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متقاضیان بسته حمایت معیشتی چه مجوزهایی به دولت می دهند؟

مشموالن یارانه بنزین 
زیر ذره بین

متقاضیان دریافت بسته معیشتی، مجوز الزم برای سرکشی به تمامی حساب های بانکی خود را صادر می کنند. در حالی آخرین 
آمارها نشان می دهد تا روز دوشنبه نزدیک به 2میلیون نفر درخواست خود برای دریافت بسته حمایتی دولت را ثبت کرده اند که 
توضیحات احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد اصرار برای دریافت این بسته بدان معناست که 
مجوزهای الزم برای سرکشی به تمامی حساب های بانکی و سبد سهام از سوی فرد متقاضی صادر می شود. به گزارش خبرآنالین، 

دولت تاکنون این بسته حمایتی را برای ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار ایرانی واریز کرده است، این خانوارها جمعیتی نزدیک به...

 بومی سازی بیش از ۵۰۰ میلیارد دالر
اقالم وارداتی برقی تا ۱۴۰۰
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رتبه اعتباری مشتریان در بانک ها چگونه تعیین می شود؟

روش های اعتبارسنجی مشتریان بانکی

تکنیک های مدیریت سئو برای کسب و کارهای کوچک
خألهای بازاریابی در ایران

محدودیت شدید تبلیغات سیاسی در گوگل
موفقیت در فرآیند برندسازی در گرو ارزش آفرینی است

بازاریابی محتوایی و جهت بخشی به استارت آپ ها
۱۰ رنگ مهم در زمینه بازاریابی و فروش

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 ۵G اپل: به  لطف شبکه 
بیش از ۱۰۰ میلیون دستگاه از 
آیفون ۱2 فروخته خواهد شد

3
شـرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از کاهش ۱۹ میلیون 

لیتـری مصرف بنزین بعد از اجـرای طرح مدیریت 
مصرف سوخت خبر داد. این در حالی است که...

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد

کاهش ۲۴درصدی مصرف 
بنزین بعد از سهمیه بندی

سرمقاله
 سنجش اعتبار

مشتریان بانک ها

اعتبارسنجی مش��تریان از جمله 
ل��وازم ی��ا ش��رایط مهم و اساس��ی 
برای برخ��ورداری از تس��هیالت یا 
تعه��دات بانک��ی اس��ت. در واق��ع، 
پرداخت  اعتبارسنجی دقیق،  بدون 
تس��هیالت یا پذیرش تعه��دات )از 
یا  بانکی  جمل��ه ضمانت نامه ه��ای 
اعتبار اسنادی( بانک ها را در معرض 
ریسک اعتباری و افزایش مطالبات 
مع��وق ق��رار خواه��د داد. ب��ر این 
اساس، س��نجش اعتباری مشتریان 
از بدیهیات مس��ئولیت های بانک ها 
و موسس��ات اعتباری است. به زبان 
ساده، فرآیند اعتبارسنجی، فرآیندی 
بانکی اس��ت ک��ه مدی��ران بانک ها 
را قان��ع می کند تا براس��اس نتایج 
حاصل از اعتبارسنجی به درخواست 
مش��تری در م��ورد برخ��ورداری از 
تس��هیالت یا تعهدات بانکی پاسخ 
مثبت یا منفی بدهند. اعتبارسنجی 
به وی��ژه در بانک های توس��عه ای و 
تخصصی از چنان اهمیتی برخوردار 
اس��ت که حتی نوع و میزان وثایق 
تسهیالت و تعهدات مورد درخواست 
نی��ز نتیج��ه ی��ا بخش��ی از فرآیند 
اعتبارسنجی مش��تریان است و نوع 
و میزان وثیقه موردنیاز تس��هیالت 
یا تعهدات مورد درخواست براساس 
نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتری 

تعیین خواهد شد.
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بس��یاری از افراد وقتی به آستانه بازنشستگی می رسند، به این فکر می کنند 
که در دوران بازنشس��تگی باید چه کاری انجام دهند و امروزه یکی از گزینه ها 
برای آنها این است که یک کسب وکار جدید راه اندازی کنند. در واقع، نارضایتی 
از نگرش س��نتی به بازنشستگی، ازجمله مهم ترین انگیزه هایی است که باعث 

می شود افراد بازنشسته به کارآفرینی روی بیاورند.
براس��اس مطالعات بنیاد کارآفرینی »اوینگ ماریون کافمن« در سال 2۰۱۷ 
ح��دود 26درصد از کارآفرینان جدید جزو افراد گروه س��نی 55 تا 64 س��ال 
بوده اند. این در حالی اس��ت که در س��ال ۱996 تنها ۱5درصد از کارآفرینان 
جدید را افراد گروه سنی 55 تا 64 سال تشکیل می داده اند. براساس آمارهای 
دیدبان جهانی کارآفرینی )GEM( در یک دهه اخیر این گروه سنی بیشترین 
نرخ راه اندازی کس��ب وکارهای جدید در سراس��ر جهان را در قیاس با س��ایر 

گروه های سنی داشته است.
کارآفرین��ان مس��ن تر ی��ک راه خ��وب را ب��رای افزای��ش ش��انس موفقیت 
اس��تارت آپ های خود پیدا کرده اند: شراکت با نس��ل جوان تر. »چیپ کانلی« 
کارآفرین آمریکایی که سال هاس��ت در حوزه هتلداری فعالیت می کند، معتقد 
است همکاری کارآفرینان مسن تر با کارآفرینان جوان، برای استارت آپ ها یک 
مزیت بزرگ محس��وب می ش��ود. او در این خصوص می گوید: »در موس��یقی، 
هن��ر، عل��م و در هر حوزه دیگری، تنوع –اعم از تنوع س��نی، تنوع س��وابق و 
تنوع فکر- به رش��د خالقیت کمک می کند. چرا این تنوع در محیط کار وجود 

نداشته باشد؟«
ش��رکای مس��ن تر معموالً انبوهی از تجربیات ارزشمند در صنعت، ارتباطات 
کاری و مشتریان بالقوه را برای کسب وکار جدید به ارمغان می آورند. همچنین 
آنها می توانند بخش��ی از س��رمایه موردنیاز کار را فراهم کنند. در مقابل،  افراد 
جوان تر )چه از بین خویشاوندان انتخاب شده باشند و چه از بین همکاران سابق 
و یا افراد آشنا به صنعت( اغلب جزو بومیان عصر دیجیتال هستند. آنها انگیزه 
زیادی برای راه اندازی کسب وکار خود دارند، اما بار سنگین وام های دانشجویی 
را نیز به دوش می کش��ند و به همین دلیل ب��ا محدودیت های ملی مواجهند. 
الیزابت آیسل که مؤسس و مدیرعامل یک مؤسسه مشاوره و ترویج کارآفرینی 
 Global Institute for Experienced Entrepreneurship به ن��ام
اس��ت، در این رابطه می گوید: »انگیزه آنها ]کارآفرینان مس��ن و جوان[ برای 
همکاری این اس��ت که آنها واقعاً به هم نیاز دارند. این همکاری به هم افزایی و 

ارزش افزوده منجر می شود.«
مثال های متعددی در مورد هم افزایی حاصل از ش��راکت بین کارآفرینانی از 
دو نسل متفاوت وجود دارد. خانم کری شریدر 5۷ ساله و دخترش اشلی آمونز 
3۱ ساله که با همکاری یکدیگر استارت آپی به نام Mixtroz را در نیویورک 
راه اندازی کرده اند، از جمله این کارآفرینان هستند. در سال 2۰۱4 اشلی آمونز 
جوان در یک نشس��ت آش��نایی با شبکه سازی کسب وکار شرکت کرد و سپس 
به صورت تلفنی یافته های خود از این نشست را با مادرش که سال ها در بخش 
مدیریت منابع انس��انی ش��رکت های معروفی مانند فورد و آلکوا فعالیت کرده 
بود، در میان گذاش��ت. همان تماس تلفنی باعث ش��د که ایده راه اندازی یک 
کس��ب وکار جدید در حوزه شبکه سازی و تیم سازی برای مدیریت رویدادها از 

طریق یک اپلیکیشن موبایل در آنها شکل بگیرد.
اش��لی آمونز درباره مزای��ای همکاری با یک کارآفری��ن باتجربه تر )مادرش( 
می گوی��د: »او در ط��ول دوران کاری خ��ود تجربیات زیادی ف��را گرفته و این 
تجربی��ات را ب��ا خود به ش��رکت Mixtroz آورده اس��ت. بهره گی��ری از این 
تجربیات باعث ش��ده اس��ت که ما از بس��یاری خطاها اجتناب کنیم. مثاًل شم 
مالی قوی و دقیق بودن او در کنترل هزینه ها، در مراحل اولیه کار کمک کرد 

که کسب وکار ما به حرکت خود ادامه دهد.«
تغییرات بنیادین در اقتصادها و جوامع امکان گسترش کارآفرینی چندنسلی 
)multigenerational entrepreneurship( را بیش از گذش��ته فراهم 
س��اخته اس��ت. با تکیه بر تغییرات مثبتی که در اکولوژی کارآفرینی رخ داده 
اس��ت، اس��تارت آپ هایی مانند Mixtroz می توانند فرصت رشد پیدا کنند و 
به الگویی برای س��ایر اس��تارت آپ ها تبدیل شوند. امروزه ش��هرهای بزرگ و 
کوچک با حمایت از مراکز رش��د و برگزاری مس��ابقات کارآفرینی، برای ترویج 
و اش��اعه کارآفرین��ی تالش می کنند و فرصت های بیش��تری را برای همکاری 
بی��ن کارآفرین��ان مس��ن تر و افراد جوان تری ک��ه با آنها اش��تراک نظر دارند، 
فراهم می آورند. پیش��رفت های بزرگ در حوزه فناوری اطالعات باعث کاهش 
هزینه راه اندازی کس��ب وکارهای جدید ش��ده اس��ت، به طوری که بسیاری از 
اس��تارت آپ ها تنها از یک اتاق و یا حتی فضای کار مش��ترک ش��روع به کار 

می کنند.
از این تحوالت اساس��ی که بگذریم، باید به این نکته مهم نیز اش��اره کنیم 
که نارضایتی از نگرش س��نتی به بازنشستگی نیز یکی از مهم ترین انگیزه هایی 

است که باعث می شود افراد بازنشسته به کارآفرینی روی بیاورند. 
اس��تراحت و تفریح در تمام طول روز، همیش��ه آنقدر که فکر می کنیم هم 

جالب نیست.
مایک فرونک ۷۷ ساله که بخش زیادی از دوران کاری خود را در سمت های 
مدیریت��ی در دو ش��رکت ب��زرگ جنرال میل��ز و اولیکز )که ه��ر دو در حوزه 
محص��والت کش��اورزی فعالیت می کنند( س��پری کرده بود، در س��ال 2۰۰2 
تقاضای بازنشس��تگی زودهنگام داد و در س��ن 6۰ س��الگی بازنشسته شد، اما 
وی مدت کوتاهی پس از بازنشستگی، با همکاری فرزندان خود یک کسب وکار 

کوچک در حوزه فناوری اطالعات در شهر مینیاپولیس راه اندازی کرد.
او درباره این تصمیم خود می گوید: »بسیاری از ما به صورت کلیشه ای انتظار 
داش��تیم که پس از بازنشستگی هر روز س��اعت 9 صبح از خواب بیدار شویم، 
قهوه بنوش��یم، روزنامه بخوانیم، اخبار را از تلویزیون تماش��ا کنیم. در واقع ما 
هی��چ تصوری از واقعیت آینده نداش��تیم. من بعد از بازنشس��تگی همواره در 

جست وجوی معنا بودم.«
اما گ��زارش بلومبرگ ما را به وضعیت کارآفرینی در ایران س��وق می دهد و 
این سوال برای مان ایجاد می شود که وضعیت ایران در شاخص های کارآفرینی 
چگونه است؟ براساس آنچه رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به تازگی 

خبر داده، ایران رشد 5درصدی در شاخص قصد کارآفرینی داشته است.
غالمحس��ین حس��ینی نیا در مراس��م اختتامی��ه هفته جهان��ی کارآفرینی، 
کارآفرینان را نیروی محرک توسعه کشور دانست و از کسب رتبه ۱۰ ایران در 
ش��اخص قصد کارآفرینی در میان 5۰ کشور جهان خبر داد. او در این مراسم 
به وضعیت کارآفرینی در کش��ور اش��اره کرد و گفت: این هفته فرصت خوبی 
است تا به این اکسیر حیات بخش توجه ویژه داشته باشیم و از نیروهای خالق 
و درون زای داخل کشور که نقش موثری در تحول اقتصاد دارند استفاده کنیم.

ب��ه اعتق��اد رئیس دانش��کده کارآفرینی دانش��گاه ته��ران، در هفته جهانی 
کارآفرین��ی آماره��ای ناراحت کننده  و بعض��ا نگران کننده ای اعالم می ش��ود 
و می ش��نویم که ۱.۸ میلیون نفر از جوانان ۱5 تا 25 س��اله کش��ور بیکارند، 
بنابراین در این شرایط باید از ظرفیت نیروهای جوان، خالق و دارای ایده های 

کارآفرینانه بیش از پیش بهره برداری کنیم.
به گفته حس��ینی نیا، براس��اس گزارش س��ازمان جهانی کارآفرینی ایران در 
ش��اخص کلیدی قصد کارآفرینی رتبه ۱۰ را در میان 5۰ کش��ور جهان کسب 

کرده است که رشد 5درصدی را نشان می دهد.

بلومبرگ براساس مطالعات یک بنیاد کارآفرینی گزارش داد

بازنشستگانی که کارآفرین می شوند
درآمد هزار میلیاردی بانک پاسارگاد از محل اعطای تسهیالت در یک ماه

عملکرد تسهیالتی بانک پاسارگاد در آبان
بانک پاس��ارگاد در حالی بیش از ۱46 هزار میلیارد تومان س��پرده در آبان ماه امس��ال دریافت کرده که سود سپرده بیش از 
یک هزار میلیارد تومانی از این محل پرداخت کرده اس��ت. همچنین بانک پاس��ارگاد در این ماه بیش از ۱2 هزار میلیارد تومان 

تسهیالت اعطا کرده که این تسهیالت در آبان ماه برای این بانک درآمدی در حدود یک هزار میلیارد تومان داشته است.
به گزارش ایس��نا، در ابتدای س��ال جاری مقام معظم رهبری شعار سال را »رونق تولید« انتخاب کردند و این موضوع عاملی 
ش��د تا بانک ها به دستور بانک مرکزی و خواس��ت دولت، تسهیالت قابل توجهی را در اختیار تولیدکنندگان و عموم مردم قرار 
دهند. از س��وی دیگر، با وقوع س��یل در فروردین ماه امسال، بانک ها در ارائه  تسهیالت با برنامه های دیگری روبه رو شدند و مقرر 

شد که بانک ها در کنار تسهیالت رونق تولید همچنین تسهیالتی در راستای رفع مشکالت مردم مناطق سیل زده ارائه کنند.
بررس��ی ها نش��ان از آن دارد که بانک پاسارگاد در ماه آبان  بیش از ۱2 هزار و 5۱۷ میلیارد تومان تسهیالت ارائه کرده  است 

که در همین مدت، درآمد این بانک از محل ارائه  تسهیالت بیش از  ۱۱۷3 میلیارد ریال بوده است.
بررس��ی ها گواه از آن دارد که بیشترین میزان تس��هیالت پرداختی بانک پاسارگاد با ۸3درصد مربوط به تسهیالت مشارکت 
مدنی بوده و بعد از آن نیز تس��هیالت ارزی با س��هم ۷درصدی قرار گرفته اس��ت. همچنین تسهیالت قرض الحسنه که یکی از 
پرمخاطب ترین تسهیالت بانکی در ایران به شمار می رود، در آبان ماه سهم ۰.۱۱درصدی به ارزش ۱3میلیارد و ۷6۸ میلیون و 
4۰۰ هزار تومان را برای خود انتخاب کرده است. حال با این شرایط، بیشترین درآمد بانک پاسارگاد در یک ماهه اخیر از اعطای 

تسهیالت با سهم ۸3درصدی مربوط به مشارکت مدنی و بعد از آن با سهم ۷درصدی مربوط به تسهیالت ارزی بوده است.
بانک پاسارگاد البته در آبان ماه تسهیالتی با عنوان اجاره به شرط تملیک و سلف ارائه نکرده است. این بانک در زمینه  فروش 
اقس��اطی نیز ۱۰ میلیارد و ۸۰9 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تس��هیالت ارائه کرده و درآمدی در حدود 4میلیارد و 2۷4 میلیون 
و 9۰۰ هزار تومان داشته است. بانک پاسارگاد عالوه بر آن، تسهیالت جعاله به مبلغ ۱3۱ میلیارد و 5۷3 میلیون و 2۰۰ هزار 

تومان ارائه کرده و درآمدی به میزان ۸میلیارد و 2۸9 میلیون و 3۰۰ هزار تومان داشته است.
در کن��ار این موارد، بانک پاس��ارگاد در آبان ماه س��ال جاری ۱4۱ ه��زار و ۱65 میلیارد و ۱۰۸ میلی��ون و 4۰۰ هزار تومان 
س��پرده دریافت کرده که بیشترین حجم س��پرده دریافتی به ترتیب مربوط به سپرده های کوتاه مدت، سپرده های قرض الحسنه 
جاری و ریالی و س��پرده های بلندمدت یک س��اله بوده است. این بانک در مدت یادشده از طریق سپرده گذاری، سودی به مبلغ 
۱۱6۸ میلیارد و 495 میلیون و 5۰۰ هزار تومان به دست آورده است که بیشترین دریافتی این بانک به ترتیب از طریق سود 

سپرده های بلندمدت یک ساله، گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام و سپرده های کوتاه مدت بوده است.
مش��تریان ای��ن بانک در ماه آب��ان 56 هزار و 94۸ میلیارد و 54۱ میلیون و 3۰۰ هزار تومان به عنوان س��پرده کوتاه مدت و 
3۰ ه��زار و 95 میلی��ارد و 42۸ میلیون و 2۰۰ هزار تومان به عنوان س��پرده های قرض الحس��نه ج��اری و ریالی نزد این بانک 
س��پرده گذاری کرده اند. همان طور که گفته ش��د، بیش��ترین درآمد یک ماهه اخیر بانک پاس��ارگاد از طریق س��ود سپرده های 
س��رمایه  گذاری با 63.3درصد مربوط به س��پرده های بلندمدت یک س��اله بوده که رقم این درآمد ۷36 میلیارد و 53۷ میلیون 
و 3۰۰ هزار تومان بوده اس��ت. نکته  قابل توجه در آمار ارائه ش��ده، درآمد 2۰۰ هزار تومانی بانک پاس��ارگاد از سود سپرده های 
بلندمدت دو ساله بوده است که البته سود سپرده سرمایه  گذاری سپرده های بلندمدت چهار ساله برای این بانک در آبان ماه نیز 

3میلیون و 5۰۰ هزار تومان اعالم شده است.

علی نظافتیان
کارشناس ارشد حقوق بانکی
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در ادبیات بانکداری، اعتبارس��نجی روشی اس��ت که حساب های اعتباری 
مشتریان و ریسک اعطای تسهیالت با استفاده از مدل های آماری اندازه گیری 
می ش��ود. مرور تجربه  کشورهای توس��عه یافته در حوزه  اعتبارسنجی نشان 
می دهد این موضوع سابقه ای دیرینه در بانکداری دنیا دارد، اما در ایران آنچنان 
که باید و شاید درباره این موضوع آسیب شناسی نشده است. به عنوان مثال، 
اینکه چرا در ایران کارت اعتباری نداریم، جدا از قطع ارتباط نظام بانکی ایران 
با جهان، تا حد زیادی به همین مقوله اعتبارسنجی و سنجش اعتبار مشتریان 

بانک ها برمی گردد.
متاسفانه در ایران چیزی به نام اعتبارسنجی مشتریان حقیقی وجود ندارد 
و س��رویس اعتبارس��نجی موجود در ایران عمال مناسب ارزیابی شرکت ها و 
کس��ب وکارها و فعاالن اقتصادی اس��ت و نه مردم عادی. وقتی بخش مهمی 
از مردم در طول عمرشان دسته چک نداشته اند یا وامی بدون ضامن و وثیقه 
نگرفته اند، اعتبارسنجی براساس میزان نکول وام و چک برگشتی نمی تواند راه 
مناسبی برای شهروندان باشد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، 
موسساتی حضور دارند که به صورت تخصصی، اشخاص حقیقی را اعتبارسنجی 
می کنند و این فرآیند به صورت مستمر و با تکنیک های مختلف انجام می شود. 
در بانکداری ایرانی اما از آنجایی که اعتبارسنجی مبتنی بر داده وجود ندارد، 
طبعا دریافت وثیقه و معرفی ضامن، تنها ابزار بانک ها برای مدیریت ریسک به 

حساب می آید.
اگرچه اعتبارسنجی مشتریان تا چندی قبل در ایران صرفا توسط بانک ها 
انجام می شد، اما با گسترش دامنه تسهیالت دهی، شرکت های مختلفی برای 
اعتبارس��نجی مش��تریان بانک ها و رتبه بندی اعتباری آنان شکل گرفت. در 
س��ال ۱3۸6 بود که مجلس شورای اسالمی در ماده 5 قانون تسهیل اعطای 
تسهیالت بانکی به دولت نهم ماموریت داد تا مقوله سنجش اعتباری مشتریان 
موسسات اعتباری را ساماندهی کند. این موضوع اما به عمر دولت نهم و دهم قد 
نداد و به تعویق افتاد. درنهایت، دولت دوازدهم در ابتدای تیرماه امسال آیین نامه 

نظام سنجش اعتبار را تصویب کرد. بانک مرکزی هم به تازگی این آیین نامه را 
به نظام بانکی ابالغ کرده و موسسه های اعتباری را در اعطای تسهیالت موظف 

کرده تا از شرکت اعتبارسنجی، گزارش اعتباری دریافت کنند.
طبق آیین نامه نظام س��نجش اعتبار، موسس��ه های اعتباری تنها مجاز به 
همکاری با ش��رکت های اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند و 
همچنین حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی5۰ 
میلیارد تومان تعیین ش��ده اس��ت. همچنین ش��رکت های فعال در زمینه 
اعتبارسنجی موظفند برای تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین نامه تا مهلت مقرر 
اقدام کنند، وگرنه بانک مرکزی می تواند آنها را تعلیق کرده و از فعالیت آنها در 

زمینه اعتبارسنجی جلوگیری کند.
از سوی دیگر، تقویت نظام اعتبارسنجی می تواند موجب کاهش مطالبات 
غیرجاری بانک ها ش��ود بنابراین نگاهی به تجربه  کش��ورهای توسعه یافته 
می تواند چراغ راه سیاست گذاران بانکی در ایران باشد تا مقوله اعتبارسنجی 
ب��ه تقویت ش��بکه بانکی بینجامد. ب��ه عنوان نمون��ه، متداول ترین روش 
اعتبارس��نجی مشتریان بانک ها و موسس��ات اعتباری و همینطور بیمه ها 
در آمری��کا، روش FICO اس��ت. در این روش، س��وابق اعتباری و مالی 
افراد درخواست کننده تسهیالت در یک نمره خالصه می شود و این نمره، 
اطالعات مفید و ارزش��مندی در اختیار وام دهنده قرار می دهد. همچنین 
به همراه نمره  اعتباری افراد، جزییات و چگونگی ش��کل گرفتن این نمره 
برای وام دهندگان ارائه می ش��ود. البته تصمیم گیرنده  نهایی برای پرداخت 
تس��هیالت، بانک و موسسه  اعتباری است بنابراین حتی در صورت پایین 

بودن رتبه اعتباری افراد، ممکن است به آنها تسهیالت تعلق بگیرد.
در روش FICO، عوامل مهمی در شکل گیری نمره  اعتباری مشتریان 
س��هیم هستند و هر کدام هم سهم مش��خصی از این نمره  دارند؛ همانند 
تاریخچه بازپرداخت تس��هیالت، تاریخ ش��روع اس��تفاده از اعتبار، تعداد 
درخواس��ت های جدید اعتبار، س��وابق ورشکس��تگی و میزان درآمد فرد 
متقاض��ی تس��هیالت؛ در این روش اعتبارس��نجی و براس��اس معیارهای 
یادشده، یک نمره  سه رقمی بین 3۰۰ تا ۸۰۰ به مشتریان تعلق می گیرد 
که افزایش نمره، نشان دهنده  ریسک کمتر برای اعطای تسهیالت و پایین 

آمدن نمره، بیانگر ریسک بیشتر برای ارائه تسهیالت است. همچنین میزان 
بهره  تسهیالت، سقف دریافت تسهیالت و مزایای تشویقی با استناد به این 

نمره اعتباری تعیین می شود.
در ای��ن میان، حفظ حقوق مش��تریان از دیگر مقوله های مهم در مباحث 
اعتبارسنجی است. قانون گزارش اعتباری آمریکا برای رفع نگرانی های مشتریان 
درخصوص حفاظت از اطالعات محرمانه، حقوقی را برای آنها در نظر گرفته که 
موسسات اعتبارسنجی مکلف به رعایت شان هستند. همانطور که اشاره شد، 
جزییات این نمره اعتباری، چه در صورت موافقت یا مخالفت بانک با اعطای 
تسهیالت، برای مشتریان ارسال می شود و این امر ازجمله حقوق مهم مشتریان 
اس��ت که تحت عنوان»حق اطالع شهروندان از رتبه اعتباری خود« در قانون 
گزارش اعتباری آمریکا بیان شده است، بنابراین مشتریان بانک ها می توانند به 
 صورت برخط از نمره  اعتباری خود اطالع پیدا کرده، عوامل موثر در شکل گیری 
نمره  خود را مشاهده کنند و در صورت عدم اعطای تسهیالت از سوی بانک، 
ضعف های نمره اعتباری خود را برطرف کنند. همچنین »حق تحقیق پیرامون 
وجود اطالعات نادرس��ت در پرون��ده« و »حق بحث پیرامون وجود تقلب در 

محاسبه  نمره  اعتباری« از دیگر حقوق شهروندان در آمریکا است.
پرواضح اس��ت که این فرآیند اعتبارس��نجی در نظام بانکی ایران وجود 
ندارد و حفظ حقوق مش��تریان ازجمله خألهایی است که به رغم فعالیت 
موسسات رتبه بندی اعتباری، جای آن در سنجش اعتبار مشتریان بانک ها 
در ایران خالی است، به طوری که یک موسسه اعتبارسنجی نهایتا اطالعات 
اعتباری مش��تریان را در اختیار بانک ها قرار می دهد، اما مش��تریان، حق 
دسترسی و مش��اهده اطالعات اعتباری خود را ندارند، بنابراین دستیابی 
به سطح مطلوبی از نظام اعتبارسنجی برای مشتریان بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی در ایران نیازمند ارتقای فرهنگ اعتبارسنجی در شبکه 
بانکی از یک س��و و آشنا شدن مشتریان با حقوق قانونی خود از دیگر سو 
است. مخلص کالم آنکه بحث اعتبارس��نجی مشتریان، امری ضروری در 
نظام بانکی است و بی تردید می تواند جلوی بسیاری از ریسک های اعتباری 
بانک ه��ا و مطالبات معوق را بگیرد و همچنین در فرآیند تس��هیالت دهی 

سهولت ایجاد کند.

رتبه اعتباری مشتریان در بانک ها چگونه تعیین می شود؟

روش های اعتبارسنجی مشتریان بانکی

اعطای تس��هیالت منوط به رتبه بندی اعتباری مشتریان، جزو الزام های 
کمیته بال 2 اس��ت و بانک ها موظف هس��تند پی��ش از پرداخت هرگونه 
تس��هیالت، به اعتبارس��نجی مش��تریان خود بپردازند. این اعتبارسنجی 
موجب می ش��ود تا بانک ها براساس رتبه مش��تریان،  تسهیالت پرداخت 
کنند و با مش��تریان پرریس��ک و کم ریس��ک، برخوردی متفاوت داش��ته 
باشند. البته دستیابی به این هدف نیازمند به روزرسانی اطالعات مشتریان 
بانک ها، یکپارچه س��ازی این اطالعات در موسسه های اعتباری و همکاری 
س��ایر نهادها در ارائه اطالعات اس��ت. فعالیت موسسه های اعتبارسنجی 
نوعی راس��تی آزمایی مشتریان است و در نهایت به ضابطه مند شدن روند 
تسهیالت دهی بانک ها منجر می شود. این سیاستی است که در کشورهای 
پیش��رفته دنیا سال هاس��ت که مورد اس��تفاده قرار گرفته و نتایج بسیار 
خوبی از جمله بهداشت اعتباری، کاهش مطالبات غیرجاری، شفاف سازی 

وضعیت مشتریان بانک ها به همراه داشته است.
در ایران نیز بانک مرکزی چندی پیش، آیین نامه نظام س��نجش اعتبار 
را به بانک ها ابالغ کرد. در مقدمه این آیین نامه آمده است که به روزرسانی 
آیین نامه نظام س��نجش اعتبار در دس��تور کار قرار داشته و اصالحیه آن 
در آخرین روزهای خرداد امس��ال در هیات وزیران تصویب ش��ده اس��ت. 
براساس این آیین نامه، موسسات اعتباری موظف شده اند به منظور اعطای 
تسهیالت، گزارش اعتباری از شرکت های اعتبارسنجی دریافت کنند، اما 
استفاده از این گزارش اعتباری نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی 
دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تس��هیالت نخواه��د بود. همچنین در این 
بخشنامه تاکید شده است که موسسات اعتباری صرفا مجاز به همکاری با 
ش��رکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند و حداقل مبلغ 
س��رمایه برای تاسیس و فعالیت ش��رکت اعتبارسنجی 5۰۰ میلیارد ریال 

تعیین شده است.
برمبنای آیین نامه نظام سنجش اعتبار، تامین کنندگان یعنی دستگاه های 
اجرایی، موسسات اعتباری و سایر نهادهای فعال در بازار پولی به تشخیص 
بانک مرکزی، ش��رکت های بیمه و سایر اشخاص حقوقی که بنا به ماهیت 
فعالیت خود به برخی داده ها و اطالعات مربوط به اشخاص که در تحلیل 
و پیش بینی رفتار اعتباری آنها موثر اس��ت، دسترس��ی دارند و به همین 
دلیل می توانند منبع اطالعاتی برای شرکت اعتبارسنجی محسوب شوند، از 

جمله بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسالمی ایران، شرکت های واسپاری، 
شرکت های تعاونی اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، بیمه مرکزی، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، شرکت های 
بیمه، س��ازمان امور مالیاتی کشور، س��ازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت 
دادگس��تری، س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور و س��ایر دستگاه های 
زیرمجموعه قوه قضائیه، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، سازمان 
ثبت احوال کش��ور، سازمان حسابرسی و موسس��ات حسابرسی، شرکت 
مخاب��رات ای��ران، اپراتورهای تلفن هم��راه، ش��رکت های آب و فاضالب، 
شرکت های برق منطقه و شرکت ملی گاز ایران را شامل می شوند، موظف 
هس��تند ظرف مهلت مقرر که به تصویب شورا می رس��د، با فراهم کردن 
زیرس��اخت های الزم و در چارچ��وب آیین نامه مزبور و مصوبات ش��ورای 
یادش��ده، اطالعاتی که موجب تکمیل نظام س��نجش اعتبار می شود را از 
طریق بستر شبکه ملی اطالعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند.
ش��ورایی که در این مصوبه آمده است به ریاس��ت قائم مقام بانک مرکزی 
و با عضوی��ت معاونان ذی ربط وزارتخانه های اقتصاد، دادگس��تری، کش��ور، 
اطالع��ات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنع��ت، معدن و تجارت، ارتباطات و 
فناوری اطالعات،  جهاد کش��اورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون 
دادستان کل کشور تشکیل می شود. وظیفه این شورا نظارت بر حسن اجرای 
مفاد این آیین نامه، سیاست گذاری، هماهنگی و راهبری نظام اعتبارسنجی در 
کش��ور است. جلسات شورا حداقل هر س��ه ماه یک بار با دعوت رئیس شورا 
برگزار می شود و جلسات شورا با حضور حداقل هشت عضو رسمیت می یابد و 

تصمیمات شورا با حداقل پنج رأی موافق الزم االجراست.
اما شرایط تاسیس شرکت اعتبارسنجی چیست؟ براساس مصوبه هیات 
وزیران، هر ش��رکت اعتبارسنجی صرفا در قالب شرکت سهامی به صورت 
غیردولتی با موافقت اصولی ش��ورا و مجوز بان��ک مرکزی و تحت نظارت 
آن بانک فعالیت می کند. س��قف تملک س��هام شرکت مذکور و اساسنامه 
آن توس��ط شورا تعیین می ش��ود. حداقل مبلغ س��رمایه برای تاسیس و 
فعالیت شرکت اعتبارس��نجی 5۰ میلیارد تومان تعیین شده که البته در 
تبصره این ماده آمده اس��ت که با پیش��نهاد بانک مرکزی و تصویب شورا 
قابل تغییر است. در این مصوبه تاکید شده است که شرکت اعتبارسنجی 
موظف اس��ت اطالعات و مستندات موردنظر را به صورت مستمر و تحت 

ش��رایطی که بان��ک مرکزی تعیین می کند به آن بان��ک ارائه دهد. عالوه 
ب��ر این، مدت اعتبار صالحیت حرف��ه ای اعضای اصلی و علی البدل هیات 
مدی��ره، مدیرعام��ل و قائم مقام مدیرعامل ش��رکت اعتبارس��نجی برای 
حداکثر دو س��ال در چارچوب دس��تورالعملی که به تصویب شورا و تایید 
بانک مرکزی خواهد رسید، تعیین می شود. همچنین شرکت های موجود 
فعال در زمینه اعتبارس��نجی باید حداکثر ظرف مدتی که شورای مذکور 
تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین نامه اقدام کنند. 
در غی��ر این صورت بانک مرک��زی می تواند اقدامات الزم از قبیل تعلیق و 
جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبارس��نجی را اعمال کند. از س��وی 
دیگر، ش��رکت های اعتبارس��نجی، تامین کنندگان و استفاده کنندگان در 
فرآیند اعتبارسنجی موظف هستند که اطالعات اشخاص را محرمانه تلقی 
کنند. همچنین ش��رکت اعتبارسنجی می تواند در ارائه گزارش اعتباری از 
خدمات الکترونیکی دولت برای احراز هویت اشخاص استفاده کند. حداکثر 
نرخ ارائه خدمات ش��رکت اعتبارسنجی ساالنه به پیشنهاد بانک مرکزی و 
پس از تصویب شورا تعیین می شود. در مورد شرکت های موجود فعال در 
زمینه اعتبارس��نجی نیز گفته ش��ده که موظفند حداکثر ظرف مدتی که 
شورا تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین نامه مذکور 
اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است اقدامات الزم از 
قبیل تعلیق به مدت حداکثر شش ماه و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه 

اعتبارسنجی را اعمال کند.
س��وال دیگر این است که چه کس��ی به تخلفات شرکت اعتبارسنجی 
رسیدگی می کند؟ طبق مصوبه هیات وزیران، مرجع رسیدگی به تخلفات 
ش��رکت اعتبارسنجی، بانک مرکزی اس��ت و در صورتی که به تشخیص 
بانک مرکزی و تایید شورا، شرکت اعتبارسنجی از قوانین تخطی کند، این 
اقدامات نظارتی در موردش اعمال خواهد شد: اخذ تعهدنامه از مدیرعامل 
و اعضای هیات مدیره ش��رکت اعتبارس��نجی دایر بر توق��ف و رفع موارد 
تخل��ف در چارچوب برنامه زمانی مورد تایی��د بانک مرکزی؛ تذکر کتبی 
به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ش��رکت اعتبارسنجی؛ سلب صالحیت 
حرف��ه ای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل ش��رکت 
اعتبارسنجی؛ تعلیق مجوز شرکت اعتبارسنجی برای حداکثر شش ماه و 

لغو مجوز شرکت اعتبارسنجی.

انحصارزدایی از فرآیند اعتبارسنجی با آیین نامه نظام سنجش اعتبار

از اعتبارسنجی تا تسهیالت دهی

سرمقاله

سنجش اعتبار مشتریان بانک ها
ادامه از صفحه اول

پرس��ش اساسی در مقوله پرداخت تس��هیالت و تعهدات بانکی آن است که آیا 
متقاضی دریافت تسهیالت مورد درخواست عالوه بر اعتبار اجتماعی، توانایی مالی 
کافی برای بازپرداخت اصل و سود اقساط تسهیالت مورد تقاضا را دارد یا ندارد؟ در 
این مورد باید توجه داشت که مالک اصلی در احراز توانایی مالی مشتری، نه در زمان 
پرداخت تس��هیالت بلکه در زمان مقرر برای پرداخت اقساط است. افزون بر آن، آیا 
مشتری موردنظر به اندازه کافی از شهرت و اعتبار اجتماعی برخوردار است تا بانک با 
اطمینان خاطر به او تسهیالت پرداخت کند، یا تعهدات بانکی )نظیر اعتبار اسنادی یا 
ضمانت نامه بانکی( را به نفع یا برای وی برعهده بگیرد؟ پاسخ به این پرسش، اهمیت 
پدیده اعتبارسنجی مشتریان بانک ها را نمایان می سازد. به این ترتیب، دور از انتظار 
نخواهد بود که بانک، پرداخت تسهیالت به یک مشتری را منوط به ارائه وثیقه ملکی 
کند، ولی در مورد همین تسهیالت به مشتری دیگر صرفا به گرفتن اسناد تجاری 
اکتفا کند، زیرا اعتبار اجتماعی و مالی چنین مشتری برای سهولت در تعیین نوع و 

میزان تسهیالت موردنظر کفایت می کند.
اما در این زمینه بایس��تی به این نکته توجه داش��ت که س��نجش میزان اعتبار 
مشتریان سلیقه ای نیست، بلکه از قواعد و فرآیندهای بانکی خاص تبعیت می کند. 
حوزه های مورد ارزیابی و س��نجش اعتبار مش��تریان بیشتر شامل حوزه های مالی، 
اعتب��ار اجتماعی، وضعیت مالی متقاضی و وضعیت بازار کاالی تولیدی یا پروژه در 
دست احداث یا در حال توسعه یا خدمات فنی به ویژه در زمینه تسهیالت مشارکتی 
می شود، بنابراین شرکت یا واحد تولیدی که حساب و کتاب و تراز مالی مشخصی 
ندارد یا آنکه بازار مناس��بی برای واحدهای مسکونی یا صنعتی یا کاالهای تولیدی 
وی قابل پیش بینی نیس��ت، اقبال چندانی برای دریافت تس��هیالت بانکی نخواهد 
داشت، زیرا اطمینان کارشناس��ی از پرداخت به موقع اقساط مورد درخواست برای 

بانک محرز نشده است.
به هر حال، در س��الیان پیش، اعتبارسنجی مشتریان صرفا توسط بانک ها صورت 
می گرفت، اما به تدریج با گسترش دامنه تسهیالت دهی، شرکت های مختلفی به منظور 
اعتبارسنجی مشتریان بانک ها و رتبه بندی اعتباری آنان به وجود آمد. در سال ۱3۸6 
مجلس ش��ورای اسالمی در ماده 5 قانون تس��هیل اعطای تسهیالت بانکی به دولت 
ماموریت داد که مقوله سنجش اعتباری مشتریان موسسات اعتباری را ساماندهی کند. 
دولت نیز با تاخیری چندساله سرانجام آیین نامه نظام سنجش اعتبار مشتمل بر 26 
ماده را در تیرماه س��ال 9۸ به تصویب رساند. بانک مرکزی نیز این آیین نامه را اخیرا 
به شبکه بانکی کشور ابالغ کرده است. طبعا مصوبات هیات دولت نبایستی با قوانین 
مغایرت داش��ته باشد. تشخیص این موضوع براساس اصل ۱3۸ قانون اساسی برعهده 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی است، اما فارغ از این مباحث حقوقی، نکات مشروحه 

ذیل در مورد آیین نامه نظام سنجش اعتبار از دید بانکی قابل توجه است:
اول؛ هرچن��د عنوان مصوبه مورد بحث، آیین نامه نظام س��نجش اعتبار اس��ت، 
ولی آیین نامه موصوف بیش��تر ناظر به تعیین میزان سرمایه موردنیاز برای تشکیل 
شرکت اعتبارسنجی، چگونگی و شرایط تشکیل و اعطای مجوز فعالیت شرکت های 
اعتبارس��نجی توس��ط بانک مرکزی اس��ت، اما در مورد روابط حقوقی و مالی بین 
مشتری، شرکت اعتبارسنجی و میزان مسئولیت این شرکت در مورد مفاد گزارش 
اعتباری و حریم و قلمرو مسئولیت ها راجع به لزوم حفظ اطالعات مشتری چندان 

که باید و شاید مقررات گذاری نشده است.
دوم؛ ماده 3 آیین نامه ناظر به تش��کیل شورای س��نجش اعتبار است. اعضای این 
ش��ورا، قائم مقام بانک مرکزی، معاونین ذی ربط وزارتخانه های اقتصاد، دادگس��تری، 
کشور، اطالعات، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دادستان کل 
کشور تعیین شده اند. وظیفه قانونی این شورا نیز نظارت برحسن اجرای مفاد آیین نامه 
سنجش اعتبار، سیاست گذاری، هماهنگی و راهبری نظام اعتبارسنجی در کشور تعیین 
شده است. در این زمینه باید توجه داشت که براساس قانون پولی و بانکی کشور و نیز 
قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ناظر قانونی بانک ها 
و موسسات اعتباری غیربانکی است. بر این مبنا، آیا بدون اصالح قانون و صرفا با مصوبه 
دولت می توان نظارت بر فرآیند اعتبارسنجی را به جای بانک مرکزی در اختیار شورایی 
به نام شورای سنجش اعتبار قرار داد که اکثر اعضای آن از نظر سازمانی و تشکیالت، 
هیچ گونه ارتباط کاری با فرآیندهای بانکی ندارند؟ از نظر مبانی حقوقی، پاسخ به این 

پرسش منفی است، اما از دید مصالح اجتماعی، موضوع متفاوت است.
سوم؛ در ماده ۱4، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شده اند که به منظور اعطای 
تسهیالت و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری را از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند، ولی 
تاکید ش��ده است که استفاده از گزارش اعتباری نافی مسئولیت موسسات اعتباری 
در بررس��ی )دقیق تر( اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود. اینکه منظور از عبارت 
بررسی دقیق تر چیست، مشخص نیست، اما پرسشی که در مورد مقررات ماده ۱4 
نظام س��نجش اعتبارات مطرح است، آن است که آیا پرداخت همه انواع تسهیالت 
یا ایجاد همه تعهدات صرف نظر از نوع و میزان تس��هیالت یا تعهدات مستلزم اخذ 
گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی است؟ به عبارت دیگر، همان گونه که برای 
پرداخت تس��هیالت میلیاردی یا  صدور اعتبار اس��نادی یا ضمانت نامه ارزی، اخذ 
گزارش اعتباری ضروری است، آیا در مورد تسهیالت خرد نظیر مضاربه چند میلیونی 

نیز گرفتن گزارش اعتبارسنجی الزامی است؟
از نظ��ر ع��رف بانکی، تهیه گزارش کامل اعتبارس��نجی ب��رای پرداخت همه انواع 
تسهیالت یا تعهدات بانکی، ضرورتی ندارد، بلکه بستگی به میزان تسهیالت یا تعهدات 
و میزان ش��ناخت بانک از مش��تری دارد، اما در ماده ۱4 آیین نامه س��نجش اعتبار، 
اس��تثنایی در این زمینه پیش بینی نشده اس��ت. در نتیجه براساس آیین نامه جدید 
همه متقاضیان تسهیالت و تعهدات بانکی بایستی گزارش اعتبارسنجی را از شرکت 
اعتبارس��نجی اخذ کنند. نتیجه اجتناب ناپذیر این سیاس��ت نیز عالوه بر فراهم شدن 
زمینه فراوان کار برای ش��رکت های اعتبارس��نجی، تش��دید ش��رایط اخذ تسهیالت 
و افزایش قیمت تمام ش��ده تس��هیالت و تعهدات بانک ها برای مشتریان است. بدین 
لحاظ می توان براساس نوع و مبلغ تسهیالت و شخصیت اعتباری مشتری، انواعی از 

تسهیالت یا تعهدات بانکی را از لزوم اخذ گزارش اعتباری مستثنی کرد.
چهارم؛ بحث مهم دیگری که در مورد گزارش اعتبارس��نجی اساسی است، آن است 
که آیا گزارش اعتبارسنجی تهیه ش��ده توسط شرکت های سنجش اعتبار، بانک ها را از 
هرگونه بررس��ی دیگر راجع به اعتبار مش��تری بی نیاز می کند و آنان بایستی تسهیالت 
را صرفا براس��اس نتایج حاصل از این قبیل گزارش ها پرداخت کنند؟ پاس��خ ماده ۱4 
به این پرس��ش منفی اس��ت. اعتبار این قبیل گزارش ها برای بانک ها در حد استفاده به 
منظور بررسی دقیق تر است. به این ترتیب، هم باید گزارش اعتبارسنجی را از مشتری 
خواس��ت و هم خود بانک بررس��ی اعتباری کند. طبعا در صورت��ی که نتایج حاصل از 
بررس��ی اعتباری شرکت س��نجش اعتبار با نتایج حاصل از اعتبارسنجی بانک متفاوت 
باشد، گزارش اعتبارسنجی بانک ها عمال مالک عمل در موافقت یا مخالفت با پرداخت 
تسهیالت خواهد بود و گزارش اعتبارسنجی شرکت های سنجش اعتبار موثر نخواهد بود.

پنجم؛ نهایتا آنکه اگر در اثر گزارش غیرصحیح و کارشناسی شرکت اعتبارسنجی، 
مشتری یا بانک تسهیالت دهنده متحمل ضرر شوند، مسئول کیست؟

به هر حال، اعتبارسنجی مشتری، فرآیندی بسیار ضروری در پرداخت تسهیالت 
ی��ا برخورداری از خدمات و تعهدات بانکی اس��ت و در صورت دقت در این فرآیند، 
میزان معوق شدن تسهیالت کاهش خواهد یافت، اما احاله این فرآیند به شرکت های 
سنجش اعتبار و همزمان بانک ها را مسئول نهایی اعتبارسنجی دانستن، موجب ابهام 
در مسئولیت ها خواهد ش��د و هزینه تمام شده تسهیالت را برای مشتریان بانک ها 

افزایش خواهد داد.
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متقاضیان دریافت بس��ته معیشتی، مجوز الزم برای سرکشی به تمامی 
حس��اب های بانکی خود را صادر می کنند. در حالی آخرین آمارها نش��ان 
می دهد تا روز دوش��نبه نزدی��ک به 2میلیون نفر درخواس��ت خود برای 
دریافت بسته حمایتی دولت را ثبت کرده اند که توضیحات احمد میدری، 
مع��اون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نش��ان می دهد اصرار برای 
دریافت این بسته بدان معناست که مجوزهای الزم برای سرکشی به تمامی 

حساب های بانکی و سبد سهام از سوی فرد متقاضی صادر می شود.
به گزارش خبرآنالین، دولت تاکنون این بسته حمایتی را برای ۱۷ میلیون 
و ۷۰۰ هزار خانوار ایرانی واریز کرده اس��ت، این خانوارها جمعیتی نزدیک به 
6۰ میلی��ون ایرانی را در بر می گیرد، اما آنچنان که مقامات دولتی می گویند 
کمترین بهره را از این اعتبار ش��هروندان تهرانی برده اند، چراکه براساس آمار 
رسمی 43درصد تهرانی ها از این اعتبار بهره مند نشده اند و تمکن مالی آنها در 

حدی است که از نظر مقامات تصمیم گیر مشمول دریافت این اعتبار نیستند.
ماجرای دریافت کمک نقدی از دولت حاال س��ابقه ای ۱۰ س��اله دارد. از 
زمانی ک��ه پرداخت یارانه های نقدی با هدف ح��ذف یارانه های پنهان در 
دستور کار دولت قرار گرفت، این دومین باری است که کمکی نقدی این 
بار نه تحت عنوان یارانه که با عنوان بس��ته حمایتی در اختیار شهروندان 
قرار می گیرد. جمعیتی نزدیک به 6۰ میلیون نفر در مرحله اول مش��مول 
دریافت این اعتبار هستند، به این ترتیب 24 میلیون ایرانی در این مرحله 

فاقد شرایط الزم برای برخورداری از این اعتبار تشخیص داده شده اند.
شاخص های حذف از فهرست دریافت کنندگان بسته حمایتی

هرچند شاخص های برخورداری یا عدم برخورداری از این بسته حمایتی 
پیش تر اعالم نشده است، اما حاال احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی این ش��اخص ها را اعالم کرده و گفته اس��ت: کس��انی 
که دارای خودرویی با قیمت باالتر از 25۰ میلیون تومان، واحد مس��کونی 
با قیمت باالتر از یک میلیارد و دویس��ت میلیون تومان در تهران و 9۰۰ 
میلیون تومان در شهرستان ها، حکم حقوقی باالتر از 5 میلیون تومان، دارا 
بودن بیش از یک شاغل در خانواده و ... هستند مشمول دریافت این بسته 

حمایتی نخواهند بود.

با توجه به توضیحات او روشن می شود خانوارهایی که دارای یک خانه، 
یک واحد مسکونی و یک شخص شاغل در حداقل ممکن هستند، از این 
بس��ته حمایتی به��ره ای نخواهند برد و یارانه پرداخت��ی به آنها در همان 
محدوده 6۰ لیتر بنزین یارانه ای در یک ماه اس��ت. کس��انی که متقاضی 
دریافت این اعتبار هس��تند می توانند درخواست خود را ثبت کنند. مبلغ 
در نظر گرفته شده برای خانوارهای یک نفره 55 هزار تومان، دو نفره ۱۰3 
هزار تومان، سه نفره ۱3۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷2 هزارتومان و خانوار 

پنج نفر و بیشتر 2۰5 هزار تومان است.
با اعالم این ش��اخص ها روش��ن می شود درخواس��ت چه کسانی برای 
برخورداری از بس��ته حمایت��ی مورد تایید قرار می گی��رد. به این ترتیب، 
دول��ت در وهله اول برای تش��خیص موقعیت مالی افراد به ش��اخص های 
درجه اولی ورود کرده اس��ت که طبق قانون مجاز تش��خیص داده اس��ت؛ 
این شاخص ها مسکن، خودرو و احکام حقوقی شاغالن است و در صورتی 
که افراد مایل به برخورداری از این اعتبار باشند، مجوز الزم برای بازبینی 
وضعیت حس��اب های بانکی و تمامی تراکنش های خود در تمامی بانک ها 
را به دولت خواهند داد. بررس��ی وضعیت مالی افراد در بازار س��هام نیز در 

همین قالب قرار دارد.
س��قف درآمدی برای عدم برخورداری از این اعتبار نیز طبق محاسبات 
به این ش��رح است؛ خانوار یک نفره 4۸ میلیون تومان در سال، خانوار دو 
نفره 6۰ میلیون تومان در س��ال، خانوار س��ه نف��ره ۷2 میلیون تومان در 
سال، خانوار 4 نفره ۸4 میلیون تومان در سال و خانوار 5 نفره 96 میلیون 

تومان در سال.
چرا شکایت ها برای دریافت کمک معیشتی باالست؟

در ش��رایطی ک��ه دول��ت بس��یاری از 24 میلیون نفر را واجد ش��رایط 
برخورداری از این اعتبار تشخیص نداده است، بسیاری معتقدند آمار ثبت 
درخواست ها در این محدوده زمانی، بسیار باال بوده است؛ رقمی نزدیک به 
2میلیون نفر. این تعداد در روزهای آتی افزایش بیشتری نیز خواهد داشت. 
میدری اما در پاس��خ به این س��وال که چرا تعداد افرادی که متقاضی این 
بسته حمایتی هستند و بدان احساس نیاز می کنند، تا این میزان باالست، 

گفت: درکی که افراد جامعه از وضعیت مالی خود دارند با درکی که دولت 
و مسئوالن دارند متفاوت است. طبق آمار کسانی که در پایان سال ۱39۷ 
دارای درآمدی بیش از 4میلیون تومان در ماه هستند، در 3۰درصد باالیی 
جامعه قرار می گیرند. این نش��ان می دهد که ش��اخص های برخورداری با 

آنچه مردم حس می کنند، متفاوت است .
به گفت��ه وی، از 23 میلی��ون خانواری که در ای��ران زندگی می کنند، 
۱۱ میلی��ون و 9۰۰ هزار خانوار هی��چ خودرویی در اختیار ندارند و ارزش 
خودروی ۸ میلیون و 5۰۰ هزار خانوار نیز کمتر از 5۰ میلیون تومان است. 
به این ترتیب، ۱۸ میلیون خانوار ایرانی یا خودرو ندارند یا ارزش خودروی 
آنها کمتر از 5۰ میلیون تومان است. این آمار بدان معناست که دارا بودن 
یک خودروی معمولی نظیر پژو یا دنا، خانوار را در 3۰درصد باالی جامعه 
ق��رار می دهد. به عب��ارت دیگر، این آمار به این معنا اس��ت که 4۷درصد 
خانوارهای شهری و 6۸درصد خانوارهای روستایی خودرو ندارند. میدری 
در توضیح ش��رایط اقتصادی جامعه ایران نیز گف��ت که 3۰درصد باالیی 

جامعه ایرانی وضعیت مالی اندکی باالتر از متوسط دارند.
این 6۰ میلیون نفر تا چه زمانی بسته معیشتی می گیرند؟

این سوالی است که این روزها بسیاری از دریافت کنندگان بسته حمایتی 
نیز مطرح می کنند و می پرسند این اعتبار تا چه زمانی پرداخت می شود؟ 
کس��انی که در مرحله اول واجد شرایط دریافت این اعتبار تشخیص داده 
شده اند، در حقیقت مجوز دسترسی دولت به شاخص های درجه دوم یعنی 
تراکنش های بانکی، حساب های بانکی و بازار سهام خود را صادر کرده اند و 
در صورتی که تمایلی به این موضوع ندارند، از ماه آینده می توانند انصراف 
خ��ود را از دریاف��ت این پول اعالم کنند. این نکته ای اس��ت که میدری و 
دیگر مس��ئوالن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتا اعالم کرده اند 
و در غیر این صورت، تداوم کمک های معیش��تی دولت به این افراد ادامه 
خواهد یافت. ایران تنها کش��وری اس��ت که به صورت عام، یارانه نقدی به 
مردم پرداخت می کند. بررسی ها نشان می دهد یارانه هایی از این دست با 
هدف توانمندسازی در دوره های زمانی مشخص در دیگر کشورها به مردم 

تعلق می گیرد.

متقاضیان بسته حمایت معیشتی چه مجوزهایی به دولت می دهند؟

مشموالن یارانه بنزین زیر ذره بین
مسکن

عقب نشینی میانگین قیمت مسکن در پایتخت
رکود مسکن در تهران پایان یافت؟

با رشد ۱۷.۷درصدی معامالت مسکن در بازار تهران گویا رونق به بازار مسکن 
پایتخت بازگشته است. نوسان بازار سرمایه در ماه گذشته و رصد بازارهای موازی 
نشان از آن دارد که بخشی از سرمایه ها دوباره به سمت بازارهای سنتی در حال 
تغییر جهت اس��ت و دراین بین، مسکن شاید پراقبال ترین باشد. البته در طول 
۱۰ روز گذشته که قیمت بنزین شعله گرفت و قیمت آزاد آن از هزار تومان به 
3هزار تومان رسید، برخی بازارهای دیگر همچون سکه، دالر و به خصوص خودرو 
بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، به صورتی که قیمت بسیاری از خودروها 
به خصوص ماش��ین های کم مصرف رش��د داشته اس��ت اما آمارهایی که از بازار 
مسکن در یک ماهه گذشته منتشر شده، بیانگر آن است که این بازار که بسیاری 

معتقد بودند وارد دوران رکود شده، روی خوش به معامالت نشان داده است.
تازه ترین آمارهای منتشرش��ده از تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آبان از 
گ��ردش معامالت این بازار و رونق دوباره خریدوفروش مس��کن  خبر می دهد، 
اما نکته جالب این اس��ت که اوج گیری قیمت فروش نه تنها متوقف نشده بلکه 
میانگین قیمت کمی کاهش  یافته است. البته بررسی های میدانی نشان می دهد 
در روزهای گذشته و بعد از حوادث اخیر بسیاری از فروشندگان قیمت های خود 
را دوباره افزایش داده اند اما به صورت کلی و نس��بت به چند ماه گذشته قیمت 

مسکن روندی کاهشی داشته است.
در ش��رایطی که از اوایل تابس��تان بازار مس��کن ب��ا رکود تورمی 
مواجه ش��د با پایان فصل گرم سال و شروع پاییز دوباره کمی رونق 
ب��ه بازار بازگش��ت و حاال در نیمه فصل خزان ای��ن بازار روندی رو 
به رش��د را طی می کن��د. آمارهایی که دفت��ر برنامه ریزی و اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی منتشر کرده نش��ان می دهد آبان 
ماه 4هزار و 6۸فقره قرارداد خریدوفروش مس��کن در ش��هر تهران 
به ثبت رسیده که نسبت به ماه گذشته ۱۷.۷درصد افزایش داشته 
اس��ت. همزمان میانگین قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای 
مس��کونی در پایتخت با ۱.۸درصد کاهش به ۱2میلیون و 6۱۷هزار 
تومان رسیده اس��ت. البته طبق گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی قیمت آبان امسال نسبت به سال 

گذشته 3۷.4درصد افزایش  یافته است.
اما آمارهای آبان ماه بازار مس��کن در ته��ران در حالی حکایت از 
امیده��ای ت��ازه ای در این بازار و خروج از رک��ود دارد که به صورت 
کلی و در هش��ت ماهه امسال بازار مسکن حال وروز خوبی را نسبت 
به س��ال گذش��ته نداشته است. آمارهای رس��می نشان می دهد در 
هشت ماهه امسال 4۰هزار و 5۸3فقره معامله در بازار مسکن تهران 
انجام شده که 56.۸درصد نسبت به هشت ماهه پارسال کمتر است، 
اما نکته مهم بازار مس��کن در پایتخت این است که ارزش کل بازار 
مس��کن در ماه های گذش��ته کاهش 25.3درصدی داشته و این به 
دلیل آن اس��ت که قدرت خرید کاهش  یافته و افرادی که وارد بازار 
ش��ده اند متقاضیان خانه های کوچک تر، ارزان تر و با س��ال ساخت 
باالتر هستند. به اعتقاد کارشناسان، آنچه می تواند در ماه های آینده 
روی قیمت مس��کن اثر بگذارد، تالطم ه��ا و بی ثباتی های بازارهای 
اقتصادی کشور و از سوی دیگر، افزایش هزینه تولید مسکن ازجمله 

رشد قیمت مصالح ساختمانی است.

اثرات افزایش قیمت بنزین در بازار مسکن 
پیش بینی قیمت مسکن در ادامه سال ۹8

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه تقاضای بالقوه ای برای خرید 
خانه در سطح کشور وجود دارد که از توان کافی برخوردار نیست، گفت 
با توجه به افت شدید توان طرف تقاضا بسیار بعید است که افزایش نرخ 

سوخت تاثیری در قیمت مسکن ایجاد کند.
فرشید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا، گفت: با توجه به افت شدید 
معامالت، داده هایی که از بازار مس��کن ارائه می ش��ود بیان کننده همه  
واقعیت نیس��ت. مضافا بر اینکه در ح��ال حاضر معامالت در مناطقی 
خاص صورت می گیرد و توزیع خرید و فروش در تمام مناطق تهران و 

حتی کل کشور به صورت یکسان نیست.
به گفته وی، کاهش نسبی قیمت مسکن شهر تهران در دو سه ماه 
اخیر به ثبات اقتصادی مربوط می ش��ود که ریسک سرمایه گذاری در 
دو بخش خرید و س��اخت را کاهش داد. از سوی دیگر ثبات  بازارهای 
موازی مس��کن، تقاضا را به س��مت بازار ملک هدایت کرد. بعد از یک 
دوره پرالتهاب در سال ۱39۷ که فعالیت های  سوداگرانه در بازار ملک 
را تش��دید کرده بود بازار در ماه های اخیر به آرامش نسبی رسیده و به 
همین دلیل رغبت فعاالن عرصه س��اخت و س��از برای حضور در بازار 
بیشتر شده است. برخی از متقاضیان مصرفی نیز در این شرایط اقدام 

به خرید کردند که به افزایش نسبی معامالت انجامید.
او با اش��اره به کاهش  ۱.۸درصد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران 
و افزای��ش ۱۷درصدی معامالت در آبان ماه تصریح کرد: اگر به همین 
منوال ثبات اقتصادی در بازار حاکم باشد می توان امیدوار بود که خرید 
و فروش مسکن به تدریج افزایش یابد. بازار مسکن هنوز جاذبه خود را 
دارد. میزان ثبت نامی که برای طرح اقدام ملی مسکن در برخی استان ها 
صورت گرفته موید این موضوع است که تقاضای بالقوه برای مسکن در 
سراسر کشور وجود دارد اما شرایط برای آنها فراهم نیست که باید در 
جای خود مورد تحلیل قرار گیرد. پورحاجت با بیان اینکه در کشور با 
کسری 4میلیون واحد مس��کونی مواجهیم و به همین میزان انباشت 
تقاضا وجود دارد، گفت: 4۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در واقع 
۱۰درصد نیاز بازار مسکن است. یعنی عمال 9۰درصد متقاضیان با این 

شرایط صاحب مسکن نمی شوند.
وی خاطرنش��ان کرد: در ابتدای پروژه مس��کن مهر وقتی فراخوان 
داده ش��د 4.5 میلیون نفر به عنوان متقاضی در سامانه ثبت نام کردند. 
زمانی که اعالم شد آورده متقاضیان باید یک میلیون تومان باشد یک 
میلیون نفر انصراف دادند. وقتی که مکان ها مشخص شد ریزش دیگری 
صورت گرفت. در حال حاضر نیز در س��امانه مس��کن ملی متناسب با 
ظرفیت وزارتخانه ثبت نام ش��ده و هنوز مردم نمی دانند باید 3۰درصد 
پیش پرداخ��ت بدهند ک��ه 3۰درصد یک واحد ۷5 مت��ری حدود ۷۰ 
میلیون تومان می شود. باید ببینیم مردم می توانند این مبالغ را تامین 
کنند یا خیر. پورحاجت درباره تاثیر نرخ سوخت بر قیمت مسکن نیز 
گفت: مهم ترین عامل رکودی حال حاضر بازار مس��کن، کاهش قدرت 
خرید متقاضیان است. وقتی قیمت یک کاالی استراتژیک مثل بنزین 
افزایش می یابد ممکن است التهاباتی را در کوتاه مدت در برخی کاالها 
ایجاد کند، اما در بخش مس��کن، علی رغم وجود تقاضای بالقوه ای که 
دیده می شود  هر نوع افزایش قیمت، عمق رکود را بیشتر می کند. لذا 

رشد قیمت ها در بازار مسکن بعید به نظر می رسد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی از کاه��ش ۱9 میلیون لیتری 
مصرف بنزین بعد از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت خبر داد. این 
در حالی اس��ت ک��ه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگ��ی )راهور( دو روز 
پیش گفته بود که با اصالح قیمت بنزین نه تنها مصرف کم نشده، بلکه 

۱۱ میلیون لیتر به مصرف بنزین کشور اضافه شده  است.
در واکنش به این اظهارنظر، ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 

ای��ران روز گذش��ته در اطالعیه ای، افزایش مص��رف بنزین را تکذیب و 
اعالم کرد: مصرف بنزین در سوم آذر در مقایسه با 23 آبان و روز پیش 

از سهمیه بندی، ۱9 میلیون لیتر کاهش را نشان می دهد.
همچنین در این اطالعیه تاکید شده که متوسط مصرف بنزین کشور 
از زم��ان اجرای طرح مدیریت مصرف س��وخت، یعنی 24 آبان تا پایان 
روز س��وم آذر، حدود ۷9 میلیون لیتر در روز بود. عالوه بر این، متوسط 

مصرف بنزین از ابتدای امسال تا پایان روز 23 آبان )قبل از اجرای این 
طرح( حدود 9۸ میلیون لیتر در روز بود.

ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی ایران با توجه ب��ه آمارهای 
غیررسمی منتشر ش��ده، با رد این آمارها، متوسط میزان مصرف بنزین 
کش��ور را در روز سوم آذرماه س��ال جاری، ۷5 میلیون لیتر اعالم کرده 

است.  

فرصت امروز: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بررس��ی آزمون وسع 
خانوار برای دریافت حمایت معیشتی قطعا بدون دسترسی به اطالعات کامل مالی 
با خطا مواجه است،  بر ضرورت پرداخت این یارانه به خانوارهای نیازمند تاکید کرد 
و گفت: به آن دسته از کسانی که 9۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان ملک یا دارایی 

دیگری داشته باشند، کمک معیشتی تعلق نمی گیرد.
محمد ش��ریعتمداری دیروز در حاشیه مراسم اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی، 
مشخصات حذف شدگان را اعالم کرد و گفت: 6۰ میلیون نفری که کمک معیشتی 
به آنها پرداخت ش��ده، بدون بررسی اطالعات مالی نبوده و کسانی که دارای ملک 
بیشتر از 9۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان یا درآمدهای دیگری هستند یا خودروی 
بیش از 25۰ میلیون تومان دارند یا سه سفر خارجی غیرزیارتی در سال داشته اند، 

جزو افراد با تمکن مالی به شمار رفته و مشمول دریافت بسته معیشتی نشده اند.
او درباره گالیه برخی از مردم نسبت به عدم دریافت کمک معیشتی دولت، گفت: 
دولت برای حمایت از طبقات متوس��ط و کم درآمد جامعه در گام اول ۱۸ میلیون 
خانوار ش��امل 6۰ میلیون نفر را مشمول سبد معیشتی قرار داد و در سه نوبت این 
کمک معیشتی را پرداخت کرد. این مبلغ 55 هزار تومان برای خانوارهای تک نفره 
تا 2۰5 هزار تومان برای خانوارهای پنج نفره و بیشتر است و بدون بررسی وسع مالی 

افراد نمی توان سبد معیشتی پرداخت کرد.
به گفته شریعتمداری، کسانی که تقاضای خود را از طریق کد دستوری 6369#* 
ثبت کنند، به دولت اجازه بررسی حساب های بانکی خود را می دهند و اگر شرایط 
الزم را داشتند و جزو طبقات متوسط و کم درآمد بودند، از زمان شروع طرح حمایتی 
این مبلغ را دریافت می کنند و چنانچه مش��مول نش��وند ب��ه آنها تعلق نمی گیرد. 
همچنین کس��انی که توان مالی مناس��ب دارن��د و با معیارهای موجود مش��مول 
نمی ش��وند از طریق پیامک واجد ش��رایط نبودن آنها اعالم می شود و بعد از آزمون 

وسع مالی حذف می شوند.
او درباره اختالل کد دس��توری هم گف��ت: وزارت ارتباطات همکاری خوبی با ما 
داشته و سه اپراتور تلفن همراه مشکلی نداشته اند. تنها در مورد یک اپراتور با مشکل 

فنی مواجه شدیم که خوشبختانه برطرف شده است.
شریعتمداری با بیان اینکه قطعا بررسی آزمون وسع خانوار برای دریافت حمایت 
معیشتی، بدون دسترسی به اطالعات کامل مالی با خطا مواجه است، درباره ابهامات 
و سواالت مردم درخصوص موضوع حمایت معیشتی دولت، گفت: پس از ثبت کد 
دس��توری و دریافت کد رهگیری، باید این افراد تقاضای خود را در سامانه حمایت 
ثبت کنند که بر این اس��اس، متقاضیان در تقاضای خود اجازه می دهند با بررسی 

بیشتر وضعیت مالی که یکی از آنها دسترسی به حساب بانکی است، مورد بررسی 
قرار گیرند؛ در چنین حالتی به محض اینکه محرز ش��د سرپرست خانوار، متقاضی 
اس��تحقاق دریافت حمایتی معیش��تی دولت را دارد، با کمال احترام در نوبت بعد 

مشمول حمایت معیشتی خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه معیارهای هفت گانه برای بررس��ی 
وضعیت وس��ع خانوار در نظر گرفته ش��ده است، ادامه داد: ملک در تهران به ارزش 
بی��ش از یک میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان، ملک در شهرس��تان به ارزش بیش از 
9۰۰ میلیون تومان، سه سفر خارجی غیر از سفرهای زیارتی، خودروی باالی 25۰ 
میلیون تومان و همچنین وضعیت اشتغال رسمی سرپرست خانوار، در آزمون وسع، 
به عنوان برخی از معیارهای شناس��ایی خانوار برای بهره مندی از حمایت معیشتی 

دولت به شمار می روند.
ش��ریعتمداری همچنین درباره کارگرانی که به واس��طه وضعیت اقتصادی بنگاه 
ها ماه ها حقوق دریافت نکردند نیز گفت: در این خصوص مکاتباتی با دولت انجام 
دادی��م ت��ا منابعی را برای کارفرمایانی که کارگرانش��ان، بین دو تا هفت ماه حقوق 
دریافت نکردند، با دریافت وثیقه در نظر بگیریم تا بتوانند نسبت به تسویه مطالبات 

کارگران خود اقدام کنند. 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد

کاهش 2۴درصدی مصرف بنزین بعد از سهمیه بندی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخصات حذف شدگان را اعالم کرد

معیارهای هفت گانه برای بررسی وضعیت وسع خانوار

چهارشنبه
6 آذر 1398
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تعلل برخی صادرکنندگان در عرضه ارز، عامل نوسان است
واکنش همتی به نوسان هفته گذشته بازار ارز

رئی��س کل بانک مرکزی گف��ت آنچه که این روزها در بازار ارز مش��اهده 
می ش��ود، بیش��تر ناش��ی از نحوه عملکرد برخی از صادرکنندگان است که 
ت��الش می کنند با تعلل، ارزهای صادراتی خ��ود را با نرخ هایی باالتر عرضه 
کنند. به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در یادداشتی نوشت: آنچه 
ک��ه این روزها در بازار ارز می بینیم عمدتاً ناش��ی از نحوه عملکرد برخی از 
صادرکنندگانی اس��ت که به سبب جو روانی ناش��ی از افزایش نرخ بنزین و 
حوادث بعد از آن و ش��روع تس��ویه حس��اب های تجار با خارجیان در پایان 
س��ال میالدی، تالش می کنند با تعلل، ارزهای صادراتی خود را با نرخ هایی 
باالتر عرضه کنند. به همین دلیل به خاطر اعالم نرخ های غیرواقعی، تقاضای 

زیادی حتی برای نرخ های کمتر از آن وجود ندارد.
به نوش��ته همت��ی، بانک مرک��زی در این مواقع همان گون��ه که در حال 
حاضر در حال انجام اس��ت، ب��ا حضور پرقدرت در ب��ازار حواله ای ارز، عدم 
تعادل ه��ای مقطعی را مرتفع و تعادل مبتنی بر متغیرهای واقعی را همانند 
بازار اس��کناس به بازار حواله برمی گرداند. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: 
بارها تأکید کرده ام که بانک مرکزی به تداوم ثبات نس��بی بازار ارز اهمیت 
ویژه ای قائل است و رمز تداوم ثبات در این بازار و به تبع آن در سایر بازارها، 
توجه به بنیان های بازار در کنار حضور پرقدرت بازارس��از برای جلوگیری از 
س��فته بازی و نوسان گیری در این بازار است و این بار نیز با اقداماتی که در 

جریان اقدام دارد کما فی السابق بازار را مدیریت خواهد کرد.

سقف انتقال وجه در اپ های غیربانکی کاهش یافت
دلیل کاهش سقف انتقال وجه در اپ های غیربانکی

سقف انتقال وجه برخی بانک ها در اپلیکیشن های غیربانکی از 3میلیون به 
یک میلیون تومان کاهش یافته که این اقدام براساس سیاست بانک های مبدأ 
اس��ت و به نظر می رسد برای سوق دادن مش��تریان بانکی به سمت استفاده 
از اپلیکیش��ن های بانک ها باشد. به گزارش ایسنا، از زمانی که اپلیکیشن های 
بانکی برای نقل و انتقال وجه در شبکه شتاب فعال شدند، رضایت مشتریان 
بانک��ی افزایش یافت و در همین راس��تا، س��ایر کس��ب و کارهای خصوصی 
غیربانک��ی نیز برای کمک به ش��بکه بانک��ی وارد کار ش��دند، به طوری که 
در ح��ال حاضر، برخی اپلیکیش��ن های غیربانکی که خدم��ات بانکی را ارائه 
می دهند، از اپلیکیش��ن های خود بانک ها طرفدار بیش��تری پیدا کرده اند، اما 
براس��اس قانون بانک مرکزی، س��قف انتقال وجه کارتی در اپلیکیش��ن های 
بانک ها 3 میلیون تومان و سقف انتقال وجه در اپلیکیشن های غیربانکی یک 
میلیون تومان تعیین ش��ده است. حال آنکه در سال های اخیر بانک ها بسته 
به سیاس��ت خود، س��قف انتقال وجه برای اپلیکیشن های غیربانکی را نیز تا 
3 میلیون تومان در نظر گرفته بودند که به گفته معاون س��ابق فناوری های 
نوی��ن بانک مرکزی، این موضوع بس��تگی به سیاس��ت های بانک مبدأ برای 
انتقال وجه دارد. در عین حال، بانک مرکزی طرح دیگری را مبنی بر اجباری 
ش��دن اس��تفاده از رمز دوم یک بار مصرف برای مش��تریان بانکی در دس��ت 
اجرا دارد که این رمزها از دو طریق اپلیکیش��ن های بانکی و پیامک توس��ط 
مشتریان قابل دریافت است. در همین حال، استفاده از اپلیکیشن های بانکی 
برای دریافت رمز دوم پویا بیش��تر مورد توجه بانک هاست، چراکه در صورت 
ارسال پیامک، بانک ها باید هزینه این پیامک ها را به اپراتورها پرداخت کنند، 

به همین دلیل، رغبت بانک ها بیشتر به استفاده مردم از اپلیکیشن هاست. 

بانکنامه

فرصت امروز: در حالی که بانک مرکزی، بانک ها را موظف کرده تا طرح رمز دوم 
پویا را از ابتدای دی ماه امسال به صورت اجباری برای تمام مشتریان بانکی به اجرا 
دربیاورند، اما گویا فعال س��ازی رمز دوم پویا با ارس��ال پیامک، با مشکالت امنیتی 

روبه رو است و حساب های بانکی مشتریان را به خطر می اندازد.
همچنی��ن در تازه ترین اتفاق و در پی اقدام مش��تریان بانکی برای اخذ رمز پویا، 
بانک مرکزی روز گذش��ته ضمن هشدار نس��بت به پیامک های جعلی، اعالم کرد: 
درگاه ramzepooya.com جعلی اس��ت و الزم است مردم به پیامک ها و لینک 
من��درج در آنه��ا توجه کنند. بان��ک مرکزی در این اطالعیه اعالم کرد که س��ایت 
بانک مرکزی cbi.ir اس��ت و هرگونه لینک در پیامک ها که مشتری را به صفحات 
س��اختگی بانک مرکزی و س��ایر بانک ها هدایت کند، فیش��ینگ به  هم��راه دارد؛ 

درنتیجه، توجه به نشانی سایت هر بانک و مراجعه مستقیم به آن ضروری است.
بنابراین توصیه می ش��ود مش��تریان شبکه بانکی به س��ایت بانک خود یا شعبه 
مربوط��ه مراجعه کنن��د و اخبار و اطالعات رمز پویا را صرفا از س��ایت این بانک یا 
بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کنند. طبق این اطالعیه، تاکید شده مشتریان 
بانکی از ارائه اطالعات کارت خود برای فعال س��ازی رمز پویا جدا خودداری کنند. 
همچنین گفتنی اس��ت که هیچ گونه فعال س��ازی رمز پویا در سایت بانک مرکزی 

انجام نمی شود.
ام��ا بانک ها درحالی مکلف ش��ده اند تا طرح رمز دوم پویا ی��ا یک بار مصرف را از 
ابتدای دی ماه امس��ال به صورت الزامی برای تمام مش��تریان ب��ه اجرا درآورند و با 
رمزهای دوم ایستا در شب یلدا وداع کنند که فعال سازی رمز پویا از طریق پیامک 
با مش��کل روبه روست. به گزارش ایسنا، این در حالی است که پیش تر قرار بود این 
طرح در ابتدای خردادماه امسال اجرایی شود، اما این مهم به دالیلی به تعویق افتاد 

که ازجمله مهم ترین دالیل آن را می توان عدم دسترسی تمامی مشتریان بانکی به 
گوشی های هوش��مند دانست، چراکه در ابتدا قرار بود دریافت رمز دوم پویا توسط 

مشتریان از طریق اپلیکیشن های بانکی انجام شود.
براس��اس آمار به دس��ت آمده حدود 2۰درصد از مش��تریان بانکی دسترسی به 
گوش��ی های هوشمند ندارند و در همین راس��تا، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با 
توس��عه این طرح، امکان ارس��ال رمز دوم پویا را از دو طریق اپلیکیشن های بانکی 
و پیامک فراهم کند. برای این کار مش��تریان بانکی باید از یکی از س��ه راه مراجعه 
حضوری به ش��عبه، خودپرداز یا اینترنت بانک هایی که تایی��د هویت دو مرحله ای 
دارند، شماره تلفن همراه خود را تایید کنند که البته برای تغییر شماره تلفن همراه، 

مراجعه به شعبه الزامی است.
بان��ک مرک��زی ای��ن ط��رح را ب��رای کاهش آم��ار فیش��ینگ و جلوگی��ری از 
کالهبرداری های مشابه و به عبارت بهتر، افزایش ضریب امنیتی تراکنش های بدون 
حضور کارت اجرا می کند و این در حالی اس��ت که در بخش��ی از شکل اجرای این 

طرح، مشکالت امنیتی مهمی وجود دارد.
مش��تریانی که اق��دام به دریافت رم��ز دوم پویا از طریق اپلیکیش��ن های بانکی 
می کنند، باید پس از ورود به اپلیکیش��ن و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور که از 
بانک  دریافت کرده اند یا روش های دیگری چون اثر انگشت، رمز دوم پویا را از طریق 
اپلیکیشن  دریافت کنند. البته این نرم افزارها برای ارسال رمز به صورت آفالین عمل 
کرده و نیازی به دسترس��ی به اینترنت ندارند؛ حال آنکه افرادی که فاقد گوش��ی 
هوشمند هس��تند یا به هر دلیلی می خواهند از طریق پیامک رمز دوم پویای خود 
را دریاف��ت کنن��د، با کلیک روی دکمه ای که در درگاه پرداخت اینترنتی یا س��ایر 
تراکنش ه��ای بدون حضور کارت تعبیه می ش��ود، می توانند رم��ز دوم را به صورت 

پیامک دریافت کنند.
به این ترتیب، در صورتی که گوشی تلفن همراه و کارت بانکی فردی به سرقت 
رفته اس��ت، مفقود شود یا به هر دلیلی در اختیار شخص دیگری باشد، آن شخص 
می تواند تنها با داشتن شماره کارت، CVV2 و تاریخ انقضا که همه آنها روی کارت 
بانکی درج شده است، حتی بدون در اختیار داشتن کارت و فقط با گوشی فرد اقدام 

به سرقت از کارت بانکی فرد کند.
ای��ن در حالی اس��ت که تنها راه��کار حاضر برای جلوگی��ری از این 
موضوع، سوزاندن سریع سیم کارت یا کارت بانکی به سرقت رفته است، 

در حالی که ممکن اس��ت س��رقت یا مفقودی در س��اعات غیرکاری یا 
روزهای تعطیل اتفاق بیفتد که در آن صورت فرد دسترس��ی به ش��عب 
بانک��ی ی��ا تلفن هم��راه برای از بین ب��ردن کارت بانکی یا س��یم کارت 
خ��ود ندارد. از س��وی دیگ��ر، در حال حاضر بس��یاری از گوش��ی های 
تلف��ن هم��راه دارای قفل ایمنی صفحه نمایش هس��تند، اما اعالن های 
)Notification( پیامک و س��ایر پیام رسان های آنها حتی در صورت 
قفل بودن گوش��ی روی صفحه ظاهر می شود، بنابراین تمامی مشتریان 
بانکی باید با مراجعه به تنظیمات گوش��ی تلف��ن همراه خود، محتوای 
اعالن های خ��ود را در زمان قفل بودن صفح��ه نمایش پنهان کنند اما 
باید این را در نظر داش��ت که برخی گوشی های تلفن همراه قدیمی که 
هوشمند هم نیستند، سیستم قفل صفحه نمایش به صورت رمزگذاری 

ندارند و به سادگی می توان به آنها دسترسی پیدا کرد.
ام��ا راهکار چیس��ت و چگونه می توان این مش��کل را رفع کرد؟ در این 
زمینه، بانک مرکزی هنوز راهکاری ارائه نکرده اس��ت و بر همین اس��اس، 
مردم باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که تا حد امکان از اپلیکیشن های 
بانکی برای دریافت رمز دوم اس��تفاده کنند.   همچنین بانک ها نیز باید با 
توجه به سوابق مشتریانی که از طریق اپلیکیشن  اقدام به دریافت رمز دوم 
کرده اند، در صورت درخواس��ت ارس��ال پیامک، آنها را ملزم به استفاده از 
اپلیکیش��ن برای دریافت رمز کنند، چراکه ممکن اس��ت، مشتری قبال از 
طریق اپلیکیشن رمز خود را گرفته باشد، اما فرد سودجو درخواست پیامک 

برای انجام عملیات را بدهد.
البته این موضوع می تواند از س��وی دیگر اخالل در کار مشتریان ایجاد 
کند. برای مثال، ممکن اس��ت فعالیت یک اپلیکیشن بانکی به هر دلیلی 
روی گوش��ی فردی متوقف شود و فرد بخواهد از پیامک استفاده کند که 
در این مورد با مش��کل مواجه خواهد ش��د. شاید بهترین راه این باشد که 
درخواس��ت ارسال پیامک برای مش��تریانی که قبال از اپلیکیشن  استفاده 
کرده اند فقط در زمان ساعات کاری بانک و پس از وقفه ای چند ساعته در 
دسترس باشد. به هر حال، این توصیه به مردم می شود که از اپلیکیشن های 
بانکی به جای پیامک برای دریافت رمز دوم استفاده کنند، هرچند که بانک 

مرکزی و بانک ها نیز باید برای این مشکالت پاسخگو باشند.

فعال سازی رمز دوم پویا با ارسال پیامک، حساب بانکی مشتریان را به خطر می اندازد

باگ امنیتی در رمز یک بار مصرف
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کارگزاری بانک پاسارگاد امروز عرضه می کند
سهام شرکت آزمایش در راه فرابورس

س��هام غیرمدیریتی سه شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش، پتروشیمی 
ممسنی و سرمایه گذاری جامی به ترتیب در روزهای ششم، نهم و دوازدهم 

ماه جاری به صورت عرضه عمده در فرابورس عرضه می شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، 4.5درصد از سهام شرکت آزمایش 
در تابل��و نارنجی بازار پایه فرابورس، به ارزش بال��غ بر ۷5 میلیارد ریال و قیمت 
پایه هر سهم ۷653 ریال، امروز چهارشنبه ششم آذرماه به صورت نقد و عمده به 
فروش خواهد رسید و کارگزاری بانک پاسارگاد کارگزار عرضه کننده این واگذاری 
خواهد بود. همچنین ۱.52درصد از سهام غیرمدیریتی پتروشیمی ممسنی مندرج 
در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران به ارزشی بالغ بر 53 میلیارد ریال و قیمت پایه 
هر سهم 252۰ ریال عرضه می شود. این در حالی است که این میزان سهام 2۱ 
میلیون سهم این شرکت را شامل می شود و روز شنبه 9 آذر مورد خریدوفروش 
قرار خواهد گرفت و کارگزار عرضه کننده این معامله نیز کارگزاری توس��عه فردا 
خواهد بود. افزون بر این در روز سه شنبه )۱2 آذر(، 5 میلیون و 9۰۰ هزار سهم 
ش��رکت س��رمایه گذاری جامی با نماد »وجامی4«، مندرج در تابلو زرد بازار پایه 
به طور عمده و نقد به فروش خواهد رسید. این تعداد سهم که معادل 4.92درصد 
از س��هام کل ش��رکت اس��ت، دارای ارزش��ی بیش از ۱5۰ میلیارد ریال بوده و 
کارگزاری بانک تجارت، ش��رکت کارگ��زار این معامله خواهد بود. قیمت پایه هر 
سهم شرکت سرمایه گذاری جامی 25 هزار و 5۰۰ ریال تعیین  شده است. بر پایه 
این گزارش، در هر سه عرضه عمده پیش رو ۱۰درصد از کل مبلغ به عنوان سپرده 
حضور در رقابت تعیین شده است و شرایط پرداخت ثمن معامله در این سه عرضه 
عمده به صورت نقد و با رویه جاری تسویه و پایاپای )t+2( خواهد بود. گفتنی است 
یک میلیون و ۱۷۰ هزار سهم معادل 3.9۷درصد از سهام شرکت پشم بافی توس 

نیز امروز در نماد »نتوس4« به طور عمده و نقد روی میز معامله قرار می گیرد.

مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد
شاخص نوآوری وارد بورس می شود

مدیرعام��ل فرابورس ایران با اعالم ورود ش��اخص نوآوری به بازار س��رمایه گفت 
ایجاد این شاخص برای ارزیابی شرکت های دانش بنیان است، با این شاخص عملکرد 
مدیران VC و شرکت های دانش بنیان قابل ارزیابی و میانگین بازار مشخص می شود. 
به گزارش  صندوق نوآوری و ش��کوفایی ریاست جمهوری، امیر هامونی در نشست 
تامین مالی نوآوری در تعامل با بازار سرمایه رویکرد جدید صندوق نوآوری و شکوفایی 
در تامین مالی طرح های دانش بنیان و فناور را قابل توجه دانست و گفت: در جلساتی 
که بین فرابورس و صندوق نوآوری تشکیل شده مواردی از بازار سرمایه درخواست 
ش��ده که در حال بررسی اس��ت . وی افزود: یکی از این درخواست ها ایجاد شاخص 
نوآوری در بازار سرمایه برای ارزیابی شرکت های دانش بنیان است تا عملکرد مدیران  
VC )سرمایه گذاری جسورانه( و شرکت های دانش بنیان با این شاخص قابل ارزیابی 
و میانگین بازار مشخص شود. هامونی با بیان اینکه، اکنون شیوه ای برای ارزیابی نظام 
عملکرد صندوق های س��رمایه گذاری وجود ندارد، افزود: عملکرد مدیران با عملکرد 
شاخص سنجیده می شود که در این عرصه کاربرد ندارد. به صورت جدی این شاخص 
مطرح شده و در دستور کار کمیته شاخص های بورس نیز قرار گرفته است و بعد از 
نهایی شدن رونمایی خواهد شد. وی به پیشنهادات دیگر صندوق نوآوری و شکوفایی 
که در حال بررسی است اشاره کرد و گفت: کال آپشن روی اوراق، سهام شرکت های 
دانش بنیان در بازار یا یونیت های س��رمایه گذاری صندوق های جس��ورانه و صکوک 
نوآوری از جمله مسائلی بود که مطرح شده است. مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: 
همچنین صندوق نوآوری پیشنهاد داده است که شرکت های دانش بنیان از یک نماد 
استفاده کرده و مانند شرکت های دیگر نباشند و از یک کدینگ ویژه مانند واژه نوآور 
۰۱ یا نوآور ۰2 استفاده شود و من قول می دهم که این کار دنبال می شود. هامونی، 
صندوق های VC را تجربه خوبی دانست و گفت: مهمترین کارکرد در اقتصاد کشور 
 VC ها اس��ت و ب��ه لحاظ قانونی صندوق هایVC قوانین و مقررات توانمند برای
خیلی راحت امور را پوشش می دهند. اکنون ما به دنبال تاسیس CVC هستیم و دو 
گزینه نیز در این زمینه وجود دارد. به نظر من محکم تر از سازوکار VC وجود ندارد 
و ساختار داوری و ساختار اوراق بهادار خیلی می تواند کارها را در این حوزه پوشش 

دهد. همگی به این اذعان دارند و تنها باید تالش کنیم تا این قوانین روان شوند.

فرابورس

ش��اخص بورس اوراق بهادار تهران در چهارمی��ن روز هفته و پنجمین 
روز آذرماه، همانند روزهای گذش��ته به روند آرام رش��د خود ادامه داد و با 
افزایش هزار و ۱66 واحدی به رقم 3۰9 هزار و 643 واحد رس��ید. در این 
روز اغلب شاخص های بورسی افزایش را تجربه کردند و در پایان معامالت، 
شاخص کل با معیار هم وزن رقم 92 هزار و 3۷3 را به خود اختصاص داد 

که رشد 9۰4 واحدی دارد.
به گزارش ایس��نا، روز گذش��ته معامله گران بورس 434 هزار معامله به 
ارزش ۱6 ه��زار و ۸42 میلی��ارد ریال انجام دادن��د. همچنین ارزش روز 
بازار س��هام نسبت به روز دوش��نبه افزایش یافت و به بیش از ۱۱29 هزار 
میلیارد تومان رسید. در این میان، بانک ملت باالترین تاثیر را در افزایش 
ش��اخص بورس داشت و در مقابل، پتروشیمی پارس بیشترین تاثیر را در 

افت شاخص گذاشت.
نمادهای پربیننده دیروز در بورس تهران

همچنین شرکت البراتوار داروسازی دکتر عبیدی و شرکت ملی صنایع 
مس ایران و بانک پارسیان از دیگر شرکت های تاثیرگذار در رشد شاخص 
بورس بودند و پتروشیمی خارک و پاالیش نفت تهران نیز بیشترین تاثیر 

منفی را در شاخص بورس اوراق بهادار تهران داشتند.
نماده��ای پربیننده در بورس هم ش��امل بانک تج��ارت، بانک ملت، 
ماشین سازی اراک، سایپا، بانک اقتصاد نوین، ایران خودرو و پاالیش نفت 
اصفهان بود. ش��اخص فرابورس نیز نزدیک به 45 واحد رش��د داش��ت و 
ب��ر روی کانال 4هزار و 44  واح��د ثابت ماند. البته میزان این افزایش از 
افزایش روز دوش��نبه کمتر بود. بر این اساس، افزایش 45 واحدی برای 
ش��اخص کل در فرابورس ثبت شد و شاخص فرابورس را به رقم 4۰44 
واحد رس��اند. همچنین در فرابورس 2۸۰ هزار معامله به ثبت رسید که 

ارزش آن بیش از ۱6 هزار و 54۷ میلیارد ریال بوده است.
شرکت توس��عه مولد نیروگاهی جهرم، بیمه کوثر و تولید نیروی برق 
دماوند به ترتیب ش��رکت های اثرگذار در مثبت ش��دن شاخص فرابورس 

بودن��د و تنها ش��رکتی ک��ه تاثیر منف��ی در این بخش داش��ت صنایع 
ماشین های اداری ایران بود. نمادهای پربیننده در فرابورس نیز به شرکت 
س��هامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس و شرکت توسعه و 

عمران استان کرمان اختصاص یافت.
اثرات افزایش قیمت بنزین در گروه پاالیشی ها

در ای��ن میان، با افزایش قیمت بنزین از س��اعت صف��ر روز 24 آبان، 
بس��یاری از سهامداران و فعاالن بازار س��رمایه منتظر تاثیر این اتفاق در 
این بازار بودند و برخی ها نیز به سمت خرید سهام گروه پاالیشی رفتند. 
در واقع، سهامداران بازار سرمایه بعد از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین 
با تصور اینکه س��هام گروه پاالیش��ی با افزایش قیمت همراه خواهد شد، 
به سمت خرید سهام این گروه رفتند، اما زمانی که متوجه شدند قیمت 
س��هام گروه پاالیش��ی ارتباطی با نرخ بنزین ندارد، اق��دام به فروش آن 
کردند؛ به همین دلیل، در چند روز اخیر ش��اهد افت قیمت سهام گروه 

پاالیشی در بورس هستیم.
در همین زمینه، نوید قدوس��ی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با 
ایرنا، به بررسی دالیل روند منفی گروه پاالیشی ها پرداخت و گفت: از آنجا 
که قیمت گروه پاالیشی ها به اشتباه افزایش پیدا کرده، به همین دلیل در 

دو سه روز اخیر، این گروه روند منفی را در پیش گرفت.
او همچنین معتقد اس��ت که پاالیشگاه ها از افزایش قیمت بنزین هیچ 
نفعی نمی برند. به گفته قدوسی، چه قیمت خرده فروشی بنزین در ایران 
5۰۰ تومان باشد و چه 5 هزار تومان، فرقی به حال روند فروش و قیمت 

پاالیشگاه ندارد.
این کارش��ناس بازار سرمایه س��پس به دیگر عامل افت گروه پاالیشی 
در معامالت بورس اش��اره کرد و ادامه داد: قیمت محصوالت پاالیش��ی 
همانند وکیوم باتوم و لوب کات در بورس کاالی ایران، افزایش محسوسی 
داش��تند که این موضوع باعث کاهش درآمد و افت شاخص این گروه در 

بورس شد.

قدوسی با اشاره به اینکه روند نزولی گروه پاالیشی ها در بورس چندان 
جدی نیس��ت و ادامه دار نخواهد بود، گفت: پاالیشگاه ها اصالح قیمتی را 
تجربه کردند و اکنون در مرز قیمتی قرار گرفته اند که ارزنده اس��ت. در 

نتیجه این اصالح ادامه دار نیست.
این کارش��ناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه گروه پاالیشی از ظرفیت 
چندانی برای رش��د برخوردار نیستند، افزود: اگر روند قیمت محصوالت 
این گروه در بورس کاال به همین روال ادامه داش��ته باشد، باید گفت که 
این گروه پتانس��یل رش��د قیمتی ندارد، مگر آنکه در بودجه، قیمتی که 
برای دالر تعیین می ش��ود بتواند کمکی به ای��ن گروه کند که البته این 

موضوع خیلی بعید به نظر می رسد.
از اصالح گروه بانکی تا اقبال به سمت گروه بیمه

او همچنین روند منفی گروه بانکی ها در بازار را طبیعی دانست و گفت: 
گروه بانکی ها چند روز متوالی مسیر رشد را در پیش گرفته بودند، بنابراین 
بعد از چند روز رشد، قرار گرفتن در مسیر اصالح طبیعی به نظر می رسد.

قدوسی با بیان اینکه مشکل خاصی در گروه بانکی ها وجود ندارد، افزود: 
در وضعی��ت کنونی نقدینگی در بازار کاهش یافته و حرکت بازار گروه به 
گروه شده است که با توجه به روند معامالت کنونی باید گفت کمتر شاهد 

رشد یکپارچه در بازار هستیم.
این کارش��ناس بازار س��رمایه اضافه ک��رد: زمانی که یک گ��روه مانند 
پاالیش��ی ها رش��د می کنند، نقدینگی به س��مت گروه دیگری می رود؛ به 

همین دلیل نمی توان افت گروه بانکی ها را ناشی از عاملی خاص دانست.
قدوسی در ادامه صحبت هایش به اقبال بازار به سمت گروه بیمه اشاره 
کرد و خاطرنش��ان کرد: اکنون اقبال بازار بیشتر به سمت بیمه ای ها است 

که این موضوع از افزایش سرمایه از محل دارایی ها نشأت گرفته است.
به گفته قدوس��ی، گزارش های منتشرشده از گروه مختلف نشان دهنده 
روند مثبت گروه س��یمان و دارویی ها اس��ت که این گروه ها در بازار مورد 

توجه قرار گرفتند.

دالیل افت سهام گروه های پاالیشی  و بانکی در بورس تهران

رشد شاخص بورس ادامه دار شد
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»اگر واحدهای تولیدی نبودند، شرایط سختی 
داشتیم«

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه با اش��اره به ش��رایط 
تحریم در اقتصاد کش��ور، اظهار کرد اگر زحمات واحدهای تولیدی 
نبود، اکنون ش��رایط خیلی سختی پیش روی ما بود و دچار کمبود 
کاال می ش��دیم. محمد صدیق پور در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
اگر واحدهای تولیدی در هر ش��رایطی نباشند، کشور دچار کمبود 
کاال می ش��ود. اگر در این شرایط تحریم زحمات واحدهای تولیدی 

نبود، اکنون خیلی شرایط سختی در پیش روی ما بود.
وی ادام��ه داد: به عنوان مثال در حوزه کاری بنده ما چند س��ال 
پی��ش واردکننده مرغ بودیم در حالی ک��ه در حال حاضر ما آنقدر 
م��ازاد تولید مرغ داریم ک��ه می توانیم صادرات ه��م در این زمینه 
داش��ته باشیم. او افزود: تحریم ها مشکل س��از بوده اما تاکنون روند 
تولی��د جوجه ریزی فعاالنه در کش��ور انجام ش��ده و حتی با وجود 
ش��رایط تحریم، تا 2۰درصد ش��رایط تولید افزایش پیدا کرده است 
و مردم مش��کلی در این زمینه نداش��ته اند زیرا زیربنای تولید مرغ، 
جوجه یکروزه است. برنامه ریزی کرده ایم تولید کافی صورت بگیرد 

و کمبودی در این زمینه نداشته باشیم.
صدیق پور اضافه کرد: واحدهای تولیدی در کش��ور در حال حاضر 
دارند کارش��ان را انجام می دهند و وقفه ای در روند کاری آنها ایجاد 
نشده و فقط یکسری مواد اولیه باید به این واحدهای تولیدی برسد 
ک��ه دولت هم ب��ا دور زدن تحریم ها این مواد اولی��ه موردنیاز را به 

واحدهای تولیدی می رساند.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: دولت ب��ا ارز 42۰۰ تومانی برای 
تامین کاالهای اس��تراتژیک قدمی مثبت در جهت معیش��ت مردم 
برداشته که ممکن است کمبودات جزئی در این زمینه وجود داشته 

باشد اما همچنان فعالیت های تولیدی در کشور ادامه دارند.
به گزارش ایس��نا، ب��ا توجه به تحریم های آمریکا دولت از س��ال 
گذش��ته اعالم کرد ک��ه چه در تامی��ن نیازهای داخل��ی و چه در 

صادرات غیرنفتی، توجه ویژه ای به تولیدات داخلی خواهد داشت.
آمارها نش��ان می دهد با وجود تحریم ها، تولی��دات داخلی ایران 
توانستند نیازهای داخلی را برطرف کرده و در سال ۱39۷ بیش از 

4۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته باشند.

کاهش ۵۴ میلیون دالری واردات مودم
مدی��رکل دفتر صنایع برق و الکترونی��ک وزارت صمت گفت 66 
میلیون دالر واردات مودم اکنون به ۱2 میلیون دالر رسیده است و 

کاهش ارزبری با تعمیق ساخت داخل به همراه داشته است.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، کیوان 
گردان در مراسم میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت برق، 
الکترونیک و مخابرات افزود: هر هفته و به طور مس��تمر جلس��ات 

راهبری میزهای تخصصی در معاونت امور صنایع برگزار می شود.
وی ادام��ه داد: میز امروز حدود ۷6 میلیون یورو در جهت کاهش 

ارزبری صنایع برق و مخابرات به دنبال دارد.
مدی��رکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت اضافه کرد: 
بخشی از قراردادهای منعقدشده مربوط به افزایش تولید سفارشات 
داخلی اس��ت. ب��ه گفته وی، ش��رکت های صنایع مخاب��رات ایران، 

ایرانسل و وزارت دفاع، سه طرف قراردادهای امروز هستند.
گردان اعالم کرد: محورهای نه گانه برای توس��عه س��اخت داخل 

داریم که سرمایه گذاری و تولید در این راستا دنبال می شود.

قیمت گوجه فرنگی به زودی کاهش می یابد
به گفته رئیس سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان بوشهر، در 
حال حاضر قیمت گوجه فرنگی سر زمین های کشاورزی بین 5۰۰۰ 
تا ۷۰۰۰ تومان است و به زودی با افزایش برداشت و عرضه، قیمت 
این محصول کاهش خواهد یافت. سید حسین حسینی در گفت وگو 
با ایسنا،  با بیان اینکه در حال حاضر تامین کننده اصلی گوجه فرنگی 
کش��ور، استان بوش��هر اس��ت، علت افزایش قیمت گوجه فرنگی در 
هفته های اخیر را تاخیر برداش��ت این محصول به دلیل تغییر فصل 
و بارندگی در اس��تان بوش��هر عن��وان کرد. به گفت��ه وی، در حال 
حاضر قیمت گوجه فرنگی س��ر زمین های کشاورزی این استان بین 
5۰۰۰ تا  ۷۰۰۰ تومان اس��ت که نس��بت به قیمت ۸5۰۰ تومانی 
روزهای گذشته، کاهش داشته است. رئیس سازمان صنعت،  معدن 
و تجارت استان بوش��هر همچنین از کاهش قیمت گوجه فرنگی در 
روزه��ای آینده به ویژه از نیمه دوم آذرماه خبر داد و گفت که طبق 
پیش بینی های وزارت جهاد کش��اورزی هرچه به س��مت نیمه دوم 
آذرماه حرکت کنیم، برداش��ت گوجه فرنگی از زمین های این استان 

و عرضه آن بیشتر و در نتیجه قیمت این محصول کمتر می شود.
به گفته این مقام مس��ئول، برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی نشان 
می دهد که برداشت گوجه فرنگی از استان بوشهر در آبان ماه 3۰ هزار 
تن بوده که در آذرماه با افزایش بیش از چهار برابری به ۱3۰ هزار تن 
خواهد رس��ید. همچنین پیش بینی می شود در دی ماه 2۰۰ هزار تن 
و بهمن ماه ۱3۰ هزار تن گوجه فرنگی در استان بوشهر برداشت شود. 
وی با اش��اره به کاهش برداش��ت این محصول در بوش��هر از اسفند به 
بعد،  تصریح کرد: در حال حاضر تامین کننده اصلی گوجه فرنگی کشور، 
استان بوشهر است که برداشت این محصول در برخی از نواحی استان 
آغاز ش��ده و برداش��ت در نواحی دیگری که عرضه کننده بخش اعظم 
گوجه فرنگی هستند، از نیمه آذر شروع می شود. حسینی با بیان اینکه 
عرضه گوجه فرنگی بوشهر از اواخر آبان شروع شده و تا اردیبهشت ماه 
س��ال بعد ادامه دارد، تصریح کرد که در نهایت این محصول با در نظر 
گرفتن هزینه باربری، س��ود میادین میوه و تره بار و سود خرده فروشی 
در شهرهای مختلف به دست مصرف کننده می رسد. به گزارش ایسنا،  
قیمت گوجه فرنگی در چند هفته اخیر افزایش چش��مگیری داش��ته، 
به طوری که رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی سه روز پیش 
قیمت گوجه فرنگی بوته ای و گلخانه ای درجه یک را در تهران به ترتیب 
حدود ۱3 هزار و 5۰۰ و ۱۷ هزار و 5۰۰ تومان در سطح خرده فروشی 
عن��وان کرد و با بیان اینکه دلیل گرانی اخیر این محصول تغییر فصل 
و کاهش عرضه اس��ت، وعده داد که در ۱۰ تا ۱5 روز آینده با رسیدن 
محصول جنوب، قیمت این محص��ول کاهش می یابد. البته در برخی 

مناطق این محصول به قیمت 2۰ هزار تومان نیز فروخته شد.

اخبـــار

وزیر صمت گفت مقرر شد تا افق ۱4۰۰ حدود 5۰۰ میلیون دالر 
از واردات در حوزه برق و الکترونیک و مخابرات است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، رضا رحمانی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در مراس��م میز تخصصی تعمیق س��اخت داخل در 
صنعت برق، الکترونیک و مخابرات، اظهار کرد: ایام اهلل هفته بسیج، 
روزهای��ی پرافتخار برای ملت اس��ت. همه کس��انی که دور این میز 
س��اخت داخل نشس��ته اند، رزمندگان جبهه اقتصادی و بس��یجی 
هس��تند، مقام معظم رهبری تولید را امری جهادی و کار مقدس��ی 

دانسته اند.
او بیان کرد: امنیت کش��ورمان ارزان به دست نیامده است و نباید 
این موضوع را فراموش کنیم، برگزاری این میز س��اخت داخل در 5 

آذر و در ایام اهلل بسیج یک پیام و جهت گیری دارد.
رحمانی تصریح کرد: حس من امروز در این  میز تعمیق س��اخت 
داخل، حس غرور و افتخار است، امروز یک روز تاریخی و استثنایی 
اس��ت و جمع ش��دیم تا در واقع یک عملیات دیگر ساخت داخل را 

که یک جبهه جدید است، شروع کنیم.
وی افزود: 26 ش��رکت داخلی امروز در این میز سازنده هستند و 
قرارداد و تفاهم نامه برای ساخت داخل می بندند. باید از شرکت هایی 

که داخلی سازی دارند به نحو شایسته ای تقدیر کنیم.
وزیر صمت با اشاره به اینکه از ابتدای مسئولیتم در وزارت صمت، 
مقام معظم رهبری بر روی ساخت داخل تاکید داشته اند ، بیان کرد: 
مقام معظم رهبری راهبرد و راهکار اساس��ی حل مش��کالتی مانند 
ت��ورم و بیکاری و ... را رون��ق تولید دانس��ته اند، در وزارت صمت با 
برنامه ریزی به این حوزه وارد ش��دیم و برنامه داریم که ۱۰ میلیارد 
دالر واردات را تا افق ۱4۰۰ س��اخت داخل کنیم که 5۰۰ میلیون 

دالر آن در حوزه برق و الکترونیک و مخابرات است.
او تاکی��د ک��رد: یک میلی��ارد و 4۰۰ میلی��ون دالر آن در حوزه 
قطعات و خودرو است و تاکنون 4۰۰ میلیون دالر آن را انجام دادیم 
و تا پایان س��ال به 5۰۰ میلیون دالر هم خواهیم رسید.۱۷درصد از 
دانشجویان در رشته های برق و الکترونیک و مخابرات و IT هستند، 

این ظرفیت خوبی است.
رحمانی افزود: موضوع صادرات با اولویت به ۱5 کشور همسایه، از 
محورهای هفت گانه وزارت صمت برای امس��ال است، دو برابر شدن 

صادرات به کشورهای همسایه تا ۱4۰۰ را دنبال می کنیم.
داخلی سازی واردات ۱۰ میلیارد دالر کاال در کشور

وزی��ر صم��ت بیان کرد: اگ��ر کار داخلی س��ازی ۱۰ میلیارد دالر 
واردات تمام ش��د، س��ریعا داخلی س��ازی ۱۰ میلیارد دالر بعدی را 
در دس��تور کار قرار می دهیم. برنامه  های س��اخت داخل امس��ال را 
ب��ه مق��ام معظم رهبری، روس��ای قوا و مجلس ارائ��ه دادیم و همه 

حمایت کردند.
این مقام مس��ئول ادامه داد: در حوزه های خودرو و پتروشیمی و 
ل��وازم خانگی ظرفیت های خوبی داریم. در نمایش��گاه واردات چین 
شرکت کردم، این کشور 2۰۰۰ میلیارد دالر پارسال واردات داشت، 
چینی ه��ا گفتند ایران ۷۰۰ میلیارد دالر از این 2۰۰۰ میلیارد دالر 

را می تواند برای ما تامین کند.

بومی سازی بیش از ۵۰۰ میلیارد دالر اقالم وارداتی برقی تا ۱۴۰۰

رئیس کمیس��یون تخصصی طال و جواهر گفت متاسفانه صادرات طال 
برای ما، مقرون به صرفه نیست.

عباداهلل محمدولی رئیس کمیس��یون تخصصی طال و جواهر در گفت 
وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درب��اره اصالح آیین نامه ورود و خروج 
طال و فلزات گرانبها، اظهار کرد: متاسفانه صادرات طال برای ما، مقرون 

به صرفه نیست.
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر در ادامه از تحریم فروش طال 

گفت: با وجود ش��رایط تحریمی، بسیاری از خریداران، طالی خود را از 
بازار سیاه تهیه می کنند؛ این در حالی است که اگر بخواهیم ارزآوری در 

کشور داشته باشیم باید کمبود آن را در کشور جبران کنیم .
محمدولی در ادامه از حمایت دولت برای تولید و مشوق های مالیاتی 
گف��ت: دولت، می تواند حمایت الزم را برای تولید فراهم کند چراکه اگر 
این زیرس��اخت در کشور مهیا ش��ود می توان زمینه را برای صادرات آن 

فراهم کند.

 مشوق های حمایتی، می تواند به صادرات کمک کند
به گفته رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر، حمایت از سوی دولت 
و مسئوالن می تواند زمینه را برای صادرات به کشور های حوزه خلیج فارس، 
فراه��م کند. محمدول��ی در ادامه بیان کرد: اتحادی��ه تولیدکنندگان طال 
خواستار برداشته شدن ثبت سفارش برای واردات یا صادرات طال بود، اما از 
آنجایی که این موضوع قانون بوده و قابل تغییر نیست، لذا خواستار اصالح 

رویه آن از سوی سازمان توسعه تجارت هستیم.

اس��المی گفت حداکثر سهم یک شرکت ایرانی در سوریه 49درصد و 
سرمایه آن نیز ۱۰۰میلیون لیر است.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، محمد اس��المی وزی��ر راه و 
شهرسازی در همایش تجاری ایران و سوریه که دیروز در اتاق بازرگانی 
برگزار ش��د در درخواست از مسئوالن سوری، اظهار کرد: برای بازسازی 

و توسعه سوریه، نقش اول را به شرکت های ایرانی بدهید.
وزی��ر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد: زمانی که عالقه و اس��تقبال برای 
همکاری های دوجانبه بین ایران و س��وریه وجود داش��ته باش��د به طور 
قطع، پتانسیل های خوبی برای ساخت و سازهای دوطرفه وجود خواهد 

داشت.
وی بیان کرد: طی یک سال گذشته در کمیسیون مشترک اقتصادی 

ایران و س��وریه گام های بزرگی برداشته شده است و تنظیمات برنامه ای 
و تبادالت افزایش یافته اس��ت. وزیر راه و شهرسازی گفت: پیروزی های 
مقاومت در سوریه زمینه را بیش از گذشته برای همکاری های دو کشور 
فراهم کرده اس��ت. پروژه های مسکونی و ساختمانی در سوریه از جمله 

اولویت های این کشور است.
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: امشب سند همکاری های ایران و سوریه 
امضا خواهد ش��د. شرکت های زیرس��اخت حمل و نقل و مادر تخصصی 
شهرک های مس��کونی با ش��رکت های متناظر خود در سوریه همکاری 
خواهند داشت و شرکت های خصوصی می توانند از این دو شرکت برای 

شرکت در مناقصات و انجام پروژه ها استفاده کنند.
اسالمی درباره حل مشکل ضمانت نامه های بانکی افزود: برای حل این 

موضوع می توانیم ضمانت نامه از ش��رکت های ایرانی را در ایران دریافت 
کنیم تا زمینه برای کار فراهم شود.

سرمایه ایران در سوریه ۱۰۰ میلیون لیر است
وی افزود: دس��تور بشاراس��د رئیس جمهور س��وریه برای همکاری با 
ایران در زمینه بازسازی این کشور باعث می شود تا ابهامی در همکاری 

در این زمینه باقی نماند.
وی اظهار کرد: حداکثر س��هم یک شرکت ایرانی در سوریه 49درصد 
و سرمایه آن نیز ۱۰۰ میلیون لیر است. توافق کردیم که شرکت دولتی 
مش��ترک ایران و سوریه را ایجاد کنیم و ش��رکت های خصوصی از این 
طریق پروژه ها را تحویل بگیرند. با این روش دیگر شرکت های خصوصی 

در زمینه ضمانت نامه مشکلی نخواهند داشت.

صادرات طال، مقرون به صرفه نیست

حداکثر سهم ایران در اقتصاد سوریه ۴۹درصد است

 همکاری دوجانبه ایران و سوریه برای ساخت و ساز ها

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

میزان کاهش مصرف بنزین اعالم شد
ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران در اطالعی��ه ای اعالم کرد 
اج��رای ط��رح مدیریت مصرف س��وخت، کاه��ش مصرف بنزی��ن را در پی 
داش��ته اس��ت.  به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از  ایس��نا، 
متن اطالعیه ای که از س��وی ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی ایران 
صادر ش��ده، به ش��رح زیر است: به اطالع می رس��اند متوسط مصرف بنزین 
کش��ور از زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، 9۸.۸.24 تا پایان روز 
9۸.۰9.۰3 ، حدود ۷9 میلیون لیتر در روز بوده اس��ت. این در حالی اس��ت 
که متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تا پایان روز 9۸.۰۸.23 )قبل 

از اجرای این طرح( حدود 9۸ میلیون لیتر در روز بوده است.
بدین وس��یله ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران ب��ا توجه به 
آمارهای غیررس��می که در برخی از جراید منتش��ر ش��ده اس��ت، ضمن رد 
آمارهای مذکور، متوس��ط میزان مصرف بنزین کشور را در روز سوم آذرماه 

سال جاری، ۷5 میلیون لیتر اعالم می کند.
بامداد جمعه 24 آبان، بنزین سهمیه بندی شد و قیمت این فرآورده نفتی 
به صورت س��همیه ای )6۰ لیتر ماهانه برای خودروهای شخصی( در هر لیتر 
۱5۰۰ تومان و به صورت آزاد 3۰۰۰ تومان تعیین ش��د. این تصمیم بنا بر 
اعالم برخی مس��ئوالن در کاهش مصرف بنزین در کش��ور بی تاثیر نبود؛ به 
طوری که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در این  باره 
از کاهش 2۰درصدی مصرف بنزین در روز جمعه 24 آبان نسبت به جمعه 
هفته پیش ) ۱۷ آبان( خبر داد و گفت: پیش بینی ما این است که با اجرای 
طرح مدیریت مصرف سوخت در بازه زمانی سه تا چهار ماهه، شاهد کاهش 

۸ تا ۱۰درصدی مصرف سوخت در کشور باشیم.
اما روز گذش��ته اخباری مبنی بر اینکه پیش از این مصرف روزانه بنزین 
در کشور 94میلیون لیتر بوده در صورتی که طی دو روز گذشته این مصرف 
افزایش داش��ته و به ۱۰5 میلیون لیتر در روز رسیده است به نقل از رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا منتش��ر ش��ده است. پس از آن در این باره 
فاطمه کاهی - س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی - درباره 
آخرین وضعیت میزان مصرف بنزین در کش��ور به ایسنا، اظهار کرد: شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی هنوز آمار مس��تندی را ارائه نداده و برای این 
موضوع نیاز به یک بازه زمانی یک ماهه اس��ت تا بتوان این مدت را با مدت 

مشابه سال گذشته مقایسه و سپس آمار دقیقی را ارائه داد.

پرداخت مابه التفاوت سهمیه سوخت به 
تاکسی های اینترنتی 

مدیر سامانه سوخت، از واریز سهمیه سوخت تاکسی های اینترنتی از شب 
گذش��ته خبر داد و گفت اطالعات استخراج و داده ها اعتبارسنجی شده و بر 

این اساس، واریز مابه التفاوت ریالی از شب گذشته آغاز شده است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا،  ش��هرام رضایی در 
حاشیه جلس��ه س��تاد تنظیم بازار گفت: مطابق با مصوبه بند ۸ هیات وزیران 
درخصوص تاکس��ی های اینترنتی قرار بر این بود که وزارت کشور اطالعات این 
گ��روه از دارندگان وس��ایل حمل ونقل عمومی را به وزارت نفت ارس��ال کند تا 
مابه التفاوت نرخ بنزین را به حساب رانندگان واریز کنیم. مدیر سامانه هوشمند 
س��وخت افزود: بر این اساس، تا ساعت 22 شب گذشته، وزارت کشور دیتاهای 
دارندگان تاکسی های اینترنتی را پاالیش کرده و در اختیار وزارت نفت قرار داد 
و بر این اساس، پرداخت مابه التفاوت به حساب رانندگان آغاز شده و همچنان 
ادامه دارد. وی درخصوص واریز مابه التفاوت ریالی بنزین به حس��اب رانندگان 
وانت بارهای حمل کاال، تصریح کرد: قرار بر این اس��ت که در کارگروه سه نفره 
با حضور نمایندگان وزارت نفت، وزارت کشور و وزارت صنعت، موضوع بررسی 
شده و هر تصمیمی که کارگروه اتخاذ کند، الزم االجرا خواهد بود. رضایی گفت: 
بر این اس��اس جلس��ه اضطراری روز گذشته به این منظور تشکیل خواهد شد. 
وی تاکید کرد: س��همیه واریزی ماه جاری برای وانت بارها، تا بیستمین روز ماه 
جاری کفاف می دهد و تا آن موقع زمان مناس��ب برای واریز مابه التفاوت وجود 

خواهد داشت.

ترخیص دپویی ها در انتظار تصمیم 
رئیس جمهور

خودروهای مانده در گمرک همچنان در بالتکلیفی به سر می برند. آنطور 
ک��ه مهدی دادفر، دبی��ر انجمن واردکنندگان می گوید با توجه به حواش��ی 
ایجادش��ده بر س��ر ترخیص هزار و 4۰۸ دس��تگاه خودروی دپوشده، حسن 
روحانی رئیس جمهور گزارشی از خودروهای وارداتی دپوشده در گمرکات و 

مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد خواسته است.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو«، بحث ترخی��ص خودروهای 
مانده در گمرک بعد از انتش��ار اخباری مبنی بر دس��تور رضا رحمانی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ترخیص هزار و 4۸ دس��تگاه از خودروهای 
رس��وب کرده در گمرک، بار دیگر داغ ش��د. این تع��داد خودروی دپویی که 
رحمانی دس��تور ترخیص آنها را داد، پروانه الکترونیکی گمرک را اخذ کرده 

بودند، اما به دلیل اتمام زمان مصوبه دولت امکان ترخیص نیافتند.
  بعد از انتش��ار مجوز ترخیص خودروهای مزبور توسط وزیر صمت، بخش 
دیگ��ری از وارد کنن��دگان که همچن��ان خودروهای آنه��ا در مراحل مختلف 
گمرکی به دلیل اتمام زمان مصوبه دولت و عدم تمدید آن زمین گیر شده بود، 
نسبت به مجوز رضا رحمانی در این زمینه اعتراض کردند. این اعتراض ها پای 
نهاده��ای نظارتی را به ترخیص هزار و 4۸ دس��تگاه خودروی دپویی باز کرد. 
همین مس��اله ترخیص خودروهای دپو در کف گمرک را به کما برد. به گفته 
بس��یاری از منابع مطلع خودروهایی که مجوز وزیر را برای ترخیص داش��تند 
به دو شرکت غیرنمایندگی و یک شرکت وارد کننده اختصاص داشت.  با این 
حال به دلیل شکایت انجمن وارد کنندگان و همچنین برخی از واردکنندگان 
به سازمان بازرسی کل کشور این مجوز فعال لغو شده است، اما پیگیری برخی 
وارد کنن��دگان برای ترخیص خودروهای دپوی��ی در نهایت موضوع را به دفتر 
رئیس جمهور کشانده اس��ت؛ به طوری که دادفر در این زمینه عنوان کرده که 
حسن روحانی گزارشی از وضعیت خودروهای دپویی خواسته است، اما اینکه 
چرا انجمن وارد کنندگان خودرو نس��بت به مج��وز ترخیص ۱۰4۸ خودروی 
واردات��ی انتق��اد کرده جای س��وال دارد حال که این انجم��ن از مدت ها قبل 
ترخی��ص خودروهای دپویی را پیگیری می کرد.  در این زمینه یک منبع آگاه 
عنوان می کند که اگر خودروهای مزبور با مجوز وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از گم��رکات ام��کان ترخیص می یافتن��د دیگر خودروهای دپوش��ده وضعیت 
بالتکلیف��ی پی��دا می کردند. در هر صورت آنچه مش��خص اس��ت خودروهای 
دپویی در حال حاضر نه امکان ترخیص دارند و نه به س��ازمان اموال تملیکی 
سپرده شده اند. در هر صورت بنابر اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان نزدیک 
به ۱۰روز از دستور رئیس جمهور و تهیه گزارش خودروهای دپویی می گذرد، 

اما همچنان ترخیص این خودروها بالتکلیف است.

وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت تاکید کرد که امس��ال هیچ افزایش 
قیمتی در نرخ گازوئیل و هر کاالی دیگری نخواهیم داشت.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، رضا رحمانی  
درب��اره  برنامه دولت درب��اره قیمت گازوئیل اظهار ک��رد: همان طور که 
رئیس جمهوری گفتند دولت، دس��تگاه های دولتی و ش��به دولتی هیچ 

افزایش قیمتی درباره گازوئیل و هر کاالی دیگری نخواهند داشت.
وی در م��ورد اینکه آیا احتمال افزایش نرخ گازوئیل در س��ال آینده 
وجود دارد؟ گفت که باید در این باره در زمان خودش بحث کرد. البته 
ماهیت ش��رایط گازوئیل با بنزین متفاوت اس��ت. خود من حساس��یتم 
نسبت به گازوئیل بیشتر است چون در حمل و نقل و کشاورزی و تولید 
تاثیرگذار اس��ت. مصرف گازوئیل بیشتر از بنزین بوده و به همین دلیل 

متناس��ب با آن درباره نرخ گازوئیل با حساسیت بیشتری تصمیم گیری 
خواهد ش��د. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ورود مجلس شورای 
اس��المی به موضوع بنزین در بودجه س��ال ۱399، گف��ت: نمایندگان 
سیاس��ت گذاری هایی خواهند کرد و از تجربی��ات آنها در تصمیم گیری 

استفاده خواهد شد.
رحمانی همچنین درباره  روند نظارت بر قیمت کاالها برای جلوگیری 
از افزای��ش قیمت ها با اص��الح قیمت بنزین، اظهار ک��رد: در وهله اول 
باید بررس��ی کرد که چه کس��انی باع��ث ایجاد تاثی��رات روانی درباره 
گرانی ها می شوند. ما از مردم می خواهیم همراهی کرده و تخلفات را به 
سامانه ها اطالع دهند. در همین رابطه هم ما به وظیفه مان عمل کرده و 
برخوردهای الزم را انجام می دهیم. نمونه اقدامات این است که در هفته 

جاری تعداد پرونده ها دو برابر ش��د که این به معنای تشدید برخوردها 
اس��ت. وی افزود: متخلفان و کس��انی که کاالها را گران می کنند بدانند 
که در این ش��رایط خاص به هموطنان ش��ان ظلم می کنند. خودمان به 
خودمان ظلم نکنیم. بر فرض که بازرس متوجه کار یکسری افراد نشود 
ک��ه به خاطر مناف��ع زودگذر خود فرصت پیدا ک��رده و کاالیی را گران 
می کنن��د، ولی آن فرد باید به خدا جواب بدهد. نظر من این اس��ت که 
باید بر سر در مغازه چنین متخلفی پالکارد بزنند تا همه بدانند آن آدم 
خائن اس��ت و در ش��رایط سخت همراهی نکرده اس��ت. این مثال زمان 

جنگ است که کسی با دشمن همراهی می کند.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت تاکید کرد که م��ا وظیفه مان را انجام 

می دهیم و نظارت های الزم را خواهیم داشت.

نرخ گازوئیل افزایش نمی یابد

 رئی��س انجم��ن نیرومحرکه همگن و قطعات خودرو با برش��مردن 
روزگار ناخوش قطعه سازان خودرو گفت »مافیای واردات« مانع تولید 

قطعات خودرو در ایران می شوند.
به گزارش تس��نیم، رضا پاشایی در نشست خبری با خبرنگاران، با 
اش��اره به اینکه زمانی تبریز به عنوان قلب تپنده صنعت کش��ور بود، 
اظهار داشت: سوء مدیریت و کوتاهی برخی از مدیران، جایگاه تبریز 
را تن��زل داده و باعث ش��ده از جایگاه واقعی خ��ود در صنعت فاصله 
بگی��رد، ضمن اینکه در چند دهه اخیر دولت برای راه اندازی کارخانه 

بزرگ در استان اقدام نکرده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه خودروی س��مند سال هاس��ت در تبریز تولید 
می ش��ود، افزود: حتی پیچ این خودرو هم در تبریز تولید نمی ش��ود، 
در حال��ی که باید قطع��ات ایمنی و فوق ایمنی در کنار تولید خودرو 

تولید شود. 
رئیس انجمن نیرومحرکه همگن و قطعات خودرو کشور با انتقاد از 
اینکه تا امروز علی رغم پیگیری های متعدد قدمی برای تولید قطعات 
ایمن��ی و فوق ایمنی در تبریز برداش��ته نش��ده ولی ب��ا پیگیری قوه 
قضائی��ه به این موضوع امیدواریم، ابراز داش��ت: در مش��هد در کنار 
کارخانه، قطعات ایمنی و فوق ایمنی تولید می ش��ود و باید این اتفاق 

در تبریز هم محقق شود.
پاش��ایی با بیان اینکه مافیای واردات مانع تولید قطعات سمند در 
تبریز اس��ت، افزود: با ورود دس��تگاه قضایی گام اول برای راه اندازی 

جوشکاری بدنه و رنگ سمند در تبریز آغاز شده و امیدوارم با حضور 
سرمایه گذار، این روند سرعت یابد.

وی قطعه س��ازی و مجموعه س��ازی خ��ودرو را از مهم ترین صنایع 
اش��تغال زا در استان دانست و گفت: بر اساس تفاهم هایی که با برخی 
از خودروسازان صورت گرفت، موتورهای 4۷5 دیزلی برای کامیون ها 
و تریلی ها با تیراژ 3۰ هزار دستگاه در استان آذربایجان شرقی تولید 
می ش��ود که اش��تغال و ارزش افزوده فراوانی را در پی خواهد داشت. 
هر موتور از 2۰۰ قطعه تش��کیل یافته و اگر در این استان این موتور 
تولید ش��ود، اشتغال قابل توجهی در آذربایجان شرقی و تبریز ایجاد 

می شود.
رئیس انجمن نیرومحرکه همگن و قطعات خودرو کش��ور با اشاره 
ب��ه اینکه این روزها بنزین و خودروه��ای بنزینی اولین دغدغه مردم 
اس��ت ابراز داشت: دنیا به خودروهای هیبریدی و برقی روی آورده و 
باید با آینده نگری به سمت این خودروها برویم. معتقدم باید بتوانیم 
تکنول��وژی این صنع��ت را در تبریز پیاده کنیم و به عنوان قطب این 

خودروها مطرح شویم.
وی خواستار ورود دولت برای بسترسازی ورود تکنولوژی به کشور 
شد و افزود: بخش خصوصی توان واردات تکنولوژی به کشور را ندارد 

و باید با ورود تکنولوژی توسط دولت، درب های تولید باز شود.
پاش��ایی، با بیان اینکه تس��هیالت ۱۸درصد نمی تواند قطعه ساز و 
تولید کننده را به سمت تولید سوق دهد، تاکید کرد: برخی دولت های 

منطقه تس��هیالت صفر درصد و بسترسازی را برای تولید، در اختیار 
صنعتگ��ر قرار می دهد که معنای واقعی این حرکت، اقتصاد مقاومتی 

است.
وی با اش��اره به بدقولی های خودروس��ازان در تاخیر دو س��اله و یا 
بیشتِر پرداخت مطالبات  ابراز داشت: قرار شد مطالبات قطعه سازان از 
سایپا را با LC تامین کنیم ولی مدیرعامل دو ماه بعد برکنار شد که 
مدیر بعدی زیر توافق زد. اگر مطالبات به موقع پرداخت ش��ود، بیش 

از 5۰درصد مشکالت قطعه سازان حل می شود.
رئیس انجمن نیرومحرکه همگن و قطعات خودرو کشور، »قرارداد 
برد � برد، پرداخت ال س��ی، پرداخت به قیمت روز« س��ه عامل برای 

رشد صنعت قطعه سازی در کشور دانست.
وی رایزن های بازرگانی و تجاری ایران در س��ایر کشورها را بسیار 
ضعیف عنوان ک��رد و گفت: رایزن ها نتوانس��ته اند زمینه صادرات را 

فراهم کرده و موانع تولید را در کشورهای مقصد بردارند.
پاشایی شاغلین زنجیره شاغالن خودرو را 55۰ هزار نفر عنوان کرد 
و گف��ت: ۱5 میلیارد تومان حجم مطالبات و ۱۰ هزار میلیارد تومان 

مطالبات معوق زنجیره تامین قطعه از خودروسازان است. 
وی با بیان اینکه 3۰۰ قطعه س��از ریز و درشت در تبریز فعالند که 
تعدادی از آنها آس��یب دیده و به ۱3۰ واحد رسیده است، گفت: باید 
موانع فعالیت و صادرات قطعه سازان برداشته شود تا بتوانند به رونق 

تولید و اشتغال برسند.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو اعالم کرد اگر 
همزمان با افزایش نرخ بنزین، اینترنت قطع نمی شد افزایش قیمت های 
بیش��تری در بازار خ��ودرو اتفاق می افتاد؛ با قط��ع اینترنت، بورس بازان 
نتوانس��تند نرخ ها را دس��تخوش تغییر چندانی کنن��د، بنابراین قطعی 

اینترنت کمک کرد که در این شرایط خودرو بیش از حد گران نشود.
نعم��ت اهلل کاشانی نس��ب در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، اظهار 
داشت: نوس��انات نرخ ارز در ۱۰ روز گذشته، بازار خودرو را تحت تاثیر 

قرار داد؛ به نحوی که قیمت خودروهای ایرانی به دلیل نوسان و افزایش 
نرخ ارز و همچنین کاهش عرضه خودروسازان مقداری در بازار افزایش 
یافت، البته پس از فروکش نرخ ارز، قیمت خودرو مجددا سیر نزولی به 
خود گرفت اما هنوز به قیمت های پیش از افزایش قیمت اخیر نرس��یده 
است. نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: در 
روزهای گذشته افزایش نرخ بنزین موجب افزایش قیمت نه چندان زیاد 
در خودروهای هیبریدی ش��د اما خریداری برای این دسته از خودروها 

وج��ود ندارد زیرا قیمت خودروهای هیبریدی باال و عموما بیش از 6۰۰ 
میلیون تومان است.

کاشانی نس��ب گفت: اگر همزمان با افزایش نرخ بنزین، اینترنت قطع 
نمی ش��د افزایش قیمت های بیش��تری در بازار خودرو اتفاق می افتاد. با 
قطع اینترنت، بورس بازان نتوانستند نرخ ها را دستخوش تغییر چندانی 
کنن��د، به عبارتی قطعی اینترنت کمک کرد که در این ش��رایط خودرو 

بیش از حد گران نشود.

روزگار ناخوش قطعه سازان خودرو 

 »مافیای واردات« مانع تولید قطعات خودرو در ایران می شوند

قطعی اینترنت مانعی برای افزایش شدید قیمت خودرو شد
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ارزش بیت کوی��ن در یک هفته  اخیر روند نزولی ش��دیدی در پیش 
گرفته اس��ت، به طوری که تا 6.5۰۰ دالر نیز کاهش یافته اس��ت. چرا 

ارزش بیت کوین به کمترین حد در شش ماه اخیر رسید؟
به گزارش زومیت، ارزش بیت کوین و اتریوم 
و ریپل در چند س��اعت گذش��ته به کمترین 
می��زان ش��ش ماه گذش��ته رس��ید و همین 
موضوع باعث شد ارزش بازار رمزارزها کاهشی 
چندمیلی��ارددالری تجربه کند.  پس از آنکه 
ارزش بیت کوین در ژوئن از مرز ۱3 هزار دالر 
عبور کرد، روند صعودی آن متوقف و کاهش 
ارزش آن آغاز ش��د. البته این روند کاهش��ی 
ادامه دار نبود؛ به طوری که اواخر اکتبر، ارزش 
بیت کوی��ن از ۷.5۰۰ دالر به بیش از 9.9۰۰ 
دالر افزای��ش پیدا ک��رد. در ادامه، این رمزارز 
ب��ار دیگر پس از این افزایش کوتاه وارد کانال 
رکود شد و ساعاتی پیش به کمترین ارزش در 

شش ماه اخیر رسید. در هفته  گذشته، ارزش بیت کوین از ۸.6۰۰ دالر به 
کمتر از ۷.۱3۰ دالر رسید و نهایتا از مرز ۷.۰۰۰ دالر نیز افول کرده و به 
قیمت کنونی رسید. این کاهش فقط مختص به بیت کوین نیست و سایر 

رمزارزها نیز چنین کاهشی را تجربه کرده اند؛ به طوری که اتریوم از حداکثر 
ارزش ۱۸۷ دالر ب��ه ۱46 دالر کاهش پیدا کرد. به گزارش فوربس، در اثر 
کاه��ش ارزش در روزهای اخیر، ارزش ب��ازار رمزارزها افتی ۱۷۰ میلیارد 
دالری تجربه کرده است.  کارشناسان حوزه  
رمزارزها تهدید جدی��د بانک مرکزی چین 
علی��ه صرافی های بیت کوی��ن که به صورت 
غیرقانونی در این کش��ور فعالیت می کنند، 
عامل کاهش قیمت این پول رمزگذاری شده 
خوانده اند. براساس اطالعات ارائه شده، بانک 
مرک��زی چی��ن در بیانی��ه  2۱ نوامبر )3۰ 
آب��ان( خود، به صرافی ها اخطار داده اس��ت 
در صورت انجام معامالت بیت کوین، با آنها 
برخورد خواهد شد. پس از آنکه شی جینگ 
پین��گ، رئیس جمهور چی��ن، در هفته های 
اخیر از فن��اوری بالک چی��ن تمجید کرد، 
معامالت بیت کوین در کشور چین افزایش 
یافت و همین موضوع باعث شد بانک مرکزی چین به این موضوع واکنش 
نش��ان و به صرافی ها درباره  معامل��ه  بیت کوین اخطار دهد که در صورت 

انجام معامله  غیرقانونی، با واکنش شدیدی مواجه خواهند شد. 

در سال های اخیر فناوری  با سرعتی بیش از پیش توسعه  یافته است و هیچ 
نشانه ای هم مبنی بر توقف این روند وجود ندارد. حوزه دریا نیز از این روند رو 
به رشد سهم خود را برداشته و همگام با فناوری های روز دنیا به پیش می رود.

 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
در این میان کش��ورهای صاح��ب دریا برای 
بهره برداری از ظرفیت های خود در حوزه دریا 
برنامه هایی راهبردی تدوین کرده اند تا بتوانند 
از این پهنه آبی و پرسود به اهداف سیاسی و 

اقتصادی خود رونق دهند.
فناوری ه��ای حوزه دریای��ی در بخش های 
مختلفی به کار می آیند که همه این حوزه های 
می توانند هر کدام به شکلی مجزا زیست بومی 
از کسب و کار و اشتغال در کشور ایجاد کنند. 
زیس��ت بومی که با خالقیت و نوآوری تحولی 

بزرگ در اقتصاد کشورها ایجاد می کند.
گروه دریایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری که یکی از مجموعه های پیشرو در حوزه 
دریایی است تالش می کند با رصد پیشرفت های فناوری این صنعت در دنیا، 

اقتصاد دریایی را در کشور رونق دهد.
ای��ن کار نیز با اقدامات مختلفی صورت می گیرد که یکی از این اقدامات، 
راه اندازی مراکز رش��د نوآوری تخصصی حوزه دریا است. کاری که می تواند 
نویدبخ��ش باز ش��دن دروازه ه��ای صنعت 
دریایی به روی اس��تارت آپ ها، شرکت های 
دانش بنیان و ش��تاب دهنده  های تخصصی 

باشد.
ش��رکت هایی که برمبن��ای ایده های نو 
ش��کل گرفته اند و دغدغه توسعه فناوری و 
نوآوری دارند. ضروریاتی که اس��اس تغییر و 
تحول هر صنعتی هستند. بر همین مبنا این 
گروه، با هدف ارتقای سطح علمی و صنعتی 
دانشجویان و فارغ التحصیالن بومی منطقه، 
ایج��اد و توس��عه ش��رکت های دانش بنیان 
دریایی، تجاری سازی محصوالت دانش بنیان 
دریایی، کارآفرینی و اشتغال مولد از طریق 
ارائه حمایت ها و خدمات مختلف و جذب حمایت مالی صنایع دریایی برای 
س��اخت یا فروش محص��والت دانش بنیان، اقدام به راه اندازی مرکز رش��د و 

نوآوری تخصصی حوزه دریا کرده است.

فناوری های دریایی را توسعه می دهیمسقوط ارزش بیت کوین در اثر خط و نشان دولت چین

 گزارش جهانی ش��اخص  جهان��ی نوآوری در س��ال 2۰۱9،  اذعان دارد که 
بخش عمده نیاز بازار دارویی ایران توس��ط شرکت های داخلی تأمین می شود؛ 
۷۰درصد از بازار داخلی 4.5 میلیارد دالری دارو، در اختیار شرکت های داخلی 
اس��ت. گزارش ش��اخص جهان��ی نوآوری، در س��ال 2۰۱9 با تمرک��ز بر حوزه 
موضوعی س��المت، در فصل اختصاصی به بررس��ی و تحلی��ل وضعیت نوآوری 
و توانمندی ایران در حوزه دارویی با تمرکز بر داروهای زیستی پرداخته است.

براس��اس این گزارش، ظهور و گس��ترش بخش داروهای زیس��تی در ایران 
که بخش��ی پیچیده و با فناوری پیش��رفته اس��ت، میزبان تعداد نس��بتاً زیادی 
بن��گاه موفق صادراتی اس��ت. در بازار 4.5 میلیارد دالری دارو در ایران، س��هم 
ش��رکت های داخل��ی از این بازار ۷۰درصد اس��ت. در س��ال ۱39۷، 9۷درصد 
اقالم دارویی مصرف ش��ده تولید داخل ب��وده و 6۷درصد از ماده موثره دارویی 

)APIs( مورد استفاده برای تولید داروها در داخل کشور تولید شده است.
ارزش بازار تجهیزات پزش��کی نیز در ایران 2.5 میلیارد دالر است، 3۰درصد 

این بازار در اختیار بیش از ۱۰۰ تولیدکننده داخلی است.
گزارش ش��اخص جهانی نوآوری در س��ال 2۰۱9 اجرای طرح تحول سالمت 
در ای��ران را یک��ی از گام های اثرگذار در افزایش دسترس��ی ب��ه خدمات حوزه 
سالمت می داند و عنوان می کند با اجرای این طرح، سهم بیماران از هزینه های 
پرداخت��ی، از 3۷درصد کل هزینه ها به ۱۰درصد در مناطق ش��هری و 5درصد 
در مناطق روس��تایی رس��یده اس��ت.  این گزارش همچنین به بخش داروهای 
زیس��تی به عنوان یکی از حوزه های موفق و پیش��رفته سالمت در ایران اشاره 
می کند و می افزاید ایران توانس��ته عالوه بر افزایش قابل توجه ساخت داخلی و 

خودکفایی دارویی، 6۰ میلیون دالر صادرات ساالنه برای کشور به همراه داشته 
باش��د که بخش قابل توجهی از این صادرات به کش��ورهای اروپایی بوده است. 
این تولیدات، صرفه جویی ارزی س��االنه حدود یک میلیارد دالر را برای کش��ور 

به ارمغان آورده است.
براساس این گزارش، بخش زیست فناوری در ایران با قدمتی نزدیک به یک 
قرن )از زمان تأسیس انیستیو پاستور و موسسه رازی(، با حمایت سازمان یافته 
سیاس��تی توانس��ته داروهای متعدد و موفقی در درمان اِم اِس، انواع س��رطان 
)از جمله سرطان پس��تان(، اختالالت سیستم ایمنی بدن، ناباروری، اختالالت 
استخوانی و ماهیچه ای و هموفیلی را با هزینه بسیار پایین در مقایسه با نمونه 

خارجی و با قابلیت دسترسی بسیار باال در اختیار ایرانیان قرار دهد.
 تازه ترین گزارش ش��اخص جهانی نوآوری با اش��اره ب��ه اینکه رتبه ایران در 
تولید علم جهانی حوزه زیس��ت مهندس��ی و زیست فناوری در سال 2۰۱۷، به 

ترتیب نهم و سیزدهم جهان بوده است.
 براس��اس این گزارش، از مهم ترین ش��رکت های موفق و دارای صادرات در 
حوزه داروهای زیس��تی می توان به سیناژن، آریوژن، روناک دارو، سازمان دارو، 
زیست دارو دانش، پویش دارو، اکسیر، و داروسازی اسوه اشاره کرده که هر یک 
تعداد زیادی داروی پیچیده و پرمصرف داخلی را به صورت درون زا توسعه داده 

و با قیمت بسیار کم تولید می کنند.
عملکرد و توان داخلی زیس��ت بوم دارویی کش��ور براس��اس آم��ار و داده ای 
بین المللی قابل توجه اس��ت. این زیس��ت بوم می توان با افزودن بیش��تر اکسیر 

دانش، رکوردهای جدیدی از فروش را بر جای بگذارد.

میلیون ها س��ال اس��ت باکتری هایی در خاک زندگی می کنند که در رشد و 
عملکرد گیاهان نقش بس��زایی دارند. میکروب ها عناصر ضروری مانند نیتروژن 
و فسفر را در اختیار گیاهان قرار می دهند و به افزایش بالقوه مقاومت و عملکرد 

آنها در برابر شرایط مختلف و تنش ها کمک می کنند.
گیاه��ان در ازای آن، م��واد غذایی آلی موردنی��از باکتری ها را تامین کرده و 
درنتیج��ه هر دو از این نوع زندگی س��ود می برند. امروزه تحوالت جهانی مانند 
آلودگ��ی خاک و ی��ا تغییرات آب و هوایی س��المت خاک را به ش��دت تهدید 
می کنند و همچنین افزایش جمعیت جهان س��بب افزایش فش��ار بیش از حد 

بر اراضی کشاورزي، به منظور تولید بیشتر محصوالت کشاورزي شده است.
ت��ا حدود س��ال هاي ۱9۰۰ در جهان به ویژه در ای��االت متحده، تقاضا براي 
افزای��ش تولیدات کش��اورزي به طور عمده با به زیرکش��ت بردن اراضی جدید 
تأمین می ش��د ولی این روش دوام چندانی نداش��ت؛ لذا ایده افزایش تولید در 
واحد سطح با کمک روش های راهبردی مختلف که با بهبود عملکرد و پایداری 
کشاورزی و با کمترین اثرات زیست محیطی بتواند مواد غذایی مورد نیاز برای 

جمعیت انسان را تولید کند بیشتر قوت گرفت.
در حال حاضر اس��تفاده از بیوتکنولوژي خاک با هدف اس��تفاده از پتانسیل 
ارگانیسم هاي مفید خاک زي به منظور تولید حداکثر محصول، در ضمن توجه 
به بهبود کیفیت خاک و ایمنی محیط زیست، به شدت مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. شواهد زیادی وجود دارد که فناوری های بیولوژیکی که از میکروب ها یا 
متابولیت های آنها استفاده می کند، می تواند جذب و عملکرد مواد مغذی را در 

گیاه افزایش دهد، آفات را کنترل و پاسخ های استرس گیاهی را کاهش دهد.
س��از وکارهاي متعددي براي توضیح چگونگی تأثیر باکتري هاي افزایندهی 

رش��د گیاه بر رش��د و نمو گیاهان شناخته شده که آنها را به طور کلی می توان 
 PGPR شامل دو گروه مستقیم و غیرمستقیم دانست. در حالت مستقیم، انواع
با اس��تفاده از مکانیزم هاي تثبیت زیستی نیتروژن، افزایش جذب و فراهمی یا 
محلول کردن عناصر غذایی، تولید هورمون هاي رش��د گیاهی، سنتز آنزیم هاي 
تعدیل کننده رشد و توس��عه  گیاه، تولید انواع ویتامین ها، تولید سیدروفورهاي 
کالته کننده آهن و محلول ساختن فسفات باعث تحریک و افزایش رشد گیاهان 
می ش��وند.  بنابراین در بسیاری از کشورها، پیش از هرگونه اقدام به فعالیت در 
اراضی کش��اورزی مختلف، کیفیت خاک را با اس��تفاده از شاخص های قوی از 
نظر بانک میکروبی و تنوع باکتری های PGPR و همچنین انواع متابولیت های 
آن بررس��ی می کنند تا میزان عملکرد گی��اه و محصول دهی را به باالترین حد 
 DNA خود برس��انند. در حال حاضر روش ها و ابزاره��ای مولکولی مبتنی بر
از بهترین ش��اخص های بررسی کیفیت خاک هس��تند و اطالعات بسیار جامع 

و مفیدی در مورد جزییات جوامع میکروبی خاک در اختیار ما قرار می دهد.
امروزه پیشرفت چشمگیر مطالعات مولکولی و ژنتیکی، روز به روز درک ما را 
نس��بت به انواع مسیرهای متابولیکی جدید میکروبی و کشف صفات و ژن های 
جدید گس��ترش می دهد و از طرفی واضح اس��ت که این ح��وزه مطالعاتی در 
جهت بهبود محصوالت زراعی و افزایش کیفیت مواد غذایی به شیوه ای سازگار 

با محیط زیست، بسیار ناقص و مستحق تالش های تحقیقاتی فراوان است.
بنابرای��ن یافتن برنامه ه��ای کاربردی بالقوه در زمینه کش��ت گیاهان پایدار 
هم��واره یک��ی از دغدغه های ذهن��ی محققان این حوزه اس��ت ت��ا بتوانند به 
کمک فناوری های میکروبی در حال ظهور به ش��یوه هایی پایدارتر، برای تولید 

محصوالتی باکیفیت تر دست یابند.

افق های فناورانه بازار داخلی دارو
کیارش فرتاش - پژوهشگر معاونت سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شگفت انگیزان کوچک
سیمین مظاهری - کارشناس ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دریچــه

ب��ا حمایت معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، نمایش��گاه اختصاصی 
محصوالت و خدمات ش��رکت های دانش بنیان ایرانی در تاش��کند ازبکس��تان برپا 
می ش��ود.  ب��ه گزارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری هم��کاری و تعامالت علمی و فناورانه ش��رکت های دانش بنیان 
ایرانی چند س��الی اس��ت که به لطف زیس��ت بوم فناوری و نوآوری نو رونق گرفته 
اس��ت. تعامالتی که به توس��عه بازارهای جهانی این محص��والت کمک می کند و 
ب��رای محصوالت و خدمات نوآورانه کش��ور برند می س��ازد. در ادامه این تعامالت، 
ش��رکت های دانش بنیان ایرانی، بیستم آذرماه امسال به مدت سه روز به ازبکستان 
سفر می کنند تا توانمندی های فناورانه خود را در نمایشگاهی به فعاالن این عرصه 

در کشور ازبکستان عرضه کنند.

ازبکستان مقصد بعدی شرکت های 
دانش بنیان ایرانی است

چهارشنبه
6 آذر 1398

شماره 1439
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وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی،  با اش��اره به ارس��ال مصوب��ه حمایت از 
کارآفرینان به دولت گفت براساس این مصوبه، ۱5۰ میلیارد تومان ضمانت نامه 

برای فعالیت های کوچک اقتصادی صادر شود.
دی��روز سه ش��نبه  »محم��د ش��ریعتمداری« 
در مراس��م اختتامی��ه شش��مین هفت��ه جهانی 
کارآفرین��ی که در محل وزارت تعاون،  کار و رفاه 
اجتماعی برگزار ش��د، اظهار داش��ت: کارآفرینی 
جوانان با فرهنگ و اندیش��ه اسالمی،  کارآفرینی 
بسیجی است چراکه تالش می کنند جامعه ای را 

از توانایی خود بهره مند کنند.
وی افزود: هفته جهانی کارآفرینی، توس��عه و 
ترویج کارآفرینی نوین اس��ت زیرا با تغییر حوزه 
تکنولوژی و پیش��رفت علم باید پوست اندازی در 

کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد.
ش��ریعتمداری با بی��ان اینکه تکی��ه بر دانش 
مهمت��ر از تکیه بر طبیعت اس��ت، گفت: راه های 

مقابل��ه ب��ا تحریم،  توس��عه کارآفرینی نوین اس��ت و این تنها با ش��عار حاصل 
نمی شود البته در همین راستا قدم هایی برداشته ایم.

وی اضاف��ه کرد:  برای نمونه در حوزه نانوتکنول��وژی و دارویی موفقیت هایی 

حاصل ش��ده همچنین در حوزه گردش��گری کارآفرینان اقدامات قابل توجهی 
انجام داده اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جلس��ه با رهبر معظم انقالب اش��اره کرد 
و گفت: در این جلس��ه رهب��ر معظم انقالب بر 
اک��رام کارآفرینان تاکید ویژه داش��تند زیرا اگر 
جایگاه اجتماع��ی کارآفرینان مورد عنایت قرار 
گیرد مشوق بزرگی خواهد بود هرچند این افراد 

نیاز به حمایت مالی نیز در این حوزه دارند.
وی ادام��ه داد: معم��وال کارآفرین��ان جوان، 
وثیق��ه برای دریافت تس��هیالت ندارند و دولت 
می تواند در این زمینه به عنوان واسطه ای عمل 

کند.
وزیر کار اظهار داش��ت: مصوبه حمایت 
از کارآفرینان یکی از اقدامات واس��طه ای 
دولت است و در این مصوبه پیشنهاد شده 
۱5۰ میلی��ارد توم��ان ضمانت نام��ه برای 
فعالیت های کوچک اقتصادی صادر ش��ود. عالوه بر آن برای تس��هیل 
رف��ت و آمد به کش��ورهای دیگر نیز مقدماتی پیش بینی ش��ده که به 

زودی این مصوبه ابالغ می شود.

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه صنایع مس جزو صنایع دانش بنیان 
کش��ور محس��وب می ش��وند، گفت اگرچه اقتصاد کش��ور تحت فش��ار 

تحریم هاست اما فرصتی برای استفاده و تبدیل تهدیدها به فرصت است.
به گ��زارش خبرگزاری مه��ر، دکتر مهدی 
کنعانی در سمینار فرصت های سرمایه گذاری 
و بومی س��ازی ک��ه به هم��ت مجتمع مس 
سرچش��مه برگزار ش��د، اظهار داش��ت: مس 
سرچشمه رفسنجان جایگاه متفاوتی در کشور 
دارد و قطب اصلی صنعت مس کش��ور است 
که به سمت اقتصاد درون زا و مقاومتی پیش 
می رود.  مشاور سرمایه گذاری در حوزه صنایع 
و معادن افزود: در کش��ور بیشترین صادرات 
نسبت به مش��ابه سال قبل محصوالت مسی 
بوده یعنی مسیرهایی وجود دارد که می توانیم 
مصنوعات مسی را صادر کنیم و به  طور کلی 
صادرات مصنوعات مس��ی نس��بت به س��ال 

گذشته 3۰۰درصد افزایش داشته است.
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اظهار کرد: اینکه حداقل تا ۱۰۰ 
س��ال آینده محصول اس��تراتژیک مس را داریم یک ظرفیت باالست اگر 

س��رمایه گذاری با رویکردی که مقام معظم رهبری دارند انجام ش��ود تا 
سال های سال می توانیم برکت به سفره خود و خانواده مان ببریم.

مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران افزود: این همایش و نمایشگاه 
توانمندی ه��ا و نیازمندی های مجتمع مس 
سرچش��مه پیامش این اس��ت که آمادگی 
خرید صنایع پایین دستی و وابسته به مس 

را داریم.
کنعانی تأکی��د کرد: بای��د از این فرصت 
طالیی  اس��تفاده کرد و صنعت مسیر آینده 
خود را هموار کند، ما در کمربند مسی دنیا 
قرار داریم اگر صنایع این حوزه فعال ش��وند 
می ش��ود کل صنایع مس کشور را مدیریت 

کرد.
این دکترای کارآفرینی و اشتغال در ادامه 
برگزاری استارت آپ ویکند ایمنی در مجتمع 
مس سرچشمه را قدمی مثبت از سوی این 
مجتمع دانست و یادآور شد: برگزاری این استارت آپ ویکند به این معنا 
است که اگر کسی ایده و طرحی در این حوزه داشته باشد از سوی مجتمع 

مس حمایت می شود.

صنایع مس جزو صنایع دانش بنیان کشور استارسال مصوبه حمایت از کارآفرینان به دولت

بسیاری از صاحبان ایده و افراد خالق ممکن است برای عملی کردن 
ایده خود و رساندن آن به مرحله تجاری سازی با مشکل تامین سرمایه 
و عدم دسترس��ی به ش��رکای مطمئن و مش��اوره های حرفه ای مواجه 
شوند. »خانه نوآوری« فرآیندی طراحی کرده است که تمام این موارد 

را در اختیار افراد و استارت آپ ها قرار می دهد.
 الزم��ه ش��کل گیری اقتص��اد دانش مح��ور و ن��وآور، ش��کل گیری 
زیس��ت بومی است که ش��امل اجزای مختلف جهت پشتیبانی نوآوران 

و کارآفرینان است.
رویداده��ای ن��وآوری و کارآفرینی، ش��تاب دهنده ها، ش��رکت های 
سرمایه گذاری، خطرپذیر، واس��طه های سرمایه گذاری، پارک های علم 
و فناوری، فضای کار اشتراکی، استارت آپ استودیوها، همگی از اجزای 

تشکیل دهنده این زیست بوم، محسوب می شوند.
 خان��ه ن��وآوری با قرار گرفت��ن در حلقه اول زیس��ت بوم، با هدایت 
نخب��گان و متخصص��ان به س��وی کارآفرینی و کمک به ش��کل گیری 
ایده های نوآورانه و راه اندازی کس��ب و کاره��ای فناور و نوآوری محور، 
نقش یکی از پیشران های اصلی را در توسعه زیست بوم پایتخت برعهده 

گرفته است.
 ماموریت خانه

ماموری��ت خانه ن��وآوری تبدیل ش��دن به یک نهاد رش��ددهنده در 
زیست بوم کارآفرینی و استارت آپی ایران است.

خانه با تش��کیل شبکه س��رمایه گذاری در تالش اس��ت تا به عنوان 
یک تس��هیلگر) کاتالیزور( برای خلق تفکر کارآفرینی، عمل کند. این 
خانه خدمات خ��ود را به صورت تمام وقت ارائه می دهد. خانه نوآوری 

همچنین با شریک ش��دن در سهام اس��تارت آپ ها، خدمات خود را به 
صورت رایگان به آنها عرضه می کند.

 برگزاری رویداد نیمروزه و س��خنرانی انگیزش��ی، برگزاری مستمر 
کارگاه آموزش��ی و ایجاد بس��تر مناسب برای جذب س��رمایه آغازین 
اس��تارت آپ ها از جمله دیگر برنامه های پیوسته این مجموعه محسوب 
می شود. خانه نوآوری همچنین سعی دارد تا با معرفی استارت آپ هایی 
که قادر باش��ند در مرحله »خروج از خانه«، سرمایه الزم را برای طرح 
خود فراهم س��ازند، ش��رکت های با بنی��ه مالی قوی تر به زیس��ت بوم 

فناورانه ایران اضافه کند.
ای��ن خانه ظرفیت ه��ای خدماتی خود را با جل��ب همکاری گروهی 
از مربیان ش��اخص حوزه های اس��تراتژی، دیجیتال مارکتینگ، برند و 

طراحی توسعه داده است.
 چشم انداز

خانه نوآوری همانگونه که به ش��رکت های استارت آپ مستقر در این 
نهاد، توصیه می کند که یک چش��م انداز کاری مشخص داشته باشند، 

برای خود نیز چشم اندازی با اهداف دقیق ترسیم کرده است.
شناخته ش��دن به عنوان رهبر توسعه استارت آپ های فعال در حوزه 
محتوا و بالک چین تا انتهای س��ال ۱399 و توس��عه امکانات و فضایی 
که در اختیار استارت آپ ها قرار می گیرد به مقدار بیش از ۱۰۰۰ متر، 
بخش��ی از این چش��م انداز اس��ت. همچنین حمایت موثر از ۱۰۰ تیم 
اس��تارت آپی و ارائه 2۰ هزار ساعت مش��اوره و منتورشیپ به تیم های 
مس��تقر، بخشی از برنامه های کاری پیش روی این مجموعه را تشکیل 

می دهد.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاس��ت 
جمهوری گفت مش��ارکت اقتصادی در کش��ورمان برای زنان بیش��تر 
از ۱۸درصد نیس��ت که جای تأس��ف دارد که با توجه ب��ه اینکه زنان 
تحصیلک��رده و توانمندی در سراس��ر کش��ور داریم انتظ��ار داریم این 

مشارکت بیشتر شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، زهرا جواهری��ان پیش از ظه��ر روز 5 آذرماه در 
حاش��یه بازدید از نمایش��گاه توانمندی های روستاییان و عشایر استان 
کرمان در دانش��گاه ولی عصر)عج( رفسنجان اظهار کرد: در دورانی که 
ما در تحریم اقتصادی و ش��رایط بسیار سخت اقتصادی به سر می بریم 
زنان دوشادوش مردان کار می کنند و ثمره آن را در کشور می بینیم و 

به خودم می بالم امروز در خدمت شما هستم.
وی بیان کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان 
متولی امور خانواده در کشور تالش می کند تا بتوانیم وضعیت معیشتی 
بهتر و مش��ارکت اقتصادی بیشتر و آسیب های اجتماعی کمتری برای 

زنان داشته باشیم.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاس��ت 
جمهوری با بیان اینکه یکی از اساس��ی ترین سیاست هایی که معاونت 
زنان دنبال می کند بحث اشتغال و کارآفرینی زنان است، تصریح کرد: 
امروز در کشور مشارکت اقتصادی برای زنان بیشتر از ۱۸درصد نیست 
که جای تأسف دارد با توجه به اینکه زنان تحصیلکرده و توانمندی در 

سراسر کشور داریم انتظار داریم این مشارکت بیشتر شود.
جواهری��ان ادامه داد: البته نه اینکه خانه ه��ا را رها کنند یا اینکه از 
ازدواج خ��ودداری کنند بلکه در کنار ازدواج و فرزندآوری و تش��کیل 

خانواده بتوانند به کشور خدمت کنند.
وی با اش��اره به بازدید خود از نمایش��گاه توانمندی های روستاییان 
و عش��ایر اس��تان کرمان، خاطرنش��ان کرد: کاری که امروز به نمایش 
گذاش��ته شده که بیشتر آن مشاغل خانگی است یکی از سیاست  هایی 
اس��ت که ما دنبال آن هس��تیم که زنان ضمن اینکه توجه به وضعیت 

خانواده دارند تالش می کنند که وضع اقتصاد را بهبود دهند.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاس��ت 
جمه��وری اظهار کرد: ازجمله کارهایی که معاونت انجام می دهد یکی 
توانمندس��ازی زنان با برگزاری دوره های آموزش��ی است و دوم اینکه 
بان��وان را ب��ه بازار کار اتصال دهیم و تولی��دات و محصوالت خود را از 

طریق بازارها و نمایشگاه ها عرضه کنند و گردش مالی ایجاد کنند.
جواهریان تصریح کرد: این کمک را از آی سی تی یا شبکه ارتباطات 
می گیری��م تا در ب��ازار فروش کمک کنند، تالش داریم یک س��ری از 

محصوالت در محالت خود به برند تبدیل و صادر شود.
وی در پایان گفت: اگر مواردی دارید که ما باید بدانیم ارتباط دهید 
پیشنهادات تان را پیگیری می کنیم قول می دهیم خواسته های شما را 

بررسی کنیم و حتما با شما تماس می گیریم.

اپل پیش بینی می کند به لطف تقاضای کاربران برای خرید دستگاه های 
۵G، آمـار فروش آیفون ۱2 در سـال 2۰2۰ از مرز ۱۰۰ میلیون دسـتگاه 

خواهد گذشت.
به گزارش زومیت، براسـاس گزارش دیجی تایمز، کوپرتینونشین ها به 
شـرکای زنجیره  تأمین خود اعـالم کرده اند در سـال 2۰2۰، بیش از ۱۰۰ 
میلیون دسـتگاه گوشـی آیفون ۱2 در بازارهای جهانـی فروخته خواهد 
شـد. پیش بینی می شـود اپل در سـال 2۰۱۹ حدود 8۰میلیون دسـتگاه 
آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو بفروشـد؛ ازاین رو، فروش ۱۰۰ میلیون دسـتگاه 
در سال 2۰2۰، آمار فروش درخورتوجهی در مقایسه  با حجم فروش 2۰۱۹ 

خواهد بود.  
ظاهرا عالقه  کاربران به خرید دسـتگاهی با قابلیت پشتیبانی از شبکه  
۵G می تواند یکی از عوامل افزایش میزان فروش سـال 2۰2۰ درمقایسه 
 با سال 2۰۱۹ باشد. هرچند به نظر می رسد آیفون ۱2 از نظر سخت افزاری 
نیـز درمقایسـه  با گوشـی های هوشـمند دو سـال قبل اپل، پیشـرفت 
درخورمالحظـه ای کرده اسـت. اطالعات آمـاری دیجی تایمز براسـاس 
پیش بینی های اپل مطرح شـده اسـت. بـرای آنکه شـرکت های زنجیره  
تأمین بتوانند دورنمایی از وضعیت و حجم تولید در سال آتی ارائه دهند، 

کوپرتینونشین ها این پیش بینی آماری را در اختیار آنها قرار داده اند.
باوجودایـن، رشـد 2۵درصـدی فـروش آیفون های جدید بـرای نیمه  
دوم سـال تا حـد زیادی پیش بینـی جاه طلبانـه ای به نظر می رسـد. در 
چند سـال گذشته، فروش گوشـی های هوشمند آیفون با رشد ۵- تا ۵+ 
درصد رو به رو بوده اسـت. احتماال آیفون ۱2 با پشتیبانی از شبکه  ۵G و 
بهره منـدی از تراشـه های مودم کوالکام و دوربین سـه بعدی زمان پرواز 
در پنل پشـتی دسـتگاه برای عملکردهای مربوط بـه واقعیت افزوده و 

تغییراتی در طراحی دستگاه به بازار عرضه خواهد شد.
تحلیلگـران بـازار معتقدنـد با در دسـترس قرارگرفتن شـبکه ۵G و 
توسـعه  زیرسـاخت های مربوط به آن، کاربران تمایل بیشـتری به خرید 
دسـتگاه هایی با قابلیت اتصال به شـبکه  اینترنت نسـل پنجم خواهند 
داشت؛ درنتیجه، به فکر ارتقای گوشی هوشمند خود و خرید دستگاهی 
جدیـد می افتند. در گوشـی های هوشـمند اندرویـدی، پیش تر چندین 
تولیدکننده دستگاه هایی با قابلیت اتصال به شبکه  ۵G معرفی کرده اند. 
معمـوال دسـتگاه های ۵G اندرویدی در مقایسـه  با نسـخه های معمولی 
قیمت گران تری دارند و نبود امکان پوشـش دهی شـبکه  ۵G در تمامی 
بازارها، باعث شـده اسـت تقاضای فعلی مشـتریان بـرای خرید چنین 
گوشـی های هوشمندی زیاد نباشـد. گزارش های تحلیلگران بازار حاکی 
از آن اسـت که تا پایان 2۰۱۹، تنها ۱۵ میلیون دسـتگاه گوشی هوشمند 
۵G به بازار عرضه می شود. بدیهی است این آمار در سال 2۰2۰ به صورت 

تصاعدی افزایش خواهد یافت.
صحبت هـای مختلفی درباره  آیفـون ۵G مطرح می شـود؛ مثال تولید 
آیفون با قابلیت پشتیبانی از شبکه  ۵G باعث می شود قیمت گوشی های 
هوشـمند اپل به شـدت افزایش پیدا کند که با استراتژی های شرکت در 
سـال 2۰۱۹ مبنی بر ثابت نگه داشـتن قیمت ها و حتـی کاهش ۵۰ دالری 
قیمـت پایه  آیفـون ۱۱ مغایرت دارد. بااین همـه، در حال حاضر خیلی زود 

است بخواهیم درباره  قیمت  آیفون های 2۰2۰ اظهارنظر کنیم. 

سقف »خانه نوآوری« باالی سر صاحبان ایده گسترده شد

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:

مشارکت اقتصادی بانوان در کشور تنها ۱8درصد است

 ۵G اپل: به  لطف شبکه 
بیش از ۱۰۰ میلیون دستگاه 

 از آیفون ۱۲ فروخته
خواهد شد

یادداشـت

دومی��ن متمم تفاهم نام��ه همکاری میان صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد پژوهش های بنیادی روسیه امضا شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
این تفاهم نامه در حاش��یه ش��ورای حکام موسسه تحلیل کاربردی سیستم ها )یاسا(، به 
امض��ای ایمان افتخاری رئیس صن��دوق و Panchenko  رئی��س بنیاد پژوهش های 
بنیادی روس��یه )RFBR( رسید. براس��اس آن حداکثر از 2۰ پروژه تحقیقاتی مشترک 
میان پژوهش��گران دو کش��ور حمایت می شود تا ش��اهد تحقیق و توسعه در حوزه های 
علمی باش��یم. این پروژه ها در حوزه های ریاضیات، فیزیک و اخترشناس��ی، ش��یمی و 
مواد پیش��رفته، زیست شناس��ی، بیو انفورماتیک و علوم شناختی، علوم زمین )با تمرکز 

بر مطالعات قطب جنوب و دریاچه خزر(، تاریخ، باستان شناسی، قوم شناسی و... است.

2۰ پژوهش مشترک ایران و روسیه 
حمایت  می شود



حوزه برندسازی همیشه از چالش های پیش روی شرکت ها تاثیر پذیرفته 
اس��ت. این امر در طول دهه های اخیر با توجه به روند تحول ش��رکت های 
بزرگ و تغییر الگوی برندسازی شان مشخص می شود. گاهی اوقات بررسی 
مش��کالت و چالش های شرکت ها در زمینه برندسازی به سایر شرکت ها و 
کارآفرینان در راستای طراحی استراتژی منسجم تر کمک می کند. در این 
مقاله هدف اصلی بررسی مشکالت یکی از خوانندگان ما به نام پاتریک در 
زمینه برندسازی است. پاتریک مشکل شرکتش را اینگونه بیان کرده است: 
»برند من در ابتدای مس��یر رونمایی از محصول تازه اش است. من در طول 
ماه های گذش��ته با نظریه انجام دادن کارها آشنایی محدودی پیدا کرده ام، 
اما نیازمند اطالعات و راهنمایی های بیشتر در این حوزه هستم. به همین 

خاطر از شما درخواست بررسی این نظریه را دارم.«
امروزه بس��یاری از شرکت ها به طور مداوم عملکردشان در زمینه فروش را مورد 
بررسی قرار می دهند. این امر با هدف بهبود کیفیت خدمات در روزهای آتی صورت 
می گیرد. به این ترتیب امکان جلب نظر مشتریان و سود بیشتر فراهم خواهد شد. 
وقتی ما همیشه به دنبال ارزیابی عملکرد برندمان در حوزه های مختلف باشیم، به 
تدریج س��طح استانداردهای مان ارتقا خواهد یافت. این امر به طور مشخص فرآیند 
جلب نظر مش��تریان را تحت تاثیر قرار می دهد. برندهایی با عملکرد بهتر همیشه 
مش��تریان بیشتری را جذب می کنند. در نتیجه استفاده از استراتژی ارزیابی مداوم 

شرایط در بلندمدت به سود کسب و کارمان خواهد بود. 
اس��تفاده از نظریه انجام دادن کارها امکانات زی��ادی برای نوآوری و خالقیت در 
اختیار برندها قرار می دهد. این الگو به طور گس��ترده مبتنی بر تحلیل نحوه رفتار 
مشتریان است. بنابراین با فهم بهتر از سلیقه آنها امکان ارائه پیشنهادها و محصوالت 
بهت��ر فراهم خواهد ش��د. در ادامه ب��ه برخی از نکات کلیدی در این زمینه اش��اره 

خواهیم کرد.

محوریت کار
الگوی انجام دادن کارها بر یک پیش فرض اساس��ی اس��توار است: تمام کارهای 
شرکت از نظر ارزشی در یک سطح قرار دارند، بنابراین هیچ تفاوتی میان کارها وجود 
ندارد. وقتی ما مجموعه ای از کارهای مختلف را داریم، باید تمام آنها به خوبی انجام 
شود. بدون شک افراد امکان استفاده از بهانه های مختلف برای تاخیر در انجام برخی 
از کارها را دارند. نکته مهم در اینجا اهمیت تالش برای ارتقای جایگاه برندمان است. 
اگر ما به دنبال کسب موفقیت در کسب و کار هستیم، باید براساس برنامه برندمان 
پیش برویم.  در یک تحلیل کلی انجام یکسان و هماهنگ تمام امور برندمان طی سه 
مرحله اصلی روی می دهد: تعریف فرآیندها، اجرای آنها و در نهایت ارزیابی مجدد 
شرایط. اگر برند ما به خوبی این سه مرحله را انجام دهد، به سرعت از رقبا متمایز 
خواهد شد. در دنیای کسب و کار هیچ عاملی به اندازه ایجاد تمایز با دیگران برای 

بهبود عملکرد برندها اهمیت ندارد. 
ارزیابی روش های فعلی برندمان

هر برندی به ش��یوه  ای متفاوت کارهای پیش روی خود را س��اماندهی می کند. 
اغلب اوقات مدیران در طول زمان به شیوه ای خاص عادت می کنند. نتیجه این امر 
بی میلی نسبت به تغییر شیوه اجرایی یا حتی بازنگری اش است. یکی از مسائل مهم 
در اینجا ضرورت به روز رس��انی الگوهای س��اماندهی امور برند در طول زمان است. 
اگر یک الگو به طور مکرر دست نخورده باقی بماند، به تدریج تاثیرگذاری اش از بین 
می رود. به همین خاطر اغلب برندهای بزرگ بخش عمده ای از بودجه شان را صرف 
بازنگری در استراتژی ها و برنامه های جاری می کنند.  یکی از ضرورت های استفاده 
از الگوی انجام دادن امور به طور برابر و همزمان بازنگری اساس��ی در شیوه فعالیت 
برندمان است. این امر پویایی و تحرک برندمان را افزایش خواهد داد. در نتیجه نمای 

بهتری از برندمان برای مشتریان به نمایش درخواهد آمد.
دستیابی به موفقیت

صحبت از موفقیت در فرآیند برندس��ازی و کس��ب و کار همیشه با کج تابی های 
گوناگون همراه است. این امر ناشی از عدم توافق بر سر تعریفی واحد از این مفهوم 
است. از نظر من موفقیت در فرآیند برندسازی باید به عنوان یک معیار مدنظر قرار 

گیرد. به این ترتیب ابتدا باید اهداف برندمان را ترسیم کنیم. سپس در پایان هر ماه 
میزان پیشرفت مان در دس��تیابی به اهداف مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. اگر به 
ط��ور مداوم این ارزیابی صورت گیرد، به زودی فاصله میان اهداف و وضعیت فعلی 

برندمان رفع خواهد شد. 
ارزش های اصلی

ش��رکت ها بر پایه ارزش های محوری ش��کل می گیرد. اگر ما به دنبال تاس��یس 
ش��رکت های موفق هستیم، باید برنامه ای منس��جم برای تعریف ارزش های جذاب 
داش��ته باش��یم. نکته مهم در اینجا عدم محدودیت بحث تعیین ارزش های برند به 
بحثی تش��ریفاتی اس��ت. به عنوان مثال، در زمینه قیمت گذاری محصوالت باید به 
ارزش های محوری برندمان توجه داش��ته باش��یم. کس��ب و کارها در عصر کنونی 
نیازمند ایجاد رابطه ای عمیق  با مشتریان هستند. در غیر این صورت توانایی جلب 

مشتریان وفادار را نخواهند داشت. 
یکی از اش��تباهات برنده��ا در زمینه پایبندی به ارزش ها تفک��ر مداوم پیرامون 
منفعت مش��تریان و سرمایه گذارهاس��ت. توصیه من در این بخش توجه به منافع 
سازمان و شرکت مان به عنوان نقطه مرکزی تمام برنامه های پیش رو است. فقط در 

این صورت امکان کسب موفقیت برای ما وجود خواهد داشت. 
توجه به مفهوم نوین رقابت

رقابت ویژگی اصلی بازارهای مختلف است. هیچ برندی بدون موفقیت در زمینه 
رقابت درس��ت امکان کس��ب موفقیت را ندارد. امروزه ش��رکت ها عالوه بر تعامل با 
مشتریان در راستای جلب نظرشان باید به رقابت با دیگر شرکت ها نیز توجه داشته 
باشند. مشتریان همیشه از نقطه نظر بیرونی به محصوالت ما نگاه می کنند. این امر 
موجب مخفی ماندن برخی از ویژگی های محصوالت مان از دید مشتریان می شود، 
بنابراین ما باید استراتژی منسجمی برای نمایش تمام ویژگی های محصوالت مان به 
مشتریان داشته باشیم. نکته جالب اینکه امکان استفاده از این فرآیند برای نمایش 
جلوه های کمتر آشکار برندمان نیز وجود دارد. در نتیجه مشتریان فرصت مشاهده 

تمام ویژگی ها و ارزش های مرکزی برندمان را خواهند داشت.
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بازاریابی تاثیرگذار یکی از ایده های جذاب برای جلب نظر مش��تریان محس��وب 
می ش��ود. برندها در طول یک دهه اخیر استفاده گس��ترده ای از این الگو کرده اند. 
اکنون که ما در چند قدمی سال نو میالدی و تعطیالت کریسمس هستیم، بسیاری 
از برندها فش��ار فزاینده  ای بر اینفلوئنسرها برای شروع فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی 

همراه با حال و هوای این زمان وارد می کنند. 
گریس آتوود یکی از اینفلوئنس��رهای مشهور در سطح جهان محسوب می شود. 
گریس در زمینه سبک زندگی وبالگ شخصی جذابی دارد. همین امر توجه بسیاری 
از برندها برای همکاری تبلیغاتی را جلب کرده است. وی در مصاحبه اختصاصی با ما 
پرده از درخواست های متعدد برندها برای شروع هرچه سریع تر کمپین تبلیغاتی و 
بازاریابی کریسمس برداشته است: »سال گذشته من برای عجله بیش از حد برندها 
مجبور به راه اندازی کمپین جمعه س��یاه پیش از موعد مقرر کردم. نتیجه آن بروز 
اشتباهات بسیار زیادی در کمپین موردنظر بود.« بدون تردید اعتماد مخاطب به یک 
اینفلوئنسر در صورت ادامه روند تبلیغات بی کیفیت و نامناسب کاهش خواهد یافت. 
افراد تاثیرگذار به مخاطب های خود به عنوان تنها منبع سرمایه ای شان نگاه می کنند 

بنابراین توجه به سلیقه و نیازهای آنها ضروری خواهد بود. 
بدون ش��ک وقتی به مناسبت های مهم نظیر کریسمس نزدیک می شویم، حجم 
پیش��نهادهای تبلیغاتی و همکاری با افراد تاثیرگذار افزایش می یابد. افرادی مانند 
گریس آتوود تمایل باالیی به کس��ب درآمد از ای��ن راه در مدت زمانی اندک دارند 
بنابراین مش��اهده حجم باالی پست های تبلیغاتی از س��وی اینفلوئنسرهای مورد 
عالقه مان در مناسبت های مهم امر طبیعی خواهد بود. گریس در طول چند هفته 
اخیر کمپین های مربوط به کریس��مس و جمعه س��یاه را شروع کرده است. وی در 
امانت اینستاگرامش درباره این موضوع توضیح جالبی داده است: »هفته های پیش 
روی روزهای بس��یار ش��لوغی برای من خواهد بود بنابراین از ش��ما برای مشاهده 

محتوای تبلیغاتی فراوان عذرخواهی می کنم.«
رقابت ش��رکت ها و خرده فروش��ی ها برای جلب نظر هرچه بیش��تر مشتریان در 
مناسبت های مختلف امری طبیعی محسوب می شود. این امر با توجه به آمار خرید 

مش��تریان در ماه های پایانی سال به خوبی قابل درک است. وقتی مشتریان تمایل 
باالیی به خرید دارند، برند ما باید فعالیت قابل قبولی در عرصه تبلیغات داشته باشد. 
نکته منفی ماجرا اعمال فش��ار بیش از حد بر روی اینفلوئنس��رهای مختلف است. 
براس��اس پیش بینی انجمن خرده فروش��ی ایاالت متحده در سال جاری و ماه های 
نوامبر و دسامبر درآمد خرده فروشی ها به ۷3۰.۷ میلیارد دالر خواهد رسید. بدون 
ش��ک هیچ برندی از چنین سهم گسترده ای در بازار کریسمس به سادگی نخواهد 

گذشت. 
اینفلوئنس��رها در طول سال های اخیر اهمیت بسیار زیادی برای برندها یافته اند. 
مق��دار س��رمایه گذاری برندهای بزرگ ب��ر روی همکاری با اینفلوئنس��رها از 5۰۰ 
میلیون دالر در س��ال 2۰۱5 به ۸.2 میلیارد دالر در س��ال 2۰۱۸ رس��یده است، 
بنابراین بازاریابی و تبلیغات مبتنی بر همکاری با افراد تاثیرگذار گزینه ای جذاب و 

وسوسه کننده برای اغلب برندها خواهد بود. 
یکی از نکات منفی توجه ویژه و فشار برندها به اینفلوئنسرها افزایش شدید مقدار 
محتوای تبلیغاتی اکانت آنهاس��ت. این امر در وهله نخست موجب دلسردی بیش 
از حد کاربران نس��بت به مش��اهده محتوای اینفلوئنسرهای محبوب شان می شود. 
جیمز نورد، مدیر اجرایی موسسه INC، در اظهارنظری جالب درباره افزایش توجه 
به اینفلوئنس��رها در عرصه تبلیغات به نکته جالبی اشاره می کند: »برندها در حال 
افزایش سرمایه گذاری در این حوزه هستند. این امر بسیار مطلوب محسوب می شود. 
افزایش درآمد برای هر قشری ایده آل جذابی است. در مورد اینفلوئنسرها در بسیاری 
از مواقع تالش برای کسب پیشنهادهای تبلیغاتی هرچه بیشتر موجب کاهش سطح 
کیفی مطالب ش��ان می ش��ود. به این ترتیب اکانت آنها از کارکرد اصلی اش منحرف 

خواهد شد.«
نکته مهم درخص��وص بازاریابی و تبلیغات مبتنی بر همکاری با اینفلوئنس��رها 
ضرورت ایجاد تعادل میان تولید محتوای صرفا تبلیغاتی و محتوای آموزشی است. 
بس��یاری از اینفلوئنسرها توجه چندانی به این نکته مهم ندارند. در نتیجه کاربران 
هرچه بیشتر نسبت به ماهیت فعالیت آنها در شبکه های اجتماعی احساس بدبینی 
پیدا می کنند. این امر آینده حوزه بازاریابی و تبلیغات تاثیرگذار را دستخوش تغییر 

و تحول جدی خواهد کرد. 
نیل��ی مولداون، یکی دیگر از اینفلوئنس��رهای حوزه س��بک زندگی و آش��پزی، 

در طول یک س��ال و نیم گذش��ته حجم وس��یعی از محتوای تبلیغاتی در صفحه 
اینس��تاگرامش قرار داده است. وی اخیرا در مصاحبه ای رسمی تاثیر افزایش حجم 
تبلیغات در صفحه اش را نابودی اعتماد مخاطب عنوان کرده است. بدون شک هیچ 
فرد تاثیرگذاری در ابتدا قصد ناامید ساختن مخاطب را ندارد. این امر به تدریج و با 
طمع بیشتر برای بارگذاری محتوای تبلیغاتی بیشتر شروع می شود. اینفلوئنسرها به 
طور معمول در نقطه ای مش��خص نسبت به ماهیت عملکرد منفی شان آگاهی پیدا 
می کنند. متاس��فانه اغلب در آن زمان دیگر کاری از دست اینفلوئنسرها یا هر فرد 

دیگری برای بهبود رابطه با مخاطب برنمی آید. 
توجه به مفهوم رابطه بلندمدت

بسیاری از بازاریاب ها در تالش برای کسب موفقیت های قطعی با همکاری افراد 
تاثیرگذار هس��تند. همین امر موجب بی توجهی بازاریاب ه��ا و طراح های تبلیغات 
نس��بت به آینده همکاری شان با اینفلوئنس��رهای موردنظر می شود. توصیه من در 
این مقاله نگاه به همکاری مان با افراد تاثیرگذاری به مثابه رابطه ای بلندمدت است. 
اگر ما قصد موفقیت در دنیای کسب و کار را داریم، باید از افراد تاثیرگذار مشخصی 
در بلندم��دت اس��تفاده کنیم. این امر اعتبار و هویت مش��خصی به برند ما خواهد 
داد. همکاری مقطعی با اینفلوئنس��رها موجب بدبینی مخاطب نس��بت به ماهیت 

تالش های تبلیغاتی و بازاریابی ما خواهد شد. 
راهکار مناس��ب برای جلوگیری از ضربه خوردن برندمان و افراد تاثیرگذار تالش 
برای همکاری منطقی اس��ت. این امر ش��امل کاهش حجم تبلیغات گس��ترده در 
بازه های زمانی مش��خص اس��ت. بدون شک کریس��مس نیازمند تبلیغات گسترده 
برندهاست. با این حال تمرکز صرف بر روی یک فرد تاثیرگذار به هیچ وجه نتیجه 
مطلوب��ی برای برند ما به ارمغان نخواهد آورد. تقس��یم این فش��ار فزاینده بر روی 

الگوهای مختلف بازاریابی و تبلیغات توصیه نهایی مقاله حاضر خواهد بود. 
یکی از نکات مهم در صورت تمایل به بارگذاری تبلیغات فراوان در کریسمس یا 
هر مناسبت دیگری تالش برای بیان این امر به مخاطب و عذرخواهی از وی است. 
در غیر این صورت واکنش کاربران به اقدام ما غیرقابل پیش بینی و منفی خواهد بود. 
امروزه مفهوم اعتماد مخاطب به برندها و اینفلوئنسرها اهمیت زیادی دارد بنابراین 

نباید با اقدامات نادرست آن را به خطر انداخت. 
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بررسی اشتباهات حوزه همکاری برندها و اینفلوئنسرها

اشتباهات برند ها و اینفلوئنسرها در بازاریابی و تبلیغات مناسبتی

گوگل هم با تبلیغات سیاسی خداحافظی خواهد کرد
محدودیت شدید تبلیغات سیاسی در گوگل

بحث تبلیغات سیاس��ی در شبکه های اجتماعی و به طور کلی در 
اینترن��ت یکی از موضوعات داغ چند ماه اخیر محس��وب می ش��ود. 
بس��یاری از کارب��ران اینترنت مش��اهده حجم وس��یعی از تبلیغات 
سیاس��ی، به وی��ژه در زم��ان برگ��زاری انتخابات ه��ای مختلف، را 
نامناسب قلمداد می کنند. این ماجرا با رسوایی فیس بوک در زمینه 
درز اطالعات و فروش برخی مش��خصات کاربرانش ش��روع شد. در 
ادامه ماجرا حتی بررس��ی قضایی از فیس بوک و مارک زاکربرگ در 
دستور کار قرار گرفت. وقوع چنین اتفاقاتی به طور مشخص بر روی 
تمام ش��بکه های  اجتماعی و غول های اینترنت تاثیر گذاشته است. 
گوگل به عنوان بزرگترین موتور جست وجوی دنیا دامنه وسیعی از 
خدم��ات آنالین به کاربران ارائه می کند. یکی از منابع درآمد اصلی 
گوگل نمایش تبلیغات در س��رویس های مختلفش به کاربران است. 
ب��دون تردید هیچ کاربری با مش��اهده محت��وای تبلیغاتی در ازای 
بهره مندی رایگان از س��رویس های مختلف این غول آنالین مشکلی 
ندارد. مسئله اصلی همکاری میان گوگل و سایر شرکت های آنالین 
بزرگ با سیاستمدارهاست. ماجرای انتخاب دونالد ترامپ به ریاست 
جمه��وری ایاالت متح��ده و جنجال های ناش��ی از تبلیغات وی در 
ش��بکه های اجتماعی هنوز از ذهن کاربران سراسر دنیا پاک نشده 
اس��ت، بنابراین با نزدیک ش��دن به زمان انتخابات ریاست جمهوری 
ایاالت متحده جهت گیری های مشخص غول های اینترنتی در برابر 

تبلیغات سیاسی امری طبیعی خواهد بود. 
گ��وگل در تازه ترین اظهارنظر رس��می اش خبر از کاهش ش��دید 
س��طح دسترس��ی نامزدهای انتخابات مختلف در سراسر جهان به 
س��رویس تبلیغاتی اش داده اس��ت. به این ترتیب رقبای انتخاباتی 
دیگر ام��کان ادامه بحث ه��ای پردامنه میان یکدیگ��ر در تبلیغات 
گوگل را نخواهند داش��ت. بدون ش��ک این خبر برای بس��یاری از 
کاربران گوگل خوش��ایند اس��ت. در حقیقت مدیران گوگل در پی 
درخواس��ت های مک��رر کاربران مبنی ب��ر توقف نمای��ش تبلیغات 

سیاسی دست به چنین اقدامی زنده اند. 
بی تردی��د صرف نظ��ر از درآمد ناش��ی از تبلیغات سیاس��ی برای 
ش��رکت ها دش��وار خواهد بود. گوگل در این زمینه مس��یر میانه ای 
اتخاذ کرده است. بر این اساس سیاستمدارها و نامزدهای انتخاباتی 
ب��ه جای تبلیغات کل��ی فقط توانایی نمایش محت��وای تبلیغاتی به 
دامنه مش��خصی از کاربران را خواهند داش��ت. نکته مهم در اینجا 
وض��ع ممنوعیت های مختلف ب��ر روی ماهیت محت��وای تبلیغاتی 
نامزدهاست. این امر در راستای ایجاد فضایی مناسب و هماهنگ با 
سلیقه کاربران صورت می گیرد، بنابراین تبلیغات سیاسی در گوگل 
براساس ماهیت فعالیت نامزد موردنظر در محدوده های جغرافیایی 
مش��خص به نمایش درمی آید. پلتفرم اصلی میزبان تبلیغات گوگل 
به طور مش��خص یوتیوب اس��ت. این پلتفرم مورد توجه بسیاری از 
سیاس��تمدارها قرار دارد. نمایش بخشی از سخنرانی آنها در خالل 
پخش ویدئوه��ای مختلف برای کاربران از نقط��ه نظر تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف در س��طح باالی��ی قرار دارد. تنها نکته منفی 
این ن��وع تبلیغات نمایش محت��وای موردنظر به دامنه وس��یعی از 
کاربران است، بنابراین شاید محتوای تبلیغاتی در عمل به فردی که 
هیچ ارتباطی با رویداد سیاس��ی موردنظر ندارد، نمایش داده شود. 
اصالحات و محدودیت های تازه گوگل در این زمینه با هدف کاهش 

چنین ایرادهایی صورت گرفته است.
تصمیم گوگل در راس��تای اعمال محدودیت گسترده بر تبلیغات 
سیاسی تنها چند هفته پس از اعالم رسمی توییتر برای ممنوعیت 
کامل تبلیغات سیاسی اعالم ش��ده است. یکی از نتایج اصلی اقدام 
گوگل افزایش فش��ارها بر رقیب اصلی اش یعنی فیس بوک اس��ت. 
اکنون فیس بوک تنها شبکه اجتماعی بزرگ حامی تبلیغات سیاسی 
محس��وب می ش��ود. رس��وایی های اخیر فیس ب��وک در زمینه درز 
اطالعات کاربرانش تردیدها نسبت به ماهیت فعالیت تیم زاکربرگ 

را دوچندان کرده است. 
م��ارک زاکربرگ در طول چند ماه اخیر ب��ه طور مداوم از اعمال 
محدودیت بر تبلیغات سیاس��ی در فیس بوک انتقاد کرده است. به 
عقیده وی فضای تبلیغات و گفت وگو در فیس بوک باید آزادی کافی 
ب��رای همه افراد به ارمغ��ان بیاورد. این امر ش��امل آزادی تبلیغات 
سیاسی از سوی نامزدهای انتخاباتی نیز می شود. شاید ما با تحلیل 
مدیرعام��ل فیس بوک درب��اره ادامه روند تبلیغات سیاس��ی موافق 
نباش��یم، اما جهت گیری این ش��بکه اجتماعی همچنان براس��اس 
حمایت از تبلیغات سیاس��ی است. بدون شک اقدام اخیر گوگل در 
راس��تای اعمال محدودیت بر تبلیغات سیاس��ی بر روی فیس بوک 
نیز تاثیر خواهد گذاش��ت. بنابراین مش��اهده عقب نشینی احتمالی 
فیس ب��وک و پیروی از الگوی توییتر و گ��وگل چندان دور از ذهن 

نیست.  
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اغل��ب افراد نکات مختلفی در مورد اهمیت محتوای ج��ذاب در دنیای بازاریابی 
ش��نیده اند. تعریف هایی این چنینی به طور معمول در قالب »محتوا پادشاه است« 
بیان می ش��ود. کاربرد اصلی بازاریابی در معنای عام برای برندها ایجاد تمایز میان 
خود و رقباست. به این ترتیب امکان جلب نظر مشتریان به طور ویژه فراهم می شود. 
وقتی در مورد وضعیت کس��ب و کاره��ا در دوران کنونی صحبت می کنیم، باید به 
تغییر و تحوالت عرصه کس��ب و کار نیز توجه داش��ته باشیم. این امر موجب نگاه 
انتقادی به وضع موجود کس��ب و کارها می شود. الگوی بازاریابی محتوایی براساس 
نیاز تازه برندها در قرن جدید ش��کل گرفته اس��ت. بر این اس��اس فرآیند بازاریابی 
محتوایی ارزش های ما و سلیقه مشتریان را ترکیب می کند. این امر با هدف ایجاد 
پیوند نزدیک میان برند و مشتری صورت می گیرد. در نتیجه امکان تعامل سازنده 

میان هر دو طرف فراهم خواهد شد. 
ب��دون تردید الگوی بازاریابی محتوایی ش��باهت بس��یار زیادی به ش��یوه جذب 
مخاطِب »ربایش��ی« دارد. این الگو مبتنی بر شناس��ایی سلیقه گروه های مختلف 
مش��تری برندمان و تالش برای اس��تفاده از اطالعات مان پیرامون سلیقه شان برای 
تولی��د محتوای بازاریابی جذاب اس��ت. درس��ت به همین خاطر ام��روزه محتوای 
باکیفیت در حوزه بازاریابی و تبلیغات دارای اهمیت بس��یار زیادی است. این نکته 

به طور ویژه برای کارآفرینان جوان و صاحبان کسب و کارهای نوپا اهمیت دارد. 
بازاریابی محتوایی یکی از الگوهای رایج و آشنا برای صاحبان کسب و کارهاست. 
براس��اس یک نگاه کلی، بازاریابی محتوایی زیرش��اخه بازاریابی دیجیتال محسوب 
می شود. هدف اصلی در اینجا تولید محتوای جذاب به شیوه دیجیتال و انتشار آن 
از طریق کانال های ارتباطی نظیر ش��بکه های اجتماعی است. مزیت اصلی این الگو 
کاهش  چشمگیر هزینه  برندها در زمینه تبلیغات و بازاریابی است بنابراین مشاهده 

جهت گیری بسیاری از برندها در راستای استفاده از این الگو جای تعجب ندارد. 
یکی از نکات مهم در زمینه بازاریابی محتوایی بحث ش��کل  دهی به محتوا پیش 
از تالش برای یافتن ابزارهای مناس��ب در راس��تای انتش��ار بهینه اش است. اشتباه 
اغل��ب برنده��ا پیگیری همزمان این دو موضوع اس��ت. نتیجه ای��ن امر ناکامی در 
زمین��ه مدیریت هر دو مفهوم خواهد بود. به این ترتیب ما نتیجه دلخواه از فرآیند 
بازاریابی مان کس��ب نخواهیم ک��رد. توصیه من در بخش ش��کل دهی به محتوای 
بازاریابی معطوف به راهکارهای استفاده از ساختارهای مناسب برای نمایش محتوای 

بازاریابی است. در ادامه برخی از موارد مهم در این زمینه را بررسی خواهیم کرد. 
بارگذاری محتوا در شبکه های اجتماعی

مردم در طول روز محتوای آنالین بسیار زیادی مشاهده می کنند. حجم وسیعی 
از این محتواها در ش��بکه های اجتماعی بارگذاری می ش��ود. نتیجه این امر اهمیت 
روزافزون ش��بکه های اجتماعی در زندگی ماس��ت. وقتی یک ابزار و فناوری نوین 
در زندگ��ی مردم نفوذ عمیقی پیدا می کند، جلب توجه برندها طبیعی خواهد بود. 
حضور ش��رکت های مختلف در پلتفرم های اجتماعی نظیر اینستاگرام با استفاده از 

این نکته قابل تبیین است. 
امروزه اغلب برندها دارای سایت و اکانت رسمی در شبکه های اجتماعی هستند. 
نکته مهم در این میان تالش برای تولید محتوا در قالب پس��ت ها یا اس��توری های 
اینس��تاگرام یا هر پلتفرم مدنظرمان اس��ت. این امر انس��جام و قدرت تاثیرگذاری 
بیش��تری به ما خواهد داد. متاسفانه بس��یاری از برندها تفاوت های قالب محتوا در 
ش��بکه های اجتماعی مختلف را به خوبی درک نمی کنند. به همین خاطر محتوای 
آنها در ش��بکه های اجتماعی گوناگون در عمل هیچ فرقی با هم ندارد. مخاطب به 
هنگام مش��اهده محتوای سایت یا اکانت رس��می برند ما به دنبال کسب اطالعات 
کارب��ردی و موردنیازش اس��ت، بنابراین باید محتوای مورد نی��از مخاطب در قابی 
مناس��ب به وی ارائه ش��ود. در غیر این صورت رابطه ما با مخاطب هدف از پایداری 

مطلوبی برخوردار نخواهد شد. 
نقش وبالگ ها

شاید راه اندازی وبالگ برای کسب و کار در نگاه نخست بیش از حد ساده به نظر 
برس��د. نکته مهم درخصوص س��اختار وبالگ امکان نگارش و به اشتراک گذاشتن 
محتوای طوالنی تر است. فضای شبکه های اجتماعی و سایت رسمی برندها کشش 
الزم ب��رای بارگذاری محتوای بلند را ن��دارد. همین امر ضرورت راه اندازی وبالگ را 
دوچندان می کند. نکته مهم در اینجا ضرورت بررسی مسائلی فراتر از سطح برندمان 
اس��ت. به عبارت دیگر، وبالگ ما نباید بدل به سایت خبری برندمان شود. استفاده 
از تحلیل های کاربردی و همکاری با کارشناس های ماهر به منظور تولید محتوا ایده 

جذابی محسوب می شود. 
براس��اس تجربه اغلب برندهای بزرگ، راه اندازی وبالگ رسمی برای کسب و کار 
وضعیت مدیریت سئو برندها را نیز بهبود می بخشد، بنابراین تولید و انتشار محتوا 

در این قالب نیز مناسب خواهد بود. 
تولید و انتشار محتوای ویدئویی

امروزه محتوای ویدئویی از محبوبیت بس��یار زیادی میان مردم برخوردار اس��ت. 
براس��اس گزارش موسسه فوربس تا س��ال 2۰23 بیش از ۸۰درصد از کل ترافیک 
آنالین سراس��ر دنیا به تماش��ای ویدئو اختصاص خواهد یاف��ت. بدون تردید تولید 
محتوای ویدئوی جذاب نقش مهمی در جلب نظر مشتریان هدف دارد. مزیت اصلی 
محتوای ویدئویی جلب به مراتب بیشتر نظر و تعامل مشتریان است. به همین خاطر 

باید راه اندازی این بخش در تیم بازاریابی مان را مدنظر داشته باشیم. 
شیوه های جهت بخشی به کسب و کار از سوی بازاریابی محتوایی

۱.  افزایش شهرت برند 
کس��ب اعتبار و شهرت مناسب در دنیای کسب و کار اهمیت بسیار زیادی دارد. 
بی تردید ش��هرت و اعتبار یک شبه حاصل نمی شود، بنابراین ما نیازمند استفاده از 
ابزارهای مناس��ب در این راس��تا هس��تیم. یکی از ابزارها و شیوه های مناسب برای 
افزایش ش��هرت برند معطوف به بازاریابی محتوایی اس��ت. نکته مهم در این بحث 
ماهیت بلندمدت کسب موفقیت در دنیای بازاریابی است. متاسفانه بسیاری از برندها 
در تالش برای کس��ب نتایج کوتاه مدت هس��تند. این امر موجب ناتوانی ش��ان در 

برنامه ریزی بلندمدت و سپس شکایت از عدم دستیابی به نتایج دلخواه می شود. 
مهم ترین نکته در زمینه جهت دهی به کس��ب و کار از طریق بازاریابی محتوایی 
ایجاد احساس اعتماد دوجانبه میان برند و مشتریان است. اگر مشتریان به برند ما 
اعتماد نداشته باشند، تمام سعی و تالش ما بی نتیجه باقی می ماند. مفهوم اعتماد در 
دنیای کسب و کار در طول زمان شکل می گیرد بنابراین باید صبر و شکیبایی الزم 

برای تحقق هدف مورد نظر به خرج داد. 
2. تقویت انگیزه گفت وگو پیرامون برند

یکی از معیارهای موفقیت کمپین های بازاریابی و تبلیغات برندها افزایش میزان 
گفت وگوی آنالین درباره محصوالت یا خودشان است. امروزه گفت وگوهای آنالین 
و واقعی بسیار زیادی پیرامون برندهای بزرگ مانند اپل جریان دارد. مزیت این امر 

برای برند اپل یادآوری مداوم نام و محصوالتش در ذهن مخاطب است. 
شاید تا همین چند سال پیش توسعه گفت وگوها پیرامون برند امری معطوف به 
انگیزه مشتریان محسوب می شد، اما در طول یک دهه اخیر الگوی تازه ای از تقویت 

گفت وگو و بحث پیرامون برند ش��کل گرفته است. براساس الگوی موردنظر وظیفه 
اصلی برندها تقویت گفت وگوها نیست، بلکه باید بر روی مدیریت گفت وگو تمرکز 
کرد. این امر موجب افزایش توان برندها برای تعامل با مشتریان می شود. وقتی بحث 
پیرامون برند ما هدفمند و همراه با مدیریت غیرمس��تقیم بازاریاب های  مان باش��د، 

ترغیب مشتریان به سوی خرید یا تعامل بیشتر آسان تر خواهد بود. 
3. افزایش ترافیک سایت

تولید مداوم محتوای بازاریابی در س��ایت، ش��بکه های اجتماع��ی و وبالگ برند 
موجب افزایش ترافیک نیز می ش��ود. به این ترتیب م��ا فرصت معرفی برندمان به 
دامنه هرچه وس��یع تری از مخاطب را خواهیم داش��ت. نکته مهم در اینجا مقایسه 
محدودیت های جلب نظر گروه وس��یعی از مش��تریان در گذشته با شرایط کنونی 
است. امروز به لطف اینترنت و شبکه های اجتماعی امکان تبادل اطالعات در مدت 
زمانی اندک فراهم ش��ده است، بنابراین دیگر نیازی به استفاده از شیوه های سنتی 
بازاریابی نیر رس��انه های تلویزیونی نیست. مزیت شبکه های اجتماعی فراهم سازی 
محتوای مورد عالقه مشتریان همراه با امکان مشاهده آن در هر زمان دلخواه است. 
اگر ش��ما نیز به دنبال افزایش ترافیک سایت برندتان هستید، استفاده از الگوی 
تولید محتوای بازاریابی در س��ایت، ش��بکه های اجتماعی و وبالگ را مدنظر داشته 

باشید. 
۴. شکل دهی به اعتبار و قدرت برند با محتوای ارزشمند

شکایت بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به تبلیغات برندها سطح 
پایین کیفیت ش��ان است. این امر عالوه بر ایجاد بی اعتمادی کلی نسبت به برندها، 
جایگاه پلتفرم مورد نظر را هم در نظر خدش��ه دار خواهد کرد. منظور من از کاربرد 
اصطالح اعتبار و قدرت برند معطوف به سطح توانایی برندها برای تاثیرگذاری روانی 
بر روش مشتریان موجب اعتماد آنهاست. بدون تردید این امر اهمیت بسیار زیادی 

دارد. بدون جلب اعتماد مشتریان هیچ فرآیندی به سرانجام نخواهد رسید. 

یکی از راهکارهای جالب برای کسب اعتبار و قدرت برای برند تعامل دوجانبه با 
مشتریان اس��ت. متاسفانه هنوز هم بسیاری از برندها عرصه بازاریابی و تبلیغات را 
محلی برای تک گویی تلقی می کنند. فعالیت تجاری و مدیریت کسب و کار در عصر 
کنونی نیازمند بازنگری در بس��یاری از مفاهیم و پیش فرض های کارآفرینان است. 
یکی از این مفاهیم مربوط به ماهیت یکجانبه تعامل برند با مش��تریان اس��ت. اگر 
در طول زمان ش��رایط تعامل دوجانبه مشتریان را فراهم نکنیم، مشاهده مهاجرت 

مشتریان مان به سوی سایر برندها امر عجیبی نخواهد بود. 
۵. ارتقا به جایگاه کارشناس حوزه تخصصی

برخی از برندها به دلیل اعتبار، س��ابقه و تخصص ش��ان در حوزه کسب و کار در 
نگاه مشتریان جایگاهی فراتر از فروشنده صرف محصوالت پیدا می کنند. توجه به 
برندهای بزرگ در این زمینه ضروری اس��ت. به عنوان مثال، برند مایکروس��افت را 
مدنظر قرار دهید. این غول دنیای IT از چند جهت توان تاثیرگذاری انکارناپذیر بر 
روی مشتریان را دارد. وجه نخست ماجرا معطوف به سابقه مایکروسافت در زمینه 
تولید نرم افزار و رایانه های ش��خصی است. این برند از همان روزهای نخست توسعه 
رایانه ها و فناوری های پیرامونش در بازار حضور داش��ته اس��ت. مشتریان به همین 

خاطر نام مایکروسافت را طی دهه های اخیر همیشه در ذهن داشته اند. 
وقتی مشتریان در تالش برای خرید محصول مورد عالقه شان هستند، دسترسی 
ب��ه اطالعات و توصیه های کارب��ردی را مدنظر قرار می دهند. این امر با هدف انجام 
خری��دی بهتر پیگیری می ش��ود. اگر برند ما توانایی ارائ��ه توصیه های کاربردی به 
مش��تریان را داش��ته باشد، آنگاه دیگر یک فروش��نده صرف نخواهد بود. مشتریان 
به چنین برندهایی به عنوان مش��اوری مطمئن و کارشناس حرفه ای نگاه می کنند 
بنابراین چنین برندهایی امکان فروش محصوالت و خدمات در سطحی بسیار وسیع 
را خواهند داش��ت. همچنین فرآیند فروش آنها در مقایسه با برندهای عادی بسیار 

ساده تر می شود.
6. حضور طوالنی مدت کاربران در سایت برند

مدت زمان حضور کاربران در س��ایت ها معیاری مناس��ب ب��رای ارزیابی موفقیت 
کمپین بازاریابی یا تبلیغات آنها محس��وب می ش��ود. فرض اصلی در اینجا حضور 
بیش��تر کاربران در سایت یک برند در پی عالقه شان به محتوایش است. هر کسب 
و کاری در ابتدای مس��یر فعالیت آنالین مخاطب اندکی در کنار خود دارد. این امر 
طبیعی محسوب می شود. کسب شهرت جهانی و گسترده از همان روزهای نخست 
امر غیرممکنی محس��وب می شود. بنابراین نباید دامنه انتظارات مان را بیش از حد 

گسترده تعریف کنیم. 
تولید محتوا براس��اس الگوی بازاریابی محتوایی در صورت ارزیابی درست سلیقه 

مش��تریان موجب افزایش مدت زمان حضور کاربران در سایت ما خواهد شد. شاید 
این فرآیند در نگاه نخس��ت ساده به نظر برسد، اما دشواری  و پیچیدگی های بسیار 
زی��ادی دارد. از آنجایی که مدت زمان توجه کاربران اینترنتی به محتوای آنالین، به 
طور ویژه تبلیغات، بسیار اندک است، باید ساز و کار مشخصی برای جلب نظر آنها 
داشته باشیم. این ساز و کار شامل الگوهای افزایش جذابیت بصری محتوا و بهبود 
وضع کیفی متن خواهد بود. فقط در این صورت امکان دس��تیابی به موفقیت برای 

ما فراهم خواهد شد. 
7. بهبود وضعیت مدیریت سئو

مفهوم مدیریت سئو در طول دو دهه اخیر در کانون توجه بازاریاب ها و صاحبان 
کسب و کار قرار داشته است. این مفهوم شامل تمام ساز و کارها و الگوهای بهبود 
رتبه س��ایت برندمان در موتورهای جست وجو است. وقتی از موتورهای جست وجو 
صحبت می کنیم، به طور مش��خص گوگل مدنظر ق��رار می گیرد. امروزه موتورهای 
جست وجوی بسیار زیادی در حال ارائه سرویس به کاربران هستند، اما هیچ کدام به 
اندازه گوگل ش��هرت ندارند. بنابراین سرمایه گذاری بر روی مدیریت سئو در گوگل 

اقدام منطقی خواهد بود.
الگوریتم طبقه بندی لینک های مختلف در گوگل براس��اس تحلیل سطح کاربرد 
کلیدواژه های مورد عالقه کاربران، مدت زمان حضور کاربران یک ماه اخیر در سایت و 
نظرات کاربران پیرامون هر پست سایت است بنابراین ما باید معیارهای چندگانه ای 
برای مدیریت سئو کسب و کارمان در دنیای آنالین مدنظر داشته باشیم. خوشبختانه 
ایده پردازی خالق برای تولید محتوا بخش قابل توجهی از این مش��کالت را حل و 
فصل می کند، بنابراین تمرکز اصلی ما در فرآیند بازاریابی محتوایی و مدیریت سئو 

باید بر روی دستیابی به ایده های خالقانه و نوآورانه باشد. 
8. دستیابی به مخاطب هدف

فعالیت در دنیای کس��ب و کار بدون تعیین مخاطب هدف دش��واری های بسیار 
زیادی دارد. مفهوم برنامه ریزی و تعیین استراتژی برای بازاریابی و تبلیغات در طول 
چند دهه اخیر اهمیت بس��یار زیادی پیدا کرده اس��ت. بی توجهی به این امر اغلب 
موجب س��ردرگمی برندها در فرآیند تولید محتوای بازاریابی می شود. گام نخست 
در تولی��د محتوای بازاریابی برنامه ریزی دقیق برای جلب نظر دامنه مش��خصی از 
مشتریان است. هیچ کمپینی توان جلب نظر تمام مشتریان موجود در بازاری خاص 
را ندارد، بنابراین باید به طور هدفمند به دنبال مش��تریان مناسب برندمان باشیم. 
بحث پیرامون هدف گذاری بر روی دامنه مشخصی از مشتریان یکی از نتایج مثبت 

بازاریابی محتوایی برای کسب و کارها محسوب می شود.
اشتباه بزرگ برخی از برندهای تازه کار عدم تعریف مشتری هدف پیش از اجرای 
کمپین بازاریابی است. به این ترتیب ما هیچ معیاری برای ارزیابی وضعیت کمپین  
ما و نحوه تاثیرگذاری اش بر روی مشتریان در اختیار نخواهیم داشت. خوشبختانه 
تعریف مش��تری هدف کار چندان دشواری نیست. نکته مهم در این میان شناخت 
نحوه تاثیرگذاری محصوالت برندمان بر روی مش��تریان اس��ت. ای��ن امر به ما در 
راس��تای شناخت مشتریان دارای نیاز به محصول مان کمک خواهد کرد. به همین 
سادگی امکان دسترسی به مشتریان هدف و عالقه مند به برندمان فراهم خواهد شد. 

۹. تقویت روحیه رقابت پذیری
وقت��ی م��ا در ح��وزه بازاریاب��ی فعالی��ت چندان��ی نداری��م، به تدری��ج روحیه 
رقابت پذیری مان از دست می رود. این امر با بررسی روند شکست بسیاری از برندهای 
بزرگ و تجزیه ش��ان به برندهای کوچک تر قابل مش��اهده است. وقتی ما در رقابت 
مداوم با دیگر برندها در راستای تولید محتوای بازاریابی و محصوالت بهتر هستیم، 
همیشه احساس آماده باش در قبال تغییرات احتمالی خواهیم داشت. همین سطح 
هوش��یاری باال موجب پاسخگویی مناس��ب به حوادث پیش رو و تغییرات مختلف 

حوزه کسب و کار می شود. 
بدون تردید وسوس��ه خ��روج از دنیای رقابت بازاریابی ب��رای اغلب کارآفرینان و 
صاحبان کس��ب و کار وجود دارد. اگر ما خود را ملزم به طراحی مداوم کمپین های 
بازاریابی محتوایی کنیم، دیگر با احتمال خروج از حوزه رقابت مواجه نخواهیم شد. 
ض��رورت تقویت انگیزه رقابت در برندمان به طور م��داوم همکاری با بازاریاب های 
حرفه ای به منظور تولید محتوای جذاب است. متاسفانه بسیاری از برندها در عمل 
طراحی و تولید محتوای بازاریابی به طور مداوم را بدل به فرآیند انتش��ار محتوای 
بی کیفیت می کنند. همین امر موجب ش��کل گیری انواع ذهنیت های منفی درباره 

برندمان نزد مشتریان خواهد شد. 
۱۰. ایجاد تمایز میان برندمان با رقبا

طراحی جلوه ای خاص و منحصر به فرد از برند آرزوی تمام ش��رکت ها محسوب 
می ش��ود. شرکت های مختلف س��االنه هزینه های سرس��ام آوری برای ایجاد تمایز 
چش��مگیری میان خود با دیگر رقبا صورت می دهند. نکته جالب اینکه بس��یاری 
از س��رمایه گذاری های این حوزه در عمل هیچ س��ود قابل مشاهده ای برای برندها 
ندارد. این امر ناش��ی از فقدان برنامه منس��جم برای سرمایه گذاری بر روی برندمان 
اس��ت. ما برای ایجاد تفاوت میان برندمان و رقبا نیازمند ایده های جذاب و منحصر 
به فرد هس��تیم. صرف اختص��اص بودجه کالن موفقیت در ای��ن حوزه را تضمین 
نمی کند. جمع آوری اطالعات کاربردی در مورد وضعیت حوزه کسب و کار، برندمان 
و مشتریان نقش مهمی در ایجاد تمایز دارد. منظور من از شناخت وضعیت کسب 
و کار به طور مش��خص آگاهی از نقش رقبا در بازار و استراتژی ش��ان برای موفقیت 

در تعامل با مشتریان است. 
۱۱. کارایی در تمام حوزه های کاری

یک��ی از نکات جالب الگ��وی بازاریابی محتوایی مربوط ب��ه کارایی اش در اغلب 
زمینه های کاری اس��ت. امروزه اغلب الگوهای بازاریابی برای گونه خاصی از کسب 
و کارها مناس��ب تش��خیص داده می ش��ود بنابراین در چنین فضایی اتکا بر روشی 
همه گیر مزیت اصلی برندها محسوب خواهد شد. یکی از نگرانی های صاحبان کسب 
و کارهای مختلف عدم کارایی الگوی بازاریابی محتوایی در مورد برندش��ان اس��ت. 
تجرب��ه م��ن در این زمینه کارایی این الگو برای برندهای فع��ال در حوزه ورزش تا 
صنعت فوالد و تولید مصالح س��اختمان را نش��ان می دهد. تنها نکته مهم در اینجا 
یافتن ایده ای مناس��ب برای ترکیب فعالیت کس��ب و کارمان با آن است. به عنوان 
مثال، برند نایک با انتخاب شعار »فقط انجامش بده« به خوبی زمینه اصلی فعالیتش 

در حوزه تولید لوازم ورزشی را در ذهن مخاطب ماندگار کرده است. 
نتیجه گیری

اس��تارت آپ ها به ط��ور معمول عالقه ای به صرف هزینه گزاف برای س��اماندهی 
بخش بازاریابی ندارند. این امر نتیجه منطقی شروع تازه فعالیت در دنیای کسب و 
کار است. وقتی ما با محدودیت بودجه مواجه هستیم، باید راهکارهایی برای کاهش 
هزینه ها پیدا کنیم. یکی از اشتباهات برندها صرف نظر کلی از حوزه بازاریابی است. 
توصی��ه من در این بخ��ش توجه به الگوهای کم هزینه بازاریابی اس��ت. با توجه به 
بحث های آتی درباره جهت دهی به استارت آپ ها و کسب و کارها با استفاده از الگوی 
بازاریابی محتوایی انتخاب شیوه ای کم هزینه نیاز به تامل چندانی ندارد. مزیت اصلی 
الگوی بازاریابی محتوایی در کنار انطباق پذیری با کس��ب و کارهای مختلف امکان 
س��اماندهی آن با بودجه اندک است. به همین خاطر استفاده از آن گزینه مناسبی 

برای استارت آپ ها محسوب می شود. 
noobpreneur :منبع

۱۰ رنگ مهم در زمینه بازاریابی و فروش

بدون ش��ک رنگ ها نقش بس��زایی در میزان فروش یک محصول 
داشته و همین امر باعث شده است تا بازاریاب ها و طراحان گرافیک 
نس��بت به این قضیه توجه ویژه ای را داش��ته باش��ند. درواقع هدف 
اصل��ی هر اقدام بازاریابی، تح��ت تاثیر قرار دادن مخاطب بوده و در 
ای��ن رابط��ه نباید از معجزه رنگ ها غافل ش��د، با ای��ن حال تمامی 
رنگ ه��ا نیز در این زمینه مفید واقع نش��ده و نبای��د آنها را از نظر 
میزان اهمیت، در یک سطح تصور کنید. در همین راستا به بررسی 
۱۰ رن��گ اصلی در زمینه بازاریابی که به افزایش فروش محصوالت 

شما کمک بسیاری را می کند، خواهیم پرداخت. 
۱-قرمز

اگ��ر بخواهیم محبوب ترین رن��گ در زمینه بازاریاب��ی را معرفی 
کنی��م، بدون ش��ک قرمز با اخت��الف در صدر ق��رار خواهد گرفت. 
روان ش��ناس ها در رابطه با تاثیر آن ب��ر روی افراد اعالم کرده اند که 
ای��ن رنگ نماد قدرت بوده و هیج��ان افراد را افزایش خواهد داد، با 
این حال به علت تاثیر زیاد آن، نباید در اس��تفاده از این رنگ افراط 
کنید در غیر این صورت با نتایج کامال متفاوتی مواجه شده و حتی 
زمین��ه نارضایتی مخاط��ب را به وجود خواهی��د آورد. درواقع قرمز 
بهترین انتخاب برای برندهایی محس��وب می شود که در تالش برای 

انتقال مفهوم قدرت هستند. 
2-آبی

آبی را باید درس��ت نقطه مقابل رنگ قرم��ز تصور کرد. این رنگ 
آرام��ش و اطمین��ان را در اف��راد افزایش می دهد. ب��ه همین خاطر 
بهترین انتخاب برای برندهایی محس��وب می شوند که نیاز به انتقال 
چنی��ن مفاهیمی دارند. برای مثال اگ��ر در زمینه تولید گاوصندوق 
فعالیت دارید، بدون ش��ک استفاده از این رنگ در طراحی لوگو و یا 

محصوالت، انتخابی هوشمندانه خواهد بود. 
3-صورتی

اگرچه ممکن اس��ت از قرار گرفتن این رنگ در رتبه سوم تعجب 
کنید، با این حال واقعیت این اس��ت ک��ه صورتی را باید تنها رنگی 
دانس��ت که عموم افراد آن را مختص به زنان تصور کرده و در بین 
آنها محبوبی��ت فوق العاده ای را دارد. به همین خاطر اگر بازار هدف 
ش��ما را بانوان تشکیل می دهد، این رنگ دقیقا همان چیزی خواهد 

بود که به آن احتیاج دارید. 
۴-زرد

زرد را به عنوان جوان پسندانه ترین رنگ انتخاب کرده اند که امید 
و شادابی را منتقل می کند. به همین خاطر اگر خواهان جلب توجه 
قشر جوان هس��تید، این رنگ انتخابی فوق العاده خواهد بود، با این 
حال توجه داش��ته باش��ید که تمامی رنگ های معرفی ش��ده، دارای 
مفاهی��م دیگری نیز هس��تند. برای مثال از رن��گ زرد برای اخطار 
دادن به افراد در لباس کارکنان و یا چراغ های راهنمایی نیز استفاده 
می شود، با این حال برای بازاریاب-ها تنها مفهومی اهمیت دارد که 

منجر به زمینه فروش تاثیرگذار باشد. 
۵-سبز

از رنگ س��بز به عن��وان مالیم ترین رنگ و دوس��تانه ترین آن یاد 
می ش��ود. درواقع با توجه به ای��ن امر که طبیعت نیز به همین رنگ 
اس��ت، حضور آن می تواند مفهوم س��المتی را نی��ز منتقل کند. به 
همین خاطر بهترین انتخاب برای برندهایی محس��وب می ش��ود که 

می خواهند طبیعی بودن محصول خود را نشان دهند.
6-بنفش

رنگ بنفش را سلطنتی می دانند. به همین خاطر انتخابی مناسب 
ب��رای برندهای لوکس محس��وب می ش��ود. همچنی��ن اگر خواهان 
نمایش قدرت برند خود هستید، این رنگ به صورت کامل پیام شما 

را منتقل خواهد کرد. 
7-طالیی

در رابط��ه با رنگ طالیی، نخس��تین مفهومی که در ذهن ش��کل 
می گیرد، مفهوم طال است که نماد ثروت محسوب می شود. 

8-نارنجی
خالقانه ترین رنگ را باید نارنجی دانس��ت ک��ه به خوبی می تواند 
در ه��ر مکانی نگاه ها را به س��مت خود جل��ب کند. به همین خاطر 
انتخابی عالی برای برندهایی محسوب می شود که بر روی خالقیت، 

نوآوری و تکنولوژی تاکید دارند. 
۹-قهوه ای

قهوه ای رنگی اس��ت که به سرعت می تواند مخاطب را آرام سازد. 
ب��رای مثال اگر در زمینه تولی��د دمنوش های گیاهی فعالیت دارید، 

این رنگ کامال مناسب شما خواهد بود. 
۱۰-مشکی

عجیب ترین رنگ جهان را باید مش��کی دانست که می تواند دارای 
مفاهیم متعددی باشد. درواقع برای این رنگ نمی توان مرز سنتی و 
یا مدرن بودن را مشخص کرد. درواقع این رنگ را باید پرمفهوم ترین 
دانس��ت. به همین خاطر کامال بستگی خواهد داشت که شما قصد 

پیوند کدام یک از مفاهیم آن را با خود دارید. 
در نهایت توجه داشته باشید که هیچ مانعی برای استفاده همزمان 
از چند رنگ وجود نداش��ته و شما می توانید برای افزایش تاثیر پیام 
خود، این اقدام را انجام دهید. همچنین یک برند می تواند از تمامی 

رنگ ها برای محصوالت مختلف خود استفاده کند.
business2community :منبع

ایستگاهبازاریابی الگوی بازاریابی مناسب برای استارت آپ های نوپا

بازاریابی محتوایی و جهت بخشی به استارت آپ ها

۱۱بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

به قلم: شریا ماخرجی موسس سرویس گوگل اسپایدر
   ترجمه: علی آل علی    

به قلم: برایان موریس نویسنده حوزه بازاریابی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

چهارشنبه
6 آذر 1398

شماره 1439



کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: ۱286073290 www.forsatnet.ir

اشاره: بی تردید نقش بیمه در اقتصاد پایدار انکارناپذیر است. 
این خصوصیت در روزگار تحریم های  اقتصادی بیشـتر خودش 
را نشـان می دهد و در این میان تشکل های بیمه ای نقش مهمی 
ایفا می کنند. به همین منظور به گفت وگو با دبیرکل سـندیکای 
بیمه دکتر سـید محمد کریمی نشسـتیم تا با طرح پرسش های 
خـود نقش و جایگاه این تشـکل قدیمی و تاثیرگـذار را در این 

دوران واکاوی کنیم.
در وضعیت تحریم های اقتصادی سندیکا چه می کند؟  -۱

ب��ا توجه ب��ه طوالنی ش��دن تحریم های ظالمان��ه علیه مل��ت ایران، 
خوش��بختانه صنعت بیمه با کس��ب تجربه بس��یار خوب موفق گردیده 
عالوه بر تامی��ن نیازمندی های بیمه ای کلیه واحدهای بزرگ و کوچک 
که تا قبل از تحریم ها بخشی از آن را بیمه های خارجی پوشش می دادند 
تح��ت عملیات بیمه ای خود ق��رار داده و ضمن انجام عملیات بیمه ای ، 
ناشی از دریافت حق بیمه ها نیز به داخل کشور برگردانده شد و نصیب 
بیمه گران داخلی گردیده اس��ت، سندیکای بیمه گران نیز در این راستا 

تمامی تالش خود را در جهت تحقق این امر مهم به کار گرفته است.
2- سندیکا تا چه اندازه در فرهنگ سازی بیمه در جامعه ایران 

نقش محوری دارد؟
با توجه ب��ه اهمیت موضوع فرهنگ س��ازی در جامعه و با همراهی و 
هدای��ت بیمه مرکزی به طور مرتب موضوع فرهنگ س��ازی در دس��تور 
کار س��ندیکا ق��رار دارد و با هماهنگی ش��رکت ها و تجمیع اعتبارات و 
بودجه های ش��رکت ها تالش می کند حداکثر بهره گیری از اقدامات آنان 
در توسعه فرهنگ صورت پذیرد، همچنین انجام مصاحبه های مختلف، 
حض��ور در مجام��ع، بازدید از اس��تان ها و ش��رکت در گردهمایی های 

مختلف در این جهت اس��ت. همکاری و پش��تیبانی در برگزاری ۱3آذر 
از جمله این اقدامات اس��ت. البته برگزاری ۱9 آبان و زنگ بیمه نیز از 

اقدامات موثر بود.
3- کارگروه های توسعه بیمه های زندگی چه فعالیت های 

ثمربخشی در رشد و توسعه بیمه زندگی دارند؟
همانگونه که مس��تحضرید بیمه های زندگی از فعالیت های نو صنعت 
بیمه در کش��ور اس��ت و از بس��یاری م��وارد تجربه ای جدی��د و نیاز به 
اقدامات کارشناسی است، کارگروه های توسعه بیمه در این زمینه تالش 
فراوان��ی را ب��ه کار گرفته اند تا در ایده پردازی و ارائه پیش��نهادات نوین 
ب��ه بیمه مرکزی برای کس��ب مجوزهای الزم کمک کنند بخش��نامه ها 
و آیین نامه های پیش��نهادی به ش��ورای عالی بیمه را به عنوان اتاق فکر 
ش��ورای عالی بیمه مورد بررس��ی کارشناسی قرار داده و پس از تکمیل 
راهکارهای اجرای��ی و تامین نظرات بیمه گران و بیمه مرکزی به عنوان 

نهاد ناظر مراتب را به شورای عالی بیمه ارائه می نمایند.
۴- بیمه در ایران تا چه اندازه با فناوری های نوین پیوند نزدیک 

دارد؟
اساساً به لحاظ گستردگی عملیات و محاسبات بیمه نامه ها و اقدامات 
بیمه گران حتماً باید از فناوری اطالعات بهره گیری ش��ود چون صنعت 
بیمه خود به عنوان یک اقدام نو و پدیده ای که با توجه به ش��رایط روز 
مردم و بیمه گران توس��عه و اق��دام می نماید لذا ضرورت��اً باید خدمات 
نوین داش��ته باش��د و خ��ود را با وضعیت پیش��رفته تطبی��ق و تنظیم 
نمای��د و همچنین نکات بااهمیت الزام اس��تفاده از فناوری های نوین را 
تاکید می نماید. البته خوش��بختانه صنعت بیمه حداکثر اس��تفاده را از 

فناوری های نوین داشته و همواره رو به پیشرفت است.

۵- سندیکای بیمه نقش محوری در رشد و توسعه بیمه دارد، 
برنامه های توسعه شما در دوره جدید دبیرکلی چیست؟

س��ندیکا عصاره ش��رکت های بیمه اس��ت و ب��ه عنوان پش��تیبان و 
هماهنگ کننده این صنعت ضرورتاً باید همپای این عزیزان تالش نماید 
که توس��عه صنعت بیمه در کش��ور تداوم پیدا نماید، بنابراین با تشویق 
و ترغیب مدیران، انعکاس این فعالیت ها در مجامع رس��می کش��ور و به 
خصوص در رس��انه ملی و اس��تفاده از وس��ایل دیداری و شنیداری در 
ای��ن زمینه تالش خ��ود را مصروف نموده و با هدایت ش��ورای عمومی 
س��ندیکا که شامل کلیه مدیران شرکت های بیمه است سعی در تحقق 
برنامه های اس��تراتژیک صنع��ت بیمه دارد و برق��راری تعامل فی مابین 
شرکت ها و فراهم نمودن ارتباط تعاملی سندیکا با نهادهای پشتیبان و 

به خصوص نهاد ناظر رشد بیمه را هدف گذاری نموده است.
6- چرا بیمه ها با توجه به منابع مالی باال نمی توانند به 

بنگاه سازی فکر کنند؟
با توجه به اینکه قانون و منطق بیمه جمع آوری پول های خرد ناش��ی 
از صدور بیمه نامه ها و پرداخت خسارت است که بعضاً چندین برابر حق 
بیم��ه دریافت اس��ت و همچنین عملیات بیمه گری اس��ت که موجبات 
آس��ایش و آرامش مردم را فراهم می نمای��د، بنابراین انجام صحیح این 
عملیات وظیفه بیمه گران اس��ت، کاًل در آیین نامه های مصوبه ش��ورای 
عال��ی بیمه به بیمه گران اجازه داده ش��ده بخش��ی از وج��وه خود را تا 
زمان پرداخت خس��ارت در جهت س��رمایه گذاری مص��روف نمایند که 
این نیز یکی از امتیازات بیمه اس��ت که عالوه بر کس��ب س��ود ناشی از 
س��رمایه گذاری در جهت تقویت اقتصاد ملی و تولید اش��تغال نیز نقش 
موثر می توانند داش��ته باشند، بنابراین حسب مجوزهای بیمه مرکزی و 

ش��ورای عالی بیمه ش��رکت های بیمه صرفاً در محدوده مجوزهای خود 
می توانند کار اقتصادی  کنند و اساساً بنگاه دار نمی توانند باشند.

7- راهکارهای سندیکای بیمه برای ملی شدن فرهنگ بیمه چیست؟
توس��عه فرهنگ بیمه کار بس��یار بزرگی است که تنها از یک ارگان و 
نهاد و تش��کل امکان پذیر نیس��ت بلکه تمامی ارکان و اجزای صنعت با 
مساعدت دولت و حاکمیت به خصوص رسانه ملی باید تالش نماید که 
فرهنگ بیمه را در س��طح ملی توسعه دهند البته با عنایت به تعامالت 
بس��یار خوب سندیکا و بیمه مرکزی و بالطبع شرکت های بیمه اقدامات 
گس��ترده ای از جمله زنگ بیمه و برگزاری همایش ها و نمایش��گاه هایی 
انجام ش��ده و با این وفاق و دوس��تی امیدوارم در آینده اقدامات بهتر و 

بیشتری را صنعت داشته باشد.
8- توسعه بیمه زیرساخت های نرم افزاری می خواهد یا 

سخت افزاری؟
توس��عه بیمه هم س��خت افزار می خواهد و هم نرم افزار، چون اقدامات 
موثر و بزرگ این صنعت رهاورد آرامش و آسایش است، انتقال پریشانی 
از بیمه گذار به خود است این اقدام بزرگ و مسلم که پرداخت خسارت 
و جبران ضرر و زیان بیمه گذار را در پیش دارد نیاز به ابزار و سخت افزار 
دارد که ش��امل ش��بکه فروش، شناس��ایی بیمه گذار، ارزیابی ریسک و 
مش��تری و جبران خس��ارت به میزان چندین برابر حق بیمه وصولی و 
اقدامات بس��یاری به عنوان س��خت افزار ضرورت دارد. پذیرش و اعتماد 
بیمه گذار، قبول جبران خس��ارت و ارائه خدمات مناسب بیمه ای توسط 
بیمه گر و پردازش حجم باالی مباحث مالی نیاز به نرم افزار دارد بنابراین 
مالحظه می فرمایید که این صنعت نیازمند س��خت افزار، توامان نرم افزار 

است.

گفت وگوی »فرصت امروز« با دبیرکل سندیکای بیمه 

سندیکای بیمه نقش محوری در رشد و توسعه بیمه دارد

چهارشنبه
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اخبار

بندرعباس-  خبرنگار فرصت امروز: با اعالم تغییر نرخ سراسری بنزین، 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان اقدامات الزم در جهت 
اجرای هر چه بهتر مصوبه با تشــکیل گروه های مختلف مدیریتی و نظارت و 

اجرا کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
هرمزگان، عبداهلل احمدی کمرپشــتی مدیر شرکت پخش فرآورده های 
نفتی هرمزگان گزارش داد: بالفاصله پس از دریافت اطالعیه های ستاد 
شــرکت پخش فرآورده های نفتی کشــور تیم مدیریت بحران منطقه با 
حضور روسای واحدهای مربوط تشــکیل شد و کلیه همکاران در گروه 
های مختلف برای اعزام به جایگاه ها ســازماندهی شدند. وی در ادامه 
با اشــاره به اینکه پس از ساعت ۲۲ کلیه گروه ها در جایگاه های مورد 
نظر خود مســتقر بودند گفت: معاون بازرگانی، مسئول سامانه هوشمند 
و مجاری عرضــه و یک تیم فرماندهی برای رفع اشــکاالت احتمالی و 

اجرای صحیح دســتور العمل ها راس ساعت ۱۲ بر اساس دستور العمل 
صادر شــده توســط ســتاد، اقدامات الزم برای اجرای تغییر نرخ اعالم 
شــده را انجام و تیم های اعزامی با مستندات الزم به ستاد بندرعباس 
برگشــتند. مدیر منطقه هرمزگان افزود: کمیته بحران تا ده روز بعد به 

صورت آمــاده باش وضعیت کلیه جایگاه هــا را از نظر موجودی خرید 
و ارســال فرآورده رصد کرد تا بدون هیچگونه مشــکلی ســوخت مورد 
نیاز شــهروندان تامین شــود همچنین معاونت هــای مختلف با حضور 
در جلســات اســتانی به صورت لحظه ای مقامات استانی را در جریان 
قرار دادند. عبداهلل احمدی کمرپشــتی بــا تاکید بر اینکه واحد تامین و 
توزیع و انبار نفت شــهید رجایی به صورت ویژه آمادگی تامین فرآورده 
در مجاری عرضه را به بهترین نحو دارند؛ بیان کرد: شــرکت ملی پخش 
فــرآورده های نفتی منطقه هرمزگان در طی ۷۲ ســاعت با برگزاری ۶ 
جلســه در ستاد منطقه و انبار نفت و ناحیه مرکزی شرایط تغییر نرخ را 
تحت کنترل داشــت. گفتنی است مدیر منطقه هرمزگان در دو نوبت با 
حضور در برنامه زنده تلوزیونی اطالعات الزم را به شــهروندان ارایه داد 
همچنیــن رئیس روابط عمومی نیز تاکنون در ســه نوبت با بخش های 

مختلف رادیو خلیج فارس گفتگو داشته است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم در پیامی فرا رسیدن سالروز 
تشــکیل بسیج مستضعفان و هفته بسیج را گرامی داشت.

سید مرتضی ســقائیان نژاد شهردار قم در آســتانه فرا رسیدن پنجم آذر 
ماه ســالروز صــدور فرمان بنیان گــذار کبیر انقالب اســالمی، حضرت امام 
خمینی)ره( در تشــکیل بسیج مســتضعفان، ضمن گرامیداشــت یاد و نام 

شــهدای واالمقام بسیج، سالروز تشکیل این شجره طیبه را تبریک گفت.
متن پیام شهردار قم به این شرح است:

تعالی بسمه 
بسیج، سپرحمایتی مســتحکمی برای حفظ منافع ملی وسالحی توانمند 

در مقابله با تهدیدات دشمن است.  
پنجم آذر، یادآور تشــکیل مردمی ترین نهاد ارزشــی برخاســته از بطن 
جامعه در نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران اســت و این اتفاق مبارک، 
نقطه عطفی ماندگار در نقشــه راه انقالب محســوب می گردد که امام راحل 
بــه عنوان معلم تاریخ معاصر و معمار کبیر انقالب؛ این میراث ارزشــمند را 
برای تبیین عمل در ســایه اخالص، بازشناســی دقیق توانمندی ها و اتکا به 
خودباوری  و سرمشــق و الگویــی برای نهضت هــای آزادی بخش به ودیعه 
گذاشت که نشــانه ی عمق و ژرفای دیدگاه راهبردی معظم له، آینده نگاری 
و تالشــی نظام مند برای بازفهمی و بازساخت است. سریال تهدیدات دشمن 
پایانی ندارد و شناســایی راهبردهای آســیب پذیر و نحــوه مقابله با آن ها از 
توانمندی های این نهاد مردمی اســت و می توان ازآن به عنوان سپرحمایتی 

مســتحکمی برای حفظ منافــع ملی و دفاع ازامنیت وســالحی توانمند در 
مقابلــه با تهدیدات دشــمن نام برد. آمایش ظرفیت هــای مردمی با تجمیع 
نظام مند نیروها در قالب بسیج تبلور یافت و والیت محوری به عنوان تضمین 
کننده اســتمرار موفقیت های بســیج در عرصه های مختلف پیوست باورشان 
گردید و با بهره گیری از اندیشه ها و هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبری 
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای)دام مجده العالی( رشــد و نمو، یافت؛ 
بگونه ای که تاریخ پرحماســه انقالب اســالمی سرشار از صحنه های حماسی 
دفاعی و ســازندگی این شــجره طیبه است که سرنوشــت کشور را متحول 
ساخت و توانســت با نقش آفرینی صحیح در برش های مختلف زمانی انقالب 
و اتــکا به ایمــان، خودباوری و اعتمــاد به توانمندی جوانــان؛ از تهدیداتی 
همانند جنگ ســخت، جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و تحریم ها فرصت ساخته 
و دشــمن را در فهم متحیر ساخته و در توطئه ناکام گذارد. بسیج با تشکیل 
گروه های جهادی در محرومیت زدایی و مدیریت نقش های اجتماعی و ایجاد 

حلقه های بصیرتی در فرهنگ سازی، تحوالت بنیادینی را به یادگار بگذارد و 
بــا پرچمداری در تحقق بیانیه گام دوم انرقالب همچنان در عمل به منویات 
مقام عظمای والیت پیشــگام باشد. برآیند مقایســه تطبیقی عملکرد بسیج 
در گذر زمان، نشــانه بالندگی و تحول است و این اندیشه واال و مکتب پویا، 
ارزش و ما،یه افتخار برای جامعه اســالمی محسوب می گردد و الگویی موفق 
برای نظام مندســازی تشــکل های مردمی داخلی و نهضت های آزادی بخش 
جهان است. بی شک اخالص و والیت مداری بســیج برتوانمندی هایش سایه 
انداخته و شــاخص های موفقیتش، هیچ محدودیتی را برنمی تابد و منظومه 
فکری بســیج منحصر به دفاع نیســت بلکه در تولید علــم و خلق ایده های 
نوین نیز فعال اســت و اگر این فرهنگ مقاومــت، مجاهدت و بالنده الگو و 
پیوســت خدمت سایر دستگاه ها وســازمان ها گردد؛ شاهد تحوالت عظیمی 
دراجرایی ســازی فرامیــن مقام معظم رهبــری و تحقق رونــق تولید برای 
نیل به توســعه پایدار خواهیم بود.  اینجانب از جــوار بارگاه نورانی حضرت 
فاطمه معصومه)ســالم اهلل علیها( ضمن پاسداشــت هفته بســیج و سالروز 
تشــکیل این شــجره طیبه به فرمان بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی حضرت 
امــام خمینی)رحمت اهلل علیه(، این مناســبت بزرگ را به همه بســیجیان 
دالورمیهن اســالمی این ســربازان امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 
( تبریک گفته و یاد و خاطره شــهدای واالمقام، جانبازان سرافراز، ایثارگران 
صبور و آزادگان سربلند این عرصه را گرامی داشته و از درگاه خداوند متعال 

عزت، اقتدار و سربلندی ا،یران اسالمی را مسالت دارم.

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: به منظور حفظ و پایداري تولید و نیز 
استمرار در تولید گاز به ویژه براي فصل سرما، تعمیرات اساسي شرکت پاالیش 
گازفجرجم که در نیمه اول ســال 98  شــروع شــده بود پس از ۱80 روز به 
پایان رسید. به گزارش روابط عمومي شرکت پاالیش گازفجرجم؛ عملیات مهم 
تعمیرات اساســي بر روي 4 واحد از واحدهاي هاي پاالیش و اصلي شــیرین 
سازي و نیز ۶ دستگاه  از دیگ هاي بخار در مدت ۱80 روز بطور ایمن ) بدون 

حادثه (، طبق استانداردهاي بین المللي و طبق برنامه انجام شد.
بیش از ۲30 هزار نفر ساعت کار در تعمیرات اساسي سال جاري،این پروژه 
را به یکي از مهم ترین پروژه هایي شــرکت تبدیل کرده بود که تنها به دست 
تواناي جوانان ایراني و با استفاده از توان شرکت هاي داخلي به سرانجام رسید.

تعمیرات انواع مبدل حرارتي : 53 دستگاه / برج تصفیه و جداسازي گاز : ۱4 
دستگاه / انواع مخزن ذخیره گاز : 3۷ دستگاه / فیلتر : ۱4 دستگاه / بویلر و دیگ 
هاي بخار  : ۶ دستگاه / تانک : ۱0 دستگاه / کوره زباله سوز پسماندهاي گازي : 

۲ دستگاه / کوره  واحد تثبیت مایعات گازي: ۱ دستگاه / بیش از ۲000 دستگاه 
انواع شیرآالت /  80 دستگاه انواع الکترو موتور از جمله اقداماتي بوده است که 
در ۶ ماه اول سال 98 انجام شده است. همچنین، در در این مدت، 4 دستگاه 
توربو کمپرســور پر قدرت و ۱ دستگاه توربین مّولد برق، بدست متخصصان 
شــرکت پاالیش گازفجرجم ) در قالب تعمیرات اساسي 8000 ساعته ( مورد 
تعمیرات اساســي قرار گرفت.  تعمیرات اساسي شرکت پاالیش گاز فجرجم 
در نیمه دوم ســال بر روي واحد هاي جانبي و پشتیباني و مخازن آب و سایر 
تجهیزات جانبي ادامه خواهد داشت.   گفتني است شرکت پاالیش گاز فجرجم 
نقش مهمي در سبد انرژي کشــور دارد و در فصل زمستان به جمعیت قابل 

توجهي از کشور عزیزمان گاز ارسال مي کند

همدان - خبرنگار فرصت امروز:  فرمانده انتظامی استان همدان از کشف 
هزار و ۲۶0 میلیارد ریال کاالی قاچاق از ابتدای سال تا کنون در همدان خبر 
داد | ســردار از تقویت ایستگاه های بازرسی پلیس در محورهای مواصالتی با 
هدف تشدید برخورد با قاچاق کاال خبرداد و تاکید کرد: به عموم مردم اطمینان 
خاطر می دهیم از هیچ تالشی برای مبارزه با عامالن ناامنی اقتصادی دریغ نمی 
کنیم. به گزارش خبرنگار همدان ؛ فرمانده انتظامی استان همدان از کشف هزار 

و ۲۶0 میلیارد ریال کاالی قاچاق از ابتدای سال تا کنون در همدان خبر داد.
سردار کامرانی صالح در قرارگاه مقابله با قاچاق کاال استان گفت: امروزه کشور 

نیازمند فعالیت های اقتصادی سالم، اشتغال زایی و سرمایه گذاری مطمین و این 
مهم نیازمند شرایط و فضایی است که در آن سرمایه گذاری، تولید و تجارت در 
سطوح مختلف از صحت و سالمت برخوردار بوده و احساس امنیت و آرامش بر آن 
حاکم باشد.  وی با اشاره به برنامه ریزی های کالن و گسترده در این خصوص در 
قالب قرارگاه جهادی مبارزه با قاچاق که به طور مستمر و منظم جلسات آن برگزار 
می شــود اظهار داشت: در سال های اخیر برخورد پلیس با سودجویان این حوزه 
تشــدید شده است. فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به کشف هزار و ۲۶0 
میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق در عملیات های پلیس این استان در ۷ ماهه اول 

سال جاری اضافه کرد: میزان کشفیات کاالی قاچاق در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل حدود۱4درصد افزایش داشته است. سردار کامرانی صالح از تقویت ایستگاه 
های بازرسی پلیس در محورهای مواصالتی با هدف تشدید برخورد با قاچاق کاال 
خبرداد و تاکید کرد: به عموم مردم اطمینان خاطر می دهیم از هیچ تالشی برای 
مبارزه با عامالن ناامنی اقتصادی دریغ نمی کنیم. فرمانده انتظامی استان همدان 
در خاتمه ضمن هشــدار به فرصت طلبان و ســودجویانی که با اقدامات و رفتار 
مجرمانه خود امنیت اقتصادی را به مخاطره می اندازند از عموم مردم خواست با 

اعالم هر گونه موارد مشکوک به ۱۱0 یاریگر پلیس در این مقابله باشند

با اعالم تغییر نرخ بنزین در کشور:

اقدامات الزم جهت اجرای بهتر طرح بهینه سازی مصرف سوخت در شرکت 
پخش منطقه هرمزگان انجام شد

پیام شهردار قم به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان

پایان 180 روز تعمیرات اساسی در شرکت پاالیش گازفجرجم

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

 کشف یک هزار و ۲۶0 میلیارد کاالی قاچاق در همدان

اراک - مینو رستمی: جانشــین فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی از 
برگزاری بیش از یک هزار برنامه به مناســبت گرامیداشت هفته بسیج در این 
استان خبر داد. سرهنگ محسن گلشن زاده در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار 
داشت: بسیج در 5 آذرماه سال 58 به فرمان امام خمینی ) ع( تشکیل شد و بند 

اول ماموریت های بسیج دفاع همه جانبه از انقالب اسالمی عنوان شده است.
وی ادامه داد: در چهلمین سال تاسیس بسیج قرار گرفته ایم و شعار برنامه 
های بســیج تحت عنوان چهل سال خدمت، جهاد و شهادت است. جانشین 
فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی گفت: در هفته بسیج برنامه های مختلفی 
از قبیل شرکت بسیجیان در نماز جمعه و تجدید میثاق با شهدا برگزار می شود.

سرهنگ گلشن زاده بیان کرد: برنامه شکوه پایداری با حضور تمامی گردان 
های سپاه از جمله گردان بیت المقدس، امام علی )ع(، عاشورا، کوثر )خواهران( 
در شهرستان ها و مراکز استان برگزار می شود تا دشمن بداند امنیت و اقتدار 
ایران اسالمی به واســطه حضور همین گردان های رزمی است و با دشمنان 
مقابله خواهیم کرد. وی گفت: استقرار کلینیک ثابت و سیار دامپزشکی به همراه 
دارو در روستاها، اعزام گروه های پزشکی در حاشیه شهر و روستاهای محروم 

اســتان، برگزاری برنامه آبروی محله برای چندین شهدای شاخص محالت، 
اجرای برنامه های فرهنگی توســط بســیج هنرمندان و... از دیگر برنامه های 
هفته بســیج در سطح استان به شمار می رود. جانشین فرمانده سپاه روح اهلل 
استان مرکزی عنوان کرد: برگزاری اختتامیه جشنواره استانی فیلم کوتاه قرآنی 
در زادگاه کربالیی کاظم ساروقی از دیگر برنامه های هفته بسیج محسوب می 
شود. سرهنگ گلشن زاده افزود: برگزاری دوره توانمند سازی فرهنگیان تحت 
عنوان طرح اعتالی فرهنگیان،  بیان مشــاوره های حقوقی توسط حقوقدانان 

برای مردم در مساجد، خدمت رسانی به مردم توسط بسیج کارمندی با دعوت 
از مدیــران برای حضور در محله ها برای پیگیری مشــکالت مردم، برگزاری 
کارگاه های طب اسالمی، آسیب های اجتماعی، بازدید از مرام تولدی ساخت 

محصوالت ایرانی و... دیگر برنامه های هفته بسیج است.
وی عنوان کرد: نمایشــگاه خدمات بسیج در مرکز استان برگزار می شود و 
البته غرفه ای نیز در این خصوص از بسیج استان در نمایشگاه تهران وجود دارد.
جانشین فرمانده ســپاه روح اهلل استان مرکزی گفت: بسیجیان در صحنه 
های مختلفی از جمله سیل ابتدای امسال در جنگ آب وارد شدند و ادای دین 
کردند. سرهنگ گلشن زاده افزود: با توجه به وقوع سیل در استان، ساخت 300 
واحد مسکونی مناطق سیل زده استان به بسیج سازندگی واگذار شده است تا 
پس از تکمیل به اقشار آسیب دیده تحویل شود. وی بیان کرد: راهپیمایی اعالم 
انزجار علیه رفتارهای سیاسی و ظالمانه دست نشانده های استکبار جهانی در 
داخل کشور با عنوان میثاق با والیت، اقتدار و امنیت ملی فردا ساعت ۱0 صبح 
از میدان شهدا به سمت مصلی بیت المقدس اراک برگزار خواهد شد و از مردم 

استان برای شرکت در این راهپیمایی دعوت می شود.

جانشین فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی:
همزمان با هفته بسیج 1000 برنامه در استان مرکزی برگزار می شود

 سمنان - حسین بابامحمدی: سید محمد ناظم رضوی در آیین 
گرامی داشت هفته بسیج طی ســخنانی اظهار داشت : بسیج ضامن 
امنیت کشور است و استمرار آن مرهون بسیجیان و ایجاد بسیج است . 
باید با یادآوری اهمیت این موضوع تالش شود تا با بهره گیری از روحیه 
بسیجی و اشاعه آن در ابعاد مختلف من جمله کار و فعالیت ، بتوان برگ 
های دیگری  را در توسعه و پیشرفت رقم بزنیم .  ناظم رضوی با اشاره 
به حفظ روحیه بســیجی گفت : امروز به برکت تفکر بسیج در بیشتر 
زبانزد هســتیم که این مهم بخصوص در کارهای حوزه شهرداری باید زمینه های فرهنگی و اجتماعی و بخصــوص در حوزه دفاعی نظامی 

حفظ شــود .  وی گفت: وجود بسیج و روحیه بسیجی یکی از رازهای 
ماندگاری انقالب اسالمی با وجود فتنه ها و فشارهای بین المللی است. 
در اغتشاشات اخیر نقش پررنگ بسیجی ها و نیروی انتظامی در کنار 
مردم در کور کردن چشــم فتنه بسیار قابل تأمل بود.شهردار سمنان  
تصریــح کرد: با وحدت جمعی و  روحیه جهادی به جنگ مشــکالت 
برویم . اگر فرهنگ و روحیه کار جهادی در بین آحاد جامعه و مسئولین 
نهادینه شود مشکالت جامعه حل خواهد شد. وجود بسیج ادارات می 

تواند به این موضوع کمک کند .

شهردار سمنان مطرح کرد : 
استمرار امنیت مرهون وجود بسیج و بسیجیان است

شهردار بندرعباس:
همبستگی و اتحاد نیاز اساسی جهان اسالم است

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندرعباس گفت: در عصر کنونی نیاز به اتحاد و همبستگی 
از مسائل اساسی جهان اسالم است و وحدت، قوی ترین عامل توانمندی و اقتدار امت اسالمی در مقابل توطئه 
های دشمنان اســت. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده با 
گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: میالد پیامبر گرامی اسالم و هفته وحدت، پیام آور مودت و مهربانی برای 
پیروان راستین مکتب انسان ساز اسالم است. وی با اشاره به اینکه وحدت اسالمی در این برهه از زمان که استکبار 
به دنبال ایجاد اختالف و تضعیف قدرت و ابهت امت واحده اسالمی است، عاملی برای اتحاد مسلمانان، به شمار 
می رود، افزود: در این بین تردیدی نیست که پایداری اقتدار، عزت، سربلندی و امنیت امروز ایران اسالمی ما در 
گرو استمرار اتحاد و انسجام مردم آگاه و بیدار کشورمان، اعم از شیعه و سنی است. شهردار بندرعباس خاطرنشان 
کرد: وحدت از زیباترین واژه هاست که پیامبر رحمت و مهربانی به استناد آیات قرآن کریم و با اعتصام به حبل متین الهی و در استمرار رسالت دیگر 
انبیای عظام و با شعار توحید برای جوامع بشری به ارمغان آورد. امینی زاده بیان کرد: در عصر کنونی نیاز به اتحاد و همبستگی از مسائل اساسی جهان 
اسالم است و وحدت، قوی ترین عامل توانمندی و اقتدار امت اسالمی در مقابل توطئه های دشمنان است. این مقام مسئول گفت: علمای شیعه و اهل 
سنت استان هرمزگان پیشگام وحدت در جامعه هرمزگان هستند و این همبستگی در تمام کشور نیز زبانزد است. وی اضافه کرد: پس از انقالب اسالمی، 

ایران منادی و پرچمدار وحدت مسلمانان و جمهوری اسالمی ایران نیز پناهگاه مسلمانان شده است.

برگزاری دوره آموزشی اخالق سازمانی در  شرکت گاز استان گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی  ،کالس آموزشی اخالق سازمانی در دو نوبت  ویژه مدیران و همچنین کارشناسان گاز 
گلستان در محل سالن اجتماعات  اداره مرکزی توسط واحد آموزش شرکت برنامه ریزی وبرگزار گردید.  در این کالس آموزشی دکتر قراملکی استاد 
برجسته دانشگاه تهران و رئیس انجمن اخالق کاربردی ایران و شرکت ملی گاز  مباحث مهمی پیرامون اخالق حرفه ای در سازمانها را ارائه نمودند. 
ایشان با اشاره به تاکید اخالق مداری و تقویت حس اعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان که  از مباحث  بسیار مهم و مورد توجه  می باشد برمقوله هم 
سرنوشتی در سازمان تاکید نمود.وی افزود:کارکنان درسازمان در بحث سالمت روان هم سرنوشت هستند در نتیجه زیست سالم نیازمند همه ماست 
بنابراین هرگاه در مقابل هم از خودمان محافظت کنیم کل سازمان آسیب می بیند و هرگاه حس اعتماد و همکاری در سازمان شکوفا شود سازمان 
منسجم تر و قدرتمند تر خواهد شد.دکتر قراملکی با بیان اینکه امروزه سازمانهای مااز نبود اخالق به اندازه کافی زخمی شده اند برنقش اخالق حرفه ای 
در مدیریت  وضعیت آسیب زا تاکید داشته وافزود:همه مسائل باابزارهای مالی و تکنولوژی قابل حل نیستند  بلکه اخالق مداری می تواند نقش موثری 
را در کاهش وحل مشــکالت داشــته باشد. ایشان در ادامه همچنین مقوله کارگروهی در سازمان را مورد توجه قرار داده  و دراین خصوص 5 دشمن 
کارتیمی را بی اعتمادی،عدم شجاعت و ترس از برخورد،نبود تعهد،پرهیزاز مسئولیت پذیری و بی توجهی به نتیجه کاربرشمرد.دکتر قراملکی همچنین به 
مقوله ارتباط خوب برابر با زندگی خوب وارتباط موثردر سازمانهااشاره داشتند که دراین راستا برخی از ارتباطات را خوشایند و برخی را ناخوشایند عنوان 
نمودند که میتوانند روان شخص را زخمی نموده وقطع ارتباط ،زوال عقل و منزوی شدن نتایج آن می باشد بنابراین راه چاره،تبدیل ارتباط ناخوشایند 
به خوشــایند بوده که مدل آغاز از خود و خود ارزیابی و اصالح رابطه با خودش ،اولین و بهترین گزینه می باشــد.   وی دراین همایش مطالبی را در 
خصوص  وفاداری سازمانی ، ریشه رفتارها ، عواطف و هیجانات ،باورها ، نقش رهبران در تلقی منابع انسانی ازسازمان ،سنوات شغلی ، نقش تجارب شغلی 

در سالمت روانی ،سنوات زدگی و همچنین مطالبی پیرامون اهمیت نقش انگاره ها در رفتار و هفت فرمان مهم در مدیریت انگاره ها را بیان نمودند. 

به بیش از 100 هزار درخواست در میز خدمت شرکت گاز استان استان 
گیالن رسیدگی شده است 

رشت- زینب قلیپور: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم خبر انجام بیش از ۱00 هزار خدمت در این شرکت اظهار داشت: 
درجهت اجرای مناســب میز خدمت در شــرکت گاز، جلسات توجیهی بصورت منظم براي روساي ادارات گاز شهرستان ها و همچنین رابطین میز 
خدمت برگزار می شود.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن بیان نمود: بجهت اهمیت ویژه موضوع خدمت رسانی به مردم، گزارش خدمات ارائه شده 
به مشترکین در سه بخش حضوری، الکترونیکي و دفاتر پیشخوان بصورت ماهیانه دریافت و مورد تحلیل و پایش قرار می گیرد. مهندس اکبر افزود: 
بیشترین خدمات انجام شده تا پایان آبان ماه امسال متعلق به دفاتر پیشخوان با انجام حدود 80 هزار خدمت می باشد و پس از آن بخش حضوری با ۱5 
هزار ۶00 خدمت و بخش الکترونیک با انجام 9 هزار خدمت در رده های بعدی قرار دارند.وی همچنین از اجرای دوره های آموزشی مختلف برای مدیران 
و کارکنان شرکت بویژه نیروهایی که ارتباط مستقیم با مردم دارند، در خصوص نحوه تعامل و رفتار مناسب با مشترکین خبر داد و برگزاری مستمر این 
آموزش ها را در جهت افزایش رضایتمندی مشترکین عزیز ضروری برشمرد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت: این شرکت در جهت افزایش 
کیفیت پاسخگویی به مردم، راه های جدیدی از جمله نرم افزار موبایلی خدمات الکترونیک گاز را راه اندازی نموده است که در سال جاری نزدیک به یک 
هزار مشترک از خدمات آن استفاده نموده اند.مهندس اکبر در پایان با اشاره به اجرای پروژه حذف صورتحساب کاغذی گاز  از ابتدای آذرماه امسال در 
سراسر کشور از کلیه مشترکینی که تاکنون اطالعات خود را به شرکت گاز ارائه نکرده اند درخواست نمود تا در اسرع وقت از طریق سایت شرکت گاز 
و یا ارسال شماره اشتراک گاز به همراه ستاره و شماره یک )۱*شماره اشتراک( به سامانه پیامکی ۱000۱94 یا سامانه پیامکی ۲000۶۱94، نسبت 

به ثبت اطالعات خود در سامانه شرکت گاز اقدام نمایند.
 

برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت هفته کتابخوانی
اهواز – شبنم قجاوند: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی کارگاه آموزشی" تحلیل و بررسی نقش تغییر و لزوم آن در زندگی شخصی انسان" در 
سالن کنفرانس ساختمان شهدای برق برگزار شد. در این کارگاه آموزشی کتاب " چه کسی پنیر مرا جابجا کرد" نوشته اسپنسر جانسون مورد بررسی 
و تحلیل قرار گرفت. سخنران این کارگاه آموزشی روح اهلل معین فر مدرس NLP و مربی تغییر و تحول فردی و رئیس گروه بررسی و تحلیل حوادث 
دفتر فنی معاونت بهره برداری بوده است. در کنار این کارگاه آموزشی از طرح "کتابت را جابگذار" نیز رونمایی شد،  رئیس گروه مدیریت اسناد و کتابخانه 
شرکت برق منطقه ای خوزستان در این زمینه گفت: طرح کتاب را جابگذار با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان کارمندان، پژوهشگران و 
مراجعان در شرکت اجرایی می شود. فریده سالمی بیان کرد: بر اساس این طرح، کارمندان و پژوهشگران این شرکت کتاب های خود را در قفسه های 
تعبیه شده در جلوی درب ورودی ساختمان شهدای برق، چهارطبقه برق و بهره برداری در طبقه همکف قرار می دهند و دیگر کارمندان و مراجعان 

شرکت با توجه به عالقه خود این کتاب ها را مطالعه می کنند و دوباره به محل های تعبیه شده باز می گردانند.
وی با بیان اینکه این طرح برای یکسال اجرایی می شود، افزود: نشست های "کافه کتاب" شرکت برق منطقه ای خوزستان به زودی اجرایی و در 

این زمینه اطالع رسانی های الزم انجام می شود.

فرماندارشاهرود در جلسه ستاد تنظیم بازارمطرح کرد؛
آرامش و رضایتمندی مردم اولویت اساسی ماست

شاهرود- حسین بابامحمدی : معاون استانداروفرماندارشاهروددرجلسه تنظیم بازار گفت 
:دفاع مقدس ما چهل ســاله است و با تاکیدات مقام معظم رهبری در فراسیاست ها و شعارهای 
سال با اولویت مسائل اقتصادی و اقتصاد مقاومتی تمام مدیران و دستگاه های اجرایی باید حاضران 
صحنه جنگ اقتصادی باشند فخری درادامه با بیان اینکه جنگ اقتصادی نیاز به رزمندگان جنگ 
اقتصادی دارد، ابراز داشت: مدیران اجرایی  شهرستان فرماندهان این جنگ اقتصادی هستند که 

باید با بسیج کردن نیروهای خود دستگاه های اقتصادی را در تحقق این امر یاری کنند
معاون استاندارسمنان افزود: آرامش و رضایتمندی مردم اولویت اساسی ماست و بدین جهت 
مباحث روانی حاصل از افزایش قیمت سوخت در بازار رصد، بررسی و کنترل و با عدم تغییر قیمت ها، ثبات در بازار حکفرما باشد 
وافزایش قیمت بدون مصوبه استانی و بی رویه در هیچ بخش و قیمتی در پی افزایش قیمت سوخت در شهرستان پذیرفته نیست 

و با امتناع از فروش، کم فروشی، افزایش قیمت و با متخلفان به صورت ویژه برخورد می شود.
وی تاکیدکرد: اتحادیه ها، اتاق اصناف، بازرســی اتاق اصناف و دســتگاه های نظارتی، اقدامات نظارتی و رصد بازار را  در قالب 
گشت های مشترک بازرسی با حضور شعبه سیار تعزیرات حکومتی به صورت مستمر انجام دهند واولویت اقالم اساسی و مصرفی 

و مایحتاج عمومی و ساماندهی پخت نان نانوایی ها از جهت زمان پخت و کیفیت در اولویت وظایف اداره صمت باید قرارگیرد.
ایشان درپایان گفت خوشبختانه ما در بحث موجودی و تامین کاالها هیچ مشکل و کمبودی در شهرستان نداریم. لذا جهت کسب 
رضایت مردم و نیز زائران امام همام امام رضا )ع( از تمام مدیران و دستگاه های اجرایی انتظار داریم با اهتمام و همکاری در شبکه 

توزیع کاال و خدمات و نظارت و تشدید فعالیت دستگاه های نظارتی  شرایط مناسب تری در شهرستان فراهم گردد

ابالغ دستورالعمل ایمنی بهداشت و محیط زیست به پیمانکاران سازمان 
سیما و منظر و فضای سبز شهری 

اراک – مینو رستمی: به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، محمد عسگری معاون خدمات شهری شهرداری اراک 
و نماینده تام االختیار شهردار در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار شهرداری، در جلسه کمیته فرعی حفاظت فنی و بهداشت 
کار سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری که با حضور رییس، معاونین و پیمانکاران سازمان سیما منظر و فضای سبز و جمعی از 
کارشناسان و مسوولین حوزه خدمات شهری برگزار شد، ضمن تشریح این دستورالعمل برای پیمانکاران و مسوولین به رعایت نکات 
ایمنی و بهداشتی در پارک ها و بوستان ها جهت پیشگیری از حوادث شهروندی تاکید کرد و خواستار رفع نواقص موجود طی یک 

برنامه مدون شد.وی همچنین تاکید نمود: که در جلسه آتی، پیمانکاران نسبت به ارایه گزارش روند انجام کار اقدام نمایند.
کشــاورزیان رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شــهرداری اراک نیز تاکید نمود: با توجه به اینکه شهرداری جهت 
آسایش و رفاه همشهریان نسبت به نگهداری پارک ها و بوستان ها اقدام می نماید این مکان ها نباید دارای خطری باشد که سالمت 

همشهریان را تهدید کند.
تکلو مسوول Hse شهرداری اراک هم ضمن بیان نکات فنی دستورالعمل در راستای اجرای هرچه بهتر آن در مجموعه شهرداری، 

به بیان گزارشی در زمینه اجرای مصوبات شورای عالی در سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری پرداخت.

چهارشنبه
6 آذر 1398

شماره 1439
چهارشنبه
6 آذر 1398

شماره 1439



مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: ۱۴86073290 www.forsatnet.ir

خألهای بازاریابی در ایران
یکی از بزرگترین س��واالتی که مطرح می ش��ود این است که چرا در ایران 

بازاریابی تا این حد ناشناخته است؟
امروزه کم کم ش��اهد این هس��تیم که بخش ه��ای مختلف درخصوص آن 
صحب��ت می کنند ولی باز هم از حرف تا عمل فاصله بس��یار زیاد اس��ت. از 
آنجایی که خألهای بازاریابی در ایران را نمی توان نادیده گرفت در این مقاله 
س��عی داریم ابتدا این خألها را شناسایی و مطرح کنیم تا بتوانیم با شناخت 
آنه��ا به راه حل های مناس��ب نیز دس��ت پیدا کنیم. به ط��ور کل می توانیم 

نقص ها و خألهای بازاریابی در ایران را به موارد زیر تقسیم بندی کنیم:
۱- بازاریابی در زمان مناسبی شروع نمی شود  

دنی��ای بازاریاب��ی امروز به خوبی می داند ک��ه بازاریابی یک محصول قبل 
از ورود آن ب��ه بازار انجام می ش��ود، ام��ا در ایران هنوز ه��م در اکثر مواقع 
پ��س از تولی��د محصول و در بس��یاری موارد با مراجعه حضوری ش��روع به 
بازاریاب��ی می کنند. این در حالی اس��ت که اگ��ر بازاریابی یک محصول قبل 
از تولی��د آن انجام ش��ود برنامه دقیق تری در دس��ت بازاریاب ها قرار دارد و 
به خوبی می دانند که کاالی تولیدش��ده را باید در کدام بازار بفروش��ند و به 
دس��ت مشتریان برس��انند. بازاریابی فقط با به فروش رساندن یک محصول 
تمام نمی شود و سرآغاز یک فرآیند جدید به نام حفظ ارتباط با مشتریان و 
وفاداری مشتری است. با این توضیح کوتاه به خوبی می توانیم به نقص هایی 

که از همان ابتدای بازاریابی تا انتهای آن در ایران وجود دارد پی ببریم.
قب��ل از تولی��د یک محصول بای��د تحقیقات بازار انجام ش��ده و اطالعات 
کاف��ی و دقیقی از محصول و نیاز بازاری که قصد تولید محصول برای آن را 
داریم به دس��ت آوریم. پس از آن باید استراتژی های بازاریابی همچون تهیه 
یک چش��م انداز و هدف برای کسب و کار و مطالعه جنبه های قوت و ضعف 
محص��ول و بازاریابی و خلق راه حل هایی خالقانه برای هر یک از این مراحل 
انجام ش��ود. سپس با در نظر گرفتن بودجه کافی برای آن از جمله اقداماتی 

است که قبل از ورود نهایی محصول به بازار باید انجام داد.
2- شناختی از بازاریابی علمی وجود ندارد

در بس��یاری از کسب و کارها، بازاریابی را مس��اوی با تجربه می دانند. در 
حالی که امروزه بازاریابی یک علم اس��ت و نیاز هست که این علم فرا گرفته 
ش��ود.  البته علمی که در زمینه بازاریاب��ی وجود دارد ناگزیر حاصل تجارب 
اس��ت ولی تجربه صرف نیس��ت و بخ��ش زیادی از آن ناش��ی از نظریه ها و 
بررس��ی های علمی بازاریابی است. این در حالی است که در ایران متاسفانه 
بس��یاری از افراد و صاحبان کسب و کارها هنوز هم نگاه تجربی به بازاریابی 
دارند و خود را بی نیاز به بررسی های علمی بازاریابی و استفاده از تکنیک های 

شناخته شده علمی می دانند.
3- عدم شناخت کافی از مشتریان

تقریباً می توان گفت تعداد کسب و کارهایی که شناخت کافی از مشتریان 
هدف خود دارند در ایران نزدیک به صفر اس��ت. بس��یاری از کسب و کارها 
دقیقاً نمی دانند که مش��تریان واقعی آنها چه کس��انی هس��تند و برای چه 
گروهی باید انرژی و بودجه صرف کنند. در صورتی هم که گروه هدف خود 
را بشناس��ند معموالً ش��ناختن نیازها و س��لیقه های آنها با مشکالت زیادی 
مواجه هس��تند. همگی این مش��کالت ناشی از راهبردهای کسب و کار غلط 
یا ناکافی اس��ت که به کار می برند. راهبردهای مناس��ب کسب و کار به شما 
کمک می کند تا گروه هدف خود را به خوبی بشناسید و زمان و هزینه شما 

صرفه جویی شود.
۴- عدم شناخت از امکان ورود به بازار

براس��اس تجربیات مش��اوره بازاریابی، بسیاری از کس��ب و کارها به دلیل 
نداش��تن تحقیقات بازار معموالً ش��ناختی کافی از اینکه آیا امکان ورود آنها 
ب��ه بازار وجود دارد اطالعی ندارند.  تحقیقات بازاریابی به ش��ما این دید را 
می دهد که آیا امکان ورود ش��ما به بازار وجود دارد و در چه حوزه هایی نیاز 
به ورود شما به بازار است. بسیاری از کسب و کارها به دلیل عدم تحقیقات 
کافی پس از ورود به بازار با اس��تقبال بس��یار بسیار پایینی مواجه شده و در 

همان ابتدای کار از دور خارج شده اند.
۵- تغییرپذیری نیازها

یکی از عمده ترین خألها در بازاریابی ایران این اس��ت که درک درستی از 
اینکه نیازها در طول زمان و موقعیت های مختلف تغییر می کند وجود ندارد. 
بسیاری از کسب و کارها ممکن است فقط یک بار به بازاریابی و یا تحقیقات 
بازار پرداخته باش��ند و پس از آن به دنبال به روز رسانی شیوه های بازاریابی، 

محصول یا خدمات خود نبوده اند.
6- عدم هوشیاری کافی نسبت به عالئم شکست بازاریابی

هر کس��ب و کار و بازاریابی باید به عالئمی که نش��ان می دهد بازاریابی با 
شکس��ت مواجه شده اس��ت یا اینکه مجدداً نیاز به تحقیقات بازار و شناخت 
دقیق از بازار اس��ت توجه دقیق داشته باش��د. در حالی که در ایران معموالً 
نش��ان هایی که هش��دار می دهند بازاریابی باید تغییر کند یا اصالح شود یا 

عمر یک محصول و خدمات به پایان رسیده است جدی گرفته نمی شود.
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طراحی یک اس��تراتژی کاربردی در حوزه مدیریت سئو اهمیت بسیار زیادی 
دارد. اشتباه بسیاری از برندها در این زمینه اتکای صرف به چند تکنیک قدیمی 
و کامال کلیش��ه ای اس��ت. همین امر موجب ناتوانی آنها در پاس��خگویی مناسب 
به نیازهای تازه مخاطب خواهد ش��د. امروزه مدیریت س��ئو در قالب حرفه ای از 
دل مطالعه چند مقاله س��اده امکان پذیر نیست. ما نیازمند تکنیک های حرفه ای 
و مطمئن هس��تیم. بهترین راهکار اس��تفاده از توصیه ه��ای افراد ماهر در زمینه 
مدیریت س��ئو اس��ت. کارآفرینان در حوزه کس��ب و کارهای کوچک همیش��ه 
تخصص و مهارت قابل توجهی در زمینه مدیریت س��ئو از خود نش��ان می دهد، 

بنابراین استفاده از توصیه آنها گزینه منطقی خواهد بود. 
اش��تباه اصلی برندها در زمینه مدیریت سئو ش��روع فرآیند موردنظر پیش از 
ارزیابی دقیق ش��رایط است. دنیای کس��ب و کار بدون برنامه ریزی دقیق بدل به 
فضایی دش��وار برای فعالیت خواهد شد، بنابراین باید همیشه ایده های جذاب و 
کاربردی برای جلب نظر مخاطب داش��ته باشیم. در حوزه مدیریت سئو استفاده 
از تجربه کارآفرینان موفق ضروری اس��ت. در این مقاله ۱2 کارآفرین مختلف از 
انجمن کارآفرینان جوان به بررس��ی ایده های مختلف پیرامون مس��ئله مدیریت 

سئو خواهند پرداخت. 
۱. بیان واضح انتظارات و تعریف بودجه

Elv8 آنجال دلمدیکو: گروه مشاوره
فعالیت در دنیای کس��ب و کار همیشه نیازمند تعیین بودجه به صورت دقیق 
اس��ت. برندهای بی توجه به این نکته همیش��ه با مشکالت مالی مواجه می شوند. 
اگر در میان برنامه بازاریابی یا مدیریت س��ئو برندمان با مش��کالت مالی مواجه 
ش��ویم، حل و فصل آنها به ش��دت دشوار خواهد بود. توصیه من در اینجا تعیین 
بودجه دقیق برای فرآیند مدیریت س��ئو اس��ت. این امر نیازمند تحلیل شرایط و 
انتظارات مخاطب هدف اس��ت. همچنین باید آشنایی مناسبی با الگوریتم گوگل 
نیز داشته باشیم. بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک نسبت به آشنایی 
با الگوریتم موتورهای جس��ت وجو بی توجه هس��تند. این امر ناش��ی از برداشت 
آنها مبنی بر س��هولت هماهنگی با این الگوریتم اس��ت. نخست باید تکلیف مان 
را با مهم ترین موتور جس��ت وجو روشن کنیم. امروزه تقریبا همه مردم از گوگل 
برای جس��ت وجوی اطالعات اس��تفاده می کنند بنابراین س��رمایه گذاری بر روی 

موتورهای جست وجوی دیگر چندان عقالنی نخواهد بود. 
فرآیند مدیریت س��ئو شباهت بس��یار زیادی به بازاریابی دارد. بازاریابی برای 
کس��ب و کار مشابه مس��ابقه مارتن است. در این مس��ابقه باید به سرعت دست 
به اتخاذ تصمیم های درس��ت زد. این امر به خوبی اهمیت برنامه ریزی و توانایی 
در اصالح سریع اش را نش��ان می دهد. استفاده حداکثری از بودجه برندها بدون 
تعیین دقیق انتظارات امکان پذیر نیس��ت. وقتی با اهداف مناس��ب با بودجه مان 
تعریف کنیم، دیگر میان کار با بحران مالی مواجه نخواهیم ش��د. اگر برند ش��ما 
در زمین��ه تعیین اهداف و انتظارات در کنار هماهنگی س��ازی آنها با بودجه برند 

مشکالت زیادی دارد، باید از کارشناس های خبره کمک گرفت.
2. ارزیابی همه نکات و بازبینی مداوم

رایان مقدیس: شرکت بازاریابی تستیک
اغلب برندها فرآیند مدیریت سئو را »یکبار برای همیشه« انجام می دهند. این 
فرض مبتنی بر عدم احس��اس نیاز به ارزیابی همه جوانب و بازبینی مداوم است. 
بدون تردید وقتی ما نس��بت به ارزیابی مداوم کس��ب و کارمان بی توجه باشیم، 
دیگر متوجه بروز تغییرات نخواهیم شد. بسیاری از برندهای بزرگ از همان ابتدا 

متوجه کاهش سودش��ان نمی ش��وند. زمانی که مدیران ارشد متوجه این مسئله 
می شوند، به طور معمول بسیار دیر شده است. 

توصیه من در این بخش بس��یار روشن است: بررسی و ارزیابی مداوم وضعیت 
مدیریت س��ئو برندمان. این امر امکان ریش��ه یابی ایرادات و رفع آنها در کمترین 
زمان ممکن را فراهم می سازد. وقتی از اندازه گیری مداوم نکات مختلف صحبت 
می کنی��م، بای��د در فرآیند تعیین بخش های مدیریت س��ئو هوش��مندانه عمل 
کنیم. طراحی بخش های روش��ن، واضح و قابل اندازه گیری اهمیت زیادی دارد. 
همچنین معیارهای ما نیز باید درجه مش��خصی از وضوح داش��ته باش��ند. بدون 

توجه به این نکات مدیریت سئو موفق در بلندمدت امکان پذیر نخواهد بود. 
3. ضرورت اتکای استراتژی بر داده های معتبر

کایل ویگینز: موسسه کتکا
حوزه کس��ب و کار و تجارت به هیچ وجه ش��وخی بردار نیس��ت. در این حوزه 
همه برندها باید براس��اس داده های معتبر اقدام ب��ه اتخاذ تصمیم کنند. در غیر 
این صورت دیر یا زود سرنوش��ت برندمان بهتر از ورشکستگی نخواهد بود. یکی 
از اش��کاالت اساسی کسب و کارهای کوچک در این حوزه اتکا بر حدس و گمان 
اس��ت. شاید در نگاه نخس��ت این امر عجیب به نظر برسد. به هر حال هر فردی 
توانایی تشخیص داده معتبر از حدس و گمان را دارد. من در طول دوران فعالیتم 
به عنوان مشاور حوزه بازاریابی و مدیریت سئو بارها شاهد نزدیکی داده معتبر به 
حدس صرف بوده ام، بنابراین باید تا حدی به صاحبان کس��ب و کارهای کوچک 
برای چنین اش��تباهاتی حق داد. نکته مهم در اینجا شیوه های پیشگیری از بروز 

مشکالت مشابه است. 
یکی از ویژگی های اصلی داده معتبر آزمون پذیری است. این مفهوم به معنای 
امکان راس��تی آزمایی صحت داده هاس��ت. حدس و فرض اف��راد به طور معمول 
تحمل آزمون دقیق را ندارد بنابراین به سرعت تفاوت میان داده معتبر و حدس 

مشخص خواهد شد. 
۴. ما مشتری نیستیم

رب ریتسی: موسسه بازاریابی ِربل
مدیریت س��ئو از یکس��و با الگوریتم گوگل و از س��وی دیگر با مشتریان سر و 
کار دارد. نکت��ه مه��م در این میان عدم توجه صرف به س��لیقه ش��خصی مان در 
طراحی استراتژی است. متاس��فانه بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک 
در عمل این مرز باریک را رعایت نمی کنند. درس��ت به همین خاطر اس��تراتژی 
آنها از نظر مخاطب هدف چندان جذاب نیست. نمود آشکار این فرآیند در حوزه 
بازاریابی و تبلیغات اس��ت. امروزه بس��یاری از کمپین های تبلیغاتی فقط به نظر 
سازندگان ش��ان جذاب هستند. راهکار پیشگیری از چنین مشکلی ارزیابی مداوم 
نظر مشتریان است. در نهایت نیز پیش از اجرای استراتژی مدیریت سئو باید نظر 
جامعه نمونه مش��تریان را جویا ش��د. به این ترتیب موفقیت کمپین و استراتژی 

ما تضمین می شود. 
۵. فهم درست ماهیت رقابت

Think Big برایان دریسکول: موسسه بازاریابی
بدون تردید بسیاری از ما طراحی استراتژی مدیریت سئو را گزینه ای حرفه ای 
تلقی می کنیم. صاحبان کس��ب و کارهای کوچک با طراحی استراتژی مدیریت 
س��ئو دیگر هیچ دغدغ��ه ای ندارند. انگار این فرآیند تمام مشکالت ش��ان را حل 
خواه��د کرد. نقط��ه مرکزی بحث من همین انتظارات بی��ش از حد در تعامل با 
مفهوم مدیریت سئو است. ما باید انتظارات واقع بینانه از این مفهوم داشته باشیم. 

در غیر این صورت نتیجه کار هیچ وقت راضی مان نخواهد کرد. 
پس از ارزیابی واقع نگرانه از دس��تاوردهای مدیریت سئو نوبت به درک ماهیت 
رقابت در این حوزه می رس��د. بدون ش��ک همزمان با برند ما بس��یاری از برندها 

دیگر نیز به فکر طراحی استراتژی مدیریت سئو هستند. این امر موجب ضرورت 
استفاده از ایده های تازه و نوآورانه می شود. اگر ما مانند دیگران عمل کنیم، بدل 
به برندهایی کلیش��ه ای خواهیم شد. امروزه موفقیت در تمام عرصه های کسب و 

کار در گرو فعالیت خالقانه است. 
6. اهمیت طراحی استراتژی منسجم

Aligned Signs جسیکا بیکر: شرکت
وقت��ی از اس��تراتژی منس��جم صحبت می کنی��م، مفاهیم مختلف��ی به ذهن 
می رس��د. ابتدا به نظر من باید تعریف درستی از مفهوم انسجام داشته باشیم. در 
غیر این صورت تالش برای طراحی استراتژی منسجم بیهوده خواهد بود. برخی 
از مهم ترین بخش های اس��تراتژی منسجم ش��امل تعریف دقیق مخاطب هدف، 
شناس��ایی نیازهای شان، آشنایی با س��لیقه و در نهایت تولید محتوایی هماهنگ 
با آن اس��ت. برندهای بزرگ مهارت باالی��ی در این زمینه دارند. به همین خاطر 
اغلب کمپین های این برندها مورد پسند مخاطب قرار می گیرد. کسب و کارهای 
کوچک در س��وی دیگر ماجرا تجربه و مه��ارت کمتری دارند. همین امر موجب 
کاهش کیفیت کمپین آنها می ش��ود. اگر ما به دنبال ارائه کیفیت بهتر در زمینه 
طراحی استراتژی مدیریت سئو در قالبی منسجم هستیم، باید عملکرد برندهای 

بزرگ و موفق را الگو قرار دهیم. 
7. نگارش محتوای جذاب برای کلیدواژه های تاثیرگذار

تاد جیاناتاسیو: موسسه خبری ترسنیک
امروزه فرآیند جس��ت وجو در اینترنت شامل استفاده از کلیدواژه های مختلف 
اس��ت. همه ما با کلیدواژ ه های مختلف به مطالب موردنظرمان دس��ت می یابیم. 
حوزه مدیریت س��ئو به ط��ور عمیقی با کلیدواژه های کس��ب و کارهای مختلف 
پیوند دارد بنابراین ناتوانی در س��اماندهی اس��تراتژی مدیریت سئو بدون یافتن 
کلیدواژ ه ه��ای کارب��ردی طبیعی خواهد بود. هر کس��ب و کاری دارای برخی از 
کلیدواژ ه های خاص اس��ت. یافتن آنها دشواری چندانی ندارد. یکی از ساده ترین 
الگوهای یافتن کلیدواژه های تخصصی کس��ب و کار مشاهده عملکرد رقبای مان 
است. به این ترتیب دیگر نیازی به صرف زمان و بودجه فراوان نخواهد بود. مزیت 
این ش��یوه امکان استفاده از آن در وضعیت های مختلف است بنابراین حتی اگر 
برندتان توس��عه سریعی نیز پیدا کرد، تقلید از برندهای بزرگتر ایده چندان بدی 
نخواه��د بود. من به ط��ور معمول ایده تقلید از دیگر برنده��ا را درباره برندهای 
کوچک همراه با بودجه محدود به کار می برم. با توجه به مخاطب هدف این مقاله 

به نظر استفاده از این تکنیک بهترین راهکار ممکن خواهد بود. 
8. تمرین الگوی بازاریابی محتوایی 2۰/8۰
Content Mender ران لیبک: موسسه

اگر در حوزه بازاریابی شاهد پادشاهی محتوا هستیم، الگوی بازاریابی محتوایی 
2۰/۸۰ بر تمام این حوزه س��لطه دارد. این الگو ش��امل تمرکز بر روی بازگشت 
س��رمایه گذاری برندمان در کوتاه ترین زمان ممکن است. بسیاری از کارشناس ها 
از ماهیت بلندمدت بازگش��ت س��رمایه در حوزه کس��ب و کار صحبت می کنند. 
انتقاد من به این افراد ناتوانی شان در فهم تفاوت کسب و کارهای مختلف است. 
بدون شک هدف اصلی هر برندی از فعالیت کاری کسب سود بیشتر است. هرچه 
سود موردنظر زودتر به دست ما برسد، فرآیند سرمایه گذاری مورد ارزیابی بهتری 
قرار خواهد گرفت. بازگش��ت سریع س��رمایه گذاری برندمان شامل صورت بندی 
محت��وای بازاریابی جذاب ب��ا توجه به ارزش های برندمان و ترکیبش با س��لیقه 
مشتریان است. این امر به طور خودکار فرآیند مدیریت سئو را ساماندهی خواهد 
کرد. اغلب کلیدواژه های محبوب در حوزه های کاری مختلف از دل جست وجوی 
مش��تریان استخراج می شود بنابراین با ش��ناخت درست سلیقه مشتریان فرآیند 

مدیریت سئو ما نیز مدیریت خواهد شد. 

کارآفرینان موفق از نکات کلیدی مدیریت سئو می گویند

تکنیک های مدیریت سئو برای کسب و کارهای کوچک

ترجمه: علی آل علی   
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مدیریت زمان کارآفرین های موفق چگونه است؟

برای بس��یاری از افراد قرار گرفتن در باالترین قله های موفقیت، به معنای مش��غله کاری بس��یار باال و سختی مداوم 
اس��ت. این امر در حالی اس��ت که با نگاهی به افراد موفق جهان، دقیقا خالف این موضوع به اثبات می رس��د. علت این 
امر ابدا به خاطر کم بودن حجم کاری آنها نبوده و تنها به خاطر مدیریت زمان فوق العاده آنها اس��ت. در همین راس��تا 

به بررسی راهکارهایی خواهیم پرداخت که شما را به سطح مدیریت زمان کارآفرین های موفق، نزدیک خواهد کرد.
۱-در ابتدا به سراغ اقداماتی بروید که از آنها تنفر دارید 

بدون ش��ک در زندگی هر فردی، برخی از اقدامات ابدا مطابق میل آنها نیس��ت. تحت این شرایط ممکن است افراد 
برای حذف آنها تالش کنند، با این حال توجه داش��ته باش��ید که تمامی موارد را نمی توان حذف کرد. به همین خاطر 

توصیه می شود تا سریعا آنها را انجام داده و باقی روز خود را بدون فکر کردن به آنها سپری کنید. 
2-سحرخیز باشید 

این امر که قبل از ساعت ۱2 به خواب رفته و قبل از باال آمدن خورشید از خواب بیدار شده باشید، نه تنها در زمینه سالمت 
شما تاثیرات فوق العاده ای را خواهد داشت، بلکه سطح انرژی شما را نیز با افزایشی چشمگیر مواجه خواهد کرد. درواقع نتایج 
آمارها حاکی از آن است که کیفیت خواب در ساعت های اولیه شب، به مراتب باالتر از هر زمان دیگری بوده و به همین خاطر 
این دسته از افراد از سطح انرژی فوق العاده ای برخوردار هستند. همچنین این امر که صبح ها زودتر بیدار شوید، باعث خواهد 
شد تا شما فرصتی را برای انجام کارهای دیگر داشته باشید. برای مثال شما می توانید زمانی را به ورزش هایی نظیر دویدن و 
یا حتی مدیتیشن اختصاص دهید که تحت این شرایط شاهد تاثیرات مثبت آن در عملکرد روزانه خود خواهید بود. در نهایت 

این امر باعث خواهد شد تا شما تمایل بیشتری به صرف مهم ترین وعده غذایی)صبحانه( داشته باشید. 
3-از تمامی دقایق خود استفاده سودمندی را داشته باشید 

اگرچ��ه این امر ممکن اس��ت عجیب به نظر برس��د، با این حال واقعیت این اس��ت که اف��راد در طول روز حتی چند 
س��اعت را به س��ادگی هدر داده و همین امر باعث می ش��ود تا تصور کنند که با مشکل کمبود وقت مواجه هستند. این 
امر در حالی اس��ت که مدت زمان یک روز برای تمامی افراد کامال یکس��ان اس��ت، با این حال برخی عملکرد و حجم 
کاری خیره کننده ای را دارند. راز این موفقیت، به علت استفاده درست از زمان بوده و این دسته از افراد در کنار تعیین 
اولویت  ها، توجه خاصی نیز به زمان های مرده خود دارند. برای مثال کارآفرین های موفق، همواره در طول زمان رانندگی 
خود برای رسیدن و یا بازگشت از محل کار، به پادکست  ها و کتاب های صوتی گوش می دهند. همین امر یک فرصت را 
برای رشد بیشتر آنها فراهم می آورد. درواقع با تحلیل رفتارهای خود، متوجه بسیاری از اشتباهات و فرصت های موجود 

خواهید شد. به همین خاطر ضروری است تا بازنگری ای در شیوه رایج و عادت های خود داشته باشید. 
۴-با یک تیر دو نشان را بزنید

ش��اید بتوان مهم ترین ویژگی یک کارآفرین را در خالقیت او جس��ت و جو کرد. درواق��ع این افراد حتی در رابطه با 
اقدامات بس��یار س��اده خود نیز به دنبال خالقیت و میانبرهایی هستند. همین امر نیز باعث می شود تا رشد مداوم آنها 
تضمین ش��ده باشد. درواقع اگر قادر به انجام کارهای بیش��تر در مدت زمان کمتری باشید، بدون شک رشدی سریع را 
تجربه خواهید کرد. در این رابطه اگرچه راهکارهای متعددی معرفی شده است، با این حال سیاست تالش برای اتمام 
اقدامات در نصف زمان معمول، بهترین گزینه محس��وب می ش��ود. برای این امر ضروری اس��ت تا در تالش برای اتمام 
اقدامات در نصف زمان معمول آن باشید. این محدودیت زمانی، شما را به سمت تفکر خالق سوق خواهد داد. همچنین 

تالش برای انجام چندین فعالیت به صورت همزمان نیز از دیگر موارد سودمند محسوب می شود.  
۵-زمانی را به انجام اقدامات به تاخیر افتاده اختصاص دهید 

این امر یک واقعیت است که حتی در بهترین حالت ممکن نیز نمی توان کامال مطابق برنامه ریزی ها رفتار کرد. علت 
این امر به این خاطر اس��ت که همواره احتمال بروز اتفاقاتی پیش بینی نش��ده وجود دارد. بدون ش��ک زیادشدن چنین 
اقداماتی، خود به یک معضل تبدیل خواهد شد. به همین خاطر در هر ماه شما باید با توجه به نیاز خود، زمانی مناسب 

را برای اتمام اقدامات به تاخیر افتاده، اختصاص دهید. 
6-اینترنت را به یکی از ابزار ضروری زندگی خود تبدیل نکنید 

اینترن��ت اگرچه انقالبی را در زندگی افراد به وجود آورده اس��ت، با این حال ب��ه علت این امر که یک جهان جذاب 
محس��وب می ش��ود، ممکن اس��ت افراد را بیش از حد درگیر خود کند. درواقع امروزه از اعتبار به اینترنت نیز نام برده 
می شود. به همین خاطر ضروری است تا میزان آن را کنترل کنید. برای مثال استفاده از مسیریاب های آنالین می تواند 
یک گزینه بسیار عالی برای افزایش سرعت رفت و آمدهای شما باشد، با این حال گشت و گذار بی هدف در شبکه های 
اجتماعی نیز می تواند به س��ادگی س��اعت هایی را در طول روز از شما بگیرد. به همین خاطر توصیه می شود تا حداقل 
برای یک روز در ماه، به صورت کامل اتصال خود به اینترنت را قطع کنید. همچنین این امر که در استفاده از ابزارهایی 
نظی��ر ایمی��ل به دنبال مختصرترین پیام ها باش��ید، خود ب��ه مدیریت بهتر زمان منجر خواهد ش��د. برای این امر یک 

استاندارد وجود دارد که باید برای هر ایمیل محدودیت پنج جمله ای داشته باشید. 
7-فهرستی برای کارهای خود تعیین کنید 

روان ش��ناس ها اثبات کرده اند که هر آن  چیزی که از حالت ذهنی فاصله گرفته و مکتوب ش��ود، احتمال انجام آن 
افزایشی چشمگیر را پیدا خواهد کرد. بدون شک هر فردی به صورت ذهنی اقدامات روزانه خود را می داند، با این حال 
اگر فهرس��تی در این رابطه تعیین کنید، همواره قادر خواهید بود تا آنها را طبق اولویت دس��ته بندی کرده و عملکرد 
روزانه، هفتگی، ماهانه و حتی س��االنه خود را با یکدیگر مقایس��ه کنید. برای این امر در حال حاضر اپلیکیش��ن های 

متعددی وجود دارد. به همین خاطر نباید خود را مجبور به حمل دفترچه ای بدانید. 
8-قبل از حضور در یک جلسه نسبت به ضرورت آن اطمینان حاصل کنید 

دنیای کارآفرینی با انواع جلسات گره خورده است، با این حال هیچ الزامی برای شرکت در تمامی آنها وجود ندارد. 
درواقع یکی از تفاوت های کارآفرین های موفق با سایرین در این است که آنها تنها بهترین اقدامات را مورد توجه قرار 
می دهند. برای مثال شرکت در یک جلسه ممکن است نتایج خوبی را به همراه داشته باشد، با این حال شما را از یک 
اقدام فوق العاده دور س��ازد. به همین خاطر ش��ما باید همواره به هزینه فرصت هر اقدام خود توجه داشته باشید. برای 

این امر یک پرسش درونی و تحقیق در این رابطه کامال کافی خواهد بود. 
۹-از ابزارهای مدیریت زمان استفاده کنید 

بسیاری از افراد مجبور به استفاده از دستیارانی در کنار خود هستند. علت این امر به این خاطر است که آنها زمان کافی 
برای پرداختن به تمامی امور را نداشته و ترجیح می دهند که اقدامات دارای اهمیت کمتر را به افرادی دیگر محول کنند، 
با این حال برای تمامی افراد نیز استخدام یک یا چند دستیار امکانپذیر نیست. تحت این شرایط نباید ابدا ناامید شد. علت 
این امر به این خاطر است که امروزه پیشرفت تکنولوژی امکانات متعددی را در اختیار افراد قرار داده است. به همین خاطر 
ضروری است تا از نرم افزارها و اپلیکیشن های موجود در زمینه مدیریت زمان به خوبی استفاده کنید. فراموش نکنید که برخی 
از آنها، به علت در اختیار داشتن هوش مصنوعی، می توانند کامال شبیه به یک دستیار برای شما عمل کنند. به همین خاطر 
الزم است تا این موارد را به عنوان اولویت های اصلی خود بدانید. در نهایت توجه داشته باشید که هیچ راز جادویی در رابطه با 
موفقیت کارآفرین ها وجود نداشته و آنها به علت تمرین های متعدد خود موفق شده اند تا خودسازی خوبی را داشته باشند. به 
همین خاطر ضروری است که پس از انجام این 9 اقدام، به دنبال برنامه ریزی های دیگری برای بهبود مداوم سطح خود باشید. 
business2community :منبع

تبلیغـاتخالق

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

   چهار شنبه   6 آذر ۱3۹8    شماره ۱۴3۹   صفحه۱6  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

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

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

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

دفتر مرکزی: 86073381 
روابط عمومی: 86073143      فکس تحریریه: 88827112
سازمان آگهی ها: 86073312    امور مشترکین: 86073143

مدرسهمدیریت

به قلم: مکس پالمر نویسنده حوزه موفقیت و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

86073143


