
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

هم مالیات جدید می آید، هم معافیت ها کاهش می یابد

 تصمیمات مهم
در بودجه سال آینده

الیحه بودجه سال آینده در حالی مراحل پایانی تدوین را پشت سر می گذارد که بررسی ها حکایت از آن دارد که دوره 
بحرانی اقتصاد سپری شده و سال آینده فضای اقتصادی ایران فضایی مساعدتر از امسال خواهد بود.  به گزارش خبرآنالین، 
الیحه بودجه سال آینده دو تفاوت ماهوی و مهم نسبت به لوایح بودجه پیشین را داراست. اول اینکه قرار است این 
الیحه، الیحه ای دو ساالنه باشد و فضای اقتصادی ایران را در دو سال پیش رو برای فعاالن اقتصادی ترسیم می کند؛ 
چنانچه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید بودجه سال آینده مبتنی بر نفت نیست و این بدان 

معناست که اقتصاد ایران در آخرین سال قرن حاضر می خواهد از یک قرن وابستگی به نفت رهایی یابد. همچنین...

اقساط وام »اقدام ملی مسکن« چقدر است؟

جزییات جدید از طرح ملی مسکن
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۱۹ میلیارد دالر واردات در کجا هزینه شد؟

جدیدترین گزارش ارزی بانک مرکزی

اصول خلق تجربه مطلوب از خرید برای مشتریان

مشتری سازی با 6 اقدام طالیی

تولید محتوا در مقیاس جهانی

درس های ارتقای مهارت بازاریابی در شبکه های اجتماعی

پروژه جدید پپسی در حوزه سبک زندگی

ضرورت توجه به خانواده ها در دنیای تبلیغات

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 ۱3 میلیارد دالر فروش 
در یک ساعت

3

بیشتر ســهم ها در بورس و فرابورس ایران در سومین روز هفته با 
رشد قیمت مواجه شدند و شاخص های بازار سرمایه به روند افزایشی 

بازگشتند، به طوری که پس از افت روز یکشنبه نماگر تاالر 
شیشه ای، شاخص بورس دوباره به مدار رشد بازگشت و...

خودرویی ها انتخاب نخست سرمایه گذاران شده اند

روز سبز بورس

یادداشت
مبارزه با فساد، کلید قفل 

امید اجتماعی

تازگی یک پژوهش معتبر  به 
اقتصــادی در مورد رابطه مبارزه 
با فســاد و میزان رشد اقتصادی 
و ســرمایه گذاری در کشورها از 
ســوی اتاق ایران ترجمه شــده 
اقتصادی،  و در اختیار فعــاالن 
سیاســت گذاران و افکار عمومی 
قــرار گرفته اســت. براســاس 
یافته های ایــن پژوهش، به طور 
میانگین، هر یــک نمره افزایش 
امتیاز در شــاخص ادراک فساد 
رشــد  1.7درصد  ایجاد  موجب 
در اقتصــاد شــده و همچنین 
باعث رشــد چشــمگیر تمایل 
سرمایه گذاران خارجی به فعالیت 

در کشور می شود.
در نگاه نخســت می توان این 
رشــد اقتصادی و افزایش تمایل 
حضور  بــرای  ســرمایه گذاران 
در کشــورهای فسادستیز را به 
افزایش بهــره وری در اثر بهبود 
عملکــرد دولــت در حوزه های 
کاالهــای  تولیــد  و  نظارتــی 
عمومــی نســبت داد، امــا این 
بهبــود چشــمگیر در اثر بهبود 
وضعیت اجــرای قوانین، آن هم 
در شــرایطی کــه قانونگذاری و 
تنظیمگری اقتصــادی در همه 
ندارد،  یکسانی  کیفیت  کشورها 

قدری عجیب است. این 
3رشد اقتصادی عالوه بر...

رئیس جمهور با اعالم اینکه سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته می شود، 
گفت مردم عزیز ایران بدانند با ادامه برجام سال آینده ما به یک هدف بسیار بزرگ 

سیاسی و دفاعی و امنیتی دست می یابیم.
به گزارش ایرنا، حســن روحانی روز دوشنبه در جمع مردم رفسنجان خطاب به 
مردم گفت: در جامعه افکار و ســالیق مختلف وجود دارد اینطور نیســت که همه 
مثل هم بیندیشــیم و اینکه کدام راه زودتر ما را به مقصد می رساند همیشه مورد 
بحث و اختالف اســت حتی در جمعیت 1۰۰ نفری هم ممکن است اختالف وجود 
داشــته باشد در محالت، شــهرهای کوچک و به طریق اوال در کشور ۸۰ میلیونی 
اختــالف فکر و نظر وجود دارد حاال در این اختالف نظر افرادی تندرو هســتند و 
گروهی در ســمت دیگر تندرو هســتند و معموال تندرو ها ما را با مشکالتی مواجه 

می کنند.
وی گفت: البته ممکن است برخی از این تندروها نیز حسن نیت داشته باشند و 
درست فکر کنند اما راه میانه ای که قرآن به ما دستور می دهد و می فرمایند ما شما 
را امــت میانه رو قرار دادیم و امت الگو برای جهانیان. اعتدال میانه روی و انصاف و 
به اعتدال و عدالت نگریستن و آینده و واقع گرا بودن در عین حالی که آرمان برای 

ما باید مهم باشد مساله بسیار مهمی است.
رئیــس جمهوری ادامه داد: ما برای مصالح جامعه و کشــور خودمان با شــش 
کشــور توافقی را امضا کردیم و این وســط یکی از کشــورها از توافق خارج شــد 
و عهــد و پیمــان خود را زیر پا گذاشــت. ما چند کار می توانســتیم انجام دهیم؛ 
عده ای می گفتند شما هم بالفاصله از توافق خارج شوید و عده ای می گفتند در هر 
شــرایطی باید در این توافق راه پیدا کنید؛ عده ای هم می گفتند راه بینابین را پیدا 

کنید و لذا ما با همین تجربه، دیدیم راه بینابین به نفع ما هست.
رئیس شــورای عالی امنیت ملی افزود: مردم عزیز ایران و رفســنجان بدانید با 
ادامه برجام ســال آینده ما به هدف بزرگ سیاســی، امنیتی و دفاعی دست پیدا 
می کنیم. قبل از برجام ســال ها خرید سالح از طرف ایران طبق قطعنامه سازمان 
ملل ممنوع بود و خرید ســالح کشــور دیگر از ایران نیز هم ممنوع لذا طبق این 
توافق و قطعنامه ۲۲۳1 سال آینده اگر برجام را نگه داریم، تحریم تسلیحاتی ایران 
برداشــته می شود و به راحتی می توانیم سالح خرید و فروش کنیم این یکی از آن 

آثار مهم توافق است.
به گفته وی، می توان از االن از برجام بیرون رفت اما آن ثمری که پیش روی ما 
هست، نخواهد بود و قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران نیز بر می گردد؛ لذا ما 
باید فکر کنیم ببینیم منافع کشــور در کجاست. حاال که منافع ما در ماندن است، 
آیا دیگران دست روی دست بگذارند و به این توافق عمل نکنند و ما یک جانبه صد 

درصد عمل کنیم که این هم مورد قبول ما نیست.
رئیــس جمهوری تاکید کرد: پس ما یک راه بینابین انتخاب کردیم که برجام را 
نگه و حفظ کنیم و در عین حال ما هم آنچه را در این توافق گذاشته بودیم پله پله 
کاهش دهیم؛ این مسیر درستی است و امروز توان هسته ای ما از هر زمان دیگری 

بهتر است زیرا در این مدت تالش کرده و توسعه پیدا کردیم.
او با بیان اینکه امروز شرایط ما در توان هسته ای نسبت به هر زمانی بهتر است، 
به افزایش تعداد ســانتریفیوژها اشاره کرد و گفت: ما در این سال ها تحقیقات خود 
را ادامه دادیم و تعداد ســانتریفیوژهای کشــور از ۵ نوع به 1۵ نوع رسیده است. 
ما توافق را حفظ می کنیم و حقوق مردم را پاس داشــته و تســلیم فشــار دشمن 

نمی شویم این مسیر یک مسیر تعامل است.
به گفته روحانی، ما دســت روی دست نگذاشــتیم و چشم امیدمان به بیرون از 
مرزها نیست امید ما اول به خداوند و بعد دست پربرکت و پرتوان ملت ایران است.
وی با بیان اینکه امروز طرح های عظیمی در این اســتان افتتاح می شــود و این 
مهم بدین معنا اســت که آمریکا بداند با تحریم و فشار نمی تواند این ملت غیور را 

به زانو در بیاورد گفت: ما با همه توان در برابر دشــمنان این نظام ایســتادگی می 
کنیم و ما حاضر نیســتیم در برابر دستورات آنها سر فرود بیاوریم و به ما اعتراض 
می کنند چرا آب ســنگین اراک را تحرک بخشیدیم؛ به آنها می گویم که هر روزی 
شــما به همه تعهدات عمل کردید ما هم به همه تعهدات عمل می کنیم؛ نمی شود 

ما به تعهدات عمل کنیم و شما تماشاچی باشید.
رئیس جمهوری ادامه داد: آقا در کاخ سفید می گوید در برجام سر ما کاله رفت؛ 
مگر دولت، وزیر و حقوقدان نداشــتید؛ این چه ســری است هر لحظه کاله سر آن 
می رود ما دو ســال با شما گفت وگو کردیم و در نهایت به یک توافق رسیدیم حاال 
بعد از دو ســال می آید می گوید سر ما کاله رفته در این توطئه جز دو کشور هیچ 

کشوری حتی کشورهای همسایه و اروپایی شان از آنها حمایت نکردند.
وی بیان داشت: در این سفر یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح می شود؛ 

پس ما شکست نمی خوریم و نخواهیم خورد و این راه را ادامه می دهیم.
وی بــا بیان اینکه ما می دانیم که مردم از لحــاظ تامین مخارج زندگی خود در 
فشــار قرار دارند و می دانیم زندگی مردم به ویژه کســانی که درآمد ثابت دارند؛ 
سخت می گذرد اما در روزهای آینده دولت برای خانوارهایی که در فشار اقتصادی 
هستند طرح حمایتی خود را ارائه می کند، گفت: در کشور ایران حدود ۲۴ میلیون 
و ۶۰۰ هزار خانوار وجود و یک عده ای از آنها وضع زندگی مناسب دارند و اکثریتی 
هســتند دچار فشار هســتند و باید از راهی به آنها کمک شــود و در کشور ما 7 
میلیون خانوار وضع زندگی شــان خوب است و 1۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت 
و کمک دارند امیدوارم از ماه آینده یک حمایتی از سوی دولت به این 1۸ میلیون 

خانوار در این طرح شود.
رئیــس جمهوری تصریح کرد: این طرح مهم دولت در ســال ۹۸ اســت که در 
روزهای آینده و هفته های آینده مشــخصات آن برای مردم اعالم خواهد شد و به 
عنــوان یک قدم دولت برای حمایت مردم در زندگی روزمره آنها اســت تا بتوانیم 
از این تحریم و مشــکالت عبور کنیم و راه بزرگان و شهیدان را ادامه دهیم که راه 

نجات کشور است.
روحانی همچنین روز یکشــنبه در حاشــیه افتتاح کارخانه فوالد در شهرستان 
بافت با بیان اینکه پای هر میز مذاکره ای که به نفع مان باشــد، می نشینیم، گفت: 
تعامل نکردن با دنیا به منزله منزوی شــدن ایران اســت لذا با تمامی دنیا ســخن 

می گوییم و با افتخار پای میز مذاکره ای که به نفع مان است، می نشینیم.
او با بیان اینکه ایســتادگی، مقاومت، صبر و تحمل و سخت کوشــی منافاتی با 
تعامل با دنیا ندارد، خاطرنشــان کرد: برخی ها فکر می کنند اگر با دنیا حرف بزنیم 
دســت های ما از توان می افتد؛ مگر می شــود یک کشوری در مسیر پیشرفت قرار 
بگیرد و منزوی باشــد؟ اگر تعامل نکنیم یعنی منزوی شــویم. باید ســر هر میز 

مذاکره ای که برای منافع ملی ما ضرورت دارد، با افتخار به گفت و گو نشست.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه شــعار ما را به جایی نخواهد رساند، گفت: حفظ 

عزت و اقتدار ملی ما تنها در گرو کار و تالش عملی امکانپذیر است.
وی با اشــاره به اینکه زمانی تالش صنعتگران نمود پیدا می کند خوشــحالی ما 
هم مضاعف می شود، افزود: این کارخانه ساالنه ۸۰۰ هزار تن فوالد اسفنجی تولید 
می کند و  هر یک از این طرح های بزرگ یک ضربه کاری به بدخواهان نظام است. 
ایران مقتدر، توانمند و جوانان غیور، دانشمند و پرتالش هر روز قدم جدیدی را بر 
می دارد و اینکه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش کار و مجموعه سرمایه گذاری 
در فاز اول این کارخانه بوده است و اجرای فاز دوم آغاز شده، به معنای آن است ما 

با همه تالش و توان مان راه توسعه و پیشرفت کشور را ادامه می دهیم.
رئیــس جمهوری گفــت: اینکه می گویم عــزت ملی را حفظ کنیــم و در برابر 
قدرت های دنیا بایســتیم تنها با عمل کردن امکان پذیر اســت و اساس کار تالش 

عملی و توانمندی ما را به ظهور رساندن است.

روحانی در جمع مردم رفسنجان:

سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته می شود
مصوبه دولت برای حمایت از کارآفرینان برتر

کارآفرینان پیشرو بدون وثیقه تسهیالت می گیرند
فرصت امروز: ســازمان ملی کارآفرینی ایران به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی از 1۸ تا ۲۴ نوامبر برابر با ۲7 آبان تا ۳ آذر 
در نظر دارد نشســت های تخصصی به منظور بررســی ابعاد و جنبه های مختلف کارآفرینی و مشکالتی که در این وادی وجود 
دارد، برگزار کند. در همین زمینه، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در نشست خبری هفته جهانی کارآفرینی درباره 
حمایت از کارآفرینان پیشرو گفت: مصوبه حمایت از کارآفرینان پیشرو را به دولت ارائه کردیم که براساس آن عالوه بر پرداخت 

تسهیالت بدون وثیقه، دریافت روادید بین المللی و برگ سبز برای آن تسهیل می شود.
عیسی منصوری در این نشست خبری که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط تحریمی 
و محدودیت های به وجود آمده بنگاه ها میدان بازی برای فعالیت نداشــتند و در مقابل افراد کارآفرین وارد میدان شــدند و بر 
این اســاس رویکرد ما به حمایت از فرد کارآفرین تغییر کرد. به گفته وی، با توجه به این تغییر رویکرد، دولت مصوبه حمایت 
از کارآفرینان پیشــرو منتخب در جشنواره کارآفرینی را در دســتور کار قرار داد و این مصوبه فرآیند تصویب را طی می کند و 
جزییات آن به زودی اعالم می شــود. براســاس این مصوبه کارآفرینانی که در جشنواره های بین المللی به عنوان کارآفرین برتر 

انتخاب می شوند، تسهیالت بانکی و غیربانکی برای آنها در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر کار توضیح داد: چنانچه این پیشــنهاد تصویب شود برای نخستین بار برای کسانی که به عنوان کارآفرین پیشرو 
انتخاب می شوند اطالعات آنها در سامانه ای بارگذاری می شود و کارت هایی صادر می شود و کارآفرینان می توانند بدون وثیقه و 
ضمانت از تسهیالت بانکی بهره مند شوند. این افراد می توانند عالوه بر دریافت تسهیالت بدون وثیقه از خط سبز گمرک و صدور 
روادید برای شــرکت در رویدادهای بین المللی نیز بهره مند شــوند و برای شرکت هایی که از کارآفرینان برتر استفاده می کنند  
نیز مزیت هایی در نظر گرفته شــده است. منصوری اضافه کرد: سالیانه 1۰ نفر به عنوان کارآفرین برتر در سطح ملی و 1۰ نفر 
در ســطح هر استان در یک فرآیند فنی و دور از فرصت طلبی به عنوان کارآفرین برتر انتخاب می شوند که مشمول این مصوبه 

می شوند و می توانند از مزیت های آن استفاده کنند.
وی با انتقاد از قوانین کارآفرینی موجود گفت: قوانین کارآفرینی در قالب مصوبات و قواعد فعلی بوده و در همین زمینه یکی 
از نیازمندی های مهم کشــور در حوزه اصالح و تنقیح قوانین در حوزه کارآفرینی اســت و معتقدیم هنوز قواعد بازی در حوزه 

کارآفرینی تغییر نکرده است.
منصوری درباره آمارهای جهانی ارتقای شــاخص کارآفرینی در کشــور، گفت: جایگاه ایران در حوزه کارآفرینی در منطقه با 
ســه رتبه صعود از 1۴ به 11 و همچنین با 1۳ رتبه صعود در رتبه جهانی به 7۲ ارتقا پیدا کرده اســت، اما برخی این سوال را 
مطرح می کنند که چرا با وجود نواقص فضای کســب و کار کشــور رتبه کارآفرینی در ایران بهبود یافته؟ باید بگویم این امر به 

دلیل تغییر رویکردها بوده به این نحو که به جای توجه به بنگاه ها به افراد کارآفرین توجه شده است.
معاون توســعه کارآفرینی وزارت کار درباره پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در میان زنان، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی 
زنان در کشورهای منطقه نیز پایین است و بخشی از آن به هنجارها بازمی گردد در حالی که نزخ مشارکت اقتصادی بین زنان 
دانش آموخته باالســت.  اســتراتژی ما این است که از دانشــجویان زن حمایت کنیم و بر این اساس توافق کردیم آموزش های 
مهارتی تکمیلی ارائه شــود. همچنین زنانی که به دلیل مســائل خانوادگی از بازار کار خارج شــدند کسب و کار خانگی ایجاد 
کنیم یا شرایط بازگشت مجدد آنها را فراهم کنیم. به گفته منصوری، اولویت وزارت کار حفظ بنگاه های تولیدی موجود است و 
عالوه بر آن طرح اشــتغال فراگیر و روستایی را در دستور کار داریم و از سال 1۳۹7، 11 هزار میلیارد تومان در بخش اشتغال 

روستایی تسهیالت پرداخت شده است. 
همچنین حسین سالح ورزی رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، مقررات مربوط به کسب وکارهای مبتنی بر نوآوری را مبهم 
دانست و گفت: این گونه کسب وکارها همچنان با بدنه سنتی اقتصاد کشور پیوند و ارتباط مؤثر ندارند و در این راستا قرار است 

در هفته جهانی کارآفرینی به مشکالت و دغدغه های این بخش پرداخته شود.
رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران با اعالم اینکه ۲۶ آبان ماه همایشی با حضور مقامات دولتی و فعاالن اقتصادی با موضوع 
کارآفرینی در اتاق ایران برگزار می شود، تشریح کرد: در سال جاری که رونق تولید و اشتغال پایدار به عنوان اهداف کالن نظام 
اقتصادی تعریف شده است، باید توجه ویژه به کسب وکارهای نوآورانه داشته باشیم چراکه کلید رسیدن به اهداف تعیین شده، 

توسعه و شکوفایی دانش بنیان هاست.
نایب رئیــس اتاق ایران ادامه داد: عالوه بر این همایش در طول این یک هفته نشســت های تخصصی متعددی با بخش های 
مختلف از جمله دانشــگاه ها و صندوق نوآوری و شــکوفایی خواهیم داشت. همچنین قرار است نشستی با سازمان منطقه آزاد 

کیش در مورد بررسی موانع توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق آزاد داشته باشیم.
او در ادامه سخنانش به اصلی ترین دغدغه های موجود در حوزه استارت آپ ها اشاره و تصریح کرد: مقررات مربوط به این حوزه 
یا مبهم هستند و یا کامل و جامع نیستند. بنابراین در گام نخست باید مجموعه قوانین این بخش را مورد بازنگری قرار دهیم. 
اتاق ایران و ســازمان ملی کارآفرینی مدت هاســت این مهم را در دستورکار قرار داده و در تالشیم با استفاده از ظرفیت کمیته 

ماده 1۲، هیات مقررات زدایی و شورای گفت وگو مشکالت مربوط قانونی این حوزه برطرف شود.
سالح ورزی یادآور شد: در این حوزه با کمبود قانون روبه رو نیستیم تنها الزم است نگرش و دیدگاه مسئوالن به ویژه در حوزه 

مالیات و تأمین اجتماعی تغییر کند و ماهیت این شرکت ها را درک کنند.
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الیحه بودجه سال آینده در حالی مراحل پایانی تدوین را پشت سر می گذارد 
که بررســی ها حکایت از آن دارد که دوره بحرانی اقتصاد سپری شده و سال 

آینده فضای اقتصادی ایران فضایی مساعدتر از امسال خواهد بود.
 به گزارش خبرآنالین، الیحه بودجه سال آینده دو تفاوت ماهوی و مهم 
نسبت به لوایح بودجه پیشین را داراست. اول اینکه قرار است این الیحه، 
الیحه ای دو ساالنه باشــد و فضای اقتصادی ایران را در دو سال پیش رو 
برای فعاالن اقتصادی ترســیم می کند؛ چنانچه محمدباقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه می گوید بودجه سال آینده مبتنی بر نفت نیست و 
این بدان معناست که اقتصاد ایران در آخرین سال قرن حاضر می خواهد 
از یــک قرن وابســتگی به نفت رهایی یابد. همچنیــن یکی از مهمترین 
پیش بینی های صورت گرفته در قالب الیحه بودجه ســال آینده، افزایش 

1۵درصدی حقوق کارکنان دولت است.
اما عدم وابستگی به نفت بی تردید تغییراتی جدی را در ساختار الیحه 
بودجه رقم خواهد زد. برمبنای اخبار تاییدنشــده منتشره درخصوص 
الیحه بودجه سال آینده نرخ دالر رسمی در قالب بودجه به ۸ هزار تومان 
خواهد رســید. در حال حاضر نرخ دالر رســمی ۴۲۰۰ تومان است که 
البتــه این دالر به واردات تعداد معدودی کاال تعلق می گیرد. در صورتی 
که نرخ هر دالر در بودجه ۸ هزار تومان لحاظ شود، دالر ۴۲۰۰ تومانی 
با اقتصاد ایران خداحافظی خواهد کرد و پرونده این نرخ پر ســر و صدا 

بسته خواهد شد.

بودجه جاری با نفت خداحافظی خواهد کرد
براســاس اطالعات منتشــره از روند تدوین الیحه بودجه ســال آینده 
مقرر اســت درآمد حاصل از صادرات نفت تنها برای تامین بودجه عمرانی 
اختصاص یابد. بدین معنا کــه بودجه جاری از محل درآمدهایی جز نفت 
تامین اعتبار خواهد شــد. سه جایگزین در شرایط کنونی برای درآمدهای 
نفتی پیش بینی شده است؛ راهکار اول رسیدگی به یارانه های پنهان است، 
یارانه هایــی در مقیاس 1۳۰ هزار میلیارد تومان. این اعتبار می تواند بخش 
مهمی از درآمدهای موردنیاز دولت را تامین کند. برآوردها نشــان می دهد 
مجموعــه یارانه های بودجه ای 1۰۰ هزار میلیــارد تومان، مجموعه یارانه 
فرابودجه ای 1۴۰ هزار میلیارد تومان، مجموع یارانه های پنهان ۹۸7 هزار 
میلیارد تومان و مجمع یارانه تســهیالت یارانه ای اعطایی برابر با 7۳ هزار 
میلیارد تومان است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
در تازه ترین سخنان خود تایید کرده است که حذف یارانه پنهان حامل های 
انرژی یکی از راهکارهای مهم پیش رو برای جبران درآمدهای نفتی در سال 
آینده است. برآوردها حکایت از آن دارد که یارانه پنهان گاز طبیعی در ایران 
۵۴1 هــزار میلیارد تومان، یارانه پنهان برق 1۰ هزار میلیارد تومان، یارانه 
بنزیــن 1۹۰ هزار میلیارد تومان و یارانه نفت گاز 1۸1 هزار میلیارد تومان 
است. یارانه سایر حامل های انرژی رقمی کمتر از این میزان در محدوده 11 
تا 17 هزار میلیارد تومان را تشکیل می دهد. با توجه به حجم باالی یارانه 
پنهان گاز طبیعی انتظار می رود اصالحات قیمتی در این بخش آغاز شود.

 مالیات جدید می آید؟
یکــی دیگــر از راهکارهای جبرانی بــرای درآمدهــای نفتی، مبحث 
مالیات هاســت. این بدان معنا نیســت که مالیات ها الزم اســت افزایش 
یابد، بلکه ســرفصل های تازه ای در این حوزه معرفی خواهد شــد. حذف 
برخــی معافیت های مالیاتــی و افزایش ســرفصل های مالیاتی از جمله 
این پیشــنهادات اســت. نوبخت در این زمینه توضیح داده است افزایش 
درآمدهای مالیاتی بدان معنا نیست که ما قصد داریم ضرایب مالیات های 
موجود را افزایش دهیم بلکه حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده است 
تا ضرایب بنگاه های تولیدی را کاهش دهیم. به گفته رئیس سازمان برنامه 
و بودجــه، درآمدهای مالیاتی از تعییــن پایه های مالیاتی جدید همچون 
مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت های بی مورد که نیازی به وجود 

آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تامین خواهد شد.
شیوه تخصیص بودجه تغییر می کند

از ســوی دیگر، پیش بینی شــده اســت در قالب بودجه ســال آینده 
دستگاه های اجرایی به دو بخش مجری و سیاست گذار تقسیم شوند. بر این 
اساس دولت در قالب الیحه بودجه، تنها بودجه دستگاه های سیاست گذار 
را به مجلس ارائه خواهد کرد و بودجه دستگاه های مجری در قالب اسناد 
اجرایی در هیات دولت تصویب و ابالغ خواهد شــد. کارشناسان اقتصادی 
معتقدند این اقدام ســبب خواهد شد دســت دولت برای صرفه جویی در 

بودجه سال آینده و ممانعت از بروز کسری بودجه باز شود.

هم مالیات جدید می آید، هم معافیت ها کاهش می یابد

تصمیمات مهم در بودجه سال آینده

ماه هاست که مقامات و دولتمردان کشور اعالم می کنند که تحریم های 
آمریــکا زندگی مــردم ایران را هدف قرار داده اســت و حــاال گزارش ها 
و آمارهایی که یک ســال بعد از خروج آمریــکا از برجام بر اثر تحریم ها 
منتشــر می شود، این موضوع را به خوبی نشان می دهد. اواخر مهرماه بود 
که صندوق بین المللی پول در گزارشی با اشاره به تاثیرات تحریم ها اعالم 
کرد »اقتصاد ایران در ســال ۲۰1۸ با رشد منفی مواجه شده و ۴.۸درصد 

کوچک تر شده است.«
همچنین »موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانــی« در تازه ترین 
گزارشی که منتشر کرده است، این نکته را تایید می کند و نشان می دهد 
که چگونه تحریم های آمریکا، زندگی روزمره مردم و خوراک شان را تحت 
تاثیر قرار داده و به نوعی می توان گفت سفره آنها را کوچک تر کرده است. 
در مقدمه این گزارش نوشته شده است: »با شدت یافتن تحریم هاي آمریکا 
پس از انقالب اســالمی بر اقتصــاد ایران در ســال 1۳۹۰ و متعاقب آن 
توافقنامه برجام در 1۳۹۲ ســپس خروج یکجانبه آمریکا از این توافق در 
اردیبهشت 1۳۹7 اقدامات مختلفی توسط دولت جهت تامین رفاه خانوارها 
مانند ادامه پرداخــت یارانه نقدي، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات 
کاالهاي اساســی، کاهش تعرفه یا ممنوعیت صادرات و از این قبیل انجام 

شده است، اما آیا این اقدامات موثر بوده است؟«
در ادامه این گزارش و در پاســخ به این پرســش، جدولی از روند سرانه 
مصرف اقالم اساسی خوراکی منتشر شده است که نشان می دهد مصرف 
نان، برنج، قند و شکر، گوشت )قرمز و سفید(، لبنیات، ماکارونی و... همگی 
از ســال ۹۶ تا ۹7 کاهش پیدا کرده اســت، به طوری که ســرانه مصرف 
ماکارونــی از ۵.۶ بــه ۵.۴ ، برنج از ۳۵.۶ به ۳۳، نــان از 1۳۰ به 1۲۰.۶، 
گوشــت قرمز از ۵.۶ به ۴.7، گوشت سفید از ۲۲.1 به ۲۰.۶ و لبنیات از 

۵۴.7 به ۵۲.۲ کاهش پیدا کرده است. البته این جدول نشان می دهد که 
از 1۳۹۰ تا ســال 1۳۹7 همیشه روند کوچک شدن سفره خوراک مردم 
ادامه داشــته است. برای نمونه، میزان سرانه مصرف گوشت قرمز در سال 
1۳۹۰ حدود 7.۴ کیلوگرم بوده اســت که در پایان سال گذشته به ۴.7 
کیلوگرم رسید و این یعنی میزان مصرف گوشت قرمز طی این چند سال 

۲.7 کیلوگرم کاهش پیدا کرده است.
در گزارش »موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی« که وابسته به 
»وزارت صنعت، معدن و تجارت« اســت، درباره کوچک شدن سفره مردم 
آمده است: »بررســی روند مصرف ســرانه اقالم ضروري در سبد غذایی 
خانوارهاي ایرانی کاهش مستمر مقدار مصرف تمامی اقالم را طی سال هاي 
1۳۹۰ تا 1۳۹7 که فراز و فرود تحریم ها بوده، نشــان می دهد. به عبارت 
دیگــر، علی رغم اقدامات دولت، هنوز خانوارهــا در تامین رفاه خود دچار 
مشــکل هستند؛ به خصوص که مقادیر مصرف سرانه اقالم اساسی به جز 
نان و گوشت سفید کمتر از مقدار توصیه شده انیستیتو تحقیقات تغذیه اي 

و صنایع غذایی کشور است.«
»موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی« همچنین در این گزارش، 
جدولی از روند افزایش خط فقر در کشور و رسیدن آن به بیش از ۶ میلیون 
و ۴۸۰ هزار تومان در شهرها طی سال 1۳۹7  منتشر کرده و آورده است: 
»خط فقر براي یک خانوار ۴ نفره شهري در یک ماه از حدود یک میلیون 
و 7۸۰ هزار تومان در سال 1۳۹۰ به ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان در سال 
1۳۹7 و براي جامعه روســتایی از حدود ۹۹۶هزار تومان به ۳ میلیون و 
۶۴۲ هزار تومان افزایش داشــته است. در نتیجه درصد فقراي شهري از 
۲۲درصد در ســال 1۳۹۰ به ۳۵درصد در ســال 1۳۹7 و درصد فقراي 
روستایی از 1۴درصد در سال 1۳۹۰ به ۲۵درصد در سال 1۳۹7 افزایش 

یافته است. همچنین نابرابري درآمدي طی دوره مذکور در جامعه شهري 
از ۳7درصد به ۳۹درصد و در جامعه روســتایی از ۳۵درصد به ۳7درصد 

افزایش داشته است.«
»موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانــی« در پایان این گزارش 
پیشنهاد داده اســت: »با تشــدید تحریم هاي آمریکا علی رغم اقدامات 
مختلف و مثبت دولت، مصرف اقالم اساســی خوراکی خانوارهاي ایرانی 
سیر نزولی داشــته به خصوص که مقادیر مصرفی از مقادیر توصیه شده 
نیز پایین تر اســت. همچنین درصد فقراي شــهري و روستایی در حال 
افزایش اســت. با توجه به اینکه کاهــش مصرف عمدتا از ناحیه مصرف 
خانوارهاي کم درآمد است تا خانوارهاي پردرآمد، بنابراین نگرانی جدي 
درخصوص خانوارهاي کم درآمد وجــود دارد. افزایش نابرابري درآمدي 
طی دوره مذکور موید این نکته اســت. از این روي پیشــنهاد می شود 
حذف یارانــه خانوارهاي پردرآمد از لیســت دریافت کنندگان یارانه در 
اولویت قرار گیــرد تا منابع الزم براي تامین درآمد خانوارهاي کم درآمد 
فراهم شــده سپس با توجه به یکسان نبودن خانوارهاي فقیر، ابتدا فقرا 
بر حسب ویژگی هایی مانند فقراي شهري و روستایی؛ بر حسب نوع شغل 
سرپرست خانوار؛ جنسیت سرپرست خانوار؛ طبقات اجتماعی سرپرست 
خانوار )بی سرپرســت، بدسرپرســت، ناتوان و ...( و از این قبیل تفکیک 
شــوند و متناسب با هر گروه سیاســت یارانه اي جداگانه اي شبیه کوپن 
غذایی، یارانه به اقالم خاص، کوپن هاي تخفیف قیمت و ... اتخاذ شــود. 
به عبارت دیگر، گروه هاي واجد شــرایط با ویژگی هاي یکسان و کوچک 
ســازماندهی شوند. ســپس براي تامین رفاه هر گروه، به یک سازمان یا 
نهاد خاص مسئولیت سپرده شــود. به این ترتیب سازماندهی و نظارت 

دقیق تر خواهد شد.«

طبق اعالم ســازمان اداری و اســتخدامی، گزارش آخرین وضعیت 
ســامانه حقوق و مزایا و ورود اطالعات دســتگاه های اجرایی در نیمه 
مهرماه به معاون اول رئیس جمهور ارائه شــده و در دســتور کار هیات 

دولت قرار دارد.
به گزارش ایسنا، بعد از آنکه بخشی از دستگاه های اجرایی در اجرای 
قانون و ورود اطالعات حقوقی کارکنان خود در ســامانه حقوق و مزایا 
تعلل داشــته و کم کاری کردند، هیات دولت با بررســی گزارشی که از 
سوی سازمان اداری و اســتخدامی ارائه شد، تصمیماتی در این رابطه 
گرفت. بر این اساس، قرار شد تمامی دستگاه های مورد اشاره در قانون، 
تا پایان شــهریورماه اطالعات حقوقی خــود را وارد کرده و بعد از آن، 
ســازمان اداری و اســتخدامی گزارشــی تفصیلی در رابطه با عملکرد 

دستگاه ها به دولت ارائه کند.
آنطور که ســازمان اداری و استخدامی توضیح داده است، بعد از آنکه 

در مردادماه گزارشی از وضعیت ثبت پرداختی های دستگاه ها مشمول 
قانون به هیات دولت ارائه و مقرر شد با دستگاه هایی که در این زمینه 
اقدام مناســبی نداشته اند، پیگیری الزم انجام شود تا نسبت به ورود و 
تکمیل اطالعات خود اقدام کنند، سازمان موظف شده نسبت به آخرین 
وضعیت تا پایان شهریورماه اقدام کند که بر این اساس گزارش مربوطه 
در نیمه مهرماه به معاول اول رئیس جمهور ارائه شده است و در دستور 

کار دولت قرار دارد.
همچنین ســازمان اداری و استخدامی توضیح داده که پس از طرح 
موضوع و متناسب با تصمیم اخذشده در هیات دولت اطالع رسانی الزم 

انجام خواهد شد.
طبق ماده )۲۹( قانون برنامه ششــم توسعه مقامات، رؤسا و مدیران 
تمام دســتگاه های اجرایی باید اطالعات حقوق و دســتمزد خود را در 
ســامانه مربوطه ثبت کنند؛ به نحوی کــه میزان ناخالص پرداختی به 

هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی 
و عمومی مردم فراهم شــود. از این رو، از اواخر ســال 1۳۹۶ راه اندازی 
ســامانه حقوق و مزایا در دستور کار ســازمان اداری و استخدامی قرار 
گرفت و از اوایل ســال گذشته شــرایط بارگذاری اطالعات فراهم شد 
ولی آنچه مســئوالن مربوطه اعالم کردند تا مرداد امسال دستگاه های 
قوه مجریه و مقننه اطالعات را وارد کرده بودند اما قوه قضائیه و برخی 
دســتگاه ها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری اطالعات 

حقوقی خود را در سامانه بارگذاری نکردند.
البته شنیده ها از این حکایت داشت که حتی در قوه مجریه و مقننه 
نیز دستگاه هایی بودند که اطالعات حقوقی کارکنان خود را به هر دلیلی 
وارد نمی کردند. در هر صورت اکنون گزارش خواسته شده به دولت ارائه 
شده و اعالم گزارش از سوی آن و شفاف سازی در این رابطه گام بعدی 
خواهد بود، چراکه اذهان عمومی منتظر اجرای این تکلیف قانونی است.

گزارش »موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی« از اثرات سوء تحریم بر زندگی مردم

سفره های ایرانی کوچک شده است

گزارش فیش های حقوقی به دولت رفت

آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا

نگاه

اقتصاد برای حرکت دوباره نیازمند برنامه ریزی جدید است

الزامات رشد اقتصادی از نگاه اقتصاددانان
دســتیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار، یکی از دغدغه های 
اصلی دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی در همه کشورهاست 
که در شــرایط بــروز شــوک های درون زا و بــرون زا اهمیت 
دوچندانی پیدا می کند. در این بین، از ســال گذشته با خروج 
آمریکا از برجام و اعمال تحریم هــای یکجانبه، همان طور که 
از ســوی نهادهای مختلفی همچون صندوق بین المللی پول و 
بانک جهانی اعالم شده، رشد اقتصادی منفی در اقتصاد ایران 

نمایان شده است.
بااین حال آنطور که از سوی دولت دوازدهم اعالم شده است، 
»عالئم مثبت شدن رشد اقتصادی پدیدار شده است.« ازجمله 
ایــن عالئم امیدوارکننده، نتایج طرح پایش ملی کســب وکار 
در تابســتان ســال جاری است که نشــان می دهد شاخص 
ملی کســب وکار برای ســومین فصل متوالی در مسیر بهبود 
گام برداشته اســت و در بهترین وضعیت طی یک سال و نیم 

گذشته قرار گرفته است.
همچنین بانک جهانی پیش بینی کرده اســت که در ســال 
۲۰1۹ تولیــد ناخالــص جهان ۲.۹درصد رشــد خواهد کرد. 
همچنین براســاس پیش بینی این بانک، نرخ رشــد اقتصادی 
ایــران هم اگرچه در ســال جاری میــالدی منفی ۳.۶درصد 
خواهد بود اما از ســال ۲۰۲۰ مجدداً نرخ رشد اقتصادی ایران 

مثبت خواهد شد.
در یــک کالم، گرفتاری های ناشــی از تــورم و تحریم های 
یک طرفه که در طول یک ســال گذشــته اقتصاد ایران را در 
تنگنا قرار داده اســت، در مســیر تثبیت قــرار دارد و به باور 
فعاالن اقتصــادی با سیاســت  گذاری های مناســب می توان 
به تدریج از رکود خارج شــد. در این میــان، آلبرت بغزیان و 
جعفر خیرخواهان بــه عنوان دو اقتصــاددان در گفت وگو با 
پایگاه خبری اتاق ایران از پیش شــرط های مثبت شدن رشد 

اقتصادی ایران می گویند.
آلبرت بغزیان، اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهــران در این باره 
می گوید: محاســبه رشــد اقتصادی به این صورت اســت که 
عدد ســال قبل با عدد فعلی مقایسه شــود و اگر ارقام تولید 
ناخالص ملی کمتر باشد، نشــان دهنده نزول اقتصادی است. 
متأســفانه یکی از باورهای غلطی که درباره رشد اقتصادی جا 
افتاده اســت، این است که اگر یک سال رشد اقتصادی منفی 
باشد، ســال بعد هم حتماً رشــد اقتصادی منفی خواهد بود. 
درصورتی که لزوماً این طور نیست. گفتنی است این مهم درباره 

تورم هم صادق است.
بغزیان با تاکید بر این نکته که با اقدامات پیشگیرانه می توان 
مانع از منفی شــدن رشد اقتصادی شــد، توضیح داد: نه رشد 
اقتصادی و نه تورم آبشار نیستند که دائماً ریخته شوند و نتوان 
جلوی آنها را گرفت؛ در یک ســال گذشته تغییر و جهش نرخ 
ارز و اعمال تحریم ها علیه ایران، اقتصاد را در شرایط دشواری 
قرار داده اســت، اما این عوامل سال بعد تشدید نخواهند شد، 
بنابراین باید این نکته را در نظر داشــته باشیم که اقتصاد در 
یک نقطه ثابت خواهد ایســتاد. در این شرایط نیازمند انجام 
اقدامات اصالحی از ســوی دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد 

هستیم.
این استاد دانشگاه تاکید می کند: اقتصاد نیازمند برنامه ریزی 
است، نه اینکه به جای هرگونه عمل پیشگیرانه ای، اقتصاد را به 
حال خود رها کنیم. کاستی دولت در عدم نظارت بر قیمت ها 
این فرصت را به برخی از سوءاســتفاده کنندگان داده است تا 
به بهانه تورم و تغییر نرخ ارز قیمت تولید را افزایش دهند. در 
چنین شرایطی، اراده و جدیت دولت در کنترل قیمت ها بیش 
از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرد نه کنترل تورم یا 
مهار تورم؛ بلکه تأکید بیشتر روی کنترل قیمت ها است چون 
افزایش دوباره قیمت ها باز هم منجر به تورم خواهد و بالطبع، 

تورم هم نتیجه ای جز رشد اقتصادی منفی نخواهد داشت.
همچنین جعفر خیرخواهان استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی 
مشهد نیز در توضیح چشــم انداز رشد اقتصادی تا پایان سال 
۹۸، به ضرورت تقویت سرمایه گذاری اشاره می کند و می گوید: 
در شــرایطی که ســرمایه گذاران خارجــی و تولیدکنندگان 
داخلی، چشم انداز مثبتی از اقتصاد پیش روی خود نمی بینند 
و شاخص امیدواری به اقتصاد نیز با افت فاحشی روبه رو شده 
است، به نظر می رسد که یکی از مهم ترین راهکارهای ضروری 
و الزم، تقویــت ســرمایه گذاری به خصوص از ســوی بخش 

خصوصی است.
به اعتقاد این اقتصاددان، شــرایط خاص و جنگ اقتصادی 
که در کشــور با آن روبه رو هســتیم ضرورت درک دقیق این 
شــرایط و همچنین احتیاط و دقت نظر را در تصمیم گیری ها 
بیش از پیش می کند، اما متاســفانه شاهد هستیم که فعاالن 
اقتصادی در حال حاضر در یک بالتکلیفی به ســر می برند که 
باید هرچه سریع تر ســاماندهی و ثبات اقتصاد در دستور کار 
قرار گیرد. همچنین متاسفانه شاهدیم به جای اینکه دولت ها 
برنامه ریزی را در دســتور کار قرار دهند، مدام در حال تکرار 

اشتباهات گذشته هستند.
خیرخواهان به مثالی درباره نحوه مدیریت ارز اشاره کرده و 
می گوید: تصمیم گیری در خصوص نظام ارزی و مدیریت نرخ 
ارز و روشن شدن تکلیف آن یکی از این موارد است که عادت 
کرده ایم هرچند سال یک بار ســیکل معیوب کاملی را تجربه 

کنیم و مجدداً به سر جای اول خود بازگردیم.
اســتاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشــهد بر این باور است 
که »نهادســازی« نیاز امروز شــرایط ویژه اقتصادی کشور 
اســت که هرچند بر اجرایی شدن آن تاکید می شود، اما باید 
در نظر داشــته باشــیم که تحقق این امر ظرف یک برنامه 
بلندمدت امکان پذیر اســت. خیرخواهــان در همین زمینه 
بر اســتقالل بانک مرکزی تاکید می کنــد و ادامه می دهد: 
با دخالت اشــخاص حقیقی و حقوقی در بانک مرکزی این 
مخاطره همیشــه هست که با گرفتن تصمیمات لحظه ای و 
آنی بدون درک دقیق از شــرایط، لطمات جبران ناپذیری بر 

اقتصاد کشور وارد شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه

21 آبان 1398

شماره 1428



طرح ملی مســکن با اما و اگرهای متفاوتی آغاز شده است. اگرچه در 
نخستین روز این هفته، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی 
برخی از ویژگی های طرح ملی مســکن را اعالم کرد، اما به نظر می رسد 
همچنــان نقاط مبهم زیادی در این طرح وجــود دارد؛ به خصوص که 
محمودزاده از عدم شفاف ســازی طرح ملی مسکن در یک سال گذشته 

از سوی وزارتخانه متبوع خود انتقاد کرد.
یکی از مهمترین ویژگی های این طرح، هزینه تمام شــده آن است که 
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی از اظهارنظر قطعی 
درباره آن خودداری کرد، اما قرار اســت ۳۰درصد هزینه ساخت را ابتدا 

به عنوان آورده متقاضی در هنگام ثبت نام دریافت کنند.
به گفته محمودزاده، هزینه ســاخت و ساز در این طرح بین 1.۵ تا ۲.۵ 
میلیون تومان در هر متر مربع و بسته به نوع پروژه اعم از ویالیی )واحدهای 

زیر دو طبقه و با تراکم ۵۰ درصد( یا آپارتمانی در نوسان است. 
رقم دقیق اقساط وام طرح ملی مسکن

به گزارش مهر، همچنین در این طرح قرار است تسهیالت 7۵ تا 1۰۰ 
میلیونی به متقاضیان داده شــود که در شهرهای بزرگ و کوچک رقم 
این تســهیالت متفاوت خواهد بود. رقم اقساط وام 7۵ میلیون تومانی 
با ســود 1۸درصد و بازپرداخت 1۲ ســاله، ماهانه یک میلیون و ۲7۴ 
هزار تومان و تســهیالت 1۰۰ میلیون تومانی نیز با شرایط مذکور، یک 

میلیون و 7۰۰ هزار تومان است.
همچنین براســاس آنچه نرم افزار محاســبه اقساط بانک عامل بخش 
مســکن نشــان می دهد، افرادی که وام 1۰۰ میلیــون تومانی دریافت 
می کنند، در پایان سال دوازدهم با سود 1۸درصد، ۲۴۴ میلیون و ۶7۰ 
هزار تومان باز پس می دهند که به عبارت دیگر، فردی که 1۰۰ میلیون 
تومان تســهیالت دریافت می کند، پس از 1۲ ســال 1.۵ برابر آن را به 

عنوان سود به بانک مسکن بازپس خواهد داد.
آن دســته از متقاضیانــی هم کــه وام 7۵ میلیون تومانی با ســود 
1۸درصــد برای ثبت نام در این طرح دریافت می کنند، در پایان ســال 
دوازدهــم 1۸۳میلیون تومان به بانک مســکن بازپس خواهند داد که 

1۰۸ میلیون تومان آن، صرفا سود این تسهیالت خواهد بود.
محل تأمین منابع مالی طرح کجاست؟

معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی 
درباره محل تأمین منابع مالی این طرح گفت: قرار نیست در این طرح 

مانند طرح »مسکن مهر« از منابع بانک مرکزی برداشت شود.
به گفته محمودزاده، براســاس دستور رئیس جمهور، قرار است سطح 
تسهیالت مسکن در کلیه بانک ها به استثنای بانک مسکن که به عنوان 
بانک تخصصی این حوزه فعالیت می کند، به ۲۰درصد کل تســهیالت 
بانکی ارتقــا یابد. با این حال، همچنان این موضوع بدون پاســخ باقی 
مانده که بانک عامل بخش مســکن که اقســاط بازگشتی مسکن مهر 
را به صندوق پس انداز مســکن یکم اختصــاص داده، چگونه می خواهد 
منابع مالی برای طرح ملی مســکن را از منابع داخلی خود تأمین کند؟ 
همچنین با توجه به آمار اعالمی بانک مرکزی، میزان تسهیالت مسکنی 
که بانک ها در شش ماهه نخست امسال به بخش مسکن داده   اند، نسبت 

به مدت مشابه سال قبل ۲۴درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر کارشناسان بانکی معتقدند بانک های تجاری به دلیل باال 
بودن تورم، قیمت باالی تمام شــده تولید پول و همچنین باالبودن نرخ 
سود تسهیالت بین بانکی حاضر به اعطای تسهیالت طوالنی مدت برای 
مســکن نیستند، بنابراین کل این طرح به احتمال فراوان بر دوش بانک 
عامل بخش مســکن به تنهایی قرار داده خواهد شــد و سایر بانک های 
توسعه ای یا تخصصی یا تجاری حاضر به سرمایه گذاری در بخش مسکن 

و منفی شدن بیش از پیش ترازهای تجاری خود نخواهند بود.
بافت فرسوده در طرح ملی مسکن مغفول ماند

اما از دیگر نکات مجهول این طرح، نحوه اتصال متقاضیان نوســازی 
بافت فرسوده با برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن است. معاون وزیر 
راه و شهرســازی از یک سو از اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه 
ملی به حوزه نوســازی بافت فرسوده خبر داد و از سوی دیگر هنوز آمار 
مشــخصی از متقاضیان دریافت این نوع تســهیالت و تعداد واحدهای 
مسکونی فرسوده که توانسته اند با استفاده از این وام، واحدهای فرسوده 

را نوسازی کنند، اعالم نشده است.
شروط ثبت نام در طرح ملی مسکن به این شرح است: متقاضیان طرح 
ملی مسکن نباید از سال 1۳۸۴ واحد مسکونی داشته باشند؛ از ابتدای 
انقالب تاکنون نباید از تســهیالت و امکانــات دولتی در بخش زمین و 
مسکن اســتفاده کرده باشند؛ متأهل باشــند، البته بانوان مجرد باالی 
۳۵ ســال و زنان سرپرست خانوار از این شرط مستثنی هستند؛ سابقه 
حداقل پنج ســال سکونت در شهر مورد تقاضا داشته باشند. متقاضیان 

می توانند برای ثبت نام به سامانه tem.mrud.ir مراجعه کنند.

حداکثر قیمت مسکن ملی متری 3.5 میلیون تومان
همچنین وزیر راه و شهرسازی درباره این طرح  گفت: حداکثر قیمت 
مســکن ملی به غیر از برخی کالنشهرها متری ۳.۵ میلیون تومان است 

که جامعه هدف اصلی ما مردم دهک سوم تا هفتم هستند.
محمد اسالمی در حاشیه هفتمین کنفرانس بین المللی ایستگاه های 
آینده در هتل پارســیان اوین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت 
قیمت و ثبت نام مســکن ملــی گفت: ثبت نام مســکن ملی به صورت 
آزمایشــی در کرمان آغاز شــد تا بتوانیم ضمن آسیب شناسی سامانه 
بتوانیم همه مقدمات و اقدامات الزم را برای ثبت نام مردم فراهم کنیم. 
1۰ اســتان دیگر در کشور در طرح اقدام مسکن ملی قرار گرفته اند که 
در این میان سه استان از شــنبه در سامانه می توانند نسبت به تهیه و 
اســکن مدارک الزم اقدام کنند و از فردا ثبت نام آنها آغاز می شود و به 

تدریج بقیه استان ها نیز در این طرح وارد می شوند.
وزیر راه و شهرســازی همچنین در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
آیا مشــخص نشدن قیمت قطعی مسکن ملی باعث باالرفتن قیمت آن 
از سوی سازندگان نمی شــود؟ گفت: قیمت مسکن ملی مشخص است 
و بــه هنگام انعقاد قرارداد با مردم اعالم می شــود امــا به صورت کلی 
حداکثر قیمت آنها متری ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان اســت که البته در 
کالنشــهرها متفاوت بوده و قیمت مسکن ملی به هنگام عقد قرارداد با 

مردم مشخص می شود.
به گفته اســالمی، در اکثر قریب به اتفاق کالنشهرها نیز قیمت نباید 

بیشتر از ۳.۵ میلیون تومان باشد.
او همچنیــن دربــاره ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن گفت:  یکی از 
اهداف اصلی در این طرح شناســایی متقاضیان واقعی مســکن است تا 
بتوانیم زمین کافی در اختیار مردم قرار دهیم و آنها به خانه های شــان 
برســند. در این طرح به چند صورت عمــل می کنیم آنهایی که زمین 
نداشته باشند در اختیارشان قرار می دهیم یا آنکه به شرکت های سازنده 
زمین می دهیم تا خودشان به صورت مستقیم با مردم وارد قرارداد شوند 
در شرایطی که مردم خودشان زمین دارند مانند بافت های فرسوده نیز 
به آنها پروانه ســاخت رایگان و تسهیالت می دهیم که تاکنون ۲۰ هزار 
نفر برای دریافت تســهیالت اقدام کرده اند همچنین صندوق پس انداز 
یکــم را به این طرح متصل کردیم و تاکنون ۳۴۰ هزار نفر در این قالب 

قرار گرفته اند.

اقساط وام »اقدام ملی مسکن« چقدر است؟

جزییات جدید از طرح ملی مسکن
یادداشت

مبارزه با فساد، کلید قفل امید اجتماعی

به تازگی یک پژوهش معتبر اقتصادی در مورد رابطه مبارزه با فســاد 
و میزان رشــد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورها از سوی اتاق ایران 
ترجمه شده و در اختیار فعاالن اقتصادی، سیاست گذاران و افکار عمومی 
قرار گرفته است. براساس یافته های این پژوهش، به طور میانگین، هر یک 
نمره افزایش امتیاز در شاخص ادراک فساد موجب ایجاد 1.7درصد رشد 
در اقتصاد شــده و همچنین باعث رشد چشمگیر تمایل سرمایه گذاران 

خارجی به فعالیت در کشور می شود.
در نــگاه نخســت می توان این رشــد اقتصــادی و افزایــش تمایل 
سرمایه گذاران برای حضور در کشورهای فسادستیز را به افزایش بهره وری 
در اثر بهبود عملکرد دولت در حوزه های نظارتی و تولید کاالهای عمومی 
نسبت داد، اما این بهبود چشمگیر در اثر بهبود وضعیت اجرای قوانین، 
آن هم در شــرایطی که قانونگذاری و تنظیمگــری اقتصادی در همه 
کشورها کیفیت یکسانی ندارد، قدری عجیب است. این رشد اقتصادی 
عالوه بر بهبود عملکرد دولت ها، ناشی از بهبود وضعیت انتظارات فعاالن 

اقتصادی و جامعه، در مورد آینده است.
نمایش عزم و اراده دولت ها در فسادســتیزی، یعنی تبدیل مناسبات 
تجاری به یک تعامل پایدار و منصفانه که تحت تاثیر اعمال نفوذ من غیر 
حق و اعمال قدرت سودجویانه برخی از بازیگران، از منطق بنیادی خود 
که همان خلق ارزش از طریق ارتقای بهره وری است، منحرف نمی شود؛ 
یعنی امیدوارکردن مردم و فعاالن اقتصــادی، به حضور در یک رقابت 
منصفانه که در آن، اوال همگان نتیجه شایســتگی و تالش های خود را 
دریافت می کنند و از این طریق خود حاکم سرنوشت خود خواهند بود 
و دوما خروجی این رقابت از طریق برقرار ســاختن شایسته ساالری در 

نهایت به نفع تمام جامعه است.
ترسیم چنین چشم انداز و انتظاراتی برای مردم و فعاالن اقتصادی به 
ویژه در بخش خصوصی، سبب می شود ریسک  پذیری کارآفرینان بیشتر، 
عالقه مندی صاحبان سرمایه به مشارکت اقتصادی افزون تر، امید مردم 
برای کوشــش در جهت ارتقای بهره وری شخصی و نقش آفرینی مثبت 
در تعامالت اقتصادی و اجتماعی پررنگ تر، قانون نزد همگان محترم تر 
و نهایتا هزینه های مداخله و نظارت دولت کوچک تر شود. مجموعه این 
عوامل اســت که موجب تاثیر شگرف مبارزه با فساد بر رشد اقتصادی و 

افزایش سرمایه گذاری می شود.
البته مبارزه با فســاد، صرفاً نمایش سرعت و جدیت در رسیدگی به 
تخلفات و مجازات مجرمین نیست. در کشورداری نیز همانند پزشکی، 
پیشگیری بهتر از درمان است. روشن و واضح کردن قوانین و اجتناب از 
تفسیرپذیر ساختن آن، معماری صحیح فرآیندهای عملیاتی و نظارتی 
دولت برای حذف گلوگاه ها و امضاهای طالیی، واگذاری اداره اقتصاد به 
بازار آزاد، مبتنی ساختن قانون گذاری و تنظیم مقررات به منطق حمایت 
از عملکرد بازار در ارتقای بهره وری، شفاف ساختن فرآیند تصمیم سازی 
و مشارکت دادن مؤثر ذی نفعان در این فرآیند و درنهایت پاسخگو بودن 
دولت و تمام ارکان حاکمیت در برابر منطق تصمیم گیری، همه و همه از 

اجزای ضروری مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع آن است.
این رویکرد سیستماتیک برای مبارزه با فساد در پیوند با عزم سیاسی 
جدی برای تعقیب این رویه، به رغم همه مخالفت ها و سنگ اندازی هایی 
که به طور طبیعی از ســوی ذی نفعان ناحق فرآیندهای آلوده به فساد 
در مســیر این تغییرات و اصالحات اصولی، صورت خواهد گرفت، یکی 

از ستون های اساسی بنای باشکوه توسعه پایدار در هر سرزمینی است.

وقتی فساد هزینه راه اندازی کسب وکار را افزایش می دهد
رابطه فساد و رشد اقتصادی

نتایــج یــک مطالعه دربــاره تأثیر فســاد بر نرخ رشــد اقتصادی و 
ســرمایه گذاری خارجی، نشان می دهد که فساد، به طور عمومی هزینه 
راه اندازی کســب وکارها را افزایش می دهد و ســرمایه گذاران چنانچه 
بخواهند برای ورود به بازار یک کشور تصمیم بگیرند، ترجیح می دهند 
کشــوری که سطح فســاد باالیی دارد را انتخاب نکنند زیرا فساد سود 
ســرمایه گذاری آنها را کاهش می دهد. در این گزارش که توســط اتاق 
بازرگانی ایران منتشر شده، به این سوال پاسخ داده شده که آیا مقررات 
دولت در برابر فساد می تواند بر رشد اقتصادی یک کشور تاثیر بگذارد؟ 
برای پاسخ به این پرسش، وابستگی تابعی بین تولید ناخالص داخلی و 
ســرانه نرخ رشد و تغییرات در شاخص ادراک فساد بررسی شده است. 
براســاس یافته های این مطالعه، برای دوره زمانی 1۹۹۹ تا ۲۰۰۴ برای 
همه کشورها این نتیجه مشاهده شده که افزایش یک واحدی شاخص 
ادراک فساد، منجر به افزایش 1.7درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی 
ساالنه شده است. با تخمین مدل درخصوص کشورهای اروپایی در حال 
گذار، مشاهده شــد که افزایش یک واحدی شاخص ادراک فساد، رشد  

۲.۴درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد.
برمبنای این گزارش، فســاد سوءاستفاده از قدرت دولتی برای کسب 
منافع شخصی، یک پدیده جهانی اســت که تقریباً بر تمام جنبه های 
زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه تأثیر می گذارد. فروش دارایی دولتی 
توسط کارکنان دولت، رشــوه خواری، اختالس از صندوق های عمومی، 
حمایتگری و خویشاوندساالری در انتصاب های دولتی همگی مصادیقی 
از فســاد هستند. در این مطالعه در توضیح اینکه چرا بعضی از کشورها 
در این فرمول می توانند ســطح فســاد کمتری را نسبت به سطح مورد 
انتظار )به نسبت درآمد سرانه شان( داشته باشند، به جذب سطح باالتری 
از ســرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن افزایش تولید ناخالص داخلی 
اشــاره  کرده اســت. دلیل این امر این اســت که  فساد، به طور عمومی 
هزینه راه اندازی کسب وکارها را افزایش می دهد و سرمایه گذاران چنانچه 
بخواهند برای ورود به بازار یک کشور تصمیم بگیرند، ترجیح می دهند 
کشــوری که سطح فســاد باالیی دارد را انتخاب نکنند زیرا فساد سود 

سرمایه گذاری آنها را کاهش می دهد.
همچنین نتایج مطالعه ای دیگر نشــان می  دهد در هر قاره وابستگی 
تابعی بین سرانه سرمایه گذاری مستقیم ورودی از آمریکا و سطح فساد 
کشورها وجود دارد، به این صورت که در هر قاره کشورهای کمتر فاسد 
به طور میانگین سرانه سرمایه گذاری بیشتری را از آمریکا دریافت کرده اند.

همچنین رابطه بین تغییر در شــاخص ادراک فساد و رشد اقتصادی 
)اندازه گیری شده توسط رشد سرانه تولید ناخالص داخلی( بررسی  شده 
اســت. نتایج در بازه زمانی 1۹۹۹ تا ۲۰۰۴ نشــان می دهد یک واحد 
افزایش در شاخص ادراک فســاد، به طور میانگین به رشد1.7درصدی 

سرانه تولید ناخالص داخلی انجامیده است.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

حسن روحانی، روز یکشــنبه در جریان سفر به استان یزد، از کشف 
میدان نفتی جدیدی در حدفاصل بســتان تا امیدیه )استان خوزستان( 
خبــر داد و حجم ذخایر نفت درجــای این میدان را بالغ بر ۵۳ میلیارد 
بشــکه اعالم کرد. به گفته رئیس جمهور، مدیریت اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران در تالش های اکتشــافی خود که از سال ۹۵ شروع  شده بود، 
موفق به کشــف یک میدان بزرگ نفتی با ذخیره نفت درجای به میزان 
۵۳ میلیارد بشکه نفت شده اســت. گفته می شود این میدان نفتی که 
از بســتان تا امیدیه در استان خوزستان به وسعت ۲۴۰۰ کیلومترمربع 

گسترده شده، ۸۰ متر عمق دارد.
البتــه دو روز قبل از اینکه روحانی این خبــر را بدهد، صالح هندی، 
مدیرعامل اکتشاف شرکت ملی نفت با انتشار فیلمی در فضای مجازی 
از اکتشــاف های جدید در حوزه نفت و گاز کشــور خبــر داده بود. از 
جزییات کشف میدان جدید نفتی در جنوب ایران هم خبر می رسد این 
میدان در شمال خوزستان کشف  شده که بنا بر اطالعات اولیه، با کشف 
این میدان جدید، حجم ذخایر اثبات شده نفت کشور تغییر خواهد کرد. 
با اســتناد به گزارش عملکرد شرکت ملی نفت ایران ذخایر جدید نفت 
در سازند ایالم و سازند گورپی اکتشاف شده که حجم ذخایر و نوع نفت 

آن به زودی منتشر خواهد شد.
بــا این میادین نفتی تازه کشف شــده هم اکنون ایران در رتبه چهارم 
از نظــر ذخایر نفتی و در رتبه دوم ذخایــر گازی در دنیا قرار دارد که 
درمجموع رتبه اول ذخایر هیدروکربوری دنیا از آن کشــور اســت. به 
این ترتیب براســاس آمارهای اوپک، ذخایر نفت و گاز ایران در ســال 
گذشــته میالدی 1۵۵.۶ میلیارد مترمکعب و حجــم ذخایر گاز ایران 
۳۳.۹ تریلیون مترمکعب بوده اســت که نسبت به سال ۲۰17 تغییری 

نکرده اســت. شــرکت بی پی نیز ذخایر نفت ایران در ســال گذشته را 
1۵۵.۶ میلیارد بشــکه و ذخایر گاز قابل استخراج آن را ۳1.۹ تریلیون 

مترمکعب برآورد کرده که نسبت به سال ۲۰17 تغییری نکرده است.
بررسی های آماری BP از انرژی جهانی که در سال ۲۰1۸ منتشر 
شد و حاوی اطالعاتی تا پایان سال ۲۰17 است نشان می دهد: ایران 
بعد از ونزوئال، عربســتان ســعودی و کانادا، چهارمین کشور در نظر 
ذخایر نفتی است. از منظر ذخایر گاز طبیعی هم ایران بعد از روسیه 

قرار دارد.
خبرگزاری الجزیره هم در گزارشــی درباره کشــف میدان نفتی 
جدید در ایران نوشت: »حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران اعالم 
کرده میدان نفتی جدید به ظرفیت ۵۳ میلیارد بشــکه کشــف  شده 
است. با این کشــف تازه، میزان ذخایر نفتی 1۵۰ میلیارد بشکه ای 
ایران، یک ســوم افزایش خواهد یافت.« براســاس گزارش الجزیره، 
»ایران چهارمین کشــور از نظر ذخایر نفتی و دومین کشــور از نظر 
ذخایر گازی اســت. بعد از کشــف این میدان نفتــی با ظرفیت ۶۵ 
میلیارد بشکه در اهواز، ایران می تواند به دومین دارنده ذخایر نفتی 

جهان تبدیل شود.«
وزیر نفت همچنین روز گذشته در جمع بیش از 1۰۰ خبرنگار داخلی 
و خارجــی پس از اعالم نام این میدان گفت: اســم این مخزن به پاس 
خدمات همه افرادی که در گوشــه و کنار کشور به خدمت می پردازند، 
به ویژه کارکنان مدیریت اکتشــاف شرکت ملی نفت ایران که نام آوران 

گمنام صنعت نفت هستند، »نام آوران« گذاشته شد.
به گزارش شــانا، بیژن زنگنه با اشاره به اینکه مخزن کشف شده ۵۳ 
میلیارد بشــکه ذخیره نفت درجای دارد، افزود: عملیات اکتشــاف این 

میدان با پیشــرفته ترین روش های اکتشــافی به عنوان یک اکتشــاف 
فناورانه و کار جدید اکتشــافی با سه حلقه چاه از سال ۹۵ آغاز شد و با 
توجه به اینکه حدود ۳1 میلیارد بشکه اکتشاف های پیشین بوده است، 
حدود ۲۲میلیارد بشــکه به ذخایر نفت درجای کشــور و ۲.۲ میلیارد 

بشکه به ذخایر نفت قابل برداشت کشور افزوده می شود.
وزیر نفت از میدان نفتی نام آوران به عنوان دومین مخزن نفتی بزرگ 
کشف شــده در ایران نام برد و یادآور شــد: نخســتین الیه بزرگ، الیه 
آسماری گچساران با ۵۴ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجای بوده است.

زنگنه با اشاره به اینکه این میدان به وسعت ۲۴۰۰ کیلومتر مربع در 
عمق تقریبی ۳1۰۰ متر با الیه نفتی به ضخامت حدود ۸۰ متر اســت، 
گفت: تاکنون از این مخزن ۵۳ میلیارد بشــکه نفت درجای کشف شده 
است که احتمال گســترش این میدان به سمت جنوب غربی و جنوب 

شرقی به طور قابل توجهی وجود دارد.
وی با تأکید بر اهمیت فناوری در ضریب بازیافت یا میزان برداشــت 
گفت: با هر یک درصد بهبود ضریب بازیافت از این ۵۳ میلیارد بشــکه 
نفت، ۵۳۰ میلیون بشــکه نفت حاصل می شود که با قیمت کنونی، ۳۲ 
میلیارد دالر ثروت به کشــور اضافه می شود، بنابراین باید همه اهتمام 
خود را در بحث توسعه فناوری و تحقیقات و پژوهش و فناوری در بخش 

باالدست نفت متوجه افزایش ضریب بازیافت کنیم.
زنگنه با اشاره به اینکه برنامه توسعه ای وزارت نفت برای این میدان ها 
در قالب برنامه هایی اســت که برای آب تیمور، منصوری، سپهر و جفیر 
خواهیــم دید، افزود: برنامه متمایزی برای این میدان ها نداریم، اما باید 
از این میدان ها اســتفاده شود و این ذخایر کشور است که بر آن افزوده 

می شود.

وزیر نفت جزییات میدان جدید نفتی را اعالم کرد

»نام آوران« دومین مخزن بزرگ نفتی کشف شده در ایران

سه شنبه
21 آبان 1398
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شهروندان مراقب باشند
 روش جدید کالهبرداری

با انتقال پول به حساب بانکی
این روزها شــاهد انواع کالهبرداری در فضای مجازی هســتیم 
امــا یک نمونه از این کالهبرداری ها که متاســفانه قربانیان زیادی 
هم داشــته، از طریق انتقال وجه به حســاب بانکی شماست؛ مثاًل 
ناخواسته و بدون اینکه اطالع داشته باشید، مبلغی به حساب بانکی 
شما واریز می شــود و بعد شخصی با شــما تماس می گیرد و ادعا 
می کند به اشتباه، مبلغ را به حساب بانکی شما واریز کرده و از شما 
می خواهد پول را به حساب دیگری واریز کنید و به این ترتیب شما 

به کالهبردار کمک کرده اید.
به گزارش ایســنا، اخبار و هشــدارهایی که این روزها می شنویم 
باعث شده تا کاربران به این فکر کنند که باید بیش از پیش مراقب 
کالهبرداری با سوء اســتفاده از شماره کارت یا شماره حساب بانکی 
خود باشند! در نمونه ای از این کالهبرداری ها، به صورت ناخواسته 
و ناگهانی مبلغی پول به حســاب شــما واریز می شــود. مدتی بعد 
کالهبردار با شما تماس می گیرد و ادعا می کند که وجه را اشتباهی 
برای تان واریز کرده و از شــما درخواست می کند که وجه را برایش 
برگردانید. شــما هم ممکن است تحت تاثیر ســخنان او اینکه در 
شرایط بدی قرار گرفته، درنهایت وجه را به شماره کارتی که او ذکر 

می کند بازگشت بدهید.
اما جریان از چه قرار اســت؟ در ســناریوی ذکرشــده، در واقع 
کالهبــردار از فــرد دیگری یک پیش پرداخت گرفته اســت و قرار 
نیســت کاالیی به ســوژه خود تحویل بدهد. او بــرای اینکه دنبال 
نشود، شــماره کارت شما را به ســوژه خود داده است. سوژه وجه 
پیش پرداخت را به کارت شــما واریز می کند و شــما به کالهبردار 
برمی گردانیــد. در برخی موارد حتی شــما وجه را به یک مغازه که 
کالهبردار در آن منتظر خرید طالست واریز می کنید بنابراین هیچ 
اثری از او باقی نخواهد ماند و شــما و طالفروش مسئولیت جرم را 

خواهید داشت.
یعنی شما غافل از این  هستید که این فرد کالهبردار قباًل جنسی 
را فروخته و از خریــدار هم پولش را دریافت کرده، تا آن جنس را 
برایش بفرســتد. در حالی که شماره حساب یا شماره کارت شما را 
به خریدار داده و پول هم به حســاب شــما واریز شده است و قصد 
تحویل جنس را ندارد یا واضح تر بگوییم اصاًل جنسی وجود ندارد.

اما چگونه از ایــن کالهبرداری جلوگیری کنیم؟ یک کارشــناس 
حوزه ارتباطات درباره این شیوه از کالهبرداری گفت: کالهبردار فقط 
می خواهد بدون اینکه شناســایی بشود، پول را به جیب بزند و جنس 
موردنظر را هم تحویل خریدار ندهد؛ اکنون از شما می خواهد آن وجه را 
برایش واریز کنید اما در یک فروشگاه دیگر مثاًل در یک طالفروشی در 
حال خرید جنس دیگر و منتظر واریز پول موردنظر از طرف شماست. 
در این شــرایط او شماره حساب یا شماره کارت طالفروشی را به شما 
می دهد و در قبال مبلغی که برای فروشــنده مثاًل همان طالفروشی 
واریز می کنید، جنســی را می خرد و در این میان، هیچ ردپایی از فرد 

کالهبردار باقی نمی ماند.
علی اصغر زارعی به مشــترکان توصیه کرد که شــماره کارت یا 
شماره حســاب خودشان را در هر آدرس و ســایتی که به صورت 
عمومی منتشــر نکنند و بعد هم اگر چنین اتفاقی برای شان افتاد، 
ســعی کنند از طریق پیگیری بانکی آن مبلغ موردنظر را به حساب 
مبدأ برگردانند نه اینکه به شماره حساب یا شماره کارت فرد مدعی 
کــه به آنها می دهد و همینطور بــرای برگرداندن وجه، حداقل ۴۸ 
ساعت صبر کنند تا اگر مشکل قضایی برای شان پیش آمد، بتوانند 

پاسخگو باشند.
این کارشناس در پایان تصریح کرد نکته مهم دیگر این است که 
هنگام خریدهای اینترنتی از سایت هایی که همه افراد می توانند که 
جنس موردنظرشان را به معرض فروش بگذارند، دریافت یا تحویل 

کاال را به صورت حضوری انجام بدهید.
بر این اســاس در صورتی که کاالی با نقدینگی باال می فروشــیم 
)ماننــد طال، دالر یا کارت هدیه(، تمامی اطالعات هویتی فرد را به 
 Know یا KYC صورت تاییدشــده دریافت کنیم. به این فرآیند
Your Customer می گویند و این مورد شــامل تماس از یک 

تلفن ثابت و تایید شماره همراه فرد است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد
رشد 27درصدی سپرده های بانکی

آمارهــای بانک مرکزی از افزایش ۲۶.۹درصدی مانده ســپرده ها 
و ۲1.7درصدی مانده تســهیالت بانکی در پایان تیر ۹۸ نســبت به 
مقطع مشابه ســال قبل حکایت دارد. به گزارش ایِبنا، گزارش بانک 
مرکزی از وضعیت کل مانده ســپرده ها و تســهیالت ریالی و ارزی 
بانک ها و موسســات اعتباری در پایان تیرماه ســال 1۳۹۸ حاکی از 
آن است که مانده کل سپرده ها بالغ بر ۲۲1۶۵.1 هزار میلیارد ریال 
شــده که نســبت به مقطع مشابه ســال قبل ۴۶۹۶.۴ هزار میلیارد 
ریال )۲۶.۹درصد( و نســبت به پایان سال قبل معادل 1۴۹1.7هزار 
میلیارد ریال )7.۲درصد( افزایش نشــان می دهد.  بیشــترین مبلغ 
ســپرده ها مربوط به اســتان تهران با مانده 11۹۶۹.۸ هزار میلیارد 
ریال و کمترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد معادل 
۵۹.۵ هزار میلیارد ریال است. مانده کل تسهیالت بالغ بر 1۶1۰۸.۹ 
هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۸7۲.۵ 
هزار میلیارد ریال )۲1.7درصد( و نسبت به پایان سال قبل 1۰1۸.7 
هزار میلیارد ریال )۶.۸درصد( افزایش داشــته است. بیشترین مبلغ 
تســهیالت مربوط به اســتان تهران با مانده 1۰۴۴۵.۲ هزار میلیارد 
ریال و کمترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد معادل 
۵۴.۸ هزار میلیارد ریال اســت. شایان ذکر است نسبت تسهیالت به 
سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸1درصد است که نسبت به پایان 
تیرماه 1۳۹7 و پایان اسفند 1۳۹7، به ترتیب ۳.۵ و ۰.۳ واحد درصد 
کاهش نشان می دهد. نســبت مذکور در استان تهران ۹۶.۳درصد و 
در اســتان کهگیلویه و بویراحمد 1۰۴.۹درصد اســت. بانک مرکزی 
توضیح داده اســت که یکی از علل مهم باالبودن رقم تســهیالت و 
سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها 
و موسسه های تولیدی ســایر استان ها در استان تهران بوده و عمده 
فعالیت های بانکی آنها توســط شعب بانک ها و موسسه های اعتباری 

استان تهران انجام می شود.

سکهوارز

بانک مرکزی در پی دســتور روز یکشنبه رئیس جمهور، میزان 
ارز تامین شــده برای واردات در پنج ماهه اول پارســال و لیست 
کاالها و میزان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آنها را اعالم کرد 
که براساس این گزارش، معادل 1۹.۳ میلیارد دالر به نرخ هر دالر 
۴۲۰۰ تومان تامین شده که بیش از ۹ میلیارد آن برای کاالهای 
اساسی، دارو، مصارف درمانی، دانشجویی و مسافرتی بوده است.

به گــزارش »فرصت امروز«، بانک مرکزی برحســب دســتور 
رئیس جمهــوری در مــورد عملکــرد تأمین ارز بابــت واردات 
کاالهای موردنیاز کشــور و همچنین وضعیت رفع تعهدات ارزی 
واردکنندگان در پنج ماهه اول ســال 1۳۹7 اعالم کرد که میزان 
ارز تأمین شــده برای واردکنندگان توسط بانک های عامل بنا به 
ثبت سفارش های صورت گرفته توســط وزارتخانه های »صنعت، 
معــدن و تجارت«، »جهاد کشــاورزی« و »بهداشــت درمان و 
آموزش پزشکی« در دوره یادشــده معادل 1۹.۳ میلیارد دالر با 

نرخ هر دالر ۴۲۰۰ تومان بوده است.
براســاس این گزارش، از این مبلغ معــادل 17.۳ میلیارد دالر 
از منابع بانک مرکزی به بانک های عامل فروخته شــده و معادل 
۲میلیارد دالر از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین شده 
است. طبق اعالم بانک مرکزی، معادل 7.۳ میلیارد دالر از تأمین 
ارز صورت گرفته توســط این بانک بابت واردات کاالهای اساسی، 
ضروری، دارو و تجهیزات پزشــکی بوده اســت که لیست آن در 

ادامه گزارش آمده است.
ســایر تأمین ارز صورت گرفته بابت واردات بخش های صنعتی 
کشور از قبیل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز کشور 
برمبنای ثبت ســفارش های صورت گرفته توسط وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در چهار قلم عمده نیز به این شرح بوده است:
* قطعــات منفصله ماشــین آالت راه ســازی، خودرو و ســایر 

ماشین آالت: 1.۶۳۲ میلیارد دالر
* ماشین آالت و وســایل مکانیکی، اجزا و قطعات آن: 1.۵۲7 

میلیارد دالر
* ماشین آالت و دستگاه های برقی، اجزا و قطعات آن: 1.۲۹۴ 

میلیارد دالر
* آهن، چدن و فوالد: ۸۰۵ میلیون دالر
* سایر کد تعرفه ها: ۴.۸۹۲ میلیارد دالر

همچنین طبق این گزارش بانک مرکزی، بابت مصارف درمانی، 
دانشــجویی، مسافرتی و ســایر مصارف خدماتی معادل 1.۸۵۰ 
میلیــارد دالر تأمین ارز صورت گرفته اســت. وضعیت رفع تعهد 
ارزی واردکنندگان برمبنای اســناد ارائه شــده حاکی از ترخیص 
کاال از گمرک جمهوری اســالمی ایران یا ســایر اسناد مربوطه 

در سامانه رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به این شرح بوده است:
* معادل 17.۸ میلیارد دالر رفع تعهد صورت گرفته اســت که 
برمبنای اسناد ثبت شده در سامانه یادشده به معنای واردات کاال 

و انجام خدمات مربوط است.
* معادل 1.۲ میلیــارد دالر پروندهای مربوط به واردکنندگان 
توســط بانک های عامل براســاس ضوابط و مقررات، به سازمان 
تعزیرات حکومتی ارجاع شــده که تحت رســیدگی آن سازمان 

قرار دارند.
مابقی نیز توســط بانک های عامل بنابر ضوابط، تحت پیگیری 
قــرار دارند که در صورت احراز تخلف واردکنندگان، بنابر ضوابط 
و مقررات، بانک های عامل مکلفند مراتب را به ســازمان تعزیرات 
حکومتی و در صورت نیاز به سایر مراجع ذی صالح ارجاع دهند.

در این گزارش اعالم شــده که بانک مرکزی با عملیاتی کردن 
ویرایش جدید ســامانه رفع تعهد ارزی کشور در نیمه دوم سال 
1۳۹7 در شــبکه بانکی کشــور، وضعیت رفع تعهد ارزی کلیه 

واردکنندگان را به صورت سیســتمی کنتــرل و در صورتی که 
واردکننده ای در مهلت مقرر نســبت به ایفای تعهدات خود اقدام 

نکند، تا زمان رفع تعهــد ارزی خود، امکان اخذ مجوز تخصیص 
جهت واردات را نخواهد داشت.

۱۹ میلیارد دالر واردات در کجا هزینه شد؟

جدیدترین گزارش ارزی بانک مرکزی

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

۱.036 میلیارد دالردارو

88۹ میلیون دالربرنج

772 میلیون دالرذرت

584 میلیون دالردام و طیور

543 میلیون دالردانه های روغنی

463 میلیون دالرتجهیزات پزشکی

4۱۱ میلیون دالرگوشت گاو و گوسفند

387 میلیون دالرانواع روغن

3۱3 میلیون دالرکاغذ

246 میلیون دالرسم، کود و داروهای دامپزشکی

230 میلیون دالرکنجاله

2۱5 میلیون دالرجو

۱6۱ میلیون دالرسایر غالت و فرآورده ها

۱3۹ میلیون دالرالستیک

۱35 میلیون دالرحبوبات

۱26 میلیون دالرکره و محصوالت لبنی بدون کره

۱08 میلیون دالرچای

542 میلیون دالرسایر اقالم

سه شنبه
21 آبان 1398
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کدام بخش ها بیشترین منابع را از صندوق توسعه ملی گرفته اند؟
کارنامه صندوق توسعه ملی

بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می دهد که از مجموع 
۳۸.۲ میلیــارد دالر طرح اعالم وصول شــده این صندوق از ابتدای 
تاســیس تا پایان خرداد ۹۸، بیش از یک ســوم منابع )۳7 درصد( 
به طرح های بخش باالدســتی نفت و گاز و 1۲ درصد به طرح های 

نیروگاهی اختصاص داده شده است.
به گزارش ایرنا، صندوق توســعه ملی با هدف تبدیل بخشــی از 
عواید ناشــی از فروش نفت و گاز و میعانــات گازی و فرآورده های 
نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و ســرمایه های زاینده اقتصادی و 
نیز حفظ سهم نســل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های 
نفتی تأسیس شده و نقش مهمی در تامین مالی طرح های ملی در 

بخش های مختلف اقتصادی دارد.
بررسی تازه ترین آمار صندوق توسعه ملی نشان می دهد طرح های 
اعالم وصول شــده )فعال( صندوق توســعه ملی تا پایان خرداد ۹۸ 
تعــداد ۳۴۵ فقره و با مجموع مبلغ معادل ۳۸.۵ میلیارد دالر بوده 
اســت که برای تعــداد ۳۳۶ فقره از آنها مبلــغ ۳7.۴ میلیارد دالر 

مسدودی صادر شده است.
از محل ایــن مســدودی ها، مبلغی معــادل ۲۹.۳ میلیارد دالر 
گشــایش اعتبار فعال )دارای پوشــش از بانک مرکزی( بابت ۳1۵ 
طرح انجام شــده اســت که در دوره مورد گزارش، بابت ۲۹۵ فقره 
از آنها، معادل مبلغ 1۹.۹ میلیارد دالر پرداخت قطعی انجام شــده 
است. بررسی ترکیب بخشی طرح های ارزی )شامل طرح های اعالم 
وصول شده، مسدودشده، گشــایش ها و پرداخت های قطعی( نشان 
می دهد که از ابتدای تاسیس صندوق در سال 1۳۹۰تا پایان خرداد 
امسال حدود ۳7 درصد از مجموع مبلغ طرح های اعالم وصول شده 
مربــوط به بخش باالدســتی نفت و گاز با مبلغــی به ارزش 1۴.۲ 
میلیارد دالر اســت. طرح های نیروگاهی نیــز با مبلغی معادل ۴.7 
میلیارد دالر و ســهم 1۲ درصــدی در جایگاه دوم طرح های اعالم 
وصول شــده صندوق توســعه ملی قرار دارند. پروژه های مربوط به 
پتروشــیمی به ارزش ۴.۶ میلیارد دالر و پاالیشگاهی به ارزش ۴.۵ 

میلیارد دالر در رده های بعدی جای گرفته اند.
طرح های صنعت و معدن حدود ۹ درصد از مجموع  این طرح ها 
را با ارزش ۳.۳ میلیارد دالر به خود اختصاص داده اند. بخش فوالد 
با کســب ۳.1 میلیارد دالر از این منابع سهم ۸ درصدی را از محل 
منابــع صندوق دارا بوده اســت، حدود 1.۴ میلیــارد دالر از منابع 
صندوق نیز به طرح های حمل و نقل تعلق گرفته اســت. طرح های 
مربوط به صنعت ســیمان، کاشــی و ســنگ نیز از منابع صندوق 
توســعه ملی بی بهره نبوده و ۳۵۸ میلیون دالر معادل یک درصد از 

منابع صندوق را به خود اختصاص داده اند.

نماگربازارسهام

بیشتر ســهم ها در بورس و فرابورس ایران در سومین روز هفته با رشد 
قیمت مواجه شدند و شاخص های بازار سرمایه به روند افزایشی بازگشتند، 
به طوری که پس از افت روز یکشنبه نماگر تاالر شیشه ای، شاخص بورس 

دوباره به مدار رشد بازگشت و سبزپوش شد.
به گزارش ایســنا، در این روزها فعاالن بازار ســرمایه شــاهد نوسانات 
زیادی در قیمت سهم ها هســتند؛ به طوری که شاخص کل مدتی است 
در محدوده خاصی نوسان می کند. شرایط بازار سهام به گونه ای است که 
تعدادی از سرمایه گذاران با شناسایی سود از بازار خارج می شوند. در عین 
حال، شرایط عدم اطمینان ناشی از شرایط اقتصادی نیز سبب شده است 
تا سرمایه گذاران نسبت به دورنمای آینده اطمینان چندانی نداشته باشند.

در سومین روز این هفته، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق 
بهادار تهران با رشــد 11۴۸ واحدی همراه شد و تا تراز ۳۰۳ هزار و ۹۴۳ 
باال رفت. شاخص کل هم وزن نیز با 77۴ واحد رشد رقم ۸۶ هزار و 11۳ را 
تجربه کرد. در عین حال شاخص آزاد شناور با 17۴7 واحد افزایش تا رقم 
۳۵۳ هزار و ۵۶۰ واحدی رشــد کرد و شاخص بازار اول و دوم هر کدام به 
ترتیب ۸71 و ۲1۶7 واحد افزایش یافت. ایران خودرو، گروه مپنا، پاالیش 
نفت بندرعباس و سرمایه  گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین چهار نمادی 
بودند که بیشترین نقش افزاینده را روی شاخص های بازار سرمایه داشتند. 
هر کدام از نمادهای یادشده به ترتیب 1۴۵، ۹۰، ۸۵ و 7۳ واحد در رشد 
شــاخص ها تاثیرگذار بودند. در طرف مقابل نیز صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، حفاری شمال و ملی صنایع مس ایران هر کدام به ترتیب ۵۰، ۳۹ 

و ۳۶ واحد تاثیر افزایشی روی شاخص ها داشتند.
خودرویی ها انتخاب اول سرمایه گذاران

براساس این گزارش، در گروه خودرو و ساخت قطعات حجم معامالت به 
۴۰1 میلیون سهم و اوراق مالی رسید. همچنین ارزش معامالت عدد 1۴7 
میلیارد تومان را تجربه کرد. در این گروه اکثر سهم ها با رشد قیمت روبه رو 
بودند. به عبارت دیگر، گروه خودرو در معامالت روز دوشــنبه صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۴1۰ میلیون و ۲۶7 هزار برگه 

سهم به ارزش یک هزار و ۴7۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در گروه صنایع شــیمیایی نیز 7۵ میلیون ســهم به ارزش بیش از ۸۴ 
میلیارد تومان دســت به دست شدند به طوری که ۲۲ هزار و ۹۴۲ نوبت 
معامله در این گروه صورت گرفت. شیمیایی ها در روز گذشته اکثرا کمتر از 
۲درصد نوسان رو به باال و پایین داشتند. در گروه فلزات اساسی هم بیشتر 
از نیمی از سهم ها با رشد قیمت مواجه شدند و در این گروه 1۰۲ میلیون 

سهم به ارزش بیش از 7۹ میلیارد تومان جابه جا شد.
در بیــن تمامی نمادها، نماد بانک ملت، بانک تجارت، بانک پارســیان، 
ســایپا، س. صنایع شــیمیایی ایران، ایران خودرو و مس شهید باهنر در 
گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند. در نهایت، ارزش کل معامالت بورس 
به 1۶۲۴ میلیارد تومان رســید که این رقم ناشی از دست به دست شدن 

بیش از ۳ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. تعداد معامالت این بازار به ۳1۳ 
هزار و ۸۲۳ رسید.

رشد 22 واحدی شاخص فرابورس
در بورس تهران ۳۳1 ســهم با رشد و 1۶۲ سهم با افت قیمت طی روز 
گذشته روبه رو بودند. همچنین در فرابورس ایران 1۲1 سهم رشد داشتند 
و 7۲ سهم نیز با افت روبه رو شدند. شاخص فرابورس )آیفکس( نیز بیش 
از ۲۲ واحد رشــد داشــت و بر روی کانال ۳ هزار و ۸۹1 واحد ثابت ماند. 
همچنین در این بازار ۸۸۵ میلیون و ۹۴7 هزار برگه سهم به ارزش بیش 

از ۹ هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین تمامی نمادها در روز دوشــنبه، نماد پاالیش نفت شیراز )شراز(، 
سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، فرابورس ایران)فرابورس(، پاالیش نفت 
الوان )شاوان( و صنایع ماین های اداری ایران )مادیرا( بیشترین تأثیر مثبت 
را بر شاخص این بازار داشتند. در مقابل نیز نماد تولید نیروی برق دماوند 
)دماوند( و فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، توســعه مولد نیروگاهی جهرم 

)بجهرم( و قاسم ایران)قاسم( مانع از رشد بیشتر شاخص این بازار شدند.
رشد مناسب بازار سهام در 2 سال گذشته

بازار ســهام از ابتدای پاییز 1۳۹۶ تاکنون به طور میانگین رشد حدود 
۳.۵ برابری داشته که در مقایسه با بازارهای رقیب مسکن، طال، اتومبیل و 

سپرده بانکی رضایت  بخش و مناسب بوده است.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین، با بیان این مطلب به سنا گفت: طبیعتا 
اگــر عامل نقدشــوندگی باالی این بازار و شــفافیت آن را با دیگر بازارها 
مقایســه کنیم، این حس رضایت افزایش خواهد یافت. اگرچه رونق بازار 
سهام در ایران عمدتا در نتیجه تکانه های اقتصادی ناشی از ورود یا حذف 
جریان درآمدهای نفتی رخ می دهد، با این حال گسترش این بازار در بین 
عموم مردم و توســعه ابزارها و نهادهای مالی جدید آن از روند رو به رشد 
بازار سرمایه حکایت دارد. به گفته ولی نادی قمی، البته طی ماه  های اخیر، 
تورم حاد شرایط ناپایداری را در اقتصاد کشور حاکم کرده که توجه فعاالن 
بازار ســهام را به عوامل بنیادی حرکت دهنده بازار ســهام و ریسک های 

سیاسی و اقتصادی پیش روی کشور کاهش داده است.
او با بیان اینکه یکی از این عوامل بنیادی، قدرت ســودآوری شرکت ها 
اســت که در گزارش های فصلی و ماهانه شــرکت ها منعکس شده است، 
توضیح داد: براساس گزارش عملکرد فصل بهار و تابستان شرکت ها، سود 
شــرکت های سودده در شش ماهه اول ســال 1۳۹۸ با رشد ۶۰درصدی 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل به رقم ۸۳۲ هزار میلیارد ریال رسیده 

است.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین یادآور شد: مقایسه عملکرد تابستان سال 
جاری با عملکرد فصل بهار نیز حکایت از رشد 17.۵درصدی سود شرکت ها 
دارد. اگرچه آهنگ رشد سود شرکت ها نسبت به فصل های گذشته، کندتر 
شده است، اما اعداد و ارقام مربوط به گزارش مهرماه شرکت ها حکایت از 

تداوم رشد فصلی درآمد و سود شرکت ها دارد.
این کارشــناس بازار سرمایه خاطرنشــان کرد: با توجه به آهنگ رشد 
درآمد شرکت ها، برآورد می شــود که سود ناشی از عملکرد شرکت ها در 
سال 1۳۹۸ به رقم بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد ریال برسد، لذا با این رقم 

سود، بازار سهام در شرایط فعلی، ارزش قابل دفاعی دارد.
ریسک های پیش روی بازار سهام کدامند؟

به گفته وی، اگرچه ریســک های پیش روی بازار در قالب ناآرامی ها در 
عــراق و لبنان، اخطار مجدد و ظاهرا نهایی گروه ویژه اقدام مالی به ایران، 
کاهش قیمت برخی از مواد خام در بازارهای جهانی، افت شدید صادرات 
نفت، افزایش کســری بودجه دولت و تامین مالی از بازار سرمایه در قالب 
انتشار اوراق بدهی، وزن کافی برای تغییر نظر فعاالن بازار سهام و گرایش 
به بدبینی را ندارند، اما تجربه نشــان داده است که عواملی که وزن زیادی 
در تصمیم گیری ندارند در برخی از شرایط نقش جدی در تغییر روند بازار 
دارند. مدیرعامل تامین سرمایه نوین توضیح داد: به هر حال در حال حاضر 
قدرت سودآوری و جریان های نقدی شرکت ها وابستگی باالیی به عوامل 
بیرونی نظیر قیمت مواد خام در بازارهای جهانی و نرخ ارز پیدا کرده است 
و عوامل پایداری و موفقیت درون سازمانی شرکت ها نظیر بهره وری، جذب 
تکنولوژی، کاهش بهای تمام شده محصول، توسعه بازار فروش محصوالت 

و قدرت مدیریتی چندان در موفقیت شرکت ها نقش ندارد.
به گفته نادی قمی، این موضوع فی النفســه برای بازار ســهام ریســک 

محسوب می شود که باید به مرور برای آن تدبیری اندیشید.  

خودرویی ها انتخاب نخست سرمایه گذاران شده اند

روز سبز بورس
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 طالهای خزانه در اختیار تولیدکنندگان
قرار گیرد

نایب رئیس اول اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، 
نقره و ســکه تهــران گفت موضوع مالیات بــر ارزش افزوده به 
صنعت طالی کشــور تحمیل شــده و رقابت در این صنعت را 
مشــکل کرده است؛ این در حالی اســت که در دنیا ایران جزو 
پنــج کشــور اول تولیدکنندگان مصنوعات طال اســت، اما در 
ایران موانع و مشــکالت، مانع از عرض اندام در بازارهای جهانی 

می شود.
به گزارش ایسنا، مسعود یزدانی روز دوشنبه در نشست خبری 
اظهار کرد: اگر اجازه دهند ماشین آالت جدید وارد کشور شده و 
مواد اولیه به ســهولت وارد شود، صنعت طال و ارزآوری حاصل 
از آن، می تواند جایگزین درآمد نفتی شــود؛ به خصوص اینکه 
قرار است نفت در بودجه سال ۹۹ کشور جایگاهی نداشته باشد.
وی بــا بیان اینکه طالهای موجــود در خزانه باید در اختیار 
تولیدکنندگان قرار گیرد، گفت: بانک مرکزی و دولت می تواند 
با دریافــت وثایق الزم از تولیدکننــدگان، طالهای موجود در 
خزانه را به صورت امانت با لحاظ کردن شــرایط به آنها بسپارد 
و ســر یک ســال همان طال را به خزانه برگرداند. این در حالی 
است که یک کیلو طال 1۵درصد ارزش افزوده برای کشور دارد.

همچنین ابراهیم محمدولی - رئیس اتحادیه فروشــندگان و 
سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران - اظهار کرد: صنعت 
طال و جواهر که دارای توانایی های بسیاری همچون اشتغال زایی، 
ارزآوری، تولید، واردات مواد اولیه و صادرات مصنوعات طالست، 
چند ســالی است که دچار موانع و ایرادهایی همچون ماده ها و 
آیین نامه ها شــده که نبودشــان بهتر از بودن شان است و این 
موانع باعث شــده رکود عجیب در بخش تولید ایجاد شــود؛ به 
خصوص اینکه صادرکنندگان مصنوعات طال که قصد حضور در 
بازارهای صادراتی را دارند، به دلیل کاغذبازی های ناشی از این 

موانع، از صادرات باز می مانند.
وی بــا بیان اینکه بحــث ارزش افزوده، عمده مانعی اســت 
کــه گریبانگیر صنعت طال و جواهر شــده، گفت: مالیات طال و 
جواهــر از زمان مجلس قبل ایجاد شــده و با وجود رایزنی های 
صورت گرفته با سازمان های مختلف همچنان اندرخم کوچه های 
مجلس اســت. سوال اینجاســت که بعد از این همه سال، چرا 

نتوانسته اند ارزش افزوده را از طال و جواهر بردارند.
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان و سازندگان طال، جواهر، 
نقره و ســکه تهران تصریح کرد: اینگونه رفتارها در صنعت طال 
و جواهر مشــکل زا است و امروز در بازار داخلی، تولیدکنندگان 
و خریداران را دچار مشــکل کرده اســت چراکــه این صنعت 
نیازمند تولید و فروش لحظه ای اســت. نگه داشــتن کاالها در 

انبار گمرکات مانع از ارزآوری می شود.

 اختالالت اکتشافی
مشکل اصلی کمبود مواد اولیه

رئیس هیأت عامل ایمیدرو گفت دلیل اصلی مشکل کمبود مواد 
اولیه در کارخانجات ذوب آهن اختالالت اکتشافی است.

خداداد غریب پور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
مشکالت صنعت ذوب آهن در تهیه مواد اولیه گفت: مشکالتی در 
تامیــن مواد اولیه صنعت ذوب آهن وجود دارد که دلیل اصلی آن 

اختالالت اکتشاف در این حوزه است.
رئیــس هیأت عامــل ایمیدرو افــزود: برای تامیــن این نیاز ها 
باید میزان اکتشافات مناسب باشــد تا ظرفیت معدنی و ظرفیت 

استخراج در بخش ها و معادن مختلف کشور مشخص شود.
او تاکید کرد: اگر شــناخت مناسبی از ماده معدنی موردنیاز در 
هر صنعت داشــته باشــیم و به میزان کافی آن را استخراج کنیم 
به هیچ عنوان در تهیه و تامین نیاز های صنایع ذوب آهن کشــور 

مواجه نخواهیم شد.
غریب پور بیان کرد: تولید امسال صنعت فوالد ما به ۲۸ میلیون 
تن خواهد رسید در حالی که تولید سال گذشته حدود ۲۵ میلیون 
تن بود. این در حالی اســت که ظرفیت تولید این صنعت بیش از 

۳۰ میلیون تن است و ما از چند درصد آن استفاده نمی کنیم.

رشد 37درصدی تامین و تدارک کود
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت امسال بیش 
از یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن انواع کود به کشاورزان تحویل داده 

شده که نسبت به سال قبل بیش از ۳7درصد رشد داشته است.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، حمید رســولی درباره 
آخریــن جزییات میزان تــدارک و تامین کــود در ماه های اخیر 
اظهار کرد: شــرکت خدمات حمایتی در هشت ماهه امسال بیش 
از 1.۴۵۰.۰۰۰ تن انواع کود های ازته، فسفاته و پتاسه را از طریق 
شــبکه بزرگ کارگزاران خود به کشــاورزان تحویل داده که این 
میزان نســبت به مدت مشابه ســال قبل بیانگر رشد ۳7درصدی 

است.
وی افزود:  امســال علی رغــم دو مرحله توقف تحویل کود اوره 
توسط شــرکت های پتروشــیمی، تحریم ظالمانه و عدم پرداخت 

یارانه کود های کشاورزی اتفاق افتاده است.
رسولی ادامه داد: امسال عالوه بر کود های یارانه ای تاکنون بیش 
از ۲۰.۰۰۰ تن انواع کود هــای غیریارانه ای مرغوب و باکیفیت از 
طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
در اختیــار کشــاورزان قــرار گرفته اســت که این میــزان کود 
غیریارانه ای تحویلی به کشــاورزان طی هفت ماهه امسال نسبت 

به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۰۰درصد رشد داشته است.
به گفته مدیرعامل شــرکت خدمات حمایت، شــرکت خدمات 
حمایتی کشــاورزی تدارک مناسبی برای کود های ازته، فسفاته و 
پتاســه دیده و کلیه قرارداد های خود را با بهترین تولیدکنندگان 

داخلی و خارجی منعقد کرده است.
 رســولی در پایان اظهار امیدواری کرد که امســال با تخصیص 
مناســب یارانه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بتوانیم برنامه 

تأمین و تدارک را به نحو شایسته تری اجرایی کنیم.

اخبـــار

معاون توســعه بازرگانی و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی گفت 
موافقت نامــه ایران و اتحادیه اوراســیا در زمینه کاهــش تعرفه تجاری 
محصوالت کشاورزی امری مهم برای بازگشایی بازار ۲۰۰ میلیون نفری 

کشور های اوراسیا به روی ایران است.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، علی اکبر مهرفــرد در همایش 
آشــنایی با فرصت های تجاری بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا با اشــاره به موافقت نامه ایران و اتحادیه اوراسیا در زمینه کاهش 
تعرفه تجاری محصوالت کشــاورزی، اظهار کرد: کشاورزی ایران در حال 
تغییر مسیر و گذر از کشاورزی سنتی به صنعتی است که توسعه بازار های 

منطقه ای و بین المللی از ملزومات این امر به شمار می رود.
معاون توســعه بازرگانی و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی افزود: 
باتوجه به شرایط تحریم در پیمان های بین المللی و منطقه ای کمتر حضور 
یافته ایم، اما پیمان اوراســیا با کشور های روسیه، قزاقستان، ارمنستان و 
بالروس به ســبب جمعیــت ۲۰۰ میلیون نفری فرصت مناســبی برای 

کشورمان فراهم کرده است.
این مقام مســئول ادامه داد: فرصت تجاری پیش آمده برای تجارت با 
اتحادیه اوراسیا عالی ترین ســطح موافقت نامه بین المللی است که ظرف 

مدت سه سال در نظر داریم آن را به تجارت آزاد تبدیل کنیم.

مهرفرد از کاهش تعرفه تجاری محصوالت کشاورزی طی موافقت نامه 
ایران و اتحادیه اوراســیا خبر داد و گفــت: ایران ۹۸ کد تعرفه و اتحادیه 
اوراســیا 1۲۶ کد تعرفه خود را کاهش داده تا طرفین بتوانند محصوالت 
کشاورزی خود را راحت تر صادر کنند، بنابراین ما یک تجارت مطلوب در 
بسیاری از کاال ها را آغاز کرده ایم و در سه سال آینده باید دید که چطور 

می توان موفق شد که کاال ها را جزو تجارت نامه ترویجی آورد.
او با بیان اینکه در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در 1۲۶ کد تعرفه 
از جانب آنها تخفیفاتی داده شــده اســت، گفت: در بخش صنعتی هم 
تخفیفات تعرفه ای به امضا رسیده است که هدف از امضای این توافقنامه 
دسترسی به بازار وسیع تر و واردات با شرایط راحت تر به کشور بوده است.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان 
اینکــه اجازه کاهش تعرفه برخی محصوالت لبنی به منظور جلوگیری از 
صدمه به تولید و اقتصاد داده نشــده اســت، اظهار کرد: با توجه به آنکه 
بــالروس تولیدکننده بــزرگ محصوالت لبنی اســت، از این رو اتحادیه 

اوراسیا با کاهش تعرفه در این خصوص موافقت نکرد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بهبود امور زیربنایی در تجارت میان 
کشور ها از اهمیت باالیی برخوردار است، بیان کرد: در موافقت نامه تجاری 
ایران و اوراسیا، مســائل قرنطینه ای، حمل ونقل، تسهیالت گمرکی و ... 

مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته مهرفرد: راهروی ســبز گمرکی و تعییــن پایه ارزش گمرکی 
کاال های مختلف دو اقدام مهم گمرک ایران برای تجارت با کشــور ها به 
شــمار می رود که این امر تســهیل صادرات محصوالت به ویژه در بخش 
کشاورزی را به همراه داشته است چراکه در گذشته باتوجه به آنکه ارزش 
کاال های گمرکی ایران به درســتی تعیین نمی شد، کشور های واردکننده 
خود قیمتی برای واردات این کاال ها تعیین می کردند که در شرایط جدید 
به آنها ارزش تعیین شده توسط گمرک مالک عمل قرار می گیرد که این 

امر منجر به کاهش تعرفه و هزینه صادرات می شود.
او دربــاره راهروی ســبز گمرکی، گفت: بر این اســاس اطالعات ورود 
محصول قبل از آنکه به مرز برســد، در ســامانه بارگزاری می شود که در 
نهایــت این امر از رســوب کاال در مرز که منجر بــه کیفیت محصوالت 

می شود، جلوگیری می کند.
معاون توســعه بازرگانی و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی ادامه 
داد: کشــور های عضو اتحادیه اوراسیا به سبب آنکه ۶ تا 7 ماه از سال را 
در ســرما و یخبندان به سر می برند نمی توانند اقدام به تولید محصوالت 
کشاورزی کنند به همین خاطر ما می توانیم از این شرایط برای صادرات 

محصوالت استفاده کنیم.

راهروی سبز گمرکی و تعیین ارزش پایه، ۲ اقدام مهم برای تجارت با دیگر کشور ها

معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت، تعیین عوارض صادرات 
را در راستای کنترل خام فروشی دانست.

جعفر سرقینی، معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در گفت وگو با   باشگاه خبرنگاران جوان، درباره به کارگیری 
شرکت های ایرانی در حوزه معدن اظهار کرد: مشارکت بخش خصوصی 
در چند مدت اخیر گسترس مناسبی پیدا کرده است، اما متاسفانه در 

معادن بزرگ کمتر شاهد همکاری آنها هستیم.
او ادامه داد: اخیرا بیش از گذشــته شــاهد فعالیت بخش خصوصی 
در معادن بزرگ هســتیم، اما این مقدار هنوز کافی نیســت و امیدوار 
هستیم مشارکت بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی، به 

ویژه در معادن بزرگ افزایش پیدا کند.
ســرقینی گفت: امروز می توانیم خوشحال باشــیم که از بزرگترین 
معادن مس و روی جهان در ایران، به محلی برای سرمایه گذاری بخش 
خصوصی تبدیل شده اســت، اما هنوز فضای بسیاری برای مشارکت 

بخش خصوصی در این حوزه وجود دارد.
معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشــاره به مشــارکت 

مناســب ســرمایه گذاران در معادن کوچک و متوســط تصریح کرد: 
امیدواریم با گســترس فرهنگ ســرمایه گذاری در حوزه های معدنی، 
شــاهد موارد بیشتری شبیه به ســرمایه گذاری مهدی آباد باشیم؛ نیاز 
به مشارکت ســرمایه گذاران برای انجام برخی فعالیت ها، به خصوص 

فعالیت های اکتشافی در این حوزه حس می شود.
او تاکید کرد: توجه داشــته باشــید که بخــش خصوصی در قالب 
کنسرسیوم اکتشــافی اقدام به فعالیت در این حوزه کرده و پهنه های 
مناســبی را برای فعالیت در دست گرفته است که به زودی منتهی به 
کشف معادن بسیاری در سطح کشور خواهد شد و این جزو افتخارات 

ما محسوب می شود.
سرقینی درباره عوارض صادرات مواد معدنی و کنترل خام فروشی، 
گفت: پیش از هر چیزی به یاد داشــته باشــید که هیچ کشوری مواد 
خام استخراج شــده خود را صادر نمی کند بلکه این مواد معدنی طی 
فرآیندی به موادی با ارزش افزوده باال تبدیل شــده و ســپس صادر 

می شود.
معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت تعیین عوارض صادرات 

را در راســتای کنترل خام فروشی دانست و گفت: برای تعیین قطعی 
میزان عوارض صادرات در ســطوح مختلف مــواد معدنی باید تا پایان 
آبان صبر کنیم در این مدت اطالعات جمع آوری شــده در مهر و آبان 
مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه پایش آنها و میزان تعیین عوارض در 

هر سطح را تعیین خواهد کرد.
او با اشاره به پیشرفت میزان تولید و صادرات معادن کشور در شش 
ماهه اول امسال نسبت به دو سال گذشته، بیان کرد: یکی از طرح های 
مهم این حوزه پشــتیبانی و راه اندازی معادن کوچک و متوسط است 
تعداد بسیاری از آنها در کشور وجود دارد که بنا داریم تا پایان امسال 

۵۰ معدن از بین معادن کوچک و متوسط را مجدد راه اندازی کنیم.
ســرقینی درباره اینکه برنامــه وزارت صمت در جبران معادن رو به 
اتمام است، تصریح کرد: اکتشافات یکی از محور های اصلی فعالیت در 
حوزه معدن اســت که بدون آن انجام فعالیــت معدنی معنایی ندارد، 
برنامه های مناســبی از طرف وزارت صمت در حوزه اکتشاف در حال 
پیگیری اســت تا جایگزین مناسب برای معادن رو به اتمام، شناسایی 

شود.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی ســاری گفت واردات برنج خارجی در بلندمدت فرهنگ 
غذایی ایجاد کرده و ســلیقه غذایی را تغییــر می دهد و زمانی فاجعه 
خواهد شد که به عادت مصرفی گرایش پیدا کند بنابراین با ادامه این 
روند، مرگ صنعت تولید برنج در کشــور را شاهد خواهیم بود چراکه 

این امر برای مافیای برنج سودآور است.
سید مجتبی مجاوریان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه برنج یکی 
از محصــوالت مهم مازندران در ســفره غذایی مــردم و یک محصول 
استراتژیک اســت، اظهار کرد: در تجارت برنج حاشیه بازاریابی باعث 

شده تا کشاورز نتواند دسترنج واقعی خود را دریافت کند.
وی تصریح کرد: امســال با توجه به افزایش تورمی که وجود داشت 
این حاشــیه بیشتر از ســال قبل نصیب فعاالن بازار شد و در بسیاری 
از موارد درآمد کشــاورزان کمتر از ۵۰درصد پرداختی مصرف کننده 

بوده است.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی ساری خاطرنشان کرد: کشاورز با سختی و زحمت هایی 

که برای تولید برنج می کشــد، تمام هزینه های تولید را پرداخت کرده 
اما ریسک خشکسالی، آفت و بیماری را به جان می خرد و در نهایت به 
اندازه ای درآمد دریافت می کند که یک فعال بازار بدون اینکه شــامل 

ریسکی شود، به دست می آورد که این امر عین بی عدالتی است.
مجاوریان با اشــاره به اینکه برنــج در بازار داخل از نظر کیفی تنوع 
زیادی دارد و شــناخت آن دشــوار اســت، افزود: برنج های مرغوب و 
نامرغوب با هم ترکیب شــده و نشانه هایی مثل عطر برنج، کشیدگی، 
طول و اندازه برنج که به چشم می آید را به صورت مصنوع در می آورند 

و با قیمت باالیی به فروش می رسد.
وی گفت: این قیمت تا حدی باال می رود که مصرف کنندگان قدرت 
خرید ندارند و مجبور می شــوند به سمت برنج های ارزان قیمت بروند 
که این امر موجب شــده بازارهــای مهمی را در تجارت برنج به داخل 

کشور از دست دهیم.
عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم کشــاورزی و منابع طبیعی ساری 
درخصــوص تجارت بازار برنج خارجی بیــان کرد: توان خرید افراد در 
بازار داخلی پایین اســت در حالی که برنج مرغوب نیاز به بازار لوکس 

دارد یعنــی افرادی کــه در بازار داخل بخواهند برنــج را کیلویی ۳۰ 
هزار تومان خریداری کنند افراد محدودی هســتند بنابراین مردم به 
محصولی که قیمت آن پایین است روی آورده و سود هنگفتی را برای 

واردکنندگان برنج فراهم می کنند.
بورس کاال مناسب ترین راه برای خرید و فروش برنج است

مجاوریــان با بیان اینکــه دولت و بازار مهمتریــن عامل در زمینه 
واردات برنج هســتند، تصریح کرد: دولت الزم نیست سیاست گذاری 
کند و مهم تر از همه فقط بازار را شفاف کند تا واردات از طریق بورس 

کاال که بهترین مبادله خرید و فروش است، انجام شود.
وی با اشــاره به اینکــه رعایت اســتانداردها در زمینه واردات برنج 
ضروری اســت، یادآور شــد: بارها از سوی جهاد کشــاورزی و وزارت 
بهداشــت گفته شــد، برنج های وارداتی آلوده است و خیلی از مافیای 
برنج به دنبال سودجویی هســتند و همان محصولی که به ایران وارد 
می شود را نمی توان به کشورهای اروپایی فرستاد چراکه مواد شیمیایی 
و امراض در داخل برنج موجب شده از لحاظ استاندارد بهداشتی خارج 

شده باشند و متاسفانه این امر در ایران رعایت نمی شود.

تخصیص عوارض صادرات در راستای کنترل خام فروشی محصوالت معدنی

 50 معدن کوچک تا پایان سال راه اندازی مجدد می شوند

وارداتی که تولید داخلی را به کام مرگ می کشاند

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

سطح داخلی سازی در سیستم سوخت رسانی 
پژو 30۱ فراتر از پژو 2008 است

همایــش تخصصــی ســاخت و فنــاوری قطعــات سیســتم 
سوخت رســانی و پلیمری خــودرو هلدینگ رایزکو در حاشــیه 
چهاردهمین نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران 

برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار خبرخــودرو، آرمان موســوی مدیرعامل 
شرکت اورند پیشــرو در این همایش اظهار داشت: محصوالت ما 
تمام الزامات و استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی را پوشش 

می دهد و آمادگی اجرای استانداردها تا سطح یورو ۶ را داریم. 
موســوی درباره قرارداد خودروهای جدید کشور قبل از برجام 
گفت: سیســتم سوخت رســانی خودروهای پژو ۲۰۰۸، پژو۳۰1 
و ســی۳ در گروه رایزکو و در شــرکت اورند پیشرو داخلی سازی 
شــده اســت و پس از تولید 7هزارمین محصول ۲۰۰۸، سیستم 
سوخت رسانی این خودرو تماما داخلی سازی و تحویل ایران خودرو 

شده است.
وی در ادامه درباره تولید خودروی پژو ۳۰1 گفت: نمونه ســازی 
این خودرو تا اواخر ســال ۹۸ آغاز خواهد شد و در سال ۹۹ شاهد 
تولید انبوه این محصول از سوی شرکت ایران خودرو خواهیم بود.

مدیرعامل شــرکت اورند پیشرو سطح داخلی سازی در سیستم 
سوخت رسانی خودروی پژو ۳۰1 را فراتر از ۲۰۰۸ دانست.

موسوی در حوزه صادرات به دلیل مشکالت تحریمی اشاره کرد 
و افزود: خودروسازان خارجی خیلی باز عمل نمی کنند اما در حال 

پیاده سازی راه حل ها هستیم.
موســوی در پاســخ به میزان مطالبات معوق گــروه رایزکو از 
خودروســازان گفت: در حال حاضر عالوه بر بدهی ۳ هزار میلیارد 
ریالی یکی از خودروسازان با حجم زیادی از چک های پاس نشده 

از سوی آنها مواجه هستیم.

خطرات ادغام فیات و پژو
به رغم اینکه مقامات دو گروه خودروســازی پژو-ســیتروئن و 
فیات -کرایســلر معتقدند که پس از ادغام آنها با یکدیگر، خطری 
متوجه تولید دیگر خودروسازان نخواهد شد، اما تحلیلگران عقیده 

دیگری دارند. 
به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، شــرکت عظیمی که در 
پی ادغام این دو خودروســاز مطرح تشکیل خواهد شد، می تواند 
تولیــد مازاد ۶ میلیون دســتگاهی را به ویژه در بخش خودروهای 
کوچک بازار اروپا ایجاد کند چراکه هر دو خودروساز در این بخش 
حضوری پررنگ دارند. تحلیلگر شرکت ال ام سی اتوموتیو در این باره 
می گوید: پس از ادغام نرخ بهره وری کمتر از ۵۸درصد خواهد بود 
که می تواند این گــروه جدید را با حدود ۶ میلیون ظرفیت تولید 
مازاد در سرتاسر جهان روبه رو کند. بازار اروپا هم احتماال در مرکز 
این تحول قرار می گیرد و از این رو ممکن است برخی از تاسیسات 
خودروسازی در اروپا تعطیل شــوند. بر این اساس، کارخانه هایی 
همچون تاسیسات فیات در صربســتان و تاسیسات واکسهال در 
انگلستان جزو آسیب پذیرترین کارخانه ها از نظر احتمال تعطیلی 
هســتند. برخی از مقامات دولتی و اتحادیه های کارگری پیشــتر 

نگرانی خود را در این باره ابراز کرده اند.

تامین۹0درصد نیاز قطعات خودرو در کشور
حدود یک هزار قطعه ســاز در داخل کشور ۹۰درصد نیاز قطعات 
خودرو را تامین می کنند که ســبب ایجاد اشــتغال و جلوگیری از 

خروج ارز از کشور می شود.
دکتر بهمن حســین زاده در بازدید از نمایشــگاه قطعات خودرو، 
بــه اهمیت به روزرســانی خطوط تولید قطعه ســازان به خصوص با 
توجه به آغاز تولید خودروهای پســابرجامی در کشور اشاره کرد و 
افزود: مشارکت در نمایشــگاه های بین المللی یکی از بهترین راه ها 
قطعه ســازان داخلی برای مواجهه با بحران ها، ارتباط گرفتن هرچه 
بیشــتر با تامین کنندگان جهانی اســت. به هر حال ازآنجاکه قرار 
نیســت همه قطعات موردنیاز در داخل ســاخته شود و همچنین 
بــا توجه به احتمــال رخ دادن اتفاقاتی مانند تحریم، بهتر اســت 
خودروســازان گزینه های ذخیره را بــرای تامین قطعات، روی میز 
داشته باشــند. با این دوراندیشی، احتمال اینکه در مقاطع بحرانی 
مانند تحریم، تولید خودرو در کشــور سرپا مانده و تیراژ دچار افت 
شــدید نشــود، بســیار باال خواهد رفت و این موضوع می تواند فنر 

قیمت ها را نیز کنترل کند.
وی اظهار امیدواری کرد که حضور قطعه سازان داخلی و خارجی 
در این نمایشــگاه گامی در راستای مشــارکت و ارتقای محصوالت 
این گروه باشــد چراکه نقش مهمی در صنعت خودروسازی کسور 
ایفا می کنند و مانع از خروج ســاالنه میلیاردها دالر ارز از کشــور 

 می شوند.

تحریم هــا اگرچه صنعت خــودروی ایران را تحت تأثیر قــرار داده اما 
قطعه ســازان از داخلی سازی قطعات حساسی همچونECUبااستفاده از 
توان مهندســان ایرانی خبر داده و صحبت از صــادرات قطعه از ایران به 

میان می آورند.
به گــزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دهقانی روز گذشــته در همایش 
تخصصی ســاخت و فناوری قطعات الکترونیکی کنترلرها و ایمنی خودرو 
از داخلی ســازی قطعه الکترونیکی ای ســی یو )ECU( خبر داد و گفت: 
در اوج دوران تحریم ها و فشــارهایی که دشمنان خارجی بر اقتصاد ایران 
و نیز صنعت خودرو وارد می کنند، قطعات مهم و اســتراتژیک مورد نیاز 
خودروسازان توسط شرکت های داخلی صاحب نام بومی سازی شده است 
و هم اکنــون جدیدترین تکنولوژی روز دنیــا در حوزه الکترونیک قطعات 
خودرو در ایران وجود داشته است که ما آن را پایه گذاری کرده و مسیری 
را طراحی کرده ایم که بتوانیم منطبق با پیشــرفت های روز دنیا در حوزه 

قطعات الکترونیکی خودرو کار را پیش ببریم.
تولید ECU در ایران بومی سازی شد

مدیر مرکز تحقیق و توســعه یک شرکت قطعه ســازی افزود: در عین 
حال مهندســان ایرانی از تمام آنچه که در دنیــا در حوزه تولید قطعات 
الکترونیکی خودرو در حال انجام اســت، بازدید به عمل آورده و حتی از 
مشاوران خارجی و ناظران حوزه کیفیت و استاندارد نیز بهره گرفته است 
تا تولیدات قطعات الکترونیکی ایران منطبق با استانداردهای روز دنیا باشد.

دهقانی با دعوت از تمامی اســاتید، نخبگان و دانشجویان برای کمک 
به پیشــرفت تولید قطعات کیفی خودرو در داخل کشور خاطرنشان کرد: 
هم اکنون چهار مدل ECU طراحی شده که به زودی خط تولید تجاری 
آن در یک شرکت قطعه ساز ایرانی افتتاح خواهد شد که امیدواریم گره ای 

از مشکالت تحریم باز کند.
وی ادامه داد: فعالیت های ارزشــمندی در حوزه داخلی ســازی قطعات 
الکترونیک صنعت خودرو صورت گرفته که بر این اســاس تمام تالش ما 
این اســت که عمق ســاخت داخل را بتوانیم در تولیدات قطعات خودرو 
افزایــش دهیم. ضمن اینکه در حال حاضر 1۲۰ متخصص الکترونیک در 
مرکز تحقیقات راهبردی ما مشــغول به فعالیت هســتند و توانسته ایم با 

کمک ســه دانشگاه مطرح کشور و جذب ۳۰ دانشجو تحقیقات خود را با 
آخرین متدهای روز دنیا به روزرسانی کنیم.

وی یادآور شد: هشت ســال است که مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع 
تولیدی ما در حال فعالیت بوده و تالش شده تا با برگرفتن توان حوزه های 
دانشــگاهی تحقیقات بر روی پســت های الکترونیکــی را آغاز کرده و به 
جایگاهی برسیم که در حال حاضر تمام بردهای الکترونیکی خودروهای 

کشور در داخل تولید شود.
 ECU :مدیر مرکز تحقیق و توسعه یک شرکت قطعه سازی تأکید کرد
های تولیدی، خودروهای یورو ۴ را نیز ساپورت می کند ضمن اینکه تالش 
شــده تا جایی که می توانیم از ارزبری آن هم در شــرایط سخت تحریم 
جلوگیری کنیم، اما باید توجه داشت که در بومی سازی قطعات پیشرفته ای 
همچون ECU برخی قطعات ریز موردنیاز برای تولید تنها در انحصار دو 
تا ســه شرکت دنیا قرار دارد و بر این اساس اگرچه شرکت های چینی نیز 
به ســمت تولید این قطعات پیش رفته اند اما به لحاظ اطمینان و امنیت 
هنوز اعتماد به چینی ها در دنیا در تولید این قطعات به وجود نیامده است.

داخلی سازی حساس ترین قطعات خودرو در دوران تحریم

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت افزایش قیمت حامل های انرژی 
از جمله بنزین غیرقانونی نیست، اما با افزایش قیمت حامل های انرژی 

مخالف هستم.
بــه گزارش پایــگاه خبری»عصر خودرو« به نقــل از ایرنا، کوروش 
کرم پور حقیقی افزود: چنانچه قرار باشد افزایش قیمتی در حامل های 
مختلف انرژی از جمله بنزین انجام شــود، خالف قانون نیســت، زیرا 
دولت می تواند پیشــنهاد افزایش نــرخ را در بودجه مطرح کند و در 
صورت تصویب مجلس و تایید شــورای نگهبان این موضوع تبدیل به 

قانون خواهد شد.
وی تاکید کــرد: امروز آمریکا جنگ اقتصــادی را بر ایران تحمیل 
کرده و در صورتی کــه نتوانیم گرانی را مهار کنیم، مهم ترین خاکریز 
اقتصادی نظام جمهوری اســالمی که کانون خانواده ها و امید به آینده 

است به خطر می افتد.
کرم پور یادآور شــد: آنچه در گذشته شاهد بودیم که جنسی گران 
می شــده و آن براســاس تصمیم دولت نبود، اما به دلیل اینکه برنامه 
اصولی و قابل اجرا نبوده، بیشــترین ضربه به اقشار ضعیف جامعه وارد 

شد.
بــه اعتقاد وی، اجرای افزایش نرخ حامل هــای انرژی بدون برنامه، 
همانند دولت های گذشته، این موضوع می تواند آسیب رسان به کشور 

به ویژه قشر کم درآمد باشد.
این نماینده مجلس با اشــاره به افزایش تورمی رشد نرخ حامل های 
انرژی، افزود: چنانچه برنامه ای وجود داشــته باشد که در آن افزایش 
نرخ حامل ها و تورم را خنثی کند، مشــکلی نیســت اما در گذشــته 

هیچ گاه این برنامه وجود نداشت.

به گفته کرم پور،  افزایش نرخ بنزین و یا سایر حامل های انرژی، باید 
مابه التفاوت نرخ در تولید و اشــتغال ســرمایه گذاری شود، زیرا برنامه 

عملی برای اشتغال و تولید موجب رفع مشکالت حل خواهد شد.
وی اضافه کــرد: پرداخت های نقدی و افزایــش یارانه ها نمی تواند 
مشــکل اساسی کشور را حل کند، در واقع مانند قرص تسکین دهنده 
است که تا مدتی درد را کاهش می دهد، اما برای اقتصاد باید به دنبال 
رفــع معضالت بود و علت های پیش روی رونق تولید و اشــتغال را از 

سر راه برداشت.
عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: امروز بزرگترین تهدید نظام 
جمهوری اســالمی، بیکاری جوانان تحصیلکرده اســت، زیرا چنانچه 
جوانان به تولید و توســعه کشور بیندیشــند و در میدان عمل حضور 
جدی پیدا کنند، آمریکا و اقمارش هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.

وزیــر صنعت، معدن و تجارت از توقــف تولید چهار خودرو در 
سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ خبر داد.

رحمانی می گوید اصالح ســاختار و ساماندهی صنعت خودرو 
یکی از برنامه های جدی وزارت صمت اســت؛ بدین ترتیب تولید 
پژو glx ۴۰۵ بنزینی تا پایان امســال و تولید سه نوع پراید نیز 

در ماه های آینده متوقف خواهد شد.
در همیــن خصوص، فرج اهلل رجبی نماینده شــیراز در مجلس 
دهم به ســایت روزنو گفت: توقف تولید خودروهای بی کیفیت و 
جایگزینی خودروهایی با امکانات بیشــتر، همیشه به عنوان یک 

مطالبه از سوی مشتری که همان مردمند، مطرح بوده است.
وی افــزود: در تولیــد داخلی باید دو موضــوع را لحاظ کرد تا 
رضایت حداکثری به وجود بیاید. اول اینکه، حمایت از تولید یک 

جاده دوطرفه است، یعنی تولیدکننده باید بداند که مردم زمانی 
از کاالهای آنها حمایت خواهند کرد که استانداردها به طور واقعی 
انجام شده باشــد. حال محصولی که به استاندارد نزدیک نیست 
و یا در میدان عمل، آزمایش خود را به درســتی انجام نداده است 
باید حذف شــود. از این رو توقف تولید چهار خودروی بی کیفیت 
که قرار اســت در ماه های آتی صورت بگیرد، تصمیمی درســت 
و مطالبه بحق مردم اســت. پس قرار نیســت مردم از هر کاالی 
بی کیفیت داخلی حمایت کنند، مخصوصاً اگر آن محصول خودرو 
باشد که با جان آنها ســر و کار دارد. موضوع دوم، نظارت است. 
به نظر من، مجلس شــورای اســالمی در این اتفاق نقش بسزایی 
دارد، هرچند که تمام نهادهــای ناظر هم باید با دقت به وظیفه 

خود عمل کند.

عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: در بحث نظارت باید به 
تولیدکنندگان زمان معینی را داد تا خود را به استانداردهای قابل 
قبول برســانند تا به نوعی تولیدات آنها قابل رقابت با نمونه های 
خارجی باشند، زیرا کشور نیازمند صادرات و ارزآوری است. حال 
بایــد این موضوع در همه کاالهای ســاخت داخــل و مخصوصاً 
خودرو با سرعت انجام شود. قرار نیست حمایت از تولیدکنندگان 
همیشگی باشد و آنها هم خود را موظف به ارتقا ندانند. رجبی در 
پایان خاطرنشــان کرد: جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت 
و جایگزینی خودروهای امن، حرکت به سمت خودکفایی و رونق 
تولید اســت، ولی باید توجه داشت که نباید با عنوان حمایت از 
تولیــد داخل، فضایی را ایجاد کرد که تولیدکننده بدون توجه به 

باالبردن کیفیت محصولش خود را بی رقیب بداند.

نماینده مجلس: افزایش قیمت بنزین غیرقانونی نیست

باید برای ارتقای صنعت خودرو زمان معینی را مشخص کرد

توقف تولید 4 خودروی بی کیفیت تصمیمی درست و مطالبه بحق مردم است
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رویــداد معرفی برج نوآوری کیش و شناســایی فرصت ها و مزیت های 
زیست بوم فناوری و نوآوری این جزیره با حضور ابوالفضل باقری، مدیرکل 
دفتــر هماهنگی اقتصــاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاســت 

جمهوری، آخونــدی، معاونــت اقتصادی و 
ســرمایه گذاری ســازمان منطقه آزاد کیش 
و جمعی دیگر از مســئولین برگزار شد.  در 
این رویداد، ابوالفضل باقــری مدیرکل دفتر 
هماهنگی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تالش این 
معاونت برای ایجاد اتصال میان شــرکت های 
دانش بنیان و  فعاالن اقتصادی باســابقه در 
کانون های اقتصادی مانند منطقه آزاد کیش 
گفت: برج نوآوری کیش فضایی بالغ بر ۸۰۰۰ 
متر مربع را در اختیار شرکت های دانش بنیان، 
خالق و شرکت های مستقر در پارک های علم 
و فناوری کشور قرار می دهد که با توجه به نیاز 

هر متقاضی، فضای موردنیاز تخصیص می یابد.  باقری در ادامه با اشــاره 
به توافقات صورت گرفته میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
سازمان مناطق آزاد کیش، افزود: باید فضا به گونه ای باشد که این برج به 

ایستگاهی برای فعالیت بالنده تولیدی و صادرات محور مبتنی بر فناوری 
تبدیل شــود. مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصاد دانش بنیان افزود: در برج 
نوآوری کیش فضاهای کاری متناسب با نیاز و نوع فعالیت شرکت ها، در 
اختیار آنها قرار می گیرد. نهادهای زیست بوم 
نوآوری شــامل؛ شــرکت های دانش بنیان، 
خالق و یا دارای سابقه استقرار در پارک های 
علم و فناوری و همچنین، شــتاب دهنده ها 
می توانند مستقیماً درخواست خود را برای 
حضور در این برج به ســازمان منطقه آزاد 
کیش ارائه کنند.  وی افزود: امیدوار هستیم 
در یک بازه زمانی یک یا حداکثر دو ســاله، 
شرکت های مستقر در این برج به سطحی از 
رشد و شکوفایی در فعالیت های خود برسند 
که بتوانند به شــکل مســتقل تری فعالیت 
خود را ادامه دهند. ابوالفضل باقری با اشاره 
به مزیت هــای حضور در برج نوآوری کیش 
عنوان کرد: بازار کیش به عنوان منطقه ای پیشرو در استفاده از ایده های 
نوآورانــه و فناورانه، می تواند ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی را برای 

شرکت های دانش بنیان تسهیل کند.

سید محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت ساز، در جلسه طرح و برنامه خانه های خالق با حضور 
معاون وزیر میراث فرهنگی، اظهار کرد که در ســال جاری شاهد 

رشد استارت آپ های  سودآور حوزه علوم 
انســانی و فرهنگ بوده ایــم و با تغییر 
نگرش سیاســت گذاران دانشگاهی در 

کشور، این روند سرعت خواهد یافت.
 ســجادی نیری با اشــاره به اقدامات 
انجام گرفته در حوزه نوآوری علوم انسانی، 
گفت: تاکنــون دو مرکز نوآوری در حوزه 
علوم انســانی راه اندازی شــده اســت و 
خوشــبختانه در عمل دیده شد که چه 
اســتارت آپ های خوبی در این دو مرکز، 
رشدکرد. به ویژه مرکز مستقر در دانشگاه 
عالمه طباطبائی توانســت عملکرد قابل 
قبولی از خود به نمایش بگذارد. دبیر ستاد 

توســعه فناوری های نرم و هویت ساز در ادامه گفت: این مسئله خود 
نشــان دهنده این موضوع است که چه پتانسیل باالیی در این زمینه 
وجود دارد و می توان بر روی علوم انســانی بســیار بیش از اینها کار 

کرد. همچنین امیدهای زیادی وجود دارد که مرکز نوآوری مستقر در 
دانشگاه امام صادق )ع( بتواند مفاهیمی مانند صنایع خالق و فرهنگی 
و فناوری های نرم را هرچه بیشــتر نهادینه سازد. وی افزود: با توجه 
به نقشی که این دانشگاه در تامین کادر 
مدیریتی در کشــور ایفــا می کند، این 
نقش آفرینی می تواند دوچندان نیز باشد. 
خوشبختانه، مدیریت جدید دانشگاه امام 
صادق)ع(، دکتر حســینعلی سعدی به 
موضوع زیســت بوم  های نوآورانه، بسیار 
توجــه دارند. به همین خاطــر امیدوار 
هســتیم که با کمک ایــن بزرگواران،  
قدم های مثبتی در زمینه علوم انسانی و 
صنایع خالق و فرهنگی برداریم.  نیری با 
اشاره به ظرفیت های در دسترس اضافه 
کرد: یکی از مواردی که باید به آن توجه 
داشت، این موضوع است که یک ظرفیت 
بالفعل حوزه  علوم انسانی، منابع انسانی و فارغ التحصیالن حوزه علوم 
انســانی است که هم اکنون نیز در شــرکت های دانش بنیان مشغول 

فعالیت هستند.

استارت آپ های سودآور علوم انسانی در حال افزایش استبرج نوآوری کیش پیشران توسعه جزیره می شود

در روز یکشــنبه ۲۸ مهرمــاه خبــری از نشســت ســوم هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در دوره نهم با حضور غالمحســین 
شــافعی و عبدالناصر همتی برگزار شــد که در آن پیشــنهادها و 
انتقادهایی از سوی آقای شافعی درخصوص راهکارهای تامین مالی 
برای بنگاه های اقتصادی در شــرایط جنگ اقتصادی ناجوانمردانه 

علیه میهن اسالمی مطرح شد. 
آقای شــافعی اگرچه با اشاره به گشــایش ها و تاثیرات جلسات 
و نشســت های پرشــمار بخش خصوصی با کارشناسان و مسئوالن 
حوزه پولی و ارزی سخن گفته و از آنان تشکر کرده، اما انتقادهایی 
را نســبت به ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توســعه که ناظر بر اجازه 
تاسیس بانک های غیردولتی بوده نیز بیان کرده است. به باور ایشان 
هــدف از تصویب قانون افزایش شــرایط رقابت در بازارهای مالی و 
تشــویق به پس انداز و ســرمایه  گذاری و ایجاد زمینه برای رشد و 
توسعه اقتصادی کشور مطمح نظر قانون گذار بوده، آنچه که به زعم 
ایشان پیشــگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به اصل ۴۴ قانون 
اساســی کشور عنوان شــد، به لحاظ آن بوده اســت که بانک های 
خصوصی از هدف اولیــه فاصله گرفته و نهاد نظارتی نیز در اجرای 
وظیفه، برخوردی جدی نداشــته اســت تا جایــی که ظرفیت های 
اقتصادی کشور با افزایش شمار بانک ها و موسسات خصوصی بدون 
تناســب شکل گرفته و به ناچار زیان حاصل از این عملکرد از جیب 

مردم جبران شده است.
اما آیا آنچه در کنار این انتقاد از قلم افتاده است، ساختار انگیزشی 
ضد تولید حاکم بر اقتصاد و تشویق به سرمایه گذاری در بخش های 
غیرمولد نبوده اســت!؟ همچنانکه براساس مستندات و آمارهای در 
دســترس طی چند دهه گذشــته، چنین رفتاری منجر به کاهش 
کلیه متغیرهای کالن اقتصاد، حجم سرمایه گذاری ها، تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت، تسهیالت بانکی و... و افزایش مقدار سپرده های 
بانکی شده است. شاید مناسب می بود ایشان اشاره ای هم به این نکته 
می داشت، که چرا بخش عمده ای از سرمایه گذاری ها و نقدینگی ها 
به بخش غیرتولیــدی تخصیص یافته اند. نظام بانکی عالوه بر نقش 
حساس در تخصیص اعتبارات، در راســتای متنوع سازی دارایی ها 
و جلوگیری از ریســک های گوناگون مانند ورشکستگی باید اقدام 
به تنوع ســبد دارایی های خود  کند. با توجه به این نکته که تامین 
نقدینگی موردنیاز بنگاه های اقتصادی در کشور ما، بانک  محور بوده 
و بازگشت این اعتبارات نیز برای بانک ها اهمیت باالیی دارد چراکه 
در قبال ســهمی که در این تامین مالی بر دوش بانک ها گذاشــته 
شــده، دیگر ذی نفعان بانک ها به ویژه در بانک های خصوصی انتظار 

دریافت سود حاصل از سرمایه گذاری امری طبیعی است.
همچنین طبق آمارهای رسمی از ابتدای دهه ۸۰ تا سال گذشته 
سهم بزرگی از تســهیالت بانکی بیش از نیاز و بعضاً به لحاظ عدم 
شــفافیت بخش تولید، نصیب بخش های خدماتی و بازرگانی شده 
اســت و بخش های مولد مانند ساختمان، کشاورزی و صنعت کمتر 
از ایــن امتیاز برخوردار شــده اند اما نکته قابــل توجه نبود ارتباط 
میان بخش ها یاد شده و در نتیجه عدم تاثیرگذاری مثبت اعتبارات 
تخصیص یافته در بخش های مولد اقتصاد است. طبیعتا بانک ها برای 
جلوگیری از کاهش ســود تمایل به تخصیص اعتبار به بخش هایی 

دارند که اطمینان بیشتری به بازگشت سرمایه از آنها انتظار می رود 
و ایــن مهم برای بانک هــا به ویژه بانک هــای خصوصی از اهمیت 

بیشتری برخوردار است. 
این نکته چشم اســفندیار اقتصاد ماست، حتی پرسش مشترکی 
از سوی بانک ها و نهادهای متولی بازرگانی و صنعت می تواند باشد، 
»چگونــه می توان اقتصاد و به ویژه بخش های خدمات و بازرگانی را 
به عنوان تکمیل کننده زنجیره تولید، از ســرمایه گذاری و تخصیص 
منابع دریافتی در بخش های داللی و سفته بازی به سمت بخش های 
مولــد هدایت کرد؟ »چه می توان کرد کــه تولیدکنندگان از عهده 
تعهدات خود در قبال اعتبارات دریافتی از بانک ها برآمده و زنجیره 
قوانین حمایتی برای تولیدکنندگان چگونه می تواند از ایشــان در 
برابر آســیب ها و ریسک های تولید حمایت کند؟ تا جایی که ایشان 
را نیز از ســرمایه گذاری در بخش های واسطه گری و سوداگرانه دور 
ســازد؟ آیا قوانین مالیاتی و یا عوارض گوناگون از ســوی نهادهای 

دیگر حامی تولیدند؟ 
در عیــن حال در پاســخ بــه اظهارنظر ایشــان درخصوص عدم 
تناسب شمار بانک ها و موسسات مالی در مقابل حجم اقتصاد ایران 
می بایســت این نکته را یادآور شــد که طی تصمیمات و مجوزهای 
ارائه شــده در دولت های نهم و دهم، نهادها و صندوق هایی شــکل 
گرفتنــد که بــدون تعریف واحد ناظر مشــخص، در عمل خارج از 
چارچوب هــای آیین نامه اقدام بــه جذب منابع خــارج از اعضای 
تعریف شــده کرده و به افزایش تورم دامن زدند که طی پنج ســال 
گذشته با همکاری قابل تقدیر بانک ها به ویژه بانک های خصوصی، 
ســاماندهی و نظــارت و ادغام این موسســات با کمترین آســیب 
اجتماعی و زیان ســپرده گذاران صورت گرفت. اگرچه به یقین و به 
طریق اولی هزینه های این نابســامانی ها را مردم نیز می پردازند، اما 
برای هر ساختنی هزینه هایی، قابل پیش بینی و پرداختنی است که 

به گواه آمار کمترین ها به مردم تحمیل شد.
چالش های پیــش روی نظام بانکی و به ویژه بانک های خصوصی 
کم نبوده اســت اما خدمات این بانک هــا و به طور اخص در مقابل 
تحریم هــای ظالمانه و تامین ارز موردنیاز کشــور در مســیرهای 
خدماتی و تولیدی قابل تقدیر نیز هســت. این بانک ها با همه توان 
خــود و با بهره برداری از زنجیره خدمات مالی مانند کارگزاری ها به 
کمک بانک های دولتی آمده و در مســیر ناهموار اقتصاد کنونی که 
برای تامین منابع خود به شدت بانک محور است، همکاری داشته اند. 
در ایــن نکتــه که قانــون بانکی و پولی کشــور نیــاز به اصالح 
دارد، شــکی نیست اما موسســات اعتبارسنجی بایست تعریف شده 
و موجودیت یابند، کفایت ســرمایه بانک ها نیــاز به توجه و ترمیم 
جدی داشــته و رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و بسیاری قوانین 
باالدســتی هم  نیازمند عمل، اصالح و یا نظارت هســتند، اما برای 
پرهیز از اطاله کالم، آقای شــافعی و دیگر دلســوزان صنعت کشور 
را به منابع خبری و رســمی کشور و بررسی سهم اعتبارت بانک ها 
به بخش تولید و همچنین ســهم تولیدکنندگان در حجم مطالبات 
معوق بانک ها ســوق می دهیــم و امیدواریم با کمــک یکدیگر از 
گردنه جنگ اقتصــادی کنونی عبور کرده و با تعابیر غیرمنصفانه و 
کلی گویی، انگیزه های خدمت گزاران و تالشگران را تضعیف نکنیم. . 

روز گذشــته )11 نوامبــر( به بهانه روز مجردهــا )Singles' Day( در چیــن، غول تجارت 
الکترونیک این کشــور یعنی علی بابا فستیوال ســاالنه خرید خود را آغاز کرده و در همان ساعت 
اولیه رکوردزنی کرد. به گزارش این شرکت، مشتریان چینی در ساعت اولیه شروع فستیوال، بیش 

از 1۳ میلیارد دالر )معادل ۹1.۲ میلیارد یوان چین(، خرید کرده اند.
به گزارش دیجیاتو، رقم فوق برای علی بابا یک رکورد محســوب می شــود چون این کمپانی در 
فستیوال سال گذشته خود مجموعاً ۳۰ میلیارد دالر فروخته بود. حال با این رکوردزنی که تنها در 
یک ساعت حاصل شده، می توان به عبور از فروش سال قبل و ثبت رکورد جدید برای این کمپانی 

امیدوار بود. این شــرکت کمتر از ۳۰ دقیقه پس از به روز رسانی ساعتی خود، اعالم کرد که میزان 
کل فروش، از 17.۲ میلیارد دالر عبور کرده است.

روز مجردها، نســخه چینی آمازون پرایــم دی )Amazon's Prime Day( برای علی بابا 
محسوب شده و با اینکه مخصوص مجردهاست ولی در چند دهه گذشته دامنه آن گسترده تر شده 
اســت. شرکت علی بابا هر ســاله هیاهوی زیادی پیرامون تخفیف های روزانه خود به راه انداخته و 

توجه مشتریان را از سراسر دنیا جلب می کند.
علی بابا به تقلید از آمازون تالش زیادی می کند تا مشــتریان، فستیوال های خرید این کمپانی را 

پاسخی به طرح تاسیس بانک های غیردولتی 

چشم اسفندیار اقتصاد ما
کورش پرویزیان  - رئیس کانون بانک های خصوصی 

رکوردشکنی علی بابا در روز مجردها؛

 13 میلیارد دالر فروش در یک ساعت

دریچــه

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس گفت نخستین جشنواره 
منطقه ای کارآفرینی و مهارت قاصدک که طی روزهای هفتم تا نهم اسفندماه 
امســال در شــیراز برگزار می شــود اقدامی برای ترویج و گسترش مفاهیم 
کارآفرینی در بســتر هنر و اندیشه خالقانه و تحقق شعار رونق تولید است. به 
گزارش ایرنا، کیوان نیازی یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در شیراز افزود: 
این جشــنواره در بخش های مختلف همچون فیلم، گــزارش خبری، عکس 
و داســتان کوتاه و با حضور شرکت کنندگانی از اســتان های فارس، بوشهر، 
خوزســتان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود. وی ادامه داد: 
میزبانی شــهر شــیراز در این رویداد مهم فرهنگی و هنری بیانگر اهمیت و 

برجستگی این کالنشهر در زمینه کار و تالش و مهارت آموزی است.

نوید برپایی جشنواره منطقه ای در 
شیراز برای ترویج کارآفرینی

سه شنبه
21 آبان 1398
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صنعت خودرو یکی از صنایعی اســت که با حضور فعال شرکت های 
دانش بنیان مســیری رو به توسعه خواهد داشت. با همین نگاه، جمعی 
از متخصصان کشــور با هدف »کسب دانش فنی طراحی و تولید درایو 

کششــی«، تامین بخشی از این نیازها را در 
قالب یــک طرح ملی فناوری بومی ســازی 
کردنــد. بــه گــزارش مرکــز ارتباطات و 
اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، صنعت خــودرو یکی از صنایعی 
اســت که با تغییر و تحوالت مداومی مواجه 
است و روزانه اخبار جدیدی از فناوری های 
نوین این عرصه به گوش می رســد. اتفاقاتی 
که نیاز به بهره گیــری از فناوری های نوین 
دارد. فناوری های پیچیده ای که باید از پس 
ذهن و خالقیت متخصصان و صاحبان ایده 
این عرصه بیرون کشیده و به کار بسته شود. 
با همین نگاه جست وجوگر، تعداد زیادی از 

جوانان خالق را می یابیم که در زیســت بوم فناوری و نوآوری راه اثبات 
توانمندی های خود را یافته اند و در تالش برای رفع نیاز جامعه و صنایع 
مختلف هستند. برخی از این طرح ها به قدری در صنعت مهم و حیاتی 

هســتند که عنوان »طرح ملی فناوری« را با خود به یدک می کشند. 
یکی از این طرح هــای کالن ملی فناوری که با حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری در مرکز طرح های کالن ملی فناوری در 
دست اجرا است، طرح »کسب دانش فنی، 
طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی درایو 
کششی با توان 1۵۰ کیلو وات« است. این 
طرح ملــی فناوری که توســط جمعی از 
جوانان در یکی از شرکت های دانش بنیان 
در حال اجرا است، یک نیاز کالن از صنعت 
خــودرو را برطرف می کنــد، نیازی که به 
دلیل کاربــرد در حوزه های نظامی، تامین 
آن از بازارهــای جهانی نیز با مشــکالتی 
روبه رو اســت. »یکــی از بخش های اصلی 
در خودروی الکتریکی یا هیبرید، سیستم 
پیشران الکتریکی است. این سیستم شامل 
دو زیرسیستم اصلی موتور های کششی و 
درایو کششــی است. با توجه به فناوری پیشرفته این زیرسیستم ها، در 
حال حاضر، زیرســاخت قابل مالحظه ای در رابطه با طراحی و ساخت 

آنها در داخل کشور موجود نیست.«

عضــو هیات علمی موسســه پژوهش و برنامه ریــزی آموزش عالی 
گفت اشــاعه فرهنگ کارآفرینی و خوداشــتغالی همــراه با آموزش 
و مشــاوره کارآفرینــی به عنوان یــک درس اجباری و ســاماندهی 

چالش هــای  مهارت افزایــی،  دوره هــای 
آموزش هــای مهارتی را رفــع می کند. به 
گــزارش ایرنا، »محمدجــواد صالحی« روز 
گذشــته در نهمین کنفرانس ملی انجمن 
جمعیت شناســی ایران با ارائــه مقاله ای با 
عنوان آموزش مهارتی و ســرمایه انســانی 
در ایران اظهار داشــت: سرمایه انسانی که 
به معنای نهادینه شــدن دانش نیروی کار 
است، از راه های مختلفی ایجاد می شود که 
مهم ترین آنها آموزش و تجربه است. سرمایه 
انسانی بر رشد اقتصادی، درآمدهای فردی 
و آثار غیربازاری سرمایه انسانی نقش دارد.

این عضو هیات علمــی افزود: آموزش های 
فنی و حرفه ای به دلیل توأم کردن نظر و عمل، توانایی بسیاری در ایجاد 
سرمایه انسانی و تربیت کارگر دانشی دارند. صالحی معتقد است که نیروی 
انســانی براساس امکانات، مهارت ها، دانش و نگرشی که از مهارت آموزی 

کســب کرده می تواند موجب افزایش بهره وری که خود نوعی ســرمایه 
انسانی است، شود. وی با اشاره به اینکه این مقاله بر آن است تا دو دسته 
از دانشجویان کشور یعنی دانشجویان فنی و حرفه ای و علمی-کاربردی 
را به عنوان آموزش های مهارتی مورد توجه 
قرار دهــد، گفت: این دانشــجویان باید از 
صور مختلف مانند تفکیک دوره تحصیلی، 
دوره های آموزشــی و . . . مورد ارزیابی قرار 
گیرند. به گفته این عضو هیات علمی، فقدان 
آشنایی دانش آموختگان با بازار کار پیش از 
انتخاب رشــته، بیگانگی دانش آموختگان با 
پدیده خوداشتغالی و فقدان پیش بینی دقیق 
نیازهای نیروی انســانی در مناطق مختلف 
از جمله مهم تریــن چالش های پیش روی 
آموزش های مهارتی اســت. صالحی ضمن 
ارائه پیشنهاداتی برای رفع چالش ها و بهبود 
این نــوع آموزش گفت: با پیچیده شــدن 
مشــاغل بر اهمیت آموزش کارکنان به ویژه آموزش های مهارتی افزوده 
می شــود. همچنین بهتر است یک دفترچه اطالعاتی کامل در مورد  نیاز 

انواع شغل ها و کارگاه ها تهیه و در اختیار مراجعان گذاشته شود.

ساماندهی دوره های مهارت افزایی چالش های آموزشی را رفع می کندپیشران الکتریکی خودروهای برقی و هیبریدی »ایران ساخت« شد

بحران  و رکود اقتصادی ممکن است در برهه های مختلف تاریخی برای هر کشوری پیش 
بیاید. متأسفانه، وقتی رکود اقتصادی اتفاق می افتد، کار زیادی از دست کسی برنمی آید. تنها 
کاری که می توانیم انجام دهیم این اســت که خودمان برای مقابله با آن دست به کار شویم. 
یعنی تا آنجا که می توانیم منابع مالی مــان را دربرابِر رکود اقتصادی مقاوم کنیم. همراه ما 
باشید. در این مقاله 1۰ گام مؤثر را برای پشتِ سرگذاشتِن موفق این دوره معرفی می کنیم.

هاوارد دُورکین، متخصص امور مالی و رئیس Debt.com می گوید: »به ضدرکود کردِن 
زندگی تان مانند ضدگردباد کردِن خانه تان نگاه کنید. اگر گردباد چند روز با شما فاصله داشته 
باشــد و از شما بپرسم حفاظ های مخصوص گردباد کجا هستند، بدترین جواب این خواهد 
بود: »فکر کنم چندتا در گاراژ داشــته باشم، اما شاید الزم باشد چندتای دیگر هم بخرم.« 
دیگر خیلی دیر اســت و هر پنجره بدون حفاظ یعنی خرابی و فاجعه. رکود هم به همین 
شکل است. تنها فرقش این است که خرابی آن ماه  ها طول می کشد و سال ها باقی می ماند.« 
برای جمع آوری این راهنمای گام به گام درباره حفظ ثبات  مالی در شرایط بد اقتصادی نظرات 

کارشناسان اقتصادی مختلف را بررسی کرده ایم.
1. وحشــت نکنید: رکود )متأسفانه( طبیعی اســت. حفظ آرامش ذهن اولین قدم برای 
ضدرکود کردن منابع مالی تان اســت. وقتی وحشت زده می شوید مغز نمی تواند تصمیمات 
هوشمندانه و بلندمدت اتخاذ کند. این آرامش ذهنی عالوه بر اینکه به خود مراقبتی کمک 

می کند، باعث می شود درک کنید که رکود غیرقابل اجتناب و گذراست.
دورکین می گوید: »اقتصاد فصل دارد و رکود زمستان آن است. بعد از هر تابستان آفتابی، 

برگ های درختان می ریزند و روزها کوتاه تر و تاریک تر می شوند.«
ارنی لوری، متخصص امور مالی شــخصی و نویســنده »جواِن ورشکسته سرمایه گذاری 
را امتحان می کند«، به این نکته اشــاره می کند که »بازار بورس دوره ای اســت و رکود در 
همه جای آن وجود دارد.« این دیدگاه شاید خیلی خوشحال کننده نباشد اما حداقل با دانستن 

اینکه دنیا به آخر نرسیده است به خودمان دلداری می دهیم.
۲. پس اندازِ اضطراری تان را ســازماندهی کنید: الکساندر لوری، مدیرگروه ارشد در رشته 
تحلیل امور مالی در کالج گوردن، می گوید: »مطالعات نشــان داده اند که بســیاری از مردم 
نمی تواننــد از عهده حداقل پس انداز ماهیانه برآیند. اگر حاال نتوانید این پس انداز را تأمین 
کنید، در شــرایط بد اقتصادی چه کار خواهید کرد؟ شاید مجبور شوید زیر بار بدهی بروید 

یا خانه  تان را از دست بدهید. پس حتما ماهیانه پولی برای مواقع ضروری کنار بگذارید.«
بیشتِر متخصصان امور مالی توصیه می کنند که به اندازه مخارج ۳ تا ۶ ماه برای روزِ مبادا 
کنار بگذارید. به نظر الکساندر لوری شاید این هدف برای جوانان خنده دار باشد، اما آنها باید 
سعی کنند حداقل به اندازه مخارج یک ماه پس انداز داشته باشند. او می گوید: »اشکالی ندارد 

که با کم شروع کنید، اما باید هر ماه مبلغی از حقوق تان را کنار بگذارید.«
به اندازه مخارج ۳ تا ۶ ماه پس انداز داشته باشید.

۳. بدهی تان را کاهش دهید: الکســاندر لوری می گوید: »بعد از کنار  گذاشــتن پس انداِز 
اضطراری، مهم ترین کاری که باید انجام دهید رهاشــدن از شِرّ بدهی ها است.« ارنی لوری 
هم با او هم عقیده است و می افزاید: »کاهش بدهی ها، واقعا به کاهش فشار در شرایط سخت 

اقتصادی کمک می کنند.«
۴. دو بودجه داشــته باشــید: یکی برای امروز و دیگری برای روزهای ســخت: اگر هنوز 
بودجه ای ننوشــته اید، حاال وقتش رســیده که دست به کار شــوید. این می تواند فوق العاده 

کسل کننده باشد، اما خدمات رایگانی هستند که در این کار به شما کمک می کنند.
دورکین می گوید: »برنامه های مطمئِن آنالینی هستند که نیمی از این کار را برای شما 
انجام می دهند. فقط کافی است چند عدد تایپ کنید. به همین راحتی می توانید برنامه ریزی 
بودجه برای خودتان داشته باشید.« عالوه بر بودجه ای که برای امروزتان می نویسید )یعنی 

شرایط عادی اقتصادی(، باید بودجه ای هم برای شرایط سخت و رکود داشته باشید.
ارنی لوری معتقد است »بودجه روزهای سخت، زمانی اجرایی می شود که درآمد به شدت 
کاهش پیدا کند. این بودجه بر تنظیم مخارج حیاتی تمرکز دارد و هدفش این است که پول 

کافی برای پوشش دهی آن ضروریات را تأمین کند.«
وقتی بودجه روزهای سخت تان را تنظیم می کنید، باید بدترین شرایط را در نظر بگیرید 
و مخارج ضروری را بنویســید. مخارجی مانند اجاره خانه، خرید روزانه و هزینه حمل و نقل 
در این لیست قرار می گیرند. مخارجی که نباید در این لیست باشند شامل هزینه باشگاه و 

رستوران هستند. بهتر است امیدوار باشیم که هیچ وقت به اجرای این بودجه نیاز پیدا نکنیم، 
اما داشتن آن حتما مفید است.

۵. سرمایه گذاری متنوع داشته باشید: دانیل کانکل رابرتس، نویسنده امور  مالی شخصی و 
یکی از مؤسسان بومر بنفیتس )Boomer Benefits(، می گوید: »حداقل باید ۴۰درصد 
معادل نقدی سرمایه خود را در بازارهای پولی مانند بورس و اوراق قرضه کوتاه یا بلند مدت 
ســرمایه گذاری کنید. چند درصد دیگر هم باید به صورِت سهام باشد تا بتوانید از آن کسب 
درآمد کنید. اگر جوان هستید و هنوز وقت دارید، می توانید به میانگین سازی هزینه به ریال 
در زمان رکود نیز فکر کنید. ممکن است در زمان کاهش قیمت  ها سهام بخرید، اما هنگام 
باالرفتِن قیمت ها نیز می توانید ســهام خریداری کنید. این کار سرمایه کلی تان را افزایش 

می دهد. باید بر اهداف بلند مدت خود تمرکز کنید نه بر شرایط اقتصادی موجود.«
۶. برنامه بازنشستگی تان را در جریان نگه  دارید: ارنی لوری می گوید: »در زمان رکود نیز به 
پس انداز برای بازنشستگی ادامه دهید. به خاطِر وحشت از رکود، از سرمایه گذاری در بیمه های 

بازنشستگی پشیمان نشوید.«
ارنی لوری توصیه می کند اگر در آســتانه بازنشستگی هســتید، حتما با برنامه ریِز امور 
مالی مشــورت کنید. »اجازه دهید فردی متخصص حداقل در یک جلســه به اســتراتژی 

بازنشستگی تان نگاه بیندازد تا مطمئن شوید همه چیز روبه راه است.«
درضمن، می توانید ســهام یا اوراق قرضه هم بخرید، اما توصیه لوگان الک، حســابدار و 
مؤســس سایت امور مالی شخصی Money Done Right، این است که اگر در همین 
یکی دو ســاِل آینده بازنشسته می شوید، بهتر است بیشتر پول  تان را در سهام نگذارید. بهتر 
ِ دست باشد تا بتوانید بهتر برای بازنشستگی برنامه ریزی کنید. او می گوید:  است پول تان دم 
»شــاید صحیح تر این باشد که پس اندازِ بازنشســتگی تان را در روش های با ثبات تری مانند 

اوراق قرضه سرمایه گذاری کنید.«
7. از اپلیکیشن های پس انداز استفاده کنید: اگر هنوز از اپلیکیشن های مدیریت هزینه و 
افزونه های مرورگر برای این کار استفاده نمی کنید، حاال وقت آن است که آنها را دانلود کنید. 

آنها به شما کمک می کنند تا از خرج روزانه  تا برنامه پس اندازتان را تنظیم کنید.
۸. با شــغِل دوم درآمدتان را افزایش دهید: لوری می گوید: »چند منبع درآمد داشــته 
باشید. به عنوانِ مثال، می توانید به صورِت نیمه وقت مسافر جابه جا کنید، پرستار ِ کودک شوید، 

به صورِت آنالین جنس بفروشید یا حتی در مغازه کار کنید.«
داشتِن شغل دوم به شما در انجام گام دوم )پس انداز بیشتر( نیز کمک می کند.

دیوید کاهیل، متخصص امور مالی در FinanceSuperhero می گوید:
»داشتن شغل دوِم ثابت و کنارگذاشتِن درآمد دوم تان به شما کمک می کند تا پس انداز 
اضطراری تان را سریع تر افزایش دهید. درضمن، اگر هنگام شرایط بد اقتصادی شغل تان را از 

دست بدهید، می توانید روی این پس اندازِ اضافی حساب کنید.«
۹. روی مهارت هــا و تخصص تان ســرمایه گذاری کنید: خیلی از افراد در شــرایط رکود 
اقتصادی شغل شــان را از دست می دهند. همیشــه رزومه خود را به روز نگه  دارید. حساب 
لینکدین خود را به روز کنید. همیشــه برای نشــان دادن قابلیت هــا و مهارت های خود به 

کارفرمایان آماده باشید.
دیوید باک، متخصص امور مالی شــخصی، می گوید: »شاید نیاز باشد تمام مهارت های 
شغلی فعلی تان را تقویت کنید و حتی درصورِت امکان، مهارت های جدیدی در بخش های 
دیگر شغل تان بیاموزید. احتمال دارد، در شرایط بد اقتصادی، شرکت ها تعدیل نیرو کنند. باید 

ثابت کنید که عالوه بر حرفه فعلی تان در بخش های دیگر نیز ارزشمند هستید.«
1۰. اگر بدهکاری زیادی دارید، کمک بخواهید: لسلی اچ.  تاین، وکیل امور مالی و نویسنده 

»زندگی و بدهی: رویکردی تازه در رسیدن به سعادت مالی«، معتقد است:
»باالخره سالمت روانی و مالی تان هم به اندازه سالمتی جسمی تان مهم هستند. اگر بیمار 
شــوید به پزشک مراجعه می کنید. پس اگر مشکل مالی داشته باشید هم باید با متخصص 
امور مالی مشورت کنید. از کمک خواستن خجالت نکشید. داشتِن متخصص در کنارتان باعث 

می شود فشار کمتری احساس کنید.«
نیازی نیست هزینه زیادی بپردازید. خیلی از مؤسساِت مشاوره مالی هستند که به صورِت 

رایگان یا با هزینه کم به شما مشاوره می دهند.
nbcnews/chetor:منبع

امیدوار بود. این شــرکت کمتر از ۳۰ دقیقه پس از به روز رسانی ساعتی خود، اعالم کرد که میزان 
کل فروش، از 17.۲ میلیارد دالر عبور کرده است.

روز مجردها، نســخه چینی آمازون پرایــم دی )Amazon's Prime Day( برای علی بابا 
محسوب شده و با اینکه مخصوص مجردهاست ولی در چند دهه گذشته دامنه آن گسترده تر شده 
اســت. شرکت علی بابا هر ســاله هیاهوی زیادی پیرامون تخفیف های روزانه خود به راه انداخته و 

توجه مشتریان را از سراسر دنیا جلب می کند.
علی بابا به تقلید از آمازون تالش زیادی می کند تا مشــتریان، فستیوال های خرید این کمپانی را 

همانند تعطیالت رســمی بشناسند. این شــرکت رویداد سال ۲۰1۹ را با حضور »تیلور سوئیفت«، 
خواننده و ترانه سرای آمریکایی افتتاح کرد و آمار خریدهای مشتریان را به طور زنده و مرتب منتشر 
می کند. فســتیوال خرید علی بابا بدون حاشیه نبوده است. منتقدان، این شرکت را به خاطر ارسال 
بیش از یک میلیارد مرسوله پستی در تنها یک روز و اثرات مخربی که این کار روی محیط زیست 
می گذارد، به باد انتقاد گرفته اند. البته این شرکت بازوی لجستیکی خود به نام Cainiao را مامور 
برپایی 7۵ هزار مرکز بازیافت کرده و قول داده در همکاری با شرکت های پست، جعبه ها و ضایعات 

پستی را جمع آوری کند.

۱0 نکته برای اینکه در شرایط رکود اقتصادی ثبات مالی داشته باشیم

رکوردشکنی علی بابا در روز مجردها؛

 13 میلیارد دالر فروش در یک ساعت

یادداشـت

اســتاندار گیالن گفت به لحاظ سرمایه گذاری از استان های پیشرو هستیم اما 
بایستی در قوانین انعطاف داشته باشیم تا زمینه تسهیل امور برای سرمایه گذاران 
و کارآفرینان به وجود آید. به گزارش ایرنا، ارســالن زارع روز یکشنبه در جلسه 
کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان در رشت افزود: این هدف برنامه 
که سند چشم انداز  نیز است به تنهایی از عهده  دولت و بخش خصوصی برنمی آید 
و بایستی در تعامل و همراهی به عنوان بهترین کار به این هدف مهم دست یابیم. 
وی خاطرنشان کرد: معتقدم حمایت هرچه بیشتر از نقش آفرینی بخش خصوصی 
بهترین و موثرترین راه توسعه پایدار است البته دولت و بخش خصوصی هر کدام 
به تنهایی و جداگانه قادر نیستند همه مشکالت و امور را برطرف کنند اما بی تردید 

در کنار هم، می توانیم بر مشکالت غلبه کنیم.

 امور سرمایه گذاران و کارآفرینان 
تسهیل شود



حوزه بازاریابی در طول چند دهه اخیر تحوالت بســیار زیادی پیدا کرده 
است. بسیاری از شــیوه های قدیمی بازاریابی دیگر تاثیرگذاری چندانی بر 
روی مخاطب ندارد. ظهور فناوری های نوین نیز روند تغییر الگوهای بازاریابی 
را ســرعت بخشیده است. امروزه با گسترش فناوری اینترنت و به طور ویژه 
ظهور شبکه های اجتماعی شیوه فعالیت بازاریاب ها به شدت تغییر کرده است. 
شبکه های اجتماعی تقریبا زندگی تمام افراد جهان را دگرگون کرده است. 
اکنون مراجعه مداوم به اکانت مان در شبکه های اجتماعی بدل به عادتی رایج 
شــده است. در نگاه نخست این نکته امری عادی به نظر می رسد، اما تاثیر 
شگفت انگیزی بر حوزه بازاریابی دارد. کمپین های بازاریابی باید در پلتفرم های 
مورد عالقه مخاطب هدف بارگذاری شود، بنابراین شبکه های اجتماعی در 
طول ســال های اخیر بدل به پلتفرم مورد عالقه بسیاری از بازاریاب ها شده 
است. بازاریابی در شبکه های اجتماعی ترند مشهور یک دهه اخیر است. نکته 
مهم در اینجا فعالیت مناسب در راستای تولید و بارگذاری محتوای باکیفیت 

در شبکه های اجتماعی خواهد بود. 
بدون تردید تولید محتوای جذاب برای مخاطب دردسرهای زیادی به همراه 
دارد. یکــی از چالش های اصلی در این میان ضرورت تولید محتوای جذاب 
به طور مداوم اســت. این امر با توجه به ضرورت شناخت سلیقه مخاطب و 
استفاده از اطالعات معتبر ساده به نظر می رسد. اشتباه اصلی نیز همین تصور 
غلط است. بازاریاب ها در تحلیل نهایی انسان هایی با سطح دغدغه های مختلف 
هستند. بروز اشتباه در کار بازاریاب ها مانند هر عملکرد انسانی دیگری امری 
طبیعی خواهد بود. گاهی اوقات بازاریاب ها دچار اشتباه می شوند. نحوه برخورد 
برندها با چنین اشتباهاتی باید منطقی باشد. بدون تردید فضای بازاریابی در 
شبکه های اجتماعی به ســرعت در حال تغییر است. در این میان استفاده 

مناسب از اشتباهات قبلی نقش مهمی دارد. 
اگر شــما به تازگی وارد حوزه بازاریابی در شبکه های اجتماعی شده اید، 
باید به دنبال ایده ها و الگوهای مناســب برای افزایش مهارت تان باشید. این 
امر یکی از ضرورت های اصلی در زمینه تولید محتوای جذاب است. من در 
این مقاله برخی از درس ها و توصیه های کاربردی برای بهبود ارتقای بازاریابی 
در شبکه های اجتماعی را گردآوری کرده ام. به منظور سهولت در مطالعه و 
کاربست این توصیه ها بررسی شان را در قالب سه بخش اصلی و 1۴ توصیه 
کلــی دنبال خواهیم کرد. نکته مهم در مورد مطالب این مقاله نگارش آنها 
برای تبدیل افراد مبتدی در زمینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی به افرادی 
حرفه ای است بنابراین حتی با کمترین سطح دانش و آگاهی از این حوزه نیز 

فرصت استفاده از نکات کاربردی را خواهید داشت. 
درس های بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای افراد تازه کار

۱. همگام سازی پست ها میان تمام اکانت های مان در شبکه های 
اجتماعی

تولید محتوا در شبکه های اجتماعی کار دشواری محسوب می شود. طراحی 
یک پســت جذاب نیازمند اطالعات و ذوق هنری باالیی است. این امر وقت 
زیادی از بازاریاب ها می گیرد. به همین خاطر اغلب تیم های بازاریابی اقدام به 
بارگذاری یک پست در پلتفرم های اجتماعی مختلف می کنند. مدیریت این 
فرآیند به صورت دستی دشواری های زیادی به همراه دارد. خوشبختانه امروزه 
ابزارهای کمکی بسیار زیادی در اختیار برندهاست بنابراین فرآیند بارگذاری 
پست به صورت همزمان در شبکه های اجتماعی مختلف بدون نیاز به پیگیری 
مستقیم ما قابل انجام است. ابزارهایی نظیر Later و TweetDeck به 
طور پیشرفته بارگذاری همزمان پست ها را مدیریت می کنند. این ابزارها به 
طور معمول امکانات بسیار بیشتری نیز دارند. زمان بندی برای انتشار خودکار 
محتوا و نمایش اطالعات کاربردی در مورد هر پست بخشی از این امکانات 

گسترده محسوب می شود. 
یکی از امکانات جالب نرم افزارهای کمکی در حوزه بازاریابی شــبکه های 
اجتماعی امکان زمان بندی برای انتشار محتواست. امروزه بسیاری از بازاریاب ها 
فرآیند تولید محتوا را در زمانی مشخص پیگیری نمی کنند. به همین خاطر 
بارگذاری محتوا در زمان مناسب بدل به دغدغه اصلی آنها شده است. ابزارهای 
کمکی امکان خلق محتوا و تعیین زمان دلخواه برای بارگذاری آن را به کاربران 
می دهد. به این ترتیب بدون نیاز به دخالت مســتقیم ما پست مان در زمان 

مناسب بارگذاری خواهد شد. 
2. به روز رسانی دوباره پست های قدیمی

اگر شما سابقه طوالنی در زمینه تولید محتوا برای اکانت برندتان را دارید، 
به روز رسانی محتوای قدیمی ایده های جذاب برای مدیریت بهینه سئو خواهد 
بود. مدیریت سئو به فرآیند استفاده از تکنیک های مختلف با هدف نمایش 
محتوای برندمان در رتبه های برتر موتورهای جســت وجو اشاره دارد. وقتی 
محتوای ما دارای رتبه بهتری در جست وجوهای گوگل باشد، امکان جذب 
مخاطب بیشتر فراهم می شود. تحقق این هدف در گرو تولید محتوای جذاب 

برای مخاطب است. 
بدون تردید تولید محتوای بازاریابی در شبکه های اجتماعی دشواری های 
خاص خود را دارد. ایده به روز رســانی محتوای قدیمی به دلیل صرفه جویی 
در زمان و هزینه بازاریاب ها کاربردی به نظر می رسد. وقتی مخاطب نسبت 
به یک یا چند محتوای قدیمی برند ما واکنش مطلوبی نشان داده است، هیچ 
دلیلی برای عدم به روز رسانی آن و تکرار موفقیت قبلی وجود ندارد. نکته مهم 
در اینجا استفاده از اطالعات جدید به منظور افزایش ارزش و جذابیت پست 

قدیمی مان است. 
مقاله کنونی که در حال مطالعه اش هستید، بهترین نمونه در زمینه به روز 
رسانی مطالب قدیمی محسوب می شود. این مقاله به روز رسانی پست سال 
۲۰17 وبالگ ماست. نسخه نخست این پست در سال ۲۰1۳ بر روی وبالگ 
HubSpot منتشر شد. در طول سال های اخیر نویسندگان مختلف با به روز 
رسانی این مقاله نقش مهمی در جلب نظر مخاطب داشته اند. اگر اکنون این 
مقاله با نسخه اولیه اش مقایسه شود، شاید دو پست کامال مجزا به نظر برسند. 

3. برنامه ریزی برای انتشار پست به هنگام عصر
جلب نظر مخاطب در شبکه های اجتماعی بستگی به خالقیت ما در یافتن 
زمان مناسب برای بارگذاری پست دارد. بدون تردید برخی زمان ها ساعت اوج 
حضور کاربران در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. بارگذاری پست در 
این ساعت ها شانس پست مان برای دریافت بازدید بیشتر را افزایش می دهد. 
براساس مطالعه کارشناس های موسسه HubSpot اغلب مردم به هنگام 
عصر حضور فعال تری در شبکه های اجتماعی دارند. به همین خاطر بارگذاری 

پست در این زمان بازخورد بسیار بهتری خواهد داشت. 
نکته مهم درخصوص انتخاب زمان مناسب برای بارگذاری پست توجه به 
وضعیت برندهای فعال در سطح ملی و بین المللی است. اگر برند ما در مقیاس 

بین المللی فعالیت دارد، انتخاب زمان مناسب دشوار خواهد شد. به هر حال 
در مناطق مختلف به دلیل اختالف زمانی نحوه واکنش به پست ما متفاوت 
خواهد بود. در این زمینه انتخاب میانگین زمان تمام مناطق موردنظر ایده 
مناسبی خواهد بود. به این ترتیب دست کم بخش قابل توجهی از مخاطب های 
ما در زمان مناسب محتوای مان را مشاهده خواهند کرد. در هر صورت زمان 
مناسب برای بارگذاری پست به هنگام عصر است. توصیه من در این میان 

پرهیز از انتخاب زمان های عجیب و غریب مانند نیمه شب است. 
4. افزایش جذب مخاطب با استفاده از هشتگ ها

امروزه هشتگ ها مانند بلیت طالیی هر برند برای جلب نظر مخاطب جدید 
اســت. بســیاری از کاربران به جای شیوه سنتی جست وجو در شبکه های 
اجتماعی اقدام به جست وجوی هشتگ ها می کنند. به این ترتیب برندها با 
کاربرد مناسب هشتگ ها فرصت جلب نظر مخاطب تازه را دارند. بدون تردید 
در هر حوزه کسب و کار برخی هشــتگ ها طرفدارهای بسیار زیادی دارد. 
این امر موجب جهت گیری عمومی برندها به سوی استفاده از این هشتگ ها 

می شود. 
وقتی دامنه پست های مربوط به یک هشتگ زیاد شود، شانس هر پست 
برای جلب نظر مخاطب کاهش می یابد. توصیه من در این بخش استفاده از 
هشتگ های کمتر شلوغ و پرکاربرد است. به این ترتیب شانس مان برای جلب 
نظر مخاطب افزایش خواهد یافت. به عالوه، تالش برای خلق هشتگ منحصر 
به فرد برندمان نیز ایده مناسبی خواهد بود. به این ترتیب ما فرصت کافی برای 
جلب نظر مخاطب انحصاری مان را خواهیم داشت. هشتگ اختصاصی برای 
برند روند دسترسی به محتوای تولیدی کاربران را نیز ساده می کند. امروزه 
 )User Generated Content( استفاده از محتوای تولیدی کاربران
اهمیت بســیار زیادی دارد. ایجاد هشتگ اختصاصی برای برندمان موجب 

سهولت در ارتباط با طرفدارهای برندمان خواهد شد. 

5. اهمیت محتوای بصری در پلتفرم های اجتماعی
الگوی سنتی بازاریابی مبتنی بر تمرکز صرف روی محتوای متنی بود. امروزه 
با توسعه فناوری و امکان استفاده گسترده از جلوه های بصری اهمیت متن 
کاهش یافته است. کاربران شبکه های اجتماعی به محتوای بصری )عکس و 
ویدئو( بیش از هر نوع فرمت دیگری عالقه دارند بنابراین برند ما نیز باید تولید 

طرح های گرافیکی و ویدئوهای جذاب را مدنظر داشته باشد. 
خوشبختانه امروزه سرویس های رایگان متعددی در زمینه ارائه محتوای 
تصویری رایگان فعالیت دارند. Canva یکی از این پلتفرم ها محســوب 
می شود. در این سایت امکان دسترسی به دامنه وسیعی از محتوای بصری 
وجود دارد. توصیه من در این بخش اســتفاده از تصاویر و ویدئوهای موجود 
در این پلتفرم به عنوان محتوای خام است. شخصی سازی این محتواهای خام 
کمــک زیادی به افزایش تاثیرگذاری برندمان بر روی مخاطب خواهد کرد. 
بدون تردید تاکید صرف بر روی محتوای بصری خام هیچ مزیت مشخصی 

برای برند ما به همراه ندارد. 
اکنون محتوای بصری تنوع بســیار زیادی پیدا کرده است. به جز عکس 
و فیلم امکان اســتفاده از گیف های جذاب نیز وجود دارد. اصطالح گیف به 
ویدئوهای بسیار کوتاه اشــاره دارد. بسیاری از برندها به طور اختصاصی از 
گیف ها به منظور افزایش تاثیرگذاری محتوای متنی استفاده می کنند. بهترین 

پلتفرم برای استفاده از گیف توئیتر و سپس فیس بوک است. 
درس های بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای افراد نیمه حرفه ای

۱. بارگذاری چند پست در روز
شــما نیازمند بارگذاری بیش از حد پست نیستید. در حقیقت بارگذاری 
بیش از حد پست موجب آزار مخاطب خواهد شد. توصیه من در این بخش 
بارگذاری چند پست مشخص در طول روز است. بدون شک تعداد پست ها 
از کسب و کاری به کسب و کار دیگر متفاوت است، اما تعداد مدنظر من ۲ یا 
۲ پست در روز خواهد بود. در این میان استفاده از محتوای تولیدی کاربران 
نیز نقش مهمی در جلب توجه مخاطب خواهد داشت. بهترین برند این زمینه 
لنوو است. این غول دنیای IT پست های مربوط به مخاطب های برندش را هر 
چند روز یک بار بازنشر می دهد. به این ترتیب بدون نیاز به صرف هرگونه هزینه 

اضافه ای موفق به انتشار محتوای جذاب می شود. 
2. تولید محتوای اختصاصی برای برندمان

فرآیند بازاریابی در شــبکه های اجتماعی از همان لحظه نخست حضور 
برندمان در این فضا شــروع می شــود. اشتباه بسیاری از برندها تالش برای 
آشنایی با فضای شبکه های اجتماعی و سپس شروع فرآیند بازاریابی است. 
بدون تردید همه ما آشنایی نســبی به فضای شبکه های اجتماعی داریم. 
همچنین اســتفاده از توصیه های مختلف برای شروع فرآیند بازاریابی نیز 

امکان پذیر است بنابراین هیچ بهانه ای به منظور ایجاد تاخیر در شروع فرآیند 
بازاریابی برندمان قابل پذیرش نخواهد بود. 

یکی از نکات مهم در زمینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی تولید محتوای 
اختصاصی برای برندمان است. این امر شامل درج نام یا لوگوی برندمان در 
گوشــه تصاویر و ویدئوهای صفحه مان خواهد بود. به این ترتیب در صورت 
استفاده دیگران از این محتوا به طور خودکار نام برندمان برای مخاطب های 

بیشتری نمایش داده می شود. 
3. جذب مخاطب با محتوای تعاملی

امروزه نحوه بازاریابی در شبکه های اجتماعی تنوع بسیار زیادی یافته است. 
تعامل نزدیک با مخاطب هدف یکی از راهکارهای مناسب در راستای جلب 
نظر آنها به شــیوه ای تاثیرگذار است. الگوی سنتی بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی شامل تولید محتوا به صورت یکطرفه از سوی برندهاست. امروزه 
تعامل ســازنده با مخاطب شامل ایجاد فضایی برای فعالیت دوجانبه است. 
برگزاری کمپین های شامل پرسش و پاسخ بهترین راهکار برای جلب نظر 

مخاطب بیشتر است. 
امروزه کاربران شبکه های اجتماعی عالقه بسیار زیادی به آگاهی از نکات 
مختلف در مورد برندها دارند. این امر در اغلب پرسش های کاربران از برندها 
قابل مشــاهده است بنابراین شما باید به دنبال بیان داستانی زیبا و جذاب 
از برندتان باشــید. این امر توجه مخاطب را بیش از هر زمان دیگری جلب 

خواهد کرد. 
گاهی اوقات برندها برای آگاهی از ســلیقه مخاطب اقــدام به برگزاری 
نظرسنجی می کنند. این اقدام شامل ارائه دو نوع محتوای مختلف و استفاده از 
آیکون نظرسنجی در شبکه های اجتماعی است. به این ترتیب با رأی مستقیم 

مخاطب امکان فهم دقیق سلیقه آنها امکان پذیر می شود. 
4. سرمایه گذاری هرچه بیشتر بر روی محتوای بصری

همانطور که مهارت شما در زمینه کار با شبکه های اجتماعی افزایش می یابد، 
انتظارات نیز از شما بیشتر می شود، بنابراین باید پاسخ مناسبی به افزایش 
انتظارات مخاطب داشته باشید. یکی از نکات مهم در این میان استفاده  هرچه 
بیشتر از محتوای بصری و ترکیب آن با محتوای متنی است. اگرچه امروزه 
عالقه مخاطب به محتوای متنی کاهش یافته است، اما همچنان عالقه مند به 
مشاهده محتوای جذاب در قالب بصری است. همچنین بسیاری از مفاهیم 
پیچیده در حوزه کسب و کار فقط با استفاده از محتوای متنی قابل توضیح 
است. بدون تردید بسیاری از ما محتوای متنی در قالب تصویر در شبکه های 

اجتماعی مشاهده کرده ایم. امروزه این امر بدل به نوعی ترند شده است. 
اکنون با توجه به این توصیه ها شما دارای مهارت نیمه حرفه ای بازاریابی در 
شبکه ای اجتماعی هستید. گام بعدی پرداختن به برخی از ایده های حرفه ای 

در راستای افزایش مهارت تان به حد نهایت است. 
درس های بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای افراد حرفه ای

۱. استفاده مناسب از آپدیت اپ  شبکه های اجتماعی
آیا شما تا به حال از تیک تاک یا بخش IGTV اینستاگرام استفاده کرده اید؟ 
اگر پاسخ شما به این پرسش منفی است، باید به دنبال ایجاد تحول اساسی 
در شیوه بازاریابی برندتان باشید. امروزه شبکه های اجتماعی به طور مداوم در 
حال به روز رسانی هستند. این امر شامل ارائه خدمات و سرویس های تازه و 
بهبود رابط کاربری می شود. اگر برند ما به دنبال جلب نظر مخاطب هدف در 
مقیاسی وسیع است، باید پیش از همه از امکانات تازه شبکه های اجتماعی 
استفاده کند. مزیت اصلی استفاده از خدمات تازه شبکه های اجتماعی امکان 
دسترسی به دامنه هرچه وسیع تری از مخاطب هدف است. به گزارش سایت 
Business Insider پلتفرم تیک تاک در مدت زمان کوتاه فعالیت خود 
موفق به کسب رکورد یک میلیارد دانلود شده است. این امر به معنای حضور 
نزدیک به یک میلیارد کاربر در این پلتفرم است. برند ما با حضور سریع در این 
پلتفرم شانس دستیابی به دامنه وسیعی از مخاطب هدف را خواهد داشت. 
بی شــک حضور در تیک تاک پس از گذشت چند سال دیگر مزیت ابتدای 
کسب شهرت این پلتفرم را ندارد. همچنین در این زمان با رقبای بسیار زیادی 

نیز مواجه خواهیم بود. 
آپدیت های شبکه های اجتماعی همیشه در پی ارائه فرصت بهینه به کاربران 
برای تعامل با یکدیگر است. برندها به خوبی فرصت استفاده از این فرصت را 
دارند بنابراین ما باید به دنبال تکنیک های تاثیرگذار برای استفاده از امکانات 

تازه شبکه های اجتماعی به عنوان نقطه مزیت برندمان باشیم. 
2. همکاری با اینفلوئنسرها 

امروزه نســل جوان توجه بســیار زیادی به الگوها و افراد مورد عالقه اش 
دارد. این امر شامل پیگیری وضعیت فعالیت آنها در شبکه های اجتماعی نیز 
می شود. یکی از گزینه های جذاب برای هر برندی همکاری تبلیغاتی با افراد 
مورد عالقه مخاطب هدفش است. در گذشته تنها افراد مشهور و مورد توجه 
مردم سلبریتی هایی مانند بازیگران و ورزشکاران مشهور بودند. امروزه با توسعه 
شبکه های اجتماعی کاربرانی تحت عنوان اینفلوئنسر نیز به جمع افراد مورد 
توجه مردم اضافه شده اند. ویژگی اصلی اینفلوئنسرها توجه گسترده مردم به 
آنها در کنار مهارت شــان در حوزه های خاص است. به این ترتیب همکاری 

تبلیغاتی با آنها نتیجه بخشی بسیار بیشتری در مقایسه با سلبریتی ها دارد. 
3. تولید محتوای اختصاصی برای هر پلتفرم

انتظار محتوای یکسان در شبکه های اجتماعی مختلف ایده جذابی محسوب 
می شود. نکته مهم در اینجا ضرورت توجه به شخصی سازی محتوای برندمان 
در شبکه های اجتماعی مختلف همزمان با افزایش مهارت مان در بازاریابی 
شــبکه های اجتماعی است. بی شــک تولید محتوای اختصاصی برای هر 
پلتفرم امر بسیار دشواری محسوب می شود. توصیه من در اینجا تالش برای 
شخصی سازی محتوای اصلی برندمان برای هر پلتفرم اجتماعی است. به این 
ترتیب ما فرصت تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف را خواهیم داشت. 

4. همکاری تبلیغاتی با شبکه های اجتماعی
تبلیغات پولی در شبکه های اجتماعی گزینه جذابی برای هر برند محسوب 
می شــود. نکته مهم در این میان ضرورت همکاری با افراد حرفه ای در این 
زمینه است. توصیه من در اینجا تالش برای همکاری تبلیغاتی با پلتفرم های 
اجتماعی است. به این ترتیب محتوای برند ما به صورت تضمین شده در اختیار 

دامنه وسیعی از مخاطب های عالقه مند به برندمان قرار خواهد گرفت. 
5. تولید محتوای مناسبتی

مناســبت های مختلف فرصت طالیی برای برندها در راستای جلب نظر 
مخاطب هدف محسوب می شود. در این زمان ها برندها به دنبال تولید محتوا 
با حال و هوای ویژه هستند. برند ما نیز باید چنین جهت گیری ای در راستای 
استفاده از فرصت های در دسترس اش داشته باشد. اکنون نزدیک ترین مناسب 
به ما کریسمس است. برنامه ریزی دقیق برای تولید محتوای جذاب در این 

زمان نقش مهمی در موفقیت برند ما خواهد داشت. 
hubspot :منبع

پپسی نیز بدل به برندی فعال در حوزه سبک زندگی شد
پروژه جدید پپسی در حوزه سبک زندگی

براساس گزارش خبرگزاری The Drum برند مشهور پپسی در تازه ترین 
اقدامش یک سایت ویژه مد و پوشاک را راه اندازی کرده است. سایت تازه پپسی 
به نام »خانه پپسی« در طول چند هفته اخیر سر و صدای بسیار زیادی کرده 
است. در این سایت نکات کاربردی در مورد پوشاک، نحوه انتخاب لباس مناسب 
و همچنین محصوالت مختلف برندهای بزرگ و معتبر جهان با همکاری پپسی 

وجود دارد. 
بدون تردید مشــاهده حضور برند پپســی در میان غول های صنعت مد و 
پوشــاک هر فردی را دچار تعجب خواهد کرد. اقدام تازه پپســی در راستای 
راه اندازی ســایت مربوط به حوزه پوشــاک در راستای توجه هرچه بیشتر به 
توسعه فرهنگ خاص شــرکت در راستای سبک زندگی صورت گرفته است. 
یکی از بخش های مهم این اقدام تازه ترغیب برندهای بزرگ حوزه پوشاک به 
تولید لباس با استفاده از مواد اولیه تجدیدپذیر یا بازیافتی است. به این ترتیب 
پپسی به تعهدات زیست محیطی اش به گونه ای متفاوت و خالقانه پایبند خواهد 
بود. چندی پیش کوکا کوال، رقیب مســتقیم پپسی، اقدام به تولید مجموعه 
لباس هایی از طریق بازیافت پالستیک های به کار رفته در محصوالتش کرد. این 
امر در آن زمان با استقبال گسترده مشتریان و فعال های محیط زیست مواجه 
شد. کارشناس ها در طول چند سال اخیر انتقاد مشترکی نسبت به عدم فعالیت 
مناســب پپسی در حوزه تبلیغات به این برند داشته اند بنابراین استراتژی تازه 
پپسی در راستای جبران عقب افتادگی در برابر کوکاکوال نیز قابل تفسیر است. 
همکاری پپســی با برندهای بزرگ حوزه پوشــاک شــامل پوما، ماندارینا، 
DSquared۲ ،۲1 Forever و کنزو است. بدون تردید مشاهده این همه 
نام بزرگ در کنار کمپین تازه پپسی بسیار جذاب به نظر می رسد. نکته مهم در 
اینجا جذابیت برنامه پپسی برای تمام این برندهاست. بدون شک هیچ برندی 

اعتبارش با حضور در پروژه ای نامشخص به خطر نخواهد انداخت. 
شاید در نگاه نخست همکاری با برندهای بزرگ طراحی لباس به اندازه کافی 
هیجان انگیز باشد. نکته جالب در مورد اقدام پپسی عدم اکتفا به همکاری صرف 
با برندهای بزرگ است. بر این اساس همکاری مشترک با طراح های حرفه ای 
نیز بخش قابل مالحظه ای از برنامه پپسی را تشکیل می دهد. طراح هایی مانند 
الکســاندر وانگ به عنوان نابغه دنیای طراحی مد و لباس با حضور در کمپین 

پپسی اعتبار ویژه ای بدان بخشیده اند. 
نحوه همکاری پپســی با برندها و طراح های لباس براساس ترکیب اهداف 
مربوط به سبک زندگی و فروش مستقیم محصوالت برندهای همکارش است. 
به این ترتیب در ســایت خانه پپسی ما با دو بخش اصلی مواجه خواهیم بود. 
بخش نخست مربوط به محتوای سبک زندگی خاص پپسی و بخش دیگر در 
ارتباط با فروش مستقیم محصوالت برندهای بزرگ است و خالقیت پپسی در 
این میان مذاکره با برندهای بزرگ برای تولید لباس  با اســتفاده از مواد اولیه 
بازیافتی و فروش انحصاری آنها در ســایت خانه پپســی است. به این ترتیب 
پپســی نیز در کنار برندهایی ماننــد KFC و تاکو بل حضور فعالی در حوزه 

سبک زندگی خواهد داشت. 
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بررسی پژوهش تازه برند هاینز در مورد غفلت برندها از خانواده ها
ضرورت توجه به خانواده ها در دنیای تبلیغات

دنیــای تبلیغات به لطف توســعه فناوری های مــدرن از جمله اینترنت و 
شــبکه های اجتماعی دامنه وســیعی از موضوعات را پوشش می دهد. امروزه 
بازاریاب ها امکان پرداختن به مســائل بسیار گســترده ای را دارند. شبکه های 
اجتماعی نیز دسترسی سریع کاربران به محتوای تبلیغاتی برندها را ساده کرده 
اســت. در این میان نگرانی برخی از والدین نســبت به تاثیر تبلیغات بر روی 
فرزندان شــان قابل توجه است. متاسفانه برخی از برندها فقط به دنبال کسب 
ســود بیشتر هستند. به این ترتیب تقریبا هیچ نظارت خاصی بر روی تناسب 

محتوای تبلیغاتی شان به خانواده ها و فرزندان شان ندارند. 
براساس مطالعه ای از سوی برند هاینز، فعال در زمینه تولید مواد غذایی، بر 
روی انتظارات والدین جوان و میانسال از حوزه تبلیغات نتایج جالبی به دست 
آمده است. بر این اساس ۸۲ درصد از والدین در کشورهای اروپایی و آمریکای 
شــمالی خواستار توجه برندها به والدین به طور برابر در تبلیغات شان شده اند. 
روند کلی دنیای تبلیغات کمتر توجهی به خانواده ها دارد. به این ترتیب تقریبا 
در کمپین های بزرگ و موفق هیچ اثری از خانواده ها نیســت. این امر عالوه بر 
والدین اعتراض بســیاری از سازمان های آموزشی و تحقیقاتی را نیز به همراه 

داشته است. 
امروزه بسیاری از برندها در زمینه فروش آنالین محصوالت مختلف فعالیت 
دارند. این امر با هدف کسب سود بیشتر و جلب نظر برای خرید ساده صورت 
می گیرد. بدون تردید اکنون شــمار بســیار زیادی از مردم زمان کافی برای 
مراجعه به فروشگاه ها را ندارند. به همین خاطر باید نسبت به جلب نظر آنها به 
شیو ه ای متفاوت اقدام کرد. دنیای تبلیغات با تاکید بر فروش آنالین محصوالت 

این ضرورت را برآورده می کند. 
یکــی از گروه هــای هدف اصلی برندهــا در تبلیغات بــرای فروش آنالین 
محصوالت شان شامل والدین است. این گروه به طور معمول زمان کافی برای 
خرید به صــورت حضوری را ندارد. والدین جوان در صدر این فهرســت قرار 
دارند. کودکان در ماه های اولیه نیازمند مراقبت و توجه بسیار زیادی هستند. 
بــه این ترتیب در عمل زمان زیادی برای والدین باقی نمی ماند. نکته مهم در 
اینجا ضرورت تاکید بر ارزش های مورد پسند والدین جوان و همچنین تاکید 
بر کودکان برای جلب نظر آنهاست. امروزه ۵7 درصد از والدین آمریکایی دارای 
حساب کاربری ویژه در آمازون هستند. این امر به معنای پرداخت حق اشتراک 
از سوی آنها برای مشاهده تحلیل و ارزیابی کارشناس های آمازون از محصوالت 
مختلف است. به عالوه، والدین میانسال در مورد حجم وسیع مشاهده محتوای 
تبلیغاتی از سوی فرزندان شــان اظهارنظرهای جالبی دارند. براساس پژوهش 
برند هاینز امروزه 7۴ درصد از کودکان سراسر جهان دست کم روازنه ۳۰ دقیقه 
محتوای تبلیغاتی تماشا می کنند. بدون تردید تاکید بر این گروه به عنوان سوژه 
محتوای تبلیغاتی اهمیت بسیار زیادی دارد. متاسفانه بسیاری از برندها به این 
نکته مهم توجه کافی ندارند بنابراین مشاهده روند نارضایتی والدین از فرآیند 
تولید محتوای تبلیغاتی امری طبیعی خواهد بود. برند هاینز با هدف افزایش 
توجه به خانواده ها اقدام به پژوهش مورد اســتناد ما در این مقاله کرده است 

بنابراین باید به خانواده ها به عنوان یک ترند مهم تبلیغاتی توجه داشت. 
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توسعه فناوری اینترنت دسترسی برندها به مخاطب جهانی را امکان پذیر 
کرده اســت. امروزه اغلب برندها در تالش برای دســتیابی به مخاطبین 
بین المللی هستند. دلیل این امر توسعه فراگیر دامنه فعالیت  برندهاست. 
بدون تردید وقتی از فعالیت در مقیاس جهانی صحبت می کنیم، مســئله 
بازاریابی نیز باید مدنظر قرار گیرد. الگوی بازاریابی برای کسب و کارهای 
محلی با شــیوه بین المللی تفاوت عمده ای دارد. شاید در نگاه نخست این 
امر ساده به نظر برسد، اما فهم تفاوت موجود و تولید محتوای مناسب در 

این زمینه کار آسانی نیست. 
تولید محتوای بازاریابی جذاب برای مخاطب جهانی همراه با چالش های 
بی شماری است. به عنوان مثال، مسئله تفاوت سلیقه مشتریان در مقیاس 
وسیع باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تفاوت زبان و لهجه مردم در نقاط 
مختلف نیز دردسرســاز خواهد شد. یکی از نکات مهم در اینجا مسئولیت 
برندها در حوزه جهانی است. وقتی برند ما قصد فعالیت بازاریابی در سطح 
بین المللی را دارد، باید مســئولیت پذیری باالیی نیز از خود نشــان دهد. 
هرگونه اشتباه یا خطایی در این فرآیند پای برند ما نوشته خواهد شد. این 
امر ضــرورت یادگیری اصول بازاریابی جهانی را دوچندان می کند. امروزه 
بســیاری از برندها در مقیاس جهانی مشغول به تولید محتوای بازاریابی 
هســتند، با این حال کمتر برندی به موفقیت قابــل توجه در این عرصه 
دست می یابد. پرسش اصلی پیش روی برندها برای اطمینان از آمادگی در 
راستای بازاریابی جهانی ساده و روشن است: »آیا ما سازماندهی الزم برای 
شناخت مخاطب جهانی و تولید محتوای جذاب برای آنها را داریم؟« پاسخ 
بسیاری از برندها به این پرسش منفی است بنابراین اغلب برندها هرگز به 
سراغ بازاریابی جهانی نمی روند. بدون تردید تمرکز ما در این مقاله بر روی 

برندهای عالقه مند به فعالیت در حوزه بازاریابی جهانی است. 
دشــواری های تولید محتوای جذاب در مقیاس جهانی همیشه ناشی از 
مشکالت بیرونی نیست. گاهی اوقات ساختار برندها به شیوه ای نامناسب 
سازمان می یابد. به این ترتیب تولید محتوای جهانی و ارائه آن به مخاطب 
هدف دشوار خواهد شد. در چنین موقعیت هایی اصالح وضعیت و ساختار 
برندمان در اولویت قرار خواهد داشــت. نکته مهم در اینجا تفاوت شــیوه 
تولید محتوا و ارائه آن به مخاطب در مقیاس محلی و بین المللی اســت. 
اغلــب برندها به این نکته مهم توجه ندارنــد. به همین خاطر تالش آنها 
بــرای جلب نظر مخاطب هدف به نتیجه مطلوب نمی رســد. ما تا زمانی 
که مشــکالت برندمان در حوزه بازاریابی جهانــی را حل و فصل نکنیم، 
امکان دســتیابی به موفقیت را نخواهیم داشت. در این مقاله راهکارهای 
غلبه بر مشــکالت برندها در حوزه بازاریابی بین المللی مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
۱. تولید محتوای بازاریابی: اثری هنری یا فرآیندی کاری؟

محتوای بازاریابی باید جذاب و تعامل برانگیز باشد. این امر در مورد اغلب 
تحلیل های مدرن از تولید محتوای بازاریابی صحبت دارد. دیدگاه ها نسبت 
به بازاریابی به طور کلی در دو دسته قابل بیان است. دسته نخست محتوای 
بازاریابی را نوعی اثر هنری تحلیل می کند. به این ترتیب بر روی الهام گیری 
از آثار هنری برجســته برای تولید محتوای بازاریابی مطلوب تاکید دارد. 
بی تردید هر محتوای بازاریابی باید جذابیت های خاص خود را داشته باشد. 
این نکته بــدون توجه به آثار حرفه ای در زمینه هنر امکان پذیر نیســت 
بنابراین نخســتین مسئولیت ما به عنوان بازاریاب  توجه به جلوه هنری و 
زیبایی آثارمان است. امروزه اغلب شرکت ها و بازاریاب های حرفه ای به این 
نکته توجه کافی دارند. یکی از الزامات این شیوه ضرورت تحصیل و آگاهی 
به نسبت باال از حوزه بازاریابی و جلوه های هنری آن برای تولید محتواست. 

به این ترتیب بازاریابی بدل به حرفه ای تخصصی می شود. 
رویکرد دوم به حوزه بازاریابی اندکی متفاوت با درک هنری از آن است. 
بر این اســاس بازاریابی یک فرآیند کاری تلقی می شود. این امر ضرورت 
پرداختن آن براســاس نیاز برندهــا را پررنگ می کند. در این بخش دیگر 
نیازی به آگاهی فراوان از حوزه های هنری و تحصیل در رشــته بازاریابی 
نیســت. ما فقط باید انگیزه و اســتعداد کافی برای ایده پردازی خالقانه را 
داشته باشیم. در مرحله بعد، اســتفاده از توانمندی تمام اعضای شرکت 
برای تولید محتوای جذاب مد نظر قــرار می گیرد. بدون تردید کارمندان 
یک برند انگیزه مناســبی برای همکاری با شــرکت ها در راستای تولید 
محتوای جذاب بازاریابی خواهند داشــت. مزیت اصلی این شــیوه حضور 

افرادی از نقاط مختلف جهان در اغلب برندهاســت. امروزه دیگر مرزهای 
جغرافیایی در فرآیند استخدامی برندها معنایی ندارد. به این ترتیب شمار 
باالیی از کارمندان شــاغل در ایاالت متحده در اصل مهاجران کشورهای 
مختلف محسوب می شود. آشــنایی این دسته از کارمندان با ویژگی های 
بومی کشورهای شــان امکان تولید محتوای بازاریابی به صورت دقیق تر را 

فراهم می سازد. 
2. ایجاد ارتباط میان تالش های بازاریابی و اهداف اصلی شرکت

کمپین های بازاریابی باید در راستای دستیابی به اهداف اصلی شرکت ها 
سازماندهی شود. هرچه ارتباط محتوای بازاریابی ما با اهداف و ارزش های 

برندمان بیشتر باشد، سرعت توسعه کسب و کارمان بیشتر خواهد شد. 
یکی از ایرادهــای اصلی برندها در زمینه تولید محتــوای بازاریابی در 
مقیاس جهانی توجه بیش از حد به معیارها و اصول دست و پا گیر تولید 
محتواست. بی تردید استفاده مناسب از تکنیک ها و توصیه های کاربردی 
برای تولید محتوا کارایی خاص خود را دارد. این نکته باید در کنار ضرورت 
تولید محتوا همراه با آزادی عمل نســبی مدنظر قــرار گیرد. در غیر این 
صورت جلوه نهایی محتوای بازاریابی برند ما بیش از حد خشک و بی روح 

خواهد بود. 
ایــراد بعدی در حوزه ایجاد ارتباط میــان تالش های بازاریابی و اهداف 
اصلی شرکت تمرکز بیش از حد بر روی ماهیت محلی مخاطب هدف است. 
بازاریابی جهانی شــامل یافتن نقاط اشتراک تمامی مخاطب های هدف و 
تولید محتوای جذاب برای همه است. در راستای تحقق این هدف استفاده 
از تمام ابزارهای در دســترس مانند شــبکه های اجتماعی، سیستم های 

مدیریت هوشمند و رسانه های جهانی ضروری خواهد بود. 
بایــد به عنوان نکته پایانی در این بخش توجه شــما را به نکته ای مهم 
جلب کنم: »به راســتی چه کســی پیرامون کیفیت محتوای بازاریابی ما 
تامل می کند؟ آیا پیش از انتشــار محتوا فرآیندی برای بازبینی آن وجود 
دارد؟« بدون تردید پاسخ بسیاری از برندها به این پرسش منفی خواهد بود 
بنابراین مشاهده کیفیت پایین محتوای بازاریابی و تاثیرگذاری اندک آن بر 
روی مخاطب هدف امر عجیبی نخواهد بود. همکاری با برخی از طراح های 
اســتراتژی بازاریابی به صورت نزدیک در این بخش مدنظر قرار می گیرد. 
این امر نظم مشخصی به فرآیند بازاریابی برندمان خواهد داد. این نکته به 

ویژه در مقیاس بازاریابی جهانی اهمیت بسیار زیادی دارد. 
3. محتوای متنی همچنان اعتبار دارد

کارشناس های زیادی پیرامون مرگ الگوی بازاریابی متن محور اظهارنظر 
می کنند. این امر با توجه به تغییر سلیقه مخاطب هدف صورت می گیرد. 
بر این اساس مخاطب هدف اغلب برندها دیگر تمایلی به مطالعه محتوای 
متنی ندارند. این امر موجب افزایش تمایل بازاریاب ها نســبت به استفاده 
از محتوای ویدئویی و تصاویر جذاب شده است. مشاهده این امر با نگاهی 
ســاده به حوزه بازاریابی در شــبکه های اجتماعی امکان پذیر خواهد بود. 
امروزه اغلب برندها برای کمپین های شان از ویدئوهای اختصاصی استفاده 
می کنند. به این ترتیب شاید دیگر نیازی به استفاده از محتوای متنی برای 

توسعه کمپین برندمان نباشد. 
نکته مهم در اینجا تاکید برخی از برندها به اســتفاده از محتوای متنی 
است. به این ترتیب برخی از برندها، حتی برندهای بزرگ، همچنان الگوی 
بازاریابی متن محور را در دســتور کار قرار می دهند. بدون شک مشاهده 
چنین الگویی از سوی برخی از برندهای بزرگ عجیب به نظر می رسد. در 
مقام تحلیل این مسئله باید به چند نکته توجه داشت. نخست اینکه کاهش 
محبوبیت محتوای متنی به معنای عدم توجه کامل مخاطب به آن نیست. 
امروزه هنور هم برخی از مردم به محتوای متنی توجه نشان می دهد. نکته 
دوم، دشواری تغییر الگوی تولید محتوا در مدت زمانی اندک است. به این 
ترتیب هنوز هم برخی از برندها از محتوای متنی استفاده می کنند. این امر 

در مورد سلیقه مشتریان نیز حالت مشابهی دارد. 
راهکار مناســب برای این مسئله اســتفاده از هر دو الگوی متن محور و 
مبتنی بر محتوای بصری برای توسعه الگوی بازاریابی برندمان است. این 
امــر موفقیت برند ما در جلب نظر مخاطب جهانی با ســلیقه متفاوت را 

تضمین خواهد کرد. 
4. ترجمه محتوا: چالش برانگیزترین مرحله بازاریابی جهانی

توسعه محتوای بازاریابی جهانی نیازمند ترجمه کمپین ها و ارزش های 
اصلــی برندمان خواهد بود. بدون تردیــد تمام مخاطب ها توانایی مطالعه 
محتوای کمپین ما در زبانی واحد مانند انگلیسی را ندارند. به همین خاطر 
توجه به ترجمه درست محتوای بازاریابی برندمان اهمیت ویژه ای خواهد 

داشت. در نگاه نخست ترجمه کمپین ها به زبان های مختلف امری دشوار 
و پرخطــر خواهد بــود. به هر حال هر لحظه امکان بروز خطا و مشــکل 
در فرآینــد بازاریابی وجود دارد، بنابراین دقت فراوان نســبت به ترجمه 
کمپین ها اهمیت دارد. بسیاری از برندها این امر را در دستور کارشان قرار 
می دهند. توجه برندهای مختلف به این نکته بسیار امیدوارکننده به نظر 
می رسد. نکته مهم در اینجا عدم موفقیت تمام برندها در ترجمه مناسب 
کمپین های شان است. به این ترتیب مخاطب هدف همیشه دشواری هایی 
در زمینــه فهم ماهیت کمپین هدف یک برند خواهد داشــت. برندهای 
بزرگ در این زمینه اســتراتژی جالبی دارند. بر این اســاس آنها هیچ گاه 
ترجمه کمپین های شان را به افراد ناآشنا با فرهنگ کشور موردنظر واگذار 

نمی کنند. 
بی تردیــد برخی از اصطالح های موردنظر برند ما در کمپین اولیه اش با 
فرهنگ بومی کشورهای مقصد هماهنگی ندارد. در این شرایط همکاری 
با بازاریاب های آشنا با فرهنگ کشور موردنظر اهمیت ویژه ای دارد. فرآیند 
ترجمه محتوای بازاریابی جهانی نیازمند شخصی سازی آن نیز هست. به 
این ترتیب مخاطب هدف ما در کشــور موردنظر درک مطلوبی از اهداف 
ما خواهد داشــت. ایراد بســیاری از برندها بی توجهــی به این نکته مهم 
اســت. این امر موجب بر باد رفتن تمام زحمات برندها می شود. بی تردید 
برندهای بســیار زیادی در حوزه بازاریابی جهانی فعالیت دارند. اگر ما در 
پی الگوبــرداری از یک برند موفق در این زمینه هســتیم، باید برندهای 
بزرگ را مدنظر داشــته باشیم. این برندها در طول زمان به بهترین شکل 
ســازگاری با شرایط دشوار بازار کسب و کار را یاد گرفته اند. به این ترتیب 
استفاده از تجربیات آنها بهترین راهکار برای تولید محتوای بازاریابی جذاب 

خواهد بود. 
بی تردید انتقال پیامی واحد در زبان های مختلف امر دشواری محسوب 
می شــود، با این حال اگر برند ما در پی کسب موفقیت در مقیاس جهانی 
است، باید ریسک های این حوزه را نیز بپذیرد. یکی از تکنیک های مناسب 
در اینجا ســاماندهی بخش ویژه بازاریابی جهانی است. این بخش باید با 
حضور بازاریا ب های حرفه ای و دارای حداقل تجربه در حوزه تولید محتوای 
جهانی شــکل گیرد. به این ترتیب ما دست کم استانداردهای حداقلی در 
حوزه ترجمه کمپین های مان به زبان های مختلف را رعایت خواهیم کرد. 

5. اهمیت توجه به فرهنگ بومی مخاطب جهانی
موفقیت در بازاریابی جهانی فقط معطوف به ترجمه کلمات مختلف 
از یک زبان به زبانی دیگر نیســت. نکته مهم در اینجا انتقال درست 
اید ه ها از یک فرهنگ به فرهنگی دیگر اســت. مردم همیشــه جلب 
ایده ها، به جای کلمات، می شوند. اگر تجربه سفر به کشورهای دارای 
زبان و فرهنگ متفاوت را داشــته باشید، این نکته را به خوبی درک 
خواهید کرد. برقراری ارتباط با دیگر مردم در سفر به کشورشان فقط 
نیازمند یادگیری برخی جمالت کاربردی نیست. ما باید توجه ویژه ای 
به فرهنگ آنها نیز داشــته باشــیم. بدون آگاهی حداقلی از فرهنگ 
این افراد امکان موفقیت در ایجاد رابطه ای صمیمانه و مطلوب وجود 

نخواهد داشت. 
از نقطه نظر بازاریابی گاهی اوقات ناآگاهی از تفاوت های فرهنگی موجب 
برداشــت نادرســت مخاطب از محتوای بازاریابی ما خواهد شد. این امر 
اهمیت بسیار زیادی دارد. نگاهی به شکست برخی از بهترین کمپین ها به 
دلیل بی توجهی به فرهنگ بومی کشورهای مقصد این نکته را تایید خواهد 
کرد. اگر ما به فرهنگ بومی یک کشور توجه کافی نداشته باشیم، ریسک 

بازاریابی جهانی برندمان افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
راهکار کاربردی اغلب مشاورها و کارشناس های بازاریابی در این بخش 
تالش برای آشنایی با فرهنگ بومی کشورهای مختلف پیش از راه اندازی 
کمپین بازاریابی جهانی است. به این ترتیب امکان آشنایی با آن فرهنگ ها 
و توجه به نکات مهم از نظرشــان پیش از بروز ایرادهای چشمگیر فراهم 
خواهد شد. این امر موفقیت کمپین برندمان در مقیاس جهانی را تضمین 

خواهد کرد. 
بدون شک بازاریابی جهانی همراه با چالش های بسیار زیادی است. نکته 
مهم در اینجا توجه به نحوه غلبه بر مشکالت پیش رو و توسعه کمپین های 
جذاب اســت. بخش زیادی از این مقاله به بررســی نحوه ترجمه مناسب 
کمپین ها به زبان های مختلف اختصاص داشــت. بی تردید این امر دارای 
اهمیت فراوانی اســت. با اســتفاده از نکات و توصیه های این مقاله امکان 

کاهش ریسک های موجود در این زمینه وجود دارد. 
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مشتری سازی با 6 اقدام طالیی)2(

بــدون شــک مشتری ســازی، مهم ترین اقــدام در زمینه 
بازاریابی محســوب می شود. اگرچه الزامی بودن این امر برای 
همگان کامال مشخص اســت، با این حال انتخاب روش های 
نادرست باعث می شود تا شاهد برندهای متعددی باشیم که 
عملکرد آنها کامال ضعیف و حتی دارای نتایج عکس اســت. 
در ایــن رابطه اگرچه می توان روش های متعددی را نام برد، 
با این حال شروع شــما باید با اساسی ترین اقدامات باشد تا 
زمینه الزم برای فعالیت بیشــتر مهیا شــود. در همین راستا 
به بررســی شــش اقدام طالیی برای مشتری سازی، خواهیم 
پرداخت. در شــماره قبل دو اقدام را بررسی کردیم و در این 

شماره به چهار شماره بعدی می پردازیم. 
3-به نحوه ارتباطات خود توجه داشته باشید 

بســیاری از برندها، از عدم توانایــی در زمینه ایجاد ارتباط 
دوســتانه با جامعه هدف خود گله مند هســتند. درواقع آنها 
اگرچه فعالیت های متعــددی را انجام می دهند، با این حال 
به علت نادرســت بودن آنها، با نتیجه دلخواه مواجه نشــده و 
این امر نوعی دلسردی و از دست رفتن فرصت ها را به همراه 
خواهد داشت، با این حال واقعیت این است که ایجاد ارتباط 
دو طرفــه و موثر، ابدا کار ســختی نبوده و الزم اســت تا در 
ابتدا، شــیوه ارتباط گرفتن خود را انتخاب کنید. برای مثال 
در حال حاضر، شــبکه های اجتماعی، دارای جذابیت بسیار 
باالیی برای عموم مردم هســتند. تحت این شرایط تنها کافی 
اســت تا دو شــبکه اجتماعی پرطرفدار جامعه هدف خود را 
شناســایی کرده و از طریق آنها، اقدام به ایجاد ارتباط کنید. 
همواره این اصل را به خاطر داشــته باشــید کــه افراد نباید 
تصــور کنند که با یک برند مواجه هســتند. به همین خاطر 
از جذاب کردن خود غافل نشــوید. برای مثال می توانید انواع 
چالش ها و مســابقات را طراحی کرده و لحن خود با افراد را 
کامال دوستانه کنید. همچنین به خاطر داشته باشید که شما 
باید یکسری اطالعات کلی را در رابطه با مخاطبان و مشتریان 
خود مکتوب کنید. علت این امر به این خاطر اســت که افراد 
با یکدیگر تفاوت هایی را داشته و این امر باعث خواهد شد تا 
انتخاب یک شیوه یکسان، کامال بدون نتیجه باشد. بدون شک 
این اطالعات به شما کمک خواهد کرد تا بهترین ارتباط را با 
هر فرد داشته باشید. در نهایت فراموش نکنید که تنها ایجاد 
ارتباط کافی نبوده و الزم است تا از آن محافظت و پشتیبانی 

کافی را نیز کنید. 
4-تولید محتوای مناسب را جدی بگیرید 

بدون شــک برندهای زیادی در زمینه تولید محتوا، فعالیت 
دارنــد. با این حال تنها حضور در ایــن زمینه مالک نبوده و 
ضروری اســت تا کیفیت کار را نیز مــورد توجه قرار دهید. 
درواقــع با توجه به وجــود رقبای متعدد، افــراد تنها جذب 
مواردی خواهند شــد که کیفیت کار بســیار باالیی را داشته 
باشد. به همین خاطر ضروری است تا تمرکز ویژه ای را به این 
بخش داشته باشــید. در این رابطه فراموش نکنید که امروزه 
تبلیغات، دیگر جذابیت ســابق خود را از دست داده است. به 
همین خاطر توصیه می شود تا بودجه کمتری را به آن بخش 
اختصاص داده و ســرمایه گذاری اصلی را بر روی تولید محتوا 
قــرار دهید. فراموش نکنید که در محتواهای خود، می توانید 
تبلیغات غیرمستقیم را نیز داشــته باشید که تاثیرگذاری به 
مراتب بیشــتری را به همراه خواهد داشت. در نهایت ترجمه 
برترین محتواهای خارجی و بررسی اقدامات سایر رقبا، باعث 

خواهد شد تا عملکرد خود در این زمینه را بهبود بخشید. 
5-از اهمیت اینترنت و شبکه های اجتماعی غافل 

نشوید 
اگرچه شما باید فعالیتی جدی  را در اینترنت و شبکه های 
اجتماعی داشته باشــید، با این حال فراموش نکنید که قرار 
گرفتن در این فضا، شــما را در معرض دید افراد بی شماری 
قرار داده و ســرعت پخش اخبار و اطالعات نیز در آن بسیار 
باال است. تحت این شرایط حتی یک اشتباه کوچک نیز شما 

را کامال نابود خواهد ساخت. 
به همین خاطر ضروری است تا در ابتدا استراتژی و اهداف 
درســتی را بــرای فعالیت های خود تعیین کــرده و بر روی 
عملکردتان، نظارت کافی را داشــته باشــید. درواقع اینترنت 
درست به مانند یک شمشــیر دو لبه است که نحوه عملکرد 
شما تعیین خواهد کرد که در کدام جهت، این شمشیر مورد 

استفاده قرار گیرد. 
برای در امان ماندن از مشکالت احتمالی، وجود یک برنامه 
برای خارج شدن از بحران نیز کامال سودمند بوده و الزم است 
تا همــواره بدترین حالت ممکن را نیز مورد توجه قرار دهید. 
درواقع حتی یک شایعه و یا اقدامی نادرست، می توان اعتماد 
مشتری را نابود ســازد. تحت این شرایط بهبود اوضاع، کامال 

سخت و پیچیده خواهد بود. 
6-کمک رسان باشید

ایــن امر که فراتر از حد انتظار جامعه هدف ظاهر شــوید، 
بدون شک بر روی آنها تاثیرگذاری خاصی را به همراه خواهد 
داشــت. در این رابطه کمک کردن، یکــی از بهترین روش ها 
محسوب می شود. برای مثال اگر صاحب یک باشگاه ورزشی 
هســتید، می توانید بــا آموزش هایی نظیر دفاع شــخصی به 
صورت آنالین و کامال رایــگان، ضمن کمک کردن به جامعه 
هدف خود، به شــهرت بیشتری دســت پیدا کرده و بر تعداد 
هنرجوهــای خود بیفزاییــد. به همین خاطر الزم اســت تا 
خدمتی رایگان را در دســتور کار خود قــرار دهید تا با تکیه 
بر آن، به شــهرت الزم دست پیدا کنید. بدون شک این اقدام 
نتیجــه به مراتب ســریع تر و بهتری را در مقایســه با صدها 
تبلیغ خواهد داشــت، با این حال به خاطر داشــته باشید که 
شــما باید به خوبی نیاز جامعه خود را پیدا کنید. در غیر این 
صورت احتمال دارد که اقدامات شــما، مورد استقبال جدی 

قرار نگیرد.  
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چرا کارکنان نقاط ضعف  و ناتوانی شان را در 
محل کار پنهان می کنند؟

کار کردن و قرار گرفتن در محیط کسب وکار معموال دغدغه ها 
و چالش هایی را به همراه دارد. اگر شما عدم توانایی خود در انجام 
بعضی کارها را پنهان کنید، کار یکنواخت روزانه، ضرب االجل ها و 
سیاست های کاری، باعث می شوند بار سنگین تری را در طول روز 
بر دوش بکشید. احتماال همیشه از اینکه ناتوانی یا نقاط ضعف تان 

آشکار شود، می ترسید ولی شما تنها نیستید.
نتایج پژوهشی در این زمینه نشان می دهد:

۳۰ درصــد از نیروی کار حرفــه ای، حداقل در یــک مورد از 
کارهایــی که به آنها محول شــده ضعف دارنــد )و اکثر آنها این 

وضعیت را مثل یک راز پیش خود نگه می دارند(.
تنهــا ۳۹درصد از کارکنانی که ناتوانی دارند این مشــکل را به 
مدیر خود اعــالم می کنند. تعداد کمتری از آنها مشکل شــان را 
با تیم های شــان)۲۴درصد( و با منابع انسانی)۲1درصد( در میان 
گذاشــته اند و تقریبا هیچ کس)۴درصد( ضعــف خود را در مورد 

انجام کار به مشتریان ابراز نکرده است.
برخی کارکنان چاره ای جز افشای این راز ندارند. در نظرسنجی 
انجام شــده، 1۳درصد از کارکنان گفتند ناتوانی آنها آشکار شده 
اســت. کارکنان این گروه ممکن است از ویلچر استفاده کنند، با 

عصا راه بروند یا یک اندام مصنوعی داشته باشند.
ولــی بیش از نیمی از کارکنان )حــدود ۶۲درصد( آنها گزارش 
کردند که ناتوانی شان مشهود نیست. ناتوانی های نامشهود عبارتند 

از افسردگی و سایر شرایط سالمت روانی، دیابت و....
ناتوانی ۲۶درصد دیگر با توجه به شــرایط، می تواند مشهود یا 
نامشهود باشد. مثال کسی که بینایی کمی دارد ممکن است فقط 
در مکان های ناآشنا از عصا اســتفاده کند. از آنجایی که بسیاری 
از ناتوانی ها نامشــهود هســتند، اکثر کارکنان ناتوان باید تصمیم 
بگیرند چه زمانی و با چه کســی وضعیت ناتوانی خود را در میان 

بگذارند.
در این تحقیق ارزش افشــای این جنبه از هویت محاسبه شده 
اســت: کارکنان ناتوانی که وضعیت خود را برای اکثر افرادی که 
با آنهــا در تعاملند، فاش می کنند )۶۵درصــد( بیش از دو برابر 
احســاس خوشــحالی یا رضایت در محل کار را دارند )نسبت به 
کســانی که این راز را مخفی نگه می دارند(. کارکنانی که ناتوانی 
خــود را مخفی نگه می دارند، مرتبا احســاس اضطراب یا تنهایی 

دارند.
اما چرا کارکنان باید ناتوانی خود را پنهان کنند؟

افراد حرفــه ای ناتوان دالیل زیادی بــرای پنهان کردن هویت 
خود برشــمردند: آنها می ترسند کسی ســر به سرشان بگذارد یا 
اذیت شان کند، نگران هســتند روابط شان با همکاران شان تغییر 
کند، بســیاری از آنها نگران هستند مدیرشان آنها را فردی تنبل 

یا کم قابلیت بداند و در نتیجه پیشرفت شغلی شان متوقف شود.
شــاید این مســاله، چالشــی بدون راه حل به نظر برسد، ولی 
می توانیــد مواردی را در ارتباط با محیط و افرادی که می خواهید 
در کنار آنها مشــغول به کار شــوید، بررســی کنیــد. بعد از آن 
گام هایی را در جهت افشــای راز خود بردارید تا استرس ناشی از 

مخفی نگه داشتن ناتوانی های تان را برطرف کنید.
1. به دنبال نشانه های حمایتی باشید:

ســازمان ها با روش های مختلفی اعالم می کنند که از کارکنانی 
که صادقانه ناتوانی خود را افشــا  کنند حمایت خواهند کرد. مثال 
در طول فرآیند اســتخدام تالش می کنند، برداشــت اولیه خوبی 
برای شما ایجاد کنند. همچنین در مورد درخواست شغلی شما و 
فرآیندهای کاری و نقل و انتقال ها برای تان شفافیت ایجاد کنند.

 ۲. مدیر خود را بشناسید:
مدیران شایســته زیادی هســتند که فضای کاری را به گونه ای 
برای کارکنان فراهم می کنند تا بتوانند بدون ترس ناتوانی شان را 
با مدیر در میان بگذارند. این امر بســیار تاثیرگذار است. مدیران 
دسترســی مستقیم به دیگر کارکنان و تجهیزات دارند و در مورد 
حجــم و انعطاف پذیری کار افراد ناتوان می توانند اقدامات موثری 

داشته باشند.
مدیرانی که از کارکنان ناتوان پشتیبانی می کنند، شش ویژگی 

بارز دارند:
مطمئن می شــوند که کامال ســخنان کارکنان شان را شنیدند، 
بازخورد عملی ارائه می دهند، مشــورت می گیرند، اعضای تیم را 
توانمند می کنند، فضا را برای ارائه  ایده ها ایمن می سازند و اعتبار 
خــود را برای موفقیت تیم خرج می کننــد. وقتی کارکنان ناتوان 
چنیــن رهبرانی دارند به احتمال زیاد در محیط کارشــان فضای 

متعصبانه  و تبعیض آمیزی را تجربه نمی کنند.
۳. به دنبال دوست یا همتای شبیه به خودتان بگردید:

اگر با مدیر خود احســاس راحتی نمی کنید تا راز خود را به او 
بگوییــد به دنبال همتایی که به او اعتمــاد دارید بگردید و حتی 
اگر این مورد هم چالش برانگیز باشــد، تحقیــق کنید ببینید آیا 
شرکت شــما برنامه یا طرحی برای مشاوره یا پشتیبانی حرفه ای 

کارکنان دارد؟
 در چنیــن طرح هایی معموال به کارکنان آموزش داده می شــود، 
به عنــوان یک نقطه  تماس اولیه برای ســایر همکارانی باشــند که 
درخواست مشاوره از آنها را دارند. آنها آموزش دیدند که گوش کنند، 

اطالعات در مورد منابع ارائه دهند و به کارکنان کمک کنند.
صریح و واضح صحبت کردن شــما با این افراد باعث می شــود 
شرم و خجالتی که در مورد ناتوانی تان دارید از بین برود. در واقع 
این حس را ایجاد می کنید که خوب است به کارکنان اجازه داده 
شود، بدون هیچ ترسی خود واقعی شان را به دیگران معرفی کنند.

اگر دارای ناتوانی نامشــهود هســتید، این حق شماست که هر 
موقع صالح دانســتید آن را افشــا کنید. اگر فرهنگ شرکت تان 
یا حتی فقط یکی از همکاران تان که شــرایطی مشابه شما دارد، 
روزنه ای را برای افشای بی دردسر این راز ایجاد می کند، تصمیم به 
انجام این کار می تواند به پیشرفت شما کمک کند. در این صورت 
میزان اســترس تان کاهش یافتــه و می توانید با رضایت و آرامش 

بیشتری مشغول به کار شوید.
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تجربه مشتریان از خرید همیشه تاثیر مستقیمی بر روی ذهنیت آنها 
از برندهــا دارد. اگر برند ما توانایی مطلوبی در القای تجربه ای تاثیرگذار 
برای مشتریان داشته باشد، موفقیتش در زمینه فروش و جلب وفاداری 
بلندمدت آنها تضمین خواهد شــد. امروزه بســیاری از برندها به طور 
جدی و با هزینه های گزاف مشــغول به طراحی استراتژی های مختلف 
برای خلق تجربه مناسب خرید مشــتریان هستند بنابراین برند ما نیز 

باید برنامه ای دقیق برای حضور و موفقیت در این عرصه داشته باشد.
وقتی از ایجــاد تجربه  ای مطلوب از خرید صحبت می کنیم، ایده های 
بســیار زیادی به ذهن بازاریاب ها و کارآفرینان خواهد رســید. این امر 
نشــان از پویایی حوزه کســب و کار دارد. نکته مهم در اینجا توجه به 
چند عصر مهم در فرآیند خلق تجربه مطلوب از خرید برای مشــتریان 
اســت. بدون تردید تاکید بر روی الگوهــای مختلف موجب پراکندگی 
فعالیت برند ما خواهد شد. به همین خاطر در مقاله کنونی بررسی چهار 
عنصر اصلی را مدنظر قرار داده ام. عنصرهای مدنظر من به ترتیب شامل 
غافلگیری، لذت، اعتماد و احترام است. بی تردید هر کدام از این مفاهیم 
دارای معنای متفاوت در ذهن کارآفرینان مختلف است. بنابراین توضیح 
بیشتر درباره آنها ضروری خواهد بود. این هدف در بخش بعدی به طور 

کامال واضح و روشن در دستور کار ما قرار دارد. 
شاید بسیاری از کارآفرینان دارای حداقل تجربه در دنیای کسب و کار 
با اغلب مفاهیم مدنظر در بند پیش آشــنایی داشته باشند. تنها مفهوم 
متفاوت، غافلگیری اســت. این عنصر به معنای ویژگی پیش بینی ناپذیر 
اقدامات برندمان اســت. البته این امر با مخفی کاری تفاوت آشکار دارد، 
بنابرایــن باید در عمل وجه مثبت غافل گیری را مدنظر داشــت. لذت، 
اعتماد و احترام به طور ســنتی در تمام توصیه های برندســازی و خلق 
تجربه خرید مطلوب برای مشــتریان وجــود دارد. باتوجه به توضیحات 
ارائه شــده، اکنون باید به سراغ بررســی جداگانه هر کدام از بخش های 

فرآیند ایجاد تجربه خرید جذاب برای مشتریان برویم.
۱. غافلگیری: اهمیت المان پیش بینی ناپذیر

خطوط هوایی KLM یکــی از بهترین نمونه ها در زمینه غافل گیری 
مشــتریان محســوب می شــود. این برند مســافران خود را با اعطای 
هدیه هایی کوچک غافلگیر می کند. شــاید در نگاه نخســت هدیه های 
کوچــک هیچ جایی برای غافلگیری بیش از حد نداشــته باشــد. نکته 
مهم عملکرد برند KLM بررســی اکانت توئیتر و فیس بوک مســافرها 
برای شخصی ســازی هدیه های موردنظر است. به این ترتیب هر مسافر 
هدیه ای براســاس سلیقه شخصی اش دریافت خواهد کرد. این امر تاثیر 
بسیار جالبی بر روی مشتریان در همان ابتدای حضور در هواپیما دارد. 
غافلگیری دیگران همیشــه کار دشــواری نیست. اگر ما در پی ایجاد 
هیجان و غافلگیری دیگران هســتیم، باید به دو نکته مهم توجه داشته 
باشــیم. در گام نخســت توجه به ماهیت جذاب هدیه یا ســوژه اصلی 
اهمیــت دارد. در مورد مثال برند KLM هدیه هــای موردنظر باید به 

اندازه کافی جذابیت داشــته باشــد. گام بعدی رعایت اصل غافلگیری 
اســت. این اصل نیازمند عدم اطالع مشتریان از برنامه ماست. فقط در 
این صورت آنها به طور کامل غافلگیر خواهند شد. اگر برنامه برند ما به 
هر دلیلی برای مشــتریان فاش شود، دیگر تاثیرگذاری اش مانند سابق 
نخواهد بود بنابراین هر چند وقت یک بار باید برنامه غافلگیری برندمان 
را تغییر دهیم. این امر به تازگی و جذابیت برنامه برندمان کمک شایانی 

خواهد کرد. 
2. لذت بخشی: یادآور لحظات خوش

اگر از ما در مورد بهترین خاطرات زندگی مان ســوال شود، همگی به 
ســراغ لذت بخش ترین آنها خواهیم رفت. این امر کامال طبیعی اســت. 
هیچ کس از لحظات غمگین یا ســخت زندگی اش به عنوان بخش های 
عالی یاد نمی کند. در حوزه بازاریابی و برندســازی نیز شرایط به همین 
نحو اســت. اگر ما در پی جلب نظر مشــتریان برای مدت زمان طوالنی 
هستیم، باید استفاده از عنصر لذت بخشی را در دستور کار قرار دهیم. 

بدون تردید کسب لذت در دنیای کسب و کار برای مشتریان چندان 
ساده نیست. همیشــه دلیلی برای نارضایتی از عملکرد یک برند وجود 
دارد. در ایــن میــان برندها با خلق لحظات خــوش و لذت بخش برای 
مشتریان در تالش برای کاهش میزان نارضایتی شان هستند. بی تردید 
برندهای بزرگ نیز دچار اشــتباه می شــوند. نکته مهــم در اینجا عدم 
اهمیت اشــتباهات آنها در نگاه مشــتریان اســت. وقتــی یک برند به 
طور مداوم عملکرد مطلوب داشــته باشد، مشتریان تمایلی به انتقاد از 

اشتباه های کوچک آن نخواهند داشت. 
برند اوبر در ابتدای دوران فعالیتش به عنوان سیســتم خدمات حمل 
و نقل آنالین احســاس لذت بسیار زیادی در مشــتریان ایجاد کرد. به 
هر حال دیگر مشــتریان نیاز به تحمل دشــواری های گرفتن تاکســی 
برای مقصد منحصر به فردشــان نبودند. اوبر به طور تاثیر گذاری سطح 
استفاده از گوشی های هوشمند را ارتقا داد. نکته جالب اینکه عده ای از 
رانندگان سراســر جهان با نصب این اپ در عمل موفق به کسب درآمد 

می شوند بنابراین لذت مورد بحث در اینجا دوطرفه است. 
صرف نظر از برند اوبر، باید از BMW نیز نام برد. یکی از شــعارهای 
اصلی این برند ایجاد احساســات لذت بخشــی اســت. بــه این ترتیب 
BMW هــدف اصلی اش از تولید خودروهــای مختلف را جلب نظر و 
رضایت مشــتریان عنوان می کند. امروزه شیوه های بسیار زیادی برای 
جلــب رضایت مشــتریان وجود دارد. یکــی از آنها ایجاد احساســات 
لذت بخش اســت. برند BMW به طور اختصاصی بر روی این وجه از 

برندسازی تمرکز کرده است. 
وقتی من برای نخســتین بار در همایش رونمایــی از خودروی تازه 
BMW در آلمان حضور یافتم، الما ن های بســیار زیادی باعث تعجبم 
شــد. یکی از نکات جالب بیان شــعار اصلــی BMW مبنی بر ایجاد 
احساســات لذت بخش به زبان آلمانی بود. ایــن عبارت در زبان آلمانی 
ظاهر بســیار خشــنی دارد. به همین خاطر من نسبت به نحوه واکنش 
مشتریان نسبت به آن دچار شک و تردید بودم. یکی از نکات جالب در 
مورد برند BMW رفتار بسیار دلسوزانه کارکنانش با مشتریان است. به 

این ترتیب هیچ مشتری با نارضایتی از خرید خودرو مواجه نخواهد شد. 
3. اعتماد: عمیق ترین بخش کار

وقتی از اعتماد صحبت می کنیــم، باید فرآیندی بلندمدت را مدنظر 
داشــته باشیم. کارشناس های حوزه برندســازی به طور کلی اعتماد را 
جمع سه عامل مهم می دانند: انتظارات، نیازها و تعهدات. در این فرمول 
انتظارات و نیازها مربوط به مشــتریان اســت. بنابرایــن برندها باید به 
طور مطلوبی آنها را مورد شناســایی قرار دهنــد. در مورد تعهدات هر 
برندی وضعیت خاصی دارد. برندها براســاس ارزش های شان دست به 
بیان برخی از تعهدات می زنند. پایبندی به تعهدات و تالش برای تحقق 
آنها اهمیت بســیار زیادی دارد. معیار ارزیابی تعهدات یک برند میزان 
رضایت مشتریان اســت، بنابراین در نهایت موفقیت یک برند در ایجاد 

اعتماد براساس نظر مشتریانش سنجیده خواهد شد. 
یکی از بهترین نمونه ها درخصوص جلب اعتماد مشتریان برند سفورا 
محســوب می شود. این برند ســال 1۹7۰ کار خود را در فرانسه شروع 
کرد. ۲۸ ســال بعد پای سفورا به بازار ایاالت متحده نیز باز شد. در این 
زمان ســفورا در تالش برای جلب اعتماد مشتریان آمریکایی بود. تعهد 
اصلی ســفورا در اینجا تولید لوازم آرایشــی و بهداشتی با کیفیت باال و 
بدون اســتفاده از مواد شیمیایی خطرناک بود. اثبات این ادعا به کمک 
برخی از کارشــناس های حوزه زیبایی و داروســازی ممکن شد. به این 
ترتیب از آن زمان تا به حال برند سفورا به عنوان یکی از تولیدکنندگان 

لوازم آرایشی و بهداشتی معتبر در سطح جهان شناخته می شود. 
4. احترام: اهمیت انسانیت در کسب و کار

احترام به دیگران همیشــه جزو آموزه های اخالقی فرهنگ ها قرار دارد. 
برندها بدون احترام به مشتریان شــان امکان موفقیت بلندمدت در حوزه 
کسب و کار را ندارند. متاســفانه امروزه بسیاری از برندها در عمل احترام 
الزم به مشــتریان نمی گذارند. این امر شامل توجه صرف به سود شرکت 
اســت. بدون تردید وقتی ما احســاس نگاه مادی برندها نسبت به خود را 
داشته باشیم، عالقه ای به همکاری و خرید از برند موردنظر نخواهیم داشت.
امروزه برندهای بســیاری در تالش برای ارتقای ســطح تعامل شان با 
مشــتریان از مرحله کسب سود صرف اســت. برندهای بزرگ همیشه 
عملکرد مطلوبی در این زمینه دارند. به همین خاطر همیشــه در نگاه 

مشتریان مانند یک مشاور معتمد جلوه گر می شوند. 
بهترین شــیوه کسب احترام مشــتریان توجه به نیازها و سلیقه شان 
اســت. به این ترتیب فرصت کافی برای تولید محصوالت موردنیاز آنها 
و جلب اعتمادشــان را خواهیم داشــت. امروزه دیگر تولید محصوالت 
باکیفیت و ارزان قیمت کلید موفقیت برندها در جلب اعتماد مشــتریان 
نیست. بسیاری از مشتریان مدرن تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای 
اســتفاده از محصوالت برند مورد اعتماد و احترام شان را دارند. بهترین 
نمونه در زمینه احترام به مشــتریان پلتفرم Siri برند اپل اســت. این 
پلتفرم در پاسخ به یکی از نیازهای اصلی مشتریان این شرکت طراحی 
شده است. استفاده از خدمات دستیار هوشمند محبوبیت برند اپل میان 

مشتریان را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده است. 
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بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: معاون رییس جمهور در 
بازدید از بندر شــهید رجایی تاکید کرد؛ ضرورت استفاده از ظرفیت 
علمی هرمزگان در پروژه های دانش بنیان گمرکات و بنادر معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور در پاسخ به پیشنهاد مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، تاکید کرد: در اجرای ســامانه ها و پروژه های دانش بنیان از 

ظرفیت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی این استان استفاده شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، 
مجتمع بندری شهید رجایی که بزرگترین بندر تجاری کشور محسوب 
شده و در ادبیات رسانه ای به عنوان دروازه طالیی اقتصاد ایران شناخته 
می شود، ظهر امروز )شنبه، یازدهم آبان ماه( میزبان دکتر سورنا ستاری، 

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیأت همراه بود.
ســتاری با حضور در پایتخت دریایی ایران از امکانات، تجهیزات و 
قابلیت های بندر شهید رجایی، کشتی های داخلی و خارجی پهلو گرفته 
در اسکله ها و عملیات تخلیه و بارگیری کاال در ترمینال های کانتینری، 
فله و متفرقه و نفتی واقع در این منطقه ویژه اقتصادی ۲۴۰۰هکتاری 
بازدید کرد. مجموعه ایکس ری جدید و ترمینال ۲کانتینری بندر شهید 
رجایی به عنوان بزرگترین و پیشرفته ترین پایانه کاالی کانتینری ایران 
از دیگر بخش هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت. دکتر "سورنا ستاری"  

همچنین در نشستی مشترک با استاندار و مدیران بندر و گمرک در 
بندرشهید رجایی حضور یافت و اظهار داشت: تمام تالش خود را برای 
بهبود و توسعه فعالیت های شرکت های دانش  بنیان برای حل نیازهای 
مجموعه های اقتصادی به کار خواهیم بست. معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور ضمن استقبال از پیشنهاد مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، گفت: در اجرای ســامانه ها و پروژه های دانش بنیان حتما 
باید از ظرفیت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری این استان 
استفاده شود. در ابتدای این نشست،"اله مراد عفیفی پور" مدیرکل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان گزارشی مختصر از آخرین وضعیت فعالیت های 

عملیاتی بندر شهید رجایی و سایر بنادر تابعه آن در کرانه ۲۲۳۸کیلومتر 
از نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان ارائه کرد.

 وی با بیان پیشنهادی در حضور معاون علمی رییس جمهور مبنی 
بر ضرورت حمایت جدی و استفاده حداکثری از توانمندی های قابل 
توجه مجموعه های دانشگاهی، علمی و شرکت های دانش بنیان این 
استان، تأکید کرد: شرکت های دانش بنیان مستقر در هرمزگان می 
توانند با حضور در بخش های مختلف بندر شهید رجایی و حوزه های 
دریایی، نقش آفرینی موثرتری در پیشرفت اقتصاددریامحور با تکیه بر 
دانش بومی و متخصصان داخلی داشته باشند. عفیفی پور گفت: در حال 
حاضر، تجهیزات استراتژیک حوزه دریایی و بندری مورد استفاده در 
پایتخت دریایی ایران)هرمزگان( توسط شرکت های دانش بنیان ملی 
تولید می شوند که این آمادگی وجود دارد، شرکت های دانش بنیان 
استانی نیز به دلیل آشنایی بیشتر با مقتضیات این جغرافیا و نیازهای 
مجموعه های اقتصــادی از جمله بندر و گمرک، حضور پررنگ تری 
داشته باشند. شــایان ذکر است، پس از بازدید از بندر شهید رجایی، 
افتتاح برج فناوری و حضور در نشســت استانی رونق تولید و اقتصاد 
دانش بنیان از برنامه های مهم ســفر یک روزه معاون علمی و فناوری 

رییس جمهور به مرکز استان هرمزگان است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: حسینی کاشانی در نشست خبری با 
موضوع اختتامیه بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان که در ساختمان 
شــهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم برگزار شد،گفت : 
فرهنگ سازی از جمله رســالت های مهم اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است و استفاده از هنر یکی از ظرفیت های مناسب برای فرهنگ 
سازی است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم در بخش دیگری از 
ســخنان خود با اشاره به برداشت های اشتباهی که از سخنان وی در 
رابطه با نبود سند فرهنگی در قم صورت گرفته است، گفت: تفاهم نامه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با استانداری قم به منزله سند فرهنگی 
استان نیست بلکه سند فرهنگی باید با مشارکت ۲۰ نهاد استانی تدوین 
شــود و اولویت های فرهنگی و هنری در آن مشخص شود. حسینی 
کاشانی بر لزوم تدوین سند فرهنگی قم تأکید کرد و گفت: با کمک 
دستگاه های فرهنگی باید نقشه راه را مشخص کنیم و این سند با تغییر 
مدیران نیز تغییر نکند. وی همچنین به تشکیل شورای سیاست گذاری 
تئاتر قم با حضور پیشکسوتان هنر تئاتر استان اشاره کرد و افزود: در این 
شورا مقرر شده تا سند تئاتر قم تدوین و اولویت های تئاتر قم مشخص 
 شود.  وی افزود: تئاتر هنری پویا وزنده است که بدلیل نفس به نفس 
بودن بازیگر ومخاطب ، باعث تاثیرگذاری در زمینه فرهنگ سازی می 
شود مهندس حسینی کاشانی توجه مسئولین به بحث فرهنگ سازی 
ازطریق هنر را خواستارشــد واظهارداشت : گاهی تاثیر یک اثرهنری 
ازچندین سخنرانی بیشتر خواهدبود. اواضافه کرد: هنرمندان درخلق اثر 

باید به جنبه های مختلف مورد نیاز جامعه توجه داشته باشند. مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بیان داشت: راهیابی 7اثراز۳۹ نمایش به 
مرحله نهایی بیست ویکمین جشنواره تئاتر استان ، نشانه ی توجه به 
کیفیت آثار است. حسینی کاشانی افزود: به منظور کمک به مجموعه 
هنرهای نمایشی استان یک مجتمع فرهنگی هنری در خیابان امام 
خمینی )ره( با اعتباری بالغ بر 1۰۰میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در دست 
ساخت است که با اتمام مراحل ساخت یکی از استانداردترین پالتوهای 

نمایش کشور در اختیار هنرمندان استان قرار خواهد گرفت.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی قم  نیز دراین نشست گفت: بیست 
و یکمین جشنواره استانی تئاتر قم از ۲1 تا ۲۴ آبان ماه در بخش های 
مختلف باهدف افزایش انگیزه هنرورا ن جوان در قم برگزار می شود. وی 
همچنین از برپایی ۲ نمایشگاه تخصصی پوستر و عکس تئاترنیز خبرداد.

علی فرحناک عنوان کرد: فراخوان برگزاری این جشنواره در اواخر 

سال گذشته اعالم و در اردیبهشت ماه سال جاری فرصت آن به اتمام 
رسید، که دراین مدت ۳۹ نمایشنامه از طرف گروه های نمایشی استان 
به دبیرخانه ارســال شد. وی  افزود: ۳۳ نمایشنامه از میان آثار ارسالی 
پذیرش شد  که پس از انصراف 1۳ گروه نمایش ، بیست گروه به مرحله 
داوری و درمجموع 7 نمایش پس از ارزیابی های الزم به مرحله نهایی 
بیست و یکمین جشنواره استانی تئاتر قم راه یافت. فرحناک ادامه داد: 7 
اثر برگزیده توسط شورای بازخوانی جشنواره در ماه های گذشته حداقل 
1۵ اجراء و اکران عمومی داشته و با استقبال خوب مخاطبان همراه بوده 
است. رئیس انجمن هنرهای نمایشی قم خاطرنشان کرد: نمایش های 
راه یافته به جشنواره امسال شامل نمایش »وداع با اسلحه«،»بمانی رفتی، 
بمانی رفته ای«،»مهندس واشینگ کلوز«،»اشک خدا«،»غسال خان« و 
»پنج متری اول، بن بست سوم« است. اوبااشاره به موضوعات این نمایش 
ها عنوان کرد: نمایش ها با موضوعات تاریخ و ادبیات کهن ملی، دفاع 
مقدس،آسیب های اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر و جنایات منافقین 
در کشور است. دبیر بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان قم گفت: 
اخیراً تئاتر قم به سمت خصوصی سازی پیش می رود و راهکارهایی را در 
جذب سرمایه گذار تجربه می کند. وی هدف از برگزاری این جشنواره را 
افزایش انگیزه هنروران جوان و درگیر کردن خانواده هنرهای نمایشی 
اعالم کرد وبیان داشت:جشنواره تئاتر استانی در ارتقای کیفی این هنر 
در قم نقش مؤثری خواهد داشت. فرحناک همچنین  ازبرگزاری دوره 

های مختلف نقد آثار نمایشی و کارگاه های آموزشی دراستان خبرداد.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره نظارت بر طرح های 
آب و فاضالب روســتایی استان همدان با اشاره به پیشرفت فیزیکی 
۹۸درصدی پروژه تصفیه خانه فاضالب روســتای ارزانفود؛گفت: این 
پروژه طی ماه های پیش رو و احتماال در بهمن ماه سال جاری به بهره 
برداری خواهد رسید. آرش مرادی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره 
نظارت بر طرح های روستایی درنیمه نخست سال جاری اظهارداشت: 
درحال حاضر در 1۰ شهرســتان تابعه استان همدان 1۲۲ قرارداد در 
دســت اقدام  می باشد. وی با بیان اینکه برمبنای پروژههای در حال 
اجرا؛ از ابتدای ســال جاری تا کنون توانســتیم حفاری 1۹ چاه را در 
روستاهای زیرمجموعه استان به اتمام برسانیم؛ عنوان کرد: در بازه زمانی 
شش ماهه؛ کف کشی و الیروبی سه حلقه چاه، و تجهیز 11 حلقه چاه 
دیگر نیز عملیاتی شد. وی همچنین با اشاره به اینکه در نیمه نخست 
سال جاری نصب دو مورد سیستم هشداردهنده و ۸۰ متر فنس کشی 
اجرایی شد؛ گفت:الیروبی و بهسازی ۵ دهنه چشمه؛ نصب ۳77 مورد 
شیرآالت و نصب یک هزارو ۴۳1 انشعاب در بازه زمانی مذکور عملیاتی 
شــده است. مرادی همچنین  به اصالح و توسعه ۲۹ کیلومتر شبکه 
آبرسانی  اشــاره کرد و یادآورشد: در نیمه نخست سال جاری اجرای 

۲۵ کیلومتر خط انتقال و سه و نیم کیلومتر خط برق امکان پذیر شد.
وی همچنین ضمن اشاره به احداث دو ایستگاه پمپاژ با ظرفیت یک 
لیتر در ثانیه در روستاهای نعمت آباد و فتح آباد اشاره و عنوان کرد: دو 
ایستگاه مذکور به زودی وارد مدارخواهند شد؛ ضمن اینکه در بازه زمانی 
یاد شده ساخت ۶7۵ متر مکعب مخزن عملیاتی شده که ۵۰ درصد 
از مخازن مذکور تا کنون وارد مدار شــده است. وی همچنین با اشاره 
به دیگر اقدامات انجام شده در شش ماهه نخست سال جاری عنوان 
کرد: در حال حاضر نیز حفرچندین چاه به همراه اجرای ۲۰ کیلومتر 

شبکه آبرســانی در حال انجام است. رئیس اداره نظارت بر طرح های  
آب و فاضالب  روستایی استان همدان در ادامه ضمن اشاره مجموعه 
اقدامات انجام شده در راستای ایجاد شبکه های جمع آوری فاضالب نیز 
گفت:در این رابطه روستاهای ارزان فودف ابرو و یلفان جزء روستاهای 
دارای اولویت ما بودند که در حال حاضر تصفیه خانه روســتای ارزان 
فود با پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصد آماده بهرهبرداری است. وی افزود: 
همچنین تصفیه خانه روستای ابرو با پیشرفت فیزیکی ۳۰درصد در 
دست انجام است که در صورت تامین اعتبارات الزم تا پایان سال آینده 
به بهره برداری می رسد ضمن اینکه تصفیه خانه فاضالب روستای یلفان 
هم اکنون دارای پیشرفت فیزیکی ۳۰درصد می باشد که انتظار می رود 

تا پایان سال جاری این پروژه نیز به بهر برداری برسد.
وی درخصوص روســتای چشــین نیز توضیح داد: در حال حاضر 
۳کیلومتر از خط انتقال فاضالب به کلکتورشهر در این روستا اجرایی 
شده که در صورت نبود معارض انتظار می رود این پروژه نیز در سال ۹۹ 
وارد مدار شود. مرادی دربخش پایانی سخنان خود درخصوص مجموع 
اعتبارات ابالغی عنوان کرد: گاها اعتبارات تخصیصی دیرهنگام موجب 

می شود تا فصل کاری را در استان از دست بدهیم.

اراک - مینو رستمی: مهندس شاهین پاکروح معاون مهندسی 
و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورطی سفر یک روزه  به  
شهرســتان تفرش در یازدهم آبانماه سال جاری ، از پروژه آبرسانی از 

چشمه هفتیان به شهرستان تفرش  بازدید نمود.
    به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان مرکزی  
در ایــن بازدید که با همراهی مهندس اســماعیلی مدیرکل نظارت 
بر اجرای طرح های آب و فاضالب  شــرکت مهندسی اب و فاضالب 
کشور  ، مهندس عرفانی نسب سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری 
ومدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی ، دکتر حسینی نماینده 
مردم شهرستان های تفرش ، آشــتیان و فراهان در مجلس شورای 

اسالمی ، مهندس فراهانی فرماندار شهرستان تفرش ، مهندس آمره 
ای مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی   و جمعی از مدیران 

و مسوولین شهرستانی و استانی  انجام شد معاون مهندسی و توسعه 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور در جریان روند اجرای پروژه 

قرار گرفت.
   این گزارش می افزاید : پس از  بازدید معاون  مهندسی و توسعه 
شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور از پروژه آبرسانی از چشمه 
هفتیان به شهرستان تفرش  جلسه ای پیرامون رفع موانع و مشکالت 

اجرای این پروژه در محل فرمانداری شهرستان تفرش برگزار شد.
    گفتنی اســت  با بهره برداری از پروژه آبرسانی ازچشمه هفتیان 
به شهرســتان تفرش ، آب مورد نیاز شــهر تفرش و۴۲ روستای این 

شهرستان  تامین  می گردد.

بوشهر – خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل بنادر و دریانوردی 
اســتان بوشــهر گفت: این اداره کل در ارزیابی عملکرد ستاد اجرایی 
مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE در بین بنادر کشور موفق 

به کسب رتبه نخست کشوری شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، 
ســیاوش ارجمند زاده در این رابطه افزود: تمام موضوع های مدیریت 
بحران در بحث پیشــگیرانه، مدیریت ریسک، برنامه زمان بندی اجرا 
الزامات، تجزیه و تحلیل حوادث از جمله شاخص های منجر به کسب 

این موفقیت است.
وی بیــان کرد: بهبود مســتمر در شــاخص های شــبه حوادث، 
شــاخص های محیط زیست، شاخص ها بهداشت اماکن و همچنین 

ایمنی اسکله ها، ساختمان، انبارها و شناورهای خدماتی از دیگر موارد 
تاثیرگذار در اختصاص رتبه نخست کشور در مدیریت بحران، پدافند 
غیرعامل و HSE به استان بوشهر است. ارجمندزاده یادآور  شد: ستاد 

اجرایی  مدیریت بحــران، پدافند غیرعامل و HSE اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر شــامل مدیرکل، معاونان، رئوسای ادارات و 

کارگروه مدیریت بحران است.
وی اظهار داشت: در هفته پدافند غیرعامل ویژه برنامه های مختلف 
در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اجرا شده که از مهم ترین 
آنها می توان به یک آمادگی جســمانی بانوان، مانور زیستی، آموزش 
احیا و امداد نجات توسط کارکنان اورژانس و همایش استانی پدافند 

غیرعامل اشاره کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر گفت: همزمان با هفته 
مدیریت بحران نیز همایش مدیریت بحران و همچنین مانور آن در برج 

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار می شود

 بازدید معاون علمی رییس جمهوری
از گمرک، بندرشهید رجایی و دانشگاه علوم پزشکی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم:

 هنرمندان درخلق اثر باید به جنبه های مختلف وموضوعات مورد نیاز جامعه توجه داشته باشند 

رئیس اداره نظارت بر طرح های آب و فاضالب روستایی استان همدان خبر داد:

بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب روستای ارزانفود طی ماههای آتی

بازدید معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از پروژه آبرسانی از چشمه هفتیان به شهرستان تفرش

کسب رتبه نخست کشوری توسط بندر بوشهر در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

مهندس حاج رسولیها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد :
اجرای طرح تعیین حریم و بستر در 53 هزار کیلومتر از رودخانه های کشور 

ســاری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران و بــه نقل روابط عمومی آب 
منطقه ای مازندران آقای مهندس محمد حاج رســولیها در ســفر یک روزه خود 
به اســتان مازندران ضمن افتتاح ســه نیروگاه کوچک برق آبی و بازدید از اقدامات 
الیروبی و ساماندهی رودخانه تجن از اجرای طرح تعیین حریم و بستر در ۵۳ هزار 
کیلومتر از رودخانه های کشــور با هدف اجرای طرح مهندســی رودخانه ها خبر 
داد و افزود: از نتایج مهم عملیاتی شــدن این طرح پیشگیری از وقوع سیالب های 

مخرب در کشور است.  
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: ما هرســاله حدود ۳۰۰ الی ۳۵۰ کیلومتر الیروبی انجام 
می دادیم اما امســال این عدد تا همین لحظه به حدود 7۶۰ کیلومتر رســیده اســت. شایان ذکر است آقای 
مهندس حاج رســولیها مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران طی سالجاری در سه مرحله 
از رودخانه های اســتان مازندران از جمله رودخانه های چشــمه کیله، کاظم رود، تاالر و تجن بازدید و ضمن 
بررسی خسارات ناشی از سیل از اقدامات الیروبی و ساماندهی رودخانه و همچنین دیگر پروژه های مهندسی 

رودخانه بازدید کردند.

بهینه سازی شبکه ها و برق رسانی مطمئن در شرق اصفهان
اصفهان- قاسم اسد: به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مهندس ایرج شمس 
مدیر امور برق شــرق به برخی از پروژه های عملیاتی شده در شرق اصفهان اشاره کرد و گفت :نزدیک به یک 
کیلومتر شــبکه فشار متوسط هوایی و کابل کشی فشار متوسط زمینی در خیابان جی شیر خیابان سروستان 

با هزینه ای بالغ بر 1۵۰ میلیون تومان احداث شد .
وی در ادامه تصریح کرد : در این پروژه  خروج پســت ها از حالت شــعاعی انجام شــد و همچنین کاهش 

خاموشی های ناخواسته و افزایش قابلیت اطمینان شبکه از مهمترین اهداف این پروژه بوده است .
وی به نصب ۸۰ مجموعه برقگیر بر روی فیدرهای فشار متوسط در محدوده امور  اشاره کرد و گفت :کاهش 

خاموشی های ناخواسته ،کاهش انرژی توزیع نشده  از اهداف اجرایی این پروژه بوده است. 
مدیر امور برق شــرق احداث شبکه فشــار متوسط هوایی و کابل کشی فشــار متوسط زمینی خیابان جی 
،خیابان همدانیان را از دیگر اقدامات این امور عنوان نمود و افزود :به منظور بهینه سازی شبکه فرسوده فشار 
ضعیــف هوابی به طول یک کیلومتــر و ایجاد مانور بین فیدرهای ۴و ۵ فجر و خروج پســت زمینی از حالت 
شــعاعی کابل کشی فشار متوسط زمینی و احداث شبکه هوایی صورت گرفت که هزینه این پروژه نیز بالغ بر 

۳۰۰ میلیون تومان بوده است. 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:
افزایش بارگیری از پست 400 کیلو ولت شهید دقایقی با انجام عملیات توسعه ای

اهواز – شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق خوزستان گفت: عملیات توسعه 
پســت ۴۰۰.۲۳۰ کیلو ولت شهید دقایقی با نصب و راه اندازی ۲ بی 1.۵ کلیدی 
۲۳۰ کیلو ولت به پایان رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت. محمود دشت بزرگ 
اظهار داشت: ارزش سرمایه گذاری این پروژه بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال بوده است. 
وی افزایش بارگیری از پســت ۴۰۰ کیلو ولت شــهید دقایقی و استفاده بهینه از 
ظرفیت اســمی پست را از از اهداف بهره برداری توسعه پست شهید دقایقی اعالم 
کرد و افزود: اتصال مدار دوم خط اهواز ۲- مارون اصلی به پســت ۴۰۰ کیلو ولت 
شــهید دقایقی، کاهش بارگیری از پســت ۴۰۰ کیلو ولت اهواز ۲، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه و 
کاهش بار ســرخط های امیدیه 1- دقایقی و دقایقی اهواز ۲ از دیگر اهداف بهره برداری از این پروژه اســت. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 1۴.۴ مگاوار بانک خازنی 
و ۹۲ مگاولت آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شــبکه تحت نظارت این شــرکت در استان های 

خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.

پنج پنل تخصصی در نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: رئیــس اداره آموزش ، پژوهش و 
فناوری ســازمان گفت : پنج پنل تخصصی در نمایشــگاه فرصت های ساخت 
داخــل و رونــق تولید برگزار می گــردد. به گزارش روابط عمومی ســازمان 
صنعت معدن و تجارت هرمزگان ، حســین انصاریان بیان کرد : در راســتای 
بیانات مقام معظم رهبری در نام گذاری ســال رونق تولید و براســاس تاکید 
بر نهضت ســاخت داخل، ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان، 
نخستین نمایشگاه فرصت های ســاخت داخل و رونق تولید استان هرمزگان 
با محوریت نیازمندهای فناوری و وارداتی صنایع و توانمندی های ســاخت، را با موضوعات انرژی ،نفت، 
گاز، پتروشــیمی، صنایع دریایی، صنایع معدنی)فلزی و غیرفلزی( از مورخ ۲۰ لغایت ۲۳ آبانماه ســال 
جاری برگزار مینماید. وی در خصوص اعضای حاضر در این نمایشگاه بیان کرد : فعالین و تولیدکنندگان 
بخــش معدن و صنایع معدنی )فلزی و غیر فلزی( ، مراکز علمی و پژوهشــی ، فعالین و تولیدکنندگان 
بخش نفت ، گاز و پتروشــیمی ، فعالین و تولیدکنندگان بخش صنایع دریایی ، فعالین و تولیدکنندگان 
بخش صنایع کوچک در این نمایشــگاه حضور دارند. رئیس اداره آموزش ، پژوهش و فناوری ســازمان 
خاطر نشــان کرد : در این نمایشــگاه پنج پنل تخصصی با موضوعات ، نقش شــرکتهای دانش بنیان و 
مراکز علمی پژوهشــی و صندوقهای حمایتی در تأمین دانش و فناوری مورد نیاز ساخت داخل، نشست 
علمی و تخصصی نیازمندی های فناوری و وارداتی معدن و صنایع معدنی ، نشســت علمی و تخصصی 
نیازمنــدی های فناوری و وارداتی صنایع کوچک ، نشســت علمی و تخصصی نیازمندی های فناوری و 
وارداتی صنایع نفتی و شــیمیایی ، نشســت علمی و تخصصی نیازمندی های فناوری و وارداتی صنایع 
دریایی و همچنین برگزاری میزهای مرتبط ) میز نیازمندیهای وارداتی و فناوری – میز پژوهشی – میز 

توانمندیهای ساخت و تولید( برگزار خواهد شد.

آغاز فعالیت رسمی پلیس امنیت اقتصادی در بندر بوشهر
بوشــهر –خبرنگار فرصت امروز: طی مراســمی با حضور مدیــرکل بنادر 
ودریانوردی اســتان بوشــهر ،مدیرکل گمرکات استان بوشــهر و فرمانده انتظامی 
استان بوشهر، استقرار و فعالیت رسمی پلیس امنیت اقتصادی ناجا در مبادی ورود 

و خروج کاال در بندر بوشهر آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی ، سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی  
استان بوشــهر در آئین افتتاح مرکز پلیس امنیت اقتصادی در بندر بوشهر 
گفت : در راســتای منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در خصوص 
رونق اقتصادی و کاهش موضوع قاچاق ، اســتقرار پلیس امنیت در مبادی دریایی و مرزی می تواند 
ضمن ایجاد شــفافیت، باعث ســرعت گرفتن ورود و خروج کاال در مبادی رســمی شود از اینرو  این 
اداره کل  به عنوان یک ارگان همراه تمامی تالش خود را در راســتای  تســریع  درخدمات رســانی 

انجام خواهد داد.

با حضور معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد:
بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان گیالن 

رشــت- زینب قلیپور :  جلسه بررســی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان گیالن در استانداری با حضور 
دکتر نوبخت معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، جانشین فرماندهی ستاد اقتصاد 
مقاومتی در استان گیالن ، استاندار گیالن ، نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی ، فرمانداران و مدیران 
کل دســتگاههای اجرایی استان تشکیل شد.در این جلسه سید محســن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیر 
عامل شــرکت آب و فاضالب استان گیالن طی گزارشی به تشریح آخرین اقدامات انجام شده در زمینه پروژه 
های منتخب آب و فاصالب اســتان در ستاد اقتصاد مقاومتی پرداخت.وی ضمن توضیح مشخصات این پروژه 
ها اظهار داشت: چهار طرح بزرگ شرکت آب و فاضالب استان شامل ایجاد تاسیسات فاضالب شهرهای رشت، 
انزلی، الهیجان و آســتارا و همچنین ســه طرح آبرسانی شامل طرح آبرســانی به رشت انزلی و خمام و طرح 

آبرسانی به صومعه سرا، فومن، شفت و همچنین طرح آبرسانی به آستارا می باشد.
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مارک زاکربرگ، بنیان گذار جوان فیس بوک، به شدت محبوبیت خود 
را از دســت داده اســت. با زومیت همراه باشــید تا دالیل این اتفاق را 

بهتر بدانیم.
سال های متمادی، مارک زاکربرگ به عنوان انسانی برجسته شناخته 
می شــد که می تواند پیشتاز همه  رقبای خود در سیلیکون ولی باشد، اما 
به  دالیلی که حتی نمی توانید حدس بزنید، حاال ورق برگشــته اســت. 
معموال وقتی زادگاه خود یا شهری محل تحصیل تان را ترک می کنید و 
پس از چند ســال به آن بازمی گردید، تقریبا همه چیز سر جای خودش 
اســت، اما در منطقه  خلیج سان فرانسیسکو اوضاع متفاوت است و انگار 
در مقایسه  با ســایر بخش های آمریکا، سرعت پیشرفت 1۰ برابر بیشتر 
اســت. برای مثال، پهپاد های جدید، خدمــات تحویل مبتنی بر هوش 
مصنوعی، اســکوتر های برقی و خودروهای خودران را می توانید همه جا 

مشاهده کنید.
در سان فرانسیســکو، تنهــا چیزی کــه از فناوری ســریع تر عوض 
می  شــود، نظر متخصصان فناوری درباره یکدیگر اســت. ایالن ماسک 
امروز دانشــمندی بااســتعداد اســت و فردا آدمی نادان که تحت تأثیر 
مواد روان گردان به منجی دانش آموزان گرفتار در غار تام لوآنگ تایلند 
توهین می کند و بعد از چند روز، با معرفی موشــک اســپیس ایکس یا 
خــودرو جدید تســال، دوباره به مخترعی نابغه تبدیل می شــود.  جک 
دورسی، استاد مراقبه و مدیتیشن، یک روز هیوالیی است که به دونالد 
ترامــپ اجازه  نقض قوانین توییتر را می دهــد و بالفاصله پس از مدتی 
به دلیل تمســخر لوگو جدید فیس بوک و ممنوع کردن تبلیغات سیاسی 
در توییتر، بهترین انســان روی کره  زمین لقــب می گیرد. دراین میان، 
احتماال تنها کســی که مردم همیشــه و متفق القول دوستش ندارند و 
نخواهند داشت، کسی نیست جز مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیس بوک. 
این محبوب نبودن دالیلی دارد که شــاید هیچ وقــت به آن فکر نکرده 

باشید.
زاکربرگ در ابتدای کســب و کار خود حواشــی کودکانه و ناپخته ای 
داشــته است. برای مثال، شوخی زننده با اعضای شرکت سرمایه گذاری 
سکویا هنگامی که با لباس خواب در جلسه حاضر شد و فایل پاورپوینتی 
با مضمون »1۰ دلیل که ثابت می کند نباید اینجا سرمایه گذاری کنید« 
ارائه کرد و اســباب تمسخر فیس بوک در رسانه ها فراهم شد یا یکی از 
اولین کارت های ویزیت او که رویش نوشــته بــود: »لعنتی! من خودم 

مدیرعاملم.«
باوجوداین، سرمایه گذاران و مؤسسان و حتی برخی از روزنامه نگاران 
هنوز به او به چشم انسان فرزانه ای می نگریستند که نه تنها بزرگ ترین 
شــبکه  اجتماعی جهان را ســاخته؛ بلکه با درایت و آینده نگری و ارائه  
ســهام فیس بوک با ســاختار دو الیه به بازار، برتری همیشگی حق رأی 
خود را حفــظ و قدرتش را در هیأت مدیره تثبیت کرده اســت. با این 
فرآیند، هیچ کس نخواهد توانســت او را از شرکتش اخراج کند؛ درایتی 

که استیو جابز از آن بی بهره بود.
این روز ها در خلیج سان فرانسیســکو، با هر که هم صحبت شوید، نظر 
مساعدی درباره  فیس بوک نمی شــنوید؛ شرکتی که وقتی سهامش در 
ســال ۲۰1۲ عرضه عمومی شــد، باعث رونق گرفتن کسب و کار صدها 
میلیونر خلیج سان فرانسیســکو شــده بود. کارکــردن برای فیس بوک 
زمانی حســرت برانگیزترین شغل آمریکا بود اما در حال حاضر و براساس 
نظرسنجی وب سایت Glassdoor برای بهترین مشاغل، در رده  هفتم 
قرار گرفته اســت. برای افول مقبولیت فیس بوک دالیل متعددی وجود 
دارد که مواردی مانند رســوایی های مربوط به درز اطالعات شخصی یا 
نقــض حریم خصوصی کاربران، فاجعه  مفتضحانــه  کمبریج آنالیتیکا و 
دخالت روســیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰1۶ را 

شامل می شود.
فیس بوک بازار تبلیغات دیجیتالی را به انحصار خود درآورد و رسانه ها 
را به خود گرفتار کرد و عامدانه بســیاری از کســب وکارها را به نابودی 
کشــاند. در ادامه، زاکربرگ با رد دخالتش در نتایج انتخابات که ایده ای 
کامال احمقانه  بود و نپذیرفتن مســئولیت فیس بوک به عنوان رســانه با 
گفتن این جمله  »ما شــرکت فناوری هستیم نه رسانه«، تلویحا ادعای 
تأثیرگــذاری فیس بوک بر جهان را قبــول کرد. همچنین، زاکربرگ در 
مصاحبه ای جنجالی، اعالم کرد نیازی نمی بیند مطالب منتشرشــده در 
فیس بوک درباره  انکار هولوکاســت را حذف کند. با این گفته وی آتش 
خشــم و نفرت خیلی ها را برانگیخت و آماج شدیدترین حمالت، به ویژه 
ساکنان ثروتمند ســیلیکون ولی قرار گرفت. او همواره در مغلوب کردن 

حریفانش رقیبی بی رحم بوده و هر ایده  موفق و پول ســازی را تصاحب 
یا از آن تقلید کرده است.

البته زاکربرگ تنها تاجر ســنگدل دنیای فناوری نیســت که شهرت 
این صنعت را در رســانه ها لکه دار می کند. بــا اطمینان می توان گفت 
روال کار تمامی ســاکنان این منطقه همین است؛ اما زاکربرگ برخالف 
ســایر همتایانش که حداقل گاهــی اظهار ندامت می کنند، همیشــه 
طوری رفتار کرده که گویی دانای کل اســت. برای مثال، ایالن ماسک 
وقتــی در افتضاح ماجرای غار تام لوآنگ تایلند با انتقاد شــدید مواجه 
شــد، تأیید کرد حرف احمقانه ای زده است یا وقتی فیلمی از تراویس 
کاالنیک، مدیر ســابق تاکسی اینترنتی اوبر، بیرون آمد که او را در حال 
فریادکشیدن بر سر راننده  اوبر نشان می داد، به تکاپو افتاد و مجبور شد 

بگوید آدم وحشتناکی است.
درمقابــل، وقتی هفته پیش آرون ســورکین، کارگــردان آمریکایی 
که شــخصیت مارک زاکربرگ دست مایه  ســاخت یکی از فیلم های او 
به نام شــبکه اجتماعی بوده است، در نامه ای سرگشاده برای زاکربرگ، 
ملتمســانه از او خواســت موضعش درزمینه  تبلیغات دست کاری شده  
سیاســی را بازنگری کند که در فیس بوک قــرار می گیرد، زاکربرگ در 
صفحــه  فیس بوک خود حرف آخــر را زد. او بــا درج دیالوگی از فیلم 
ســینمایی رئیس جمهور آمریکا، فیلم دیگری به کارگردانی ســورکین 

نوشت: »دفاع از آزادی بیان.«
این گونه اظهارات شــاید از دیدگاه زاکربرگ کارساز به نظر بیایند اما 
در پیشــگاه عامه  مردم اصال این طور نبوده اســت. سرمایه گذاری دیگر 
فیس بوک و زاکربرگ را الگویی ترســناک توصیف می کند و یکی دیگر 
از آنــان اعتقاد دارد بنیان گذار فیس بوک فاقد خودآگاهی اســت. حتی 
یکی از کارکنان عالی رتبه فیس بوک که نخواســت نامش فاش شــود، 

گفته است:
او ]زاکربــرگ[ هیچ احساســی از خود نشــان نمی دهد و گاهی فکر 

می کنیم رئیس ما روبات است.
به تازگــی چارلی وارزل، یکــی از روزنامه نگاران حــوزه  فناوری، در 

توصیف مارک زاکربرگ نوشت:
به عقیــده  من، زاکربرگ نه جمهوری خواه اســت و نــه دموکرات. او 
مدیر عامل فیس بوک اســت و حزب سیاسی او به رشد و پیشرفت خود 
در تعداد کاربران فعال، درآمد ناشــی از تبلیغات، بازار سهام و اصوال هر 

آنچه ارزش مادی داشته باشد، ادامه می دهد.
مانند خود زندگی، در ســیلیکون ولی هــم مفهومی وجود دارد به نام 
کنش ثانوی. کنش ثانوی ســرگرمی یا مشــغله ای است که افراد پس 
از بازنشســتگی یا تــرک کار خود را وقف آن می کننــد. اگر نگاهی به 
نشــریات دو دهه  قبــل بیندازید، بدون تردید به داســتانی درباره  بیل 
گیتس برخواهید خورد که بنیان گذار جوان مایکروســافت را دقیقا در 
قامت امروز زاکربرگ توصیف می کند: مردی که به قانون گذاران توهین 
می کند و هر رقیبی که مانع راهش باشــد، به شــدت شکست می دهد. 
وقتی در سال 1۹۹۸ مایکروسافت به نقض قانون ضد تراست متهم شد، 
بیل گیتس با بی ارزش دانستن کنگره، تصمیم گرفت وارد میدان مبارزه 
با دولت آمریکا شــود، اما گویا به ناگهان چیزی در او متحول شد. شاید 
تسلیم فشار های شدید دولت شد و شاید هم به درک این مفهوم رسید 
که در زندگی چیزهایی مهم تر از پیروزشــدن هــم وجود دارد. هرچه 
بود، بیل گیتس را به انســانی متواضع و فروتن تبدیل کرد. او مسن تر و 
باهوش تر شــد و در سال ۲۰۰۰، زمام امور را به استیو بالمر سپرد و بر 
انجام فعالیت های بشردوستانه و عام المنفعه متمرکز شد. تنها با گذشت 
یک دهه، مدیرعاملی که یک روز تجســم شیطان در عالم فناوری بود، 
به یکی از دوست داشــتنی ترین رهبران تصمیم ساز جهان مبدل شد و 
حتی اواخر تابســتان امسال فیلم مســتندی با عنوان »درون مغز بیل 

چه می گذرد؟؛ رمزگشایی از بیل گیتس« در تجلیل از او منتشر شد.
زاکربرگ هم دچار چنین تحول شخصیتی خواهد شد؟

ایــن تصور وجــود دارد فیس بوک نهایتا از هم فرو خواهد   پاشــید یا 
به شــکل دیگری اداره می شود اما بدون در نظرگرفتن اینکه این شرکت 
به سرنوشــت مایکروسافت دچار خواهد شــد یا خیر، دالیل ساختاری 
زیــادی وجود دارد که چرا زاکربرگ هیچ وقت به انســان فروتنی مانند 
گیتس تبدیل نمی شــود: 1. ارزش ســهام فیس بوک درحال رشد است 
و هیأت مدیره دلیلی برای مخالفــت با زاکربرگ نمی بیند؛ ۲. زاکربرگ 
سیطره کامل بر فیس بوک را حفظ خواهد کرد و ممکن است در آینده 
حتی از این هم جسورتر  شود؛ چرا که وقتی جک دورسی تالش می کرد 

محبوبیت بیشــتری در بین همکاران خود در سیلیکون ولی کسب کند، 
زاکربرگ نشــان داد در فیس بوک همچنان در بر همان پاشــنه سابق 

می چرخد.
بســیاری عقیده دارند زاکربرگ تمام پل های پشت ســرش را خراب 
کرده  اســت. حتی اگر روزی قدم در راه بیل گیتس بگذارد و شرکتش 
را تــرک کند و در باقی مانده عمرش با بزرگ ترین مشــکالت بشــری 
مبارزه کند، بعید می دانم کســی به تماشای فیلمی رغبت داشته باشد 
که عنوانش این باشــد: درون مغز مارک چه می گذرد؟؛ رمزگشــایی از 

مارک زاکربرگ.
برخالف گیتس که در اوج حرفه  خود دچار تحول معنوی شد، به نظر 

می رســد زاکربرگ تمام فکر و ذکرش رشد درآمد فیس بوک است و به 
تبعات اجتماعی تصمیماتش هیــچ اهمیتی نمی دهد. روزی فردی که 

تجربه  همکاری با او را در فیس بوک داشت، گفت:
در تمام عمرم، آدمی ندیده ام که مانند زاکربرگ پشتکار داشته باشد. 
مهم نیســت تصمیم بگیرد چه کاری انجام دهد ؛ ولی شــک نکنید او 
بهترین شخص برای انجام آن کار خواهد بود. او این طور بار آمده است. 
حتی اگر ســازمان غیرانتفاعی را هم به او بسپارید، آن را به بزرگ ترین 
مؤسسه غیرانتفاعی جهان تبدیل خواهد کرد؛ همان کاری که با شرکتی 

کوچک مثل فیس بوک انجام داد.
VANITYFAIR/zoomit :منبع

زاکربرگ چگونه به منفورترین مرد دنیای فناوری تبدیل شد؟
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چگونه شانس خوانده شدن محتوای سایت مان را افزایش دهیم 

به نظر شــما چه مطالبی مخاطبــان را مجبور به مطالعه خود کرده و آمارهای شــگفت انگیزی را رقم 
می زنند؟ اگرچه ممکن است برای این امر نظرات مختلفی وجود داشته باشد، با این حال رعایت یکسری 
اصــول اولیه، کامال الزامی خواهد بــود. درواقع برخی از محتواها نه  تنها مخاطبــان را به مطالعه ترغیب 
می کنند، بلکه میزان به اشــتراک گذاشــتن آنها نیز فوق العاده است. در همین راستا قصد بررسی هفت 
عاملی را داریم که باعث خواهد شد تا همگان تمایل کافی برای مطالعه محتواهای شما را داشته باشند. 

۱-به خواست مخاطبان خود توجه داشته باشید 
هوشمندانه ترین اقدام در زمینه تولید محتوا این است که به دنبال تمرکز بر روی موضوعاتی باشید که کامال 
مورد نیاز مخاطبان بوده و آنها نسبت به این موضوعات تمایل و واکنش بسیار خوبی را دارند. برای رسیدن به 
چنین سطحی، بررسی عملکرد مخاطبان، کامال ضروری خواهد بود. برای مثال می توانید مطالب مورد عالقه 
آنها را از طریق اقداماتی نظیر ایجاد نظرسنجی و یا بررسی مطالب پرطرفدار جامعه هدف خود، پیدا کنید. با این 
حال این امر تنها دو اقدام ساده در این زمینه محسوب شده و هر فردی با توجه به امکانات و توانایی های خود 
می تواند راهکارهای به مراتب بیشتر و موثرتری را پیدا کند. در این رابطه توجه داشته باشید که در زمینه تولید 
محتوا، کیفیت حرف اول را می زند. به همین خاطر نباید از وقت گذاشتن برای آن واهمه ای را داشته باشید. 
درواقع بسیاری از افراد تصور می کنند که تولید حداکثری محتوا، سیاستی به مراتب بهتر محسوب می شود. 
با این حال توجه داشــته باشید که تحت این شرایط، کیفیت کار شما به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و در 
شــرایطی که افراد و برندهای بی شمار دیگری در تمامی حوزه های کسب وکار وجود دارند، این امر به معنای 
افزایش مخاطبان رقبای شــما خواهد بود. در نهایت توجه داشــته باشید که با پیدا کردن مشکالت، نیازها و 
تمایالت جامعه هدف خود، نباید تنها در زمینه آموزش و یا اطالع رسانی فعالیت کنید. درواقع افراد تمایل دارند 
تا از مطالعه خود، به یک نتیجه دست پیدا کنند. به همین خاطر ضروری است تا قبل از شروع به تولید محتوا، 
از کاربردی بودن نتیجه نهایی خود، اطمینان داشته باشید. در این رابطه فراموش نکنید که افراد حتی پس از 
مطالعه یکی از مطالب شما، اقدام به قضاوت کردن خواهند کرد. به همین خاطر ضروری است تا به نحوی رفتار 
کنید که افراد پس از مشــاهده محتوای شما، پاسخ بخشی از مشکالت خود را پیدا کرده باشند. این امر خود 

بهترین تبلیغ برای پیگیری سایر مطالب خواهد بود. 
2-از معجزه تیتر غافل نشوید 

تیتر را باید نخستین موردی دانست که مخاطب با آن مواجه خواهد شد. به همین خاطر از آنها به عنوان یک 
چاقوی دو لبه نام برده می شود. درواقع یک تیتر خوب می-تواند افراد را به خواندن مطلب تشویق کنند. این 
امر درست در تضاد با نتیجه یک تیتر بد و یا حتی ضعیف خواهد بود. در این رابطه توجه داشته باشید که تیتر 
شما در کنار انتقال مفهوم کلی، باید جذابیت باالیی را نیز به همراه داشته باشد. برای بهبود سطح خود در این 
زمینه، بهترین راهکار این است که تیتر مقاالت مختلف را مورد بررسی قرار داده و از جدیدترین مقاالت در این 
زمینه نیز غافل نشوید. برای مثال استفاده از کلیدواژه ها در تیتر، یکی از راهکارهای افزایش احتمال دیده شدن 
آن محسوب می شود. فراموش نکنید که این امر در زمینه سئو سایت نیز تاثیرگذار بوده و باعث خواهد شد تا در 
موتورهای جست وجوگر، مطالب شما بهتر نمایش داده شود. همچنین استفاده از اعداد و رعایت اصل مختصر 

بودن نیز از دیگر موارد مهم در زمینه انتخاب تیتر مناسب محسوب می شود.
3-پیش زمینه الزم را در مخاطب ایجاد کنید 

برای این امر که مطالب شما به خوبی مورد توجه قرار گیرد، باید به این اطمینان دست پیدا کنید که تمامی 
مفاهیم، کامال قابل فهم اســت. در این رابطه ضروری اســت تا توضیحات کافی را در رابطه با هر مفهوم، ارائه 
دهید. برای این امر حتما الزامی وجود ندارد که در درون متن، اطالعات را وارد کنید. برای مثال در صورتی که 
در زمینه روش های بهبود سئو سایت، مقاله ای را تهیه کرده اید، می توانید بر روی کلمه سئو، این قابلیت را 
ایجاد کنید که با کلیک بر روی آن، به صفحه ای بروند که اطالعات جامع در رابطه با آن وجود دارد. برای این 
امر، ویکی پدیا یک گزینه مناسب محسوب می شود. همچنین فراموش نکنید کلماتی که احساس می کنید که 
نیاز به توضیح بیشتر دارند، باید با یک رنگ دیگر مشخص شوند. این امر باعث خواهد شد تا مرز میان مطالب 

تخصصی و عامه پسند کمرنگ شده و همگان بتوانند از آن استفاده الزم را ببرند. 
4-داستان سرایی داشته باشید 

همه افراد عاشــق داستان هستند. درواقع یک داستان خوب، باعث خواهد شد تا مخاطب کامال درگیر 
موضوع شــما شــود، با این حال توانایی داستان سرایی، یک هنر مهم محسوب می شود که تعداد کمی از 
افراد فعال در زمینه تولید محتوا، از آن برخوردار هســتند. به همین خاطر نیز شــما باید برای رسیدن به 
چنین ســطحی، تمرین کافی را داشــته باشید. با این حال برخی از نکات نظیر رعایت اصل صمیمیت، از 

جمله الزامات در زمینه داستان سرایی محسوب می شوند. 
5-اصول زیبایی شناختی را جدی بگیرید

برخــی از نکات نظیر رعایت فاصله مناســب بین خطوط، باعث خواهد شــد تا افراد احســاس راحتی 
بیشــتری را داشته باشند. درواقع تنها جذاب کردن متن و مفید بودن آن کافی نبوده و افراد باید راحتی 
الزم را نیز داشته باشند. برای این امر توصیه می شود تا قالب سایت را به صورت بسیار ساده، کاربردی و 
در عین حال جذاب درآورید. همچنین چندین حالت برای مطالعه نیز باید وجود داشته باشد. درواقع اگر 
افراد بتوانند شــرایط را مطابق خواست خود تغییر داده و امکانات متعددی را در این زمینه داشته باشند، 
بدون شک تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. همچنین در زمینه تولید محتوا، الزم است تا نگاهی بلندمدت 
را داشــته باشــید. به همین خاطر تبلیغات و پاپ آپ ها را کنار گذاشــته و تنها بر روی جذب مشتری از 

طریق تاثیر محتواهای خود، تمرکز کنید.  
6-مقاالت مرتبط با موضع خود را پیشنهاد دهید 

ایــن امــر که در بین متن و یا انتهــای آن، مقاالت مرتبط با کل و یا بخشــی از موضوع مورد بحث را 
معرفی کنید، نه تنها باعث افزایش رضایت مخاطب خواهد شد، بلکه شانس دیده شدن مطالب دیگر را نیز 
افزایش خواهد داد. در این رابطه فراموش نکنید که اگر قادر به پوشــش الزم نیستید، ضروری است تا از 
راهکارهایی نظیر همکاری با ســایر سایت ها و یا استفاده از پست مهمان، استفاده کرده و مسائل را برای 
خود بیش از حد سخت نکنید. این امر باعث خواهد شد تا امکان فعالیت طوالنی مدت برای شما مهیا شود. 

7-مخاطب را درگیر نگه دارید 
این امر که پس از پایان یافتن مطلب خود، مخاطب را رها نکنید، مهم ترین اقدامی است که در تمامی 
مطالب شــما باید وجود داشته باشــد. برای مثال پس از پایان یافتن یک مقاله شما باید مخاطبان را به 
مراجعه مجدد و بررســی سایر محتواها سوق دهید. در این رابطه یک پیشنهاد ویژه و یا وعده ای جذاب 

نیز می تواند کامال کارساز باشد. 
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تبلیغـاتخالق

خیلی از افراد کارهای روزانه خود را به طور کامل انجام نمی دهند 
و ادعا می کنند وقت کافی برای انجام همه  کارهای شان را ندارند. آنها 
با اینکه همواره مشغول کار هستند، همیشه از برنامه ریزی شان عقب 
می مانند. در مقابل، برخــی دیگر می توانند کارهای زیادی در طول 

روز انجام دهند. 
این افراد نیروی فراطبیعی ندارند، بلکه برخی عادات ســاده را در 

خود به وجود آورده اند که باعث موفقیت شان می شود. 
1. محل کار تمیز و مرتب

شاید هرج و مرج باعث خالقیت بیشتری شود، اما دفتر کار شلوغ 
و بهم ریخته هیچ کمکی به انجام بهتر کارها نمی کند. جاش دیویس 
)Josh Davis(، مدیر بخش تحقیقات موسسه  »رهبری اعصاب« 

می گوید:
 توجه یعنی انتخاب چیزهای غیرعادی.

 کتاب  ناتمامی که روی میز کارتان اســت، شــما را برای دست 
کشیدن از کار وسوسه می کند. شاید فکر کنید بی نظمی هیچ تاثیری 

روی کارتان ندارد، اما روی قدرت تمرکزتان تاثیر خواهد داشت.
کارمندانی که میزکار مرتب و منظمی دارند، کمتر دچار خستگی و 
فرسودگی شغلی می شوند و وقفه های کاری کمتری هم دارند. نتایج 
 Harvard Business( »تحقیقی که در »هاروارد بیزینس ریویو
Review( انجام شده، نشان می دهد داشتن میزکار منظم و مرتب 
باعث می شود کارمندان زمان بیشتری را، حدود 1.۵ برابر، به فعالیت 
بپردازند. شاید در بین شلوغی و بهم ریختگی احساس راحتی بیشتری 
کنید، اما محل کار بی نظم و نامرتب مانع بزرگی برای فعالیت بهینه 

است.
۲. به کارگیری قانون ۸۰/۲۰

هر چقدر هم روز پرکاری داشته باشید، به گونه ای برنامه ریزی کنید 
که ۹۰ دقیقه )۲۰ درصد از ۸ ساعت کاری( به انجام فعالیت های مهم 
و اولویت های اصلی خود اختصــاص دهید. پس اگر ۸۰درصد باقی 
مانده از روز را هم صرف انجام کارهای بی اهمیت کنید، با همان ۹۰ 
دقیقه ای که به اهــداف و اولویت های اصلی خود اختصاص داده اید، 

امکان پیشرفت خواهید داشت.
۳. کار کمتر

 ،)John Pencavel( براســاس تحقیقی که جــان پِنَکــول
اســتاد دانشگاه استنفورد با تحلیل داده های مربوط به کارگران طی 
جنگ جهانی  اول انجام داده اســت، با افزایش ســاعت کاری به ۴۹ 
ساعت، خروجی بهتری به دست می آید، اما پس از آن بازدهی رو به 
کاهش می رود و خروجی 7۰ ساعت کار برابر با خروجی ۵۶ ساعت 

کار است.
۴. کنار گذاشتن گوشی موبایل

تا وقتی گوشــی تان را دور از دســترس قــرار ندهید، یک عامل 
حواس پرت  کننده همراه تان هست. پژوهشگران دانشگاه ایالتی فلوریدا 
به این نتیجه رسیده اند، اگر به گوشی در حال لرزش تان توجهی هم 

نکنید، در هر حال صدایش باعث انحراف حواس تان می شود.
۵. بی توجهی به انبوهی از ایمیل ها

 الکساندر سموئل )Alexandra Samuel(، نویسنده  کتاب 
»استفاده  از شبکه های اجتماعی«، برای ممانعت از حواس پرتی ناشی 

از ایمیل های پشت سرهم این روش را پیشنهاد می کند:
با جســت وجو در گوگل، نحوه فعال سازی روش تبدیل ایمیل به 
متن )email-to-text( را در گوشی موبایل تان پیدا کنید. روش 
فعال ســازی با توجه به شرکت خدمات دهنده  تلفن همراه، متفاوت 
است، اما با این کار امکان ارسال ایمیل های خاص به صورت پیامک 

به گوشی تلفن تان فراهم می شود.
پس می توانید با خیال راحت از اینباکس ایمیل تان بیرون بیایید 
و با اطمینان از اینکه هیچ ایمیل مهمی را از دســت نمی دهید، به 

کارتان برسید.
البته این ویژگی در تمام کشــورها ارائه نمی شــود و در ایران هم 

امکان اســتفاده از آن وجود ندارد، اما حواس تان باشد تا در صورت 
فراهم شدن این امکان فوق العاده، از آن استفاده کنید.

۶. انجام فعالیت های ارزشمند
انجام فعالیت های موردعالقه به ســادگی و انجــام کارهایی که 
رغبتــی به انجام آنها نداریم، به دشــواری پیش می روند. پس بهتر 
است، فعالیت های ناخوشایند را به دیگران واگذار کنید و خودتان به 
 ،)Hillary Rettig( سراغ فعالیت های پرارزش بروید. هیالری رتیج
نویســنده  »هفت راز پرکار بودن«، فعالیت های پرارزش را بخشی از 

وظایف شما می داند.
پــس قدرت و تــوان خود را به کار بگیریــد و تغییر ایجاد کنید. 
ســپردن فعالیت های کم ارزش به دیگران باعــث برقراری ارتباط و 
شــکل گیری گروه ها نیز می شود.  حتی ممکن است این فعالیت ها 

برای دیگران پرارزش محسوب شوند.
7. برگزاری جلسات با بازدهی بیشتر

سه راه برای افزایش بهره وری جلسات گروهی وجود دارد:
برنامه ریزی کنید

اغلب جلســات بدون صورت جلســه برگزار می شود. در حالی که 
بسیار مهم است بدانید هدف از جلسه چیست و چه چیزهایی باید 
طی آن بیان شــوند؟ به گفته آلن ایسنر )Alan Eisner(، استاد 
مدیریت دانشگاه پیس )Pace(، با داشتن صورت جلسه ای کوتاه، 
حداقل شــامل سه مورد، زمان جلســات را کوتاه کنید. نسخه ای از 
صورت جلسه را برای دیگران بفرستید تا همه بدانند چه وظیفه ای 

دارند.
عوامل منحرف کننده را کنار بگذارید

زمانــی را به بیــان ایده های گوناگون اختصــاص دهید. این کار 
هیــچ نیازی به تهیه صورت جلســه ندارد. به عقیــده  کری گرین 
 Simple( »نویســنده  »خرابکاری ســاده ،)Cary Greene(
Sabotage( افــراد تنها ایده هایی که برای شــان اهمیت دارد را 
بیان می کنند؛ در حالی که ممکن است هیچ ربطی به موضوع بحث 

نداشته باشد.
پس این ایده ها را به حال خود رها نکنید و آنها را بنویسید. بعد از 
برگزاری جلسه قوانینی برای پیگیری ایده ها داشته باشید. در غیر این 

صورت، جلسات هیچ نتیجه ای به دنبال نخواهند داشت.
از روی صندلی تان بلند شوید

راه رفتــن در محیط کار و مالقات با دیگران به محبوبیت شــما 
می افزاید. می توانید این روش را در جلسات نیز به کار بگیرید. زمان 
۳۰ تا ۴۵ دقیقه ای در نظر بگیرید. وقتی زمان سنج شروع به کار کرد، 
تمام افراد حاضر در جلسه باید از جای خود بلند شوند، راه بروند و به 

گفت وگو با هم بپردازند.
کاریســا تاکر )Karissa Thacker(، روانشــناس حوزه کار 
می گوید: با این کار از میزان رســمی بودن محیط کاسته می شود و 
افراد حاضر در جلسه احساس راحتی بیشتری خواهند کرد. همچنین 

این کار به تقویت قدرت تمرکز نیز کمک می کند.
۸. داشتن استراحت کاری

شــاید رئیس تان تمایلی به این کار نداشــته باشد، اما تحقیقات 
انجام شده در دانشگاه میشیگان نشــان می دهد چرت روزانه سبب 
کاهش رفتارهای عصبی شده و قدرت تحمل موقعیت های دشوار را 
افزایش می دهد. همچنین تحقیقات نشان می دهد افرادی که سر کار 

چرت می زنند بهره وری بیشتری دارند.
۹. دوری از موانع بهره وری باال

شناســایی موانع بهره وری اولین قدم برای اجتناب از آنهاست. بنا 
بر پژوهش کریِر بیلدر )CareerBuilder( در سال ۲۰1۵، پنج 

مورد زیر باعث از بین رفتن تمرکز افراد می شود:
• مکالمات تلفنی/ارسال پیام کوتاه

• اینترنت
• غیبت کردن و سخن چینی

• شبکه های اجتماعی
• ایمیل

 1۰. اولویت بندی کارها
برای داشــتن بهره وری بیشتر باید در اولویت های تان دقت کنید. 
لیزا زاســلو )Lisa Zaslow(، مدیر موسســه  »گاتهام ارگنایزر« 

می گوید:
 متناسب با توانایی ذهن تان اقدام کنید

 قطعا در طول روز نمی توانیم با یک سطح انرژی کار کنیم. زاسلو 
می گوید:

وقتی انرژی بیشــتری دارم، روی انجام فعالیت های مهم تمرکز 
می کنم. وقتی که خســته هســتم، به کارهای بی اهمیت تر مانند 

خواندن ایمیل ها می پردازم.
 11. از عواملی که باعث تعویق کارها می شود دوری کنید

بــرای اینکه بتوانید روی انجام کارهــای مهم و ضروری متمرکز 
شــوید، باید از برخی کارها صرف نظر کنید. بــرای مثال، هفته ای 
یک بار صندوق نامه های تان را چک کنید چراکه امروزه هیچ رخداد 
مهمی را در پاکت های نامه نمی نویســند. به عقیده  کارشناسان باید 
به خواندن مجالت و روزنامه ها عادت کنید، اما زاسلو می گوید تمام 
مجالت و روزنامه ها را در جایی جمع کنید تا در فرصت مناســب به 

آنها رسیدگی کنید.
1۲. خواب مناسب و به اندازه

برای داشــتن یــک روز مفید باید خواب شــبانه  کافی داشــته 
باشــیم، چراکه کم خوابی و خــواب بیش از اندازه مخرب هســتند. 
 Finish Institute of( موسســه  ســالمتی شــغلی فینیــش
Occupational Health(، خــواب و عــادات کاری بیش از۳ 
هزار و 7۶۰ نفر را مورد بررسی قرار داد. در نهایت به این نتیجه رسید 
که در افراد کم خواب و پرخواب، احتمال گرفتن مرخصی استعالجی 

بسیار بیشتر است.
1۳. استفاده از نور خورشید

اینکه در مقابل نور خورشــید کار کنید، ذهن قدرتمندتری خواهید 
داشت. زیرا نور خورشــید بهره وری افراد را افزایش می دهد. تحقیقات 
سازمان انرژی کالیفرنیا نشان می دهد کارمندانی که در محل کار، کنار 
پنجره می نشینند عملکرد بهتری دارند. این افراد به تماس های تلفنی به 
اندازه  ۶ تا 1۲درصد ســریع تر پاسخ می دهند. همچنین در آزمون های 
مرتبط با عملکرد ذهن و حافظه نیز 1۰ تا ۲۵درصد بهتر عمل می کنند.

1۴. تشویق های انسان دوستانه
اگر می خواهید کارمندان را تشویق کنید، باید رفتاری انسان دوستانه 
داشته باشید. تعریف دقیق انتظارات و ارائه  منظم بازخوردهای مثبت، 
بــه کارمندان انرژی می دهد. براســاس مطالعات ســازمان گالوپ 
)Gallup(، سازمان هایی که تعامل خوبی با کارمندان شان دارند، با 
افزایش ۶۵درصدی معامالت، ارتقای ۲۵درصدی بهره وری و تقویت 

1۰درصدی رضایتمندی مشتریان مواجه شده اند.
1۵. انتقادهای سازنده

همیشه مشــکل خود را در قالب ایده ای برای بهبود شرایط بیان 
کنید. راسل جانسون )Russell Johnson(، استاد مدیریت و 

نویسنده مجله  روانشناسی کاربردی، می گوید:
 بیان مشــکالت در چارچوب راه حل، از میزان تمرکز بر مشکل و 
فرد مقصر کم می کند. این کار باعث می شود احساس ناراحتی ناشی 

از خستگی ذهنی به احساسی خوشایند و لذت بخش تبدیل شود.
 1۶. ورزش کردن

ورزش باعث تقویت سالمتی و افزایش کارایی فرد می شود. نیاز نیست 
به سراغ ورزش سنگیِن کراس فیت بروید، بلکه یک پیاده روی ساده هم 
نتیجه بخش است. تحقیقات انجام شده در دانشگاه اُتاگو نیوزیلند نشان 
می دهد موش هایی که هر روز به مدت ۲۰ دقیقه دویده بودند، مســیر 

درسِت راه پیچ و خم را زودتر و بهتر از دیگر موش ها پیدا می کنند.
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مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

اقتصادی مدیریتی-  روزنامه 

   سه شنبه   2۱ آبان ۱3۹8    شماره ۱428   صفحه۱6  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349

به قلم: سوجان پتل نویسنده حوزه بازاریابی و تبلیغات
مترجم: امیر آل علی


