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گزارش »فرصت امروز« از سقوط 8 پله ای ایران در شاخص ادراک فساد 2019

از تحریم تا فساد
فرصت امروز: تازه ترین گزارش س��ازمان بین المللی ش��فافیت از ش��اخص ادراک فساد نش��ان می دهد ایران در سال 2019 و از 
بین 180 کش��ور در جایگاه 146 جهان ایس��تاده است. این گزارش نشان دهنده سقوط هشت پله ای ایران در شاخص ادراک فساد 
اس��ت. ایران در حالی جایگاه یکصد و چهل و شش��م جهان را در این س��ال به دس��ت آورده که در س��ال 2018 در رتبه 138 قرار 
گرفته بود. همانند سال های قبل، نیوزیلند، دانمارک، فنالند و سوئیس در صدر کشورهایی با کمترین میزان فساد ایستاده اند و در 
انتهای فهرست نیز به  مانند همیشه کشورهای سومالی، سودان جنوبی، سوریه، یمن و افغانستان به عنوان کشورهایی با بیشترین 
میزان فساد قرار گرفته اند. لغت نامه دهخدا، فساد را تباه شدن و به ستم گرفتن مال کسی، معنا کرده است. بانك جهاني نیز فساد 
را سوءاس��تفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تامین منافع ش��خصي تعریف کرده اس��ت. در این بین، شاخص های مختلفی 
برای س��نجش فساد وجود دارد، اما مهم ترین آن، شاخص »ادراک فس��اد« )Corruptions Perception Index( است که از 
سوی سازمان بین المللی شفافیت )Transparency International( منتشر می شود. ائتالف جهانی ضدفساد یا همان سازمان 

بین المللي شفافیت در دهه 90 میالدی و با هدف مبارزه با فساد تأسیس شد و هر دو سال یك بار همایشی با عنوان کنفرانس...

با شیوع ویروس کرونا، مسافران پروازهای چین به ایران، معاینه می شوند

سایه کرونای چینی بر اقتصاد جهانی
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»فارین پالیسی« از رایزنی ایران با 8 کشور برای گسترش تجارت با ارز های دیجیتالی خبر داد

استراتژی بیت کوینی ایران برای مقابله با تحریم ها

چگونه شرایط یادگیری مداوم را برای تیم شرکت ایجاد کنیم
چگونه در زمینه کاری خود به روز باشیم 

اصول موفقیت تبلیغات در سال 2020
پایان سلطه موتور جست  و جوگر گوگل در اندروید

چالش یافتن مخاطب هدف در دنیای آنالین
ویژگی های ضروری فعالین در حوزه بازاریابی محتوا

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

IBM به  لطف Red Hat در 
3  ماهه  چهارم سال عملکردی 

فراتر از انتظار داشت

یادداشت
بازار حمل و نقل هوایی

به کدام سو می رود؟

واقعیت موج��ود در دنیا این 
اس��ت ک��ه در زنجی��ره تامین 
صنعت حم��ل و نق��ل هوایی 
به عنوان یك سیس��تم، س��ود 
به نحو بس��یار ناعادالنه ای بین 
اجزای آن توزیع ش��ده اس��ت. 
آمار IATA میانگین حاش��یه 
را  ایرالین ه��ا  خال��ص  س��ود 
را 6درصد  فرودگاه ها  4درصد، 
و کانال ه��ای توزی��ع بلی��ت و 
آژانس های فروش بلیت آنالین 
را  45درصد اعالم کرده است.

ک��������ه  حال�������ی  در 
آژانس ه��ای ف��روش نی��از ب��ه 
سرمایه گذاری های اولیه به مراتب 
کمتری نسبت به سایر بخش ها 
و زنجیره ه��ای صنعت حمل و 
نقل هوایی دارند. میزان سرمایه 
موردنی��از آژانس ه��ای ف��روش 
میزان سرمایه گذاری  0.6درصد 
موردنیاز در فرودگاه و 0.5درصد 
میزان سرمایه گذاری موردنیاز در 
ایرالین گزارش ش��ده است. در 
کنار این موض��وع، این را هم در 
نظر بگیرید که ریس��ك حاصل 
از س��رمایه گذاری در ایرالین ها 
و فرودگاه ه��ا ب��ه مرات��ب بیش 
در  ریس��ك س��رمایه گذاری  از 
آژانس ه��ای مس��افرتی گزارش 

شده است...
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پنج��اه و هف��ت نفر از اعضای هیأت علمی دانش��گاه ها و پژوهش��گران اقتصادی، در 
دومین نامه خود به رئیس جمهور راهکارهای »تس��هیل صدور مجوزهای شروع کسب 
و کار و رفع انحصارها از دسترس��ی به ش��غل« را تش��ریح کردند. هفته گذش��ته بعد 
از اظهارنظ��ر رئیس جمه��ور درخصوص نحوه مواجهه با مش��کالت اقتصادی در مجمع 
عموم��ی بان��ك مرکزی، تع��دادی از اقتصاددانان در قالب نام��ه ای، راهکارهای داخلی 
مش��کالت اقتصاد ایران را تشریح کردند که بند اول آن نامه درباره محیط کسب و کار 

بود که در این نامه دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است.
ب��ه گ��زارش مهر، در این نامه ب��ه تفصیل 10 راهکار اجرایی معضل ورود به کس��ب 
و کار تش��ریح شده اس��ت. در این نامه آمده اس��ت: »یك هفته پیش، نامه ای مشتمل 
ب��ر 10 راهکار کم هزینه، ضروری و اثربخش برای نج��ات اقتصاد ایران با تکیه بر توان 
داخلی و بدون وابس��تگی به موضوع تحریم ها را به امی��د حرکت اقتصاد ایران در »راه 
نو« با امضای جمعی از اعضای هیأت علمی دانش��گاه ها و پژوهشگران اقتصاد ایران، به 
حضورتان تقدیم کردیم. نظر به اصرار نویس��ندگان نامه مبنی بر کمك به مسئوالن در 
جهت رفع مشکالت مزمن اقتصادی در وضعیت فعلی و پرهیز از نقد غیرسازنده، بر آن 
شدیم، تفصیلی بر راهکارهای پیشنهادشده را به حضورتان ارائه نمائیم. لذا در این نامه، 
به تش��ریح اقدامات عملیاتی مرتبط با اجرای نخستین راهکار اشاره شده در نامه قبل با 
موضوع »تس��هیل صدور مجوزهای ش��روع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسی به 

شغل« خواهیم پرداخت.
بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور، دولت را به یکی از مهم ترین مرجع تولیدکننده 
و توزیع کننده  مجوزها تبدیل کرده اس��ت. دش��واری در مسیر صدور مجوزهای شروع 
کس��ب و کار و برخی مفس��ده های مترتب بر آن، در عمل، معنایی جز عدم اجازه برای 
تولد کسب و کارهای جدید ندارد و از دیگر سو، تجربه یك دهه تالش در اجرای مواد 
6 و ۷ قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 و قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب 
و کار و فرآیند هیأت مقررات زدایی نیز تقریباً بدون دس��تیابی به نتیجه ای چش��مگیر 

پیش روی ماست.
این موارد در حالی است که:

• اوالً؛ نهاده��ای نظارتی و تنظیم گر در اس��تفاده از ابزارهای متنوع حکمرانی نابلد و 
ناکارآمد هستند و عماًل صدور مجوز را یکی از ابزارهای مهم حکمرانی می دانند و بر این 

اساس، فعاالن خصوصی را به تمکین از مقررات متعدد و متنوع وادار می کند.
• ثانی��اً؛ مجوزه��ا به یکی ابزار حص��ول درآمدهای اختصاصی مراج��ع صدور تبدیل 
ش��ده اند و از این رهگذار، زمین��ه پیدایش قدرت پنهان، ران��ت و پدیده هایی همچون 

»امضای طالیی« در کشور را به وجود آورده است.
• ثالث��اً؛ مجوز تا بدانجا ارزش یافته که به کاالیی قابل معامله تبدیل ش��ده اس��ت و 
از طری��ق خلق انحصار و رانت برای صاحبان مجوز، به مزیت ثروت س��ازی پایدار برای 

متنفذان تبدیل شده است.
و این چنین اس��ت که تالش های هی��أت نحیف مقررات زدای��ی در مواجهه با چنین 

منظومه پیچیده ای از زر و زور عماًل آنگونه که باید به نتیجه نرسیده است.
در چنین شرایطی پیشنهاد می شود »صدور یك روزه تمام مجوزهای شروع کسب و 
کار در مواردی اس��ت که به سالمت، امنیت و محیط زیست ارتباط مستقیم ندارد« به 
عنوان هدف محوری در شروع اصالحات داخلی اقتصاد بخش خصوصی از سوی دولت 

تعیین شده و بر این اساس:
1. ایج��اد درگاه واح��د صدور مجوز را به عنوان یکی از اولویت های اقتصادی کش��ور 
در دستور کار قرار دهید. متقاضیان دریافت مجوز باید صرفاً با یك درگاه واحد مواجه 
باشند و از سرگردانی بین مراجع متعدد صدور مجوز و ارائه مکرر مدارک واحد به آنها 

خالصی یابند.
2. نس��بت به اصالح نواقص قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاس��ت های اصل 
44 قانون اساس��ی اقدام فرمایید. به طور خاص ابهام در تعیین مصادیق کس��ب و کار 

و در نتیج��ه حفظ انحصار در برخی مش��اغل دارای قانون خ��اص، عدم تمکین برخی 
مراج��ع صدور مجوز از اجرای این قانون )به ویژه ماده ۷( و محدودیت ش��ورای رقابت 
در وضع جرایم مؤثر بر اخاللگران در رقابت از مواردی هس��تند که باید در اس��رع وقت 

مورد بازبینی قرار گیرند.
3. ظرفیت گذاری بر کس��ب و کارها و ل��زوم رعایت حریم صنفی که اصلی ترین مانع 
صدور مجوزهای ش��روع کسب و کار بوده و در بسیاری از اصناف به غلط، مانع از ورود 
تازه واردها به بازار ش��ده حذف ش��ود تا سازمان های صنفی به دور از حواشی، تمرکز بر 
مأموریت حقیقی خود یعن��ی ارزیابی صالحیت های حرفه ای متقاضیان ورود به بازار و 
رتبه بن��دی کیفی فعاالن بازار، آموزش و نظارت بر عدم تخطی صاحبان مجوز از قانون 

را دنبال کنند.
4. از ایجاد مش��اغل تس��هیلگر کس��ب و کار و با ماموریت هایی همچ��ون هدایت و 
مش��اوره، خدمات تحقیق و توس��عه، طراحی و تکمیل زنجیره ارزش، دسترسی به بازار 
و دسترس��ی به منابع مالی حمایت کنید. وظیفه مهم اتحادیه های صنفی نیز به جای 
ص��دور مجوز و وض��ع محدودیت های مختلف صنفی باید به این ام��ور تغییر یابد. باور 
عملی داش��ته باشید که پولپاشی و تأمین نقدینگی کسب و کارهایی که از اساس غلط 
طراح��ی ش��ده اند یا تخصیص ارز ارزان ب��رای واردات برخی کس��ب و کارها، اصرار بر 

اشتباهی تکراری و رانت زاست.
5. مجوزه��ای ش��روع کس��ب و کار را )در موضوعاتی که تبعات آنه��ا جبران ناپذیر 
نیس��ت( با استعالم های برخط و در یك روز کاری صادر کنید، اما همزمان اعالم کنید: 
»حقوق مدنی ذی نفعان و مسئولیت های دریافت کنندگان مجوز چیست؟«، »تنبیه های 
بازدارنده برای هرگونه تخلف دریافت کنندگان مجوز از مس��ئولیت ها کدام اس��ت؟« و 

»جوایز سوت زنی تخلف دریافت کنندگان مجوز چیست؟«
6. ب��ه هر طریق ممک��ن مانع از تعطیلی بنگاه های فعال تولیدی توس��ط بانك ها در 
فرآیند وصول مطالبات ش��وید. اگر همین یك قانون س��اده »تملك بانك بر یك بنگاه، 

نباید مانع استمرار تولید شود« را اعمال نمایید، اصالح مهمی رخ خواهد داد.
۷. فرآیندی ش��فاف برای مجازات مدیرانی که با تصمیمات اشتباه و تدابیر ناگهانی، 
موجب ورود خس��ارت ب��ه فعاالن بخش خصوصی می ش��وند طراحی کنی��د و بودجه 
دستگاه های متخلف را به نفع جبران خسارت وارده بر بخش خصوصی، کاهش دهید.

8. هر س��ال گزارشی از درجه رقابت و انحصار در بخش ها و بازارهای مختلف با ذکر 
س��هم بخش دولت- بخش غیردولتی منتش��ر کنید و مش��وق های الزم برای شکستن 
انحصار بخش دولتی و عمومی را اعالم نمایید تا دولت، تدریجاً رقابت با بخش خصوصی 

و تعاونی را کنار بگذارد.
9. با وضع مالیات بر مجموع درآمد افراد به نحوی که در س��ال های اولیه اجرا صرفاً 
ب��ه صدک های باالی درآم��دی اصابت کند، ضم��ن کنترل رفتارهای س��فته بازانه در 
بازارهای مختلف، به شفاف سازی داوطلبانه تراکنش های بانکی بزرگ توسط دارندگان 
حس��اب های متعلق به آنها کمك نمایید. ضمن اینکه از طریق وضع مالیات بر عایدی 
س��رمایه، پش��توانه اجرایی کافی برای مقابله با ورود اشخاص حقوقی دولتی و بانك ها 
به بازار دارایی هایی مانند مس��کن فراهم نمایید. به این ترتیب امیدها برای بازگرداندن 

صرفه به فعالیت های مولد احیا خواهد شد.
10. ت��ا زمان تصویب قان��ون در مجلس، با ابالغ تصویب نامه ای موقعیت های تعارض 
مناف��ع درون دولت را مدیریت نمایید و از نقش آفرینی صاحبان ثروت در خلق ضوابط 

و مقررات مولد انحصار و رانت، جلوگیری کنید.
ضم��ن اط��الع از محدودیت در چارچ��وب اختیارات دولت در اجرایی س��ازی برخی 
راهکارهای برش��مرده شده فوق، همچنان باور داریم س��ر آغاز چنین تحوالتی، دولت 
بوده و در صورت عزم جدی دولت و با توجه به جایگاه ویژه دولت در شورای هماهنگی 
اقتصادی س��ران قوا، جلب مساعدت رؤس��ای سایر قوا درخصوص موارد یادشده دشوار 

نخواهد بود.

بازار حمل و نقل هوایی به کدام سو می رود؟
ادامه از همین صفحه

این واقعیت عجیب و ناعادالنه اما در کش��ورهای توس��عه یافته، مدت هاست که با ایجاد سازوکار منسجم قانونی 
و مالیاتی مدیریت ش��ده اس��ت به طوری که س��ود را به نحو عادالنه تری بین اجزای صنعت حمل و نقل هوایی 
توزیع می نمایند و از فرصت طلبی و سودجویی کانال های توزیع از ارکان ملی صنعت هوانوردی کشور و مسافرین 

بی اطالع پیشگیری به عمل می آورند.
 GDSs در ایران، این آش��فتگی نظام توزیع بلیت ش��رکت های هواپیمایی در نبود سیس��تم  های توزیع جهانی
به مراتب بیش��تر شده و لحظه به لحظه به س��مت بحران های فزاینده تری به پیش می رود. در حال حاضر برآورد 
می ش��ود 90درصد خرید بلیت ها توس��ط مسافرین از ش��رکت های هواپیمایی ایرانی به صورت آنالین و از طریق 

سایت ها یا اپلیکیشن های این آژانس ها انجام می پذیرد.
طبیعی است به واسطه سرعت شتابنده فناوری و حاشیه سود خالص سرشار بیش از 50درصدی این آژانس های 
مسافرتی در ایران، حاکمیت نتواند سرعت و پوشش کامل نظارت خود را به این بازار برساند و سازوکارهای قانونی 
یا صنفی نیز در ایران ناکارآمدی خودش را نش��ان داده اس��ت، اما آنچه که بسیار امیدوارکننده است، تمرین های 
اولیه رقابت آزاد بین این آژانس های فروش آنالین بلیت ش��رکت های هواپیمایی در بازار ایران اس��ت. این رقابت 

آزاد منجر به شکوفایی و نوآوری های مستمر در خدمات شده است.
ح��ال ب��ا رصد همین بازار نابس��امان توزی��ع و فروش بلیت ای��ن آژانس های آنالین در ایران ش��اهد چالش ها، 
شکس��ت ها و درس ها و یادگیری های ش��گفت انگیز و بعضا قابل تحسینی هستیم که البته مستثنی از تجربه های 

جهانی نیستند.
اولین ها در بازار آژانس فروش آنالین بلیت سریعاً به واسطه نبود رقبا و فضای خالی و بکر بازار، به صورت حبابی 
و کاذب رشد کردند، اولین ها فراموش می کنند، این مزیت رقابتی صرفا ناشی از تفاوت بوده است و در طول زمان 
تازه واردین و رقبا، این مزیت ها را به نحو موثرتر، جدیدتر و بسیار نوآورانه تر ارائه می دهند. اولین ها چون موفقیت 
زی��ادی را ناش��ی از خالی بودن فضای ب��ازار تجربه کردند و دچار توهم غرور برند می ش��وند به همان میزان دچار 
لختی بیشتری ناشی از غرور اولین بودن شده اند و حقایق را نمی خواهند ببینند و بر همان قواعد کاری موفقیت 
پیشین خود پافشاری و اصرار می ورزند. مردم ما بارها شاهد این عالئم و شواهد شکست این برندهای توخالی در 
ایران بوده اند که واضح ترین آن پروپاگاندای وسیع و سنگین بیلبوردها و تیزرهای مستمر تبلیغاتی است که اتفاقا 
براس��اس اصول بدیهی بازاریابی نشان از کاهش سهم بازار این قبیل آژانس ها را می دهد که چطور با تکنیك های 
عوام فریبانه مردم سعی در پنهان کردن واقعیت ها و از هم پاشیدن خود در برابر حتی رقبای کوچك می کنند که 
در این خصوص هش��یاری زیاد مسافرین را می طلبد که فریب این تکنیك های پررنگ تبلیغاتی را نخورند و البته 

نیاز به توجه بیشتر نهادهای نظارتی تخصصی درخصوص بروز تخلف های احتمالی نیز وجود دارد.
»هی��چ چی��ز مثل موفقیت زود از بین نمی رود.« هیچ چیز مانند توهم و غرور اولین بودن برای همیش��ه باعث 

سقوط یك سازمان نمی شود.
عوامل و ش��رایط موفقیت گذشته باعث شکس��ت در آینده می شوند. یك بازی خوب، خود به خود، روش بازی 
را تغییر می دهد و ادامه بازی خوب قدیمی عامل بس��یاری از شکست هاس��ت. با درک بازی فعلی توس��ط رقبا، 
بازی های جدیدی ش��روع خواهند شد. موفقیت به دس��ت آمده در بازار، ماهیت و قواعد بازی را نیز تغییر و ارتقا 
می دهد. رقبا هوش��مندتر می ش��ود، مشتریان به سرعت مقایس��ه می کنند و حفظ وفاداری مشتریان دیگر بسیار 

سخت تر خواهد بود.

در دومین نامه اقتصاددانان به رئیس جمهور عنوان شد

10 راهکار تسهیل کسب و کار

خلیل اله معمارزاده
کارشناس صنعت حمل و نقل هوایی



فرصت امروز: تازه ترین گزارش س��ازمان بین المللی ش��فافیت از شاخص ادراک 
فساد نشان می دهد ایران در سال 2019 و از بین 180 کشور در جایگاه 146 جهان 
ایستاده است. این گزارش نشان دهنده سقوط هشت پله ای ایران در شاخص ادراک 
فس��اد اس��ت. ایران در حالی جایگاه یکصد و چهل و ششم جهان را در این سال به 
دست آورده که در سال 2018 در رتبه 138 قرار گرفته بود. همانند سال های قبل، 
نیوزیلند، دانمارک، فنالند و س��وئیس در صدر کش��ورهایی با کمترین میزان فساد 
ایس��تاده اند و در انتهای فهرس��ت نیز به  مانند همیشه کشورهای سومالی، سودان 
جنوبی، س��وریه، یمن و افغانس��تان به عنوان کش��ورهایی با بیشترین میزان فساد 

قرار گرفته اند.
تعریف فساد از لغت نامه دهخدا تا بانک جهانی

لغت نامه دهخدا، فساد را تباه شدن و به ستم گرفتن مال کسی، معنا کرده است. 
بانك جهاني نیز فس��اد را سوءاس��تفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تامین 
منافع شخصي تعریف کرده است. در این بین، شاخص های مختلفی برای سنجش 
 Corruptions( »فس��اد وجود دارد، اما مهم ترین آن، ش��اخص »ادراک فس��اد
Perception Index( اس��ت ک��ه از س��وی س��ازمان بین الملل��ی ش��فافیت 
)Transparency International( منتشر می شود. ائتالف جهانی ضدفساد یا 
همان س��ازمان بین المللي ش��فافیت در دهه 90 میالدی و با هدف مبارزه با فساد 
تأسیس شد و هر دو سال یك بار همایشی با عنوان کنفرانس بین المللي مبارزه با 

فساد نیز برگزار مي کند.
امس��ال نیز سازمان بین المللي ش��فافیت طبق روال هر ساله و در نخستین ماه 
س��ال نو میالدی، تازه ترین گزارش خود با عنوان »ش��اخص ادراک فساد 2019« 
را منتش��ر کرد. این شاخص معیاری برای اندازه گیری سطح درک شده فساد بخش 
دولتی در 180کش��ور جهان اس��ت. ارزیابی این شاخص براساس 13 نظرسنجی از 
مدیران کسب وکار انجام شده و به هر کشور نمره ای از صفر )باالترین فساد( تا 100 

)پاک ترین( اختصاص یافته است.
اقتصاددانان در مقابل جامعه شناسان

در این میان، بس��یاری از اقتصاددانان، نقدهای جدی نسبت به شاخص »ادراک 
فساد« دارند و معتقدند مقوله »فساد« با مقوله »احساس فساد« دو موضوع متفاوت 
اس��ت، اما جدا از نقدهایی که به ش��اخص »ادراک فس��اد« وارد اس��ت، خاستگاه 
اجتماعی فساد، دیگر مسئله ای است که در بحث سنجش میزان فساد در کشورها 

مطرح است. اقتصاددانان در پاسخ به این سوال جامعه شناسان که اصوال چرا فساد 
رخ می دهد؟ عمدتا مساله را در مقیاس فردی بررسی می کنند. آنها، انگیزه و دالیل 
فس��اد را در دل ارزیابی های ذهنی افراد اقتصادی جست وجو می کنند و به عبارت 
بهتر، به دنبال ریش��ه ها و انگیزه های ذهنی آن هس��تند. در مقابل، جامعه شناسان 
اعتقاد دارند همانند هر مس��ئله اجتماعی دیگری، فساد نیز خاستگاهی اجتماعی 
دارد و در بررسی و ارزیابی آن باید به بسترها و ساختارهای جمعی فساد توجه کرد. 
اقتصاددانان اما در بحث خاستگاه اجتماعی فساد بر این باورند که فساد اجتماعی از 
لحاظ تئوریك، مجموع فساد تك تك افراد جامعه است و خاستگاه آن همین ارزیابی 
ذهنی افراد است. به  طوری که افراد هنگام تصمیم گیری درخصوص »اقدام یا عدم 
اقدام به فس��اد« با یك مسئله »هزینه-فایده« روبه رو هستند که تحت تاثیر عوامل 
مختلف قرار می گیرد. جامعه شناسان در بحث فساد معتقدند فساد در هر جامعه ای 
و مفسدان در هر زمانه ای حضور دارند، اما آنچه برای کلیت جامعه خطرناک است، 
تبدیل فساد به فرهنگ است؛ این باور که هیچ کاری را در یك جامعه بدون دروغ، 
رانت یا پارتی بازی نمی توان انجام داد. جست وجو در الیه های فرهنگ ایرانی، ما را با 

برخی از مصادیق این باور آشنا می کند.
کارکردها و پیامدهای تحریم در بروز فساد

اما یکی از مقوله هایی که در چند سال گذشته بر اقتصاد ایران تحمیل شده و بر 
نگاه جامعه شناسان صحه می گذارد، تحریم های اقتصادی است که در یکی دو سال 
گذش��ته و با خروج آمریکا از برجام به اقتصاد ایران تحمیل شده است. اگر شاخص 
ادراک فس��اد را به عنوان مبنا در نظر بگیریم، وضعی��ت ایران در این رتبه بندی با 

اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا همواره بدتر شده است.
اگرچه تا ش��روع دهه 90 ایران در ش��اخص های مختل��ف بین المللی، وضعیت 
خوبی نداشت، اما روند رو به بهبودی در اغلب این شاخص ها به چشم می خورد. در 
سال های 90 و 91 که تحریم های بین المللی علیه ایران اعالم شد، رفته رفته وضعیت 
شاخص های بین المللی هم بدتر شد، اما از سال 94 که دولت یازدهم توانست توافق 
»برجام« را با ش��ش کش��ور قدرتمند جهان امضا کند، روند بهبود ش��اخص ها هم 
رفته رفته ش��روع ش��د، اما به موازات خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها از 
ابتدای سال 9۷، مجددا وضعیت ایران نه تنها در شاخص ادراک فساد بلکه در عمده 

شاخص های اقتصادی رو به تنزل گذاشت.
به گفته اتاق بازرگانی تهران، روند س��االنه تولید ناخالص داخلی که در سال 96 

به مرز ۷00 هزار میلیارد تومان رس��یده بود، در س��ال 98 یعنی امس��ال به 598 
هزار میلیارد تومان کاهش یافت. میزان رش��د اقتصادی نیز که در سال 95 رکورد 
12درصد را ثبت کرده بود و در سال 96 هم وضعیت خوبی داشت، در سال 98 به 
منفی 9.5درصد خواهد رس��ید. این شاخص حتی نسبت به سال 91 که تحریم ها 
باعث ش��د رشد اقتصادی منفی ۷.۷درصدی ثبت بشود نیز بیشتر تنزل پیدا کرده 
اس��ت. همچنین بر اثر تحریم های سال 91، نرخ تورم به 34.۷درصد رسید و حاال 

در تحریم های جدید دوباره در همین محدوده یعنی به 35.۷درصد رسیده است. 
مطالعات همچنین نشان می دهد وضعیت فساد در کشورهایی که در چند سال 
گذشته مورد تحریم های اقتصادی قرار گرفته اند، بدتر از کشورهایی بوده است که در 
همان مقطع زمانی، تحریم را تجربه نکرده اند. همچنین وضعیت فساد در کشورهایی 
که تحت تحریم های اقتصادی گسترده قرار گرفته اند، بدتر از کشورهای تحت تحریم 
جزئی اقتصادی بوده است. این یعنی تأثیر تحریم ها با پشتیبانی بین المللی، بسیار 
بیش��تر و مخرب تر اس��ت. تحریم ها همچنین فس��اد مربوط به جمع آوری مالیات، 
قراردادهای عمومی و تجارت را افزایش داده و اندازه سرانه اقتصاد سایه را هم حدود 

9درصد افزایش می دهد.
وقتی فساد با افزایش تحریم ها تشدید می شود

همچنین در سال هایی که تحریم ها علیه اقتصاد ایران وضع  شده، امتیاز ایران در 
نماگر کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب بانك جهانی کاهش  یافته است. در سال 
2010 و 2011 امتیاز این ش��اخص به ترتیب 1۷.6 و 20.4 بود که حاال در س��ال 
2018 به 15.9 رسیده است. این در حالی است که سال 2002، امتیاز این شاخص 
50 بوده است. عالوه بر امتیاز، رتبه ایران هم وضعیت بدتری در کنترل فساد را به 
نمایش گذاش��ته است. رتبه ایران در س��ال 2010 میالدی، 1۷1 و در سال 2018 
میالدی، 1۷6 بوده اس��ت، درحالی که ایران در س��ال 2004، جایگاه 122 جهان را 

به دست آورده بود.
فساد در این دوره ها همچنین باعث شده تا انحصار در اقتصاد ایران بیشتر شود. 
این انحصار البته خودش را در تضعیف نماگر اختالل ناشی از اثرات مالیات و یارانه ها 
بر رقابت ایران در سال 2019 و در تضعیف نماگر رقابت پذیری داخلی ایران در سال 
2019 در گزارش مجمع جهانی اقتصاد نش��ان داد. هم��ه این داده ها بار دیگر این 
انگاره را اثبات می کند که فساد با افزایش تحریم ها، تشدید می شود. حقیقت تلخی 

که برای اثبات آن نیازی به مثنوی هفتاد من کاغذ نیست.

گزارش »فرصت امروز« از سقوط 8 پله ای ایران در شاخص ادراک فساد 2019

از تحریم تا فساد

تازه ترین گزارش س��ازمان بین المللی شفافیت نشان دهنده سقوط هشت پله ای 
ایران در ش��اخص ادراک فساد است. این سازمان که در سال 1995 میالدی شروع 
به کار کرده، ش��اخص ادراک فس��اد در بخش دولتی را ارزیابی می کند و تصویری 
شفاف از میزان نسبی فساد در کشورهای مختلف ارائه می دهد. در این شاخص، به 
هر کشور نمره ای از صفر )باالترین فساد( تا 100 )پاک ترین( اختصاص یافته است؛ 
در نتیجه، هرچه امتیاز کشورها به صفر نزدیك تر باشد، فساد بیشتر و هرچه به 100 

نزدیك تر باشد، فساد کمتر در آن کشور رخ می دهد.
همچون سال های قبل، کشورهای نیوزیلند، دانمارک، فنالند، سوئیس و سنگاپور 
در صدر فهرست کشورهایی با کمترین میزان فساد قرار دارند. در رده بندی امسال، 
نیوزیلن��د و دانمارک هر کدام با نمره  8۷ از 100 توانس��تند در جایگاه موفق ترین 
کشورها در مقابله با فساد قرار گیرند و رتبه نخست را به خود اختصاص دهند. پس 
از این دو، به ترتیب کشورهای فنالند با نمره 86 و سوئیس با نمره 85، جایگاه های 
بعدی را به خود اختصاص دادند. در سوی دیگر طیف این رتبه بندی، کشورهایی قرار 
دارند که بدترین کارنامه را در فسادزدایی برای خود به ثبت رسانده اند و به ترتیب 
ش��امل سومالی، سودان جنوبی و س��وریه با نمره های 9، 12 و 13 از 100 هستند. 
یمن )با نمره 15(، ونزوئال )با نمره 16(، س��ودان )با نمره 16( ، گینه اکوئیتاری )با 

نمره 16( و افغانستان )با نمره 16( با اختالف کمی بعد آنها جای گرفته اند.

ای��ران نیز در س��ال 2019 میالدی با امتی��از 26 در رتب��ه 146 جهان در کنار 
کش��ورهای آنگوال، بنگالدش، گوآتماال، هندوراس، موزامبیك و نیجریه قرار گرفته 
اس��ت. ایران در س��ال 2018 میالدی، رتبه 138 را با امتیاز 28 به دست آورده بود 
که از افت هش��ت پله  ای رتبه و کاهش دو نمره ای نس��بت به سال گذشته حکایت 
دارد. این در ش��رایطی است که در سال 201۷ رتبه ایران 130 و نمره آن 30 بود. 
این روند نش��ان می دهد که جایگاه و نمره ایران به  طور مداوم در سال های گذشته 
در حال تنزل بوده اس��ت. اروپای غربی و اتحادیه اروپا در گزارش امس��ال، باالترین 
نمره را به خود اختصاص داده اند و امتیاز 66 از 100 را به دست آورده اند. در نقطه 
مقابل، آفریق��ای زیر صحرا، کمترین نمره  یعنی عدد 32 را به خود اختصاص داده 
اس��ت. البته هر دو منطقه نسبت به سال گذشته تغییری در امتیازشان نداشته اند. 
امتیاز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و 
در سطح 39 از 100 باقی مانده است؛ این یعنی پیشرفت چندانی در بهبود کنترل 
فساد در این منطقه مشاهده نشده است. در این منطقه، امارات با نمره ۷1 بهترین 
عملکرد را در حوزه فسادزدایی از خود نشان داده و پس از آن قطر با نمره 62 قرار 
دارد. بدتری��ن عملکرد منطقه خاورمیانه هم به س��وریه با نمره 13 اختصاص دارد. 
س��ازمان بین المللی ش��فافیت در مورد منطقه خاورمیانه اعالم کرده است که این 
منطقه از نبود عزمی قابل توجه برای به چالش کشیدن فساد رنج می برد که ناشی 

از فقدان یکپارچگی سیاسی است. 
تازه ترین گزارش س��ازمان بین المللی شفافیت نشان می دهد که عمده کشورها 
نتوانس��ته اند پیشرفت زیادی در فس��ادزدایی داشته باشند و اغلب در مبارزه با این 
معضل یا پیش��رفتی نداشته اند یا پیشرفت ش��ان اندک بوده است. تحلیل سازمان 
بین المللی  ش��فافیت نشان می دهد فساد در کش��ورهایی فراگیرتر است که در آنها 
پول ه��ای کالن می توانن��د آزادانه به کمپین های انتخابات��ی راه پیدا کنند و دولت 
فق��ط به صدای افراد ثروتمند یا آنهایی که دارای رانت هس��تند گوش می کند. در 
گزارش امس��ال، بیش از دوسوم کش��ورها نمره ای کمتر از 50 گرفته اند و میانگین 
نمره ها تنها 43 بوده اس��ت. امسال نیز همانند سال گذشته، داده  ها نشان می دهند 
که به رغم برخی پیش��رفت ها، اغلب کش��ورها هنوز نمی توانند به  طور موثر با فساد 

بخش دولتی مبارزه کنند. 
طی هشت سال گذشته، تنها 22 کشور جهان توانسته اند نمره فسادزدایی خود 
را بهبود قابل توجهی بخشند که از جمله آنها می توان به کشورهایی همچون یونان، 
گویان و استونی اش��اره کرد. در همین بازه زمانی، 21 کشور شاهد افت قابل توجه 
نمره های شان بوده اند که از جمله آنها می توان به کانادا، استرالیا و نیکاراگوئه اشاره 
کرد. در 13۷ کش��ور باقی مانده، تغییرات سطح فساد قابل توجه نبوده یا صفر بوده 

است.

نگاهی به رتبه بندی »شاخص ادراک فساد 2019«

تالش ناکام در فسادزدایی از جهان

رتبه ایران و دیگر کشورها در شاخص ادراک فساد

نگاه

ایده رشد مداوم اقتصادی به  زودی باعث فاجعه آب و هوایی می  شود
توهم رشد سبز

»س��ایمون کوپر« در »فایننش��ال تایمز« به این مسئله پرداخته 
که ایده رش��د مداوم اقتصادی ب��ه  زودی باعث فاجعه آب و هوایی 
می  ش��ود. به اعتقاد او، اگر رشد س��بز وجود خارجی ندارد، تنها راه 
جلوگی��ری از فاجعه آب و هوایی »رش��د معکوس« اس��ت، آن هم 
همین حاال، نه سال 2050 میالدی؛ یعنی همین حاال اکثر پروازها 
را متوقف کنیم، گوشت نخوریم، لباس نخریم، خودروی شخصی را 

ممنوع کنیم و جلوی توسعه حومه شهرها را بگیریم.
به گزارش »فایننش��ال تایمز«، »س��ایمون کوپر« در یادداشتش 

نوشته است:
یك داس��تان درباره گرمایش زمی��ن برای تان تعریف می کنم که 
م��ا لیبرال ها هر ش��ب برای خودمان تعریف��ش می کنیم: وقتی که 
باالخره ما از ش��ر دایناسورهایی مثل ترامپ خالص شدیم، به جان 
ش��رکت های طمعکار و البی های سوخت های فسیلی می افتیم و در 
نهایت به یك »سیاس��ت نوین سبز« رأی خواهیم داد. این سیاست 
جدید روی صنایع پاک با رش��د س��ریع سرمایه گذاری خواهد کرد: 
انرژی های خورش��یدی و بادی، خودروهای برقی و پوشاک سازگار 
با محیط زیس��ت. این یك ب��ازی برد-برد برای هم��ه خواهد بود: 
هم جوامع مان س��بز خواهند بود و هم م��ردم به خریدکردن ادامه 

خواهند داد. این داستان »رشد سبز« نام دارد.
بدبختانه رش��د س��بز احتماال فقط یك داس��تان باق��ی می ماند، 
دس��ت کم طی چند دهه آینده، ط��ی دورانی که ما مجبوریم تولید 
بخش عمده گازهای گلخانه ای مان را قطع کنیم تا س��یاره مان قابل 
سکونت باقی بماند یك راه بیشتر نخواهیم داشت: یا سبز بشویم یا 

رشد اقتصادی داشته باشیم. این دو تا با هم امکان ندارند.
بگذاری��د از پای��ه ش��روع کنیم. هی��أت بین دولتی تغیی��ر اقلیم 
)IPCC( مي گوید ما باید تا س��ال 2030 تولید گازهای گلخانه ای 
را نصف کنیم تا این ش��انس را داش��ته باش��یم ک��ه افزایش دما را 
به 1.5 درجه س��انتی گراد محدود کنیم. عده زیادی از دانشمندان 
می گویند این نگاه IPCC خیلی خوش بینانه است، اما بیایید فعال 
این را بپذیریم. برای رس��یدن به چنین وضعیتی دو چیز نیاز است: 
کاهش تولید گازهای گلخانه ای و زیاد نش��دن جمعیت. سال پیش 
ه��م تولید گازهای گلخانه ای افزایش داش��ت و هم جمعیت جهان 

همچنان در حال افزایش است.
پس ما هم باید از تولید گازهای گلخانه ای کم کنیم در حالی که 
تعداد بیشتری از مردم را غذا می دهیم و سوخت می رسانیم، اما این 
افراد هم بیکار ننشسته اند و پول بیشتری از قبل درمی آورند: میزان 
درآمد س��رانه جهانی حدودا سالی 2درصد باال می رود. وقتی مردم 
پول بیش��تری دارند، آن را خرج می کنند. در واقع آن را تبدیل به 

گاز گلخانه ای می کنند. ثروت یعنی این.
حامیان داس��تان »رش��د س��بز« می گوین��د: »نگران نباش��ید، 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر دارند جان می گیرند.« درس��ت اس��ت که 
تجدیدپذیره��ای مدرن در ح��ال حاضر ح��دود 10درصد مصرف 
انرژی جهان را ش��امل می شوند و پیش بینی می شود تا سال 2050 
ای��ن رق��م به 30درصد برس��د، اما IPCC می گوید م��ا باید تا آن 
موق��ع به رقم 60درصد برس��یم تا جان س��الم ب��ه در بریم و طبق 
گزارش بلومبرگ در نیمه اول 2019 س��رمایه گذاری در پروژه های 
انرژی های پاک به پایین ترین رقم خود طی ش��ش س��ال گذش��ته 

رسیده است.
رشد س��بزی ها اروپا را در دهه های اخیر مثال می زنند که تولید 
ناخالص داخلی شان باال رفته و گازهای گلخانه ای شان پایین آمده، 
ام��ا بخ��ش عمده ای��ن روند به این خاطر اس��ت که آنه��ا گازهای 
گلخانه ای ش��ان را جای دیگری تولی��د می کنند. اکثر چیزهای آنها 
حاال در آس��یا تولید می ش��ود. وقتی گازه��ای گلخانه ای مربوط به 
کاالهای وارداتی به اروپا را با میزان گازهای تولیدش��ده در اتحادیه 

اروپا جمع کنید، می بینید که اوضاع اروپا هم بد است.
واقعیت تلخ این اس��ت که وقت ما کم اس��ت و حرکت از رش��د 
کثیف به رش��د س��بز بیش��تر از این وقت می برد. م��ا در دهه های 
حیاتی آینده از زیرس��اخت هایی اس��تفاده خواهیم کرد که پیش تر 
ساخته  شده اند و سبز نیس��تند. اکثر هواپیماها و کشتی های باری 
که حاال اس��تفاده می کنیم تا سال 2040 هم استفاده خواهند شد. 
ما جایگزین س��بزی برای آنها نداریم. م��ا همبرگر گیاهی و لباس 

سازگار با محیط زیست نداریم.
در س��ال 2040 هم اکثر خیابان ها مثل حاال خواهد بود و مردم 
هنوز ماش��ین می رانند. خودروهای برقی م��ا را نجات نخواهند داد 
چ��ون آنها هم در تولید مقادیر فراوان��ی گاز گلخانه ای نقش دارند. 
)اس��تخراج لیتیوم و ساخت باتری برای آنها، حمل این خودروها تا 
مقاصد فروش و همچنین تولید الکتریس��یته برای آنها باعث تولید 

گاز گلخانه ای می شود.(
درس��ت است که کشتی ها، خودروها و هواپیماها در حال کاهش 
مصرف انرژی خود هستند. اما همان طور که ویلیام جونز اقتصاددان 
انگلیس��ی در سال 1865 گفته بود وقتی سوخت ارزان تر می شود و 
دس��تگاه های مان سوخت کمتری مصرف می کنند سوخت بیشتری 
مص��رف خواهیم کرد: به همین خاطر اس��ت که حاال ماش��ین های 
بیش��تری می خریم، سرعت کشتی ها س��ال به سال باالتر می رود و 
تعداد پروازها هم افزایش می یابد. تازه حدود چهارپنجم مردم زمین 
ت��ا حاال س��وار هواپیما نش��ده اند. آنها دارند صبر خود را از دس��ت 

می دهند.
اگر رش��د س��بز وجود خارجی ندارد، تنها راه جلوگیری از فاجعه 
آب و هوایی »رش��د معکوس« اس��ت، آن هم همین حاال، نه سال 
2050: یعن��ی همین ح��اال اکثر پروازها را متوقف کنیم، گوش��ت 
نخوریم، لباس نخریم، خودروی ش��خصی را ممنوع کنیم و جلوی 
توس��عه حومه ش��هرها را بگیریم. م��ا نیازمند یك رک��ود طوالنی 
اقتصادی در سراسر دنیا هستیم. ما باید پول را از مصرف به سمت 

توسعه زیرساخت های سبز بکشانیم.
اما این ما را وارد دنیای دیگری می کند. رشد اقتصادی، دموکراسی 
و دی اکس��ید کربن همیش��ه با هم بوده اند. آیا دموکراسی می تواند 
بدون دی اکس��ید کربن دوام بیاورد؟ ما ای��ن را هیچ وقت نخواهیم 
فهمید. اگر سیاستمداری بگوید به من رأی بدهید تا سبك زندگی   
مصرف گرایانه ت��ان را تغییر بدهیم به او خواهیم خندید.   زمین نابود 
می ش��ود و م��ا نمی توانیم ش��رکت ها و سیاس��تمداران بد را مقصر 
بدانیم. مش��کل خود ماییم: ما همیش��ه رش��د را ب��ه زمین ترجیح 

خواهیم داد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: سال 2020 میالدی شگفت انگیزتر از آنچه پیش بینی می شد، آغاز 
شده است و پس از آنچه در چند هفته گذشته در خاورمیانه اتفاق افتاد، حاال شیوع 
ویروس کرونای چینی، جهان را به تس��خیر خود درآورده اس��ت. ابتدا کمیس��یون 
بهداش��ت ملی چین بود که روز جمعه ابتالی بیش از 800 نفر به ویروس کرونا را 
تایید کرد و از افزایش تلفات این ویروس به 26 نفر خبر داد؛ ویروس��ی که ش��بیه 
سندرم حاد تنفسی یا سارس است. سپس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در 
آمریکا دومین مورد ابتال به این ویروس کرونا را تایید کرد. با اینکه مواردی هم در 
کش��ورهای دیگر گزارش شده است، اما سازمان جهانی بهداشت پنجشنبه گذشته 

اعالم کرد که هنوز زود است وضعیت اضطراری سالمتی جهانی اعالم شود.
در این بین، پس از آنکه اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و چین در اطالعیه ای به 
هشدار ایرانی در مورد سفر به چین هشدار داد، هم اکنون مسافران پروازهای چین 
به ایران نیز در بدو ورود معاینه می ش��وند. این خبری اس��ت که سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری اعالم کرده و گفته است: با استقرار مرکز مدیریت بیماری های 
واگیردار وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در فرودگاه امام خمینی )ره( 
همه مسافرانی که از مبدأ چین به ایران وارد می شوند تحت معاینات پزشکی برای 

جلوگیری از شیوع بیماری کرونا قرار می گیرند.
ب��ه گفته رضا جعف��رزاده، باید به توصیه های وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی توجه ویژه  ش��ود و پیش��گیری از ش��یوع بیماری کرونا در کش��ور جزو 
دغدغه های ما هم بوده  است؛ بنابراین همه پروازهای ورودی از چین در فرودگاه امام 

خمینی )ره( توس��ط مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، بررسی و مسافران آن معاینه می شوند. همچنین پروازهایی که از 
این مسیر و به عنوان پروازهای کانکشن به استان ها و فرودگاه های دیگر می روند نیز 

مورد معاینه قرار خواهد گرفت.
از س��وی دیگر، بازارهای نفت و طال ازجمله بازارهایی بوده اند که س��ریعا تحت 
تاثیر ش��یوع ویروس کرونا قرار گرفته اند؛ به طوری که بهای معامالت آتی نفت روز 
جمعه تحت تاثیر نگرانی ها از انتش��ار ویروس کرونا در چین و آس��یب دیدن تقاضا 
برای نفت، به ش��دت کاهش پیدا کرد. طبق گزارش ها، بهای معامالت آتی وس��ت 
تگزاس اینترمدیت آمریکا یك دالر و 40 س��نت معادل 2.5درصد کاهش پیدا کرد 
و در 54 دالر و 19 س��نت در هر بشکه بسته شد. شاخص قیمت نفت آمریکا برای 
کل هفت��ه ۷.5درصد کاهش پیدا کرد که بزرگ ترین کاه��ش این معامالت از ماه 
مه بود. بهای معامالت آتی نفت برنت نیز یك دالر و 35 س��نت معادل 2.2درصد 
کاهش پیدا کرد و در 60 دالر و 69 سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته 

6.4درصد کاهش نشان داد.
نظرس��نجی هفتگی کیتکونیوز نیز نش��ان می ده��د در حالی که طال 
تالش می کند مس��یر حرکت مش��خصی پی��دا کن��د، خوش بینی قابل 
توجهی در میان کارشناس��ان وال استریت و س��رمایه گذاران نسبت به 
روند افزایش��ی قیمت این فلز ارزش��مند در معامالت هفته جاری وجود 
دارد. در واقع، ابهامات مالی که با ش��یوع س��ریع ویروس کرونا در چین 

به وجود آمده اس��ت، از تقاضا برای طال به عن��وان دارایی امن حمایت 
می کند. بسیاری از اقتصاددانان نگران گسترش شیوع این بیماری در سراسر چین 
و کندی رش��د اقتصادی این کشور هس��تند که اقتصاد جهانی را هم متاثر خواهد 
س��اخت. به گفته کریس��تینا هوپر، استراتژیست ارشد س��رمایه گذاری در شرکت 
اینوسکو، طال معموال در برابر ریسك های ژئوپلیتیکی و ریسك های غیرقابل کنترل 

افزایش پیدا می کند.
در نظرس��نجی کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت، 18 نفر شرکت کردند که 
10 نفر معادل 59درصد افزایش قیمت و دو نفر معادل 12درصد کاهش قیمت طال 
را پیش بینی کردند و پنج نفر معادل 19درصد نظری نداشتند. در این بین، ۷89 نفر 
در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران شرکت کردند که 525 نفر معادل 
6۷درصد افزایش و 145 نفر معادل 18درصد کاهش قیمت را پیش بینی کردند در 

حالی که 119 نفر معادل 15درصد نظری نداشتند.
در نظرسنجی هفته گذشته اکثریت کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران به 
افزایش قیمت طال رأی داده بودند. بهای معامالت آتی طال در بازار آمریکا روز جمعه 
ش��ش دالر و 50 س��نت معادل 0.4درصد افزایش پیدا کرد و در 15۷1 دالر و 90 

سنت بسته شد و برای کل هفته حدود 0.4درصد افزایش نشان داد.
در حالی که ویروس کرونا، نگرانی اصلی است که باعث ابهامات بازار شده است، 
اما تحلیلگران خاطرنش��ان کرده اند که به نظر می رسد هیچ پایانی برای عواملی که 

روی احساسات سرمایه گذاران تاثیر می گذارند، وجود ندارد.

با شیوع ویروس کرونا، مسافران پروازهای چین به ایران، معاینه می شوند

سایه کرونای چینی بر اقتصاد جهانی
دریچه

مالیات کدام بخش ها با نرخ صفر حساب می شود؟
همه چیز درباره نرخ صفر مالیاتی

مالی��ات با نرخ صفر که از ابتدای س��ال 1395 اجرا ش��ده، ب��رای واحدهای 
تولیدی، خدماتی و س��ایر مراکزی اس��ت که بیش از 50 نفر نیروی کار دارند. 
براساس این مالیات، سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری، دفاتر گردشگری 
و زیارتی، فعالیت های تولیدی، معدنی و خدماتی و معادل 100درصد از درآمد 
صادرات خدمات، کاالهای غیرنفتی و محصوالت کش��اورزی و 20درصد درآمد 

صادرات مواد خام نیز مشمول مالیات با نرخ صفر می شوند.
به گزارش ایسنا، مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف 
به تسلیم اظهارنامه دفاتر قانونی، اس��ناد و مدارک حسابداری برای درآمدهای 
خود به ترتیب تعیین شده در این قانون و در موارد مشخص شده به سازمان امور 
مالیاتی کشور هستند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین 
درآمد مش��مول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور 

است که پس از تعیین درآمد، مالیات مؤدیان با نرخ صفر محاسبه می شود.
مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی، خدماتی و سایر مراکزی است که 
دارای بیش از 50 نفر نیروی کار شاغل باشند و چنانچه در دوره معافیت نسبت 
به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل 50درصد افزایش دهند، به ازای هر 

سال افزایش کارکنان، یك ساله اضافه می شود.
الزم به ذکر اس��ت که تعداد نیروی کار و افزایش اش��تغال نیروی کار در هر 
واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به 
فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی 
کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده 

کرده باشند، مالیات در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.
گفتنی است در این زمینه افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند، 

کاهش مالیاتی برای واحد تولیدی در نظر گرفته نمی شوند.
درآم��د ابرازی ناش��ی از فعالیت ه��ای تولیدی و معدنی اش��خاص حقوقی 
غیردولت��ی در واحده��ای تولیدی یا معدنی از تاریخ اج��رای این ماده از طرف 
وزارتخانه های مربوطه که برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج 
و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و 
مراکز اقامتی گردش��گری اشخاص ذکرشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع 
قانونی مربوطه برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود؛ از تاریخ شروع 
بهره برداری یا فعالیت به مدت سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 

سال با نرخ صفر مشمول مالیات می شود.
افزایش برخورداری از مالیات با نرخ صفر در مناطق ویژه

البته دوره برخورداری از مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور 
واقع در ش��هرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی، به مدت دو س��ال و در 
صورت اس��تقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر 

توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد.
الزم به ذکر است که به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی 
در این واحدها، عالوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر، سرمایه گذاری 
در مناطق کمتر توس��عه یافته و س��ایر مناطق به ش��رح زیر مورد حمایت قرار 

می گیرند:
در مناطق کمتر توس��عه یافته، مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات 
با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مش��مول مالیات واحد تولیدی به دو برابر 
س��رمایه ثبت و پرداخت شده برس��د، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن 
مالیات منطقه با نرخ های مقرر در این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت 

می شود.
عالوه بر این، در سایر مناطق 50درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه 
مالی��ات مذک��ور با نرخ صف��ر و 50درصد باقی مانده که جمع درآمد مش��مول 
مالیات واحد، معادل س��رمایه ثبت و پرداخت ش��ده شود، ادامه می یابد و بعد از 
آن، 100درص��د مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در این قانون و تبصره های آن 

محاسبه و دریافت می شود.
همچنی��ن، اش��خاص حقوقی غیردولتی موض��وع این ماده ک��ه قبل از این 
اصالحیه تاسیس ش��ده اند، در صورت سرمایه گذاری مجرد، از مشوق این ماده 

می توانند استفاده کنند.
البته هرگونه س��رمایه گذاری که با مجوز مراجع قانون��ی ذی ربط به منظور 
تاس��یس، توسعه، بازسازی و نوس��ازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های 

ثابت به استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند می شوند.
الزم به ذکر است که استثنای زمین در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی 
غیردولت��ی در واحده��ای حمل ونقل، بیمارس��تان ها، هتل ه��ا و مراکز اقامتی 
گردشگری صرفا به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع 

ذی صالح، جاری نمی شود.
همچنین، در صورت کاهش میزان س��رمایه ثبت و پرداخت ش��ده اشخاص 
مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، 

مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود.
نرخ صفر مالیاتی و مش��وق های این ماده ش��امل درآمد واحدهای تولیدی و 
معدنی مس��تقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز اس��تان تهران، 50 کیلومتری 
استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرداری های دارای بیش 
از 300 هزار نفر جمعیت براس��اس آخرین سرشماری نفوس و مسکن می شود 
و واحده��ای تولیدی فناوری اطالعات با تایید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می شوند.

همچنی��ن مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مس��تقر در کلیه مناطق ویژه 
اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های 
مس��تقر در ش��عاع 120 کیلومتری مراکز اس��تان تهران، با نرخ صفر محاسبه 

می شود و از مشوق های مالیاتی این ماده برخوردار می شوند.
مشمولیت 100درصدی درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی

گفتنی است که معادل 100درصد از درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی 
دارای مج��وز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردش��گری خارجی 
یا اعزام به عربس��تان، عراق و س��وریه تحصیل شده باشند؛ با نرخ صفر مالیاتی 

مشمول مالیات می شوند.
ع��الوه بر ای��ن، مالیات با نرخ صفر ش��امل درآمد ابرازی ب��ه جز درآمدهای 
کتمان شده هستند و این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور 

در این قانون و سایر قوانین قابل اجرا خواهد بود.
الزم به ذکر است کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی از 
ابتدای سال 1395 اجرا می شود و با بررسی مطالب این ماده مالحظه می شود 
که قانون گذار در حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی، تسهیالت و امتیازات 
ویژه ای را در نظر گرفته است؛ بدین ترتیب که عالوه بر فعالیت های تولیدی و 
معدنی برای فعالیت های خدماتی مانند بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی و 

گردشگری نیز معافیت ها و مزایای خاصی را قائل شده است.
بر این اس��اس واحدهایی که شروع به بهره برداری آنها پس از سال 95 است 
گاهی ممکن اس��ت با توجه به مفاد این ماده و شرایط استقراری )شهرک های 
صنعتی( بتوانند تا 13 س��ال نیز از تعطیلی مالیاتی بهره مند شده و پس از آن 
هم با رعایت شرایطی تا مستهلك نمودن سرمایه واحد خود، از محاسبه مالیات 

با نرخ صفر استفاده کنند.
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فرصت امروز: تازه ترین گزارش ها از بازار مس��کن پایتخت نشان می دهد هرچند 
روند معامالت و رش��د قیمت ها به شدت سال گذشته نیست، اما آمارها از فرورفتن 
مسکن در رکود عمیق هم سخن نمی گویند. در واقع، به موازات افزایش 3درصدی 
قیمت مس��کن ش��هر تهران در دی ماه، از س��رعت این رشد هم به طور محسوسی 
کاسته شده است. طبق آخرین گزارش ها از بازار مسکن پایتخت در دی ماه امسال، 
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران رشد کرده و معامالت نسبت 

به آذرماه افزایش یافته، هرچند قیمت در بعضی مناطق عقب نشینی کرده است.
با اینکه در ابتدای سال 98 و پیش بینی به اوج رسیدن قیمت ها در تیر و مردادماه، 
بعضی تحلیل ها نیز از آغاز دوره رکود مس��کن در فصل های س��رد س��ال س��خن 
می گفت، اما تحوالت بازار در این روزها، رش��د منفی معامالت را نش��ان نمی دهد. 
بعضی کارشناس��ان پیش بینی کردند که با توجه به بروز سیل و تالش دولت برای 
ساخت و ساز بیش��تر و رونق فعالیت های ساختمانی و همینطور طرح »اقدام ملی 

مسکن«، بازار مسکن دست کم تا پایان امسال رنگ رکود را به خود نبیند.
آخرین وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران

در این میان، قیمت مسکن شهر تهران در دی ماه به میانگین 13 میلیون و 882 
هزار تومان در هر متر مربع رسید که 3درصد نسبت به ماه قبل و 42درصد نسبت 
به ماه مش��ابه سال قبل افزایش نشان می دهد. این افزایش 3درصدی براساس آمار 
وزارت راه و شهرسازی در حالی اتفاق افتاده که ماه گذشته قیمت ها 6.8درصد باال 
رفته بود. لذا س��رعت رشد ماهانه قیمت، گرفته شده و 3.8درصد کمتر از ماه قبل 

بوده است.
به گزارش ایس��نا، تحلیل های کارشناسی نیز در ماه گذشته حاکی از آن بود که 
علت رشد 6.8درصدی ماهانه  قیمت مسکن در آذرماه، تغییر قیمت بنزین بوده و 
از شدت این شوک کاسته می شود. همچنین تعداد معامالت مسکن شهر  تهران در 
دی ماه 1398 بالغ بر 10هزار و 862 فقره بوده که نس��بت به ماه قبل 12.4درصد 
و نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل 58.2درصد افزایش نشان می دهند. ارزش ریالی 
مبایعات انجام شده در دی ماه 1398 بالغ بر 11 هزار و 900 میلیارد تومان بوده که 
از رش��د 14.2 و 111درصدی به ترتیب نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
حکایت دارد. از س��وی دیگر، تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی صادره 
در آذرم��اه 1398 ک��ه گزارش آن در دی ماه ارائه ش��ده حاکی از آن اس��ت که در 
آذرماه 5658 واحد مس��کونی، پروانه ساخت گرفته اند که نشان می دهد نسبت به 
آبان ماه امس��ال 12.2درصد افزایش داشته اما نسبت به آذرماه پارسال 10.۷درصد 

کاهش یافته است.
همچنین گزارش تجمیعی وضعیت بازار مسکن شهر تهران نیز حاکی از آن است 
که طی 10 ماهه نخست سال 1398 تعداد معامالت 61 هزار و 109 فقره بوده که 

43.3درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است. متوسط قیمت یك 
متر مربع واحد مس��کونی آپارتمانی در 10 ماهه نخست 1398 بالغ بر 12 میلیون 
و 989 هزار تومان بوده که از رش��د ۷0درصدی نس��بت به 10ماهه نخست 139۷ 
حکایت دارد. ارزش ریالی مبایعات انجام ش��ده در 10ماهه امس��ال 65 هزار و 300 
میلیارد تومان بوده که نس��بت به همین  زمان در سال قبل 5.2درصد پایین آمده 
اس��ت. تعداد واحد مسکونی در پروانه های س��اختمانی صادره نیز 4۷ هزار و 929 
فقره بوده که این ش��اخص نیز نسبت به 10 ماهه نخست سال گذشته 16.8درصد 

کاهش نشان می دهد.
چراغ سبز مجلس برای مالیات از خانه های خالی

از س��وی دیگر، این روزها الیحه بودجه 99 روی میز کمیسیون تلفیق قرار دارد 
و یک��ی از بخش هایی که به نظر می رس��د روی آن تمرکز خواهد ش��د، مالیات بر 
خانه های خالی است. البته قانون مالیات از خانه های خالی از سال 94 تاکنون به اجرا 
نرس��یده است، چون اجرای آن براساس قانون منوط به راه اندازی سامانه شناسایی 
خانه های خالی تحت عنوان س��امانه اطالعات امالک و اس��کان است که قرار بود با 
همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی راه اندازی شود که این سامانه 

تا امروز ایجاد نشده است.
به گ��زارش خبرآنالین، حاال نی��ز طبق مصوبه اخیر کمیس��یون تلفیق بودجه، 
دریافت مالیات از خانه های خالی الزامی ش��ده اس��ت؛ نکته ای که بس��یاری آن را 
چراغ س��بز مجلس برای مالیات از خانه های خالی تعبیر کرده اند. محتوای مصوبه 
کمیس��یون تلفیق نیز در این ب��اره، دقیقا همان محتوایی اس��ت که برای دریافت 
این نوع مالیات در س��ال 94 و در جریان تصوی��ب قانون اصالح قانون مالیات های 
مس��تقیم مصوب ش��د. مطابق با این ماده قانونی که وارد بودجه 99 شده است، در 
سال آینده از همه خانه های خالی مالیاتی معادل 3درصد اجاره بهای ساالنه روز آن 

ملك دریافت می شود.
در همین زمینه، معاون امور مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی چندی 
پی��ش در ی��ك برنامه تلویزیونی، اش��اره ای به برنامه های کوتاه م��دت و میان مدت 
 وزارت راه و شهرس��ازی در این خصوص داش��ت. محمود محمودزاده عنوان کرده 
اس��ت؛ هدف گذاری ما این است که با وضع مالیات و موارد تشویقی بتوانیم حداقل 

40درصد از 2 میلیون و 500 واحد خالی را وارد بازار کنیم.
ب��ه گفته وی، نخس��ت ما باید واحدهای خالی را شناس��ایی کنی��م و این کار با 
هماهنگی هایی که با دستگاه های ذی ربط مثل شهرداری ها، سازمان و ادارات ثبت، 
سازمان امور مالیاتی، ادارات برق و آب و گاز شده با سرعت مناسبی در حال انجام 
و با راه اندازی س��امانه ملی امالک و اس��کان و فراهم ش��دن اطالعات آن، این کار 

شدنی است.

محمودزاده افزوده است بعد از جمع آوری اطالعات و هم پوشانی و راستی آزمایی ها 
که ممکن است حضوری هم انجام شود، اقدام به وضع مالیات خواهد شد، به نحوی که 

دیگر برای سوداگران صرف نکند خانه ای را خالی نگه دارند.
ب��ه اعتقاد وی، با امکانات امروز ۷0 ت��ا 80درصد خانه های خالی به راحتی قابل 

شناسایی است.
او توضیح داده اس��ت این برنامه کوتاه مدت اس��ت و برنامه اصلی و میان مدت ما 
همان سیاس��ت تولید مداوم و پیوس��ته مسکن است و آن هم یك سیاست جهانی 
تجربه ش��ده است، االن ما بیش از س��ه برابر آمار جهانی خانه های خالی داریم، در 
حالی که در همه کشورها چیزی حدود 3درصد خانه ها به دالیلی موجه خالی است 

و آنها هم این را با وضع مالیات سنگین ایجاد کرده اند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه در ته��ران هم اکنون 500 هزار واحد 
خالی داریم، متذکر شده است: برنامه ریزی میان مدت ما تولید مستمر مسکن و اتمام 
باقی مانده واحدهای مس��کن مهر و اجرای طرح ملی مسکن است و وقتی عملکرد 

بازار طبیعی شود، دولت دیگر نیازی نمی بیند که دخالت کند.
خانه های خالی در بازار اجاره سرریز می شود

در ای��ن میان، مدی��رکل دفتر اقتصاد مس��کن، یکی از برنامه ه��ای وزارت راه و 
شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره بها را راه اندازی سامانه امالک و اسکان عنوان 
کرده و گفته است: سامانه امالک و اسکان که جزو برنامه های وزارت راه و شهرسازی 
برای ساماندهی به بازار اجاره بها و اخذ مالیات از خانه های خالی برای سرریز شدن 

آنها به بازار اجاره است، تا پایان امسال رونمایی می شود.
بن��ا به اظهارات پروانه اصالنی، الیح��ه اصالح قانون مالیات بر خانه های خالی به 
دولت ارائه شده تا ارائه اطالعات به وزارتخانه راه و شهرسازی به عنوان متولی تهیه 
سامانه شناسایی خانه های خالی اجباری شود. مدل طراحی، شرکت تعیین شده و 

فعالیت شرکت ادامه دارد و قطعا سامانه تا قبل از پایان سال راه اندازی می شود.
وی تصریح کرده است: این سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد 
و دسترسی از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارت اقتصاد داده می شود تا آن 

وزارتخانه )اقتصاد( اطالعات را از سامانه برای اخذ مالیات، استفاده کند.
اصالن��ی درخصوص هم��کاری وزارتخانه ها و س��ازمان های دیگ��ر برای تکمیل 
اطالعات این س��امانه اعالم کرده است: وزارت راه و شهرسازی الیحه اصالح قانون 
مالیات بر خانه های خالی را به دولت ارائه کرده اس��ت و با تصویب این الیحه، ارائه 
اطالعات به وزارت راه و شهرس��ازی از سوی س��ازمان ها و وزارتخانه های مرتبط به 

عنوان متولی تهیه سامانه شناسایی خانه های خالی اجباری می شود.
به گفته او، برای تکمیل اطالعات مربوط به سامانه از فیلدهای اطالعاتی سازمان 

امور مالیاتی استفاده می شود.

رشد 3درصدی متوسط قیمت مسکن پایتخت در دی ماه

بازار مسکن به سرعت گیر رسید

یکشنبه
6 بهمن 1398

شماره 1481



ثبت نام چهارمین رویداد »سوار ابرها« آغاز شد
 اب��ر آروان چهارمین رویداد س��االنه »س��وار ابره��ا« را در حوزه  
فن��اوری  ابری، 2۷ بهمن 98 در رویال هال تهران، هتل اس��پیناس 

پاالس برگزار می کند.
ب��ه گزارش »فرصت امروز«، ابر آروان در س��وار ابرهای امس��ال، 
ب��ا حمای��ت بانك  پاس��ارگاد و هلدین��گ فناپ، در کنار اش��تراک 
دس��تاوردهای محصولی و توس��عه های زیرس��اختی خود، به بیان 
طراح��ی، پیچیدگی های فناوری و دانش ب��ه روز حوزه  ابری خواهد 
پرداخ��ت. همچنی��ن در بخش های��ی از این رویداد به چش��م انداز 
ابری، سکوی آرزوهای بلندپروازانه و فرهنگی که پشتوانه  تمام این 

آرزوهاست، می پردازد.
پذی��رش این رویداد از س��اعت 1۷ آغاز و رویداد با بسته ش��دن 
درها، از س��اعت 19 به  ش��کل رس��می آغاز و تا س��اعت 21 ادامه 

خواهد داشت.
 )https://r1c.ir/rtcpr( برای حضور در این رویداد ب��ه آدرس
بروی��د و رایگان ثبت ن��ام کنی��د. همچنین می توانی��د ویدئوهای 
https://www.( دوره های گذش��ته  این رویداد را از طریق آدرس

arvancloud.com/fa/ride-the-clouds(  تماشا کنید.

بانک مرکزی ابالغ کرد 
آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی

بانك مرکزی آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کش��ور را 
ابالغ کرد که براس��اس آن، انجام هرگونه تبلیغات در حوزه خدمات 
پول��ی و بانکی، تنها از س��وی موسس��ه های پول��ی و بانکی دارای 

اجازه نامه فعالیت از بانك مرکزی مجاز است.
بان��ك مرکزی در بخش��نامه ای ب��ه تمامی بانك ها و موسس��ات 
اعتباری اعالم کرد: براس��اس قانون برنامه پنج س��اله شش�م توسعه 
)1400- 1396(، هرگون��ه تبلیغ ب��رای ارائه خدمات پولی و بانکی 
کشور به موجب آیین نامه ای است که توسط بانك مرکزی تهیه و به 

تصویب هیأت وزیران می رسد.
بر پایه اجرای تکلیف قانونی مزبور، آیین نامه یادشده توسط بانك 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و برای سیر تشریفات ق�انونی 
تص�ویب آن ب�ه دولت ارائه و در آخر تحت عنوان »آیین نامه تبلیغات 
در حوزه پولی و بانکی کش��ور« در هش��تم دی 98  مورد تصویب 
قرار گرفت. ضوابط مزبور ضمن ایجاد چارچوبی نظام مند به منظور 
انجام فعالیت های تبلیغاتی مؤسس��ات اعتباری با در نظر قرار دادن 
تمامی ابعاد و ارکان تبلیغ�ات از جمل�ه بان�ك و مؤسس�ه اعتب�اری 
غیربانک��ی به عنوان س��فارش دهنده تبلیغ��ات، کانون های آگهی و 
تبلیغاتی به عنوان س���فارش گیرن�ده تبلیغات و س��ایر دستگاه های 
ذی ربط نقش و وظایف هر یك را در این حوزه تبیین کرده اس��ت. 
انجام هرگونه تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی، تنها از سوی 
مؤسس��ات پولی و ب�انکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانك مرکزی و 
در چارچوب این آیین نامه و قوانین و مقررات ناظر بر حوزه پولی و 

بانکی و بخشنامه ها و دستورات بانك مرکزی مجاز است.
چنانچه مؤسس��ه پولی و بانکی در تبلیغات خود مغایر با مقررات 
و ضواب��ط مربوطه عمل کند و موج��ب ایجاد اختالل در نظام پولی 
و بانکی و یا اش��تباه، گمراهی و فریب اشخاص درخصوص خدمات 

پولی و بانکی شود، موظف به توقف تبلیغات خود است.
س��ازمان ص��دا و س��یما، کانون های آگه��ی و تبلیغاتی و س��ایر 
س��فارش گیرندگان تبلیغات و همچنین شهرداری ها، وزارتخانه های 
راه و شهرس��ازی و ورزش و جوان��ان نیز موظفن��د به محض اعالم 
بان��ك مرک��زی مبنی بر مغایرت تبلیغات مؤسس��ه پول��ی و بانکی 
با قوانین مربوط، نس��بت ب��ه توقف فوری تبلیغ��ات اقدام و مراتب 
را ب��ه بانك مرکزی اعالم کنن��د.  انجام تبلیغ��ات در زمینه خرید 
و فروش تس��هیالت و انواع س��پرده بانکی و مجوزهای تأس��یس و 
فعالیت مؤسس���ه پولی و بانکی، تبلیغات روی اسکناس، ایران چك 
و مسکوکات منتشره بانك مرکزی و یا اس�تفاده تبلیغ�اتی از آنها و 
همچنین هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه های ش��به اسکناس، 
شبه ایران چك و ضرب شبه مسکوکات بانك مرکزی ممنوع است.
رس��انه ها از قبی��ل مؤسس��ات و کانون ه��ای آگه��ی و تبلیغاتی، 
مطبوع��ات و صداو س��یما در صورت تخلف از مف��اد ای�ن آیین نامه، 
به تش��خیص کمیس��یون موضوع ماده )13( آیین نامه تا میزان 10 
برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی می شوند که به حساب 

خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.

وضعیت بازار طال و سکه در اولین روز هفته
دالر باالتر از سد مقاومتی ایستاد

هم��راه با افزایش قیمت طال در بازار جهانی، قیمت س��که و طال 
در بازار ایران باال رفت. به گزارش خبرآنالین، قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی در اولین روز هفته با افزایش 8 هزار تومانی مواجه 
ش��د و با قیمت 4 میلیون و 904 هزار تومان فروخته شد. از سوی 
دیگر، نیم سکه ۷ هزار تومان، ربع سکه 5 هزار تومان و سکه گرمی 2 
هزار تومان افزایش پیدا کرد. در نتیجه، نیم سکه در بازار 2 میلیون 
و 480 هزار تومان، ربع سکه یك میلیون و 4۷5 هزار تومان و سکه 

گرمی 922 هزار تومان قیمت خورد.
هر گرم طالی 18عیار هم در بازار با رشد یك هزار و 600 تومانی 
روبه رو ش��د و 501 هزار و 400 توم��ان قیمت پیدا کرد. هر مثقال 
طال 2 میلیون و 1۷3 هزار تومان بود. این در ش��رایطی اس��ت که 
قیمت اونس طال در بازار جهانی 0.31 دالر افزایش یافت. هر اونس 

طال در بازار جهانی یك هزار و 5۷1 دالر است.
همچنین قیمت دالر در اولین روز هفته با شکستن سد مقاومتی، 
در م��رز 13 ه��زار و 250 تومان متوقف ش��د. ه��ر دالر آمریکا در 
صرافی های بانکی به قیمت 13 هزار و 250 تومان فروخته ش��د که 
نسبت به روز پنجشنبه گذشته افزایشی برابر با 250 تومان را نشان 
می دهد. دالر طی 10 روز گذش��ته هم��واره در محدوده 12 هزار و 
950 تومان تا 13 هزار و 200 تومان نوس��ان کرده است اما دیروز، 
دالر باالتر از س��د روانی بود. نرخ خرید دالر از مردم نیز 13 هزار و 
100 تومان گزارش ش��ده است. بررسی ها نشان می دهد قیمت هر 
یورو در صرافی های بانکی به قیمت 14 هزار و ۷50 تومان رس��ید 
که افزایش��ی اندک را نسبت به پنجشنبه گذشته نشان می دهد. بر 

این اساس نرخ خرید یورو نیز 14 هزار و 600 تومان گزارش شد.

بانکنامه

فرصت امروز: پایگاه خبری »فارین پالیس��ی« در گزارشی مدعی شد همزمان با 
ش��دت گرفتن تحریم های آمریکا، ایران به استفاده از ارزهای دیجیتالی روی آورده 
اس��ت. این پایگاه خبری آمریکایی در این گزارش با اش��اره به تش��دید تحریم های 
اقتصادی آمریکا بر ضد ایران در دو سال اخیر مدعی شد که این تحریم ها باعث شده 
اس��ت تا تمایل ایران به اس��تفاده از ارزهای دیجیتالی نظیر بیت کوین شدت گیرد. 
دولت ایران از مدت ها پیش نس��بت به ارزهای دیجیتالی در تجارت خارجی عالقه 
نش��ان داده است، چراکه این ارزها امکان تجارت بدون استفاده از نظام بانکداری را 
فراهم کرده اس��ت. دولت ایران در ژوئیه س��ال 2018 خبر از تمایل برای عرضه ارز 

دیجیتالی داده بود.
پایگاه خبری »فارین پالیسی« در ادامه این گزارش به برگزاری رویدادهای متعدد 
مربوط به ارزهای دیجیتالی در ایران طی یك سال اخیر اشاره کرده و می نویسد: »در 
جامعه ایران ارزهای دیجیتالی بسیار محبوب هستند تا جایی که برخی از ایرانی ها 
معتقدن��د که بیت کوین تنها راه خارج کردن پول از ایران اس��ت. میزان اس��تخراج 
ارزهای دیجیتالی در ایران نیز با توجه به ارزان بودن قیمت برق استخراج بیت کوین 

)در مقایسه با دیگر کشورها( در سطح باالیی قرار دارد.
نتایج یك نظرسنجی در سال 2019 نشان می دهد که از یك جامعه 1650 نفری 
استفاده کننده از بیت کوین در ایران حداقل 25درصد آنها تراکنش هایی بین 500 تا 
3000دالر در ماه با استفاده از بیت کوین داشته اند. به نظر می رسد دولت ایران نیز 
استخراج ارزهای دیجیتالی را به عنوان فعالیت اقتصادی به رسمیت شناخته باشد.«

از سرمایه گذاری استارت آپ سوئدی تا همکاری با روسیه 
به گزارش ایسنا، »فارین پالیسی« سپس به مجوز دولت سوئد به یك استارت آپ 
این کشور برای سرمایه گذاری در بازار سهام ایران با استفاده از بیت کوین و همچنین 
توافق همکاری ایران با روس��یه در حوزه بالک چین اش��اره ک��رده و ادامه می دهد: 
»س��ازمان توسعه تجارت ایران رایزنی با هشت کش��ور را برای گسترش تجارت با 
اس��تفاده از ارزهای دیجیتالی آغاز کرده اس��ت. این هش��ت کشور شامل سوئیس، 
آفریقای جنوبی، فرانس��ه، انگلیس، روس��یه، اتریش، آلمان و بوس��نی و هرزگوین 
هس��تند. به عنوان یکی از بخش های توافق هسته ای س��ال 2015، سازمان ملل و 
اتحادیه اروپا تحریم های ایران را برداشته اند و اتحادیه اروپا در سال 2018 مکانیزم 

مالی ویژه همکاری با ایران را توس��عه داده اس��ت. با این حال اس��تفاده از ارزهای 
دیجیتالی دارای مشکالت مخصوص به خود نیز هستند: در بسیاری از موارد، امکان 
شناس��ایی طرفین وجود ندارد. از طرف دیگر، دفتر کنت��رل دارایی خارجی وزارت 
خزان��ه داری آمریکا در ح��ال رصد فعالیت های مرتبط با تحری��م از طریق ارزهای 
دیجیتالی است و در سال 2018 نیز نام دو فرد ایرانی را به دلیل دور زدن تحریم با 

استفاده از بیت کوین به فهرست تحریمی خود افزود.«
پایگاه خبری »فارین پالیس��ی« در انتهای گزارش��ش نوش��ت: »ایران به خوبی 
فهمیده است که ارزهای دیجیتالی یکی از راه های مناسب به چالش کشیدن سلطه 
آمریکا بر بازارهای مالی جهانی هستند. هم آمریکا و هم جهان قوانینی برای تعیین 
چگونگی دسترس��ی به منابع درآم��دی ارزی دارند، با این ح��ال در حوزه ارزهای 

دیجیتالی روزنه هایی وجود دارد که ایران ممکن است از آنها استفاده کند.«
مقابله با تحریم و سلطه دالر از طریق رمزارزها

اواخر آذر امسال بود که حسن روحانی در اجالس کشورهای اسالمی در مالزی، 
پیشنهاد استفاده از رمزارزها برای تبادل مالی میان کشورهای اسالمی را مطرح کرد 
و البته با استقبال نیز مواجه شد؛ چنانچه ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی موافقت 
خود را ب��ا طرح رئیس جمهوری ایران در اجالس س��ران کواالالمپور 2019 مبنی 
بر ایجاد تاس��یس »بازار مشترک کش��ورهای اسالمی در حوزه اقتصاد دیجیتال« و 

همکاری و تبادل تجربیات در زمینه رمزارزها اعالم کرد.
همانطور که »فارین پالیسی« اشاره کرده، ایران برای مقابله با سلطه مالی آمریکا 
در اقتصاد جهانی، به اهمیت رمزارزها پی برده اس��ت و از همین رو، حسن روحانی 
در اجالس کشورهای اسالمی پیشنهاد استفاده کشورهای اسالمی از این رمزارزها 

را مطرح کرد.
رمزارزه��ا از کارآمدترین ابزارها برای مقابله با تحریم ها و کاهش س��لطه دالر در 
مبادالت بین المللی به شمار می روند و قابل رصد نبودن ارزهای دیجیتال باعث شده 
است که استفاده از این نوع ارزهای مجازی در شرایطی مانند تحریم، کارساز باشد. 
برخی کارشناسان نیز پس از تشدید تحریم های آمریکا پیشنهاد داده اند که استفاده 
از این نوع ارزها برای مبادالت خارجی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا به این وسیله 
با تحریم ها مقابله ش��ود. سازوکار و فناوری مورد استفاده در رمزارزها و بالک چین 

به گونه ای اس��ت که خارج از کنترل و نظارت بانك مرکزی آمریکا قرار داش��ته و 
تالش های واشنگتن برای به حاشیه راندن و ممنوع کردن این ارزهای دیجیتال نیز 
تاکنون به نتیجه نرس��یده اس��ت. مهم ترین نگرانی آمریکا از این بابت این است که 
رشد استفاده از رمزارزها می تواند سلطه دالر به عنوان ارز مسلط در مبادالت جهانی 

را به چالش کشانده و به تبع آن اقتدار سیاسی آمریکا را زیر سوال ببرد.
رمزارز بومی آماده راه اندازی است

در همی��ن زمینه، مدیرعامل بانك ملی ایران از آماده بودن بس��ترهای راه اندازی 
رمزارزها در کشور خبر می دهد. محمدرضا حسین زاده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، 
درب��اره ایجاد رم��زارز ملی برای مقابله با تحریم ها، گف��ت: »اکنون برای صادرات و 
واردات، نیاز به جابه جایی و انتقال پول از طریق ش��بکه بانکی اس��ت، اما زمانی که 
بالک چین و رمزارز مورد اس��تفاده قرار گیرد، دیگر این مشکالت و دردسرها وجود 
نخواهد داشت و می توان بخشی از مشکالت دوران تحریم را از این طریق رفع کرد.«
حسین زاده درباره پیشنهاد رئیس جمهوری به کشورهای اسالمی برای راه اندازی 
رمزارز مش��ترک و نقش آن در دور زدن تحریم هم گفت: »برای همکاری با س��ایر 
کش��ورها نیاز به توافق دولت ها با یکدیگر اس��ت که اگر این توافق ها انجام شود، در 

داخل کشور محدودیت و مشکلی نداریم و با سرعت می توانیم آن را آغاز کنیم.«
به گفته وی، »در صورت راه اندازی این رمزارزها به شکل توافق با سایر کشورها، 

به راحتی می توان تبادل مالی انجام داد.«
او با بیان اینکه بس��ترهای الزم در کش��ور آماده است، اضافه کرد: »در کشور ما 
دان��ش فنی خوبی وجود دارد و چهار بانك با مش��ارکت یکدیگر طرح رمزارز ملی 
ققن��وس را طراحی کرده اند. تقریبا همه کارها آماده ش��ده، ام��ا برای آغاز فعالیت 
آن نیاز به قوانین و دس��تورالعمل های الزم است که باید توسط بانك مرکزی صادر 

شود.«
حسین زاده درباره توسعه بانکداری الکترونیك و فناوری های جدید گفت: »طرح 
»فینادات« برای حمایت از اس��تارت آپ های موردنیاز شبکه بانکی اجرا شده که از 
طریق آن در طرح های موردنیاز س��رمایه گذاری می شود. همچنین قراردادهایی با 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی امضا شده تا استارت آپ هایی که نیاز به حمایت مالی 

دارند، مورد حمایت قرار گیرند.«

»فارین پالیسی« از رایزنی ایران با 8 کشور برای گسترش تجارت با ارز های دیجیتالی خبر داد

استراتژی بیت کوینی ایران برای مقابله با تحریم ها

اولین همایش »ش��کل دهی آینده سیاس��ت گذاری پول��ی و بانکی با نگرش بخش 
خصوص��ی« با میزبانی از چهره های ش��اخصی از اقتصاددانان، کارشناس��ان و فعاالن 
اقتصادی، به همت کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران برگزار شد. در این همایش 
ضمن تشریح وضعیت فعلی نظام پولی و بانکی کشور، پیشنهاد هایی هم برای اصالح 
این وضعیت ارائه شد. در پایان همایش، بیانیه ای نیز مبتنی بر نگرش بخش خصوصی 
در زمینه الزامات سیاست گذاری در نظام پولی و بانکی منتشر شد که متن آن به این 
شرح است: »سیاست گذاری مدرن نیازمند نگرش مدرن است، سیاست گذاری پولی و 
بانکی خوب نیازمند تأمین چندضلعی است که از شفافیت شروع می شود، شفافیت در 
سیاست گذاری پولی و مالی موجب روشن شدن مسیر حرکت فعاالن اقتصادی و سایر 
ذی نفعان خواهد ش��د، دومین عامل سیاست گذاری بهینه ساده و روان بودن آن است، 
به گونه ای که برای تمام فعاالن اقتصادی و ذی نفعان روش��ن بوده و اجرای آن عاری از 
پیچیدگی های فرصت سوز باشد، همچنین سیاست گذاری پولی و مالی مدرن باید مبتنی 

بر دانش روز پایه ریزی شود، این دانش نیازمند بسترها و زیرساخت های مدرن است.
سیاس��ت گذاری پولی و بانکی بهینه نیازمند نظارت شدید و بدون تبعیض ناظر 
پولی است، بدون نظارت همه جانبه و دیسیپلین، شکل دهی مناسب سیاست گذاری 

پول��ی و بانکی امکان ناپذیر خواهد بود. سیاس��ت گذاری خوب پولی و مالی نیازمند 
تنویر افکار عمومی و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی اس��ت، بدون در نظر گرفتن 
نیازهای بخش خصوصی طراحی هرگونه سیاس��ت گذاری با شکست روبه رو خواهد 
ش��د. سیاست گذاری خوب در حوزه پولی و بانکی نمی تواند براساس مدل تجربه و 
خطا ش��کل گیرد، این امر نیازمند درس گرفتن از گذش��ته و عدم تکرار اشتباهات 
است. امروزه سیاست گذاری از باال به پایین بی معناست و سیاست گذاران باید بدانند 
که رویکردهای خالق و انگیزه س��از می توانند مناس��ب ترین راهبردهای حکمرانی 
را ب��رای کش��ور به ارمغان بیاورن��د، تعامل با جامعه و درک نیازه��ای اصلی آنها از 

اصلی ترین فاکتورهای سیاست گذاری خوب پولی و بانکی خواهد بود.
سیاست گذاری خوب در پشت درهای بس��ته صورت نمی گیرد، سیاست گذاری 
خ��وب ابتدا به دنب��ال جلب آرا و افکار فعاالن اقتصادی، نیازهای عمومی رفته و در 

بسته های سیاست گذاری خود بر آنها تأکید می کند.
فعاالن و صاحب نظران اقتصادی و اقتصاددانان حاضر در نشست شکل دهی آینده 

سیاست گذاری پولی و بانکی بر موارد زیر تأکید دارند:
الیحه جدید بانکی نیازمند شنیده   شدن دیدگاه  های بخش خصوصی است و اگر 

اصالحات مورد تأکید صورت نپذیرد امکان موفقیت آن بسیار دور از دسترس خواهد 
بود. عملیات باز بانکی که در دس��تور کار بانك مرکزی قرار گرفته اس��ت، یکی از 
ابزارهای مدرن پولی اس��ت و بدون نظارت س��خت و دقیق امکان دورش��دن آن از 
موفقیت وجود دارد. اقتصاد ایران نیازمند ابزارهای مدرنی است که بدون آن فاصله 
سیاس��ت گذاری در ایران و سایر کشورها وارد ش��کاف جدی خواهد شد، ابزارهای 
م��درن نیازمند افکار و دانش روز هس��تند و این امر با چرخ��ه محدود بانکداران و 
سیاس��ت گذاران کنونی در دس��ترس نخواهد بود. همانند گذشته بخش خصوصی 
تأکید دارد که اس��تقالل بانك مرکزی کلید سیاس��ت گذاری خوب و پایدار است و 
ترکی��ب اعضای اقتصاددان در الیحه جدید بانکی تفاوتی با قبل را به اذهان متبادر 
نمی س��ازد. در پایان و با توجه به جمع بندی تمام صحبت های ارائه شده سخنرانان، 
اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی به نظر می رسد که این طرح نیازمند 
بررسی و دقت نظر بسیار بیشتر و کسب نظر فعاالن بخش خصوصی، اتاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران و انجمن اقتصاددانان ایران است در غیر این صورت 
امکان شکس��ت این طرح در مرحله اجرا وج��ود دارد و می تواند هزینه زیادی را به 

نظام بانکی کشور تحمیل کند.«

برآورد می شود که بازار پرداخت های بدون پول نقد در آسیا از 96.2 میلیارد دالر 
در سال 201۷ به 352.8 میلیارد دالر در سال 2022 برسد.

به گزارش ایرنا، برخی از فروشگاه ها در آمریکا، اجبار به پرداخت غیرنقدی دارند. 
یعنی مش��تری ها حتما باید پول خریدهای ش��ان را اعتب��اری پرداخت کنند و این 
فروش��گاه ها پول نقد دریافت نخواهند کرد، اما ای��ن روند اعتراض های زیادی را به 
دنبال داش��ته اس��ت. بعد از فیالدلفیا و سان فرانسیسکو، شورای شهر نیویورک نیز 

چند روز پیش رأی به ممنوعیت اجبار به پرداخت اعتباری داد.
ش��ورای ش��هر یادش��ده، این قانون را با تمرکز بر کنترل ک��ردن »زیاده خواهی 
اقتصاد دیجیتال« انجام داد. این قانون ش��امل تمام کسب وکارها مانند فروشگاه ها 

و رستوران ها برای ممنوعیت نپذیرفتن پول نقد می شود.
آنهای��ی که به دنبال ممنوعیت اجبار ب��ه پرداخت دیجیتالی یا اعتباری بوده اند، 
استدالل می کنند که سیستم پرداخت الکترونیکی تبعیض علیه گروه های محروم 
و به حاش��یه رانده ش��ده اس��ت؛ مانند افراد فقیر، اقلیت ها و کودکانی که لزوما به 

سیستم های پرداخت بانکی دسترسی ندارند.
اما پرداخت دیجیتالی در چه بخش هایی از جهان بیشتر است؟ برخالف اینکه به 
نظر می رسد کشورهای توسعه یافته در اروپا و آمریکا طالیه داران انقالب دیجیتالی 
باشند، در این حوزه کشورهای آسیایی سرآمدند. در یك دهه گذشته پرداخت های 
دیجیتالی در شمال آمریکا گسترش زیادی داشته اما بیشترین رشد در آسیا اتفاق 

افتاده اس��ت. براساس گزارش پایگاه داده پردازی استاتیستا، برآورد می شود که بازار 
پرداخت های دیجیتال از 96.2 میلیارد دالر در سال 201۷ به 352.8 میلیارد دالر 

در سال 2022 در کشورهای نوظهور آسیایی برسد.
دیگر مناطق جهان نیز روند رو به رش��د داشته اند اما بسیاری از مردم در سراسر 

جهان هنوز از روش های سنتی برای پرداخت پول نقدی استفاده می کنند.
در خاورمیانه و ش��مال آفریقا نیز پرداخت  دیجیتالی رشد گسترده داشته است. 
تعداد تراکنش ها بدون پرداخت نقدی در این منطقه، در سال 2018، 61.9 میلیارد 
دالر بود. در سال 2019 به ۷4.4 میلیارد دالر رسید و پیش بینی می شود که تا سال 

2021، از 111 میلیارد دالر عبور کند.

در بیانیه همایش شکل دهی آینده سیاست گذاری پولی و بانکی اعالم شد

خواسته های بخش خصوصی از سیاست گذاران پولی و مالی

آسیا طالیه دار انقالب »پرداخت  دیجیتالی«

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
مسیر توسعه بخش کشاورزی از بورس کاال 

می گذرد
عضو کمیس��یون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه مس��یر توس��عه بازار محصوالت کشاورزی از 
س��ازوکار بورس کاال و ابزارهای مالی می گذرد، گفت از کارکردهای 
اصلی  بورس کاال کش��ف قیمت منصفان��ه، تامین مالی، کنار رفتن 
واس��طه های مخ��رب، ام��کان برنامه ری��زی جهت خری��د و فروش 
انواع محصوالت در قالب قراردادهای مش��تقه و همچنین پوش��ش 
ریس��ك های مربوط به نوسان قیمت ها است که این موارد در رونق 

تولید و جلوگیری از فساد نقش ویژه ای دارد.
به گزارش س��نا، مهرداد بائوج  الهوتی ادامه داد: دیگر نمی توان از 
روش های س��نتی در معامالت محصوالت کش��اورزی و سایر کاالها 
اس��تفاده کرد و باید توجه داشت تا زمانی که معامالت این حوزه به 
شکل سنتی و بدون هیچ گونه شفافیت آماری انجام شود، نمی توانیم 
مش��کالت فعلی را برطرف کنیم؛ بر این اس��اس با حرکت معامالت 
به س��مت بورس کاال، تغییر بزرگی در این حوزه آغاز می شود و آن 

شفافیت همه متغیرها و فاکتورهای معامله است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با تاکید بر اینکه همه کشاورزان 
باید با ابزارهای مالی به زبان س��اده آش��نا ش��وند، گفت: کشاورزان 
و تولیدکنن��دگان به کمك ابزارهای مال��ی بورس کاال هر زمان که 
بخواهند حتی پیش از برداشت محصول می توانند تولیدات شان را با 
قیمت روز در بازارهای مالی بفروشند و نگرانی از نبود خریدار برای 
محصوالت خود نداش��ته باشند؛ این اتفاق با ورود زعفران و پسته و 

زیره آغاز شده و باید سرعت بگیرد.
بائوج  الهوتی تصریح کرد: باید به این موضوع توجه داش��ت اینکه 
کش��اورزان بدانند می توانند بدون نگرانی به تولید محصول بپردازند 
و پیش از تولید، محصول ش��ان را با قیمت روز و به دور از نرخ های 
کاذب دالالن در فصل برداش��ت بفروش��ند، بدون شك شاهد رونق 

تولید و توسعه نقش بورس کاال در اقتصاد کشور خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه مس��یر درس��ت برای ساماندهی به معامالت 
بخش کش��اورزی، اس��تفاده از ابزارهای مالی اس��ت، اظهار داشت: 
اس��تفاده از س��ازوکار ب��ورس کاال و ابزارهای مال��ی نوین منجر به 
استانداردس��ازی معام��الت و مرجعی��ت قیمت��ی خواهد ش��د که 
امیدواریم با حمایت مسئوالن بخش کشاورزی شاهد پیوند محکم تر 

بخش کشاورزی و بورس کاال با توسعه ابزارهای مالی باشیم.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: تجربه 
این سال ها و بررسی مش��کالت بازار کاالها و محصوالت کشاورزی 
بیانگر آن اس��ت که باید با فراهم کردن ام��کان راه اندازی بازارهای 
معام��الت آتی و آپش��ن و س��ایر ابزاره��ای مالی، ریس��ك بازار و 
فعالیت ه��ای س��فته بازی را از بازار فیزیکی، ج��ذب بازارهای مالی 
بورس کرد تا اقتصاد کش��ور از تغییرات شدید قیمت ها و آسیب به 

بازارهای واقعی در امان بماند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس بر تقویت بورس کاال و حمایت از 
این بازار تاکید کرد و گفت: ش��فافیت یکی از بهترین گزینه ها برای 
رشد اقتصادی است که از این رو بورس کاال شفاف ترین بستر برای 

معامله کاالها در کشور است.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: شاخص بورس تهران در اولین روز هفته، 5هزار و ۷90 واحد رشد 
داش��ت و رکورد 41۷ هزار واحد را هم شکس��ت که رکوردی جدید در تاریخ بازار 
سرمایه ایران است. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 3هزار و 691 واحد افزایش 
به 135 هزار و 541 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 2هزار و 462 واحد رشد به 
90 هزار و 421 واحد رسیدند. شاخص آزاد شناور نیز با ۷هزار و 88۷ واحد افزایش 
به رقم 498 هزار و 824 واحد رسید، شاخص بازار اول 4هزار و 224 واحد و شاخص 

بازار دوم 11 هزار و ۷06 واحد افزایش داشتند.
در معام��الت این روز بیش از 6 میلیارد و 35 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش 40 هزار و 51 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین تمامی نمادها، نماد مخابرات ایران )اخابر( با 430 واحد، گروه مپنا )رمپنا( 
با 395 واحد، گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( با 219 واحد، کشتیرانی 
جمهوری اس��المی ایران )حکشتی( با 200 واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( 
ب��ا 1۷8 واح��د و ایران خودرو )خ��ودرو( با 1۷5 واحد بیش��ترین تأثیر مثبت را بر 
ش��اخص کل داشتند. در مقابل، نماد ملی صنایع مس ایران )فملی( با 200 واحد، 
بان��ك ملت )وبملت( با 10۷ واحد، معدنی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با 9۷ واحد، 
پتروشیمی نوری )نوری( با 9۷ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۷2 
واحد و سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 6۷ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معامالت 

بورس داشتند.
همچنین نماد بانك تجارت، بانك ملت، س��ایپا، ماشین سازی اراک، سایپا، بانك 
اقتص��اد نوین، فوالد مبارکه اصفه��ان و پاالیش نفت اصفهان نیز از جمله نمادهای 
پربینن��ده دیروز بودند. گ��روه خودرو نیز در معامالت این روز صدرنش��ین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه 625 میلیون و 846 هزار برگه سهم به ارزش 

بیش از 3هزار و 349 میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از 63 واحد افزایش داش��ت و بر روی کانال 5هزار و 
351 واحد ثابت ماند. در این بازار 2میلیارد و 329 هزار برگه س��هم به ارزش بیش 
از 68 هزار و 408 میلیارد ریال داد و ستد شد. نماد فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، 

توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، سنگ آهن 
گهرزمین )کگهر(، فرابورس ایران )فرابورس( بیش��ترین تأثیر مثبت را بر ش��اخص 
این بازار داشتند. همچنین نماد پتروشیمی مارون )مارون(، نفت پاسارگاد )شپاس( 
توس��عه و عمران استان کرمان )کرمان(، شیر پاس��توریزه پگاه گلستان )غگلستا(، 
تولید نیروی برق دماوند )دماوند( و گروه کارخانجات صنعتی تبرک )تبرک( مانع از 

رشد بیشتر این شاخص شدند.
چرا خواستگاران بورس زیاد شدند؟

آمار و ارقام حاکی از آن اس��ت که در پایان معامالت آذرماه امس��ال ارزش بازار 
بورس اوراق بهادار به 18013 هزار میلیارد ریال رسیده که رشد 16درصدی نسبت 
به ماه قبل )آبان( را نشان می دهد و رشد بیش از 90درصدی نسبت به پایان سال 
139۷ را نشان می دهد؛ رشدی که یك تحلیلگر بازار سرمایه دلیل آن را نبود فرصت 

جایگزین سرمایه گذاری می داند.
به گزارش ایس��نا، ش��اخص کل )وزنی- ارزش��ی( بورس اوراق بهادار 
در پای��ان معام��الت ی��ك ماه��ه منتهی به آذرم��اه 1398 ب��ا افزایش 
16.1درص��دی به 353 هزار و 99۷ واحد رس��ید. این بیش��ترین مقدار 
ش��اخص کل طی دوره 13 ماه اخیر محسوب می شود. همچنین مقدار 
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای س��ال 1398 تا پایان آذرماه 
معادل 98.1درصد رش��د داش��ته اس��ت. ش��اخص کل )وزنی-ارزشی( 
فراب��ورس ای��ران نیز در دوره یك ماه منتهی ب��ه پایان آذرماه 1398 با 
15.4درصد افزایش به مقدار 559.4 واحد و بیش��ترین مقدار خود طی 
دوره 13 ماه اخیر رس��ید. این در حالی اس��ت که مقدار ش��اخص کل 
)وزنی-ارزش��ی( فراب��ورس ایران از ابتدای س��ال 1398 تا پایان آذرماه 

رشد 102درصدی را نشان می دهد.
در همین زمینه، احمد پویان فر با بیان اینکه نمی توان گفت که رشد بازار مطلقا 
حباب است، اظهار کرد: البته شاید بتوان گفت قیمت ها کمی نسبت به متغیرهای 
بنیادی شرکت ها باالست، اما در حال حاضر شرایطی در اقتصاد ایجاد شده که تقاضا 

به این سمت هدایت می شود. وی ادامه داد: حجم نقدینگی که در دست مردم است 
در مدت زمان زیادی می توانست در بازار ارز سرمایه گذاری شود اما به دالیل مختلف 
از جمله کنترل هایی که در بازار ارز وجود دارد و همچنین نظمی که بانك مرکزی 
ب��ه این بازار داده اس��ت، محدودیت های خاصی در ب��ازار ارز ایجاد کرده و تقاضای 

نقدشوندگی به آن سمت نمی رود.
این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار طال هم تابعی از بازار ارز بوده 
و این بازار هم محدود شده است، ادامه داد: فرصت جایگزین دیگر، امالک و مسکن 
اس��ت که به دلیل نقدشوندگی کم و رش��د قیمت هایی که در آن بازار اتفاق افتاده 

امکان جذب نقدشوندگی بیشتر از این در این بازار نیز وجود ندارد.
قیمت ها همچنان رشد می کند

پویان ف��ر با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها بازاری که می تواند نقدش��وندگی 
جذب کند بازار س��رمایه اس��ت، اظهار کرد: در این راس��تا خوشبختانه یا متاسفانه 
افراد غیرحرفه ای در سراسر کشور به سرمایه گذاری در بورس گرایش پیدا کرده اند 
و یکی از دالیل اینکه به هر نحوی فارغ از توجه به متغیرهای بنیادی قیمت سهام 
رشد می کند نیز همین موضوع است. به همین دلیل نگرانی هایی وجود دارد مبنی 
بر اینکه افرادی که به صورت غیرحرفه ای وارد بازار می ش��وند رفتارهای احساس��ی 
بیش��تری از خود نش��ان می دهند و به راحتی در نوس��انات قیمت ها دچار زیان و 
خسران می ش��وند. در کل چون فرصت جایگزین کردن سرمایه گذاری برای مردم 

وجود ندارد قیمت ها در بورس همچنان رشد خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه رش��د بازار سرمایه در س��ال آینده بیشتر از این میزان هم 
خواهد شد، افزود: الیحه بودجه سال آینده حدود 50درصد کسری دارد. این کسری 
بودجه باید از طریق تزریق پول یا استقراض دولت از بانك مرکزی جبران شود. این 
استقراض دولت از بانك مرکزی احتماال تورم را باال می برد و تورم باال به معنای این 
است که رشد قیمت ها را در بازار بورس حتی به صورت اسمی شاهد خواهیم بود؛ در 
نتیجه پیش بینی می شود شاخص بورس همچنان رشد کند. البته باید تاثیر مسائل 

سیاسی را هم در این بازار در نظر گرفت.

بورس تهران رکورد 41۷ هزار واحد را هم شکست

شاخص بورس همچنان بر مدار صعود
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قیمت مرغ سقوط کرد 
رئی��س اتحادیه پرن��ده و ماهی گفت امروز قیمت ه��ر کیلو مرغ زنده در 

خرده فروشی ها 12 هزار و 900 تومان است.
مهدی یوس��ف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت وگو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، از کاهش 300 تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: 
ام��روز قیمت هر کیلو مرغ زن��ده درب مرغداری ۷ هزار و 150 تومان، مرغ 
آماده به طبخ در کش��تارگاه 11 ه��زار و 400 تومان، توزیع درب واحد های 
صنفی 11 هزار و 600 تومان و خرده فروشی ها 12 هزار و 900 تومان است.

ب��ه گفته وی: ن��رخ هر کیلو ران مرغ با کمر 11 هزار و 900 تومان و ران 
مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ 12 هزار و 900 تومان است.

یوس��ف خانی با اش��اره به نرخ س��ایر مش��تقات در بازار گفت: قیمت هر 
کیلوگرم س��ینه با کتف 22 هزار تومان، سینه بدون کتف 23 هزار تومان و 

سینه مرغ 26 هزار تومان است.
رئی��س اتحادیه پرنده و ماهی ازدیاد تولید نس��بت ب��ه مصرف و کاهش 
قدرت خرید خانوار را دلیل اصلی افت قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: 
با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود روند کنونی قیمت 

تا نیمه اول بهمن در بازار ادامه یابد.
وی ادامه داد: با وجود افزایش چشمگیر قیمت جوجه یك روزه، مرغداران 
در فروش هر کیلو مرغ نس��بت به قیمت مصوب 400 تومان متضرر هستند 
و با احتس��اب افزایش چش��مگیر قیمت جوجه یك روزه زیان به بیش از این 

رقم می رسد.
یوس��ف خانی متوس��ط قیم��ت ه��ر قطعه جوج��ه ی��ك روزه را 4 هزار و 
500 توم��ان اعالم ک��رد و گفت: با توجه به نرخ مصوب س��تاد تنظیم بازار 
تولیدکنندگان به طور متوس��ط حداقل 2هزار تومان باالتر از قیمت مصوب 

جوجه موردنیاز واحد های خود را خریداری می کنند.
این مقام مس��ئول درباره آینده بازار مرغ گفت: ب��ا توجه به ازدیاد تقاضا 
برای جوجه ریزی ش��ب عید بعید است که نوسان غیرمنتظره ای در بازار رخ 
دهد و تنها ممکن است از 15بهمن به دلیل خالی بودن واحد های مرغداری 

برای جوجه ریزی شب عید نوساناتی در بازار رخ دهد.
استمرار ثبات قیمت تخم مرغ در بازار

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در بخش پایانی اظهارات خود از ثبات قیمت 
تخم مرغ نسبت به روز های اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط 
قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 9 هزار و 500 تومان معادل شانه ای 

18 هزار تا 19 هزار تومان است.

 هدف شایعه سازی؛
تخریب امنیت غذایی ایران

ادع��ای برخی از افراد مبنی بر آلودگی لبنیات ایرانی منجر ش��د 
تا به بررس��ی رتبه امنی��ت غذایی ایران در دنیا ب��ه ویژه در زمینه 

لبنیات بپردازیم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در ش��رایط س��خت تحریم 
و جن��گ اقتصادی امنیت غذایی کش��ور بی��ش از هر زمان دیگری 
اهمیت دارد که خوش��بختانه طی سال های بعد از انقالب در تولید 

بسیاری از محصوالت به خودکفایی رسیدیم.
با توجه به پتانس��یل باالی تولید و ظرفیت س��ازی در تولید شیر 
و گوشت توانس��تیم به خودکفایی 100درصدی برسیم و در بخش 
گوشت حدود 90درصد نیاز کشور از تولید داخل تامین می شود که 
امیدواریم تا پایان برنامه شش��م توسعه به خوداتکایی 100درصدی 

دست یابیم.
بس��یاری از مس��ئوالن بر ای��ن باورند که با توجه ب��ه تاکید مقام 
معظ��م رهبری به خودکفایی محصوالت اساس��ی انتظار می رود که 
مس��ئوالن ذی ربط با اتخاذ برخی تصمیمات نادرس��ت تولید داخل 

را به چالش نکشانند.
 روند افزایش��ی تولید ش��یر و گوش��ت قرمز طی سال های بعد از 

انقالب
س��عید سلطانی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت امنیت غذایی در 
بخش لبنیات و گوش��ت قرمز اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت در 
بخش لبنیات و گوشت قرمز به اندازه نیاز آحاد جامعه است هر چند 
که طی برنامه های 5 س��اله چهارم، پنجم و ششم توسعه بر افزایش 

ظرفیت سازی تولید شیر و گوشت قرمز تأکید شده است.
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور با اشاره به اینکه ظرفیت تولید 
بیش از 13 میلیون تن شیر خام در کشور فراهم شده است، افزود: 
در بخش تولید گوشت با ساخت دامداری های جدید ظرفیت تولید 
یك میلیون و 100 هزار تن گوش��ت در کشور فراهم شده است که 
متاس��فانه نوسانات قیمت و از دس��ت دادن امنیت شغلی دامداران 
ت��ا حدودی تولیدکنندگان را نس��بت به ادامه تولید دچار ش��ك و 

تردید شده اند.
س��لطانی ادامه داد: بعد از انقالب روند افزایش��ی در تولید شیر و 
گوشت کشور داشتیم به طوری که هم اکنون از لحاظ کمی و کیفی 

در تولید مشکلی نداریم.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه تولید فعلی شیر خام از مرز 
خوداتکایی باالتر است بیان کرد: در برنامه ششم توسعه پیش بینی 
شده که حداقل سرانه مصرف شیر و مشتقات آن به ازای هر ایرانی 
به 165 کیلوگرم برس��د، چرکه تحقق این امر در بسیاری از امراض 

و بیماری ها جلوگیری خواهد کرد.
وی در واکنش به موضوعات مطرح ش��ده پیرامون ش��ایعات اخیر 
مبنی بر وجود س��م در تولید ش��یر خام گفت: با توجه به ش��ایعات 
چند روز اخیر اگر خرید شیر خام از دامداران به سبب کاهش تولید 
کارخانه های لبنی متوقف ش��ود بدون تردید این امر امنیت غذایی 

تولید شیرخام را در معرض خطر قرار می دهد.
ب��ه گفته س��لطانی، در ابتدای انق��الب با 36 میلی��ون جمعیت 
80درص��د لبنیات از خارج وارد می ش��د، اما هم اکنون تولید ش��یر 
خام به بیش از نیاز کش��ور رسیده است به طوری که مردم به دلیل 

تنوع محصوالت در ویترین مغازه ها انتخاب برای شان دشوار است.
مدیرعام��ل اتحادی��ه دامداران کش��ور افزود: با توج��ه به ضریب 
امنیت غذایی باال در بخش تولید ش��یر خام ساالنه یك میلیون تن 
محصوالت لبنی به کش��ور های فرانس��ه و عراق صادر می شود و از 
آنجا که کش��ور فرانسه برای مواد غذایی مصرفی ارزش باالیی قائل 
هس��تند و آزمایش��ات مختلفی بر واردات محصوالت به کشورشان 
انجام می دهند، این امر نشان می دهد که تولید شیر و لبنیات کشور 

از کیفیت باالیی برخوردار است.

اخبـــار

با توجه به خروج غیرقانونی دام از مرز بانه انتظار می رود که مسئوالن 
تمهیداتی برای خروج غیرقانونی دام از مرز های کشور بیندیشند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، س��ال گذشته در پی نوسان نرخ 
ارز و خروج غیرقانونی دام از مرزهای کشور، قیمت گوشت با تالطماتی 
در بازار روبه رو شد که همین امر زمینه را برای خروج قابل توجه ارز در 

شرایط بحران ارزی و جنگ  اقتصادی در کشور فراهم کرد.
بسیاری از مس��ئوالن بر این باورند که امسال با وجود شرایط مساعد 
مرتع و بارش های مناسب، تولید دام سبك و سنگین در حدی است که 
بس��یاری از دامداران از انباش��تگی دام در واحدهای دامداری گالیه مند 
هس��تند و همواره خواهان صادرات برای رفع بحران فعلی هستند و در 
مقابل فروش��ندگان قصابی معتقدند که ص��ادرات محدود دام می تواند 

همانند سال گذشته بر نوسان مجدد قیمت در بازار دامن بزند.
آماره��ا نش��ان می دهد که امس��ال به س��بب فراوان��ی تولید قیمت 

دام س��بك 40درصد و دام س��نگین 25درصد کاه��ش یافته که بدین 
ترتیب قیمت منطقی هر کیلو گوش��ت گوساله 60هزار تومان و گوشت 
گوس��فندی ۷2 هزار تومان است که متاس��فانه در سایه کمبود نظارت 
دستگاه های متولی، گوشت در خرده فروشی ها با نرخ های باالتری عرضه 
می شود که اخیرا گزارش هایی مبنی بر قاچاق دام از مرز بانه اعالم شده 
اس��ت که اگر مس��ئوالن همانند گذش��ته تمهیداتی نیندیشند، در ایام 

پایانی سال بازار مجدد دچار التهاب خواهد شد.
صادرات دام زنده تنها مرهم پیش روی دامداران

منصور پوریان، رئیس ش��ورای صادرکنندگان دام کش��ور، از افزایش 
عرض��ه دام در بازار خبر داد و گف��ت: بنابر پیش بینی های صورت گرفته 
عرضه دام به س��بب ازدیاد تولید و روند افزایشی در بازار روبه رو شده و 

همین امر در کاهش قیمت تأثیر بسزایی داشته است.
وی اف��زود: با توج��ه به زایش های مناس��ب پاییز و انباش��ت دام در 

واحد ه��ای دامداری وضعی��ت فعلی بازار به زیان دامداران اس��ت که از 
مس��ئوالن ذی ربط انتظار می رود تمهیداتی برای کاهش انباشت دام در 
واحد های دامداری بیندیش��ند چراک��ه این امر معضل جدی پیش روی 
دامداران به ش��مار می رود. پوریان ادامه داد: در حال حاضر اتخاذ برخی 
سیاست ها مبنی بر خرید تضمینی دام راهگشای کاهش انباشت دام در 
واحد های دامداری نیست و تنها صادرات مدیریت شده می تواند بخشی 
از معض��ل پیش روی تولیدکنن��دگان را مرتفع کند، در غیر این صورت 
دامداران دیگر تمایلی به پرواربندی برای دوره های بعد نخواهند داشت.
رئیس شورای صادرکنندگان دام کشور با اشاره به اینکه امسال تولید 
دام در بخش سبك و سنگین بی نظیر بوده است، بیان کرد: ازدیاد تولید 
در بخش دام نسبت به مدت مشابه سال قبل روند نزولی قیمت در بازار 
را به همراه داش��ته اس��ت، اما برای جبران هزینه تولیدکنندگان انتظار 

می رود که با صادرات محدود دام موافقت شوند.

سردرگمی تولیدکنندگان گوشت قرمز برای بازار شب عید

انتقاد مسئوالن از تاخیر دولت در صدور مجوز دام

رئیس اتحادیه فروش��ندگان گل و گیاه گفت با توجه به نزدیك شدن 
ایام عید، افزایش قیمتی برای گل پیش بینی نمی شود.

اکبر شاهرخی، رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره  افزایش قیمت گل در بازار اظهار کرد: 
با توجه به نزدیك ش��دن ایام عید، افزایش قیمتی برای گل پیش بینی 
نمی شود. رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه در پاسخ به این پرسش 
ک��ه آیا افزایش قیمت��ی در گل ها برای روز مادر پیش بینی می ش��ود یا 
خی��ر؟ تصریح ک��رد: طی 12 روز آینده، جلس��ه ای را ب��ا وزارت جهاد 

کش��اورزی داریم که امیدواریم پیشنهاد قیمتی که به آنها ارائه می شود 
مورد قبول واقع ش��ود، در صورت  قبول این پیش��نهاد، قطعا افزایش��ی 
ب��رای بازار گل نخواهیم داش��ت، اما اگر این پیش��نهاد مورد قبول واقع 

نشود احتمال افزایش قیمت برای گل در روز مادر وجود دارد.
شاهرخی با اشاره به اینکه خرید گل از سبد خانوار خارج شده است، 
اظهار کرد: طی دو هفته اخیر به دلیل تنش های منطقه ای،  در بازار گل 

ریزش 40 تا 50درصدی قیمت را تجربه کردیم.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان گل و گیاه با بیان اینکه مصرف س��الیانه 

گل در ایران ش��اخه ای 8 تا 12 ش��اخه است، تصریح کرد: این در حالی 
است که مصرف گل در اروپا، 200 شاخه است.

شاهرخی در ادامه از قیمت گل های پرمصرف در بازار خبر داد و گفت: 
گل رز هلندی درجه یك، 15 هزار تومان، رز ایرانی 5 تا ۷ هزار تومان، 
گل داوودی 15 هزار تومان، گل میخك 15 هزار تومان، گل مریم 8 تا 
10 ه��زار تومان، گل لیلیوم 10 هزار تومان، گل ش��ب بو 8 تا 10 هزار 
تومان، گل آلس��تومریا 4 تا 6 هزار توم��ان، گل آنتریوم 10 تا 15 هزار 

تومان در بازار به فروش می رسد.

یك تولیدکننده پوش��اک با بیان اینکه متاس��فانه با تمام مشکالت 
در بخ��ش تولید وزیر صنعت یك ماه گذش��ته مجوز آزادش��دن ثبت 
س��فارش پوشاک را در مناطق آزاد صادر کرده است، گفت چرا وقتی 
تولیدکنن��ده داخلی نیازمند بازار فروش اس��ت فض��ا را برای واردات 

فراهم می کنید.
شاهرخ جعفری در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه 
تولیدکنندگان داخلی در طول ماه های گذش��ته به س��ختی توانستند 
پروس��ه تأمین مواد اولیه خود را انجام دهند، اظهار داش��ت: ماه های 
پایانی سال فرصتی است تا تولیدکنندگان بتوانند فروش خوبی را در 

بازار انجام و تا حدی کمبود نقدینگی خود را جبران کنند.
وی با اشاره به اینکه تولیدکننده بعد از ماه ها معطلی توانسته است 
بخش��ی از مواد اولیه خود را وارد کند، افزود: برخی از تولیدکنندگان 
حت��ی برای عدم توقف فعالیت خود حاضرند پارچه های موردنیاز خود 
را از ب��ازار آن هم با قیمت بال اخری��داری کنند تا اینکه چندین ماه 

معطل ترخیص مواد اولیه از گمرکات باشند.
این تولیدکننده پوش��اک اضافه کرد: متاسفانه با تمام مشکالت در 
بخش تولید وزیر صنعت یك ماه گذشته مجوز آزادشدن ثبت سفارش 
پوش��اک را در مناط��ق آزاد صادر کرده اس��ت که ای��ن موضوع برای 

ما بس��یار قابل تأمل است. در ش��رایطی که تولیدکنندگان داخلی با 
مش��قت کاال تولید کرده و می خواهند در بازار به فروش برس��انند از 
طریق مناطق آزاد محصوالت آن هم با قیمت بس��یار پایین راهی بازار 
می شود، در این شرایط طبیعی است که مصرف کننده حاضر به خرید 
پوشاک داخلی نبوده و تمرکز خود را به خرید پوشاک وارداتی کند.

جعفری با اشاره به اینکه در شرایط پایانی سال دولت و تنظیم بازار 
باید به بحث قاچاق پوش��اک به صورت جدی ورود پیدا کنند، تصریح 
کرد: تولیدکنندگان در حال حاضر نیازمند یاری هستند تا بتوانند در 

این شرایط سخت محصوالت تولید و راهی بازار کنند.

نرخ انواع گل برای روز مادر 

ایرانی ها سالی 12 شاخه گل می خرند

اقدام ضد تولید ملِی وزیر صنعت
 چرا ثبت سفارش پوشاک در مناطق آزاد مجاز شد؟

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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تجدید ارزیابی دارایی و اخذ تسهیالت حالل 
مشکالت خودروسازان نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اعالم کرد 
تجدید ارزیابی دارایی های خودروس��ازان که در نهایت منجر به اخذ 
تسهیالت می ش��ود در درازمدت راهگش��ا و حالل واقعی مشکالت 

خودروسازان نخواهد بود.
رامی��ن نورقلی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
تجدی��د ارزیاب��ی دارایی های خودروس��ازان اظهار داش��ت: تجدید 
ارزیابی دارایی های خودروس��ازان که منجر به خروج آنان از شرایط 
ورشکس��تگی و اخذ تس��هیالت می ش��ود نمی تواند منجر به توقف 

زیاندهی خودروسازان شود.
نماینده م��ردم کردکوی، ترکمن و بندرگز در مجلس ش��ورای 
اس��المی افزود: رویه تجدی��د ارزیابی دارایی های خودروس��ازان و 
خروج آنان از ش��رایط ورشکس��تگی و اخذ تسهیالت در درازمدت 
راهگشا و حالل واقعی مشکالت عدیده مالی خودروسازان نخواهد 

بود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
در حال حاضر چاره دیگری غیر از دریافت تس��هیالت وجود ندارد، 
اما خودروس��ازن می دانند که این رویه در آینده، مش��کالت آنان را 

افزایش خواهد داد.
نماین��ده مردم کردک��وی، ترکمن و بندرگز در مجلس ش��ورای 
اس��المی تصریح کرد: افزایش بدهی های خودروسازان به بانك ها در 

درازمدت موجب افزایش مشکالت خودروسازان خواهد شد.
نورقلی پور گفت: در حال حاضر خودروسازان هیچ راهی جز راهی 
ک��ه در پیش گرفته اند ندارن��د. در آینده یا بای��د بانك ها مطالبات 
خود را به خودروس��ازان ببخشند که مس��اله ای بسیار دور از ذهن 
اس��ت یا ممکن اس��ت دولت به این موضوع ورود و بخشی از بدهی 

خودروسازان به بانك ها را پرداخت کند.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی افزود: 
رویه فعلی برای خودروساز بسیار مضر است اما می توان امیدوار بود 
که شرایط اقتصادی کشور و شرایط و روابط بین المللی بهبود یابد و 
خودروس��از تولید را افزایش دهد و از این طریق بخشی از مشکالت 

مالی خود را رفع کند.

هوشمندسازی جایگاه های CNG تا یک ماه 
آینده اجرایی می شود

رئی��س هیات مدیره انجمن CNG کش��ور با اش��اره به همکاری 
شهرداری در توسعه جایگاه ها از اجرای طرح هوشمندسازی تا یك 

ماه آینده خبر داد.
اردش��یر دادرس در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص 
اعط��ای وام 5 میلیون تومانی برای دوگانه س��وز کردن خودروهای 
ش��خصی اظهار داشت: این طرح فقط یك پیشنهاد است که مطرح 
ش��ده و در حال حاضر اجرایی نشده است که امیدواریم با همکاری 
موثر بانك ها ش��اهد توس��عه ناوگان حمل و نقل گازسوز در کشور 

باشیم.
وی در خص��وص عل��ت تعویق ط��رح هوشمندس��ازی جایگاه ها 
گف��ت: فراخوان ه��ای الزم در خصوص اجرای این طرح داده ش��ده 
و شناس��ایی ش��رکت های هوشمندساز در دس��تور کار قرار دارد و 

احتماال تا یك ماه آینده تعیین تکلیف می شود.
رئیس هیات مدیره انجمن CNG کشور ادامه داد: افزایش ایمنی 
جایگاه ه��ا نیز جزئی از برنامه هوشمندس��ازی اس��ت که به صورت 

همزمان در دستور کار قرار دارد.
رئی��س هیات مدی��ره انجمن CNG کش��ور در پای��ان برای حل 
مشکل کمبود جایگاه های سی ان جی در تهران خاطرنشان کرد: در 
راس��تای توسعه جایگاه ها قرار بر این است که با همکاری شهرداری 

تعدادی زمین در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
حفظ جریان تولید و اشتغال صنایع خودرو با 

اختصاص تسهیالت بانکی
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت حمایت تسهیالتی بانك 
مرکزی از صنایع خودرو و قطعه سازی موجب تضمین حرکت کشور 

در حوزه تولید و تحقق رونق تولید شده است.
س��یدجواد س��لیمانی افزود: بان��ك مرکزی با اختص��اص به موقع 
تس��هیالت به صنع��ت خودرو، به افزایش تولی��د در دو ماهه پایانی 

سال و پاسخگویی به تعهدات مشتریان کمك کرده است.
ب��ه گفته وی گروه س��ایپا با وجود بدعهدی ش��رکای بین المللی، 
تحریم های ظالمانه و مش��کالت اقتصادی کشور؛ در 10 ماهه سال 
98 بی��ش از 345 هزار دس��تگاه خودرو تولید ک��رده که این رونِق 
حاکم بر تولید در گروه س��ایپا با تخصیص تسهیالت از سوی بانك 

مرکزی، ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد: این تس��هیالت به  س��رعت و به  ش��کل مس��تقیم 
به تولی��د اختصاص می یابد و با پیگیری پویش ملی داخلی س��ازی 
قطعات صنعت خودرو و همت تالشگراِن صنعت قطعه سازی کشور، 
تغذیه خطوط گروه س��ایپا به  ش��کل مستمر و بی وقفه ادامه خواهد 

یافت.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همچنین تصریح کرد: صنعت 
قطعه س��ازی کش��ور با این کمك های تس��هیالتی می تواند نسبت 
به خری��د مواد اولی��ه و تامین به موق��ع قطع��ات موردنیاز خطوط 

خودروسازان اقدام کند.
س��لیمانی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: سایپا در یك  
س��ال اخیر ت��الش کرده ارتباط خود با ش��بکه بانکی را در مس��یر 
صحیح ادامه داده و نسبت به بازپرداخت تسهیالت در موعد مقرر و 

تسویه حساب با بانك ها اقدام کند.
مدیرعامل گروه خودروسازی در پایان از حمایت همتی؛ رئیس کل 
بان��ك مرکزی به خاطر تس��ریع در فرآیند اختصاص تس��هیالت به 
صنعت خودرو و قطعه سازی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این 

همکاری تداوم یابد.

چطور یك خودرو وارداتی برقی یا هیبریدی با قیمت حدود 400 میلیون در بازار 
ایران می خواهد با پراید یا پژوی 50 میلیون تومانی رقابت کند و جایگزین آن شود؟

به گزارش فانوس، در چندین ماه گذشته، مجلس در پی ایجاد تحول در دومین 
صنعت بزرگ کش��ور یعنی صنعت خودرو بوده اس��ت. طرح »س��اماندهی صنعت 
خودرو« نتیجه این تالش است که در خردادماه سال جاری در مجلس تصویب شد. 
این طرح ش��امل 12 ماده است که هر کدام به گوشه  ای از مسائل مرتبط با خودرو 
می  پ��ردازد. تاکنون ش��ورای نگهبان دو بار به این ط��رح ایراداتی وارد کرده و البته 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این طرح را مستثنی از مغایرت ها با سیاست های 
کلی ندانس��ته و ایراداتی را مطرح کرده اس��ت. یکی از بخش های بحث  برانگیز این 
طرح، ماده 4 آن اس��ت ک��ه به موجب این بند، تعرف��ه واردات خودروهای برقی و 
هیبریدی صفر می ش��ود و دولت موظف اس��ت طی پنج س��ال، زمینه تولید داخل 

خودروهای مذکور را فراهم آورد.
خروج 15برابری ارز

سال گذش��ته دولت برای کنترل خروج ارز، واردات خودروهای معمولی بنزینی 
را ممن��وع کرد. در ش��رایطی که مدیریت ذخایر ارزی از هر زمانی بیش��تر اهمیت 
دارد، مجلس در صدد صفر کردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی است؛

این در حالی اس��ت که خروج ارز ناش��ی از واردات خودروهای برقی و هیبریدی 
حدود 2 برابر خودروهای بنزینی اس��ت. خارج ش��دن این حجم از ارز در ش��رایط 
کنونی که بسیاری از تولیدکنندگان برای تامین ارز مواد اولیه الزم خود دچار مشکل 

هستند، امری غیرمنطقی و غیرعقالنی است.
قیمت متوس��ط این نوع خودروها حدود 30هزار دالر اس��ت ک��ه با توجه به ارز 
موردنیاز خودروهای تولید داخل، ارزبری بیش از 15برابری خواهد داشت، بنابراین 

در شرایطی که ارز الزم حتی برای خودروهای تولید داخل به  سختی تأمین می شود 
و همین مس��ئله منجر به عدم تأمین به موقع قطعات اصلی خودروس��ازی ها شده، 

واردات آزادانه خودروهای هیبریدی و برقی، مشکالت قبلی را تشدید خواهد کرد.
تناقض با تولید داخل

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و موضوع تحریم ها، ضروری است تولید داخل 
خودروها مورد توجه بیش��تری قرار گیرد. بخ��ش اول این بند می گوید باید تعرفه 
واردات خودروهای برقی و هیبریدی صفر ش��ود و بخش دوم دولت را ملزم می کند 

طی پنج سال این نوع خودروها را در داخل تولید کند.
شاید در ظاهر گفته شود که برای حمایت از تولید داخل هم در این ماده تدبیری 
اندیش��یده شده اس��ت اما بخش اول و دوم با هم متناقض اس��ت، زیرا در این پنج 
س��ال نمونه خارجی، بازار خود را در کشور پیدا می کند و شرکت داخلی انگیزه ای 
برای تولید نخواهد داشت. از طرفی تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای 
دانشگاهی و دانش بنیان به اثبات رسیده و به مرحله اجرا درآمده است. لذا با فرض 
توس��عه خودروهای برقی الزم است که رویکرد سیاستی در شرایط فعلی به  سمت 

تولید داخل برود نه واردات.
ادعاهای دور از واقعیت

یکی از اس��تدالل ها برای تصویب این ماده بحث کاهش آلودگی ناشی از سوخت 
خودروها و حفظ محیط زیس��ت بوده  اس��ت، اما باید توجه داشت که در کشور ما، 
قیمت سوخت  های فس��یلی مثل بنزین و گازوییل بسیار اندک و در مقابل، هزینه 

تعمیر و نگهداری قطعات برقی باال است.
در نتیجه برای صاحبان خودروهای هیبریدی به صرفه  تر اس��ت از بنزین استفاده 
کنند و این مس��ئله به معنای برابری کارکرد خودروهای هیبریدی با بنزینی است. 

همچنی��ن با توجه به اینکه قیمت باالی این خودروه��ا تعداد کمی از مردم امکان 
خری��د آن را دارن��د که در این صورت، توس��عه این خودروه��ای وارداتی نمی تواند 
جایگزی��ن خودروه��ای آالینده ش��ود. از دیگر ادعاهای برخ��ی موافقین این ماده، 
ایجاد رقابت در بازار خودرو با آزادکردن واردات این خودروها اس��ت. با یك س��وال 
س��اده می توان بی اساس بودن این ادعا را رساند: چطور یك خودرو وارداتی برقی یا 
هیبریدی با قیمت حدود 400 میلیون در بازار ایران می خواهد با پراید یا پژوی 50 

میلیون تومانی رقابت کند و جایگزین آن شود؟
مغایرت با سیاست های کلی نظام

همان طوری که اش��اره شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به برخی مواد 
این طرح، مغایرت با سیاست های کلی نظام وارد کرده است که ماده4 ازجمله این 
مواد مغایر اس��ت. همچنین دیگر کارشناسان حقوقی، ایرادات دیگری وارد کرده اند 

که این مغایرت ها به شرح ذیل است:
- بند 6 سیاس��ت های کلی تولید ملی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی: حمایت 
از تولید محصوالتی اس��ت که عرضه رقابت��ی آنها با خالص ارزبری مثبت یا خالص 

ارزبری منفی همراه باشد.
- بند ۷ سیاس��ت های کلی تولید ملی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی: مدیریت 
منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی
- بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی 
کش��ور با هدف پاس��خگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و 

پیشگامی در تقویت بخش واقعی
- بند 3 سیاس��ت های کل��ی امنیت اقتصادی: قوانین و سیاس��ت های اجرایی و 

مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.

صفر کردن تعرفه واردات خودرو؛ به سود دالالن به ضرر تولیدکنندگان

مدیرعامل انجمن جامعه ایمن گفت باید در کنار دوگانه س��وز کردن 
رایگان خودرو های حمل و نقل عمومی به دنبال تثبیت قیمت س��ی ان 

جی بود.
ج��واد نوفرس��تی، مدیرعام��ل انجمن جامع��ه ایم��ن در گفت وگو با 
خبرنگارخبرگ��زاری میزان، با اش��اره ب��ه طرح رایگان گازس��وز کردن 
خودرو ه��ای حمل و نق��ل عمومی اظهار کرد: طرح دوگانه س��وز کردن 
رایگان خودرو های عمومی گامی مثبت در تغییر رویه به سوی استفاده 

از سوخت پاک است، اما باید پیش شرط های آن نیز اجرا شود.
مدیرعامل انجمن جامعه ایمن تصریح کرد: باید در کنار دوگانه س��وز 
کردن خودرو های حمل و نقل عمومی به صورت رایگان به دنبال تثبیت 
قیمت س��ی ان جی باش��یم و فاصله قیمت بنزین و س��ی ان جی را نیز 

حفظ کنیم.
وی افزود: در کش��ور های اروپایی قیمت س��وخت س��ی ان جی یك 
چهارم قیمت بنزین اس��ت که این رقم در کش��ور ما یك س��وم است، 

بس��یاری از افراد نگران نسبت قیمت این دو حامل انرژی هستند و باید 
تضمین های الزم برای رعایت آن به مردم داده شود.

نوفرس��تی بیان کرد: اصوال چندان موافق طرح های رایگان نیستم به 
دلیل اینکه این طرح ها می تواند مش��کالتی را به دنبال داش��ته باشد به 
همین منظور طرح دوگانه سوز کردن رایگان خودرو های عمومی باید به 
صورت دقیق انجام ش��ود تا از رانت خ��واری و ویژه خواری برخی در این 

میان جلوگیری شود.

رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو ضمن اش��اره به رکود بازار 
خ��ودرو پیش بینی کرد در ص��ورت عرضه خودرو به می��زان کافی و 

کنترل نرخ ارز، قیمت خودرو نیز تعدیل خواهد شد.
 س��عید موتمن��ی در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادآنالی��ن، درباره 
وضعیت بازار خودرو بیان کرد: در حال حاضر به خاطر افزایش قیمت 
خودرو، هیچ خریدار و فروشنده ای وجود ندارد و صرفا مردم نظاره گر 
بازار هستند تا ببینند در روزهای آینده قیمت ها به چه سمتی خواهد 

رفت.
وی اف��زود: خریداران خودرو منتظر کاهش و فروش��ندگان منتظر 
افزایش بیش��تر قیمت هس��تند و به خاطر همین عدم ریسك پذیری، 

هیچ معامله ای انجام نمی ش��ود و به عبارتی ب��ازار خودرو دچار رکود 
شده است.

موتمنی آشفتگی های سیاسی اخیر و نرخ ارز را عامل افزایش قیمت 
خ��ودرو عنوان کرد و گفت: اتفاقات سیاس��ی اخیر از جمله ش��هادت 
س��ردار سلیمانی و عکس العمل ایران به این موضوع، منجر به افزایش 
نرخ ارز ش��د که همین جهش ن��رخ و التهابات منطقه، بازار خودرو را 

نیز متأثر و قیمت ها را گران کرد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تصریح کرد: البته در این میان 
باید به عرضه کم خودرو از س��وی خودروسازان به عنوان دیگر عامل 
افزایش قیمت ها اش��اره کرد چراکه در نیمه دوم امسال عرضه نسبت 

به تقاضا بس��یار کمتر بوده و این موضوع نیز منجر به رش��د قیمت ها 
در بازار خودرو ش��ده است. به گفته موتمنی، فاصله بسیار زیاد قیمت 
خودرو در کارخانه نس��بت به بازار، نش��ان می ده��د که میزان عرضه 
نس��بت به تقاضا کمت��ر بوده که این مورد در کنار عوامل گفته ش��ده 

باعث نوسانات افزایشی در بازار خودرو شد.
رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران خودرو درب��اره آینده ای��ن بازار 
پیش بینی کرد: با توجه به تالش خودروس��ازان در تولید هرچه بیشتر 
و وعده رئیس بانك مرکزی بر کاهش نرخ ارز، به عقیده من اگر عرضه 
خودرو افزایش و قیمت دالر کاهش یابد و بازار ارز به آرامش برس��د، 

در روزهای آینده شاهد کاهش قیمت خودرو خواهیم بود.

دوگانه سوز کردن رایگان خودرو ها گامی مثبت به سمت استفاده از سوخت پاک

بازار خودرو در خواب زمستانی

خودرو ارزان می شود؟
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مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��وری با بیان اینکه ترکی��ه دروازه صادرات 
ش��رکت های ایران��ی اس��ت، بر لزوم تقوی��ت همکاری ای��ران و ترکی��ه در حوزه 
ش��رکت های دانش بنیان گفت و بر ضرورت رونق زیست بوم نوآوری با همکاری دو 

کش��ور تأکید کرد. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
بنیاد ملی نخبگان، س��ورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری، در همایش ش��رکت های 
دانش بنیان و فناوری ترکیه و ایران در اس��تانبول با 
بیان اینکه ایران به کمك ش��رکت های دانش بنیان 
توانس��ته اس��ت  تحول تازه ای در اقتصاد خود رقم 
بزند، افزود:  تحریم های آمریکا می توانست یك کشور 
را نابود کند، اما ایران روی پای خود ایس��تاد. وی با 
اش��اره به جهش علمی ایران در حوزه های مختلف 
فناوری عنوان کرد ایران آماده توسعه زیرساخت ها 
و هم��کاری جدی برای انتق��ال فناوری ها در قالب 
شرکت های دانش بنیان به ترکیه است. معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور تصریح کرد نس��ل جدید 

جوانان خالق و کارآفرین در ایران، ش��کل گرفته است که قوانین بین المللی را به 
 خوبی می شناسد و می تواند شریك خوبی برای شرکت های ترکیه باشد.

مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری گف��ت: ترکی��ه دروازه صادرات 

ش��رکت های ایران اس��ت. تعامل میان روس��ای جمهور دو کشور در یك سال 
نش��ان دهنده سطح باالی سیاسی است. اما روابط حوزه اقتصادی باید به سطح 
مطلوب برس��د و تا دس��تیابی به هدف حجم تجاری 30 میلیارد دالری فاصله 
دارد. س��تاری در این نشست که میزبان حدود 
80 شرکت ایرانی و 200 شرکت ترکیه ای بود، 
اف��زود: تحریم ها علیه ایران باعث ش��د تا تولید 
فناوری ه��ای بوم��ی افزایش پی��دا کند. حدود 
200 شرکت ایرانی برای حضور در این همایش 
اعالم آمادگی کردند اما به دالیلی ما تنها با 80 
شرکت حضور پیدا کردیم. وی با تاکید بر لزوم 
تقویت روابط اقتصادی دو کشور گفت: ما دارای 
روابط سیاس��ی فوق العاده هس��تیم. باید سطح 

روابط اقتصادی ما نیز به سطح سیاسی برسد.
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری  در 
این برنامه که توس��ط مرکز تعامالت بین المللی 
علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری ایران برگزار می ش��ود، با اش��اره ب��ه اینکه دولت وظیف��ه ایجاد پل 
ارتباطی بین بخش های مختلف دو کش��ور هستند، تصریح کرد: طرف ترکیه و 

ایران به طور کامل از حمایت ما در این زمینه برخوردار خواهند بود.

در شرایط اقتصادی کنونی که راه اندازی یك کسب وکار در کشور هزینه های 
زیادی به همراه دارد باید مس��یرهای کوتاه تر و ارزان تری پیدا کنیم تا بتوانیم 
به س��رخط عملیاتی کردن ایده های خود برس��یم. ایده های��ی که می توانند به 

کسب وکارهای بزرگی بدل شوند.
به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
یک��ی از ای��ن مس��یرهای پیش رو ک��ه نقطه 
آغاز کس��ب وکارهای صاحبان ایده شده است، 
قدم گذاش��تن در مراکز رش��د و نوآوری است؛ 
مراکزی که واحدهای فناور نوپا را در دل خود 

پرورش می دهند و آماده به کار می کنند.
ای��ن واحدها عمدتا در بی��ش از 150 مرکز 
رش��د و ن��وآوری که در سراس��ر کش��ور فعال 
هستند تمرین کس��ب وکار می کنند تا بتوانند 
فعالیت شان را تبدیل به یك شخصیت حقوقی 
مس��تقل به عنوان یك ش��رکت یا واحد فناور 

کنن��د تا با ارتقای توان ش��ان موضوع دانش بنیان بودن ش��رکت ها را هم احراز 
کنند.

»ش��رکت هایی که بخواهند به عنوان دانش بنیان احراز صالحیت شوند باید 

یك مسیر ارتقایی را طی کنند. امروز بیش از 600 مرکز رشد واحدهای فناور، 
38 پارک علم و فناوری و 150 مرکز نوآوری در سراس��ر کش��ور حضور فعال 

دارند که عمدتا برمبنای مزیت های قومی شکل  گرفته اند.«
رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 
بی��ان این مطلب، می گوید: ب��ا تداوم فعالیت  
ش��رکت  های دانش بنی��ان و واحدهای فناور، 
ت��الش می کنیم از ای��ن فعالیت ه��ا حمایت 

کامل کنیم.
ب��ا رون��د رو به رش��د فعالیت زیس��ت بوم 
فن��اوری، نوآوری و کارآفرینی در کش��ور در 
آینده ای نه چندان دور، جایگاه ش��رکت های 
کش��ور  اقتص��اد  در  دانش بنی��ان  و  فن��اور 
برجس��ته تر خواه��د ش��د. فع��االن کوچك 
اقتصادی که دور از چش��م ب��ازار بزرگ نفتی 
در مراکز رش��د و کارخانه های نوآوری، رشد 
می کنند. فعالیت بیش از 6 هزار و 200 استارت آپ  در زیست بوم فناوری، ایران 
را در منطقه آس��یای جنوب غربی و در منطقه منا به یك کش��ور بسیار پیشرو 

در حوزه توسعه کسب  وکارهای نوآورانه قرار داده است.

از تمرین کسب وکار تا تجاری سازی ایده هاترکیه دروازه صادرات محصوالت دانش بنیان ایرانی است

ریس��ك و فرصت، دو روی یك س��که هس��تند. بدیهی اس��ت ش��ما ب��ه  دنبال 
فرصت های بیش��تری برای کاهش ریسك هستید. کارآفرینان بزرگ آموخته اند که 

چگونه به  طور واقعی هر دو روی سکه را در کسب وکار ارزیابی و مدیریت کنند.
در ادامه به  بررسی این موضوع از جنبه های مختلف می پردازیم:

جنبه اس��تراتژیك: کارآفرینان بصری )کس��انی که نسبت به اطراف شان هوشیار 
هستند( تمایل دارند تا فرصت های استراتژیك جدید را شناسایی کرده و برای آنها 
برنامه ریزی کنند. آنها به جای توسعه وضع موجود، در جست وجوی تکنولوژی های 
جدید و در حال ظهور هستند. ریسك در فرصت های جدید معموالً آشکار نیست، 
بنابراین چالش این اس��ت که احتمال ریسك را در هر استراتژی و موقعیت بررسی 

کنیم و از این طریق، توانایی شرکت را در مواجهه با ریسك، افزایش دهیم.
جنبه مالی: این جنبه می تواند هم فرصت و هم خطر تلقی شود. جوانب مالی در 
بسیاری از مراحل کسب وکار اعم از راه اندازی، قبل و بعد از توسعه ظاهر می شوند. 
ابتدا باید ریس��ك و ارزش سرمایه گذاری س��رمایه گذار و گیرنده سرمایه را ارزیابی 
کنید. سپس تعادل ظریفی بین جریان درآمدی در مقابل هزینه ها، سرمایه گذاری 

در بازاریابی و هزینه کارمندان ایجاد کنید.
جنبه عملیاتی: هنگامی  که کسب وکاری در حال اجرا است، فرصت ها را می توان 
از طریق فرآیندهای پرطرفدار و مبتنی بر مدل کنترل مدیریت به  حداکثر رس��اند. 
مثال های��ی از ریس��ك های عملیاتی عبارتن��د از: اقدامات غیرمج��از، غیرقانونی یا 

غیراخالقی کارکنان و خطرات ناشی از خرابی در فرآیندهای معمول. 
جنبه رشد و توسعه: این مقوله، راهی برای ایجاد تعادل بین فرصت ها و ریسك 
در کس��ب وکار اس��ت. کس��ب و کار ش��ما می تواند با رویه ای طبیعی رشد کند یا 
خودتان با جذب س��رمایه های بزرگ، کس��ب وکارتان را توس��عه دهید. تصور کنید 
کس��ب وکاری را با مبلغ مشخصی به راه انداخته اید، یك راه این است که با درآمد 

حاصل از فروش محصوالت و خدمات تان در یك س��یر طبیعی رش��د کنید، اما از 
طرف دیگر ممکن اس��ت با جذب سرمایه ای هنگفت، رشدی چند برابری را تجربه 
کنید. بدیهی اس��ت در هر دو روش میزان فرصت ها و ریس��ك ها متفاوت اس��ت و 

درواقع همه چیز به پتانسیل شما بستگی دارد.
نکته مهم برای کارآفرینان این اس��ت که ذهنیتی برنده و پیروز داش��ته باشند. 
به جای مبارزه با ریس��ك و خطرات احتمالی، خود را در معرض ریسك قرار دهند. 

با رعایت همین نکات است که مزیت واقعی به ارمغان می آید.
در ادامه به پیشنهاد هایی برای رسیدن به این هدف می پردازیم:

بازاریابی پیش��گیرانه را درک کنید: بازاریابی مملو از ریس��ك اس��ت، اما هدف 
نهایی، بازاریابی ایمن و بدون خطر اس��ت. بازاریابی پیشگیرانه نوعی استراتژی در 
بازاریابی است که بر ایجاد و حفظ مشتریان تمرکز دارد. برای رسیدن به این هدف 
الزم اس��ت به جای اینکه به بازاریابی به  عنوان فرآیندی هزینه بر نگاه کنید، آن را 

نوعی سرمایه گذاری بدانید.
خطر شکس��ت احتمال��ی را درک کنید: به عن��وان کارآفرین بای��د درک کنید 
که شکس��ت پایان دنیا نیس��ت، بلکه نوعی س��یگنال از محیط اطراف و هشداری 
برای س��نجش میزان آمادگی شما اس��ت. باید این واقعیت را بپذیرید که تغییرات 
ایجادناپذیرن��د. تصمی��م بگیرید که تغیی��ر کنید. کارآفرینان از شکس��ت ها بیش 
از موفقیت ه��ا ی��اد می گیرن��د. شکس��ت های کوتاه م��دت منجر ب��ه موفقیت های 

طوالنی مدت خواهند شد. 
خود را در معرض ریس��ك قرار دهید: هم��ه کارآفرینان با محصوالت و خدماتی 
که به مش��تری ارائه می دهند در معرض ریسك قرار می گیرند. اگر این محصوالت 

ارزش مورد انتظار مشتری را به او ندهد، کسب و کارتان از بین خواهد رفت.
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در بازه زمانی یك س��اله، جس��ت وجوی کلمه کلیدی »»بالک چین« در گوگل 250 
درصد افزایش یافته اس��ت. نهادهای دولتی و خصوص��ی زیادی در دنیا »بالک چین« را 
به نام شرکت خود اضافه کردند. بالک چین نوعی سیستم ثبت اطالعات و گزارش است. 
تفاوت آن با سیستم های دیگر این است که اطالعات ذخیره شده روی این نوع سیستم، 
میان همه اعضای ش��بکه به اشتراک گذاشته می ش��وند و با استفاده از رمزنگاری امکان 
حذف و دس��تکاری اطالعات ثبت ش��ده تقریبا غیرممکن است. بالک چین را می توان به 
 عن��وان یك دفتر کل در نظر گرفت. این بدان معناس��ت که می توان دفتر را با اطالعات 
جدید نوش��ت ، اما اطالعات قبلی  که در بلوک ها ذخیره شده اند ، قابل ویرایش ، تنظیم یا 
تغییر نیستند. این کار با استفاده از رمزنگاری برای پیوند محتویات بلوک تازه اضافه شده 
ب��ه ه��ر بلوک قبل از آن انجام می ش��ود، به گونه ای که هرگون��ه تغییر در محتوای یك 
بلوک قبلی در زنجیره، داده ها را در کلیه بلوک ها پس از آن بی اعتبار می کند. بالک چین 
از دو کلمه  بلوک و زنجیره تش��کیل ش��ده اس��ت. این فناوری در حقیقت زنجیره ای از 
بلوک هاس��ت. از بالک چی��ن می توان برای ذخی��ره اطالعات دارایی کارب��ران بهره برد. 
بیت کوین اولین کاربرد این فناوری بود. اگر بالک چین یك سیستم عامل باشد، بیت کوین 
نرم افزاری روی این سیس��تم عامل است.  اما از این سیستم برای هر فرآیندی که نیاز به 
ثبت گزارش داش��ته باشد، می توان اس��تفاده کرد. برای مثال می توان به موارد زیر اشاره 
کرد:  بالک چین در کس��ب و کار: قبل از ظهور بالک چین، هیچ راهی برای تأمین اعتبار 
و حق مالکیت در یك دارایی دیجیتالی یا تأیید معامله به روشی عمومی وجود نداشت. 
بالک چین اولین فناوری است که امکان انتقال مالکیت دیجیتالی را به روشی غیر متمرکز 
فراهم کرده است. درحالی که مطمئناً فناوری و سیستم های عامل مربوط به اکوسیستم 

بالک چین در حال تکامل هستند، برای پاسخ به این سؤال که کسب و کارها از به کارگیری 
آن چه سودی خواهند برد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سازوکار مبتنی بر تراکنش
• مزیت امکان نظارت عمومی

• مزیت حفظ سوابقی که امکان بازنویسی شان وجود ندارد
• مزیت عدم تمرکز کاربر نهایی یا مشتری

ب��ا این فناوری می توان نوعی حاکمیت را در سیس��تم به  وجود آورد که همه بتوانند 
نسبت به سهام شان و اختیاراتی که دارند در جلو بردن آن سیستم سهیم باشند.

بالک چی��ن در زنجیره تامین: می توان به اس��تفاده از بالک چی��ن در زنجیره تامین و 
حمل و نقل اشاره کرد. کارخانجات و شرکت های تولیدکننده می توانند اطالعات کاالها و 
حمل و نقل خود را از ابتدا تا رسیدن به دست مشتری روی پایگاه داده ثبت  کنند که این 

کار اصالت کاالها و کیفیت مواد اولیه را برای مشتری تضمین می کند.
بالک چی��ن در صنع��ت بیم��ه: وقتی خودروهای خودران و س��ایر وس��ایل هوش��مند، 
به روزرسانی های وضعیت خود را از طریق بالک چین به تأمین کنندگان بیمه مخابره می کنند، 
هزینه های حق بیمه کاهش پیدا می کنند زیرا نیاز به داده های ممیزی و تأیید مرتفع می شود.

بالک چین در صنعت بهداش��ت و درمان: س��وابق پزشکی الکترونیکی ذخیره شده در 
بالک چین از طریق زیست س��نجی در دس��ترس قرار می گیرند و به روز می شوند. امکان 
دسترسی آزادانه به داده های مربوط به سوابق پزشکی بیماران و کاهش بار انتقال سوابق 

بین تأمین کنندگان مختلف فراهم می شود.
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تصاحب شـرکت ِرد هت و فروش محصوالت پرقدرت و پرچمدار سبب شد IBM فراتر 
از انتظارها ظاهر شود و سود بیشتری در مقایسه  با سه ماهه  پیشین کسب کند.

 Red(برای خریـد ِرد هت IBM بـه گزارش زومیـت، این گونه به  نظر می رسـد تصمیم
Hat(، رفته رفته در حال تبدیل  به خریدی هوشـمندانه برای شرکت مذکور است. اواخر 
روز سه شـنبه و پس از انتشار نتایج درآمدهای شـرکت ِرد هت، قیمت سهام IBM سیر 
صعودی پیدا کرد. غول قدیمی فناوری گفته  اسـت درآمد ِرد هت در سـه ماهه  گذشـته 
بـا افزایشـی 24درصدی، از مـرز یک میلیـارد دالر فراتر رفته اسـت. در گـزارش مالی 
منتشرشـده، خـود IBM درآمد متوسـطی تجربه و فراتر از پیش بینی بـازار عمل کرده 

است.
روز سه شـنبه مدیر ارشـد مالیIBM، جیمـز کاوانا، در گفت و گو بـا تحلیلگران تأکید 
کرد آنها شـروع موفقی با ِرد هت داشـته اند. به گفته  تحلیلگران، خود ِرد هت نیز یکی از 
عوامل چنین موفقیتی بوده اسـت. تحلیلگری با نام پاتریک مورِهد به وب سـایت خبری 
Business Insider گفته  اسـت مزیت های ِرد هت در حال تأثیرگذاری است. همچنین، 
IBM از فروش محصوالت پرقدرت و پرچمدار خودش درآمد هنگفتی کسب کرده است 

که مورهد این فروش را مدیون تقاضای خاموش بازار می داند.
نتایج گزارش مالی یادشـده خبر خوشـحال کننده ای برای شرکت IBM است؛ شرکتی 
کـه چندین وچند بار با ریـزش درآمد روبه رو بوده و در تالش اسـت با ظهور فناوری های 
مبتنی بر فضای ابری سازگاری یابد. این غول فناوری با فروش سخت افزار و نرم افزارهایی 
که کسـب و کارها بـرای نصب و راه اندازی مراکز داده در داخل خود شـرکت ها اسـتفاده 

می کنند، بر بازار سازمان ها مسلط شده است.
مانند سـایر شـرکت های فناوری قدیمی، IBM نیز خود را به  سـختی بـا فناوری های 
مبتنی بر فضای ابری سـازگار کرد. این فناوری به کسب و کارها اجازه می دهد شبکه هایی 
روی پلتفرم هـای مبتنی بـر فضـای وب از شـرکت هایی همچـون آمـازون و گـوگل و 
مایکروسافت راه اندازی کنند.IBM گفته است مشغول سرمایه گذاری روی روند جدیدی 
با نام »محاسـبات ابری ترکیبی« اسـت که در این روند کسـب وکارها در حالی که قسمت 
اعظمـی از داده ها و اپلیکیشن های شـان را در مراکز داده  خصوصـی نگهداری می کنند، 

شبکه هایی نیز روی فضای ابری راه اندازی می کنند.
شـرکت IBM می گویـد ایـن احتمـال را می دهد بـازار محاسـبات ابـری ترکیبی تا 
یک تریلیون دالر رشد و شرکت مذکور بر این بازار حکمرانی کند. خرید ِرد هت با مبلغی 
افزون بر 34میلیارد دالر بخشـی از نقشـه بوده است. گزارش مالی شرکت یادشده نشان 
می دهد شـاید این غول فناوری در مسـیر درسـتی در حال حرکت اسـت. مدیر شرکت 
بین المللی داده)IDC(، کرافورد دل پرت، به وب سـایت Business Insider گفته است 
نتایج به دسـت آمده نشان می دهد IBM روند صحیحی برای تبدیل  به بازیگری قدرتمند 
در بخـش مربوط به محاسـبات ابری در پیش گرفته اسـت. تیم باجارین، رئیس شـرکت 
 Business نیز در گفت و گو با وب سایت )Creative Strategies(استراتژی های خالقانه

Insider گفته است:
گزارش مالی IBM تأیید می کند خرید ِرد هت و تعهد IBM به محاسبات ابری و هوش 
مصنوعی و سـرمایه گذاری روی بخش تحقیق  و  توسعه در حال ثمردهی برای آنها است. 

چگونه بین ریسک و فرصت های کسب و کار تعادل ایجاد کنیم؟
مترجم: مارال مختارزاده 

وقتی فناوری بالک چین، سازوکار کسب وکارها را تغییر می دهد
نازنین توکلی - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

IBM به  لطف Red Hat در 3  ماهه  چهارم سال عملکردی فراتر از انتظار داشت

دریچــه

»نیازس��نجی محلی«، »آموزش« و »شناسایی پتانس��یل ها« از جمله محورهای برنامه 
توس��عه زیس��ت بوم صنایع خالق و فرهنگی در مناطق مختلف کشور است. مدرسه کسب 
و کار فناوران خالق از جمله ش��رکت های خالقی اس��ت که در قالب برنامه س��تاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در استان سیستان و 
بلوچستان فعالیت می کند.  گسترش کارآفرینی و توسعه اشتغال مبتنی بر صنایع خالق و 
فرهنگی می تواند برمبنای بسترهای موجود شکل بگیرد. عزیزاهلل رودینی، مدیرعامل شرکت 
»مدرس��ه کس��ب و کار فناوران خالق« مس��تقر در مرکز نوآوری صنایع خالق سیستان و 
بلوچستان در این  باره گفت: پس از فارغ التحصیلی در رشته کارآفرینی گرایش کارآفرینی 
بین الملل از دانشگاهی در مالزی به استان زادگاهم سیستان و بلوچستان بازگشتم و با توجه 
به شروع برنامه زیست بوم صنایع خالق، به همکاری با پارک علم و فناوری استان پرداختم.

صنایع خالق با ابزار آموزش اشتغال 
ایجاد می کند

یکشنبه
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محققان دانشگاه شهید باهنر کرمان نوعی کود بیولوژیك تولید کردند که راندمان 
گیاه را در تنش خش��کی، شوری و کمبود عناصر غذایی افزایش می دهد. تحقیقات 
آنها روی باغات پسته بود اما می توان از این کود برای سایر گیاهان نیز استفاده کرد. 

پس می توان این کود را جایگزین کودهای شیمیایی 
کرد و اثرات مخرب زیست محیطی را کاهش داد. به 
گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، کم بودن میزان تولید 
در هکتار باغ های پس��ته، اس��تفاده زیاد از کودهای 
ش��یمیایی و پایین بودن کارایی آنها، پژوهش��گران 
دانشگاه شهید باهنر کرمان را به سمت تولید این کود 
بیولوژیك پیش برد. مهدی سرچشمه پور درباره این 
پروژه که با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
انجام شده است، گفت: در این کود از قارچ میکوریز 
دارای باالترین راندمان استفاده شده است. این قارچ 
هم زیس��ت ریشه گیاه است و از سویی مقاومت گیاه 

مقابل تنش های ش��وری، خشکی و کمبود عناصر غذایی را افزایش می دهد. در این 
پژوهش محققان کش��ور گونه هایی از این قارچ که هم زیس��تی باالیی با ریشه گیاه 
دارند را پس از غربالگری، ارزیابی کردند و پس از جداسازی بهترین نمونه از آن برای 

تولید کود مدنظر بهره بردند. در این پژوهش سه نوع از بهترین و کاراترین کودهای 
بیولوژیك که شرایط رشد و تغذیه ای گیاه پسته را بهبود می بخشد، تهیه شد و سپس 
تاثیر آنها در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. هر سه کورها راندمان گیاه را 
افزای��ش دادند. در این کود عالوه بر قارچ میکوریز،  
کرم های خاکی بومی )برای تولید ورمی کمپوست( 

و نوعی قارچ مولد تولید کمپوست نیز وجود دارد.
بنابرای��ن تولید ای��ن کود ع��الوه بر کاهش 
هزینه های تولید و کاهش واردات کود، موجب 
کاه��ش آلودگی های زیس��ت محیطی مواد زائد 
و گام برداش��تن در مسیر کش��اورزی و توسعه 
پایدار می شود. قارچ های تولیدکننده کمپوست، 
کرم ه��ای خاکی بوم��ی موث��ر در تولید ورمی 
کمپوس��ت و قارچ ه��ای میکوریز بوم��ی موثر 
بر رش��د گیاه در این ک��ود از جمله مهترین و 
کاراترین آنها هس��تند، پس ای��ن پژوهش گام 
موث��ری در رف��ع برخی از مش��کالت ب��ه ویژه 
تس��ریع تولید کمپوست با اس��تفاده از قارچ های کارا در تجزیه بقایای گیاهی ، 
ورمی کمپوست و تولید مایه تلقیح موثر و تولید کود ارگانیك است و جایگزین 

مناسبی را برای کودهای شیمیایی پرهزینه و کارایی پایین ارائه می دهد.

رأکتورهای تحت فش��ار به منظور انجام واکنش های ش��یمیایی تحت فشار 
مانند هیدروژناس��یون و پژوهش های پلیمری و کاتالیس��تی در آزمایشگاه های 
تحقیق و توس��عه و نیز برای تولیدات ش��یمیایی در واحدهای آزمایش صنعتی 

مورد استفاده قرار می گیرند.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری این 
سیس��تم ها دارای مخ��ازن فش��ار ب��اال / دما باال 
هستند. موتورهای همزن دار قدرتمند و کوپلینگ 
مغناطیس��ی ب��ه کار رفت��ه در ای��ن سیس��تم ها 
اختالطی موثر  و بدون نشتی را تضمین می کنند.
یك ش��رکت دانش بنیان در کشورمان توانسته 
توانایی تولی��د چندین مدل از ای��ن رأکتورها را 
کسب کند و نیاز صنعت و مراکز علمی کشور به 

این تجهیز مهم را برطرف کند.
ش��رکت  مدیرعام��ل  ش��یرعلی،  علیرض��ا 
دانش بنی��ان »پای��ا فناور ماش��ین« درب��اره نوع 

فعالیت این ش��رکت گفت: این شرکت بر روی ساخت ماشین های دوار فعالیت 
دارد و همچنین دانش فنی طراحی و ساخت رأکتورهای تحت فشار همزن دار 
مجهز به درایو مغناطیس��ی، پمپ های س��انتریفیوژ مجهز به درایو مغناطیسی 

را در اختیار دارد.
وی ادام��ه داد: ای��ن تجهیزات به راحتی تا فش��ار 1500 بار و خأل مطلق را 
انجام می دهد. فعالیت آببند درایو مغناطیسی این شرکت در نوع خود منحصر 

به فرد است.
این فعال فناور بیان کرد: طراحی و س��اخت 
رأکتورهای همزن دار تحت فش��ار از 10 بار به 
ب��اال تا 1500 ب��ار با کنترل تم��ام کامپیوتری 
دقیق، به صورت ی��ك پایلوت کامل با امکانات 
سرمایش��ی و گرمای��ش و نمونه گی��ری تح��ت 
فش��ار از حجم 10 سی س��ی تا 100 هزار لیتر، 
س��اخت فرمانتور کامل برای تولید و تحقیق از 
حجم 100 سی س��ی تا 10 ه��زار لیتر از جمله 

فعالیت های این شرکت است.
وی اضافه کرد: طراحی و س��اخت پمپ های 
مجهز به آببند مغناطیسی که نشتی آنها مطلقا 
صفر، تا فش��ار 1000 بار و توان 500 کیلووات 
و ت��ا دمای 450 س��انتی گراد و 6 ه��زار دور در دقیقه و نیز تع��داد دیگری از 
میکس��رهای دابل پالنتری، پمپ های سرنگی فشار باال و سیرکوالتورها در این 

شرکت تولید می شوند.

نیاز کشور به رأکتور تحت فشار تأمین شدکود زیستی راندمان باغ های پسته را افزایش داد

ش��رکت های دانش بنیان در مسیر خود برای تجاری سازی، نیازمند آشنایی با قوانین 
مختلف کاری هس��تند.   مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری بر این اس��اس در هش��ت س��رفصل عمده، مراکز مش��اوره  ایجاد کرده است. 
شرکت های دانش بنیان می توانند ساالنه تا 5 میلیون تومان از خدمات مشاوره بهره مند 
شوند. آشنایی با قوانین کار و تجارت، بیمه، مالحظات مالیاتی، حسابداری، تبعات حقوقی 
قراردادهای تجاری، اصول تیم س��ازی، مدیریت فناوری، توس��عه کسب و کار، بازاریابی، 
فروش و... از جمله نیازهای اولیه شرکت های دانش بنیان برای دستیابی به اهداف شرکت 
در حوزه تجاری س��ازی هستند. مش��اوره در حوزه های مختلف تجاری سازی و کسب و 
کار در قالب پیش��خوان مشاوره با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 

شرکت های دانش بنیان ارائه می شود.
مش��اوره بیمه و مالیات: در این حوزه ش��رکت های دانش بنیان، غالباً در چهار بخش: 
مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، مسائل مرتبط با هیات حل اختالف بیمه تامین اجتماعی 

و همچنین سواالت مربوط به هیات حل اختالف مالیاتی، مشاوره دریافت می کنند.
توس��عه بازار و فروش: »بازاریابی و فروش«، »تحقیقات بازار«، »بازاریابی بین الملل«، 
»تحقیقات بازار بین الملل«، »دیجیتال مارکتینگ«، »قیمت گذاری محصول«، »ارجاع 
کار و معامالت دولتی )مناقصات(« نیز از جمله حوزه هایی هس��تند که که شرکت های 

دانش بنیان برای توسعه بازار و فروش در آنها، مشاوره دریافت می کنند.
مشاوره در حوزه توسعه فنی محصول: شرکت های دانش بنیانی که در بخش توسعه 
فنی محصوالت مش��اوره دریافت می کنند عموماً در هشت حوزه فناوری فعالیت دارند. 
»فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات«، »نفت، گاز و پتروش��یمی«، »محصوالت پلیمری و 
ش��یمیایی«، »طراحی صنعتی و بس��ته بندی«، »دارو و فرآورده های پیش��رفته حوزه 

تشخیص و درمان«، »مواد پیشرفته«، »تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته«، »الکترونیك، 
مخابرات، قدرت، لیزر، سامانه های هوشمند و تجهیزات پزشکی«، حوزه هایی هستند که 
می توانند به صورت تخصصی برای توسعه فنی محصوالت دانش بنیان، مشاوره دریافت 

کنند.
حق��وق و مالکیت فک��ری: این حوزه می توان��د دربر گیرنده قوانی��ن و مقررات گاها 
پیچیده ای باش��د. بر این اساس مدیران ش��رکت های دانش بنیان همواره در این زمینه 
با سواالت و چالش های متعددی برخورد می کنند. »کسب و کار«، »حقوق بین الملل«، 
»مش��اوره تبادل فناوری«، »مش��اوره ثبت اختراع بین الملل«، »ثبت عالمت تجاری«، 
»جست وجو تحلیل و استفاده از محتوای پتنت« و»قانون کار« از جمله برخی حوزه هایی 
است که در این سرفصل مورد توجه مشاوران و خبرگان هر حوزه قرار دارد و مشاوره های 

تخصصی در مورد آنها ارائه می شود.
ص��ادرات و واردات: برای توس��عه صادرات دانش بنی��ان و واردات احتمالی تجهیزات 
و مواد اولیه، ش��رکت های دانش بنیان نیازمند تس��لط بر قوانین و جزییات کاری قابل 
توجهی هستند. بر این اساس، مدیران و نمایندگان شرکت های دانش بنیان می توانند در 
حوزه های: »گمرک و واردات«، »بازرگانی بین الملل و فرآیند های صادرات«، »استراتژی 
صادرات«، »نقل و انتقال ارزی«، »حمل و نقل بین الملل« و »اصول و فنون مذاکرات و 
مکاتبات بین المللی« از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشاوره دریافت کنند.

دریافت مشاوره از خبرگان: »مشاوره عمومی مدیریت« که خود حوزه های مختلفی را 
دربر می گیرد و »تامین منابع مالی« و »مشاوره ویژه تجارت با کشورهای منتخب«، سه 
حوزه  دیگری هس��تند که برای آنها پنل ویژه مشاوره راه اندازی شده است و از مشاوران 

و خبرگان آن حوزه دعوت شده است تا به شرکت های دانش بنیان مشاوره ارائه دهند.

معاون پژوهش وفناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه سیاست این دانشگاه 
تعامل موثر با صنایع مختلف کش��ور اس��ت، گفت در حال حاضر دفاتر R&D و مراکز 

نوآوری و فناوری برخی از صنایع و بانك ها در این دانشگاه راه اندازی شده است.
به گزارش ایس��نا، دکتر حسین حسینی تودش��کی در نشست صاحب نظران بخش 
معدن کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: سیاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تعامل 
موثر با صنایع مختلف کشور است تا بر این اساس بتوانیم در رفع نیازهای صنایع کشور 
سهیم باشیم. وی افزود: برای تحقق این موضوع، دانشگاه بسترهای متعددی مهیا کرده 
اس��ت که برگزاری گردهمایی تخصصی با صنایع مختلف یکی از این برنامه ها به  شمار 
می رود. معاون پژوهش وفناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد: این دانشگاه بستری 
را فراهم کرده تا صنایع کشور بتوانند دفاتر )R&D( و مراکز نوآوری و فناوری در محیط 
این دانش��گاه را ایجاد کنند. دکتر حسینی تودش��کی عنوان کرد: در حال حاضر چند 

شرکت و بانك دفاتر R&D و نوآوری در دانشگاه ایجاد کرده اند.
وی با اش��اره به حضور دو ش��تابدهنده معدنی در دانش��گاه صنعتی امیرکبیر گفت: 
بسیاری از دانشکده های این دانشگاه می توانند با صنایع معدنی کشور فعالیت کنند، در 
این راستا می توان گفت بیش از 200 عضو هیات علمی و 2هزار دانشجوی کارشناسی 

ارشد و دکترا این دانشگاه می توانند در حوزه پروژه های معدنی فعالیت داشته باشند.
هدف دانشگاه امیرکبیر ایفای نقش موثر در رفع نیازهای صنایع است

دکتر سید احمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این نشست گفت: 
این دانشگاه یکی از اهداف اصلی خود را ایفای نقش موثر در رفع نیازهای صنایع کشور 
تعیین کرده است. وی افزود: با توجه به شرایط کشور این دانشگاه وظیفه خود می داند که 
نقش ویژه ای در رفع نیازهای صنعت داشته باشد. معتمدی افزود: این دانشگاه به نحوی 

فعالیت می کند که بتواند ارتباط موثری با صنایع کشور داشته باشد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: بخش معدن یکی از مهم  ترین حوزه های 
اقتصادی و صنعتی کشور به  شمار می رود، بنابراین دانشگاه صنعتی امیرکبیر برنامه دارد 

از پتانسیل خود در این حوزه استفاده کند.
دکتر معتمدی اظهار کرد: با توجه به اینکه ارتباط صنعت و دانش��گاه در حد ایده آل 

نیست؛ اما می توان این ظرفیت را در کشور گسترش داد.
دکتر مالك نادری، مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز 
در این نشست گفت: با توجه به شرایط کشور سعی داریم ظرفیت های دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر را به سمت نیازهای کشور سوق دهیم.
وی عنوان کرد: بنابراین دانشگاه صنعتی امیرکبیر آمادگی دارد تا ظرفیت های خود را 

به سمت نیازهای کشور حرکت دهد.
دانشگاه امیرکبیر برای سازمان ایمیدرو برنامه آینده نگاری تدوین می کند

دکتر خداداد غریب پور، رئیس هیات عامل س��ازمان ایمیدرو گفت: قرار است دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر برای این سازمان برنامه آینده نگاری تدوین کند.

وی افزود: سازمان ایمیدرو به دنبال ارتباط موثر با دانشگاه های کشور است.
غریب پور با بیان اینکه سازمان ایمیدرو به دنبال حمایت از ایده ها است، تاکید کرد: ما 

دنبال حل نیاز صنعت توسط دانشگاه ها هستیم.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به حمایت این سازمان از پایان نامه های دانشجویی، 
اظهار کرد: سازمان ایمیدرو از پایان نامه هایی حمایت می کند که در راستای نیازهای این 
سازمان باشد. دکتر غریب پور عنوان کرد: سازمان ایمیدرو 1۷0 عنوان نیاز این سازمان 
را احصا کرده اس��ت که در راستای این نیازها از پایان نامه های دوره دکترا و کارشناسی 

ارشد حمایت خواهد کرد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: به دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعالم کردیم تا برای این 
سازمان برنامه ریزی آینده نگاری انجام دهد که در این راستا نیز قرار است مطالعه تحقیقی 
درخصوص جایگاه سازمان ایمیدرو در مقایسه با سازمان های بین المللی نیز صورت گیرد.

دکتر غریب پور تصریح کرد: پژوهش های این س��ازمان در سال 98 رشد 50درصدی 
داشته است که تمامی پژوهش های صورت گرفته براساس نیازهای صنعت بوده است.

می کنند، بر بازار سازمان ها مسلط شده است.
مانند سـایر شـرکت های فناوری قدیمی، IBM نیز خود را به  سـختی بـا فناوری های 
مبتنی بر فضای ابری سـازگار کرد. این فناوری به کسب و کارها اجازه می دهد شبکه هایی 
روی پلتفرم هـای مبتنی بـر فضـای وب از شـرکت هایی همچـون آمـازون و گـوگل و 
مایکروسافت راه اندازی کنند.IBM گفته است مشغول سرمایه گذاری روی روند جدیدی 
با نام »محاسـبات ابری ترکیبی« اسـت که در این روند کسـب وکارها در حالی که قسمت 
اعظمـی از داده ها و اپلیکیشن های شـان را در مراکز داده  خصوصـی نگهداری می کنند، 

شبکه هایی نیز روی فضای ابری راه اندازی می کنند.
شـرکت IBM می گویـد ایـن احتمـال را می دهد بـازار محاسـبات ابـری ترکیبی تا 
یک تریلیون دالر رشد و شرکت مذکور بر این بازار حکمرانی کند. خرید ِرد هت با مبلغی 
افزون بر 34میلیارد دالر بخشـی از نقشـه بوده است. گزارش مالی شرکت یادشده نشان 
می دهد شـاید این غول فناوری در مسـیر درسـتی در حال حرکت اسـت. مدیر شرکت 
بین المللی داده)IDC(، کرافورد دل پرت، به وب سـایت Business Insider گفته است 
نتایج به دسـت آمده نشان می دهد IBM روند صحیحی برای تبدیل  به بازیگری قدرتمند 
در بخـش مربوط به محاسـبات ابری در پیش گرفته اسـت. تیم باجارین، رئیس شـرکت 
 Business نیز در گفت و گو با وب سایت )Creative Strategies(استراتژی های خالقانه

Insider گفته است:
گزارش مالی IBM تأیید می کند خرید ِرد هت و تعهد IBM به محاسبات ابری و هوش 
مصنوعی و سـرمایه گذاری روی بخش تحقیق  و  توسعه در حال ثمردهی برای آنها است. 

به  نظر می رسـد آنها )IBM( در مقایسه  با زمان مشابه در سال گذشته از وضعیت بهتری 
برخوردار هسـتند و با توجه  به مسـیری که در پیش گرفته اند، بسیار محتمل است رشد 

آنها در سال جدید نیز ادامه یابد.
مورهـد با دیدگاه باجارین موافق اسـت و می گوید انتظـار دارد IBM پس از یک یا دو 
دوره  سـه ماهه به سـوددهی کلی برسد. این شـرکت یکی از ارزش های پیشنهادی بهتر 
را در حـوزه  محاسـبات ابری دارد و آنچه به  نظر می رسـد، رشـد دارایی ِرد هت اسـت. 
با این حـال، تمامی تحلیلگران تحت تأثیر گزارش مالـی IBM قرار نگرفته اند. برای مثال، 
 ،Business Insiderبه Martinwolf M&A مارتی ُولف، رئیس گروه تحلیلی مشاوران
گفته اسـت انتظارات چنان کم بود که مبالغ بازخرید با مبلغ اندکی بیشتر از 150 میلیون 
دالر، سـبب شد دالالن سر از پا نشناسند. خط روند برای این شرکت هنوز هم به کاهش 

درآمد اشاره می کند.
IBM سود سه ماهه  چهارم را 3.6۷ میلیارد دالر یا به  عبارتی 4.11 دالر به  ازای هر سهم 
اعالم کرد. در مقام مقایسـه، میزان سـود در سه ماهه  مشابه سال قبل 1.95 میلیارد دالر 
یا 2.15 دالر به ازای هر سـهم و سـود تعدیل شـده نیز 4.۷1 دالر در هر سهم اعالم شده 
بود. درآمد کل IBM در مقایسـه  با سـه ماهه  قبل افزایش یافته و به 21.۷8 میلیارد دالر 
رسـیده است. در سـه ماهه  سوم درآمد این شـرکت 21.۷6 میلیارد دالر بود. تحلیلگران 
انتظار داشـتند درآمد کل شـرکت 21.64 میلیارد دالر و سود به  ازای هر سهم 4.68 دالر 
باشـد. سـهام این غول فناوری در سـاعات پس از انتشـار گزارش مالی، بیش از 4درصد 

افزایش یافت.

شرکت های دانش بنیان در 8 سرفصل مشاوره می گیرند

در نشست صاحب نظران بخش معدن کشور مطرح شد

ایجاد دفاتر R&D و فناوری صنایع و بانک ها در دانشگاه امیرکبیر IBM به  لطف Red Hat در 3  ماهه  چهارم سال عملکردی فراتر از انتظار داشت

یادداشـت

به گزارش ایس��نا، رتبه بندی کش��ورهای جهان در س��ال 2020 با در نظر گرفتن 9 
زیرش��اخه کارآفرینی، تجربه زندگی، ش��هروندی، نفوذ فرهنگ��ی )ذهنیت مردم دیگر 
کش��ورها نس��بت به آن کشور(، فرهنگ و هنر، تمایل ش��هروندان برای مهاجرت از آن 
کش��ور، س��هولت کس��ب و کار، میزان قدرت اقتصاد و کیفیت زندگی توس��ط دانشگاه 
پنسیلوانیا و گروه مشاورین »بی ای وی« منتشر شد که در آن از حدود 20 هزار نفر از 

مردم سراسر جهان درخصوص این کشورها نظرسنجی شده است.
الزم به ذکر است که در این رتبه بندی تنها ۷3 کشور رده بندی شده اند و ایران جزو 

کشورهایی است که در این گزارش به آنها پرداخته نشده است.

 بهترین اقتصادهای جهان
معرفی شدند



همواره روزهای آغازین س��ال جدی��د، زمانی ایده ال برای ش��روع اقدامات مهم 
محس��وب می ش��ود. با نگاهی به بازار فعلی متوجه این امر خواهید ش��د که فاصله 
بین کیفیت محصوالت بس��یار کم شده است. تحت این شرایط تبلیغات از اهمیت 
به مراتب باالتری برخوردار شده است. در همین راستا به بررسی هشت اقدامی که 

می تواند نتیجه ای فراتر از حد تصور شما را داشته باشد، خواهیم پرداخت. 
1-رسانه های اجتماعی را برگ برنده بدانید

در حال حاضر میلیاردها کاربر از سرتاس��ر جهان در شبکه های اجتماعی حضور 
داش��ته و گوشی تلفن همراه به یکی از لوازم ضروری افراد تبدیل شده است. تحت 
این ش��رایط عدم فعالیت ش��ما به معنای خودکش��ی خواهد بود، با این حال صرفا 
حضور در شبکه ها کافی نبوده و الزم است تا بهترین عملکرد ممکن را داشته باشید. 
فراموش نکنید که افراد تنها صفحاتی را دنبال می کنند که یا در کار خود بهترین 
هس��تند و یا یك نوآوری جذاب را ارائه می دهند. همچنین بهتر است تا در تمامی 
ش��بکه ها حضور داشته باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا شانس دیده شدن شما 
افزایش پیدا کند. در نهایت توجه کنید که هیچ الزامی وجود ندارد که صرفا یك نفر 

مدیریت صفحه را برعهده داشته باشد.
2-برند شخصی ایجاد کنید 

بسیاری از افراد تصور می کنند که برندسازی صرفا برای شرکت است، با این حال 
شما باید در تالش برای ایجاد برندی شخصی نیز باشید. این امر باعث خواهد شد تا 
شما نیز به عنوان فردی شناخته شده در جامعه حضور پیدا کنید. بدون شك با این 

اقدام محدوده فعالیت های شما افزایش پیدا خواهد کرد. درواقع بسیاری از افراد تنها 
به واسطه برند شخصی، موفقیت های بسیاری را به دست آورده اند. همچنین این امر 
که بازنگری ای را بر روی وضعیت برند خود داشته باشید، باعث می شود تا نسبت به 

اقدامات ضروری، آگاهی پیدا کنید.
3-از تایپوگرافی استفاده کنید 

هنر حروف نگاری در اصطالح تایپوگرافی معرفی می ش��ود. این امر باعث خواهد 
ش��د تا با ایجاد جذابیت بصری، مطلب شما بهتر و برای مدت بیشتری دیده شود. 
استفاده از این تکنیك خصوصا در تبلیغات می تواند تاثیر اقدام را افزایش دهد. برای 
مثال یکی از روش ها این است که متن را به صورت سه بعدی درآورده و با این اقدام 
تضادی با زمینه ایجاد خواهد شد. برای انتخاب بهترین طرح، بهتر است تا نمونه های 

زیادی را مشاهده کنید. 
4-نظم کاری داشته باشید 

این نظم کمك خواهد کرد تا مخاطب بتواند با روند کار شما ارتباط الزم را برقرار 
 Hootsuite کرده و نتیجه بهتری را به دست آورید. با استفاده از برنامه هایی نظیر
ش��ما قادر خواهید بود تا با مشاهده تحلیل ها، بهترین زمان برای انتشار یك تبلیغ 
را پیدا کنید. همچنین توجه داش��ته باشید که بهترین نوع تبلیغ تولید محتواهای 

آموزنده و ارزشمند محسوب می شود. 
5-تبلیغات چاپی را تموم شده تلقی نکنید 

با ظهور اینترنت برخی تصور می کنند که دیگر تبلیغات چاپی تاثیر الزم را نخواهد 
داشت. با این حال نتایج خالف این امر را به اثبات می رساند. به همین خاطر ضروری 
است تا بار دیگر از انواع این نوع تبلیغ استفاده داشته باشید. درواقع اهمیت یافتن 

یك موضوع، به معنای کنار گذاشتن موارد دیگر نیست. 

6-در بین جامعه حضور داشته باشید 
این امر که به صورت مستقیم با افراد ارتباط برقرار کنید، یکی از روش های بسیار 
موثر و قوی در زمینه تبلیغات محسوب می شود. برای این موضوع توصیه می شود تا 
در بین جامعه هدف حضور پیدا کرده و در تالش برای ایجاد یك ارتباط قوی باشید. 
برای مثال بسیاری از برندها از تیم  های ورزشی مدارس حمایت می  کنند. علت این 
امر به این خاطر اس��ت که فرزندان در مرکز توجه خانواده قرار داشته و بدون شك 
ش��ما در معرض دید افراد بس��یاری قرار خواهید گرفت. این امر در حالی است که 
اقدام شما کامال مقرون به صرفه بوده و بار مالی خاصی را به همراه نخواهد داشت.

omnichannel-۷ را مورد توجه قرار دهید 
این روش، پیچیده ترین اقدام بازاریابی محسوب شده و برطبق آن برندها از روش های 
گوناگون برای تبلیغات اس��تفاده می کنند. درواقع این امر درس��ت نقطه مقابل روش 
Single Channel است که در آن تنها بر روی یك کانال تمرکز دارید. گستردگی و 
پیچیدگی آن باعث می شود تا نیاز به دقت و انجام اقدامات بیشتری وجود داشته باشد. به 

همین خاطر ضروری است تا دقت عمل الزم را داشته باشید. 
8-با شرایط سازگار شوید 

در نهایت مهم ترین راز موفقیت ش��ما این اس��ت که قدرت س��ازگاری با شرایط 
خود را داشته باشید. درواقع کار در هر منطقه ای خصوصیات و شرایط خاص خود 
را داش��ته و اگر از این قدرت برخوردار نباش��ید، بدون شك رشد قابل توجهی را به 
دست نخواهید آورد.  در آخر فراموش نکنید که اگرچه اقدامات معرفی شده ممکن 
است ساده به نظر برسد، با این حال پس از انجام دادن آنها متوجه تاثیر عمیق هر 

یك خواهید شد. 
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تیك تاک ش��بکه اجتماعی ای است که از سال 2016 عرضه شده ولی 
در همی��ن مدت کوتاه به موفقیتی فراتر از حد تصور دس��ت پیدا کرده 
اس��ت. بنا بر آمارهای منتشرشده این شبکه موفق شده است تا جایگاه 
نخست بیشترین میزان دانلود را در بین تمامی اپلیکیشن  ها داشته باشد. 
در ابتدا باید به این نکته توجه داش��ته باش��ید که محبوب ترین محتوا، 
ویدئو ه��ای کوتاه اس��ت و تیك تاک با تکیه بر این موضوع موفق ش��ده 
اس��ت تا از هر سنی، مخاطبان بس��یاری را به دست آورد. محبوب شدن 
سریع آن باعث شده است تا برندهای مختلف به دنبال استفاده تجاری 
و انجام تبلیغات خود باش��ند، با این حال هنوز هم برخی از افراد تصور 
می کنند که این ش��بکه ابدا پتانسیل الزم را نداشته و ترجیح می دهند 
تا تنها در ش��بکه های نظیر اینس��تاگرام حضور داش��ته باشند که کامال 
شناخته شده و باسابقه محسوب می شوند. در همین راستا به بررسی سه 

دلیل حیاتی بودن تیك تاک برای بازاریابی خواهیم پرداخت. 
1-میزان تعامل در آن بسیار باال است 

قبل از ش��روع این بخش توصیه می ش��ود تا به آمارهای منتشرش��ده 
در رابط��ه با این ش��بکه نگاهی بیندازی��د. روزان��ه 500 میلیون کاربر 
فعال، پایین بودن میانگین س��نی کاربران در مقایسه با سایر شبکه های 
اجتماع��ی، میانگی��ن 50 دقیقه اس��تفاده روزانه کارب��ران که حتی در 
مقایس��ه با اینستاگرام نیز رقمی باالتر است، همگی بیانگر این است که 
با ش��بکه ای مواجه هستیم که یکی از س��ه گزینه برتر جهان محسوب 

می ش��ود. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که همانطور که در بخش 
مقدمه نیز عنوان ش��د، بیش��تر مخاطبان تمایل دارند تا ویدئو مشاهده 
کنند. در این رابطه هرچه مدت زمان کوتاه تر باش��د، بدون شك شانس 
موفقی��ت باالتر خواهد بودو تیك تاک نیز با درک درس��ت این موضوع، 
افراد ب��ا محدودیت یك دقیقه ای مواجه هس��تند. همین موضوع باعث 
می ش��ود تا س��رعت باال و پرهیز از حاشیه ها در دستور کار کاربران قرار 
گیرد. کوتاه و جذاب بودن فعالیت ها باعث می ش��ود تا افراد سریعا اقدام 
به نظردهی به مطالب کرده و این امر باعث ش��ده اس��ت تا نرخ تعامل 
بس��یار باال باش��د. همچنین افراد تمایل باالیی را به اش��تراک گذاشتن 
موارد م��ورد عالقه خود دارند. کوتاه بودن زمان آن باعث ش��ده اس��ت 
تا افراد حتی در بدترین ش��رایط نیز موارد را مش��اهده کنند. به همین 
خاطر نمایش برند ش��ما می تواند به س��رعت باعث محبوبیت و مشاهده 
میلیونی ش��ود. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که هزینه همکاری در تیك تاک، بدون شك پایین تر از شبکه های دیگر 

نظیر اینستاگرام خواهد بود.  
2- مخاطب حس مشاهده یک تبلیغ را نخواهد داشت 

در اینس��تاگرام بسیار معمول است که اینفلوئنسرها به صورت مستقیم 
اقدام به تبلیغ محصول می کنند، با این حال در تیك تاک سیاس��ت کامال 
متفاوت بوده و افراد محص��ول را در خالقیت های خود برای ویدئو ها جای 
می دهن��د. درواق��ع محصول به بخش��ی از محتوای آنها تبدیل می ش��ود. 
صاحب نظران در این رابطه عقیده دارند که این شیوه، بهترین نوع بازاریابی 
محس��وب می ش��ود. درواقع اقدامات تجاری شما برخالف سایر شبکه های 

اجتماعی، در تیك تاک به عنوان عاملی مزاحم تلقی نخواهد شد. 

3-هر گروه سنی را می تواند جذب کند 
در این ش��بکه میزان فعالیت کاربران در هر س��نی بس��یار باال بوده و 
ش��ما می توانید با توجه به نیاز خود، بهترین افراد را انتخاب کنید. برای 
مثال اگر بازار هدف شما نوجوانان هستند، می توانید از افرادی با همان 
سن استفاده کنید. بدون شك نزدیك بودن سن افراد، به درک بهتر آنها 
کمك ش��ایانی را خواهد کرد. همچنین در تیك تاک شانس باالیی برای 
تمامی افراد جهت محبوب ش��دن و کس��ب دنبال کنندگان زیاد وجود 
دارد. این امر در حالی اس��ت که حتی در اینستاگرام نیز رسیدن به این 
هدف بسیار سخت بوده و این کار باعث شده است تا بسیاری از کاربران 
چندان تمایلی به فعالیت مداوم نداشته باشند، با این حال در تیك تاک 
طراحی به نحوی انجام شده است که شانس دیده شدن باالیی را دارید. 
در نهایت توجه داش��ته باشید که تیك تاک با سرعتی باورنکردنی در 
حال رش��د اس��ت. به همین خاطر اگ��ر از همین ام��روز برنامه ای برای 
حضور در آن نداش��ته باشید، یك فرصت طالیی را به تاخیر انداخته اید. 
همچنین توجه داش��ته باش��ید که خودتان نیز می توانید در این شبکه 
حضور داش��ته و در کنار ارائه خالقیت های جذاب، به تبلیغ غیرمستقیم 
محصول خود نیز بپردازید. ذکر این نکته ضروری است تا تیك تاک هنوز 
در بسیاری از کشورها به شهرت شبکه هایی نظیر اینستاگرام دست پیدا 
نکرده اس��ت. به همین خاطر شما می توانید جزو اولین های منطقه خود 
باش��ید و با حجم رقابت باال مواجه نش��وید. درواقع شانس کسب عنوان 
محبوب ترین ش��بکه اجتماعی جهان توس��ط تیك تاک طی چند سال 

آینده بسیار زیاد است. 
business2community :منبع

چرا استفاده از تیک تاک را باید جزو برنامه های بازاریابی خود قرار دهیم 

پایان سلطه موتور جست  و جوگر گوگل در اندروید

گوگل ب��ه علت عدم رعایت قانون رقابت، از ط��رف اتحادیه اروپا محکوم 
به پرداخت غرامت 5 میلیاردی همراه با از میان برداش��تن اپلیکیش��ن های 
خود به صورت پیش فرض از روی گوش��ی های اندرویدی شده است. درواقع 
ش��ما دیگر برای نصب برنامه اختیار عمل کافی را خواهید داشت. در همین 
رابط��ه آخرین  آمارها حاکی از آن اس��ت ک��ه داک داک گو جایگاه کروم را 
تصاحب کرده و به محبوب ترین موتور جست وجوگر اندرویدی در کشورهای 
اروپایی به غیر از انگلس��تان تبدیل شده است. در این کشور همچنان موتور 
جس��ت وجوگر مایکروس��افت به نام بین��گ حرف اول را می زن��د. حال باید 
منتظ��ر ماند و دید ک��ه با اجرایی ش��دن این طرح در قاره ه��ای دیگر، آیا 
س��لطه جهانی گوگل از بین خواهد رفت و یا این اتفاقات صرفا برای مدتی 
محدود می تواند گوگل را تح��ت تاثیر خود قرار دهد. همچنین اخطارهایی 
به گوگل داده ش��ده اس��ت که باید امکان ساخت نس��خه-های گوناگون از 
اندروی��د را به برندهای مختلف دهد. درواقع اگرچه گوگل امکان بروز نقص 
فنی را دلیل این انحصارطلبی خود عنوان کرده اس��ت، با این حال به علت 
ع��دم ارائه مدرکی معتبر، احتماال ش��اهد تغییرات گوناگونی در اندروید نیز 
خواهی��م بود، با این حال گوگل نخس��تین ش��رکتی نیس��ت که در معرض 
چنین جریمه هایی قرار می گیرد و چندین سال قبل برندهای دیگری نظیر 
مایکروسافت، فیس بوک و اینتل نیز چنین جریمه هایی را تجربه کرده اند، با 
این حال جریمه فعلی بس��یار باال بوده و یك رکورد محسوب می شود. حال 
باید منتظر واکنش و تصمیمات آتی مدیران ارشد این برند جهانی باشیم. 
businessinsider :منبع

آلمان ناجی ویندوز ۷

دول��ت آلمان ط��ی تصمیمی که برای بس��یاری از اف��راد عجیب به نظر 
می رس��د، درخواست ادامه پش��تیبانی از 80 هزار دستگاه متصل به ویندوز 
۷ را ب��ه مدی��ران مایکروس��افت داده اس��ت، با ای��ن حال دلی��ل این اقدام 
چیس��ت؟ درواقع اگرچه از زمان اعالم عدم پش��تیبانی از این نس��خه چند 
وقتی می گذرد، با این حال هنوز هم بخش��ی از دس��تگاه های دولتی از این 
سیس��تم استفاده کرده و علت آن نیز عدم توجه برخی از ایالت  ها نسبت به 
برنامه  کوچ کردن به ویندوز 10 اس��ت که دولت آلمان از س��ال 2018 آغاز 
کرده است. درواقع مایکروسافت به صورت مکرر پیام هایی را برای دارندگان 
ویندوز ۷ فرستاده است تا آنها را نسبت به خطرهای احتمالی آگاه سازد. به 
همین خاطر برنامه ESU برای دریافت به روزرس��انی های الزم طراحی شده 
اس��ت تا مدت  زمانی برای دولت ها جهت اعمال تغییر وجود داش��ته باشد. 
با این حال از این امکان کاربران ش��خصی نمی توانند استفاده کنند و صرفا 
برای تعداد بس��یار باال طراحی شده اس��ت. حال باید دید که آیا آلمان تنها 
به یك سال برای رفع این مشکل نیاز دارد و یا سال آینده نیز شاهد چنین 

درخواستی خواهیم بود. 
techradar :منبع

بررسی تازه ترین کمپین تبلیغاتی برند دوریتوز
دوریتوز در غرب وحشی

برند دوریتوز در زمینه تبلیغات ش��هرت باالیی دارد. آنها در طول دو دهه 
گذش��ته به طور م��داوم در زمینه همکاری با چهره های مش��هور در زمینه 
تبلیغات به موفقیت رس��یده اند. بخش��ی قابل توجه��ی از موفقیت این برند 
به دلیل اس��تفاده از تیم بازاریابی حرفه ای نیز هست، بنابراین دوریتوز تمام 
بخش های الزم برای تولید تبلیغات تاثیرگذار را در اختیار دارد. این برند به 
تازگی دومین تیزر رسمی از کمپین تبلیغاتی تازه اش برای مسابقه سوپربال 
را به نمایش درآورده است. تیم خبری Marketing Dive در گفت وگوی 
اختصاصی با مدیران این برند موفق به آگاهی از برنامه دوریتوز برای تبدیل 

این ویدئو به یك کمپین دنباله دار شده است. 
تازه ترین کمپین تبلیغاتی دوریتوز با نام »Bassquake« آخرین مراحل 
تولید را پش��ت سر گذاشته اس��ت. در این کمپین حال هوای کلی براساس 
الگوی غرب وحش��ی طراحی شده اس��ت. لیل نس ایکس، خواننده مشهور 
آمریکایی، در این کمپین به عنوان شخصیت اصلی حضور دارد. شاید حضور 
لیل به تنهایی برای جلب نظر بس��یاری از مخاطب نس��ل جوان کافی باشد، 
اما بازاریاب های دوریتوز برنامه بیش��تری در س��ر دارند. آنها در تالش برای 
جلب نظر دامنه هرچه وسیع تر مخاطب هدف اقدام به همکاری با بیلی ری 
سایرس، یکی دیگر از ستاره های موسیقی آمریکایی، کرده اند. به این ترتیب 
ما در فضای س��نتی غربی با دو ستاره موس��یقی از دو نسل مختلف مواجه 
خواهیم بود.  بدون تردید برنامه ریزی برای مس��ابقه سوپربال اهمیت بسیار 
زیادی دارد. ش��مار بس��یار زیادی از مردم آمریکا هر ساله این مسابقه را به 
طور زنده تماش��ا می کنند. به این ترتیب سرمایه گذاری برندها برای فعالیت 
تبلیغات��ی در این زمان به ش��دت افزایش می یابد. بس��یاری از برندها اقدام 
به پرداخت هزینه های سرس��ام آور برای نمایش کمپین های تبلیغاتی ش��ان 
در ای��ن زمان می کنند. به این ترتیب حض��ور کمپین دوریتوز در این میان 

اهمیت بسیار زیادی برای مدیران شرکت خواهد داشت. 
کمپی��ن »Bassquake« یک��ی از مع��دود هم��کاری برن��د دوریتوز با 
ستارگان عرصه موسیقی است. نگرانی ها نسبت به نتیجه این کمپین بسیار 
زیاد اس��ت. به هر حال دوریتوز دس��ت به اقدامی تازه آن هم در مهم ترین 
فرصت تبلیغاتی سال یعنی سوپربال زده است. بسیاری از کارشناس ها اقدام 
تازه دوریتوز را نوعی ریسك پذیری باال ارزیابی کرده اند. بر این اساس شاید 
استفاده از الگویی تازه در مهم ترین فرصت تبلیغاتی سال نتیجه منفی برای 
این برند محبوب به همراه داش��ته باش��د. بی تردید بازاریاب های دوریتوز به 
خوبی ش��رایط را مورد بررس��ی قرار داده اند. به این ترتیب شاید تنها گزینه 
منطقی انتظار بیش��تر برای نمایش رسمی ویدئوی این کمپین باشد. در هر 
صورت کمپین تازه دوریتوز غافلگیری های بس��یار زیادی برای طرفدارانش 

خواهد داشت. 
marketingdive :منبع
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برند ونس یکی از مش��هورترین تولیدکنندگان انواع کفش در سراس��ر دنیا 
محسوب می شود. مشتریان بسیار زیادی در سراسر دنیا از محصوالت این برند 
استفاده می کنند. شاید در نگاه نخست ظاهر ساده این کفش ها هر مخاطبی را 
تحت تاثیر قرار دهد. به راس��تی چرا یك کفش به این سادگی موفق به جلب 
نظر میلیون ها مشتری در سراسر دنیا شده است؟ برند ونس از سال 1966 در 
بازارهای جهانی حضور داش��ته اس��ت. مخاطب هدف اصلی این برند از همان 
س��ال های اولیه افراد عالقه مند به اسکیت س��واری بود. به این ترتیب مدیران 
این برند با هدف گذاری مش��خص بر روی گروه محدودی از مشتریان کارشان 
را شروع کردند. به مرور زمان دامنه مخاطب هدف برند ونس گسترش یافت. 

اکنون تقریبا تمام مردم دنیا از محصوالت این برند استفاده می کنند. 
نکت��ه جالب درباره برن��د ونس وفاداری آنها به مخاطب هدف اصلی ش��ان، 
اسکیت سوارها، در طول دهه های متمادی است. کمپین های این برند هنور هم 
با هدف جلب نظر اسکیت سوارها یا دست کم حال و هوای این ورزش ساخته 
می شود. امروزه فعالیت در شبکه های اجتماعی گامی ضروری برای جلب نظر 
مخاطب هدف محس��وب می شود. بسیاری از برندها به دنبال تعامل سازنده با 
مخاطب هدف ش��ان در این فضا هس��تند. به این ترتیب رقابت گسترده ای در 
ش��بکه های اجتماعی بر س��ر جلب نظر مخاطب هدف در جریان است. برند 
ون��س در ای��ن میان برای جلب نظر بهتر مخاطب هدف بر روی اینس��تاگرام 
سرمایه گذاری کرده است. اغلب برندها در اینستاگرام دارای یك اکانت رسمی 
هس��تند. این امر در مورد ونس به طور کلی متفاوت است. آنها دارای چندین 
اکانت رس��می در این پلتفرم هستند. دلیل این امر تمرکز بر روی هر کدام از 
مخاطب های هدف از طریق یك اکانت است. به این ترتیب بازاریاب های ونس 
توانای��ی تعام��ل نزدیك و جلب نظر مخاطب هدف به ص��ورت تاثیرگذارتر را 
خواهند داشت. به عنوان مثال، اکانت رسمی و اولیه ونس در اینستاگرام دارای 
18 میلیون فالوور است. این اکانت به معرفی محصوالت شرکت به طور کلی 
می پردازد. در کنار این اکانت یك حس��اب کاربری دیگر مخصوص مشتریان 
دختر ونس قرار دارد. این اکانت با 4.3 میلیون فالوور به طور تخصصی بر روی 

نیازهای مشتریان دختر تمرکز می کند. 
دلی��ل تمرکز ونس بر روی گروه های متفاوت مش��تریان در طول دهه های 
متمادی فعالیتش کامال واضح اس��ت: تالش برای کسب سود بیشتر. این امر 
موجب انحراف آنها از توجه به مخاطب اولیه شان نشده است. در عوض آنها در 
کنار گروه اسکیت س��وارها به دیگر مخاطب های هدف نیز توجه نشان داده اند. 
به این ترتیب فرصت مدیریت کسب و کار و برندسازی در مقیاسی وسیع برای 

آنها فراهم شده است. 
امروزه فهم مخاطب هدف و نیازهای آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. بسیاری 
از برندها به دلیل ناتوانی در زمینه فهم درست مخاطب هدف شان در عمل از 
بسیاری از جهات ضربه می خورند. اگر ما توانایی جلب نظر مخاطب هدف مان 
در فضای آنالین را نداشته باشیم، معنای ضمنی این امر واگذاری عرصه رقابت 
به دیگر برندها خواهد بود. به این ترتیب در نهایت جایگاه ما در بازار کسب و 

کار به خطر خواهد افتاد. 
مخاطب هدف به چه معناست؟

مخاطب هدف شامل گروهی از مشتریان هماهنگ با الگوی مشتری ایده آل 
برند ما از نظر تیپ شخصیتی یا سایر ویژگی هاست. هر برند براساس استراتژی 
و ماهیتش دارای گروه های مخاطب هدف متفاوتی است. این امر هیچ ایرادی 
در زمینه فعالیت برندها محسوب نمی شود. شاید یك برند در زمان فعالیتش 
بیش از 10 مخاطب هدف متفاوت داشته باشد. نکته مهم در این میان توانایی 
مدیری��ت گروه های مختلف مخاطب هدف اس��ت. وقتی م��ا مخاطب هدف 
برندمان را به خوبی بشناس��یم، توانایی س��رمایه گذاری منطقی بر روی حوزه 

بازاریابی و تبلیغات را خواهیم داشت. 
نتیجه بخش��ی  ع��دم  برنده��ا  از  بس��یاری  اصل��ی  مش��کل  ام��روزه 
سرمایه گذاری های شان بر روی حوزه های مختلف کسب و کار است. بی تردید 
عدم نتیجه بخش��ی س��رمایه گذاری برندها در حوزه ه��ای مختلف برای هیچ 
کارآفرین یا مدیرعاملی قابل درک نیس��ت. به همین خاطر در طول سال های 
اخیر دس��ته بندی مش��تریان برند در قالب گروه های مخاطب هدف مختلف 

اهمیت بیشتری یافته است. 
فرآیند شناسایی مخاطب هدف براس��اس آمارهای دقیق صورت می گیرد. 
برندهای بزرگ خودشان اقدام به گردآوری آمارهای کاربردی می کنند، با این 
حال کسب و کارهای کوچك با محدودیت امکانات باید از آژانس های بازاریابی 
و تبلیغ��ات کمك بگیرند. در هر صورت اس��تفاده از اطالعات دقیق در زمینه 
شناس��ایی مخاطب هدف ضروری است. در غیر این صورت ما برای مخاطبی 
متف��اوت برنامه ریزی خواهیم کرد. برخ��ی از معیارهای مهم در زمینه تعیین 
مخاطب هدف شامل محل سکونت، سن، جنسیت، نوع شغل و میانگین درآمد 
است. اغلب برندها با ترکیب این معیارها موفق به شناسایی مخاطب هدف شان 
می شوند. به عنوان مثال، اگر مخاطب هدف برند ما از درآمد متوسطی برخوردار 
باش��د، تولید محصوالت لوکس کمك چندانی به ما در زمینه جلب نظرشان 
نخواه��د کرد، بنابراین در تحلیل نهایی ما باید ش��یوه فعالی��ت برندمان را با 

ویژگی های مخاطب هدف هماهنگ سازیم. 
یک��ی از نکات مهم به هنگام صحبت از مخاطب هدف عدم اش��تباه گرفتن 
این مفهوم با بازار هدف است. بی تردید هر دو این مفاهیم دارای شباهت هایی 
هستند، اما در عمل تفاوت آشکاری با هم دارند. نکته مهم در این میان تعریف 
بازار هدف براس��اس شناسایی مخاطب هدف اس��ت. به عنوان مثال اگر بازار 
هدف ما مش��تریان میان 20 تا 25 سال باشد، شاید مخاطب هدف مان شامل 
گروه هایی نظیر جوان های بین 20 تا 25 در ایالت بوس��تون، ماساچوس��ت یا 
بسیاری دیگر از ایالت ها شود. توجه به این تفاوت به هنگام کار بر روی مخاطب 
هدف و دیگر نمونه ها دارای اهمیت بسیار زیادی است. در غیر این صورت به 
س��ادگی امکان اشتباه گرفتن مفاهیم مشابه و ایجاد اختالل در فرآیند یافتن 

مخاطب هدف وجود خواهد داشت. 
چگونه مخاطب هدف مان را پیدا کنیم؟

یافتن مخاطب هدف و شیوه های انجام این کار یکی از دغدغه های اصلی هر 
کارآفرینی محس��وب می شود. هیچ برندی بدون مخاطب هدف مناسب برای 
کس��ب و کارش توانایی ادامه فعالیت ندارد. به همین خاطر همه برندها باید 
توانایی شناس��ایی مخاطب هدف شان را داش��ته باشند. در ادامه به پنج شیوه 

مناسب در این زمینه اشاره خواهیم کرد. 
1. استفاده از تحلیل های آماری گوگل

اب��زار Google Analytics یک��ی از بهترین گزینه ها برای دس��تیابی به 
اطالعات کاربردی درباره مخاطب هدف برندمان اس��ت. بس��یاری از برندها با 
وجود گستردگی سطح فعالیت شان هنوز هم از این ابزار تقریبا رایگان استفاده 
می کنن��د. بی تردید هم��ه کارآفرینان و حتی افراد ع��ادی در فضای آنالین با 

شرکت گوگل و خدمات مختلف آن آشنایی دارند. در نگاه نخست امروزه حتی 
جست وجو در فضای آنالین نیز بدون گوگل امکان ناپذیر است. بنابراین ما باید 
از تمام امکانات این برند در راستای توسعه کسب و کارمان استفاده کنیم. نکته 
جالب اینکه بخش قابل توجهی از خدمات گوگل در سطوح مختلف به صورت 

رایگان عرضه می شود. 
با اس��تفاده از ابزار Google Analytics برندها توانایی مشاهده آمارهای 
تحلیلی و دقیق را خواهند داشت. این امر در زمینه شناسایی مخاطب هدف و 
سرمایه  گذاری بر روی آنها تاثیر انکارناپذیری دارد. بسیاری از برندها در عمل 
شناخت چندانی از مخاطب هدف برندشان ندارند. این امر موجب ناتوانی آنها 
در زمینه تعامل س��ازنده با مخاطب هدف و فروش مناس��ب محصوالت شان 
می شود. وقتی ما آمارهای مربوط به بازدیدکنندگان سایت برندمان را به طور 
دقیق مورد بررسی قرار دهیم، بخشی از مخاطب هدف و عالقه مند به کسب و 
کارمان را پیدا خواهیم کرد. به این ترتیب توانایی سرمایه گذاری بیشتر بر روی 

آنها و تالش برای جلب نظرشان ساده تر خواهد شد. 
مزیت اصلی ابزار تحلیلی گوگل اس��تفاده از نمودارهای ساده برای نمایش 
محتوای دقیق است. هدف اصلی از ارائه آمارهای کاربردی در قالب نمودارهای 
س��اده امکان استفاده تمام افراد از آنهاست. به این ترتیب برندها بدون نیاز به 
صرف هزینه کالن امکان شناسایی ویژگی های مخاطب هدف شان را خواهند 

داشت. 
دو نمون��ه از نمودارهای محبوب در Google Analytics ش��امل نمودار 
دای��ره ای و تحلیلی اس��ت. ه��ر دو این نموداره��ا اطالعات کارب��ردی درباره 
بازدیدکنندگان س��ایت  م��ورد نظر ما را گزارش می دهد. ب��ه این ترتیب ما با 
کمترین ضریب خطا امکان تحلیل وضعیت جاری سایت مان را خواهیم داشت. 

2. ایجاد محتوای اختصاصی برای مشتریان ایده آل برندمان
یکی از اهداف هر برند دستیابی به مشتریان آرمانی اش است. هر برندی در 
ابتدای کار باید ویژگی های مدنظرش برای مشتری ایده آل را مشخص کند. این 
امر در فرآین��د بازاریابی و یافتن مخاطب هدف تاثیر قابل مالحظه ای خواهد 
داش��ت. به این ترتیب برندها توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بدون 
انحراف از الگوهای آرمانی شان را خواهند داشت. به عنوان مثال، اگر برند ما در 
زمینه تولید کفش های ورزشی فعالیت دارد، مخاطب ایده آل ما افراد عالقه مند 
به حوزه های مختلف ورزشی و مایل به استفاده از محصوالت باکیفیت و اندکی 
هم ارزان تر از سطح قیمت موجود در بازار خواهد بود. این امر به ما در زمینه 

جست وجو برای یافتن مخاطب هدف کمك شایانی خواهد کرد. 
یکی از اش��تباهات برندها عدم تالش برای ایجاد محتوای اختصاصی برای 
مشتریان ایده آل شان است. به این ترتیب محتوای آنها ویژگی خاصی نخواهد 
داش��ت. بدون ش��ك هیچ برندی توانایی جلب نظر تمام مشتریان موجود در 
یك بازار را ندارد. به همین خاطر برندها به س��وی تولید محتوای اختصاصی 
برای مخاطب هدف شان می روند. متاسفانه هنوز هم برخی از برندها به دنبال 
جلب نظر مخاطب هدف به شیوه های سنتی هستند. این امر شامل هدف گذاری 
بر روی تمام مشتریان موجود در یك بازار است. نتیجه چنین فعالیت هایی در 
دنیای کنونی چیزی جر شکس��ت نخواهد ب��ود، بنابراین باید در زمینه تولید 

محتوا اندکی دقیق تر عمل کنیم. 
3. توجه به تفاوت های شبکه های اجتماعی

امروزه هر برندی دارای دست کم یك اکانت رسمی در شبکه های اجتماعی 
است. اگر برند شما هنور در این زمینه فعالیت ندارد، باید هرچه زودتر دست 
به کار شوید. در غیر این صورت کسب و کارتان به زودی با چالش های بزرگی 

مواجه خواهد شد. 
اغلب برندها فرآیند تعامل با مخاطب هدف را در شبکه های اجتماعی دنبال 
می کنند. این امر باید برای اغلب برندها مهم تلقی ش��ود. به راس��تی برند ما 
چگونه با مخاطب هدف تعامل برقرار می کند؟ یکی از معیارهای س��اده برای 
شناس��ایی مخاطب هدف توجه به کاربران عالقه مند به کس��ب و کارمان در 
ش��بکه های اجتماعی اس��ت. وقتی گروهی از کاربران نسبت به فعالیت ما در 
شبکه های اجتماعی حساسیت بیشتری دارند، شانس ما برای جلب نظر آنها 

بیشتر خواهد بود. 
نکته مهم در زمینه شناسایی مخاطب هدف توجه به تفاوت های شبکه های 
اجتماعی با هم اس��ت. بی تردید کاربران فعال در توییتر و اینستاگرام واکنش 
یکسانی نسبت به یك برند نخواهند داشت. پلتفرم توییتر بیشتر در میان نسل 
جوان ش��هرت دارد. این امر در مورد فیس بوک برعکس است، بنابراین اگر به 
دنبال مخاطب هدف میانسال هستید، باید فیس بوک را مدنظر قرار دهید. البته 
برخی از پلتفرم ها در میان هر دو گروه مخاطب جوان و میانسال شهرت دارد. 
نمونه عینی این نوع پلتفرم ها اینستاگرام است. همین امر موجب سرمایه گذاری 
بیشتر برندها برای فعالیت در اینستاگرام شده است. اگر برند ما به هنگام تالش 
برای شناخت مخاطب هدف به تفاوت شبکه های اجتماعی توجه نداشته باشد، 

مسیر طوالنی تری برای دسترسی به مخاطب هدف را طی خواهد کرد. 
4. استفاده از آمارهای فیس بوک

اگر ش��ما صفحه رس��می در فیس بوک دارید، باید به آمارهای رسمی این 
پلتفرم در زمینه میزان بازدید از صفحه تان و ویژگی های بازدیدکنندگان توجه 
داش��ته باش��ید. این اطالعات فقط در اختیار اکانت های تجاری قرار می گیرد، 
بنابراین برای اس��تفاده از آن باید اکانت تان ب��ه حالت تجاری تغییر وضعیت 
دهد. پس از این مرحله شما توانایی دسترسی به انواع محتوای کاربردی برای 
برندتان را خواهید داشت. بسیاری از برندهای فعال در فیس بوک نسبت به این 
گزینه کاربردی اطالع کافی ندارند. کاربرد این گزینه درست مانند ابزار آماری 
گوگل اس��ت. تنها مزیت ابزار فیس بوک ارائه آمارهای دقیق تر درباره کاربران 

پلتفرمش است. 
یکی از ویژگی های جذاب بخش آماری فیس بوک دس��ته بندی فالوورهای 

هر صفحه اس��ت. به این ترتیب ما مخاطب فعل��ی برندمان را به طور دقیق تر 
خواهیم شناخت. 

وقت��ی ما به اطالع��ات کاربردی در م��ورد مخاطب فعلی اکان��ت برندمان 
دسترسی داشته باشیم، امکان برنامه ریزی برای جلب نظر کاربران مشابه وجود 
خواهد داش��ت. بس��یاری از برندها به دلیل بی توجهی به ویژگی های مخاطب 
فعلی شان در عمل توانایی جلب نظر مخاطب های بیشتر با ویژگی های مشابه 
را از دست می دهد. از این بدتر، اغلب برندها مخاطب فعلی شان را نیز به دلیل 
بی توجهی بیش از حد از دس��ت می دهند. به ای��ن ترتیب دیگر فضایی برای 

فعالیت مناسب آنها باقی نمی ماند. 
اس��تفاده از آمارهای فیس بوک تا حد زیادی رایگان اس��ت. فقط در صورت 
درخواست آمارهای بسیار دقیق و پردامنه باید مقدار مشخصی هزینه پرداخت 
کنیم. بدون تردید برای کسب و کارهای کوچك استفاده از گزینه رایگان آماری 
فیس ب��وک در کنار ابزار گوگل کافی خواهد ب��ود. به این ترتیب بدون نیاز به 

صرف کمترین هزینه به اطالعات مورد نیازشان دست خواهیم یافت. 
5. بررسی وضعیت فعالیت سایت رسمی برندمان

س��ایت هر برند دارای بخش های مختلفی است. هدف اصلی در این بخش 
بررسی نحوه تاثیرگذاری سایت مان به طور کلی نیست. وقتی از بررسی وضعیت 
سایت صحبت می کنیم، بیشتر نگاه دقیق به نحوه عملکرد بخش های مختلف 
س��ایت مدنظر است. به عنوان مثال، اگر بخش تولید محتوای سایت مان تاثیر 
بیشتری بر روی مخاطب دارد، باید این بخش را توسعه دهیم. به طور مشابه 
در صورت مش��اهده عدم عالقه کاربران به بخش اخبار کسب و کار باید آن را 
تقویت کنیم. برندهای بزرگ همیشه روندهای مشخصی برای بهبود وضعیت 
س��ایت رسمی ش��ان دارند. همین امر آنها را بدل به برندهایی موفق در سطح 

جهانی کرده است. 
متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به وضعیت سایت رسمی شان توجه چندانی 
ندارند. همین امر موجب به حاش��یه رفتن س��ایت آنها در فرآیند شناس��ایی 
مخاطب هدف می ش��ود. وقتی سایت رسمی برند ما وضعیت مناسبی نداشته 
باشد، فرآیند جلب نظر مخاطب هدف از طریق بررسی آمارهای گوگل فایده ای 
نخواهد داشت. یکی از نکات مهم در زمینه شناسایی مخاطب هدف بحث تداوم 
است. ما باید برای مدت زمانی طوالنی اقدام به تولید محتوای باکیفیت و ارزیابی 
نحوه واکنش کاربران نسبت به آن کنیم. در غیر این صورت تالش های ما فقط 
در بازه های زمانی کوتاه تاثیرگذار خواهد بود. تفاوت برندهای موفق با کسب و 

کارهای حاشیه ای در همین امر نهفته است. 
بهترین برندها در زمینه شناسایی مخاطب هدف

بخش پایانی این مقاله به بررسی عملکرد بهترین برندها در زمینه شناسایی 
مخاط��ب هدف اختصاص یافته اس��ت. هدف من از ای��ن کار نمایش کاربرد 
توصیه های مطرح در بخش قبل به صورت عینی اس��ت. در ادامه به بررس��ی 

عملکرد برند تارگت، الیت الیف فودز و اپل موزیك خواهیم پرداخت. 
تارگت

تولید محت��وای منحصر به فرد و متفاوت از دیگران اس��تراتژی اصلی برند 
تارگت در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. مخاطب هدف فروشگاه های 
زنجیره ای تارگت افراد عادی با س��لیقه های مختلف است. به همین خاطر در 
اکانت توییترشان لحن ساده و بدون هیچ گونه هیجان بی دلیلی را مورد استفاده 
قرار می دهند. نکته جالب درباره محتوای اصلی این اکانت نحوه انتخاب محتوای 
بصری است. در این زمینه بیشتر مخاطب جوان مدنظر قرار دارد. دلیل این امر 
تبدیل نسل جوان به یکی از گروه های پردرآمد جامعه است. این امر باید توجه 
ه��ر برندی را به خود جلب کند. تارگت در ای��ن زمینه بخش های ویژه ای در 
فروشگاه اش برای نسل جوان ایجاد کرده است. به این ترتیب با مطالعه مداوم 
پیرامون سلیقه گروه های مختلف نسل جوان اقدام به ارائه محصوالتی مطابق 
سلیقه آنها می کند. شاید یکی از دالیل اصلی هدف گذاری تارگت بر روی نسل 
جوان در توییتر عالقه بیشتر این نسل به حضور در این پلتفرم باشد. همانطور 
که در بخش پیش گفته ش��د، برخی از پلتفرم ها در مقایس��ه با دیگر نمونه ها 

دارای شهرت بیشتری در میان گروه های سنی خاص هستند. 
برن��د تارگت به خوبی اهمیت فعالیت در ش��بکه های اجتماعی مختلف را 
می داند. به همین خاطر در فیس بوک نیز حضور فعالی دارد. حال و هوای کلی 
پست های این برند در فیس بوک بیشتر معطوف به فضای خانوادگی است. این 
امر درست براساس تحلیل بازاریاب های فیس بوک از حضور نسل میانسال در 
این پلتفرم است. همانطور که مشاهده می کنید، تارگت با استفاده از اطالعات 
س��اده و قابل دسترس در بسیاری از ابزارهای آمری موفق به مدیریت یکی از 

جذاب ترین اکانت ها در توییتر و فیس بوک شده است. 
الیت الیف فودز

برند الیت الیف فودز در زمینه تولید انواع غذاهای مختلف فعالیت دارد. نکته 
مهم درخصوص فعالیت این برند تمرکز بر روی تهیه غذاهای مختلف با استفاده 
از انواع گیاهان به جای گوشت و فرآورده های مشابه است. فعالیت این برند در 
اینستاگرام فقط معطوف به جلب نظر گیاهخواران نیست. آنها به طور کلی در 
تالش برای توس��عه یك نوع خاص از سبك زندگی با تمرکز بر روی استفاده 
از گیاهان مختلفند. همین امر فرصت ه��ای زیادی برای جلب نظر گروه های 

مختلف در اختیار آنها قرار داده است. 
فعالیت الیف الیت فودز در اینس��تاگرام بیش��تر معطوف به نمایس پشت 
صحنه کس��ب و کار و معرفی غذاهای تازه اس��ت. در فیس بوک اما ماجرا به 
طور کلی متفاوت اس��ت. این برند در فیس بوک به تولید ویدئوهای طوالنی با 
هدف انتقال نکات کلیدی به مخاطب هدفش می پردازد. دلیل این امر ارزیابی 
بازاریاب ه��ای ای��ن برند مبنی بر حضور افراد عالقه مند به مش��اهده محتوای 
طوالنی در فیس بوک است. به این ترتیب این برند به خوبی موفق به جلب نظر 

اینفلوئنسرها و کاربران عادی در فیس بوک شده است. 
اپل موزیک

در پایان اجازه دهید به نحوه دسترس��ی سرویس موسیقی اپل به مخاطب 
هدفش نگاه کنیم. فعالیت اپل موزیك در توییتر مبتنی بر معرفی هنرمندان، 
موسیقی یا آلبوم های جالب است. در این زمینه آنها هیچ تمایلی به همکاری 
تبلیغات��ی با خواننده ای که معرف��ی می کنند، ندارند. این ام��ر به طور مداوم 
درخصوص انواع هنرمندان با عملکرد درخشان صورت می گیرد. نحوه فعالیت 
اپل موزیك براس��اس ارزیابی س��لیقه مخاطب  سبك های مختلف موسیقی و 
تالش برای پاس��خگویی به انتظارات تمام آنها در اکانتش است. به این ترتیب 
دامنه وس��یعی از عالقه مندان به دنیای موسیقی اکانت رسمی اپل موزیك در 

توییتر را دنبال می کنند. 
اغلب پست های اپل موزیك در اینستاگرام، برخالف توییتر، شامل محتوای 
ویدئویی اس��ت. بازاریاب ه��ای اپل از اینس��تاگرام برای بارگ��ذاری محتوای 
اختصاصی برند اپل یا پیش نمایش رویدادهای مهم استفاده می کنند. به این 
ترتیب آنها موفق به جلب نظر تقریبا تمام کاربران عالقه مند به حوزه موسیقی 

شده اند. 
hubspot :منبع

ویژگی های ضروری فعالین در حوزه بازاریابی محتوا

هم��ه ما از اهمیت تولی��د محتوا به عنوان مهم ترین اق��دام بازرایابی آگاه 
هستیم. با این حال فرد و یا افرادی که در این زمینه قصد فعالیت دارند، چه 
ویژگی هایی را باید داشته باشند. درواقع به علت حساسیت باالی این بخش، 
ضروری اس��ت تا بهترین ها را اتخدام نمایید. در همین راس��تا به بررسی 14 

ویژگی الزامی خواهیم پرداخت.
1-تمایل به یادگیری سریع 

ف��ردی که خواهان فعالی��ت در زمینه تولید محتوا و بازرایاب��ی از این طریق 
می باشد، ضروری است تا خود به کسب اطالعات جدید عالقه مند بوده و سرعت 
یادگیری باالیی را داش��ته باشد. همچنین با توجه به سرعت باالی نشر مطالب 
و اطالعات جدید، این امر که افراد بتوانند سریعا عقاید و اطالعات خود را تغییر 
دهند، بسیار مهم خواهد بود. فراموش نکنید محتواهایی که خودتان قبول نداشته 

باشید، بدون شك مخاطب نیز قادر به ارتباط برقرار کردن با آن نخواهد بود. 
2-مهارت نوشتاری

مهم ترین ویژگی در این حرفه این اس��ت که قدرت نوشتن فوق العاده ای 
را داشته باشید. در این بخش منظور صرفا رعایت قوانین نبوده و الزم است 
تا قلم ش��ما قدرت تحت تاثیر قرار دادن مخاطب را داش��ته باشد. برای این 
موضوع به هر میزان که نمونه های موفق بیش تری را ش��اهده کنید، عملکرد 
بهتری را نیز خواهید داشت. این نکته را فراموش نکنید که بسیاری از افراد 
به علت توانایی داستان س��رایی، موفقیت بسیار باالیی را کسب کرده اند که 

الزم است تا به دنبال کسب مهارت در این زمینه نیز باشید. 
3-مدیریت پروژه 

بازاریابی محتوا ش��امل بخش ها مختلف و متنوعی شده و برای افزایش تاثیر 
الزم است تا در یك راستا و به صورت زنجیره وار عمل نمایید. بدون شك این امر 
درست به مانند یك پروژه بوده و الزم است تا مهارت مدیریت آن را داشته باشید. 

4-مردم شناسی
بدون این ویژگی حتی بهتری��ن اطالعات را نیز نمی توانید به نحوی بیان 
کنی��د که مخاطب از مطالعه آن لذت کافی را ببرد. خوش��بختانه کتاب ها و 
دوره های آموزش��ی متعددی در این رابطه وجود داشته و حتی می توانید از 
دانشجویان و اساتید این رشته دانشگاهی نیز استفاده نمایید. این امر کمك 
خواهد کرد تا راوی بهتری برای مطالب مورد نظر خود باش��ید. این نکته را 
فراموش نکنید که بس��یاری از موضوعات کامال تکراری بوده و دلیل این امر 

که برخی از آن ها کامال محبوب شده اند، به نوع روایت باز می گردد. 
5-تحلیل 

ش��ما باید بتوانی��د از یك داده خام، تحلیل های الزم را بی��رون آورده و اطالعات 
مفیدی را انتقال دهید. فراموش نکنید که بس��یاری از اعداد و آمارها برای افراد بی 
معنی بوده و این شما هستید که باید راز آن را آشکار سازید. به همین خاطر ضروری 
است تا قدرت تحلیل خود را در رابطه با حوزه ای که قصد فعالیت دارید، باال ببرید. 

6-سئو 
س��ئو یا بهینه س��ازی موتور جس��ت وجو به مجموع��ه روش هایی اطالق 
می ش��ود که باعث خواهد ش��د تا محتوای شما بهتر دیده شود. کامال واضح 
اس��ت که ی��ك تولید کننده محتوا به چه دلیل بای��د از این دانش برخوردار 
باشد. همچنین توجه داشته باش��ید که به صورت مکرر، راهارهای جدیدی 
در این رابطه معرفی می شود. به همین خاطر نیز ضروری است تا مطالعه ای 

مداوم را داشته و سطح خود را کافی تلقی نکنید. 
۷-سخنوری

به عنوان یك بازرایاب و فردی که در زمینه تولید محتوا فعالیت دارد، ممکن 
است در نشست ها و مراسم هایی مجبور به سخنرانی باشید. همچنین فراموش 
نکنید که تولید فایل های صوتی نظیر پادکس��ت و ان��واع ویدئو ها نیز از جمله 
محتواهایی محس��وب می ش��ود که باید به ان توجه ویژه ای را داشته باشید. به 
همین خاطر در کنار قلم توانا، قدرت سخنوری مناسب نیز ضروری خواهد بود. 
در این رابطه نوع انتخاب کلمات در کنار گرمی و رس��ایی صدا اصل های اصلی 
موفقیت محسوب می-ش��ود. خوشبختانه برای بهبود وضعیت صدای خود نیز 
انواع روش ها و دوره های آموزش��ی وجود دارد. در این رابطه اگر از صدای خود 

راضی نیستید، نباید همه چیز را از دست رفته تلقی نمایید.
8-طراحی و گرافیک 

صفحه آرایی و ایجاد جذابیت بصری نیز از دیگر اقداماتی است که باید انجام 
شود. به همین خاطر مهارت در زمینه طراحی و گرافیك بسیار مهم خواهد بود. 
این نکته را فراموش نکنید که حتی بهترین محتواها، اگر از جذابیت بصری کافی 

برخوردار نباشد، شانس موفقیت بسیار کمی را خواهد داشت. 
9-داستان سرایی

هیچ محتوایی بدون وجود یك داستان گیرا کامل نخواهد بود. به همین خاطر 
ضروری است تا در این زمینه نیز مهارت کافی را داشته باشید. مشورت گرفتن 

از تنویسنده های توانا، در این زمینه راهنمای عمل بسیار خوبی خواهد بود. 
10-تحقیق

آش��نایی با اصول یك تحقیق عملی، کمك خواهد مرد تا مطالب ش��ما از 
ارزش علم��ی و اعتبار باالیی برخوردار باش��د. فراموش نکنید که حتی یك 

مطلب نادرست، می تواند وجهه شما را بیش از حد تخریب نماید. 
11-مدیریت شبکه های اجتماعی

در حال حاضر ش��بکه های اجتماعی به بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم 
تبدیل شده است. بدون شك فعالیت در آن ها اهمیت بسیار باالیی را خواهد 
داش��ت. به همین خاط��ر توانایی مدیریت و اس��تفاده بهینه از ش��بکه های 
اجتماعی نیز بسیار مهم خواهد بود. درواقع اگرچه این شبکه ها بیش از حد 
ساده به نظر می رسند، با این حال فعالیت حرفه ای در آن ها نیزا به اطالعات 
کافی خواهد داش��ت. نکته آخری که در این بخش باید به آن توجه داش��ته 
باشید این است که هر شبکه اجتماعی، از ویژگی های خاص خود برخوردار 

بوده و نمی توان عملکردی یکسان را در تمامی آن ها داشت. 
12-وردپرس

ورد پرس یك سیس��تم مدیریت محتوا محس��وب می شود که ابزار اصلی 
ش��ما می باش��د. این نرم افزار متن ب��از بوده و با دانش کاف��ی در زمینه کد 
نویس��ی می توانید شخصی سازی های مدنظر خود را انجام دهید. با توجه به 
ضرورت ایجاد وب سایت رسمی، مهارت در این زمینه کامال حیاتی می باشد. 

13-تبلیغ 
 شما باید بتوانید محتوای خود را تبلیغ نمایید تا با بازدید بیش تری همراه باشد. بدون 
شك در این رابطه اکثر بازاریاب ها مشکل خاصی را نخواهند داشت. این امر درست به 
مانند ایجاد یك محصول بوده که الزم است تا برای فروش آن تبلیغاتی را داشته باشید. 

14-استراتژی
اگر نتوانید برای خود استراتژی ای را تعیین نماید، تمامی اقدامات ارتباط 
الزم را با یکدیگر نداشته و در راستای هدفی مشخص نخواهد بود. تحت این 
ش��رایط رسیدن به موفقیت بسیار س��خت خواهد بود. به همین خاطر شما 

باید از تفکر استراتژیك برخوردار باشید. 

ایستگاهبازاریابی بررسی تکنیک های شناسایی مخاطب هدف

چالش یافتن مخاطب هدف در دنیای آنالین
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چگونه در زمینه کاری خود به روز باشیم 

اگرچه اطالعات داش��تن رمز اصلی موفقیت محس��وب می ش��ود، 
با ای��ن حال آیا به کیفیت اطالعات فعلی خود توجهی داش��ته اید؟ 
درواقع بس��یاری از سایت ها علی رغم داشتن سطح اطالعات باال، به 
علت قدیمی بودن آنها نمی توانند کارایی چندانی را داشته باشند. به 
همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا هم��واره به دنبال جایگزین کردن 
اطالعات جدید و به روز به جای موارد قبلی باشیم. بدون شك سوال 
بعدی ش��ما این اس��ت که چگونه می-توان ب��ه بروزترین اطالعات 
موجود در حوزه کاری خود دس��ت پیدا کرد. انجمن کارآفرین های 
ج��وان هفت م��کان فوق الع��اده را انتخاب کرده اند ک��ه در ادامه به 

بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
Quora-1

کورا محبوب ترین س��ایت در زمینه پرس��ش و پاس��خ محس��وب 
می ش��ود که شما می توانید بس��یاری از نیاز اطالعاتی خود را از این 
طری��ق تامین کنید. حضور چهره های شناخته ش��ده ای نظیر باراک 
اوباما، مایکل دل و جاس��تین ترودو در این ش��بکه حضور داشته و 
مس��تقیما به سواالت افراد پاسخ می دهند. در نهایت شما می توانید 
عضو گروه-های مرتبط با حوزه کاری خود ش��وید و از آخرین اخبار 
مطلع گردید. بدون ش��ك امکان ارتباط با بهترین های حوزه کاری 
خودت��ان، واقعی ترین اطالعات را در اختیار ش��ما ق��رار خواهد داد. 
همچنین توجه داشته باشید که امکان جست وجو از طریق کلیدواژه 
و همچنین دنبال کردن افراد موردنظر وجود داش��ته و این امر باعث 

خواهد شد تا از جدیدترین سواالت و پاسخ ها آگاه شوید. 
2PML-2

اگ��ر خواهان دریاف��ت جدیدترین اخبار در حوزه ه��ای موردنظر 
خود هس��تید، با عضویت در این س��ایت دقیقا به این خواسته خود 
دس��ت پیدا خواهید کرد. این امر باعث می ش��ود تا دیگر زمان شما 
صرف جست وجوی مطالب نش��ود. ویژگی های این سایت به قدری 
باال است که ش��ما دقیقا می توانید همه  چیز را مشخص کنید. برای 
مثال س��ایت ها، موضوع��ات، کلیدواژه ها و حتی نویس��ندگان را نیز 
می توانید مش��خص کنید. این امر بدون ش��ك باعث خواهد شد تا 

تنها با مواردی مواجه شوید که کامال به آنها نیاز خواهید داشت. 
Google Alerts-3

خدمات گوگل بسیار متنوع است و کمك گرفتن از محبوب ترین 
مرورگ��ر جهان بدون ش��ك انتخابی فوق الع��اده خواهد بود. در این 
س��رویس تنها کافی است تا موضوعات مورد عالقه خود را یادداشت 
کنی��د، ای��ن برنامه ش��ما را از آخرین اخبار و مقاالت منتشرش��ده 
از سرتاس��ر جهان مطلع خواهد س��اخت. همچنین ش��ما می توانید 
محدودیت ه��ا و اولویت هایی را نیز تعیین کنید تا مطالعه ش��ما به 
اقدامی بیش از حد وقت گیر نیز تبدیل نش��ود. نکته جالب سیستم 
مذکور این اس��ت که مطالب مش��ابه را شناس��ایی کرده و تنها یك 

مورد را به نمایش می گذارد. 
Clients-4

در این س��ایت مطال��ب بهترین های حوزه برندس��ازی و بازاریابی 
گردآوری ش��ده اس��ت. بدون ش��ك این دو موضوع، ب��رای تمامی 
ش��رکت ها الزامی حیاتی دارد. به همین خاط��ر مطالعه مطالب آن 
کام��ال س��ودمند خواهد بود. نکته جالب این اس��ت که فایل صوتی 
تمامی مطالب نیز وجود دارد که باعث خواهد ش��د تا ش��ما امکان 

استفاده از آن را در شرایطی نظیر رانندگی نیز داشته باشید. 
Podcasts-5

پادکس��ت ها از دیگ��ر مکان هایی محس��وب می ش��وند که ش��ما 
می توانی��د اطالع��ات فوق الع��اده-ای را دریاف��ت کنی��د. ب��ه علت 
صوتی بودن آنها ش��ما تحت هر ش��رایطی می توانی��د از این مطالب 
اس��تفاده کنید. درواقع تنها کافی اس��ت تا موض��وع موردنظر خود 
را جس��ت وجو کنی��د. Spotify و TED دو برند شناخته ش��ده ای 
محسوب می شوند که در زمینه تولید پادکست نیز فعالیت دارند، با 
این ح��ال برنامه های دیگری نظیر Pocket Casts، Castbox و 

Google Podcasts نیز جزو بهترین ها هستند. 
LinkedIn-6

لینکدین تنها شبکه مخصوص کسب وکار محسوب شده و این امر 
باعث می شود تا مطالب آن تماما مرتبط با حوزه های مختلف کاری 
باش��د. به همی��ن خاطر حضور در آن می تواند ش��ما را با انبوهی از 
اطالعات باکیفیت مواجه س��ازد. علت این امر نیز به این خاطر است 
که صفحه هر فرد و برند، اعتبار او محسوب شده و همین امر باعث 

می شود تا همگان به دنبال انتشار مطالبی کامال ارزشمند باشند. 
۷-مجالت تخصصی

نه تنها مجالت بلکه س��ایت هایی تخصصی نیز کامال مفید خواهند 
ب��ود. برای مث��ال برای آگاه��ی از اخبار تجاری  س��ایت هایی نظیر 

cnbc گزینه کامال مناسبی محسوب می شوند. 
در نهایت توجه داش��ته باشید که برای قرار داشتن در یك سطح 
ایده آل بهتر اس��ت تا تمامی موارد معرفی شده را به صورت همزمان 

مورد استفاده قرار دهید. 
allbusiness :منبع

رهبری
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بدون شك حتی اس��تخدام بهترین افراد به معنای عدم نیاز به تداوم 
یادگیری آنها نبوده و به همین خاطر از این امر به عنوان یك اصل مهم 
نام برده می شود، با این حال تا چه اندازه نسبت به اقداماتی که می شود 
برای رس��یدن به این خواس��ته انجام گیرد، آشنا هس��تید؟ تصور اولیه 
مدیران این اس��ت که فعالیت در این رابطه بیش از حد هزینه بر بوده و 
بهتر اس��ت تا در صورت نیاز جدید، افرادی دیگر را جایگزین تیم فعلی 
کنند، با این حال توجه داشته باشید که تغییر در تیم شرکت، به معنای 
ص��رف زمانی برای ایجاد همدلی س��ابق خواهد ب��ود که عمال نمی توان 
زم��ان آن را مش��خص کرد. به همی��ن خاطر اخراج اف��راد باید آخرین 
اقدامی باش��د که ش��ما انجام می دهید. درواقع اگر بازگشت سرمایه در 
کوتاه ترین زمان ممکن میس��ر باش��د، دیگر نمی توان بر روی یك اقدام 
برچس��ب پرهزینه بودن را بزنید. اگرچه ممکن است نظرات مختلفی در 
این رابطه وجود داشته باشد، با این حال انجمن کارآفرینان جوان، طی 
تحقیق��ی 10 راهکار فوق العاده را پیدا کرده اند که در ادامه به بررس��ی 

آنها خواهیم پرداخت. 
1-فرصت های رشد را ایجاد کنید 

بدون ش��ك اگر فضا برای پیش��رفت وجود داشته باش��د، انگیزه افراد 
افزایش��ی چش��مگیر را پیدا خواهد کرد. به همین خاطر ضروری است 
تا شرایط را برای پیش��رفت حتی ساده-ترین کارمند خود ایجاد کنید. 
در نهایت وجود فرصت، باعث یادگیری بیش��تر افراد خواهد شد. در این 
رابطه فراموش نکنید که تنها ایجاد فرصت کافی نبوده و الزم اس��ت تا 

به مانند یك مربی دلسوز، در کنار تیم خود باشید. 
2-سیاست یادگیری از یکدیگر را به اجرا بگذارید 

در شرکت شما افراد ممکن است استعدادهای پنهانی داشته باشند که 
می توان از آنها برای تکمیل س��طح توانایی افراد استفاده کرد. همچنین 
این امر که افراد با یکدیگر تبادل اطالعات کرده و افراد باس��ابقه، تجربه 
خود را در اختیار تازه کارها قرار دهند، خود باعث خواهد شد تا از طریق 
خود کارمندان، امکان یادگیری مداوم را ایجاد کنید. در نهایت فراموش 
نکنید که اگر برگزاری دوره های آموزش��ی برای تمامی کارمندان هزینه 
زی��ادی را درب��ردارد، می توانید یك نفر را جه��ت آموزش انتخاب کرده 
و پ��س از پای��ان یافت��ن دوره، از وی بخواهید تا آموزه ه��ای خود را به 

سایرین یاد دهد. 
3-کسب تجربه همگانی را جدی بگیرید 

یک��ی از معضالت کار افراد در جهان امروز این اس��ت که بیش از حد 
درگی��ر کارهای تکراری می ش��وند. از این امر تحت عنوان روزمرگی یاد 
می ش��ود که باعث خواهد ش��د تا انگیزه های فرد کمرنگ شده و حالتی 
روبات گون��ه را پیدا کند، با این حال اگر برای افراد برنامه ریزی داش��ته 
باش��ید و شرایط کس��ب تجربیات جدید را ایجاد کنید، بدون شك آنها 
را از ای��ن معضل حفظ خواهید کرد. برای مثال بس��یاری از مدیران، به 
صورت دوره ای جانش��ین هایی را تعیین می کنند تا این افراد به خوبی با 

مشکالت مدیریت ش��رکت آگاه شده و یك تجربه بهتری را پیدا کنند. 
درواقع نمی توان انتظار داش��ت که افراد تا پای��ان عمر خود، در جایگاه 
فعل��ی باقی بمانند. به همین خاطر ایجاد تجربیات جدید، در آینده آنها 
تاثیرگذار خواهد بود. در نهایت ش��ما می توانید افراد دارای اس��تعداد را 
شناس��ایی کرده و از آنها به عنوان نماینده اصلی، مش��اور و... اس��تفاده 

کنید. 
4-یادگیری صرفا تئوری را فراموش کنید 

بدون ش��ك بهتری��ن راهکار ب��رای یادگیری، انجام دادن محس��وب 
می ش��ود. به همین خاطر بسیار ضروری اس��ت تا مباحث تئوری، تنها 
نیمی از اقدامات ش��ما باشد. به همین خاطر ضروری است تا شرایط را 
برای انجام عملی تمامی مباحث، ایجاد کنید. برای مثال می توانید افراد 
را در ی��ك پ��روژه قرار دهید تا تمامی دانس��ته های آنها جنبه کاربردی 
پیدا کند، با این حال فراموش نکنید که به علت تازه کار بودن، ضروری 
است تا حمایت های الزم از افراد انجام شود. در غیر این صورت با مشکل 

مواجه خواهید شد. 
5-با موسسات آموزشی قرارداد امضا کنید 

بس��یاری از موسس��ات هس��تند که در زمینه آموزش های تخصصی 
فعالیت دارند. بدون ش��ك این امر که یك ش��رکت به مشتری های آنها 
تبدیل شود، نوعی اعتبار محسوب شده و همین امر در کنار تعداد باالی 
افراد، باعث خواهد ش��د تا تخفیف های ویژه ای را برای شما قائل شوند. 
نتایج تحقیقات نیز حاکی از آن اس��ت ک��ه کارمندان با کاهش کمی از 
حقوق خود برای چنین اقداماتی مخالفت نخواهند کرد. به همین خاطر 
اگرچه در ابتدا ممکن اس��ت هزینه سنگینی را حس کنید، با این حال 
واقعیت این است که رقم تمام شده کامال شما را متعجب خواهد کرد. در 
نهایت فراموش نکنید که در حال حاضر تنوع روش های آموزشی بسیار 
باال رفته است. برای مثال آموزش آنالین بسیار محبوب شده و می تواند 
گزینه ای ایده آل برای شما باشد. بدون شك با افزایش سطح دانش تیم 
ش��رکت، امکان رقابت بهتر فراهم خواهد شد. به همین خاطر بازگشت 
س��رمایه در مدت زمانی بسیار کم میس��ر بوده و سودهای بسیار زیادی 
را از این اقدام به دس��ت می-آورید که عمال هزینه هایی که کرده اید را 

بسیار کم جلوه خواهد داد.
6-برای هر فرد برنامه ریزی جداگانه داشته باشید 

بدون ش��ك ویژگی ه��ا و اهداف افراد با یکدیگر تفاوت داش��ته و این 
امر باعث می ش��ود تا برنامه ریزی یکسان چندان نتیجه بخش نباشد. به 
همین خاطر ضروری اس��ت تا ش��ناخت کاملی را از تیم خود پیدا کرده 
و بهتری��ن برنامه ریزی را برای آنها پیاده کنید. برای مثال ممکن اس��ت 
فردی آگاهی کافی را نس��بت به زبان خارجه داش��ته باشد با این حال 
هدف او تولید محتوا و ایجاد یك نش��ریه الکترونیکی باشد. بدون شك 
ب��رای چنین فردی اصول محتوانویس��ی، صفحه آرای��ی و... اولویت های 
اصلی محس��وب می ش��ود. در نهایت توجه داش��ته باشید که هر بخش، 
نیازهای متفاوتی را نیز دارد. در این راس��تا ضروری اس��ت تا آموزش ها 
به س��متی باش��د که در کار افراد کاربرد الزم را داشته باشد. برای مثال 
مباحث موردنیاز برای مسئول شبکه، با مدیر فروش بدون شك متفاوت 

خواهد بود. در نهایت با برنامه ریزی جداگانه، امکان رسیدن به باالترین 
س��طح ها وجود خواهد داش��ت. درواقع برای بهترین بودن الزامی وجود 
ندارد که حتما بهترین ها را جذب کنید. سیاس��ت دیگر این اس��ت که 

بهترین ها را برای خود بسازید. 
۷-کنفرانس ها و نشست های تخصصی را مورد توجه قرار دهید 

بدون ش��ك مباحثی که در چنین مکان هایی مطرح می شود، کالس 
درس بس��یار خوبی خواهد بود. به همین خاطر توصیه می شود تا افراد 
مش��تاق را به عنوان نماینده ش��رکت خود به این مراس��م ها فرستاده و 
ب��ا این اق��دام از نیاز به حضور خودتان نیز بکاهی��د. فراموش نکنید که 
ارتباط داش��تن با برترین های حوزه کاری، خود افراد را متوجه بسیاری 

از مواردی خواهد کرد که در هیچ کتابی یافت نخواهد شد. 
8-سوال پرسیدن را به عادت کاری در شرکت خود تبدیل کنید 
این امر که افراد س��وال بپرس��ند، نه تنها باعث خواهد ش��د تا تمامی 
مجه��والت از بین برود، بلکه اعتماد به نفس افراد را نیز افزایش خواهد 
داد. ب��ه همین خاطر از تمامی اف��راد بخواهید که حتما هر آنچه که در 
ذهن آنها خط��ور می کند را مطرح کرده و این نکته را همواره به خاطر 

داشته باشند که افراد از سوال کردن یاد خواهند گرفت. 
9-مجوز ارتباط مستقیم کارمندان با مشتری را صادر کنید 

این امر که افراد به صورت مس��تقیم با مشتریان و بازار ارتباط برقرار 
کنن��د. یک��ی دیگر از اقداماتی اس��ت ک��ه باعث خواهد ش��د تا امکان 
یادگیری فراهم ش��ود. بدون شك بس��یاری از اطالعات از درون نظرات 
مش��تریان و اوضاع بازار به دس��ت خواهد آمد. درواق��ع محدود نکردن 
کارمندان به محیط ش��رکت، بس��ترهای اطالعاتی جدیدی را برای آنها 
ایجاد خواهد کرد. در این رابطه حتی ممکن اس��ت نیاز باشد تا افراد در 
نمایندگی های فروش حضور پیدا کرده و با مش��تری به صورت مستقیم 

به گفت وگو بپردازند. 
10-افراد را به استفاده از Quora تشویق کنید 

 کورا یك س��ایت پرسش و پاسخ محسوب شده که افراد در آن سواالت 
خود را مطرح کرده و س��ایرین به آن پاس��خ می دهند. اگرچه ممکن است 
تصور کنید که حتی ممکن اس��ت پاس��خ های نادرس��ت نیز وجود داشته 
باشد، با این حال مدیران این سایت، با الگوریتم های خاص خود به سرعت 
جواب های نادرس��ت را شناسایی کرده و در صورت عدم توجه به پیشنهاد 
اصالح، موارد را حذف می کنند. به همین خاطر برای کسب اطالعات، این 
سایت می تواند پایگاه بسیار خوبی باشد. همچنین فراموش نکنید که برای 
استفاده از این سایت هر فرد باید ثبت نام کاملی را انجام دهد و امکان رأی 
دادن به پاس��خ ها ش��ما را متوجه میزان کامل بودن هر یك خواهد کرد. به 
همین خاطر نصب اپلیکیشن و یا استفاده از سایت آن می تواند به یادگیری 

مداوم افراد کمك بسیاری را کند. 
در نهای��ت فراموش نکنید که هر مدیری می تواند با توجه به امکانات 
خ��ود، از روش های خالقانه دیگری نیز اس��تفاده کن��د. همچنین برای 
کس��ب باالترین س��طح از نتیجه، توصیه می ش��ود تا هر 10 روش را به 

صورت همزمان مورد توجه قرار دهید. 
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ستاره خلیج فارس در میان 10 شرکت برتر کشور
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس از قرارگیری این شرکت در 
میان ۱۰ شرکت برتر کشور در رتبه بندی بر اساس باالترین رتبه فروش خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس، »محمد علی دادور« در تشریح این خبر بیان داشت: سازمان مدیریت صنعتی ایران پس از 
پایش اطالعات و بررسی شاخص های 5۰۰ شرکت بزرگ کشور، شرکت های برتر را در زمینه های مختلف معرفی 
کرد که شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رتبه هفتم باالترین فروش قرار گرفت. وی با بیان این که در رتبه بندی 
امسال ۱۰ شرکت پیشرو نیز معرفی شده اند، تصریح کرد: معیار اصلی در انتخاب شرکت های پیشرو تغییر رتبه فروش 
۱۰۰ شرکت برتر ایران طی چهار سال اخیر است که شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رتبه پنجم بیشترین صعود نیز قرار گرفت. وی در ادامه اظهار داشت: 
پویایی و ایجاد رونق تولید بدون تالش شبانه روزی مهندسان، کارگران و سایر کارکنان زحمتکش میسر نبود و جا دارد تا به عنوان سرباز کوچکی در جبهه 
جهاد اقتصادی به تمام اعضای خانواده بزرگ ستاره خلیج فارس خدا قوت عرض کنم و مراتب سپاسگزاری خود را نسبت به صبوری خانواده های ارجمند 
ابراز دارم. مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در پایان اضافه کرد: رسالت اصلی ما تولید فرآورده های استراتژیک انرژی و تامین امنیت سبد سوخت 

کشور است که امیدواریم در این راه با نصب العین قرار دادن مبانی اقتصاد مقاومتی به چشم انداز نهایی دست یابیم.

جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت گاز استان گیالن برگزار شد 
رشت- زینب قلیپور - شهردار رشت در نشست با معاونان، مدیران و روسای سازمان های شهرداری رشت، چگونگی ایجاد شهرک بزرگ صنوف را در 
رشت مورد بحث و بررسی قرار داد. حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت اظهار داشت: بر اساس گزارش 
هواشناسی ار روز جمعه با کاهش شدید دمای  هوا شاهد بارش باران و برف در سراسر استان خواهیم بود لذا ضروری است تمهیدات الزم را پیش بینی کرده 
و همانند سال های گذشته در جهت استمرار جریان گاز تالش نمائیم.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ادامه داد: بعلت کاهش شدید دما در اغلب نقاط 
کشور و افزایش مصرف گاز، مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز، گاز نیروگاه ها و واحدهای صنعتی را از مدار خارج و یا محدود کرده است تا امکان پایداری 
جریان گاز برای مشترکین در سطح کشور فراهم گردد.مهندس اکبر افزود: بجهت فراهم آمدن آمادگی کامل جهت مقابله با بحران، طی نامه ای به استاندار 
محترم خواستار همکاری همه دستگاه ها بویژه فرمانداری شده ایم.وی در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری استاندار محترم و مسئولین استانی گفت: طبق 
دسته بندی های صورت گرفته، کلیه واحدهای صنعتی در سراسر استان در رده های A، B، C و D مشخص شده و مقرر گردیده با اعمال محدودیت مصرف، 
نسبت به صرفه جویی 2.3 میلیون مترمکعب در روز در سطح استان اقدام شود.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن بر حضور فیزیکی تمامی رؤسا و کارکنان 
بصورت شــبانه روزی تاکید کرد و اظهار داشــت: الزم است کلیه پرسنل شرکت با آمادگی و هوشیاری کامل و نیز در اختیار داشتن سیستم های ارتباطی و 
سایر تجهیزات آماده مواجهه با بحران باشند.وی در خاتمه گفت: ما شرایط دشوار بسیاری را در سالهای گذشته تجربه نموده ایم و با توفیق الهی و با همت 
همه همکاران از این وضعیت نیز به سالمت عبور خواهیم نمود.در ادامه این جلسه اعضای کمیته مدیریت بحران نیز گزارشی از وضعیت آمادگی تجهیزات و 
کارکنان برای مقابله با شرایط جوی پیش رو  ارائه کردند.همچنین در این جلسه تمامی رؤسای ادارات گاز شهرستان ها از طریق ویدئو کنفرانس حضور داشته 

و گزارشی از وضعیت شهرستان حوزه استحفاظی خود ارائه نمودند.

واحد زیست محیطي  جامد سازي گوگرد  تولیدي شرکت پاالیش نفت 
اصفهان  به بهره برداري رسید

 اصفهان- قاســم اسد:  در راستاي حفظ و رعایت مسائل زیست محیطي واحد گرانول)جامد سازي( گوگرد تولیدي شرکت پاالیش نفت اصفهان با 
هدف جامد سازي، انبارش و بسته بندي گوگرد طبق استاندارد هاي زیست محیطي با  ظرفیت 3۰۰ تن در روز به بهره برداري رسید. رئیس پاالیش منطقه 
الف شرکت پاالیش نفت اصفهان ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: بنابر نیاز احتمالي،  این واحد قابلیت افزایش جامدسازي،  انبارش و بسته بندي گوگرد 
تولیدي  را  تا 6۰۰ تن در روز دارد. اصغر صابري گفت: واحد تولید گوگرد گرانول در اواسط سال  بهره برداري اولیه گردید و تولید گوگرد از شکل کلوخه 
اي به گرانول تغییر یافت و در حال حاضر با گذشت چند ماه از فعالیت  واحد و رفع  اشکاالت احتمالي  به بهره برداري کامل رسیده است.   وي مزیت هاي 
تغییر روند تولید گوگرد را برشمرد و تصریح کرد:  حذف ذرات گرد و غبار که باعث آالیندگي هوا مي شود، حفظ کیفیت محصول و افزایش ظرفیت تولید 
و سرعت کار از فواید احداث این واحد است .رئیس پاالیش منطقه الف شرکت پاالیش نفت اصفهان  افزود: در حال حاضر کل گوگرد تولیدي این شرکت 
به صورت گرانول در انبارهاي مخصوص و سرپوشیده گرانول، انبارش و بارگیري مي شود.وي هزینه انجام شده براي احداث واحد جامد سازي گوگرد  برابر 

با 3/5میلیون یورو و37۰میلیارد ریال اعالم کرد.             
   

با ارسال نخستین محموله کمک به سیل زدگان:
قمی ها باز هم در کمک به سیل زدگان خوش درخشیدند

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد استان قم از اعزام محموله ۱3۰ میلیون تومانی کمک های 
مردم نوع دوست قم به سیل زدگان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی کمیته امداد، اکبر میرشکار 
با اشاره به اینکه مردم قم در همه صحنه ها پیشگام هستند گفت: با کمک های همشهریان همدل و خیر استان قم 
توانستیم خیلی زود به کمک هم وطنان سیل زده سیستان و بلوچستان شتافته و نخستین محموله کمک ها را به آن 
مناطق ارسال کنیم. وی با اشاره به اینکه این محموله شامل مواد خوراکی، پوشاک، لوازم گرمایشی و بهداشتی است 
افزود: برنج، روغن، کنســرو، انواع لباس های مردانه، زنانه و بچه گانه، پتو، لحاف و تشک و اقالم بهداشتی و شوینده 
ازجمله وسایلی است که برای هم وطنان گرفتار سیل ارسال شده است. میرشکار برودت هوا و فصل سرما را خاطرنشان کرد و گفت: در حال حاضر عالوه بر 
مواد خوراکی، لوازم گرمایشی مثل پتو و پوشاک نو یکی از مهم ترین نیازهای سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان است. مدیرکل کمیته امداد استان قم 
بابیان اینکه ارزش نخستین محموله کمک های مردم قم به استان سیستان و بلوچستان ۱3۰ میلیون تومان بوده است گفت: هم اکنون 5 دفتر کمیته امداد 
و ۴2 مرکز نیکوکاری آماده جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردم عزیز استان قم هستند. وی افزود: شماره کارت 6۰37۹۹۱۱۹۹52۰۹52 با کد 

شناسه ۹۸۹۹3۰ و کد دستوری #5*۰25*۸۸77* آماده دریافت کمک های نقدی مردم نوع دوست استان برای سیل زدگان است.

بیست میلیارد ریال اعتبار اقدامات عمرانی کوی خاتم همدان در سال آینده
همدان – خبرنگار فرصت امروز: مهرداد خورشیدوند معاونت شهرداری منطقه یک همدان از در نظر گرفتن 
اعتبار بیست میلیارد ریالی جهت اقدامات عمرانی در بودجه سال ۹۹ این شهرداری خبر داد. وی در ادامه کوی خاتم 
را یکی از محالت قدیمی و اصیل شــهر همدان دانست که شهرداری منظقه یک با در نظر گرفتن انتظارات تمامی 
اعضای این محله در سال آینده فعالیت های عمرانی را با بودجه ای بیست میلیارد ریالی صورت خواهد داد، که از اهم 
این اقدامات می توان به آسفالت ریزی، روکش آسفالت و پیاده رو سازی معابر اصلی اشاره کرد.  خورشیدوند همسویی 
انتظارات و نیازهای شهروندان این منظقه و طرح های توسعه شهری سال آینده را یکی از مهم ترین عوامل در اجرای 

این پروژه ها دانست که این امر مهم با مشارکت هرچه بیشتر شهروندان با مجموعه مدیریت شهری به دست خواهد آمد.

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین: گردشگری، ظرفیتی چشمگیر برای توسعه 
قزوین – خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرسازی گفت: استان قزوین دارای ظرفیت های بسیار ویژه ی 
تاریخی، طبیعی و گردشگری است که با توجه به موقعیت حمل و نقلی استان می توانند درآمدهای پایدار و قابل 
توجه ایجاد کنند. به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، ابراهیم مبارک 
قدم در جلســه شورای اداری اداره کل راه و شهرســازی استان قزوین عنوان کرد: توسعه و ایجاد رونق اقتصادی از 
چند بخش قابل انجام است که از جمله ی آن ها کشاورزی و صنعتی است. وی افزود: با توجه به کمبود منابع آبی و 
همچنین وضعیت اعتبارات به عنوان نیازهای اصلی در جهت بکارگیری ظرفیت های کشاورزی و صنعتی در استان 
قزوین، یکی از بهترین و پایدارترین راه ها توجه به بحث گردشگری است. مبارک قدم اضافه کرد: عنایت به ظرفیت های بسیار زیاد استان قزوین در بخش 
های تاریخی و طبیعی و همچنین موقعیت قرارگیری استان در کریدورهای شمال به جنوب و غرب به شرق، باید در همه طرح ها و برنامه در اولویت قرار 
گیرد تا بتوانیم از این ظرفیت ها بهره های بیشتری ببریم. رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان گفت: تکمیل پروژه های زیرساخت در بخش حمل 
و نقل و همچنین تقویت الزامات گردشگری از مواردی است که می باید مورد توجه جدی قرار گیرد. وی همچنین عنوان کرد: اجرای کامل طرح اقدام ملی 
مسکن در قزوین و استفاده از همه ظرفیت پیش بینی شده جهت احداث واحدهای مسکونی، هم می تواند چرخه اقتصاد و اشتغال را در استان به گردش 

درآورده و عالوه بر رفع نیازهای مسکن، بخشی از مشکالت را نیز حل کند.

سامانه »نشان حدمجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی« در استان 
مرکزی راه اندازی شد 

اراک – مینو رستمی : سامانه »نشان حدمجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی« در استان مرکزی راه اندازی و نخستین پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشــاورزی اســتان صادر شد.  مدیرکل استاندارد استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم از صدور نخستین پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد حدمجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی برای نخستین بار در استان خبر داد و اظهار داشت: این پروانه که در قالب پروانه استاندارد 
تشویقی بوده که با مشارکت و تالش سازمان جهادکشاورزی استان برای محصول انگور در روستای هزاوه از توابع شهرستان اراک صادر شد.  مهناز جعفریان 
افزود: صدور این نشان در راستای کاهش استفاده از سموم و آالینده های مورد مصرف در تولید محصوالت کشاورزی و به میزان استاندارد بوده و صدور پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد حد مجاز به منظور افزایش کیفیت و سالمت محصوالت تولیدی کشاورزی صورت گرفته است.  رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
مرکزی با اشاره به صدور نخستین پروانه کاربرد عالمت استاندارد حدمجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی اظهار داشت: در راستای تامین امنیت غذایی 
و ضرورت تولید غذایی سالم سامانه »نشان حدمجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی« راه اندازی شد. مجید آنجفی افزود: ابتدا با هماهنگی سازمان جهاد 
کشاورزی استان و اداره کل استاندارد استان برای ۱5 نفر از فارغ التحصیالن بخش کشاورزی استان دوره آموزش مدیران کنترل کیفیت برگزار شد و با استفاده 
از صندوق خرد زنان روستایی، مدیریت آموزش و ترویج سازمان نسبت به ثبت نام کشاورزان در سامانه در سطح استان اقدام شد.  وی خاطرنشان کرد: بعد 
از ارسال نمونه محصول و اعالم نتایج آزمایشات یکی از بانوان روستایی در روستای هزاوه از توابع شهرستان اراک، موفق شد بعد از اخذ کد شناسه محصول 

برای اولین بار در سطح استان و از طریق اداره کل استاندارد برای یک هکتار محصول انگور، نشان حد مجاز آالینده ها را اخذ کند.
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اخبار

بوشهر-خبرنگار فرصت امروز : معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر گفت: پروژه الیروبی کانال دسترسی بندر بوشهر 
که با اعتبار ۱۹۰ میلیارد تومان از ابتدای امســال عملیات اجرایی ان اغاز 
گردیده اکنون 7۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر، علیرضا نوبرانی در تشریح روند 
اجرا این پروژه اظهار داشت: مدت اولیه پیمان عملیات الیروبی ۱۰ ماه )2ماه 
تجهیزکارگاه و ۸ ماه عملیات اجرایی( است که پیش بینی می شود این پروژه 
اوایل سال آینده به بهره برداری برسد. وی بیان کرد: در این پروژه در مجموع  
پنج میلیون و 7۰۰ هزار مترمکعب عملیات الیروبی انجام خواهد شــد که 
با تحقق این مهم زمینه تردد کشــتی های تا ظرفیت 3۰ هزار تن در بندر 
بوشهر فراهم می شود.  معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر یادآور شد: با انجام عملیات البروبی کانال دسترسی عمق کانال 

خارجی به منفی ۱۰.۸ و کانال داخلی به عمق منفی ۱۰.3 متر خواهد رسید.  
وی عنــوان کرد: در قالب پروژه الیروبــی کانال با هدف تامین ایمنی تردد 
شــناورها و تعریض حوضچه چرخش بندر بوشهر، در این محدوده تاکنون 

37۰ هزار متر مکعب الیروبی انجام شــده اســت.  نوبرانی ادامه داد: یک 
پروژه نیز تاسیسات زیربنایی جزیره نگین از قبیل راه، معابر، تاسیسات برقی، 
مکانیکی )از قبیل اطفاء حریق، آبرسانی( است که با مبلغ اعتبار ۸5 میلیارد 
تومان در مرحله اجرا است.   وی گفت: پیشرفت این پروژه حدود ۱۸ درصد 
اســت و در حال حاضر عملیات اجرایی راه و زیرسازی آن نیز انجام شده و 
در مرحله اجرا تونل انرژی برای عبور تاسیســات است.  نوبرانی افزود: برای 
نخســتین بار در بنادر کشور تونل انرژی با این ابعاد و اندازه اجرا می شود و 
پیش بینی زمان اتمام پروژه نیز اواخر سال آینده است.  نوبرانی یادآور شد: 
پروژه دیگر نیز احداث جاده دسترسی به جزیره نگین به طول ۹.۴ کیلومتر 
همراه یک دستگاه پل ۱7۴ متری است که مبلغ اعتبار آن 63 میلیارد تومان 
اســت. وی خاطر نشان کرد: این پروژه اکنون ۱2 درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد و اواخر سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

ساری – دهقان: سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از حجم گاز عبوری 
۱۴.۹ میلیارد متر مکعبی در اســتان های شــمالی کشور در ۹ ماهه سال جاری 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازنــدران به نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال 
گاز، مقدم بیگلریان با اعالم این خبر اظهار کرد: حجم گاز تحویلی به استان های 
تحت پوشش منطقه ) گلستان، مازندران و گیالن ( در ۹ ماهه سال جاری حدود 
۱۱.۹ میلیارد متر مکعب و حجم گاز انتقالی از منطقه که شامل فلوی عبوری از 
تاسیسات تقویت فشار گاز چلوند می باشد، در این مدت به میزان 3 میلیارد متر 

مکعب بوده است.

سرپرســت منطقه ۹ عملیات ، در ادامه ایــن مطلب افزود: بنابراین حجم گاز 
عبوری که شامل مجموع گازهای مصرفی استان های شمالی و عبوری از منطقه 

است، در ۹ ماهه سال ۹۸ به میزان ۱۴.۹ میلیارد متر مکعب می باشد.
مقــدم بیگلریان، بــا قدردانی از تالش ها و اقدامــات موثر و مخلصانه تمامی 
کارکنان منطقه اعم از عملیاتی و ســتادی خاطرنشان کرد: ایجاد حس همدلی 
و همکاری و نیز انســجام عملیاتی رمز موفقیت در کلیه ســطوح سازمانی است 
که این مهم به وضوح در منطقه ۹ عملیات انتقال گاز کشــور در راستای تحقق 
اهداف شرکت انتقال گاز ایران در انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی، 

مالحظه می گردد.

تبریز - ماهان فالح: شــرکت گاز استان آذربایجان شرقی طرح پایش 
مصارف گاز ادارات و سازمان ها را آغاز کرد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با اعالم این خبر گفت: این طرح 
در راستای اجرایی کردن بخشنامه معاون اول رئیس جمهور که وزارتخانه ها، 
ســازمان ها، موسســه ها و شــرکت های دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، 
نیروهای مسلح و استانداری ها را ملزم به رعایت مصرف بهینه و ایمن از گاز 
طبیعی کرده، در حال انجام است. سیدرضا رهنمای توحیدی افزود: در این 
پایش، مهم ترین عوامل مورد بررسی معاینه فنی، عملکرد صحیح موتورخانه 
ها و وسایل گازســوز، رعایت دمای رفاه )۱۸-2۱( درجه در فضای داخلی 
می باشد. وی با اشاره به اینکه کارشناسان شرکت گاز در حین بازدیدهای 

ادواری نسبت به تکمیل چک لیست مصرف انرژی اقدام می کنند، تصریح 
کرد: بر اســاس این چک لیست تکمیلی، مشاوره و پیشنهادات اجرایی در 
راســتای مدیریت مصرف ارائه می گردد. توحیدی با بیان این که همیاری 
در مدیریت مصرف گاز، ضرورت استمرار جریان گاز طبیعی در مدار مصرف 
است، توضیح داد: متأسفانه مصرف گاز در کشور در مقایسه با مصارف جهانی 
رقم باالیی اســت که  این موضوع عــالوه بر هزینه های اقتصادی منجر به 
هدررفت سرمایه های ملّی می گردد لذا از تمامی هم استانی ها درخواست 
می شود با رعایت نکات ساده ای مانند رعایت دمای رفاه )۱۸ تا 2۱ درجه(، 
اســتفاده از لباس های گرم و خاموش کردن وســایل گازسوز غیرضروری، 

همیار این شرکت در توزیع گاز در اقصی نقاط استان باشند.

مشهد- صابر ابراهیم بای : رییس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی گفت: تاکید بر مصرف 
بهینه و صحیح گاز طبیعی به معنای استفاده نکردن از وسایل گرمایشی همانند بخاری و ... نیست. بلکه 
به معنای مدیریت درست مصرف است.  حسن خیراندیش با اعالم این مطلب اظهار کرد: در پی برودت 
هوا و ماندگاری جریان هوای سرد در اکثر نقاط استان، مصرف گاز طبیعی در روز سه شنبه2۴ دی ماه 
امسال به 55 میلیون مترمکعب رسید که این رقم در نوع خود یک رکورد تاریخی جدید محسوب می 
شــود. وی با اشاره به لزوم مصرف صحیح و بهینه گاز طبیعی توسط شهروندان در روزهای سرد افزود: 
مصرف بهینه و درست به معنای ریاضت و سختی، یا خاموش کردن وسایل گرمایشی نیست. بلکه رعایت 
دمای رفاه، بکارگیری سیستم گرمایشی استاندارد و متناسب با فضای محیط، زیاد نکردن شعله بخاری، 
خاموش کردن وسایل گرمایشی اتاق های بدون استفاده، درزبندی پنجره ها و استفاده از پوشش گرم 
در منزل از نکات ســاده و مورد تاکید اســت که سهم باالیی در مدیریت مصرف این نعمت الهی دارد. 

سخنگوی شرکت گاز استان ادامه داد: وجود هرگونه ترک در دودکش بخاری یا دیگر وسایل گرمایشی 
نیز می تواند مقدار زیادی از انرژی را هدر دهد. دودکش  بخاری، آبگرمکن و ... را ســالی یک بار بررسی 
کنید و اگر شکستگی در آن مشاهده کردید فورا آن را تعویض کنید. خیراندیش گفت: دمای آبگرمکن  
هم باید روی6۰ درجه سانتی  گراد و حتی کمتر تنظیم شود. آبگرمکن های قدیمی و آنهایی که برچسب 
مصرف انرژی شان در رده C یا پایین تر است، سوخت زیادی را هدر می دهند. به گفته این مقام مسئول، 
نصب غیر اصولی وسایل گازسوز، مسدود بودن مسیر دودکش، نداشتن کالهک H شکل، عدم تامین 
اکسیژن مورد نیاز وسایل گاز سوز، استفاده از وسایل غیر گرمایشی نظیر اجاق گاز و پلوپز برای گرمایش 
و استفاده نکردن از شیلنگ و بست استاندارد از عوامل بروز حوادث مربوط به گازطبیعی است که باید 
مورد توجه جدی شهروندان قرار گیرد. وی یادآور شد: مرکز ارتباطات مردمی شرکت گاز خراسان رضوی 
با شماره 37۰7۴ آماده شنیدن انتقادات و پیشنهادات شهروندان در حوزه های مختلف گاز طبیعی است.

تبریز -  ماهان فالح: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز با بیان اینکه 
۴۰۰ هزار تن محصوالت کشاورزی در این شهرستان تولید می شود گفت: از 

این مقدار 2۰۰ هزار تن سهم فرآوری محصوالت کشاورزی است.
فرامرز افشــانی اظهار کرد: ۱۴۴ هزار نفرجمعیت روســتایی شهرستان 
تبریز اســت که از این تعداد 22 هزار بهره بردار کشاورزی هستند. وی افزود: 
شهرســتان تبریز از نظر استقرار واحدهای مرغداری مقام نخست آذربایجان 
شــرقی را دارد بــه گونه ای که از مجموع ۸۱ واحد مرغــداری آن 62 واحد 
گوشتی و تخمی است. وی اضافه کرد: کشاورزی شهرستان تبریز در تولید کلزا 
نیز مقام نخست آذربایجان شرقی را دارد به گونه ای که 26۰۰ هکتار از اراضی 
شهرســتان زیر کشت کلزاست. افشانی با اشاره به واقع شده شهرستان تبریز 

در حاشــیه دریاچه ارومیه ادامه داد: تاکنون 5۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی 
شهرستان تبریز زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته، برای ۸5۰ هکتار 
پرونده تشــکیل شده و 7۰۰ هکتار نیز در حال آماده سازی و تشکیل پرونده 

اســت.  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز اضافه کرد: توسعه کشت های 
گلخانه ای و گیاهان دارویی از دیگر مصوبات ســتاد احیا دریاچه ارومیه برای 
کاهش مصرف آب در آذربایجان شــرقی است که تاکنون 3۰ هکتار گلخانه 
ایجاد شده است.  افشانی یادآوری کرد: در سه ماه گذشته نیز برای توسعه ۱۸ 
هکتاری گلخانه در شهرستان پرونده تشکیل شده تا از فواید تولید چند برابری 
و کاهش مصرف آب بهره مند شــویم، زیرا بر اساس اعالم کارشناسان کاشت 
گلخانه ای موجب افزایش ۱۰ برابری محصوالت کشــاورزی، امنیت غذایی و 
محصول کنترل شده می شود.  وی افزود: شهرستان تبریز 2 هزار هکتار اراضی 
برای کاشت سبزی و صیفی جات در منطقه حکم آباد داشت که اکنون 5۰۰ 

هکتار از آن باقی مانده و برای حفظ این اراضی تالش می کنیم.

یشرفت ۷0 درصدی پروژه الیروبی کانال دسترسی بندر بوشهر

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد :
حجم گاز عبوری 14.9 میلیارد مترمكعبی در منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛

پایش مصارف گاز ادارات آذربایجان شرقی آغاز شد

رییس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی:
مصرف درست گازطبیعی به معنای منع استفاده نیست

مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان اعالم کرد؛
400 هزار تن محصوالت کشاورزی در تبریز تولید می شود

اهواز- شبنم قجاوند: علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزستان در بازدید از 
نمایشگاه کتاب خوزستان با اشاره به تامین بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه از داخل 
کشــور، گفت: تحریم  ها تاثیری در تولید این شرکت نداشته و گلوگاه تحریم را 
تبدیل به فرصت کردیم؛ اما در بحث صادرات در بعضی حوزه  ها با مشکل مواجه 
هستیم. محمدی در جمع خبرنگاران در نمایشگاه کتاب خوزستان اظهار داشت: 
رســانه  ها در سال رونق تولید و در کنار شــرکت های تولیدی از عوامل موثر در 
موفقیت های به دســت آمده حوزه صنعت بوده اند؛ امید اســت بتوانیم با تعامل 
هر چه بیشــتر با رسانه ها این مســیر را به نحو مطلوب ادامه دهیم. مدیرعامل 
شرکت فوالد خوزســتان با بیان اینکه این شرکت در 2 حوزه تولید و مسئولیت 
های اجتماعی تاکنون فعالیت های خوبی داشــته اســت تصریح کرد: در بخش 
تولید اکنون با تمام ظرفیت مطابق با سند چشم انداز پیش می رویم و در زمینه 
مســئولیت های اجتماعی نیز خدمات خوبی را در مناطق محروم ارائه کرده ایم. 
وی با اشاره به اینکه شرکت فوالد خوزستان همچنین در حوزه صادرات مطابق با 
برنامه های خود موفق عمل کرده و طرح های توسعه ای را نیز به خوبی پیش برده 
اســت، افزود: اکنون با کمک نیروهای متخصص توانسته ایم موفقیت های بزرگی 
را به دســت آورده و به عنوان صادرکننده نمونه سال ۹۸ و شرکت برتر در حوزه 
خدمت  رســانی و مسئولیت های اجتماعی در کشــور شناخته شده و در زمینه 
کیفیت محصول نیز بین شــرکت های تولیدی فوالد به عنوان شــرکت برتر قرار 
گرفته ایم. محمدی تاکید داشت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه خود 
را از داخل کشور تامین می کنیم؛ تحریم  ها تاثیری در تولید این شرکت نداشته و 
گلوگاه تحریم را تبدیل به فرصت کردیم؛ اما در بحث صادرات در بعضی حوزه  ها 
با مشکل مواجه هستیم. وی برخی از موانع تولید را در داخل دانست و اضافه کرد: 
این موضوع به تنهایی به معضلی برای ما تبدیل شده که امیدواریم مسئوالن همت 
کنند تا این موانع داخلی نیز برطرف شود. مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان با 

تاکید بر اینکه مجموعه فوالد تحریم  ها را به فرصت تبدیل کرده یادآور شــد: با 
تشکیل کمیته  های بومی سازی و مبارزه با تحریم، سرمایه گذاری خوبی در زمینه 
رونق تولید داشته ایم؛ امســال اولین نمایشگاه بومی سازی قطعات، تجهیزات و 
مواد با حضور 65 شــرکت داخلی برپا شــد و 2۰ تفاهم نامه همکاری با شرکت 
های داخلی منعقد شد. این موضوع کمک شایانی به رونق اقتصاد استان می کند.

محمدی با اشــاره به حمایت و تقویت  ظرفیت های علمی و دانشــگاهی در 
حوزه صنعت، گفت: به تازگی قراردادهایی با مراکز علمی، دانشگاهی و به خصوص 
دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد اسالمی خوزستان منعقد شده که در 
بخش بومی ســازی قطعات و حمایت از پروژه ها و پایان نامه های دانشــجویی 
منطبق با حوزه فوالد و تقویت ارتباط صنعت با دانشــگاه بسیار تاثیرگذار است. 
وی اقدامات شــرکت فوالد خوزستان را در حوزه مسئولیت های اجتماعی مثبت 
دانست و اظهار داشت: تفکر خدمت رسانی به مردم در این شرکت نهادینه شده و 
بسیاری از کارکنان این شرکت در گروه های جهادی ثبت نام کرده اند. مدیر عامل 
شــرکت فوالد خوزستان با بیان اینکه قرارگاه محرومیت زدایی شهدای فوالد در 

سه حوزه بهداشت و درمان، فرهنگی و عمرانی تشکیل شده و در این سه شاخه 
کارکنان فوالد فعالیت خوبی دارند، تاکید داشت: بیش از یک هزار دانش آموز در 
مناطق محروم در زمینه تامین البســه و نوشــت  افزار از سوی این شرکت مورد 
حمایت قرار گرفته اند. وی با اشــاره به اینکه در زمینه راهســازی و ترمیم جاده 
ها، دفع فاضالب و آب های سطحی در بارندگی های اخیر اقدامات خوبی صورت 
گرفته است، اضافه کرد: در بارندگی اخیر ۱5 پمپ برای تخلیه آب و فاضالب در 
منطقه کوت عبداهلل، قلعه چنعان و کوی مهدیس نصب شد. محمدی به اقدامات 
این شرکت در سیالب فروردین ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: در سیالب اخیر 
2۸۰ میلیارد ریال به صورت نقدی و غیرنقدی هزینه شده و عالوه بر تامین کلیه 
اقالم ضروری و بهداشــتی، بیش از سه هزار بسته مواد غذایی نیز بین نیازمندان 
توزیع شــده است. وی به سیل اخیر استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و با 
بیان اینکه پنج کامیون آب معدنی، پتو، مواد غذایی و لوازم بهداشتی به این استان 
ارسال شــده است، اظهار داشت: شرکت فوالد خوزستان با توجه به ظرفیت های 
خود در هر نقطه که مردم نیازمند کمک باشند حضور فعال خواهد داشت. مدیر 
عامل شرکت فوالد خوزستان در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه شرکت فوالد 
خوزســتان بزرگترین عرضه کننده شمش فوالد و دومین قطب تولید فوالد خام 
در کشور و یکی از بنگاه های پیشروی اقتصادی در عرصه های ملی و منطقه ای 
صنعت فوالد است، افزود: طی 3۰ سال تالش کارکنان و متخصصان زبردست این 
صنعت، فوالد خوزستان طرح های توسعه خود را در فاز اول تا ۴/2 و در فاز دوم 
تا 2/3 میلیون تن و هم اکنون باالی سه میلیون و ۸۰۰ هزارتن محقق ساخته و 
در پایان فاز چهارم توسعه، ظرفیت تولید این شرکت به 2/5 میلیون تن در سال 
خواهد رســید و این نوید را به مردم عزیز استان می دهیم در کنار تولید پایدار و 
اشــتغال زایی برای جوانان، در حوزه مسئولیت های اجتماعی و کمک رسانی به 

مردم نیز از هیچ تالشی دریغ ننماییم.

مدیرعامل فوالد خوزستان:

تحریم ها تاثیری در تولید نداشته است
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مشتری پایه و اساس هر کس��ب وکاری است، بنابراین شناخت انواع مشتری، 
ایجاد فرهنگ مش��تری مداری در سازمان، آش��نایی با روش های مؤثر برخورد با 
مش��تری و … جزو عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب وکارها هستند. مدیریت 
مؤثر مشتریان، از دغدغه های اصلی هر کسب وکاری به  شمار می رود، اما چگونه 
می توان مشتریان را مدیریت کرد؟ این پرسشی است که بسیاری از پژوهشگران 
و مدیران در پی یافتن پاسخ جامع و کاملی برای آن هستند و به این منظور انواع 
مدل های crm را معرفی کرده اند. در این مطلب، ابتدا مفهوم crm را بررس��ی 

می کنیم و سپس انواع مدل های crm را به شما معرفی خواهیم کرد.
Crm چیست و انواع مدل های crm با چه هدفی به  وجود 

آمده اند؟
معن��ای crm تاکن��ون بارها مورد بحث و بررس��ی قرار گرفته اس��ت. برخی 
می گوین��د crm پ��ل ارتباطی بین بازاریاب��ی و فناوری اطالعات )IT( اس��ت، 
بنابرای��ن crm به فرآیند فروش و خدمات رس��انی مبتنی ب��ر فناوری اطالعات 
اطالق می ش��ود. برخ��ی دیگر بر این باورن��د که معنای crm چیزی بیش��تر و 
عمیق ت��ر از روابط هدفمند نظیربه نظیر اس��ت. در واقع crm ابزاری اس��ت که 
مدیری��ت ارتباط با مش��تری را امکان پذی��ر می کند و در این راس��تا از فناوری 
اطالعات، داده های مش��تریان، فرآیندهای س��ازمانی و خود مش��تریان استفاده 
می کند. براس��اس تعریفی که در ویکی پدیا آمده است، crm یا مدیریت ارتباط 
با مشتری )Customer Relationship Management(، رویکردی است 
که هدف آن مدیریت تعامل یك ش��رکت با مشتریان فعلی و مشتریان احتمالی 
)بالقوه( اس��ت. هدف انواع مدل های crm این اس��ت که روابط بین ش��رکت و 
مش��تریان را از طری��ق تجزیه وتحلی��ل اطالع��ات و داده های مربوط به س��وابق 

مشتریان، بهبود ببخشد.
انواع مدل های crm کدامند؟

crm مدل ه��ای مختلفی دارد. در این مطلب، تنها به بررس��ی س��ه مدل زیر 
می پردازیم:

• مدل IDIC؛
• مدل QCI؛

.CRM Value Chain مدل •
IDIC مدل

مدل IDIC، یکی از انواع مدل های crm است. براساس این مدل )که توسط 
Peppers and Rogers طراحی ش��د(، شرکت ها باید به  منظور ایجاد، حفظ 
و نگهداری ارتباط طوالنی مدت با یکایك مشتریان، اقدامات زیر را انجام بدهند:

1. شناسایی مشتریان
یك ش��رکت قبل از هر چیز، باید تعیین کند چه کسی مشتری واقعی است و 
سپس درباره  آن مش��تری اطالعات بیشتری جمع آوری کند. هرچه یك شرکت 
اطالعات بیش��تری درباره  مشتریان خود داش��ته باشد، بهتر آنها را درک خواهد 

کرد و بنابراین در ارائه خدمات و محصوالت به آنها موفق تر خواهد بود.
2. متمایزکردن مشتریان از یکدیگر

یك ش��رکت باید مشتریانش را براس��اس »ارزش « و »نیاز« از یکدیگر متمایز 

سازد.
• ارزش: کدام یك از مش��تریان برای کس��ب وکار ش��ما ارزش بیش��تری ایجاد 
می کنن��د؟ کدام یك از آنها در آینده ارزش آفرین خواهند بود؟ این دو دس��ته از 
مشتریان را از یکدیگر تفکیك کنید. به مشتریانی که در حال حاضر برای شرکت 

ارزش بیشتری ایجاد می کنند، خدمات بهتری ارائه کنید.
• نیاز: مش��تریان تان را براس��اس نیازهای ش��ان از هم متمایز کنید. مشتریان 
مختل��ف نیازه��ای متفاوتی دارند. ب��رای اینک��ه بتوانید به ش��یوه  مؤثرتری به 
مشتریان تان خدمات بدهید، باید اطالعات بیشتری درباره  نیازهای شان به  دست 

بیاورید.
3. تعامل با مشتریان

تعامل ش��رکت با مشتریان اهمیت زیادی دارد. شرکت باید با بررسی تعامالت 
خود با مش��تریان اطمینان حاصل کند که انتظارات آنها و ارتباط ش��ان با برند را 
درک کرده اس��ت. تعامل مستقیم با مشتریان، به آنها اطمینان می دهد که برای 
ش��رکت مهم هس��تند و ارائه  خدمات به هر یك از آنها به  طور ش��خصی انجام 
می شود. این کار سبب وفاداری مشتریان می شود و روابط بلندمدتی بین مشتری 

و شرکت شکل می  دهد.
4. سفارشی سازی

همان طور که مش��تریان را براس��اس »ارزش « و »نیاز« متمایز می کنید، باید 
محصوالت و خدمات شرکت را نیز براساس ارزش مشتری و نیاز سفارشی کنید.
پیش��نهادها و توصیه های��ی را ک��ه به مش��تریان ارائه می کنی��د، باید به  طور 
سفارش��ی تنظیم کنید. این کار را به  گونه ای انجام بدهید که مشتری بداند این 
پیش��نهاد یا آن توصیه، مخصوص خود اوس��ت و فقط برای او آماده شده است. 
با این کار، مش��تریان اطمینان می یابند که ش��ما قادری��د از عهده  نیازهای آنها 
برآیید. اگر در این مرحله با شکس��ت مواجه ش��دید، احتم��اال در مرحله  دوم یا 
س��وم )متمایزکردن مش��تریان از یکدیگر و تعامل با مشتریان( مرتکب اشتباهی 
ش��ده اید، بنابراین به مراحل قبلی برگردید، دوباره آنها را بررسی کنید و پس از 

یافتن مشکل، آن مراحل را مجددا انجام بدهید.
QCI مدل

مدل QCI یکی دیگر از انواع مدل های crm و محصول یك شرکت مشاوره ای 
با همین نام است. در این مدل، کلمه  »ارتباط« حذف شده است و فقط به  عنوان 
مدیریت مشتری در نظر گرفته می شود. مدل QCI یك سری فعالیت پیشنهاد 
می کند که ش��رکت ها باید به  منظور مش��تری یابی و حفظ مشتری انجام بدهند. 

این فعالیت ها با کارمندان، مردم، سازمان و فناوری در ارتباط هستند.
در این مدل، تأثیرات محیطی بر روابط مش��تری با ش��رکت بررسی می شود. 
هنگامی که مش��تری می خواهد با سازمان ارتباط برقرار کند، محیط خارجی به 
 طور مس��تقیم بر تجربه  او تأثیر می گذارد. محیط خارجی بر فرآیند برنامه ریزی 

سازمان نیز تأثیر دارد.
تجربه  مش��تری س��ه فعالیت را تحت تأثیر قرار خواهد داد که در هنگام انجام 

فعالیت ها باید در نظر گرفته شود:
1. پیش��نهاد ب��ه مش��تری)customer proposition(: همان محصول یا 

خدماتی است که شرکت در ازای یك قیمت تعیین شده به مشتری ارائه می کند.
 :)customer management activity(2. فعالی��ت مدیری��ت مش��تری
فرآیند جذب مش��تری است. در این فرآیند ابتدا شرکت با مشتری هدف ارتباط 
برقرار می کند و فرآیند فروش آغاز می ش��ود. این روند با حفظ مشتری و ترغیب 

او برای مراجعه  مجدد به شرکت ادامه می یابد.
3. اندازه گیری)measurement(: اندازه گیری و بهینه سازی تجربه مشتری 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
CRM Value Chain مدل

آخری��ن مورد از ان��واع مدل های crm ک��ه در این مقاله مورد بررس��ی قرار 
می گیرد، مدل CRM Value Chain اس��ت. این مدل س��ازمان یافته اس��ت 
و کس��ب وکارها می توانند به هنگام توسعه و پیاده سازی راهبردهای crm خود، 

از آن استفاده کنند.
این مدل )که براساس اصول نظری و الزامات عملی کسب وکار بنا شده است( 
در انواع صنایع و ش��رکت های ب��زرگ از جمله ش��رکت های نرم افزاری، صنعت 
مخابرات، خدمات مالی، خرده فروش��ی، رس��انه، تولید و حتی ساخت وساز قابل 

پیاده سازی است.
هدف نهایی این مدل این اس��ت که شرکت با مشتریانی که از لحاظ راهبردی 
مهم و برجس��ته هس��تند، روابط بلندمدت و متقابلی ایجاد کند. همه مشتریان 
یك ش��رکت از لحاظ راهبردی مهم نیس��تند. جذب و خدمات رس��انی به بعضی 
از مش��تریان برای ش��رکت گران تمام می شود. این دس��ته از مشتریان به  ندرت 
و ناچی��ز خرید می کنند، هزینه  محصول یا خدم��ات را دیر پرداخت می کنند یا 
تقاضاها و خواسته های غیرمعقول دارند. این مشتریان درنهایت شرکت یا برند را 
رها می کنند و به س��وی رقبای آن کشیده می شوند، بنابراین برای شرکت ارزش 

کمی ایجاد می کنند.
CRM Value Chain 5 گام برای ایجاد روابط سودمند در مدل

1. تحلیل پورتفولیوی مشتری
واضح اس��ت که مشتریان یك ش��رکت از لحاظ ارزش آفرینی یکسان نیستند. 
 CRM که اولین گام در مدل )CPA( ش��رکت با تحلیل پورتفولیوی مش��تری
Value Chain است، می تواند مشتریانی را که از لحاظ راهبردی مهم هستند، 

بشناسد و تعیین کند کدام یك از آنها برای شرکت ارزش آفرین هستند.
پورتفولیوی مش��تری ترکیبی از گروه هایی است که پایگاه مشتری را در یك 
کسب وکار تش��کیل می دهند. به  عنوان مثال، پورتفولیوی مشتری برای شرکت 
کوکاکوال ش��امل رس��توران ها، فروش��گاه های مواد غذایی، پارک های تفریحی و 

میادین ورزشی است که محصوالت کوکاکوال در آنها به فروش می رسد.
این بدان معناست که شرکت یا سازمان باید قبل از شروع کار با نرم افزارهای 

crm، ابتدا مشتریان خود را به  طور کامل بشناسد.
2. شناخت خصوصیات دقیق مشتری

انتخاب مش��تریان برای خدمات رس��انی با ش��ناخت مش��تریان تفاوت دارد. 
بسیاری از ش��رکت ها اطالعات مشتریان را جمع آوری می کنند. برخی از صنایع 
ب��ا اطالعاتی مانن��د داده های اسکن ش��ده، داده های مربوط ب��ه کارت وفاداری، 

فایل های گله و ش��کایت مش��تریان، تحقیقات بازاریاب��ی و داده های جمعیتی-
جغرافیایی اشباع می شوند.

اما پرسش این است که چگونه از این داده ها به  منظور خدمات رسانی بهتر به 
مشتریان تان اس��تفاده خواهید کرد؟ برای برقراری روابط بلندمدت با مشتریان، 
ب��ه اطالعات بیش��تری درباره  آنها نی��از دارید. آنچه بیش از ه��ر چیز برای یك 
کس��ب وکار اهمیت دارد این است که دقیقا از چرایی و چگونگی رفتار مشتریان 

اطالع داشته باشد.
3. توسعه  شبکه

موقعی��ت ش��بکه ای یك ش��رکت )به  عنوان مث��ال، ارتباط آن ب��ا بخش های 
دیگری که با ش��رکت همکاری می کنند( منبع مزیت رقابتی است. ایجاد ارزش 
برای یك مش��تری در هر مرحل��ه از فرآیند فروش از اهمی��ت زیادی برخوردار 
اس��ت، بنابراین ش��رکت باید برای خدمات رس��انی بهتر به مشتریان، یك شبکه 
کام��ل از تأمین کنن��دگان، تولیدکنن��دگان، کارکنان، س��رمایه گذاران، فناوری، 
توزیع کنندگان و خرده فروش��ان ایجاد کند. مدیریت ارتباط با مشتری به افراد و 
نهادهایی نیاز دارد که به سرمایه گذاری بلندمدت روی افراد، فرآیندها و فناوری 

برای پیاده سازی راهبردهای crm پایبند باشند.
4. ارائه  ارزش

در این مرحله، همه  اعضای ش��بکه  ایجادش��ده در مرحله  قبل باید برای ایجاد 
ارزش و ارائه  خدمات به مشتریان هدف با یکدیگر همکاری کنند.

5. مدیریت روابط
در ای��ن مرحله، همه چیز برای ایجاد روابط با مش��تریان فراهم اس��ت. اینکه 
چطور ش��رکت این روابط را مدیریت می کند کامال به خود شرکت بستگی دارد. 
اگر ش��رکت از عهده  مدیریت این روابط برآید، همه  بخش های شبکه، مشتریان 
و خوِد ش��رکت به مدتی طوالنی در کنار یکدیگر به اهداف موردنظرش��ان دست 

خواهند یافت.
پنج حالت پشتیبانی برای تحقق یافتن مدل CRM Value Chain وجود دارد:

• فرهنگ و رهبری
• فرآیندهای تدارکاتی

• فرآیندهای مدیریت منابع انسانی
• فرآیندهای مدیریت فناوری اطالعات/داده ها

• طراحی سازمان.
این پنج حالت اساس��ی هستند و حتی هنگام مدیریت crm نیز باید در نظر 
گرفته ش��وند. فرهنگ سازمانی تعیین می کند که آیا روابط بلندمدت را مدیریت 
خواهید کرد یا خیر، زیرا گاهی فرهنگ س��ازمان اجازه  انجام چنین فعالیت هایی 
را نمی دهد. فرآیندهای تدارکاتی و نیروی انسانی نشان می دهند که شما چگونه 
ارتب��اط با مش��تریان را مدیریت خواهید کرد. همچنین ب��دون مدیریت فناوری 
اطالعات اصال نمی توانید از crm اس��تفاده کنید، زیرا تمام اطالعات و داده های 
مربوط به مش��تریان با اس��تفاده از فناوری ذخیره می ش��وند. درنهایت، طراحی 

سازمان نیز به مدیریت ارتباط با مشتریان کمك می کند.
chetor :منبع

انواع مدل هایcrm؛ بررسی ویژگی ها و مزایای هر یک از آنها
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در مصاحبه کاری معموال با چه سواالتی مواجه خواهید شد 

آیا ش��ما هم از ش��نیدن نام مصاحبه وحش��ت زده می شوید؟ بدون شك شما نیز در این رابطه تنها نبوده و بنا بر آمارها بیش از ۷0درصد افراد با استرس 
زیادی در این شرایط مواجه می شوند. با این حال علت این اتفاق چیست؟ بدون شك عدم آگاهی و آمادگی مهم ترین عامل بوده و همین امر باعث شده 
اس��ت تا در این مقاله به بررس��ی رایج ترین سواالت بپردازیم. با این حال آگاهی نس��بت به این سواالت به تنهایی کمکی را به شما نخواهد کرد. به همین 

خاطر به بررسی بهترین شیوه برای پاسخ دهی به سواالت نیز خواهیم پرداخت.
1-خودتان را معرفی کنید 

بدون ش��ك اولین س��والی که از شما پرسیده می شود، همین گزینه است. اگرچه پاسخ آن را از روی رزومه شما نیز می توان پیدا کرد، با این حال توجه 
داشته باشید که این سوال صرفا برای شروع بوده و شاید چندان ضرورتی نداشته باشد. با این حال نوعی آداب تلقی می شود. در این رابطه ضروری است 
تا اولویت بندی برای پاسخ های خود داشته باشید. برای مثال مهم ترین اطالعات را ارائه دهید. بدون شك این امر که حوزه کاری و مهارت ها شما چیست 
مهم تر از محل زندگی و تعداد افراد خانواده خواهد بود. همچنین تالش کنید تا لحنی ادبی را داش��ته باش��ید و کامال مختصر صحبت کنید. این امر وجهه 

فردی حرفه ای را به شما خواهد بخشید. 
2-چگونه با ما آشنا شدید 

علت این سوال به این خاطر است که افراد می خواهند بدانند که کدام یك از شیوه های تبلیغی آنها موفقیت آمیز تر بوده است. در رابطه با این سوال ابدا 
استرسی را نداشته باشید. علت این امر به این خاطر است که نوع جواب شما ابدا تفاوتی را نخواهد داشت، با این حال اگر از طریق صفحه لینکدین شرکت 
متوجه نیاز استخدامی آنها شده باشید، می تواند جذابیت باالتری را داشته باشد. علت این امر به این خاطر است که این شبکه مخصوص کسب وکار بوده 

و این پاسخ نشان می دهد که شما در آن حضور دارید و فردی به روز محسوب می شوید. 
3-چه چیزی در رابطه با شرکت ما می دانید

این نخس��تین س��وال جدی از شما محسوب می ش��ود. به همین خاطر ضروری اس��ت که قبل از حضور در مصاحبه به صورت کامل در رابطه با شرکت 
اطالعات کس��ب کنید. در این رابطه صرفا به منابع اینترنتی خود را محدود نکرده و حتی به صورت ناش��ناس با بخش فروش یا پش��تیبانی تماس گرفته و 
اطالعاتی را به دس��ت آورید. بدون ش��ك در این بخش به هر میزان که اطالعات بیش��تر و دقیق تری را ارائه دهید، فرد مصاحبه کننده را بهتر تحت تاثیر 
قرار خواهید داد. درواقع این امر اثبات می کند که شما برای کار خود ارزش قائل بوده و صرفا برای امتحان شانس خود در این مکان حضور پیدا نکرده اید. 

4-چرا خواهان فعالیت در این بخش هستید 
این س��وال برای ارزیابی دیدگاه ش��ما نس��بت به کاری که می خواهید انجام دهید و میزان توانایی موجود است. به همین خاطر ضروری است تا از قبل 
چند دلیل منطقی را داشته باشید. در نهایت فراموش نکنید که مسئله مالی، باید همواره به عنوان آخرین مورد مطرح شود. هیجان در بیان موارد، اشتیاق 
کافی شما برای این فرصت شغلی است. به همین خاطر به لحن و نحوه بیان کلمات نیز باید توجه کنید. اگرچه کمی عجیب به نظر می رسد، با این حال 
در س��ال گذش��ته بیش از 30درصد افراد این نکته را بیان کرده اند که آنها از کار خود اخراج ش��ده و به دنبال شغلی دیگر هستند. بدون شك حتی شما با 
مواجهه با چنین پاسخی، حسی بد را پیدا خواهید کرد. به جای این موضوع بهتر است تا از شرکت تعریف کرده و اعالم کنید که در بین گزینه های دیگر 

شما ترجیح می دهید به خاطر تعریف هایی که شنیده اید با این مجموعه همکاری داشته باشید. 
5-نقاط قوت خود را بیان کنید 

این امر نشان خواهد داد که شما تا چه حد خودشناسی خوبی را دارید، با این حال توجه داشته باشید که شما برای هر ادعا، باید دلیلی را ارائه دهید. 
همچنین بهتر است تا تنها موارد مهم را ذکر کرده و از طوالنی شدن لیست خودداری کنید. این امر شما را فردی صادق و بدون غرور کاذب نشان خواهد 

داد. 
6-نقاط ضعف خود را بیان کنید 

در این رابطه نیز نباید اجازه دهید که لیس��ت ش��ما بیش از حد طوالنی ش��ود. بدون ش��ك این بخش برای شما چندان خوش��ایند نخواهد بود، با این 
حال ضروری اس��ت تا کامال صادقانه پاس��خ دهید. در نهایت این امر که از برنامه های خود برای رفع و بهبود آنها نیز صحبت کنید، باعث می ش��ود تا فرد 
مصاحبه کننده ش��ما را مایل به پیش��رفت تلقی کند. در نهایت باز کردن درست مسئله، باعث می شود تا از نگاه منفی جلوگیری شود. برای مثال می توانید 

بگویید که علت اصلی عصبانی بودن شما، محیط بیش از حد شلوغ شرکت قبلی بوده است که باعث می شد تا حفظ آرامش سخت باشد. 
۷-خود را در 5 سال آینده در چه موقعیتی می بینید

هیچ چیز بدتر از آن نیس��ت که ش��ما آینده نگری نداش��ته باشید، با این حال در این رابطه باید مواردی را بیان کنید که از به دست آوردن آنها اطمینان 
باالیی را دارید. درواقع باید نش��ان دهید که ش��ما برای آینده خود برنامه داش��ته و صرفا نمی خواهید در همین سطح باقی بمانید. وجود کارمندی باانگیزه 
دقیقا همان چیزی است که هر مدیری به دنبال آن خواهد بود. در نهایت توجه داشته باشید که شما باید برای نحوه رسیدن به هر یك از دستاوردها نیز 

برنامه ای را عنوان کنید. در غیر این صورت فردی صرفا رویاپرداز جلوه خواهید کرد. 
8-علت جدایی از شغل قبلی شما چه بوده است

در این رابطه فراموش نکنید که شما ابدا نباید از شرکت قبل و خصوصا مدیر سابق خود بد بگویید. این سوال اوج حرفه ای بودن شما را در معرض نمایش 
قرار خواهد داد. به همین خاطر ضمن ذکر دالیلی درست، ضروری است تا چند کلمه ای را به تعریف و نمایش خوبی های شرکت قبل اختصاص دهید. 

9-چه چیزی انگیزه شما را افزایش می دهد
در ای��ن رابط��ه هی��چ گاه مس��ائل مالی را مطرح نک��رده و مواردی را بگویید که بیش��تر از درون خودتان نش��أت می گیرد. این امر باعث خواهد ش��د تا 
مصاحبه کننده تصور نکند که در صورت اس��تخدام ش��ما، مجبور به انجام اقدامات زیادی خواهند بود. همچنین بیان این امر که ش��ما از رضایت مش��تری 

انرژی و انگیزه خواهید گرفت، بدون شك بهترین پاسخ ممکن خواهد بود. 
10-چگونه با مشکالت رو به رو می شوید 

در این رابطه یك مثال را مطرح کنید. بدون ش��ك هدف از این س��وال این اس��ت که ش��ما در صورت مش��کل پیدا کردن با کارمندان و یا مشتری، چه 
واکنشی را خواهید داشت. به همین خاطر بهتر است تا مثال شما در رابطه با این دو موضوع باشد. بدون شك به هر میزان که توانایی کنترل بهتر اوضاع 
و ارائه راهکارهای کارس��ازتر را داش��ته باشید، ش��انس موفقیت افزایش پیدا خواهد کرد، با این حال این نکته را نیز فراموش نکنید که باید اعالم کنید که 
ش��رایط با یکدیگر متفاوت بوده و افراد نیز تفاوت هایی را با هم دارند، با این حال ش��ما نهایت تالش خود را برای پیدا کردن بهترین راه خواهید کرد. در 

نهایت تماس با واحد پشتیبانی و مشورت گرفتن نیز باید به پاسخ شما اضافه شود. 
11-چرا باید شما را استخدام کنیم

این س��وال کامال هوش��مندانه بوده و مصاحبه کننده می خواهد تا ش��ما خودتان را به جای او قرار داده و الزم است تا وی را قانع کنید. درواقع شما باید 
دالیلی را مطرح کنید که باعث ش��ود تا در رقابت با س��ایر گزینه ها پیروز ش��وید. در این رابطه از عالقه خود به این کار حرف زده و اعالم کنید که آمادگی 
الزم برای نمایش بهترین نسخه از خود را دارید. معموال بیان این جمله که عالقه شما به این کار به حدی است که حتی حاضر هستید امروز را به صورت 

آزمایشی کار کنید، بدون شك مصاحبه کننده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 
12-میزان حقوق درخواستی شما چقدر است

این سوال به این خاطر پرسیده می شود تا نسبت به تناسب شما با شرکت اطمینان حاصل شود. به همین خاطر ضروری است تا رقمی معقول را عنوان 
 Payscale کرده و بیان کنید که تمایل دارید تا با نمایش پیشرفت و توانایی های خود، به درآمد باالتر دست پیدا کنید. همچنین برخی از سایت ها نظیر
به ش��ما کمك خواهد کرد تا با توجه به حرفه خود، محدوده درآمد را پیدا کنید. همچنین در آخر این جمله را بیان کنید که ش��ما آماده هرگونه مذاکره 

در این رابطه هستید.  
13-آیا سوالی ندارید

این س��وال به معنای پایان مصاحبه اس��ت. فراموش نکنید که ش��ما باید حتما سوالی را داشته باشید. تعداد آنها نیز نباید بیش از دو مورد باشد. در این 
رابطه پرسش در رابطه با زمان اعالم نتیجه و امکان آشنا شدن با محیط شرکت، دو پرسش مناسب محسوب می شود. 

در نهایت از اهمیت تمرین در این رابطه غافل نش��ده و ترس��ی را نداش��ته باشید. بدون شك حتی با قبول نشدن شما دنیا به پایان نرسیده و گزینه های 
دیگری نیز همواره وجود دارد. 
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