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رئیس کل بانک مرکزی از بازگشایی کانال ارزی با اروپا خبر داد

پیمان پولی دوجانبه 
میان ایران و اروپا

فرصـت امـروز: وعده اروپایی ها برای گش��ایش کانال ارزی ب��ا ایران در مراحل پایانی ق��رار دارد و آنگونه که 
رئیس کل بانک مرکزی خبر داده، قرار است کانال مالی جدیدی برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی باز شود که 
کارکرد این کانال، نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اروپاست. عبدالناصر همتی طی پستی در اینستاگرام 
خود از بررس��ی جزییات ایجاد کانال مالی اروپا با ایران در بروکس��ل خبر داد و گفت: پیمان دوجانبه پولی میان 

دو طرف ایجاد شده و صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند. به گفته رئیس کل...

 روحانی در مراسم دفاع از
چهار وزیر پیشنهادی اش در مجلس:

»ابرتورم« نداریم
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معامالت نیمایی از ۸ میلیارد دالر گذشت

پیاده سازی مفاهیم استارتاپ ناب نکات منفی نیز دارد
آینده پلتفرم های رسانه های اجتماعی و استفاده آنها 
100 توصیه کارآفرینان در راستای موفقیت کسب وکار
7 استیکر جذاب اینستاگرام برای خلق استوری  زیباتر

5 شیوه حرفه ای برای توسعه محتوای برند
خالصه ای کوتاه از تبلیغات سیاسی در آمریکا
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 عملکرد فراتر از پیش بینی توییتر
با انتشار گزارش مالی تابستان 201۸
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سـرانجام نخسـتین عرضـه صادراتی نفـت خـام در بازار 
فیزیکی بورس انرژی امروز یکشـنبه انجام می شـود. ششم 

آبان مـاه تاریخی بود که از پیش بـرای عرضه نفت 
خام در بورس از سوی مسئوالن وعده داده شده...

جزییات عرضه نفت خام در بورس انرژی

بورس از امروز نفتی می شود

سرمقاله
 به بهانه انتخاب

وزیر جدید صمت

س��رانجام پ��س از ک��ش و 
تایی��د  و  ف��راوان  قوس ه��ای 
آقای  متع��دد  تکذیب ه��ای  و 
ش��ریعتمداری ب��ا اس��تعفا از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از سکانداری این وزارتخانه مهم 
دولت کناره گیری کرد. نگاهی 
ب��ه کارنام��ه قریب ب��ه 13ماه 
فعالیت ایشان در وزارت صمت 
نش��ان داد ک��ه علی رغم همه 
بر  خوش بینی های قبلی مبنی 
حضور قدرتمند و باصالبت در 
ساختار سه گانه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وی نتوانس��ت 
توقعات درون و برون س��ازمانی 
را ت��ا ح��دودی محق��ق کند؛ 
هستند  مدعی  ایش��ان  اگرچه 
که وارث وزارتخانه ای ش��ده اند 
ک��ه در آن اش��کاالت فراوانی 
وج��ود داش��ته و در این مدت 
ت��الش کرده اند تا ب��ا تدابیری 
بر این مش��کالت عدیده فائق 
آین��د، ولی در مجموع عملکرد 
ایشان در این مدت با انتقاداتی 
از سوی مردم و نمایندگان آنها 
کارشناس��ان همراه  برخ��ی  و 
بوده اس��ت. یقین��اً فعالیت در 

وزارتخان��ه ای ک��ه در 
3بالتکلیفی انتزاع...

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی
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فرص��ت ام��روز: حس��ن روحان��ی دی��روز برای دف��اع از چه��ار وزیر 
پیش��نهادی اش برای تصدی وزارتخانه های اقتصاد، کار، راه و شهرسازی 
و صنع��ت، مع��دن و تجارت به بهارس��تان رفت. هفته گذش��ته بود که 
رئیس جمهور، فرهاد دژپس��ند، محمد ش��ریعتمداری، محمد اسالمی و 
رض��ا رحمانی را به ترتیب برای این چه��ار وزارتخانه به مجلس معرفی 
کرد و روز گذشته در جلسه رأی اعتماد از کارنامه و برنامه های آنها دفاع 
کرد. روحانی در خالل صحبت هایش در دفاع از وزیران پیش��نهادی اش، 
اما گریزی به ش��رایط امروز اقتصاد ایران ه��م زد و از امکان مهار تورم 
س��خن گفت. او س��پس به تخطئه ابرتورم پرداخت و درباره آنهایی که 
معتقدن��د »ابرتورم« داریم گفت که ی��ا دروغ می گویند یا اقتصاد ایران 

را نمی فهمند.
رئیس جمهور پدیده »ابرتورم« را از لحاظ اقتصادی و تحلیل سیاس��ی 
نادرست خواند و با اش��اره به اینکه در دولت دوازدهم متاسفانه از تورم 
تک رقمی عبور کرده ایم، گفت: حتما می توانیم تورم را مهار کنیم. مهار 
تورم امکان پذیر است و روند صعود تورم ادامه نمی یابد. تورم ما افزایش 
یافته است. رشد اقتصادی و سرمایه گذاری هم کاهش یافته اما در عین 
حال در هیچ زمانی به اندازه امروز ذخایر کاالهای اساس��ی ما در سطح 

باالیی نبوده است.
روحانی در جلس��ه رس��یدگی به صالحیت وزرای پیش��نهادی راه و 
شهرس��ازی، صنع��ت، معدن و تج��ارت،  تعاون، کار و رف��اه اجتماعی و 
اقتص��اد در مجلس گف��ت: در این مقطع تاریخی جلس��ه امروز مجلس 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت. به همین دلیل پیشاپیش از ریاست محترم 
مجلس و اعضای هیات رئیس��ه و همه نمایندگان محترم تشکر می کنم،  
چرا که جلس��ه فوق العاده ای تشکیل داده اند تا در مقطع حساس کنونی 

کابینه را تکمیل کنند.
شاهد پیروزی قاطع ملت ایران در برابر توطئه آمریکا هستیم

رئیس جمهور ادامه داد: آنچه در هفته ها و ماه های گذش��ته مش��اهده 
کردی��م، پی��روزی قاطع مل��ت ایران در براب��ر توطئه ه��ای آمریکا بود؛ 
بی تردید ما از لحاظ سیاس��ی در سطح جهان پیروزی کم نظیر تاریخی 
را در اختی��ار داری��م؛ در تاریخ دنیا کمتر س��راغ داریم ک��ه آمریکا در 
س��طح جهانی تصمیم مهمی علیه یک کشور بزرگ اتخاذ کرده باشد و 

هم پیمانان سنتی اش او را رها کرده باشند.
او ب��ا طرح این پرس��ش که چه کس��ی فکر می کرد ظ��رف چند ماه 
در س��ه صحنه بزرگ حقوقی، نمایندگان ملت ایران به پیروزی دس��ت 
یابند، خاطرنش��ان کرد: در دادگاه بین المللی الهه ایران مقتدر تاکنون 
دو مرتبه طی ماه های اخیر در برابر آمریکا به پیروزی رس��یده است؛ بار 
اول در زمینه صالحیت، رس��یدگی به دعوای طرح ش��ده از سوی ایران 
بود که در این زمینه آمریکایی ها معتقد بودند الهه صالحیت رسیدگی 
ندارد و ما معتقد بودیم که این دادگاه صالحیت الزم را دارد. در نهایت 

نیز الهه علیه آمریکا و به نفع ایران رای داد.
روحان��ی ادامه داد: برای بار دوم در زمین��ه احکام موقت علیه آمریکا 
معتقد بودیم که این احکام باید صادر ش��ود و آمریکا نیز با این موضوع 
مواف��ق بود اما حقوقدانان ما و نمایندگان حقوقی ملت ایران به پیروزی 
رس��یدند و چند روز پیش در مجمع عمومی سازمان ملل رئیس دادگاه 

الهه محکومیت آمریکا را صریحا اعالم کرد.
وی همچنین به حکم صادرش��ده از س��وی دیوان عالی کشور ایتالیا 
علیه آمریکا اش��اره کرد و گفت: برای بار س��وم ط��ی روزهای اخیر در 
ی��ک بحث حقوقی که طی آن حدود 6میلی��ارد دالر از اموال جمهوری 
اس��المی ایران در ایتالیا توقیف ش��ده بود در دادگاه عالی این کش��ور 
نماین��دگان ایران در برابر نمایندگان آمریکا به پیروزی رس��یدند و این 

اموال از توقیف آزاد شد.
روحان��ی خاطرنش��ان کرد: در پ��ی موفقیت های بزرگ کسب ش��ده، 
جمهوری اس��المی ایران به دو موفقیت دیگر نیازمند اس��ت؛ اولین آن، 
موفقیت از لحاظ اجتماعی و دیگری موفقیت از لحاظ اقتصادی اس��ت؛ 

تمام برنامه ها بر این بوده که مردم ایران در مشکل اقتصادی قرار بگیرند 
و در برابر آمریکا سر فرود آورند.

رئی��س جمه��ور با بی��ان اینکه دول��ت و مجلس معتقدن��د مردم در 
رنج و فش��ار ب��وده و زندگی آنها به س��ختی می گذرد، گف��ت: مردم از 
ما می خواهند که مش��کالت آنها را حل کنیم. این حق مردم اس��ت. ما 
موظفیم کشور را از مشکالت با وحدت، اتحاد و یکپارچگی عبور دهیم. 
نتیجه جلسه امروز حتما بارقه امیدی برای ملت خواهد بود. ملت امروز 
می بین��د که دول��ت و مجلس در کن��ار هم بوده و مصمم هس��تند که 

مشکالت مردم را حل کنند.
ذخایر ارزی کشور در قیاس با 5 سال گذشته باالتر است

روحانی با اش��اره به اینک��ه آنها که می گویند ابرت��ورم داریم یا دروغ 
می گوین��د یا اقتصاد ایران را نمی فهمند، خاطرنش��ان ک��رد: ما ابرتورم 
نداریم. ابرتورم از لحاظ اقتصادی و تحلیل سیاس��ی نادرست است. ما از 
یک تورم تک رقمی متاس��فانه عبور کرده ایم اما حتما می توانیم تورم را 
مهار کنیم. مهار تورم امکان پذیر است و روند صعود تورم ادامه نمی یابد. 
تورم ما افزایش یافته اس��ت. رشد اقتصادی و سرمایه گذاری هم کاهش 
یافت��ه اما در عی��ن حال در هیچ زمانی به اندازه ام��روز ذخایر کاالهای 
اساس��ی ما در س��طح باالیی نبوده اس��ت. انبار ذخایر کاالهای ما کامال 

مطمئن است.
وی بی��ان کرد: با آنکه امروز مش��کالت ارزی داری��م اما میزان ذخایر 
ارزی ما از همه پنج سال گذشته باالتر است. هم کل ذخایر باالتر است 
و هم ذخایر اس��کناس. ما مشکل الینحلی نداریم و مشکالت موجود را 
می توانیم با کمک هم حل کنیم. چهار سال است که در گندم، خودکفا 
ش��ده ایم که در دهه های گذشته این دس��تاورد بی نظیر بوده است. در 
ح��وزه گاز و گازوئی��ل نیز خودکفا هس��تیم و در بنزین هم در ماه های 

آینده خودکفا می شویم.
وزارت اقتصاد مسئول کنترل تورم و رشد اقتصادی است

ب��ه گفته روحانی، گمرک و نیروه��ای انتظامی و نظامی نقش مهمی 
در مبارزه با قاچاق دارند. وزارت اقتصاد همچنین مس��ئول کنترل تورم 
و رش��د اقتصادی کشور اس��ت و در این رابطه همراه با بانک مرکزی و 
سازمان برنامه و بودجه باید تالش کند تورم مهار شود و این کار شدنی 
اس��ت و فرصت خوبی در حال حاضر برای تحوالت اساس��ی در اقتصاد 

کشور وجود دارد.
رئیس جمهور ادامه داد: معضل بزرگی در رابطه با بانک   ها وجود دارد، 
از طرفی بار س��نگین اقتص��اد برعهده بانک ها بوده و س��رمایه گذاری و 
انج��ام تعامالت بانکی و روابط پولی ب��ا دنیا بدون حضور بانک ها ممکن 
نیست، بنابراین بانک ها می توانند پس اندازها را تبدیل به رشد اقتصادی 
و س��رمایه گذاری مناسب کنند و اگر به اصالح بانک ها نپردازیم بانک ها 

می توانند به معضل اقتصادی تبدیل شوند.
مشکل رشد نقدینگی در کشور جدید نیست

روحانی گفت: مشکل رشد نقدینگی در کشور همواره وجود داشته از 
س��ال 41 تا 57 به طور متوسط رش��د نقدینگی باالی 25درصد بوده و 
بعد از انقالب نیز حدود 26درصد و در دولت قبل 27درصد بوده و رشد 
نقدینگی در دولت یازدهم 24.4درصد بوده و در سال 96 رشد نقدینگی 
22.1درصد بوده اس��ت، بنابراین نباید فکر کرد رش��د نقدینگی امروز و 

امسال از آسمان نازل شده است.
وی ادامه داد: رشد نقدینگی در سایه ضریب فزاینده یا رشد نقدینگی 
بر مبنای پایه پولی کامال متفاوت اس��ت، رش��د نقدینگی در س��ال های 
اخیر بر مبنای پایه پولی نبوده و براس��اس ضریب فزاینده بوده و ش��اید 
گاهی تحرک بیش از حد بانک ها در تراکنش ها بوده اس��ت. معموال در 
س��ال های قبل رشد نقدینگی به خاطر استقراض دولت از بانک مرکزی 
بوده و امروز در س��ایه برداش��ت بانک ها از بانک مرکزی است، بنابراین 
دول��ت از انضباط مالی حراس��ت کرده اما بانک ه��ا ضمن توجه به حل 
مش��کالت گاهی مش��کل آفرین نیز بوده اند و اینکه روزانه هزار میلیارد 

تومان به رش��د نقدینگی اضافه ش��ده باید این مش��کل در سایه اصالح 
بانک ها حل شود.

روحان��ی تصریح ک��رد: باید بانک ه��ا از بنگاهداری دس��ت بردارند و 
بانک های خصوصی باید تح��ت انضباط دربیایند و بانک های دولتی نیز 
باید تحت انضباط دقیق بانک مرکزی باشند. در این راستا در هفته های 

اخیر اختیارات بانک ها اضافه شده است.
وی گفت: در جلس��ات سه قوه، در ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ق��وا هم از تحریم عب��ور می کنیم و گاهی از قانون نیز عبور می کنیم اما 
می خواهم به شما بگویم از قانون عبور نمی کنیم و اگر موردی الزم باشد 
این کار در زمان بندی موقت انجام می ش��ود چرا که قانون باید توس��ط 
مجلس اجرا ش��ود بنابراین ما قانون را اصالح و تغییر نمی دهیم، ممکن 

است براساس ضرورت ها در کوتاه مدت اقداماتی انجام شود.
روحانی با اش��اره ب��ه افزایش ق��درت بانک مرکزی ب��رای نظارت بر 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ادامه داد: وزیر اقتصاد دارای تجربه 
و تحصیالت اقتصادی اس��ت و کامال باید بداند بار س��نگینی را به دوش 
خواهد کش��ید و ان ش��اءاهلل با رأی اعتماد نمایندگان این بار سنگین را 
باید با دقت در این شرایط حساس بکشد. اگر وزیری کمتر از 14 ساعت 

کار کند نمی تواند بار سنگین مسئولیت را به مقصد برساند.
دولت به وزرای پرکار نیاز دارد

وی ادام��ه داد: ب��ه طور حتم دولت ب��ه وزرای پرکار نی��از دارد، زیرا 
ی��ک وزیر باید حداقل 14 س��اعت کار کن��د و نمی توانیم با 7، 8 یا 10 
ساعت کار را پیش ببریم. از طرف دیگر نمایندگان موافق و مخالف باید 
انتظ��ارات و نظرات خود را ب��ه وزرا اعالم و بیان کنند و توقعات خود را 
گفته و بگویند که ش��رایط اجتماعی کش��ور چگونه است تا ما با توان و 

قدرت مسیر را ادامه دهیم.
رئیس جمهور ادامه داد: یکی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مدیریت بازار س��رمایه اس��ت و قطعاً این بازار برای ما اهمیت بیشتری 
دارد و موفقی��ت این بازار در ماه ه��ای اخیر از موفقیت های اقتصادی ما 
اس��ت. در ش��رایطی که تورم از یک رقمی عبور کرده و در کنار رش��د 
اقتصادی که کمی داش��ت به زمین می  نشست این بازار سرمایه بود که 

به حرکت درآمده و کمبودها را کمی جبران کرد.
وزرای پیشنهادی با مطالعه و مشورت انتخاب شده اند

وی گفت: دژپسند وزیر پیش��نهادی امور اقتصادی و دارایی مدیریت 
یک وزارتخانه مهم و اس��تراتژیک را برعهده می گیرد، از طرف دیگر من 
باید به عنوان امین مردم بگویم که هر یک از وزرای پیش��نهاد ش��ده با 
ده ها س��اعت مطالعه، مشورت و فکر انتخاب شده اند، البته در این میان 
گاهی اس��تخاره با ما همراه نبود و افراد اعالم می کردند که استخاره بد 
آمده است و استخاره خیلی با ما همراهی نکرد. از طرفی دیگر برخی از 
دوس��تان را دعوت کردیم اما دیدیم که صدای شان لرزان است و تردید 
دارند، از این رو به این نتیجه رس��یدیم که ص��دای لرزان نمی تواند بار 

سنگین را برعهده بگیرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: وزرای پیشنهاد شده هم از نظر تحصیالت، 
س��ابقه کاری و اراده در جایگاه خوبی قرار دارند و آنها آماده هستند که 
این وظیفه س��نگین را بر دوش بگیرند، به طوری که این وظیفه آنقدر 
سنگین اس��ت که اگر اتکا به خدا و اهل بیت نباشد، پشت را می شکند 
و در این میان نمایندگان باید یاری رسان باشند، زیرا وزرای پیشنهادی 
وزیر من، ش��ما و ملت ایران هس��تند و همانطور که نمایندگان وظیفه 
دارن��د که از وزرا س��وال کرده و عملکرد آنها را نقد کنند، اما تش��ویق، 
کمک، تایید، روحیه دادن نیز جزو وظیفه ما اس��ت. از این رو همه باید 

همدیگر را کمک بکنیم.
روحان��ی در پای��ان تاکید ک��رد: ما بی��ش از هر زمان دیگ��ر به رای 
نماین��دگان مجلس نیازمندیم تا کابینه با س��رعت کامل ش��ود و چهار 
وزیر پیش��نهادی مس��ئولیت را بر دوش بگیرند و با تالش از مش��کالت 

مردم بکاهند.

روحانی در مراسم دفاع از چهار وزیر پیشنهادی اش در مجلس:

»ابرتورم« نداریم
یادداشت

بیم و امیدهای اقتصاد ایران پس از نیمه آبان

آبان، ماه پایان یافتن مهلت آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران 
اس��ت اما به نظر می رسد تمام تحریم های یکجانبه این کشور علیه 
ایران اعمال ش��ده اس��ت. به عبارت س��اده تر، ایران در بخش نفت، 
پتروشیمی، معامالت بانکی و مالی تحریم است و 13 آبان تنها یک 

نماد و تاریخ رسمی درباره تحریم هاست.
پس از این تاریخ اقتصاد ایران دو رخداد مهم را انتظار می کش��د؛ 
رخداد اول این اس��ت که همگان به این نتیجه می رسند که تحریم 
علیه اقتصاد ایران پیش��تر اعمال شده و تحریم جدید چیزی بیشتر 
از تحریم ه��ای کنونی ن��دارد. هرچن��د ممکن اس��ت آمریکایی ها 
فهرس��تی از اش��خاص حقیقی و حقوقی را اع��الم کنند و آن ها در 
فهرست تحریم بگنجانند اما کاال و خدمتی نیست  که آمریکایی ها 
تحریم نکرده باش��ند و بخواهند پ��س از 13 آبان ماه آن را در دایره 

تحریم ها قرار دهند.
رخداد دوم این اس��ت که اروپایی ها حمایت های مالی و اقتصادی 
از برج��ام را آغاز می کنن��د. آن ها تاکنون به ط��رز فوق العاده ای از 
برجام به طور سیاس��ی حمایت کرده اند اما 13 آبان تاریخی اس��ت 
که آن ها باید حمایت اقتصادی و مالی ش��ان را هم نشان دهند. این 
حمایت اقتصادی و مالی ش��امل خرید نفت از ایران و پرداخت پول 
آن از س��وی خریداران به ایران اس��ت تا کاالهای مورد نیاز ایران از 
این محل تامین ش��ود. این مهم اگر از سوی اروپایی ها عملی شود، 
دو پیام��د مثبت را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داش��ت. اول 
اینکه خرید نفت ایران تضمین می ش��ود و دوم، بخشی از نیازهای 
ارزی ایران به طور رس��می از دالر به یورو تغییر می کند. این امید 
وج��ود دارد ک��ه این دو با وف��اداری اروپایی ها ب��ه برجام رخ دهد. 
از س��وی دیگر با فهم این مس��ئله که تحریم ه��ای جدیدی اعمال 
نمی ش��ود، بس��یاری از آثار تحریمی موجود در اقتصاد ایران از بین 

خواهد رفت.
اکنون س��وال این اس��ت که چه امی��دی به اتحادی��ه اروپا در 
حمای��ت مالی و اقتص��ادی اش از برج��ام وج��ود دارد؟ حمایت 
اروپ��ا از ای��ران اوال به خاطر مناف��ع خود و ثانیا ب��ه خاطر ایران 
و برجام اس��ت. برجام تنها قاعده و تفاهم بین المللی نیس��ت که 
ترامپ از آن خارج ش��ده اس��ت. خروج از معاهداتی مثل پاریس 
و تفاهم نامه منع اس��تفاده از موش��ک های میان برد هسته ای نیز 
از جمله عهدش��کنی های ترامپ اس��ت. اگر اروپایی ها در موضوع 
ایران در مقابل ترامپ قرار نگیرند، ممکن اس��ت بس��یاری دیگر 
از معاه��دات و تفاهم نامه ه��ای بین المللی نیز مث��ل برجام مورد 
بی اعتنای��ی آمریکا قرار بگیرد و این در می��ان مدت و بلندمدت 
به نفع اتحادیه اروپا نیس��ت. بنابراین اروپا تالش می کند با حفظ 
مواضع گذشته اش در مورد برجام و تشدید آن از پیشروی بیشتر 

آمریکا در این قاره جلوگیری کند.

دخانیات در صدر گرانی ها قرار دارد
تورم 15.9درصدی مهرماه

فرص��ت امروز: در حالی ک��ه چند روز پیش مرک��ز آمار، تورم 
مهرماه را 13.4درصد اعالم ک��رده بود، بانک مرکزی تورم اولین 
ماه پاییز را 15.9درصد محاس��به کرده اس��ت. در واقع، تازه ترین 
گزارش بانک مرکزی از ادامه روند رشد تورم در هفت ماه ابتدایی 
امس��ال حکای��ت دارد و آخری��ن نرخ ثبت ش��ده 15.9درصد در 

مهرماه امسال است.
بانک مرکزی از رش��د تورم در تمامی شاخص ها خبر داده است؛ 
چنانچه تورم در 12 ماه منتهی به مهرماه 1397 نسبت به 12 ماه 
منتهی به مهرماه س��ال قبل  15.9درصد است و این رقم در قیاس 
با 13.5درصد ش��هریورماه 2.4درص��د افزایش دارد. همچنین تورم 
ماهانه 4.6درصد و تورم نقطه به نقطه )تغییر ش��اخص نس��بت به 

مهرماه سال قبل(   36.9درصد اعالم شده است.
در حالی گزارش بانک مرکزی نشان از رشد تورم در مهرماه دارد 
که بررس��ی روند آن از ابتدای امسال نشان دهنده مسیر رو به رشد 
آن ب��وده که عمدتا به دلیل نوس��ان ارزی در ماه ه��ای اخیر اتفاق 
افتاده اس��ت. نرخ تورم از ابتدای امس��ال تاکنون حدود 6.7درصد 

افزایش یافته و از 9.2 به 15.9درصد رسیده است.
در بی��ن گروه های کاالیی و خدماتی نیز باالترین س��طح تورم به 
دخانی��ات با 47.8درص��د و تفریح و امور فرهنگ��ی با 29.4درصد 
اختصاص دارد. به عبارت دیگر، در گروه های اصلی ش��اخص تورم، 
بیش��ترین افزای��ش تورم نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل نصیب 
دخانی��ات با نرخ 165.3درصد بوده و این در حالی اس��ت که تورم 
این گروه در ماه قبل 17.5درصد بوده است. همچنین دخانیات در 
جدول ش��اخص تورم با رقم 0.37درص��د، کمترین ضریب اهمیت 

گروه های دوازده گانه اصلی را دارد.
در عی��ن حال، تفریح و امور فرهنگی هم تورم 80درصد نس��بت 
به ماه مشابه سال قبل داشته است. تورم نقطه به نقطه برای اثاث، 
ل��وازم و خدم��ات مورد اس��تفاده در خانه نی��ز 71.8درصد و برای 

خوراکی ها و آشامیدنی ها 55.9درصد بوده است.
کمترین میزان تورم نقطه به نقطه در مهرماه برای گروه مسکن، 
آب، برق و گاز و س��ایر س��وخت ها و رقم 12.8درصدی بوده است. 
در رتبه دوم کمترین تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل تحصیل و 

بهداشت و درمان و تورم 19.1درصدی بوده است.
ام��ا در روزه��ای اخی��ر مرکز آمار نی��ز به عنوان مرجع رس��می 
اعالم آمار تورم گزارش��ی منتش��ر کرد که به روال معمول نش��ان 
از اختالف نرخ با بانک مرکزی داش��ته اس��ت؛ به گونه ای که تورم 
س��االنه 13.4درصد، ماهانه 7.1درصد و نقطه به نقطه 32.8درصد 
اعالم ش��د. البته این بار نرخ ت��ورم ماهانه اعالمی مرکز آمار حدود 
3.3درص��د باالت��ر از نرخ بان��ک مرکزی اعالم ش��ده، چراکه بانک 
مرکزی معتقد اس��ت به دلیل کاهش نوس��ان ارز نرخ تورم ماهانه 

برای این ماه کاهش داشته است.
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سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و تایید و تکذیب های متعدد 
آقای ش��ریعتمداری ب��ا اس��تعفا از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت از 
س��کانداری این وزارتخانه مهم دولت کناره گیری کرد. نگاهی به کارنامه 
قریب به 13ماه فعالیت ایش��ان در وزارت صمت نش��ان داد که علی رغم 
هم��ه خوش بینی ه��ای قبلی مبنی ب��ر حضور قدرتمن��د و باصالبت در 
س��اختار س��ه گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی نتوانست توقعات 
درون و برون س��ازمانی را تا حدودی محقق کند؛ اگرچه ایش��ان مدعی 
هس��تند که وارث وزارتخانه ای شده اند که در آن اشکاالت فراوانی وجود 
داشته و در این مدت تالش کرده اند تا با تدابیری بر این مشکالت عدیده 
فائ��ق آیند، ولی در مجموع عملکرد ایش��ان در این مدت با انتقاداتی از 
سوی مردم و نمایندگان آنها و برخی کارشناسان همراه بوده است. یقیناً 
فعالیت در وزارتخانه ای که در بالتکلیفی انتزاع یا ادغام قرار دارد و هنوز 
ساختارهای آن نتوانسته است با توقعات موجود بازطراحی و فعال شود 
بس��یار دشوار خواهد بود. از سوی دیگر تجمیع امکانات عماًل به تجمیع 
وظای��ف و اختیارات و حذف کامل وظایف غیرض��رور در این وزارتخانه 
نینجامیده و هنوز ساختارهایی با شرح وظایف و اختیارات نامتناسب در 
این وزارتخانه دیده می ش��ود. شرایط و اوضاع بازار به عنوان نبض اقتصاد 
کش��ور در این وزارتخانه راهبری می شود ولی عماًل بخش هایی از آن در 
جای دیگری سیاس��تگذاری می شود که همین موضوع نیز مشکالتی را 
برای متولیان امر ایجاد می کند. س��اختار س��نتی وزارت مذکور با توجه 
به نیازها و فناوری های نوین خود را همراس��تا نکرده است و در بسیاری 
از امور فعالیت ها هنوز به صورت س��نتی انجام می ش��ود در حالی که این 
وزارتخان��ه باید به عنوان متولی اصلی صنعت و تجارت کش��ور پیش��رو 
در علوم و فناوری های نوین و س��اختارهای نرم افزاری و س��خت افزاری 
مناس��ب باشد. هنوز تا رسیدن به اس��تانداردهای مطلوب فاصله زیادی 

مشاهده می شود.
وزی��ری ک��ه هم اکن��ون ردای وزارت را پوش��یده باید ب��ه این نکات 
توج��ه کند ک��ه در ای��ن وزارتخانه نهادها و س��ازمان هایی ق��رار دارند 
ک��ه از نظ��ر تاثیرگذاری و حج��م فعالیت ها از ی��ک وزارتخانه معمولی 
بزرگ ترند؛ س��ازمان هایی که صنعت خودروس��ازی کشور به عنوان یکی 
از زیرس��اخت های آن سازمان ها تلقی می ش��وند. صنعت خودرویی که 
به تنهایی حج��م عظیمی از نگرانی ها و نارضایتی ه��ای اجتماعی را به 
خود اختصاص داده اس��ت. سامانه ثبت سفارش خودرو و مصائب مبتال 
به آن س��اختار نی��ز از زیرمجموعه های این وزارتخانه اس��ت و یا اینکه 
سازمان های نظارتی و کنترلی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان نیز که متولی کنترل و نظارت بر بازار و قیمت گذاری آنها 
است از ساختارهای زیرمجموعه آن وزارتخانه محسوب می شود. هر یک 
از این مجموعه ها و ده ها مجموعه خرد و کالن دیگر از ساختارهایی است 
که هر ک��دام از آنها در صورتی که بتوانند به خوبی از عهده ایفای نقش 
خ��ود برآیند می توانند در افزایش می��زان رضایت مندی مردم و فعاالن 
اقتصادی نقش داش��ته باش��ند. البته از نهادها و سازمان های وابسته به 
وزارت صمت نیز س��ازمان های صنفی و اتاق بازرگانی )به عنوان پارلمان 
بخ��ش خصوصی( را می توان نام ب��رد که در تنظیم واردات و صادرات و 
مدیریت بازار می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا کنند. نگاهی به شرایط 
بازار در طی ش��ش ماه اول سال نشان می دهد که نبض اقتصادی کشور 
)بازار( از ش��رایط مناسبی برخوردار نیست و مولفه مرتبط با این مقوله 
چ��ه از منظر حجم کااله��ای وارداتی و صادراتی و چ��ه از منظر حجم 
ارزش ریالی صادرات کاالها از تناس��ب مناسبی برخوردار نیست کاهش 
ارزش پ��ول ملی طی این مدت ب��ا افزایش حجم صادرات انجامیده ولی 
عماًل این حجم به تناس��ب به افزای��ش ارزش مالی درآمدهای صادراتی 
نینجامیده است. به عنوان یک نمونه کوچک می توان گفت که: در همین 
مدت حجم تقاضا برای کاال در بازار با حجم کاالهای موجود نیز تناسبی 
نداش��ته و از کاهش میزان عرضه کاال حکایت دارد و این موضوع یعنی 

برهم خوردن تناس��ب عرضه و تقاضا و آغاز ی��ک بیماری اقتصادی که 
تبع��ات آن در گران��ی کاال، احتکار و امتناع از عرض��ه و افزایش میزان 
تقاضا در بازار حکایت می کند و این موضوع یکی از مضرات عدم فعالیت 
نهادهای نظارتی تلقی می ش��ود که  در طی چند س��ال گذش��ته مورد 
بی مه��ری قرار گرفته و دالیل عدم وجود آنه��ا بر ضرورت های وجودی 
آنها چربیده اس��ت لذا این ساختارها نیز امکان مناسبی برای بازطراحی 
و تجهی��ز خود متناس��ب با نیاز و ورود به عرصه ب��ازار را پیدا نکرده اند. 
با این اوصاف  ضرورت وجود اس��تراتژی مناس��ب در پیش بینی و تدبیر 
بحران های بازار و تدوین نقشه راه مناسب برای فعالیت موثر نهاد کنترل 
و نظارت بر بازار از مباحثی اس��ت که الزم اس��ت توسط این وزارتخانه 
برای آن اندیش��یده شود. وجود نگاه س��نتی و غیرمولد در وزارتخانه ای 
که ضرورت وجودی آن فعالیت های مولد اس��ت از آسیب هایی است که 

ساختار سازمانی آن را تهدید می کند.
 اس��تفاده از نیروهای جوان و نخبه در بدنه س��اختارهای س��ازمانی 
این وزارتخانه و س��ازمان های تابعه از راهکارهایی است که می تواند این 
جس��ارت را برای تغییر در این وزارتخانه مهم و حساس فراهم آورد که 
تغییر شرط الزم برای حرکت و چابکی این وزارتخانه است بنابراین ورود 
کارشناسی به حوزه های مختلف وزارت صمت و استفاده موثر از نظرات 
و دیدگاه های نیروهای جوان و نخبه برای اتخاذ تصمیمات بایس��ته در 
جهت رفع مش��کالت درون و برون س��ازمانی از الزامات تلقی می ش��ود. 
موضوعی که در مدت 13ماه گذش��ته وزیر س��لف و چهار سال گذشته 

وزیر ماضی، کمتر مد نظر واقع شده است. 
اس��تفاده موثر از حلقه مش��اوران فارغ از گرایش های زبانی، سیاسی، 
نژادی و...  و تعیین شرح وظایف و اختیارات مناسب برای آنها می تواند 
در تسلط مناس��ب تر بر حوزه های کارشناس��ی برای عالی ترین شخص 
این وزارتخانه بسیار موثر باشد. بی شک استفاده های ابزاری از مشاوران 
غیرمولد، عالوه بر اتالف منابع موجب تضعیف بینش کارشناسی خواهد 

شد.
توجه عمیق و دقیق در انتخاب مدیران استانی برای سازمان های تابعه 
ضرورت دارد، چرا که پیش��انی موفقیت یا شکست احتمالی سیاست ها 
در اس��تان ها و شهرستان ها توسط این سازمان ها تبلور خواهد یافت. لذا 
از توصیه های صنفی، سیاس��ی و ... در انتخاب این مدیران پرهیز کنید. 
برای احصای مشکالت موجود در حوزه های مختلف پیشنهاد می شود تا 
کارگروهی برای آسیب شناسی حوزه های مختلف با مشارکت کارشناسان 
و صاحب نظران آن حوزه ها تش��کیل تا مش��کالت و نارسایی های آنها به 

شکل مناسب مورد بررسی قرار گیرد.
یک��ی از مهم ترین مش��کالت موجود در ای��ن وزارتخانه حجم و تنوع 
بس��یار زیاد برنامه های پیش بینی ش��ده برای وزیر اس��ت که این حجم 
از ام��ور عم��اًل توان و زم��ان زیادی از وی را مس��تهلک خواهد کرد لذا 
پیش��نهاد می شود در بس��یاری از امور با تفویض وظایف به افراد مرتبط 
فرصت بیشتری برای انجام امور کالن مدیریتی اختصاص یابد. بی شک 
با حضور وزیر در وزارتخانه حلقه ارتباطی وی با افراد و اش��خاص خاص 
و محدودی خواهد بود که این افراد عماًل ش��ما را از اس��تماع نظرات و 
دیدگاه ه��ای مختل��ف، متفاوت و متضاد تا حدودی باز خواهند داش��ت 
لذا پیشنهاد می ش��ود که وزیر بهتر است تا در حلقه های روزمر گی های 
جاری  قرار نگیرید تا قدرت جسارت و تحول در ساختارها را پیدا کند.

حوزه آموزش و تعالی سازمانی و کارشناسی به عنوان یکی از خألهای 
جدی صف و س��تاد وزارتخانه باید به صورت جدی مد نظر قرار گیرد و 
تالش ش��ود با تدوین یک چشم انداز میان مدت نسبت به تربیت مدیران 
خالق و کارشناس برای تصدی امور آتی برنامه ریزی شود، چرا که یکی 
از خأله��ای موجود عدم تربی��ت مدیران توانمند و صاحب فکر اس��ت 
که باعث ش��ده تا نیروهای بازنشس��ته کماکان در مس��ند امور اجرایی 
با یک نگاه س��نتی و غیرمولد فعالیت کنند. البته اس��تفاده از تجارب و 
دیدگاه های پیشکسوتان و بزرگان هر صنف یا صنعت باید به عنوان یک 
اولوی��ت جدی در اتخاذ تصمیم همواره مد نظ��ر قرار گیرد. در مجموع 
می ت��وان گفت که وزارت صمت در حال حاض��ر و با توجه به اقتضائات 

اقتص��ادی کش��ور از جایگاه و اهمیت بس��یار زیادی برخوردار اس��ت و 
هرگون��ه کوتاهی یا ناتوانی در تدبیر امور می تواند آس��یب های بس��یار 
زی��ادی را متوج��ه جریان تجارت و بازار کرده و هرگونه اقدام مناس��ب 
و مطل��وب نیز به هم��ان میزان در افزایش می��زان امید مردم و کاهش 

نگرانی های جامعه از آینده موثر واقع شود.    

به بهانه انتخاب وزیر جدید صمت
دریچه
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وزارت اقتصاد اعالم کرد
تدوین شاخص های ملی محیط کسب وکار 

برای نخستین بار
وزارت اقتصاد از تدوین شاخص های ملی محیط کسب وکار کشور 
برای نخس��تین بار خبر داد. معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در 
گزارش��ی با اعالم خبر تدوین ش��اخص های ملی محیط کسب وکار 
برای نخس��تین بار در کشور اعالم کرد که پایش شاخص های مزبور 
در 31 استان، با همکاری پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد 

دانشگاهی تهران صورت گرفته است.
در ای��ن گزارش آمده که با لحاظ چارچ��وب مدنظر بانک جهانی 
و در نظر گرفتن ش��رایط بومی اقتصاد کشور، به تدوین اولیه هفت 
ش��اخص ملی ثبت مالکیت، الزام آور بودن اجرای قراردادها، تأمین  
مالی، سرمایه  اجتماعی، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق و 

گاز پرداخته شده است.
به گزارش ش��ادا، در راستای رعایت اصل بی طرفی، وزارت اقتصاد 
ب��ه  عنوان کارفرما، پایش چهار ش��اخص  »ثبت مالکیت«، »الزام آور 
بودن اجرای قراردادها«، »تأمین  مالی« و »س��رمایه  اجتماعی« در 
اس��تان های کشور را به پژوهش��کده مطالعات توسعه سازمان جهاد 
دانش��گاهی تهران به عنوان مجری، برون س��پاری کرد که نتایج هر 

یک از آن ها به طور مستقل منتشر شده است.
بر این اس��اس، اهداف رتبه بندی اس��تان ها عب��ارت از »تعامل با 
بخش خصوصی و مستندس��ازی مش��کالت این بخش«،  »پایش و 
شناسایی دشواری، شیوه و ضمانت اجرای واقعی قوانین، مقررات و 
سیاست ها در سطح اس��تان«، »بررسی و مقایسه فرآیندهای انجام 
کسب  وکار در استان«، »جلب توجه سیاستگذاران ملی و استانی به 
موضوع محیط کس��ب وکار«، »تشویق سیاس��تگذاران استانی برای 
بهب��ود محیط کس��ب وکار« و »ایجاد انگیزه الزم ب��راي این کار«، 
»معرفی محیط کس��ب وکار اس��تان ها به سایر کش��ورها به منظور 
جذب س��رمایه گذاران خارجی« و »ارائه راهکارهای سیاستی جهت 

رفع موانع انجام کسب وکار« است.
نتایج به دس��ت آمده از پایش چهار شاخص نخست فوق الذکر در 
اس��تان های کشور که در س��ایت معاونت امور اقتصادی نیز منتشر 
ش��ده، در خصوص ش��اخص »ثبت مالکیت« حاکی از آن است که 
اس��تان های همدان، چهارمحال و بختی��اری و مرکزی به ترتیب در 

رتبه های اول تا سوم قرار دارند.
بر این اساس، میانگین کل شاخص ثبت مالکیت در کشور، 53.5 
اس��ت که 12 استان از 31 اس��تان کشور امتیاز باالتر از میانگین را 

کسب کرده اند.
همچنین اس��تان های س��منان، اصفه��ان و خراس��ان رضوی به 
ترتیب در رتبه های اول تا س��وم ش��اخص »ال��زام آور بودن اجرای 
قرارداده��ا« قرار دارند و میانگین کل این ش��اخص در کش��ور نیز 
معادل 57.9اس��ت که بیانگر این است که 14 استان کشور، امتیاز 

باالتر از میانگین کسب کرده اند.

یکشنبه
6 آبان 1397
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هشدار درباره عضویت در شبکه های هرمی استخراج ارزهای 
رمزپایه

بیت کوین هم هرمی شد
در حالی که اس��تفاده از ارزهای دیجیتالی هنوز در ایران رواج نیافته 
و مقررات آن هم وضعیت روش��نی ندارد، اما مسئوالن توصیه کرده اند 
ک��ه افراد فع��ال از ورود به این حوزه خودداری کنند، اما مش��اهدات و 
گزارش های میدانی حاکی از افزایش چش��مگیر پیام های فریبنده ای 
اس��ت که در فض��ای مجازی برای ترغیب کاربران ب��ه نصب یا اجرای 
برنامه هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه )عموما بیت کوین( منتشر 
می شوند. این درحالی است که با وجود پیام های منتشر شده و ترغیب 
کاربران به اجرای برنامه هایی با قابلیت استخراج بیت کوین، این ابزارها 
عالوه بر احتمال آسیب زدن به سخت افزار رایانه ها می توانند سرمنشأ 
مخاطرات جدی امنیتی باشند. به گزارش ایسنا، این مجموعه ها نوعا از 
ساختار بازاریابی هرمی نیز استفاده می کنند تا از ارتباطات افراد برای 
افزایش گس��تره نفوذ خود بهره ببرند. این در حالی اس��ت که ادعاها و 
وعده های مطرح ش��ده در اغلب موارد کذب بوده و این ابزارها عالوه بر 
احتمال آسیب زدن به سخت افزار رایانه ها، می توانند سرمنشأ مخاطرات 
جدی امنیتی باشند. به این ترتیب به کاربران و مدیران به طور جدی 

توصیه می شود که از عضویت در این شبکه ها پرهیز و ممانعت کنند.
بانک مرکزی اردیبهشت ماه اطالعیه ای درباره ارزهای مجازی منتشر 
ک��رد با این مضمون که »به کارگیری اب��زار بیت کوین )Bit Coin( و 
سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است«. 
البته محمدج��واد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - 
آن زم��ان در این خصوص اظهار ک��رد: مصوبه بانک مرکزی به عنوان 
سیاس��تگذار اصلی پولی و مالی کشور در مورد ارزهای رمزنگاری شده 
مثل بیت کوین که به بانک ها و صرافی ها اعالم کرده که استفاده از آن ها 
ممنوع است، بدین منظور نیست که به کارگیری ارز دیجیتال در توسعه 

داخلی ممنوعیت یا محدودیت دارد.
طبق آخرین اظهارنظرها درباره ارزهای دیجیتالی نیز جهرمی بیان 
کرد: اگر ارزهای دیجیتال خارجی در ایران فعالیت کنند و بتوانیم در 
برخی معامالت خرد از آن ها استفاده کنیم، مفید خواهد بود. با این حال 
سیاست بانک مرکزی این است که فعال بیت کوین، اتریوم و سایر ارزها 
را به رسمیت نمی شناسد و در نتیجه قوه قضاییه سایت های ارائه دهنده 

این ارزها را فیلتر می کند.
استخراج بیت کوین با رایانه معمولی اقتصادی نیست

اما بررسی های  انجام  شده توسط مطالعات مرکز ماهر )مدیریت امداد 
و هماهنگی رخدادهای رایانه ای( نشان می دهند که برخالف ادعاهای 
مطرح  شده، از منظر اقتصادی و با توجه به انرژی الکتریکی صرف شده، 
استخراج بیت کوین با استفاده از رایانه های معمولی، حتی در صورتی که 
گرداننده شبکه هرمی و افراد باالدست چیزی از عایدات طلب نکنند، 
اقتصادی نخواهد بود. به همین دلیل در سطح جهان، انجام این امور به 
صورت قانونی )و نه با سرقت منابع دیگران( با تکیه بر سخت افزارهای 

خاص و با اتکا به پردازنده های گرافیکی پیشرفته انجام می گیرد.
ذکر این نکته حائز اهمیت اس��ت که با بیش��تر شدن بار محاسباتی 
پردازنده ه��ا برای اس��تخراج ارزهای رمزپای��ه در رایانه های معمولی و 
افزایش مصرف توان، دمای سیس��تم افزایش خواهد یافت و این خود 
سبب کاهش دوام دستگاه و احیانا آسیب به آن می شود، بنابراین حتی 
ب��رای آزمایش نیز تصمیم به ورود به این ش��بکه های هرمی منطقی 

نیست.
همچنی��ن اگرچه به دلیل تعدد ای��ن ابزارها فرصت تحلیل رفتاری 
همه آنها موجود نبوده، اما نکته نگران کننده اصلی در این خصوص این 
است که با تکیه بر هر یک از روش های معمول برای انجام این امور به 
صورت هرمی )اجرای برنامه های اجرایی ارائه ش��ده یا نصب افزونه های 
معرفی ش��ده در مرورگرهای وب( کاربر و ش��بکه میزبان او در معرض 
دسترسی فراهم آورنده این ابزارها یا سایر مهاجمین قرار می گیرند و این 

خود می تواند سرآغاز حمالت جدی تر باشد.
در خصوص کاربرانی که مالک رایانه یا بس��تر شبکه متصل به آن 
نیس��تند، عضویت در این شبکه های هرمی می تواند توام با جرائمی 
همچون سوءاس��تفاده از منابع عمومی یا خیانت در امانت نیز باشد. 
ب��ه این ترتیب ب��ه کاربران و مدیران، مجددا توصیه اکید می ش��ود 
که از ورود به این ش��بکه ها و نصب ابزارهای مرتبط با آنها پرهیز و 

ممانعت جدی به عمل آورند.

برای تعهد پرداخت در عرضه نفت در بورس
۸ بانکی که ضمانت نامه آنها مورد قبول 

شرکت نفت است
وزارت نفت با صدور اطالعیه ای بانک های مورد قبول شرکت ملی 
نفت ایران ب��رای صدور ضمانت نامه بانک��ی - ریالی تعهد پرداخت 
در عرضه نفت خام س��بک از س��وی بورس انرژی ایران را منتش��ر 
کرد. این بانک ها ش��امل پاس��ارگاد، تجارت، توسعه صادرات، سپه، 

صادرات، ملت، ملی و پارسیان است.
به گزارش وزارت نفت، در این اطالعیه آمده اس��ت: پیرو انتش��ار 
اطالعیه عرضه نفت خام س��بک ش��رکت ملی نفت ایران در رینگ 
بین المل��ل بورس انرژی ایران در تاری��خ 23 مهرماه 97، بانک های 
مورد قبول ش��رکت ملی نفت ایران ب��رای صدور ضمانت نامه بانکی 
ریال��ی تعهد پرداخت، عالوه ب��ر بانک های اعالم ش��ده در اطالعیه 
عرضه ش��امل پاس��ارگاد، تجارت، توس��عه صادرات، سپه، صادرات، 

ملت و ملی، شامل بانک پارسیان نیز خواهد بود.«
براس��اس این گزارش، در راس��تای تحقق بند 13 سیاس��ت های 
کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از س��وی مقام معظم رهبری، مبنی بر 
ایجاد تنوع در روش های فروش نفت و مش��ارکت بخش خصوصی و 
همچنین اجرای بند )ح( ماده 4 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه 
کش��ور، ش��رکت ملی نفت ایران در نظر دارد به عرضه یک میلیون 
بش��که نفت خام در رینگ بین الملل ب��ورس انرژی ایران اقدام کند 
و طبق برنامه، یکش��نبه 6 آبان ماه بورس انرژی میزبان عرضه نفت 

خام خواهد بود.
متقاضیان خرید برای ش��رکت در معامل��ه، باید 10درصد ارزش 
س��فارش را به صورت نق��دی تا حداکثر دو س��اعت مانده به زمان 
عرضه، به حساب اعالمی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
واریز کنند که در صورت انجام معامله، این رقم به عنوان بخشی از 

20درصد ریالی محسوب خواهد شد.
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فرص��ت امروز: وعده اروپایی ها برای گش��ایش کانال ارزی با ایران در 
مراحل پایان��ی قرار دارد و آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی خبر داده، 
قرار اس��ت کانال مالی جدیدی برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی باز 
ش��ود که کارکرد ای��ن کانال، نوعی پیمان پول��ی دوجانبه میان ایران و 

اروپاست.
عبدالناصر همتی طی پس��تی در اینستاگرام خود از بررسی جزییات 
ایج��اد کانال مالی اروپا با ایران در بروکس��ل خب��ر داد و گفت: پیمان 
دوجانبه پولی میان دو طرف ایجاد ش��ده و صادرکنندگان می توانند ارز 

حاصل از صادرات خود را دریافت کنند.
به گفت��ه رئیس کل بانک مرک��زی، جزییات کانال مال��ی اروپا برای 
انجام تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در نشس��ت هفته گذش��ته در 
بروکسل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. ایجاد کانال مالی بر این 
درک مش��ترک مبتنی است که ش��رکت ها و فعاالن اقتصادی ایرانی و 
اروپایی علی رغم خروج یکجانبه ایاالت متحده آمریکا از برجام تمایل به 
برقراری و تداوم روابط تجاری با یکدیگر دارند. در این راستا به منظور 
رفع مش��کالت مرب��وط به انجام پرداخت های مال��ی، ایجاد کانال مالی 
اروپا در دس��تور کار طرفین قرار گرفته است. کانال مزبور این امکان را 
برای صادرکنن��دگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل 

از صادرات خود را دریافت کنند.
همتی در پایان، کارکرد این کانال مالی را نوعی پیمان پولی دوجانبه 
می��ان ایران و اتحادیه اروپ��ا خواند و ابراز امیدواری ک��رد تا به زودی 

جزییات و نحوه استفاده از این کانال مالی نهایی و اعالم شود.
پیش��تر نیز محمدجواد ظریف وزیر امور خارج��ه اوایل مهرماه گفته 
بود که دس��ت کم تاکنون هفت بانک مرکزی اروپایی توافق کرده اند که 
راه��کار ویژه مالی برای ارتباط با ایران ایجاد و در آینده نیز این راهکار 

را به موسسه ای تبدیل کنند.
کانال ارزی ایران و اروپا چگونه کار می کند؟

پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی کشورهای 
مب��دأ و مقص��د در تجارت و تامین مالی بین دو کش��ور، به گونه ای که 
نیازی به ارزهای ثالث نباش��د. برای اجرایی ش��دن ای��ن پیمان ها نیاز 
است بانک های مرکزی کشور های مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره 
ب��ا یکدیگر ش��وند و پیم��ان پولی دوجانب��ه امضا کنند. ای��ران تاکنون 
10تفاهم نامه و پیمان پولی با کش��ورهای مختلف به امضا رس��انده که 
می ت��وان به انعقاد این پیمان ها با چی��ن در پیش از انقالب و ترکیه در 

سال گذشته اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، هرچند جزییات کار با این کانال مالی منتش��ر نشده، 
اما به نظر می رس��د بستری باش��د که ایران بتواند با استفاده از آن، کاال 
به ویژه نفت و فرآورده های نفتی به حوزه اروپا صادر و در قبال آن کاالها 
و خدم��ات مورد نیاز خ��ود را از هر یک از کش��ورهای اروپایی دریافت 
کن��د و تهاتر دریافت و پرداخت های انجام ش��ده بین بانک های مرکزی 

اروپایی انجام شود.
ارز مورد اس��تفاده در این مبادالت بر پایه یورو خواهد بود تا مشمول 
تحریم دالری آمریکا نش��ود؛ ایران سال هاس��ت که تح��ت تحریم دالر 
قرار دارد و از این رو نمی تواند با آن مبادالت مالی داش��ته باش��د؛ حتی 
در زم��ان ف��روش نفت با اینکه ن��رخ آن به دالر اندازه گیری می ش��ود، 
درآمده��ای حاصل از آن به ارزهای دیگر از جمله یورو در حس��اب های 

بانک مرکزی ذخیره می شود.
در همین زمینه، آلبرت بغزیان اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران معتقد 
اس��ت: هرچند قدرت یورو در مبادالت جهانی به میزان دالر نیس��ت و 
هنوز 80درصد معامالت جهانی با دالر انجام می ش��ود اما یورو این توان 
را دارد که مبادالت چند صد میلیارد یورویی را با ایران پوش��ش دهد و 
مش��کلی از این بابت نیس��ت. اگر اروپا بخواهد و از آمریکا ترس نداشته 
باشد، به راحتی می تواند این کانال ارتباط مالی یورویی را با ایران برقرار 
کند؛ چون حس��ابها بر پایه یورو نگهداری می ش��ود، به راحتی می توان 
درآم��د حاصل از صادرات ایران را ب��ا واردات کاالها و خدمات از حوزه 

اروپا تهاتر کرد.
او، اعتم��اد را پایه اصلی برقراری این رابطه عنوان کرد و گفت: چنین 

نباشد که اروپا با تلنگری از مراودات مالی با ایران کنار بکشد.
FATF کانال مالی و ضرورت عضویت ایران در

همچنین عباس هش��ی، اقتصاددان نیز در ای��ن باره گفت: این کانال 
یورویی اختراع جدیدی نیس��ت و عملکرد آن همچون اتاق های تسویه 

پایاپای در زمان جنگ تحمیلی خواهد بود.
ب��ه گفته وی، پس از قطع رواب��ط دیپلماتیک آمریکا با ایران و اعمال 
تحریم های اقتصادی علیه کش��ورمان، مشابه چنین روابط مالی با دیگر 
کش��ورها ایجاد ش��د؛ در زمان جن��گ، ایران کاالهای خ��ود که بخش 
عم��ده آن نفت بود را به کش��ورهای دیگر می فروخ��ت و پول آن را در 
حساب اتاق های تسویه ویژه ای که راه اندازی شده بود، نزد این کشورها 
نگهداری می کرد و زمانی که می خواست کاالیی بخرد، واردکننده مجوز 

آن را از دستگاه های دولتی مرتبط دریافت و پس از طی مراحل قانونی 
ثبت س��فارش و اخذ پیش فاکتور، مجوز تخصیص ارز را از بانک مرکزی 

دریافت می کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: در مرحله بعد، پس از تایید وزارت بازرگانی 
وق��ت، بای��د در بانک های آن زمان که همگی دولتی بودند، گش��ایش 
اعتبار اس��نادی انجام و فروشنده کاال به بانک کارگزار معرفی می شد؛ 
بانک کارگزار به جای اینکه از ایران پول دریافت کند، از حس��اب های 
ویژه ای که ایجاد ش��ده بود، پرداخت را انجام می داد و کاال به کش��ور 
وارد می ش��د. این بار نیز قرار است کانال مشابهی ایجاد شود که شاید 
همان کاال در برابر نفت باش��د اما گس��ترده تر از زم��ان جنگ و برای 
واردات کاال فقط به مواد غذایی و اقالم دارویی بس��نده نمی شود و هر 
کاال و خدمتی که ایران نیاز دارد، می تواند در قالب این کانال ارتباطی 

به کشور وارد شود.
وی در بی��ان ویژگی های ای��ن کار برای اقتصاد ای��ران گفت: یکی از 
خوبی های این کار، متنوع ش��دن سبد واردات کش��ور و ورود کاالهای 
باکیفیت تر اس��ت؛ همه می دانند که چین به عنوان بزرگ ترین ش��ریک 
تجاری ایران کاالهای خود را در سه سطح به جهان صادر می کند؛ حال 
اگ��ر اجناس باکیفیت از دیگر کش��ورها به ایران بیای��د، دیگر نمی تواند 

اجناس بنجل و درجه سه خود را به ایران بفرستد.
هش��ی یادآور شد: یکی از مش��کالت دوره قبلی تحریم ها این بود که 
مجب��ور بودیم منابع نفتی خود را فقط از چند کش��ور خرید و کاالهای 
بی کیفیت وارد کش��ور کنیم. باز بودن کانال ارتب��اط مالی با اروپا برای 
آین��ده اقتص��اد ایران یک نعمت و برای مردم یک نوید اس��ت که منابع 
کش��ور به هدر نمی رود. از آنجا که قرار اس��ت مبن��ای معامالت در این 
کانال مالی براس��اس یورو باش��د، از تحریم های دالر آمریکا نیز در امان 

است.
این اقتصاددان در پایان، به ضرورت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام 
مالی برای مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم )FATF( اشاره 
کرد و گفت: تصور نش��ود که با ایجاد کانال مالی با اروپا، از عضویت در 
اف ای تی اف بی نیاز می ش��ویم بلکه ضرورت عضویت در آن دوچندان 
می ش��ود زیرا بانک ها باید به اصول و مق��ررات »اف ای تی اف« احترام 
بگذارند و رعایت کنند. اگر می خواهیم با دنیا رابطه مالی داشته باشیم و 
حتی کانال ارتباطی با اروپا باز باشد باید مقررات ضد پولشویی و تامین 

مالی تروریسم را نیز بپذیریم. 

رئیس کل بانک مرکزی از بازگشایی کانال ارزی با اروپا خبر داد

پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اروپا

دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسس��ه های اعتباری از ارسال 
نامه ای به بانک مرکزی خبر داد که براس��اس آن خواس��ته شده تا نرخ 
سود حساب هایی که شهریورماه یک ماهه تمدید شده اند، تعیین تکلیف 
ش��ود. به گفته محمدرضا جمش��یدی، این نام��ه دوم آبان ماه با امضای 
ک��وروش پرویزیان رئیس کانون بانک های خصوصی به رئیس کل بانک 

مرکزی ارسال شده است.
به گزارش ایرنا،30 مردادماه امسال بانک مرکزی با هدف ایجاد ثبات 
در بازارها و فراهم کردن زمینه برای اجرای بسته سیاست های ارزی به 
بانک ها و موسس��ه های اعتباری اجازه داد »فقط به درخواست مشتری 
قراردادهای س��پرده گذاری که از دوم ش��هریور 1396 تا 11 ش��هریور 
1396 منعق��د کرده ان��د را به مدت یک ماه با ش��رایط منعقدش��ده در 
ق��رارداد تمدی��د کنند.« با این ح��ال برخی بانک ها ای��ن اطالعیه را به 

معنای مجوز بانک مرکزی برای تمدید یکس��اله این حساب ها که اغلب 
با نرخ س��ودهای باالی 20درصد افتتاح شده بودند، تلقی کردند؛ از این 
رو بانک مرکزی در اطالعیه دیگری که هفتم شهریور منتشر شد، اعالم 
کرد: تمدید یک ماهه قراردادها، منحصر به س��پرده  های س��رمایه گذاری 
2 تا 11 ش��هریور 96 اس��ت و بانک ها مجاز نیستند حساب های سپرده 
س��رمایه گذاری مدت دار جدید خارج از نرخ س��ود علی الحساب شورای 

پول و اعتبار )15درصد یکساله 10درصد کوتاه مدت( افتتاح کنند.
هفت��ه گذش��ته پرویزی��ان، رئی��س کان��ون بانک ه��ای خصوصی و 
موسس��ه های اعتباری اعالم کرد که اغل��ب بانک ها بر مبنای این مجوز 
بانک مرکزی، حس��اب های سپرده را به صورت بلندمدت یکساله تمدید 
کرده اند. در این زمینه دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های 
اعتب��اری به ایرنا توضیح داد: در اطالعیه بانک مرکزی به بانک ها اجازه 

داده شده بود که به مدت یک ماه حساب ها را تمدید کنند؛ اکنون یک 
ماه دیگر از این مهلت گذش��ته و هیچ اطالعی��ه ای برای تعیین تکلیف 

حساب ها صادر نشده است.
وی اف��زود: بانک ها اکنون براس��اس قرارداد منعقده با مش��تریان، بر 
مبنای نرخ های پیشین سود به حساب مشتریان واریز می کنند در حالی 

که مشخص نیست برنامه بانک مرکزی در خصوص نرخ سود چیست.
به گفته جمش��یدی، نهاد تصمیم گیر درباره نرخ سود در نظام بانکی 

»شورای پول و اعتبار« است که هنوز در این زمینه ورود نکرده است.
وی یادآور شد: نظرات مختلفی درباره تعیین نرخ سود در نظام بانکی 
وجود دارد؛ مخالفان افزایش نرخ س��ود اغلب نمایندگان مجلس هستند 
و در مقابل برخی کارشناس��ان نیز می گویند که برای کاستن از التهاب 

در بازار سکه و ارز، افزایش نرخ سود اجتناب ناپذیر است. 

بانک های خصوصی به بانک مرکزی نامه نوشتند

مجادله نرخ سود

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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مدیرعامل بورس تهران اعالم کرد
 قرارداد آتی سبد سهام

در راه بازار سرمایه ایران
مدیرعامل بورس تهران ضمن بیان اینکه قرارداد آتی س��بد س��هام 
در آذرماه وارد بازار س��رمایه می ش��ود، گفت برای راه اندازی ابزار مالی 
»وارانت« باید زیرس��اخت ها آماده ش��ود که در سال جاری از این ابزار 
نیز رونمایی خواهد ش��د. علی صحرایی در پاسخ به سوال ایسنا درباره 
اینکه ابزار مالی »وارانت« که به تازگی به تایید کمیته فقهی رس��یده 
است چه زمانی در بازار سرمایه ایران راه اندازی می شود؟ گفت: باید در 
مرحله اول زیرساخت های فنی این ابزار را آماده کنیم که در آن مورد 
اطالع رسانی خواهد شد. او همچنین درباره  راه اندازی قرارداد آتی سبد 
سهام یا آتی ش��اخص نیز افزود: قبل از راه اندازی ابزار وارانت ابزار آتی 
ش��اخص را خواهیم داش��ت که به تصویب کمیته فقهی رسیده است 
و آذرماه راه اندازی می ش��ود. مدیرعامل ش��رکت بورس اوراق بهادار در 
پاسخ به این سوال که آیا با این حساب وارانت در سال آینده رونمایی 
خواهد شد؟ گفت: خیر؛ برنامه ای داریم که سریع تر در سال 1397 این 

کار انجام شود.
وی همچنین در پاسخ به اینکه شما از صندوق توسعه بازار به عنوان 
یک اهرم استفاده می کنید یا به عنوان یک تسهیل کننده؟ اظهار کرد: 
صندوق توس��عه بازار را انجام نمی دهیم. این صندوق متولی دارد ولی 
طراحان آن برنامه ای دارند که با این ابزار نقدشوندگی را افزایش دهند.

صحرای��ی در این مورد که نس��بت خرید حقیقی ها به حقوقی ها در 
هفت ماهه ابتدای امس��ال به چه صورت بوده است؟ گفت: آماری که 
در ب��ورس تهران وجود دارد از ابتدای س��ال مازاد خرید حقیقی ها به 
فروش شان بالغ بر 7000 میلیارد تومان بوده است. 56درصد خریدها 

توسط حقیقی ها انجام شده است.
وی در پاس��خ به این س��وال که ماندگاری س��رمایه ای که به بورس 
آمده چقدر اس��ت، گفت: ماندگاری سرمایه ها در بازار سرمایه بستگی 
به میزان س��ودآوری دارد. او درباره اینکه آیا سرمایه های سرگردان به 
جای ورود به بازار ارز می توانند به بازار س��رمایه ورود پیدا کند، گفت: 
دولت سرمایه گذاری در بازار ارز را به طور رسمی ممنوع کرده است و 
نیازهای مصرفی را قبول دارد. در نتیجه قاعدتا بخشی از سرمایه ها باید 
وارد بورس شود که این اتفاق هم افتاده است. ما روزهایی را داشتیم که 
2000 میلیارد تومان در بورس تهران معامله ش��د و ارزش کل بازار به 
بیش از 3000 میلیارد تومان رسید که عمده معامالت توسط اشخاص 
حقیقی رخ داده بود. گفتنی است  قرارداد آتی سبد سهام ابزاری مالی 
است که دارایی پایه آن شاخص است؛ قرارداد آتی شاخص یک قرارداد 
آتی با تسویه نقدی است به بیان دیگر می توان گفت قرارداد آتی سبد 
س��هام یک قرارداد برای خرید طیفی از س��هام با قیمت معین است. 
همچنین وارانت قرارداد اختیار خریدی اس��ت ک��ه روی اوراق بهادار 
توسط یک شرکت خاص منتشر می شود وارانت در زمان انتشار تاریخ 

انقضای طوالنی تری نسبت به اختیار معامله دارد. 

نماگربازارسهام

س��رانجام نخس��تین عرضه صادراتی نفت خام در بازار فیزیکی بورس 
انرژی امروز یکش��نبه انجام می ش��ود. شش��م آبان ماه تاریخی بود که از 
پیش برای عرضه نفت خام در بورس از سوی مسئوالن وعده داده شده 
بود؛ فرآیندی که با هدف دور زدن تحریم ها اتخاذ ش��د تا شاید این بار 
برخالف گذش��ته که با شکست مواجه شده بود، دریچه های جدیدی را 

به روی صنعت نفت ایران باز کند.
ب��ه گزارش ایس��نا، چندی پی��ش اس��حاق جهانگیری، مع��اون اول 
رئیس جمه��وری از عرض��ه نفت خام ایران در ب��ورس خبر داد و گفت: 
با کش��ورهای دوس��ت خود گفت وگو و راه های ف��روش نفت خود را باز 
کرده ای��م. نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد ش��د تا بخش 
خصوصی، به طور ش��فاف نفت را خری��داری و صادر کند؛ در  نتیجه به 
مقدار مورد نیاز، بخش خصوصی در تناژهای مختلف وارد عرصه ش��ده 

است.
چندی بعد از این اظهارات ش��ورای عال��ی هماهنگی اقتصادی که به 
ریاست حس��ن روحانی رئیس جمهوری برگزار ش��د تصویب کرد که با 
هدف متنوع س��ازی روش ه��ای فروش نفت، طرح عرض��ه نفت خام در 
رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به صورت ارزی انجام شود. 
براس��اس این ط��رح، وزارت نفت می تواند با اس��تفاده از ظرفیت بخش 
خصوص��ی برای صادرات، نفت خ��ام و فرآورده های نفت��ی را به قیمت 

رقابتی، در بورس داخل کشور به فروش برساند.
ب��ه نظر می رس��د عرضه نف��ت در بورس یک��ی از راهکاره��ای مورد 
اش��اره اس��حاق جهانگیری ب��رای دور زدن تحریم هاس��ت. معاون اول 
رئیس جمهوری گفته که نخستین هدف آمریکا، ممانعت از فروش نفت 
ایران اس��ت که با عرضه نفت خام در ب��ورس، بخش خصوصی می تواند 

نفت را از بورس به طور شفاف خریداری و صادر کند.
جزییات عرضه نفت خام در بورس

بر این اس��اس، ف��روش به صورت 20درصد ریال��ی و 80درصد ارزی 
خواهد بود که تس��ویه بخش ریالی )براساس نرخ تسعیر سنا( به صورت 
نقدی قبل از تحویل محموله و تس��ویه بخش ارزی به صورت اعتباری، 
ب��ا ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی معتبر از بانک های مورد 
قبول ش��رکت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله صورت می گیرد. 
خری��دار بای��د بخ��ش ارزی را ظ��رف مدت زمان مشخص ش��ده بعد از 
بارگیری، به ترتیب مورد تایید ش��رکت ملی نفت که در اطالعیه عرضه 

اعالم خواهد شد، واریز و تسویه کند.
متقاضیان خرید جهت ش��رکت در معامله، بایس��تی 10درصد ارزش 
س��فارش را به صورت ریال��ی به میزان پیش پرداخ��ت قبل از عرضه به 
حس��اب اعالمی ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه واریز کنند که در صورت انجام معامله، بخش��ی از 20درصد ریالی 
محسوب خواهد شد. خریداران براساس قیمت پایه اعالمی شرکت ملی 
نفت ایران که براس��اس قیمت های معامالتی امور بین الملل این شرکت 
خواهد بود، بر روی قیمت نفت  خام رقابت کرده که انتظار می رود ایجاد 

چنین فضای رقابتی منجر به کشف قیمت مناسب و شفاف شود.
تحویل نف��ت  خام به خریداران در محموله ه��ای حداقل 5 هزار تنی 

)مع��ادل حدود 35 هزار بش��که اس��تاندارد( قابل انجام ب��وده و البته، 
خری��داران می توانند با تجمیع قراردادهای خرید، نس��بت به برداش��ت 
محموله ه��ای بزرگ تر اقدام کنند. ف��روش محموله ها به صورت مقصد 

آزاد )به جز سرزمین اشغالی فلسطین( خواهد بود.
س��از و کار اجرایی و س��ایر ش��رایط عرضه ش��امل قیمت پایه، نحوه 
تحویل محموله، تسویه حساب موقت و نهایی، شرایط ضمانت نامه تعهد 
پرداخت و . . . متعاقبا در اطالعیه عرضه  شرکت ملی نفت اعالم می شود.

نظر وزارت نفت در مورد عرضه نفت خام در بورس
در ابتدا ش��ایعه هایی مبنی بر اینکه وزارت نفت با این فرآیند مخالف 
است به گوش رسید و گفته شد دلیل تاخیر عرضه نفت خام در بورس 
عدم همکاری وزارت نفت اس��ت. البته بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان 
به این ش��ایعه پاسخ داد و گفت: عرضه نفت خام در بورس پیچیدگی ها 
و ریزه کاری ه��ای زیادی دارد که بدون تعیین تکلیف این ریزه کاری ها و 
پاس��خگویی به سواالتی که فعاالن این بخش دارند نمی توان آن  را اجرا 

کرد. در حال حاضر به همه این ریزه کاری ها پاسخ داده شده است.
نحوه بازاریابی چگونه و بازارهای صادراتی کجاست؟

یکی از سواالتی که در مورد عرضه نفت خام در بورس مطرح می شود 
این اس��ت که اگر قرار باش��د نفت ایران تحریم ش��ود، بخش خصوصی 
چگونه می تواند دست به صادرات بزند؟ پاسخ بخش خصوصی این است 
که آمریکا معامالتی که توس��ط دولت ایران انجام می شود را منع کرده 
و اع��الم نکرده اس��ت که مردم عادی خرید و فروش نکنند. قرار اس��ت 
عام��الن بخش خصوصی در قالب تش��کل ها، اتحادیه ها و ش��رکت های 
فعال در حوزه انرژی وارد عمل ش��وند و ب��رای فروش نفت می توانند از 
نفتکش های ش��رکت ملی نفتکش و یا نفتکش های آزاد که تحریم مانع 
فعالیت آن ها نمی ش��ود استفاده کنند. از س��وی دیگر بخش خصوصی 
می تواند س��ازوکاری را فراهم کند که خارج از مقررات سخت دنیا نفت 
را صادر کند. همچنین گفته می ش��ود بازار  کشورهای آسیایی همچون 

چین و هند و کشورهایی است که امکان انتقال ارزی را دارند.
قیمت و نحوه دریافت پول به چه صورت است؟

ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت ک��ه قیمت بخش خصوص��ی با قیمت 
بین المللی یکس��ان اس��ت. زیرا نمی توان نفت را با دو نرخ در کش��ور به 
فروش رساند. بخش خصوصی همچنین نحوه دریافت پول را تعریف و از 

طریق بانک های عاملی که تعریف شده است اقدام می کند.
کارشناسان چه می گویند؟

ب��ا اینکه طرح عرض��ه نفت خام در بورس در یک قدمی اجرا اس��ت، 
همچنان مخالفان��ی دارد. موافقان این طرح بر این باورند که اگر عرضه 
نفت خام در بورس در س��ال های قبل شکس��ت خورد به این دلیل بوده 
ک��ه عرضه نفت خام در بورس در س��ال های قبل ی��ک مرحله بود و در 
آن زم��ان در اختی��ار بخش خصوصی نبود. دول��ت تصمیم گرفت 500 
هزار بش��که نفت س��نگین را با یک قیمت مش��خص به فروش برساند. 
متقاضیان خواهان قیمت کم تری بودند اما نماینده امور بین الملل اعالم 
ک��رد با قیمت کمت��ر حاضر به ف��روش نفت  خام نیس��ت در حالی که 
بورس براساس عرضه و تقاضاست، آن ها می گویند سبد بخش خصوصی 

کوچک تر اس��ت و این بخش محموله های 50 تا 100 هزار بش��که ای را 
به بخش خصوصی به فروش خواهد رس��اند و به همین دلیل امکان دور 

زدن تحریم ها وجود دارد.
در حال��ی ک��ه مخالف��ان این طرح ب��ر ای��ن باورند که وقت��ی هنوز 
نتوانس��ته ایم مشکالت و ضعف های هس��ته معامالتی بورس را برطرف 
کنیم چطور می خواهیم یک سیستم نرم افزاری جدید برای بورس نفت 
ایج��اد کنی��م؟ به عقیده آن ها ب��ا عرضه نفت خام در ب��ورس نمی توان 
اثرات تحریم ها را کاهش داد زیرا س��از و کار بورس نفت براس��اس بازار 
آزاد اس��ت و بازار آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضاست. طبیعتا ما در سمت 
عرضه مش��کلی نداریم، ولی در س��مت تقاضا قطعا با مش��کالت زیادی 
مواجه خواهیم بود چرا که بازار مناس��بی ب��رای تقاضای نفت ما وجود 
نخواهد داشت. از سوی دیگر نحوه تسویه نقدی نفت در بورس، براساس 
دالر انجام می پذیرد، ولی با توجه به تحریم های ارزی، در تس��ویه نقدی 

معامالت دچار مشکل خواهیم شد.
با این حال عرضه نفت خام در بورس قرار اس��ت امروز ششم آبان ماه، 
آغاز شود و شنیده ها حاکی از آن است که اگر این تصمیم نتیجه بخش 

بود باز هم حتی در اندازه های کوچک تر ادامه می یابد. 

جزییات عرضه نفت خام در بورس انرژی

بورس از امروز نفتی می شود
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صادرات چرم ایرانی به کشور های ترکیه و ایتالیا
قیمت چرم 40درصد افزایش یافت

رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان چرم با اش��اره به ص��ادرات چرم به 
کش��ور های ترکیه و ایتالیا، از افزای��ش 30 تا 40درصدی قیمت چرم 
خبر داد. سعید حیاتی، رئیس اتحادیه فروشندگان چرم در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش قیمت چرم در کشور اظهار کرد: 
در ش��ش ماهه ابتدای امس��ال، قیمت چرم افزایش 30 تا 40درصدی 
داشته است. وی با اشاره به اینکه صنعت چرم به مخاطره افتاده است، 
تصریح کرد: امسال صنعت چرم به شدت افزایش قیمت داشته  و این 
امر نه به دلیل مصرف و نه به دلیل احتکار صورت گرفته اس��ت. تولید 
هم اکنون به علت رکود موجود در این صنف اُفت کرده است. حیاتی، 
با اش��اره به اینکه قیمت چرم از 16 هزار به 25 تومان رس��یده است، 
یادآور ش��د: در حال حاضر کمبود چرم در بازار احس��اس می ش��ود و 
این صنعت وضعیت مناسبی ندارد. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان 
چرم، صادرات چرم ایرانی به کشور های ترکیه و ایتالیا صورت می پذیرد. 
حیاتی، با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، بسیاری از بنگاه های زودبازه 
نیازمند به مواد اولیه هستند افزود: این مواد در گمرک موجود است و 

باید به سرعت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

7 درصد سموم مصرفی کم خطر است
رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم میزان سموم کم خطر کشور 
را 7درصد اعالم کرد و گفت مصرف س��موم پرخطر در کشور باالست. 
مهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم در گفت و گو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه واردات کود با مشکالت 
متعددی روبه روس��ت، اظهار کرد: با وجود آنکه بذر، آفت کش و سموم 
جز اولویت یک واردات هستند، اما هنوز این موضوع برای کود مشخص 
نیس��ت. وی با اشاره به اینکه مشکل واردکنندگان برای کود بر سر ارز 
نیماست، افزود: طی روزهای اخیر، واردکنندگان ظرف مدت سه ساعت 
ب��رای واردات هر کیلو کود آه��ن 10 هزار تومان مابه التفاوت پرداخت 
کردند که انتظار می رود ارز نیما به واردات آن اختصاص یابد. حسینی 
انتقاد از این مسئله که میزان سموم کم خطر در کشور تنها به 7درصد 
می رس��د، بیان کرد: در نشس��ت اخیر در اتاق بازرگانی به وزیر جهاد 
کش��اورزی گفته شد که چرا اجازه جایگزینی سموم دارای کارانت کم 
و باقیمانده در حد صفر را نمی دهند؟ و همچنان مصرف سموم پرخطر 
در کشور باالست. به گفته وی بارها اعالم کرده ایم که در رابطه با کود، 
س��موم، بذر و آفت کش ها که قوت اصلی مردم در ارتباط با آن هاست 
باید از بهترین نوع تهیه شود تا بتواند با سرطان ها مبارزه کند نه اینکه 
خود منجر به ایجاد س��رطان در بین آحاد جامعه شود. رئیس انجمن 
واردکنندگان س��م و کود در پایان با اشاره به ضرورت استقبال بانک ها 
مبنی بر تسهیل شرایط بازگشت دیون کشاورزان تصریح کرد: از وزیر 
جهاد کش��اورزی تقاضا کردیم که به بانک ها اعالم کند تا شرایط برای 
بازگرداندن دیون معوق کش��اورزان تس��هیل ش��ود چرا که هم اکنون 
برخی بانک ها تا 31درصد س��ود و جریمه از افراد تامین کننده نهاده و 
کشاورزانی که به دلیل خشکسالی و ... نتوانستند بازگشت پول داشته 
باش��ند، دریاف��ت می کند در حالی که هیج ج��ای دنیا بانک ها چنین 

رفتاری با کشاورزان ندارند.

ترانزیت ایران وابسته است
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت  امروزه حیات ترانزیت حمل و نقل 
ریلی به این وابس��ته است اگر روزی کشورهای آسیای میانه بخواهند 
مث��ال پنبه را از طریق دیگری ص��ادر کنند به طور کامل ترانزیت ایران 
قطع می  شود. به گزارش تسنیم، غالمحسین شافعی دیروز در نشست 
اعضای اتاق با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اظهار کرد: حمل و نقل 
از بخش های مهم اقتصادی به شمار می رود، این در حالی است که در 
کشور ما ناوگان ریلی بس��یار فرسوده است که باید نوسازی شود. وی 
بیان اینکه ایران در حوزه ترانزیت ظرفیت بسیار باالی دارد، اما در این 
باره بسیار کم کار شده است  گفت: امروزه حیات ترانزیت حمل و نقل 
ریلی به این وابس��ته است اگر روزی کشورهای آسیای میانه بخواهند 
مثال پنب��ه را از طریق دیگری صادر کنند به طور کامل ترانزیت ایران 
قطع می ش��ود، پس باید راه حلی برای افزایش ترانزیت داش��ته باشیم. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی با اشاره به اینکه باید  
آزادراه ها و زیرس��اخت ها، توس��عه یابند، گفت: جاده مشهد- سرخس 
باوجود اینکه یکی از پرترددترین جاده ها اس��ت اما مانند یک کوره راه 

است و نیازمند نوسازی است.

رنگ با موافقت سازمان حمایت 60درصد 
گران شد 

مدیرعامل ش��رکت تعاونی تولیدکنندگان رنگ اعالم کرد قیمت 
رنگ با تایید س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به 

طور رسمی 60درصد افزایش یافت.
به گزارش تس��نیم، ش��هال چپ نویس مدیرعامل ش��رکت تعاونی 
تولیدکنن��دگان رنگ با ارس��ال نام��ه ای به واحده��ای تولیدی از 
موافقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش 
60درصدی قیمت رنگ، خبر داد. متن این نامه به شرح زیر است:

پیرو مکاتبات و جلس��ات حضوری تعاون��ی تولیدکنندگان رنگ 
و انجم��ن تولیدکنن��دگان رن��گ و رزین ایران با س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در ارتباط ب��ا افزایش نرخ ارز، 
افزای��ش بی روی��ه و غیرمتع��ارف م��واد اولیه رنگ و ارائه اس��ناد و 
مدارک چند واحد تولید به س��ازمان مذکور، نتیجتا در جلسه مورخ 
97/7/22 در س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با 
حضور اعضای هیات مدیره و کارشناس��ان تعاونی، انجمن، افزایش 
60درصدی قیمت های کارشناسی انجمن و تعاونی رنگ مورد تایید 
و مبن��ای س��ازمان  مذکور قرار گرفت و مقرر ش��د کلیه واحدهای 
تولید لیس��ت قیمت های خود را تا سقف 60درصد در سامانه 124 

وارد نمایند.
بدیهی است مسئولیت عدم ثبت در سامانه 124 و افزایش  خارج 
از س��قف 60درصد ارائه شده به عهده واحد تولیدی خواهد بود و در 
صورت پیگیری س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

خود پاسخگو خواهد بود.

اخبـــار

معامالت ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان در س��امانه »نیما« در 
کمتر از س��ه ماه اخیر به بیش از 8میلیارد دالر رسیده است. البته با توجه 
به الزام همه صادرکنندگان برای آوردن ارز خود به کشور و همچنین برخی 
اقداماتی که برای تسهیل ورود ارز انجام شده، انتظارها برای ارزآوری به بازار 
ثانویه بیش از این ارقام اس��ت. به گزارش ایس��نا، بررسی روند معامالت در 
بازار ثانویه در فاصله نیمه مردادماه امس��ال تا پنجم آبان ماه نشان می دهد 
که حدود 4میلیارد و 379میلیون دالر از سوی صادرکنندگان عرضه شده و 
در مقابل حدود 3 میلیارد و 780 میلیون دالر توسط واردکنندگان دریافت 
شده است. در مجموع کل معامالت نیمایی در این فاصله به حدود 8 میلیارد 
و 177 میلیون دالر رس��یده اس��ت. در این مدت با توجه به نوسانی که در 
مواقعی قیمت ارز در بازار داش��ته است متوسط قیمت برای معامالت بین 
9500 تا 10 هزار تومان در هر یورو بوده اس��ت. از 20 فروردین ماه س��ال 
ج��اری و با تغییر سیاس��ت ارزی دولت قرار بر این ش��د صادرکنندگان و 
واردکنندگان به س��امانه نظام یکپارچه ارزی)نیما( آمده و معامالت خود را 

در آنجا انجام دهند و گردش ارزی تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار 
گیرد. به مرور ورود صادرکنندگان به سامانه افزایش یافت و از نیمه مردادماه 
با بازنگری در سیاست ارزی، تمامی صادرکنندگان غیرنفتی ملزم به آوردن 
ارز خود به بازار ثانویه شدند و البته در این بین برخی معافیت ها نیز وجود 
داش��ت. اما با وجود گذر زمان، انتظ��ارات از صادرکنندگان برای آوردن ارز 
در س��امانه نیما برآورده نشده و به میزان صادرات عرضه انجام نشد. از این 
رو طی مصوب��ات دولت و بانک مرکزی الزاماتی برای صادرکنندگان ایجاد 
ش��د؛ به طوری که معافیت های ارزی برای عدم عرضه در سامانه برداشته 
ش��د و بر این اساس صادرکنندگان به عراق و افغانستان که تا همین اواخر 
معاف بودند به لیست ارزآوران به نیما اضافه شدند و از سوی دیگر تمامی 
صادرکنندگان مکلف ش��دند که حداکثر سه ماه بعد از صادرات ارز خود را 

بازار ثانویه عرضه کنند.
این در حالی اس��ت که اخیرا هم در راستای دسترسی صادرکنندگان 
به ارز ناش��ی از صادرات و ورود به ای��ران، رئیس بانک مرکزی از ایجاد 

کان��ال ارزی بین ایران و اروپا خبر داده اس��ت ک��ه این جریان موجب 
ممانعت از قفل ش��دن منابع ارزی در خارج از کش��ور به ویژه در زمان 
تحریم خواهد ش��د. آنطور که همتی توضیح داده اس��ت به منظور رفع 
مش��کالت مربوط به انجام پرداخت های مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در 
دستور کار طرفین قرار گرفته است که این امکان را برای صادرکنندگان 
اروپای��ی و ایران��ی فراهم خواهد کرد که ارز حاص��ل از صادرات خود را 
دریاف��ت کنند. ای��ن کانال نوعی پیم��ان پولی دوجانبه می��ان ایران و 

اتحادیه اروپا به شمار می رود.
در شرایط موجود به نظر می رسد اگر مسائل پیش پای صادرکنندگان 
و بهانه های آنها برای عدم عرضه به بازار تا حدی رفع ش��ده و همچنین 
خ��ود را ملزم به آوردن ارز به س��امانه و گردش آن در چرخه اقتصادی 
بدانند، جریان عرضه در سامانه نیما که بارها مورد انتقاد واردکنندگان و 
البته مسئوالن قرار گرفته است تا حدی به روال عادی برگشته و بتواند 

پاسخگوی نیاز موجود باشد.

معامالت نیمایی از ۸ میلیارد دالر گذشت

اهداف کمی بخش صنعت در س��ال جاری و س��ال 1400 و نیز وضع 
موجود این بخش در سال گذشته، اعالم شد.

به گزارش ایس��نا، براس��اس هدف گذاری صورت گرفت��ه در حالی که 
ارزش صادرات صنعتی ایران در س��ال 1396 مع��ادل 31 میلیارد دالر 
ب��وده اما این رقم به ترتیب برای س��ال 1397، 45 میلیارد دالر و برای 
سال 1400 رقمی معادل 84.5 میلیارد دالر برآورده شده است. این در 
حالی اس��ت که س��رانه صادرات صنعتی در سال 1396، 400 دالر بود 
و براس��اس هدف گذاری صورت گرفته س��رانه صادرات صنعتی در سال 
1397 معادل 500 دالر خواهد بود و در س��ال 1400 نیز این رقم باید 

به 940 دالر برسد.
در مورد جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی در بخش صنعت، 
در س��ال 1396 ش��اهد س��رمایه گذاری 2.3 میلی��ارد دالری بودیم اما 
پیش بین��ی برای س��ال 1397 رقمی مع��ادل 3 میلیارد دالر اس��ت و 
براس��اس برآوردهای صورت گرفته، این س��رمایه گذاری در سال 1400 
ب��ه 7 میلی��ارد دالر خواهد رس��ید؛ موضوعی که در ای��ن رابطه باید به 

آن اش��اره کرد این اس��ت که با توجه به شرایط اقتصادی جدید، جذب 
س��رمایه گذاری خارجی در حوزه صنعت، معدن و تجارت کاهش یافته 

است.
براس��اس اطالعاتی که از س��وی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در 
اختیار ایس��نا قرار گرفته اس��ت، حجم کل س��رمایه گذاری خارجی در 
بخ��ش صنعت، معدن و تج��ارت تا پایان مردادماه س��ال جاری معادل 
580میلی��ون و 700 ه��زار دالر بوده که در قیاس ب��ا رقم یک میلیارد 
و 829 میلی��ون و 800 ه��زار دالری مدت مش��ابه س��ال قب��ل با افت 

68.3درصدی روبه رو شده است.
در مورد اشتغال صنعتی و صنوف تولیدی و معدن نیز باید خاطرنشان 
کرد ک��ه طبق برنامه اعالمی از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
هدف گذاری برای سال جاری معادل 3.8 میلیون نفر است و این میزان 
اش��تغال در س��ال 1400، چهار میلیون نفر پیش بینی شده است. این 
در حالی اس��ت که صنعت و صنوف تولیدی و معدن در س��ال گذش��ته 

3.4میلیون نفر اشتغال زایی داشته اند.

سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات بخش صنعت در سال 1396، 
72درصد بود که به ترتیب این س��هم در س��ال  1397، 85درصد و در 

1400، 90درصد پیش بینی شده است.
در م��ورد ارزش تولید ناخالص داخلی نیز باید براس��اس آمار مربوطه 
اعالم کرد که در س��ال 1396 ارزش تولید ناخالص داخلی 2095 هزار 
میلیارد ریال به قیمت ثابت س��ال 1383 بوده است که در سال 1397 
هدف گذاری 2256 هزار میلیارد ریالی و در س��ال 1400 برآورد ارزشی 

3078 هزار میلیارد ریالی مدنظر قرار گرفته است.
این هدف گذاری ها در حالی اس��ت که گزین��ه جدید وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد شده 
است و در عین حال با بازگشت تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، 
صنعت، معدن و تجارت ایران در تعامل با دنیا ش��رایط خاصی را تجربه 
خواهد ک��رد. باید منتظر ماند و دید که آی��ا این هدف گذاری ها محقق 
خواهد ش��د یا در نهایت ب��ه رقمی کمتر از برآورده��ای صورت گرفته 

دست خواهیم یافت.

مدیر تنظیم بازار س��ازمان جهاد کش��اورزی خوزس��تان با اش��اره به 
افزایش قیمت لبنیات گفت افزایش قیمت تمام شده این محصوالت به 
دلیل افزایش نرخ و گران شدن پاکت های بسته بندی وارداتی بوده است.

مس��عود احمدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بحث افزایش قیمت 
لبنی��ات در بازار اظهار کرد: متول��ی قیمت گذاری و همچنین نظارت بر 
قیمت لبنیات، س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��ت و در این زمینه 

این سازمان کار قیمت گذاری را انجام می دهد.
وی با اش��اره به دالی��ل افزایش قیمت لبنیات در ب��ازار افزود: بخش 

زیادی از هزینه های شرکت های لبنیاتی مربوط به پاکت های بسته بندی 
وارداتی اس��ت و در این زمینه با توجه به افزایش قیمت این پاکت های 

بسته بندی، شاهد افزایش قیمت لبنیات در بازار هستیم.
مدیر تنظیم بازار س��ازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: با 
توج��ه به این که نرخ ارز در ب��ازار افزایش پیدا کرده و قیمت پاکت های 
بس��ته بندی وارداتی نیز گران ش��ده اند، شاهد افزایش قیمت لبنیات در 
بازار هستیم زیرا این مساله بر روی قیمت تمام شده کاال اثرگذار است.
احمدی با اش��اره به بحث عدم فروش ش��یر دامداران به کارخانه های 

لبن��ی و اثرگذاری آن ب��ر بحث افزایش قیمت ها ادامه داد: این مس��اله 
خیلی اثرگذار نیس��ت زیرا اوال این که دامداران نمی توانند خیلی شیر را 
نگهداری کنند و باید هرچه س��ریع تر آن را به فروش برسانند تا متضرر 
نش��وند. وی افزود: همچنین حتی اگر دامداران ش��یر را به شرکت های 
لبنیات��ی ندهند، هیچ دلیلی وجود ندارد که به دلیل کاهش ش��یر، آن 
کارخانه قیمت محصوالت خود را افزایش دهد. در این زمینه عرضه کم 
ش��یر اثر چندانی بر افزایش قیمت لبنیات ندارد و مس��اله  اصلی بحث 

افزایش قیمت پاکت های بسته بندی است.

سرویس��ی که در دس��ترس نبودن مش��ترکان را به اطالع مخاطبان 
می رساند، برخالف اخباری که اخیرا شایع شده، هیچ هزینه ای ندارد.

ب��ه گزارش ایس��نا، در حالی که س��رویس  تماس بان هم��راه اول یکی از 
سرویس های رایگان این اپراتور است، اخیرا پیامی در شبکه های مجازی و 
کانال های پیام رسان ها منتشر می شود که از هزینه  500تومانی این پیامک ها 

خبر می دهد و کاربران را مجاب می کند این سرویس را غیرفعال کنند.
در پیام های مش��ابهی که با این مضمون منتشر می شود، آمده است: 
»ش��رکت مخاب��رات در ازای ه��ر پیامکی که در خصوص در دس��ترس 
نبودن به شما می دهد )مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد، تماس 
ش��ما از طریق پیامک به ایشان اعالم خواهد شد(، مبلغ 500 تومان به 
حس��اب شما منظور می کند و این سیستم را »تماس بان« نامیده است. 

جهت غیرفعال کردن این سیستم، عدد 5 را به 9914 ارسال کنید.«
هرچند از همان ابتدای متن هم مش��خص اس��ت که انتش��ار این اخبار 
محلی از اعراب ندارد زیرا سرویس  تماس بان برای مشترکان همراه اول است 
و ش��رکت مخابرات نقشی در این موضوع ندارد. البته این پیام قبال هم در 
فضای مجازی منتشر شده بود و همان زمان هم همراه اول اعالم کرده بود 
که این سرویس فاقد هرگونه هزینه و کامال رایگان است و اپراتور از ارسال 
پیام تماس های از دست رفته سودی نمی برد و مشخص نیست به چه دلیل 

و انگیزه ای چنین پیامی در فضای مجازی منتشر شده است.
مراجعه به س��ایت همراه اول اطالعاتی درباره س��رویس تماس بان در 
اختیار مش��ترکان قرار می دهد. در این اطالعیه آمده است: »تماس بان 
سرویسی است که حتی در هنگام در دسترس نبودن و یا خاموش بودن 

تلفن همراه، مش��ترک از کلیه تماس های دریافت��ی خود مطلع خواهد 
ش��د. چنانچه مش��ترک به علت در دس��ترس نبودن و یا خاموش بودن 
تلفن همراه خود قادر به دریافت تماس و پاس��خگویی نباشد، تماس بان 
پس از اتصال مجدد فرد به شبکه همراه اول، شماره تمام کسانی را که 
در ای��ن فاصله با وی تماس گرفته اند به همراه زمان تماس آنها، در یک 
پیامک برای مشترک ارسال خواهد کرد.« همچنین اگرچه در پایان این 
پیام از کاربران خواسته شده این سرویس را غیرفعال کنند و این پیام را 
به گروه های دیگر هم بفرستند، اما باید در نظر داشت با توجه به رایگان 
بودن این س��رویس، آگاهی از اینکه هنگام در دس��ترس نبودن تان چه 
افرادی با ش��ما تماس گرفته اند، یک امتیاز محسوب می شود و غیرفعال 

کردن این سرویس این امکان را از کاربر سلب خواهد کرد.

صنعت ایران در 1400 چگونه خواهد بود؟

علت افزایش قیمت لبنیات چیست؟

»در دسترس نبودن« هزینه ای برای تان ندارد

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

چرا بحث سهمیه بندی بنزین مطرح شد؟
دولت ب��رای کنترل مص��رف بنزین و عدم وابس��تگی به واردات 
به دنبال اعمال سهمیه بندی و به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت 
و در نتیج��ه آن ع��دم وابس��تگی به واردات به دنب��ال احیای کارت 
سوخت است. به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، سهمیه بندی 
بنزین از تابس��تان سال 86 آغاز شد و تأثیر قابل توجهی در کاهش 
مصرف بنزینی داش��ت که شیب روند صعودی مصرف آن تند شده 
ب��ود. از خردادم��اه 94 که بنزین تک نرخی ش��د و با قیمت 1000 
تومان در هر لیتر عرضه ش��د، تا امروز خبری از سهمیه بندی بنزین 
و بازگش��ت بنزی��ن چندنرخی نبود تا اینکه اخی��راً وزیر نفت اعالم 
کرده »بحث س��همیه بندی بنزین به صورت جدی در دولت در حال 
بررس��ی است.« پاس��خ این س��ؤال را که چرا دولت دوباره به سراغ 
بحث س��همیه بندی بنزین رفته، باید در میزان رش��د مصرف بنزین 
دنبال کرد. در حالی که پیش بینی می ش��د امسال مصرف بنزین به 
8.8 تا 9درصد رش��د نسبت به مصرف س��ال 96 برسد، این میزان 
رش��د از 10درصد عبور کرده اس��ت و آن چنان نمودار رشد مصرف 
بنزین شیب تندی به خود گرفته که دولت ترجیح داده آمار مصرف 
بنزی��ن را محرمان��ه کند و در محرمانگی آم��ار مصرف، به فکر چاره 
بیفتد. رش��د مصرف بنزین در س��ال 93، تنه��ا 1.6درصد بود، ولی 
در س��ال 94 ب��ه 2درصد و در س��ال 95 هم به 5.1درصد رس��ید. 
میزان رش��د مصرف بنزین در سال 96 به 8درصد رسید و در سال 
97 تا امروز این میزان رش��د نس��بت به متوسط سال 96، به بیش 
از 10درصد رس��یده اس��ت. ثابت ماندن قیم��ت بنزین از خردادماه 
94 ت��ا ام��روز )1000 توم��ان در هر لیت��ر( و نبود اب��زار کنترلی، 
کنار نب��ود فرهنگ مصرف بهینه و همچنی��ن تولید خودروهایی با 
مصرف باالی س��وخت موجب ش��ده تا مصرف فرآورده ارزشمند و 
اس��تراتژیکی چون بنزین در کش��ور ما، مثل یک کاالی بی ارزش و 
دم دس��تی، به صورت بی مهابا و افسارگسیخته ادامه یابد. بدون شک 
اگر خودروس��ازان ما به تولید خودروهایی با مصرف سوخت پایین و 
تکنولوژی به روزتر می پرداختند، ناوگان حمل ونقل عمومی مناسب 
با افزایش تقاضا و رش��د جمعیت کالنش��هرهای کشور توسعه یافته 
بود و مردم به فرهنگ مصرف بهینه س��وخت توجه داش��تند، امروز 
بحث سهمیه بندی و استفاده از آن به عنوان یک ابزار بازدارنده رشد 

مصرف بنزین، در دولت مطرح نشده بود.
بی��ژن زنگنه، وزیر نفت کش��ورمان در این خص��وص گفت: انجام 
هر اقدام��ی در زمینه بنزین، در جهت کنترل مصرف، جلوگیری از 

قاچاق و عدم وابستگی به واردات است.
ازای��ن رو دولت برای کنت��رل مصرف بنزین و عدم وابس��تگی به 
واردات به دنبال اعمال س��همیه بندی و به منظور جلوگیری از قاچاق 
س��وخت و در نتیجه آن عدم وابس��تگی به واردات به دنبال احیای 

کارت سوخت است.

یک کارشناس صنعت خودرو:
با سرکوب قیمتی تیشه به ریشه خودروسازی 

می زنند
یک کارشناس صنعت خودرو گفت شورای رقابت و دیگر دستگاه های 
مسئول دولتی با سرکوب قیمتی خودرو، تیشه به ریشه صنعت خودرو 
و قطعه ایران به عنوان مهم ترین صنایع اشتغال زای داخلی می زنند. به 
گزارش رویداد24، حسن کریمی سنجری ، اظهار کرد: برای حمایت و 
صیانت از تولید داخل در صنعت خودرو و قطعه سازی، راه های بسیاری 
وجود دارد، اما مهم ترین کاری که در حال حاضر می توان انجام داد این 
اس��ت که قیمت خودرو آزاد شود و از قیمت های دستوری جلوگیری 
ش��ود. این که همچنان ش��ورای رقابت به دنبال حفظ تسلط خود در 
بحث قیمت گذاری ها باش��د، درست نیس��ت. وی افزود: از سوی دیگر 
دولت به دنبال این اس��ت که کار قیمت گذاری خودرو را به یک ستاد 
تحت عنوان ستاد تنظیم بازار یا هر ستاد دیگری بسپارد. اگر قرار باشد 
ستاد تنظیم بازار نیز همان روش های شورای رقابت را در پیش بگیرد، 
تفاوتی در شرایط فعلی ایجاد نخواهد شد. به اعتقاد کریمی سنجری، در 
حال حاضر بهترین گام این است که فاصله بین قیمت کارخانه و بازار 
خودروها از بین برود. در این صورت عرضه خودرو صیانت می شود و این 
صنعت شرایط مناسب تری پیدا خواهد کرد. همچنین تقاضای کاذب و 
با هدف داللی خودرو از بین رفته و این بازار به تعادل می رسد و از حالت 
رکود و گرانی خارج خواهد ش��د. این کارشناس صنعت خودرو تصریح 
کرد: به هر حال ما متوجه مش��کالت صنعت خودرو هس��تیم. صنعت 
خودرو دچار مش��کل دولتی بودن اس��ت. همچنی��ن با توجه به بحث 
تحریم ها، خودروسازی ما از بحث مشارکت ها محروم خواهد ماند. وی 
افزود: از دیگر اقدامات مهم در صنعت خودروسازی برای ایجاد توسعه، 
بحث اس��تفاده و بهره مند ش��دن از مشارکت های خارجی است که در 
حال حاضر به دلیل تحریم ها این امکان وجود ندارد. کریمی سنجری 
اظهار کرد: در شرایط فعلی که دست صنعت خودروسازی ما از جذب 
مش��ارکت کوتاه است، الزم است که دولت و شرکت های خودروسازی 
به این موضوع بپردازند و مقداری ساختار خود را مهندسی تر کرده و به 

سوی خصوصی سازی حرکت کنند.

 50 درصد قطعات لوازم یدکی خودرو
چینی است

 یک عضو کمیس��یون صنایع مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
بیش از 50درصد قطعات متنوع لوازم یدکی خودرو، چینی است، با 
افزایش قیمت ارز، واردات قطعه برای واردکنندگان صرفه اقتصادی 
نخواهد داش��ت. محمد عزی��زی، با بیان اینکه در چند س��ال اخیر 
به س��بب پایین ب��ودن قیمت ارز و به صرفه ب��ودن واردات صنعت 
قطعه س��ازی، قطعه س��ازان کش��ور به واردات آن روی آورده بودند، 
اظهار داش��ت: با توجه ب��ه افزایش قیم��ت ارز، واردات قطعه برای 
واردکنندگان صرفه اقتصادی نخواهد داشت، بنابراین اکنون فرصت 
خوبی برای تولیدکنندگان داخلی است.   این نماینده مجلس اضافه 
کرد: متنوع نبودن محصول موجب ش��ده تا قطعه س��ازان به تولید 
قطع��ات پرای��د و پژو فکر کنن��د و هیچ وقت ب��رای انتقال فناوری 
و توس��عه و صادرات فکر نمی کنند.   عزیزی ب��ا بیان اینکه بیش از 
50درصد قطعات متنوع لوازم یدکی خودرو، چینی اس��ت و آن ها را 
وارد می کنی��م، بیان کرد: بین 400 تا 500 هزار ش��اغل در صنایع 

قطعه سازی داریم.

اگرچه خریداران خودرو برای کس��ب سود یا نگرانی از توقف تولید به 
دلیل کمبود قطعات وارد بازار ش��ده و خریدهای هیجانی داش��تند، اما 

اکنون ولع خرید فروکش کرده و روند بازار منطقی شده است.
به گ��زارش مهر، بازارها در ایران حال و هوای خاص خود را دارند، یا 
آنقدر در رکود فرو می روند که کس��ی راغب نیس��ت در آن وارد شود و 
یا آنقدر در رونق غرق می ش��وند که رفتارهای هیجانی بیش از هر زمان 
دیگری بر آنها غالب می ش��ود. بازارهای نقدش��ونده البته این هیجانات 
را بی��ش از ه��ر بازار دیگری تجرب��ه کرده اند به خص��وص در این چند 
ماه گذش��ته که بازار ارز تالطمات خ��ود را گام به گام به همه بازارهای 
دیگر منتقل کرد، بسیاری از خریداران و فعاالن بازار با وضعیتی مواجه 

شده اند که شاید کمتر تجربه کرده بودند.
بازار خودرو نیز از این امر مس��تثنی نبوده است، یک روز آنقدر با رکود و 
عدم اقبال مشتریان دست و پنجه نرم می کرد که دولت خط اعتباری برای 
خودروسازان در نظر گرفت و مردم را تشویق کرد که با استفاده از وامی که 
برای خرید خودرو در نظر گرفته ش��ده، کمکی به رونق این صنعت داشته 
باشند و یک روز هم مثل همین چند ماه گذشته، آنقدر عطش برای خرید 
خودرو باال گرفته بود که بدون هیچ گونه محرکی از س��وی دولت، بسیاری 

از خریداران خودرو به دو دلیل وارد گود ش��ده و خودروهای خودروسازان 
را خریداری کردند، البته این به جز رونقی بود که بر حاش��یه بازار رس��می 
خودروسازان در نمایندگی ها اتفاق افتاد و بسیاری از خودروها با قیمت هایی 

بعضا تا دو برابر نمایندگی به فروش رسیدند.
توقف تولید خودرو، از شایعه تا واقعیت

در ای��ن میان خری��داران خ��ودرو دو دلیل را برای خری��د خودروها 
عن��وان می کردن��د، دس��ته اول آنهایی بودند که به دلی��ل ورود دالالن 
و س��رمایه های س��رگردان به بازار خودرو بعد از بازار ارز و ش��کل گیری 
حاش��یه بازار برای قیمت برخی از تمامی خودروها، وسوسه می شدند تا 
به این بازار وارد ش��ده و آنها نیز از این تفاوت قیمت س��ودی به دست 
بیاورن��د و دس��ته دوم هم آنهایی بودند که از آین��ده بازار و قیمت های 
آن نگ��ران بودند و خریدهای خود را پی��ش از موعدی که پیش از این 

برنامه ریزی کرده بودند، انجام دادند.
البته دس��ته س��ومی نیز وجود داشتند که نگران توقف تولید به دلیل 
فرا رس��یدن تحریم ها بر علیه صنعت خودروی ایران بودند، بنابراین آنها 
نیز وارد میدان ش��ده و خریدهای خود را ب��ه این دلیل انجام دادند که 
بتوانن��د از ای��ن وضعیت ضرر کمتری ببینن��د، در حالی که پیش فرض 

آنها در مورد توقف تولید کامال غلط اس��ت؛ چراکه حتی در سخت ترین 
تحریم های��ی که بر علیه صنعت خودروی ایران در دوره گذش��ته اعمال 
ش��د نیز تولید در صنعت خودروی ایران هیچ گاه متوقف نشد و در دوره 

فعلی نیز قرار نیست توقفی ایجاد شود. 
یک مقام مس��ئول در صنعت خودرو در همین ارتباط به خبرنگار مهر 
گفت: واقعیت آن اس��ت که صنعت خودرو در ایران توقف ناپذیر است و 
آنگونه که خودروس��ازان می گویند، در س��ال های گذشته تالش شده تا 
برخی از قطعات بومی س��ازی ش��ده و درصد داخلی س��ازی آنها افزایش 
یابد. ضمن اینکه اگر حتی قطعه ای از کمپانی مادر نیز به خطوط تولید 
خودرو در ایران نرس��د، کشورهای ثالثی هستند که این قطعات را برای 
صنع��ت خودروی ایران تامین کنن��د؛ هرچند با قیمت باالتر. پس جای 
نگرانی از این بابت وجود ندارد. از س��وی دیگر بس��یاری از قطعه سازان 
برای تامین قطعات مورد نیاز صنعت خودرو در ماه های گذش��ته، اقدام 
به واردات کرده بودند که اگرچه مش��کالت زیادی از س��وی دولت برای 
ترخیص قطعات ش��ان به وجود آم��ده بود، اما به هر ح��ال تدبیر کرده 
بودن��د و ت��الش نمودند تا ای��ن نگرانی درباره توقف تولی��د را تا حدود 

زیادی برطرف کنند.

بررسی ریسک خریدهای هیجانی خودرو

مدیرعام��ل جدید س��ایپا مش��کل اصل��ی صنعت را در وج��ود نظام 
بنگاهداری دانس��ته و اینکه مدیریت بنگاه های صنعتی از جمله صنعت 
خودرو باید س��اماندهی ش��ود. طی گفت وگو با مدیرعامل اس��بق سایپا 
به بررس��ی این راهکار پرداخته ش��ده است. سعید مدنی در گفت وگو با 
خبرنگار خبر خودرو، در خصوص اظهارات مدیرعامل جدید سایپا مبنی 
بر لزوم ساماندهی مدیریت بنگاه های صنعتی به خصوص صنعت خودرو 
اظهار داش��ت: فرمایشات ایشان درس��ت است و یک سری اشکاالت در 
نظ��ام بنگاهداری مان وج��ود دارد و به طور کل می ت��وان گفت فضای 
بنگاهداری در کش��ور ما با مشکل روبه رو است و زیرساخت های موجود 
در بنگاه ه��ا و فضای کس��ب و کار عمدتا این بنگاه ها را با چالش مواجه 
می  کند. وی در ادامه به تش��ریح برخی از این زیرس��اخت ها پرداخت و 
گفت: 85درصد از اقتصاد کش��ور دولتی اس��ت که ای��ن اقتصاد دولتی 
منجر به عدم ثبات نرخ ارز ش��ده است زیرا دولت تعیین کننده نرخ ارز 
بوده و هر زمان اراده کند قادر به افزایش و یا کاهش آن اس��ت و نظام 
اقتصادی ما بر پایه پول نفتی است که دالرآور است؛ دالری که باعث و 

بانی همه این مصیبت ها اس��ت همچنین با توجه به اینکه بخش اعظم 
بنگاه ها دولتی اس��ت نظارت درستی بر آنها صورت نمی گیرد زیرا دولت 
خود مجری کارها اس��ت و یکی دیگر از اش��کاالت، نظام قیمت گذاری 
اس��ت لذا همه این عوامل در زیرس��اخت های فضای اقتصادی و کسب 
و کار کش��ور مش��کالتی ایجاد کرده که به بنگاه ها از جمله خودروساز 
س��رایت می کند. وی با اش��اره به عدم تناسب نوس��انات نرخ ارز با تورم 
گفت: برنامه ریزی در شرایطی که تغییرات نرخ ارز متناسب با نرخ تورم 
نیس��ت و گاهی بیشتر و گاهی مساوی اس��ت امکان پذیر نیست و این 
عدم تناسب، قدرت برنامه ریزی را از بنگاه ها سلب و بنگاه ها را با مشکل 
مواج��ه می کند لذا اداره بنگاه ه��ا با اس��تانداردهای روز دنیا در چنین 

شرایطی بسیار دشوار خواهد شد.
مدیرعامل اس��بق سایپا در خصوص اظهارات رئیس سازمان گسترش 
مبن��ی بر اصالح قیمت ها گفت: اصالح قیمت ها با رقم اعالم ش��ده ضرر 
خودروسازان را پوشش نخواهد داد. زیرا با وجود اینکه تولید خودروهای 
قدیم��ی مانن��د پراید و پژو ارزبری کمتری نس��بت به تولیدات خارجی 

دارن��د، اما به هر حال ارزبری دارند و ب��ا افزایش 3 برابری قیمت دالر، 
خودروس��از باید 6 هزار تومان بیش��تر پرداخت کند لذا تولید خودروی 

1500 دالری حدود 9 میلیون تومان افزایش قیمت خواهد داشت.
وی به دسته دوم از خودروها اشاره کرد و گفت: دسته دوم خودروهایی 
هس��تند که به صورت CKD تولید شده و درصد ساخت پایین تری در 
داخل دارند که در این مدل ها افزایش قیمت تولید رقم های درشت تری 
خواهد داش��ت و ممکن اس��ت در مواردی به 100درصد نیز برسد زیرا 
قیمت دالر 3برابر ش��ده و در واقع قیمت س��اخت خودروهای مونتاژی 

300درصد افزایش یافته است.
مدن��ی اذعان داش��ت: افزایش 17درصدی قیمت خ��ودرو با توجه به 
اینکه طی دو س��ال گذش��ته هیچ افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده اس��ت 
جوابگو نخواهد بود البته می بایس��ت توجه داشت چنانچه قیمت خودرو 
به نسبت تورم ساالنه افزایش پیدا می کرد ضرورتی نداشت یکباره شاهد 
افزایش 60درصدی قیمت ها باش��یم ل��ذا 17درصد افزایش قیمت ضرر 

خودروسازان را پوشش نخواهد داد.

محمدرضا نجفی من��ش عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازی اظهار 
داش��ت از زمانی که قیمت گذاری خودرو به ش��ورای رقابت سپرده شد، 
صنعت خودروی کش��ور 20 هزار میلیارد تومان خسارت دید و صنعت 
خودروی کش��ور دچار مشکالت شد. این ضرر باعث شد خودروسازان از 
نظر اقتصادی تحلیل ش��وند که این موضوع به نفع کش��ور نیست. وی 
ادامه داد: یکی از تصمیمات نادرس��تی که شورای رقابت می گرفت این 
بود که اگر خودروس��از خودرویی را به عن��وان مثال 10 میلیون تومان 
تولید می کند ش��ورای رقابت اعالم می کرد ای��ن خودرو باید 8 میلیون 
تومان به فروش برس��د که این موضوع به زیان کش��ور است. همچنین 

اکثر ش��رکت ها دولتی ب��وده و هرچه دولت اعالم کن��د موظف به اجرا 
هس��تند. وی در ادامه اف��زود: صنعت خودرو باید ب��ه بخش خصوصی 
واگذار شود، اما قیمت گذاری باعث ایجاد بازار کاذب شده و هجوم برای 
خریدن خودرو فقط به دلیل س��ودجویی اس��ت. هر کس بتواند خودرو 
ثبت نام کند از روز اول س��ود دریافت می کند و بعضی خودروها تا 70 

میلیون تومان اختالف قیمت پیدا می کنند.
ب��ه گزارش خودروبانک، س��عید باس��تانی عضو کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن مجلس درباره مش��کالت صنعت خودرو بیان داش��ت: در حال 
حاضر مشکل اصلی صنعت خودرو دخالت همزمان دولت و خودروسازان 

اس��ت. دولت با داشتن س��هم در این صنعت در عزل و نصب ها دخالت 
می کنن��د. همچنین خودروس��ازان نیز از دولتی ها انتظ��ار بیش از حد 
دارند. همچنین خودروسازان دولتی نیستند و در یک شرکت 13 و نیم 
درصد سهام و در شرکت دیگر سهام اقتداری دارد و می تواند مدیرعامل 

را تعیین کند.
باس��تانی در پایان تصریح کرد: وجود دولت در صنعت خودروس��ازی 
مش��کل اصلی عدم ش��فافیت این صنعت اس��ت. تنها راه واگذاری این 
صنعت به بخش خصوصی اس��ت و تا زمانی که س��هام دولت در اختیار 

خودروسازان باشد مشکل حل نخواهد شد.

17درصد افزایش قیمت خودرو ضرر خودروسازان را پوشش نخواهد داد

20 هزار میلیارد تومان؛ خسارت شورای رقابت به خودروسازان در جیب دالالن

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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اس��حاق جهانگیری در پی نامه رئیس اتاق تهران، در دس��توری به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که بهبود فضای کسب وکار 

نباید از دستور کار حذف شود.
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در نیمه 
مهرماه س��ال ج��اری، طی دس��تورالعملی 
مس��ئولیت بررس��ی و ص��دور مج��وز ثبت 
سفارش کاالهای وارداتی را به سازمان های 
صمت اس��تانی تفویض و ثبت سفارش کاال 
توس��ط دارندگان کارت ه��ای بازرگانی که 
پس از اس��فندماه سال 96 صادر شده است 

را ممنوع اعالم کرد. 
ب��ه دنبال ص��دور ای��ن دس��تورالعمل و 
محدودیت های تازه ای که از جانب آن برای 
فعاالن اقتصادی ایجاد ش��ده اس��ت، رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ته��ران در نام��ه ای ب��ه مع��اون اول رئیس 

جمهور، ضمن انتقاد از دس��تورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
خواستار لغو آن شد. 

ب��ه گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مس��عود خوانس��اری در نامه 

خود به اسحاق جهانگیری، با اشاره به اینکه دستورالعمل اخیر وزارت 
صم��ت منجر به س��رگردانی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی ش��ده 
اس��ت، تاکید کرد که این اقدام، برخ��الف مصوبه چندی پیش هیات 
دولت اس��ت که طی آن، »میزان س��قف 
ارزش کاالی واردات��ی ب��رای کارت ه��ای 
بازرگانی یک س��اله 500 ه��زار دالر و دو 

ساله 2 میلیون دالر تعیین شده بود. 
رئیس اتاق تهران در آن نامه، با اش��اره 
ب��ه مصوبه دولت مبنی ب��ر تکلیف تمامی 
وزارتخانه ه��ا و دس��تگاه های دولت��ی ب��ه 
رعای��ت مواد 2 و 3 قانون بهبود مس��تمر 
فض��ای کس��ب و کار، خواس��تار لغو این 
دس��تورالعمل و بازبینی آن با کس��ب نظر 

اتاق بازرگانی و تشکل های اقتصادی شد.
ب��ه دنبال نامه رئیس اتاق تهران، معاون 
اول رئی��س جمه��ور در نام��ه ای به وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت )پیش از اس��تعفای محمد ش��ریعتمداری(، 
خواس��تار بررس��ی بیش��تر این موضوع و با تاکید بر این نکته شد که 

»بهبود فضای کسب و کار نباید از دستور کار حذف شود.

با آنکه هنوز دو ماه تا پایان س��ال 2018 باقی مانده است، شیائومی به 
هدف خود یعنی فروش 100میلیون گوش��ی هوش��مند در سال 2018 
نزدیک و نزدیک تر می شود.   به گزارش زومیت، شیائومی در سال 2017 

میالدی موفق به عرضه  90 میلیون گوش��ی 
هوش��مند به بازار ش��د. در اوایل سال جاری 
میالدی، ش��یائومی اعالم ک��رد که قصد دارد 
در سال 2018 میالدی، 100میلیون گوشی 
هوش��مند به فروش برساند. روز گذشته، ونگ 
یانگ، معاون مدیرعامل شیائومی اعالم کرد، 
ب��ا اینکه هن��وز دو ماه تا پایان س��ال جاری 
میالدی باقی  مانده اس��ت؛ شیائومی به هدف 
خود نزدیک تر شده و می تواند زودتر از موعد 
مقرر فروش 100 میلیون گوشی هوشمند در 
سال 2018 را محقق سازد. ونگ یانگ اعالم 
کرد که انتظار می رود تا هفته  آینده، شرکت 
شیائومی بتواند زودتر از برنامه   زمان بندی شده، 

به فروش 100 میلیون گوشی هوشمند در سال 2018 دست یابد.
 ب��ا آنکه هنوز دو ماه تا پایان س��ال جاری میالدی باقی مانده اس��ت، 
شیائومی به هدف فروش 100میلیون گوشی هوشمند نزدیک و نزدیک تر 

می شود و این احتمال وجود دارد که تا پایان سال جاری میالدی بتواند از 
هدف گذاری تعیین شده  خود جلوتر نیز بزند. 

با توجه به اینکه شرکت ش��یائومی هر ماه به طور متوسط 10 میلیون 
گوش��ی هوش��مند به بازار عرضه می کند، 
به نظر می رس��د که در ه��دف خود تجدید 
نظر کرده اس��ت. با توجه به نزدیک تر شدن 
به فصل تعطیالت، انتظار می رود ش��یائومی 
بتواند تا پایان س��ال 2018، در حدود 120 
میلیون گوشی هوشمند به بازار عرضه کند.  
پس از معرفی گوشی هوشمند پرچمدار 
می میکس3، اخبار موفقیت شیائومی منتشر 
شده است. شیائومی می میکس 3 با دوربین 
سلفی دوگانه کشویی، نمایشگر 6.4 اینچی 
و نسخه 5G معرفی شد. برخالف مدل های 
قبلی سری می  میکس، گوشی هوشمند می 
میکس 3 شیائومی با نسبت نمایشگر به بدنه  
93درصد و طراحی نمایشگر کشویی، اولین گوشی هوشمند جهان است 
که از شبکه  5G پشتیبانی می کند و همچنین یکی از دو دستگاهی است 

که از ظرفیت حافظه ی رم 10 گیگابایتی بهره می برد. 

شیائومی به فروش 100میلیون گوشی هوشمند دست می یابدبهبود فضای کسب و کار نباید از دستور کار حذف شود

با به حداقل  رس��اندن موارد مهمل که ذهن شما را گمراه می کنند، 
می توانید زمان در دسترس خود را به حداکثر برسانید.

آیا تا به حال فکر کرده اید که س��اعات کافی در روز موجود نیست؟ 
از آنج��ا که نمی توانید تعداد س��اعت های روز را افزایش دهید، راه های 

آسانی برای ایجاد زمان بیشتر جهت انجام کارهای الزم وجود دارد.
چگونه می توانید زمان بیش��تری به دست آورید؟ پاسخ ساده است؛ 
شناسایی مواردی که وقت شما را می گیرند یا موجب تعویق در کارها 
می شوند و سپس انجام تغییرات مطابق با آنها. در اینجا به چهار روش 

آسان برای به حداکثررسانی زمان اشاره شده است.
1. اهداف خود را مشخص کنید

اهداف مبهم، سبب انگیزه قوی نخواهند شد. پیش رفتن در پروژه ای 
که انگیزاننده نیست بسیار سخت است، بنابراین همواره با عذر قدیمی 

مبنی بر اینکه زمان کافی نیس��ت، 
کارها را به تعویق می اندازید.

با ای��ن حال اگر هدف��ی واضح و 
روشن داش��ته باشید، مانند »خرید 
یک خانه 300،000 دالری در طی 
دو سال«، کاری برای انجام پیش رو 
خواهی��د داش��ت. هرچ��ه بیش��تر 
خواه��ان این هدف باش��ید، انگیزه 
بیش��تری خواهید داشت. با داشتن 
هدفی در ذه��ن، توانایی الزم برای 
رسیدن به نقاط عطف قابل دسترس 
را پی��دا خواهید کرد و این توانایی، 
ش��ما را برای رس��یدن به هدف تان 

یاری می دهد.
نظریه ای علمی ب��رای اثبات این 
مفه��وم وجود دارد. ن��ام این نظریه 
»تنظیم اهداف« براس��اس کارهای 

انجام ش��ده است که طی سال های دهه 1960 توسط دکتر ادوین الک 
)Edwin Locke( و دکتر گری التهام  )Gary Latham( به انجام 
رسیده است. آنها در تحقیق ارتباط بین عملکرد و اهداف، دریافتند که 
ارتباطی قوی میان خاص بودن هدف و عملکرد شغلی افراد وجود دارد. 
اهداف خاص معموالً منجر به عملکرد بهتر نسبت به اهداف غیرخاص 

یا آنهایی می شوند که به راحتی قابل دستیابی هستند.
2. روالی ایجاد کنید و آن را به خاطر بسپارید

موفقیت پاداش داش��تن روال در انجام کارهاست. اگر مجموعه ای از 
رویه ه��ای موفق را دنبال نکنید، احتماالً مدیریت زمان را به طور مؤثر 
از دس��ت خواهید داد. به عنوان یک مثال جالب، رویه صبح زود مدیر 
اجرای��ی اپل، تیم ک��وک )Tim Cook( را در نظر بگیرید. او هر روز 
صبح س��اعت 3:45 بیدار می ش��ود و ادعا می کند ب��ا این کار می تواند 
تعداد 700 ایمیل یا بیش��تر را که هر روز به او می رس��د چک کند. با 
ای��ن روند وی زمان کافی برای انجام این کار را پیش از رفتن به دفتر 

کارش به دست می آورد.

این روند ممکن اس��ت برای ش��ما مناسب نباش��د، اما می توانید از 
افزودن برنامه های مثبت به برنامه خود بهره مند شوید. در نظر بگیرید 
صبح زودتر بیدار ش��ده اید تا بتوانید برخی از وظایف و کارهای خود را 
انجام دهید و آنها را از سر راه بردارید و در نتیجه بتوانید بر کار اصلی 
خود تمرکز کنید. عالوه بر این می توانید روزانه 20 دقیقه پس از شام 

را به رشد حرفه خود اختصاص دهید.
با تنظیم یک روال و ممارس��ت بر آن، پس از مدتی متوجه خواهید 
شد ایجاد زمان برای انجام کارها آسان است، زیرا به یک عادت تبدیل 

شده اند.
3. پاسخگو باشید

فق��دان پاس��خگویی باعث می ش��ود ب��ه راحتی کاره��ا را به تعویق 
بیندازی��د و ایجاد انگیزه الزم برای اس��تفاده از زمان در برنامه را برای 
خود و حتی برای پروژه هایی که به ش��دت ب��ه آنها اهمیت می دهید، 
بسیار مشکل بس��ازید. راه حل ساده است؛ شما به کسی یا چیزی نیاز 

دارید تا شما را پاسخگو نگاه دارد.
یک ش��ریک ب��رای پاس��خگویی 
می تواند در این زمینه بس��یار مفید 
باش��د. این شریک شخصی است که 
چ��ک می کند آیا ش��ما به درس��تی 
در مس��یر دس��تیابی به اهداف خود 
پیش می روید یا خی��ر. هنگامی که 
بدانید ش��ریک تان در حال بررس��ی 
کارهاس��ت، احتماالً زمان بیش��تری 
را ب��رای زمانبندی پروژه ها یا وظایف 
صرف خواهید کرد. تنها این واقعیت 
که کس��ی چشم به پیش��رفت شما 
دارد می تواند ی��ک انگیزه قوی برای 
جلوگی��ری از ب��ه تعویق انداخت��ن و 

شروع انجام آنچه مهم است، باشد.
4. عادات بد را کنار بگذارید

مواجه��ه ب��ا این واقعیت دش��وار 
اس��ت، اما اغلب آنچ��ه به اصطالح 
کمب��ود زم��ان نام دارد، به دلیل عادات بد به وج��ود می آید. به عنوان 
مثال آیا همیشه می خوابید و یا در تماشای برنامه های شبانه تلویزیونی 
زیاده روی می کنید؟ آیا همواره در رس��انه های اجتماعی هستید و یا با 

دوستا ن تان بیرون می روید؟
احتم��االً حداقل ب��ه یکی از موارد فوق پاس��خ مثب��ت داده اید. هر 
شخصی باید خستگی خود را رفع یا استراحت کند. استراحت در واقع 
می تواند کار مفیدی برای حرفه شما باشد، اما اگر این کارها را هر روز 
انجام می دهید، چندین راه دارید تا از طریق آنها به راحتی برنامه خود 

را برای داشتن زمان بیشتر تغییر دهید.
چگونه می توان ش��روع به تغییر کرد؟ با کارهای کوچک آغاز کنید. به 
عنوان مثال می توانید با 30دقیقه در روز شروع و عدم استفاده از رسانه های 
اجتماعی را به خود تحمیل کنید. می توانید آن زمان را به پیشرفت حرفه 
خود و به خواندن، مطالعه یا یادگیری یک مهارت جدید اختصاص دهید؛ 

کارهایی که پیشتر فکر یا ادعا می کردید زمانی برای انجام آنها ندارید.
entrepreneur: منبع

4 روش برای به حداکثررسانی زمان

دریچــه

نخس��تین نمایش��گاه بین الملل��ی صنایع خالق در اصفهان با حمایت س��تاد توس��عه 
فناوری ه��ای ن��رم و هویت س��از معاونت علم��ی 29 آذرماه لغایت یک دی ماه س��ال 97 
برگزار می ش��ود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، براس��اس تعاریف سازمان جهانی یونس��کو، صنایع خالق مجموعه ای متنوع از 
صنایع شامل گردشگری، صنایع دستی، طراحی مد و لباس، طراحی و معماری، بازی های 
رایانه ای، سینما و انیمیشن، گرافیک، هنرهای تجسمی، تبلیغات دیجیتال، غذاهای بومی و 
. . . است. در همین راستا افراد حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه ها می توانند در نخستین 
نمایشگاه بین المللی صنایع خالق به ارائه توانمندی های خود بپردازند. از ویژگی های صنایع 
خالق می توان به رشد سریع و نوآوری، اتکا به استعداد انسانی، خالقیت، سرعت انتقال باال، 

روزآمد شدن و قدرت انتقال پیام فرهنگی اشاره کرد.

نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع 
خالق در اصفهان برگزار می شود

مترجم: امین فرح بخش
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اینتل گزارش مالی مربوط به س��ه  ماهه سوم س��ال 2018 میالدی را 
منتشر کرده که نشان از کسب سود 6.4 میلیارد دالری از درآمد 19.16 
میلیارد دالری برای این کمپانی دارد. به گزارش زومیت، اینتل با انتش��ار 

گزارش مالی مربوط به س��ه ماهه سوم سال 
2018 میالدی نش��ان داد که بس��یار فراتر از 
پیش بینی های کارشناسان و تحلیلگران عمل 
کرده است. از میان عمده ترین دالیلی که منجر 
به عملکرد خوب اینتل شده است، می توان به 
حاش��یه  سود باال در کسب وکار دیتاسنترها و 
همچنین افزایش تقاضا ب��رای پردازنده های 
پی س��ی اش��اره کرد.  اینتل عالوه بر دس��ت 
یافتن به رش��د 39درصدی در س��ود کسب 
ش��ده، پیش بینی کرده که س��ه ماهه  چهارم 
سال جاری میالدی را نیز با عملکردی خوب 
به پایان برساند. متخصصان اینتل مشکالتی را 
برای درآمد این کمپانی که ریشه در مناقشات 

اقتصادی یا اقتصاد چین داش��ته باشد، متصور نیستند، حال آنکه مالکان 
دیتاسنترهای بزرگی نظیر بایدو یا بزرگ ترین تولیدکنندگان پی سی در 
سطح جهان در کشور چین مستقر شده اند. اینتل موفق شده تا طی سه 

ماهه  س��وم سال جاری میالدی به لطف افزایش تقاضا برای پردازنده های 
پی سی که پس از رکودی طوالنی اتفاق افتاده، درآمد قابل قبولی را کسب 
کند. همچنین باید به افزایش فروش تراش��ه های مودم مورد استفاده در 
آیفون های اپل نیز اش��اره کرد. باب س��وان، 
مدیرعامل اینت��ل در رابطه با افزایش تقاضا 
برای پردازنده های پی سی به این نکته اشاره 
کرده که این افزایش به دلیل افزایش خرید 
از جانب مش��تریان تج��اری در اقتصاد های 
توسعه یافته در کنار به روزرسانی سیستم ها از 
سوی گیمرها است. بسیاری از کسب وکارها 
در ح��ال به روزرس��انی سیس��تم های خود 
هس��تند، چراکه مایکروس��افت پشتیبانی 
از سیس��تم عامل های قدیمی وین��دوز را تا 
س��ال 2020 متوقف خواهد ک��رد.  فروش 
تراش��ه های م��ودم اینتل طی فصل س��وم 
سال 2018، رشدی 131درصدی را تجربه 
کرده اس��ت که اصلی ترین دلیل آن را باید تبدیل ش��دن اینتل به تنها 
تولیدکننده  تراشه های مودم عنوان کرد، چراکه کوالکام دیگر سهمی در 

تولید تراشه های مودم آیفون ندارد. 

به تازگی گروه مخابراتی سافت بانک در یک استارتاپ چینی 3 میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری کرده و موجب شده که ش��رکت ByteDance به 

ارزشمندترین استارتاپ جهان بدل شود.
به گ��زارش دیجیاتو به نق��ل از  بلومبرگ، 
کمپان��ی Bytedance ک��ه در واق��ع مالک 
و س��ازنده  اپلیکیش��ن ویدئوی TikTok و 
خبرخوان Toutiao اس��ت، اکنون ارزش��ی 
معادل 75 میلیارد دالر دارد و توانسته شرکت 
آمریکایی پرآوازه  اوب��ر را با ارزش 72میلیارد 
دالری خود پشت سر بگذارد. البته باید در نظر 
داشت که گزارش شده اوبر سال آینده به یک 
شرکت خصوصی تبدیل خواهد شد و ارزشی 
معادل 120 میلیارد دالر پیدا خواهد کرد، اما 
در حال حاضر ByteDance ارزشمندترین 
استارتاپ جهان محسوب می شود. این مسئله 
می تواند دس��تاورد بزرگی برای این ش��رکت 

چینی باشد چرا که تنها مدت کوتاهی است که پای این شرکت به دیگر 
کشور ها باز شده و پیش از این تنها در چین فعالیت داشته است.

این روزها نوجوانان چینی عالقه  زیادی به اپلیکیشن TikTok نشان 

می دهند و درس��ت کردن ویدئ��و  با این اپ، موج جدی��دی در محتوای 
ش��بکه  های اجتماعی چینی به راه انداخته است. این مسئله موجب شده 
که فیس بوک نیز س��عی کند، سرویس مشابهی با TikTok برای شبکه 

اجتماعی خود طراحی کند.
To -  زز سوی دیگر اپلیکیشن خبرخوان
tiao، یک��ی از اپ های پرطرف��دار چین به 
حس��اب می آید و صد ها میلیون کاربر فعال 
روزان��ه و ماهان��ه دارد. نح��وه عملکرد این 
اپلیکیشن بدین ش��کل است که با استفاده 
از هوش مصنوعی، خبر های مختلف را کنار 
ه��م جمع آوری کرده و ب��رای کاربر خود به 

نمایش می گذارد.
ع��الوه بر این تبلیغات کن��ار فید خبری، 
منبع اصلی تامین درآمد برای این اپلیکیشن 
به شمار می رود. براساس گزارش وب سایت 
بلومبرگ Bytedance  موفق شده که سال 
گذش��ته، درآمدی معادل 2.5میلیارد دالر داشته باشد. البته باید در نظر 
داش��ت که این استارتاپ همانند بس��یاری از موارد مشابه خود، هنوز به 

مرحله  سوددهی نرسیده است.

شرکت چینی ByteDance ، ارزشمندترین استارتاپ جهانعملکرد فوق العاده اینتل با کسب سود 6.4 میلیارد دالری

هن��گام رفتن به س��رکار، خودت��ان را یک مدی��ر تصمیم گیر که به 
روال انج��ام کارها کمک می کن��د می بینید یا یک رهبر که الهام بخش 

پیشرفت و ترقی است؟
نفر اول بودن هیچ اش��کالی ندارد. همه چیز باید س��ر وقت و طبق 
وعده انجام شود، اما همه ما لذت مشارکت در کاری را که توسط یک 
نابغه با دیدگاه روش��ن رهبری می ش��ود، می دانیم. کس��ی که می داند 
چط��ور باید از پس چالش ها و رقابت با دیگ��ران بربیاد و عکس العمل 
نش��ان دهد. این شخص می تواند موس��س بااستعداد شرکتی باشد که 
چیز بزرگ بعدی را بسازد، یا عضوی از روحانیونی باشد که الهام بخش 
مش��ارکت جمعی برای عدالت اجتماعی هستند. این شخص می تواند 

یک مربی یا معلم باشد که شما را برای پیشرفت به چالش بکشد.
وقت��ی که من ب��ه کتاب ها و مقاله هایی که درب��اره رهبری خواندم، 

فکر می کنم، می بینم که همه آن ها 
شامل داس��تان هایی شگفت انگیز از 
انسان های ش��گفت انگیز و چگونگی 
دوام آوردن آن ها زیر فشار هستند، 
اما این داس��تان ها هیچ روشی برای 
توضیح چگونگی ایده »خودت انجام 
ب��ده«، ب��رای تبدیل ش��دن به یک 
رهب��ر موثرتر ندارند. م��ن به عنوان 
یک مدیر ارش��د، ب��ا تمایل به تفکر 
طراحی، معتقدم ک��ه اولین وظیفه 
یک مدیر، الهام بخش��ی ب��ه افرادی 
اس��ت که تحت هدایت او هس��تند. 
تفک��ر طراحی ب��ه م��ا می گوید که 
ایجاد الهام بخشی یکی از اصلی ترین 

مسئولیت های یک مدیر است.
الهام بخشی »زیبایی چه شکلی 

است«
اص��ول تفک��ر طراحی با این دس��تورالعمل ش��روع می ش��ود: »اول 
الهام بخش��ی، بعد هدایت ب��ا طراحی«. رهبران واقعی به افراد نش��ان 
می دهند که موفقیت چه ش��کلی است و چگونه به دست می آید. آن ها 
اف��راد خود را هم از نظر احساس��ی و هم از نظر فک��ری درباره این که 
»زیبایی چه ش��کلی اس��ت« مش��غول می کنند. آن ها این کار را برای 
الهام بخش��ی به همکاران خود و نشان دادن این که چگونگی الهام بخش 

یکدیگر باشند، انجام می دهند.
در واق��ع، ما به عنوان ی��ک رهبر، باید کارمندان خود را به س��مت 
یک هدف هدایت کنیم، یک هدف جمعی که دیدگاهی تعریف ش��ده 
و واض��ح از چیزی که پیش روی ماس��ت و روش رس��یدن به آن دارد. 
الهام بخش��ی به افرادی که با  آن ها کار می کنیم، چیزی اس��ت که ما از 

تفکر طراحی می دانیم
رهبری در مقابل کنترل

برخی از مدیران احس��اس نیاز به مراقب��ت از فعالیت های جمعی ما 
می کنن��د. آن ها اطالع��ات را کنترل می کنند و این امر را یک ضرورت 

می دانند. متاس��فانه، به جای این که به ما آم��وزش فکر کردن بدهند، 
به م��ا چگونگی پیروی از دس��تورالعمل ها را می آموزند. من در تالش 
هستم که به رهبران جدید یادآوری کنم که شما باید برای چیزی که 
می دانی��د و این که چگونه فکر می کنید پول بگیرید نه به خاطر کاری 

که انجام می دهید.
آموزش دهن��دگان کس��ب  و کارهای مدرن نه تنه��ا الهام بخش افراد 
برای پیش��رفت و ترقی آن ها هس��تند، بلکه به آن ها کمک می کنند تا 
چگونگی کار با نقاط قوت و ضعف خود را یاد بگیرند. سپس آن ها یک 
فضای امن را فراهم می کنند که افراد در آن ترقی می کنند، دس��ت به 

ریسک می زنند و قدرتمندتر می شوند.
الهام بخشی برای رها کردن

تعداد زیادی از مدیران به جایگاه رهبری یک مجموعه ارتقا یافته اند، 
اما برای مدیران خوب بس��یار دشوار است که چیزی را که می خواهند 
ره��ا کنن��د و تمرکز خ��ود را به س��مت دیگ��ری ببرند. ای��ن تجربه 
ش��خصی خود م��ن در اوایل کارم بود، وقتی ک��ه از یک مدیر جز  ء به 
یک مدیرعام��ل ارتقا یافتم. من به 
عنوان یک مدیرعامل، متوجه شدم 
که از بیان یک دیدگاه و استراتژی 
برای شرکت خودم لذت می برم اما 
در مقابل ارائه جزییات به مدیرانم 
مقاوم��ت کردم. ی��ک مدیر خوب 
ب��ودن یعنی این که م��ن چیزی را 
که در آن خوب هس��تم رها کنم و 
به کاری که دیگران انجام می دهند 
اعتماد کن��م و به عنوان یک رهبر 

کار خودم را انجام دهم.
همدلی الهام بخش نوآوری است

این بخ��ش را با پرس��یدن یک 
س��وال ش��روع می کنم. ش��ما یک 
مدی��ر هس��تید یا ی��ک رهبر؟ هر 
کدام که هس��تید به این فکر کنید 
که شما برای الهام بخشی مدیریت 
چ��ه کاری می توانی��د انجام دهید. ش��روع این مس��ئله درک نیازها و 
ارزش های افراد تحت رهبری شماست. در یک سازمان با تفکر طراحی 
ما این مرحله را »همدلی« می نامیم. نه دلس��وزی و نه س��ازگاری. این 
نوع از رهبری کردن اس��ت که افراد – کارکنان و مش��تریان شما – را 
در مرکز درک واقعی چیزی که برای آن ها اهمیت دارد، قرار می دهد.

همدلی نیاز به درک مشکالت دارد؛ مشکالتی که شما در صدد رفع 
آن ها برای افراد هستید. من اخیرا دید ه ام که یکی از همکارانم جلساتی 
را بدون ارائه هدف، جزییات جلسه و برنامه ها، بلکه با طرح این مسئله 
ک��ه چگونه ن��وآوری ما می تواند دنیا را تغییر ده��د، برنامه ریزی کرده 

است. همدلی او اساس ایده های خالقانه و الهام بخش تیم اوست.
از نظر من، یک رهبر واقعی باید یک ش��خص بزرگ باشد. کسی که 
یک دیدگاه، هدف و اس��تراتژی روش��نی را بیان می کند و کس��ی که 
الهام بخ��ش دیگران برای اجرای برنامه ای ب��ه منظور توصیف »زیبایی 

چه شکلی است« است.
entrepreneur:منبع

توییتر گزارش مالی مربوط به سه ماهه  سوم سال 2018 را منتشر کرد که نشان از عملکردی فراتر از پیش بینی ها برای این کمپانی 
دارد. 

ب��ه گزارش زومیت توییتر، اکنون جزو 10 ش��بکه  اجتماعی برتر جهان به ش��مار می رود که 326 میلی��ون کاربر فعال ماهانه دارد. در 
س��ال های گذش��ته، توییتر همواره عملکرد مالی ضعیفی داش��ته اس��ت، اما گزارش مالی اخیر این شرکت نش��ان می دهد که برخالف 
پیش بینی کارشناس��ان، آمارهای مالی این شرکت همگی رشد بسیار خوبی داشته اند. با توجه به اطالعات ارائه شده از سوی توییتر، این 
ش��رکت توانس��ته در سه ماه اخیر 758 میلیون دالر درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 29درصد رشد داشته 

است. در این گزارش مالی آمده است که میزان درآمد حاصل از هر سهم نیز به 21 سنت رسیده است.
کارشناسان وال استریت پیش بینی کرده بودند که درآمد توییتر در سه ماه اخیر، به 703 میلیون دالر می رسد و درآمد حاصل از هر 
سهم نیز 14 سنت خواهد بود. توییتر اعالم کرده است که درآمد حاصل از تبلیغات 29درصد افزایش یافته و به 650میلیون دالر رسیده 
است؛ همچنین میزان تعامل کاربران با تبلیغات منتشرشده در تایم الین توییتر، نسبت به مدت مشابه سال قبل 50درصد افزایش یافته 
است. با این حال، تعداد کاربران فعال ماهانه توییتر، به 330 میلیون نفر نرسیده و اکنون 326 میلیون نفر است. البته این آمار نسبت به 

مدت مشابه سال قبل نیز افت داشته است؛ زیرا سال گذشته، توییتر 335 میلیون کاربر فعال ماهانه داشت.
ج��ک دورس��ی، مدیرعامل توییتر، می گوی��د که آمارها به تدریج بهبود خواهند یافت، اما طی ماه های گذش��ته، عواملی بوده اند که بر 
رشد منفی کاربران فعال ماهانه  توییتر تأثیرگذار بوده اند. وی بر این باور است که عواملی همچون قوانین اروپا در زمینه  حریم شخصی، 
تصمیمات خود ش��رکت در زمینه  کیفی و همچنین یکس��ری تغییرات که در توییتر اعمال ش��دند، باعث ریزش کاربران و بس��ته شدن 
برخی اکانت ها ش��دند. جک دورس��ی می گوید که تمرکز توییتر، بر س��المت جامعه  کاربری و افزایش کیفیت است و نمی خواهد به هر 

قیمتی آمارهای خود را افزایش دهد.
جک دورسی در ادامه  سخنان خود گفت:

»ما تصمیماتی را اتخاذ کردیم و در این راه نیز تالش کردیم و توانس��تیم توییتر را از نظر محتوا، س��الم تر کنیم و این شبکه اجتماعی 
را به یک س��رویس روزمره تبدیل کرده ایم و به این تالش ها ادامه خواهیم داد. ما مدتی اس��ت که تمرکز خود را روی شناسایی و حذف 
اکانت های جعلی و اسپم گذاشته ایم و این روند تا این جا، بسیار خوب پیش رفته است. ما اکنون می توانیم اکانت های مشکوک را هنگام 
ثبت نام در توییتر شناسایی کرده و حذف کنیم. ما همواره به ارائه  به روزرسانی ها ادامه می دهیم تا بتوانیم دنبال  کردن رویدادها و اخبار 
مهم را برای کاربران ساده تر کنیم. ما در زیرساخت های خود، قابلیتی را اضافه کرده ایم تا کاربران آمریکایی بتوانند رویدادهای تلویزیونی 
و اخبار مرتبط با آن ها را از طریق توییتر پیگیری کرده و درباره  آن ها با س��ایر کاربران به بحث و گفت وگو بپردازند. آمارهای این فصل 
مالی نش��ان دادند که تصمیمات ما در زمینه  س��الم تر کردن جامعه  توییتر در بلندمدت، به خوبی جواب داده اند و باز هم ش��اهد افزایش 

جامعه  کاربران واقعی توییتر خواهیم بود.«
تا به امروز، انتقادات زیادی به توییتر وارد شده است؛ زیرا تعداد کاربران جعلی توییتر بسیار بیشتر از سایر شبکه های اجتماعی است 
و همین موضوع باعث وقوع جرم می ش��ود. توییتر در ماه های گذش��ته، فعالیت کاربران خود را به شکلی سخت گیرانه تر تحت نظر گرفته 
است و اکانت های مشکوک را می بندد تا زمانی که صاحب اکانت، تأیید هویت شود. کاربران اعالم کرده اند حتی با وجود تأیید هویت، باز 
هم اکانت آن ها بسته شده است که همین موضوع نشان می دهد توییتر روی کاربرانی که پیش تر نیز مشکوک بوده اند، حساسیت دارد.

 

رهبری الهام بخش با بهره گیری از طراحی

 عملکرد فراتر از پیش بینی توییتر
با انتشار گزارش مالی تابستان ۲۰۱۸

یادداشـت

اولین همایش علمی و فناوری نخبگان و مبتکران جوان ایران در س��فارت 
کشورمان در ارمنستان برگزار شد.

به گزارش ایس��نا، به نقل از س��فارت ایران در ارمنستان، پیرو سفر جمعی 
از نخبگان و مبتکران جوان ایرانی )اس��تارتاپ ها( به ارمنستان جهت شرکت 
در همایش »هفته اورآس��یا«، به همت س��فارت کشورمان در ایروان و وزارت 
علوم و آموزش ارمنس��تان اولین همایش علمی و فناوری نخبگان و مبتکران 
جوان ایران با ش��رکت تعدادی از نخبگان و مخترعان ارمنی، اساتید دانشگاه، 
روس��ای مراکز علمی و تحقیقاتی، مدیران اس��تارتاپ های ارمنی و... در سالن 

امام خمینی )ره( سفارت کشورمان برگزار شد.

همایش علمی و فناوری نخبگان 
جوان ایرانی در ارمنستان

مترجم: فربد داودی



وقتی ش��ما محتوایی در فض��ای اینترنت تولید می کنی��د، به معنای 
مش��اهده آن از سوی همه کاربران نیس��ت. بر این اساس کاربران برای 
مشاهده مطلب ابتدا باید از وجود آن اطالع به دست بیاورند. با توجه به 
اینکه فضای دیجیتال رقابت فشرده ای دارد، اگر مایل به جذب مخاطب 
برای محتوای تان هس��تید باید از فرصت های موجود نهایت اس��تفاده را 
ببری��د. در این راه جذب مخاطب درس��ت به اندازه تولید محتوا اهمیت 

دارد.
در این مقاله به بررس��ی پنج ش��یوه حرفه ای توسعه محتوا از دیدگاه 

موسسه Content Promotion Strategy خواهیم پرداخت. 
1. افزودن افراد تاثیرگذار در فرآیند توسعه محتوا

بسیاری از بازاریاب ها با مسئله همکاری با افراد تاثیرگذار آشنا هستند. 
ب��ا این ح��ال نکته مهم در اینجا اقدام به همکاری ب��ا افراد تاثیرگذار از 
همان ابتدای فرآیند تولید محتواس��ت. اش��تباه بسیاری از برندها تولید 
محتوا، اجرای کمپین و در مرحله بعد همکاری با افراد تاثیرگذار است.

به عنوان یک بازاریاب در حوزه دیجیتال همیش��ه به تعیین اهداف و 
مس��یرهای اصلی پیش از اقدام برای نگارش متن کمپین عالقه دارم. بر 

این اساس نکات ذیل را همیشه در ذهن داشته باشید:
• ت��الش ب��رای تعیی��ن موضوع��ات مح��وری براس��اس ترنده��ای 

کسب وکارمان
• گفت وگو با افراد تاثیرگذار پیش از ش��روع فرآیند تولید محتوای مان 
به منظور اطمینان از عالقه آنها به همکاری در فرآیند تولید و توس��عه 

کمپین مان
• درخواس��ت ارائه نظرات و پیش��نهادات از س��وی افراد تاثیرگذار به 

منظور بهبود کیفیت محتوا
• درخواس��ت از افراد تاثیرگذار به منظور بازخوانی نهایی محتوا پیش 
از تولید به منظور دریافت آخرین نظرات و اطالع از الگوی نهایی کمپین 

برندمان
در زمین��ه هم��کاری با افراد تاثیرگذار من همیش��ه ب��ر روی دو ابزار 
کارب��ردی تکی��ه ک��رده ام: Mail Shake و  Voila Nobert. من از 
Vo Mail Shake برای مدیریت بازاریابی ایمیلی کمپین و -  ررم افزار

la Nobert به منظور یافتن ایمیل افراد تاثیرگذار استفاده می کنم. 
پس از اینکه تولید محتوا به پایان رسید، باید به سراغ افراد تاثیرگذار 
رف��ت. هدف از این کار ارائه محتوای مان به آنها و دریافت نظرات ش��ان 
در مورد کیفیت مطلب است. در هر صورت اغلب افراد تاثیرگذار تجربه 
همکاری با کمپین های مختلفی را داشته اند. به همین دلیل نظرات آنها 

از میزان باالی اعتبار برخوردار است.
هدف شما از همکاری با افراد تاثیرگذار عالوه بر دریافت نظرات شان، 
به اش��تراک گذاری لینک محتوای برند نیز هست. به این ترتیب کمپین  
ش��ما در میان طرف��داران فرد مورد نظر محبوبی��ت باالیی پیدا خواهد 
ک��رد. در اینجا توجه به ارتباط نوع کس��ب وکار ش��ما با ش��یوه فعالیت 
فرد تاثیرگذار اهمیت دارد. اگر کمپین ش��ما با فردی مشهور اما بیگانه 
با حوزه کس��ب وکارتان همکاری کند، نتیجه مناسبی دریافت نخواهید 

کرد.
2. مشارکت با مجموعه های به اشتراک گذار محتوا

ش��اید به اشتراک گذاری مطلب در س��ایت رسمی شرکت برای جلب 
نظر مخاطب های پرشمار کافی نباشد. در این صورت باید راهکاری برای 

ارائه مطلب مان به طیف وسیع تری از مخاطب ها پیدا کنیم.
مجموعه های به اش��تراک گذار محتوا یک��ی از بهترین راه حل ها برای 
پایان دادن به دشواری های مس��یر دستیابی به مخاطب هدف هستند، 

بر این اس��اس هر مجموعه در زمینه بازنش��ر مطال��ب مربوط به یک یا 
چند حوزه کس��ب وکار فعالی��ت دارد. با یافت��ن مجموعه های مرتبط با 
کسب وکارمان از شانس به اشتراک گذاری مطالب مان به صورت رایگان 

یا همراه با هزینه ای بسیار اندک برخوردار خواهیم شد.
از جمله برترین مجموعه های بازنشر محتوا به نمونه های زیر می توان 
 HubPages، Growth Hackers، Flip Board،  :اش��اره ک��رد

.  Medium، Reddit، Blog Engage، Triberr
برخی از این سایت ها رایگان هستند. با این حال برخی از آنها نیازمند 
پرداخت میزان مش��خصی حق اش��تراک خواهند ب��ود. در اینجا معیار 
انتخاب ش��ما نباید صرفا میزان هزینه باشد. به طور معمول هزینه مورد 
نیاز برای بازنش��ر مطالب مان در سایت های مذکور بسیار پایین است. با 
این حال این به معنای همکاری با هر س��ایتی نیس��ت. معیار انتخاب ما 
باید کیفیت مطالب آن سایت در کنار نوع مخاطبش باشد. بر این اساس 
در صورت حضور طیف گسترده ای از مخاطب هدف مان سایت مورد نظر 
کامال به دردمان خواهد خورد. در غیر این صورت فرآیند جس��ت وجو را 

باید همچنان ادامه دهیم.
در صورت انتخاب مجموعه مناس��ب شما تاثیر انتشار مطلب تان را در 
کوتاه مدت در خواهید یافت. به عبارت س��اده، اینگونه سایت ها مخاطب 
مناسب هر برند را به سوی سایت رسمی و اکانت های آن در شبکه های 

اجتماعی سوق می دهد.
3. تولید محتوا در انواع گوناگون

تولید محتوا در قالب های متنوع شانس ما برای جذب مخاطب بیشتر 
را تقویت می کند. بر این اساس مطالب ما باید طیف وسیعی از سلیقه ها 
را راض��ی نگه دارد. این کار فقط در صورت تالش برای تولید مطلب در 
فرمت های گوناگون امکان پذیر اس��ت. به عنوان مثال، اگر مطلب اصلی 
ش��ما در قالب یک توییت منتش��ر شده اس��ت، آن را به گونه ای مشابه 
)اما س��ازگار( با اینس��تاگرام هم منتشر س��ازید. این کار نیازمند یافتن 
تصویر یا ویدئویی زیبا برای مطلب اینس��تاگرامی مان است. با این حال 
مخاطب های اینستاگرام هم شانس مشاهده مطالب ما را خواهند داشت. 
نکت��ه مه��م در اینجا عدم مش��اهده بخش عمده ای از محتوا از س��وی 
کاربران ش��بکه های اجتماعی متفاوت با پلتفرم هدف مان اس��ت. تولید 
محتوا در قالب های متنوع ش��انس ما برای تعامل هرچه بیشتر با دامنه 

متنوع تری از مخاطب ها را افزایش می دهد.
به هنگام تولید محتوا چند رسانه ای نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
• همگام با تولید محتوا چند گانه باید تیترهای متنوعی و چندگانه ای 

نیز انتخاب کنید
• تمرکز بر روی طرح پرس��ش های خالقانه و جذاب برای جلب توجه 

مخاطب در کنار مطالب مان ضروری است
• در انتقال پیام مان حتما باید از آمارهای دقیق نیز استفاده کنیم

• در نهای��ت باید پیام ما همراه با نوعی ترغیب به عمل برای مخاطب 
باشد

در زمینه تولید محتوای چندگانه باید به روز رسانی آنان را نیز مد نظر 
داش��ته باشیم. بر این اساس همیش��ه نگاهی دقیق به آخرین تغییرات 
حوزه کس��ب وکارتان داشته باش��ید. در صورت هرگونه تغییر شما باید 

تمام مطالب تان را اصالح و به روز رسانی کنید.
4. به روز رسانی و توسعه محتوای تولیدشده

بازاریاب های��ی که به طور مداوم مطالب ش��ان را به روز نگه می دارند، 
75درصد بیشتر از س��ایر همکاران شان شانس جلب مخاطب دارند. در 
حقیقت آپدیت پس��ت های قدیم��ی روحی تازه در کالب��د آنها خواهد 
دمید. به این ترتیب مخاطب همیش��ه به مطالب ش��ما به عنوان آخرین 
دس��تاوردهای ح��وزه تخصصی تان ن��گاه می کند. بررس��ی دقیق انواع 
مطالعات و پژوهش های کاربردی در زمینه کس��ب وکارمان ش��انس ما 

ب��رای تقویت فرآیند آپدیت مطالب را افزایش خواهد داد. در هر صورت 
هر نوع به روز رس��انی باید دارای پایه ای محکم باشد. در غیر این صورت 

شما صرفا کلماتی کلیشه ای را به مطلب تان افزوده اید.
به روز رس��انی مطالب شانس��ی مجدد به آنها در زمینه توس��عه خود 
می دهد. به این ترتیب مخاطب های جدید نیز نسبت به وجود مطلب ما 
و هماهنگی اش با آخرین تغییرات دنیای تکنولوژی مطلع خواهند ش��د. 
همچنی��ن آپدیت یک مطلب قدیم��ی هرگز زحمت تولید یک محتوای 
جدی��د را ن��دارد. به این ترتیب ش��ما با اختصاص زمانی بس��یار اندک 

محتوای تازه برای سایت تان تهیه خواهید کرد. 
برای جلب منفعت بیش��تر فق��ط بر روی آپدی��ت مطالب تان تمرکز 
نکنید. در حقیق��ت تبدیل اطالعات کاربردی مطالب م��ان به نمودارها 
یکی دیگر از راهکارهای جلب نگاه مخاطب است. مزیت اصلی نمودارها 
ت��وان انتقال اطالعات کاربردی در قالبی س��رگرم کننده اس��ت. به این 
ترتی��ب مخاطب دیگر زحم��ت مطالعه یک مطلب طوالن��ی را نخواهد 

کشید. 
ب��ه منظور اطمینان از طی فرآین��د آپدیت مطالب به گونه ای خالقانه 
و به دور از کلیش��ه های رایج باید آن را در قالبی حرفه ای دنبال کرد. بر 

این اساس توصیه های ذیل را مدنظر داشته باشید:
• ه��ر ماه نگاهی دوباره ب��ه مطالب تان بیندازی��د. اولویت در اینجا با 

مطالب ماه گذشته است.
• همیش��ه یک چشم تان به اخبار جدید حوزه کسب وکارتان باشد. در 
صورت وقوع اتفاقی جالب و تاثیرگذار س��ریعا نس��بت به آپدیت مطالب 

مرتبط با آن موضوع اقدام کنید.
• پس از آپدیت هر مطلب یک یادداشت کوچک در ابتدا یا انتهای آن 
پیرام��ون آخرین تاریخ به روز رس��انی قرار دهید. به این ترتیب مخاطب 

از آخرین زمان افزودن اطالعات جدید به مقاله تان آگاه خواهد شد.
5. به فرصت ها پاسخ مثبت دهید

در حالی که ه��دف اصلی از بازاریابی محتوایی فراهم س��ازی مطالب 
مرتب��ط با عالق��ه مخاطب در حوزه تخصصی مان اس��ت، ش��اید امکان 

جست وجوی منافع بیشتر نیز وجود داشته باشد. 
در حقیقت تولید محتوای باکیفیت می تواند به موارد ذیل نیز منجر شود:
• بازنشر مطلب مان در س��ایت های مشهور یا استفاده از آن به عنوان 

منبع پژوهش های حرفه ای
• گفت وگ��و پیرام��ون محت��وای م��ا در کنفرانس ه��ای مرتب��ط ب��ا 

کسب وکارمان
• دریافت دعوت نامه برای حضور در پادکست های مختلف

• تبدیل شدن به برند یا فردی تاثیرگذار در حوزه کسب وکارمان
• خلق فرصت های مناسب در جهت تهیه و انتشار کتاب های مختلف

توسعه محتوا: فراسوی اصول اولیه
توس��عه مطالب بای��د به گونه ای متعادل صورت گیرد. بر این اس��اس 
اس��تراتژی اصلی ما در طول زمان باید بهینه س��ازی ش��ود. در حقیقت 
هنگام��ی که تاکید ما به جای تولید صرف محت��وا بر روی کیفیت آنها 
باشد، به گونه ای حرفه ای نس��بت به جلب نظر مخاطب اقدام کرده ایم. 
توسعه حرفه ای محتوا فقط بر روی راهکارهای جلب دامنه گسترده تری 
از کاربران تمرکز ندارد. در حقیقت اگر کیفیت مطالب ما پایین باش��د، 
حتی اگر کل جهان هم مطالب مان را مش��اهده کنند، بازهم تاثیری بر 

روی کسب وکارمان نخواهد داشت. 
به عنوان یک فعال در حوزه ای از کس��ب وکار چه راهکارهای دیگری 
برای توسعه محتوا در نظر دارید. بی شک به اشتراک گذاری این راهکارها 
در قالب مقاله یا متن کوتاه راهکاری خوب برای آزمودن میزان اعتبار و 

کیفیت آن خواهد بود. هرگز ایده های خود را دست کم نگیرید.
hootsuite: منبع

خالصه ای کوتاه از تبلیغات سیاسی در آمریکا
 ه��ر کس ک��ه در روزهای باقی مانده به ش��روع انتخابات ریاس��ت 
جمهوری در آمریکا بوده باش��د یا اخبار این روزهای این س��رزمین را 
از دور دنب��ال کرده باش��د، به خوبی از چند و چون تبلیغات سیاس��ی 
اطالع دارند. به عبارت دقیق تر اگر بگوییم که در این دوران مخاطبین 
تلویزیون، رادیو یا ه��ر کس بیلبوردهای تبلیغاتی را در محیط بیرون 
می بینند، توسط این رسانه ها بمباران تبلیغاتی می شوند، باید بگوییم 
که خیلی سطح این تبلیغات را کم و ناچیز در نظر گرفته ایم. در سال 
2012 هزینه این تبلیغات از جنبه مالی چیزی بالغ بر 4 میلیارد دالر 
بود که هر ساله این مبلغ بیشتر و بیشتر هم می شود، تا جایی که در 
سال 2016 تقریبا کل مردم جهان تحت پوشش رسانه ای این تبلیغات 

بوده و آن را دنبال می کردند.
اما ببینیم این تبلیغات از کجا ریشه گرفته و چگونه تغییر پیدا کرده 

است؟
در ابتدا تبلیغات سیاس��ی بس��یار کم بود در واقع باید گفت آغاز به 
کارگیری تلویزیون بود که موجب ش��د تا سیاستمداران به شیو ه های 
جدیدی به مخاطبین خود دست پیدا کنند. پیش از آن، کلیت تبلیغات 
سیاسی حضور در جمع های مردمی، مالقات با رای دهندگان، برگزاری 
بحث های جمعی و دس��ت دادن با رای دهندگان بود. در واقع در سال 
1984 َهری ترومن، سی و سومین رئیس جمهور آمریکا، برای تبلیغات 
خ��ود بیش از 50هزار کیلومتر را س��فر کرد و با بیش نیم میلیون نفر 
دس��ت داد که در دوره خودش یک پیروزی بزرگ به حساب می آمد و 
امروزه بسیار می تواند موجب شگفتی باشد؛ چرا که هیچ نامزد انتخاباتی 
حاضر نمی ش��ود چنین تعهدی را بپذی��رد و دوران تبلیغات انتخاباتی 

دست به چنین کار تاثیرگذاری بزند.
دیوید آیزنهاور به عنوان س��ی و چهارمین رئیس جمهور آمریکا، 
اولین ش��خصی بود که از تلویزیون به معن��ای واقعی به عنوان یک 
رسانه جدید سود برد. وی مصاحبه ای را ترتیب داده بود که در آن 
40پرس��ش از مخاطبین وی پاسخ داده ش��ده بود و هر یک از آنها 
به ص��ورت یک فیلم کوتاه بریده ش��ده و تحت عن��وان یک کمپین 
تبلیغات��ی با عن��وان »آیزنهاور به مردم آمریکا پاس��خ می دهد« در 
بخش های مختلف تلویزیونی پخش می ش��د ک��ه در نهایت همین 

حرکت موجب پیروزی وی در انتخابات شد.
از نیکسون تا کندی تا جانسون

بعد از آیزنهاور، قدرت تلویزیون دیگر قابل انکار نبود. سخنرانی های 
تلویزیونی نیکسون طی تبلیغات ریاست جمهوری وی که به موضوعات 
جنگ س��رد و فس��اد دولتی می پرداخت، بسیار قدرتمند بودند. با این 
وجود، جان اف. کندی، مردی بود که در واقع برای دوربین ساخته شده 
بود و طی دوره تبلیغات ریاست جمهوری خودش بیش از 200 تبلیغ 
تلویزیونی را ترتیب داده بود. او دارای زیبایی و ظرافت، اعتماد به نفس 

و آرامش در برابر دوربین بود.
از طرف دیگر نیکسون در برابر دوربین خیلی ناراحت و بی قرار رفتار 
می کرد، عرق می کرد و مضطرب به نظر می رسید. در واقع در آن دوران 
اف��رادی که تبلیغات و بحث ه��ا را از طریق تلویزیون دنبال می کردند، 
اظهار می کردند که بدون شک کندی برنده انتخابات است و در مقابل 
آنهایی که این بحث ها را از طریق رادیو دنبال می کردند به برنده بودن 

نیکسون اعتقاد داشتند.
پس از م��رگ کندی، جانس��ون یکی از اثربخش تری��ن تبلیغات 
تلویزیونی را تهیه کرد که منجر به پیروزی وی در برابر بری موریس 
گلدواتر و اثبات اثربخش��ی تلویزیون شد. در تبلیغ که اولین تبلیغ 
منفی در این عرصه بود دختری نشان داده می شد که در حال پَرپَر 
کردن یک گل بود و با کنده شدن هر یک از گلبرگ های گل با خود 
می گفت »او عاش��ق من است، او عاش��ق من نیست« و در پایان با 
کنده شدن آخرین گلبرگ صدایی در پس زمینه شروع به شمارش 
معک��وس برای انفجار بمب اتمی می کرد که منجر به ش��کل گیری 
ی��ک پروپاگاندای تبلیغاتی و برنده ش��دن وی در 44ایالت در برابر 

6 ایالت وی شد.
در دهه های بعد از این تا به امروز اغلب تبلیغات تلویزیونی از طریق 
سیاست حمله به رقیب موفق به برنده شدن در کارزار تبلیغاتی شده اند. 
یعن��ی با اتکا به روش »به وی رای ندهید« به جای »به من رای دهید 
به دلیل . . .«؛ هرچند که در بس��یاری موارد توس��ط رقیب به س��خره 
گرفته شده اند، اما همچنان اثرگذار بوده و در مواردی حتی رقیب هم 
مجبور به اس��تفاده از روشی مش��ابه روش حمله در تبلیغات به رقیب 

خود شده است.
اول کلینتون و سپس اوباما – تبلیغات انتخاباتی که از 

رسانه های جدید استفاده کردند
کامال عادالنه اس��ت که بگوییم بیل کلینتون اولین کس��ی بود که 
به صورت موثر از گونه های غیرسنتی تبلیغات سیاسی استفاده کرد. وی 
به جای راه انداختن کمپین هایی که تنها متکی برای تلویزیون و رادیو 
و بیلبورد بود، پیام خود را به صورت بسیار گسترده تر به مردم رساند. او 
راه خود را به شبکه های تلویزیونی خصوصی باز کرد که جوانان از جمله 
مخاطبی��ن آن بودند و پیام ها و برنامه های خود را در س��اعاتی پخش 
می کرد که عمدتا قش��ر جوان از این ش��بکه ها استفاده می کردند و از 

همین طریق موفق به برنده شدن در سال های 92 و 96 شد.
اما وقتی نوبت به صحبت از تبلیغات سیاس��ی مدرن می رسد، باید 
گف��ت که ب��اراک اوباما برنده این میدان اس��ت و در واقع روند بازی را 

عوض کرده است. با وجود اینکه وی در برخی موارد از رسانه ها
و روش های س��نتی برای تبلیغات خود هم اس��تفاده کرده بود، اما 
عمدتا کمپی��ن وی بر پایه یک پیام مثبت – امید – بود و از اینترنت 

تبلیغات چریکی به بهترین نحو ممکن استفاده کرد.
وبالگ ها و فروم های اینترنتی پیام امید را به خوبی در سراسر سرزمین 
پهن��اور آمریکا پخش می کردند. در واقع اس��تفاده از روش های مدرن، 
جوانی و شیک پوشی این سیاستمدار به راحتی موجب پیروزی وی در 
برابر مک کین باتجربه، جمهوریخواه و البته با رویکرد سنتی شده بود.
دونالد ترامپ و هیالری کلینتون – نبرد تاریخی عجیب و 

غریب 2016
در واق��ع باید گفت انتخابات س��ال 2016 آمریکا و برنده آن، به طور 
حتم یک تغییردهنده اصلی و اساس��ی بازی تبلیغات انتخاباتی نه در 
آمریکا، بلکه در سراس��ر دنیا بودند. چرا که دونالد ترامپ با استفاده از 
روش های خاص تبلیغاتی خود توانسته بود تبلیغاتی به ارزش میلیون ها 
دالر را در رس��انه های مختلف بدون هزینه کردن حتی یک دالر برای 
خودش دس��ت و پا کند که در مطالب آینده سعی می کنیم به برخی 

از آنها اشاره کنیم.
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وقتی استوری تصویری شما حالت تعاملی پیدا کند، به طور محسوسی 
توانایی انتقال موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی و شخصی را خواهد 
یافت. به این ترتیب کیفیت ارتباط شما با مخاطب های تان تا حد زیادی 
ارتقا می یابد. در پلتفرم اینس��تاگرام استیکرها به عنوان سرویسی جدید 
امکان دستیابی به این نقطه تعامل را برای بازاریاب ها فراهم کرده است.
اینس��تاگرام یک��ی از موفق تری��ن ش��بکه های اجتماع��ی در زمین��ه 
ارائ��ه فرصت های تعاملی به کاربران اس��ت: طرح س��وال، نظرس��نجی، 
موسیقی، انتش��ار موقعیت مکانی، هش��تگ، اموجی، زمان، وضع آب و 
هوا و اس��تیکرهای س��لفی. در این مقاله به منظور برقراری ارتباط بهتر 
با مخاطب به بررس��ی شیوه اس��تفاده از 7استیکر اینس��تاگرام خواهم 
پرداخ��ت. هدف من از این کار کمک به برند ش��ما در راس��تای بهبود 

وضعیت تعاملی محتوای بصری اش است. 
تنظیم استیکرها در اینستاگرام

به منظور اطمینان از دسترسی به آخرین استیکرهای جدید اطمینان 
از ب��ه روز بودن اپ برنامه ضروری اس��ت. پس از این کار ش��ما توانایی 
مشاهده آخرین استیکرهای جدید در نوار مخصوص را خواهید داشت.

نحوه استفاده از این استیکرها بسیار ساده است. ابتدا عکس یا ویدئوی 
مدنظرتان را آپلود کرده و سپس با انتخاب گزینه Next فرصت افزودن 

استیکرهای گوناگون بدان را خواهید داشت. 
با توجه به این توضیح مختصر اجازه دهید به سراغ بررسی استیکرهای 

جذاب اینستاگرام برویم.
1. اجازه دهید فالوورهای تان از شما سوال بپرسند

بس��یاری از برندها در ش��بکه های اجتماعی بر روی اس��تراتژی طرح 
پرس��ش از کاربران تاکید دارند. استیکر تازه اینستاگرام اما جریان بازی 
را به طور کامل تغییر داده اس��ت. بر این اس��اس شما با انتخاب استیکر 
Question فرصت طرح س��وال های جذاب را به کاربران خواهید داد. 
مزیت اصلی این اس��تیکر امکان پاسخگویی عمومی به پرسش ها بدون 

نیاز به آشکارسازی هویت فرد طراح سوال است.
پاس��خ های ش��ما به طور خودکار بر روی بخش اس��توری اینستاگرام 
قرار می گیرد. به این ترتیب فقط باید به پرس��ش ها، پاس��خ های جالب 
دهید و منتظر پرس��ش های بیش��تر باش��ید. یکی از برندهای موفق در 
زمینه اس��تفاده از این اس��تیکر Apple Bee اس��ت. آنها این استیکر 
را به طور کامل جایگزین اس��تیکر نظرس��نجی کرده اند. به این ترتیب 
کاربران فرصت های بی ش��ماری برای طرح پرس��ش های جذاب از برند 

محبوب شان دارند.
اس��تفاده از اس��تیکر Question نه تنها به Apple Bee در زمینه 
تعامل بیش��تر با مخاطب و فروش بهتر محصوالت کمک کرده  اس��ت، 
بلکه درک بهتری از س��لیقه و عقاید مخاطب های هدفش را نیز ممکن 

کرده است. 
نکته جالب در مورد طرح س��وال امکان انتخاب پرس��ش های بس��یار 
باز اس��ت. ب��ه این ترتیب برند م��ورد نظر باید بارها و بارها به پرس��ش 
ش��ما پاس��خ دهد. به عنوان نمونه ای جالب، درخواس��ت برای نام بردن 
از بهترین مراکز گردش��گری پرسش مناسبی است. چنین پرسش هایی 
معموال یک پاس��خ قطعی ندارند. به همین دلیل ما به عنوان برند مورد 

سوال باید چند بار به مخاطب پاسخ دهیم.
توجه داش��ته باش��ید که گاهی اوقات باید فرآیند این اس��تیکر را نیز 
عوض کرد. به این ترتیب این ما هس��تیم که از مخاطب های مان س��وال 
می پرس��یم. این کار ب��ه ما فرصت جمع آوری اطالعات ارزش��مندی در 

مورد سلیقه مخاطب را می دهد.
نکته کاربردی: پاس��خ به پرسش های کاربران به شما فرصت شناخت 
بهت��ر آنها را می ده��د. البته این امر به معنای طرح پرس��ش های کامال 
ش��خصی نیس��ت. هدف اولیه در اینجا سرگرم س��ازی مخاطب اس��ت. 

همیشه این نکته مهم را در نظر داشته باشید.
2.درخواست رای دادن از فالوورها

اس��تیکر نظرسنجی در اینستاگرام اندکی زودتر از استیکر پرسش 
و پاسخ معرفی شده است. به همین دلیل بسیاری از کاربران اکنون 

بدان خو گرفته اند. عالوه بر سرگرم س��ازی مخاطب، نظرسنجی یکی 
از ابزارهای مفید برای جمع آوری اطالعات کمی پیرامون مش��تریان 
اس��ت. براس��اس تجربه این اس��تیکر برای بازاریاب های مش��تاق به 
سرگرم س��ازی مخاطب در کن��ار دریافت اطالعات کاربردی بس��یار 

مفید است.
به منظور استفاده از این استیکر فقط باید آن را در فهرست استیکرها 
پیدا کرد. س��پس پرس��ش اصلی تان را درج کرده و از مخاطب بخواهید 
ب��دان رای ده��د. در نهایت نیز ش��ما امکان به اش��تراک گذاری نتیجه 
نظرس��نجی را خواهید داش��ت. این کار مخاطب ت��ان را نیز در جریان 

نتیجه نهایی نظرخواهی خواهد گذاشت.
نکته مهم در خصوص این نظرسنجی امکان مشاهده به روز نتایج آن 

برای کاربران شرکت کننده است. 
3. اهمیت پخش ملودی زیبا

با اس��تفاده از استیکر موسیقی ش��ما امکان افزودن ترک های صوتی 
به اس��توری خود را خواهید داش��ت. به این ترتیب با انتخاب تصویر یا 
ویدئوی مورد عالقه تان به آنها یک ملودی زیبا نیز اضافه خواهید کرد.

به منظور افزودن ملودی به استوری تان گزینه دوربین در باالی سمت 
راس��ت صفحه اصلی را انتخاب کنید. در اینج��ا اقدام به ضبط ویدئو یا 
تصویر تازه یا استفاده از آرشیو گالری تان کنید. سپس به هنگام ویرایش 

محتوای تان آیکون »استیکر موسیقی« را لس کنید. 
یافتن آیکون اس��تیکر موس��یقی بسیار راحت اس��ت. در حقیقت این 
آیکون در کنار سایر استیکرهای بخش ویرایش وجود دارد. خوشبختانه 
آرشیو موسیقی اینستاگرام بسیار جامع است. به این ترتیب شما فرصت 

یافتن هرگونه ملودی مورد عالقه تان را خواهید داشت. 
توجه داش��ته باش��ید که مدت زمان نمایش اس��توری برای کاربران 
حداکثر 15 ثانیه اس��ت. به این ترتیب باید بخش مهم موس��یقی مورد 
نظرمان را انتخاب کنیم. در این زمینه بخشی که بیشترین هماهنگی با 

ماهیت استوری تان را دارد، مد نظر داشته باشید.
توصیه: برای کاربران IOS امکان انتخاب موس��یقی پیش از ضبط یا 

انتخاب محتوای بصری پست وجود دارد.
4. راهنمایی فالوورهای مان

اگر ش��ما قصد راهنمایی فالوورهای خود به موقعیت مکانی مشخصی 
)فروشگاه تان، مراس��می خاص و مانند اینها( را دارید، استیکر موقعیت 
مکان��ی به پیام ش��ما ارزش اضافی خواهد داد. براس��اس آمارهای تیم 
فنی اینس��تاگرام اس��توری های دارای موقعیت مکانی مورد توجه طیف 
وسیع تری از کاربران قرار می گیرد. به این ترتیب شانس جذب مخاطب 
برای برندهای هماهنگ با این اس��تیکر افزایش خواهد یافت. به عالوه با 
افزودن موقعیت مکانی به استوری مان ماهیت آن واقعی تر خواهد شد. 
به منظور افزودن این اس��تیکر به استوری تان پس از ضبط یا انتخاب 
محتوای بصری در فهرس��ت اس��تیکرها گزین��ه Location را انتخاب 
کنید. در این بخش ش��ما می توانید موقعیت مکان��ی خود را به راحتی 
جس��ت وجو کنید. همچنین اگر GPS گوشی تان فعال باشد، به صورت 

خودکار موقعیت تان پیدا می شود. 
5. استفاده از ابزارهای ترند

ش��اید ش��ما به اس��تفاده از اموجی یا هشتگ در اس��توری تان عالقه 
داشته باشید. با این حال اگر از همین نوع هشتگ و اموجی ها در قالب 
استیکری مشخص استفاده کنید، تاثیرگذاری شان بسیار بیشتر خواهد 
ش��د. مزیت اصلی این روش امکان لمس اس��تیکر هشتگ شما از سوی 

مخاطب به منظور مشاهده لینک جانبی است.
در مورد انتخاب هشتگ یا اموجی باید نهایت دقت را به خرج داد. در 
حقیقت بسیاری از کاربران با توجه به نوع انتخاب هشتگ از سوی برند 
مورد نظرشان در مورد ادامه مشاهده محتوای بصری آنها تصمیم گیری 
می کنند. همچنین کاربران بسیاری به هنگام جست وجوی مطلب ابتدا 

به سراغ هشتگ های محبوب شان می روند.
به منظور افزودن اموجی به استوری تان بر روی آیکون خنده در کنار 
بخش ویرایش کلیک کنید. به این ترتیب ش��مار باالیی از اموجی ها در 
اختیار شما قرار می گیرد. همچنین برای درج هشتگ در ذیل پست تان 

کافی است در بخش استیکرها گزینه »هشتگ« را انتخاب کنید. 
نکته جال��ب در مورد انتخ��اب اموجی در اینس��تاگرام امکان تعیین 

اندازه اش اس��ت. به این ترتیب با توجه به ن��وع مطلب تان اندازه دلخواه 
اموجی را تعریف کنید.

6. اطالع رسانی در مورد زمان به فالوورها
محتوای دارای زمان واقعی استوری تان را بسیار جذاب تر خواهد کرد. 
اس��تفاده از زمان یا وضعیت آب و هوا در اس��توری فرصت درک هرچه 
بهت��ر مخاطب از مطلب ش��ما را فراهم می کند. در ه��ر صورت افزودن 

استیکر زمانی برند شما در زمینه به روز بودن کمک خواهد کرد. 
به مانند س��ایر استیکرها، برای دس��تیابی به استیکر زمان و وضعیت 
آب و ه��وا باید پس از انتخاب محت��وای بصری و در مرحله ویرایش آن 

استیکر را انتخاب کنید.
7. خود را در دل استوری جای دهید

اس��تیکر س��لفی اینس��تاگرام یک��ی از تازه تری��ن و جنجالی تری��ن 
سرویس های این پلتفرم محبوب است. به این ترتیب شما امکان ساخت 
یک اس��تیکر جذاب از تصویر س��لفی تان را خواهید داشت. پس از تهیه 
این استیکر ش��ما امکان به کارگیری آن در تصاویر و ویدئوهای متعدد 

را دارید. 
به منظور س��اختن استوری س��لفی به صورت در لحظه گزینه لبخند 
در بخش اس��تیکرها را انتخاب کنید. س��پس با انتخاب زاویه مناس��ب 
بر روی عالمت دوربین در پایین صفحه نمایش دس��تگاه هوش��مندتان 
کلیک کنید. به همین راحتی یک اس��تیکر زیبا ثبت می شود. اگر قصد 
استفاده از تصویر گالری تان برای ساخت استیکر سلفی را دارید، بر روی 
گزینه گالری در گوش��ه راس��ت )برخی دس��تگاه ها سمت چپ( کلیک 
کنید. به این ترتیب شما وارد منوی انتخاب تصویر از گالری گوشی تان 

خواهید شد.
پس از ساخت اس��تیکر آن را همیشه در اکانت تان خواهید یافت. در 
صورتی هم که دیگر بدان عالقه ای نداشتید، با لمس طوالنی اش امکان 

حذف آن وجود دارد. 
به منظور افزودن استیکر به ویدئو، ابتدا اقدام به ضبط یا انتخاب آن از 
بخش گالری دستگاه تان کنید. سپس با لمس طوالنی صفحه در بخش 
ویرای��ش امکان ضبط زنده اس��تیکر یا انتخاب از می��ان تصاویر گالری 

برای تان فراهم می شود.
استفاده بهینه از استیکرهای اینستاگرام برای برندمان

اس��تیکرهای اینس��تاگرام فرصت تعامل هرچه بیش��تر برند ش��ما با 
مخاطب را فراهم می کند. به این ترتیب با انتخاب اس��تیکرهای مناسب 
ش��انس برندمان برای جلب نظر طیف وس��یع تری از مخاطبان  افزایش 
چش��مگیری می یابد. نکته مهم در اینج��ا تمرکز بر روی خلق محتوای 
اصلی اس��ت. در حقیقت استیکرهای کاربردی در صورت کیفیت پایین 

مطلب ما هیچ کمکی به برندمان نخواهد کرد. 
فورس��تر یکی از نویس��نده های حرف��ه ای در زمین��ه بازاریابی 
دیجیت��ال اس��ت. وی در یکی از مقاالت اخیر خ��ود تحت عنوان 
»حداکثرس��ازی ارزش کس��ب وکار ب��ا تکنولوژی س��ریع« اظهار 
نظر جالبی داش��ته اس��ت: »امروزه حوزه های جدید ارزش آفرینی 
عبارتند از تجربه تعاملی، تکنولوژی خالق و ایده های هیجان انگیز 
برای مخاطب«. بهترین ش��یوه برای انتق��ال این حجم از هیجان 
ب��ه مخاطب داستان س��رایی اس��ت. همانطور که از نام س��رویس 
اس��توری اینس��تاگرام بر می آید، انگیزه اصلی تی��م طراحی این 
پلتف��رم فراهم س��ازی فرصتی عالی برای کارب��ران به منظور بیان 
داس��تان های کوتاه شان اس��ت. برند ما نیز باید در راستای همین 

هدف از سرویس استوری استفاده کند.
نظر ش��ما در مورد مطلب این مقاله چیس��ت؟ آیا ش��ما تا به حال از 
اس��تیکرهای اینستاگرام اس��تفاده کرده اید؟ اگر در این زمینه حرفه ای 
هس��تید، به اش��تراک گذاری تجربه تان با دیگران به شما فرصت یافتن 

شرکای تجاری بیشتر را می دهد.
در عص��ری که همه بخش های زندگی به س��وی تکنولوژی های نوین 
دیجیتالی در حرکتند، ح��وزه بازاریابی نیز باید با این جریان هماهنگ 
شود. به همین دلیل اکنون بهترین زمان ممکن برای تقویت مهارت های 
اعض��ای برندمان به منظور هماهنگی ب��ا تکنولوژی های نوین در عرصه 

بازاریابی و تبلیغات است. 
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استراتژی های بازاریابی برای مرحله ورود به بازار )2(
هدف تضمین رشد سود و فروش های شرکت 

در آینده است

هدف اصلی ش��رکت ها از توس��عه بازار و معرفی محصول جدید، 
تضمین رشد سود و فروش های شرکت در آینده است. در سال های 
اخیر و به دلیل رش��د و پیشرفت س��ریع تکنولوژی و افزایش رقابت 
جهانی این هدف اهمیت بیش��تری یافته است. وجود جریانی ثابت 
از محص��والت جدید و توس��عه مس��تمر بازارهای جدی��د، از جمله 
بازارهای موجود در کش��ورهای خارجی، برای تداوم رش��د شرکت 
ضروری هس��تند، اما مورد مربوط به ش��رکت های پیش��رو نش��ان 
می ده��د ک��ه پروژه های توس��عه ای انفرادی نی��ز می توانند  اهداف 
اس��تراتژیک دیگری را نیز تامین کنند. وقتی از شرکت های پیشرو 
سوال شد که نقش استراتژیک موفق ترین محصوالت جدید آنها چه 
بوده اس��ت، پاس��خ دهندگان به پیمایش انجام شده توسط شرکت 
مش��اوره ای بوز، آلن و همیلتون به هشت هدف استراتژیک مختلف 
اش��اره کردند. این اهداف و درصد پاسخ دهندگانی که هر یک را نام 
برده اند نش��ان می دهد که کدام اهداف روی مس��ائل بیرونی) مثل 
تعریف سهم بازار( تمرکز کرده اند و کدام یک از این اهداف به اتکای 
نقاط قوت داخلی ش��رکت ایجاد می شوند یا بهبود می یابند. بیش تر 
پاس��خ دهندگان اعالم کردند که محصول جدید آنها به تامین بیش 

از یک مورد از اهداف فوق کمک می کند.
اهداف اس��تراتژیک به دس��ت آمده از طری��ق معرفی محصوالت 

جدید موفق.
انواع مختلف محصوالت جدید برای حصول به اهداف استراتژیک 
مختلفی مناس��ب هس��تند. مثال، اگر هدف ایجاد ج��ای پا در یک 
بخش بازار یا پیش دس��تی کردن در ورود به آن اس��ت، شرکت باید 
محصولی را معرفی کند که برای آن بازار تازگی داشته باشد، اگرچه 
ممکن اس��ت برای شرکت کامال تازه و جدید نباشد. از طرف دیگر، 
اگر ش��رکت قصد دارد جری��ان نقدینگی اش را از طریق افزودن یک 
محصول پولس��از دیگر افزایش بدهد، تولید انواع دیگری از محصول 
ی��ا اعم��ال تغیی��رات و تعدیالت در محص��ول، به وی��ژه آنهایی که 
هزینه ه��ای واحد را کاهش می دهند، می تواند مفید و موثر باش��د. 
اه��داف یک واحد فعالیت از معرفی اقالم جدید خود به بازار بر نوع 
استراتژی ای که باید پیروی کند، بر برنامه های بازاریابی و مالی الزم 
برای آن استراتژی تاثیر می گذارد. مثال اگر شرکت یا واحد فعالیتی 
از یک اس��تراتژی فرصت طلب پیروی می کند و قصد دارد تا جایگاه 
خ��ود را به عنوان ن��وآور محصول حفظ کند و ج��ای پایی در انواع 
بازارهای محصول جدید ایجاد کند، باید تا حد توانش در بسیاری از 
آن بازارها پیش��تاز باشد. اجرای موفق یک چنین استراتژی مستلزم 
آن اس��ت که آن واحد از منابع قابل توجهی برخوردار باش��د و آن 
منابع را به فرآیندهای تحقیق و توسعه، مهندسی محصول، بازاریابی 

و تحقیقات بازاریابی تخصیص بدهد.
انواع اقالم بازار جدید مناسب برای اهداف استراتژیک مختلف

هدف قلم جدید
محص��والت  حفظ موقعیت خود به عنوان یک نوآور در محصول 

جدید برای دنیا؛ بهبودها یا بازبینی ها در محصوالت موجود
دفاع از موقعیت فعلی س��هم بازار بهبود یا بازبینی در محصوالت 
موجود؛ افزودن اقالمی به خانواده محصول موجود؛ کاهش هزینه ها
ایج��اد جای پا در بازار جدید آینده؛ پیش دس��تی در ورود به یک 
بخ��ش بازار جدی��د محصوالت جدید برای دنی��ا؛ افزودن اقالمی به 

خانواده محصوالت موجود؛ موقعیت یابی مجدد
بهره برداری از تکنولوژی به شیوه ای جدید محصوالت جدید برای 
دنیا؛ خان��واده محصول جدید؛ افزودن اقالم��ی به خانواده محصول 

موجود یا بازنگری در آن
سرمایه گذاری روی نقاط قوت توزیع  محصوالت جدید برای دنیا؛ 
خان��واده محصول جدید؛ افزودن اقالمی به خانواده محصول موجود 

یا بازنگری در آن
تهیه یک محصول پولساز افزودن اقالم به خانواده محصول موجود 

یا بازنگری در آن؛ موقعیت یابی مجدد؛ کاهش در هزینه ها
بهره ب��رداری مازاد یا خارج از ظرفیت محصوالت جدید برای دنیا؛ 

خانواده محصول جدید.
از ط��رف دیگر، اگر ای��ن واحد فعالیت در وهله اول به تعریف یک 
جای��گاه از قب��ل قوی از حیث س��هم بازار در صنع��ت خود اهمیت 
می دهد، باید یک ش��رکت پیرو باش��د. معموال ش��رکت پیرویی که 
بالفاصل��ه پس از یک ش��رکت یا واحد فعالیت ن��وآور وارد بازارهای 
محص��ول جدید می ش��ود؛ روی مس��ائلی چون کیفی��ت برتر، ارائه 
خدمات بهتر به مش��تری یا قیمت های پایین تر از قیمت محصوالت 
مش��ابه ش��رکت پیش��گام، تمرکز و تاکید می کند. این اس��تراتژی 
معموال به س��رمایه گذاری های کمتری در امور تحقیق و توس��عه و 
توسعه محصول نیاز دارد، اما هنوز هم فرآیندهای بازاریابی و فروش 
در اجرای موثر آن اس��تراتژی حیاتی اند. در یادداش��ت بعدی، بین 
اس��تراتژی های مربوط به اقالم بازار جدید، مقایس��ه های دقیق تری 

به عمل خواهد آمد.
ادامه دارد ...
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100 توصیه مهم کارآفرینان برتر در راستای 
موفقیت در کسب وکار)3(

در دو شماره پیش��ین به 17 مورد از توصیه های کارآفرینان برتر 
پرداختیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

1۸-برندسازی حرفه ای داشته باشید 
در راس��تای شناخته ش��دن و ایجاد تمایز با سیر شرکت ها، 
ش��ما نیاز به ایجاد برند خود خواهید داش��ت. با این حال نحوه 
انج��ام این امر از جمله مواردی اس��ت ک��ه می تواند به مزیت 
رقابتی ش��ما تبدیل ش��ود. در این رابطه و در ابتدا الزم اس��ت 
ت��ا تحقیقات و دانش کافی را به دس��ت آورده و س��پس اقدام 
ب��ه طراحی آرم خود کنی��د. در آخر نیز ذکر این نکته ضروری 
اس��ت که باید همواره برند خود را به روز نگه دارید. همواره این 
احتمال وجود دارد که با گذش��ت زمان نیاز به اعمال تغییراتی 
در برند ش��ما حس ش��ود. با نگاهی به برندهای باسابقه نیز به 
ای��ن نکته پی خواهید برد که تقریبا تمامی آن ها با طرح اولیه 
تفاوت های��ی را پی��دا کرده اند. به همین خاط��ر نباید از اعمال 

تغییرات هراسی را داشته باشید.
19-موارد قانونی را مورد توجه قرار دهید 

الزم اس��ت تا از همان ابتدا نس��بت به تمام��ی موارد قانونی 
مرتبط با حوزه کاری خود به آگاهی کامل دس��ت پیدا کرده و 
همواره توجه کافی را به آن ها داش��ته باشید. در موارد بسیاری 
مشاهده شده است که شرکت ها پس از شروع کار به علت عدم 
توجه به این بخش، با مش��کالت بسیاری مواجه شده و این امر 
عمال رشد آن ها را در ابتدای کار که بسیار مهم است، با کندی 

محسوسی مواجه ساخته است. 
20-به دنبال سرمایه گذار باشید 

بدون در اختیار داش��تن بودجه کافی، ش��ما قادر به رش��د و 
گسترش محدوده عملکردی خود نخواهید بود. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا از همان ابت��دای کار خود به دنب��ال افرادی در 
این زمینه باش��ید. فراموش نکنید که در این رابطه شما صرفا 
مجبور به فروش سهام خود نخواهید بود و یک حامی مالی نیز 

می تواند به خوبی نیازهای شما را برطرف کند.
21-با جامعه هدف خود ارتباط نزدیکی ایجاد کنید 

بدون مشتری ش��ما قادر به ادامه فعالیت خود نخواهید بود. 
بدون ش��ک در این رابطه تبلیغات تنها به شناساندن برند شما 
منتهی خواهد شد که این امر نیز بودجه کافی را نیاز داشته و 
اقدامی پرهزینه محسوب می ش��ود. با این حال در صورتی که 
ارتباط خوبی را با افراد جامعه برقرار سازید، بسیاری از نیازهای 
تبلیغاتی شما کاهش یافته و مشتری خود را یکی از شما تلقی 
خواهد کرد. فراموش نکنید که مردم همواره عالقه مند به انجام 
کارهای جدید و هیجانی هستند. به همین خاطر شما با کمی 
خالقی��ت قادر خواهی��د بود تا برند خود را ب��ه یکی از اعضای 
خانواده آن ها تبدیل کنید. این امر درس��ت مشابه اقدامی است 

که ابر برندهایی نظیر گوگل و فیس بوک انجام می دهند. 
22-کسب سود را اولویت اول خود محسوب نکنید

اگرچه بس��یار ضروری است تا ش��م اقتصادی و مهارت خود 
را در ای��ن زمینه افزایش دهید، با این حال توصیه می ش��ود تا 
کسب س��ود را هدف اول خود ندانید. این امر امکان رشد را از 
ش��ما خواهد گرفت و موفقیت درازمدت را به امری غیرممکن 
مبدل خواهد ساخت. درواقع شما کافی است تا بر روی کیفیت 
کار خود متمرکز بمانید و اطمینان داشته باشید که سود شما 

با این اقدام تضمین شده خواهد بود. 
نکت��ه دیگری ک��ه باید مورد توجه قرار دهید این اس��ت که 
از هم��ان ابتدا به دنبال راهکاره��ای اقتصادی و خالقیت هایی 
در این زمینه باش��ید تا در درازمدت با مش��کلی مواجه نشوید. 
درواقع ش��ما نمی توانید آین��ده را پیش بینی کنید و به همین 
خاطر همواره باید راهکارهای متنوعی را برای ش��رایط مختلف 

در اختیار داشته باشید. 
23-هزینه های خود را در سطحی پایین نگه دارید 

همواره الزم اس��ت تا میان��ه روی را یک اصل مهم برای خود 
بدانید. در موارد متعددی مش��اهده ش��ده اس��ت ک��ه برندها 
متحمل هزینه هایی می شوند که در ابتدا چندان توجه مدیران 
را به خود جلب نکرده اس��ت. با این حال در گذر زمان با جمع 
ش��دن آن ها شما در معرض هزینه های بس��یار زیاد و در عین 
حال غیرضروری خواهید بود که بدون ش��ک معضل اقتصادی 
شدیدی را برای شما به همراه خواهد داشت. تحت این شرایط 
ممکن است حتی مجبور به کاهش هزینه های حیاتی خود نیز 
باش��ید. به همین خاطر الزم است تا همواره روش  های موجود 
در راس��تای کاهش هزینه ها را یافت��ه و آن ها را به کار گیرید. 
ب��رای مثال دورکاری از جمله مواردی اس��ت ک��ه می تواند به 

کاهش هزینه های شما کمک شایانی کند.
24-سیستم و روش کار خود را به روز نگه دارید 

این امر که تمایل داش��ته باش��ید که تنها ب��ا یک روش، در 
تمامی مقاطع عمل کنید، بدون ش��ک در درازمدت کارآمدی 
خ��ود را از دس��ت خواهد داد. درواقع هر سیس��تم و روش��ی 
محدوده زمانی خاص خود را داشته و عدم توجه به این موضوع 
بیانگر عدم شایس��تگی ش��ما خواهد بود. در این راستا توصیه 
می ش��ود تا همواره در تالش برای پیش بین��ی آینده از طریق 
جمع آوری اطالعات کافی، باش��ید و ب��ه این طریق روش های 

مناسب را در زمان مطلوب آن به کار گیرید.
25-افراد مناسبی را به استخدام خود درآورید 

تیم شرکت به عنوان بازوی اجرایی شما خواهد بود. به همین 
خاطر الزم اس��ت تا بهترین ها را به استخدام خود درآورید. در 
این رابطه مالک بهترین صرفا سابقه آن ها نبوده و الزم است تا 
به میزان همس��ویی و هماهنگی آن ها با اهداف خود نیز توجه 
کافی را داش��ته باشید. در این رابطه توصیه می شود تا همواره 
خری��د بهترین ها را که بدون ش��ک پرهزینه نیز خواهد بود، به 
عنوان سیاس��ت اس��تخدامی خود قرار نداده و جایی را نیز به 

ستاره سازی اختصاص دهید.
ادامه دارد ...
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 )Cambridge Analytica( از زمان رس��وایی کمبریج آنالیتی��کا
و واکن��ش رس��انه ها در مورد تأثی��رات منفی رس��انه های اجتماعی در 
زندگ��ی ما، کاربران دسته دس��ته از فیس بوک فاصل��ه گرفتند. در واقع 
طبق گزارش مرک��ز تحقیقات پیو )Pew Research(، تا 40درصد از 
کاربران ایاالت متحده برای مدت ها –گاه تا هفته ها– حساب فیس بوک 

خود را چک نمی کردند. 
این کاربران نه تنها نگران سوءاس��تفاده از اطالعات شان هستند، بلکه 
از تماشای نکات برجس��ته زندگی افراد دیگر خسته شده اند. این نکات 
برجس��ته اغلب به عنوان یک واقعیت س��اختگی ایجاد و باعث می شوند 
بس��یاری از ما به انتخاب ه��ای زندگی خود با ش��ک و تردید بنگریم و 

دستاوردها و شادی های مان را با دیگران مقایسه کنیم. 
مزاحمت س��ایبری تبدیل به یک نگرانی رو به رشد در میان نوجوانان 
شده اس��ت. مطالعات نش��ان داده اند اس��تفاده بیش از حد از رسانه های 
اجتماعی می تواند س��بب »افسردگی فیس بوکی« شود. اگر تا به حال از 
دیدن یک دوست قدیمی که در حال صعود از قلعه ماچو پیچو بوده و یا 
در یک کلوب با دوستانش در حال تفریح است، احساس حسادت شدید 

داشته اید، به احتمال زیاد آن را با خود مقایسه می کنید. 
زندگی ش��ما که پش��ت کامپیوتر می گذرد، به نظر نامس��اعد می آید؛ 
حت��ی اگر به خودتان بگویید آنچه می بینید، واقعیت ندارد. ش��ما دائماً 
با پس��ت های بی پایان درب��اره فرزندان افراد، غذاهای��ی که می خورند و 

فعالیت های روزانه معمول آنها مواجه می شوید. 
ای��ن منظره در می��ان ناامیدی های معمول در رس��انه های اجتماعی 
بی هدف و بی تأمل اتفاق می افتد و افرادی که هزاران »دوس��ت« دارند، 
اکثریت آنها را هرگز مالقات نمی کنند. نتیجه این اس��ت که چشم انداز 
رس��انه های اجتماعی به سرعت تغییر می کند که اتفاق بدی هم نیست؛ 
زیرا س��بب می شود نسل جدید ش��بکه های اجتماعی طرح متفاوتی از 

ارزش ارائه دهند –طرحی شخصی تر و واقعی تر. 
آینده وضع خوشایندی دارد

رس��انه های اجتماعی ناپدید نمی ش��وند. در واق��ع طبق گزارش های 
جدیدی از سوی We Are Social و Hootsuitet، تقریباً 42درصد 
از جمعیت جهان حداقل یک حس��اب از رسانه های اجتماعی دارند، اما 
»اجتماع جدی��د« دیگر تمامی افراد را هدف نمی گیرد. در عوض آینده 
وضع خوشایندی دارد و شبکه های بیشتری برای جمع آوری افرادی که 
عالقه مش��ترک دارند ظهور می کنند –همسایگان، پدر و مادرها، زنان، 

خریداران، کارآفرینان و یا اعضای هر گروه دیگری. 
ش��بکه های اجتماعی س��نتی علی رغ��م آخرین تالش ها ب��رای مهار 
 دسترس��ی برندها و بازاریابان، اقبال مردم را به میزان زیادی از دس��ت 
داده اند. دلیل این امر فروش اطالعات کاربران به تبلیغ کنندگان و به روز 

طیف گسترده ای از عواقب دیگر و اثرات جانبی طوالنی مدت است. 
ش��ما به عنوان صاحب یک کسب و کار باید از این تغییرات آگاه باشید 
و محت��وای خود را با این روند تطبیق دهید؛ به خصوص که پلتفرم های 

جدید اجتماعی نسبت به پیشینیان خود بیشتر کاربرمحور هستند. 

وقت آن است که به ارتباط شخصی رجوع کنیم
هر پلتفرم رس��انه اجتماعی که به کاربران خود تجربه ای ش��خصی تر 
ارائه دهد، بیش��تر می تواند در زندگی آنها جایگاهی به دست آورد. موج 
جدید رس��انه های اجتماعی آماده اند تا توجه کاربران اینترنت را جلب و 
فرصت های جدید کس��ب و کار را برای بازاریابان و تبلیغ کنندگان ایجاد 
کنند.  به عنوان مثال یک ش��بکه اجتماع��ی جدید مختص زنان به نام 
FindSisterhood به کاربران امکان می دهد مس��ائل ش��خصی را با 
حس��اب های کاماًل ناش��ناس مورد بحث قرار دهند. ای��ن پلتفرم زنان را 
تشویق می کند بدون هیچ گونه مانعی، هر سؤالی را بپرسند. این ویژگی 
باعث می ش��ود این ش��بکه اجتماعی، منبعی ارزشمند از بینش را برای 

بازاریابان به وجود آورد. 
Ana Pompa Ala - )ؤؤسس این ش��بکه، آنا پومپا آالرخون رالز 
con Rawls( می گوی��د، »نکت��ه خ��اص در م��ورد برنام��ه ما همین 
ناشناس ماندن افراد اس��ت. ما از رمزنگاری یکطرفه استفاده و هر پست 
و نظری را غیر قابل شناسایی می کنیم. هیچ کس از جمله تیم ما نخواهد 

دانست چه شخصی، چه مطلبی را نوشته است«. 
ناش��ناس بودن به کاربران اجازه می دهد رک و راس��ت باش��ند و این 
امر می تواند برای کس��ب و کارها بس��یار س��ودمند واقع شود. برای مثال 
شرکت ش��ما می خواهد بیشتر در مورد ش��یوه زندگی بازار هدف خود 
بداند. س��ؤاالت درست را بپرسید و تمام اطالعات مورد نیاز خود را برای 
ایجاد یک اس��تراتژی بازاریابی مؤثر دریافت کنید. این پلتفرم اجتماعی 
همچنین از تجزیه و تحلیل احساس��ات در جهت تجزیه و تحلیل محتوا 
اس��تفاده می کند. بنابراین می توانید موضوعات بحث برانگیز و همچنین 
واکنش های��ی ک��ه این موضوع��ات ایج��اد می کنند را در ی��ک منطقه 

جغرافیایی خاص ردیابی کنید. 
ب��ه عنوان مث��ال زمانی که م��ادران از یک محله خ��اص در نیویورک 
درباره س��ختی کار و مراقبت از ک��ودکان در کنار هم صحبت می کنند، 
ای��ن اطالعات می تواند به یک کس��ب و کار روزم��ره محلی کمک کند و 
نگرانی ه��ای مخاطبان ه��دف را مورد توجه قرار ده��د. همین اطالعات 
ارزش��مند هستند که می توانند به شما در ایجاد محتوای بسیار شخصی 

برای مخاطبان تان کمک کنند. 
همسایه وار پیش روید

ش��رکت ها می توانند مش��تریان بالقوه را از طریق ش��بکه نکست دور 
)NextDoor( پیدا کنند. نکس��ت دور یک پلتفرم امن است که در آن 
کاربران به راحتی می توانند با همس��ایگان خود تبادل اطالعات داش��ته 
باش��ند. این پلتفرم یک راه مؤثر برای قرار  گرفتن در جریاناتی است که 
در یک محله خاص صورت می گیرد. از آنجایی که این برنامه از موقعیت 
جغرافیایی برای نمایش پس��ت های کاربران در منطقه استفاده می کند، 

یک معدن باارزش برای یافتن افراد در نزدیکی شماست. 
شاید کسب سرمایه با این برنامه برای بازاریابان در ابتدا دشوار باشد، 
زیرا این پلتفرم پیش از پذیرش حساب، از طریق روش مشابه با موردی 
که توسط Google My Business استفاده می شود، تمام آدرس ها 
را بررس��ی می کند. عالوه بر این صفحات مربوط به کس��ب و کار در حال 

حاضر در تمامی کشورها در دسترس نیستند. 
ب��ا این وج��ود گزین��ه ای ب��رای کارب��ران وج��ود دارد ک��ه بتوانند 

کس��ب و کارهایی را که تجربیات مثبت از آنها داشته اند، پیشنهاد دهند. 
با توجه به اینکه بسیاری از کاربران سؤاالتی را مطرح می کنند که برای 
یک تازه وارد به محله مناس��ب است -مانند بهترین خیاطی یا رستوران 
خانوادگی- فرصت ه��ای فراوانی برای تبلیغات دهان به دهان وجود دارد 

که می تواند ده ها مشتری را به سمت یک کسب و کار هدایت کند. 
هنگامی که کس��ب و کارها پای��گاه خود را تحکیم کردن��د، می توانند 
بحث ها را در محله پیگیری و موضوعاتی را مش��خص کنند که س��بب 
ایجاد تعامل در منطقه می شوند. این پلتفرم همچنین می تواند ترافیک 
ه��دف را به وب س��ایت ها یا وبالگ ه��ا هدایت کند و آگاه��ی در مورد 

موضوعات خاص جامعه را افزایش دهد. 
جوامع کوچک بهتر عمل می کنند

یکی از بزرگ ترین مش��کالت رس��انه های اجتماعی، ان��دازه و حجم 
Zephoria Ma -  ننهاست. طبق یک گزارش جمع آوری شده توسط

keting در هر دقیق��ه در فیس بوک حدود 300،000 آپدیت وضعیت 
)status( و نیم میلیون نظر ثبت می شود. هر ثانیه 6 هزار توئیت جدید 

نیز در توئیتر ایجاد می شود. 
بس��یاری از کاربران اینترنت برای انجام تعامالت معتبر با دوس��تان، 
خانواده و دنبال کنندگان خود به دنبال پلتفرم های کوچک تر هس��تند. 
کارب��ران پلتفرم های��ی را می خواهند ک��ه هیچ الگوریتم��ی برای فیلتر 
اطالعات نداش��ته و هدف باالتری از ایجاد صرفاً یک مکان برای چت و 

اشتراک ویدئو های فراگیر داشته باشند. 
Care2 چنین مکانی اس��ت. این انجمن حدود 30میلیون عضو دارد. 
این مقدار هش��ت برابر کمتر از اندازه فیس بوک در ایاالت متحده است، 
ام��ا لزوم��اً از قدرت آن به عنوان یک ابزار بازاریاب��ی نمی کاهد. کاربران 
Care2 به دنبال راهی برای بهبود جهان هس��تند. موضوعات اصلی در 
 Care2 .آن عبارتند از دادخواهی ها )تقاضا(، انگیزه ها و زندگی س��الم
همچنین برندهایی که مایل به حمایت از انگیزه ها هس��تند و در جوامع 

خود تعامل دارند را ترویج می کند. 
این پلتفرم ان��واع مختلف فرصت های تجاری را برای برندهایی که به 
دنبال ایجاد ارتباط با اعضا از طریق ارزش های اصلی آنها هستند، ایجاد 
می کند. هدف این است که مسائل شخصی تر شوند. کاربران اینترنت نیز 
دقیقاً به دنبال همین امر هستند و از غول های این عرصه به رسانه های 

اجتماعی کوچک تر تغییر رویه می دهند. 
کسب و کارها باید نوعی تجربه سرپرستی ارائه دهند

همانطور که از فیس بوک به رس��انه های اجتماعی خوشایند مهاجرت 
می کنی��د، حتماً پیام خود را با انتظارات جدید مخاطبان تطبیق دهید. 
بدون اینکه برای مخاطب مزاحمتی داشته باشید، با یک رویکرد جدید 

مرتبط با مکالمات کاربرمحور آغاز کنید. 
آین��ده رس��انه های اجتماع��ی در مکالم��ات تک به تک ب��ا طرفداران 
و دنبال کنن��دگان ق��رار دارد؛ مبادالتی که نه تنها مایل به ش��رکت در 
آنها هس��تند، بلکه می خواهند آنها را پی��ش ببرند. هرچه به عنوان یک 
کس��ب و کار کمتر مزاحم باشید، شانس بیشتری برای ایجاد یک جامعه 
قابل توجه در اطراف نام تجاری خود دارید؛ پیروان جدید جمع خواهید 

کرد و تغییر رویه ها را نیز افزایش خواهید داد. 
entrepreneur :منبع
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مفاهیم اس��تارتاپ ناب چند سالی اس��ت که جای خود را در محافل 
آموزش��ی کسب وکار باز کرده اند. پیاده سازی این موارد، نتایج منفی نیز 
به همراه دارند. کتاب اس��تارتاپ ناب )The Lean Startup( نوش��ته  
اریک رایز که در کشور ما به نام نوپای ناب نیز شناخته می شود، انقالبی 
جهانی را در مفاهیم شرکت های نوپا ایجاد کرده و با فروش و ترجمه در 
17 کش��ور جهان، به موفقیتی عظیم دست پیدا کرد. مفاهیم گفته شده 
در این کتاب توسط بازیگران مختلف دنیای کسب وکار از سرمایه گذاران 
تا شرکت های فهرست فورچن 500 و حتی دولت های مختلف نیز به کار 

گرفته شده اند.
یکی از مفاهیم بنیادی این کتاب، س��اختن یک نمونه  اولیه  پایدار یا 
MVP از محصول مورد نظر اس��ت. در مرحله  بعدی کارآفرین باید این 
محصول اولیه را عرضه کرده و با دریافت اطالعات و نظرسنجی در مورد 
آن، کیفی��ت نهای��ی را بهبود دهد. ایده  این فرآین��د، کاهش حداکثری 

ریسک در فرآیند تولید محصول است.
اما پیاده س��ازی این ایده و آزمایش زودهنگام ب��ازار، نکات منفی نیز 
دارد. ای��ن نکات منفی در مقاله ای توس��ط آندی��ا کانتیجیانی با  عنوان 
 Experimentation, Learning and Appropriability
in Early-Stage Ventures مط��رح ش��ده اند. کانتیجیانی، محقق 
موسس��ه  نوآوری در مدیریت Mack و دانشجوی دکترای وارتون است. 
او معتقد است عرضه  اولیه  محصول، شرکت ها را در معرض تهدید کپی 
ش��دن قرار می دهد. در واقع او در مقاله  خود زمان و موقعیت مناس��ب 
برای آزمایش اولیه بازار را مشخص می کند که در این مطلب به اختصار 

به آن می پردازیم.
این دانش��مند در مصاحبه ای در مورد مقاله  خود و موضوع آن، عالقه  
همیشگی به نوآوری را مثال زده است. او این مقاله را برای تز پایان نامه  
خود انتخاب کرده تا موضوعی تاثیرگذار را بررسی کند و افراد حاضر در 

اکوسیستم کسب وکار از آن استفاده کنند.
آندیا برای مقاله  خود با افراد بس��یاری مصاحبه کرده اس��ت. یکی از 
محل های مصاحبه  او، اکوسیس��تم و فضاهای کارآفرینی فیالدلفیا بوده 
است. او نقطه  مشترک اغلب افراد حاضر در این محیط ها را، تالش برای 
تبدیل شدن به استارتاپ ناب می داند. مفاهیمی همچون آزمایش اولیه، 
نمونه  اولیه یا MVP و چرخش و پیووت از عمده  مس��ائلی بودند که او 

در مصاحبه ها با آنها برخورد داشت.
این محقق پیش از نوشتن مقاله  خود با مفاهیم استارتاپ ناب آشنایی 
داش��ت اما هیچ گاه تصور این حجم از تاثیر آن را بر اکوسیس��تم نکرده 
بود. درواقع او در تحقیقات خود از نزدیک با انقالب ایجادش��ده توس��ط 
این مفاهیم روبه رو ش��د. او در تحقیقاتش متوج��ه برنامه ای دولتی در 
آمریکا با نام I-Corps ش��د که ش��رکت ها را پیش از س��رمایه گذاری 

دولتی به پیاده سازی مفاهیم استارتاپ ناب تشویق می کرد.
نتیجه  اولیه از ای��ن تحقیقات آن بود که کلمات کلیدی کتاب نوپای 
ن��اب، به نوعی به زبان اکوسیس��تم در بخش های مختلف تبدیل ش��ده 
اس��ت. این زبان نه تنها در استارتاپ ها بلکه در انواع دیگر کسب وکارها 
نیز نفوذ کرده اس��ت. در نهایت آندیا به این نتیجه رس��ید که بررس��ی 
موفقیت یا چالش های این مفاهیم، موضوعی قابل توجه برای پرداختن 

و بررسی آماری است.
مفهوم نوپای ناپ چیست

نوپای ناب، یک روش برای مدیریت کسب وکار را توضیح می دهد. این 
روش نه تنها در اس��تارتاپ های نوپا بلکه در شرکت های بزرگ درگیر با 
نوآوری نیز دیده می شود. شرکت هایی همچون سازمان های غیرانتفاعی 

و دولت های درگیر با نوآوری نیز هدف این مفاهیم هستند.

مفه��وم اصلی نوپای ن��اب به این نکته اش��اره دارد که پیش از درک 
جزییات کس��ب وکار و پیش از اجرای نهایی، محصول خود را در مراحل 
اولی��ه آزمای��ش کنید. ایده اصلی این اس��ت که در س��ریع ترین زمان، 
بازخورد بازار را اندازه گی��ری کنیم. نوپای ناب برای اجرای این مفهوم، 
چند ابزار را معرفی می کند. مواردی همچون محصول اولیه  قابل اعتماد 
و پیووت کردن )تغییر مسیر( پس از دریافت بازخورد کاربر، از ابزارهای 

این کتاب هستند.
ابزارهای گفته ش��ده، دو نوآوری بزرگ کتاب نوپای ناب هس��تند. در 
واق��ع این کتاب کم��ک می کند که ش��رکت ها بیش از پی��ش فعالیت 
نوآورانه داش��ته باش��ند. این مفاهیم و ابزارها همگی نتیجه  تحقیقات و 
فعالیت های اریک رایز و اس��تیو بالنک در10 تا 15س��ال اخیر هستند. 
 The Startup( اریک به تازگی از کتاب جدید خود با نام راه استارتاپ
Way( رونمای��ی کرده اس��ت. او در این کتاب، ن��و آوری ناب در دیگر 

مدل های شرکتی را بررسی کرده است.
آندی��ا ب��ا درک مفاهیم اولی��ه  نوپای ن��اب و تاثی��ر آن تاکنون روی 
اکوسیس��تم اس��تارتاپی، در تحقیقات خود تالش کرده اس��ت تا نتایج 
پیاده س��ازی این مفاهی��م را به کمک داده های آماری بررس��ی کند. او 
باوجود باور به تاثیرگذار بودن این مفاهیم در دنیای کس��ب وکار، تالش 
کرده تا شرایط مرزی را برای پیش بینی نتیجه بخش بودن آنها در عمل 

بررسی کند.
بهره برداری از ارزش

پیاده س��ازی مفاهیم نوپای ناب در برخی موقعیت ها مفید و در برخی 
دیگ��ر بازدهی الزم را ندارند. در واق��ع در موقعیت های حالت دوم باید 
اس��تراتژی های دیگری نیز به کار گرفته شود تا بتوان مفاهیم نوپای ناب 
را اج��را کرد. همین موارد، ش��رایط مرزی را ایج��اد می کنند که هدف 

اصلی این تحقیق، بررسی و شناسایی آنها بوده است.
یک��ی از اولین مفاهیمی ک��ه در این تحقیق به آنها پرداخته ش��ده، 
Appr - )ففهومی آکادمیک در دنیای کس��ب وکار به نام بهره برداری 
priablity( اس��ت. در این تحقیق، تغیی��رات قابل توجهی در مفاهیم 
مالکیت معنوی در آمریکا مش��اهده ش��ده؛ این تغیی��رات، به خاطر یک 
رای دادگاه عالی آمریکا در س��ال 2014 ایجاد ش��ده که در آن، شرکت 
نرم افزاری آلیس کورپ ش��رکت داشته اس��ت. در واقع شرکت آلیس با 
این اقدام ثبت پتنت را به بخش��ی اصل��ی از صنعت نرم افزار و خصوصا 

نرم افزارهای تجاری تبدیل کرد.
تغییر گفته شده در باال، به خاطر انقالبی که در مفهوم پتنت در دنیای 
نرم اف��زار ایجاد کرد، قابل توجه اس��ت. اما این تغییر همه  ش��رکت های 
نرم اف��زاری را تح��ت تاثیر قرار ن��داد. درواقع این تغیی��ر، همان مفهوم 
بهره برداری را برای برخی از این ش��رکت ها تغییر داد. در نهایت مطالعه  
این ش��رکت ها باعث ش��د تا مفهوم مناس��ب بودن بهتر در این تحقیق 

لحاظ شود.
مفهوم بهره برداری که یک��ی از بنیادی ترین مفاهیم در بحث نوآوری 
است، توسط دیوید تیس از اس��اتید مشهور یو.سی برکلی تشریح شده 
اس��ت. این مفهوم به معنای ظرفیت های یک ش��رکت در کس��ب ارزش 
از یک نوآوری اس��ت. به عنوان مثال اگر شما ش��رکتی هستید که یک 
نوآوری را عرضه می کنید، ارزش حاصل از این نوآوری می تواند به شما 
یا ش��رکت های دیگر حاضر در اکوسیستم برسد. اینکه ارزش و سود به 
کدام بخش برسد، به استراتژی شما و ساختار اکوسیستم مرتبط است. 
در واقع این مفهوم نش��ان می دهد که چه مق��دار از این ارزش را برای 

خود کسب خواهید کرد.
با درک مفهوم بهره برداری به این نتیجه می رس��یم که می توان از آن 

به عنوان یک ش��رایط مرزی برای بررس��ی مفید بودن یا نبودن مفاهیم 
ناب اس��تفاده کرد. فرضیه  اصلی این است که وقتی شما توانایی باالیی 
در بهره ب��رداری از نوآوری ندارید، ب��ا آزمایش کردن اطالعاتی در مورد 
محص��ول خ��ود عرضه می کنید که آس��یب پذیری ش��ما آن را افزایش 

می دهد.
کپی ش��دن یا الهام بخش��ی ایده و محصول اولیه، مواردی هستند که 
باعث افزایش آس��یب پذیری یک ایده یا استارتاپ نوپا می شوند. درواقع 
این فرآیندها ظرفیت بهره برداری شما را کاهش می دهند. اگر استراتژی 
دفاعی برای کسب ارزش از ایده  خود را نداشته باشید، آزمایش کردن و 
عرضه  محصول اولیه، ظرفیت های شما را بیش از پیش کاهش  می دهد.
در اینجا، مفهوم مالکیت معنوی مطرح می شود که برخی کارشناسان، 
آن را به عنوان ظرفیتی ب��رای افزایش بهره مندی مثال می زنند. دو نوع 
مالکیت معنوی در کس��ب وکار وج��ود دارد. نوع رس��می که به صورت 
ابزاره��ای قانون��ی مانند پتنت، ن��ام تجاری، کپی رایت و . . . ش��ناخته 
می ش��ود. نوع دیگر، مالکیت معنوی غیررس��می اس��ت ک��ه به صورت 
حرکت های استراتژیک برای حفظ ایده و نوآوری تشریح داده می شود.

نتیجه کاربردی برای استارتاپ ها
آندیا در این تحقیقات، داده های فرآیند توس��عه محصول را در 1200 
اس��تارتاپ نرم افزاری بررس��ی ک��رد. او برای جمع آوری ای��ن داده ها از 
اطالعات عمومی آنالین در رس��انه های فناوری و ش��بکه های اجتماعی 
استفاده کرده است. او شرکت ها را از لحاظ زمان ارائه  محصول آزمایشی 
و س��پس زم��ان ارائه  نهایی و ورود به بازار بررس��ی کرده اس��ت. او در 
بررس��ی های خود، قانون گفته ش��ده در باال )مربوط به شرکت آلیس( و 

تاثیر آن در ارائه  نسخه های آزمایشی را نیز لحاظ کرد.
دو نتیجه  اصلی از مطالعات آلیس به دست آمد. نتیجه  اول این بود که 
پس از تصویب قانون مذکور، ش��رکت های در معرض آن استراتژی های 
خود را تغییر دادند. یکی از تغییرات اساس��ی، کم شدن تمایل آن ها به 
آزمایش کردن محصوالت بود. درواقع فرآیند آزمایش در این شرکت ها 
به خاطر افزایش ریس��ک کپی ش��دن کاهش پیدا کرد. نتیجه  اولیه این 
بود که باوج��ود مزیت هایی همچون یادگیری در مورد بازار و محصول، 

آزمایش کردن ریسک هایی دارد که شرکت ها از آن گریزان شده اند.
یافته  دوم این بود که ش��رکت ها، محصوالت خود را س��ریع تر به بازار 
عرضه می کردند. آن ها با س��رعت بیش��تری به بازار وارد ش��ده و زودتر 
بازخ��ورد می گرفتن��د. در این حالت، تغییر مس��یر و بهب��ود محصول 
دشوارتر می ش��ود؛ چرا که حضور در بازار، هزینه های تغییر محصول را 
افزایش می دهد. البته این تغییر حالت مطمئن تر اس��ت، چرا که در این 
حالت موانع بهتری همچون برند ش��ناخته شده و اثر شبکه ای مشتریان 

در برابر کپی کننده ها قرار می گیرد.
در واقع نتیجه  دوم تحقیقات ارتباط مس��تقیمی با بهره وری شرکت ها 
دارد. بررس��ی ش��رکت هایی که در وضعیت کنونی ب��از هم به آزمایش 
زی��اد پیش از عرضه  محصول می پرداختند، ارتباطی منفی بین این کار 
و بهره وری نهایی را نش��ان داد. این ش��رکت ها که ش��انس کمی برای 
محافظت از طریق پتنت داش��تند، در جذب س��رمایه نیز آنچنان موفق 
نبودند. به عالوه، ش��انس خریده ش��دن این استارتاپ ها نیز کمتر از بقیه 

است.
پیام��د کارب��ردی این تحقیق و بررس��ی برای اس��تارتاپ هایی که در 
بازارهای بس��یار بی  ثبات فعالیت می کنند، آن اس��ت که پس از انتخاب 
اس��تراتژی آزمایش، قطعا باید روشی برای حفظ نوآوری داشته باشند. 
بسیار مهم است که این استارتاپ ها مالکیت معنوی و روش بهره برداری 
از ن��وآوری را در نظر داش��ته باش��ند. متاس��فانه تحقیق��ات روی اکثر 

کارآفرین ها نش��ان می دهد که آنه��ا عموما بی��ش از بهره برداری روی 
یادگیری متمرکز هستند.

ای��ن تحقیق��ات، برای دیگ��ر بازیگران فض��ای کس��ب وکار نیز نتایج 
کاربردی داش��ته است. به نظر می رسد س��رمایه گذاران به عنوان یکی از 
بازیگران اصلی، از مفاهیم و خطرات گفته ش��ده آگاه هس��تند؛ چرا که 
آن ها کمتر روی استارتاپ های با استراتژی آزمایش بدون دفاع مالکیت 
معنوی سرمایه گذاری می کنند. البته سرمایه گذاری در استارتاپ های با 
روند یادگیری باال نیز ادامه دارد و دلیل احتمالی آن، عرضه  محصول و 

خدمات بسیار نو و ناب از سمت آن ها است.
سیاست های عمومی نیز می توانند از نتایج این تحقیق بهره مند شوند. 
به نظر می رس��د سیاست گذاران حوزه  کس��ب وکار نیز به نوآوری عالقه  
بس��یاری داشته باش��ند. در این میان اگر ش��رکت های فعال در برخی 
حوزه های مهم کسب وکار، توانایی دفاع از خود به وسیله  قوانین مالکیت 
معنوی را نداش��ته باشند، شانس موفقیت کاهش می یابد. این حقیقتی 
است که قانون گذاران کشور ما نیز بیش از پیش باید به آن توجه کنند؛ 
چرا که یکی از دالیل آزمایش نشدن محصوالت در ایران و به طور کلی 

ترس از پیاده سازی ایده، به همین مورد باز می گردد.
عدم تصمیم گیری جدی در مورد چالش باال منجر به این می شود که 
اس��تارتاپ ها عالقه  کمتری به آزمایش ایده های جدید داشته باشند. در 
نتیجه آن ها بازارهای سنتی یا محصوالت سنتی را برای فعالیت انتخاب 

می کنند و نوآوری به مرور در فضای کسب وکار از بین می رود.
تحقیقات کانتیجیانی از آن لحاظ نسبت به تحقیقات مشابه برتر بوده 
ک��ه او، مراحل مختل��ف آزمایش و عرضه محص��ول را در تعداد زیادی 
ش��رکت بررسی کرده اس��ت. در واقع تحقیقات قبلی بخش کوچکی از 
این فرآیند را بررس��ی می کردند و البته، درک کافی از مفهوم ناب بودن 
و ایده اصلی آن نیز نداشتند. نکته  مثبت دیگر، بررسی تاثیر یک قانون 
مهم و تاثیرگذار در اکوسیس��تم کس��ب وکار بوده اس��ت. در واقع جای 
خال��ی این نوع تحقیقات ک��ه تاثیر قوانی��ن را روی جنبه های مختلف 

جامعه بررسی کنند، در تمامی کشورها احساس می شود.
آندی��ا قصد دارد تحقیقات خود را ادام��ه داده و جنبه های دیگری را 
در تاثیرگذاری مفاهیم اس��تارتاپ ناب بررسی کند. یکی از این جنبه ها، 
ش��هرت و اعتبار است. به عقیده او داشتن اعتبار پیش از ارائه  محصول 
اولیه، امتیاز مثبتی برای یک ش��رکت اس��ت؛ چرا که زودتر از بازخورد 
بازار بهره مند می ش��ود. به بیان دیگر وقتی یک شرکت معتبر، محصولی 
جدید عرضه می کند، ش��انس آزمایش واقعی محصولش بسیار بیشتر از 

استارتاپ ناشناخته ای است که به تازگی وارد این بازار می شود.
به عالوه، عرضه  اولیه  محصول در صورت کسب نظرات منفی، به اعتبار 
نیز لطم��ه می زند. البته این م��وارد حدس و گمان های اولیه هس��تند 
و باید مانند همین ش��رط مرزی بهره برداری، به صورت آماری بررس��ی 
ش��وند. پیش از این تحقیقاتی توسط دانشگاه های هاروارد و دوک انجام 
ش��ده است که تاثیر سیس��تم های امتیازدهی را روی عملکرد شرکت ها 

بررسی می کند.
بخش دیگری که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد، خود فرآیند یادگیری 
ش��رکت ها از عرضه  محصول اولیه است. در واقع این آزمایش های اولیه 
موجب یادگیری می ش��وند، اما ممکن است خسارت هایی همچون کپی 
ش��دن یا از دس��ت دادن اعتبار را به همراه داش��ته باش��ند. به هرحال 
یادگیری هدف اصلی این محصوالت اولیه هستند، اما بهتر است همین 
فرآیند به صورت مناسب اجرا شود و کارآفرینان، تنها کسب اطالعات در 

مورد محصول را به نام یادگیری متصور نشوند.
WEFORUM/ZOOMIT: منبع

پیاده سازی مفاهیم استارتاپ ناب نکات منفی نیز دارد
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اخبار

ایالم- خبرنـگار فرصت امـروز- دکتر رض��ا اردکانیان در 
آیین افتتاح تصفیه خانه فاضالب شهر ایوان ضمن ابراز خرسندی 
از حضور در اس��تان ایالم به ویژه در ایام نزدیک اربعین حس��ینی 
بیان داشت:  مجمع نمایندگان استان در مجلس از حیث پیگیری 
امورات اس��تان جز مجامع خوب و فعال کشور هستند. وی ادامه 
داد:276پروژه با اعتبار 1400 میلیارد تومان در استان ایالم در حال 
اجرا اس��ت که پیشرفت کلی این طرح ها نزدیک 70 درصد بوده و 
امیدواریم هر چه سریع تر شاهد بهره برداری از این پروژه ها باشیم. 
وزیر نیرو تصفیه خانه فاضالب شهر ایوان را  یکی از پیشرفته ترین 
تصفیه خانه های کش��ور دانست و بیان داش��ت: تصفیه خانه ایوان 
هفتمین پروژه از چهل پروژه ای اس��ت که به مناس��بت چهلمین 
س��الگرد انقالب اسالمی افتتاح می شود. مهندس مظاهری نیز در 
آیین افتتاح این پروژه ضمن تشکر از حضور وزیر نیرو و مدیر عامل 
ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کشور و اس��تاندار ایالم  با اشاره 

به ویژگیهای پروژه تصفیه خانه فاضالب شهر ایوان گفت: تصفیه 
خانه فاضالب شهر ایوان ششمین تصفیه خانه فاضالب در استان 
ایالم می باش��د که پس از انجام ط��رح های مطالعاتی در دی ماه 
س��ال 92 در زمینی به مساحت 4٫8 هکتار احداث گردیده است. 
برای اج��رای آن قراردادی ب��ه ارزش 243  میلیارد ریال به روش 

B.O.T   با بخش  خصوصی  منعقد شد  که در افق طرح  48 هزار 
نفر جمعیت تحت پوشش قرار می دهد. مهندس مظاهری افزود: 
ظرفیت این تصفیه خانه 9000 متر مکعب در شبانه روز است و با 
فرایند سیستم لجن فعال با هوادهی گسترده است. وی گفت: این 
سیستم با دارا بودن راندمان باال در تصفیه فاضالب، میزان اندکی 
لجن تولید می کند که پساب خروجی نیز به راحتی قابل استفاده در 
بخش کشاورزی است.وی افزود : شرکت آب و فاضالب استان ایالم  
علیرغم وجود مشکالت اجرایی شبکه فاضالب در شهر ایوان، اقدام 
به اجرای  46کیلومتر شبکه فرعی و اصلی ،به قطرهای 250 و 400 
میلی متر و اجرای 4 کیلومتر خط انتقال فاضالب به قطر 500 تا 
600 میلی متر نموده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
درپایان گفت :تا کنون 60 درصد شبکه فاضالب شهر اجرا شده و با 
اجرای مابقی شبکه و نصب انشعابات، همه مناطق شهر ایوان تحت 

پوشش شبکه فاضالب قرار خواهد گرفت.

تبریز – اسد فالح: بدنبال معرفی طرح »حذف فلزات سنگین با 
ظرفیت 10 لیتر در ثانیه به روش کاویتاس��یون پالسمایی« به عنوان 
طرح محیط زیستی ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، 
ارزیابی سیزدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران و ارزیابی طرح های 
س��بز براس��اس منطق EAST QUESTONNIER   بعنوان 
معتبرترین جایزه جهانی زیس��ت محیطی در ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان آذربایجان شرقی برگزار ش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی با اعالم این خبر اظهار کرد: عملکرد شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان ش��رقی در حوزه ها و بخش های مختلف فعالیت مرتبط با 
این طرح بر اساس ش��اخص ها و معیارهای مدل مدیریت سبز مورد 
ارزیابی واقع گردید. علیرضا ایمانلو افزود: این ارزیابی با برگزاری جلسات 
متعدد با حضور تیم ارزیابی، مدیران و رؤسای واحدها و همچنین تیم 
های مرتبط با معیارهای مدل مدیریت س��بز برگزار شد که بر اساس 
نتایج ارزیابی، گواهینامه بنیاد جهانی انرژی و گواهینامه جامعه س��بز 
اروپ��ا اعطاء گردید. وی اضافه کرد: همچنین بر اس��اس اعالم انجمن 
مدیریت سبز ایران طرح مذکور بعنوان پروژه برتر سال 2018 در بخش     

Green  Innovation از سوی بنیاد جهانی انرژی پذیرفته شده 
است. ایمانلو خاطرنشان کرد: این طرح در راستای پروژه های تحقیقاتی 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی انجام شده که نتایج 
بسیار ارزنده ای در توسعه فرایندهای تصفیه آب داشته و نسبت به سایر 
روش های متداول از مزایای زیر برخوردار اس��ت :عدم نیاز به افزودن 
هرگونه مواد شیمیایی، حذف فلزات سنگین با راندمان باال، زمان تصفیه 
بسیار پایین در حدود 2 دقیقه، بهره برداری آسان نسبت به سایر روشها، 
کاهش COD و BOD  و بوهای نامطبوع،  فضای بسیار کم جهت 

نصب سیستم، هزینه بسیار پایین نگهداری سیستم، تکنولوژی کامال 
بومی و کنترلPH تا حد نرمال. به گفته علیرضا ایمانلو، شرکت آب  
فاضالب استان آذربایجان شرقی در سالهای گذشته نیز با حضور مؤثر 
در فرآیند جایزه مدیریت سبز ایران و انجام ارزیابی بین المللی منطبق 
  EAST Questionnaire با معیارهای مدل مدیریت سبز، منطق
و همچنین ارائه پ��روژه های متعدد، موفق به دریافت گواهینامه ها و 
تندیس های مختلف از س��وی دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران، 

جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی گردیده است.

اهواز- شـبنم قجاوند- سومین ممیزی جامع فنی، سیستمی 
مدیریت انرژی مهرماه امس��ال در شرکت پاالیش نفت آبادان برگزار 
شد. از آنجائیکه براساس ماده54 قانون اصالح الگوی مصرف، تمامی 
واحدهای نیروگاهی، پاالیشگاهی و پتروشیمی، در چارچوب بودجه 
س��االنه خود موظفند نس��بت به انجام ممیزی مدیریت انرژی اقدام 
کنند، شرکت پاالیش نفت آبادان نیز به عنوان بزرگ ترین  و با سابقه 
ترین واحد پاالیش��گاهی کشور، در راستای اجرای این ماده قانونی و 
به منظور شناسایی و شکار فرصت های بهبود جهت صرفه جویی در 
مصرف انرژی و نیز صیانت از محیط زیست، توسط تیم تخصصی21 
نفره ممیزی کارگروه اصلی مدیریت انرژی پاالیش و پخش متشکل 
از متخصصین خبره پاالیش و پخش و هشت پاالیشگاه دیگر کشور 
و با همکاری و همیاری بیش از 21 نفر از کارشناسان ارشد منتخب 
این شرکت در هفته آخر مهرماه 1397 تحت ممیزی جامع فنی – 
سیس��تمی مدیریت انرژی قرار گرفت.  این تیم در قالب شش گروه 
مج��زای فرآیندی، هیترها و کوره های صنعتی، آب و بخار، تله های 
بخار،  برق وس��اختمان، سیستم مدیریت انرژی از روز شنبه برابر با 

بیس��ت و هشتم مهرماه با بیش از یک هزار و 300 نفرساعت کار به 
مدت 4 روز، تمام��ی واحدهای اصلی بهره برداری، نیروگاهی، دیگ 
های بخار، کوره ها، کمپرس��ورهای هوای فش��رده، برج های خنک 
کننده، مدیریت انرژی و س��ایر موارد  را مورد بررس��ی و ارزیابی قرار 
دادند.  با توجه به بررسی جزئیات دستگاه های پاالیشی و لزوم آنالیز 
دقیق اطالعات و شناسایی شکاف های موجود با استانداردهای بین 
المللی تهیه گزارش نهایی این ممیزی به طور معمول تا دو ماه به طول 
می انجامد. شایان ذکر است در طول هفت سال گذشته، این سومین 

ممیزی جامع فنی – سیستمی مدیریت انرژیست که شرکت پاالیش 
نفت آبادان آن را تجربه می کند. اصالح شبکه توزیع بخار آب و آب 
مقطر برگشتی در سطح پاالیشگاه، جایگزینی کاندنسرهای بارومتریک 
با مبدل های صفحه ای، بازیابی گازهای ارسالی به مشعل های شماره 
2 و3 با دو سیستم کمپرسورهای حلقه مایع و اجکتور، بهینه سازی 
سیس��تم احتراق ک��وره ه��ای  HH1 ,PH1و  PH2واحد تبدیل 
کاتالیست، تعویض مشعل های کوره های اولیه و ثانویه واحد تقطیر 
در اتمسفر80 و کوره واحد تقطیر در خالء 75 بخشی از پروژه های 
بهبود انجام شده است که به عنوان بخشی از مهم ترین دستاوردهای 
ممیزی پیشین  به شمار می رود. نصب نمک زدا در واحد تقطیر 80 
)اجرای آن سبب صرفه جویی در سوخت گاز مصرفی به میزان 173 
هزار و 44 مترمکعب شده(، یک هزار و 200 مترمکعب در روز صرفه 
جویی در آب خوراک دیگ های بخار، 28 هزار و 800 مترمکعب در 
روز صرفه جویی در آب خام مصرفی با صرفه اقتصادی معادل 280 
میلیارد ریال در سال برای پاالیشگاه از دیگر پروژه های بهبود انجام 

شده به شمار می رود.

اورمیه-رونق- این جلسه با حضور کرم رضایی معاون تحقیقات و 
منابع انسانی شرکت توانیر، قنبرزاده مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و بهره 
وری، تقوایی مدیرکل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری و رجبی مدیرکل 
دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات و آمار شرکت توانیر و به منظور بررسی 
مسائل و چالشها در دفتر مدیرعامل برگزار شد. اکبر حسن بکلو مدیر 
عامل شرکت در این جلسه گفت : برای تامین برق 35 هزار مشترکی که 
هرسال اضافه می شود، سالیانه حدود 270 کیلومتر شبکه احداث می 
شود و این در حالی است که شر کت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
نهمین شرکت توزیع برق کشور به لحاظ وسعت شبکه می باشد . حسن 
بکلو با اعالم اینکه در بخش تلفات در دو س��ال گذش��ته روند کاهشی 
داشته ایم، افزود : این شرکت وظیفه خدمت رسانی به تعداد 323 هزار 

مش��ترک روس��تایی را بر عهده دارد و تعداد 14 هزار و 869 حلقه چاه 
کشاورزی را برقدار نموده است. در ادامه این جلسه، معاونین و مدیران 
دفاتر، با ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت ها، به بیان مسائل، مشکالت 

وچال��ش های مربوط به حوزه فعالیت خود پرداختند. در بخش پایانی 
این جلسه، معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر ضمن قدردانی 
از زحمات و تالش های مدیریت و کارکنان ش��رکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی، اهداف سفرهای استانی و تشکیل جلسات هم اندیشی 
معاون و مدیران کل حوزه معاونت تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر 
با شرکت های توزیع را تشریح کرد و از کسب رتبه هشتم شرکت توزیع 
نیروی برق آذربایجان غربی در ممیزی انجام ش��ده، با 93.1% انطباق، 
خبر داد . وی در ادامه ضمن بیان مفصل انتظارات عمومی شرکت توانیر 
از شرکت های زیر مجموعه، ابراز داشت: حضور وی و مدیران کل دفاتر 
معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت توانیر به منظور شنیدن بدون 

واسطه انتقادات، انتظارات به منظور رفع مشکالت است .

اصفهان - قاسـم اسد- در نشست »تحلیل آینده بازار کسب و 
کار در اقتصاد ایران« ش��یوه های قیمت گذاری محصوالت در زمان 
بحران تشریح و آینده سرمایه گذاری در بازارهای ارز، طال، مسکن و 
بورس تحلیل شد.  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در 
این نشست علیرضا یوسفی، پژوهشگر و محقق مدیریت و استراتژی 
سازمانی با بیان اینکه تصمیمات درست در قیمت گذاری محصوالت 
و خدمات تاثیر بسیار زیادی در میزان سود بنگاه های اقتصادی دارد، 
گف��ت: از لحاظ علمی حدود 47 مدل قیمت گذاری در زمان بحران 
وجود دارد که از جمله آنها می توان به  قیمت گذاری حسی، بازتابی، 
زمانی، نمایه و دیکته ای یا تاکید یا اش��اره کرد. وی با بیان اینکه در 
قیمت گذاری حسی منطق حاکم نبوده و تنها قیمت گذاری بر اساس 
احس��اس صورت می گیرد، گفت: در شیوه بازتابی نیز بین فروشنده 
و خریدارس��وال و ج��واب صورت می گیرد و در واقع در این ش��یوه 
حل مس��اله وجود نداشته و چالشی اس��ت. این پژوهشگر اقتصادی 
ش��یوه دیگر قیمت گذاری در بحران را شیوه زمانی نامید و تصریح 
کرد:در این روش بر اساس موقعیت زمانی بازار، ارایه قیمت می شود 
به عنوان مثال تعیین قیمت بر اساس فصل. یوسفی شیوه دیگرقیمت 
گذاری را نمایه یا نمایش��ی خواند و گف��ت: در حال حاضر در خرید 

دالر و طال ش��یوه مردم ما نمای��ه بوده در حالیکه هیچ منطق، عقل 
و استراتژی تصمیم گیری در این شیوه وجود نداشته و افراد تنها به 
تقلید از هم برای خرید هجوم می آورند و این نوع قیمت گذاری در 
کشورهایی که از وضعیت اقتصادی ناهمگونی برخوردار هستند دیده 
می شود. وی شیوه دیگر قیمت گذاری در زمان بحران را شیوه قیمت 
گذاری دیکته ای یا تاکیدی دانست و افزود: در این نوع قیمت گذاری 
آزادی عمل وجود ندارد. این پژوهشگر و محقق مدیریت و استراتژی 
سازمانی،استراتژی اجرای قیمت گذاری حسی را تعیین یک قیمت 
منطقی با اجماع هم صنفی ه��ا و تعریف بازار عنوان و تصریح کرد: 
استراتژی دوم این قیمت گذاری توجیه گری است. یوسفی استراتژی 

شیوه نمایه را استفاده از مدل پومر ذکر کرد و گفت: در این استراتژی 
نیز الزم است بر روی کاالهای استراتژیک کسب و کار خود سرمایه 
گذاری شود. وی همچنین افزود: در قیمت گذاری دیکته ای نیز باید 
دایره سود مشخص شود. این محقق اقتصادی در ادامه کاهش سهم 
زمین از قیمت نهایی مسکن، تخصیص تسهیالت قرض الحسنه جهت 
پوشش80 درصد از هزینه های ساخت، پیشروی نقدینگی موجود در 
جامعه به سمت مسکن، استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی 
ساخت مسکن و سرمایه گذاری در واحدهای کوچک وکم متراژرا از 
جمله راهکارهای خروج بازار مس��کن از رکود عنوان نمود. یوسفی با 
تاکید بر اینکه در زمان بحران، مسکن دیگر کاالی استراتژیک نبوده 
و تنها کاالی واس��طه ای و مصرفی است گفت: اکنون بهترین دوره 
س��رمایه گذاری کس��ب و کار و ترویج آن می باش��د. این پژوهشگر 
اقتصادی در ادامه رکود تورمی، رکود رکود و رکود سیاس��ی را س��ه 
ش��یوه رکود اقتصادی دانست و افزود: در زمان رکود تورمی یا روانی 
کاال، پول و مشتری وجود دارد اما خریدی صورت نمی گیرد. یوسفی 
تصریح کرد: در زمان رکود رکود کاال، پول و مش��تری وجود نداشته 
و بالطبع خریدی نیز صورت نمی گیرد و در زمان رکود سیاسی که 

مقدمه ای بر رکود تورمی است همه افراد جامعه سرگردان هستند. 

با حضور وزیر نیرو ؛

تصفیه خانه فاضالب شهر ایوان به بهره برداری رسید

برای ارائه و معرفی طرح محیط زیستی محقق شد؛

اعطای گواهینامه بنیاد جهانی انرژی و جامعه سبز اروپا به آبفا آذربایجان شرقی

سومین ممیزی جامع فنی، سیستمی مدیریت انرژی در شرکت پاالیش نفت آبادان برگزار شد

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

جلسه معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیرو هیات همراه با مدیرعامل و 
معاونین شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

در نشست »تحلیل آینده بازار کسب و کار در اقتصاد ایران«تشریح  شد:

شیوه های قیمت گذاری محصوالت در زمان بحران و پیش بینی روند بازارهای ارز، طال، مسکن و بورس

معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تصفیه 
خانه فاضالب مسکن مهر بازدید کرد

 رشـت- زینب قلیپور- معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور به اتفاق استاندار گیالن و نماینده مردم 
رشت در مجلس شورای اسالمی از تصفیه خانه فاضالب در حال احداث مسکن مهر رشت بازدید نمودند.سید محسن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به اینکه در راستای ساماندهی رودخانه ها، پروژه تصفیه خانه فاضالب جنوب شهر 
رشت در حال اجراست افزود: این پروژه با 56درصد پیشرفت فیزیکی، طی دو مدول مجزا با ظرفیت هریک 6250 مترمکعب در حال 
احداث می باشد.وی با تأکید بر اینکه در صورت تأمین اعتبار پروژه، تصفیه خانه طی یکسال آینده وارد مدار بهره برداری خواهد شد 
اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه از ورود 12500 مترمکعب فاضالب به رودخانه گوهررود جلوگیری می شود و پساب حاصل 
از تصفیه وارد رودخانه می گردد که یک جریان دائمی و پیوس��ته در گوهررود در تمام فصول س��ال خواهیم داشت و به احیاء این 
رودخانه کمک خواهد شد.مدیرعامل آبفای گیالن با بیان اینکه 24000 مترمکعب فاضالب در راستای ساماندهی رودخانه ها جمع 
آوری شده و به سمت تصفیه خانه اصلی فاضالب شهر رشت )فخب( هدایت می شود گفت: این تصفیه خانه نیز با ظرفیت 63000 
مترمکعب تصفیه فاضالب در شبانه روز با 55درصد ظرفیت در حال بهره برداری است.حسینی مجموع فاضالب شهر رشت را 800 
هزار مترمکعب در شبانه روز اعالم کرد و اظهار داشت: تصفیه خانه فاضالب جنوب شهر رشت 12,5درصد از مجموع فاضالب شهر 
را تصفیه خواهد نمود و با تخصیص اعتبارات الزم احداث تصفیه خانه با ظرفیت 10 هزار مترمکعب در کمربندی خرمشهر نیز در 

دستور کار است .

آمادگی ۸0 اکیپ اتفاقات آب و فاضالب در شهرهای لرستان
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری لرستان از آمادگی 
80 اکیپ اتفاقات آب و فاضالب برای خدمت رس��انی به م��ردم در ایام بارندگی خبر داد. حمیدرضا 
کرموند از آمادگی بیش از 80 اکیپ اتفاقات آب و فاضالب در سطح شهرهای استان برای ایام بارندگی 
خبر داد. وی خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته سامانه 122 شرکت آب و فاضالب تغییرات گسترده 
ای داشته و تمامی شهرهای استان را پوشش می دهد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری لرستان یادآور شد: مشترکین محترم 
می توانند در طول شبانه روز به صورت رایگان هرگونه حوادث را به این سامانه اطالع دهند تا در اسرع وقت توسط همکاران واحد 

اتفاقات بررسی و اقدام شود.

برگزاری جلسه ستاد پدافند غیرعامل منطقه 9 عملیات انتقال گاز
ساری - دهقان : جلسه ستاد پدافند غیرعامل منطقه با حضور مدیر و اعضای این ستاد، 
در سالن کنفرانس ستاد برگزار شد.  بارندگی های شدید و جاری شدن سیل در استان های 
شمالی موجب خسارت به ابنیه لوله در بستر رودخانه ها در برخی از مسیرهای خطوط لوله 
انتقال گاز در مازندران و گیالن شد، با توجه به بی سابقه بودن این بارش ها در 50 سال 
اخیر، مشکالتی را برای مسیر های خطوط لوله به خصوص در غرب مازندران و استان گیالن 
بوجود آورده است. جلسه ستاد پدافند غیرعامل منطقه 9 نیز با توجه به اهمیت ایمن بودن 
خطوط لوله در بستر رودخانه ها مباحث و مسائل مربوط به مشکالت ابنیه لوله ها را بعد سیل مورد بررسی قرار داد، ابتدا گزارشی 
از خس��ارت وارد ش��ده به ابنیه لوله ها در بستر رودخانه ارائه و در ادامه مدیر منطقه نیز با بیان مسائل و مباحث، خواستار حل این 
مشکالت و ایجاد شرایط پایدار در رودخانه ها شد. رسول داودی نژاد در این جلسه به شرایط پایدار در رودخانه ها قبل از وقوع سیل 
و آمادگی برای فصل زمستان اشاره کرد و گفت: در اولین اقدام باید رودخانه ها الویت بندی شوند و بر اساس آن تمام توان منطقه 

برای ایمن سازی رودخانه ها بسیج شود.

بهزیستی گلستان برای حمایت از مادر مراوه تپه ای ورود کرد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جانشین مدیر کل بهزیستی استان گلستان، پس از انتشار گزارش وضعیت زندگی مریم باستان 
اعالم کرد که پرونده وی به سرعت در دستور کار برای حمایت های ضروری از جمله پرداخت مستمری قرار گرفته است.جانشین 
مدیر کل بهزیستی استان گلستان، پس از انتشار گزارش وضعیت زندگی مریم باستان اعالم کرد که پرونده وی به سرعت در دستور 
کار برای حمایت های ضروری از جمله پرداخت مستمری قرار گرفته است. سید امیر میر فندرسکی اظهار کرد: پس از انتشار گزارش 
توسط خبرگزاری مهر و اعالم اورژانس اجتماعی مراوه تپه، رسیدگی به وضعیت زندگی مریم باستان به سرعت در دستور کار بهزیستی 
قرار گرفت که نام وی به عنوان مستمری بگیر ثبت سامانه شده که از یک ماه آینده  و هر ماه برای این بانوی سرپرست خانوار واریز 
خواهد شد. وی افزود: این سازمان در اقدامی دیگر پرونده پزشکی وی را که از ناحیه دست راست دچار مشکالت عصبی و بی حسی 
شده است، در کمیسیون آی. سی. اف به جریان انداخته است که پس از حضور وی در این کمیسیون و تشخیص شدت معلولیت 

عضالت دست، ارائه خدمات به وی انجام خواهد شد.

مشکالت ارتباطی روستاهای استان گلستان بررسی شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دراین نشس��ت که به منظور بررسی مشکالت ارتباطی روستاهای استان برگزار شد ابتدا 
مهندس شهمرادی مدیرمخابرات منطقه گلستان با اشاره به  مشکالت و موانع توسعه ارتباطات مخابراتی در روستاهای استان 
گفت: باید از تمام ظرفیت ها جهت رفع موانع و مشکالت ارتباطی و مخابراتی روستاها استفاده نمود.وی اظهارداشت:برای رسیدن 
به این هدف باید تعامل بین ستاد و ادارات مخابرات در شهرستانها افزایش یابد و با برگزاری جلسات متعدد مسائل و مشکالت 

احتمالی بررسی و راهکارهای مناسب ارائه گردد

جلسه طرح جامع مالیاتی در راستای پیاده سازی سامانه سنیم
قم- خبرنگار فرصت امروز- به منظور پایش روند پیاده س��ازی اجرای سامانه 
سنیم و مشکالت موجود در واحدهای مالیاتی ، یازدهمین جلسه طرح جامع مالیاتی 
در محل اداره کل امورمالیاتی اس��تان برگزار گردید .  در این جلسه حاضرین به بیان 
آخرین وضعیت پیاده سازی طرح در حوزه عملیاتی خود پرداخته و مشکالت پیش 
روی اجرای آن را تبیین نمودند . برگزاری منظم جلسات به صورت هفتگی و انعکاس 
بازخورد این جلسات به مرکز ، ارتقای سامانه و امکان دهی به برخی درخواست ها به 
مودیان ، اصالح شیوه های اجرایی در این سامانه جهت تسهیل در رسیدگی و وصول پرونده ها ، پشتیبانی واحد فناوری اطالعات از 
سامانه های طرح جامع مالیاتی ، پیگیری فرآیند درخواست های ابالغ الکترونیکی توسط مودیان ، اهتمام به تغییر و تحول پرونده های 
سنتی به سامانه سنیم به ویژه در پرونده های نقل و انتقاالت ، جرایم مالیاتی مواد 192 و 193 ق. م. م ، تعریف شرح وظایف در حوزه 
های مالیاتی و تصحیح فرآیندهای بین حوزه ای ، تسریع در جواب دهی به مکاتبات درون و برون سازمانی ، از مصوبات این جلسه بود . 

شهردار بندرعباس مطرح کرد:
آبیاری بخشی از فضای سبز شهر با پساب تصفیه شده تا پایان سال

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار بندرعب��اس گفت: تفاهم نامه 
همکاری با ش��رکت آب و فاضالب ش��هری بندرعباس برای اختصاص 200 لیتر بر 
ثانیه از ظرفیت پس��اب فاضالب با تصفیه ثانویه در مرحله انعقاد قرارداد با ش��رکت 
پیمانکار مربوطه است و امیدواریم تا پایان سال جاری حداقل یک چهارم از این میزان 
محقق شود. عباس امینی زاده در هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
بندرعباس که با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت آ و فاضالب شهری استان 
هرمزگان برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری بندرعباس برای اجرای بسیاری از پروژه های شهری خصوصا بازگشایی یا تعریض معابر 
جدید نیازمند همراهی و همکاری شرکت آب و فاضالب است. وی با اشاره به همکاری قابل تقدیر این مجموعه در اجرای هرچه سرعتر 
پروژه های عمران شهری، افزود: مدیران شرکت آب و فاضالب شهری همکاری خوبی با مجموعه شهرداری دارند که این همراهی در 
پیشبرد اهداف و خدمات رسانی به شهروندان، قابل توجه است. شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: تفاهم نامه همکاری با شرکت آب 
و فاضالب شهری بندرعباس برای اختصاص 200 لیتر بر ثانیه از ظرفیت پساب فاضالب با تصفیه ثانویه در مرحله انعقاد قرارداد با 

شرکت پیمانکار مربوطه است و امیدواریم تا پایان سال جاری حداقل یک چهارم از این میزان محقق شود.

نشست صمیمی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با فرمانده دریابانی 
بوشـهر- خبرنگارفرصت امروز :مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از تالش 
های ش��بانه روزی پرسنل ساعی و پرتالش دریابانی اس��تان تقدیر کرد. مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر گفت: آنچه از این همگرایی حاصل می شود توسعه سفرهای ایمن 
و رونق گردشگری دریایی است و به تبع آن، نیل به توسعه دریا محور بعنوان یکی از ارکان 
ترسیم شده در برنامه توسعه کشور خواهد بود. ارجمندزاده در بخش دیگری از سخنانش 
ضمن ابراز قدردانی از تالش های شبانه روزی پرسنل ساعی  و پرتالش دریابانی استان، از 
مشارکت بسیار موثر دریابانی در برقراری ایمنی و امنیت دریایی در ایام پرتردد تعطیالت نوروز که نقش موثری بر توسعه گردشگری 

دریایی کشور دارد تقدیر و تشکر نمود. 
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مترجم: اشکان کوشش
ج��اده موفقیت پ��ر از روزه��ای کاری تمام وقت، وظایف 
س��نگین و ی��ک برنام��ه ش��بانه روزی اس��ت. زندگی یک 
کارآفرین می تواند طاقت فرسا باشد، اما میزان موفقیت شما 

به توانایی غلبه بر سختی ها و ادامه فعالیت وابسته است. 
حف��ظ انرژی به صورت بلند مدت کلید اصلی اس��ت، اما 
تمامی افراد روزهای��ی را تجربه می کنند که در آنها میزان 
ان��رژی پایینی دارند. اگر این قضیه ش��ما را نیز تحت  تأثیر 
قرار داده است، در ادامه به 14 روش مؤثر برای رسیدن به 

اهداف تان اشاره خواهیم کرد. 
1.  استرس خود را کنترل کنید

اس��ترس باع��ث ایجاد ح��س اضطراب، نگران��ی و تنش 
می ش��ود، انرژی بس��یار زیادی از ش��ما می گی��رد و باعث 
بی روح و کسل ش��دن شما خواهد شد. یافتن راه های سالم 
ب��رای کنترل اس��ترس و همچنین شناس��ایی مواردی که 

باعث ایجاد استرس در شما می شوند، بسیار مهم است. 
اطالعات مربوط به آنچه به ش��ما استرس وارد می کند را 
در یک دفترچه خاطرات بنویس��ید. می توانید از یک قالب 
مش��خص برای وارد کردن آس��ان تر داده ها در طول روز یا 
هفته اس��تفاده کنید تا بتوانید الگوهای احساس��ی خود را 

پیدا و آنها را مدیریت کنید. 
2.  با آب سرد استحمام کنید

دوش آب گ��رم می تواند به انس��ان آرام��ش  دهد، اما در 
ابتدای صبح می تواند کس��ل کننده نیز باشد. برای کمک به 
شروع روز، شیر را به سمت آب سرد متمایل و یا حداقل تا 
میزانی که بتوانید آن را برای 30 ثانیه آخر تحمل کنید. 

این روش گردش خون را بهبود می دهد، سیستم عصبی 
را تحریک می کند و تأثیر ضدافسردگی خواهد داشت. چند 
ثانیه عدم آسایش برای شما احساس تازگی و پرانرژی بودن 

به ارمغان خواهد آورد. 
3.  نوشیدن قهوه در میانه های صبح

قهوه یک محرک طبیعی اس��ت و به عدم خواب آلودگی، 
رفع خس��تگی و بهبود تمرکز کمک می کند، اما براس��اس 
تحقیق��ات، بیش��ترین تأثیرگ��ذاری قهوه در زم��ان افت و 

افزایش طبیعی سطح کورتیزول بدن خواهد بود. 
اگر قهوه خود را در اول صبح می نوش��ید، احتمال ایجاد 
احس��اس ناآرامی در ش��ما وجود خواهد داش��ت. س��طح 
کورتیزول چند س��اعت پس از بی��داری افت می کند و این 
زمان برای اس��تفاده از کافئین بس��یار مناسب است. برای 
بیش��تر افراد، بهترین زمان نوش��یدن قهوه بین ساعت های 
9:30 تا 11:30 صبح است. از نوشیدن کافئین پس از ظهر 

خودداری کنید تا بی خوابی گریبان شما را نگیرد. 
4.  ناهار خود را سبک میل کنید

ش��ما صبحان��ه نخورده ای��د و ح��اال در س��اعت ناه��ار، 
بسیار گرس��نه هس��تید. در این حالت یک برگر خوشمزه 
وسوس��ه انگیز اس��ت، اما برای جلوگیری از بی حالی پس از 

ناهار، گزینه سبک تری انتخاب کنید. 
خوردن یک وعده س��نگین باعث سخت تر ش��دن فرآیند 
هضم غذا می ش��ود و انرژی زیادی از ش��ما خواهد گرفت. 
تمرکز خود را بر روی غذاهایی با غالت سبوس دار، پروتئین 
سبک و چربی های سالم قرار دهید و یک ناهار سبک میل 
کنید. از خوردن مواد شیرین و یا با کربوهیدرات باال مانند 

نان، پاس��تا، برنج و س��یب زمینی خودداری کنید، زیرا این 
مواد سطح تولید سروتونین بدن را افزایش می دهند و شما 

را سست خواهند کرد. 
5.  مصرف آب را افزایش دهید

60درصد از بدن ما را آب تش��کیل می دهد. هنگامی که 
آب موردنی��از بدن تأمین نش��ود، دی هیدراته )تش��نگی و 
کم آبی بدن( خواهید ش��د و احس��اس خستگی و کوفتگی 
خواهید کرد. با این حال نوشیدن آب کافی متابولیزم بدن 
را س��ریع تر، س��موم بدن را دفع، به افزایش س��رعت هضم 
کمک می کند و گردش خون را بهبود می بخشد. همچنین 
نوش��یدن آب برای فعالیت مغز نیز مهم اس��ت و تمرکز را 

افزایش خواهد داد. 
6.  در طول روز سوختگیری الزم را برای بدن انجام 

دهید
آنچه بدن برای عملک��رد بهینه نیاز دارد را فراهم کنید. 
از میان  وعده های س��الم اس��تفاده و هرچند س��اعت، مواد 
مغذی و پرانرژی مصرف کنید. عموماً هنگامی که احساس 
استرس می کنید، یک میان وعده پرشکر و یا با کربوهیدرات 
باال وسوس��ه کننده خواهد بود، اما عدم استفاده از غذاهای 
شیرین بهتر است، زیرا باعث جهش سطح انسولین می شود 
و طی چند ساعت احساس گرسنگی و خواب آلودگی تولید 
می کند. تنها زمانی به سراغ میان وعده ها بروید که احساس 
گرسنگی می کنید. از خوردن میان وعده ها صرف رفع هوس 

و یا پر کردن وقت خود بپرهیزید. 
7.  فعالیت بدنی داشته باشید

نرمش س��طح اندورفین را افزای��ش می دهد. اندورفین ها 
هورمون های��ی هس��تند که هن��گام نیاز به می��زان زیادی 
از ان��رژی، در ب��دن آزاد می ش��وند. اگر احس��اس بی حالی 

می کنید، حرکت کنید! 
نرمش به س��رعت حال شما را بهبود و تمرکز و توجه را 
افزایش خواهد داد. عالوه بر این کلس��ترول و فشار خون را 
کاهش و خواب را بهبود می دهد. فعالیت مستمر حال شما 

را بهتر می کند و سطح افسردگی را نیز کاهش می دهد. 
۸. تمرین یوگا و مدیتیشن

یوگا و مدیتیش��ن می توانند بهترین روش برای مقابله با 
استرس و اضطراب و جلوگیری از سستی و خستگی باشند. 
هر دو تمرین می توانند قس��متی از روتین مراقبت شخصی 
ب��ه منظور آرام��ش و قدرت برای رویاروی��ی با چالش های 

جدید باشند. 
نتایج یک تحقیق نشان می دهند 25 دقیقه تمرین یوگا، 
فعالی��ت مغز و انرژی را افزای��ش خواهد داد. تمرین یوگا و 
مدیتیش��ن به ص��ورت روزانه می تواند آرام��ش روانی را به 

همراه داشته باشد و تمرکز و توجه را ارتقا بخشد. 
9. نور خورشید روزانه را فراموش نکنید

س��بک زندگی مدرن ما را زیر سقف و نور مصنوعی قرار 
می دهد و احتمال عدم عملکرد بهینه بدن در این ش��رایط 
وجود خواهد داشت. عدم رس��یدن نور طبیعی خورشید به 
بدن می تواند بر روی حال ش��ما تأثیر منفی داشته باشد و 

سبب سستی و خستگی شود. 
اگر مکرراً از نشستن پشت میز کاری احساس افسردگی 
می کنید، به بیرون بروید و زیر نور خورش��ید قرار بگیرید. 
گذراندن چند دقیقه در نور طبیعی می تواند حال ش��ما را 

بهبود دهد و انرژی الزم برای ادامه روز را تأمین کند. 

10.  بایستید
بسیاری از ما بیشتر ساعات کاری خود را پشت کامپیوتر 
و خیره به مانیتور س��پری می کنی��م. دلیل اصلی درد کمر 
و ش��انه ها نیز همین اس��ت. نشس��تن طوالنی مدت باعث 
خمودگی ش��ما خواهد شد. ایستادن می تواند میزان توجه 
و بیداری را تقویت کند. چند دقیقه حرکات کششی انجام 
دهی��د.  برای چند دقیقه راه بروید. با این کار گردش خون 
خ��ود را افزایش می دهید و تمرکزت��ان را بازیابی می کنید. 
برخی افراد به میز ایستاده اعتقاد دارند، مخصوصاً میزهایی 

که در آن هم امکان نشستن و هم ایستادن وجود دارد. 
11.  با افراد پرانرژی معاشرت کنید

آی��ا می دانس��تید رفت��ار و احس��اس افرادی ک��ه با آنها 
معاش��رت می کنید را به خود ج��ذب خواهید کرد؟ به این 
پدیده س��رایت اجتماعی یا احساس��ی می گوین��د؛ به این 
مفه��وم که ما تحت تأثیر ظواهر، ح��ال و رفتار افرادی که 
در کنار ما هس��تند قرار خواهیم گرفت. این قضیه ش��امل 

دوستان و همکاران نیز می شود. 
مراق��ب تأثی��رات افراد اط��راف خود باش��ید. اگر پس از 
معاش��رت با برخی افراد احس��اس خمودگی و افس��ردگی 

می کنید، باید دنبال دوستان جدید باشید. 
12.  مراقب حالت نشستن خود باشید

مادرت��ان همواره راست نشس��تن را به ش��ما گوش��زد و 
همیش��ه درس��ت فک��ر می کرده اس��ت. تحقیقات نش��ان 
می دهند نشس��تن صحیح با نخاع صاف می تواند حال شما 

را بهبود و هیجان شما را افزایش دهد. 
نشس��تن صحیح هن��گام کار می تواند حافظه را تقویت و 
در به یاد آوردن مس��ائل به شما کمک کند. نشستن اشتباه 
نی��ز باعث خمودگی و خواب آلودگی خواهد ش��د، بنابراین 
ش��انه ها را به عقب ببرید و سر خود را باال بگیرید. اینگونه 

حال شما بهتر خواهد شد. 
13.  استراحت خود در زمان خواب را تقویت کنید

نداش��تن خواب کافی باعث خستگی و کالفگی می شود، 
اما استرس خوابیدن را سخت کرده است و سبب بی خوابی 
می ش��ود. پیش از خواب، استرس را از خود دور کنید و به 
دنبال آرامش حداکثری باش��ید و اجازه دهید بدن و ذهن 

شما خستگی روز را از خود دور کنند. 
پیش از خ��واب حمام آب گرم، گوش دادن به موس��یقی 
مالی��م، تمرین ه��ای نرمش��ی و ه��وازی س��بک، خوردن 
دمنوش های گیاهی و خواندن مطالب آرامش بخش به شما 

کمک خواهند کرد. 
14.  لیست آهنگ های خود را مرتب کنید

اگر به سالن بدنسازی می روید، احتماالً لیست آهنگ های 
مناسب زمان ورزش خود را ساخته اید. اما موسیقی چیزی 
اس��ت که در تمامی شرایط، توانایی افزایش انگیزه و انرژی 
را دارد. موسیقی باعث ترشح اندورفین می شود. آهنگ های 
شاد و تند می توانند ضربان قلب شما را افزایش و حال شما 
را تغییر دهند.  هنگامی که سطح انرژی شما پایین می آید، 
به آهنگ های تند و شاد و اگر به وقت استراحت نیاز دارید، 
آهنگ ه��ای مورد عالقه ت��ان را گوش کنید، ام��ا تحقیقات 
نش��ان می دهند ش��عرها می توانند باعث پرت شدن حواس 
ش��وند، بنابراین اگر در حال انجام کاری مهم هس��تید، به 

موسیقی های بی کالم با صدای کمتر اکتفا کنید. 
entrepreneur :منبع
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جلب وفاداری و اعتماد مشتری به وسیله طراحی

در مورد به دست  آوردن اعتماد و اطمینان مخاطبان تان چگونه فکر می کنید؟
برند های بزرگ اعتماد را جزو اصلی هر کس��ب وکار موفقی می دانند. به همین دلیل اغلب س��عی دارند 

طراحی و بازاریابی شان در جهت کسب وفاداری مشتری باشد.
درس��ت اس��ت که مش��تریان با توجه ب��ه رویکرد کلی و س��ابقه برن��د و همچنین تجربه اس��تفاده از 

محصوالت تان به شما اعتماد می کنند، اما نام و هویت شما نیز تأثیرگذار است.
همه چیز از طراحی وب سایت و لوگو تا بنرهای تبلیغاتی  در جلب نظر مشتریان  مؤثر است. این عناصر 

می توانند آنها را به مشتریانی وفادار بدل کنند.
اعتماد برای برند شما به چه معناست؟

زمانی که یک مش��تری به س��مت برند شما می آید، تنها یک ش��انس دارید تا از طریق طراحی بر روی 
ناخودآگاه او اثر بگذارید. حتی مراودات اولیه نیز منجر به ش��کل گیری دیدگاه او نس��بت به شما می شود، 

چه پیام شما را باور کند یا خیر.
برای جلب اعتماد مشتریان تان موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

• اصول اخالقی را نمایش دهید؛
• واضح و کوتاه صحبت کنید؛

• از نیاز مشتری به عنوان موضوع تبلیغ استفاده کنید؛
• امنیت اطالعات مشتریان تان را به وسیله رمزگذاری به آنها نشان دهید؛

• دل مخاطبان تان را به دست آورید.
اگر مش��تریان احساس کنند شما قابل اطمینان نیس��تید، از برندتان دوری می کنند و این نشان دهنده 

اهمیت جلب  اعتماد مشتریان به عنوان یکی از اصلی ترین استراتژی های بازاریابی برند است.
تصاویر

تحقیقات نشان می دهند تصور افراد از برند، تنها در 50 میلی ثانیه اولیه بازدید آنها از سایت شما ایجاد 
می شود. بدین معنا که شما کمتر از یک ثانیه برای جلب نظر مخاطب هدف وقت دارید. در نتیجه واضح 

است که برند شما برای جلب نظر آنها باید چقدر سریع عمل کند.
 اس��تفاده از تصاویر راهی 100درصد تأثیرگذار برای جلب نظر مخاطب است. تصاویری را انتخاب کنید که 

با پیام برند شما ارتباط دارند و مخاطبان تان را تشویق به تفکر و نشان دادن واکنش به طور مطلوب می کنند.
بهتر اس��ت تصاویر وب س��ایت مطابق با س��بک برند ش��ما باش��ند. این کار نه تنها باعث جذاب ترشدن 
وب سایت بلکه سبب معروفیت بیشتر شما نیز می شود. تصاویر و نمادهایی که در وب سایت و تبلیغات تان 

استفاده می کنید باید به مخاطبان شما ارتباط داشته باشند.
سادگی کلید ایجاد اطمینان است، در حالی که بی نظمی سبب ایجاد هرج ومرج می شود.

رضایت مشتریان
اگر می خواهید مخاطبان تان به برند شما اعتماد کنند باید گزارش هایی صادقانه از رضایت مشتریان تان 

ارائه کنید. مشتریان قدیمی الگوهایی باهوش، صمیمی و یاری دهنده برای مشتریان آینده هستند.
در اینجا با مثالی از رتبه بندی SE، اهمیت دستاوردها و جوایز را ثابت می کنیم. این تست نشان می دهد 

که با دیدن لیست جوایز، تعداد ثبت نام ها 17درصد افزایش یافته  است.
از ارائه گزارش های رضایت مشتریان در رسانه های اجتماعی اطمینان حاصل کنید. بسیاری از مردم در 

این شبکه ها به دنبال نقد و بررسی محصوالت و خدمات هستند.
 نگارش و محتوا

با استفاده از محتوای وب سایت می توانید خیلی سریع اعتماد مشتری را جلب کنید. استفاده از نگارش 
قوی می تواند در این میان بسیار تأثیرگذار باشد.

اطمینان یابید که متن ش��ما مختصر، روش��ن و خالی از هر گونه ایراد دس��تور زبانی  باشد )این مسئله 
می تواند تمام طراحی وب سایت و تبلیغات شما را خراب کند.(

متن ش��ما باید در مخاطبان تان احساس اعتماد و امنیت ایجاد کند. پیام تان را در قالب یک زبان ساده 
منتقل کنید که به آسانی قابل  خواندن و درک باشد.

از رنگ درست استفاده کنید
رنگ ها بس��یار قدرتمند هس��تند و تأثی��ر زیادی بر روی مخاطب��ان هدف دارند. رنگ ه��ای متنوع اثر 
متفاوت��ی بر احساس��ات افراد می گذارند. رن��گ آبی به  دلیل ایجاد حس اطمین��ان، باالترین کاربرد را در 
فضای کس��ب وکار دارد. بسیاری از ش��رکت های بین المللی برای ایجاد حس اطمینان میان مشتریان، در 

لوگوهای شان از رنگ آبی استفاده می کنند.
  امنیت

یکی از مهم ترین نکات، حفظ امنیت و حریم ش��خصی کاربران است. شما باید در وب سایت تان فضایی 
امن جهت خرید آنالین ایجاد و از حفظ اطالعات مشتریان اطمینان حاصل کنید.

وب سایت شما باید با استفاده از روش های مختلف همچون HTTPS، گواهی های SLL و غیره، امنیت 
مراودات مالی را تأمین کند تا مش��تریان بدانند اطالعات شان در فضایی امن و به دور از تهدیدات امنیتی 

تبادل می شود.
نتیجه

مج��دد به بحث طراحی و هویت برند باز می گردیم. آیا برند ش��ما احس��اس امنی��ت و اطمینان ایجاد 
می کند؟ اگر چنین نیس��ت، چه اقداماتی الزم اس��ت؟ آیا باید از رنگ بندی متفاوتی اس��تفاده کنید و یا 

نگارش پیا م های تان را دستخوش تغییر سازید؟ 
نکاتی کوچک اما مهم وجود دارند که در ایجاد اطمینان و وفاداری مشتریان باید مدنظر قرار دهید.
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