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منابع طرح جدید دولت برای حمایت از خانواده های ایرانی چگونه تامین می شود؟

 رمزگشایی از کمک
به ۱۸ میلیون خانوار

فرصت امروز: رئیس جمهور در این هفته از اجرای طرحی خبر داد که براساس آن حدود 18 میلیون خانوار ایرانی تحت پوشش 
طرح حمایت اجتماعی و معیشتی دولت قرار می گیرند؛ طرحی که با توجه به افزایش تورم در دو سال گذشته و کوچکتر شدن سفره 
خانواده ها می تواند بسیار موثر باشد. حسن روحانی با اشاره به اینکه 24 میلیون و 600 هزار خانوار در ایران وجود دارد، گفت: »از این 
تعداد، وضع زندگی عده ای مناسب است و می توانند روی پای خود بایستند، اما اکثریتی هستند که در زندگی دچار فشار بوده و باید 
از راهی به آنها کمک شود. تقریباً در کشور 7 میلیون خانوار وضع زندگی مناسبی دارند، ولی 18 میلیون خانوار که اکثریت قاطعی 

هستند، نیاز به مساعدت دارند که امیدواریم ان شاءاهلل از ماه آینده به  هر خانواری یک حمایتی به  صورت ماهانه را شروع کنیم.«...

روحانی در پایان سفر به استان کرمان:

 تفویض اختیار به استان ها
اجرای طرح ها را تسریع می کند
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مطالعات درباره حجم پولشویی در اقتصاد زیرزمینی ایران چه می گویند؟

واقعیت تلخ پولشویی در اقتصاد ایران

مدیریت سئو دستخوش چه تغییراتی شده است؟
10 اکانت برتر لینکدین در سال 2019
ری برندینگ مناسب: الزامات حیاتی

همکار تبلیغاتی تازه آئودی برای سال 2020
کمپین تبلیغاتی برند چیلیز با عطر فلفل های تند
اهمیت بازبینی محتوای بازاریابی پیش از انتشار

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فروشگاه مواد غذایی آمازون 
سال 2020 افتتاح می شود

3
درحالی که بخش مسـکن در روزهای گذشـته تحت الشعاع 

طـرح ملی مسـکن از سـوی دولـت بوده اسـت، 
بررسی ها نشان می دهد تنها پس از دو ساعت از...

تکمیل ظرفیت ثبت نام مسکن ملی در 2 شهر قم و کهک

 پیش بینی وضعیت بازار مسکن
تا پایان امسال

سرمقاله
جلوگیری از پولشویی در 

شبکه بانکی کشور

واژه پولشویی تا قبل از تصویب 
قانون مبارزه با پولش��ویی در سال 
1۳86 واژه ای چندان شناخته شده 
و  نب��ود  عموم��ی  محاف��ل  در 
برداشت های متفاوتی از آن وجود 
داشت، اما قانون مبارزه با پولشویی 
مفه��وم  از  مش��خصی  تعری��ف 
پولش��ویی به جامعه ارائه داد و به 
تدری��ج جامعه دریاف��ت که تالش 
برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی 
و هرگونه نق��ل و انتقال غیرعادی 
وجوه از طریق شبکه بانکی کشور 
می توان��د از جمل��ه مصادیق بارز 
پولشویی تلقی و مشمول مجازات 
جرم پولش��ویی ش��ود. در س��طح 
بین المللی چرخ��ش و نقل وانتقال 
عوای��د حاص��ل از مواد مخ��در یا 
گ��ردش پول به منظور مس��اعدت 
مالی به تروریسم از جمله مصادیق 
بارز پولشویی محسوب می شود، اما 
از نظر قانون مبارزه با پولشویی در 
ایران، جرم پولشویی در موارد زیر 

محقق می شود:
* تحصی��ل، تمل��ک، نگهداری 
ی��ا اس��تفاده از عوای��د حاص��ل از 
فعالیت ه��ای غیرقانون��ی ب��ا علم 
ب��ه اینک��ه به ط��ور مس��تقیم ی��ا 
غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم 

به دست آمده باشد.
* تبدی��ل، مبادل��ه یا 
2انتقال عوایدی به منظور...

چهارشنبه
22 آبان
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رئیس جمهور با اش��اره به تفویض اختیارات در برخی بخش ها به اس��تان های کش��ور گفت 
معتقدیم واگذاری این اختیارات می تواند در امر اجرای طرح ها و پروژه ها سرعت ایجاد کند و 

امیدواریم در آینده نزدیک به چند استان کشور این اختیارات ویژه را بدهیم.
به گزارش ایس��نا، حسن روحانی در نشست خبری در پایان سفر به استان کرمان در پاسخ 
به سوالی درباره آخرین وضعیت طرح واگذاری تفویض اختیارات به استان های کشور و معطل 
ماندن برخی پروژه ها از جمله پتروش��یمی کرمان گفت: در مس��ئله پتروشیمی کرمان منتظر 
تامین اعتبارات الزم برای این پروژه هس��تیم که باید این اعتبار از س��وی بخش خصوصی و 
بانک ه��ا تامین و حتی صندوق توس��عه مل��ی نیز می تواند، در این راس��تا کمک کرده تا این 

پروژه تکمیل شود.
او درباره بحث واگذاری اختیارات ویژه به اس��تان های کش��ور نیز گفت: مقام معظم رهبری 
نیز در دیدارهای اخیر خود تاکید داش��تند که به برخی از اس��تان های کش��ور اعتبارات ویژه 
در بحث واگذاری اختیارات داده ش��ود که این موضوع را نیز در هیات دولت مطرح کردیم و 
امیدواریم در آینده نزدیک به چند استان کشور این اختیارات ویژه را بدهیم که شاید در این 
بین اس��تان کرمان نیز قرار گیرد اما در مجموع معتقدیم واگذاری این اختیارات می تواند در 

امر اجرای طرح ها و پروژه ها تسریع بخش باشد.
روحانی با اش��اره به 14 هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح شده در سفر دو روزه کاروان تدبیر 
و امید به اس��تان کرمان گفت: امیدوارم این سفر و این پروژه ها مایه خیر و برکت برای مردم 

عزیز استان کرمان باشد.
روحانی همچنین در جلس��ه ش��ورای اداری کرمان با اعالم اینکه در نیویورک پیشنهادات 
نس��بتا خوبی به ایران داده ش��د، گفت: ش��رایط طوری بود که باید به رئیس جمهور آمریکا 
اعتماد می کردیم که کار بسیار سختی بود، شاید اگر رئیس جمهور دیگری در آمریکا بود این 

کار تا اول مهرماه انجام و تمام می شد.
رئیس جمهور خطاب به مردم گفت: راه و مس��یری که دولت و نظام انتخاب کرده، درس��ت 
اس��ت و حق با شماست که سختی های زیادی دارید، اما شرایطی بود که دشمنان برای ما به 
وجود آوردند و ما آغازگر نبودیم. شبانه روز تالش می کردیم برجام نشکند، کار مهمی بود و با 
همه توان تالش کردم برجام شکس��ته نشود. طی این سه روز کارخانجاتی که افتتاح شد، در 

سایه برجام ایجاد شد و قطعات آنها با برجام وارد و راه اندازی شد.
وی س��پس با اش��اره به دالیلی که برجام را به این نقطه رس��اند، گفت: اسرائیل اعالم کرد 
فش��ار چندین ماهه ما بود که ترامپ را وادار کرد از برجام خارج ش��ود و عربس��تان گفت که 

پول دادیم.
روحانی با بیان اینکه اگر مش��کل داریم، از جای دیگر و از دش��منان و بدخواهان ماس��ت، 
تصریح کرد: همه خوش��حال بودند که آمریکا از برجام خارج ش��ده و ایران خارج می ش��ود و 

تحریم ها برمی گردد و می گویند ایران به هم زد و نمی گویند آمریکا اول خارج شد.
او با یادآوری اینکه مهلت دادیم که اروپا اگر جبران کند، در برجام می مانیم، افزود: ما یک 
سال صبر کردیم و هیچ شخصی در دنیا نمی تواند به ما ایراد بگیرد که چرا از تعهدات برجامی 
خارج می شوید؟ یک سال صبر کردیم و تا امروز نتوانسته اند ما را به شورای امنیت برگردانند، 

زیرا با منطق و حساب شده کار را انجام می دهیم.
رئیس جمه��ور اضافه کرد: راه��ی که ما انتخاب کردیم راه مقاومت و ایس��تادگی و کاهش 
تعه��دات برجامی و مذاکره با دنیا همه در کنار هم و درس��ت اس��ت. با دنیا حرف می زنیم و 
پیش��نهاد می دهند و پیش��نهاد می دهیم و تا امروز پیشنهادات را قبول نکرده ام. در نیویورک 
پیشنهادات نسبتا خوبی داده شد و می توانستم تصمیم بگیرم که تحریم را بشکنیم و شرایط 
طوری بود که باید به رئیس جمهور آمریکا اعتماد می کردیم که کار بسیار سختی بود، شاید 

اگر رئیس جمهور دیگری در آمریکا بود این کار تا اول مهرماه انجام و تمام می شد.
وی با بیان اینکه در این مسیر کشورهایی واسطه شده  اند و ما هنوز با آنها صحبت می کنیم، 
آنها پیش��نهاد می دهند و ما نیز پیشنهاد می دهیم، گفت: تقریبا در اصول به توافق رسیده ایم  

در شیوه اجرا مشکل داریم راه مذاکره را ما رها نمی کنیم، اما به مذاکره هم اتکا نمی کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: عده ای از اول س��ال 97 به ما می گفتند راهی به جز کوپنی کردن 

اجناس ندارید اما سیاس��ت دیگری مدنظر بنده بود و گفتیم باید تالش کنیم جنس به اندازه 
الزم در بازار وجود داش��ته باش��د و مردم احساس ثبات داشته و احس��اس کنند روند کشور 

امیدبخش است.
به گفته وی، ذخایر استراتژیک را به طور مداوم مراقبت می کنیم و کاال در بازار وجود دارد. 
مس��ئله دیگر قدرت خرید مردم بود که پایین آمده و پول کمی که از فروش نفت در اختیار 
ماست کم است و به همه ما فشار آمده است. در سال جاری 20درصد به حقوق حقوق بگیران 
ثابت اضافه کردیم که البته به حقوق کارگران بیش از ۳0درصد اضافه شده که برای این بود 
مقداری از بار روی دوش مردم کم ش��ود و برای س��ال آینده ب��رای حقوق بگیران ثابت ناچار 

هستیم مقداری افزایش بدهیم و این کار را خواهیم کرد.
روحانی با اش��اره به اینکه کار بعدی این اس��ت که بس��ته حمایتی در اختیار خانواده هایی 
بگذاریم که قدری فش��ار روی آنها بیشتر است، افزود: محاس��بات اولیه می گوید 24 میلیون 
و 600 هزار خانوار در کش��ور داریم که حدود 7 میلیون خانوار مطمئن هس��تیم وضع زندگی 
خوبی دارند و 18 میلیون زندگی را به سختی می گذرانند که تصمیم داریم ماهیانه یک بسته 
حمایتی در اختیارش��ان بگذاریم و کارت ها شارژ شود تا بتوانند مواد ضروری الزم را استفاده 

کنند برای اینکه مقداری فشار از دوش مردم کم شود.
او در بخش دیگری از س��خنانش بیان کرد: اینکه باید مقابل استکبار بایستیم درست است 
اینکه آمریکا بدعهد اس��ت درس��ت اس��ت اینکه نباید زندگی مردم را به بیرون وصل کنیم، 
درس��ت اس��ت اما باید برمبنای توانمندی ه��ا و امکانات خودمان کش��ور را اداره و ضروریات 

زندگی مردم را در نظر بگیریم.
به گفته رئیس جمهور، دارو باید در دس��ترس مردم باش��د و منابع و ذخایر ما همیشه باید 
تضمین باش��د. نمی ش��ود روزی دارو و یا گندم نباش��د. در 20 روز نخست ریاست جمهوری 
ش��بانه روز کار را بر روی ذخایر گندم گذاش��تیم تا زندگی مردم عادی باشد و در طول دولت 
تدبیر و امید در گندم هیچ مش��کلی نداش��ته ایم و باید به مردم اطمینان داده و زندگی آنها 

تامین شود.
روحانی ادامه داد: اقتصاد دو بخش ش��امل اقتصاد دولت و اقتصاد عمومی جامعه اس��ت که 
به طور نس��بی اقتصاد عمومی جامعه خوب اس��ت و دلیلش این اس��ت که در همه زمینه ها 
پیش��رفت داریم و اینکه اعالم شد فروش مس امس��ال 15درصد افزایش داشته نشان دهنده 
همین مسئله است. اینکه در 24 ساعت بیش از 14 هزار میلیارد تومان پروژه در یک استان 
افتتاح می شود نشان می دهد وضع عمومی اقتصاد خوب است که وابسته به کمک همه است 
و همه باید تالش کرده صادرات را افزایش داده و واردات را جایی که نیاز نداریم کم بکنیم.

رئیس جمهور با مطرح کردن اینکه چرا در زندگی مردم تجسس می کنیم؟ گفت: همینطور 
مردم را تکفیر و تقدیس می کنیم. اخالقی که پیامبر به ما یاد داده، مهم اس��ت و در روایات 
ماست که برخی اخالق را از سنت خداوند یاد بگیریم که کتمان کردن سّر یکی از آنهاست.

وی تصریح کرد: یکی از افتخارات ما افشا کردن است. در حالی که اگر کسی جرم، جنایت 
و تع��دی کرده طبق قانون و مقررات باید برخورد ش��ود هرچن��د قانون همه جا کار نمی کند. 

قانون برای محدوده خاص است، آنچه که همه جا کار می کند، اخالق است.
روحانی با بیان اینکه در بخش��ی از موارد قانون محدودی��ت دارد، افزود: باید اخالق حاکم 
باش��د. قانون هم باید باش��د اما از قانون مهم تر، اخالق است و باید اخالق را در جامعه حاکم 
کنیم. اگر توانستیم اخالق پیامبری را حاکم کنیم، جنس خوب و با کیفیت تولید می کنیم و 
به مردم راس��ت می گوییم و از حق برکت می خواهیم نه از گرانی جنس و خداوند ما را یاری 
می کند. رئیس جمهور در بخش پایانی س��خنان خود گفت: نکند ش��یاطین در ماه های آینده 
که انتخابات است و به طور طبیعی در انتخابات لحن ها و صداها باال می رود، بین ماها تفرقه، 
اش��کال و فاصله ایجاد کنند. بگذاریم مردم و کاندیداها آزاد باش��ند و رأی مردم معیار باشد. 

احراز نهایی را به دست مردم بدهیم.
او با اش��اره به اینکه مردم ما فهیم، رش��ید، انقالبی و عالقه مند به کش��ور هستند، تصریح 
کرد: خیلی به فکر جناح و حزب نباشیم. یک فرد الیق و دلسوز و عالقه مند به کشور که اهل 
سوء استفاده و رانت نیست برای مجلس انتخاب کنیم که مجلس آینده بهتر و فعال تر باشد.

روحانی در پایان سفر به استان کرمان:

تفویض اختیار به استان ها اجرای طرح ها را تسریع می کند
در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شد

گزارش سازمان امور مالیاتی از وضعیت فرار مالیاتی
جلس��ه س��تاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دوش��نبه به ریاس��ت معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و اسحاق 
جهانگیری با اش��اره به برنامه س��ازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای برنامه ش��فافیت مالیاتی و اجرای ماده 169 مکرر قانون 
مالیات های مستقیم، گفت اجرای این برنامه و به کارگیری سامانه های اطالعاتی در حوزه های مختلف نیازمند عزم و اراده قوای 
س��ه گانه، همکاری دس��تگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی است تا بتوانیم کشور را به سمت سالمت و پیشگیری از فساد سوق 
دهی��م. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، جهانگیری ب��ا قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و س��ازمان امور مالیاتی 
کش��ور برای پیگیری اجرای این قانون افزود: دریافت مالیات همواره یکی از دغدغه های کش��ور بوده است و باید تالش کنیم تا 

با درآمدهای مالیاتی هزینه های جاری کشور تامین شود.
رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: اگر سامانه های اطالعاتی تحت شبکه واحد و به شکل نظام مند 
به یکدیگر متصل باشند دیگر شاهد بروز مفاسدی نظیر صدور کارت بازرگانی برای افراد بدون صالحیت و یا پرداخت تسهیالت 

میلیاردی توسط نظام بانکی به شرکت های متخلف که قابلیت بازپرداخت اقساط خود را ندارند، نخواهیم بود.
او ب��ا تاکی��د بر اینکه باید فضا به گونه ای ش��ود که مردم احس��اس امنی��ت در اقتصاد کنند، گفت: در مبارزه با فس��اد نباید 
طوری عمل کنیم که صرفاً چند نفر دس��تگیر و مجازات ش��وند و عده بس��یار دیگری با استفاده از ضعف دستگاه های نظارتی و 

سوءاستفاده از خأل های قانونی به رفتار متخلفانه خود ادامه دهند.
مع��اون اول رئی��س جمهور از اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مس��تقیم به عنوان یکی از راهکارهای پیش��گیری از 
بروز تخلف و فس��اد در کش��ور یاد ک��رد و افزود: با اجرای این ماده قانونی، اطالعات هویت��ی و فعالیت های اقتصادی همه افراد 

ثبت می شود و از طریق ارتباط هوشمند سامانه های اطالعاتی دستگاه های مختلف، امکان پیشگیری از فساد فراهم می شود.
به گفته جهانگیری، در کش��ورهای پیش��رفته درآمدهای مالیاتی به عنوان حق عمومی جامعه و دولت در اولویت قرار دارد و 

فرار مالیاتی به عنوان یکی از جرائم و تخلفات محسوب شده و با متخلفان با جدیت برخورد می شود.
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به تصویب لوایح س��ه گانه ش��فافیت، تعارض منافع و ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی از س��وی دولت، خاطرنشان کرد: دولت با اهتمام جدی این لوایح را تصویب کرده است که الیحه شفافیت در 
خردادماه س��ال جاری به مجلس ش��ورای اسالمی ارسال و دو الیحه دیگر نیز در روز گذشته در دولت تصویب و در حال ارسال 
برای مجلس است که امیدواریم هرچه سریع تر شاهد تصویب این سه الیحه مهم توسط نمایندگان محترم تا پایان همین دوره 
مجلس باش��یم. جهانگیری با تأکید بر اینکه س��ازمان امور مالیاتی باید این اعتماد را ایجاد کند که اطالعاتی که از دس��تگاه ها، 
نهادها و اش��خاص حقیقی و حقوقی دریافت می کند به ش��کل کاماًل محرمانه نگهداری می شود، گفت: نباید اطالعات افراد افشا 
ش��ود تا دس��تگاه های اجرایی، نهادها و افراد هیچ گونه دغدغه ای درخصوص ارائه این اطالعات به س��ازمان امور مالیاتی نداشته 
باش��ند. معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم تأمین امنیت س��امانه اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات مس��تقیم تأکید 
و خاطرنش��ان کرد: امنیت این س��امانه باید به تأیید وزارتخانه های اطالعات و ارتباطات و فناوری اطالعات برسد تا همه نسبت 
به امنیت این س��امانه اطمینان داش��ته باش��ند. جهانگیری با تاکید بر لزوم نظارت و تامین سالمت اداری سازمان امور مالیاتی 
گفت: برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در سازمان امور مالیاتی، الزم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سایر 
دس��تگاه های ذی ربط راهکارهایی را برای از بین بردن زمینه های فس��اد و ارتقای سالمت اداری تدوین تا اقدامات این سازمان 
مهم اطمینان بخش باشد. در این نشست همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارشی از وضعیت فرار مالیاتی در کشور 
و اقدامات صورت گرفته برای پیش��گیری از آن ارائه کرد. او از آغاز اقدامات جدید س��ازمان امور مالیاتی کشور متناسب با طرح 
جامع مالیاتی خبر داد و به ارائه گزارشی از این اقدامات درخصوص جمع آوری و تجمیع اطالعات دستگاه ها، شرکت ها، نهادها 

و اشخاص حقوقی برای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم پرداخت.
رئیس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور با بیان اینکه این سازمان برای اجرای ماده 169 مکرر و طرح جامع مالیاتی هفت برنامه 
و 55 پروژه را تدوین کرده و قرار اس��ت پس از تصویب اجرایی کند، گفت: در حال حاضر 46 دس��تگاه اجرایی و در رأس آنها 

نظام بانکی بیشترین همکاری را با سازمان داشته اند و سایر دستگاه ها نیز در حال تبادل اطالعات خود به سازمان هستند.
همچنین پزش��کیان نایب رئیس اول مجلس ش��ورای اس��المی نیز در این جلس��ه بر لزوم تجمیع داده ها و اطالعات هویتی، 
اقتصادی و محل زندگی همه افراد تأکید کرد و گفت: اگر همه این اطالعات به صورت شبکه ای در یک سامانه اطالعاتی تجمیع 
ش��ود امکان بروز تخلف و فس��اد به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت. او با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن لوایح ارسالی از 
سوی دولت به ویژه درخصوص مالیات ارزش افزوده در مجلس شورای اسالمی خواستار تصویب فوری این لوایح در مجلس شد 

و اظهار امیدواری کرد با همکاری سه قوه زمینه های بروز فساد در حوزه های مختلف به حداقل برسد.
معاون اول قوه قضائیه هم در این نشست با اشاره به اینکه متأسفانه احساس فساد در جامعه نسبت به سالمت نظام اداری و 
سیاسی کشور وجود دارد بر ضرورت همراهی و همکاری همه دستگاه ها، سازمان ها و نهادها تاکید کرد و از سازمان امور مالیاتی 

خواست تا نسبت به رفع زمینه های فساد و بازنگری و تجدیدنظر در قوانین مالیاتی اقدامات الزم را انجام دهد.
وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه باید ش��رایطی فراهم ش��ود تا موانع و مش��کالت از پیش روی مودیان خوش حساب که عملکرد 
ش��فاف دارند برداش��ته شود، گفت: با برنامه ریزی هایی که انجام ش��ده تا پایان دولت دوازدهم نظام هوشمند مالیاتی در کشور 

مستقر خواهد شد و هدف گذاری ما این است که همه امور مالیاتی بدون دخالت و ارتباط افراد انجام شود.

علی نظافتیان
کارشناس ارشد حقوق بانکی



ابت��دای آبان ماه بود که بان��ک مرکزي قوانین مبارزه با پولش��ویي را 
به بانک ها و موسس��ات اعتباري ابالغ ک��رد. در همین حال، تصویب یا 
رد لوایح FATF با گذش��ت بیش از یک دهه از نخس��تین اخطار گروه 
وی��ژه اقدام مالي به ایران همچنان با تردید روبه رو اس��ت. گویا ماجرای 
FATF  و الیحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ایران به دو کنوانسیون 

پالرمو وCFT  قرار نیست پایانی خوش داشته باشد. 
نزدیک به 12 سال اس��ت که گروه ویژه اقدام مالي براي شفافیت در 
زمینه تراکنش هاي مالي به ایران هش��دار مي دهد. بر این اساس، دولت 
حس��ن روحانی 4 الیحه را تنظیم کرد و به مجلس فرس��تاد، اما تنها 2 
الیحه اصالح قانون پولش��ویي و اصالح قوانین مبارزه با تروریس��م از 4 
الیحه در صحن علني مجلس تصویب ش��د و با تایید ش��وراي نگهبان و 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام به قانون تبدیل ش��د، اما سرنوش��ت 2 
الیح��ه دیگر یعنی الیحهCFT  و پالرمو متفاوت بود و با وجود تصویب 
ای��ن لوای��ح در صحن علني مجلس اما نزدیک به یک س��ال اس��ت که 
تایید نهایي آنها در ایس��تگاه مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام بایکوت 
ش��ده اس��ت. این تعلل چندین و چند ماهه ازس��وی مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظ��ام در حالي اتف��اق می افتد که گروه ویژه اق��دام مالي در 
آخرین اجالس��یه خود بیانیه اي علیه ای��ران صادر کرد و به ایران مهلت 
داد تا بهمن ماه امسال درباره الحاق به دو کنوانسیون بین المللي تصمیم 
بگیرد؛ فرصتی که تقریبا نیمي از آن س��پري شده است، اما گویا عزمی 
جزم برای پیوس��تن به آن در ایران وج��ود ندارد و تصمیم گیري درباره 

این لوایح مدام به تاخیر مي افتد.
اصطالح پولشویی اولین بار چگونه به وجود آمد؟

در ده��ه 19۳0 گروه��ی خالف��کار ب��ه رهب��ری آلکاپون ک��ه مالک 
قمارخانه های بس��یاری در آمریکا بود، رختشوی خانه ای تاسیس کردند. 
آنه��ا به زور از مردم اخ��اذی کرده و برای پنهان کردن این اخاذی خود 
با تاس��یس رختش��وی خانه ای وانمود می کردند که درآمد خود را از این 
راه به دس��ت آورده اند بنابراین اصطالح »پولش��ویی« و عنوان »تطهیر 
یا شست وش��و« از همین جا ش��کل گرفت. در سال 197۳ و طی قضیه 
واترگیت در آمریکا بود که برای اولین بار اصطالح پولشویی به مطبوعات 

راه پیدا کرد و عمومی شد.
در ایران هم محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ازجمله کسانی است 
که در چند س��ال گذش��ته به تناوب درباره واقعیت پولشویی در اقتصاد 
ای��ران صحبت کرده و هر بار هم با س��خنانش هیاهوی بس��یاری به پا 
کرده اس��ت. او سال گذشته در یکی از سخنرانی هایش با یادآوری لزوم 
پیوس��تن ایران به  FATF، پولش��ویی را یک واقعیت در اقتصاد ایران 
خواند که خیلی ها از آن نفع می برند و به همین دلیل، بزرگ شدن دایره 

نظارتی بر تراکنش های مالی و بانکی را تاب نمی آورند. 
ظریف در پاسخ به این سوال که آیا فکتی برای این ادعای خود دارد یا 
نه، پاسخ داد: »اگر کدی هم در این باره داشته باشم امکانش را ندارم که 
علنی کنم، ولی کدهای زیادی در مورد میزان پولشویی در کشور وجود 
دارد. من نمی خواهم این پولش��ویی را به جایی نسبت دهم، اما جاهایی 
که هزاران میلیارد پولش��ویی می کنن��د حتما آنقدر توان مالی دارند که 

ده ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.« 
سیر مطالعات درباره اقتصاد زیرزمینی ایران

پولش��ویی فرآیندی اس��ت ک��ه پول کثی��ف حاص��ل از فعالیت های 
غیرقانون��ی همانن��د قاچ��اق، اخ��اذی و کالهب��رداری در چرخه ای از 
فعالیت ه��ا و معامالت و با گذر از مراحلی شس��ته ش��ده و به پول تمیز 
و قانون��ی تبدی��ل می ش��ود. این پول ه��ای کثیف پ��س از تطهیر، وارد 

چرخ��ه اقتصادی می ش��وند و یک مانع درمقابل فض��ای اقتصاد رقابتی 
ب��ه وجود می آورند. همچنین موجب ایج��اد منابعی هنگفت برای انجام 
فعالیت های »سیاه و پنهان« به شمار می روند. بیشتر مطالعات انجام شده 
در زمینه برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران نشان دهنده گسترش 
قابل توجه حجم آن در سال های اخیر است که طبیعتا آثار قابل توجهی 
را بر جریان پولی اقتص��اد برجای می گذارد. از جمله منابع فعالیت های 
غیرقانون��ی به وجود آورنده پول های کثیف در کش��ور، می توان به انواع 
مختلف قاچاق اشاره کرد اما در علم اقتصاد چه روش هایی برای تخمین 

حجم پولشویی وجود دارد؟
در مقال��ه »برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررس��ی عوامل 
موثر بر آن« نوش��ته فرهاد غفاری استاد اقتصاد دانشگاه علوم وتحقیقات 
و هانیه علیزاده، روش های تخمین حجم پولش��ویی بررسی شده اند. به 
نوش��ته این مقاله، فرآین��د اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی بس��یار 
مش��کل است و این مهم به این دلیل اس��ت که همواره اطالعات کمی 
درباره اقتصاد پنهان در دس��ترس اس��ت؛ چراکه افرادی که در این نوع 
اقتصاد فعال هس��تند، همواره س��عی می کنند تا ناشناخته بمانند اما با 
وج��ود همه اینها، روش های متعددی توس��ط محققان و پژوهش��گران 
به منظ��ور اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی به کار رفته اس��ت که در 
س��ه قالب کلی جای می گیرند: رویکرد مس��تقیم، رویکرد غیرمستقیم 

و رویکرد مدلی.
* رویکرد مس��تقیم: در رویکرد مس��تقیم که به عن��وان رویکرد خرد 
ش��ناخته می شود، مستقیما از افراد اس��تفاده می شود. روش پرسشنامه 
به صورت نمونه ای و حسابرس��ی نمون��ه ای اظهارنامه های مالیاتی جزو 
مرس��وم ترین روش های مستقیم به حساب می آیند. این روش ها معموال 
قابلی��ت تحلی��ل قوی تری را ایج��اد می کنند اما معموال ان��دازه اقتصاد 

غیررسمی را کمتر از حد نشان می دهند.
* رویکرد غیرمس��تقیم: رویکرد غیرمس��تقیم به س��راغ تک تک افراد 
نمی رود. یک��ی از مهم ترین ویژگی های افرادی که در اقتصاد زیرزمینی 
فعالیت می کنند، تالش برای پنهان ماندن از دید مقامات دولتی اس��ت. 
در روش غیرمستقیم از متغیرهای اقتصاد کالن استفاده می شود. روش 
آماری حس��اب های ملی، روش آمارهای نی��روی کار و رویکرد ترازهای 
پول��ی، مهم ترین روش های غیرمس��تقیم به حس��اب می آین��د. رویکرد 
ترازهای پولی، مهم ترین و پرکاربردترین روش در بررس��ی حجم اقتصاد 
زیرزمینی است. یکی از روش های این رویکرد، روش تقاضای پول است. 
در این روش افزایش تقاضای پول نقد می تواند به عنوان شاخصی برای 

گسترش اقتصاد زیرزمینی منظور شود.
* رویکرد مدلی: در رویکرد مدلی، به دالیل متعددی که سبب به وجود 
آمدن و گس��ترش اقتصاد س��ایه در طول زمان می ش��وند، اشاره می شود. 
برخالف دو رویکرد اول، در این روش تنها یک دلیل اصلی به عنوان عامل 
به وجود آمدن اقتصاد سایه معرفی نمی شود. در این روش ضرایب ناشناخته 

در قالب مجموعه ای از معادالت ساختاری محاسبه می شود.
برآوردهایی چند از حجم پولشویی در ایران

نخس��تین برآورد از حجم اقتصاد زیرزمینی را فی��روزه خلعتبری در 
س��ال 1۳69 انجام داد. برآورد این زن اقتصاددان نش��ان داد که حجم 
اقتصاد زیرزمینی کشور در سال 65 حدود 210 میلیارد تومان بود. این 
حجم معادل 14.4درصد از تولید ناخالص داخلی در آن زمان محسوب 
می شد. خلعتبری در سال های بعد نیز یک بار دیگر به سراغ این موضوع 
رفت و برای دوره زمانی 1۳40 تا 1۳7۳، متوس��ط اندازه نسبی اقتصاد 

سایه به اقتصاد رسمی را حدود 7درصد تخمین زد. 
پس از خلعتبری نی��ز پژوهش درباره این موضوع یعنی حجم اقتصاد 
زیرزمینی ادامه یافت؛ چنانچه در س��ال گذشته، سیدجواد کاظمی تبار 
متخص��ص داده کاوی و الگوه��ای پولش��ویی در مرک��ز بررس��ی های 

استراتژیک ریاست جمهوری به بررسی مفاهیم پایه ای پولشویی، فلسفه 
وجودی گ��روه ویژه اقدام مالی و وضعیت ایران در نظام مالی بین الملل 
پرداخت و آماری از حجم پول کثیف در اقتصاد ایران ارائه داد. البته این 
آمار برگرفته از مقاله »برآورد حجم پول های کثیف در ایران« اس��ت که 

در فصلنامه »پژوهشنامه اقتصادی« منتشر شده است. 
در این پژوهش برای شناس��ایی حجم پول های کثیف و اثر فعالیت های 
غیررسمی بر تقاضای پول از روش »کرک« استفاده شده است. این روش بر 
تابع تقاضای پول استوار است که از مجموع تقاضای پول ثبت شده و ثبت 
نشده نشأت می گیرد. »کرک« تقاضای پول را تابعی از GDP اسمی ثبت 
شده، قیمت، نرخ بهره و درآمد حاصل از فعالیت های غیرقانونی می داند و با 
قرار دادن جانشین هایی برای این بخش از درآمد ملی، تابع تقاضای پول را 
برآورد کرده تا اثرات این درآمدهای غیرقانونی را روی تقاضای پول توضیح 
ده��د. در این پژوهش، تابع کل تقاض��ای پول ایران تابعی از درآمد، هزینه 
فرصت نگهداری پول)نرخ بهره بانکی(، نرخ ارز و درآمدهای غیرقانونی است. 
الگوی پیش��نهادی این پژوهش در نرم افزار Microfit تخمین زده ش��ده 
اس��ت. محاسبات مدل نشان داده یک درصد افزایش در حجم فعالیت های 
زیرزمینی، با فرض ثبات س��ایر شرایط، س��بب افزایش 0.۳8 درصدی در 
تقاضای حقیقی پول می شود که این محاسبه فرضیه مبنی بر رابطه مستقیم 
بین حجم فعالیت های غیرقانون��ی و تقاضای پول را تایید می کند. در این 
تحقیق حجم پول های کثیف برای س��ال های 1۳52 تا 1۳80 تخمین زده 
ش��ده است. براس��اس نتیجه تحقیق، حجم پول های کثیف در طول دوره 
مورد بررسی معادل 11.8درصد نسبت به حجم نقدینگی کل کشور است. 
همچنین نتیجه دیگر این پژوهش نشان می دهد که حجم پول های کثیف با 
شیب تندی در حال افزایش است. در سال های بررسی شده، کمترین رشد 
پول کثیف مربوط به سال 1۳57 با منفی 4.8درصد و بیشترین مربوط به 

سال 1۳74 با 64درصد رشد ساالنه است.
اثرات پیوستن بهFATF  بر سالمت سیستم بانکی

ش��اید بتوان نتایج این پژوهش را برای سال های اخیر نیز مالک قرار 
داد. اگر در سال 95، حجم پولشویی معادل 11.8درصد از کل نقدینگی 
اقتصاد بوده باش��د، میزان پولش��ویی حدود 147 ه��زار میلیارد تومان 
خواهد بود. اگر این معیار را برای س��ال گذش��ته ب��ه کار گیریم، میزان 
پولش��ویی در س��ال 96 به 180 هزار میلیارد تومان می رسد. همچنین 
برآورد فره��اد غفاری و هانیه علیزاده در پژوهش »برآورد اندازه اقتصاد 
زیرزمین��ی در ای��ران و بررس��ی عوامل موثر بر آن« نش��ان می دهد که 
بین س��ال های 1۳52 تا 1۳87، اقتصاد زیرزمینی ایران به طور میانگین 

26.7درصد )بیش از یک چهارم( تولید ناخالص داخلی بوده است.
در یک کالم، این پژوهش ها نش��ان می دهد میزان پولشویی و اقتصاد 
س��ایه در ایران ارقام قابل مالحظه ای اس��ت و درنتیجه، سیاست گذاران 
اقتص��ادی باید بی��ش از پیش در جهت بس��تن راه های پولش��ویی در 
ای��ران اقدام کنند. همچنین کارشناس��ان اتحادیه اروپ��ا در مقاله ای با 
عنوان »اثرات مس��تقیم و پیامده��ای برون مرزی تدوین قانون مبارزه با 
پولش��ویی« به بررسی اثر اجرای توصیه های FATF بر تقاضای پول 5 
کش��ور بولیوی، کلمبیا، اکوادور، پرو و ونزوئال طی س��ال های 1989 تا 
1999 پرداخته اند. آنها به این نتیجه رس��یدند ک��ه اجرای توصیه های 
گروه ویژه اقدام مالی اوال اثر مثبت بر افزایش س��المت سیس��تم بانکی 
آن کش��ور دارد و ثانیا، در کش��وری که کش��ورهای همج��وارش فاقد 
چنین قوانینی هس��تند، اثر منفی دارد. این پژوهش نش��ان می دهد که 
سیس��تم بانکی در کش��ورهای آمریکای التین با پیوستن به  FATFاز 
سالمت بیشتری برخوردار شده است. در نتیجه، پیوستن ایران به گروه 
وی��ژه اقدام مالی می تواند عالوه بر اینک��ه بهانه های فنی عدم همکاری 
ب��ا بانک های ایرانی را حذف  کند، توان سیس��تم بانک��ی ایران در برابر 

پولشویی را هم گسترش می  دهد.

مطالعات درباره حجم پولشویی در اقتصاد زیرزمینی ایران چه می گویند؟

واقعیت تلخ پولشویی در اقتصاد ایران

مرکز پژوهش های مجلس، یک سال پیش همزمان با بررسی الیحه بازنگری قانون 
مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس، در گزارشی، چالش های برقراری روابط 

بانکی ایران با سایر کشورها را بررسی کرد.
نهاد پژوهشی مجلس در این گزارش با عنوان »موانع غیرتحریمی توسعه روابط 
بانکی ایران با سایر کش��ورها« جداولی به نقل از گزارش های موسسات بین المللی 
همانند بازل منتش��ر کرده است که نشان می دهد ایران به لحاظ ریسک پولشویی 
در وضعیت وخیم به س��ر می برد. براس��اس این جدول، ایران طی سال های 2012 
تا 2017 عموما در رتبه نخس��ت در فهرس��ت کشورهای با خطر پولشویی و تامین 
مالی تروریس��م قرار داشته اس��ت. به گفته مرکز پژوهش ها، برخالف ذهنیت مردم 

و برخی نخبگان کش��ور، بخش قابل توجهی از مشکالت برقراری روابط کارگزاری 
بانک های ایران با بانک های دنیا، ناش��ی از علل غیرتحریمی اس��ت. در طول دوره 
تحریم های س��خت، روابط بانک های ایران با ش��رکای خود در سایر کشورها قطع 
ش��د، اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای اس��تانداردهای بازل 
۳، قوانین س��ختگیرانه تر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی 
دقیق تر مش��تریان و... سبب شد بانک های ایران بیش از پیش از استانداردهای روز 
دنیا عقب باش��د. در کنار این مسئله، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در 
دوره تحریم ها و تضعیف ترازنامه، کفایت سرمایه و کیفیت دارایی، بانک های ایران 

نسبت به زمان قبل از تحریم ها شرایط نسبتاً بدتری پیدا کردند.

بازوی کارشناس��ی مجلس معتقد اس��ت که اوالً همخوانی ضعیفی بین ساختار 
صورت های مالی بانک های ایران با اس��تانداردهای جهانی وجود دارد، بنابراین اگر 
بانک ه��ای خارجی قصد ارزیابی بانک های ایران برای برق��راری روابط کارگزاری را 
داش��ته باش��ند، در اولین قدم با مشکل مواجه خواهند ش��د. ثانیاً به دلیل رعایت 
ضعیف اس��تانداردهای گزارش��گری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی 
نمی تواند به اطالعات ارائه شده در صورت های مالی بانک اعتماد کند. ثالثاً حتی در 
صورت اعتماد، وضعیت موجود بانک های ایران در زمینه های مختلف همانند نسبت 
کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 

تروریسم به هیچ وجه مناسب نیست.

نهاد پژوهشی مجلس بررسی کرد

موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران

سرمقاله

جلوگیری از پولشویی در شبکه بانکی کشور

واژه پولش��ویی تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1۳86 
واژه ای چندان شناخته شده در محافل عمومی نبود و برداشت های متفاوتی 
از آن وجود داش��ت، اما قانون مبارزه با پولشویی تعریف مشخصی از مفهوم 
پولشویی به جامعه ارائه داد و به تدریج جامعه دریافت که تالش برای پنهان 
ک��ردن وجوه غیرقانون��ی و هرگونه نقل و انتقال غیرع��ادی وجوه از طریق 
شبکه بانکی کشور می تواند از جمله مصادیق بارز پولشویی تلقی و مشمول 
مجازات جرم پولش��ویی ش��ود. در س��طح بین المللی چرخش و نقل وانتقال 
عوای��د حاص��ل از مواد مخدر یا گ��ردش پول به منظور مس��اعدت مالی به 
تروریسم از جمله مصادیق بارز پولشویی محسوب می شود، اما از نظر قانون 

مبارزه با پولشویی در ایران، جرم پولشویی در موارد زیر محقق می شود:
* تحصی��ل، تملک، نگهداری یا اس��تفاده از عواید حاصل از فعالیت های 
غیرقانونی با علم به اینکه به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب 

جرم به دست آمده باشد.
* تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی 
آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده 
ی��ا کمک به مرتکب به نحوی که وی مش��مول آثار و تبعات قانونی ارتکاب 

آن جرم نگردد.
* اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منش��أ، منبع، محل، نقل 
و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در 

نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
در واقعیت امر، آنچه در پدیده پولش��ویی بیش��تر اتف��اق می افتد، تالش 
بزهکاران برای تبدیل شبه قانونی پول کثیف و غیرقانونی حاصل از اقدامات 
مجرمانه به پول تمیز با ظاهری مشروع و قانونی است، به گونه ای که منشأ 
و ریش��ه غیرقانونی تحصیل این قبیل پو ل ها از بین برود یا از دیدها مخفی 
ماند و به راحتی قابل نقل و انتقال یا واگذاری باش��د؛ مثال اموال ناش��ی از 
کاله برداری دارای منشأ نامشروع و غیرقانونی هست و مالکیت آن متعلق به 
مال باختگان است، اما کاله برداران برای پنهان نمودن منشأ غیرقانونی اموال 
حاص��ل از کاله برداری مبادرت به فروش این اموال و انتقال بهای حاصل از 
فروش اموال کاله برداری ش��ده به حساب یا حس��اب های مشخص و سپس 
واریز یا انتقال مجدد یا انجام معامالت متعدد با این پول ها می کنند. نتیجه 
این اقدامات، از بین رفتن و مخفی ماندن منش��أ غیرقانونی اموال حاصل از 
کاله ب��رداری و تبدیل آن به پول تمیز خواه��د بود. بدین ترتیب، در پدیده 
پولش��ویی قابل انکار نیست که شبکه بانکی کش��ور می تواند بستر مناسبی 
برای پولشویان در نقل و انتقال پول های آلوده فراهم آورد. لذا بسیار طبیعی 
است که امکانات وسیع شبکه بانکی کشور مورد سوءاستفاده بزهکاران واقع 
ش��ود و بس��تر مناس��بی برای نقل و انتقال پول های آلوده و جرم پولشویی 
فراهم آورد. بدین لحاظ، سازوکارهای سیستمی و نظارتی وسیعی در شبکه 
بانکی کش��ور فراهم آمده تا ب��ا نظارت دقیق تراکنش ه��ا و عملیات بانکی 
مش��کوک به پولشویی از هرگونه رخداد پولش��ویی از طریق سوءاستفاده از 
شبکه بانکی کش��ور جلوگیری کند. در این راستا، بانک مرکزی در آبان ماه 
امس��ال آیین نامه مفصل اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولش��ویی مصوب 
هیات دولت مشتمل بر 158 ماده را جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابالغ 

کرده است. از جمله مهمترین نکات آیین نامه مورد اشاره عبارت است از:
اول؛ الزامی بودن تش��کیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات 

اعتباری تحت نظر مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره.
دوم؛ مس��ئولیت واح��د مب��ارزه ب��ا پولش��ویی در بررس��ی معام��الت و 
تراکنش های بانکی و گزارش هرگونه تراکنش یا معامالت بانکی مش��کوک 
به پولش��ویی یا تامین مالی تروریسم به مراجع ذی صالح قانونی در عملیات 

درون و برون مرزی بانکی.
س��وم؛ لزوم شناس��ایی کامل و احراز هویت مشتریان بانک ها و موسسات 
اعتباری )اعم از ش��خص حقیقی یا ش��خص حقوقی( ب��رای انجام هرگونه 

تراکنش یا عملیات بانکی.
چهارم؛ لزوم احراز هویت و سمت اشخاصی که به عنوان وکیل یا نماینده 
قانون��ی قیم و نظایر آن از خدمات بانک ها و موسس��ات اعتباری اس��تفاده 

می کنند.
پنج��م؛ لزوم آموزش و توانمندس��ازی کارکنان بانک ه��ا به اصول مبارزه 

با پولشویی.
شش��م؛ در آیین نامه مورد اش��اره عالوه بر بانک ها و دستگاه های اجرایی 
نهاده��ای غیردولت��ی نظیر کانون وکال یا کانون کارشناس��ان رس��می هم 

به عنوان متولی نظارت مبارزه با پولشویی معرفی شده اند.
هفتم؛ لزوم تهیه سند ملی ارزیابی ریسک پولشویی.

هش��تم؛ لزوم راه اندازی س��امانه شناسایی روابط اش��خاص توسط بانک 
مرکزی اعم از تسهیالت گیرندگان، ضامنین تسهیالت و نظایر این اشخاص.

نهم؛ ممنوعیت پرداخت نقدی بیش از س��قف مقرر روزانه به مش��تریان 
بانک ها.

دهم؛ ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت مجوز شغلی یا فاقد پرونده مالیاتی 
و به طور کلی اشخاص مظنون به فعالیت های پولشویی.

یازده��م؛ لزوم رعایت شناس��ایی مضاعف توس��ط بانک ها و موسس��ات 
اعتباری برای اشخاص با ریسک باال یا حساب های کارگزار خارجی.

دوازده��م؛ الزام بانک مرکزی، بانک ها و موسس��ات اعتب��اری به نصب و 
استقرار نرم افزار شناسایی تقلب بر روی همه سامانه های بانک ها.

س��یزدهم؛ ل��زوم انجام کلی��ه نقل وانتقاالت ارزی به ص��ورت الکترونیکی 
از طری��ق پایانه های پیام رس��ان مورد تایی��د بانک مرکزی و ل��زوم رعایت 

بخشنامه های بانک مرکزی در این زمینه.
چهاردهم؛ لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی برای انجام نقل وانتقاالت ارزی.

پانزده��م؛ ماموری��ت قانونی وزارت کش��ور جهت جلوگی��ری از هرگونه 
سوءاستفاده از موسسات خیریه و غیرانتفاعی برای پولشویی.

به هرحال، از نظر مبانی ش��رعی، اصل مالکیت مورد احترام اس��ت و 
در بازار مس��لمین، اصل بر صحت و درستی معامالت است اما نباید از 
نظر دور داش��ت که در جامعه امروزی پدیده ناپس��ند پولشویی، راه را 
برای استفاده راحت بزهکاران از وجوه حاصل از اعمال مجرمانه فراهم 
می کن��د و بنیان های اقتصادی کش��ور را بهم می ریزد. پس بایس��تی 
مراقب بود و نظارت س��ازمان یافته داشت تا پولشویان، امکانات وسیع 
شبکه بانکی کشور را محلی مناسب برای پولشویی به حساب نیاورند. 
مب��ارزه با ای��ن پدیده نیز مح��دود به مرزهای داخلی نیس��ت و ابعاد 
بین المللی دارد. بدین جهت باید تالش کرد تا با رعایت دقیق مقررات 
مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی کشور، سیستم بانکی کشورمان در 
س��طح بین المللی جزو کشورهای با ریس��ک باال در موضوع پولشویی 

تلقی نشود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: رئیس جمهور در این هفته از اجرای طرحی خبر داد که براس��اس 
آن حدود 18 میلیون خانوار ایرانی تحت پوشش طرح حمایت اجتماعی و معیشتی 
دول��ت قرار می گیرند؛ طرحی که با توجه به افزایش تورم در دو س��ال گذش��ته و 
کوچکتر شدن سفره خانواده ها می تواند بسیار موثر باشد. حسن روحانی با اشاره به 
اینکه 24 میلیون و 600 هزار خانوار در ایران وجود دارد، گفت: »از این تعداد، وضع 
زندگی عده ای مناسب است و می توانند روی پای خود بایستند، اما اکثریتی هستند 
که در زندگی دچار فشار بوده و باید از راهی به آنها کمک شود. تقریباً در کشور 7 
میلیون خانوار وضع زندگی مناسبی دارند، ولی 18 میلیون خانوار که اکثریت قاطعی 
هس��تند، نیاز به مساعدت دارند که امیدواریم ان شاءاهلل از ماه آینده به  هر خانواری 

یک حمایتی به  صورت ماهانه را شروع کنیم.«
همچنین سخنگوی دولت با اعالم جزییاتی بیشتر از این طرح گفته است: »طرح 
حمای��ت اجتماعی و اقتصادی با ضری��ب ۳.2درصد خانوار، بخش اعظم دهک های 
جامع��ه را درب��ر می گیرد.« ب��ه گفته علی ربیعی »زیرس��اخت این ط��رح آماده و 
حساب های بانکی افراد موجود است و وزارت رفاه هم روش اجرای آن را که در قالب 

»خرید کاال« و »واریز وجه« اجرا خواهد شد، اعالم می کند.«
براس��اس اعداد و ارقام اولیه ای که از س��وی دولتمردان اعالم ش��ده 
است، این طرح حمایتی بیش از  57 میلیون ایرانی را دربر می گیرد که 
بیش از 70درصد جمعیت کش��ور است و به این ترتیب تنها حدود 25 
میلیون ایرانی در این طرح جای نمی گیرند اما در این بین، سوال مهمی 
وجود دارد و آن اینکه منابع الزم برای این حمایت چگونه تامین خواهد 
ش��د؟ در ماه های گذشته دولت به مرور زمان و طبق مصوبات سال های 
گذشته مجلس، یارانه بخشی از سه دهک باالیی جامعه را حذف کرد و 
طبق اعالم دولت این روند ادامه خواهد داش��ت؛ به اعتقاد کارشناسان، 
بخشی از منابع موردنیاز برای حمایت بیشتر از 18 میلیون خانوار ایرانی 

از منابع آزادش��ده یارانه این دهک ها که ح��دود 7 هزار میلیارد تومان 
است، تامین خواهد ش��د، اما به نظر می رسد این منابع به تنهایی برای 
حمایت های��ی ک��ه رئیس جمهور از آن خبر داده، کافی نیس��ت و دولت 

حتما به منابع دیگری هم فکر کرده است.
امس��ال طبق آمارهای ارائه ش��ده 1۳00 هزار میلیارد تومان یارانه نهان و آشکار 
به بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخت می ش��ود که بخش مهی از آن به یارانه 
حامل های انرژی برمی گردد؛ طبق پیش بینی کارشناس��ان، دولت باتوجه به تحریم 
و کس��ری بودجه به دنبال آن است که بخشی از کسری و منابع الزم برای حمایت 
از اقش��ار آسیب پذیر جامعه را از طریق یارانه حامل های انرژی تامین کند. در واقع، 
ممکن اس��ت قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی افزای��ش یافته و در عوض آن 
پ��ول نقد یا در قالب حمایت های کاالیی به تمام خانوارهای ایرانی پرداخت ش��ود. 
البته هنوز هیچ مقام دولتی این گمانه زنی را تایید نکرده و حتی مسئوالن سازمان 
پاالیش و پخش نیز افزایش قیمت را رد کرده اند، اما به نظر می رسد که باتوجه به 
شرایط اقتصادی، دولت چاره ای جز افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد. البته در 
سال های گذشته بخشی از فعاالن بخش خصوصی و کارشناسان بر ناعادالنه بودن 
روش تخصیص یارانه انرژی تاکید داشته اند و معتقد بوده اند باتوجه به اینکه درصد 
مهمی از مردم کش��ور خودرو ندارند، روش کنونی تخصی��ص یارانه انرژی عادالنه 

نیست و باید تغییر کند.
ام��ا جدا از تامین منابع این طرح حمایتی، روحانی در جمع مردم رفس��نجان از 
حمای��ت و کمک به 18 میلیون خانوار از ماه آینده خبر داد. به گزارش فارس، این 

گزاره از زبان رئیس جمهور از جهات مختلف قابل واکاوی و رمزگشایی است:
* هرچند نامی از حذف برده نشده، اما گفته شده وضع زندگی 7 میلیون خانوار 
خوب اس��ت و در ادامه کمک به 18 میلیون خانوار می ش��ود؛ این عبارت پیام های 
متعددی دارد. طبق مفاد تبصره 14 قانون بودجه 98 کش��ور س��ه دهک درآمدی 

باالی جامعه که غیرنیازمند یارانه بگیر محس��وب می شوند باید از قطار یارانه پیاده 
شوند. برای روشن شدن وضعیت تعداد یارانه بگیران قابل محاسبه است.

* براساس آمار ثبت احوال در حال حاضر جمعیت کشور 8۳ میلیون نفر است. 
از این تعداد به گفته اکبر ایزدی مدیرعامل س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها، حدود 
78 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه نقدی خانوار هستند. اگر بعد خانوار ۳.2 باشد 

حدود 24 میلیون و ۳75 هزار خانوار اکنون یارانه می گیرند.
* رئی��س جمهور گفته  اس��ت که 18 میلیون خانوار نیاز به مس��اعدت و کمک 
دارن��د. ب��ا فرض این رقم، حدود 6 میلیون و ۳75 هزار خانوار دیگر باید از ش��مول 
قانون یارانه نقدی خارج شوند. این تعداد حدود 20 میلیون و 400 هزار نفر هستند. 
برخی مسئوالن و کارشناسان پیشتر گفته بودند ۳ دهک باالی درآمدی حدود 24 

میلیون نفر هستند.
* پیشتر حسین میرزایی سخنگوی ستاد حذف یارانه از پایان فرآیند شناسایی 
س��ه دهک باالی درآمدی با کمک اطالعاتی هفت دستگاه و براساس هشت معیار 
خبر داده بود. وی گفته بود: با اعالم سخنگوی دولت فرآیند حذف انجام خواهد شد 
اما ما قصد داریم فرآیند حذف یارانه نقدی مرحله به مرحله انجام ش��ود یا حداقل 
خطا و حداکثر دقت در فرآیند حذف پردرآمدها لحاظ ش��ود تا فرآیند رسیدگی به 

اعتراضات نیز با سرعت مناسب صورت گیرد.
* با کنار هم گذاش��تن این س��خنان همانند یک پازل از اجرای قانون بودجه به 
نظر می رسد تالش های بی نتیجه گذشته در ماه های آینده به ثمر خواهد نشست و 
احتماال پرونده تعیین تکلیف س��ه دهک درآمدی روی میز دولت است. در صورتی 
که 18 میلیون خانوار در برنامه حمایتی ماهانه دولت قرار بگیرند حدود 57 میلیون 
و 600 هزار نفر مشمول خواهند شد و این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک 
اجرای مواد تبصره 14 قانون بودجه در رابطه با حذف س��ه دهک درآمدی با قوت 

بیشتر اجرا شود.

منابع طرح جدید دولت برای حمایت از خانواده های ایرانی چگونه تامین می شود؟

رمزگشایی از کمک به ۱۸ میلیون خانوار
مسکن

تکمیل ظرفیت ثبت نام مسکن ملی در 2 شهر قم و کهک
 پیش بینی وضعیت بازار مسکن

تا پایان امسال
درحالی که بخش مس��کن در روزهای گذشته تحت الشعاع طرح 
ملی مس��کن از سوی دولت بوده است، بررسی ها نشان می دهد تنها 
پس از دو س��اعت از شروع ثبت نام طرح اقدام ملی در چهار استان، 
ظرفیت ثبت نام در دو ش��هر قم و کهک به حد نصاب رس��ید. پس 
از اعالم ش��رایط نام نویس��ی در ط��رح اقدام ملی در روز ش��نبه که  
مهلت س��ه روزه برای بارگذاری مدارک به متقاضیان داده ش��د، از 
روز 21 آب��ان ثبت نام در چهار اس��تان سیستان وبلوچس��تان، قم، 
خراسان شمالی و خراس��ان جنوبی آغاز شد که طبق اعالم مدیرکل 
دفتر اقتصاد مسکن، ثبت نام برای دو شهر قم و کهک در استان قم 

به حد نصاب رسیده است.
اما نوسانات 12 ماهه قیمت مسکن شهر تهران نشان می دهد که 
روند رش��د ساالنه قیمت، نزولی است و از سوی دیگر، کارشناسان، 
رکود غیرتورمی تا پایان امس��ال را محتمل ترین س��ناریو برای بازار 
مسکن ش��هر تهران عنوان می کنند. به گزارش ایسنا، فروردین ماه 
کف قیمت و تیرماه س��قف قیمت مس��کن شهر تهران در بازه هفت 
ماهه بوده اس��ت. آمار دفتر اقتصاد مس��کن نش��ان می دهد پس از 
تیرماه قیمت مسکن در پایتخت با دو افت ماهیانه ۳.1 و ۳.5 درصد 
مواجه ش��ده و در مهرماه رش��د اندک یک درصد را به ثبت رسانده 
اس��ت. لذا گزارش آبان که در پایان  ماه منتش��ر می شود تا حدودی 
می تواند وضعیت آینده بازار را ترس��یم کند. هرچند برآورد می شود 
اگر رشد عجیب و غریبی در قیمت مناطق 1 تا ۳ پایتخت رخ ندهد 
احتماال روند کلی بازار در آبان ماه کاهش��ی خواهد بود؛ زیرا ش��ش 
منطق��ه  مصرفی تهران که بی��ش از نیمی از معامالت در آن صورت 
می گی��رد، در مهرم��اه 1۳98 با افت 2 تا 12درص��د قیمت مواجه 
بودن��د، اما افزایش غیرمنتظ��ره ماهیانه قیمت در مناطقی از تهران 
همچون منطقه یک با رش��د 7.6درصد، منطقه 2 با رش��د 9درصد 
و منطقه 8 با رش��د 4.۳درصد کمک ک��رد تا معدل کل یک درصد 
نس��بت به ماه قبل افزایش یابد. با این حال کارشناس��ان هیچ نوع 

چشم انداز افزایشی در بازار مسکن متصور نیستند.
عمده کارشناس��ان معتقدند محتمل ترین سناریو در بازار مسکن 
آن اس��ت که اواخر امس��ال معامالت مقداری افزایش پیدا کند، اما 
رش��د قیمت رخ نخواهد داد. عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان 
اس��تان تهران می گوید: از نیمه بهمن ماه امس��ال معامالت افزایش 
پیدا می کند؛ آن هم به این دلیل که معموال اقتصاد ایران هر س��اله 
به شکل سیستماتیک با تورم مواجه می شود و مردم این موضوع را 
در نظر می گیرند و بعضی افراد هر طور شده یک خانه می خرند که 

از گرانی سال بعد در امان باشند.
حس��ن محتش��م تصریح کرد: هم اکنون که قیمت مسکن حدود 
200درصد باال رفته شاید تا سه چهار ماه قیمت ها حدود 20درصد 
پایین بیاید اما قطعا بیش از این مقدار افت نخواهد کرد. االن رکود 
اس��ت و در ش��رایط رکود، فروش��ندگان نیاز به نقدینگی دارند. به 
همین دلیل قیمت را مقداری پایین می آورند. افت نس��بی قیمت تا 
زمانی که رکود ادامه داش��ته باش��د یعنی نیمه دوم بهمن ماه ادامه 

پیدا می کند.
براس��اس آم��ار نوس��انات 12 ماهه قیمت مس��کن ش��هر تهران 
نش��ان می دهد که روند رش��د س��الیانه قیمت، نزولی است. بعد از 
آنکه اردیبهشت امس��ال بازار مسکن شهر تهران به باالترین میزان 
افزایش س��الیانه قیمت به میزان 112درصد رس��ید، مهرماه امسال 
ای��ن نرخ ب��ه 48درصد کاهش یافته و نمودار از اردیبهش��ت ماه به 

بعد نزولی شده است.
از س��وی دیگر کاهش ش��دید معام��الت، این گزاره ک��ه مالکان 
همانن��د ماه های گذش��ته قیمت های پیش��نهادی را کاهش دهند 
تقویت می کند. شهریورماه 1۳98 تعداد 2900 فقره معامله مسکن 
در تهران انجام ش��د ک��ه نوعی رکود تاریخی اس��ت؛ به طوری که 
گفته می شود از سال 1۳66 تاکنون چنین حجم اندکی از معامالت 
بی سابقه بوده است. البته در مهرماه خرید و فروش مقداری افزایش 
یافت. مهرماه امس��ال ۳500 فقره معامله در ش��هر تهران انجام شد 
که نس��بت به ماه قبل 21درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 

قبل 64درصد کاهش داشته است.
قیمت مس��کن در ش��ش منطقه از مناطق بیس��ت ودوگانه شهر 
تهران ش��امل مناطق 4، 5، 7، 10، 14 و 15 که مجموعا 47درصد 
معام��الت مس��کن در مهرم��اه 1۳98 را به خود اختص��اص دادند 
6.2درصد نس��بت به شهریورماه کاهش یافت؛ به طوری که متوسط 
هر متر مربع مسکن در منطقه 4 معادل 2.1درصد، منطقه 5 معادل 
6.5درصد، منطقه 7 معادل 12.4درصد، منطقه 10 معادل ۳درصد، 
منطقه 14 معادل 2.7درصد و منطقه 15معادل 11درصد نس��بت 
به ش��هریورماه کاهش یافت. در س��وی مقابل در چهار منطقه دیگر 
ش��امل مناطق 1، 2، 6 و 8 که جزو 10 منطقه  پرتقاضا محس��وب 
می شود و مهرماه 1۳98 مجموعا 2۳درصد معامالت شهر تهران در 
این مناطق انجام ش��ده میانگین قیمت ها 5.4درصد نس��بت به ماه 

قبل افزایش یافت.
س��لمان خادم المله، کارشناس بازار مس��کن می گوید: اینکه بازار 
مس��کن بعد از دو افت ماهیان��ه با توقف کاهش قیم��ت و افزایش 
معامالت مواجه ش��د می تواند به سیاس��ت های انبس��اطی دولت و 
بانک مسکن مربوط باشد که اثر کوچکی روی بازار مسکن گذاشت. 
همچنین در هفته های اخیر بازارهای رقیب مس��کن مثل طال، ارز و 
بورس با ثبات مواجه بودن��د که ترکیب این عوامل باعث اثرگذاری 
روی بازار مسکن شد، اما به طور کلی در حوزه مسکن تعادل عرضه 
و تقاضا برقرار نیست. طرف تقاضا با توجه به افزایش شدید قیمت ها 
به ش��دت تحت فشار اس��ت. به همین دلیل روال عادی و نرمال را 
در بازار مس��کن ش��اهد نیس��تیم. به گفته خادم المله، اگر ثبات در 
بازارهای موازی از جمله بازار ارز باقی بماند می توان انتظار داش��ت 
قدرت خرید متقاضیان مس��کن به تدریج در بازه س��ه تا چهار ساله 
افزای��ش یابد. بدین معنا ک��ه از یک طرف با ثبات قیمت مس��کن 
مواجه باش��یم و از طرف دیگر ت��ورم ثابت بماند. یعنی ثبات قیمت 
اس��می و کاهش قیمت واقعی مس��کن را شاهد باش��یم که در آن 
صورت با افزایش سطح درآمد عمومی، تحرک به شکل تدریجی در 
بازار مسکن ایجاد می شود. اگر اوضاع مشابه دوره های گذشته باشد 

خروج از رکود حداقل سه سال زمان خواهد برد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

بررس��ی روند تورم در آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نش��ان می دهد تورم 
ماهانه از ابتدای س��ال در یک نهاد همواره کاهش��ی و در نهاد دیگر نوسان تقریبی 

داشته است.
به گزارش ایس��نا، تورم که از س��ال گذش��ته روند روبه رشد در پیش گرفته و از 
تک رقمی خارج شده بود، از ماه های ابتدایی امسال، روند معکوس را در شاخص ها 
آغاز کرد. این موضوعی اس��ت که مورد توجه مس��ئوالن قرار داش��ته و در روزهای 
گذش��ته از سوی رئیس جمهور نیز روند کاهشی تورم از اردیبهشت ماه مورد تاکید 

قرار گرفته است.
بررسی آمار اعالمی نشان می دهد که در مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه )تغییر 
شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل( از 52.1 به 28.۳درصد در مهرماه رسیده که 
2۳.8درصد کاهش دارد. همچنین تورم ساالنه در مرکز آمار تا شهریورماه افزایشی 

بوده و به 42.7رسیده اما برای مهر کاهشی بوده و 42درصد گزارش شد.
در مورد تورم ماهانه شرایط متفاوت است و نوسان در ماه های کاهشی دو شاخص 
دیگر نیز بنا بر تغییر قیمت ها در ماه نوسان دارد. برای محاسبه تورم ماهانه، در هر 
ماه شاخص قیمت مصرف کننده و در نتیجه نرخ تورم سبد مصرفی خانوار محاسبه و 
با ماه قبل مقایسه می شود؛ به این ترتیب نرخ تورم ماهانه به دست آمده نشان دهنده 

متوسط افزایش نسبی هزینه خرید سبد مصرفی همه خانوارها طی یک ماه است.
آم��ار مرکز آمار نش��ان می دهد که ت��ورم ماهانه طی هفت ماه اول امس��ال، در 
فروردین با 4درصد باالترین و در شهریور پایین ترین سطح را داشته است. این نرخ 
از 4درصد در فروردین به 1.5درصد در اردیبهشت کاهش یافته است و 0.8درصد در 
خردادماه کاهش دارد ولی در تیرماه با رشد 1.5درصدی به 2.8درصد رسیده است. 

در ادامه در مرداد و شهریور 0.6 و 0.5درصد کاهش یافته است.

با اینکه مرکز آمار تورم نقطه به نقطه و س��االنه را در مهرماه کاهشی اعالم کرد، 
تورم ماهانه افزایشی بود و با رشد 1.2درصدی از 0.5درصد در شهریور به 1.7درصد 
در مهر رسید. از سوی دیگر آمار بانک مرکزی در مورد تورم ماهانه قابل توجه است. 
آماری که از اردیبهش��ت تا ش��هریورماه را اخیرا رئیس جمهور در اظهاراتش به آن 
اس��تناد و اعالم کرده که در این فاصله کاهش��ی بوده اس��ت؛ به طوری که این نرخ 
۳درصد در اردیبهشت و تا 0.8درصد در شهریور کاهش دارد و در مهرماه که رئیس 

کل بانک مرکزی تورم ماهانه را اعالم کرد به 0.6درصد رسیده است.
تورم ماهانه در مهرماه در مرکز آمار 1.7درصد و در بانک مرکزی 0.6درصد بوده 
که نشان از اختالف 1.1درصدی دارد. طبق مصوبه شورای عالی آمار، از سال گذشته 
مرکز آمار تنها مرجع محاس��به و اعالم آمار تورم اس��ت و بر این اس��اس از آذرماه 

پارسال بانک مرکزی نرخ تورم را به طور رسمی منتشر نکرده  است.

در حالی  که وزیر ارتباطات از عملکرد صداوسیما به دلیل شکایت علیه سایت های 
دانلود فیلم انتقاد کرده بود، سرپرس��ت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور 

گفته است فیلترینگ این سایت ها به دلیل محتوای مجرمانه صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، چندی پیش تعدادی از سایت های دانلود فیلم از دسترس خارج 
ش��دند و علت این موضوع آن بود که ش��رکت های ایرانی که سرورهای ش��ان را در 
اختیار این سایت های رایگان دانلود فیلم قرار می دادند، از ادامه این همکاری سر باز 

زدند و دانلود اطالعات سایت های فیلم را غیرممکن کردند.
این موضوع انتقادات بس��یاری را علیه وزارت ارتباطات مطرح کرد، هرچند وزیر 
ارتباط��ات گفته بود: بسته ش��دن س��ایت های دانلود فیلم به من مربوط نیس��ت و 

دادستانی به ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب دستور داده است.
اگرچه آن زمان شایعاتی مبنی بر شکایت VODهای ایرانی که به انتشار فیلم ها 
و س��ریال های خارجی به صورت دوبله اقدام می کردند، مطرح ش��ده بود، اما همان 
زمان اعالم ش��د دستور دادستانی به ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب بوده که به 

اختالل در سرورهای دانلود منجر شده است؛ دستوری که شرکت های ارائه خدمات 
میزبانی ها )FCP یا ارائه دهندگان خدمات اینترنتی( را مکلف کرده از ارائه هرگونه 
س��رویس به دامنه هایی که در حال حاضر در س��امانه پاالیش کشور فیلتر هستند، 

خودداری کنند.
آذری جهرم��ی اما به تازگی درباره فیلترینگ س��ایت های دانلود فیلم، با اش��اره 
به قان��ون جرائم رایانه ای و تاکید بر اینکه فیلترین��گ در کارگروه تعیین مصادیق 
تصمیم گیری می شود، گفت: این کارگروه شش عضو دولتی و شش عضو غیردولتی 
دارد ک��ه وزیر ارتباط��ات نیز یک عضو این کارگروه اس��ت. وزی��ر ارتباطات، وزیر 

ارتباطات است نه قطع ارتباط و تنها در این کارگروه یک رأی دارد.
وی به سپردن مسئولیت صوت و تصویر فراگیر به صداوسیما در سال 1۳94 اشاره 
کرد و افزود: از همان زمان این موضوع مطرح شد که هم صوت و تصویر فراگیر معنا 
شود و هم منظور از نظارت و صدور مجوز مشخص شود که مجلس یا شورای عالی 

فضای مجازی باید به این موضوع وارد شوند.

آذری جهرمی با اعالم اینکه فیلتر سایت های دانلود فیلم به درخواست صداوسیما 
بوده است، تأکید کرد: از نظر ما این حکم فاقد اعتبار قانونی است و صدمه بسیاری 
به تولید محتوا و این بازار در کشور می زند اما ما اختیار قانونی در این زمینه نداریم.
این در حالی است که جواد جاویدنیا - سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی 
کل کشور - پس از این اظهارات گفت: همانگونه که قبال نیز اعالم شده است، برای 
این اقدام ش��کایت از س��وی دستگاه خاصی مطرح نش��ده بود بلکه براساس رصد 
دوره ای و نظام مند در طول زمان، این تخلفات شناسایی شده بود و قبل از اقدام به 

فیلترینگ بارها به آنها برای حذف محتوای مجرمانه تذکرات الزم داده شده بود.
ای��ن س��ایت ها طبق اظه��ارات جاویدنی��ا، برای ف��رار از اجرای قان��ون با تغییر 
دامن��ه و فضای میزبانی خود تالش کردند در براب��ر فیلترینگ مقاومت کنند و به 
تذکرات دادس��تانی در این خصوص توجه نمی کردن��د. طبق قانون جرائم رایانه ای 
به ارائه دهندگان خدمات میزبانی اعالم ش��د که از میزبانی محتوای این س��ایت ها 

خودداری کنند که همین مسأله هم صورت پذیرفت.

به بهانه سخنان اخیر رئیس جمهور

نگاهی به وضعیت تورم در 7 ماهه امسال

تغییرات تورم از ابتدای سال تاکنون

مناقشه بر سر فیلترینگ سایت های دانلود فیلم
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در 8 ماهه سال 98
438 شعبه بانکی تعطیل شدند

تعداد ش��عب بانک های کش��ور از 2۳ هزار و 549 ش��عبه در پایان سال 
گذش��ته به 2۳ هزار و 111 ش��عبه در آبان ماه امس��ال رسیده که حاکی از 
جمع آوری 4۳8 ش��عبه در هشت  ماهه س��ال 98 است. به گزارش »فرصت 
امروز« و براس��اس آمار بانک مرکزی، با توجه به جمعیت 8۳ میلیون نفری 
کش��ور به ازای هر ۳ هزار و 600 نفر یک ش��عبه بانکی در کش��ور فعالیت 
دارد. بررس��ی 4۳8 ش��عبه بانکی تعطیل ش��ده، گویای آن است که در این 
میان بانک های تجارت، صادرات و ملی بیش��ترین کاهش را در تعداد شعب 
داش��تند. براساس آمار بانک مرکزی، تعداد شعب بانک ها در آبان ماه امسال 
به تفکیک اس��امی شامل؛ استاندارد چارتر یک ش��عبه، اقتصاد نوین 281، 
انصار 1098، ایران زمین ۳22، آینده 222، پارس��یان ۳50، پاسارگاد ۳۳۳، 
تج��ارت 1862، ایران و اروپا 2، توس��عه تعاون 426، توس��عه صادرات 42، 
حکمت ایرانیان 206 ش��عبه، خاورمیانه 16، دی 81، رفاه کارگران 1062، 

سامان 140 و سپه 1777 شعبه است.
همچنین بانک های س��رمایه 122 شعبه، سینا 268، شهر ۳48، صادرات 
262۳، صنعت و معدن 57، قرض الحس��نه رسالت 217، قرض الحسنه مهر 
ای��ران 572، قوامین 7۳6، کارآفرین 109، کش��اورزی 1862، گردش��گری 
101، مس��کن 1248، ای��ران و ونزوئ��ال ی��ک، ملت 1800، مل��ی ۳212، 
پس��ت بانک 42۳، تعاون اس��المی یک ش��عبه و فیوچر بانک هم یک شعبه 
ثبت شده اس��ت. همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه 
50 شعبه، کاسپین 121، کوثر ۳5۳، ملل ۳28 و نور نیز ۳۳7 شعبه دارند.

هرچند برخی کارشناسان معتقدند که سرانه شعب بانکی در ایران تفاوت 
چندانی با س��ایر کش��ورها ندارد و تعداد ش��عب بانکی در مقایس��ه با حجم 
اقتصاد کش��ور چندان نامتناسب نیس��ت، اما در سال های گذشته مسئولین 
اقتصادی کش��ور در موارد مختلف بر لزوم کاهش تعداد ش��عب بانکی تاکید 
کرده اند؛ چنانچه معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد 
ب��ه تازگی اعالم کرد: طبق مطالعه ای که وزارت اقتصاد انجام داده، 12 هزار 
ش��عبه بانکی می تواند نیازهای جمعیتی کشور را تامین کند و این در حالی 

است که اکنون 22 هزار شعبه در ایران وجود دارد.

دالر یک گام به سد مقاومتی نزدیک تر شد
قیمت سکه باز هم باال رفت

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در روز سه شنبه نوسان اندکی را در 
بازار ش��اهد بود. به گزارش خبرآنالین، قیمت سکه در حالی نوسانی محدود 
را تجربه کرد که قیمت دالر در بازار با افزایشی 50 تومانی به مرز مقاومتی 
دوم یعنی 11 هزار و 500 تومان نزدیک شد. همزمان با افزایش قیمت دالر 
در بازار ایران، قیمت طال در بازارهای جهانی ریزشی محسوس را شاهد بود 
و ب��ه این ترتیب، کاهش قیمت طال در ب��ازار، افزایش قیمت دالر را خنثی 
کرد. هر قطعه س��که بهار آزادی نیز به قیم��ت 4 میلیون و 5 هزار تومان و 
هر قطعه س��که امامی به قیمت 4 میلیون و هزار تومان فروخته شد. دیروز 
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید یکسان بود. همچنین بهای 
هر نیم سکه 2 میلیون و 94 هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و 294 هزار 
تومان اعالم ش��د. قیمت سکه گرمی نیز 841 هزار تومان اعالم شده است. 
هر گرم طالی 18 عیار در بازار به قیمت 405 هزار تومان فروخته ش��د. هر 
اونس طال هم 1454 دالر و 4 س��نت قیمت خورد که نسبت به روز گذشته 

کاهشی نزدیک به 2.5 دالر را نشان می دهد.
همچنین پیش��روی قیمت دالر دیروز برای چهارمی��ن روز متوالی ادامه 
یافت و دالر با افزایش 50 تومانی قیمت به 11 هزار و 450 تومان رس��ید. 
بس��یاری از صرافان در توضیح دالیل افزایش قیمت دالر در بازار می گویند، 
افزای��ش قیم��ت در این مقطع زمانی طبیعی اس��ت چراکه اخبار منتش��ره 
درخص��وص تعیین قیمت دالر در بودجه س��ال آینده فض��ای بازار را تحت 
تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، افزایش گام به گام قیمت ها در بازار تحت 
تاثیر رشد تقاضا نیز رخ داده است. این افزایش قیمت البته منجر به افزایش 
شمار سرمایه گذاران بازار نشده است. برخی فعاالن بازار اما افزایش قیمت ها 
را طبیعی می دانند و معتقدند نوسانات بازار در این محدوده منطقی است.

قیمت دالر هرچند در چهارمین روز هفته افزایش یافت، اما قیمت س��ایر 
ارزه��ا تغییر چندانی نکرد. یورو دیگر ارز مهم بازار ایران تغییری را ش��اهد 
نب��ود و به قیمت 12 هزار و 650 تومان فروخته ش��د. ن��رخ خرید دالر در 
صرافی های مجاز نیز 11 هزار و ۳50 تومان و نرخ خرید یورو در صرافی های 

بانکی نیز 12 هزار و 550 تومان اعالم شده است.

رئیس کل بانک مرکزی: 
طرح گواهی اعتبار مولد »گام« در شورای 

پول و اعتبار مطرح می شود
رئیس کل بانک مرکزی از آماده ش��دن طرح گام به منظور حل بخش��ی از 

مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد.
بنا بر اعالم بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه ای با حضور روسای 
اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف، از آماده ش��دن طرح گام )گواهی اعتبار 
مولد( به منظور حل بخش��ی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
خبر داد. به گفته وی، کارهای کارشناس��ی و اخذ نظرات کارشناس��ی انجام 
شده است و در جلسه آتی شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد. امیدواریم 
با تصویب این طرح، بخش��ی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
رفع و ش��اهد رونق بیش از پیش تولید باش��یم. همتی با بیان اینکه شرایط 
اقتص��ادی کش��ور ویژه اس��ت، گفت: علی رغ��م محدودیت ه��ا و تحریم ها، 
ش��اخص های اقتصادی در زمینه های متعدد از جمله صنعت و کش��اورزی 
مثبت اس��ت و الزم اس��ت همه ما به آرامش موجود و ثبات ایجادش��ده در 
ب��ازار  توجه کرده و به ت��داوم آن کمک کنیم. او ثب��ات اقتصادی توأمان با 
رشد اقتصادی را از سیاست های اصلی بانک مرکزی خواند و گفت: با تداوم 
تدابی��ر و سیاس��ت های اقتصادی دولت و بانک مرک��زی در عمده بازارها از 
جمله بازار ارز ش��اهد ثبات هس��تیم. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به 
اینکه بخش خدمات مولد بسیار مهم است، افزود: بخش خدمات کشور سهم 
مهمی در ارزش افزوده و اش��تغال دارد و بانک مرکزی از آن حمایت خواهد 
کرد. خوشبختانه به مدد نگاه به درون و اتکا به ظرفیت های داخلی، اقتصاد 
غیرنفتی شاهد رشد و شکوفایی است. همتی سپس به موضوع کنترل تورم 
پرداخت و گفت: آمارهای اس��تخراجی نش��ان دهنده کنترل و کاهش مداوم 
ماهانه تورم توأم با مدیریت نقدینگی است. وی درخصوص تامین ارز توسط 
بانک مرکزی نیز گفت: آمارها نش��ان دهنده تامین 24 میلیارد دالر در سال 
جاری برای واردات است و این خود موید موفقیت کشور در کاستن از فشار 
تحریم ها اس��ت، ضمن آنکه روند بازگش��ت ارز حاصل از صادرات نیز رو به 

افزایش است.

بانکنامه

 FATF گروه ویژه اقدام مالی تاکنون شش بار برای اجرای توصیه های
ب��ه ایران فرصت داده و در آخرین بیانیه خود اعالم کرده که ایران تنها تا 
بهمن ماه مهلت دارد و دیگر به هیچ وجه فرصت دیگری داده نخواهد شد.

به گزارش ایرنا، موسس��ه تحقیقات حکومت داری »بازل« در گزارشی از 
وضعیت پولش��ویی با بررس��ی مولفه های مختلف سیاسی و مالی در 149 
کشور جهان، آنها را براساس »شاخص ضدپولشویی« رتبه بندی کرد و ایران 
را بدترین کشور از حیث پولشویی دانست. موسسه »شفافیت بین الملل« 
هم در گزارش��ی از فساد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی 
»شاخص تشخیص فساد« در 167 کشور جهان، ایران را در رتبه 1۳0 قرار 
داده است. در سال های اخیر نیز به چندین پرونده فساد چند هزار میلیارد 
تومانی در ایران رسیدگی شده است. مقام های مختلف کشورمان هم بارها 
نسبت به مشکل قاچاق در کشور هشدار داده اند. به گفته عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور، مساله پولشویی در ایران آنقدر وخیم است که پول های 
»کثیف و قاچاق« عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده اند. 
برای مقابله با این وضعیت، بهارستانی ها بیکار ننشسته و با تصویب لوایحی 
گام در مس��یر مبارزه با پولش��ویی، قاچاق و فساد گذاشته اند. آنها در سال 
1۳86 قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص 
کردند. این قانون شرایط خاصی را برای فعالیت های اقتصادی تعیین کرده 
که با اجرای آنها از فعالیت های با هدف پولشویی جلوگیری می شود بنابر 
این قانون، دبیرخانه ش��ورای عالی مبارزه پولشویی ایران تشکیل و موظف 
ش��ده است »طبق مقررات« با س��ازمان ها و نهادهای بین المللی به تبادل 
اطالع��ات بپردازد. عالوه بر این، تامین اطالعات برای واحد اطالعات مالی 
و دیگر مراجع مس��ئول در مبارزه با تروریسم، برعهده شورای عالی مبارزه 

با پولشویی است.
همچنین مجلس در سال 1۳94 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را 
تصویب کرد که در آن تامین مالی تروریسم جرم حساب شده و طبق آن 
مصادیق تروریسم نیز معرفی شده است. بنابر همین قانون، اقداماتی مانند 
هواپیماربایی، دزدی دریایی و بمب گذاری در اماکن عمومی، شبکه حمل 

و نقل عمومی، تاسیسات دولتی یا زیرساختی، تروریستی تلقی می شوند.
ای��ران با تصویب این قوانین در راس��تای اجرای معیاره��ای گروه ویژه 
اقدام مالی علیه پولشویی )FATF( گام برداشته است. این گروه عالوه بر 
تعیین معیارهایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اقدامات 
و سیاس��ت هایی را هم برای ش��فافیت نظام بانکی و مالی، پیش��گیری از 
پولشویی و مبارزه با آن، پیشنهاد می کند. این سازمان یا گروه را در سال 
1989، هفت کشور صنعتی تاسیس کردند. گروه ویژه، دبیرخانه ای اجرایی 
دارد که به نظارت و بررسی، ارزیابی ریسک ها و تحوالت مالی و هماهنگی 
اقدامات بین المللی درخصوص مبارزه با پولش��ویی می پردازد. این سازمان 
ساالنه گزارشی منتش��ر کرده و می گوید کدام کشورها از حیث پولشویی 
وضعیت نامناسبی دارند. گروه ویژه اقدام مالی در محورهای سیاست گذاری 
و همکاری ملی و بین المللی، جرم انگاری پولشویی و مصادره، تامین مالی 
تروریسم و تولید تسلیحات کشتارجمعی، شفافیت و چارچوب های قانونی 
و همچنین وظایف نهادهای دولتی، قضایی و مالی 40 »توصیه« دارد. این 
توصیه ها به خودی خود الزام آور نیستند، اما با توجه به جایگاه گروه ویژه 
اقدام مالی و اینکه کشورهای عضو آن و همچنین نهادهایی مانند »سازمان 
همکاری و توس��عه اقتصادی« )OECD( معیارهای گ��روه ویژه را برای 
مبارزه با پولش��ویی قبول دارند، رعایت یا عدم رعایت آنها مستقیما روی 

نظام بانکی کشورها تاثیر می گذارند.
ای��ران عضو گروه ویژه اقدام مالی نیس��ت. به غیر از این، کش��ورمان در 
گ��روه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و آفریقای ش��مالی هم عضویت ندارد. از 
ژوئن 2016 ایران به عنوان عضو ناظر در گروه اروپایی - آسیایی مبارزه با 
پولشویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته شده است. گروه ویژه اقدام مالی 
از س��ال 2008 به این سو همه س��اله در گزارش های سالیانه خود نسبت 
به وضعیت ایران از حیث ریس��ک باالی پولشویی و تامین مالی تروریسم 
هش��دار داده و از کشورهای عضو خواسته است که تدابیری را علیه ایران 
اتخاد کنند تا نظام مالی بین المللی از ریسک فعالیت های پولشویی و تامین 
تروریس��م در امان بماند. تصور می شود که پس از توافق هسته ای توصیه 

گ��روه ویژه به اتخاذ اقدامات علی��ه ایران، یکی از دالیل احتیاط بانک های 
خارجی در معامله با ایران بوده باشد.

گروه ویژه اقدام مالی تاکنون برای پیوستن کامل ایران به FATF شش 
بار فرصت داده و اعالم کرده اس��ت که مهلت جاری آخرین آنهاست و به 
هیچ وجه فرصت دیگری داده نخواهد ش��د. هر چند قوای مجریه و مقننه 
به وظایف خ��ود در تصویب لوایح مربوط��ه CFT و پالرمو اقدام کرده اند 
و پیوس��تن کام��ل به FATF را ب��ه منظ��ور دوری از تحریم های مالی و 
پولی جهانی علیه ایران و بهانه گیری از قدرت های بزرگ برای تحت فشار 
گذاشتن ایران، الزم و ضروری می دانند، ولی این لوایح هنوز نهایی نشده اند. 
گروه ویژه اقدام مالی پولشویی )FATF( همواره یک بیانیه منتشر می کند 
در آن لیستی از کش��ورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده ای 
دارند، منتش��ر می کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می خواهد 
که در فعالیت های اقتص��ادی خود و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را 

به منظور جلوگیری از فعالیت های تروریستی و پولشویی به خرج دهند.
در لیس��ت منتشرشده تا س��ال 2015 کش��ورهای ایران و کره شمالی 
به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده اند اما بنابر تعهد ایران به اجرای 
»برنام��ه اقدام«، اقدامات متقابل علیه ایران در مرحله اول برای مدت یک 
سال به تعلیق درآمد، اما با ادامه تعلل در پیوستن به این کنوانسیون ها این 
تعلیق برای چندمین بار تمدید شده است که بعید به نظر می رسد با پایان 
این مهلت بار دیگر تمدید شود و اگر چنین شود، بازگشت ایران به لیست 
سیاه شرایط سختی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد و خودتحریمی را 

به دنبال خواهد داشت.
شایسته است مراکزی که نهایی س��ازی لوایح دولتی را معطل کرده اند، 
مصالح ملی را در نظر گرفته و زمینه ای را فراهم نسازند که دشمنان قسم 
خورده ایران بهترین بهانه را برای بلوکه کردن کامل ایران اسالمی به دست 
آورند. مردم ایران همیش��ه در مقابله با اقدامات خصمانه دش��منان ایران، 
پای نظام ایستاده اند و شایسته نیست نسبت به این مردم بی مهری صورت 

گرفته و با دست خود، فشار روی آنها را مضاعف کنیم.

وقت کشی در عدم تصویب لوایح  FATFموجب تحریم می شود

خودتحریمی جدید

ای��ن چندمین بار اس��ت که موضوع »2 میلی��ارد دالر از دس��ت رفته ایران و 
رس��یدنش به آمریکایی ها« مطرح می ش��ود؛ زمانی که قرار شد اموال ایران برای 
پرداخت غرامت به آسیب دیدگان پرونده پترسون توقیف شود، اموال بانک مرکزی 
گزین��ه اول ش��د و بعد از آن رایزنی ه��ا و اعتراضات ایران ب��رای عدم صدرو رأی 
بی نتیجه ماند و در نهایت در سال 1۳95 این دارایی توقیف شد. اکنون بار دیگر 
رئیس جمهور به این 2 میلیارد دالر از دس��ت رفته در دولت های گذش��ته اشاره 

کرده است.
به گزارش ایسنا، ماجرا از اینجا شروع می شود که آمریکا در سال 1996 قانون 
مصونیت دولت های خارجی )مصوب 1976( را اصالح کرد. بر این اساس اشخاص 
آمریکایی آس��یب دیده از حمالت تروریس��تی در هر جای دنیا یا بازماندگان آنها 
می توانند در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند، 

شکایت کنند.
از س��وی دیگر وزارت خارجه آمریکا که فهرست دولت های حامی تروریسم را 
مشخص می کند، ایران را از س��ال 1984 در فهرست دولت های حامی تروریسم 

قرار داد؛ از این رو از سال 1996 به بعد، دعاوی متعددی علیه ایران مطرح شد.
پرونده »پترس��ون« یک��ی از این دعاوی و مربوط به انفجاری بود که در س��ال 
198۳ در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد 
حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کش��ته ش��دند. 
بازماندگان این اشخاص، در سال 200۳ موفق دریافت رأی از دادگاهی در آمریکا 

شدند که ایران به پرداخت حدود 2میلیارد دالر آمریکا به آنها محکوم شد.
مرحله بع��د تامین محلی برای اجرای رأی در بین نهاده��ای ایرانی بود و این 
در ش��رایطی ب��ود که روابط مالی و اقتصادی ای��ران و ایاالت متحده آمریکا عمال 
از س��ال 1979 قطع ش��ده بود و ایران دارایی خاصی در قلمروی آمریکا نداشت 
ک��ه از محل آن بتوان آرا را اجرا ک��رد؛ از این رو توقیف دارایی های خارجی ایران 

هدف قرار گرفت.
در این بین یکی از نهادهایی که به دلیل ماهیت وظایف آن و وضعیت دارایی های 
خارجی در معرض خطر قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود. این در حالی بود که 
بانک های مرکزی تقریبا در همه کش��ورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و 
حت��ی در برخی موارد از جمل��ه در آمریکا قوانین و مقررات متعددی وجود دارند 

که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولت ها نیز تامین می کند.
ب��ا این حال ایاالت متحده آمریکا بدون توجه به قوانین بین المللی نس��بت به 
صدور آرای غیابی و توقیف اوراق بهادار دالری بانک مرکزی اقدام کرد. این توقیف 

در س��ال 2008 انجام ش��د و بانک مرکزی ایران با شرکت در دادرسی مربوط به 
اجرای رأی نسبت به موضوع و غیرقانونی بودن آن اعتراض خود را اعالم کرد.

آنط��ور که بانک مرکزی پیش تر اعالم کرده ب��ود، ادله آن مبنی بر این بود که 
دارایی های دالری بانک مرکزی، در آمریکا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها 
در خارج از آمریکا بود. از سوی دیگر بانک مرکزی از دولت مستقل است و آرایی 
را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمی توان علیه بانک مرکزی اجرا 
ک��رد. همچنین بانک مرکزی دارای مصونیت اس��ت و این مصونیت در آمریکا و 

در همان قانون مصونیت دولت های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است.
بانک مرکزی تاکید داش��ت که برخ��الف ادعاهای مطرح ش��ده، این دارایی ها 
برای مقاصد تجاری خریداری نش��ده اند. همچنین در مقابل دارایی های موصوف 
بدهی های��ی وج��ود دارند که از محل آنها باید اس��تیفا ش��وند. پ��س از ارائه این 
اس��تدالل ها، دادگاه که ظاهرا و به هر دلیل سیاس��ی یا واهی، نمی توانست رأی 
دهد که دارایی های بانک مرکزی ایران باید از توقیف خارج شوند ولی در چارچوب 

قوانین آن کشور، باید دارایی های مزبور رفع توقیف می شدند.
 بر همین اساس بود که رسیدگی ها در دادگاه تا سال 2012 طول کشید و تا آن 
زمان، علی رغم همه فشارها و البی های انجام شده، دادگاه تا آن تاریخ رأی خود را 
علیه ایران صادر نکرد. تا اینکه کنگره آمریکا در سال 2012 نسبت به تغییر قانون 
حاکم بر موضوع اقدام کرد و در این راس��تا حتی از ذکر نام پرونده در متن قانون 

نیز دریغ نکرد و در نتیجه، دادگاه رأی را تایید کرد.
این در حالی است که جریان توقیف 2میلیارد دالر دارایی ایران در سال 1۳95 
بار دیگر مطرح ش��د، چراکه در ابتدای اردیبهش��ت این س��ال، حکم دیوان عالی 
آمری��کا ص��ادر و پرداخت 2میلی��ارد دالر از دارایی های مسدودش��ده ایران برای 
پرداخت غرامت به خانواده های آمریکایی کشته شده در حمالت سال 198۳ آغاز 

شد.
در س��ال 1۳95 واکنش های متفاوتی نس��بت به این توقیف مطرح ش��د و از 
موضوع های مورد توجه این بود که این اوراق در چه زمانی فروخته ش��ده و کدام 
دولت یا رئیس بانک مرکزی در این موضوع موثر بوده اس��ت. به هر حال اتفاقی 
ک��ه افتاده ب��ود این بود که فروش اوراق قرضه در زم��ان دولت احمدی نژاد انجام 
شده و برآوردها از این حکایت داشت که در فاصله پاییز 1۳86 تا 1۳87 با وجود 
هشدارهایی که نسبت به خارج کردن اموال ایران از دسترس نظام مالی و قضایی 
آمریکا وجود داش��ت، این اتفاق رخ نداده بود که مربوط زمانی در دوره ریاس��ت 

طهماسب مظاهری و محمود بهمنی می شد.

ب��ا این حال، بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در همان زمان گفته بود که این 
اتفاق در زمان وی نیفتاده است اما در هر صورت اقدامات زیادی برای برگرداندن 
این دارایی انجام شده و وکالی بین المللی فعالیت گسترده ای انجام دادند. در عین 
حال که توقیف دارایی ها موضوعی نبوده که نس��بت به آن بی توجهی شده باشد، 

نه تنها بانک مرکزی، بلکه ارگان های خاص پیگیر موضوع بوده اند.
به هر صورت 2 میلیارد دالر از دارایی های ایران در آن زمان توقیف شد و اکنون 
ماجرا بار دیگر مطرح و اخیرا از س��وی رئیس جمهور روحانی نیز یادآوری ش��ده 
است که البته این یادآوری در جهت مطرح شدن گم شدن دالرهای اختصاص  یافته 
به واردات در س��ال گذش��ته بوده، چراکه در هجمه ای به دولت گفته شده »سال 
گذش��ته حدود 19میلیارد دالر برای واردات کاال اختص��اص یافته، اما همه کاال 
وارد نش��ده است« که در این زمینه رئیس جمهور شفاف س��ازی و اعالم کرد که 
از این میزان 18 میلیارد دالر در قالب کاال به کش��ور وارد ش��ده است و فقط یک 
میلیارد دالر در این زمینه اختالف حساب وجود دارد که از سوی سازمان تعزیرات 

حکومتی در حال بررسی است.

بازهم 2 میلیارد دالر پترسون
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کدام سهم ها بیشترین معامله را در بورس دارند؟
رشد 2711 واحدی شاخص بورس

در چهارمین روز هفته بیش��تر س��هم ها در بورس و فرابورس ایران با رشد 
قیم��ت همراه بودند و ش��اخص های این دو بازار نیز روند افزایش��ی را تجربه 
کردند؛ به طوری که نماگر اصلی توانست نیمه کامل ۳06 هزار واحدی را باز 
پس گیرد. در این میان، خودرویی ها و س��پس بانکی ها پرارزش ترین معامالت 
را به خود اختصاص دادند. به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر عدم عرضه های 
س��نگین سبب شده قیمت بیشتر سهم ها با روند آرامی روند رشد را طی کند 
و ش��اخص بورس هم با رشد همراه شود اما مقدار تقاضا هنوز مانند نیمه اول 
س��ال تقویت نشده است. جدا از ریسک های سیس��تماتیک بازار که ناشی از 
عوامل کالن اقتصاد است، در هفته های اخیر موضوعاتی مانند مالیات بر سود 
س��هام فعاالن بازار را تا حدودی مردد کرد؛ هرچند که ثبات قیمت روند دالر 
نیز در این روزها در بازار بی تاثیر نبوده و این ثبات، بازار سرمایه را تا حدودی 
متاثر کرده اس��ت. در روز سه شنبه ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار تهران 2711 واحد رش��د کرد و به رقم ۳06 هزار و 655 واحدی 
رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با 1651 واحد افزایش تا رقم 85 هزار و 
765 باال رفت. شاخص آزاد شناور با ۳904 واحد رشد عدد ۳57 هزار و 466 
واح��دی را تجربه کرد و ش��اخص بازار اول و دوم هر ک��دام به ترتیب 1921 
و 57۳4 واحد رش��د داش��تند. گروه مپنا، پاالیش نف��ت بندرعباس و صنایع 
پتروش��یمی خلی��ج فارس هر کدام به ترتی��ب 179، 161 و 127 واحد تاثیر 
افزایش��ی روی شاخص های بازار سرمایه داش��تند اما در طرف مقابل، معدنی 
و صنعتی گلگهر، صنایع ش��یمیایی ایران و فوالد مبارکه اصفهان هر کدام به 
ترتیب 47، 46 و 42 واحد تاثیر کاهش��ی روی شاخص های بازار داشتند. در 
گروه خودرو و ساخت قطعات ۳92 میلیون سهم و اوراق مالی به ارزش 1۳8 
میلیارد تومان مورد داد و س��تد قرار گرفت؛ بدین ترتیب، این گروه بیشترین 
ارزش معام��الت را از آن خود کرد. در گروه خودرو بیش��تر س��هم ها نوس��ان 
قیمت کمتر از ۳درصد را تجربه کردند. پس از خودرویی ها، بانکی ها بیشترین 
ارزش معامالت را به دست آوردند؛ به طوری که 547 میلیون سهم به ارزش 
80 میلیارد تومان در این گروه دس��ت به دست ش��د. دیروز تمام سهم ها در 
گروه بانکی با رش��د قیمت مواجه بودند و برخ��ی همچون بانک اقتصاد نوین 
و بانک دی رش��د بیش از 4درصد را تجربه کردند. در گروه شیمیایی نیز 71 
میلیون س��هم به ارزش 78 میلیارد تومان مورد داد و س��تد قرار گرفت و این 
گروه در جایگاه س��وم از نظر ارزش معامالت نشس��ت. نوسان قیمت در گروه 
محصوالت ش��یمیایی عمدتا کمتر از 2درصد بود. در بورس تهران 282 سهم 
با رش��د قیمت و 66 سهم با افت روبه رو ش��دند. همچنین در فرابورس ایران 
140 س��هم رشد و 85 سهم افت داش��تند. ارزش کل معامالت بورس به رقم 
1214 میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از 
2 میلیارد و 600 میلیون س��هم و اوراق مالی بود. تعداد معامالت این بازار به 
رقم ۳07 هزار و 440 دست یافت. آیفکس نیز با ۳0 واحد رشد مواجه شد و 
به رقم ۳922 رسید. ارزش معامالت فرابورس ایران عدد 5769 میلیارد تومان 
را تجربه کرد و حجم معامالت تا رقم 795 میلیون سهم و اوراق مالی رسید.

نماگربازارسهام

مدیرعامل بورس کاالی ایران در مراس��م افتتاح انبار زعفران شرکت طالی سرخ 
در ترب��ت حیدریه، گفت امروز یک گام دیگ��ر به تحقق آرزوی دیرینه زعفرانکاران 
کش��ور یعنی امکان فروش آس��ان با قیمت واقعی و بدون واس��طه زعفران نزدیک 
شده ایم؛ همچنین با اقدامات انجام شده به مرور شاهد فراهم شدن همه زیرساخت ها 
ب��رای مرجعیت قیمت زعفران ای��ران در دنیا به کمک ابزاره��ای مالی بورس کاال 

خواهیم بود.
به گزارش سنا، انبار زعفران شرکت طالی سرخ گلشید ایرانیان در تربت حیدریه، 
روز گذشته با حضور مسئوالن استانی و مدیرعامل بورس کاالی ایران رسما افتتاح 
ش��د. حامد س��لطانی نژاد در این مراس��م به معرفی ابزارهای معامالتی محصوالت 
کش��اورزی در بورس کاالی ایران پرداخت و با اشاره به مهمترین برنامه های پیش 
رو در حوزه محصوالت کشاورزی گفت: زیرساخت ها برای مرجعیت قیمت زعفران 

ایران در حال فراهم شدن است.
استراتژی بورس کاالی ایران در حوزه محصوالت کشاورزی

او به اس��تراتژی بورس کاالی ایران در حوزه محصوالت کش��اورزی اشاره کرد و 
گفت: از مهمترین استراتژی های بورس کاال در حوزه کشاورزی، اوراق بهادارسازی و 
توسعه ابزارهای مشتقه، ایجاد و به کارگیری ابزارهای تامین مالی متنوع و متناسب 
با نیاز مش��تریان و همچنین گس��ترش ان��دازه و عمق ب��ازار در کاالهای منتخب 
جهت مرجعیت کشف قیمت بازار اس��ت. معرفی ابزار مالی گواهی سپرده کاالیی، 
قراردادهای مش��تقه و صندوق های کاالیی نیز دیگر استراتژی های بورس کاال برای 

این محصوالت است.
به گفته مدیرعامل بورس کاال، ایجاد امکان تامین مالی س��ریع و با هزینه کمتر 
از طریق قراردادهای س��لف، سلف استاندارد و گواهی سپرده کاالیی، توسعه بازار از 
طریق پذیرش انبارها، قراردادهای با سررسیدهای جدید جهت کشف نرخ منصفانه 
و واقعی و در نهایت ایجاد ارتباط با ذی نفعان جهت شناس��ایی نیازها و ارائه راهکار 
متناس��ب با آن از دیگر اس��تراتژی هایی اس��ت که در بورس کاال برای محصوالت 

کشاورزی در نظر گرفته شده است.
س��لطانی نژاد س��پس به رویکردهای ب��ورس کاالی ایران در ح��وزه محصوالت 
کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: معرفی ابزارهای مالی متنوع متناسب با نیاز فعاالن 
بازار برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمتی و تامین مالی، ایجاد بستر اجرای 
سیاست های حمایتی بخش کشاورزی از مجرای بورس کاالی ایران و اطالع رسانی 

عموم��ی درخصوص معامالت، قیمت ها و کاهش نابرابری اطالعات میان ذی نفعان 
حوزه کشاورزی از رویکردهای ما در این حوزه است.

به گفته وی، همچنین بورس کاال در تالش اس��ت تا زمینه های بهبود کیفیت و 
پیاده سازی استانداردهای عرفی و ملی در زمینه محصوالت کشاورزی را ایجاد کرده 

و پیوند میان بازار مالی و حوزه کشاورزی را برقرار کند.
مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به سابقه راه اندازی معامالت گواهی سپرده 
کاالیی محصوالت کش��اورزی، گفت: مطالعات مربوط به راه اندازی این معامالت از 
زمان بورس فلزات تهران در س��ال 1۳8۳ آغاز ش��د که در س��ال 1۳89 با تصویب 
قانون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی بس��تر قانونی- عملیاتی یافت. همچنین 
با مصوبه ش��ورای عالی بورس در س��ال 1۳9۳ جزییات آن تشریح و از سال 1۳94 
به اجرا گذاش��ته شده است. همچنین ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار در مورخ 
1۳9۳.0۳.12 براساس بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 
آذرماه 1۳84، گواهی س��پرده کاالیی را به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار 
شناس��ایی و تصویب کرد. براساس مصوبه این ش��ورا، گواهی سپرده کاالیی اوراق 
بهاداری اس��ت که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کاال است و پشتوانه آن 

قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می شود.
عملکرد بورس کاال در حوزه معامالت گواهی سپرده کاالیی

سلطانی نژاد در بیان اقدامات انجام شده در بورس کاالی ایران در حوزه معامالت 
گواهی س��پرده کاالیی محصوالت کشاورزی، افزود: از اقدامات بورس در این حوزه 
می توان به مواردی همچون راه اندازی گواهی سپرده کاالیی زعفران در سال 1۳95، 
راه اندازی گواهی س��پرده کاالیی پسته در س��ال 1۳96 و راه اندازی گواهی سپرده 
کاالیی زیره س��بز در س��ال 1۳98 اش��اره کرد که در این زمینه از تجربیات موفق 

کاالهای موجود استفاده شده و به کاالهای جدید تسری یافته است.
او سپس درخصوص س��ابقه راه اندازی قراردادهای مشتقه محصوالت کشاورزی 
نیز گف��ت: در حوزه به کارگیری از معامالت قراردادهای مش��تقه برای محصوالت 
کش��اورزی می توان به آغاز معامالت ق��رارداد آتی زعفران نگین در خرداد 1۳97 و 
آغاز معامالت قرارداد اختیار معامله زعفران نگین در اسفندماه همان سال اشاره کرد؛ 
در آبان ماه همان س��ال نیز معامالت قرارداد آتی زعفران پوشال معمولی آغاز شد. 
طی سال جاری نیز شاهد راه اندازی معامالت قرارداد آتی زیره سبز در تیرماه و آغاز 

معامالت قرارداد آتی پسته در مهرماه بوده ایم.

به گفته س��لطانی نژاد، در حوزه معامالت گواهی سپرده کاالیی زعفران تعداد 5 
انبار در شهرس��تان های مشهد و تربت حیدریه با ظرفیت بیش از 26 تن محصول 
در بورس کاالی ایران پذیرش ش��ده و میزان موجودی آنها بیش از 5 تن محصول 

استاندارد بوده است.
وی س��پس آماری از معامالت گواهی س��پرده زعفران از ابت��دای راه اندازی این 
معام��الت در بورس ارائه کرد و گفت: معامالت گواهی س��پرده زعفران در حالی از 
س��ال 1۳95 در بورس کاالی ایران آغاز ش��د که در دو ماهه پایانی همان سال 7.8 
کیلوگرم محصول در قالب گواهی س��پرده کاالیی معامله شد و در سال 1۳96 این 
رقم به بیش از یک تن و 252 کیلوگرم محصول رسید. در سال گذشته نیز معامالت 
این ابزار نوین مالی با رش��د قابل توجهی به رقمی بیش از 27 تن و 798 کیلوگرم 
افزایش یافت و تا تاریخ 18 آبان ماه امسال بیش از 24 تن و 587 کیلوگرم محصول 
مورد معامله قرار گرفته که انتظار می رود این رقم تا پایان س��ال رکورد جدیدی را 

در این حوزه به ثبت برساند.
برنامه های بورس کاال در حوزه محصوالت کشاورزی

س��لطانی نژاد در پایان س��خنانش به اقدام��ات پیش روی ب��ورس کاال در حوزه 
محصوالت کش��اورزی اشاره کرد و گفت: توسعه ظرفیت انبارهای محصول زعفران 
در بورس کاال، توس��عه ظرفیت انبارهای محصول پس��ته در بورس کاال )به ویژه در 
استان های عمده تولیدکننده پس��ته از جمله کرمان، خراسان رضوی( و همچنین 
اقدام در جهت پذیرش انبار برای محصول کش��مش در اس��تان خراسان رضوی و 
راه اندازی معامالت گواهی سپرده کاالیی کشمش از مهم ترین برنامه های پیش روی 

بورس کاالی ایران در حوزه محصوالت کشاورزی است.

مدیرعامل بورس کاال در مراسم افتتاح انبار طالی سرخ مطرح کرد

مرجعیت قیمت زعفران ایران با کمک بورس کاال
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نیمی از نانوایان متخلف نرخنامه را نصب کردند
بررس��ی  میدانی مجدد از 21 نانوایی س��طح شهر نشان می دهد که نیمی 
از نانوایان متخلف در بررس��ی هفته گذشته؛ این بار نسبت به درج نرخنامه 

اقدام کرده اند.
یک هفته پیش )دوش��نبه 1۳ آبان ماه( خبرنگار ایس��نا به منظور بررسی 
نانوایی های سطح شهر از نظر نصب نرخنامه، به بازدید میدانی از 21 نانوایی 
پرداخت که نتایج بازدید نشان  داد از 21 نانوایی مستقر در محدوده مرکزی 
ش��هر تهران، 11 نانوایی از نصب نرخنامه خ��ودداری کرده بودند که از این 
تعداد شش مورد مربوط به نانوایی های آزادپز نان سنگک، سه مورد مربوط 
به نانوایی آزادپز بربری و یک مورد تخلف دیگر نیز مربوط به نانوایی آزادپز 
ن��ان تافتون ب��ود؛ البته یک مورد تخل��ف در این زمینه مرب��وط به نانوایی 

یارانه ای نان بربری بود.
ب��ه دنبال این موضوع پس از گذش��ت یک هفته خبرنگار ایس��نا مجددا 
روز گذش��ته به 21 نانوایی مستقر در محدوده مرکزی شهر تهران، مراجعه 
کرد که طبق بررس��ی  صورت گرفته از 11 نانوایی متخلف در بررسی هفته 
گذش��ته، ش��ش مورد از آنها این بار به قانون تمکین کرده و نرخنامه ای که 

مکلف به نصب آن در نانوایی هستند را نصب کرده اند.
ام��ا پنج مورد از نانوایی های متخلف در بررس��ی  هفته گذش��ته همچنان 
اق��دام ب��ه نصب نرخنام��ه نکرده اند که از این تعداد س��ه م��ورد مربوط به 
نانوایی ه��ای آزادپز نان بربری و دو م��ورد دیگر مربوط به نانوایی آزادپز نان 

تافتون و سنگک هستند.
ای��ن وضعیت در حالی اس��ت که پی��ش از این معاون س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان تاکید کرده ب��ود: »از 12 آبان ماه تمام 
واحدهای نانوایی مکلف به نصب نرخنامه متحدالش��کل تهیه ش��ده توسط 

اتحادیه نانوایان، در معرض دید عموم هستند.«
به گفته این مقام مسئول؛ هرگونه عدول از وزن چانه، قیمت های مصوب 
و عدم نصب نرخنامه، تخلف محس��وب ش��ده و با متخلفان برخورد قانونی 
صورت گرفته و ضمن قطع س��همیه آرد واحده��ای متخلف، پرونده تخلف 
گران فروش��ی برای اعمال قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد 
ش��د. دوم مهرماه نرخ جدید انواع نان اعالم ش��د و طب��ق تصمیم کارگروه 
تنظیم بازار استان تهران، بربری با آرد 8۳0 تومانی به قیمت 1000 تومان، 
س��نگک ب��ا آرد 815 تومانی ب��ه قیمت 1200 تومان، تافت��ون با آرد 820 
تومان��ی به قیمت 550 تومان و لواش با آرد 820تومانی به نرخ ۳00 تومان 

باید عرضه شود.
به دنبال این تصمیم، س��ازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( اس��تان 
تهران طرح های نظارتی برای بازرسی و برخورد با تخلفات واحدهای نانوایی 
را آغاز کرد و 11 آبان ماه نیز س��ازمان صمت اس��تان تهران اعالم کرد که 

همه نانوایی های استان تهران بازرسی خواهند شد.
در چنین ش��رایطی ضروری اس��ت که رعایت حق��وق مصرف کنندگان و 
نرخ های مصوب نان از س��وی نانوایی ها از س��وی بازرسی اتاق اصناف تهران 
و ایران، س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران و سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری ش��ده و تم��ام نانوایی ها ملزم به 

نصب نرخنامه مصوب و رعایت آن شوند.

چشم انداز 2 میلیارد دالری در تجارت با سوریه
سرپرست س��ازمان توسعه تجارت گفت با گسترش مجدد تجارت سوریه 

دستیابی به تبادالت اقتصادی 2 میلیاردی دور از انتظار نخواهد بود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حمید زادب��وم در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: مدتی پیش کمیس��یون ایران و س��وریه برگزار شد که مبنی بر 
آن طرح های مناسبی برای توسعه تعامالت تجاری در نظر گرفته شده بود.

او ادامه داد: پیگیری این تفاهمات و اجرایی ش��دن آنها وظیفه س��ازمان 
توسعه تجارت است و این همایش یکی از اقداماتی است که در همین راستا 

و برای پیگیری این طرح انجام شده است.
او با اش��اره به حضور بیش از 120 ش��رکت عالقه  مند به فعالیت تجاری 
در س��وریه، درباره مشکالت آنها گفت: بخشی از موانع سر راه تجار از جمله 
مسائل بانکی جزو مشکالت عمومی محسوب می شود، اما عالوه بر اختالالت 
مالی، مش��کالتی مثل حمل و نقل هم در تجارت با س��وریه وجود دارد؛ از 
طرفی در چند س��ال اخیر تجارت خارجی س��وریه از ۳0میلیارد دالر به 6 
میلیارد دالر رس��یده و تمام این عوامل کاهش میزان تجارت ایران با سوریه 

را به همراه داشته است.
زادبوم با تاکید بر پتانس��یل افزایش تجارت با این کش��ور گفت متاسفانه 
بخشی از کاالهای ما از طریق عراق وارد بازار سوریه می شود؛ اگرچه محترم 

است اما باید به صورت مستقیم وارد کشور شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در شرایط فعلی فضای تجارت 
سوریه نسبت به 10 سال گذشته کاهش داشته است و با برنامه ریزی درست 
به صادرات 500 میلیون دالر دست پیدا خواهیم کرد، اما اگر دوباره تجارت 
س��وریه گسترش پیدا کند و به شرایط چند سال پیش بازگردد، رسیدن به 

1.5 تا 2 میلیارد دور از ذهن نخواهد بود.
او تاکید کرد: در شرایط فعلی ما می توانیم در تعمیر و بازسازی ساختمان ، 
بازس��ازی دس��تگاه ها و روند تولید کارخانجات این کش��ور ها و موارد از این 

قبیل فعالیت بسیار مناسبی داشته باشیم.

 معدن می تواند جایگزین
درآمد های نفتی باشد

اسماعیلی گفت بخش معدن می تواند جایگزین درآمد های نفتی باشد.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، داریوش اس��ماعیلی رئیس سازمان 
نظام مهندس��ی معدن در امضای تفاهم نامه بین وزارت نفت و سازمان نظام 
مهندسی معدن که در وزارت نفت برگزار شد، اظهار کرد: درآمدزایی بخش 
مع��دن در ایران به قدری قوی اس��ت ک��ه می تواند در جای��گاه جایگزینی 
درآمده��ای نفت��ی قرار بگیرد. اگ��ر اتکا به درآمدهای نفتی وجود نداش��ت 

مدیریت اجرایی حوزه معدن بیشتر جدی گرفته می شد.
وی با اش��اره به اینکه بحث فرآورده های نفتی، خام فروشی نفت و معادن، 
استراتژی نظام، در دولت و مجلس است، افزود: از این امور اجرایی می توانیم 

در زیرساخت ها استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه با توان و پتانسیلی که در وزارت نفت وجود دارد روز 
به روز شاهد افزایش بهره گیری از صنعت معدن خواهیم بود، گفت:  ذخیره 

نفت را می توان در جهت منافع کشور، استفاده کرد.
اس��ماعیلی با اشاره به اینکه 12 تفاهم در  حوزه های مختلف منعقد شده 
 که بس��یاری از آنها عملیاتی شده است، گفت: تفاهم نامه بین وزارت نفت و 
سازمان نظام مهندسی معدن می تواند شروع خوبی برای همکاری های درون 

سازمانی و توسعه محوری باشد.

اخبـــار

رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان، واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان 
محص��والت دخانی ضمن ارائه توضیحاتی درباره یک واحد تولید تنباکو 
که از فضوالت حیوانی استفاده کرده بود، هشدار داد که تولید تنباکوی 

معسل تقلبی افزایش یافته است.
به گزارش ایس��نا، هفته گذش��ته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد 
که نش��ان می داد در یک واحد زیرزمینی تنباکو با اس��تفاده از فضوالت 
حیوانی تولید شده است. در این باره دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات ایران اعالم کرد که استفاده از فضوالت حیوانی در تهیه تنباکو 
می تواند انواع آلودگی های قارچی، میکروبی و انگلی را وارد بدن انس��ان 

کند.
همچنی��ن با توجه به اینکه وجود فض��والت حیوانی باعث ایجاد بوی 
بد در تنباکو می ش��ود، متخلفان اقدام به اضافه کردن اسانس و طعم به 
تنباکو می کنند که مصرف آنها می تواند منجر به نوعی ذات الریه ش��ده 
و حتی فرد مصرف کننده را به س��وی نارسایی تنفسی، بستری شدن در 

آی سی یو و حتی مرگ سوق دهد.
در ای��ن رابط��ه محمدرضا تاج��دار - رئیس انجم��ن تولیدکنندگان، 
واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی - به ایسنا، اظهار کرد: 
ای��ن واحد تولیدی که از فض��والت حیوانی برای تولید تنباکو معس��ل 
اس��تفاده کرده، در استان دزفول فعال بوده که با همکاری پلیس اماکن 

و اطالعات این استان شناسایی و تعطیل شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه اطالعات زی��ادی از واحده��ای زیرزمینی تولید 
محص��والت دخانی در دس��ترس نیس��ت و نظارتی ب��ر کار آنها صورت 
نمی گی��رد، تصریح کرد: تصاویر محدودی ک��ه از این کارگاه زیرزمینی 
در فضای مجازی منتش��ر شده، نشان می دهد که در این واحدها توتون 
قالبی در قالب برندها و بسته بندی های رسمی تولید می شد و در اختیار 

مصرف کننده قرار می گیرد.
رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان، واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان 
محص��والت دخانی با بیان اینکه تنباکوهای قانونی برچس��ب ها و عالئم 
مش��خصی دارند که در مواردی این عالئم هم جعل می شود و تشخیص 
آنها س��خت می ش��ود،  تصریح کرد: تاکنون س��ه یا چه��ار واحد تولید 
تنباکوی جعلی در کش��ور کشف ش��ده، اما با توجه به شرایط حاکم بر 
تولید این محصوالت، به نظر می رسد تعداد واحدهای جعلی بیشتر باشد 
و اگر تمرکز جدی در حوزه مبارزه با دخانیات شکل بگیرد، تعداد زیادی 

از این تولیدکنندگان جعلی شناسایی خواهند شد.
مصرف ساالنه 10 هزار تن تنباکو در کشور

وی ریش��ه شکل گیری واحدهای زیرزمینی تولید توتون را عدم توجه 
به مصرف س��االنه 10هزار تن تنباکو در کش��ور دانس��ت و گفت: ایجاد 
محدودی��ت در تولید و واردات قانونی توتون و تنباکو معس��ل منجر به 

تش��کیل واحدهای زیرزمینی می ش��ود که محصوالت قالبی را در قالب 
برندهای مختلف و با کیفیت نازل، تولید می کنند.

این در حالی اس��ت که به گفته وی، در سال 1۳97 مجموع تولید 
تنباکوی س��نتی و معس��ل 2400 ت��ن و واردات تنباکوی معس��ل 
۳900 تن بوده اس��ت. همچنین در هفت ماهه س��ال جاری 1500 
ت��ن تنباکوی معس��ل و س��نتی تولید و 518 تن تنباکو معس��ل به 
کشور وارد شده که این آمار حاکی از کاهش واردات نسبت به سال 

گذشته است.
تاجدار با اش��اره به اعمال محدودیت در زمینه تولید و واردات قانونی 
تنباکو معسل که در پی درخواست وزارت بهداشت حدود سه سال پیش 
ایجاد ش��د، اظهار کرد: قبل از اعمال محدودیت ب��رای تولید و واردات 
قانونی تنباکو معس��ل، تولیدکنندگان توتون در شهرهای شمالی عموما 
در فروش محصوالت خود مش��کل داشتند، اما از وقتی محدودیت هایی 
در این زمینه ایجاد شده، محصوالت کشاورزان در فصل برداشت سریع 
به فروش می رس��د که این مسئله نش��ان دهنده افزایش تولیدکنندگان 

جعلی تنباکوی معسل است.
وی اف��زود: برای مبارزه با مص��رف دخانیات باید برنامه هدفمند برای 
پرداختن به ریشه های مصرف دخانیات داشته باشیم،  اما در حال حاضر 

با برخی روش ها به جای مصرف، با صنعت دخانیات مقابله می شود.

افزایش تولید تنباکوی معسل تقلبی

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان اصفهان گفت باید از پتانس��یل های موج��ود میز طال برای حل 
مش��کالت مربوط به صادرات طال به کشورهای هدف صادراتی استفاده 

کرد.
اس��ماعیل نادری در جلس��ه میز توس��عه ص��ادرات ط��ال و جواهر و 
س��نگ های قیمتی، رویکرد تشکیل میزهای استانی را کمک به توسعه 
ص��ادرات کاالهای مختلف عنوان کرد و افزود: طرح و پیگیری مس��ائل 
دیگر مربوط به صنعت طال از طریق ستاد تسهیل و شورای گفت وگوی 

دولت و بخش خصوصی قابل طرح است.
وی تاکی��د ک��رد: بای��د از پتانس��یل های موجود میز ط��ال برای حل 
مش��کالت مربوط به صادرات طال به کشورهای هدف صادراتی استفاده 

کرد.
وی همچنین با اشاره به مصوبه تحویل ارز در خارج از کشور از سوی 

صادرکنندگان مصنوعات فلزات گرانبها و امکان رفع تعهد ارزی، تصریح 
کرد: وفق بند الف ماده 6 آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها، اشخاص 
حقیقی و حقوقی صادرکننده مکلف  هس��تند در قبال صدور مصنوعات 

گرانبها نزد بانک مرکزی تعهدسپاری کنند.
ن��ادری تصریح کرد: صادرکنندگان مخیر خواهند بود تعهدات مربوط 
را با ورود معوض فلزات مذکور به صورت شمش استاندارد و یا ذوب شده 
خ��ام به همان نس��بت و میزان و یا ف��روش ارز حاص��ل از صادرات به 
موسس��ات اعتباری یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی تس��ویه 
کنند. اصغرخودس��یانی، معاون گمرک اصفهان نیز در این جلسه گفت: 
طبق قانون، ش��مش طال و نقره از حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده 
معاف است. وی از افزایش آمار صادرات فلزات گرانبهای شش ماهه اول 
اس��تان نسبت به کل سال 97 خبر داد و گفت: این میزان از 102 کیلو 
در سال 97 به بیش از 140کیلو در نیمه اول سال  جاری رسیده است.

به گزارش ایس��نا و به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، محس��ن طالئی 
مینائی، رئیس انجمن طال نیز در این جلس��ه، گفت: با توجه به قوانین 
اداره اس��تاندارد درخصوص اعطای کد استاندارد به کارگاه های تولیدی 
الزم اس��ت اعضای تولیدکنن��ده و صادرکننده این انجم��ن نیز با ارائه 

معرفی نامه از شرایط دریافت کد استاندارد برخوردار شوند.
مدی��رکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری اصفهان هدف از 
تش��کیل میز طال را طرح و پیگیری مش��کالت و موانع گروه های هدف 
بی��ان کرد و افزود: با وجود ظرفیت های موجود در ش��ورای گفت وگو و 
قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار می توان به پیگیری مشکالت 

تولیدکنندگان و حتی اصالح قوانین دست و پاگیر پرداخت.
ولی ال��ه هادیان بی��ان مش��کالت صادرکنندگان در میزهای اس��تان 
اصفهان را در تس��هیل روند توس��عه صادرات کااله��ای غیرنفتی موثر 

دانست.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت پنج واحد برای فروش آنالین 
طال؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه کسب و کار در فضای 
مج��ازی مج��وز گرفته اند، که البت��ه تنها یکی از آنه��ا از اتحادیه طال و 

جواهر تهران پروانه کسب اخذ کرده است.
روز گذشته مس��عود یزدانی – نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
و س��ازندگان طال، جواهر، نقره و س��که تهران - در نشست خبری این 
اتحادیه با بیان اینکه تا به حال مجوز معامله آنالین طال و سکه دریافت 
نش��ده و به فردی ارائه نش��ده اس��ت، اظهار کرد: ام��ا فعالیت تنها پنج 
واح��د مجاز اس��ت و مابقی اگر فعالیت می کنند، غیرمجاز اس��ت، البته 
چهار واحد از اتحادی��ه مجوز نگرفته اند و بدون رصد به آنها مجوز داده 

شده است.
در این زمینه برای رفع تناقض ایجادشده بین عدم ارائه مجوز معامله 
آنالین طال و سکه و فعالیت پنج واحد مجاز برای فعالیت؛ سراغ ابراهیم 
محمدول��ی - رئی��س اتحادیه س��ازندگان و فروش��ندگان طال و جواهر 

تهران- رفتیم.
وی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: پن��ج واحد برای فروش آنالین 
ط��ال از »وزارت صنع��ت، معدن وتجارت« و »اتحادیه کس��ب و کار در 
فضای مجازی« مجوز گرفته اند که ربطی به اتحادیه طال و جواهر تهران 
ن��دارد. از این پنج واحد تنها یک واحد پروانه فروش طال از اتحادیه طال 

و جواهر را دارد.

وی افزود: از این رو ضروری است که شرایط نظارت بر داد و ستد طال 
و س��که در فضای مجازی فراهم شده و شرایط رسیدگی به شکایات نیز 
وجود داش��ته باشد. الزم به ذکر است که اتحادیه، مخالف فروش طال و 
جواهر در فضای مجازی نیس��ت، اما تاکید داریم که بایستی آیین نامه و 

چارچوب خرید و فروش طال در فضای مجازی تدوین شود.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر تهران اعالم کرد: 
به طور مثال هفته گذشته فردی به ما اعالم کرد که 250 میلیون تومان 
طال در فضای مجازی خریداری کرده، اما خبری از طالها نش��ده است. 
ضمن اینکه امکان شناس��ایی و پیدا کردن فروش��نده نیز وجود ندارد و 

مشتری مالباخته شده است.

توسعه صادرات؛ رویکرد میزهای استانی

شفاف سازی وضعیت خرید و فروش طال در فضای مجازی

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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نمایشگاه قطعات یدکی خودرو؛ از حضور 
کمرنگ خارجی ها تا افت بازدیدکنندگان

ه��دف از برگ��زاری نمایش��گاه ها، معرف��ی نیاز ه��ای واحد های 
تولیدکننده و شناس��ایی واحد های تأمین کننده نیاز هاس��ت؛ لذا با 
توجه به توان تولیدکنندگان داخلی کش��ور، با شناس��ایی و تقویت 
ظرفیت ه��ای موجود تولیدی، میزان نیاز کش��ور به واردات، کاهش 

چشمگیری خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تهران پرس، نکته جالب 
توجه اینکه، نمایشگاه ها به خوبی نقش پیوند صنایع کوچک با دیگر 
صنایع را ایفا کرده و نتیجه مثبتی در زمینه رش��د و رونق تولید و 

رفع نیاز های داخل کشور را به همراه می آورند.
امس��ال نیز نمایش��گاه قطعات یدک��ی خودرو در مح��ل دائمی 
نمایش��گاه بین الملل��ی از تاری��خ 18 الی 21 آبان ماه برگزار ش��د. 
اولی��ن نکته ای که در بازدید اولیه به چش��م می آ مد حضور محدود 

شرکت های خارجی و استقبال پرحجم شرکت های داخلی بود.
نگاه��ی به غرفه های این نمایش��گاه نش��ان می داد، امس��ال این 
نمایش��گاه از رونق کمی برخوردار بود و ظاهرا شرکت های خارجی 

استقبال چندانی از این رویداد صنعتی نکرده  بودند.
از طرف دیگر نکته جالب توجهی که در مقایس��ه با س��ال قبل به 
چش��م می آمد این بود که بیشتر ش��رکت ها تمام قطعات خود را به 
نمایش نگذاشته بودند که شاید دلیل آن  مشکالت اقتصادی، ضعف 

مالی و کاهش توان  تولید برخی شرکت ها باشد.
به گفته یکی از غرفه داران در روزهای نخست جمعیت و استقبال 
بیشتری از نمایشگاه صورت گرفته بود ولی در روزهای بعد به شکل 

ملموسی استقبال کم شده است.
در این نمایشگاه شرکت های مختلفی از سراسر کشور حاضر شده 
بودند ک��ه قطعات مختلفی از قبیل انواع لوازم بدنه خودرو، قطعات 
یدکی موتوری، قطعات یدکی خودروهای کشاورزی و سواری و… 

ارائه شده بود.
 البت��ه در بعض��ی از غرفه ه��ا ه��م محصوالت دیگری به چش��م 
می خورد مثل دوربین های شکاری و لوازم از قبیل دستگاهای پرس 
و  بس��ته بندی و… که خیل��ی با ماهیت این نمایش��گاه تخصصی 

سازگاری نداشت.
یک��ی از ن��کات جالب توجه دیگ��ر حضور ملموس ش��رکت های 
کوچک و متوس��ط در این نمایشگاه بود، به نظر می رسد این دست 
نمایش��گاه ها، فرآیندهای توس��عه بازار را ب��رای بنگاه های کوچک 
و متوس��ط تس��هیل می کند و بر این اس��اس الزم است از ظرفیت 

نمایشگاه ها برای توسعه SMEها استفاده شود.
گفتنی است، نمایش��گاه بین المللی قطعات خودرو تهران یکی از 
بزرگ ترین رویدادهای صنعتی و بازرگانی کشور است. این نمایشگاه 
از ابتدا با هدف ارائه قابلیت ها و توانمندی های ش��رکت ها و هدایت 

آنها به بازارهای گسترده تر برگزار می شود.
این نمایش��گاه همچنین به عنوان فرصتی برای صنعتگران خالق 
جه��ت معرفی آخرین محص��والت مدرن و نیز آش��نایی با صنعت 

قطعات خودرو سایر کشورها است.

3 خودرو جایگزین 405 شد
مع��اون تحقیق��ات،  طراحی و تکوی��ن محصول ای��ران خودرو از 
جایگزینی س��ه محصول رانا،  پارس و گروه س��مند با خودروی پژو 

405 جی.ال.ایکس بنزینی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بازارهای مالی)ایس��تانیوز( به نقل 
از گ��روه صنعتی ایران خودرو، کیانوش پورمجیب در این باره افزود: 
ب��ا هماهنگی و توافق صورت گرفته می��ان وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت، س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران و ای��ران خودرو، خط تولید 
محصول پژو 405 جی.ال.ایکس بنزینی در پایان خردادماه سال99 

متوقف خواهد شد.
 وی ب��ا تاکی��د ب��ر حفظ تعه��دات این خ��ودرو تا پای��ان تاریخ 
یادشده، گفت: بعد از پایان خرداد 99، محصول405 جی.ال.ایکس 
دوگانه س��وز طبق تقاضای تاکس��یرانی، صرفا برای نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی کشور تولید خواهد شد. این خودرو با توجه به 

قیمت مناسب، همواره مورد خواست رانندگان تاکسی بوده است.
 پورمجیب با بیان اینکه محصول پژو 405 مطابق با شاخص های 
آخرین ویرایش اس��تاندارد ملی کشور است، علت توقف تولید آن را 
به روزرس��انی تولیدات ایران خودرو دانست و اظهار کرد: خأل ناشی 
از توق��ف این محصول با خودروهای دیگری نظیر خانواده س��مند، 

پارس و رانا جبران خواهد شد.

 نمی توان انتظار چندانی
برای ارزانی خودرو داشت

رئیس انجمن قطعه س��ازان خودرو و نیرومحرکه استان کرمانشاه 
معتقد است، از آنجایی که در گذشته افزایش قیمت خودرو متناسب 
با افزایش قیمت در س��ایر بازار های اقتصادی نبوده، هم اکنون نیز با 
کاهش قیمت ها نمی توان انتظار چندانی برای ارزانی خودرو داشت.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،  بابک کریم خان 
در پاس��خ به این پرسش که چرا با وجود کاهش قیمت دالر و سایر 
قیمت ه��ا هنوز قیمت خودرو تغییری نکرده، گفت: در گذش��ته که 
افزایش قیمت در سایر بازار ها را شاهد بودیم قیمت خودرو متناسب 
با سایر موارد باال نرفت و اکنون نیز نمی توان انتظار داشت به اندازه 

سایر بازار های اقتصادی کاهش قیمت در بازار خودرو را داشت.
او ادامه داد: از سوی دیگر خودروسازان در سال گذشته ۳5 هزار 
میلی��ارد تومان و در نیمه امس��ال 8هزار میلی��ارد تومان زیان دهی 

داشتند و با چنین شرایطی نمی توانند قیمت ها را کاهش دهند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه س��ازان کشور با بیان اینکه 
قیمت کنون��ی خودرو های تولیدی خودروس��ازان نیز چندان مورد 
موافقت آنها نیس��ت، یادآور شد: به دلیل اجباری که از سوی دولت 
برای خودروس��ازان وج��ود دارد، آنها مجبورند با وج��ود زیانی که 

می دهند قیمت ها را ثابت نگه دارند.
کریم خان تاکید کرد: عامل دیگری که مانع کاهش قیمت خودرو 
می ش��ود محدودیت عرضه آن است، زیرا به دلیل مشکالت مالی و 
بدهی که خودروسازان به قطعه سازی ها دارند، امکان تولید بیشتری 

وجود ندارد.

ای��ن روزه��ا با افزایش چش��مگیر قیمت خ��ودرو، کالهب��رداران نیز 
ب��ا اس��تفاده از ش��گردهای نوین به دنب��ال جذب طعمه های س��اده و 

سوء استفاده از خریداران و فروشندگان وسایل نقلیه هستند.
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا، این روزها با پیشرفت چشمگیر 
در تکنولوژی های نوین شاهد جامانده عده ای از روند انفجاری تکنولوژی 
ب��وده که همین موض��وع نیز در پ��اره ای از اوقات می تواند زمینه س��از 
کالهبرداری از آنان شود، بی تردید برای خیلی ها پیش آمده که پیامکی 
دریافت کرده اند که شماره حساب فرستاده و به  دالیل  گوناگون از آنان 
درخواس��ت واریز مبلغی شده و  یا در تماس��ی تلفنی با داستان سرایی 
دختران و پس��ران جوانی که خود را فروشنده خدمات و اقالم گوناگون 
معرف��ی می کنند و با تعری��ف ماجراهای گوناگون منجر به گیج ش��دن 

مخاطب می شود مبلغی از آنان کالهبرداری شده است.
ب��ه ط��ور کلی این موارد دیگ��ر یکی از موارد س��اده و پیش پا افتاده 
اخاذی حس��اب می ش��ود این روزها برخی ش��گردها به قدری خاص و 

پیچیده هستند که پس از چند بار تجربه، فرد هوشیار می شود.
 روش ه��ای کالهبرداری روز به روز تغییر ک��رده و افرادی که تمایل 
به خرید یا فروش خودرو، مس��کن و یا هر کاالی نسبتا گران دیگری را 
دارند باید بیش از پیش در این زمینه دقت کنند تا گرفتار کالهبرداران 

حرفه ای نشوند.
کالهبرداران در کمین خریداران و فروشندگان

در س��ال های نه چندان دور اگر از کس��ی برای خرید خودرو مشاوره 
می خواس��تید بی تردید پاس��خ  می داد که خودرو جزو س��رمایه حساب 
نمی ش��د اما ای��ن روزها و با توجه به ش��رایط اقتص��ادی خاصی که به 
وجود آمد، خودروی هر ش��خص به لیس��ت س��رمایه هایش اضافه شده 
اس��ت و چندین فاکتور افزایش قیمت خ��ودرو، کاهش واردات و تاخیر 
در تحویل خودرو های داخلی دست به دست هم دادند تا توان و تمایل 
بس��یاری از افراد ب��رای خرید خودروی صفر هم کمتر ش��د و عالوه بر 
باالرفتن قیمت ها بازار خرید و فروش خودرو دست دوم هم رونق بگیرد 
که همین رونق نیز موجب ش��ده تا ذهن کالهب��رداران به کار افتاده و  

روش های خالقانه و جدید کالهبرداری هم ظهور کند.
همزم��ان با افت و خیز در بازار طال، مس��کن و ارز، ب��ازار خودرو نیز 
دچ��ار التهاب و حباب قیمتی ش��د و موجب هجوم م��ردم برای خرید 

خودرو برای افزایش س��رمایه ها شد چرا که در این بین برخی از افرادی 
می خواس��تند س��رمایه خود را حفظ کنند و با پول کمی که داش��تند 
مبادرت به خرید خودرو دست دوم کرده و یا عده ای نیز با افزایش نرخ 
خودروها از ترس کاهش مجدد قیمت در بازار برای فروش خودرو خود 
اق��دام می کردند و همین کافی بود تا کالهبردارانی که طعمه های ش��ان 
را در مراکز خرید و فروش خودرو شناس��ایی می کنند هر روز با ش��گرد 

تازه ای برای سرکیسه کردن مردم وارد عمل شوند.
شیوه جدید کالهبرداری و اخاذی از فروشندگان خودرو

در همی��ن رابط��ه علیرضا س��اوری، مدیرکل پیش��گیری های وضعی 
معاون��ت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ش��یوه 
جدید کالهبرداری و اخاذی از فروش��ندگان خودرو، شناس��ایی و برای 

جامعه امنیتی، انتظامی و قضایی شناخته شده است.
این مقام مسئول افزود: در ماه های اخیر کالهبرداری با شگرد اخاذی 
از فروش��ندگان خودرو گزارش ش��ده که در این شگرد تیمی دو یا سه 
نفره از کالهبرداران ابتدا با مراجعه به فروش��نده یا فروشندگان خودرو 
اظهار می کند که حاضر اس��ت خودرو فرد فروشنده را با قیمت باالتر به 
یک��ی از اقوام خود بفروش��د و در ازای آن مبلغ مازاد بر نظر فروش��نده 

باید به وی تعلق گیرد.
وی به تش��ریح این نوع کالهبرداری پرداخ��ت و گفت: به طور مثال 
اگر خودرو توس��ط فروشنده ۳00 میلیون تومان قیمت گذاری شده این 
فرد خریدارنما ادعا می کند که حاضر است این خودرو را به قیمت ۳10 
میلیون تومان به فروش رسانده و در واقع مبلغ 10میلیون تومان باید به 
وی تعل��ق گیرد. پس از تراضی صوری اولیه نفرات دیگر گروه به عنوان 
خریدار وارد این نمایش کالهبرداری و اخاذی شده و مبادرت به تنظیم 
مبایعه نامه ما بین خود کرده و مبلغ 10 میلیون تومان به عنوان پیش 
پرداخت در متن مبایعه نامه طرفین قید شده و مقرر می شود الباقی در 
هنگام تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به فروشنده پرداخت شود.

پس از انعقاد مبایعه نامه افراد با ترفند های خاص فروشنده را متقاعد 
می کنن��د که خودرو مورد معامل��ه در یک پارکینگ بی طرف و خارج از 
مراکز خرید و فروش خودرو متوقف و برای خودرو معامله شده قبض دو 
برگی پارکینگ صادر و سوئیچ نیز در اختیار نگهبان پارکینگ قرار داده 
ش��ود و ش��رط خروج خودرو از پارکینگ منوط به تحویل هر دو قبض 

می ش��ود. پ��س از توقف خودرو در پارکینگ؛ نف��ر اول گروه با همراهی 
نفر دوم و س��وم گروه مبلغ 10میلیون توم��ان اولیه پیش پرداخت را از 
فروش��نده به عنوان ش��رط اولیه م��ا بین خود پ��س می گیرند در واقع 
فروشنده در قبال فروش خودرو خود عمال هیچ وجهی را دریافت نکرده 
و فقط خودرو وی در پارکینگ متوقف و ش��رط خروج خودرو منوط به 
همراه داش��تن هر دو قبض پارکینگ می ش��ود که یک��ی از قبض ها در 
اختیار خریدار و یک قبض در اختیار فروشنده بوده و سوئیچ خودرو نیز 

در اختیار نگهبان پارکینگ است.
ساوری ادامه داد: از این مرحله به بعد عملیات اخاذی از فرد فروشنده 
آغاز می ش��ود و خریدار خودرو بنا به دالیل واهی از جمله خودرو رنگ 
دارد، تصادف کرده است، موتور آن ایراد دارد و ... از فروشنده می خواهد 
که عالوه بر عودت مبلغ پیش پرداخت مبایعه نامه مبالغی را نیز به عنوان 

خسارت به ایشان پرداخت کند!!!
وی خاطرنش��ان کرد: در واقع در این وضعیت فروش��نده مستأصل و 
در قبال خواس��ته افراد کالهبردار مجبور به تس��لیم بوده و همه اسناد 
و م��دارک از جمل��ه امضا، اثرانگش��ت مبنی بر دریاف��ت پیش پرداخت 
مبایعه نامه علیه وی اس��ت عالوه بر آن خودرو ۳00میلیونی وی نیز در 
پارکینگ متوقف است در چنین شرایطی چنانچه فرد بخواهد به مراجع 
صالح��ه قضایی مراجعه کند  ممکن اس��ت چندین ماه در چرخه اداری 
طول بکش��د تا بتواند ادعای خود را اثبات کرده و خودرو را از پارکینگ 

ترخیص کند.
ای��ن مق��ام قضایی اذع��ان کرد: هرچند س��وژه و طعم��ه موردنظر با 
پرداخ��ت مبالغ مورد اخ��اذی افراد گروه از این مخمصه آزاد می ش��ود 
لیکن فش��ار روحی و روانی بر ایش��ان و خانواده بسیار آزاردهنده بوده و 

موجب بسیاری از آسیب های بعدی به خانواده می شود.
س��اوری با هشدار به افرادی که قصد دارند از این شیوه کالهبرداری، 
اخاذی کنند، اظهارکرد: این شیوه و شگرد برای جامعه امنیتی، انتظامی 
و قضایی ش��ناخته شده اس��ت و با موارد احتمالی برخورد قاطع قانونی 

خواهد شد.
مدیرکل پیش��گیری های وضع��ی معاونت اجتماعی و پیش��گیری از 
وق��وع جرم قوه قضائیه به مردم توصیه کرد ب��ا کمی دقت در دام افراد 

کالهبردار و اخاذ قرار نگیرند.

کالهبرداران در کمین فروشندگان خودروهای دسته دوم

از فروش اقساطی تا قرار دادن ماشین در پارکینگ

معاون امور عمرانی اس��تانداری تهران گفت ش��هرداری تهران موظف اس��ت 
مصوب��ه کارگ��روه کاهش آلودگی هوا مبن��ی بر کاهش 50درص��دی نرخ بلیت 

اتوبوس و مترو را اجرایی کند.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از ف��ارس، محمد تقی زاده  
درباره آ خرین وضعیت آلودگی هوای استان تهران اظهار داشت: کارگروه کاهش 
آلودگی اس��تان تهران تشکیل جلسه داده و مصوبات آن نیز ابالغ شده است. در 
حال حاضر براس��اس پیش بینی های صورت گرفته وضعیت هوای تهران در بخش 
ذرات کمت��ر از 2.5 میکرون بر روی عدد 12۳ قرار گرفته و در وضعیت ناس��الم  

برای گروه های حس��اس جامعه قرار داریم. وی افزود: روز گذشته نیز مصوب شد 
که مدارس ورامین،  پیشوا، قرچک و بخشی از شهرری در روز تعطیل شود تا در 

آینده میزان غلظت آلودگی هوای استان تهران نیز کاهش یابد.
تق��ی زاده افزود: در صورتی که میزان ذرات کمت��ر از 2.5 میکرون به بیش از 
150 برس��د و در وضعیت اضطرار قرار بگیریم در مرحله نخست تمامی مدارس 
ابتدایی و مهدکودک ها تعطیل خواهند ش��د ولی براساس پیش بینی هواشناسی 

از هفته آ ینده وضعیت هوا بهتر می شود.
معاون امور عمرانی اس��تانداری تهران در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه در 

بعضی از ایستگاه های اتوبوس کاهش 50درصدی قیمت بلیت اعمال نشده است 
بیان داشت: مقرر شده که شهرداری تهران بلیت مترو و اتوبوس را برای استفاده 
ش��هروندان 50درصد کاهش دهد و شهرداری ملزم به اجرای این مصوبه است و 
از س��وی دیگر نیز 50درصد نرخ ورود ب��ه محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد تا 

پایان هفته افزایش می یابد.
وی گفت: در صورت اعالم س��ازمان محیط زیس��ت احتماال  جلس��ه  کارگروه 
کاهش آلودگی هوای تهران برگزار ش��ود و تصمیمات الزم اتخاذ و اطالع  رسانی 

خواهد شد.

شهرداری موظف به اجرای مصوبه کاهش قیمت بلیت حمل و نقل عمومی است
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ش��بکه فن بازار ملی ایران به عنوان مرجع اطالعات فناوری کش��ور، وظیفه 
توس��عه ش��بکه اطالعات فروش و بازاریاب��ی را برعهده دارد. ای��ن مرکز برای 
توس��عه بیشتر زیس��ت بوم فناوری اعالم کرد که دفتر فن بازار ملی در لرستان 

بازگش��ایی می ش��ود.  به گزارش مرکز ارتباطات 
و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری ش��بکه فن ب��ازار ملی ای��ران پس از 
ارزیابی و بررس��ی های انجام ش��ده موافقت خود 
مبن��ی بر بازگش��ایی دفت��ر فن ب��ازار منطقه ای 
لرس��تان را اعالم کرد. بر این اساس مجوز ایجاد 
و راهبری فن بازار منطقه ای آن استان به شرکت 
شهرک های صنعتی استان لرستان اعطا شد، این 
ش��رکت تحت نظارت ش��بکه فن بازار ملی ایران 

فعالیت خواهد کرد.
مراس��م بازگش��ایی دفتر فن ب��ازار منطقه ای 
لرس��تان با حض��ور خادمی، اس��تاندار اس��تان 
لرس��تان، صالحی نیا مع��اون وزیر صنعت، معدن 

و تج��ارت،  قنبرپ��ور معاون پارک فناوری پردیس و صدرخانلو رئیس ش��بکه 
فن بازار ملی ایران برگزار شد.

ش��بکه فن ب��ازار ملی ای��ران دارای 20 دفتر فن بازار منطق��ه ای و یک دفتر 

فن بازار تخصصی است. براساس برنامه های اعالمی این مرکز، طی سال جاری 
چه��ار دفت��ر فن بازار منطق��ه ای و دو دفتر فن بازار تخصص��ی دیگر نیز ایجاد 
خواهد ش��د. دفاتر فن بازار وظیفه توس��عه بازار فناوری را عهده دار هستند که 
از جمل��ه آن می توان ب��ه بازاریابی محصوالت 
دانش بنی��ان و فناوران��ه، جذب س��رمایه برای 
استارت آپ ها، طرح های فناورانه و اختراعات و 

نیز انتقال دانش فنی اشاره کرد.
فن بازار ملی ایران تالش دارد تا دسترسی به 
مرجع اطالعات فناوری کشور در بستر اینترنت 
را برای شرکت های فناور و دانش بنیان تسهیل 
کند. این ش��بکه همچنین به شرکت های مورد 
تایید فن بازار کمک می کند تا برای محصوالت 

و فناوری های خود بازاریابی کنند.
شناس��ایی و تامین فناوری ه��ا و محصوالت 
موردنی��از صنایع و ش��رکت های بزرگ دولتی 
و غیردولت��ی، بخش دیگری از فعالیت های این 
مجموع��ه را دربر می گی��رد. همچنین فن بازار ملی ایران س��عی دارد تا برای 
طرح های مبتنی بر فناوری ش��رکت های دانش بنیان و فناور در صورت داشتن 

توجیه اقتصادی سرمایه جذب کند.  

»ش��انگهای« پرجمعیت تری��ن ش��هر جمهوری خلق چی��ن و جهان میزبان 
نشس��ت تجاری و فناوری هیات ایرانی شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد 
ملی نخبگان، هیات بلندپایه علمی، فناوری و دانش بنیانی که به ریاست سورنا 

ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
به چین س��فر کرده است در نخستین روز سفر 
خود در نشس��ت تجاری و فناوری شرکت کرد. 
این نشس��ت در شهر شانگهای برگزار شد و در 
آن 70 ش��رکت دانش بنیان ایران��ی و بیش از 

100 شرکت فناور چینی حضور داشتند.
در این نشس��ت، کمک به توس��عه صادرات 
خ��الق  و  فن��اور  دانش بنی��ان،  ش��رکت های 
مدنظ��ر ق��رار گرف��ت. همچنین با این س��فر 
زمینه تب��ادل فناوری در س��طح بنگاه های دو 
کشور فراهم می ش��ود. البته آشنایی با آخرین 
دس��تاوردهای علم��ی و فناورانه دو کش��ور و 
بررس��ی و نیازس��نجی بازار نیز از دیگر اهداف 

برگزاری این نشس��ت بود. در ادامه این س��فر هیات تجاری و فناوری ایران در 
نشس��ت دیگری نیز ش��رکت می کند. دومین نشست این هیات با حضور سورنا 
س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 22 آبان ماه در ش��هر شنزن 

برگزار می ش��ود. ش��هری که قطب الکترونیک و فناوری اطالعات این کش��ور 
اس��ت. در این نشس��ت نیز گس��ترش صادرات محصوالت دانش بنیان با یافتن 
شرکای چینی دنبال می ش��ود. در این سفر مدیران شرکت های دانش بنیان از 
حوزه ه��ای مختلف و مهم علمی هیات ایرانی 
را همراه��ی می کنند که فن��اوری اطالعات، 
س��لول های بنیادی، تجهیزات و ماشین آالت 
صنعتی، مواد پیشرفته و حوزه سالمت زمینه 
فعالیت این شرکت های دانش بنیان ایرانی که 
ع��ازم جمهوری خلق چین ش��ده اند.  درباره 
اهمیت این س��فر و برگزاری این نشس��ت ها 
نیز باید گفت، کش��ور چی��ن در حال حاضر 
پرجمعیت تری��ن کش��ور دنیا اس��ت و تولید 
ناخالص داخلی باالیی، بیشتر از 12 تریلیون 
دالر دارد و دومی��ن اقتصاد ب��زرگ دنیا لقب 
گرفته است. از طرف دیگر، یکی از بزرگ ترین 
بازارهای جهان اس��ت. همچنین چین عالوه 
ب��ر اینکه یک��ی از بزرگ ترین صادرکنندگان دنیا اس��ت، یک��ی از بزرگ ترین 
واردکنندگان دنیا نیز ش��ناخته می شود. کشور چین در سال 2017، قریب به 

1500 میلیارد دالر واردات داشته است. 

تعامالت شرکت های دانش بنیان ایران و چین گسترش یافتراه شرکت های دانش بنیان و فناور هموار می شود

زندگی ماش��ینی امروزی، ما را به نوعی به دل مش��غولی و فعالیت همیشگی 
معتاد می کند که باید راهکاری برای رهایی از آن پیدا کنیم.

آیا تاکنون به زمانی  که روزانه به خودتان اختصاص می دهید، اندیش��یده اید؟ 
منظور از زمان اختصاصی، زمان هایی که به آرایش، کارهای خانه یا فعالیت هایی 
این چنینی می  پردازید، نیس��ت. این رفتارها بیش��تر ش��بیه به اصالح فرآیندها 
ی��ا حتی تعمیر عملکرد زندگی هس��تند و به معنای زم��ان اختصاصی نخواهند 
بود. زم��ان اختصاصی را می توان زمانی نامید که ب��دون هیچ دغدغه  ذهنی یا 
هیچ فعالیت خاصی س��پری می کنید؛ زمانی  که با اصطالح انگلیسی idle هم 

شناخته می شود.
ای��ده  گذراندن زمان بدون انج��ام دادن فعالیت خاص، برای بس��یاری از ما 
معنای صحیحی ندارد. فرهنگ امروزی در اکثر نقاط جهان، دل مشغولی و شاید 

اش��تغال دائمی را ارج می نهد. به بیان 
دیگر امروز پاسخ »مشغول هستم« به 
س��ؤال »حالت چطور است؟« پاسخی 
مرسوم محسوب می شود. درواقع پاسخ 
»اس��تراحت می کنم« یا موارد مشابه، 
تنها در مواردی قابل قبول خواهد بود 
که در س��ایر زمان ها خود را مش��غول 
انجام کاری نشان دهید که به موفقیت 

قابل توجهی ختم شود.
فرهنگ کنونی کشورهای گوناگون، 
دل مشغولی را به عنوان رویکردی قابل 
احترام برای زن��ان و مردان می پذیرد. 
زنان بای��د وظایف گوناگون اش��تغال، 
خانه داری، مراقبت از فرزندان یا حتی 
والدین و بسیاری درگیری  های ذهنی 
دیگر را تحمل کنند. مردان نیز بس��ته 
به مح��ل زندگی و کار، ان��واع وظایف 
را برعه��ده می گیرن��د و درگیری های 
مخصوص ب��ه خود را دارن��د. ازطرفی 
تفاوت های زنان و مردان باعث می شود 
تا برخی اوقات م��ردان توانایی گذران 
وق��ت بدون درگی��ری ذهنی خاص را 

داشته باشند، درحالی که زنان درکی از چنین وضعیت ذهنی ندارند.
برخی کارشناس��ان اعتقاد دارند زنان فعال در دنیای کسب وکار، دل مشغولی 
ذهن��ی را به عنوان فعالیتی اجباری پذیرفته اند. آنها برخی اوقات از الزام درونی 
برای مشغول بودن و درگیری ذهنی نیز عصبانی و ناراحت می شوند. به هرحال 
صرف نظر از تفاوت های جنس��یتی، می توان تمایل به دل مشغولی و غافل شدن 
از خود را پدیده ای عمومی در نظر گرفت. شاید دور ماندن از خود و عدم توجه 
به نیازهای درونی، از سال های کودکی و نوجوانی و با الزام به راضی نگه داشتن 

اطرافیان شروع شود.
افراد در زندگی کاری هم با فش��ارهایی از جنس راضی نگه داشتن اطرافیان 
روبه رو هستند. نشان دادن اش��تغال دائمی، آماده کردن وظایف بی شمار کاری 
و مقایس��ه  خود با افراد باالدست و موفق تر، همیشه ذهن ما را به خود مشغول 
می کند. درنهایت تالش برای ایجاد تعادل بین زندگی کاری و ش��خصی، فشار 

ذهنی را افزایش می دهد و کمکی هم به کاهش دل مشغولی ها نخواهد کرد.
دل مش��غولی و تالش برای داشتن شغل، زندگی و حتی ظاهر بهتر، در ذات 

خود اش��کالی ندارد، اما وقتی چنین فعالیت هایی به تنها دارایی ما برای حس 
خوب تبدیل شوند و به نوعی ارزش زندگی ما را تشکیل دهند، با چالش روبه رو 
خواهیم ش��د. درواقع با چنین رویکردی خود را به افرادی تبدیل می کنیم که 
همیش��ه به دنبال خوش��بختی می دوند و اطراف خود را با لذت های زودگذر و 

اعتمادبه نفسی سینوسی می گذرانند.
اگر ش��ما هم برای احس��اس خوب خود تنها به فعالیت و اش��تغال وابس��ته 
هس��تید، باید راه��کاری برای تغییر رویک��رد خود پیدا کنید. م��ارک ویتمن، 
روانش��ناس آلمانی نظریه  جالبی پیرامون عدم اش��تغال و درگیری ذهنی دارد. 
او اعتقاد دارد هرچه زمان بیش��تری را به خود اختصاص دهید، خودشناس��ی 
بیش��تری کس��ب می کنی��د. در چنین موقعیت هایی، گذش��ته، ح��ال و آینده  
احتمالی در کنار هم قرار می گیرند و می توانید داستانی از زاویه  دید خود درباره  
زندگی تان ش��کل دهید. همین لحظه 
می تواند بیش��ترین دس��تاورد را برای 
شما به همراه داشته باشد. برای رسیدن 
ب��ه چنی��ن موقعیت های��ی و دوری از 
دل مش��غولی دائم��ی، راهکارهای زیر 

پیشنهاد می شوند:
برای ش��روع می توانی��د تمرین  	•
ذهن آگاهی س��اده ای را ش��روع کنید. 
البت��ه ذهن آگاه��ی نبای��د متمرکز بر 
کنترل ذهن باش��د. در ع��وض باید به 
سؤال های بی پاس��خ خود اجازه  جریان 
بدهید و خاطرات مخفی و دسته بندی 
ذهنی خود را مرت��ب کنید. در چنین 
وضعیتی ش��ما تنه��ا گذران اف��کار را 
می بینی��د و بدون تمرک��ز خاصی، به 

مشاهده  آنها می پردازید.
•	ذهن آگاهی و اجازه دادن به جریان 
س��یال تفکرات را می ت��وان در مواقعی 
به کار گرف��ت که نیاز به دل مش��غولی 
بیش��تر و تالش برای اشتغال دائمی به 
شما فشار می آورد. در چنین وضعیتی 
می توانید تنها با مشاهده  افکار و بدون 
هیچ گونه قضاوت، به آرامش فکری برس��ید که در تصمیم گیری های آتی مفید 

خواهد بود.
•	در طول شب از سکوت فضای خانه یا هر محیط آرامش بخش دیگر استفاده 
کنید. چنین موقعیت هایی به ش��ما اجازه می دهند تا بدون تعهد مس��تقیم به 
هیچ جریان فکری، تنها در افکار خود غوطه ور ش��وید و از س��کوت لذت ببرید. 
س��اعت های ابتدایی روز نیز برای تفکر بدون درگیری مناسب به نظر می رسند. 
در برابر الزام درونی برای برداش��تن گوشی هوشمند و بررسی اعالن ها مقاومت 

کنید و چند دقیقه ای را به خودتان اختصاص دهید.
درنهای��ت زمانی ک��ه ب��ه خودت��ان اختص��اص می دهی��د و از تمام 
دل مشغولی های کاری رها می ش��وید، شخصیت و آرامش درونی شما 
را شکل می دهد. همین فعالیت ها در تصمیم گیری های آتی نیز مزیت 
خود را نش��ان می دهند ک��ه منجر به موفقیت های بیش��تر در زندگی 

شخصی و کاری هم خواهد شد.
FORBES/zoomit :منبع

آمازون به منظور گسـترش دامنه فعالیت های خود در دنیای خرده فروشی های فیزیکی، 
از برنامه هـای خود برای افتتاح یک فروشـگاه مـواد غذایی متفاوت در سـال 2020 پرده 
برداشـت. به گزارش دیجیاتو، اوایل سـال جاری میالدی گزارشـاتی منتشـر شدند که از 
برنامه های آمازون برای افتتاح فروشـگاه های مواد غذایی ارزان قیمت به عنوان جانشینی 
 )Amazon Go( و آمازون گو )Whole Foods( برای فروشگاه های زنجیره ای هول فودز

خبر می دادند.
آمازون در پاسـخ به سـایت Engadget از افتتاح یک فروشگاه مواد غذایی در وودلند 
هیلز )منطقه ای در همسـایگی شهر لس آنجلس( در سال 2020 خبر داد. این شرکت چهار 

موقعیت شـغلی نیز برای این فروشـگاه خود ارسـال کرده و به طور مشـخص به دنبال به 
خدمت گرفتن صندوقدار، کارمند پر کردن قفسـه ها، مسئول کانترهای غذا و مدیر است. 
آمازون برای این فروشـگاه محیطی به مسـاحت 3251 متر مربع را در منطقه وودلند هیلز 

اجاره کرده است.
فروشـگاه مواد غذایی آمازون با فروشگاه های زنجیره ای هول فودز و آمازون گو متفاوت 
بوده و از تکنولوژی بدون صندوق فروشگاه های آمازون گو استفاده ای نمی کند. آمازون در 

این فروشگاه به رویکرد سنتی روی آورده است.
آمازون هنوز نامی برای فروشـگاه مواد غذایی خود انتخاب نکرده و از افتتاح شـعبه ها، 

چگونه اعتیاد خود را به مشغله ذهنی بیش  از حد درمان کنیم

فروشگاه مواد غذایی آمازون سال 2020 افتتاح می شود

دریچــه

مهلت ثبت نام در رویداد اس��تارتآپ فضای سبز شهری با رویکرد مصرف بهینه آب تا 
25آبان ماه تمدید شد.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، بنیاد نخبگان اس��تان تهران با 
همکاری معاونت علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری و س��ازمان بوس��تان ها و فضای سبز 
ش��هرداری تهران، در نظر دارد اس��تارت آپ فضای سبز ش��هری را با توجه به نیازهای 

موجود برگزار کند.
تقویت اکوسیستم استارت آپی کشور در حوزه فضای سبز شهری، ایجاد فضای تبادل 
نظر و گفت وگو، بسترسازی جهت ایجاد ارتباط سازنده میان صاحبان ایده، فعاالن حوزه 
اس��تارت آپ و صندوق های سرمایه گذاری و در نهایت به اشتراک گذاری دانش و تجربه 

نوآورانه، از مهمترین اهداف این برنامه است.

مهلت ثبت نام در رویداد استارت آپ 
فضای سبز شهری تمدید شد

چهارشنبه
22 آبان 1398

شماره 1429
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فن ب��ازار مل��ی ایران برای کمک به حل مش��کل فروش ش��رکت های خالق 
و دانش بنیان ایجاد ش��ده اس��ت، کمک به اجرای ط��رح »لیزینگ محصوالت 
دانش بنیان و فناور«، توس��ط این مرکز، گامی مثبت در جهت تقویت بازارهای 

فروش شرکت های فناور است.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
تسهیالت طرح »لیزینگ محصوالت دانش بنیان 
و فن��اور« ب��ا ه��دف کم��ک به توس��عه ب��ازار 
ش��رکت های فناور و دانش بنیان، در دس��تور کار 
فن ب��ازار ملی ای��ران قرار گرفته اس��ت. صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی، پش��تیبانی مالی این طرح 
را برعه��ده گرفته اس��ت و صندوق های نوآوری، 
هم��کار ب��ا معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری می توانند از مح��ل اعتبارات این طرح 
با ارزیابی ش��رکت ها تا س��قف 5 میلی��ارد ریال، 

تسهیالت ارائه دهند.
ش��رکت های دانش بنیان و فناور مورد تایید فن ب��ازار ملی ایران می توانند از 

تسهیالت این طرح استفاده کنند.
می��الد صدرخانلو، رئیس ش��بکه فن ب��ازار ملی ایران در این ب��اره می گوید: 

محصولی که برای اس��تفاده از این تس��هیالت کاندیدا شده است، باید »فناور« 
باش��د و  تمامی کاالها اعم از س��رمایه ای، سفارشی و واس��طه ای می توانند در 
صورت دارا بودن ش��رایط از این تس��هیالت اس��تفاده کنند. در مورد کاالهایی 
مانن��د نرم افزار، این محص��والت باید تخصصی 
باش��ند و نرم افزاره��ای عموم��ی ش��امل ای��ن 

تسهیالت نمی شوند.
 ش��رکت هایی ک��ه متقاضی اس��تفاده از این 
خدمت هس��تند، باید محصوالت دارای »مجوز 
فناور« از شبکه ملی فن بازار ایران را کاندیدای 

استفاده از این تسهیالت کنند.
ضمان��ت محصول و امکان ارائه تضمین بابت 
حس��ن انجام تعهدات، برخی دیگر از شرایطی 
اس��ت که محص��ول موردنظر باید دارا باش��د. 
همچنی��ن از بان��ک مرکزی برای ورشکس��ته 
نبودن شرکت اس��تعالم صورت می گیرد. البته 
خری��دار این محصول نمی توان��د نهاد دولتی یا 
نهادهای عمومی باش��ند.  شرکت های واجد شرایط و خریداران محصوالت این 
ش��رکت ها، جهت ثبت نام و کس��ب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی فن بازار 

ملی ایران به آدرس:www.techmart  مراجعه کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد اس��ت در ش��رایط فعلی، کسب و 
کارهای نوین و اس��تارت آپ ها اهمیت زیادی در توس��عه و رونق اقتصادی 
کش��ور دارند و باید برای گس��ترش فعالیت های شان، مش��کالت قانونی و 

ابهام های موجود در این زمینه برطرف شود.
حس��ین س��الح ورزی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار ک��رد: س��ازمان ملی کارآفرین��ی ایران 
برنامه دارد در هفت��ه جهانی کارآفرینی که از 
27 آبان ماه آغاز ش��ده و تا س��وم آذرماه ادامه 
خواهد داش��ت، مشکالت مربوط به کارآفرینی 
در اقتصاد ایران را بررس��ی کرده و راهکارهای 

پیشنهادی را به مسئوالن ارائه کند.
ب��ه گفته وی، با توجه به نامگذاری امس��ال 
ب��ه س��ال رونق تولی��د و اهمیتی که توس��عه 
فعالیت ه��ای تولی��دی در دوران تحریم دارد، 
حل مش��کالت مربوط ب��ه کارآفرین��ی کلید 
توس��عه و شکوفایی فعاالن کسب و کار خواهد 

بود.
نایب رئی��س اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قوانین مربوط به کس��ب و 
کاره��ای نوین مبهم هس��تند، اظهار کرد: تالش ما این اس��ت که در ابتدا 

مجموعه قوانین این بخش را مورد بازنگری قرار دهیم؛ البته این موضوع از 
چند ماه قبل کلید خورده و در دست بررسی قرار دارد.

س��الح ورزی ادامه داد: امروز در کش��ور قوانین متعدد در حوزه کسب و 
کار وج��ود دارد که در صورت بازبینی آنها و 
برطرف کردن برخی ابهام ها می توان شرایط 
را برای توسعه فعالیت کارآفرینان فراهم کرد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ارتباط گی��ری میان 
کس��ب وکارهای نوین و اقتصاد سنتی ایران 
یکی  دیگر از اولویت های اتاق بازرگانی است، 
تصریح کرد: در صورتی که این ارتباط برقرار 
ش��ود با اس��تفاده از توان بخ��ش خصوصی 
قدیمی و دانش سرمایه گذاران جدید می توان 
در اقتصاد ایران به دستاوردهای قابل توجهی 

رسید.
ب��ه گفته نایب رئیس ات��اق بازرگانی ایران، 
در جریان جلس��اتی که بخ��ش خصوصی و 
مدیران دولتی دارند، تالش می شود راهکارهای مدنظر این بخش به گوش 
مس��ئوالن برس��د و آنها از این نظرها استفاده کرده و تغییراتی را در مسیر 

بهبود شرایط کسب و کار ایجاد کنند.

قوانین کسب وکارهای نوین مبهم است»لیزینگ« به کمک فروش شرکت های دانش بنیان آمد

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی از تشکیل کارگروهی در زمینه رمزارزها خبر داد و گفت 
در این کارگروه درخصوص نرخ ترجیحی برقی که باید به ماینرها ارائه 

شود، مذاکراتی در دستور کار قرار دارد.
دکتر مهدی محمدی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به برنامه های 
س��تاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال درخصوص رمزارزها، 
افزود: بخش اس��تخراج )Mining( رمزارز تعیین تکلیف ش��ده، ولی 

خرید و فروش آن همچنان ممنوع اعالم شده است.
وی ادامه داد: در این ستاد کارگروهی با حضور نمایندگان دو وزارت 
صنعت و ارتباطات و فناوری اطالعات در حوزه ماینینگ تشکیل دادیم 

و بر روی ن��رخ ترجیحی برقی که 
باید به ماینرها ارائه شود، در حال 

مذاکره هستیم.
ک��رد:  خاطرنش��ان  محم��دی 
تاکنون این بحث ه��ا به نتیجه ای 
نرسیده است، ولی مذاکره در این 
زمینه در دستور کار ما قرار دارد.

دبیر ستاد توس��عه فناوری های 
و  دیجیت��ال  اقتص��اد  ح��وزه 
علمی،  معاون��ت  هوشمندس��ازی 
تعری��ف  در  دیجیت��ال  اقتص��اد 
بین الملل را ش��امل چه��ار حوزه 
و  س��خت افزاری  »تجهی��زات 
تجهیزات  مانند  پای��ه  پلتفرم های 
مخابراتی و IT پایه«، »نرم افزار«، 
»محتوا و شبکه های اجتماعی« و 
»کس��ب و کاره��ای الکترونیکی« 
دانس��ت و ادام��ه داد: س��هم هر 
ی��ک از ای��ن حوزه ها در توس��عه 
اقتص��اد دیجیتال متفاوت اس��ت، 
ول��ی براس��اس آماره��ا در دنی��ا 
۳0درصد اقتصاد دیجیتال مربوط 
مربوط  ۳0درصد  س��خت افزار،  به 
ب��ه نرم افزار، 20درص��د مربوط به 
کس��ب وکاره��ای الکترونیک��ی و 

مابقی مربوط به محتوا می شود.
محمدی با بیان اینکه براس��اس این آمارها بخش عمده ای از اقتصاد 
دیجیتال مربوط به حوزه های س��خت افزار و نرم افزار حوزه ICT  است، 
ادامه داد: در این حوزه بازار بزرگ در سطح بین المللی وجود دارد و ما 

کمتر توانسته ایم در بازارهای بین المللی این حوزه وارد شویم.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال با اشاره به حمایت های این ستاد 
از ش��رکت های دانش بنیان فعال در این حوزه، خاطرنشان کرد: ما در 
س��تاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بر 
روی توس��عه فناوری های نوظهور دیجیتال متمرکز ش��دیم و بیش��تر 
حمایت های ما معطوف به توسعه 5 تا 6 فناوری حوزه اقتصاد دیجیتال 

می شود.
محم��دی، »هوش مصنوع��ی«، »بالک چی��ن«، »اینترنت اش��یا«، 
»کالن داده ه��ا« و »هوشمندس��ازی تولید« را از جمل��ه فناوری های 

مورد حمایت این س��تاد ذکر کرد و یادآور ش��د: این تکنولوژی ها جزو 
فناوری های نوظهوری اس��ت که در کش��ور به ندرت ب��ه آن پرداخته 
می ش��ود و این در حالی اس��ت که آینده اقتصاد دیجیتال بر پایه این 
فناوری ها قرار خواهد داشت و می توان گفت که این فناوری ها پارادایم 

نسل چهارم صنعتی را شکل خواهند داد.
وی اضافه کرد: بر این اساس از فعاالن این عرصه در حوزه هایی چون 
برگزاری بوت کمپ ها )دوره های آموزشی(، راه اندازی شتاب دهنده ها و 
مراکز نوآوری و هم همکاری های بین المللی شرکت ها در زمینه کسب 

تکنولوژی و یا صادرات حمایت می شود.
محمدی بیش��ترین حمایت های س��تاد از این ش��رکت ها را حمایت 
معنوی دانس��ت و یادآور ش��د: به 
عنوان مثال حمایت ما از برگزاری 
ص��ورت  ای��ن  ب��ه  بوت کمپ ه��ا 
اس��ت که بین ۳0 ت��ا 50درصد از 
دانش��جویان  ثبت نام  هزینه ه��ای 
در این رویدادها از س��وی س��تاد 
به صورت یارانه پرداخت می ش��ود 
و پولی که به ط��رف برگزارکننده 
قال��ب  در  نی��ز  می ش��ود  اعط��ا 
تس��هیالت و وام اس��ت، ول��ی اگر 
این دوره ها موجب اش��تغال زایی و 
کارآفرینی ش��رکت کنندگان شود، 
این تسهیالت بالعوض خواهد شد.
وی همچنی��ن ب��ه بی��ان میزان 
دانش بنیان  ش��رکت های  صادرات 
در این حوزه پرداخت و یادآور شد: 
صادرات در اقتصاد دیجیتال شامل 
دو بخ��ش ملم��وس و غیرملموس 
می ش��ود. بخش ملموس صادرات 
ش��امل مواردی چ��ون نرم افزار و 
س��خت افزار می ش��ود که آمارهای 
مربوط به صادرات این محصوالت 
تا حدودی مش��خص اس��ت و این 
آماره��ا نش��ان می ده��د ک��ه در 
س��ال های اخی��ر می��زان صادرات 
ای��ن محصوالت اف��ت کرده که دلیل آن ش��رایط تحریم و چالش های 

ایجادشده در زمینه مبادالت کاالیی و مالی است.
دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ب��ه بخ��ش غیرملموس صادرات این حوزه اش��اره و خاطرنش��ان کرد: 
بیش��ترین میزان صادرات در این ح��وزه مربوط به تعامالت محتوا و یا 
به عبارت صحیح تر فریلنسرها است؛ یعنی در جاهایی که شرکت ها بر 
روی پروژه های بین المللی  مشارکت دارند و یا اقدام به فروش برنامه ای 
در خ��ارج می کنن��د. ما آماره��ای دقیقی در این زمینه در دس��ترس 
نداریم، ولی به نظر می رس��د در سال های اخیر در حوزه سخت افزار و 
نرم افزار وضعیت بهتری داش��تیم، چون هم فضای فریلنس��ی در ایران 
رش��د کرده و هم هزینه تولید در ایران پایین است و شاید بتوان گفت 
با وجود مهندس��ان نرم افزار ماهر، ایران یکی از ارزان ترین کش��ورهای 

تولیدکننده نرم افزار است.

موقعیت شـغلی نیز برای این فروشـگاه خود ارسـال کرده و به طور مشـخص به دنبال به 
خدمت گرفتن صندوقدار، کارمند پر کردن قفسـه ها، مسئول کانترهای غذا و مدیر است. 
آمازون برای این فروشـگاه محیطی به مسـاحت 3251 متر مربع را در منطقه وودلند هیلز 

اجاره کرده است.
فروشـگاه مواد غذایی آمازون با فروشگاه های زنجیره ای هول فودز و آمازون گو متفاوت 
بوده و از تکنولوژی بدون صندوق فروشگاه های آمازون گو استفاده ای نمی کند. آمازون در 

این فروشگاه به رویکرد سنتی روی آورده است.
آمازون هنوز نامی برای فروشـگاه مواد غذایی خود انتخاب نکرده و از افتتاح شـعبه ها، 

اجناس فروشگاه و قیمت گذاری آنها اطالعاتی منتشر نشده است.
وال اسـتریت ژورنال ماه گذشـته میالدی گزارش کرد که این کمپانی چند ده مغازه در 
شـهر لس آنجلس، فیالدلفیا، شیکاگو، نیوجرسـی و ایالت کنتیکت اجاره کرده و به دنبال 
افتتاح فروشگاه های بیشتر است. طبق این گزارش در فروشگاه های جدید آمازون غذاهای 

نیمه آماده و خوراکی هایی همچون نوشابه و بیسکوییت به فروش خواهند رسید.
آمازون در کنار افتتاح این فروشـگاه و همچنین فروشـگاه های آمازون گو و هول فودز، 
پیـش از ایـن بـا آمـازون بوکـس )Amazon Books( و Star-4 Amazon بـه دنیای 

خرده فروشی های فیزیکی وارد شده بود.

تعیین نرخ برق تولید بیت کوین در کارگروه ستاد اقتصاد دیجیتال

حمایت از 5 حوزه اولویت دار

فروشگاه مواد غذایی آمازون سال 2020 افتتاح می شود

یادداشـت

اس��تاندار مرکزی از حضور 60 شرکت اس��تارت آپی و مجازی در چهاردهمین نمایشگاه 
الکامپ اس��تان خبر داد. س��ید علی آقازاده در آیین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه الکامپ 
استان مرکزی در اراک، برگزاری چنین نمایشگاه هایی را فرصت خوبی برای گسترش بازار 
و مارکتینگ برندهای مجازی دانس��ت و افزود: خوش��بختانه جوانان استان با به کارگیری 
ظرفیت ها و پتانسیل های سرشار خود توانسته اند در زمینه دستیابی به فناوری و تکنولوژی 
روز، اقدامات بس��یار خوبی را انجام دهند و این مهم سبب شده است که استان مرکزی از 
این حیث جایگاه مناسبی در سطح کشور داشته باشد.استاندار مرکزی بر ضرورت حمایت 
هرچه بیش��تر دستگاه های اجرایی اس��تان از اینگونه نمایشگاه ها و برندهای شرکت کننده 
تاکید کرد و گفت: این ش��رکت ها می  توانند در راستای ایجاد فرصت های کارآفرینی نقش 

مهمی داشته باشند و بسترهای الزم را برای ایجاد اشتغال پایدار ایجاد کنند. 

حضور 60 شرکت استارت آپی و مجازی در 
چهاردهمین نمایشگاه الکامپ استان مرکزی



وقتی ی��ک رایانه دچار ایراد نرم افزاری می ش��ود، س��اده ترین راهکار 
راه اندازی مجدد سیستم اش است. این امر در بسیاری از مواقع مشکالت 
رایان��ه ای ما را حل می کند. به طور مش��ابه در دنیای کس��ب و کار نیز 
گاه��ی اوقات نیاز به راه اندازی مجدد فرآیندها احس��اس می ش��ود. هر 
برندی در طول دوران فعالیت ش��رکت مادر دس��تخوش تغییر و تحول 
بسیار زیادی می شود. گاهی اوقات برندها با گذشت مدت زمانی مشخص 
از رونمایی شان دچار ایرادها و مشکالت درونی می شوند. توصیه بسیاری 
از کارش��ناس های حوزه کس��ب و کار ری برندینگ در چنین ش��رایطی 

است. 
فرآین��د ری برندینگ درس��ت مانند راه اندازی مجدد رایانه اس��ت. در 
اینجا ما با یک مشکل اساسی در زمینه رابطه میان برندمان و مشتریان 
مواجه می شویم. ریشه یابی مشکل مورد نظر باید در دستور شرکت قرار 
گیرد. در نهایت نیز پس از یافتن ریش��ه مشکالت باید آن را در ساختار 
برند حل و فصل کرد. بی تردید ش��یوه های بسیار زیادی برای بازآفرینی 
برند وجود دارد. نکته مش��ترک تمام این ش��یوه ها تغییر ساختار اولیه 

برند موردنظر است. 
ش��اید در نگاه نخست بس��یاری از برندهای بزرگ هرگز اقدام به ری 
برندینگ نکنند. این امر ناش��ی از فرآیند ظریف و دقت باالی برندهای 
بزرگ در بازس��ازی خود اس��ت. به عنوان مثال، برن��د آمازون در طول 
س��ال های اخیر به طور مداوم به بازآفرینی خود دس��ت زده است با این 
حال کمتر کس��ی به این امر پی برده اس��ت. حوزه برندسازی نیز مانند 
س��ایر بخش های کس��ب و کار دارای پیچیدگی های خاص خود اس��ت 
بنابراین برای ری برندینگ مناس��ب باید با برخ��ی از نکات مهم در این 

زمینه آشنا شویم. 
اهمیت پیگیری روند تغییر سلیقه مشتریان

مش��تریان در طول زمان نیازهای تازه ای پیدا می کنند. همچنین باید 
فرآیند تغییر س��لیقه آنها را نیز مدنظر داشت. این دو عامل در کنار هم 
نی��از به بازآفرینی برند برای تداوم ارتباط معنادار برندمان با مش��تریان 
را ض��روری خواهد ک��رد. برند فیلیپس 66 یک��ی از بهترین نمونه ها در 
زمینه بازس��ازی تاثیرگذار برند را ارائه کرده اس��ت. این برند در زمینه 
حامل های انرژی به ویژه س��وخت فس��یلی فعالیت دارد. کمپین اصلی 
فیلیپ��س 66 برای بازآفرینی هویت برن��دش »زندگی تا نهایت ممکن« 
بود. این کمپین بر روی لذت تجربه سفرهای مختلف با صرفه جویی در 
هزینه ها را بیان می کند. بر این اس��اس انواع سوخت خودروی فیلیپس 
66 به دلیل فرآیند پیچیده تصفیه مدت زمان بیشتری در باک خودروها 
باقی خواهد ماند. همین امر موجب جلب نظر ش��ما باالیی از مشتریان 

برند فیلیپس 66 شد.
شاید در نگاه نخست اقدام برند فیلیپس 66 بسیار ساده به نظر برسد. 
نکت��ه مهم در ای��ن میان آزمایش های پی در پی ای��ن برند برای یافتن 
فرمول ثبات و س��وختن بهتر بنزین در موت��ور خودروهای مختلف بود. 
همین نکته به ظاهر کوچک فیلیپس 66 را چندین گام از سایر رقبا جلو 
انداخت. بازار س��وخت در ایاالت متحده به دلیل ماهیت رقابتی هیجان 
بس��یار زیادی دارد. برندهای مختلف به منظور حفظ مشتریان شان باید 
دس��ت به طراحی کمپین های مختلف و کش��ف فرمول های هرچه بهتر 

برای سوختن بنزین های برندشان بزنند. 
ضرورت شناسایی نشانه: اقدام برای بازآفرینی برند در زمان 

مناسب
بس��یاری از برنده��ا در زمان مناس��ب ب��رای بازآفرینی خ��ود اقدام 
نمی کنن��د. این فرآیند به طور معمول در زم��ان روی دادن بحران های 
جدی��د در دس��تور کار آنها ق��رار می گی��رد. نکته مه��م در اینجا عدم 
تاثیرگذاری فرآیند بازآفرینی برند در زمان بروز بحران هاس��ت بنابراین 
تم��ام توجه ما باید معط��وف به پیش از بروز تمام عیار بحران ها باش��د. 
مهارت موردنیاز در این بخش شناس��ایی سریع نشانه های بروز بحران و 

نیاز به برندسازی دوباره است. 
خوش��بختانه در طول س��ال های اخیر پژوهش های کاربردی بسیاری 
در زمینه شناسایی نش��انه های ضرورت بازسازی برند انجام شده است. 

برخی از نکات مهم در این زمینه به شرح ذیل است:
•	ارزیاب��ی وضعیت رضایت مش��تریان از برندمان به طور مداوم امکان 
شناس��ایی سریع نشانه های بحران را امکان پذیر خواهد کرد. بحران های 
کاری همیش��ه با کاهش نامحس��وس میزان رضایت مش��تریان از برند 
شروع می شود. این امر بسیار ظریف است. به همین خاطر بدون ارزیابی 

مداوم وضعیت برند امکان آگاهی از آن وجود ندارد. 
•	عدم تمایل اینفلوئنس��رها در ش��بکه های اجتماع��ی برای همکاری 
تبلیغاتی با یک برند مش��خص نیز نشانه دیگری از احتمال بروز بحران 
است. بی تردید اینفلوئنس��رها از کسب درآمد بیشتر استقبال می کنند. 
افراد تاثیرگذار حرفه ای فقط در صورت پیش بینی مبنی بر عدم جذابیت 
برندها از همکاری با آنها سر باز می زنند بنابراین کاهش عالقه برندها به 

همکاری با ما یکی از نشانه های بروز بحران خواهد بود. 
•	کاهش تنوع مش��تریان برند اصلی ترین نش��انه احتمال بروز بحران 
اس��ت. یک برند در حالت طبیعی باید دامنه متنوعی از مشتریان داشته 
باشد. وقتی عالقه مشتریان به ما کاهش می یابد، سیگال دریافتی کامال 
واضح خواهد بود بنابرای��ن ما باید اقدام به بازآفرینی هویت برندمان به 

منظور جلب نظر دامنه هرچه وسیع تری از مشتریان کنیم. 
انجام فرآین��د بازآفرینی برند به صورت اصولی موجب بهبود وضعیت 
م��ا خواهد ش��د. وقتی از مزیت ه��ای بازآفرینی برند در زمان مناس��ب 

صحب��ت می کنی��م، به طور مش��خص همین نکته مدنظ��ر خواهد بود. 
ب��دون تردید پای��ان دادن به این مقاله بدون بررس��ی اجمالی برخی از 
تکنیک های برندس��ازی مجدد امکان پذیر نیس��ت. در این زمینه من بر 
روی تکنیک ه��ای س��اده و قابل اج��را در اغلب کس��ب و کارها تمرکز 

کرده ام. به نکات ذیل توجه کنید:
•	همه برندها کارش��ان با اعالم برخی ارزش های اصلی شروع می شود. 
این ارزش ها مس��یر حرکت برند موردنظر را ترس��یم می کند. نکته مهم 
در اینجا انحراف اغلب برندها از مس��یر اصلی در پی گذشت زمان است 
بنابراین فرآیند بازآفرینی برند باید معطوف به شناسایی دوباره اهداف و 

ارزش های اصلی و جهت گیری مجدد به سوی آنها باشد. 
•	یک��ی از راهکارهای مناس��ب ب��رای برندس��ازی دوب��اره برگزاری 
پژوهش ه��ای مختلف اس��ت. این ام��ر در نگاه نخس��ت اندکی عجیب 
می رس��د. به هر حال بازآفرینی برند یک اقدام عملی اس��ت. نکته مهم 
در اینج��ا اهمیت برنامه ما برای بازآفرینی برندمان اس��ت. بس��یاری از 
شرکت ها در پی تالش برای بازآفرینی خود دستخوش اشتباهات عجیب 
و غریبی می ش��وند، بنابراین برای پیش��گیری از چنین اشتباهاتی باید 

پژوهش و مطالعه مناسب در زمینه بازآفرینی برند صورت گیرد. 
•	تفکر خالقانه همیش��ه در دنیای کس��ب و کار اهمیت داشته است. 
بس��یاری از برندها ب��ا اس��تفاده از همین تکنیک موفق ب��ه جلب نظر 
مشتریان می شود. وقتی برند ما جذابیتش برای مخاطب از بین می رود، 
فقط تفکر خالق و ایده پردازی نوآورانه راه چاره خواهد بود. گاهی اوقات 
این امر ش��امل تغییر ش��عار اصلی برند یا حتی لوگوی آن خواهد بود، 
ب��ا این ح��ال در برخی از م��وارد بحران های در کمین برندمان بس��یار 
جدی تر به نظر می رس��ند. به این ترتیب ش��اید تغییر حوزه فعالیت مان 

نیز ضروری باشد. 
بازآفرینی برند یک فرآیند اساس��ی و عمیق محسوب می شود. عجله 
بیش از حد در پیش��برد این فرآیند موجب بروز نتایج نامناسب خواهد 
ش��د، بنابراین یکی از ن��کات مهم در اینجا ش��ناخت ماهیت بلندمدت 
بازس��ازی برند اس��ت. در این زمینه تغییر هویت برند یا بازس��ازی آن 
مدنظ��ر ق��رار دارد. راهکارهای مورد بحث در اینجا فقط ش��روعی برای 
پیگیری این امر محس��وب می ش��ود بنابراین باید به دنبال راهکارهای 

بیشتر و حتی شخصی سازی آنها برای برندمان باشیم. 
بدون تردید برندس��ازی مجدد فرآیند پیچیده ای اس��ت. بس��یاری از 
برنده��ا به دلیل همین پیچیدگی قید آن را می زنند. به همین خاطر ما 
در دنیای کسب و کار شمار باالیی از برندها دارای نقاط ضعف آشکار را 
مش��اهده می کنیم. مشکل اغلب چنین برندهایی ترس از شروع فرآیند 
بازس��ازی برندش��ان اس��ت. مطالعه این مقاله و تکنیک های آن انگیزه 

مناسبی برای غلبه بر این ترس به شما خواهد داد. 
marketo :منبع

بررسی کمپین تازه غول دنیای فست فود
کمپین تبلیغاتی برند چیلیز با عطر فلفل های تند

برند چیلیز نامی آش��نا برای عالقه مندان به صنعت فس��ت فود در سراسر 
جهان اس��ت. این برند از سال 1975 تا به حال یکی از موفق ترین الگوهای 
تبلیغاتی را ارائه کرده است. امروزه تعامل نزدیک با مشتریان بدل به ترندی 
محبوب میان ش��رکت های مختلف شده اس��ت. نکته جالب در مورد چیلیز 
پایبندی آن به این اصل از همان ابتدای شروع به فعالیتش است. در دوران 
کنونی با توس��عه ش��بکه های اجتماعی نحوه فعالیت برن��د چیلیز مبتنی بر 
تهی��ه محتوایی از تجربه خرید مردم کش��ورهای مختلف از ش��عبه های اش 
است. با نگاهی کوتاه به صفحه رسمی چیلیز در اینستاگرام به خوبی امکان 
درک اهمی��ت فعالیت این برند و نحوه تاثیرگ��ذاری ادمین های آن بر روی 

مخاطب وجود دارد.
امروزه یکی از اقدامات جالب برندها فراهم س��ازی امکان س��فارش آنالین 
برای مشتریان است. برندهای فعال در عرصه فست فود و رستوران ها در این 
زمینه اندکی عقب تر از س��ایر حوزه ها هس��تند. دلیل این امر ماهیت دشوار 
ثبت س��فارش و تحویل به موقع غذا در مقیاس وس��یع است. برند چیلیز در 
این زمینه دس��ت به اقدام ش��جاعانه ای زده است. براساس اعالم رسمی این 
برند از 9 تا 19 نوامبر امکان س��فارش آنالین در اپ یا سایت رسمی چیلیز 

برای مشتریان مجانی وجود خواهد داشت. 
نکته مهم در زمینه س��فارش آنالین منوی چیلیز نحوه شخصی سازی هر 
غذا برای مشتریان است. بر این اساس بر روی جعبه غذا نام سفارش دهنده 
درج خواهد ش��د. همچنین مخلفات س��فارش نیز به ص��ورت کامال رایگان 
عرضه می شود. در کنار این موارد باید به اعطای یک قاب چوبی برند چیلیز 
و همچنین یک شمع جالب اشاره کرد. در مورد شمع موردنظر باید به تالش 
چیلیز برای تاثیرگذاری حداکثری بر روی حواس مش��تریان توجه داش��ت. 
شمع بسته بندی کمپین تازه چیلیز شامل بوی فلفل به صورت مالیم است. 
ب��ه این ترتیب خانه مش��تریان بوی این برند را خواه��د گرفت. این نوآوری 
در میان ش��یوه بازاریابی و تبلیغات س��ایر رقبای چیلیز بی نظیر است. تا به 
حال کمتر برندی به فکر جلب نظر مشتریان بر اساس انتخاب بوی مشخص 
برای برندش افتاده است. به همین خاطر پیش بینی کارشناس ها از عملکرد 

کمپین »چیلیز در خانه من« بسیار امیدوارکننده است. 
برند چیلیز فرآیند تحویل س��فارش آنالین غذا را ماه ژوئن س��ال جاری 
در دس��تور کار قرار داد. از آن زمان تا به حال 1.7 میلیون مش��تری به طور 
آزمایشی از چیلیز غذای آنالین خریداری کرده اند. با توجه به تجربه مطلوب 
چیلی��ز از بازخوردهای 1.7 میلیون از مش��تریانش و رفع ایرادهای موجود 
کمپین »چیلیز در خانه من« بس��یار دقیق تر اجرا می شود. بی شک کمپین 
تازه برند چیلیز نقش مهمی در جلب نظر مشتریان و تبدیل شان به خریدار 
وفادار برند خواهد داش��ت بنابراین باید منتظ��ر پایان این کمپین و ارزیابی 

نتایج هیجان انگیز آن باشیم. 
marketingdive :منبع

 72andSunny از همکاری تبلیغاتی آئودی و آژانس
Amsterdam چه می دانیم؟

همکار تبلیغاتی تازه آئودی برای سال 2020

برن��د آئودی در تازه ترین اق��دام تبلیغاتی اش خبر از هم��کاری با آژانس 
تبلیغات��ی 72andSunny Amsterdam داده اس��ت. این همکاری در 
پی جس��ت وجوی طوالنی آئودی برای یافتن همکار تبلیغاتی تازه روی داد. 
اگر از عالقه مندان به صنعت تبلیغات در حوزه خودرو باش��ید، عدم فعالیت 
هیجان انگیز آئودی در طول س��ال های اخیر نظر ش��ما را جلب خواهد کرد. 
ای��ن غول آلمانی همیش��ه یکی از بهترین برنده��ا در زمینه تبلیغات خالق 
محسوب می شود، با این حال در طول چند سال اخیر کمتر کمپین جذابی 

از سوی این برند تولید شده است. 
 72andSunny براساس اظهارنظر مس��ئوالن آئودی و آژانس تبلیغاتی
Amsterdam همکاری آنها به طور مشخص برای تولید کمپین های سال 
2020 غ��ول آلمانی ص��ورت خواهد گرفت بنابراین اکن��ون فعالیت آژانس 
تبلیغات��ی موردنظ��ر در مراحل ابتدایی قرار دارد. مس��ئوالن این آژانس در 
نخس��تین اظهارنظر رسمی ش��ان پس از پیروزی در جل��ب نظر آئودی قول 

ایجاد تحول در فرآیند بازاریابی و تبلیغات این غول آلمانی را داده اند. 
یک��ی از ایرادهای اصلی آئودی در طول س��ال های اخیر عدم توجه کافی 
به نیازهای مش��تریان بود. بر این اس��اس تبلیغات غول آلمانی روز به روز از 
نیازهای واقعی مشتریان فاصله می گرفت. مدیران اجرایی این شرکت پس از 
آگاهی از مش��کل موردنظر به سرعت اقدام به ایجاد تغییرات اساسی کردند. 
بخشی از این تغییرات ش��امل استفاده از ایده های تازه بود. البته این تغییر 
چن��دان کارب��ردی از آب در نیامد. به همین خاطر ای��ده همکاری با آژانس 

72andSunny Amsterdam به ذهن دست اندرکاران آئودی رسید. 
 72andSunny Amsterdam هدف اصلی آئ��ودی از همکاری با آژانس
بازتعریف تصویر برندش در بازار خودرو اس��ت. رقبای آئودی در طول سال های 
اخیر ب��ه طور گس��ترده ای وارد بازارهای انحصاری این برند ش��ده اند بنابراین 
بازپس گیری این بازارها در دس��تور کار آئودی قرار خواهد داشت. بدون تردید 
این امر نیازمند استفاده از ایده های تازه در دنیای تبلیغات نیز هست. به هر حال 

وضعیت هر برند نخست در حوزه تبلیغات به چشم می آید. 
 72andSunny بی تردی��د همکاری با برند آئودی برای آژانس تبلیغاتی
Amsterdam یک افتخار بزرگ محس��وب می ش��ود. کارلو کاوالونه، مدیر 
اجرای��ی این آژانس، در اظهارنظری رس��می نس��بت به اعتم��اد آئودی به 
آژانس اش ابزار امیدواری کرده اس��ت: »آئودی همیشه گزینه های متعددی 
برای همکاری دارد. اینکه ما انتخاب آنها هس��تیم، افتخار بزرگی محس��وب 
می ش��ود. ما در آس��تانه یک ماجراجویی بزرگ و عجیب ق��رار داریم. تمام 

اعضای آژانس برای رویارویی با این چالش آمادگی الزم را دارند.«
برن��د آئودی در ماه مه س��ال جاری پس از ۳7 س��ال نس��بت به الگوی 
تبلیغات��ی اش بازنگری انجام داد. بدون تردید این امر اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. در ط��ول این س��ال ها همیش��ه آئودی با ش��یوه ای یکس��ان موفق به 
جلب نظر مش��تریان شده اس��ت. نماد اصلی تغییر اساسی آئودی در حوزه 
تبلیغ��ات تغییر آژانس تبلیغاتی همکارش اس��ت. به این ترتیب مدیران این 
خودروس��ازی آلمانی در پی نمایش هویت و نمای تازه ای از برندش��ان برای 

مشتریان هستند. 
campaignlive :منبع
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کس��ب و کارها و آژانس های تبلیغاتی نسبت به محتوای تولیدی شان 
در عرصه بازاریابی مسئولیت سنگینی دارند. انتشار محتوای بی کیفیت 
به معنای بازی با اعتبار و جایگاه برندمان است. در صورت تکرار انتشار 
محتوای بازاریابی بی کیفیت اعتماد مشتریان به ما خدشه دار خواهد شد 
بنابرای��ن نظارت بر فرآیند تولید محتوا اهمیت بس��یار زیادی دارد. این 
امر به ش��یوه های مختلفی انجام می شود. راهکار اصلی برای اطمینان از 
کیفی��ت باالی محتوای بازاریابی اطمینان از هماهنگی آن با ارزش های 
مرکزی ش��رکت اس��ت. بدون تردید محتوای ما بای��د ارزش ها و اهداف 
برندم��ان را بازنمایی کند. محتوای بی کیفیت به طور معمول در نمایش 

ارزش ها و اهداف مورد انتظار ناموفق عمل می کند. 
صرف نظر از ایرادهای محتوایی، باید نس��بت به اش��تباه های ظاهری 
نیز حس��اس بود. محتوای بازاریابی یک برند باید از نظر دس��تور زبان، 
هماهنگی متن و تصویر و همچنین ش��یوه برق��راری ارتباط با مخاطب 
دارای وضعیت مناسبی باشد. اغلب تیم های بازاریابی به منظور اطمینان 
از کیفیت باالی محتوای بازاریابی شان اقدام به بررسی دوباره آنها پیش 
از انتشار می کنند. این امر اهمیت حیاتی برای کسب و کارها دارد. بدون 
تردید انتش��ار محتوا بدون بازبینی نهای��ی احتمال بروز خطا را افزایش 
می دهد. هر برندی برای تولید کمپین های بازاریابی هزینه بسیار زیادی 
انج��ام می دهد. بی تردید شکس��ت در تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب به 

دلیل بی توجهی به بازبینی نهایی محتوا هیچ توجیهی ندارد. 
امروزه اغل��ب برندها از اهمی��ت بازبینی محت��وای بازاریابی پیش از 
انتش��ار آگاهی دارند. نکته مهم در اینجا ش��ناخت بخش های مهم برای 
بازبینی دوباره یا چند باره اس��ت. در این مقاله هدف اصلی بررس��ی 12 
بخش هر محتوای بازاریابی برای بازبینی دوباره پیش از انتش��ار اس��ت. 
بازبین��ی صحیح بخش های اساس��ی محتوای بازاریاب��ی موفقیت آن در 

عرصه عمل را تا حد زیادی تضمین خواهد کرد. 
1. دستور زبان و کلمات

Conversion Logic دیو پاولو: موسسه
ام��روزه محت��وای بازاریابی ش��امل متن نیز هس��ت. اگرچه در طول 
س��ال های اخیر محتوای متنی بخش زیادی از محبوبیتش کاهش یافته 
اس��ت، اما هنوز هم بخش مهمی از تولید محتوای بازاریابی محس��وب 
می شود. هنوز هم بس��یاری از مخاطب ها عالقه مند به مطالعه محتوای 
بازاریابی در قالب متن هس��تند. همچنین با توس��عه اس��تفاده از فرمت 
ویدئو اهمیت درج زیرنویس در آنها افزایش یافته است. همه این دالیل 

موجب اهمیت بازبینی نهایی ساختار محتوای متنی می شود. 
انتظ��ار هر مخاطبی از برند مورد عالق��ه اش نگارش صحیح یک متن 
اس��ت. وقتی ما توانای��ی درج صحیح یک کلمه یا جمله بندی مناس��ب 
را نداری��م، کس��ب اعتماد مخاطب هدف بس��یار دش��وار خواهد ش��د. 
اغل��ب مخاطب ها در مواجهه با اش��تباه برنده��ا در نگارش یک کلمه یا 
جمله بندی دقیق آن را به تمام فعالیت های برند موردنظر ربط می دهند. 
نظرات��ی مانند »اگر این برند توانایی یافتن امالی درس��ت یک کلمه را 
ن��دارد، پس در زمینه تولید محصول چگونه عمل می کند؟« تمام تالش 
شرکت ها برای جلب نظر و اعتماد مشتریان را بر باد می دهد. توصیه من 
در این بخش توجه ویژه به امالی کلمات و ش��یوه جمله بندی متن مان 
اس��ت. بدون توجه به این نکات امکان کس��ب موفقی��ت وجود نخواهد 

داشت. 
بدون تردید بروز اش��تباه در نگارش متن امری طبیعی اس��ت. شاید 
بازبین��ی دوب��اره هم به دلیل ماهیت ظریف اش��تباهات س��ود چندانی 
نداشته باش��د. در این صورت باید از ابزارهای مناسب برای حل مشکل 
اس��تفاده کرد. ابزارهایی نظیر Google Docs به طور خودکار امالی 
کلمات و س��اختار جمالت را مورد ارزیابی ق��رار می دهد. به این ترتیب 

زحمت ما برای بازبینی دقیق محتوای مان کمتر خواهد شد. 
2. تیترها

INK استار میلیون بیکر: برند
محتوای بازاریابی همیش��ه دارای تیترهای جذاب هستند. این امر در 
مورد تبلیغات به طور واضح تری قابل مش��اهده اس��ت. یک تبلیغ بدون 
تیت��ر هرگز توج��ه مخاطب را جل��ب نخواهد کرد. اگرچ��ه تیتر دارای 
اهمیت بس��یار زیادی در جلب نگاه مخاطب اس��ت، ام��ا بازاریاب ها به 
ط��ور معمول آن را در کوتاه ترین زمان ممکن انتخاب می کنند. این امر 
با فرض امکان ویرایش تیتر در مراحل پایانی انجام می ش��ود. نکته مهم 
در اینجا فراموش��ی ویرایش تیتر در مراحل پایانی اس��ت. به این ترتیب 
در نهایت محتوای ما در عین جذابیت از تیتر نامناسب رنج خواهد برد. 
تیتر یک متن نخستین نقطه ارتباط آن با مخاطب است بنابراین باید 
توجه ویژه ای به جذابیت و س��اختار درستش داشت. اگر تیتر ما دارای 
ایراد آش��کاری باشد، مخاطب به س��رعت آن را پس خواهد زد. این امر 
در مورد اغلب تیترهای بازاریابی روی می دهد. توصیه من در این بخش 
اختصاص زمان بیش��تر برای تیتر اس��ت. برندهای بزرگ همیشه زمان 
زیادی صرف انتخاب تیتر و ش��عار اصلی ش��ان می کنند. به عنوان مثال، 
برند نایک را در نظر بگیرید. این برند با شعار »فقط انجامش بده« موفق 
به جلب نظر ش��مار بس��یار زیادی از عالقه مندان به ورزش های مختلف 
ش��د. تاثیرگذاری این تیتر امروزه نیز پس از گذش��ت نزدیک به ۳ دهه 
همچنان پابرجاست. نکته جالب این شعار ثبات طوالنی اش در زمان باور 
اغلب کارش��ناس ها به عمر کمتر از یک س��ال هر شعار تبلیغاتی است. 
تجربه نایک به خوبی اهمیت انتخاب شعار و تیتر مناسب برای بازاریابی 
را نش��ان می دهد بنابرای��ن اختصاص زمان کافی ب��رای انتخاب تیتر و 
س��پس بازبینی اش به منظور یافتن ایراده��ای احتمالی اهمیت فراوانی 
خواهد داشت. این امر به ما فرصت کافی برای تقویت توان تاثیرگذاری 

تیترمان را می دهد. 
3. بازبینی لینک های جانبی
دوری راس: موسسه دوری 

متن ه��ای بازاریابی حرفه ای همیش��ه دارای برخی ارجاع ها به بیرون 
هستند. این امر با هدف اثبات صحت گفته ها انجام می شود. بدون شک 
وقت��ی کاربران با لین��ک جانبی پیرامون اثبات ادعاه��ای یک محتوای 
بازاریابی مواجه می ش��وند، فقط گاهی اوقات به سراغش خواهند رفت. 
همین نکته بسیاری از بازاریاب ها را نسبت به اهمیت لینک های جانبی 
دچار تردید کرده اس��ت. بدون ش��ک لینک های جانبی بخش مهمی از 
فرآیند بیان نکات درس��ت در محتوای بازاریابی محس��وب می شود. به 

عبارت��ی این لینک ها منابع محتوای ماس��ت. مخاطب هدف در صورت 
کلی��ک بر روی این لینک ها ب��ه صفحه ای مجزا مرب��وط به پژوهش یا 
مقال��ه ای کاربردی هدایت خواهد ش��د. در نگاه نخس��ت این امر کامال 
عادی به نظر می رس��د. بدون شک برای چنین فرآیندی نیاز به بازبینی 
و ویرایش چندانی احس��اس نمی ش��ود. نکته مهم اهمیت درج صحیح 
لینک های جانبی اس��ت. در غیر این ص��ورت مخاطب با کلیک بر روی 
لین��ک موردنظر به هیچ صفحه ای هدایت نخواهد ش��د. این امر موجب 
تردی��د مخاطب در مورد صح��ت ادعای ما پیرام��ون درج لینک مقاله 

خواهد شد. 
توصی��ه من در ای��ن بخش بازبین��ی نهایی لینک ها پیش از انتش��ار 
محتواس��ت. به ای��ن ترتیب در ص��ورت ایراد لینک ه��ای جانبی امکان 

ویرایش وجود خواهد داشت. 
4. اعداد و آمارها

جیم هافمن: برند گرو هیت
ارائ��ه اع��داد و آمارهای دقیق یک��ی دیگر از راهکاره��ای جلب نظر 
مخاطب هدف محسوب می ش��ود. امروزه بسیاری از برندها در تبلیغات 
و کمپین های بازاریابی شان اقدام به درج آمارهای کاربردی می کنند. به 
این ترتیب مخاطب با مش��اهده محتوای آنها اطمینان بیش��تری نسبت 
ب��ه صحت ادعاه��ای موجود خواهد داش��ت. نکته مه��م در اینجا درج 
درس��ت آمارهاست. حساس��یت این بخش به دلیل ماهیت عددی اغلب 
آمارهاست. به این ترتیب با یک اشتباه کوچک اعداد به طور چشمگیری 
جا به جا خواهند ش��د. ش��اید در نگاه نخس��ت این امر اهمیت چندانی 
نداش��ته باشد به هر حال اش��تباه در درج اعداد روی می دهد و چندان 
عجیب هم نیس��ت. بدون تردید این ادعای درس��تی است، اما برداشت 
مخاطب از اش��تباه ما در ای��ن زمینه متفاوت خواهد ب��ود. امروزه بیان 
نکات دروغ رواج بس��یار زیادی یافته است. به همین خاطر شمار باالیی 
از مخاطب ها چنین اش��تباهاتی را پای بیان نکات دروغ از سوی برندها 
خواهند گذاش��ت. نتیجه این ام��ر بی اعتمادی هرچه بیش��تر مخاطب 

نسبت به صحت آمارهای برندمان است. 
بازبینی دوباره اعداد و آمارها کار چندان دش��واری نیس��ت بنابراین با 
اختصاص زمان مناسب برای بازبینی این بخش از محتوای بازاریابی مان 
امکان تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاطب فراهم خواهد شد. متاسفانه 
بس��یاری از برنده��ا در عمل توجه کافی به این نکت��ه ندارند. به همین 

خاطر همیشه آمارهای شان دارای اشتباهات بسیار زیادی است. 

5. نحوه نمایش محتوا در دستگاه ها و مرورگرهای مختلف
Affect ساندرا فاتی: شرکت

بی تردید ساختار دس��تگاه های هوشمند و مرورگرهای مختلف با هم 
ف��رق دارد. این امر گاهی اوق��ات موجب نمایش متف��اوت محتوا برای 
کاربران مختلف می ش��ود. بدون ش��ک هدف اصلی ه��ر برندی نمایش 
محتوا به صورت یکس��ان برای مخاطب است بنابراین باید نحوه نمایش 
محتوا در دس��تگاه ها و مرورگرهای مختلف پیش از انتشار رسمی مورد 
ارزیابی قرار گیرد. این بخش نسبت به سایر توصیه های این مقاله زمان 

بیشتری نیاز دارد. 
واضح تری��ن مثال در مورد تفاوت نمایش محتوا برای مخاطب مربوط 
به س��اختار سرویس Outlook در مقایس��ه با جی میل است. بسیاری 
از برندها نس��بت به تفاوت این دو پلتفرم توجه ندارند. به همین خاطر 
ایمیل بازاریابی شان را بدون تغییر در هر دو مورد استفاده قرار می دهند. 
ای��ن امر موجب نمایش متف��اوت محتوا برای کاربران ه��ر کدام از این 
سرویس ها می شود. توصیه من در اینجا بسیار ساده است: مشاهده نحوه 
نمایش محتوای مان در س��رویس ها، دس��تگاه ها و مرورگرهای مختلف 
اس��ت. شاید در نگاه نخست این امر بیش از حد همراه با وسواس باشد، 
اما تاثیرگذاری نهایی آن بر روی مخاطب کامال محسوس خواهد بود. 

6. شخصی سازی ایمیل ها
الکس ممبریلو: موسسه بازاریابی دیجیتال کاردینال

امروزه مفهوم شخصی س��ازی محتوا دارای اهمیت بسیار زیادی است. 
اغل��ب برندها در تالش برای ش��ناخت دقیق گروه های مختلف مخاطب 
هدف ش��ان و شخصی س��ازی محتوای بازاریابی براس��اس س��لیقه آنها 
هس��تند. تمرکز اصلی برندها در این فرآیند بر روی ش��ناخت مخاطب 
هدف اس��ت. سپس به س��راغ دس��ته  بندی آنها و آگاهی از سلیقه های 
مختلف ش��ان می روند. این امر نکته بسیار مطلوبی محسوب می شود. به 
هر حال آگاهی از س��لیقه گروه های مخاطب هدف اهمیت باالیی دارد. 
اش��تباه رایج در این مرحله بی توجهی به شخصی س��ازی درست محتوا 
ب��رای هر گروه از مخاطب هاس��ت. به این ترتی��ب در عمل تاثیرگذاری 

فرآیند شخصی سازی محتوای برندمان از بین خواهد رفت. 
فرآیند شخصی س��ازی محتوا به طور معمول شامل درج نام هر کاربر 
در ابتدای ایمیل نیز هس��ت. اش��تباه رایج در این مرحله عدم درج نام 
مخاط��ب موردنظر اس��ت. به این ترتیب پیام ما به صورت ذیل ارس��ال 
خواهد ش��د: » جناب آقای نام مورد نظر را درج کنید« از اینکه برند ما 
را انتخاب کرد ه اید، بی نهایت سپاسگزاریم.« بدون تردید دریافت چنین 
پیام��ی برای هر مخاطبی عجیب خواهد ب��ود. این امر بیانگر بی توجهی 
برند موردنظر نس��بت به فرآیند بازاریابی اش اس��ت. اف��راد در اینجا نیز 
اش��تباه برندها در حوزه بازاریابی را به کل س��اختار آنها تعمیم خواهند 
داد. ب��ه این ترتیب اعتب��ار برندها بیش از هر زمان دیگری خدش��ه دار 

می شود. 

7. بخش های بصری و طرح های گرافیکی
لوری پایکین: موسسه ناوی استون

محتوای بصری عملکرد بس��یار بهتری در جلب نظر مخاطب دارد. به 
همین خاطر از همان روزهای نخس��ت ش��کل گیری حوزه بازاریابی به 
عنوان بخشی از کسب و کار بدان توجه شده است. کمپین های بازاریابی 
همیشه از رنگ ها، طرح ها و تصاویر مشخصی استفاده می کنند. این امر 
به یادآوری بهتر کمپین ها از س��وی مخاطب کمک می کند. روانشناسی 
رنگ ه��ا یکی از نکات مه��م در بازاریابی مدرن اس��ت. وقتی جلوه های 
بصری تا این حد اهمیت دارد، بازبینی آنها نیز باید دارای اهمیت باشد. 
اگر برند ما تصاویر یا ویدئوهای نامناس��بی در اختیار مخاطب قرار دهد، 
در نهای��ت تمام ت��الش و هزینه ها بر باد خواهد رفت. بی ش��ک بازبینی 
محتوا پیش از انتشارش��ان دشواری چندانی ندارد. فقط باید بدان توجه 
داشت. به این ترتیب پیش از بارگذاری محتوا آنها را به طور دقیق مورد 

ارزیابی قرار خواهیم داد. 
8. توجه به جایگاه درست هر بخش

RQ برایان سالزمن: موسسه
بدون ش��ک محتوای بازاریابی از بخش های بس��یار زیادی تش��کیل 
می ش��ود. توجه به جایگاه درس��ت هر بخش اهمیت بسیار زیادی دارد. 
تاثیرگذاری نهایی محتوای بازاریابی در گرو جایگاه درس��ت محتواست 
بنابراین باید پیش از انتش��ار محتوا یک بار دیگر نیز به جایگاه هر بخش 
توج��ه کنیم. این امر تاثیرگ��ذاری محتوای ما بر روی مخاطب را تا حد 
زی��ادی تضمین خواهد کرد. بی تردید بازبینی کلی محتوا در گام پایانی 
بس��یار ساده به نظر می رسد. درس��ت به همین خاطر بسیاری از برندها 
نس��بت به آن توجه کافی ندارند. در چنین ش��رایطی برند ما با توجه به 

این نکات از رقبای خود جلو خواهد افتاد. 
9. لحن محتوا

NUVEW هانا تریوته: موسسه راهکارهای وب
هر محتوایی دارای لحن مش��خصی است. این امر در مورد ویدئوهای 
دارای صدا بیش از س��ایر فرمت ها مش��خص اس��ت. اگر مخاطب هدف 
لحن ما را دوس��ت نداش��ته باش��د، امکان برقراری ارتباط با وی بسیار 
دش��وار خواهد شد بنابراین ما باید س��لیقه مخاطب را در طراحی لحن 
محتوای مان مدنظر داش��ته باشیم. متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به 
این امر بی توجه اند. در نتیجه محتوای آنها فاقد هرگونه لحن مش��خصی 
اس��ت. نتیجه این امر کاهش تاثیرگذاری محت��وای ما بر روی مخاطب 
خواه��د بود.  وقتی از لحن محتوا صحبت می کنیم، فقط صدای گوینده 
ویدئو مدنظرمان نیس��ت. در تصاویر و متن های مختلف نیز لحن حضور 
برجس��ته ای دارد. این امر ش��امل کاربرد کلمات و انتهای س��اختارهای 
مشخص برای بیان پیام مان است. توجه به این امر در تعامل با مخاطب 
اهمی��ت بس��یار زی��ادی دارد. هر برن��دی در تولید محت��وای بازاریابی 
بای��د لحن خاصی را انتخاب کن��د. لحن موردنظ��ر در پیوند با ماهیت 
و ارزش های هر برند تعریف می ش��ود. بنابراین انتخاب لحن نامناس��ب 

هیچ گونه توجیهی ندارد. 
پیش��نهاد من در این بخش بازبینی دوباره لحن محتوای مان اس��ت. 
گاه��ی اوقات ما یک لحن مش��خص را انتخاب می کنیم، با این حال در 
نهایت س��اختار کلی محتوای مان با آن لحن سازگاری ندارد. در چنین 
مواقعی باید نسبت به ویرایش لحن موردنظر یا انتخاب یک نمونه دیگر 
اقدام ک��رد. بی توجهی به این نکته اغلب موجب کاهش انگیزه مخاطب 

برای مطالعه کامل متن می شود. 
10. پیشنهاد نهایی برندمان

Rapid Fire دنیل ویگا: موسسه رسانه ای
هر محتوای بازاریابی شامل یک پیشنهاد برای مخاطب است. این امر 
می تواند ش��امل تخفیف گس��ترده، دعوت به شرکت در مسابقه یا حتی 
خرید محصول با توجه به ویژگی های بیان ش��ده در کمپین باشد. نکته 
مه��م در اینجا جذابیت پیش��نهاد نهایی برندمان اس��ت. به این ترتیب 
مخاط��ب به خرید محصول ما ترغیب خواهد ش��د. بی تردید پیش��نهاد 
نهای��ی برند ما قلب محت��وای بازاریابی خواهد ب��ود بنابراین باید توجه 
ویژه ای به آن داش��ت. اگر پیش��نهاد اصلی برند ما دارای جذابیت کافی 
نباش��د، امکان جلب نظر وی فراهم نخواهد شد بنابراین پیش از انتشار 
محتوای تان همیشه نگاهی دوباره به پیشنهاد نهایی تان داشته باشید. 

11. تکنیک استفاده از یک جفت چشم اضافه
پاتریشیا ریوکس: تیم بازاریابی اودآ

اس��تفاده از تکنیک »یک جفت چش��م اضافه« همیش��ه تاثیر بسیار 
زیادی بر روی یافتن و رفع ایرادهای محتوای بازاریابی دارد. این تکنیک 
شامل اس��تفاده از یک فرد دیگر برای مشاهده محتوای بازاریابی است. 
توصیه من در اینجا استفاده از فردی به جز تهیه کنندگان محتواست. به 
ای��ن ترتیب فرد موردنظر به طور کامل با محتوای ما بیگانه خواهد بود. 
وقتی ما به عنوان خالق محتوا به مطالعه آن مشغول می شویم، ذهن مان 

با نوعی آمادگی قبلی به تحلیل آن می پردازد. 
مزی��ت اس��تفاده از فردی ت��ازه برای مطالع��ه نهایی مت��ن بازاریابی 
کامال مش��خص اس��ت. پس از مطالعه محت��وای موردنظر ما باید برخی 
پرس��ش های اساس��ی طرح کنیم. مش��اهده نحوه تاثیرگذاری محتوا بر 
روی فرد موردنظر اهمیت بس��یار زی��ادی دارد بنابراین هدف اصلی ما 
باید توجه به این بخش باشد. پرسش های ما از فرد موردنظر باید کامال 
واضح و مش��خص باش��د. در غیر این صورت ام��کان دریافت اطالعات 

درست از وی وجود ندارد. 
12. بازبینی کوتاه نهایی
مت دود: برند پالنیت

وقتی توصیه من آخر از همه درج می شود، معنای آن اهمیت بیشترش 
نیس��ت. من به هیچ وجه مدعی اهمیت بیشتر توصیه ام نیستم. این امر 
فقط به دلیل ماهیت س��اختاری پایانی توصیه ام روی داده است. پس از 
توجه به 11 بخش قبلی، اکنون نوبت به انتش��ار محتوا می رس��د. شاید 
شما حوصله بازبینی دوباره محتوای تان را نداشته باشید. در این صورت 
پس از انجام این نکات به س��رعت محتوای تان را منتش��ر خواهید کرد. 
توصیه من دقیقا در همین نقطه موضوعیت می یابد. پس از بازبینی چند 
ب��اره بخش های مختلف یک بار دیگر حوصله ب��ه خرج دهید. در نهایت 
یک بار دیگر باید محتوای مان را مورد بررس��ی قرار دهیم. منظور من از 
بازبینی نهایی همراه با ماهیت کلی اس��ت. دیگر نباید به سراغ بازبینی 
هر کدام از بخش ها به صورت جزئی رفت. پس از انجام این مرحله شما 

با اعتماد به نفس باال امکان انتشار محتوای تان را خواهید داشت. 
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 تکنیک های بازاریابی شبه رایگان
)Freebie Marketing(

آی��ا تاکنون با حراجی ها یا بازارهایی که محصول خود را با قیمت 
بسیار پایین می فروشند مواجه شده اید؟

اولین س��والی که در ذهن شما نقش بسته است چه چیزی بوده؟ 
آیا به این فکر نکرده اید که با این قیمت پایین آیا س��ودی برای آنها 
باق��ی خواهد ماند؟ یا با مواردی مواجه ش��ده اید ک��ه با خرید یک 
محصول، مش��ابه آن را نی��ز با قیمت مجانی و ب��ه صورت هدیه به 
شما می دهند؟ همیشه این نوع بازاریابی، برای مشتریان مبهم بوده 
اس��ت. عالوه بر اینکه از این نوع بازارها استقبال خوبی می شود ولی 
همیشه این س��وال در ذهن مطرح می شود که فروشنده ها آیا سود 
می برند؟ دقیقاً این همان چیزی اس��ت که در بازاریابی شبه رایگان 

به دنبال آن هستند.
بازاریابان در این روش، سعی می کنند این فکر را به مشتریان القا 
کنند که تنها کس��ی که سود می کند خریدار است و اگر این خرید 
را انجام ندهد ضرر بزرگی می کند. معموالً در بازاریابی ش��به رایگان 

از چند تکنیک استفاده می شود.
1- هدایای مجانی

در ای��ن تکنیک از بازاریابی ش��به رای��گان، بازاریاب ه��ا در کنار 
محصول��ی که خریداری می کنید یک محصول هدیه را نیز به ش��ما 
می دهند. آنها با این بازاریابی س��عی دارند مشتریان را ترغیب کنند 
ت��ا تعداد زیادی از آن محص��ول را خریداری کنند. دقیقاً این همان 
تکنیکی اس��ت که به سود فروشنده ها نیز تمام می شود. یعنی عالوه 
بر اینکه مشتریان با خرید یک محصول توانسته اند محصول دیگری 
را هدیه بگیرند و سود کرده اند بلکه فروشنده ها نیز با افزایش فروش 

خود توانسته اند تفاوت قیمت فروش را جبران کنند.
همچنی��ن گاهی ممکن اس��ت آنها فقط هدیه ه��ای رایگان را در 
اختیار ش��ما قرار دهند و ش��رط خرید و گرفتن یک هدیه در کنار 
آن را نداشته باشند. در این شرایط نیز در واقع آنها با تست رایگانی 
که از محصول خود برای ش��ما فراه��م می کنند، انگیزه خرید را در 

شما ایجاد می کنند.
2- قیمت های بسیار پایین

این تکنیک نیز از جمله تکنیک های بازاریابی ش��به رایگان است. 
در این تکنیک، فروش��نده ها با میزان زیادی نس��بت به قیمت هایی 
که برای محصول مش��ابه آنها  در بازار اس��ت قیمت محصول خود 
را کاه��ش می دهند. ش��اید ای��ن کاهش قیمت را در ی��ک دوره به 
خصوص��ی ارائه بدهند و ممکن اس��ت این پایین بودن قیمت دائمی 
و همیش��گی نیز باش��د. مهمترین نکته ای که مانند هدایای مجانی 
در ای��ن روش نیز وجود دارد این اس��ت که کاهش قیمت ها یکی از 
تکنیک های افزایش فروش اس��ت. یعنی این فروشندگان با افزایش 

میزان فروش شان می توانند به سود موردنظر خود برسند.
3- محصوالت متنوع با قیمت یکسان

حتم��اً فروش��گاه هایی را دیده اید که همه محص��والت خود را با 
یک قیمت یکس��ان به فروش می رس��انند. مثال، هم��ه محصوالتی 
که در مغازه یا فروش��گاه آنهاس��ت 10 هزار تومان یا 20 هزارتومان 
یا قیمت های مش��ابه اینهاس��ت. در این مواقع نیز همیشه مشتریان 
س��وال می پرسند که چطور ممکن اس��ت همه محصوالت آنها یک 
قیمت یکس��ان داش��ته باشند و باز هم این فروش��گاه ها سود کنند. 
نکته اصلی اینجاست که حتماً در فروشگاه آنها شما نیز محصوالتی 

دیده اید که با توجه به قیمت شان ارزش باالتر یا پایین تری دارند.
از نظر مش��اوره بازاریابی، یعنی قیمت هایی که برای محصوالت با 
ارزش پایین ت��ر دقیقاً جبران کننده آن در جاهایی اس��ت که قیمت 
آن پایین تر اس��ت. هرچند در این نوع قیمت گذاری نیز مش��تریان 
همان احس��اس ش��به رایگان پیدا می کنند و احساس می کنند که 
س��ود بسیار زیادی از این فروشگاه ها عاید آنها می شود ولی در واقع 
فروشنده ها نیز سود زیادی به دست می آورند. یعنی عالوه بر جبران 
قیمت توسط کاالهایی که قیمت آنها باالتر از ارزش شان است بلکه 
میزان استقبال و خرید مشتریان از این فروشگاه ها بسیار باالست و 

سود زیادی می توانند از این روش به دست آورند.
ش��ما به عنوان ی��ک بازاری��اب فقط کاف��ی اس��ت از روش های 
هوش��مندانه ب��رای بازاریابی و فروش اس��تفاده کنی��د. کوچکترین 
کلم��ات و جمالت و روش هایی که اس��تفاده می کنی��د می تواند در 

بازاریابی شما و عالقه مشتریان به خرید نقش داشته باشد.
qmpmarketing :منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی 12 بخش مهم برای بازبینی پیش از انتشار محتوا
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10 اکانت برتر لینکدین در سال 2019

یکی از آمارهایی که در رابطه با تمامی ش��بکه های اجتماعی همواره مورد 
توجه بسیاری قرار می گیرد، اکانت های برتر از نظر تعداد دنبال کننده است. 
این ش��بکه اگرچه در س��ال 200۳ در اختیار عموم قرار گرفته است، با این 
حال به علت این امر که یک ش��بکه تخصصی کس��ب وکار معرفی می شود، 
آمارهای آن اختالف فاحشی با رقبایی نظیر فیس بوک و اینستاگرام را دارد، 
با این حال امس��ال شاهد رشدی چش��مگیر این شبکه بوده ایم و پیش بینی 
می شود که در سال آینده نیز بتواند عملکرد به مراتب بهتری را داشته باشد. 
با توجه به توضیحات ارائه شده، در ادامه به بررسی 10 اکانت برتر این شبکه 

خواهیم پرداخت. 
TED-1 تعداد دنبال کننده: 12.5میلیون نفر

ایده ها ارزش گس��ترش را دارند، شعار یکی از جذاب ترین برندهای جهان 
محس��وب می-شود که یک مجموعه همایش جهانی بوده و افراد مختلف در 
آن به س��خنرانی می-پردازند. حوزه های مورد بحث در آن نیز کامال متنوع 
ب��وده و این امر به گس��ترش هرچه بیش��تر آن کمک کرده اس��ت. درواقع 
همانطور که در ابتدا نیز گفته ش��د، لینکدین یک شبکه تخصصی در زمینه 
کس��ب وکار بوده و این امر باعث شده اس��ت تا برترین حساب-های کاربری 
آن نیز تعلق به برندها باش��د. این امر در حالی است که در شبکه های دیگر 
نظیر اینس��تاگرام، س��لبریتی ها در صدر قرار دارند. ای��ن برند کار خود را از 
س��ال 1990 آغاز کرده و در ابتدا تنها در زمینه تکنولوژی فعالیت می کرد. 
در صفحه رسمی این برند در لینکدین، شما با ویدئو سخنرانی های منتخب، 
انواع پرس��ش ها و مقاالت مواجه هس��تید. درواقع مدیران ارشد تد به خوبی 
دریافته ان��د که نباید صرفا مخاطب را به عن��وان بازدیدکننده تلقی کرد. به 
همین خاطر نیز آنها همواره با مطرح کردن سواالتی دقیق و ترغیب افراد به 

اظهارنظر، به شکلی کامال تعاملی رفتار کرده اند. 
Google-2 تعداد دنبال کننده: 12.1 میلیون نفر

گوگل در سال 1998 توسط لری پیچ و سرگئی برین تاسیس شده و یکی 
از بزرگترین ش��رکت های جهان و محبوب ترین مرورگر اینترنت محس��وب 
می ش��ود. در مقایس��ه با تد، این برند تمرکز اصلی خود را بر روی پوش��ش 
اخبار قرار داده و ویدئوهای به مراتب کمتری را دارد که این سیاس��ت کامال 

براساس نیاز شرکت بوده و نباید آن را یک ضعف تلقی کرد. 
Amazon-3  تعداد دنبال کننده: 8.6 میلیون نفر

آمازون در س��ال 1994 توس��ط جف بزوس تاس��یس ش��ده است. میزان 
موفقی��ت آن ب��ه حدی بوده اس��ت که در دو س��ال اخیر، موس��س آن به 
عن��وان ثروتمندترین فرد جهان معرفی می ش��ود. در صفح��ه لینکدین این 
شرکت، ش��ما تقریبا با همه چیز مواجه خواهید شد، از طرح های انجام شده 
ب��رای ک��ودکان، نحوه انجام کاره��ا، معرفی جدیدترین اقدامات و پوش��ش 
س��خنرانی های جف بزوس، تصویر س��اختمان  ها و کارمن��دان و مواردی از 
این قبیل همگی باعث شده است تا افراد عمال بتوانند حتی بدون هیچ گونه 
آگاهی قبلی، با این برند خالق به صورت کامل آش��نا ش��ده و به طرفداران 

آن تبدیل شوند. 
LinkedIn-4: تعداد دنبال کننده: 8.2 میلیون نفر

رویک��رد جالب لینکدین که آن را از س��ایر گزینه های این لیس��ت کامال 
متمایز می کند، پوشش تمامی اخبار و مطالب آموزشی مهم مرتبط با حوزه 
کس��ب وکار است. همین امر نیز باعث می شود تا طرفداران تمامی برندها، به 
س��مت آن جذب ش��ده و مطالبی کامال مفید و به دور از جنبه تبلیغاتی را 

مشاهده کنند. 
Microsoft-5 تعداد دنبال کننده: 7/8  میلیون نفر

مایکروس��افت توسط بیل گیتس و پل آلن در س��ال 1975 تاسیس شد 
و یک انقالبی در زمینه فناوری ش��کل گرف��ت. نکته جالب صفحه لینکدین 
مایکروس��افت این اس��ت که حتی از محتواهای تولیدی کارمندان خود نیز 
اس��تفاده کرده و همین امر باعث می ش��ود تا تمامی اف��راد، به خوبی برای 
فعالیت در این زمینه تش��ویق ش��وند. همچنین این ش��رکت برای پوشش 
مطالب خود، تها به یک روش بسنده نمی کند. برای مثال برای منتشر کردن 
یک خبر ابتدا از یک متن کوتاه، س��پس از ی��ک عکس همراه با توضیحات 

بیشتر و در آخر یک کلیپ استفاده می کند. 
IBM-6 تعداد دنبال کننده: 6/4 میلیون نفر

 این برند در سال 1911 توسط چارلز فلینت تاسیس شد. استراتژی اصلی 
این شرکت در لینکدین، مطرح کردن کارمندان خود است. به همین خاطر 

عکس ها، اخبار و دستاوردهای آنها در صدر مطالب قرار دارد. 
Unilever -7 تعداد دنبال کننده: 6/2 میلیون نفر

یکی از برترین برندها در زمینه تولید کاالهی مصرفی نظیر موارد غذایی، 
محصوالت آرایش��ی و بهداش��تی و . . .، برند یونیلیور اس��ت. این شرکت در 
سال 19۳0 تاسیش شده است، با این حال نمی توان نام یک فرد خاص را به 
عنوان موس��س آن تعیین کرد. علت این امر به این خاطر است که این برند 
حاصل ادغام دو ش��رکت دیگر به نام های برادران لیور و مارگارین یونی بوده 
اس��ت. این برند به خوبی به نقش بصری ش��دن اقدامات بر روی مخاطب پی 
برده و تمامی مطالب آن حاوی تصویر و یا ویدئو است. توجه به روان شناسی 
رنگ و هماهنگی آن با موضع هر یک از مطالب، از دیگر موارد جذاب صفحه 

لینکدین این شرکت محسوب می شود. 
Nestle-8 تعداد دنبال کننده: 6میلیون نفر

ب��دون تردی��د بزرگترین ش��رکت تولیدکننده مواد غذایی و آش��امیدنی، 
برند نس��تله است. این شرکت در سال 1866 توسط هنری نستله در کشور 
س��وئیس تاسیس شد. سیاست اصلی این شرکت در شبکه لینکدین، ترویج 

فرهنگ خود بوده که در این رابطه کامال موفق عمل کرده است.
Accenture-9 تعداد دنبال کننده: 4/4 میلیون نفر

این برند در س��ال 191۳ توس��ط آرتور اندرسن و کالرنس دالنی تاسیس 
ش��ده اس��ت در حال حاضر نی��ز بس��یاری از برترین برنده��ای جهان جزو 
مش��تریان آن محس��وب می ش��وند. حوزه های اصلی آن نیز شامل خدمات 
فناوری، انواع مش��اوره ها و امنیت شبکه است. نکته جذاب صفحه لینکدین 

این شرکت، تمرکز کافی بر روی پادکست ها است. 
Facebook-10 تعداد دنبال کننده: 4.4 میلیون نفر

فیس بوک در س��ال 2004 توس��ط مارک زاکربرگ تاسیس شده است و به 
عنوان پرطرفدارترین ش��بکه اجتماعی حال حاضر جهان معرفی می ش��ود که 
مالکی��ت برندهای مطرح دیگری نظیر اینس��تاگرام و واتس اپ را نیز در اختیار 
دارد. در صفحه لینکدین این شرکت، تمرکز اصلی بر روی به اشتراک گذاشتن 
مطالب است که منجر به ارتقای شغلی افراد و پیشرفت آنها خواهد شد. درواقع 
عقیده مدیران ارش��د این ش��رکت این است که مخاطبان این شبکه، همگی از 
افراد فعال در حوزه های مختلف کسب وکار محسوب می شوند، به همین خاطر 

الزم است تا محتواهای تولیدشده نیز کامال مناسب و مفید برای  آنها باشد. 
searchenginejournal :منبع
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دس��تگاه های هوش��مند و متصل ب��ه اینترنت در طول چند س��ال اخیر 
ب��دل به موضوع مهمی در حوزه کس��ب و کار ش��ده اند. این دس��تگاه های 
هوش��مند تاثیر بس��یار زیادی بر روی زندگی مردم گذاشته اند. امروزه همه 
ما صبح مان با دستگاه های هوش��مند مختلف شروع می شود. در نهایت نیز 
پس از اس��تفاده دوباره از آنها در پایان روز به اس��تراحت خواهیم پرداخت. 
بازاریاب ها و کارش��ناس های دنیای آنالین از ابزارهای هوشمند و متصل به 
اینترنت به نام »اینترنت اشیاء« یاد می کنند. این مفهوم به طور کلی شامل 
هر نوع دس��تگاه هوشمند و متصل به ش��بکه اینترنت است. به این ترتیب 
کارب��ران ام��کان تعامل با یکدیگر با اس��تفاده از این دس��تگاه ها را خواهند 
داش��ت. بسیاری از ابزارهای مورد استفاده در زندگی روزمره تا همین چند 
س��ال پیش به اینترنت اتصال نداشتند. امروزه با فراهم سازی این دسترسی 
اهمیت مدیریت س��ئو برای برندها با توجه به دستگاه های هوشمند پدیدار 

شده است. 
بی تردی��د افزایش دسترس��ی مردم ب��ه اینترنت امر مطلوبی محس��وب 
می ش��ود. بسیاری از برندها باید مدیریت س��ئو در این حوزه را مدنظر قرار 
دهند. من در مقاله کنونی به بررسی 10 راهکار مناسب برای مدیریت سئو 
ب��ا توجه به تغییرات این حوزه خواهم پرداخت. به منظور دس��تیابی به این 

هدف در ادامه 10 نکته و تکنیک تاثیرگذار معرفی خواهد شد. 
1. تغییر جهت از الگوی جست وجوی کلیدواژه محور

دنی��ای اینترن��ت از هم��ان ابت��دا تحت تاثی��ر جس��ت وجوی متنی در 
موتورهای��ی نظیر گوگل قرار داش��ت. فرآیند این نوع جس��ت وجو به اندازه 
کافی س��اده اس��ت. کاربران با توجه به نیازش��ان و موضوع��ات مورد عالقه 
اقدام به درج کلیدواژه هایی مشخص در موتورهای جست وجو می کردند. در 
نهایت نیز موتور جس��ت وجوی موردنظر مجموعه ای از لینک های مرتبط را 
نمایش می داد. امروزه شیوه جست وجوی کاربران تغییر شگرفی کرده است. 
بنابراین دیگر خبری از جس��ت وجوهای متنی صرف نیس��ت. توسعه هوش 
مصنوعی و معرفی دستیارهای صوتی مختلف موجب سهولت جست وجوی 
کاربران در ش��بکه های اجتماعی شده اس��ت. به این ترتیب دیگر نیازی به 

نگارش کلیدواژه ها نیست. 
بدون شک تغییر الگوی جست وجوی کاربران باید مدنظر بازاریاب ها قرار 
داش��ته باشد. مدیریت سئو براس��اس تحوالت تازه چندان دشوار نیست. به 
هر حال کلیدواژه ها در جس��ت وجوی صوتی نی��ز وجود دارد. نکته مهم در 
اینج��ا توجه به اهمیت تغییر، هرچند اندک، الگوی مدیریت س��ئو برندمان 
اس��ت. متاسفانه بس��یاری از برندها نس��بت به بازاریابی و مدیریت سئو در 
زمینه های مختلف و متنوع جس��ت وجو در اینترنت بی توجه هس��تند. این 
امر مزیت مناس��بی برای برند ما ایجاد خواه��د کرد. به این ترتیب با توجه 
مناس��ب به حوزه جس��ت وجوی صوتی امکان بهره من��دی از مزیت های آن 

وجود خواهد داشت.
مش��کل دیگر برندها در زمینه تولید محتوای مطابق با اصول س��ئو نحوه 
طبقه بندی آنها از س��وی موتورهای جس��ت وجو و به طور مش��خص گوگل 
اس��ت. بسیاری از برندها نس��بت به عدم طبقه بندی درست محتوا از سوی 
گوگل اعالم نارضایتی کرده اند. اعتراض آنها موجب واکنش رس��می گوگل 
و طراحی الگوریتمی تازه برای رس��یدگی به نحوه طبقه بندی محتوا ش��ده 
اس��ت، بنابراین اکنون با تولید محتوای جذاب و جلب تعامل مخاطب هدف 
به راحت��ی امکان ارتقای رتب��ه لینک های برندمان در گ��وگل وجود دارد. 
نمای��ش لینک های برندمان در نتایج اولیه گوگل در وضعیت کنونی اهمیت 
دوچندانی دارد. براس��اس پیش بینی سایت INC تا پایان سال 2020 روند 
توسعه استفاده از دستگاه های هوشمند )به غیر از گوشی های هوشمند( به 
شدت افزایش خواهد یافت بنابراین دسترسی راحت کاربران این دستگاه ها 
ب��ه محتوای بازاریابی برند ما از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود. این امر 
فق��ط در صورت توجه و فه��م نحوه تغییر در الگوی مدیریت س��ئو تحقق 

خواهد یافت.
2. اهمیت توجه به جست وجوی صوتی

در بخش قبل اندکی درباره جست وجوی صوتی صحبت کردیم. براساس 
پیش بین��ی همکاران��م در موسس��ه 15Writers تا س��ال 2025 فرآیند 
جس��ت وجوی صوتی به ط��ور کامل ج��ای الگوهای س��نتی مانند نگارش 
موضوع��ات را خواهد گرفت. به این ترتیب دیگر نیازی به نگارش متن برای 

جست وجو و مشاهده نتایج آن وجود نخواهد داشت. 
اگرچه جس��ت وجوی صوتی دارای آینده درخش��انی اس��ت، ام��ا باید به 
اهمیت کنونی آن نیز توجه داش��ت. اکنون در انگلس��تان ۳0درصد از کل 
جس��ت وجوها مبتنی بر گوگل از طریق سیستم صوتی انجام می شود. توجه 
به این نکته به خوبی اهمیت مدیریت س��ئو براس��اس الگوی جست وجوی 

صوتی را نشان می دهد.
متاس��فانه بسیاری از برندها جست وجوی صوتی را امری متعلق به آینده 
تلقی می کنند. نکت��ه مدنظر من در اینجا مواجهه با کاربردهای کنونی این 
فناوری اس��ت. وقتی ما کاربرد جست وجوی صوتی در زندگی کنونی را باور 
کنیم، آنگاه تمرکز بر روی این ش��یوه برای بازاریابی و مدیریت س��ئو بهتر 

فراهم خواهد شد. 
ب��دون تردید وقت��ی تمایل کاربران به جس��ت وجوی صوتی افزایش پیدا 
می کن��د، به موازاتش عالق��ه به دریافت اطالعات و محت��وا در قالب فرمت 
صوتی نیز بیش��تر خواهد ش��د بنابراین سایت رس��می برندها باید به سوی 
تولید محت��وای صوتی نیز حرکت کند. در غیر ای��ن صورت نتیجه چندان 
مطلوبی در آینده نخواهیم گرف��ت. نگاهی کوتاه به روند افزایش محبوبیت 
پادکس��ت های صوتی در سراس��ر جهان به خوبی این نکته را ثابت می کند. 
مزی��ت اصلی فرمت صوتی امکان گوش دادن ب��ه آن در هر زمان و مکانی 
است. به عنوان مثال، این امر در اتوبوس و به هنگام جا به جایی کامال ساده 
خواهد بود. بی شک چنین امری در مورد محتوای متنی امکان پذیر نیست. 

3. کاهش اهمیت رتبه های برتر در گوگل
صفحه نتایج جس��ت وجو یک��ی از مهم ترین المان ه��ای ارزیابی موفقیت 
فرآیند مدیریت س��ئو برندها در طول ده های اخیر محس��وب می ش��ود. به 
ای��ن ترتیب اگر لینک های مربوط به برند ما در صفحه نتایج جس��ت وجوی 
گوگل جایگاه مناس��بی داش��ته باش��د، موفقیت ما در جلب نظر مشتریان 
وفادار تضمین خواهد ش��د. نکته مهم در اینجا تغییر شیوه نگرش مخاطب 
به برندهاس��ت بنابراین دیگر حضور در رتبه های برتر گوگل به تنهایی برای 
موفقی��ت برندمان کافی نخواهد بود. بدون تردید وقتی یخچال، آب س��رد 
کن و س��ایر لوازم اطراف ما به اینترنت وصل می ش��وند، نحوه مدیریت سئو 
نیز باید تغییر یابد. امروزه اغلب مردم در اس��تفاده از دستگاه های هوشمند 

به سراغ جس��ت وجوی دستی برای یافتن اطالعات نمی روند. آنها بیشتر به 
جست وجوی هوشمند و خودکار دستگاه های موردنظر اعتماد دارند بنابراین 
ما باید نحوه ارزیابی محتوا از س��وی دس��تگاه های هوشمند را مورد بررسی 
قرار دهیم. نکته مهم درخصوص دس��تگاه های هوش��مند توانایی بررس��ی 
حجم وس��یعی از اطالعات در مدت زمان کوتاه اس��ت. ب��ه این ترتیب یک 
دستگاه هوشمند در مواجهه با پرسش یا مسئله کاربر به سراغ تحلیل عمیق 
فضای اینترن��ت خواهد رفت. حجم داده هایی که ه��وش مصنوعی توانایی 
تحلیل ش��ان در زمان واحد را دارد، بس��یار بیشتر از انس��ان است. بنابراین 

اعتماد هرچه بیشتر کاربران به هوش مصنوعی امر طبیعی خواهد بود.  
تاثیر اتکای کاربران به هوش مصنوعی در دسترس��ی به اطالعات ضرورت 
اس��تفاده از ش��یوه ای نوین برای تولید محتوا و مدیریت س��ئو است. به این 
ترتی��ب دیگر نیازی به تمرکز بیش از حد ب��ر روی کاربرد کلیدواژه ها برای 
کس��ب رتبه های برتر نخواهد بود. در عوض اهمیت تولید محتوای باکیفیت 

و مطابق با نیاز مشتریان بیشتر می شود. 
4. ضرورت توجه بیشتر به شخصی سازی محتوا

شخصی س��ازی محتوا یکی از ترندهای برتر در ح��وزه بازاریابی، تبلیغات 
و به طور کلی کس��ب و کار اس��ت. امروزه کمتر حوزه ای از کسب و کار نیاز 
به شخصی س��ازی ندارد. در حوزه مدیریت سئو و تبلیغات نحوه تاثیرگذاری 
شخصی س��ازی محتوا کامال مش��خص اس��ت. این امر در پیوند با س��لیقه 
ش��خصی هر کدام از کاربران و ضرورت توجه به آن معنا می ش��ود. بنابراین 
ما بای��د فرآیند جلب نظر مخاطب هدف را به ش��یوه ای تاثیرگذار پیگیری 
کنیم. نکته مهم در اینجا تغییر نحوه دسترس��ی مخاطب مدرن به محتوای 
بازاریابی برندمان اس��ت. تا همین چند س��ال پیش مخاطب هدف برندها با 
اس��تفاده از گوشی های هوشمند یا رایانه های ش��خصی به محتوای آنالین 
دسترسی پیدا می کردند. این امر در طول چند سال اخیر دستخوش تغییر 
و تحول بس��یار زیادی ش��ده اس��ت بنابراین باید به فکر الگ��وی تازه ای از 
مدیریت س��ئو به منظور سازگاری هرچه بیش��تر با نحوه نمایش محتوا در 

دستگاه های آنالین جدید باشیم.

یک��ی از بهترین مثال ها در زمینه نح��وه نمایش جدید محتوای بازاریابی 
برندها ب��ه مخاطب مربوط به صنعت تولید اس��باب بازی اس��ت. برندهای 
فعال در این حوزه به طور س��نتی از رس��انه های جمعی، در سال های اخیر 
شبکه های اجتماعی، برای توس��عه محتوای شان استفاده می کردند. امروزه 
با پیش��رفت اس��باب بازی ها و اتصال برخی از آنها به ش��بکه اینترنت نحوه 
بازاریابی این برندها نیز تغییر کرده اس��ت بنابراین دیگر خبری از الگوهای 
س��نتی نیست. در عوض امکانات تازه ای در اختیار برندها قرار گرفته است. 
یک��ی از این امکانات نمایش محت��وا در قالب فرمت صوتی و تصویری برای 
کودکان و والدین ش��ان است. امروزه اس��باب بازی هایی مانند اتومبیل های 
کنترل��ی دارای صفحه نمایش کوچکی در دسته ش��ان هس��تند. این فضای 
کوچ��ک با اتصال به اینترن��ت بدل به تابلوی تبلیغاتی برندها می ش��ود. به 
این ترتیب برندها فرصت تاثیرگذاری هرچه بیش��تر بر روی مخاطب هدف 

را خواهند داشت. 
امروزه برخی از ش��رکت های فعال در زمینه تولید ماش��ین ظرفشویی از 
اتصال دستگاه های ش��ان به اینترنت بهره بازاریابی زیادی می برند. به عنوان 
مثال، ماش��ین های ظرفشویی جدید با جس��ت وجو در اینترنت توصیه هایی 
ب��رای اس��تفاده بهتر از ظ��روف مختلف و ماندگاری بیش��تر آنها در صفحه 
کوچک ش��ان به نمایش می گذارند. بدون شک بخش مهمی از این اقدامات 
ماهیت توصیه و کمک به مشتریان را دارد با این حال امکان استفاده هرچه 
ظریف ت��ر از این فرصت برای بهره مندی بیش��تر از توجه مخاطب در حوزه 

بازاریابی وجود دارد. 
5. تجربه وسعت هرچه بیشتر دامنه کانال های بازاریابی

ش��یوه های سنتی مدیریت س��ئو محدود به چند کانال بازاریابی مشخص 
بود. برندها به طور س��نتی با رسانه های جمعی پیوند عمیقی دارند. این امر 
در طول س��ال های اخیر و ظه��ور اینترنت و ش��بکه های اجتماعی ماهیت 
خاصی پیدا کرده اس��ت، بنابراین فضای آنالین به نوعی رقیب رس��انه های 
س��نتی محسوب می شود. موج سوم رقیب بازاریابی برای رسانه های جمعی 
شامل دستگاه های هوشمند اس��ت. وقتی لوازم خانگی، لباس و گجت های 
کاربردی امکان اتصال به اینترنت را داش��ته باشند، به طور طبیعی کارکرد 
بازاریابی نیز خواهند یافت. این امر موجب گس��ترش هرچه بیش��تر دامنه 

کانال های ارتباطی میان برندها و مشتریان می شود. 
براس��اس گزارش موسس��ه Spectrum تا پایان س��ال 2022 برندهای 
سراسر دنیا امکان اتصال به 50 میلیارد دستگاه هوشمند را خواهند داشت. 
این ع��دد خیره کننده برای ه��ر برندی جذاب خواهد ب��ود بنابراین رقابت 
اصلی بر س��ر تصاحب امکان نمایش محتوای تبلیغاتی و بازاریابی در چنین 

فضایی به پا خواهد شد. 
بدون شک رایانه های شخصی و گوشی های هوشمند نیز کارکرد مشابهی 
برای دسترس��ی به اطالعات از س��وی کاربران دارند بنابرای��ن آنها نیز باید 
مدنظر بازاریاب ها قرار گیرد. نکته مهم در اینجا مزیت دستگاه های هوشمند 
جدید مانند لوازم خانگی اس��ت. ما در طول روز س��طح تعامل بسیار باالیی 
ب��ا لوازم خانه داریم. این امر هیچ وقت در مورد رایانه یا گوش��ی همراه رخ 
نمی دهد. به عنوان مثال، وقتی بر روی صندلی راحتی هوشمندمان در حال 

اس��تراحت هستیم، پخش یک پیام بازاریابی کوتاه هیچ آزاری به ما نخواهد 
رساند. جالب اینکه در چنین مواقعی تاثیرگذاری پیام های بازاریابی بر روی 
مخاطب بیش از هر زمان دیگری است بنابراین مشاهده جهت گیری برندها 

به سوی استفاده از این الگو جای هیچ تعجبی نخواهد داشت. 
6. تاکید بیشتر بر روی امنیت سایبری

امروزه با توس��عه فضای آنالین خطرهای موجود نیز افزایش یافته است. 
هر روز اخبار گوناگونی درباره حمالت س��ایبری و سرقت اطالعات به گوش 
می رس��د. شاید این نکته در نگاه نخس��ت ارتباط چندانی به فعالیت برندها 
نداشته باش��د، اما با توجه به ظهور دس��تگاه های هوشمند جدید باید نگاه 
دوباره ای به این موضوع انداخت. برخی از دس��تگاه های هوشمند به منظور 
ارائه خدمات بهتر به مش��تریان اقدام به جمع آوری اطالعات آنها می کنند. 
این امر به ش��یوه های مختلفی نظیر ثبت نحوه اس��تفاده از دستگاه و ضبط 
فیل��م یا فایل صوتی روی می دهد. حال اگر خطر س��رقت این اطالعات در 
کمین باش��د، س��طح اعتماد مش��تریان به ش��دت کاهش خواهد یافت. به 
همین خاطر هر برندی باید نس��بت به تضمین امنیت سایبری مشتریانش 
اقدام کند. س��رقت اطالعات در دنیای مدرن امر رایجی است، اما شیوه های 

پیشگیری از سرقت اطالعات نیز به طور گسترده در دسترس قرار دارد. 
اگر م��ا به دنبال نمای��ش محتوای برندمان در دس��تگاه های هوش��مند 
هس��تیم، باید به الگوی ارزیابی امنیتی گوگل توجه داش��ته باش��یم. گوگل 
در طول سال های اخیر الگوی تازه ای از تامین امنیت کاربرانش را رونمایی 
کرده اس��ت. بر این اس��اس س��ایت های تولیدکننده محتوا باید شناسنامه 
هویتی داش��ته باشند. سایت های فاقد چنین اطالعاتی نزد گوگل به عنوان 
تهدید امنیتی برای کاربران ش��ناخته و از دسترس��ی آنها به این س��ایت ها 

ممانعت به عمل می آید. 
بدون تردید الگوی امنیتی تازه گوگل سطح دسترسی کاربران به محتوای 
متنوع را کاهش می دهد. مزیت اصلی این شیوه برای برندها سهولت هرچه 

بیشتر تامین امنیت اطالعات مشتریان خواهد بود. 
7. گوگل دیگر اولویت اصلی نیست

بی��ان اینکه گوگل در طول یک دهه اخیر بر روی فرآیند مدیریت س��ئو 
سلطه داشته است، امر تازه ای نیست. نکته مهم در اینجا پایان سلطه گوگل 
بر حوزه مدیریت سئو است. اکنون بسیاری از برندها در حال توسعه موتور 
جس��ت وجوی اختصاصی برای محصوالت شان هس��تند. این امر به معنای 
استقالل شرکت های بزرگ از گوگل در زمینه دسترسی دستگاه های شان به 
اطالعات کاربردی اس��ت. نمونه عینی این مسئله برند بوش است. این برند 
از سال آینده در دستگاه های هوشمندش از موتور جست وجوی اختصاصی 
اس��تفاده خواهد کرد. بدون تردید این موتورهای جس��ت وجو در دسترسی 
تم��ام مردم قرار ندارند. بنابراین به س��لطه و مرجعیت گوگل برای کاربران 

عادی لطمه ای نخواهد خورد. 
نتیج��ه مه��م تغییر ش��یوه فعالیت برنده��ا در زمینه اس��تفاده از موتور 
جس��ت وجوی انحصاری در حوزه بازاریابی و مدیریت سئو نمایان می شود. 
اکنون برندها نیازمند شیوه ای متفاوت برای بازاریابی و جلب نظر مشتریان 
هستند. این امر شامل بررسی و شناخت الگوریتم های مربوط به موتورهای 
جست وجوی مختلف اس��ت. شاید در ابتدا این امر پروژه ای سنگین به نظر 
برس��د. در این زمینه تا حدودی حق با شماس��ت. نکت��ه مهم در این میان 
ض��رورت برنامه ریزی دقیق برای تحقق این هدف اس��ت. بدون برنامه ریزی 
برای دس��ته بندی موتورهای جست وجو و شناخت آنها هیچ موفقیتی برای 

برندها به دست نمی آید. 
8. مواجهه با چالش های تازه در ایجاد سایت رسمی برند

با توسعه دس��تگاه های هوشمند و توجه هوش مصنوعی آنها به اطالعات 
کاربردی نحوه مدیریت س��ئو در س��ایت رس��می برندها تغییر خواهد کرد. 
ت��ا پیش از ای��ن کاربرد دقی��ق کلیدواژه ها و طراحی قالب��ی جذاب از نظر 
بص��ری ب��رای جلب نظر مخاطب ضروری بود. اکنون س��ر و کار ما دیگر به 
طور مس��تقیم با مخاطب نیست، بنابراین شیوه فعالیت مان باید تا حدودی 
تغییر یابد. اکنون اهمیت محتوای کاربردی و مناسب از نظر الگوریتم هوش 

مصنوعی اهمیت دارد. 
الگوریتم  نس��ل جدید هوش مصنوعی در انتخاب محتوای مناس��ب برای 
نمای��ش به مش��تریان برمبنای کاربرد و انطباق ماهیت ه��ر محتوا با نیاز و 
س��لیقه مشتری موردنظر اس��ت بنابراین ما باید در تولید محتوا تا حدودی 
به طبقه بندی مخاطب هدف نیز توجه داشته باشیم. این امر ضرورت تولید 

چند ویرایش از محتوای واحد برندمان را ضروری خواهد کرد. 
9. پایان کنترل برندها بر روی نحوه درک مخاطب از محتوا

وقتی پای عامل سومی در ارتباط ما با مشتری هدف میان باشد، وضعیت 
ب��ه طور کل��ی تغییر خواهد کرد. ب��ه این ترتیب دیگر ام��کان تاثیرگذاری 
مس��تقیم و بی واس��طه بر روی مش��تریان وجود نخواهد داشت. این امر در 
ارتباط با نحوه نمایش محتوا از سوی هوش مصنوعی دستگاه های هوشمند 
است. گاهی اوقات دستگاه های هوشمند چند محتوای مهم را با هم ترکیب 
و ب��ه ط��ور یکجا نمای��ش می دهند. این امر ب��ا توجه به س��طح نیاز باالتر 
مش��تریان به محتوای جذاب صورت می گی��رد. نتیجه چنین امری کاهش 

تاثیرگذاری انحصاری محتوای ما بر مخاطب هدف خواهد بود. 
ب��دون ش��ک ترکیب محتوا از س��وی دس��تگاه های هوش��مند باب میل 
مش��تریان خواهد بود. با این حال از نقطه نظر برندها امر منفی محس��وب 
می شود. ضرورت اصلی در اینجا کار بر روی فرآیند تولید محتوای برندمان 
اس��ت. ه��دف اصلی در اینجا تولی��د محتوایی جذاب و کاربردی اس��ت. به 
ای��ن ترتیب الگوریتم هوش مصنوعی نیازی به ترکیب محتوای ما با س��ایر 

نمونه ها نخواهد دید.
10. آغاز سلطه سئو محلی

مدیریت سئو در مقیاس محلی نکته بسیار مهمی است. وقتی ما با شمار 
باالیی از دس��تگاه های هوشمند مواجه هس��تیم، باید به مقیاس جغرافیایی 
و فرهن��گ بومی هر منطقه توجه داش��ته باش��یم. این ام��ر در مورد نحوه 
تولید محتوا در ش��یوه های س��نتی بازاریابی نیز صادق اس��ت، بنابراین در 
اینج��ا مش��کل چندانی پیش روی ما نخواهد بود. تنه��ا نکته مهم توجه به 
فرآین��د تولید محتوای ج��ذاب برای مخاطب هدف اس��ت. وقتی مدیریت 
س��ئو در مقیاس محلی مدنظر است، باید به انتظارات باالی مخاطب توجه 
داش��ت. نکته مثبت برای برنده��ا در این میان حضور ی��ک عامل میانجی 
است. برندهای تولیدکننده دستگاه های هوشمند همیشه به دنبال استفاده 
از شرایط مناس��ب برای جلب رضایت مشتریان ش��ان هستند. یکی عوامل 
مه��م این فرآیند نمای��ش محتوای کاربردی برای مخاطب اس��ت، بنابراین 
امکان همکاری برند ما با تولیدکنندگان دستگاه های هوشمند برای نمایش 

انحصاری محتوای برتر و با کیفیت مان وجود خواهد داشت. 
readwrite :منبع
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با صدور پیامی فرا رسیدن 
هفته وحدت را تبریک گفت. ســید مرتضی ســقاییان نژاد با صدور پیامی 
فرا رســیدن هفته وحدت و میالد با سعادت خاتم النبیین حضرت محمد 

مصطفی)ص( را به تمام مسلمانان جهان تبریک گفت.
متن پیام شهردار قم به این شرح است:

بسمه تعالی
پیامبرگرامی اســالم حضرت محّمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم 

سفیر وحی الهی بوده و در میثاق، اّولین و در مبعث آخرین است.
خداوند را شــاکریم که به برکت وجود خاتم االنبیاء صلی اهلل علیه و آله 
و سلم مّنت نهاد و خلقت را استوار ساخت و با این تعبیر زیبای لوالک لما 
خلقت االفالک از این حقیقت ژرف، رونمایی فرمود و به یُمن وجود ســید 
المرسلین انسانیت را از ضاللت نجات و هدایت فرمود و صفی اهلل به عنوان 
ســفیر وحی الهی به استناد أَوَِّل النَِّبیِّیَن ِمیثاقاً َو آِخِرِهْم َمْبَعثاً، در میثاق، 

اّولین و در مبعث و نتیجه برترین و آخرین نمود یافت.
دامنه و گســتردگی حــوزه فعالیت پیامبران الهی، ارتباط مســتقیم و 
تنگاتنگی با ســعه وجودی آنان دارد و با این فراز نورانی َو َما أَْرَســلَْناَک إاَِلّ 
َرْحَمًه لِلَْعالَِمیَن از وجود با مقیاس جهانی نبی الرحمه رمزگشایی می نماید و 

همان طور که ایشان سر سلسله انسان های کامل است.

بی شــک حبیب اهلل، محور وحدت قلوب و تقریب عملی اســت و هفته 
وحــدت این میراث گرانبهای بنیانگذار جمهوری اســالمی که نشــانه ای بر 
عمق دید اســتراتژیک امام راحل )ره( داشته و همچنین مورد توجه و عنایت 
خاص مقام معظم رهبری مدظله العالی نیز هست؛ بهانه ای برای هم افزایی 
ظرفیت ها و واکاوی فرصت هاست. نزدیک سازی افق ذهنی و فکری مبتنی 
بر عقالنیت باعث هم گرایی، انسجام و هم بستگی اجتماعی می شود و وحدت 
ضمن نهادینه سازی خود باوری، اقتدار را تقویت و جنگ های نامتقارن سخت 
و نرم را دفع می نماید. افق فهم مشــترک بین عقالنیــت و افراطی گرایی را 
نمی توان تبیین و توصیف نمود و متاسفانه عدم فهم متقابل و مشترک و فقدان 

عقالنیت، خالها و شکاف هایی را به وجود آورده و افراطی گرایی و شکل گیری 
جریانات انحرافی را دامن می زند و بستری برای تخریب، تحریف و حتی سیاه 
نمایی چهره اســالم شده و بهانه ای برای ترسیم اسالم هراسی توسط دشمن 
می گردد. وحدت، پدافند غیرعامل بوده و قدرت آفرین اســت و باعث امنیت 
شــده و با فرصت ســازی، تهدید زدایی می کند و می توان با اجرایی سازی 
ایده های نوین مشترک، دایره تعامالت را افزایش داده و با همکاری های اجرایی 
متقابل، تالیف قلوب ارتقاء یافته و فراوانی های تشریک مساعی به خصوص با 
مشــارکت در پروژه های اجرایی و انتقال دانــش و تجربه، ناکامی و نا امیدی 
دشمن را رقم خواهد زد. متاسفانه گاه دوستان معارض ، طعمه دشمنان معاند 
شــده و به اسم شیعه علیه اهل سنت و گاه برعکس، سایت، سخنرانی و آثار 
مکتوب دارند که هوشــیاری طرفین باعث خنثی سازی توطئه ها خواهد شد. 
اینجانب فرا رسیدن میالد نورانی و با سعادت خیرالبریه حضرت ختمی مرتبت 
محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم و فرزند برومندشان رئیس مذهب 
فقه جعفری حضرت امام جعفر صادق علیه السالم و هفته ی وحدت را که نوید 
بخش همدلی و همبســتگی برای نیل به اهداف عالیه اسالمی در سایه سار 
اقتــدار و عمل به والیت اســت؛ تبریک و تهنیت عرض می نمایم و توفیق به 

خدمتگزاری را از خداوند مّنان برای همگان مسالت دارم.
سید مرتضی سقائیان نژاد شهردارقم                                  

همدان- خبرنــگار فرصت امــروز: ۲۴ تعاونی برتــر همدان در 
چهاردهمین آیین تجلیل از تعاونی های برتر استان همدان تجلیل شدند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری همدان در این 
آیین با بیان اینکه تعاون به معنای حذف واسطه ها است گفت: تعاونی ها نگاه 
مردم محور دارند و باید اقتصاد اســتان به سمت تعاونی ها سوق یابد.  ظاهر 
پورمجاهد افزود:  بر این اســاس تعاونی ها واحدهای کوچک ویژه اقتصادی 
هســتند که به صورت مستقیم یا غیرمســتقیم در تولید ملی، کارآفرینی و 
جذب نیروی کار با افراد جامعه مشــارکت می کننــد. وی ادامه داد: در واقع، 
تعاونی ها سازمان هایی مردمی هستند که توسط خود اعضا و با اختیار کامل 
آنها تشــکیل و منطبق با اصول بین المللی تعاون اداره می شوند. پورمجاهد 
تاکید کرد: سیاست دولت تدبیر و امید و استاندار همدان بر این است تا با تمام 
توان تالش کنیم در حوزه اشتغال، تولید، سرمایه گذاری و معیشت مردم کار 
ویــژه ای اتفاق بیفتد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان نیز گفت: 
تعاونی ها بهترین ســاختار جهت اجرای عدالت اجتماعی، اقتصادی و کاهش 
فاصله طبقاتی هستند که در ایجاد فرصت های جدید اشتغال موثرند. احمد 
توصیفیان افزود: تعاون راهکار مناسب برای گردش عدالت اجتماعی است و 
اقتصاد تعاون با نگرش اقتصاد انسان محور، دارای ویژگی های رشد گرایی و 
باز توزیعی اســت. وی ادامه داد: فعالیت در عرصه تعاون موجب رونق تولید 

داخلی، استقالل  و استفاده از ظرفیت های اقتصادی می شود؛ به گونه ای که 
تعاون موجب تجمیع ســرمایه ها، سرمایه گذاری داخلی و مشارکت افراد در 
برابری فرصت ها است. توصیفیان گفت: هر جامعه ای برای توسعه اقتصادی 
نیازمند کار جمعی، سختکوشی، پشتکار، مسئولیت پذیری اجتماعی و تقویت 
سرمایه انســانی و اجتماعی است. وی ادامه داد: باید باور تعاون، فرهنگ کار 
و کار جمعی در جامعه تقویت شــود، چرا که فعالیت در عرصه تعاون عالوه 
بر تاب آوری اقتصادی در شــرایط اعمال تحریم ها با حاکم بودن روح جمعی 
سبب نقش آفرینی در پیشرفت کشور خواهد شد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی همدان اظهار داشــت: تعداد یک هزار و ۱۲۷ تعاونی در این استان 
فعالیــت می کنند که از این تعداد ۶۰۶ تعاونــی تولیدی، تعداد ۳۴۰ تعاونی 

خدمات و ۱۸۱ تعاونی توزیعی هستند. وی خاطرنشان کرد: تعداد ۵۱ طرح  با 
فرصت شغلی ۷۲۱ نفر در هفته دولت و تعاون افتتاح شد که از این طرح ها، 
۱۷ طرح با فرصت شغلی ۲۵۷ نفر در حوزه صنعتی و معدنی، تعداد ۱۹ طرح 
با فرصت شغلی ۲۳۹ نفر در عرصه کشاورزی، یک طرح با فرصت شغلی ۶۰ 
نفر در بخش مسکن و  ۱۴ طرح با فرصت شغلی ۱۶۵ نفر در حوزه خدماتی 
بودند. توصیفیان با اشاره به چهاردهمین سال انتخاب تعاونی های برتر استان 
همدان با هدف ترویج فرهنگ تعاون گفت: در سالی که از سوی رهبر معظم 
انقالب به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است کسب و کارهای تعاونی 
در عرصه های اقتصادی و اجتماعی نقش آفرینی می کنند. وی اضافه کرد: این 
جشــنواره در ۱۹ گرایش استانی از جمله کشاورزی، صنعتی، معدنی، تامین 
نیاز تولیدکنندگان، تامین نیاز مصرف کنندگان ، خدماتی، اعتباری، دهیاری، 
زنان، حمل و نقل، فرش، مســکن، صنایع دستی، دانش بنیان، عمرانی، اتاق 
تعاون، اتحادیه ها، تامین نیاز صنوف توزیعی، تعاونی ســبز و سفیر افتخاری 
تعاون برگزار شــد. توصیفیان افزود: ۳۱۴ شرکت تعاونی با سابقه بیش از سه 
سال فعالیت که حائز شرایط ثبت نام در جشنواره  بودند در جشنواره شرکت 
کردنــد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعــی همدان گفت: از این تعداد ۲۴ 
تعاونی در مرحله اســتانی انتخاب شدند و شرکت تعاونی، تولیدی و توزیعی 

سیمان هگمتانه درگزین نیز به عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شد.

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیرکل ورزش و جوانان استان با حضور در 
غرفه فوالد خوزســتان در سومین نمایشــگاه تخصصی ورزش و تجهیزات 
ورزشــی، نقش فوالد خوزســتان در ایفای مسئولیت های اجتماعی و خوب 
شــدن حال مردم این استان قابل تقدیر دانســت. افشین حیدری درباره ی 
برگزاری چنین نمایشگاه هایی در سطح استان اظهار داشت: الزمه ی تشکیل 
چنین نمایشگاهی، مشارکت و تداوم حضور شرکت های بزرگ صنعتی است. 
وی در ادامه افزود: حمایت شرکت های بزرگ صنعتی بدون وجود زیرساخت 
مناسب نتیجه ای نخواهد داشت. این امر نیازمند ورود نمایندگان مردم استان 
در مجلس شــورای اســالمی، همراه با ارائه طرح هــا و الیه های حمایتی از 
شرکت های صنعتی فعال در حوزه سالمت جسم و روان مردم است. طرح های 
حمایتی از شــرکت  های بزرگ، می تواند مشوق مناسبی برای این شرکت ها 
در ایفای مســئولیت های اجتماعی آن ها باشــد. مدیرکل ورزش و جوانان 
اســتان یادآور شد: برگزاری چنین نمایشگاه هایی برای معرفی و شناساندن 

شرکت های تولیدی حامی ورزش و ایجاد فضایی برای ارائه ظرفیت های این 
شــرکت ها به مردم از اهمیت بســزایی برخوردار می باشد. حیدری در ادامه 
سخنان خود، از برگزاری مراسمی برای تجلیل از ورزشکاران قهرمان استانی 
با حضور شرکت های حمایت کننده ورزش، همچون فوالدخوزستان در آینده 

خبر داد. وی افزود: در این مراسم با اندکی تفاوت نسبت به گذشته، برخی از 
باشگاه ها و شرکت های بزرگ صنعتی که در حوزه ورزش فعالیت دارند، مورد 
تقدیر و تجلیل قرار می گیرند. حیدری با تشــکر از علی محمدی مدیرعامل 
شرکت فوالد خوزستان به خاطر حمایت از ورزش استان اظهار داشت: با نگاه 
ویژه استاندار به تیم فوالد خوزستان و با وجود کادر فنی مجرب و مدیرعامل 
باشگاه فوالد خوزســتان، امیدواریم این تیم به روزهای اوج خود بازگشته و 
برای استان افتخارآفرین شود. وی در پایان سخنان خود از برگزاری جلسه ای 
با حضور مدیر مالیاتی استان، مدیرعامل فوالد خوزستان و چند شرکت دیگر 
برای بررسی  ظرفیت های قانونی درباره ی ارزش افزوده و سایر قوانین، برای 
کمک به شــرکت های حامی ورزش در آینده نزدیک خبر داد. این گزارش 
حاکی اســت، غرفه فوالد خوزستان در ســالن امام رضا )ع(، واقع در محل 
نمایشــگاه های بین المللی اهواز از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۴ آبان ماه از ســاعت 

۱۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ پذیرای بازدید کنندگان می باشد.

ایالم – هدی منصوری:  معاون عملیات شــرکت پاالیش گاز ایالم 
از افزایش ۲۵ درصدی گاز تزریقی تصفیه شــده این پاالیشــگاه به خط 
سراسری در سال جاری خبر داد و گفت: بعد از تعمیرات اساسی و با نصب 
و راه اندازی مبدل حرارتی کلدباکس، خوشبختانه تولیدات پاالیشگاه گاز 
ایالم بصورت کمی و کیفی نســبت به سال گذشته افزایش چشمگیری 
داشته است. به گزارش روابط عمومی،مهندس"عابدین زرگوشی" افزود: 
میانگین گاز تزریقي به خط سراســری در مقایسه با زمان مشابه در سال 
گذشته  ۲۵ درصد افزایش یافته است.  وی از افزایش ۱۵ درصدی تولید 
میعانات گازی نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: تولید گوگرد 
نیز نســبت به زمان مشابه در سال گذشــته ۳۵ درصد افزایش یافته که 
همه این موفقیت ها در ســایه تالش و کوشش مستمر پرسنل پاالیشگاه 

در راســتای پایداری تولید بوده است. معاون عملیات شرکت پاالیش گاز 
ایالم تصریح کرد: به لحاظ کیفی نیز پس از سالها میانگین مرکاپتان گاز 
تزریقي به خط سراسری بهبود یافته است. مهندس زرگوشی خاطر نشان 

کرد: انتظار مــی رود میزان افزایش تولید گاز مایــع خام ) LPG( نیز 
متناســب با افزایش گاز تولیدی و با نوید دریافت خوراک قریب الوقوع از 
سوی پتروشیمی ایالم، نیز بسیار چشمگیر باشد. معاون عملیات شرکت 
پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه این پاالیشگاه به ظرفیت طراحی اولیه 
دســت یافته اســت، افزود: با نصب مبدل حرارتی پیچیده کلدباکس که 
شــامل چندین جریان ورودی و خروجی با تبادل حرارت همزمان همراه 
با تغییر فاز اســت،  همچنین ریبویلر بــرج دی متانایزر و نیز یک مبدل 
حرارتی پشتیبان از نوع پوسته لوله با تکنولوژی Tube Insert ساخت 
داخل، بهبود عملکرد قابل توجهی در  واحد استحصال  اتان حاصل شده 
که این مهم تاثیر بسیار خوبی در ارتقا کمی و کیفی محصوالت و تولیدات 

پاالیشگاه گاز ایالم داشته است.

اراک - مینو رستمی: نشست مشترکی بین مسئولین شرکت گازاستان 
مرکزی ودانشگاه صنعتی اراک در راستای تعمیق وگسترش ارتباط صنعت 
و دانشگاه وحمایت مالی از پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی برگزار گردید.به 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی،درابتدای این جلسه دکتر 
رضایی آشتیانی رئیس دانشگاه صنعتی اراک، ضمن عرض خیر مقدم وتشکر 
ازحضور مسئولین شرکت گاز در دانشگاه،به معرفی دانشکده ها ورشته های 
تحصیلی موجود در دانشگاه پرداخت.ایشــان ابراز امیدواری نمود دانشگاه 
بتواند دانشجویان خود را مرتبط با نیازمندیهای جامعه بویژه صنعت پرورش 
نماید. دکتر آشتیانی علمی بودن مدیران شرکت گاز را فرصتی مغتنم جهت 
توسعه و ترویج امر پژوهش دانســته و از اهتمام ویژه مدیریت شرکت گاز 
به امر تحقیق و توســعه تقدیر نمود.برپایه این گزارش مهندس محمد رضا 
سمیعی مدیر عامل ورئیس شورای پژوهش شرکت گاز استان مرکزی ضمن 
تشــکر از دعوت مسئولین دانشگاه، خالصه ای از عملکرد شرکت درسطح 

اســتان را تشریح و از آمادگی کامل این شرکت به منظور حمایت  مالی از 
پروژه ها و طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خبر داد. سمیعی با اشاره به سهم 
۷۵ درصدی گاز طبیعی از ســبد انرژی استان،بر اهمیت این صنعت فاخر 
ملی تاکید و ابراز امیدواری نمود دانشگاه صنعتی اراک  و سایر مراکز علمی 
استان با پتانســیل باالی خود بتوانند با همکاری متخصصین شرکت،گام 

های مهمی در راستای اعتالی صنعت گاز کشور بردارند.ایشان انعقاد تفاهم 
نامه های پژوهشــی با دانشــگاه ها و مراکز علمی را برگ زرین دیگری از 
افتخارات شرکت گاز دانسته و اظهار داشت با توجه به سبز شدن استان از 
نظر توسعه گازرسانی،بازنگری و اصالح فرآیندهای شرکت به کمک دانشگاه 
هــا از اولویت هــای این مجموعه خواهد بود.درادامه شــفیعی رئیس امور 
پژوهش و فناوری شــرکت گاز استان مرکزی ضمن اشاره به پروپوزال ها و 
قرارداد های متعدد پژوهشی فی مابین،محصول محور بودن طرح ها و پروژه 
های تحقیقاتی را اولویت اصلی شــرکت دانست.وی با تاکید بر لزوم انجام 
پژوهش های فاخر،تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه های مورد نیاز صنعت گاز 
توسط دانشگاه های استان را مدلی مناسب جهت کسب وکار درمراکز علمی 
وجلوگیری ازخروج ســرمایه از استان دانست.درپایان تفاهم نامه همکاری 
پژوهشی بین شرکت گاز استان مرکزی ودانشگاه صنعتی اراک توسط مدیر 

عامل شرکت و رئیس دانشگاه منعقد گردید.

اصفهان-قاسم اسد: روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان نوزهمین 
نمایشــگاه صنعت برق ایران را همچون ســال گذشته نظرسنجی و پایش 

نموده است .
این نظر سنجی به دو شکل میدانی وتبلت توسط پرسشگران تخصصی و 

همچنین از طیق مودم HOTSPAT صورت می گیرد .

ایــن عملکرد روابط عمومی فرصت مناســبی را در اختیار غرفه داران و 
بازدید کنندگان قرار می دهد که بتوانند به صورتی شفاف و حتی تخصصی 
خواســته ها و پیشــنهادات خود را ارائه نمایند و به عبارتی نظر مخاطبان 

نمایشگاه را ارزیابی کنند .
آگاهی و شناخت از بازخوردها در اجرای هر چه بهتر دوره های بعدی در 

این نظر سنجی به خوبی میسر می شود این نظر سنجی درصد پاسخگویی و 
این که بازدید کنندگان چه انتظاری از نمایشگاههای آینده دارند را مشخص 
و میــزان مشــارکت بازدید کنندگان را نیز فراهم مــی نماید و به عبارتی 
رضایتمندی غرفه داران و بازدید کنندگان به خوبی در این نظرســنجی ۴ 

روزه مشخص می شود. 

پیام تبریک شهردار قم به مناسبت هفته وحدت

۲۴ تعاونی برتر همدان تجلیل شدند

مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان :

فوالد خوزستان در خوب شدن حال مردم استان نقش مهمی ایفا می کند

معاون عملیات پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:
افزایش ۲5 درصدی گاز تزریقی تصفیه شده پاالیشگاه گاز ایالم به شبکه سراسری 

تفاهم نامه همکاری پژوهشی مشترک بین شرکت گاز استان مرکزی و دانشگاه صنعتی اراک امضاء گردید

بازتاب افکار عمومی نمایشگاه : فرایند نظرسنجی الکترونیک در نمایشگاه صنعت برق پیاده سازی شد

بازدید مدیر مهندسی ساختار شرکت مّلی گاز از شرکت گاز استان ایالم
ایالم_هدی منصوری: مدیر مهندسی ساختار شرکت ملّی گاز و همکاران ایشان از شرکت گاز استان 
ایالم بازدید و در جلسه ای با کارکنان شرکت از نزدیک در جریان دغدغه ها و نیازهای ساختاری کارکنان 
قرار گرفتند. مهندس کشاورز مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران در جریان بازدید از شرکت گاز 
استان ایالم ضمن حضور در جلسه مدیران و روسای واحدهای شرکت گاز استان، از ارائه مدل سازمانی جدید 
برای شرکتهای گاز استانی با رویکرد اشراف نظارتی خبر داد و از شرکتهای گاز استانی خواست با مدیریت 
مهندســی ساختار شرکت ملی گاز در جهت طراحی ساختار بهینه همفکری، همکاری و مشارکت نمایند. 
وی همچنین از محدودیت های قانونی و مقرراتی کنونی در جهت ارتقای ساختار کلی و افزایش سمت های 
سازمانی جدید خبر داد و افزود: انشااهلل با پیگیری های آتی بتوانیم برخی از مشکالت در حوزه ساختار سازمانی شرکت گاز استان ایالم در جهت 
نگهداشــت نیروی انســانی را مرتفع نماییم.  در ادامه جلسه مهندس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم ضمن خیرمقدم به جناب 
آقای مهندس کشاورز و همکاران ایشان در مدیریت مهندسی ساختار از حضور ایشان در شرکت گاز استان ایالم تقدیر و تشکر نمود و به بیان 
مشکالت، چالش ها و نیازهای ساختار سازمانی در شرکت گاز استان ایالم پرداخت و ابراز امیدواری نمود که این بازدید منجر به پویایی و انگیزه 
بیشتر کارکنان گردد.  این جلسه با ارائه صحبت ها، دغدغه ها و نیازهای تعدادی از کارکنان در خصوص ساختار سازمانی و محرومیت های استان 

ایالم به پایان رسید.  الزم به ذکر است این بازدید به مدت ۲ روز در شرکت گاز استان ایالم و تعدادی از ادارات گاز شهرستانها بطول انجامید.

حضور 15 سفیر و کاردار در سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام در گلستان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی گلستان گفت: سیزدهمین جشنواره بین المللی 
بین المللی فرهنگ اقوام با حضور ۱۵ سفیر و کاردار و ۲۰ گروه موسیقی نواحی از سراسر کشور به میزبانی استان برگزار می شود.ابراهیم کریمی 
در نشست خبری سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام اظهارداشت: تا پایان امسال سه رویداد مهم و بزرگ گردشگری در استان گلستان 
برگزار خواهد شد.وی گفت: سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۴ آبان در شهرستان گرگان و از تاریخ ۲۶ الی ۲۹ 
آبان در شهرســتان گنبد کاووس برگزار می شود.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان افزود: در این دوره از جشنواره ۱۵ 
سفیر و کاردار کشورهای مختلف حضور خواهند داشت.وی گفت: در بخش موسیقی نیز ۲۰ گروه موسیقی نواحی از استان های مختلف کشور در 
این جشنواره برنامه اجرا می کنند.کریمی ابراز داشت: در بخش صنایع دستی نیز بیش از ۲۰۰ غرفه در محل برگزاری جشنواره پیش بینی شده 
که ســهم زیادی از آن به هنرمندان گلستانی اختصاص داده می شود.وی در بخش دیگر سخنانش گفت: ۱۴ آذرماه جشن باشکوه ثبت جهانی 
جنگل های هیرکانی با حضور دکتر مونسان وزیر میراث فرهنگی،  گردشگری و صنایع دستی در پارک جنگلی النگدره برگزار خواهدشد.مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ادامه داد: در ۹ اسفند ماه نیز اجالس سراسری راهنمایان گردشگری کشور در شهرستان گرگان 

با حضور حدود هزار نفر از راهنمایان گردشگری کشور برگزار می شود.

ترمیم نقاط خوردگی خط لوله بندرعباس- مرکز انتقال نفت قطب آباد
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: عملیات ترمیم نقاط خوردگی بر روی خط۲۶اینچ بندرعباس- 
مرکز انتقال نفت قطب آباد انجام شــد. به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
منطقه خلیج فارس؛ رئیس واحد مهندسی تعمیرات خط با اعالم این خبر گفت: پس از مشخص شدن نقاط 
خوردگی با برنامه ریزی و هماهنگی با مرکز انتقال قطب آباد جهت باال بردن ضریب ایمنی، عملیات ترمیم 
نقاط خوردگی انجام شد. ناصر پوربندری افزود: جوشکاری و ترمیم نقاط خوردگی توسط نیم لوله )پچ دست 
ساز( با سایزهای مختلف ازمحدوده کیلومتر۱۰۸الی۱۳۲ درچند نقطه انجام شد. وی گفت: این عملیات با 

هدف پایداری و باالبردن ضریب انتقال فرآورده نفتی و بارعایت استانداردها وایمنی کامل صورت گرفت.

برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی بیماري هاي غیر واگیر در دانشگاه علوم 
پزشکي مازندران

ساری – دهقان : جلسه کمیته دانشگاهی بیماری هاي غیر واگیر در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکي 
مازندران برگزار شد. این جلسه به ریاست دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکي مازندران  و 
با حضور دکتر رنجبران  جانشین رئیس و معاون بهداشتي دانشگاه و دکتر روحاني زاده معاون درمان دانشگاه  
و همچنین اعضاي کارگروه کمیته دانشگاهي پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر برگزار شد. در این 
جلسه گزارشی از شرح فعالیت های انجام گرفته در خصوص مصوبات قبلي ارائه شد. در ادامه گزارش معاونت 
بهداشتي در خصوص داده هاي مرتبط با عوامل خطر غیرواگیر و بیماري هاي مرتبط با آن برگرفته از سامانه 
ویزیت مطرح  شد که پس از بحث و تبادل نظر میان اعضاء کمیته، در این خصوص تصمیماتي اتخاذ گردید.

دکتر حاج محمدی در بازدید از آکادمی فوتبال شهرداری رشت: 
در مناطق پنجگانه شهرداری رشت زمین های ورزشی ایجاد خواهد شد

رشت- مهناز نوبری :  دکتر ناصر حاج محمدی از آکادمی فوتبال شهرداری رشت در زمین ورزشی شادروان ناصر پرشاد در پارک شهر بازدید 
کرد و با دســت اندرکاران، بازیکنان، هنرجویان و خانواده های آنها به گفت وگو پرداخت.شهردار رشت در این بازدید با قدردانی از خانواده های 
بازیکنان این آکادمی فوتبال، نوید داد که شهرداری رشت درصدد است تا در مناطق پنجگانه زمین های مستعد را شناسایی و تبدیل به مجموعه 
های ورزشی نماید.دکتر حاج محمدی با اشاره به اینکه ایجاد زمین های ورزشی در محالت مختلف می تواند در پر کردن اوقات فراغت نوجوانان 
و جوانان، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، کشف استعدادهای ورزشی و تالش برای معرفی آنها به تیم های استان موثر باشد، گفت: یکی از اهداف 
مهم شهرداری ها تالش برای باال بردن روحیه نشاط و شادابی اجتماعی است که بهترین اقدام در این جهت تالش برای نهادینه کردن ورزش های 
همگانی در جامعه است.وی گفت: شهرداری خود را موظف می داند بسترها و زمینه های فعالیت ورزشی نوجوانان و جوانان را در جامعه فراهم 
آورد.رضا شیخ شعربافان نیز پیش از سخنان شهردار رشت ضمن خیرمقدم گویی به وی و مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری تاکید کرد: آکادمی فوتبال شهرداری رشت با ۵۰۰ هنرجو در تابستان و همچنین در طول سال برای 
پرکردن بهینه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان شهرمان تالش می کند.مدیر توسعه ورزش و تفریحات سالم سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت همچنین خاطر نشان کرد: این آکادمی برای آموزش، کشف استعدادهای برتر و در نهایت معرفی بازیکنان برجسته به تیم های 
شهرداری و دیگر تیم های شهر و استان فعالیت می کند.رضا شیخ شعربافان سپس تاکید کرد: آکادمی فوتبال شهرداری رشت چند سال متوالی 
است که توسط هیئت فوتبال گیالن به عنوان مدرسه برتر فوتبال استان شناخته شده است.گفتنی است در این برنامه دکتر حاج محمدی از همه 
قسمت های آکادمی فوتبال شهرداری رشت بازدید کرد، با بازیکنان و خانواده های آنها گفت وگو نمود و در نهایت با آنها عکس یادگاری گرفت.

برگزاری نشست پدافند غیر عامل در مخابرات منطقه مرکزی
اراک – خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت هفته پدافند غیر عامل باحضور مهندس ملک حسینی ،مدیر منطقه واعضای کارگروه پدافند 
غیرعامل مخا برات ،نشست پدافند غیر عامل در مخا برات منطقه مرکزی برگزارشد. دراین نشست مهندس ملک حسینی  ضمن گرامی داشت 
هفته پدافند غیر عامل اظهار داشت : انجام مانور در مخا برات منطقه مرکزی به عنوان یک دستگاه خدمات رسان به مردم اختصاص به این هفته 
ندارد وبه منظور حفظ آمادگی در حوادث طبیعی وغیرطبیعی در طول سال مانورهای گوناگونی در مخا برات برگزارمی گردد و امسال نیزدر طول 
این هفته با شعار اطمینان از پا یداری شبکه وخدمات مخا براتی با رونق تولید چند مانور درمحور های مختلف درمراکز تلفنی در سطح استان با 
موفقیت برگزارشد .  در ادامه آقای پزشک نیا جانشین مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری مرکزی نیز طی سخنانی از مخا برات منطقه مرکزی 

به عنوان دستگاه خدمات رسان پیشرو در امر پدافند غیر عامل تشکر وقدردانی نمود .

دکتر پرویز رمضانی مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر؛
جزئیات برخورداری از یارانه دولتی بیمه

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر عنوان کرد: طرح بیمه سالمت  همگانی 
و صدور دفترچه رایگان، نوعی برخورداری یکسان همه افراد از یارانه دولتی بوده، در حالیکه تکلیف قانونی، 
هدفمندی این یارانه ها برای افرادی است که توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند و نیازمند هستند. دکتر پرویز 
رمضانی با اشاره به چالش های بیمه ای افزود: با وجود اطالع رسانی گسترده، مردم تا پیش از احساس نیاز 
حتی در صورت رایگان بودن، برای دریافت دفترچه بیمه مراجعه نمی کنند، که این علت اصلی عدم پوشش 
کامل بیمه سالمت در جامعه است.وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال گذشته صدور دفترچه بیمه رایگان 
برای ساکنان شهرها متوقف شد ولی اکنون مطابق قانون برنامه ششم توسعه، پوشش بیمه پایه سالمت برای 
آحاد جامعه اجباری است و برخورداری از یارانه دولتی از طریق ارزیابی وسع انجام می شود. دکتر رمضانی بیان کرد: سازمان بیمه سالمت پس 
از ابالغ آیین نامه اجرایی این قانون در شهریور ماه برای پوشش اجباری بیمه، یک فرصت ۶ ماهه مراجعه برای افراد جهت برخورداری از یارانه 
دولتی در نظر گرفته است. مدیرکل بیمه سالمت بوشهر با اشاره به جزئیات طرح ارزیابی وسع تاکید کرد: در گام اول برای بیمه شدگان فعلی که 
رایگان بیمه شده اند -یا با تخفیف ۵۰ درصدی دفترچه دریافت کرده اند- در صورت مراجعه در فرصت ۶ ماهه دفترچه با همان شرایط قبلی و 
رایگان با اعتبار شش ماهه صادر شود، یعنی هیچ محدودیتی برای بیمه شدگان فعلی ایجاد نشده است و پس از شش ماه نیز دفترچه این افراد 

بر اساس نتیجه ارزیابی وسع تمدید می شود.
متقاضیان دریافت یارانه دولتی بیمه چه کنند؟

رمضانی خاطرنشان ساخت: برای افراد فاقد پوشش بیمه ای که شامل دو گروه: ساکنان شهرها و روستاهای زیر ۲۰ هزار نفر و یا شهرها و روستاهای 
باالی ۲۰ هزار نفر هستند، اگر در زمان مراجعه اعالم کردند توان پرداخت حق بیمه را دارند با پرداخت کل حق بیمه، دفترچه با اعتبار یک سال و بدون 
دوره انتظار برای آنها صادر می شود. ولی اگر متقاضی دریافت یارانه دولتی باشند در سیستم ثبت نام کرده و اطالعات آنان برای وزارت کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی ارسال می شود. وزارت کار نیز به عنوان مسئول ارزیابی وسع یک ماه فرصت دارد تا نتیجه ارزیابی وسع آنان را اعالم کند.
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آمارها در رابطه با شبکه اجتماعی اینستاگرام چه می گوید
برترین شبکه اجتماعی کدام است؟

یکی از بحث های بس��یار داغ این روزها، صحبت در رابطه با برترین ش��بکه اجتماعی است. بدون شک در این رابطه 
نظ��رات مختل��ف بوده و هر فردی دالیل خاص خود را دارد. با این حال به عقیده من، اینس��تاگرام را باید در جایگاهی 
باالتر از تمامی آنها تصور کرد. به همین خاطر آمارهای مهم و جذاب آن را گردآوری کرده تا افراد بیش��تری با کس��ب 
اطالعات، نس��بت به اهمیت این ش��بکه فوق العاده به اطمینان دست پیدا کرده و از فرصت موجود برای استفاده از آن 

غافل نشوند. در همین راستا به بررسی ۳0 مورد منتخب، خواهم پرداخت. 
1-در س��ال 2019، اینستاگرام از سقف یک میلیارد کاربر فعال ماهانه عبور کرده است. با این حال هنوز هم رقبای 
قدرتمندی نظیر فیس بوک و یوتیوب را در باالسر خود داشته ولی پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال های آینده 

بتواند به رقیب جدی-تری برای این دو شبکه تبدیل شده و در نهایت به عنوان نخست دست پیدا کند. 
2-اینس��تاگرام در مقایسه با بس��یاری از رقبای خود، دیرتر پا به عرصه شبکه های اجتماعی گذاشته است و از سال 
2010 که برای اولین بار به عنوان یک برنامه آی او ای معرفی شده است با این حال در کمتر از یک ماه به یک میلیون 
کاربر دس��ت پیدا کرده که این س��ریع ترین رشد برای یک شبکه اجتماعی تا به امروز بوده است. جالب است بدانید که 

رسیدن به چنین آماری برای توییتر، تقریبا دو سال به طول انجامید. 
۳-در حدود ۳۳درصد از محتوای اس��توری ها، مرتبط با کسب وکار بوده که یک رقم فوق العاده محسوب می شود که 

آمادگی فضا برای حضور و فعالیت برندها را به اثبات می رساند. 
4-از دیگر آمارهایی که فوق العاده بودن این ش��بکه را برای برندها نشان می دهد، بازدید حداقل 200 میلیون نفر از 

یک پروفایل تجاری و دنبال کردن بیش از 80درصد کاربران از حداقل یک پروفایل تجاری است. 
5-بیش از 25 میلیون حس��اب کاربری تجاری در این ش��بکه وجود دارد که تعداد آن با س��رعتی چشمگیر در حال 

افزایش است. 
6-براساس رتبه الکسا، اینستاگرام سیزدهمین وب سایت محبوب جهان محسوب می-شود. پیش بینی ها نیز حاکی 
از آن اس��ت که در س��ال آینده، اینس��تاگرام به یکی از هشت مورد برتر تبدیل ش��ود که اگرچه رشدی غیرقابل تصور 
تلقی می ش��ود، با این حال با تحلیل میزان رش��د محبوبیت آن در چند سال گذشته، عمال پی به عدم غیرممکن بودن 

آن خواهید برد. 
7-ارزش اینس��تاگرام بیش از 100 میلیارد دالر تخمین زده ش��ده است. این امر در حالی است که این برند در سال 
2012 توس��ط مارک زاکربرگ به قیمت تنها یک میلیارد دالر خریداری ش��ده بود. نکته بسیار جالب این است که یک 
س��ال بعد، اینس��تاگرام رش��دی ۳۳درصدی را تجربه کرد. این امر در حالی بود که این آمار برای ش��رکت مادر یعنی 

فیس  بوک تنها ۳ درصد بوده است. 
8- پرکاربرترین برندهای این ش��بکه ش��امل نش��نال جئوگرافیک، نای��ک، ان بی ای، ش��نل؛ لویی ویتون، آدیداس و 
اس��تارباکس اس��ت. درواقع تمامی برندهای مطرح جهان، در این ش��بکه حضوری فعال را داشته و به صورت مداوم بر 

تعداد دنبال کننده های آنها افزوده می شود. به همین خاطر نیز باید آن را شبکه ای مطمئن محسوب کرد.
9-با اعمال تغییرات و جذاب تر کردن بخش استوری، این شبکه موفق شده است تا از رقیب خود اسنپ چت پیشی 
بگیرد. درواقع متوسط تعداد کاربرانی که هر روزه از این قابلیت در اینستاگرام استفاده می کنند بیش از 200 میلیون 
نفر اس��ت که این امر برای اس��نپ چت تنها 160 میلیون بوده و پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که در سال آینده این 
فاصله به مراتب بیش��تر نیز خواهد ش��د. این موفقیت در حالی رقم خورده اس��ت که بس��یاری از تحلیلگران، ابدا هیچ 

رقیبی را برای اسنپ چت تصور نمی کردند.
10-اینستاگرام به عنوان تنها شبکه اجتماعی معرفی می شود که همواره به دنبال ارائه خدمات بیشتر برای سهولت 
کار برنده��ا اس��ت. برای مثال امکان نمایش قیمت محصوالت از طریق تگ ک��ردن آن بر روی تصویر، یکی از مواردی 
محس��وب می شود که با واکنش بسیار مثبتی از س��وی برندها مواجه بوده و به افزایش سرعت خریدها کمک بسیاری 

را کرده است. 
11-برترین حس��اب های کاربری در اینس��تاگرام به ترتیب شامل صفحه رسمی اینس��تاگرام با بیش از ۳00 میلون 
نفر، کریستیانو رونالدو، آریانا گرانده، سلنا گومز و کایلی جنر است. درواقع تقریبا تمامی سلبریتی ها نیز در این شبکه 

حضور دارند که این امر کامال بیشتر از هر شبکه دیگری است. 
12-رکورد بیش��ترین تعداد الیک در اینس��تاگرام متعلق به عکس یک تخم مرغ با پس زمینه ای کامال س��فید است 
world_ و با نام که صرفا از دس��ت رفتن این رکورد توس��ط یکی از تصاویر کایلی جنر، ایجاد ش��ده است. نام آن نیز

record_egg بوده که به خوبی نش��ان می دهد که میزان تعامل این ش��بکه بسیار باال است و می توان اقداماتی بسیار 
بزرگ حتی بدون در اختیار داشتن امکانات و کیفیت کاری فوق العاده را انجام داد. درواقع برای موفقیت در این شبکه 

هیچ چیز به اندازه یک ایده تاثیرگذار نخواهد بود. 
1۳-در حدود 90درصد از تصاویر ارس��الی، بدون اعمال تغییرات و ویراش انجام می ش��ود که در مقایس��ه با س��ایر 

شبکه ها یک رکورد بوده و به واقعیت پذیرتر بودن این شبکه کمک بسیاری را کرده است. 
14-محبوب ترین فیلتر این ش��بکه Clarendon اس��ت که نخستین فیلتر آن محسوب می شود و به افزایش نور و 
فانتزی تر ش��دن رنگ ها کمک می کند، با این حال تحلیلگران در این رابطه بر این باور هس��تند که علت اصلی این امر، 
عدم تمایل افراد برای ویرایش تصاویر خود است و به همین خاطر جست و جوی عمیقی را انجام نداده و حتی ممکن 
است علت استفاده از آن کامال تصادفی باشد با این حال برندها باید توجه داشته باشند که در صورت تمایل به استفاده 

از فیلترها، این مورد شانس توجه بیشتر به شما را افزایش خواهد داد. 
15-پس از اضافه ش��دن قابلیت ارس��ال فیلم، در 24 سال نخست، بیش از 5 میلیون فیلم ارسال شد که یک رکورد 
محس��وب می ش��ود. همچنین قابلیت استوری، برای نخس��تین بار توسط این شبکه مورد اس��تفاده قرار گرفت که به 
تازگ��ی ابر برندهایی نظیر یوتیوب نیز این قابلیت را اضافه کرده اند. به همین خاطر اینس��تاگرام را باید یک برند نوآور 

و پیشرو تلقی کرد.
16-اگرچه عموم مردم بر این باور هستند که اینستاگرام صدها هزار کارمند دارد، با این حال این شبکه با تنها 550 

نفر از سراسر جهان به کار خود ادامه می دهد که یک آمار عجیب محسوب می شود. 
17-بیش از نیمی از کاربران این ش��بکه را زنان تشکل می دهند و اینستاگرام زودتر از هر شبکه دیگری موفق شده 
اس��ت تا به چنین رکوردی دس��ت پیدا کند. این امر در حالی اس��ت که تا قبل از ظهور اینستاگرام، مردان با اختالفی 
فاحش به عنوان باالترین میزان کاربران تمامی ش��بکه های اجتماعی معرفی می ش��دند. به همین خاطر برندهای فعال 

در حوزه زنان، می توانند نسبت به موفقیت خود تا حدود زیادی اطمینان داشته باشند. 
18-متوسط میزان درآمد افراد از این شبکه در مقایسه با سایر رقبا بیشتر است. 

در آخر توجه داش��ته باشید که آمارهای منتشرشده تنها بخشی از موارد منتخب محسوب می شود. به همین خاطر 
اگر تاکنون نس��بت به اهمیت این ش��بکه به اطمینان الزم برای فعالیت کامال جدی و هدفمند دس��ت پیدا نکرده اید، 

توصیه می شود تا سایر اطالعات در این رابطه با نیز مورد بررسی قرار داده و با آمار سایر شبکه ها مقایسه کنید. 
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بسیاری از بزرگ ساالنی را مشاهده می کنیم که به رغم باال بودن 
سن شان هنوز هم نمی دانند در انجام چه کاری خوب هستند و در 
پیدا کردن شغلی مناسب مشکل دارند. برای جلوگیری از این امر 
برای فرزندان خود باید در یافتن استعدادها و  توانایی های شان در 

سن کم به آنها کمک کنیم.
بس��یاری از والدی��ن رویاهایی در مورد اینکه فرزندان ش��ان در 
بزرگ س��الی چگونه باید باش��د و چه ش��غلی باید داشته باشد، در 
س��ر خود دارند. بعضی از افرادی که برای خانواده تش��کیل دادن 
نمی توانن��د صبر کنند درباره این چیزها، حتی قبل از اینکه فرزند 

چیزی بیش از یک جنین نیست تفکر می کنند.
ایج��اد توازنی میان داش��تن انتظ��ارات و تنه��ا آرزوی بهترین 
داش��تن برای فرزندان س��خت اس��ت. اگرچه صالح فرزند خود را 
می خواهید، تنظیم استاندارد برای کودک خود براساس دیدگاه تان 
و نه براس��اس واقعیت و توانایی هایش فقط فش��ار بر روی او ایجاد 

می کند.
عدم پاس��خگویی ب��ه اس��تانداردهای ش��ما موج��ب ناراحتی 
فرزندان تان می ش��ود و این چیزی است که شما قطعاً نمی خواهید 
انج��ام دهید. ه��ر پدر و مادری باید بهترین ه��ا را برای ایجاد یک 
محیط س��الم که فرزند می تواند در آن رشد و توسعه سالم داشته 

باشد، انجام دهد.
ام��ا این تنها چیزی نیس��ت که ش��ما باید انج��ام دهید. کمک 
به کودک خود برای کش��ف اس��تعدادهایش باید در باالی لیست 
اولویت هر والدینی باش��د. دالیل آن را در ادامه با شما به اشتراک 

می گذاریم.
1. محیطی حمایتی و محبت آمیز

 می دان��م ک��ه می خواهید فرزندتان در هر ح��وزه از زندگی اش 
بهترین باش��د، اما اگر آرزوهای خود را بر آنان تحمیل کنید، قادر 
به انج��ام کاری نخواهید بود. اگر موفق به پیدا کردن یک رویکرد 

سالم بدون فشار برای کسب اطالعات بیشتر در مورد توانایی های 
طبیعی کودک خود ش��وید، یک محیط بس��یار حمایتی برای آنها 

ایجاد کرده اید.
فرزند ش��ما ممکن اس��ت به عنوان مثال نسبت به یک منطقه از 
هنر عالقه نش��ان دهد، اما شما باید از این واقعیت آگاه باشید که 
او قادر نخواهد بود بالفاصله یک ش��اهکار ایجاد کند. بنابراین، کار 
ش��ما این اس��ت که متوجه عالقه و استعداد آنها ش��وید و آنها را 

همچنان به مسیر درست هدایت کنید.
2. افزایش اعتمادبه نفس

ک��ودکان با اعتمادبه نفس مش��کل دارند، زیرا ب��ا چیزهایی که 
نمی شناسند احاطه ش��ده اند. هر چیزی که با آن روبه رو می شوند 
نیازمند فرآیند یادگیری دارد. اگر موفق به کش��ف یک اس��تعداد 
ک��ودک خ��ود در س��نین پایین، ش��اید حت��ی قب��ل از اینکه به 
مدرس��ه برود ش��دید او از این واقعیت که در چیزی خوب اس��ت، 
آگاه می ش��ود. چیزی ش��بیه به ای��ن در م��ورد مهارتهایش یک 

تقویت کننده اعتماد به نفس است.
3. توسعه مهارت ها

کارآمدترین راه برای کش��ف استعدادهای فرزند خود این است 
ک��ه آنها را در فعالیت های مختلف قرار دهید. با دادن توپ به آنها 
ب��رای بازی کردن  آنها را قادر به کش��ف فضای خود کنید و یا به 
آنها کتاب های رنگ آمیزی بدهید و ببینید آیا اس��تعداد  نقاش��ی 
دارن��د ی��ا  موزیک پخش کنید و به آنها اج��ازه دهید مهارت های 

صوتی خود را نشان دهند.
ای��ن نوع تغییر محیط  باید به آرامی انجام ش��ود و هنگامی که 
کودک ش��ما اس��تراحت می کن��د و انرژی می گیرد، ب��ه او کمک 
می کند تا یک مجموعه کامل از مهارت های ش��ناختی و اجتماعی 
در س��ن کم درحالی که شما کار بر روی کشف استعدادهایش کار 

می کنید توسعه دهد.

4. افزایش شانس موفقیت
همان طور که فرزند شما رشد می کند، می تواند بر روی عالیق خود 
بنابر یک دلیل ساده متمرکز ش��ود. زیرا از آنها آگاهی دارد. بسیاری 
از بچه ها تا دانشگاه از آن مطمئن نیستند و بعضی حتی پس ازآن در 
مورد انتخاب شغل ش��ان در جست وجو هستند. شما می توانید از این 
نوع تأخیر و هدر رفتن زمان جلوگیری کنید، اگر به آنها کمک کنید 

تا بتوانند کاری که می توانند انجام دهند را پیدا کنند.
اگر  مکانی برای کودکان ایجاد کنید که بتوانند به درستی در آن 
توس��عه یابند و تمام احتیاجاتی که برای کار بر روی استعدادهای 
خود به آن نیاز دارند را در اختیارشان قرار دهید، به احتمال بسیار 

زیاد، شانس موفقیت آنها را تحت تأثیر قرار داده اید.
5. مهم ترین سرمایه گذاری که می توانید انجام دهید

پرورش کودک دش��وار است، به ویژه در این دوره مدرن. آموزش 
و کتاب های بس��یاری در مورد چگونگ��ی تبدیل فرزندتان به یک 
بالغ س��الم مس��تقل وجود دارد و من معتقدم ک��ه هر پدر و مادر 
بای��د همه چیز را در مورد این موضوع بخوان��د، بنابراین می توانید 
آنچه با توجه به غرایز خود هوش��مندانه ترین روش به نظر می رسد 
را انتخاب کنید.  پس از همه، فرزند شما مهم ترین سرمایه گذاری 
اس��ت که تابه حال انجام داده ای��د. حداقل این  یکی از راه های نگاه 

کردن به آن است.
تنها چیزی که باید در مورد این به یاد داش��ته باشید، این است 
که فرزندتان را مجبور به انجام کاری نکنید. من پیشنهاد نمی کنم 
که اجازه دهید زود تس��لیم بشوند، اما اگر دالیل خوبی برای شما 
بیاورند که چرا  نمی خواهند در فعالیت های خاصی ش��رکت کنند، 
به آنها اجازه دهید که به کش��فیات خود ادامه دهند. حرکات خود 
را محاس��به کنید. همیش��ه به تصمیمات خود دوباره فکر کنید و 

شما و خانواده تان موفق خواهید بود. 
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چرا باید استعداد فرزندمان را زود پیدا کنیم و آن را توسعه دهیم؟
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