیان فعال 
در مناطق محروم، خدمات مالی ارزان قیمت ارائه کند. در این دیدار، »اصغر نوراله زاده« 
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، با بیان اینکه سامانه های نظارتی صندوق کارآفرینی 
امید دارای به روزترین روش های موجود در کش��ور اس��ت، خاطرنشان کرد: به همین 
دلیل با وجود نگاه ماموریت محور خود در ارائه تس��هیات به متقاضیان واجد ش��رایط 

دارای کمترین انحراف در محل هزینه کرد و معوق شدن تسهیات است.

استاندار خراسان رضوی گفت نباید دست رد به سینه سرمایه گذار زد، اگر قانونی 
مانع شود که سرمایه گذار ایجاد شغل و کارآفرین کار کند، باید آن قانون را در سطل 
آشغال انداخت. علیرضا رزم حسینی روز گذشته در جلسه شورای اداری استان در 
سالن اجتماعات استانداری، اظهار کرد: در آغاز سال جدید براساس سنوات گذشته 
میزبان مقام معظم رهبری در روز پنجشنبه ساعت ۱۵ خواهیم بود که همه ما از 
سخنرانی عمومی ایشان بهره خواهیم برد. همه مردم خراسان که در سراسر استان 
هس��تند، به استقبال ایشان می آیند و مانند سنوات گذشته با جمعیت باشکوه به 
اس��تقبال مقام معظم رهبری می رویم و ایش��ان نیز راهبرد سال ۱۳9۸ را ترسیم 
خواهند فرمود. وی درخصوص مهم ترین اتفاقاتی که در س��ال 97 رخ داد، عنوان 
کرد: در اوایل س��ال در ۱۸ اردیبهشت، ترامپ از برجام خارج شد. ترامپ و آمریکا 
از معاهده معتبر بین المللی که توس��ط ش��ورای امنیت تایید شده بود، به صورت 
یک جانبه خارج شد و اعتبار خود را در سطح بین المللی به نمایش گذاشت که تا 
چه میزان به قوانین بین المللی پایبند است. ترامپ آبروی خود را در دنیا ریخت و 

دید آنها نسبت به ترامپ تغییر کرد.
رزم حسینی افزود: بعد از این اتفاق دولت و نظام براساس برنامه هایی که داشت، 
تاش کرد تا آمار این خروج را به حداقل برس��اند و در 9 ماه گذش��ته س��عی کرد 
مدیریت اقتصاد، بحران و مسائل منطقه ای را کنترل کند تا حداقل آسیب را داشته 
باش��یم. بدیهی است ش��رایط موجود در عراق، س��وریه و یمن که موجب تخریب 
آمریکایی ها در منطقه ش��ده، موجب رفتارهای آنها است. اقتدار ایران و منطقه به 

گونه ای شد که آمریکا را از منطقه خارج کرد.
اس��تاندار خراس��ان رضوی بیان کرد: اتفاق بس��یار مهم تر ب��ه عنوان یک نقطه 
درخشان، ۴۰ سالگی انقاب بود. مردم ما علی رغم تمام کاستی ها وفاداری کردند، 
حضور فعالی در کشور و به ویژه خراسان داشتند و اعام کردند که وفادار هستند و 
نارضایتی ها دارند، اما دست از آرمان های خود برنمی دارند. پیام مقام معظم رهبری 
در آغ��از دهه پنجم و گام دوم بس��یار تاثیرگذار، راهبردی و مهم اس��ت. امیدوارم 

متولیان آن برای عملیاتی و کاربردی کردن آن گام هایی بردارند.

شرکت های دانش بنیان مناطق محروم خدمات مالی ارزان می گیرند

قوانین نباید مانع اشتغال کارآفرینان شود

البته از س��ایر کسب و کارها و اصناف هم این خبر به اشکال دیگر به گوش 
می رس��د که بحث جدیدی نیست؛ در واقع در شرایط متفاوت اقتصادی همه 

جای دنیا این اتفاقات رخ می دهد.
به گزارش ایرنا، اما در مورد کسب و کارهای استارتاپی داستان رشد حبابی 
و کاغذی خیلی از این ش��رکت ها را نمی ش��ود پنهان کرد، یا وقتی ش��رکتی 

که اصا درآمد یا مدل مش��خص کسب و 
کار ندارد در اندازه یک ش��رکت یا کسب و 
کار رش��دیافته به صورت مجازی و حبابی 
بزرگ و با مبالغ باال سهامش خرید و فروش 
می شود، حباب های بزرگ در زنجیره کسب 

و کارهای استارتاپی کشور پدید می آید.
 در مواجهه با این حجم بزرگ نمایی عما 
ظرف و اندازه آن کسب وکار نوپا روی کاغذ 
بزرگ شده اس��ت ولی در عمل چطور؟ با 
ب��روز یک بحران یا تغیی��ر دیگر به راحتی 
نمی تواند به خرج های س��ابق خ��ود ادامه 
دهد. در عمل این شرکت ها به یک بودجه 
مش��خص وابسته بودند و با قطع شدن این 
بودجه رشد حبابی آنها از بین رفته و دیگر 
خبری از بیلبوردهای مختلف و برنامه های 
س��نگین تبلیغاتی و استخدام های پرتعداد 

نیست.
موض��وع دیگر در این بحث اس��تفاده از 
افرادی اس��ت که عما تجربه مدیریت یک 
کس��ب و کار کوچ��ک را ندارن��د و در یک 
زیست بوم حبابی به صورت غیرواقعی رشد 
می کنن��د و در هنگام تغییر و ایجاد بحران 

دچار اختال و سردرگمی می شوند.
خیلی از استارتاپ ها عما به یک فرد خاص وابسته هستند، البته این در یک 
استارتاپ کوچک درست است ولی وقتی این استارتاپ از مرز کسب وکار نوپا 
عبور کرد و تبدیل به شرکت متوسط رو به رشد، شد باید حتما سازماندهی و 
مدل سازی سازمانی براساس شرایط جدید ایجاد شود و به راحتی این ساختار 

در اندازه های جدیدتر را به روز کند.

عامل بعدی عدم تمرکز اس��ت، یکی از فاجعه بارترین مسائل این روزها که 
از حالت روند منطقی و س��نجیده خارج و تبدیل به رویه ناخوشایند و ویژگی 
بارز و شاخص شده؛ برگزاری برنامه ها و جلسات استارتاپی است، آن هم بدون 

برنامه ریزی صحیح.
وقت��ی تعداد ای��ن برنامه ها از میزان مش��خصی عبور می کن��د، مدیران یا 
کارآفرینان اصلی یک کسب و کار درگیر حواشی و برنامه های مختلف تبلیغاتی 
این فضاها می شوند و در عمل در اکثر روزهای هفته یا ماه درگیر آماده شدن 
برای یک برنامه خاص هس��تند. بعد از برگزاری این برنامه ها حواش��ی که در 
ش��بکه های اجتماعی ایجاد می ش��ود باز 
موجب از دس��ت رفتن تمرک��ز در فضای 

مدیریتی کسب و کار می شود.
ع��اوه بر اینه��ا، این روزه��ا در گذر از 
نمایشگاه         های تخصصی فناوری اطاعات 
و ارتباطات به مقدار زیادی کپی ش��دگی 
مواجه می ش��ویم، به عنوان مثال اگر یک 
کس��ب و کار در حوزه خ��ودرو یا در حوزه 
فروش بلی��ت اتوبوس بین ش��هری، قطار 
و هواپیما موفق ش��ود، به ص��ورت ناگاه با 
موجی از کس��ب و کار مواجه میشویم که 
بدون هیچ تغییری این کسب و کار را کپی 
کرده اند؛ یعنی در اصل مزیت رقابتی ندارند 
و در اقیان��وس خون ی��ا در اصطاح قرمز 
هستند. این موج در دهه های قبل در مورد 
کارخانه تولید ماکارونی، رب گوجه فرنگی، 
موتورسیکلت و این اواخر تولید فرش های 

ماشینی وجود داشت .
عام��ل آخ��ر برنامه های تبلیغ��ی بدون 
پش��توانه و پوشالی اس��ت، امروز خیلی از 
اس��تارتاپ ها ب��ه غلط یا درس��ت تصمیم 
می گیرن��د بودج��ه بازاریاب��ی خ��ود را به 
تبلیغات بیلبوردی یا رسانه های پرهزینه اختصاص دهند که عما شاید فقط 
جز ب��رای ایجاد حس اعتم��اد در کاربران تاثیر چندان دیگری ندارد. ش��اید 
تصمیم��ات غلط مدیریت تبلیغات و مارکتینگ جلوی خیلی از این تعدیل ها 

را می توانست بگیرد.
در پایان با یک برنامه ریزی درس��ت و اصولی و تبدیل تهدیدها به فرصت ها 

می شود از این چالش و مشکل اقتصادی عبور کرد.

حباب کارآفرینی یا کارآفرین حبابی
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مجوز های کس��ب و کار، از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳9۸ از طریق 
پیشخوان خدمات دولت صادر خواهند شد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، با مصوبه جدید هیأت مقررات 
زدایی و تس��هیل صدور مجوزهای کسب و کار، از ابتدای اردیبهشت ماه 
سال ۱۳9۸ برای دریافت پروانه کسب از طریق پیشخوان خدمات دولت 

و مجوزهای کشور )www.g۴b.ir( به سهولت قابل انجام است.
این موضوع در بیست و ششمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با 

حضور نمایندگان سه قوه و تشکل های بخش خصوصی به تصویب رسید.
بنا بر این گزارش، در این نشس��ت مقرر ش��د، با هم��کاری مرکز امور 
اصن��اف و بازرگان��ان، اتاق اصناف و مرکز ملی مطالع��ات، پایش و بهبود 
محیط کس��ب و کار، از ابتدای اردیبهش��ت ماه س��ال آینده، متقاضیان 
برای دریافت پروانه کس��ب موضوع قانون نظام صنفی، تنها به پیشخوان 
خدمات دولت و مجوزهای کش��ور )موس��وم ب��هG۴B( مراجعه کنند. با 
اج��رای این مصوبه، نی��از به ارائه مدارک هویتی ب��ه صورت فیزیکی نیز 

منتفی خواهد شد.

برخ��ی تحلیلگران اعتقاد دارن��د دنیای رمزارز،  به وی��ژه ارز مادر، یعنی 
بیت کوین، برای ش��رکت های تثبیت ش��ده ای همچون پی پ��ال و ویزا نیز 

ساختارشکن محسوب می شوند.
ب��ه گزارش زومیت، همه  می دانیم بیت کوین و دیگر انواع رمزارز حداقل 
تا آین��ده  نزدیک، جای روش های پرداختی همچ��ون پی پال و کارت های 
اعتب��اری را نخواهند گرفت. البته، توس��عه آنها به گونه ای پیش می رود که 
می ت��وان خطر ساختارش��کنی را برای آن روش های باس��ابقه هم در نظر 
گرفت. لیزا الیس، تحلیلگر مالی مؤسس��ه  MoffetNathanson، یکی 
از افرادی اس��ت که آینده  ارز دیجیتال را در ساختارشکنی حوزه های مالی 

شناخته شده ترسیم می کند. او می گوید:
سیس��تم های مبتن��ی بر رمزارز، همچ��ون بیت  کوین و اتری��وم و ریپل، 
برای سیس��تم های پرداخت خصوصی هم ساختارشکن محسوب می شوند. 
مشخصات طراحی هسته ای آنها که بر پایه  آزادی های مالی تعیین شده اند، 

دقیقا در مقابل ساختارهای سیستم های پرداخت سّنتی قرار دارد.
الی��س اعتق��اد دارد رم��زارز می تواند ب��ه تهدیدی جدی ب��رای ویزا و 
مس��ترکارت و پی پال تبدیل ش��ود و دلی��ل آن نیز ظرفیت ه��ای فراوان 
ساختارش��کنی آن فناوری ها اس��ت. البته او هم اعتقاد دارد ساختارشکنی 
مدنظر در آینده  نزدیک رخ نخواهد داد. به هرحال او می گوید س��اختارهای 
س��ّنتی باید از رمزارزها استقبال کنند یا منتظر باشند نمونه هایی همچون 
ریپل و Veem با هدف جایگزینی سیس��تم های پرداخت بین المللی بازار 

آنها را تصاحب کنند.
مدیرعام��ل پی پال، دن ش��ولمن، قبا در اظهارنظری، از اجرای وس��یع 
بیت کوی��ن در حوزه های تجارت انتقاد کرده بود. او آینده موردانتظار برای 
ای��ن همکاری ها را تاحدودی مبهم خواند و در خال اجاس ژانویه  داوس 
گفت: هنوز ُخرده فروش��ان زیادی را نمی بینیم که هیچ رمزارزی بپذیرند؛ 

اما تصور می کنم فناوری زیرساختی آنها جذاب باشد.

صدور مجوز های کسب و کار در پیشخوان های دولت نفت و انرژی

بیت کوین برای غول هایی همچون ویزا و پی پال هم خطرناک است؟

ریشه و علل مشکات تولیدکنندگان و صادرکنندگان در کشور واژه تلخ 
عدم اعتماد و اعمال خودتحریمی اس��ت. در دفاع مقدس به طایه داران 
خ��ط مقدم جبهه اعتماد و آنها را حمایت و تجهیز کردیم و نتیجه آن را 
هم که س��ربلندی و عزت و اقتدار کش��ور بود، به دست آوردیم و چه زیبا 
با اعتماد، از جوانان کم سن وس��ال قهرمانان ملی و جاودانه ساختیم. امروز 
در جبهه جنگ اقتصادی، که دش��من فش��ار خود را در تاریخ بی س��ابقه 
می خواند، بدون شک تولیدکنندگان و صادرکنندگان، سربازانی هستند که 
در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارند، آنها در این برهه نبرد اقتصادی 
برای حفظ و بقای رونق تولید و شریان جریان صادرات در تاشند و با تمام 
توان، موانع را پشت سر می گذارند تا چرخ تولید را به حرکت درآورند، اما 
جز هم زبانی و هم کامی و نه همدلی، نه تنها حمایتی مؤثر از کارآفرینان 
نداش��ته ایم، بلکه آنها را درواقع با بی اعتمادی و خودتحریمی خلع ساح 
کرده ایم، راه تولید و صادرات را با ایجاد موانع بسته ایم و بعد انتظار داریم 
که آنها در این ش��رایط دش��وار حرکت کنند. در جهت حمایت از تولید 
قوانی��ن را هم اجرا نکرده ایم، هزینه های تولید را افزایش داده و ۳۰درصد 
حمایت قانون هدفمندی و امثال آن را از تولید، دریغ کرده ایم. با افزایش 
هزینه های پی درپی سربار، افزایش قیمت تمام شده را به تولید تحمیل و با 
افزایش قیمت ها و ورود بی حدومرز کاالی قاچاق، امکان رقابت را از تولید 
س��لب کرده ایم. در این میان بانک های ما از رس��الت وجودی و حمایتی 
خود، با انحراف به بنگاه داری روی آوردند، قانون و شریعت را به نفع خود 
یک جانبه تفسیر کردند، با قراردادهای یک سویه اولیه و ثانویه، با سودهای 
ربوی لحظه شمار و پلکانی، جرائم تأخیر و تأدیه، فشارهای مضاعف بی امان 
در ناتوانی مالی به تولیدکنندگان وارد کرده اند، لذا تولیدکنندگان هر روز 
بدهکار و بدهکارتر شدند. حساب های مسدودی، ممنوع الخروجی، توقیف 
اموال، توقف تولید، جانشینی کارخانجات، مزایده وثیقه های سهل الوصول، 
تخلیه منازل مسکونی مدیران و برای برخی زندان ازجمله مصائب تولید 
در کشور است. در چنین شرایط دشواری که پیش آوردیم، تولیدکنندگان 
و متولیان کس��ب وکار به بدهکاران بانکی با چک های برگشتی و انباشت 
معوقات بدل ش��دند و در شرایط سخت رکود نیازمند سرمایه در گردش، 
ب��رای تأمین م��واد اولیه و تأمین مالی گردش حی��ات تولید، در حالی از 
انجام تعهدات قبلی ناتوان ش��دند و بازماندند، که ش��دیداً نیاز به حمایت 
مالی برای چرخش چرخ تولید هم داشتند. دستگاه های دولتی نیز با نگاه 
جزیره ای و بدون در نظر گرفتن ش��رایط خاص کش��ور و اهمیت تولید و 

جایگاه تولیدکننده، هر کدام از دیگری با اقدامات شدید عملیات اجرایی، 
در گرفتن نیمه رمق باقی مانده تولیدکننده، گوی سبقت از یکدیگر ربودند. 
مگر قاعده این نیست که در شرایط رکود نباید سخت گیری مالیاتی وجود 
داشته باشد و لکن از همین ناحیه نیز با تحمیل ارزش افزوده که مشتری 
و مصرف کنن��ده پرداخت نمی کنند و جلوگی��ری از ثبت تغییرات قانونی 
مدیریتی، مدیریت را عمًا غیررسمی و محروم از اختیارات، ساقط کرده ایم 
و در بسیاری از موارد هرچند چیزی هم نصیب بانک ها یا دستگاه ها نشد اما 
هرگز اجازه تولید را به صاحبان تولید نداده ایم. به راستی ما با تولیدکنندگان 
و فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان خود چه کرده ایم؟ چگونه با تصمیمات 
نامعقول و اقدامات ناکارآمد، خطوط مقدم جبهه اقتصادی خود را به دست 
خود درهم شکسته ایم؛ درد خودتحریمی دردناک تر از تحریم دشمن و در 
واقع دو لبه قیچی که لبه داخلی اش برنده تر است، رگ حیات تولید ملی 
را قط��ع کند و به فرموده مقام معظم رهبری در س��ال حمایت از کاالی 
ایران��ی قرار داریم اما باید دید ما در جهت حمایت از تولید چه کرده ایم؟ 
تولید عامل بقا، قدرت، امنیت، توس��عه و پیش��رفت کش��ور است، تولید 
حال مش��کات معیشتی ملت است. اشتغال کشور در قبال تولید است. 
صادرات متکی به تولید اس��ت. مهم ترین ابزار پشت سر گذاشتن تحریم، 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستند، از این رو تولیدکننده و صادرکننده 
محترم هس��تند. هر س��ال برای صادرات روزی را اختصاص می دهیم؛ از 
کسانی که هم وغم آنها رونق صادرات کشور است تجلیل می شود اما هیچ 
امتیازی برای آنها قائل نش��ده ایم، بلکه برای آنها نیز موانع و س��ردرگمی 
ایجاد کرده ایم؛ مشوق های حمایتی صادرکنندگان را هم پرداخت نکردیم 
و با صدور بخشنامه های متعدد و متناقض راه صادرات را هم بسته ایم؛ از 
صادرکنندگان خواسته ایم ارز را از بازار آزاد تهیه کنند، تولید کنند، صادر 
کنند و بعد ارز حاصل را، البته چه موفق به برگرداندن آن به کشور شوند 
یا نش��وند، به قیمت ارز نیما و دولتی به دولت بسپارند؛ کدام عقل سلیم 
چنین چیزی را می پذیرد؟ ما پس از سال ها امروز در یک شرایط فرصت 
طایی قرار داریم که هم فرصت طایی برای صادرات ماس��ت که باید در 
این برهه از یک جهش بسیار قوی برخوردار می شدیم، اما همین فرصت 
طایی را هم با وضع پیمان سپاری ارزی و مشکات دیگر به تهدید تبدیل 
کرده ایم و هر روز با فش��ارهایی که بر مق��ررات صادرات می آوریم بیم آن 
می رود که صادرات کشور کاهشی یا متوقف شود مگر چند درصد اقتصاد 
ما خصوصی است شاید حدود ۱۰درصد کمی بیشتر یا کمتر. مگر نه این 
است که اصل بر برائت است مگر خاف آن ثابت شود، چرا نزد شما عکس 
آن حاکم است؟ همه مجرمند و خاف آن هم پذیرفته نیست، مگر می شود 
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عوام��ل مختلفی در طراحی یک برند خ��وب و محبوب نقش دارند. در 
زمان ساخت یک برند، طراحان باید از تمامی جنبه های موجود و از زوایای 
مختلف به جزییاتی از قبیل نوع فونت و نماد برند یا حسی که برند به افراد 

می دهد بپردازند.
وب برندینگ بیش��تر بر روی ویژگی های بص��ری و عناصری که باعث 
یکپارچه ش��دن برند می شوند، تمرکز می کند. از کسب و کارهای کوچک 
و محل��ی گرفته تا غول هایی مانن��د فیس بوک و اپل، همگی باید از اصول 
به خصوص��ی در رابطه با وب برندینگ پی��روی کنند تا توجه خریداران را 

جذب کنند.
در ه��ر صورت با تکیه ب��ر تکنیک های ویژه ای این ام��کان را دارید که 
برندهای جاودانه ای بسازید که در دنیای وب نیز جایگاه خود را حفظ کنند 
و با وب سایت تان همسو باشند. در ادامه به بررسی تعدادی از این تکنیک ها 
و نمونه های��ی از ه��ر کدام پرداخته ایم که می تواند ب��رای صاحبان برند یا 

طراحان وب و UI بسیار مفید باشد، با ما همراه باشید:
آیکون های به یادماندنی

بدیهی اس��ت که افراد ارتباط بهتری با تصویر نس��بت ب��ه متن برقرار 
می کنن��د. در عصر م��درن و وب برندینگ، آیکون ه��ا تبدیل به عناصری 
حیاتی و تصمیم گیرنده برای برندها ش��ده اند. اگر بتوانید راهی پیدا کنید 
ک��ه یک آیکون را به برندتان اختصاص دهید، ای��ن امکان را دارید که در 

وب سایت تان نیز از آن آیکون بهره ببرید.
برندهای موفق تر مانند فیس بوک و توییتر دیگر نیازی ندارند که نگران 
این مسئله باشند. اکثر افراد می دانند که حرف f متعلق به لوگوی فیس بوک 
است و با پرنده  معروف توییتر آشنایی دارند، اما چند نفر خطوط روی هم 
و کوچک Scalyr را می شناس��ند؟ جامعه  بازاری آنها بسیار کوچک تر از 
فیس بوک و توییتر اس��ت، پس می توان با اطمینان گفت که افراد کمتری 

با این لوگو آشنایی دارند.
به همین دلیل است که Scalyr از این لوگو در وب سایت خود استفاده 
می کن��د و از رنگ های آن در طراحی س��ایت الهام گرفته اس��ت، چرا که 

می خواهد افراد بیشتری با لوگوی برندش آشنا شوند.
همان طور که اش��اره ش��د، عوامل زیادی یک برند را تشکیل می دهند. 
آیکون ها، فونت، فاصله ها، رنگ ها و بسیاری چیزهای دیگر که در کنار هم، 
این عوامل کوچک به ایجاد ایده  نهایی برند کمک می کنند. Scalyr از این 
رنگ ها در وب سایتش استفاده کرده تا آن را به آیکونش ربط دهد و باعث 
ایجاد یکپارچگی در برند بشود. یکی از بهترین تکنیک های وب برندینگ 
همین اس��ت. برند بای��د در تمامی پلتفرم ها و از تمامی زوایا یکدس��ت و 
یکپارچه باشد تا در ذهن مشتری باقی بماند و برای خود هویتی به وجود 

بیاورد.
آیکون دیگری که طراحی جالبی دارد، وال Docker است. این برند با 
استفاده از تصویر یک وال آبی و بارهایی که حمل می کند، به نوعی بر بازی 

با کلمات تکیه کرده و لوگوی خود را بر این اساس ساخته است.
این وال آبی را می توانید در سایز بزرگ و با جزییات فراوان در وب سایت 

Docker مش��اهده کنید، اما آیکون کوچک و ساده این برند در باالی هر 
صفحه و در کنار نام برند قرار دارد. شکل کلی این آیکون با تصویر بزرگی 
که نمایش داده ش��ده متفاوت است، اما بیننده می تواند بفهمد که این دو 
وال یکی هستند و مفهوم مشترکی دارند. این امر نتیجه  یک وب برندینگ 

خوب و مشتری پسند است.
همواره سعی کنید که برندینگ تان را در هر جایی از وب سایت که ممکن 
است نمایش دهید. حواس تان باشد که تمام صفحات وب سایت را با تصاویر 
یکسان و تکراری پر نکنید، بلکه به دنبال این باشید که آیکون های برندتان 

را به شکلی طبیعی در ظاهر وب سایت ترکیب کنید.
لوگوی ثابت در هدر وب سایت

اکثر وب س��ایت ها لوگوی شان را در قسمت باالی وب سایت و در سمت 
چپ نمایش می دهند و کاربران هم می دانند که باید در آن مکان به دنبال 
لوگو بگردند. یکی از راه هایی که توجه کاربر را به لوگوی خود جذب کنید 
این است که از هدر ثابت در وب سایت استفاده کنید. هدری که با اسکرول 
کردن کاربر و حرکت در صفحه مکانش تغییر نکند و همیش��ه در معرض 
دید کاربر باش��د. این تکنیک در وب سایت های واکنش گرا به راحتی قابل 
پیاده سازی اس��ت و می تواند در تمامی پلتفرم ها لوگوی شما را ثابت نگه 

دارد.
ش��رکت TechCrunch از همی��ن ایده برای وب برندینگ اس��تفاده 
می کند. لوگوی TC که نماد برندش است را در یک هدر ثابت به نمایش 
گذاش��ته که هم��واره در معرض دید کاربران اس��ت. زمانی که اس��کرول 
می کنید و به قس��مت های پایین تر وب سایت می روید، هدر به همراه لوگو 
کمی فش��رده تر می شود. با این روش زیرکانه، نیازی به حذف لوگو و هدر 
نیست و به نسبت قبل، فضای کمتری از صفحه اشغال می شود که مطالعه   

مطالب را برای خواننده آسان تر می کند. 
این مسئله در رابطه با وب س��ایت Cosmopolitan نیز صادق است. 
البته این برند از نام کاملش به عنوان لوگو استفاده می کند که با توجه به 

فضای زیادی که در هدر وجود دارد مشکل خاصی به وجود نمی آورد.
تضمینی وجود ندارد که با ثابت نگه داشتن هدر و نمایش لوگو، در زمان 
کوتاه به اهداف خود در وب برندینگ برس��ید، اما با گذر زمان کاربران به 
ساختار وب سایت شما توجه می کنند و متوجه لوگوی برند می شوند که در 

این صورت، پس از مدتی آن را به خاطر می سپارند.
بعضی از طراحان از این تکنیک دوری می کنند، چرا که معتقدند فضای 
زیادی در باالی وب س��ایت اش��غال می کند و تأثیری منفی روی زیبایی و 
ظرافت طراحی وب س��ایت می گذارد. با این حال، اگر می خواهید که کاربر 
در هر صفحه ای از وب سایت تان لوگوی برند را ببیند و با آن آشنا شود، این 

تکنیک بهترین راه انجام آن است.
اگر لوگوی ش��ما بیش از حد بزرگ است، می توانید سایز آن را در زمان 
اسکرول کوچک تر کنید. وب سایت TechCrunch و باگ های متعددی 

مانند HealthMag همین تکنیک را به کار گرفته اند.
به دنبال این باشید که میان وب برندینگ و شلوغ کردن صفحه تعادل 
برقرار باش��د. هدر وب س��ایت نباید به اندازه ای باشد که کار کردن با آن از 
طریق موبایل غیرممکن ش��ود. در هر صورت، وجود یک لوگوی ثابت در 
طول وب س��ایت به مرور زمان نقش زیادی در شناخته شدن برند خواهد 

داشت که هدف وب برندینگ هم همین است.
نماد برند

یکی دیگر از تکنیک های وب برندینگ، اس��تفاده از یک نماد دیجیتال 
اس��ت. این نماد می تواند تصویر یک انسان، حیوان یا هر موجود عجیب و 

غریب دیگری باشد.
البته باید توجه کرد که این کار مناسب هر برند و هر وب سایتی نیست. 
نماد برند باید به طور طبیعی در ظاهر وب س��ایت قرار داده ش��ود و با تم 
کلی برند هم راستا باشد. وال آبی Docker نمونه  خوبی از یک نماد برای 

برند است.
 برندهایی وجود دارد که وابس��تگی زی��ادی به نماد خود دارند. میمون 
ش��رکت MailChimp یا روباه Mozilla از جمله نمادهای موفق وب 

برندینگ هستند. 
ظاهر گرافیکی منسجم

ی��ک وب برندینگ موفق را می توان در یک کلمه خاصه کرد و آن هم 
ثبات اس��ت. در وب برندینگ باید به دنبال این باشید که تمامی صفحات 

یک وب سایت از رنگ ها، آیکون ها و ویژگی های یکسانی استفاده کنند.
در صورتی که یک وب س��ایت در تمامی صفحاتش از ویژگی ها و عناصر 
مش��ابهی اس��تفاده کند، کارب��ران راحت ت��ر آن را درک می کنند و توجه 
بیش��تری به جزییات و ساختار وب س��ایت می کنند. با گذر زمان و تکرار 
این اتفاق، کاربران با برندینگ وب سایت آشنا می شوند و آن را را به خاطر 

می سپارند.
 س��عی کنید هر جا که ممکن اس��ت، از عناصر برندینگ در هدر، فوتر، 

دکمه ها، خبرنامه یا هر بخش دیگری از وب سایت استفاده کنید. 
یکی از ساده ترین طراحی ها متعلق به وب سایت Codrops است. این 
وب سایت یکی از محبوب ترین باگ های طراحی Front-End است که 

برندینگ ساده اش به راحتی به یاد کاربر می ماند.
 نماد این برند متشکل از چند قطره  آب است که در کنار اسم آن نشان 
داده شده اس��ت. ضمن اینکه در طراحی کلی سایت هم از رنگ های آبی 
استفاده شده که باعث یکپارچگی عناصر تشکیل دهنده وب سایت می شود.
یکی دیگر از نمونه های خوب در این زمینه، وب س��ایت Sketch است. 
این برند از لوگوی الماس نارنجی در سرتاسر وب سایت استفاده می کند و 
عناصر مهم وب سایت نیز رنگ مشابهی با این الماس دارند که ثبات زیبایی 

در ظاهر وب سایت به وجود آورده است.
 زمان��ی که بحث ثبات و یکپارچه بودن مطرح می ش��ود، هیچ قانون و 
مقرراتی وجود ندارد و دس��ت طراح کامًا باز است. می توانید از هر چیزی 
که می خواهید و به هر شکلی که می خواهید برای برندینگ استفاده کنید، 
اما باید مراقبت باشید که در تجربه  کاربر تأثیر منفی نگذارد. یک وب سایت 

خوب، قبل از هر چیزی باید قابل استفاده و کاربرپسند باشد.
سخن آخر

موفق بودن در وب برندینگ به چیزی فراتر از یک لوگو وابس��ته است. 
باید بتوانید یک حس به خصوص در وب سایت تان ایجاد کنید که از فاصله  
دور هم قابل مش��اهده باش��د. به تکنیک هایی که اشاره شد توجه کنید و 

سعی کنید از آنها در وب برندینگ استفاده کنید تا به هدف تان برسید.
envato :منبع

 رعایت اصول اخالقی
در بازاریابی و تبلیغات

در گذش��ته بازاریاب ه��ا به بزرگ نمایی و اغ��راق بیش از حد 
و حتی دروغ گویی متهم می ش��دند. شاید در نسل های گذشته 
بازاریاب��ی که هدف��ش، صرفا فروش محص��والت در نظر گرفته 
می ش��د، چنین اتهامی بیشتر دیده می شد، اما امروزه مشتریان 
کانون توجه بازاریابان هس��تند. نیاز مش��تریان ب��رای بازاریابان 
اهمیت بس��یار زیادی داش��ته و در تمامی ابعاد بازاریابی اعم از 
تقس��یم بازار، تدوین اس��تراتژی، تعیین بازار هدف و ... به آنها 

توجه می کنند.
بازاریابان تا جایی به مش��تریان و س��طح رضای��ت آنها توجه 
دارن��د که حتی برای جلوگیری از این اتهامات به معرفی تمامی 
مزیت های محصوالت و خدمات خود نمی پردازند تا مش��تریان 
پس از اس��تفاده از محصوالت س��طح رضایت بیشتری را تجربه 
کنند. اخاق در تمامی حوزه های مدیریت نظیر منابع انس��انی، 
تولید، حسابداری، امور مالی و ... به رسمیت شناخته می شود و 

بازاریابی نیز از این قاعده مستثنی نیست!
اخاق در بازاریابی به سه حوزه زیر تقسیم می شود:

1.اخالق بازاریابی توصیفی:
ای��ن حوزه به توصیف و تبیی��ن اخاق افراد، گروه ها و جوامع 
مختل��ف می پردازد و هدف از این فرآیند آش��نایی با نوع رفتار 
و اخاق افراد اس��ت و در تاش اس��ت تا به پرسش هایی نظیر: 
جوام��ع مختلف چ��ه عقایدی درب��اره بازاریابی دارن��د؟ اثرات 
بازاریابی بر توس��عه اقتصادی محیط فقرا چیس��ت؟ تبلیغات به 

چه طریقی بر مردم اثرگذار است؟ و ... پاسخ دهد.
2.اخالق بازاریابی هنجاری:

ای��ن حوزه به مطالعه و بررس��ی هنجاری درباره تعیین اصول 
و معیاره��ا و روش هایی برای تعیین حس��ن و قبح، درس��ت و 
نادرس��ت، بایدها و نبایده��ا می پردازد و در تاش اس��ت تا به 
پرسش هایی نظیر: آیا این اقدام قانونی را نقض می کند؟ آیا نیت 
ضرر رس��اندن از انجام این کار وجود دارد؟ آیا احتمال دارد در 
نتیجه این اقدام خس��ارتی به مردم یا س��ازمانی وارد شود؟ و... 

پاسخ دهد.
3.اخالق بازاریابی تحلیلی:

مطالعات و بررس��ی های تحلیلی و فلسفی درباره  گزارش های 
اخاق��ی این موضوع را تبیین می کند. در این مبحث مس��ائلی 
نظیر: جدا یا یکی بودن اخاق بازاریابی و اخاق عمومی و اینکه 
چرا بازاریابان باید در مورد اخاقی بودن بازاریابی نگران باشند 

و ... را بررسی می کنند.
می توان گفت اخاق در کس��ب و کار نقش بسیار مهمی دارد. 
یکی از مس��ائل برای بازاریابان این اس��ت که استاندارد اخاقی 
بین المللی برای این حوزه تعریف نشده  است و اجماع بین المللی 
ب��رای تدوین اصول اخاقی در این حوزه در نظر گرفته نش��ده 

 است.
در ادامه، مثال های��ی از رعایت اخاق در تبلیغات که یکی از 

ابزارهای ترفیع درآمیخته بازاریابی  است را بررسی می کنیم:
1.صداقت و عدم بزرگ نمایی:

وظیف��ه بازاریاب��ان ارائ��ه اطاعات دقیق، درس��ت و کامل به 
مش��تریان اس��ت. برای افزایش فروش یا باالبردن نام و نش��ان 
تج��اری نباید اطاعاتی بیش��تر از آنچه ک��ه هویت محصول و 
خدمات ما را ش��کل می دهد، ارائه کرد. حتما برای ش��ما پیش 
آمده که بسته بندی محصولی را مشاهده کردید و برای خرید آن 
ترغیب ش��ده اید اما پس از باز کردن بسته بندی اندک شباهتی 

بین محصول خریداری شده و بسته بندی آن، نیافته اید.
2.عدم تخریب رقبا:

در کش��ور ما تخری��ب رقبا در تبلیغات چندان رایج نیس��ت، 
اما نمونه بارز آن را در تبلیغات اپل و سامس��ونگ می توان دید. 
اساسا این دو شرکت کمپین های تبلیغاتی خود را در این راستا 
ق��رار داده اند و در تاش هس��تند تا محص��والت رقیب خود را 

پایین تر از محصوالت خود جلوه دهند.
3.عدم تهدید مشتریان:

در تبلیغات مس��ائل فرهنگی و آموزشی مانند بستن کمربند 
ایمنی س��اخت تبلیغی که سبب ترس مشتری شود اخاقی به 
نظر می آید اما برای مثال اگر شما تبلیغ خمیردندانی را مشاهده 
کردید که بگوید »اگر از ما اس��تفاده نکنید، دندان های تان را از 
دست می دهید« تبلیغ اخاقی محسوب نمی شود، چراکه نباید 

در بستر تبلیغات تجاری، مخاطبین را ترساند.
4.عدم تناسب با فرهنگ جامعه و مخاطب:

اس��تفاده از تبلیغاتی که از منظر فرهنگی کش��ورها در تضاد 
است و به گونه ای سوءباورهای فرهنگی و مذهبی را برای عموم 

جامعه به باور آورد، امری غیراخاقی ا ست. 
همچنی��ن بین تبلیغات و س��طح اقتصادی م��ردم نیز وجود 
تناس��ب امری ضروری ا ست. در شرایط اقتصادی که اکثر افراد 
دچار مش��کات معیشتی هس��تند، تبلیغاتی که به نمایش غذا، 
خانه های لوکس، س��فرهای گران قیمت و ... چندان پس��ندیده 

نیست.
5. تبلیغات کاالهای مضر:

به عنوان مثال��ی عینی می توان تبلیغات س��یگار در دهه های 
پیش را اشاره کرد. س��یگار توسط پزشکان حتی در دوره ای به 
عنوان کاالیی که س��بب سامتی می شود، تبلیغ می شد ولیکن 

امروزه تبلیغات علیه این محصوالت انجام می شود.
6.عدم استفاده از مولفه های نامربوط به کاال:

متاس��فانه در تبلیغ��ات موضوعی که به وفور دیده می ش��ود 
اس��تفاده از سلبریتی ها در تبلیغ محصوالتی  است که هیچ گونه 

سنخیتی بین فرد و محصوالت مورد تبلیغ دیده نمی شود.
 »AIDA« به طور کلی می توان گفت بر حسب مدل تبلیغاتی
توجه مش��تریان اهمیت بس��یار زیادی دارد و برای جلب توجه 
مش��تریان می توان از خاقیت، ن��وآوری، ابهام و ابهام زدایی و ... 
استفاده کرد. به گونه ای تبلیغات را انجام دهید که شعور و عرف 

عامه مخاطبین تان مورد اهانت قرار نگیرد.
modirinfo :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

وب برندینگ: نکاتی طالیی برای طراحان

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

تهیه و تنظیم: گروه کسب و کار فرصت امروز

نویسنده: ملیکا نصیر کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دوشنبه
27 اسفند 1397

شماره 1283



اگر به دنبال این هس��تید که کسب و کارتان را گسترش دهید و درآمد 
بیش��تری به دس��ت بیاورید، وب مارکتینگ را به ش��ما توصیه می کنیم. 
معموالً مشتریان به دنبال خرید آسان و راحت هستند و همین باعث شده 
ک��ه وب مارکتینگ ۱۰ برابر مؤثرتر و تأثیرگذارتر از تکنیک های مرس��وم 

مارکتینگ باشد.
 وب مارکتینگ باعث می ش��ود ک��ه در هزینه های مصرفی صرفه جویی 
کنی��د، دسترس��ی بهت��ری ب��ه مش��تریان داش��ته باش��ید و بدانید که 
مصرف کنندگان شما چه کسانی هستند. همچنین این قابلیت را دارید که 
اگر کمپین یا وب س��ایت تان مطابق میل تان نتیجه نمی دهد، آن را بهینه 
کنید و تغییرات الزم را برای کس��ب رضایت مش��تریان اعمال نمایید. به 
راحت��ی می توانید ببینید که چند نفر ایمیل تان را باز کردند و روی لینک 
کلیک کردند و این امکان را دارید که مخاطبان تان را انتخاب کنید. پس به 
جای وقت تلف کردن و اس��تفاده از تکنیک های بازاریابی مرسوم، به سراغ 

تکنیک های دیجیتال و وب مارکتینگ بروید!
در ادامه به بررس��ی بعضی از این تکنیک های این حرفه پرداخته ایم، با 

ما همراه باشید:
1- شناسایی مخاطبان و روش جذب آنها

این دو مس��ئله از اصلی ترین الزامات وب مارکتینگ هس��تند. اگر گروه 
درس��تی را هدف قرار ندهید، مطمئن باش��ید که شکس��ت می خورید و 

سرمایه تان را از دست می دهید. به همین سادگی! 
 سعی کنید تا حد امکان از جزییات مخاطبان تان باخبر شوید. مشتری 
بارز ش��ما چه ویژگی هایی دارد؟ هر چند وقت یک بار خرید می کند؟ چه 
چیزهایی می خرد؟ باید از تمامی این مسائل آگاه شوید، چرا که بعد از پیدا 
ک��ردن مخاطبان مخصوص تان، باید به این فکر کنید که چگونه آنها را به 
خود جذب کنید. یکی از آس��ان ترین راه ها استفاده از فیس بوک است. در 
این شبکه  اجتماعی می توانید افرادی که از نظر جنسیت، سن، عایق یا هر 

چیز دیگری با مشتریان شما شباهت دارند را پیدا کنید.
2- بهبود رتبه  سایت

اکثر صاحبان کس��ب و کار از این موضوع مطلع اند که سایت ش��ان باید 
بهینه تر شود تا در نتایج موتورهای جست وجو رتبه  بهتری کسب کند، اما 
اگر با این مس��ئله آشنایی ندارید، جای نگرانی نیست. برای شروع به شما 

توصیه می کنیم که با SEO و روش های آن آشنا شوید.
 بهینه کردن سایت یعنی که مطمئن شوید در طراحی سایت تان از تگ 
H۱ برای هدر، توضیحات مناسب تگ meta، کلمه های کلیدی مرتبط، 

نوشته توضیحی برای تصاویر و میزان متن مناسب استفاده شده باشد.
3- گوگل ادز

اگر مایل به پرداخت هزینه برای بهبود رتبه  س��ایت تان هستید، گوگل 
ادز را به ش��ما پیشنهاد می کنیم. با این روش، می توانید نتیجه اش را فوراً 
مشاهده کنید، در صورتی که با SEO مدتی طول می کشد تا رتبه  سایت 
بهبود پیدا کند و افراد بیشتری به آن سر بزنند. قطعاً حضور در صفحه  اول 

جست وجوهای گوگل نتیجه  خوبی خواهد داشت!
 تبلیغ��ات گوگل چهار نتیجه  اول هر جس��ت وجو را به خود اختصاص 
می دهن��د و طبیعتاً به اولین نتایجی تبدیل می ش��وند که افراد مش��اهده 

می کنند. کار با گوگل ادز می تواند کمی پیچیده و آزاردهنده باشد، اما اگر 
مس��لط شوید و به درستی انجامش دهید، مطمئن باشید که افراد زیادی 
بر روی لینک سایت تان کلیک خواهند کرد که این کلیک ها هم منجر به 

فروش و درآمد می شوند.
جایگاه تبلیغ به عوامل مختلفی بستگی دارد که کیفیت تبلیغ و هزینه ای 

که مایل به پرداخت آن هستید از جمله  آنهاست.
4- صحت تبلیغات

تا به حال ش��ده که بر روی تبلیغی کلیک کنید و به صفحه ای هدایت 
شوید که هیچ ربطی به آن تبلیغ ندارد؟ یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت 
در وب مارکتینگ صحت تبلیغ اس��ت. صح��ت تبلیغ یعنی که تبلیغاتی 
که نمایش می دهد و صفحه ای که مش��تری به آن هدایت می شود، مشابه 

یکدیگر باشند.
زمانی که صفحه محصول مش��ابه تبلیغ نمایش داده شده باشد، اعتماد 
مش��تری جلب می شود و احتمال بیش��تری وجود دارد که آن محصول را 
خریداری کند. اگر این گونه نباش��د، این احتمال وج��ود دارد که خریدار 
احساس سردرگمی کند و از سایت خارج شود، بدون اینکه خریدی انجام 

بدهد. 
این مورد هم یکی از نکات طایی مربوط به وب مارکتینگ اس��ت. اگر 
افراد بر روی تبلیغات شما کلیک می کنند اما به فروش منجر نمی شود، به 
احتمال زیاد به همین دلیل است. پس اگر به دنبال فروش محصوالت تان 

هستید، مطمئن شوید که تبلیغ شما با صفحه  محصول شباهت دارد.
5- نوشتن بالگ

 یک ب��اگ خوب می تواند کمک زیادی به SEO س��ایت بکند. ایجاد 
باگ های طوالنی با کلمات کلیدی و محتوای جذاب باعث می ش��ود که 
موتورهای جس��ت وجو توجه بیشتری به سایت شما پیدا کنند و رتبه تان 

بهبود بیابد.
 اگر فردی س��ؤالی داش��ته باشد و ش��ما باگی درباره  آن بنویسید، به 
منبعی معتبر تبدیل می شوید و میان خودتان و خریدار رابطه  ویژه ای برقرار 
می کنید. سعی کنید که به نیازهای بازدیدکنندگان سایت تان پاسخ بدهید 

تا به شما اعتماد کنند و از محصوالت تان خریداری کنند.
6- محتوای تازه و ظاهر مدرن

س��عی کنید محتوای تازه و به روز در سایت تان قرار دهید تا موتورهای 
جس��ت وجو بتوانند رتبه  بهتری به ش��ما اختصاص بدهند. همچنین این 
احتمال وجود دارد که مش��تریان تان مجدداً به شما مراجعه کنند و حتی 
خرید انجام دهند. هرچه بیش��تر محتوای جدیدی قرار دهید و سایت تان 

را به روز نگه دارید، رتبه  بهتری میان نتایج جست وجو پیدا خواهید کرد.
 با این حال، محتوای جدید به تنهایی کفایت نمی کند. اگر ظاهر سایت تان 
طوری باشد که انگار در سال ۱۳۸۰ طراحی شده است، خریداران از آن دوری 
می کنند. طراحی سایت دائماً در حال تغییر و رشد است و مهم است که پا به 

پای این تغییرات، ظاهر سایت تان را به روزرسانی کنید.
7- سایت واکنش گرا

وب سایتی که فقط روی یک پلتفرم زیبا باشد چه فایده ای دارد؟ امروزه 
بسیاری از کاربران با موبایل شان به سایت ها مراجعه می کنند و اگر سایتی 
به درستی روی موبایل نمایش داده نشود، این احتمال وجود دارد که دیگر 
به آن سایت سر نزنند. اگر سایتی ریسپانسیو نباشد، مشتریان بسیاری را 
از دست خواهد دارد، چرا که هر روزه به تعداد افرادی که با موبایل خرید 

انجام می دهند، افزوده می ش��ود. پس برای موفق بودن در وب مارکتینگ، 
مطمئن شوید که سایت شما از یک طراحی ریسپانسیو بهره مند است.

 8- هدیه های رایگان
ش��اید بپرس��ید که این م��ورد چه فای��ده ای دارد؟ از چه نظر با س��ایر 
راهنماهای وب مارکتینگ قابل مقایس��ه اس��ت؟ چطور قرار است با داده 
هدیه های رایگان درآمد کس��ب کنم؟ ارائه  یک محصول به صورت رایگان 
و آش��نا کردن خریداران ب��ا برندتان یکی از بهترین اس��تراتژی های وب 

مارکتینگ است.
مش��تریانی که یک محصول رایگان دریافت می کنند، احتمال بیشتری 
وجود دارد که درباره آن با دیگران صحبت کنند و ماجرا را توضیح بدهند. 
اینگونه فکر کنید که ب��ا دادن این هدیه های رایگان، برای تبلیغ گفتاری 

هزینه کرده اید.
 یکی از بهترین نمونه های این روش وب مارکتینگ ش��رکت اسپاتیفای 
است. آنها امکانات خود را به صورت رایگان در اختیار مصرف کنندگان قرار 
می دهند، اما پس از مدت ۳۰ روز زمان اس��تفاده  رایگان به پایان می رسد 
و در میان آهنگ ها تبلیغ پخش می ش��ود و از بعضی امکانات مانند دانلود 
محروم می ش��وید. اس��پاتیفای این امکانات را در اختیار کسانی که هزینه 
پرداخت کنند قرار می دهد. به همین دلیل بس��یاری از افراد پس از اتمام 
دوره  ۳۰ روزه برای اشتراک ویژه  خود هزینه پرداخت می کنند تا از امکانات 

این برنامه به طور کامل بهره ببرند.
۹- استفاده از رسانه های اجتماعی برای ارتباط با مشتری

اف��راد عاق��ه  زیادی دارند که با برندها ارتب��اط برقرار کنند و زمانی که 
برند پاسخ شان را بدهد بسیار خوشحال می شوند. به احتمال زیاد با نمونه  
فس��ت فود Wendy’s و هشتگ #NuggsForCarter آشنایی دارید. 
کارتر ویلکرسون خطاب به این فست فود توییتی با مضمون »چند ریتوییت 
برای ناگت مرغ رایگان؟« ارسال کرد و با پاسخ ۱۸ میلیون مواجه شد که 

این اتفاق هم افتاد و Wendy’s به قولش عمل کرد.
 نیازی نیست که حتماً مانند Wendy’s عمل کنید، اما با پاسخ دادن 
به مشتریان در ش��بکه های اجتماعی می توانید محبوبیت خود را افزایش 

دهید و از برندهای رقیب جلو بزنید.
10- مارکتینگ مجدد

از میان تکنیک های وب مارکتینگ مختلفی که بررس��ی کرده ایم، این 
مورد می تواند مهم ترین آنها باش��د. این تاکتیک بر روی مشتریانی که به 
سایت شما سر زده اند اما خریدی انجام ندادند، تمرکز می کند. با مارکتینگ 
مجدد، اسم برندتان در سایت هایی که مرور می کنند نمایش داده می شود 
و مج��دداً در معرض دید آنها قرار می گیرید. با این کار چندین و چند بار 
محصوالت تان را به آنها معرفی می کنید که با این کار ممکن است نظرشان 

تغییر پیدا کند و این بار از سایت تان خرید کنند.
 سخن پایانی

وب مارکتینگ در عصر دیجیتال باعث ش��ده که تکنیک های مرس��وم 
بازاریابی از چش��م بیفتند و کمتر اس��تفاده ش��وند. با امکانات فراوانی که 
وب مارکتینگ در اختیار کس��ب و کارها می گذارد، آنها می توانند فروش 
بیش��تری انجام دهند و افراد بیش��تری را به سمت برندشان جذب کنند. 
برای این کار هم تکنیک های متعددی وجود دارد. از آنها استفاده کنید و با 

موفقیت به مارکتینگ برندتان در فضای آناین بپردازید.
lyfemarketing :منبع

 هواداران سرسخت
محصوالت خود را پیدا کنید !

گاهی با افرادی که مواجه می شویم به شدت به برند یا محصوالت 
شرکت خاصی عاقه دارند و دیگران را نیز به مصرف محصوالت این 

برند ترغیب و تشویق می کنند.
این افراد بدون اینکه از طرف کس��ی وادار به این کار شده باشند 
از روی عاقه ش��خصی خود ش��روع به ترویج و تبلیغ یک محصول 
یا برند می کنند و دوس��ت دارند افراد دیگر نیز این محصول یا برند 
را تجرب��ه کنند. آنها به این محصول یا برند اعتقاد و باور قوی دارند 
و س��عی می کنند دیگران را نیز قان��ع کنند که محصوالت این برند 

بسیار باارزش هستند.
در ادبیات های مربوط به بازاریابی از یک نوع بازاریابی به نام دهان 
به دهان نام برده می ش��ود. ش��اید در ابتدا این ن��وع تبلیغ نیز یک 
تبلیغ یا بازاریابی دهان به دهان به نظر برسد، ولی این نوع تبلیغات 
بس��یار پیچیده تر و پیشرفته تر از تبلیغ دهان به دهان است. در این 
تبلیغ، مشتریان باور قوی و نیرومندی درباره این برند دارند و سعی 
می کنند دیگران را نس��بت ب��ه این باور خود قان��ع کنند. این گونه 
تبلیغ کردن به یک تعلق و دلبستگی عمیق روانی و عاطفی به برند 
مربوط می شود. بسیاری از صاحبان برندها و محصوالت تمایل دارند 
تا چنین مش��تریان را داشته باشند. بنابراین، به دنبال کشف علل و 
عوامل ایجادکننده چنین مش��تریان و طرفدارانی هس��تند. از جمله 

این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- رفتار برند

رفتار برندها و شرکت ها یا حتی فروشندگان یک محصول می تواند 
یکی از مهمترین عوامل در ایجاد مش��تریان پر و پا قرص و متعصب 
شود. در صورتی که فروشندگان یا صاحبان این کاالها و محصوالت 
رفتار درس��تی با مشتریان خود داشته باشند و سعی کنند عاوه بر 
اینکه نیازهای آنها را برآورده می کنند، رفتار درس��تی با مش��تریان 
داش��ته باش��ند و اعتماد آنها را جلب کنند می توانند مطمئن باشند 
که مش��تریان و هواداران متعصب و سرس��خت که حامیان محکمی 

برای آنها هستند به دست آورند.
2- پرسیدن

پرسیدن از جمله راه هایی اس��ت که شما می توانید عملکرد خود 
را اص��اح کنید و رفتارهای بهتری با مش��تریان خ��ود برقرار کنید. 
سعی کنید از مشتریان خود درباره میزان رضایت از محصول، میزان 
رضای��ت از برخ��ورد برند و کارکنان آن با آنه��ا، میزان به روز بودن 
محصوالت و خدمات و میزان تأمین نیازهای آنها توسط محصوالت 

خود را بپرسید.
پرس��یدن این سوال ها هم ارتباط شما با مش��تریان را نزدیکتر و 
صمیمی تر می کند و هم موجب می ش��ود تا مشتریان به این نتیجه 
برسند که برای ش��ما مهم هستند و هدف شما تأمین نیازهای آنها 
به بهترین وجه است و از طرفی، پاسخ این سوال ها موجب می شود 
تا ش��ما نقص های خ��ود را برطرف کنید و تبدیل ب��ه برند مطلوب 
برای مش��تریان شوید و در نتیجه آنها احساس عاطفی و روانی قوی 
نسبت به شما پیدا خواهند کرد و به طرفداران و حامیان متعصب و 

سرسختی برای شما تبدیل خواهند شد.
3- نشان دادن عواطف

از نظر مش��اوره بازاریابی، همانطور که تمایل دارید مشتریان تان، 
عواطف و احساس��ات خود را نس��بت به ش��ما نش��ان دهند و جزو 
طرفداران سرسخت شما باش��ند. پس الزم است شما نیز عواطف و 
احساسات خود را به مشتریان نشان دهید. به عنوان مثال می توانید 
تاریخ تولد آنها را ثبت کنید تا در روزهای تولدش��ان برای آنها پیام 
تبریک بفرس��تید یا اینکه به مناس��ب سالروز تولدشان یک هدیه یا 
تخفی��ف برای آنها در نظر بگیرید. نش��ان دادن چنین احساس��اتی 
موجب می شود تا ابراز احساسات برای مشتریان نیز راحت تر باشد.

4- تنظیم متن سخنرانی
س��خنرانی کردن در حضور مش��تریان و مخاطب��ان، هنوز هم از 
راه های مهم برای جذب افراد اس��ت. اف��راد تمایل دارند تا صاحبان 
کس��ب و کاره��ا و محصوالت و برنده��ا را از نزدیک ببیند. عاوه بر 
اینک��ه یک دیدار رو در رو با مش��تریان ش��کل می گی��رد بلکه الزم 
است یک متن منس��جم و جالبی را برای سخنرانی و تعامل خود با 
مش��تریان تنظیم کنید که این می تواند در تغییر نگرش آنها بسیار 

مهم و موثر باشد.
5- تجارب هیجان انگیز

سعی کنید برای مشتریان خود تجارب هیجان انگیز که قبًا کسب 
نکرده اند فراهم کنید. بلیت شهربازی یا استخر، بلیت های مسافرتی 
و غی��ره همگی تجارب هیجان انگیزی هس��تند که افراد از آنها لذت 

می برند و برای همیشه در خاطرشان باقی می ماند.
اس��تفاده از ای��ن راهکارها می تواند ش��ما را به ش��رکت یا برندی  

تبدیل کند که هواداران سرسخت زیادی داشته باشد.
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از مهم ترین پشیمانی های بزرگ کارآفرینان 
موفق درس بگیرید

اینک��ه فکر کنیم کارآفرینان موف��ق از ثروتمندترین های دنیا 
هس��تند، تا حدود زیادی نادرس��ت اس��ت. زیرا وقتی ما حرف 
از »ث��روت« می زنیم، در واقع از نقطه نظ��ر مالی به قضایا نگاه 
می کنیم. در صورتی که فعالیت به عنوان یک تاجر یا فروش��نده 

شناخته شده، با گذاشتن سرمایه خود در بانک متفاوت است. 
ب��ه دلیل تصمیم��ات مهمی که یک کارآفری��ن باید در طول 
عمر کاری خود بگیرد، همواره پش��یمانی هایی نیز در ذهن خود 
خواهد داش��ت. در این مقاله ب��ه ۱۰ کاری می پردازیم که یک 
تاج��ر موف��ق، اگر به عقب بازگ��ردد طور دیگری آنه��ا را انجام 

می داد.
1. آرزو می کنند که ای کاش زودتر شروع می کردند

ای��ن یک��ی از رایج ترین پش��یمانی های افراد موفق به ش��مار 
می رود. همه آنها دوس��ت داش��تند که ایده های درخشان خود 
را زودتر پیدا می کردند. پس اگر در قرن بیس��تم هستید و قصد 
شروع یک کس��ب و کار را دارید، االن بهترین موقع برای انجام 

این کار است.
2. کاش به دانشگاه نمی رفتیم

تقریباً همه تاجران موفق از تحصیات آکادمیک خود پشیمان 
هستند. دلیل این امر مشخصاً بااستفاده بودن واحدهایی است 
که در آن دوره گذرانده اند. زیرا اگر دانش��گاه را س��کوی پرتابی 
برای ورود به بازار کار بدانیم، این کارآفرین  ها از این سکو کمکی 

نگرفته اند.
3. از عجله داشتن خود پشیمان هستند

خواس��تن موفقیت و ثروت بیشتر برای کسب و کار خود، کار 
بس��یار ساده ای است، اما صبر داش��تن در شروع یک کار، باعث 
کاهش تعداد و ش��دت شکس��ت های یک تجارت می گردد. امور 
را ب��ه آرامی پیش ببرید؛ موفقیت های یک ش��به دوام نخواهند 

داشت.
4. پشیمانی از عدم ارتباط مناسب با دیگران

اگر نتوانید یک رابطه کاری س��ودمند را با یک برند، یا طیفی 
از مشتریان خود برقرار سازید، حتماً در آینده به مشکل خواهید 
خورد. داش��تن ارتباطات قوی با مردم، به ش��ما کمک می کند 
تا یک پایگاه نیرومند متش��کل از مش��تریان و همکاران داشته 

باشید.
5. نداشتن یک زندگی اجتماعی باکیفیت

اگر محیط کاری ش��ما خیلی س��رد و بی روح باش��د، انرژی و 
انگیزه الزم برای پیش��رفت و تاش در بدنه شرکت شما پدیدار 
نخواهد ش��د. تمام افرادی که در این زمینه کم کاری کرده اند، 
از غفلت خود ناراضی و نادم هستند. پس از امروز به دنبال یک 

تعامل دوستانه با دیگران باشید.
6. غافل شدن از خانواده

خانواده شما همیشه باید در اولویت اول قرار داشته باشند. اگر 
به اندازه کافی با آنها وقت نگذرانید، از ش��ما دور می شوند و این 

سردی، در کار شما نیز تاثیر منفی خواهد نهاد.
7. کار بیش از حد و بی توجهی به دیگران

اینکه بیش از اندازه به کسب و کار خود توجه کنید، ناخواسته 
موجب می شود تا از زندگی لذت نبرید و برای ایجاد دوستی های 
تازه زمانی نداش��ته باش��ید. ش��ک نکنید که بعداً از این ش��یوه 
زندگی خود پشیمان خواهید شد. پس از همین امروز به دنیای 

اطراف تان لبخند بزنید.
8. ارتباط ناکافی با بچه ها

بیش��تر اف��راد موفق آنقدر مش��غول جلس��ه ها و همایش های 
مختلف هس��تند، که وقتی برای بچه های خود ندارند. این برای 
سامت خانواده و روحیه آنها مضر است. کودکان شما به دوست 

داشته شدن از سمت تان احتیاج دارند.
۹. نظر نخواستن از مشتریان

این اش��تباه می تواند به روی برگرداندن مش��تریان از شرکت 
ش��ما منتهی ش��ود. اگر در مورد خدم��ات و محصوالت خود از 
مشتریان سوال نکنید، آنها به سادگی به سمت گزینه های دیگر 

خواهند رفت.
10. عدم ایجاد یک فرهنگ مثبت در شرکت

برای اینکه در مسیر پرتاطم موفقیت در بازار امروز، کاری از 
پیش ببری��د، نیاز دارید تا یک روحیه تیمی مثبت و قوی را در 

بطن تجارت خود تزریق کنید.
SuccessStory/ucan :منبع 

رهبری

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

صاحب��ان کس��ب و کارهای کوچک هم��واره درگیر مس��ائلی از قبیل 
نقدینگی، رقابت و رش��د درآمد هس��تند، اما در کنار اینها مسئله دیگری 
هم وجود دارد که بسیاری از شرکت ها با آن نیز کلنجار می روند: مدیریت 

منابع انسانی.
مدیریت منابع انسانی کارهای زیر را شامل می شود:

• طراحی و تحلیل و بررسی کارها
• برنامه ریزی نیروی کار

• آموزش و پرورش
• مدیریت عملکرد

• دستمزدها و مزایا
• مسائل قانونی

 مدیریت منابع انسانی می تواند برای کسب و کارهای کوچک مشکل ساز 
باش��د، مخصوصاً آنهایی که یک دپارتمان مجزا برای منابع انسانی ندارند 
که به آن تکیه کنند. ممکن اس��ت تنها یک نماینده از منابع انس��انی در 
اختیار داش��ته باشند یا حتی این کار برعهده مدیرعامل شرکت باشد. در 
هر صورت صاحبان کسب و کارهای کوچک باید از چالش هایی که پیش 
روی آنهاس��ت باخبر باش��ند تا بتوانند در زمان وقوع مشکل، سریعاً به آن 

رسیدگی کنند.
در ادامه به بررسی ۱۰ چالش عمده ای که در رابطه با منابع انسانی پیش 
می آید، می پردازیم و راه حل برطرف کردن س��ریع آن را توضیح می دهیم، 

با ما همراه باشید:
1- پیروی از قوانین و مقررات

قوانین اش��تغال به طور پیوسته در حال تغییر هستند و همگام شدن با 
آنها کاری دش��وار است. بس��یاری از صاحبان کسب و کار با این فرض که 
این قوانین به کسب و کارشان مربوط نمی شود، توجهی به آنها نمی کنند، 
در صورتی که با این کار خود و کسب و کارشان را در معرض حسابرسی، 

دادخواهی و حتی نابودی قرار می دهند.
 راه ح��ل: فرقی ندارد که کس��ب و کارتان بزرگ یا کوچک باش��د. باید 
مطمئن ش��وید که کس��ب و کارتان از قوانین کار محلی و فدرال پیروی 
می کند. برای هر مسئله ای مانند استخدام، مدیریت حقوق، امنیت محیط 
کار و بس��یاری دیگر، مقررات به خصوصی وجود دارد که در منابع انسانی 

باید به تمامی آنها رسیدگی شود.
2- تغییرات مدیریتی

همراه با رش��د و گس��ترش یک کس��ب و کار، اس��تراتژی ها، ساختار و 
فرآیندهای درونی آن نیز توس��عه پیدا می کند. ممکن است سازگار شدن 
با این تغییرات برای برخی کارمندان دش��وارتر از بقیه باش��د. بسیاری از 
ش��رکت ها در زم��ان تغییر و توس��عه با کاهش بازدهی و رضایت ش��غلی 

کارمندان خود مواجه می شوند.
 راه حل: صاحبان کسب و کار وظیفه دارند که فواید این تغییرات را برای 
کارمندان توضیح بدهند. برای شروع برقراری جلسات پیوسته با کارمندان 
می تواند بس��یار مفید باشد. اگر کارمندان شما از چرا و چگونگی تغییرات 

باخبر شوند، احتمال بیشتری وجود دارد که از آنها حمایت کنند.
3- توسعه و پیشرفت رهبری

پژوهش جدیدی نشان می دهد که بیش از یک سوم شرکت ها در زمینه 
پرورش رهبری میان کارمندان خود، در بهترین حالت تاش متوس��طی 
دارند. ۳۶درصد شرکت های بررسی شده پذیرفتند که در این زمینه کمتر 

از حد متوسط تاش می کنند.
 راه حل: توسعه  و پرورش رهبری می تواند تیم مدیریتی شما را فعال نگه 

دارد و آنها را برای پذیرفتن مس��ئولیت های بزرگ تر در آینده آماده کند. 
برای کارمندان خود فرصت هایی ایجاد کنید که بتوانند خودش��ان را بهتر 
کنند و نقاط قوت ش��ان را افزایش دهند. رسیدن به اهداف مختلف باعث 
می شود که در آنها انگیزه ایجاد شود و توانایی های شان را گسترش بدهند.

4- آموزش و پرورش نیروی کار
سرمایه گذاری در آموزش و پرورش کارمندان سطح پایین یکی دیگر از 
مش��کات رایج منابع انسانی است. بعضی از کسب و کارها بودجه و منابع 
انجام این کار را ندارند. این کارمندان بیش��تر از سایرین تاش می کنند و 

ممکن است وقت گذراندن دوره های آموزشی را نداشته باشند.
 راه ح��ل: آموزش و پرورش وقت و هزینه  زی��ادی نمی برد. از مدیران و 
رهبران ش��رکت بخواهید که به کارمندان زیردس��ت خود مشاوره بدهند. 
همچنین می توانید از دوره های آموزش آناین استفاده کنید تا کارمندان در 
زمان مناسب آن را بگذرانند. همواره بر روی نیروی کار خود سرمایه گذاری 

کنید و مطمئن باشید که یک تیم کارآمد و وفادار خواهید داشت.
5- سازگاری با نوآوری ها

تکنولوژی دائماً در حال تغییر و بهبود است. کسب و کارها باید بتوانند 
سریعاً خودش��ان را با این تغییرات وفق دهند، در غیر این صورت از سایر 
رقیبان خود عقب خواهند ماند. یکی دیگر از چالش های منابع انس��انی و 
صاحبان کسب و کارهای کوچک این است که کارمندان را با این نوآوری ها 

آشنا کنند و آنها را آموزش بدهند.
 راه حل: برقراری ارتباط ضروری است. مطمئن شوید که تیم تان از چرا و 
چگونگی تغییرات مطلع است. برای تیم خود اهداف مشخصی تعیین کنید 
و آموزش های الزم را در اختیارش��ان بگذارید تا بتوانند با پیش��رفت های 

تکنولوژی کنار بیایند.
6- حقوق

کس��ب و کارهای کوچک نه تنها باید از کس��ب و کارهای هم رده  خود 
برتری داشته باشند، بلکه با شرکت های بزرگ و بودجه های حقوقی عظیم 
آنها نی��ز در رقابتند. همچنین باید هزینه  مزایا، آموزش، مالیات و س��ایر 
مس��ائل را هم در نظر داشته باشند که مقداری برابر با ۲ تا ۳ برابر حقوق 

یک کارمند است.
راه حل: با وجود اینکه حقوق پرداختی مهم است، اما همیشه مهم ترین 
چیز برای یک متقاضی کار نیس��ت. یکی از راه های��ی که می توان حقوق 
کمتر را جبران کرد این است که سیستمی ایجاد شود که به عملکرد خوب 
کارمندان پاداش بدهند. همچنین ارائه برنامه های تشویقی مانند مشارکت 

در سود می تواند یک وضعیت برد-برد برای کارمند و شرکت ایجاد کند.
7- مزایای کارمندی

هزینه های رو به رش��د درمان دو راه برای شرکت ها باقی گذاشته است: 
هزینه های درمانی را برعهده خود کارمندان بگذارند یا اینکه آن  را از درآمد 
کل خود کم کنند. مزایای کارمندی خوب می تواند در تصمیم متقاضیان 

کار بسیار تأثیرگذار باشد و به همین دلیل، فهمیدن آنها ضروری است.
 راه ح��ل: کس��ب و کاره��ای کوچکی که کمت��ر از ۵۰ کارمن��د دارند، 
گزینه های متعددی پیش روی شان است. مزایای زیر هم نقش بسزایی در 

مدیریت منابع انسانی دارند و نباید فراموش شوند:
• مرخصی نامحدود

• زمان استراحت
• خوراکی های رایگان
• برنامه های سامتی
• امکانات رفت وآمد

این امکانات به نس��بت س��ایرین هزینه  کمتری نی��از دارند و معموالً با 
استقبال فراوانی از نیروی کار مواجه می شوند.

8- استخدام افراد بااستعداد

جذب استعدادهای موجود در بازار کار، سرمایه گذاری در وقت و هزینه  
شرکت به حس��اب می آید. برای کارآفرین ها دشوار است که همزمان یک 
کسب و کار را سرپا نگه دارند و افراد مناسب را استخدام کنند. ضمن اینکه 
ت��ا زمانی که یک متقاضی کار برای مدتی نزد ش��ما کار نکند نمی توانید 

بفهمید که چگونه کارمندی است.
 راه حل: یکی از بهترین راه های پیدا کردن افراد مناس��ب برای کس��ب 
و کارت��ان این اس��ت که به س��راغ ش��رکت های اس��تخدامی بروید. آنها 
کارآموزهای��ی را به ش��ما معرفی خواهند کرد ک��ه در صورت مفید بودن 
می توانید آنها را اس��تخدام کنید. با این کار در زمان و هزینه های مصرفی 
خود صرفه جویی می کنید و حتی ممکن اس��ت فردی را پیدا کنید که در 

آینده به شریک تجاری تان تبدیل شود.
۹- حفظ کارمندان بااستعداد

رقابت بر سر کارمندان بااستعداد بسیار شدید است. استارتاپ ها و کسب 
و کارهای کوچک، بودجه کافی برای برنامه های بازنشستگی و بیمه و سایر 
مس��ائل مالی را در اختیار ندارند. از دست دادن کارمندان می تواند بسیار 

هزینه بر باشد و بر رشد کسب و کار تأثیر منفی بگذارد.
 

راه حل: معارفه و معاش��رت س��ازمانی برای کارمندان بسیار مفید است. 
پژوهش ها نش��ان می دهند که در صورتی که کارمندان با یکدیگر آشنایی 
داش��ته باش��ند، احتمال اینکه در ش��رکت باقی بمانند ۵۸درصد افزایش 

می یابد.
10- تنوع در محیط کاری

عواملی مانند نسل های متفاوت یا فرهنگ ها و نژادهای مختلف می تواند 
برای کس��ب و کارهای کوچک چالش برانگیز باش��د. احتمال اینکه آزار و 
اذیتی صورت بگیرد و شرکت نتواند از کارمندان خود محافظت کند، وجود 

دارد.
 راه حل: به وجود آوردن فرهنگی در محیط کار که کار تیمی و احترام 
متقاب��ل را ترویج دهد، می تواند نقش مهمی در برطرف کردن مش��کات 
منابع انسانی داشته باشد. کارفرماها وظیفه دارند که استانداردهای رفتاری 
به خصوصی برای محیط کار مش��خص کنند. در صورتی که از ابتدای کار، 
این اس��تانداردها به همراه یک سیس��تم حسابرس��ی به کار گرفته شوند، 

می توان از این مشکل جلوگیری کرد.
چرا مدیریت منبع انسانی برای کسب و کارها اهمیت باالیی 

دارد؟
کارمندان بهترین دارایی یک ش��رکتند. کس��ب و کارهای کوچکی که 
روی تیم خود س��رمایه گذاری کنند با رش��د سریع تری مواجه می شوند و 
از رقیبان ش��ان سبقت می گیرند. برای اینکه مطمئن شوید مدیریت مؤثر 
منابع انس��انی برای کسب و کارتان خوب است، به دالیل زیر توجه کنید. 

مدیریت منابع انسانی:
• کمک می کند که یک محیط کار ویژه داشته باشید.

• بر قوانین و مقررات و استانداردهای محیط کار تأکید می کند.
• به کارمندان کمک می کند که فرهنگ های مختلف را درک کنند.

• میان کارمندان و منابع انسانی ارتباط برقرار می کند.
• بر اهمیت آموزش و پرورش تأکید دارد.
• شک و شبهه کارمندان را از بین می برد.

بسیار مهم است که صاحبان کسب و کار با مشکات عمده  منابع انسانی 
آشنایی داشته باش��ند تا بتوانند سیاست های الزم را در هر شرایطی اجرا 
کنن��د. آگاهی از پیچیدگی مزای��ای کارمندان، قوانین اش��تغال، پرورش 
رهبری و سایر زمینه ها به کسب و کارها کمک می کند که از رقیبان خود 

پیشی بگیرند و به اهداف تجاری خود برسند.
atlasstaffing :منبع

10 چالشی که منابع انسانی با آنها رودررو است

تهیه و تنظیم: گروه کسب و کار فرصت امروز

دوشنبه
27 اسفند 1397

شماره 1283



13ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

آزمون استخدامی جذب اپراتور برق برگزار شد
اهواز- شبنم قجاوند: آزمون استخدامی نیروی حجمی اپراتور برق جهت پست های برق فشار قوی شرکت 

برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.
این آزمون در دانش��گاه ش��هید چمران اهواز که مجری برگزاری این آزمون بوده با رعایت موازین و مقررات 
آزمون های استخدامی برگزار شده است.از هزار و ۶۵ نفر ثبت نامی، هزار و یک نفر در این آزمون حاضر و به 
رقابت پرداختند و تعداد پذیرفته شدگان نهایی آزمون پس از تطبیق مدارک، تکمیل پرونده و مصاحبه ۸۳ نفر 
خواهد بود. مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان به همراه معاون منابع انسانی، بهره برداری و حراست 

از روند اجرایی آزمون بازدید کردند.

برگزاری مانور آمادگی ناوگان حمل بار دراستان قم 
قم - خبرنگار فرصت امروز:رییس اداره حمل کاال راهداری 
و حم��ل ونقل جاده ای اس��تان قم اعام کرد : با ظرفیت س��ی 
دستگاه کامیون حمل بار ، مانوربزرگ ناوگان باری ) ملکی (  در 

استان قم برگزار شد . 
ب��ه گزارش روابط عمومی اداره کل راه��داری و حمل ونقل 
جاده ای اس��تان ق��م ، به منظور کس��ب آمادگ��ی حداکثری 
جه��ت حمل کااله��ای ضروری درمواقع خ��اص ، مانور بزرگ 
ناوگان باری )ملکی (دراس��تان قم برگزار ش��د .حس��ین فتح 
آبادی رییس اداره حمل کاال راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان قم ضمن اعام خبر فوق اضافه کرد 
: درراس��تای اجرای طرحهای هماهن��گ جهت ارائه خدمات موضوعه ) حمل ب��ار در مواقع خاص ( مانور 
بزرگ ناوگان حمل کاال دراس��تان قم با ظرفیت س��ی دستگاه کامیون ملکی برگزار گردید . وی درادامه به 
محل برگزاری این مانور درورودی شهرک صنعتی شکوهیه ) واقع درمحور قدیم قم – تهران ( اشاره کرد 
و توضیح داد :  با عنایت به اینکه محورهای جاده ای اس��تان ، کریدور ارتباطی ۱7 اس��تان با مرکز کشور 
می باش��ند ، ضرورت آمادگی ناوگان باری اس��تان جهت تامین اقام اساس��ی را درمواقع خاص دوچندان 
م��ی گردان��د . وی افزود : همچنین ب��ه دلیل موقعیت ش��هرک صنعتی ش��کوهیه در تامین بخش بزرگی 
ازکااله��ای ترانزیت��ی ، اجرای مانور مذکور دراین مکان پیام روش��نی به صاحب��ان صنایع و دیگر مدیران 
ومس��ئوالن ش��رکتهای تولید کاال جهت اطمینان از اعزام کاالی آنان درتمامی مواقع سال حتی درشرایط 
خاص می باش��د .فتح آبادی هدف از برگزاری این مانور را همچون دیگر مانورها ، کس��ب هماهنگی جهت 
اج��را درمواقع عنداللزوم دانس��ت واف��زود : از دیگز اهداف این مانور ارتقا کیف��ی ناوگان باری جهت حمل 
بار درمواقع خاص بوده اس��ت .وی درادامه به اس��امی شرکتها ، تشکلها و دس��تگاههای مدعو دراین مانور 
پرداخ��ت و تصری��ح نمود : انجمن صنفی کارفرمایی ش��رکتهای حمل و نقل داخل��ی کاال ، انجمن صنفی 
کارگری رانندگان ناوگان ترابری کاال ، ش��رکتهای راه و س��اختمان آرین پی سهند ، برهون استون وایران 
س��ایول ، ازجمله تش��کلها و ش��رکتهای مدعو دراین مانور بودند .رییس اداره حمل کاال راهداری و حمل 
ونقل جاده ای استان قم درادامه به حضور موثر تیم پلیس راه استان دراین مانور اشاره کرد و عنوان نمود 
: پس از هماهنگی و حضور مدعوین در مانور ، س��ی دس��تگاه کامیون ملکی ش��رکتها و رانندگان با حضور 

در محل مانور ، نس��بت به اعام آمادگی جهت حمل بار درمواقع خاص اقدام نمودند .

امینی زاده عنوان کرد:
تالش شهرداری بندرعباس برای پیوستن به شبکه شهرهای خالق دنیا

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز:ش��هردار بندرعباس از 
تاش برای پیوس��تن به شبکه ش��هرهای خاق دنیا که از سوی 

یونسکو مشخص می شوند، خبر داد.
ب��ه گزارش مدیری��ت ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری 
بندرعباس، عباس امینی زاده در نشس��ت با مس��ئوالن ش��بکه 
ش��هرهای خاق دنیا در ایران، اظهار ک��رد: از ابتدای ورود به 
ش��هرداری به دنبال ایج��اد و پایه ریزی الگوی پایدار ش��هری 
بودی��م.وی با تاکید ب��ر اینکه حرکت بدون ه��دف و اقدامات 
جزی��ره ای چی��زی به غیر از اتاف وقت و هزینه ب��ه دنبال ندارد، افزود: بندرعب��اس از وجود ظرفیت ها و 
فرصت های متعدد طبیعی، تاریخی، اجتماعی و غیره برخوردار اس��ت که باید از آنها اس��تفاده کرد.شهردار 
بندرعباس ش��اکله اصلی این ش��هر و ش��هروندان را»بازرگانی« عنوان کرد و ادام��ه داد: عاوه بر بومیان، 
اقدام دیگر از س��ایر بخش های کشور نیز در این شهر حضور دارند که نشان دهنده وجود خرده فرهنگ های 
متفاوت در یک ش��هر اس��ت.امینی زاده بیان کرد: م��ا اعتقاد داریم بندرعباس نی��ز مانند هر کدام دیگر از 
ش��هرهای کشور،»برترین و بهترین« نیس��ت، اما تاکید داریم که این شهر از ویژگی های منحصر به فردی 
برخوردار اس��ت.وی با تاکید بر تاش برای تحقق ش��عار»بندرعباس، ش��هری برای همه«، بیان کرد: باور 
ما، س��اختن ش��هری برای همه اس��ت که در راس��تای این هدف با بهره گیری از نظر کارشناس��ان و توان 
اجرایی مدیران خبره، به دنبال ایجاد ش��هری رو به توس��عه و پیشرفت هس��تیم.این مقام مسئول با اظهار 
اینک��ه اصلی ترین نیاز تحقق ش��عارها در حوزه مدیریت ش��هری، جلب مش��ارکت عمومی اس��ت، تصریح 
کرد: س��اختن ش��هری برای هم��ه نیازمند مش��ارکت و همراهی همه اس��ت.امینی زاده با تاکی��د بر اینکه 
بندرعباس آماده پیوس��تن به ش��هرهای خاق است، گفت: فرهنگ، هنر، ش��هروندان و سایر پتانسیل های 
ش��هر بندرعباس تحقق ای��ن مهم را دارا بوده و امیدواریم در آینده نزدی��ک بندرعباس نیز به جمع ۱۸۰ 
ش��هر خاق دنیا که از س��وی یونسکو انتخاب می شوند، اضافه شود.وی اظهار کرد: تمایل داریم ادامه روند 
رو به رشد شهر بر اساس شاخص های مطرح شده از سوی یونسکو به عنوان شهر خاق پیش برود.شهردار 
بندرعباس افزود: بهترین ابزار برای رس��یدن ش��هر بندرعباس به جایگاه»ش��هر خاق«، گردشگری است،  
چراک��ه وج��ود تنوع قابل توجه در صنایع دس��تی، غذاهای بومی و محلی، موس��یقی، آیین های مذهبی و 

غیره در بندرعباس دارای قدمت و جایگاه قابل توجه اس��ت.

 مشارکت ذوب آهن اصفهان در جشن گلریزان 
کمیته امداد امام خمینی )ره(

اصفهـان- قاسـم اسـد: ذوب آهن اصفهان و ش��رکت های همکار و تابعه از جمل��ه ، پویش بازرگان ، 
پوی��ش س��اخت ، دوارت ، تارابگین و پوی��ش معادن به نیازمندان در جش��ن گلری��زان کمیته امداد امام 
خمینی ) ره( اصفهان مبلغ یازده میلیارد ریالی اهداء نمودند .در این اقدام نیک که در راس��تای مسئولیت 
های اجتماعی و س��نت حس��نه کمک به نیازمندان در آس��تانه س��ال ن��و صورت گرف��ت ، خیریه والفجر 
کارکن��ان ذوب آهن و کمیته امداد امام خمینی ) ره( لنجان مش��ارکت دارند و مددجویان آنها در اولویت 
دریافت این کمک ها هس��تند .علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان با اش��اره به فعالیت 
های خیریه ذوب آهن اصفهان گفت : خیریه والفجر کارکنان ذوب آهن اصفهان از س��ال ۱۳۶۲ تش��کیل 
ش��ده و کارکنان ماهانه ازحقوق خود مبلغی را به این خیریه اختصاص می دهند و در آس��تانه سال نو نیز 
بس��ته هایی آماده ش��ده که به مددجویان تقدیم می ش��ود .  کمکی که امروز ارائه شد نیز با همکاری آن 

خیریه به دس��ت مددجویان می رس��د .

تکواندو کاران بزرگسال عقاب المپیک بر سکو قهرمانی  گیالن ایستادند
تکواندو  امروز:تی��م  رشـت- خبرنگار فرصـت 
عقاب المپیک در آخرین جمعه س��ال توانس��ت با ۳ 
م��دال طا حقیق��ت نواز ˓ محم��دی ˓جوانپور˓ و ۳ 
مدال برن��ز تقی پور ˓امین ˓اخباری با کس��ب ۴۲۰ 
امتی��از مقتدران��ه عنوان عن��وان نخس��ت رقابتهای 
انتخاب��ی گیان را کس��ب کنند همچنی��ن در پایان 
این رقابتها اس��تاد مس��عود رضازاده و استاد مهرزاد 
احمدی از عق��اب المپیک عنوان فنی ترین مربیان و 
آری��ن محم��دی از تیم عقاب المپیک فنی ترین بازیکن و علی تقی پور از تیم عقاب المپیک بازیکن اخاق 
این رقابتها نام گیرند سرپرس��ت تیم عقاب المپیک اظهار داش��ت این عنوان ششمین عنوان قهرمانی رده 
های س��نی مختلف در ش��ش ماهه دوم س��ال 97 بود و همه این افتخارات را مدیون اس��طوره ورزشهای 
رزمی کش��ور زنده یاد جهان پهلوان اس��تاد س��ید مصطفی رضازاده هستیم و این عناوین را به روح پاک و 

یاد همیش��ه جاویدان اس��تاد رضازاده تقدیم می کنیم.

اخبار

اصفهان – قاسـم اسـد : رئیس گ��روه مطالعات آب 
ش��رکت آب و فاض��اب اس��تان اصفه��ان گفت:برخی از  
کارشناس��ان دفتر فنی و مهندسی و مشاورین از  ایستگاه 
ه��اي پمپاژ آب ارغوانیه، س��یان و کوهپایه بازدید کردند 
این پروژه به منظور طراحی به روز در  امربهسازی و ارتقاء 

تاسیسات  در دستور کار قرار گرفت.
سعید شمسایی با بیان اینکه بیش از ۵۰ سال از فعالیت 
ش��رکت آب و فاضاب اس��تان اصفهان می گذرد عنوان 
کرد: بعضا بیش از نیم  قرن از عمر برخی از تاسیسات آبفا 
در اس��تان اصفهان می گذرد که کارشناس��ان و مشاورین 
با بازدید از این تاسیس��ات درص��دد بازنگری در طراحی 
تاسیس��ات با هدف افزای��ش بهره وری بر م��ی آیند.وی 
اف��زود:در میان بازدیدکنندگان هنوز هس��تند افرادی که 
چگونگی کارکرد تاسیس��ات را از نزدیک مشاهده نکردند 
در حالی که با مش��اهده  چگونگی فعالیت دس��تگاهها و 
تجهی��زات بیش از پیش ب��ه راههای  بهب��ود فرایند این 
ماش��ین آالت پی می برن��د.  رئیس گ��روه مطالعات آب 
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با اشاره به گستردگی 
خدمات آبفا در س��طح استان تصریح کرد:هم اکنون بیش 
از ۴ میلیون نفر در اس��تان از آب ش��رب سالم بهداشتی 
برخوردار هستند و نیز حدود ۳ میلیون نفر تحت پوشش 
ش��بکه فاضاب قرار دارند.شمسایی اعام کرد: با توجه به 
گس��تردگی خدمات آبفا ،نگهداری و حفاظت از تاسیسات 
نقش بس��زایی در تداوم ارائه خدمات پایداربه مش��ترکین 
دارد بر این اساس مسئوالن امر با هدف بهبود فرایند ارائه 
خدمات، زمینه آشنایی هر چه بیشتر کارشناسان را با نحو 
کارکرد تاسیس��ات فراهم نمودن��د   رئیس گروه مطالعات 
آب ش��رکت آب و فاضاب اس��تان اصفهان به عواملی که 

نقش موثری در پایداری ارائه خدمات به مشترکین دارند 
پرداخت و خاطرنشان ساخت:ارائه خدمات پایدار مستلزم 
دارا بودن مولفه هایی همچون نیروی انس��انی متخصص و 
برخورداری از تاسیس��ات و تجهیزات به روز می باشد. که 
در این میان ش��رکت آبفا استان درصدد است با برگزاری 
بازدید های متنوع از تاسیس��ات با حضور کارشناس��ان و 
مشاورین بس��تر ارائه خدمات مس��تمر را فراهم نماید.در 
ادام��ه  مدیر آبفا کوهپایه در حین بازدید کارشناس��ان و 
مش��اورین از ایس��تگاه پمپاژ این منطقه گفت:تاسیسات 
آبرس��انی منطقه کوهپایه ش��امل ۱۲ مخزن ،۵ ایس��تگاه 
پمپاژ ،۲۱ دستگاه فلومتر،۱۰۰ کیلومتر خط انتقال و نیز 
تجهی��زات تل��ه متری و تله کنترل می باش��د. که در این 
چند س��ال اخیر سعی شده با بروز کردن تجهیزات عاوه 
بر ارائه خدم��ات پایدار ، مصرف ان��رژی هم کاهش قابل 
توجهی داشته است.یادگاری توزیع عادالنه آب رامستلزم 
اس��تفاده از تجهیزات دانست و عنوان کرد: با استفاده از۴ 
دس��تگاه فشار سنج آناین در ش��هر تودشک ،۳ دستگاه 
در ش��هر سگزی و ۴ دستگاه در ش��هر کوهپایه توانستیم 

فشار ش��بکه که گاها در نقطه ابتدا و انتها شبکه متفاوت 
بوده را به فش��اری یکس��ان تبدیل کنی��م.وی اعام کرد: 
قبل از نصب فش��ار ش��کن در کوهپایه ،فش��ار شبکه آب 
۴,۵ اتمس��فر بوده ولی هم اکنون فشار شبکه بین ۳۰ الی 
۴۰ درصد کم شده اس��ت. همچنین فشار شبکه در شهر 
تودشک هم با نصب فشار شکن از ۴اتمسفر به یک کاهش 
پیدا کرده اس��ت.مدیر آبفا کوهپایه با بیان اینکه در سال 
9۵ هدررفت آب در تودش��ک ۳۵ درصد، در کوهپایه ۲۳ 
درصد و در س��گزی ۲9 درصد بوده است اظهارداشت:در 
حال حاضر با نش��ت گیری و اصاح ش��بکه توانستیمهدر 
رفت  ش��بکه آب در تودش��ک را ب��ه ۱۶ درصد،کوهپایه 
۱۱ درصد وس��گزی به ۱۸ درصد کاهش یابد.یادگاری به 
فرایند اصاح و بازس��ازی ایس��تگاه پمپاژ آب در کوهپایه 
پرداخ��ت و تصریح نم��ود:در فرایند  اصاح و بازس��ازی 
ایس��تگاه پمپاژ آب کوهپایه پمپ های س��طحی به پمپ 
های ش��ناور تبدیل شدند که این امر کاهش ۳۰ درصدی 
مصرف برق را بهمراه داش��ت و نی��ز افزایش راندمان بهره 
برداری از این ایستگاه هم رقم خورد.فاطمه کوروش وحید 
از ش��رکت مهر س��حاب گفت: من در حین طراحی کمتر 
ب��ه مقوله بهره برداری توجه می کردم در صورتی که باید 
چگونگی اجراء و بهره برداری از تاسیسات باید در طراحی 
لحاظ ش��ود اما خوش��حالم که طر ح ها و تاسیس��اتی که 
ت��ا کنون در کتابها دیدم ه��م اکنون این نوع تحهیزات را 
از نزدیک با کار آنها آش��نا ش��دم وعلی حدادی از شرکت 
کنترل س��ازان گفت: از لحاظ فنی و دیدگاههای جدیدی 
ک��ه برای طرح ه��ای بعدی طی این بازدید بدس��ت آمد 
بسیار خوب بوده است و این در حالیست که در این پروژه 

روش های مختلف اجرا پی بردیم.

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصت امروز: سرپرس��ت 
فرمانداری بندرعباس گفت: ساماندهی ساحل بندرعباس 
نی��از به ی��ک عزم ج��دی دارد و باید همه دس��تگاههای 
مرتبط با وظیفه ای که برای آنها مش��خص گردیده برای 

ساماندهی و زیباسازی ساحل بکوشند. 
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی فرمانداری شهرس��تان 
بندرعباس ، جلسه س��تاد ساماندهی سواحل شهرستان 
ب��ه ریاس��ت عزیزاله کن��اری سرپرس��ت فرمانداری در 
محل س��الن کنفرانس این فرمانداری تش��کیل گردید. 
سرپرس��ت فرمانداری بندرعباس در شروع جلسه اظهار 
داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز الزم است 

کارهای مربوط به س��اماندهی ساحل با سرعت بیشتری 
دنبال گردد. وی در ادامه افزود: با تجهیزات و توس��عه 

زیر س��اخت ها می ت��وان اقدامات قاب��ل توجهی برای 
جذب گردشگر و مسافر در این فصل از سال انجام داد. 
عزیزال��ه کناری گفت: جلوگی��ری از حوادث ، باالبردن 
کیفی��ت برنامه های فرهنگی ، ورزش��ی و ارائه خدمات 
رفاهی و بهداش��تی مطلوب به مس��افران در سواحل از 
اولویت های اصلی اعضای س��تاد س��اماندهی س��واحل 
باش��د. سرپرس��ت فرمانداری بندرعباس در پایان بیان 
داشت: استقرار نیروی انتظامی،حضور نیروهای امداد و 
نجات،نصب بنرهای راهنما و ایمن س��ازی سواحل برای 
حضور میهمانان نوروزی در دس��تورکار نهادها و ادارات 

مرتب��ط ق��رار گی��رد.

اردبیل – خبرنگار فرصت امروز :  مدیرعامل شرکت 
گاز اس��تان اردبیل گفت: از ابتدای امس��ال تاکنون بیش 
از دو میلی��ارد و ۴۵۰ میلی��ون متر مکعب گاز طبیعی در 

استان مصرف شده است.
فیروز خدای��ی در آئی��ن افتتاح پروژه های گازرس��انی 
روستاهای اصاندوز تصریح کرد: به مشترکین گاز طبیعی 
شهری و روستایی در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی 
بیش از ۱۸ هزار نفر افزوده ش��ده است.وی از برخورداری 
۴۸ واحد صنعتی استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی خبر 
داد و اف��زود: افتتاح پروژه های گازرس��انی در روس��تاها و 
قش��اقات استان عاوه بر توجه به خدمت رسانی مناسب 
به مردم در راستای صیانت از محیط زیست و طبیعت نیز 

مفید واقع خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل 
یادآور ش��د: توسعه عملیات گاز رس��انی در سالیان اخیر 
م��ورد توجه جدی دولت قرار گرفته و در اس��تان اردبیل 
نیز اعتبار مناس��بی در این بخش جذب شده است.خدایی 
از ش��بکه گذاری ۱۲۲ کیلومتری در روستاهای اصاندوز 

خبر داد و یادآور ش��د: این عملیات با تخصیص اعتبار 7۰ 
میلیارد ریالی به بهره برداری رسیده است.وی اضافه کرد: 
با تداوم عملیات گازرسانی در روستاهای اصاندوز حدود 
۸۸۰ خان��وار از پوش��ش گاز طبیعی برخ��وردار خواهند 
ش��د.مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اردبیل تصریح کرد: 
اعتبارات گازرسانی به روستاها و محورهای صنعتی پایاب 
خدا آفرین از منابع داخلی تأمین شده و توسعه گاز رسانی 
همچنان با ش��تاب و دقت الزم ادامه خواهد یافت.به گفته 
خدای��ی رعایت نکات ایمنی و مص��رف بهینه گاز در بین 
تمامی مش��ترکین خانگی و واحده��ای تجاری و صنعتی 
باید به یک ضرورت اصلی تبدیل شود تا با فرهنگ سازی 

صرفه جویی قدردان این نعمت ارزشمند و مهم باشیم

قم– خبرنگار فرصت امروز :  مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه سه استراحتگاه اصلی  
بوستان فدک، بوستان غدیر و پارکینگ شماره چهار مسجد 
مقدس جمکران برای مس��افران نوروزی در نظر گرفته شده 
اس��ت، گفت: امکان اس��کان در چهار بوس��تان دیگر نیز در 

صورت نیاز وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی ش��هرداری قم ، پیام جوادیان، با 
اش��اره به پیش بینی های الزم برای اسکان مسافران نوروزی 
اظهار داش��ت: عرصه های اختصاص داده ش��ده به اس��کان 
نوروزی بر دو دس��ته استراحتگاه های  اصلی و فرعی در نظر 
گرفته شده اس��ت.وی با بیان اینکه سه اس��تراحتگاه اصلی 
ازجمله  بوستان فدک، بوستان غدیر و پارکینگ شماره چهار 
مسجد مقدس جمکران برای این منظور در نظر گرفته شده 
است، افزود:  اس��تانداردهای موردنیاز برای اسکان مسافران 
ازجمله س��کو برای نصب چادر، استقرار نیروهای انتظامی و 
آتش نشانی و اورژانس که به طور کامل پوشش استراحتگاه ها 

را پوشش داده برای آنان در نظر گرفته شده است.مدیرعامل 
س��ازمان پارک ها و فضای سبز ش��هرداری قم ادامه داد: در 
صورت تکمیل استراحتگاه های اصلی، بوستان های مهدیه 
در منطق��ه یک، بوس��تان امام رض��ا)ع( در خیابان اراک، 
بوستان نیایش و قسمتی از مسجد مقدس جمکران برای 
اس��کان مس��افران و زائران در نظر گرفته شده است.وی با 
تأکی��د بر اینکه تمهیدات الزم ب��رای رفاه زائران از جمله 
نماز جمعه، حمام و سرویس بهداشتی در نظر گرفته شده 

است، تصریح کرد: با همکاری سازمان فرهنگی شهرداری 
برنامه های ویژه ای مانند جنگ های ش��ادی، نماز جماعت 
و برنامه های فرهنگی در استراحتگاه ها و در اکثر پارک ها 
و بوس��تان ها مهم مانند بوس��تان علوی برگزار می ش��ود.

جوادیان با اش��اره ب��ه پیش بینی های الزم برای اس��کان 
مس��افران در ص��ورت وق��وع بارش ب��اران و ب��رودت هوا 
خاطرنشان کرد: در صورت بارش باران و حتی برودت هوا 
مکان های مسقفی در نزدیکی برخی مکان های اسکان در 
نظر گرفته شده که در اختیار زائران و مسافران قرار خواهد 
گرفت.وی با بیان اینکه سه هزار و ۲۰۰ خانواده به صورت 
استاندارد می توانند از اس��تراحتگاه های مسافران در شهر 
قم اس��تفاده کنند، ابراز کرد: در صورت نیاز امکان اسکان 
تا شش هزار خانوار نیز وجود دارد.وی یادآور شد: استفاده 
مردم از هتل ها، مهمانس��راها  و خانه معلمان توصیه ما به 
مسافران است و در صورت نیاز امکان اسکان ها و استفاده 

از چادر نیز در  شهر مهیا شده است.

اصفهان- قاسم اسـد: ذوب آهن اصفهان در کدال 
نگ��ر اعام نم��ود : پیرو اطاعیه م��ورخ ۱۸/۱۰/۱۳97 
مبني بر اخ��ذ تاییدیه تهاتر مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد تومان 
از بده��ي ه��اي بانکي ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان با 
مطالبات س��ازمان تامین اجتماع��ي از دولت، با عنایت 
به اقدامات انجام ش��ده و س��قف اعتب��اري بانکها مبلغ 

۱۱۰۲ میلی��ارد تومان از بدهي هاي بانکي ش��رکت به 
صورت قطعي در س��ال ۱۳97 تهاتر گردی��د. با عنایت 
ب��ه جزء ۲ بن��د و تبصره ۵ الیحه بودجه س��ال ۱۳9۸ 
کل کش��ور که به دولت اجازه داده شده است مطالبات 
نهادهاي عمومي غیردولتي و ش��رکتهاي تابعه و وابسته 
ب��ه آنها ب��ا بدهي هاي آنها به بانک مرک��زي یا بانکها و 

موسس��ات اعتباري غیربانکي که تا پایان س��ال ۱۳9۶ 
ایجاد ش��ده، تهاتر گردد، شرکت ذوب آهن اصفهان در 
حال پیگیري مي باش��د که سایر بدهي هاي بانکي خود 
را نی��ز با عنایت به ظرفیت بند و تبصره ۵ الیحه بودجه 
س��ال ۱۳9۸ تهاتر نماید که این ام��ر نیز پس از اقدام 

نهایي در س��ال آتي اطاع رس��اني خواهد ش��د.

رئیس گروه مطالعات آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

ارائه خدمات پایدار آبفا مستلزم حفاظت و نگهداری بهینه از 
تاسیسات است

سرپرست فرمانداری بندرعباس: 

 ارائه خدمات رفاهی و بهداشتی مطلوب به مسافران اولویت اصلی 
ستاد ساماندهی سواحل باشد

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل خبر داد:

مصرف 2.5 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در اردبیل

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم خبر داد:

امکان اسکان 6000 خانواده در ایام نوروز در شهر قم

خبرهای جدید و مثبت تهاتر بدهی های ذوب آهن اصفهان با سازمان تامین اجتماعی

دوشنبه
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نویسنده: تاد کالرک طراح تبلیغات و کارشناس تبلیغات طوالنی
  ترجمه: علی آل علی    

ش��بکه های اجتماعی درست مانند آب یا هوا برای بازاریابی دیجیتال 
است. به عنوان یک بازاریاب ما نیاز انکارناپذیری به شبکه های اجتماعی 
داری��م. با این ح��ال چنین نیازی نبای��د ما را کور کند. ی��ک بازاریاب 
موفق همیش��ه نگاهی واقع گرایانه، مس��ئوالنه، عقانی و هوش��مندانه 
نسبت به تمام جنبه های شبکه های اجتماعی دارد. متاسفانه بسیاری از 
بازاریاب ها در دنیای امروزی فاقد چنین نگاهی هس��تند )من نیز گاهی 
اوق��ات همینطورم(. چنین بی احتیاطی همیش��ه ش��کایت های کاربران 
ش��بکه های اجتماعی را در پ��ی دارد: »لطفا نمونه های تبلیغاتی بد را با 
الگوهای خوب جایگزین کنید«. بی ش��ک در دنیای بازاریابی و تبلیغات 
امکان صرف نظر از خواست مخاطب وجود ندارد، بنابراین باید به حرف 

آنها گوش داد. 
در این مقاله هدف اصلی من بررس��ی ۱۰اقدامی است که باید همین 
امروز اجرای آنها در ش��بکه های اجتماعی را متوقف س��ازید. در عوض 
من ب��ه راهکارهای جایگزین ب��رای پیگیری بهتر فعالی��ت برندمان در 

شبکه های اجتماعی نیز خواهم پرداخت. 
استفاده بیش از اندازه از هشتگ ها

تردید نیست که هر برندی عاقه من به جلب نظر مخاطب در توییتر 
و اینستاگرام است. در هر صورت کاربران معمولی نیز هدف اصلی خود 
از کاربرد هش��تگ ها را مشاهده بیش��تر مطالب خود عنوان می کنند. با 
این حال اس��تفاده بیش از اندازه هش��تگ ها تمام اهداف برندمان را بر 
باد می دهد. به همین خاطر نخس��تین توصیه ای��ن مقاله توقف فرآیند 

استفاده بیش از حد هشتگ ها خواهد بود. 
چرا باید این کار را متوقف کنیم؟

دلی��ل اصلی تاکید بر روی توقف این اقدام جلوه نامناس��بش اس��ت. 
وقتی یک برند بیش از حد به هش��تگ ها می پردازد، مانند ش��خصیتی 
کارتونی و غیرعادی نزد مخاطب جلوه گر می ش��ود. پیش فرض ابتدایی 
بس��یاری از افراد برای چنین اقدامی تاش به منظور جلب توجه بیشتر 
مخاط��ب و افزایش ش��مار فالوورهاس��ت. اگرچه در برخ��ی موارد این 
اقدام موفقیت آمیز اس��ت، اما نتیجه نهایی همیشه مشخص خواهد بود: 
ناامیدی مخاطب از اتکای بیش از حد ما بر روی هش��تگ ها. همچنین 
باید توجه داش��ت که شمار باالی هش��تگ ها همیشه موارد نامربوط به 
کس��ب وکار م��ا را نیز در خود دارند، بنابرای��ن در متن مان حداکثر باید 
هشت کلمه را به صورت هشتگ درج کنیم. در غیر این صورت مخاطب 

قید مطالعه محتوای ما را خواهد زد. 
راهکار جایگزین

به هنگام انتخاب هشتگ هوشمندانه عمل کنید، بنابراین هشتگ های 
ما باید برجس��ته ترین کلمات مطلب مان باش��د. به این ترتیب مخاطب 
توجه بیش��تری به آنها نش��ان می دهد. یکی از مشکات عمده برندهای 
عاقه مند به کاربرد هشتگ های زیاد گزارش مزاحمت از سوی کاربران 
اس��ت. درس��ت به همین خاطر اغلب این صفحات با محدودیت هایی از 

جانب پلتفرم های مورد نظر مواجه می شوند. 
حمله به سوی همه ترندها

ش��مار بس��یار زیادی از ما عاقه من��د به افزایش ش��باهت با دیگران 
هس��تیم. راهکار ما نیز در اغلب موارد انج��ام کارهای محبوب نزد اکثر 
مردم یا کسب وکارهاست. بدون تردید هر ترندی مناسب برند ما نیست. 
ب��ه همین دلیل هج��وم به تمام ترنده��ای مطرح برند م��ا را بی فکر و 

ساده لوح نمایش می دهد. 
چرا باید این کار را متوقف کنیم؟

دلی��ل اصلی توقف چنین کاری جلوگیری از نمایش جلوه ای احمق از 
برندمان اس��ت. با اندکی تامل به خوبی اشتباه اصلی پشت پرده چنین 
اقدامی کش��ف می شود: بی هویت ساختن برندمان. برندی که تن به هر 

ترندی می دهد، در حقیقت هویت خود را زیر س��وال می برد. درست به 
همین دلیل برندهای مطرح هیچ گاه اقدام به مشارکت در تمام ترندهای 

داغ روز نمی کنند. 
راهکار جایگزین

افزودن ارزش به جای سر و صدا راهکار جایگزین این بخش است.
پیش از آنکه دکمه »انتش��ار« محتوای مان را فشار دهیم، باید از نزد 
خود به چنین پرسش��ی پاس��خ دهیم: آیا مدیرعامل شرکت من انتشار 
چنی��ن مطلبی را ادامه فرآیند موفقیت آمیز تبلیغات یا بازاریابی برندش 
تلق��ی خواهد کرد؟ اگر پاس��خ منفی ب��ود، آنگاه باید در مورد انتش��ار 

مطلب مان تجدیدنظر کنیم. 
به اشتراک گذاری بیش از حد

ب��دون تردی��د همه بازاریاب ها ب��ا ضرب المثل قدیم��ی در این حوزه 
آش��نایی دارند: به اش��تراک گذاری محتوا بیانگر اهمی��ت مخاطب نزد 
ماس��ت. با ای��ن حال گاهی اوقات اش��تراک بیش از ح��د محتوا حالت 

معکوس در بر دارد. 
چرا باید این کار را متوقف کنیم؟

دلی��ل اصلی توق��ف این کار پرهیز از نمایش حالتی مس��خره، احمق 
و تازه به دوران رس��یده اس��ت. وقتی ما محتوای زی��ادی در طول روز 
بارگذاری می کنیم، درس��ت مانند فردی هس��تیم ک��ه از تمام لحظات 
زندگی اش اس��توری می گذارد. بی تردید هیچ کس اف��راد بیش از اندازه 
وابس��ته به ش��بکه های اجتماعی و معتاد به بارگذاری محتوا را دوست 

ندارد. 
راهکار جایگزین

به یاد داشته باشید که برند شما یک جلوه عمومی دارد. بدون تردید 
در این جلوه عمومی باید باهوش، س��رگرم کننده و واضح به نظر برسیم. 
ب��ا این حال مهم ترین ویژگی یک برند در ش��بکه های اجتماعی نمایش 
جلوه حرفه ای خود اس��ت. مخاطب برند ما انتظارات مشخصی دارد. در 
صدر این انتظارات رفتار حرفه ای جای دارد. با نگاهی کوتاه به فهرست 
برندهای موف��ق هیچ کدام از آنها دارای رفتار غیرحرفه ای نیس��تند. به 
همین دلیل ما نیز باید با انتش��ار مطالب ارزشمند و زمان بندی مناسب 

جلوه حرفه ای از برندمان به نمایش بگذاریم.
بارگذاری پیامی واحد در کانال های متفاوت

بی ش��ک در دنیای کس��ب وکار همه ما درگیر مش��کات و مس��ائل 
زمان بری هس��تیم. به ای��ن ترتیب زمان بدل به طا ب��رای کارآفرینان 
می ش��ود. بازاریاب های دیجیتال هم از این قاعده مس��تثنا نیس��تند. با 
ای��ن حال راهکارهای بس��یار بهت��ری از بارگذاری مطالبی یکس��ان در 
توییتر، فیس بوک، اینستاگرام، اسنپ چت، پینترست و سایر شبکه های 
اجتماع��ی وجود دارد. گم��ان می کنم با همین چن��د جمله کوتاه هم 

منظور اصلی این بخش را فهمیده باشید. 
چرا باید این کار را متوقف کنیم؟

ب��ا ای��ن کار برند م��ا تنبل و حت��ی خودخ��واه به نظر می رس��د. به 
اشتراک گذاری پیامی واحد در ش��بکه های اجتماعی مختلف هیچ وقت 
ایده مناسبی نیس��ت. پلتفرم های مختلف دارای تفاوت های آشکاری با 
هم هس��تند. به همین خاطر بارگذاری محتوا در آنها نیازمند بررس��ی 
و ایج��اد تغییراتی در محتوای مورد نظر اس��ت. به ع��اوه، با بارگذاری 
محتوایی یکس��ان در ش��بکه های اجتماعی طرفداران ما ناامید خواهند 
ش��د، چراکه به طور م��داوم محتوایی تک��راری در پلتفرم های مختلف 

مشاهده خواهند کرد. 
راهکار جایگزین

پرورش استراتژی منسجم در راستای تولید محتوای مختلف برای هر 
ش��بکه اجتماعی بهترین اقدام خواهد بود. اگر برند شما بودجه و زمان 
کاف��ی برای ای��ن کار ندارد، توصیه من ایجاد اندک��ی تغییر در محتوا و 
س��پس بارگذاری اش در ش��بکه های اجتماعی مختلف است. این اعمال 
تغییرات باید هماهنگ با ویژگی های منحصر به فرد هر شبکه اجتماعی 

باشد. 
عدم پاسخگویی به مخاطب ها

بس��یاری از برندها و بازاریاب ها در فضای ش��بکه های اجتماعی فقط 
به دنبال تولید محتوای تازه و توس��عه آن از طریق کانال های تبلیغاتی 
پلتفرم ها هس��تند. به بیانی دیگر، آنها به محض بارگذاری یک پس��ت و 
دریافت واکنش مناسب از سوی کاربران به سراغ پست بعدی می روند. 
توصیه محوری من در این بخش پاسخگویی به واکنش مخاطب ها به 

جای عبور از آن با بی تفاوتی است. 
چرا باید این کار را متوقف کنیم؟

ش��بکه های اجتماع��ی فقط معطوف به برند ما نیس��ت. باز هم تاکید 
می کنم، ش��بکه های اجتماعی مانند مکالمه ای دوطرفه است، نه تلفنی 
یک س��ویه. اگر به ای��ن نکته توجه نکنیم، در دنی��ای تکنولوژی برند ما 

هویتی تاریک و بدون چهره جذاب به دست خواهد آورد. 
آیا شما به هنگام قدم زنی با یکی از دوستان تان در خیابان اگر فردی 
به ش��ما س��ام کند، بی تفاوت به راه ت��ان ادامه می دهید؟ ش��رایط در 

شبکه های اجتماعی نیز تا حد زیادی به همین شکل است. 
راهکار جایگزین

ب��ه عنوان ی��ک برند حرفه ای باید همیش��ه برنامه ای منس��جم برای 
گفت وگو با مخاطب ها داش��ته باش��یم. در برخی موارد طرح س��واالت 
مختل��ف، ش��وخی، ارائه اطاعات دقیق تر و ترغیب آنها به مش��ارکت با 
برندمان کارس��از خواهد بود. همچنین به یاد داشته باشید که پیام های 
خصوصی کاربران به برندمان همیش��ه بای��د در کوتاه ترین زمان ممکن 

پاسخ داده شود. 
خصوصی نگه داشتن اکانت برندمان در شبکه های اجتماعی

متاسفانه امروزه عادت بد خصوصی نگه داشتن اکانت در میان برندها 
رایج ش��ده است. اگر به راس��تی عاقه مند به انتشار محتوای مربوط به 
برندتان به صورت خصوصی هس��تید، چرا در ش��بکه های اجتماعی به 
عنوان برند فعالیت دارید؟ بس��تن صفحه رس��می تان و فعالیت در قالب 

اکانتی شخصی با حضور تنی چند از مدیران ارشد بهتر نیست؟ 
چرا باید این کار را متوقف کنیم؟

آیا شما خیلی تنبل هس��تید؟ چیزی برای مخفی ساختن دارید؟ آیا 
شبکه های اجتماعی اصا ارزشش را دارد؟ این پرسش ها پس از مشاهده 

اکانت خصوصی برندمان از سوی طرفدارهای مان مطرح خواهد شد. 
نکته مهم در م��ورد اکانت های خصوصی برندها عدم جذابیتش برای 
مخاطب اس��ت. در حقیقت مخاطب با جس��ت وجویی س��اده در گوگل 
امکان فه��م قالب کلی محت��وای صفحه ما را خواهد داش��ت، بنابراین 
نقش��ه ما برای ترغیب مخاطب به فالو اکانت مان بی نتیجه باقی می ماند. 

همچنین در این اکانت ها امکان استفاده از هشتگ نیز وجود ندارد. 
راهکار جایگزین

اگ��ر واقعا به دنبال افزایش س��طح رابطه می��ان برندتان و مخاطب ها 
هستید، به جای شخصی س��ازی اکانت به سراغ درج لینک عضویت در 
خبرنامه یا س��ایت برندتان بروید. به این ترتیب مخاطب دامنه انتخاب 
وس��یع تری برای تصمیم گیری خواهد داشت. برخی از برندها نیز پیامی 
س��اده در عین حال تاثیرگذار برای فالوورهای تازه شان ارسال می کنند. 
ی��ک پیام س��اده »از اینکه ما را دنبال کردید، متش��کرم« کافی به نظر 

می رسد. 
بحران تشکرهای خودکار

پیش از رواج اتوماس��یون های پاس��خگویی انبوه ب��ه کاربران ترکیب 
جمله »متش��کرم« معنای خاصی در روابط اجتماعی داشت. با این حال 
اکنون این جمله بدل به یکی از س��اده ترین جمات ممکن شده است. 
در حقیقت سپاس گذاری به این صورت دیگر جلوه منحصر به فرد خود 

را از دست داده است. 
ع��اوه ب��ر اینها، به راس��تی چه کس��ی عاقه مند به دریافت پاس��خ 

کامنتش از سوی روبات های خودکار است؟

چرا باید این کار را متوقف کنیم؟
دلیل این امر بسیار ساده است: هیچ کس عاقه ای به ارتباط با روباتی 
فاقد عواطف انس��انی ندارد. امروزه کاربران بس��یار هوشمند شده اند. به 
همین دلیل به آسانی تفاوت میان کامنت واقعی برندها با نمونه مربوط 

به روبات ها را متوجه می شوند. 
راهکار جایگزین

اگر قصد جلب نظر مخاطب تان را دارید، باید به فکر پیام هایی جذاب تر 
باش��ید. همچنین استفاده از اتوماسیون ارسال پیام را نیز متوقف کنید. 
در غیر این صورت مخاطب ما احساس مناسبی از دریافت پیام های مان 
نخواهد دشت. هر چقدر خاقیت ما در پاسخگویی واقعی به کامنت ها و 

پیام های کاربران بیشتر باشد، موفقیت ما نیز بیشتر خواهد شد. 
بارگذاری بی هدف پست

بس��یاری از برندها به جای برنامه ریزی برای تولید محتوا و پست های 
ج��ذاب به طور بی هدف اقدام به انتش��ار مطل��ب می کنند. دلیل اصلی 
چنین اقدامی از س��وی آنها نیز واضح اس��ت: تاش برای حضور مداوم 
در جلوی چشم های مخاطب. شاید این شیوه تا همین چند سال پیش 
تاثیر کمابیش مطلوبی داشت، اما اکنون دیگر به کار برندها نخواهد آمد. 

چرا باید این کار را متوقف کنیم؟
ب��ا این کار برند ما مانند یک ماش��ین تولید محتوا به نظر می رس��د. 
بدون تردید کمتر مخاطبی عاقه ای به مش��اهده یک برند بدون هدف 
در ش��بکه های اجتماعی دارد. اگر این روند ادام��ه پیدا کند، به تدریج 

محتوای برندمان دیگر اهمیتی برای مخاطب نخواهد داشت. 
راهکار جایگزین

شناخت مخاطب همیشه اهمیت دارد. وقتی برند ما شناخت مناسبی 
از مخاطب خود داش��ته باشد، توانایی تولید محتوای مطابق با میل آنها 

را نیز خواهد داشت.
حذف نظرات منفی

ای��ن کار به هیچ وج��ه توصیه نمی ش��ود. نتیجه آن ب��ر روی آینده 
برندمان به هیچ وجه مناس��ب نیست. ش��اید برخی از کشورها اینترنت 
را سانس��ور کنند، اما ش��ما به عنوان یک برند در جایگاه مناس��ب برای 

این کار نیستید. 
چرا باید این کار را متوقف کنیم؟

دلیل اصلی توقف این اقدام عدم اعتماد مردم به برندمان است. وقتی 
ی��ک بازاریاب دیجیتال یا برند ش��روع به ح��ذف واقعیت ها کند، دیگر 

دلیلی برای اعتماد به آن وجود نخواهد داشت. 
راهکار جایگزین

فه��م چرای��ی دریافت بازخورد منف��ی اهمیت باالیی دارد. بی ش��ک 
همیش��ه افرادی هس��تند که عملکرد ما مورد پسندش��ان نیست. یک 
برند بدون منتقد همیش��ه در حال سانس��ور منتقدین اس��ت، بنابراین 
از وج��ود برخی کامنت های منفی هراس نداش��ته باش��ید. به عاوه در 
صورت دریافت پیام منفی باید به دنبال ریش��ه یابی و حل مشکل نهفته 

در پشت آن نیز بود. 
بارگذاری پست به جای گفت وگو

اغلب ش��رکت ها تمرکز خود را روی انتشار محتوا به جای تاش برای 
ایجاد فضای گفت وگو قرار می دهند. 
چرا باید این کار را متوقف کنیم؟

ایراد اصلی این ش��یوه حفظ فاصله می��ان برندها و مخاطب از طریق 
انتشار صرف مطالب است. وقتی تمام تمرکز برند ما روی انتشار مطلب 
قرار دارد، آیا فرصتی برای آشنایی بیشتر با مخاطب ها فراهم می شود؟ 

راهکار جایگزین
نقطه ثقل توجه تان را تغییر دهید. با کاهش وسواس مان بر روی انتشار 
مطالب تازه و تاش بیشتر برای برقراری ارتباط از طریق گفت وگوی دو 

جانبه فرآیند جذب مخاطب برندمان تاثیرگذارتر خواهد شد. 
hootsuite :منبع

10 اقدامی که استفاده از آنها در شبکه های اجتماعی را باید همین امروز متوقف کنیم

نبایدهای بازاریابی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی
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تعریف موفقیت می تواند دش��وار باش��د زیرا به صورت یک 
اصطاح بسیار پیچیده است. به منظور تعریف موفقیت، نگاهی 
ب��ه اهداف، منافع و دالیل ش��خصی خود  بیندازید. س��پس، 
فرمولی را برای موفقیت تعریف کنید که ش��خصاً برای ش��ما 

معنادار است. 
مرحله اول: تعریف موفقیت شغلی

۱. بپذیرید که راه های زیادی برای تعریف موفقیت ش��غلی 
وجود دارد. موفقیت شغلی نیازی به یک تعریف سفت و سخت 
ندارد. در حالی که بس��یاری از افراد تعریف موفقیت شغلی را 
براساس معیارهای قابل اندازه گیری مانند حقوق و دستمزد و 
رتبه بندی می بینند، راه های بسیاری برای تعریف موفقیت در 
حرفه براس��اس اهداف وجود دارد. دلیلی که تعریف موفقیت 
حرفه ای را دشوار می سازد این است که عوامل زیادی در برای 
آن وجود دارد. ارتباط ش��ما با همکاران تان، ش��هرت شما در 
صنعت، حقوق و دستمزدتان، مزایای شما و موارد دیگر، نقش 
مهمی در موفقیت تان دارند. بسیاری از افراد از عوامل متعددی 

که بر موفقیت تأثیر می گذارد، احساس فشار می کنند.
• برای جلوگیری از احس��اس اس��ترس و فشار برای اینکه 
آیا موفقیت ش��ما به صورت سنتی است یا خیر، سعی کنید 
موفقیت های حرفه ای خود را به صورت شخصی ببینید. آیا در 
کار خود احساس تکامل می کنید؟ آیا صبح ها هنگام رفتن به 
سر کار خوشحال هستید؟ بخش بزرگی از موفقیت متأسفانه 
فرات��ر از ح��د کنترل هس��تند. باید قبول کنی��د که تعاریف 
مختلفی از موفقیت وجود دارد و در نهایت آنچه اهمیت دارد 

احساس ارزش و خوشحالی خودتان است.
۲. عایق و اشتیاق خود را تعریف کنید. اگر به دنبال تعریف 
موفقیت هستید، ابتدا اولویت ها و عایق خود را تعریف کنید. 
اینکه آیا زندگی تان به ش��ما کمک می کند تا به عایق خود 
تحقق بخشید یا نه، عامل اصلی تعیین کننده این است که آیا 

احساس موفقیت می کنید یا خیر.
• به وقتی بچه بودید فکر کنید. وقتی  بزرگ شدید چه کاره 
می خواستید بشوید؟ اهداف ش��ما در دانشگاه چه بود؟ آیا از 
مدرک تحصیلی خود استفاده می کنید؟ چرا و چرا نه؟ بعضی 
از مواقع مردم در یک مسیر شغلی قرار می گیرند و از عایق و 
اشتیاق واقعی خود دور می شوند. برعکس، افرادی که احساس 
تنش و اس��ترس در  ش��غل خود می کنند زمانی که متوجه 
می شوند که شور و اش��تیاق خود را دنبال می کنند احساس 

موفقیت می کنند.
•  از تغییر نترس��ید. بعضی اوقات، تعریف اش��تیاق و عاقه 
می تواند به تعریف شخصی از موفقیت کمک کند. تشخیص 
اینکه آنچه در حال حاضر انجام می دهید، طبق استانداردهای 
ش��ما، موفقیت نیست می تواند ترس��ناک باشد اما همچنین 
می توان��د یک فرصت برای رش��د باش��د. مثًا اگر همیش��ه 
می خواستید یک معلم شوید اما در بازاریابی مشغول هستید، 

برگشت به دانش��گاه و گرفتن مدرک تحصیلی در آموزش را 
در نظر  بگیرید.

۳. عوامل��ی که برای ش��ما اهمیت دارند را بررس��ی کنید. 
چه چیزی واقعاً برای ش��ما مهم اس��ت؟ آی��ا اعتبار و افتخار 
می خواهی��د؟ آیا صعود از نردبان ش��رکت، ایجاد ارتباطات و 
بس��تن معامات یک حرفه  ایده آل به نظر می رس��د؟ یا شما 
بیش��تر آرمان گرا هس��تید؟ آیا ایده ایجاد  تفاوت و کمک به 
دیگران برای ش��ما الهام بخش است؟ هیچ راه اشتباهی برای 
خواس��تن موفقیت وجود ندارد، ام��ا تصدیق عواملی که واقعاً 
به آن اهمیت می دهید به ش��ما کمک می کند تا موفقیت را 

تعریف کنید.
۴. موفقیت های شغلی را براساس شرایط خود تعیین کنید. 
این حیاتی است که از تعاریف بیرونی موفقیت اجتناب کنید. 
تحقیقات نشان می دهد ش��ادترین و پرطراوت ترین افراد در 
تمام ش��غل ها کسانی هستند که موفقیت را براساس اهداف، 

اشتیاق و خواسته های شخصی خود تعریف می کنند.
• سعی کنید تعریف خود را از موفقیت بنویسید و در جایی 
که می توانید هر روز آن را ببینید، قرار دهید. یادآوری  اهداف  

می تواند به شما در راه موفقیت کمک کند.
•  تعریف شما از موفقیت باید تا حدودی مبهم باشد. تعریف 
خود را این گونه بنویس��ید: »م��ن می خواهم هر روز در کارم 
احساس ارزش کنم و کاری را انجام دهم که برای من عقانی 
اس��ت.« ۵. زندگی را به عنوان یک سفر مستمر به جای یک 
س��ری از اهداف مشاهده کنید. بس��یاری از مردم موفقیت را 
به عنوان یک س��ری از اهداف مشاهده می کنند. شما مدرک 
تحصیلی خود را دریافت می کنید، س��پس یک ش��غل پیدا 
می کنید، س��پس ترفیع می گیرید و . . .. اغلب مردم موفقیت 
قاب��ل اندازه گیری خود را تا ح��دودی توخالی و ناامیدکننده 
می بینند. هنگامی که به یک هدف دست یافتید، ممکن است 
احس��اس ناامیدی کنید زیرا به ان��دازه ای که فکر می کردید، 
احس��اس خوش��حالی نمی کنید. در عوض، زندگی خود را به 
عنوان یک سفر مداوم در نظر بگیرید که هر روز در آن تاش 
می کنید کمی بهتر بش��وید. این امر به شما کمک می کند از 

لحاظ احساسی و فکری در بلندمدت فعال بمانید.
مرحله دوم: تعریف موفقیت شخصی

۱. موفقیت خانواده را از طریق عش��ق تعریف کنید. تعریف 
موفقیت خانواده دش��وار اس��ت. تقس��یم موفقیت خانواده به 
اهداف قابل دس��تیابی می تواند دش��وار باشد، حتی بیشتر از 
موفقیت ش��غلی زیرا بس��یار فراتر از یک هدف مستقیم فرد 
اس��ت. در عوض، موفقیت خانوادگی را از لحاظ عشق دادن و 

عشق گرفتن تعیین کنید.
• تعیین اهداف مشخص برای موفقیت خانواده سخت است. 
مثًا اگر می خواهید تا زمانی که س��ی و پنج ساله شدید سه 
فرزند داشته باشید، بسیاری از عوامل وجود دارد که می تواند 

در راه شما قرار بگیرد. ممکن است تا زمانی که مسن تر شوید، 
همس��ر خود را ماقات نکنید. ممکن است، همسر شما فقط 
یک یا دو فرزند بخواهد. تعیین اهداف مشخص برای زندگی 

خانوادگی شما به معنای ایجاد ناامیدی برای خود است.
• در عوض، س��عی کنی��د روابط بهتری با کس��انی که در 
اطراف تان هس��تند پرورش دهید. اهدافی تنظیم کنید که تا 
حدودی مبهم، اما مهم هس��تند. موفقیت باید عشق دادن با 
یادگیری ب��ه عذرخواهی، برقراری ارتباط و اش��تراک گذاری 
باش��د. اهداف شما باید نزدیک ش��دن به خانواده تان و حفظ 

ارتباطات در طول زندگی باشد.
۲. خودتان و اولویت های تان را بررسی کنید. به طور مداوم 
بازنگری خود و اولویت ها می تواند به موفقیت ش��خصی شما 
کمک کند. افراد همیشه در طول زمان تغییر می کنند و آنچه 
شما در ۲۵ س��الگی می خواستید ممکن است همان چیزی 

نباشد که در ۳۰ سالگی می خواهید.
• آنچه شما از دوستی و روابط عاشقانه می خواهید، با زمان 
تکامل می باید. در ۲۲س��الگی، ممکن اس��ت اس��تقال خود 
را ارزش��مند بدانید، اما در ۲۸ س��الگی، یک رابطه متعهدتر 
بخواهید. تغییر تعریف شما از موفقیت هیچ مشکلی ندارد تا 

زمانی که خودتان همراه با آن مایل به تغییر باشید.
•  اگر اهداف ش��خصی، خواس��ته ها و نیازهای شما تغییر 
کرده است، باید کمی سبک زندگی خود را تغییر دهید. مثًا 
در گذش��ته با کمی اضافه وزن مش��کلی نداشتید، اما ناگهان 
می خواهید بر روی اندامی باریک تر کار کنید. برای این منظور 
ممکن است مجبور باشید که تغذیه و میزان فعالیت بدنی خود 
را تغیی��ر دهید. با هر تغییری در ارزش های تان، خود را تغییر 
دهید. به صورت دوره ای ی��ک روز را برای تجدید نظر درباره 

آنچه از زندگی می خواهید، بگذارید.
۳. خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. اندازه گیری موفقیت 
ش��خصی یک موضوع بس��یار فردی و بنابراین ذهنی اس��ت. 
مقایس��ه خود با دیگران می تواند برای تعریف سالم موفقیت 
سمی باشد. به روابط دیگران در دوستی و روابط عاشقانه آنها 
توجه نکنید. آنچه اهمیت دارد خواسته ها و نیازهای شما است 

و اینکه آیا شما آنها را دنبال می کنید یا خیر .
۴. موفقیت ش��خصی را به نحوی که برای تان معنا دار است 
تعریف کنید. مانند موفقیت شغلی، تعریف موفقیت شخصی 
باید ارزش های ش��ما را منعکس کند. هیچ راه اشتباهی برای 
احس��اس خوب داش��تن وجود ندارد. برخی از افراد موفقیت 
شخصی خود را در داشتن چهار فرزند و خانه داری می بینند. 
افراد دیگر موفقیت را در نداش��تن فرزند و آزادی برای رفتن 
به تعطیات در تابستان می بینند. هر دو هدف به همان اندازه 
معتبر و مهم هس��تند. براس��اس ارزش های خ��ود، موفقیت 

شخصی را برای شرایط تان تعیین کنید.
Wikihow/ucan :منبع

چگونه موفقیت را تعریف کنیم؟
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موفقیت در فروش با روحیه کودکانه
4 درس فروش از کودکان نوپا )قسمت اول(

من و همسرم دو فرزند داریم. فرزند بزرگ ما به تازگی وارد سن افتضاح دو سالگی شده است. کودکان نوپا در این سن 
بیش از هر زمان دیگری روی اعصاب والدین راه می روند. آنها پرسر و صدا، شلخته، نابودکننده وسایل مختلف، ماجراجو 
و در عین حال دوست داشتنی هستند. شاید موضوع این مقاله برای بسیاری از مخاطب ها عجیب باشد، با این حال آیا 
می دانستید چند نکته مهم فروش از کودکان می توان آموخت؟  کودکان نوپا بالذات فروشندگان ماهری هستند. آنها 
انگیزه باال و توانایی جلب نظر حیرت انگیزی دارند. بدون تردید مقاومت در برابر یک کودک دو ساله از هر کار در دنیا 
سخت تر است. بدون تردید گاهی اوقات کودکان نوپا شلخته و اعصاب خردکن )درست مانند تمام فروشندگان بزرگسال( 
هستند. با این حال در اغلب اوقات آنها در تاش برای یادگیری هرچه بیشتر و برقراری روابط بهینه با دیگران اند. از این 

طریق آنها در تاش برای ایجاد تغییری بزرگ در جهان نسبتا کوچک شان هستند. 
در ادامه این مقاله من قصد بررسی درس هایی از کودک نوپای دو ساله ام پیرامون فرآیند فروش را، دارم. 

1. هیچ وقت پاسخ »نه« را قبول نکنید
کودکان نوپا معموال یک ویژگی مشترک دارند: اوقات تلخی های طوالنی و کسل کننده. اگر تجربه بچه داری داشته 
باشید، گاهی اوقات تعامل با آنها بسیار سخت می شود. به ویژه زمانی که از اول صبح شروع به اوقات تلخی می کنند. به 
راستی این اوقات تلخی ها چه معنایی دارد؟ ذهن کودکان نوپا در سن دو سالگی همچنان در حال رشد است. درک آنها 
از انصاف و مفهوم خود به تدریج در این سن شکل می گیرد. همچنین آنها در این سن به خوبی با محدودیت های دنیای 
پیرامون ش��ان آش��نا می شوند. آنها آشنایی بسیار بهتری با افراد نزدیک شان پیدا می کنند. این آشنایی به خوبی آنها را 
نسبت به ضرورت اطاعات از برخی دستورات بزرگترها آگاه می سازد. در صورت سرپیچی از دستورات نیز آدم بزرگ ها 
توانایی جا به جایی بسیار ساده کودک را خواهند داشت. بدون تردید سر و کله زدن با آدم هایی بسیار بزرگتر از آنچه 
هس��تیم، نگرانی و اس��ترس زیادی را در پی دارد. درست به همین خاطر بدخلقی ها و اوقات  تلخی کودکان کاما قابل 
درک است. به عنوان یک فروشنده اوقات تلخی به هیچ وجه قابل قبول نیست. با این حال ما می توانیم درس بزرگی از 
ناشکیبایی های کودکان در حوزه فروش بگیریم. کودکان هیچ وقت پاسخ »نه« را از کسی قبول نمی کنند. به این ترتیب 
آنها تا جای ممکن در تاش برای دستیابی به هدف شان هستند. دستورهای دیگران نیز در این میان تاثیر چندانی بر 
روی تصمیم گیری شان ندارد. بدون تردید به عنوان یک فروشنده ما با پاسخ های منفی بسیار زیادی در طول یک روز 
کاری مواجه می ش��ویم. با این حال باید مانند یک کودک چنین پاس��خ هایی را پشت سر گذاشته و به دنبال هدف مان 
حرکت کنیم. فروش��ندگان بزرگ به ش��نیدن پاس��خ های منفی عادت دارند. با این حال هرگز چنین پاسخی را قبول 
نمی کنند. هنر فروش نیز درست پس از شنیدن پاسخ منفی از سوی مشتریان شروع می شود. تمام تاش یک فروشنده 

خوب باید بر روی تبدیل پاسخ »نه« به »آری« متمرکز باشد. 
2. کار انفرادی یا گروهی

کودکان نوپا وقتی در یک گروه هم سن و سال قرار می گیرند، بسیار بانمک می شوند. دلیل اصلی آن هم ایجاد دنیای 
کوچک برای آنها و تاش ش��ان در راس��تای یافتن دوس��ت و ایجاد روابط صمیمی است. برخی از کودکان حتی در دو 
سالگی هم افرادی عاقه مند به تنهایی هستند. چنین کودکانی معموال خیلی سخت دوست پیدا می کنند. این امر ناشی 
از ناتوانی آنها در دوست  یابی نیست، بلکه برعکس به دلیل حساسیت آنها در انتخاب دوستان شان است. فرقی ندارد یک 
کودک در حال چرت عصرگاهی یا بازی با سایر کودکان باشد، در هر صورت آنها به طور مداوم در حال شناخت هرچه 
بهتر دنیای اطراف شان هستند.  فروشندگان در این حوزه نیز شباهت های بسیاری به کودکان نوپا دارند. در حقیقت، 
برخی از کارهای فرآیند فروش نیازمند کار تیمی اس��ت. در حالی که س��ایر فعالیت ها نیازمند کار انفرادی خواهد بود. 
ایج��اد تعادل میان زمان های فعالیت در قالب گروه و کار انفرادی یکی از هنرهای منحصر به فرد فروش��ندگان موفق 
محسوب می شود. بدون تردید روابط یک فروشنده با سایر افراد حاضر در سازمان پیچیدگی های بسیار بیشتری به نسبت 
کودکان نوپا دارد. با این حال پس زمینه اصلی روابط اجتماعی مشابه است. به این ترتیب باید تمایز هوشمندانه ای میان 
نوع روابط مان با دیگران قرار دهیم. کودکان به هیچ وجه رفتار یکسانی با والدین، دوستان و افراد غریبه ندارند. همین 
امر نیز آنها را بسیار انعطاف پذیر در برابر شرایط گوناگون می کند )هیچ کس از کودکان نوپا متنفر نیست، اما بسیاری از 
افراد احساس نفرت عمیق از برخی فروشندگان دارند(. به عنوان یک فرشنده ماهر اگر قصد جلب توجه هرچه بیشتر 
مشتریان را دارید، باید نوع رفتارتان با هر کدام از آنها را شخصی  سازی کنید. پیگیری یک الگوی رفتاری به هیچ وجه 

مزیت خاصی برای شما و برندتان به همراه نخواهد داشت. 
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