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چطور با ۳۰۰ میلیون تومان می توان خانه دار شد؟

 بازگشت متقاضیان
به بازار مسکن

این روز ها همزمان با زمزمه  کاهش قیمت در بازار مســکن، بســیاری از خریدارانی که از خرید خانه دست نگه 
داشته بودند، به تکاپوی خرید افتاده اند و در این میان، خانه های ارزان قیمت، متقاضی بیشتری دارد. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، از سوی دیگر نیز عده زیادی از عرضه کنندگان مسکن از جمله سازنده ها و همین طور 
کسانی که با انگیزه سرمایه گذاری وارد بازار شده و خرید انجام داده اند، هم اکنون پس از سپری شدن یک دوره 
رشد قیمت، قصد فروش دارند، اما همچنان دچار سردرگمی هستند و درباره اینکه آیا بهترین زمان برای فروش 

فرا رسیده یا نه، تردید دارند. در عین حال، کسانی که اصرار به خرید دارند همچنان در بازار مسکن در حال...

جهش نرخ ارز به تنهایی مناسبات را 
رانتی می کند

 فریب فنر ارزی
 به روایت
فرشاد مومنی
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مبلغ تراکنش خودپردازها به ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال در بهار امسال رسید

جغرافیای تراکنش بانکی در ایران

بررسی بازاری خاص و منحصر به فرد

K-Swiss رقیب تجاری تازه آدیداس و نایک

اهمیت محتوا در تبلیغات ویدئویی

استفاده بهینه از بازاریابی تاثیرگذار با 6 تکنیک طالیی

آشنایی با تکنیک های روابط عمومی آنالین

بررسی استراتژی و بودجه تبلیغاتی برندهای بزرگ

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اپل، گوگل را به هراس افکنی
بین کاربران آیفون متهم کرد

5
فرصت امروز: در نخستین جلسه معامالتی پس از اجرای سومین 

گام کاهش تعهدات برجامی ایران، بازار ســرمایه در روند 
صعودی باقی ماند و با استقبال خریداران مواجه شد...

 از سقف شکنی شاخص بورس تا ثبات بازار ارز
و کاهش اندک قیمت طال

 واکنش بازارهای مالی
به گام سوم خروج از برجام

یادداشت

حباب سکه در حال 
کاهش است

در هفته گذشته شاهد افزایش 
شدید قیمت جهانی طال بودیم و 
قیمت هر انس طال در بازارهای 
جهانی بــه 1550 دالر افزایش 
یافت و دلیل این رشــد قیمت، 
تحوالت بازارهای نفتی و تشدید 
جنــگ تجاری آمریــکا و چین 
بود. این عامــل، قیمت طال در 
بازار داخلــی را هم متاثر کرد و 
انتظــار، قیمت طال و  برخالف 
سکه اندکی رشــد یافت. اما در 
روزهای پایانی هفته، قیمت هر 
بازارهای جهانی  انس طــال در 
دوباره کاهش یافــت و به طور 
تقریبــی با افــت 45 دالری به 
1507 دالر رســید. این کاهش 
قیمت بازار ایــران را هم تحت 
تاثیر قــرار داد و امروز می توان 
این تاثیر را در کنار کاهش تقاضا 
به دلیل ایام سوگواری ماه محرم 
و همچنین تثبیت نرخ ارز دید. 
امروز اثرگــذاری این عوامل در 
جهانی  بازارهای  کــه  روزهایی 
تعطیل اما بازار ایران فعال است، 
زمینه ســاز کاهش قیمت سکه 
و طال نســبت به روز پنجشنبه 
شده است. اگرچه در سه هفته 
گذشــته حباب سکه صفر شده 
اســت، اما بعضی قطعات سکه 

ربع  نیم سکه،  همانند 
4سکه و سکه های یک...
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سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت با توجه به اینکه آمریکا از برجام خارج شد و 
طرف مقابل تعهدات خود را انجام نداد، نظام تصمیم گرفت کاهش تعهدات را برای 

موازنه در اجرای برجام انجام دهد.
به گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی در نشســت خبری درباره جزییات گام ســوم 
کاهش تعهدات برجامی گفت: در مذاکرات موســوم به برجام سازمان تالش زیادی 
کرد زمان بندی هایی که برای پاســخگویی به نیاز نیروگاه های کشور که قرار است 
تعداد آنها افزایش یابد داشــته باشد، بنابراین غنی ســازی باید به نحوی باشد که 

پاسخگوی نیازهای کشور باشد.
کمالوندی ادامه داد: بعد از برجام عمال ما با بدعهدی هایی مواجه شدیم و طرف 
مقابل تعهدات خود را انجام نداد و با مشکالتی مواجه شدیم که اوج آن خروج آمریکا 
از اردیبهشت ماه سال گذشته است که فشار زیادی نه تنها بر جمهوری اسالمی بلکه 

بر کشورهای دیگر که با ایران ارتباط داشتند، شروع کرد.
ســخنگوی سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: بر این اساس نظام تصمیم گرفت در 
وضعیــت عدم تعادل بین تعهدات و حقوق ما توازنی ایجاد کند که یا طرف مقابل 
به ســمت تعهدات خود برگردد و حقوق ایران را محترم بشمارد یا اگر انجام نشد، 
جمهوری اســالمی با کاهش تعهدات خود موازنه ای در داد و ستدهای برجام ایجاد 
کند. وی یادآور شــد: متن برجام حدودا 1۲۲ صفحه فارسی و 1۶0 صفحه نسخه 
انگلیســی است که 5 ضمیمه دارد؛ ضمیمه 1 و ۲ تعهدات ما و طرف مقابل است. 
ضمیمه ۳ همکاری های بین المللی، ضمیمه 4 ســازوکارهای مربوط به کمیسیون 
مشــترک و ضمیمه 5 زمان  بندی است، بنابراین در زمینه کاهش تعهدات باید بر 

ضمیمه 1 متمرکز شویم.
کمالوندی با اشاره به هشــت موضوع اصلی مطرح شده در ضمیمه 1، تعهدات 
در رابطه با راکتور آب ســنگین است و عدم بازطراحی و عدم اجرای راکتور قبلی و 
بازطراحی آن راکتور و تولیدات کارخانه های آب سنگین را از این موارد ذکر کرد و 
افزود: موضوع سوم بازفرآوری سوخت مصرف شده است که در اینجا هنوز سوخت 
مصرف شده به اندازه ای که بخواهیم برنامه های بازفرآوری  داشته باشیم، عمال برای 

ما مطرح نیست.
وی غنی ســازی در ظرفیت و سطح آن را مورد دیگر در این حوزه عنوان کرد و 
افزود: یک مورد از آن یعنی سطح میزان ۳.۶7 را در گام دوم کنار گذاشتیم. در گام 
اول هم عرضه مازاد ذخایر ۳00 کیلو و 1۳0 تن به بازار را کنار گذاشتیم و تحقیق 

و توسعه موضوع گام سوم است.
ســخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: به جز مسائل طرح شده در گام های 
قبل، موضوعات دیگر در پرونده فردو، میزان ذخایر و نظارت و دسترسی های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی یا شفاف ســازی اســت. در مورد شفاف سازی بنا نداریم که 
تغییــری ایجاد کنیم. بنابراین تا امروز از هفت موضوع باقی مانده دیگر ما، 4 و نیم 
موضوع را انجام دادیم. آن نیم مورد هم برای این است که سطح غنی سازی را کنار 
گذاشــته ایم اما ظرفیتش به تعداد سانتریفیوژها برمی  گردد و موضوعات باقی مانده 

بسیار مختصر هستند.
وی گفت: این نشــان می دهد که به لحاظ فنــی در مذاکرات نحوه تعهدات به 
گونه ای بوده اســت که مشــکلی ایجاد نکند. همانطور که علی اکبر صالحی بارها 
گفته اند و متاسفانه برخی ها به دالیل سیاسی به این نکته غفلت می کنند، این است 
که صنعت هســته ای ما حتی در قالب برجام بــه راحتی به اهداف بلندمدت خود 

خواهد رسید کما اینکه ما ابتدای برجام برنامه 15ساله را ارائه کردیم.
کمالونــدی اضافه کرد: مقام معظم رهبری شــرط کرده بودنــد در انتهای کار 
مشخص باشد که غنی سازی کشور پاسخگو هست به حداقل 1۹0 هزار سو خواهد 

بود، آن را با۲70 هزار سو ارائه دادیم با قابلیت افزایش به یک میلیون سو.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: اتفاقی که امروز رخ داده، این است که با 

تغییرات در تحقیقات و توسعه، تحقق آن برنامه را به سمت یک میلیون سو تسهیل 
خواهد کرد. یعنی ما ۲70 هزار ســو را به راحتی با همین برجام موجود می توانیم 
محقق کنیم. اما اینکه چه زمانی یک میلیون سو را محقق خواهیم کرد بستگی به 

اقدامات آینده ما در تحقیق و توسعه دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در مورد تحقیق و توسعه که بندهای ۳۲ 
تا 4۳ و یک بند ۸1 را شامل می شود، بند ۸1 در مورد روش های غنی سازی غیر از 
سانتریفیوژهای گازی صحبت می کند- در حال حاضر عمده کار اقتصادی دنیا برپایه 
سانتریفیوژهای گازی انجام می شود اما روش های دیگری که در دنیا انجام می  شود 
که لزوما اقتصادی نیست، اما به هر حال جمهوری اسالمی ایران در برجام پذیرفته 

بود فعال فقط از سانتریفیوژهای گازی استفاده کند.
کمالوندی درخصوص بندهای ۳۲ تا 4۳ هم گفت: در این بندها ۸ موضوع مورد 
بحث ما اســت که چهار موضوع االن انجام شده است و آژانس مراجعه خواهد کرد 
و تایید خواهد شد که چهار اقدام انجام شده و چهار اقدام دیگر هم با فاصله زمانی 

انجام خواهد شد.
وی افزود: نکته مهم این اســت که در مسیر غنی سازی، برخالف آن چیزی که 
بعضا طرح می کنند، ما می توانیم بگوییم که عمال محدودیتی وجود نداشته است. 
به این دلیل که برنامه ها براســاس یک برنامه بلندمدت و با روش های جدید، دیده 

شده بود.
ســخنگوی سازمان انرژی اتمی یادآور شد: روش قدیم روش مهندسی معکوس 
بود. مانند ماشین های 1IR ماشینی نبود که در ایران ساخته شده باشد، در هلند 
ســاخته شده بود که به پاکســتان رفته و از آنجا به ایران آمده بود. اما ماشینی که 
شما خودتان می سازید حتما به مستندسازی دانش نیاز دارد وگرنه شما مسیری را 
می روید و چون آدرس را مشخص نکرده اید، دفعات بعد با مشکالتی مواجه می شوید.
کمالوندی با تاکید بر اهمیت مستندسازی ادامه داد: مستندسازی دانش یکی از 
کارهایی است که در دنیا انجام می شود. براساس آن ما هزاران سند برای هر کدام از 
این سانتریفیوژها درست کرده ایم که کار بسیار عمیق و بزرگی است یعنی اگر یک 
مقدار زمان برای رسیدن به اهداف بلندمدت بیشتر شده، کیفیت افزایش یافته است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: در گذشته به دلیل اهمیت سرعت 
و از طرفی با توجه به مهندسی معکوس، عمال وارد فرآیند مستندسازی که زمان بر 
هست، نشده اند؛ همه تحقیقات به هر شکل ممکن مستند و با همدیگر مقایسه شود؛ 

این سندها در کنار هم قرار گیرد و به دانش فنی تبدیل شود.
کمالوندی ادامــه داد: امروز چهار اقدام امروز انجام شــد؛ درباره بند ۳۹  تولید 
محصول غنی سازی و ماشین های نسل جدید عدم اختالط پسماند و محصول این 
زنجیره ها که بسیار موضوع مهمی است. به عبارت دیگر قبل از کاهش تعهدات اگر 
هر کدام از ماشین های پیشــرفته وقتی در عمل غنی سازی می  کردند، محصول و 
خــوراک را دوباره خوراک و محصول را قاطــی می کردند و به صورت اتوماتیک به 
اورانیوم طبیعی تبدیل می شد. از این به بعد این اتفاق نمی افتد. یعنی ماشین های 
سانتریفیوژ ما همانطور که تحقیق و توسعه می کنند، به انباشت ذخایر ما هم کمک 

می کنند.
 کمالوندی گفت: اگر این را هم در نظر بگیریم که ظرفیت این ماشین ها چندین 
برابر ماشــین هایی است که فعال نصب شده است به معنای این است که در بعضی 
جاها صدها و شــاید بیشتر از هزار ماشین به  افزایش ذخایر ما کمک کند، این از 
دیروز انجام و امروز به آژانس اعالم شــد و از امروز تولیدات تحقیقاتی به ذخایر ما 

افزوده می شود.
وی گفت: ماشین »آی آر ۶« قرار بود در ابتدای سال یازدهم عمال گازدهی شود، 
IR۶ »ساب« که قرار بود در آن موقع گازدهی شود، ماشینی غیر از ماشین »آی آر 

۶« است که گازدهی آن را هم شروع کردیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

کاهش تعهدات ایران موازنه در اجرای برجام است

محمد کشتی آرای
 کارشناس بازار سکه

ایام سوگواری ساالر شهیدان)ع( تسلیت باد



هفته  گذشته، هفته ای همراه با تصمیمات بزرگ در حوزه سیاست و در 
پی آن اقتصاد کشور بود. درست در نیمه شهریورماه ۹۸ و پس از گذشت 
نزدیک به شش سال از توافق ژنو، رئیس جمهور کشورمان گام سوم ایران 
در خروج از تعهدات هسته ای را اعالم و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 

نیز این موضوع را از طریق ارسال نامه ای به فدریکا موگرینی اطالع داد.
این موضوع نه تنها در دایره روابط بین الملل و سیاســت کشــور که در 
عرصه اقتصاد نیز از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. از نخستین 
سال ورود کشور به ماجرای برجام و همزمان با آن افزایش تبادالت تجاری 
و اقتصادی تحــرکات خاصی در بخش خصوصی رخ داد. شــاید یکی از 
مهمترین این اتفاقات که تا ســال ها اثرات آن در اقتصاد کشــور برجای 
خواهد ماند، عکس العمل های این بخش نســبت به نوسانات بسیار شدید 

در نرخ ارز بود.
به گزارش خبرآنالین، دایره این تحرکات از ســال گذشــته که رئیس 
جمهــور آمریکا خروج این کشــور از برجام را اعالم کــرد در حوزه ارزی 
بسیار گسترده تر شــد. به گونه ای که دولت و مجلس در برخی موارد لب 
به اعتراض گشــوده و نسبت به تخلفات رخ داده در بخش خصوصی تذکر 

دادند.
تخلفات متعدد در حوزه کارت بازرگانی، افزایش درخواســت دالرهای 
دولتی و عدم بازگشــت کاالها به بازارهای داخلی، عدم بازگشت ارزهای 
حاصل از صادرات، گرانفروشی کاالهای واردشده با ارز دولتی در بازار و در 
نهایت تخلیه بازارهای داخلی از کاال به هدف صادرات و کسب درآمدهای 

ارزی گوشه ای از انحراف برخی تجار و بازرگانان و فعاالن اقتصادی بود.
امیر خجسته، رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در 
ایــن زمینه گفت: »هدف از اختصاص 14 میلیــارد دالر واردات کاالهای 
اساسی، بهبود وضعیت معیشت مردم بود درحالی که 400 شرکت یک شبه 
ســر برآورده ارز را گرفتند و بردند اما کاالیی وارد کشور نکردند. در سال 
۹7 هــم 1۸ میلیارد دالر از طرف مجلس بابت واردات کاالهای اساســی 
اختصاص داده شد، اما گرفتار رانت بازی شدیم و نه دولت نظارت کرد و نه 
دستگاه های نظارتی به قضیه ورود کردند و درنتیجه کاالیی با نرخ دولتی 

به دست مردم نرسید.«
محمدرضا مودودی، سرپرست ســازمان توسعه تجارت نیز با ارائه 

آماری گوشــه ای از این تخلفات را بیان کــرده و می گوید: »ظهور ۶ 
هزار و 447 کارت بازرگانی جدیدالورود که سابقه صادرات نداشتند، 
مرهــون و نتیجه بعضی تصمیمات ارزی اســت. دارندگان حقیقی و 
حقوقی این کارت ها، درمجموع 5.4 میلیارد دالر صادرات انجام دادند. 
فقط از 445 مورد از همین کارت های بازرگانی، نزدیک به 4.7 میلیارد 
دالر صادرات انجام  گرفته بود که آمار نگران کننده ای به شمار می آید و 
اگر سیاست های ارزی تعدیل نمی شد، این آمار به 15میلیارد دالر هم 
می رسید و چه بسا تعداد کارت های صادراتی جدیدالورود نیز افزایش 

می یافت.«
اگرچه بخش خصوصی معتقد است این تخلفات توسط گروهی که عضو 
رسمی و شناخته شده اتاق های بازرگانی نیستند رخ داده است. طبیب زاده، 
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان معتقد اســت: انتقاد به کارت بازرگانی 
که از طرف برخی مطرح می شود، فرار به جلو است؛ گمرک، سازمان ثبت 
ســفارش و ســازمان امور مالیاتی باید موارد را کنترل کند و اگر تخلفی 
صورت گرفته باید این ارگان ها پاســخگو باشــند. البته هر جایی امکان 

سوءاستفاده است ولی ناظر بر این مسئله نهادهای دیگری است.
کارت بازرگانی تنها یک مورد از اشــکاالت موجود در بخش خصوصی 
و نگاه آن به مشــکالت اقتصادی کالن کشور است. ریشه این اشکاالت را 
باید در منفعت طلبی یا به عبارتی عدم توجه به منافع ملی کشور دانست.

شــاید بد نباشــد اتاق های بازرگانی و متولیان امور بخش خصوصی به 
بازنگری برخی قوانین و راهکارها اقدام کرده و با قبول اشتباهات گذشته 
به دنبال راهبردهای مناســب برای همراهی دولت و ســایر قوا برای گذر 
از برهه کنونی اقتصاد کشــور و احتماالً تشدید تحریم ها بعد از گام سوم 

ایران باشند.
اغلب اعضای اتاق بازرگانی این روزها با انتشار مطالب مختلف، در حال 
تبرئه کارت بازرگانی به عنوان مقصر اصلی بروز این تخلفات هستند. البته 
این نکته کاماًل درســت است که کارت بازرگانی تنها یک شناسنامه برای 
شناســایی تجار است اما مبنا و منشأ صدور آن و شناسایی و احراز هویت 
درخواست کننده تا مرحله نهایی صدور کارت به طور صفر تا صد به عهده 
اتاق بازرگانی قرار داده شده است، بنابراین اگر مرجع صادرکننده این کارت 
در هر مرحله ای مرتکب اشــتباه یا تخلف شود مسئولیت مستقیم آن به 

عهده خود او بوده و آثار این اشتباه یا تخلف تا مدت ها در تمام بخش های 
اقتصاد خود را نشان خواهد داد. درخواست ارزهای دولتی و گم شدن آن و 

در نهایت کمبود و گرانی کاال نمونه ای از همین آثار است.
باید این نکته را در نظر داشــت که بخش خصوصی و صادرکنندگان و 
واردکنندگان خط مقدم حمله به تحریم ها هستند، چرا که دولت در مقام 
فرماندهی مقابله با این تحریم ها باید با تعیین اســتراتژی و تاکتیک های 
برخوردهای بین المللی وظایف را به عهده بخش های متخصص واگذار کند. 
البته این بدان معنا نیست که با واگذار کردن مسئولیت ها دیگر وظیفه ای 
به عهده دولت نیســت، اما برای تبادالت تجاری و مقابله با تحریم ها قطعاً 
ارتباطات مویرگی فعاالن اقتصادی و تجار می تواند کارساز بوده و دولت را 

در اجرای هرچه بهتر سیاست های دیپلماتیک خود یاری کند.
با اجرای برجام و گشــایش های سیاســی در عرصه تجارت بین الملل 
هم افزایی و اجماع داخلی بر سر برنامه های اقتصادی و تقویت دیپلماسی 
اقتصادی، می توانست شرایط بهره گیری مطلوب تر از فرصت های موجود را 
فراهم کند، اما بخش خصوصی که باید بیشترین نقش را در این موقعیت 
ایفا می کرد، در هر شــرایطی کنار گود نشســته و تنها به انتشار انتقاد از 

محدودیت ها و شرایط موجود و قیمت ارز پرداخت.
سال گذشته نیز با خروج آمریکا از برجام فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق 
بازرگانی به تکاپو افتاده و باز هم با انتقاد از عملکرد بین المللی دولت مطالبه 
ارتباطات باز تجاری و حل مشــکالت جهانی را از دولت داشتند. گو اینکه 
طی دوران برجام در حوزه تجارت بین الملل جهش و رشد آنچنانی داشتیم 
و با خروج آمریکا از این معاهده بین المللی تمام دستاوردهای تجاری این 

بخش پرمدعا در حال هدر رفتن است.
در پایان باید این نکته را به این بخش همواره مطالبه گر گوشــزد کرد 
تحت فشار قرار دادن دولت در شرایط فعلی با فریادزدن های متوالی برای 
مظلوم نمایی و تحصیل سود هرچه بیشتر تنها اثری که خواهد داشت زیان 

ملی و تضعیف جایگاه تجاری کشور در بازارهای بین المللی خواهد بود.
در یک کالم، گام سوم ایران در خروج از تعهدات یک طرفه برجام قطعا 
آثار اقتصادی نیز برای کشور خواهد داشت. این آثار ضرورت حضور بخش 
خصوصی به عنوان خط مقدم اقتصاد کشور را در فضای پیش رو بیش از 

پیش نشان می دهد.

بعد از برجام خط مقدم اقتصاد به چه کسانی سپرده می شود؟

نقش بخش خصوصی در مقاطع حساس سیاسی

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی معتقد است که در دوره ۳0 ساله 
اخیر، همیشه نظام تصمیم گیری ما گوشه چشمی به گران کردن ارز برای 

پنهان کردن همه ولنگاری ها، فسادها و ناکارآمدی ها داشته است.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه مطالعات دین 
و اقتصاد با اشاره به تجربه ترکیه در مورد جهش های ارزی گفت: در تجربه 
ترکیه یک رابطه تمام عیار بین طرز نگاه دولت به مســئله ارزش پول ملی 
با سرنوشــت اقتصادی و اجتماعی این کشــور وجود دارد، در دورانی که 
نگاه تضعیف ارزش پول ملی در این کشــور حاکم بود، انحطاط اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی را تجربه کرده اند. اما در دوره هایی که این سیاست ها 
را متوقف کردند، در همه این حیطه ها بلوغ و رشــد پدیدار شد. وقتی به 
این مسئله از زاویه تجربه ایران نگاه می کنیم، به وضوح مشاهده می کنیم 
به اعتبار اهداف و وعده هایی که درباره افزایش نرخ ارز داده می شد، اقتصاد 

ملی با بن بست تمام عیار روبه رو است.
 او ادامه داد: اما پرســش مهم این اســت که چرا تمایلی به صحبت در 
مورد ابعاد و زوایای این بن بست وجود ندارد؟ پاسخ را می توان این گونه به 
قرینه در نظر گرفت که اگر این مناســبات انحطاط اقتصادی و اجتماعی 
برای کشــور داشته است اما منافع غیرمتعارفی را برای گروه های پرنفوذ و 
کرکننده در سطح رسانه ها نیز داشته است، بنابراین از این موضوع طفره 
می روند که طول و عرض این بن بست آشکار شود. آنها ادعا می کردند که 
ارز ارزان قیمت نیروی محرکه مصرف گرایی در جامعه اســت اما در دوره 
ســال های بین ۶۹ تا 7۲ که نرخ ارز 15 برابر شــد مشاهده می کنیم که 
واردات کاالهای لوکس و تجملی نیز 5۳ برابر افزایش یافت و روند مصرفی 

نیازهای اساسی مانند پروتئین و لبنی با سقوط چشمگیری روبه رو شد که 
مسئله ای تکان دهنده است.

 رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به رابطه تضعیف ارزش پول ملی 
با صادرات گفت: در دوره ۳0 ســاله اخیر که همیشه نظام تصمیم گیری 
ما گوشه چشــمی به گران کردن ارز برای پنهان کردن همه ولنگاری ها، 
فسادها و ناکارآمدی ها داشته است، از زاویه صادرات ما با زمین گیر شدن 
تمام عیار روبه رو هســتیم هنوز پس از ۳0 ســال حــدود ۸5درصد اقالم 
صادراتی ایران را مواد اولیه و خام تشــکیل می دهد درحالی که میانگین 

جهانی این شاخص ۲۹درصد است.
 او افزود: نفس ایجاد جهش در نرخ ارز به شدت مناسبات را رانتی می کند 
و این مناسبات به عدم شفافیت بســتگی دارد. نظام تصمیم گیری ما در 
مورد محتوا و ترکیب صادرات غیرنفتی دچار فریب شده است یعنی کسانی 
که از این گذر سود می بردند اجازه ندادند خصلت ضد توسعه این تصمیم 
آشکار شود. او ادامه داد: در دوره ۳0 ساله اخیر به مجرد اینکه درآمدهای 
ارزی از محل صدور نفت به هر دلیلی کاهش یافت، متناسب با آن صادرات 
غیرنفتی نیز همین روند را داشــته است و یک رابطه یک به یک بین آنها 
وجود دارد، بنابراین این شــیوه در تجارت خارجی شیوه خطرناکی است 
چون با کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، دسترســی به ارز 
صــادرات غیرنفتی هم کاهش می یابد که مجموع این دو عامل باعث قرار 
گرفتن دولت در دور باطل می شــود که نیروی محرکه برای جبران آن از 

طریق کاهش ارزش پول ملی است.
 این اقتصاددان با بیان اینکه مالیه دولت هم دچار بن بســت شده است، 

گفــت: گروه های پرنفوذ دولت را اغوا می کنند که اگر نرخ ارز افزایش یابد 
صادرات افزایش، واردات کاهــش، اقتصاد رونق و درآمدهای ریالی دولت 
افزایش پیدا می کند. اما برای نمونه؛ در فاصله ســال ۶۹ تا 75 که نرخ ارز 
چند ده برابر شــد بحران مالی دولت نیز افزایش یافت و برای حفظ ظاهر 
و پنهان کردن واقعیت تغییر تعریف کســری مالی دولت را در دستور کار 
قرار دادند. به طوری که تا ســال ۶۹، کسری مالی کل کسری هایی که در 
امور حاکمیتی و تصدیگری بود را شامل می شد اما از سال 70 این تعریف 
تغییر کرد و کســری مالی دولت منحصراً کسری در امور حاکمیتی شد 
و این گونه بیان کردند که شــرکت های دولتی تحــت قوانین خاص اداره 
می شوند. گزارش ها حکایت دارد که کسری مالی دولت در بودجه عمومی 
در فاصله ســال های ۶۸ تا 75، هشــت برابر شد درحالی که کسری مالی 

دولت از ناحیه شرکت های دولتی ۲۳ برابر بود.
مومنی خاطرنشــان کرد: اگر قرار باشــد در برابــر تحریم ها گردن فراز 
باشــیم، همان طور که عبرت آموزی از سیاســت های ارزی حیاتی است، 
درک فاجعه ســازی بانک های خصوصی و آزادسازی واردات نیز به همان 
اندازه مهم اســت و این یادگیری باید انعکاس سیستمی داشته باشد. اگر 
تمام ارکان ســاختار قدرت می خواهند یاد بگیرند که حتی در شرایط اوج 
تحریم ها و باوجود ســقوط درآمدهای ارزی می تــوان اجازه نداد نرخ ارز 
افزایــش یابد، این به معنای آن اســت که موضوع فنــر ارزی که در این 
۳0سال اخیر ابزار فریب سیاست گذاران بود، پوچ و توخالی بود. به طوری که 
اگر ولنگاری ها درزمینه واردات و تضعیف تولید کاهش یابد فنری در کار 

نخواهد بود.

جهش نرخ ارز به تنهایی مناسبات را رانتی می کند

فریب فنر ارزی به روایت فرشاد مومنی

نگاه

عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی چیست؟
برآورد وزیر اقتصاد از رشد اقتصادی ۹8

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که رشــد اقتصادی در سال 
1۳۹۸ فراتر از برآوردهای نهادهای بین المللی باشد.

فرهاد دژپســند دربــاره برآوردهای رشــد اقتصادی گفت: 
سال گذشته رشــد اقتصادی با نفت و بدون نفت، قابل قبول 
نبــود. نهادهای تخصصی و بین المللی برای ســال جاری نیز 
برآوردهایی انجام داده اند که براســاس آن ممکن اســت رشد 
اقتصــادی مــورد انتظار ما تحقــق پیدا نکند. بــا این وجود 
می دانیــم که این نهادها براســاس اطالعات گذشــته برآورد 
می کنند. یعنــی آخرین اطالعات آنها مربوط به پایان ســال 
۹7 است و براساس آن رشــد اقتصادی سال جاری را برآورد 
کرده انــد. بنابراین باید تغییرات اتفــاق افتاده در این مدت را 
نیز در نظر گرفت. به عنوان مثال تا پایان ســال گذشته، چند 
ســال متوالی خشکسالی داشــتیم و برآوردها بر همان منوال 

انجام می شود.
او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ادامه داد: در سال 
جدید با چند تغییر مهم مواجه بوده ایم و چند اقدام در دستور 
کار قرار گرفتــه که می تواند فراتــر از برآوردهای موجود، به 

تقویت رشد اقتصادی منجر شود.
وزیــر اقتصاد، موارد تاثیرگذار بر رشــد اقتصادی که از ســال 
گذشــته آغاز شده را اینگونه شــرح داد: سال گذشته منابعی از 
صندوق توسعه ملی به بخش های تولیدی تزریق شده که امسال 
به نتیجه خواهد رســید همچنین تســهیالت اعطایی بانک ها 
۲۶درصد رشد داشته که امسال به ثمر خواهد نشست. از طرفی 
امســال پدیده ترسالی را داشــتیم که در رشد تولید محصوالت 
کشــاورزی اثرگذار خواهد بود. از سوی دیگر براساس اطالعات 
موجود، صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی ۲۹درصد رشد داشته 
است که نشان دهنده افزایش میزان تولید است. دژپسند افزود: در 
سال جدید شــاخص های بورس روند خوبی را نشان می دهد. از 
سوی دیگر صدور پروانه های بهره برداری واحدهای صنعتی بالغ بر 
۲5درصد رشد داشته است. این موارد نشان می دهد که عالئم و 
نشانه ها مثبت است و امیدواریم این روند به گونه ای مدیریت شود 
که در رشد اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی بدون نفت شرایط 
خوبی را تجربه کنیم. وزیر اقتصاد درباره روند پیشــرفت حذف 
مقررات زائد از مســیر کسب وکار نیز گفت:  از دستگاه ها و بخش 
خصوصی درخواست کرده ایم که نظرات خود را در زمینه مقررات 
دست و پاگیر ارائه کنند. کمیسیون کارشناسی مقررات زدایی در 
وزارت اقتصاد هفته ای ۲ تا ۳ جلســه چند ساعته دارد که در آن 
جلسات مقررات مورد بررسی قرار می گیرد و بعد از مرتب سازی به 
هیأت مقررات زدایی می آید. این موارد بسته به نوع آن، اگر نیاز به 
اصالح مصوبه دولت داشته باشد برای هیأت دولت ارسال می شود 
تا اصالح صورت گیرد و اگر نیاز به اصالح قانون داشــته باشــد، 
الیحه آن تنظیم می شود تا روند قانونی خود را طی کند بنابراین 

با جدیت تمام در این زمینه پیش می رویم.

پافشاری دولت برای اختصاص ارز دولتی به کاالهای اساسی
دالرهای دولتی به راه رانت می روند

در شرایطی که درخواست اغلب اقتصاددانان از دولت، حذف ارز 
دولتی است، اما گویا دولت همچنان به اختصاص ارز 4۲00 تومانی 
برای تامین کاالهای اساســی اصرار دارد؛ چنانچه آخرین آمارهای 
گمرک نشــان می دهد که اختصاص ارز دولتی به کاالهای اساسی 
1۹ درصد در 5 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش داشته است. براساس آنچه گمرک ایران گزارش داده است، 
در پنج ماهه نخست امسال بالغ بر ۹میلیون و 510 هزار و ۶۳۲ تن 
کاالی اساســی به ارزش بیش از 4 میلیارد و 7۳۲ میلیون و 770 
هزار دالر وارد کشور شده است. این ارقام در مقایسه با مدت مشابه 
ســال گذشــته از لحاظ وزن ۲1 درصد و از نظر ارزش دالری 1۹ 

درصد افزایش نشان می دهد.
این در حالی اســت که کارشناســان اقتصــادی و فعاالن بخش 
خصوصی در ماه های گذشــته بارها تاکیــد کرده اند که ارز دولتی 
باعث ایجاد فساد و رانت در اقتصاد شده است و از دولت خواسته اند 
تــا به اختصاص ارز 4۲00 تومانی پایان دهد. در این میان، اعضای 
اتاق تهران هم بارها بر این نکته تاکید کرده اند و مسعود خوانساری 
به عنوان رئیس اتاق تهران در مصاحبه ای که اخیرا با ایسنا داشت، 
گفت: »اتــاق تهران و فعاالن بخش خصوصی همانطور که پیش از 
این بارها اعالم شــده، با توزیع ارز 4۲00 تومانی و به طور کلی با 
ارز چند نرخی مخالف اســت زیرا به نظر مــا ارز چند نرخی فقط 
رانت و فســاد را افزایش می دهد و کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی 
کشور نمی کند.« نکته ای که رئیس اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره 
می کنــد در آخریــن آمارهای گمــرک از واردات 5 ماهه کاالهای 
اساسی به خوبی مشخص است. در صدر کاالهای اساسی وارد شده 
به کشــور در 5 ماهه ابتدایی امســال برنج، ذرت، دانه های روغنی، 
روغن های خوراکی و کنجاله ســویا قــرار دارد؛ کاالهایی که با ارز 
دولتی وارد شده اند و عمال نباید رشد قیمت را تجربه می کردند ولی 
اینگونه نشــده اســت و همین موضوع باعث شده افراد بیشتری به 
دنبال اســتفاده از این رانت باشند و میزان واردات کاالهای اساسی 
رشــد داشته باشد. در 5 ماه نخست امسال، قندوشکر با ۶40درصد 
رشــد از لحاظ ارزش دالری و ۸۹1درصــد افزایش از حیث وزن، 
باالترین سطح تغییرات را نســبت به مدت مشابه پارسال داشته و 
پــس از آن کنجاله ســویا با 117 درصد رشــد در ارزش دالری و 
114درصد افزایش وزنی، کود شیمیایی با 5۸درصد رشد در ارزش 
دالری و 7۸درصد رشد در وزن و جو با 4۹درصد افزایش در ارزش 
دالری و ۲۲درصد رشد در وزن در جایگاه های بعدی جدول واردات 

کاالهای اساسی قرار گرفته اند.
به اعتقاد کارشناســان اقتصادی و فعاالن بخش خصوصی، دولت 
و نهادهای مســئول باید جلوی ایجاد زمینه های بروز فساد و رانت 
را بگیرند و مهمترین اقدام در این حوزه در شــرایط کنونی حذف 
ارز 4۲00 تومانی اســت. همچنین کارشناسان معتقدند اگر دولت 
به اختصاص ارز دولتی اصرار دارد باید نظارت های خود را به شدت 

افزایش دهد تا شاهد رشد تورم کاالهای اساسی نباشیم.
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این روز ها همزمان با زمزمه  کاهش قیمت در بازار مسکن، بسیاری از 
خریدارانی که از خرید خانه دســت نگه داشته بودند، به تکاپوی خرید 
افتاده اند و در این میان، خانه های ارزان قیمت، متقاضی بیشتری دارد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، از سوی دیگر نیز عده زیادی از 
عرضه کنندگان مســکن از جمله ســازنده ها و همین طور کسانی که با 
انگیزه ســرمایه گذاری وارد بازار شده و خرید انجام داده اند، هم اکنون 
پس از ســپری شــدن یک دوره رشــد قیمت، قصد فروش دارند، اما 
همچنان دچار ســردرگمی هستند و درباره اینکه آیا بهترین زمان برای 
فروش فرا رســیده یا نه، تردید دارند. در عین حال، کســانی که اصرار 
به خرید دارند همچنان در بازار مســکن در حال جســت وجو هستند و 

گزینه های متناسب با بودجه خود را ارزیابی می کنند.
به گفته بسیاری از مشــاوران امالک در مناطق متوسط رو به پایین 
اغلب متقاضیان در پی خرید ملک با قیمت حداکثر مترمربعی 5 میلیون 
تومان هســتند و البته بخش زیادی همین رقم را هم با دشــواری و از 
طریق وام و به رهن ســپردن ملک تامین کرده اند. این گروه بیشتر در 
مناطق 4 تا 1۶ تهران می توانند امالکی در این بازه قیمتی جســت وجو 
کنند، اما در مناطق باالتــر آپارتمان ها با قیمت مترمربعی 10 میلیون 
تومان اغلب قدیمی ساز هستند و سن بنای بیش از 15 سال دارند، این 
در حالی اســت که در مناطق دارای بافت فرسوده نسبتا وسیع همچون 
مناطق 7، ۹ و 10 یافتن آپارتمان نوســاز بــا همین رده قیمتی، هنوز 
غیرممکن نشده است. محله های نامجو، خواجه نظام، رودکی، وحیدیه، 
دماوند، جشــنواره، استاد معین، امام حســین )ع( و میدان خراسان از 
جمله نقاطی هســتند که جســت وجوی آپارتمان زیر 10 سال ساخت 
و بعضا حتی زیر پنج ســال ســاخت تا مترمربعــی 10 میلیون تومان  

ممکن است.
 حاشیه تهران رکورددار خانه های ارزان قیمت

در مناطقی مانند شوش، اسالمشهر، پرند، جیحون، هشتگرد، قرچک 
و ورامین، نســیم شــهر و  اندیشه واحد های 10 ســال ساخت با متراژ 
50 متــری را با بودجه ۲50 تــا ۳00 میلیون تومان می توان خریداری 
کرد. مشــاوران امالک در این مناطق اذعــان دارند که زوج های جوان 
و خانــه اولی ها می توانند با ســپرده گذاری و دریافت تســهیالت 1۶0 
میلیون تومــان گزینه های بهتری را برای خرید ملک انتخاب کنند. در 
همین زمینه، رئیس اتحادیه امالک اســتان تهران با بیان اینکه در یک 
سال گذشــته قیمت  مسکن رشــد بیش از 100درصدی داشته  است، 
گفت: اعــالم کاهش ۳0 تا 40درصدی قیمت مســکن نه تنها به بازار 
کمکی نمی کند بلکه باعث می شــود فروشندگان قیمت های مسکن را 
تا 1۲0درصد افزایــش دهند و با کاهش 10 تا ۲0درصدی اعالم کنند 
کــه ما قیمت ها را ارزان کردیم در حالی که هم اکنون قیمت ها در این 
بازار روند نزولی را در پیش گرفته است. مصطفی قلی خسروی در پاسخ 

به این ســوال که آیا با ۲50 میلیون تومان می شود، یک واحد مسکونی 
در تهــران خرید؟ گفــت: در برخی از شــهرک های جنوبی مانند پرند 
و هشــتگرد و در مناطقی مانند شوش، اسالمشــهر، قرچک و ورامین 
می توان واحد های متراژ کوچک با میانگین قیمتی ۲50 تا ۳00 میلیون 
تومان خریداری کــرد. به گفته وی، برای انتخــاب خانه با قیمت های 
پایین باید مــدت زمانی طوالنی وقت صرف کــرد و تمامی محله های 
مختلف تهران را گشــت تا شاید با ۲40 میلیون تا ۳00 میلیون تومان 
بتوان واحد مســکونی با متراژ پایین پیدا کــرد. رئیس اتحادیه امالک 
اســتان تهران با بیان اینکه در مناطق بیست ودوگانه طی دو هفته اخیر 
قیمت هــا در بخش اجاره و خرید و فروش ثابت مانده اســت، گفت: در 
منطقه 5 قیمت خرید و فروش مسکن به طور متوسط ۳ میلیون تومان 
کاهش یافته است و در بخش اجاره هم شاهد کاهش 5درصدی قیمت 
بوده ایــم؛ همچنین در منطقه 11 تهران قیمت ها در بازار اجاره و خرید 
و فروش ثابت بوده است. آمار ها و بازرسی ها نشاندهنده آن است که در 
منطقه ۲۲ قیمت های اجــاره ثابت و قیمت های خرید و فروش کاهش 
10درصدی داشــته و در منطقه 15 هــم قیمت های اجاره و همچنین 

خرید و فروش کاهش 15درصدی داشته است.
میانگین قیمت مسکن به 12 میلیون تومان رسید

همچنین دبیر انجمن انبوه ســازان اســتان تهران با بیــان اینکه آمار ها 
نشاندهنده آن است که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در یک سال 
گذشــته به متری 1۲ میلیون تومان رسیده است، گفت: ارزان ترین  واحد 
مسکونی نوساز در مناطق جنوبی تهران متری ۸ تا 10 میلیون تومان است 
بنابراین شاید با ۲50 میلیون تومان بتوان یک واحد مسکونی ۳۸متری با 
میانگین سن 10 ســال خریداری کرد. ایرج رهبر با اشاره به اینکه ممکن 
اســت واحد های مسکونی که مشــکل حقوقی و یا سندی داشته باشند با 
قیمت های ارزان تر به بازار عرضه شوند، اظهار داشت: خریداران واحد های 
مســکونی اگر متقاضی واحدی با مبلغ ۲50 میلیون تومان هســتند باید 
به حاشــیه تهران و یا واحدهایی که مشکل حقوقی دارند، مراجعه کنند. 
رهبر تاکید کرد: هم اکنون واحد های مسکونی در مناطق متوسط تهران با 
متراژ های 70تا ۸0 متری حدود یک میلیارد تومان قیمت گذاری می شوند 
بنابراین اگر مردم متقاضی مسکن ارزان قیمت هستند باید در خارج از تهران 

و یا شهر های اطراف به دنبال آن بگردند.
 ویژگی های خانه های ارزان چیست؟

عوامل زیادی در قیمت ملک اثرگذار اســت؛ بــرای مثال واحد های 
قولنامه ای بســیار ارزان تر از واحد های دارای ســند شــخصی هستند. 
همچنین داشــتن آسانســور، پارکینگ و ســایر امکانات اینچنینی در 
قیمت ملک اثرگذار اســت. از جمله مواردی که ســبب کاهش قیمت 
واحد مسکونی می شود، واقع شدن آن واحد در طبقه زیر همکف است. 
در میان فایل های فروشی، واحد های زیادی وجود دارند که در طبقه زیر 

همکف یا همان زیرزمین واقع شــده اند و از قیمت های پیشنهادی آنها 
کامال مشخص است که قرار گرفتن این واحد ها در طبقه زیر همکف اثر 

زیادی در نرخ آنها گذاشته است.
رکود سنگین بازار مسکن در شــهر تهران موجب شده که شهر های 
جدید هم از رونق بیفتند و خرید و فروش در این شهر ها به پایین ترین 
حد خود برسد در واقع متقاضیان کمی در این شهر ها حضور دارند. این 
شــرایط باعث شده که حتی در میان آگهی های خرید و فروش مسکن، 
کمتر اثری از واحد های شــهر های جدید اطراف تهران باشــد که نشان 
می دهد متقاضی خرید و فــروش در این مناطق وجود ندارد. در حالی 
که در ســال های گذشته، مسکن شهرهای جدید، پای ثابت آگهی های 
فــروش امالک بود. به گفته بســیاری از مشــاوران امــالک، هنوز هم 
خانه های متراژ پایین، طرفداران خاص خود را دارد و وام های مســکن 
بیــش از همه برای خرید این نوع خانه ها مصرف می شــود. براســاس 
فایل هــای موجود می توان دریافت که به صورت حدودی قیمت هر متر 
مربع از واحد های 40 تا 50 متری نوســاز در شــهر تهران، با توجه به 
موقعیت مکانی از 7 میلیون تومان شــروع شده و تا 45 میلیون تومان 
ادامــه دارد و به طور کلی قیمت کل این واحد ها از ۳00میلیون تومان 
تا ۳ میلیارد تومان  اســت. خانه های بدون پارکینگ، سخت به فروش 
می روند. این را مشاوران امالک تایید می کنند. خریداران بیشتر تمایل 
دارند خانه ای خریداری کنند که دارای پارکینگ باشــد، مگر مشتریانی 
که به دنبال سرمایه گذاری هســتند و خانه های فاقد پارکینگ را برای 
ســکونت نمی خرند. آپارتمان های فاقد پارکینــگ زمانی به راحتی به 
فروش می رسند که تا 50میلیون زیر قیمت منطقه باشند. در منطقه ای 
مثل ظفر خانه  فاقد پارکینــگ متری یک تا ۲ میلیون ارزان تر از عرف 
منطقه است. در طرف مقابل قیمت خانه  دارای ۲ پارکینگ، 40 میلیون 

تومان گران تر از خانه هایی است که دارای یک پارکینگ هستند.
همچنین برای افرادی که ســن و سالی از آنها گذشته، آسانسور یکی 
از مهم ترین فاکتور ها در هنگام خرید یا رهن و اجاره یک واحد آپارتمان 
در طبقات چهارم یا پنجم است؛ مالکی که حتی برای جوان تر ها هم در 
خرید و فروش آپارتمان در نظر گرفته می شــود، بنابراین خانه هایی که 

فاقد آسانسور هستند زیر قیمت بازار به فروش می رسند.
براساس این گزارش داشتن خانه  ارزان قیمت چیزی نیست که بتوان 
به ســادگی از آن گذشــت؛ به  خصوص در شــرایط کنونی بازار که با 

افزایش قیمت ها،  قدرت خرید مردم تا حد زیادی کاهش یافته است.
این روز ها همزمان با کاهش نرخ ارز و ســکه بســیاری از خریداران 
مســکن، دوباره به تکاپوی خرید افتاده اند که همین امر باعث می شود 
دوباره گوش دالالن و واســطه گران تیز شود و اگر سیاست درستی در 
این خصوص اتخاذ نشــود مجدد افزایش قیمت هــا را به دنبال خواهد 

داشت.

چطور با ۳۰۰ میلیون تومان می توان خانه دار شد؟

بازگشت متقاضیان به بازار مسکن
دریچه

آسیب شناسی مرکز پژوهش ها از سازوکارهای قانونی 
تأثیرگذار بر منابع آب

بحران آب یا بحران مدیریت آب؟
بارندگی، بحران آب و مصرف آن، چندین و چند ســال اســت 
که گریبانگیر کشــور شــده اســت و راهی هم برای حل آن پیدا 
نمی شــود. در همین راستا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
به آسیب شناســی حوزه قانون گذاری ایران از منظر سازوکارهای 
تأثیرگذار بر منابع آب پرداخت و نوشت: بحران آب در ایران فقط 
ناشی از تغییرات اقلیمی نیست و ســهم عوامل انسانی در ازدیاد 
مصارف بیشــتر از سهم عوامل طبیعی ناشی از کاهش بارش ها در 
کمیابی های آبی مؤثر بوده است. در واقع، آثار کم آبی مشاهده شده 
در سال های اخیر، حلقه مؤخر از زنجیره روند فزاینده مصرف آب 

در دشت ها و حوضه های کشور است.
مرکز پژوهش ها در این گزارش به بررسی پیشران های سیاستی 
پرداختــه که در طــول مدت تقریباً یک قرن نظــام قانون گذاری 
معاصر در کشــور به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم به افزایش 
مصرف آب منجر شده است. نهاد پژوهشی مجلس تاکید می کند: 
درنتیجه رفتارهای متناقض از سوی نهادهای رسمی، نگرش های 
مخربی در نهادهای غیررسمی مبنی بر عدم حفاظت از منابع آب 
شکل گرفته است، بنابراین با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته، 
مشخص شد که ظرفیت یادگیری ساختار حاکم بر مدیریت منابع 
آب بســیار پایین اســت و از این منظر تنها حلقه یگانه یادگیری 
برای این سیستم قابل تصور است. همچنین این ساختار از ظرفیت 
بســیار پایینی برای سازگاری با تغییرات برخوردار بوده و همیشه 
به دنبال راه حل های مقطعی و مهندسی برای کنترل شرایط رفته 
است. این سیستم مدیریتی توانایی سازگاری و تجدید سازماندهی 

خود را در مقابل تغییر به صورت درون زا ندارد.
 آب عنصری مهم برای حیات انســان و کاربردی برای توســعه 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیســت محیطی اســت. موقعیت، 
رژیم بارش، میزان بارش دریافتی و شــرایط دما موجب حاکمیت 
اقلیم خشک و نیمه خشــک در ایران شده است. همین امر باعث 
شــده اســت تا انتظار چندانی برای میزان بارندگی باال در کشور 
نباشــد؛ بااین وجــود، در ســال های اخیر کمبود آب در کشــور 
به گونه ای بوده اســت که نشــانه هایی از بحران آب را به نمایش 
می گذارد. آمارها نشــان از کاهش حــدوداً 10درصدی میانگین 
بلندمــدت بارش می دهند. اگرچه این میزان کاهش جدی به نظر 
نمی رسد، اما نوسانات موجود در روند بارندگی به خشکسالی های 
مداوم اما خفیف از اواخر دهه 70 هجری شمسی منجر شده است. 
بنابراین وقایع حدی مانند خشکســالی تنها باعث کاهش دوره ای 
و موقت منابع آب شــده اند، بنابراین به دلیل وقوع خشکســالی ها 
وضعیت منابع آب ایران در شــرایط کم آبی قرار گرفته اســت. اما 
با نگاهی دقیق تر به وضعیت منابع آب مشخص است که وضعیت 
بــه وجود آمده تنها به کم آبی ختم نمی شــود. افزایش ممنوعیت 
دشــت های کشور )به طوری که از ۶0۹ دشــت آبی کشور تا پایان 
ســال 1۳۹4 نزدیک به ۳50 دشــت ممنوعه اعالم شده بودند( و 
خشک شــدن و نابودی پیکره های مهم و بزرگ آبی کشور )مانند 
دریاچه ارومیه، دریاچه های طشــک و بختگان، تاالب گاوخونی، 
دریاچه هامون و ...( نشــان می دهند که در شرایط فعلی )کمبود 

فیزیکی آب( ایران فاصله چندانی با بحران ملی آب ندارد.
ایران به دلیل اقلیم خشــک و نیمه خشــک خود در ســنوات 
مختلف و به دفعات دچار خشکســالی های متفاوتی شده است، اما 
ســؤال اصلی این گونه مطرح است که چند درصد شرایط به وجود 
آمده برای منابع آب کشــور ماحصل تغییر شــرایط اقلیمی بوده 
است. پاسخ این ســؤال، بحران مدیریتی چه از سوی مردم و چه 
از ســوی مســئوالن است. بر همین اساس اســت که این فرضیه 
قوت می یابد که حتی اگر شــرایط اقلیمی دچار تغییر نمی شدند، 
دیر یا زود کشــور با همین مشکالت مواجه می گشت و این وقایع 
حدی )مانند خشکســالی و تغییر رژیم بارش( و تغییرات اقلیمی 
فقط این روند را تشدید کرده و سرعت بخشیده اند. بنابراین، لزوم 
ارزیابی و بررســی نحوه مدیریت منابع آب در پاســخ به وضعیت 
کمبود آب و نزدیک به بحران آب روشــن می شود و عالوه بر آن 
نیاز اســت اصالحات نهادی به منظور انطباق و سازگاری با شرایط 

جدید انجام شود.
طبق این گــزارش، برمبنای بررســی نحوه و میــزان مصارف 
بخش هــای مختلف اقتصادی از منابع آب ســطحی و زیرزمینی، 
بخش اقتصادی کشــاورزی بالغ بر ۹0درصد برداشــت ها از منابع 
آب تجدیدشــونده و اغلب غیرتجدیدشــونده را شــامل می شود. 
بررسی ها نشــان می دهد باوجود کاهش منابع آب تجدیدشونده، 
روند تغییرات ســطح زیرکشــت تغییر محسوسی نداشته است و 
در ســال های اخیر تنها به دلیل ناتوانی اســتحصال آب، ســطح 
زیرکشت کمی کاهش پیدا کرده است. در این هنگام از منابع آب 
غیرتجدیدشونده نیز اســتفاده  شده است. بنابراین با توجه به این 
حجم از مصرف منابع آب کشــور، باید به مدیریت و نحوه مصرف 
بخش کشــاورزی هم از منظر منابع آب و هم از منظر مؤلفه های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی، ازجمله امنیت غذایی نیز توجه و 

بازنگری کرد. 
از ســوی دیگر، همواره رشــد جمعیت یکی از نیروهای محرکه 
قوی برای افزایش برداشت و مصرف منابع آب بوده است. نکته ای 
کــه باید موردتوجه قرار گیرد این اســت که جــدای از نیازهای 
اقتصادی به آب )کشاورزی، صنعت و خدمات(، به دالیل سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی نیاز جمعیت به آب شــرب در درجه و اولویت 
اول تأمین آب اســت)امنیت آبی( و رشد جمعیت این الزام برای 
توجه به نحوه تأمین آب شــرب را نشــان می دهــد. لذا جدای از 
نیروهای محرکه بیرونی مانند تغییر اقلیم یا وقایع حدی همچون 
خشکسالی و سیالب که پایداری سیستم منابع آب ایران را دچار 
نوســان کرده اند، در دهه های اخیر نیروهای محرکه درونی شامل 
جمعیت، نیاز به توسعه و اشتغال در کنار نیروهای محرکه امنیتی 
ـ سیاســی مانند امنیت غذایی نگاهی بــا اولویت باالتر و کنترل 
بیشــتری بر نحوه برداشــت از منابع آب کشور نسبت به حفظ و 
حراست از آن داشــته اند، بنابراین ارزیابی نحوه مصرف منابع آب 
در بخش کشــاورزی به دو دلیل امنیت غذایی و اینکه بیشــترین 
ســهم مصرف منابع آب مربوط به این بخش است، بسیار ضروری 
است. بررسی نحوه رشــد مصرف بخش شرب نیز با توجه به نیاز 
جمعیت به این مقوله از لحاظ امنیت آبی بسیار حائز اهمیت است.
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بازار مســکن ترکیه حاال به یکی از مهمترین مراکز جذب سرمایه های 
خارجی در این کشور تبدیل شــده و بررسی ها نشان می دهد این بخش 
اتفاقا برای ایرانیان نیز بخشی جذاب و قابل توجه محسوب می شود، چرا 
که طبق آمارهای ارائه شــده از ســوی مرکز آمار ترکیه پس از عراقی ها 
دومین گروه بزرگ سرمایه گذاران در بازار مسکن ترکیه، ایرانی ها بوده اند.
 بــه گزارش خبرآنالین، میزان فروش مســکن به خارجی ها در ترکیه 
در ســال گذشته افزایشی ســی درصدی را تجربه کرده است. در شرایط 
کنونی نیز پیش بینی ها بر رشد این میزان در سال جاری و سال های پیش 
رو داللت دارد. عربســتانی ها، افغانستانی ها، پاکستانی ها در کنار ایرانیان، 
عراقی ها و البته روس ها؛ عمده ترین گروه سرمایه گذاران در بازار مسکن 

ترکیه هستند.
 پیش از این مصطفی قلی خسروی نسبت به خروج سرمایه ها از ایران 
با هدف خرید مســکن در ترکیه هشــدار داده و گفته بــود با روند رو به 
افزایش قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ؛ خروج سرمایه از ایران 
برای خرید ملک در کشورهای اطراف خصوصا ترکیه شدت خواهد گرفت.
 به گفته وی قیمت مسکن در بهترین شهرهای ترکیه و دیگر کشورهای 
اطراف با قیمت مســکن در یک منطقه متوسط تهران برابری می کند از 
این رو بسیاری به این نتیجه می رسند که بهتر است اقدام به خرید ملک 

در این کشورها نمایند.
 تبلیغات مداوم و مکرر برای خرید ملک در کانال های تلگرامی، ســایت 

های اینترنتی و همچنین شبکه های ماهواره ای دال بر این مدعاست.
 مرکز آمار ترکیه در گزارشی اعالم کرده است: تنها در ماه ژوئن ۶1هزار 
و ۳55 واحد مســکونی در ترکیه فروخته شده است که از این بین، 1۶.4 

درصد کل معامالت در اســتانبول صورت گرفته است. در این ماه ۲۶۸۹ 
واحد مســکونی به خارجی ها فروخته شــده است که در مقایسه با ژوئن 
ســال قبل ۳0.5 درصد بیشتر شده است. اتباع عراقی با خرید 4۲۹ خانه 
بزرگ ترین گروه خریدار مسکن ترکیه بوده اند و ایرانی ها با 415 واحد، 
روس ها با 1۹0 واحد، آلمانی ها با 1۲۶ واحد، انگلیســی ها با 11۳ واحد و 
کویتی ها با 11۲ واحد به ترتیب دومین تا ششــمین گروه بزرگ خریدار 

مسکن در ترکیه بوده اند.
 قیمت مسکن در شهرهای پرمخاطب چقدر است؟

 بررســی وضعیت قیمتی مســکن اثبات کننده ادعــای رییس صنف 
مشاوران امالک است. متوسط قیمت مسکن در استانبول ترکیه، به اذعان 
آمارهای ارائه شــده از سوی شــرکتی که واسطه خرید ملک در این شهر 
اســت، به700 تا ۸00 دالر در مناطقی جز مراکز شــهری می رسد. این 
بدان معناست که قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در استانبول در برج 
هایی که به طور خاص، ویژه چنین کاری ســاخته می شود بین هشت تا 
هشت میلیون و ششصد هزار تومان است. این قیمت در گران ترین شهر 
توریستی ترکیه اعالم شده و قیمت ها در سایر شهرها از این میزان کمتر 
نیز هســت. در پایتخت ترکیه، آنکارا، در منطقه ای جز مرکز شهر قیمت 
یک متر مربع واحد مسکونی کمتر از پانصد دالر است، به این ترتیب با در 
نظر گرفتن نرخ 11 هزار و 500 تومان برای هر دالر، قیمت مسکن حدود 
به ازای هر متر مربع 5 میلیون و ۳1۳ هزار تومان است که با قیمت مسکن 

در منطقه ای فقیرنشین در تهران برابری می کند.
 این قیمت البته درخارج از مرکز شهر ازمیر در محدوده ۶00 دالر در هر 
متر مربع است. متوسط قیمت اعالمی برای ازمیر بر مبنای دالر 11 هزار 

و 500 تومان باز در محدوده ای نزدیک به 7 میلیون تومان قرار می گیرد.  
قیمت ها در آنتالیا و بارســا البته به ترتیب، طبق اعالم مرکزی آمار ترکیه 
حدود 400 دالر است. به این ترتیب قیمت ها بر مبنای پول ایران نزدیک 

به 4 میلیون و 500 هزار تومان است.
 رییس اتحادیه مشــاوران امالک معتقد است با توجه به گرانی مسکن 
باید این موضوع به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد تا برخی با توجه به 
پیشنهادات اغواکننده ترکیه ای ها و دیگر کشورها برای خریداران مسکن، 

سرمایه های کشور را خارج نکنند.
 وی می گوید جدا از اینکه تعدیل قیمت مسکن با افزایش عرضه و انبوه 
ســازی یک ضرورت است، برای خرید مسکن در ایران نیز باید امتیازهای 
ویژه ای برای خریداران در نظر گرفت تا این تفاوت قیمت ها سرمایه های 
ایران را حراج نکند. در حال حاضر روند کاهشی بر بازار مسکن ایران حاکم 

شده است اما تفاوت قیمت ها هنوز بسیار باالست.  
 آیا امتیازهای ویژه قابل اتکاست؟

پیش از این بازار امالک در دوبی به مقصد مهم سرمایه گذاران ایرانی در 
امالک تبدیل شده بود . با این حال تغییرات اقتصادی دوبی و ریزش قیمت 
امالک در این امیرنشــین سرمایه های بســیاری از ایرانیان را در معرض 
خطری جدی قرار داد . به عبارت دیگر امتیازهای ویژه نظیر صدور مجوز 
کار و ... چندان قابل اتکا نیســت و در عمل خرید ملک می تواند منجر به 
صدور مجوز اقامت کوتاه مدت و نه دریافت تابعیت در این کشــورها شود 
از این رو بسیاری از فعاالن بازار بر این اعتقادند که ریسک سرمایه گذاری 
باالست و نظارت دقیق برای ممانعت از خروج غیر قانونی سرمایه ، ضرورتی 

جدی در این حوزه تلقی می شود.

قیمت مسکن در شهرهای جذاب ترکیه چقدر است؟

هشدار نسبت به خروج سرمایه مالکان از ایران

یکشنبه
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حباب سکه در حال کاهش است

در هفته گذشــته شاهد افزایش شــدید قیمت جهانی طال بودیم و 
قیمــت هر انس طال در بازارهای جهانی به 1550 دالر افزایش یافت و 
دلیل این رشــد قیمت، تحوالت بازارهای نفتی و تشدید جنگ تجاری 
آمریکا و چین بود. این عامل، قیمت طال در بازار داخلی را هم متاثر کرد 
و برخالف انتظار، قیمت طال و ســکه اندکی رشد یافت. اما در روزهای 
پایانی هفته، قیمت هر انس طال در بازارهای جهانی دوباره کاهش یافت 
و به طور تقریبی با افت 45 دالری به 1507 دالر رســید. این کاهش 
قیمت بازار ایران را هم تحت تاثیر قرار داد و امروز می توان این تاثیر را در 
کنار کاهش تقاضا به دلیل ایام سوگواری ماه محرم و همچنین تثبیت 
نرخ ارز دید. امروز اثرگذاری این عوامل در روزهایی که بازارهای جهانی 
تعطیل اما بازار ایران فعال اســت، زمینه ساز کاهش قیمت سکه و طال 
نسبت به روز پنجشنبه شده است. اگرچه در سه هفته گذشته حباب 
سکه صفر شده اســت، اما بعضی قطعات سکه همانند نیم سکه، ربع 
سکه و سکه های یک گرمی همچنان درگیر حباب است. کاهش تقاضا 
به دلیل نزدیک شدن به ایام سوگواری زمینه کاهش حباب این قطعات 
سکه را هم فراهم کرده است. این قطعات سکه نسبت به روز پنجشنبه 
40 هزار تومان ارزان تر شــده است. البته مسئله مالیات بر خرید سکه 
را نمی توان لزوما یک عامل موثر در کاهش خرید سکه در نظر گرفت. 
انگیزه سرمایه گذاری و خرید سکه مدت هاست که از بین رفته است و 
بهتر بود دولت پیش از بروز نوسان قیمت و بحرانی شدن بازار، مالیات 
بر خرید سکه را اعمال می کرد. تجربه ثابت کرده است افرادی که در دو 
سال اخیر روی سکه سرمایه گذاری کردند، نه تنها سود نکرده اند، بلکه 
زیان هم دیده اند. همین تجربه باعث شده است تا بازار بیشتر خریداران 

و مصرف کنندگان واقعی را به خود ببیند تا صاحبان سرمایه را.
اکنون مجموع اقتصاد کشور در رکود است و این رکود، صنف طال 
و جواهر را هم درگیر کرده اســت، چراکه یک نکته اثرگذار در مورد 
رونق فعالیت این صنف، وابســتگی آن به سطح درآمد مردم است و 
طبیعی است که با کاهش سطح درآمدها، تمایل مردم به خرید طال 

و جواهر و سکه هم کاهش پیدا می کند.

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد
رتبه نخست ایران در منطقه در شاخص 

ضریب نفوذ بیمه
رئیــس کل بیمه مرکزی گفت با وجود فاصلــه ضریب نفوذ بیمه 
کشور با اســتانداردهای جهانی، ایران در این شاخص رتبه نخست 
منطقه را در اختیار دارد. به گزارش بیمه مرکزی، غالمرضا سلیمانی 
که در مجمع ســالیانه بیمه مرکزی سخن می گفت، از پایان یافتن 
پیگیری رفع ایرادهای شــورای نگهبان درخصوص الیحه تاســیس 
صنــدوق بیمه همگانی حــوادث طبیعی در دولــت و مجلس خبر 
داد و گفــت: دولت بــا تامین بار مالی این الیحــه موافقت کرده و 
به شــرکت های بیمه، مجوزهای کافی برای پوشش گروهی حوادث 
طبیعی اعطا کرده است. رئیس کل بیمه مرکزی از ضریب خسارت 
۸۹درصــدی در صنعت بیمه کشــور یاد کرد و گفــت: برای حفظ 
توانگری شــرکت ها و افزایش میزان رضایتمنــدی بیمه گذاران این 
میزان خسارت بیمه در کشــور قابل قبول نیست و باید به گونه ای 
عمــل کرد که این آمــار به 75درصد برســد. وی همچنین از ارائه 
پوشــش های 440 میلیارد دالری توسط شرکت های بیمه خبر داد 
و گفت این میزان تعهد در صنعت بیمه کار بی نظیری اســت و قطعا 
اگر تحریم ها نبود دنبال گسترش بیمه های اتکایی در کشور بودیم.

رئیس شــورای عالــی بیمه با ابراز خرســندی از عملکرد صنعت 
بیمه در تســویه جبران خسارت های بزرگ در ابعاد ملی از ضرورت 
آرامش بخشــی این صنعت در جامعه ســخن گفــت و اعالم کرد: 
خســارت پرداختی صنعت بیمه در زلزله کرمانشــاه حدود ۲ هزار 
میلیارد ریال، در حادثه ســیل اخیر حــدود 1500 میلیارد ریال و 
موارد خسارتی پاالیشگاه گاز فاز ۲0 و ۲1 پارس جنوبی و همچنین 
خســارت باربری شرکت سهامی پشتیبانی امور دام رقمی در حدود 
11۸0 میلیارد ریال بوده است. سلیمانی از سهم ۳۲درصدی شرکت 
بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی صنعت بیمه یاد کرد و گفت: 
این آمار نشان می دهد که فعالیت های شرکت های بیمه خصوصی به 
۶۸درصد رسیده و بر این اساس باید به شرکت بیمه ایران به عنوان 

لنگرگاه بیمه کشور نگاه کرد.

پرواز 46درصد بیمه پاسارگاد با بال بیمه عمر 
و تأمین آتیه

نسبت خسارت شرکت بیمه پاسارگاد در پنج ماهه نخست امسال 
به ۲۳درصد رسید که یکی از مناسب ترین نسبت های خسارت تلقی 
می شــود. به گزارش بانکداری ایرانی، در پنج ماهه نخســت ســال 
۹7 بیمه پاســارگاد حــدود 7هزار و ۹۲0 میلیــارد ریال حق بیمه 
صادرکرده بود که امســال با توجه به تمرکز این شرکت بر بیمه های 
خــاص مانند بیمه عمر زندگی رشــدی 4۶درصدی را تجربه و حق 

بیمه تولیدی به 11 هزار و 54۸ میلیارد ریال رسید.
5۸درصد از کل حق بیمه صادره بیمه پاســارگاد معادل ۶هزار و 
۶۹۳ میلیارد ریال به بیمه زندگی تعلق دارد. این در حالی است که 
بیمه  اجباری شخص ثالث تنها یک هزار و ۸50 میلیارد ریال معادل 
1۶درصد و بیمه درمان نیز 70۹ میلیارد ریال معادل ۶درصد از کل 

حق بیمه شرکت را تشکیل می دهد.
این تحوالت در حالی رخ داده که خسارت پرداختی بیمه شخص 
ثالث بیشــتر از بیمه زندگی است. چراکه بیمه زندگی 57۹ میلیارد 
ریال معادل ۲۲درصد از کل خســارت ۲هزار و ۶۸0 میلیاردی بیمه 
پاســارگاد را به خود اختصاص داده بود اما بیمه شخص ثالث 750 
میلیارد ریال معــادل ۲۸درصد را  به خود مختص کرد همچنین با 
وجــود اینکه بیمه درمان ۶درصد از کل حق بیمه را متعلق به خود 
کرده بود اما 1۹درصد از خســارت را از آن خود کرده بود، بنابراین 
نسبت خسارت بیمه زندگی برای بیمه پاسارگاد در بهترین شرایـط 
قرار دارد؛ چراکه نسبت خسارت این رشته از بیمه گری ۸/۶۶درصد 

است که در بهترین شرایط در صنعت بیمه ایران است.

یادداشت

فرصت امروز: ارزش تراکنش های دســتگاه های خودپرداز در سه ماهه 
نخســت امســال به ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال رســید و استان تهران 
بیشترین مبلغ تراکنش از خودپردازها را به خود اختصاص داد. همچنین 
در این بازه زمانی حدود یک میلیارد و 4۲1 میلیون و ۹1۲ هزار تراکنش 
در شبکه خودپردازهای سیستم بانکی در سراسر کشور انجام شد. بررسی 
جغرافیای تراکنش ها در بهار امســال نیز نشــان می دهد بیشترین مبلغ 
تراکنش هــا به ترتیب به اســتان های تهران، اصفهان، خراســان رضوی، 
فارس و خوزســتان تعلق داشته است و در مقابل، کمترین مبلغ تراکنش 
دســتگاه های خودپرداز نیز به ترتیب مربوط به مناطق آزاد و استان های 

خراسان جنوبی و ایالم بوده است.
تراکنش خودپردازها به بیش از ۳ هزار میلیارد ریال رسید

اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، گزارش 
مبلغ تراکنش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان خردادماه 
ســال ۹۸ اعالم کرد. در این گزارش عملکرد سه ماهه ابتدایی سال جاری 
در بخش های خودپرداز و پایانه شــعبه استان های کشور منتشرشده که 
براســاس آن، بالغ بر یک میلیارد و 4۲1 میلیون و  ۹1۲ هزار تراکنش در 
شبکه خودپردازهای سیستم بانکی تا پایان سه ماهه اول امسال انجام شده 

که مبلغ آنها بالغ بر ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال بوده است.
همچنین براساس گزارش منتشرشده از سوی اداره نظام های پرداخت 
بانک مرکزی تا پایان خردادماه امســال بالغ بر 57 هزار و 5۲ دســتگاه 

خودپرداز از ســوی شــبکه بانکی راه اندازی و فعالیت داشــته است که 
شــهروندان با استفاده از خودپردازها در ســه ماهه نخست امسال یک 
میلیارد و 4۲1 میلیون و ۹1۲ هزار تراکنش انجام دادند؛ آمارها نشــان 
می دهد که مجموع مبلغ تراکنش های خودپردازهای فعال در فصل بهار 
۹۸ به ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال رسیده است که بررسی میزان فراوانی 
استانی این گزارش نشان می دهد بیشترین مبلغ تراکنش ها به ترتیب به 
استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان اختصاص 

داشته است.
گــزارش بانک مرکزی نشــان می دهــد که کمترین مبلــغ تراکنش 
دستگاه های خودپرداز نیز به ترتیب به مناطق آزاد و همچنین استان های 
خراســان جنوبــی و ایالم مربــوط بوده اســت. گفتنی اســت از جمله 
تراکنش های شتابی دستگاه های خوپرداز شامل انتقال وجه، برداشت وجه، 

عملیات مانده گیری حساب و خرید شارژ و پرداخت قبوض است.
کاهش چشمگیر تسهیالت مشارکت مدنی

تازه ترین آمار بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشــور همچنین از 
کاهش چشمگیر تسهیالت مشــارکت مدنی در سه ماهه نخست امسال 

حکایت دارد.
براســاس آنچه بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور در سه ماهه 
نخست سال ۹۸ منتشر کرده است، مانده کل تسهیالت اعطایی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری تا پایان خردادماه به 1۳۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده 

که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲.۶درصد افزایش داشته است.
براســاس این گزارش، بیشترین سهم از میان تسهیالت اعطایی در این 
بازه زمانی به مشــارکت مدنی با ۳0.5درصد و پس از آن، فروش اقساطی 
با ۲۹.1درصد مربوط بوده است. در عین حال، بیشترین میزان رشد مانده 
تسهیالت اعطایی در پایان خردادماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته 
متعلق به تسهیالت سلف با رشــد 10.۳درصد بوده و پس از آن اجاره به 
شرط تملیک با ۸.۸درصد، بیشترین رشد مانده تسهیالت اعطایی در این 

مدت را به خود اختصاص داده  است.
آمار بانک مرکزی از مانده تســهیالت اعطایی بانک ها همچنین نشان 
می دهد که تا پایان خردادماه امسال مانده تسهیالت قرض الحسنه ۸۳ هزار 
میلیارد تومان، مشارکت مدنی 407 هزار میلیارد تومان، فروش اقساطی 
۳۸7 هزار میلیارد تومان و مرابحه حــدود 14۶ هزار میلیارد تومان بوده 
اســت. این در حالی است که در میان تســهیالت اعطایی، به رغم سهم 
باالی تســهیالت مشارکت مدنی از کل اقساط در طول دوره های پیشین، 
در ســه ماهه نخست سال جاری تنها حدود 40 میلیارد تومان بوده و در 

واقع رشدی نداشته است.
بر پایه این گزارش، رشد مانده تسهیالت اعطایی بانک های تجاری نیز در 
سه ماهه نخست امسال نسبت به اسفند سال گذشته 1.۶درصد، بانک های 
تخصصی 1.4درصد و بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری ۳.۲درصد 

بوده است.

مبلغ تراکنش خودپردازها به ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال در بهار امسال رسید

جغرافیای تراکنش بانکی در ایران

دو عامل بسیار مهم باعث ایجاد ثبات در بازار ارز و افت قیمت ها شده 
است؛ یکی کاهش تقاضا و دیگری اقدامات دولت به ویژه بانک مرکزی 

در بازارگردانی که التهاب را فرو نشاند.
به گزارش ایرنا، شمشیر آمریکایی ها هرچند در 40 سال گذشته هرگز 
در برابر مردم ایران غالف نشــد، اما مدتی اســت که کاخ سفید شیوه 
جنگ را تغییر داده و این بار نقش تروریست اقتصادی را بازی می کند و 
به دنبال تحت فشار گذاشتن مردم از طریق ایجاد تنش اقتصادی است.

پــس از خروج آمریــکا از برجام با بهانه های واهــی، هراس از آینده 
اقتصادی کشور سیل نقدینگی را به سمت بازار ارز کشاند. افزایش تقاضا 
هم در نبود عرضه باعث افزایش قیمت ارز شد. البته که جریانی از این 
آشفتگی بازار حمایت کرد و حتی در مقطعی دالالن قیمت دالر را حتی 
به بیش از 1۸ هزار تومان رساندند و سعی داشتند این روند افزایشی نرخ 
ارز در بازار ادامه پیدا کند به طوری که این باور بین عوام ایجاد شد که 

حتی دالر به ۳0 هزار تومان هم می رسد.
میانه های پارســال بود که اقتصاد ایران دالر 1۸ هزار تومانی را پس 
زد و ارزش ریال باال کشید. از آن روزهایی که عده ای با انتشار اخباری 
مبنی بر بریدن ترمز قیمت دالر قصد متشــنج کردن فضای اقتصادی 
را داشــتند حدود یک ســال می  گذرد و امروز قیمت دالر در بازار آزاد 
در کانــال 11 هزار تومان می چرخــد و در مقاطعی به 10 هزار تومان 

هم رسید.
در این مــدت مردان اقتصادی دولت برای مهــار افزایش قیمت ارز 
و از همه مهمتر پیش بینی پذیری بــازار و رفع التهابات اقداماتی را به 
اجرا رســاندند که مهمترین آن محدود کردن فعالیت دالالن در بازار، 
برخورد با مفسدان ارزی،  راه اندازی ارز نیمایی و کاهش تقاضای وارداتی،  
برگرداندن ارز صادراتی، مدیریت تقاضای ارز و اخیرا هم تشــکیل بازار 

متشکل ارزی بوده است.
چندی پیش، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد هم از ادامه دار بودن ریزش 
نرخ دالر در بازار خبر و داد و گفت اگر همین روند و شــرایط اقتصادی 
و سیاسی برقرار باشد، احتمال استمرار کاهش قیمت ارز در بازار وجود 
دارد. هرچند هنوز تهدیدات بازار ارز از بین نرفته است اما کارشناسان 
معتقدند که هم افق سیاسی و هم اقتصادی برای بازار ارز روشن است و 

انتظاری برای جهش قیمت نیست.

انکار اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز، بی انصافی است
در همین زمینه، مجید صامتی، کارشــناس اقتصادی درباره عوامل 
تاثیرگذار در بازار ارز که باعث کاهش قیمت ها شــد و دالر را به  کانال 
11 هزار تومان رســاند، گفت: دو عامل بسیار مهم باعث ایجاد ثبات در 
بازار ارز و کاهش قیمت ها شــد. اقدامات دولت به ویژه بانک مرکزی و 
کاهش تقاضا در طول یک سال گذشته موثرترین عوامل کاهش نرخ ارز 

و ایجاد آرامش در بازار بودند.
وی ادامه داد: تجربه نشــان داده بازار ارز پس از سکون در دولت های 
اول، با جهش قیمت در دولت های دوم روسای جمهوری مواجه می شود. 
تحرکات اخیر بازار ارز از ابتدای ســال ۹7 آغاز شد که البته امروز پس 

از گذشت یک سال می توان گفت بازار به ثبات نسبی رسیده است.
صامتــی با بیان اینکه فعــال دالر در کانال 11 هــزار تومان حرکت 
می کند، اظهار داشــت: اگر اتفاق خاصی از جملــه افزایش تنش های 
سیاســی یا تحوالت عمیق اقتصادی رخ ندهد می توان گفت قیمت ارز 

جهشی نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات دولت برای ساماندهی بازار 
ارز پس از جهش قیمت ها گفت: در این مدت بانک مرکزی توانست به 

خوبی بازارگردانی و تقاضای دالر در بازار را کنترل کند.
صامتی با اشاره به مقررات بانک مرکزی برای برگشت ارز صادراتی و 
تاثیر آن در بازار ارز تاکید کرد: با برگشــت ارز صادراتی دولت توانست 
امر بازارگردانی را انجام دهد که سیاست درستی بود و قدرت عرضه را 

افزایش داد.
وی با اشــاره به کاهــش تقاضا در بازار ارز ادامــه داد: از آنجایی که 
فعالیت های اقتصادی رو به کاهش رفته و واردات کمتر شــده، تقاضای 
ارز هم در بازار افت کرده است. عامل اصلی کاهش تقاضا در بازار کنترل 
واردات از طریق مقررات گمرکی و برخی از ممنوعیت های وارداتی است. 
صامتی تصریح داشــت: البته به طور کلی در فصول اول و دوم سال 
در بازار ارز شاهد جمود هستیم و در فصل های سوم و چهارم تقاضا در 
بــازار افزایش می یابد اما اگر در دو فصل نیمه دوم ســال اتفاق خاصی 
که منجر به افزایش قیمت ارز می شــود،  رخ ندهد ثبات نسبی در بازار 

حفظ می  شود.
این کارشــناس اقتصادی درباره عاملی که می تواند بازار ارز را تهدید 

کند، گفت: موضوعی که می تواند تهدیدی برای بازار ارز محسوب شود 
پرداخت نشــدن به موقع سودهای بانکی اســت. اگر بهره سپرده های 
بانکی مطابق قرارداد پرداخت شــود مشکلی پیش نمی آید اما در غیر 
این صورت، ممکن است این نقدینگی از بانک ها خارج و به سمت سایر 

بازارها از جمله بازار ارز حرکت کند.
صامتی در پاسخ به این پرسش که در شرایط بهبود روابط سیاسی با 
کشورهای اروپایی و بهبود وضعیت اقتصادی امکان ادامه دار بودن ریزش 
قیمت دالر وجود دارد، گفت: در این شرایط امکان کاهش قیمت دالر 
و ورود آن بــه کانال های کمتر از 11 هزار تومان وجود دارد اما به طور 
قطع به معنای برگشت قیمت ارز در سال های ۹۶ و قبل از آن نیست.

وی تاکید کرد: عاملی که می تواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد و به 
بازار ثبات بخشد، موضوع اشتغال و تولید است که باعث تقویت قدرت 

برابری پول کشورمان با کشورهای دیگر می  شود.
این کارشــناس اقتصادی با اشاره به برخی از اظهارات مبنی بر اینکه 
تنهــا عامل کاهش قیمت ارز کاهش قدرت خرید و نبود تقاضا در بازار 
بوده و دولت برنامه ای برای ســاماندهی بازار نداشت، گفت: بی انصافی 
اســت که اقدامات دولت در کنترل بــازار ارز را نادیده بگیریم و منکر 

سیاست های موثر دولت در مهار قیمت ارز باشیم.
خطر ارز پاشی در آستانه انتخابات

واقعیت این اســت در مقاطعی رویدادهای سیاسی بیشتر از تحوالت 
اقتصــادی بر بازارهای کشــورمان اثر می گذارند و ایــن موضوع قابل 
انکار نیســت. یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی کشورمان برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اسالمی است، بنابراین بعید نیست عده ای برای 
افزایش مشارکت مردم در انتخابات متوسل به دخالت در بازارها از جمله 

بازار ارز شوند.
در حالی که به تازگی بازار ارز به ثبات نســبی رســیده اســت این 
اقدام برای افزایش جلب رضایت مردم مانند ســم عمل می کند و اتفاقا 
نارضایتی بیشــتر مردم را به دنبال خواهد داشت. توصیه اکید اهل فن 
هم این اســت که دولت با روش های علمی مبتنــی بر اصول اقتصاد 
به دنبال واقعی ســازی نرخ ارز باشــد و تزریق ارز به بازار برای کاهش 
مصنوعــی قیمت ها نه تنها کمکی به بــازار نمی کند بلکه ذخایر ارزی 

کشور را تحت تاثیر می گذارد و اثر منفی در بازار می گذارد.  

اسب سرکش دالر چگونه رام شد؟
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یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
شروع نوسان بازار سرمایه از اواخر شهریورماه

بــا توجه بــه پیش بینی های صورت گرفتــه، معامالت بورس در 
وضعیت کنونی مثبت خواهد بود اما از پایان شــهریورماه تا ابتدای 
آذرماه روند بازار در نوســان است که زمینه ایجاد فراز و نشیب در 
معامالت را فراهم می کند. فرهاد رمضان، کارشناس بازار سرمایه در 
گفت وگو با ایرنا، به بررســی علت رشد چشمگیر شاخص بورس در 
چند روز اخیر پرداخت و گفت: اکنون به پایان شهریور ماه نزدیک 
هستیم، پایان این ماه برای تعدادی از شرکت ها که پایان سال مالی 
آنها محســوب می شــود و فعل و انفعاالت خاصی را در دستور کار 
خود قرار می دهند مثبت اســت. به گفته وی، ارائه گزارش شــش 
ماهه شرکت ها نزدیک اســت، این گزارش ها عملکرد شرکت ها در 
شــش ماه نخســت ســال که بیانگر وظایف آنها در کل سال است 
را نشــان می دهد. هرچه به پایان ســال نزدیک تر می شویم افشای 
اطالعات شرکت ها افزایش پیدا می کند که این موضوع تاثیر مثبتی 
را بــا خود در عملکرد بازار ســرمایه به همراه خواهد داشــت. این 
کارشناس بازار ســرمایه به کاهش تمایل سرمایه گذاران برای ورود 
سرمایه های خود به بازارهای موازی اشاره و بیان کرد: بازار مسکن 
با توجه به افزایش قیمتی که داشــت اشــباع شــده و دیگر قدرت 
خرید سرمایه گذاران و نقدشوندگی سابق را نخواهد داشت. با توجه 
به مســائل موجــود در بازارهای موازی، ســرمایه گذاری در بورس 
تنها بازار مدنظر ســرمایه گذاران محســوب می شود. اوا بیان اینکه 
سرمایه گذاری در بازار مسکن نیازمند نقدینگی بیشتر است، افزود: 
تا چند وقت گذشــته افراد قادر به خرید ملــک با مبلغ کم بودند، 
اکنون امکان سرمایه گذاری در این حوزه بسیار کمرنگ شده و فقط 

عده ای خاص از توانایی خرید برخوردارند.
رمضان با بیان اینکه بازار مسکن در وضعیت کنونی وارد فاز رکود 
شده است، گفت: آمارهای ارائه شده از معامالت مسکن نشاندهنده 

افت 17درصدی حجم معامالت مسکن در مردادماه است.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که بازار مسکن به لحاظ 

معامالت از جمله بازارهای قوی در کنار بورس محسوب می شود.
وی به بازار طال، ســکه و ارز اشاره و بیان کرد: با توجه به اتفاقات 
رخ داده در این صنعت و نیز سیاســت های اتخاذشده از سوی بانک 
مرکزی برای بازار ارز که اثر خود را بر بازار طال و سکه می گذارد از 
اقبال و تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این بازار کاسته 
شده است. رمضان همچنین به سرمایه گذاری در بازار خودرو تاکید 
کــرد و افزود: بازار خودرو در یک ســال و نیم گذشــته با افزایش 
قیمت سه برابری همراه شد که متاسفانه اشباع این بازار باعث شد 

تا تقاضای در این بازار به اقلیت برسد.
این کارشــناس بازار سرمایه با بیان اینکه به دلیل مسائل موجود 
در بازارهای موازی، سرمایه گذاری در بورس تنها بازار مدنظر فعاالن 
بازار محســوب می شود، گفت: تا زمانی که بازارهای موازی تحریک 
نشود بازار سرمایه مورد اقبال خواهد بود و سرمایه گذاران به سمت 
ســرمایه گذاری در این بازار خواهند رفت به همین جهت در حال 

حاضر شاهد رشد شاخص بورس در بازار خواهیم بود.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: در نخســتین جلسه معامالتی پس از اجرای سومین گام 
کاهش تعهدات برجامی ایران، بازار سرمایه در روند صعودی باقی ماند و با 
استقبال خریداران مواجه شد. بازار ارز نیز همچنان ثبات و آرامش پیشین 
خود را حفظ کرد و بازار طال هم با نیم نگاهی به ثبات بازار ارز با اندکی افت 

قیمت، در همان محدوده قبلی باقی ماند.
پانزدهم شــهریورماه بود که ســومین گام خروج ایران از برجام )انجام 
تحقیق و توســعه در حوزه هســته ای بدون هیچ گونه محدودیت( رسما 
برداشته شد و حســن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران مجددا ۶0 
روز دیگــر به اروپایی ها فرصت داد تــا برای تأمین منافع برجامی ایران از 
طریق اینســتکس اقدام کنند. این گام سوم اما در شرایطی برداشته شد 
که هم زمان ایران و اروپا مذاکراتی را براساس پیشنهاد های امانوئل مکرون، 

رئیس جمهور فرانسه آغاز کرده بودند.
در همین حال، در نخســتین جلســه معامالتی پس از فرمان اجرایی 
سومین گام کاهش تعهدات برجامی ایران، بازارهای مالی همانند دو گام 
قبلی، واکنش چندان شــدیدی نســبت به این اتفاق نشان ندادند. البته 
بخشــی از عدم واکنش بازارهای مالی ناشــی از تخلیه آثار تورمی جهش 
نرخ ارز در این بازارهاست و بخشی نیز می تواند به واسطه فضای دستوری 
بازارها شــکل گرفته باشد، اما تجربه دو گام پیشین نشان داده حتی پس 
از فروکش کردن هیجانات مربوط به اتفاقات برجامی، باز هم بازارها روند 

قبلی خود را ادامه داده اند.
شاخص بورس از 2۹4 هزار واحد هم گذشت

فعاالن بازار سهام در اولین روز هفته شاهد ثبت رکورد جدیدی در این 
بازار بودند و شاخص کل بورس برای اولین بار توانست از نیمه کانال ۲۹4 
هزار واحدی باالتر رود. به گزارش ایسنا، در اولین روز کاری بورس تهران 
در هفته جاری، شــاخص کل بازده نقدی و قیمتی روند ســعودی را طی 
کرد و در نهایت با رشــد 44۲۳ واحدی تا رقم ۲۹4 هزار و ۶01 باال رفت. 
بدین ترتیب نماگر اصلی بورس برای اولین بار توانســت وارد کانال 1۹4 

هزار واحدی شود.
شــاخص کل هم وزن نیز با 1۶۸۳ واحد رشــد رقــم ۸0 هزار و ۸۸7 
واحدی را تجربه کرد و شــاخص آزاد شناور با 5۳0۲ واحد رقم ۳۳5 هزار 
و ۳7۹ واحدی را تجربه کرد. شاخص بازار اول و بازار دوم نیز هر کدام به 

ترتیب ۳۶۸۲ و ۶۸۹۳ واحد رشد کردند.
ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت تهران و معدنی و صنعتی چادرملو 

هر کدام به ترتیب ۳۲0، ۳0۸ و ۳05 واحد در رشــد شــاخص های بازار 
تاثیرگذار بودند اما در طرف مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت 
ارتباطات سیار ایران و فوالد خوزستان هر کدام به ترتیب با ۸۲، 4۸ و 40 
واحد تاثیر کاهشــی سعی کردند که شاخص ها را به سمت پایین هدایت 

کنند.
در گروه محصوالت شــیمیایی 141 میلیون ســهم به ارزش حدودی 
144 میلیــارد و ۶00 میلیون تومان جابه جا شــد. در گروه خودرو نیز 
4۸0 میلیون ســهم به ارزش 1۲5 میلیارد تومان داد و ستد شد. بدین 
ترتیب این دو گــروه در مقــام اول و دوم ارزش معامالت قرار گرفتند. 
فلزات اساســی، فرآورده های نفتی و کانه های فلــزی پس از گروه های 
یادشده بیشترین ارزش معامالت را شاهد بودند. بیشتر سهم ها در گروه 
فرآورده های نفتی نیز با رشد قیمت مواجه شدند و این گروه در چهارمین 

جایگاه از نظر ارزش معامالت ایستاد.
بیشتر سهم ها در گروه خودرو مواد و مصرف دارویی، استخراج کانه های 
فلزی و فلزات اساسی با رشد قیمت مواجه شدند و در برخی از سهم ها با 
صف های خرید روبه رو بودیم. در بورس تهران ۲۶۹ ســهم با رشد قیمت 
و 7۶ ســهم با افت قیمت روبه رو شــدند اما در فرابورس ایران 140 سهم 

افزایش قیمت را تجربه کردند و 70 سهم با کاهش قیمت روبه رو شدند.
ارزش معامالت بــورس تهران مجموعا به 1۶۶4 میلیارد تومان نزدیک 
شــد و حجم معامالت آن به ۳میلیارد و ۸00 میلیون سهم و اوراق مالی 
رســید. همچنین تعداد داد و ستدها رقم 4۲۲ هزار و ۸1۹ را تجربه کرد. 
آیفکس نیز با رشد ۶۲ واحدی روبه رو شد و توانست در تراز ۳۸۳۲ بایستد. 
ارزش معامالت فرابورس ایران تا رقم 7۸۲ میلیارد تومان رشد کرد و حجم 
معامالت رقم ۹4۹ میلیون ســهم و اوراق مالی را تجربه کرد. تعداد داد و 

ستدهای این بازار نیز به رقم 171 هزار و 7۸۶ رسید.
بازار طال با کاهش قیمت بازگشایی شد

همچنین بازار ارز تهران نیز در اولین روز معامالتی پس از ســومین گام 
کاهش تعهدات برجامی ایران، وضعیتی خنثی و عادی داشــت. تا لحظه 
تنظیــم این گزارش قیمت هر دالر آمریکا در بازار آزاد تهران بدون تفاوت 
قیمت نسبت به پنجشنبه گذشته 11 هزار و 400 تومان فروخته شد اما 

قیمت هر یورو با 45 تومان افزایش به 1۲ هزار و ۶45 تومان رسید.
وضعیت این بازار به واسطه مدیریت شناور بانک مرکزی باثبات ارزیابی 
می شــود. از منظر تکنیکال نیز قیمت دالر بــا حمایت 11 هزار تومانی و 

مقاومت 1۲ هزار تومانی فعــاًل راهی برای خروج از کانال 11 هزار تومان 
ندارد اما در صورت موفقیت برای عبور از 1۲ هزار تومان، یقیناً کار مشکلی 

با محدوده مقاومتی 1۳ هزار و 500 تومان خواهد داشت.
بازار طال و مســکوک تهران نیز در اولین روز معامالتی پس از برداشته 
شــدن گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران، وضعیت باثبات بازار ارز را 
تایید کرد و با کمی افت، در محدوده قیمتی روز معامالتی قبل باقی ماند. 
بر این اساس و در جریان معامالت دیروز بازار طال و مسکوک تهران، قیمت 
هر ســکه بهار آزادی طرح جدید با 15 هزار تومان کاهش به 4 میلیون و 
10۳هزار تومان رســید و قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
به افت 10 هزار تومانی، 4 میلیون و 74 هزار تومان معامله شد. همچنین 
قیمت ربع سکه بهار آزادی نیز تا لحظه تنظیم این گزارش با 5 هزار تومان 

کاهش به یک میلیون و ۳0۹ هزار تومان رسید.

از سقف شکنی شاخص بورس تا ثبات بازار ارز و کاهش اندک قیمت طال

واکنش بازارهای مالی به گام سوم خروج از برجام
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احتمال اعمال ۳۰درصد تخفیف گمرکی از 
بندر چابهار

مشــاور قائم مقام وزیر صنعت گفت اعمــال ۳0درصد تخفیف 
گمرکی از بندر چابهار همچون ســایر بنادر کشور در دستور کار 

قرار گرفته و پیگیر تخفیفات کشتیرانی از بنادر چابهار هستیم.
به گزارش ایســنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایرج 
حســن پور در جلسه شورای هماهنگی توسعه چابهار بیان کرد: با 
هدف افزایش سهم تجارت دریایی چابهار، تقویت پیوند کشورهای 
منطقه و توســعه بندر چابهار، شورای هماهنگی توسعه چابهار با 
حضور مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، معاون اســتاندار و فرماندار 
ویــژه چابهار و جمعی از مدیران اقتصــادی در محل منطقه آزاد 

تجاری، صنعتی چابهار برگزار شد.
او ادامــه داد: برنامه ریزی هــای الزم برای انتقال کشــتی های 
کاالهای اساســی به بندر چابهار انجام شــده که این امر ترافیک 
سایر بنادر کشــور را کاهش و همچنین باعث توسعه بندر چابهار 
و تســریع در حمل و نقل دریایی و کاهش هزینه واردات کاالهای 
اساســی به کشور نیز خواهد شد و تالش بر این است بندر چابهار 

بیش از پیش در توسعه تجارت نقش آفرینی کند.
مشــاور قائم مقــام وزیر صنعت تصریح کــرد: اعمال ۳0درصد 
تخفیــف گمرکی از بندر چابهار همچون ســایر بنادر کشــور در 
دستور کار قرار گرفته و پیگیر تخفیفات کشتیرانی از بنادر چابهار 

هستیم.
حســن پور گفت: بندر چابهار باید باعث تقویت پیوند کشورهای 
منطقه به ویژه هند، پاکستان، افغانستان، چین، عمان، کشورهای 

آفریقایی و کشورهای آسیای میانه شود .
او در ادامــه گفت: بــا هدف رونق بندر چابهــار و بهره گیری از 
قابلیت های به وجود آمده و براساس دستور قائم مقام وزیر صنعت 
در امور بازرگانی مقرر شــده تا شــرکت بازرگانی دولتی ایران و 
شرکت پشتیبانی امور دام ضمن برنامه ریزی الزم 50 درصد شکر 
و برنج و نهاده های دامی وارداتی باقیمانده تا پایان سال را از طریق 

بندر چابهار وارد کنند.
وی خاطرنشان کرد: بندر چابهار باید به عنوان شهر لجستیکی 
خودرو مطرح شــود و امــکان صادرات خودرو نیــز از این طریق 
فراهم شــود و به جهت تامین قطعات و تجهیزات صنایع به ویژه 
صنایع خودروســازی مقرر شده بخشــی از این قطعات نیز جهت 
کارخانجات خودروســازی علی الخصوص کارخانه خودرو خراسان 

از چابهار وارد شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت اعالم کرد
بازارهای عراق، سوریه و لبنان بهترین 

بازارهای استان های منطقه۳
سرپرست ســازمان توســعه تجارت ایران در نشست تخصصی 
آمایشــی منطقه ۳ کشــور گفت بازارهای عراق، سوریه و لبنان، 
بهترین بازارها برای منطقه ۳ )کرمانشاه، ایالم، لرستان و همدان( 

است.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید 
زادبوم در این نشست ســهم صادرات استان های کرمانشاه، ایالم، 
لرســتان و همدان از 44 میلیارد دالر کل صادرات کشور در سال 
گذشته را ۳.4 میلیارد دالر اعالم و اظهار کرد: سال گذشته استان 
کرمانشاه ۲.5 میلیارد دالر، ایالم 70۶ میلیون دالر، همدان 115 
میلیون دالر و لرستان 71 میلیون دالر در صادرات سهم داشتند، 
البته استان کرمانشاه در صادرات 70درصد رشد داشته اما در کل 

کشور سهم منطقه بسیار کم است.
او افزود: ظرفیت وارداتی 15 کشور اطراف ایران در سال ۲01۸ 
حدود یک  هزار میلیارد دالر است که به عالوه بازار ۲ هزار و ۶07 
میلیارد دالری هند و چین، به عنوان شرکای خوب تجاری ایران، 
بــازاری بیش از ۳ هزار و ۶۲5 میلیــارد دالر را برای ایران فراهم 
کرده اســت. سرپرست سازمان توســعه تجارت ایران با اشاره به 
اینکه ســال گذشته صادرات کشور ایران به 15 کشور ۲4 میلیارد 
دالر بوده است، خاطرنشــان کرد: هدف ما صادرات به 15 کشور 

همسایه و بعد هند و چین است.
زادبوم بــا بیان اینکه ظرفیت صادراتی چهار اســتان منطقه ۳ 
که دو اســتان از آن یعنی ایالم و کرمانشاه مرزی هستند، مطلوب 
نیســت، افزود: در ســال گذشــته ۲4 میلیــارد دالر صادرات به 
کشــورهای همسایه صورت گرفته که سهم منطقه ۳ از این مقدار 
بسیار کم است. او با تاکید بر اینکه می توانیم صادرات 10 میلیارد 
دالری خــود به عراق را به ۲5 میلیارد دالر برســانیم، گفت: باید 
حداقل سهم چهار استان از صادرات ۳0درصد یعنی رقمی نزدیک 
به 7 میلیارد دالر باشد. سرپرســت سازمان توسعه تجارت ایران، 
مهمترین ظرفیت بازار عراق برای ایران را در حوزه صنایع معدنی، 
برق و الکترونیک، شــیرینی و شکالت، خشکبار، لبنیات، کاشی و 
ســرامیک، دام و طیور و... عنوان کــرد و افزود: در حال حاضر دو 
رایــزن بازرگانی به عراق اعزام کرده ایم و یک نماینده هم ماه بعد 
به سلیمانیه اعزام خواهد شــد که همه در مسیر توسعه صادرات 
اســت، امیدوارم منطقه ۳ نیز سهم قابل توجهی در این خصوص 
داشــته باشــد. زادبوم با تاکید بر اینکه عراق هیچ تعرفه تبعیضی 
برای ایران نداشته و هیچ بخشنامه ای بابت محدودیت و ممنوعیت 
بــازار عراق برای ایران وجود ندارد، بیان کرد: تجارت آزاد با لبنان 
نیز شــرایط خوبی فراهم خواهد آورد، در واقع، رونق صادرات در 
سه کشور عراق، سوریه و لبنان را باید همزمان مدنظر قرار دهیم 
چرا که اگر در صادرات به کشــورهای همسایه، احساس تبعیض 

داشته باشیم موفق نخواهیم بود.
او با تاکید بر لزوم تقویت توان صادراتی چهار اســتان منطقه ۳ 
گفت: ظرفیت ویژه ای در منطقه وجود دارد و می توان کنسرسیوم 

نمایشگاهی ایجاد کرد.
سرپرست سازمان توســعه تجارت ایران بیان کرد: اگرچه امروز 
جنگ اقتصادی نابرابر اســت اما همه مشکالت از تحریم نیست و 
تأکید مقام معظم رهبری بر حل مشکل از طریق اقتصاد مقاومتی 
باید مورد توجه باشــد چرا که این سیاســت ها بخش عمده ای از 
مشکالت را مرتفع خواهند کرد بنابراین، اگر در این زمینه کوتاهی 

کنیم مسئول هستیم.

اخبـــار

رئیس سازمان فناوری اطالعات معتقد است خدماتی مانند موتورهای 
جســت وجو می توانند با بهره گیری از دیتاهــای داخلی، بازدهی بهتر از 
نمونه های خارجی شان داشته باشند، اما این تصور که می توان 100درصد 
سهم بازار را در اختیار گرفت، یک رویاست. به گزارش ایسنا، شبکه ملی 
اطالعات را می توان به نوعی یکی از شناسنامه های کاری وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات در نظر گرفت. ایــن پروژه چندین بار و در دوره های 
مختلف مورد بررســی قرار گرفت و حتی اســماً راه اندازی شد اما ظاهرا 
نتوانست آنچه را که مد نظر مســئوالن بود، کاماًل به نمایش بگذارد. در 
نهایت در دوره وزارت محمود واعظی -وزیر پیشــین ارتباطات و فناوری 
اطالعات- بود که اعالم شــد شــبکه ملی اطالعات بار دیگر و این بار به 
صورت رســمی راه اندازی شــده تا یکی از اهداف حوزه ارتباطی را جامه  
عمل بپوشاند. اما اخیرا انتقادهایی به روند پیشرفت شبکه ملی اطالعات 
وارد شده است. البته انتقاد به روند تکمیل شبکه ملی اطالعات در حالی 
متوجه مسئوالن ارتباطی کشور شده که به اعتقاد آنها، تمامی این وظایف 
صرفــا برعهــده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیســت و البته این 

وزارتخانه در بخش زیرساخت به دستاوردهای خوبی رسیده است.
الیه خدمات و محتوا برعهده وزارت ارتباطات نیست

در این راســتا امیر ناظمی در گفت وگو با ایسنا، درباره انتقادهایی که 
به پیشرفت شبکه ملی اطالعات می شود، توضیح داد: ما براساس ذهنیت 
خودمان می توانیم بگوییم یک موضوعی درست است یا نادرست اما وقتی 
می خواهیــم در عرصه عمومی حرف بزنیم باید طبق ســند و معیارهای 
مشخص صحبت کنیم. بر این اساس، شبکه ملی اطالعات سه الیه دارد؛ 
الیه زیرساخت، خدمات و محتوا که الیه خدمات و محتوا طبق قانونی که 

وجود دارد، برعهده وزارت ارتباطات نیست.
وی ادامه داد: این بدان معناســت که اگر جاده ای درســت کردند که 
در این جاده ماشــین نرفت، برعهده  ســازنده  جاده نیست. اولین چیزی 

که ما گفتیم این بود که در الیه زیرســاخت پاســخگو هستیم. خدماتی 
مانند گوگل هم خدماتی اســت که روی زیرساخت شبکه ملی اطالعات 
وجود دارد. ما در زیرساخت متولی بودیم و به مردم معیاری می دهیم که 
خودشان ارزیابی کنند. رئیس سازمان فناوری اطالعات با ذکر یک مثال 
توضیح داد: پنج سال پیش سریال های خانگی تولید می شد و افراد روی 
دی وی دی آنها را می گرفتند، االن چند درصد، ســریال ها را با اســتفاده 
از شــبکه های اینترنتی می بینند؟ این یعنی شبکه ملی اطالعات، یعنی 
زیرســاختی به وجود آمده که قبال وجود نداشــته و االن وجود دارد. اگر 
تعداد حجم هر کدام از شــبکه ها که فیلم منتشر می کنند، افزایش پیدا 

کرده یعنی ما زیرساختش را فراهم کردیم.
4۰درصد ترافیک مردم داخلی است

ناظمی با بیان اینکه مسئولیت زیرســاخت با ما بوده و معیارش برای 
مردم مشخص است، افزود: اگر بخواهیم آمار و ارقام هم بدهیم این است 
که در گذشــته 5درصد از ترافیک مردم داخلی بوده است و در وضعیت 
فعلی بیش از 40درصد از ترافیکی که مردم اســتفاده می کنند، ترافیک 
داخلی اســت. حتی اگر این آمار را هم نادیده بگیریم، تجربه شخصی و 

کاربری خودشان هم همین موضوع را نشان می دهد.
معــاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین خاطرنشــان کرد: 
موضوع دیگر اینکه در الیه زیرساخت هم ممکن است هر روز تکنولوژی ها 
و ایده های ما عوض شود، بنابراین ما باید معیاری داشته باشیم. آن معیار 
ســند تبیین الزاماتی است که شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده 
اســت و ما در حیطه ســند تبیین الزامات، در الیه زیرساخت ۸0درصد 

پیشرفت داشتیم و موارد دیگر در وظیفه ما نبوده است.
وی بــا بیان اینکه اگر نهادهایی وجود دارد که تصمیم گیری های کالن 
انجام می دهند، یعنی سیاست گذاری می کنند، گفت: اگر سیاست گذاری 
برعهده ما باشد، پاسخگو هســتیم، اما کسی خدمات را به صورت کامل 

برعهده ما نگذاشته است. خدمات یعنی اینکه از فعالیت کسب وکار، پروانه 
کســب وکار تا نحوه دسترسی مردم، برخورد با رقبا، مسدودسازی یا عدم 
مسدودسازی که بخش های مختلفی از سیاست گذاری هستند. اگر اینها 
برعهده ما گذاشته شود، در آن حیطه پاسخگو هستیم اما اگر برعهده ما 

گذاشته نشود، نمی توانیم پاسخگو باشیم.
تجربه موفق در مسیریاب های داخلی

رئیس سازمان فناوری اطالعات در پاسخ به اینکه آنچه مدنظر شورای 
عالی فضای مجازی در این باره است که باید مرجع جست وجوهای مردم 
ابزارهای داخلی باشــند، تا چه حد می تواند محقق شود؟ گفت: باید دید 
آیا تجربه موفق داشتیم یا نه. برای مثال در حیطه نقشه و مسیریاب، دو 
سرویس نشــان و بلد، وجود دارند. در یک سال گذشته تعداد نصب این 
دو کمتــر از ۲00 هزار تا بوده اما تا امــروز مجموع نصب این دو منهای 

همپوشانی های شان بیشتر از ویز است.
ناظمی با اشاره به اســتفاده کاربران از سرویس های داخلی بیان کرد: 
اینکه با وجود اســتفاده از یک ســرویس خارجی، مجموع سرویس های 
داخلی بیش از 50درصد ســهم بازار را دارد، نشــان می دهد ویژگی های 
برتری داشــته است، از جمله عدم مداخله ســایرین و یا اینکه به جای 
مسدودسازی، سرویس بهتری روی آن قرار دادید. ما به این شرکت ها تا 

حدی که می توانستیم دیتای ملی دادیم.
وی ادامه داد: چرا راننده ها از ســرویس نشان و بلد استفاده می کنند؟ 
چون ایــن برنامه ها محدوده  طرح ترافیک را دارند کــه ویز آن را ندارد. 
اینکه اگر راننده ای بخواهد از مســیر طرح ترافیک نرود، باید چه مسیری 
را طــی کند که ویز این ویژگی را نــدارد. در نهایت اینکه خدمات دیگر 
مانند موتور جســت وجو هم می توانند چنین ویژگی هایی ایجاد کنند اما 
اینکه تصور کنیم می شود 100درصد سهم بازار را در اختیار گرفت، یک 

خام اندیشی و رویاست.

تحقق شبکه ملی اطالعات وظیفه چه کسی است؟

 مرکز آمار ایران شــاخص تورم وارداتی را در بهار ۹۸ نســبت به مدت 
مشابه پارسال براســاس داده های دالری ۳۸.۸درصد و تورم صادراتی را 
براساس همین معیارها 1۲.7درصد اعالم کرد. رقم این شاخص براساس 

داده های ریالی بیشتر است.
به گزارش ایرنا، در نظام آمارهای قیمت، کاالهای وارداتی برای مقاصد 
متعددی به کار گرفته می شوند. شاخص تورم واردات و صادرات همچون 
تــورم مصرف کننده و تولیدکننده نشــاندهنده میــزان تغییرات قیمتی 

تجارت خارجی در دو بخش صادرات و واردات است.
شاخص قیمت کاالهای وارداتی،  روند تغییرات قیمت محصوالت عرضه 
شده از خارج به داخل کشور و شاخص قیمت کاالهای صادراتی نیز  روند 
تغییرات قیمت محصوالت عرضه شــده از داخل به خارج از کشــور طی 
دوره زمانی مشخص را نشان می دهد.  بررسی میزان تغییرات این شاخص 
در گروه های مختلف به خوبی نشاندهنده تاثیر رشد نرخ ارز بر این بخش 
است. قیمت کاالهای وارداتی و صادراتی یکی از مهمترین عوامل موثر بر 
میزان مبادالت خارجی کشــورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه 
مبادله اســت بنابراین تغییرات آنها از اهمیت باالیی برخوردار اســت. در 
واقع زمانی که تورم کاالهــای وارداتی افزایش می یابد از دو جهت باعث 
افزایش هزینه ها در داخل می شود. در بخش کاالهای وارداتی ساخته شده 
و نهایی به صورت مستقیم قیمت تمام شده این کاالها را در بازار افزایش 
می دهد و در مواد اولیه و کاالهای واسطه ای نیز باعث افزایش هزینه ها و 

قیمت تمام شده برای تولیدکننده می شود.
اما برعکس واردات، رشــد تورم کاالهای صادراتــی به نفع این بخش 
تمام می شــود. با رشــد نرخ ارز در بازار داخلــی، جذابیت صادرات برای 
صادرکننــدگان افزایش یافته و در نتیجه ســود باالتری هم به دســت 
می آورند.  در این میان رشــد نرخ ارز که به افت ارزش ریال منجر شــده 
اســت خرید کاالهای ایرانی را برای مشــتریان خارجی مقرون به صرفه 
کــرده و به همین دلیل افزایش قیمت کاالهــای صادراتی اثر مثبتی بر 

تجارت خارجی دارد.
در طرح شــاخص قیمت کاالهای صادراتــی و وارداتی از همه کدهای 
تعرفه صادرات و واردات کشــور در سال 1۳۹0)سال پایه( استفاده شده 
اســت روش جمع آوری اطالعات با اســتفاده از آمارهــای ثبتی گمرک 
جمهوری اســالمی ایران )ارزش به صورت ریالی و دالری، کشور مبدأ و 

مقصد، نحوه حمل و نقل و نرخ ارز( صورت گرفته است.
نرخ تورم کاالهای وارداتی ۳8درصد شد

مرکز آمار ایران در گزارشی دیگر نرخ تورم کاالهای وارداتی را نیز اعالم 
کرد. براساس این گزارش نرخ تورم کاالهای وارداتی مبتنی بر داده- های 
ریالی در بهار 1۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل 1۸۳درصد است که 
در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان 1۳۹7 حدود ۲0.۳ واحد درصد 
کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم وارداتی مبتنی بر داده های دالری 
در بهار 1۳۹۸ نســبت به فصل مشابه سال قبل ۳۸.۸درصد است که در 
مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال گذشته 5.4واحد درصد افزایش 
داشته است. در گروه های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه در بخــش ریالی مربوط به گروه »حیوانــات زنده و محصوالت 
حیوانی« ) منفی 1.۲درصد( و بیشترین نرخ مربوط به گروه »ماشین آالت 
و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزا و قطعات آنها« )۲۸1.7درصد( است. 
براساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم کاالهای وارداتی مبتنی بر داده  های 
ریالی در چهار فصل منتهی به بهار امسال برابر با 14۹.7درصد بود که در 
مقایسه با تورم ساالنه  زمستان سال گذشته ۳۸.۲5 واحد درصد افزایش 
داشــته اســت. نرخ تورم کاالهای وارداتی مبتنی بر داده  های دالری در 
چهار فصل منتهی به بهار امسال برابر با ۲5.1درصد بود که در مقایسه با 
تورم ساالنه   زمستان 1۳۹7 )برابر با 15.۹درصد( حدود ۹.۲ واحد درصد 

افزایش داشته است.
در گروه  های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم ساالنه در بخش 
ریالی مربوط به گروه »چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی« )۶.1درصد( 

و بیشــترین نرخ مربوط به گروه »آالت و دســتگاه های اپتیک، عکاسی، 
سینماتوگرافی « )۲57.1درصد( است.

تورم 1۹درصدی کاالهای صادراتی
براســاس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم کاالهای صادراتی 
در بهار امســال، نسبت به فصل مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
مبتنی بر داده ریالی ۹5.1درصد و مبتنی بر داده های دالری 1۲.7درصد 
اســت و تغییرات چهار فصل منتهی به فصــل جاری مبتنی بر داده های 
ریالی 7۸.4درصد بوده است که در مقایسه با تورم ساالنه  زمستان 1۳۹7 

)برابر با ۶1.1درصد( 17.۳ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین نرخ تورم کاالهای صادراتــی مبتنی بر داده- های دالری در 
چهار فصل منتهی به فصل بهار 1۳۹۸ برابر با 1۹.۳درصد بوده است که 
در مقایسه با تورم ساالنه  زمستان 1۳۹7 )برابر با 1۹.۶درصد( 0.۳ درصد 
کاهش داشته اســت. در گروه های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ 
تورم ســاالنه در بخش ریالی مربوط به گروه »مروارید طبیعی یا پرورده، 
سنگ های گرانبها« ) ۸.۲درصد( و بیشترین نرخ مربوط به گروه »کاالها 

و مصنوعات گوناگون« ) 150.1درصد( است.
براســاس این گزارش نرخ تورم کاالهای صادراتی مبتنی بر داده  های 
ریالی در فصل بهار 1۳۹۸ نسبت به زمستان 1۳۹7، 1۳.۶درصد است و 
در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1۳۹7 حدود 10.5 واحد درصد کاهش 
داشته اســت. همچنین نرخ تورم کاالهای صادراتی مبتنی بر داده  های 
دالری نیز در فصل بهار 1۳۹۸ نسبت به زمستان سال گذشته،0.1درصد 
افزایش داشته و در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1۳۹7 حدود 0.۶واحد 
درصد کاهش داشته است. در گروه  های اصلی طبقه بندی HS کمترین 
نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربــوط به گروه »چربی ها و روغن های 
حیوانی یا نباتی، فرآورده های حاصل از تفکیک آنها، چربی های خوراکی 
آماده موم های حیوانی یا نباتی« )منفی 0.1درصد( و بیشترین نرخ مربوط 

به گروه  »کاالها و مصنوعات گوناگون« ) ۳۳.۶درصد( است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایالم گفت جایگاه تعاونی ها 
در بخش های مختلف باید ارتقا یابد و به تکمیل زنجیره ارزش افزوده 

در تولید محصوالت بینجامد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، حیدر نعمتی روز شنبه در آیین چهارمین 
جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان ایالم اظهار داشت: تعاونی ها 
می تواننــد با مهارت آمــوزی و همچنین به روز رســانی آموزش های 
موردنیاز اعضا براســاس شــرایط زمــان برای توســعه کمی و کیفی 

فعالیت های خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: اکنون تعاونی ها می توانند از ظرفیت  های ایجادشــده 
و حمایت های دولــت در بحث مهارت آمــوزی در محیط کار واقعی، 

تسهیالت روســتایی و همچنین یارانه دستمزد استفاده و از بخشش 
جرائم بانکی زیر یک میلیارد ریال نیز بهره مند شوند.

معاون اســتاندار ایالم از تعاونی های فعــال در بخش مواد غذایی و 
بهداشــتی، صنایع دستی و سوغات خواســت در ایجاد نمایشگاه های 
عرضه و فروش محصوالت خود در مسیر زوار در ایام اربعین فعال و از 

فروش محصوالت برای خود درآمد کسب کنند.
نعمتــی افزود: محدودیت منابع نداریــم، تعاونی ها می توانند با ارائه 
طرح هایی کــه به تکمیل زنجیــره ارزش کمک می  کند تســهیالت 
دریافت و از همه ظرفیت های موجود در راستای ارتقای فعالیت ها بهره 
بگیرند. وی تاکید کرد: دستگاه های مختلف در کنار تعاونی ها هستند 

و اکنون هنر مدیران عامل تعاونی هاســت که با دانش و مهارت آموزی 
اعضا به افزایش قدرت رقابت پذیری خود با ســایر تعاونی اســتان های 

دیگر کمک کند.
نعمتی گفت: فلسفه وجود شرکت تعاونی از صدر اسالم تاکنون مورد 
تاکیــد بوده زیرا همفکری و همکاری می تواند منجر به نتیجه مطلوب 

و بهبود شرایط شود.
بــه گزارش خبرنگار ایرنا، در این نشســت چند نفر از مدیران عامل 
شــرکت های تعاونی های مختلف اســتان به بیان مسائل و مشکالت 
خود اعم از بیمه تامین اجتماعی، مالیات، برخورداری از مشــوقات و 

تسهیالت یارانه دار و ... پرداختند.

مرکز آمار نرخ تورم واردات و صادرات را اعالم کرد

فعالیت تعاونی باید به تکمیل زنجیره ارزش افزوده بینجامد

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

کرمان موتور:  خودروهای ثبت نامی تا آبان  
تحویل می شود

شرکت خودروسازی کرمان موتور اعالم کرد:  همه قطعات و مواد 
اولیه الزم برای تولید خودروهای ثبت نامی این شرکت تأمین شده 

و تا آبان ماه همه تعهدات ثبت نام شده تحویل می شود.
به گزارش روز شــنبه کرمان موتور، در این اطالعیه آمده است: 
با توجه به اخبار منتشرشــده در فضای مجازی و رسانه ای کشور 
در خصوص محدودیت تأمین قطعه و تعطیل شرکت کرمان موتور 
به دلیل کمبود نقدینگی تا پایان آبان ماه، به اســتحضار مشتریان 
می رســاند به منظور تحویل خودروهای تعهدات کنونی شــرکت 
جای هیچ گونه نگرانی نبوده و همه قطعات و مواد اولیه الزم برای 
تولید این خودروها تأمین و تا آبان ماه همه تعهدات ثبت نام شــده 

تحویل می شود.
»مراتب جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از ســوء استفاده 

های احتمالی در فضای مجازی و رسانه ای اعالم می شود«.
برخی رسانه ها در روزهای گذشته به نقل از »سامان فیروزی«  
مدیرعامــل کرمان موتور، اعالم کرده بودنــد:  » اگر طی یک ماه 
آینــده نقدینگی مورد نیاز به صنعت خودرو کرمان تزریق نشــود 
مجبور به تعطیلی و بیکاری بیش از 10 هزار نیروی کار مســتقیم 

هستیم«.

 وضعیت نامعلوم مشتریان
شرکت آرین موتور پویا

ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به 
گزارش ایسنا از افزایش قیمت برای خودروهای پیش فروش شده 
با قیمت قطعی از سوی شــرکت آرین  موتور پویا اعالم کرد: اخذ 
مبلغ مابه التفاوت توسط شــرکت آرین موتور پویا در قراردادهای 
پیش فــروش خــودرو، مطابق دســتورالعمل ابالغــی با ترخیص 

خودروهای دپویی در گمرکات است.
حدود یک ماه پیش در میانه مرداد ماه برخی مشتریان شرکت 
آرین  موتور پویا در تماس با ایســنا اعالم کردند که این شــرکت 
تحویل خودروهــای اوتلندری که در ســال ۹7 به قیمت قطعی 
فروخته را منوط به واریز مجدد پول از سوی خریداران کرده است.

در همان زمان این موضوع از ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد خودروســازان و 
حامی حقوق مصرف کنندگان پیگیری شــد که پس از حدود یک 
ماه  وحید منایی - عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر کاالهای 
ســرمایه ای و خدمات این ســازمان - درباره شــکواییه مشتریان 
شــرکت آرین موتور از عدم تحویل خودروهای پیش خرید شده 
از این شرکت، پاســخ داد:" اخذ مبلغ مابه التفاوت توسط شرکت 
آرین موتــور در قراردادهای پیش فروش خــودرو مطابق مصوبه 
شــماره 5۶0۲۳/1۳71۶1هـ مورخ 1۳۹7/10/1۶ هیئت محترم 
وزیران و دســتورالعمل ابالغی بند )7( مصوبه مذکور به شــماره 
۶0/۲۸۹۸۹۹ مورخ 1۳۹7/11/۹مرتبــط با ترخیص خودروهای 

دپویی در گمرکات است".
وی افزود:" براین اساس، شرکت مذکور به صورت علی الحساب و 
به منظور تســریع در ترخیص و تحویل خودرو به مشتریان نسبت 
به اخذ مبلغ مابه التفاوت اقدام کرده و در این ارتباط مســتندات 
مرتبط با بهای تمام شده واردات خودروهای مذکور را به سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارســال کرده تا پس از 
احصاء قیمت تمام شــده و ابالغ آن از ســوی سازمان به شرکت 

مذکور، نسبت به تسویه حساب با خریداران اقدام کند".
این اظهارات معاون ســازمان حمایت در حالی است که دی ماه 
سال گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اعتراض 
برخی خریــداران خودروهــای داخلی در مقابل ایــن وزارتخانه 
تاکید کرده بود که خودروهایی کــه پیش از این با قیمت قطعی 
پیش فروش شده اند، مشمول افزایش قیمت های جدید نمی شوند.

همچنیــن اواخر تیر ماه امســال نیز رییس ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاســخ به گزارش دیگر ایسنا 
درباره وضعیت مشابه خریداران خودروی تیوولی از شرکت رامک 
خودرو گفته بود: کســانی که در گذشته تکمیل وجه کرده اند، از 
نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای آن ها 
قرارداد قطعی محسوب می شود و باید بدون پرداخت مابه التفاوت 

خودروی خود را تحویل بگیرند.

سایپا: همه خودرو های معوق 1۳۹7 تا پایان 
مهر تحویل داده می شود

گروه خودروســازی ســایپا اعالم کرد خودرو های معوق ســال 
گذشــته و تعهدات مرتبط با سال 1۳۹7 را تا پایان مهر امسال به 

مشتریان تحویل می دهد.
مجید باقری، قائم مقام مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا در 
امور فروش گفت: ســایپا همه خودرو های معوق ســال گذشته و 
تعهدات مرتبط با ســال 1۳۹7 را تا پایان مهر به مشتریان تحویل 
خواهــد داد. با توجــه به تکمیل و تجاری ســازی تعداد زیادی از 
خودرو های دارای کسری قطعات و همچنین اجرای موفقیت آمیز 
طرح عبور مستقیم و تولید کامل همه ی محصوالت سایپا، تا پایان 
مهر همه ی تعهدات مربوط به ســال 1۳۹7، تحویل داده خواهد 

شد.
مجید باقــری گفت: خودرو هــای پرتیراژ قابل عرضه ی ســایپا 
مشــمول این طرح خواهنــد بود و ثبت نام کننــدگان محصوالت 
خانــواده ی رنو و برلیانس و آریو که به دلیل بدعهدی و ترک ایران 
از ســوی شــرکای خارجی از خودرو های غیرقابل تولید هستند، 
درصورت مشــارکت در طرح تبدیــل، خودرو های تبدیلی خود را 

تحویل می گیرند.
به گفتــه باقــری در چند ماه گذشــته، بخشــی از محصوالت 
خانواده ی پراید و تیبا به دلیل کمبود تعدادی از قطعات پیشرفته، 
به صورت ناقص تولید می شــد که این روند با تالش مدیریت ارشد 
سایپا در شرایط کنونی به روال عادی بازگشته و موجب تسریع در 

تحویل خودرو ها شده است.

مدیرکل دفتر بازرســی، ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شکایات 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت پس از بازدیــد از مرکز تحقیقات، 
طراحی و تکوین محصول شــرکت ایران خودرو در جمع هیات مدیره 
این شــرکت، شفاف سازی در روند تولید، عرضه و تامین خدمات را از 

ضروریات صنعت خودرو کشور عنوان کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، 
اکبر صادقی خاطرنشان کرد: تامین حداکثری حقوق مصرف کنندگان، 
امــروز از اولویت های ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت و در 
این خصوص با هیچ بخشــی تعارف نداشته و برای تامین حقوق مردم 

کوتاه نخواهیم آمد.
وی ادامــه داد: در شــرایط خاص اقتصادی کشــور، حفظ تولید و 
اشــتغال به خصوص در صنعت خودروسازی، یک وجه مهم و حفظ و 
تامین حقوق مردم وجه دیگر مسئله است که باید به دقت لحاظ شود.

مدیرکل دفتر بازرســی وزارت صمت تاکیــد کرد: باید توازنی میان 
مسائل و مشکالت صنعت خودروسازی و تعهدات موجود برقرار شود تا 
تعادل بازار به هم نخورد. محدودیت ها و مشکالت صنعت خودروسازی 
باید از مسیر توسعه تحقیقات و داخلی سازی قطعات به حداقل ممکن 

برسد.
حمایت از طرح های توسعه ای، خودکفایی و تعمیق ساخت داخل 

صنعت خودروسازی
وی با اشاره به رویکرد ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعمیق 
ساخت داخل، گفت: این رویکرد در صنعت خودروسازی می تواند نماد 
ســایر بخش های صنعتی کشور باشــد و در این راستا حمایت ویژه و 
همه جانبه ای از داخلی ســازی انواع قطعات در صنعت خودروســازی 

انجام خواهد گرفت.
صادقی تصریح کرد: صنعت خودروسازی پس از چندین دهه فعالیت 

در کشــور باید اصل خودکفایی را جدی تر از پیش در دستور کار خود 
قرار دهد.

وی افزود: باید زمینه های الزم فراهم شود تا این صنعت در تنگناها 
بیشــتر از پیــش روی پای خود بایســتد و با تکانه هــای اقتصادی و 
محدودیت های اعمالی در شــرایط تحریم، کمترین آسیب ها را متوجه 

خود ببیند.
مشاور وزیر صمت خاطرنشــان کرد: در بازید انجام گرفته از بخش 
تحقیقات، طراحی و تکوین محصول شرکت ایران خودرو این موضوع 
مشهود بود که در صورت توجه به توان داخلی و ابتکارات جوانان این 
مرز و بوم می توان گام های موثری در راســتای بومی ســازی و حتی 

اجرای طرح های توسعه ای صنعت خودرو کشور برداشت.
صادقی اضافه کرد: باید دشمن را از نقطه ای مأیوس کرد که روی آن 
ســرمایه گذاری کرده و استفاده از توانمندی ها و خالقیت جوانان یکی 
از همین فرصت های بی بدیل اســت که می تواند ضمن ناکام گذاشتن 
اهداف بدخواهان به ظرفیت های توســعه ای کشــور در همه بخش ها 

بینجامد.
وی با اشــاره به تاکیدات ویژه مقام معظــم رهبری و پیگیری های 
وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص داخلی سازی نیازهای صنعتی 
کشــور، گفت: این موضوع یکی از جلوه های شفاف سازی در عملکرد 
همه ارکان صنعتی کشــور اســت که باید با جدیــت برای تحقق آن 

گام برداریم.
صادقی تصریح کرد: تسریع در روند توسعه ای و خودکفایی صنایع به 
ویژه صنعت خودرو، امروز باید به یک باور ملی تبدیل شود و ضرورت 

دارد همه موانع پیش روی این مهم برداشته شود.
مدیرکل دفتر بازرســی وزارت صمت تاکید کرد: شفاف سازی امور و 
حذف موانع، امروز یک شــعار نیست و قطع یقین با همه عوامل مانع 

در توسعه صنعت خودروی کشور برخورد می شود.
وی ادامــه داد: با حضور مدیرعامل جدید در شــرکت ایران خودرو 
امیدواریــم با توجه به نقش موثر و مســئولیت وی در پیگیری اهداف 
ســاخت داخل در وزارت صمت، این رویکرد در مجموعه ایران خودرو 
ســرعت بیشــتری بگیرد تا به زودی شــاهد تحول در همه ارکان و 

زیرمجموعه های این شرکت بزرگ صنعتی در کشور باشیم.
5۳5P بازدید از پلتفرم جدید بومی سازی شده پروژه

مدیرکل دفتر بازرســی، ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شکایات 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت در بازدید از مرکز تحقیقات، طراحی 
و تکوین محصول شــرکت ایران خودرو از نزدیک در جریان طرح های 

خودکفایی و توسعه محصوالت جدید این شرکت قرار گرفت.
در این بازدید صادقی با مراحل طراحی و توسعه خودرو و از آخرین 
وضعیت طرح های در دســت اجرای محصــول CUV بر روی پلتفرم 
جدید بومی ســازی شده )پروژه 5۳5P( و محصول سدان روی پلتفرم 
۳0i)P۳۲۲(، طــرح تجهیز خــودروی دنا پالس بــر روی گیربکس 
اتوماتیــک و همچنین طرح خودکفایی و ســاخت داخل محصول پژو 

۳01، اطالع یافت.
 ،P5۳5 وی در این بازدید با استقبال از تولید اولین نمونه خودروی
اظهــار کــرد: توانمندی تیم طراحــی ایران خودرو در پیاده ســازی 
نمادهای فرهنگی و هنری ایرانــی در طراحی این خودرو قابل تقدیر 
و قابلیت اجرا روی ســایر طرح های در دســت اقدام این شــرکت را 

داراست.
مدیرکل دفتر بازرسی وزارت صمت همچنین پس از رویت امکانات و 
تجهیزات آزمایشگاه های مختلف مرکز تحقیقات، بر اهمیت بکارگیری 
ظرفیت های باالی بخش های نمونه سازی سریع و کارگاههای ساخت 

و مونتاژ نمونه محصول شرکت خودروسازی ایران خودرو تاکید کرد.

مدیرکل بازرسی وزارت صنعت مطرح کرد

ضرورت شفاف سازی در روند تولید، عرضه و تامین خودروسازان

وزارت صمــت در ارتبــاط با موضوع صنعت بســیار منفعالنه عمل 
می کند و بیشتر انرژی خود را بر روی تجارت معطوف کرده است.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، مدیرعامل کرمان موتور در 
گفت وگویی با بیان این مطلب گفت: متأسفانه وزارت صمت و شخص 
وزیر تمام تالششــان را بر روی کنترل تجــارت و مدیریت صادرات و 

واردات کشور گذاشته و تقریباً از صنعت غافل شده اند.
ســامان فیروزی با اشاره به جلسه ای که در ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی اســتان کرمان با حضور رییس کل بانک مرکزی، معاون وزیر 
اقتصاد و دارایی، اســتاندار کرمان و ســایر اعضای ستاد  و همچنین 
خودروســازان و قطعه سازان اســتان کرمان برگزار شد، افزود: تالش 
کردیم مشکالتی را که بیشتر درباره کمبود نقدینگی ناشی از تحمیل 
سیاســتهای ارزی سال گذشته و قیمت گذاریهای دستوری و نرخ ارز 
بــود و رییس کل بانک مرکزی اطالعات کاملی از آنها نداشــت مطرح 
کنیم   جناب همتی نیز با روی گشــاده به تمام مشکالت گوش کرده 

و قول دادند همه تالش خود را برای رفع این معضالت به کار ببندند.
مدیرعامل کرمان موتور درباره ریشــه مشکالت به وجود آمده برای 
فعــاالن صنعت خودرو کرمان نیز گفت: ریشــه تمامی مشــکالت از 
سیاست های ارزی دولت در ســال گذشته و انفعال وزارت صنعت که 

اساسا می بایست از تولیدکنندگان حمایت کند، نشأت می گیرد.
وی ادامه داد: از ابتدای ســال تاکنون تمام انرژی ما صرف عمل به 
تعهدات و دستورالعمل های وزارتخانه شکه سال گذشته درباره قیمت 
خودروهای پیش فروش شــده بود و پرداخت مابــه التفاوت های نرخ 

ارزی شد که به ما تحمیل شد.
فیــروزی افزود: به همین دلیل اکنون دیگــر توان و نقدینگی برای 
ادامه کار در خودروســازان اســتان کرمان وجود ندارد و ما به جناب 
همتــی اعالم کرده ایم اگــر طی یک ماه آتی نقدینگــی مورد نیاز به 
صنعت خودرو کرمان تزریق نشــود مجبور به تعطیلی و بیکاری بیش 

از 10 هزار نیروی کار مستقیم هستیم.

مدیرعامل کرمان موتور با اشــاره دوباره بــه اینکه بخش بزرگی از 
بحران امروز خودروسازان به دلیل تصمیم های دولت در سال گذشته 
اســت اظهار کرد: با این  وجــود وزارت صمت بعد از معلق کردن تمام 
آیین نامه های فروش و پیش فروش؛ از ابتدای ســال ۹۸ تاکنون حتی 
یک مجوز برای پیش فروش بر اساس دستورالعمل جدید ابالغ نکرده 

است.
او ادامــه داد: هم اکنون کمیتــه ای در وزارت صمت وجود دارد که 
اعضــای اصلی آن معاونت امور صنایع وزارت صمت، رییس ســازمان 
حمایت و معاونت بازرگانی وزارت صمت هســتند، که تمامی مجوزها 
باید از سوی این کمیته تصویب شود، با این وجود در طی ماه های اخیر 
هیچ مصوبه ای از این کمیته خارج نشده است، گویا هدف این کمیته 

متوقف کردن تولید است.
فیــروزی تصریح کرد: این کمیته حتی نظــر منفی هم نمی دهد و 

فقط تصمیم گیری را از جلسه ای به جلسه دیگر به تعویق می اندازد.

مدیر کل مهندســی عملیات و راهبری سرویس شرکت ملی پست 
از راه اندازی ســرویس دو پاکته کارت سوخت با هدف برگشت دادن 
کارت سوخت مالکانی که کارت های آن ها در استان یا منطقه ای دیگر 

نگهداری می شود، خبر داد.
به گزارش ایسنا، محسن وطن پرست با بیان اینکه برخی کارت های 
ســوخت به دلیل نقص، تشابه نشانی یا تغییر محل سکونت مالک، در 
استان یا منطقه ای غیر از استان یا منطقه محل سکونت فرد نگهداری 
می شــود، افزود: پست مصمم است این کارت ها را نیز تحویل دهد. به 
همین دلیل این سرویس از ابتدای شــهریور ماه در تمامی باجه های 

پستی کشور راه اندازی شده است.
وی اظهــار کرد: بــر این اســاس، مالکان این کارت های ســوخت 
می توانند با مراجعــه به نزدیک ترین واحد پســتی)دولتی( و تحویل 
مدارک مورد نیاز، نسبت به ارسال کارت سوخت از استان یا منطقه ای 

که کارت در آنجا معطل مانده، اقدام کنند.
بنا بر اعالم شــرکت پســت، او مدارک مورد نیاز را شــامل دو عدد 

پاکت، فرم اصالح آدرس، تصویر مدارک شناسایی خودرو )شناسنامه 
و کارت خودرو( و مدارک شــخصی مالک )کارت ملی یا شناســنامه( 

عنوان کرد.
به گفته وی، واحدهای پســتی موظف هســتند، پس از اطمینان از 
آخرین نقطه پســتی مقصد کارت سوخت و همچنین مبلغ دار بودن ) 
نوشماره، GSB( یا صادر نشدن کارت المثنی، نسبت به ارسال آن به 

آدرس اعالم شده، اقدام کنند.
براساس آخرین اعالم مجری کارت سوخت شرکت ملی پست، یک 
میلیون کارت سوخت در باجه های پستی سراسر کشور باقی مانده که 
حدود نیمی از آن مربوط به تهران است. دالیل حجم باالی کارت های 
معطل مانده در تهران، حضور نداشــتن مالکان در آدرس اعالم شده در 
زمان توزیع و تمایل برخی افراد به داشتن پالک خودرو تهران و اعالم 
آدرســی غیر از آدرس مالک در تهران و در نهایت حضور نداشتن در 

محل است.
در حالی که مقرر بود کارت های ســوخت بــه کارت بانکی متصل 

شــوند، در نهایت اواخر تیرماه اعالم شــد کارت بانکی زمانی قابلیت 
اجرایی دارد که سهمیه بندی اعمال شود و در حال حاضر نیز برنامه ای 
برای ســهمیه بندی بنزین وجود ندارد و به همین دلیل اتصال کارت 
بانکی به کارت ســوخت اجرایی نمی شــود. در این راســتا اعالم شد 
استفاده از کارت های ســوخت شخصی از تاریخ ۲0 مردادماه اجباری 
شده و همه افرادی که به هر عنوانی کارت سوخت ندارند، می تواند با 

مراجعه به پلیس +10 تقاضای صدور کارت کنند.
در حــال حاضر حــدود ۲4 تا ۲5 میلیون خودرو در کشــور وجود 
دارد کــه طبق اعالم مســووالن نفتی برای همــه خودروهایی که در 
کشور شماره شده اند، کارت سوخت صادر شده است.  برای کارت های 
ســوخت مفقود شــده نیــز کارت اعالم شــده تا افــرادی که کارت 
سوختشان گم شده اســت، ثبت نام کنند که حدود ۳ تا ۳.5 میلیون 
نفر ثبت نام کردند. به طور کلی باید گفت که تا کنون بیش از ۲ میلیون 
کارت هوشمند سوخت صادر و ارسال شده که از این میان حدود یک 

میلیون کارت هوشمند سوخت برگشت خورده است.

مدیرعامل کرمان موتور عنوان کرد

انرژی خودروسازان صرف بی توجهی وزارت صمت به صنعت می شود

سرویس دوپاکته کارت سوخت راه اندازی شد
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فریدون همتی استاندار هرمزگان در نشست کارگروه آموزش، پژوهش، 
فناوری و نوآوری استان هرمزگان با اشاره به آماده سازی برج علم و فناوری 
هرمزگان در بندرعباس، عنوان کرد با همت و تالش مجموعه پارک علم 

و فناوری استان و کمک های معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، برج علم و فناوری 
هرمزگان در بندرعباس آماده شده و به زودی 

افتتاح خواهد شد.
به گزارش مهــر، وی ادامه داد: در این برج 
فضا و امکانات مناسب برای حضور و فعالیت 
مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان 

فراهم شده است.
استاندار هرمزگان افزود: برج علم و فناوری 
هرمزگان به یک مرکز کاماًل علمی، تحقیقاتی 
و پژوهشــی و فضایی برای گفت وگو و تبادل 
نظر نخبگان، اســاتید و دانشگاهیان تبدیل 

می شود.
همتی در ادامه با اشــاره به بررســی اقدامــات و محصوالت تولیدی 
شــرکت های دانش بنیان در این نشست، تصریح کرد: یکی از مهمترین 
محورهــا و برنامه های ما در هرمزگان، فراهم کــردن فضا برای فعالیت 

نخبگان و افراد توانمند علمی در راستای تولید محصوالت مبتنی بر دانش 
و پژوهش است.

وی گفت: توســعه فعالیت های شــرکت های دانش بنیان در هرمزگان 
منجر به ارتقای سطح تولید و ایجاد اشتغال 

و ثروت برای این استان خواهد شد.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: جذب 
نخبگان موجب تحوالت بزرگ و سازنده در 
استان از جمله در حوزه تولید، درآمدزایی و 
اشــتغال خواهد شد و این امر منشأ پویایی 

بیشتر در استان است.
همتی اضافه کرد: باید بنیاد نخبگان استان 
و پارک علم و فناوری همکاری بیشــتری با 
یکدیگر داشته و فضا جهت تعامل و همکاری 
بیشتر نخبگان و دانشگاهیان و کارآفرینان 

ایجاد شود.
اســتاندار هرمزگان اظهار داشت: ما تمام 
تالش خود را برای تسهیل فعالیت نخبگان در استان انجام می دهیم تا با 
استفاده از این ظرفیت و ایجادکردن زمینه پرورش استعدادهای نخبگان، 

تحوالت بزرگی در استان رقم بخورد.

بوت کمــپ آمــوزش مربیان کدنویســی دارکــوب عنوان 
رویدادی اســت که با هدف توانمندســازی مربیان کدنویســی 
در حال برگزاری است تا شــاهد توسعه فعالیت های این حوزه 

در کشــور باشــیم. به گزارش مرکز 
ارتباطــات و اطالع  رســانی معاونــت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری به 
نقل از ســتاد فرهنگ ســازی اقتصاد 
دانش بنیان معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، سومین بوت کمپ 
آمــوزش مربیان کدنویســی دارکوب 
توســط شــتابدهنده ابر زندگی و با 
اقتصاد  فرهنگ سازی  حمایت ســتاد 
دانش بنیان و ستاد توسعه فناوری های 
اقتصــاد دیجیتال و هوشمندســازی 
معاونــت علمــی و فنــاوری در حال 
برگزاری است. در این دوره تخصصی 

فشرده سه روزه تربیت مربیان کدنویس طرح ملی دارکوب برای 
آموزش کدنویســی به کودکان و نوجوانان مدنظر است. در این 
راستا بررسی تاثیر کدنویسی بر رشد هوش کودکان و نوجوانان، 

شــیوه نامه برگزاری المپیاد کدنویســی، بررسی روش های حل 
مساله با استفاده از کد، بررسی شیوه های توسعه کارآفرینی در 
بستر کدنویسی، ارتباط بین خالقیت و کدنویسی، مبانی آموزش 
تفکر انتقادی با رویکرد کد، کمک به 
ارتبــاط موثر خانــواده و کودک در 
آموزش  الگوریتم ها، شیوه های  بستر 
کدنویســی و شــیوه نامه برگــزاری 
رویــداد کارآفرینی ملی کدنویســی 

کودکان آموزش داده می شود.
دربــاره اهمیــت دادن بــه حوزه 
کدنویسی نیز باید گفت، با توجه به 
موج جدید کسب و کارهای کوچک 
و بــزرگ وابســته بــه مهارت های 
برنامه نویســی در ایران و جهان، نیاز 
نهادهای  و  شــرکت ها، ســازمان ها 
مختلف بــه افرادی بــا مهارت های 
فناوری های جدید بسیار ضروری است، بنابراین برای این مهم، 
سرمایه گذاری بر روی آینده سازان کشور عزیزمان ایران اهمیت 

زیادی دارد. 

مربیان کدنویسی با طرح ملی دارکوب توانمند می شوندبرج علم و فناوری هرمزگان به زودی افتتاح می شود

هدف امسال همه ارکان نظام جمهوری اسالمی رونق تولید است و یکی از 
پرســش ها این است که تعاونی ها که بخش مهمی از اقتصاد ایران به حساب 
می آیند چگونه می توانند به رونق تولید و افزایش امید به شکوفایی اقتصادی 
کمک کنند؟ به گــزارش ایرنا، یکی از ملزومات مقابله با تحریم های ظالمانه 
دشمن، ترویج و توسعه تعاونی در شــرایط نوسان های اقتصادی است که با 

گسترش آنها وضعیت معیشت مردم بهبود خواهد یافت.
براساس نظر کارشناسان امور اقتصاد، راه اندازی تعاونی ها می تواند منجر به 
ایجاد اشتغال پایدار، تولید و درآمدزایی شوند و زمینه ایجاد کارآفرینی را فراهم 
کند. مسئوالن حوزه تعاون کهگیلویه و بویراحمد بر این باورند که تحقق رونق 
تولید و گردش صحیح چرخه تولید نیازمند برنامه ریزی، سیاست گذاری های 
صحیح، بسترســازی و فراهم آوردن امکانــات و فاکتورهای الزم برای بازوان 

اجرایی کشور یعنی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی است.
همچنین  براساس اظهارات آنها پیش از انقالب تنها دو تعاونی در کهگیلویه 
و بویراحمد وجود داشــت اما پس از انقالب اسالمی تاکنون در این استان ۲ 
هزار و 1۸7 تعاونی فعال با ۲۲ هزار و 4۹4 فرصت شــغلی ایجاد شده اند که 
از ایــن تعداد ۳هزار و 4۹ تعاونی مربوط به بانــوان با ۲ هزار و ۹۲۲ فرصت 

شغلی است.
بنابراین ایجاد تعاونی ها در جامعه بســیار ضروری بوده اما در موارد بسیار 
زیاد در ادارات کهگیلویه و بویراحمد مشــاهده شــده که دیوانســاالری ها و 

سختگیری های بیهوده مانع سرمایه گذاری فرد در این استان شده است.
یکی از تعاونگران گفت: برای گرفتن برخی مجوزها در ادارات نیاز است که 
هفت خوان رستم در این استان طی شود و آنچنان به بخش خصوصی بهایی 

داده نمی  شود.
فاطمه رفیعی افزود: به منظور افزایش فعالیت ها و ایجاد فضای رقابتی نیاز 
است تعاونگران برتر و فعال در استان ترغیب و تشویق شوند و برخی بانک ها 

همچون بانک توسعه تعاون برای ما مشوق در نظر گیرد.
وی بیــان کرد: انتظار داریم حاکمیــت و دولت در کنار تعاونگران و بخش 

خصوصی قرار گیرد و مشکالت آنها را تسهیلگری کند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این باره گفته است که بنا بر فرمایش های 
مقام معظم رهبری، دولت در جنگ تمام عیار اقتصادی دشــمن در شرایط 
کنونی باید تســهیلگر، نظارت کننــده و هدایت کننــده فعالیت های بخش 

خصوصی باشد و در این راستا از هیچ تالش و کوششی دریغ نکند.
حســین کالنتری عنوان کرد: کاهش دیوان ســاالری ها و حذف مقررات 
زائد راهکاری مناســب برای رفع بسیاری از مشکالت ســرمایه گذاران برای 
فعالیت های اقتصادی در اســتان اســت که باید با نظارت متولیان امر زمینه 
حذف ســختگیری های اداری فراهم تا ســرمایه گذاران به سرمایه گذاری در 

کهگیلویه و بویراحمد ترغیب شوند.
کالنتری ابراز داشت: وجود ۲ هزار و 1۸7 تعاونی در کهگیلویه و بویراحمد 
ظرفیت خوبی برای رونق تولید و ایجاد اشــتغال و در نهایت توسعه بوده که 
ضروری است مسئوالن با مشارکت بخش خصوصی نسبت به توسعه تعاونی ها 

در سطح استان همت کنند.
اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: شناسایی تعاونی های راکد و 
برگرداندن آنها به چرخه تولید نیز نقش مهمی در درآمدزایی و اقتصاد کشور 
داشته و این مهم باید از اولویت های اصلی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

کهگیلویه و بویراحمد باشد.
وی افزود: براســاس اطالعات اخذشده از وزارت کار، جایگاه و عملکرد اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد در بسیاری از شاخص ها 

در میان استان های سراسر کشور مطلوب و قابل تقدیر گزارش شده  است.
تعاونی ها نقش قابل توجهی در رشــد اقتصاد هر کشوری دارند اما فرهنگ 

تعاونی و تعاون هنوز در کشــور و به ویــژه کهگیلویه و بویراحمد آنگونه که 
شایسته است جایگاه شایسته ای پیدا نکرده است.

رئیس دانشــگاه یاسوج در این باره گفته است که فرهنگ تعاون در جامعه 
کمرنگ شده و دانشجویان و فارغ التحصیالن هنوز با فرهنگ تعاون و تعاونی 

آشنایی ندارند و نیاز است در این زمینه اقدامات موثرتری انجام گیرد.
احمد عریان افزود که فرهنگ کار مشــارکتی در قالــب »تعاون« و »کار 
گروهی« در کهگیلویه و بویراحمد ضعیف بوده و این مهم هنوز نهادینه نشده 
است.  وی عنوان کرد که بخش قابل توجهی از اشتغال و تولید ناخالص ملی 

در کشورهای مختلف متعلق به بخش تعاونی است.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: اگر 
خواهان رفع مشــکالت اقتصادی و معیشــتی مردم در جامعه هستیم باید 

فرهنگ تعاون و کار گروهی در استان بیش از پیش نهادینه شود.
پروانه نیک مرام گفت تعاونی ها با گرایش های مختلف از طریق فعالیت ها 
و برنامه ریزی های تجاری خود عالوه بر آنکه کارآفرین و درآمدزا هســتند، از 
بزرگترین بنگاه های اقتصادی در امر تولید، توزیع و خدمات شناخته می شوند.

وی عنوان کرد: فعالیت تعاونی ها تنها در بخش های ســنتی نیســت و در 
بخش هــای جدیدی همچون انرژی های تجدیدپذیــر، مراقبت از کودکان و 
سالمندان و نیز اقتصاد دیجیتال از طریق ساختارهای تعاون در حال ظهورند.

مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشــت: 
ســال گذشته برای تسهیل فعالیت تعاونی ها اقدامات وی ژه ای انجام شد که از 
جمله آنها پرداخت ۲۶0 میلیارد ریال تسهیالت روستایی به بخش تعاونی ها با 

پیش بینی فرصت شغلی 541 نفر بوده است.
وی تصریــح کرد: طرح هایی همچــون کارورزی، کارآموزی، تســهیالت 
روســتایی و عشایری، مشاغل خانگی یارانه حقوق و دستمزد از برنامه خوب 

دولت است که تعاونی ها نیز می توانند از آنها بهره مند شوند.
نیک مرام بیان کرد: امید است در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به 
عنوان ســال رونق تولید نامگذاری شده و در شرایطی که سازمان بین المللی 
کار شعار جهانی امسال خود را تعاون برای کار شایسته انتخاب کرده، بیش از 

پیش به نقش و جایگاه تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی بیندیشیم.
وی ابراز داشــت: پیش از انقالب اســالمی تنها دو تعاونی در کهگیلویه و 
بویراحمد فعال بود اما هم اینک با توجه به سیاست های اشتغال زایی توسعه و 

گسترش روزافزون بخش تعاونی در دستور کار ویژه دولت قرار دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه 
پیش از انقالب هیچ گونه تعاونی بانوان در کهگیلویه و بویراحمد وجود نداشت. 
افزود: هم اینک یکی از اولویت های اصلی این اداره کل توسعه تعاونی ها برای 

بانوان است.
وی بیان کرد: ساالنه ترویج و آموزش برای متقاضیان ایجاد تعاونی، برگزاری 
همایش، نمایشگاه و گردهمایی تعاونی ها، تعیین تکلیف تعاونی های غیرفعال 
و راکد، ارائه تسهیالت به تعاونی ها، ایجاد اتاق فکر تعاونی ها و دیگر موارد در 

دستور کار حوزه تعاون این اداره کل قرار گرفته و اجرایی می شود.
افق بخش تعاونی در پنج ســال پیش رو در کهگیلویه و بویراحمد از جمله 
تشــکیل ۲00 تعاونی در گرایش های مختلف صنعت و معدن، کشــاورزی و 
خدمات، تشکیل ۲5 تعاونی صادراتگرا به ویژه در بخش صنایع دستی، تشکیل 
هفت شرکت توسعه عمرانی شهرستانی، تشکیل ۲5 تعاونی آبران به منظور 

استفاده از پتانسیل های منطقه و دیگر موارد خواهد بود.
 رهبر معظم انقالب اســالمی سال ۹۸ را به نام رونق تولید نامگذاری کرد، 
بدون شــک در این جنگ تمام عیار اقتصادی کنونی یکی از ملزومات مقابله 
با دشــمن ترویج و توسعه تعاونی در شرایط نوسان های اقتصادی است که با 

گسترش آنها وضعیت معیشت مردم بهبود خواهد یافت.

چندی پیش گوگل از هک آیفون ها توســط تعدادی وب سایت مخرب خبر داد. ظاهراً این 
موضوع به مذاق اپل چندان خوش نیامده و گوگل را به هراس افکنی متهم کرده است.

به گزارش ورج، ماجرای هک آیفون از آنجا شروع شد که تیم زیرو گوگل در اوایل شهریورماه 
امسال اعالم کرد اگر کاربری با یک گوشی آیفون آسیب پذیر به وب سایت مخربی سر می زده، 
فایل های شــخصی، موقعیت مکانی و پیام های کوتاه او فاش می شــده است. البته این حفره 
امنیتی در اوایل سال جاری میالدی به اپل گزارش شده بود و این شرکت هم تنها 10 روز پس 
از اطالع، مشکل را رفع کرده است. شرکت ساکن کوپرتینو اعالم کرده که حتی قبل از اینکه 

گوگل آنها را در جریان مشکل گذاشته مشغول رفع آن بوده اند.
اپل با وجود اینکه در مورد این آسیب پذیری با گوگل اختالف نظر ندارد اما شرکت ساکن 
مانتین ویو را متهم به »هراس افکنی در میان کاربران آیفون« کرده. اپل معتقد اســت با این 
اقدام گوگل کاربران آیفون تصور می کنند دســتگاه آنها در معرض خطر قرار گرفته؛ چراکه 

جزییات ارائه شده در پست بالگ گوگل فاقد جزییات کلیدی هستند.
بنا بر توضیحات اپل این حمله پیچیده، سوءاستفاده گسترده از آیفون ها نبوده و تنها چند 
وب ســایت محدود با تمرکز بر مسلمانان اویغور را شامل می شده است. همچنین مدتی بعد 
مشــخص شد که این وب سایت ها به اندروید و ویندوز هم نفوذ کرده بودند ،اما به ادعای اپل 
گوگل به این جنبه از حمله نپرداخته بود. کمپانی ساکن کوپرتینو همچنین از محدود بودن 

زمان اجرای حمالت گفته:
»تمامی شواهد نشان می دهند که حمله این وب سایت ها برای مدت محدود تقریباً دو ماهه 

عملیاتی بودند؛ نه دو سالی که گوگل می گوید.«
گوگل در پاســخ به این موضوع اعالم کرده که »پروژه زیرو تحقیقات فنی که برای کمک 
به درک آســیب پذیری های امنیتی طراحی شــده اند را ارسال می کند. این موضوع به بهبود 
استراتژی های دفاعی کمک می کند.« همچنین بر تحقیقات عمیق با تمرکز بر جنبه های فنی 
این آسیب پذیری ها تأکید و اعالم کرده که به همکاری با اپل و دیگر شرکت های مطرح ادامه 

می دهد تا امنیت آنالین کاربران حفظ شود.

تعاونی ها و باور تحقق رونق تولید

اپل، گوگل را به 
هراس افکنی بین کاربران 

آیفون متهم کرد

دریچــه

 یک شرکت تحقیقاتی، تولیدی و صنعتی دانش بنیان موفق شد »فایراستاپ« ماده ای 
را که در کابل های برق صنعتی برای جلوگیری از آتش سوزی استفاده می شود، به صورت 
کامال بومی ســازی شــده تولید کند. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، بسیار در خبرها شــنیده می شود که کارخانه ای به 
خاطر اتصاالت کابل های برق طعمه حریق شــده و خسارات زیادی متحمل شده است، 
اما حاال موادی در کشــور تولید می شود که می تواند از وقوع این فجایع جلوگیری کند. 
»فایراســتاپ« ماده ای است که روی بخش هایی از کابل های برق زده می شود تا به این 
ترتیب اگر بخشی از کابل برق دچار حریق شد مانع پیشروی آتش شود. استفاده از این 
مواد در کابل های برق کارخانجات یک اقدام مهم پیشگیرانه تلقی می شود که حاال مواد 

آن نیز در کشور با کمک یک شرکت دانش بنیان تولید می شود.

»فایراستاپ« ایران ساخت راه وقوع 
حادثه های برق کارخانجات را بست

یکشنبه
17 شهریور 1398
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با برگزاری نخستین رویداد تقاضامحور صنایع دریایی کشور، نیازها 
و خألهــای موجود در حوزه ســاخت و تامین قطعات و ســامانه های 

موردنیاز حوزه دریایی شناسایی شد.
گــزارش  بــه   
و  ارتباطــات  مرکــز 
معاونت  اطالع رسانی 
فنــاوری  و  علمــی 
جمهوری،  ریاســت 
رویــداد  نخســتین 
صنایع  تقاضامحــور 
دریایــی کشــور بــا 
و  شــرکت ها  حضور 
ســازمان های دریایی 
و بــا حمایت ســتاد 
فناوری های  توســعه 
حوزه فضایی و حمل 

و نقل پیشــرفته معاونت علمی و فناوری، مرکز همکاری های تحول و 
پیشرفت ریاست جمهوری و شرکت فن بازار بین الملل ایرانیان برگزار 

شد.

این رویــداد در حوزه های مختلفی چون ریخته گری، شــکل دهی 
)فورج(، ماشــین کاری دقیق، مونتاژ سیســتم و مواد پیشرفته برگزار 
شد. برگزاری نمایشگاه نیازمندی های احصاشده صنایع فعال در حوزه 
دریایی  پیشرانه های 
از برنامه های جانبی 

این رویداد بود. 
رویداد،  ایــن  در 
محصول  دسته   70
بالغ  با حجم ریالی  
بــر 500 میلیــارد 
ریــال ارائــه و بــا 
گسترده  اســتقبال 
حــوزه  بازیگــران 
حــوزه  و  دریایــی 
تولیــد  و  ســاخت 
کشور همراه شد. در 
حاشــیه این رویداد بیش از 40 جلسه رودررو میان صنایع متقاضی و 
تولیدکنندگان و فناوران برگزار شد. این نشست های رودررو به انعقاد 

15 تفاهم نامه همکاری به ارزش 50میلیارد ریال منجر شد.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان سمنان گفت حمایت از کسب 
و کارهــای خرد به ویژه در روســتاها به منظــور تثبیت جمعیت این 

مناطق از اولویت های این صندوق است.
به گزارش ایرنا، رسول شهرکی روز شنبه 
در نشســت خبــری در ســالن اجتماعات 
صندوق کارآفرینی امید استان در سمنان، 
افــزود: از ابتدای ســال ۹7 تاکنون 5۲0 
میلیارد ریــال اعتبارات روســتایی به این 
صندوق ابالغ شــد کــه ۳70 میلیارد ریال 
تســهیالت در قالب طرح هــای حمایتی و 
غیرحمایتی  پرداخت شــد. وی بیان کرد: 
تســهیالت حمایتی به افراد معرفی شده از 
نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیســتی 
پرداخت می شــود، به ۳5 طرح مبلغ 150 
میلیارد ریال و به 150 طرح غیرحمایتی به 
مبلغ ۳55 میلیارد ریال تسهیالت روستایی 

پرداخت شد. مدیر صندوق کارآفرینی امید استان سمنان، به اولویت 
صنــدوق کارآفرینی امید در پرداخت تســهیالت به زنان سرپرســت 
خانوار در طرح های اشــتغال روســتایی اشــاره و تاکید کرد: ضمانت 

طرح های اشتغال روستایی بخشی از محل اجرای طرح، تجهیزات آتیه 
نصب، زمین کشــاورزی، ملک روستایی، باغ با حدود مشخص، خودرو 

و تراکتور که سند و قیمت کارشناسی داشته باشد پذیرفته می شود.
وی با بیــان اینکه بیشــتر منابع مالی 
صندوق کارآفرینی امید از ســمت دولت 
تامیــن می شــود و با اشــاره بــه افتتاح 
طرح هــای اشــتغال زایی در هفته دولت 
امســال، اضافه کرد: پنج طرح اقتصادی با 
بیــش از ۲0 میلیارد  و ۶00 میلیون ریال 
کارآفرینی  صندوق  پرداختی  تســهیالت 
امید ســمنان در دو شهرستان سمنان و 
دامغان همزمان با این هفته به بهره برداری 
رسید. شــهرکی با بیان اینکه 50 میلیارد 
ریــال اعتبــار صنــدوق کارآفرینی امید 
استان سمنان برای پرداخت تسهیالت به 
درخواست  های مردمی است، اظهار داشت: 
15 هزار نامه مردمی از طریق سامانه سامد به این صندوق ارسال شد 
و با بررســی ۳هزار و 500 نامه به ۶0۲  نفر تســهیالت قرض الحسنه 

اشتغال و ضروری در حدود ۲0 میلیارد ریال پرداخت شد.

حمایت از مشاغل خرد روستایی اولویت صندوق کارآفرینی استدانش بنیان ها به تامین نیازهای صنعت دریایی سرعت می دهند

آمریکا به زودی تعرفه های جدیدی روی کاالهای چینی اعمال 
می کند که برای خانواده های این کشــور هزینه  ۳00 تا 1000 

دالری به همراه خواهد داشت.
آمریــکا از هفته  آینده، دور تازه ای از تعرفه ها را روی کاالهای 
چینی اعمال خواهد کرد. بررسی ها نشان می دهد تعرفه  جدید، 
GDP ایاالت متحده را تا ســال ۲0۲0 بــه میزان ۳/0درصد 
کاهــش خواهد داد. به عالوه درآمد هر خانوار به صورت میانگین 
5۸0 دالر در ســال کاهش می یابد. مجموع بررســی ها نشــان 
می دهد، تعرفه  جدید هزینه های ســاالنه  خانواده های آمریکایی 

را تا پایان سال جاری ۳00 تا 1000 دالر افزایش می دهد.
در ماه اوت ســال جاری میالدی، اخبــار اعمال تعرفه  جدید 
از ســوی آمریکا روی بازه  بزرگی از کاالهای چینی منتشر شد. 
در قانون جدیــد، 15درصد تعرفه  واردات روی دســته  بزرگی 
از کاالهــای چینــی اعمال خواهد شــد. چین نیــز در مقابل، 
تعرفه هایــی را روی واردات نفت خام آمریکا اعمال کرد. برنامه  
جدیــد آمریکا تقریبا روی تمامی محصوالت از کفش و لباس تا 
کامپیوتر شخصی، کنسول بازی و تلویزیون های هوشمند اعمال 
خواهد شد؛ تعرفه هایی که هیچ پایانی برای آنها تصور نمی شود.

شــرکت های بــزرگ دنیای فنــاوری بیش از همــه  فعاالن 
کســب وکار به دنبال آتش بــس میان دو قدرت شــرق و غرب 
هســتند. با این حال تا زمان نتیجه گیــری احتمالی مذاکرات، 
شرکت هایی همچون اپل به کشورهای دیگر مانند هند و ویتنام 
به عنوان مقصد بعــدی تولید محصول نگاه می کنند. با توجه به 
این اخبار، اهمیــت تعرفه ها روی مصرف کننده  نهایی آمریکایی 
اهمیــت پیدا می کنــد. فراموش نکنید که تعرفــه  جدید روی 
کاالهایی به ارزش 110 میلیارد دالر اعمال می شــود که البته 

برخی از منابع آن را 1۲5 میلیارد دالر اعالم می کنند. 
اقتصاددان های متعددی، تأثیر تعرفه  آمریکا را بر ساکنان این 
کشور بررســی کرده اند. کریل بوروسیاک از دانشگاه کالج لندن 
و خاویر یاراول از دانشــکده  اقتصاد لندن اعتقاد دارند، تعرفه ها 
بــرای هر خانواده آمریکایی تا پایان ســال جــاری هزینه  4۶0 
دالری به همــراه دارند. البته پیش  بینی اقتصاددان ها براســاس 
تخمیــن رفتارهای خریــد و بازه  قیمتی متنوع ارائه می شــود. 
درواقع بازه  اصلی از ۳40 دالر تــا ۹70 دالر برای خانواده های 
ثروتمندتر، گســترش می یابد؛ خانواده هایی که هزینه  ســاالنه 

بیش از 1۶0 هزار دالر دارند.
شــایان ذکر اســت، تخمین های باال موج بعــدی تعرفه های 
آمریکا را شــامل نمی شــوند. به عالوه همه می دانیم که جنگ 
تجــاری بیش از نیازهــای اولیه همچون غذا و پوشــاک، روی 
کاالهای مصرفــی الکترونیکی تأثیر خواهد داشــت. به هرحال 
باز هم خانواده های فقیر خســارت بیشــتری متحمل می شوند، 
چون قوانین وارداتی تأثیرهای نامتناسبی روی قشرهای متنوع 
جامعه دارند. به هرحال کارشناسان اقتصادی امیدوار هستند که 
جنگ تجاری، موجب ورشکستگی و فشار اقتصادی شدید روی 

خانواده ها نشود.
 )NRF( سازمان هایی همچون فدراسیون ملی خرده فروشی
اعتقاد دارند، تأثیر تعرفه های جدید روی کسب وکارهای کوچک 

و اقتصاد کلــی آمریکا اجتناب ناپذیر خواهد بود. تری کراس، از 
فعاالن بازار پوشــاک در دیدار با یکی از ســناتورهای آمریکایی 
اظهارنظر جالبی دربار  ه  جنگ تجاری آمریکا و چین داشــت؛ او 
به سناتور کریس کونز گفت: »ما می خواهیم رئیس جمهور بداند 
که تعرفه ها توسط مردم آمریکا پرداخت می شوند.« وی توضیح 
داد که کســب وکارهای کوچک در تأمیــن مواد و قطعات اولیه 
به چین نیاز دارند و تعرفه ها »تأثیر مســتقیمی روی همه  افراد 

حاضر در جامعه اقتصاد محلی دارند.«
دولت ترامپ قبال ۲5درصد مالیات اضافه روی کاالهای چینی 
به ارزش ۲50 میلیــارد دالر اعمال کرده بود. قانون قبلی روی 
کاالهای محدود همچون ســلول  های خورشیدی و لوازم خانگی 
بزرگ همچون ماشــین لباسشــویی اعمال می شد. دور بعدی 
تعرفه ها تقریبا همه  کاالهای وارداتی از کشــور آسیایی را تحت 
تأثیر قرار می دهند. درواقع حتی کاالهایی همچون اسباب بازی، 

خمیردندان و ناخنگیر هم تحت تأثیر تعرفه قرار می گیرند.
با اجرای قانون جدید، کاالهایی به ارزش مجموع ۳00 میلیارد 
دالر تحت تأثیر تعرفه  واردات قرار می گیرند. درمقابل چین هم 
محدودیت های وارداتی متعددی را روی 75میلیارد دالر کاالی 
آمریکایی اعمال می کند. در ایــن  میان ترامپ ادعا می کند که 
چین هزینــه  تعرفه ها را پرداخت خواهد کرد و دولت فدرال در 
جریان چالش های پیش رو از کشاورزان و قشرهای دیگر جامعه 
حمایــت مالی خواهد کرد. به هرحال شــرکت ها و اقتصاددان ها 
بــا نظر رئیس جمهور آمریکا موافق نیســتند؛ آنها اعتقاد دارند، 
هزینه   نهایی توسط مصرف کننده پرداخت می شود که درنهایت 

مجبور به کاهش خرید می شوند.
بلومبرگ در گزارشــی ادعا می کند که شرکت های آلمانی هم 
از جنگ تجــاری آمریکا و چین ضربه می خورند. به عنوان مثال 
خودروسازهایی همچون بی ام و و دایملر که هرکدام ساالنه بیش 
از 40 میلیون خودرو به چین می فروشند، در موقعیت مناسبی 
قرار ندارند؛ چراکه مالیات های وارداتی، هزینه  واردات خودرو را 

به چین تا 50درصد افزایش می دهند.
غول های دنیای فناوری، همچون اپل، راهکارهای متعددی را 
امتحان کرده اند تا از اثر تعرفه ها در امان باشــند. به عنوان مثال 
تیم کوک گفتــه بود که تعرفه ها فرصــت رقابتی بهتری را در 
اختیار رقیب دیرینه یعنی سامســونگ قرار می دهد. به هرحال 
ترامپ هنوز برنامه ای برای تغییر تصمیم و عملکرد در این حوزه 
ندارد. مینگ چی کو از تحلیلگران بازار فناوری اعتقاد دارد، اپل 
با جذب تأثیر تعرفه ها قیمت محصوالت خود را افزایش نخواهد 
داد و در این  میان به دنبال جایگزینی برای خروج فرآیند تولید 

از چین خواهد بود.
درنهایت اکثر کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که تعرفه های 
واردات در هر کشور، به شهروندان آن کشور صدمه وارد می کند. 
در این  میان شهروندانی که تأثیری در تصمیم گیری های کالن 
ندارنــد، راهکاری به جــز کاهش هزینه های بی مــورد نخواهند 
داشــت. شرکت ها نیز امیدوار هســتند تا با پایان جنگ تجاری 

قدرت های شرق و غرب، ثبات به بازارها بازگردد.
TECHSPOT/zoomit :منبع

 تعرفه های جدید آمریکا روی کاالهای چینی
برای هر خانواده هزینه  ۳۰۰ تا 1۰۰۰ دالری دارد

یادداشـت

حمایت مسئوالن شهری در جهت گسترش علم و مهارت افزایی افراد جامعه 
و تقویت این مراکز دانشــگاهی در جهت خدمت به شهروندان موجب ارتقای 

دانش و توان علمی، اشتغال زایی و کارآفرینی می شود.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان روز شنبه در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: آموزش رشــته های مهارت افزا در مقاطع کاردانی 
و کارشناسی در حوزه شهرداری ها، دهیاری ها و سازمان آتش نشانی در مرکز 
علمی کاربردی ســازمان همیاری شهرداری های این استان برای اولین بار به 
وقوع پیوســته که در راستای رســالت این سازمان مبنی بر خدمات رسانی به 

شهرداری های تابعه استان است.

رشته های مهارت افزایی موجب 
کارآفرینی می شود



امروزه بزرگترین شــرکت های حوزه فناوری بدل به سرمایه گذارهای 
اصلی در زمینه تبلیغات شــده اند. بررسی هزینه تبلیغات شرکت های 
بزرگ در چند دهه اخیر ما را با روند رشــد سرســام آوری مواجه می-

سازد. اگرچه بسیاری از برندهای بزرگ سودهای سرسام آوری به دست 
می آورنــد، با این حال هزینه-های تبلیغاتی اغلــب آنها روند متعادلی 
دارد. در ایــن میان فقط برندهــای حوزه فناوری تمایل شــدیدی به 
فعالیت های تبلیغاتی پرهزینه نشــان می دهند. وقتی از شــرکت های 
حوزه فناوری صحبت می کنیم، دامنه اصلی شامل شرکت های اینترنتی 
و فعال در زمینه فروش آنالین محصوالت شان است. البته در این میان 

نقش شرکت های IT را نیز نباید فراموش کرد. 
یکی از تهدیدهای اصلــی در برابر برندهای بزرگ خطر ظهور رقبای 
تازه است. امروزه دنیای کســب و کار سرعت بسیار زیادی یافته است. 
بــه این ترتیب برندهای بزرگ و باســابقه نیز از خطــر رقبای تازه در 
امان نیســتند. مشــتریان مدرن بیش از هر چیز به ارزش ها و کیفیت 
محصول اهمیت می دهند. در این میان هر لحظه امکان فراموشی سابقه 
درخشــان برندها و جایگزینی شان با رقبای تازه وجود دارد. درست به 
همین خاطر اغلب شــرکت های بزرگ در تالش برای صرف هزینه های 
سرسام آور در حوزه تبلیغات هستند. آنها این امر را راهکاری برای حفظ 
مشــتریان فعلی و تالش برای دســتیابی به دامنه تازه ای از مشتریان 

قلمداد می کنند. 
موسســه پژوهشــی WPP در آخرین مقاله تحقیقاتی خود به قلم 
مارک رید، مدیرعامل موسســه، به بررسی گرایش هلدینگ های بزرگ 
به ســوی الگوی کســب و کار همگام با فناوری )ماننــد گوگل، اپل و 
اینستاگرام( پرداخته است. براســاس این پژوهش اغلب هلدینگ های 
بــزرگ ســرمایه گذاری در زمینه فناوری های نویــن را راهکاری برای 
افزایش ســود در کنار کاهش هزینه های جــاری می دانند. به عقیده 
آنها میزان نیاز به ســرمایه اولیه در اســتارت آپ-های تکنولوژی محور 
بســیار پایین تر از نمونه های مشــابه اســت. بر این اساس باید منتظر 
موج تازه جهت گیری شــرکت های بزرگ و هلدینگ ها به سوی الگوی 

استارت آپ های حوزه IT باشیم. 
هــدف اصلی این مقاله بررســی الگــوی تبلیغاتی پنــج برند بزرگ 
دنیاســت. به این ترتیب امکان پاسخگویی به دلیل هزینه باالی آنها در 
زمینه تبلیغات و تمایل هلدینگ ها به نقش آفرینی هرچه بیشتر در این 
عرصه فراهم خواهد شد. فرض اصلی در اینجا ایجاد تغییرات ساختاری 
در اقتصاد استارت آپ ها با اســتفاده از فناوری های نوین است. همین 
امــر موجب افزایش توان مالی برندهای بزرگ و تمایل بیشــتر آنها به 

سرمایه گذاری در حوزه تبلیغات شده است. 
آلفابت

هزینه تبلیغاتی شــرکت آلفابت در طول دو سال گذشته بیش از یک 
میلیارد دالر افزایش یافته اســت. به گــزارش خبرگزاری زنیت بودجه 
تبلیغاتی این برند در ســال ۲01۸ معادل ۶.4 میلیارد دالر بوده است. 
نکته مهم اینکه روند رشــد بودجه تبلیغاتی این برند هنوز هم در حال 
افزایش اســت، با این حساب در ســال های آتی باید شاهد هزینه های 

بیشتر از سوی این برند باشیم. 
به راســتی چرا آلفابــت در حوزه تبلیغات تا این حــد فعالیت دارد؟ 
پاســخ این پرســش در حوزه های کاری تازه این هلدینگ بزرگ است. 
مدیــران آلفابت در طول یک دهه اخیر تالش مســتمری برای ورود به 
بازارهای تازه داشــته اند. بازارهای مدنظر ایــن هلدینگ اغلب نیازمند 
سرمایه گذاری عظیم برای یافتن مشتریان هدف است. به همین خاطر 
در طول ســال های اخیر هزینه های تبلیغاتــی این برند به طور مداوم 

افزایش یافته است. 
اکنــون تلویزیون یوتیوب در حــال رقابت با آمــازون پرایم، هولو و 
نت فلیکس اســت. شرکت های دیســنی، NBCUniversal و وارنر 
مدیا نیز براســاس پیش بینی کارشــناس ها تا پایان سال آینده شبکه 
پخــش آنالین خود را راه اندازی خواهند کرد، با این حســاب آلفابت به 
عنوان شــرکت مادر گوگل نیازمند ســرمایه گذاری تبلیغاتی عظیم به 

منظور جلب نظر کاربران خواهد بود. 
یکــی از محصوالت تازه برند گوگل دســتیار صوتی اش اســت. این 
محصول با اســتفاده از آخرین نســل هوش مصنوعــی امکان پیگیری 
کارهای مختلفی را دارد. موتور جســت وجوی گــوگل به خوبی با این 
دستیار هماهنگی دارد. براســاس آمارهای رسمی گوگل در طول یک 
ســال اخیر میزان استفاده کاربران از دستیار صوتی این برند به منظور 
جست وجوی اینترنتی افزایش چشمگیری یافته است. آلفابت به منظور 
فروش هرچه بیشــتر این محصول در تالش بــرای همکاری نزدیک با 
خرده فروشــی های بزرگ دنیا نظیر والمارت و تارگت اســت. به گفته 
کودی اســتاک، مدیر بخش تحقیقات شرکت مدیریتی گارتنر، فعالیت 

تبلیغاتی گوگل در کانون توجه قرار دارد: »گوگل با داشــتن بزرگترین 
موتور جســت وجوی دنیا امکانات تبلیغاتی بســیار زیادی دارد.« با این 
حســاب جلب توجه مشتریان برای آلفابت و گوگل کار چندان دشواری 

نخواهد بود. 
اقدام جالب گوگل در راســتای جلب نظر کاربران اسپاتیفای و سایر 
پلتفرم های پخش آنالین موسیقی حذف تبلیغات نمایشی در سرویس 
موزیک گوگل )Google Music( و یوتیوب پرمیوم اســت. به این 
ترتیب اقدام تبلیغاتی گوگل در اینجا صرف نظر از سود سرشار تبلیغات 

نمایشی خواهد بود. 
آمازون

آمازون به سرعت بدل به یکی از بزرگترین برندهای حوزه خرده فروشی 
شــده اســت. آنها به همان سرعت رشدشــان در زمینه کسب و کار به 
حوزه تبلیغات نیز توجه داشته اند. الگوی تبلیغاتی آمازون بیشتر درون 
شرکتی است. به این ترتیب تیم بازاریابی این برند از فروشگاه آمازون به 
عنوان پلتفرم هدف تبلیغاتی استفاده می کند. نمایش تبلیغ محصوالت 
اختصاصی آمازون استراتژی تاثیرگذاری به نظر می رسد. این امر عالوه 
بر کاهش هزینه های تبلیغاتی بیانگر اعتماد به نفس این برند نیز هست. 
برنــد آمازون عــالوه بر فعالیــت در حــوزه خرده فروشــی آنالین 
ســرمایه گذاری وســیعی بر روی حوزه نمایش تلویزیونی و رسانه های 
دیجیتال دارد. این شرکت در نیمه نخست سال ۲01۹ بودجه تبلیغاتی 
خود را چهار برابر کرد. براســاس گزارش موسسه مدیا رادار استراتژی 
تبلیغاتی تازه آمازون هزینه های این شــرکت را 70درصد افزایش داده 
اســت. نکته جالب اینکه رقبای اصلی آمازون در زمینه تلویزیون آنالین 
یعنی نت فلیکــس و هولو در همیــن بازه زمانی 40درصــد از بودجه 
تبلیغاتی خود را کم کرده اند، با این حســاب آمازون آماده تمرکز جدی 

بر روی این عرصه و کسب تمام سهم رقباست. 
یکــی از نکات مهم در زمینه ورود برندهایــی مانند آمازون و گوگل 
به حــوزه نمایش تلویزیونی نحوه تبلیغات آنهاســت. ایــن دو برند از 
شــبکه های معروف دنیا برای نمایش تبلیغات شان استفاده می کنند. 
به نظر من در اینجا یک پرسش اساسی مطرح می شود. چرا شبکه های 
تلویزیونی باید تبلیغ رقبای اصلی-شــان را بکنند؟ پاسخ این پرسش به 
خوبی از سوی برایان ویزر، رئیس شرکت GroupM، بیان شده است: 
»شبکه های بزرگ تلویزیونی از رقابت شدیدشان با گوگل و آمازون در 
آینــده ای نزدیک آگاهی دارند. نکته مهــم در این میان توانایی چنین 
شــرکت های تازه کاری در جلب نظر مخاطب هاست. شبکه های سنتی 
به توان گوگل و آمازون در ایجاد تحول در حوزه نمایش تلویزیونی امید 
دارند. این امر به صورت غیرمســتقیم مخاطب شبکه های سنتی را نیز 

افزایش خواهد داد.« 
اپل

اپل سابقه درخشانی در زمینه تولید تبلیغات جذاب دارد. این برند از 
همان آغاز کار تبلیغاتی اش در ۲5 ســال گذشته عملکرد خیره کننده-
ای از خود به نمایش گذاشته است. بدون تردید کلید موفقیت برند اپل 
در زمینه تبلیغات شــهرتش اســت. آنها در هر حوزه کسب و کاری که 
اراده کنند، امکان کســب موفقیت خواهند داشت. امروزه اپل حتی در 

صنعت بازی نیز سرمایه گذاری قابل توجهی دارد. 
به عنوان نمونه ای مناسب از الگوی تبلیغات و بازاریابی دیجیتال اپل 
به اکانت رسمی آن در اینســتاگرام توجه کنید. این اکانت کمتر از دو 
سال پیش راه اندازی شــد. به گزارش گارتنر اپل اکنون سومین اکانت 

بزرگ تجاری در اینستاگرام را دارد. 
نکته جالب اینکه برند اپل تا نوامبر ســال گذشــته هیچ گونه فروش 
آنالینی در آمازون نداشــت. از آن زمــان تا به حال عالوه بر فروش باال 
در آمــازون میزان هزینــه تبلیغاتی این برند نیز افزایش چشــمگیری 
یافته اســت. اکنون اپل به آمازون عالوه بر مرکز فروش به چشم پلتفرم 
مناســب برای تبلیغات نیز نگاه می کند. از نوامبر سال گذشته تاکنون 
این برند دومین شرکت پرخرج از نظر تبلیغاتی در آمازون ارزیابی شده 
اســت. بدون شــک این آمار هر فردی را شــوکه خواهد کرد. برند اپل 
در طول دوران فعالیتش به عنوان شــرکتی کم خرج در حوزه تبلیغات 
شــناخته می شد، با این حال انگار اســتراتژی تبلیغاتی اپل دستخوش 

تغییرات بنیادی شده است. 
براســاس اخبار رســمی برند اپل در اوایل ســال جاری استارت آپ 
بازاریابــی دیجیتال DataTriger را خریداری کرده اســت. این امر 
به خوبی بیانگر تالش اپل در راســتای انطباق هرچه بیشــتر با اصول 
بازاریابی دیجیتال است. البته اغلب کمپین های بازاریابی و تبلیغات اپل 
به صورت غیرمســتقیم در تالش برای فروش محصوالت است. این امر 

در مقایسه با سایر برندها نقطه قوت و مزیت اپل محسوب می-شود. 
فیس بوک

شــرکت فیس بوک یکی از مهم ترین اســتارت آپ های دنیا محسوب 
می شود. این شرکت در زمینه تحول شبکه های اجتماعی نقش اساسی 
را بــازی می کند. با خرید اینســتاگرام و واتس اپ در طول چند ســال 

گذشته نحوه فعالیت فیس بوک ابعاد تازه ای پیدا کرده است. نکته مهم 
درخصوص فیس بوک تــالش آن برای ورود به حوزه فروش محصوالت 
فیزیکی است. بدون شک این امر برای آنها چالش های زیادی به همراه 
خواهد داشــت. فیس بوک در طول دوران فعالیتش همیشــه به عنوان 
یک برند آنالین شــناخته شده اســت. مزیت آنها در این مسیر داشتن 
کانال ارتباطی قدرتمند با مشــتریان است. پلتفرم فیس بوک، واتس اپ 
و از همه مهم تر اینســتاگرام در مســیر تحقق این هدف نقش اصلی را 

بازی می کند. 
براســاس گزارش موسســه زنیت، فیس بوک در ســال های ۲01۶ و 
۲017 بــه ترتیب ۳10 و ۳۲4 میلیون دالر زمینه تبلیغات هزینه کرده 
اســت. این رقم در سال ۲01۸ با رشدی چشمگیر به 1.1 میلیارد دالر 
رســیده اســت. هدف اصلی فیس بوک از افزایش هزینه های تبلیغاتی 
ایجاد بســتری مناسب و امن برای فروش محصوالت فیزیکی اش است. 
به این ترتیب امکان بهره منــدی از مزیت های فروش محصوالت برای 
فیس بوک فراهم خواهد شد. استراتژی اصلی فیس بوک ورود مطمئن به 
حوزه فروش محصوالت اســت. همین امر هزینه های سنگین تبلیغاتی 
آن را توجیــه می کند. احتیاط بیش از اندازه فیس بوک در زمینه ورود 
به حوزه فروش از تجربه ناموفق بســیاری از برندهای حوزه IT اســت. 
مــارک زاکربرگ به هیچ وجه تمایلی به تجربه شکســت در این زمینه 
نــدارد. به ویژه پس از آنکه در طول یک ســال گذشــته فیس بوک با 
اتهام-های گســترده در زمینه نقض حریم شخصی کاربرانش دست و 

پنجه نرم کرده است. 
یکی از نکات جالب در مورد فیس بوک ســرمایه گذاری گسترده آنها 
در زمینه تبلیغات مناسبتی اســت. البته در اینجا روش کار فیس بوک 
با شــیوه مرســوم اندکی تفاوت دارد. به این ترتیب آنها از زمان-های 
عجیب ماننــد انتخابات میــان دوره ای ۲01۸ در ایاالت متحده برای 
پیشــبرد اهداف تبلیغاتی شــان اســتفاده می کنند. این امــر در کنار 
جهت گیری سیاســی مشخص در راستای منافع ملی موجب جلب نظر 
شــمار هرچه بیشتری از مخاطب های آمریکایی به فیس بوک می شود. 
بدون تردید چنین شیوه تبلیغاتی دارای ریسک های زیادی است. با این 
حال فیس بوک به پشــتوانه بانک اطالعاتی وسیع اش تا اینجا عملکرد 

موفقیت آمیزی داشته است. 
سامسونگ

فیس بوک بیشــترین هزینه را در پلتفرم های خــود انجام می دهد. 
اســتراتژی گوگل نیز به همین شــیوه است. آمازون هم با اتکا به شمار 
باالی بازدیدکنندگان فروشگاه آنالینش بر روی تبلیغات درون شرکتی 
سرمایه گذاری هنگفتی کرده اســت. در این میان برند سامسونگ یک 
اســتثنا محسوب می شود. این شرکت امکاناتی مانند فیس بوک، گوگل 
و آمازون ندارد. به همین خاطر استراتژی تبلیغاتی-شان کامال متفاوت 
ارزیابی می شــود. در حقیقت این شــرکت رســانه پرجمعیتی مانند 

برندهای قبلی در اختیار ندارد. 
شــاید در نگاه نخست نقطه ضعف سامســونگ بیش از اندازه بزرگ 
باشــد، با این حال مدیران این شرکت کره ای به خوبی راهکار غلبه بر 
آن را یافته اند. براســاس گزارش ساالنه AdAge، سامسونگ با عبور 
از برند Procter & Gamble در سال گذشته به تنهایی بیشترین 

هزینه تبلیغاتی در میان استارت آپ های غیرآنالین را داشته است. 
شرکت سامسونگ در طول چند سال اخیر با بحران های زیادی دست 
و پنجه نرم کرده اســت. بزرگترین بحران این شــرکت در سال ۲017 
موجب اقــدام برای جمع آوری بخش عمــده ای از محصوالتش از بازار 
شــد. از آن زمان تا به حال سامسونگ عملکرد شایان توجهی در زمینه 
مدیریت بحران از خود نشان داده است. یکی از ویژگی های منحصر به 
فرد سامســونگ در زمینه تبلیغات ســرمایه گذاری سریع بر روی تمام 
کانال هاســت. آنها تقریبــا در تمام حوزه های تبلیغاتی و شــیوه های 

مختلف فعالیت قابل توجهی دارند. 
نکته مهــم در مورد گــوگل، آمــازون و فیس بوک دامنــه محدود 
تبلیغات شان اســت. آمازون به جز خرده فروشی در ۳ یا 4 زمینه دیگر 
فعالیت دارد. با این حال سامسونگ در تالش برای توسعه دامنه فعالیت 
تجاری-اش به بیشــترین میزان ممکن اســت. این امــر فرصت-های 
تبلیغاتی عمده ای را در دســترس شــرکت قرار می-دهد. همین نکته 
به خوبی سرمایه گذاری سامســونگ بر روی الگوهای مختلف تبلیغاتی 

را توضیح می دهد. 
سامسونگ به طور عجیبی در زمینه راه اندازی خرده فروشی اختصاصی اش 
بی تفاوت عمل می کند. دلیل این امر توان باالی شــرکت در زمینه فروش 
محصوالتش در خرده فروشی های مختلف است. دامنه گسترده محصوالت 
سامسونگ موجب تمایل شدید خرده فروشی ها به همکاری نزدیک با آنها 
شده اســت. مدیران سامسونگ با اســتفاده بهینه از این نکته هزینه های 
تبلیغاتی شان را کاهش داده اند. به این ترتیب اغلب تبلیغات سامسونگ در 

خرده فروشی ها به صورت رایگان صورت می پذیرد. 
adexchanger :منبع

4 نکته مهم در تولید ویدئوی تبلیغاتی جذاب
اهمیت محتوا در تبلیغات ویدئویی

 تحقیقــات جدید موسســه کانتــار بیانگر اهمیــت محتوا در 
کمپین های بازاریابی ویدئویی است. این امر در کنار انتخاب پلتفرم 
مناســب و فهم دقیق از زمینه تولید محتوا موجب موفقیت برندها 
می-شود. در طول یک دهه گذشته حوزه تبلیغات ویدئویی به طور 
مداوم رشد باال داشته اســت. همین امر توجه بسیاری از برندها را 
به خود جلب کرده اســت. به عقیده کریستانه رابرتس، کارشناس 
توسعه محتوا، روند رو به رشد محبوبیت تبلیغات ویدئویی در آینده 
ادامه خواهد داشــت. بر این اساس به زودی بخش زیادی از عرصه 

تبلیغات به تسخیر فرمت ویدئو در می آید. 
به عقیده رابــرس، چالش اصلی پیش روی طراحی های تبلیغات 
شــناخت درست زمینه کاری و کمک به برندها در زمینه دستیابی 
به اهداف شان اســت. به عالوه، تولید محتوای مناسب و تاثیرگذار 
نیز چالش بعدی برندها خواهد بود. در ادامه هدف اصلی من بررسی 

چهار نکته مهم در زمینه تبلیغات ویدئویی خواهد بود.
1. اهمیت انتخاب پلتفرم مناسب

امروزه تفاوت معناداری میان شبکه های اجتماعی وجود دارد. به 
عنوان مثال، یوتیــوب به عنوان یک پلتفرم ویدئومحور تفاوت های 
محسوسی با توییتر یا اینستاگرام دارد. نکته مهم در اینجا ضرورت 
ارائــه مفهومی مفیــد و تاثیرگذار بــرای جلب نظــر مخاطب به 
ویدئوهاســت. واکنش کاربران به محتوای تبلیغاتی عکس محور به 
دلیل ســهولت مشاهده بسیار بیشتر است. با این حال مزیت ویدئو 
توان تاثیرگذاری بیشــتر خواهد بود. به همین دلیل اغلب کسب و 
کارها ســرمایه گذاری عظیمی بر روی بازاریابی و تبلیغات ویدئویی 
انجام می دهند. هدف اصلی کاربران شبکه های اجتماعی مشاهده 
محتــوای تبلیغاتی نیســت. به همین خاطر ما بایــد از المان های 

جذاب برای جلب توجه مخاطب استفاده کنیم. 
کریستانه رابرتس در مورد انتخاب پلتفرم برای تبلیغاتی ویدئویی 
به نکات مهمی اشــاره می کند: »نرخ مشاهده کامل ویدئو اهمیت 
باالیی دارد. این نرخ در یوتیوب معادل 40درصد کل بازدیدکنندگان 
است. این امر برای سایر پلتفرم ها به مراتب کمتر ارزیابی می شود. 
به عنوان مثال این نرخ برای فیس بوک فقط ۲0درصد است.« شاید 
بســیاری از افراد نرخ بیشــتر بازدید کامل در یوتیوب را به معنای 
انتخاب این پلتفرم بر ســایر نمونه ها ارزیابی کنند. با این حال باید 
نیم نگاهی به سایر شبکه های اجتماعی نیز داشت. مفهوم آمارهای 
ارائه شده از سوی رابرتس ضرورت توجه بیشتر به جذابیت محتوای 
ویدئوی مان برای جلب نظر شــمار باالتری از مخاطب ها در سایر 
شبکه های اجتماعی است، بنابراین انتخاب نخست ما باید یوتیوب 
باشد. سپس با شخصی سازی ویدئوی تبلیغاتی مان به دنبال حضور 

در سایر شبکه های اجتماعی برویم. 
2. تالش برای گم نشدن در میان جمعیت

هــر پلتفرمی اهداف خاصی برای طراح هــای تبلیغات به ارمغان 
می آورد. به عنوان مثال، در فیس بوک ویدئوی تبلیغاتی باید کوتاه 
و چشــم نواز باشد. همچنین به دلیل حضور کاربران مختلف در این 
پلتفرم باید به شخصی ســازی محتوای مان برای هر فرهنگ توجه 
داشته باشــیم. برخالف فیس بوک، فعالیت در اینستاگرام نیازمند 
توجه به کیفیت ویدئوی-مان اســت. کاربران اینستاگرام، به عنوان 
یک پلتفرم عکس محور، عالقه زیادی به تصاویر باکیفیت دارند. اگر 
ویدئوی ما از کیفیت مناسبی برخوردار باشد، شانس مان برای جلب 
توجه کاربران این پلتفرم افزایش خواهد یافت. به نظر رابرتس فقط 
با فهــم ویژگی های هر پلتفرم امکان موفقیــت در زمینه تبلیغات 
ویدئویی وجود خواهد داشــت. در غیر این صورت برند ما در میان 

خیل عظیم رقبا گم می شود. 
۳. پیوستن به گفت وگوهای مناسب

یکــی از نکات مهم در زمینــه مدیریت کمپین هــای تبلیغاتی 
یکپارچگی میان حال و هوای کلی ویدئوی تبلیغاتی و نحوه واکنش 
ما نســبت به بازخورد مخاطب است. بســیاری از برندها به این امر 
توجه الزم را ندارند. به همین خاطر برخوردشان با مخاطب موجب 
دلسردی می شــود. وقتی ما تبلیغات شادی را برای مخاطب مهیا 
می کنیم، نحوه برخوردمان با آنها در ســایر اوقات نیز باید از همین 

الگو پیروی کند. 
4. انتخاب هوشمندانه همکاران

هویت یک برند همیشــه براساس عملکردش در کنار سایر شرکا 
ارزیابی می شــود. به همین خاطر برندهای بزرگ همیشه در تالش 
برای همکاری تجاری با هم هســتند. این امر شــهرت مطلوب هر 

کدام از آنها را به دیگری نیز تسری می دهد. 
نخســتین عامل مهــم در نــگاه مخاطب ســایت های نمایش 
تبلیغات ماســت. به این ترتیب عالوه بر نمایش تبلیغات ویدئویی 
در شــبکه های اجتماعی باید با سایت های معتبر نیز برای پوشش 
کمپین مــان همــکاری کنیم. این امــر جلوه برندمــان را به طور 
قابل مالحظه ای در نگاه مخاطــب افزایش می دهد. عالوه بر این، 
راه اندازی ســایت رســمی برندمان نیز دارای اهمیت باالیی خواهد 
بود. هرچه طراحی و محتوای سایت ما کیفیت باالتری داشته باشد، 

تمایل مخاطب نیز به مشاهده ویدئوهای ما افزایش خواهد یافت. 
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امروزه بازاریابی تاثیرگذار بدل به یکی از محبوب ترین الگوهای بازاریابی در سراسر 
دنیا شــده است. فقط در سال ۲01۸ بیش از 740 پلتفرم مختلف بر روی این الگوی 
بازاریابی تمرکز کرده بودند. یکی از دالیل اصلی توجه باالی برندها به بازاریابی تاثیرگذار 
نرخ باالی جذب مخاطب از طریق آن است. در حقیقت نرخ جلب نظر مخاطب و تعامل 
نزدیک با آنها از سوی افراد تاثیرگذار در اینستاگرام 1.۸7درصد است. این امر برای افراد 
تاثیرگذار با کمتر از ۲ هزار فالوور 10.7درصد ارزیابی شده است.  بدون شک بازاریابی 
تاثیرگذار همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد، با این حال رشد مناسب یک الگوی 
بازاریابی به معنای ناتوانی برندها در زمینه استفاده بهینه از تکنیک های پیشرفته با هدف 
افزایش نتیجه بخشی الگوی موردنظر نیست. هدف اصلی من در این مقاله بررسی شش 
تکنیک جالب و تازه برای افزایش محسوس موفقیت الگوی بازاریابی تاثیرگذار است. در 

ادامه به بررسی هر کدام از این تکنیک ها خواهیم پرداخت. 
ایده های بازاریابی تاثیرگذار

بی شک با جست وجویی ساده در اینترنت امکان یافتن توصیه های متعدد در زمینه 
بازاریابی تاثیرگذار وجود دارد. چالش اصلی برندها در این میان انتخاب بهترین شیوه ها 
برای اجراست. در این مقاله من با استفاده از تجربه  طوالنی ام در زمینه بازاریابی و بررسی 
نحوه موفقیت تکنیک های مختلف دست به انتخاب شش نمونه برتر زده ام. امیدوارم 

تکنیک های پیش رو به شما در زمینه دستیابی به اهداف تان کمک کند.
1. کدهای تخفیف

کدهای تخفیف توانایی افزایش در لحظه محبوبیت برندها را دارد. این امر به هنگام 
همکاری با یک فرد تاثیرگذار موجب جلب توجه هرچه بیشــتر افراد به کمپین مان 
خواهد شــد. به هر حال وقتی مشــتریان با امکان خرید محصوالت مورد عالقه شان 
به قیمت ارزان تر مواجه شــوند، به ســادگی از آن نخواهند گذشت، بنابراین با ارائه 
تخفیف های مناسب در کنار همکاری با افراد تاثیرگذار میزان فروش برندمان به شدت 

افزایش خواهد یافت. 
نکته مهم درخصوص ارائه کدهای تخفیف امکان ارزیابی میزان واقعی جلب مشتری 
تازه در پی همکاری با افراد تاثیرگذار اســت. پیش نیاز این امر طراحی کد مخصوص 
برای کمپین مان است. سپس با ارزیابی تعداد دفعات استفاده مشتریان از کد موردنظر 
امکان فهم دقیق نتیحه همکاری مان با فرد تاثیرگذار موردنظر فراهم خواهد شد. یکی 
از ایده های جالب در اینجا پرداخت دستمزد به فرد تاثیرگذار طرف قراردادمان براساس 
میزان دفعات استفاده از کد تخفیف کمپین است. به این ترتیب طرف مقابل مجبور به 
ارائه بهترین کیفیت و خدماتش خواهد شد. امروزه اغلب برندها از این شیوه برای جلب 
نظر مشتریان استفاده می کنند. به این ترتیب دیگر خبری از پرداخت هزینه کامل به 

افراد تاثیرگذار نیست. 
یکی از نمونه های جالب در زمینه استفاده از کدهای تخفیف مربوط به برند »دنیل 
ولینگتن« است. این برند به افراد تاثیرگذار طرف قراردادش ساعت های رایگانش را هدیه 
کرد. سپس برای هر کدام از آنها کد تخفیف ویژه ای ساخت. میزان درآمد افراد تاثیرگذار 
از طریق ارزیابی میزان خرید مشتریان با کدهای موردنظر و محاسبه سهم هر فرد از 

سود نهایی محاسبه می شد. 
2. استفاده از گزینه تبلیغاتی شبکه های اجتماعی

اگرچه نتیجه بخشــی فعالیت افراد تاثیرگذار بسیار باالست، با این حال استفاده از 
تبلیغات پولی در شــبکه های اجتماعی هم باید در نظر داشت. این امر به عنوان یک 
مکمل قدرتمند ثمربخشــی کمپین ما را افزایش خواهد داد. بسیاری از برندها برای 
تبلیغات از اکانت افراد تاثیرگذار استفاده می-کنند. خبر خوش اینکه عالوه بر این شیوه 
امکان بهره مندی از خدمات تبلیغاتی پلتفرم های بزرگ نظیر اینستاگرام و توییتر نیز 
وجود دارد. با این کار پلتفرم های موردنظر پســت های اکانت رسمی برندمان را برای 
دامنه مشخصی از کاربران به نمایش در می آورند. بهره مندی از مزیت های این شیوه 
در کنار همکاری با افراد تاثیرگذار شانس ما برای موفقیت در زمینه فروش محصوالت 
را افزایش خواهد داد. مزیت همکاری با پلتفرم های اجتماعی امکان انتخاب پســت 
موردنظر برای توسعه و بهره مندی از بانک اطالعاتی دقیق است. بی شک این امکان در 

زمینه همکاری با افراد تاثیرگذار فراهم نخواهد بود. به همین خاطر نیز پوشش کمپین 
تاثیرگذاری مان با همکاری شبکه های اجتماعی گزینه جذابی خواهد بود. 

بسیاری از برندها پست های مربوط به افراد تاثیرگذار را تبدیل به تبلیغ اصلی شان در 
شبکه-های اجتماعی می کنند. این امر به دلیل اثربخشی بیشتر پست های مربوط به 
یک اکانت حقیقی در مقایسه با برندهاست. نکته مهم اینکه چنین پست-هایی دارای 
عنوان »پست تبلیغاتی« خواهد بود. به این ترتیب کاربران امکان مشاهده برند طرف 
قرارداد فرد تاثیرگذار را خواهند داشت. خوشبختانه بسیاری از شبکه های اجتماعی در 
این زمینه فرصت بهره مندی از اطالعات دقیق در مورد تبلیغ موردنظر را فراهم می کنند. 
بدون تردید مزیت اصلی استفاده از گزینه تبلیغات در شبکه های اجتماعی امکان 
دسترســی به اطالعات طبقه بندی شده اســت. برندهای بزرگ برای بهبود کیفیت 
کمپین های شان همیشه از این اطالعات استفاده می کنند. شاید بسیاری از شما به 
دنبال راهکارهای ساده  و کم هزینه تر برای دسترسی به اطالعات طبقه بندی شده باشید. 
خوشبختانه در این زمینه نیز راهکارهای مناسبی وجود دارد. ابزار SocialCert به 
طور ویژه برای همکاری میان برندها و افراد تاثیرگذار طراحی شده است. به این ترتیب 
امکان ارزیابی وضعیت کمپین  و نقاط ضعف آن فراهم می شود. استفاده از این ابزار نیاز 

به بانک اطالعاتی پلتفرم های اجتماعی را تا حد زیادی کاهش می دهد. 
۳. تبدیل افراد تاثیرگذار به سفیرهای برند

شاید شما قصد همکاری محدود با یک فرد تاثیرگذار را داشته باشید. در این صورت 
پس از پایان کمپین موردنظر تمام ارتباط میان ما و آن فرد قطع خواهد شــد. از نظر 
من بهترین شــیوه برای بازاریابی به سبک تاثیرگذار همکاری طوالنی مدت و تالش 
برای توسعه روابط نزدیک است. وقتی یک برند با افراد تاثیرگذار در مدت زمان زیادی 
همکاری داشته باشد، به تدریج نام فرد موردنظر با آن برند گره خواهد خورد. عالوه بر 
ایــن، مخاطب های فرد موردنظر در مدت زمان طوالنی امکان بهره مندی از اطالعات 

دقیق تر و شناخت بهتر برند ما را خواهند داشت. 
یکی از نکات مهم در زمینه همکاری طوالنی مدت با افراد تاثیرگذار ایجاد سهولت 
در زمینه فروش محصوالت به مخاطب های آنهاست. مشتریان برای خرید محصوالت 
یک برند باید ابتدا به آن اعتماد کنند. این امر فقط در طوالنی مدت به دست می آید. 
ایراد اصلی برندها تالش برای دستیابی به فروش حداکثری در مدت زمان کوتاه است. 
در نتیجه تمایل این برندها به تغییر فرد تاثیرگذار مورد نظرشان افزایش چشمگیری 
می یابد. از نظر من ســرمایه گذاری بر روی همکاری بلندمدت با یک فرد یا چند فرد 
تاثیرگذار آنها را بدل به سفیرهای برندمان می-کند. به این ترتیب در طول زمان آنها 
اطالعات دقیق تری از برند و محصوالت ما خواهند یافت. همین درک عمیق تر افراد 

تاثیرگذار از برند ما توانایی شان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب را افزایش می دهد. 
یکی از ابزارهای مناســب در زمینــه مدیریت رابطه برندمان با ســفیرهای خود 
Twitonomy نام دارد. این ابزار با ترســیم برنامه ای دقیق در مورد فعالیت مطلوب 
سفیر برند ما امکان ارزیابی میزان موفقیت مان در دستیابی به اهداف تعریف شده را 
خواهد داد. به این ترتیب ارزیابی نتیجه فعالیت برندمان دردسر چندانی نخواهد داشت. 

)Live( 4. ویدئوهای زنده
سیستم پخش ویدئوی زنده یک انقالب تمام عیار در شبکه های اجتماعی ایجاد کرده 
است. اگر شما به حوزه بازاریابی تاثیرگذار عالقه دارید، نباید اهمیت ویدئوهای آنالین را 
از نظر دور نگه دارید. وقتی افراد تاثیرگذار ویدئوی زنده اجرا می کنند، فالوورهای شان 
امکان تعامل مستقیم با آنها را خواهند داشت. بسیاری از پرسش های مهم در همین 
ویدئوهای آنالین مطرح می شــود. دلیل این امر احساس ناخوشایند کاربران از طرح 
پرســش های دلخواه شان به صورت کامنت اســت، بنابراین باید استراتژی بارگذاری 
ویدئوی زنده را به عنوان یک ابزار بازاریابی قدرتمند مدنظر قرار داد. با این کار فرصت 

جلب نظر گسترده کاربران به برندمان و محصوالتش فراهم خواهد شد. 
وقتی افراد تاثیرگذار در مورد برند ما صحبت می-کنند، میزان آگاهی کاربران نسبت 
به ما افزایش چشمگیری خواهد یافت. خوشبختانه ایده های بسیار متنوعی در زمینه 
شــیوه بارگذاری ویدئوهای زنده وجود دارد. الگوهایی نظیر پرســش و پاسخ، معرفی 
محصوالت تازه و نمایش شیوه استفاده از محصوالت بهترین ایده های ممکن محسوب 

می شود. 
یکی از مثال های جذاب در این مورد عملکرد استارباکس در سال ۲01۶ است. این 

برند در آن ســال قصد ترغیب مردم به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت 
متحده را داشت. در راستای تحقق این هدف آنها با کامن، خواننده مشهور آمریکایی، 
همــکاری کردند. کامن برای دعوت مردم به شــرکت در انتخابات و تبلیغ برای برند 
استارباکس در چند نوبت ویدئوی آنالین در شبکه-های اجتماعی بارگذاری کرد. این 
ویدئوها در مجموع 17۶ هزار بازدید و بیش از ۲00 بازنشر دریافت کرد. به این ترتیب 

اقدام برند استارباکس در راستای تحقق اهدافش کامال موفقیت آمیز بود. 
5. واگذاری مدیریت اکانت مان به افراد تاثیرگذار

یکی از ایده های جالب برای افزایش نتیجه بخشی همکاری با افراد تاثیرگذار واگذاری 
امکان مدیریت صفحه رسمی برندمان به آنهاست. به این ترتیب در عمل آنها مدیریت 
اکانت ما را برعهده خواهند گرفت. نکته مهم در این زمینه تعیین مدت زمان مشخص 
برای مدیریت آنهاست. بدون شک واگذاری مدیریت اکانت برندمان به آنها برای همیشه 
امکان پذیر نیست. این شیوه نه تنها توجه زیادی به خود جلب می کند، بلکه در زمینه 
بهبود نتیجه کمپین مان نیز مفید خواهد بود. به احتمال زیاد در نتیجه این استراتژی 

فالوورهای فرد تاثیرگذار مورد نظر اقدام به فالو کردن برند ما می کنند. 
یکی از چالش های اصلی در زمینه واگذاری مدیریت اکانت برندمان به افراد تاثیرگذار 
نظارت بر تولید محتوای آنهاست. اکانت برند ما نباید به طور کامل هویت اصلی اش را 
از دست بدهد، بنابراین تایید محتوای موردنظر آنها پیش از بارگذاری ضروری به نظر 
خواهد رسید. توصیه من در این زمینه همکاری همزمان با چند فرد تاثیرگذار است. 
به این ترتیب هر کدام از آنها مدیریت بخشی از فرآیند بازاریابی و تبلیغات برندمان را 
برعهده خواهند گرفت. پس از تعیین دامنه اختیارات و وظایف هر فرد تاثیرگذار امکان 

اجرای تکنیک موردنظر وجود خواهد داشت. 
یکی از نمونه های موفق همکاری برندها با افراد تاثیرگذار در زمینه مدیریت اکانت 
مربوط به برد »هارپرز بازار« است. این مجله با همکاری جیمی کینگ موفق به ایجاد 
تحولی اساسی در زمینه فعالیت آنالین خود شد. رونمایی از محصوالت تازه، روخوانی از 
خبرهای داغ و گفت وگوی زنده با مخاطب های مجله از جمله برنامه های جذاب در پی 

این همکاری موفقیت آمیز بود. 
6. ارائه محصوالت به افراد تاثیرگذار

به منظور بهره برداری حداکثری از کمپین بازاریابی تاثیرگذاری برندمان باید نسبت به 
ارائه محصوالت مان به افراد تاثیرگذار اقدام کنیم. بدون تردید نتیجه بخشی اقدامات افراد 
تاثیرگذار با استفاده شان از محصوالت ما افزایش چشمگیری خواهد یافت. هیچ کس به 
توصیه های فرد تاثیرگذاری که خود اقدام به استفاده از محصوالت برند طرف قراردادش 
نمی کند، اعتماد نخواهد داشت. وقتی افراد محصوالت برندمان را نزد افراد تاثیرگذار 

مشاهده کنند، جذابیت برندمان در نظرشان چند برابر خواهد شد. 
تنها کاری که در اینجا باید انجام دهیم، ارائه برخی از محصوالت مان به افراد تاثیرگذار 
است. به این ترتیب آنها با فعالیت در شبکه های اجتماعی و حتی پیاده روی در خیابان 
نیز برند ما را تبلیغ خواهند کرد. به نظر من درخواست از افراد تاثیرگذار برای صحبت 
در مورد محصوالت مان گزینه منطقی خواهد بود. البته این امر پس از 1 یا ۲ هفته از 
استفاده آنها باید صورت گیرد. به این ترتیب توصیه های آنها واقعی تر به نظر خواهد آمد. 
بارگذاری نظرات مختلف افراد تاثیرگذار در مورد محصوالت مان در سایت رسمی برند 
ایده مکمل مطلوبی برای افزایش نتیجه بخشی کمپین مان خواهد بود. به عالوه، استفاده 
از پست های افراد تاثیرگذار و بازنشرشان در صفحه رسمی برندمان نیز ایده مناسبی 
محسوب می شود. این امر بیانگر اهمیت دادن برندمان به تمام جزییات مرتبط به خود 
است. در کنار این فرآیند بازنشر پست های مربوط به کاربران معمولی نیز باید مدنظر 

قرار گیرد. به این ترتیب ارزش برند ما در نگاه مخاطب بهبود محسوسی خواهد یافت.
نکته پایانی

کمپین های بازاریابی تاثیرگذار مزیت های بسیار زیادی برای ما به همراه دارد. براساس 
مطالعه ما در ســایت smallbiztrends این الگوی بازاریابی 1۸ برابر سایر الگوها 
نتیجه بخشی دارد. بدون تردید تکنیک های مورد بحث در این مقاله به افزایش کیفیت 
کمپین بازاریابی ما کمک خواهد کرد. نکته مهم در این میان استفاده از چند تکنیک 
در کنار هم است. البته استفاده همزمان از همه تکنیک های موردنظر امکان پذیر نخواهد 

بود. بنابراین باید دست به انتخاب شمار محدودی از آنها زد. 
smallbiztrends :منبع

آشنایی با تکنیک های روابط عمومی آنالین
تحول در روابط عمومی با ابزارهای بازاریابی 

محتوایی

روابط عمومی کلید موفق در زمینه توسعه جایگاه برندهاست. در بازارهای شلوغ 
و پر از رقابت مدرن مزیت اصلی برندها توانایی در ایجاد ارتباط پایدار و نزدیک با 
مشتریان و سایر شرکا خواهد بود. به هر حال در یک بازار مشخص چندین برند 
مشابه در حال فعالیت هستند، با این حساب تالش برای ایجاد تفاوت میان برندمان 
با آنها بسیار دشوار خواهد بود. از نظر من بهترین راهکار برای جلب نظر مشتریان و 
سایر برندها استفاده از استراتژی مناسب در زمینه روابط عمومی است. اغلب افراد 
حوزه روابط عمومی را یکی از بخش های جانبی کسب و کار تلقی می کنند. این 
امر بزرگترین اشتباه ممکن است. نقش روابط عمومی ایجاد پیوند میان بخش های 
مختلف یک شــرکت است. اگر شرکت ما توانایی فعالیت مناسب در بخش های 
مختلف را نداشته باشد، به زودی با شکست مواجه خواهد شد. خوشبختانه امروزه 
راهکارهای زیادی برای ارتقای سطح روابط عمومی برندها وجود دارد. در این مقاله 
قصد بررســی نحوه ایجاد تحول در روابط عمومی با استفاده از ابزارهای بازاریابی 
محتوایی را داریم. شاید در ابتدا این ادعا عجیب به نظر برسد. با این حال در ادامه 

آن را کامال دقیق مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
امروزه روابط عمومی در زمینه مدیریت ســئو اهمیت زیادی دارد. به هر حال 
برترین کارشناس های حوزه روابط عمومی نیز در فضای آنالین فعالیت دارند. در 
طول یک دهه گذشــته توسعه سریع فناوری اینترنت موجب انتقال بسیاری از 
بخش های کسب و کار به این حوزه شده است. در نتیجه اغلب برندها بخش روابط 
عمومی را به طور کامال آنالین مدیریت می کنند. به راستی چرا نباید از مزیت های 
روابط عمومی مانند تولید محتوای ارزشمند، انجام مصاحبه های مطبوعاتی، نگارش 
مقاالت تخصصی و بسیاری امور مشابه دیگر در راستای بهبود وضعیت سازگاری 
سایت مان با موتورهای جست وجو استفاده کرد؟ همانطور که پیش از این اشاره 
کردم، حوزه روابط عمومی نقش هماهنگی میان بخش های مختلف کسب و کار 
را دارد. در این مقاله هدف اصلی من بررسی سه ابزار مفید بازاریابی محتوایی در 

حوزه روابط عمومی است. 
BuzzSumo 1. شناخت بهترین گونه محتوا با ابزار

وقتی صحبت از تولید محتوای ارزشمند می شود، بسیاری از افراد به بازاریابی 
محتوایــی فکر می کنند. اگرچــه بازاریابی محتوایی در پیونــد نزدیک با تولید 
محتواست، با این حال سایر بخش های مهم کسب و کار نیز به تولید محتوا به چشم 
تکنیکی مفید نگاه می کنند. تصور سنتی از حوزه روابط عمومی بخش پاسخگویی 
به پرسش ها و تماس های مشتریان اســت. اگرچه این برداشت انطباق زیادی با 
وظیفه سنتی و اصلی روابط عمومی دارد، اما امروزه دیگر بیانگر تمام وظایف این 
بخش نیست. تکنولوژی مدرن تقریبا تمام حوزه های کاری را دگرگون کرده است. 
بخش روابط عمومی نیز در این میان تحوالت زیادی را پشت سر گذاشته است. 
یکی از این تحوالت اصلی دامنه کاری اســت. امروزه وظیفه اصلی بخش روابط 
عمومی بسیار بیشــتر از صرف پاسخگویی به مشتریان است. تالش برای جلب 
نگاه  مشتریان به شرکت یکی از وظایف کامال تازه در این عرصه محسوب می شود. 
همانطور که در بخش قبل اشاره شد، اکنون بخش روابط عمومی اغلب برندها در 
فضای آنالین پیگیری می شود. مدیریت بهینه سایت و شبکه های اجتماعی نقش 
مهمی در نمایش جلوه ای موفق از برندها برای مشتریان بازی می کند. به همین 
دلیل اغلب کارشناس های روابط عمومی تولید محتوای ارزشمند و جذاب برای 
مخاطب را ضروری می دانند. در این زمین حوزه روابط عمومی و بازاریابی محتوایی 
نزدیکی زیادی با هم پیدا خواهند کرد. گام نخســت در راستای تولید محتوای 
ارزشمند شناخت سلیقه مخاطب است. ما محتوا را برای مشتریان، نه خودمان، 
تولید می کنیم. اشتباه بسیاری از برندها در این میان تمرکز صرف بر روی سلیقه 
و زاویه دید خودشان در زمینه تولید محتواست. به این ترتیب در عمل محتوای 

موردنظر فقط به سلیقه خودشان، نه مخاطب، جذاب می آید. 
ابزار BuzzSumo یک پلتفرم واکاوی و مطالعه محتواست. با استفاده از 
این ابزار امکان شناخت برترین ترندها و کلیدواژه های مورد عالقه مخاطب های 
هدف مان وجود خواهد داشت. کار با این نرم افزار بسیار ساده است. فقط باید 
موضوعات موردنظرمان را در آن جســت وجو کنیم. ســپس هوش مصنوعی 
BuzzSumo به پردازش اطالعات موجود در حوزه کسب و کارمان خواهد 
پرداخت. در نهایــت نیز اطالعات کاربردی در مورد ســلیقه و نحوه فعالیت 
مخاطب های برندمان در موتورهای جســت وجو مشخص خواهد شد. از این 
جا به بعد کار ما استفاده از کلیدواژه ها و دقت به نیازهای اساسی مشتریان در 

زمینه تولید محتوا خواهد بود. 
Moz 2. افزایش شهرت لینک ها با ابزار

ابزار Moz یکی از پلتفرم های برتر در زمینه رتبه بندی مطالب و صفحات 
سایت  است. این ابزار بخشی از شرکت مادر SEOmoz است. شهرت اصلی 
این شرکت در زمینه اســتفاده از الگوریتم های هوشمند برای ارزیابی دقیق 
وضعیت محبوبیت سایت ها و صفحات شان در موتورهای جست وجو است. به 
طور معمول ســایت های تحلیلی فقط وضعیت کلی سایت یک برند را نشان 
می دهد. مزیت اصلی Moz در ایــن میان نمایش وضعیت کلیه بخش های 
سایت است. به این ترتیب دیگر هیچ بخشی از سایت مان بدون تکلیف نخواهد 
ماند. عالوه بر نمایش وضعیت واقعی سایت ها، سیستم Moz براساس هوش 
مصنوعی خود اقدام به تعیین امتیاز برای سایت می کند. فرآیند تعیین امتیاز 
از 10نمره و براساس ارزیابی وضعیت مدیریت سئو، روابط عمومی، بازاریابی و 
تبلیغات صورت می گیرد. اگر از ابزار Moz برای توسعه وضعیت روابط عمومی 
برندمان استفاده کنیم، امکان دسترسی به مشاوره آنالین و رایگان نیز فراهم 
خواهد بود. همچنین یکی از کارشناس های شرکت نیز برنامه ای کاربردی برای 

توسعه وضعیت آنالین روابط عمومی شرکت مان طراحی خواهد کرد. 
Ahrefs ۳. افزایش ترافیک سایت با ابزار

ابزار Ahrefs یکــی از پرکاربردترین پلتفرم های حــوزه مدیریت روابط 
عمومی محســوب می شود. در حقیقت این ابزار توانایی مدیریت کسب و کار 
را دارد، بــا این حال به نظر من اتکا به چنــد نرم افزار مختلف برای مدیریت 
حوزه روابط عمومی بهتر از امتحان یک نمونه است. همچنین انتخاب نرم افزار 
مناسب بستگی به سطح نیازهای هر شرکت نیز دارد. نکته جالب در مورد ابزار 
Ahrefs ارائه آن در دو نسخه رایگان و ویژه است. به این ترتیب استارت آپ ها 
یا کسب و کارهای کوچک با استفاده از نسخه رایگان امکان رفع تمام نیازهای 
خود را خواهند داشت. فقط برندهای بزرگ به خرید نسخه ویژه احتیاج پیدا 
خواهند کرد. تخصص اصلی دست پلتفرم Ahrefs بررسی وضعیت سایت ها 
و ارائه راهکارهایی برای افزایش ترافیک شان است. به این ترتیب ترافیک سایت 
شرکت ها بیش از هر زمان دیگری افزایش خواهد یافت. این امر از نظر روابط 
عمومی اهمیت باالیی دارد. متاســفانه برخی از برندها با استفاده از روش های 
غیرطبیعی اقدام به افزایش ترافیک سایت شــان می کنند، با این حال پلتفرم 
Ahrefs بــه صورت کامال طبیعی و با توصیه هــای کاربردی امکان افزایش 

ترافیک را برای برندها فراهم می کند. 
business2community :منبع

ایستگاهبازاریابی چگونه نتیجه بخشی کمپین بازاریابی تاثیرگذار را افزایش دهیم؟

استفاده بهینه از بازاریابی تاثیرگذار با 6 تکنیک طالیی

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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از الگوی کسب و کار و بازاریابی برند K-Swiss چه 
می دانیم؟

K-Swiss رقیب تجاری تازه آدیداس و نایک

تقریبــا تمام مردم دنیــا به خوبی با برند نایک و آدیداس آشــنا 
هســتند. این دو غول دنیای تولید لوازم ورزشی و پوشاک در طول 
چند دهه اخیر تمام نگاه ها را به خود خیره کرده اند. کیفیت باالی 
محصوالت آنها در کنار قیمت گذاری مناسب موجب استقبال طیف 
وسیعی از مشتریان شده است. همچنین نقش حمایت از رویدادهای 
مهم ورزشی نظیر جام جهانی فوتبال و المپیک را نباید از ذهن دور 
داشــت. این امر موجب شــکل گیری برندهای قوی و دستیابی به 
حمایت مردمی وسیع شــده است. بدون تردید رقابت با آدیداس و 
نایک در چنین شرایطی بسیار دشوار خواهد بود. بسیاری از برندها 
در این مســیر با مشکالت زیادی مواجه هســتند. به ویژه کسب و 
کارهای کوچک برای جلب نظر مشتریان کار بسیار دشواری دارند. 
امــروزه مهم ترین ویژگی برندها برای مشــتریان ســبک خاص 
آنهاســت. هر برندی در زمینه ارائه ســبک خاصی از خود موفق تر 
عمل کند، توانایی جلب نظر مشــتریان را خواهد داشــت. نایک و 
آدیــداس در طول چند دهه فعالیت در حوزه پوشــاک و تجهیزات 
ورزشــی به خوبی این نکته را در دســتور کار قرار داده-اند. به این 
ترتیب اکنون مشــتریان این دو برند بیشتر به شیوه فعالیت آنها و 

سبک زندگی که ترویج می کنند، عالقه دارند. 
مــن در طول دوران فعالیت حرفــه ای ام ارتباط نزدیکی با حوزه 
پوشاک داشته ام. اغلب مشتریان در این حوزه بیش از نوع محصول 
به ارزش ها و ســبک فعالیــت برندها توجه دارند. بــه این ترتیب 
برندهای دارای شــیوه فعالیت و تعامل منحصر به فرد با مشتریان 

برنده نهایی بازار هستند. 
یکــی از محصــوالت اصلــی برند نایــک کفش های اســنیکرز 
)Sneakers( اســت. این کفش ها به طــور معمول برای ورزش 
مورد استفاده قرار می گیرد، با این حال بسیاری از مردم در فعالیت 
روزانه نیز از آنها اســتفاده می کنند. برنــد آدیداس در پی افزایش 
چشــمگیر محبوبیت کفش های اســنیکرز اقدام به تولید آنها کرد. 
نکته مهم خالقیت باالی آدیداس در این زمینه است. به این ترتیب 
آدیداس بیش از یک شرکت تقلیدکننده صرف در این زمینه است. 
تــا مدت-ها نایک و آدیداس در زمینه تولید کفش های اســنیکرز 
بی رقیب بودند. اغلب کارشــناس ها ظهور یک رقیب دیگر در میان 
این دو غول دنیای ورزش را غیرممکن تلقی می کردند، با این حال 
در طول چند ســال گذشــته برند K-Swiss با ایده های جذاب 
و تولیــد محصوالت باکیفیــت بخش قابل توجهــی از بازار فروش 

اسنیکرز را تصاحب کرده است. 
استارت آپ اصلی K-Swiss براســاس تولید کفش های ارزان 
قیمت بنا شده است. به این ترتیب آنها با ارائه سطح قیمت پایین تر 
نظر بســیاری از مشــتریان را به خود جلب کرده اند. نکته مهم در 
اینجــا عدم اتــکای K-Swiss به صرف ارائــه محصوالت ارزان 
اســت. آنها ســرمایه گذاری عظیمی بر روی ایجاد سبکی خاص از 
فعالیت کرده اند. لری لمینگتن، مدیرعامل K-Swiss، استراتژی 
شرکتش را اینگونه بیان می کند: »کفش های اسنیکرز مورد عالقه 
طیف وســیعی از مردم جهان است. ما در طول روز و فعالیت کاری 
هیــچ گاه بدون کفش نخواهیم بــود. در این میان راحتی کفش-ها 
اهمیت باالیی دارد. به عالوه اغلب مردم حاضر به پرداخت ســطح 
قیمت باال برای کفش های معمولی شــان نیستند. به همین خاطر 
ایــده اصلی ما تولید کفش-های ارزان قیمت و در کنار تالش برای 
توسعه ســبک نوینی از فعالیت است. به معنای دقیق، ما در تالش 
برای توســعه ارزش هــای مرکزی برندمان به منظــور جلب توجه 

مشتریان هستیم.« 
در تازه تریــن کمپین بازاریابی برنــد K-Swiss تیم بازاریابی 
شــرکت اقدام بــه مصاحبه با جــردن هاربینگــر، کارآفرین حوزه 
برنامه های رادیویی، کرده است. هدف اصلی از برگزاری این کمپین 
ایجاد ارتباط میان کفش های K-Swiss و تفکر کارآفرینی است. 
شاید در ابتدا این امر عجیب به نظر برسد، اما تیم بازاریابی شرکت 
به خوبی از عهده انجام آن بر آمده اســت. به بیان جردن، همه چیز 
از کنار گذاشــتن ترس ها و حرکت عملی به سوی ایده های کاری 
شروع می شود. در این میان مهم ترین نیاز کارآفرینان داشتن یک 
 K-Swiss جفت کفش مناســب است. به همین ســادگی، برند
تالش عملی برای توســعه جایگاه برنــدش را انجام می دهد. نکته 
جالب اینکه دامنه وســیعی از مشتریان بازار اسنیکرزها روی خوش 

به نحوه فعالیت این برند نشان داده-اند. 
یکی از اقدامــات جالب برند K-Swiss تولید اســنیکرزهایی 
تحت عنوان »اســنیکرزهای مخصوص مدیران عامل « است. این نام 
با هدف ترغیب مردم به ورود به حوزه کارآفرینی و کنار گذاشــتن 
ترس-های شــان صورت گرفته اســت. تا به حال هیچ برندی این 
الگــوی بازاریابی و تولید محصول را دنبال نکرده اســت. به همین 
دلیل ایــده K-Swiss جذابیت باالیــی دارد. همین امر موجب 
عالقه دامنه وســیعی از مشتریان به محصوالت این برند شده است. 
پیش فروش نسخه اولیه اسنیکرزهای مخصوص این شرکت در کمتر 
از یک روز به پایان رسیده اســت. براساس پیش بینی ها با افزایش 
شــهرت K-Swiss به زودی آدیداس و نایک کار دشواری برای 

رقابت بر سر سهم شان در بازار خواهند داشت. 
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حوزه کســب و کار گســتردگی زیادی دارد. امروزه کارآفرینان برای 
کســب موفقیت به دنبال ایده پردازی در حوزه های کمتر شناخته شده 
کســب و کار هســتند. یکی از این حوزه ها مربوط به تجهیزات کمکی 
برای افراد دارای ناتوانی های جســمی است. استارت آپ آیرا در زمینه 
تولیــد تجهیزات بینایــی برای کمک به افراد نابینــا و کم بینا فعالیت 
دارد. زمینــه اصلی فعالیت این شــرکت تولید ابزارهــای کمکی برای 
افــراد دارای ناتوانی در زمینه بینایی به منظور ســازگاری هرچه بهتر 
با تکنولوژی های مدرن اســت. به عنوان مثال، چک کردن ایمیل  برای 
افراد نابینا دشواری های زیادی دارد. ابزار صوتی آیرا با کمک به چنین 
افرادی گام موثری برای زندگی راحت تر آنها برداشته است. بدون شک 
سرویس آیرا ارزش بســیار زیادی دارد. نکته منفی در این میان قیمت 
باالی خدمات آنهاست. این شرکت در ازای ارائه سرویس 1۲0 دقیقه ای 
در مــاه مبلغ 1۲4 دالر از کاربران دریافــت می کند. به این ترتیب در 
عمل سودمندی این سرویس تحت تاثیر قیمت باالیش قرار می گیرد. 

فین تارنر، کارشناس ارشد حوزه ایده پردازی، در توییتر خود اینگونه 
نســبت به قیمت باالی ســرویس آیرا واکنش نشــان داده است: »آیرا 
ســرویس خوبی اســت. با این حال قیمت آن بیش از حد گران است. 
آیا مسئوالن این استارت آپ با مشــکالت مالی افراد دارای ناتوانی های 
مختلف آشــنایی ندارند؟« گرایســون استوگســدیل، کاربر ارشد گروه 
تکنولوژی های حمایتی فیس بوک نیز نظر مشــابهی در این زمینه دارد: 
»بدون شک هر سرویسی مزیت های خاص خود را دارد. با این حال آیرا 
با چنین ســطحی از قیمت به نظر یک شوخی تلخ است. به راستی چه 

کسی توانایی پرداخت این هزینه را خواهد داشت؟« 
به نظر بســیاری از افراد ایده اســتارت آپ آیرا در عین کاربرد فراوان 
بسیار گران است. امروزه ۸0 میلیون نفر در اروپا با ناتوانی های جسمی 
مختلف دســت و پنجه نرم می کنند. براساس پیش بینی پارلمان اروپا 
این رقم تا ســال ۲0۲4 به 1۲0 میلیون خواهد رســید. نکته جالب در 
این میان توجه اندک کارآفرینان به بازار تولید ابزارهای کمکی برای این 
 Coherent Market Insights افراد است. بنا بر گزارش موسسه
تا ســال ۲0۲4 ارزش بازار خدمات کمکی به افراد ناتوان به بیش از ۲۶ 
میلیارد دالر خواهد رسید. با این حساب افزایش شمار استارت آپ ها در 

این حوزه جای تعجب نخواهد داشت. 
یکــی از نکات عجیب در حوزه خدمات به افــراد ناتوان قیمت باالی 
اغلب استارت آپ هاســت. به این ترتیب افراد دارای ناتوانی جســمی با 
مشــکالت زیادی در زمین پرداخت هزینه ســرویس ها مواجه خواهند 
بود. به طور کلی ویژگی اصلی مشــتریان، به ویژه مشتریان این حوزه، 
دقت در خرید خدمات مختلف است. این امر موجب ناکامی بسیاری از 

برندهای فعال با سطح قیمت باال خواهد شد. 
براســاس گزارش موسسه Eurostat در ســال ۲01۳ نزدیک به 
۳0درصــد از جمعیت افراد ناتوان جســمی در اروپا با مشــکالت مالی 
مواجــه بوده اند. این رقم در مقایســه با نرخ ۲۲درصــدی فقر در کل 
اروپا بیانگر شــرایط دشوار مالی مشــتریان هدف استارت آپ-های این 
بازار اســت. به گزارش سازمان رســیدگی به امور افراد ناتوان در اروپا 
امروزه فقط 47درصد از افراد دارای انواع ناتوانی دارای شــغل هستند. 
با مقایسه ای ســاده میان این نرخ اشتغال و میزان 7۲درصدی اشتغال 

افراد سالم به خوبی کمبود مالی افراد ناتوان قابل فهم خواهد بود. 
بدون تردید آیرا تنها برند فعــال در زمینه خدمات به افراد ناتوان به 
ســطح قیمت سرسام آور نیســت. نکته مهم، ضرورت ارائه سطح قیمت 

پایین تر برای موفقیت در این بازار است. 
جدیدتریــن نوآوری در زمینه ســرویس های کمک بــه افراد ناتوان 
در حوزه شــنوایی و راه رفتن صورت گرفته اســت. بر این اساس افراد 
دارای ناتوانی در شــنوایی امکان استفاده از سمعک های فوق پیشرفته 

را دارند. عالوه بر این، برای افراد دارای ناتوانی کامل در زمینه شــنوایی 
دستیارهای ویدئویی مخصوص نیز روانه بازار شده است. به این ترتیب 
تمــام صحبت های دیگران در قالب عالئم کاربــردی یا متن برای آنها 
به نمایــش در خواهد آمــد. در زمینه کمک به افــراد ناتوان حرکتی 
ویلچرهای مخصوص برای استفاده مناسب از پله ها طرحی شده است. 
این ویلچرها بدون نیاز به نصب تجهیزات خاص در راهروها امکان عبور 
و مرور افراد ناتوان را فراهم می سازد. نکته مهم درخصوص این خدمات 
قیمت باالی شــان است. در اینجا هم اعتراض اصلی کارشناس ها سطح 
باالی قیمت خدمات اســت. یکی از کاربران ناتــوان در توییتر اینگونه 
نســبت به قیمت باالی خدمات ابزار پیشرفته شــنوایی اظهار اعتراض 
کرده اســت: »واقعا چرا ســمعک های جدید اینقدر گران اســت؟ یک 
ســمعک نســبتا ســاده با اندکی امکانات جانبی بین ۳ تا 4 هزار یورو 
قیمت دارد. هیچ کس توان خرید این ســمعک ها را نخواهد داشت. این 

تجهیزات باید قیمت منطقی تری داشته باشد.«
در زمینه ویلچرهای هوشمند نیز اوضاع بهتر از سایر بخش ها نیست. 
براساس اظهارنظر جرارد دالی در توییتر وی برای تهیه ویلچر مخصوص 
فرزندش با بار ســنگین مالی مواجه اســت. جــرارد قیمت یک ویلچر 
هوشمند برای اســتفاده مناســب از پله ها را ۳ هزار دالر عنوان کرده 
اســت. با توجه به بررسی که در زمینه سطح قدرت خرید خانواده های 
افراد ناتوان داشــتیم، کمتر خانواده ای توانایی خرید چنین محصوالتی 

را خواهد داشت. 
همکاری با برندهای بزرگ برای کاهش هزینه ها

در طــول یک دهه اخیر تالش های زیادی برای کمک به افراد ناتوان 
از ســوی کارآفرینان صورت گرفته است. یکی از استارت آپ های جالب 
در ایــن زمینــه Be My Eyes نام دارد. این اپ بدون اســتفاده از 
تکنولوژی های پیشــرفته فقط افراد نابینــا را با داوطلبان کمک به آنها 
آشــنا می کند. به این ترتیــب افراد نابینا امــکان بهره مندی از کمک 
داوطلبــان آن هم بدون نیاز به پرداخت هرگونــه هزینه ای را خواهند 
داشــت. این اســتارت آپ ابتدا به صورت یک خیریه کار خود را شروع 
کرد. با این حال پیشــرفت سریع آن موسس اش را به فکر کسب درآمد 
نیز انداخت. بر این اســاس اکنون بخش کمک-هــای ویژه نیز در این 
اپ وجود دارد. افراد نابینا با درخواســت کمک ویژه امکان اســتفاده از 
خدمات شرکت های تخصصی در زمینه کمک به افراد نابینا را خواهند 
داشــت. همکاری با شــرکت های بزرگی نظیر مایکروســافت، گوگل، 
بانــک اســکاتلند و هالیفاکــس فرصت کاهش ســطح قیمت خدمات 
را به اســتارت آپ Be My Eyes داده است. اســتراتژی اصلی این 
استارت آپ اســتفاده از کمک برندهای بزرگ در مسیر ادامه کارش به 
 Be My Eyes جای دریافت حق عضویت از کاربران است. همین امر
را بدل به یکی از مشهورترین استارت آپ های چند دهه اخیر در زمینه 

کمک به افراد نابینا کرده است. 
الکساندر جنســن، مدیر ارشــد تجاری Be My Eyes، در مورد 
کســب و کارشــان اینگونه اظهارنظر می کند: »من فکر می کنم دلیل 
قیمــت باالی خدمات کمک به افراد ناتوان را می دانم. این امر به خاطر 
تصمیم های غلط ما در زمینه ایجاد جهانی نامناســب برای افراد ناتوان 
شکل گرفته اســت. به هیمن خاطر افراد ناتوان باید دستگاه های چند 
هــزار دالری برای زندگی بهتر تهیه کنند.« به عقیده الکســاندر امکان 
دستیابی به ســود مناســب از طریق همکاری با برندهای بزرگ برای 

کاهش سطح قیمت ها وجود دارد. 
چگونه سطح قیمت ها را کاهش دهیم؟

یکی از حقایق تلخ در دنیای واقعی سطح باالی قیمت تجهیزات ویژه 
افراد ناتوان اســت. به عنوان مثــال، تکنولوژی نوین در زمینه کمک به 
افراد کم شنوا یا ناشــوا نزدیک بین 1400 تا ۲۲00 پوند قیمت گذاری 
شــده است. متاســفانه هرگونه نوآوری تازه ای در زمینه کمک به افراد 
ناتــوان از همین الگو پیروی می کند. اپ OrCam در ســال ۲01۸ 
برای کمک به افراد کم بینا طراحی شــد. اســتفاده از این اپ همراه با 

دستگاه مخصوص اش هزینه 4۲00 پوندی برای افراد در پی دارد. بدون 
تردید با وجود چنین ســطح قیمت هایی امــکان بهره مندی همه افراد 
از خدمات مناســب فراهم نخواهد شــد. به عقیده روبن ایسبیفسکی، 
طــراح اپ OrCam، دلیل قیمت باالی خدمات در حوزه افراد ناتوان 
محدودیت بازار است: »بازار افراد ناتوان دارای محدودیت-های فراوانی 
است. وقتی در یک بازار کوچک مشغول تولید محصول هستیم، میزان 
فروش ما اندک خواهد بود. به همین دلیل شرکت های این حوزه مجبور 
به تعیین ســطح قیمت باال هســتند. در غیر این صورت امکان جبران 
هزینه هــا و ادامه به کار نخواهد بود.« در ادامه روبن به اهمیت کاهش 
ســطح قیمت ها برای دسترســی همه افراد به محصــوالت این عرصه 
اشاره می کند. به نظر وی راهکار حل این چالش در همکاری نزدیک با 
موسسات خیریه و سازمان های جهانی نهفته است. عالوه بر این رایزنی 
با شــرکت-های بیمه دولتی نیز در اغلــب اوقات موجب کاهش هزینه 

نهایی برای افراد دارای ناتوانی می شود. 
یک استارت آپ گران دیگر

استارت آپ سوئیسی Scewo در تالش برای تولید نخستین نسل از 
ویلچرهای هوشمند برای سهولت استفاده از پله ها از سوی افراد ناتوان 
است. این استارت آپ که در سال ۲017 تاسیس شد، به طور تخصصی 
در زمینه ارائه خدمات جانبی به افراد دارای ناتوانی های مختلف فعالیت 
دارد. موســس این استارت آپ برنارد وینتر اســت. تجربه ناتوانی برادر 
برنارد تاثیر عمیقی بر روی وی داشــته اســت. به همین دلیل پس از 
پایان دوران تحصیل دانشگاهی به تولید تجهیزات کمکی در این زمینه 
روی آورده اســت. متاســفانه تجهیزات تولیدی شرکت Scewo نیز 
سطح قیمت باالیی دارد. به گفته تابیتا روئگ، مسئول بازاریابی شرکت، 
آنها از ســطح باالی قیمت محصوالت شان آگاهی دارند: »بدون تردید 
بسیاری از افراد در سوئیس امکان خرید این محصوالت را ندارند. هدف 
اصلی ما در حوزه بازاریابی نمایش پوشش بیمه محصوالت مان است. به 
این ترتیب هزینه نهایی برای مشتریان به طور قابل مالحظه ای کاهش 

خواهد یافت.« 
اگرچــه هنوز توافــق نهایی میان شــرکت Scewo و بیمه دولتی 
ســوئیس صورت نگرفته است، اما براســاس پیش بینی ها قیمت ۳0 تا 
40 هزار فرانکی ایــن ویلچرها در صورت حمایت دولتی به یک چهارم 

خواهد رسید. 
تاثیر نوآوری و فناوری بر کاهش سطح قیمت ها

برخی از مردم درک مناسبی از هزینه های تولید تجهیزات برای افراد 
دارای ناتوانی های مختلف دارند، با این حال هنوز هم اغلب مردم نسبت 
به سطح باالی قیمت تجهیزات مختلف ناراضی هستند. اگرچه بسیاری 
از موسسه های خیریه و اپ های رایگان امکان ارائه خدماتی مشابه برند 
Scewo و OrCam با هزینه پایین تر را دارند، اما هنوز هم خدمات 

حوزه افراد ناتوان یک امر لوکس محسوب می-شود. 
امروزه بازار کســب و کار در حوزه کمک به افراد ناتوان دســتخوش 
تغییرات زیادی شده اســت. افزایش حمایت های دولتی، بین المللی و 
نقش آفرینی ســازمان-های خیریه موجب کاهش هزینه های ســنگین 
برای افراد ناتوان شــده اســت. در ایــن میان نقش نــوآوری و تولید 
محصوالت تازه انکارناپذیر اســت. اگرچه هنوز هم سطح کلی قیمت ها 
باال ارزیابی می شــود، اما استفاده از تکنولوژی های تازه موجب کاهش 
محســوس قیمت نهایی محصوالت شده است. به این ترتیب با استفاده 
هرچه بیشتر از فناوری های جدید و همکار سازمان های دولتی و جهانی 
امکان گسترش دامنه ارائه خدمات به افراد نیازمند وجود خواهد داشت. 
یکــی از چالش های اصلــی در برابر برندهای فعــال در زمینه تولید 
تجهیزات برای افراد ناتوان توضیح دلیل قیمت باالی محصوالت شــان 
اســت. اعتمادســازی و تالش برای کاهش قیمت هــا نقش مهمی در 
افزایش دامنه مشتریان خواهد داشت. به این ترتیب فعالیت برند ما در 

حوزه ای انسانی همراه با سود مطلوب خواهد بود. 
sifted :منبع

بررسی بازاری خاص و منحصر به فرد

چالش ها و راهکارهای حوزه استارت آپ های کمک به افراد ناتوان
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شهردار سمنان تاکید کرد : 
لزوم توجه بیشتر به ظرفیت های معنوی و گردشگری مذهبی شهر سمنان 
سمنان - حسین بابامحمدی : شهردار سمنان در آیین اهتزاز پرچم عزای سیدالشهدا )ع( در 
امامزاده علی اشرف )ع( سمنان ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت 
اباعبداهلل الحسین و یاران باوفایش گفت: بقاع متبرکه و مقبره های امامزادگان با عنوان گردشگری 
مذهبی می توانند به عنوان یک مقصد زیارتی، پذیرای عالقمندان این حوزه باشند و برگزاری مراسم 
های مذهبی مانند عزاداری های محرم با سبک و سنت خاص هر منطقه از جاذبیتهایی است که می 
تواند با جذب گردشگر در رونق و توسعه منطقه تاثرگذار باشد.  سید محمد ناظم رضوی در ادامه با بیان 
اینکه پرچم عزای اباعبداهلل الحسین )ع( با همت نیروهای خدوم شهرداری ، در تمام شهر و بقاع متبرکه به اهتزاز درآمده است ، اظهار 
داشت: الحمداهلل شهر سمنان در میانه شهر مقدس مشهد قرار گرفته ، به نوعی به عنوان بین الحرمین شناخته شده است و وجود بقاع 
متبرکه هم گواه بر این مساله هست باید به ظرفیت های معنوی و گردشگری مذهبی این شهر توجه شود. وی با توجه به لزوم تقویت 
و توسعه زیرساخت های گردشگری در اماکن متبرکه شهر، برانجام فعالیت های شاخص در این حوزه تاکید کرد و گفت: استفاده بهینه 
از جاذبه هاي مذهبي، تاریخي و فرهنگي شهر منجر به ترویج و گسترش ارزش ها و فرهنگ اسالمي و تقویت فرهنگ معنوي مي 
شود و فعالیت ها و برنامه های مختلفی در این حوزه طراحی و برنامه ریزی شده و مقدمات اولیه صورت گرفته است که بخشی از آن 
اجرا شده است. شهردار سمنان خاطر نشان کرد : افزایش امکانات اقامتی و رفاهی در بقاع متبرکه بر جذب گردشگران این حوزه نقش 
بسیار زیاد دارد و در همین راستا به شورای اسالمی شهر پیشنهاد شده تا طبقات فوقانی امامزاده علی اشرف)ع( به صورت زائرسرا با 
امکاناتی شامل حمام،سرویس بهداشتی و ... جهت  اقامت مسافران ساخته شود که با اعالم اداره اوقاف و امور خیریه شهر سمنان و 
اجرای تفاهم نامه موارد اجرایی انجام شود . شایان ذکر است در شهر سمنان 1۹ امام زاده )ع( و بقعه متبرکه و۸0  مسجد وجود دارد .

در بیست ویکمین جشنواره شهید رجایی؛
شرکت گاز آذربایجان غربی حائز رتبه اول بیشترین میزان رضایتمندی مردم شد

ارومیه-رونق: در آئین تجلیل از دستگاه های اجرایی برتر استان در نظام اداری سال 1۳۹7 که 
با حضور محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی و جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، شرکت گاز آذربایجان غربی در میان دستگاه های 
اجرایی به رتبه اول کسب بیشترین میزان رضایتمندی مردم دست یافته و مورد تقدیر قرار گرفت . در 
لوح تقدیری اهدا شده استاندار آذربایجان غربی به مدیرعامل شرکت گاز استان آمده است:  سنجش 
میزان پویایی و بالندگی نظام اداری به  منظور بهبود مســتمر آن، در راســتای تحقق اهداف توسعه 
استان، امری ضروری است که هر ساله با اتکا به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، مبتنی بر شاخص های عمومی و اختصاصی 
صورت می گیرد. در راستای اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری، در سال 1۳۹7، آن دستگاه با کسب "بیشترین میزان 
رضایتمندی مردم" در بین دستگاه های اجرایی استان، حائز رتبه اول گردیده است. بدینوسیله از همت و تالش صادقانه و اقدامات 

اثربخش جنابعالی و همکاران آن مجموعه تقدیر به عمل می آید.

بوستان 1۰۰۰ هکتاری قم تا سال 14۰۰ به بهره برداری می رسد
قم- خبرنگار فرصت امروز:  شــهردار  قم از بهره برداری بوستان 1000 هکتاری شهر 
قم تا ســال 1400 خبر داد و گفت: خدمات مناســبی در این بوستان از جمله باغ پرندگان، 
تله سیژ، تله کابین، باغ گیاه شناسی و غیره پیش بینی شده است. دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد 
در گفتگوی ویژه خبری شــبکه قم با اشــاره به اهمیت توسعه شهر هوشمند، اظهار داشت: 
زیرساخت های شهر الکترونیک در قم با قدرت در دست اقدام است و هم اکنون ۹0 کیلومتر 
فیبر نوری در شهر گسترده شده است. شهردار قم با بیان اینکه تمام نرم افزارهای شهرداری 
جمع بندی و یکپارچه  شده است، ابراز کرد: در سال ۹7، هفده خدمت و در سال ۹۸ تعداد خدمات الکترونیکی ۲1 خدمت 
در نظر گرفته  شده است ولی شهر الکترونیک شهروند الکترونیک می خواهد. سقائیان نژاد با تأکید بر اینکه متأسفانه استقبال 
مناسبی از خدمات الکترونیکی شهرداری تاکنون نشده است، عنوان کرد: شهرداری منطقه پنج به عنوان آزمایشی در این 
زمینه در نظر گرفته  شده است که مورد استقبال عموم مردم قرار نگرفته و هنوز مردم به صورت سنتی به دنبال دریافت 
خدمات هستند. وی توسعه شهر الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی را دو هدف عمده در شهر هوشمند برشمرد و افزود: 
سامانه های زیادی از جمله میز خدمت الکترونیک، پرتال خدمات، شبکه الکترونیک خدمات، سامانه شفافیت و غیره در این 
زمینه پیش بینی  شده است ولی زیاد مورد استقبال مردم قرار نگرفته است. شهردار قم با تأکید بر اینکه طبق برنامه ریزی باید 
تا پایان سال 1400 برنامه شهر هوشمند قم نهایی شده باشد، تصریح کرد: یکی از خدمات در این زمینه کارت شهروندی 
قم کارت است که از اول مهرماه در اختیار شهروندان قرار می گیرد. سقائیان نژاد با بیان اینکه خدمات مختلفی شامل کیف 
پول، هزینه های حمل ونقل عمومی و برخی عوارض ها توسط قم کارت قابلیت پرداخت دارد، یادآور شد: قم بعد از تهران، 
اصفهان و مشهد چهارمین کالن شهر کشور است که کارت شهروندی در اختیار شهروندان قرار می دهد. وی سرانه فضای 
سبز شهر قم را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: هم اکنون سرانه فضای سبز شهر قم ۲0 متر به ازای هر شهروند است که 
باید این سرانه تا سال 1400 به ۲7 متر برسد. شهردار قم با تأکید بر اینکه هم اکنون ۳5۶ بوستان در سطح شهر قم وجود 
دارد، گفت: برای رسیدن سرانه فضای سبز هر شهروند به ۲7 متر باید ساالنه ۲50 هکتار فضای سبز افزوده شود که طبق 

برنامه ریزی ها این مهم در دست اقدام است.

سرپرست ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی گاز ایران در بازدید از پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:
آمادگی جسمانی آتش نشانان پاالیشگاه گاز ایالم مطلوب و چشمگیر است

ایالم - هدی منصوری: سرپرست ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به 
اینکه آمادگی جسمانی آتش نشانان شرکت پاالیش گاز ایالم مطلوب و چشمگیر است،گفت: 
ارزیابي آمادگي جسماني و تناسب اندام آتش نشانان پاالیشگاه هاي گاز کشور و تاسیسات 
ذخیره سازي گاز در حال انجام است. مهندس"بهنام دیناری" در مراسم ارزیابی آتش نشانان 
پاالیشگاه گاز ایالم افزود: هدف از این ارزیابی ها، شناخت و آگاهی از سطح آمادگی جسمانی 
آتش نشانان به منظور ارتقا و بهبود شرایط عملکردی آنها و همچنین حفظ فرهنگ ورزشی و 
ایجاد نشاط، شور و انگیزه بین آنها است. وی ادامه داد : آزمون عملی آتش نشانان با حضور تعدادی از کارشناسان و افراد 
خبره و مجرب شــرکت ملی گاز ایران بعنوان ارزیاب و در ماده های هفتگانه ورزشــی دو 540 متر، دو 4در۹ متر، دراز و 
نشست، تست پله، حرکات کششی و خمشی، شنای خشک و بارفیکس انجام می شود. وی اظهار داشت: از مجموع 17 
واحد صنعتی پاالیشگاهی و ذخیره سازی گاز تاکنون 15 واحد ارزیابی شده اند.مهندس دیناری تصریح کرد: در ارزیابی 
های انجام شده از آتش نشانان پاالیشگاه گاز ایالم  41 نفر از 4۳ نفر آتش نشان مورد ارزیابی قرار گرفته اند که با توجه به 
میزان آمادگی جسمانی و نتایج بدست آمده می توان گفت این شرکت در برنامه ریزی و انجام فعالیت های الزم برای آتش 
نشانان بسیار موفق عمل کرده که این موضوع می تواند در سایر شرکت های پاالیش گاز کشور نیز فرهنگ سازی شود. وی 
با اشاره به اینکه هر آتش نشان می بایست در هر ماده آزمون حداقل 70 امتیاز را کسب کند تا ارزیابی مطلوب را حائز 
شود، خاطرنشان کرد: آتش نشانان پاالیشگاه گاز ایالم علی رغم میانگین سنی ۳۹ سال توانستند امتیاز میانگین ۸1.۸۹ 
را کسب نمایند که با این امتیاز تاکنون در بین 14 شرکت پاالیشگاهی که تحت ارزیابی قرار گرفته اند، باالترین امتیاز را 

کسب نموده که شرایط مطلوبی می باشد.

در سومین روز از هفته دولت محقق شد؛
بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهر دشتی شهرستان پارسیان هرمزگان

بندرعبــاس - خبرنگار فرصت امــروز: همزمان با ســومین روز از هفته دولت طی 
مراسمی پروژه گازرســانی به شهر دشتی شهرستان پارسیان با حضور دکتر همتی استاندار 
هرمزگان، مقامات ارشد استانی و شهرستان به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت گاز هرمزگان، با گازرسانی به شــهر دشتی 1۲07 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره 
مند می شــوند. دکتر همتی اســتاندار هرمزگان از زحمات و تالش های مســتمر مجموعه 
شــرکت گاز استان در راستای ارایه خدمات گازرســانی مطلوب و بهینه به مردم، صنایع و 
اقتصاد اســتان تشــکر و قدردانی کرد. همتی ضمن حمایت از گازرسانی به روستاها، خواستار استقبال شهروندان جهت 

اشــتراک پذیری گاز طبیعی شد و ابراز امیدواری کرد: با مساعدت همشهریان این خدمت مهم تداوم یابد.

 بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران
از مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم )ص(

ساری - چراتی : دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازنــدران به همــراه جمعي از معاونین و مدیران این دانشــگاه با حضور در 
مجتمــع دانشــگاهي پیامبر اعظم )ص( از خوابگاه هاي پســران ودختران ، 
مجموعه هاي ورزشــي، ســالن برگزاري آزمون هاي مجازي و ســاختمان 

پیراپزشکي بازدید کرد.

اخبار

تبریز -ماهان فالح: همزمان با گرامیداشت هفته دولت و با حضور 
معاون عمرانی اســتاندار، فرماندار شهرستان سراب، مدیرعامل و معاون 
مهندسی و توسعه شــرکت آبفا، شهردار و جمعی از مسئولین استانی و 
شهرستانی و اهالی محل عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضالب مسکن مهر 
گلیک آباد سراب و ایستگاه پمپاز آغاز شد . در آئین کلنگ زنی از این طرح 
ها که با حضور مسئولین استانی و تعدادی از مسئولین شهرستانی انجام 
گرفت مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اطالعاتی 
در خصوص طرح های آماده کلنگ زنی ارائه داد . مهندس علیرضا ایمانلو 
در خصوص مشخصات اجرای طرح ها گفت: این پروژه بمنظور جمع آوری 
فاضالب مسکن مهر گلیک آباد است و به طول  1۸00 متر و با هزینه ای 
بالغ بر 15000 میلیون ریال اجرا خواهد شــد و تعداد ۲۲4 واحد خانوار 
مسکن مهر و همچنین خانوارهای ساکن در مسیر از این طرح بهره مند 

خواهند شد.
به گفته وی همچنین یک باب ایســتگاه پمپــاژ نیز برای این منظور 
با هزینه ای بالغ بر 5000 میلیون ریال اجرا می شــود. مهندس ایمانلو 
افــزود: هزینه کل اجری طرح ۲0 میلیارد ریال اســت که از محل منابع 
داخلی شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی هزینه خواهد 
شد. همچنین به مناســبت گرامیداشت هفته دولت و با حضور نماینده 
مردم مراغه و عجبشــیر در مجلس شورای اسالمی، معاون فنی و توسعه 
شرکت آب و فاضالب استان، فرماندار، فرماندهی پادگان شهید برخورداری 

عجبشیر، بخشدار، شهردار و اعضاء شورای اسالمی، مقامات و مسئولین 
محلی، خانواده های معظم شــهداء و جمع کثیــری از مردم طرح ایجاد 
تاسیسات فاضالب شهرک پرواز، خط انتقال شبکه جمع آوری فاضالب 
شیشوان و خط انتقال فاضالب پادگان و الحاق به شبکه فاضالب عجبشیر 
بهره برداری شد .معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی در مراسمی که در تاالر پادگان عجبشیر برگزار شد، گفت: 
بمنظور بهبود آثار زیست محیطی منطقه و ارتقاء و باال بردن سطح زندگی 

مردم منطقه در اثر اجرای طرح، شــرکت آب و فاضالب اســتان اقدام به 
اجرای عملیات ایجاد تاسیسات شبکه فاضالب شهرک پرواز، فاز یک خط 
انتقال شبکه فاضالب شیشوان و خط انتقال فاضالب پادگان و الحاق به 
شبکه فاضالب عجبشیر اجرا کرده است .مهندس خانی افزود: طرح ایجاد 
تاسیســات شبکه فاضالب شهرک پرواز بطول ۳000 متر و احداث 1۲0 
منهول با هزینه ای بالغ بر ۲0 میلیارد ریال، فاز یک خط انتقال شــبکه 
فاضالب شیشوان خط انتقال بطول ۳۸۶0 متر و اجرای شبکه جم آوری 
بطول 700 متر با هزینه ای بالغ بر۲/5 میلیارد تومان و خط انتقال فاضالب 
پادگان و الحاق به شبکه فاضالب عجبشیر بطول ۲400 متر با هزینه ای 
بالغ بر۲/5 میلیارد تومان از محل تامین اعتبارات ملی و سایر منابع استانی 
بوده اســت .قبل از سخنان معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا، دکتر 
جلیلی نماینده مردم مراغه و عجبشــیر در مجلس شورای اسالمی طی 
سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات شایسته مهندس علیرضا ایمانلو 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی و همچنین از معاونین 
و مدیریت امور آب و فاضالب شهرســتان، از دست اندرکاران اجرای این 
طرح ها و پروژه های آب و فاضالب قدردانی کرد .الزم به ذکر اســت در 
ادامه مراسم فرماندهی پادگان شهید برخورداری عجبشیر نیز طی سخنانی 
ضمن تشــکر از حل مشکل فاضالب چندین ساله پادگان از اجرای طرح 
فاضالب شهرک پرواز و پادگان ابراز خشنودی نمود و از دست اندرکاران 

اجرای این طرح قدردانی کرد.

اصفهان - قاسم اسد: دکتر حجت اله ایوبیدر جلسه کمیته فنی 
و اجرای اولین دوره مسابقات مهارت های فنی و تخصصی شرکتهای 
آب و فاضالب کشور که در اصفهان برگزار شد اعالم کرد: در سالهای 
اخیر  با توجه به محدودیت  دسترســی به منابع حیاتی آب در دنیا  
، دیپلماســی آب از اهمیت بســزایی برخوردار بوده و در این زمینه 
اصفهان می تواند پرچم دار دیپلماسی آب در میان کشورهای آسیای 
مرکزی مانند ازبکستان،تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان و.........
باشد. دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه آب صرفا 
یک کاالی مصرفی نیست بلکه موضوعات پیرامون آن بیانگر تمدن 
و فرهنگ هر کشور اســت خاطر نشان ساخت: نحوه مصرف آب در 
برگیرنده موضوعاتی همچون اخالق آب ،احترام وقداست آب ،اقتصاد 
آب ،دانش آب می باشــدکه خوشبختانه تاریخ گوای آن است ایران 
باستان از  فرهنگ وتمدن غنی  در راستای چگونگی  بهره مندی از 
آب برخوردار بوده است.وی با اشاره به جایگاه فرهنگ مصرف آب در 
میان  ایرانیان گفت: در فرهنگ ایران زمین، اخالق و قداست آب دارای 
جایگاه رفیعی بوده و در فقه اسالمی هم  یکی از موضوعات اساسی، آب 
می باشد که بر عدم آلوده کردن آب تاکید می شود.دکتر ایوبی با تاکید 

بر دیپلماســی آب اعالم کرد: در حال حاضر بسیاری از کشور ها  در 
دنیا با توجه به محدودیت دسترسی به منابع آب های شیرین اقدام به 
رایزنی و دیپلماسی آب نمودند چرا که آب مانند دیگر منابع زیرزمینی 
همچون نفت ثروتی کمیاب محسوب می شود.دبیر کل کمیسیون ملی 
یونسکو در ایران پیرامون برگزاری اولین دوره مسابقات مهارت های 
فنی و تخصصی شــرکتهای آب و فاضالب کشور ، در اصفهان اظهار 
داشت: اصفهان نه تنها مرکز فرهنگ ،هنر و معماری در کشور محسوب 
می شود  بلکه قدیمی ترین شرکت  ، صنعت آب وفاضالب در کشور 
بشمار می آید که بر این اساس بهترین گزینه برای برگزاری این دوره 
از مسابقات می باشد.وی به دستاوردهای برگزاری اولین دوره مسابقات 
مهارت های فنی و تخصصی شرکتهای آب و فاضالب کشورپرداخت 
و بیان داشــت:یکی از مهمترین دستاوردهای این مسابقات مباحث  
آموزشی است بطوریکه شرکت کنندگان با آخرین آموزش های روز 
دنیا آشنا می شوند این در حالیست که با برگزاری  این مسابقات زمینه 
مناسبی ایجاد می گردد تاکیفیت آموزش فعاالن صنعت آبفا در کشور 
، دردنیا مطرح شود.دکتر ایوبی به ضرورت  تشکیل کمیته تخصصی 
آب در ایران اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: اعضای کمیته تخصصی 

آب ، متشــکل از افرادی کاردان،باسواد،باتجربهو بی حاشیه است که 
تالش های آنان به جهت زیربنایی بودن آنچنان دیده نمی شــود در 
صورتی که اگر یک  لحظه آب شــرب منطقه ای قطع شــود کشور 
در معرض تنش های اجتماعی بســیاری قرار می گیرد که  این امر 
نشانگر اهمیت و حساسیت نوع خدمت رسانی فعاالن صنعت آبفا در 
کشور است.در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: شرکت آب وفاضالب استان اصفهان بعنوان قدیمی ترین شرکت 
صنعت آبفا کشور با تمام توان ، تالش خود را برای استاندارد سازی و 
باشکوه برگزار شدن اولین دوره مسابقات مهارت های فنی و تخصصی 
شرکتهای آب و فاضالب کشورمی نماید و در حال حاضراعضای کمیته 
اجرایی مسابقات  مشغول آماده ســازی، سایتی که  محل برگزاری  
این مسابقات است ،می باشندمهندس هاشم امینی افزود:  با مدیریت 
مهندس حجازی بنیانگذار صنعت آب و فاضالب کشور، در دهه چهل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تاسیس شد.از آن زمان تا کنون 
صنعت آبفا در اصفهان در بســیاری از بخش ها در کشور پیشرو می 
باشد به گونه ایی که در سالهای اخیر شاهد موفقیت های مستمر آبفا 

اصفهان در زمینه های مختلف در کشور هستیم. 

تبریز - ماهان فالح: با حضور معاون نوسازی سازمان اداری و 
استخدامی کشور نشست برنامه های تحول نظام اداری با محورهای 
هفت گانه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان شــرقی برگزار شد. در ابتدای این نشست که 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان و همچنین معاونین منابع انسانی و کارشناسان تحول 
اداری دستگاههای اجرایی حضور داشتند مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان آذربایجان شرقی هدف از برنامه های تحول نظام 
اداری را تسهیل ارائه خدمات به مشترکین بیان کرد و اظهار داشت: 
زمانی شــرکت در ارائه خدمات به مراجعین موفق خواهد بود که 
رضایتمندی آنها را بدنبال داشته باشد. مهندس علیرضا ایمانلو در 
ادامه به برخی اقدامات انجام یافته شــرکت آب و فاضالب استان 

آذربایجان شرقی در این زمینه مانند استقرار میز خدمت الکترونیکی 
و حضوری و همچنین اســتفاده از فناوری های نوین ارائه خدمات 
اشاره کرد. در ادامه فتح زاده با تقدیر از مدیریت و همکاران شرکت 
آبفای آذربایجان شــرقی بدلیل میزبانی جلســه، به حضور معاون 

نوسازی ســازمان اداری و استخدامی کشور در استان اشاره کرد و 
گفت: این جلسه بمنظور بررسی مسائل و مشکالت مرتبط با موضوع 
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان تشکیل شده است.سپس 
دکتر رفیع زاده معاون نوســازی سازمان اداری و استخدامی کشور 
هدف از اجرای موضوع ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی را اندازه 
گیری موفقیت آنها در اجرای برنامه های دولت در ارائه خدمات به 
مردم عنوان کرد و ادامه داد: سعی می شود با تقدیر از دستگاههای 
برتر در این حوزه انگیزه و اشتیاق سایر دستگاههای اجرایی جلب 
گردد. الزم به ذکر اســت در انتهای نشست هر کدام از حاضران به 
بیان نکته نظرات و مشکالت خود پیرامون موضوع ارزیابی عملکرد 
دســتگاههای اجرایی استان در سال 1۳۹۸  پرداخته و پاسخ الزم 

توسط رفیع زاده داده شد.

اهواز – شبنم قجاوند: روسای مدیریتHSE شرکت ملی نفت 
ایــران از زادگاه نفت خاورمیانه بازدید کردند . دکتر فرزاد نژاد بهادری 
رییس محیط زیســت و مهندس صادق پور رییس بهداشت صنعتی 
اداره ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت ملی نفت ایران به همراه 
مهندس نادری رییس HSE  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بازدید نمودند . این گروه 
در نخستین اقدام با حضور در کارخانه بهره برداری و نمک زدایی هفت 
شهیدان ضمن بازدید از فرآیند فرآورش نفت در این مجتمع صنعتی ، 
مسایل بهداشتی - درمانی - ایمنی و محیط زیستی این کارخانه را از 
نزدیک مشاهده و بررسی و سپس با حضور در دفتر مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و دیدار با اعضای هیأت مدیره 
 HSE به بحث و تبادل نظر در خصوص مســایل و مشکالت حوزه
پرداختند . مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 

در این جلســه طی سخنانی گفت : 5 سد و رودخانه پرآب و دایمی و 
دریاچه در حوزه ی عملیاتی این شرکت وجود دارد که اغلب خطوط 
لولــه جریانی و انتقالــی در تالقی با این حوزه های آبریز هســتند و 
همین امر بر حساســیت توجه به اصول مراقبتی و بازرسی های فنی 
از تأسیسات بمنظور جلوگیری از حوادث احتمالی می افزاید . مهندس 

قباد ناصری با اشاره به رعایت کلیه ی مقررات ایمنی در عملیات ها و 
اقدامات برنامه ریزی شــده یا خارج از برنامه گفت : با رعایت مقررات 
ایمنی طی ۳ سال گذشته هیچگونه حادثه ی جدی منجر به جراحت 
در میان نیروی انسانی نداشته ایم . وی خاطر نشان کرد : با همت کلیه 
ی پرســنل زحمت کش و با همدلی و همکاری همه ی بخش های 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان توانسته ایم ضمن دست 
یابی به تولید تعهد شده ، در زمینه ایمنی هم شاهد موفقیت وسرآمدی 
باشــیم . مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با 
عنوان اینکه این شرکت در حوزه HSE با تنگناهایی مواجه است افزود 
: نبود خودروهای مناســب اطفای آتش و نیروی انسانی در واحدهای 
عملیاتی و اقماری موجب شده تا فشار کار بر نیروی انسانی تنها ایستگاه 
آتش نشــانی و امدادی واقع در ســتاد این شرکت بسیار زیاد باشد و 

موجب تحلیل رفتن و فرسودگی نیروی انسانی موجود شده است .

همــدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت آب و 
فاضالب روســتایی استان همدان؛ از کلنگ زنی و بهره برداری از 15 
پروژه آبرسانی، همزمان با هفته دولت امسال خبر داد و گفت: همزمان 
بــا بهره برداری از پروژه های مذکــور 14 هزارو ۳۸7 نفر از جمعیت 
روســتایی استان از آب شرب سالم و بهداشــتی برخوردار شدند. به 
گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان؛ 
ســید مصطفی هاشمی ضمن اشاره به پروژه های گلنگ زنی و بهره 
برداری شــده آب و فاضالب روستایی در هفته دولت؛اظهارداشت: در 
راستای خدمت رسانی هرچه بیشتر به مشترکین روستایی و به منظور 
بهره مندی مردم شــریف روستا از آب شرب سالم؛ همزمان با هفته 
دولت ســال جاری؛ 15 پروژه عمرانی، کلنگ زنی و افتتاح شد. وی 
با اشاره به اینکه آبرســانی به روستاهای تابعه استان در اولویت امور 
تعریف شده برای شرکت آبفار است؛ بیان کرد: به همین منظور؛ امسال 
همزمان با هفته دولت؛ تعداد 14 پروژه آبرســانی در چهارشهرستان 
همدان، مالیر، کبودراهنگ و رزن به بهره برداری  رســید. هاشمی با 

اذعان به اینکه؛ همچنین در هفته دولت امسال؛ یک پروژه آبرسانی نیز 
در شهرستان مالیر کلنگ زنی شد؛ عنوان کرد: برهمین اساس پروژه 
آبرسانی به روستاهای حسین آباد شاملو و علی آباد دمق با صرف  45 
میلیارد ریال اعتبار کلنگ زنی شد. وی افزود: در بخش پروژه های قابل 
افتتاح؛ یک پروژه در شهرســتان همدان با صرف 7 میلیارد ریال، دو 
پروژه در شهرستان مالیر با صرف 10 میلیارد ریال اعتبار،هشت پروژه 
در شهرستان کبودراهنگ با صرف ۶5 میلیارد ریال اعتبار و ۳ پروژه 

عمرانی- خدماتی با صرف ۲۳ میلیارد ریال در شهرســتان رزن بهره 
برداری شد. مدیرعامل شرکت اب و فاضالب روستایی استان همدان 
همچنین با بیان اینکه آبرسانی به روستای عبدالمومن )مجتمع آقکند( 
در شهرســتان کبودراهنگ از جمله پروژه های قابل افتتاح در هفته 
دولت سال جاری  بود؛ عنوان کرد:آبرسانی به روستای ازوندره )مجتمع 
آقکند(، آبرسانی به روستای حسن آباد )مجتمع عظیم دره(،آبرسانی به 
روستای چاله کند )مجتمع عظیم دره( وآبرسانی به روستای علیصدر 
)مجتمع عظیم دره( در لیست پروژه های قابل بهره برداری درهفته 
دولت امســال قرار گرفت.وی افزود:آبرســانی به روستای دستجرد، 
آبرسانی به روستای قهورد علیا، آبرسانی به روستای قرخلر، آبرسانی 
به روستای منگاوی، آبرسانی به روستای نمازگاه، آبرسانی به روستای 
الله دان، آبرسانی به روستای جامیشلو وآبرسانی به روستاهای قراقیه-

سنقرآباد نیزدر هفته دولت امسال به بهره برداری رسید.  هاشمی بیان 
کرد: با بهره برداری از پروژه های مذکور؛ 14 هزارو۳۸7 نفر از جمعیت 

روستایی استان از آب شرب سالم برخوردار خواهند شد.

با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی؛

عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضالب مسکن مهر سراب آغاز شد   

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو درایران 

اصفهان می تواند پرچم دار دیپلماسی آب در آسیای مرکزی باشد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

هدف از برنامه های تحول نظام اداری تسهیل ارائه خدمات به مشترکین است 

رییس محیط زیست HSE شرکت ملی نفت ایران در بازدید از زادگاه نفت :

توجه شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان به مسایل زیست محیطی قابل تحسین است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان خبر داد:

کلنگ زنی و بهره برداری از 15 پروژه آبرسانی، همزمان با هفته دولت
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ایجــاد اختالفات بین کارمندان در محل کار امری بســیار طبیعی و 
شایع اســت. این گونه اختالف ها نشان می دهد کارمندان قادر به بیان 
نظرات خود و بحث در مورد آن هستند. بنابراین در هر سازمانی مدیران 
باید بدانند چگونه این اختالفات را حل کنند. با ما همراه باشــید تا در 
این مقاله 11 نکته برای کمک به حل مناقشــات در محل کار را با شما 

به اشتراک بگذاریم.
رهبری افرادی که میل، رویا و بینش مشــابهی دارند، بســیار دشوار 
اســت. ایجاد تغییر و تحول در افرادی که به شدت سنتی هستند و راه 
تفکر ثابتی دارند حتی از آن چالش برانگیزتر اســت. در نتیجه، به دلیل 
تفاوت در نظرات و سبک های ارتباطی، بحث در بازار رخ می دهد. با این 

حال، تمام اختالف های محل کار بد نیستند.
اختالف های سالم خوب هستند. عدم وجود مناقشات نشاندهنده این 
اســت که تفکر انتقادی و تالش برای اعالم نظر خود در سازمان از بین 
رفته اســت. این یک پرچم عظیم قرمز بوده که نشان می دهد هر تفکر 
و یا رفتاری به شــدت توســط کســی که از هر نوع انتقاد نفرت دارند 

محدود می شود.
اما زمانی که اوضاع در مســیر درســت پیش نمی رود ولی هیچ کس 
گوش شــنوا ندارند چه؟ چگونه به مســیر بازمی گردید؟ روابط تضعیف 
شــده را تقویت می کنید و اختالفات را قبل از اینکه در کل ســازمان 
به فاجعه تبدیل شــوند حل می کنید؟ در اینجا 11 راهنمایی در مورد 
چگونگــی حل تقریبــاً هر ونه اختالف در محل کار را به شــما معرفی 

می کنیم:
1. برای هر قطعنامه نتیجه ای شناسایی کنید

اولین چیزی که هنگام ورود به جلسه حل و فصل منازعه باید تعیین 
کنید این اســت: چیزی که می خواهید به دســت بیاورید را مشخص 
کنید. برخالف بســیاری از روابط، تمام قطعنامه های مربوط به تعارض 
در محل کار با بغل، دست دادن و سلفی گرفتن پایان نمی یابند. با این 
توضیح، رویکرد شما با توجه به نتایجی که می خواهید به دست آورید و 
یا نوع شخصیت تان متفاوت است. روش های مختلفی برای حل اختالف 

وجود دارد. آنها عبارتند از:
•    مشــارکتی: در رویکرد مشــارکتی، هر دو طرف سعی در خراب 
کــردن یکدیگر ندارند. در عوض، آنها با یکدیگــر همکاری می کنند تا 

بهترین شیوه و راه حل را برای حل مشکالت خود، بیابند.
•    اجتنابی: با استفاده از این رویکرد هر نوع نجوا، ناله، نظرات و هر 

چیزی که توهین آمیز است را نادیده می گیرید. اگرچه رویکرد اجتنابی 
توصیه نمی شــود، اما در زمانی که ریســک باالیی وجود ندارد و روابط 
بین هر دو طرف رو به نابودی نیست، بهترین گزینه محسوب می شود.

•    تطبیق: با اســتفاده از این رویکرد، نیازهای حزب دیگر  را در آن 
زمــان مهم تر از نیازهای خود می بینید و تمایل به رســیدن به یک راه 
حل صلح آمیز دارید. همان طور که این رویکرد نشان می دهد، یک حزب 

تسلیم دیگری می شود.
•    مصالحه: این رویکرد به این معنا است که هر دو طرف می توانند 
به یک نقطه متقابل برسند و مایل به همکاری با یکدیگر برای دستیابی 
به نتایج متقاباًل راضی کننده هستند. با این روش، بازنده ای وجود ندارد.
بنابراین، نتایج قطعنامه شــما واقعاً بســتگی به درجه اختالف، نوع 

اختالف و نتیجه مورد نظرتان دارد.
۲.  قوانین تنظیم کنید

ادعای قدیمی که می گوید سال ها زمان برای ایجاد یک رابطه نیازمند 
اســت، اما فقط چندین لحظه برای از بین بردن آن کافی است حقیقت 
دارد. در نتیجه، قوانینی برای نحوه برخورد با حل منازعات وجود دارد. 
مهم نیســت اختالف چقدر جزئی باشــد، باید قوانینی برای نحوه حل 
و فصــل تنظیم کنید. قوانین به معنای محدودیت نیســتند. در عوض، 
آنها به شــما کمک می کنند تا در چارچوب های مناســب حرکت کنید 
کــه اغلب منجر به نتایج مطلوب می شــود. هنگام مدیریت اختالف در 
میان همکاران، داشتن مجموعه ای از استانداردها که همه به آن پایبند 

هستند کمک می کند.
مزایای مثبت دیگر این اســت که قوانین یک حس امنیت و اطمینان 
از عدالــت را فراهم می کنند، چیزی که در وهله اول، با اختالف تناقض 
دارد. نمونه هایــی از چنین قواعد )بســته به نوع اختــالف( عبارتند از: 
درخواســت از کارکنان برای پایین آمــدن از موقعیت های خود به طور 
موقت، محدود کردن قدرت اعطاشــده به کارکنان و اعمال طرفین به 

روند رسمی و خطی حل و فصل.
۳. در مهارت های ارتباطی و شنیداری خود سرمایه گذاری کنید

حل و فصل اختالف فقط بســتگی به توانایی شما برای شنیدن آنچه 
گفته شــد ندارد، بلکــه تفکیک تفاوت زبان بدن، آه کشــیدن و حتی 
سکوت امری مهم است. چندین متغیر مانند دین، زمینه های فرهنگی، 
قومیت، جنسیت و تفاوت های اقتصاد را به آن اضافه کنید و یک پرونده 

پیچیده از سوءتفاهم های بزرگ خواهید داشت.

این به این معنا اســت که چیزی که برای یک کارمند متولد شده در 
ایاالت متحده کاماًل معمولی تلقی می شود برای کارمند متولد و بزرگ 

شده در کشور دیگر می تواند کاماًل نامناسب باشد.
مهارت های ارتباطی و شــنیداری خوب شــما را قادر می سازد تا از 
هنجارهای اجتماعی دور شوید. از الگوهایی که مهارت های تصمیم گیری 
شما را از بین می برند رهایی یابید. دیدگاه های مختلف را قبول کنید تا 

بتوانید راه حل هایی  برای رفع مشکالت روابط پیدا کنید.
4. جلسات رو در رو برگزار کنید

هر زمان که می توانید، برای حل اختالف جلسه رو در رو برگزار کنید. 
بیان احساسات در ایمیل چالش برانگیز است، زیرا اثر ارتباط غیرکالمی 
در پشت صفحه نمایش کامپیوتر و تلفن همراه از بین می رود. در هنگام 
حل و فصل اختالفات، ما فقط صحبت نمی کنیم و امیدواریم که بهترین 
اتفاق بیفتد، زیرا قصدمان همین اســت. ما تمــام جنبه های ارتباطات 

غیرکالمی را درگیر می کنیم.
در جلســات رو در رو ما از تمام جنبه های ارتباط غیرکالمی استفاده 
می کنیم. چیزهایی مانند تن صــدا، محدوده صوتی، عبارات کوچک و 
زبان بــدن می توانند بیش از یک  عذرخواهی ســاده در ایمیل ارتباط 

برقرار کند.
5. از حمالت شخصی اجتناب کنید

در حالی که ممکن است واکنش های شدید عاطفی پیش بیاید، مهم 
است که از حمالت شخصی طی حل اختالفات خودداری شود. به جای 
اســتفاده از حمالت شخصی، باید یک راه بهتر برای برقراری احساسات 

خود داشته باشید.
۶. دیگران را سرزنش نکنید

تقصیــر را گردن دیگران انداختن یک روش مطمئن برای حل خراب 
کردن یک رابطه است. دیگران را برای مشکالت سرزنش کردن در ذات 
انســان است. با این حال، هدف حل مناقشــات این است که تقصیر را 

گردن یک نفر نیندازیم و مسئولیت پذیر باشیم.
7. واسطه  خارجی استخدام کنید

گاهی اوقات اختالف آنقدر شــدید اســت که به نظر می رسد طرفین 
نمی توانند مشــکل را بین خودشــان حل کنند. در این مورد، باید یک 
واسطه خارجی اســتخدام شود. یک واسطه شخصی کسی است که در 

زمینه مدیریت اختالفات، مذاکره و آموزش تخصص دارد.
 ۸. نقطه مشترک پیدا کنید

پیدا کردن نقطه مشــترک بــه معنای جســتجوی ایده ها، عالیق و 
باورهایی اســت که بین طرفین یکســان بوده و از آنهــا می توان برای 
مذاکره اســتفاده کرد . این به نظر آسان می رسد، اما عملی کردنش در 
واقع چالش برانگیز است. اگر آســان بود، هیچ گزارشی از اختالف بین 
مردم، شرکت ها و ملت ها وجود  نداشت. با این حال، زمانی که همه چیز 
با شکست مواجه می شــوند، پیدا کردن زمینه مشترک می تواند همان 

چیزی باشد که احزاب مخالف را به میز مذاکره می کشاند.
۹. فقط واقعیت ها را بیان کنید

وسوسه برانگیز است که رویدادهای روزها، ماه ها یا سال های گذشته را 
در تالش برای ســرزنش دیگران تغییر دهیم اما این تنها باعث می شود 
همه چیز بدتر شود. هدف حل منازعات، تمرکز بر روی واقعیت ها است 

نه تفسیر شما از آن.
10. موانع جلوگیری حل و فصل اختالفات را شناسایی کنید

با توجه به HR Daily Advisor، شناســایی موانع جلوگیری، به 
شما در حل مشکل کمک می کند. سازمان ها می توانند بهترین واسطه ها 
یا کارشناســان توسعه شخصی را استخدام کنند، اما تا زمانی که موانع 
پیشگیری تشخیص نداده و به آنها پاسخ داده نشود، تمام تالش ها برای 

حل و فصل اختالفات شکست خواهند خورد.
درســت همان طور که شــما نمی توانید بدون تشخیص بیماری دارو 
تجویز کنید، بدون شناســایی موانعی که موجب حل اختالف می شود 

نمی توانید مشکل را حل کنید.
 11. یک سیاست مدیریت حل اختالف ایجاد کنید

هرگونه درگیری نباید به موضوعی جدی تبدیل شود، اما برای حفظ 
فضای احترام و درک متقابل در محل کار، نیاز به مستندسازی رفتاری 
قابل قبول اســت و مراحلی هنگام درگیری هــای بین فردی باید طی 
شــود. سیاست مدیریت اختالفات مانند یک فانوس دریایی است که به 
شما کمک می کند تا اختالف نظر در سطوح و مقادیر مختلف را هدایت 

کنید و هیچ یک از سازمان ها نباید بدون آن باشند.
کالم آخر

کاماًل طبیعی اســت که سازمان ها اختالفاتی را تجربه کنند. اختالف 
ســالم الهام بخش رشــد و نوآوری می شــود. کلید حل این اختالفات 
شــناخت تحول از روابط سالم به ناســالم و دنبال کردن مراحلی برای 

بازگرداندن تعادل به روابط موجود است.
Lifehack :منبع 

با گسترش روابط انسان ها در جوامع و تعدد و پیچیدگی آنها، حلقه های 
ارتباطی انســان ها با یکدیگر ابعاد گوناگونی پیدا کرده اند، به طوریکه در 
جوامع کنونی، روابط انسان ها از جنبه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی به 
هم متصل بوده و اشخاص از این جهت تاثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. یکی 
از ابعاد مهم روابط اجتماعی، روابط حقوقی اشخاص جامعه با یکدیگر است. 
بــه جرات می توان گفت که کمتر رابطه ای را می توان یافت که از منظر 
علوم انسانی رابطه اجتماعی بدان اطالق گردد، ولی این رابطه دارای ابعاد 
حقوقی نباشد، چرا که با توجه به لزوم حفظ نظم در امور روابط  اجتماعی 
انسانها، همه رفتارهای اشــخاص در جوامع در راستای رعایت این انتظام 
جنبه حقوقی پیدا کرده اند که برخی از این مسائل حقوقی خاستگاه قانونی 
داشته و برخی دیگر نیز از عرفی نشات می گیرند که قواعد اجتماعی رعایت 

آنها را الزام کرده است. 

بــه عنوان مثال در تمامی مســائل پیرامون زندگــی روزمره، تمامی 
ارتباطات اجتماعی، قراردادهــا، رفتارهای فردی و جمعی و انجام اکثر 
امور روزمره دارای ابعاد حقوقی یا قانونی اســت که دانســته یا ندانسته 
آنها را رعایت می کنیم و در صورت نقض این حقوق، برخورد مقتضی را 
برای جبران حقوق نقض شده انجام می دهیم.  هرچند اغلب رفتارها و 
گفتارهای انســان ها در جوامع دارای ابعاد حقوقی است، ولی در برخی 
امــور مهم مانند قراردادها و معامــالت و اتخاذ تصمیمات مهم  مالی یا 
برخــی امور غیرمالی همانند ازدواج، نقش این رفتار و اثر حقوقی تولید 
شده از آن بســیار موثر است و چه بسا ممکن است یک اشتباه در این 
فرایند، منجر به بروز صدمات جبران ناپذیر مادی ومعنوی به اشــخاص 
گردیــده و حتی عالوه بر خود فرد، خانــواده و اطرافیان فرد را در این 
مورد دچار بحران هایی اساســی کند و ســایه این بحران ها ســالیانی 

متمادی بر سر زندگی اشخاص باقی بماند.
در راستای برون رفت از این مشکل احتمالی، در کشورهای پیشرفته 
جهت پیشگیری از وقوع چنین مخاطراتی، در امور مهم زندگی روزمره 

که دارای آثار حقوقی هستند مانند انعقاد قراردادهای مالی یا غیرمالی، 
بــه هیچ وجه چنین مواردی بدون اخذ مشــورت و تاییدیه از وکیل یا 
مشاوران حقوقی آگاه به موضوع انجام نمی پذیرد و این مشورت گیری 
صحیح و عقالیی از حقوقدانان، به شــدت ریســک تحقق شکست در 

فرایند انجام امور حقوقی را کاهش می دهد.
متاســفانه در کشــور ما به دلیل فقدان فرهنگ مراجعه به وکیل که 
اغلــب مــردم آن را هزینه ای مازاد یا زائد مــی پندارند، حتی در امور  
مهمی چون قراردادهــای مالی کالن، افــراد از مراجعه به وکال جهت 
مشورت گیری و استفاده از ارشادات حقوقی آنان در فرایند امر حقوقی 
پیش رو خودداری می کنند و همانند سایر موارد چون مسائل پزشکی 
یا روانشناســی، عمدتا مبادرت به خوددرمانــی حقوقی کرده و با عالم 
پنداشــتن خویش به تمامی زوایای موضوع، وارد یک رابطه حقوقی می 
شــوند که به دلیل فقــدان دانش حقوقی، عمدتا قــادر به پیش بینی 
مخاطــرات رابطه حقوقی مذکور نبوده اند و متاســفانه این موارد اغلب 
منجر به بروز شکســت های ســنگین مادی یا غیرمادی برای افراد می 

شود، در حالی که بسیاری از مخاطرات با یک مشاوره حقوقی ساده که 
با هزینه اندک قابل اجتناب بوده است.

لــذا برای برون رفت از معضل خود درمانی حقوقی، الزم اســت ابعاد 
گوناگون این مساله از ســوی اهالی فن تشریح شده و مزایای مشورت 
گیــری صحیح قبل از انجام امور حقوقی از نظر مادی و غیر مادی برای 
اشــخاص جامعه تبیین گردد تا پیشگیری حقوقی در جامعه گسترش 
یابــد، چرا که در صورت تحقق این امر، بــروز اختالف فی مابین افراد 
جامعه به دلیل آشــنایی اولیه آنان به حقــوق خود در رابطه قراردادی 
پیش رو به شــدت کاهش خواهد یافت و مخاطرات احتمالی وارد شدن 
در یک رابطه غلط حقوقی و عواقب آن، دامنگیر اشــخاص نخواهد شد، 
به شرطی که  افراد هزینه های جزئی مشورت گیری حقوقی یا سپردن 
انجام امورات قراردادی بــه وکالی متعهد و متخصص را به دید تهدید 
نگاه نکــرده و هزینه زائد تصــور نکرده و خــود را از فرصت رجوع به 

متخصص محروم نکنند.
کمیسیون فرهنگی و هنری کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی

معضلی به نام خود درمانی حقوقی با تبعات مالی و غیر مالی بی پایان

11 نکته برای حل هرگونه اختالف در محل کار
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نسل جدید هوش مصنوعی چه مزیت هایی برای بازاریاب ها دارد؟
کاربردهای هوش مصنوعی در بازاریابی دیجیتال

ما وارد عصر تازه ای در حوزه تبلیغات و بازاریابی شده ایم. اکنون بازاریاب ها بیش از هر زمان دیگری در معرض بمباران 
اطالعات مختلف پیرامون مشتریان هستند. از نظر نظری افزایش حجم اطالعات در دسترس پیرامون مشتریان باید موجب 
عملکرد بهتر گروه های بازاریابی شــود. تولید محتوای جذاب و موردپسند مخاطب اصلی ترین مزیت استفاده از اطالعات 
گسترده است. با این حال جریان امور همیشه به شیوه مورد انتظار پیش نمی رود. به طور عمومی، افزایش حجم اطالعات 
در دسترس بازاریاب ها به معنای نیازمندی به زمان بیشتر برای بررسی و استفاده از آنهاست. اکنون فرآیند استفاده عملی 
از اطالعات کاربردی برای بازاریاب ها به دلیل افزایش حجم کلی شان پیچیدگی-های زیادی یافته است. مفهوم یادگیری 
ماشینی یکی از اصطالحات پرکاربرد در زمینه هوش مصنوعی است. به منظور فهم دقیق این تکنولوژی باید به نحوه فعالیت 
نســل قدیمی هوش مصنوعی توجه کنیم. بر این اســاس نسل نخست هوش مصنوعی با اتکا به بانک اطالعاتی مشخص 
در برابر پرســش های معین قادر به پاسخگویی مناســب بود. این امر در بسیاری از موارد موجب ارائه پاسخ های نادرست 
به مخاطب می شــد. در نسل نوین هوش مصنوعی با پیشرفت تکنولوژی امکان ارائه پاسخ ها و عملکرد بهتر فراهم شده 
است. به این ترتیب هوش مصنوعی دستگاه های هوشمند توانایی یادگیری نکات تازه را یافته است. بدون تردید این امر 
انقالبی در عرصه اطالعات محســوب می شود. از نقطه نظر برنامه نویسی تحول کنونی موجب کاهش کار برنامه نویس ها 
می شود. بهبود توانایی یادگیری دستگاه های هوشمند به معنای حذف بانک اطالعاتی گسترده از حافظه آنها و جایگزینی 
با الگوریتم های تحلیل داده است. امروزه اگر بازاریاب ها به دنبال ایجاد کمپین های دقیق و کاربردی هستند، باید استفاده 
از نســل جدید هوش مصنوعی را مدنظر قرار دهند. فرآیند یادگیری ماشینی در این میان کار بازاریاب ها را تا حد زیادی 
کم می کند. البته بخش اصلی تاثیر این فرآیند در زمینه گردآوری داده، تحلیل و ارزیابی وضعیت کمپین ها خواهد بود.  
هنگام معرفی فناوری های جدید اقدام برای هماهنگی با آنها اهمیت باالیی دارد. در زمینه بازاریابی نیز استفاده مناسب از 
هوش مصنوعی و فرآیند یادگیری ماشینی ضروری خواهد بود. در اینجا به سه کاربرد اساسی هوش مصنوعی در فرآیند 

بازاریابی اشاره خواهیم کرد. 
1. پوشش دقیق ترندها

در ســال ۲017 شرکت Ben & Jerry، غول دنیای تولید بستنی، منوی وسیعی از صبحانه های ترکیبی بستنی را 
معرفی کرد. ترکیب بستنی با میوه های مختلف، انواع شکالت و نوشابه کوکاکوال موجب جلب توجه گسترده عالقه مندان 
به این محصول خوشمزه شد. استراتژی تازه این شرکت با استفاده از عملکرد ساختار هوش مصنوعی در زمینه یادگیری 
ماشــینی صورت گرفته بود. امروزه بسیاری از برندها در زمینه فهم درست از داده های پیرامون مشتریان دچار مشکالت 
عمده هستند. به همین خاطر Ben & Jerry با استفاده از تکنولوژی یادگیری ماشینی اقدام به تحلیل دقیق و کاربردی 
داده های موجود کرد. تیم بازاریابی این شــرکت موفق به فهم یکی از کاربردهای اساسی نسل جدید هوش مصنوعی شد. 
این کاربرد توانایی ارزیابی وضعیت عمومی یک صنعت در شبکه های اجتماعی بود. هوش مصنوعی با بررسی هشتگ ها، 
پست ها و ترندهای برتر به خوبی سلیقه مشتریان را ارزیابی می کند. نکته مهم در این میان توانایی فرآیند یادگیری ماشینی 
در زمینه پیش بینی تغییرات سلیقه مشتریان است. این امر فرصت طالیی در اختیار برندها برای واکنش مناسب در قبال 
سلیقه تازه مشتریان قرار می دهد. برند Ben & Jerry با استفاده از این تکنیک موفق به پیش بینی عالقه مشتریان و 
واکنش مثبت آنها به تغییرات اعمالی شدند.  امروزه شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها اهمیت باالیی دارد. مردم بخش 
وسیعی از گفت وگوهای خود را به شبکه های اجتماعی منتقل کرده اند. به همین خاطر ارزیابی وضعیت سلیقه مشتریان در 
این محیط اهمیت باالیی دارد. تا پیش از این بازاریاب ها به سختی و در مدت زمان طوالنی امکان ارزیابی وضعیت آنالین 
مشتریان را داشتند. با این حال اکنون همه چیز فرق کرده است. اگر به دنبال ایجاد ترندهای تازه و جذاب هستید، باید به 

سرعت اقدام به استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند بازاریابی تان کنید.
2. شناسایی افراد تاثیرگذار مناسب

شرکت Ben & Jerry تنها برند فعال در زمینه سرمایه گذاری بر روی فناوری هوش مصنوعی نیست. شرکت ژاپنی 
مزدا و IBM نیز در راستای مدیریت کمپین های بازاریابی شان از هوش مصنوعی استفاده می کنند. زمینه اصلی استفاده 
آنها بهبود فرآیند شناخت افراد تاثیرگذار مناسب است. به این ترتیب نتیجه بخشی کمپین این برندها افزایش چشمگیری 

می یابد. 
شرکت مزدا برای رونمایی از خودروی تازه اش در سال ۲017 به دنبال یک فرد تاثیرگذار مناسب بود. در صورت اتکا به 
شیوه های سنتی تیم بازاریابی مزدا هیچ وقت موفق به یافتن فرد موردنظر نمی شد. استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل 
مطالب مختلف در شبکه های اجتماعی و یافتن فرد تاثیرگذار مناسب نقش انکارناپذیری در موفقیت کمپین مزدا داشت. 
فرآیند تحلیل هوش مصنوعی به شرکت مزدا افراد تاثیرگذار متعددی را معرفی کرد. عیار اصلی در این میان بررسی میزان 
عالقه افراد به صنعت خودرو و سطح دانش شان از وضعیت کلی خودروهای مزدا بود. پس از یافتن افراد تاثیرگذار مناسب، 
برند مزدا خودروهای نسل جدیدش را به آنها داد. این امر با هدف گشت و گذار آنها در شهر و تهیه محتوای جذاب پیرامون 
محصول تازه مزدا صورت گرفت. به این ترتیب افراد موردنظر پست های هیجان انگیزی در مورد خودروی مزدا تهیه و منتشر 
کردند. هشــتگ برند مزدا در طول اجرای این کمپین به طور بی سابقه ای در شبکه های اجتماعی داغ شد. همین امر به 

تنهایی بیانگر تاثیر مثبت هوش مصنوعی بر روی روند بازاریابی برند مزداست. 
۳. تحلیل هوشمند و سریع کمپین ها

بدون تردید هوش مصنوعی توانایی باالیی در زمینه بهبود عملکرد کمپین ها دارد. نکته مهم در اینجا توجه به تاثیرگذاری 
هوش مصنوعی و فرآیند یادگیری ماشــینی پس از اجرای کمپین هاســت. ارزیابی وضعیت و تاثیرگذاری کمپین های 
بازاریابی اهمیت بســیار باالیی دارد. متاســفانه برخی از برندها با بی توجهی به این موضوع در عمل فرصت بهبود کیفیت 
کمپین های شان را از دست می دهند. در طول چند سال اخیر برند سفورا، فعال در زمینه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، 
از هــوش مصنوعی بــرای ارزیابی وضعیت کمپین های خود بهره زیادی برده اســت. تحلیل اطالعات مربوط به کمپین-
های مختلف فرصت شخصی ســازی گسترده ایمیل های بازاریابی را به ســفورا داده است. به این ترتیب نرخ تاثیرگذاری 
کمپین های بازاریابی ایمیلی این برند افزایش چشمگیری داشته است. بسیاری از برندها برای تحلیل عملکرد کمپین های 
خود هنوز به نسل قبلی هوش مصنوعی اتکا دارند. این امر موجب نیاز به زمان زیادی برای ساماندهی امور می شود. به این 

ترتیب در عمل رقبای سنتی سفورا توان رقابت با آن را ندارند. 
افزایش نقش یادگیری ماشینی در دنیای بازاریابی

به موازات افزایش حجم اطالعات در دسترس برندها فرآیند تحلیل آنها اهمیت باالیی خواهد یافت. بدون شک تحلیل 
حجم باالی اطالعات از عهده نیروی انسانی خارج است. به همین خاطر استفاده مناسب از هوش مصنوعی اهمیت باالیی 
خواهد یافت. براساس پیش بینی موسسه International Data Corporation تا سال ۲0۲۲ ارزشی معادل 77.۶ 
میلیارد دالر خواهد یافت. ســرمایه گذاری به موقع در این زمینه مزیت پیشــی گرفتن از رقبا را به همراه خواهد داشــت. 
برندهای بزرگی نظیر مزدا، ســفورا و Ben & Jerry به خوبی اهمیت و کاربرد نســل جدید هوش مصنوعی را درک 
کرده اند. از نظر من سایر بازاریاب ها نیز به زودی اهمیت و تاثیرگذاری نسل جدید هوش مصنوعی را درک خواهند کرد، 

بنابراین پیش از ورود همه بازاریاب ها به این عرصه از آن نهایت استفاده را ببرید. 
entrepreneur :منبع
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آیــا حس می کنید به خودتان اعتماد و باور کافی ندارید 
و این امر مانع پیشرفت شما می شود؟ در ادامه روش هایی 
نوشــتنی برای افزایش ایمان به خود را با شما به اشتراک 
می گذاریم.  مســیر پیشرفت شــخصی از شما می خواهد 
که به آنچه که در مورد خودتــان اعتقاد دارید نگاه کنید. 
زندگی به طور مســتمر از ما می پرسد که آیا معتقدیم که 
ما غنی، موفق و ارزشمند هستیم. داشتن آگاهی از هدف، 
مأموریت و یک پیام معنی دار کلیدهای موفقیت هســتند. 
اطمینان عامل اصلی رشــد و موفقیت اســت. در ادامه به 
معرفــی تمرین های نوشــتنی مورد عالقه ام کــه مطمئناً 

اعتماد به نفس شما را افزایش می دهند می پردازیم.
1. چرا موفق خواهم شد؟

 صرف کردن زمان ارزشــمندی برای فکر کردن به آنچه 
که ممکن اســت اشــتباه پیش رود یا تصور دالیلی که به 
اندازه کافی واجد شــرایط نیستیم بسیار بین ماها معمول 
است. این تمرین به شــما کمک می کند تا افکارتان را در 

مســیر درست قرار دهید. یک تکه 
کاغــذ و قلم برداریــد و در باالی 
صفحه بنویســید چــرا من موفق 

خواهم شد.
چنــد نفــس عمیق بکشــید و 
تمام بدن خــود را به لحظه حاضر 
برســانید. آنچــه را  کــه از آینده 
می خواهیــد رهــا کنیــد و توجه 
خود را بر اســتعدادها، توانایی ها و 

تجربیات اکنون تان قرار دهید.
تمام دالیــل موفقیــت خود را 
بنویســید.  این لیست را با صدای 
بلند بخوانید و بین آنها نفس عمیق 
بکشــید و کلمات را در بدن خود 
حس کنید. هــر روز این حقایق را 
بخوانید تا زمانی که در وجود خود 

آنها را باور داشته باشید.
»هر جمله ای کــه من می گویم 
باید درک شــود نه به عنوان یک 
تصدیق، بلکه به عنوان یک سؤال.« 

- نیلز بور
2. تأیید موفقیت

ورود به موفقیت منجر به یافتن 
راهــی برای تســکین و راحتی ما 
می شود. این کار خود ماست که ما 
را بیشــتر از هر چیز دیگری حفظ 

کند و ارزش ما را نگه دارد.
یــک ژورنال تهیه کنیــد و این 
تأییدیه هــای قدرتمنــد را به طور 

مرتب بنویسید.
• من مایل هستم که اراده داشته 

باشم.
• من مایل هســتم گام بعدی را 

بردارم.
• من گوش می دهم و استقبال می کنم 

از آنچه که امروز باید انجام دهم.
• برای من امن اســت که دیده 
شوم. برای من امن است که یکدل 
زندگی کنم. برای من امن است که 

خودم را در اولویت قرار دهم.
• برای من امن است که به اندازه  
خودم پر از شور و شوق باشم. برای 

من امن است که بیانگر باشم.
• برای من امن اســت تا قدرت 
کاملم را نشان دهم. برای من امن 

است که هوشمندانه باشم.

• برای من امن است که مقدار زیادی پول دریافت کنم. این 
برای من امن است که با مشتریانی که شادم می کنند کار کنم. 

برای من امن است که وقتی با کسی جور نیستم نه بگویم .
• برای من امن است که به دیگران نشان دهم چه چیزی 
را می خواهــم و نیــاز دارم. برای من امن اســت که کاماًل 
منحصر به فرد باشــم. این برای من امن است که راهی که 

مخصوص خودم است پیدا کنم.
• برای من امن است که تمام تالشم را بکنم.

»موفقیت یک فرآیند، کیفیت ذهن، شیوه بودن و تایید  
زندگی است.« – الکس نوبل

T .۳ بزرگ
چند سال پیش دست خط خود را برای تجزیه و تحلیل 
فرســتادم و یاد گرفتــم که  حرفی که به طور مســتقیم 
به ســطح اطمینان ما مرتبط اســت، چگونه نوشتن حرف 
کوچک t اســت. به من گفته شد که ستون »t« را در هر 

نوشته ام باال ببرم تا اعتماد به نفسم افزایش پیدا کند.

همانطور کــه می توانید تصور کنید، هنگامی که شــما 
عــادت به نحوه  نوشــتن خاصی داشــته باشــید تمرین 
زیادی برای درســت کردن آن الزم اســت. در صبح و بعد 
از بیدار شــدن یا درســت قبل از اینکه بخوابید، ۲0-۶0 
دقیقه نوشــتن T را روی کاغذی تمرین کنید. این بسیار 
شگفت انگیز اســت که متوجه شوید که چگونه مسیرهای 
عصبی جدید شــکل می گیرند و تأثیر آنها در زندگی ما و 

تعامل با دیگران چگونه می شود.
بســیاری فکر می کنند کــه راز موفقیت در پیشــرفت 
شخصی بستگی به آنچه که می دانید یا کسی که می دانید 
دارد. در حالی که این موارد کمی اهمیت دارند و اگر شما 
به خودتان اعتقاد و اعتماد نداشته باشید، بی ارزش هستند.

 دفترچه یادداشت و قلمی که دوست دارید را بردارید و 
از امروز شروع به نوشــتن این تمرین های ساده کنید. چه 
چیزی در سطح اعتماد به نفس تان به شما کمک می کند؟
Addicted2success/ucan :منبع 

۳ تمرین  نوشتنی که اعتماد به نفس شما را افزایش می دهند

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

Gain به قلم: آلبیزو گارسیا موسس و مدیرعامل برند
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