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پیامدهای خطرناک طرح بانکداری مجلس دهم

 قبای بدقواره
بر تن نظام بانکی

اهمیت بانک های توسعه ای در روند توسعه و استفاده از ظرفیت آن به  عنوان یکی از راهکارهای عبور از رکود اقتصادی، موضوعی 
است که در چند سال گذشته به  صورت جسته و گریخته با برگزاری نشست ها و همایش های پولی و بانکی دنبال شده است. حاال 
کمیس��یون اقتصادی مجلس دس��ت به کار ش��ده و در آخرین روزهای فعالیت مجلس دهم و در طرح جدید بانکداری، بار دیگر بر 
موضوع نقش و اهمیت بانک های توسعه ای در اقتصاد ایران، انگشت گذاشته است. البته طرح بانکداری مجلس با واکنش دولتمردان، 
مدیران و کارشناسان بانکی روبه رو شده و اگرچه کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید، اما نگرانی ها 

درباره سمت و سوی این طرح و تبعات خطرناک آن برای نظام بانکی کماکان ادامه دارد. انتقادها به این طرح البته تنها پیرامون...

وزیر راه و شهرسازی: امتیاز مسکن ملی قابل خرید و فروش نیست

 مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی
از نیمه بهمن ماه
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عقل حکم می کند FATF را بدون توجه به درگیری های جناحی بپذیریم

FATF خودزنی با رد

اشتباهات مدیران در برنامه ریزی برای کسب و کار
تکنیک هایی اپل در رقابت با سایر برندها

چگونه برند پربازدیدی در فضای آنالین داشته باشیم؟
بدترین کمپین های تبلیغاتی یک دهه اخیر

چطور یک کمپین بازاریابی موثر راه اندازی کنیم؟
بازاریابی منحصر به فرد با بخش فروش اینستاگرام
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تراویس کاالنیک هم بنیانگذار 
اوبر از هیأت مدیره شرکت 

کناره گیری می کند

5 فرصت امروز: معامالت بورس تهران در دومین روز 
هفته و هشتمین روز زمستان، درحالی به پایان...

هیاهوی مشاوران غیرمتخصص در بازار سهام؛ سازمان 
بورس هشدار داد

 شاخص کل
همچنان بر مدار صعود

سرمقاله
چشم انداز بانک های توسعه ای 

در طرح جدید بانکداری

معموال تلق��ی جامعه از واژه 
»بانک« تشکیالتی است کامال 
اقتصادی و انتفاعی که در اکثر 
ش��هرها دارای ش��عبه اس��ت. 
س��پرده های مردم را با آغوش 
باز می پذیرد و به مردم اعتبار، 
تس��هیالت ی��ا وام می ده��د و 
همچنی��ن وظیفه نقل و انتقال 
وج��وه و نقدینگ��ی را برعهده 
دارد. ای��ن برداش��ت جامعه از 
»بانک« بیشتر ناظر به کارکرد 
بانک های تجاری اس��ت، اما از 
دی��دگاه توس��عه ای، بانک های 
نقشی  غیرتجاری،  و  توسعه ای 
بسیار مهم در توسعه اقتصادی 
ی��ا  توس��عه یافته  کش��ورهای 
درحال توس��عه دارن��د و عمال 
یک��ی از ارکان اصلی توس��عه 
در سطح  محسوب می ش��وند. 
بین الملل��ی، »بان��ک توس��عه 
از نمونه های موفق  اس��المی« 
به شمار  توس��عه ای  بانک های 
بانک های  بنابرای��ن  م��ی رود، 
توس��عه ای با هدف تامین مالی 
طرح های توسعه، پای به عرصه 
وجود گذاشته اند. این بانک ها، 
چ��ه از حیث تجهی��ز منابع و 
چه از حی��ث تخصیص منابع، 
با  متف��اوت  بس��یار  کارکردی 

بانک های تجاری دارند.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
بانک ه��ای توس��عه ای معم��وال مناب��ع مال��ی موردنیاز خ��ود را با 
س��پرده های مردم تامی��ن نمی کنند. لذا، نیاز به ص��رف هزینه فراوان 
و افتتاح ش��عب فراوان در شهرهای مختلف به  منظور جذب سپرده از 
مردم ندارند. منابع بانک های توس��عه ای معموال توسط دولت از طریق 
وام ه��ای بلندمدت، خطوط اعتباری بانک های خارجی و وام های ارزی 
س��ندیکایی خارج کش��ور، وجوه امانی و بخش��ی نه چندان قابل  توجه 
از س��پرده های کوتاه مدت ج��اری مردم تامین می ش��ود. این منابع با 
توجه به سیاس��ت های توس��عه ای به  منظور احداث واحدهای تولیدی 
و صنعتی موردنیاز یا گس��ترش این واحدها، تخصیص داده می ش��ود، 
بنابراین تاسیس شعبه به  منظور جذب سپرده های مردم، نقش اساسی 

در تامین منابع موردنیاز بانک های توسعه ای ندارد.
بیان این نکته ضروری اس��ت که در بانک های توس��عه ای، تخصیص 
منابع و پرداخت تس��هیالت، مس��تلزم ارزیابی دقی��ق طرح احداثی یا 
توس��عه ای موردنظ��ر از جنبه ه��ای مختلف فنی، مالی، ب��ازار و احراز 
س��ودآوری آن پس از پایان دوران اجرای طرح است. به همین جهت، 
رویه بانک های توسعه ای در بحث مهم تعیین وثایق تسهیالت، ارزیابی 
محل اجرای طرح به روش ارزش آتی است تا واحد متقاضی تسهیالت 
برای تامین وثایق موردنیاز دچار مش��کل نش��وند. در مرحله پرداخت 
تس��هیالت نیز بایس��تی بانک نهایت دقت و نظارت کارشناسی الزم را 
به عمل آورد تا این تس��هیالت به  تدریج و براس��اس پیشرفت فیزیکی 
و عملیات��ی پروژه موردنیاز در اختیار تس��هیالت گیرنده قرار گیرد. بر 
این اس��اس، پرداخت نظارت ش��ده از مهمتری��ن فرآیندهای عملیاتی 

بانک های توسعه ای به شمار می رود.
بنابرای��ن جهت گی��ری تخصی��ص مناب��ع در طرح ه��ای احداثی یا 
توس��عه ای، بررسی طرح ها و نظارت بر پیشرفت طرح ها و نحوه تامین 
منابع و دوری گزینی از صرف هزینه ای کالن برای تاسیس و گسترش 
شعب، از مهمترین تفاوت های بنیانی بانک های توسعه ای در مقایسه با 
بانک های تجاری اس��ت. در زمینه فعالیت و کارکرد این قبیل بانک ها، 
نباید تصور کرد که بانک های توسعه ای با تامین مالی احداث واحدهای 
جدید تولیدی و صنعتی یا گسترش واحدهای موجود، به امر بنگاه داری 
و ش��رکت داری مش��غول می ش��وند و به این ترتیب، در بازار س��رمایه 
مداخله می کنند. برعکس، هدف و جهت گیری بانک توسعه ای، تامین 
مالی و اعمال نظارت کارشناس��ی بر مصرف صحیح منابع تس��هیالتی 
اس��ت. پس طرح هایی که از بانک های توس��عه ای، تسهیالت دریافت 
می کنند تا به مرحله بهره برداری برسند، به محض شروع بهره برداری، 
فعالی��ت عملیاتی بانک نیز در آن خاتم��ه می یابد و محدود به وصول 
به موقع اقساط تسهیالت پرداختی می شود. گفتنی است در ایران قبل 
از انقالب، اولین بانک توسعه ای مطرح کشور، »بانک اعتبارات صنعتی 
ایران« بود و بعد از آن، »بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران«، »بانک 
توس��عه و س��رمایه گذاری ایران«، »شرکت س��رمایه گذاری بانک های 
ای��ران« و »صندوق ضمانت صنعتی« از جمله بانک ها و ش��رکت های 
س��رمایه گذاری مطرح آن زمان بودند که با برخورداری از بدنه بس��یار 
قوی کارشناسی، نقشی بس موثر در تحقق برنامه های عمرانی و تامین 

مالی واحدهای تولیدی و صنعتی داشته اند.
بعد از انقالب، اما نظام بانکداری دچار تحوالت بنیانی ش��د. براساس 
مصوبه ش��ورای انقالب، کلیه بانک های موجود در کشور، اعم از دولتی 

یا خصوصی، ملی اعالم ش��دند و بهای س��هام بانک های خصوصی نیز 
به مردم پرداخت ش��د. به دنبال آن، براس��اس مصوبه مجمع عمومی 
بانک ه��ا در دوم مهرماه 1358، اولین بانک توس��عه ای بعد از انقالب، 
یعنی »بانک صنعت و معدن« از ادغام بانک های »اعتبارات صنعتی«، 
»توس��عه صنعتی و معدنی ایران«، »توس��عه س��رمایه گذاری ایران«، 
»شرکت سرمایه گذاری بانک های ایران« و »صندوق ضمانت صنعتی« 
با سرمایه 40 میلیارد ریال متولد شد و پای به عرصه وجود گذاشت.

تاکی��د بر این مطلب ضروری اس��ت که س��رمایه اصل��ی بانک تازه 
متولدش��ده »صنع��ت و مع��دن«، نیروی بس��یار مجرب کارشناس��ی 
بانک های ادغام ش��ده بود که با تالش بی وقفه خود در دوران جنگ در 
تامین مالی طرح های توس��عه ای کشور و ارائه خدمات بررسی و نظارت 
بر طرح ها به  صورت کامال حرفه ای، نقشی بسیار موثر داشتند. هرچند 
متاسفانه در دهه 80، بانک مورد اشاره با اعمال سیاست غیرکارشناسی 
و غیربانک��ی در زمینه افتتاح ش��عب در ش��هرهای مختلف و با صرف 
هزینه ای کالن، تا حدود زیادی از کارکرد اصلی بانک های توس��عه ای، 

خارج شد و عمال به یک بانک تجاری ولی تخصصی تبدیل شد.
ب��ه  هر حال، بعد از »بانک صنعت و معدن«، بانک دولتی »توس��عه 
صادرات ایران« و »بانک توسعه تعاون« نیز تاسیس شدند که در تحلیل 
کلی می توان بانک های اشاره شده را در رده بانک های تجاری تخصصی 
محس��وب کرد بنابراین در حال حاضر، بانک توسعه ای به مفهوم مورد 
اش��اره در ایران وجود ندارد، اما خوش��بختانه موض��وع مهم بانک های 
توس��عه ای و جهت گیری کالن آنها در توسعه اقتصادی کشور، از نظر 
کمیسیون اقتصادی مجلس دور نمانده و با ادغام »طرح تاسیس بانک 
توسعه جمهوری اسالمی ایران« در طرح جدید، فصل 18 طرح »نظام 
بانکداری جمهوری اس��المی« را به مقررات ویژه بانک های توس��عه ای 
اختصاص داده اند. ویژگی اصلی مقررات مورد بحث در مورد بانک های 

توسعه ای، از جمله عبارت است از:
* الزام دولت به تاس��یس »بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران« یا 
تبدیل یکی از بانک های تخصصی موجود به »بانک توس��عه جمهوری 

اسالمی ایران«.
* هدف از تاس��یس بانک مورد بحث: تامی��ن منابع مالی طرح های 

کالن توسعه ای و تامین مالی واحدهای اقتصادی فعال.
* در فرآیند تاس��یس بانک توس��عه ای موردنظر، برخالف س��اختار 
فعلی بانک ها به  صورت غیرش��رکتی و موسس��ه ای پیش بینی شده که 
ارکان آن هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت تعیین ش��ده اس��ت. 
رئیس جمه��ور به  عنوان رئیس هیات امنا محس��وب می ش��ود و بنا به 
تصریح بند 4 ماده 173 این طرح، تصویب ساختار »حکمرانی داخلی 
بان��ک« و تصویب برنامه و بودجه س��االنه بان��ک و همچنین موافقت 
اصولی با تامین مالی طرح های کالن توس��عه ای توس��ط بانک توسعه، 
از جمله اختیارات قانونی هیات امنای بانک تعیین ش��ده اس��ت. هیات 
عامل بانک موردنظر نیز به پیشنهاد وزیر اقتصاد و حکم رئیس جمهور 

منصوب خواهند شد.
* فرآین��د انتخ��اب و تامی��ن مال��ی طرح های کالن توس��عه ای در 
»بانک توس��عه جمهوری اسالمی ایران« بدین گونه طراحی شده است: 
پیش��نهاد هر ی��ک از اعضای هیات امنا به س��ازمان برنامه و بودجه و 
تایید س��ازمان در طرح هایی با مش��خصات »تامی��ن حداقل 5درصد 
از هزینه طرح توس��ط بخ��ش غیردولتی«، »توجی��ه اقتصادی، فنی، 

مال��ی، فرهنگی و زیس��ت محیطی طرح و قابلیت اج��رای طرح بنا به 
تش��خیص سازمان برنامه و بودجه«، »ارائه برنامه تامین مالی مشتمل 
بر هزینه ها و درآمدهای طرح توس��ط رئیس هیات امنای بانک توسعه 
جمهوری اس��المی ایران«، »تاس��یس صندوق پروژه به  منظور تامین 
مال��ی طرح های کالن« و »تزریق منابع طرح های کالن توس��عه ای به  

صورت مرحله ای و با تایید هیات نظارت بانک«.
* ط��رح پیش��نهادی کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س، ضمن اعالم 
ممنوعیت س��پرده پذیری از عموم، برای تامین منابع موردنیاز تجهیز 
بانک توس��عه جمهوری اس��المی ایران، این منابع را پیش بینی کرده 
است: »انتشار اوراق توسعه با تضمین دولت با قابلیت فروش در بورس 
اوراق بهادار«، »س��پرده گذاری منابع ریالی«، »خطوط اعتباری بانک 
مرک��زی ب��ا تصویب هیات عال��ی«، »دریافت کمک ه��ای خارجی« و 

»استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ارزی«.
* معافیت مالیاتی سود ساالنه بانک توسعه.

* تبدیل بانک های تخصصی ش��امل بانک ه��ای »صنعت و معدن«، 
»مسکن«، »توس��عه صادرات«، »توس��عه تعاون« و »پست بانک« به 

 عنوان بانک های توسعه ای  بخشی.
این خالصه ای از چش��م اندازی اس��ت ک��ه »طرح نظ��ام بانکداری 
جمهوری اس��المی« برای تاس��یس »بانک توس��عه جمهوری اسالمی 
ایران« و تعیین تکلیف بانک ه��ای تخصصی دولتی فعلی، تعیین کرده 
اس��ت. از منظر کارشناسی، چش��م انداز مورداشاره در چند مورد، قابل 

نقد و بررسی است:
اول؛ آنچه که در این طرح به  عنوان »بانک توسعه جمهوری اسالمی 
ایران« طراحی ش��ده، نه تنها فاقد خصوصیات عملیاتی بانک توسعه ای 
ب��ه مفهوم حرفه ای و عملیاتی اس��ت، بلکه نوعی صندوق توس��عه ای 
ش��بیه »صندوق توس��عه ملی« برای تامین و توزی��ع منابع موردنیاز 
طرح های موردنظر دولت اس��ت. ارکان قانونی »صندوق توسعه ملی« 
نیز همان هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت است. تصویب شرایط 
و نحوه اعطاي تس��هیالت براي تولید و سرمایه گذاري ب�ه بخ�ش ه�اي 
خصوص���ي، تعاون��ي و عموم��ي غیردولت��ي؛ همچنین تعیی��ن انواع 
فعالیت هاي مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تس��هیالت در بخش ها 
و زیربخ�ش هاي تولیدي و تعیین حداقل نرخ بازده موردانتظار از منابع 
صندوق، ازجمله اختیارات قانونی هیات امنای »صندوق توسعه ملی« 
تعیین ش��ده است. همین س��اختار نیز در تبیین فرآیندهای عملیاتی 
»بانک توسعه جمهوری اس��المی ایران« پیش بینی شده است، اما در 
ای��ن زمینه باید توجه داش��ت ک��ه آنچه یک »بانک توس��عه ای« را از 
»صندوق توس��عه ای« متمایز می سازد، تغییر ساختار آن از شرکت به 
موسسه نیست، بلکه »بانک توسعه ای« نیز همان ساخت سایر بانک ها 
را دارد و مانند سایر بانک های تحت نظارت بانک مرکزی است، با این 
تف��اوت که نحوه تامین منابع و جهت گی��ری عملیاتی آن با بانک های 

تخصصی یا تجاری، کامال متفاوت است. 
دوم؛ اندک��ی دق��ت در طرح جدی��د بانکداری، تفکر دولتی س��ازی 
س��اختار س��ازمانی بانک مرکزی و همچنین بانک توس��عه جمهوری 
اسالمی را نشان می دهد. به همین خاطر، این پرسش مطرح است که 
آیا ترکیب و آرایش سهام و مدیریت بانک های توسعه ای لزوما بایستی 
دولت��ی باش��د تا بانک بتواند موفق باش��د؟ با توجه ب��ه فعالیت بخش 
غیردولتی در بانک های توس��عه ای و همچنین آرایش سهام بانک های 

توسعه ای قبل از انقالب، پاسخ  به این پرسش، منفی است. از بین پنج 
بانک توس��عه ای مطرح در قبل از انقالب، تنها 90درصد سهام »بانک 
اعتب��ارات صنعتی« و 100درصد س��هام »صن��دوق ضمانت صنعتی« 
به دولت تعلق داش��ت. آنچه بانک های توس��عه ای را موفق می س��ازد، 
س��رمایه اصلی آن، یعنی بدنه قوی کارشناس��ی و مدیریت علمی آن 
اس��ت. پس اینکه صدر و ذی��ل بانک موردنظر بایس��تی کامال دولتی 
باش��د، از هی��چ منطق کارشناس��ی برخوردار نیس��ت و محروم کردن 
بخش های خصوصی و تعاونی از مشارکت و سرمایه گذاری در تاسیس 
بانک موردنظر، نتیجه ای جز گس��ترش بی رویه تشکیالت دولتی دربر 

نخواهد داشت.
سوم؛ در ماده 171 طرح جدید بانکداری، مقرر شده است که دولت 
بایس��تی حداکثر ظرف یک س��ال، »بانک توس��عه جمهوری اسالمی 
ایران« را رأس��ا تاس��یس کند یا یکی از بانک های تخصصی موجود را 
با تغییر س��اختار به »بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران« تخصیص 
ده��د، اما با کمال تعجب در ماده 186 طرح، کلیه بانک های تخصصی 
دولتی موجود در کشور شامل بانک های »صنعت و معدن«، »مسکن«، 
»توسعه صادرات«، »کش��اورزی« و »پست بانک« به  عنوان بانک های 
توسعه ای بخشی تعیین شده اند تا با تغییر ساختار و اصالح اساس نامه 
به بانک های توس��عه ای بخش��ی دولتی تبدیل ش��وند. به این ترتیب، 
دولت در اجرای تکلیف مقرر در ماده 171، چاره ای جز تش��کیل یک 

بانک دولتی دیگر به نام »بانک توسعه صادرات« نخواهد داشت.
در هر حال، در جمع بندی یادداشت، ضمن تقدیر از سیاست گذاری 
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس در مورد بانک های توس��عه ای، می توان 
گف��ت، اوال، هی��چ منط��ق کارشناس��ی در منحصر ک��ردن بانک های 
توس��عه ای به بخش دولتی و محروم ک��ردن بخش خصوصی و تعاونی 
از فعالیت در زمینه بانک های توس��عه ای وجود ن��دارد. همچنین این 
پدیده نتیجه ای جز گس��ترس بی حدوحصر تش��کیالت دولتی و اضافه 
شدن یک بانک دولتی دیگر به بانک های دولتی موجود نخواهد داشت. 
بدین جهت مناس��ب است که بانک مرکزی و دولت، سیاست گذار امور 
بانکی باش��ند تا متصدی و متکفل امر بانکداری. موضوعی که حس��ب 
اطالع، بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز بر آن تاکید کرده اند.
ثانیا، حتی اگر باز تصمیم بر تاس��یس و تشکیل یک بانک دولتی دیگر 
به  عنوان »بانک توس��عه جمهوری اس��المی ایران« است، در این صورت، 
ضرورت دارد با اصالح مواد 171 و 186 طرح پیشنهادی، به  جای صرف 
هزینه های میلیاردی و تاسیس یک بانک دولتی دیگر، از بانک های دولتی 
موجود بدین منظور اس��تفاده ش��ود. به اعتقاد نگارنده در شرایط فعلی، 
»بانک صنع��ت و معدن« با توجه به آنکه به  صورت توس��عه ای، طراحی 
و تاسیس شده، می تواند گزینه مناسبی برای حصول بدین مقصود باشد. 
هرچند که متاسفانه، همانطور که اشاره شد،  اعمال سیاست های غیربانکی 
و غیرکارشناس��ی در دهه 80، این بانک را عمال از »بانک توس��عه ای« به 
یک بانک تجاری اما تخصصی در زمینه های صنعتی سوق داده است، اما 
می توان به  جای صرف هزینه و ایجاد تشکیالت دولتی جدید، با استفاده 
از توان علمی و تجربی کارشناسان بازنشسته و کنونی این بانک، به اهداف 
مورد نظر قانونگذار دست یافت. البته نباید فراموش کرد که سرمایه اصلی 
بانک های توسعه ای در کنار فعالیت کامال علمی و پروفشنال بانک، منابع 
انسانی و مدیران مجرب آن هستند و دولتی بودن بانک به  تنهایی، دردی 

را درمان نخواهد کرد.

چشم انداز بانک های توسعه ای در طرح جدید بانکداری

علی نظافتیان
کارشناس ارشد حقوق بانکی



اهمیت بانک های توسعه ای در روند توسعه و استفاده از ظرفیت آن به  عنوان یکی 
از راهکارهای عبور از رکود اقتصادی، موضوعی اس��ت که در چند س��ال گذشته به 
 صورت جس��ته و گریخته با برگزاری نشست ها و همایش های پولی و بانکی دنبال 
شده است. حاال کمیسیون اقتصادی مجلس دست به کار شده و در آخرین روزهای 
فعالیت مجلس دهم و در طرح جدید بانکداری، بار دیگر بر موضوع نقش و اهمیت 

بانک های توسعه ای در اقتصاد ایران، انگشت گذاشته است.
البته طرح بانکداری مجلس با واکنش دولتمردان، مدیران و کارشناس��ان بانکی 
روبه رو شده و اگرچه کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان 
رسید، اما نگرانی ها درباره سمت و سوی این طرح و تبعات خطرناک آن برای نظام 
بانکی کماکان ادامه دارد. انتقادها به این طرح البته تنها پیرامون دستور کار مجلس 
برای بانک های توس��عه ای نیست و به وس��عت چالش ها و کاستی های نظام بانکی، 

طرح بانکداری مجلس نتوانسته درباره همه این مشکالت، چاره اندیشی کند.
ب��ا اینکه به  گفته نمایندگان، نقطه نظرات بانک مرک��زی در این طرح گنجانده 
ش��ده و به  عنوان نمونه، در بحث ساختار بانک مرکزی و نحوه استقالل و اداره آن، 
به انتقادهای رئیس کل بانک مرکزی توجه ش��ده است، اما با این وجود، عبدالناصر 
همتی به نمایندگان مجلس توصیه کرد که به این طرح، رأی مثبت ندهند و از آنان 

مهلت خواست تا الیحه دولت در این زمینه آماده شده و به مجلس ارسال شود.
اما از آنجا که تنها کمتر از ش��ش ماه به انته��ای عمر مجلس دهم باقی مانده و 
طبیعتا نمایندگان مجلس، فرصتی برای انتظار و آماده ش��دن الیحه دولت ندارند، 
خود دس��ت به کار ش��ده اند تا قبای تازه ای بر تن نظام بانکی بدوزند و در آس��تانه 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی در اسفندماه، میراثی قابل توجه 
از خود به جای بگذارند. البته همراهی نمایندگان با کمیسیون اقتصادی مجلس و 
تصویب این طرح در صحن علنی را نمی توان با اتفاقات اخیر جامعه ایران بی ارتباط 

دانست. 
ب��ه عنوان نمونه، مجلس در ماجرای اخیر اصالح قیمت بنزین، یکی از نهادهای 
معترض بود. از آنجا که افزایش قیمت بنزین در شورای هماهنگی سران قوا تصویب 
شد و مجلس نقشی در اجرای این سیاست اقتصادی نداشت، نمایندگان از بی خبری 
مجلس و نادیده گرفتن جایگاه قانونگذاری قوه مقننه دلخور ش��دند. همینطور در 
مناقشه FATF که طوالنی و کشدار شده و کمتر یک ماه و اندی تا 27 بهمن ماه و 
ضرب االجل گروه ویژه اقدام مالی باقی مانده است، با اینکه مجلس با لوایح چهارگانه 
دولت همراهی کرد، اما با مخالفت ش��ورای نگهبان و همینطور مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، سرنوش��ت دو الیحه CFT و پالرمو همچنان معطل مانده اس��ت. 
همین اتفاق موجب شد تا تعدادی از نمایندگان به رهبری نامه بنویسند و خواستار 

تمهید مقدمات��ی برای تصویب دو الیحه باقیمانده در مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام شوند.

اینکه مجلس در این دو اتفاق، نظاره کننده ماجرا بوده است، شاید فشاری روانی 
ب��ر نمایندگان وارد کرده تا هر طور ش��ده، اراده خود را در حل دس��ت کم یکی از 
چالش های مهم اقتصاد ایران به کار بندند و ش��وربختانه در این میان، قرعه فال به 
نام شبکه بانکی افتاده است؛ روندی که با توجه به پیامدهای بغرنج طرح بانکداری 

جدید، می توان از آن به ساز ناکوک مجلس برای نظام بانکی، تعبیر کرد. 
این طرح با عنوان »بانکداری جمهوری اس��المی« از تلفیق »طرح بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران«، »طرح تاس��یس بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران«، 
»طرح عملیات بانکی بدون ربا« و »الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کشور« در 20 
فصل و 214 ماده تشکیل شده است. در طرح بانکداری مجلس، تغییرات زیادی در 
ساختار بانک مرکزی و قوانین بانکداری اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، »شورای 
پول و اعتبار« حذف شده است و به  جای آن، »هیات عالی بانک مرکزی« جایگزین 
ش��ده اس��ت که در دوره ای شش س��اله فعالیت می کند. همچنین تشکیل »بانک 
توس��عه جمهوری اسالمی ایران« از دیگر پیشنهادهای این طرح است و طبق ماده 
171 طرح جدید بانکداری، دولت بایستی نهایتا ظرف یک سال یا این بانک نوظهور 
را تاسیس کند، یا یکی از بانک های تخصصی موجود، از میان بانک های »صنعت و 
معدن«، »مسکن«، »توسعه صادرات«، »توسعه تعاون« و »پست بانک« را با تغییر 

ساختار به »بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران« تبدیل کند.
همچنین تبدیل پنج بانک تخصصی یادش��ده به بانک های توس��عه ای،  از دیگر 
ویژگی های طرح بانکداری مجلس است. جالب است که این دو پیشنهاد، متناقض 
هستند و با هم نمی خوانند. مجلس از یک سو، دولت را مکلف کرده تا بانک توسعه را 
تاسیس کند، یا از دیگر سو، یکی از بانک های تخصصی موجود را به بانک توسعه ای 
ب��دل کند. این در حالی اس��ت که در م��اده 186 همین طرح، بانک های تخصصی 
کشور باید به بانک های توسعه ای بخشی تبدیل شوند. کنار هم قرار گرفتن این دو 
گزاره، به این معناست که دولت به  ناگزیر باید یک بانک نوظهور جدید به نام »بانک 
توسعه جمهوری اسالمی ایران« تاسیس کند که شباهت اسمی با نام »بانک توسعه 
صادرات« نیز دارد. از سوی دیگر و جدا از بحث لفظ و نام، بانک توسعه به صرافتی 
که مجلس در طرح خود تعریف کرده است، یادآور کارکرد و ساختار صندوق توسعه 

همانند »صندوق توسعه ملی« است. 
البت��ه طرح بانکداری مجلس تنها متضمن جنبه های منفی و مخرب نیس��ت و 
نکات مثبتی همچون افزایش اس��تقالل بانک مرکزی از دولت نیز دارد. با این همه، 
گفته های کارشناس��ان نشان می دهد این طرح با ضعف های بنیادینی روبه روست و 
آنطور که باید و شاید نتوانسته برای حل مشکالت نظام بانکی، طرحی نو دراندازد.

ج��دا از بحث محتوا، ش��کل ای��ن طرح نیز با نقدهای بس��یاری روبه روس��ت و 
صاحب نظران معتقدند مس��یر درست تر برای اصالح نظام بانکی، نه از سمت میدان 

بهارس��تان، بلکه از حوالی خیاب��ان میرداماد و میدان پاس��تور می گذرد. توصیه و 
پیشنهاد مدیران بانکی هم این بوده است که طرح جدید بانکداری بایستی به  صورت 
منطقی ابتدا از طریق بانک مرکزی تهیه و تدوین شده و سپس در دولت بررسی و 
تصویب شود و نهایتا در قالب الیحه بانکداری جدید در مجلس مطرح شود، بنابراین 
منطق ایجاب می کند که تا زمان آماده ش��دن الیحه دولت در این زمینه، دس��ت 
نگه داشت و منتظر ماند، کما اینکه همتی نیز همین انتظار را از نمایندگان در روز 
رأی گیری کلیات طرح داش��ت و به نمایندگی از دولت از کلیت مجلس خواست تا 
منتظر الیحه موردنظر بمانند، اما نمایندگان به توصیه رئیس کل بانک مرکزی گوش 
نکردند و مخالفت تنها 44 نماینده نتوانس��ت مانع تصویب »کلیات طرح بانکداری 

جمهوری اسالمی« در صحن علنی مجلس شود.
در همین حال، برخی از اقتصاددانان، اصل طرح بانکداری مجلس را هدف گرفته 
و به نوعی، دانش مجلس را برای تدوین این طرح زیر سوال برده اند. به اعتقاد آنها، 
تجربه سال های گذشته نشان می دهد که مجلس دارای تخصص الزم برای تدوین 
طرح های علمی و تخصصی نیس��ت و باید کارشناس��ان و نخبگانی که دارای سواد 

تخصصی در اقتصاد خرد هستند، آن را طراحی کنند.
همچنین برخی دیگر از اقتصاددانان، گذشته از محتوای طرح، به زمان بندی طرح 
بانکداری مجلس نقد دارند و اصالح نظام بانکی را در ش��رایطی که اقتصاد ایران با 
تحریم های بی سابقه ای روبه روست، عقالیی نمی دانند؛ نکته ای که می توان آن را در 
سخنان همتی نیز جست وجو کرد. او بانک مرکزی را »عمود خیمه تحریم« توصیف 
کرد و گفت که در شرایط تحریم و درحالی که بانک مرکزی، عمود این خیمه است، 
نباید اجازه دهیم با این طرح به ساختار بانک مرکزی، شوک وارد شود؛ سخنی که 
در گفته های نمایندگان مخالف طرح در روز رأی گیری هم به چشم می خورد و به 
اعتقاد آنها، در وضعیت کنونی اقتصاد که با تحریم دست و پنجه نرم می کند، اجرای 

این طرح همانا مترادف با رخ دادن زلزله ای مهیب در سیستم بانکی است.
جالب اینجاس��ت که نظیر همین انتقادها در شهریورماه و در مورد اصالح قانون 
تجارت نیز رخ داد و تصویب 331 ماده از »الیحه اصالح قانون تجارت« طی مدت 
10 دقیقه در کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس، تیتر نخس��ت رسانه ها شد و با 
اعتراض قاطبه اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی روبه رو ش��د. اگرچه قانون تجارت در 
س��ال 1311 تصویب شده و طبیعتا نیاز به بازنگری و به روز رسانی داشت و بخش 
خصوصی هم بارها نسبت به این امر تاکید کرده بود، اما اینکه قانون تجارت که جزو 
قوانین زیربنایی کشور است و محتوای آن به تمام قوانین موردنیاز در تجارت اشاره 
دارد، به  صورت شتاب زده تصویب شود، نه تنها مشکلی از مشکالت اقتصاد ایران را 
حل نمی کند، بلکه بر مش��کالت موجود خواهد افزود. این حجم از شتاب زدگی در 
مجلس برای بررس��ی و تصویب قوانین س��اختاری اقتصاد، از اصالح قانون تجارت 
گرفت��ه تا طرح بانکداری جدید، جای س��وال دارد و مخاطب را به یاد عنوان کتاب 

»ارزیابی شتاب زده« اثر جالل آل احمد می اندازد.

پیامدهای خطرناک طرح بانکداری مجلس دهم

قبای بدقواره بر تن نظام بانکی

انتش��ار اوراق مالی در سال های اخیر به محلی امن برای تامین منابع 
در بودجه دولت تبدیل ش��ده و در حالی برای س��ال آینده نیز به  طور 
خاص روی آن حس��اب باز شده اس��ت که دیوان محاسبات، این محل 

درآمدی را زیر ذربین برده و مورد انتقاد قرار داده است.
به گزارش ایس��نا، رمزگش��ایی از الیحه بودجه س��ال آینده با بحث و 
بعضا انتقاداتی همراه ش��د ک��ه تامین منابع در بخ��ش بودجه عمومی 
در ص��در آن قرار داش��ت. مناب��ع عمومی دول��ت 484 ه��زار میلیارد 
تومان پیش بینی ش��ده از 261 هزار میلیارد توم��ان درآمدها )مالیات و 
س��ایر درآمدها(، 124 ه��زار میلیارد تومان واگ��ذاری دارایی های مالی 
)انتش��ار اوراق و واگذاری س��هام ش��رکت ها( و 98 هزار میلیارد تومان 
واگ��ذاری دارایی های س��رمایه ای )نفت و ف��روش دارایی های منقول و 
غیرمنقول دولت( تش��کیل می ش��ود که مسئوالن دولتی بر اینکه منابع 
پیش بینی ش��ده به ویژه مالیات، نف��ت و اوراق نزدیک به واقعیت بوده و 

تحقق آن قابل پیش بینی است، تاکید دارد.
این در حالی است که در بین منابع، اوراق مالی برای دولت به عنوان 
کانال امن مالی به شمار رفته و رفتار گذشته نیز نشان داده که در زمان 
ضرورت و کمبودهای احتمالی منابع، انتش��ار اوراق جدید راهگشای آن 

بوده است. آنچه که در اظهارات اخیر عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات 
در مورد بررسی الیحه بودجه دیده می شود، نشان می دهد که دیوان در 
مورد درآمد مالیات و نفت پیش بینی ش��ده نظر مثبتی دارد، ولی انتشار 
اوراق را از اق��الم درش��تی می داند که نه تنها در راس��تای قانون برنامه 
نیس��ت، بلکه تاکید دارد که باید به نحو احس��ن از آن استفاده شود، در 

حالی که دولت آن را خرج خواهد کرد.
او گفت��ه که دولت 80 ه��زار میلیارد تومان ف��روش اوراق پیش بینی 
کرده اس��ت در حالی که قانون برنامه اصل را بر 50 هزار میلیارد تومان 

قرار داده است.
در ای��ن رابطه در توضیحاتی که در س��ازمان برنام��ه و بودجه وجود 
دارد نش��ان می دهد که  48 هزار میلیارد توم��ان از این رقم مربوط به 
اصل و س��ود گذش��ته بوده و فقط 30 هزار میلیارد اوراق جدید منتشر 
می ش��ود، اما برای انتش��ار اوراق در بودجه سال بعد، محل هایی تعریف 
ش��ده است که یک سوی آن عملیات بازار باز قرار دارد که مقدمات آن 
در بانک مرکزی انجام ش��ده ولی در سال جاری اجرایی نشد. همچنین 
موضوع دیگر برای انتش��ار اوراق این اس��ت که بخشی از اوراق دولت به 
عنوان س��پرده قانونی بانک ها قرار گیرد و بانک مرکزی به جای اعطای 

خط اعتباری به بانک ها و اضافه برداش��تی ک��ه دارند به آنها اوراق دهد 
ت��ا بتواند در کن��ار تامین مالی برای دولت موج��ب ایجاد نظم مالی در 

بانک ها شده باشد.
در شرایطی دولت از اوراق به عنوان محلی برای رفع نگرانی های خود 
در صورت عدم تحقق منابع اس��تفاده و بر آن تکیه می کند که در سال 
جاری نیز در زمان عدم تحقق منابع پیش بینی ش��ده و اصالح بودجه از 

افزایش انتشار اوراق به عنوان کانال جبران کسری استفاده کرد.
امسال در زمان کسری بودجه و اصالحی که در منابع و مصارف انجام 
شد، دولت برای جبران کمبود منابع که حدود 150 هزار میلیارد تومان 
برآورد ش��ده بود، ح��دود 75 هزار میلیارد توم��ان منابع جدید تعریف 
ک��رد که 37 هزار میلیارد آن مربوط به انتش��ار اوراق جدید بود. به هر 
صورت، در رابطه با انتش��ار اوراق، نظرات متفاوتی مطرح اس��ت. برخی 
کارشناس��ان و حتی س��ازمان برنامه و بودجه، آن را به  عنوان پشتوانه و 
محل مناسبی برای تامین منابع دانسته که می تواند در صورت ضرورت 
از آن اس��تفاده کنند، ولی در س��وی دیگر، برخی کارشناس��ان، انتشار 
بی محابای اوراق را نوعی آینده فروش��ی دانسته و تاکید دارند که ایجاد 

بدهی برای دولت های آینده خواهد بود.

مواجهه موافقان و منتقدان انتشار اوراق مالی

کانال امن مالی زیر سوال رفت!

نگاه

کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه مطرح کرد
دو راهه رشد اقتصادی یا عدالت اجتماعی

یکی از مسائل عمده سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی، موضوع 
فقر و حمایت از اقشار آس��یب پذیر در جامعه است. رویکرد دولت ها 
در دوره ه��ای مختلف برای مقابله با فقر، متفاوت بوده و راهبردهای 
متعددی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به کار رفته است. پرداخت 
ان��واع یارانه های نقدی و غیرنقدی، یکی از سیاس��ت های اس��ت که 
برای سال ها در اقتصاد ایران رواج داشته است؛ دولت دوازدهم که از 
سال گذشته، پرداخت یارانه های نقدی و تأمین ارز ترجیحی 4200 
تومانی را برای واردات کاالهای اساس��ی در دستور کار قرار داده بود، 
در س��رفصل های الیح��ه بودجه س��ال 99 نیز خبر از اس��تمرار این 

سیاست ها داده است.
در ای��ن زمینه، کمال اطهاری، پژوهش��گر توس��عه ب��ا بیان اینکه 
سیاس��ت های این چنینی ب��رای فقرزدایی بیش��تر ش��بیه به  نوعی 
صدقه دادن است، می گوید: برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش 
فقر نیاز به برنامه ای داریم که در چارچوب توسعه قرار گیرد و در این 
مدل پیوند مستحکمی بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی برقرار 
شود. رشد اقتصادی همیشه باید وجود داشته باشد و این رشد محقق 

نخواهد شد، مگر اینکه معطوف به عدالت اجتماعی باشد.
او بر این باور است که بررسی سیاست های دولتی نشان می دهد در 
هر دوره، توجه دولت ها معموالً معطوف به یکی از اینهاست و همیشه 
بین اینکه رش��د اقتصادی مهم تر اس��ت یا عدالت اجتماعی، نوسان 
وجود داش��ته اس��ت و هر زمان که به یکی توجه داشتند، دیگری به  
کلی فراموش  شده است. مثل پیاده کردن قانون کار در دهه های 60 
و 70 که به  کلی، عدالت اجتماعی کنار گذاش��ته شد یا دولت نهم و 
دهم که با تأکید بر عدالت اجتماعی، برنامه های چهارم توس��عه را به 
بهانه رش��د اقتصادی کنار گذاشت، به  طوری  که شاهد منحل کردن 

سازمان برنامه وبودجه بودیم.
به عقیده این پژوهش��گر توسعه، این نوسان بین عدالت اجتماعی 
و رش��د اقتصادی هیچ وقت باعث نش��د تا برنامه توس��عه ای منطبق 
با ش��رایط ایران، ب��ه  خصوص مبتنی بر اقتص��اد دانش بنیان تنظیم 
ش��ود. به همین ترتیب، در خأل نبود این برنامه شاهد از دست رفتن 
مشاغل موجود هستیم. وقتی مدل توسعه وجود نداشته باشد، عدالت 
اجتماعی به ش��یوه مبتذل یارانه دادن تنزل پیدا می کند. از طرفی، 
ای��ن دور باطل روزبه روز جامعه را آس��یب پذیرتر می کند و به همان 

نسبت هم شاهد واکنش های اجتماعی هستیم.
اطهاری در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« به تشریح مفهوم 
عدال��ت اجتماعی می پردازد و می گوید: اگ��ر جامعه را به  مثابه یک 
میدان مس��ابقه در نظر بگیریم؛ تعریف حداقلی عدالت اجتماعی این 
اس��ت که افراد بالغ این جامعه برای دستیابی به تحصیل، کار و رفاه 
در خط آغاز مس��ابقه برابر باش��ند و همه پشت یک خط بایستند تا 
مسابقه را ش��روع کنند، اما االن شرایط به نحوی است که عده ای با 
رانت خواری و تعریف ایدئولوژیک عدالت اجتماعی، چندین کیلومتر 

از طبقات کم درآمد جلوترند.
او در همی��ن رابطه به وجود مدارس غیرانتفاعی در مقابل مدارس 
دولتی چندش��یفته اش��اره می کند و می افزاید: در قانون اساسی هم 
عدال��ت به معن��ای برابری در خط آغاز تعریف ش��ده اس��ت تا افراد 
بتوانند سرنوش��ت خودش را رق��م بزنند. منتها این هدف هیچ گاه به 
دلیل برخی خوددانا پنداری ها عملیاتی نش��ده اس��ت و شاهد فساد 
سیستماتیکی هستیم که عده ای به دلیل برخی خوددانا پنداری ها و 
از طرفی، در خطر افتادن منافع شان مانع از برقراری رشد اقتصادی و 

عدالت اجتماعی می شوند.
اطه��اری در ادامه صحبت ه��ای خود تأکید می کن��د که در حال 
حاضر، به لحاظ درآمدی ابعاد فقر در مقایس��ه با قبل گسترده شده 
اس��ت. او در همین راستا توضیح می دهد: قباًل سه دهک اول جامعه 
فقیر محسوب می شدند، اما االن شش دهک اول جامعه در فقر نسبی 
به سر می برند. یا پیش ازاین، یک و نیم دهک اول فقیر مطلق بودند، 
ام��ا در حال حاضر، س��ه ده��ک اول در فقر مطلق هس��تند. باز هم 
تأکید می کنم که متأسفانه همه اینها به خاطر نداشتن سیاست های 
توسعه ای است و هر دوره هم شاهد تکرار تجربیات گذشته هستیم.

این پژوهش��گر توس��عه اقتصادی می گوید: حداقل در دوره حسن 
روحانی انتظار می رفت که برنامه ای مبتنی بر توانمندکردن )آموزش 
مه��ارت و ارائه کمک های فنی و اعتباری مبتنی بر اقتصاد دانش( و 
تواناسازی )با هدف مش��ارکت اجتماعی و سیاسی از شورایاری های 
محله گرفته تا ش��ورایاری های کارخانه ها( افراد که سال هاس��ت به 
 صورت س��اختاری تدوین  شده، اجرا شود، اما متأسفانه کنار گذاشته 

شد.
ب��ه گفته اطهاری، در بخش نی��روی کار باید ببینیم جلوگیری از 
اقداماتی مانند تش��کیل س��ندیکا چه نتایجی دربر خواهد داش��ت. 
کارگران��ی که نتوانند س��ندیکا تش��کیل دهند و ق��درت چانه زنی 
نداش��ته باش��ند، بهره وری الزم را هم نخواهند داش��ت و س��رمایه 
اجتماعی الزم در جهت حل مس��ائل و مش��کالت نی��روی کار نیز 
به وجود نخواهد آمد. برنامه ریزی نکردن برای س��اماندهی وضعیت 
قرارداده��ا و موقتی بودن قراردادها، نتیجه همین روند اس��ت. باید 
توجه داشته باش��یم، جامعه ای که افراد آن توانمند و توانا نباشند، 

بسیار مستعد تحریم هستند.
وی در پاس��خ به این سؤال که رویکرد دولت در شرایط فعلی برای 
مبارزه با فقر چگونه باید باش��د، می گوید: بخش��ی از این رویکرد به 
همان مدل توس��عه ای برمی گردد، اما معتقدم باید ابتدا به این سؤال 
که سیاس��ت های اجتماعی چه اهمیتی دارند، پاس��خ روش��نی داده 
ش��ود. از طرفی، االن جامعه ایران گرفتار یک تله فضایی فقر ش��ده 
اس��ت و برای پر کردن این تله، دادن یارانه کارساز نیست، بلکه این 
سیاست های اجتماعی همه جانبه ازجمله آموزش مدارس، حمل ونقل 
ارزان، بیمه، بهداشت و ... است که می تواند ضریب نابرابری را کاهش 
ده��د، اما متأس��فانه وزارت کار ک��ه متولی این امر اس��ت، هیچ گاه 
نتوانسته قالب یک سیاس��ت اجتماعی را مطرح کند؛ حتی گفتمان 
این سیاس��ت هم در جامعه شکل نگرفته است یا اگر هم گفته شده 

اما اراده ای در دولت ها برای عملیاتی کردن آن وجود نداشته است.
ای��ن اقتص��اددان می افزاید: در این میان، ش��اهد اج��رای برخی 
سیاست ها به اس��م سیاست اجتماعی هس��تیم که از اساس اشتباه 
اس��ت. نمونه اخیر هم »طرح ملی مس��کن« یا »مسکن مهر« است 
که فاقد سیاس��ت های اجتماعی هستند که موجب هدررفت بودجه 

عدالت اجتماعی می شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: با کلید خوردن »طرح اقدام ملی مسکن« در دولت دوازدهم و اتمام 
مرحله نخس��ت ثبت نام آن، حاال مسئوالن وزارت راه و شهرسازی از شروع مرحله 
دوم ثب��ت نام این طرح از نیمه بهمن م��اه خبر می دهند. همچنین غیرقانونی بودن 
خریدوفروش امتیاز مسکن ملی، نکته ای است که روز گذشته هم محمد اسالمی و 

هم محمود محمودزاده بر آن تاکید کردند.
ابتدا وزیر راه و شهرس��ازی در حاشیه مراسم بهره برداری از 243 دستگاه ناوگان 
جدید حمل و نقل ریلی، خرید و فروش کد رهگیری مس��کن ملی را خالف قانون 
اع��الم کرد و گفت: امتیاز مس��کن ملی فروختنی نیس��ت و در صورت فروش کد 

رهگیری، کد ملی فرد متخلف از سیستم حذف می شود.
او همچنی��ن درب��اره مراحل پاالیش اطالعات متقاضیان ط��رح نیز گفت: بعد از 
پایش اطالعات در سامانه مسکن ملی، در صورت واجد شرایط بودن فرد متقاضی، 
کد رهگیری برای وی ارسال خواهد شد و فردی که کد رهگیری خود را به فروش 

برساند از طرح مسکن ملی حذف می شود.
به گفته اس��المی، شناس��ایی فرد متخلف براساس ش��ماره کارت ملی او انجام 

می شود.
مرحله دوم ثبت نام از نیمه بهمن ماه شروع می شود

همچنین محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، امتیاز مسکن ملی را 
قابل خرید و فروش ندانس��ت و درباره صحبت هایی که مبنی بر داللی مسکن ملی 
در ش��هرهایی از جمله پردیس می ش��ود، گفت: چیزی که تا االن انجام شده صرفا 
یک کد رهگیری بوده اس��ت. ممکن است کسانی بخواهند کد رهگیری را خرید و 
فروش کنند که اصال واجد شرایط نباشند و  در مرحله دوم حذف شوند. لذا توصیه 

می کنیم شهروندان به هیچ عنوان اقدام به خرید و فروش نکنند. حتی بعد از اینکه 
واجدان شرایط برای مرحله دوم دعوت شدند، واحدها قابل خرید و فروش نیست. تا 
زمانی که بحث سند و واگذاری به شکل رسمی انجام شود، خرید و فروش مسکن 

ملی را متصور نیستیم.
محم��ودزاده همچنین با بیان اینک��ه عملیات اجرایی طرح اقدام ملی 
در تمامی اس��تان ها از  جمله تهران آغاز شده است، گفت: امیدواریم در 
تاریخی که وعده داده ایم واحدها را تکمیل کنیم. برآورد ما از قیمت به 
صورت ناخالص در حال حاضر حدود 2.5 میلیون تومان در هر متر مربع 
است که با توجه به موقعیت و امکانات، قیمت ها باالتر یا پایین تر خواهد 
بود. متقاضی��ان بین 30 تا 40 میلیون تومان هن��گام ثبت نام پرداخت 
می کنند و مابقی هم طبق جدولی که ارائه می شود با توجه به پیشرفت 

پروژه از متقاضیان دریافت خواهد شد.
او درباره زمان مرحله  دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن هم گفت: ان شاءاهلل تا 
نیمه بهمن ماه پاالیش نفرات را انجام می دهیم. ظرفیت های خالی که ایجاد می شود 
را جمع بن��دی می کنیم و مجددا ثبت نام خواهیم  کرد. از 30 آذرماه که ثبت نام به 
اتمام رسیده، برآورد ما این است که مرحله  ارزیابی و پایش 45 روز زمان می برد و 

از نیمه بهمن ماه نام نویسی مجدد را آغاز می کنیم.
محمودزاده به ثبت نام 240 هزار نفر در خارج از بافت های فرس��وده اشاره کرد و 
افزود: در قالب طرح اقدام ملی 100 هزار واحد مس��کونی در بافت فرسوده تعریف 
ش��ده که امیدواریم با تخصیصی که از طرف سازمان برنامه و بودجه داده می شود، 
بتوانیم بحث واگذاری وام را انجام دهیم. در طرح اقدام ملی هدف این اس��ت که تا 

ح��د ممکن بتوانیم ظرفیت ایجاد کنیم و روند تولید مس��کن را به صورت متداوم 
داشته باشیم.

احتمال ساخت مسکن برای خبرنگاران و هنرمندان
او همچنین از احتمال س��اخت مس��کن برای خبرنگاران و هنرمندان خبر داد و 
گفت: انعقاد تفاهم نامه با وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت )صمت( و ارش��اد 
را در دس��تور کار قرار داده ایم که در صورت موافقت، برای خبرنگاران و هنرمندان 

خانه می سازیم.
به گفته وی، تا زمانی که س��ند و واگذاری به ش��کل رسمی انجام شود، خرید و 

فروش مسکن ملی امکان پذیر نخواهد بود.
محمودزاده با اش��اره به تفاهم نامه ها درباره س��اخت مسکن برای کارکنان دولت 
گف��ت: به دنب��ال امضای تفاهم نامه با وزارت دفاع، آموزش و پ��رورش و کار، رفاه و 
تامین اجتماعی، پیش��نهاد تامین مس��کن برای کارکنان وزارت صمت و فرهنگ و 
ارشاد اسالمی را در دستور کار قرار داده ایم که هنوز تدوین نشده و به امضا نرسیده 
است. در بحث وزارت صمت، ساخت مسکن برای کارگران خواهد بود که هم اکنون 
در تفاهم نام��ه با وزارت کار نیز در حال انجام اس��ت. درخصوص وزارت ارش��اد نیز 
تامین مسکن هنرمندان، خبرنگاران و سایر اقشار هدف این وزارتخانه مدنظر است.

معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه باید امکانات و 
ظرفیت های دو طرف اس��تحصال شود، گفت: هر کدام از دستگاه ها و ادارات دولتی 
که اعالم آمادگی کنند و امکانات شان را در جهت تامین مسکن بیاورند، وزارت راه 
و شهرس��ازی با تمام توان کمک می کند تا با هم افزایی، اقش��ار بیشتری از جامعه 

خانه دار شوند.

وزیر راه و شهرسازی: امتیاز مسکن ملی قابل خرید و فروش نیست

مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی از نیمه بهمن ماه
انرژی

عراق؛ مهمترین مقصد صادرات گاز ایران
صادرات گاز از نفت در بودجه 99، پیشی 

می گیرد؟
براساس هفته نامه میس، در راستای محدودیت های زیادی که برای 
صادرات نفت ایران ایجادشده، آمارهای کپلر حاکی از کاهش صادرات 
نفت کش��ور به کمتر از متوسط 213هزار بش��که در روز در ماه نوامبر 
است. میانگین صادرات نفت و میعانات کشور در نیمه اول سال 2018 
میالدی، 2.5 میلیون بشکه در روز بود اما در ماه اکتبر 2019 میالدی 

به 332هزار بشکه در روز کاهش یافت. 
در همین زمینه، نهاد پژوهش��ی مجل��س در خبرنامه تحوالت انرژی 
ب��ه وضعیت آتی بازار نفت و صادرات گاز ایران پرداخته اس��ت. به گفته 
مرکز پژوهش ه��ا، چین به  عنوان اصلی ترین مش��تری نفت ایران باقی 
 مانده است. آمارهای رسمی بین المللی سطح واردات نفت از ایران را طی 
ماه های آگوست، س��پتامبر و اکتبر 2019 به ترتیب 185،131 و 125 
هزار بشکه در روز اعالم کرده اند. سایر حجم صادرات فعلی باقی مانده نیز 
با حجم صادرات س��وریه و مالزی ترکیب  شده است. آخرین حجمی که 
چین از مالزی واردات داش��ته به ترتیب در ماه سپتامبر و اکتبر معادل 
481 و 462 هزار بش��که در روز تخمین زده  شده که البته این محموله 
صادرات��ی ترکیبی با نفت ونزوئال و ایران بوده اس��ت )میس، 29 نوامبر 
2019.( اگر با فرض اینکه منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت کشور 
به س��وریه به  زودی تس��ویه نش��ود، در این صورت درآمد ماه های اخیر 
معادل فروش 200 هزار بش��که در روز خواهد بود. متوسط قیمت نفت 
سنگین صادراتی ایران براس��اس گزارش ماهنامه اوپک )نوامبر 2019( 
ط��ی ماه های س��پتامبر و اکتبر ب��ه ترتی��ب 60.32 و 57.94 دالر به 
ازای هر بش��که بوده است. متوس��ط قیمت نفت صادراتی ایران در سال 
2018 معادل 69.59 دالر به ازای هر بش��که اعالم شده است. به نقل از 
میس، تمرکز بر صادرات گاز کشور شاید نقطه قابل اتکایی برای جبران 
کسری های درآمدی به وجودآمده باشد. کشورهای واردکننده گاز ایران از 
طریق خط لوله ترکیه، عراق و بخشی از ارمنستان و آذربایجان هستند و 
ازآنجایی که عواید و درآمدهای حاصل از صادرات گاز کشور در مقایسه با 
نفت در بهترین حالت نسبت به 18 ماه گذشته چندان دچار رکود نشده 
اس��ت، بنابراین، پتانسیل اصلی صادرات گاز به عراق و ترکیه اعالم شده، 
به  طوری  که ترکیه براساس آمارهای میس در ماه سپتامبر 648 میلیون 
مترمکعب )736 میلیون فوت مکعب در روز( از ایران واردات گاز داشته 
که باالترین رقم از ماه مارس بوده است. میانگین کل صادرات گاز کشور 
به ترکیه در 9 ماهه سال 2019 معادل روزانه 5.17 میلیارد مترمکعب 
)670  میلیون فوت مکعب در روز( بود که این میزان در مدت مش��ابه 
در س��ال 2018، 5.54 میلیارد مترمکعب در روز بوده است. با توجه به 
س��طوح فعلی قیمت های نفت، ترکیه حدود 250 دالر به ازای هر هزار 
مترمکع��ب گاز )ح��دود 7 دالر به ازای هر میلیون ب��ی تی یو( به ایران 
پرداخت می کند. این بدان معناس��ت که ایران حدود 1.4 میلیارد دالر 
طی 9 ماهه س��ال 2019 و طی ماه سپتامبر 162 میلیون دالر از محل 
فروش گاز به ترکیه درآمد داش��ته است. طبق این گزارش، کلیدی ترین 
کش��ور مقصد صادرات گاز ایران، عراق است که برخالف ترکیه به  ویژه 
از نیمه دوم ماه اکتبر، تالش کرده برای بهره مندی از برخی تعلیق های 
تحریم ایران درخصوص فرصت یافتن برای واردات گاز از ایران به آمریکا 
نزدیک تر شود. براس��اس آمار، متوسط واردات گاز عراق در چهار ماه به 
انضمام ماه سپتامبر معادل 807میلیون فوت مکعب در روز )روزانه 686 
مترمکعب( بوده اس��ت. با احتساب نفت بشکه ای 60 دالر، عراق به ازای 
هر میلیون بی تی یو گاز 6.60 دالر به ایران پرداخت کرده است. بدین 
ترتیب درآمد ارزی ایران از صادرات گاز به عراق طی ماه های آگوس��ت 
و س��پتامبر 160 میلیون دالر بوده اس��ت و با توجه به تخمین های بی 
پی، ارمنستان و آذربایجان، 0.5 میلیارد مترمکعب واردات گاز از کشور 
داشته اند و بنابراین پتانسیل افزایش و پیشی گرفتن صادرات گاز از نفت 
مهیاست. از طرفی براساس الیحه بودجه سال 1399 میزان درآمدهای 

ارزی صادرات گاز 4 میلیارد دالر در نظر گرفته  شده است.

بازار نفت 10 سال بعد چگونه است؟
چشم انداز بازار نفت در دهه آینده

عواملی که طی یک دهه گذش��ته روی بازار نفت تاثیر گذاش��ته اند 
احتم��اال در یک دهه آینده همچن��ان روی روند بازار و قیمت ها موثر 
خواهن��د بود. س��ال پررویداد 2019 نقطه اوج یک دهه آش��فتگی در 
بازاره��ای نفت بود که طی آن قیمت نف��ت برنت از رکورد باالی 125 
دالر در هر بشکه در سال 2012 به رکورد پایین 30 دالر در ژانویه سال 
2016 سقوط کرد. آشفتگی ژئوپلیتیکی، رشد اقتصادی، جهش تولید 
نفت آمریکا و سیاست های متعدد اوپک برای اثرگذاری روی قیمت های 
نفت از جمله رویدادهای یک دهه اخیر بودند که به پایان خود نزدیک 
شده است. به گزارش ایسنا، اندی کریچلو، مدیر اخبار در پایگاه خبری 
»اس ان��د پی گلوبال پالتس« معتقد اس��ت: برای دهه ای که از س��ال 
2020 آغاز می ش��ود، عوامل کلیدی ک��ه روی قیمت های نفت تاثیر 
می گذارند، احتماال مشابه عواملی خواهند بود که طی یک دهه گذشته 
مش��اهده ش��ده اند. وضعیت اقتصاد جهان، رشد تولید و صادرات نفت 
آمری��کا و اتحادیه اوپک پالس میان اوپک و 10 تولیدکننده غیراوپک 
همچنان تا سال 2030 روی قیمت نفت تاثیر خواهند گذاشت. شعله ور 
شدن مسائل ژئوپلیتیکی و تحریم های آمریکا علیه تولیدکنندگان بزرگ 
نفت شامل ایران و ونزوئال هم طی چند سال آینده روی بخش عرضه 
تاثیر خواهد گذاش��ت. بس��یاری از تحلیلگران می گویند در یک دهه 
آینده در بخش تقاضا، سهم رو به رشد تجدیدپذیرها در سبد انرژی و 
استفاده فزاینده از خودروهای برقی، از حجم قابل توجهی از تقاضا برای 
سوخت های فسیلی در تولید برق و تقاضا برای نفت در بخش حمل و 
نقل خواهد کاست. تصویر عرضه و تقاضا احتماال مشابه یک دهه اخیر 
خواهد بود اما سیاس��ت هایی که در جهت داش��تن اقتصادهای سبزتر 
اتخاذ می شود، ممکن اس��ت عامل جدیدی باشد که بازارهای نفت را 
شکل می دهد و روی قیمت های نفت در یک دهه آینده تاثیر می گذارد.

طبق گ��زارش  »اس اند پی گلوبال پالت��س«، انرژی های جایگزین 
ش��امل تجدیدپذیره��ا و نفوذ باالت��ر خودروهای برقی و اس��تفاده از 
هیدروژن به طور کلی تقاضا برای سوخت های فسیلی را کاهش خواهد 
داد. همچنین در یک دهه آینده با توجه به رش��د عرضه نفت از سوی 
کشورهای غیرعضو اوپک و رشد سهم تجدیدپذیرها و خودروهای برقی 
در بحبوحه کاهش هزینه های فناوری و نگرانی های رو به رشد پیرامون 
تغییرات جوی، معلوم خواهد شد اوپک تا چه حد روی بازار نفت جهانی 

اثرگذار است.
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مجلس شورای اس��المی در حالی بررسی مفاد آخرین الیحه بودجه قرن حاضر 
را در دس��تور کار بررس��ی قرار داده اس��ت که »آچمز بنزینی« در آستانه انتخابات 

اسفندماه، شیوه برخورد با الیحه بودجه را تغییر داده است.
 به گزارش خبرآنالین، هرچند بررسی بودجه همواره با اما و اگرهایی در مجلس 
شورای اسالمی همراه است و از یک سو دولت ها نسبت به تغییرات مفاد پیش بینی 
ش��ده هشدار می دهند و از سوی دیگر، مجلسی ها در صدد نشان دادن هویت خود 
در این بزنگاه هستند، اما الیحه بودجه سال آینده با وضعیتی تازه و متفاوت مورد 

بررسی قرار می گیرد.
از تالش برای رد کلیات این الیحه می توان دریافت، داستان آخرین بودجه قرن، 
بدون دردس��ر به سامان نخواهد رس��ید. حاال هم نمایندگان دهمین دوره مجلس 
شورای اس��المی، آخرین روزهای حضورش��ان بر صندلی های نمایندگی را سپری 
می کنند و هم دولت دوازدهم، در حال رتق و فتق امور در آخرین ماه های باقیمانده 
از دوره ماموریت است. صف آرایی نمایندگان این بار اما برابر بودجه، طعمی انتخاباتی 

دارد .
بخش��ی از تنش های ایجادشده به داس��تان بنزین باز می گردد. آنچه در آخرین 
روزه��ای آبان ماه رقم خورد، بازی انتخاباتی نمایندگانی که برای س��ه ماهه پایانی 
ماموریت خود تدارک ویژه ای دیده بودند را بر هم زد. این چنین بود که بودجه محلی 

برای راه اندازی بازی جدید انتخاباتی نمایندگان می تواند باشد.

درباره ویژگی های سال آینده
س��ال آینده را می توان سالی بس��یار خاص برای اقتصاد و سیاست ایران دانست. 
تداوم تحریم های آمریکا علیه ایران و کاهش ش��دید درآمدهای نفتی، شیوه تامین 
مالی در کش��ور را تغییر داده است. ساختار مبتنی بر چانه زنی بودجه، حاال خود را 
نشان می دهد. دستگاه هایی که بودجه کمتر به واسطه کمبود منابع می گیرند، خود 

لباس منتقد بر تن کرده و گواهی می دهند بودجه کارشناسی تدوین نشده است.
ماجرایی که برای بس��یاری از دستگاه های بودجه بگیر احتمال وقوع دارد چراکه 
بررسی ها نشان می دهد تنگنای مالی ایران در سال آینده به سادگی برطرف نخواهد 
شد. از سوی دیگر، رشد منفی اقتصادی و رشد باالی تورم نیز اقتصاد را به موضوع 
شماره یک بدل کرده است. به این ترتیب، بسیاری بر این عقیده  هستند که از تنور 
اقتصاد می توان نانی برای انتخابات پخت. این چنین است که افزایش قیمت بنزین 
آزاد به 3هزار تومان در هر لیتر از یک سو و سهمیه بندی بنزین از سوی دیگر سبب 

شده است بازی انتخابات شکلی دیگر را بگیرد.
مخالفان و منتقدان چه می گویند؟

منتقدان دولت، حلقه اصلی مخالفان با بودجه س��ال 1399 را تشکیل می دهند. 
حاال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق نیز پیاپی خبر از ارسال پیامک هایی می دهند 
ک��ه محتوای آنها بر مجاب ک��ردن نمایندگان برای رد کلی��ات بودجه داللت دارد. 
داس��تان پیامک در ایران اما داستانی تکراری اس��ت. شیوه بیان مخالفت با طرح ها 

و لوایح حاال س��اده تر از قبل شده اس��ت. پیامک جای شبنامه را گرفته است. 100 
پیامک تنها برای رد ش��دن کلی��ات بودجه و دروغ پ��ردازی از قول رئیس جمهوری 
درخصوص استعفا و ... همگی عواملی است که نشان می دهد برخی منتقدان دولت 
دوازدهم بنا ندارند بودجه س��ال آینده را به س��امان برس��انند. در حالی که محتوای 
انتقادهایی با امضای جمعی از کارشناس��ان مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان 
اقتصادی، بس��یج دانشجویی و... منتشر می ش��ود، بر غیرواقعی بودن منابع درآمدی 
پیش بینی  شده خصوصا درآمد نفت و درآمد حاصل از واگذاری ها و ... داللت دارد، اما 
نمایندگان منتقد در مصاحبه های مکرر خود تاکید دارند که میزان افزایش درآمدها 
برای کارکنان دولت و... واقعی نیست. این دو نظر در حالی همزمان از سوی منتقدان 
دولت مورد استناد قرار می گیرند که همچون دو خط موازی امکان تجمیع با یکدیگر 
را ندارند. به نظر می رس��د بازی انتخاباتی منتق��دان در روزهای آتی وارد فاز تازه ای 
می ش��ود. صراحت بی سابقه مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در انتقاد از 
کلیات بودجه در کنار کاندیداتوری بسیاری از منتقدان روشن می کند داستان آخرین 
بودجه مجلس دهم به س��ادگی به پایان نخواهد رسید. به نظر می رسد بودجه سال 
99، عرصه تسویه حساب های انتخاباتی است؛ تسویه حساب هایی که شاید ماجرای 
پیچیده و بغرنج FATF  در فرصت یک ماه و اندی ماهه حس��اس باقیمانده برای 
تصویب لوایح دو گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعیین تکلیف ایران برای 

پیوستن یا عدم پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، آن را تحت الشعاع قرار دهد.

ش��رکت ها، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابس��ته به دولت در سال 98 معادل 
5هزار و 424 میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند که در سال آتی به 5 هزار و 

788 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
ب��ه گ��زارش ایرنا، بررس��ی صورت های مالی و ت��راز مالی ش��رکت ها، بانک ها و 
موسس��ه های انتفاعی وابس��ته به دولت نشان می دهد که ش��اخص های درآمدی 
و هزین��ه ای آنها روندی افزایش��ی دارد. نکته قابل توجه در بررس��ی عملکرد مالی 
ش��رکت های وابس��ته به دولت این اس��ت که در بین آنها، از یک س��و شرکت های 
پردرآمدی مانند ش��رکت ملی نفتی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شرکت 
ملی گاز، بانک ملی، بانک س��په، ش��رکت ملی فوالد و سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران قرار دارند و از سوی دیگر، شرکت های زیان دهی مانند شرکت های آب 
منطقه ای، شرکت های برق منطقه ای، شرکت های آب و فاضالب روستایی و کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان جای گرفته اند.
نگاهی به پیوس��ت های الیحه بودجه سال آتی نشان می دهد شرکت ها، بانک ها 
و موسس��ه های انتفاعی وابس��ته به دولت در سال 98 معادل 5هزار و 424 میلیارد 
تومان مالیات می پردازند که پیش بینی ش��ده است این رقم برای سال آتی با رشد 
6.7درص��دی به 5هزار و 788 میلی��ارد تومان افزایش یابد. بر این اس��اس، میزان 
مالیات ش��رکت های دولتی در س��ال 98، 4هزار و 676 میلیارد تومان است که در 
س��ال 99 با رش��د 5.6درصدی به 4هزار و 942 میلیارد تومان ارتقا می یابد. حجم 
مالیات پرداختی بانک های دولتی )ش��امل بانک مرکزی و هشت بانک دولتی( نیز 
امس��ال به 745 میلیارد تومان می رسد که س��ال آتی با رشد 12.7درصدی معادل 
840 میلیارد تومان خواهد شد. موسسه های انتفاعی وابسته به دولت نیز باید برای 
سال 98 معادل 2 میلیارد و 514 میلیون تومان مالیات می دهند که سال آینده با 

رشد 98درصدی به 5میلیارد تومان افزایش می یابد.
همچنین شرکت ها، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت در سال 98 
حدود یک میلیون و 45 هزار و 905 میلیارد تومان درآمد دارند که در سال آتی به 
یک میلیون و 243 هزار و 38 میلیارد تومان افزایش می یابد. شرکت های دولتی در 
سال 98 معادل 932 هزار و 645 میلیارد تومان برآورد شده که در سال آتی به یک 
میلیون و 117 هزار و 978 میلیارد تومان افزایش می یابد که رش��د 19.8درصدی 

نسبت به درآمدهای امسال خواهد داشت.
بانک های دولتی نیز امسال 105 هزار و 657 میلیارد تومان درآمد دارند که سال 
آتی به 116 هزار و 499 میلیارد تومان رش��د خواهد رس��ید. موسسه های انتفاعی 
وابسته به دولت نیز امسال 7هزار و 602 میلیارد تومان درآمدزایی می کنند که سال 

99 به 8هزار و 559 میلیارد تومان صعود می کند.

»آچمز بنزینی« پای بازی انتخابات را به الیحه بودجه باز کرد

سرنوشت بودجه 99 چه خواهد شد؟

جزییات پرداخت مالیات بخش دولتی

دولتی ها چقدر مالیات می دهند؟

دوشنبه
9 دی 1398

شماره 1462



تعداد کاربران کیف پول موبایلی کیپاد 1.111.111 نفر شد
رونمایی از سرویس کارت به کارت کیپاد

کیف پ��ول موبایلی کیپاد، محصول بانک  پاس��ارگاد که از اواخر اس��فند 
س��ال 1397 در دس��ترس مش��تریان قرار گرفت، در کمتر از یک س��ال از 
ش��روع فعالیت، با اس��تقبال کم نظیر کاربران مواجه ش��د، به طوری  که در 
ح��ال حاضر 1.111.111 نفر اق��دام به نصب این برنامه کرده اند. به گزارش 
روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، کیف پول موبایلی کیپاد در راستای گسترش 
و توس��عه  خدمات خود، در نس��خه جدید مخصوص سیستم عامل اندروید، 
اق��دام به ارائه  خدمت انتقال وجه کارت به کارت کرده و از طریق آن امکان 
انتقال وجه از مبدأ 23 بانک فراهم ش��ده  اس��ت. این خدمت به زودی برای 
سیس��تم عامل IOS نیز ارائه خواهد شد. همچنین به زودی بانک های دیگر 
نیز به عنوان بانک مبدأ، به این برنامه افزوده خواهند شد. براساس این خبر، 
»کیپاد« در راس��تای توس��عه و تس��هیل راهکارهای پرداخت  الکترونیک از 
طریق تلفن همراه هوش��مند طراحی شده  است. این برنامه، بهترین راهکار 
ب��رای انج��ام تراکنش های خرد بانکی اس��ت که با به کارگی��ری آن نیاز به 
استفاده از رمز دوم برای هر پرداخت برطرف شده  است. همچنین برای رفاه 
حال کاربران، با اضافه ش��دن قابلیت های جدید، اپلیکیش��ن کیپاد تبدیل به 
یک سیس��تم یکپارچه برای پرداخت شده که عالوه بر انتقال وجه، توانسته 
با رابط کاربری جذاب خود، خدمات پرداخت ویژه ای نظیر پرداخت عوارض 
آزادراهی، دریافت و پرداخت قبض برق، اس��تعالم و پرداخت بدهی تردد در 
محدوده  طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا، خرید ش��ارژ و بسته اینترنتی، 
انتقال اعتبار از کیف پول به کیف پول، انتقال اعتبار از کیف پول به حساب 
بانک��ی بدون کارمزد و از طریق ش��ماره ش��با و در نهایت خرید اش��تراکی 
تلویزی��ون اینترنتی آیو همراه با تخفیف را به کارب��ران خود ارائه دهد. این 
محصول قابلیت نصب بر روی تمامی گوشی های مجهز به سیستم های عامل  
اندروید وIOS را داراس��ت و هم اکنون هر دو نس��خه بر روی س��ایت بانک 
پاسارگاد، سایت کیپاد و نسخه اندرویدی آن در فروشگاه های نرم افزار کافه 
بازار، چارخونه و مایکت، ارائه ش��ده  اس��ت. گفتنی است اپلیکیشن کیپاد با 
هدف ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان و فرهنگ سازی حذف کاغذ در 
زمینه کمک به محیط زیست و تسهیل راهکارهای پرداخت خرد الکترونیکی 
در حال توس��عه قابلیت های خود در محیطی ام��ن همراه با ایجاد تجربه ای 

خوشاید برای مشتریان است.

قیمت ها در بازار طال و سکه صعودی شد
بازی دالر در مرز روانی

در حال��ی که بازار طال و س��که، اولین روز هفت��ه را نزولی آغاز کرده بود، 
روز یکش��نبه قیمت ها افزایش پیدا کرد و در نقط��ه مقابل، قیمت دالر نیز 

در بازار کاهش یافت.
به گزارش خبرآنالین، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
در بازار 6 هزار تومان افزایش یافت و با قیمت 4 میلیون و 610 هزار تومان 
به فروش رفت. س��که تمام به��ار آزادی طرح قدیم نی��ز در بازار 4 میلیون 
و 594 هزار تومان، نیم س��که 2 میلیون و 379 هزار تومان، ربع س��که یک 
میلی��ون و 470 ه��زار تومان و س��که گرمی 920 هزار توم��ان بود. قیمت 

نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی در این روز در بازار بدون تغییر ماند.
گزارش ها نش��ان می دهد که حباب س��که طرح جدید در بازار در حدود 
91 ه��زار تومان بود. در بازار طال نیز قیمت هر گرم طالی 18عیار با اندکی 
افزای��ش همراه بود. هر گرم ط��الی 18عیار در بازار با افزایش 700 تومانی، 
با قیمت 471 هزار تومان فروخته ش��د. هر مثقال طال نیز 2 میلیون و 40 

هزار تومان بود.
همچنی��ن قیم��ت دالر در صرافی ه��ای بانک��ی پس از بی��ش از یک ماه 
ماندگاری در سقف کانال 12هزار تومان، کمی عقب نشست. هر دالر آمریکا 
در صرافی ه��ای بانک��ی دیروز ب��ه قیمت 12 ه��زار و 950 تومان به فروش 
رس��ید که نس��بت به روز شنبه کاهش��ی برابر با 20تومان را نشان می دهد. 
بر این اس��اس، نرخ خری��د دالر از مردم در صرافی ها نی��ز 12 هزار و 850 

تومان اعالم شد.
نوس��ان قیم��ت دالر از اواخر آبان ماه آغاز ش��ده و البته هنوز به س��امان 
نرسیده است. برآوردها نشان می دهد با وجود تالش بسیاری از دالالن، بازی 
قیمتی در کانال کاهشی ادامه دارد. مرز روانی دالر در حال حاضر 13 هزار 
تومان اعالم شده است. عبور دالر از این مرز روانی، بازگشت قیمت را دشوار 
می کن��د. قیمت هر یورو در صرافی های بانکی نی��ز برابر با 14 هزار و 250 
تومان بود که در قیاس با روز ش��نبه تغییری را نش��ان نمی دهد. نرخ خرید 
هر یورو در صرافی های بانکی نیز برابر با 14هزار و 150 تومان گزارش شد.

دارندگان کارتخوان  خارج از کشور در لیست 
سیاه قرار می گیرند

هم��ه درگاه های پرداخت الکترونیکی دارن��دگان کارتخوان فعال خارج از 
کشور مسدود می شود و دارندگان آنها در لیست سیاه قرار می گیرند.

ب��ه گ��زارش ایرن��ا، کارتخوان های فعال در خارج از کش��ور در بس��یاری 
موارد برای پولش��ویی و نقل و انتقال های مش��کوک مالی مورد استفاده قرار 
می گیرند. همچنین این کارتخوان ها نقش��ی فعال در تالطم ها و بحران های 
ارزی در س��ال های اخیر ایفا کرده اند، بنابراین سیاس��ت مسدودسازی این 
کارتخوان ها پیگیری می ش��ود. بر این اس��اس، تراکنش های انجام ش��ده در 
ش��بکه پرداخت الکترونیکی کش��ور به روش های مختلف تحت پایش قرار 
می گی��رد تا در حد ممک��ن از بروز هرگونه تخلف اع��م از انجام تراکنش با 

کارتخوان های خارج از کشور جلوگیری شود.
در تازه تری��ن گام برای س��اماندهی و برخورد ب��ا کارتخوان های غیرمجاز 
خارج از کشور، روند شناسایی دارندگان این کارتخوان ها آغاز شده تا از این 

طریق، کارتخوان های آنها در داخل کشور نیز غیرفعال شود.
بر این اس��اس، ش��بکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( اعالم کرده 
اس��ت: در ادامه اقدام��ات نظارتی مرتبط با کارتخوان های خارج از کش��ور، 
از ای��ن پس نام و ک��د ملی دارن��دگان کارتخوان فعال در خارج از کش��ور 
در فهرس��ت س��یاه قرار می گیرد و تمامی درگاه ه��ای پرداخت الکترونیکی 
تعریف ش��ده در ایران که با همان کد ملی فعال اس��ت، مسدود و از دریافت 
خدم��ات پذیرندگی مح��روم خواهند بود. این اقدامات نظارتی در راس��تای 
اجرای مقررات بانک مرکزی جمهوری اس��المی مبنی بر ممنوعیت فعالیت 
کارتخوان ها خارج از کش��ور انجام می شود. پیش از این نیز به دستور بانک 
مرکزی، روند شناس��ایی و مسدودس��ازی کارتخوان های فع��ال در خارج از 
کش��ور آغاز ش��ده بود و بر این اس��اس، حدود 1500 کارتخ��وان فعال در 
خارج از کش��ور توسط ش��رکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، شناسایی 

و مسدود شده است.

سکهوارز

اواخر مهرماه بود که گ��روه ویژه  اقدام مالی برای آخرین بار به  ایران 
فرصتی چهارماه��ه به منظور تصویب دو الیحه باقی مانده الحاق ایران 
به کنوانس��یون مبارزه با جرائم س��ازمان یافته)پالرمو( و کنوانس��یون 
بین المللی مقابله  با تأمین  مالی تروریس��م )CFT(  از لوایح چهارگانه 
موس��وم به لوای��ح FATF داد. ایران ت��ا بهمن  امس��ال فرصت دارد 
کنوانس��یون پالرمو و CFT را همراستا با اس��تانداردهای FATF به 
صورت قانون تصویب و تایید کند، در غیر این صورت، ایران به لیست 
سیاه باز خواهد گشت. این چهارمین بار است که گروه ویژه اقدام مالی 
وضعیت ایران را در برابر اقدامات متقابل تمدید کرد. پیش از این، سه 
بار مهلت های چهار ماهه برای ایران به منظور اجرای درخواس��ت های 
این کارگروه در نظر گرفته ش��د. چند هفته قبل نیز در حالی که هنوز 
پیوس��تن یا نپیوس��تن ایران به FATF  تعیین تکلیف نشده، خبری 
درباره بازگش��ت ایران به لیس��ت سیاه منتشر ش��د که وزارت اقتصاد 

بالفاصله آن را تکذیب کرد.
در همین زمینه، سیدرضا سالمی، اقتصاددان با تاکید بر اینکه نپذیرفتن 
عضوی��ت در FATF مج��اری کوچ��ک مبادالت بین ای��ران و بانک های 
بین المللی را هم می بندد، گفت: در واقع با عدم تصویب FATF به فشار 

همه جانبه آمریکا علیه خودمان کمک می کنیم.
سالمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تحریم های آمریکا علیه ایران 
افزود: در حال حاضر اقتصاد ایران به دلیل تحریم های ظالمانه قفل است، 
چه برسد به اینکه شرایط FATF را هم نپذیریم. در این شرایط، مجاری 
کوچکی که برای مبادله با کش��ورهای دیگر و بانک های بین المللی داریم 
هم از بین می رود و این نکته ای نیس��ت ک��ه برای مخالفان FATF قابل 

درک نباشد.
او با اش��اره به ص��ادرات غیرنفتی ایران گفت: در ح��ال حاضر ایران به 
برخی از شرکت های کوچک در دنیا که تحریم روی آنها اثر ندارد، صادرات 
غیرنفت��ی دارد و همچنین با بانک های کوچکی که آمریکا روی آنها تاثیر 
ندارد، مبادالت بانکی دارد، اما چنانچه ش��رایط FATF را نپذیریم، دیگر 
نمی توانیم اعتبار اس��نادی کس��ب کنیم و همچنین مبادله بانکی داشته 

باشیم.
این اقتصاددان با تاکید ب��ر اینکه در حال حاضر رقم صادرات غیرنفتی 
ما نس��بت به اقتصاد کشورمان کوچک نیست، گفت: اگر FATF تصویب 
نش��ود همین میزان را هم از دس��ت  خواهیم داد و از س��وی دیگر امکان 
توسعه  صادرات غیرنفتی را هم از دست می دهیم. در حال حاضر، با تحریم 
نفت باید بر صادرات غیرنفتی متمرکز ش��ویم و پتانسیل  آن هم در کشور 
وجود دارد. کاالهای زیادی داریم که غیرنفتی هستند و امکان رشد دارند 

و می توانند صادر شود، اما اگر FATF تصویب نشود این مجراهای کوچک 
را هم از دست می دهیم و به فشار آمریکا کمک می کنیم.

آسیب بالتکلیفی FATF در اقتصاد ایران بسیار است
همچنین حس��ین عباسی نژاد، رئیس دانش��کده اقتصاد دانشگاه تهران 
معتقد اس��ت: عقل حکم می کند در ش��رایط س��خت، ما از درگیری های 
جناحی خارج شویم و آنچه را که به نفع مردم و کشور است، بپذیریم، آیا 

مخالفان FATF تبعات و مسئولیت مخالفت خود را می پذیرند؟
عباس��ی نژاد در گفت و گو با ایرنا، ادامه داد: من کارشناس دولت نیستم، 
به عنوان یک اقتصاددان س��خن می گویم و می دانم که منافع ملی ما باید 
تامین شود، اینکه یک شخص، حزب یا گروهی تضعیف می شود، مساله من 
نیس��ت، من به عنوان اقتصاددان باید واقعیت را به جامعه بگویم و آن این 
است که اگر ما عضو FATF نشویم، شرایط اقتصادی کشور بسیار دشوار 

و مشکالت افزایش می یابد.
ب��ه گفت��ه وی، اینکه عض��و FATF ش��ویم و تعهداتی که آنه��ا از ما 
می خواهند را اجرا کنیم، نمی تواند باعث حل مشکالت اقتصادی ما شود، 
اما به طور قطع می توان گفت اگر عضو FATF نشویم مشکالت اقتصادی 

ما افزایش می یابد و شرایط بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: ممکن است در شرایط عادی 
که تحت فش��ار تحریم نبودیم نپیوستن به FATF، چندان به اقتصاد ما 
ضربه ای وارد نمی کرد اما نه در شرایطی که همه توجه شان به این است که 
ایران تحریم است و نباید با آنها معامله و مراوده مالی داشته باشیم بنابراین 

اگر به FATF نپیوندیم، قطعا مشکالت ما افزایش می یابد.
به عقیده عباسی نژاد، FATF یک نهاد بین المللی برای ارتباطات مالی 
بین المللی و نقل و انتقال مالی اس��ت. این یک قرارداد بین المللی است و 
بین کشورهای عضو باید به اجرا درآید اما اگر آنها متوجه شوند کشورهایی 
هس��تند که نمی خواهند وارد این مقوله ش��وند و تعه��دات این قرارداد را 

بپذیرند، مشکوک می شوند که چرا فالن کشور نمی پذیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نزدیک به 13 الی 14 سال است در کشور 
موضوع FATF  بالتکلیف مانده اس��ت؛ یا محکم بگویند »نه« یا بگویند 
»بله«. آس��یب بالتکلیفی FATF به مراتب بیش��تر از این است که عضو 
شویم و بگوییم مضراتی دارد. FATF  در کشور ما موضوع بالتکلیفی است 
که بر نوسانات نرخ ارز، قیمت طال، زندگی صادرکنندگان و واردکنندگان 
و بسیاری مسائل دیگر اثر می گذارد بنابراین تکلیف FATF  باید روشن 
ش��ود، بالتکلیفی بدترین وضعیت همچون برزخ اس��ت. این موضوع یک 
ضرورت اس��ت و هیچ گریزی از آن نیست. چند روز پیش از رادیو شنیدم 
که دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفته بود، از 41 تعهدی که باید 

انجام دهیم، 39 مورد آن را انجام داده ایم و اگر دو مورد )پالرمو و CFT( را 
تصویب کنیم، در مسیر دور زدن تحریم ها خلل به وجود می آید.

چه اسرار مالی داریم که مردم نباید بدانند؟
او با طرح این س��وال که مگر ما چه اس��رار مالی داریم؟ ادامه داد: فرض 
کنید براساس ش��اخص های اقتصادی، می دانیم که رشد اقتصادی کشور 
پایین اس��ت، در این میان چه ش��اخص هایی وجود دارد که باید از مردم 
پنهان باش��د، اگر ش��اخصی باش��د که از مردم، مقامات تصمیم گیرنده و 
تحلیلگران اقتصادی پنهان و محرمانه ش��ود، هیچ کس نمی تواند براساس 
واقعی��ت تجزیه و تحلیل کند. در نتیجه این چه اطالعاتی اس��ت که آنها 
بای��د بدانند، مردم نباید بدانند و اگر به صورت بین المللی ش��فاف ش��ود، 

خطرناک است؟
به گفته عباسی نژاد، یا شفاف سازی یا پنهان کاری؛ این دو با هم جمع 
نمی ش��ود؟ حال گاهی اطالعات خاصی است، ما هم پیچیده شویم، چرا 
ت��ا این حد می هراس��یم که در مراودات و مذاکرات بین المللی ش��رکت 
کنیم و از تبعات آن می ترسیم. ما باید در عرصه بین المللی حاذق باشیم 
و حواس خود را جمع کنیم که ما را دور نزنند. آیا این کش��ورهایی که 
دور هم جمع می ش��وند همه با هم متحد هس��تند؟ اینچنین نیست. ما 
گمان می کنیم در هر قرارداد بین المللی که ما هم مش��ارکت می کنیم، 
همچ��ون فیف��ا و . . . ، همه متحد هس��تند و می خواهن��د عضو جدید 
را زمین بزنند، چنین نیس��ت، ما در عرصه های بین المللی هم دوس��ت 
  FATF داریم هم دشمن، من فکر می کنم کسانی که می گویند اگر به
بپیوندیم، اس��رار مال��ی را به خارجی ه��ا می دهیم، جنبه پوپولیس��تی 

حرف شان بر جنبه های فنی آن غلبه می کند.
رئیس دانش��کده اقتصاد دانش��گاه تهران افزود: فقط حدود 6-5 نفر از 
بین کارشناسان و مدیران کشور به FATF  و 41 بند آن مسلط هستند، 
FATF  که یک یا دو صفحه نیست، 41 تعهد و قانون دارد. کارشناسانی 
که بر این موضوع تسلط دارند از جمله طیب نیا وزیر پیشین امور اقتصادی 
و دارایی می گویند باید عضو ش��ویم. الیحه در دولت تصویب می ش��ود و 
به مجلس ارس��ال می شود، مجلس نیز پس از تصویب، به شورای نگهبان 
ارجاع می دهد، در این مرحله اگر بین ش��ورای نگهبان و مجلس اختالفی 
بود، نباید مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود، وقتی 
ش��ورای نگهبان ایراد می گیرد، باید آن را به مجلس بفرستد و مجلس در 
صورت پایداری بر نظر خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد. 
این کار خالف قانون اس��ت و الیحه را به جای مجلس مستقیم به مجمع 
فرس��تاده اند، می گوییم که دیگران کار غیرقانون��ی انجام ندهند اما وقتی 

خودمان تخلف می کنیم متوجه آن نمی شویم.

عقل حکم می کند FATF را بدون توجه به درگیری های جناحی بپذیریم

FATF  خودزنی با رد

22 ماه از آمدن نرخ پرحاشیه 4200 تومان در بازار ارزی و تجاری ایران می گذرد 
و باوجود همه مخالفت ها در این زمینه، دولت نتوانسته آن را کنار بگذارد و نه اینکه 
با اطمینان پیش ببرد و ظاهرا چاره ای جز ادامه این مس��یر ندارد. نرخی که پش��ت 
تامین 10.5 میلیارد دالر برای کاالی اساس��ی در س��ال آینده رانت حدود 70 هزار 
میلیارد تومانی دارد و تضمین 100درصدی هم برای پیشگیری از آن وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، فروردین  1397 بود که با تغییر سیاست های ارزی، نرخ 4200 
تومان به بازار ارز آمد، اما با وجود اینکه حواشی و بحث های فراوانی را در این مسیر 
طی کرد و نظرات منفی و مثبت بس��یاری را با خود یدک کش��ید در نهایت س��ال 

گذشته، امسال و حتی برای سال آینده در اقتصاد ایران ماندگار شد.
زمانی دولت اعالم کرد که تمامی نرخ های ارز، قاچاق محسوب و فقط نرخ 4200 
تومان به رس��میت شناخته می شود؛ به طوری که کل واردات کاال با این نرخ انجام 
شد، اما زمان چندانی نگذشت که اختالف قیمت بین 4200 تا قیمت باالی 13 هزار 
تومان ارز در بازار آزاد موجب شد که در کنار افزایش قابل توجه واردات و خروج ارز 
از کشور، رانت سنگینی ایجاد شد و اوضاع بازار کاال به جای ساماندهی با نرخ پایین 
ارز با هجمه ای از گرانی مواجه ش��د که اثری از کاالی وارداتی با نرخ ترجیحی در 
آن وجود نداشت. بر این اساس، سیاست تا حدی تغییر کرد و اختصاص ارز 4200 

تومان به مجموعه ای از کاالها محدود شد.

گرچه انتظار می رفت با توجه به اینکه ارز 4200 تومانی همچنان منتقدان خود 
را داش��ت و حتی رئیس کل بانک مرکزی هم نس��بت به اختصاص آن نگاه مثبتی 
نداش��ته و انتقاد خود را به آن مطرح کرده بود، در س��ال آینده مورد بازنگری قرار 
بگیرد ولی الیحه بودجه نش��ان از اختصاص 10.5 میلیارد دالر با ارز 4200 تومانی 

برای تامین کاالهای اساسی دارد.
این در حالی اس��ت که در جریان تدوین الیحه بودجه ظاهرا پیش��نهادی مطرح 
بود مبنی بر اینکه ارز 4200 تومان حذف و برای کاالهای اساسی و دارو نیز با نرخ 
یکس��ان و نیمایی واردات انجام شده و در ازای اختالف قیمت دولت یارانه پرداخت 

کند، ولی به هر دلیلی با آن موافقت نشد.
اکنون با 10.5 میلیاردی که قرار اس��ت با نرخ 4200 کاالی اساسی وارد شود با 
توج��ه به اینکه در بازار نیما نرخ ارز به حدود 11 هزار تومان در هر دالر می رس��د 
در ح��ال حاضر ح��دود 70 هزار میلیارد تومان اختالف قیم��ت ایجاد خواهد کرد، 
اینک��ه دولت چگونه بتواند مدیریت کند که از این 70 هزار میلیارد تومان اختالف 
سوء اس��تفاده نشده و به رانتی س��نگین برای واردکنندگان و توزیع کنندگان نشود 
جای س��وال بزرگی اس��ت آن هم در شرایطی که در سال گذشته و در سال جاری 

عدم نظارت کافی و سایر مسائل موجب اتفاق های خوبی در این باره نشده بود.
س��وی دیگر ماجرا این اس��ت با وجود مخالفت هایی که در رابطه با اختصاص ارز 

4200 تومانی وجود دارد حذف آن نیز در ش��رایط فعلی موجب سوء اس��تفاده های 
دیگری خواهد ش��د؛ به طوری که حتی اعالم این موضوع که قرار اس��ت ارز 4200 
تومانی از کاالهای اساس��ی، دارو و تجهیزات پزش��کی حذف ش��ود می تواند خود 
موج��ی از گرانی را به راه اندازد و باعث احتکار کاال از جانب برخی واردکنندگان یا 
توزیع کنندگان ش��ود که این موضوع نیز با توجه به تجربه گذشته در مورد افزایش 
قیمت ارز کامال بدیهی به نظر رسیده و می تواند دسترسی مردم به کاالی اساسی به 

ویژه دارو را با مشکالت بسیاری مواجه کند.
اما در مورد تامین منابع با ارز 4200 تومانی تغییر حجم آن نیز قابل توجه است؛ 
به گونه ای که در سال جاری حدود 14 میلیارد دالر پیش بینی شده بود که در سال 
آینده به 10.5 میلیارد دالر کاهش یافته است. دلیل این ریزش حدود 3.5 میلیارد 
دالری به کاهش لیس��ت کاالهای وارداتی با نرخ 4200 تومان برمی گردد. امس��ال 
برخی کاالها از جمله گوش��ت از لیست حذف شد و بعید نیست که در سال آینده 
نی��ز تعداد دیگری از کاالها با توجه به ش��رایط و تامین منابع در داخل و عدم نیاز 
به واردات از جمع کاالهایی که با ارز 4200 تومان وارد می ش��ود، کنار برود. به هر 
صورت در شرایط هم حذف 4200 تومان و هم باقی ماندن آن خود ابعاد مختلفی 
را به همراه دارد که ظاهرا راهکار مناس��بی برای مدیریت آن هنوز در بین دولت و 

مجلس مورد توافق قرار نگرفته است.

نه راه پس داریم، نه راه پیش

۷0 هزار میلیارد پنهان در ارز 4200 تومانی!

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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جریان مثبت پول در بازار سرمایه
روی خوش بازار به معامالت الگوریتمی

یک کارش��ناس بازار سرمایه معتقد است که جریان پول به معنای میزان 
حج��م معام��الت، درصد خریدار حقوق��ی به حقیقی، ص��دور و ابطال ها در 
صندوق ه��ا نش��ان می دهد که فعال جری��ان پول روند مناس��بی دارد و این 

موضوع بر روند بازار تاثیر مثبتی دارد.
مهدی دلبری در بررس��ی روند گزارش عملکردی ش��رکت ها به »س��نا« 
گفت: در ح��ال حاضر روند گزارش دهی ادامه دارد و هنوز همه ش��رکت ها 
گزارش های خود را ارائه نکرده اند و بر این اس��اس شاید نتوان برآورد کاملی 
داش��ت، اما در مجموع می توان گفت گزارش عملکردی ش��رکت ها در آبان 
و آذرم��اه نس��بت به قبل روند بهتری پیدا کرده و ب��ازار نیز همزمان با ارائه 

گزارش ها در ماه آبان روند صعودی در پیش گرفته است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به نظر من، در حال حاضر گزارش 
ش��رکت ها در گروه فلزی و معدنی و خودرو نس��بت به گروه های دیگر بهتر 
هس��تند و بقیه گروه ها هم نسبت به میزان میانگین ماه های گذشته فروش 
بیش��تری داش��ته اند. نکته قابل توجه اینکه، با انتش��ار گزارش های آذرماه، 
برآوردی از سودهای سه ماهه سوم هم ارائه می دهد که از این منظر اهمیت 

خاصی برای تحلیلگران دارد.
تقویت ورود نقدینگی از سمت حقیقی ها

عضو هیات مدیره ش��رکت س��رمایه گذاری »خدمات گستر« تصریح کرد: 
به نظر می رس��د ب��ا توجه به تقویت دالر و نیز حج��م معامالت بورس کاال، 
بازار س��رمایه به امید گزارش های بهتر در فصل س��ال جاری رونق بیشتری 
داش��ته باشد. در این شرایط به نظر من گزارش های آذرماه تقریبا میانگینی 
از فروش کل سال و در ادامه گزارش های آبان ماه خواهد بود؛ بر این اساس، 
انتظ��ار می روند گزارش های این م��اه نیز مانند گزارش ه��ای ماه آبان رقم 

بخورد.
دلبری درخصوص تحرکات نقدینگی در بازار س��رمایه طی روزهای اخیر 
گف��ت: در دو هفته اخیر حج��م معامالت باالتر از میانگین کل س��ال بوده 
است. از لحاظ ورود نقدینگی یکی از شاخص هایی که همیشه مورد بررسی 
قرار می گیرد، شاخص صدور و ابطال در صندوق های سرمایه گذاری سهامی 
است؛ بررسی این شاخص نشان می دهد که صدور واحدهای سرمایه گذاری 
در یک ماه گذش��ته بیشترین میزان صدور واحدهای سرمایه گذاری در یک 

سال گذشته بوده است.
وی اف��زود: حدود 30درصد افزایش میانگین س��االنه حجم معامالت طی 
دو هفته اخیر نش��ان از ورود نقدینگی تازه به بازار اس��ت. این موضوع نشان 

می دهد که ورود نقدینگی از سمت حقیقی ها تقویت شده است.
بازار از بودجه سال آینده نگرانی ندارد

این کارش��ناس بازار سرمایه اظهار کرد: در نظر داشته باشید که جزییات 
بیش��تر بودجه تا حدود دو ماه آینده در مجلس مطرح می شود، اما در حال 
حاضر نگرانی در این خصوص وجود ندارد، حتی در مرحله بررس��ی آن هم 

به نظر من نکته خاصی نخواهد داشت.

نگاه

فرصت امروز: معامالت بورس تهران در دومین روز هفته و هش��تمین 
روز زمستان، درحالی به پایان رسید که رشد شاخص کل همچنان ادامه 
دارد و به موازات آن، مس��ئوالن سازمان بورس از مردم خواسته اند تا از 
خدمات مشاوران متخصص بهره بگیرند و به سیگنال هایی که در فضای 
مجازی و از سوی کارشناسان غیرمتخصص ارائه می شود، توجه نکنند.

اما ش��اخص کل در روز یکش��نبه، 2هزار و 86 واحد افزایش داش��ت 
و در نهایت به رقم 369 هزار و 718 واحد رس��ید. در این روز، س��هام 
ش��رکت های بزرگ��ی همانند پاالیش نف��ت بندرعباس، ف��والد مبارکه 
اصفهان، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس و کش��تیرانی، بیشترین تاثیر 
را بر روند صعودی بازار داش��ت و ش��اخص بورس را ت��ا مرز 370 هزار 

واحد باال برد.
در معامالت روز یکش��نبه بی��ش از 5میلیارد و 996 میلیون س��هم، 
ح��ق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 34 ه��زار و 229 میلیارد ریال داد 
و س��تد شد. همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با 993 واحد افزایش به 
118 هزار و 159 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 663 واحد رشد 
به 78 هزار و 912 واحد رس��یدند. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با 3هزار و 
299 واحد افزایش به رقم 440 هزار و 6 واحد رسید. همچنین شاخص 
بازار اول یک هزار و 517 واحد و شاخص بازار دوم 4هزار و 240 واحد 

افزایش داشتند.
نمادهای پربیننده بورس در دومین روز هفته

در بین تمامی نمادها، نماد پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 334 
واح��د، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 292 واحد، صنایع پتروش��یمی 
خلیج فارس )فارس( با 145 واحد، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران 
)حکش��تی( با 141 واحد، خدم��ات انفورماتیک )رانفور( با 122 واحد و 
س. صنایع شیمیایی ایران )شیران( با 107 واحد بیشترین تأثیر مثبت 
را بر ش��اخص کل داش��تند. در مقابل نیز پتروش��یمی پارس )پارس( با 
223 واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با 89 واحد، بانک 
صادرات ایران )وبصادر( با 57 واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با 43 
واح��د و پتروش��یمی نوری )نوری( هم با 41 واح��د از جمله گروه هایی 

بودند که افت شاخص بورس را روز گذشته رقم زدند.
نم��اد بان��ک تجارت، بان��ک ملت، س��ایپا، ف��والد مبارک��ه اصفهان، 
ماشین س��ازی اراک، بانک اقتص��اد نوین و قند ثابت خراس��ان ازجمله 
نمادهای پربیننده دیروز بودن��د. گروه خودرو نیز در معامالت این روز، 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 956 میلیون و 
136 هزار برگه س��هم به ارزش 3هزار و 239 میلیارد ریال داد و س��تد 

شد.
همچنین ش��اخص فرابورس نیز 49 واحد رشد داشت و بر روی کانال 
4هزار و 823  واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و 899 میلیون 
برگه س��هم به ارزش بیش از 15 هزار و 140 میلیارد ریال داد و س��تد 

شد.
نماد پتروش��یمی مارون )م��ارون(، صنایع ماش��ین های اداری مادیرا 
)مادی��را(، بیمه کوثر )کوثر(، توس��عه مولد نیروگاه��ی جهرم )بجهرم(، 
فرابورس ایران )فرابورس( و تولید نیروی برق دماوند )دماوند( بیشترین 
تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند و در نقطه مقابل، سنگ آهن 
گهرزمین )کگهر(، س��هامی ذوب آهن اصفه��ان )ذوب( و پاالیش نفت 

شیراز )شراز(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس( و توزیع داروپخش )دتوزیع( 
مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

سیگنال فروشی در بازار سهام ُجرم است
اما این روزها با توجه به بازدهی قابل توجه بازار س��رمایه و تش��دید 
روند ورود س��رمایه به بورس، بازار مش��اوره های سرمایه گذاری هم داغ 

ش��ده است؛ مش��اوره هایی که مس��ئوالن س��ازمان بورس درباره آن به 
مردم هش��دار داده اند. محس��ن خدابخش، مدیر نظ��ارت بر بورس های 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار روز گذش��ته به فعالیت برخی کانال های 
تلگرامی و مشاوره های  غیرقانونی سرمایه گذاری در فضای مجازی اشاره 
کرد و گفت که هر نوع سیگنال فروش��ی در بازار س��رمایه، جرم است و 

سرمایه گذاران باید از مشاوران متخصص بهره بگیرند.

ب��ه گفته خدابخ��ش، براس��اس قانون ب��ازار اوراق بهادار، مش��اوران 
س��رمایه گذاری یا سبدگردان حتما باید از سازمان بورس و اوراق بهادار 
مجوز بگیرند و تنها کسانی می توانند به ارائه خدمات تخصصی بپردازند 
ک��ه مجوز الزم را اخذ کرده و صالحیت علمی و مالی آنها در س��ازمان 

بورس احراز شده باشد.
او درخص��وص فعالی��ت برخ��ی کانال ه��ای تلگرامی و مش��اوره های  
غیرقانون��ی س��رمایه گذاری در فض��ای مج��ازی به »س��نا« گفت: این 
کانال ها از فضایی که در بازار س��رمایه ایجاد ش��ده اس��ت سوءاستفاده 
کرده و عمدتا از راه کانال های تلگرامی فعالیت می کنند و از این طریق 
اقداماتی درخصوص معرفی برخی س��هم ها انجام می دهند که پش��توانه 
علمی، تحلیلی و تخصصی در آنها مش��اهده نمی شود. از آنجایی که هر 
حرفه ای باید توسط خبرگان آن انجام شود، در این زمینه هم باید افراد 
مش��اوره دهنده با داشتن مجوزهای الزم فعالیت  کنند و این بحث هم از 
این قاعده کلی مستثنی نیست؛ همانطور که منطقا با ایجاد مشکلی در 
هر زمینه به متخصص آن مراجعه می کنیم، در بازار س��رمایه هم باید با 

چنین رویکردی پیش برویم.
سرمایه گذاران از مشاوره متخصصین بهره مند شوند

ب��ه گفته خدابخ��ش، درخصوص معرفی س��هام اگر ف��ردی بخواهد 
س��همی را معرف��ی کند یا در این زمینه مش��اوره ای بده��د باید مجوز 
مش��اور س��رمایه گذاری را از س��ازمان بورس و اوراق بهادار داشته باشد 
تا بتواند اقدام به معرفی س��هم کند. اگر به طور ش��فاف احراز نشود که 
چنین اقداماتی توس��ط چه کس��انی انجام می شود، شخص یا اشخاصی 
که س��همی را برای خرید معرف��ی می کنند، جرم انج��ام داده اند )زیرا 
فعالیت بدون مجوز دارند( و کس��انی که از چنین سیگنال هایی استفاده 
می کنند، باید آگاه باش��ند که از نظرات اف��راد متخصص در این زمینه 
بهره مند نمی ش��وند. مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار توضیح داد: نکته دیگر درخص��وص فعالیت کانال هایی غیرمجاز 
این است که عنوان می کنند از زمانی که سهمی در این گروه ها پیشنهاد 
می شود با رشد قابل توجهی مواجه می شوند، این در حالی است که طی 
چند ماه اخیر، بازار روندی صعودی پیش گرفته است و اغلب سهم ها به 
طور میانگین رشد خوبی داشته اند، بنابراین معرفی یک سهم و رشد آن 

در چنین شرایطی نمی تواند مالک عمل قرار بگیرد.     
خدابخ��ش در پای��ان به مردم توصی��ه کرد: افرادی ک��ه دانش کافی 
برای س��رمایه گذاری ندارند بهتر است که به طور غیرمستقیم وارد بازار 
س��رمایه شوند و در صورتی که تمایل به سرمایه گذاری مستقیم در این 
ب��ازار دارند حتما به افراد متخصصی ک��ه مجوزهای الزم در این زمینه 

اخذ کرده اند، مراجعه کنند.

هیاهوی مشاوران غیرمتخصص در بازار سهام؛ سازمان بورس هشدار داد

شاخص کل همچنان بر مدار صعود
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 باید از ممنوعیت به محدودیت واردات
حرکت کنیم

یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد اس��ت در شرایطی که حفظ 
ت��وان تولیدکنندگان داخلی به عنوان ی��ک اولویت مهم در اقتصاد 
ایران مطرح اس��ت، رس��اندن مواد اولیه موردنیاز آنها به دست شان 

اهمیت قابل توجهی دارد.
مهرداد عباد در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: این سیاس��ت که 
ب��رای افزایش ب��ازار کاالهای تولی��دی داخل، ورود کاالی مش��ابه 
خارجی را ممنوع کنیم ش��اید در کوتاه م��دت بتواند به نفع اقتصاد 
ایران تمام ش��ود، اما در بلندمدت احتم��اال اثرات منفی نیز از خود 
به جای خواهد گذاش��ت. به گفته وی، برای ارتقای سطح تولیدات 
و افزایش کیفیت آنها، وجود رقیب و ش��کل دادن به بازاری که در 
آن رقابت وجود داش��ته باش��د، اهمیت فراوانی دارد. از این رو اگر 
ورود هر کاالی خارجی متوقف ش��ود، در بلندمدت افزایش کیفیت 
کاالهای تولید ایران دش��وار خواهد ش��د. این عض��و اتاق بازرگانی 
تهران به دولت پیشنهاد کرد به جای اجرای ممنوعیت واردات کاال، 
برای کاالهایی که مش��ابه داخلی دارند، عوارض یا حقوق ورودی به 
کش��ور را افزای��ش دهد تا به این ترتیب هم رقاب��ت در بازار از بین 

نرود، هم سیاست های حمایتی از کاالهای داخلی ادامه پیدا کند.
عب��اد درباره سیاس��ت های مالیات س��تانی دول��ت از واردات نیز 
بی��ان کرد: ارزیابی ها از عملکرد بودجه در ماه های گذش��ته نش��ان 
می دهد که تنها حدود ی��ک چهارم از کل درآمد مالیات بر واردات 
پیش بینی شده، محقق شده و این نشان دهنده محدودیت قابل توجه 
شکل گرفته در این حوزه است. در شرایطی که واردات کاالی لوکس 
و کاالیی که مشابه داخلی دارد ممنوع شده، کاالهایی به کشور وارد 

می شوند که مواد اولیه تولیدی کارخانه ها را تامین می کنند.
وی ادامه داد: در چنین ش��رایطی به وجود آوردن سیاس��ت های 
حمایتی در این حوزه قبل از هر چیز به افزایش توان تولیدکنندگان 
برای س��رعت بخشیدن به کارهای ش��ان منجر خواهد شد. از سوی 
دیگر درآمدهای مالیاتی پیش بینی ش��ده دول��ت نیز محقق خواهد 
ش��د. در ش��رایط ام��روز، حمای��ت از تولید و تالش ب��رای کاهش 
وابس��تگی اقتصاد به نفت اهمیت فراوانی دارد و باید تالش کرد در 
این مسیر به سیاس��ت هایی که بیشترین کارایی را خواهند داشت، 
دس��ت یافت. به گزارش ایس��نا، از تیرماه سال گذشته و همزمان با 
افزایش تحریم های آمریکا و باال رفتن قیمت ارز، دولت واردات بیش 

از 1400 قلم کاال به کشور را ممنوع کرده است.

استخدام ناظر دامپزشک در مزارع پرورش 
ماهی قانونی است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت بنابر قانون، تولیدکنندگان 
ماهیان سردآبی موظف به استخدام دامپزشک هستند.

علیرض��ا رفیعی پور در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با 
اشاره به اینکه استخدام ناظر بهداشتی یک ماده قانونی است، اظهار 
کرد: بنابر قانون تولیدکنندگان ماهیان سردآبی موظف به استخدام 
دامپزشک هستند و این چیزی نیست که ما بخواهیم در ماده قانون 
اش��کال وارد کنیم. وی افزود: یک همکار دامپزشک به عنوان ناظر 
فنی بهداشتی که قانون تکلیف کرده در مجموعه بزرگی که ممکن 

است صد ها یا هزاران تن ماهی تولید شود، فعالیت می کنند.
رفیعی پ��ور با تاکید بر این  مس��ئله که س��ازمان دامپزش��کی به 
عنوان متولی ام��ر بر مزارع تولید نظارت می کند، بیان کرد: وظیفه 
س��ازمان دامپزش��کی سیاس��ت گذاری مطابق با دس��تورالعمل ها و 
بخشنامه هاس��ت که ب��ه همکاران بخش خصوصی خ��ود برای اجرا 
اب��الغ می کند و همواره بر تمامی مراک��ز تکثیر و پرورش و فعالیت 
و عملکرد ناظران بهداش��تی نظارت دارد. وی ادامه داد: اگر ایرادی 
به تکلیف قانونی وارد اس��ت، باید با مس��ئوالن سازمان دامپزشکی 
مباحث را مطرح کنیم چراکه قانون الزم االجراس��ت و چنانچه قرار 
اس��ت برای قانون مس��ئله ای را مطرح کنیم، این امکان وجود دارد 
که از طریق مراجع قانونی پیگیری کنیم. رئیس سازمان دامپزشکی 
کش��ور افزود: بنابر قانون س��ازمان دامپزش��کی، نظام دامپزشکی و 
تش��کل ها ک��ه در کمیته حضور دارند و برابر م��اده 18 و 19 قانون 
نظارت بهداش��تی عمل می کنند، مدیران تولید موظف به پرداخت 
حق��وق ناظران بهداش��تی هس��تند. به گفته وی، در نشس��ت های 
مشترک س��ازمان دامپزش��کی و نظام دامپزش��کی، مدیران تولید 
می توانند مشکالت خود را مطرح کنند چراکه مسائل قانونی را باید 

از طریق قانون حل کرد.

تامین 8.5 میلیون متر مکعب چوب 
جنگل نشینان از عرصه های طبیعی

معاون��ت حفاظ��ت و ام��ور اراضی س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخی��زداری گفت س��الیانه 8.5 میلیون مترمکعب چوب عش��ایر و 
جنگل نش��ینان به منظور تامین انرژی مورد نیاز از جنگل ها تامین 
می ش��ود. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، بهمن افراسیابی در 
نشس��ت خبری روز گذشته با اشاره به اینکه وضعیت در حفاظت از 
عرص��ه های طبیعی و جنگل ها مطلوب نیس��ت، اظهار کرد: اگرچه 
امروزه مطالبه گری از س��ازمان جنگل ها نس��بت ب��ه قبل به دلیل 
ش��ناخت مردم، فعال شدن تش��کل های زیس��ت محیطی، فعالیت 
دس��تگاه های ذی ربط و مراجع قضای��ی در امور مدیریت و حفاظت 
از جنگل ها بیش��تر شده، اما آمار و ارقام نشان می دهد که وضعیت 
مطلوب نیس��ت. وی افزود: بخشی از تخریب های قابل رویت مربوط 
به ش��خم عرصه های مرتعی، ساخت و س��از است و بخش دیگر که 
مناب��ع طبیعی را تهدید می کند مربوط به بهره برداری های نامتوازن 
از س��رزمین بوده است. به عنوان مثال فرونشست زمین، ریزگردها، 
افت شدید آب های زیرزمینی، روبه انقراض بودن گونه های مرتعی، 
ش��ور شدن آب های زیرزمینی و خشک شدن رودخانه ها را می توان 

بخشی از تخریب ها اعالم کرد .
افراس��یابی با اش��اره به اینکه در گشت و مراقبت از 135 میلیون 
هکتار عرصه طبیعی تنها 3 هزار و 150 نیروی نگهبان داریم، بیان 
ک��رد: طبق اس��تاندارد به ازای هر 10 هزار هکت��ار باید یک نیروی 
نگهبان داش��ته باشیم که متاسفانه در کشور ما به ازای هر 40 هزار 

هکتار یک نفر نگهبان وجود دارد.

اخبـــار

رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت شناسنامه دار شدن لوازم خانگی، طرح 
خوبی است، اما شاید باعجله صورت گرفت.

مرتض��ی میری، رئیس اتحادی��ه لوازم خانگی در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، درباره طرح شناسنامه دار کردن لوازم خانگی تا 15 دی، 
اظهار کرد: طرح شناسنامه دار شدن لوازم خانگی که مشمول 10 محصول 
می شود، طرحی اس��ت که توسط دولت تصویب شد. البته این طرح نیاز 
زمان بیشتری است که  شاید نتوان در این مدت کوتاه، نتیجه آن را دید.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی بیان کرد: هم اکنون، بسیاری از شرکت های 
تولیدکنن��ده از این طرح اطالعی ندارند و آموزش های الزم را در این باره 
ندیده اند. بهتر بود تا قبل از اجرای یک طرح مراحل اجرایی شدن آن را به 

صنف مربوط گزارش کنند.

میری با اش��اره به اینکه این طرح )شناس��نامه دار کردن لوازم خانگی( 
ابتدا باید در روی کاال های خارجی اعمال ش��ود، اظهار کرد: لوازم خانگی 
خارج��ی باید در اولویت طرح شناس��نامه دار کردن ق��رار بگیرند چراکه 

کاال های ایرانی، نمی توانند جزو کاال های قاچاق باشند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه گفت: قرار شده است که از 5 دی 
تا 5 بهمن خرده فروشی ها، فرم خود را به اتحادیه ها بدهند؛ این در حالی 
اس��ت که قبل از 15 دی ماه، به سامانه #7777*4* این اطالعات را به 

این سامانه )سامانه تجارت بازرگانی( ارجاع می دهند.
گفتنی است، حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، گفت: براساس ابالغ وزارت صنعت، معدن و تجارت و براساس ماده 
13 قان��ون و آیین نامه اجرایی ماده 13، 10 قلم لوازم خانگی پرمصرف تا 

تاریخ های معین باید شناسنامه دار شوند.
وی توضیح داد: این 10 قلم ش��امل تلویزیون، یخچ��ال و فریزر، کولر 
گازی و اس��پیلت، ماکرووی��و، جاروبرقی، اتوبرقی، پکی��ج، چرخ خیاطی 

خانگی، ماشین ظرفشویی و لباسشویی می شوند.
دهقانی نیا با تفکیک این کاال ها در دو حوزه واردات و تولید داخل، افزود: 
تاریخ الزام ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه برای کاال های وارداتی 15 
بهمن 98 و تاریخ الزام ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه برای کاال های 

تولید داخل 15 دی 98 مقرر شده است.
به گفته س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، این اقالم اگر تا 
تاریخ معین شناس��ه دار نشوند براساس قانون ظن قاچاق و کاالی قاچاق 

تشخیص داده می شود.

شناسنامه  دار کردن لوازم خانگی نیازمند آموزش به فروشندگان 

کدام محصوالت برقی شناسنامه می گیرند؟

رحمانی گفت از س��ر جمع 7800 میلیارد تومان تس��هیالت قابل پرداخت به 
متقاضیان تاکنون فقط 1700 میلیارد تومان پرداخت شده که معادل 22درصد 

منابع تحقق پیدا کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه با اشاره به اهمیت تامین مالی واحد های 
صنعتی کش��ور در شرایط فعلی، گفت: امس��ال عالوه بر صادرات، تامین سرمایه 
در گ��ردش و نقدینگ��ی موردنیاز واحد ها می تواند به رون��ق تولید بیش از پیش 

کمک کند.
وی افزود: در مواردی که ظرفیت تولید داخلی و تامین نیاز کشور وجود دارد 

باید زمینه های الزم را فراهم کنیم و مانع واردات شویم.
رحمانی اقدامات اساسی وزارت صمت را در جهت دهی منابع تسهیالتی شامل 
سه محور اساسی دانس��ت و اضافه کرد: اولویت بخش صنعت و معدن شناسایی 
شده و اولویت های این بخش براس��اس آمایش سرزمینی جهت تخصیص منابع 

صندوق توسعه ملی اعالم شده اند.
وزیر صمت محور دوم اقدامات را شامل معرفی صنایع پیشران و دارای اولویت 
ب��ه بانک مرکزی دانس��ت و گفت: ب��رای این منظور 50 هزار میلی��ارد تومان از 

س��وی بانک مرکزی به بانک های عامل کشور ابالغ شده و سهمیه هر یک از آنها 
تعیین شده است.

او افزود: س��از و کار اجرای این طرح نیز از س��وی وزارت صمت مشخص شده 
و فهرس��تی از طرح های پنجاه گانه در مناطق محروم و کم برخوردار و همچنین 

طرح های دارای پیشرفت فیزیکی باالی 60درصد تهیه شده است.
رحمانی محور س��وم اقدامات را شامل راهکار های تامین مالی براساس بنگاه ها 

و صنایع خاص عنوان کرد.
او اع��الم ک��رد: از ابتدای امس��ال بالغ ب��ر 531 هزار میلی��ارد تومان 
تس��هیالت بانکی در کشور پرداخت ش��ده است که سهم بخش صنعت 
و مع��دن ح��دود 162 هزار میلی��ارد تومان بوده که ح��دود 30درصد 

تسهیالت پرداختی را شامل می شود.
وزیر صمت بیان کرد: روند اعطایی تسهیالت به بخش صنعت و معدن از سال 
90 کاهش��ی بوده و نیازمند بازنگری اس��ت. باید اعتماد ش��بکه بانکی به بخش 

صنعت و معدن بیش از این باشد و این مهم نیازمند فرهنگ سازی است.
رحمان��ی با اش��اره به اجرای طرح رون��ق تولید و پرداخت تس��هیالت در این 
چارچ��وب به واحد های صنعتی از س��ال 95، گفت: از ابت��دای طرح رونق تولید 

تاکن��ون در مجم��وع بال��غ بر 107 ه��زار طرح و واح��د صنعتی، کش��اورزی و 
گردشگری تسهیالتی حدود 83 هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند.

وی اف��زود: از محل تس��هیالت تبص��ره 18 که از منابع صندوق توس��عه ملی 
و بانک ه��ای طرف قرارداد با وزارت صمت تأمین می ش��ود، از س��ر جمع 7800 
میلیارد تومان تسهیالت قابل پرداخت به متقاضیان تاکنون فقط 1700 میلیارد 

تومان پرداخت شده که معادل 22درصد منابع تحقق پیدا کرده است.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت تصریح کرد: این وزارتخان��ه ماموریتی ویژه به 
معاونت طرح و برنامه خود داده تا س��ایر روش های نوین مالی را نیز شناس��ایی 

کرده و از آن برای تأمین مالی بهره برداری کنند.
رحمانی بیان کرد: آمار های موجود در کشور های توسعه یافته در این خصوص 
موی��د عملکرد متفاوت آنها اس��ت که حتما این مهم باید در کش��ور مورد توجه 

قرار گیرد.
او گف��ت: طبق برآورد ها بالغ بر 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه 
وج��ود دارد ک��ه باید با تدابی��ر اصولی، منابع موردنیاز جذب صنعت ش��ود تا به 
نوعی مانع حرکت این منابع س��رگردان به س��وی واس��طه گری و داللی در سایر 

بخش ها شویم.

مدی��رکل کارآفرین��ان ترکی��ه گفت در دنی��ای امروز، دیگر تج��ارت انفرادی 
پاسخگو نیست.

نیهاد تانری کولو، روز گذشته در جلسه ای که در زمینه های پژوهشی آموزشی، 
صنایع دستی، لجس��تیک، گردشگری و توریس��ت درمان برگزار شد، اظهار کرد: 
برگزاری چنین جلس��ه مشترکی اتفاق تاریخی برای ایران و ترکیه است و سبب 
می شود که نگرش جهان نسبت به ایران تغییر کند و این به سبب قرار گرفتن و 

همکاری ترکیه و ایران، در کنار یکدیگر محقق می شود.
وی با اشاره به تحریم های وضع  شده علیه ایران، افزود: برگزاری چنین جلساتی 
در هر دو کش��ور سبب می شود که روابط بین کشور ایران و ترکیه بیش از پیش 
گس��ترش یابد و پس از بازگشت به ترکیه در رابطه با موارد مطرح  شده با وزرای 
مربوطه و رئیس جمهور ترکیه، صحبت خواهد شد. با وجود اینکه در مرز بازرگان 
گمرک وجود دارد ولی با این حال عالقه مند به ایجاد گمرک در مرز وان هستیم 

که در این صورت تجارت و صنایعی از قبیل ساختمان سازی گسترش می یابد.
این مس��ئول با اش��اره به حضور کارآفرینان زن در هیأت  تج��اری، ادامه داد: 
متاس��فانه تبلیغات نادرس��تی علیه ایران و وضعیت زنان در این کشور در سطح 
جهان وجود دارد و زنان کارآفرین در این سفر تجاری حضور دارند تا ثابت کنند 

که آنچه علیه رفتار ایران با زنان عنوان می شود، نادرست است.
تانری کول��و تصریح کرد: با وجود اینک��ه در جهان، جنگ تجاری وجود دارد و 

رقابت بین کش��ورها بسیار تنگاتنگ است، ولی ایران و ترکیه می توانند با حسن 
نیت، روابط تجاری برقرار کرده و هر دو از این سود منتفع شوند که در این راستا 
در این سفر 10 نفر از اعضای اتاق بازرگانی استانبول برای پیشرفت سریع کارها 
حضور دارند. وی خاطرنشان کرد: در دنیای امروز تجارت انفرادی دیگر پاسخگو 
نبوده و با احساس��ات نمی توان تجارت را اداره کرد، بلکه تجارت  سازمان یافته در 
سال های اخیر نتایج مثبت خود را نشان  داده و همکاری ایران و ترکیه می تواند 
نتایج مثبت بس��یاری داش��ته باش��د. در ادامه این جلسه، حس��ین بابایی رئیس 
س��ازمان نظام  پزش��کی زنجان نیز اظهار کرد: استان زنجان موقعیت مناسبی در 
بحث توریسم درمانی یا همان گردشگری سالمت دارد و این در حالی است که در 
زنجان خیریه های پزشکی قابل توجهی وجود دارد و این استان به عنوان بهشت 

خیریه های سالمت در کشور شناخته می شود.
مس��ئول امور بین الملل اتاق بازرگانی اس��تان زنجان نیز در ادامه این جلسه با 
اش��اره به وضعیت تجارت بین زنجان و ترکیه، اظهار کرد: در سال گذشته 250 
میلی��ون دالر صادرات از زنجان به ترکیه و به همین میزان واردات کاال از ترکیه 

به زنجان انجام  شده است.
ش��هریار امام وردی ادامه داد: شهر وان جزو مناطق باارزش برای ایران است و 
با قرارگیری ش��هرهایی از قبیل ریزه، دیاربکر، ترابوزان و باتومی گرجس��تان در 
فاصله نزدیک این شهر، موقعیت لجستیک را برای شهر وان به  وجود آورده است 

و از آنجایی که زنجان کاندیدای اصلی اس��تقرار شهرک صنعتی ترک ها در ایران 
است و امیدواریم شرکت هایی از این شهر نیز در شهرک صنعتی استقرار یابد.

وی با اشاره به پتانسیل باالی گردشگری شهر وان، افزود: در بحث گردشگری، 
وان آینده درخشانی دارد و مردم ایران برای پروازهای داخلی به ترکیه از فرودگاه 
این ش��هر اس��تفاده می کنند که با برقراری پروازهای بین المللی در این فرودگاه، 

صنعت گردشگری بیش از پیش گسترش می یابد.
در ادامه، عضو کانون کارآفرینان استان زنجان نیز گردشگری را زمینه ای برای 
همکاری بین زنجان و ش��هر وان دانس��ت و اظهار کرد: همه س��اله در زنجان دو 
رویداد مهم گردشگری با عناوین جشنواره بین المللی غذای اکو و جاده ابریشم و 
جش��نواره ملی آش ایرانی برگزار می شود که این دو رویداد زمینه مناسبی برای 

همکاری در زمینه گردشگری است.
س��عید امیدی، ایجاد هتل در زنجان را س��رمایه گذاری پرس��ود برای ترک ها 
دانس��ت و ادام��ه داد: زنجان آینده خوبی در زمینه گردش��گری دارد و همکاری 
در زمینه ملیله، چاقو، چاروق، مس و محصوالت مس��ی که صنایع دس��تی استان 
زنجان اس��ت، فرصت مناس��بی برای تجارت در حوزه صنایع دستی و معرفی این 

صنایع دستی توسط تجار ترک به کشورهای اروپایی است.
در پایان جلس��ه تفاهم نامه ای در راس��تای ایجاد دفتر نمایندگی مشترک بین 

کارآفرینان ایران و ترکیه، به امضا رسید.

پرداخت یک هزار و ۷00 میلیارد تومان تسهیالت به بخش تولید

پایان دوره کارآمدی تجارت انفرادی در جهان

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

علت کاهش سهمیه بنزین از کارت سوخت 
چیست؟

مدی��ر برنامه ریزی ش��رکت پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی 
درخصوص کاهش دو لیتری بنزین از کارت س��وخت توضیحاتی را 
ارائه داد.  به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو« به نقل از باش��گاه 
خبرنگاران، شهرام رضایی مدیر برنامه ریزی شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی با اش��اره به کاهش دو لیتری س��همیه بنزین در 
صورت زود برداش��تن کارت س��وخت گفت: برای اینکه مشکلی در 
کاهش س��وخت از کارت خود در زمان س��وختگیری نداشته باشند 
باید پس از فرآیند س��وختگیری منتظر قطع ارتباط از مرکز باشند 
در غیر این صورت ممکن اس��ت باعث کاهش لیتر از کارت سوخت 
ش��ود. او ادامه داد: علت این موضوع این اس��ت که ابتدا باید حتما 
نازل س��وختگیری س��ر جای خود قرار گیرد، به طوری که بر روی 
صفحه نمایش��گر دس��تگاه س��وخت پیغام لطفا صبر کنید مشاهده 
می ش��ود، بع��د از آن صاحب خودرو باید کارت خود را از سیس��تم 
خارج کند. مدیر برنامه ریزی ش��رکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی تصریح کرد: هموطنان باید توجه داش��ته باش��ند که نخست 
نازل باید بر س��ر جای خود قرار گیرد و پس از قطع کامل دس��تگاه 

کارت خود را بردارند.

رفع آلودگی و توسعه حمل و نقل عمومی 30 
هزار میلیارد بودجه نیاز دارد

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت رفع آلودگی هوا و توسعه 
حم��ل و نقل عموم��ی بیش از 30 هزار میلی��ارد تومان بودجه نیاز 

دارد.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، محسن 
هاش��می رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر تهران در صد و هشتاد و 
پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: در ایامی هستیم که 

مجلس در حال بررسی بودجه سال آینده است.
وی ادام��ه داد: بودج��ه را در نیمه آذرماه دول��ت به مجلس ارائه 
ک��رده و این متن را من به طور کام��ل مطالعه کردم تا ببینم برای 

شهروندان تهرانی چه تمهیداتی اندیشیده شده است.
رئیس شورای اس��المی شهر تهران افزود: بررسی بنده حکایت از 
آن دارد که حق شهروندان تهرانی تضییع شده است و به موضوعات 

محیط زیست و دیگر توجه نشده است.
محسن هاش��می تصریح کرد: در بودجه سال بعد برای مسکن و 
اقدام��ات عمرانی برای هر تهرانی تنه��ا 2هزار تومان در نظر گرفته 
شده اس��ت در حالی که در حوزه آموزش و پرورش برای هر ایرانی 

950 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: سهم محیط زیست برای هر ایرانی 7هزار تومان در نظر 
گرفته شده است و این در حالی است که در حوزه عمران استان ها 

استان تهران در پایین ترین رده قرار گرفته است.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران ادامه داد: دولت برای هر تهرانی 

و برای عمران این شهر تنها 60 هزار تومان در نظر گرفته است.
محس��ن هاش��می افزود: جا دارد با توجه به مشکالت فعلی شهر 
تهران و همچنین آلودگی و مش��کالت ترافیک��ی مجموعه دولت و 
مجموعه مجلس تالش کنند تا بودجه الزم به این شهر تعلق گیرد.
وی خاطرنشان کرد: البته ایشان در راستای قانونگرایی و توجه به 
قانون حق دارند و ما هم خوش��حالیم از این موضوع اما توقع داریم 

به موضوع افزایش سرانه تهرانی ها از بودجه تالش کنند.
رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر تهران گفت: باید وضعیت تهران از 
نظر آلودگی هوا و مشکالت ترافیکی به صورت ویژه مورد توجه قرار 
گیرد تا س��ال بعد در همین ایام مجدد چنین مش��کالتی را شاهد 
نباشیم. محسن هاشمی ادامه داد: خسارت تعطیلی پایتخت روزانه 
هزار میلیارد تومان اس��ت و این در حالی اس��ت که ما برای حمل و 
نقل عمومی و آلودگی هوا 30 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.

 

مافیا در ثبت نام خودرو از روبات استفاده 
می کند!

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس اعالم کرد مافیا برای 
ثبت نام خودرو در سایت های فروش خودروسازان از روبات استفاده 
می کن��د و به همی��ن دلیل باید نهادهای نظارت��ی و امنیتی به این 

موضوع ورود کنند.
س��یدجواد حس��ینی کیا، عضو هیأت رئیسه کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که بسیاری از 
مردم ثبت نام های اینترنتی خودروس��ازان را صوری می دانند عنوان 
ک��رد: اتفاقا اخیرا این موضوع را مورد بررس��ی ق��رار داده ایم که به 
صورت غیررسمی اعالم شد مافیای خودرو از روبات برای ثبت نام در 

سامانه های فروش خودروسازان داخلی استفاده می کنند.
جزییات استفاده مافیا از روبات در ثبت نام خودرو

این عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس در 
ادامه بیان کرد: براس��اس خبرهای غیررسمی که به این کمیسیون 
اعالم ش��ده اس��ت، هنگامی که س��امانه خرید خودرو به مدت 1 تا 
2 ثانیه فعال می ش��ود، هزاران نفر برای خرید منتظر هس��تند، اما 
متاسفانه مافیای خودرو با استفاده از روش های غیرقانونی و استفاده 
از روبات بس��یاری از خودروها را برای خ��ود ثبت نام می کنند. وی 
اف��زود: مصرف کنندگان واقع��ی که می خواهند مراح��ل ثبت نام را 
انجام دهند، از این اقدام خودروسازان به دلیل تکمیل ظرفیت طرح 

فروش ظرف چند دقیقه بسیار ناراضی هستند.
سید جواد حس��ینی کیا در ادامه عنوان کرد: با توجه به اظهاراتی 
ک��ه مردم برای مش��کل ثبت نام مطرح کرده بودن��د، ما نیز مدارک 
ثبت نام و ش��رایط الزم را فراهم کردیم تا این موضوع را رس��یدگی 
کنی��م، اما با گذش��ت چند مرحله متوجه ش��دیم که ب��ه یک باره 
س��ایت های فروش خ��ودرو اعالم تکمیل ظرفی��ت می کنند. از این 
رو وزارت صنع��ت و نهادهای نظارتی می بایس��ت ب��ر روی موضوع 
استفاده از روبات توسط مافیای خودرو نظارت انجام دهند. این عضو 
هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان 
کرد می بایس��ت نهادهای امنیتی نیز به ای��ن موضوع ورود کنند و 
همچنی��ن این یک تذکر ج��دی به وزارت صنعت و دس��تگاه های 

امنیتی محسوب می شود.

میزان پرداخت خس��ارت بیمه در سال جاری 16هزار میلیارد تومان برآورد شده 
و حداقل خس��ارت تصادفات و س��وانح در ایران نیز روزانه 44میلیارد تومان برآورد 
می شود، اما نکته قابل تامل این است که میزان خسارت تصادفات در ایران طی سال 

جاری به تنهایی به رقم 35میلیارد تومان روزانه رسیده است.
ب��ه گزارش پدال نی��وز، ممنوعیت واردات خودرو در دو س��ال گذش��ته یکی از 
پرتکرارترین مباحث بازار خودرو و اقتصاد کش��ور به ش��مار می رود. دولت در حالی 
این ممنوعیت را در سال 97 کلید زد که تجربه ای کوتاه مدت آن در سال 96 تنها 
شش ماه دوام آورده بود، اما ممنوعیت قطعی اعالم شده در تیرماه سال 97 که قرار 
است در سال آینده هم ادامه داشته باشد، موجب بسته شدن تمام مسیرهای واردات 
خودرو باکیفیت به بازارهای مصرف کش��ور شد، اما حدود 14هزار خودرو در مدت 
آزادی ثبت س��فارش به انبارهای گمرک وارد شده بودند که با اجرایی شدن مصوبه 

سران سه قوه در انبارهای این سازمان بالتکلیف ماندند.
 پس از ورود س��ران سه قوه به موضوع خودروهای دپومانده در گمرکات کشور، 
ح��دود نیم��ی از این اموال مردم��ی در اختیار مالکان آن ق��رار گرفت، اما به دلیل 
پایان مهلت مقرر مصوبه مربوط به آن، ادامه این روند متوقف ماند و دوباره موضوع 
خودروهای حبس ش��ده در انبارهای گمرک و بنادر آزاد تجاری بر شانه های دولت 

دوازدهم سنگینی کرد.
 در این خصوص، بهرام پارس��ایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس معتقد 
اس��ت: »اگر مدیران دولت��ی بخواهند به غائله خودروه��ای وارداتی خاتمه بدهند، 

می توانند، اما باید دید آیا آنها هم به اهمیت این مسأله واقف شده اند یا خیر.«
 وی می گوید: »مصرف کننده خودروهای خارجی به شرکت های نمایندگی بخشی 
از پول خرید یا تمام مبلغ مورد تقاضای خود را پرداخته اند که متاسفانه با قانونی  که 
به  صورت ضرب االجل و یک شبه به اجرا درآمد، اموال این افراد در گمرکات حبس 

شد. این در حالی است که این افراد نباید خسارت تغییر تصمیمات خلق الساعه ای را 
بدهند که اگر در ماهیت آن اندیشه کنید، خواهید دید مسیر اجرای آن به  صورت 

کلی اشتباه است.«
 با توجه به الیحه پیش��نهادی دولت به صحن علنی مجلس، شاهد بودیم ردیف 
انتظار درآمد از مس��یر واردات خودرو مانند س��ال گذشته صفر در نظر گرفته شده 
اس��ت. درحالی که همچنان خودروهایی در گمرکات کشور وجود دارد که برحسب 
س��فارش گذاری مشتریان طی دو سال گذش��ته به انبارها وارد شده اند و بالتکلیف 
هستند. به  نظر ش��ما در این خصوص امکان تغییر عدد دولت در این ردیف بودجه 
سال 99 به میزان واردات این محصوالت از سوی نمایندگان مجلس وجود دارد؟  

 درخصوص رقم نهایی بودجه و الیحه پیشنهادی دولت برای سال 99 نمایندگان 
در هر حوزه در حال چانه زنی و چکش کاری آن هس��تند. بر این  اس��اس، امیدواریم 
ضرورت ترخیص و نظارت بر تحویل این اموال به صاحبان اصلی که بیش  از دو سال 
از بهره دارایی های شان دور بوده اند، همان طور که در نظر نمایندگان خانه ملت آمده 

است، در میان مدیران دولتی و تصمیم گیران نیز به وقوع بپیوندد.
 برخ��ی اعضای کمیس��یون صنعت مجلس درخصوص طرح س��اماندهی بازار و 
صنعت خودرو معتقد هس��تند به دلیل آنکه این طرح در کمیس��یون غیرتخصصی 
تنظیم و به صحن ارائه شده است، نقاط ضعفی در آن وجود دارد و در بازدید برخی 
نمایندگان مجلس از ش��رکت های خودروس��ازی نیز وعده کنارگذاری یا مسکوت 

ماندن طرح ساماندهی مطرح شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟  
چنانچه ش��کایتی نیاز به تحقیق و بررس��ی داش��ته باشد، کمیسیون 
می تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان به انتخاب هیات رئیسه 
اع��زام کند. درحال حاضر ش��اهدیم ک��ه برخی دوس��تان ادعا می کنند 
ازسوی کمیسیون اصل 90 ماموریت بازدید از خودروسازان را داشته اند. 

این در حالی اس��ت که کمیسیون اصل 90 گزارشی متقن و سنگین از 
خودروس��ازان داش��ته و برای تهیه آن نیز تنها به گزارش های ش��فاهی 
اکتفا نکرده است بنابراین دوستان در صورتی می توانند بازدید خود را به 
کمیسیون اصل 90 مربوط کنند که از سوی هیات رئیسه این کمیسیون 

انتخاب شده و به آنها ماموریت بازدید داده شده باشد.
 در طرح س��اماندهی صنع��ت و بازار خ��ودرو، به خودروس��ازان داخلی فرصت 
محدودی برای ارتقای کیفیت محصوالت و رقابت پذیر در سطح منطقه ای داده شده 
است. آیا به  نظر شما خودروسازان می توانند طی این مهلت به ضرورت های اجرای 

طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو برسند؟
قیمت خودرو طی یک س��ال اخیر دو برابر ش��د، درحالی که نیروی انس��انی در 
کارخانه های خودروسازی مزایایی از محل این رشد قیمت به دست نیاوردند. هر از 
گاهی نیز مدیران خودروسازی ها با بهانه شیوع بیکاری گسترده در کشور و احتمال 
ورشکس��تگی خودروسازان، خواستار کمک های بالعوض به صنعت خودرو شده اند. 
این در حالی است که میزان پرداخت خسارت بیمه در سال جاری 16هزار میلیارد 

تومان برآورد شده است.
 این رقم به معنای آن اس��ت که حداقل خس��ارت تصادفات و س��وانح در ایران 
روزانه 44میلیارد تومان برآورد می ش��ود. برخی مس��ئوالن این وضعیت را ناشی  از 
خطای انسانی می دانند و بخشی به وضعیت جاده ها معترض هستند، اما تنها نکته 
قابل تامل در این خصوص، میزان خس��ارت تصادفات در ایران طی سال جاری بوده 

که به تنهایی به رقم 35میلیارد تومان روزانه رسیده است.
با مقایس��ه این ارقام با دیگر کشورها و سطح استاندارد بین المللی، خواهید دید 
یک عامل نقش موثرتری به نسبت خطای انسانی در این میان وجود دارد که آن هم 

کیفیت محصوالت خودروسازان داخلی است.  

اگر مدیران دولتی بخواهند، می توانند به غائله ممنوعیت واردات خودرو خاتمه بدهند

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان خودرو استان تهران اعالم کرد 
مطالبی در مورد کمک به خودروس��ازان به منظور پرداخت مطالبات قطعه سازان 
عنوان می شود که امیدواریم به زودی اجرایی شود در غیر این صورت قطعه سازان 
آس��یب و در برخی موارد صدمات جبران ناپذی��ری خواهند دید و یک بحران به 

وجود خواهد آمد.
امیرحس��ین جاللی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص آمادگی 
قطعه س��ازان برای گ��ذر از اس��تاندارد یورو4 به ی��ورو5 اظهار داش��ت: عبور از 
اس��تاندارد یورو4 و نیل به یورو5 شامل تعداد کمی از قطعه سازان می شود و این 

مساله بر طیف وسیعی از قطعه سازان تاثیرگذار نخواهد بود.
نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان خودرو اس��تان تهران 

تصریح کرد: به نظر نمی رسد که این موضوع تاثیر زیادی بر قطعه سازان 
داش��ته باشد و حتی اگر موضوعی تاثیرگذار باشد قطعه سازان معدودی 
را -که تامین کننده قطعات موتور هستند- تحت تاثیر قرار خواهد داد.

جاللی گفت: عبور از اس��تاندارد یورو4 به یورو5 بیشتر با بنزین مرتبط است؛ 
آالیندگی های��ی که در بنزین یورو5 وجود دارد بس��یار کمت��ر از آالیندگی های 
بنزی��ن یورو4 اس��ت، بنابراین این گ��ذار احتماال تاثیر چندانی روی قطعه س��از 

نخواهد داشت.
نایب رئی��س انجم��ن صنایع همگن قطعه س��ازان خودرو اس��تان تهران گفت: 
در این راس��تا بیش��تر، پاالیش��گاه ها و وزارت نفت درگیر خواهند بود؛ حتی اگر 
تغییراتی در خودروها انجام شود، در فقدان سوخت یورو5 بالاستفاده خواهد بود.

جاللی درخصوص وضعیت این روزهای قطعه س��ازان گفت: همانطور 
که قبال گفته ام قطعه س��ازان حال و روز خوبی ندارند، تاکنون مطالبات 
خود را دریافت نکرده اند و با نزدیک ش��دن به ماه های پایانی س��ال اگر 
کمکی به آنان صورت نگیرد این صنعتگران بس��یار آسیب پذیر خواهند 

بود.
نایب رئی��س انجم��ن صنایع همگن قطعه س��ازان خودرو اس��تان تهران گفت: 
مطالبی در مورد کمک به خودروس��ازان به منظور پرداخت مطالبات قطعه سازان 
مطرح می شود که امیدواریم به زودی محقق شود در غیر این صورت قطعه سازان 
آس��یب و در برخی موارد صدمات جبران ناپذی��ری خواهند دید و یک بحران به 

وجود خواهد آمد.

مدیرعامل س��ابق گروه خودروسازی س��ایپا اعالم کرد شرکت های خودروساز 
شروع به تجدید ارزیابی دارایی کرده اند تا بتوانند وام های بیشتری دریافت کنند؛ 
این وام ها گرفتاری و بدهکاری و زیان خودروسازان را افزایش خواهد داد و سود 

این اقدامات به دالالن می رسد.
س��عید مدنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: خودروسازان با 
توجه به نظام قیمت گذاری فعلی و با قیمت های دستوری وضعیت خوبی ندارند 
و نخواهند داش��ت، مگر اینکه مساله قیمت خودرو حل شود و تنها راه این است 

که خودروسازان با قیمت حاشیه بازار اقدام به فروش کنند.
وی گف��ت: در حال حاضر اکثر خودروهای تولیدی با زیان س��نگین به فروش 
می رس��د. ش��رکت های خودروس��از ش��روع به تجدید ارزیابی دارایی کرده اند تا 
بتوانن��د وام های بیش��تری دریاف��ت کنند؛ همی��ن وام های بیش��تر گرفتاری و 

بده��کاری خودروس��ازان را افزایش خواهد داد. این وام ه��ا موجب افزایش زیان 
خودروسازان می شود و سود این اقدامات به جیب دالالن وارد می شود.

مدیرعامل سابق گروه خودروس��ازی سایپا گفت: خودروسازی ما از زمانی که 
گرفتار قیمت گذاری دس��توری شد با این مش��کالت روبه رو بوده است، از طرف 

دیگر تصمیم گیری ها با هماهنگی انجام نمی شود.
مدنی گفت: در حال حاضر به دلیل تحریم، خودروسازان دچار مشکل 
تامین قطعه هستند. در چنین شرایطی اعالم می شود که دو نوع خودرو 
باید از رده خارج ش��ود. ازآنجا که خودروهای جایگزین گران تر هستند 
مردم برای خرید خودروهایی که قرار اس��ت از رده خارج ش��وند هجوم 

می آورند و علی رغم افزایش نرخ بنزین، قیمت خودرو افزایش می یابد.
مدیرعامل س��ابق گروه خودروسازی س��ایپا افزود: یکی دیگر از دالیل افزایش 

قیمت خودرو، افزایش نرخ بنزین اس��ت زی��را موجب افزایش قیمت خودروهای 
کم مصرف تر شد.

مدنی گفت: مادامی که وضعیت ارتباطات ما با دنیا به صورت فعلی باش��د در 
صنعت خودرو مش��کل خواهیم داش��ت؛ ما همچنان گرفتار خودروهای قدیمی 
هستیم، اگرچه روی خودکفایی کار می شود اما اثربخشی چندانی نخواهد داشت.

مدیرعامل س��ابق گروه خودروسازی سایپا گفت: تردید دارم که تولید 
امس��ال خودروس��ازان به یک میلیون دس��تگاه برس��د و این وضعیت، 

مطلوب نیست.
مدنی گفت: یکی از بزرگترین مش��کالت خودروس��ازی کشور فقدان نقشه راه 
اس��ت. وزارت صمت باید یک متولی -مثل سازمان گسترش- را مسئول این امر 

کند تا یک نقشه راه برای صنعت خودرو کشور تدوین شود.

 بحران در قطعه سازی در صورت عدم تحقق حمایت مالی از خودروسازان

تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان به منظور دریافت وام
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کسب و کارامـروز8

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
صبح روز گذشته حس��ینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در کارخانه 
نوآوری آزادی حاضر ش��د و از بخش های مختلف آن بازدید کرد. معاون پارلمانی 

رئی��س جمهوری در این بازدید س��رعت توس��عه 
شرکت های دانش بنیان را برخوردار از شتابی خوب 
دانست و گفت: این شرکت های فناور با فعالیت خود 
رف��اه و صرفه جویی در زم��ان و هزینه را به جامعه 
هدیه می دهند. در کارخانه نوآوری آزادی نیز تعداد 
قابل توجهی از جوانان تحصیلکرده با انگیزه و عالقه 
برای پیشرفت کشور در حال تالش هستند که قابل 
تقدیر است. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ادامه 
داد: دول��ت، مجلس و قوه قضائیه باید حمایت های 
حقوقی و قانونی از شرکت های دانش بنیان را داشته 
باش��ند. در برخی از بخش هایی که این ش��رکت ها 
فعال هس��تند خأل های قانونی و نبود بستر حقوقی 
وجود دارد که باید رفع شود. از سویی چون شتاب 

فعالیت آنها باال است پس برخی از قوانین موجود پاسخگوی نیازهای آنها نیست.  
امیری همچنین بیان کرد: با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
مش��کالت حقوقی این ش��رکت ها جمع آوری می ش��ود تا در بخش های مربوط به 

دولت با تصویب نامه ی��ا لوایح جدید اقدام کنیم. همچنین در بخش هایی که نیاز 
است به روز رسانی قوانین انجام شود.  به گفته وی، راه اندازی این کارخانه نوآوری 
اقدامی ارزش��مند برای توس��عه، رونق تولید، اشتغال زایی و ارتقای سطح معیشت 
مردم اس��ت و همه باید دست به دست هم دهیم 
تا مش��کالت این ح��وزه را رفع کنیم.  براس��اس 
این گزارش، کارخانه ن��وآوری آزادی برای ترویج 
فرهن��گ کارآفرینی، تقویت اقتصاد دانش بنیان و 
افزایش سرمایه گذاری در حوزه نوآوری راه اندازی 
شده اس��ت. این کارخانه پیش از این کارخانه ای 
مت��روک بود ک��ه با حمای��ت معاون��ت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری بازسازی و توسط بخش 
خصوصی محلی برای تمرکز زیس��ت بوم نوآوری 
ش��ده اس��ت.  کارخانه ن��وآوری آزادی دارای 10 
 U سوله و یک بخش مرکزی با عنوان ساختمان
است؛ در این سوله ها فعالیت های استارت آپی در 
حوزه هایی مانند گردشگری و توریسم، معماری و 
زندگی شهری، نانو داروها، هوش مصنوعی )اینترنت اشیا(، بیوتیک، نوآوری بیمه ای 
و مالی، تولید محتوا و س��المت الکترونیک انجام می شود. تیم های استارت آپی از 

امکانات این شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری برای رشد خود استفاده می کنند.

رئی��س هفتمین نمایش��گاه تجهیزات و م��واد آزمایشگاهی»ایران س��اخت« 
گف��ت در حال ارائه تمهیداتی هس��تیم تا مدارس و دانش آم��وزان نیز بتوانند 
از محصوالت ارائه ش��ده در نمایش��گاه دائم��ی تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی 

ایران ساخت بهره مند شوند.
حمایت از مدارس دولتی و غیرانتفاعی

به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به 
نقل از خبرگزاری فارس، پیمان صالحی معاون 
نوآوری و تجاری س��ازی فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری درب��اره چگونگی 
اس��تقبال بازدیدکنندگان و می��زان فروش در 
هفتمین نمایشگاه ایران س��اخت اظهار داشت: 
بعد از ش��ش دوره ای که سپری کردیم سیستم 
فن��ی، مالی و کارگ��زاری ما در کارش��ان زبده  
ش��ده اند و کار را به خوبی انجام دادند؛ امسال 

نمایشگاه با نظم خیلی خوبی برگزار شد.
وی افزود: امس��ال بیش از 9 هزار محصول و بیش از 2 هزار لوازم جانبی در 
نمایش��گاه ایران ساخت ارائه شد و بیش از 350 شرکت حضور داشتند و تا این 

لحظه بیش از 2 هزار میلیارد تومان پیش فاکتور صادر شده است.

 رئیس نمایش��گاه ایران ساخت ضمن اشاره به جزییات برگزاری این رویداد، 
بیان کرد: هر س��ال بخش��ی از پیش فاکتورها قطعی می ش��ود، در حال حاضر 
نمی توانیم درباره فروش صحبت کنیم چون پیش فاکتورها به تازگی صادر شده 
است و به س��متی می رویم که باید قراردادها 
منعقد شود و دانشگاه ها پول را پرداخت کنند 
که در واقع صدور پیش فاکتورها تا اردیبهشت  

ماه صورت می گیرد.
 فعالیت دائمی نمایشگاه ایران ساخت

مع��اون ن��وآوری و تجاری س��ازی فناوری 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
گفت: یک سال است که نمایشگاه به صورت 
دائم��ی به فعالیت خود ادام��ه می دهد یعنی 
این نمایشگاه تا نمایشگاه سال بعد ادامه دارد 
و خرید و فروش محصوالت انجام می ش��ود و 
سایت باز اس��ت و محصوالت جدید نیز ثبت 
می ش��وند، چهار روز محصوالت را به نمایش 
می گذاریم که دیدار بصری داش��ته و اثرگذار باش��ند، بنابراین مطمئن باش��ید 
ای��ن 2 ه��زار میلیارد فروش خیلی بیش��تر خواهد ش��د و به حداق��ل دو برابر 

پیش فاکتورها خواهد رسید.

مدارس از محصوالت نمایشگاه دائمی»ایران ساخت« بهره مند می شوندحمایت های حقوقی از شرکت های دانش بنیان وارد مرحله ای جدید می شود

رئیس مرکز شرکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت علمی 
ریاست جمهوری،  گفت 4700 شرکت دانش بنیان در گلوگاه های 
فناوری کش��ور مستقر ش��ده اند و توانسته اند نقش��ی حیاتی در 

مقابله با تحریم های یک جانبه ایفا کنند.
کارگروهی با 12 عضو

به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری به نقل از خبرگزاری فارس، سیدمحمد 
صاحب��کار در رابط��ه ب��ا وج��ود تحریم  ها و کمک ش��رکت های 
دانش بنیان به کش��ور و چگونگی ارزیابی این ش��رکت ها، اظهار 
داشت: ش��رکت های دانش بنیان براساس قانونی که سال 1389 
در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید به عنوان مجموعه ای 
از ش��رکت هایی که تحت حمایت ویژه دولتی هس��تند شناخته 
ش��ده اند؛ کارگروهی اس��ت که 12 عض��و دارد و وزارتخانه های 

مختلف در آ ن عضو هستند.
 معیار پایش

رئیس مرکز شرکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری افزود: در این کارگروه سیاس��ت ها و 
معیارهای ارزیابی ش��رکت های دانش بنیان مش��خص می شود و 
معیارهای ارزشی ش��رکت ها به دبیرخانه کارگروه ابالغ می شود 
که ای��ن دبیرخانه کارگروه در معاونت علمی ریاس��ت جمهوری 
مس��تقر است؛ ش��رکت های متقاضی به این کارگروه و دبیرخانه 
مراجعه می کنند و توانمندی های شرکت  را در سامانه دانش بنیان 
بارگ��ذاری می کنن��د تا به مرحله ارزیابی برس��د و طبق معیارها 
تعدادی از ش��رکت ها که کار فنی ویژه ای در کشور انجام داده اند 

به عنوان شرکت های برگزیده تایید می شوند.
 تایید 4۷00 شرکت دانش بنیان

رئیس مرکز شرکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به معیارهای قانونی در حوزه 
شرکت های دانش بنیان اضافه کرد: در حال حاضر 4700 شرکت 
دانش بنیان تایید ش��ده اند که مشمول مزایای این قانون هستند 
و در زمینه ه��ا و حوزه های مختلف قرار گرفته اند؛ در این راس��تا 
اقداماتی همچون تدوین آیین نامه  ارزیابی و تش��خیص شرکت ها 
و موسس��ات دانش بنیان و به روز رس��انی آن به صورت س��االنه، 
تدوین و به روز رس��انی فهرس��ت کاالها و خدم��ات دانش بنیان، 
انجام فرآیندهای ممیزی و ارزیابی ش��رکت های متقاضی توسط 
ش��بکه کارگزاران فعال در سطح کشور، تهیه شیوه نامه سنجش 

طرح دانش فنی شرکت ها انجام شده است.
صاحب��کار اف��زود: کارگ��روه ارزیابی ش��رکت های دانش بنیان 
معیارهای کلی ارزیابی را مشخص می کند که هر ساله معیارهای 
جدیدی را اعالم می کند و براساس آن ارزیابی صورت می گیرد.

 سختگیرانه تر شدن هر ساله معیارهای ارزیابی
وی  ب��ا اش��اره به حوزه ه��ای مختل��ف فعالیت ش��رکت های 
دانش بنی��ان گف��ت: فعالی��ت  در ح��وزه فناوری ه��ای برت��ر یا 
هایتک بودن شرکت ها، داشتن تیم فنی تخصصی، انجام کارویژه 
روی بخش R&D و تحقیق و توسعه از جمله معیارهای ارزیابی 

کاالها و خدمات دانش بنیان است.

 رئیس مرکز ش��رکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری درباره س��ختگیرانه تر شدن هر ساله 
معیارهای ارزیاب��ی گفت: کیفیت ش��رکت  های دانش بنیان باید 
هر س��ال نس��بت به س��ال قبل ارتقا پیدا کند ب��ه این دلیل هر 
س��ال اندکی معیارها س��ختگیرانه تر می ش��ود؛ به طور مثال در 
نظر بگیرید س��ازمان محیط زیست برای شرکت های خودرو ساز 
هر سال معیارهایی برای اس��تانداردهای زیست محیطی را اعالم 
می کند و می گوید اگر بخواهید می توانید امس��ال  خودرویی را با 
اس��تاندارد یورو 4 تولید کنید، اما سال آینده باید استاندارد یورو 

5 باشد که اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد.
 س��یدمحمد صاحب��کار در م��ورد ه��دف از افزایش هرس��اله 
استانداردها بیان داشت: استانداردها هر سال افزایش پیدا می کند 
با این هدف که فعاالنی که در این حوزه هستند خودشان را ارتقا 
دهند؛ ش��رکت های دانش بنیان روز به روز و سال به سال پویاتر 
و نوآورتر ش��وند و تالش و زحمت بیش��تری در حوزه تحقیق و 
توس��عه انجام دهند تا بتوانن��د محصوالت جدیدتری را در حوزه 

فناوری های برتر و نوآوری های بیشتر ارائه کنند.
 هدف اصلی ارتقای کیفیت شرکت های دانش بنیان

وی افزود: هدف اصلی ارتقای کیفیت ش��رکت ها است؛ افرادی 
که در شرکت های دانش بنیان فعاالن هستند بتوانند با ویژگی ها 
و کیفیت��ی که دارند روز ب��ه روز ارتقا پیدا ک��رده و با اطمینان 

بیشتری در این شرکت ها کار کنند.
 تحقیق و توسعه بر روی گره های صنعتی یا گره های 

اقتصادی کشور
رئیس مرکز شرکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با 
وجود تحریم  های��ی که وجود دارد ش��رکت های دانش بنیان چه 
کمکی به کش��ور می کنند، اظهار داشت: هر کدام از شرکت  های 
دانش بنیان ب��ر روی یک بخش ویژه ای تحقیق و توس��عه انجام 
می دهن��د؛ برخی روی گره ه��ای صنعتی یا گره ه��ای اقتصادی 
کش��ور کار می کنند؛ اگر این موضوع نیاز به تحقیق، توس��عه یا 
نیاز به بررس��ی مطالعه عمیق نداشته باش��ند ساده است و حل 

می شوند و مشکلی هم ندارد.
صاحبکار افزود: معموال مواردی در گره های فناورانه و گره های 
صنعتی در ش��رایط تحریم باقی مانده که دش��من هم به همان 
نقاط متمرکز می ش��ود که ما توانایی انجام آن را نداشته باشیم، 
اما این توانمندی ها با زحمت بیش��تر و تحقیق و توس��عه مرتفع 
می شود؛ لذا این 4700 شرکت دانش بنیان به سمت گلوگاه های 
فناورانه کش��ور رفته اند که نقش بس��یار مه��م و واقعا بی بدیلی 

دارند.
 شرکت های دانش بنیان خط مقدم مقابله با تحریم های 

اقتصادی
وی ضمن اش��اره به نقش حیاتی ش��رکت های دانش بنیان در 
آینده اقتصادی کش��ور افزود: می توان گفت برای حل مشکالت 
گلوگاه های فناوری و صنعتی کشور شرکت های دانش بنیان خط 

مقدم مقابله با تحریم های اقتصادی هستند.

تراویس کاالنیک، مدیرعامل سـابق و یکی از بنیانگذاران این شرکت، به دلیل فروش کل 
سهام خود از عضویت در هیأت مدیره برکنار می شود.

به گزارش زومیت، اوبر به  طور رسـمی اعالم کرد که آقای تراویس کاالنیک، هم بنیانگذار 
و مدیرعامل سـابق این شرکت در تاریخ 10 دی یعنی آخرین روز سال 2019 از هیأت مدیره 
کنار گذاشـته خواهد شـد. البته اوبر مشـخص نکرده اسـت که چه کسـی جایگزین آقای 
تراویـس خواهد شـد. به  تازگی یک مقام آگاه در شـرکت اوبر بـه مطبوعات اعالم کرد که 
آقای کاالنیک، تمامی سهام خود را که رقمی در حدود 5/2 میلیارد دالر بود، فروخته است.

دارا خسروشاهی، مدیرعامل فعلی اوبر در مورد کاالنیک گفته است:

کمتر کارآفرینی را می توان سراغ داشت که اقدامات عمیقی مانند او برای اوبر انجام داده 
باشـد و ما از بابت دیدگاه ]سازنده[ و پشتکار و کارآمدی او به  عنوان یکی از اعضای هیأت 

مدیره، بسیار سپاسگزاریم.
تراویـس کاالنیک نیز می گوید که با توجه به پایان رسـیدن این دهه و مقبولیت اوبر نزد 
افکار عمومی، به  نظر می رسد که زمان آن فرا رسیده باشد که با ترک کردن شرکت، بیشتر 

بر اقدامات بشردوستانه  و کسب و کار جدید خود تمرکز کند و همچنین افزود:
مـن به تمامی دسـتاوردهایی که اوبر کسـب کرده اسـت می بالم و از ایـن پس به  عنوان 

نظاره گر، مشوق موفقیت های آینده  آن خواهم بود.

رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

4۷00 شرکت دانش بنیان خط شکن میدان تحریم هستند

تراویس کاالنیک هم بنیانگذار اوبر از هیأت مدیره شرکت کناره گیری می کند

دریچــه

نشست هم اندیشی جمعی از استعدادهای برتر با روسای بنیاد نخبگان و پارک علم  و فناوری 
اس��تان زنجان برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در ادامه برگزاری 
نشس��ت های هم اندیشی و هم افزایی اجتماع نخبگانی با مسئوالن استانی، نشست هم اندیشی 
جمعی از استعدادهای برتر با روسای بنیاد نخبگان استان و پارک علم  و فناوری استان زنجان 
با هدف آش��نایی بیش��تر اجتماع  نخبگانی با فرصت های شغلی، آگاهی مس��ئوالن از توان و 
قابلیت های مس��تعدان برتر استان و همچنین بررس��ی چالش ها و مشکالت موجود در استان 
برگزار شد. در این نشست، عباس ربیعی؛ رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان ضمن بیان اهداف 
نشست، به تشریح حمایت های بنیاد ملی نخبگان و آیین نامه های حمایتی پرداخت و با اشاره به 
لزوم بهره گیری از ظرفیت های موجود، گفت: استفاده استعدادهای برتر از امکانات و ظرفیت های 

پارک علم  و  فناوری استان، زمینه تجاری سازی ایده های نخبگانی را فراهم می کند.

پارک های علم  و  فناوری محلی برای 
تبدیل پژوهش به سرمایه هستند

دوشنبه
9 دی 1398

شماره 1462
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تامین آب آش��امیدنی روس��تاهای جنوب کش��ور با اتکا به اقدامات فناورانه 
و دانش بنیان در حال گس��ترش اس��ت. روس��تای »بهش��تی« در شهرس��تان 
ش��وش یکی از این روستاها است. مردم روس��تا از داشتن آب شیرین مناسب 

برخ��وردار نبودند ت��ا اینکه س��امانه الکترودیالیز 
نمک طعام در این روس��تا نصب ش��د. حال آب 
آشامیدنی ش��یرین با این فناوری در خود روستا 
تامین می شود. این اقدام با حمایت ستاد توسعه 
فناوری های آب، خشکس��الی، فرسایش و محیط 
زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
انجام ش��د. این س��امانه با هدف تولید آب شرب 
مطلوب با برخورداری از شاخص کیفی باال نصب 
و راه اندازی شد و در ادامه به زودی چند روستای 
دیگر با نصب این سامانه، آب آشامیدنی خواهند 
داش��ت. الکترودیالی��ز نوعی فرآیند جداس��ازی 
غشایی است که منجر به انتقال یون ها به وسیله 
اختالف پتانس��یل الکتریک��ی و در نهایت تصفیه 

آب می ش��ود. مهم ترین کاربرد آن در صنعت تصفیه آب، شیرین سازی آب های 
ش��ور اس��ت. بهاره کاویانی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان پیام آوران فناوران 
فردانگر تولیدکننده این دستگاه ها گفت: با توجه به مشکالت کم آبی که جهانی 

اس��ت، تصمیم به توس��عه این روش با حمایت ستاد توس��عه فناوری های آب، 
خشکس��الی، فرسایش و محیط زیست در کشور گرفتیم. یک ویژگی این روش 
تولید بسیار کم پساب اس��ت. همچنین هزینه های بهره برداری کمی نیز دارد. 
پس این س��امانه را با توجه به نیاز بومی سازی 
کردیم. این س��امانه برای جداس��ازی یون های 
آالینده مانن��د نیترات هم کاربرد دارد. آب های 
جنوب  کش��ور در حال شور ش��دن است، این 
س��امانه عالوه بر شوری مش��کل کدورت را نیز 

رفع می کند.
و  زرد  رود  در  زودی  ب��ه  داد:  ادام��ه  وی   
س��ایر روس��تاهای شهرس��تان از رامهرمز این 
س��امانه نصب می شود تا مش��کالت روستاییان 
برای تامین آب آش��امیدنی ش��یرین رفع شود. 
دس��تگاه ب��ا س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی 
ساخته می شود و سپس آب آشامیدنی سالم با 
مشارکت مردم به فروش می رسد که این اقدام 
اش��تغال زایی برای مردم روستا هم به همراه دارد. حتی توزیع آب نیز با کمک 
مردم محلی انجام می ش��ود. انتخاب دستگاه و ظرفیت آن با توجه به جمعیت 

روستا انجام می شود.

موسسه CarMD اخیرا نتایج تحقیق اختصاصی خود از رتبه بندی خودروها 
براس��اس شاخص میزان س��المت و قابل اعتمادبودن را منتشر کرده است. این 
تحقیق نشان می دهد که کدام خودروها مطمئن تر بوده و هزینه تعمیر کمتری 

به مالک تحمیل می کنند. به گزارش دیجیاتو، به 
گفت��ه CarMD بی��ش از 14.4 میلیون خودرو 
تولی��دی بی��ن س��ال های 2019-1996 در این 
تحقیق م��ورد ارزیابی قرار گرفته و مدل هایی که 
چراغ چک موتور آنه��ا بین اول اکتبر 2018 الی 
30 سپتامبر 2019 روشن شده، مشخص شده اند. 
داده های به دس��ت آمده حکای��ت از آن دارند که 
از بی��ن تمامی برندها محصوالت مرس��دس بنز 
قاب��ل اعتمادتر بوده و مش��کالت کمت��ری برای 
مالکی��ن خود ایج��اد می کنند. پ��س از این برند 
لوکس آلمانی، میتسوبیشی، بیوک، رم و فورد در 
رتبه های بعدی قرار دارند. نکته عجیب در این بین 
اینک��ه در ارزیابی میزان قابل اعتماد بودن برندها 

که از س��وی سایر موسسات - مثل جی دی پاور - انجام می شود، مرسدس بنز 
معموال حائز رتبه های میانی می ش��ود. وقتی صحبت از هزینه تعمیرات و رفع 
ایراد روشن شدن چراغ چک موتور باشد، برند کیا در صدر می ایستد. میانگین 

تعمیر این ایراد در محصوالت کیا برابر با 321 دالر برآورد ش��ده اس��ت. بعد از 
این خودروساز کره ای، شرکت مزدا در رتبه دوم جای گرفته؛ CarMD هزینه 
رفع ایراد روش��ن شدن چراغ چک موتور در تولیدات این کمپانی ژاپنی را 332 
دالر پیش بینی کرده است. هیوندای و کرایسلر 
ب��ه ترتی��ب ب��ا 333 و 337 دالر هزینه تعمیر 
برای ای��راد مذکور در رتبه های س��وم و چهارم 
ایستاده اند. از بین مدل های ارزیابی شده، هوندا 
CR-V مدل 2017 عن��وان قابل اعتمادترین 
 Outback خودرو را کسب کرده است. سوبارو
2017 و لکس��وس NX 2016 ه��م به ترتیب 
دومین و سومین مدل قابل اعتماد در بین تمامی 
خودروها لقب گرفته اند. رتبه های چهارم و پنجم 
نیز در این بخش به س��وبارو لگاس��ی 2017 و 
هوندا س��یویک 2017 رسیده اس��ت. از لحاظ 
 Outback هزینه تعمیر ایراد موتور، س��وبارو
2017 با 60 دالر بیش از بقیه هوای مالک خود 
را نگه می دارد. تویوتا پریوس 2016 با 67 دالر، هیوندای توس��ان 2017 با 79 
دالر، کیا سول 2017 با 82 دالر و مرسدس بنز C کالس 2016 با 85 دالر در 

رتبه های دوم تا پنجم کمترین هزینه تعمیر موتور قرار دارند.

فهرست قابل اعتمادترین برندها منتشر شد؛ مرسدس بنز در صدرآب شرب روستاهای جنوب کشور تامین می شود

اپل در س��ال 2019 عملکرد مالی خیره کننده ای به  نمایش گذاشت و 
آخرین س��ال دهه  2010 را به عنوان بهترین س��ال از لحاظ رش��د ارزش 

سهام ثبت کرد.
به گزارش زومیت، ارزش س��هام اپل روز پنجشنبه هفته  گذشته رشد 
مجددی تجربه و رکورد جدیدی برای سازنده  آیفون ثبت کرد؛ رشدی که 
در مسیر اوج گیری ارزش در سال گذشته قرار داشت و درنهایت، بهترین 

سال مالی در دهه  2010 را برای کوپرتینویی ها به  ارمغان آورد.
رشد ارزش سهام اپل در اولین روز معامالت پس از کریسمس در آمریکا، 

6/1درصد ثبت ش��د. گزارشی از نظرسنجی 
ISI ادعا می کند ک��ه ایرپادهای اپل و آیفون 
در فهرست موردانتظار اکثر آمریکایی ها برای 
هدیه  کریس��مس قرار داشته است؛ درنتیجه 
فص��ل خرید تعطی��الت، رکورده��ای خوبی 
را برای کوپرتینویی ها ثبت کرد. پنجش��نبه 
گذشته، سومین روز متوالی رشد ارزش سهام 
ب��رای اپل بود. آنها در یک ماه گذش��ته، تنها 
پنج بار کاه��ش ارزش س��هام را در پایان روز 

معامالت تجربه کردند.
رش��د بیش از 7درصدی ارزش س��هام در 
 مقایسه  با دس��امبر، این ماه را به دهمین ماه 
مثبت سال 2019 برای کوپرتینویی ها تبدیل 
می کند. رشد ارزش سهام اپل در ماه گذشته، 
مجموع رش��د را برای سال 2019 به بیش از 
80درصد رس��اند. بزرگ ترین شرکت سهامی 
ع��ام آمریکا ع��الوه  بر افزایش ارزش س��هام، 
افزای��ش 530 میلی��ارد دالری ارزش بازار را 
نیز تجربه کرد. افزای��ش مذکور از کل ارزش 
بازار هر یک از شرکت های حاضر در فهرست 
S&P 500 )به جز پنج ش��رکت( باالتر است 
و همچنی��ن، دوبرابر ارزش ب��ازار اینتل بیان 

می شود.
اپل سال 2009 را با رشد ساالنه  حدود 150درصد به  پایان رسانده بود. 
در آن زمان ارزش سهام کوپرتینویی ها از بحران مالی نجات یافته و مسیر 
رش��د را در پیش گرفته بود. آمار رشد سال 2019 این شرکت، به  راحتی 
میانگین رش��د 30درصدی شاخص S&P 500 و بسیاری از شرکت های 
بزرگ دیگر را پشت س��ر می گذارد. به عنوان مثال، مایکروس��افت در سال 
گذشته رش��د 55درصدی و آمازون رشد 23درصدی یا کمتر از یک سوم 

اپل را تجربه کرد.
س��ال 2019 ش��روع خوبی برای اپل به  همراه نداشت، اما آمار ماه های 
ابتدایی به پایین ترین نقطه  عملکرد ارزش س��هام تبدیل ش��دند. آنها ماه 
ژانویه را با کاهش ارزش س��هام ش��روع کردند و ب��رای اولین بار در طول 
دو ده��ه، پیش بینی درآمد خود را کاهش دادند. اخبار کاهش پیش بینی 
باعث افزایش فروش سهام سهامداران شد، اما در ادامه  مسیر، ارزش سهام 
روندی صعودی در کل سال تجربه کرد. کارشناسان یکی از دالیل فروش 

را اعالم خبر کاهش نسبی تنش تجاری بین آمریکا و چین می دانند.
تحلیلگرCowen، کریش سانکار، در گزارش 17 دسامبر خود نوشت:

اپل سال را با پیش بینی منفی شوکه کننده شروع کرد و در ادامه، روند 
س��قوطی در C1H19 ثبت شد. کاهش سرعت فروش آیفون و نداشتن 
اس��تراتژی مشخص برای توس��عه  5G و تنش های تجاری بین آمریکا و 
چین، دالیل عملکرد ضعیف اپل در ابتدای س��ال بود. در نیمه  دوم سال، 

این روند به  سمت حرکت مثبت تغییر کرد.
س��انکار رشد کس��ب وکار س��رویس های اپل را به  عنوان یکی از دالیل 
تغییر مسیر عملکرد مالی بیان می کند. زیرمجموعه  سرویس ها با رونمایی 
محصول استریم ویدئویی و سرویس اشتراکی بازی های ویدئویی، عملکرد 
مناس��بی ثبت کرد. به عالوه، وال اس��تریت 
درباره  معرفی آیفون 5G در س��ال 2020، 
دیدگاه مثبت��ی دارد و ظرفیت ه��ای آن را 
ب��ا خوش بینی بیش��تری بررس��ی می کند. 
شرکت های تحلیلی بس��یاری اخیرا اهداف 
ارزش سهام کوپرتینویی ها را افزایش داده اند 
که بس��یاری از آنها نس��ل بعدی مهم ترین 
خط تولی��د اپ��ل را به  عن��وان دلی��ل بیان 

می کنند.
 Cowen ع��الوه  ب��ر ش��رکت تحلیل��ی
ک��ه پیش بینی خود را درباره  ارزش س��هام 
اپ��ل از 290 دالر در ابتدای س��ال به 325 
نی��ز   Piper Jaffray ،داد افزای��ش  دالر 
 ،5G به خاطر هیج��ان رونمایی محص��ول
ه��دف خ��ود را 15 دالر باالتر بی��ان کرد. 
شرکت Wedbush روز دوشنبه  گذشته، 
پیش بینی خود را از ارزش سهام اپل به 350 
دالر رس��اند که بیش��ترین رقم پیش بینی 
در وال اس��تریت محس��وب می ش��ود. این 
ش��رکت پیش بینی کرد نسل بعدی آیفون 
با پیش��رفت های بزرگ در کارایی و سرعت 
درمقایس��ه  با آیف��ون 11، انقالبی بزرگ به 
 همراه خواهد داش��ت. فراموش نکنید آیفون 11 هم رکوردهای بزرگی از 
لحاظ کارایی و س��رعت ثبت کرد. در سال 2019، 55درصد از کل درآمد 

اپل از آیفون کسب شد.
ارزش میانگین پیش بینی ها برای سهام اپل، 268 دالر بیان می شود که 
7درصد از ارزش سهام کنونی پایین تر است. البته وال استریت به  طور کلی 
دید مثبتی به عملکرد اپل دارد و 28 ش��رکت به سرمایه گذاران پیشنهاد 
خرید سهام می دهند. البته 14 شرکت نیز نظر خنثی دارند و هفت شرکت 

فروش سهام را پیشنهاد می کنند.
اولین آزمایش عملکرد ارزش سهام اپل در پایان ماه ژانویه  سال 2020 
رخ خواهد داد که کوپرتینویی ها گزارش اولین فصل مالی خود را منتشر 
می کنن��د. تحلیلگران افزایش س��ود بیش از 8 و افزای��ش درآمد بیش از 
5/4درصد را برای س��ال آتی پیش بینی می کنند. کوپرتینویی ها احتماال 
در فصل پیش رو 7/66 میلیون دس��تگاه گوش��ی آیفون خواهند فروخت 
که رشد 8/0درصدی را در مقایسه  با سال گذشته به  همراه خواهد داشت. 
قیم��ت میانگین فروش آیفون برای آن دوره نیز 35/781 دالر پیش بینی 

می شود که از مدت مشابه سال گذشته، 1/4درصد کمتر خواهد بود.

کمتر کارآفرینی را می توان سراغ داشت که اقدامات عمیقی مانند او برای اوبر انجام داده 
باشـد و ما از بابت دیدگاه ]سازنده[ و پشتکار و کارآمدی او به  عنوان یکی از اعضای هیأت 

مدیره، بسیار سپاسگزاریم.
تراویـس کاالنیک نیز می گوید که با توجه به پایان رسـیدن این دهه و مقبولیت اوبر نزد 
افکار عمومی، به  نظر می رسد که زمان آن فرا رسیده باشد که با ترک کردن شرکت، بیشتر 

بر اقدامات بشردوستانه  و کسب و کار جدید خود تمرکز کند و همچنین افزود:
مـن به تمامی دسـتاوردهایی که اوبر کسـب کرده اسـت می بالم و از ایـن پس به  عنوان 

نظاره گر، مشوق موفقیت های آینده  آن خواهم بود.

کاالنیک در سال 201۷ و پس از یک رشته مجادالت و رسوایی هایی که برای اوبر به وجود 
آمده بود از مدیرعاملی شـرکتی که خود در سـال 2009 بنیان نهاده بود، کناره گیری کرد. 
با این وجود به  دلیل عضویت در هیأت مدیره  این شـرکت، ارتباطش را به  طور کامل با اوبر 
قطع نکرده بود، ولی حاال به  نظر می رسـد که با فروش آخرین بخش از سـهام خود، از این 

جایگاه نیز چشم پوشی کرده است و از این پس هیچ گونه رابطه ای با اوبر نخواهد داشت.
 Cloud جدیدتریـن سـرمایه گذاری کاالنیک در دنیای فناوری، کسـب وکاری اسـت که
Kitchen )آشـپزخانه ابری( نام دارد و به رسـتوران ها فضایی برای آماده سـازی و تحویل 

غذا اجاره می دهد.

ارزش سهام اپل در سال 2019 بهترین عملکردش در دهه 
گذشته را ثبت کرد

تراویس کاالنیک هم بنیانگذار اوبر از هیأت مدیره شرکت کناره گیری می کند

یادداشـت

س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری با هدف 
ارتقای نقش زیس��ت فناوری در علوم پزش��کی و سالمت، نشس��تی تخصصی در همین 
زمینه برگزار می کند.  زیس��ت فناوری حوزه ای مش��ترک از علوم مختلف اس��ت که در 
اث��ر هم پوش��انی و تالقی با یکدیگر به وجود آمده اس��ت. در واقع ای��ن علم را می توان 
به درختی تش��بیه کرد که ریش��ه های آن با علومی با قدمت زیاد مانند زیست شناسی، 
ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوش��یمی، ایمونولوژی، شیمی، مهندسی شیمی، گیاه شناسی، 

جانورشناسی، داروسازی و کامپیوتر گره خورده است.
با توجه به اینکه زیس��ت فناوری نقش��ی تاثیرگذار در توس��عه دیگر علوم دارد، ستاد 
توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اق��دام به برگزاری 

نشست تخصصی زیست فناوری در علوم پزشکی و سالمت کرده است.

نقش زیست فناوری در پزشکی و 
سالمت پررنگ می شود



اکنون همه کارشناس��ان و سایت های معتبر مش��غول بررسی وضعیت دنیای 
بازاریابی و تبلیغات در سال 2019 هستند. بدون تردید امکان یادگیری درس های 
بسیار زیادی از سال گذشته وجود دارد. نکته مهم در این میان نگاه کلی تر به حوزه 
تبلیغات است. بازاریاب ها و برندها برای یادگیری نکات حرفه ای تبلیغات نیازمند 
نگاهی وسیع تر به کمپین های موفق هستند. ما در طول یک دهه اخیر تغییرات 
بس��یار زیادی در حوزه تبلیغات مشاهده کرده ایم. این امر تا حد زیادی مبتنی بر 
توس��عه سریع فناوری های دیجیتال در سال های نخست دهه گذشته بود. به این 
ترتیب بازاریاب ها ابزارهای بسیار تازه ای به دست آوردند. ابزارهای تازه تبلیغات به 

طور کلی حال و هوای این حوزه را تغییر داد. 
حوزه تبلیغات همیشه برای برندها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ساالنه 
هزینه بسیار گزافی از سوی برندهای بزرگ برای فعالیت بهتر در این حوزه انجام 
می شود. نکته جالب اینکه کسب و کارهای کوچک نیز نخست به فکر تبلیغات و 
سپس سایر بخش های کسب و کارشان هستند. این امر به خوبی اهمیت تبلیغات 
در دنیای کنونی را نش��ان می دهد. بسیاری از مردم تصمیم گیری پیرامون خرید 
را براس��اس میزان مشاهده محصوالت در تبلیغات مختلف انجام می دهند. امروزه 
حتی با توسعه فناوری های محدودکننده تبلیغات در فضای آنالین، باز هم کاربران 

بسیار زیادی به کمپین های تبلیغاتی برندها توجه نشان می دهند. 
گاهی اوقات برخی از تبلیغات موفقیت بس��یار زیادی کسب می کنند. این امر 
به طور معمول براس��اس توانایی بازاریاب ها و برندها در زمینه شناس��ایی سلیقه 
مخاطب و ترکیب جذاب المان های مختلف ارزیابی می ش��ود. گاهی نیز برخی از 
برندها در زمینه تولید کمپین های تبلیغاتی با شکس��ت مواجه می ش��وند. هر دو 
حالت شکست و پیروزی در حوزه کسب و کار طبیعی است. کمتر برندی توانایی 
موفقیت مداوم بدون هرگونه شکست را دارد. به این ترتیب تعادل نسبی در حوزه 
تبلیغات برقرار می ش��ود. نکته مهم در این می��ان موفقیت برخی از کمپین ها به 
دالیلی به جز کیفیت باال یا داس��تان جذاب است. گاهی یک کمپین تبلیغاتی به 
دلیل شهرت باالی برند موردنظر یا افراد حاضر در آن مورد ارزیابی غیرواقعی قرار 
می گیرد. به این ترتیب چند سال پس از نمایش تبلیغ موردنظر اغلب کارشناسان 
نسبت به ارزیابی دست باالی شان تجدیدنظر می کنند. در دنیای تبلیغات چنین 
کمپین هایی به طور وس��یع قابل مشاهده است. هدف اصلی در این مقاله بررسی 
برخی از مهم ترین تبلیغات بزرگ انگاشته شده در طول یک دهه اخیر است. این 
امر کمک شایانی به بازاریاب ها و مردم عادی در ارزیابی تبلیغات استاندارد خواهد 
ک��رد. بی تردید تبلیغات موفق برندهای بزرگ همیش��ه الگوی کس��ب و کارهای 
کوچک تر اس��ت. به این ترتیب اگر تبلیغ یک برند بیش از آنچه لیاقتش را دارد 
مورد س��تایش قرار گیرد، فعالیت برندهای کوچک تر با خطر مواجه خواهد ش��د. 
بی ش��ک برندهای کوچک امکانات و ابزار مناس��ب برای دریافت ارزیابی فراتر از 
واقعی��ت مانند برندهای ب��زرگ را ندارند. نتیجه این امر شکس��ت آنها در زمینه 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب خواهد بود.
1. دختر نترس

طرح تبلیغاتی برند مک کان برای شرکت مشاوره ای استیت استریت 
گلوبال

نقش زنان در دنیای تبلیغات به دلیل برخی از حقوق نابرابر در جامعه بس��یار 
اهمیت دارد. اغلب کارشناس��ان پرداختن به نکات اجتماعی در تبلیغات را مورد 
س��تایش قرار می دهند، به همین خاطر وقتی شرکت مشاوره ای استیت استریت 
گلوبال اقدام به طراحی کمپینی برای جلب نظر مش��تریان کرد، ایده استفاده از 
یک دختر بچه به عنوان موضوع اصلی بسیار جذاب به نظر می رسید. بسیاری از 
برندها شجاعت کافی برای انتخاب موضوعات خاص در دنیای تبلیغات را ندارند. 
آنها به جای ایجاد سر و صدای زیاد تمایل به فعالیت منطقی و جلب نظر مخاطب 
به صورت عادی دارند، بنابراین مش��اهده بس��یاری از تبلیغات کلیش��ه ای و فاقد 

جذابیت های موردانتظار مخاطب نباید موجب تعجب ما شود. 
برند تبلیغاتی مک کان س��ابقه بسیار درخش��انی در زمینه تولید کمپین های 
مختلف دارد. این امر موجب اعتماد استیت استریت گلوبال به این برند و واگذاری 
امتیاز طراحی کمپین به آنها ش��د. ش��اید در نگاه نخست ترکیب دو برند بزرگ 
موجب طراحی کمپین جذابی ش��ود، اما در واقع کمپین »دختر نترس« بیش از 
آنچه باید مورد توجه کارشناس��ان قرار گرفت. این امر به معنای کیفیت پایین و 
پیام مبهم این کمپین برای مخاطب بود. تنها نقطه قوت کمپین موردنظر حضور 
دو برند بزرگ بود. در غیر این صورت ش��اید در نگاه نخست حتی استانداردهای 

الزم برای نقد و بررسی حرفه ای را هم نداشته باشد. 
یک��ی از نقاط ضعف اصلی این کمپین ناتوانی برند تبلیغات مک کان در جلب 
نظر زنان بود. بس��یاری از بازدیدکنندگان این کمپین مرد بودند. براس��اس آمار 
رس��می 80درصد بازدیده��ای ویدئوی اصلی این کمپین از س��وی کاربران مرد 
صورت گرفت. به این ترتیب شرکت استیت استریت گلوبال در زمینه جلب نظر 
مخاطب هدفش شکس��ت بزرگی خورد. نکته جالب اینکه چنین آماری در زمان 
پخ��ش کمپین هرگز اعالم نش��د. به این ترتیب مدت ها بع��د و همزمان با اعالم 

رسمی این آمار اعتبار هر دو شرکت به شدت خدشه دار شد. 
2. نقاشی زندگی ولوو

طرح تبلیغاتی گری الندن برای برند ولوو
برند ولوو در طول دوران فعالیتش در عرصه خودروس��ازی بیش��تر بر کیفیت 
محصوالتش برای فروش گسترده در مقیاس جهانی تمرکز داشته است، بنابراین 
عدم ایجاد بخش رس��می برای تبلیغات از س��وی آنها کامال طبیعی خواهد بود. 
مدیران ولوو وقتی قصد طراحی کمپین برای بازاریابی و تبلیغات دارند، به س��راغ 
افراد یا تیم های تبلیغاتی حرفه ای می روند. یکی از طراح های تبلیغاتی مشهور در 
دنیای کس��ب و کار گری الندن اس��ت. وی شرکتی به همین نام نیز دارد. سابقه 
همکاری با برندهای بزرگ در طول دهه های متمادی موجب افزایش اعتبار گری 
الندن شده است بنابراین وقتی ولوو طرح تبلیغاتش را به این شرکت عرضه کرد، 

انتظاری به جز موفقیت گسترده نداشت. 
ه��دف اصلی کمپی��ن نقاش��ی زندگی ول��وو افزای��ش امنیت جاده ه��ا برای 
دوچرخه س��وارها بود. خودروهای نسل جدید ولوو با استفاده از سیستم تشخیص 
موان��ع و افراد حاضر در جاده به خوبی امکان پیش��گیری از تصادف های جاده ای 
را فراهم می س��اخت. به عالوه ولوو ترکیب رنگ اسپری مخصوصی برای افزایش 
درخش��ش دوچرخه ها در ش��ب معرفی کرده بود. این ترکیب در شب مانع عدم 
مشاهده دوچرخه ها از سوی رانندگان می شد بنابراین هدف اصلی کمپین نقاشی 
زندگی ولوو رونمایی درس��ت از این ویژگی تازه بود. متاس��فانه در عمل ویدئوی 
رسمی این کمپین موفقیت چندانی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف به دست 
نیاورد. نکته جالب اینکه در زمان پخش کمپین بس��یاری از مخاطب ها به دلیل 

وجود نام ولوو در این کمپین بدان توجه زیادی کردند. 
یکی از ویژگی های تبلیغات موفق ماندگاری طوالنی در ذهن مخاطب است. به 
عنوان مثال، همه ما کمپین های نایک با شعار مشهور »فقط انجامش بده« را در 

ذهن داریم. این امر به خوبی بیانگر موفقیت یک کمپین در خلق معنایی ماندگار 
برای مخاطب است. اگر این معیار را در نظر داشته باشیم، کمپین مورد بحث ولوو 
به هیچ وجه در حد و اندازه یک کمپین موفق نیست. نکته عجیب درباره کمپین 
نقاش��ی زندگی ولوو کیفیت پایین اس��پری رنگ بود. در حقیقت این اسپری به 
هیچ وجه درخش��ان نبود. به عالوه پس از چند ساعت به طور کامل از سوی بدنه 
دوچرخه ها پاک می شد. شاید مواجهه با چنین کمپینی همه ما را متقاعد به وقوع 
شکستی عجیب برای ولوو کند، اما در عمل دو جایزه گرند پریکس در کن برای 
این کمپین به دست آمد. اکنون با نگاهی دقیق به این کمپین ایرادهای آن بیش 
از هر زمان دیگری به چشم می خورد، بنابراین کسب جوایز متعدد همیشه معیاری 

برای موفقیت برندها در عرصه تبلیغات نیست. 
3. بازگشت به نقطه شروع

طرح تبلیغات موسسه بازاریابی CAA برای برند چیپولت
در سال 2011 برند چیپولت یک انیمیشن کوتاه با هدف نمایش ارزش اساسی 
کش��اورزی در جامعه مدرن و اهمیت تکنیک های نوآورانه در آن تولید کرد. این 
کمپین با هدف نمایش خطرهای پیش روی کش��اورزی با توس��عه کارخانه های 
صنعتی و افزایش جاده کشی در کنار مزرعه های بزرگ بود. تیم های همکاری در 
این پروژه به اندازه کافی شهرت داشتند. موسسه بازاریابی CAA به عنوان مجری 
اصلی طرح در کنار چیپولت حضور داشت. همچنین برای موسیقی متن انیمیشن 
نیز با گروه ُکلد پلی هماهنگی شده بود. تمام این ترکیب ها از نتیجه ای موفق در 
زمینه بازاریابی حکایت داشت. در واقع انتظار بسیاری از افراد نیز دقیقا همین بود. 
رونمایی از کمپین بازگشت به نقطه شروع در فضای آنالین همراه با موفقیت های 
بس��یار زیادی بود. این کار موجب افزای��ش تمایل چیپولت برای نمایش ویدئوی 
اصلی کمپین در فضای آنالین ش��د. به این ترتیب چیپولت آن را در ش��بکه های 
تلویزیونی نیز رونمایی کرد. این طرح در ابتدا توجه بس��یاری از مخاطب ها را به 

خود جلب کرد. به این ترتیب اغلب کارشناسان نیز تحت تاثیر هیجان کاربران از 
آن تعریف و تمجید کردند. مدت ها پس از رونمایی رس��می از کمپین مش��کالت 
اصلی اش رونمایی ش��د. در حقیقت این کمپین به جز حضور گروه مش��هور ُکلد 
پلی به عنوان س��ازنده موسیقی متن هیچ نقطه قوتی نداشت. تصویر نمایشی از 
وضعیت جاده ها و میزان فاجعه ای که در حال رخ دادن است، بسیار کلیشه ای بود. 
به این ترتیب اغلب مردم تنها مدت کمی پس از رونمایی رس��می کمپین دیگر 
توجهی به آن نشان ندادند. این امر به خوبی بیانگر یک کمپین ضعیف با موفقیت 

مقطعی است. 
دلیل اصلی موفقیت مقطعی کمپین های ضعی��ف حضور برندها و آژانس های 
بازاریاب��ی بزرگ به عنوان س��ازنده اس��ت. به این ترتیب مخاطب دچار ش��ک و 
تردید برای ارزیابی این کمپین به عنوان محصولی مناسب می شود. اغلب پس از 
مدت زمانی اندک دیگر توجه کافی به کمپین موردنظر نخواهد شد. به این ترتیب 

دیگر خبری از تعریف و تمجیدهای گسترده کارشناسان نیز نخواهد بود. 
4. محصول آمریکایی

طرح تبلیغات آژانس گلوبال هیو برای برند کرایسلر
سال 2014 از نقطه نظر فعالیت تبلیغاتی برای غول خودروسازی کرایسلر بسیار 
عجیب بود. آن سال بسیاری از محصوالت جذاب دنیای خودروسازی از سوی این 
برند تولید ش��د. با این حال در عمل کمپین های تبلیغاتی به منظور پوشش این 
محصوالت موفقیت پایداری کسب نکردند. هدف اصلی از طراحی کمپین محصول 
آمریکایی جلب نظر ش��هروندان آمریکا و س��ایر کشورها با مزیت های محصوالت 
تولید این کشور بود. بدون شک بسیاری از ما داستان های مختلفی درباره کیفیت 
و مقاومت خودروهای آمریکایی شنیده ایم. این امر در طول دهه های اخیر با ورود 
بسیاری از برندهای آلمانی و ژاپنی به عرصه ساخت خودروهای مجهر به آخرین 
فناوری روز دنیا با خطر مواجه ش��ده است. به این ترتیب برند کرایسلر در تالش 

برای بازیابی شهرت از دست رفته بود. 
نکته مهم درخصوص محصوالت س��ال 2014 کرایسلر کیفیت باالی آنها بود. 
ب��ه این ترتیب ما با خودروهایی عالی مواجه هس��تیم. همانطور که گاهی اوقات 
محصوالت بس��یار بی کیفیت با کمپین های عالی بازاریابی می شوند، در اینجا نیز 
محصول بی رقیب کرایسلر با کمپینی نامطلوب بسیاری از فرصت های طالیی اش را 
از دست داد. البته بسیاری از کارشناسان حرفه ای صنعت خودرو محصول کرایسلر 
200 را هم بی کیفی��ت عنوان می کنند. در این صورت ما هم با کمپینی افتضاح 
و هم محصولی بی کیفیت مواجه هس��تیم. تنها مزیت کمپین محصول آمریکایی 
حضور آژانس گلوبال هیو به عنوان سازنده اش بود. این آژانس همکاری گسترده ای 
با برندهای خودروس��ازی دارد. به همین خاطر اغلب مورد توجه آنها برای تولید 
خودروهای آخرین مدل قرار می گیرد. همکاری با فیات و پژو در طول دهه گذشته 
بخش قابل توجهی از اعتبار این برند را شکل می دهد، با این حال همین شهرت 
ب��اال نیز برای موفقیت بلندمدت کمپین محصول آمریکایی کافی نبود. اکنون ما 
حتی نامی از این برند نیز در فهرست های مختلف نمی شنویم. به همین خاطر باید 

آن را یکی از تجربه های ناموفق آژانس گلوبال هیو و برند کرایسلر بدانیم. 

5. نیروی منحصر به فرد
کمپین آژانس تبلیغاتی دویچ برای برند فولکس واگن

 خودروهای آلمانی همیشه کیفیت باالیی داشته اند بنابراین بازاریابی برای این 
محصوالت نباید کار دشواری باشد. یکی از کمپین های نه چندان موفق در زمینه 
بازاریابی برای خودروهای برند فولکس واگن به نام نیروی منحصر به فرد شناخته 
می ش��ود. این کمپین با حضور برخی از شخصیت های اصلی مجموعه فیلم های 
جنگ ستارگان تولید شد. شاید در نگاه نخست حضور برخی از مهم ترین عوامل 
یک فیلم مش��هور در فرآیند ساخت یک کلیپ تبلیغاتی برای موفقیت آن کافی 
به نظر برسد، اما در مورد کمپین فولکس واگن همه چیز برعکس پیش رفت. در 
اینجا نیز نام بزرگ برندها و ش��خصیت های اصلی جنگ ستارگان در کوتاه مدت 
ایرادهای کمپین را پوش��ش دادند، با این حال پس از گذش��ت چند هفته سیل 
انتقادات نسبت به این کمپین شروع شد. نکته نخست استفاده از شخصیت های 
منف��ی جنگ س��تارگان برای کمپین فولک��س واگن بود. بدون ش��ک ما انتظار 
همنش��ینی محصول فولکس واگن با شخصیت های مثبت و قهرمانان داستان را 
داریم. اس��تراتژی عجیب دویچ ب��رای کمپین نیروی منحصر به فرد موجب قطع 
همکاری دائمی فولکس واگن با آنها شد. به این ترتیب در نتیجه تولید یک کمپین 

بی کیفیت منبع درآمد اصلی آژانس دویچ قطع شد. 
گاه��ی اوقات فعالیت نامناس��ب در ح��وزه تبلیغات عالوه بر یک برند س��ایر 
بخش های کس��ب و کار را نیز تحت تاثیر قرار می ده��د. در مورد کمپین نیروی 
منحصر به فرد ارزیابی منفی کارشناسان از آن موجب بی توجهی برخی از کاربران 
نسبت به کمپین های بعدی دیگر برندهای بزرگ خودروسازی آلمان شد. به این 
ترتیب عدم موفقیت یک برند در عرصه تبلیغات بر روی سایر رقبا نیز تاثیر منفی 

گذاشت. 
6. بچه میمون

طرح تبلیغاتی آژانس BBDO برای برند مونین دو
کمپین بچه میمون بسیاری از کارشناسان را به دلیل بازدید باال )2.2 میلیون( 
متعجب کرد. وقتی یک کمپین ویژگی های مناس��ب ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب را ندارد، پس چرا باید حجم وسیعی از بازدید دریافت کند؟ این پرسش 
درباره کمپین بچه میمون هیچ گاه پاسخ داده نشد. این کمپین 30 ثانیه ای حال 
و هوای عجیبی دارد. در ابتدا س��ه مرد جوان در کنار هم روی صندلی راحتی به 
تصویر کشیده می ش��وند. صدای گوینده با حالتی خس��ته از دشواری روز کاری 
صحبت می کند و روز کنونی را فقط مخصوص اس��تراحت می داند. س��پس یک 
میمون همراه با پایین تنه کودک انس��ان وارد صحنه می ش��ود. اینکه چرا آژانس 
BBDO ترکی��ب میمون و کودک انس��ان را برای این تبلی��غ انتخاب کرده، به 
هیچ وجه مشخص نیس��ت. پس از نمایش این کمپین در شبکه های اجتماعی و 
یوتیوب اغلب کاربران اقدام به اعتراض کردند. گرو های حفاظت از حقوق کودکان 
به دلیل آنچه توهین به کودکان در این کمپین عنوان شد، مونین دو را سرزنش 
کردند. به راس��تی طراحی یک کمپین موفق برای مونین دو که در زمینه تولید 
نوش��یدنی های گازدار فعالیت دارد، نیازمند استفاده از المان های عجیب و غریب 
نیست بنابراین کمپین مورد بحث در اینجا عالوه بر اختصاص بودجه فراوان، حتی 
پیام مشخصی نیز نداشت. این امر واکنش تند مخاطب های مختلف را برانگیخت. 
وقتی ما در تالش برای تولید کمپین بازاریابی یا تبلیغات هستیم، باید سلیقه 
مخاطب، استانداردهای طراحی کمپین و نظرات کارشناس ها را مدنظر قرار دهیم. 

در غیر این صورت احتمال تولید کمپینی بی کیفیت افزایش خواهد یافت. 
۷. استراتوس

طرح تبلیغاتی برند ردبول
فلیک��س بامگارتنر به طور عجیب��ی موفق به جلب نظر مدی��ران ردبول برای 
سرمایه گذاری بر روی پرش خطرناکش از باالی جو زمین به عنوان ایده تبلیغاتی 
شد. ایده اصلی ردبول برای انتخاب پرش از ارتفاع فلیکس به عنوان ایده ای جذاب 
حضور مداوم آنها در مسابقات ورزشی پرخطر به عنوان اسپانسر بود. به این ترتیب 
حمایت از عجیب ترین پرش دنیا نباید برای ردبول اقدام منفی باشد. این نو تلقی از 
پرش فلیکس در ابتدا بسیار جذاب به نظر می رسد به هر حال فلیکس با پرش اش 

پنج رکورد مختلف گینس را شکست. 
ش��مار بس��یار زیادی از کاربران عالقه مند به ورزش ه��ای خطرناک از مدت ها 
قب��ل در انتظار این پرش هیجان انگیز بودند. به این ترتیب در زمان پرش یکی از 
دوربین های نمای نزدیک بر روی کاله فلیکس نصب شد. به این ترتیب مخاطب 
امکان مشاهده تمام فرآیند پرش را داشت. نکته منفی در این میان ناتوانی ردبول 
در استفاده مناسب از پرش موردنظر برای جلب نظر دامنه وسیعی از مخاطب ها به 
برندش بود. اغلب افراد فقط به دنبال مشاهده پرش فلیکس بودند. به این ترتیب 

نام ردبول در میان پرش عجیب و غریب فلیکس گم شد. 
8. مرد روی ماه

طرح تبلیغاتی موسسه آدام و ایو برای برند جان لویس
ش��اید عجیب باش��د، اما تقریب��ا تمام کمپین های ج��ان لویس برای 
کریس��مس بیش از آنچه باید مورد توجه ق��رار گرفته اند. این کمپین ها 
هی��چ مزیت خاصی برای جلب توجه عمومی مخاطب ندارد، با این حال 
هر س��ال دامنه وسیعی از مردم به تماش��ای این کمپین ها می نشینند. 
نکت��ه جالب اینک��ه تاثیر کمپین جان لویس بر روی فروش بیش��ترش 
بسیار اندک ارزیابی شده است بنابراین این غول دنیای کسب و کار باید 

به فکر تغییر استراتژی تبلیغاتی اش در کریسمس باشد. 
داس��تان کمپین جان لویس برای کریسمس 2015 ماجرای یک دختر جوان 
و پیرمردی کهنس��ال را روایت می کند. این دو نف��ر به صورت مبهمی در فضای 
سیاره ای با هم آشنا شده اند. پیرمرد داستان بر روی ماه زندگی می کند. بی تردید 
این ادعا بسیار عجیب و غریب به نظر می رسد، با این حال ما چاره ای جز پذیرش 
آن نداریم. در گام بعد داس��تان بس��یار عجیب تر نیز می شود. در این میان بدون 
توجه به قواعد فیزیکی عمر هر دو نفر یکی انگاشته می شود. این بخش از کمپین 
به هیچ وجه قابل درک نیست. یکی از انتقادات اساسی به جان لویس نیز همین 

امر تخیلی ماجرا بود. 
نقط��ه ضعف اصلی کمپین مرد روی ماه ناتوانی جان لویس در بیان داس��تان 
جذاب برای مخاطب هدف بود. همچنین پیام اصلی نیز در این کمپین مش��اهده 
نمی شود. به این ترتیب ما با یک طرح بی سرانجام و تالشی غیرحرفه ای برای جلب 
نظر مخاطب هدف مواجه هستیم. بدون ترید حضور موسسه آدام و ایو به عنوان 
طراح اصلی این برند باید نقطه قوت اصلی ارزیابی شود، اما توان تاثیرگذاری این 

آژانس نیز در این طرح عجیب به شدت کاهش یافته است. 
بی ش��ک فعالیت در حوزه تبلیغات دشواری های بسیار زیادی دارد. اغلب افراد 
بدون توجه ب��ه ضرورت های فعالیت در این فضا اقدام به تولید کمپین می کنند. 
این امر فقط مخصوص برندهای کوچک نیس��ت، حتی برندهای بزرگ نیز با این 
چالش مواجه هس��تند. بدون تردید مشاهده برخی از نمونه های ناموفق در زمینه 
بازاریاب��ی نقش مهمی بر روی آگاهی بیش��تر ما از الزامات تولید کمپین مطلوب 

خواهد داشت. 
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جلب توجه آنالین بیشتر در سال 2020
چگونه برند پربازدیدی در فضای آنالین 

داشته باشیم؟

افزایش توجه مشتریان به فضای آنالین برای تصمیم گیری درباره 
خرید محصوالت امر تازه ای نیست. توسعه فناوری های دیجیتال، به 
طور ویژه اینترنت، فضای کس��ب و کار را به شدت تحت تاثیر قرار 
داده اس��ت. حضور برندها در دنیای آنالین تا به حال اینقدر اهمیت 
نداشته است. اغلب ما وقتی قصد خرید یک محصول را داریم، ابتدا 
به سراغ جست وجوی آن در گوگل خواهیم رفت. سپس در صورت 
کسب اطالعات بیشتر و مفید درباره محصول موردنظر و مقایسه آن 

با دیگر نمونه های مشابه اقدام به خرید خواهیم کرد. 
حضور موفق برندها در فضای آنالین اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
متاس��فانه برخی از برندها هنوز هم نس��بت ب��ه حضور در این فضا 
تردی��د دارن��د. برخی دیگر نی��ز علی رغم حض��ور در فضای آنالین 
توانای��ی تاثیرگذاری و جل��ب نظر کاربران را ندارن��د. در این مقاله 
هدف اصلی من بررس��ی س��ه راهکار س��اده برای افزای��ش بازدید 

کاربران از سوی برندها در سال جدید میالدی است. 
1. ثبت برند در بخش کسب و کار گوگل

پی��ش از آنکه فضای آنالی��ن فرآیند یافتن محص��والت را تغییر 
دهد، اغلب مردم از کارش��ناس ها و دفترچه های راهنما برای یافتن 
محصوالت موردنظرشان استفاده می کردند. فهرست محصوالت در 
مجله ه��ای تخصصی ف��روش و معرفی محصوالت تازه همیش��ه در 
کمتری��ن زمان ممکن فروش می رفت. ام��روزه صفحه نتایج گوگل 
وضعیت مش��ابهی برای کاربران ایجاد کرد اس��ت، بنابراین شرایط 
کلی بازاریابی برای فروش محصوالت بیش��تر و جلب توجه مخاطب 
تغییر نکرده اس��ت. ما فقط نیازمند به روز رسانی استراتژی قدیمی 
برندمان در حوزه جلب نظر مخاطب هدف هستیم. به همین راحتی 

امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 
افزودن برندمان به فهرست گوگل از طریق ایجاد حساب کاربری 
در بخش کس��ب و کار این پلتفرم ایده مناس��بی محسوب می شود. 
به این ترتیب با جس��ت وجوی نام برندمان یا یکی از محصوالت آن 
بخش ویژه ای در سمت راس��ت صفحه برای معرفی ما و کانال های 

ارتباطی مخاطب با برندمان نمایش داده خواهد شد. 
2. استفاده از کلیدواژه های مناسب

وقت��ی کارب��ران اق��دام ب��ه جس��ت وجو در گ��وگل می کنند، از 
کلیدواژه های مش��خصی به منظور دسترس��ی به نتایج دلخواه بهره 
می برن��د. اگر برند ما کلیدواژه ای مدنظ��ر کاربران را به خوبی مورد 
شناسایی قرار دهد، بخش قابل توجهی از مشکالت مان حل خواهد 
ش��د. به این ترتیب صفح��ات مربوط به برند م��ا در رتبه های برتر 

جست وجوی گوگل قرار خواهند گرفت.
ش��اید در نگاه نخست نحوه طبقه بندی محتوا و لینک ها از سوی 
گوگل تابع هیچ گونه منطقی نباش��د. این امر ناش��ی از عدم آگاهی 
ما از ش��یوه فعالیت گوگل اس��ت. آگاهی از کلیدواژه های مناسب و 
اس��تفاده از آنه��ا در تیتر مطلب و چند بند ابتدایی اهمیت بس��یار 

زیادی در افزایش ترافیک سایت مان خواهد داشت. 
3. راه اندازی وبالگ رسمی

وبالگ نویس��ی ایده کامال تازه ای محس��وب نمی ش��ود. بسیاری 
از کس��ب و کاره��ا پی��ش از راه اندازی س��ایت رس��می اق��دام به 
وبالگ نویس��ی می کنند. همچنین کارآفرینان بس��یاری نیز دارای 
وبالگ ش��خصی هس��تند. ایده من در این بخش راه اندازی وبالگ 
رس��می برای افزایش تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. این 
ایده باید در کنار مدیریت س��ایت رس��می برن��د مدنظر قرار گیرد. 
وب��الگ به طور کلی فضایی برای ط��رح موضوعات خاص و نگارش 
مطالب طوالنی تر در مقایس��ه با س��ایر کانال های ارتباطی است. به 
همین خاطر برند ما باید از تمام پتانس��یل های این فضا در راستای 

ایجاد ارتباطی نزدیک تر استفاده کند. 
یکی از ایده های مناس��ب برای فعالیت در بخش وبالگ نویس��ی 
تحلیل وضعیت کلی حوزه کسب و کار و ارائه توصیه های مشاوره ای 
به مخاطب است. به این ترتیب برند ما وضعیت یک مشاور مطمئن 

برای مخاطب را پیدا خواهد کرد. 
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هدف برنامه کمپین بازاریابی شناسایی آن دسته از فعالیت ها و کانال های ارتباطی 
بازاریابی مربوط  به  هم و یکپارچه شده ای است که می توان از آنها به منظور دستیابی 
به اهداف کمپین و تأثیرگذاری بر روی مشتری ها استفاده کرد. در برنامه کمپینی 
که از کارایی کافی برخوردار باشد، باید مفهومی کلی برای کمپین تعریف شده باشد 
که براس��اس آن، کانال های ارتباطی رسانه های دیجیتال و ابزارهای ارتباطی دیگر، 
چه به  صورت آنالین و چه به  صورت آفالین، مورد استفاده قرار بگیرند. این مفهوم 

باید قابلیت اشتراک گذاری داشته باشد و باعث درگیر شدن مشتری بشود.
برنامه کمپین بازاریابی، برنامه ارتباطی کوتاه مدت تر و یکپارچه ش��ده ای اس��ت 
که برای اس��تفاده از رسانه های دیجیتال، به منظور دستیابی به مشتری های راغب 
جدید و افزایش فروش پیاده سازی می شود. هدف اصلی آن درگیر شدن مخاطبان 

و معموال متمرکز بر بازاریابی محتواست.
برنامه کمپین بازاریابی برای آنکه به  اندازه کافی جامع و حساب ش��ده باشد، باید 

ویژگی های زیر را داشته باشد:
• اهداف مش��خص و واقع گرایانه ای داش��ته باش��د که بتوان با اطمینان از امکان 

دستیابی به آنها صحبت کرد؛
• بهترین استراتژی ممکن را برای رسیدن به اهداف داشته باشد؛

• جزیی��ات کافی درباره اقدامات و فعالیت ه��ای الزم برای عملی کردن ایده های 
مطرح شده در استراتژی، در آن درج شده باشد؛

• در آن روشی برای ارزیابی این مسئله وجود داشته باشد که آیا مسیر فعالیت ها 
در جهت تحقق اهداف مشخص شده در برنامه پیش می رود یا خیر.

چه زمانی باید از برنامه کمپین بازاریابی استفاده کرد؟
برنامه کمپین بازاریابی باید برای به حداکثر رس��اندن دسترسی به کمپین های 
اینترنتی و پیدا کردن مش��تری های جدید مورد اس��تفاده قرار بگیرد. سازمان های 
بزرگ تر از کمپین های حفظ مشتری استفاده می کنند. پیش از آنکه کار طراحی و 
به  راه اندازی کمپین آغاز شود، باید هدف آن مشخص شده باشد. ازجمله مهمترین 

اهدافی که در کمپین ها دنبال می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• معرفی بهتر و بیشتر برند و افزایش محبوبیت آن در میان مخاطبان؛

• معرفی محصول جدید؛
• ارائه محتوا به  منظور ش��روع فعالیت های بازاریاب��ی محتوای مرتبط با افزایش 

مشتری های راغب؛
• افزایش فروش محصوالت حال حاضر شرکت ها؛

• کمپین های تبلیغاتی ای که هدف از آنها افزایش فروش، با پیشنهاد تخفیف های 
فصلی است.

تنها پ��س از تعریف کردن هدف کمپین اس��ت که چگونگی اس��تفاده از برنامه 
مشخص می شود و نیز این مسئله که کدام کانال های ارتباطی بازاریابی برای محقق 

کردن هدف مؤثرتر خواهند بود.
مراحل طراحی کمپین بازاریابی

برنامه کمپین به ش��ش حوزه مختلف ارتباط پی��دا می کند که در ادامه خالصه 
 اطالعاتی درباره هر یک عنوان خواهد شد.

مراحل طراحی کمپین بازاریابی و مسائل کلیدی ای که باید به هنگام برنامه ریزی 
مدنظر قرار داد عبارتند از:

1. اهداف کمپین و پیگیری روند دس��تیابی به اهداف: هدف از راه اندازی کمپین 
دس��تیابی به چه چیزی است و در صورت دستیابی به آن، چگونه متوجه خواهیم 

شد؟
2. هدف گذاری کمپین: می خواهیم به چه کسانی دسترسی پیدا کنیم؟

3. پیش��نهادها و پیام های کلیدی کمپین: جایگاه شرکت، محصوالت و خدمات 
خ��ود را چگونه مش��خص خواهیم کرد؟ کدام دس��ته از پیش��نهادهای کمپین یا 
محصوالت باعث افزایش درگیر کردن مشتریان و نرخ تبدیل مخاطبان خواهد شد؟

4. برنامه مرتبط با رسانه های کمپین و بودجه: برای دسترسی به مخاطبان هدف 
و تأثیرگذاری بر آنها از کدام کانال های ارتباطی رس��انه ها اس��تفاده خواهیم کرد؟ 
ترتیب فعالیت های مرتبط با رسانه ها به چه صورت خواهد بود و برای یکپارچه سازی 

آنها چه برنامه ای داریم؟
5. تولید دارایی کمپین: مدیریت دارایی ها به  منظور شکل دهی به کمپین.

6. واردن ک��ردن کمپی��ن به مرحله اجرایی: پیش از ش��روع  به  کار کمپین، چه 
مس��ائلی باید مورد بررسی قرار بگیرند؛ پس از آن کدام مسائل به اصالح یا تنظیم 

نیاز خواهند داشت؟
معموال برای طراحی کمپین بازاریابی، در طول هر یک از ش��ش مرحله یادشده، 

باید برای موارد زیر تعریفی ارائه داد:
• مشخصات مشتری ها و اشخاصی که با هدف کمپین مرتبط هستند؛

• ارزش پیشنهادی محصول یا خدمات؛
• پیشنهاد اصلی که همان فراخوان برای اقدام )CTA( است؛

• کانال های تبلیغاتی ای که به منظور افزایش آگاهی و تشویق مشتری ها به خرید 
مورد استفاده قرار می گیرند؛

• چگونگی لحاظ کردن پیش��نهاد ارائه ش��ده در کمپین در صفحات فرود و دیگر 
قسمت هایی که در معرض دید مشتری ها قرار می گیرد؛

• جدول زمانی و برنامه چگونگی پیشبرد فعالیت ها؛
• سازوکار چگونگی برقراری ارتباط بیشتر با مشتری های راغب )از طریق ارسال 

پیشنهادها(؛
• چگونگی ارزیابی و ارسال گزارش در مورد نتایج.

استفاده از مدل SOSTAC در برنامه ریزی کمپین
با وجود اینکه چارچوب کلی مدل برنامه ریزی ساستک پی آر اسمیت به گونه ای 
اس��ت که آن را برای اس��تفاده در برنامه های بازاریابی و کسب وکار ایده آل می کند، 
به طوری که در ادامه مشاهده خواهید کرد، ابزار تطبیق پذیری است و می توان از آن 

برای برنامه ریزی کمپین بازاریابی هم استفاده کرد.
برای کس��ب اطمینان از این مس��ئله که برنامه کمپین تمامی ویژگی های الزم 
را در خود داش��ته باش��د، اس��تفاده از مدل برنامه ریزی ساس��تک که توسط پی آر 
اسمیت طراحی ش��ده است، توصیه می ش��ود. مدل بازاریابی ساستک برای ایجاد 
کس��ب وکار، ش��روع بازاریابی و طرح ریزی برنامه های بازاریابی دیجیتال و تبلیغات 
آنالین بس��یار کارآمد و عالی است، چراکه اس��تفاده از آن تا حدودی آسان است و 
به سادگی می توان مفاهیم و قواعد مرتبط با آن را به خاطر سپرد و برای همکاران 
و آژانس ه��ای دیگر توضی��ح داد. این مدل بازاریابی در حقیق��ت روند برنامه ریزی 
اس��تراتژیکی اس��ت که به هنگام طراحی و مدیریت برنامه ها می توان از آن کمک 
گرفت. هر یک از حروف ساس��تک )SOSTAC( نماینده یک عبارت است که در 

ادامه به آن می پردازیم.
)Situation( وضعیت

به  طور کلی به هنگام تحلیل وضعیت س��ؤالی که از خود باید بپرسیم این است 
که در حال حاضر کجا قرار گرفته ایم؟ اما اگر پای برنامه ریزی برای کمپین در میان 

باشد، سؤال ما یکی از موارد زیر خواهد بود:
• مشتری های هدف ما چه کسانی هستند؟

• ویژگی های شخصیتی معمول این افراد چیست؟
• چه کمپین هایی توسط رقبای ما مورد استفاده قرار گرفته است؟

• آنها )رقبا( چگونه نیازهای مشتری های هدف ما را برآورده می کنند؟
• از کدام دسته از تاکتیک های پیام رسانی و خالقانه استفاده می کنند؟

• چگونه می توانیم با دیگران متفاوت باشیم؟
• چه اطالعاتی درباره رفتار مش��تری و رقبا در اختیار داریم که امکان استفاده از 

آنها در کمپین وجود داشته باشد؟
)Objectives( اهداف

باید مشخص کنیم که به کجا می خواهیم برسیم.
• آن دسته از اهداف هوشمند کمپین که شامل تعداد مشتری های راغب و فروش 

براساس افزایش دسترسی باشند، کدامند؟
• از به  راه اندازی کمپین قصد دس��تیابی به چه هدفی را داریم و اگر به آن دست 

پیدا کردیم، چگونه متوجه خواهیم شد؟
• تمرکزمان بر حفظ مش��تری های کنونی اس��ت، یا افزایش تعداد آنها یا معرفی 

بهتر و بیشتر برند؟
• چه مقیاس های زمانی ای وجود دارند؟

• به چه کسانی می خواهیم دسترسی پیدا کنیم؟ قصد تأثیرگذاری بر چه کسانی 
را داریم؟

• مشتری ها چه  جور شخصیتی دارند؟
توصیه می شود مدل پیش بینی کمپین تبدیل-محوری برای کمپین خود طراحی 
کنید تا از دسترسی به تعداد مخاطبان کافی اطمینان حاصل کنید و به نتایج دلخواه 

دست پیدا کنید )برای نمونه افزایش فروش و تعداد مشتری های راغب(.
)Strategy( استراتژی

به این معناست که چگونه به هدف خود خواهیم رسید؟ به عبارت دیگر، چگونگی 
دس��تیابی به اهداف در استراتژی خالصه می شود. مش��خص کردن استراتژی، در 
مقایسه با سایر مراحل کار، به زمان نسبتا کمتری نیاز دارد، اما این مسئله به هیچ 
عنوان از اهمیت آن کم نمی کند، به خصوص که مش��خص کننده مس��یر و جهت 

تاکتیک های مورد اس��تفاده نیز هست. با مش��خص کردن استراتژی برای سؤاالتی 
جواب پیدا می کنیم که برخی از آنها را در ادامه می توانید مشاهده کنید:

• پیام ها و پیشنهادهای کمپین ما چه هستند؟
• کدام کمپین یا پیشنهاد ارائه شده درباره محصول توانایی درگیر کردن مخاطبان 

و تبدیل آنها در جهت اهداف از پیش تعیین شده را دارد؟
• چگونه با اس��تفاده از بازاریابی محتوا با مخاطبان خود ارتباط برقرار می کنیم و 

آنها را متقاعد می کنیم؟
• جایگاه شرکت، محصوالت و خدمات خود را چگونه مشخص می کنیم؟

)Tactics( تاکتیک ها
تاکتیک ها در واقع جزییات استراتژی هستند. به هنگام برنامه ریزی برای کمپین، 
این مسئله باید دقیقا مشخص شود که در چه زمانی، از کدام تاکتیک ها باید استفاده 
ش��ود؟ تاکتیک هایی که انتخاب می کنید باید کام��ال در هماهنگی با فعالیت های 
مشتری باشند. ازجلمه سؤاالت مرتبط با تاکتیک ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• چه برنامه ای برای رسانه ها داریم؟ بودجه مان چقدر است؟
• برای دسترس��ی به مخاطب��ان هدف و تأثیرگذاری بر آنه��ا، از کدام کانال های 

ارتباطی رسانه ها استفاده خواهیم کرد؟
• ترتی��ب فعالیت ه��ای مرتبط با رس��انه ها به چه ص��ورت خواهد ب��ود و برای 

یکپارچه سازی آنها چه برنامه ای داریم؟
برای اینک��ه برنامه ریزی مرتبط ب��ا تاکتیک ها از کارایی کافی برخوردار باش��د، 
می توانید از سیس��تم برنامه ریزی رِیس )RACE( استفاده کنید که در بخش های 

آتی مقاله توضیحات کاملی در موردش خواهیم داد.
)Action( اقدام

اقدام در حقیقت معادل با برنامه ریزی جزئی تر تاکتیک هاس��ت. ازجلمه سؤاالت 
مرتبط با آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تقس��یم وظایف چگونه خواهد بود؟ چه کسی، در چه زمانی، چه کاری را انجام 
خواهد داد؟ چگونه آن کار را انجام خواهد داد؟

• به چه فعالیت ها و فرآیندهایی نیاز اس��ت تا همه چیز طبق روال مدنظر پیش 
برود؟

)Control( کنترل
در این بخش مش��خص می ش��ود که در کدام مرحله از کار، چه فعالیت هایی را 
باید مورد ارزیابی قرار داد. با در نظر گرفتن کنترل در برنامه کمپین می توان به این 
مس��ئله پی برد که آیا پیشرفت فعالیت ها در مسیر تحقق اهداف هست یا نه )و در 
صورتی که اینطور نباشد، می توان پیش از آنکه کار از کار بگذرد، اقدام به اصالح یا 
تنظیم فعالیت ها و برطرف کردن مش��کالت کرد(. چگونگی ارزیابی میزان موفقیت 
حاصل شده از فعالیت های کمپین بازاریابی تا حدود زیادی به اهدافی بستگی دارد 

که پیشتر، در برنامه بازاریابی مشخص شده اند.
چرا باید از سیستم برنامه ریزی ریس برای برنامه ریزی کمپین استفاده کنیم؟

سیس��تم برنامه ریزی ریس )RACE( کاربردی است و با استفاده از آن می توان 
اقدام به مدیریت و بهبود نتایج حاصل ش��ده از بازاریابی دیجیتال کرد و در نهایت 

سبب می ش��ود تا از تکنیک های بازاریابی دیجیتال بهترین استفاده را برد و ارزش 
تجاری بیشتری از سرمایه گذاری در بازاریابی دیجیتال به دست بیاید. این سیستم 
برنامه ریزی کار بازبینی عملکرد کمپین های بازاریابی و در نظر گرفتن تدبیر عملی 

به منظور بهبود کارایی شان را به مراتب ساده تر می کند.
با وجود اینکه مدل بازاریابی ساس��تک برای ایجاد برنامه فوق العاده کارآمد است، 
به چند دلیل عمده پیش��نهاد می شود در کنار آن از سیستم برنامه ریزی ریس هم 

استفاده شود. این دالیل به شرح زیر هستند:
• سیستم برنامه ریزی ریس کاربردی و اقدام-محور است: متمرکز بر تاکتیک هایی 
اس��ت که امکان پیاده سازی شان در بخش ارتباطات بازاریابی و بر روی وب سایت و 

اپلیکیشن های موبایل وجود دارد؛
• متمرکز بر مش��تری اس��ت: این سیس��تم برنامه ریزی مطابق با چرخه ای است 
ک��ه فعالیت ه��ای آن به منظ��ور برقراری ارتباط با مش��تری پی��ش می روند؛ آگاه 
کردن مش��تری ها از برند یا کس��ب وکاری به خصوص؛ افزایش تعداد مشتری های 
راغ��ب؛ افزایش نرخ تبدی��ل به منظور فروش بیش��تر اینترنت��ی و غیراینترنتی و 
تش��ویق مش��تری ها به وفاداری، انجام خریدهای مکرر و تبلیغ برای برند )مثال به 

به اشتراک گذاری تبلیغات یا اطالعات مربوط به برند(؛
• باعث یکپارچه سازی ارزیابی عملکرد می شود: با استفاده از سیستم برنامه ریزی 
ریس می توان آن دسته از شاخص های کلیدی عملکردی را که برنامه ریزهای کمپین 
باید به منظور مش��خص کردن اهداف و بازبینی نتایج در هر مرحله از فعالیت ها، با 

استفاده از پیش خوان های تحلیلی و خالصه لحاظ کنند، مشخص کرد.
سیستم برنامه ریزی ریس چیست؟

این سیستم برنامه ریزی در انگلیسی با کلمه اختصاری RACE شناخته می شود 
و هر حرف آن، اشاره به یکی از مراحل برنامه ریزی با این سیستم دارد: Reach به 
معنای دسترس��ی؛ Act به معنای تعامل )در اینجا act از کلمه interact گرفته 
شده اس��ت، به همین خاطر معنای تعامل می دهد(؛ Convert به معنای تبدیل؛ 
Engage به معنای درگیر ش��دن؛ البته یک مرحله اولیه اضافی هم وجود دارد که 
مربوط به برنامه است و شامل ایجاد استراتژی دیجیتال کلی و مشخص کردن هدف 
و برنامه می ش��ود. این چهار مرحله به گونه ای طراحی شده اند که با استفاده از آنها 
می توان مشتریان را درگیر کرد و از این حیث، برای برندها کارآمد هستند. در ادامه 

توضیحاتی درباره هر یک از مراحل عنوان خواهد شد:
1. دسترسی

این مرحله شامل معرفی بهتر و بیشتر برند، محصوالت و خدمات در وب سایت های 
دیگر )نه وب س��ایت های متعلق به برند( و رسانه های غیراینترنتی به منظور افزایش 
ترافیک ورودی به وب سایت اصلی برند، وب سایت های فرعی و صفحات شبکه های 
اجتماعی برند می شود. هدف نهایی در این مرحله افزایش دسترسی به مخاطبان، به 
مرور زمان و افزایش تعامالت است. تبلیغات همسان، تبلیغات هدفمند در صفحاتی 
مش��خص، تبلیغات بنری و انتش��ار رپرتاژآگهی در وب س��ایت ها ازجمله ابزارهایی 
هس��تند که دسترسی ش��ما را به مخاطبان هدف تان بیش��تر می کنند. شبکه های 
اجتماعی و اپلیکیشن ها هم محیط های بسیار قدرتمندی هستند که مخاطبان تان 

در آنها حضور دارند.
2. تعامل

در این مرحله بازدیدکنندگان تش��ویق می شوند تعامالت خود را در وب سایت ها 
و ش��بکه های اجتماعی برند بیشتر کنند. در بیشتر کس��ب وکارها، هدف اصلی در 
این مرحله افزایش تعداد مشتری های راغب است و سعی می کنند بازدیدکنندگان 
وب سایت شان را متقاعد به برداشتن قدم بعدی کنند )پس از آنکه برای نخستین بار 
به وب س��ایت یا صفحه شبکه اجتماعی شان سر زدند(. این قدم بعدی ممکن است 
کس��ب اطالعات بیشتر درباره ش��رکت یا محصوالتش، جست وجو برای محصولی 
به خصوص یا خواندن یکی از پس��ت های وب س��ایت ش��رکت باشد و بسته به نیاز 
کس��ب وکارها تعریف می ش��ود و ازجمله مهمترین اهدافی اس��ت که باید از قبل 
مش��خص شده باشد. اهدافی که در این مرحله دنبال می شوند به بخش هایی چون 
»محصوالت مشاهده ش��ده«، »محصوالت افزوده ش��ده به سبد خرید«، »عضویت« 
ی��ا »ثبت نام در خبرنامه الکترونیکی« مرتبط می ش��ود. تعامل، به معنای تش��ویق 
افزایش مش��ارکت بازدیدکنندگان نیز هست. حال این مشارکت می تواند در قالب 
به اش��تراک گذاری مطالب برند یا عنوان کردن نظرات مشتری ها درباره محصوالت 

باشد )که نقش مهمی در افزایش درگیر کردن مشتری ها دارد(.
3. تبدیل

در ای��ن مرحله، افزایش تبدیل و فروش مدنظر اس��ت )فرق��ی نمی کند فروش 
اینترنتی باشد یا غیراینترنتی( و سعی بر آن است که مخاطبان را به برداشتن قدم 

مهم بعدی و خرید محصول یا دریافت خدمات متقاعد کنند.
4. درگیر کردن مشتری ها

این مرحله مرتبط با درگیر کردن مشتری ها و ارتباطات بلندمدت آنهاست و در 
آن سعی می شود با مشتری هایی که نخستین خرید خود را انجام می دهند، رابطه ای 
بلندمدت برقرار کرد و به این وس��یله زمینه س��از وفاداری آنها به برند شد و امکان 
خرید دوباره ش��ان را بیش��تر کرد. برقراری ارتباط از طریق وب سایت برند، فعالیت 
در شبکه های اجتماعی، ایمیل و تعامالت مستقیم ازجمله راهکارهایی هستند که 
با اس��تفاده از آنها می توان به این مهم دس��ت یافت. به  عالوه در این مرحله باید با 
استفاده از دیگر سیستم های موجود درصد مشتری های فعال )یا مشترکان ایمیل(، 

میزان رضایت مشتری و توصیه ها و نظرات او را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.
کدام دس��ته از کسب وکارها می توانند بیشترین اس��تفاده را از کمپین بازاریابی 

ببرند؟
اس��تفاده از کمپی��ن بازاریابی تنها مح��دود به بخش های بزرگ و توس��عه یافته 
بازاریابی نمی شود. سازمان ها، در هر حجم و اندازه و در هر سطح کاری ای که باشند، 
می توانند از این برنامه ها به  منظور راه اندازی کمپینی کارآمدتر استفاده کنند. امروزه 
اس��تفاده از بازاریابی محتوا در میان کس��ب وکارهای مختلف بسیار گسترده شده 
اس��ت، به همین خاطر داشتن برنامه ای مش��خص برای ارائه محتوا می تواند باعث 
ارتباط بیشتر برنامه ریزی کمپین با دیگر بخش های کسب وکار شود. برنامه کمپین 
بازاریابی لزوما نباید طوالنی یا پیچیده باش��د. برنامه ای ساده که چگونگی پیشبرد 
فعالیت ها در آن به خوبی مش��خص شده باشد، باعث می شود تا سازمان ها، فارغ از 

حجم و اندازه شان متمرکز بر اهداف و موفقیت کسب وکارشان باشند.
برنامه کمپین بازاریابی چه ارتباطی با دیگر برنامه ها پیدا می کند؟

برنامه بازاریابی کمپین تنها بخش کوچکی از برنامه بازاریابی است. در این برنامه، 
مجموعه فعالیت هایی به منظور دستیابی به هدفی مشخص در نظر گرفته می شوند 
و استفاده از آن، این گونه نیست که برای مثال هر سال طی زمانی مشخص به کار 
گرفته شود؛ به عبارت دیگر، استفاده از آن به پروژه ها و موقعیت های مختلف بستگی 

دارد و هر موقع نیاز باشد به کار گرفته می شود.
برخالف برنامه های کسب وکار، بازاریابی، بازاریابی دیجیتال و بازاریابی چند کاناله، 
برای برنامه کمپین محدوده زمانی مشخصی در نظر گرفته می شود که پیش از به 
پایان رسیدن آن، اهداف باید محقق شوند. این برنامه باید با برنامه های دیگری چون 
بازاریابی، بازاریابی دیجیتال و بازاریابی چندکاناله در هماهنگی باش��د تا از همس��و 

بودن کامل فعالیت ها کسب اطمینان شود.
chetor :منبع

آیا سرمایه گذاری بر روی بخش فروش اینستاگرام منطقی است؟
بازاریابی منحصر به فرد با بخش فروش 

اینستاگرام

امروزه برندها در تالش برای فعالیتی بیش��تر از صرف جلب نظر مخاطب 
در ش��بکه های اجتماعی هس��تند. این امر ناش��ی از تغییر اهداف و به طور 
کلی ماهیت بازاریابی در شبکه های اجتماعی است. بهبود فضای پلتفرم های 
اجتماعی برای فعالیت برندها بسیاری از کسب و کارها را به فکر بهره برداری 
هرچه بیشتر از فضای موجود انداخته است. در این میان اینستاگرام شرایط 
منحصر به فردی دارد. این پلتفرم به دلیل شهرت بسیار باال در میان کاربران 
و همچنین افزودن امکانات متعدد در راستای بهبود فعالیت بازاریابی برندها 
گزینه منحصر به فردی محس��وب می ش��ود.  براس��اس پیش بینی موسسه 
Hootsuite در سال 2020 نزدیک به 28درصد از شرکت ها به فکر ورود به 
فض��ای بازاریابی آنالین خواهند افتاد. به این ترتیب آخرین برندهای مخالف 
فعالیت بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی نیز تغییر عقیده خواهند داد. نکته 
مهم در این میان اهمیت برنامه ریزی و تعیین استراتژی برای بازاریابی است. 
هرچه امکانات در دس��ترس یک شبکه اجتماعی برای بازاریابی بیشتر باشد، 
توجه بیشتری از سوی بازاریاب ها و برندها جلب خواهد کرد. این امر به طور 
 Hootsuite کامل درباره وضعیت اینس��تاگرام صادق اس��ت.  در گ��زارش
تاثیر توسعه ابزارهای کاربردی شبکه های اجتماعی در زمینه بازاریابی بیش 
از همه بر روی کس��ب و کارهای B2B قابل مش��اهده اس��ت. این شرکت ها 
در زمینه تعامل با ش��رکت های دیگر به عنوان مشتری نهایی فعالیت دارند. 
وقتی طرف تعامل ما یک شرکت دیگر باشد، میزان مبلغ معامله نیز افزایش 
چشمگیری خواهد یافت. به همین خاطر برندهای حوزه B2B به اینستاگرام 
و امکاناتی تازه  به چش��م فرصتی تازه و منحصر به فرد نگاه می کنند.  جلب 
نظر نس��ل ج��وان در فرآیند بازاریاب��ی یکی دیگر از اهداف اساس��ی برندها 
محس��وب می شود. متاس��فانه نس��ل جوان در زمینه اس��تفاده از ابزارهای 
مسدودسازی تبلیغات و همچنین بی توجهی به کمپین های بازاریابی مهارت 
بس��یار باالی��ی دارد. این امر جلب توجه آنها را بس��یار دش��وار خواهد کرد. 
براس��اس آمار رسمی اینستاگرام 59درصد از کاربران این پلتفرم شامل افراد 
زیر 44 س��ال اس��ت. این امر به معنای توانایی باالی پلتفرم اینس��تاگرام در 
زمینه جلب نظر مخاطب جوان است بنابراین مشاهده تمایل باالی برندهای 
بزرگ و کوچک در این شبکه اجتماعی جای تعجب نخواهد داشت.  یکی از 
امکانات منحصر به فرد اینس��تاگرام قابلیت خرید مستقیم محصوالت است. 
این ویژگی تاثیر انکارناپذیری بر روی وضعیت کسب و کارها داشته است. در 
ادامه برخی از نکات مهم در زمینه فروش مستقیم محصوالت در اینستاگرام 

مورد توجه قرار خواهد گرفت.
خرید مستقیم در اینستاگرام به چه معناست؟

بی تردی��د بس��یاری از ما پس��ت های عجی��ب و غریب و ش��امل تگ قیمت 
محصوالت در اینستاگرام را مشاهده کرده ایم. شاید در نگاه نخست این پست ها 
بیشتر فانتزی به نظر برسد، اما تاثیر انکارناپذیری بر روی افزایش فروش برندها، 
به ویژه خرده فروش��ی ها، داشته است.  پیش از اکتبر 2017 بارگذاری لینک در 
اینس��تاگرام فقط در بخش بیوگرافی امکان پذیر بود. خرده فروشی ها به منظور 
انتقال کاربران به س��ایت رسمی ش��ان فقط همین بخش را در اختیار داشتند 
بنابراین بازاریابی در اینس��تاگرام ارتباط چندانی با جلب نظر کاربران به س��ایر 
بخش های ش��رکت نداشت. از اکتبر 2017 ویژگی های متعددی به اینستاگرام 
اضافه شد. یکی از این ویژگی ها افزودن لینک به بخش استوری برای اکانت های 
دارای بی��ش از 10 هزار فالوور بود. همچنین اکانت های تجار فرصت بارگذاری 
پست های فروش با لینک مستقیم خرید درون اینستاگرام را پیدا کردند. این امر 
به معنای ایجاد تحولی عظیم در فرآیند بازاریابی اینستاگرامی بود.  خوشبختانه 
اس��تفاده از پست های دارای ویژگی فروش نیازمند پرداخت هیچ گونه هزینه ای 
نیست. فقط باید یک امکان پشتیبان در فیس بوک به منظور بارگذاری فهرست 
فروش محصوالت و قیمت شان تعریف کنیم. همچنین در زمینه توسعه پست مان 
به منظور جلب بازدید بیش��تر دو راهکار اصلی پیش روی ما قرار دارد: نخست، 
همکاری تبلیغاتی با اینس��تاگرام و دوم، توسعه ارگانیک پست مان. اگر بودجه 
کافی برای توسعه پست تان از طریق همکاری با اینستاگرام ندارید، باید به سراغ 
توس��عه ارگانیک بروید. در این فرآیند استفاده از هشتگ های مناسب و نگارش 

کپشن تاثیرگذار اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. 
آیا پست های دارای ویژگی خرید تاثیرگذار هستند؟

بخش فروش مستقیم اینستاگرام فرآیند بازاریابی هیجان انگیز برندها را همراه 
با کس��ب درآمد مستقیم خواهد کرد. هر ماه بیش از 90 میلیون کاربر اقدام به 
خرید از طریق اینستاگرام می کنند. این امر به خوبی بیانگر اهمیت اینستاگرام 
برای کسب و کارهای مختلف است بنابراین ما باید برنامه مشخصی برای فعالیت 
در این فضا داشته باش��یم.  برندهایی که سرمایه گذاری درستی بر روی بخش 
فروش مستقیم اینستاگرام انجام می دهند، نتیجه کار را به صورت کسب فروش 
بیش��تر مشاهده خواهند کرد. براس��اس گزارش بخش کسب و کار اینستاگرام، 
برندهای فعال در زمینه فروش مستقیم در اینستاگرام به طور میانگین 47درصد 
افزایش ترافیک سایت رسمی را تجربه می کنند. این امر به معنای تاثیرگذاری 
فرآیند فروش در اینس��تاگرام بر روی دیدگاه کلی کاربران نسبت به یک برند و 
البته افزایش فروش آن اس��ت.  نتیجه منطقی بررس��ی فوق بیانگر تاثیرگذاری 
بخش فروش اینس��تاگرام بر روی وضعیت بازاریابی و مالی برندهاس��ت. به این 
ترتیب ما باید سرمایه گذاری منطقی برای حضور در این فضا داشته باشیم. در 

غیر این صورت از رقبای مان عقب خواهیم افتاد. 
حفظ استراتژی موجود و تالش برای سازگاری با بخش فروش 

اینستاگرام
بدون تردی��د مانند هر ویژگی دیگری، فروش آنالین در اینس��تاگرام نیز 
ب��ه تدریج جایگاه اصل��ی اش را پیدا خواهد کرد. ب��ه همین خاطر هنوز هم 
برخی از برندها نس��بت به اس��تفاده از این س��رویس تردی��د دارند. توصیه 
من در این مورد فراهم س��ازی مقدمات اس��تفاده از بخش فروش مس��تقیم 
اینس��تاگرام اس��ت. به این ترتیب ما به تدریج فرص��ت حضور در این بخش 
را خواهی��م یافت. ش��اید اکنون میزان س��رمایه گذاری برندها بر روی بخش 
فروش اینس��تاگرام چندان زیاد نباش��د، اما در طول دو سال گذشته تعداد 
هرچه بیش��تری از برندها به این حوزه توجه نشان داده اند.  براساس گزارش 
موسس��ه فوربس، به طور میانگین در ازای هر 100 هزار بازدید از پست های 
ف��روش در اینس��تاگرام 1200 مورد فروش موف��ق روی می دهد. این امر به 
خوبی بیانگر وضعیت موجود اس��ت بنابراین س��رمایه گذاری اندک و تالش 
برای حضور تدریجی در این بخش اس��تراتژی مناس��بی برای برندها خواهد 
بود. اگر برند ما به طور ناگهانی تمام توجه اش را به این بخش معطوف کند، 
بس��یاری از کاربران دچار سردرگمی خواهند ش��د. به هر حال بازاریابی در 
ش��بکه های اجتماعی با هدف ایجاد رابطه ای نزدیک میان کاربران و برندها 
صورت می گیرد بنابراین تمرکز صرف بر روی فروش بیش��تر نتیجه مناسبی 

در پی نخواهد داشت. 

ایستگاهبازاریابی

چطور یک کمپین بازاریابی موثر را طراحی و راه اندازی کنیم؟
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تکنیک هایی که اپل را در رقابت با سایر 
برندها پیروز نگه داشته است

اپل برای چندین س��ال اس��ت که در جایگاه باارزش ترین برند جهان قرار دارد. 
برای این حجم از موفقیت اگر بخواهیم تنها یک دلیل را عنوان کنیم، بدون ش��ک 
تکنیک های فوق العاده آن، گزینه شایس��ته ای خواه��د بود. به همین خاطر در این 
مقاله به بررسی 10 تکنیک بازاریابی منحصر به فرد این شرکت خواهیم پرداخت. 

1-بهره گرفتن از راز و معما 
اپل هیچ گاه اطالعات کاملی را از محصول خود قبل از ورود آن به بازار منتش��ر 
نمی کند. در یک نگاه ممکن است تصور کنید که این امر بر روی میزان فروش این 
ش��رکت تاثیر منفی را خواهد داشت، با این حال آمارها کامال خالف این موضوع را 
به اثبات می-رس��اند. درواقع این امر که همه اطالع��ات را در اختیار مخاطب قرار 
ندهید، باعث خواهد شد تا همواره به دنبال انتشار جزییات بیشتری از شما باشند. 
این امر خود به ماندگاری برند و محصول منجر خواهد ش��د. درواقع این اقدام یک 
روش روانشناسانه محسوب می-شود. همین امر نیز باعث می شود تا مخاطبان کامال 
مش��تاق به دیدن محصول باش��ند که خود از جمله مهم ترین دالیل صف بستن ها 
محسوب می شود. به همین خاطر اگر مرموز باشید، بدون شک توجه بیشتری را به 

خود جلب خواهید کرد.
2-آگاهی از روش درست ارتباط با مشتریان مختلف

یکی از اش��تباهات رایج در زمینه بازاریابی این اس��ت ک��ه برندها به تفاوت های 
فرهنگی جوامع مختلف توجهی نداشته و این امر باعث می شود تا از امکان فروش 
حداکث��ری دور بمانند، با این حال اپل به خوب��ی می داند که به چه صورت با افراد 
مختلف باید ارتباط برقرار کند. درواقع وجود کارشناس های مختلف برای تحلیل نوع 
رفتار جوامع مختلف، در این رابطه تاثیر بسزایی را داشته است. یک تیم تحقیقاتی 
نیز باید باشد تا از جدیدترین تغییرات نیز آگاهی پیدا کنید. درواقع یک برند موفق، 
باید بتواند در زمینه تولید آمار نیز کامال خودکفا باش��د. امروزه ثابت شده است که 
افراد هنگامی که با زبان خودشان با آنها صحبت شود، راحت تر به اعتماد الزم برای 

خرید دست پیدا خواهند کرد. 
3-شیوه فروش منحصر به فرد 

اگر از فردی که به نمایندگی رسمی اپل مراجعه کرده است تفاوت آن را با سایر 
فروشگاه ها بپرسید، بدون شک چندین ویژگی را نام خواهد برد. درواقع اپل از همان 
ابتدا س��عی کرده است تا شیوه های منحصر به فرد خود را داشته باشد. اگرچه این 
امر می تواند مورد تقلید سایر برندها نیز قرار گیرد، با این حال هیچ گاه کپی برداری 
نمی-تواند جای اصالت را بگی��رد. همچنین وجود نمایندگان فروش آموزش دیده، 
کمک کرده اس��ت تا افراد راهی جز خرید را پیش روی خود نداش��ته باشند، با این 
ح��ال این اقدام را نباید فریبکاری تصور کنید. درواقع تنها تالش  های صورت گرفته 
در این راس��تا است که افراد احساس راحتی الزم را داشته باشند تا بدون احساس 
بد بتوانند نسبت به خرید خود تصمیم گیری کنند. همچنین ابدا نمی  توان نسبت به 

کیفیت باالی محصوالت این شرکت، تردیدی را داشته باشید. 
4-بر روی کاهش قیمت محصوالت توجه نداشته باشید 

اگرچه محصوالت اپل در مقایسه با سایر رقبای خود قیمت باالتری را دارد، با این 
حال مدیران این شرکت در هیچ مقطعی به دنبال کاهش فاصله قیمت ها نبوده اند. 
علت این امر به این خاطر است که اپل بهترین موارد و کیفیت کار را ارائه می دهد 
و بر این باور اس��ت که تفاوت قیمت، خود به نوعی باعث ایجاد تمایز خواهد ش��د. 
نکته جالب این است که محصوالت این شرکت در کنار قیمت باال، کامال پرفروش 
نیز هستند و انتخاب نخست هر فردی محسوب می شود. اقدام جالب دیگر اپل این 
است که محصوالت خود را به صورت رایگان در اختیار برخی از مشتریان سابق قرار 
می دهد و از تجربه اس��تفاده از محصول فیلم تهیه می کند. این فیلم ها هرس��اله با 

بازخوردهای فوق العاده ای همراه است. 
5-ثبات بر روی اصول 

محصوالت اپل به نحوی هستند که در ظاهر آنها همواره یک سری اصول رعایت 
می-شود که این امر باعث شده است تا ظاهر آنها شباهت بسیاری را به یکدیگر داشته 
باشد. این امر در حالی است که سایر برندها همواره محصوالت کامال متفاوتی را تولید 
می کنند. این سیاس��ت از زمان استیو جابز رعایت شده و همواره اعتقاد بر این بوده 
است که اگر اصالت اولیه حفظ نشود، دیگر هیچ چیز متفاوتی وجود نخواهد داشت. 

6-جامعه سازی
افراد تمایل دارند تا محصوالت اپل را خریداری کنند تا در گروه صاحبان این برند 
عضویت پیدا کنند. درواقع اپل به خوبی موفق شده است تا این باور را در افراد شکل 
دهد که ش��ما با خرید محصوالت، در یک گروه خاص قرار خواهید گرفت. این امر 
خود یک عامل برای خرسندی محسوب می شود. درواقع شاید نیاز افراد با محصوالت 
به مراتب ارزان قیمت تری نیز تامین شود، با این حال ایجاد حس خاص بودن، خود به 
دلیلی برای تمایل همگانی تبدیل شده است. درواقع اپل ابزار کافی را نیز برای این 
موضوع به وجود آورده است. برای مثال سیستم عامل خاص در کنار عدم استفاده از 

حافظه جانبی تنها یکی از این موارد محسوب می شود. 
۷-استفاده از نظرات کاربران 

اپل همواره توجه ویژه ای را به انتقادات و پیشنهادات کاربران خود دارد. همین امر 
نیز به محبوبیت فوق العاده این برند کمک کرده است. برای مثال اپل همواره موضوعات 
را دسته بندی کرده و موارد پرطرفدار را به صورت آمار منتشر می کند و حال تنها کاری 
که باید انجام گیرد این است که نشان دهند که خواسته های آنها به مرحله اجرا درآمده 

است. برای مثال افزایش سایز صفحه نمایش، یکی از این موارد محسوب می شود. 
8-استفاده از روش های خالقانه بازاریابی

اپل برخالف س��ایر برندهای رقیب خود هیچ تبلیغ تلویزیونی ای را ندارد. با این 
ح��ال بودجه خود را صرف به خدمت در آوردن بهترین بازاریاب ها می کند که آنها 
خود به خوبی می دانند که چگونه باید با روش های مختلف خود، فروش باال محصول 
را تضمین کنند. درواقع رایج بودن یک اقدام، صرفا به معنای درست بودن آن نبوده 
و اپل همواره تالش کرده است تا تنها بهترین شیوه ها را مورد توجه خود قرار دهد. 

9-تحریک احساسات 
اپل همواره در کلیپ های تبلیغاتی خود افرادی شاد و آرام را به تصویر می کشد. این 
امر در حالی است که سایر برندها حتی از تبلیغ های ترسناک نیز استفاده می کنند، با 
این حال مدیران اپل بر این باور هستند که هدف اصلی آنها این است که به افراد نشان 
دهند که اپل می تواند به آرامش بیشتر زندگی شما کمک کند. به همین خاطر نیز شما 
همواره از مشاهده کلیپ های آنها احساس شادی و آرامش خواهید داشت. همچنین 
اپل از همان ابتدا توجه ویژه ای را به ایجاد ویدئو داشته که امروزه به اثبات رسیده است 
که بیشترین تاثیر را در مقایسه با سایر روش ها بر روی مخاطب خواهد داشت. درواقع 

اپل همواره جلوتر از حتی تحقیقات دانشمندان، گام برداشته است. 
10-ساخت بهترین ها 

در نهای��ت هیچ روش بازاریابی بدون در اختیار داش��تن یک محصول فوق العاده 
تنه��ا ب��ه معنای فریب مردم خواهد بود، به همین خاط��ر تا زمانی که محصولی را 
در اختیار ندارید که هر س��اله برای ارتقای آن بیش��ترین تالش را انجام می دهید، 
بدون ش��ک باقی روش های معرفی ش��ده نمی تواند موفقیت درازمدت را برای شما 

به همراه داشته باشد. 
business2community :منبع

رهبری

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

شاید اکنون صحبت درباره برنامه برند در سال آینده اندکی زود به نظر برسد. 
بسیاری از مدیران کسب و کار و کارآفرینان در حال برنامه ریزی برای تعطیالت 
س��ال نو و وقت گذرانی کنار خانواده ش��ان هس��تند بنابراین در ظاهر صحبت از 
ضرورت های کس��ب و کار و برنامه ریزی در چنی��ن زمانی به جز ایجاد دغدغه و 
نگرانی برای افراد فایده دیگری نخواهد داش��ت. همین امر موجب شروع فرآیند 
برنامه ریزی برای برندهای مختلف پس از تعطیالت س��ال نو می ش��ود. بی تردید 
این نحوه برنامه  ریزی در نگاه نخس��ت دش��واری چندانی ب��ه همراه ندارد. نکته 
مهم در این میان ضرورت توجه به عملکرد برندهای بزرگ است. برندهایی نظیر 
نایک، اپل یا حتی تیم های ورزش��ی بزرگ پیش از ش��روع سال جدید به دنبال 
برنامه ریزی دقیق برای کسب و کارشان هستند. این امر مزیت رقابتی مشخصی 
به آنها می دهد. دست کم آنها نیازهای اصلی کسب و کارشان را به خوبی خواهند 
ش��ناخت. بس��یاری از کس��ب و کارهای کوچک تکنیک برنامه ریزی برای سال 
جدید را مدنظر ندارند. به همین خاطر اغلب آنها هرگز موفق به توس��عه کس��ب 

و کارشان را نخواهند شد. 
برخی از برندها در حوزه تخصصی ش��ان عملکرد بسیار مطلوبی دارند. نام آنها 
همیش��ه در ذهن مخاط��ب قرار دارد و همین نکته موجب دلگرمی شدیدش��ان 
ش��ده است. حتی در این مورد نیز ما بی نیاز از برنامه ریزی پیش دستانه نیستیم. 
نقش مدیران در فرآیند برنامه ریزی برای کس��ب و کار بس��یار مهم اس��ت. آنها 
مس��یر موفقیت برندشان را ترس��یم می کنند، بنابراین فرآیند برنامه ریزی تا حد 
زیادی معطوف به توانمندی های مدیران است. اگر شما به عنوان مدیر یک برند 
به طور مداوم به دنبال افزایش سطح مهارت های برنامه ریزی تان نیستید، باید به 
س��رعت اقدام به تغییر روند موجود کنید. در غیر این صورت به طور ناگهانی با 
مشکالت عمده مواجه خواهید شد. در ادامه برخی از اشتباهات مدیران در زمینه 

برنامه ریزی کسب و کار را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. برنامه ریزی بدون استفاده از علم مدیریت

وقت��ی م��ا در مقام مدیر یک کس��ب و کار ق��رار داریم، عالوه بر مس��ئولیت 
برنامه ریزی برای کسب و کار باید پاسخگوی نتایج نیز باشیم. این امر مسئولیت 
بسیار سنگینی بر دوش ما قرار می دهد. اشتباه بسیاری از مدیران تلقی خودشان 
ب��ه عنوان مهم ترین بخش برند اس��ت. به این ترتیب در عمل س��ایر بخش ها و 
افراد تاثیرگذار از فرآیند برنامه ریزی حذف می ش��وند. این امر خطر بسیار زیادی 
ب��رای برنده��ا دارد. علم مدیریت در زمینه برنامه ریزی بر روی اس��تفاده از تمام 
ت��وان برند تاکید دارد بنابراین ما باید از عل��م مدیریت در فرآیند برنامه ریزی به 

خوبی استفاده کنیم. 
براس��اس اظه��ار نظر ال جی زوزکی، مدیرعامل موسس��ه CFO Share، دو 
عامل اساس��ی موجب ضربه خوردن فرآیند برنامه ریزی برندها می شود. نخست، 
تاکید بر روی نقطه نظر و چشم انداز مدیریتی که موجب نادیده انگاشتن نظرات 
س��ایر افراد می ش��ود. دوم، بی توجهی به اطالعات و آمارهای تحلیلی که س��ایر 
مدی��ران میان رده در جلس��ه برنامه ری��زی مطرح می کنند. این ام��ر برندها را با 
مش��کالت عمده ای در زمینه برنامه ریزی کسب و کار مواجه خواهد کرد. به این 
ترتیب نخس��تین گام در راس��تای برنامه ریزی بهتر برای کسب و کار استفاده از 

تکنیک های علم مدیریت و توجه به نقطه نظرات سایر افراد خواهد بود. 
2. عدم توجه به ویژگی های افراد و فرهنگ های مختلف

فعالی��ت در دنیای کس��ب و کار نیازمن��د توجه کافی به تفاوت ه��ای افراد و 

فرهنگ های مختلف اس��ت. بی تردید کسب و کارها در تالش برای توسعه سطح 
فعالیت در بازارهای مختلف هس��تند. این امر بدون شناخت درست ویژگی های 
متمایز هر بازار و افراد حاضر در آن غیرممکن خواهد بود. شکس��ت های سنگین 
در حوزه کسب و کار اغلب به دلیل عدم بررسی ماهیت منحصر به فرد یک بازار 
و اس��تفاده از اطالع��ات پیرامون آن در فرآیند برنامه ری��زی رخ می دهد. به این 

ترتیب ما با برنامه ای یکسان برای بازارهای مختلف مواجه خواهیم بود. 
اس��تفاده از اطالعات معتبر در زمینه بازارهای مختلف بدون راه اندازی بخش 
توس��عه و تحقیقات امکان پذیر نیس��ت. بس��یاری از برندها ب��رای برنامه ریزی با 
محوری��ت بازاری تازه اقدام به خرید اطالع��ات از آژانس های بازاریابی می کنند. 
این امر ش��اید در نگاه نخست گزینه ساده و مفیدی باشد، اما اطالعات دریافتی 
از چنی��ن آژانس هایی الزاما دقیق نیس��ت. توصیه اصلی من در این بخش تالش 
برای جمع آوری اطالعات با توجه به شرایط منحصر به فرد کسب و کارمان است. 
در ای��ن فرآیند ویژگی های منحصر به فرد افراد و فرهنگ های تازه به طور دقیق 

مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
3. تعیین اهداف بدون تحلیل داده

تعریف اهداف جدید برای کس��ب و کار در فرآین��د برنامه ریزی امری طبیعی 
اس��ت. هر برندی در عرصه کسب و کار به دنبال اهداف مشخصی است. این امر 
نیاز به اطالعات دقیق پیرامون تعریف اهداف را پیش می آورد. نکته مهم در اینجا 
تفاوت میان اولویت های ش��خصی ما و مخاطب است. بسیاری از برندها براساس 
تجربه قبلی یا س��لیقه ش��خصی اقدام به تعریف اهداف تازه می کنند. بسیاری از 
چنی��ن برنامه هایی در عمل کمترین موفقیتی را نیز کس��ب نمی کند. دلیل این 
امر کامال طبیعی اس��ت: ما نسبت به اس��تفاده از اطالعات دقیق پیرامون تعیین 

اهداف بی توجه هستیم. 
الیزابت واکر به عنوان یکی از کارشناسان حرفه ای در زمینه برنامه ریزی کسب 
و کار ب��ر روی اهمی��ت اطالعات کاربردی تاکید دارد. به نظر وی دسترس��ی به 
اطالعات کاربردی ویژگی اصلی کس��ب و کارهای مدرن محسوب می شود. شاید 
تا دو یا س��ه دهه پیش این مقدار از اطالعات در دسترس برندها قرار نداشت. به 
همین خاطر اکنون س��طح انتظارات از برندها بس��یار افزایش یافته است. ما باید 
تفاوت معناداری با نحوه فعالیت کس��ب و کارهای گذشته داشته باشیم. در غیر 

این صورت توان رقابت با دیگر برندها را از دست می دهیم. 
اهداف هر کسب و کار باید براساس نیازهای برند و همچنین سلیقه مشتریان 
تعیین ش��ود. ترکیب ای��ن دو عامل در فرآیند برنامه ریزی کس��ب و کار اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. شکست و پیروزی هر برند پیش از اجرای فعالیت در مرحله 

برنامه ریزی مشخص خواهد شد. 
4. انتخاب اهداف پراکنده

امروزه مدیران اس��تراتژی های بس��یار زیاد و متنوعی برای برنامه ریزی کسب 
و کار مورد توجه قرار می دهند. این امر ناش��ی از تجربه شکس��ت های متعدد در 
طول دوران فعالیت حرفه ای اس��ت. برنامه ریزی ام��کان پیش بینی وضعیت های 
احتمالی در حوزه کس��ب و کار را به ما خواهد داد. بی تردید برنامه ریزی اقدامی 
موثر برای فعالیت مناسب در حوزه کسب و کار است، اما به تنهایی کافی نیست. 
اش��تباه برخی از برندها اکتفا به برنامه ریزی به مثابه فرآیند رفع تکلیف اس��ت. 
بدون ش��ک در این صورت برنامه ریزی کمترین تاثیری بر روی وضعیت کسب و 

کار ما نخواهد داشت.
اغل��ب مدیران، به ویژه در کس��ب و کارهای کوچک، در تالش برای توس��عه 
سریع برندشان هستند. این امر موجب انتخاب اهداف چندگانه و متغیر در حوزه 
کس��ب و کار می ش��ود. به این ترتیب در پایان سال، بدون دستیابی قطعی به هر 

کدام از اهداف، فقط پیش��رفت در تمام اهداف روی می دهد. توصیه من در این 
بخش تمرکز بر روی یک یا دو هدف مش��خص است. به این ترتیب سرمایه برند 
ما معطوف به اهداف محدودی خواهد ش��د. در این شرایط امکان کسب موفقیت 

از سوی کسب و کارها بیشتر خواهد بود. 
5. ترس از خطر کردن

فعالیت در عرصه کس��ب و کار بدون ریس��ک کردن هیچ حال و هوای خاصی 
نخواهد داش��ت. بس��یاری از برندها در عرصه کس��ب و کار به دنبال دستیابی به 
اه��داف بلندپروازانه ای هس��تند. اگر ما اهداف بزرگی در س��ر داریم، باید تالش 
دوچندان��ی نی��ز انجام دهی��م. در غیر این ص��ورت امکان دس��تیابی به اهداف 
فراهم نخواهد ش��د. مطالعه سرگذشت اغلب کارآفرینان بزرگ به خوبی ماهیت 
ریس��ک پذیر آنها را نش��ان می دهد. متاسفانه امروزه بس��یاری از افراد نسبت به 
پذیرش خطر در حوزه کس��ب و کار بیش از حد احتیاط به خرج می دهند. این 

امر بخش زیادی از انعطاف برندها را سلب می کند. 
بدون ش��ک منظور من در این بخش خطر کردن های عجیب و غریب نیست. 
هر دو س��وی افراطی ماجرا موجب بروز ایراداتی در حوزه کس��ب و کار می شود. 
توصیه اصلی من در این بخش اس��تفاده از موقعیت های مناس��ب برای توس��عه 
کس��ب و کار حتی به قیمت پذیرش ریسک های نس��بتا باالست. حتی اگر برند 
ما در این ش��رایط با شکس��ت نیز مواجه شود، دس��ت کم تجربه مناسبی کسب 

کرده است. 
6. بی توجهی به زمان مناسب برای برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی تکلیف کل س��ال برند ما را مش��خص خواهد کرد، 
بنابرای��ن عجله در این فرآیند نتیجه مناس��بی در پی نخواهد داش��ت. 
توصی��ه اصلی من در ای��ن میان اس��تفاده از افراد متخص��ص در کنار 
اختصاص زمان مناس��ب برای برنامه ریزی اس��ت. در غیر این صورت ما 
مجبور به افزایش س��رعت فرآیند برنامه ریزی خواهیم بود. وقتی سرعت 
کارهای مهم به طور غیرمعمول افزایش یابد، عنصر کیفیت افت بس��یار 
زیادی خواهد داش��ت، بنابراین ما با انتخاب اساسی مواجه خواهیم بود: 
توسعه کسب و کار از طریق برنامه ریزی همراه با اختصاص زمان مناسب 
یا صرف رفع تکلیف. بدون ش��ک برندها عالقه مند به فعالیت اصولی در 

حوزه کسب و کار گزینه نخست را انتخاب خواهند کرد. 
بس��یاری از کارآفرینان و مدیران عالقه من��د به آگاهی از مدت زمان الزم برای 
برنامه ریزی هس��تند. متاسفانه در این زمینه هیچ معیار واحدی برای تمام کسب 
و کاره��ا موجود نیس��ت. بنابراین ما باید بیش��تر به ویژگی های خاص کس��ب و 
کارمان توجه داشته باشیم. فقط در این صورت امکان برنامه ریزی درست فراهم 
خواهد ش��د. بحث تقلی��د از برندهای بزرگ نیز فقط تا ح��دی کاربردی خواهد 
بود. بی ش��ک ما وضعیتی کامال مش��ابه برندهای ب��زرگ نداریم. به همین خاطر 
برنامه ه��ای آنها به طور دقیق در حوزه فعالیت م��ان نتیجه بخش نخواهد بود. به 
طور کلی اختصاص دو یا حداکثر س��ه ماه ب��رای برنامه ریزی ایده آل خواهد بود. 
اگر به مدت زمانی بیش��تر فکر کنیم، در عمل باید برای بازه زمانی طوالنی تر از 

یک سال برنامه ریزی انجام دهیم.
برنامه ریزی برای کس��ب و کار در نگاه نخست یک فرآیند گیج کننده محسوب 
می شود. ایراد اصلی بسیاری از مدیران ناآگاهی از اصول برنامه ریزی است. در این 
مقاله با اشاره به برخی از اشتباهات رایج در زمینه برنامه ریزی به طور ضمنی به 
برخی از اصول اساس��ی این فرآیند نیز اش��اره شد بنابراین استفاده از نکات فوق 

در برنامه ریزی بهتر برای کسب و کار تاثیرگذار خواهد بود. 
theladders :منبع

چگونه برنامه ریزی بهتری برای کسب و کارمان انجام دهیم؟
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مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :
سوخت رسانی در دمای زیر صفر به مناطق صعب العبور

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : با ذخیره سازی مطلوب 
ســوخت زمستانی در انبارهای نفت منطقه ساری سوخت رســانی به مناطق ییالقی و صعب العبوردر دمای 
زیر صفر ادامه دارد . به گزارش خبرنگار نشریه مازندران، سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ســاری بیان کرد : با شروع فصل زمستان ، اقدامات الزم برای ذخیره سازی سوخت توسط 
فروشندگی های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری انجام شد و مردم مشکلی برای دریافت 
سوخت موردنیاز خود ندارند . وی ادامه داد : در حال حاضر با توجه به سرمای زمستانی در مناطق صعب العبور، 
این شرکت روزانه نفت سفید مورد نیاز را در مناطق صعب العبور و کوهستانی توزیع می کند. سبحان رجب 
پور افزود : توزیع نفت سفید برای استفاده ساکنان مناطق فاقد سوخت گاز طبیعی توسط فروشندگی های این شرکت انجام می شود که تا کنون پنج مرحله 
سهمیه نفت سفید به مقدار ۲۵۰۰ لیتر برای هر خانوار اعالم و توزیع شد . مدیر منطقه ساری بیان کرد : خانوارهایی که در مناطق کوهستانی زندگی می 
کنند می توانند با مراجعه به فروشندگی های محلی ، سهمیه نفت سفید خود را به  ازای هر کاال برگ ۵۰۰ لیتر دریافت کنند . رجب پور اظهار کرد : طبق 
آخرین آماردر منطقه تحت پوشش این شرکت ، حدود ۲۱ هزارخانوار فاقد گاز طبیعی هستند که در حال حاضر از نفت سفید برای وسایل گرمایشی خود 
استفاده میکنند. مدیر منطقه ساری از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلفات و یا شکایات با شماره تلفن های ۳۳۲۷۰۱۳۸ و ۳۳۲۷۰۱۴۰ 

منطقه ساری و شماره ۰۹۶۲۷ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تماس گرفته تا رسیدگی شود .

تعویض  کنتور فرسوده آب در شهرستان قدس
شــهرقدس -محبوبه ابوالقاسمی : مدیر امور آبفای شهرستان قدس گفت: از ابتدای سال جاری ۸۸۶ 
دستگاه کنتور آب فرسوده در شهرستان قدس تعویض شد.  او افزود: بر اساس تحقیقات وپیمایش بعمل آمده 
از مشترکان  عالوه بر این ، بیش از ۴ هزار کنتور فرسوده آب در سطح شهرستان قدس شناسایی شده است 
. بهزاد رضوانی اظهار داشت: تعویض کنتورهای قدیمی وفاقد کارایی الزم به منظور خدمات دهی مطلوب تر، 
خوانش کنتور، ومحاسبه صحیح قبض آب بها وبه حداقل رسانیدن خطا صورت می گیرد. رضوانی تاکید کرد 
فرآیند تعویض کنتور به صورت رایگان انجام می شود و هیچگونه هزینه ای مشترکین برای تعویض کنتور از 

سوی مشترکین نباید پرداخت شود.

 معاون سازمان و رئیس حراست شرکت مّلی گاز
از شرکت گاز استان ایالم بازدید کردند 

ایالم – هدی منصوری: پیرایش معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملّی گاز به منظور دیدار با کارکنان شرکت و برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان 
حراست در شرکت گاز استان ایالم حضوریافت .   به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم 
ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت و عرض خیر مقدم، با ابراز خرسندی از حضور مدیران ستادی در شرکت گاز استان ایالم، ایجاد دلگرمی، ارائه راهکارهای 
میدانی، افزایش صمیمیت و حس همکاری در کارکنان مجموعه را از برکات حضور مدیران ستادی برشمرد. رئیس حراست شرکت ملی گاز ضمن تشکر 
از زحمات و تالشهای کارکنان شرکت گاز استان ایالم گفت : جوان بودن، پیگیری و تالش مضاعف، حس تعاون و همکاری باعث شده است علیرغم اینکه 
گازرسانی در استان ایالم با تأخیر زیاد نسبت به سایر استانها شروع شده بود ولی در کمترین زمان ممکن کار گازرسانی در کل استان در حال اتمام است که 
این خدمتگزاری جهاد گونه به مردم شریف ایالم جای شکر و تشکر دارد . پیرایش با تأکید بر اینکه وظیفه حراست حفاظت از اموال و تأسیسات، کارکنان 
و کمک به فرآیند تصمیم گیری مدیران است بر لزوم تعامل و ارتباط دو سویه حراست با کارکنان و مراجعین تأکید نمود . وی تصریح کرد رازداری و حفظ 
اسرار کارکنان از مؤلفه ی اصلی کارکنان حراست است و بر هرگونه عدم ورود به حریم خصوصی افراد و یا قضاوت عجوالنه و بدون مستندات درباره افراد از 
سوی حراست ها تأکید نمود و افزود حراست باید نصیحت پذیر باشد و با گشاده رویی با مردم و همکاران برخورد نماید. در پایان این بازدید، کارکنان حراست 

شرکت گاز استان در دوره آموزشی تخصصی نیز حضور یافتند.

 بزودي سامانه پرداخت الکترونیک در عوارضی
بندرعباس – بندرشهیدرجایي به بهره برداري خواهد رسید

بندرعبــاس – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده 
اي استان هرمزگان سامانه اخذ الکترونیک عوارض به همت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به دست 
متخصصین داخلی کشــور در محل ایســتگاه هاي عوارضی درچندین نقطه از کشور راه اندازی  منجمله در 
ایستگاه عوارضي  بندرعباس – بندر شهید رجایي در بامداد ۹ دي ماه ۹۸ با حضور مقامات کشوري  و استاني 
مورد بهره برداري قرارخواهد گرفت .  مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي هرمزگان اعالم نمود : باراه اندازي 
خدمت آتي رو خودروهاي تردد کننده درآزاد راه ها بطور خودکار شناسایي شده ومبلغ عوارض با روش هاي 
متنوعي قبل ، حین یا بعداز تردد قابل پرداخت است .  عابدیني گفت : اهداف اجرایی این سامانه گام بلندی در 
راستای توسعه شهروند الکترونیک، افزایش توان نگهداری راهها از طریق کاهش هزینه ها، روان سازی بزرگراه ها ، احساس آرامش رانندگان، کاهش مصرف 
سوخت، ایجاد شرایط جدید برای سرمایه گذاری در حوزه ساخت و توسعه آزاد راهها می باشد.  وي افزود :  در قالب این طرح رانندگان می توانند با تهیه یک 
برچسب الکترونیک عوارض از طریق کانالهای مجاز و نصب آن در پشت شیشه خودروی خود، اقدام کنند.  این مقام مسئول بیان نمود : عدم نیاز به توقف در 
محل ایستگاههای عوارض با عبور بدون توقف از خطوط احداث شده و کاهش زمان سفر و همچنین کاهش مصرف سوخت می باشد. همچنین حذف پرداخت 
پول نقد، مدیریت عبور و پرداخت های الزم با مشاهده تراکنش های عبور از طریق اینترنت و تلفن همراه از دیگر مزایای این طرح می باشد.  مدیرکل راهداري 
وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان درپایان افزود : نحوه تهیه برچسب از طریق اینترنت و یا مراجعه و ثبت نام در سایت www.avarezi.ir و ارسال 
برچسب از طریق پست به متقاضی و یا ازطریق اپلیکیشن  می باشد که از سوی مراکز در نظر گرفته شده سامانه پرداخت الکترونیک کشور معرفی خواهد شد . 

حافظی: طرح ساماندهی آبراهه اصلی ناحیه منفصل شهری ناصرآباد به پایان رسید
قزوین – خبرنگار فرصت امروز: محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری 
قزوین، گفت: آبراهه ناصرآباد واقع در شــمال شرقی ناحیه منفصل شهری ناصرآباد، به درخواست شهرداری 
منطقه یک قزوین، در دستور کار سازمان خدمات طراحی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات 
طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: بعد از گسترش و توسعه شهرک ناصرآباد، این مسیل از باالدست اتوبان 
مسدود شد و سیالب های فصلی باالدست را به پایین دست منتقل نمی کرد، از این رو مسیل فعلی ناصرآباد، 
فقط باید جریان رواناب سطحی بخشی از محوطه مسکونی ناصرآباد را به رودخانه زویار هدایت و تخلیه کند. 
حافظی گفت: نکته مهم و اساسی قابل ذکر در تبیین هدف اصلی از مطالعات پروژه حاضر این است که اگر چه 
مسیل مزبور برای هدایت سیالب از حوضه باالدست اتوبان قزوین به رشت، در محدوده شهرک ناصرآباد، به ظاهر عملکردی ندارد، ولی به عنوان یک مسیل 
زهکش و خط القرع، جمع کننده و هدایت کننده رواناب سطحی حاصل از بارش نزوالت جوی در محدوده ای از وسعت شهرک ناصرآباد موسوم به "امیدیه" 
است. وی ادامه داد: مسیل متروکه ناصرآباد در حال حاضر، تمام رواناب ناحیه منفصل شهری ناصرآباد، را جمع آوری و هدایت می کند، از این رو تهیه طرح 
ســاماندهی و کانالیزه کردن مســیر رها شده و متروکه این آبراهه، ضرورت داشت. این مقام مسئول اظهار کرد: کانالیزه کردن این مسیل در واقع  کمک به 
ساماندهی، جمع آوری و انتقال بخشی از رواناب سطحی ناحیه منفصل شهری ناصرآباد و تخلیه آن به رودخانه زویار است. حافظی خاطرنشان کرد: دبی انتقال 
این آبراهه، مطابق با حجم رواناب حاصل از بارش نزوالت جوی با دوره بازگشت ده ساله بر حوضه آبگیر مربوطه است.  حافظی بیان کرد: در جریان مطالعات، 
هماهنگی الزم با عوامل فنی دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای استان قزوین به عمل آمده تا  ایت آبراهه بتوان،د بدون هیچگونه خسارتی به 

مناطق مسکونی شهرک، سیالب ها را از خود عبور دهد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی همدان خبر داد
احداث ۳۶ هکتار گلخانه در همدان/ایجاد بانک نشاء در گلخانه های همدان

همدان - خبرنگار فرصت امروز: همدان معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهادکشــاورزی استان همدان گفت: امسال برنامه احداث ۳۶ 
هکتار گلخانه در استان همدان داریم که تاکنون ۲۹.۴ هکتار تحقق یافته است. محمد شهرام پرورش چهارشنبه ۴ دی در جمع خبرنگاران، با بیان 
اینکه ساالنه چهار میلیون تن محصول گیاهی در استان تولید می شود، اظهار کرد: تا سال گذشته ۱۰۷ هکتار گلخانه در استان همدان وجود داشت 
که در ســالجاری برنامه ریزی شــده ۳۶ هکتار دیگر احداث شود. وی با اشاره به اینکه تسهیالت خوبی از تبصره ۱۸ برای گلخانه ها دیده شده است، 
تصریح کرد: به دنبال این هســتیم که محصوالت پرآب بر را ظرف چهار ســال آینده به فضاهای گلخانه ای انتقال دهیم چرا که مصرف آب در فضای 
گلخانه کمتر بوده و از طرفی هر هکتار گلخانه ۱۰ نفر اشتغالزایی دارد.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان همدان ادامه داد: 
۵.۵ هکتار در مرحله اخذ تســهیالت، ۱۰ هکتار در مرحله عقد قرارداد با بانک، ۸.۶ به صورت خود اجرایی و ۱۰ هکتار نیز اجرا شــده که در مجموع 
۲۹ هکتار تحقق یافته اســت. پرورش با بیان اینکه ســاالنه ۴.۹ میلیون تن محصول کشاورزی در استان همدان تولید می شود، افزود: استان همدان 
با ۱.۲ وســعت و ۲.۴ جمعیت کشــور توانسته ۴.۴ درصد از تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص دهد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهادکشاورزی استان همدان با تأکید بر اینکه بیش از ۶۴۴ هزار هکتار سطح زیرکشت محصوالت زراعی استان همدان است، خاطرنشان کرد: بیش 
از ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی مســتعد آبی معادل ۹۰ درصد به سیســتم های آبیاری نوین مجهز هستند. این مقام مسئول با تأکید بر ارتقای میانگین 
تولید با محوریت آب و خاک، اظهار کرد: در بحث آب اگر مشکلی در برخی از سال ها به وجود آید با صرفه جویی می توان مدیریت کرد اما اگر خاک 
تخریب شود نمی توان در تولید پایداری داشت بنابراین خاک و آب در کنار هم باید مورد توجه قرار گیرد. پرورش با اشاره به اجرای طرح ویژه برای 
ایجاد کشــاورزی پایدار، تأکید کرد: در گردو به دنبال حفظ باغات موجود و جایگزینی ارقام جدید، در انگور اجرای طرح فراز و ثبت جهانی گردو را 
دنبال می کنیم.  وی با بیان اینکه در تولید به دنبال تولید محصوالت نشــائی هســتیم، گفت: در حال حاضر بســیاری از محصوالت زراعی به صورت 

نشائی کشت می شوند حتی امروز هندوانه و خیار هم به صورت نشائی کشت می شوند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان همدان افزود: امسال برنامه کشت نشائی در ۱۰۰ هکتار از اراضی داریم و به دنبال توسعه کشت 

نشائی در مزارع هستیم اما نکته مهم در نشاکاری ها نشاءکاران مناسب، هزینه های باالی تولید مد نظر است.
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد : ذوب آهن اصفهان به عنوان بنیانگذار صنعت 
فوالد کشــور با توجه به داشــتن نقش محوری در توسعه صنعتی کشور، 
همواره توانســته است در مســیر تامین نیازهای مصرف داخل محصوالت 
فوالدی و افزایش تنوع آن ها و همچنین به دســت آوردن سهم قابل توجه 
ای از بازارهای صادراتی گام بردارد. مهندس علیرضا رضوانیان، مدیر تولیدات 
کک و مواد شــیمیایی با بیان این که گام دوم جمع آوری و حذف آالینده 
های باتری شماره سه کک سازی با موفقیت به اتمام رسید ، گفت: با رگالژ 
باتری شماره سه، درهای کامال بومی سازی شده فلکسیبل در سمت جنوبی 
نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.  وی این پروژه را سنگین و قطعات به 
کار رفته در هر در را بیش از ۷۳۸ قطعه عنوان کرد و افزود: بیش از هزار نفر 
در طراحی، ســاخت و نصب  درهای فلکسیبل در کارگاه های مدل سازی، 
ریخته گری، اســکلت فلزی، ماشین کاری، عملیات حرارتی و ... مشارکت 
داشــتند. مهندس رضوانیان تاکید کرد: همه ما به متخصصان و نیروهای 
توانمنــد و کارآمد ذوب آهن می بالیــم که از عهده چنین پروژه بزرگی به 

خوبی بر آمدند.

نقش مهندسی نت مکانیک ستودنی است
 در ایــن این پروژه بزرگ، واحدهای پشــتیبانی تولید به ویژه مدیریت 
مهندســی نت در حفظ آماده به کاری تجهیزات خطوط تولید و پویایی و 

ارتقاء جایگاه ذوب آهن در کشور همواره اثرگذار و ستودنی بوده و است. 
مهندس ســید وحید رضوی، مدیر برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و 
تعمیرات )مهندســی نت مکانیک( در این خصوص گفت : بخش عمده ای 
از قطعات و تجهیزات مکانیکی ذوب آهن اصفهان بومی سازی شده است و 

مابقی نیز به جزء اندکی که در حال حاضر امکان تامین آنها در داخل کشور 
وجود ندارد ، با توجه به دســتیابی به دانش فنی وتکنولوژی ساخت آن ها 
در کارخانه، به دلیل محدودیت های تجهیزاتی و بعضاً ترافیک کاری در این 
مهندسی، از طریق ســازندگان توانمند داخل کشور بومی سازی و تامین 
می شوند. مدیر مهندســی نت، با بیان اهمیت و حساسیت موضوع حفظ 
محیط زیست و نقش اساسی آن در توسعه پایدار و تاکیدات و حمایت های 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این رابطه، افزود: مهندســی نت در سال 
جاری با برنامه ریزی منسجم و دقیق نسبت به ساخت و مونتاژ و تحویل ۷۴ 
مجموعه درب فلکسیبل )سمت جنوب باتری۳بخش تولیدات کک و مواد 
شیمیایی( سهم به سزایی ایفاد نموده، به نحوی که نتایج موفقیت آمیز آن 
بازتاب بسیار گسترده و افتخار آمیزی برای ذوب آهن اصفهان داشته است. 
وی همچنین اعالم نمود : ســاخت ۷۴ مجموعه درب فلکسیبل )سمت 
شــمال باتری( نیز شــروع شده که امید است تا بهار ســال آینده به پایان 
رســیده وانشــاا.. منجر به رفع آلودگی های زیست محیطی در این بخش 

از ذوب آهن گردد

تبریز - فالح: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان 
شرقی از آغاز تدوین سند استانی پیشگیری از پدیده کودک همسری خبر 
داد و گفت: این ســند، مرجع تصمیم گیری های اســتانی در این خصوص 
خواهد بود. بدر شکوهی در بیست و یکمین جلسه هیأت اندیشه ورز استان، 
تاکید کرد: برنامه ریزی های الزم برای اجرایی شده اهداف این سند، پس از 
تدوین نهایی آن انجام خواهد شــد. وی افزود: براي پیشبرد صحیح سند، 
مسئولیت محوري هر کدام از اعضا مشخص شده و هم افزایي بین دستگاه ها 
براي دستیابي به اهداف آن باید مورد توجه قرار گیرد. شکوهی بر ضرورت 
توجه جدی به مقوله فرهنگ سازی در مقابله با پدیده کودک همسری تاکید 
اســتفاده کند. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشترین افراد در معرض کرد و از صداوسیمای استان خواست از ظرفیت رسانه ملی در این خصوص 

کودک همسری جزو جامعه هدف آموزش و پرورش است الزم است دستگاه 
های اجتماعی و فرهنگی اســتان، آموزش وپرورش را در ارائه آموزش های 

الزم به دانش آموزان در این خصوص یاری کنند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی همچنین 
فعالیت های هیأت اندیشه ورز در جهت ایده سازی و ارائه نظرات تخصصی در 
حوزه های اجتماعی و فرهنگی استان را برای دستگاه های اجرایی راهگشا 
دانست و گفت: دور جدید فعالیت های این هیات بر اساس آیین نامه ابالغی 

وزارت کشور به زودی آغاز خواهد شد.
وی افزود: در دور جدید تالش خواهد شد که صاحب نظران دانشگاه های 

مادر استان در این هیات حضور داشته باشند.

اردبیل – خبرنگار فرصت امروز: دوره آموزشی HSE پیمانکاران با 
هدف ارتقای ایمنی پیمانکاران اجرایی شبکه های گازرسانی و انطباق فرآیند 
اجراء با الزامات قانونی بهداشت محیط کار، ایمنی، زیست محیطی و پدافند 

غیر عامل در سالن اجتماعات شرکت گاز استان اردبیل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، اسماعیلی مدیر عامل 
شرکت گاز استان اردبیل با اعالم این خبر اظهار کرد: هدف از برگزاری دوره 
HSE توجیهی پیمانکاران گازرسانی در اردبیل، آشنایی عوامل پیمانکار با 

مخاطرات، شرایط کار و خطرات مرتبط با گاز طبیعی است.
وی با بیان این مطلب که نیروی کار باید با خطرات گاز آشــنایی کافی 
داشته باشــد، افزود: در این دوره مباحث عمومی همانند ایمنی، بهداشت 
فردی و محیطی، پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و محیط زیست توسط 

متخصصین و کارشناسان هر حوزه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه رعایت فرهنگ HSE یک الزام 

برای تمام افراد فعال در پروژه های گازرســانی است، ادامه داد : 
کوچکترین سهل انگاری و کوتاهی در رعایت این الزامات خطرات 
مالــی و جانی جبران ناپذیری را با خود به همراه دارد از این رو 
شرکت های پیمانکاری باید با عمل به الزامات HSE از قبیل 

بهداشت، ایمنی و محیط زیست  از حوادث پیشگیری کنند.
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اعالم این مطلب که تامین 
منافع به واسطه تخریب منابع زیست محیطی غیر قابل قبول و پیگرد قانونی 
دارد افزود :  با توجه به شــرایط زیســت محیطی حاکم بر جوامع بشــری 
ظرفیت های قانونی مناســبی در راستای حمایت از محیط زیست تصویب 
و اجرایی شــده است که اصل پنجاه قانونی اساسی نمونه ای از این قوانین 

می باشد.

اهواز – شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
از گذر این شرکت از ۱۰۰۰ روز بدون حادثه ی مهم در این شرکت خبر داد . مهندس 
قبــاد ناصری در تکمیل این خبر اظهار داشــت : از ابتدای ســال ۱۳۹۶ تاکنون این 
شرکت توانسته است با رعایت دقیق الزامات HSE و بازرسی های مداوم فنی بیش از 
۱۰۰۰ روز بدون حادثه ی جدی و مهم را پشت سر بگذارد . وی با عنوان اینکه کسب 
این رکورد یک افتخار قابل توجه برای این شــرکت است گفت : رودخانه های مهم و 
پرآب کشور به همراه سدهای بزرگ در حوزه ی عملیاتی این شرکت قرار دارند و این 
بر حساســیت و ظرافت کار می افزاید اما از آنجاییکه توجه به اصول ایمنی و محیط 
زیست ســرلوحه ی اهداف و برنامه های این شرکت است موفق به کسب این رکورد 
کســب این افتخار نتیجه ی یک کار تیمی هماهنگ و همدلی و فرمان پذیری کلیه ارزشمند شدیم . وی با تقدیر از کارکنان همه ی مدیریت ها و ادارات این شرکت گفت: 

ی همکاران است و اگر این همدلی و هماهنگی در بخش های مختلف وجود نداشت 
این افتخار ارزشمند حاصل نمی شد ، بدین منظور از تمامی همکارانم برای تحقق این 
هدف ارزشمند تقدیر و تشکر می نمایم . الزم به توضیح است شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان که یکی از شرکت های ۵ گانه تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب اســت در گستره ای بوسعت ۲۷۰۰۰ کیلومتر مربع و حوزه ی جغرافیایی ۱۳ 
شهرســتان و ۳ استان فعالیت می کند و عملیات راهبری از مخازن و میادین نفتیبه 
همــراه ۲۰۰۰ کیلومتر خــط لوله جریانی و انتقالی را بر عهــده دارد . رودخانه های 
کارون - دز - کرخه - شاوور - کشکان و باالرود بهمراه مخازن و دریاچه سدهای شهید 
عباســپور - مسجدسلیمان - گتوند علیا - دز - باالرود - کرخه در حوزه ی عملیاتی 

این شرکت واقع شده اند .

قم – خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم 
از برگزاری کنگره نکوداشــت آیت اهلل محقق داماد با همکاری وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی و چندین ارگان فرهنگی خبرداد.
ســید موسی حسینی کاشانی در جمع اصحاب رســانه با اشاره به برگزاری 
کنگره نکوداشــت آیت اهلل محقق داماد ، اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان قم با برگزاری این کنگره می تواند یک افتخار بزرگ را در کارنامه 
خود به ثبت برساند. وی اظهارداشت:  تجلیل از مفاخر فرهنگی کشور و جهان 
اســالم و تشیع و معرفی آنان به نســل جدید، از جدی ترین وظایف مسئوالن  
و دســت اندرکاران فرهنگی به شــمار می آید.  حسینی کاشانی گفت: کنگره 
نکوداشــت آیت اهلل محقق داماد که با نظر مثبت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ترتیب یافته از جمله اقدامات فرهنگی اســت که بــرای آن برنامه ریزی خوبی 
صــورت گرفته و آثار و نتایج پربار و ماندگاری را نیز برای تشــنگان معرفت به 
همراه خواهد داشت. وی ادامه داد: در این آیین تمام ابعاد در نظر گرفته شده تا 
عالوه بر متخصصان، مردم و اقشار مختلف جامعه نیز از آن استفاده کنند. وی 

برگزاری این کنگره  با همکاری وزارت ارشــاد و چند نهاد دیگر فرهنگی کشور 
را اتفاق خجســته ای توصیف کرد و با تاکید بر ضــرورت تداوم  این تعامل های 
فی مابین، افزود: با تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده قرار است، مراسم به صورت 
زنده و مستقیم  از شبکه چهارم و نور پخش شود. حسینی کاشانی درپایان بیان 
کرد: این مراسم یک آیین ملی است و خبرگزاری ها و رسانه های مختلف استان 
باید با همین رویکرد آن را به خوبی بازتاب دهند. کنگره نکوداشت مرحوم آیت 

اهلل محقق داماد ۱۲ دی ماه جاری از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۴۵ در پژوهشکده علوم 
و معارف قرآنی عالمه طباطبایی )ره( قم برگزار می شود. در این آیین چند تن 
از شــخصیت ها و بزرگان فرهنگی و حوزوی از جمله سید عباس صالحی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، آیت اهلل علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور و 
آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی از مراجع تقلید سخنرانی می کنند. آیت اهلل سید 
محمد موســوی محقق احمدآبادی معروف به »محقق داماد«، در سال ۱۳۲۵ 
قمری برابر ۱۲۸۶ شمسی، در روستای احمدآباد از توابع اردکان یزد متولد شد. 
این عالم فرزانه و فقیه دانش پرور، در تاریخ دوم ذی ¬الحجه ۱۳۸۸ قمری برابر 
با اول اسفند ۱۳۴۷ خورشیدی در اثرسکته  قلبی درگذشت و در حرم حضرت 
معصومه به خاک سپرده شــد. از تألیف های مرحوم داماد چند اثر باقی مانده 
که مهم ترین و عمده ترین آنها حواشی بر کتاب العروه الوثقی اثر ارزشمند فقهی 
آیت اهلل طباطبایی است، که به قلم خود آن مرحوم نوشته شدهاست، برخی از 
دروس او را شاگردانش تقریر کرده و به رشته تحریر درآورده اند که برخی از این 

تقریرات به زیور طبع آراسته گشته است.

تبریز - ماهان فالح: با حضور مدیریت و مسئوالن منطقه آذربایجان شرقی 
و شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی استان از خدمات بی شائبه فعاالن 
برتر عرصه ســوخت رسانی تجلیل به عمل آمد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شرقی در مراسمی که با حضور فعاالن عرصه سوخت 
رسانی برگزار شد با اشــاره به اهمیت حمل فرآورده های نفتی در چرخه تأمین 
و توزیع گفت: با تالش و اهتمام شبانه روزی خانواده بزرگ و خدوم شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت های حمل و نقل و رانندگان ساعی نفتکش، 
ســوخت مورد نیاز بخش های مختلف مصرف جامعه بی وقفه و در هرشرایطی 
تأمین می شــود. علی روح اللهی در ادامه با تقدیر از زحمات وخدمت بی شائبه 
شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی و رانندگان تالشگر و ساعی نفتکش 
های منطقه افزود: تعامل و همکاری شرکت های حمل و همکاران عرصه سوخت 

رسانی این منطقه در شرایط بحرانی جامعه که با از جان گذشتگی و متحمل شدن 
صدمات جانی و مالی فعاالنه به ارائه خدمات پرداختند نقشــه دشمنان انقالب و 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را در این خطه از میهن اسالمی ناکام گذاشت.  

روح اللهی یاد آور شد: در این منطقه کار سوخت رسانی  و جابجایی روزانه نزدیک 
بــه ۲۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی مورد نیاز بخش های حمل و نقل، نیروگاهها، 
کشاورزی، صنعت و خدمات استان نیز مناطق همجوار با همکاری ۷۰ پیمانکاری 
حقیقی ) تک پیمان ( و ۹ شرکت حمل و نقل ) پیمانکار حقوقی (، ۵۴۸ دستگاه 
نفتکش تعرفه ای و حدود ۲۰۰۰  دســتگاه نفتکــش صادراتی و آزاد بدون هیچ 
مشکلی انجام می پذیرد. الزم بذکر است در خاتمه این مراسم از مدیرعامل شرکت 
حمل و نقل سهند یول و بهنام باقری، صابر صباغی و مهدی تیزدست از رانندگان 
نفتکش و فعال در عرصه سوخت رسانی منطقه آذربایجان شرقی به خاطر رعایت 
موازیــن و مقررات ایمنی، حمل جاده ای مواد خطرناک و فعالیت چشــمگیر در 
تامین و توزیع سوخت در اعیاد و ایام تعطیالت به ویژه شرایط بحرانی جامعه به 

صورت نمادین با اهدای لوح و هدیه تجلیل بعمل آمد.

 گام دوم جمع آوری و حذف آالینده های باتری
شماره سه کک سازی با موفقیت به اتمام رسید

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

سند استانی پیشگیری از پدیده کودک همسری تدوین می شود

برگزاری دوره آموزشی HSE پیمانکاران از سوی شرکت گاز استان اردبیل 

گذر از 1000 روز بدون حادثه مهم در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

کنگره نکوداشت آیت اهلل محقق داماد برگزار می شود

با تقدیر از ۲500 راننده نفتکش برگزار شد؛

تجلیل از فعاالن برتر عرصه حمل و نقل فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی
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تع��ارض و اختالف نظر در مح��ل کار امری طبیع��ی و اجتناب ناپذیر 
اس��ت، زیرا افراد با ش��رایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت در 

کنار یکدیگر قرار می گیرند و زمان می گذرانند. 
کاماًل طبیعی اس��ت که تمام اعضای یک ش��رکت، نظ��رات متفاوتی 
درباره  مس��ائل مختلف داشته باش��ند، اما اگر این اختالف نظرها به طور 
صحیح��ی از س��وی مدیران س��ازمان ها مدیریت نش��ود، در نتیجه این 

سوء مدیریت، سازمان با بحران های مختلفی روبه رو خواهد شد.
رهب��ران و مدیران س��ازمان باید نقش های گوناگون��ی را ایفا کرده و 
بتوانن��د کارکردهای متنوع فرهنگی را مدیریت کنند. کاماًل مش��خص 
اس��ت که تنوع فرهنگی و اختالف نظر در سازمان ها می تواند باعث بروز 
ناس��ازگاری کاری و ایجاد کش��مکش بین اعضای تیم ش��ود. البته اگر 
تفاوت فرهنگی در س��ازمان شناخته ش��ده و به صورت موفقیت آمیزی 
مدیریت شود، می تواند باعث ایجاد مزیت های رقابتی قابل توجهی شود. 
پ��س یکی از مهم ترین و پرچالش ترین وظیفه  رهبری، حل اختالفات و 

تعارض ها در محیط کار است.
راهکارهای واحدی برای مدیریت تعارض های محل کار وجود 

ندارد
این نکته را در نظر بگیرید که اس��تراتژی هر رهبر نس��بت به مسئله 
مدیری��ت تع��ارض در س��ازمان باید منحصربه ف��رد باش��د و نمی توان 

استراتژی یکسانی را برای مدیریت تعارض به کار گرفت.
در هیچ  جا نمی توان دو تیم کاری با س��بک رهبری مشابه پیدا کرد. 
این بدین معناست که استراتژی مدیران در مواجهه با مسائل سازمانی و 
مدیریت تعارض باید متفاوت از یکدیگر باشد، اگرچه راهکارهای یکسان 

و کارآمدی در این باره وجود ندارد.
اکن��ون قصد داریم راه حل های مش��ترکی را برای مدیریت تعارضات 

محیط کار معرفی کنیم:
با چشم پوشی از مشکالت، یک محیط مثبت کاذب ایجاد نکنید

گاه��ی مس��ئوالن و افراد دارای قدرت در س��ازمان ها تالش می کنند 
تنش ها را نادیده بگیرند و هر طور که شده، هماهنگی و فضای مثبت در 
سازمان به وجود آورند؛ اگرچه گاهی این فضا غیرواقعی و کاذب است.

حتی ممکن اس��ت یک مدیر س��طح پایین تر بخواهد برای اینکه نگاه 
مدیر باالدستی نسبت به او عوض نشود، به گونه ای رفتار کند که گویی 
همه چیز رو به روال است و هیچ مشکلی وجود ندارد. این به این دلیل 
است که ممکن است به این موضوع فکر کند که مدیران ارشد از ایجاد 
فضای تعارض در س��ازمان متنفرند و ممکن اس��ت آنها را به خاطر بروز 

اختالفات و تنش ها توبیخ کنند.
این در حالی اس��ت که تع��ارض، مهم ترین و بدیهی ترین وجه زندگی 
ش��خصی و حرفه ای هر انسانی اس��ت و با انکار صورت مسئله، نمی توان 
واقعیت موجود را نادیده گرفت. پنهان کردن اختالفات و چشم پوش��ی 
از مشکالت تنها باعث ایجاد بی اعتمادی شده و فرهنگ سازمانی را زیر 
سؤال می برد؛ در حالی که قبول تعارض و کنترل درست آن می تواند به 

پیشرفت و سازندگی کسب  و کارتان کمک کند.
دس��ت وپنجه نرم کردن با تقابل های بالقوه و همسو ساختن تعارضات 
ب��رای اهداف س��ازنده  س��ازمان، از وظایف رهبری به حس��اب می آید. 
اجتناب از مواجهه با تنش ه��ای موجود در محیط کار و جانبداری های 
بی اس��اس، می تواند سبب ایجاد بی اعتمادی در سازمان شود و پایه های 
اطمینان متقابل را میان کارمندان و مدیران باالدس��تی سست کند. در 
حالی که، ایجاد فضایی ش��فاف، پیش نیاز مدیریت تعارض است؛ فضایی 
که تمام اعضای س��ازمان بتوانند بدون هی��چ نگرانی از عواقب اقدامات 

خود، از درگیری ها و اختالفات شان در سازمان پرده بردارند.
برای ورود به مسئله، وقت شناس باشید

زم��ان اصلی ترین عام��ل تعیین کننده در حل اختالف��ات و تعارضات 
محیط کار است. حتماً در مقام یک مدیر شاهد مشاجره دو همکار خود 
درباره موضوعی بی اهمیت بوده اید. شاید اختالف و جروبحث آنها بر سر 
پروژه ای باشد که هر دو به  طور مشترک روی آن کار می کنند. مدیران 
کم تجربه و ناشی در این مواقع بدون هیچ تدبیری وارد مسئله می شوند 
و در مش��اجره آنها مداخله می کنند. در حالی که، در نظر گرفتن زمان 

مناسب برای ورود به مسئله، بسیار اهمیت دارد.

این احتمال وجود دارد که با ورود زودهنگام به مس��ئله نه تنها کمکی 
به رفع آن نکنید بلکه باعث دنباله دارتر ش��دن اختالف نیز ش��وید. پس 
رهبر س��ازمان باید قبل از ورود به مس��ئله برای حل تعارضات موجود، 
اوضاع را در نظر گرفته و ش��رایط را به خوبی بس��نجد. با توجه به اینکه 
اعضای تیم خود را می شناس��ید، آیا ادامه دار ش��دن اختالف بین آنها و 
عدم دخالت ش��ما می تواند به توانمندی بیشتر آنها و کسب مهارت  های 

حل تعارض کمک کند؟ آیا بهتر است زودتر وارد مسئله شوید؟
زمان مناس��ب برای مداخله مدیر ربطی به محت��وای اختالف ندارد، 
بلکه ش��کل تعارض در این زمینه تعیین کننده است و مشخص می کند 
که چه زمانی باید به مس��ئله ورود کنید. رهبران باید بتوانند ریشه های 
هیجانی و احساس��ی دخیل در اختالفات محل کار را شناس��ایی کنند. 
همچنین، توانایی کنترل و تس��لط بر احساسات خود نیز موضوع بسیار 
مهمی اس��ت. احساس��ات برای اختالف نظر همانند هوا برای آتش است 
که آن را از کنترل تان خارج می کند؛ پس نگذارید احساسات شما آتش 

اختالفات را فراگیرتر کند.
اگر فرهنگ سازمان در معرض خطر بود، دست به اقدام بزنید

برخی مواق��ع پیش می آید که مداخله رهب��ران در حل آنها ضروری 
اس��ت، از جمله بروز تعارضات فرهنگی و ارتکاب به خطاهای مخرب و 
گس��ترده. گاهی برخی کارکنان سر به مخالفت می گذارند و به گونه ای 
رفتار می کنند که ممکن اس��ت اقدامات شان خالف میل شما باشد. در 
این مواقع شرایطی به وجود می آید که احساس می شود زودتر باید وارد 
عمل شوید و با دخالت بجا، قضیه را ختم به خیر کنید، اما این نکته را 
در نظر بگیرید که ممکن اس��ت این افراد تنها به اعمال تغییرات جزئی 

در روش کار خود و تمایز در برنامه های شان نیاز داشته باشند.
در ای��ن مواق��ع، ممکن اس��ت دخالت بی ج��ا تنها آت��ش اختالف را 
ش��عله ورتر کند. باید ببینید آیا تفاوت ه��ای فرهنگی منجر به بهره وری 
پایین و کاهش کیفیت کار ش��ده اس��ت؟ اگر پاسخ منفی است، پس به 
جای دخالت از دِر صلح وارد شوید و استراتژی مالیم را در پیش بگیرید.

در برخ��ی مواقع، زمان مناس��ب برای مداخله مدیر وقتی اس��ت که 
تخلف��ی علنی صورت بگیرد و فرهنگ س��ازمان را زیر س��ؤال ببرد. در 
این ش��رایط باید با اتخاذ تدابیر الزم، مس��ئولیت امور را ش��خصاً قبول 
کنی��م؛ زیرا متهم کردن دیگران و مقصر جلوه دادن آنها، نه تنها جایگاه 
رهبری را به افول می کشاند و فرهنگ  سازمانی را متزلزل می کند، بلکه 
برای تمام اعضای س��ازمان نیز ناخوشایند است. عدم قبول مسئولیت ها 
و مدیری��ت ضعیف، تعارض برانگیز بوده و باع��ث بروز نارضایتی در بین 

کارمندان می شود.
نقاط ضعف خود را بپذیرید تا بتوانید اختالفات را مدیریت کنید

س��اختار سازمانی سلس��له مراتبی و انعطاف ناپذیر، نبود امکانات الزم، 
سیس��تم ارتباطی نامناس��ب، س��وءمدیریت و عدم پذیرش نقاط ضعف 
از س��وی مدیر س��ازمان، س��بب متالطم ش��دن اکوسیس��تم کاری و 
مستعدشدن فضا نس��بت به تنش ها، تعارضات و ناسازگاری ها می شود. 
حل تعارضات می تواند برای رهبری س��خت و غیرقابل تحمل باشد و به 
نظر برسد که در این شرایط نمی توان خود را از وضع موجود رها کرد.

بهتری��ن کاری ک��ه باید در این وض��ع انجام دهید و ب��ا کارکنان تان 
کنار بیایید، این اس��ت که نقاط ضعف خود را بشناسید و آن را تصدیق 
کنید. اگر ش��ما یک رهبرید، بدین معنا است که نقاط ضعفی هم دارید 
و قطعاً ش��ما قدرت خارق العاده ندارید. بلکه فردی عادی با مهارت های 
خاص هس��تید که اکنون رهبری یک سازمان را عهده دار شده اید. پس 
وظیفه شماست که گوش شنوا داشته باشید و به حرف زیردستان خود 
گوش کنید، دغدغه های ش��ان را حل وفصل ک��رده و تغییرات الزم را به 

وجود آورید.
در دنی��ای امروز، غرور جایی در س��ازمان ن��دارد. همه ما بدون توجه 
به جایگاه ش��غلی و اجتماعی مان آس��یب پذیر هستیم و پذیرش همین 
مس��ئله س��بب می ش��ود تا هیچ مانعی نتواند جلوی راه م��ان را بگیرد. 
پس پذی��رش نقاط ضعف و تالش برای بهبود آنها می تواند در مدیریت 

تعارض مفید واقع شود.
به کارمندان تان کمک کنید تا ظرفیت های خود را شکوفا کنند

وجه تمایز مدیران موفق و مدیران ناموفق، ناشی از میزان توانایی آنها 

در شناسایی نقاط قوت و ضعف کارمندان و فراهم کردن محیطی برای 
شکوفایی استعدادهای شان است.

رهبری به معنای کمک به افراد برای دستیابی به بیشترین توانایی های 
بالقوه شان اس��ت؛ بدون توجه به ضعف هایی که دارند و چالش هایی که 
در آین��ده پیش رو خواهند داش��ت. شکوفاس��ازی توانایی های درونی، 
بروز اختالف را به صفر می رس��اند زیرا این نوع نیروی انس��انی به بلوغ 

درونی رس��یده و س��عی می کند با روش درس��ت، به مدیریت ارتباطات 
خ��ود بپردازد. پس به  عنوان یک مدیر بکوش��ید برق��راری ارتباط را در 
س��ازمان تان تس��هیل بخش��ید، کارمندان را از برنامه های جدید مطلع 
کرده، جلوی ش��ایعه پراکنی را بگیرید و به رشد محتوایی کارمندان تان 

کمک کنید.
ucan :منبع
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وب س��ایت ردیت )Reddit( یکی از 10 وب سایت پربازدید است که با هدف 
خوش گذرانی کاربرانش راه اندازی ش��د، ام��ا در حال حاضر اهداف واالیی چون 
ارزش آفرینی و کمک به انس��ان ها دارد. با ما همراه باش��ید و مصاحبه با استیو 

هافمن، مؤسس و مدیرعامل ردیت را بخوانید.
اس��تیو هافمن )Steve Huffman( و دوستش الکسیس اوهانیان، در سال 
2005 میالدی ایده خود را در وای کامبیناتور، یکی از مراکز اصلی شتاب دهی 
اس��تارت آپ ها ارائه دادند. آنها ایده  فوق العاده ای برای خدمات س��فارش غذا از 
طریق موبایل داش��تند. در حال حاضر، این ایده به  طور فزاینده ای عملی ش��ده 
است. اما در آن زمان، هنوز آیفون ها وارد بازار نشده بودند و گوشی های موبایل 
امکانات بس��یار ساده ای داش��تند. به همین خاطر، از ایده  آنها استقبال چندانی 
نش��د، اما همکاران وان کامبیناتور از ایده  این دو نفر خوش ش��ان آمد و از آنها 
خواس��تند ایده دیگری ارائه دهند. هافمن و اوهانیان، ایده  راه اندازی وب سایتی 
برای اشتراک گذاری اخبار اجتماعی را مطرح کردند که با موفقیت زیادی همراه 
ش��د و اکنون یکی از 10 وب س��ایت برتر و پربازدید دنیا به ش��مار می روند. در 
حال حاضر، وب س��ایت ردی��ت ارزش 1.8 میلی��ارد دالری دارد و ماهانه 300 
میلی��ون کارب��ر از آن بازدید می کنند؛ هرچند در س��ال های ابتدایی راه اندازی، 
تمام کارهای س��ایت بدون هیچ نظمی انجام می ش��د. پنج سال بعد از تأسیس 
ردیت، کارمندان این وب س��ایت اجتماعی به ش��ش نفر رس��ید و هافمن حتی 
نمی دانس��ت هر کارمند دقیقاً چه کارهایی را به انجام برس��اند. تیم دوس��تانه 
بس��یار کوچکی ش��کل گرفته بود و ش��رایط به  قدری نامنظم بود که هافمن و 
اوهانیان تصمیم گرفتند ش��رکت را ترک کنند. پس از آن، هافمن سایتی برای 
جس��ت وجوی بلیت های هواپیما با نام Hipmunk راه اندازی کرد و مدتی بعد 
اوهانیان را اس��تخدام کرد. او در ش��غل جدیدش در موقعیت مدیر ارش��د فنی 
نشس��ت و کس��ب وکارش رونق خوبی پیدا کرده بود. بعد از گذش��ت پنج سال، 
هافمن و اوهانیان به  عنوان موسس��ان ردیت به ش��رکت بازگشتند و هافمن به  
عنوان مدیرعامل ردیت انتخاب ش��د. وقتی این پیش��نهاد به هافمن داده شد، 
چه��ار روز فکر می ک��رد تا اینکه تصمیم گرفت به ردی��ت بازگردد. بعد از ورود 
دوباره هافمن، ردیت با تغییرات چش��مگیری مواجه شد و حتی طراحی صفحه  

اصلی وب سایت نیز تغییر کرد.
ش��رکت Reddit اکنون 200 میلیون دالر س��رمایه داش��ته و 300 کارمند 
اس��تخدام کرده اس��ت. در ادامه مقاله، مصاحبه اس��تیو هافمن ب��ا مجله  فاندر 

)Foundr( را می خوانیم:
مصاحبه ای جذاب از هافمن با مجله فاندر

_ ردیت چگونه کار خود را شروع کرد؟ ایده آن چطور به ذهن تان خطور 
کرد؟ این وب سایت اکنون جزو 10 سایت برتر و پربیننده است.

اس��تیو: به نظر من مهم ترین نکته در مورد ردیت و تمام وب سایت های موفق 
این اس��ت که همواره رش��د می کنند و حت��ی گاهی از ایده  اولی��ه خود فاصله 
می گیرند. ما در ابتدا قصد داش��تیم س��ایتی راه اندازی کنی��م که مردم بتوانند 
ه��ر روز مطالب جذاب را به صورت آنالین بخوانند؛ نه تنها اخبار و مطالب طنز، 
بلکه هر مطلبی که برای ش��ان جالب باش��د. این ایده  اصلی ما بود و هنوز هم به 
دنبال آن هس��تیم، اما اکنون چشم اندازمان نسبت به گذشته تغییر کرده است. 
در آن زمان 21 سال داشتم و انگیزه و چشم اندازهای مان با امروز متفاوت بود.

 ما ایده  اولیه خود را در وای کامبیناتور ارائه دادیم و رد ش��دیم، اما ش��رکای 
وای کامبینات��ور یعنی پاول گراهام و جس��یکار لیوینگت��ون، از من و اوهانیان 
خوش شان آمد و به ما گفتند ایده  دیگری ارائه دهیم که در نهایت به راه اندازی 
ردیت منجر ش��د. شرکت ردیت از گذش��ته تاکنون از نظر عملکرد و چشم انداز 
با تغییرات چش��مگیری مواجه شده است. اکنون 12 س��ال از راه اندازی ردیت 
می گذرد و تغییر نگرش و استفاده مردم از اینترنت باعث شده ما هم مسیرمان 
را تغییر دهیم و در نهایت به اینجا برسیم، با این حال ایده ابتدایی ما بسیار ساده 
بود: اینکه مردم بتوانند هر روز مطالب جذاب را به صورت آنالین مطالعه کنند.

 Hipmunk بعـد از ردیت، پنج سـال بعد وب سـایت جدیدی با نـام _
راه اندازی کردید؟

استیو: بله درست است، وب سایت Hipmunk را راه اندازی کردم و به عنوان 
مدیر ارش��د فنی مشغول کار شدم. به مدت پنج سال در این شرکت بودم و در 
این مدت، ردیت با روزهای خوب و بد زیادی مواجه ش��د اما به رشد خود ادامه 
داد. در نهای��ت، در تابس��تان 2015، ردیت از من تقاضا ک��رد دوباره به عنوان 

مدیرعامل به این شرکت برگردم و من هم پذیرفتم.
_ چرا شـرکت Hipmunk را ترک کردید؟ ظاهرا این شـرکت را واگذار 

کرده اید؟
اس��تیو: بله، درست است، من دیگر در Hipmunk کار نمی کنم. چهار روز 
بعد از پیش��نهاد مدیرعاملی ردیت تصمیم گرفتم Hipmunk را ترک کنم و 
به ردیت بازگردم. البته این جابه جایی دردس��رهایی هم داشت. من بعد از ورود 
به ردیت، چند ماه به  عنوان مدیر ارش��د فنی در Hipmunk ماندم تا اوضاع 
کمی آرام بگیرد. در این مدت، Hipmunk متخصصانی را اس��تخدام کرد و با 

پیشرفت های خوبی رو به رو شد.
_ آیا در ابتدای راه اندازی ردیت سـعی می کردید محتوای وایرال شـده 

)پربازدید( ارائه دهید؟
اس��تیو: ما هیچ وقت چنین کاری نکردیم و همیشه از خودمان می پرسیدیم: 
»چه کار جالبی می توانیم برای کاربران انجام دهیم تا در عین حال، کسب و کار 
ما را هم رش��د دهد؟« هیچ عالقه ای به کلمه وایرال نداشتیم؛ زیرا لغتی بود که 

آن زمان به  تازگی پرطرفدار شده بود.
هیچ اهمیتی به س��ئوی وب س��ایت نمی دادیم و حتی به جمع کردن ایمیل 
مخاطبان هم توجهی نداش��تیم. حتی به دنبال دس��ته بندی محتوای وب سایت 
هم نبودیم و تنها به این فکر می کردیم که »چه چیزی می تواند احساس خوبی 
در ما به وجود آورد و چه چیزی جالب اس��ت؟«  اکنون فکر می کنم توانس��تیم 

این احساس را به مخاطبان خود نیز انتقال دهیم.
_ ادعا کردید چشـم اندازهای کسب  و کار از گذشـته تاکنون دستخوش 

تغییر شده است، در این باره بیشتر توضیح دهید.
اس��تیو: وقت��ی ردیت را راه ان��دازی کردیم، به این فکر بودی��م که کاربر کجا 
می توان��د مطال��ب جذاب و جدی��د را به  ص��ورت آنالین بخواند؟ ام��ا اکنون با 
وب سایت زیادی مواجه هستیم و این جامعه رشد کرده است؛ جامعه ای که روی 
زندگی م��ردم تأثیر می گذارد. برخی از این وب س��ایت ها مطالب خنده دار ارائه 
می دهند و برخی دیگر اخبار جدید منتش��ر می کنند و اطالعات کاربران شان را 
ب��ه روز نگه می دارند و برخی دیگر برای مطالب جدی هس��تند که مردم با آنها 
دست به گریبان هس��تند و درباره اعتیاد یا روابط بین انسان ها مشاوره می دهند 

و به آنها کمک می کنند. ردیت نقش مؤثری در زندگی مردم ایفا کرده است.
اکنون این فرصت در اختیارمان قرار داده ش��ده تا برای قشر وسیعی از مردم 
در سرتاسر دنیا ارزش آفرینی کنیم. ما عقیده داریم تمام مردم دنیا می توانند از 
طریق ردیت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و این چش��م انداز امروزی ماست. اگر 
همه  ما کمی مهربان تر باشیم، دنیا به جای بهتری تبدیل می شود و هدف ردیت 
همین است، اما 12 سال پیش چنین چشم اندازی نداشتیم. ما چند دوست کم 

سن و سال بودیم که فقط می خواستیم خوش بگذرانیم و در کنار هم باشیم.
_ تمایل دارید مدل کسـب وکارتان را عوض کنید؟ یقین داریم به دنبال 
تغییرات اساسی هستید، می توانید بخشی از آن را با ما در میان بگذارید؟

اس��تیو: مدل کسب و کار ما مدت زیادی است هیچ تغییری نکرده و نسبت به 
چند س��ال قبل پیشرفت زیادی هم داشته اس��ت. اکنون به این موضوع افتخار 
می کنیم، چراکه درآمدمان نسبت به چند سال پیش پنج برابر شده و این درآمد 
باال بدون پخش آگهی حاصل ش��ده است. ما تنها سعی کردیم کارآمدتر باشیم، 
بهتر بفروش��یم و بهتر هدف گذاری کنیم. فکر می کنیم هنوز فرصت های زیادی 

برای پیشرفت مان وجود دارد.
ب��ه عقیده من، مدل های کس��ب و کار پنهان زی��ادی در ردیت وجود دارد و 
ما معامالت تجاری زیادی را تس��هیل می بخشیم. مدل کسب و کار ردیت بسیار 
ارزش��مند و همان مسیری است که در اینترنت ایجاد شده؛ به همین خاطر، به 
تیم کس��ب درآمد شرکت سفارش کرده ام درباره مدل کسب و کار خالقانه عمل 

نکنند و خیلی محتاط جلو بروند.
اکن��ون تم��ام ان��رژی و خالقیت مان را روی پیش��رفت و بهب��ود محصوالت 
گذاشته ایم؛ زیرا به این باور رسیدیم سودآوری بیشتری برای مان دارد، بنابراین 
ممکن اس��ت پنج سال آینده، مدل کس��ب و کار متفاوتی داشته باشیم. همیشه 
موضوع��ات مختلفی را امتحان می کنیم. اخیرا آگهی را به وب س��ایت مان اضافه 

کرده ایم و هر روز پیشرفت خوبی در آن داریم.
_ برای دیگر بنیان گذاران استارت آپ چه پیشنهادی دارید؟ اینکه روی 

کاربران خود تمرکز یا مدل کسب و کارشان را تغییر دهند؟
استیو: قبل از هر چیزی روی کاربران خود تمرکز کنند و ایده ای جامع برای 
مدل کسب و کارشان داشته باشند. البته منظورمان شرکت هایی است که همانند 
ردیت، خدم��ات وب ارائه می دهند. در این نوع کس��ب و کارها، کاربران اهمیت 

زیادی دارند و باید اولویت اصلی باشند.
در ردیت س��عی می کنیم کارهای س��خت را اول انجام دهیم. حتی در مورد 
پروژه های کوچک نرم افزاری که یک روزه انجام می ش��ود، بخش س��خت را اول 
از هم��ه انجام می دهم. زیرا مابقی کارها را می توان در مراحل بعد انجام داد. در 
هر کسب و کار شناسایی مدل کسب و کار بسیار چالش برانگیز است و کارآفرینان 

ترجیح می دهند قبل از هر چیزی سراغ مدل کسب وکارشان بروند.
ب��ه عقی��ده  م��ن، مش��تریان و کارب��ران دو مقوله ج��دا از هم هس��تند. اگر 
کسب و کاری که راه اندازی کرده اید، بر پایه  مشتری است، قبل از هر کاری باید 

ببینید برای خدمات و محصوالت تان مشتری پیدا می شود یا خیر.
اگر محصولی که می فروش��ید یا در اصل منبع درآمد ش��رکت آگهی نیست، 
بهتر اس��ت ابتدا به دنبال مدل کسب و کارتان بروید؛ زیرا سخت ترین بخش کار 
اس��ت. با این وج��ود، اگر درآمدتان از طریق آگهی به دس��ت می آید، این مدل 

کسب و کار تضمین شده و پیشنهاد می کنیم روی دیگر بخش  ها تمرکز کنید.

_ تاکنـون بـا کارآفرینان زیادی برخورد داشـته ام کـه می گویند اگر به 
فالن موقعیت برسـیم یا این تعداد مشـتری کسب کنیم تا اندازه زیادی 
از خود راضی می شویم. آیا برای موفقیت ردیت نیز مرز مشخصی تعیین 

کرده اید؟
اس��تیو: بله این ش��رایط برای من هم پیش آمده اس��ت. ب��رای مثال با خود 
می گویم اگر طراحی وب س��ایت جدید را عملی کنیم، همه چیز عالی می شود. 
مثال های زیادی در این مورد وجود دارد و همیشه هم همین طور بوده ام. حتی 
اگر وب س��ایت جدیدی هم منتشر شود، موضوع دیگری ذهنم را به خود درگیر 

می کند و انگار هیچ چیز راضی ام نمی کند.
روزه��ای اول را به یاد می آوریم که همیش��ه با همکارانم درباره اعداد و ارقام 
حرف می زدیم. همیش��ه با هم می گفتیم رس��یدن به یک میلیون کاربر بس��یار 
مش��کل اس��ت، اما بعد از اینکه کاربران مان از مرز یک میلیون نفر عبور کردند، 

با خودمان گفتیم به  دس��ت آوردن 10میلیون نفر کاربر سخت است و روزبه روز 
ایده آل های ذهنی ما تغییر می کرد.

همیش��ه موضوعی برای نگرانی وجود دارد و من هن��وز هم تغییری نکرده ام. با 
خودم فکر می کنم بعد از اینکه کاربران به 300 میلیون نفر برسند، همه چیز بهتر 
پیش می رود و می دانم پس از آن به یک میلیارد کاربر فکر خواهم کرد. انتظارات ما 

روز به روز بیشتر می شود و البته طرز فکر درستی هم نیست؛ اما آن را پذیرفته ایم.
_ اگر کسـی بخواهد بیشـتر درباره  کار شما در ردیت بداند، چه کار باید 

کند؟
اس��تیو: به وب س��ایت ردیت و پروفایل من در ردیت سری بزنند؛ زیرا بیشتر 
وقت خود را آنجا س��پری می کنم. غیر از آن هر س��والی که دارند، نیاز است که 

از شخص خود من بپرسند.
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ثروتمندترین افراد جهان در سال 2019

مهم ترین آمار موجود در زمینه کس��ب وکار پس از به پایان رسیدن هر سال، معرفی ثروتمندترین افراد جهان است. 
درواقع جدای از اهمیت باالی این دسته از آمارها، جذابیت آن در سطح جهانی بسیار باال بوده و همین امر باعث شده 

است تا 25 فرد برتر را مورد بررسی قرار دهیم. 
1-جف بزوس

سن: 55 سال  ثروت: 10۷.8 میلیارد دالر کشور: آمریکا
جف بزوس را باید فردی دانست که در سال گذشته موفق شد تا به سلطه بیل گیتس در فهرست ثروتمندترین افراد جهان 
پایان داده و امسال نیز با افتخار خود را تکرار کند. وی در سالی که گذشت از همسر خود جدا شد که هزینه این طالق به حدی 
باال بود که و با پولی که از طرف دادگاه دریافت کرد، به یک باره عنوان سومین زن ثروتمند جهان را به دست آورد، با این حال 
این اتفاق منجر به توقف سال درخشان جف بزوس همراه با برند خود آمازون نشد و این برند سودآوری فوق العاده ای را تجربه 
کرد. با توجه به طرح های جدید این شرکت، پیش بینی می شود که سال آینده نیز جف بزوس را در همین جایگاه مشاهده کنیم. 

2-بیل گیتس
سن: 64 سال  ثروت: 105.3 میلیارد دالر  کشور: آمریکا

موس��س برند مایکروسافت اگرچه چند سالی اس��ت که پست مدیریت را رها کرده است، با این حال هیچ چیز مانع 
از حضور او به عنوان رقیب اصلی جف بزوس نخواهد ش��د. وی امسال نیز عملکرد خیره کننده ای را داشته است. بدون 

شک سال آینده نیز وی حتما قادر به حفظ جایگاه خود خواهد بود. 
3-برنارد آرنو

سن: ۷0 سال   ثروت: 94.۷ میلیارد دالر   کشور: فرانسه
اگر به فهرس��ت سال گذش��ته نگاهی بیندازید، متوجه این امر خواهید شد که این تاجر موفق فرانسوی که در حال 
حاضر به عنوان مدیرعامل برند فیانس��یر آگاش مش��غول به فعالیت اس��ت، گام بسیار بزرگی را برداشته و جایگاه سال 
گذش��ته وارن بافت را تصاحب کرده است. همچنین مالکیت برند LVMH که از زیرمجموعه های آن می توان به برند 

لویی ویتون اشاره کرد، در کسب چنین موفقیتی تاثیر بسزایی را داشته است. 
4-وارن بافت

سن: 89 سال  ثروت: 81.9 میلیارد دالر   کشور: آمریکا
موفق ترین س��رمایه گذار قرن و مسن ترین فرد فهرست ما کسی نیست جز وارن بافت. موسس برند برکشایر هاتاوی 
در س��الی که گذش��ت نتوانست پیشرفتی را داشته باشد، با این حال با توجه به سن بسیار باالی او، پیش بینی می شود 

که این روند نزولی در سال  آینده، شدت بیشتری را پیدا کند. 
5-آمانسیو اورتگا

سن: 83 سال   ثروت: 68.۷ میلیارد دالر   کشور: اسپانیا 
پادشاه مد جهان در سال 2019 عملکرد کامال درخشانی را داشته و موفق شده است تا رقبایی نظیر مارک زاکربرگ 
و کارلوس سلیم را پشت سر بگذارد، با این حال پیش بینی ها در رابطه با جایگاه او در سال آینده بسیار متفاوت است. 
درواقع موسس برند ایندیتکس و مالک برندهای مطرحی در زمینه مد نظیر زارا، با توجه به سنی که دارد بعید به نظر 
می رسد که در سال آینده بتواند جایگاه فعلی خود را تکرار کند. همچنین توجه داشته باشید که بیشترین میزان رشد 
ثروت برای مدیران برندهای فعال در زمینه تکنولوژی اس��ت و چینی ها با س��رعتی فوق العاده در حال تصاحب آمارها 

هستند. به همین خاطر این موارد می تواند حتی مطرح ترین فرد در زمینه مد جهان را نیز با مشکل مواجه سازد. 
6-لری الیسون 

سن: ۷5 سال  ثروت: 66 میلیارد دالر   کشور: آمریکا 
بیشترین میزان پیشرفت را باید متعلق به موسس برند اوراکل دانست. وی در سال گذشته در جایگاه دهم فهرست 
ثروتمندترین افراد قرار داش��ت و امس��ال عملکردی فراتر از حد تصور را به ثبت رس��انده اس��ت. به همین خاطر نیز 
پیش بینی می ش��ود که س��ال آینده، با توجه به این امر که نزدیک ترین تعقیب کننده او م��ارک زاکربرگ این روزها با 
مش��کالت متعددی مواجه اس��ت و رقبای او در رده های باالتر کامال مسن محسوب می-شوند، به همین خاطر در سال 

آینده نیز باید باالترین میزان رشد را باز هم برای او به ثبت رساند. 
۷-مارک زاکربرگ 

سن: 35 سال   ثروت: 65.8 میلیارد دالر   کشور: آمریکا 
اگرچه س��ال 2019 برای موس��س فیس بوک و مالک برندهایی نظیر اینس��تاگرام و واتس اپ تقریبا فاجعه بار سپری 
ش��د، با این حال با توجه به اختالف س��نی بسیار باالی او با سایرین، پیش بینی ها برای 10 سال آینده، رسیدن وی به 
جایگاه ثروتمندترین فرد جهان اس��ت. با این حال در حال حاضر اگر وی موفق نش��ود تا اوضاع را بهبود بخش��د، حتی 

ممکن است در سال آینده نامی از او در بین 10 فرد نخست یافت نشود. 
8-کارلوس سلیم هلو 

سن: ۷9 سال   ثروت: 5۷.6 میلیارد دالر   کشور: مکزیک 
باور این امر کمی س��خت اس��ت فردی را که برای مدت چهار س��ال)2010 تا 2014( موفق شده بود به سلطه بیل 
گیتس پایان دهد، در انتهای لیس��ت خود مش��اهده کنیم. درواقع این روزها اوضاع برای مالک برندهایی نظیر تلمکس 
درخش��ان پیش نمی رود. همین امر نیز باعث ش��ده اس��ت، وی کامال رقابت پنج نفر اصلی را از دست بدهد. به نسبت 

سال گذشته وی سقوط سه پله ای را داشته و همین امر پیش بینی ها برای سال آینده را کامال ناامیدانه کرده است. 
9-لری پیچ 

سن: 45 سال   ثروت: 56.2 میلیارد دالر   کشور: آمریکا 
بدون ش��ک گوگل س��ال گذشته را بسیار درخشان به پایان رس��اند. همین امر نیز باعث شده است تا لری پیچ رشد 
قابل توجهی را داش��ته باش��د. سن مناسب در کنار طرح های جسورانه گوگل برای سال آینده باعث شده است تا نام او 

را به عنوان کاندیدای جدی برای رده های باالتر محسوب کنیم. 
10-فرانسوا بنتاکور می یر

سن: 66 سال  ثروت: 54.6میلیارد دالر  کشور: فرانسه 
ثروتمندترین زن جهان در س��ال گذش��ته عملکرد خوبی را داشته و این امر باعث ش��ده است تا در مقایسه با سال 
قبل، نام او در بین 10 فرد اصلی قرار گیرد. وی فرزند لیلیان بنتانکور موسس برند لورئال)تولیدکننده لوازم آرایشی و 
بهداشتی( است که در حال حاضر مدیریت آن را برعهده دارد. پیش بینی می شود که در سال آینده در کنار تداوم رشد 
وی، شاهد تعداد بیشتری از زنان در این فهرست باشیم.  سایر افراد حاضر در این لیست عبارتند از: سرگی برین)51.2 
میلیارد دالر(، جیم والتون)53 میلیارد دالر(، آلیس والتون)52.7 میلیارد دالر(، رابس��ون والتون)52.6 میلیارد دالر(، 
موک��ش آمبان��ی)51.4 میلیارد دالر(، اس��تو بالمر)51.3 میلی��ارد دالر(، مایکل بلومبرگ)49.4 میلی��ارد دالر(، چالز 
کوک)42.2 میلیارد دالر(، دیوید تاموسن)37.3 میلیارد دالر(، ما هواتنگ)37.2 میلیارد دالر(، جک ما)37.1 میلیارد 

دالر(، فیل نایت)37 میلیارد دالر(، شلدون ادلسون)34.9 میلیادر دالر(، مک  کنزی بزوس)34 میلیارد دالر(.
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